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 چكيده

  بلوط ايراني كه  اين تحقيق در سه منطقه جنگلي فالرد لردگان، سرخون اردل و چري بازفت استان چهار محال و بختياري

(Quercus brantii Lindl.) كه بلوط عنصر اصلي جنگلي هاي تيپ در ابتدا . پذيرفتصورت آن است گونه غالب جنگلهاي 

ذكر  مناطق(  در استانبلوط ايراني  اصلياهگ گسترش كهسپس سه منطقه شمال غرب، غرب و جنوب غرب. آن بود مطالعه شد

تهاي جغرافيايي و جه) ، دامنه و درهيال( آري در فرمهاي مختلف زمين 10 قطعه نمونه 12 و در هر منطقه  انتخابباشند،  مي)شده

 پياده شد و خصوصيات رويشگاهي منطقه، قطعه نمونه 36در مجموع .  شدند انتخاب)شرقي و غربي جنوبي، شمالي،(اصلي 

 . مطالعه شدندقطعه نمونهخصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و مشخصات كمي و كيفي درختان در هر 

جهت جغرافيايي جنوب غربـي بـا ارتفـاع         در   كه بيشترين حضور را      نورپسند است اي     گونه بلوط ايراني نتايج نشان دادند كه     

 در عمـق نوسـان   85/7 در سطح تـا  72/7 بين  شده خاك مناطق مطالعه pH. دهد  مي  متر باالتر از سطح دريا نشان      2000 تا   1800

بـين  ( بوده   زاد  شاخهررسي   درختان بلوط مورد ب    بيشتر . خوب و شوري خاك ناچيز است      ميزان ازت كل و ماده آلي نسبتاً      داشته و   

 نشـان  در منطقه     را  اين موضوع دخالت شديد انسان     .دكن  مي  جست توليد  5 تا   4 هر پايه    طور متوسط ه  كه ب )  درصد 2/84 تا   6/78

 در فرمهـاي مختلـف       متـر  2/5 و   3/4 سانتيمتر و بين     0/19 و   8/13قطر برابر سينه و ارتفاع درختان بلوط به ترتيب بين             . دهد مي

 .كند  مينوسان زمين
 

 نياز رويشگاهي چهارمحال وبختياري، زاگرس، فرم زمين، بلوط ايراني،: واژه هاي كليدي
 

 مقدمه

رويشگاه زاگرس بخش وسيعي از سلسله جبال 
شود كه از شمال غربي كشور يعني  زاگرس را شامل مي

 شروع و تا حوالي آذربايجان غربي در شهرستان پيرانشهر
اي با   منطقهيابد  امتداد ميفارس در شهرستان فيروزآباد

 .پوشاند  كيلومتر را مي200  و عرض متوسط1300طول 
خشك  ي نيمهجنگلها ي زاگرس كه تحت عنوانجنگلها

كل % 40 ، ميليون هكتار وسعت5 با شده،بندي  طبقه
همچنين  .است جنگلهاي ايران را به خود اختصاص داده

آب، حفظ خاك، اين منطقه بيشترين تأثير را در تأمين 
تعديل آب و هوا و تعادل اقتصادي و اجتماعي در كل 

ي تخريب جنگلها در حال حاضر جنگلهااين . كشور دارد
ي جنگلها مهمترين داليل تخريب محسوب شده ويافته 

از . باشد منطقه تأمين چوب سوخت و تعليف دام مي
اي حوزه  ي و درختچهـــهاي درخت ونه گـــــمهمترين 

 يـــايران بلوط هايي از قبيل گونه توان به س ميرــــزاگ
(Quercus brantii)، مازودار (Q. infectoria)، ول  وي 

(Q. libani)،كيكم  (Acer monspesulanum)بنه ، 
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(Pistacia mutica)، كلخونگ (P. khinjuk)، كبادام 
(Amygdalus scoparia)، اغداغاند (Celtis caucasica) ،

 و (Juniperus excelsa)، ارس (.Daphne sp)دافنه 
 . اشاره نمود(.Pyrus sp)گالبي 

سازند جنگلي ) 1382(و ابراهيمي رستاقي اي  جزيره
و ند جنگلي زاگرس ترين ساز لوط را مهمترين و گستردهب

معرفي گرا  ي خشكيجنگلها را در زمره جنگلهااين 
هاي مختلف بلوط  بر اساس رويشگاه، گونه  واند كرده

 زاگرس شمالي تحت عنوانبه دو بخش متمايز  رازاگرس 
 زاگرس شمالي .اند نمودهتقسيم  و زاگرس جنوبي

 است كه البته در قسمتهايي Q. infectoria  رويشگاه ويژه
 يا با هر دو Q. brantii يا Q. libaniاز اين حوزه با  

اما زاگرس جنوبي رويشگاه ويژه گونه . گردد مخلوط مي
Q. brantiiاست  . 

پوشش باز بوده، رشد   اغلب داراي تاججنگلهان اي
دليل شدت تخريب ه  و زادآوري طبيعي بكنددرختان 

ي جنگلهاسطح  از  درصد90همچنين . بسيار اندك است
 26از  پوششي كمتر وضعيت موجود داراي تاج زاگرس در

اين  درصد از جنگلهاي 7در حال حاضر تنها .  استدرصد
  درصد93و بوده زاد دانه رشيداراي فرم پرورويشي منطقه 

زاد  زاد و دانه و شاخه آنها داراي فرم پرورشي شاخه
 .)1383 ،ثاقب طالبي و همكاران( باشند مي

 بلوط  كهنمايد مي اظهار مطالعات خود در بروويچ
 جوامع خالص يا   شكلبه Quercus  infectoria دارمازو

 Q. libani  وQ. brantiiهاي بلوط  ديگر گونه ناخالص با

زير  نوعي از ونمايد   ميبه خوبي رشد  Q. coccifereو
-1000 بين به طور عمده آن در ارتفاعات پايين، هاي گونه
  در حالي ،متر از سطح دريا پراكنش دارند 800

 1500-1800ارتفاع   در عراق در boissieriكه زير گونه 
كند   مي متر از سطح دريا رشد1850در ايران تا  متر و

