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جایگاه حفاظتی بلوط های ایران
پریسا پناهی1* و زیبا جم زاد2

چکیده
بلــوط ).Quercus L( مهمتریــن جنــس درختــی تیــره راش در جنگل هــای ایــران بــوده و بیشــترین تنــوع گونــه ای آن 
ــودی  ــم ناب ــد روزافــزون تخریــب جنگل هــا و بی ــه رون ــا توجــه ب ــل مشــاهده اســت. ب در جنگل هــای زاگــرس قاب
ــخص  ــران مش ــی ای ــای بوم ــی بلوط ه ــگاه حفاظت ــد جای ــعی ش ــش س ــن پژوه ــوط، در ای ــا ارزش بل ــای ب گونه ه
ــغال  ــطح اش ــش، س ــدوده پراکن ــار مح ــه معی ــتفاده از س ــا اس ــیوه نامه های IUCN و ب ــن ش ــاس جدیدتری ــود. براس ش
ــه  ــت آمده، آرای ــج به دس ــاس نتای ــد. براس ــن ش ــران تعیی ــای ای ــی بلوط ه ــگاه حفاظت ــغ، جای ــای بال ــداد پایه ه و تع
 Q. infectoria subsp. boissieri ــای ــراض« و آرایه ه ــران انق ــه »در بح Quercus robur subsp. pedunculiflora در طبق

 Q. brantii و  Q. macranthera، Q. petraea subsp. iberica، Q. castaneifolia subsp. castaneifolia، Q. libani، Q. persica

 Q. brantii در طبقــه »آســیب پذیر« قــرار گرفتنــد کــه نیــاز بــه حفاظــت دارنــد. در ایــن میــان فقــط آرایــه var. belangeri

var. brantii در طبقــه »نزدیــک بــه تهدیــد« قــرار گرفــت. در صــورت ادامــه رونــد تخریــب در جنگل هــای ایــران ایــن 

امــکان وجــود دارد کــه ایــن آرایــه نیــز در آینــده نزدیــک نیــاز بــه حفاظــت داشــته باشــد.

واژه های کلیدی: اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، ارسباران ، بلوط، جایگاه حفاظتی، جنگل هیرکانی، زاگرس.

Abstract
The genus Quercus, as the most important genus of Fagaceae in Forests of Iran has remarkable 
diversity in Zagros region. Regarding to ever-increasing degradation of oak forests of Iran, it is 
essential to evaluate conservation status of native oaks. Based on the IUCN guidelines three 
criteria were used to evaluate the oak species as follows: extent of occurance, area of occupancy 
and number of mature individuals. The studied oaks were categorised as follow: Quercus robur 
subsp. pedunculiflora in critically endangered class, Q. infectoria subsp. boissieri, Q. macranthera, 
Q. petraea subsp. iberica, Q. castaneifolia subsp. castaneifolia, Q. libani, Q. persica and Q. brantii 
var. belangeri in vulnerable class, Q. brantii var. brantii in near threatened class. If the degradation 
trend continues, be protected, it will too.

Keywords: conservation status, IUCN, Zagros oak Forest, Hyrcanian Forest, Arasbaran Forest
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 مقدمه
گونه هـاي مختلـف بلـوط گسـتره وسـیعي را در جنگل هـاي هیرکانـي، 
ارسـباران و زاگـرس به خـود اختصـاص داده انـد، ولـي بیشـترین تنـوع 
)اسـتان هاي  شـمالي  زاگـرس  جنگل هـاي  در  جنـس  ایـن  گونـه اي 
آذربایجـان  غربي و کردسـتان( مشـاهده مي شـود )ثابتـي، 1355؛ پناهی، 
بـا   .)Djavanchir Khoie, 1967; Panahi et al., 2012 1390؛ 
توجـه بـه رونـد رو به  رشـد و فزاینـده  تخریـب منابع جنگلي کشـور که 
ناشـي از بهره برداري هـاي بي رویـه و نادرسـت، تبدیـل اراضـي جنگلـي 
بـه زمین هـاي کشـاورزي و باغ هـا، زراعت زیراشـکوب جنـگل و غیره 
اسـت، بسـیاري از پایه هـاي بـا ارزش بلوط در سـال هاي گذشـته از بین 
رفته انـد یـا در حـال از بین رفتن هسـتند. بـروز پدیده زوال بوم سـازگان 
جنگلـي زاگـرس نیـز که چندسـالي اسـت گریبانگیـر جنگل هـاي بلوط 
زاگـرس شـده، این مشـکالت را دوچندان کرده اسـت. با توجـه به موارد 
مذکـور، تعییـن جایـگاه حفاظتـي بلوط هـاي ایـران از اهمیـت ویـژه اي 

اسـت.  برخوردار 
تاکنـون در مـورد وضعیت حفاظتـي گونه هاي گیاهي ایـران مطالعات 
محـدودي انجـام شـده اسـت و در مـورد جنـس بلوط به طـور تخصصی 
هیچ پژوهشـي وجود ندارد. بررسـی مقدماتی جایـگاه حفاظتی گونه های 
گیاهـی ایـران توسـط جلیلـي و جـم زاد انجام شـد و از بلوط هـاي ایران 
 Q. robur subsp. و  Q. petraea subsp. iberica فقـط آرایه هـای
pedunculiflora بررسـی شـدند )Jalili & Jamzad, 1999(. در منابع 
خارجـي، نتایـج جامع ترین پژوهشـي که در مـورد بلوط هـاي دنیا انجام 
 Oldfield &( ارائـه شـده اسـت The red list of oaks شـده، در کتـاب
Eastwood, 2007( کـه وضعیـت حفاظتـي 208 گونـه از حـدود 500 
گونـه بلوط  موجـود در دنیـا را براسـاس معیارهـاي IUCN ارزیابي کرده  
 Q. infectoria، Q. libani، Q. brantii اسـت. در این فهرسـت گونه هاي
و Q. petraea نیـز بررسـي شـده  کـه در طبقـه کم اهمیت قـرار گرفته اند.

