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  چكيده
در قالب طرح  فاكتوريلبصورت بلوط ايراني، آزمايشي   بذر گونهو نوع پوشش ترين عمق كاشت  تعيين مناسبمنظور  به

، 5/7، 5، 5/2صفر، (شش سطح  در بذر عمق كاشت اول فاكتور .اجرا شد و طي دو سال در چهار تكراربلوكهاي كامل تصادفي 
 درصد 20، خاك مخلوط با )شاهد( جنگل خاك معمولي(ها در سه سطح  ش روي بذرپوشو فاكتور دوم  )متر سانتي 5/12 و 10

 .در عرصه جنگلهاي بلوط منطقه كامفيروز اجرا گرديدپوسيده  حيواني كود درصد 50خاك مخلوط با  و پوسيده كود حيواني
. گيري شد ه پس از استقرار، اندازهاندام هوايي و زميني گيا و وزن تر و خشك ماني، طول درصد زنده معيارهايي از رشد شامل

) يا سبز شدن(ماني بر درصد زندهاثر سال، نوع پوشش و عمق كاشت كه  دادنشان SAS افزار  با نرم هادادهتجزيه و تحليل نتيجه 
 در دو گروه( درصد 5/40و  7/32ترتيب  ميانگين سبز شدن بذر در سال اول و دوم به. بوددار  بذر در سطح يك درصد معني

درصد در كود  7/40درصد در خاك جنگلي به  8/33با افزايش كود دامي درصد سبز شدن افزايش يافت و از . بدست آمد) آماري
درصد  6/51 و 3/49، 7/47سانتيمتر  5/7و  5/5، 5/2 هاي كشت در عمقبذر سبز شدن  ميزانباالترين . رسيد درصد 50دامي 

. درصد در عمق كشت صفر بدست آمد 1/10و كمترين ميزان سبز شدن به ميزان  ندشتبدست آمد كه در يك گروه آماري قرار دا
سانتيمتر و بيشترين  3/80و  8/11ترتيب  و ريشه نهال مستقر شده به رويهمرفته در طول زمان اجراي آزمايش، بيشترين طول ساقه

  .گرم بدست آمد 4/3و  8/4ترتيب  هوزن خشك اندام هوايي و زميني ب
  

  ، طول اندام هوايي و زميني، وزن خشك اندام هوايي و زمينيماني زنده بلوط ايراني،: كليديهاي واژه
  

  مقدمه
ميليون هكتار  5جنگلهاي زاگرس با سطحي حدود 

درصد از سطح جنگلهاي ايران را به خود  41حدود 
 ,Jazirehi and Ehrahimi Rostaghi( انداختصاص داده

 غربي يران از شمالاين جنگلها كه در غرب ا ).2003
 تا جنوب غربي كشور گسترده شده) جنوب پيرانشهر(

، در اثر دخل و تصرفهاي فراوان است، طي چند دهه اخير
اند، بلكه اين تخريب پيدا كردهكاهش كمي به لحاظ تنها نه

عبارت به. شده استنيز سبب كاهش كيفي اين جنگلها 
- عي را بهديگر، دخالتهاي فراوان مشكل تجديد حيات طبي

دليل جنگلهاي زاگرس به سفانه أمت .همراه داشته است
چراي مفرط دام، تخريب عرصه، خشكي اقليم، از بين 

برداري بيش از حد با تهديد جدي و رفتن خاك و بهره
همه  ).Fatahi 1994,( باشنداي مواجه ميمشكالت عمده
مخاطره  تواند آينده اين جنگلها را بهاين مسائل مي

بنابراين بايد از طريق بذركاري و نهالكاري و در  .دزادبين
هاي احيايي گامي در جهت احيا اين جنگلها قالب پروژه

هاي بلوط روي برخي از گونهبر  .برداشته شود
است  انجام شده جهانديگر نقاط در ايران و هايي  پژوهش

عمق مناسب براي كشت بذر  ه كهو طي آن مشخص شد
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نسبت طول ساقه به ريشه  ومتر سانتي 5برودار و مازودار 
به  1ترتيب هاي دو گونه برودار و مازودار بهنيز براي نهال

كه نشان از نوعي سازگاري و رشد  هبود 6/12به  1و  7/7
هاي مختلف  سريع براي استفاده از رطوبت موجود در اليه

