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Abstract

The present study was conducted to investigate the effect of topographic factors in distribution of wild 
pears (Pyrus glabra) in Kermanshah province. The distribution area was classified into three altitudinal 
ranges including (>1500, 1500-2000, < 2000m a.s.l.), four geographical directions including (north, south, 
west and east) and also different land forms including (valley, slope, slope edge and flat). Sampling was 
performed within the 1000m2 plots established at least with three replications. In each plot, variables 
including number of trees, diameter at breast height (DBH), total height, stem length, and two perpendicular 
diameters of crown for the wild pears were recorded. The results showed that the study species has the 
highest crown cover on the west-direction slope and an altitude of 1,500 to 2,000 meters above sea level, 
and enjoys better growth conditions.
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عوامل توپوگرافی مؤثر بر انتشار گالبی وحشی 
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چکید ه
پژوهش پيش  رو به منظور مطالعه عوامل توپوگرافی مؤثر بر انتشار گونه باارزش و در معرض تهديد گالبی وحشی 
).Pyrus glabra Boiss( در جنگل های استان کرمانشاه انجام شد. با توجه به سه دامنه ارتفاعی )کمتر از 1500، 
1500 تا 2000 و باالتر از 2000 متر از سطح دريا(، جهت های جغرافيايی اصلی، فرم های مختلف زمين )يال، 
دره، دامنه و مسطح( و حداقل سه تکرار برای هر مورد و با در نظر گرفتن تراکم گونه مطالعه شده )حضور گالبی 
وحشی به صورت گروهی در يک قطعه نمونه(  و پراکنش ناهمگن و پراکنده اين گونه در مناطقی از جنگل های استان 
کرمانشاه، گزينش قطعه نمونه ها به صورت انتخابی انجام شد. در هر قطعه نمونه، مشخصه های کمی و کيفی شامل 
تعداد، ارتفاع کل، ارتفاع تنه و دو قطر عمود بر هم تاج درختان گالبی وحشی اندازه گيری شد. نتايج نشان داد که 
اين گونه در فرم دامنه با جهت غربی و دامنه ارتفاعی 1500 تا 2000 متر از سطح دريا بيشترين تاج پوشش را 

داشته و از شرايط رويشی مناسب تری برخوردار است. 
واژه های کلید ی: استان کرمانشاه، توپوگرافی، گالبی وحشی، نیاز رویشگاهی
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رابطه با تأثير عوامل توپوگرافی بر ويژگی های کمی و کيفی 
و انتشار درختان و درختچه های جنگلی انجام شده که به 
تعدادی از آنها اشاره می شود. در بررسي ويژگی های 
 Lonicera) کمي و کيفي تيپ گالبي وحشي و شن
nummulariifolia) در منطقه سپيدان استان فارس 
مشخص شد که تيپ غالب منطقه را گالبي وحشي 
تشکيل  داده که به طور عمده در حد ارتفاعي 2250 
تا 2400 متر از سطح دريا، در جهت های شمالی 
)شمال غرب و شمال شرق( و در شيب هاي بين 
5 تا 40 درصد گسترش يافته بودند )حمزه پور و 
همکاران، 1381(. در پژوهشی ديگر، ويژگي هاي 
جنگل شناسي گالبي وحشي در استان فارس 
مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که  اين 
گونه در عرصه  مورد مطالعه در دامنه  ارتفاعي 
2700-2300 متر از سطح دريا و بين شيب هاي 
به  دامنه هاي رو  70-10 درصد و غالبًا در 
جنوب و جنوب غربي رويش يافته است. نتايج 
اين پژوهش نشان داد که وضعيت زادآوری و 
تجديد حيات طبيعی گالبی وحشی نامطلوب و 
نگران کننده بود )فرهادی، 1388(. در پژوهشی 
با عنوان عوامل محيطي مؤثر بر گسترش گالبي 
وحشي در منطقه سپيدان استان فارس مشخص 
شد که دامنه هاي واقع در جهت غرب، بيشترين 
تعداد گالبی وحشی را داشته و شکل زمين نيز 
از عوامل گسترش اين گونه در اين رويشگاه 
و همکاران، 1389(.  معرفی شد )حمزه پور 
همکاران  و  فتحي  پژوهش  نتايج  براساس 
)1388(، جهت جغرافيايي و ارتفاع از سطح 
دريا در پراکنش گالبي وحشي و ويژگی های 
کمي و کيفي آن نقش مهمي داشتند. در پژوهشی 
ديگر الگوی پراکنش مکانی گونه های درختی در 
ذخيره گاه جنگلی گالبی وحشی چم حصاردلفان 
استان لرستان بررسی شد. نتايج اين پژوهش 
نشان داد که  درختان توده مورد بررسی دارای 
و  )بزرگی  بودند  )تجمعی(  کپه ای  پراکنش 
بهاروند احمدی، 1392(. در پژوهشی ديگر 
در دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده گالبی 
وحشی منطقه ده کهنه سپيدان فارس مشخص 
شد که  قرق جنگل به مدت نيم  قرن موجب 
بهبود کيفيت و کميت ساختار جنگل شده بود 

