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  چكيده
 كه استدر استان فارس  جنوبي رويشي زاگرس  ناحيهجنگلهاي  كندرشد غالب و  گونه ).Quercus brantii L(بلوط ايراني 

 ارتفاعو  ماني هزند بارابطه عمق كاشت بذر منظور بررسي  به .گيرد مي بر دراز جنگلهاي استان فارس را  هكتار هزار 291 حدود
 ها تيمار. انجام شد 1374در سال با چهار تكرار هاي كامل تصادفي  بلوك پايهطرح با در قالب فاكتوريل آزمايشي  ،بلوط يها نهال
مخلوط  ،خاك معمولي( سطح 3 درو كود حيواني  )متر سانتي 5/12 و 10، 5/7، 5، 5/2 ،صفر(سطح  6در كاشت بذر عمق  شامل

 اجرا )كامفيروز(منطقه جنگلي بلوط استان فارس غربي  شمال درمترمربع  5600 مساحتزميني به  در )%50 و %20 خاك و كود
 مورد شده آوري اطالعات جمع وگيري  اندازه 1383و  1380سال دو طي  ها نهالارتفاع  و 1376 سالماني بذر در  زندهصفت  .شد

با يكديگر  %1در سطح  كاشت هاي مختلف در عمق ها نهالتفاع ارميانگين نشان داد كه  نتايج. قرار گرفتتجزيه و تحليل 
صفر بلوط در عمق ي ها نهالتفاع رمختلف نشان داد كه اهاي  در عمقنهال ارتفاع ميانگين مقايسه . دارند داري اختالف معني

 5/2ماني عمق  همچنين نتايج نشان داد كه بهترين عمق براي درصد زنده .بوده است شتربي كاشت نسبت به ساير سطوح عمق
   .طور سطحي كاشته شود كه بذر بلوط به كردتوان پيشنهاد  بنابراين مي .بوده استمتر  انتيس

 
 .ارتفاع، عمق كاشت بذرماني،   زندهبلوط ايراني، : هاي كليدي واژه

  
 مقدمه

گانه نواحي  ناحيه رويشي زاگرس در تقسيمات پنج
كه در عرصه  شود مياي را شامل  محدوده ،رويشي ايران

 اصلي اين گونه و شدهايران واقع  خشك  نيمههاي آن جنگل
هاي  نيازبه توجه با . هدد ميها را بلوط تشكيل جنگل

ويژه بلوط ايراني اين  هب ،هاي بلوط گونه ياكولوژيك
حدود گرديده  متر تعيين ميلي 450محدوده با خط همباران 

جنگلهاي غرب در ناحيه  ).1370 ،رجوانشي( است
هاي  از مشخصه ييك. اند شده رس واقعگازخشك  نيمه

. ي استشوياصلي و مهم آن عدم بارندگي در طول دوره ر
بنابراين خشكي فيزيكي هوا در طول دوره رشد گياهي 

  . گردد يكي از مهمترين عوامل بازدارنده محسوب مي

مساحتي حدود  ،ماندهباقي امروزه آنچه از اين جنگلها
سردشت در  -رپيرانشه از باشد كه ميهكتار  000/052/5

يجان غربي شروع و به شهرستان فيروزآباد در ااستان آذرب
هاي جنس  جا كه گونه از آن .شود مياستان فارس ختم 
رويشي زاگرس حدود اين جنگلها را   بلوط، در حوزه

ترين و باالترين حد  نمايند، از اين رو پايين تعيين مي
ط هاي جنس بلو ارتفاع از سطح درياي آزاد رويش گونه

اي از  ترين سطحي كه گونه پايين. گيرد نظر قرار ميمد
صورت جنگلهاي پيوسته، در وضعيت  بهجنس بلوط، 

متر از  450 ،هاي زاگرس رويش دارد كنوني در رشته كوه
شهرستان مسجد (لندر  سطح درياست كه در منطقه گدار

 دارايهاي  استان بيشتر در. است واقع گرديده) سليمان
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وده بلوط عمدتاً ويشي زاگرس، رويش تجنگل در حوزه ر
متر از سطح دريا شروع  1000تا  900 از ارتفاع حدود

باالترين حد رويش از سطح دريا نيز متعلق به . دشو مي
باشد كه در ارتفاعات  مي) برودار(گونه بلوط ايراني 

متري  2600كال، واقع در شمال شهر ياسوج در ارتفاع  لته
و ابراهيمي  اي جزيره( كند يمرشد و نمو از سطح دريا 