نسبتهاي وزني و طولي ساقه . )Marofi, 1999( خاك است
هاي در حال  هان جنگلي بالغ با نهالبه ريشه در گيا

در تحقيقي كه ). Cramer,1990( استقرار متفاوت هستند
در استان هاي مختلف بلوط عمق كاشت بذر گونهروي  بر

 7و  5كه عمق  حاصل شداين نتيجه  ،لرستان انجام شد
 ).Sohrabi, 1999( تر هستند مناسبهاي  عمقسانتيمتر 

Ugurlu & Cevik (1991) اشت دو گونه مازودار عمق ك
ول را در سه نوع خاك با بافت سبك، متوسط و و وي

سنگين در جنوب شرقي آناتولي تركيه بررسي كردند و 
سانتيمتر  10تا  7نشان دادند كه عمق مناسب براي ويول 

نداشته ثير أتاست و نيز نوع خاك در سبز شدن بذر ويول 
تيمارهاي ثير أتبه بررسي  Heydari et al. (2011). است

زني بلوط ايراني  مختلف زمان و عمق كاشت بر جوانه
 10تحقيق مذكور در نهالستان ريخالن واقع در . پرداختند

ال تصادفي با ماككيلومتري شهر مريوان، در قالب طرح 
آزمايش فاكتوريل با دو فاكتور زمان كاشت بذر و عمق 

 گيري شد كه زمان در پايان چنين نتيجه. كاشت انجام شد
ماني و نسبت وزن خشك  داري بر زندهمعنيثير أتكاشت 

درصد داشت ولي بر ساير  5ساقه به ريشه در سطح 
. داري نداشت معنيثير أتهاي مورد بررسي مشخصه

قطر يقه، ارتفاع، نسبت طول ساقه همچنين عمق كاشت بر 
 ماني به ريشه، نسبت وزن خشك ساقه به ريشه و زنده

  .اشتدار دمعنيثير أت نهال
  

  ها مواد و روش
 110در فاصله  )كامفيروز( مورد مطالعه منطقه

 وروستاي مم كيلومتري 5ر دغربي شيراز  كيلومتري شمال
دريا از سطح آن ارتفاع  وواقع  نگلي قرق شدهج در منطقه

) 1390-1371( ساله 20بر اساس آمار. باشد متر مي 2000
اشناسي به كه نزديكترين ايستگاه هوسد دورودزن ايستگاه 
و  186باشد، حداقل بارندگي  مورد مطالعه ميمنطقه 

ساله  بيست متر و ميانگين بارندگي ميلي 854 حداكثر آن
حداكثر  ).Anonymus, 2011( باشد متر مي ميلي 5/483

شهريورماه و از نظر  حداقل آن در ماه و دينزوالت در 
فصلي حداكثر بارندگي در زمستان و حداقل در فصل 

گونه كه از منحني  همان .پيوندد ان بوقوع ميتابست
 خشك در فصلاست، مشخص ) 1نمودار( آمبروترميك
 يلتا اوا شود و ماه آغاز مي ارديبهشت يلاوا اين منطقه از

اين . انجامد طول ميه شش ماه بحدود ماه ادامه دارد و  آبان
بندي اقليمي به روش كوپن جزء اقليم  منطقه از نظر طبقه

هاي ماليم و  اي بري است كه داراي زمستان مديترانه
هاي گرم و خشك است و از لحاظ  مرطوب و تابستان

محسوب اقليم نيمه مرطوب سرد   بندي آمبرژه جزء طبقه
  ).Anonymus, 2011( شود مي
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  )1371-1390( كامفيروزمنحني آمبروترميك منطقه  -1شكل

 
هاي  واقع ادامه جنگل در كامفيروز هاي منطقه جنگل
شرقي  هاي جنوب و جنوب ايران است كه قسمتزاگرس 

هاي شول و بستانك و  تير تا دره را از ابتداي تنگ
ارتفاعات آن در ضلع جنوبي رودخانة كر و ارتفاعات 

در ضلع  را ماهي  مرادخاني تا منطقه آبهللا ريز و ا چم
تغييرات ارتفاعي . گيرد مي دربر شمالي رودخانه مذكور

