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 چكيده
و كاهش شديد پايه زاد بلوط موجود در اين جنگلها، بررسي هاي دانه با توجه به روند روزافزون تخريب جنگلهاي زاگرس

در. هاي مختلف بلوط از اهميت خاصي برخوردار است جنسي گونه تجديد حيات و كافي با توجه به عدم وجود اطالعات جامع
ب وضعيت توليد بذر گونه مورد دليل دشواريهبكه حيات جنسي اين جنگلها عنوان حلقة اول در زنجيرة تجديدههاي بلوط
 مازودار درختانازاصله90 برآورد بذر براي Koenigروش،، در اين پژوهش براي اولين بار در ايرانباشدمي گيري اندازه

)Quercus infectoria Oliver (براي. ان بانه استان كردستان مورد استفاده قرار گرفتدر جنگلهاي اطراف روستاي هلو شهرست
و شماره موردنظرتصادفي درختان-اي برداري طبقه ابتدا با استفاده از روش نمونه،اين منظور يكلية بذرهاو شدهگذاري انتخاب
بر. شدندتفكيك درخت شمارشبه با استفاده از روش شمارش تاجي روي تاج و Koenigآورد چشمي سپس با استفاده از روش

وشدثانيه براي هر درخت مشخص30با چشم غيرمسلح تعداد بذر شمارش شده در مدت زمان،با توجه به دستورالعمل روش
ر .شدمحاسبه Koenigو)صددرصد( آمده از دو روش شمارش تاجي گرسيوني مناسب بين شمار بذر بدستدر نهايت مدل

و بيشينة شمار بذر در واحد سطح ميانگين آمده بدستاساس نتايج بر  9/278و3/10،1/0 برابرترتيببه) يك مترمربع(، كمينه
و ميان بهعدد و بيشينة شمار بذر به گين، كمينه ب 2917و3، 8/158 برابرترتيب ازاي درخت نيز طور كلي بيانگر سالهعدد بود كه

ميبذردهي ضعيف براي اين گونه در منط پس)R2=69/0( نسبتاً زياديآمده نيز همبستگيي بدستمدل آمار. باشد قه و داشته
مي.درصد از اعتبار آماري الزم برخوردار است95كه مدل در سطحشداز احراز اعتبار مشخص  توان براي ساير در نتيجه

و نيز براي سالهاي آينده با استفا در با شمارش فقطآمده ده از مدل بدستدرختان اين گونه در منطقه روشبهثانيه30بذرها
Koenig از شمار واقعي بذر درختان مازودار داشت مناسبيبرآورد.

.، بذر، مازودارKoenigبانه، برآورد چشمي: كليدي هاي واژه

 مقدمه
از تجديد و مهم در علم حيات جمله مباحث بنيادين

ب جنگل ميهداري كه طوريبه،)Nyland, 1996(رود شمار

حيات هاي اصلي جنگلبانان استقرار تجديد دغدغهيكي از

,.Daniel et al(باشد در بستر جنگل مي  تجديد). 1979

و واسطةهب فقطحيات طبيعي كه بدون دخالت انسان

ميعوامل طبيعي اكولوژيكي  دو مزيت عمده،شود انجام

 بدونكه در عمل اين اولحيات مصنوعي دارد؛ بر تجديد

و ميانهالههزينه است و رايگان بوجود كه اين دومآيند

به نسل) قبلي(فعلي انتقال خصوصيات ارثي نسل سبب

 شناسي تجديد جنگل در علم بنابراين. شود بعدي مي

و حيات طبيعي بر تجديد حيات مصنوعي ارجحيت داشته
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و كاربرد گسترده ). 1384مهاجر، مروي(تري دارد اهميت