 روش پژوهش 
 Menitsky,( در ایــن پژوهــش 9 آرایــه معرفــی  شــده در فلــور ایرانیــکا
ــت،  ــان اس ــان و جنگلبان ــه گیاه شناس ــول هم ــورد قب ــه م 1971( ک
ــش  ــاط پراکن ــي نق ــور بررس ــت. به منظ ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــترس،  ــع در دس ــات و مناب ــتفاده از اطالع ــا اس ــوط ب ــای بل آرایه ه
ــا  ــته )1385 ت ــه گذش ــک ده ــی ی ــددي ط ــي هاي متع جنگل گردش
ــن  ــد. در ای ــام ش ــران انج ــای ای ــش بلوط ه ــتره پراکن 1395( در گس
ــا اســتفاده از کلیدهــاي ریخت شناســي، آرایه هــای مــورد نظــر  میــان ب
در طبیعــت شناســایي و نمونه هــاي هرباریومــي الزم از آنهــا تهیــه شــد. 
ــه  ــیوه نامه های اتحادی ــا از ش ــي بلوط ه ــگاه حفاظت ــن جای ــرای تعیی ب
بین المللــي حفاظــت از طبیعــت )IUCN, 2001, 2010, 2012(  و 
 Extent of( ــش ــدوده پراکن ــا مح ــور ی ــزان حض ــار می ــه معی از س
occurance/EOO(، ســطح اشــغال )Area of occupancy/AOO( و 
ــتفاده  ــغ )Number of mature individuals( اس ــای بال ــداد پایه ه تع
و ارزیابــی در ســطح ملــی انجــام شــد. بــرآورد ســطح اشــغال درختــان 
 GPS ــتگاه ــط دس ــاحت توس ــري مس ــا اندازه گی ــز ب ــت نی در طبیع

انجــام شــد. 

 نتايج و بحث
دو  لوب دار،  بلوط هاي  گروه  از  و  مطالعه  مورد  بلوط های  بین  در 
 Q. robur subsp. و   Q. infectoria subsp. boissieri آرایه 
 Q. macranthera در جنگل های زاگرس و دو آرایه pedunculiflora
و Q. petraea subsp.  iberica در جنگل هاي ارسباران و هیرکاني

ــای  ــز آرایه ه ــه دار نی ــاي دندان ــروه بلوط ه ــد. در گ ــش دارن  پراکن
 Q. brantii و Q. persica، Q. libani، Q. brantii var. brantii
 Q. castaneifolia و  زاگرس  جنگل هاي  در   var. belangeri
subsp. castaneifolia در جنگل هاي هیرکاني حضور دارند. محدوده 
پراکنش و جایگاه حفاظتي بلوط های ایران در جدول 1 ارائه شده است. 
پـس از ثبـت اطالعـات مربـوط بـه محـدوده پراکنش، سـطح 
اشـغال و تعـداد پایه هـای بالـغ بلوط هـای مـورد مطالعـه و انطباق 
آنهـا بـا شـیوه نامه IUCN، مشـخص شـد که یـک آرایـه در طبقه 
»در بحـران انقـراض«، هفـت آرایـه در طبقه »آسـیب پذیر« و یک 

آرایـه در طبقـه »نزدیـک بـه تهدیـد« قـرار دارنـد. درمجموع، 
جایـگاه حفاظتـی بلوط هـای ایـران مطلوب نیسـت و هشـت 
آرایـه نیـاز به اعمـال برنامـه حفاظتـی دارند. نسـبت وضعیت 

حفاظتـي آرایه هـا در شـکل 1 و شـرح گیاه شناسـی و جایـگاه 
حفاظتـی بلوط هـای ایـران به ترتیب اهمیـت حفاظتی آنهـا در زیر 

ارائه شـده اسـت:

 Quercus robur subsp. pedunculiflora 
ایـن آرایـه در ایـران، جنـوب اروپـا، ارمنسـتان، آناتولـي، قفقاز و 
مـاوراي قفقـاز دیـده می شـود. درختـي اسـت بـزرگ کـه ارتفاع 
آن بـه 40 متـر و قطـرش بـه بیشـتر از دو متر مي رسـد. براسـاس 
جنگل گردي هـاي انجـام شـده مشـخص شـد کـه ایـن آرایـه، هم 
تعـداد پایه هـاي بالـغ بسـیار کمـي در طبیعت داشـته و هم گسـتره  
پراکنـش و سـطح اشـغال بسـیار محـدودي دارد. ایـن آرایـه فقط 
در برده سـو ارومیـه و اطـراف شهرسـتان خـوي، مسـیر خـوي بـه 
تبریـز و دو قبرسـتان به نام هـاي شیخ موسـي در روسـتاي بیـان دره 
و پیرشـریف در روسـتاي شـیپانه جو واقع در مسـیر بانه به مریوان 
مشـاهده شـد. در کل تعـداد پایه هـاي بالـغ شـمارش شـده  آن در 
مناطـق مذکـور کمتـر از 50 پایـه بـود، امـا نکتـه  قابل توجـه این 
اسـت کـه عمـده  پایه هـاي مشـاهده شـده داراي قطـر برابر سـینه  
زیـادي بودنـد، به طـوري  کـه پایه هـاي موجـود در قبرسـتان هاي 
شیخ موسـي و پیرشـریف به سـن کهولت رسـیده و درون پوسیــده 
بودنـد. یکـي از پایه هاي قبرسـتان شیخ موسـي قطر برابر سـینه اي 
بیشـتر از دو متر داشـت که به نظر می رسـد قطورترین و مسـن ترین 
پایـه  بلـوط گـزارش شـده از جنگل هـاي زاگـرس باشـد. در تمام 
مـوارد مذکـور، بـه رغم تعـداد کـم پایه هاي بالـغ، قطر برابر سـینه 
درختـان قابـل مالحظـه بود. لذا سـطح اشـغال پایه ها بیـن 200 تا 
5 هـزار مترمربـع اندازه گیـري شـد. عالوه بـر ایـن، در ایـن مناطق 
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جدول 1- پراکنش و وضعیت حفاظتي بلوط های ایران

آرایهطبقه حفاظتیپراکنش در ایرانمحدوده پراکنش، سطح اشغال، تعداد پایه بالغ

سطح اشغال کمتر از 1000 هکتار
تعداد پایه های  بالغ کمتر از 250

هیچ زیرجمعیت شامل بیشتر از 50 پایه بالغ نیست
آذربایجان  شرقي، آذربایجان  غربي و 

کردستان
در بحران 

انقراض

 Q. robur L. subsp.
 pedunculiflora )K. Koch(

 Menitsky

محدوده پراکنش کمتر از 2 میلیون هکتار
آذربایجان  غربي، کردستان، کرمانشاه 

آسیب پذیرو لرستان
 Q. infectoria Oliv. subsp.

 boissieri )Reut.( O.
 Schwarz

.Q. libani Olivآسیب پذیرآذربایجان  غربي و کردستانمحدوده پراکنش کمتر از 500 هزار هکتار

محدوده پراکنش کمتر از 2 میلیون هکتار
آذربایجان  غربي، کردستان، کرمانشاه، 
لرستان، ایالم، چهارمحال  و بختیاري، 

کهگیلویه و بویراحمد و فارس
Q. persica Jaub. and Spachآسیب پذیر

محدوده پراکنش کمتر از  2 میلیون هکتار
آذربایجان  غربي، کردستان، کرمانشاه، 

آسیب پذیرلرستان و ایالم
 Q. brantii var. belangeri )A.

DC.( Zohary

گلستان، مازندران، گیالن، اردبیل و محدوده پراکنش کمتر از  2 میلیون هکتار 
آسیب پذیرسمنان

 Q. castaneifolia C. A. Mey.
 subsp. castaneifolia

گلستان، مازندران، سمنان، گیالن، محدوده پراکنش کمتر از 2 میلیون هکتار 
آسیب پذیراردبیل و آذربایجان  شرقي

 Q. macranthera Fisch. and
C. A. Meyا.

گلستان، مازندران، گیالن و محدوده پراکنش کمتر از  2 میلیون هکتار 
آسیب پذیرآذربایجان شرقي

 Q. petraea L. subsp. iberica
)Steven( Krassiln

محدوده پراکنش بیشتر از  2 میلیون هکتار
سطح اشغال بیشتر از 200 هزار هکتار
تعداد پایه های  بالغ بیشتر از 10 هزار

آذربایجان  غربي، کردستان، کرمانشاه، 
لرستان، ایالم، چهارمحال  و بختیاري، 

Q. brantii Lindl. var. brantiiنزدیک به تهدیدکهگیلویه و بویراحمد و فارس

شکل 1- نسبت وضعیت حفاظتي بلوط های ایران
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هیچ گونـه تجدیـد حیـات و پایـه کم قطري مشـاهده 
نشـد. پوسـت تنه ضخیـم شـیاردار، برگ ها گـرد یا واژ 

تخم مرغـي لوب دار، دانه اسـتوانه اي، پیاله نیم کـروي و پایک 
میـوه بلنـد، باریـک و نـرم به طـول دو تـا 10 سـانتي متر که چند 

برابـر دمبرگ اسـت )شـکل 2(. 
سـطح اشـغال آن کمتـر از 1000 هکتـار، تعـداد پایـه هـای بالغ 
کمتـر از 250 پایـه اسـت و هیـچ زیرجمعیتـی بیشـتر از 50 پایه بالغ 

نیسـت. بنابرایـن در طبقـه »در بحـران انقـراض« قـرار مي گیرد.

