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 چكيده
هاي زاگرس به خود زاد، كه بيشترين دامنه پراكنش را در رويشگاه شكل دانه عدم تجديد حيات طبيعي گونه بلوط ايراني به

و كيفي اين رويشگاه كاري توسط بذر يا نهال منجر به جنگل،اختصاص داده است . ها شده است اين گونه به منظور ارتقاء كمي
و جنگل به انجام هنوز مطالعه جامعي در اين خصوص،كاري رغم اهميت زياد شناخت بردباري به سايه اين گونه در توليد نهال

و رويشي گونه بلوط ايراني اين مطالعه درصدد تعيين پاسخ.ه استنشد سهاي مورفولوژيكي در اولين سال طوح مختلف نور به
درصد،20تصادفي با عامل نور در چهار سطح در اين تحقيق از طرح آزمايشي كامالًبدين منظور. باشد رويشي در نهالستان مي

و60درصد، 40 شد)نور كامل(درصد 100درصد زني روز پس از جوانه 100تعداد بيست نهال از هر تيمار در دو زمان. استفاده
م برداري به شكل كامالً روز پس از اولين نمونه90و  و نتايج. گيري شدند هاي رويشي در آنها اندازه لفهؤتصادفي انتخاب شده

زي رويش ارتفاعي، ضريب كشيدگي،) درصد نور كامل20(نشان داد كه با افزايش ميزان سايه  بهيتوده اندامهاي هوا نسبت ي
اف توده ريشه زي ميو ميانگين سطح برگ زي زايش و مقادير اندازه قطر يقه، مقدار و نرخ رشد نرخ جذب خالصتوده ريشه، يابد

مي نسبي ماني بيشتر خواهد بود، بلوط ايراني با در نظر گرفتن اينكه هر چه نرخ رويش نسبي باالتر باشد ميزان زنده.يابد كاهش
با را مي توان يك گونه نورپسند محسوب كرد كه درصد بهترين 100در نور،توجه به عدم محدوديت رطوبتيدر نهالستانها

مييكارآ .دهدي را نشان

.بردباري به سايه، جنگلهاي زاگرس، نهالستان، نرخ رشد نسبي، نرخ جذب خالص:هاي كليدي واژه

 مقدمه
رشته كوه زاگرس وسيعترين رويشگاه جنگلي ايران را

و گونه بلوط ايران برودار،(ي به خود اختصاص داده است

Quercus brantii ( بيشترين سطح از اين رويشگاه را

پرورشي عمده اين جنگلها فرم. تحت تصرف خود دارد

و در برخي نقاط صورت شاخه به  بندرتزاد است

و شاخه توده و يا دانه هاي دانه به زاد صورت پراكنده زاد

و جزيره؛1373، فتاحي( شوند مشاهده مي ابراهيمي اي

7در حال حاضر تنها).1358فتاحي،؛1382، رستاقي

درصد از جنگلهاي اين منطقه رويشي داراي فرم پرورشي

و دانه زاد درصد آنها داراي فرم پرورشي شاخه93زاد بوده

و شاخه و همكاران،( زاد مي باشدو دانه ).1385طالبي

هاي بلوط عامل ادامه دهي گونه العاده جست قدرت فوق

پورهاشمي(ده استشجنگلها در زاگرس استقرار اين

دهي گونه برودار جستو در اين ميان قدرت) 1382،

از)Quercus infectoria( دارمازو بيش از و دارمازو بيش
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).1358فتاحي،(باشدمي)Quercus libani(ول وي

هاي بدون شك زادآوري جنگل يكي از مهمترين جنبه

كه توجه به ) Gould, 2005( مديريت پايدار جنگلهاست

به. داري قرار گيرد آن بايد در اولويت طرحهاي جنگل

و سوق دادن آن منظور احياء اين جنگلهاي تخريب يافته

و زاد، جنگل به سمت فرم پرورشي دانه كاري توسط بذر

در يا نهال در دستور كار طرحهاي جنگل داري

عوامل. هاي جنگلي زاگرس قرار گرفته است رويشگاه

حاصلخيزي منبع بذر، ري از جمله شرايط نوري،بسيا

و در اين  و پوشش علفي بر استقرار نهالها مؤثرند خاك

ميان چراي دام نيز داراي نقش مهمي در زادآوري درختان 

,.Palmer et al( باشد مي 2004(.