ت تجديد حيات جنسي جديدحيات طبيعي به دو صورت

هاي جنگلي مشاهده در تودهحيات غيرجنسيو تجديد

ب تجديدكهدشو مي هاي دليل توليد پايههحيات جنسي

و بهتر برتري دارد مرغوب  تجديد حياتموفقيت. تر

وجود درختان: جنسي به سه عامل عمده بستگي دارد

و كافي، بستر مناسب  و توليد بذر سالم  برايمادري

و مساعد استقرار و محيط سازگار زني بذر جوانه برايبذر

 يادشدهشناسي اصل در علم جنگل.و استقرار نهال

اهب مي عواملز صورت مثلثي بهشو ذكر شده ترسيم د كه

كه طوريهب؛طبيعي معروف است تجديد حياتمثلث

و ناسازگاري هر كدام از عناصر ميادعدم وجود نجر شده

 ). Nyland, 1996(دشومي جنسي تجديد حياتبه عدم 

اي را در غرب جنگلهاي زاگرس محدودة گسترده

ميليون هكتار با عنصر درختي6وسعت حدودبهايران 

كه غالب بلوط تشكيل مي از دهند در حال حاضر

و مهمت حساس هاي جنگلي ايران ستمرين اكوسيترين

در جنگلهاي شهرستان ). 1383نام،بي(د شون محسوب مي

ك بندي جنگلهاي زاگرس جزو جنگلهايه در طبقهبانه

و ابراهيمي جزيره(گيرند زاگرس شمالي قرار مي  اي

هاي با توجه به سابقة طوالني برداشت،)1382رستاقي،

و عرفي از جنگل، ساختار توده هاي جنگلي تغيير سنتي

و بسيار شكننده شده است از. كرده طي اين سالها الگويي

كه در اين عرصهمديريت عرفي جنگل  ها شكل گرفته

تجديد در الگوي رايج منطقه هيچ فرصتي به متأسفانه 

با. شود جنسي جنگل داده نمي حيات در اين جنگلها

،كه درختان بلوط واجد شرايط بذردهي هستند وجود اين

و كف جنگل معموالً نشدهاما استمرار جنگل مشاهده

و همكاران، نميرانيان(عاري از هرگونه نونهالي است

تجديد در نتيجه جنگلهاي اين شهرستان با بحران؛)1386

و ضروريست مطالعات جامعي بودهجنسي مواجه حيات

آگاهي،يادشدهبا توجه به موارد. انجام شوددر اين زمينه

ب تجديد عنوان حلقة اول زنجيرةهاز وضعيت توليد بذر

و روشهاي مناسب برآورد حيات تان بذر درخشمار جنسي

و اهميت خاصي  بلوط موجود در منطقه از اولويت

با. برخوردار است توليد بذر از يكسو ارتباط مستقيم

و بر استمرار جنگل جنسي بلوط تجديد حيات ها داشته

و از سوي ديگر در موارد مهم ديگري از تأثيرگذار است

و تكميل زنجيرة غذايي آنها قبيل تغذية برخي از وحوش

مثهب( و،العنوان سنجاب ايراني در جنگلهاي زاگرس

و زاگرس ا استفاده از بذرهايب) گراز در جنگلهاي شمال

و ساير مصارف سنتي حائز اهميت بلوط در تغذية دام

گيري تعداد بذرهاي توليدي دشواري اندازه.باشد مي

كه سادهن را واداشته تا از روشهاياها محقق بلوط اي

م يزان بذر توليدي هر پايه درخت برآورد نسبتاً دقيقي از

بداخلدر. دهند، استفاده نمايند ارائه مي دليلهكشور نيز

در يادشده و نيز برخي عوامل ديگر تاكنون مطالعة جامعي

و آمار موجود از ميزان بذرهاي انجام نشدهاين زمينه

و در عمدة مطالعات هاي بلوط محدود توليدي گونه بوده

.است شدهبر وزن بذرها تمركز 

و دقيق در اين تحقيق يكي از رايج ترين ترين

كه تكنيك روشبههاي برآورد چشمي بذر درختان بلوط

Koenig در موردموسوم است براي اولين بار در ايران 

در جنگلهاي اطراف ) Q. infectoria(گونة مازودار

و هدف مورد اجرا قرار گرفتروستاي هلو شهرستان بانه 

و يادشدهروش از آن آزمون  در مورددر داخل كشور

باشد، بررسي دقت گونة مذكور كه گونة غالب منطقه مي

و ترويج اين  و در صورت كسب نتايج مناسب آموزش آن

و ساير عالقمندان مي الزم. باشد تكنيك بين جنگلبانان

ذكر است كه بيش از نيم قرن است كه در جنگلهاي به

وهببلوط دنيا از روشهاي مختلفي  منظور تعيين شمار بذر

ميآنيا برآورد  ب.دشو استفاده طور كليهاين روشها را

شمارش مستقيم)1: بندي نمود توان بدين صورت طبقه مي

روي تاج يا شمارش تاجي كه طي آن كليةيبذرها

ميبر بذرهاي توليدي درخت  .ندشو روي تاج شمارش

ب ا،ودهبديهي است اين روش بسيار دقيق جراي آن ولي
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و وقتهب و نياز به نيروي كارگري دليل صرف هزينه زياد

