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 (.Quercus castaneifolia C.A.Meyer)پاسخ دو ساله رشد و استقرار نهال بلند مازو 
  در كناره درياي خزراي دخالت شده  در رقابت با تمشك در يك جنگل جلگه

  
  2جليل كرميو  1مسعود طبري*

 ارشد جنگلداري، دانشگاه تربيت مدرس آموخته كارشناسي دانش2 دانشيار گروه جنگلداري، دانشگاه تربيت مدرس،1

  
  1چكيده
در ) C.A.Meyer Quercus castaneifolia(. ماني و رشد نهال بلنـدمازو  منظور بررسي زنده به

اي  يـك جنگـل جلگـه    در شيپژوهـ  ،Rubus fructicosus تمـشك  گونـه مهـاجم   شرايط رقابت با
از طرح آزمايـشي فاكتوريـل در       براي انجام اين آزمايش     . دخالت شده حوزه شهرستان نور انجام شد      

هايي بـا پوشـش       در عرصه ) متر   ميلي 5(و بزرگ   ) متر   ميلي 3(هايي با قطر يقه كوچك        نهال ،سه تكرار 
و فاقـد پوشـش تمـشك،    ) هال متر پيرامون ن5/0به شعاع (كامل تمشك، پاك شده از پوشش تمشك   

نتـايج نـشان داد كـه در پايـان دوره           .  رويش مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد        دوره و براي دو     هكاشته شد 
تـر بيـشتر از       هاي با قطر يقه بزرگ      ماني و رويش طولي در نهال       ساله ميزان زنده   ساله و دو   رويشي يك 

پوشـش  هـاي بـا       عرصـه شي يك سـاله در      ماني در دوره روي     زنده. تر بود  هاي با قطر يقه كوچك      نهال
ه از پوشش تمشك بيشترين  پوشش تمشك و نيز پاك شد  هاي با    عرصه تمشك و در دوره دوساله در     

هـاي متفـاوت      ساله، رويـش طـولي در پوشـش       ساله و نيز دو     هاي يك   يك از دوره  چه در هر    اگر. بود
. رين مقدار برخوردار بـود    تمشك فرقي نكرد اما رويش قطري در عرصه پاك شده از تمشك از بيشت             

 ايجادتري را  ماني و رويش طولي بزرگ تر زنده هاي با قطر يقه بزرگ نتايج سال دوم نشان داد كه نهال
 نتايج دو سـال     .د تمشك بيشترين بو   توسطها در عرصه پاك شده        همچنين رويش قطري نهال   . كردند

                                                 
  masoudtabari@yahoo.com:  مسئول مكاتبه*
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شـت نهـال بلنـدمازو بـا قطـر يقـه             تمشك، كا  توسطهاي اشغال شده       كه در عرصه   نشان داد تحقيق،  
  .تر و حذف تمشك در اطراف نهال شرايط مناسبي براي استقرار آتي آن تأمين خواهد كرد  بزرگ

  
  ماني و، تمشك، رويش، رقابت، زندهبلند ماز: هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

هاي جهان و در آب و هواي  در دامنه وسيعي از جنگل) Quercus sp(.درختان جنس بلوط 
 Quercus( دمازوـبلن). 2003اران، ـ و همكاـورتينـك(دل، خشك، گرم و مرطوب گسترش دارند معت

castaneifolia C.A. Meyer. (هاي قفقاز و  هاي مهم جنس بلوط و بومي جنگل يكي از گونه
) كوهستاني(هاي شمال ايران از ساحل تا ارتفاعات باالبند  باشد و پراكنش آن در جنگل خزري مي

گونه در دامنه وسيع در حال كاهش بوده و  هاي طبيعي اين رويشگاه). 2002، ثابتي(شود  ميمشاهده 
دنبال  كه براي رفع اين مشكل مديران جنگل به طوري استقرار زادآوري آن نيز با مشكل مواجه است به

  ).2001و همكاران، رسانه (باشند  كاري مي هاي آن از طريق جنگل احياء رويشگاه
برداري  گذاري غيرفني و بهره داليل نشانه هاي خزري به وشش جنگلـهاي تاج پ اغلب حفره

 ).Rubus fructicosus L(هاي مزاحم از جمله تمشك  هاي ناخواسته و رستني وسيله گونه اصولي بهغير
 و همكاران، ويليامز(هاي علفي  طوركلي، رقابت رستني به). 1999، اماني و حسني(گردند  اشغال مي

