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بررسی ٍضؼیت زادآٍری طبیؼی در تَدُّای بلَط سیاُ
( )Quercus macrantheraدر ضرایط فیسیَگرافی هختلف در جٌگلّای ارسباراى
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ٍاشُّای کلیذی :بلَط سیاُ ،زادآٍری طبیؼی ،جٌگل ارسباراى
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هقذهِ
سًٍذ تخشیب جٌگلّا دس اثش ػَاهل گًَاگَى ،سبب اص بیي
سفتي گًَِّای با اسصش جٌگلی ضذُ است .بٌابشایي ًگشش بِ
جٌگل اص دیذگاُ تَسؼِ پایذاس ،لضٍم حفظ گًَِّای جٌگل سا
بِ ػٌَاى رخیشُ طًتیکی دس اٍلَیت قشاس هیدّذ ( .)12یکی اص
اّذاف اصلی هذیشیت هٌابغ طبیؼی ،تذاٍم صادآٍسی دس
بَمساصگاىّای طبیؼی است .صادآٍسی طبیؼی اص هْنتشیي
ػَاهل هؤثش بش بقا ٍ پایذاسی جٌگلّای طبیؼی تلقی هیضَد.
بٌابشایي بشسسی ٍ ضٌاخت ػَاهل هؤثش بش سًٍذ استقشاس صادآٍسی
گًَِّای جٌگلی دس ضٌاخت بْتش هشاحل هختلف تَالی ایي
بَمساصگاى هْن یاسیگش خَاّذ بَد .کاّص صادآٍسی گًَِّا
بِ ٍیظُ گًَِّای اصلی دس جٌگلّا کِ بِ هذت طَالًی تحت
تأثیش دخالتّای اًساًی قشاس گشفتِاًذ ،اص تْذیذات هْن است
( .)3هطالؼِ صادآٍسی دسختاى بشای دسک بْتش فشآیٌذّا ٍ
الگَّای احیای طبیؼی جٌگل بسیاس ضشٍسی است .صادآٍسی
طبیؼی دسختاى ضاهي تذاٍم حیات ٍ پایذاسی دائوی جٌگل
است .اّویت صادآٍسی طبیؼی دس تضویي آیٌذُ جٌگل ٍ
استوشاس آى است ٍ کسب اطالػات دس هَسد صادآٍسی طبیؼی
اّویت صیادی داسد ( .)14جٌگلّا جضٍ هٌابغ طبیؼی تجذیذ
ضًَذُاًذ صیشا داسای تَاى تجذیذ حیات ّستٌذ .بِ ایي تشتیب
ػذم استقشاس صادآٍسی سبب بِ خطش افتادى پایذاسی ٍ استوشاس
جٌگل خَاّذ ضذ .بٌابشایي بذٍى ضک صادآٍسی جٌگل یکی اص
هْنتشیي جٌبِّای هذیشیت پایذاس جٌگلّا است کِ بایذ
تَجِ بِ آى دس اٍلَیت طشحّای جٌگلذاسی قشاس گیشد (.)17

