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  چكيده

جنگلي مهم و شاخص در زاگرس هاي  يكي از گونه )Quercus libani Oliv.(وي ول 

ه گستره پوشش آن مناطق محدودي از استان آذربايجان غربي و گردد ك شمالي محسوب مي

وضعيت و  دربارةگيرد. بررسي حاضر به علت وجود اطالعات اندك  كردستان را در بر مي

شرايط رويشگاهي اين گونه، به منظور شناخت و كسب اطالعات از ويژگي رويشگاهها و 

است. در مرحله نخست نقشه پراكنش  انجام گرفته در استان كردستانمقايسه آنها با همديگر

به سه شكل دره،  كيعرصه رويشي آن براساس خصوصيات ژئومورفولوژي بعدگونه تهيه و 

بانه و مريوان قطعات منطقه دامنه و يال تقسيم گرديد و در داخل هر فرم رويشگاهي در دو 

طر برابر كمي (ق هاي مشخصهتعدادي از سپس  نمونه ده آري به صورت تصادفي انتخاب و

مختلف از سطح هاي  سينه، ارتفاع درختان و درجه تاج پوشش) در شيب ها، جهات و ارتفاع

دريا اندازه گيري گرديدند. سپس هريك از رويشگاهها براساس خصوصيات ويژه خود معرفي 

فيزيكي و شيميايي خاك نيز در رويشگاهها مورد مطالعه . همچنين خصوصيات و تبيين گرديد

از روش تجزيه واريانس  رويشگاههامختلف در  هاي مشخصهبه منظور مقايسه  قرار گرفت.

براساس طبقه بندي يك طرفه استفاده و براي مقايسه رويشگاهها در دو منطقه بانه و مريوان از 

  استفاده گرديد. t-studentآزمون 

يده متر از سطح دريا د 2000 تا 1400ارتفاع  در وي ولدهد كه  نتايج حاصل نشان مي

ها  متر از سطح دريا است. در دره 1700تا  1600پراكنش ارتفاعي آن بين  بهينهولي  ،شود مي
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به دليل غني بودن و حاصلخيزي بيشتر خاك، درختان ابعاد و رشد بيشتري دارند. وي ول 

اي نور پسند بوده كه جهات شرقي و شمال شرقي را با درجه تاج پوشش كمتر از پنجاه  گونه

دهد. رويشگاههاي وي ول در مريوان نسبت به بانه به  به ساير جهات ترجيح مي درصد نسبت

كه اين  طوري هب ،دليل شرايط اكولوژيكي مناسب تر و دخل و تصرف كمتر، غني تر بوده

به خاك رويشگاههاي وي ول مورد مطالعه مشهود است.  هاي مشخصهاز اي  موضوع در پاره

سمتهاي سطحي و بافت سنگين در قسمتهاي عمقي و كم عمق با بافت سبك در ق طور كلي

  است. 7تا  6اسيديته بين 

  .وي ول ، نياز رويشگاهي،كردستانشكل زمين، زاگرس،  ، خاك،بلوط : يكليدهاي  واژه

  

  

  مقدمه

جنگلهاي غرب كشور واقع برروي رشته كوه زاگرس به لحاظ وسعت، اهميت 

از اهميت خاصي برخوردار  مسايل زيست محيطي، توسعه منابع آبي وحفظ خاك

  در يك تقسيم بندي جنگلهاي زاگرس به سه قسمت تقسيم شده است : .هستند

باشد، زاگرس مياني  بلوط، داراي گونه برودار مي جنس از "زاگرس جنوبي كه صرفا

داراي گونه برودار و تا حدود كمي گونه مازودار و زاگرس شمالي كه داراي سه گونه 

باشد. يعني در واقع گونه وي ول در ايران خاص زاگرس  وي ول ميبرودار، مازودار و 

بانه و مريوان در تا  شمالي است و در شهرستانهاي سردشت از آذربايجان غربي

) سازند 1382اي و ابراهيمي رستاقي ( جزيره). 1376شود (فتاحي،  كردستان يافت مي

و اين جنگلها را در  ترين سازند جنگلي زاگرس جنگلي بلوط را مهمترين و گسترده

) به 1345معرفي كرده و به نقل از طباطبايي و جوانشير (زمره جنگلهاي خشكي گرا 

نمايند. ايشان همچنين جنوبي  مي گسترش اين گونه در قسمتهايي از كردستان اشاره

) 1379ترين حد رويشي وي ول را حوزه شهرستان مريوان اعالم نموده اند. يزديان (

به متر از سطح دريا و  1600در كردستان و در ارتفاعات باالتر از  گسترش وي ول را
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به تيپ خالص وي ول با وسعت حدود  و شمالي گزارش نمودههاي  در جبهه طور عام

 هكتار 36000به تيپ آميخته وي ول همراه با دارمازو با وسعت حدود  هكتار، 16000

  نمايد. مي اشاره هكتار 23000 و تيپ آميخته دارمازو همراه با وي ول با وسعت حدود

بلوط در غرب كشور و نيازهاي رويشگاهي آنها اخيرا هاي  در مورد ساير گونه

 در مورد) 1383دارمازو در لرستان و طالبي ( دربارة) 1383مطالعاتي توسط مهدي فر (

) و 1382همچنين پورهاشمي (برودار در چهارمحال و بختياري انجام شده است. 

Pourhashemi et al. (2004)  در خصوص جنگلهاي بلوط مريوان و وضعيت تجديد

  حيات در آن مطالعاتي انجام داده اند.  

بلوطهاي مهم اروپا  بلوطها، به ويژه درخصوص پراكنش و شرايط رويشگاهي

كه  Quercus cerris  خصوصيات رويشگاهي بلوطاز جمله  انجام شده استمطالعاتي 

شرقي گسترش بيشتري دارد. بردباري  و در اروپاي بوده Quercus pubescens  مانند

به طوري كه هم در رويشگاههاي خشك و هم در  ،اكولوژيكي اين گونه باال بوده

 20يابد. ارتفاع اين گونه به  مي ولي با تابستانهاي گرم استقرار ،رويشگاههاي مرطوب

 Quercusوط بل ).Amman,1965(كند  خوش فرمي توليد ميهاي  متر رسيده و تنه

pubescens با سنگ مادر هاي  در جنوب و جنوب شرقي اروپا روي دامنه به نحو عمده

در  به طور كليد ،جنوبي گسترش دار اتكي و رويشگاههاي گرم و خشك با جهآه

) Prunus mahalebمتر باالتر از سطح دريا و همواره با محلب ( 1700تا  1500ارتفاع 

به طور شود. در مجموع رويشگاههاي اين گونه  يده مي) دPyrus communisو گالبي (

 ,Aas & Riedmiller)ت  مق و اسكلتي و با زهكشي باال اسخشك، با خاك كم ع عام

1983). 

