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 مقدمه

كننده  ها در اثر كاهش نگران ن اکوسيستمبه هم خورد
 كشورهاي پيشرفته دنيا را بر آن ها، سطح و كيفيت جنگل

ي و حفاظت بيشتر، سطح داشته است كه با جنگلكار
 و حتي در مواردي دارندهاي خود را ثابت نگه  جنگل

از طرفي در  .)World Bank, 2000(افزايش دهند 
 ايران كه سطح وسيعي از آن داراي آب و هواي كشور

و در نتيجه ) ۱۳۸۱ ،مهدوي (استخشك ونيمه خشك 
جنگل و  ,پذيري دارد هاي شكننده و آسيب  اكوسيستم

بنابراين . استاهميت مضاعفي برخوردار  ي ازپوشش گياه
يريتي علمي و جامع از هاي مد الزم است با اعمال روش

رسانه و  ( و كيفيت اين منابع سطح كننده كاهش نگران
ز او از طرفي با استفاده  شده جلوگيري )١٣٨٠،همكاران

بلند مازو .  مورد تقويت و احيا واقع شودعمليات جنگلكاري
شمال هاي  جنگل صنعتي ارزش  باهاي  هکه يکي از گون

 درصد از حجم گونه ۰/٨ درصد از تعداد و ۷/٧ ، استايران
 .دهد را تشکيل ميا ه جنگلاين هاي درختي 
هاي  در رويشگاهاين گونه حجم هاي اخير       در سال

 و )١٣٨٠، رسانه و همكاران (استطبيعي در حال کاهش 
گسترش آن وجود مشکالت زيادي در سر راه استقرار و 

 بررسي راهكارهاي گسترش تجديد حيات رو از اين. دارد
هاي شمال کشور از اهميت ويژه اي  بلند مازو در رويشگاه

 باالي خطر هزينه و از طرفي با توجه به. استبرخوردار 
لزوم ) ١٣٧٥رسولي، ( به وسيله نهال اين گونهجنگلکاري 

د تاکيد قرار اين گونه مور بررسي راهکارهاي ديگر گسترش
 . گيردمي 

هاي  تحقيق حاضر سعي دارد روش زمينه     در اين 
 يجنگلتوده يك  در بلند مازو را مختلف جنگلكاري با بذر

ترين روش عملي  كند تا مناسب بررسي  بلند مازونيمه باز
جنگلكاري با بذر در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه آن 

 .شودتعيين 
 
 
 

 ها  مواد و روش

 محل انجام تحقيق ) الف

 از حوزه ، قسمتي از جنگل گلپورمورد مطالعهمنطقه     
لحاظ واحدهاي  از است كه  شمال كشور٤٩بخيز شماره آ

، طرح جنگلداري سوردار واتاشان ۲۲۴ پارسل  درمديريتي
 ٥٢  جغرافياييطول (حوزه جنگلداري شهرستان نوراز 

 ٢٨ درجه و ٣٦  جغرافيايي دقيقه شرقي و عرض٣درجه و 
ارتفاع منطقه از سطح درياي آزاد  .دارد قرار )دقيقه شمالي

 ۱۵جهت آن شمالي و شيب آن کمتر از ,  متر۲۴۰‐۲۶۰
 درجه ۱/١٦ منطقه روزانه دمايميانگين . درصد است

 ،متر ميلي ٤/٨٠٣ ميانگين بارندگي ساليانه ،گراد سانتي
 و ٥/١١متوسط حداقل و حداکثر دماي روزانه به ترتيب 

روع اواسط خرداد ش از آنفصل خشك و  است درجه ٧/٢٠
سازمان (ادامه مي يابد )  روز۸۰حدود (تا اوايل شهريور شده و 

بندی   و اقليم منطقه در تقسيم)١٣٨٣هواشناسی کشور، 
 سنگ مادر ).=۸۳/۹۲Q (استاقليمی آمبرژه معتدل مرطوب 

ي بافت لومي رساي جنگلي با   قهوهي و خاك آن آهكمنطقه
ي از نوع درختانكه بر روي آن، است  ۸/۵ ‐ ۲/۵و اسيديته 
 Zelkova(  آزاد،)Quercus castaneifolia (بلند مازو

carpinifolia(، ممرز )Carpinus betulus(،افرا  
 Acer(و افرا پلت ) Acer cappadocicum(شيردار 

velutinum(  آزاد را ‐ و تشكيل تيپ بلوطكنند ميرشد 
 ).۱۳۸۳عرب، علی (داده اند 

 

