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  هچكيد
د در يست و توجه به آن باهاهاي مديريت پايدار جنگلجنبه ن استمرار جنگل يكي از مهمترينيزادآوري و تضمبدون شك 

جامع و گسترده  انجام مطالعاتزاگرس، لزوم  يهات نقش جنگليبا توجه به اهم بنابراين. رديقرار گ يدارجنگل يهات طرحياولو
 يمكشده است مقدار  يدر مطالعه حاضر سع. ابدييش ميروز به روز افزا هان جنگليي موجود در ابحران زادآور در مورد
نخورده دست يهاثر بر آن در تودهؤعوامل م يمتر و برخ 2 بلندتر و كوتاهتر از يزاد در دو طبقه ارتفاعو شاخه زاددانه يزادآور
حوزه آرمرده از توابع شهرستان بانه  يهادر جنگل، )Disturbance( متفاوت يهابا آشفتگيشگاه مختلف يه روشده سيو گالزن

 آري 25قطعات نمونه زاد در و شاخه زادتعداد زادآوري دانهن است كه يانگر ايب ج حاصلينتا. رديقرار گ يمطالعه و بررسمورد 
شده بوده و يگالزن يهاتوده شتر ازينخورده بدست يهادر توده ،)درصد 5سطح ( يداريطور معن به متر 2در طبقه ارتفاعي زير 

 37پايه در مقابل  310و  130 ± 18پايه در مقابل  1600، 375 ± 92پايه در مقابل  3250 برابر 3تا  1 يهاشگاهيب در رويترتبه
و  533 يدارا 2و  1 يهاشگاهينخورده موجود در روستد يهاز تودهيمتر ن 2 بلندتر از يارتفاع در طبقات. باشندپايه مي 81 ±

شده يگالزن يهادام همچون توده يل وجود چرايدل به 3شگاه ينخورده موجود در روبوده و توده دست قطعه نمونهه در يپا 66
 يبر زادآور مؤثرامل ن عويترج بدست آمده عمدهياساس نتابر. باشديمتر م 2 بلندتر از ينهال مستقر شده در طبقه ارتفاع فاقد
تعليف دام، خشكي تابستان  برايآوري بذر درختان بلوط سوزي، جمعآتشچراي دام، مختلف بلوط موجود در منطقه،  يهاگونه

  .باشدها ميو نهال بذرهاو وجود آفات و امراض 
  

  .زاد، گالزنيو شاخه زادزاگرس شمالي، بلوط، زادآوري دانه :كليدي يهاواژه
  

  مقدمه
بندي ها جزء منابع طبيعي تجديد شونده طبقهجنگل

توانند بوده و ميزيرا داراي توان تجديد حيات  ،شوندمي
كاالهاي قابل استفاده  ،زماني معقول دورهدر طول يك 
بلوط غرب واقع جنگلهاي  .(Smith, 1986) توليد نمايند

ليون مي 5زاگرس با سطحي معادل  در رشته كوههاي
د خو بههاي ايران را سهم از جنگلهكتار، بيشترين 

مين آب، تعديل آب و اختصاص داده و تاثير مهمي در تأ

 ثاقب(هوا و تعادل اقتصادي و اجتماعي كشور دارند 
پوشش باز و دليل تاج  به). 1383طالبي و همكاران، 

پوشش علفي از تنوع و  ،رسيدن نور مناسب به كف جنگل
عرصه اين  ،ين دليلهم بهتراكم مناسبي برخوردار بوده و 

 شودچراي دام محسوب مي برايناسبي ها مكان مجنگل
اي و ؛ جزيره1382اشمي، ب؛ پوره -1373فتاحي، (

هاي انجام ادهاز مهمترين استف). 1382رستاقي، ابراهيمي 
ز شاخ و توان به دامداري، استفاده اها ميه در اين جنگلشد
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 فرعي ر درختان، محصوالتآوري بذبرگ درختان، جمع
مصرف سوخت و  براي، چوب هيزمي )1385مهدوي، (