ب و سطوح محدود امكانهفراوان پذير جز در موارد خاص

كه روشهاي نمونه)2. باشد نمي شمارش صورتبهگيري

و  تعميم بذر در سطح يا حجم مشخصي از تاج يا زير تاج

در بين روشهاي مختلف.دشو آن به كل تاج انجام مي

يا ترين روش استفاده از تله متداول،گيري مونهن هاي بذر

روشهاي. استگذاري زير تاج درخت روش تله

و كاهش هزينه سببگيري تا حدودي نمونه هاي كارگري

ولي دقت آنها نيز كمتر از روش اول،ندشو زماني مي

روشهاي چشمي كه عالوه بر صرف هزينة بسيار)3. است

و در مدت زمان بسي ار كوتاه، با دقت قابل قبول شمار كم

در اين روشها تاج. نمايند بذر درختان بلوط را برآورد مي

براي درختان بلوطي كه تاج(چشم غيرمسلحبادرخت 

هاي بلوط بيشترمانند،آنها از زمين فاصلة زيادي ندارد

و يا چشم مسلح با استفاده از دوربين دوچشمي) زاگرس

بلندمازو در جنگلهاي قد مانند براي درختان بلوط بلند(

ميابر) شمال نتايج.دشو ساس دستورالعمل روش مشاهده

ر باين ميهوشها يا د كه بيانگرشو صورت شاخصي بيان

يا استوضعيت بذردهي درخت هاي مدل وسيلهبهو

.دشوميو برآورد محاسبهآمده شمار بذر بدست آماري

بهروشها معايبي نيز رغم مزاياي قابل توجهي چشمي

ازدارند كه اين روشها فقط برآوردكنندة تعداد جمله اين،

همچنين اندازة بذرها،بذر)هتودزي(بذر هستند نه وزن 

و خطاي شخص در اين روشها قابل اندازه گيري نيست

در اين روشها تأثيرگذار) خطاي فردي(كننده مشاهده

.است

از در داخل كشور تاكنونشدطور كه اشاره همان

و چشمكدام از روشهاي هيچ منظوربهگذاري تلهياي

در نشدهها استفاده بذر بلوطشمار برآورد  عمدةو

در فقطدر جنگلهاي زاگرس مطالعات انجام شده  آماري

و. است شدهارائه مورد وزن بذرهاي بلوط  مرجاني

 توليد بذر هر درخت بلوط ايراني) 1361(همكاران 

)Q. brantii ( و بويراحمد را در جنگلهاي استان كهگيلويه

و در هكتار20طور متوسطهب  600تا 200كيلوگرم

و) 1361(صفري. اند كيلوگرم بيان نموده براي همين گونه

كيلوگرم گزارش 100تا10در همين منطقه، اين مقدار را 

مقدار متوسط بذر درختان) 1371(فتاحي. نموده است

مبهبلوط را  ميتناسب منطقه و براي جنگلهاي تفاوت داند

توليد بذر: استان كردستان اين ارقام را ارائه نموده است

ب  120تا15طور متوسط بينههر درخت بلوط ايراني

؛عدد بذر در هر كيلوگرم 100كيلوگرم با تعداد متوسط

كيلوگرم با تعداد 150تا20هر درخت مازودار بين

ويعدد بذر در هر كيلوگ 135متوسط  و هر درخت ول رم

)Q. libani ( 60كيلوگرم با تعداد متوسط 220تا30بين

در) 1384(قرباني.باشدمي عدد بذر در هر كيلوگرم

بذر گونة بلوط ايراني را در تحقيقي متوسط توليد

20قطري مختلف در جنگلهاي استان ايالم هاي طبقه

با شده انجام مطالعات مورددر. كيلوگرم ذكر نموده است

مي توليد بذر گونه موضوع به هاي بلوط زاگرس توان

بذرده تحقيقي كه در منطقة چنارة مريوان در يك سال كم

شد) 1383( برهانجام اساس آن تعداد كل اشاره نمود كه

از بذرهاي جمع وي34آوري شده  894،ول پايه درخت

در پژوهشي ). 1385يزدانفر،(ه استشدعدد شمارش

د انجام شناسي ملي ايرانر قطعة زاگرس باغ گياهديگر كه

وي، متوسط شمار بذر گونهشد و برودار هاي ول، مازودار

،31 برابرترتيببه) يك مترمربع(در واحد سطح تاج 

و همكاران،( بدست آمد5/46و4/52 ).1388پناهي

انجامو مطالعات Koenigدر مورد تاريخچة روش

الزم،با استفاده از اين تكنيكدر نقاط مختلف دنيا شده

 1994براي اولين بار در سال ذكر است كه اين روش به

در سال مطالعه12پس از همين نامبهتوسط شخصي

از 250 مورد در6اصله درخت بلوط گونة مختلف

وشدجنگلهاي بلوط كاليفرنياي مركزي در آمريكا معرفي 

درختان مذكور منظور برآورد بذربههاي خطي مناسبي مدل

كار مشهود بود زيادمحاسبه شد كه در تمام موارد دقت 

)Koenig et al., 1994a.(و همكارا نش در اين محقق
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به يادشدههاي تحقيق داده پژوهشي ديگر با استفاده از

