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 چکیده

که مبتنی بر تولید بذر باشد میشناسی تجدید حیات جنسی از موضوعات مهم دانش جنگل

 مهمی برای حیواناتمنبع غذایی  چون بذر بلوط دارد، دوچنداناهمیت  هابلوط تولید بذر در است.

زاگرس در غرب و جنوب ایران  هایرشته کوههای زاگرس واقع در امتداد آید. جنگلشمار میبه

گونه غالب این  (.Quercus brantii Lindl)بلوط ایرانی  .های مختلف بلوط استپوشیده از گونه

ر دلیل تفاوت دوط بههای مختلف بلتولید بذر پایه که تواناز آنجایی شود.ها محسوب میجنگل

ناسایی شرو ازاینساختار ژنتیكی و سایر عوامل تأثیرگذار از قبیل رویشگاه و اقلیم متفاوت است، 

لوط ببذرده خوبدر این نشریه برای شناسایی درختان  بذرده بسیار حائز اهمیت است.وبخدرختان 

 رندر داساله تولید بذ درختانی که هربه استناد آن  .شودمعرفی میدو معیار روشی مبتنی بر  ایرانی،

، حائز شرایط استاین، میانگین تولید بذر آنها بیشتر از میانگین تولید بذر توده جنگلی  بر و عالوه

سال  8مشخص شد که با پایش  روشبا استفاده از این که طوریبه .خواهند بودبذرده خوبدرخت 

 کرد.  را شناساییبذرده خوبدقت قابل قبولی درختان  توان باتولید بذر در درختان بلوط ایرانی می
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 مقدمه

شوند که های زاگرس گستره وسیعی را در غرب و جنوب کشور پهناور ایران شامل میجنگل

در یک نگاه کلی، این  شود.میلیون هكتار برآورد می 1تا  1استناد منابع موجود، سطح آنها بین به

سته های پیوشوند. جنگلهای منفصل تقسیم میپیوسته و جنگلهای ها به دو گروه جنگلجنگل

غربی آغاز غرب ایران و از منطقه پردانان شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجانزاگرس از شمال

 ها پسکنند. این جنگلسمت جنوب گسترش پیدا میزاگرس به های رشته کوهشده و در امتداد 

کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایالم، خوزستان و های کردستان، از گذر از استان

رس های منفصل زاگیابند. جنگلکهگیلویه و بویراحمد، در نزدیكی فسا در استان فارس خاتمه می

ای مانند توده جنگلی شازند اراک و توده جنگلی گیان همدان افتاده های جداها و لكهنیز شامل توده

 اند.های زاگرس متصل بودهای ندارند و در گذشته دور به جنگلظههستند که سطح قابل مالح

( که گونه درختی Quercusها با بلوط )های متنوع جنگلی است، اما نام این جنگلزاگرس مهد گونه

 های زاگرس پراکنش دارند و های مختلف بلوط در سرتاسر جنگلباشد. گونهغالب است، عجین می

 غربی و کردستان( های آذربایجانطور عمده استانآنها در زاگرس شمالی )به ای ازتنوع قابل مالحظه

ها کاسته سمت زاگرس جنوبی، از تنوع بلوط. با حرکت از زاگرس شمالی به(1)شكل  قابل مشاهده است

( بیشترین سطح پراکنش .Q. brantii Lindlهای متنوع بلوط، بلوط ایرانی یا برودار )شود. در بین گونهمی

مختلف از سطح دریا پراکنش ارتفاعات ها و ها در دامنهکه در سرتاسر این جنگلطوریرا در زاگرس دارد، به

 های جنگلی همانند بنه یا پسته وحشی بر بلوط، سایر گونه هو. عال(1)شكل  دارد

(Pistacia atlantica( انواع بادام ،)Amygdalus spp.انواع زال ،)زالک (Crataegus spp. انواع گالبی ،) 