)نگهدارصابر، 1395(.  
اکولوژيکی و  نيازهای  بررسی در زمينه 
ساير  در  رويشگاهی گالبی وحشی  شرايط 
کشورها بسيار محدود بوده و بيشتر مطالعات 

رکود  گياه شناسی، جوانه زنی،  زمينه های  در 
از  ا(1965)   Amman است.  بذر  و خواب 
 P. communis طبيعی  پايه های  گسترش 
باغبانی  پايه اصلی گالبی استفاده شده در  که 
است، در خاک های آهکی و عميق در اروپا 
گونه  اين  که  داشته  اظهار  و  داده  گزارش 
درختی کندرشد است و به سن 150 سال، قطر 
نيز می رسد. ارتفاع 20 متر  50 سانتی متر و 

در مطالعه ای که در مورد شرايط خاک رويشگاه 
گالبی وحشی انجام شد، مشخص شد که اين 
گونه روی خاک های لومی که دارای زهکش 
بهره مند  نور کافی  از دريافت  بوده و  مناسب 
هستند، به خوبی رشد می کند. همچنين، روی 
نيز رشد يافته و نسبت به  خاک های سنگين 
شرايط سايهT بردباری از خود نشان می دهد، 
اما مقدار ميوه در چنين شرايطی کاهش می يابد. 
آلودگی هوا و رطوبت زياد بر آن چندان مؤثر 
با درجه حاصلخيزی  نبوده و در خاک هايی 
 .(Huxley, 1992) نيز رشد می کند  متوسط 
گونه ديگری از گالبی که در اروپا و غرب آسيا 
گسترش دارد،  P. pyraster است که از مناطق 
مسطح تا ارتفاعات ميانی )850 متر باالتر از 
سطح دريا( و در جنگل های پهن برگ آميخته 
مناطق به نسبت خشک با خاک های آهکی غنی 
از مواد غذايی و با تابستان های گرم گزارش 
 .(Aas & Riedmiller, 1993) شده است
همچنين، در پژوهشی ديگر عنوان شده که گونه 
P. calleryana   دارای سرشت نورپسند بوده 
و رطوبت محيط و خاک های زهکشی شده را 
 pH ترجيح می دهد و نسبت به سايه و تنوع

 مقد مه 
(Pyrus glabra Boiss.) گالبی وحشی

 صرف  نظر از ارزش های ژنتيکی، از 
جنبه اقتصادی به عنوان مکمل معيشت 

جنگل نشينان در مناطق انتشار اين گونه 
مطرح است. باوجود پايه های مناسب و سالم 

با بذردهی خوب اين گونه در جنگل های 
استان کرمانشاه، تجديد حيات جنسی قابل 

نمی خورد  به چشم  گونه  اين  از  مالحظه ای 
که علت آن را می توان در بهره برداری از بذر 
درختان، فرسايش شديد خاک و حضور دام در 
عرصه جست وجو کرد. اين موارد زنگ خطری 
است که لزوم توجه به اين عرصه ها و بررسی 
شرايط رويشگاهی موجود، به منظور چاره انديشی 
بقای  استمرار  پايداری و  نحوه  با  ارتباط  در 
گونه های باارزش را يادآور می شود. شناخت 
مشخصه های توپوگرافی مؤثر بر انتشار گالبی 
وحشی اطالعات الزم را برای اهداف مختلف 
به ويژه جنگل کاری در اختيار جنگلبانان قرار 
می دهد که نتايج مختلفی از قبيل توسعه گونه ای 
که در خطر حذف و نابودی قرار دارد، جلوگيری 
از فرسايش آبی و خاکی و کمک به معيشت 
حاشيه نشينان جنگل را به همراه خواهد داشت. 
در جنگل های  گونه های گالبی وحشی 
و  مرطوب  نواحی  از  و  زاگرس  و  البرز 
انتشار  نيمه خشک  نواحی  تا  نيمه مرطوب 
دارند. گونه معروف P. boissieriana با نام 
ارسباران  ايران و  تلکا در جنگل های شمال 
از آستارا تا گرگان تا ارتفاع باالتر از 2000 
)ثابتی،  می شود  ديده  دريا  سطح  از  متر 
1385(. از ديگر گونه های اين جنس می توان
مازندران، و  گيالن  در   P. grossheimii  