بلوط ايراني، بدون محدويت   گونه ).1382 رستاقي،
جغرافيايي، اغلب در همه نقاط پراكنده است و با توجه به 
بردباري خاصي كه در برابر شرايط سخت از خود نشان 

 .)1378 ،فتاحي(دهد از گسترش خوبي برخورداراست  مي
ناچار بايد  بهكشور  منظور احياء جنگلهاي غرب بهبنابراين 
هاي سازگار و بومي جنگلهاي زاگرس استفاده  از گونه

بر روي بذر  )1378(فتاحي نتايج تحقيقي كه توسط  .شود
انجام  گهواره و بانهدر دو منطقه  استان كردستان بلوط در

در جهت شمالي و  در منطقه گهوارهشده نشان داد كه 
ترين يشباي و معمولي  كاسه  چاله هايروشجنوبي 

بانكت و شيار از روش داشته و در بر  ماني نهال را زنده
بانه منطقه  در. ستماني نهال برخوردار بوده ا كمترين زنده

ماني نهال و ساير روشها از  زندهترين يشبنكت از اروش ب
 هازمايشآ. اند هبرخوردار بودنهال ماني  هزندكمترين ميزان 

  گونه بذرهواره در منطقه گ نشان داده است كههمچنين 
جهت شمالي  مازو در  گونهو بذر جهت جنوبي  درول  وي

 ،اند ماني نهال برخوردار بوده زندهدرصد ترين يشب زا
بانه منطقه در بلوط ايراني ول و  هاي وي بذر گونه همچنين

 ،فتاحي( اند هدر بواخوردربماني نهال  زندهترين يشباز 
 )1380(كاران جهانبازي و هم توسط تحقيقي كه ).1378

هاي بلوط تحت عنوان بررسي و تعيين ميزان  روي توده بر
، نشان دهشانجام  Quercus brantii Lindlرويش قطري 

 6/5 ،داد كه ميانگين رويش قطري درخت بلوط با پوست
 ،متر در سال و ميانگين رويش قطري بدون پوست ميلي

 اي كه بر روي مطالعه. بوده استمتر در سال  ميلي 3/5
، نشان داد كه دهشهاي گونه بلوط در منطقه بانه انجام  توده

متر و  ميلي 58/3ول  رويش جاري ساالنه درخت وي

). 1382 غضنفري،( متر است ميلي 10/3درخت مازو 
هاي  بر روي توده) 1384(پور  هالاي كه توسط عبد مطالعه

برداري شده گونه بلوط در جنگلهاي  طبيعي و بهره
نشان داد كه متوسط رويش ، نجام شدهاشهرستان بانه 

 ساليانه قطر با پوست و بدون پوست در توده طبيعي
برداري شده  متر و در توده بهره ميلي 46/2و 84/2 ترتيب به

همچنين متوسط رويش . متر بوده است ميلي 04/2و  26/2
درخت براي دو توده طبيعي و  زميني تك ساليانه رويه

مربع و  متر سانتي 7/5و  63/8ترتيب  بهبرداري شده  بهره
مترمربع  17/0و  58/0زميني در هكتار  متوسط رويش رويه

در  كه يديگراي  مطالعه. است بدست آمدهدر هكتار 
نشان داد كه متوسط رويش  ،انجام شده جنگل سردشت

 92/2متر و بدون پوست  ميلي 47/3ساليانه قطر با پوست 
 73/2برداري شده  رهمتر در توده طبيعي و در توده به ميلي

اي كه  مطالعه). 1385 ،فالحي( متر بوده است ميلي 38/2و 
هاي مختلف بلوط در كشور امريكا انجام  گونه مورد در

دهد كه ميزان رويش ارتفاعي بلوط در گونه  ميشده نشان 
، متر سانتي 75، بلوط آبي متر سانتي 5/37تا  30 بلوط سفيد

 و متر سانتي 5/37قرمز  ، بلوطمتر سانتي 45بلوط سوزني 
 باشد مي سال در متر سانتي 5/62 بيدي بلوط

)Shaughnessy & Polomski, 1999(.  براساس مطالعات
در اطالعات قابل دسترس  كه انجام شده مشخص گرديد

 ماني صفت زندها ارتباط بدر ي مورد مطالعه تيمارهامورد 
 اينبنابر. استدر كشور ما محدود  نهال يو رويش ارتفاع

 رشدماني و  دهنزميزان بررسي  منظور بهتحقيق اين 
  .انجام شد اين گياه يارتفاع

 
  و روشها مواد

  مواد
 110در فاصله ) كامفيروز(مورد مطالعه منطقه 

كيلومتري روستاي  5 كيلومتري شمال غربي شيراز و در
سطح دريا  جنگلي قرق شده و ارتفاع از ممو در منطقه