Browicz, 1982).( 

ها   بلوطدربارهمطالعات متعددي در خارج از ايران 
شرايط  خصوصيات واست، به عنوان مثال  انجام شده

 .بررسي شده است Q. macrocarpa رويشـي گــونه
)Anon., 2001(  شني با  ي فشرده،خاكهااين گونه درpH 

نواحي  سايه پسند در يبه عنوان درخت نمايد و  ميباال رشد
 به لحاظ دارا بودن ف آمريكا گسترش داشته ومختل

 هاي خشكي را به  دوره عميق،اي  سيستم ريشه
 يخصوصيات اكولوژيك همچنين .كند  ميراحتي تحمل

 1994در سال  Gilman & Watson توسط Q. albaگونه 
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه  .است شدهبررسي 

 ور كامل را ترجيحن و اين گونه شرايط نوري نيمه سايه
 pH ي با بافت رسي لومي شني با خاكهادر  .دهد مي

خاكهاي با زهكشي خوب نيز مورد  .نمايد  مياسيدي رشد
 در حد  آنمقاومت به خشكي .باشد  مينياز اين گونه

 .ي شور خوب استخاكها اين گونه به مقاومت متوسط و

گونه غالب  )Q. brantii Lindl.( بلوط ايراني
 كه در اثر  استبختياري محال و استان چهاري جنگلها
زاد تبديل  زاد به فرم شاخه هاي بي رويه از فرم دانه تخريب

از خصوصيات خارق العاده اين گونه كه در  .شده است
تكثير ايي توان  بوده نيز جنگلهاحقيقت ضامن بقاي اين 

 .استغيرجنسي اين درخت از طريق توليد جست 
دخالت  تأمين سوخت و با هدف رويه برداريهاي بي بهره

 تبديل اراضي جنگلي به در زير آشكوب جنگل با
 و همچنين مديريتهاي غير اصولي و ديمزارهاي كم بازده

 تغيير فرم و سبب اعمال گرديده جنگلهااين  درناتمام كه 
زاد و  زاد و آميخته به شاخه  از دانهجنگلهاتركيب اين 

ن بلوط ايراني در نظر به اهميت فراوا .است شدهخالص 
 اطالعات كافي در نداشتن  همچنينحفظ آب و خاك و

 بدست آوردن اطالعات كمي و آن، ضرورتخصوص 
منظور ارائه ه  گونه باينكيفي و تعيين شرايط رويشگاهي 

  رويشگاههايراهكارهايي مفيد جهت حفظ، احيا و توسعه
تعيين  هدف اصلي اين تحقيق ناپذير است، آن، اجتناب

 رويشگاهي بلوط ايراني در استان چهار محال و شرايط
 .بختياري است
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 سطح شايان توجهي از بلوط ايراني با وجود آنكه
به خود اختصاص داده  ي ناحيه مركزي زاگرس راجنگلها

 با هدف بررسي خصوصيات و مدون تحقيقات  ولي،است
نياز رويشگاهي اين گونه تا قبل از اجراي اين تحقيق 

هاي بلوط   نياز رويشگاهي برخي از گونهاما ،انجام نگرفته
 .شود  ميكه به نتايج آنها اشاره بررسي شده است

 در  راول ، نياز رويشگاهي گونه وي)1379 (معروفي
تمايل حضور اين  نتايج نشانگركردستان بررسي كرد كه 

همچنين ابعاد . گونه در جهات شرقي و شمال شرقي بود
 ولي تعداد آنها كمتر عنوان ،ها بزرگتر اين درختان در دره

 .شد
رويش قطري گونه ) 1380( جهانبازي و همكاران

زاد بلوط واقع در قلعه  بلوط ايراني را در رويشگاه دانه
بختياري  محال و مدرسه لردگان از توابع استان چهار

 نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه. بررسي كردند
 6/5اين گونه ميانگين رويش قطري ساليانه با پوست 

 درصد 1/91از نظر كيفي نيز بيش از  .باشد  ميميليمتر
 از لحاظ كيفيت تنه بوده و پر شاخه  شدهدرختان مطالعه

 و تنهارختان نمونه داراي كيفيت درجه سه  درصد از د60
 . داراي تنه با كيفيت درجه يك بودند درصد 2/2

در   رادارمازونياز رويشگاهي گونه  )1383(فر هديم
نتايج نشان داد كه بيشترين ميزان . بررسي كردلرستان 

ها و كمترين آن در يالها وجود  تعداد در هكتار در دامنه
بيشترين قطر برابر سينه و ارتفاع نيز مربوط به . است داشته

ها  درختان موجود در دامنه و كمترين آنها در دره
  .است بوده

از ني عالوه بر بلوط، بختياري محال و در چهار
 نيز توسط رويشگاهي نارون در تنگ هوني بازفت

نتايج اين  .است بررسي شده )1381( و همكاران جهانبازي
اي شبه همسال   توده مذكور تودهدهد كه  ميبررسي نشان

 علت عدم موفقيت تجديد حيات در اين كه است
 .است دام  حضوررويه انسان و رويشگاه دخالتهاي بي

ه نيز تأثير ن در اين رويشگاعلت رويش كم درختان نارو
  .است هعمق كم خاك عنوان شد

 

 مواد وروشها

 مواد

  موقعيت جغرافيايي

بختياري يكي از كوچكترين استانهاي  محال و چهار
شود   مي جزء بخش مركزي فالت زاگرس محسوب،كشور

در  است و كيلومترمربع 16364 داراي سطحي معادل و
 خود اختصاص سطح كل كشور را به% 1 حدود مجموع

 ي استانجنگلها با توجه به اينكه ).1383 ،نام بي(است  داده
 در سه حوزه لردگان ، اردل از شمال غرب تا جنوب غرب

اين تحقيق در سه منطقه جنگلي ، گسترش دارندبازفت  و
فالرد لردگان، سرخون اردل و چري بازفت صورت 

نظر نظر به اينكه تمامي مناطق جنگلي استان از  .پذيرفت
 اند، فقط تقسيمات اقليمي در اقليم لردگان قرار گرفته