 در موردبررسي تغييرات بذردهي در سالهاي مختلف

و با تكنيك گونه  هاي بلوط مورد اشاره در همان منطقه

,.Koenig et al(مشابه پرداختند 1994b.( دو سال بعد

و همكارانش در تحقيقي ديگر هاي مناسب مدل،وي

سه75منظور برآورد بذربهآماري را  اصله درخت بلوط از

گونة مختلف در بخش ديگري از جنگلهاي كاليفرنياي 

همراهبهمركزي محاسبه نمودند كه نتايج قابل قبولي 

,.Koenig et al(داشت  همچنين در پژوهشي ). 1996

گذاري،و نيز تله Koenigديگر با استفاده از روش 

و مدلشدبررسي Q. kelloggiiاصله درخت20بذردهي 

محاسبة براي Y= 1.885X + 3.132 رگرسيوني خطي

كل بذرهاي توليدي درختان بلوط از روي تعداد تودة زي

آنك ثانيه بدست آمد30بذر شمارش شده در  Yه در

وكل تودة زي تعداد بذرXبذرهاي توليدي درخت

 ,.Garrison et al(ثانيه بود30شمارش شده در مدت 

مي جمله پژوهشاز). 1998 از هاي ديگر توان به استفاده

4در Q. albaاصله از درختان 105 در مورداين روش 

هاي برگ با دو تيمار توده پهن-برگ تودة آميختة سوزني

هايي كه برداشت ضعيفي در آنهاو توده نشدهلتدخا

از حكايت، اشاره نمود كه نتايج حاصل انجام شده است

 ).Perry & Thill, 1999(اين روش داشت زياددقت

و روشها  مواد
وسعت حدودبهاي در منطقه 1388اين تحقيق در سال

در 28 كيلومتري40هكتار در اطراف روستاي هلو واقع

شدتان بانه در استان كردستان غرب شهرس شكل( انجام

تا45°39'29" طول جغرافيايي منطقة مورد مطالعه).1

و39°45' 40" 36°5'55"آن عرض جغرافياييشرقي

مي36°6'28"تا با. باشد شمالي براي اجراي تحقيق

هماهنگي يكي از مالكان گالجارهاي روستا، بخشي از 

گ موردنظر،گالجار و تعداد قرار اصله درخت90رفت

15بيشتر از مازودار با شرط دارا بودن قطر برابرسينة 

شد سانتي .ندمتر انتخاب

و شهرستان بانه-1شكل  موقعيت جغرافيايي منطقة مورد مطالعه در كشور، استان كردستان

في تصاد-اي برداري مورد استفاده طبقه روش نمونه

حد گردشي بدين صورت كه پس از جنگل،بود هاي اوليه

و باالي قطر برابرسينة درختان مازودار در منطقة  پايين

به موردنظر 57و23 برابرترتيب مشخص شد كه

بو سانتي 5 هاي سپس دامنة قطري موجود به طبقه.دمتر

و درختان متري تقسيم سانتي طوري موردنظربندي شد

درخت2در هر طبقة قطري حداقل انتخاب شدند كه

-اي برداري طبقه روش نمونه. گيري قرار گيرد مورد اندازه

بانه

گالجار مورد مطالعهاستان كردستان
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تصادفي به اين دليل انتخاب شد كه درختان منتخب