 اجراي تيمارها) ب

قبل از اجرای تيمارهای جنگلکاری، بذرهايی که برای 
استفاده در تحقيق از درختان سالم و خوش فرم واقع در 
محوطه دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تربيت مدرس 

 و به شدآزمايش  ,جمع آوری شده بودند) شهرستان نور(
 قوه ناميه اين ترتيب مشخص شد که در هنگام کاشت

 کيلوگرم بوده ۶/۹ درصد و وزن هزار دانه آنها ۷۴بذرها 
منظور اجرای تيمارهای جنگلکاری با بذر، به صورت  به. است

 تا ۳۰(مناطق داراي تاج پوشش نيمه باز نقطه از  ۶ تصادفي
هاي  عنوان مركز ماكروپالت به توده)  درصد پوشش۵۰
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در داخل هريک آنگاه .  متر مربعي در نظر گرفته شد۱۰۰۰
 ميكروپالت ٤، هاي چوبي پيكه ها، به وسيله پالت ماکرواز
 ۶برای تيمارهای بذرپاشی و )  متر۴*۴ ( مترمربعي١٦

برای تيمارهای )  متر۴*۱( متر مربعی ۴ميکروپالت 
پالت برای هريک از  ميکرو۲(شد  مشخصبذرکاری 

پالت مشخص شده،  ميکرو۶۰و در نهايت اين ) يمارهات
شايان ذكر است که . شدنده سيم خاردار محصور وسيل هب

ها در تيمارهای بذرپاشی  پالت بيشتر نمودن سطح ميکرو
شده در آزمايش بر اثر خروج  خطای ايجادمنظور کاهش  به

 . پالت، صورت گرفته است بلند مازو از ميکروبذرهای 
، ۱۳۸۱ها در اوايل سال  پالتپس از محصور شدن ميکرو

پاشي به همراه بذرپاشي، بذر( با بذر كاري تيمار جنگل۵
خراش سطحي خاك و بذرکاري به وسيله سيخك كاشت 

صورت تصادفي و  به) متر  سانتي۱۵ و ۱۰، ۵در سه عمق 
راش سطحي خاك با خ .شدها اجرا  منظم در ميكروپالت
اليه كه شد طوري انجام  بههاي دستي  استفاده از چنگك

 .شودير و رو سطحي خاك تا رسيدن به خاك معدني ز
 رديف و با ٦هاي كاشت در  بذرپاشي با استفاده از تخته

 بذر در هر ١٢٠  به تعدادمتري  سانتي٢٠فواصل 
ا استفاده از سيخك ب نيز كاريبذر.  شدانجامميكروپالت 

 ١٥ و ١٠  ،٥ هاي عمقهايي با  چاله و حفر تكاش
 متری  سانتي٢٠ رديف کاشت و با فواصل ٢متر در  سانتي
صورت ) در هر عمق کاشت بذر ۴۰(پالت ر ميکرودر ه
شده، بالفاصله پس از قرار گرفتن بذر هاي حفر چاله. گرفت

به عبارت . و خاك سطحي پر شددر داخل آنها با هوموس 
 بذر در ۲۸۸۰( بذر بلند مازو ۴۳۲۰ در اين آزمايش ,تر ساده

با )  بذر در تيمارهای بذرکاری۱۴۴۰تيمارهای بذر پاشی و 
گلکاری با بذر کاشته شده های مختلف جن ده از روشاستفا
زني  ثر تيمارهاي اجرا شده، نرخ جوانهمنظور بررسي ا به. است

هاي سبز شده تا پايان فصل رويش  ماني نونهال بذرها و زنده
 . مورد مطالعه قرار گرفت) ماه آبان(نخست 

 

 ها  زيه و تحليل دادهتج) ج

ا و مرگ و مير زني بذره  از محاسبه نرخ جوانهپس
هاي اصلي و  تبعيت دادههاي سبز شده در هر مرحله،  نونهال

