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ویژه بلوط، موفقیت نسل بعدي گیاه بستگی به پراکنش بذور و هها و ب در اغلب گونه هدف: سابقه و

پراکنش . دنهاي قوي باش نی و تولید گیاهچهز ی دارد که در آنجا قادر به جوانهیها در مکان ها آن ستقرارا
مرتبط را ها  هاي بعد آنلگوهاي مکانی گیاهان مادري و نسلترین فرآیندي است که ارتباط ابذر مهم

هاي توجه به تخریب و بابا توجه به نقش و اهمیت پراکنش بذور در موفقیت تجدید حیات کند. می
 ،هدف از این پژوهش عوامل طبیعی، هاي انسانی وهاي زاگرس در نتیجه فعالیتشده در جنگلایجاد 

 بلوط  گروه هاي مختلف نسبت به جستدر موقعیتایرانی بذور بلوط  بررسی الگوي توزیع و پراکنش
قعیت توزیع بذور (زیرتاج مو ارتباط بین و تعیینتخریب یافته آن  زادجستهاي جنگلی  در توده

ها به ابتال به  ها و اراضی کشاورزي رها شده) و استعداد آن گروه درخت، حاشیه تاج، فواصل بین جست
   باشد.میزا  عوامل بیماري
کیلومتري شمال  45هاي حوزه آبخیز رودخانه کاکارضا در  پژوهش حاضر در جنگل ها:مواد و روش

 هاي این منطقه را بلوط ایرانی پوشش درختی غالب جنگلدرآمد،  آباد به اجرا شرقی شهرستان خرم
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ترانسکتی به طول هزار متر در حد منطقه مناسب جهت انجام پژوهش، از تعیین  دهد. پس تشکیل می
بر روي ترانسکت متري  25 واسط بین اراضی کشاورزي رها شده و جنگل مستقر شد و در فواصل

در بذور پراکنش یافته اخراج گردید.  بر این ترانسکت منطقه عمودهائی به طول تصادفی در هر دو
پوشش،  زیر تاجاي در قطعات نمونهدر  ،گروه به منتهی الیه عمودهاي استخراج شدهترین جستنزدیک

در منطقه  گردیدند.و ثبت آوري جمع زادجستهاي  هگرو پوشش و فواصل بین جست حاشیه تاج
در سه آوري شده  جمعبذور  .قطعات نمونه پیاده گردیدعمودها  کشاورزي رها شده نیز در انتهاي

بذور بیمار جهت شناسایی عامل بیماري به  و شدندبندي  گروه بذور سالم، نارس و بیمار طبقه
  آزمایشگاه انتقال داده شد.

 درصد 85اي یافت نشد، اما  براساس نتایج در اراضی کشاورزي رها شده بذر قابل مالحظه ها:یافته
ر جنگلی داراي قوه نامیه بودند. بررسی آزمایشگاهی بذور بیما طقهآوري شده در من جمعسالم بذور 

 ,Alternaria, Rhizopusهايهاي عامل بیماري بذور به جنسنشان داد که مهمترین قارچ

Penicilium  وTrichoderma  .پوشش، حاشیه آوري شده در نواحی زیر تاج ر جمعبذوتعلق داشتند
داري بودند، اما به  ها از نظر وزن، طول و قطر فاقد اختالف معنی گروه پوشش و فواصل بین جستتاج

. به مشاهده شدداري اختالف معنی بین سه موقعیت مورد بررسی لحاظ فراوانی بذور سالم و نارس
ر ها بذو گروه ها نسبت به فواصل بین جست گروه پوشش و حاشیه جستکه در نواحی زیر تاج طوري

داري را  به لحاظ تراکم بذور بیمار، مناطق فوق اختالف معنی ، اماتري مشاهده گردید بیشتر و سالم
  نشان ندادند.

هاي رخ داده در جنگل بر حضور توان بیان داشت تخریب بر اساس نتایج این پژوهش می گیري: نتیجه
کننده ار بوده و موجودات پراکندهها تأثیرگذ کنندگان بذر آنکنندگان و پراکندهو الگوي توزیع مصرف

بذور را تا فواصل کمتري از درختان مادري انتقال  ها، فعالیت محدودي دارند وبذر در این جنگل
ها، با توجه به سنگین بودن  دهند، در صورت کاهش جمعیت این موجودات و کمتر شدن فعالیت آن می

پژوهش ما آشکار این طور کلی نتایج  بهر است. کاهش دامنه انتشار بذور بلوط قابل انتظا ،بذور بلوط
ترین دلیل تغییر شرایط محیطی و کاهش ثبات، مهم کنند که تخریب و دخالت شدید در جنگل بهمی

جست هاي  توان گفت که در جنگل بنابراین می باشد.گذار بر موقعیت پراکنش بذور بلوط می عامل تأثیر
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گروه، در نتیجه کاهش توزیع بذور سالم، احتمال ایجاد  جستزاگرس، با افزایش فاصله از مرکز زاد 
  یابد.  زادآوري کاهش می

  
  ، کاکارضاسالمت بذر جنگل، تخریب ،پراکنش بذر هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