عبارتبهشند،با موردنظرالگوي مناسبي از درختان تودة 

نماينده وجود،ي درختانقطر هاي ديگر از تمام طبقه

.دداشته باش

 روش تحقيق
،نظور محاسبة مدل آماري مناسب برآورد شمار بذرم به

ضروريست براي اولين بار در منطقة مورد مطالعه مقدار

از موردنظرواقعي بذر درختان گونة  با استفاده از يكي

برداري روشهاي شمارش تاجي يا روشهاي مختلف نمونه

بين،Koenigو پس از اجراي روش چشمي شدهشمارش 

ا داده باهاي حاصل از از هاي بدست داده ين روش آمده

مدل،برداري روش شمارش تاجي يا روشهاي نمونه

كه مدل در صورتي. رگرسيوني مناسب مشخص شود

مي بدست توان براي آمده از دقت كافي برخوردار بود

از هاي پژوهشو آيندهسالهاي   برايمدل اين بعدي

ستفادها موردنظردر منطقة برآورد بذر درختان همان گونه

در. نمود و كارگري سالهاي بعد هزينه در نتيجه هاي زماني

.شدبسيار ناچيز خواهد 

و در اين تحقيق با توجه به كم بودن ارتفاع درختان

تعيين مقدار واقعي بذر براي،وجود كارگران محلي زبده

بر ترين روش يعني شمارش كلية بذرها درختان از دقيق

 Koenigاجراي روش براي. روي تاج درختان استفاده شد

تاج غيرمسلحابتدا با چشم،اساس دستورالعمل روشبر

و تحتاني تقسيم شد . زندة هر درخت به دو نيمة فوقاني

ب و طور كامالًهسپس هر نيمه به سه قطاع تقسيم شده

ا برايهر نيمه تصادفي يك قطاع از  نتخاب شمارش بذرها

ثانيه بذرهاي15 كننده در مدت يك مشاهدهابتدا. گرديد

ر . هاي منتخب را شمارش نمود يت يكي از قطاعؤقابل

ثانية ديگر همين15سپس همين شخص در مدت زمان

و از مجموع دو  كار را براي قطاع منتخب دوم انجام داده

ثانيه30عدد، تعداد بذرهاي شمارش شده در مدت 

گفته N30محاسبه شد كه اصطالحاً در اين روش به آن 

,.Koenig et al(ودش مي 1994b; Koenig et al.,

1994a .( بين اين عدد با عدد حاصل از روش شمارش

رگرسيوني مناسب محاسبه تا در صورت رابطهتاجي 

، در آينده بتوان براي اين منطقه مناسبوجود همبستگي 

، يادشدهروشبهثانيه30با شمارش بذر در مدت فقط

ب راي ساير درختان اين شمار بذر توليدي كل درخت را

ها گيري ذكر است كه كلية اندازهبهالزم. گونه برآورد نمود

) قبل از شروع ريزش اولين بذرها(در نيمة اول شهريور

كه امكان مقايسه بين درختان وجود براي اين. انجام شد

به(ميزان بذر در واحد سطح،داشته باشد ازاي شمار بذر

ه) يك مترمربع سطح تاج شدبراي .ر درخت محاسبه

گيري قطر بزرگ تاج هر درخت براي اين منظور با اندازه

شد،و قطر عمود بر آن . سطح تاج محاسبه

و تجزيه فرض نرمال بودن داده درو ها تحليل آنها

شد SPSSافزار محيط نرم ها با توجه به شمار داده. انجام

)40>n(با از آزمون استفاده، فرض نرمال بودن آنها

به داده). 1381زبيري،(شدكاي انجام مربع هاي مربوط

ب و روش چشمي با نرمالدليلهشمارش تاجي نبودن

منظور مقايسةبه. ها نرمال شدند استفاده از لگاريتم داده

واريانسةاز تجزي درختان مورد مطالعهشمار بذر 

ازي آنهاهاو براي مقايسة ميانگين (Anova)طرفة يك

همچنين.شد استفادهت چندگانة دانكن روش مقايسا

دار بودن اختالف شمار بذر بدست منظور تعيين معني به

tشمارش تاجي با روش چشمي از آزمون روش آمده از 

بررسي اعتبار مدل برايالبته.شدجفتي استفاده

ها رگرسيوني بدست آمده از ابتدا ده درصد كل نمونه

شد) نمونه9( بنابراين؛)1385دي، محم(كنار گذاشته

.درخت مازودار در محاسبات استفاده شدند81هاي داده

 نتايج
ميدرختي مازودار گونة غالب باشد منطقة مورد مطالعه

 صورتبهكه با توجه به ساختار جنگل موردنظر عمدتاً 

و از نظر سني ميانسال تا مسن پايه با مبدأ شاخه تك زاد
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شبر. است مقدار بذر،مارش تاجياساس نتايج حاصل از