از ) 2003،  و همكارانكورتينا(و خشكي ) 2002و همكاران،  كاسترو ؛1998 و همكاران، ولتك ؛1991
هاي  از ميان رستني. هاي بلوط هستند كننده استقرار تجديد حيات و رشد نهالترين عوامل محدود مهم

اندازد  يهاي بلوط را به مخاطره م توان به تمشك اشاره كرد كه در برخي شرايط، استقرار نهال علفي مي
زارها با ذخيره تدريجي  از طرف ديگر، برخي محققان معتقدند كه تمشك). 1992، اسكدروو كابزاس (

 و كورتينا (كنند ها فراهم مي آب و ممانعت از تابش مستقيم خورشيد، محيط مناسبي براي نهال
ي درباره اثر طوركلي، در خارج كشور نتايج متفاوت به). 2007و همكاران، ديكي ؛ 2003همكاران، 

بانان آن را مشكلي براي  بيشتر جنگل. دست آمده است ماني و رشد نهال بلوط به پوشش تمشك بر زنده
وسيله حيوانات  شدن بهها از چرا  هالزارها با حفاظت ن كه تمشكبرخي اعتقاد دارند . دانند زادآوري مي

هاي  سبي را در طول تابستان و تأمين محيطي مناسب و مرطوب، شرايط منا)1996، هاسنوي(بزرگ 
 اگرچه در داخل كشور .)1992، كاالوي؛ 1991، آنتونيو و كاالوي(كنند  ها فراهم مي خشك براي نهال
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هاي راش  ماني و رويش طولي نهال  كه نرخ زندهدهد مينشان ) 2004( و همكاران طبري گزارشي از
)Fagus orientalis Lipsky(يابد و  بت با تمشك كاهش نمي تا سال دوم پس از كاشت در رقا

ممكن است نيازي به حذف پوشش تمشك نباشد، ولي تاكنون مطالعه خاصي كه نشان دهد ساير 
هاي بلندمازو، در رقابت با تمشك بايستي آزاد شوند يا خير،  كاري شده، از جمله نهال هاي جنگل  گونه

هاي نهال بلند مازو را در سه  ال ويژگيمدت دو س  است تا بهپژوهش به دنبال آناين . انجام نشده است
 و هدربررسي ك)  تمشك پوششواجد پوشش تمشك، پاك شده از پوشش تمشك و فاقد(عرصه 

همچنين معلوم نمايد كه اندازه قطر يقه نهال بلندمازو و نيز تأثير توأم آن با پوشش تمشك چه تأثيري 
  .گذارد هاي آن مي و استقرار نهالهاي رويشي  روي ويژگي

  
  ها مواد و روش

اي حوزه شهرستان نـور   جنگل دخالت شده جلگه)  هكتار2حدود (اين تحقيق در يك فضاي باز  
تـر از      متر پـايين   15 شمالي، در ارتفاع     36°47″ شرقي و عرض جغرافيايي      51°46″با طول جغرافيايي  

 ميرزايي (چمستاناطالعات هواشناسي ايستگاه    ساله   22 براساس آمار    .سطح درياي آزاد انجام گرديد    
گـراد و ميـانگين     درجـه سـانتي  16 روزانـه منطقـه مـورد مطالعـه       دمايميانگين  ،  )2007 و همكاران، 

تـا اوايـل شـهريور      روع و   اواسط خرداد ش   فصل خشك از     .باشد  ميمتر   ميلي 804 بارندگي ساليانه آن  
ه ي ارا 1 در جدول    1387و   1386ماهيانه در سال    بارندگي  دما و    معدل. يابد  ادامه مي )  روز 80حدود  (

داده بهـار و    (هاي اين دو دوره اخير در نـشريات، ايـن اطالعـات               دليل عدم انتشار داده       به. شده است 
  .دست آمد طور حضوري به از بانك آمار و اطالعات اداره كل هواشناسي استان مازندران به) تابستان

 300اي بـه مـساحت تقريبـي          ، عرصـه   در منطقه مورد مطالعه    1385در اواخر زمستان    : روش تحقيق 
. و فاقد پوشش تمشك انتخـاب گرديـد   ).Rubus fructicosus L(مترمربع با دو پوشش تمشك 