به Spurr & Barnes (1980)نظرات اساسبر بردباري

ري زندهيسايه توانا و به حداكثر سانيدن جذب كربن ماني

مي در زير تاج بنابراين به منظور. باشد پوشش يك درخت

مي پسندي گونه آگاهي از ميزان سايه توان از نرخ ها

و يا جذب كربن خالص آنها بهره جست زنده ماني

)Cardillo & Bernal, 2006(.ر گياهاني كه در مناطق بيشت

،ار هستنداي رويش دارند به خشكي مقاوم يا بردب مديترانه

نسبت به درجات مختلف سايه نابردبار اما تعدادي از آنها

,.Climent et al( هستند اهميت بردباري به سايه.)2006

و رويش گونه هاي جنگلي بخوبي در تجديد حيات

ها تشخيص داده شده است، اما رفتار دقيق بسياري از گونه

م شخص از جمله بلوط ايراني در مقابل ميزان نور بخوبي

و همكاران. نشده است از) 1387(حسيني  Jalaliبه نقل

et al.  مناسبترين رويشگاه براي زادآوري بلوط (2003)

ميزان. در ارتفاعات مياني معرفي كردند بلندمازو را

و در  زادآوري بلوط در زير سايه تاج درختان بلوط بيشتر

با نقاط لخت كمتر مي و اين بيانگر آن است كه باشد

د سرشت نورپسندي گونه بلوط، نهالهاي اين گونه در وجو

و بايد در پناه سنين اوليه نياز به مقداري سايه دارند

و( درختان مادري باشند در).1387 همكاران، حسيني

طي يك بررسي نتيجه Brown (1985) ديگراي مطالعه

قرمز شمالي رغم نورپسندي گونه بلوط گرفت كه به

)Quercus rubra(نه كمتر(الهاي اين گونه در سنين اوليه،

و بايد در پناه) از ده سالگي نياز به مقداري سايه دارند

و توكلينتايج مطالعه.درختان مادري پرورش يابند  فتاحي

روشهاي مناسب كاشت بذر بلوط در خصوص)1378(

نشان داد كه در طول دوره زاگرسدر جنگلهاي ايراني 

،پوشش منطقه مورد مطالعه تاجدرصد، با افزايشاستقرار

البته.است افزايش يافتهماني نونهالها در آن مرحله زنده

به هايبذر . صورت سطحي كشت شوند بلوط ايراني بايد

5/2عمق ايرانيبذر گونه بلوط عمق كاشتمناسبترين

و همكاران(متر سانتي بر مبناي. باشدمي)1389،حسامي

و همكاران  بهترين زمان كشت) 1380(مطالعه اكبري

و جمع آوري بذور بلوط ايراني بالفاصله پس از رسيدن

.باشدميهابذر

هاي ديگري گونه در خصوص بردباري به سايه

. جنس بلوط مطالعات مختلفي صورت پذيرفته است

و  .Quercus petraea Mattنونهالهاي رويش يافته

Quercus robur L. سطح شرايط سايه، مجموع ارتفاع،در

و ميزان)LAR, cm2/g(برگ نسبيبرگ، نسبت سطح 

كلروفيل بيشتري را از خود نشان دادند، اما ضخامت برگ،

وزن ريشه، نسبت ساقه به ريشه، نرخ جذب خالص 

)NAR(و نرخ رويش نسبي ،)RGR(به كمتري از خود

برگ افزايش سطح نسبي.)Vera, 2000(نمايش گذاشتند 

مي شرايط در تواند اجازه ربايش تشعشعات كم نوري

تواند ميزان نور بيشتر را بدهد، اما در عين حال مي

بر آسيب پذيري بيشتر در مقابل استرسهاي آبي را نيز در

ميزان حساسيت.)Jones & McLeod, 1990(داشته باشد 

زي زي توده توده ريشه در مقابل كاهش نور، نسبت به

و يا سطح برگ بيش ،)Neufeld, 1983(تر است ساقه

ميدربنابراين كاهش رشد ريشه تواند شرايط سايه زياد

و مير نونهالها در زير توده هاي بسيار يكي از عوامل مرگ
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 ).Spurr & Barnes, 1980( متراكم نيز باشد