و نيز در واحدبهتوليدي درختان مورد مطالعه  تفكيك پايه

هاي توصيفي آماره.شدمشخص) يك مترمربع(سطح تاج 

ارائه شده1هاي مورد بررسي در جدول مربوط به عامل

.است

 هاي مورد بررسي هاي توصيفي عامل آماره-1جدول

بيشينههكمينميانگين)معيارانحراف(عامل

2/372357)8/2()مترسانتي(قطر برابرسينه

60/2115/655/86)1/3()مترمربع(سطح تاج

8/15832917)8(شمار بذر درخت

3/101/09/278شمار بذر در واحد سطح تاج

ت به وليد بذر درختان مازودار در منظور مقايسة وضعيت

ه از شمار بذرها آمد نتايج بدست،قطري مختلف هاي طبقه

.شد تحليلو تجزيهازاي يك مترمربع سطح تاج به

اري بين شمار بذرد اختالف معني،اساس نتايج حاصلبر

95در سطح اطمينان مختلفقطري هاي درختان در طبقه

كه تمام طوريهب؛)3و2جدولهاي(درصد وجود نداشت

.قطري در يك گروه قرار گرفتند هاي طبقه

 مختلف هاي قطري جزيه واريانس شمار بذر در واحد سطح در طبقهت-2جدول

داريمعنيFآمارهميانگين مربعاتمجموع مربعاتآزاديةدرجمنبع تغييرات

6137/2356/0729/0628/0ها بين گروه ns 

74159/36489/0ها گروه درون

80296/38 كل

ns :دار نيست معني 

 مختلف هاي قطري هاي شمار بذر در واحد سطح در طبقه بندي ميانگين گروه-3جدول

)مترسانتي(قطريطبقه

49/27-5/2249/32-5/2749/37-5/3249/42-5/3749/47-5/4249/52-5/4749/57-5/52

a1155/0a5712/0a4213/0a5233/0a2288/0a2521/0a1346/0بندي دانكنگروه

مي دهندة عدم وجود اختالف معني حروف يكسان نشان  باشد دار

كه مقدار با توجه به اينجفتي،tآزمون پس از انجام

مشخص شد كه بين بدست آمد،10/0 برابرآزمون آماره

آمده از روش شمارش تاجي با روش شمار بذر بدست

داري درصد اختالف معني95چشمي در سطح اطمينان 

همچنين با بررسي ارتباط شمار بذر حاصل. وجود ندارد

و شمار بذر حاصل از روش Koenigاز روش چشمي 

شد موردنظرشمارش تاجي، مدل رگرسيوني . مشخص

براي اين منظور ابتدا ابر نقاط دو عامل اشاره شده در
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از).2شكل(شدصفحة دو محور مختصات ترسيم پس

مد برازش مدل ل خطي با بيشترين مقدار هاي مختلف،

 مناسب عنوان مدل رگرسيونيهب)R2=69/0(ضريب تبيين

بدست آمده بيانگر اين است كهR2ميزان. گرديدانتخاب

درصد از تغييرات متغير مورد69مدل برازش داده شده 

داريو سطح معنيF آماره مقدار. دهد بررسي را نشان مي

كه)4ل جدو(آمده از تجزية واريانس بدست نشان داد

دار درصد معني99آمده در سطح اطمينان مدل بدست

.است

y = 1.385x + 1.212
R2 = 0.692

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

(Koenig) لگاريتم شمار بذر

ي)
اج
شت

ار
شم

)
ذر
رب
ما
ش
تم
اري
لگ

و مدل رگرسيوني شمار بذر-2شكل  شمارش تاجي روشبه با شمار بذر Koenigروشبه ابر نقاط

ضر آزمون معني 5يب مدل نيز در جدولادار بودن

داري ير سطح معنيبا توجه به مقاد. شده است ارائه

ش 99رابطه در سطح اطمينانيباضرد كه مشخص

.دار هستند درصد معني

 شمار بذرو Koenigآمده از روش چشمي رگرسيون شمار بذر بدستواريانس مدلةنتايج تجزي-4جدول

شم بدست  ارش تاجيآمده از روش

داريمعنيFآمارهميانگين مربعاتمجموع مربعاتدرجة آزاديمدل

000/0** 1431/24431/24208/177 رگرسيون

79891/10138/0 باقيمانده

80322/35 مجموع

 درصد1دار در سطح معني **:

و رابطة رگرسيون بدستيباضر-5جدول  داري آنها آزمون معني نتايج آمده

 مدل
شيباضر استاندارد نشدهيباضر دهاستاندارد

Beta 
 داري معنيtآماره

Bاشتباه معيار

000/0**212/1054/0832/0240/22مقدار ثابت

Log N30 385/1104/0312/13**000/0

 درصد1دار در سطح معني **:
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ابتدا حدود،آمده بار مدل بدستمنظور احراز اعت به

شددرصد خطا محاسبه5مدل در سطحيباضرتماد اع

حدود،آمده نتايج بدست سپس بر مبناي).6جدول(

اعتماد مربوط به عامل شمار بذر حاصل از روش شمارش 

نمونة شاهد كه از ابتدا كنار گذاشته9براي)Y(تاجي 

Yكه با توجه به اين).7جدول(شدشده بودند، تعيين 

هاي شاهد در محدودة حدود اعتمادنهاي براي نمو مشاهده

دا مدل قرار گرفت، مي  شت كه مدل بدستتوان اظهار

درصد از اعتبار آماري الزم95 اطمينان آمده در سطح

. برخوردار است

ضر-6جدول  درصد5يب مدل در سطحاحدود اعتماد

حد باالحد پايينمدل

312/1112/1ضريب ثابت

Log N30485/1285/1

 درصد95 اطمينان در سطح)Y(حدود اعتماد عامل لگاريتم تعداد بذر بدست آمده از روش شمارش تاجي-7جدول

 هاي شاهد براي نمونه

حدود اعتمادYحد پايينYحد بااليهاي شاهدمشخصات نمونهنمونه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1, X=5/2Y= 