). 1385؛ شاكري، 1382غضنفري، (غيره اشاره نمود 
وابستگي  ،اي كه اين منطقه دارددليل وضعيت ويژه به

هاي فاده از برگ و سرشاخهنشينان به دامداري و استجنگل
در زاگرس شمالي بسيار بيشتر از ساير قسمتهاي  درختان

نحوي كه در پاسخ ، به)الف -1373فتاحي، (زاگرس است 
داري سنتي متكي به به اين نياز، يك سيستم جنگل

هاي درختان بوجود آمده دامداري و استفاده از سرشاخه
  ).1382غضنفري، (نامند مي (Galazani)كه آن را گالزني 

ها به خطر بردارييكي از مهمترين اثرهاي اين گونه بهره
تمرار جنگل در اثر عدم استقرار افتادن پايداري و اس

؛ 1382؛ پورهاشمي، 1378فتاحي، (باشد زادآوري مي
زادآوري بدون شك  ).1384؛ حيدري، 1382غضنفري، 

هاي مديريت پايدار جنبهجنگل يكي از مهمترين 
بايد توجه به آن در كه  (Gould, 2005)ست هاجنگل

كي از داليل ي. داري قرار گيردهاي جنگلاولويت طرح
با وجود سابقه طوالني مدت  هاماندن اين جنگلباقي

سازگاري  زيادحضور انسان و دام در آنها، قدرت 
-دهي آنها ميجست زيادهاي مختلف بلوط و توان  گونه

 روشهايتوان دليل ديگر را مي .)1382پورهاشمي، (باشد 
سازگاري آنها با  سنتي مورد استفاده توسط دامداران و

اما با توجه به روند شديد و  .دانست هاشرايط اين جنگل
ي اخير، افزايش فشار هانامتعادل افزايش جمعيت در دهه

توان بازسازي اكوسيستم بوده و ها بيش از بر اين جنگل
  .جب دگرگون شدن و نابودي آنها شودرود تا موكم ميكم

ها هاي درختي موجود در اين جنگلونهاز مهمترين گ
، (Q. libani)ول ، وي(Quercus brantii)توان برودار مي

، كيكم (Pistacia atlantica)، بنه (Q. infectoria)دارمازو 
(Acer monspessulanum)،  گالبي(Pyrus sp.)  و

 .اي را نام برددرختي و درختچههاي بسياري ديگر از گونه
عمده  ،هاهاي مختلف بلوط در تركيب با ساير گونهگونه
اي و جزيره(دهند يل ميرا تشك هاي غالب اين منطقهتيپ

 سازوكارتوليد بذر و جست دو ). 1382رستاقي، ابراهيمي 
با . باشندزادآوري مي برايها يا تاكتيك مورد استفاده بلوط
هاي بلوط تا حدودي به هر وجودي كه تقريباً تمامي گونه
ها، ميزان اما در بين گونه ،دو نوع زادآوري وابسته هستند

حتي . باشدمتفاوت ميها از اين روش كيهر وابستگي به 
به رويشگاه و  توجه اهاي يك گونه نيز ب در بين پايه

زادآوري متفاوت  روشهاي ،هاي آشفتگي موجود رژيم
هاي بلوط يك زادآوري طبيعي شامل براي گونه. است
زني، بذرها، جوانه دهي، پراكنده شدندهي، ميوهگل

زني مجدد و رويش آن هها، خشك شدن، جواناستقرار نهال
با توجه به تحقيقات . (Johnson et al., 2002)باشد مي

اكبري و (هاي برودار بذر گونه انجام شده
و دارمازو ) 1385يزدانفر، (ول وي ،)1380همكاران،

و مناسبي برخوردار  زياداز قوه ناميه ) 1385شاكري، (
 ها را بايد درو عدم وجود زادآوري در اين جنگل بوده

ر زادآوري را در عدم استقرا. دكريابي ريشه يداليل ديگر
توان مشاهده نمود، اما خوبي مي بهشده هاي گالزنيتوده

دخالتهاي انساني  بدوننخورده و هاي دستدر برخي توده
هاي مختلف درختي را در سنين و توان زادآوري گونهمي