 1371(ساله  10 براساس آمار .متر واقع شده است 2000
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ترين  ككه نزدي ايستگاه كليماتولوژي منصورآباد) 1380تا 
باشد، حداقل  مورد مطالعه مي منطقهايستگاه هواشناسي به 

و ميانگين  متر ميلي 699 و حداكثر آن 229بارندگي 
 .)1381 نام، بي( است متر ميلي 9/545ساله  دهبارندگي 

ماه و از  شهريور حداقل آن در وماه  ديحداكثر نزوالت در 
نظر فصلي حداكثر بارندگي در زمستان و حداقل در فصل 

گونه كه از منحني  همان .پيوندد وقوع مي هتابستان ب
 خشك در فصل است،مشخص ) 1شكل ( آمبروترميك

تا اواسط  شود و ماه آغاز مي اواسط ارديبهشت اين منطقه از
اين منطقه . انجامد  ميول ط بهماه ادامه دارد و شش ماه  آبان

بندي اقليمي به روش كوپن جزء اقليم  از نظر طبقه
هاي ماليم و  ي است كه داراي زمستاناي برّ مديترانه

مرطوب و تابستانهاي گرم و خشك است و از لحاظ 
حسوب مسرد  مرطوب  نيمهاقليم   بندي آمبرژه جزء طبقه

 .)1381 نام، بي( دوش يم

  

0

10

20

30

40

50

60

دي بهمن  اسفند فروردين ارديبهشت  خرداد  تير  مرداد شهريور مهر آبان  آذر

ماه

اد)
ي گر

سانت
ت (

رار
ه ح

رج
د

0

20

40

60

80

100

120

تر)
ي م

(ميل
ي 
دگ

ارن
ب

دما بارندگي  

  
 

  )1380-1371( منصورآباد فارسبروترميك منطقه منحني آم -1 شكل
  

 واقع ادامه جنگلهاي در كامفيروز جنگلهاي منطقه
شرقي را  هاي جنوب و جنوب غرب ايران است كه قسمت

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

در ضلع شمالي رودخانه  را ماهي قه آبمرادخاني تا منط  اهللا
تغييرات ارتفاعي اين جنگلها از . گيرد مي بر مذكور در

تا ارتفاع ) اطراف رودخانه كر(سطح دريا  متر از 1700
جوامع جنگلي  .است) شول ارتفاعات تنگ( متري 2600

  :دنشو اين منطقه به دو دسته تقسيم مي
  بلوط  هجامع –الف

سطح  از باالترمتر  2500تا  1700اين جامعه از ارتفاع
هاي كيكم، ارژن،  گونه آنهمراه  به كه پراكنش دارددريا 

گنجشك، چنار و  داغداغان، زالزالك، وليك، انجير، زبان
علت دخالت شديد انسان، پوشش  به. خورد چشم مي هبيد ب

 خوش دگرگوني شديد شده و منطقه دست گياهي طبيعي 
 درختان و .اند ي شدهاصل علفهاي هرز جانشين عناصر

 Cotoneaster nummularia( شيرخشت هاي درختچه

F.( ،خوشك )Daphne macronata Boiss.(، سماق 
)Rhus coriaria L.(، شن )Lonicera persica L.(، 

 Celtis( داغداغان، ).Berberis vulgaris L( زرشك

caucasica Willd.(، گنجشك زبان )Fraxinus persica 

Boiss.( كمكي و )Acer monspessulanum L.(  نيز
   .ندشو گونه اصلي منطقه مشاهده مي صورت آميخته با به
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 مپسته و بادا  هجامع –ب
از سطح دريا  باالتر متر 2800اين جامعه تا ارتفاع 

جامعه كه مهمترين بخش  در اين .گسترش يافته است
 پسته  هگون ،دهد سد درودزن را تشكيل مي  حوضهجنگلي 
غالب هاي درختي  گونه ،بادام  هنگومختلف  هاي تهو واري

هاي آهكي نيز جوامع  روي خاكبر  .دنباش مياين جامعه 
 Juniperus polycarpus( اُرس  ةگون كوچكي از