 1500در جنگلهاي آميخته از حدود  Q. pedunculata (= Quercus robur)بلوط 

متر باالتر از سطح  3000شود و تا حدود  متر باالتر از سطح دريا در آلباني شروع مي

يابد. اپيتمم پراكنش اين گونه در ارتفاعات پايين اسلووني  مي دريا در نروژ گسترش
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است با نياز نوري باال و احتياج به اي  گزارش شده است. به لحاظ اكولوژيكي گونه

است كه هم در  درختيماه در طي دوره رويش دارد.  4تا  3حرارت باال به مدت 

يابد. ارتفاع اين گونه  مي و هم در خاكهاي اسيدي ضعيف استقرار خاكهاي سنگين رسي

متر و به لحاظ قطري به  50تا  در بعضي مواردمتر و  45تا  37در نقاط مختلف اروپا به 

  ).Leibundgut, 1984(رسد  سانتيمتر مي 200 تا 110

Assadi (1987)  گسترش گونهQ. petraea subsp. iberica رش را در ارسباران گزا

از اروپا تا محدوده جنگلهاي خزري گسترش  Quercus petraeaبلوط  نموده است.

 Quercus roburمتر باالتر از حد ارتفاعي  200 تا 100دارد. از لحاظ گسترش ارتفاعي 

كوهستاني ميان بند و گرم هاي  رشد و پراكنش اين گونه دامنه بهينهپراكنش دارد. 

باشد. نياز  ، مجارستان، روماني و يوگسالوي ميوهمچنين مناطق تپه ماهوري اتريش

ري به راش دارد. تكمتر و شباهت بيش Quercus roburنوري و رطوبتي اين گونه از 

است  Quercus roburمقاومت اين گونه در مقابل سرماي ديررس اندكي بيشتر از 

)Anon., 1994.(  

و شرايط  در اين بررسي سعي براين است تا نسبت به معرفي گونه وي ول

رويشگاهي آن در استان كردستان و همچنين مقايسه رويشگاههاي مختلف براساس فرم 

  د.كند بحث و بررسي بعمل آي زيست مي زمين، جهت جغرافيايي و نوع خاكي كه در آن

  

  مواد و روشها

  گسترش جغرافيايي وي ول

افدار كه متر با پوست خاكستري تيره و شك 12تا  10وي ول درختي است به ارتفاع 

كوهستانهاي مركزي و شرقي تاوروس و آمانوس در  به طور عمده آنعرصه و رويشگاه 

آناتولي تركيه، كوههاي شمال شرقي عراق، شـمال غــربي سوريه و قسمت غربي ايران 

رغم وجه تسميه واينكه اين گونه از لبنان گزارش شده اما در به باشد، و  مي "كردستان"



421 4شمارة  13ژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد پ -علمي فصلنامة 

بعضي از منابع اين  در ايام اخيرهر چند  ).Browicz, 1994(شود  لبنان يافت نمي

 Browicz (1994).  )1382 ،اي و ابراهيمي رستاقي جزيره(نمايند  موضوع را تاييد نمي

داند كه در اين  ترين درختان بلوط شرق آناتولي و عراق مي را يكي از شاخص وي ول

 ا مخلوط با گونه مازوو ي Quercetum libaniمناطق تشكيل جامعه خالص يعني 

subsp. boissieri (Reut) O. Schwarz.) .(Quercus infectoria Oliv   تشكيل

  دهد. را مي infectoria-libani Quercetum به نام اي  جامعه

) نقاط پراكنش وي ول را در ايران جنگلهاي ارتفاعات سردشت و 1355ثابتي (

 گه ور، بنار و اروميه نيز ديده شده است.در تركه  نمايد اضافه مي داند و كردستان مي

) گسترش افقي وي ول را از شمال سردشت تا جنوب مريوان و گسترش 1376( فتاحي

تا ارتفاع ها  متر به باال به صورت همراه با ديگر گونه 1400عمودي آن را از ارتفاع 

بلوط ي ها متر از سطح دريا ذكر كرده است. وي همچنين وي ول را يكي از گونه 2150

درجه عرض  36تا  25غرب دانسته كه در جنگلهاي بلوط زاگرس شمالي بين 

هاي مرطوب سرد  و در اقليم شرقي درجه طول جغرافيايي 46تا  45و  شمالي جغرافيايي

خاص آن اغلب هاي  و نيمه مرطوب سرد يا مرطوب و نيمه مرطوب رويش دارد. تيپ

 در اكــثر مواقع همراه مازودار يا بلوط ايرانيآميخته آن هاي  در ارتفاعات فوقاني و تيپ

شود. وابستگي اين گونه به اقليم و خاك مشهود است و به تناسب  (برودار) ديده مي

گيرند. در مجموع جنگلهاي وي ول به  مختلف آن شكل ميهاي  شرايط محيطي، تيپ

ايران را هنوز يكي از غني ترين مناطق جنگلي غرب  صورت دانه و شاخه زاد هستند و

  دهند. تشكيل مي
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  مشخصات مناطق مورد مطالعه

هاي مورد مطالعه، مناطق جنگلي دو شهرستان بانه و مريوان واقع در استان  عرصه

 ويژگيهاي جغرافيايي شهرستانهاي بانه و. كردستان بود كه در غرب ايران قرار دارد

  مريوان كه وي ول در آن گسترش دارد به شرح زير است:

دقيقه طول شرقي و  10درجه و  45كيلومتري غرب سنندج در  135وان در شهر مري

 3828دقيقه عرض شمالي واقع شده است. مساحت كل شهرستان  32درجه و  35

باشد. اين شهرستان  كيلومتر مربع مي 1850كيلومتر مربع و مساحت جنگلهاي آن حدود 

بي سلسله جبال ي از قسمت شمال غرياز سمت غرب با كشور عراق مجاور و جز

ريزش مناسب نزوالت جوي در اين منطقه شرايط استقرار جنگل را  .زاگرس است

  ).1369فراهم كرده است (نجفي، 

در اي  در مريوان نزوالت آسماني به صورت برف و باران متاثر از جريانهاي مديترانه

ارتفاعات واسطه برخورد جريانها به ه سه فصل پاييز، زمستان و بهار ريزش نموده و ب

كه متوسط بارندگي منطقه بيش از  طوريه پذيرد، ب ناحيه بارندگيهاي مناسب صورت مي

  باشد. مي ميليمتر 1000

دقيقه طول شرقي  53درجه و  45ندج بر روي نبانه نيز در شمال غربي شهرستان س

كيلومتر  794دقيقه عرض شمالي قرار دارد. مساحت اين شهرستان  59درجه و  35و 

  دهد. كيلومتر مربع آن را جنگل تشكيل مي 500ست كه از اين مقدار حدود مربع ا

اين منطقه كوهستاني از طرف شمال به استان آذربايجان غربي و از غرب و جنوب با  

متر ارتفاع و   2229كشور عراق همسايه است . مرتفع ترين نقطه آن كوه سووركيو با 

ارتفاع دارد . بانه زمستانهاي سرد و  متر 1220پست ترين نقطه آن  ( ده دونيس ) 

