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 چكيده

در اين جنگل مشكل . باشد هكتار از جنگلهاي بلوط آرمرده شهرستان بانه واقع در استان كردستان مي14منطقه مورد مطالعه 
در اين پژوهش چهار تكنيك مختلف از عمليات احياء در چهارچوب مديريت . باشدزادآوري جنسي مي اصلي عدم وجود

اعمال : ها عبارتند ازتكنيك.  تكرار مورد آزمون قرار گرفتند30طرح آزمايشي كامالً تصادفي با پنج تيمار و مشاركتي در قالب 
پوشش، حفاظت همراه با بذركاري مستقيم و حفاظت همراه با استفاده از تكنيك پوشش، حفاظت زير تاجحفاظت خارج از تاج

صورت تصادفي پياده   آري در منطقه مورد مطالعه به10نمونه  قطعه30دا ابت). هاي كاشت بسته(كاري  جنگل7فيهاي جيپليت
مربعي پياده شد و نمونه يك مترها پنج ريزنمونهسپس در هريك از اين قطعه . شدند و بررسيهاي كمي و كيفي در آنها انجام شد

ها تعداد نهالهاي توليد شده و رهاي اوليه و ستادههاي آزمون تعداد بذداده .عنوان تيمار در آنها اعمال شد راهكارهاي احيايي به
 درصد بذرهاي 2نتايج نشان داد كه در اين جنگل در حالت طبيعي تا اواخر بهار . ارتفاع نهالها در هر يك از راهكارها بوده است

ادآوري جنسي به ميزان پوشش باعث افزايش كارآيي زاعمال حفاظت حتي در خارج از تاج. شوندريخته شده به نونهال تبديل مي
اگر حفاظت در زير . باشدشود؛ بنابراين مهمترين عامل محدود كننده زادآوري جنسي چراي دام ميمربع مييك نونهال در متر

حيات مصنوعي اعمال راهكارهاي تجديد. يابدمربع افزايش مي نونهال در متر9/3ميزان  پوشش اعمال شود زادآوري جنسي به تاج
في بهترين نهايت راهكار حفاظت و بذركاري با استفاده از تكنيك جيدر. كندداري بيشتر ميصورت معني نسي را بهزادآوري ج

 .راهكار فني چه از نظر تعداد نونهالهاي توليد شده و چه از نظر ارتفاع نونهالها بوده است
 

  .ي، زاگرس شماليفي، حفاظت، چراي دام، زادآوري جنسهاي جي بلوط، پليت:هاي كليديواژه
 

  مقدمه
خشك زاگرس  مهيه نيران در ناحي غرب ايجنگلها
 كمبود ، و مهم آني اصليها از مشخصهيكي. اند واقع شده

 يكياز نظر اكولوژ.  استيشي در طول دوره رويبارندگ
 يل داده و از بعضي را تشكيها جامعه خاص ن جنگليا

فرد  ر به منحصيميط اقليمانند تنوع گونه و شرا، جهات
 يتوان در وجود رودها يت زاگرس را مياهم. باشد يم

. رود دانستندهيمره و زاي كرخه، كارون، سيميخروشان دا
ها از زاگرس سرچشمه گرفته و مناطق ن روديتمام ا
 ز كشور را مشروبيخ  حاصليها  و دشتيمركز

و  ن نقش مهم يست كه ايده ني پوشيكس بر. ندينما يم
 نه چندان متراكم يها پوششيهايژگيلحاظ و ه بيديكل

 .باشدي بلوط و بنه ميجنگلها
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 ياسي س وي، اقتصاديط خاص اجتماعيل شرايدل به 
.  وارد شده استجنگلهان ي به ايدي شديها بيآس، منطقه

 در حفظ و تداوم و  جنسيي كه زادآوريتيبا توجه به اهم
 عتريرسد هرچه سرينظر م  بهياستمرار جنگل دارد، ضرور

، اقدامات استقرار زادآوري انتخاب تكنيكهاي مناسببا 
ن جنگلها يت اي بهبود وضعيسته در راستايالزم و با

 .  ديعمل آ هب
در منطقه زاگرس شمالي با توجه به سابقه طوالني 

هاي   از جنگل ساختار تودهيهاي سنتي و عرف برداشت
طي اين . جنگلي تغيير كرده و بسيار شكننده شده است

ها   جنگل در اين عرصهياز مديريت عرفا الگوهايي ساله
 كه در منطقه آرمرده رايج ييالگو در . استشكل گرفته

جنگل داده  جنسي است هيچ فرصتي به زادآوري
ز در حال حاضر ي ن در جنگل مورد مطالعه.شود نمي
 ي و زندگي و اقتصادي، فرهنگيط اجتماعيه شرانسفاأمت
 يا  مردم منطقه به گونهيمه دامداري و نيمه كشاورزين

وجود آورده و   را بهيادياست كه عوامل بازدارنده ز
 با .شود ي درختان جنگل م جنسييشدت مانع زادآور به

 يدهي هستند، اما دليل اينكه درختان بلوط واجد شرايط بذر
گردد و كف جنگل عاري  بر استمرار جنگل مشاهده نمي

  است كه اگر اينشن روكامالً. باشد  مينونهالاز هر گونه 
اد چهره يدا كند در مدت زمان نه چندان زيروند ادامه پ

پوشش   كميها  استپيدگرگون شده و نما كلي بهجنگل 
 استمرار برداشتها .رديگ يخود م ران را بهي اي مركزينواح

تواند قابل قبول باشد كه  از جنگل تنها در شرايطي مي
صل استمرار جنگل تدابير فني الزم براي حفظ پايداري و ا

ن است كه ي بر اين پژوهش مبتنيه ايفرض. اجرا گردد
 جنسي رويشگاههاي جنگلي توان استقرار طبيعي زادآوري

