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  هاي دشت ارژن فارسدر جنگل) .Quercus brantii Lindl(پايش توليد بذر برودار 

  2عليرضا عباسي و 3، پريسا پناهي2، سيدكاظم بردبار*1مهدي پورهاشمي
  بخش تحقيقات جنگل ،موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشورسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران،  1

  بخش تحقيقات منابع طبيعيمركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس،  قات، آموزش و ترويج كشاورزي،سازمان تحقي، شيراز 2
  شناسي بخش تحقيقات گياهموسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور،  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي،، تهران 3

  8/8/95: تاريخ پذيرش    8/6/95: تاريخ دريافت

   چكيده

شناسي است و اطالعات ارزشمندي را درمورد توان بالقوه  ها از موضوعات بنيادين و مهم در دانش جنگل پايش توليد بذر بلوط
هاي  در جنگل) .Quercus brantii Lindl( درخت نمونه برودار 40در پژوهش پيش رو توليد بذر . سازد درختان فراهم مي

بندي انتخاب شدند و طي  برداري تصادفي با مونه ان نمونه با استفاده از روش نمونهدرخت. دشت ارژن فارس ارزيابي و پايش شد
همچنين قطر برابر سينه و دو قطر عمود برهم . ، در نيمه اول شهريور بذر آنها روي تاج شمارش شد)1390تا  1388(سه سال 

مربوط به ) 1/10ميانگين تراكم بذر (بذردهي  ترين شرايطنامناسببراساس نتايج مشخص شد كه . گيري شد تاج درختان اندازه
نيز حالت بينابيني داشت  1388سال . اتفاق افتاد 1390نيز در سال ) 2/24ميانگين تراكم بذر (بهترين بذردهي . بود 1389سال 

ن برودار در بين تراكم بذر درختا 1390و  1388هاي  نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه در سال ).6/13ميانگين تراكم بذر (
با  1389هاي قطري مختلف در سال تراكم بذر در طبقهمقايسه . داري وجود نداشتهاي قطري مختلف اختالف معني طبقه

درمجموع مشخص شد كه در گونه برودار نوسانات  .همراه داشت واليس نيز نتايج مشابهي را به -استفاده از آزمون كروسكال
  . وجود داردهاي مختلف  تلف و همچنين بين سالمخ هاي زيادي در توليد بذر بين پايه

   .برودار، دشت ارژن، شمارش تاجيبذر بلوط، : كليدي هايواژه

 pourhashemi@rifr-ac.ir: ، پست الكترونيكي 02144787282-7: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
نقش اساسي در مختلف بلوط هاي توليد بذر در گونه

توان رسد بنظر مي. )15، 5(دارد  هاي بلوطپويايي جنگل
هاي ژنتيكي درخت ويژگي بهدرختان بلوط  بذردهي در

حيات درخت نيز ثابت  هكه در طول دورمرتبط است 
سال، هاي ديگري مانند  عامل براين، عاله). 23( هستند

 ايط رويشگاهو شر موقيعت جغرافيايي، فاكتورهاي اقليمي
وفور بذرهاي ). 16، 7(تأثيرگذارند ها  بلوطبر بذردهي 

بلوط بطور مستقيم بر تجديدحيات جنسي اين درختان و 
كنند و بطور فراواني جانوراني كه از اين بذرها تغذيه مي

هايي كه از ها و پارازيتغيرمستقيم بر جمعيت شكارچي

رگذار است ، تأثيكنند كنندگان بذر بلوط تغذيه مي مصرف
كه بر بذردهي  هايي عامل هكليشناخت درنتيجه  ،)19، 8(

ها حائز درختان بلوط تأثيرگذارند، در مديريت اين جنگل
با توجه به موارد فوق، آگاهي از ). 15(است  اهميت

باعث تسهيل هاي مختلف بلوط وضعيت توليد بذر گونه
ر شناسي ددانش جنگلشود كه در هايي ميفعاليتمجموعه 

  . شودها انجام ميراستاي تجديدحيات جنسي بلوط

اي و  پايه   ، نوسانات بينبرغم ضرورت آگاهي از توليد بذر
ها، متأسفانه مكانيسم بذردهي در بلوطهمچنين و  بين سالي

