
  شناسي مناطق  شناختي و جنگل معرفي برخي ويژگيهاي بوم

  *جنگلي استان كرمانشاه

 

3احمد توكلي و 1يحيي خداكرمي ،2، عادل جليلي1معصومه خان حسني
  

  

  چكيده

در زاگرس اي را  پيچيدههاي اكوسيستمشناختي،  بومتحوالت طي و خاك در گياه  ، اقليم تنوع

هاي مختلف جنگلي از شمال تا جنوب اين مجموعه بيانگر تنوع تيپاز جمله  .ايجاد نموده است

 ،در اهداف دراز مدت اقتصادياكوسيستم ي كه اين مهمباشد. باتوجه به اهميت و نقش  آن مي

صورت همه جانبه مورد  هباين منطقه  كه كند مياجتماعي و زيست محيطي كشور دارد ايجاب 

هاي  ط بين پوشش گياهي و مشخصهاز طرفي بررسي رواب. مطالعه و تحقيق قرار گيرد

  تواند به شناخت بهتر مجموعه منتهي گردد. حاكم بر منطقه ميشناختي  بوم

در اين جنگلها از اهميت اي و علفي  درختچه، هاي درختي گونهشناختي  تك بومبررسي 

ل اي برخوردار است. با استفاده از نقشه اقليم تهيه شده به روش دومارتن اصالح شده، مح ويژه

هاي توپوگرافي  پراكنش جنگلهاي استان در اقليمهاي مختلف از طريق تطبيق اين نقشه با نقشه

از  برخي علفي،و  اي درختچه  ،درختي  هاي گونه  هاي مشخصهو جنگل گردشي تعيين گرديد و 

 مترمربعي 500  قطعه نمونه 126در   منطقه  ظاهري  يژگيهايو        و  ادافيكي  خصوصيات

) مطالعه شدند. الزم به ذكر است (ميكروپالت  متري 5/1×1  نمونه  قطعه 630و  )وپالتماكر(

ر واقع همديگ از متري 100ارتفاعي  فاصلهبا  و   موازيكه قطعات نمونه مذكور بر روي خطوط 

  بودند.

  

                                           
  مصوب مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع استخراج شده است. 76-0310104000-03اين مقاله از طرح شمارة  *

  كارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه. -1

Sonia - Khanhasani@yahoo.com :پست الكترونيكي 

  عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. -2

  عضو هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه. -3
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هاي مورد نظر تحقيق، بر روي  با اجراي اين طرح، مناطق آماربرداري براساس مؤلفه

متري بين قطعات نمونه روي  1000ب غالب منطقه با رعايت حداقل فاصله جهتهاي شي

اقليم عبارتند از:  6منطقه جنگلي در  13خطوط آماربرداري تعيين شدند كه بدين ترتيب 

آباد غرب, داربادام و ژئومرگ با اقليم نيمه  باينگان و گهواره با اقليم مرطوب سرد, اسالم

م خيلي مرطوب سرد, قالجه با اقليم نيمه مرطوب فراسرد, آباد با اقلي مرطوب سرد, تازه

منطقه چهارزبر, هرسم,  5جوانرود با دو اقليم مرطوب معتدل و مرطوب سرد و باالخره 

  همچنين مشخص گرديد:سرونو, سرپل ذهاب و قيماس با اقليم نيمه خشك سرد. 

م با اقليم نيمه خشك اي در هكتار را منطقه هرس بيشترين تعداد پايه درختي و درختچه -

  سرد و كمترين تعداد پايه در منطقه قالجه با اقليم نيمه مرطوب فرا سرد قرار دارد.

آباد با اقليم خيلي مرطوب سرد و  هاي دانه زاد در هكتار را منطقه تازه بيشترين ئعداد پايه -

 كمترين اين تعداد را منطقه سرونو داراست.

جنگلي در اقليم مرطوب سرد جوانرود و كمترين آن بيشترين ميزان درصد تاج پوشش  -

  در اقليم مرطوب معتدل همين منطقه است.

هاي وابسته به  توان چنين استنباط نمود كه نه تنها مشخصه طور كلي مي بنابراين به

ويژگيهاي آب و هوايي و خاك جهت ايجاد محيطي كه شرايط رويشگاهي مناسب را براي 

هايي كه منظره گياهي يك منطقه  گياهي به مفهوم مجموعه رستني گسترش و استقرار تشكيالت

دهند نقشي اساسي دارد، بلكه انسان نيز در جنگلهاي منطقه مورد مطالعه با  را تشكيل مي

 اي جهت دامداري سنتي عنوان عرصه دخالتهاي تخريبي از قبيل استفاده ناصحيح از جنگل به

رل نشده)، محلي براي تهيه چوب جهت مصارف (رواج دامداري غير محدود كم هزينه كنت

سوختي و منبعي كه تأمين كننده اراضي زراعتي در توسعه كشاورزي ديم است در به هم زدن 

اي جنگلهاي دانه زاد اوليه به  ويژه تغيير شكل و تركيب گونه كليماكس، تغيير بيوسنوز و به

  زاد جست گروهي، بسيار مؤثر بوده است. جنگلهاي شاخه

  

  شناختي شناسي، بوم اكوسيستم، جنگلهاي زاگرس، كرمانشاه، جنگلهاي كليدي:  ژهوا
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 مقدمه

% از آبهاي سطحي 40از آنجا كه مناطق جنگلي زاگرس محل سرچشمه گرفتن حدود 

رشته رودخانه دائمي و عظيمي است كه احتياجات آبي جامعه  7جاري ايران در قالب 

سازد  ر جنوب، غرب و مركز كشور تأمين ميو نياز بخشهاي صنعتي و كشاورزي را د

بر ميزان اهميت آنها كه به لحاظ وسعت، ارزشهاي زيست محيطي و حفاظت از منابع 

  ).1375گردد. (توكلي،  آب و خاك، خود حائز اهميت فراواني است افزوده مي

اي از جمله عدم    الزم به ذكر نيست كه متأسفانه طي ادوار گذشته به داليل عديده

مكان اعمال مديريت جامع، جنگلهاي زاگرس نيز در معرض انهدامي وسيع قرار گرفته ا

طور جدي تهديد  و ادامه اين روند با ايجاد وضعيتي نامناسب ادامه حيات را در منطقه به

  خواهد نمود.

بي شك اهميت بقاي حضور جنگل در زاگرس و ارتقاء مطلوب آن از نظر كمي و 

هاي محيطي و محاطي است تا با  اي دقيق علمي از مؤلفهكيفي مستلزم كسب آگاهيه

هاي مختلف مديريت جنگلهاي منطقه استمرار مطلوب  بكارگيري دستاوردها در زمينه

  حيات نسلهاي آينده تأمين و تضمين گردد.

