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جایگاه حفاظتی بلندمازو
  Quercus castaneifolia در ایران  

محمد مهرنیا*1، مصطفی اسدی2  و ایوب مرادی3
چکیده

بسیاری از گیاهان شناخته شده انحصاری با پراکنش محدود، در معرض خطر انقراض قرار دارند و حفاظت و پیشگیری از انقراض آنها 
ضروری است. گونه Quercus castaneifolia انحصاری منطقه ای و رویشگاه آن کوه های قفقاز و شمال ایران است. جایگاه حفاظتی این گونه 
بر اساس معیار ها و شاخص های IUCN بررسی شد. میزان حضور گونه در محدوده انتشار آن، 153172 کیلومتر مربع برآورد شد و در گروه 
LC )با حداقل نگرانی( قرار گرفت، بر اساس محدوده حضور )EOO( نیز، هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند. از 36 جمعیت این گونه در 
رویشگاه های مختلف کشور موفق به جمع آوری نمونه گیاهی و اطالعات رویشگاهی شدیم که بر اساس این مشاهده ها و اندازه گیری ها، سطح 
تحت اشغال گونه 133۹ کیلومتر مربع محاسبه و آسیب پذیر ارزیابی شد، ولیکن بر اساس گزارش های موجود در رابطه با سطح جنگل های 
شمال، مطالعات و مشاهده های میدانی نگارندگان، گونه Q. castaneifolia در مناطق شمال کشور از سطح دریا تا ارتفاعات فوقانی جنگل، 
پوششی وسیع، پیوسته و خوب داشته است، به طوری که یکی از گونه های غالب )Dominant( محسوب می شود، توده جنگلی و جامعه گیاهی 
تشکیل می دهد و زادآوری خوبی نیز دارد. بنابراین، بر اساس وضعیت موجود، این گونه در ایران به طور جدی در معرض تهدید نیست و نگرانی 
در مورد آن کم است. ولیکن با توجه به شرایط شکننده موجود در جنگل های هیرکانی و رویشگاه های پایین دست آن که در معرض تخریب 
هستند، به عالوه بهره برداری بی رویه از چوب گونه بلند مازو به عنوان الوار و سخت و فشرده شدن خاک پای درخت، بقا و ادامه حیات آن با 
مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین، با توجه به خطراتی که امروزه آن را تهدید می کند و اینکه با کاهش جمعیت روبه رو است، نظارت و ارزیابی 
مداوم این گونه با ارزش جنگل های هیرکانی باید در دستور کار سازمان های ذی ربط از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار 
گیرد، همچنین، محققان گیاه شناس باید با بررسی های میدانی دوره ای، وضعیت حفاظتی گونه را به مسئوالن مرتبط گزارش کنند تا حفاظت و 
حمایت الزم از آن به عمل آید. به عالوه گسترش کاشت آن در پارک ها، درخت کاری ها، باغ های گیاه شناسی و آربراتوم ها به حفظ و نگهداری 

این گونه ارزشمند در کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.
واژه های کلیدی: بلوط، بلندمازو، انحصاری، هیرکانی، ایران.

Abs tract
Many endemic plants with limited distributions are in danger of extinction and their protection is a priority. Quercus 
castaneifolia is an endemic species distributed in the Caucasus Mountains and northern Iran. The conservation 
status of the species was defined based on IUCN Red List criteria and categories. The Extent of Occurrence 
(EOO) in Iran is 153172 Km2, and the conservation status of this species is defined as LC (Least Concern). 
Based on EOO, Q. castaneifolia is not a threatened species in Iran. We managed to collect plant samples and 
habitat information from 36 populations of this species in different habitats of the country. The Area of Occupancy 
was measured as 1339 km2 and evaluated as vulnerable (VU), but based on the forest measurement reports, 
the authors' studies, and field observations, Q. castaneifolia has a wide, continuous, and good coverage in the 
northern regions of the country from sea level to the upper heights of the forest, and is one of the dominant 
species, making plant communities as mixed stands with other trees, and regenerates well. So, considering 
all these data, we evaluate it as Least Concern (LC) in Iran. Nevertheless, because the Hyrcanian Forests are 
fragile and lowland habitats in Iran are threatened and changing rapidly, as well as high exploitation of timber 
and compaction of the soil at the base of the trees, all create problems for its survival and continuation. There 
must be regular surveys and monitoring programs on its populations, conservation status, and protection by 
Natural Resources and Watershed Organization. Furthermore, botanists should do regular periodical surveys 
on Q. castaneifolia and report its conservation status to the relevant authorities. Expanding its use in parks, 
arboriculture, botanical gardens, and forest plantations will significantly help to protect this valuable species in 
the country.