 .گردد  ميمشخصات اقليم مذكور ذكر

������ ��	
��  

 5/560ميانگين بارندگي بلند مدت اين اقليم برابر با 
 به 1365 حداكثر بارش در سال بوده وميليمتر در سال 

 به ميزان 1373 و حداقل آن در سال ميليمتر 1/836ميزان 
حداكثر بارش در طي يك  .است  ثبت شدهميليمتر 3/373

 گزارش ميليمتر 120 و به ميزان 1368روز در سال 
 ساله، 20همچنين در بررسي آمار بلند مدت . است شده

 و 1356 درجه سانتيگراد مربوط به سال -16حداقل دما 
 ثبت 1355 درجه سانتيگراد در سال 5/47حداكثر آن 

اد روزهاي يخبندان در طول آمار ميانگين تعد .است گرديده
 و جهانبازي( است شده روز برآورد 7/82بلند مدت برابر 

 ).1380،همكاران

����� ���� ��������� ������  

نامهاي ه اين درخت ب) 1377(بر اساس گزارش ثابتي 
بلوط ايراني، بلوط غرب و بلوط زاگرس شهرت 
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 نامي است و وجه تسميه آن به ايراني به مناسبت يافته
صورت مترادف ه است كه به گونه آن داده شده و اكنون ب

اين گونه در . هاي آن در آمده است يكي از واريته
خاورميانه ناحيه ايران و ارمنستان انتشار داشته و مرز 

انتشار اين گونه در . باشد  توراني مي- ناحيه ايران
در كرمانشاه از . استارتفاعات زاگرس و آذربايجان غربي 

آباد و گردنه قلعه حاجي يا قالجه تا گيالن غرب و  اهش
 در كردستان دژ شاهپور و در ،كرند و قصرشيرين و ايالم

لرستان پل كلهر، بشير و تخت دره و در ارتفاعات 
نام محلي . يابد بختياري تا ميان كتل و كازرون امتداد مي

اين درخت در نقاط مختلف غرب و جنوب مانند 
 پليط است و در ياياري و فارس، بلوط كرمانشاهان و بخت

لرستان مازو و در سردشت و كردستان مازي، برو، برودار 
ه  اين گونه در ايران داراي سه واريته ب.شود و بلو گفته مي

 :استشرح زير 

Quercus brantii Lindl. var. belangri در كه 
 اروميهآذربايجان غربي در يزدكان خوي، قاسملو و بنار در 

دشت و كردستان تا لرستان در شهبازان و سبزكوه و و سر
آباد ديده  بين كرمانشاه و شاه) قلعه حاجي(گردنه قالجه 

 در كه Quercus brantii Lindl. var. brantii، شود مي
 در ترگه در دره بنار ديده شده و تا تركيه اروميهارتفاعات 

ا رود و انتشار آن در ايران از كردستان ت و عراق پيش مي
 2200حوالي دشت ارژن تا  در يابد و كازرون امتداد مي

 Quercus brantii و شود متر ارتفاع از سطح دريا ديده مي

Lindl. var. persica  اين واريته نيزدردره بنار انتشاركه 
درود، (آباد، لرستان  بين كرمانشاه و شاه سردشت و ،اروميه

ان كتل پيرزن، يلويه، ميگ، ايالم تا بختياري، كه)آباد خرم
 متر 2700آباد تا  باشد و در شاه دشت ارژن و كازرون مي

 ).1373، ثابتي( رود ارتفاع باال مي
 

 روش تحقيق

كاملي در  ابتدا بررسي ، اين تحقيقبه منظور اجراي
هاي مختلف بلوط ايراني در  تيپ خصوص فرمها و

استفاده از نقشه تيپولوژي   با.ي استان صورت گرفتجنگلها
مشخص لوط ايراني ي استان مناطق پراكنش بلهاجنگ

عرصه سه  جنگلي استان، روي نوار برآن   پس از.گرديد
 در ،باشند  ميي بلوط استانجنگلها كه معرف مطالعاتي

 و )اردل سرخون( غرب، ) بازفتچري (شمال غرب
 پس از .ند انتخاب گرديد)لردگان فالرد (غربجنوب 

 توجه به اينكه فرمهاي  باو  در مناطق مذكوريجنگل گردش
جهات مختلف جغرافيايي معيار انتخاب  مختلف زمين و

 محلهايي  در مناطق انتخاب شده قرار گرفت،قطعات نمونه
كه معرف يال، دامنه و دره در جهات جغرافيايي اصلي 

  .انتخاب شدندبودند ) شمالي، جنوبي، شرقي و غربي(
  آري10 اي ه دايرقطعه نمونه 12هر منطقه  دربنابراين  

 قطعه نمونه هر در و شد پياده ) فرم زمين3جهت در  4(
  تاجسطح از قبيل قطر برابر سينه، ارتفاع،  كميعوامل

  و بزرگ (d1) حاصل از اندازه گيري دو قطر كوچك(
  از فرمول و تبديل به سطح تاج(d2) تاج

((d1+d2)/2)2
از كيفي  عوامل تعداد جست، و ،(4/(3.14*

گيري و  اندازهفرم رويشي  آثار قطع و درخت،قبيل سالمت 
قطعه  مشخصات هر .در فرمهاي آماربرداري ثبت گرديد

 از قبيل ارتفاع از سطح دريا، فرم زمين، جهت نمونه
 پوشش جغرافيايي، درصد شيب، تيپ جنگلي و درصد تاج

 در در نتيجه .شد نيز در فرمهاي مربوطه ثبت تيپ جنگلي
 3 با احتساب و) قطعه نمونه (12هاي هر منطقه  رويشگاه

 مناطق جنگلي استان در قطعه نمونه 36منطقه در مجموع 
  قطعه نمونهجهت مطالعه زادآوري، يك ميكرو .پياده شد

 نيز انتخاب قطعه نمونه متر مربعي در مركز 5/1اي  دايره
 0-20( سطحي  دو نمونه خاكقطعه نمونهاز مركز هر . شد

منظور ه  و بتهيه )سانتيمتر 20-40(  عميقخاك و )سانتيمتر
 از قبيل عواملي. بررسيهاي بعدي به آزمايشگاه ارسال شد