اطراف رودخانه (سطح دريا  متر از 1700ازها  اين جنگل
 .است) ارتفاعات تنگ شول( متري 2600تا ارتفاع ) كر
  .شوند دو دسته تقسيم ميوامع جنگلي اين منطقه به ج

تا  1700 اين جامعه از ارتفاع :بلوط ي هجامع -الف
 آنبه همراه  كه پراكنش داردسطح دريا  از باالتر 2500
داغان، زالزالك، وليك، انجير، هاي كيكم، ارژن، داغ گونه
به علت . خورد گنجشك، چنار و بيد به چشم مي زبان

منطقه  دخالت شديد انسان، پوشش گياهي طبيعي 
هاي هرز  علف خوش دگرگوني شديد شده و دست

 هاي درختچه درختان و. اند جانشين عناصر اصلي شده
 خوشك ،(.Cotoneaster nummularia F) شيرخشت

Daphne macronata Boiss.)(، سماق (Rhus coriaria 

L.) ،(Lonicera persica L.)، زرشك )Berberis 

vulgaris L.(، داغداغان Celtis caucasica Willd.)(، 
       كيكم و (.Fraxinus persica Boiss) گنجشك زبان

) Acer monspessulanum L.( با آميخته صورت به نيز 
  .دنشو مي مشاهده منطقه اصلي گونه

 2800اين جامعه تا ارتفاع  :جامعة پسته و بادام –ب
در اين جامعه كه  .متري از سطح دريا گسترش يافته است

مهمترين بخش جنگلي حوزة سد درودزن را تشكيل 
 ،بادام گونه هاي مختلف و واريته پسته گونة ،دهد مي

روي  بر. باشند هاي درختي غالب اين جامعه مي گونه
گونة  وامع كوچكي ازهاي آهكي نيز ج خاك
شود كه  ديده مي )(Juniperus polycarpus C.Kochارس

 ,Hamzepour(بيانگر وجود جامعة سوزني برگان است 
  شيبداراي   دست در باالمنطقه مورد مطالعه  .)1997
  به و  ستبرخوردار  كمتري  از شيب  دست  در پايين و  بيشتر

  تقسيم)  دست ايينپ(  و شرقي)  دست باال(  غربي  دو نيمه
)  پروفيل(  رخ  نيم  يك  هر نيمه  در مركز تقريبي .شود مي

  براي ها  نمونه حفر گرديد و  خاك  تشريح  براي
  .منتقل شدند  آزمايشگاه به  ييشيميا و  فيزيكي  ياه آزمايش
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 يروزفكام  منطقه  در خاك  هاي نمونه  و شيميايي  فيزيكي  خصوصيات -1  جدول

  
  لپروفي

  عمق
)cm(  

هدايت 
 الكتريكي

dS/m 
  اسيديته

كربن 
  (%)آلي

فسفر قابل 
 ppmجذب

پتاسيم قابل 
 ppmجذب

  شن  
(%) 

 سيلت
(%) 

 رس
(%) 

  1پروفيل

15-0 42/0 8/7 84/0 2/12 300 6/294/33 37 

27-15 36/0 8 74/0 6/1 232 6/274/27 45 

34-27 45/0 1/8 84/0 8/1 136 6/294/25 45 

55-34 38/0 2/7 84/0 2/1 86 6/334/23 43 

  2پروفيل 
14-0 37/0 9/7 06/1 4/26 424 6/294/35 35 

31-14 37/0 9/7 1 8/9 462 6/274/31 41 

  50-31 33/0 8 22/1 8/0 532    

  
اجرا در چهار تكرار  فاكتوريلبصورت  آزمايشاين 

صفر، ( شامل شش سطح بذر عمق كاشت اول فاكتور .شد
پوشش و فاكتور دوم  )متر سانتي 5/12 و10، 5/7، 5، 5/2

، )شاهد(جنگل ها در سه سطح خاك معمولي روي بذر
خاك مخلوط  و پوسيده كود حيواني% 20خاك مخلوط با 

در عرصه جنگلهاي بلوط منطقه كامفيروز اجرا  كود% 50با 
زاد  درختان دانه مناطق جنگلي استان و از از هابذر .گرديد

سال و  40-60در دامنه سني )تاج متقارن ( با فرم مناسب
هايي كه  و از پايه متر سانتي 25قطر برابر سينه بيش از با 