C.Koch.( هكه بيانگر وجود جامع شود مي ديده  
مطالعه  ردمنطقه مو ).1376 ،پور حمزه(برگان است   سوزني
  از شيب  دست  و در پايين  بيشتر  شيب داراي  دست در باال
 و)  دست باال(  غربي  دو نيمهبه و  است خورداربر  كمتري
هر   در مركز تقريبي. دشو مي  تقسيم)  دست پايين(  شرقي
حفر گرديد   خاك  تشريح  براي)  پروفيل(  رخ  نيم  يك  نيمه
به   ييشيميا و  فيزيكي  ياهآزمايش براي ها نمونهو 

   .ندمنتقل شد آزمايشگاه
  

  روشها
جنگلهاي بلوط به طريق بذركاري از اهميت  احياي

اين روش احياي جنگل . خوردار استبربسيار زيادي 
نسبت به ساير روشها از هزينه كمتر و ضريب اطمينان 

در قالب بدين منظور آزمايشي . بيشتري برخوردار است
هاي كامل تصادفي در چهار  بلوك طرح پايهبا  فاكتوريل

 عمق كاشت اولفاكتور  .شداجرا  1374در سال  تكرار
 5/12 و 10، 5/7، 5، 5/2صفر، (شامل شش سطح  بذر

منظور پوشش روي  به )خاك(دوم  فاكتورو  )متر سانتي
، )شاهد( جنگل خاك معمولي ،شاملها در سه سطح  بذر

، خاك مخلوط پوسيده كود حيواني% 20خاك مخلوط با 
هاي بلوط منطقه كامفيروز اجرا در عرصه جنگل كود% 50با 

الزم از مناطق جنگلي  رهايطرح بذ يقبل از اجرا. گرديد
با ) تاج متقارن(زاد با فرم مناسب  استان و از درختان دانه

 25و با قطر برابرسينه بيش از سال  40-60سنين 
 ند،امراض بود هايي كه فاقد آفات و متر و از پايه سانتي

هايي كه فاصله آنها در هر  چالهدر  ها بذر .شدآوري  جمع
و با خاكهاي ه ، كشت شدبودمتر  سانتي 50رديف از هم 

چاله و در  100كرت  هردر . داده شدند آماده شده پوشش
فواصل . گرديد حفر )100×6×3(  چاله 1800 تكرارهر 
ها از همديگر يك متر و فواصل هر  ها در رديف كرت

پس ازكشت در . دشمتر انتخاب  3تكرار از تكرار بعدي 
ي تازه رسته آماربرداري ها نهالاوايل سال بعد از ، از پاييز
 ماني محاسبه گرديد درصد زنده )1(رابطه و طبق  دش
  )1378 ،حسامي(

%100                         )   1(رابطه  ×=
Tss
GssGs  

Gss= بذر سبز شده تعداد  
Tss = كل بذرهاي كاشته شده  

Gs%  = ماني هدزندرصد  
پس از گذشت  ( 1383و  1380طي دو سال  همچنين

طور  بهي بلوط ها نهالكليه  كه سال و بعد از اين 9و  6
 تمام ارتفاع از) بودند شدهعرصه طبيعي مستقر  كامل در

طالعات ا. شدبرداري  يادداشت بلوط شده سبز يها نهال
ه يتجز SASفزار آماري ا نرم زبا استفاده ا آوري شده جمع

اريانس شده و مقايسه ميانگين صفات با استفاده از و
  .آزمون دانكن انجام گرديد

  
  تايجن

مورد منطقه خاك   كه نشان داد ميداني  هاي بررسي
و   ماليم  شيب اي با دامنه  دشتتيپ اراضي  از نوعمطالعه 
 در سطح ريزه  سنگ   با كميهمراه   كم  و بلندي  پستي
در هر  را افق  دووجود   ،اكخ رخي نيم  تشريح .باشد مي
  ييجز  هاي تفاوت كه داد  نشان )Cو  A  هاي اليه(  رخ  نيم

  خاكهاي  نيافتگي  و تكامل  ها نمايانگر جواني افق  در اين
  محدود كننده  وجود اليه. )1جدول ( باشد مي  منطقه

  آهكي  ها و سازندهاي رخ  نيم  در ژرفاي  آهكي  سنگالخي
  ها از سنگ خاك  پيدايش  داللت برنيز   دست در باال  غالب

  . دارد  مادر آهكي
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 يروزفكام  منطقهدر   خاك  هاي نمونه  و شيميايي  فيزيكي  خصوصيات -1 جدول
درصد 
  رس