P ،N ،K، pH ،,EC  %T.N.V.) صد مواد خنثي شونده در( ،
 .ندبررسي شد و بافت خاك درصد ماده آلي

هاي رقومي  در اين تحقيق همچنين از اطالعات و نقشه
ج استفاده در قسمت نتاي  ارتفاعيطبقات  وجهات، شيب
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هاي  هاي رقومي مربوط به تيپ همچنين نقشه .ديگرد
ي استان توسط برنامه جنگلهامختلف بلوط ايراني در 

Ilwisهاي مذكور تلفيق شد تا تجزيه و   تهيه و با نقشه
هاي آماربرداري نيز اطالعات موجود در فرم .شوندتحليل 

 منتقل شد و نمودارهاي مورد نياز رسم Excelبه برنامه 
 SPSSبرنامه كيفي با  كمي وهمچنين اطالعات . گرديد

 .شدتجزيه و تحليل آماري 

 

 نتايج

��� ������ ����� �! ����� ���� " 

ي استان با جنگلهانقشه تيپولوژي تلفيق  پس از
، طبقات ارتفاعي و طبقات  جهات جغرافياييهاي نقشه

كه بيشترين سطح اشغال   گرديدمشخص ،درصد شيب
 در ه بن-  بلوط وبادام - بلوط،هاي بلوط پ تيتوسطشده 

جهت  در بلوط- تيپ بادام  توسط،غربيجهت جنوب 

جهت غرب   افرا در- تيپ بلوط  توسطوشمال شرقي 
 .ندا قرار گرفته

هاي  تيپ بوسيلهبيشترين سطح اشغال شده همچنين 
 طبقه افرا در -  بلوط و بلوط- بادام، بادام - بلوط، بلوط

 در ولي ،باشد تر از سطح دريا مي م2000-1800ارتفاعي
 طبقه بنه بيشترين سطح اشغالي در - تيپ بلوط

بر اساس . ست متر از سطح دريا1600-1400ارتفاعي
 تا ارتفاع  در اين استانبررسي بعمل آمده گونه بلوط

بيشترين  . گسترش دارد نيز از سطح دريا باالتر متر2300
 بنه، بادام - لوطهاي بلوط، ب  تيپتوسطسطح اشغال شده 

  توسطو% 40-20 شيب طبقهدرنيز افرا  -  بلوط و بلوط-
 مشاهده %40-20و% 5-2  درشيب هاي بادام-بلوط تيپ

 .گرديد

#�$ ������% � �&�'�� ���(�	$ 

 خاك عوامل صورت كلي ميانگين ه ب 2  و1 هايلوجد
 .دهند نشان ميحي و عميق را در اليه هاي سط

 

 فرمهاي يال، دامنه و درهدر )  سانتيمتر20-0( خاك سطحي املعو ميانگين -1جدول 
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 فرمهاي يال، دامنه و دره در ) سانتيمتر40-20 (عميق خاك عوامل ميانگين  -2جدول 
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شود   مي مشخص2 و 1 جدولهايگونه كه از  همان
 در سطح 7/7 بين  شدهاسيديته خاك رويشگاههاي مطالعه

لومي رسي بافت خاك از . كند  مي در عمق نوسان85/7و 
)clay loam (سي شني در فرم يال تا لومي ر)silty clay 

loam (خوبازت كل نسبتاً. در فرم دامنه متغير است ، 
ولي در عمق كمتر از سطح، ماده آلي و پتاسيم و فسفر 

 از آنجا كه .خوب و شوري خاك در كل ناچيز است
آهكي هستند، درصد مواد در اصل خاكهاي منطقه زاگرس 

در خاك عمقي % 27/15 بين ).T.N.V%(خنثي شونده 
 .در خاك عمقي دره نوسان دارد % 29/36يال و 

 اليپس از وارد كردن اطالعات مربوط به درصد رس، 
 ات و مطابقت آن با فرمها و جهشن در مثلث خاكو 
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 ،هاي خاك سطحي  نمونهر مشخص شد كه دجغرافيايي
بهترين كيفيت خاك مربوط به دره جنوبي و دره غربي با 

آن مربوط به دره شرقي و با ترين  نامطلوبو لومي بافت 
 نيز عمقيدر مورد خاك . باشد  ميرسيبافت 

با  و يال  كيفيت خاك مربوط به دره شرقي ترين نامطلوب
 ).1شكل (باشد   ميرسيبافت 

 

در جهات مختلف ) عمقي( شماي كلي بافت خاك -1شكل 

 مناطق اجراي طرح

 

)	
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كمي را در سه هاي  مؤلفه وضعيت ميانگين 3جدول 
بيشترين مقادير قطر . دهد  ميدره و دامنه نشان فرم يال،

 سانتيمتر به درختان بلوط در فرم 19برابر سينه به مقدار 
 سانتيمتر به درختان بلوط 8/13كمترين آن به ميزان  يال و

درختان موجود در فرم . است صاص يافتهدر فرم دامنه اخت
  متر18/5دره داراي بيشترين ميانگين ارتفاع به ميزان 

فرم يال داراي در در مقابل درختان بلوط  باشند و مي

بيشترين درصد .  بودند35/4كمترين ارتفاع به مقدار 
 73/15پوشش درختان مربوط به فرم دره به مقدار  تاج

 درصد مربوط به فرم 43/12 كمترين آن به ميزان درصد و
در خصوص فرم پرورشي درختان،  بيشترين  .دامنه است

بيشترين   مربوط به فرم دره وزاد دانههاي  ميزان حضور پايه
 بر .اند زاد در فرم دامنه قرار گرفته فراواني پايه هاي شاخه

اساس اين بررسي بيشترين ميانگين تعداد جست به تعداد 
 .تعلق به فرم دامنه است در هر جست گروه م1/5
 

 )��2 ����� �3� 

برابر سينه درختان  مقايسه قطر به منظور بررسي و
تجزيه ) يال دامنه و دره،(ي مختلف زمين فرمهابلوط در 

 انجام گرفت ANOVAواريانس با استفاده از آزمون 
گردد اختالف ميان   ميطور كه مشاهده همان). 4جدول (