صورت برف ه ميليمتر است كه ب 750تابستان معتدل دارد ، ميزان بارندگي آن بيش از 

  ).1369نمايد (نجفي،  در زمستان وباران در فصل بهار و پاييز ريزش مي
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ويژگيهاي دما و آب و هوايي بانه و مريوان به استناد آمار بيست ساله ايستگاههاي 

ميليمتر در بانه  789ميزان بارندگي از كه دهد  شناسي مريوان و بوئين بانه نشان ميهوا

در نيمه دوم  به طور عمدهاين ميزان بارندگي  .ميليمتر در مريوان متغير است 839تا 

فصل رويش گياهي با  عمدهپاييز، زمستان و نيمه اول بهار متمركز بوده و در بخش 

اين دوره خشكي طوالني روي فرم تنه و رشد  كه خشكي فيزيكي مواجه هستيم

دمايي در مريوان تا حدودي نسبت به بانه شديدتر  هايدرختان اثر سوء دارد. نوسان

 5/41الي  -5/23كه حداقل و حداكثر مطلق درجه حرارت در مريوان  طوريه است. ب

  درجه سانتيگراد است. 7/36الي  -7/22درجه سانتيگراد و در بانه 

قليمي براساس روش دومارتن گسترش يافته منطقه پراكنش وي ول از لحاظ ا

) و نقشه اقليمي در شهرستان 1376حاصل از انطباق نقشه پراكنش گونه (فتاحي، 

فراسرد و بخشهاي كمي از آن اي  در اقليم مرطوب سرد مديترانه به طور عمدهمريوان 

به طور شهرستان بانه نيز  سرد و دراي  هاي خيلي مرطوب فراسرد و مديترانه در اقليم

نيمه مرطوب فراسرد و هاي  در اقليم مرطوب سرد و بخشهاي كوچكتري در اقليم عمده

  . )1(شكل شماره  شود فراسرد و خيلي مرطوب فراسرد واقع مياي  مديترانه

  

  روشها

پـس از تهــيه نقشه پــراكنش گونه وي ول در دو منطقه بانه و مريوان و انجام 

مناطقي كه گونه وي ول در آنجا غالبيت داشت و يا يكي از  ،الزمهاي  جنگل گردشي

در  بعدتشكيل دهنده تيپ رويشي جنگلي وي ول بود انتخاب گرديده هاي  گونه

محدوده تيپ نقاطي انتخاب گرديد كه به نسبت كمترين دست خوردگي و دخالت در 

لت صعب العبور بودن آن صورت گرفته بود. قابل ذكر است كه گسترشگاه وي ول به ع

دست خوردگي كمتري  ها  و واقع شدن در ارتفاعات فوقاني نسبت به گستره ساير گونه

انتخاب شده با دخالت هاي  دارد با اين وصف، اين كار بدين سبب انجام شد تا عرصه
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كم، خودنمايانگر پوشش واقعي فرمهاي مختلف زمين باشند. سپس در داخل مناطق 

گرديدكه سه فرم  زمين (يال، دره و دامنه) عرصه گسترش و  انتخاب شده مالحظه

رويشگاه وي ول هستند. در اين مرحله در داخل هريك از اين رويشگاهها در جهات، 

اي  دايرهاي  و ارتفاعهاي مختلف از سطح دريا به صورت تصادفي قطعات نمونهها  شيب

نتخاب مساحت قطعات آر انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ا 10شكل به مساحت 

آر مناسب است،  15تا  10اي  اينكه در جنگلهاي غرب قطعه نمونهبر اساس نمونه 

  .)1373(زبيري،  صورت پذيرفت

قطعه نمونه در  30قطعه نمونه در جنگلهاي مريوان و تعداد  20در مجموع تعداد 

يك از مورد بررسي در داخل هر هاي مشخصهجنگلهاي بانه انتخاب و بررسي گرديدند 

شامل: ارتفاع از سطح دريا (توسط ارتفاع ســنج)، فــرم زمين، جهت ها  قطعه نمونه

جغرافيايي، درصد شيب (با استفاده از شيب سنج سونتو)، تيپ جنگلي، درجه تاج 

به وسيله نوار قطر  ١سانتيمتر 5/7از  قطورترهاي  پوشش، تعيين قطر برابر سينه كليه پايه

وسيله ه سانتيمتر ب 5/7ر، تعيين ارتفاع پايه هايي با قطر بيش از سنج تا دقت يك ميليمت

هاي  سانتيمتر)، تركيب گونه اي، تعيين گونه 5شاخص آلومينيومي مدرج (با دقت 

  درختي و برآورد سن آنها بوده است. 

 5/2 ضخامتي به يكنده درخت تازه قطع شده ديسكها 42براي تعيين سن از تعداد 

س از صاف كردن يكي از سطوح به وسيله سمباده و واضح شدن سانتيمتر تهيه و پ

دواير ساليانه با استفاده از استريو ميكروسكوپ (بينوكلر) به دقت تعداد دواير شمارش و 

                                                 

1

و بـرو و  دليل متفاوت بودن رويشگاه وي ول با رويشگاه مازو ه سانتيمتر ب 5/7از  بيشانتخاب قطر  -

كه در رويشگاه  در حالي ،سانتيمتر بوده است 5/7از  بيشحضور تعداد مناسب پايه هاي درختي با قطر 

شوند كه قطـر آنهـا بسـيار     جست گروهها ديده ميبه طور عمده صورت خالص ه مازو و يا برو ب -برو

 شوند. سانتيمتر به باال اندازه گيري مي 5/2از قطر  "پايين است و معموال
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رويش ساليانه قطري مشخص گرديد و  ، متوسطپس از تعيين سن با تقسيم قطر به سن

 قطري به متوسط رويش مورد بررسيهاي  براين اساس با تقسيم تك تك قطر پايه

١همچنين فرم تاج برآورد گرديد. آنها سن تقريبي ،ساليانه
، و فرم ٢درختان و تنه 

  شدند.تعيين  نيز هاي موجود جنگلشناسي (منشا) گونه

درنظر بود كه ، ابتدا علفي موجودهاي  براي بررسي وضعيت زادآوري وتعيين گونه

ونه به صورت ميكروپالت انتخاب شود در داخل هر قطعه نمونه اصلي تعدادي قطعه نم

كف هاي  تا وضعيت زادآوري جنسي و غير جنسي و همچنين تركيب و نوع گونه

جنگل مشخص گردند. درعمل اين روش ميسرنشد و به علت فواصل زياد بين 

صورت شمارش و تعيين نوع ه زادآوريها مطالعه آنها درداخل قطعه نمونه اصلي ب

موجود دركف جنگل جمع آوري وشناسايي هاي  همچنين گونهزادآوريها انجام گرديد، 

گرديدند. براي بررسي رابطه بين قطر برابر سينه وسن پايه ها، ضريب همبستگي، تعيين 

  ن معادله رگرسيوني مناسب بدست آورده شد.يو با محاسبه ضرايب تبي

تفاع و به منظور بررسي ومقايسه صفات كمي اندازه گيري شده (قطر برابر سينه، ار

مورد بررسي) در فرمهاي مختلف زمين و جهات جغرافيايي، از  هاي مشخصهديگر 

 (One way classification)طرفه  روش تجزيه واريانس براساس طبقه بندي يك

آماري به صورت هاي  استفاده شده است كه در اين حالت مدل خطي داده

X
ij i ij
= + + ∑µ α  كه در اين مدل: خواهد بود  

                                                 

1

براي تعيين فرم تاج براساس تقارن آن و اينكه تاج به هر طرف به صورت قرينه گسترش يافته و يـا   -

 اينكه نامتقارن و پرچم آسا است به دو گروه متقارن و نامتقارن تقسيم شده است.