ميدرهمانطور كه شود منابع مختلف مشاهده

ه طبيعي نونهالهاي بلوط ايراني در سنين اوليه نيازمند پنا

بندي هيچگونه معيار مشخصي براي اين دسته وليهستند،

و اصوالً ميزان نياز نوري اين گونه در  ارائه نشده است

اين مطالعه درصدد. سنين نونهالي مشخص نشده است

و رفتارهاي موفولوژيكي بلوط  توصيف الگوي رويشي

ايراني تحت شرايط نوري مختلف در اولين سال پس از 

م مي. باشديكشت بذر رود پس از انجام اين مطالعه انتظار

كه ميزان نور مناسب براي نونهالهاي يكساله بلوط ايراني 

.در نهالستانهاي توليد كننده اين گونه مشخص شود

و روشها  مواد
 منطقه مورد مطالعه

بلوط ايراني از محوطه نهالستان پارك جنگلي هايبذر

د غرب شهر خرم در جنوب شوراب بار استان لرستانآباد

و متر UTM(238498( متريك مختصات شرقي

و جمع)39واقع در زون(شمالي متر 3704909 آوري شد

در دانشگاه لرستان در محوطه دانشكده كشاورزي

،هاآوري بذر كيلومتر از محل جمع4اي در حدود فاصله

و متر 245572با مختصات  شماليمتر 3703395شرقي

.كاشت گرديد

 روشها

و جمع 1388در اواخر مهرماه سال بذرها آوري شد

و با اندازهبذرهاي بعد از خارج نمودن  هاي خارج معيوب

از معمول، در گلدانهاي پالستيكي با بستري از مخلوط 

و كود دامي پوسيده به نسبت مساوي كشت  و ماسه خاك

و وزن تعداد يكصد عدد. شدند قبل از انجام آزمايش ابعاد

ب و ترازوي توسط كوليس با دقت دهم ميليهاذراز متر

و مورد اندازهدهم گرم ديجيتال با دقت گيري قرار گرفت

در دستگاه بذرها به منظور تعيين قدرت سبز شدن، 

.ميناتور تحت كشت قرار داده شدندژر

تصادفي با عامل در اين تحقيق از طرح آزمايشي كامالً

ن20)الف نور در چهار سطح 40)ب ور كامل،درصد

و60)جدرصد نور كامل، نور كامل)د درصد نور كامل

تصادفي در اين چهار به صورت كامالًهابذر. استفاده شد

گلدان قرار 100در هر تيمار تعداد.تيمار توزيع شدند

به گلدان20كه در هر مرحله استخراج تعداد گرفت

شبهتكرار20عنوان . دندطور كامالً تصادفي انتخاب

ت به ازأمنظور مين سايه مورد نياز بر روي گلدانها

شد پارچه  هاي برزنتي مقاوم در مقابل نفوذ نور استفاده

)Climent et al., از.)2006 مساحت پارچه برزنتي بيش

مساحت استقرار گلدانها در هر تيمار در نظر گرفته شد تا 

 با ايجاد. اي تا حد امكان تخفيف يابد حاشيه هاياثر

به سانتي5×5مربع شكل به ابعاد هايهحفر صورت متر

ها، درصد نور مورد نياز براساس تصادفي در اين پارچه

به هايهمجموع سطح حفر سطح كل پارچه در ايجاد شده

بديهي است با توجه به مساحت.دشهر تيمار فراهم 

تعبيه شده هايهها در هر تيمار، تعداد حفر برابر پارچه

اين. زان نور مطلوب در هر تيمار تفاوت داشتبراساس مي

سايبانها در نيمه اسفندماه تقريباً همزمان با شروع 

و ظهور نونهالها مستقر شدند جوانه ميزان رطوبت. زني

خاك درون گلدانها در تمامي تيمارها در حد ظرفيت كامل 

شد مزرعه به. اي با آبياري مناسب نگهداشته با توجه

شيد تمامي نهالها در زير پوشش گردش روزانه خور

اي در ساعاتي از روز مستقيماً از طريق حفرات پارچه

مينور خورشيد ايجاد شده در معرض  اين. گرفتند قرار

پوشش درختان حالت تقليدي از شرايط طبيعي در زير تاج

اي بالفاصله در ارتفاع باالي پوشش پارچه. باشد بلوط مي

كبه،نهالها تعبيه شد ه با رويش نهالها امكان باال نحوي

.اي فراهم بود بردن ارتفاع پوشش پارچه
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 گيريها اندازه