در سطح  ي مختلف زمين فرمهاقطر برابر سينه درختان در 
 .است دار يك درصد معني

   كه اين مشخصهدادقطر درختان نشان  مقايسه ميانگين
. اند  قرار گرفتهمجزاي مختلف زمين در دو گروه فرمها در

 دامنه در اين مقايسه قطر درختان در فرمهاي دره شمالي،
دامنه شرقي در يك گروه  دامنه شمالي و دره غربي، ،غربي

دره  درختان در فرم يال، دامنه جنوبي، دره شرقي و و
 اختالف بين قطر كهقرارگرفته دوم جنوبي نيز در گروه 

درختان در اين دو گروه در سطح آماري يك درصد 
هاي جنوبي  ان در درهقطورترين درخت. دار است معني

 9/10(ين آنها در دامنه غربي قطرتر و كم) مترسانتي 6/21(
 .ه شدندمشاهد) مترسانتي
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 فرمهاي مختلف زمين واريانس قطر برابر سينه در تجزيه -4جدول 
����� %�"���   ���&� '���* �$�� %�"��� ��+���� F Sig 

������ ��� 
������ ���� 

�� 

�	�/���� 
	
�/
���	 
���/
���� 

� 

�� 

�� 

��
/��� 
���/�
 

�	�/� � �����/� 

������  � �� 	
� �� ����� 

 

 -�*$+, 4�5�+� 

مقايسه ارتفاع درختان بلوط در  به منظور بررسي و
واريانس با استفاده از تجزيه يال  دامنه و ي دره،فرمها

جدول   انجام گرفت كه نتايج حاصل درANOVAآزمون 
گردد   ميطور كه مالحظه همان .است  ارائه گرديده5

دره  ل،يا(اختالف ميان ارتفاع درختان در فرمهاي مختلف 
 .است دار در سطح يك درصد معني )دامنه و

مقايسه ميانگين ارتفاع درختان بلوط نشان داد كه 
ارتفاع درختان با توجه به شرايط رويشگاهي در پنج گروه 

اختالف ميان اين پنج گروه در كه اند   قرار گرفتهمجزا

در اين مقايسه  .دار است سطح آماري يك درصد معني
 فرم دره شمالي در گروه اول، درختان  درارتفاع درختان

 دره غربي شرقي و هاي شمالي، غربي، دامنه يال،فرمهاي 
دره در گروه دوم، درختان دامنه جنوبي در گروه سوم، 

 در گروه پنجم قرار دره شرقي در گروه چهارم و جنوبي
هاي  متوسط در دره طوره  بلندترين درختان ب.گرفتند
)  متر7/3(و كوتاهترين در دره شمالي )  متر7/6(شرقي 

 .مشاهده شدند
 

 

 فرمهاي مختلف زمينواريانس ارتفاع در تجزيه  -5جدول 
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هاي  مقايسه تعداد جست پايه به منظور بررسي و
 واريانس تجزيهي مختلف زمين فرمهازاد بلوط در  شاخه

). 6جدول ( انجام گرفت ANOVAبا استفاده از آزمون 
ف ميان تعداد جست گردد اختال  ميطور كه مالحظه همان
 دره و ،يال(شرايط مختلف  زاد بلوط در اخههاي ش پايه

 .است دار در سطح يك درصد معني )دامنه
زاد بلوط  هاي شاخه مقايسه ميانگين تعداد جست پايه

نشان داد كه درختان از نظر جست دهي با توجه به شرايط 

اختالف ميان اين  واند  رويشگاهي در سه گروه قرار گرفته
 از اين .دار است ه گروه در سطح آماري يك درصد معنيس

 يال،نظر درختان دره جنوبي در گروه اول، درختان 
 در  غربي- شرقيهاي  درهو جنوبي و شرقي هاي دامنه

هاي  دامنه و دره شماليگروه دوم و درختان موجود در 
 بيشترين تعداد . در گروه سوم قرار گرفتند شمالي وغربي

و كمترين در دره )  اصله6/6(شمالي جست در دامنه 
 .مشاهده شدند)  اصله3/2(جنوبي 
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 فرمهاي مختلف زمينزاد بلوط در  هاي شاخه واريانس تعداد جست پايهتجزيه  -6جدول 
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تاج درختان بلوط در سطح مقايسه  به منظور بررسي و
واريانس با استفاده تجزيه يال  دامنه و شرايط مختلف دره،

  انجام گرفت كه نتايج حاصل درANOVAاز آزمون 
 طور كه مالحظه همان .ست ارائه گرديده ا7جدول 

گردد اختالف ميان تاج درختان بلوط در فرمهاي  مي
 .است دار  در سطح يك درصد معني زمينمختلف

رختان بلوط نشان داد كه دتاج سطح مقايسه ميانگين 
با توجه به شرايط رويشگاهي در پنج گروه بلوط درختان 

  شماليدره دامنه غربي و از اين نظر درختان .اند قرار گرفته
 يال، دوم، دره غربي در گروه دامنه شرقي ودر گروه اول، 

دره  دره جنوبي و سوم، گروه هاي شمالي وجنوبي در دامنه
.  دارندقرار چهارم و پنجم شرقي نيز در گروههاي جداگانه

 17/22 (دره شرقيپوشش درخت در  بيشترين سطح تاج
 دامنه غربيو كمترين سطح تاج درخت در ) متر مربع

 .گيري شد اندازه)  متر مربع22/8(
 ي مختلف زمينفرمهاواريانس تاج درختان بلوط در تجزيه  -7جدول 

����� %�"��� ���&� '���* �$�� %�"��� ��+���� F Sig 

���� ����� 
������ ���� 

�� 

���/���� 
���/����� 
���/����	� 

� 

�� 

�� 


��/�

 

��/��� 

���/
 ������/� 

������  �� ������ �� 	
�  

 

����� ���; 7�7<�  

چراي  حضور وسيع دام در عرصه وعلت ه سفانه بأمت
دام در جنگل تمامي زادآوريهاي انجام گرفته در زير مداوم 

اشكوب توسط دام چرا شده و فرصت استقرار پيدا 
 قطعات نمونهدر بررسي انجام گرفته در ميكرو . كنند نمي