2

نـه  خوش فرم و بد فرم  و پوسيده به سالم بودن ت "در رابطه با تقسيم بندي تنه به دو نوع تنه نسبتا - 

صورت تنه بـدفرم و در   خوش فرم) و در غير اين "ينكه دومتر اول فاقد شاخه فرعي بوده (تنه نسبتااو 

 مواردي درون پوسيده اطالق شده است.
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Xijآماري مربوط به صفت مورد نظر.هاي  : مشاهده يا داده  

µ ،ميانگين كل :α
1

: انحراف ميانگين گروه از ميانگين كل (از تيمار) و  
ij

∑ 

  باشد.  مي انحراف هر مشاهده از ميانگين گروه (خطاي آزمايش)

از روش دانكن ها  در حالت معني دار بودن تجزيه واريانس براي مقايسه ميانگين

براي مقايسه پارامترهاي مختلف مورد مطالعه در دو منطقه  در ضمناستفاده شده است، 

. براي بررسي رابطه شداستيودنت استفاده  tبانه و مريوان به صورت دو به دو از آزمون 

سن پايه ها، ضريب همبستگي، تعيين و با محاسبه ضرايب تبين  وبين قطر برابر سينه 

  معادله رگرسيوني مناسب بدست آورده شد.
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  ) و نقشه اقليمي.1376انطباق نقشه پراكنش وي ول (فتاحي،  -1شكل شماره 
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  شناسي خاك

به منظور بررسي وضعيت خاك مناطق مورد مطالعه گونه وي ول در شهرستانهاي 

در سه فرم زمين شامل دره، يال و دامنه حفر گرديد.  استانداردنيمرخ  12ن بانه و مريوا

ارتفاع و شيب هر محل توسط آلتي متر و شيب سنج تعيين شد. خصوصيات 

شامل جنس سنگ بستر، تعيين مرز هر افق، عمق افق، رنگ هر  نيمرخرفولوژيكي هر وم

يين ساختمان خاك در حالت خشك و مرطوب (با دفترچه رنگ مانسل)، تع 2افق در 

دو حالت اوليه و ثانويه تعيين و بررسي وضعيت ريشه در هر افق، مشخصات تخلخل، 

ماتلينگ، پوشش رسي، پايداري خاك در سه حالت خشك، مرطوب و خيس، وضعيت 

  .زهكشي و واكنش هر افق با اضافه نمودن اسيد كلريدريك انجام گرديد

  

  نتايج

  تان كردستان وي ول در اس پراكنش جغرافيايي

پراكنش وي ول در استان كردستان بر  تعيين منطقهاولين مرحله اين مطالعه محصول 

در اين بررسي معين شد كه در  .بود 1:50000هاي توپوگرافي به مقياس  روي نقشه

به جنگلهاي بانه گونه وي ول حضور دارد، در مريوان پراكنش وي ول  عمدهقسمت 

با محاسبه سطح  باشد. و شمال غربي اين شهرستان مي در نواحي مرزي غرب طور عمده

جنگلها روي نقشه به وسيله دستگاه پالني متر مشخص گرديد كه مساحت جنگلهايي 

هكتار و در شهرستان مريوان  45303كه وي ول در آن وجود دارد در شهرستان بانه 

هكتار   77955در كل استان كردستان   در مجموعباشد و مساحت آن  هكتار مي 32652

  ..است
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  ارتفاع از سطح دريا 

كه حضور آن از  طوريه ب ،ارتفاع عامل عمده و موثر در پراكنش گونه وي ول است

متر از سطح دريا (روستاي گماره لنگ در مريوان) آغاز و تا ارتفاع حدود  1400ارتفاع 

حاشيه نايي در به طور استث .يابد مي متر از سطح دريا (سيران بند در بانه) ادامه 2050

متر از سطح  1300از ارتفاع به طور استثنايي درياچه زريوار روستاي برده رشه وي ول 

به دليل رطوبت فراوان حاشيه درياچه بوده كه شرايط  شايدشود. اين امر  دريا ظاهر مي

  .كليمايي خاصي را بوجود آورده استميكرو 

يعني جايي كه گونه غالب پراكنش وي ول  بهينهدر اين بررسي مشخص گرديد كه 

متر از سطح دريا  1700متر تا  1600دهد ارتفاع  تيپ و يا تيپ خالص را تشكيل مي

وي ول  مزبوراست. با بررسي قطعات نمونه برداشت شده مشخص گرديد كه در ارتفاع 

) تيپ جنگلي را تشكيل Quercus infectoria(به صورت خالص و يا با گونه مازودار 

 كيكم - ) و افراQuercus brantiiهاي بلوط برودار ( االتراز اين دامنه گونهدهند در ب مي

)Acer monspessulanumتدريج ه تر از آن بلوط مازودار و برودار همراه و ب ) و پايين

  شوند. جايگزين مي

  هوا آب و 

با انطباق نقشه پراكنش گونه وي ول و نقشه اقليمي و از بررسي نتايج حاصل چنين 

آيد كه در استان كردستان وي ول در پنج اقليم مرطوب سرد، خيلي مرطوب  بر مي

شود و  اي فراسرد يافت مي اي سرد، مديترانه فراسرد، نيمه مرطوب فراسرد، مديترانه

  اي فراسرد چشمگيرتر است. حضور آن در دو اقليم مرطوب سرد و مديترانه

  جهت 

نش وي ول با توجه به فيزيونومي به منظور بررسي تاثير جهات جغرافيايي، در پراك

فرعي به چهار قسمت دهد، جهات اصلي و  پوشش جنگلي كه يكنواختي نسبي نشان مي
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غرب وجنوب  -3جنوب وجنوب شرقي  -2شمال و شمال غربي  -1 :گردند تقسيم مي

   .شرق و شمال شرقي -4غربي 

ريوان دهد كه هم در جنگلهاي بانه و هم در جنگلهاي م اين بررسي نشان مي

كمترين ميزان پراكنش آن  بيشترين پراكنش وي ول درجهت شرق وشمال شرقي است و

درصد درختان  9/56كه در مريوان  طوريه ب باشد. درجهت جنوب و جنوب غربي مي

 6/16درصد در جهت جنوب و جنوب شرقي،  7/16در جهت شرق و شمال شرقي، 

در  در جهت جنوب غربي و درصد 8/9درصد درختان در جهت شمال و شمال غربي، 

درصد در جهت جنوب و جنوب  7/21درصددر جهت شرق و شمال شرقي،  3/54بانه 

درصد در جهت غرب و جنوب  7درصد درجهت شمال و شمال غربي و  17شرقي، 

  غربي حضور دارند.