در يك قسمت دخالتي صـورت نگرفـت   . آنگاه عرصه واجد پوشش تمشك به دو قسمت تقسيم شد     
نهـال از   متـر در پيرامـون        سـانتي  50و در قسمت ديگر فضايي به شـعاع         ) پوشش تمشك حفظ شد   (

 5 و   3( نهال بلند مازو بـا دو طبقـه قطـري يقـه              162هاي فوق     سپس در كل عرصه   . تمشك پاك شد  
. صـورت طـرح فاكتوريـل كاشـته شـد           بـه )  متـر  1×1با فواصل كاشت    ( تايي   9 تكرار   3در  ) متر  ميلي

 تيرهـاي پيرامون طرح آزمـايش، بـا       . متر بود    سانتي 30ها در هنگام كاشت حدود        ميانگين ارتفاع نهال  
  .هاي در كنار آنها نصب شد  و جهت مشخص بودن نوع تيمارها تابلوييچوبي و طناب محصور
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دقت (كش و قطر يقه نهال  با خط) متر دقت ميلي(گيري ارتفاع   اندازه1387 و 1386در اواسط پاييز 
ظر از هاي مورد ن براي تعيين درصد پوشش تمشك در عرصه. با كوليس صورت گرفت) متر  ميلي1/0

طور  كه به) 1968دابينماير، ( استفاده شد 2گذاري و مطابق تقسيمات اشاره شده در جدول  روش پالت
هاي واجد  ها در پالت هاي رونده تمشك طول متوسط ساقه.  درصد برآورد شد95-100متوسط رقمي بين

ها در  ري نهالرويش ارتفاعي و قط. متر رسيد  سانتي100پوشش تمشك و پاك شده از پوشش تمشك به 
براي سال اول و دوم ) زمان كاشت(هاي اوليه  هاي اواسط پاييز و اندازه  طول دوره رشد از تفريق اندازه

 و پس از Kolmogorov-Smirnovوسيله آزمون  ها، به تجزيه و تحليل داده. دست آمد پس از كاشت به
ماني، رشد ارتفاعي و  قطر نهال بر زندهتأثير پوشش تمشك و . ها انجام شد اطمينان از نرمال بودن داده

 تجزيه و تحليل گرديد و اختالف Multivariate Analysis of Varianceها با استفاده از  قطري نهال
 درصد با استفاده از 95ها در سطح اعتماد  تمامي آزمون.  تعيين شد Duncanآزمون ها با بين ميانگين

  . انجام پذيرفتSPSS. 5/11افزار  نرم
  
  ).1968، دابينماربندي  براساس طبقه(بندي پوشش تاجي تمشك   طبقه-2دول ج

  )درصد(دامنه پوشش   طبقه
1  5-0  
2  25-5  
3  50-25  
4  75-50  
5  95-75  
6  100-95  

  
  نتايج
 ساله اندازه قطر يقه نهال         هاي رويشي يك ساله و دو       نتايج نشان داد كه در هر يك از دوره        : ماني  زنده

هاي با قطر يقه  در نهال ماني بيشترين درصد زنده). 3جدول (ها داشت  ماني نهال دار بر زنده يتأثير معن
هاي واجد پوشش تمشك و پاك شده         اندازه اين مشخصه، در عرصه    ). 1شكل  (تر مشاهده شد      بزرگ

مـاني در     بيشترين نرخ زنده  ). 2شكل  (هاي فاقد پوشش تمشك بود        از پوشش تمشك بيشتر از عرصه     
تـر    تـر و كوچـك      هاي قطـر يقـه بـزرگ       ره يك ساله در تركيب تيمار واجد پوشش تمشك با نهال          دو
هاي قطـر بـزرگ و         تيمار واجد پوشش تمشك با نهال       هاي و در دوره دو ساله در تركيب      ) 4جدول  (

  ).5جدول (تر مشاهده شد  هاي با قطر بزرگ كوچك، و نيز پاك شده از پوشش تمشك با نهال



 1388) 2(، شماره )16(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  مجله پژوهش