Keywords: Oak, Quercus castaneifolia, Endemic, Hyrcanian, Iran.
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مقدمه  
تغییر اقلیم و دخالت های انسان سبب تغییر رویشگاه گونه های 
گیاهی می شود. با افزایش درجه حرارت، گونه ها از عرض های 
جغرافیایی پایین تر به عرض های جغرافیایی باالتر یا از ارتفاعات 
پایین تر به ارتفاعات باالتر مهاجرت می کنند. این جابه جایی ها 
در  محدودیت  ایجاد  و  گونه ها  بعضی  رویشگاه  توسعه  سبب 
همکاران،  و  )مهرنیا  می شود  گونه ها  سایر  اکولوژیک  آشیان 
13۹۹(. تنوع گیاهی، شرایط و فرایندهایی را فراهم می کند که 
برای رفاه، معیشت و ادامه حیات انسان ها ضروری است. ارزیابی 
محدود،  پراکنش  با  انحصاری  گیاهان  به ویژه  گیاهان  زندگی 
برای سرنوشت آینده آنها مهم است. چرا که بسیاری از آنها در گستره 

گیاهان شناخته شده، در معرض خطر انقراض هستند و حفاظت و 
پیشگیری از انقراض آنها ضروری است. در کنار ارزیابی جهانی 

گونه ها از نظر وضعیت حفاظتی و در معرض تهدید بودن، 
ارزیابی منطقه ای و ملی آنها نیز مهم است، درواقع، 

اقدامات حفاظتی در هر کشور یا منطقه بر اساس 
به عالوه  می شوند.  انجام  ارزیابی ها  این 

ارزیابی های منطقه ای می توانند برای 
تهیه گزارش های ملی و ارائه آنها 
مانند  بین المللی  سازمان های  به 

و  زیستی  تنوع  جهانی  کنوانسیون 
شوند.  استفاده  سرزمین  آمایش  برنامه های 

برآورد  برای    IUCN معیارهای  و  شاخص ها 
ریسک انقراض گونه ها با در نظر گرفتن جمعیت آنها در 

جهان طراحی شده اند، ولی اگر شاخص ها به تنهایی در یک 
کشور، یا منطقه برای گونه های غیر انحصاری به کار برده شوند، 

ارزیابی صحیحی به دست نمی آید. بنابراین، الزم است در هر کشور، 
یا منطقه عالوه بر گونه های انحصاری، گونه های بومی نیز بررسی شوند تا 
در یک جمع بندی جهانی بتوان آن گونه را از نظر حفاظتی ارزیابی کرد.
 های   هرچند در گذشته مطالعات محدودی پیرامون وضعیت حفاظتی گونه
 گیاهی ایران انجام شده، این مقوله در چند سال اخیر، مورد توجه بیشتری
 قرار گرفته است. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان پیشگام
 اصلی در حفاظت گیاهان و اکوسیستم های گیاهی در سال های اخیر، به
 های مختلف )جلیلی و جم زاد، 13۹5(، نقش خود را به خوبی ایفا شکل
 1۹۹۹( انجام( Jamzad و Jalili کرده است. نخستین کار مدون توسط
 شد، آنها به عنوان کاری پایه و راهگشا با تعیین وضعیت 453 تاکسون،
 بحثی نو را در تحقیقات گیاه شناسی ایران پایه ریزی کردند. جایگاه حفاظتی
 گونه های جنس بلوط در ایران توسط پناهی و جم زاد )13۹6( بررسی
 IUCN های و مطالعه شد. در این تحقیق، براساس جدیدترین شیوه نامه
 و با استفاده از سه معیار محدوده پراکنش، سطح تحت اشغال و تعداد
 پایه های بالغ، جایگاه حفاظتی بلوط های ایران تعیین شده است. براساس
،Quercus robur subsp. pedunculiflora نتایج به دست آمده، آرایه