درصد 
  سيلت

درصد 
  شن

قابل  پتاسيم
  )ppm( جذب

قابل  فسفر
 )ppm( جذب

درصد
كربن آلي

درصد مواد
خنثي شونده

 كلاسيديته
 )pH( اشباع 

هدايت الكتريكي
)ds/m2( 

  د رصد
 اشباع

 عمق
)متر سانتي(

شماره
  پروفيل

37 4/33 6/29 300 2/12 48/0 48 8/7 42/0 39 15-0 

1  
45 4/27 6/27 232 6/1 74/0 52 8 36/0 42 27-15 

45 4/25 6/29 136 8/1 84/0 61 1/8 45/0 43 34-27 

43 4/23 6/33 86 2/1 84/0 68 2/7 38/0 40 55-34 

35 4/35 6/29 424 4/26 06/1 47 9/7 37/0 40 14-0 

2  41 4/31 6/27 462 8/9 1 5/47 9/7 37/0 40 31-14 

- - - 532 8/0 22/1 47 8 33/0 43 50-31 

  
هاي مختلف خاك انجام شده  در مطالعاتي كه در عمق

  :بدست آمدزير  نتايج
در اين عمق رنگ خاك  :متر سانتي 10-0عمق  A افق
عيف ضساختمان مكعبي  ،اي تيره، بافت متوسط قهوه

از  كمتر( درشت دانهو %) 10بيش از ( ريزه داراي سنگ
مواد آلي متوسط، ريشه اصلي و فرعي گياهان به  ،%)5

، نفوذپذيري خاك )علت قرق بودن منطقه به(مقدار زياد 
  . در اثر فعاليت موجودات زنده خوب است

در اين عمق رنگ : متر سانتي 38-10عمق  C1افق 
اي مايل به زرد، بافت متوسط بدون ساختمان،  خاك قهوه

 7درشت تا قطر  دانه ،%)20بيش از (ريزه  داراي سنگ
هاي اصلي گياه به مقدار  ريشه ،%)10بيش از ( متر سانتي

  .ها خاكدانهكم با تجمع كربنات كلسيم بر روي 

در اين عمق رنگ  :متر سانتي 82-38عمق  C2افق 
اي مايل به زرد روشن، بافت متوسط بدون  خاك قهوه

 10درشت تا قطر  دانهريزه و  ساختمان داراي سنگ
صورت پودر  بهكربنات كلسيم  و %)10كمتر از ( متر سانتي

محدوديت اصلي منطقه ميزان زياد  .باشد مي كم به مقدار
ايين متر به پ سانتي 50ريزه است كه در عمق  سنگ و سنگ

  .مشاهده شده است
 2جدول  در ها نهالماني  ندهزتجزيه واريانس صفت 

كه فقط تيمار عمق كاشت در سطح يك درصد  دادنشان 
، اثر كود دار و ساير تيمارهاي آزمايش شامل نوع معني

صفت  بر داري اختالف معني ع كودنو متقابل عمق و
  .ماني نداشت زنده

  
  كودهاي مختلف كاشت و  در عمقي بلوط ها نهالماني  هصفت زندتجزيه واريانس  -2جدول 

 F آماره ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي  منابع تغييرات

 34/0 93/62 78/188 3  تكرار

 22/13 16/2418** 79/12090 5 عمق

 78/2  30/509 55/7639 15 تكرار×عمق

 92/2 06/534 11/1068 2 كود

 25/1 37/228 72/2283 10 كود× عمق 
  %1 دار در سطح اختالف معني: **        
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ماني در سطوح مختلف  صفت زندهمقايسه ميانگين 
نشان داد كه بيشترين تعداد  3 جدول درعمق كاشت 

متر و  سانتي 5/2عمق كاشت  ي سبز شده درها نهال
صفر   ي سبز شده متعلق به عمقها نهالكمترين تعداد 

ين علت باشد كه تعداد زيادي از بد تواند اين مي .باشد مي
يل دال بهكاشته شده بودند ) شاهد(بذرها كه در سطح 
  .اند مختلف از بين رفته

  
  عمق كاشت هاي مختلفتيمار در ي بلوطها نهالارتفاع  و ماني ندهزصفت مقايسه ميانگين  -3 جدول

 )متر سانتي(عمق كاشت  5/12 10 5/7 5 5/2 صفر
c 92/25  a 5/63  ab 58/54  ab 83/58  abc 58/43  bc92/ 37  درصد( ماني زنده(  

a 41  b 3/27  b 5/29  b 7/30 b5/32  b6/31  متر سانتي( ارتفاع(  
  ندارندداري  ف يكسان، تفاوت معنيواعداد هر رديف با حر      