تيمارهاي حفاظت و استفاده ن ي، همچناند نداده را از دست
تواند امكان استقرار   ميي مختلف بذركاريروشهااز 
 يها يتپلاستفاده از تكنيك  و  را بهبود بخشدنهالهانو

تواند امكان استقرار و  مي ) كاشتيها بسته(في  جي

سرعت دستيابي به افق چراي دام و گذر از آن را افزايش 
 . دهد

اد ي نه چندان زي مطالعات،ن پژوهشينه اهداف ايدر زم
  Tuley (1985). ران صورت گرفته استيدر جهان و در ا

ن  جوايها بلوطشير پناه و حفاظ بر رويثأ تيبه بررس
 رويش ميانگين و نشان داد كه پس از سه سال پرداخت

 سانتيمتر بود، 142دار  هاي حفاظ ارتفاعي بلوط
 27هاي بدون حفاظ  كه اين مقدار براي بلوط درصورتي

وسيله يك تور محافظت  ههايي كه ب سانتيمتر و براي بلوط
در دو Larsen (1991 a & b)  . سانتيمتر بود45شدند  مي

ي مديريت نظامهاويشگاه و شرايط توده و مطالعه اثر ر
 و ري بلوط مورد آزمون قرار دادجنگل را روي زادآو

 فنون برداشت و ثيرأتنشان داد كه زادآوري بلوط تحت 
 .Springer et al .ردگييم  قرارفيزيوگرافيشيب و 

دو منطقه با  قطعات نمونه ثابت و دائم را در (2001)
تسريع زادآوري مناطق  نظورم  بهانتخاب راهكار بهترهدف 

 زادآوري طبيعي وكاري  بذرين راهكارهايبآسيب ديده 
 بكار برد و نتايج نشان داد كه ناحيه بذركاري شده

 Visser & Botha (2004) .اي را دارد  تنوع گونهبيشترين
 مورد چرا يجنگلهابراي ارزيابي بهترين فنون احياء در 

 را  بلوكهاي تصادفي شده طرح آزمايشيتنكقرار گرفته و 
 كه تيمار در نتيجه مشخص گرديدبه اجرا درآوردند و 

سازي خاك همراه با بذركاري بهترين راهكار بوده آماده
رشد ) 1376(ز فتاحي و همكاران يران ني در ا.است

ها در دو قطعه با حصار ماني گونهارتفاعي، موفقيت و زنده
ند كه رشد دو بدون حصار را مقايسه كردند و نشان دا

شتر موارد در قطعه با يها در ب ت گونهي و موفقيارتفاع
 فتاحي و . از قطعه بدون حصار بوده استبهترحصار 
ي مناسب كاشت بذر بلوط در روشها) 1378(توكلي 
ج نشان داده ياند و نتا زاگرس را بررسي كردهيجنگلها

است كه هر قدر درصد تاج پوشش منطقه مورد مطالعه در 
 در آن نهالهانو يمانشتر بوده بر زندهيه استقرار بطول دور

معروفي و همكاران نيز .  داشته استيشتريمرحله اثر ب
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هاي مختلف بلوط  به بررسي عمق كاشت گونه) 1378(
 5/7 تا 5/2 يها  كه عمق مشخص گرديداند و پرداخته

ه مركب عمق يج تجزيمتر مناسب و با استناد به نتايسانت
 بذر دو گونه بلوط برودار و مازودار  كاشتيمناسب برا

در اين پژوهش اثر حفاظت در . باشد يمتر مي سانت5عمق 
سطوح كوچك با اعمال حصاركشي بر روي كيفيت و 

ر يث تأ بررسي شده است وجنسي كميت زادآوري
 شده يز بررسي نيا بذركاري ي مصنوعي زادآوريراهكارها

ج كار يتا پژوهش با توجه به ن اينن دريبنابرا است،
 ن گردد كهيين است كه تعي بر اين سعيشيپژوهشگران پ

قرار و يا عدم استقرار ثير را در استأ مهمترين تيچه عوامل
ترين و ارزانترين  دارند و كاربردي جنسي زادآوري

 به ،تواند باشد  ميهچ جنگلها اين ءراهكارها براي احيا
و دانش بومي ق با ين راهكارها در تلفي كه ايا گونه
 مورد استفاده جنگلهان ياء اي احي براآوري پايه محلي فن

 يجنس يل عدم زادآوري دالي با بررسنيبنابرا. رنديقرار گ
ر ين تدابي شده است بهتري مختلف سعير فنيو آزمون تداب

ات با يد حين تجدي و تضميداري حفظ پايو راهكارها برا
 ياي احي برايق مردم بومي و تشويه بر مشاركت مردميتك

 شده است كه  از ي در ضمن سع.ن گردندييتع جنگلها
 استفاده گردد ييروشهاج كاشت، ي متداول و رايها وهيش

 ي جنگليهااده كردن آنها در عرصهيكه بالفعل امكان پ
 ي به اهداف فوق از طرحهايابي دستيبرا. وجود دارد

نه يج آن زمي معمول استفاده شده تا با توجه به نتايشيآزما
ت در امر ي فعالبه منظور يي اجرايها دستگاهيت برايفعال
 . فراهم گردد بيشتري مردميهاه بر مشاركتياء با تكياح

 
 روشهامواد و 

   منطقه مورد مطالعه
 شهر آرمرده به يجنگلها از ين پژوهش در قسمتيا

شهرآرمرده جزء .  هكتار انجام گرفته است14وسعت 
 13شد كه در با شهرستان بانه، استان كردستان مي