 56

ماني،  تأثير تيمارهاي اعمال شده روي زنده  تحتMultivariate Analysis of Varianceج آزمون  نتاي-3جدول 
  .در يك سال و دو سال پس از كاشت هاي بلندمازو رويش قطري و طولي نهال
    رويش قطري  رويش طولي  ماني زنده  منبع تغييرات

 d.f.  F  P  d.f.  F  P  d.f.  F  P  
001/0**  93/91  2  پوشش تمشك  2  39/0  680/0  2  24/41  **001/0  
  002/0**  03/25  1  050/0*  07/4  1  029/0*  64/6  1  قطر يقه نهال
  ×پوشش تمشك
  قطر يقه نهال

2  46/6  *029/0  2  7/1  160/0  2  27/24  **001/0  
يك سال پس 
  از كاشت

                    
003/0**  82/64  2  پوشش تمشك  2  8/0  453/0  2  08/9  **000/0  
دو سال پس از   137/0  92/21  1  001/0**  66/23  1  026/0*  86/6  1  قطر يقه نهال

  ×پوشش تمشك  كاشت
  قطر يقه نهال

2  06/2  180/0  2  28/0  598/0  2  327/0  569/0  

 . درصد1داري در سطح  معني** درصد، 5داري در سطح  معني*

  

  
   يك سال پس از كاشت  دو سال پس از كاشت         

  دوره رويش
   سال پس از كاشت يك سال و دومتر   ميلي5و  3قطر يقه هاي بلند مازو با  اني نهالم  نرخ زنده-1شكل 

  .)بدون در نظر گرفتن پوشش تمشك(
  .ها هستند دار بودن اختالف ميانگين ها در هر سال نمايانگر معني حروف التين روي ستون -

  .بارهاي روي ستون معرف انحراف معيار هستند -

متر  ميلي3نهال با قطر يقه   

متر  ميلي5نهال با قطر يقه   
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   يك سال پس از كاشت         دو سال پس از كاشت  
  دوره رويش

   سال و دو سال پس از كاشت يك هاي پوشش تمشك،  هاي بلندمازو در تيمار ماني نهال  زنده-2شكل 
  .)بدون در نظر گرفتن اندازه قطر يقه نهال(

 .ها هستند ها در هر سال نمايانگر اختالف ميانگين حروف التين روي ستون -
 .رف انحراف معيار هستندبارهاي روي ستون مع -

  
 مختلف يك سال پس از      هاي بلندمازو در تركيب تيمارهاي      ماني، رويش طولي و قطري نهال        مقايسه زنده  -4جدول  
  .كاشت

 تعداد نهال   تيمار
  زنده مانده

  ماني  زنده
  )درصد(

   انحراف ± طوليرويش
  )متر سانتي(معيار 

 انحراف ± قطريرويش
  )متر ميلي(معيار 

  -ش تمشكواجد پوش
  a100  a5/7±4/10  b2/1±33/2  27  نهال قطر يقه بزرگ

  -واجد پوشش تمشك
  a100  b0/4±2/5  c7/0±25/1  27  نهال قطر يقه كوچك

  -پاك شده از پوشش تمشك
  a9/4±2/96  ab5/8±23/9  a2/1±51/3  26  نهال قطر يقه بزرگ

  -پاك شده از پوشش تمشك
  b3/6±7/77  ab0/3±82/5  b1/2±61/2  21  نهال قطر يقه كوچك

  -فاقد پوشش تمشك
 b8/16±3/70  ab5/4±7/6  c6/0±03/1 19  نهال قطر يقه بزرگ

  -فاقد پوشش تمشك
  *  *  c7/12±2/7 2  نهال قطر يقه كوچك

  .گيري رويش و آناليز واريانس انجام نشد دليل كمبود نهال اندازه  به*
  ).>05/0P(باشد   ميها دار بودن ميانگين  حروف مختلف التين در ستون، بيانگر معني-
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  . مختلف، دو سال پس از كاشتهاي بلندمازو در تركيب تيمارهاي ماني، رويش طولي و قطري نهال  مقايسه زنده-5جدول 

