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 چکیده

های ویژه در جنگلهای ایران و بهای در جنگلهای مختلف بلوط گستره قابل مالحظهگونه

فرایند تولید بذر در شود. های زاگرس محسوب میزاگرس دارند. بلوط گونه درختی غالب جنگل

عنوان ها بسیار پیچیده بوده و به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. آگاهی از این فرایند بهبلوط

خاصی برخوردار است. شمارش تاجی  اهمیتحلقه اول زنجیره تجدید حیات جنسی از اولویت و 

ترین روش تعیین تعداد بذر درختان بلوط است که طی آن کلیه بذرها روی تاج درخت دقیق

توان اطالعات بسیار مفیدی در مورد توان تولید بذر و شوند. با اجرای این روش میشمارش می

 دست آورد.  های مختلف بلوط بهای و ساالنه گونههای بین پایههمچنین نوسان
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 مقدمه

باشد که متأثر از نوع ها و قواعد متنوعی میهای جنگلی دارای پیچیدگیحیات جنسی گونه تجدید

حیات جنسی مطرح  های مختلفی در مورد تجدیدگونه و شرایط محیطی است، بنابراین همواره پرسش

-بذر آنها ازجمله اولویت تعدادهای جنگلی و محاسبه یا برآورد شود، اما تعیین وضعیت بذردهی گونهمی

( نیز از این Quercusها ارجحیت دارد. جنس بلوط )که بر سایر پژوهش استهای مهم در این زمینه 

های مختلف بلوط وحش به موضوع تولید بذر گونه ن حیاتابانان و متخصصقاعده مستثنی نبوده و جنگل

عنوان یكی از منابع اصلی غذایی برای بسیاری از براینكه بذر بلوط هم بهزونتوجه خاصی دارند، اف

و استمرار تولید جنگل دارد،  هابلوطحیات جنسی  نقش مهمی که در تجدیددلیل بهحیوانات جنگل و هم 

 ای برخوردار است. از اهمیت ویژه

سنجاب، گراز، گوزن، روباه، خرس و از قبیل را گونه از حیوانات جنگل  411غذای حدود  بذر بلوط

هایی که کند. زندگی بسیاری از حشرات نیز وابسته به بذر بلوط است و در سالخرگوش تأمین می

-درصد بذرها خسارت می 31تا  11معمول به طور بهها ضعیف تا متوسط است، حشرات بذردهی بلوط

بذرها توسط حیوانات و بیشتر است، چون ها ضعیف هایی که بذردهی بلوطزنند. از سوی دیگر در سال

شود. خوبی انجام نمیهحیات جنسی نیز ب بینند، تجدیدحشرات مورد تغذیه قرار گرفته و خسارت می

هایی معمول در سالطور بهها که قابلیت تبدیل به نونهال و نهال را داشته باشد، تولید بذر سالم در بلوط

هایی الی است، بنابراین استقرار نونهال و نهال بلوط فقط در سالافتد که بذردهی خوب تا عاتفاق می

مصرف حیوانات و حشرات باشد. با توجه به موارد فوق،  مقدارپذیر است که تولید بذر بیشتر از امكان

حیات جنسی از  تجدید هاول زنجیر هعنوان حلقهای مختلف بلوط بهآگاهی از وضعیت تولید بذر گونه

 خاصی برخوردار است.  اولویت و اهمیت

 

 جنس بلوط

گونه درختی و  111( با دارا بودن حدود Fagaceaeاز دیدگاه سیستماتیک گیاهی، تیره راش )

های متنوع گیاهی محسوب شده و پراکنش وسیعی در سبز یكی از تیرهکننده و همیشهای خزاندرختچه

-گونه متنوع 111تا  811است که بلوط با جنس  11زیرتیره و  8نیمكره شمالی دارد. این تیره دارای 

های های متنوعی از درختان و درختچهباشد. جنس بلوط شامل گونهترین جنس این خانواده می
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های گرمسیری آسیا و آمریكا گسترش های سرد تا جنگلاست که از اقلیم کنندهسبز و خزانهمیشه

های مختلف این شود. گونهدرختی محسوب میهای دارند. جنس بلوط در ایران نیز از مهمترین جنس

