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  چکیده

 و انسان علت مصرف آن توسط حیوانات ها به ولید بذر در بلوطت .شناسی است های مهم دانش جنگلتکثیر از طریق بذر از سرفصل

جبال زاگرس در غرب و جنوب ایران پوشیده از   های زاگرس واقع در امتداد سلسله جنگل. تری برخوردار استیشاز اهمیت ب

که  از آنجایی. شود یها محسوب م گونه غالب این جنگل( .Quercus brantii Lindl)های مختلف بلوط است و بلوط ایرانی  گونه

دلیل تفاوت در ساختار ژنتیکی و سایر عوامل تأثیرگذار از قبیل رویشگاه و اقلیم متفاوت  های مختلف بلوط به توان تولید بذر پایه

اصله بلوط ایرانی در  82در این پژوهش، . برخوردار است زیادیاست، شناسایی درختان مادری با قدرت بذردهی زیاد از اهمیت 

با استفاده از روش شمارش تاجی، تولید ( 0838-0831)سال  4مدت  های پلدختر استان لرستان انتخاب شد و به از جنگل بخشی

پایه بودن، دارا بودن حداقل قطر برابر های سالم بودن تنه و تاج، بالغ بودن، تک ویژگیبرای درختان نمونه،  .ها مطالعه شد بذر آن

برای  .گیری شد ها اندازه و متغیرهای کمی آن وشانی تاج درختان مجاور مورد توجه قرار گرفتپ متر و عدم هم سانتی 01سینه 

شناسایی درختان مادری از دو معیار استفاده شد که عبارت بودند از درختانی که هرساله تولید بذر داشتند و میانگین تولید بذر 

سال  4میانگین تعداد بذر در درختان تحت مطالعه در طی  که نشان داد نتایج. ها بیشتر از میانگین تولید بذر توده جنگلی بود آن

های درخت  همچنین، فقط یک درخت ویژگی. بود 1131ترتیب صفر و  است و کمترین و بیشترین بذر تولید شده به 1/471

سال تولید بذر در درختان  8نتایج این پژوهش نشان داد که حتی با پایش . عنوان درخت مادری شناسایی شد مادری را داشت و به

در این مقاله درختان مادری بلوط ایرانی در بخشی از . توان با دقت قابل قبولی درختان مادری را شناسایی کرد بلوط ایرانی می

 ..های استان لرستان شناسایی شدند جنگل

 .های زاگرس، درخت مادری استان لرستان، بلوط ایرانی، تولید بذر، جنگل :کلمات کلیدی

 مقدمه

های زاگرس گستره وسیعی را در غرب و جنوب  جنگل

شوند که به استناد منابع موجود،  کشور پهناور ایران شامل می

در یک . شود میلیون هکتار برآورد می 1تا  1سطح آنها بین 

های پیوسته و  ها به دو گروه جنگل نگاه کلی، این جنگل

وسته های پی جنگل. شوند های منفصل تقسیم می جنگل

زاگرس از شمال غرب ایران و از منطقه پردانان شهرستان 
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پیرانشهر در استان آذربایجان غربی آغاز شده و در امتداد 

. کنند سمت جنوب گسترش پیدا می سلسله جبال زاگرس به

های کردستان، کرمانشاه،  پس از گذر از استان ها جنگلاین 

و کهگیلویه لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایالم، خوزستان 

و بویراحمد، در نزدیکی فسا در استان فارس خاتمه 

ها و  های منفصل زاگرس نیز شامل توده جنگل. یابند می

ای مانند توده جنگلی شازند اراک و توده  های جداافتاده لکه

ای ندارند  جنگلی گیان همدان هستند که سطح قابل مالحظه

اند  ههای زاگرس متصل بود و در گذشته دور به جنگل

 Sagheb Talebi et؛ 0830ای و ابراهیمی رستاقی  جزیره)

al. 2014.) 