P. hyrcana  در گيالن و جنگل های مازندران 
و آذربايجان، P. mazandaranica در دره 
کرج، زرکان و مازندران، P. salicifolia با نام 
داغ آرموت در آذربايجان بين سلماس و اروميه، 
 P. turcomanica ،بين ميانه و تبريز و کليبر
آذربايجان،  P. oxyprion در  در گرگان و 
ديگر  از  برد.  نام  را  کرمانشاه  و  کردستان 
P. syriaca است  گونه های گالبی وحشی 
که ازنظر جغرافيايی در استان های کردستان، 
لرستان، چهارمحال و بختياری و فارس انتشار 

دارد )مظفريان، 1383(.
در منابع داخلی، پژوهش های مختلفی در 

خت  شنا
مشخصه های توپوگرافی 

مؤثر بر انتشار گالبی وحشی 
اطالعات الزم را برای اهداف مختلف 

به ویژه جنگل کاری در اختیار جنگلبانان 
قرار می دهد که نتایج مختلفی از قبیل 
و  حذف  خطر  در  که  گونه ای  توسعه 
نابودی قرار دارد، جلوگیری از فرسایش 
معیشت  به  کمک  و  خاکی  و  آبی 
حاشیه نشینان جنگل را به همراه 

خواهد داشت. 
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آلودگی  و  گرما  خاک، خشکسالی، 
هوا و آفات و بيماری ها بردبار است. 
اين گونه بومی چين، ژاپن، کره، تايوان 
و ويتنام بوده و قادر به تحمل دمای 
کمتر از 28- درجه سانتي گراد نيست 

.(Anonymous, 2008)

 اقدام ها و یافته ها
با مطالعه  ابتدا  اين پژوهش،  به منظور اجرای 
اطالعات موجود در مرکز تحقيقات کشاورزی و 
منابع طبيعی و اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری 
استان کرمانشاه در سال 1386، رويشگاه های 
عمده گالبی وحشی در سطح استان شناسايی 
توپوگرافی مشخص شد. پس  نقشه  و روی 
از شناسايی رويشگاه ها )شکل های 1 تا 4(، 
جنگل گردشی آغاز شد و با توجه به سه دامنه 
تا   1500 بين   ،1500 از  )پايين تر  ارتفاعی 
2000 و باالتر از 2000 متر از سطح دريا(، 
جهت های جغرافيايی اصلی )شمال، جنوب، 
)يال،  غرب و شرق(، فرم های مختلف زمين 
دره، دامنه و مسطح( و با در نظر گرفتن تراکم 
مطالعه )حضور درخت موردنظر  گونه مورد 
به صورت گروهی در يک قطعه نمونه(  و پراکنش 
ناهمگن و پراکنده اين گونه در مناطقی از سطح 
استان کرمانشاه، گزينش قطعه نمونه ها به صورت 
انتخابی انجام شد. با توجه به شرايط طبيعی و 
فقدان حضور گالبی وحشی در تمام ماتريس 
از  به دست آمده، فقط 13 قطعه نمونه  ترکيبی 
مناطق پاوه و باينگان در شمال  غربی استان و 
سرفيروزآباد در جنوب تا جنوب شرقی استان 
که شرايط موردنظر را داشتند، مورد مطالعه قرار 
گرفتند. مساحت قطعه نمونه ها 10 آر )1000 
متر مربع( در نظر گرفته شد. در هر قطعه نمونه، 
اندازه گيری های کمی و کيفی شامل حضور تمام 
گونه های درختی و قطر برابر سينه، ارتفاع کل، 
بر هم تاج گالبی  تنه و دو قطر عمود  طول 
وحشی انجام و در فرم های مربوطه ياداشت شد. 
با بررسی 59 اصله گالبی وحشی، وضعيت 
پراکنش درختان گالبي وحشي به همراه ميانگين 
و  کل  ارتفاع  تنه،  ارتفاع  قطر،  مشخصه های 
مساحت تاج آنها در فرم های مختلف زمين، 
جهت های جغرافيايی و ارتفاع های مختلف از 
سطح دريا در جدول 1 ارائه شده است. براساس 
نتايج، ميانگين مشخصه های قطر برابر سينه، 
ارتفاع تنه، ارتفاع کل و مساحت تاج در شرايط 

