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مقایسه ی چهار روش گرد آوری آب باران برای کاشتن بلوط )Quercus brantii( در 
جنگل های نیمه خشک کوهمره  سرخي استان فارس

)پژوهش  و  سازندگی(

ژپوهش اهیپ آبخیزداری

چكیده
 )Quercus brantii Lindl var persica Zohary( ایرانی  بلوط  تعيين مناسب ترین روش كاشت  برای  پژوهش  این 
با  در طرح هاي احيا و غني سازي جنگل در منطقه ی چنارفاریاب كوهمره  سرخي استان فارس در مدت سه سال  انجام شد. 
هدف تاًمين رطوبت الزم برای رشد نهال هاي بلوط، چهار روش كاشت در قالب طرح آماری كرت های یك بار خردشده با عامل 
اصلي مبداء كاشت )بذر و نهال(، و روش هاي جمع آوري آب شامل روش چاله ی كاسه یي، جویچه، سّکو و چاله  ی مستطيلي در 
چهار تکرار به همراه تيمار شاهد در عرصه بررسي شد. نتایج نشان داد كه درصد زنده ماني نهال كاری و بذركاری در سال های 
بررسی شده روند نزولی داشته است. بين روش های كاشت بذر و نهال تفاوت معني دار آماري وجود نداشت. روش های كاشت 
در سطح یك درصد تفاوت آماري داشت، ولي اثرهای متقابل كاشت بذر و نهال، و روش های كاشت با هم تفاوت معني داري 
نداشت. در كشت با بذر روش چاله ی كاسه یی، و پس از آن چاله ی مستطيلي و جویچه بيشترین درصد زنده ماني را نشان داد، 
و بيش ترین درصد زنده ماني در كاشت نهال در روش چاله ی مستطيلي، و پس از آن چاله ی كاسه یی و سکو بود. روش كاشت 
چاله ی كاسه  یی و چاله ی مستطيلی مناسب ترین روش در حفظ آب دردست رس گياه برای جنگل كاری بلوط است، روشی كه 

عمدتاً صاحبان و پيمان كاران عرفی به كارمی برند. 

واژه های کليدی: بلوط، سکو، جویچه، چاله  ی کاسه یی، چاله ی مستطيلي
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Abstract
 This research was carried out to determine the most suitable method of collecting rainwater
 for Persian oak (Quercus brantii Lindl var persica Zohary) planting in forest regeneration
 and enrichment projects in Chenarfaryab Kohmareh Sorkhi region of Fars province during
 three years. In order to provide the moisture necessary for the growth of oak seedlings, four
 sowing methods were used in the form of a split plot design with the main source of seeding
 (seed and seedling), and methods for collecting water including hollowing, barley, platform
 and pothole. Treatments were carried out in four replicates along with control treatment in
 the field. Results showed that the percentage of seeds and seedlings in the studied years
 had declining trends. No significant difference was observed between seed and seedling
 methods. Sowing methods had a statistically significant difference at 1% level, but there
 was no significant difference in reciprocal effects of seed and seedling sowing and planting
 methods. In seed planting, rectangular, pitch hole, and furrow showed the highest percentage
 of survival, while rectangular pitch, pitch hole, and trace method had the highest percentage
 of survival, respectively in planting of the seedlings. In this way, rectangular and pitch hole
 planting methods are the most suitable methods for preserving the water available for oak
.forests, a method commonly used by the owners and contractors

Keywords: banquet, bowl pitting, furrow planting, oak tree, rectangle pitching 

مقدمه
بخش وسيعی از رشته كوه زاگرس شامل رویشگاه هاي جنگلي می شود 
شود  دانسته  زاگرس  جزو  آذربایجان غربي  رشته كوه هاي  اگر  كه 
به حدود 1700 و عرض 200 كيلومتر می رسد )جزیره ای  طول آن 
جنگل های  در  زاگرس  جنگل های   .)2003 ابراهيمی  رستاقی  و 
هکتار،  ميليون  پنج  مساحت  با  و  می شود  طبقه بندی  نيمه خشك 
همکاران  و  )ثاقب طالبی  است  ایران  مهم  جنگل های  از  درصد   40
نياز  مانند رشد جمعيت،  زیادی  عوامل  اثر  بر  این جنگل ها   .)2005
ساكنان  به وسيله ی  جنگل  از  بهره برداری  كشاورزی،  برای  زمين  به 
سوخت  و  ساختمانی  مصرف  برای  چوب  تقاضای  افزایش  و  آن ها 
و  )غضنفري  اند  تخریب شدن  و  بهره برداري، تصرف   پيوسته در حال 

همکاران 2004(.
و  جنگلي  رویشگاه هاي  احيای  مشکالت  مهم ترین  از  یکي  خشکي 
باتوجه   .)2013 )كنشلو  است  خشك  و  گرم  نواحي  در  جنگل كاري 
از  در%90  نيمه خشك  و  خشك  آب وهوایي  شرایط  بودن  حاكم  به 
بارش ساالنه  برابر  از چند  تبخير ساالنه ی آن بيش  كشور كه مقدار 
یا كاهش حجم روان آب سطحي  است، ذخيره ی بارش عالوه بر قطع 
و فرسایش خاك، موجب افزایش نفوذپذیری و نگه داري آب در خاك 
رطوبت  دراین حالت  مي شود.  زیرزميني  آب  سفره هاي  تغذیه ی  و 
اجراي  با  كار  این  مي شود.  تأمين  گياهان  استفاده ی  براي  بيش تري 
روش هاي ساختمانی ویژه و متناسب با شرایط منطقه، انجام مي شود 

)مقدم 2014(.