 شوندمیاکوسیستم  تخریب در جنگل منجر بههاي انسانی همچون کشاورزي و چراي دام فعالیت  
متفاوت است و این امر  دست نخوردههاي شرایط محیطی با جنگلهایی چنین جنگل در این ).34(

هاي بلوط زاگرس با  جنگل ).10( داشته باشد ثیر منفیأباقیمانده تتواند بر پویایی جمعیت درختان می
اند.  هاي ایران را به خود اختصاص داده میلیون هکتار، بیشترین سهم از جنگل 5 بیش ازوسعتی 

رویه مانند برداشت چوب براي تولید ذغال، سوخت و علوفه،  هاي غیر علمی و بیبرداري متأسفانه بهره
ها را به خطر انداخته و  چراي دام و استفاده فراوان از محصوالت فرعی پایداري و استمرار این جنگل

اکوسیستم را به یکی از آسیب پذیرترین و این  ها را با مشکل مواجه ساخته است زادآوري آن
ویژه بلوط، موفقیت نسل بعدي هها و ب در اغلب گونه ).15( استاي جنگلی تبدیل نموده هاکوسیستم

زنی و تولید  ی دارد که در آنجا قادر به جوانهیها گیاه بستگی به پراکنش بذور و استقرار در مکان
راکم به مراتب داراي ت زادجستهاي جنگلی  ). بذور پراکنده شده در توده16هاي قوي باشند ( گیاهچه

که در  در حالی ).3 ،39باشند ( هاي طبیعی دست نخورده می تري نسبت به جنگل و کیفیت پایین
میزان تولید بذر درختان را  ،طور گسترده اثبات شده است که تخریب در جنگل مطالعات زیادي به

در  هاي مختلفدهد ولی هنوز درباره چگونگی الگوي توزیع بذور در موقعیتأثیر قرار میتحت ت
واند تبذور می الگوي توزیع ).31( اطالعات کافی وجود ندارد ،هایی که تخریب یافته هستندرویشگاه

دگان یا عنوان مثال پرنهگذار باشد، بتأثیرکننده بذور نیز کننده و پراکندهبرالگوي توزیع جانوران مصرف
وانند در نحوه توزیع و ت که می کنندگان بذور درختان جنگل هستندپستانداران کوچک از مصرف

ولی در  )،8 ،38گذار باشند (بذور جنگلی تأثیرپراکنش بذر، کمیت، فاصله و جهت گسترش 
کنند هاي خود را متمرکز میفعالیتپوشش درخت ، این موجودات در زیر تاجهاي تخریب یافته جنگل

ویژه ههاي بذر بارازیتدي پویایی جمعیت حشرات و پهمچنین به عقیده پژوهشگران زیا). 8 ،28 ،32(
این  ارتباط مستقیمی دارد و شدت هجوم ها به تولید بذر توسط پایه مادري در طی دوران الروي آن
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منطقه جنگلی مناطق مجاور در که  يهاي شدیدتخریب ).5( عوامل با تولید بیشتر بذور همراه است
، براي مثال اشدثیرگذار بأدرختان ت تواند بر فرآیندهاي تولید تا انتشار بذورمی نیز ،دهندرخ می

قطعات  زیراشود منجر به یک گرادیان تخریب می والًگسترش کشاورزي در اکوسیستم جنگل معم
هاي به هم پیوسته  جنگلدر ادامه منجر به تخریب  ،شوندمیبراي کشاورزي در نظر گرفته  جنگلی که

  ).23( دگردنمی
نتایج پژوهش انجام گرفته توسط تی انجام گرفته است، با پراکنش بذر بلوط مطالعادر ارتباط   

دلیل  تنگ ایالم نشان داد که فاصله انتشار بذور بلوط ایرانی به هاي میان حسینی و همکاران در جنگل
باشد. در این بررسی شیب زمین عامل مهمی در پراکنش  سنگین بودن کمتر از بذور بنه و کیکم می

صورت نامنظم  بیان کردند که بذور بلوط اغلب به )1976( اسپراگو وپ شار). 21بذور ارزیابی گردید (
کنند نسبت به بذوري که در  شوند و بذوري که در مناطق باز رشد می در سرتاسر تاج درخت توزیع می

دیگر محققان بیان   در مطالعه .)36تري هستند ( کنند داراي توزیع منظم مناطق بسته و متراکم رشد می
پوشش د بلوط، محدود به اطراف تاجهاي بذر سنگین مانن نتشار بذور در بسیاري از گونهداشتند که ا

ثیر نیروي باد، بذور در محدوده أهاي بذر سبک مانند افرا تحت ت درختان مادري است ولی در گونه
   .)7یابند ( فراتر از تاج پوشش درخت انتشار می

ا کنون در ارتباط بنش بذرانجام پذیرفته است، ولی تاکبا وجود مطالعاتی که تاکنون در ارتباط با پرا  
اي صورت ار باشد مطالعهذگأثیرراکنش بذر تپتواند بر فرآیند که چگونه تخریب در منطقه می این

ویژه زمانی که در مجاورت منطقه موردنظر تخریب شدید در منطقه کشاورزي انجام هنپذیرفته است، ب
که آیا بذور بلوط در  ی در این زمینه مطرح خواهد شد از جمله اینبا این حال سواالتگرفته باشد. 