در  ها بيشتراين توده .كردمراحل متفاوت زيستي مشاهده 
ها قبرستانها و هاي مقدس و مذهبي مانند امامزادهمكان

ي براي بررسي و مطالعه شوند و فرصت مناسبيافت مي
نمايند مي ها فراهمنخورده اين جنگل وضعيت دست

تحقيق سه اين در ). 1382رستاقي، اي و ابراهيمي جزيره(
هاي آشفتگي شده با نظامنخورده و گالزنيدست توده

انتخاب  )يدام و فاقد آشفتگ ي، چرايسوزشآت( متفاوت
هدف مشخص زاد در آنها با و شاخه زادو زادآوري دانه

ها مورد بررسي و مقايسه قرار ثير اين آشفتگيدن تأكر
  .گرفت
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  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

هاي وجود شبكه مناسبي از توده  بهبا توجه 
ني شديد در الزنخورده و همچنين وجود چرا و گ دست

وابع شهرستان هاي حوزه آرمرده از تزاگرس شمالي، جنگل
اين . اين بررسي انتخاب شد براياستان كردستان  بانه

درجه  35°  45َ  45"تا  35°  55َ  15" منطقه در محدوده
درجه  45°  50َ  45"تا  45°  40َ  55"عرض شمالي و 

هاي  اارتفاع متوسط آن از سطح دري. طول شرقي قرار دارد
از  ثبت شده ساله 10 اساس آمارمتر بوده و بر 1550آزاد 

ميانگين ساليانه  ،)1375تا سال ( ايستگاه هواشناسي بانه
 يبندي اقليم در طبقه .باشد مي متر ميلي 760بارندگي آن 

مرطوب و سرد ارتفاعات نيمهمنطقه در طبقه اقليم  ،آمبرژه
فصل زمستان و گيرد و بيشترين حجم بارندگي در  قرار مي

از نظر . پيوندد وقوع مي بهكمترين آن در فصل تابستان 
سيرجان قرار  -در زون سنندج يادشدهشناسي منطقه  زمين

داشته و سنگهاي متامورفيكي بخش اعظم سنگهاي 
 :دهند كه عبارتند از محدوده مطالعاتي را تشكيل مي

  ).1384، نامبي(ت، اسليت، شيست و آهكهاي متبلور فيلي
  

  برداريروش نمونه
ابتدا سه منطقه كه  ،هاي مورد نيازبرداشت داده براي

و  يفاقد گالزن( نخوردههاي دستداراي توده
هاي توده متفاوت و هايبا آشفتگي )يسنت يهايبردار بهره

توده . نددشده متناظر بودند انتخاب شگالزني

پ داراي تي) واقع در روستاي بِلَكه( 1نخورده شماره  دست
شرقي و شيب عمومي ول با جهت دامنه شمال وي -مازو
 هكتار 7/0داراي مساحتي حدود  و استدرصد  28
 100 حدوداساس گفته سالخوردگان محلي باشد؛ بر يم

گونه دخالت و گالزني انجام سال است كه در آن هيچ
ين تاريخ در آن ، ولي احتمال دارد كه قبل از انشده

 2نخورده شماره ه دستتود. باشد گالزني انجام شده
مازو با جهت دامنه  - داراي تيپ برو) روستاي ميريوسف(

درصد است، مساحت اين توده  30جنوبي و شيب عمومي 
 ، اماباشد بوده و فاقد گالزني و چراي دام ميهكتار  6/1
سوزي  سال قبل دچار آتش 30 حدود گفته اهالي اساسبر

ش قط قسمت كوچكي از بخشده و در حال حاضر ف
كه  گيرد استفاده قرار ميعنوان قبرستان مورد شرقي آن به

قرار  قطعه نمونهاين قسمت حذف شده و در داخل 
) شيرروستاي قوله( 3نخورده شماره توده دست. نگرفت

غربي و ول با جهت دامنه جنوب وي -پ مازونيز داراي تي
هكتار  8/0درصد بوده و مساحت آن  27شيب عمومي 