مقایسه ی چهار روش گرد آوری آب باران...



)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری 39

شماره 118، پژوهش های آبخیزداری، بهار 97

براي  مرتع ها،  در  آب  حفظ  روش های  از  استفاده  الگوی  براساس 
جلو گيري از تبخير رطوبت الزم برای نهال، در جنگل كاری های مناطق 
خشك از روش های حفر چاله، جویچه و سکو استفاده می شود. ایجاد 
چاله هاي كوچك در خاك )چاله چوله كردن( برای افزایش نفوذپذیري 
از  جلوگيري  و  آن،  اطراف  و خاك  چاله  ها  در  بارش  ذخيره ی  و  آب 
جریان سطحي آب  هاي حاصل از بارندگي انجام می شود، كه به افزایش 
توليد گياهان  افزایش  نتيجه  رطوبت  استفاده شدنی در گياهان، و در 
و  چاله  در  را  رطوبت خاك  اغلب جذب  عمليات  این  منجر می شود. 
اطراف آن تا دو برابر افزایش، و روان آب بارندگي هاي شدید را كاهش 
مي دهد، و محل مناسبي براي تجمع الش برگ ها و بذرهایي كه با باد 

جا به جا مي شوند، فراهم می كند. 
جویچه، ایجاد جوي هاي كم عمق روي خطوط تراز در سطح مرتع ها 
آن  از جریان سطحي  و جلوگيري  در خاك  نفوذ آب  برای  كه  است 
و افزایش پوشش گياهي ساخته مي شود. بررسي  هاي گوناگون نشان 
مي دهد كه در جویچه هاي كوچك و با فاصله های كم، رطوبت اضافي 
مي شود،  پخش  مرتع  سطح  در  یکنواخت  تر  خاك رخ  در  ذخيره شده 
وپوشش گياهي در زمان كوتاهي افزایش مي یابد. براي احياي مرتع های 
با  مي توان  شرایط،  مناسب بودن  درصورت  كوهستاني  تخریب شده ی 
و  احيا كرد. عمق  را  بذركاري درون آن ها  مرتع ها  و  ساخت سکوها 

عرض سکو ها اغلب حدود90-45 سانتی  متر است )مقدم 2014(.
در  را  باران  آب  جمع آوري  سامانه هاي  توان سنجي   )2015( رضایي 
ناحيه ی نيمه خشك براي ایجاد پوشش گياهي سنجيد و ایجاد سطح 
آب گير را همراه با ساخت سامانه ی ذخيره ی روان آب ماه هاي پرباران 
در  ذخيره شده  آب  توزیع  سامانه ی  و  اردیبهشت(  و  فروردین  )مثل 
تأثير  )تير، مرداد و شهریور( توصيه كرد.  پرنياز آبي گيا هان  ماه هاي 
عمليات پخش سيالب بر برخي از ویژگي هاي پوشش گياهي و خاك 
سطحي نيز در دشت گربایگان فارس بررسي  و افزایش پوشش تاجي و 
ميزان توليد رستني هاي منطقه گزارش شد )فروزه و حشمتي 2008(.

براي  خشك  مناطق  در  سطحي  آب هاي  جمع آوری  روش هاي 
كاشت  بررسي  در  اند.  داده  نشان  مطلوبي  كاربرد  جنگل كاري ها 
مستقيم بذر و نهال بنه، استفاده از روش  هاي كاشت چاله ی كاسه یی، 
چاله ی معمولي، شيار با گاوآهن و سکو در ارسنجان فارس نشان داد 
كه كاشت نهال براي بنه موفق تر از كاشت بذر، و مناسب  ترین روش 
براي حفظ رطوبت پيرامون نهال، شيار با گاوآهن و نامناسب  ترین آن ها 
چاله ی معمولي براي كاشت نهال است )حمزه پور و همکاران 2006(.