1, X=4/2Y= 

1, X=6/2Y= 

8/0, X=2/2Y= 

3/0, X=5/1Y= 

5/0, X=9/1Y= 

0, X=2/1Y= 

3/0, X=8/1Y= 

1, X=8/2Y= 

82/2

82/2

82/2

54/2

85/1

12/2

4/1

85/1

82/2

38/2

38/2

38/2

1/2

41/1

69/1

99/0

41/1

38/2

82/2<5/2<38/2

82/2<4/2<38/2

82/2<6/2<38/2

54/2<2/2<1/2

85/1<5/1<41/1

12/2<9/1<69/1

4/1<2/1<99/0

85/1<8/1<41/1

82/2<8/2<38/2

 بحث
وها توليد بذر بلوط گونه،به بستهبسيار متغير بوده

و پايه ,.Sork et al( متفاوت استزمان، شرايط محيطي
1993; Auchmoody et al., 1993; Drake, 1991; Dey, 

ها ترين عوامل تأثيرگذار بر بذردهي بلوطمهماز). 1995

و ابعاد مي و هوايي، سن درخت، توان به شرايط آب

ژنتيكيو شناسي ريختوضعيت تاج درخت، خصوصيات 

و ح درخت و وحوش اشاره نمودتأثير در. شرات

و ويژگي يادشدهمدت از بين موارد دراز هاي درخت

 ).Beck, 1993(تر از ساير عوامل هستند ژنتيك آن مهم

Dey (1995) ي شرقها بلوط در مورددر پژوهش خود

بذر ساالنة آنها را بين صفر تا اياالت متحدة آمريكا توليد

 Beck (1993). عدد در هكتار ذكر نموده است 620000

در،Q. rubraبندي ابداعي براي گونة در يك طبقه

از صورتي كه شمار بذر توليدي ساالنة اين گونه بيشتر

درآن،در هكتار باشد 250000 و را بذردهي خوب

به صورتي هك 620000كه شمار بذرها ،تار برسدعدد در

بندي ديگري طبقه. را بذردهي عالي ذكر نموده است آن

 نيز بر مبناي ميزان بذر توليدي در واحد سطح تاج
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براي همين گونه ارائه شده است) يك مترمربع(