  
  1383-1380ي ها سالدر  ي بلوطها نهال ارتفاع صفتمركب تجزيه واريانس  -4جدول 

 F آماره ميانگين مربعات مجموع مربعات رجه آزاديد  منابع تغييرات

 63/0 24/17  73/51 3  تكرار

 43/19 04/534∗∗ 19/2670 5 عمق

 09/6 48/167 95/334 2 كود

 95/4 16/136∗∗ 65/1361 10 كود × عمق

 43/3 28/94 53/4808 51 خطا

 19/252 98/6930∗∗ 98/6930 1 سال

 77/4 10/131∗∗ 53/655 5  عمق × سال

 31/0 41/8∗ 82/16 2  كود × سال

 43/1 37/39∗∗ 72/393 10  كود × عمق × سال
  %5 دار در سطح معني :*  ،%1 دار در سطح اختالف معني: **      

  
طي دو سال  ها نهالفاع مركب ارتنتايج تجزيه واريانس 

هاي  د كه عمقنشان دا هاي مختلف كاشت و كود در عمق
 ها نهالبر صفت ارتفاع  داري مختلف كاشت اثر معني

 صفت ارتفاع نهالمتقابل  اتهمچنين اثر. داشته است
متقابل كود  اتاثرداري بين  بسيار معني تفاوت كه نشان داد

 .)4 جدول( و عمق، سال و عمق و سال و كود وجود دارد
هاي مختلف  در عمق ها نهالمقايسه ميانگين صفت ارتفاع 

 عمقمتعلق به  ها نهال كه بيشترين ارتفاع نشان داد كاشت
 5/2كاشت و كمترين ارتفاع نهال متعلق به عمق  صفر

همچنين نتايج نشان داد . )3 جدول( بوده است متر سانتي
هاي  بين عمق ها داري از نظر ارتفاع نهال كه تفاوت معني

ارتفاع  كه در حالي ؛وجود دارد و عمق صفرمختلف 
داري را  نيهاي كاشت اختالف مع در ساير عمق ها نهال

سال نيز نشان داد كه تفاوت بسيار  اثرنتايج . ندادندنشان 
وجود  نهالها از نظر صفت ارتفاع  داري بين سال معني
 2/25 برابر، 1380سال در  ها نهالميانگين ارتفاع . دارد

 1383متر بوده كه پس از گذشت چهار سال در سال  سانتي
  ).2شكل (يافته است  افزايشمتر  سانتي 39به 
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  1383و  1380ي بلوط طي دو سال ها نهالمقايسه ميانگين ارتفاع  -2شكل 
  

متقابل عمق و كود نشان داد كه  تاثرانتايج همچنين 
بيشترين ارتفاع نهال متعلق به عمق صفر با مخلوط خاك 

 5/2و كمترين ارتفاع نهال متعلق به عمق % 50كود  و
  ).6 جدول(متر با خاك معمولي بوده است  سانتي

  
  1383تا  1380ي ها سالطي  نهالبر صفت ارتفاع  كود و عمقمختلف  يمارهايت متقابل تاثرا مقايسه ميانگين -6 جدول

 )متر سانتي(ارتفاع  ميانگين كود )متر سانتي( عمق
  abcd 11/38 عموليمخاك  صفر
 ab 95/40 كود%20مخلوط خاك با صفر
 a 94/43 كود%50مخلوط خاك با صفر

 e 75/22 خاك معمولي 5/2
 de 84/26 كود%20مخلوط خاك با 5/2
 bcde 32/32 كود%50مخلوط خاك با 5/2

 cde 97/27 خاك معمولي  5
 bcde 08/32 كود%20مخلوط خاك با  5
 cde 40/28 كود%50مخلوط خاك با  5
  bcde 03/32 خاك معمولي  5/7
  bcde 59/31 كود%20مخلوط خاك با  5/7
  cde 73/28 كود%50مخلوط خاك با  5/7

  e 05/25 خاك معمولي  10
  bcde 15/33 كود%20مخلوط خاك با  10
  abc 38/39 كود%50مخلوط خاك با  10

  abcde 86/33 خاك معمولي  5/12
  abcde 72/33 كود%20مخلوط خاك با  5/12
  de 17/27 كود%50مخلوط خاك با  5/12

  ندارندداري  ف يكسان، تفاوت معنيوميانگين اعداد در ستون با حر                       
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  بحث
عمق كاشت سطوح مختلف كه  داديج آزمايش نشان انت

و  ماني ت زندهصف بر% 1سطح  داري در اختالف معني
صفت ارتفاع  مقايسه ميانگين. داشته است ها نهالارتفاع 
 ق صفردر عم بلوط بيشترين ارتفاع نهالنشان داد كه  نهال