قرباني مقدم )2016( تأثير روش هاي استحصال آب باران را در استقرار 
اوليه ی گياهان مرتع های چاه در مشهد بررسی نمود و نتيجه گرفت كه  
به دليل درصد رطوبت بيش تر خاك، درصد استقرار گياهان بررسی شده 

در چاله هاي كپه یی بيش تر از جویچه و هاللي هاي آب گير  است.
فعاليت هاي غني سازي و احياي جنگل در استان فارس هم زمان با بروز 
خشك سالي و كاهش بارندگی بوده است، به طوري كه عمليات اجرایي 
داشته است.  درپی  اندكي  موفقيت  مستمر  تالش هاي  وجود  با  طرح 

تحقيقاتي كه در شهرستان ممسني استان فارس انجام گردید نشان 
ایراني  بلوط  بذر  بنيه ی  و  بر جوانه زني  بذر  رطوبتي  كه محتواي  داد 
ایراني  بلوط  بذرهای  و  است،  داشته  بذر  به رطوبت  بستگي  به شدت 
براي حفظ قدرت  به كاهش رطوبت درون بذر به شدت حساس اند و 
جوانه زني باید در طول دوره ی برداشت تا زمان كاشت از حفظ رطوبت 

دروني بذر مراقبت شود )الواني نژاد و همکاران 2008(.
بلندمازو  سوابق تحقيق در این زمينه نشان می دهد كه در بذركاري 
برای استقرار زادآوري تکميلي در طرح جنگل داري لوه كه با به كارگيري 
6 روش كپه یی، حفره  یی، پشت بيلي، نواري، طبيعي، نواري همراه با 
خراش و شاهد انجام شد، استفاده از روش كاشت بذر به صورت كپه یی 

مناسب ترین روش بود )مهاجر و ميركاظمي 2007(.
برای  ایالم  كرمانشاه،  كردستان،  استان های  زاگرس  جنگل هاي  در 
شيار  معمولي،  چاله ی  كاسه یی،  چاله ی  روش هاي  از  بلوط  كاشت 
روش  كرمانشاه  استان  در  كه  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده  سکو  و 
و  استان كردستان روش هاي شيار  در  و  معمولي،  و  چاله ی كاسه یی 
سکو روش هاي مناسبی است، اما در استان ایالم  اختالف معني داری 
ميان روش ها نبود. از نظر  اقتصادي و سادگي، به ترتيب روش شيار، 
چاله ی معمولي و چاله ی كاسه یی مناسب ترین و سکو  وقت گيرترین و 

پرهزینه ترین روش گزارش شد )فتاحي و توكلي 1999(.
در مطالعه ی دیگري كه برای بررسي ميزان استقرار گونه هاي مختلف 
نتایج نشان دهنده ی  انجام شد،  بلوط در روش بذركاري و نهال كاري 
بود؛  نهال كاري  و  بذركاري  روش  ميان  معني دار  اختالف  نبودن 
از  بيش تر  بذركاري  روش  استقرار  از  حاصل  داده های  ميانگين  اما 
نهال كاري بود، و این موضوع در بلوط برودار در مقایسه با بلوط دارمازو 
بلوط  جنگل هاي  احياي  براي  بذركاري  مجموع  در  بود.  چشم گيرتر 

بيش تر توصيه شد )معروفي 2001(.
با نگرش تأمين رطوبت الزم برای افزایش ميزان موفقيت، و كمك به 
استقرار بهتر بذر و نهال هاي بلوط در عرصه هاي جنگلي، طرح بررسي 
مقایسه یي نحوه ی كاشت بذر و نهال بلوط با اجراي روش های مختلف 
استان  كوهمره  سرخی  بلوط  احيایی جنگل های  در طرح های  كاشت، 

فارس )كه در طرح صيانت جنگل است( اجرا شد.

مواد و روش ها
منطقه ی مورد بررسی

ارژن در  فارس، شهرستان شيراز، بخش  استان  بررسي در  این  محل 
عرض ˝31 ́ 33 ̊ 29 و طول ˝59 12 ̊ 52 جغرافيایی، ارتفاع 1910 
متر از سطح دریا، به وسعت 2000 مترمربع و شيب 10درصد شمالی، 
و در سامان عرف  چنارفاریاب است. بارش ساالنه در بخش هاي مختلف 
این سامان از 450 تا650 ميلي متر گزارش شده است. ماه هاي مرطوب 
سال از اوایل آبان تا اواخر فروردین و بقيه ی ماه هاي سال خشك است. 
اما توسعه ی زراعت دیم  سيماي بوم نظام غالب سامان جنگلي است، 
بخش وسيعي از آن سامان را پس از جنگل زدایي تبدیل به زمين های 
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در  زراعت  نيز  جنگل  از  بزرگی  بخش  در  و  است،  كرده  كشاورزي 
سيماي  بنابراین،  می شود.  انجام  تنك   جنگلي  توده هاي  زیراشکوب 

عمومي سامان جنگلي به ویژه در فصل كشت، زراعي است )مهندسين 
مشاوریکم 2007(.
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 كشت،ویژه در فصل بهسیمای عمومی سامان جنگلی  ،. بنابراینشودانجام می های جنگلی تنك از جنگل نیز زراعت در زیراشکوب توده بزرگی
 (.0110)مهندسین مشاوریکم  زراعی است

 

 

 