محدودي در اين زمينه انجام  هاي پژوهشدر داخل كشور 
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جنس بلوط يكي از  ست كها اليحاين در. شده است
هاي ايران محسوب هاي درختي جنگلجنسمهمترين 

وسيعي را در  ههاي مختلف اين جنس گسترو گونه شود مي
دهند هاي زاگرس، هيركاني و ارسباران پوشش ميجنگل

در يك طرح جامع پژوهشي نظر به اهميت موضوع،  .)22(
هاي بومي  متشكل از چندين زيرطرح، توليد بذر بلوط

هاي  رويشگاهدر برخي  )1390تا  1388(مدت سه سال  به
آمده از   نتايج بدست. ارزيابي و پايش شدكشور  جنگلي

شده  منتشرهاي طرح جامع مذكور پيشتر  برخي زيرطرح
ميانگين . شود كه بصورت مختصر به آنها اشاره مي است

مازودار ) شمار بذر در يك مترمربع سطح تاج(تراكم بذر 
)Quercus infectoria Oliv. ( هاي در جنگل 1388در سال

  و ميانگين تراكم بذر برودار) 4( 2/7روستاي هلو بانه، 
)Q. brantii Lindl. ( 3/11در همين منطقه،  1389در سال 

ميانگين  ،شناسي ملي ايراندر باغ گياه). 21(برآورد شد 
در ) .Q. castaneifolia C. A. Mey(تراكم بذر بلندمازو 

و  68و  23، 80بترتيب  1390و  1389، 1388هاي سال
و  1377، 4807هاي فوق بترتيب ميانگين شمار بذر در سال

همچنين نوسانات زيادي در بذردهي . برآورد شد 4144
هاي هاي درختي و همچنين براي يك پايه در سالبين پايه

در جنگل داربادام استان ). 2(مورد مطالعه مشاهده شد 
ن درختان توليد بذر بي ي درنوسانات زيادكرمانشاه نيز 

 1388( مطالعه و همچنين بين سه سال موردبرودار مختلف 
نامناسبترين شرايط بذردهي مربوط . مشاهده شد) 1390تا 

بهترين  و بود) 6/1ميانگين تراكم بذر ( 1388به سال 
اتفاق  1389نيز در سال ) 7/10ميانگين تراكم بذر (بذردهي 

ها  بذر بلوط هاي ديگري نيز به توليد در پژوهش .)3( افتاد
آوري شمار كل بذرهاي جمعبعنوان مثال . اشاره شده است

 هدر منطق) .Q. libani Oliv(ول پايه درخت وي 34شده از 
عدد ذكر  894 ،)1384(بذرده مريوان در يك سال كم هچنار

 30آوري بذر  در پژوهشي ديگر، با جمع). 6(شده است 
هاي  در جنگل زاد برودار پايه شاخه 30زاد و  پايه دانه

غرب استان كرمانشاه، شمار بذرهاي  شهرستان گيالن

زاد  برابر بيشتر از درختان شاخه 5زاد حدود  درختان دانه
  ).  1(بدست آمد 

اي داخلي، در منابع خارجي به موضوع ه برخالف پژوهش
بعنوان مثال . ها توجه زيادي شده است توليد بذر بلوط

در يك جنگل  Q. serrata هفت اصله از گونهوليد بذر ت
 ايشمورد پ 1988و  1987ثانويه در توكيو طي دو سال 

 تكه برخي درختان نوسانا گرفت و مشخص شدقرار 
مدت در پژوهشي ديگر، ب. )9(داشتند  الزيادي بين دو س

از درخت نمونه  249 برآورد بذر )1996تا  1980(سال  17
ري در هكتا 900گاه در يك ذخيره هاي مختلف بلوط گونه

 .)17(شد  انجامهاي ايالت كاليفرنياي آمريكا  جنگل
گونه بلوط  9وضعيت بذردهي و سيكل بذردهي همچنين 

رويشگاه  پنجهاي بلوط آمريكاي شمالي در بومي جنگل
هاي گونه از بلوط سهتوليد بذر  .)18(پايش شد مختلف 