صادآٍسی طبیؼی فشایٌذی است کِ اص هشاحل هختلف تطکیل
ضذُ است ٍ اختالل دس ّش هشحلِ هٌجش بِ ًبَد هَفقیت دس
صادآٍسی کلی جٌگل خَاّذ ضذ .ػَاهل هحیطی هختلفی بش
ساختاس صادآٍسی گًَِّا حتی دس هقیاع هکاًی کَچک
تأثیشگزاس ّستٌذ .بٌابشایي بِهٌظَس استقشاس صادآٍسی هَفق دس
اساضی دس حال تخشیب ٍ کوک بِ صادآٍسی گًَِّای هْن
دسختی دس هٌطقِ ،ضٌاخت صادآٍسی طبیؼی ٍ سٍابط بیي ػَاهل
هختلف هحیطی ٍ بَضٌاختی تأثیشگزاس بش فشآیٌذ آى بسیاس هفیذ
خَاّذ بَد ( .)11ػَاهل هتؼذدی بش تَلیذ جست ٍ ساختاس
جستگشٍُ تأثیش گزاسًذ کِ اص هْنتشیي آًْا ضاهل گًَِ ،سي،
ػَاهل فیضیَگشافی ،ػَاهل خاکی ،استفاع قطغ ،ػَاهل اقلیوی
ٍ آتصسَصی است ( .)17بشسسی فاکتَس بقای جٌگل یؼٌی
صادآٍسی طبیؼی ّوَاسُ بایذ هَسد تَجِ قشاس گیشد ،بِطَسی کِ
بشسسی هیضاى استقشاس صادآٍسی طبیؼی یکی اص هؼیاسّایی جْت
اسصیابی هَفقیت طشحّای جٌگلذاسی هیباضذ (.)12
اگشچِ گًَِّای جٌگلی اص ًظش سًٍذ صادآٍسی هتٌَعاًذ اهّا
فشایٌذّای تخشیب ٍ سضذ آًْا هطابِ است ٍ دس ًتیجِ تؼییي
دقیق فشایٌذّای صادآٍسی دس چٌذ جٌگل هیتَاًذ بشای سایش
جٌگلّا دس هَاسد هطابِ کاسبشد داضتِ باضذ .بِایي تشتیب
هسألِ صادآٍسی جضٍ هْنتشیي هسایل پشٍسش جٌگل ٍ
جٌگلذاسی است ٍ آگاّی اص ٍضؼیت تجذیذحیات طبیؼی
هیتَاًذ دس احیای ساختاس ٍ تشکیب تَدُ ًقص بسیاس هْوی
ایفا کٌذ ( .)11،10بشسسی صادآٍسی گًَِّای جٌگلی اص
هْنتشیي چالصّای هذیشیتی ٍ بَمضٌاختی اص اّویت صیادی
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چکیذُ
زادآٍری طبیؼی ضاهي بقای تَدُّای جٌگلی ٍ تَسؼِ پایذار جٌگل است .هطالؼِ حاضر بِهٌظَر بررسی ٍضؼیت زادآٍری
طبیؼی در تَدُّای بلَط سیاُ ( )Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.در هٌطقِ حفاظت ضذُ ارسباراى اًجام ضذ.
فراٍاًی زادآٍریّای داًِزاد ٍ ضاخِزاد در قطؼات ًوًَِ هربؼی بِهساحت یک ّکتار ( 111×111هتر) در رٍیطگاُ ایي گًَِ ٍ در
سِ طبقِ ارتفاػی  1611 -1551 ٍ 1411 -1611 ،1211 -1411هتر باالتر از سطح دریا ٍ در ّر ارتفاع سِ قطؼِ ًوًَِ
اًذازُگیری ضذ .کالسِّای بررسی فراٍاًی زادآٍری در سِ گرٍُ ضاهل ًًَْال با ارتفاع کوتر از  31ساًتیهترًْ ،ال با ارتفاع
 31 -131ساًتیهتر ٍ ًْال با ارتفاع بیطتر از  131ساًتیهتر بِ تفکیک هٌطأ زادآٍری ضاهل داًِزاد ٍ ضاخِزاد ٍ ًَع گًَِ ثبت
ضذً .تایج ًطاى داد کِ زادآٍری داًِزاد ٍ ضاخِزاد در گرٍُ ًْالّای با ارتفاع بیطتر از  131ساًتیهتر دارای بیطتریي فراٍاًی ٍ
ارتفاع  1411 -1611هتر باالتر از سطح دریا دارای بیطتریي درصذ فراٍاًی زادآٍری کل گًَِّا بَدّ .وچٌیي با افسایص ارتفاع از
فراٍاًی زادآٍری ضاخِزاد کن ٍ بِ فراٍاًی داًِزاد افسٍدُ هیضذّ .وچٌیي فراٍاًی زادآٍری داًِزاد ٍ ضاخِزاد در داهٌِّای
ارتفاػی هختلف از سطح دریا ،گرٍُّای هختلف زادآٍری ٍ گًَِّای هختلف بر اساس تجسیِ ٍاریاًس دٍ طرفِ دارای اختالف
هؼٌیدار بَدًذ .براساس ًتایج حاصل از هطالؼِ حاضر هیتَاى گفت کِ هیساى دسترسی بِ تَدُّای جٌگلی ٍ افسایص هیساى
تخریب تَسط اًساى ٍ دام از فراٍاًی زادآٍری گًَِّا کاستِ ٍ زادآٍری ضاخِزاد را گسترش هیدّذ ،در حالیکِ با افسایص
ارتفاع از سطح دریا ٍ کاّص دسترسی ،هیساى زادآٍری داًِزاد افسٍدُ خَاّذ ضذ .بٌابرایي قرق کردى ٍ اقذاهات حفاظتی هیتَاًذ
با کاّص تخریب ػرصِ ،بِ زادآٍری طبیؼی داًِزاد کوک کٌذ.