 .موقعیت محل اجرای تحقیق -6شكل 
 

 تحقیقروش 
مختلف كاشت شامل چهار  هایروشاصلی تیمار كاشت شامل دو سطح بذر و نهال و  عاملبا  شدهخردهایكرتدر قالب طرح آماری  تحقیق این

ی هاروشدر هر یك از شد. مستطیلی و یك تیمار شاهد در چهار تکرار انجام  یچالهو  سکودر امتداد خطوط تراز،  جویچه، ییكاسهیچالهسطح 
و جمعاً در  ،دیگرمتر در هر ردیف و خط از یك 0 یفاصلهكه به ،برای كاشت نهال در نظر گرفته شد چاله 02برای كاشت بذر و  چاله 02كاشت، 

 :ازبود   چهار روش كاشت عبارت .شده بود كاشته شد بذر بلوط كه از منطقه جمع چاله 211و در شد كاری نهال چاله 211
 چاله یمتر از لبهسانتی 01متر و كاشت بذر و نهال در عمق سانتی 21×21:ییكاسه یچاله

 معمولی یچاله متر و كاشت بذر و نهال درسانتی 02عمق و عرض روی خطوط تراز به چاله كندن: جویچه
 معمولی یچالهكاشت بذر و نهال در  متر وسانتی 21: به عرض سکو 

حفر شده در بستر  یچاله یمتر از لبهسانتی 01متر و كاشت بذر و نهال در عمق سانتی 01و عمق  21و عرض 21مستطیلی: طول یچاله
 مستطیلی

های و با شروع فصل رویش برداشت ،كاشت بذر و نهال در پاییز پس از آغاز خواب گیاه و اولین بارندگی مطمئن در منطقه انجام عملیات اجرایی و
های هر مرحله از رویش در ماههای بلوط در زنی بذرها و فعالیت رویشی نهالبرداری و ثبت مراحل آغاز جوانهیادداشت ،بازدید شاملمیدانی 

سال )از  2مدت به هازنی بذرها و نهالجوانه ترینبیشسبزشدن در مدت رویش و زمان  درصدتعیین شد. انجام می فروردین، اردیبهشت، خرداد
ك مرتبه آبیاری در خرداد، تیر و ی ها با توجه به شرایط اقلیمی، فقط در سال اولكمك به استقرار بذرها و نهال برای انجام شد.( 0200تا  0200

 آزمون با هامیانگین یمقایسهو  02 ینسخه اساسپیاس افزارنرم با نتایج آماری تحلیلانجام شد.  تانکر با لیتر برای هر نهال 01میزان مرداد به
 .شد انجام α%= 2 سطح در دانکن

  

روش تحقيق
اصلي  عامل  با  كرت های خردشده  آماري  طرح  قالب  در  تحقيق  این 
تيمار كاشت شامل دو سطح بذر و نهال و روش های مختلف كاشت 
شامل چهار سطح چاله ی كاسه یی، جویچه در امتداد خطوط تراز، سکو 
و چاله ی مستطيلي و یك تيمار شاهد در چهار تکرار انجام شد. در هر 
یك از روش هاي كاشت، 25 چاله براي كاشت بذر و 25 چاله براي 
كاشت نهال در نظر گرفته شد، كه به فاصله ی 1 متر در هر ردیف و 
خط از یك دیگر، و جمعاً در 500 چاله نهال كاري شد و در 500 چاله 
بذر بلوط كه از منطقه جمع شده بود كاشته شد. چهار روش كاشت 

عبارت  بود  از:
چاله ی كاسه یی:50×50 سانتي متر و كاشت بذر و نهال در عمق 20 

سانتي متر از لبه ی چاله
جویچه: كندن چاله روي خطوط تراز به عمق و عرض 25 سانتي متر و 

كاشت بذر و نهال در چاله ی معمولي
 سکو: به عرض 60 سانتي متر و كاشت بذر و نهال در چاله ی معمولي

چاله  ی مستطيلي: طول 60 و عرض50 و عمق 20 سانتي متر و كاشت 
بذر و نهال در عمق  20 سانتي متر از لبه ی چاله ی حفر شده در بستر 

مستطيلي
عمليات اجرایي و كاشت بذر و نهال در پایيز پس از آغاز خواب گياه 
رویش  فصل  شروع  با  و  انجام،  منطقه  در  مطمئن  بارندگي  اولين  و 
مراحل  ثبت  و  یادداشت برداري  بازدید،  شامل  ميداني  برداشت هاي 
بلوط در هر مرحله  نهال هاي  فعاليت رویشي  بذرها و  آغاز جوانه زني 
از رویش در ماه هاي فروردین، اردیبهشت، خرداد انجام می شد. تعيين 
درصد سبزشدن در مدت رویش و زمان بيش ترین جوانه زني بذرها و 
نهال ها به مدت 3 سال )از 1392 تا 1394( انجام شد. برای كمك به 
استقرار بذرها و نهال ها با توجه به شرایط اقليمي، فقط در سال اول 
برای هر  ليتر  آبياری در خرداد، تير و مرداد به ميزان 20  یك مرتبه 
نهال با تانکر انجام شد. تحليل آماری نتایج با نرم افزار اس پی اس اس 
 α =%5 نسخه ی 16 و مقایسه ی ميانگين ها با آزمون دانکن در سطح

انجام شد.