 Quercusهاي بخش و دو گونه از بلوط Lobataeبخش 
 21بمدت نيز غرب كاروليناي شمالي آمريكا هاي در جنگل

كه درمجموع شامل  پايش شد) 2005تا  1985از (سال 
در  .)13( شددرخت مي 20113هاي شمار بذر هداد

هاي  پايهنوسانات زياد توليد بذر هاي ديگري نيز به  پژوهش
و همچنين نوسانات ساالنه آن يك گونه بلوط مختلف 

   ).  20، 10( شده استاشاره 

بمنظور دستيابي به اطالعات  ،همانطور كه پيشتر اشاره شد
رو  تر درمورد توليد بذر درختان برودار، پژوهش پيش كامل

  .هاي استان فارس انجام شد در بخشي از جنگل

  مواد و روشها
در بخشي از  1390تا  1388اين پژوهش از سال 

ارژن شيراز واقع در استان فارس در مورد   هاي دشت جنگل
منطقه مورد مطالعه در محدوده . نه برودار انجام شدگو

 37o 29َ 49̋ و  طول شرقي  50o 51َ 14ʺتا  50o 51َ 44ʺجغرافيايي 
. )1شكل ( واقع شده است عرض شمالي 38o 29َ 01ʺتا 

متر بوده و  2200ارتفاع از سطح درياي منطقه اجراي طرح 
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 نگينميا. شرقي قرار گرفته است در دامنه شمالي و شمال
براساس جديدترين آمار آب و منطقه بارندگي ساالنه 

و متر  ميلي 6/308) 1393تا  1375(هوايي ايستگاه شيراز 
  . گراد است درجه سانتي 6/18ميانگين دماي ساالنه آن 

 
  )ارژندشت (موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در استان فارس  -1شكل 

تصادفي  ،رد استفادهبرداري موروش نمونه: پژوهشروش 
بندي براي طبقات قطري استفاده  و مونه بندي بودبا مونه

حد پايين و باالي قطر  ،هاي اوليهگردشي پس از جنگل .شد

سپس . برابر سينه درختان برودار در منطقه مشخص شد
بندي متري تقسيم سانتي 5هاي دامنه قطري موجود به طبقه

شدند كه در هر درخت نمونه طوري انتخاب  40شد و 
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. گيري قرار گيرددرخت مورد اندازه دوطبقه قطري حداقل 
، موقعيت آنها با استفاده ندگذاري شددرختان نمونه شماره

ثبت شد و قطر برابر سينه و دو قطر عمود برهم  GPSاز 
براي . گيري شدآنها اندازه) براي محاسبه سطح تاج(تاج 

پايه بودن، دارا  تكهاي بالغ بودن، ويژگي درختان نمونه
متر و عدم همپوشاني سانتي 15بودن حداقل قطر برابر سينه 

. )15، 11( تاج درختان مجاور مورد توجه قرار گرفت
باتوجه به اهميت موضوع، براي تعيين ميزان بذر درختان 

ترين روش يعني روش شمارش تاجي نمونه از دقيق
كارگران ماهر، در اين روش با استفاده از . )14(استفاده شد 

باتوجه به اينكه . شوندكليه بذرها روي تاج شمارش مي
هاي متفاوت  درختان با قطرهاي مختلف و همچنين اندازه

معموالً در درختان با تاج (تاج، توليد بذر متفاوتي دارند 
، براي اينكه امكان )بزرگتر، سهم بذر توليدي بيشتر است

ميسر شود، از متغير مقايسه توان توليد بذر درختان مختلف 
براي تعيين اين متغير، بذر . )15، 12(استفاده شد تراكم بذر 

 .محاسبه شد) مربع يك متر(شده در واحد سطح تاج  توليد
شمارش تاجي بذرها طي سه سال مورد مطالعه در درختان 

   . نمونه تكرار شد

ها با استفاده از  نرمال بودن داده: هاتحليل آماري داده
و همگني ) Shapiro-Wilk(ويلك  - پيروآزمون شا
. بررسي شد) Levene(ون يها با استفاده از آزمون ل واريانس