 Q. infectoria subsp. boissieri               مازودار
ــاز  ــاوراي قفق ــراق، ســوریه و م ــه، ع ــران، ترکی ــن درخــت در ای ای
ــرس  ــاي زاگ ــي جنگل ه ــای اصل ــي از بلوط ه ــش دارد. یک پراکن
ــتره   ــت. گس ــر اس ــا 9 مت ــط آن از 6 ت ــاع متوس ــه ارتف ــت ک اس
ــه  ــرس در منطق ــاي زاگ ــروع جنگل ه ــه  ش ــي آن از نقط جغرافیای
ــتان  ــاد لرس ــاي نورآب ــا جنگل ه ــتان پیرانشــهر ت قبرحســین شهرس
اســت. در ایــن پژوهــش، نمونه هــاي متعــددي در پیرانشــهر 
)جنگل هــاي قبــر حســین(، میرآبــاد )روســتاهاي خدرآبــاد، آلواتــان 
ــتاهاي  ــاي روس ــاد(، سردشــت )جنگل ه ــهر میرآب ــاي ش و جنگل ه
ــه  ــت ب ــیر سردش ــران و مس ــو، زمزی ــوران، زوران، بریس ــالس، بی ن
مهابــاد(، بانــه )جنگل هــاي روســتاهاي نمشــیر، ننــور، بروش کانــي، 
ســیران بند،  ســیاه حومه،  نیــزه رود،  نیــروان،  آرمــرده،  بلکــه، 
کنده ســوره، اشــترمل، کاني ســور، هلــو، آلــوت، هواره خــول، 
ــوان  ــبدلو(، مری ــه و س ــان، مجس ــه  خ ــان، گردن ــام، گندم میرحس
ــگ و ســروآباد(  ــي، گماره لن ــان، ن ــاره، باغ )قامیشــله، دویســه، چن
و جنگل هــاي کرمانشــاه، پــاوه، جوانــرود و لرســتان مشــاهده شــد.
ــکیل  ــود تش ــش خ ــاط پراکن ــي از نق ــت در برخ ــن درخ ای
ــا  ــه اي ب ــاي آمیخت ــاط تیپ ه ــایر نق ــص داده و در س ــپ  خال تی

ــه   ــد. دامن ــکیل مي ده ــوط تش ــاي بل ــایر گونه ه س
پراکنــش قطــري درختــان مشــاهده شــده بســیار متنوع 
ــن  ــا مســن در بی ــر ت ــاي کم قط ــه از پایه ه ــود، به طوري ک ب
ــده  ــور عم ــز به ط ــات نی ــد حی ــد. تجدی ــاهده مي ش ــا مش آنه
ــت  ــت. پوس ــاهده اس ــل مش ــور قاب ــي و به وف ــورت غیرجنس به ص
ــاي  ــا فلس ه ــگ و داراي شــیارهاي ســطحي ب ــه خاکســتري رن تن
نــازک، برگ هــای چرمــي، تقریبــًا بیضي شــکل تــا نیــزه اي کشــیده، 
انتهــاي بــرگ گــرد یــا قلبي شــکل، دانــه تقریبــًا شــبه بیضي کشــیده 
ــال  ــک س ــوه در ی ــوغ می ــوه اي و دارای بل ــگ زرد قه ــراق به رن و ب
ــاهده  ــا مش ــي از گال ه ــواع مختلف ــب ان ــا اغل ــوده و روي برگ ه ب

ــکل 3(.  ــوند )ش مي ش
محـدوده پراکنـش آن کمتـر از 2 میلیـون هکتار اسـت و در طبقه 

مي گیرد. قـرار  »آسـیب پذیر« 

 Q. libani                                                     وی ول     
ایــن گونــه پراکنــش وســیعی در ایــران، کردســتان عــراق، ســوریه، 
ــي زاگــرس شــمالي  ــه دارد و در تمــام مناطــق جنگل ــان و ترکی لبن
از نقطــه شــروع آن در قبــر حســین پیرانشــهر تــا مریــوان مشــاهده 
ــص داده و در  ــپ خال ــکیل تی ــاط تش ــیاري از نق ــود. در بس می ش
ســایر نقــاط همــراه بــا گونه هــاي دیگــر بلــوط تیپ هــاي آمیختــه 
ــتان ها و  ــه در قبرس ــن گون ــور ای ــاي قط ــد. پایه ه ــکیل مي ده تش
ــال  ــوان مث ــود. )به عن ــاهده مي ش ــت خورده مش ــر دس ــق کمت مناط
قبرســتان روســتاي حاجــي   عبــدل واقــع در مســیر بانــه بــه دوآب 
مریــوان، قبرســتان مــالاهلل میرآبــاد، قبرســتان کوچــر در مســیر بانــه 
بــه آرمــرده، قبرســتان روســتاي مجســه در مســیر بانــه بــه ســقز و 
قبرســتان گورعمــر روســتاي آلواتــان سردشــت(؛ ولــي در مجــاورت 
ــن چــوب ســوخت  ــرای تأمی ــل قطع هــاي مکــرر ب روســتاها به دلی

شکل 2- درخت قطور Q. robur subsp. pedunculiflora در روستای شیپانه جو بانه )راست( ؛ برگ و میوه Q. robur subsp. pedunculiflora )چپ(
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ــي  ــاخه زاد دارد. درخت ــرم ش ــتر ف ــف دام  بیش ــن تعلی و همچنی
ــره و  ــتري تی ــه خاکس ــت تن ــر، پوس ــاع 10 مت ــه ارتف ــت ب اس
ــاخه،  ــن و کم ش ــزرگ، په ــاج ب ــیاردار، ت ــن ش ــان مس در درخت
برگ هــا تخم مرغــي نیــزه اي، نامتقــارن و دارای انتهــاي کشــیده، 
دانــه اســتوانه اي یــا کمــي بیضــوي شــکل بــا انتهــاي فــرو رفتــه 
ــاند  ــوه را مي پوش ــي از می ــدود نیم ــه ح ــروي ک ــه نیم ک و پیال