 Kolmogorovنشده از توزيع نرمال به وسيله آزمو لتبدي
Smirnov   ها براي تجزيه   و بهترين توزيع دادهشدبررسي
 انتخاب )توابع لگاريتمي و آركسينوس ريشه دوم (و تحليل

پس ). Pelosi and Sandifer, 2003 و١٣٨٠کينر، ( شد
بر روش كاشت دار بودن اثر  معنيبررسي ز اين مرحله ا

ها به وسيله آزمون تجزيه واريانس يكطرفه در قالب  داده
 . )١٣٧٧مصداقي، ( شد انجامطرح كامال تصادفي 
ها نيز پس از  دار بودن اثر زمان بر داده براي بررسي معني
يه ، از تجزMauchlyها با آزمون  بررسي كرويت داده

شده در زمان هاي خرد ها در قالب طرح پالت واريانس داده
  .شداستفاده 

 پس دار تشخيص داده شد،  معنياثرهادر مواردي كه اين 
ها به وسيله آزمون  از بررسي همگني واريانس داده

Levene ،ها از آزمون  در صورت همگني واريانس
Duncan از آزمونها همگني واريانسعدم   و در صورت  

Dunnett's T3  هاي مختلف  روشبراي تفكيك اثر
. شد استفاده جنگلكاري با بذر بر ميانگين مقادير مربوط،

ذرها زني ب ابطه آماري بين زمان و نرخ جوانهبراي بررسي ر
ها از توزيع نرمال، از آزمون  نيز پس از اثبات تبعيت داده
هاي ساده و تبديل شده  همبستگي پيرسن در حالت

دار  رين رابطه آماري معنيو به اين طريق، بهت شداستفاده 
هاي  زني بذرها و مرگ ومير نونهال بين زمان و نرخ جوانه

 ذكر است كه شايان. )١٣٨٠کينر، (شده مشخص شد سبز
در تمامي مراحل تجزيه و تحليل اطالعات خطاي نوع اول 

 و )Dytham, 1999( درصد مجاز تشخيص داده شد ٥تا 
دار از حروف  الف معنيور نشان دادن اختمنظ در نمودارها به

 .شدالتين كوچك متفاوت استفاده 

 

 نتايج

  زني بذرها جوانه) الف

زنـي بـذرهاي بلـوط در        نتايج حاصل از بررسي نرخ جوانـه      
دار  دهنده وجود تفاوت معني     هاي مختلف كاشت نشان     روش

). =۸۷/۴۲F=  ،۴ d.f.=  ،۰۰۰/۰p (اسـت بين اين مقـادير     
زني بذرهاي داراي قوه ناميـه       هرين نرخ جوان  بيشترين و كمت  
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متـر و    سانتي۵بلوط به ترتيب در تيمارهاي كاشت در عمق     
 ۴/۰ و   ۲/۲۶بـه ترتيـب بـا مقـادير         (بذر پاشي بـوده اسـت       

 از ايــن نظــر حالــت بينــابيني و ســه تيمــار ديگــر) درصــد
زنـي   نتايج حاصل از بررسي نرخ جوانـه      . )۱شكل  (اند   داشته

 رويـش نخسـت نيـز       هاي مختلف فصل    ماه بذرهاي بلوط در  
 اسـت دار بـين ايـن مقـادير         دهنده وجود تفاوت معني     نشان

)۱۰/۵۵F=  ،۴d.f.= ،۰۰۰/۰p= (,تـوان   طوري كه مـي   به
 بـوده زني بذرها در تير ماه بيشترين مقـدار          گفت نرخ جوانه  

 بـاوجود هاي مرداد، شـهريور و مهـر         و در ماه  )  درصد ۲۴/۴(
، بـا يکـديگر تفـاوت معنـي داري          كاهش ظـاهري ميـانگين    

زنـي را نشـان مـي دهنـد          اند و کمترين نـرخ جوانـه       نداشته
 ).۲شكل (

 
 

 
 )اشتباه معيار±ميانگين (زني بذرها در تيمارهاي مختلف جنگلكاري با بذر   نمودار نرخ جوانه‐ ۱شکل 

 
 