های متنوع جنگلی است، اما نام این  زاگرس مهد گونه

که گونه درختی غالب است، ( Quercus)ها با بلوط  جنگل

های مختلف بلوط در سرتاسر  گونه. باشد عجین می

ای از  های زاگرس پراکنش دارند و تنوع قابل مالحظه جنگل

های آذربایجان  طور عمده استان به)ها در زاگرس شمالی  آن

، 0843جوانشیر )قابل مشاهده است ( غربی و کردستان

سمت  با حرکت از زاگرس شمالی به(. 0837؛ ثابتی 0812

فتاحی )شود  ها کاسته می زاگرس جنوبی، از تنوع بلوط

 Sagheb؛ 0830ای و ابراهیمی رستاقی  ؛ جزیره0878

Talebi et al. 2014 .)های متنوع بلوط، بلوط  در بین گونه

بیشترین سطح ( .Q. brantii Lindl)ایرانی یا برودار 

که در سرتاسر این  طوری پراکنش را در زاگرس دارد، به

های مختلف از سطح دریا  ها و ارتفاع ها در دامنه جنگل

های جنگلی همانند  بلوط، سایر گونه بر  عالوه. پراکنش دارد

ها  ، انواع بادام(Pistacia atlantica)بنه یا پسته وحشی 

(Amugdalus spp.)ها  ، انواع زالزالک(Crataegus 

spp.)ها  ، انواع گالبی(Amygdalus spp. ) و همچنین

ای از قبیل شن یا پالخور  ای و بوته های درختچه گونه

(Lonicera nummularifolia ) و دافنه(Daphne 

mucronata )ها هستند که  اصر سازنده این جنگلاز عن

حسب نیازهای اکولوژیک خود، در نقاط مختلف این 

های بلوط  در حال حاضر اغلب پایه. ها انتشار دارند جنگل

و با استفاده ( رویشی)طور غیرجنسی  های زاگرس به جنگل

؛ 0878فتاحی ) شوند تکثیر می (Sprout)جست از تولید 

 Sagheb Talebi et؛ 0830ای و ابراهیمی رستاقی  جزیره

al. 2014)های متشکل  ، بنابراین سیمای عمومی این جنگل

توان  زاد بلوط است که در برخی مناطق می های شاخه از پایه

شوند را نیز  زادی که توسط بذر تکثیر می های دانه پایه

 . مشاهده کرد

. های جنگلی است تولید بذر از موضوعات جدی در توده

های بلوط دوچندان است،  ع در جنگلاهمیت این موضو

زیرا بذر هم منبع اصلی تکثیر جنسی این درختان محسوب 

شود و هم منبع غذایی مهمی برای حیوانات جنگلی از  می

 & Ostfeld et al. 1996; McShea)قبیل سنجاب است 

Healy 2002; Greenberg & Warburton 2007 .)

ور مستقیم به ط عبارت دیگر، حیات برخی از وحوش به به

طبیعی است که جمعیت . بود و نبود بذر بلوط بستگی دارد

طور مستقیم بر جمعیت  این دسته از حیوانات نیز به

بنابراین، . اثرگذار است  کنند، ها تغذیه می حیواناتی که از آن

طور مستقیم و غیرمستقیم بر پویایی  ها به تولید بذر در بلوط

این اهمیت . یرگذار استجمعیتی عمده حیوانات جنگل تأث

های مختلف بلوط از  باعث شده که تولید بذر در گونه

ویژه  های مختلفی به نسبت دور همواره در پژوهش گذشته به

شناسی و اکولوژی حیات وحش بررسی شده  در علم جنگل

در داخل کشور نیز طی یک دهه گذشته برخی از . است

؛ 0834بانی قر)اند  ها بر این موضوع متمرکز شده پژوهش

؛ پناهی و 0832؛ پروانه و همکاران 0833پناهی و همکاران 

، 0830، 0832؛ پورهاشمی و همکاران 0830پورهاشمی 

های خارجی بسیار  اما در مقایسه با پژوهش ، (0837، 0834

در فرایند تولید بذر درختان بلوط عناصر . محدود هستند

ه مکانیسم توان ب ها می مهمی وجود دارند که از جمله آن

مانند اقلیم و  دهی و تولید بذر، عوامل مؤثر بر تولید بذر گل
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ای و ساالنه تولید بذر و  های بین پایه ، نوسانرویشگاه