بررسی وضعیت زادآوری طبیعی در تودههای بلوط سیاه ( )Quercus macrantheraدر شرایط فیزیوگرافی مختلف در 2 .............................................................

منطقه مورد مطالعه

جنگلهای ارسباران به گزارش پایگاه اطالع رسانی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور با مساحت
 311818هکتار جزء محدودترین مناطق رویشی کشور
محسوب میشوند .این منطقه جنگلی در شمال غرب کشور و
در ارتفاعات جنوبی حوضه رودخانه ارس قرار گرفته است
(شکل  .)3گونههای ممرز ،کرب ،کیکم ،بلوط سفید ،بلوط
سیاه و گیالس وحشی از عمده گونههای درختی این منطقه
محسوب میشوند ( .)3در این منطقه دو گونه بلوط سفید
 Quercus petraeaو بلوط سیاه Quercus macranthra
 Fish.et Meyیافت میشود ( .)22پژوهش حاضر در
رویشگاههای بلوط سیاه در حوزه کلیبرچای وسطی در
شهرستان کلیبر در استان آذربایجان شرقی انجام شد.
آمار  32ساله ( )3119-3192ایستگاه هواشناسی کلیبر
نشان میدهد که متوسط بارندگی سالیانه منطقه 121/3
میلیمتر در سال است .باالترین میانگین درجه حرارت سالیانه
 31/2سانتیگراد ( )3189و پایینترین میانگین 33/2
سانتیگراد ( )3192بوده است .متوسط دمای سالیانه 32/22
سانتیگراد است .ضریب خشکی دومارتن نیز  21/82محاسبه
شد و منطقـه اقلیم مدیترانهای دارد .از نظر زمینشناسی
متعلق بـه دوران سوم بوده و قسمت عمده سنگشناسی آن را
واحدهای آهکی و آذرین تشکیل میدهند .بهطورکلی خاک در
نقاط جنگلی عمدتاً از نوع خاک قهوهای جنگلی و خاک
قهوهای آهکی است (.)2
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مواد و روشها
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برخوردار است و بررسی و شناخت دقیق شرایط مختلف
محیطی و در ایجاد و توسعه زادآوری بسیار مهم است (.)31
محققان این موضوع را از جنبههای مختلفی بررسی کردهاند از
آن جمله :حسینی و همکاران ( )9خصوصیات کمی و کیفی و
همچنین اثرات تغییرات ارتفاع از سطح دریا بر زادآوری گونه
بلوط را در جنگلهای استان ایالم بررسی کردند و نشان دادند
که بیشترین تراکم زادآوری در طبقه ارتفاعی  2222متر بود.
سلیمانی و همکاران ( )31تأثیر عوامل فیزیوگرافی شامل ارتفاع
از سطح دریا ،شیب ،جهت و شکل زمین را بر ساختار جست
گروههای گونه برودار در استان کرمانشاه بررسی کرده و نشان
دادند که با افزایش ارتفاع تعداد جستها کاهش مییابد.
مهدوی و همکاران ( )33زادآوری طبیعی گونه بلوط ایرانی و
سایر گونههای چوبی را در ارتباط با فیزیوگرافی و خاک در