اين مقاله ارائه وضعيت موجود حاكم بر مناطق جنگلي استان كرمانشاه را از نظر 

  نمايد. ي ارائه ميشناس شناختي و جنگل بوم

شناختي زاگرس براساس  ) در كتاب جنگل1382اي و ابراهيمي رستاقي ( جزيره

محاسبه نمايه خشكي دومارتن بر وجود چهار نوع اقليم مرطوب، نيمه مرطوب، 

) جنگلهاي استان كرمانشاه را 1382اند و فتاحي ( خشك اشاره نموده اي و نيمه مديترانه

در بر گرفته  % جنگلهاي زاگرس را 20جنگلهاي اين استان  چنين معرفي نموده است كه

دهد و فرم و شكل توده  % سطح استان را پوشش جنگلي تشكيل مي28طور كلي  و به

طور  برداري نامنظم از سنين و ابعاد مختلف و به متعادل بودن شيوه بهره جنگلي به دليل نا

و مخروبه تشكيل گرديده  كلي بيشترين مناطق استان از جنگلهاي شاخه زاد جوان

  است.
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  روشها و مواد

با استفاده از نقشه اقليم تهيه شده به روش دومارتن اصالح شده، محل پراكنش 

تطبيق اين نقشه با جنگل گردشي و جنگلهاي استان در اقليمهاي مختلف از طريق 

ر . با حضور در مناطق جنگلي تعيين شده با در نظهاي توپوگرافي تعيين گرديد نقشه

پالت با  3گرفتن جهت شيب غالب و برخورداري محل از حداقل وسعتي كه بتواند 

منطقه جنگلي كه داراي اين ويژگي 13متر از يكديگر را پوشش دهد،  1000فواصل 

 شيب غالب، خطوط  يك از جهاتهر درعنوان نقاط معرف انتخاب گرديدند.  بودند به

 قرار مدنظر  قله تا  جنگل  شروع  ازنقطه يكديگر، زا متر 100  ارتفاع  اختالف با  آماربرداري

  مربع متر 500  مساحت  به ) (ماكروپالت  بزرگ  پالت 3تعداد   ارتفاعي خط هر در .گرفتند

 و  درخت  هاي مشخصه  مطالعه  برايماكروپالت)  126(در مجموع   شكل  اي دايرهو 

  كوچك  پالت 5  كروپالتهرما در و ، منطقه  فيزيونومي  ويژگيهاي و  درختچه

 برايميكروپالت)  630(در مجموع   مستطيل شكل متر 5/1×1 ابعاد  به (ميكروپالت)

(عمق، بافت و   ادافيكي  ويژگيهاي وكف جنگل   گياهان  به مربوط  هاي مشخصه  مطالعه 

  هاي مشخصه .شدند  گرفته نظر در  ميكروپالت  سطح  خصوصيات واسيديته خاك) 

 و  هاي كف جنگل جنگلي و گونه  گياهان ،ارتفاع ، جهت ،شيب: تي شاملشناخ بوم

 و  گيري نمونه  محلهاي  تعيين  به  توجهاب. شدند  انتخاب  مطالعه  براي  خاك  هاي مشخصه

  سيستماتيك  تصادفي  نوع از  برداري نمونه  روش نمونه،  قطعات  نمودن  پياده  روش

  .باشد مي

  ز:ا عبارتند  مطالعه مورد  هاي مشخصه  مهمترين  آماربرداري  فرمهاي  به  توجه با

 منشأ با  هاي درختچه و  درختان تعداد ، جغرافيايي  جهت و  شيب دريا،  سطح از  ارتفاع

 سانتيمتر  برحسب  سينه برابر قطر ، گروه  جست هر  جستهاي تعداد زاد، دانه يا و ادز شاخه

 دو  ميانگين  مستقيم  گيري اندازه با  گروه  جست  تاج طرق ،نوار قطر سنج از  استفاده با

 علفي  هاي گونه  نوع  همچنين گروه،  جست  تاج  مقطع  سطح  بزرگترين  هم بر قطرعمود

  .گرديد  مشخص ها گونه  شناسايي از بعد آنها  بودن و ميكروپالتها در  گونه تعداد
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  نتايج

براي توصيف وضعيت رويشگاههاي  بنابرايناين بررسي تحقيقي است توصيفي، 

به انتخاب نقاط معرف  يهاي اكولوژيك جنگلي استان و ارزيابي رابطه آن با مشخصه

براي مطالعه اكوسيستمهاي جنگلي در محدوده اقليمهاي تشخيصي كه براساس نقسه 

اقدام شد. با انجام  اقليم استان كرمانشاه به روش دومارتن اصالح شده تهيه گرديد، 

استان، رويشگاههاي جنگلي در هاي اقليم و توپوگرافي  و انطباق نقشهگردشي جنگل 

  :واقع گرديدندبه شرح زير اقليم خرد  6محدوده 

آباد غرب, داربادام و ژئومرگ با اقليم  باينگان و گهواره با اقليم مرطوب سرد, اسالم

يم نيمه مرطوب آباد با اقليم خيلي مرطوب سرد, قالجه با اقل نيمه مرطوب سرد, تازه

منطقه  5فراسرد, جوانرود با دو اقليم مرطوب معتدل و مرطوب سرد و باالخره 

  چهارزبر, هرسم, سرونو, سرپل ذهاب و قيماس با اقليم نيمه خشك سرد.

بندي و مطالعه  هاي مهمي است كه جمع مشخصهشامل آماربرداري در هر منطقه 

، الزم به ذكر آمد دخواهپي  گانه در 13مناطق هر يك از ها در  برخي از اين مشخصه

  % محاسبه گرديده است.10هاي اطالعاتي در سطح احتمال  است كه حدود اعتماد داده

  

  هوارهگ -1

ميكروپالت با ثبت كليه اطالعات و  75ماكروپالت و  15در اين منطقه تعداد 

مشخصات مطالعه گرديدند, جهت شيب پالتهاي آماربرداري براساس شيب غالب 

 1800تا  1650دامنه ارتفاع از سطح دريا نطقه جهتهاي شمالي و جنوبي بوده است. م

لومي و در بعضي موارد رسي و  -رسي -سيلتي هعمد به طور بافت خاك متر و 

  گردد: ديگر اطالعات به شرح زير ارائه مي باشد. مي 8تا  3/7اسيديته خاك بين 

 2-1يمه عميق يعني با عمق ماكروپالت داراي خاك ن 6در بررسي عمق خاك  -
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پالت داراي خاك  3سانتيمتر و  100 - 30ماكروپالت داراي خاك كم عمق  6متر, 

  سانتيمتر وجود داشته است. 30 - 5سطحي 

هكتار پايه در  412±8/61اي در اين منطقه  هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه -

, Quercus brantii ,Quercus infectoria  ,Amygdalus orientalisهاي  متعلق به گونه

Crataegus meyeri ,Cerasus microcarpa, Daphne mucronata ,Lonicera 

numularifolia هكتارها براساس مبدأ در  ميزان درصد جمعيت گونهباشد.  مي  

كه  صورت دانه زاد بوده است هآن ب 8/11 ±5/5 صورت شاخه زاد و هب 2/88 6/5± 

% به شكل دانه زاد 3/2صورت شاخه زاد و  هب 6/96 ± 4/3 با brantii Quercus حضور 

  باشد. مي

  است.هكتار پايه در  Quercus brantii 31 ± 309 هاي گونه تعداد كل پايه -

برآورد شده هكتار پايه در  35 ± 23 هاي دانه زاد در اين منطقه تعداد كل پايه -

  است.