  تيمار
  تعداد نهال 
  زنده مانده

  زنده ماني 
  )درصد(

 انحراف ± طوليرويش
  )متر سانتي(معيار 

 انحراف ± قطريرويش
  )متر ميلي(معيار 

  -كواجد پوشش تمش
  نهال قطر يقه بزرگ

25  a9/2±5/92  a00/3±07/22  b5/0±15/4  

  -واجد پوشش تمشك
  نهال قطر يقه كوچك

23 a64/4±2/85  b7/1±47/10  c26/0±61/2  

  -پاك شده از پوشش تمشك
  نهال قطر يقه بزرگ

24  a80/2±9/88  a9/3±61/23  a52/0±67/6  

  -پاك شده از پوشش تمشك
  نهال قطر يقه كوچك

18  b3/6±7/66  b33/1±97/10  b23/0±71/4  

  -فاقد پوشش تمشك
  نهال قطر يقه بزرگ

14 c3/11±8/51  b4/1±6/12  c31/0±49/2 

  -فاقد پوشش تمشك
  نهال قطر يقه كوچك

*  *  *  *  

  .گيري رويش و آناليز واريانس فاقد نهال براي اندازه* 
  ).>05/0P(اشد ب ها مي دار بودن ميانگين  حروف مختلف التين در ستون، بيانگر معني-
  

دار بر رويش طـولي   نتايج تحقيق يك ساله نشان داد كه اندازه قطر يقه نهال تأثير معني            : رويش طولي 
تر   شان بزرگ   هايي بود كه قطر يقه      رويش طولي بيشتر، مربوط به نهال     ). 3جدول  (ها داشته است      نهال
هـا    روي رويـش طـولي نهـال   داري پوشش تمشك و اثر متقابل قطر يقـه تـأثير معنـي           ). 3شكل  (بود  

 -واجد پوشـش تمـشك    "ترتيب در تيمارهاي      ويش طولي به  بيشترين و كمترين ر   ). 4شكل  (نداشتند  
  ).4جدول ( مشاهده شد " قطر يقه كوچك نهال-واجد پوشش تمشك " و "قطر يقه بزرگ نهال

قـه نهـال بـود      ها متأثر از اندازه قطـر ي        نتايج تحقيق دو ساله آشكار ساخت كه رويش طولي نهال         
بيـشترين و كمتـرين   ). 3شـكل  (طوري كه اين مشخصه با افزايش قطر يقه افزايش يافت           ) 3جدول  (

 و " نهـال قطـر يقـه بـزرگ    -شـش تمـشك  پاك شده از پو"ميزان رويش طولي در تركيب تيمارهاي   
  ).5جدول ( مشاهده شد " نهال قطر يقه كوچك-واجد پوشش تمشك"
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   يك سال پس از كاشت   دو سال پس از كاشت        

  دوره رويش         
   يك سال و دو سال پس از كاشتمتر،   ميلي5و  3قطر يقه هاي بلند مازو با   رويش طولي نهال-3شكل 

  .)بدون در نظر گرفتن پوشش تمشك(
  .ها هستند دار بودن اختالف ميانگين ها در هر سال نمايانگر معني حروف التين روي ستون -

  .وي ستون معرف انحراف معيار هستندبارهاي ر -
  

  
   يك سال پس از كاشت  دو سال پس از كاشت         

  دوره رويش                
  

   سال پس از كاشت يك سال و دوهاي پوشش تمشك،  هاي بلند مازو در تيمار  رويش طولي نهال-4شكل 
  .)گرفتن اندازه قطر يقه نهال بدون درنظر(

  .ها هستند ها در هر سال نمايانگر اختالف ميانگين تونحروف التين روي س -
 .بارهاي روي ستون معرف انحراف معيار هستند -
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ساله نشان داد كه اندازه قطر يقه نهال، پوشش تمشك و اثر متقابل پوشـش               نتايج يك   : رويش قطري 
و متوسـط  ) 3ول جد(ها داشتند  دار بر ميزان رويش قطري يقه نهال  تمشك و قطر يقه نهال تأثير معني      

 قطري يقـه    رويشبيشترين ميزان   ). 5شكل  (تر بيشتر بود      هاي با قطر يقه بزرگ      رويش قطري در نهال   
 قطري  رويشها از اطراف نهال پاك شده بودند و كمترين ميزان             هايي اتفاق افتاد كه تمشك      در عرصه 

 قطـري   رويـش ان  ميـز  بيشترين و كمتـرين   ). 6شكل  (در عرصه فاقد پوشش تمشك مشاهده گرديد        
ه بـزرگ    قطر يقـ   -) اطراف نهال (پاك شده از پوشش تمشك      " ترتيب در تركيب تيمارهاي     ها به   نهال
  ).4جدول ( مشاهده شد " قطر يقه بزرگ نهال- فاقد پوشش تمشك" و "نهال