ران با ي مرز ايكي در نزد و بانهيكيلومتري جنوب غرب

 داراي طول جغرافيايي. كشور عراق قرار گرفته است
 يشرق 35  ْ 56 عرض جغرافيايي َو يشمال 45  48ْ َ
متر و  1765ا يارتفاع حداكثر آن از سطح در. باشد يم

 منطقه به طرف يب عمومي و ش متر1650 آن حداقل
 ايستگاه 1383طبق آمار سال . باشد يم يغرب شمال
اه به آرمرده سنجي ابوالحسن كه نزديكترين ايستگ باران
  درجه32 بيشرين درجه حرارت در تابستانها به باشد، مي

 25 باالي صفر و كمترين آن در زمستان به سانتيگراد
ميزان بارندگي نيز به . رسد  زير صفر مي سانتيگراددرجه
 و همكاران، يشاكر (باشد تر مي ميليم615 توسططور م
تا  شده است يدر انتخاب منطقه مورد مطالعه سع. )1383
از نظر ارتفاع از سطح  بستر مطالعه يكنواختيمكان حد ا
عالوة  ههت جغرافيايي دامنه، مالك عرفي واحد بجدريا، 

نحوة اعمال مديريت عرفي و تركيب و ساختار تودة 
منطقه مورد . گرددت يثر رعار عوامل مؤي و ساجنگلي

ال بوده و جزء ي دره، دامنه و يعي عوارض طبيمطالعه دارا
 يزادآور  استقرارل عدميدل هباشد و بي تنك ميجنگلها
  خاص استفاده از جنگلي در اثر الگو بلوطيهاگونه
 يداراجنگل . شود يده نمي د يا جستيينونهالچ ي هعمالً

 پاجوش و (يشي روير فرمهايدرختان قطور بوده و سا
ل يدل هبن يشود، بنابراي مدهي كمتر در آن د)جوشتنه
 فرصت  عمالًنهالهانو به  دامي و چراي سنتيتهايريمد
  .شوديش داده نميرو

 
 روش تحقيق
 نمونه ات پياده كردن قطع

  آر در10اي به مساحت  قطعه نمونه دايره30 تعداد
ايج نت( تجربه كسب شدهمنطقه مورد مطالعه با توجه به 

 ) انجام شده در منطقة مورد مطالعهحاصل از پيش مطالعة
 پياده صورت ثابت د، بهيمشخصات منطقه كه ذكر گردو 
 به روش  در عرصهت قطعات نمونهين موقعييتع .نددش

 مربوط به يهايريگاندازه . انجام شدي تصادفكامالً
 . نمونه انجام شداتن قطعي در ايفي و كي كميهايبررس
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هاي منظور تعيين تيپ و ساختار توده بهنمونه قطعات ن يا
كاريهاي انجام شده نونهالكاري و جنگلي و ارزيابي بذر

 آنها در يت مكانيو موقعدر پويايي آن بصورت ثابت پياده 
 .اندشدهثبت ) GPS(ياب جهاني   موقعيتدستگاه
 

 يياي احيمارهايتها و نمونهپياده كردن ريز
اده شده، پنج ي پي آر10ونه نم  قطعه30ك از يدر هر 

در داخل هر پنج تيمار  به عنوان يبعمر ك متري نمونه زير
نكه يبا توجه به ا. اده شدندي پي آر10ك از قطعات ي

 ي امراعمال حفاظت و قرق جنگل در منطقه عمالً
ك ي ن پژوهش از قطعات كوچكيدر ارممكن است، يغ

پايش .  استفاده شده استمارهاي اعمال تي برايبعمرمتر
 در اين قطعات كوچك نهالهانواستقرار و رويش 

 :عبارتند از ار مورد نظرميت پنج .دشگيري  اندازه
ك ي با استفاده از تكنيكار حفاظت همراه با بذر-1

  يفيج
 م ي مستقي حفاظت همراه با بذركار-2

 پوشش حفاظت خارج از تاج-3
 پوششر تاجي حفاظت ز-4
  قطعه نمونه شاهد-5

پوشش قطعات نمونه شاهد با حفاظت زير تاجفرق 
اين است كه در قطعات شاهد عمليات حفاظت انجام 

شاهد نمونه زير مارها تايك از تيفاصله هر . نشده است
 الزم به ).1شكل ( باشديمتر م 10تا  5 تيبسته به موقع
 كاشت متشكل از يها  بستهيفي جيهاپليت ذكر است كه

باشند كه با ي خاص مييواد غذاخزه اسفاگنوم، آهك و م
ن يا. اندده شدهيافت پوشي نازك از مواد قابل بازيك توري

از خود را جذب يها در تماس با آب رطوبت موردنپليت
 كاشت برايط مناسب را يگردند و محيكرده و منبسط م

نكه تعداد ين با توجه به ايبنابرا. آورنديبذر فراهم م
ن قطعات يه و هر كدام از ا قطع30 ي آر10قطعات نمونه 

ش ين آزمايك شاهد بودند، ايمار مختلف و ي چهار تيدارا
 .باشدي تكرار م30مار و ي ت5 يدر كل دارا

 

 

 

 

 

 
 

هاي كوچك نمونه طرح شماتيك يك قطعه نمونه بزرگ و موقعيت ريز-1شكل   

 
 
 

 

پوششر تاجيحفاظت ز  

مي مستقيحفاظت با بذرکار  

 حفاظت خارج از تاج پوشش

يپوشش درخت مرکزر تاجي زز نمونه شاهدير يفيک جي با تکنيحفاظت و بذرکار   

  متر۵‐۱۰
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 1383در آبان و آذر) هانمونهزير( مورد نظر يمارهايت
 درختان و در ي بذر بر روياديار زي، تعداد بساده شدنديپ
ها شروع به ماه بذرل آذري آنها وجود داشت و در اوايپا
ها ز نمونهيكردن رادهيدر هنگام پ. ختن كرده بودندير