سانتيمتر و براي گونه  Q. brantii 8/0 ± 6/4 متوسط قطر برابر سينه براي گونه -

Q. infectoria  89/7 گيري شده است. سانتيمتر اندازه  

 3/14 ± 8/2ه در هر جست گرو Q. brantii متوسط تعداد جستهاي گونه -

  باشد. مي

  باشد. مي% 7/21 ± 5/3 متوسط تاج پوشش درختان جنگلي -

  

  آباد غرب اسالم -2

  شمالي و جنوبي بوده است. دامنه درصد شيب در اين منطقه شيب غالب آماربرداري

باشد. بافت خاك  متر مي 1510تا 1390ارتفاع از سطح دريادامنه درصد و  15-45 

تا  2/7رسي و ميزان اسيديته خاك بين  -لومي و در بعضي از موارد شني -بيشتر رسي
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  گردد: ديگر اطالعات به شرح زير ارائه ميگيري شده است.  اندازه 7/7

 100- 30عمق يعني با عمق كم بررسي عمق خاك, منطقه داراي خاك در  -

  باشد. متر ميسانتي

 هكتارپايه در  311 ± 164ه اي در اين منطق هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه -

 و Quercus brantii ,Crataegus meyeri ,Cerasus microcarpaهاي  متعلق به گونه

Acer monspessulanum هكتار ها براساس مبدأ در  زان درصد جمعيت گونهمي .باشد مي

 كهدانه زاد بوده است  صورت هآن ب 7/12 ± 7/9صورت شاخه زاد و هب 3/87 ± 7/9

Quercus brantii حضور % به شكل دانه زاد 3صورت شاخه زاد و  هب 1/93 ± 5/8 با

  دارد.

  است.تار هكپايه در  Quercus brantii 128 ± 253 هاي گونه تعداد كل پايه -

برآورد شده هكتار پايه در  18 ± 14 هاي دانه زاد در اين منطقه تعداد كل پايه -

  است.

گيري  سانتيمتر اندازه Q. brantii 5/1 ± 32/6 متوسط قطر برابر سينه براي گونه -

  شده است.

  باشد. ميدر هر جست گروه  Q. brantii 5/2 ±66/8متوسط تعداد جستهاي گونه  -

  باشد. ي% م9/16 ± 1/6 پوشش درختان جنگلي متوسط تاج -

  

  هرسم -3

ارتفاع  حداكثرجهت شيب در پالتهاي آماربرداري اين منطقه شمال تا شمال شرقي و 

  لومي و اسيديته خاك بين -رسي تا سيلتي - متر بوده است. بافت خاك سيلتي 1620

  گردد: ديگر اطالعات به شرح زير ارائه مي باشد. مي 9/7تا  5/7 

 2-1ماكروپالت داراي خاك نيمه عميق يعني با عمق  2در بررسي عمق خاك,  –
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پالت داراي خاك  3سانتيمتر و  100 - 30ماكروپالت داراي خاك كم عمق  3متر, 

  اي) وجود داشته است. پالت بدون خاك (صخره 1سانتيمتر و  30 - 5سطحي 

 هكتارپايه در  438 ± 82 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه -

, Quercus brantii ,Amygdalus orientalis، Cerasus microcarpa هاي گونه متعلق به

Daphne mucronata, Acer monspessulanum و Pistacia atlantica ميزان باشد.  مي

  و صورت شاخه زاد به 7/90 ± 6/10هكتار ها بر اساس مبدأ در  درصد جمعيت گونه

 %100صورت  به Quercus brantiiكه صورت دانه زاد بوده است  آن به 3/9 ± 7/10 

  حضور داشته است.شاخه زاد 

  است.هكتار ايه در پ Quercus brantii 103 ±357 هاي گونه تعداد كل پايه -

برآورد شده هكتار پايه در  31 ± 28 هاي دانه زاد در اين منطقه تعداد كل پايه -

  است.

  است. سانتيمتر Q. brantii 5/0 ± 49/2نه براي گونه متوسط قطر برابر سي -

  باشد. مير هر جست گروه   Q. brantii 8/1 ± 8/8 متوسط تعداد جستهاي گونه -

  باشد. مي %45/13± 3/3يمتوسط تاج پوشش درختان جنگل -

  

  چهارزبر -4

 ارتفاع دامنهميكروپالت در شيبهاي غالب شمالي و جنوبي با  75ماكروپالت و  15

 -درصد بوده است. بافت خاك لومي, رسي  53تا  16دامنه شيب  ومتر  1710تا  1580

گزارش شده  9/7تا  7/ 4لومي و همچنين ميزان اسيديته خاك بين  -لومي و شني 

  گردد: ديگر اطالعات به شرح زير ارائه مياست. 

پالت بدون خاك و بقيه پالتها داراي خاك سطحي با  2در بررسي عمق خاك,  -

  اند. سانتيمتر بوده 30 - 5 عمق
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 هكتارپايه در  311 ± 73 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه -

, Quercus brantii ,Amygdalus orientalis ,Crataegus meyeriهاي  متعلق به گونه

Cerasus microcarpa ,Daphne mucronata, Pistacia atlantica وRhamnus 

pallasii 94 ± 4هكتار ها براساس مبدأ در  ميزان درصد جمعيت گونهباشد.  مي %

 با Quercus brantii كه صورت دانه زاد بوده است آن به %6 ± 4صورت شاخه زاد و به

  حضور داشته است.صورت شاخه  به% 1/97 ± 4/3

  است.هكتار پايه در  Quercus brantii 70 ± 276 هاي گونه تعداد كل پايه -

برآورد شده هكتار پايه در  12 ± 3/8هاي دانه زاد در اين منطقه  ل پايهتعداد ك -

  است.

گيري  سانتيمتر اندازه Q. brantii 9/0 ± 3/6متوسط قطر برابر سينه براي گونه  -

  شده است.

  باشد. ميدر هر جست گروه  Q. brantii 9/0 ± 7متوسط تعداد جستهاي گونه  -

  باشد. مي% 18 ± 5/3متوسط تاج پوشش درختان جنگلي -

  

  جوانرود -5

تحت نامهاي جنگلهاي منطقه جوانرود در دو اقليم مرطوب سرد و مرطوب معتدل 

اند. پالتهاي آماربرداري در اقليم مرطوب معتدل  قرار گرفته 2و جوانرود  1جوانرود 

  با ميزان اسيديته رسي -لومي و شني  رسي،بافت خاك  وداراي جهت شيب شمالي 

  گردد: ديگر اطالعات به شرح زير ارائه مي. باشد مي 7/7تا  9/6 

  .دان بودهداراي خاكهاي عميق و نيمه عميق  در بررسي عمق خاك, ماكروپالتها -

هكتار پايه در  253 ± 78 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه -

, Quercus brantii ,Quercus infectoria ,Crataegus meyeri هاي متعلق به گونه
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Cerasus microcarpa و Pistacia atlantica ها  ميزان درصد جمعيت گونهباشد.  مي

صورت  آن به% 52/9 ± 4/18صورت شاخه زاد و به% 90± 18هكتار  براساس مبدأ در

  حضور داشته است.شاخه زاد % 100صورت  به Quercus brantii كهدانه زاد بوده است 

  است.هكتار پايه در  Quercus brantii 85 ± 73 ههاي گون تعداد كل پايه -

برآورد شده  هكتارپايه در  27 ± 5/51ماقليهاي دانه زاد در اين  تعداد كل پايه -

  است.