مقایسه ی چهار روش گرد آوری آب باران...



)پژوهش و سازندگی(ژپوهش اهی آبخیزداری 41

شماره 118، پژوهش های آبخیزداری، بهار 97

نتایج
تجزیه ی  نهال ها،  و  بذر  بقای  نسبت  نتایج  ميانگين  از  استفاده  با 
واریانس آن در سه سال اجراي طرح به تفکيك انجام شد )جدول 1(.  
اثر نوع كاشت در سال 1392 در سطح 1% تفاوت معني دار شد ) جدول 
1(. روش هاي مختلف كاشت )تيمار( در همه ی سال ها در سطح %1 
معني دار بود، اما اثرهای متقابل آن ها معني دار نشد. مقایسه ی ميانگين 
تيمارهای مختلف )جدول 2( نشان می دهد كه درصد زنده ماني نهال 

در سال 92 به مراتب بيش تر از بذر بود، اما در سال  93 ميانگين بذر 
با هم نداشت، و در سال 94 ميانگين بذر  و نهال تفاوت معني داري 
برتر از نهال بود، هر چند تفاوت معني داري نداشت. تجزیه ی واریانس 
تعداد نهال های زنده مانده در قطعه های آزمایشی در سال آخر اجراي 
طرح به تفکيك شيوه هاي كاشت )بذر و نهال( و روش هاي كاشت انجام 

گردید )جدول3(.
5 

 

 

  

  

 .مستطیلي یچاله -و ،جویچه -د ،سكو  -ج ،یيکاسه یچاله -بنمای عمومي طرح،  -الف :سازی بستر کاشتآماده  -2شكل 
 

 نتایج
كاشت اثر نوع   .(0جدول ) شدتفکیك انجام در سه سال اجرای طرح بهآن واریانس  یتجزیه ها،بذر و نهالبقای نسبت  میانگین نتایجبا استفاده از 

اما  بود،دار معنی %0ها در سطح سالی همه )تیمار( در های مختلف كاشتروش .(0 جدول) شددار تفاوت معنی %0در سطح  0200در سال 
مراتب به 00مانی نهال در سال زنده درصدكه دهد مینشان  (0جدول )میانگین تیمارهای مختلف  یمقایسه .نشد دارمعنی هامتقابل آن هایاثر

 ج ب

 و د

 الف
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براساس این تحليل، بين كاشت بذر و نهال تفاوت معنی داری نيست 
ولی بين روشهاي مورد استفاده تفاوت معنی داری )α=%99( در تعداد 
اثرهای  نهایت، بين  بلوط مشاهده می شود. در  نهال های زنده مانده ی 
متقابل مبداء كاشت و روش های جمع آوری آب نيز تفاوت معنی داری 
وجود ندارد. رده بندی مناسب ترین روش هاي كاشت )جدول 4(  نشان 
می دهد كه در كشت با بذر، چاله  ی كاسه یی و پس از آن چاله ی مستطيلي 

و جویچه بيش ترین، و شاهد كمترین زنده ماني را در پی داشتند. در 
كاشت نهال، چاله ی مستطيلي بيش ترین درصد زنده ماني و پس از آن 
چاله ی كاسه یی و سکو قرار دارند و كم ترین زنده ماني مربوط به شاهد 
چاله ی  و  مستطيلي  چاله ی  تيمار ها  مناسب ترین  به طوركلي  است. 

كاسه یی و ضعيف ترین تيمار در كل آزمایش شاهد بود )جدول 4(.
 

6 
 

هر چند تفاوت  ،بودمیانگین بذر برتر از نهال  00در سال  و شت،نداداری با هم میانگین بذر و نهال تفاوت معنی 02 اما در سال ،از بذر بودتر بیش
های كاشت )بذر و شیوه تفکیكآزمایشی در سال آخر اجرای طرح به هایهمانده در قطعزنده هایواریانس تعداد نهال یتجزیه .شتنداداری معنی

 (.2جدول) كاشت انجام گردید هایروش نهال( و
 

 .6932-6931های ماني تیمارهای بذر و نهال در سال نسبت زنده یمقایسه -6جدول 
 6931سال  6939سال  6932سال  آزادی یدرجه منابع تغییرات

 ns100/1 ns122/02 200/010** 0 كاشت مبداء
 ns102/0 ns222/0 ns022/02 2 های كاشتروش ×اثر متقابل تکرار

 2/020** 0200/022** 022/022** 0 تیمار

 ns200/00 ns002/20 ns000/02 0 های كاشتروش× اثر متقابل تیمار 

 ns102/02 ns20/020 ns0200/02 00 خطا

 %CV=0/22 .نبودندارمعنی ns و  % 0داری در سطح ** معنی ،% 2داری در سطح * معنی               

 
 .های آزمایشسال در با آزمون دانكنکشت )بذر و نهال(  مبداءماني بین زنده درصدمیانگین  یمقایسه - 2جدول

 6931سال  6939سال  6932سال  شتاک مبداء
 b22/02 a00/02 a0/20 بذر

 a22/20 a00/02 a0/00 نهال
a  وb هاسطح تشخیص تفاوت آماری بین روش. 

