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تولید بذر بلوطهای بومی زاگرس

 و یحیی خداکرمی2 سیدکاظم بردبار،*1مهدی پورهاشمی
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چکیده
، امروزه بنا ب هدالیل مختلف.بذر بلوط همدر تجدید حیات جنگلهای بلوط و همدر تغذیه وحوش نقش مهمی دارد
در این مقاله سعی شده توان تولید.فراوانی پایههای دانهزاد بلوطدر جنگلهای زاگرس بسیار کاهش یافته است
)در دشت ارژن1390  تا1388(  مازودار و ویول)در یک بازه زمانی سهساله،بذر بلوطهای بومی زاگرس (برودار
 تولید،براساس نتایج. داربادام استان کرمانشاه و روستای هلو شهرستان بانهدر استان کردستان ارزیابی شود،فارس
 بهترین شرایط بذردهی مشاهده1389 در سال. پایهها و سالهای مختلف داشت،بذر نوسانهای زیادی بین گونهها
 برخیدرختان تولید بذر قابل توجهی،درحالیکه برخی پایهها فاقد بذر بودند،در یک سال مشخص، همچنین.شد
 بهنظر میرسد بلوطهای زاگرس باوجود مشکالت فراوان هنوز ق ادرند تولید بذر مناسبی داشته،درمجموع.داشتند
.باشند؛ هرچند که عاملهای متعدد محیطی و انسانی بر این توان تأثیر منفی گذاشتهاند
 زاگرس، بذردهی، تولید بذر، بلوط:واژههای كلیدی
Acorn production of Zagros native oaks