رويشگاهی با فرم دامنه، جهت جغرافيايی غربی 
و دامنه ارتفاعی 1500 تا 2000 متر از سطح 

دريا بيشترين مقدار را داشتند.
جهت های  ثر  ا ريانس  وا تجزيه  نتايج 
جغرافيايی بر مشخصه های اندازه گيری شده گالبی 
وحشی در سطح اطمينان 99 درصد معنی دار 
 33/63 ميانگين  با  تاج   همچنين سطح  بود. 
 37/4 ميانگين  با  سينه  برابر  قطر  مربع،  متر 
سانتی متر، ارتفاع تنه با ميانگين 1/77 متر و 
ارتفاع کل با ميانگين 6/96 متر بيشترين مقدار 
را در جهت جغرافيايی غربی داشتند. بيشترين 
مقدار تمامی مشخصه های اندازه گيری شده در 

که   است  معنی  بدين  يک شرايط رويشگاهی 
وحشی  گالبی  برای  رويشی  شرايط  بهترين 
در جهت غربی، فرم دامنه و در دامنه ارتفاعی 
1500 تا 2000 متر از سطح دريا فراهم است. 
بيان شده، عوامل رويشي  به مطالب  با توجه 
غربي  در جهت جغرافيايي  اندازه گيري شده 
وضعيت بهتري داشتند که علت اين وضعيت را 
مي توان در ورود جريانات غربی و برخورد با 
ارتفاعات منطقه ذکر کرد. به همين دليل، دامنه 
اين کوهستان ها به ويژه دامنه های رو به غرب 
دارای رطوبت بيشتر بوده و دامنه های رو به شرق 
خشک و دارای نزوالت جوی کمتری است. 

شکل 1- درخت گالبی وحشی در منطقه پاوه استان کرمانشاه
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شکل 3- رويشگاه گالبی وحشی )منطقه باينگان در استان کرمانشاه(شکل 2- درخت گالبی وحشی در فصل توليد ميوه )منطقه قوری قلعه پاوه(

شکل 4- زادآوری گالبی وحشی در منطقه قرق، واقع در قوری قلعه پاوه
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حمزه پور و همکاران )1389( در پژوهشی 
مشـابه در مـورد اين گونـه در منطقه سـپيدان 
اسـتان فـارس بيـان کردنـد کـه ازنظـر تعداد 
پايه هـا، دامنه هـاي واقـع در جهـت غـرب 
بيشـترين تعداد را به خود اختصاص داده بودند. 
آنها عامل شکل زمين را نيز از عوامل گسترش 
اين گونه در رويشـگاه سـپيدان معرفی کردند. 
همچنيـن، فتحـي و همـکاران )1388( نتيجـه 
گرفتنـد که جهت جغرافيايي و ارتفاع از سـطح 
دريـا در پراکنش گالبي وحشـي و ويژگی های 
کمي و کيفي آن نقش مهمي داشتند. اين موارد، 
نتايج پژوهش بيان شـده مبنی بـر تأثير جهت 
جغرافيايی و شـکل زمين بر شـرايط رويشـی 

گالبی وحشـی را تأييـد می کنند. 
درنهايت، پيشـنهاد می شـود برای مناطقی 
کـه مطالعـات مشـابهی انجـام می شـود، تنوع 
گونه های درختی و درختچه ای نيز مطالعه شود 
تـا بتوان بـرای احيای هر منطقـه عالوه  بر نوع، 
ترکيب مناسـبی از گونه های مختلف مستعد آن 

منطقه را پيشنهاد داد.
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816/651/294/308/03پايين تر از 1500شماليال

324/331/554/609/62پايين تر از 1500شمالدامنه

1500513/661/623/637/05 تا 2000شمالدامنه

1500850/962/344/06 تا 2000شمالدامنه

1500537/401/776/9633/63 تا 2000غربدامنه

415/501/404/757/04پايين تر از 1500جنوبدامنه

1500313/331/434/139/18 تا 2000جنوبدامنه

15005141/713/726/51 تا 2000جنوبدامنه

613/421/164/137/59پايين تر از 1500شمالدره

4161/754/3012/56پايين تر از1500شمالدره

1500513/501/083/523/45 تا 2000شمالدره

1500512/620/812/225/30 تا 2000شمالدره

1500414/120/8753/207/62 تا 2000غربدره
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جدول 1-  ميانگين مشخصه هاي کمي گالبي وحشي در فرم های مختلف زمين، جهت های جغرافيايی و ارتفاع های مختلف از سطح دريا