آیا کنند؟  ها از پراکنش یکنواختی پیروي می گروه هاي جنگلی و در فواصل مختلف از جست توده
جانوران پراکننده کننده بذر در این اکوسیستم تخریب یافته در انتقال و جابجایی بذور به فواصل دورتر 

ها  گروه بذور (زیرتاج درخت، حاشیه تاج، فواصل بین جست آیا بین موقعیت توزیعاند؟  ثیرگذار بودهأت
داري وجود  زا ارتباط معنی ها به ابتال به عوامل بیماري و اراضی کشاورزي رها شده) و استعداد آن

 ،هاي مذکور متفاوت است دارد؟ و آیا تراکم بذور سالم، نارس و مبتال شده به بیماري در موقعیت
   پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سواالت مطرح شده انجام پذیرفته است.

  
    



 و همکاران فرزهرا نیک

27 

  ها  مواد و روش
هاي حوزه آبخیز رودخانه  جهت نیل به اهداف تعیین شده، پژوهش حاضر در جنگل: منطقه مورد مطالعه

 48درجه و  15کاکارضا واقع در استان لرستان به اجرا درآمد. منطقه جنگلی کاکارضا در طول جغرافیایی 
آباد واقع  کیلومتري شمال شرقی شهرستان خرم 45دقیقه، در  33درجه و  37دقیقه و عرض جغرافیایی 

 Lindl.  (Quercus brantii( هاي این منطقه را بلوط ایرانی ). پوشش درختی جنگل1شده است (شکل 
حداقل باشد. می معتدلو پاییز  بهارداراي  گرم نسبتاًتابستان و  زمستان سرد بامنطقه  دهد. این تشکیل می
باشد.  میگراد  + درجه سانتی36و  -15ترتیب  به ساله، 50بر اساس آمار  منطقهدرجه حرارت و حداکثر 

ولی در رسیده متر  سانتی 50تا  20در نقاطی از منطقه که داراي شیب مالیم باشد عمق خاك به ضخامت 
اي است. پژوهش حاضر در منطقهعمق خاك ناچیز  ،ردداتندي  نسبتاًهاي  هاي کوهستانی که شیب قسمت

که در گذشته مورد  کشاورزي، اراضی جنگلی منطقه این دردرصد انجام پذیرفت.  20با شیب متوسط 
  .نیز موجود استاستفاده قرار گرفته و امروزه رها شده است، 

  
   .جنگلی کاکارضاموقعیت منطقه  -1شکل 

Figure 1. Location of the Kakareza forest.  
 

ر بـرداري د   نمونه ،زاد تخریب یافتهجستمنظور بررسی پراکنش بذر بلوط در جنگل  به: روش پژوهش
 گرفـت. ت صور است، بلوطترین زمان رسیدن و ریزش بذور درختان که مناسب 1393مهر و آبان ماه 

لـی مناسـبی کـه در    منطقـه جنگ   هاي انجام شـده  پس از جنگل گردشیبا توجه به هدف این پژوهش 
در حد  متر 1000 به طول یترانسکت وانتخاب مجاورت آن اراضی کشاورزي رها شده نیز جود داشت 

  متر تعیین 25فواصل  با نقطه 40این ترانسکت طول  درگردید.  پیادهفاصل اراضی کشاورزي و جنگل 
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الیه هر  گردید. در منتهیهاي تصادفی اخراج  شد. سپس از این نقاط خطوطی عمود بر ترانسکت با طول
گـروه انجـام    ها بـر روي آن جسـت   گیريگروه انتخاب شده و اندازه ترین جست یک از خطوط نزدیک

 هـر  در درون تـوده جنگلـی از مرکـز   شـده   انتخابزاد جستهاي  پایه برداري از  نمونهپذیرفت. براي 
مترمربعی پیاده شـد. در   25/0متري، چهار قطعه نمونه  1گروه در چهار جهت اصلی به فواصل  جست

گروه و چهار قطعه نمونه دیگر  عین حال چهار قطعه نمونه در چهار جهت اصلی در مرز حاشیه جست
قطعـه   12گـروه،   گروه مستقر گردید. در مجموع در هر جسـت  متري از مرز حاشیه جست 5در فاصله 

آوري  تمامی بذور ریخته شده جمع). در داخل هر قطعه نمونه 2مترمربعی پیاده شد (شکل  25/0نمونه 
 با همان طول کشاورزي رها شده نیزاراضی نقطه مشخص شده بر روي ترانسکت به طرف  40از شد. 