)شــکل 4(. 
محــدوده پراکنــش آن کمتــر از 500 هــزار هکتار اســت و در 

ــرد. ــرار مي گی طبقــه »آســیب پذیر« ق

 Q. persica                                      بلوط ايرانی  
ــه  ــت ک ــرس اس ــاي زاگ ــاری جنگل ه ــا ي انحص ــي از گونه ه یک
ــترین  ــا بیش ــود، ام ــاهده می ش ــا مش ــن جنگل ه ــر ای در سرتاس
ــن  ــت. در ای ــي اس ــي و جنوب ــرس میان ــش آن زاگ ــاط پراکن نق
ــارده  ــتان چه ــه از قبرس ــن گون ــددي از ای ــاي متع ــش پایه ه پژوه
  ریگــه  بانــه، مســیر بانــه بــه سردشــت )روســتاهاي زروار و هلــو(، 
اطــراف مریــوان و ســروآباد، کرمانشــاه، مســیر کرمانشــاه بــه ایــالم، 
شــهرکرد، یاســوج، دشــت  ارژن شــیراز، دشــت  بــرم کازرون و 
ــور  ــه به ط ــن گون ــص ای ــاي خال ــد. تیپ ه ــایي ش ــاد شناس خرم آب
ــل مشــاهده  ــرس قاب ــي زاگ ــزي و جنوب ــتان هاي مرک ــده در اس عم
اســت. درختــي اســت بــا ارتفــاع حــدود 9 متــر، داراي تاج گســترده 
ــن،  ــای په ــوه، پوســت خاکســتري روشــن و شــیاردار، برگ ه و انب
ــکل،  ــي ش ــه دوک ــیده، دان ــي کش ــي و گاه ــده تخم مرغ ــور عم به ط
ــک،  ــه برگشــته، باری ــاي پیال ــي شــکل، فلس ه ــه قیف ــک، پیال باری

ــي شــکننده )شــکل 5(.  کوچــک و خیل

ــار اســت و در  ــون هکت ــر از 2 میلی ــش آن کمت محــدوده پراکن
ــرد. ــرار مي گی ــیب پذیر« ق ــه »آس طبق

 Q. brantii var. belangeri
 Q. brantii این آرایه بومی ایران، عراق و ارمنستان است و به همراه
var. brantii در زاگرس شمالي تا مرکزي )سردشت، مسیر سردشت 
به بانه، اطراف بانه، مسیر سنندج به مریوان، سروآباد، اطراف مریوان، 
اطراف کرمانشاه و استان لرستان( مشاهده شد. در جنگل گردي هاي 
استوانه اي-  دانه   نشد.  مشاهده  گونه  این  از  خالصي  توده  مختلف، 
بیضوي، پیاله قیفي، فلس هاي پایین پیاله پهن، فلس هاي باالي پیاله 

باریک، نخ مانند و برگشته است )شکل 6(. 
ــار اســت و در  ــون هکت ــر از 2 میلی ــش آن کمت محــدوده پراکن

ــرد. ــرار مي گی ــیب پذیر« ق ــه »آس طبق

 Q. castaneifolia subsp. castaneifolia  بلندمازو
یکـي از بلوط هـای اصلـي جنگل هـاي هیرکانـي اسـت کـه پراکنش 
وسـیعي از جلگـه تـا ارتفاعـات دارد. بومـی ایـران و قفقـاز بـوده و 
پایه هـاي بالـغ متعـددي از آن در جنگل هاي گلسـتان )توسکاسـتان، 
لـوه، جنـگل گلسـتان، گـرگان، کردکـوي، علي آبـاد، مینودشـت و 
آزادشـهر(، مازندران )نوشـهر، دشـت  نظیر، کجور، ویسـر و سـاري(، 
گیـالن )آسـتارا، تالـش و الهیجان( و اردبیل )فندقلو( مشـاهده شـد. 
دامنـه  قطـري و ارتفاعـي ایـن گونـه بسـیار متنـوع اسـت و تجدیـد 
حیـات جنسـي آن به وفـور مشـاهده مي شـود. در اکثر نقاط تشـکیل 
تیـپ خالـص داده و در برخـي مناطـق همـراه بـا گونه هـاي دیگـر 
جنگل هـاي هیرکانـي ازجملـه ممـرز به صـورت تیـپ آمیختـه دیده 

شکل 3- رویشگاه Q. infectoria subsp. boissieri در جنگل های بانه )راست(؛ برگ و میوه Q. infectoria subsp. boissieri )چپ(
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مي شـود. بهتریـن پایه هـاي آن بـا ابعاد قابـل مالحظـه در جنگل هاي 
شـرق گلسـتان )منطقـه لوه( قابل مشـاهده اسـت. 