  شيب

شيب  طبقه 4ها به  بندي شيب هاي مورد مطالعه و تقسيم با بررسي شيب قطعه نمونه

درصد (شيب تند)  31-60درصد (شيب متوسط)،  13-30صد (شيب ماليم)، در 12-0

درصد از  5شود كه در مريوان  درصد (شيب خيلي تند) مالحظه مي 60از  بيشو 

درصد  در  40درصد،  13-30درصد در شيب  40درصد،  0-12قطعات نمونه در شيب 

  .درصد قرار دارند 60از  بيشدرصد در شيب  15درصد و  31-60شيب 

-30درصد در شيب  30درصد ،  0-12درصد قطعات نمونه در شيب  7در بانه نيز 

درصد  60از  بيشدرصد در شيب  3درصد و  31-60درصد در شيب  60درصد ،  13

  قرار دارند.

  خاك 

ي خاك مناطق مورد مطالعه و با يكرفولوژوبراساس مطالعات صحرايي و بررسي م

شـيميايي هــر افق مشخص گرديد كه در اكثر و ي فيزيك هايتوجه به نتايج آزمايش
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ها به دليل شيب دار بودن، خاك كم عمق و فاقد تكاملي پروفيلي است. شيب  پروفيل

 فرايندهايتند و ميكروكليماي خاص، دماي كم عامل اصلي جوان بودن و عدم تكامل 

 داراي برخور خاكسازي بوده است. در اكثر نقاط فرسايش آبي از شدت قابل مالحظه

و باقي  Aو  Oبود. به طوري كه در پروفيل دامنه آرمرده بانه تا حد از بين بردن افق 

تا  10بسيار كم و بين به طور كلي عمق خاك  پيشرفت داشته است.  Eگذاشتن افق 

لومي و لومي شني، و بافت به طور عمده . بافت خاك سطحي است سانتيمتر متغير 110

طوري كه در دو ه تر، ب ل پديده انتقال رس كمي سنگينهاي زيرين به دلي خاك در افق

دامنه آرمرده و يال سيران بند بانه بافت رسي شده است. ماده آلي  Btافق تكامل، يافته 

در  pH  كند. تدريج با افزايش عمق كاهش پيدا ميه باال بوده و ب "خاك سطحي نسبتا

و از نظر شوري نيز خاك متغير بوده  7تا  6طور ميانگين بين ه ب پروفيلهاي مورد مطالعه

شيميايي بعضي از  -ي مشخصات فيزيك 1جدول شماره  گونه محدوديتي ندارد. هيچ

 به طور عمدهساختمان خاك سطحي  دهد. نشان مي در منطقه مريوان ها را پروفيل

ي باال است مكعبي گوشه دار و در بعضي از نقاط كه مقادير ماده آلي خاك سطح

كند. ساختمان خاك زيرسطحي مكعبي گوشه دار  ميل پيدا مياي  ساختمان به سمت دانه

درصد)  50در دو مورد در منطقه بانه كه افق ارژيليك (با ميزان رس  به طور استثناييو 

گردد. وضعيت زهكشي مناطق مورد مطالعه به  مي Massiveاي يا  داشته ساختمان توده

گونه  اند در حد خوب بوده و در كليه مناطق هيچ اي داشته ختمان تودهجز مناطقي كه سا

حاكي  پديدهواكنشي در اثر اضافه نمودن اسيد كلريدريك به خاك مشاهده نشد كه اين 

از عدم حضور آهك در خاك است و نتايج آزمايشگاهي نيز اين موضوع را تاييد 

 نگ دگرگوني شيست (اليه اليه)كند. سنگ بستر مــناطق مــورد مطالعه از نوع س مي

  .باشد مي
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هاي مطالعه شده در  شيميايي بعضي از پروفيل -ي مشخصات فيزيك  -1جدول شماره 

  .در مريوان رويشگاههاي وي ول

ــرم  فـ
  زمين

  شن pH  جهت

%  

  رس

%  

  الي 

%  

  ماده   بافت خاك

  آلي %

T.N.V. 
% 

قابل  پتاسيم
  جذب

(ppm) 

فسفر  
قابل 
  جذب

(ppm) 

EC 
(dS/m) 

شمال   يال
  شرق

۴/۶  ۰/۱۵  ۰/۳۳  ۰/۵۲  silty 
clay 
loam  

۷۵/۲  ۶۷/۰  ۳۶۷  ۲۵  ۵/٠  

  loam ۳۱/۳  ۷۷/۰  ۴۴۱  ۶/۲۵  ۴۷/۰  ٢/44  ۸/۲۲  ۰/۳۳  ۷/۶  شرق  دره

 sandy  ۰/۲۴  ۳/۲۷  ۷/۵۴  ۸/۶  شمال  دامنه
clay 
loam  

۰۵/۴  ۸۷/۰  ۱۷۲  ۷/۱۵  ۴۳/٠  

  

  كمي  مشخصات

  تعداد درخت در هكتار

ل سبب گرديده كه درختان با فاصله از همديگر قرار سرشت نور پسندي بلوط وي و

تعداد آنها در هكتار كمتر گيرند، بنابراين هرچه تاج، قطر و ارتفاع درختان زيادتر باشد 

دارد آشكارتر  بلنديويژه در فرم دره كه درختان قــطور و ه اين موضوع ب .گردد مي

باشد  مي اصله 242ر يعني است و تعداد درخت در هكتار آن در مريوان كمترين مقدا

  ).2(جدول شماره 

  تاج پوشش

با بررسي درصد تاج پوشش در فرمهاي مختلف زمين در دو منطقه بانه و مريوان 

 %)47(ميانگين  كه در مجموع درصد تاج پوشش در جنگلهاي مريوان مشخص گرديد

به طور  اين ميزان در فرم دره در مريوان .بيشتر است %)33(ميانگين  نسبت به بانه

درصد تاج پوشش ،  2شماره  شكلباشد.  درصد مي 31درصد و در بانه  49متوسط 

  دهد. رويشگاه وي ول را در سه فرم زمين در بانه و مريوان نشان مي
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  برخي از مشخصات كمي درختان وي ول در مناطق مورد مطالعه. -2جدول شماره 

فـــــرم 
  زمين

متوسط سن 
  (سال)