منطقه حفاظت شده در استان ایالم مورد پژوهش قرار دادند.
در مطالعه آنها زادآوری دانهزاد و شاخهزاد بلوط در جهتهای
جغرافیایی و طبقات ارتفاع از سطح دریا اختالف معنیدار نشان
داد .حیدری و همکاران ( )6نیز وضعیت زادآوری طبیعی گونه
بلوط ایرانی را در ناحیه رویشی زاگرس بررسی کرده و نشان
دادند که زادآوری دانهزاد و شاخهزاد این گونه در شرایط
گروههای بومشناختی مختلف تفاوت معنیداری داشتند و با
شرایط مختلف محیطی شامل جهت دامنه و ارتفاع از سطح
دریا رابطه همبستگی مثبت نشان دادند .بررسی انتشار بذر و
استقرار طبیعی زادآوری جنسی گونههای بلوط ایرانی ،بنه و
کیکم در جنگلهای ارسباران توسط حسینی ( )8نشان داد که
نوع گونه و اندازه بذر و درصد شیب در انتشار بذور تأثیر دارند.
بررسی زادآوری جنسی گونههای جنگلی و ارتباط آن با برخی
عوامل بومشناختی در چهار منطقه رویشی جنگلی بلوط غرب
در استان ایالم توسط نجفیفر ( )31نشان داد که تغییرات
فیزیوگرافی و توپوگرافی تأثیرات قابل توجهی به فراوانی
زادآوری گونههای مورد بررسی داشت .حیدری و همکاران ()1
با هدف بررسی زادآوری بلوط در ارتباط با عوامل محیطی در
منطقه حفاظت شده تالرنگ در شمال استان ایالم نشان دادند
که زادآوری گونه مورد مطالعه با عوامل ارتفاع از سطح دریا،
جهت دامنه ،همبستگی مثبت و اختالف معنیداری را نشان
دادند .نظرپور فرد و همکاران ( )31ارتباط بین تاج پوشش،
جهت دامنه و شیب را بر استقرار زادآوری در جنگلهای
زاگرس درمنطقه کوهدشت مورد بررسی قرار دادند و نشان
دادند که میزان زادآوری دانهزاد در منطقه بسیار کم بود.
پراساد و همکاران ( )31با بررسی اثرات تغییرات ارتفاع
و جهت جغرافیایی بر تخریب تودههای بلوط
( )Q. leucotrichophoraدر هیمالیا نشان دادند که
رژیمهای مختلف تخریب در تمام دامنههای ارتفاعی و

جهتهای شمالی و جنوبی وجود داشت اما در ارتفاعات میانی
و پایینی بیشتر بود.
تنوع زیستی پوشش گیاهی سبب شکلگیری زیستکره
ارسباران با گونههای مهم انحصاری شده است که یکی از این
گونههای با ارزش گونه بلوط سیاه Quercus macranthera
است .جنس بلوط ( )Quercusاز خانواده  Fagaceaeبوده و
این خانواده دارای هشت جنس و  322گونه در دنیاست که
جنس بلوط با  622گونه بزرگترین جنس را تشکیل میدهد
( .)9بنابر اهمیت فراوان این گونه ارزشمند و زادآوری طبیعی
آن ،مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت زادآوری طبیعی
گونههای مختلف درختی در تودههای بلوط در دامنههای
ارتفاعی مختلف در منطقه ارسباران انجام شد.