M. Pourhashemi 1*, S.K. Bordbar 2 and Y. Khodakarami 3
Abstract
Acorns have important role in regeneration of oak forests and wildlife feeding. Today, the number of
seed-origin oak trees is decreased in Zagros forests due to different reasons. In this paper, we tried to
evaluate the acorn production of Zagros native oaks (Quercus brantii Lindl.; Q. infectoria Oliv.; Q. libani
Oliv.) in Dasht-e Arjan, Fars province, Darbadam, Kermanshah province, and Halou, Kurdistan province
during 2009 to 2011. Based on the results, great variability was observed among species, individuals,
and years. The best acorn production was occurred in 2010. While some individuals had no acorns,
some trees produced a large amount of acorns. Totally, it seems that the Zagros native oaks have
appropriate potential of acorn production despite many problems, although various environmental and
human factors have had negative effects on this potential.
Keywords: Oak, acorn production, seeding, Zagros
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و روی شــاخههای دوســاله قابــل مشــاهده اســت،
مقدمه
نیمــه اول اردیبهشــت ســال  1395و روی شــاخههای
بنیــان تجدیــد حیــات
یکســاله آن ســال بــوده اســت .بنابرایــن ،هرســاله
جنســیدر گونههــای مختلــف
در فصــل بهــار همزمــان دو نــوع بــذر را روی
جنگلــی بــر بــذر اســتوار اســت،
ایــندرختــان میتــوان مشــاهده کــرد :بذرهــای
بنابرایــن تولیــد بــذر همــواره از
مهمتریــن مبانــی دانش جنگلشناســی کمــی بزرگتــر روی شــاخههای دوســاله کــه
محســوب میشــود .تولیــد بــذر مراحــل اولیــه تشــکیل آنهــا از ســال پیــش
ســازوکاری اســت کــه تنــوع و پیچیدگــی آغــاز شــده اســت و بذرهــای کوچکتــر
زیــادی در گونههــای جنگلــی دارد .روی شــاخههای یکســاله کــه ســال آین ـده
بلوطهــا ازجملــهدرختــان جنگلی هســتند تبدیــل بــه بــذر بالــغ و کامــل خواهنــد
کــه از نظــر تولیــد بــذر ویژگیهــای خاصی شــد .از بلوطهــای بومــی زاگــرس ،ویول
دارنــد .بلو طهــا درختانــی تكپایــه ( )Q. libani Oliv.و بــرودار /بلــوط ایرانی
( )Monoeciousهســتند؛ یعنی یکدرخت ()Q. brantii Lindl.در این گروه جای دارند.
اگرچــه تولیــد ســاالنه گلهــای نــر و
بلــوط هم گلهای مــاده دارد و هــم گلهای
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نــر .تمــامدرختــان بلــوط پــس از اینكــه به
درجنگـلهــــای
ســن مشــخصی (بهطــور معمــول  15تــا  25ژنتیکــی آنهاســت و گونههــای مختلــف
زاگــرس ،بــذر بلو طهــا
ســال؛  )USDA, 1974میرســند ،هر ســاله بلــوط هرســاله بــه مقدار کم ،متوســط
بهصــورت ســنتی توســط جوامــع
تعــدادی گل نــر و مــاده تولیــد میكننــد .یــا زیــاد تولیــد گل میکننــد ،امــا
محلــیدر مــواردی هماننــد تغذیــه
بهعبــارت دیگــر ،تولیــد گلدر بلوطهــا حداقــل بخشــی از تغییرات ســاالنه
ماننــد تولیــد بــذر آنها تابــع دوره یا ســیکل تولیــد بــذر تحتتأثیــر عاملهــای دام ،تهیــه نانهــای محلــی و مصــارف
نیســت و فق ـدان تولیــد بــذر یــکدرخــت محیطــی اســت .بهعبــارت دیگــر ،دارویــی اســتفاده میشــود .اکنــون ،این
بلــوط ب هدلیــل ناتوانــی تولیــد گلدر آن نوســانات تولیــد بــذردر بلوطهــا برداشــتها بــدوندرنظــر گرفتــن
درخت نیســت ( .)Olson & Boyce, 1971دردرجــه اول مربــوط بــه عاملهای مســائل جنگلشناســی بلو طهــا
تولیــد بــذردر بلوطهــا دارای پنــج ژنتیکــی اســت ،امــا عاملهــای
هماننــد ســیکل بذردهــی و بنیــه
مرحلــه اســت کــه عبارتنــد از :تشــکیل محیطــی میتواننــد بــر ایــن توانایــی ذاتی
ذاتــیدرخــت انجام میشــود.
گل ،تفریــق ،ظهــور گل ،بــاروری و بلــوغ .تأثیرگــذار باشــند .بســیاری از بلوطهــا
از نظــر م ـدت زمــان بلــوغ بــذر ،بلوطهــا چنــد ســال بــذر کمــی تولیــد میکننــد،