متوسط تعداد 
در هكتار 

  ه)(اصل

نسبت 
درختان وي 

  ول (%)

قطر برابر 
سينه 

  (سانتيمتر)

متوسط 
ارتفاع 
  (متر)

متوسط    رويه 
  زميني (مترمربع)

  بانه  مريوان  بانه  مريوان  بانه  مريوان  بانه  مريوان  بانه  مريوان  بانه  مريوان  

  70/14  21/14  9/5  5/6  8/23  23  70  1/83  383  344  5/61  2/63  دامنه

  48/13  35/20  1/6  9  7/27  3/40  74  6/79  276  242  1/76  111  دره

  05/16  95/14  6  7  5/26  27  62  2/79  320  352  5/73  5/74  يال

  70/14  5/16  6  5/7  26  30  7/68  6/80  326  312  70  9/82  ميانگين

  

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

مريوان بانه منطقه

(%
) 

ش
ش

پو
ج 

نا

دامنه دره يال

  

  .رويشگاه وي ول در سه فرم زمين در بانه و مريواندرصد تاج پوشش  -2شكل شماره 
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  سن

كنده تازه قطع شده در مناطق  42وي ول از تعداد  به منظور تعيين سن درختان

متوسط رويش قطري ساالنه براساس روش تحقيق قيد شده  .مختلف استفاده شد

ميليمتر  5/3ميليمتر و بدون پوست  7/3محاسبه شد. اين مقدار براي وي ول با پوست 

 5/8سالگي به  40طور متوسط در سن ه قطر پوست يك درخت ب. باشد در سال مي

ضريب  ،كنده قطع شده 42وسيله اعداد حاصل از قطر و سن ه ب .رسد ميليمتر مي

معادله رگرسيوني آن تعيين  محاسبه و  r= 59/0همبستگي بين سن و قطر به مقدار 

معلوم شد كه معادله خطي نسبت  تعيينبررسي ضرايب همبستگي و ضرايب  با .گرديد

 X 12/0  +57/22  =Y  معادله  نابراينببه معادله درجه دوم يا سوم مناسب تر است، 

ابر  ، 3 شماره شكل جهت محاسبه سن درخت با در دست داشتن قطر آن بدست آمد.

دهد. در هر دو منطقه بانه و مريوان سن درختان  قطر برابر سينه و سن را نشان مي نقاط

وع در ن موضويژه ايه باشد ب بيشتر از سن درختان دامنه و يال ميها  موجود در دره

سال  111با غالبيت وي ول و با ميانگين ها  دره در سن درختان مريوان مشهودتر است. 

همچنين سن درختان در يالها  .سن درختان ديگر شكلهاي زمين دارداختالف زيادي با 

و جوانترين ها  در درهها  توان گفت كه مسن ترين پايه مي لذا ،استها  نيز بيشتر از دامنه

  شد.ديده ها  آنها در دامنه

  قطر

سانتيمتر در سه فرم زمين نشان  5/7پايه با قطر بيشتر از  1625بررسي قطر تعداد 

دهد كه متوسط قطر در دو فرم دامنه و يال در جنگلهاي مورد مطالعه در بانه و  مي

 به طور نسبيمريوان ولي متوسط قطر در فرم دره در  ،به يك مقدار است "مريوان تقريبا

به ها  دهد متوسط قطر برابرسينه پايه نشان مي 2اشد. همچنانكه جدول شمارهب بيشتر مي

در فرم دره ها  در حال حاضر قطورترين و مسن ترين پايه .رسد سانتيمتر مي 40بيش از 

   شوند. ديده مي
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  ارتفاع

وضعيت ارتفاعي درختان در سه فرم زمين و در جنگلهاي منطقه بانه و مريوان نشان 

باشد و  هم اندازه مي "ها در بانه در هر سه فرم تقريبا سط ارتفاع پايهدهد كه متو مي

رسد  متر مي 9اختالف چنداني با هم ندارند. حداكثر ارتفاع درختان در فرم دره به 

 اما بررسي متوسط رويش ارتفاعي (ارتفاع / سن) درختان نشان). 2(جدول شماره 

 م يال و در بانه در فرم دامنه مشاهدهدهد كه حداكثر اين مشخصه در مريوان در فر مي

  ).4شود (شكل شماره  مي

  

  

 

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

У = 22.57 + 0.12 Х 

R
2
 = 0.35 

N = 42 

ــينه   ــر س ــر براب قط

 (ميليمتر)
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  رابطه قطر برابر سينه و سن درختان وي ول در مناطق مورد مطالعه. -3شكل شماره 
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4
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دامنه دره يال
منطقه
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مت

تي
سان
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ي
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فا

رت
ش ا

وي
 ر

ط
س

تو
م

مريوان بانه

  
  نمايش متوسط رويش ارتفاعي درختان وي ول در مناطق مورد مطالعه. -4شكل شماره 

  

    بر اساس فرم زمين آماري در دو منطقهآزمونهاي  

مورد بررسي مربوط به فرمهاي مختلف زمين به هاي  مشخصهتجزيه واريانس 

 اين جدولاز نتايج  ارائه گرديده است.  3در جدول شماره تفكيك منطقه بانه و مريوان

موردمطالعه در سه فرم زمين شامل يال، دره و هاي  مشخصهشود كه بين  چنين نتيجه مي

بدين معني كه هر سه فرم  ؛شود انه اختالف معني داري مشاهده نميدامنه در منطقه ب

مورد هاي  مشخصه رويشگاهي به لحاظ تاثيرگذاري روي عوامل ساختاري جنگل و

كه اين موضوع در مريوان  در حالي ،مطالعه درگونه وي ول يكسان عمل كرده اند

ن در سطح آماري پنج متفاوت است و در سه فرم زمين قطر برابر سينه و ارتفاع درختا

شود كه اندازه  گرفته مي نتيجه از اين مقايسه درصد اختالف معني داري را نشان دادند.

  قطر برابر سينه و ارتفاع درختان در فرم دره بيشتر از دامنه و يال است.