] [ DOI: 10.29252/ifej.6.12.1

بومشناسی جنگلهای ایران سال ششم /شماره دوازدهم /پاییز و زمستان 3 ........................................................................................................................ 9317

روش کار

شاخه زاد

نتایج و بحث
نتایج نشان داد که در تودههای مورد مطالعه ،زادآوری
گونههای بلوط سیاه ،کرب ،ممرز ،فندق ،آلوچه وحشی ،سیب
جنگلی و گردو مشاهده شد .بررسی کلی زادآوری گونهها در
مجموع هر سه گروه زادآوری نشان داد که زادآوری دانهزاد در
دامنه ارتفاعی سوم برای همه گونهها بیشتر از شاخهزاد بود و
زادآوری شاخهزاد بلوط سیاه ،ممرز در  9011 -9011متر و
کرب در ارتفاع  9011 -9011متر دارای بیشترین فراوانی
بودند (شکل .)0
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Figure 2. Frequency percentage of all species regeneration
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بهمنظور بررسی زادآوری گونه بلوط سیاه و گونههای
درختی همراه در جنگلهای ارسباران ،با جنگل گردشی ،سه
رویشگاه از این گونه را در سه طبقه ارتفاعی شامل
 9011 -9011 ،9011-9011و  9011 -9581متر باالتر از
سطح دریا انتخاب شد .در هر دامنه ارتفاعی سه قطعه نمونه
مربعی شکل به مساحت یک هکتار (911×911متر) پیاده شد.
در هر قطعه نمونه فراوانی زادآوری (تعداد در هکتار) بهتفکیک
نوع گونه ،منشأ زادآوری (شامل دانهزاد و شاخهزاد) و در سه
گروه شامل نونهال با ارتفاع کمتر از  31سانتیمتر ،نهال با
ارتفاع  31-931سانتیمتر و نهال با ارتفاع بیشتر از 931
سانتیمتر بهصورت صد درصد شمارش و ثبت شد .نرمال
بودن دادهها با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی و سپس
تجزیه و تحلیل دادهها بهمنظور بررسی معنیداری اختالف
میانگینها ( )p≤1/19در طبقات ارتفاعی مختلف و گروههای

مختلف زادآوری بر حسب نوع گونهها با استفاده از روش
آماری تحلیل واریانس دو طرفه با استفاده از آزمون Tukey
در محیط نرمافزار  SPSS 16انجام شد.
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Figure 1. The location of the study area
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گروههای زادآوری و نوع گونههای مختلف منطقه و همچنین
اثرات متقابل این عوامل معنیدار بود (( )p ≤0/01جدول .)1

آزمون تجزیه واریانس دو طرفه نشان داد که اختالف بین
فراوانی زادآوری دانهزاد در دامنههای ارتفاعی مختلف ،در بین

جدول  -1تجزیه واریانس دو طرفه فراوانی زادآوری دانهزاد با عوامل فیزیوگرافی محیطی

دامنه ارتفاعی سوم ( 1000-1230متر) بیشترین زادآوری
دانهزاد و دامنه ارتفاعی دوم ( 1400-1000متر) بیشترین
زادآوری شاخهزاد را داشتند ( شکل .)4

نتیجه بررسی گروههای زادآوری در رویشگاه مورد مطالعه
نشان داد که زادآوری دانهزاد تنها در گروه نهالهای با ارتفاع
بیشتر از  150سانتیمتر و شاخهزاد در هر دو گروه نهال با
ارتفاع  50 -150سانتیمتر و نونهال کمتر از  50سانتیمتر،
بیشترین فراوانی را نسبت به دانهزاد داشتند (شکل .)5
شاخه زاد
f