نرمال نبودند، سعي شد هاي تراكم بذر باتوجه به اينكه داده
هاي  هاي مربوط به سال داده. ها نرمال شوند با تبديل داده

دار  نرمال شدند، بنابراين براي بررسي معني 1390و  1388

ن اختالف بين تراكم بذر در طبقات قطري مختلف از بود
. استفاده شد )One-way ANOVA(واريانس يكطرفه  تجزيه

پس از تبديل  1389هاي تراكم بذر سال  آنجائيكه داده از
طبقات قطري مقايسه تراكم بذر بين براي نيز نرمال نشدند، 

واليس  - ناپارامتري كروسكالاز آزمون در اين سال مختلف 
)Kruskal-Wallis (الزم بذكر است كه براي . شد استفاده

شامل چهار طبقه (متري  سانتي 10طبقات قطري  مقايسه،
مورد مالك ) 55تا  45و  45تا  35، 35تا  25، 25تا  15

هاي آماري در محيط ترسيم نمودارها و تحليل. قرار گرفتند
  . شدانجام  SPSS16و  Excelافزارهاي  نرم

  نتايج
شده، شمار  گيريتوصيفي متغيرهاي كمي اندازه هايآماره

ازاي هر پايه و بتفكيك سال و بذر درختان نمونه به
ارائه شده  1همچنين تراكم بذر درختان نمونه در جدول 

  .است

متر سانتي 54تا  15پراكنش قطري درختان نمونه بين  دامنه
درخت نمونه فقط يك  40از مجموع  1388در سال . بود

 1389اين مقدار براي سال . توليد نكرده بود درخت بذر
تمام  1390كه در سال معادل هفت درخت بود، درحالي

ترين شرايط بذردهي نامناسب. درختان توليد بذر داشتند
 1/10بود كه ميانگين تراكم بذر  1389مربوط به سال 

) 2/24با ميانگين تراكم بذر (بهترين بذردهي . محاسبه شد
نيز حالت بينابيني  1388سال . اتفاق افتاد 1390نيز در سال 

  ). 6/13ميانگين تراكم بذر (داشت 
  

  ارژن فارسهاي مورد بررسي در دشت هاي توصيفي عاملآماره -1جدول 

 عامل
1388 1389 1390 

±معيار انحراف ميانگين  ±معيار انحراف ميانگين  بيشينه كمينه  ±معيار انحراف ميانگين  بيشينه كمينه  مينهك   بيشينه 
)مترسانتي(قطر برابر سينه   3/3 ± 3/30  15 54 3/3 ± 3/30  15 54 3/3 ± 3/30  15 54 

)متر مربع(سطح تاج   1/5 ± 2/35  2/10  113 1/5 ± 2/35  2/10  113 1/5 ± 2/35  2/10  113 
6/504 ± 2/10 شمار بذر درخت  0 7450 4/11 ± 5/273  0 1385 3/15 ± 2/748  15 4350 

رتراكم بذ  6/13  0 1/112  1/10  0 2/62  2/24  4/0  1/112  
          

هاي مورد مطالعه در  توليد بذر درختان نمونه بتفكيك سال
توليد بذر برخي از براساس نتايج، . ارائه شده است 2شكل 

تراكم بذر بعنوان مثال . درختان بسيار قابل توجه بود
بذر تراكم و  1/112معادل  1388در سال  23درخت شماره 
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و  1/112بترتيب  1390سال در  35و  8 هشمار اندرخت
بود كه بسيار بيشتر از ميانگين تراكم بذر در  8/110

همانطور كه . بود) 2/24( 1390و ) 6/13( 1388هاي  سال
، فرم كلي استنيز مشخص  2اشاره شد و در شكل  پيشتر

صورت بود كه در سال مطالعه بدين بذردهي درختان مورد
كمترين توليد  1389ترين شمار بذر و در سال بيش 1390

. نيز حالت بينابيني داشت 1388سال . بذر رخ داده بود
از ) درخت 13(درصد درختان نمونه  33 فقط درمجموع

   .دكردن فرم كلي فوق پيروي مي

در  توزيع درختان نمونه براساس تراكم بذر بتفكيك سال
 شود، درميهمانطور كه مشاهده . ارائه شده است 3شكل 