بذرها در  .آوري شد جمع فاقد آفات و امراض بودند،
متر  سانتي 50هايي كه فاصله آنها در هر رديف از هم  چاله
و با خاكهاي آماده شده پوشش داده ه كشت شد بود،

 1800چاله و در هر تكرار  100 در هر كرت. شدند
ها از  فواصل كرتها در رديف .حفر گرديد) 100×6×3(چاله

متر  3همديگر يك متر و فواصل هر تكرار از تكرار بعدي 
پس از كشت در پاييز، از اوايل سال بعد از . انتخاب شد

درصد ) 1(نهالهاي تازه رسته آماربرداري شد و طبق رابطه 
  .گرديد محاسبهآنها ماني  زنده

100% ×=
Tss
GssGs                                                                                    

  )1(رابطه

Gss =تعداد بذر سبز شده ،Tss  =و  كل بذرهاي كاشته شده
Gs% =ماني درصد زنده  

ت مقس(هاي كمي از قبيل ارتفاع ساقه  برداشت
ساقه به  نسبت وزن تر ،)رزمينيقسمت زي(، ريشه )هوايي

نسبت وزن خشك ساقه به وزن خشك  و وزن تر ريشه
كش بر حسب  ارتفاع نهالها به وسيله خط .ريشه انجام شد

براي  .گرديدگيري  اندازه متر دقت ميلي و تا سانتيمتر
بدست آوردن نسبت طول ساقه به طول ريشه نهالها از 

ر جداگانه با سپس ساقه و ريشه بطو. زمين خارج شدند
گيري  متر اندازه دقت ميلي و تا متر كش برحسب سانتي خط
بعد از خارج كردن نهالها از زمين، دو قسمت ساقه . شدند

  P310Pريشه جدا شده و بوسيله ترازوي ديجيتال مدل و
ها  ها و ريشه سپس ساقه. با دقت يك صدم گرم توزين شد

درجه  105ساعت در درجه حرارت  48به مدت 
گيري وزن  پس از اندازه. قرارداده شدون آگراد در  نتيسا

نسبت وزن تر به خشك محاسبه  ،ها ها و ريشه خشك ساقه
  .گرديد
  
  نتايج

سال، عمق  اثركه  دادنشان ها  داده تجزيه واريانس
ماني بذر در سطح  كاشت و نوع پوشش بذر بر صفت زنده
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ي و اثر سال بر طول اندام هواي. بوددار  يك درصد معني
زميني در سطح يك درصد و بر وزن تر اندام هوايي در 

اثر عمق كشت بر ارتفاع . دار بود درصد معني 5سطح 
ريشه در سطح يك درصد و بر ارتفاع ساقه و وزن تر 

اثر نوع پوشش بر . دار بود درصد معني 5ريشه در سطح 
طول ريشه و وزن خشك اندام هوايي در سطح يك درصد 

با . دار بود درصد معني 5و بر وزن خشك ريشه در سطح 
مشخص  )2 جدول( ها مشاهده جدول مقايسه ميانگين

 و در ماني در سال دوم باالترين درصد زندهكه د يگرد

ي در كود دام %50سانتيمتري و  5عمق كاشت تيمارهاي 
ماني و همچنين  كمترين درصد زنده .پوشش بدست آمد

حداقل مقادير ساير صفات در تيمار شاهد يعني كاشت 
با گذشت زمان از . بدون پوشش روي بذر بدست آمد

گيري شده كه  سال اول به سال دوم، كليه پارامترهاي اندازه
 معياري از رشد گياه بودند افزايش نشان دادند و تنها

 5/7و  5، 5/2عمق كشت . يافتماني كاهش  درصد زنده
ها در يك گروه  عنوان بهترين عمق كشت هسانتيمتر ب

  .آماري قرار گرفتند
  

  گيري در آزمايش هاي صفات مختلف اندازه مقايسه ميانگين  -2جدول
  وزن خشك ريشه  وزن خشك ساقه وزن تر ريشه   وزن تر ساقه  طول ريشه  طول ساقه  ماني درصد زنده  سال

  a4/43  b4/9  b3/57  b13/1  a87/0  a81/3  a81/2  ولا
  b7/32  a6/11  a3/75  a36/1  a88/0  a13/4  a98/2  دوم
    )سانتيمتر(عمق

  d1/10  b6/8  c3/51  a35/1  ab87/0  a77/4  a38/3  )شاهد(صفر 
5/2  a7/47  ab5/10  ab9/71  a47/1  a04/1  a62/4  ab23/3  
5   a6/51  ab1/10  a3/80  a19/1  a99/0  b03/3  ab62/2  
5/7   a3/49  a7/10  a1/53  a28/1  a92/0  ab82/3  ab74/2  