دانه زاد

e

< 50

شکل  -5درصد فراوانی گروههای زادآوری کل گونهها

Figure 3. Frequency percentage of all regeneration groups

بررسی فراوانی زادآوری شاخهزاد در دامنههای ارتفاع از
سطح دریا ،گروههای مختلف زادآوری و نوع گونه نشان داد
که اثر متقابل ارتفاع گروههای زادآوری و اثرات متقابل سه

عامل معنیدار نبود و در بقیه موارد عوامل مورد بررسی اثرات
معنیداری بر فراوانی زادآوری شاخهزاد در منطقه داشتند
(جدول .)4

جدول  -4تجزیه واریانس دو طرفه فراوانی زادآوری شاخهزاد با عوامل فیزیوگرافی محیطی
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Table 2. Two-way ANOVA of coppice regeneration frequency in environmental physiographic factors
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
منبع
Sig.
F
**0/000
31/11
192521/19
4
590104/52
ارتفاع
**0/001
12/13
14109/90
4
143359/20
گروه زادآوری
**0/000
149/41
301144/52
5
1303101/14
نوع گونه
0/119ns
1/991
1149/13
4
50992/92
ارتفاع –گروه زادآوری
**0/000
54/99
153129/95
3
012949/04
ارتفاع – گونه
*0/042
4/11
10129/94
0
91159/05
گروه زادآوری -گونه
0/434ns
1/31
0100/90
10
01009/31
ارتفاع-گروه زادآوری -گونه
5221/55
9
54954/00
خطا
44
3240400/00
کل
 :nsبدون تفاوت معنیدار :* ،معنیدار در سطح  :** ،0/03معنیدار در سطح 0/01
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Table 1. Two-way ANOVA of standard regeneration frequency in environmental physiographic factors
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
منبع
Sig.
F
**0/014
1/33
14301/05
4
43154/00
ارتفاع
**0/000
04/05
105414/00
4
400342/15
گروه زادآوری
**0/000
414/02
530410/11
5
1009442/55
نوع گونه
**0/002
0/21
11540/05
4
43504/31
ارتفاع –گروه زادآوری
**0/000
13/29
40435/99
3
154409/90
ارتفاع – گونه
**0/004
9/93
10339/12
0
99533/03
گروه زادآوری -گونه
*0/042
5/12
3491/94
10
34919/11
ارتفاع-گروه زادآوری -گونه
1004/23
9
14925/01
خطا
44
549143/00
کل
 :nsبدون تفاوت معنیدار :* ،معنیدار در سطح  :** ،0/03معنیدار در سطح 0/01
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Figure 4. Frequency percentage of all regeneration in all altitudes
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براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،با افزایش ارتفاع از
سطح دریا زادآوری دانهزاد بهطور معنیداری بیشتر شد در
حالیکه در ارتفاعات پایینتر زادآوری شاخهزاد فراوانی
بیشتری را نشان داد .این موضوع با مطالعات حسینی و
همکاران ( ،)1مهدوی و همکاران ( )99و حیدری و همکاران
( )7مطابقت دارد .یکی از دالیل افزایش فراوانی زادآوری
درخت بلوط بهدلیل بذر سنگین آن است که در صورت حضور
درختان مادری قادر به رشد در پناه آنها در مرحله اولیه زندگی
و به دلیل سرشت سایهپسندی نونهالهای این گونه خواهند
بود و از طرفی دیگر شرایط جوانهزنی بذرها و تشکیل
نهالهای دانهزاد میتواند جهت دامنه باشد .بهطوریکه اغلب
دامنههای شمالی به دلیل وجود نور و رطوبت کافی سبب
افزایش تراکم زادآوری دانهزاد خواهد شد ( .)7،1اثر جهت
دامنه در شیبهای شمالی بر زادآوری گونه بلوط در برخی از
مطالعات مؤثر شناخته شده است ،بهطوریکه در شیبهای رو
به شمال در نیمکره شمالی بهدلیل تبخیر و تعرق کمتر و
شرایط گرمتر محیطی ،خاک عمیقتر ،دارای مواد آلی بیشتر و
رطوبت بیشتری خواهد بود ( .)6در مطالعه حاضر نیز دالیلی
همچون عدم دسترسی و تخریب انسانی در ارتفاعات باالتر و
همچنین شرایط مناسبتر رطوبتی و حرارتی امکان حضور
زادآوری دانهزاد بیشتر فراهم شده است .ازآنجا که جنگلهای
ارسباران نیز اغلب دارای جهت دامنه شمالی و شمال شرقی
هستند این موضوع میتواند دلیلی بر تراکم باالی زادآوری
باشد که الزم است در پژوهشهای آینده مورد بررسی دقیق
قرار گیرد.
تولید بذر و جست روش مورد استفاده بلوطها برای
زادآوری است .اگرچه تقریباً تمامی گونههای بلوط تا حدودی
به هر دو نوع زادآوری وابسته هستند اما میزان وابستگی به هر
روش متفاوت است .حتی در بین پایههای یک گونه نیز با
توجه به رویشگاه و رژیمهای آشفتگی موجود ،روشهای
زادآوری متفاوت است ( .)95بلوط قادر به زادآوری به دو
صورت شاخهزاد و دانهزاد است .زادآوری دانهزاد ،جنسی و