نهال از هر تيمار در دو مرحله از دوره بيست تعداد

در،رويش صد89تيرماه يازدهم يكي به فاصله حدود

پس) نوبت اول برداشت(زني جوانهروز پس از  و ديگري

نوبت دوم( سال ماه همان از نود روز در دهم آبان

به)برداشت صورت كامالً تصادفي، در اواخر فصل رويش

از گرديداز بين نهالهاي كشت شده استخراج  و پس

و ساير ناخالصي و جدا كردن خاك از شستشوي ريشه ها

و قطر يقهيياندامهاي هوا،ريشهطول متغيرهاي، ريشه

هرتعداد برگوگيري شدند اندازه متر برحسب ميلي  هاي

از منظور اندازهبه. نهال شمارش شد گيري سطح برگ

مدل ) Leaf Area Meter(گيري سطح برگ دستگاه اندازه

و پس از جدا)Win DIAS( وين دايس استفاده شد

مجموع سطح برگ براي،نمودن برگهاي هر نهال از ساقه

شد هر نهال اندازه زي. گيري و ميزان و ساقه توده ريشه

ب مجموع زي راي هر نهال پس از جدا كردن باقيمانده توده

شد اندازه،بذر از ريشه به بدين. گيري مدت منظور نهالها

گراد در آون قرار داده درجه سانتي74ساعت در دماي 48

از)Cardillo & Bernal, 2006( شدند و پس از اطمينان

نهالها با ترازوي ديجيتال با دقت،خشك شدن كامل

شد ميلي .ندگرم توزين

 شامل ضريب كشيدگي،سه شاخص شكل نهال

زي،)ارتفاع ساقه تقسيم بر قطر يقه( به نسبت توده ساقه

و نسبت سطح برگ زي مجموع سطح برگ(توده ريشه

در نهايت. محاسبه شدند) توده تقسيم بر مجموع زي

سنتزي از الگوي رويش متوسط هر تيمار از طريق نرخ 

رو)1رابطه(جذب خالص  )2رابطه(يش نسبيو نرخ

نرخ جذب خالص افزايشي در مجموع وزن. بدست آمد

گياه را به ازاء واحد سطح برگ در واحدي از زمان نشان 

.)Cardillo & Bernal, 2006( مي دهد

رابطه

)1(
NAR=(TB2-TB1)/(T2-T1)×2/(TLA1+TLA2)

NAR:نرخ جذب خالص )Net Assimilation Rate(،

TB:زيمجم :TLAزمان،:Total Biomass(،T( توده وع

)Total Leaf Area(مجموع سطح برگ

رابطه

)2(

RGR = (TB2-TB1) / (T2-T1) × 2 /

(TB1+TB2)

نرخ رويش نسبي همچنين معادل حاصلضرب نسبت

 & Cardillo( باشد سطح برگ در نرخ جذب خالص مي

Bernal, 2006(.

خثرا صوصيات تيمارهاي نوري مختلف بر

و رويشي نهالها در هر نوبت استخراج  و مورفولوژيكي

آزمون وسيلهبهها پس از اطمينان از نرمال بودن داده

آناليز واريانس يك طرفه طريقزااسميرنف-كلموگروف

و در صورت معني ،Fدار بودن مورد تحليل قرار گرفت

تفاوت بين هر يك از تيمارها از طريق آزمون دانكن مورد

شدب .ررسي واقع

 نتايج
 خصوصيات بذور

ي از بذرهايدرصد قوه ناميه بذرها، با كاشت نمونه ها

ميانگين. محاسبه گرديد4/96ميزان در دستگاه ژرميناتور به

آوري شده نيز عددي از بذرهاي جمع50اي وزن نمونه

از.گرم محاسبه گرديد1/20برابر  نتايج حاصل

.آورده شده است1 در جدولگيريهاي ابعاد بذر اندازه

گيري شده برحسب اندازه هاي ابعاد بذور آماره-1 جدول

 متر سانتي

حدود اعتمادواريانسانحراف معيارميانگين

92/4-7185/4617/0381/052/4طول بذر

58/1–5105/1228/0052/044/1عرض بذر



و رويشي نونهالهاي بلوط ايراني به سطوح مختلف نور در سال اول كاشت در نهالستان پاسخ 78  هاي مورفولوژيكي