گيري شده  سانتيمتر اندازه Q. brantii 3 ± 6 متوسط قطر برابر سينه براي گونه -

  است.

  باشد. ميست گروه در هر ج Q. brantii 3 ± 8توسط تعداد جستهاي گونه م -

  باشد. مي% 08/11 ± 5/8متوسط تاج پوشش درختان جنگلي –

اند.  قرار داشته جنوبيدر جهت شيب  سردپالتهاي آماربرداري در اقليم مرطوب 

ديگر باشد.  مي 3/8تا  5/7لومي با ميزان اسيديته  -بافت خاك منطقه لومي و شني 

  گردد: اطالعات به شرح زير ارائه مي

 التهاي مستقر در اقليم مرطوب سرد و شيبهاي جنوبي داراي خاك سطحيماكروپ -

  .اند ) سانتيمتر بوده30- 5(

هكتار ايه در پ 174 ± 39 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه -

 و Quercus brantii ,Crataegus meyeri ,Cerasus microcarpa هاي متعلق به گونه

Pistacia atlantica 15هكتار  در أها براساس مبد ميزان درصد جمعيت گونهباشد.  مي 

 Quercus كه صورت دانه زاد بوده است % آن به27 ± 15 صورت شاخه زاد و % به73 ±

brantii حضور داشته است.شاخه زاد % 100 صورت به  

  است.هكتار پايه در  Quercus brantii 34 ± 120 هاي گونه تعداد كل پايه -

برآورد شده هكتار ايه در پ 47 ± 19 هاي دانه زاد در اين منطقه ل پايهتعداد ك -

  است.
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گيري  سانتيمتر اندازه Q. brantii 9/0 ± 10متوسط قطر برابر سينه براي گونه  -

  شده است.

  باشد. ميدر هر جست گروه  Q. brantii 35/0 ± 7 متوسط تعداد جستهاي گونه -

  باشد. مي %46/25 ± 14 متوسط تاج پوشش درختان جنگلي -

  

  باينگان -6

متر از سطح دريا و جهت شيب  1700تا 1400ارتفاع آماربرداري در اين منطقه  دامنه

گيري شده  % اندازه68% تا 30غالب منطقه شمالي و جنوبي بوده است, درصد شيب بين 

  تا 3/7لومي و اسيديته خاك  -رسي  -لومي و شني  -است. بافت خاك لومي, رسي 

  گردد: ديگر اطالعات به شرح زير ارائه ميباشد.  مي 2/8 

 30 - 5در بررسي عمق خاك, تمامي پالتها داراي خاك سطحي يعني با عمق  -

  اند. سانتيمتر بوده

هكتار پايه در  196 ± 29 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه –

, Quercus brantii ,Crataegus meyeri ,Lonicera numularifolia هاي گونه متعلق به

Amygdalus orientalis ,Pyrus syriaca Acer monspessulanum وPistacia 

atlantica  63 ± 8هكتار ها براساس مبدأ در  ميزان درصد جمعيت گونهباشد.  مي %

 Quercus brantii كهصورت دانه زاد بوده است  آن به% 37 ± 8 صورت شاخه زاد و به

  حضور داشته است.صورت شاخه زاد  به %93 ± 8 با

  است. هكتارپايه در  Quercus brantii 20 ± 104 هاي گونه تعداد كل پايه –

برآورد شده هكتار پايه در  73 ± 20 هاي دانه زاد در اين منطقه تعداد كل پايه –

  است.

 گيري سانتيمتر اندازه Q. brantii 2/2 ±2/12متوسط قطر برابر سينه براي گونه  –
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  شده است.

  باشد. مي Q. brantii 5/1 ± 42/8 متوسط تعداد جستهاي گونه –

  باشد. مي %97/24 ± 6/4 متوسط درصد تاج پوشش درختان جنگلي –

  

  قيماس -7

تا  1750ارتفاع دامنه آماربرداري در اين منطقه در شيبهاي شمال تا شمال شرقي و در 

% بوده است 41% تا 28طقه بين متر از سطح دريا انجام گرفته است. شيب من 1850

ديگر اطالعات به شرح باشد.  مي 4/7تا  7لومي و اسيديته خاك  -.بافت خاك رسي 

  گردد: زير ارائه مي

 - 5در بررسي عمق خاك, كليه پالتهاي آماربرداري داراي خاك سطحي با عمق  –

  اند. سانتيمتر بوده 30

 هكتارپايه در  307 ± 20منطقه اي در اين هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه –

 Quercus brantii ,Crataegus meyeri ,Cerasus microcarpaهاي  متعلق به گونه

صورت  % به99 ± 2/2هكتار ها براساس مبدأ در  ميزان درصد جمعيت گونهباشد.   مي

% 5/93با  Quercus brantii كهصورت دانه زاد بوده است  % آن به1 ± 2شاخه زاد و

  حضور داشته است.شاخه زاد  صورت به

  است.هكتار پايه در  Quercus brantii 29 ± 287هاي گونه  تعداد كل پايه -

  برآورد شده است.هكتار پايه در  3هاي دانه زاد در اين منطقه  تعداد كل پايه -

  سانتيمتر است . 3/4±6/0 در اين منطقه  Q. brantii متوسط قطر برابر سينه گونه -

  باشد. مي Q. brantii 2/1± 3/7اد جستهاي گونه متوسط تعد -

  باشد. مي %26 ± 7/6يمتوسط تاج پوشش درختان جنگل -

  تازه آباد -8
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جهت غالب شيب در اين منطقه شمالي و شمال تا شمال شرقي و ارتفاع آماربرداري 

% و اقليم خيلي 60% تا 55باشد. درصد شيب در پالتها  متر از سطح دريا مي 1300

گزارش شده  2/7تا  7لومي و اسيديته خاك  -سرد است. بافت خاك رسيمرطوب 

  گردد: ديگر اطالعات به شرح زير ارائه مياست. 

سانتيمتر  30- 5در بررسي عمق خاك, تمامي پالتها داراي خاك سطحي با عمق  –

  د.ان بوده

ار هكتپايه در  167 ± 19 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه –

, Quercus brantii ,Quercus infectoria ,Acer monspessulanumهاي  گونه متعلق به

Crataegus meyeri ,Cerasus microcarpa ها  ميزان درصد جمعيت گونهباشد.  مي

صورت  % آن به56± 5/10 صورت شاخه زاد و % به44 ± 63هكتاربراساس مبدأ در 

حضور داشته  صورت شاخه زاد به% 58 ± 29 با Quercus brantii كهزاد بوده است  دانه

 است.

  است.هكتار پايه در  Quercus brantii 4/5 ± 53 هاي گونه تعداد كل پايه -

برآورد شده  هكتارپايه در  93 ± 19 هاي دانه زاد در اين منطقه تعداد كل پايه –

  است.