438 در استان كردستان  گونه وي ول و برخي از خصوصيات كمي بررسي نياز رويشگاهي

   مورد بررسي در مناطق مورد مطالعههاي  تجزيه واريانس مشخصه -3جدول شماره 

  .(بر اساس فرم زمين)

     Fمقدار     مورد مطالعه مشخصه

    بانه  مريوان  

  ns 24/0  ns 7/0   درجه تاج پوشش

  ns 51/0  36/3 *  قطر برابر سينه

  ns 13/0  2/5 *  ارتفاع درختان

  ns 24/0  ns 07/1   تعداد درخت در هكتار

  = غير معني دار ns   د،درص 5= معني دار در سطح  *

  

دره و دامنه به لحاظ عوامل مورد بررسي در دو براي مقايسه رويشگاههاي يال، 

نتايج  كهاستفاده گرديد  t-studentمنطقه بانه و مريوان به صورت دو به دو از آزمون 

دهد كه در بين  مينشان  اين جدولنتايج  است. ازايه شده 4 جدول شماره درحاصل 

حت گستره وي مورد بررسي در دو منطقه بانه و مريوان و در جنگلهاي تهاي  مشخصه

ختان در مريوان نسبت به بانه بيشتر بوده و اين اختالف در تاج تاج پوشش درول درجه 

ارتفاع درختان تنها در فرم دره در مريوان   .درصد اطمينان قابل قبول است 95پوشش با 

  .الف در سطح يك درصد معني دار استنسبت به فرم  دره بانه بيشتر و اين اخت
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  مورد بررسي در مناطق مورد مطالعه بر اساس فرم زمين.هاي  مشخصه مقايسه -4جدول شماره 

  tمقادير   مورد مطالعههاي  مشخصه

  يال  دره   دامنه  

  98/3 *  8/2 *  64/2 *  درجه تاج پوشش

  ns 17/0   ns 61/1   ns 60/0   )قطر برا بر سينهمحل در(سن 

  ns 2/0   ns 60/1   ns 10/0   قطر برابر سينه

  ns 4/1  ** 19/4   ns 55/1   رختانارتفاع د

  ns 54/0   ns 31/0   ns 39/0   تعداد درخت در هكتار

  غير معني دار ns  ،معني دار در سطح پنج درصد *  ،معني دار در سطح يك درصد **

  

    جهت جغرافياييآماري در دو منطقه بر اساس آزمونهاي 

، جهات جهات مختلف با توجه به فيزيونومي و يكنواختي نسبي پوشش جنگلي در

وب و جنوب شرقي، شرق شامل شمال و شمال غربي، جن اصلي و فرعي به چهار دسته

حاصل هاي  داده بعد .غرب و جنوب غربي تقسيم بندي گرديد و باالخره و شمال شرقي

از آمار برداري براساس جهت دسته بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج 

  ارائه شده است.  5دول شماره تجزيه واريانس در ج
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  مورد بررسي در مناطق مورد مطالعه هاي  تجزيه واريانس مشخصه -5جدول شماره 

  (بر اساس جهت جغرافيايي).

     Fمقدار     مورد مطالعه مشخصه

    بانه  مريوان  

  ns 16/1  ns 26/1   درجه تاج پوشش

  ns 10/1  **59/5   قطر برابر سينه

  ns 87/0  ns 61/0   ارتفاع درختان

  ns 47/2  ns 09/1   تعداد درخت در هكتار

**
  = غير معني دار ns   د،درص يك= معني دار در سطح  

  

مورد  عواملدهد كه جهات جغرافيايي در منطقه مريوان روي  بررسي نتايج نشان مي

ولي در بانه جهات مختلف در افزايش قطر درختان  ،مطالعه اثر معني داري نداشته است

  عداد درختان موجود در قطعات نمونه تاثير معني داري داشته است. و ت

دهد كه  مي نشانمقايسه ميانگين قطر برابر سينه به روش دانكن در جهات مختلف 

درختان موجود در جهت جغرافيايي غرب و جنوب غربي نسبت به درختان قرار گرفته 

 بيشتري برخوردار هستنددر ساير جهات مورد بررسي با اختالف معني داري از قطر 

  ).6(جدول شماره 

  مقايسه ميانگين قطر برابر سينه درختان وي ول مطالعه شده  -6جدول شماره 

  جغرافيايي مختلف. تدر جها

  غرب و  جهت جغرافيايي

  جنوب غرب

  شمال و

  شمال غرب

  جنوب و

  جنوب شرق

  شرق و

  شمال شرق

ــينه  ــر سـ ــر برابـ قطـ

  (سانتيمتر)

a 6/37  ab 4/31  ab 2/23  b 2/21  

  دهند. مي حروف التين غير مشابه تفاوت معني دار در سطح يك درصد را نشان *
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در بانه  جز غرب و جنوب غرب)ه (ب مورد بررسي در جهات مختلفهاي  مشخصه

). 7جدول شماره ( قرار گرفتند مقايسهمورد  t-studentو مريوان با استفاده از آزمون 

يك قطعه  فقطبه دليل داشتن  غربي در مريوان ه جهت غرب و جنوبقابل ذكر است ك

، از آزمون حذف و ساير جهات در بودنمونه كه درجه آزادي آن در آزمون برابر صفر 

نتايج اين بررسيها در دو منطقه بانه و مريوان  دو منطقه با هم مورد بررسي قرار گرفتند.

وب شرقي، شرق دهد كه درجه تاج پوشش در جهات جغرافيايي جنوب و جن نشان مي

ارتفاع درختان نيز در مريوان در دو  مريوان نسبت به بانه بيشتر است. و شمال شرقي

جهت شرق و شمال شرقي، شمال و شمال غربي اختالف معني داري به ترتيب در 

بدين معني  ،سطح آماري پنج درصد و يك درصد نسبت به همين جهات در بانه دارند

در جنگلهاي مريوان نسبت به بانه از ارتفاع بيشتري كه در اين جهات درختان واقع 

  برخوردار هستند. 

  

  مورد بررسي در مناطق مورد مطالعه هاي  مقايسه مشخصه -7جدول شماره 

  بر اساس جهت جغرافيايي.

  tمقادير   مورد مطالعههاي  مشخصه

  و  شمال  

  شمال غربي

   جنوب و

  جنوب شرقي

  شرق و 

  شمال شرقي

  ns 60/0  ** 71/3  ** 22/3   درجه تاج پوشش

  ns 53/0   ns 30/0   ns 72/1   قطر برابر سينه

  ns 76/1  * 30/2   58/2 *  ارتفاع درختان

  ns 07/1   ns 67/0   ns 42/0   تعداد درخت در هكتار

  غير معني دار ns  ،معني دار در سطح پنج درصد *  ،معني دار در سطح يك درصد **
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  بحث