 
 )   شتباه معيارا±ميانگين (زني بذرها در طول فصل رويش نخست   نمودار نرخ جوانه‐ ۲شکل 
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زني بذرهاي بلوط تحت تيمارهاي متفـاوت و در          نرخ جوانه 
 ,هاي مختلف فصل رويش نخست نيز متفاوت بوده است         ماه
پاشـي و   هـاي بذر   تيمار  در شـود كـه مالحظـه مـي        طوري  به

 تـا آخـر تيـر مـاه         ،پاشـي بذر همراه با  خراش سطحي خاک  
بـل  قامـورد مطالعـه     بيشترين بذرهايي که در فصل رويـش        

نرخ  فصل رويش    واخردر ا   و اند  اند، سبز شده   ودهسبز شدن ب  
 .اند كردهزني به كمترين ميزان ممكن نزول  جوانه

متـر نيـز       سانتي ۱۰ و   ۵ هاي  در تيمارهاي کاشت در عمق    

زني بذرها از آغاز فصل رويش تا تير ماه بيشترين           نرخ جوانه 
در  . اسـت  كرده و در مرداد کاهش شديدي پيدا        بودهميزان  

 که در تيمار کاشـت در       شودادامه فصل رويش مالحظه مي      
زني بذرها در سه ماه بعدي به  متر نرخ جوانه  سانتي ۱۰عمق  

 ۵کمترين ميزان خود رسيده و در تيمـار کاشـت در عمـق              
وجود آمدن روند کاهشي از مرداد تا مهر، در          همتر با ب   سانتي
 ).۳شكل ( ماه به کمترين ميزان ممکن نزول کرده است آبان

 
 

 
 )اشتباه معيار±ميانگين ( زني بذرها تحت تيمارهاي مختلف كاشت در طول فصل رويش نخست  نرخ جوانه‐ ۳شكل 

 

وابط درجـه دو و معكـوس   دهنده وجود ر   همچنين نتايج نشان  
زنـي بـذرها و زمـان در تمـامي           دار بين نرخ جوانـه      نزولي معني 

 ).۱ جدول  و۴شكل (تيمارهاي جنگلكاري با بذر است 

 

 
 زني بذرهاي بلوط در طول فصل رويش نخست                 روند تغييرات نرخ جوانه‐ ۴شكل 
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 ♣ زني بذر هاي بلوط با زمان، در فصل رويش نخست  نرخ جوانه نتايج آزمون همبستگي بين‐ ۱جدول 

 R2 F p a b c تابع رگرسيوني روش  کاشت
۲۹۳/۰ معکوس بذرپاشي  ** ۹۱/۴۸  ٠٠٠/٠  ۳۸۶۲/۰‐  ۸۵۴۳/۸۱  ‐‐ 

خراش+ بذرپاشي ۳۹۷/۰ معکوس   ** ۷۳/۷۷  ٠٠٠/٠  ۱۶۷۴/۱‐  ۸۶۲/۲۴۶  ‐‐ 
٥cm ۵۶۳/۰ درجه دو  در عمق کاشت  ** ۲۸/۷۲  ٠٠٠/٠  ۱۴۴۴/۶۴  ۵۶۳۲/۰‐  ۰۰۱۳/۰  
١٠cm ۲۸۰/۰ درجه دو  در عمق کاشت  ** ۷۷/۲۲  ٠٠٠/٠  ۵۴۸۳/۷  ۰۶۰۹/۰‐  ۰۰۰۱/۰  
١٥cm ۱۲۷/۰ معکوس  در عمق کاشت  ** ۴۶/۱۶  ٠٠٠/٠  ۷۷۳۰/۰‐  ۱۶۸/۲۱۱  ‐‐ 

 فرمول تابع رگرسيوني معکوس و درجه دو به تر تيب ♣
x
bay 2cxbxay و =+ معرف وجود رابطه آماري  * *  بوده و عالمت=++

 . است ددرص ٩٩معني دار در سطح احتمال 
 
 شده هاي سبز ماني نونهال زنده) ب

شده هاي سبز نونهال ماني زندهي نرخ نتايج حاصل از بررس
ت در انتهاي فصل رويش هاي مختلف كاش بلوط تحت روش
طور متوسط  دهنده اين واقعيت است كه به نخست، نشان