هاي فوق در مسير عبور و مرور دام تودهچون . است
ولي فاقد هر  انجام شده دام در آن چراي ،قرار دارد روستا

هاي متناظر توده. باشد برداري سنتي و گالزني مي نوع بهره
آنها نيز داراي همان شرايط رويشگاهي و نزديك به 

با اين تفاوت كه مساحت  ،نخورده بودههاي دست توده
ا چراي دام و گالزني انجام بيشتري داشته و در آنه

  ).1جدول (گيرد  مي
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  هاي مورد بررسيمشخصات قطعات نمونه و توده -1جدول 
  )متر( ارتفاع از سطح دريا وضعيت الشبرگعمق خاكجهتدرصد شيب نام منطقه

 1364 متوسطعميقنيمهشرقيشمال128نخوردهتوده دست .1
 1407 كمعميقمهنيشرقيشمال30 1-1شده توده گالزني .2
 1412 كمعميقنيمهشرقيشمال30 2-1شده توده گالزني .3
 1391 كمعميقنيمهشرقيشمال31 3-1شده توده گالزني .4
 1593 متوسطعميقنيمهجنوبي30 2نخوردهتوده دست .5
 1606 نداردعميقنيمهجنوبي30 1-2شده توده گالزني .6
 1616 نداردعمقكمجنوبي30 2-2شده توده گالزني .7
 1623 كمعميقنيمهجنوبي28 3-2شده توده گالزني .8
 1403 متوسطعميقنيمهشرقيجنوب27 3نخوردهتوده دست .9

 1443 كمعمقكمشرقيجنوب30 1-3شده توده گالزني .10
 1443 كمعمقكمشرقيجنوب28 2-3شده توده گالزني .11
ردنداعمقكمشرقيجنوب30 3-3شده توده گالزني .12  1428 

 
، در هر كدام از 1384پس از انتخاب مناطق در تيرماه 

قطعه اي يك حاشيه حذف اثر براينخورده هاي دستتوده
متر انتخاب  61×41آري مستطيل شكل به ابعاد  25 نمونه
ها، نامنظم بودن الگوي پراكنش نونهالها و نهالدليل  به .شد

در  )متريسانت 5 قطر كمتر از( زادو شاخه زادزادآوري دانه
 ,Johnson et al, 2002; Gould) قطعه نمونهكل سطح 

 متر و كوتاهتر از 2و در دو طبقه ارتفاعي بلندتر از  (2005
 2طبقه ارتفاعي . گيري شدو به تفكيك گونه اندازه متر 2

فق چراي دام و اين موضوع كه متر با توجه به سطح ا
افق چراي دام خارج  متر برسند از 2هايي كه به ارتفاع نهال
در هر كدام ). 1382غضنفري، (در نظر گرفته شد  ،اندشده

آري در  25 قطعه نمونههاي گالزني شده نيز سه از توده
 .قالب سه تكرار برداشت شد

 Oneها نيز با استفاده از آزمون تجزيه و تحليل داده

sample T-test افزارو در نرم (ver. 14) MINITAB 
  .انجام شد

  
  تايجن

در قطعه نمونه زاد و شاخه زادتعداد كل زادآوري دانه
نخورده  متر در توده دست 2در طبقات ارتفاعي كوتاهتر از 

هاي گالزني شده پايه و در توده 3250، 1رويشگاه شماره 
داري در باشد كه اختالف معني پايه مي 375±92برابر 
 = t = 54.45, P)درصد بين آنها وجود دارد 5سطح 

تعداد  2نخورده شماره در رويشگاه دست.  (0.000
متر  2در قطعه نمونه در طبقه ارتفاعي كوتاهتر از زادآوري 

شده متناظر برابر هاي گالزنيپايه و در توده 1600برابر 
 5در سطح داري باشد كه اختالف معنيپايه مي 18±130

در .  (t = 142.73, P = 0.000)بين آنها وجود دارددرصد 
زادآوري نيز تعداد  3نخورده رويشگاه شماره ده دستتو