متر و  15ايران خاص زاگرس شمالي با ارتفاع حداكثر است كه در اي  وي ول گونه

شود.  متر از سطح دريا) يافت مي 1400-2000قطر تا يك متر و در ارتفاعات فوقاني (

متر باالتر از سطح دريا تمايل به تشكيل تيپ خالص دارد و در  1600-1700در ارتفاع 

دهد. چنانچه به  كيل ميمناطق مورد مطالعه در اين محدوده ارتفاعي گونه غالب را تش

رانسبت به  Q. infectoriaمازو دارصورت آميخته تشكيل تيپ دهد همراهي با گونه 

شمالي  ات) گسترش وي ول را در جه1379يزديان ( دهد. ترجيح ميها  ساير گونه

به صورت خالص و آميخته با دارمازو و بلوط و ارتفاعات فوقاني  مناطق كوهستاني

  است.گزارش داده ايراني 

ولي  ،گردد يافت ميها  در تمام جهات و شيب كهاست نور پسند اي  گونهوي ول 

باشد. قدرت جست  حضور و فراواني آن در جهات شرق و شمال شرقي چشمگيرتر مي

كمتر بوده و در روي خاكهاي با ساختمان  Q. brantiiمازو و برو دارزني آن نسبت به 

خاك رويشگاههاي وي  كند. تجديد حيات ميمناسب، كم عمق تا نيمه عميق به خوبي 

 7تا  6ول كم عمق و با بافت سبك در سطح و سنگين در عمق و با اسيديته بين 

باشد. در مقايسه با وي ول، گونه دارمازو در خاكهاي با بافت سبك تا سنگين ولي با  مي

يق با مه عم، بلوط ايراني در خاكهاي ني)1383(مهدي فر،  =pH) 5/7تا  8اسيديته كمتر (

ارسباران هاي  و بلوط) 1383(طالبي،  8تا  7يته بين بافت رس تا رسي لومي و اسيد

آهكي با بافت لوم تا لومي شني و اسيديته بين اي  جنگلي و قهوهاي  روي خاكهاي قهوه

  د. نگسترش دار ) 1379(عباسلو،  8تا  5

ولي در  ،شود يافت مي در هر سه فرم زمين (يال، دره و دامنه)وي ول رغم اينكه  به

برعكس تعداد درخت در هكتار آنها و  مايندن دره ها، درختان ابعاد بيشتري پيدا مي

يابد. با توجه به حضور گونه وي ول در دو منطقه بانه و مريوان و در فرمهاي  مي كاهش

توان چنين استنباط كرد كه عامل موثر در پراكنش گونه وي ول عالوه  مختلف زمين مي
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 ازش و تطابق با شرايط و خصوصيات خاك به ساير عوامل اكولوژيكي وابستهبر س

دهد كه اين  مي نشان(Q. brantii) بلوط ايراني  دربارة) 1383مطالعات طالبي ( باشد. مي

متر باالتر از سطح  2000تا  1800گونه در جهت جغرافيايي جنوب غربي و ارتفاع بين 

) نيز 1383نمايد. مهدي فر ( مي وضعيت را كسب دريا در چهارمحال و بختياري بهترين

نمايد كه  مي در لرستان مطالعاتي انجام داده و اشاره (Q. infectoria)دارمازو  در مورد

متر باالتر از سطح دريا بوده و قطورترين و  2400تا  1200دامنه گسترش اين گونه بين 

) 1379گزارشهاي عباسلو (وند. ش مي شمالي ديدههاي  بلندترين درختان دارمازو در دامنه

 (Q. macranthera)هاي منطقه ارسباران حاكي از آن است كه سياه بلوط  در مورد بلوط

 متر ظاهر 1600هيچگونه محدوديتي از نظر فرم زمين ندارد ولي در ارتفاعات باالتر از 

در  شمالي و غربي و تدر جها (Q. petraea)شود، در حالي كه بلوط سفيد  مي

  متر) گسترش دارد. 1500تا  650اعات پايين (ارتف

مازو و برو، وي ول تاج خود را نسبت به آنها داردر صورت آميخته بودن با گونه 

گيرد. جنگلهاي بلوط  باالتر كشيده و در حالت سرور و چيره نسبت به آنها قرار مي

مناطق ولي در بعضي از رويشگاههاي وي ول در  ،يك اشكوبه بوده به طور عمدهغرب 

همچون برو، زالزالك و پسته هاي  بكر حالت دو اشكوبه بودن و قرار گرفتن گونه

مشهود است. وي ول اقليم مرطوب سرد و  به خوبيوحشي در اشكوب زيرين 

فراسرد را نسبت به ساير اقليمها ترجيح و به دليل قرار گرفتن در شرايط اي  مديترانه

ياء و بازسازي جنگل نسبت به دو گونه مازو اقليمي و ادافيكي مناسب قدرت آن در اح

بلوط و هاي  و برو بيشتر است. در حالت دخل و تصرف در رويشگاه وي ول، گونه

 نسبتاشوند. در وضعيت فعلي به دليل خوشخوراكي  زالزالك جايگزين اين گونه مي

به  شدت سرشاخه زني شده و شاخ و برگ آنه ويژه در بانه به آن نسبت به برو، ب بيشتر

هنوز سبز و نارس  هاگيرد كه بذر رسد. سرشاخه زني زماني انجام مي مصرف دامها مي

شدت به ه اين عمل سبب شده كه نه تنها تجديد حيات جنسي وي ول ب .هستند
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 75كه حدود  طوريه ب ،بلكه درختان موجود بد فرم و نامناسب گردند ،مخاطره بيفتد

درصد تنه پيچيده، بد فرم و چنگالي  80د درصد درختان داراي تاج نامتقارن و حدو

  .دارند

داراي منشاء دانه و شاخه زاد  به طور عمدهفرم جنگلشناسي رويشگاههاي وي ول 

هستند در بعضي از نقاط (ليو و مرانه در مريوان) درختان قطور با منشاء شاخه زاد 

  ه زاد شماي ظاهري دانه زاد به جنگل داده اند كه شايد بكاربردن اصطالح شاخ

  ) نيز به فرم دانه و 1379يزديان ( كهن براي اين تيپ جنگلها مناسب باشد.

متر  15تا  5شاخه زاد جنگلهاي وي ول اشاره نموده و آنرا با درختاني به ارتفاع 

 ؛1382وي ول (پورهاشمي،  در موردمطالعات انجام شده ساير نمايد.  مي توصيف

(Pourhashemi et al., 2004 نيز  و ارسباران بلوط در زاگرسهاي  نهو ديگر گو

جنگلي بلوط غرب كشور هاي  شاخه زاد در تودههاي  پايه زيادحكايت از سهم نسبتا 

عباسلو،  ؛ 1383مهدي فر،  ؛1383 ،طالبي ؛1382و ابراهيمي رستاقي اي  دارند (جزيره

1379.(  

كم عمق  "اپايين بودن درجه تاج پوشش همچنين كوتاه قد بودن درختان، خاك نسبت

دهند در مجموع رويشگاههاي  مي و بارندگي نه چندان زياد عواملي هستند كه نشان

به طور  اندك چوب توليدي آنها و جنگلي غرب كشور رويشگاههاي فقيري هستند

تيري براي پوشاندن سقف بام هاي  داراي پايه به ندرتو دارد مصرف هيزمي  عمده

ر وضعيت فعلي بخشي از نيازهاي سوختي جنگل هرحال ددر باشد.  مياماكن روستايي 

نشينان و تامين قسمتي از نيازهاي مادي آنها از طريق بهره برداري از محصوالت فرعي 

توان در حفظ آب و خاك،  ميدر اصل گردد. نقش مهم اين جنگلها  جنگل تامين مي

ار براي استمراي  مسايل زيست محيطي، مامني مناسب براي حيات وحش و پشتوانه

  كشاورزي پايدار در پايين دست دانست.
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