گيري  ر اندازهسانتيمت Q. brantii 4/9 ± 2/15متوسط قطر برابر سينه براي گونه  –

  شده است.

  باشد. ميدر هر جست گروه  Q. brantii 9/0 ± 7/1متوسط تعداد جستهاي گونه  –

  باشد. مي% 7/21 ± 6/4 متوسط تاج پوشش درختان جنگلي –

  

  ژئومرگ -9

متر و جهت  1750تا  1650 ارتفاع از سطح دريا در پالتهاي آماربرداري حداكثردامنه 
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طور  بهبافت خاك  باشد. % مي47% تا 21نه شيب منطقه شيب جنوبي بوده است. دام

ديگر اطالعات به باشد.  مي 1/7تا  9/6خاك اسيديته لومي و  -لومي و رسي  هعمد

  گردد: شرح زير ارائه مي

اي) و يا داراي خاك سطحي  در بررسي عمق خاك, يا پالتها بدون خاك (صخره –

  .اند سانتيمتر بوده 30-5با عمق 

هكتار پايه در  313 ± 54 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه پايهتعداد كل  –

ميزان درصد باشد.  مي Crataegus meyeri و Quercus brantii هاي متعلق به گونه

  ± 3/10 صورت شاخه زاد و % به92 ± 3/10هكتار ها براساس مبدأ در  جمعيت گونه

صورت  به %6/92 ± 4/9 با Quercus brantii وصورت دانه زاد بوده است  آن به% 1/8 

  حضور داشته است.شاخه زاد 

  است. هكتارپايه در  Quercus brantii 44 ±310هاي گونه  تعداد كل پايه –

برآورد شده  هكتارپايه در  30± 48 هاي دانه زاد در اين منطقه تعداد كل پايه –

  است.

  يمتر است.سانت Q. brantii 3/2 ± 7 متوسط قطر برابر سينه براي گونه –

  باشد. ميدر هر جست گروه  Q. brantii 6/4 ±6/7متوسط تعداد جستهاي گونه  –

  باشد. مي% 52/16 ± 8/5 متوسط تاج پوشش درختان جنگلي –

  

  قالجه -10

متر از سطح دريا و جهات  1900تا 1650ارتفاع مورد آماربرداري در اين منطقه دامنه 

درصد و اقليم  47تا  22ان شيب منطقه بين غالب شيب شمالي و جنوبي بوده است. ميز

لومي و ميزان  - شني  -لومي و رسي  -باشد. بافت خاك رسي  نيمه مرطوب فراسرد مي

  گردد:  ديگر اطالعات به شرح زير ارائه ميتعيين شده است.  9/6تا  4/6اسيديته خاك 
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) و يا اي در بررسي عمق خاك, پالتهاي آماربرداري در مناطق بدون خاك (صخره –

  اند. سانتيمتر قرار داشته 30 - 5داراي خاك سطحي با عمق 

هكتار پايه در  157 ± 37 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه –

  ,  Quercus brantii ,Crataegus meyeri,Pistacia atlanticaهاي  متعلق به گونه

Acer monspessulanum و Lonicera numularifolia ميزان درصد جمعيت باشد.  مي

% 6/47 ± 6/13 صورت شاخه زاد و به %4/52 ± 6/13هكتار اساس مبدأ در رها ب گونه

صورت شاخه زاد  به% 78 ± 13 با Quercus brantii و صورت دانه زاد بوده است آن به

  حضور داشته است.

  .استهكتار پايه در  Quercus brantii 24 ± 92 هاي گونه تعداد كل پايه –

برآورد شده هكتار پايه در  3/83 ± 6/28 هاي دانه زاد در اين منطقه تعداد كل پايه –

  است.

گيري  سانتيمتر اندازه Q. brantii 8/2 ± 83/14متوسط قطر برابر سينه براي گونه  –

  شده است.

  باشد. ميدر هر جست گروه  Q. brantii 7/0 ± 6/4متوسط تعداد جستهاي گونه  –

  باشد. مي% 8/23 ± 8/6 وشش درختان جنگليمتوسط تاج پ –

  

  داربادام -11

متر از سطح دريا و دامنه  1870تا  1600ارتفاع آماربرداري شده در اين منطقه  دامنه

شمالي و جنوبي بوده است. اقليم اين منطقه نيمه  ات% و در جه50% تا 7شيب بين 

 9/7تا  7و اسيديته خاك لومي  -باشد. بافت خاك بيشتر لومي يا رسي  مرطوب سرد مي

  گردد: ديگر اطالعات به شرح زير ارائه ميگزارش شده است. 

  در بررسي عمق خاك, كليه پالتهاي آماربرداري داراي خاك سطحي با عمق –
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  .اند سانتيمتر بوده 30 -5 

 هكتارپايه در  295 ± 47 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه –

 Quercus brantii ,Cerasus microcarpa ,Daphne mucronata هاي متعلق به گونه

Lonicera numularifolia و monspessulanum Acer ميزان درصد جمعيت باشد.  مي

% آن 4/0 ± 8/0و صورت شاخه زاد  % به6/99 ± 7/0هكتار ها براساس مبدأ در  گونه

صورت شاخه زاد  به% 5/99 ± 8/0 با Quercus brantiiو صورت دانه زاد بوده است  به

  حضور داشته است. % به شكل دانه زاد5/0 و

  است.در هكتار پايه  Quercus brantii 54 ± 265 هاي گونه تعداد كل پايه –

  برآورد شده است.هكتار پايه در  2 ± 3 هاي دانه زاد در اين منطقه تعداد كل پايه –

گيري  سانتيمتر اندازه Q. brantii 2/1 ± 4/8 متوسط قطر برابر سينه براي گونه –

  شده است.

در هر جست گروه  Q. brantii 1/1 ± 76/7متوسط تعداد جستهاي گونه  –

  باشد. مي

  باشد. مي% 1/21 ± 5/2متوسط تاج پوشش درختان جنگلي –

  

  سرونو -12

ارتفاع  دامنهاين منطقه در اقليم نيمه خشك سرد واقع است و پالتهاي آماربرداري در 

% واقع 44% تا 18شمال تا شمال شرقي و دامنه شيب  اتمتر و جه 1700 تا 1600

 9/7تا  8/6لومي و اسيديته خاك  -رسي  -لومي و شني  -اند. بافت خاك شني  بوده

  گردد: ديگر اطالعات به شرح زير ارائه ميتعيين شده است. 

  ند.ا در بررسي عمق خاك, كليه پالتهاي آماربرداري داراي خاك سطحي بوده –

 هكتارپايه در  323 ± 5/63 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه -
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 Cerasus microcarpa و Quercus brantii ,Crataegus meyeri هاي متعلق به گونه

  باشد. مي

  است. در هكتارپايه  Quercus brantii 67 ± 313 هاي گونه تعداد كل پايه -

گيري  سانتيمتر اندازه Q. brantii 3/0 ± 37/3 اي گونهمتوسط قطر برابر سينه بر –

  شده است.