در ، مشخص شد كه قطعات نمونهاحداث شده در مركز 
هاي جنگلي  گونه زادآوري در عرصه هيچهنگام مطالعه 
 .مشاهده نگرديد

��	
���5�� )�=�3� ,+�� -�*$+,  

كيفيت تنه  در اين بررسي وضعيت فرم رويشي و
ختلف مقايسه درختان مورد مطالعه در شرايط رويشي م

 نتايج حاصل از آزمون كاي اسكور نشان داد كه .گرديد
تفاوت  جهات جغرافيايي در ميانرويشي  فرم براي

 به طوري كه. وجود دارد% 99داري در سطح احتمال  معني
زاد در دره جنوبي وجود  هاي دانه بيشترين درصد پايه

 انجام شده، نتايج حاصل تجزيه و تحليلبر اساس . داشتند
نيز  كيفيت تنه  اختالفاز آزمون كاي اسكور نشان داد كه

. دار است معني% 99در سطح احتمال  در جهات جغرافيايي
بنابراين جهات جغرافيايي در بروز كيفيت خوب يا بد تنه 

كيفيت تنه در دامنه شمالي . داشته استدرختان بلوط تأثير 
 و 8 هايجدول( است از وضعيت مطلوبتري برخوردار بوده

تمامي درختان مطالعه كه بررسي انجام شده نشان داد  ).9
 سر ولي آثار قطع و ، قرار داشتهدر وضعيت زندهشده 

تمامي  همچنين .گردد  آنها مشاهده مي همهشاخه زني در
 داراي تاج باز بوده كه اين حالت در بررسي شدهدرختان 

 .رسد يالها به اوج خود مي
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آزمون كاي اسكور فرم رويشي و كيفيت تنه درختان  -9 جدول

 ي مختلف زمينفرمهادر 

 

�*�� ���+ ,�-. (0����1� Sig 

�2��� 3�4 

(�5 6�*�� 

& 

& 

 a%%�/��" 

 a �"%/�! 

� �$$$$/$ 
� �$$$$/$ 

������ �� 	
� �� �� ���� . 

 

��+ 8�-��� )5=A� "�!)��� ���  )�, "�! )$�%� ,�0 ���� ,�0 

1=�B)���  )�, "�! ,�0 

بلوط در مناطق درختان  ارتفاع -نقاط قطر با ترسيم ابر
 رابطه بين اين دو  مورد بررسي بهترين معادله و

  و برابر سينهبر اين اساس بين قطر.  تعيين گرديدعامل
   رابطه شدهبررسيمناطق زاد بلوط در  ارتفاع درختان دانه

Y = 0.0919 X + 4.0143يين ب با ضريب تR2 = 0.4 
 ).2شكل  (برقرار است

برابر   تاج بر مبناي قطرسطحبا ترسيم پراكنش نقاط 
زاد بلوط در مناطق مورد بررسي بهترين  هاي دانه سينه پايه
بر اين .  تعيين گرديدعاملرابطه بين اين دو  معادله و

 زاد دانه تاج درختان سطح رابر سينه وب اساس بين قطر
 Y = 17.419Ln (X) - 35.127  بلوط مورد بررسي رابطه

 ). 3شكل ( برقرار است R2 = 0.34 يينببا ضريب ت

y = 0.0919x + 4.0143

R2 = 0.3966
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 بلوط زاد دانه درختان سطح تاج رابطه قطر برابر سينه و -3شكل 

 ايراني
 

CB)���   "�!)$�% ,�0 

هاي  با ترسيم پراكنش نقاط ارتفاع بر مبناي قطر پايه
رابطه  بهترين معادله وشده  بلوط در مناطق بررسي زاد شاخه

بر اين اساس بين قطر برابر .  تعيين گرديدعاملبين اين دو 
 مطالعاتي بلوط در مناطق زاد شاخههاي  ع پايهسينه و ارتفا

 = R2يين  ب با ضريب تY = 2.2786 Ln (X) - 0.652    رابطه

 ).4شكل (  برقرار است 0.61
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 تاج بر مبناي قطر سطحبا ترسيم پراكنش نقاط 
 بلوط در مناطق مورد بررسي بهترين زاد شاخههاي  پايه

بر اين . يد تعيين گردعاملرابطه بين اين دو  معادله و
 زاد شاخههاي  تاج پايهسطح اساس بين قطر برابر سينه و 

 – Y = 1.0286 X   رابطهشده بلوط در مناطق بررسي 

شكل (  برقرار است R2 = 0.59ن بييبا ضريب ت 1.1929
5.( 

 

y = 2.2786Ln(x) - 0.652

R2 = 0.6097
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 بلوط زاد شاخهدرختان   ارتفاعرابطه قطر برابر سينه و -4شكل 
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 زاد شاخه رابطه قطر برابر سينه و سطح تاج درختان -5شكل 

 بلوط ايراني

 

  بحث

در  و با وجود حضور بلوطبه دليل ماهيت نورپسندي 
 توسط اين گونه بيشترين سطح اشغال شده، اتتمامي جه

بيشتر در معرض نور قرار  است كه مناطقي دامنه ها و

ن صورت اسيهايي كه توسط ساير محققدر برر. دارند
 ول درتمامي جهات  بلوط وي نيز حضور گرفته است

 دهنده اين امر نشان. )1379 ،معروفي(است  شده اعالم
 . وسيع اين گونه استيدامنه اكولوژيك

 حضور يا عدم حضور مؤثر دريكي ديگر از عوامل 
هاي   گونه.باشد هاي جنگلي، ارتفاع از سطح دريا مي گونه

 ارتفاعي طبقاتبه سرشت خود در با توجه جنگلي 
 در موردمطالعه انجام شده . يابند مختلف حضور مي

هاي بلوط نشان داد كه بيشترين سطح اشغال شده  تيپ
-1800 ارتفاعي طبقهدر ايراني  بلوطهاي  توسط تيپ

) 1382 ( رستاقيو ابراهيمياي   جزيره.باشد  متر مي2000
در را  خالص بلوط ايراني سطح اشغال شده توسط تيپ