 مقدار رويش

يافت افزايش رويش ارتفاعي هنگامي كه ميزان سايه

 برداري ميزان هر چند در دوره اول نمونه،شدتشديد 

، اماي از خود نشان نداددار اختالف معني رويش ارتفاعي

داري لحاظ آماري اختالف معني در پايان فصل رويش به

يياندازه قطر يقه از الگو.شد در ميزان رويش مشاهده

كه،كند معكوس تبعيت مي مي همانطوري  شود مشاهده

 ويژهبه،با كاهش ميزان نور در دسترس نهالها)2جدول(

20ي كه در معرض نوريدر مرحله دوم آماربرداري نهالها

در اين. اند كمترين قطر يقه را داشته،اند درصد قرار گرفته

اند درصد قرار داشته40ي كه در معرض نوريمورد نهالها

ا اختالف آنهاام،اند بيشترين قطر يقه را از خود نشان داده

و نور60ي كه در معرض نوريبا نهالها درصد 100درصد

زي. باشد دار نمي اند معني بوده ييتوده اندامهاي هوا مقدار

داري از خود نشان در مرحله اول آماربرداري تفاوت معني

و بيشترين مقدار در نور دا شد20د اما،درصد مشاهده

در مرحله دوم پس از طي فصل گرما در طول تابستان 

رسآماربرداري  .دياين اختالفها به حداقل مقدار خود

زييتوده اندامهاي هوا برخالف مقدار زي توده ي، مقدار

از ريشه در تيمارهاي مختلف نوري تفاوت معني داري

زيداخود نشان  و با افزايش شدت نور مقدار توده ريشهد

داري در مرحله دوم آماربرداري افزايش معني ويژه به

. داشت

به-2جدول زي05/0روش دانكن در سطح مقايسه ميانگين زي احتمال براي رويش ارتفاعي، قطر يقه، مقدار توده اندامهاي توده ريشه،

زييهوا و ب%20:الف( مختلف نوريتوده كل نهالهاي بلوط ايراني در دو نوبت تحت تيمارهاي ي، ج%40:نور كامل، %80:نور كامل،

د نور و *)نور كامل:كامل

نوبت

 برداشت

تيمار

 نوري

 رويش ارتفاعي

)متر ميلي(

 طول ريشه

)متر ميلي(

 قطر يقه

)متر ميلي(

 توده ريشه زي

)گرم(

توده زي

يياندامهاي هوا

)گرم(

كل زي  توده

)گرم(

:اول

a)26/1(154a)82/2(00/400a)14/0(67/3a)28/0(63/3a)21/0(68/1a)44/0(31/5الف

a)55/1(158a)78/2(20/338a)08/0(45/3b)16/0(81/2ab)19/0(36/1b)27/0(16/4ب

a)10/1(125a)97/2(25/390a)15/0(38/3b)16/0(73/2b)10/0(10/1b)19/0(83/3ج

a)05/1(121a)98/1(75/413a)11/0(41/3b)21/0(95/2b)15/0(95/0b)33/0(90/3د

F350/2535/1158/1917/3596/3682/4آماره

P079/0212/0332/0012/0017/0005/0مقدار

:دوم

a)76/0(151a)99/1(00/357a)10/0(99/3a)30/0(50/4a)12/0(87/1a)35/0(36/6الف

a)71/0(146a)71/1(25/372b)12/0(57/4b)37/0(92/5a)19/0(19/2b)52/0(11/8ب

ab)85/0(130a)71/2(50/367ab)22/0(14/4ab)42/0(45/5a)19/0(75/1ab)57/0(19/7ج

b)81/0(131b)73/2(25/458ab)15/0(19/4b)46/0(29/6a)21/0(96/1b)61/0(25/8د

F896/4040/4542/2940/3099/1832/2آماره

P004/0010/0043/0011/0355/0044/0مقدار
*

.)مقادير اشتباه معيار در پرانتز آورده شده است( داري ندارندي كه داراي حداقل يك حرف مشترك باشند از نظر آماري تفاوت معنييها ميانگين
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 مورفولوژي