مورد مطالعه، تراكم بذر اكثر درختان نمونه كمتر از  سال سه
نسبت به دو سال ديگر،  1390در سال  ،براين عالوه. بود 20

متمركز شده  زيادبيشتر درختان در طبقات تراكم بذر 
بعبارت ديگر سهم درختاني كه توليد بذر  .بودند

 هاي لدر سا ،درمجموع .تري داشتند، بيشتر بود مطلوب
درخت بذري  27و  27، 31بترتيب  1390و  1389، 1388

هاي متناظرشان  كمتر از ميانگين تراكم بذر توده در سال
 .توليد كرده بودند

و  1388هاي  تجزيه واريانس نشان داد كه در سال نتايج
هاي قطري  در طبقهدرختان برودار بين تراكم بذر  1390

). 2جدول ( شتداري وجود ندااختالف معنيمختلف 
هاي قطري تراكم بذر درختان برودار در طبقهمقايسه 

 -با استفاده از آزمون كروسكال 1389مختلف در سال 
-Chi=  338/5(واليس نيز نتايج مشابهي را بهمراه داشت 

Square 3؛  =df 149/0؛  =p(.   
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  هاي مختلفنوسانات تراكم بذر درختان نمونه در سال -2شكل 

  
 1390و  1388هاي  هاي قطري مختلف براي سالتراكم بذر درختان برودار در طبقهزيه واريانس تج -2جدول 

  سال ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات  ميانگين مربعات Fآماره داري معني
ns 51/0  404/0 419/0 258/1 3 بين طبقات 

 طبقات درون 36 352/37 038/1   1388

 كل 39 610/38   
ns 286/0  312/1 175/1 525/3 3 بين طبقات 

 طبقات درون 36 243/32 896/0   1390

 كل 39 767/35    
ns دار غيرمعني  
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  تفكيك سالهاي مختلف تراكم بذر بهفراواني درختان برودار در طبقه -3شكل 

  بحث
رو نشان داد كه توليد بذر درختان  نتايج پژوهش پيش

هاي  نوسانات زيادي بين پايه در جنگل دشت ارژنبرودار 
كه  درحالي. شتهاي مختلف دا مختلف و همچنين بين سال

برخي درختان بذر توليد نكردند يا تراكم  1388در سال 
 زياديبذر آنها بسيار كم بود، برخي درختان تراكم بذر 

و  23شماره  اندر درختبترتيب  75و  1/112تراكم بذر (
  ، بطوريكه دامنه نوسانات توليد بذر در اين سالداشتند) 22
شمار درختان فاقد بذر به هفت  1389در سال . بود 1/112

رسيد و درمجموع توليد ) درصد كل درختان 5/17(اصله 
، بطوريكه بيشينه تراكم بذر در بذر توده كاهش يافت

 2/42و  2/62مقدار  بترتيب به 35و  36درختان شماره 
 2/62اين سال دامنه نوسانات توليد بذر نيز در . مشاهده شد

اي  پايه دامنه نوسانات بين 1388بود، درنتيجه نسبت به سال 
بذردهي توده مورد  شرايط 1390در سال . كاهش يافت

كمي مطلوبتر شد و توان توليد بذر درختان افزايش  مطالعه
 در اين سال كليه درختان توليد بذر داشتند و ميانگين. يافت
 1/10به  1389در سال كه ) 6/13( 1388م بذر سال تراك

در سال دوباره با جهشي قابل توجه  ه بود،كاهش يافت
در اين سال نيز درحاليكه برخي . رسيد 2/24 عدد به 1390

در  38/0بعنوان مثال (درختان تراكم بذر بسيار كمي داشتند 

، برخي ديگر بذر زيادي توليد كردند )2درخت شماره 
در درختان  بترتيب 8/110و  1/112ثال تراكم بذر بعنوان م(

هاي  در سال توان گفت درمجموع مي). 35و  8 شماره
توده جنگلي مورد مطالعه نوسانات توليد  1390و  1388