(Pyrus spp.و همچنین گونه )ای از قبیل شن یا پالخور ای و بوتههای درختچه 

(Lonicera nummularifolia( و دافنه )Daphne mucronataاز عناصر سازنده این جنگل ) ها هستند که حسب

 ار دارند. ها انتشنیازهای اکولوژیک خود، در نقاط مختلف این جنگل

طور غیرجنسی )رویشی( و با استفاده از تولید های زاگرس بههای بلوط جنگلدر حال حاضر اغلب پایه

ه زاد بلوط است کهای شاخهها متشكل از پایهشوند، بنابراین سیمای عمومی این جنگلجست تكثیر می

 شوند نیز مشاهده کرد. یکه توسط بذر تكثیر مرا زادی های دانهتوان پایهدر برخی مناطق می
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 های بلوط ایرانی در شهرستان مریوان، استان کردستانجنگل -1 شکل

 

 هاتولید بذر در بلوط

های بلوط های جنگلی است. اهمیت این موضوع در جنگلتولید بذر از موضوعات جدی در توده

شود و هم منبع غذایی میدوچندان است، زیرا بذر هم منبع اصلی تكثیر جنسی این درختان محسوب 

یم طور مستقعبارت دیگر، حیات برخی از وحوش بهمهمی برای حیوانات جنگلی از قبیل سنجاب است. به

ستقیم بر طور مبه بود و نبود بذر بلوط بستگی دارد. طبیعی است که جمعیت این دسته از حیوانات نیز به

ستقیم و طور مها بهبنابراین، تولید بذر در بلوط ر است.اثرگذا کنند،جمعیت حیواناتی که از آنها تغذیه می

درختان  (4ل )شك در فرایند تولید بذر غیرمستقیم بر پویایی جمعیتی عمده حیوانات جنگل تأثیرگذار است.

، جنینتولید  ،(8)شكل دهی گلسازوکار توان به بلوط عناصر مهمی وجود دارند که ازجمله آنها می

 بذر و همچنین سالمت و کیفیت بذر اشاره کرد. آوری ای و سالپایههای بیننوسان
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 بذر بلوط ایرانی -0شکل 

 

 
 های آویزان بلوط ایرانیشاتون -9شکل 
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 بلوطبذرده خوبشناسایی درختان  هایروش تاریخچه

 Good) بذردهیكی از مهمترین مباحث در فرایند تولید بذر درختان بلوط، نحوه شناسایی درختان خوب

acorn producerتوان این درختان را های خاص درخت می( است. در حال حاضر با استفاده از برخی ویژگی

عوامل متعددی بر بذردهی درختان بلوط تأثیرگذارند که در شناسایی کرد. آنچه مسلم است این است که 

ر تأثی مل یكدیگر را نیز تحتبذرده نقش مهم و اساسی دارند. گاهی اوقات این عواانتخاب درختان خوب

در  توان تولید بذرکنند. قرار داده و شناسایی مهمترین عامل تأثیرگذار بر بذردهی را پیچیده و مبهم می

عبارت دیگر، ساختار ژنتیكی درخت های ژنتیكی درخت مرتبط است. بهدرختان در درجه اول به ویژگی

های کمی درخت مانند قطر برابر سینه و سطح تاج با یژگیدر واقع، و نقش اساسی را در تولید بذر دارد.

وانایی تتوانند معیارهایی باشند که بازگوکننده توان تولید بذر درخت هستند. اثرپذیری از ژنتیک درخت می

وهوا و حاصلخیزی خاک و یا تأثیر عوامل غیرزنده مانند آب ها در درازمدت تحتذاتی تولید بذر در بلوط

تالش  شود.ها و حشرات قرار گرفته و تغییراتی در آن ایجاد میمانند تراکم توده، بیماری عوامل زنده

عنوان معیارهای شناسایی درختان ها و استفاده از آنها بهشناخت این ویژگیهمواره برای بانان جنگل

و با گذشت زمان شده شروع ها در این زمینه بوده است. این تالش از زمان آغاز اولین پژوهشبذرده خوب