با تغييرات ميزان نور در دسترس نهالها ميزان تغييرات

و  در رويش ارتفاعي نسبت به رويش قطري بيشتر

دريمشاهده شد كه ميزان ضريب كشيدگي در نهالها ي كه

در مرحله دوم ويژهبهاند درصد قرار گرفته20معرض نور

داري با ساير تيمارهاي نوري آماربرداري اختالف معني

مي مورددر اين).3جدول( داشت ييشود نهالها مشاهده

ند كمترين بوددرصد واقع شده 100كه در معرض نور

همچنين نسبت.ندداديدگي را از خود نشان ميزان كش

زييتوده اندامهاي هوا زي توده ريشه تفاوتي به

 دادداري در هر دو مرحله آماربرداري از خود نشان معني

درصد 100و كمترين ميزان اين نسبت در تيمار نور

مجموع سطح برگ در مرحله اول آماربرداري.شدمشاهده 

ت اختالف معني و20يمار نور داري را بين تيمار نور درصد

اين روند در مرحله دوم آماربرداري.ددانشان درصد 100

به اما،نيز مشاهده شد لحاظ آماري اختالفات ثبت شده

ن معني ميانگين تعداد برگ در هر دو مرحله.دبودار

ن اختالف معنيهيچگونه آماربرداري  .دداداري را نشان

نهالهاي بلوط ايراني هنگامي كه ميزان نور در دسترس البته

، تمايل به توسعه سطح برگ بيشتر به ازاء يافتكاهش 

در مرحله ويژهبهاين اختالف. نشان دادندرا واحد وزن

درصد 100و20دوم آماربرداري بين دو تيمار نوري 

.ودبدار معني كامالً

به-3جدول د مقايسه ميانگين زي05/0ر سطح روش دانكن زييتوده اندامهاي هوا احتمال براي نسبت توده ريشه، ضريب كشيدگي،ي به

 نوري مختلفو نسبت سطح برگ نهالهاي بلوط ايراني در دو نوبت تحت تيمارهاي،مجموع سطح برگ، تعداد برگ، متوسط سطح برگ

ب%20:الف( ج%40:نور كامل، د%80:نور كامل، و كا:نور كامل *)ملنور

نوبت

 برداشت

تيمار

نوري

تودهنسبت زي

يياندامهاي هوا

 توده ريشه به زي

 ضريب كشيدگي
 مجموع سطح برگ

)مترمربع سانتي(
 تعداد برگ

متوسط سطح

 برگ

)مترمربع سانتي(

نسبت سطح برگ

 اول

ab)05/0(462/0a)31/0(196/4a)47/8(93/72a)20/1(55/12a)35/0(85/5a)18/1(15/14الف

a)07/0(508/0a)45/0(584/4ab)32/4(02/55a)76/0(4/12b)29/0(51/4a)06/1(78/13ب

ab)05/0(436/0a)31/0(731/3ab)31/4(36/54a)85/0(55/12b)33/0(51/4a)10/1(54/14ج

b)05/0(329/0a)30/0(597/3b)60/7(85/49a)40/1(45/12b)27/0(75/3a)50/1(27/12د

F068/2687/1492/2005/0830/7659/0آماره

P011/0177/0066/000/1000/0580/0مقدار

 دوم

b)03/0(439/0a)16/0(771/3a)58/10(20/88a)74/0(00/14a)54/0(17/6a)25/1(73/13الف

ab)03/0(368/0b)19/0(244/3a)68/7(45/77a)70/0(25/14a)48/0(46/5b)53/0(37/9ب

a)03/0(333/0b)20/0(202/3a)04/7(25/75a)94/0(55/12a)42/0(20/6b)55/0(57/10ج

a)03/0(315/0c)17/0(673/2a)87/9(46/70a)18/1(65/13a)43/0(91/4b)79/0(17/8د

F826/3140/6707/0682/0741/1207/8آماره

P013/0001/0551/0566/0166/0000/0مقدار
*

.)مقادير اشتباه معيار در پرانتز آورده شده است( داري ندارندي كه داراي حداقل يك حرف مشترك باشند از نظر آماري تفاوت معنييها ميانگين
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 رويش نسبي