 . همچنین سالمت و کیفیت بذر اشاره کرد

شمار  چون تولید بذر گام اول در تجدید حیات جنسی به

ر آید، موضوعات مرتبط با آن همواره از اهمیت خاصی د می

ترین مباحث در فرایند  یکی از مهم. جنگل برخوردار هستند

تولید بذر درختان بلوط، نحوه شناسایی درختان مادری یا 

( Good acorn producer)بذرده  اصطالح درختان خوب به

در حال حاضر برای شناسایی درختان مادری بلوط در . است

ستفاده های جنگل، معیار مشخصی وجود ندارد، اما با ا برنامه

توان این درختان را  های خاص درخت می از برخی ویژگی

آنچه مسلم است این است که توان تولید بذر . شناسایی کرد

های ژنتیکی درخت  در درختان در درجه اول به ویژگی

عبارت دیگر، ساختار ژنتیکی درخت نقش  به. مرتبط است

 .Beck 1993; Sork et al)اساسی را در تولید بذر دارد 

های کمی درخت مانند قطر برابر  در واقع، ویژگی(. 1993

توانند  سینه و سطح تاج با اثرپذیری از ژنتیک درخت می

معیارهایی باشند که بازگوکننده توان تولید بذر درخت 

بانان در راستای شناخت  از این نظر، تالش جنگل. هستند

سایی عنوان معیارهای شنا ها به ها و استفاده از آن این ویژگی

این تالش از زمان آغاز اولین . درختان مادری بوده است

ها در این زمینه انجام شده و با گذشت زمان به  پژوهش

تر و  شناسی، این معیارها کامل تناسب پیشرفت علم جنگل

 . اند تر شده دقیق

اولین معیاری که برای شناسایی درختان مادری بلوط 

 Sharp)درخت بود پیشنهاد شد، سیمای ظاهری یا ریختار 

از این نظر، درختان بلوط سالم و بدون نقص که (. 1958

دارای تاج متقارن بوده و در اشکوب فوقانی جنگل قرار 

در حدود . شوند دارند، جزو درختان مادری محسوب می

پیشنهاد کردند که بهتر  Spragueو  Sharpیک دهه بعد، 

ذر درختان است برای شناسایی درختان مادری بلوط، تولید ب

زمانی طوالنی تکرار   هرساله بررسی شود و این کار در بازه

بیان کرد که  Johnson(. Sharp & Sprague 1967)شود 

در (. Johnson 1994)سال باشد  1این بازه حداقل باید 

، ساله 8پژوهش دیگری نیز مشخص شد که در بازه زمانی 

سایی خوبی قابل شنا بسیاری از درختان مادری بلوط به

 (. Healy et al. 1999)هستند 

های  با توجه به ضرورت موضوع و عدم وجود پژوهش

رو سعی شد با ارزیابی  جامع در این زمینه، در پژوهش پیش

های  توان تولید بذر درختان بلوط ایرانی در بخشی از جنگل

شهرستان پلدختر استان لرستان، درختان مادری شناسایی 

درختان از نظر ساختار ژنتیکی قابل  که این از آنجایی. شوند

برای حفاظت از این  اولین گامها  توجه هستند، شناسایی آن

کاری خواهد  درختان و همچنین بذرگیری با هدف جنگل

 .کاری برخواهد داشت هدف جنگل .بود

 هامواد و روش 

بلوط . گونه مورد مطالعه در این پژوهش بلوط ایرانی بود

متر که در سرتاسر  02ارتفاع حدود ایرانی درختی است به 

پوست تنه خاکستری . های زاگرس پراکنش داردجنگل

های زردرنگ نمدی، ساله با کرکهای یکشیاردار، شاخه

ای، سطح فوقانی ها کشیده و نیزهمرغی، برگها تخمجوانه

و پراکنده و سطح تحتانی  برگ دارای تعداد کمی کرک

و عرض آن  02تا  1ول برگ تر، طهای   انبوهدارای کرک

های جانبی مستقیم و مشخص، متر، رگبرگسانتی 7چهار تا 

طول یک تا دو جفت، دمبرگ به 04تا  7ها تعداد دندانه

های گل ها در زمستان، تعداد پرچممتر، خزان برگسانتی

مرغی درشت با میانگین طول سه چهار تا پنج عدد، دانه تخم

های متر، پیاله دارای فلسسانتی 1/8و میانگین قطر 

ها ضخیم، سخت، پهن و بلند برافراشته، پهن و محکم، فلس

 (. 0شکل ( )0837ثابتی )