 يش براي آزمايهاداده. دنديز ثبت گرديش ني آزمايها داده
 ،مار اعمال حفاظتي شامل دو ت جنسيي زادآوريمارهايت

پوشش و پوشش و خارج از تاجر تاجيحالت زدر دو 
ز ي در هر ريعيطور طب ه بذر بود كه بهيشاهد تعداد اول

 يمارهاي تيخته شده بود و براي ريمربعك مترينمونه 
 ساده و يمار بذركاري شامل دو تي مصنوعيآورزاد

ه  عدد بود16 تعداد مشخص يفيجك ياستفاده از تكن
ل انتخاب عدد يدند و دل شزنمونه كاشتهياست كه در هر ر

 و يز با بررسيين صورت بوده است كه در پاي به ا16
ه مشاهده ع بذرها در منطقه مورد مطاليشمارش مقدمات
ر يمارها در زي در زمان اعمال تيعيط طبيشد كه در شرا

خته يمربع ر بذر در هر متر7/15طور متوسط  پوشش بهتاج
 ي زادآوريمارهاي تي بذر برا16ن تعداد يابر بنا؛شده است

ط را از نظر ين شرايكتريد تا نزدي انتخاب گرديمصنوع
سه آنها ي داشته باشد و مقايعيط طبيه بذر با شرايتعداد اول
 مورد نظر يمارهاي كه مربوط به تيقطعات. تر باشدمعقول

 و يت و مشاركت مالك عرفيبودند، با جلب رضا
 از  آمده بدستيهاله سرشاخهيوس ت خود او، بهيمسئول
  و وحوش تا از آسيب دامشدند حصاركشي يگالزن

 10 و قطعه شاهد در مركز هر قطعه نمونه مصون باشند
 فقط در نظر گرفته شد و يماريچ تي بدون اعمال هيآر

 . خته شده در آن شمارش شدندي ريتعداد بذرها
 ي براي تصادفكامالً از طرح وهشژدر اين پ 
 چگونگي استقرار .شده است مورد نظر استفاده يشهايآزما
صورت مصنوعي  هحفاظت شده ب يهازنمونهير  درنهالهانو

هر . شدبررسي  و طبيعي و با اعمال تيمارهاي مختلف
ت يري در مدي كاربردك راهكاريمارها ين تيكدام از ا

ن پژوهش مورد آزمون و ي كه در ا استجنگل بوده
  .اندگرفتهسه قرار يمقا

 : ش عبارتند ازيزما آيها ا ستادهي يخروج
مار در هر ي هر تي براي توليد شدهنهالهانوتعداد  -

  .)يك مترمربعيقطعات نمونه (ها ك از تكراري
  ود شدهي تولينهالهانوك يكاي ارتفاع يريگ انداره-

ك از قطعات نمونه ي هرينهالهانون ارتفاع يانگي ممحاسبه
 .يك مترمربعي

  آنجام شد،1384 كه در خرداد ماه يدي بازديط 
دند يز برداشت و ثبت گرديش ني آزمايا خروجيها ستاده
ط نرم افزار ي مختلف در محيمارهايجه و اختالف تيتا نت

SASرندي قرار گي مورد آزمون آمار. 
 
 نتايج

دست آمده تيپ جنگل مورد مطالعه بر اساس نتايج ب
 درصد 1/74كه  طوري ه ب؛باشد مازودار مي-ولوي
 درصد آنرا گونه 8/24ول و  را گونه ويهاي درختي پايه

 بنه و ،   هاي برودارمازودار تشكيل داده و مابقي به گونه
تراكم توده از همچنين . گالبي وحشي اختصاص داشت

هكتار و از نظر   اصله درخت در217نظر تعداد درخت، 
جدول  .دبو متر مربع در هكتار 2/16نه يسطح مقطع برابرس

 آنها  حاصل و ارتفاع متوسطينهالهانو تعداد يركمي مقاد1
 .دهدي مختلف نشان ميمارهايرا در ت
 

ي حاصل و ارتفاع متوسط نهالهانوكمي تعداد   مقادير-1جدول   
  در تيمارهاي مختلفآنها 

تعداد  ماريت
 نونهال

ن ارتفاع يانگيم
 )سانتيمتر(

 19/14 285 في با حفاظتهاي جي تكنيك پليت
 08/10 229 كاريحفاظت همراه با بذر

 01/7 128 حفاظت زير تاج پوشش
 54/6 49 حفاظت خارج از تاج پوشش

 25/6 42 شاهد
 

مار و ي با پنج تي تصادفكامالًصورت طرح  مارها بهيت
فرض صفر آزمون . قرار گرفتند  F  تكرار مورد آزمون30
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ها   ستادهي بر رويريثلف تأ مختيمارهاين بود كه تيا
، نهالهانوانس تعداد يه واريج تجزي نتا 2 جدول .اند نداشته

 سبز شده را در اثر ينهالهانو و نسبت نهالهانوارتفاع 
 همان. دهد مي مختلف نشان يا راهكارهايمارها ياعمال ت

انس يه واريج تجزيدهد نتاي نشان م2 طور كه جدول
ر يث تأيعنيكند، ي درصد رد م99فرض صفر را به احتمال 

 جوانه زده و نسبت آنها و يعداد بذرها تيمارها بر رويت
 .دار بوده استين ارتفاع آنها معنيهمچن

 
  تصادفيكامالًصورت طرح  ها در اثر تيمارهاي مختلف به نتايج تجزيه واريانس ستاده-2جدول   