از حداقل ) عمق صفر(اما اين تيمار  بدست آمده است،
علت اين امر را . بوده است سبز شدن بذر برخوردار

ها در اين تيمار  بذر چون توان بدين نحو توجيه كرد كه مي
قبيل  عدد ازتداليل م بهو  روي سطح زمين قرار داشتند بر
وحش و انسان،  ها توسط دام، حيات بين رفتن بذر از
بود رطوبت در سطح خاك، نبود پوشش بر روي بذر كم
كه بذر را در الشبرگ  يا وكمي خاكبرگ  حتي مقدار(

ساير نسبت به  )محافظت كندبرابر نور مستقيم خورشيد 
 بنابراين، اند پذيرتر بوده هاي ديگر آسيب  ها در تيمار بذر

كه بتوان بذور را آغشته به موادي نمود كه  در صورتي
عمق سطحي بهترين رشد نهال  ،كندرا كم  ميزان خسارت

ي ها نهالمقايسه ميانگين ارتفاع  .را در برخواهد داشت
نشان داد كه در سال  1383و  1380هاي  سال طيبلوط 
، همتر بود سانتي 2/25ي بلوط ها نهال، ميانگين ارتفاع 1380

، 1383ي بلوط در سال ها نهالكه ميانگين ارتفاع   در حالي
بنابراين اختالف ميانگين ارتفاع . شدمتر  انتيس 39 بيش از
 2/14حدود  1383و  1380هاي  ي بلوط در سالها نهال

ي بلوط در هر ها نهالطور متوسط  كه به هبودمتر  سانتي
نتايج . اند متر رويش طولي داشته سانتي 5/3سال حدود 

با بلوط  نهال ارتفاعميانگين  بيشتريننشان داد كه همچنين 
كمترين  و در عمق صفر مشاهده گرديد متر سانتي 41

 5/2 كاشت عمقمربوط به  متر سانتي 3/27 اب ارتفاع
رويش ارتفاعي گونه بلوط ايراني در  .ه استبود متر سانتي

 30كه حداقل  هاي بلوط در كشور امريكا مقايسه با گونه
متر در سال رويش دارند،  سانتي 5/62و حداكثر  متر سانتي

 .)Shaughnessy & Polomski, 1999( دباش بسيار كم مي
نوع خاك،  ،ياقليمشرايط تفاوت توان  ميرا  امرعلت اين 

ها و  ميزان رطوبت موجود در خاك و هوا، تفاوت گونه

بيان در منطقه  زيرزميني هاي آب سفرهسطح پايين بودن 
 هاي آب زيرزميني در منطقه سفرهسطح پايين بودن . كرد

ام انرژي خود را صرف گسترش گياه تمكه شود  باعث مي
 .دستيابي به منابع آبي كند براياندام زيرزميني و توسعه 

نياز آبي گياه در  و منابع آب زيرزمينيسطح پايين بودن 
جاي توسعه  بهشود كه گياه  اوايل دوره رويش باعث مي

اندام هوايي خود، اندام زيرزميني خود را توسعه دهد تا 
دارا بودن . ي دسترسي پيدا كندهرچه سريعتر به منابع آب

ساله بلوط كه طي  طول ريشه يك متري براي نهال يك
هاي انجام شده بدست آمده است صحت اين  بررسي

با توجه به ). 1378حسامي، (كند  مطلب را بيان مي
مقاومت نسبي بلوط به خشكي، دارا بودن اندام هوايي با 

نهال . تارتفاع كم در اوايل رويش نهال بلوط منطقي اس
ندرشد بودن، خشبي نبودن برگها و ارتفاع كُ علت بهبلوط 

هاي اوليه  ممكن است در سال ،)متر سانتي 10 حداكثر(كم 
اين . استقرار در عرصه، توسط دام چرا شود و از بين برود

زيرا  ،دنباش عدم استقرار اين گياه در عرصه مي عمدهداليل 
يعي با مشكلي آوري در عرصه طب گونه بلوط از نظر زاد

 مناطقشده بلوط در   وجود جنگلهاي قرق ؛روبرو نيست
طوري كه  به .كند مختلف زاگرس، اين موضوع را اثبات مي

بلوط پس از ريزش بر روي  سالم ها بذرهاي اين مكان در
مدفون شده و سپس  ها الي الشبرگ هالب سطح زمين در

هاي جنگلي  گونهدر مورد  طور كلي هب .شوند بز ميس
توان از  مين) سال 500 بلوط حدود( زياد ديرزيستي دليل به