 منطقه مورد مطالعه
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در بخشی از ( 0838-0831)سال متوالی  4این پژوهش طی 

سامان عرفی روستای دارصافه واقع در حوزه استحفاظی 

 84"غرافیایی جمختصات  باشهرستان پلدختر استان لرستان 

انجام  طول شرقی 43° 00' 27"و  عرض شمالی °88 27'

 (.0  شکل)شد 

 
a 

b 
   (b) و برگ  (a) بذر:بلوط ایرانی -9شکل 

اصله بلوط ایرانی با استفاده از  82در سال اول پژوهش، 

برای . تصادفی انتخاب شدند -ای برداری طبقه روش نمونه

تان بلوط در منطقه مورد این منظور ابتدا دامنه قطری درخ

متری تفکیک شد و درختان  سانتی 02های  مطالعه به طبقه

طور تصادفی در داخل طبقات انتخاب شدند،  نمونه به

که در هر طبقه قطری حداقل دو درخت وجود  طوری به

های سالم بودن تنه و  برای درختان نمونه ویژگی. داشته باشد

ا بودن حداقل قطر برابر پایه بودن، دارتاج، بالغ بودن، تک

پوشانی تاج درختان مجاور  متر و عدم هم سانتی 01سینه 

گذاری شده، درختان نمونه شماره. مورد توجه قرار گرفت

ابتدای در  ثبت شد و GPSها با استفاده از  موقعیت آن

ها شامل  متغیرهای کمی آن ابتدای شهریورماه، شهریورماه،

برای )و قطر عمود بر آن  قطر برابر سینه، قطر بزرگ تاج

 .گیری شدنداندازه( محاسبه سطح تاج

در نیمه دوم شهریورماه، با استفاده از روش شمارش تاجی 

(Gysel 1956 ) کلیه بذرهای درختان نمونه روی تاج

شمارش شدند تا مقدار واقعی تولید بذر درخت مشخص 

 . (0شکل ) شود

 

 
 د مطالعه بلوطمور اجرای طرح نمایی از محل -2شکل 

Fig2- Illustrating part of the site of the oak tree 

project 

 

ترین روش تعیین شمار بذر است و در  شمارش تاجی دقیق

این پژوهش با استفاده از مردم محلی با دقت کامل انجام 

سال مورد مطالعه بر روی  4های بذر طی  کلیه شمارش. شد
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( برداری تکراری نمونه)صورت تکراری  درختان نمونه به

 . اجرا شدند

یل مختلف ازجمله قطع در های سه درخت بنا به دال داده

برای اینکه امکان مقایسه توان . محاسبات دخالت داده نشدند

پس از تولید بذر درختان نمونه با ابعاد مختلف میسر شود، 

محاسبه سطح تاج درختان، با تقسیم تعداد بذر درخت بر 

 & Christisen)تراکم بذر محاسبه شد   سطح تاج آن،

Kearby 1984; Rose et al. 2012 ) که معادل تعداد بذر

برای شناسایی درختان  .در یک متر مربع سطح تاج است

های  در کلیه سال( 0: مادری نیز دو معیار در نظر گرفته شد

تراکم بذر ساالنه ( 0مورد مطالعه دارای تولید بذر باشد و 

میانگین )درخت مساوی یا بیشتر از میانگین تراکم بذر توده 

 Healy)در آن سال باشد ( رد مطالعهتراکم بذر درختان مو

et al. 1999 .) درختان مادری باید هر دو معیار فوق را

 .زمان دارا باشند طور هم به

 نتایج و بحث 

گیری شده در  های توصیفی متغیرهای کمی اندازه آماره

میانگین قطر برابر سینه درختان . استذکر شده  0جدول 

 .مورد مطالعه بودبیانگر قطور بودن درختان در توده 

های توصیفی متغیرهای کمی درختان  آماره -1جدول 

 نمونه

 (متر مربع)سطح تاج  (متر سانتی)قطر برابر سینه 

 میانگین
 کمینه

 میانگین بیشینه
 کمینه

 دامنه

5/55 
82 

39 8/28 
3/58 

8/151 

 
 