ه تا انتهاي فصل شدهاي سبز  درصد از نونهال۷۱ تا ۴۲
ماني  داري بين نرخ زنده اند و تفاوت معني رويش زنده مانده

ارهاي مختلف جنگلكاري با بذر هاي بلوط در تيم نونهال
رو  از اين). =۸۵۴/۰F= ،۴ d.f.= ،۵۰۷/۰p(وجود ندارد 

وجود  ههاي ب  درصد، اختالف۹۹توان گفت به احتمال  مي
هاي سبز شده ربطي به  ماني نونهال آمده در مقادير زنده
 .روش كاشت بذر ندارد

 
 

 
 مختلف جنگلكاري با بذرهاي هاي سبز شده در روش ماني نونهال  نرخ زنده‐ ۵شكل 
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 بحث و نتيجه گيري

گرفتـه شـده در تحقيـق حاضـر         کـار    هاي کاشت بـه    روش
 بلند مازوزني بذرهاي    نرخ جوانه  داري بر  اثر معني اند   توانسته
که از اين نظر بهترين روش، کاشت بذر         طوري به. كنندايجاد  

 ١٠متــر و بعــد از آن کاشــت در عمــق   ســانتي٥در عمــق 
زنـي را     جوانه نرخپاشي، کمترين   ش بذر وده و رو  متر ب  سانتي

) ٢٠٠١( و همکاران    Allenتحقيقات  . استوجود آورده   ه  ب
در اياالت متحده نشان براي دستيابي به بيشـترين مقـادير            

) Q. rubra( قرمـز   بذرهاي بلـوط بايدتجديد حيات موفق 
از طرفـي   . متـري کاشـت     سـانتي  ١٠ تـا    ٥هـاي    را در عمق  

Lalhalدر هنــد و ) ١٩٩٦(ن  و همکــاراGuo و همكــاران 
ايـاالت   Arkansasدر جنگل پژوهشـی دانشـگاه       ) ١٩٩٩(

ــراي   ــه ترتيــب ب  .Qمتحــده بهتــرين عمــق کاشــت را ب
semecarpifolia  و Q. nigra ،ــق ــاي  عم  ٥/١ و  ٢ه

و ١٣٧٥(در ايـران نيـز فتـاحي         .انـد  كردهمتر معرفي    سانتي
و ) Q. persica(بهترين عمق کاشت بلوط ايرانـي  ) ١٣٧٨

 بـراي دسـتيابي بـه بـاالترين      را)Q. infectoria(مازودار 
 ٥/٧ تــا ٥هـاي غـرب کشـور،      جنگلکـاري در جنگـل  بـازده 
زني بذر بلوط تحـت      نرخ جوانه . است  كردهمتر معرفي    سانتي

تيمارهايي که در آنهـا بـذر در تمـاس مسـتقيم بـا عوامـل                
 Li.  بيشتر بوده اسـت    ,دمحيطي سطح زمين قرار نمي گير     

ــز ) ٢٠٠٣(  Maو ــر روش ني ــي اث ــا برس ــاي مخت ب ــف ه ل
ــه    ــرخ جوان ــر ن ــذر ب ــا ب ــاري ب ــوط   جنگلک ــي بل  .Q(زن

liaotungnsis (        يافتنـد در چين به نتايج مشابهي دسـت. 
زني بذرهاي بلـوط تحـت       نزديک به صفر بودن مقادير جوانه     

تيمارهايي که در آنهـا بـذر در تمـاس مسـتقيم بـا عوامـل                
بذر پاشي و بذر پاشي همراه      (دارد  محيطي سطح زمين قرار     

 مـي توانـد بـه علـت تـراکم زيـاد             ),با خراش سطحي خاک   
پسـتانداران، پرنـدگان و حشـرات       شکارچيان بـذر از جملـه       

ايـن مطلـب در تحقيقـات       . خوار موجود در منطقه باشد     بذر
Auchmoody  و Smith)  رويQ. rubra ١٩٩٤ در(، 

Barik، روي ( و همكارانQ. pagoda و  Q. griffithi 
,  Q. garryanaروي ( و همكـــاران Fuchs ،)۱۹۹۶در 

۲۰۰۰( ،Lhotka و Zaczek)  رويQ. pagoda و Q. 
stellata  ,۲۰۰۱ ( مهــاجر و) رويQ. castaneifolia  ,