ازاء واحد سطح برگ در تيمار نرخ جذب خالص به

/روز/ گرم ميلي036/0(درصد بسيار پائين بود20نور 

 درصد 100و بيشترين ميزان در تيمار نور) مربعمتر سانتي

نرخ.شدمشاهده) متر مربع سانتي/روز/ گرم ميلي201/0(

ازاء واحد سطح برگ در دو تيمار نوري جذب خالص به

در. ديگر نزديك به نور كامل بودند نرخ رشد نسبي نيز

ا20تيمار نوري  ختالف زيادي از درصد با بقيه تيمارها

و از بقيه) گرم/روز/ گرم ميلي501/0( داد خود نشان مي

).4جدول( كمتر بود

در-4جدول و نرخ رويش نسبي مقادير نرخ جذب خالص

 تيمارهاي مختلف نوري

تيمار نوري
جذب خالصنرخ

)مترمربع سانتي/ روز/ گرم ميلي(
 نرخ رويش نسبي

036/0501/0الف

166/0786/1ب

144/0698/1ج

201/0990/1د

 بحث
نتايج نشان داد كه نونهالهاي بلوط ايراني در پاسخ به

پذير در شكل از خود تغييرات برگشت،تغييرات سطح نور

دهند كه نوعي سازگاري به كاهش مقدار خود نشان مي

م؛باشد نور مي ،شكليها لفهؤدر اين رابطه بعضي از

ن ها نشان سبت به ديگر مؤلفهتغييرات بيشتري از خود

به اين تحقيق نشان داد هنگامي. دهند مي 20كه سطح نور

و قطر يقه درصد كاهش پيدا مي كند رويش ارتفاعي

داري نسبت به ساير تيمارها از خود نشان تغييرات معني

زي.دهند مي توده اندامهاي همچنين تغييراتي در مقدار

مييهوا اما در تيمار،باشد نمي دار شود كه معنيي مشاهده

زي 100نوري  را درصد بيشترين ميزان توده در ريشه

.كنيم، كه پاسخي مستقيم به مقدار نور است مشاهده مي

)Neufeld, 1983(اين نتايج مشابه نتايج مطالعه

تالبته. باشد مي در ثيرات توسعهأبه نظر مي رسد اي سايه

ت هاي پهن گونه نتايج.دنمايه ثيرات خشكي غلبأبرگ بر

,.Aranda et al(حاصل از مطالعاتي جداگانه  بر)2005

و گونه)Quercus suber(پنبه روي گونه بلوط چوب

در)Fagus sylvatica(راش اروپائي نشان داده است

ها در ميزان اختصاص بيوماس در پاسخ كه تفاوت حالي

،شديد است مختلف معموالً نوري به سطوح تشعشعات

ها در ميزان اختصاص بيوماس در صورت فاوتتاما

,.Löf et al( محدوديت آب حالتي متوسط دارد 2005(.

)Brouwer, 1962(براساس تئوري موازنه عملكردي

رود كه ميزان تحت شرايط نوري كاهش يافته انتظار مي

و به اندامهاي هوا ييتجمع كربن از ريشه كاهش يافته

بر. اختصاص يابد تئوري همان مبناي از طرف ديگر

ها منجر به كاهش افزايش در اختصاص كربن به ريشه

 هنگامي.)Cardillo & Bernal, 2006( گردد تبخير آب مي

توده ريشه در پاسخ به نور كامل افزايش كه ميزان زي

ي گياهييابد در صورت از دست دادن قسمتهاي هوا مي

اي. يابد شانس احياء مجدد گياه افزايش مي ن مطالعه نتايج

)Cardillo & Bernal, 2006(همچنين مشابه نتايج مطالعه

،پنبه در اسپانيا كار كردند باشد كه بر روي بلوط چوب مي

اما برخالف مطالعه آنها در مرحله دوم آماربرداري

زي تغييرات معني ييتوده اندامهاي هوا داري در مقدار

.مشاهده نشد

نه ضريب كشيدگي در جنگل ال از اهميت كاري توسط

هر.)Cardillo & Bernal, 2006(ي برخوردار استيبسزا

هر به چه مقدار اين ضريب بيشتر باشد مقاومت طوري كه

كاري شده در برابر عوامل جوي نامساعد مانند نهال جنگل

و برف و آبدار كمتر شده وزش تند بادها و هاي سنگين

به. احتمال شكستن نهال بيشتر خواهد شد نتايج با توجه

اندي كه در نور كامل پرورش يافتهياين مطالعه نهالها

و در نتيجه بيشترين ميزان  كمترين ميزان ضريب كشيدگي
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پايداري در برابر عوامل جوي نامساعد مانند وزش تند