سال مورد مطالعه  4میانگین تعداد بذر درختان نمونه طی 

کمترین و بیشترین بذر تولید شده در . ددست آم به 1/471

میانگین تراکم بذر . بود 1131ترتیب صفر و  درختان نمونه به

محاسبه شد و  37/1سال نیز  4درختان نمونه در طی 

ترتیب صفر و  کمترین و بیشترین آن در درختان نمونه به

-میانگین تعداد و تراکم بذر توده مورد مطالعه به. بود 8/72

 . ارائه شده است 4و  8های  در شکلتفکیک سال 
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تفکیک   بهدر درختان بلوط میانگین تعداد بذر توده مورد مطالعه  -3شکل 

 سال

Fig3- Mean number of seeds in studied population of 

oak trees in different years 
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در  (تعداد بذر در یک متر مربع سطح تاج)میانگین تراکم بذر  -9شکل 

 تفکیک سال  مطالعه بهتوده مورد درختان بلوط 

Fig 4- Mean number of seeds per square meter of 

crown in studied population of oak trees in different 

years 

 

ی تاج درختان الزم به توضیح است که شمارش بذرها رو

پذیر است که ارتفاع  هایی امکان بلوط فقط در مورد پایه

های  که در مورد بلوط زیادی نداشته باشند، در حالی

استفاده از ( های هیرکانی مانند بلندمازو در جنگل)بلندقامت 

از سوی دیگر، روش شمارش . این روش کارآیی ندارد

اقعی که نیاز به بردار است و جز در مو بر و هزینه تاجی زمان
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 90-31(: 9)9، (9311)گل و گیاهان زینتی علمی  شریهن
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. دقت کافی بوده و تعداد درختان کم باشد، منطقی نیست