10   b5/38  a8/11  ab7/74  a10/1  ab79/0  ab32/4  ab23/3  
5/12  c2/31  a1/11  b5/66  a09/1  b67/0  ab24/3  a20/2  

    پوشش     
  b8/33  a9/10  a4/76  a23/1  a889/0  a88/4  a40/3  خاك جنگلي

  a7/39  a6/10  b8/62  a25/1  a888/0  b55/3  b66/2  كود دامي% 20
  a7/40  a9/9  b7/59  a26/1  a886/0  b47/3  b64/2  كود دامي% 50

  
  بحث

ها نشان داد كه ماني نهالمقايسه ميانگين صفت زنده
 5/7و  5، 5/2ماني نهال بلوط در عمق هاي بيشترين زنده

در كشور تركيه  در تحقيقي كه. استمتر بدست آمدهسانتي
ي بر روي درختان بلوط نشان داد در جنوب شرقي آناتول

متر  سانتي 5ترين عمق كاشت بذر بلوط عمق  كه مناسب
- تحقيقي كه در جنگل. )(Ugurlu & Cevik, 1991 است

متر سانتي 5ه نشان داد عمق گرديدهاي شمال ايران انجام 
 ,.Tabari et al( ترين عمق كشت بلوط استمناسب

ن انجام گرديده كردستا هايتحقيقي كه در جنگل. )2007
 عمق مناسب براي كشت بذر برودار و مازودار نشان داد

در تحقيقي كه  ).(Marofi, 1999 استمتر سانتي 5عمق 
هاي مختلف بلوط در روي عمق كاشت بذر گونه بر

- عمق است،گرديدهاستان لرستان انجام هاي بلوط جنگل
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 باشندمي هاي مناسبمتر عمقسانتي 7و  5 هاي
(Sohrabi, 1999)  در تيمار عمق صفر حداقل سبز

هايي كه بر روي سطح زمين  زيرا بذر. ن بذر رخ دادگرديد
قرار گيرند ممكن است  توسط دام، حيات وحش و انسان 

همچنين كمبود رطوبت در سطح خاك، نبود . نابود شوند
كه بتواند ) حتي مقدار كمي الشبرگ(پوشش بر روي بذر 

قيم خورشيد محافظت كند از بذر را در برابر نور مست
افزايش عمق . شدباعوامل كاهش دهنده درصد سبز مي

اين  شود كهماني ميكاهش درصد زنده سببكاشت 
 Patricia et( محققين مطابقت دارد ديگرمطلب با نتايج 

al., 1997(.  
طول اندام هوايي نهالها در سال اول رشد كم است كه 

به همين دليل  خشكيبلوط به نهال مقاومت نسبي  شايد
كننده آب  كننده به اندام جذب كه نسبت اندام تعرق باشد

در سالهاي اوليه استقرار در  .در سال اول زياد نيست
، خشبي نبودن ي رشدبلوط به علت كند هاينهالعرصه، 

 ، قرارداشتن در)سانتي متر 10حداكثر( برگها و ارتفاع كم
چرا توسط يژه و هب وبرابر نور شديد و مستقيم خورشيد 

عدم استقرار  عوامل عمده ،اين داليل. دنرو مياز بين  ،دام
زيرا بذر گونه بلوط از نظر  باشند، اين گياه در عرصه مي

وجود . آوري در عرصه طبيعي با مشكلي روبرو نيست زاد
هاي قرق  شده بلوط در مناطق مختلف زاگرس،  جنگل

اين مكانها  كه در طوري به. كند اين موضوع را اثبات مي
 بذرهاي سالم بلوط پس از ريزش بر سطح زمين در

. شوند سبز مي بعدها مدفون شده و  البالي الشبرگ
محصور نمودن گروهي گياهان با مواد طبيعي و غيرطبيعي 
مانند چوب و سيم خاردار، محصور نمودن انفرادي 