 
 .آزمایشي هایهمانده در قطعهای زندهواریانس تعداد نهال یتجزیه -9جدول 

 احتمال خطا F میانگین مربعات مجموع مربعات آزادی یدرجه منابع تغییرات
 ns0200/1 00/0 01 01 0 مبداء كاشت

   0/02 0/020 2 خطا
های كاشتروش  0 22/020 02/001 02/2 **1110/1 

 ns0002/1 22/0 00/02 02/02 0 اثر متقابل
   0/00 2/201 00 خطای كل

    0102 20 كل
 CV %=2/22. نبودن دارمعنی nsو  % 0داری در سطح ** معنی ،% 2داری در سطح معنی *        

 
های  نهالتعداد در  (α%=00) داری مورد استفاده تفاوت معنیهای روشداری نیست ولی بین  كاشت بذر و نهال تفاوت معنیبین  ،تحلیلاین براساس 

 داری وجود ندارد. نیز تفاوت معنی آب آوریجمع های روشكاشت و  مبداءمتقابل  هایاثربین  ،شود. در نهایت بلوط مشاهده می یمانده زنده
-بیش جویچهمستطیلی و یو پس از آن چاله ییكاسهیچاله ،در كشت با بذر دهد كهنشان می  (0جدول )كاشت  هایروشترین بندی مناسب رده

 سکوو  ییكاسهیمانی و پس از آن چالهندهدرصد زترین مستطیلی بیش یدر كاشت نهال، چاله .ندشتدادر پیمانی را و شاهد كمترین زنده ،ترین
ترین تیمار در كل و ضعیف ییكاسه یمستطیلی و چاله یها چالهترین تیمارطوركلی مناسببه .مانی مربوط به شاهد استترین زندهقرار دارند و كم

 (.0)جدول  بودشاهد آزمایش 
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بحث و نتيجه گيري
فرسایش و فقر مزمن عناصر غذایی و مواد آلی در خاك های جنگلی 
بروز  است.  درختی  گونه های  اندك  رشد  دالیل  از  یکی  زاگرس، 
اختالل  یا  كندی  و  اخير،  سال های  در  خشکی  تنش  و  خشك سالی 
فيزیولوژیك در درختان مستقر  در جریان شيره ی گياه  عامل ضعف 
در خاك های فقير شده است. اصوالً بذر گياهان زماني جوانه مي زند 
قادر  بذرها  باشد.  آن  نياز  حد  در  حرارت  و  نور  رطوبت،  ميزان  كه 
شروع  زماني  و  كنند،  درك  را  محيطي  عالمت های  از  تعدادي  اند 
به جوانه زني كنند كه این عالمت ها بيان گر شرایط مساعد محيط براي 
جوانه زدن و پاگيری گياهچه و تکميل دوره ی زندگي گياه باشد )كزل و 
سانچز 1998(. این  فرآیندها در بررسي رطوبت بذر بلوط  نيز مشاهده 
روش هاي  رعایت  برهمين اساس   .)2008 همکاران  و  )الواني نژاد  شد 
جمع آوري آب، و رعایت عمق كاشت در جنگل كاري ها، شرایط مناسب 

را براي بذر درختان مساعد می كند.
كاشت  بلوط،  جنگل هاي  احياي  در  كه  داد  نشان  تحقيق  این  نتایج 
سال هاي  در  نتایج  این  البته  است.  نهال  از  مناسب تر  بذر  مستقيم 
انجام تحقيق  فراز و نشيب هایي داشت. در سال هاي نخستين، درصد 
سه  گذشت  از  پس  اما  بود،  بذركاري  از  بهتر   نهال كاري  زنده ماني 
بهتري در عرصه داشتند.  بذركاري شرایط  از  نهال هاي حاصل  سال، 
هرچند از نظر آماري در پایان آزمایش بين دو روش كاشت بذر و نهال 
تفاوت معني داري وجود نداشت، با توجه به هزینه هاي كم تر بذركاري 
روش  از  استفاده  آن ها،  كاشت  و  و سهولت حمل ونقل  نهال كاري،  از 
بذركاري برتر از  نهال كاري بود. در تحقيقات گذشته نيز نشان داده 
شد كه انتخاب بذر در جنگل كاري با گونه هاي دارمازو و برودار موفق تر 

از نهال كاري بوده است )معروفي 2001(. 
بررسي عمق كاشت بذر گونه هاي مختلف بلوط، با هدف بررسي عمق 
كاشت و نوع خاك مناسب براي پوشش بذر گونه هاي برودار و دارمازو، 
است  بلوط 5 سانتي متر  بذر  مناسب ترین عمق كاشت  داد كه  نشان 