دهند که مجموع مساحت های هیرکانی، ارسباران و زاگرس پوشش میوسیعی را در جنگل گسترهجنس 

های هیرکانی شامل های موجود در جنگلبلوط. باشدمیمیلیون هكتار  1شده توسط آنها بیش از اشغال

( هستند که دو گونه اخیر در Q. petraea( و پترآ )Q. macranthera(، اوری )Q. castaneifoliaبلندمازو )

 نیز در ادامه تشریح خواهند شد. ای بومی زاگرسههای ارسباران نیز پراکنش دارند. بلوطجنگل

 

 های زاگرسهای بومی جنگلبلوط

 .Q)و برودار ( Q. infectoria)، مازودار (Q. libani) ولهای بومی زاگرس شامل سه گونه ویبلوط

brantii ) ها های غالب این جنگلعنوان گونههای ایران را تشكیل داده و بهای از جنگلمالحظهسطح قابل

کر شده است ذمیلیون هكتار  1تا  1های زاگرس در منابع مختلف بین شوند. گستره جنگلمحسوب می

ترین متنوع. (8تا  1های )شكل دهندها تشكیل میرا بلوط ای آندرصد ترکیب گونه 11که بیشتر از 

 . غربی و کردستان( قابل مشاهده استهای آذربایجانای بلوط ایران در زاگرس شمالی )استانهجنگل

 
، استان سردشتشهرستان ول، مازودار و برودار در متشكل از سه گونه ویهای بلوط جنگل -1شكل 

 غربیآذربایجان
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 شهرستان مریوان، استان کردستانول، مازودار و برودار در متشكل از سه گونه ویهای بلوط جنگل -4شكل 

 

 
 دشت برم کازرون، استان فارس ایرانی یا برودار در های بلوطجنگل -8شكل 
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های زاگرس است که گستره پراکنش آن محدود به زاگرس های بومی مهم جنگلول از گونهوی

های پیرانشهر، سردشت، بانه و مریوان( غربی و کردستان )شهرستانهای آذربایجان شمالی یعنی استان

های زاگرسی است. گسترش افقی آن از جنوب پیرانشهر تا جنوب مریوان امتداد داشته و در سایر استان

متر  1811ص ارتفاعات زاگرس شمالی بوده و گسترش عمودی آن از ارتفاع انتشار ندارد. این گونه خا

های زاگرس آغاز و غربی جنگلالیه شمالمازودار از منتهی پراکنش گونهرود. متر باال می 4111آغاز و تا 

رآباد های کوچک و پراکنده تا نوصورت لكهیابد. پس از آن بهتا منطقه گهواره استان کرمانشاه امتداد می

تر زاگرس پراکنش ندارد. دامنه بردباری اکولوژیكی های جنوبیشود و در استانلرستان مشاهده می

ها یا ارتفاعات خاصی گستره پراکنش آن محدود به دامنه دلیلهمین ول است، بهمازودار بیشتر از وی

ای زاگرس در ارتفاعات هشود. برودار بردبارترین گونه بلوط بومی زاگرس است که در تمام قسمتنمی

 شود. های مختلف جغرافیایی مشاهده میمختلف و جهت

 

 طفاکتورهای مؤثر بر تولید بذر در بلو

ها بسیار پیچیده است. تولید بذر در درختان بلوط به فاکتورهای مختلفی تولید بذر در بلوطیند افر

سال، فاکتورهای اقلیمی و همچنین  توان به گونه )سرشت ذاتی(،بستگی دارد که از مهمترین آنها می

اولین و مهمترین عامل تأثیرگذار بر بذردهی درختان بلوط، گونه و سرشت ژنتیكی اشاره کرد.  رویشگاه

که اگر در یک منطقه طوریهای مختلف بلوط متفاوت است، بهآن است. توانایی تولید بذر در گونه

ها در یک سال مشخص، مقدار بذر شند، این گونههای مختلفی از بلوط انتشار داشته بامشخص گونه

-های مختلف یک گونه مشخص در یک منطقه، برخی پایهکنند. همچنین، در بین پایهمتفاوتی تولید می

ها بذردهی ضعیفی دارند. این تغییرات بین که سایر پایهکنند، درحالیطور دائم بذر خوبی تولید میها به

های ژنتیكی درختان است که در طول سالیان عمر درخت نیز ویژگی دلیلهبهای مختلف ها و پایهگونه

 ثابت هستند.