انتهـاي عمـود، توسـط    در نقطـه  با وجودي که در این اراضی درختی وجود نداشت،  پیشروي کرده و
صـورت گرفـت.   برداري نمونهلی متر در چهار جهت اص 1مترمربعی به فاصله  25/0چهار قطعه نمونه 

کشاورزي رها شده نقطه در اراضی  40 نقطه درون توده جنگلی و 40این عمل امکان انتخاب تصادفی 
آسـیب دیـده تفکیـک    ، نارس و گروه سالم سه آوري شده بهبذور جمع ).31) (3 (شکل کردم را فراه

ذور سالم مورد بررسی قرار گرفت. بـدین  درصد قوه نامیه ب 5/0شده و با استفاده از محلول تترازولیوم 
به دو نیم آسیب وارد نشود گیاهچه آن اثر برش به قسمت  که در اي گونهبه منظور بذور با دقت زیاد و 

سـاعت (یـک شـبانه روز) در محـیط      24مـدت   سپس به .ور شدند محلول تترازولیوم غوطه در شده و
بـه رنـگ صـورتی     ا تغییر رنـگ داده و تقریبـاً  ه تاریک نگهداري شدند، بذوري که قسمت گیاهچه آن

  ). 29نمایان شدند، داراي قوه نامیه بودند (
تر شامل بخش  سازي انواع قارچ از بذر، ابتدا بذور به قطعات کوچک منظور جدا کردن و خالص به  

 1-2مدت  درصد به 5/0بیرونی (پوسته) و درونی (اندوسپرم) تقسیم شدند. سپس با هیپوکلریت سدیم 
دقیقه ضدعفونی سطحی شدند. در مرحله بعد سه بار با آب مقطر سترون شستشو داده شده و با 

صورت مجزا بر  گاه دو بخش بیرونی و درونی بذر به استفاده از کاغذ صافی سترون خشک شدند. آن
حاوي اسیدالکتیک  )PDA(آگار  -دکستروز -زمینی روي محیط کشت غذایی متشکل از عصاره سیب

روز از  3گراد نگهداري شدند. بعد از گذشت سانتی رجهد 25 ± 1در انکوباتور با دماي کشت و 
  اي شناسایی شدند. هاي رشد یافته، بر روي محیط کشت به روش نوك ریسه قارچ
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 هانتر وبارنت  ها روي قطعات بذر با استفاده منابع معتبر  ها، پس از رویش آن شناسایی جنس قارچ  

و  )2006و همکاران (اریکسون  بندي ها براساس طبقه بندي آن ) و طبقه1976( الیس ) و1998(
  . )22 ،4 ،13 ،14( صورت پذیرفت )1967( لیتوینوف

اد فواصل عمود بر که امتد ثیر شیب منطقه در دامنه پراکنش بذور و نظر به اینأبا توجه به ت    
در سه گیري و  اري شیب عرصه اندازهبردشد، در نقاط نمونههاي مختلفی واقع میترانسکت در شیب

منظورانجام  بهطبقه بندي گردید. درصد  50تا  30درصد و  30تا  10درصد، بین  10 طبقه کمتر از
ها توسط آزمون  استفاده شد. در ابتدا تست نرمال بودن دادهSPSS 20.0 ر افزا محاسبات آماري از نرم

اده از آزمون تجزیه واریانس، میانگین تعداد بذور اسمیرنوف انجام گرفت. سپس با استف -کولموگروف
 و در سه طبقه شیب آوري شده هاي مختلف جمع سالم، نارس و مبتال شده به بیماري در موقعیت

جهت مقایسه اختالف مقایسه گردید. پس از بررسی همگن بودن واریانس با استفاده از آزمون لون، 
 .دانکن استفاده شدها از نظر سه نوع بذر از آزمون  بین گروه

  

 
 بین فواصل برداري مورد استفاده براي ارزیابی تراکم بذر بلوط در زیر تاج، حاشیه تاج و دستورالعمل نمونه -2شکل 

 .جنگل در درختان تاج
Fig 2. The sampling protocol used to assess the density of acorns at the interior of the forest sprout-
clumpss, their edges, and the surrounds of these sprout-clumps. 
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  .ها و نقاط متناظر در منطقه شاورزي رها شدهگروهجستنمایی شماتیک از روش انتخاب تصادفی  -3شکل 

Fig 3. Schematic views of a the procedure used to randomly select sprout-clumps  and sites in the 
abandoned field. 

  
  ایجتن

نشان  زاگرسزاد جستهاي  شده در جنگل آوري جمعنتایج حاصل از بررسی قوه نامیه بذور بلوط   
داراي قوه نامیه (قدرت  سالماز بذور  درصد 85حدود عدد بذر آزمایش شده  102از تعداد داد که 

 تعداد بذور سالم، نارس و بیمارطرفه نشان داد که میانگین  بودند. نتایج تجزیه واریانس یک زنی) جوانه
در سطح ها  گروه پوشش و فواصل بین جستپوشش، حاشیه تاجآوري شده در نواحی زیر تاج جمع

در  داري هاي وزن، طول و قطر بذر فاقد اختالف معنی از نظر مشخصه، مترمربع) 25/0قطعه نمونه (
  ). 1باشند (جدول  می درصد 95سطح احتمال 
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.زاد طبیعیجستآوري شده در جنگل  کیفی بذور جمع هاي کمی و جزیه واریانس مشخصهنتایج ت -1جدول 
Table 1. ANOVA results of qualitative and quantitative traits of collected acorns in coppice forest. 