در هر جست گروه  Q. brantii 8/2 ± 8/13متوسط تعداد جستهاي گونه  –

  باشد. مي

  باشد. مي% 5/19 ± 6/4 متوسط تاج پوشش درختان جنگلي –

  

  

  پاتاق -13

 شده داراي دامنه اين منطقه در اقليم نيمه خشك سرد واقع است و پالتهاي آماربرداري

باشد. جهت شيبهاي غالب منطقه شمال  ر از سطح دريا ميمت 1450تا  1200ارتفاع 

گيري شده است. بافت خاك  % اندازه43% تا 8شرقي و جنوبي و دامنه درصد شيب بين 

ديگر است.  8تا  8/6لومي و ميزان اسيديته خاك  -رسي  -لومي و شني  -رسي

  گردد: مياطالعات به شرح زير ارائه 

  يت خاك, كليه پالتهاي آماربرداري داراي خاك سطحي با عمقعدر بررسي وض –

  اند. سانتيمتر بوده 5-30 

 هكتارپايه در  243 ± 56 اي در اين منطقه هاي درختي و درختچه تعداد كل پايه –

 و Quercus brantii ,Crataegus meyeri ,Cerasus microcarpa هاي متعلق به گونه

Acer monspessulanum هكتار ها براساس مبدأ در  ميزان درصد جمعيت گونهباشد.  مي

 وصورت دانه زاد بوده است  آن به %6/9 ± 5/4صورت شاخه زاد و به 4/90 ± 2/7

Quercus brantii حضور داشته است.صورت شاخه زاد  به %6/87 ± 2/13 با  
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  است.هكتار ايه در پ Quercus brantii 27 ± 172هاي گونه  تعداد كل پايه –

برآورد شده هكتار پايه در  6/36 ± 3/24 هاي دانه زاد در اين منطقه تعداد كل پايه –

  است.

سانتيمتر  Q. brantii 07/1 ± 46/10 متوسط قطر برابر سينه براي گونه –

  گيري شده است. اندازه

در هر جست گروه  Q. brantii 84/0 ± 76/6متوسط تعداد جستهاي گونه  –

  باشد. مي

  باشد. مي% 75/22 ± 4/3متوسط تاج پوشش درختان جنگلي –

  

 1گيري شده مربوط به مناطق مختلف، در شكل شمارة  هاي اندازه برخي از مؤلفه

  نشان داده شده است.
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  بحث

منطقه گهواره، اسالم آباد غرب، ژئومرگ و داربادام  4ر ، د1با توجه به جدول شمارة 

منطقه به  5درصد،  5/99الي  3/87واقع در خرد اقليم نيمه مرطوب سرد به مقدار 

نامهاي هرسم، چهارزبر، قيماس، سرونو و پاتاق تحت پوشش خرداقليم نيمه خشك 

ا خرداقليم مرطوب ب 1منطقه باينگان و جوانرود  2درصد،  100الي  4/90سرد به ميزان 

  با خرداقليم مرطوب معتدل به ميزان  2درصد و جوانرود  5/90الي  63سرد به ميزان 

 44درصد به انضمام منطقه تازه آباد با خرد اقليم خيلي مرطوب سرد به ميزان  5/72

هاي  درصد، پايه 4/52درصد و منطقه قالجه با خرداقليم مرطوب معتدل به ميزان 

هاي  هاي جنگلي از توسعه جستها و پاجوشها منشأ گرفته و توده هتشكيل دهنده تود

) در مطالعات خود به اين موضوع 1373اند. فتاحي ( جنگلي شاخه زاد را تشكيل داده

زاد جوان و مخروبه تشكيل داده، اشاره  كه بيشترين مناطق استان را جنگلهاي شاخه

كتاب منابع طبيعي كردستان ) در 1371نموده است. همچنين طباطبايي و قصرياني (

اند كه در اكثر موارد، اين جامعه از حالت  درباره جامعه بلوط ايراني اظهار نموده

  زاد تبديل شده است. كليماكس خارج گشته و به جنگلهاي شاخه

ها با منشأ زادآوري غيرجنسي در مناطق با خرداقليم  با توجه به آميختگي گونه

درصد، در  5/96الي  78نه بلوط ايراني با نسبت درصد منطقه) گو 4مرطوب سرد ( نيمه

درصد، در منطقه  100الي  58منطقه) با نسبت  5مناطق با خرداقليم نيمه خشك سرد (

درصد، در منطقه  100الي  8/92و منطقه باينگان با خرداقليم مرطوب سرد  1جوانرود 

درصد و در  58ي با نسبت تازه آباد با خرد اقليم خيلي مرطوب سرد دو گونه بلوط ايران

هاي جنگلي منطقه تحت  درصد گونه 78منطقه قالجه با خرداقليم نيمه مرطوب فراسرد 

  باشند. صورت جنگل شاخه زاد مي سيطره گونه بلوط ايراني به

  هاي جنگلي توده بيشتر كه توان بيان نمود هاي مورد اشاره مي با توجه به داده

  متفاوت از توسعه و رشد جستهاي ساقه جوش  مورد مطالعه در مناطق و اقاليم 
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هاي جنگلي شاخه زاد با گونه بلوط  ندرت ريشه جوش منشأ گرفته و تودهه و يا ب

اند. به استثناء دو منطقه جنگلي تازه آباد با خرداقليم خيلي  ايراني را تشكيل داده

ت جنسي مرطوب سرد و قالجه با خرداقليم نيمه مرطوب فراسرد كه منشأ تجديد حيا

جنگلهاي دانه و شاخه زاد با تيپ بلوط ـ مازو ـ  53و  56به ترتيب با نسبت درصد 

هاي دانه زاد مربوط به دو گونه  پايهبيشتر اند كه  پسته يا بلوط ـ پسته را تشكيل داده

باشد. جنگلهاي منطقه باينگان و بخشي از جوانرود در اقليم مرطوب  مازو و پسته مي

 كه توان اظهار نمود عبارتي مي هب ،دهند ي شاخه و دانه زاد را ميسرد تشكيل جنگلها

هاي جنگلي  زاد براي توده زاد، شاخه و دانه زاد و يا دانه و شاخه فرم پرورشي شاخه

هاي  هاي اقليمي بوده باشد مشخصه مناطق مورد مطالعه قبل از آنكه متأثر از مشخصه

ه هايي كه ب چرا كه گونه ،ارا بوده استانساني در ايجاد اين وضعيت نقش مؤثري را د

گيرند نظير پسته و مازو معموالً  داليل مختلف كمتر مورد قطع غير اصولي قرار مي

عنوان  هباشند، در واقع انسان ب هاي جنگلي منطقه مي زاد تشكيل دهنده توده هاي دانه پايه

يك از شرايط اقليمي زاد در هر  هاي دانه عامل مهم بيشترين اثر را در ماندگاري پايه

  .داشته است

گونه بلوط ايراني از نظر تعداد پايه در هكتار اعم از شاخه زاد و دانه زاد  دوم اينكه