برابر  متر 2در طبقه ارتفاعي كوتاهتر از  در قطعه نمونه
 81±37شده متناظر برابر هاي گالزنيپايه و در توده 310

داري در سطح اختالف معني بين آنها نيز كهباشند پايه مي
ت در طبقا.  (t = 10.56, P = 0.009)درصد وجود دارد 5

هاي ترتيب در توده به متر 2ارتفاعي بلندتر از 
در قطعه نمونه زادآوري تعداد  2و  1نخورده شماره  دست

برابر  3و در رويشگاه شماره  66 و 533برابر است با 
شده نيز تعداد  هاي گالزنيدر تمامي توده. باشدصفر مي

 2زاد در طبقه ارتفاعي بلندتر از زاد و شاخهاي دانهنهاله
وضعيت زادآوري در . باشدبرابر صفر مي ترم

 6تا  1تفكيك گونه در شكلهاي  بهرويشگاههاي مختلف و 
  .آمده است
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  تفكيك طبقات بلندي نهال به 3-1تا  1-1ه شماره شدهاي گالزنيزاد در تودهو شاخه زادزادآوري دانه -2 شكل
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  تفكيك طبقات بلندي نهال به 2نخورده شماره زاد در توده دستو شاخهزاد زادآوري دانه -3 شكل
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  تفكيك طبقات بلندي نهال به 3-2تا  1-2شده شماره اي گالزنيهزاد در تودهو شاخهزاد  زادآوري دانه -4 شكل
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  تفكيك طبقات بلندي نهال به 3نخورده شماره زاد در توده دستو شاخهزاد زادآوري دانه -5 شكل
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  تفكيك طبقات بلندي نهال به 3-3تا  1-3شده شماره هاي گالزنيزاد در تودهو شاخهزاد زادآوري دانه -6 شكل

  
  بحث 

هاي قطري هاي بلوط و انتقال آنها به طبقهرويش نهال
در كنار هم  است كه يستيززم سه فرايند تر، مستليشب

 استقرار -1: باشندزادآوري ميتعيين كننده نرخ تجمع 
. بقانرخ  -3رويش و نرخ  -2هاي جديد، اي نونهالدوره
در يك اكوسيستم مشخص در حال هر سه فرايند اگر 

گ و ها مساوي با مرل باشند، بنابراين افزايش نونهالتعاد
ماند، پس ها تقريباً ثابت ميونهالمير آنها بوده و رويش ن

اما . اي جامعه نيز بايد ثابت باقي بماندتوزيع سني و اندازه
تغييرات . باشدپذير نميدر يك جنگل بلوط امكانثبات 

آب و هوا، نوسانهاي توليد بذر، نوسانهاي جمعيت 
كنندگان بذر، تغيير در تركيب و ساختار توده كه بر مصرف
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گذارند، مي ثيرها تأبقاي نونهال يد بذر، رويش وتول
هستند  ايهعمد عواملهاي انساني از برداري و دخالت بهره

 ,.Johnson et al)شوند كه مانع از برقراري ثبات مي

در تراكم زادآوري،  يكي از داليل وجود نوسانها. (2002
طور متوسط بيشتر  به .باشدونهال ميتوليد نامنظم بذر و ن

 ،سال بذردهي فراوان دارند 5تا  3هاي بلوط هر گونه
شود هاي بيشتر نيز در برخي موارد ديده ميهرچند فاصله

(Galford et al., 1988) . 1384مطالعه حاضر در سال 
دف با بذردهي شديد ه و سال بعد از آن مصاانجام شد
 زاد بلوطهاي دانهد، بنابراين عدم وجود نونهالدرختان ش

از اين امر توان ناشي ميرا ها در برخي از رويشگاه
ساير عوامل زيستي و غير  ندانست، اما گذشته از اي

شتري بر پويايي زادآوري اين مراتب بي بهثير تأنيز زيستي 
آشفتگيها نقش مهمي در اين امر ايفا نموده . ها دارندجنگل