 Acorns classificationبندي بذور  طبقه

  داري معنی
P.value 

آماره 
F 

صل بین بذور سالم در فوا
  هاگروهجست

Viable acorns 
deforested matrix 

around sprout-clumps 

بذور سالم حاشیه 
  پوشش تاج

Viable acorns 
edge of sprout-

clumps  

  بذور سالم زیر تاج
Viable acorns 

interior of sprout-
clumps 

  مشخصه مورد برررسی
Traits 

 
0.68 

0.37  0.938±28.924 0.844       ±32.4  920.0±34.41  
  طول بذر

mm)( Acorn length  

  
0.83 

0.18 0.402±12.38 0.398±12.29 0.403±13.38  
 قطر بذر

Acorn diameter 
(mm)  

 
0.94 

0.05 0.317±11.408 0.215±11.413 0.254 ±11/412 
   وزن بذر

Acorn weight gr)( 

 Acorns classification بندي بذور طبقه  

  داري معنی
P.value  

ره آما
F 

بذور نارس در فواصل بین 
  هاگروهجست

Aborted acorns 
deforested matrix 

around sprout-clumps 

  بذور نارس حاشیه
  پوششتاج 

Aborted acorns 
edge of sprout-

clumps 

  بذور نارس زیر تاج
Aborted acorns 

interior of sprout-
clumps 

  مشخصه مورد برررسی
Traits 

0.77 25 0.819±42.412 0.735±41.219 0.841±38.312 
  طول بذر

 Acorn length mm)(  

0.17 1.86  0.387±13.19 0.411±12.44 0.428±13.28 
  قطر بذر

Acorn diameter 
(mm) 

0.55 0.61  0.248±11.411 0.232±11.403 0.288±11.319 
  وزن بذر

 Acorn weight gr)( 

  acorns classification طبقات بذور  

  داري معنی
P.value  

آماره 
F 

بذور بیمار در فواصل بین 
  هاگروهجست

Infected acorns 
deforested matrix 

around sprout-clumps  

حاشیه  بذور بیمار
  پوشش تاج

Infested acorns 
edge of sprout-

clumps 

  بذور بیمار زیر تاج
Infested acorns 

interior of sprout-
clumps 

  مشخصه مورد برررسی
traits 

0.55 0.55 0.911±31.421 0.822±34.211 0.901±33.417 
  طول بذر

 acorn length mm)(  

0.63 0.45  0.403±13.27 0.339±12.28 0.418±12.41 
  قطر بذر

acorn diameter (mm) 

0.83 0.17  0.239±11.317 0.251±11.378 0.263±11.425 
  وزن بذر

 acorn weight gr)( 
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در سه طرفه پراکنش بذور ، نتایج تجزیه واریانس یکآوري بذورجمع نقاط بندي شیبپس از طبقه  
نشان داد که میانگین تعداد بذور سالم، بیمار و تعداد کل بذور موجود در این طبقات،  طبقه شیب

بر داري مشاهده نگردید. باشد ولی از نظر تعداد بذور نارس اختالف معنیدار میداراي اختالف معنی
درصد  30-50هاي ر و در شیبوبیشترین تعداد بذ ،درصد 10هاي کمتر از اساس نتایج در شیب

  ).2(جدول  مشاهده گردید روکمترین تعداد بذ
 

  .شیبسه طبقه نتایج تجزیه واریانس تعداد بذور توزیع شده در  -2 جدول
Table 2. ANOVA results of acorn’s abundance in three slopes categories. 

  طبقات شیب
Slope categories 

بذور سالم در سطح 
  قطعه نمونه

Mean of viable 
acorns per plot  

بذور نارس در سطح 
  قطعه نمونه

Mean of aborted 
acorns per plot  

در سطح  بذور بیمار
  قطعه نمونه

Mean of infested 
acorns per plot  

  Slope<10%  0.370 ±a 2.370 0.284±0.444a  0.330±1.444 a              درصد 10<شیب
  lope10-30%  0.175 ±b 1.483  0.138±0.833 b  0.138±0.833 b        درصد 10- 30شیب: 
  Slope50-30%  0.244 ± 1.456b  0.043±0.062a  0.089±0.250b    درصد   30- 50 شیب:
 F                            F value  3.26 1.42 7.93 آماره

sig  0.01 0.2 0.04                                   داري معنی

 باشد. دار می حروف یکسان نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

 
مورد زاد جستهاي مختلف منطقه  طرفه پراکنش بذور در موقعیتنتایج تجزیه واریانس یک    

 95حتمال در سطح ا هانشان داد که میانگین تعداد بذور سالم و نارس موجود در این موقعیت ،بررسی
داري مشاهده باشند. ولی از نظر تعداد بذور بیمار اختالف معنی دار می داراي اختالف معنیدرصد 

گروه بلوط بیشتر از  پوشش جستلم و داراي قوه نامیه در زیر تاجنگردید. طبق نتایج، تعداد بذور سا
هده گردید. بنابراین ها مشا گروه باشد و کمترین تعداد در فواصل بین جست دو موقعیت دیگر می

 قوه نامیه خود را بهتر حفظ کرده بودند. ،گروه قرار داشتند تر به جستبذوري که در فواصل نزدیک
ها  گروه ها بیشتر از حاشیه تاج و فواصل بین جست گروه پوشش جستتعداد بذور نارس نیز در زیر تاج

  ).3 بود (جدول
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  .ها گروه وزیع شده در فواصل مختلف نسبت به جستنتایج تجزیه واریانس تعداد بذور ت -3 جدول
Table 3. ANOVA results of acorn’s abundance in different distances from sprout-clumps. 