 ،خرد اقليم مناطق مورد مطالعه از حضوري چشمگير برخوردار است 6در تمامي 

صورتي كه اين گونه با اختصاص متوسط، حداقل و حداكثر درصد آميختگي از  به

ها است و گونه  اي بيش از ديگر گونه داراي جلوه 1/99و  5/31، 73به ميزان  ها گونه

 69طور متوسط  هها ب گردد. گونه غالب با نسبت درصد آميختگي گونه غالب قلمداد مي

هاي شاخه زاد جست گروهي را تشكيل داده و اين  پايه 98و حداكثر  24و حداقل 

و فرم دانه  شوند مي هايي واحد ظاهر ورت پايهص هاي بلوط ايراني كه به نسبت براي پايه

هاي  % است. چرا كه قطع پايه5/8% و حداكثر 6/0%، حداقل 4/3زاد دارند با متوسط 

نمايد و  شاخه زاد كه هنوز هم از قاعده معمول در اداره جنگلهاي شاخه زاد تبعيت نمي
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وط را براي مصارف استفاده كنندگان بومي به سليقه شخصي و به اقتضاء اينكه آيا بل

خواهند كه در اين صورت به نوعي قطع جست گزيني (قطع قطورترين و  سوختي مي

نمايند كه حاصل كار جنگل شاخه زاد نا  مرتفع ترين جست هر جست گروه) اقدام مي

شود و  منظمي است كه بر روي هر كنده جستهايي با سنين و قطرهاي متفاوت ايجاد مي

هاي جوان بلوط براي تغذيه دامها دارند كه در  ده از برگها و شاخهيا اينكه آيا قصد استفا

زني  ويژه در زماني كه علوفه كف جنگل چرا شده اقدام به سرشاخه هاين صورت ب

هاي جانبي و  نموده و بدين وسيله رشد جاري شاخه ها را متوقف و در تحريك جوانه

خواهند شد در راستاي  زودي با خزان و سردي هوا مواجهه ايجاد جستهايي كه ب

سازي مواد  ها و جستها و ادامه فعاليتهاي فيزيولوژيكي بلوط الاقل در ذخيره ضعف ساقه

ذايي براي رشد آتي ممانعت بعمل آورده و موجبات سير قهقرايي و نابودي تدريجي غ

نمايد و يا اينكه آيا قصد تبديل جنگل به اراضي زراعي  گونه بلوط ايراني را فراهم مي

  يم را دارند كه در اين صورت اقدام به آتش سوزي بهترين راه است.د

زايي و مقاومت گونه بلوط ايراني در اين روش سبب ايجاد جنگلهاي  قدرت جست

شود كه بر روي هر پايه جستهايي با قطرهاي مساوي دارند.  زاد منظمي مي شاخه

نه بلوط ايراني در بيشتر ) مبني بر اينكه گو1350بنابراين اظهارات مبين و جوانشير (

صورت جنگلهاي شاخه زاد جست گروهي گسترده و در  مناطق جنگلهاي بلوط غرب به

شوند و جنگلهاي شاخه و  هايي واحد ظاهر مي صورت پايه برخي از قسمتها اين گونه به

  اند به طور كامل همخواني دارد. دانه زاد را تشكيل داده

خرد اقليم: نيمه مرطوب  3ر گونه بنه (در سوم اينكه خرد اقليمها دربارة حضو

آباد، جوانرود و  منطقه قالجه، تازه 4فراسرد، خيلي مرطوب سرد و مرطوب سرد در 

باينگان) و ميزان درصد آميختگي آن در جنگل مختلط واقع در پالتهاي مورد مطالعه 

. ) مؤثر بوده است23و  5/0،  12ترتيب  (با درصد متوسط، حداقل و حداكثر به

شمال شرقي و  -عبارتي گونه بنه در خرد اقليم نيمه مرطوب فراسرد با جهت شمال  به
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پالتهاي واقع برروي دامنه كوهها بيشترين حضور را داراست و پس از آن در دو 

خرداقليم خيلي مرطوب سرد و مرطوب سرد با همان شرايط در مرتبه بعدي قرار 

نمود كه: دامنه تغيير ارتفاع از سطح دريا براي  توان چنين استنباط گيرد، بنابراين مي مي

متر (خرداقليم  1300حضور گونه بنه در خرداقليمها و مناطق مختلف جنگلي استان بين 

متر (خرداقليم نيمه مرطوب فراسرد  1900خيلي مرطوب سرد منطقه تازه آباد) الي 

نگلهاي بلوط غرب هاي مخلوط ج باشد و رويشگاه گونه بنه در توده مي  منطقه قالجه)

خرد اقليم نيمه مرطوب فراسرد، خيلي مرطوب سرد و مرطوب  3در محدوده استان 

معتدل است هر چند كه در خرداقليمهاي ديگر از جمله خرداقليم نيمه خشك سرد (در 

تواند حضور ناچيزي به لحاظ ميزان درصد آميختگي كه  مناطق هرسم و چهارزبر) مي

هاي  هاي جنگلي داشته باشد همچنين گونه بنه در عرصه دهپوشي است در تو قابل چشم

هاي واحد به فرم دانه زاد ظاهر مي شوند، چرا كه اين گونه  جنگلي مورد مطالعه با پايه

علت برخورداري از ميوه خوراكي و شيرابه سقز از قطعهاي معمول درختان جنگلي  به

  توسط انسان تا حدودي مصون است.

خرداقليم: مرطوب  3ا در رابطه با حضور گونه مازو (در به عالوه، خرداقليمه

معتدل، خيلي مرطوب سرد و نيمه مرطوب سرد و در مناطق جوانرود، تازه آباد و 

  گهواره) و ميزان درصد آميختگي آن در جنگل مختلط واقع در پالتهاي مورد مطالعه 

توان چنين  وده و مي) مؤثر ب58و  11، 32(با درصد متوسط، حداقل و حداكثر به ترتيب 

استنباط نمود كه دامنه تغييرات ارتفاع از سطح دريا براي حضور گونه مازو در 

متر (خرداقليم خيلي مرطوب  1300خرداقليمها و مناطق مختلف جنگلي استان بين 

متر (خرداقليم نيمه مرطوب سرد منطقه گهواره)  1800سرد منطقه تازه آباد) الي 

هاي مخلوط جنگلهاي بلوط غرب در محدوده  ه مازو در تودهباشد و رويشگاه گون مي

خرد اقليم مرطوب معتدل، خيلي مرطوب سرد و نيمه مرطوب سرد است  3استان 

باشند، بلكه  ضمن اينكه خرداقليمها به تنهايي تعيين كننده حضور اين گونه نمي
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يگاه هاي اقليمي است كه جا هاي به انضمام مشخصه اي از ديگر مشخصه مجموعه

نمايد. به عنوان نمونه در خرد اقليم نيمه  رويشي طبيعي گونه مازو را مشخص مي

مرطوب سرد منطقه گهواره مازو حضور دارد، در حالي كه در همين خرداقليم در منطقه 

توان چنين استنباط نمود  طور كلي مي آباد غرب گونه مازو وجود ندارد، بنابراين به اسالم