بـاالتر بـودن نـرخ     . اسـت شـده نيز مشاهده و تاييد ) ١٣٧٨
بذرپاشـي همـراه بـا خـراش         زني  بذرها تحـت تيمـار       جوانه

اثر مثبـت   نسبت به تيمار بذر پاشي حاکي از         سطحي خاک 
ها در  بـذر خراش سطحي خاک بر بهبـود شـرايط محيطـي           

 و در )Paterson and Mason, 1999(زنـي   زمان جوانه
 در مثبـت  اثـر  اين  البته.استني  ز  جوانه نرخنتيجه باالرفتن   
ــات  Pinusروي (Bergsten  وWinsa تحقيقـــــ

sylvestris, ۱۹۹۴(، Karlsson)  رويBetula 
pendula و Betula pubscens  ,۱۹۹۶(، Lof)  روي

Q. rubur ,۲۰۰۰ (، Orlander  وKarlsson)  روي
Pinus sylvestris, ۲۰۰۰( ،همچنــــينLhotka و  

Zaczek)  رويQ. pagoda و Q. stellata  ,۲۰۰۱ (
 .است رسيده اثبات به نيز

 از شروع فصـل رويـش        که داد نشان    نيز نتايج اين تحقيق  
  اند و  كردهزني   واخر تير ماه بيشترين مقادير بذرها جوانه      تا ا 

 نزولـي روند  داراي  ) آبان(تا اواخر فصل رويش      زمينهدر اين   
 بـذرکاري زني بذرهاي تحت تيمارهاي مختلف       در نرخ جوانه  

اهش در حقيقـت کـ    . انـد   بـوده  )متـر   سـانتي  ٥ بويژه عمـق  (
ن وجود آمده مـي توانـد بـه دليـل فاصـله گـرفت              هتدريجي ب 

زنـي در    زني بذرها از شرايط بهينه جوانـه       زمان جوانه شرايط  
  کـه  گفـت تـوان    در تاييد ايـن مطلـب مـي       . فصل بهار باشد  

Lalhal     هند با تحقيق روي رونـد      در  ) ١٩٩٦(  و همكاران
) Quercus semecarpifolia(زني بذرهاي بلـوط   جوانه

 سـاير   در .انـد   يافتـه در اين زمينه به نتايج مشـابهي دسـت          
در تمـاس مسـتقيم بـا سـطح          تحت آنها    ي که بذر  يها شرو

 اواخر تيـر مـاه       تا ,مالحظه مي گردد   نيز   شود  ميقرار  زمين  
بز شدند و بـه      س ,هايي که بايد جوانه بزنند    تقريبا تمامي بذر  

 . زني آنها پايان پذيرفته است اين نحو روند جوانه
Fuchs ــر روش)٢٠٠٠( و همکــاران ــا بررســي اث هــاي   ب

بـين  , قـرار دادن بـذر در سـطح زمـين         (ت بذر   مختلف کاش 
مـاني   بـر نـرخ زنـده     ) هـا و داخـل خـاک سـطحي          الشبرگ
ــال ــوط   نونه ــاي بل ــگاه ۱۵در ) Q. garryana(ه  رويش

ادا به اين نتيجه رسـيدند کـه      کان Vancouverمشخص در 
ها در پايان فصل رويش نخست تحت تـاثير          ماني نونهال  زنده

 )٢٠٠٣ (Ma و   Li همچنـين . روش کاشت قرار نمي گيرد    
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ــر   ــي اث ــس از بررس ــذر  ۵پ ــت ب  Quercus  روش کاش
liaotungnsis)     متري و   سانتي۵ و ۳کاشت در عمق هاي

بـه  ) رگپاشيدن بذر بر روي سطح زمين لخت و زيـر الشـب           
ها تحت تـاثير روش      مانی نونهال  اين نتيجه رسيدند که زنده    

 تاييـدی بـر نتـايج       مـذكور مطالـب   . کاشت قرار نمی گيـرد    
  روش کاشـت اثـر     دهنـد   نشـان مـی    کهحقيق حاضر است    ت

. رد نـدا ی بلنـد مـازو  هـا   نونهـال  ماني زنده نرخبر  داری   معنی
 می توان گفت برای انتخـاب بهتـرين روش کاشـت            رو  اين  از