درختـي اسـت بلندقامـت کـه ارتفـاع آن بـه 50 متر و قطـر برابر 
سـینه  آن بـه 3/5 متـر مي رسـد. تـاج گسـترده، پوسـت تنـه ضخیم، 
شـیاردار و خاکسـتري تیـره، بـرگ مسـتطیلي- بیضوي یا نیـزه اي با 
انتهاي تیز و کشـیده اسـت و میوه بلوطي شـکل اسـت که حدود یک 
سـوم آن داخل پیالـه قرار دارد )شـکل 7(.جنگل هـای بلندمازو، پس 
از راشسـتان ها بـا ارزش تریـن تیـپ جنگلـی جنگل هـای هیرکانـی 
به شـمار می آینـد و به دلیـل مصـارف مختلـف صنعتـی و سـنتی، از 

گذشـته به شـدت بهره برداری شـده  اسـت.
محـدوده پراکنـش آن کمتـر از 2 میلیـون هکتار اسـت و در طبقه 

مي گیرد. قـرار  »آسـیب پذیر« 

 Q. macranthera                                           اوری
درختـي اسـت مرتفـع کـه طـول آن بـه 25 متـر مي رسـد. در ایـران، 
تالـش، قفقـاز و مـاوراي قفقـاز دیـده می شـود و پراکنش وسـیعي در 
جنگل هـاي هیرکانـي و ارسـباران دارد. در ایـن پژوهـش پایه هـاي 
متعـددي از آن در جنگل هـاي گلسـتان )توسکاسـتان، لـوه، علي آباد، 
آزادشـهر و جنـگل گلسـتان(، سـمنان )ابـر شـاهرود و فـوالد محلـه 
ویسـر،  کالردشـت، دشـت  نظیـر،  )سیاه بیشـه،  مازنـدران  سـمنان(، 
خیرودکنـار، بندپـي و سـوادکوه(، گیـالن )تالـش، شـفارود، الهیجان 
و ارتفاعـات لوشـان(، اسـتان اردبیـل )اندبیـل خلخـال و فندقلـو( 
و آذربایجـان شـرقي )مسـیر کلیبـر بـه عاشـقلو( مشـاهده شـد. در 
گلسـتان،  اسـتان هاي  فوقانـي  ارتفاعـات  در  هیرکانـی  جنگل هـاي 
مازنـدران و گیـالن پراکنـش دارد. همچنیـن یکـي از گونه هاي اصلي 
به شـکل  بیشـتر  منطقـه  ایـن  در  کـه  اسـت  ارسـباران  جنگل هـاي 
درختچـه اي دیـده مي شـود. تاج گسـترده، پوسـت ضخیم و شـیاردار 
به رنـگ خاکسـتري تیـره، شـاخه هاي یک سـاله و دوسـاله، جوانه ها، 

دمبـرگ، سـطح تحتانـي برگ هـا، پایـک گل و پیالـه  میـوه پوشـیده 
از کرک هـاي خـزي پرپشـت و بلنـد بـوده و گوشـوارک ها باریـک، 
دانـه   گـرد،  یـا  قلبـي  قاعـده   بـا  واژتخم مرغـي  چرمـي،  برگ هـا 
تخم مرغـي بیضـوي بـا نـاف کمـي برجسـته و پیالـه نیم کروي اسـت 

)شـکل 8(. 
ــت و در  ــار اس ــون هکت ــر از 2 میلی ــش آن کمت ــدوده پراکن مح

طبقــه »آســیب پذیر« قــرار مي گیــرد.

 Q. petraea subsp. iberica                   بلوط سفید
این آرایه در ایران، تالش و قفقاز پراکنش دارد. در ایران در جنگل هاي 
هیرکاني و ارسباران دیده می شود، به طوري   که پایه هاي مختلفي از آن 
)لوه و کردکوي(، مازندران  با قطرهاي متنوع در جنگل هاي گلستان 
)ارتفاعات گدوک، سیاه بیشه، نور و کجور، دشت  نظیر، ویسر، هزارچم 
و خیرودکنار(، گیالن )تالش و مکارود( و آذربایجان  شرقي )مکیدي، 
وینق، وایقان و مسیر کلیبر به عاشقلو در جنگل هاي ارسباران( مشاهده 
بلند  با فلس هاي  شد. درختي است مرتفع دارای پوست تنه شیاردار 
و کمي ضخیم به رنگ خاکستري سفید، گوشوارک هاي ریزان، برگ ها 
محکم و چرمي، بیضي شکل یا واژتخم مرغي، دانه بیضوي یا بیضوي- 

استوانه اي، پیاله نیم کروي و قطور )شکل 9(. 
محـدوده پراکنـش آن کمتـر از 2 میلیـون هکتار اسـت و در طبقه 

»آسـیب پذیر« قـرار مي گیـرد.

 Q. brantii var. brantii                                برودار  
آرایـه اصلـي جنگل هـاي زاگرس اسـت کـه از شـمالي ترین نقطه  آن 
در منطقـه  قبـر حسـین پیرانشـهر تا بخش هـاي جنوبي اسـتان فارس 
مشـاهده می شـود. بومـی ایـران، عـراق و ارمنسـتان اسـت. در ایـن 
پژوهـش پایه هـاي متعـددي از آن در جنگل هـاي میرحسـام بانـه، 
مسـیر مریـوان بـه دزلـي، گاران، چنـاره، اطـراف دریاچـه زریـوار، 