 Q. infectoria subsp. boissieri آرایه های  و  انقراض  بحران  در 

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

در طبقه آسیب پذیر قرار گرفتند کــه نیــاز بــه حفاظــت دارنــد.
کوه های  و  ایران  شمال  انحصاری   Quercus castaneifolia گونه 
منطقه قفقاز است )شکل 1(. بلوط بلند مازو به عنوان یکی از اجزای همراه 
»هیرکانیک« در طبقات مختلف ارتفاعی سلسله جبال البرز به شرح زیر 

حضور دارد:
در مناطق خوب زهکشی شده پایین دست و جلگه ای دامنه شمالی البرز 
و  درختچه ها  توسط  چشمگیری  به صورت  مناطق  این  می شود.  دیده 
 Q. castaneifolia درختچه زارها اشغال شده اند. گونه های غالب همراه

عبارتند از:
Alnus glutinosa, A. subcordata, Fraxinus excelsior,
Gleditsia caspica, Albizia julibrissin, Acer
velotinum )افراپَِلت(, Mespilus germanica,
Crataegus microphyla, Prunus divaricata, 
Sambucus ebulus.
در تنگه های مرطوب عمیق مناطق پایین دست 
می شود،  دیده  جلگه ای  و  کوهستانی 
جنگل های جلگه ای دارای تاج بسته 
و ظاهر مزوفیل هستند. در جامعه 
Q. castaneifolia -Carpi-  گیاهی

از  عمده ای  توده های   ،nus betulus
انجیلی )Parrotia persica( وجود دارد، که 
بیشتر گونه های تهاجمی هستند و در مناطقی که 
گونه های جنگلی بلوط بریده، یا قطع شده اند، جایگزین 
می شوند. در دامنه های کوهپایه ای تا ارتفاع 500 تا 600 متر 
باالتر از سطح دریا در خاک های آبرفتی رسی، بلندمازو به همراه 

ترکیبی از گونه های زیر وجود دارد: 
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Ulmus carpinifolia, 
Acer velotinum, Zelkova carpinifolia, Albizia julibrissin
.Pterocarya fraxinifolia و

بلند مازو در منطقه میانی )Midmountain(، در ارتفاع 500 تا  بلوط 
 Acer( شیردار   ،)Carpinus betulus( ممرز  با  همراه  متر   1200
Sor-( بارانک  و   )Acer velutinum( پَِلت  افرا   ،)cappadocicum

bus torminalis( به صورت جنگل تیپ ممرز- بلوط و جنگل تیپ 
راش- بلوط در شیب های تند دیده می شود. با میانگین دمای 18 تا 20 
درجه سانتی گراد و بارش ساالنه 800 تا 1200 میلی متر به رشد مطلوب 
می رسد که به صورت یک گونه غالب جنگلی در مناطق کوهپایه ای و 
میان بند کوهستانی )500 تا 1200 متر باالتر از سطح دریا( از نظر کیفیت 
و پوشش غالب است که بیشتر در دامنه های شمالی جنگل های البرز 
یافت می شود. همچنین در جنگل های کوهستانی تا ارتفاع 1800 متری 
همراه با اوری )Q. macranthera( روی دامنه های شمالی محدوده 

.)Menitsky, 2005( رشته کوه البرز حضور دارد
بلوط بلندمازو در سال 1843 به صورت بذری دانه ای از قفقاز و ایران 

مشاهده های 
صحرایی در مناطق 

پراکنش بلند مازو در 
سال های اخیر نشان داد که کاهش 

سطح جمعیت ها کاماًل محرز است. لذا نظارت 
و ارزیابی مداوم روی این گونه با ارزش جنگل های 