 ن مربعاتيانگيم

 نونهالتعداد  ارتفاع نسبت

 رييمنبع تغ يدرجه آزاد
 

**38/1 

09/0 

**62/341 

1/5 

**46/36 

41/12 

4 
145 

 ماريت
 خطا

     درصد احتمال اشتباه نوع اول1 با يدار يمعن ٭٭   
 

 ي دانكن را برايهانيانگي آزمون تفاوت م3جدول 
ل شده به ي تبدي ستاده تعداد بذرهايمار مختلف برايپنج ت
دهد ين جدول نشان مياطالعات ا. دهدي نشان منونهال

 :كه
ه در قطعه نمونه شاهد د شديول تينهالهانون يانگي م-1
 .مربع بوده است در هر متر33/0برابر 
مار ي تيد شده براي توليهانونهالن تعداد يانگيم -2

 در هر قطعه 33/1پوشش برابر  حفاظت خارج از تاج
 .باشدينمونه كوچك م

ر يد شده در زي تولينهالهانون تعداد يانگي م-3
 كيطعه نمونه  در هر ق2/4بر پوشش با حفاظت برا تاج

از  مار حفاظت خارجيباشد و اختالف آن با تي ميمترمربع 
كه در  يطور  به،دار استي معنكامالًپوشش و شاهد تاج
 .رديگيك گروه جداگانه قرار مي

 همراه با حفاظت نسبت به يمار بذركاري ت-4
ك گروه جداگانه قرار گرفته و ين در يشي پيمارهايت
 ي قبليمارهاي آن باالتر از تييآ كاريداريصورت معن به

 در نونهال 33/3زان ي آن به مييآكاركه  طوري به ؛است
زان يپوشش و به مر تاجيمار حفاظت زي از تشتريبمترمربع 

مار حفاظت خارج از ياز تشتر ي بمربع در مترنونهال 2/6
از شتر ي بمربع در مترنونهال 2/7زان يپوشش و به متاج
 . استن جنگل ي ايط كنونيشرا

ك ي با استفاده از تكني مصنوعيمار زادآوري ت-5
گ گروه يمارها در ير تي نسبت به سايفيج يها تيپل

  آنيزان استقرار زادآورين ميانگيجداگانه قرار گرفته و م
ز ي ساده نيمار بذركاري با تيمارها و حتير تياز ساشتر يب

 97/1زان ي آن  به مييآرد و كاريگيك گروه قرار نميدر 
 ساده يمار بذركارياز تشتر ي بمربع در هر مترنونهال

 . باشد يم
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   نونهالل شده به ي تبدي ستاده تعداد بذرهايمار مختلف براي دانكن پنج تيهانيانگي آزمون تفاوت م-3جدول 

)مربعاصله در متر(ميانگين  بندي گروه ماريت تكرار   
A 5/9 في با حفاظت  هاي جي تكنيك پليت 30 
B 53/7 كاري بذر 30 
C 2/4    پوششر تاجحفاظت زي 30 
D 33/1 پوششتاجحفاظت خارج از  30 
D 33/0 شاهد   30 

 
مار ي ت5 دانكن يهانيانگيآزمون تفاوت م  4 جدول  
  جدول.دهدي نشان منهالهانو ستاده ارتفاع ي برا راشيآزما

 :دهد كهي نشان م4
 ي زادآوريمارهاي در تنهالهانون ارتفاع يانگيم -1
 وشش باپر و خارج از تاجي همراه با حفاظت در زيعيطب

ك گروه قرار ي ندارد و در يدار يشاهد تفاوت معن
 .رنديگ يم

 ي مصنوعيمار بذركاري در تنهالهانون ارتفاع يانگي م-2
 و شاهد داشته و يعي طبي با راهكارهايداريتفاوت معن

 .رديگيگر قرار ميك گروه ديدر 
 همراه با يفيج يها تيك پليمار استفاده از تكني ت-3

ن راهكار بوده و يز بهتري ننهالهانوحفاظت از لحاظ ارتفاع 
ك يمارها نشان داده و در ير تي را با سايدار ياختالف معن

 .رديگيگروه جداگانه قرار م
 

 
  نهالهانو ستاده ارتفاع يمارها براي دانكن تيهانيانگي آزمون تفاوت م-4 جدول

بندي گروه )سانتيمتر(ميانگين    تيمار تكرار 
A 19/14 في با حفاظت  هاي جي تكنيك پليت 30 
B 08/10  بذركاري 30 
C 01/7     پوششحفاظت زير تاج 30 
C 54/6 پوششحفاظت خارج از تاج 30 
C 25/6 شاهد   30 

   
 بحث 

ن ياج قطعات نمونه شاهد نشان داد كه در ي نتايبررس
خته ي ريعيحالت طب  كه بهيينكه تعداد بذرهاي با اقطعات
مربع بوده  بذر در هر متر88/14اند مناسب و به تعداد شده

 يماريگونه تچي بدون اعمال هيعياست، اما در حالت طب
 در نونهال 33/0ار كم و برابر ي بس جنسييزان زادآوريم

ل ن جنگيگر در ايعبارت د  به.مربع بوده استهر متر
ر يخته شده در زي ريها سبز شده از بذريدرصد بذرها

درصد  2 در حدود  جنسيي زادآوريا بازدهيپوشش تاج

ماه جمع ها در خردادنكه ستادهي البته با توجه به ا؛دباشيم
ماه ر و مردادي دام در تي شدند، با ادامه روند چرايآور
 .رسدي مانده به صفر مي باق درصد2  و احتماالًعمالً
ك يعنوان  ه اگر بهكار رفت بيمارهاين هر كدام از تيبنابرا