ها در صورت وجود آشفتگي در و تغييرات جمعيت گونه
بيني پاسخ جمعيتهاي پيشبنابراين  ،يابدجنگل افزايش مي

انجام  برايي يا انساني هاي طبيعدرختان به آشفتگي
 ,.Johnson et al)باشد شناسي اساسي ميجنگل عمليات

هاي مختلف بلوط در بسياري از حضور گونه. (2002
ها نيازمند وجود آشفتگي است، در غير اين اكوسيستم
اهند هاي درختي جايگزين خووسيله ساير گونه بهصورت 

 ;Barnes et al., 1997; Johnson et al., 2002)شد 

Gould, 2005) .هاي موجود در اين ده آشفتگياز عم
سوزي، وجود آفات و گالزني، چراي دام، آتش ،هاجنگل

  . باشدهاي انساني ميامراض و ساير دخالت
به شدت، نوسان و  توجه ها باهر كدام از اين آشفتگي

ب تسهيل يا اختالل در زادآوري توانند موجزمان وقوع مي
درختان مقاوم به  هاي جنس بلوط جزءبيشتر گونه. شوند
سوزي بوده و در پاسخ به اين عامل اكولوژيك به آتش

 ;Barnes et al., 1997)اند زاد متكي گشتهزادآوري شاخه
Johnson et al., 2002; Gould, 2005; Signell et al., 

زادآوري  زيادبقاي  ميزانرويش سريع و . (2005
هاي مهم زادآوري در از روش عنوان يكي بهزاد، آن را  شاخه

 .(Gould, 2005)هاي بلوط مطرح نموده است جنگل
، شود مشاهده مي 6تا  1هاي طور كه در شكلهمان

چه در  اي از زادآوري راسهم عمده زادزادآوري شاخه
 ترم 2 و چه در طبقه كوتاهتر از متر 2طبقه بلندتر از 

هاي موجود تقريباً تمامي بلوط .اندخود اختصاص داده به
در مناطق خشك غرب ايالت متحده و همچنين ارتفاعات 

زاد طور كامل وابسته به زادآوري شاخه بهجنوب ميسوري، 
 Quercusهاي توان گونهكه در ميان آنها مي باشندمي

gambelii Nutt. ،Quercus hinckleyi هايو ساير بلوط 
ها تراكم هاي بالغ اين جنگلدر توده. برد اي را نامرختچهد

پايه  7500تا  2500به  يزاد گاهو شاخه زادهاي دانهنونهال
اما در . (Johnson et al., 2002) رسددر هكتار مي

فرانسه تعداد  (.Quercus rubra L)هاي بلوط جنگل
پايه  250000ه تواند بهاي موجود در كف جنگل مينونهال
  . (Steiner et al., 1993) برسد هكتار نيز در

بر روي  (Pulido et al., 2001)اساس مطالعاتي كه بر
زادآوري  ،اندهاي اسپانيا انجام دادهاثرهاي گالزني در جنگل
شده بسيار كمتر از هاي گالزنيو استقرار نهال در توده

 آمده با توجه به نتايج بدست. نخورده استهاي دستتوده
راكم زادآوري در طبقه ارتفاعي تنوع و ت مطالعه نيز از اين

نخورده هر سه منطقه هاي دستدر توده متر 2 كوتاهتر از
اين  .شده استهاي گالزنيداري بيشتر از تودهطور معني به

ها ر اين تودهدر حالي است كه بين قوه ناميه بذموضوع 
 85 بيش ازداري وجود نداشته و ميزان آن اختالف معني

در رابطه با طبقه ارتفاعي . )1385شاكري، (باشد درصد مي
وضعيت  2و  1هاي شماره رويشگاه يز درمتر ن 2تر از لندب
همانند  3رويشگاه شماره  اما در ،همين ترتيب است به

مستقر شده در طبقه  گونه نهالهيچ ،شدههاي گالزنيتوده
ذكر طور كه همان. وجود ندارد متر 2 ارتفاعي بلندتر از
فاقد  1نخورده واقع در رويشگاه شماره شد، توده دست