هاي خاردار موجود در منطقه و يا  بوتهگياهان با بستن 
سال  3هاي سبز نهالهاي  اتيلني به ساقه ي پليبستن نوارها

به باال مانع خسارت خرگوش، جوجه تيغي و موش به 
اين عمل درصد خشك شدگي نهالها را . گردد ها مي ساقه

همچنين برخي تركيبات طبيعي مانند . دهد كاهش مي

تواند باعث دور كردن  هايي از فضوالت مرغداريها مي توده
  .يغي گرددحيواناتي مانند جوجه ت

هاي جنگلي به دليل  طوركلي در مورد گونه به
 سال 500 بلوط حدودي آنها كه در مورد ديرزيستي باال

مدت بر  توان از نتيجه پژوهشي كه در كوتاه نمي است،
 ؛آيد، برداشتي دقيق و نهايي نمود مي  روي آنها بدست

طالعه و بررسي بيشتري نياز بنابراين در اين زمينه به م
گيري زير را از نتيجه  توان نتيجه به هر حال مي .است

  :تحقيق ارائه نمود
بهترين و مناسبترين عمق كاشت براي بذر بلوط 

  .متر است سانتي 5/7و  5 ،5/2هاي  عمق
با توجه ( رويش نياز به سايبان لاوسال  نهال بلوط در

  .دارد) اي نورپسند است به اينكه بلوط گونه
ده به  حدود بلوط ي نهالنسبت اندام زميني به هواي

 .استيك 
رويهمرفته توجه به پيشنهادات زير براي مجريان 

  :اجرايي خالي از فايده نيست
 ،حمله قارچ امان ماندن بذر بلوط از منظور در به - 1

آغشته كردن بذر به  ،ديگر حيوانات حيوانات جونده و
محصور كردن زمين با  وهنگام كاشت  كش هاي قارچ سم
  .تضروريس فنس
- شود در صورت امكان در چنين سالتوصيه مي -2

هاي سال اول و شود نهالهايي كه دوره خشكي تكرار مي
د تا در نآبياري شو) تانكر آب(دوم به صورت دستي 

بتوانند  ،هاي سوم به بعد با گسترش ريشه در خاكسال
  دوام بياورند

با توجه به درصد رس موجود ، 1براساس جدول -3
ه مورد آزمايش، بافت خاك سنگين در خاك منطق

غني كردن خاك منطقه شود كه در صورت محسوب مي
الش والشبرگ، كود (آلي مختلف  مورد نظر با مواد

ضمن افزايش توان مي...) حيواني، كمپوست زباله و
  .خاك را تا حدي سبك نمود نگهداري آب خاك،ظرفيت 
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Abstract: 
In order to identify the best sowing depth and seed cover of Quercus brantii Lindl., a trial was conducted 
at Kamfirouz Oak Experimental Station in Fars province of Iran at two year period, using Factorial 
statistical method and experimental design of Randomized Complete Blocks at four replicates. The first 
factor was depth of  seed sowing at six levels (0.0, 2.5, 5.0, 7.5 and 12.5 cm) and the second factor was 
seed cover at three levels (ordinary forest  soil or control treatment, mixture of ordinary soil and 20% 
manure, and mixture of ordinary soil and 50% manure). The measured characteristics of established oak 
seedlings consisted of: survival, root and shoot length and shoot and root wet and dry weight. Data 
analysis was performed, using Variance Analysis and Duncan test and applying SAS software. The 
results showed that effects of year, seed cover and sowing depth on survival were significant (p< 0.01). 
Average seedling survival at first and second year of trial was 32.7 and 40.5 %, respectively. Increased 
amount of manure in seed cover material increased survival significantly and it increased from 33.8 % in 
ordinary soil to 40.7 % in soil and 50 % manure mixture. Greatest percentage of survival at 2.5, 5.5 and 
7.5 cm sowing depth was 47.7, 49.3 and 51.6 cm, respectively, whereas the lowest rate (10.1 %) belonged 
to zero sowing depth. Overall, the highest rate of shoot length, root length, shoot dry weight and root dry 
weight were 11.8 cm, 80.3 cm, 4.8 g and 3.4 g, respectively. 
 
Key words: Quercus brantii, Sowing depth, Survival, shoot and root length and dry weight 