)Auchmoody et al., بندي اگر طبقه اساس اينبر.)1993

عدد بيشتر54شمار بذر توليدي در واحد سطح تاج از 

؛هي خوبدبذرعدد54تا33بين؛بذردهي عاليباشد، 

عدد16تا5بين؛بذردهي متوسطعدد32تا17بين

و كمتر از   هي بسيار ضعيفدعدد بذر5بذردهي ضعيف

ميانگين توليد بذر Janes & Nichols  (1967).باشد مي

را در ايالت ميسوري آمريكا Q. rubra هاي بالغ گونة پايه

.اند بع سطح تاج بدست آوردهعدد در هر مترمر6

Christisen & Kearby (1984) در شمار بذر نيز ميانگين

و Q. rubra،Q. albaرا براي سه گونة واحد سطح تاج

Q. velutina به عدد23و9،21ترتيب در همان منطقه

كه. اند محاسبه كرده تا 1986(سال11مدتبهدر تحقيقي

، Q. rubraهايط از گونهپايه بلو 120 در مورد) 1996

Q. velutina و هيبريدهاي آنها در مناطق مركزي ايالت

ماساچوست آمريكا انجام شد، بيشترين بذردهي در

22با مقدار توليد بذر بين 1994و 1993، 1991سالهاي 

و كمترين آن در سالهاي63تا عدد در واحد سطح تاج

كم 1992و 1988، 1987 3تا1تر از با مقدار توليد بذر

,.Healy et al(عدد در واحد سطح تاج بدست آمد

ميانگين بذر توليدي گونة مازودار داخل كشور در ). 1999

اصله30شناسي ملي ايران براي در قطعة زاگرس باغ گياه

 برابرمتر سانتي25تا15درخت با قطر برابرسينة بين 

و همكاران،(بدست آمد عدد4/52 ا اينب.)1388پناهي

وضعيت 1388توان اذعان نمود كه در سال توضيحات مي

 بوده، توليد بذر گونة مازودار در جنگلهاي هلو ضعيف

در طوري به كه ميانگين شمار بذر توليدي محاسبه شده

اين نتيجه.آمده است بدستعدد3/10واحد سطح تاج 

ادامة اين. درصد درختان صادق است90براي بيش از 

چ ميپژوهش در را باارزشيتواند اطالعات ند سال متوالي

و نوسان آن در اين منطقه هاي در مورد وضعيت بذردهي

.ارائه نمايد

و نتايج با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش

در Koenigمطالعاتي كه قبالً با استفاده از روش چشمي 

مي ساير نقاط دنيا بدست توان ذكر كرد كه اين روش آمده

و در صورتيا كه دستورالعملز دقت كافي برخوردار بوده

ميشودروش بدقت رعايت  توان با صرف هزينة بسيار،

و در مدت زمان كوتاه، شمار بذر را كمتر درختان بلوط

جمله نكات مهمي كه در اين روش بايداز. برآورد نمود

و اين است كه زمان،به آن توجه بسيار داشت گيري

كه طوريهب،انجام شوديد توسط دو نفر شمارش بذرها با

براي تمام درختان مورد مطالعه فردي كه شمارش را انجام

صورت خطاي فردي دهد همواره ثابت باشد؛ در اين مي

همچنين محل قرار گرفتن فرد. يابد آماربرداري كاهش مي

كننده كه با توجه به ارتفاع درختان، زاوية تابش شمارش

شر شاخه نور خورشيد، آرايش و ايط توپوگرافي منطقه ها

عالوه بر موارد. د، بسيار حائز اهميت استشو تعيين مي

بخشي از شاخة درخت كه توسط شخص،يادشده

مي شمارش هاي گيرد در گونه كننده مورد مشاهده قرار

كه بايد هنگام شمارش بذرها استمختلف بلوط متفاوت 

آن. به آن توجه نمود هاي بلوط گونه كه بذر برخيجا از

و بذر ساير  مي گونهيكساله ندشو هاي بلوط دوساله بالغ

مي( از، در صورتي)رسند يا اصطالحاً كه گونة مورد مطالعه

ج،باشد هاي دستة اول بلوط ها اري شاخهبايد رويش سال

مد براي ولي در مورد،نظر قرار گيردمشاهدة بذرها

ها شاخه هاي دستة دوم بايد رويش سال قبل بلوط

 در غير اين. شوندشمارش بذر) هاي دوساله شاخه(

تعداد بذرهاي شمارش شده برآورد مناسبي،صورت

با يادشدهبا توجه به توضيحات بنابراين. نخواهد بود و

مي كه بذر عنايت به اين دشو گونة مازودار يكساله بالغ

رويش،شمارش بذرها براي،)1348-1349جوانشير،(

ش آمده مدل بدست. ها مد نظر قرار گرفتهاخسال جاري

و دقت قابل قبولي دارد،  و ساده بوده كه يك مدل خطي

ه بذر درختان مازودار در همين منطق برآورد برايراحتي به

ها كه برآورد بذر با استفاده از اين مدل. كاربرد دارد
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مي درختان بلوط را تسهيل مي فر نمايند ينداتوان در يك

وضعيت) ساله20هيك دور،عنوان مثالهب(ني نسبتاً طوال

در نتيجه.توليد بذر درختان بلوط را مورد پايش قرار داد

از مي توان براي هر گونه در هر منطقه موضوعات باارزشي

هاي بذردهي بين پايه هاي بذردهي، نوسان دورهقبيل 

و  و در سالهاي مختلف شناسايي همچنين مختلف

با پايه .ليت بذردهي عالي را مطالعه نمودقابهاي مادري

 سپاسگزاري
و امكانات مؤسس هاين پژوهش با استفاده از اعتبارات

و مراتع كشور از انجام شدهتحقيقات جنگلها كه جا دارد

ب موسسه مسئولين محترم و قدرداني عملهكمال تشكر

همچنين ضروريست از همكاري صميمانة آقايان دكتر. آيد

، مهندس دكتر اخوان، دكتر غضنفريطالبي، ثاقب

نژاد، محمودزاده، مهندس حسني، امير مسعود بيضايي

و خانوادة كاغفور  كه)از اهالي روستاي هلو(محمد نظري

در مراحل مختلف اجراي اين پژوهش ياريگر ما بودند،

ب .عمل آيدهنهايت قدرداني

 منابع مورد استفاده
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Abstract 
 
Study of sexual regeneration of oak species in Zagros forests is very important considering to sever 
degradation of these forests and decreasing of seed origin oaks. Acorn production is the first step in the 
sexual regeneration cycle which has an important impact on forest sustainability. Regarding to difficult 
process of acorn counting, there is unfortunately, no adequate information about acorn production of 
Zagros native oaks. Therefore, this research was conducted using Koenig visual method for the first time 
in the western oak forests of Iran. The study was carried out in a section of northern Zagros forests near to 
Halou village located in 40 km west of Baneh, Kurdistan province. At first, 90 gall oaks (Quercus 
infectoria Olivier) were selected using stratified random sampling method. For each tree, all of acorns 
were counted with two methods: 1) crown counting and 2) Koenig visual estimation. Result showed that 
the mean, minimum and maximum of acorns number/m2 crown area were 10.3, 0.1 and 278.9, 
respectively. These values were 158.8, 3 and 2917 for the acorns number per tree, which indicates that 
total acorn production was poor in the study area. Finally, the best regression model was calculated to 
estimate total number of acorns using Koenig visual estimation method. Obtained model showed a high 
correlation which is applicable for easy estimation of acorn number of other gall oaks in the studied forest 
in the next years. 
 
Key words: acorn, Baneh, gall oak, Koenig visual estimation.  