ط ي بهتر از شرايجه و بازدهي اعمال شود، نتييايراهكار اح
ها نشان داد كه ج ستادهينكه نتايا دهد، كمايم  نشانيكنون
ن راهكار كه اعمال حفاظت خارج از يتر سادهياجرابا 
 در ونهالنك يزان ي به مجنسي يپوشش بود، زادآورتاج
 . دا كرديش پيمربع افزامتر
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ر ي حفاظت زيمارهاي اختالف ت،ن پژوهشيدر ا 
پوشش را از نظر تعداد پوشش و حفاظت خارج تاج تاج
پوشش اثر عامل تاجتوان تنها به يد شده نمي تولينهالهانو

ل يدل ها بهمار در سطح دادهين دو تيرا اي ز،نسبت داد
پوشش و ر تاجي شده در زختهي ري تعداد بذرهاينابرابر
 از نظر ستاده ارتفاع .پوشش اختالف دارند تاجخارج

ن ي بيدار ي اختالف معن،ز آزموني نبدست آمده ينهالهانو
 ينهالهانوپوشش و ر تاجيد شده در زي تولينهالهانوارتفاع 

  . نشان نداد راپوششخارج از تاج
پوشش و ر تاجيمار حفاظت زيدار تياختالف معن 
ط يمار نسبت به شراين تي ازياد ييهد مربوط به كاراشا
مار ياعمال تكه  طوري به. باشدي ميت سنتيري مديكنون

زان يم  بهجنسي ي زادآوريياش كاريحفاظت باعث افزا
پوشش شده ر تاجيمربع در ز در مترنونهال 87/3حدود 
 قطعات يكشرن اقدام به حصاي اگر جنگل نشيعني. است
مربع پوشش كند، در هر مترر تاجير ز از جنگل ديكوچك

  .ديافزاي جنگل ميعي طبي را به زادآورنونهال 87/3
 ي با دو راهكار مصنوعيعي طبيراهكارهاسه يمقا 

ن مطلب يانگر ايب يفيج ساده و استفاده از ي بذركاريعني
صورت   بهي مصنوعي بذركاريها كه راهكاراست
 مستقر يت زادآوري را از نظر كمي بهتري بازدهيدار يمعن

. اندن داشتهيشي پيها به راهكارت آن نسبتيفيشده و ك
حالت  چند خود جنگل در دهد كه هرين مطلب نشان ميا

 با توجه به ي خود را دارد ولي و بازسازءاي توان احيعيطب
اء انجام ي احبراين جنگل، ي ايدگيدت و صدمهيوضع
جاد يا ي زادآورد هم از نظر تعداي مصنوعيكارجنگل

. دنبال دارد ه را بيجه بهترينتشده و هم از نظر ارتفاع آنها 
توان ي را ميعي طبيمارهاي تييآ كاهش كاريل اصليدل

 سطح خاك يرو  افتاده بريه قرار گرفتن بذرهايمورد تغذ
ن يتوسط جوندگان مانند سنجاب و پرندگان ذكر كرد كه ا

هده  مشايفراوانجانوران در منطقه مورد مطالعه به 

 يكيدهد كه تعادل اكولوژ مين موضوع نشان يا. شوند يم
ز يت حشرات نينكه فعالي كماا؛هم خورده است در منطقه به

ن نظر صدمات وارد شده به يد شده است و از ايتشد
 يز كه روي نيق مشابهيتحق. شوديده مي ديفراوانبذرها به 

 ي در كوهستانهاcoccinea Quercusم بذر يكشت مستق
 قرار يهاردهد كه بذي نشان م انجام شدهي شمالينايكارول

 توسط يكل به) عمق صفر( سطح خاك يداده شده رو
 هاركدام از بذ چيه قرار گرفته و هيجوندگان مورد تغذ

استفاده از   راهكار).Sluder, 1965(دند يمستقر نگرد
 ياز نظر فن نونهالدر سال استقرار  يفيجك يتكن

ه از نظر تعداد و  چيستقرار زادآورن راهكار در ايتر موفق
 . باشدي مبدست آمده ينهالهانوچه از نظر ارتفاع 

 ماريتن ي اينهالهانون ارتفاع يانگيبا توجه به اختالف م
سرعت كه ن استنباط كرد يشود چني م،مارهايتر يبا سا

 اختالف يفيك جي با استفاده از تكننونهالرشد 
ن يبنابرا. دهدينشان م نهالهانور ي را با سايدار يمعن
 نهالهاشود كه يم ك باعثين تكنيتوان گفت كه ا يم

 دام عبور كنند  متر2 ارتفاع يعني  داميزودتر از افق چرا
)Ghazanfari et al., 2004(ن امر با توجه به ي كه ا

 دام در ي چراي و فراواني و اجتماعيت اقتصاديوضع
 قدرت و يلل اصيدل. باشديت ميار حائز اهميمنطقه بس

ت ي، قابليفيك جي با استفاده از تكننونهالسرعت استقرار 
گر يعبارت د باشد، بهيع مي سريشه دواني ريآن برا

 و ع و مناسبي سريشه دوانيك هم رين تكنياستفاده از ا
 دام را ي از افق چرايي هواياندامهاعتر يهم گذر سر

دهد  ي نشان ميچنانچه آمار هواشناس. كندين ميتضم
 ،شي فصل رويحدود پنج ماه از سال و آن هم در ط

 بقاء ي مواجه هستند و براي بلوط با تنش خشكينهالهانو
ن ين تنش مقاومت كنند كه در ايالزم است در مقابل ا

 و يكيات مورفولوژيرابطه بلوط با دارا بودن خصوص
د و ي را تحمل نمايتواند تنش خشك ي خاص ميكيآناتوم
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 باشدي مياشهيستم ري توسعه س،اتين خصوصياز جمله ا
شه به ي طول رزيادسبت ن ).1384 و همكاران، يمعروف(