)معروفي و همکاران 1999(. این یافته در بررسي اثر روش هاي مختلف 
جنگل كاري با بذر بر نرخ جوانه زني بذر و زنده ماني نهال بلوط بلندمازو 
بهترین عمق كاشت  و همکاران 2006(.  )علي عرب  آمد  به دست  نيز 
و    Q. brantii Lindl var persica zoharyایراني بلوط  بذر 
دارمازو Q. infectoria Oliv.  براي دست یابي به بيش ترین بازده 
به دست  سانتي متر    5-7/5 عمق  غرب  جنگل هاي  در  جنگل كاري 

آمده است )فتاحي 1996(.
محققان مختلف نشان داده اند كه جمع آوری آب از روش های مؤثر در 
استقرار گياهان مرتعی است )فروزه و حشمتی  2008، مقدم2014 ، 

رضایی 2015  (.  
و  كاسه یی  چاله ی  روش های  كه  مي دهد  نشان  تحقيق  این  نتایج 
مستطيلي شرایط مناسبی برای حفظ نهال های بلوط ایجاد كرده اند. 
نهایت  در  چاله ها  باد،  و  باران  مانند  طبيعي  عوامل  اثر  بر  هرچند 
برای حفظ  از روش چاله روشی مناسب  استفاده  یك شکل مي شوند. 
رطوبت الزم نهال در شرایط این منطقه پيشنهاد می شود. در مرتع های 
به دليل  كپه یی  چاله هاي  در  گياهان  استقرار  درصد  مشهد،  در  چاه 
درصد رطوبت بيش تر خاك، بيش تر از جویچه و هاللي هاي آب گير بود 
)قربانی مقدم 2016(. البته شرایط رویشگاهی ازنظر خاك و ویژگی های 
حوزه ی آب خيز و اقليم نيز در این پدیده موثر اند. در استان كرمانشاه 
روش هاي  كردستان  استان  در  و  معمولي،  و  كاسه یی  چاله ی  روش 
شيار و سکو از روش هاي مناسب دانسته شده، و در استان ایالم در 
توكلی 1999(.  و  )فتاحی  نبوده است  اختالف معني دار  بين روش ها 
حتی جنس و گونه ی  نهال نيز ممکن است عامل دیگری در انتخاب 
براي  مناسب ترین روش  فارس،  ارسنجان  در  باشد.  كاشت  روش های 
حفظ رطوبت پيرامون نهال های بنه، شيار با گاوآهن و نامناسب ترین 
آن ها چاله ی معمولي براي كاشت نهال بوده است )حمزه پور و همکاران 

.)2006 
كه  است  الزم  كشور،  خشك سالی  به شرایط  توجه  با  به طور كلی، 
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 .های استفاده از بذر و نهال های کاشت در روش روش رده بندی برترین  -1جدول 
 نهال بذر  تیمار

 a00 b00 ییكاسهی چاله
 a2/02 a00 مستطیلی یچاله
 b2/02 b2/00 سکو

 a00 bc02 جویچه
 b2 c0 شاهد

 a وb  وc هاسطح تشخیص تفاوت آماری بین روش. 

 
 گیرینتیجهبحث و 

سالی و . بروز خشكاستهای درختی های جنگلی زاگرس، یکی از دالیل رشد اندك گونهآلی در خاك غذایی و مواد فرسایش و فقر مزمن عناصر
 های فقیر شده است.خاكمستقر در درختان در فیزیولوژیك عامل ضعف گیاه  یو كندی یا اختالل در جریان شیره ،های اخیرتنش خشکی در سال

محیطی را درك  هایمتعالند تعدادی از ا ا قادرزند كه میزان رطوبت، نور و حرارت در حد نیاز آن باشد. بذرهبذر گیاهان زمانی جوانه می اصوالً
زندگی  یگیاهچه و تکمیل دوره پاگیریزدن و گر شرایط مساعد محیط برای جوانهبیان هاعالمتزنی كنند كه این جوانهو زمانی شروع به كنند،

اساس رعایت . برهمین(0112 نژاد و همکارانالوانی) در بررسی رطوبت بذر بلوط  نیز مشاهده شد فرآیندها این  .(0002 )كزل و سانچز گیاه باشد
 .كندمیها، شرایط مناسب را برای بذر درختان مساعد كاریو رعایت عمق كاشت در جنگل ،آبآوری های جمعروش

های انجام تحقیق  سال دراست. البته این نتایج از نهال  تركاشت مستقیم بذر مناسب ،های بلوطتحقیق نشان داد كه در احیای جنگلاین نتایج 
های حاصل از نهال ،اما پس از گذشت سه سال ،بذركاری بود از بهتر كاری نهالمانی ندهدرصد زهای نخستین، در سال .هایی داشتفراز و نشیب