بــه دو گــروه تقســیم میشــوند .گــروه اول ولــیدر فاصلههــای زمانــی نامنظــم بــذر در جنگلهــای زاگــرس ،بــذر بلوطهــا
بلوطهایــی هســتند کــه بلــوغ بــذر آنهــا فراوانــی تولیــد میکننــد .ایــن الگــوی تولید بهصــورت ســنتی توســط جوامــع محلــی
6ماهــه یــا بهاصطــاح یکســاله اســت.در بــذر بهاصطــاح بذردهــی ( )Mastingدر مــواردی هماننــد تغذیــه دام ،تهیــه
ایــن گــروه از بلوطهــا مراحل اولیه تشــکیل نامیــده میشــود .عاملهــای متعــددی بــر نانهــای محلی و مصــارف دارویی اســتفاده
بــذر از ابت ـدای بهــار آغــاز ش ـده و بلــوغ تولیــد بــذر بلوطهــا تأثیرگذارنــد کــه از میشــود .اکنــون ،ایــن برداشــتها بــدون
کامــل بــذردر شــهریورماه همان ســال انجام مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه سرشــت ذاتــی درنظــر گرفتــن مســائل جنگلشناســی
میشــود .از بلوطهــای بومــی زاگــرس ،گونــه ،ســن و قطــردرخــت ،ویژگیهــای بلوطهــا هماننــد ســیکل بذردهــی و بنیــه
مــازودار ( )Quercus infectoria Oliv.آبوهوایــی (ماننــد وقــوع ســرمای دیررس ذاتــیدرخــت انجــام میشــود و ضــروری
در ایــن گــروه جــای دارد .گــروه دوم و بــروز یخبنــداندر ابتــدای بهــار ودر اســت بــا ارزیابــی و پایش تــوان تولیــد بذر
شــامل بلوطهایــی اســت کــه  18مــاه یــا زمــان گلدهــی ،افزایــش رطوبــت هــوادر گونههــای مختلــف بلوط زاگرس و بررســی
بهاصطــاح دو ســال زمــان نیــاز دارنــد تــا زمــان گردهافشــانی و خشــکی تابســتانه) ،موضوعاتــی از قبیــل توانســنجی گونههــا
بــذر آنهــا بــه بلــوغ کامــل برســد.در ایــن ویژگیهــای تــاج درخــت (ســامت ،و پایههــای مختلــف و اثــرات مثبــت و
بلوطهــا مراحــل اولیــه تشــکیل بــذر 14 ،وضعیــت ،همپوشــانی ،ســطح ،فــرم و منفــی عاملهــای اقلیمــی و رویشــگاهی،
تــا  15مــاه پیــش از زمــان بلــوغ بــذر شــکل) ،ویژگیهــای رویشــگاه (ماننــد برنامهریــزی مطلوبــیدر راســتای مدیریــت
انجــام میشــود .بهعنــوان مثــال،در ایــن عاملهــای فیزیوگرافــی ،پســتی و بلنــدی بهینــه منابــع بــذری بلوطهــا انجــام شــود.
ه ـدف اصلــی عم ـده مطالعاتــی کــهدر
بلوطهــا مراحــل اولیــه تشــکیل بــذری کــه و خــاک) و تراکــم تــوده اشــاره کــرد.
تولیــد بــذردر بلوطهــا اولیــن حلقــه جنگلهــای زاگــرس انجــام شــده ،تعییــن
در اواخــر مــرداد  1396بــه بلــوغ رســیده
زنجیــره تجدیــد حیــات جنســی محســوب
شــده و شــناخت ویژگیهــای آن در
گونههــای مختلــف حایــز اهمیــت فراوانــی
اســت .ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضروری اســت
کــه بــذر بلــوط عالوهبــر نقشــی کــهدر
تجدیــد حیــات جنســی ایــن گونــه دارد،
منبــع غذایــی مهمــی بــرای بســیاری از
وحــوش و حیوانــات اهلــی محســوب شـده
(DeGraaf et al., 1992; Edwards et
 )al., 1993ودرصــورت فقـدان یــا کمبــود
آن ،مشــکالت فراوانــیدر زنجیــره غذایــی
این حیوانات ایجاد میشود.
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زیتــوده بــذر بلــوط بــوده اســت.
مرجانــی و همــکاران ()1361در
مــورد بلــوط ایرانــیدر جنگلهای
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد،
صفــری ()1361در مــورد همیــن
گونــه و در همیــن منطقــه و
قربانــی ()1384در مــورد بلــوط ایرانــی
در جنگلهــای اســتان ایــام اطالعاتــی
رادربــاره زیتــوده بــذر بلوطهــا ارائــه
کر دهانــد .یز دانفــر ( )1385در مــورد
ویولدر منطقــه چنــاره مریــوان و پروانــه
و همــکاران ( )1390در مــورد بلــوط
ایرانــیدر جنگلهــای گیالنغــرب اســتان
کرمانشــاه نیــز تولیــد بــذر رادر یــک ســال
مــورد مطالعــه قــرار دا دهانــد.در ایــن مقالــه
بــه ارائــه نتایــج کلــی تولیــد بــذر (شــمار)
بلوطهــای بومــی زاگــرسدر ســه اســتان
کردســتان ،کرمانشــاه و فــارس پرداختــه
خواهد شــد .ایــن اطالعات برگرفتــه از یک
طــرح پژوهشــی میانمـدت بوده که بخشــی
از نتایــج آن پیشازایــن منتشــر شـده اســت
(پورهاشــمی و همــکاران،1391 ،1390 ،
1394؛ .)Pourhashemi et al., 2013