د كه ينماي كمك منهالهانوژه در يو  بهييطول اندام هوا
ن استفاده يري زيها هياه بتواند از رطوبت موجود در اليگ

 تابستانه ي خشكنهالهانول خشك شدن ي از داليكيكند و 
افتن ي و استقرار يشه دواني فرصت رانهالهنوباشد كه به يم

د ي انجام شده مؤيشهايموارد مشابه در آزما. دهديرا نم
ستم ياهان با سيگ نكهي از جمله ا،ن موضوع استيا
كنند و ي از خاك حركت ميعي در حجم وسي قويا شهير

له يوس نيدا خواهند كرد و بدي پي دسترسيشتريبه آب ب
 به نقل  ,Levitt  1980( ندينمايم ط را تحملي محيخشك

ه است كه نسبت شدگزارش ن يهمچن .)Kramer, 1940از 
اه به ي مقاومت گييشه به اندام هواي وزن خشك ريباال

 به نقل از ,Levitt  1980(دهد يمش ي را افزايخشك
Satoo, 1956( 

 يبرا ياز نظر فن يفيجك ي استفاده از تكن اگرچه البته
ن ي در ايعني نهال استقرار  در سال اولياستقرار زادآور
ر ياز سان راهكار ي اما ا،ن راهكار بوده استيپژوهش بهتر

 يهاماريچون در ت. باشديتر ممتيها گران قراهكار
ت يري بر دوش مدي لوازم مصرفي برايانهي هز،يعيطب
ات آسان و يز عمليم ني مستقيوه بذركاريدر ش. باشدينم
 يياست، بذرها)  درختافتادن بذر از (يعيوه طبيه شيشب

 قطعه  همانيهاشوند از بذر يمار استفاده ميكه در هر ت
ز از ي ني حصاركشياند و برا  شدهيآور  جمعنمونه
 يده شده و برگهاي بري درختان كه ضمن گالزنيها شاخه

ن يا. اند، استفاده شده است ه دام قرار گرفتهيآنها مورد تغذ
ه آن موجب متحمل ينگل فراوان هستند و ته جها در شاخه

 ي جمع آوري كارگريها نهيهز. شودينه نميشدن هز
كسان ي هر چهار راهكار يز براي نيها و حصاركششاخه

، يفيجك يكن اعمال راهكار استفاده از تي اما برا؛باشديم
 شوند يداريد خري بايفيج مورد نظر يا گلدانهايها پليت

نه با توجه به ين هزينكه اي ا. را در بر دارديا نهيكه هز
 ين آزمون برايده در اي ذكر شده و به اثبات رسيايمزا
د با مطالعات ي با،ا نهيباشد  يم  قابل اغماضيفيجك يتكن

اما .  داده شود پاسخيتر يتر و طوالن عي وسيهاو آزمون
 در منطقه مورد مطالعه با يط كنونيدركل حداقل در شرا

 و  جنسيي زادآوري كه برايط بغرنجيتوجه به شرا
توان گفت كه استفاده  يجاد شده است مياستمرار جنگل ا

تواند ين راهكار مي بهتر،ك همراه با حفاظتين تكنياز ا
در واقع محصور كردن جنگل در سطوح بزرگ در . باشد

 يهاينان با توجه به وابستگينش  جنگليستيمحدوده ز
 كه مردم به جنگل داشتند، موفق نبوده يديار شديبس

خاطر قرق محدود  را حركت آزاد افراد و دامها بهيز. است
 ي مردم آن سامان با توجه به ساختارهايشود و زندگ يم

 نيوجود آمدن ا هب. زديري درهم مي و اقتصادياجتماع
 و يكاريازها، مسئله فقر، بيد ني تشديعنيت، يگونه محدود

 ؛ فراواني و روحيت وارد آمدن ضربات اقتصاديدر نها
ك دوره ي تحملن بعد از ينش دامدار و جنگل بنابراين

م و مقررات يدنبال گسستن حر سخت و طاقت فرسا به
جاد شده ي ايهاتيد و با وجود همه محدودباشي ميقانون
كند و در نقاط دور ي مي جنگليهاها را وارد عرصهدام

 يها وهين شيدر واقع ا. پردازد ي ميدست جنگل به گالزن
رات منابع ا و اديي بخش اجراقي از طرفقط كه يياياح
د در عمل يد دي ندارند و باييشوند، كارآيت مي هدايعيطب

 جنگلها ي را براي مردم و چه عواقبي را برايچه مشكالت
  بودهجنگلهاب ي تخر، آننتيجه  دركل؛انددنبال داشته به

دست آمده روشن است كه اگر ج بيبا توجه به نتا. است
 بتوان قرق ي چندان طوالن مدت نهي برايجنگل را حت

 الزم ي انبوهي منطقهجنگلهاك يار نزدينده بسيكرد، در آ
در ن مهم يطور كه گفته شد ا آورند، اما همان يرا بدست م
ن يهمان طور كه در ابرعكس . باشد يسر نمي محال حاضر

محدود كردن در سطوح كوچك پژوهش نشان داده شد، 



 395  4 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

رفته يل پذين داليمتر از مهيكيد واقع شود و يتواند مفيم
 آن در سطوح ي اجراين طرح توسط مردم محليشدن ا

 اصرار بر يجا ن پژوهش بهي در ابنابراين. كوچك بود
 ي، سعجنگلهاط بالقوه يح شراين و تشريشيارائه اصول پ

 ،يت سنتيريط بالفعل و مديرش شرايشده است با پذ
 حفظ استمرار جنگل در ضمن ي ملموس براييراهكارها

نان با مشاهده ينش ارائه گردند تا جنگلي سنتيه برداربهر
استمرار جنگل  مشاركت در حفظ يج كار برايبازده و نتا