هیرکانی باید در دستور کار سازما ن های 
ذیربط در کشور قرار گیرد و حفاظت 

و حمایت الزم از آن 
به عمل آید.  
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.)Menitsky, 2005( شکل 1- دامنه پراکنش جهانی بلندمازو

به انگلیس منتقل و توسط ویلیام هوکر در سال 1846، در باغ Kew در 
کنار نیلوفرهای آبی )Waterlily( کاشته شد )Andrews, 1991(. در 
سال 1۹87، در انگلستان، که سال طوفان های بزرگ نام دارد، هنگامی 
که بسیاری از درختان اطراف آن از ریشه کنده شدند، بلوط بلند مازو 
بدون از دست دادن حتی یک شاخه، در برابر نیروهای طبیعت مقاومت 
غالب  به صورت  مکان  آن  در  اکنون  و   )Flanagan,1988( کرده 

.)Andrews, 1991( ایستاده است
گونه شاخص جنگل های  به عنوان  بلند مازو  گونه  اهمیت  به  توجه  با 

هیرکانی ارزیابی ملی آن در دستور کار قرار گرفت.

 ویژگی های گیاه شناسی 
و  درختی  تک پایه  بیشتر   )Fagaceae( راش  خانواده  گیاهان 
تا30   20 ارتفاع  به  درختانی  بلوط ها  بیشتر  هستند.  درختچه ای 
در  میوه  می رسد.  هم  متر   50 تا  نمونه ها  بعضی  ارتفاع  هستند،  متر 
بلوط، به صورت فندقه است که گالنس )Glans( هم نامیده می شود، 
دارای یک پریکارپ سخت که توسط پیاله احاطه شده است. گونه

Quercus castaneifolia انحصاری و رویشگاه آن کوه های قفقاز 
متر،   2 قطر  و  متر   50 تا  ارتفاع  به  درختانی  است.  ایران  شمال  و 
پوست تنه درختان Q. castaneifolia  با افزایش سن تغییر می کند. 
در ابتدا سیاه و صاف است، بعد از گذشت زمان، به خاکستری تیره 
می کند.  پیدا  برآمده  و  مضرس  دندانه دار،  ظاهری  و  می شود  تبدیل 
بلوط بلند مازو سریع رشد می کند، به طوری که تا 50 سالگی به ارتفاع 
25 متر می رسد و تا 60 سالگی با جوانه ها به خوبی تکثیر می شود 
)شکل 2(. رشد شاخه های جانبی به صورت افقی است و تاج پوشش 
پهن، گسترده و عرض خوبی برای درخت متناسب با ارتفاع آن فراهم 
می شود. شاخه های جوان نرم و مودار هستند. برگ ها نازک، باریک 
و بیضوی، فاقد لوب و دارای حاشیه با 7 تا 14 دندانه سیخک دار 
هستند )شکل 3(. سطح زیرین برگ های جوان خاکستری- سبز با 
برگ  خزان  دارای  بلوط  گونه  این  است.  ستاره ای  موهای  پوشش 
است، برگ ها در بیشتر سال به رنگ سبز تیره براق هستند که پیش از 
افتادن، برنز پررنگ و سپس قهوه ای می شوند. قطر پیاله بذرها 1/5 
تا 2/5 سانتی متر و طول آنها 2 تا 3/5 سانتی متر است )شکل 4(. در 
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ب

بعضی سال ها ارزش تولید مثل پایینی دارند و بذر کمتری تولید الف
به عبارت  دیگر،  است،  بی قاعده  تا حدودی  بذر  تولید  می کنند. 
این روند، هر  تولید می کنند،   زیادی  بذر  اگرچه در یک سال 
در  می شود.  نامیده   Masting پدیده  این  نیست،  ثابت  ساله 
اسفند  اواخر  در  آن  گل دهی  پایین دست،  و  جلگه ای  مناطق 
با ظهور برگ هاست، دوره  تا اوایل اردیبهشت ماه و هم زمان 
رویشی آن 230 تا 300 روز است. برگ این درختان در پایان 

آذر تا بهمن )دسامبر تا ژانویه( می ریزد.