 اند. تر شدهتر و دقیقشناسی، این معیارها کاملبه تناسب پیشرفت علم جنگل

 ریختاربلوط پیشنهاد شد، سیمای ظاهری یا بذرده خوباولین معیاری که برای شناسایی درختان 

که بلوط و بدون نقص سالم از این نظر، درختان  شد.مطرح  1113در سال  Sharpدرخت بود که توسط 

 شوند.محسوب میبذرده خوبدارای تاج متقارن بوده و در اشكوب فوقانی جنگل قرار دارند، جزو درختان 

ند که بهتر است برای شناسایی درختان دادپیشنهاد  Sprague (1118)و  Sharpدر حدود یک دهه بعد، 

در  .انی طوالنی تكرار شودزم ر بازهبلوط، تولید بذر درختان هرساله بررسی شود و این کار دبذرده خوب

. در پژوهش دیگری نیز مشخص سال باشد 1این بازه حداقل باید بیان کرد که Johnson  (1118 ) ،مورداین 

 . قابل شناسایی هستندخوبی بلوط بهبذرده خوبساله، بسیاری از درختان  8 شد که در بازه زمانی
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 بلوط ایرانیبذرده خوبشناسایی درختان روش 

 مراحل زیر انجام شود:برای این منظور الزم است 

 شود برای اینكه در منطقه مورد مطالعه انتخاب شوند. پیشنهاد میسالم درخت  81( حداقل 1

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

random samplingد. در این روش، ابتدا دامنه قطری درختان در توده جنگلی مورد بررسی به ( انجام شو

ها( تقسیم شده و درختان نمونه طوری انتخاب متری )مونهسانتی 1طور معمول های قطری بهطبقه

های بالغ برای درختان نمونه باید ویژگی شوند که در هر طبقه قطری حداقل دو درخت قرار گیرند.می

نظر گرفته  پوشانی تاج درختان مجاور درمتر( و عدم همسانتی 11بودن حداقل قطر برابر سینه بودن )دارا 

 وجود نیاید. شود تا تداخل شمارش به

( GPSیاب جهانی )با استفاده از سامانه موقعیت آنهاموقعیت گذاری شده و درختان نمونه شماره( 4

 پذیر باشد. هولت امكانهای آینده با سثبت شود تا بازیابی آنها در سال

تفاده از این سو با ا( 8)شكل شود گیری ( قطر بزرگ تاج و قطر عمود بر آن با استفاده از متر اندازه8

 دو متغیر، مساحت تاج محاسبه شود. 

توان بذر درختان بلوط بذر تولیدی درختان بلوط شمارش شود. هرچند می( در نیمه اول شهریورماه 8

تر درختان های مختلف چشمی نیز برآورد کرد، اما برای شناسایی بهتر و دقیقز روشرا با استفاده ا

( استفاده شود Tree counts/ Crown counts) یا درختی شود از روش شمارش تاجی، پیشنهاد میبذردهخوب

افراد نشینان و توان از جنگلکار میبرای اینشوند. که طی آن، تمام بذرها روی تاج درخت شمارش می

، ریزندبکه بخشی از بذرها ممكن است بنا به دالیل مختلف پیش از شمارش از آنجایی محلی استفاده کرد.

توان از اواخر مردادماه درختان نمونه را پایش کرد و بذرهای ریخته شده تر میبرای دستیابی به نتایح دقیق

 تا به تولید بذر درخت افزوده شوند. نمود را نیز شمارش 

حاسبه پس از م برای اینكه امكان مقایسه توان تولید بذر درختان نمونه با ابعاد مختلف میسر شود،( 1

 . دشومیبا تقسیم تعداد بذر درخت بر سطح تاج آن محاسبه ( Acorn density) سطح تاج درختان، تراکم بذر

 شود.میعه محاسبه گیری از تراکم بذر درختان نمونه، تراکم بذر توده مورد مطال( با میانگین1

برداری تكراری( صورت تكراری )نمونههای بذر طی سه سال در مورد درختان نمونه به( کلیه شمارش8
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 انجام شود. 