   .بودبذر بيشتري را تجربه كرده 

مشابه كه در بخش مقدمه به آنها  يهاي داخل در پژوهش
 تي بدست آمده است، نتايج متفاو)21و  5، 3، 2( اشاره شد

هاي مختلف بر توليد  كه همگي داللت بر تأثيرگذاري عامل
و همچنين پيچيدگي مكانيسم بذردهي بذر در جنس بلوط 

هاي اشاره  هرچند در برخي از پژوهش. دارددر اين جنس 
شده، گونه مورد مطالعه نيز مشابه است، اما نتايج متفاوتي 

غرب  رستان گيالندر جنگل داربادام شه. بدست آمده است
نامناسبترين شرايط بذردهي براي برودار  استان كرمانشاه

با ميانگين  1388مربوط به سال  ،بين سه سال مورد مطالعه
بهترين بذردهي نيز با ميانگين تراكم . بود 6/1تراكم بذر 

نيز با  1390سال . اتفاق افتاد 1389در سال  7/10بذر 
. )3( ابيني داشت، حالت بين3/6ميانگين تراكم بذر 

توليد بذر توده مورد مطالعه در جنگل داربادام  ،درمجموع
، در مقايسه با توده جنگلي دشت ارژن بذر بسيار كمتر بود

 جنگل داربادامبطوريكه بيشترين ميانگين تراكم بذر 
تقريباً مشابه كمترين ميانگين تراكم بذر توده ) 7/10(
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كمتر درختان  قطر و سن. بود) 1/10(جنگلي دشت ارژن 
بيشنه قطر و  كمينهميانگين، (برودار در جنگل داربادام 

در مقايسه با دشت ارژن  )متر سانتي 37و  18 ،3/23 بترتيب
 54و  15، 3/30ميانگين، كمينه و بيشنه قطر بترتيب (

و همچنين شرايط  ، سرشت ذاتي درخت)متر سانتي
د توان اين تفاوت مي هاي اصلي رويشگاه ازجمله عامل

با  هاي هلو شهرستان بانه استان كردستاندر جنگل. باشد
ميانگين  ،1389درخت برودار در سال  120گيري از  مونهن

) 1/10(رو شد كه از پژوهش پيش محاسبه 3/11تراكم بذر 
در اين منطقه نيز دامنه قطري درختان بين . كمي بيشتر است

ز پژوهش بود كه امتر  سانتي 3/33و ميانگين قطر  57تا  23
ميانگين تراكم بذر بلندمازو در باغ . )21( رو بيشتر بود پيش
و  1389، 1388هاي در سالشناسي ملي ايران نيز  گياه

كه بمراتب  )2( بدست آمد 68و  23، 80بترتيب  1390
قطر بيشتر درختان . است هاي مذكور بيشتر از پژوهش

و  25، 2/36ميانگين، كمينه و بيشنه قطر بترتيب (بلندمازو 
شده اين باغ و   و همچنين شرايط حفاظت) متر سانتي 50

رسيدگي مناسب به درختان بلندمازو ازجمله داليلي هستند 
توجه در ميزان بذر توليدي كه باعث اين تفاوت قابل 

نكته مهم در اين زمينه اين است كه هرچند . اند شده
ده هاي مختلف مشاهنوسانات زيادي در توليد بذر بين پايه

 30شامل (شد، اما تمام درختان بلندمازوي مورد مطالعه 
  . در هر سه سال بذر توليد كردند) اصله

 1390و  1389، 1388هاي  رو در سال در پژوهش پيش
درخت  27، )درصد كل درختان 5/77(درخت  31بترتيب 

درصد كل  5/67(درخت  27و ) درصد كل درختان 5/67(
ن تراكم بذر توده در سال بذري كمتر از ميانگي ،)درختان

اين مقدار در جنگل داربادام  .متناظر آن توليد كرده بودند
، )درصد كل درختان 80(درخت  32براي برودار بترتيب 

 65(درخت  26و ) درصد كل درختان 60(درخت  24
شناسي ملي ايران براي  ، در باغ گياه)درصد كل درختان

 20، )رختاندرصد كل د 43(درخت  13بلندمازو بترتيب 
درصد  47(درخت  14و ) درصد كل درختان 67(درخت 