 اعالم نموده،% 69 زاگرس جنوبي ارتفاعات مختلف
همچنين بيشترين دامنه گسترش بلوط ايراني را در استان 

 از  متر باالتر2400 تا 1000محال و بختياري بين  چهار
سطح اشغال ) 1379( يزديان .اند سطح دريا گزارش كرده

رب كشور شده توسط تيپ خالص بلوط ايراني را در غ
 اعالم نموده، اضافه) سطح% 60( ميليون هكتار 5/3حدود 

محال و بختياري تا  نمايد بلوط ايراني در استان چهار مي
 كه در حالي . متر باالتر از سطح دريا گسترش دارد1700

Jahanbazi (2003)را گونه بلوط  باالترين حد گسترش 
ريا سطح د از  متر2300 بختياري و محال چهار دراستان

 در در خصوص گونه وي ول نيز. است اعالم نموده
-1400دامنه پراكنش ارتفاعي ) 1379 ،معروفي( كردستان

 1850 را آن حد نهايي پراكنش )1376 (فتاحيو  2050
 نيز در بررسي نياز )1383 (فر مهدي .اند كردهذكر  متر

-1250ارمازو محدوده ارتفاعي آن را درويشگاهي بلوط 
تمامي اين موارد نيز مؤيد . است  كرده متر عنوان2200

 . استبلوطدامنه گسترش وسيع اكولوژيكي 

 مناطق ءبه طور كلي منطقه رويشي زاگرس جز
جنگلهاي مناطق   پرشيب كشور است ونسبتاً كوهستاني و

كم شيب آن به منظور توسعه اراضي زراعي به تدريج 
بلوط در مناطق كم شيب به صورت تك پايه و  تخريب و
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در بررسي بعمل آمده بلوط در . گردد  مياكنده مشاهدهپر
  ولي بيشترين سطح اشغال شده،تمامي شيبها حضور دارد

به . است% 20- %40 شيب طبقه متعلق بهبلوط توسط 
هاي با  طور كلي اين بررسي نشان داد كه بلوط عرصه

هاي پرشيب  دامنه دهد و  ميخاك عميق را بيشتر ترجيح
 معروفي .است ها اختصاص يافته به حضور ساير گونه

 را بانه و مريوان شيب متوسط مناطق در )1379(
 .است دانسته وي ول مناسبترين شيب براي حضور

هم در تعيين كيفيت  معواملقطر برابر سينه يكي از 
 كمي درختان   مهمترين مشخصه ورويشگاه جنگلي

كه مقدار  طوريه  ب،محسوب شدهگيريها  در اندازهجنگلي 
 با حجم، رويه زميني و موجودي جنگل ارتباط آن

 اختالف ميان قطر برابرسي حاضر ردر بر.  دارديمستقيم
 دار معني دامنه دره و ،شرايط مختلف يال سينه درختان در

در تحقيق انجام شده مشخص شد كه بيشترين قطر . بود
برابر سينه مربوط به دره جنوبي و كمترين آن مربوط به 

ست كه  امقادير مذكور بيانگر آن. اشدب دره شمالي مي
هاي  درهدر نور بيشتر ها و همچنين  وجود رطوبت در دره

 .باشد جنوبي باعث افزايش قطر درختان بلوط ايراني مي
 و  وي ولاختالف قطر درختان ات ديگر نيزدر تحقيق

دار   معنيمختلفواقع در جهات جغرافيايي  دارمازو
  .)1383 ،ي فرمهد ؛ 1379، معروفي( است بوده

 ارتفاع درختان  شده كمي مطالعه عواملازديگر يكي 
رتفاع اختالف ميان اتحقيق مشخص شد كه اين در  .است

است،  دار معني دامنه دره و ،شرايط مختلف يال درختان در
 و ها  درختان بلوط در درهبلندترين به طوري كه

 اين موضوع. شدند مشاهده ها در يالها آنكوتاهترين
حاصلخيزي  ها و تواند به دليل مناسب بودن خاك دره مي

 رقابت بيشتر نسبي آن نسبت به ساير شرايط و همچنين
 ضمن اينكه كم عمق ،باشد به منظور كسب نور درختان 

بودن و خشكتر بودن خاك در يالها عاملي براي كوتاهتر 
اين موضوع در مطالعات  . بلوط استارتفاع درختانبودن 

 بيشترينطوري كه ه  ب،ييد شدهأ نيز ت)1379(معروفي 
 .است ها عنوان گرديده وي ول نيز در درهارتفاع درختان 

دهي انواع بلوط و  در منابع مختلف به قدرت جست
است   اشاره شدهزاد دانه نسبت به زاد شاخههاي  سهم پايه

  ؛1382و ابراهيمي رستاقي، اي   جزيره؛1379معروفي، (
در ). 1383فر   مهدي؛1383ثاقب طالبي و همكاران، 

 به طور عام زاد شاخههاي  مطالعه حاضر نيز سهم پايه
دهي درختان بلوط در  جست. ستهازاد دانه ازبيشتر 

 يرويشگاههاي جنگلي عامل مهمي در جهت حفظ و بقا
 در مطالعه انجام .گردد اين جنگلهاي باارزش محسوب مي

 بلوط دزا شاخههاي  اختالف ميان تعداد جست پايهشده 
 به ،دار است  معنيدامنه دره و ،درشرايط مختلف يال

بيشترين تعداد جست مشاهده شده مربوط به طوري كه 
دامنه و دره شمالي و كمترين آن مربوط به دره جنوبي 

علت وجود بيشترين جستها در ممكن است . باشد مي
، وضعيت خاك و رطوبت مناسب در جهات شمالي

در برخي از تحقيقات  .اشدرويشگاهها در اين جهات ب
دهي در جهات شمالي بيشتر از ساير  گذشته نيز جست

البته در اين  .)1375، مصدق( است جهات گزارش شده
دسترسي انسان به جنگل نيز در تعداد  ميان عامل انساني و
كه ممكن است يك پايه به  طوريه جست مؤثر است ب

عناصر پس از مدتي با كاهش  دفعات بيشتري قطع گردد و
دهي كنده نيز با افزايش سن  موجود در خاك، توان جست