  فاصله از جست گروه
Different distances from sprout-

clumps  

بذور سالم در سطح 
  قطعه نمونه

Mean of viable 
acorns per plot  

س در سطح بذور نار
  قطعه نمونه

Mean of aborted 
acorns per plot  

در سطح  بذور بیمار
  قطعه نمونه

Mean of infested 
acorns per plot  

  میانگین بذور در زیر تاج
Mean of acorns interior of crown 

canopy  
242.0± 2.525 a  0.216± 0.625 a  0.206± 0.875a  

  میانگین در حاشیه تاج پوشش
Mean of acorns edge of crown 

canopy 
0.238±1.634 b  0.243± 0.124b  0.172± 0.851a  

  ها گروه میانگین در فواصل بین جست
Mean of acorns of deforested 
matrix around sprout-clumps  

0.179± 1.00 c  0.715± 0.102b  0.181±0.589 a  

 F  11.63 6.11 0.98 آماره
sig                   داري یمعن  0.00 0.03 0.07 

 باشد. دار می دهنده عدم وجود اختالف معنی حروف یکسان نشان
  

که  گروه از تعداد بذور توزیع شده کاسته شد. به طوري طبق نتایج با افزایش فاصله از جست  
ها  گروه پوشش و کمترین بدین لحاظ در فواصل بین جستین بذور پراکنش یافته در زیر تاجبیشتر

 ).4اشتباه معیار است (شکل  ها نشان دهنده گردید، اعداد موجود در سر ستون مشاهده
  

  
  .ها گروه برداري شده در فواصل مختلف نسبت به جست میانگین تعداد بذور نمونه -4شکل 

Fig 4. Mean of acorns in different distances from sprout-clumps. 
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با  Penicilium هايجنس مشخص گردید که ور بیمارهاي آزمایشگاهی بر روي بذ پس از بررسی  
درصد  17با  Trichodermaدرصد و  33با  Alternaria ،درصد 48با  Rhizopus ،درصد 69

  باشند.بیماري در بذرهاي مورد بررسی می هاي قارچ عامل ایجادترین جنس مهم
  

  بحث 
هاي تخریب یافته  ان نماینده جنگلعنو نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در منطقه مورد مطالعه به  

زاگرس، تعداد بذور پراکنش یافته و تعداد بذور سالم بلوط در نواحی نزدیک به جست زاد 
باشد. بر اساس نتایج این  ها می گروه ها (زیر تاج و حاشیه آن) بیشتر از فواصل بین جست گروه جست

هاي رخ داده در جنگل، بر الگوي کاهش تولید و پراکنش بذور توان بیان کرد که تخریبپژوهش، می
هاي رخ داده در جنگل بر توان گفت تخریببر اساس نتایج می .بوده است درختان بلوط تأثیرگذار

ها تأثیرگذار بوده است، مطالعات  کنندگان بذر آنکنندگان و پراکندهحضور و الگوي توزیع مصرف
کننده بذر در مناطقی که به شدت تحت اند، که جانوران پراکندهنشان دادهمیدانی در مناطق دیگري نیز 

هاي انسانی، تخریب شده باشند، فعالیت کمتري دارند و جابجایی بذور در نواحی نزدیک تأثیر فعالیت
کننده توان بیان کرد که موجودات پراکندهباشد. لذا میها می تاج و حاشیه تاج بیشتر از فواصل بین آن

هاي صورت گرفته، فعالیت محدودي دارند و بذور را تا فواصل ها به دلیل تخریبذر، در این جنگلب
دهند، با توجه به سنگین بودن بذور بلوط در صورت کاهش کمتري از درختان مادري انتقال می

ت. در ها، کاهش دامنه انتشار بذور بلوط قابل انتظار اس جمعیت این موجودات و کمتر شدن فعالیت آن
کننده بذر، اغلب در نواحی کننده و مصرفکنند که جانوران پراکندهاین ارتباط مطالعات زیادي بیان می

کنند. یکی از دالیل این امر جلوگیري از شکار شدن ها فعالیت می گروهپوشش جستنزدیک به تاج
هاي ز در نتیجه تخریبدلیل ایجاد فضاي با ها در مناطق تخریب یافته به توسط موجودات شکارچی آن

باشد، به همین دلیل این جانوران کمتر در نواحی تخریب یافته نزدیک به مناطق جنگلی ایجاد شده می
گروه بذر کمتري مشاهده شود که در فواصل دورتر نسبت به جستاین امر باعث می. یابندحضور می

هایی که نقش پناهگاه و درختچه همچنین در این ارتباط کم بودن تعداد درختان و). 32 ،38( شود
کنندگان بذر) را دارند، در مناطق به شدت تخریب یافته مجاور آشیانه براي برخی پرندگان (پراکنده

جنگل، نیز از دیگر دالیل کاهش حضور پرندگان در مناطق اطراف جنگل شده و در نتیجه بذور 
جانوران زیرا  ).24 ،32( شونداهده میها مش گروهتر به جستهاي نزدیکدرختان بیشتر در موقعیت
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کنند و در نهایت محل عنوان آذوقه در خاك پنهان می صورت پراکنده به کننده، بذور بلوط را بهتوزیع
شود که بذور بلوط در آن منطقه امکان پنهان کردن این بذور را فراموش کرده و همین عامل سبب می