اما در جاي جاي  ،باشدسوزي ميدخالتهاي انساني و آتش
كه  شونددارهاي سرپا و افتاده مشاهده ميتوده خشكه

د شرايط مناسب نوري را براي استقرار نتوانخود مي
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ول و دارمازو پسندتر بلوط همچون ويهاي سايه گونه
  .ايدفراهم نم

سال  30حدود  ،2نخورده رويشگاه شماره توده دست
اين عامل باعث تغيير  كهسوزي شديد شده قبل دچار آتش

 ،اي در تركيب و ساختار اين توده گشته استعمده
هاي  گروهصورت جست به( تراكم زيادنحوي كه داراي  به

سوزي هنگامي آتش. باشدمي كمو سطح مقطع ) متراكم
اند باعث كاهش شود كه بتودآوري ميموجب افزايش زا

 ,.Signell et al)د اشكوب درختي و زيراشكوب شو

ها در صورت عدم دخالت و ، زيرا در اين جنگل(2005
چراي دام زيراشكوب متراكمي تشكيل خواهد شد كه 

در اين توده . اند مانع از استقرار زادآوري شودتو مي
اما  ،هزاد شدهاي شاخهفزايش زياد نهالسوزي باعث ا آتش
يشتر اين نهالها از سوزي بدليل عدم تكرار مجدد آتش به

ها ثبت متر خارج شده و در آماربرداريتيسان 5طبقه قطري 
سوزي با وجودي كه اين توده در معرض آتش. نداهنشد

نهالها و نونهالهاي آن كمتر از توده  تراكماما  ،قرار داشته
تاريخچه  همچون ديگري عواملزيرا  ،باشدمي 1شماره 

تراكم زادآوري  اي برثير عمدهأت ،توده و كيفيت رويشگاه
 ,.Nowacki et al., 1990; Johnson et al). دگذارنمي

دليل قرار گرفتن در دامنه  به 1و توده شماره  (2002
غربي از رطوبت و حاصلخيزي بيشتري نسبت به شمال

  .برخوردار است 2توده شماره 
يط نوري، منبع بذر، له شراجمبسياري از عوامل

ها نهال بر استقرار پوشش علفي حاصلخيزي خاك و
ند، در اين ميان چراي دام نيز داراي نقش مهمي در مؤثر

توده . (Palmer et al., 2004)باشد زادآوري درختان مي
 يچرا يدارا 3شگاه شماره ينخورده موجود در رو دست

ن يب ياديز اختالفجاد ين عامل باعث ايدام بوده و هم
. ه استنخورده شددست يهار تودهين توده با سايا

ن ياختالف ب متر 2 كوتاهتر از يهرچند در طبقه ارتفاع
دار يشده معنينخورده و گالزندست يهاتوده يزادآور
 يگونه نهالچيه متر 2 بلندتر از ياما در طبقه ارتفاع ،است

از افق  ييها فرصت استقرار و رهاوجود نداشته و نونهال
ساله در  هاي يكدر واقع نونهال. ابندييدام را نم يچرا

شوند، اين الگوي زادآوري مي تمامي سطح جنگل ديده
  سبز شمال بيه الگوي زادآوري جنگلهاي بلوط هميشهش

نها پس از پوشش آتاج باشد كهشرقي اسپانيا مي
 Espelta et al., 1995; Garcia) شودزني باز مي سرشاخه

& Retana, 1996; Pulido et al., 2001) .پس از ها  بلوط
سنگين و وجود ذخيره  يهاردليل دارا بودن بذ به زنيجوانه

سرعت توليد برگ و  بهتوانند ها ميغذايي فراوان در لپه
بنابراين هنگامي كه . ايندجوانه در انتهاي ساقه نم

كه  احتمال اين ،گيرندهاي بلوط مورد چرا قرار مينونهال
وده و بقاي گها و جوانه انتهايي از بين بروند بسيار زياد ببر

 هاي جانبيبه توانايي آن در توليد جوانهنونهال بستگي 
نين احتمال همچ. (Palmer et al., 2004) خواهد داشت