  بدست آنهامدت بر روي  نتيجه پژوهشي كه در كوتاه
 در اين زمينه اينبنابر .و نهايي نمود دقيق برداشتي ،ديآ مي

  .به مطالعه و بررسي بيشتري نياز است
  

 مورد استفاده منابع
برنامـه   .دآباورنصـ آمـار هواشناسـي ايسـتگاه م   . 1381 ،نام بي -

انتشـارات سـازمان    ،برداري آب درياچه سـد درودزن  بهره
  . صفحه 25 ،اي فارس آب منطقه
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شناسي  جنگل. 1382، .، مرستاقي ابراهيمي و .ح.اي، م جزيره -
  .صفحه 560 ،انتشارات دانشگاه تهران. زاگرس

جزوه درسي دانشكده  .اكولوژي جنگل. 1370 ،.جوانشير، ك -
 .انشگاه تهراند ،منابع طبيعي

گـــزارش نهـــايي طـــرح بررســـي  .1378 ،.م.سحســـامي،  -
هـاي بلـوط در اسـتان     ترين عمق كاشت بذر گونه مناسب
مركز تحقيقات كشاورزي و منـابع   گزارش داخلي. فارس

 .صفحه 45 ،استان طبيعي فارس
ــزه - ــور، م حم ــازگاري   . 1376 ،.پ ــرح س ــايي ط ــزارش نه گ

گـزارش   .فيروزبـرگ در منطقـه كـام    پهـن  بـرگ و  سوزني
 اسـتان مركز تحقيقات كشاورزي و منـابع طبيعـي    داخلي
  .صفحه 80 ،فارس

 .1380 ،.و طــالبي، م. ، ميربــادين، ع.جهانبــازي گوجــاني، ح -
 Quercus brantii بررسي و تعيين ميزان رويـش قطـري  

Lindl جنگل و تحقيقات . بختياري در استان چهارمحال و
  .1-32: 5 ،صنوبر ايران

بررسـي و مقايسـه رويـش قطـري و     . 1384 ،.ج پـور،  هلعبدا -
بـرداري شـده در    زميني در دو تـوده طبيعـي و بهـره    رويه

 ،نامـه كارشناسـي ارشـد    پايـان . جنگلهاي شهرسـتان بانـه  
 90 ،دانشــگاه علــوم كشــاورزي و منــابع طبيعــي گرگــان

  .صفحه
ــراكنش  . 1382 ،.غضــنفري، ه - ــرات پ بررســي رويــش و تغيي

منظـور ارائـه الگـوي     بهمازو  -ول ويهاي  قطري در توده
دانشكده منـابع   ،رساله دكتري. تنظيم جنگل در منطقه بانه

   .صفحه 81 ،دانشگاه تهران ،طبيعي
روشـهاي مناسـب كاشـت بـذر بلـوط در      . 1378 ،.فتاحي، م -

و  انتشارات موسسه تحقيقات جنگلهـا . جنگلهاي زاگرس
 .صفحه 260 ،179شماره  ،مراتع

بررسـي رويـش قطـري و حجمـي گونـه      . 1385 ،.فالحي، آ -
ــوده ــازو در ت ــر دســت  دارم ــاي طبيعــي كمت خــورده و  ه

نامه كارشناسـي   پايان. برداري شده در جنگل سردشت بهره
  .صفحه 60 ،دانشگاه گيالن ،دانشكده منابع طبيعي ،ارشد
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Abstract 
 

Manna Oak (Quercus brantii Lindl.) is a slow growing dominant tree species in the Zagros forests of Iran. 
This tree covers about 291000 ha of total forest area in Fars province. In order to study the effects of seed 
sowing depth on seed germination and height growth of seedlings, an experiment was carried out in a 
randomized block design with 4 replications in 1995. Seed sowing depths included: 0, 2.5, 5, 7.5, 10 and 
12.5 cm, manure treatments were mixture of soil and manure in the ratio of 50 to 50, mixture of soil and 
manure in the ratio of 80 to 20, and soil alone. Investigation was located in a 5600 m² land area in an oak 
forest area in Kamfirouz district, northwest of Fars province. The height of the seedlings was recorded 
two times during 2001 and 2004 years. Results showed significant differences among different sowing 
depth levels for germination rate and seedling height. Results indicated that the best treatment for having 
maximum seed germination and seedling height is 2.5 cm sowing depth. Interaction of sowing depth and 
soil treatment was not significant on germination rate, while it significantly affect the height growth of 
oak seedlings. 
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