مـانی   رد مطالعه و مناطق مشـابه آن زنـده        بذر در منطقه مو   
   . های سبز شده از اهميت چندانی برخوردار نيست نونهال

 

 بندي نهايي عجم

 کـه اگرچـه خـراش       نشـان داد  نتايج حاصل از اين بررسي      
سطحي خاک جنگل در مواقع حضور بذرهاي فـراوان بلـوط      

 ، امـا زني را ترقـي دهـد      نرخ جوانه در سطح جنگل مي تواند      
خواران متعدد در    وجود بذر   که كرداين واقعيت را بايد قبول      

بودي حذف بسياري از بـذرها و همچنـين نـا          موجبمنطقه  
 در شرايط موجـود در      رو  ازاين .گردد ها مي  تعدادي از نونهال  

 بهتــرين روش  مـورد مطالعــه و منـاطق مشـابه آن،   منطقـه 
متري بـه     سانتي ٥کاشت بذر بلند مازو، کاشت بذر در عمق         

استفاده از سيخک   در واقع   . استهاي کاشت    وسيله سيخک 
رج بذر در داخل خـاک و خـا      ساختنپنهان  منظور   کاشت به 
با توجـه بـه     . خوار بوده است  آن از دسترس آفات بذر     كردن

اينکه هزينه جنگلکاري با نهال در جنگـل زيـاد و از طرفـي              
  بـا هجـوم آفـت تشـي         معمـوال  کاشت نهال بلوط در جنگل    

)Hystrix indica( به دليل وفـور  و از طرفياست همراه  
بــويژه  (هــاي شــمال کشــور هاي بلنــد مــازو در جنگــلبــذر

، توصـيه مـي شـود در منـاطقي از           ) جلگـه اي   هاي رويشگاه
هاي شمال کشور که شرايطي مشابه با شرايط منطقه          جنگل

 گونه بلند مازو در آنجـا گسـترش         بايدمورد مطالعه دارند و     
داده شود، از روش کاشت بذر بلوط بـه وسـيله سـيخک در              

شـود   همچنين پيشنهاد مي .متر استفاده شود    سانتي ٥عمق  
اي در زمينـه     شـده   ريزي ر، گسترده و برنامه   تحقيقات هدفدا 
هـاي   ينه و نيـز بهتـرين و مـوثرترين روش         تعيين شرايط به  

هاي پرورشي براي مراحل رويشي مختلف بلند        انجام مراقبت 

هـاي   هاي ارزشمند جنگـل     و ساير گونه   )بعد از نونهال   (مازو
شمال کشـور انجـام شـود تـا پشـتوانه علمـي کـافي بـراي                 

 .هاي کم نظير فراهم شود اين جنگل منطقيمديريت 
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Effect of Different Seed Planting Techniques on Emergence and 
Survival of Oak (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) 

 during the First Growing Season 
 

A. R. Aliarab1        S. G. Jalali2       M. Tabari2       M. Akbarinia2        S. M. Hosseini2  
 

Abstract: 
 Because of difficulties arising in oak (Quercus castaneifolia) regeneration, in hyrcanian forests, 

determination of the best acorn planting technique for this species is indispensable. In this research a 
study site of northern aspect, clay loamy soil and 250 m above sea level elevation was prepared in the 
southern part of Noor in Mazandaran Province. Four different acorn planting techniques (seeding, 
accompanied seeding with soil scarification and acorn sowing in 5, 10 and 15 cm depth) were 
performed in fenced silvicultural plots. Following the first growing season the results revealed that: 
though soil scarification improved acorn emergence, but the best treatment was sowing in 5 cm depth. 
Seedlings emergence under different planting techniques was continued till the end of growing season 
with an increasing trend but for the acorns positioned on the soil surface (seeding, and seeding 
accompanied with soil scarification treatments), this procedure came to an end in July.  Average 
seedling survival rate differed from 42% in seeding scarification treatment to 71 % in 5 cm sowing 
depth treatment, but there was no significant difference observed between planting techniques. As a 
whole, based on this study, acorn sowing can be proposed in 5 cm depth for seed planting in the study 
area as well as in other similar districts. 
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