ها تأثیر مهمی بر افزایش دامنه پراکنش بذور و در  ود آنوج در نتیجه. )38(کنند  تجدید حیات پیدا
  .نهایت افزایش امکان تجدید حیات بلوط دارد

گذار بر نحوه توزیع و پراکنش بذور در اطراف  عوامل تأثیر دیگر وزن بذور بلوط از  
ها  باشد. در واقع سنگین بودن بذور بلوط از طریق کاهش دامنه انتشار آن هاي بلوط می گروه جست

ها (محدوده وسعت  گروه باعث افزایش تعداد بذور مشاهده شده در زیر و نزدیک تاج پوشش جست
یید این أتوسط حسینی و همکاران نیز در تشود. در این راستا نتایج پژوهش انجام گرفته  تاج) می

جه به با تو). 7( هم راستا استنیز  )1977( بورگوسهمچنین این نتیجه با پژوهش  ).21( مطلب است
درصد انجام پذیرفت و بیشترین تعداد  20اي با شیب متوسط که تحقیق حاضر در منطقه این

هاي مستقر در گروهدرصد بود، از طرفی در زیر جست 10هاي کمتر از ها در شیبگروه جست
توان بیان کرد که در نواحی با شیب کمتر درصد تعداد بذور کمتري یافت شد، می 30-50هاي  شیب

شود، بذور در فواصل اد کل بذور سالم و بیمار بیشتر است و به هر میزان که شیب بیشتر میتعد
توان از  . بنابراین شیب زمین را می)2 (جدول شودها کاسته می بیشتري پراکنش یافته و از تعداد آن

یطی که ها دانست. زیرا در شرا گروهثر بر پراکنش بذور موجود در فواصل بین جستؤعوامل محیطی م
و چند متري فراتر از غلتند میشیب زمین زیاد باشد، تعدادي از بذور در هنگام ریزش بر روي زمین 

هاي درختی،  شوند. محققان دیگري نیز در بررسی انتشار بذر برخی از گونه تاج منتقل می  محدوده
   )7 ،21( ها دانستد ثر در انتشار آنؤشیب زمین را از عوامل م

داري مشاهده پراکنش تعداد بذور بیمار در سه موقعیت مورد مطالعه اختالف معنی در ارتباط با  
زا در تمام سطح جنگل و تغذیه از تمام بذور در نگردید. این امر نشان دهنده حضور آفات بیماري

ها،  ست. آسیب دیدن بذور به وسیله حشرات و مورد هجوم واقع شدن توسط قارچا ها دسترس آن
، Peniciliumهاي  طبق نتایج تحقیق حاضر قارچ. گرددزنی بذور  عدم توانایی جوانه جر بهمنتواند  می

Rhizopus،  Alternariaو  Trichodermaهاي شناسایی شده بر روي بذور جمله مهمترین قارچ از
ن توان بیاباشد. در این راستا و بر اساس مطالعات مختلف می آوري شده در منطقه مورد مطالعه می جمع

شود و بیشترین آلودگی بذور زاي بذور میهاي بیماريکرد افزایش رطوبت سبب افزایش فعالیت قارچ
دست  زاي قارچی در مناطقی که رطوبت بذور بیش از سایر مناطق بوده است، بهبلوط به عوامل بیماري
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توان بیشتر بود، میگروه که تعداد بذور بیمار در زیر جست با توجه به این .)17 ،26( آورده شده است
ها و دیگر گفت در هر موقعیتی که تعداد بذر بیشتري وجود داشته باشد و شرایط براي فعالیت قارچ

توان بیان داشت،  تر باشد، ابتالي بذور به بیماري نیز بیشتر است. در نتیجه میهاي بذور مناسبپارازیت
ها، تفاوت مشخصی بین  لیت قارچهاي زاگرس به لحاظ وجود شرایط مناسب براي فعا در جنگل

ها وجود ندارد و در واقع حضور انواع مختلفی  گروه هاي زیر تاج درختان و فواصل بین جست موقعیت
هاي قارچی بذور، از عوامل اصلی است که منجر به کاهش  خصوص بیماري هزا ب از عوامل بیماري

عامل هاي  قارچها اگر  گروه اي از جست هشود. بنابراین در هر فاصلزنی و رویش بذور می قدرت جوانه
بیماري وجود داشته باشد، احتمال ابتال شدن بذور به بیماري نیز موجود است. بذور بیمار و آسیب 

توانند زادآوري مطلوبی را براي بقاي جنگل به وجود  دیده حتی در شرایط مناسب محیطی هم نمی
هایی را  آیند، داراي رشد اندکی بوده و نهال ه وجود میآورند. درختانی که از بذور بیمار وآسیب دیده ب

  .)20( کنند، داراي قدرت حیاتی پایین هستند که در آینده تولید می
برداري از منطقه کشاورزي تخریب یافته مجاور منطقه جنگلی حاکی از عدم در این پژوهش، نمونه  

تنک  زاد جستهاي  که در جنگل ان داشتتوان بیآن منطقه بود؛ در این ارتباط می وجود بذر بلوط در
آوري  و اراضی کشاورزي رها شده مجاور آن پراکنش بذور تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله جمع