با  ،داری وجود نداشتهرچند از نظر آماری در پایان آزمایش بین دو روش كاشت بذر و نهال تفاوت معنی .داشتندبذركاری شرایط بهتری در عرصه 
در تحقیقات  .بودكاری نهال برتر از استفاده از روش بذركاری  ،هاونقل و كاشت آنو سهولت حمل ،كارینهال ازتر بذركاری های كمتوجه به هزینه

 (. 0110كاری بوده است )معروفی تر از نهالهای دارمازو و برودار موفقكاری با گونهنیز نشان داده شد كه انتخاب بذر در جنگلگذشته 
نشان  ،های برودار و دارمازوبا هدف بررسی عمق كاشت و نوع خاك مناسب برای پوشش بذر گونه ،بلوطهای مختلف بررسی عمق كاشت بذر گونه

كاری با های مختلف جنگلدر بررسی اثر روش یافته(. این 0000متر است )معروفی و همکاران سانتی 2ترین عمق كاشت بذر بلوط داد كه مناسب
 .Qایرانیبهترین عمق كاشت بذر بلوط  (.0112عرب و همکاران )علی دست آمدال بلوط بلندمازو نیز بهمانی نهزنی بذر و زندهبذر بر نرخ جوانه

brantii Lindl var persica zohary   و دارمازوQ. infectoria Oliv. های غرب عمق كاری در جنگلبازده جنگلترین یشبیابی به برای دست
 (.0002است )فتاحی دست آمدهبه متر سانتی 2/0-2

 رضهایی  ،0100مقهدم ، 0112فروزه و حشهمتی  است ) یدر استقرار گیاهان مرتعثر ؤمهای روشآوری آب از جمعمحققان مختلف نشان داده اند كه 
0102  .) 

اثر  برهرچند  اند.كردههای بلوط ایجاد  حفظ نهال برای مناسبی شرایطو مستطیلی  ییكاسه یچالههای  دهد كه روشنشان مینتایج این تحقیق 
در شرایط  نهالالزم حفظ رطوبت برای مناسب  یچاله روش استفاده از روش .دنشوشکل میها در نهایت یكچاله ،عوامل طبیعی مانند باران و باد

تر از بیش ،خاك تربیشرطوبت درصد دلیل به ییهای كپهچالهدر استقرار گیاهان درصد  ،در مشهد چاه یهامرتعدر  .شودمیپیشنهاد  منطقهاین 
پدیده و اقلیم نیز در این  خیزی آبهای حوزهویژگیالبته شرایط رویشگاهی ازنظر خاك و  .(0102مقدم )قربانی بود گیرآبهای و هاللی جویچه

و در  ،شده دانستههای مناسب از روش سکوهای شیار و در استان كردستان روشو و معمولی،  ییكاسه یچالهدر استان كرمانشاه روش  .موثر اند
نهال نیز ممکن است عامل دیگری در   ی(. حتی جنس و گونه0000 فتاحی و توكلی) است نبودهدار ها اختالف معنیاستان ایالم در بین روش

-آنترین بناسنام، شیار با گاوآهن و های بنهنهالبرای حفظ رطوبت پیرامون  روشترین بمناس ،در ارسنجان فارس .های كاشت باشدروشانتخاب 
 (.0112 پور و همکاران)حمزه نهال بوده است كاشتمعمولی برای  یچالهها 
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زیراشکوب  زراعت  و  دام  چرای  برابر  در  بلوط  جنگلی  عرصه های 
محافظت شود تا فعاليت های جنگل كاری انجام شده حفظ شود. كاشت 
تا ضمن سرمادهی طبيعی  انجام شود  نيز در زمستان  بلوط  بذرهای 
بذر بتوان از كاشت چاله یی كه مناسب ترین روش در این تحقيق بود 
برای جمع آوری و حفظ آب باران بهره ی بيشتری برد، زیرا آبياری در 
با توجه به شرایط  مساحت های وسيع جنگل كاری   بسيار پرهزینه، و 

پستی و بلندی مناطق رویشی بلوط اغلب ناممکن است. 

پيشنهاد ها
پيشنهاد هاي  به  مي توان  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
و  جنگل كاري  عرصه هاي  در  نهال  یا  بذر  استقرار  موفقيت  براي  زیر 

غني سازي توجه كرد: 

در  مرغوب  بذر  از  استفاده  اولویت كشت  نتایج،  درنظرگرفتن  با    -1
جنگل كاري است.

چاله ی  و  كاسه یی  چاله ی  روش  از  نهال ها  بهتر  پاگرفتن  برای   -2
مستطيلي استفاده شود.

فصل  در  یك بار  ماهی  دست كم  كشت،  از  پس  نونهال ها  آبياري   -3
رویش در سال اول انجام شود.

4- از مواد دوركننده ی جوندگان براي كاهش خسارت آن ها استفاده 
شود. 

5- با توجه به تمایل زیاد نونهال ها به سایه، با استفاده از خاروخاشاك 
و سرشاخه ی درختان روي نهال هاي جوان سایبان نسبي )نيم سایه( 
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