و برف ميرا هاي سنگين بادها .دهند از خود نشان

با توجه به باالتر بودن مجموع سطح برگ در تيمار

و عدم اختالف20نوري  درصد در مرحله اول آماربرداري

كه معني دار در تعداد برگ در هر تيمار مشخص شد

بهي كه در سايه بيشتري قرار گرفتهينهالها نسبت ساير اند

در. باشند نهالها داراي سطح برگ بيشتري مي اين روند

مشهود،مرحله دوم آماربرداري با شدت كمتر اختالف

س. باشد مي طح برگ يكي از بهترين پاسخهاي متوسط

مورفولوژيك گياه به كاهش ميزان تشعشعات خورشيدي 

هرچه ميزان نور البته.)Spurr & Barnes, 1980( باشد مي

رسيده به گياه كاهش يابد، با افزايش متوسط سطح برگ 

به. مواجه خواهيم بود داري در مرحله طور معني اين مورد

و اين روند در مرحله دومبا اول آماربرداري مشهود مي شد

ميزان اختالف بين تيمارها اما،شود نيز مشاهده مي

مي. دار نگرديد معني تواند وابسته به ميزان دليل اين امر

آبياري كافي براي تمام تيمارها در طول فصل گرما باشد 

كه محدوديتي براي توسعه سطح برگ در تيمارهاي نوري 

.باال به وجود نياورده است

نرخ رويش نسبي با افزايش ميزان نور در طور كليهب

به دسترس نونهالها افزايش مي و در ميزان نور كامل يابد

هاي نرخ جذب خالص در گونهاما. رسد حداكثر خود مي

.Johnson et al.باشد مختلف جنس بلوط متفاوت مي

مقدار تشعشعاتي كه در آن ميزان رويش افزايش (2002)

بهچشمگيري پيدا  يك نخواهد كرد را سوم ميزان طور كلي

 عنوان مثال،هب. اند تشعشعات در فضاي باز در نظر گرفته

در .Quercus robur Lدر %25اوج نرخ رويش نسبي

ات فعال در فتوسنتز گزارش شده است تشعشع

)Ziegenhagen & Kausch, 1995(بلوط سبزو براي

)Quercus ilex(ك معادل اتالونيا اوج نرخ رويش نسبي در

تشعشعات فعال در فتوسنتز محاسبه شده است36%

)Retana et al., 1999(.مي شود همانگونه كه مشاهده

اوج نرخ رويش نسبي در مورد بلوط ايراني در نور كامل 

مي به با در نظر گرفتن اينكه هرچه نرخ. پيوندد وقوع

بهتر ماني زندهشرايط براي ويش نسبي باالتر باشدر

,.Grime & Hunt 1975; Reich et al( واهد بودخ 1998(

بلوط ايراني Spurr & Barnes (1980)بندي براساس طبقه

برخالف. توان يك گونه نورپسند محسوب كرد را مي

،(مطالعات قبلي  و؛1387حسيني وهمكاران فتاحي

در) 1378، توكلي كه براي رويش بهينه نونهالهاي بلوط

م ميعرصه طبيعي پناه نتايج اين ولي ديدند، ادري را الزم

درصد 100نور نهالستاناين مطالعه نشان داد كه در 

راايبهترين كار ميبراي نهالهاي يكسالهي علت. دهد نشان

توان در عدم محدوديت رطوبتي براي اين امر را مي

.در تابستان دانست ويژهبهنونهالها در طول فصل رويش 

و زندهشرايط رويشي گذشته نو ماني نهالها در استقرار

ت هاي جنگل نهالها در عرصه . ثيرگذار استأكاري بسيار

مي بنابراين گردد ادامه اين تحقيق در سالهاي دوم پيشنهاد
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Abstract 
 
Manna oak (Quercus brantii) is the most important tree species in Zagross region of Iran that faces lack 
of natural regeneration by seed. Forest managers suggest reforestation by seeds or seedlings as the main 
silvicultural practice, in order to rehabilitate these sites. In spite of the importance of shade tolerance in 
reforestation or seedling production in nurseries, some species such as Mana oak have not been well 
characterized. A completely random experimental design with light factor at four levels (20%, 40%, 60%, 
and 100% of sunlight) was used to study morphological and growth response of Manna oak seedlings in 
the first growing year. There were two samplings i) 100 days after germination and ii) 190 days after 
germination, using 20 seedlings for each treatment. The results showed that at the lowest light radiation 
level (20% of full sunlight) height growth, slenderness coefficient, root/shoot biomass ratio, and mean of 
leaf area increased whreas collar diameter, shoot biomass, net assimilation rate, and relative growth rate 
decreased. Since, high relative growth rate implies high survival rate, so Manna oak can be considered as 
shade intolerant species that in nurseries with no humidity limitations has the most efficiency in full 
sunlight. 
 
Key words: Shade tolerance, Zagros forests, nursery, relative growth rate, net assimilation rate 