). لذا چراي 38 ،8 ،6باشد ( میبذر کنندگان  ها و رفتار مصرف بذور توسط مردم محلی، حضور دام
کنار کاهش جمعیت پستانداران کوچک و  مفرط و استفاده فراوان از محصوالت فرعی چون بذر در

مجاور جنگل قلمداد  کشاورزي رها شده ترین دالیل نبود بذر در اراضی از عمده تواند پرندگان، می
  شود.
هاي بلوط زاگرس با استفاده از فرآیند که احیا جنگل توان بیان نمودمیبر اساس مطالب بیان شده   

مستقیم انسان بر جنگل و کاهش دامنه  مستقیم و غیر هايتخریب دلیل تأثیر تجدید حیات طبیعی به
رسد. کم بودن تعداد جانوران پراکنده نظر می ها، سخت و دشوار بهپراکنش بذور درختان در این جنگل

توان دالیل کاهش دامنه پراکنش بذور است، در این راستا می ترینمهمها، از کننده بذور در این جنگل
هاي دلیل ایجاد شرایط نامناسب محیطی و تخریب ها به نوران و یا مهاجرت آنبه شکار شدن این جا

 که در منطقه کامالً یها اشاره نمود. شرایط نامطلوب گسترده در جنگل و از بین رفتن پناهگاه و مأمن آن
تواند منجر به ایجاد تغییراتی در منطقه جنگلی گردد، میمشاهده می نیز تخریب یافته مجاور جنگل

کنند که تخریب و دخالت شدید در پژوهش آشکار میاین طور کلی نتایج  نزدیک به آن گردد. به
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امل تأثیر وترین عمهمثیر بر رفتار و فعالیت جانوران پراکننده کننده بذر أکاهش ثبات و تدلیل  جنگل به
طور دقیق، تأثیر  هباشد. اگرچه مطالعات بیشتري نیاز است تا بگذار بر موقعیت پراکنش بذور بلوط می

  .بررسی کندپراکنده کننده هاي انسان را بر تولید بذر و اثرات متقابل آن را با موجودات فعالیت
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Abstract 2 
Background and objectives: Aims and background: Regeneration success in the 
most plant species, especially oaks, depends on the acorn distribution and their 
establishment on proper location for germination and producing vigorous seedling. 
The most important process that related the spatial patterns of seeding plants to the 
next generation is seed dispersal. Due to lack of information on acorns distribution 
in different locations of coppice oak forest in the fragmented middle Zagros, this 
research aimed to investigate Persian oak acorns distribution pattern in fragmented 
coppice stands and in different distances from sprouts sprout-clumps and also 
determining the relation between acorn distribution location (interior and edge of 
sprout-clumpss, deforested matrix around sprout-clumpss, and abandoned field) 
and susceptibility to diseases. 
 
Material and methods: The study area located on Kakareza forest catchment, 45 
km far from the north east of Khoramabad. The Persian oak is the dominant tree 
species in this forest. In order to sample dispersed acorns, a 1, 000-m transect was 
drawn at the boundary zone between the forests and the abandoned field and 40 
perpendicular lines with random lengths, spaced 25 m from each other on this 
transect were extended. The acorns were sampled at plots of interior, edge and 
deforested matrix around the nearest patch to the end of perpendicular lines. The 
acorns also were sampled at the end of perpendicular lines in the plots of 
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abandoned field. The collected acorns were classified to three categories (viable, 
aborted, and Infested by fungi). The infested acorns by fungi were sent to the 
laboratory to reconnaissance fungi taxa.  
 
Results: Results and conclusion: Based on the results nearly 85% of collected 
acorns in forest area were viable. Laboratory results showed that, the most 
important fungi species that infested acorns, belong to the Penicilium, Rhizopus, 
Alternaria, and Trichoderma genera. Although, no significant differences were seen 
in the weight, length, and diameter of acorns in the interior, edge and deforested 
matrix around sprout-clumpss locations, but there were significant differences in 
aborted and viable acorns in the three locations. The interior and the edge of 
sprout-clumpss comprise more acorns and viable acorns than the matrix around 
sprout-clumpss There was no significant difference in infested acorns in the above 
mentioned locations. The interior and the edge of sprout-clumpss comprise more 
acorns and viable acorns than the matrix around sprout-clumpss There was no 
significant difference in infested acorns in the above mentioned locations.  
 
Conclusion: These results reveal that forest fragmentation, has major effects of the 
presence and the pattern of acorn dispersers and consumer's distribution and 
resulted to limitation of dispersers’ activity. Therefore, acorns were trans 
located  to the distances from  sprout sprout-clumpss Due to reduction in the 
dispersers’ population size and activity, distribution of heavy acorns of the Persian 
oak near the sprout sprout-clumpss is expected. It is concluded that the 
anthropogenic disturbances that lead to deterioration of forest oak ecosystems is 
the most effective factor on acorn dispersion and  the probability of successful 
regeneration decrease with the distance from sprout-clumpss owning to reduction 
in viable acorns.  
 
Keywords: Acorn dispersion, Forest fragmentation, Acorn health, Kakareza 
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