حاصل از بذر و زادآوری غیرجنسی شاخهزاد بهدلیل توانایی
گونههای مختلف بلوط در تولید پاجوش حاصل میشود .اگر
منطقهای دچار تخریب و دستخوردگی شود این نوع زادآوری
نسبت به تولیدمثل جنسی از طریق بذر ،وسیله مناسبتری
برای بقای گونههای چوبی بهشمار میرود (.)5،6
همبستگی منفی بین میزان تاج پوشش و زادآوری
شاخهزاد سبب می شود که در صورت باز شدن تاج پوشش و
وجود نور شدید و حرارت باال ،جوانههای نهفته فعال شده و
جستدهی آغاز شود ( )7که این امر در ارتفاعات پایینتر
بدلیل دسترسی به روستاها و تخریب انسانی و دام امری
اجتنابناپذیر است ،بهنظر میرسد که این شرایط در منطقه
مورد مطالعه حاضر نیز حاکم باشد.
ترکیب گونهای در بخش زادآوری در منطقه مورد مطالعه
حاضر با ترکیب آشکوب درختی جنگل مطابقت داشت .به این
ترتیب که در ارتفاعات پایینتر زادآوری گونههای بلوط سیاه و
کرب دارای بیشترین فراوانی بود و با افزایش ارتفاع ،گونههای
بلوط سیاه و ممرز دارای بیشترین فراوانی زادآوری بودند که با
تیپ درختی منطقه کامالً مطابقت داشت .این موضوع بر
اساس نظر امیری و همکاران ( )3نشاندهنده پتانسیل منطقه
از نظر تنوع زیستی است زیرا کاهش تنوع زیستی در جنگل به
دلیل کاهش تنوع گونهای و افزایش زادآوری گونههای
ناخواسته و غیر اصلی به جای استقرار زادآوری گونههای غالب
اتفاق میافتد .بنابراین حضور زادآوری گونههای اصلی در
آشکوب زادآوری نشاندهنده غنی بودن منطقه از نظر تنوع
زیستی است.
با افزایش ارتفاع از سطح دریا از تعداد زادآوری شاخهزاد
کاسته و بر تعداد فراوانی دانهزاد افزوده میشود این موضوع
نشان از تعداد زیاد قطع توسط مردم در ارتفاعات پایینتر و در
مقابل ،شرایط سخت توپوگرافی و عدم دسترسی و قطع کمتر
در ارتفاعات باالتر است .از طرف دیگر با کاهش دسترسی و
کاهش تخریب خاک ،شرایط استقرار بذور بهمنظور رشد و
تبدیل شدن به نهال دانهزاد فراهم خواهد شد (.)8
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این مقدار تأمین کننده نیازهای مردم منطقه نباشد و به
،تخریبهای شدیدتر منجر شود نتیجه معکوس خواهد داشت
مانند آنچه در ارتفاعات پایین منطقه مورد مطالعه حاضر اتفاق
 زادآوری دانهزاد که، بنابر نتایج مطالعه حاضر.افتاده است
منجر به ایجاد جنگلی دانهزاد نیز خواهد شد در ارتفاعات باال
از یک طرف با دور ماندن از عوامل مخربی همچون دسترسی
انسانها و دامها و از طرف دیگر با قرار گرفتن بذور در پناه
 از این رو در ارتفاعات. فراوانی بیشتری داشت،درختان مادری
پایین نیز باید مناطق مستعد زادآوری شناسایی و با قرق کردن
مناسب در اولویت حفاظت قرار گیرند تا با استقرار نونهالها و
نهالهای دانهزاد و ایجاد بستری برای زادآوری طبیعی در
عرصه و در عین حال صرفهجویی در هزینههای مالی و نیروی
انسانی به احیای تودههای بلوط سیاه ارسباران و جایگزین
.شدن تودههای دانهزاد به جای شاخهزاد کمک شود