ا گر چه
تو لیـد سـا ال نه
گلهـای نر و مادهدر بلوطها
از ویژگیهـای ذاتـی و ژنتیکـی
آنهاسـت و گونههـای مختلف بلوط
هرسـاله بـه مقـدار کـم ،متوسـط
یـا زیـاد تولیـد گل میکننـد ،امـا
حداقل بخشـی از تغییرات سـاالنه
تولیـد بذر تحتتأثیـر عاملهای
محیطی اسـت.

اقدامها و یافتهها

ایــن پژوهــشدر ســه تــوده جنگلــی
در دشــت ارژن اســتان فــارس ،داربــادام
شهرســتان گیالنغــرب اســتان کرمانشــاه
و روســتای هلــو شهرســتان بانــه در
اســتان کردســتان (شــکلهای  1تــا )5
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شکل  -1بذر مازوداردر جنگلهای بانه (باال) ،ویولدر جنگلهای مریوان (وسط) و بروداردر جنگلهای فارس
(پایین) (عکسها از پریسا پناهی)

شکل  -2تولید بذر ویولدر سال بذردهی فراواندر جنگلهای بلکه بانه ،استان کردستان (عکس از مهدی پورهاشمی)

شکل  -3نمایی از توده جنگلی بلوطدر دشت ارژن
فارس (عکس از علیرضا عباسی)

شکل  -4نمایی از توده جنگلی بلوط داربادام
گیالنغرب ،استان کرمانشاه (عکس از یحیی خداکرمی)

شکل  -5نمایی از توده جنگلی بلوط روستای هلو
شهرستان بانه ،استان کردستان (عکس از مهدی پورهاشمی)

جدول  -1مشخصات مناطق مورد مطالعه
منطقه

عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطحدریا (متر) جهت جغرافیایی غالب میانگین بارندگی ساالنه (میلیمتر) میانگین دمای ساالنه (سانتیگراد)

دشت ارژن

َ ََ29° 37َ 55

َ ََ51° 50َ 29

2200

شمالی

308/6

18/8

داربادام

َ َ 34° 01َ 09

َ ََ46° 25َ 21

1740

شمالی

429/8

22

هلو

َ َ 36° 06َ 03

َ ََ45° 39َ 35

1730

شمالی

685

14/6
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شکل  -6شمارهگذاریدرختان بلوط و اندازهگیری متغیرهای کمی آنها (عکس از علیرضا عباسی)

شکل  -7شمارش تاجی بذردرختان بلوط (عکس از مسعود بیضایینژاد)