و در جنگل هلو بانه براي برودار در سال ) كل درختان
، 2( بود) درصد كل درختان 5/77(درخت  93معادل  1389

هاي نيز تراكم بذر گونه يهاي خارجپژوهشدر . )21، 3
بعنوان مثال . واره مورد توجه بوده استمهمختلف بلوط 

 11 طيدر آمريكا  Q. rubraپايه  120پايش بذردهي در 
و  1991هاي سال مشخص شد كه) 1996تا  1986(سال 
درصد كل بذر  55(بيشترين سهم را در توليد بذر  1993

ند، درحاليكه در اين بازه زماني، ا هداشت) سال 11توليدي در 
سال بذردهي ضعيف وجود داشت كه مجموع بذر  پنج

 11درصد كل بذر توليدي  10ها فقط لتوليدي در اين سا
در يك در پژوهش ديگري  .)15( شدسال را شامل مي

در مورد  1988و  1987جنگل ثانويه در توكيو طي دو سال 
 اي و بين سالي پايه نوسانات بين، Q. serrataهفت اصله 
در اين پژوهش، دامنه شمار بذر . تأييد شد توليد بذر

كمينه و بيشينه بترتيب ( 246معادل  1987درختان در سال 
كمينه و بيشينه ( 132معادل  1388و در سال ) 309و  63

همچنين ميانگين شمار بذر . بدست آمد) 144و  12بترتيب 
بترتيب  1988و  1987هاي  درختان مورد مطالعه در سال

. )9(با يكديگر داشت  كه تفاوت زيادي بود 3/55و  3/159
شمار بذر تعدادي از  نيز در ايالت ميسوري آمريكا

در فاصله زماني  Lobataeو  Quercusهاي  هاي بخش بلوط
آن مشخص  براساس نتايج شد كهمحاسبه  2007تا  1993
هاي مختلف مطالعه در سال هاي موردبذردهي گونه شد كه

-بيشترين تعداد بذر جمع. ه استنوسانات زيادي داشت

 19875به ميزان  Lobataeهاي بخش  شده در بلوطآوري
به  Quercusهاي بخش  و براي بلوط 2006عدد در سال 

  .)24( بود 1995عدد در سال  12867ميزان 

اي و  پايه  رو نوسانات بين درمجموع، نتايج پژوهش پيش
هاي دشت ارژن  بين سالي را براي گونه برودار در جنگل

نتايج اين پژوهش اطالعات اوليه و  .فارس اثبات كرد
دهد تا در  شناسان قرار مي ار جنگلمفيدي را در اختي

تجديد حيات جنسي  كه مبتني بر هاي احيايي جنگل برنامه
و همچنين ارزيابي توان بالقوه توليد بذر درختان است 
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اجراي . ثمر باشد برودار و بررسي سيكل بذردهي آنها مثمر
هاي مشابه در ساير مناطق جنگلي كشور و  پژوهش

ي بومي، اطالعات كاملتري ها همچنين درمورد ساير بلوط
  . را در اختيار پژوهشگران قرار خواهد داد
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Abstract 

Monitoring of acorn production has fundamental and important role in silviculture and 
provides the valuable information about inherent potential of oaks. In this research, 
acorn production of 40 Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) trees were assessed and 
monitored in Dasht-e Arjan forests, Fars province. Sample trees were selected using 
stratified random sampling method and their acorns were counted on the crown in early 
September, just prior to acorn fall, during three years (2009 to 2011). Furthermore, 
DBH and two diameters of crown were measured in all sample trees. Based on the 
results, poor acorn production (acorn density of 10.1) was observed in 2010 and the best 
one observed in 2011 (acorn density of 24.2). Year of 2009 had intermediate situation 
(acorn density of 13.6). ANOVA analysis showed that there was not significant 
difference between acorn density of diameter classes in 2009 and 2011. Kruskal-Wallis 
analysis showed the same results for 2010. Totally, Individual and annual variation in 
acorn production of Brant`s oak in Dasht-e Arjan forests was confirmed.    

Key words: Acorn, Quercus brantii, Dasht-e Arjan, crown counting.  