از طرف دیگر دو پارامتر کمی شامل تراکم و سطح مقطع
.)4( درختان در استقرار زادآوری گونه بلوط مطرح شده است
 نونهالها افزایش مییابند اما برای تبدیل،در تودههای متراکم
شدن به نهالهای بلندتر مستلزم باز شدن تاج پوشش و ورود
 همچنین زمانیکه سطح مقطع درختان زیاد شود.نور است
تعداد فراوانی زادآوری طبیعی کم خواهد شد؛ زیرا تراکم و
سطح مقطع بر کیفیت نور رسیده به کف جنگل اثر گذاشته و
 این.به تبع آن بر کیفیت حضور زادآوری مؤثر خواهد بود
.موضوع در منطقه مورد مطالعه قابل بررسی میباشد
از طرف دیگر رژیمهای تخریب و بهرهبرداری از جنگل
)5،66( عامل مؤثر دیگری بر فراوانی زادآوری معرفی شدهاند
بهطوریکه سطح برداشت متوسط در تودههای جنگلی سبب
اثرات مثبت بر تجدید حیات گونه بلوط خواهد شد و به بهبود
و حفاظت طبیعی از سالمت جنگل کمک خواهد کرد اما اگر
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Abstract
Natural regeneration ensures the survival of forest stands and sustainable forest
development. The present study was conducted to investigate the natural regeneration of Persian
oak (Quercus macranthera fisch. & C.A.Mey. Ex Hohen) stands in Arasbaran protected forest.
Measurement of the frequency of standard and coppice regenerations was carried out in onehectare square plots (
×
m) in the habitat of this species in three levels of elevation
including
,
and
m above sea level ( sampling plot in each
altitude). The frequency classes were recorded in three groups: seedling (height≤ cm), small
sapling with a height between cm and large sapling with a height more than
cm
differentiated by regeneration source, including standard and coppice regeneration and species
name. The results showed that the both of standard and coppice regenerations were the most
frequency in large sapling with a height of more than
cm. The altitude of
m a.s.l
had the most frequency percentage in all species regeneration. In addition, with increasing
altitude, the amount of coppice regeneration decreased and the frequency of standard
regeneration increased. The frequencies of standard and coppice regenerations have significant
difference according to two-way ANOVA at different altitudes, different groups and different
species. Based on the results of this study, the access to the forest stands and the increase in the
destruction by humans and livestock reduces the frequency of species regeneration and expands
the coppice regeneration. As the altitude increases and the access reduce, the amount of standard
regeneration will increase. Therefore, conservation activities can help to reduce the degradation
of the natural regeneration area.
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