شکل  -8شمارش تاجی بذردرختان بلوط (عکس از مسعود بیضایینژاد)
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در مــورد ســه گونــه بــرودار ،مــازودار و
ویول انجــام شــد .مشــخصات مناطق مورد
مطالعــهدر جـدول  1ذکــر شـده اســت.در
دشــت ارژن و داربــادام 40درخــت بــرودار
گزینــش شـدند و طــی ســه ســال ( 1388تا
 )1390تولیــد بــذر آنهــا با اســتفاده از روش
شــمارش تاجــی (شــمارش تمــام بذرهــای
روی تاجدرختان) مشــخص شــد.در استان
کردســتان کــه هــر ســه گونــه بلــوط حضور
داشــتند ،از هــر گونــه 120درخــت انتخاب
شــد .شــمار بــذر مــازوداردر ســال 1388
و شــمار بــذر دو گونــه بــرودار و ویول
در ســال  1389بــه روش مذکــور تعییــن
شـدند .قطــر برابــر ســینه و دو قطــر عمــود
بــر هــم تــاج تمــامدرختــان (بــرای محاســبه
ســطح تــاج) اندازهگیــری شــد .بــا توجــه
بــه اینکــهدرختــان بــا قطرهــای مختلــف و
همچنیــن اندازههــای متفــاوت تــاج ،تولیــد
بــذر متفاوتــی دارنــد ،بــرای اینکــه امــکان
مقایســه تــوان تولیــد بــذردرختــان مختلــف
میســر شــود ،متغیــر تراکــم بــذر (بــذر تولیــد
شـدهدر یــک متر مربع ســطح تاج) محاســبه
شــد .شــکلهای  6تــا  8مراحــل مختلــف
یدهنــد.
پژوهــش را نشــان م 
شــمار بــذردرختــان نمونــه بـهازای هــر
پای ــه و بهتفکی ــک س ــال و همچنی ــن تراک ــم
بـــذردرختـــان نمونـــهدر مناطـــق مـــورد
مطالع ــهدر جــدول  2ارائ ــه شــده اس ــت.
ن پایـــهای
نوســـانهای ســـاالنه و بیـــ 
تولیـــد بـــذر بـــروداردر دشـــت ارژن
فـــارس و داربـــادام اســـتان کرمانشـــاهدر
شـــکلهای  9و  10و نوســـانهای بیـــن
گونــهای و بی ــن پایــهایدر جن ــگل هل ــو
شهرس ــتان بان ــهدر ش ــکلهای  -11ال ــف،
 -11ب و  -11ج ارائـــه شـــده اســـت.
همانطـــور کـــه مشـــاهده میشـــود،
درحالیکـــه برخـــیدرختـــاندر یـــک
ســـال مشـــخص بـــذری تولیـــد نکـــرده
بودنـــد ،برخـــیدرختـــان تولیـــد بـــذر
قابـــل توجهـــیدر همـــان ســـال داشـــتند.
میانگینهـــای تراکـــم بـــذر در
طبقههـــای قطـــری مختلـــف نیـــزدر
جدولهـــای  3تـــا  5آورده شـــده اســـت.

جدول  -2شمار و تراکم بذردرختان نمونهدر مناطق مورد مطالعه
منطقه
دشت ارژن
داربادام
منطقه
هلو

کمینه

بیشینه

شمار بذردرخت

(504/6 )10/2

0

7450

میانگین
(انحرافمعیار)

(273/5 )11/4

0

تراکم بذر

13/6

0

112/1

10/1

0

62/2

شمار بذردرخت

(36 )2/2

0

308

(297/6 )7/4

0

1692

(172 )4/3

تراکم بذر

1/6

0

15

10/7

0

47/1

6/3

عامل

میانگین
(انحرافمعیار)

عامل

میانگین
(انحرافمعیار)

1388

1389

مازودار ()1388

شمار بذردرخت

(158/8 )8

تراکم بذر

9/1

کمینه

کمینه

بیشینه
1385

میانگین
(انحرافمعیار)

(748/2 )15/3

15

24/2

0/4

112/1

0

1132

0

38/1

برودار ()1389

بیشینه

میانگین
(انحرافمعیار)

1390

کمینه

کمینه

بیشینه
4350

ویول ()1389

بیشینه

میانگین
(انحرافمعیار)

بیشینه

کمینه

0

2917

(370/4 )18/9

0

7800

(81/2 )10/6

0

3743

0

278/9

11/3

0

122/7

2/5

0

60/2

1390

1389

1388

100
80
60
40
20
0

ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺬر )ﺷﻤﺎر ﺑﺬر در ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج(