كاهش يابد كه نياز است در اين زمينه تحقيقات مدون و 
 .بيشتري انجام گيرد

در مناطق خشك و پوشش درختان جنگلي  سطح تاج
، حفظ خاك  مهم درعوامل يكي از به عنوانخشك  نيمه

و پوشش گياهي كف جنگل، مورد توجه رطوبت خاك 
پوشش بيشتر  كه تاج طوريه  ب،باشد ريزان جنگل مي نامهبر

درخت باعث جذب بهتر نزوالت جوي در كف جنگل 
شده و در نهايت فرسايش كمتر و حاصلخيزي بيشتر خاك 

اختالف تحقيق مشخص شد كه اين در  .گردد را باعث مي
دامنه  شرايط مختلف يال، دره و درختان درسطح تاج ميان 



 في بررسي نياز رويشگاهي و برخي خصوصيات كمي و كي

 ايراني در جنگلهاي استان چهار محال و بختياري بلوط

 

78

 مربوط به آنبيشترين ميزان  طوري كه است، به دار معني
 .باشد دره شرقي و كمترين آن مربوط به دامنه غربي مي

 بيشترين است كه )1379(معروفي يد نظرات ؤاين نتيجه م
. ��� ذكر كرده  در فرم دره راوي ولسطح تاج درختان 

خصوص ميزان تاج پوشش عالوه بر عوامل  در
نقش اساسي را  در حال حاضر ميزان تخريب ،رويشگاهي

پذير  نمايد و بحث كارشناسي در مورد آن امكان  ميايفا
 تاج در شرايط دره به دليل سطح ولي شايد افزايش ،نيست

مناسب بودن شرايط رويشگاهي از قبيل رطوبت و خاك 
  .باشد

 مهم و حياتي براي گياهان، نقش عامليخاك به عنوان 
ي جنگلي و ها اي در حضور و استقرار گونه كننده تعيين

 عواملواريانس تجزيه از نتايج حاصل . كند مرتعي ايفا مي
نشان داد كه از بلوط خاك در شرايط رويشگاهي مختلف 

حي  سطبخش در   EC ذكر شده اختالف ميان عواملميان 
 )دامنه دره و ،يال(شرايط مختلف  عميق خاك در و

ه فرم دره نسبت بامالح موجود در خاك . است دار معني
به همين دليل  دارد ور فرمهاي زمين شرايط بهتري ساي

ميزان ازت كل و ماده آلي در . است ميزان آن افزايش يافته
 در  راداري اختالف معنيمجموع به نسبت خوب است و 

 علمي نبايد با نگاهي .نشان ندادندفرمهاي مختلف زمين 
كه حداقل ميزان مواد آلي در شرايطي   چرا،اين چنين باشد

تر بايد  وبت خاك بيشتر است به دليل تجزيه طوالنيكه رط
 ولي ، كه در معرض نور بيشتر هستند باشدكمتر از مناطقي

اين  .دهد  مي را نشان امرخالف ايناين بررسي نتايج 
حاكم بر اين  ليل تخريب مداوم وه دباحتماال موضوع 

جنگلهاست كه در ساير تحقيقات نيز به آن اشاره 
  ).1381، ي و همكارانجهانباز(است  شده

هاي قطر برابر سينه، ارتفاع و سطح تاج   مشخصهميان
مشخصه  گيري درختان روابطي تعيين شد تا با اندازه

بتوان برآوردي از ) قطر برابر سينه(تر  معمول و راحت
ن بيييب تاپايين بودن ضراما . ها بدست آورد ساير مشخصه

قبيل  ي انساني ازدخالتها به دليل در اين روابط، احتماالً

بريدن تاج درختان با ، هاي بلوط زني پايه قطع و سرشاخه
كاهش سايه براي زراعت زير  هدف تأمين علوفه دام و

 به دليل ناديده گرفتن عوامل ديگري نظير و يا آشكوب
  .باشد  ميحاصلخيزي رويشگاه

 برابر  قطرهاي مؤلفهن كم بين بييازطرف ديگر ضريب ت
 ممكن است ناشي از زاد دانههاي  پايه  تاجسطح سينه و

همچنين  دخالتهاي مكرر باشد كه تمام اين موارد و
 .گذار است خصوصيات رويشگاهي بر اين رابطه تأثير

هاي  تاج پايهسطح بررسي همبستگي بين قطر برابرسينه و 
دهد كه افزايش سطح تاج با قطر   مي بلوط نشانزاد شاخه

به نسبت رابطه تعداد  وارتفاع درختان متناسب است  و
 باالتري برخوردار  ارتفاع از ضريب تبيينجست با قطر و

شرايط رويشگاه در   عوامل  تخريب وشك بي ولي ،است
 .تأثير نيست  نيز بيعوامل اين ميانميزان همبستگي 
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Abstract 
This research was carried out at three sites, including lordegan, Ardal and Bazoft of Chaharmahl and 
Bakhtiari province, where the oak monna (Quercus branttii Lindl.) is the dominant tree species. 
First of all, forest types were sutdied, which Q. brantii was the main forest element. Tehn three sites at 
north west, west and south west of the province, where are the main habitats of Oak manna, were selected 
and 12 plots of 1000 m2 surface area were allocated at each site, including three land forms (valley, slope 
and ridge) and four main slope aspects (north, south, east, west). Overall, 36 plots were allocated and site 
demands, soil physical and chemical properties and tree quantitative and qualitative characteristics were 
studied at each plot. 
The results showed that the Oak manna is a light demanding species with highest distribution on south 
western slopes at 1800 to 2000 m. above sea level. Soil pH varied from 7.7 at soil surface to 7.85 at deep 
layers. Total nitrogen and organic matter of soil was good and its salinity was not significant. Most of the 
Oak trees had a coppice regeneration form (84, 2-78-6 %). Averagely, each tree produced four to five 
sprouts. This indicates a severe impact of human on Oak forests. Diameter and height of Oak trees varied 
between 13.8-19 cm and 4.3-5.2 m, respectively due to variation in land form. 
 
Key words: Iran, land form, Persian oak (Quercus brantii), site demand, soil, Zagros.  