رو ارتفاع زیادی  چون درختان مورد مطالعه در پژوهش پیش

نداشتند، این امکان فراهم شد که بتوان بذرها را روی تاج 

 .شمارش کرد

  مشخص شده است، سال 8و  0های  طور که در شکل همان

بهترین سال بذردهی بود،  23/01با میانگین تراکم بذر  0831

عبارت  به. که در سه سال دیگر تولید بذر کم بود در حالی

را سال بذردهی فراوان و سایر  0831توان سال  دیگر می

ها را سال بذردهی ضعیف در منطقه مورد مطالعه  سال

کمترین  21/0با میانگین تراکم بذر  0834سال . ستدان

در این  .های مورد مطالعه داشت تولید بذر را بین سال

ها دارای  طور کلی بلوط خصوص الزم به توضیح است که به

سال بذرآوری هستند، به این مفهوم که بسته به عوامل 

مختلف همانند گونه، شرایط اقلیمی و محیطی، در برخی 

های بین دو  ی بذردهی فراوان هستند و در سالها دارا سال

تولید بذر زیاد  .کنند بذردهی فراوان، بذر کمی تولید می

و تولید بذر  0831درختان نمونه در این پژوهش در سال 

های دیگر ناشی از این مکانیسم در درختان بلوط  کم در سال

   .است

 منظور شناسایی درختان مادری ابتدا بررسی شد که چه به

مورد مطالعه تولید بذر   سال 4تعداد از درختان نمونه در هر 

سال  4درخت هر  3داشتند، درنتیجه مشخص شد که فقط 

با این وصف و طبق معیارهای شناسایی . بذر تولید کردند

فاقد شرط اولیه ( درخت 03)درختان مادری، مابقی درختان 

گرفته عنوان درخت مادری در نظر  توانستند به بودند و نمی

درخت مورد اشاره حداقل  03الزم به ذکر است که . شوند

 3در گام دوم، از بین . ها تولید بذر نداشتند در یکی از سال

ها مساوی  درخت باقیمانده، درختانی که تراکم بذر ساالنه آن

یا بیشتر از میانگین تراکم بذر توده در آن سال بود، مشخص 

درخت )یک درخت  پس از اعمال این معیار، فقط. شدند

رو از بین  باقی ماند، درنتیجه در پژوهش پیش( 01  شماره

درصد کل  7/8)درخت مورد مطالعه فقط یک درخت  07

های  ویژگی. عنوان درخت مادری شناسایی شد به( درختان

ارائه شده  0در جدول  01کمی و تولید بذر درخت شماره 

 . است

، کلیه Sharp (0313)طور که پیشتر ذکر شد، به عقیده  همان

درختان بلوط سالم و بدون نقص که دارای تاج متقارن بوده 

و در اشکوب فوقانی جنگل قرار دارند، جزو درختان مادری 

اگر این معیار برای شناسایی درختان . شوند محسوب می

درخت مورد مطالعه  07مادری مورد مالک قرار گیرد، تمام 

ودند، بنابراین همگی رو دارای این ویژگی ب در پژوهش پیش

این نتیجه صحیح نیست . شوند درخت مادری محسوب می

و ریختار درخت شرط الزم برای انتخاب درخت مادری 

بنابراین، معیار مورد استفاده . است، اما شرط کافی نیست

Sharp تواند برای شناسایی درختان مادری بلوط  نمی

و  Sharpرسد، پیشنهاد  نظر می به. کارآیی داشته باشد

Sprague (0317 ) که اشاره کردند، بهتر است برای

شناسایی درختان مادری بلوط، تولید بذر درختان هرساله 

زمانی طوالنی تکرار شود،   بررسی شود و این کار در بازه

منطقی است، اما باید این نکته را درنظر داشت که پایش 

و درازمدت تولید بذر درختان بلوط فرایندی بسیار دشوار 

بنابراین، همیشه این امکان وجود ندارد که . بردار است هزینه

. ها را بررسی کرد بتوان در درازمدت، تولید بذر بلوط

Johnson  سال باشد  1بیان کرد که این بازه حداقل باید

(Johnson 1994 ) وHealy  اشاره ( 0333)و همکاران

وط با ساله، درختان مادری بل1تا  8کردند که در بازه زمانی 

 (.Healy et al. 1999)دقت زیادی، قابل شناسایی هستند 

به استناد نتایج این پژوهش، اگر بازه زمانی مورد مطالعه از 

سال تقلیل یابد، در تعداد درختان مادری تغییری  8سال به  4

درخت شماره )شود و کماکان فقط یک درخت  ایجاد نمی

دو سال کاهش  حائز شرایط است، اما اگر این بازه به( 01

پیدا کند، تفاوت قابل توجهی در تعداد درختان مادری ایجاد 

درخت حائز انتخاب  1که در این شرایط  طوری شود، به می
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Abstract 

Sexual regeneration is one of the important topics in silviculture that is based on seed production. Seed 

production is very important in oak, because oak seeds (acorns) are main source of food for animals and 

human. Zagros forests located along the Zagros mountains in western and southern Iran are covered with 

different species of oak and Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) is the dominant species of these forests. 

Since acorn production ability of different oak trees is different due to differences in genetic structure and 

other influential factors such as site and climate, identification of good acorn producers is very important. 

In this research, 30 Brant’s oak trees were selected in a part of Poldokhtar forests in Lorestan province, 

Iran, and their acorn production were studied during 4 years (2014-2017) using crown count method. For 

sample trees, trunk and crown health characteristics, maturity, single-stem, minimum diameter of 15 cm 

and no touching of adjacent crowns were considered and their quantitative variables were measured. Two 

criteria were used to identify good acorn producers: trees that produce acorn each year and their average 

acorn production were higher than the average acorn production of the stand. Based on the results, the 

mean number of acorns of sample trees in 4 years was 476.6 and the lowest and highest acorn produced 

was 0 and 5696, respectively. Also, only one tree had the characteristics of the good acorn producer. The 

results of this study showed that even with 3 years of acorn production monitoring in Brant`s oak trees 

can be identified with acceptable accuracy of native good acorn producers. In this research, good acorn 

producers of Brant`s oak were identified in a part of the forests of Lorestan province and the necessary 

recommendations for their conservation is discussed. 

Keywords: Acorn production, Brant`s oak, Good acorn producer, Lorestan province, Zagros forests.

 