ن پژوهش ي ايروشهال مواد و ين دلي به هم.ب شونديغتر
 .باشندي مروشهان يمواد و ساده ترن يتردسترس در

 است ييهاشاخهمانده سري، باقن مواد مورد استفادهيمهمتر
 حفاظت و ياند كه براف دام زده شدهي تعلياكه بر
 باعث قبول يعبارت ن امر بهي ا.اند استفاده شدهيسازنيپرچ

 ي سنتي بهره بردارنتيجه از تواني مشود كهين باور ميا
ن اصل كه همان استمرار جنگل است، ي تحقق مهمتريبرا

به اين ترتيب ضمن پايش مديريت سنتي . استفاده كرد
 و ءگوي مديريت مشاركتي جنگل براي احياجنگل يك ال

 و ول، مازودار وي(هاي جنگلي  اصالح ساختار توده
ز ي نين الگو توسط افراد محلياست و ا ارائه شده) برودار

كه خودشان از  يطور ه ب،مورد استقبال قرار گرفته است
 .اندوجود آمده در منطقه حفاظت كرده  بهينهالهانو

 عرصـه از نظـر حـضور        يونت كن يبا توجه به وضع     
گـردد  يشنهاد مـ  ين پژوهش پ  يج ا ينان و دام و نتا    ينشجنگل

 سـطوح   يجـا   حفاظت در سطوح كوچك بـه      يروشهاكه  
 با رغبت در جهـت      يع توسعه داده شوند تا مردم محل      يوس
شنهاد يــپ.  اقــدام كننــد جنــسيياء و اســتقرار زادآوريــاح
ن يد به ا  توانينان م ينش مشاركت دادن جنگل   ي برا يتيريمد

 كـه   ييها عرصه ءايصورت باشد كه در قبال حفاظت و اح       
د تحـت كنتـرل و مواظبـت    يـ  خاص بايك دوره زمانيدر  

 كه مستقر شـده و از       نونهال يد تعداد مشخص  يباشند و تول  
اند، به نـسبت   ارتفاع دو متر عبور كردهيعني دام يافق چرا 

در  و   ي از محصوالت فرع   يا بهره بردار  ي يآن مجوز گالزن  
 ، داده شـود   ي از گالجـار بـه صـورت قـانون         ينـ يسطح مع 
ـ  سرشـاخه  ي سـنت  يهاوهينكه ش يابر  مشروط    درختـان   يزن

ن يم جنگل تا تأ   ي از محصوالت فرع   يبردار و بهره  يجنگل
 را  يينهالهانونكه مردم   يا ا ي ؛ مربوطه اصالح گردند   يهاازين

  كـه  يي بفروشند و آنها   يياند به دستگاه اجرا   كردهد  يكه تول 
الت ي بـا دادن تـسه     يكارند به نوع   يد كرده و م   ي تول نونهال

ن سـوخت   يم ماننـد تـأ    يالتيذكر شده و عالوه بر آن تـسه       
  از راهكـار   يعنـ ي. ق شوند ين علوفه دام تشو   يم و تأ  يليفس

نـشين در منـافع     اي جنگل هنهادن منافع فردي خانوار   گرو  
 نـد توانبه اين ترتيب تنها هنگامي مـي      . جنگل استفاده شود  

از جنگل برداشت كنند كه نهاده بحراني مورد نيـاز جنگـل     
ن روش و استمرار آن سـبب       يادامه ا . را فراهم كرده باشند   

ن منـاطق   يق مردم شده و باعث خواهد شد كه سـاكن         يتشو
خـود، بـا دوره      مربـوط بـه    يهاهر كدام در عرصه   ،  يجنگل

ت يـ در نها .  فـوق را دنبـال كننـد       يروشها،  يتناوب خاص 
 و  ييـ  اجرا ي سـازمانها  ياريـ گـردد كـه بـا هم      يشنهاد م يپ

وه اقـدام   ين شـ  يت ا ي مناسب، نسبت به تقو    ي ماد يكمكها
ش در  يج مكمـل آزمـا    ي بـه نتـا    يمنظور دسترسـ   گردد و به  

 مختلـف   ي ارتفـاع  يهـا  و در دامنـه    ين منطقه جنگل  يچند
 . رديانجام گ
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Abstract 
 

With covering an area of 14 ha, the investigated site is located in Armardeh Oak forests of Baneh city, 
Kurdistan province. The main problem of these forests is the lack of regeneration. In this research four 
different techniques of restoration operations, all of them in the shape of a participatory management 
approach were tested as randomized complete Design (RCD) with 5 treatment and 30 replications. The 
techniques are as follows: fencing outside the crown coverage, fencing beneath the crown coverage, 
fencing along with direct seeding and fencing plus seeding via Jiffy pellet technique. For the quantitative 
and qualitative measurements, thirty permanent macro plots each 1000 m2, were laid out in the study area 
randomly. Five microplots, each 1m2, were laid out within the macro plots for the restoration techniques. 
Inputs of the test were the number of primer seeds and outputs were number of seedlings and their 
heights. The results showed that only 2% of shed seeds have been converted to seedlings by late spring. 
Using fencing, even out of crown cover, caused increasing in natural regeneration up to one seedling per 
m2, Therefore, it seems that the main limiting factor of regeneration is livestock grazing. If fencing exerts 
beneath crown cover, natural regeneration will increase up to 3.9 seedlings per m2. Applying artificial 
methods increased regeneration significantly. Conservation with seeding via Jiffy pellet technique 
showed to be  the best technical method either from number of seedlings or their heights point of view.  
 
Key words: conservation, Jiffy pellet, livestock grazing, northern Zagros, oak, sexual regeneration. 