ند بسيار زياد كن شوچرا ريشه طولها در كه نونهال اين
ما ا. و در اين صورت نهال كامالً از بين خواهد رفت است

توان فقط چراي دام ها را نميدليل از بين رفتن تمامي نهال
 زيرا در مناطقي كه فاقد هر گونه چراي دام هستند ،دانست

ها را در اثر عوامل مختلف توان مرگ و مير نونهالمي نيز
  .(Palmer et al., 2004) مشاهده نمود

 يهاتوده يكه بر زادآور يگرياز جمله عوامل د
 يآورتوان جمعيند ممؤثرن منطقه يا موجود در يجنگل
، يفتاح(ه دام يتغذ براينان ينشتوسط جنگل هابذر

 ر حشرات بذرخواريها و سا، حمله سوسك)1378
(Galford et al., 1988) وجود موشها ،(Microtus sp.) 

د عامل تواننمي به تعداد فراوان در منطقه وجود داشته و كه
       كساله باشندهاي يمهمي در مرگ و مير نونهال

(Pigott, 1985) عنوان يكي ازخشكي تابستانه كه به و 
را ها شناخته شده است مهمترين داليل مرگ و مير نونهال

 براساسن يهمچن .(Plieninger et al., 2003) نام برد
 ،(Johnson et al., 2002; Palmer et al., 2004) مطالعات

 يدر زادآور يپرندگان بذرخوار و سنجابها نقش مهم
كاهش تعداد  هان جنگليدر ا. بلوط دارند يهاگونه
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و  (Garrulus glandarius)جاق پرندگاني همچون جي
كه  (Scirus anomalus) سنجاب ايرانيجوندگاني مانند 

 توانميرا در پراكنش بذر درختان بلوط دارند  ينقش مهم
   .دانست يگر عوامل كاهش زادآورياز د

ايي ورد مطالعه داراي توانشك جنگلهاي م بدون
 زيادقوه ناميه  .باشندتجديد حيات طبيعي مي بازسازي و

هاي بلوط موجود در منطقه، وجود نونهالهاي پراكنده گونه
هاي مستقر شده در شده و نهالدر سطح جنگلهاي گالزني

زم ال بنابراين. نخورده بيانگر اين موضوع استدستمناطق 
ها براي زادآوري وان اين جنگلاست قبل از ازدست رفتن ت

هاي شتر، استفاده از روشيقات بيبا انجام تحق ،طبيعي
ها در مقابل يتي مناسب همچون حفاظت فردي نهالمدير
نشينان به و تشويق جنگل )1384هناره، ( دام يچرا

  .در اين راستا گام برداشت ،مشاركت و حفظ جنگل
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Abstract 
 
     Regeneration and forest durability guarantee is one of the most important aspects of forest 
sustainability and it should be placed in forest plans priority. So, due to important role of Zagros forests, 
comprehensive investigation about regeneration crisis becomes an increasing necessity. In this study we 
tried to investigate on seedling and coppice regeneration in two categories of higher and lower than 2 
meters height classes and in untouched and traditionally pruned stands in three regions with different 
disturbance regimes. Study sites were located at Armardeh in Baneh city (Northern Zagros, Iran). Results 
of the study state that seedling and coppice regeneration in lower than 2 meters height classes are 
significantly more in untouched forest stands, and its density in site number "1" to "3" is 3250 versus 
375 ± 92, 1600 versus 130 ± 18 and 310 versus 81 ± 37 per sample plot (2500 m2), respectively. In 
untouched stands in site number "1" and "2" saplings in higher than 2 meters height classes are 533 and 
66 per sample plot., respectively, but in untouched stand in site number "3", due to livestock grazing, 
there is no sapling higher than 2 meters like other pruned stands. According to our results the most 
important factors affecting oak regeneration in this region are livestock grazing, fire, acorn collecting by 
villagers for domestic fodder, summer drought, pests and diseases on acorns and seedlings.  

 
Key words: Northern Zagros, oak, seedling, coppice regeneration, Galazani (traditionally pruning).  