ي وابسته به ويژگيهاي آب و هوايي و خاك براي ايجاد محيطي ها كه نه تنها مشخصه

كه شرايط رويشگاهي مناسب را براي گسترش و استقرار تشكيالت گياهي به مفهوم 

دهند نقشي اساسي دارد،  هايي كه منظره گياهي يك منطقه را تشكيل مي مجموعه رستني

ي تخريبي از قبيل استفاده بلكه انسان نيز در جنگلهاي منطقه مورد مطالعه با دخالتها

اي جهت دامداري سنتي (رواج دامداري غير محدود  عنوان عرصه ناصحيح از جنگل به

كم هزينه كنترل نشده)، محلي براي تهيه چوب جهت مصارف سوختي و منبعي كه 

تأمين كننده اراضي زراعتي در توسعه كشاورزي ديم است در به هم زدن كليماكس، 

اي جنگلهاي دانه زاد اوليه به  ويژه تغيير شكل و تركيب گونه تغيير بيوسنوز و به

  زاد جست گروهي، بسيار مؤثر بوده است. جنگلهاي شاخه

  



 
  برداري شده در مناطق جنگلي استان كرمانشاه برخي از ويژگيهاي پالتهاي نمونه -1جدول شمارة 

نام منطقه
نوع اقليم 
 

ل در هكتار مشخصات خاك دامنه
تعداد ك

 

جمعيت درصد 
 هاي جنگلي گونه

 زادآوري ها بر اساس مبدأ درصد آميختگي گونه

ش
ج پوش

صد تا
 در

ي از 
ارتفاع

 -
تا

 

ب از 
شي

-
تا

 

ت
باف

 

p
H

 
تا 

 

ق
عم

 

 ها ساير گونه بنه مازو بلوط ايراني أ زادآوريبر اساس مبد

شاخه زاد
 

دانه
 

زاد
شاخه زاد 
 

دانه زاد
شاخه زاد 
 

دانه زاد
شاخه زاد 
 

دانه زاد
شاخه زاد 
 

دانه زاد
 

 گهواره
نيمه مرطوب 

 سرد

۱۶۵۰  

۱۸۰۰ 

۱۲%  

۵۵% 
Si-Cl-L 

۳/۷  

۸ 

از 
عميق  نيمه

  تا سطحي

۴۱۲ ٥/٣ ٥/٩٦ ٨/١١ ٢/٨٨ ۹ ۲ - - ۹/۷ ۲/۴ ۷/۲۱ 

آباد  اسالم
 غرب

مرطوب  نيمه
 سرد

۱۳۹۰  

۱۵۱۰ 

۱۵%  

۴۵% 
Cl-L 

۲/۷  

۷/۷ 
 ٩/١٩ ۴/۳ ۹/۱۷ - - - - ٩/٦ ١/٩٣ ٧٤/١٢ ٣/٨٧ ۳۱۱ كم عمق

  ژئومرگ
نيمه مرطوب 

  سرد

۱۶۰۰  

۱۷۷۰  

۷%  

۵۰%  
L&L-Cl 

۹/۶  

۱/۷  

با رخنمون 
سنگي يا 
  سطحي

۳۱۳  ٤/٧  ٦/٩٢  ٩/٨  ٩/٩١  - - - - - ۵/۱  ۵۲/۱۶  

  داربادام
نيمه مرطوب 

  سرد

۱۶۰۰  

۱۷۷۰  

۷%  

۵۰%  
L&L-Cl 

۷  

۹/۷  
  ١/۲۱  ۵/۴  ۹/۵ - - - -  ٠/٥  ٥/٩٩  ۶/۰  ۴/۹۹  ۲۹۵  سطحي

 جوانرود

١  
  ۱۴۵۰  مرطوب سرد

۳۷%  

۶۰%  
L&Sa-L 

۵/۷  

۳/۸  
  ۴۶/۲۵  ۴  ۴ ۲۳ - - -  -  ١٠٠  ٥/٢٧  ٥/٧٢  ١٧٣  سطحي

  مرطوب سرد  باينگان
۱۴۰۰  

۱۷۰۰  

۳۰%  

۶۸%  

  

L/Cl-
L/Sa-Cl-

L 

۳/۷  

۲/۸  
  ٢٥  ۴/۲۵  ۹/۱۲  ۸ ۷/۰ - -  ٢/٧  ٨/٩٢  ۳۷  ٦٣  ۱۹۶  سطحي

  بادآ تازه
خيلي مرطوب 

  سرد
۱۳۰۰  

۵۵%  

۶۰%  
Cl-L 

۷  

۲/۷  
  ٧/٢١  ۸  ۱۶  ۱۶  - ۲۴ ۴  ٤٢  ٥٨  ۵۶  ۴۴  ۱۶۷  سطحي



 
  

   -1ادامة جدول شمارة 

نام منطقه
نوع اقليم 
 

 مشخصات خاك دامنه

ل در هكتار
تعداد ك

 

جمعيت درصد 

 هاي جنگلي گونه
 زادآوري ها بر اساس مبدأ درصد آميختگي گونه

ش
ج پوش

صد تا
 در

ي
ارتفاع

 
از 

 -
تا

 

ب از 
شي

-
تا

 

ت
باف

 

p
H

 
تا 

 

ق
عم

 

 ها ساير گونه بنه مازو بلوط ايراني أ زادآوريبر اساس مبد

شاخه زاد
 

دانه زاد
شاخه زاد 
 

دانه زاد
شاخه زاد 
 

دانه زاد
شاخه زاد 
 

دانه زاد
شاخه زاد 
 

دانه زاد
 

جوانرود 
2  

  1370  مرطوب معتدل
35 %

45%  

Cl-L , Sa-
Cl 

9/6   

 7/7  

عميق تا نيمه 
  عميق

253  5/90  5/9  100  - 50 8 - - 5/10  5/2  08/11  

  هرسم
نيمه خشك 

  سرد

1420  

1620  

16%  

50%  
Si-Cl,  Si-L  

5/7  

9/7  

نيمه عميق تا 
  سطحي

438  7/90  3/9  100  -  - - - 5/1  13  4  4/13  

 چهارزبر
نيمه خشك 

 سرد

1580  

1710 

16%  

53% 
L-Cl,LSa-L 

4/7  

9/7  
 7/17 8/1 9 5/0 - - - 3 1/97 6/5 4/94 310 سطحي

 قيماس
نيمه خشك 

 سرد

1750  

1850 

28%  

41% 
Cl-L 

7  

4/7 
 9/25 1 5/5 - - - - - 100 2/1 8/98 307 سطحي

  سرونو
نيمه خشك 

  سرد

1600  

1700  

18%  

44%  

Sa-L Sa-Cl-
L 

8/6  

9/7  
  5/19  -  2 - - - -  -  100  -  100  323  سطحي

  پاتاق
نيمه خشك 

  سرد

1200  

1450  

8%  

43%  

Cl-L-Sa-  

Cl-L 

8/6  

8  
  75/22  11  22 - - - -  4/12  6/87  6/9  4/90  243  سطحي

  قالجه
نيمه مرطوب 

  فراسرد

1650  

1900  

22%  

47%  

Cl- L Cl-
Sa- L 

9/6  

4/6  

رخنمون 
سنگي يا 
  سطحي

157  4/52  6/47  78  22  - - - 23 3  15  81/23  
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