جـدول  (داري بر رويش قطري نداشت        نتايج دو ساله نشان داد كه اندازه قطر يقه نهال تأثير معني           
كه بيشترين رويش قطري جايي      پوشش تمشك روي رويش قطري تأثير گذاشت طوري       ). 5، شكل   3

تـرين    تـرين و كوچـك      بـزرگ ). 6شكل  (اتفاق افتاد كه پوشش تمشك در اطراف نهال پاك شده بود            
 و " نهال قطر يقه بـزرگ -شش تمشك پاك شده از پو   "ترتيب در تركيب تيمار        قطري به  شميزان روي 

  ).5جدول ( مشاهده شد " نهال قطر يقه بزرگ-د پوشش تمشك فاق"
  

  
   يك سال پس از كاشت  دو سال پس از كاشت         

  دوره رويش
  يك سال و دو سال پس از كاشتتر، م  ميلي5و  3قطر يقه هاي بلند مازو با   رويش قطري يقه نهال-5شكل 

  .)بدون در نظر گرفتن پوشش تمشك(
  .ها هستند دار بودن اختالف ميانگين ها در هر سال نمايانگر معني حروف التين روي ستون -

  .بارهاي روي ستون معرف انحراف معيار هستند -
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   يك سال پس از كاشت        دو سال پس از كاشت                

  دوره رويش                       
 يك سال و دو سال پس از كاشتهاي پوشش تمشك،  هاي بلند مازو در در تيمار  رويش قطري نهال-6شكل 

  .)بدون در نظر گرفتن اندازه قطر يقه نهال(
 .ها هستند ها در هر سال نمايانگر اختالف ميانگين حروف التين روي ستون -

  . معيار هستندبارهاي روي ستون معرف انحراف -
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي  ماني نهال دهد كه در عرصه واجد پوشش تمشك، نرخ زنده  نشان ميپژوهشنتايج دو ساله 

شود و بزرگي قطر يقه در  مازو با افزايش پوشش تمشك در هر يك از طبقات قطري بيشتر مي بلند
ها نيز متأثر  رويش قطري نهال). 2003ن،  و همكارامارك( دارد يدار ها تأثير معني ماني نهال نرخ زنده

و ) تثبيت نيتروژن(خاطر حفظ مواد غذايي  اين تأثير ممكن است به. باشد  مياز پوشش تمشك
 روزت(هاي با قطر بزرگ باشد  هاي قوي در نهال رطوبت خاك در اثر حضور تمشك و وجود ريشه

كنند كه حضور تمشك در  گزارش مي) 2006(ن و همكارا ويليامزدر همين ارتباط ). 2002، ليپارتو 
كه مانع چراي  طوري  دارد، بهQuercus roburهاي  هاي نخست، اثر مثبت روي رويش نهال سال

ن طبري و همكارا و Q. rubra روي بر) 2006(و همكاران  پاكت .شوند آنها توسط حيوانات مي
تمشك روي خصوصيات  نيز نتايج مشابهي از اثر پوشش Fagus orientalisبرروي ) 2004(

در مقايسه با ) ها عنوان رقيبي براي نهال به(به اعتقاد ايشان حذف تمشك . دست آوردند ها به نهال
  .گردد ها نمي ماني و رشد نهال هاي اوليه باعث افزايش زنده حفظ تمشك در سال
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در (كم هاي مترا وشش داخل پQ. petraeaهاي  نهال )1998( همكاران و كولتهاي  مطابق يافته
از رويش طولي بيشتري برخوردار بودند، اين در حالي ) هاي باز بودند هايي كه در پوششمقايسه با آن

 .هاي با پوشش بسته بوده است ها در مناطق باز بيشتر از آن در عرصه  نهالاست كه بايومس اين 
   وQ. Petraea (بلوط ديگري نشان داده شده است كه در رقابت با تمشك، پژوهشهمچنين در 
Q. robur ( نسبت به راش)Fagus sylvatica ( گنجشك  زبانو)Fraxinus excelsior( ،

با اين . اين ممكن است به خاطر اندازه مواد غذايي دانه و نيز ريشه عميق آنها باشد. تر است مقاوم
وجود در بسياري از موارد، رويش متراكم تمشك ممكن است از استقرار و تجديد حيات ساير 

اندازي پوشش  ويژه وقتي كه سايه به). 1980، وهلن و لينهارت( كند جلوگيريهاي درختي  گونه
، استقرار و بقاي ) درصد2/4-9حدود (متراكم تمشك و سرخس نزديك به نقطه جبران نوري برسد 