های مختلف طور کلی، بذردهی در یک گونه مشخص بلوط و در یک سال مشخص، بین پایهبه

زیادی  هایهای مختلف نوسانبذردهی یک پایه مشخص از یک گونه در سال ،متفاوت است. همچنین

ها در یابد. آغاز بذردهی در اغلب بلوطبا افزایش سن، تولید بذر نیز افزایش می ی،در یک فرم کلدارد. 

طور معمول در سنین کمتر توجه به افتد، اما بذردهی فراوان و قابلسالگی اتفاق می 41تا  41سنین بین 
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که ریطودهد. عامل قطر نیز همانند عامل سن بر بذردهی تأثیرگذار است، بهسالگی رخ نمی 81از 

  کنند.قطرتر بذر بیشتری تولید میدرختانی که قطر بیشتری دارند، نسبت به درختان کم

-مختلفی می هایشكلوهوا به بر تولید بذر درختان بلوط است. آب فاکتورهاوهوا از اثرگذارترین آب

ابتدای بهار و در  تأثیر قرار دهد. وقوع سرمای دیررس و بروز یخبندان در ها را تحتتواند بذردهی بلوط

افشانی، خشكی تابستانه و تگرگ از زمان گلدهی درختان بلوط، افزایش رطوبت هوا در زمان گرده

ها و درنتیجه عدم بذردهی یا کاهش وهوایی هستند که باعث از بین رفتن گلهای آبمهمترین عامل

رختان بلوط اثرگذار است. های رویشگاهی نیز بر تولید بذر دویژگی. بذر تولیدی خواهد شد مقدار

اوقات این  های مختلف بذردهی متفاوتی دارند که گاهیدرختان مختلف یک گونه مشخص در رویشگاه

ها بیشتر از توان تولید بذر بلوط ،خیزهای حاصلتفاوت بسیار فاحش است. بدیهی است که در رویشگاه

 های فقیر است.رویشگاه

 

 طبذر درختان بلو تعدادروش تعیین 

طریقی بذر درختان بلوط دشوار است، زیرا هم باید بهفرایندی بذر درختان بلوط  تعداداصوالً تعیین 

طور معمول برای دستیابی به نتایج بهینه، شمرده شود که نیاز به صرف زمان و هزینه است و هم اینكه به

بذر درختان تعداد سال( انجام شود. تعیین  1مدت )گونه مطالعات باید حداقل در یک بازه زمانی میاناین

ترین و در عین حال دشوارترین روش، پذیر است. دقیقهای مختلفی امكانبلوط با استفاده از روش

آن کلیه بذرها روی تاج درخت  طیاست که ( Tree counts/ Crown counts)شمارش درختی یا تاجی 

شود پیشنهاد میانتخاب شوند.  درخت 81حداقل الزم است ابتدا  ،برای این منظور شوند.شمارش می

 -ایانتخاب درختان با استفاده از روش مونه دست آید،برای اینكه تصویر بهتری از تولید بذر توده به

( انجام شود. در این روش، ابتدا دامنه قطری درختان در توده Stratified random samplingتصادفی )

ها( تقسیم شده و درختان متری )مونهسانتی 1طور معمول های قطری بهطبقه جنگلی مورد بررسی به

برای درختان نمونه شوند که در هر طبقه قطری حداقل دو درخت قرار گیرد. نمونه طوری انتخاب می

پوشانی تاج و عدم هم (مترسانتی 11دارا بودن حداقل قطر برابر سینه ) های بالغ بودنباید ویژگی

بدیهی است که اگر تاج درختان با  .وجود نیایدتا تداخل شمارش به نظر گرفته شود مجاور دردرختان 

یكدیگر تداخل داشته باشند، تفكیک بذرهای تولیدی دو پایه درختی از یكدیگر باید با دقت بیشتری 
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 بیشتری است. صرف وقت و نیروی انسانی انجام شود که نیازمند 
باذرها روی تااج درخات     تماام ، با استفاده از کاارگران فنای و زباده،    پس از گزینش درختان

طور معمول یک نفر در فضاهای خالی باین  در این حالت، به(. 1و  8های شوند )شكلشمارش می