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ﺷﻤﺎره درﺧﺖ

شکل  -9نوسانهای ساالنه تولید بذردرختان نمونه بروداردر دشت ارژن فارس
1390

1389

1388
50
40
35
30
25
20
15
10
5

ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺬر )ﺷﻤﺎر ﺑﺬر در ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج(

45

0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

8

7

6

5

4

3

2

1

ﺷﻤﺎره درﺧﺖ

شکل  -10نوسانهای ساالنه تولید بذردرختان نمونه بروداردر جنگل داربادام استان کرمانشاه
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وي ول )(1389

ﺑﺮودار )(1389

الف

ﻣﺎزودار )(1388

2.0
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺬر )ﺷﻤﺎر ﺑﺬر در ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج(

1.8

0.0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

8

7

6

5

4

3

2

1

ﺷﻤﺎره درﺧﺖ

ب
وي ول )(1389

ﺑﺮودار )(1389

ﻣﺎزودار )(1388
8

6
5
4
3
2
1

ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺬر )ﺷﻤﺎر ﺑﺬر در ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج(

7

0
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
ﺷﻤﺎره درﺧﺖ

ج
وي ول )(1389

ﺑﺮودار )(1389

ﻣﺎزودار )(1388
300
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

0
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

ﺷﻤﺎره درﺧﺖ

شکل  -11نوسانهای ساالنه تولید بذردرختان نمونه گونههای مختلف بلوطدر جنگل هلو شهرستان بانه
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ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺬر )ﺷﻤﺎر ﺑﺬر در ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﺎج(

275

جدول  -3میانگین تراکم بذر بروداردر طبقههای قطریدر دشتارژن فارس
طبقه قطری (سانتیمتر)
52/5-57/49 47/5-52/49 42/5-47/49 37/5-42/49 32/5-37/49 27/5-32/49 22/5-27/49 17/5-22/49 12/5-17/49
میانگین تراکم بذر

28/63

8/05

18/01

15/5

16/76

1/68

2/47

4/91

19/54

تعداددرخت
نمونه

6

6

33

39

21

3

3

3

6

جدول  -4میانگین تراکم بذر بروداردر طبقههای قطریدر جنگل داربادام کرمانشاه
طبقه قطری (سانتیمتر)
12/5-17/49

17/5-22/49

22/5-27/49

27/5-32/49

32/5-37/49

42/5-47/49

میانگین تراکم بذر

9/58

7/63

0/85

6/49

6/36

8/79

تعداددرخت نمونه

15

54

27

18

3

3

جدول  -5میانگین تراکم بذر گونههای مختلف بلوطدر طبقههای قطریدر جنگل هلو بانه
طبقه قطری (سانتیمتر)

مازودار

ویول

برودار

میانگین

تعداددرخت نمونه

میانگین

تعداددرخت نمونه

میانگین

تعداددرخت نمونه

17/5-22/49

---

---

6/97

8

3/37

3

22/5-27/49

6/96

15

7/63

29

1/66

4

27/5-32/49

17/14

31

10/91

30

4/67

19

32/5-37/49

5/39

27

10/47

22

2/75

25

37/5-42/49

7/07

20

13/29

14

0/22

11

42/5-47/49

6/34

16

14/65

7

3/63

22

47/5-52/49

9/01

7

13/47

6

0/39

13

52/5-57/49

0/3

2

5/61

2

1/68

16

57/5-62/49

2/86

2

---

---

0/88

4

67/5-72/49

---

---

71/04

2

---

---

87/5-92/49

---

---

---

---

1/21

3
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نتیجهگیری نهایی و پیشنهادها