 د:ونظر گرفته ش دو معیار دربذرده خوببرای شناسایی درخت ( 3

 .باشدداشته تولید بذر  هر سه سالدر درخت  (1-3

ر این ذک. تراکم بذر توده در آن سال باشد یا بیشتر از میانگین( تراکم بذر ساالنه درخت مساوی 4-3

 باشد.داشته طور همزمان را بهذکرشده باید هر دو معیار بذرده خوبدرخت نكته ضروری است که 
 

 
 گیری قطر تاج درختاندازه -4شکل 

 

 بذردهخوبهای مختلف شناسایی درختان ارزیابی نقاط ضعف و قوت روش

(، کلیه درختان بلوط سالم و بدون نقص که 1113) Sharpیشتر ذکر شد، به عقیده طور که پهمان

شوند. محسوب میبذرده خوبدارای تاج متقارن بوده و در اشكوب فوقانی جنگل قرار دارند، جزو درختان 

مورد مالک قرار گیرد، بسیاری از درختان مورد مطالعه بذرده خوباگر این معیار برای شناسایی درختان 
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شوند. این نتیجه صحیح نیست و ریختار محسوب میبذرده خوبن ادرخت چون دارای این ویژگی بودند،

است، اما شرط کافی نیست. بنابراین، معیار مورد استفاده بذرده خوبدرخت شرط الزم برای انتخاب درخت 

Sharp (1113 )ر نظبهرو ازاینبلوط کارآیی داشته باشد. بذرده خوبرای شناسایی درختان تواند بنمی

بذرده خوب( که اشاره کردند بهتر است برای شناسایی درختان 1118) Spragueو  Sharpرسد پیشنهاد می

ا مزمانی طوالنی تكرار شود، منطقی است، ا بلوط، تولید بذر درختان هرساله بررسی شود و این کار در بازه

بردار نظر داشت که پایش درازمدت تولید بذر درختان بلوط فرایندی بسیار دشوار و هزینه باید این نكته را در

ها را بررسی کرد. است. بنابراین، همیشه این امكان وجود ندارد که بتوان در درازمدت، تولید بذر بلوط

Johnson (1118)  و  سال باشد 1بیان کرد که این بازه حداقل بایدHealy ( اشاره کردند 1111و همكاران )

 بلوط با دقت زیادی قابل شناسایی هستند. بذرده خوبساله، درختان  1تا  8که در بازه زمانی 

یابد، در  افزایشسال  8سال به  8از  پیشنهادی، اگر بازه زمانی های داخلینتایج پژوهش به استناد اب

، اما اگر این بازه به دو سال کاهش پیدا دشوتغییری ایجاد نمیشده شناساییبذرده خوبتعداد درختان 

نظر ه، بذکرشده. با توجه به توضیحات دشوایجاد میبذرده خوبکند، تفاوت قابل توجهی در تعداد درختان 

، زاگرسهای ( قابل پذیرش است و برای بلوط ایرانی در جنگل1111و همكاران ) Healyرسد پیشنهاد می

 کند.کفایت میبذرده خوببرای شناسایی صحیح درختان سال  8 بازه زمانی

لزوم توجه جدی به  های زاگرس،بلوط در جنگلبذرده خوبدرختان مورد نكته حائز اهمیت در 

های در جنگلبلوط بذرده خوبدرختان تعداد . در شرایطی که استدرختان این های حفاظت از برنامه

ها و قطع درختان با ارزش بدون آگاهی از وند کنونی تخریب این جنگل، ادامه رزاگرس رو به کاهش است

همراه خواهد داشت. ناپذیری را بهاهمیت آنها کاری بسیار نابخردانه و بدور از منطق است که عواقب جبران

ه اولی تواند گام مثبتبلوط در این نشریه میبذرده خوباستفاده از روش بهینه شناسایی درختان بنابراین 

 ترین زمان ممكن میسر سازد. را برای شناسایی این درختان در کوتاه
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