، واردل(افتد  به مخاطره مي  Q. robur و Fraxinus excelsior،Q. petraeaهايي همانند  نهال
   و.robur Q(هاي اروپا  اظهار كردند كه بلوط) 1996( و همكاران فروچوتهمچنين ). 1959

 Q. petraea(طوركلي در اثر رقابت با گراس و يا تمشك  ها نيستند و به  قادر به رقابت با گراس
  .نمايد رشد طولي آنها روند كاهنده پيدا مي

هاي كاشته   در صد نهال20-25ر هاي جنگلداري، در شمال كشو بيني مجريان طرح مطابق پيش
داليل مختلف، از جمله عوامل محيطي،  برگ در سال اول پس از كاشت به برگ و سوزني شده پهن

وجه به اين حقيقت، حصول نرخ با ت). 2004همكاران،   وطبري(گردند  دچار مرگ و مير مي
 كاشته شده در عرصه  بلند مازو نهال) سال دوم(صدي  در80و ) سال اول( درصدي 82ماني  زنده

 91(ن در عرصه واجد پوشش تمشك ماني آ پاك شده از پوشش تمشك، در مقايسه با نرخ زنده
هاي پاك شده از تمشك  كاري بلندمازو در عرصه تواند نشان از موفقيت مطلوب نهال ، مي)صددر

 ,Q. douglasii( روي سه گونه جنس بلوط )2006( و همكاران تيلور در راستاي پژوهش .باشد

Q. lobata, Q. agrifolia( ،ماني پايين  توان اظهار داشت كه زنده در تحقيق ما نيز مي) كمتر از
هاي سطحي و  خاطر گسترش ريشه ، ممكن است بههاي فاقد پوشش تمشك در عرصه) صد در30

هاي سطحي را در اوايل فصل رويش مصرف  رشد سريع گياهان علفي متراكم كوتاه عمر باشد كه آب
  .گردد مازو محدود مي كه شرايط رطوبتي براي تجديد حيات نهال بلند طوري نمايند به مي

ماني يا استقرار نهال بلند مازو به ويژه در  طوركلي نتايج دو ساله تحقيق آشكار ساخت كه زنده به
در چنين  اين در حالي است كه. مند است هاي پاك شده از تمشك از شرايط مطلوب بهره عرصه
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هاي با  تر، در مقايسه با نهال هاي بلند مازو با قطر يقه بزرگ ، نهال)پاك شده از تمشك(هايي  عرصه
لذا با عنايت به دستاوردهاي . شوند مند مي تر، از رشد و استقرار بهتري نيز بهره قطر يقه كوچك

اري بهتر ك زارها در صورت انتخاب بلند مازو براي نهال توان اظهار داشت كه در تمشك حاصله مي
تر استفاده شود و همچنين نسبت به حذف پوشش  هاي با قطر يقه قوي است در درجه اول از نهال

  .تمشك از اطراف نهال بلند مازو اقدام گردد
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Abstract1 

Initial growth of Quercus castaneifolia (C.A.Meyer.) seedling in competition 
with Rubus fructicosus L. was investigated in a Caspian lowland intervened forest 
located in Noor city, north of Iran. The research was conducted as factorial 
experiment in three replications. For this purpose, seedlings of 3 and 5 mm in 
collar diameter (CD) were planted in areas a (covered with Rubus), b (without 
Rubus) and, c (removed from Rubus) in 0.5 m radius around each Quercus 
seedling and studied for a two growth periods. The results revealed that 1-year 
and 2-year survivals and height increments in seedlings with greater CD were 
greater than those with smaller CD. Survival was highest in 1-year seedlings in 
the area covered with Rubus, and in 2-year seedlings in the area covered with 
Rubus and removed from Rubus. Although in 1-year and 2-year periods, height 
increment was not different in Rubus treatments but CD increment was highest in 
the area removed from Rubus. The results of the second year growth showed that 
seedlings with larger CD had higher survival and larger height increments. The 
CD increments of seedlings was also greater in the area removed from Rubus. 
From results of two years investigation it can be concluded that in the areas 
occupied by Rubus, planting Quercus seedling with larger CD, and removing 
Rubus around the seedling, provides suitable condition for establishment of 
Quercus seedling. 
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