مــدت مدیــدی اســت کــه تجدیــد
حیــات جنســی بلوطهــای بومــی
زاگــرس بــهمخاطــره افتــاده و
روزبـهروز نیــز از فراوانــی پایههــای
دانــهزاد بلــوطدر ایــن جنگلهــا
کاســته میشــود .اولیــن پرسشــی کــهدر
مــورد تجدیــد حیــات جنســی بلوطهــای
بومــی زاگــرس بــه ذهــن خطــور میکنــد،
تــوان تولیــد بــذر آنهــا اســت .ایــن پژوهــش
بهخوبــی نشــان داد کــهدرختــان بلــوط
زاگــرس ق ادرنــددر شــرایط ســخت کنونــی
نیــز تولیــد بــذر داشــته باشــند و حتــیدر
ســالهای بذردهــی فــراوان ،مقــدار قابــل
توجهــی بــذر تولید کننــد .هرچنــد عاملهای
مختلــف محیطــی (بــروز خشکســالیهای
متمــادی ،کاهــش نــزوالت آســمانیدر دوره

او لین
پرسشی که در
مو ر د تجدید حیا ت
جنسی بلو طهای بومی
زاگرس به ذهن خطور
میکند ،توان تولید
بذر آنها است.

رویــش ،ضعــف مــواد غذایــی خــاک و غیره)
و انســانی (برداش ـتهای ســنتی ،چــرای دام
وغیــره) بــر تــوان تولیــد بــذر ایــن گونههــا
تأثیــر گذاشــتهاند ،اما هنــوز امیـدواری وجود
دارد کــهدر شــرایط کنونــی نیــز ایــن گونههــا
قـادر بــه تولید بــذر هســتند و میتــوان از این
منابــع بــرای احیــای بخشــی از ایــن جنگلها
مطابــق بــا شــیوهنامههای احیــا اســتفاده کرد.
عالوهبرایـن ،نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد
کـه از نظـر تولیـد بـذر ،نوسـانهای زیـادی
بیـن گونههـا و پایههـای مختلـف بلـوط
جنگلهـای زاگـرس وجـود دارد .پیشازایـن
نیـز برخـی پژوهشـگران به تنـوع تولیـد بذر
در گونههـای مختلـف بلوط اشـاره داشـتهاند

(.)Rose et al., 2012; Koenig & Knops, 2014

ازآنجاییکـه توان تولیـد بذر بلوطهادردرجه
اول به سرشـت ذاتی و ویژگیهای ژنتیکی آنها
مرتبط اسـت ،بروز نوسـانهای بین گونهای و
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بین پایهای اشارهشـده دور از ذهن نبود؛ البته
نقـش عاملهـای محیطـی نیـز نبایـد نادیده
گرفته شود.
بررسـی نوسانهای سـاالنه تولید بذردر
دشـت ارژن فارس و داربادام کرمانشاه نشان
داد کهدر بین سـه سـال مورد مطالعه ،سـال
 1389را میتـوان بهعنـوان سـال بذردهـی
فـراوان برودار محسـوب کرد.در این سـال،
تولیـد بـذر برودار بهطور محسوسـی بیشـتر
از دو سـال دیگـر بـود.در جنـگل هلـو بانه
نیـز هرچنـد امـکان مقایسـه بیـن سـالها
فراهـم نبود ،امـا زیاد بـودن میانگیـن تراکم
بذردرختان بروداردر سـال )11/3( 1389
را میتـوان دلیلـی بر سـال بذردهـی فراوان
در این منطقه دانسـت.
در انتهـا ،بهعنـوان پیشـنهاد میتـوان
ضـرورت پایـش تولید بـذردرختـان بلوط
در بازههـای زمانـی طوالنیتـر ،شناسـایی
درختـان مـادری و بررسـی تـوان تولید بذر
بلوطهـای زاگـرس در سـایر اسـتانها و
تودههـای جنگلـی مختلـف را بیـان کـرد.
ضـرورت تدویـن شـیو هنامه مدیریـت
برداشـتهای سـنتی بـذر بلوط نیـز از دیگر
الزامهـای قابـل ذکـر اسـت کـه باید توسـط
نهادهـای مربوطـه انجـام شـود.
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