شکل 4- رویشگاه Q. libani در جنگل های سردشت )راست(؛ برگ و میوه Q. libani )چپ(
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قالجـه کرمانشـاه، مسـیر کرمانشـاه بـه پـاوه، چگنـي و دارصافـه  
خرم آباد، اطراف یاسـوج و شـیراز شناسـایي شد. در بسـیاري از نقاط 
به صـورت تیـپ  خالـص دیـده مي شـود و گاهـي بـا گونه هـاي دیگر 
بلـوط تیپ هـاي آمیختـه تشـکیل مي دهـد. در مناطـق سـخت گذر، 
کمتـر دسـت خورده و به خصـوص در قبرسـتان هاي زاگـرس شـمالي 
پیرانشـهر  و  سردشـت  بانـه،  مریـوان،  شهرسـتان هاي  محـدوده  در 
پایه هـاي قطـوري از این گونه مشـاهده شـد. )به عنوان مثال قبرسـتان 
سـلیمان بک بانه، قبرسـتان کال سـفلي مریوان و قبرستان چهارده  ریگه 
بانـه(. تجدیـد حیات آن به دو شـکل جنسـي و غیرجنسـي مشـاهده 
شـد، امـا به دلیـل نامناسـب بـودن بسـتر جنـگل )خـاک کم عمـق 
و فرسـایش شـدید( و سـایر عوامـل )ماننـد چـراي دام و کوبیدگـي 
شـدید خـاک( به طـور معمـول اسـتقرار نهال هـاي آن به سـختي انجام 

مي شـود. تجدیـد حیات غیرجنسـي آن به وفـور در ارتفاعات مختلف 
جنگل هـاي زاگـرس قابل مشـاهده اسـت. 

درختي است به ارتفاع حدود 10 متر، دارای پوست تنه خاکستري 
دانه  نمدي،  رنگ  زرد  کرک هاي  با  یک ساله  شاخه هاي  شیاردار، 
محکم،  و  پهن  برافراشته،  فلس هاي  داراي  پیاله  درشت،  تخم مرغي 

فلس ها ضخیم، سخت، پهن و بلند )شکل 10(. 
محدوده پراکنش آن بیشتر از 2 میلیون هکتار، سطح اشغال بیشتر 
از 200 هزار هکتار و تعداد پایه های بالغ بیشتر از 10 هزار پایه است. 

بنابراین در طبقه »نزدیک به تهدید« قرار مي گیرد.
 Q. robur subsp. گونه  شرایط  شده،  بیان  آرایه های  بین  در 
pedunculiflora نسبت به سایر گونه ها نامطلوب تر است،  به طوری   که 
در طبقه حفاظتی »در بحران انقراض« قرار دارد. از بین سایر آرایه ها، 

شکل 5- رویشگاه Q. persica در جنگل های شیراز )راست(؛ برگ و میوه Q. persica )چپ(

شکل 6- رویشگاه Q. brantii var. belangeri در جنگل های بانه )راست(؛ برگ و میوه Q. brantii var. belangeri )چپ(
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فقط Q. brantii var. brantii در طبقه »نزدیک به تهدید« قرار گرفت 
دارند.  قرار  »آسیب پذیر«  حفاظتی  طبقه  در  باقیمانده  آرایه  هفت  و 
هرچند آرایه مذکور در حال حاضر نیاز به برنامه حفاظتی خاصی ندارد، 
اما به این معني نیست که هر نوع بهره برداري از آن مجاز بوده و تأثیر 
چنداني بر کمیت و کیفیت آن ندارد. در این خصوص، شرایط بحرانی 
کنونی جنگل های زاگرس به عنوان رویشگاه بسیاری از آرایه های مورد 

مطالعه، حائز اهمیت است. 
بحران  به  مبتال  که  است  دهه  یک  حدود  زاگرس  جنگل های 
محدوده  در  پدیده  این  بروز  هستند.   )Oak decline( بلوط  زوال 
قابل توجهی از جنگل های زاگرس به ویژه استان های میانی و جنوبی 
کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال  لرستان،  ایالم،  )کرمانشاه،  زاگرس 
و بویراحمد، خوزستان و فارس( باعث خشکیدن و نابودی بسیار از 

درختان بلوط شده است. به استناد گزارشات موجود، سطح 100 هزار 
اثر  بر  هکتاری جنگل های زاگرس که در سال های 1388 و 1389 
پدیده زوال بلوط دچار خشکیدگی شده بود، به سرعت افزایش یافته 
است  هکتار شده  میلیون  یک  بر  بالغ  آلوده  سال 1393 سطح  در  و 
)بی نام، 1391 و 1393(. از سوی دیگر، بهره برداری های سنتی درختان 
بلوط توسط جوامع محلی و جنگل نشینان زاگرس برای تأمین مایحتاج 
دام،  بی رویه  قبیل چرای  از  دیگری  عامل های  با  همراه  زندگی  اولیه 
زراعت زیراشکوب، تبدیل اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی و باغ ها 
و فّعالیّت های عمرانی )مانند جاده سازی و سدسازی( در طول سالیان 
متمادی ضربه شدیدی بر پیکره این جنگل ها وارد کرده است؛ به طوری  
که تجدید حیات جنسی در اغلب قسمت های زاگرس وجود ندارد و 
گونه های مختلف بلوط به طور عمده از طریق غیرجنسی )تولید جست( 

شکل 7- رویشگاه Q. castaneifolia subsp. castaneifolia در جنگل های آستارا )راست(؛ برگ و میوه Q. castaneifolia subsp. castaneifolia )چپ( 