درخت قرار دارد، کلیاه  کنار تاج درخت قرار گرفته و با هدایت فرد دیگری که بر روی زمین و در 

ذکر است که روش شمارش تاجی در درختان بلاوط   الزم بهکند. بذرهای روی تاج را شمارش می

 قامات  خوبی قابل اجراست. در درختان بلاوط بلناد  به هستند، قامت کوتاههای زاگرس که جنگل

های زیادی همراه است، اجرای این روش با دشواری های هیرکانی()مانند گونه بلندمازو در جنگل

 استفاده کرد. های برآورد چشمی مانند روشهای دیگری درنتیجه باید از روش

 

 

 های زاگرسدر جنگل مازودارشمارش تاجی بذر درختان  -8شكل 
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 های زاگرسدر جنگلمازودار شمارش تاجی بذر درختان  -1شكل 

مدت زمان توجه به ، به سرعت اجرای روش شمارش تاجی کمک شایانی خواهد کردمهمی که  هنكت

های های بلوط یكساله و بذر سایر گونهکه بذر برخی گونهییمختلف بلوط است. از آنجاهای گونه بلوغ بذر

 ههای دستمطالعه از بلوط مورد هکه گونرسند(، در صورتیاصطالح میبهشوند )یا بلوط دوساله بالغ می

در مورد  اماقرار گیرد،  مورد توجههای یكساله( جاری )شاخههای سالباید شاخه هاشمارشاول باشد، در 

های بلوطبین  های دوساله( شمارش شوند. در)شاخه پیشهای سال شاخهبذر دوم باید  ههای دستبلوط

بلوغ یكساله دارد  مازودارگونه بذر بلوغ بذر دوساله داشته و ول وی و برودار هگونبومی زاگرس، دو 

 (.3تا  1های شكل)
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 های یكسالهبذر مازودار روی شاخه -1شكل 

 
 های دوسالهبذر برودار روی شاخه -8شكل 
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 های دوسالهول روی شاخهبذر وی -3شكل 

 

 ای تولید بذر در درختان بلوطپایه های بیننوسان

دالیل طور که پیشتر ذکر شد، درختان یک گونه مشخص از بلوط در یک رویشگاه بنا بههمان

 ،كسال مشخصیمختلفی، توان تولید بذر متفاوتی دارند. با اجرای روش شمارش تاجی درختان بلوط در 

گونه  ایپایه های بینتفكیک مشخص کرد، درنتیجه نوسانتوان شمار بذر هر درخت را بهسهولت میبه

 مورد نظر بلوط در رویشگاه مورد مطالعه مشخص خواهد شد. 

 

 تولید بذر در درختان بلوط ساالنههای نوسان

های تولید بذر یک تواند تفاوتسال( می 1تكرار روش شمارش تاجی طی چندین سال )حداقل 

گونه مورد نظر های ساالنه درخت و های مورد مطالعه مشخص کند، درنتیجه نوساندرخت را طی سال

یكی از نكات مهمی که در این زمینه باید ذکر شود،  در رویشگاه مورد مطالعه نیز مشخص خواهد شد.

طور بههای مختلف بلوط است. بذردهی یا سال بذرآوری )سال بذردهی فراوان( گونهدوره امكان تعیین 

های زمانی لی در فاصلهکنند، وکلی، درختان یک گونه مشخص بلوط چند سال بذر کمی تولید می
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شناسایی  ،رسدنظر میبهرو ازاینگویند. میبذردهی دوره کنند که به آن نامنظم بذر فراوان تولید می

پذیر باشد. براساس سال بذردهی فراوان با مشاهده وضعیت تولید بذر درختان بلوط تا حدود زیادی امكان

سال است، بنابراین با تعیین  1تا  8ها بین بلوط بذردهی در اغلبدوره تجربیات و دانش فنی موجود، 

مورد توان اطالعات سودمندی در این میساله پنجتوان تولید بذر درختان بلوط در یک بازه زمانی حداقل 

 کسب کرد.
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تواند های زاگرس میبذر درختان بلوط بومی جنگل تعدادتعیین 

های بین اطالعات بسیار مفیدی در مورد توان تولید بذر و نوسان

 ای و ساالنه آنها ارائه دهد.پایه

 

 