شکل 8- رویشگاه Q. macranthera در جنگل توسکاستان گرگان )راست( ؛ برگ و میوه Q. macranthera )چپ(
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تکثیر می شوند. 
یکـی دیگـر از عوامـل تخریـب جنگل هـای زاگـرس، وجـود 
کوره هـای زغـال در حـوزه زاگـرس اسـت کـه روز بـه روز در حال 
گسـترش و افزایـش اسـت. متأسـفانه قطـع درختـان بلـوط و قاچاق 
زغـال کـه از دیربـاز وجود داشـته، امروزه در بسـیاری از اسـتان های 
حـوزه زاگـرس موضوعی فراگیر شـده اسـت و افرادی کـه کوره های 

زغـال دارنـد بسـیار حرفه ای و سـازماندهی شـده عمـل می کنند.
خشکسالی های پی درپی و کاهش نزوالت آسمانی نیز مزید 

بر علت شده و همگی موجب تضعیف و تخریب روزافزون 
تخریب های  و  کنونی  روند  شده اند.  بلوط  درختان 

متمادی، باعث سیر قهقرایی در جنگل های زاگرس 
شده است. در نتیجه، بیم نابودی تعداد زیادی 
بومی  بلوط  ارزشمند  پایه های  و  گونه ها  از 

دارد.  وجود  نزدیک  آینده  در  زاگرس  جنگل های 
باتوجه به موارد مذکور، توجه کافی به آرایه ای که در حال 

حاضر در طبقه »نزدیک به تهدید« قرار دارد نیز الزامی است. 
جنگلـی  رویشـگاه های  روزافـزون  تخریـب  به مـوازات 

زاگـرس، تخریـب رویشـگاه های بلوط هـای هیرکانـی و ارسـباران 
در  کـه  متعـددي  در جنگل گردي هـاي  اسـت.  انجـام  در حـال  نیـز 
 Q. petraea subsp. iberica و Q. macranthera رویشـگاه هاي
در جنگل هـاي هیرکانـي و ارسـباران انجـام شـد، مشـخص بـود کـه 
تخریب هاي شـدید انسـاني )قطـع درختان قطـور برای تأمین سـوخت 
و تعلیـف دام( و چـراي بی رویـه دام هـاي موجـود در ایـن ارتفاعـات 
)به خصـوص دام هـاي کـوچ رو عشـایر در ارسـباران( به دلیـل مجاورت 
ایـن رویشـگاه ها با مراتع ییالقي و همچنین شـرایط سـخت اکولوژیکي 

)سـرماي شـدید و دوره رویـش کوتـاه( باعـث شـده اسـت کـه کیفیت 
رویشـگاه و کیفیـت و کمیـت درختان بلوط به شـدت کاهـش یابد. در 
پژوهش هـای متعـددی هماننـد کریمی دوسـت )1382(، علی عـرب و 
همـکاران )1389(، Pourhashemi و همـکاران )2012(، بـه اثرات 
منفـی تخریـب رویشـگاه های طبیعـی گونه هـای بلـوط اشـاره شـده 
اسـت کـه موجـب اختـالل در تجدیـد حیـات طبیعـی آنها می شـود.
 Oldfield( در پژوهــش انجـام شده در مـورد بلوط هــای دنیا 
گونه هـای حفاظتــی  طبقـه   ،)& Eastwood, 2007

 ،Q. petraea subsp. iberica ، Q. infectoria 
Q. libani و Q. brantii در سطح جهانی کم اهمیت 
گستره  افزایش  آن  دلیل  که  است  شده  ارزیابی 
محدوده  گرفتن  درنظر  با  آرایه ها  این  پراکنش 

پراکنش آن ها در سایر کشورهاست. 
ــن  ــي از بزرگتری ــر یک ــال حاض ــاید در ح ش
مشــکالت موجــود بــراي دســتگاه هاي متولــي، 
ــه  ــت باشــد ک ــا در طبیع ــن آرایه ه شناســایي برخــي از ای

ــود. ــته ش ــه برداش ــن زمین ــري در ای ــت گام مؤث ــد اس امی
 نکتـه  مهـم اینکه بلوط های بومـی زاگرس به دلیل شـرایط خاص 
منطقـه و پدیـده زوال اکوسیسـتم دارای حساسـیت بیشـتری هسـتند. 
در مجمــوع بــا توجــه بــه شــیوه نامه IUCN مي تــوان گفــت کــه 
وضعیــت بلوط هــاي ایــران مطلــوب نیســت و هرچــه ســریع تر بایــد 
ــگاه هاي  ــب رویش ــري از تخری ــرای جلوگی ــبي ب ــاي مناس راهکاره
آنهــا اندیشــیده شــود و بــه مرحلــه اجــرا درآیــد. در غیــر این صورت، 
ــوط  ــا ارزش بل ــای ب ــي از گونه ه ــراض برخ ــودي و انق ــاهد ناب ش

ایــران خواهیــم بــود.

بلوط های 
بومی زاگرس 

به دلیل شرايط خاص 
منطقه و پديده زوال اکوسیستم 

دارای حساسیت بیشتری 
هستند

شکل 9- درخت Q. petraea subsp. iberica در جنگل لوه گرگان )راست( ؛ برگ و میوه Q. petraea subsp. iberica )چپ(
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