  اکولوژی پراکنش
گونه های بلوط از نظر اکولوژیکی بسیار متفاوت هستند. به طور کلی، 
ممکن است گفته شود که درختان بلوط نوردوست هستند. بیشتر در 
نیمه گرمسیری رشد می کنند. در مناطق معتدل  مناطق معتدل گرم و 
 Q. rubra، Q. robur، Q.( بلوط  جنس  از  گونه  چند  تنها  سرد 
mongolica( دیده می شود. بیشتر گونه ها، آب های راکد و ماندابی را 
تحمل نمی کنند و به خاک هایی با زهکشی خوب نیاز دارند. گونه هاي 
بلوط از ساحل دریا تا ارتفاع 4000 متري در کوه هاي هیمالیا رشد 
مي کنند )Menitsky, 2005(. در سرتاسر پراکنش طبیعي، این جنس 
از  متنوع  بسیار  زیستگاه هاي  به  که  است  متفاوتي  گونه هاي  داراي 
سازگار  باال  ارتفاعات  تا  پست  مناطق  از  و  بیابان ها  تا  باتالق ها 
از  را  زیستي  شکل هاي  از  وسیعي  دامنه  همچنین  بلوط ها،  شده اند. 
پراکنش  محدوده  مي دهند.  نشان  غول پیکر  درختان  تا  درختچه ها 
بین  وسیع  بسیار  مناطق  تا  محلي  خیلي  مناطق  از  مي تواند  گونه ها 
قاره اي متغیر باشد. مثال هاي معروف از گونه هایی که دامنه پراکنش 
وسیعی دارند عبارتند از Q. rubra و Q. alba در آمریکای شمالی، 
و   Q. petraea و  آسیا  در   Q. mongolica و   Q. acutissima
Q. robur  در اروپا. نمونه های منفرد می توانند 400 تا 500 سال و 

.)Kelly, 1994( گاهی حتی تا 1000 سال زنده بمانند
در  دارد.  قوی  بسیار  ریشه  سیستم  یک  معمواًل  بلندمازو  بلوط 
ریشه  سیستم  دارای  شده،  هوادهی  خوب  و  زهکشی  با  خاک های 
 Kazyuta,( است  ضخیم  ریشه های  یا   )Tap root type( راست 
آهک،  سنگ  از  زیرین  بستر  یک  حضور  در  با این حال،   .)1970
سیستم  مرطوب،  حد  از  بیش  و  پودزولیک  خاک های  در  همچنین 
باد  توسط  شدن  کنده  احتمال  که  می شود  ایجاد  سطحی  ریشه ای 
در   ،)1۹41( Krassilnikov گفته  به   .)Udra, 1973( دارد  وجود 
از  ریشه ای  سیستم  دارای   Q. castaneifolia تالش  کوهپایه های 
پست  مناطق  در  است.  کوتاه«  راست  »ریشه  با  راست،  ریشه  نوع 
با ریشه هایی از نوع  با آب های زیرزمینی کم عمق، سیستم ریشه ای 
پشتی )Buttress-type roots( دارد و در سطح باالی آب زیرزمینی 
سطحی، بدون ریشه پشتی، ریشه سطحی می شود. نوک ریشه فعال 
Kushn- )بلوط بالغ همیشه پوشیده از یک پوشش میکوریزی است 

renko, 1960(. درختان بزرگ در جنگل های کوهستانی ریشه های 
سطحی و پشته ای ) Butter root( را تشکیل می دهند. 

آب و هوای رویشگاه بلندمازو در نقاط جلگه ای و پایین دست ویژگی 

نیمه حاره ای )Subtropical( دارد و در ارتفاعات، آب و هوای مناطق 
 .)Menitsky, 2005( است  حاکم   )Temperate( سرد  معتدل 
یا  این درخت بزرگ ترین و سریع الرشدترین درخت در آربراتوم ها 
رشد  به  خیره کننده ای  سرعت  با  و  است  گیاه شناسی  کلکسیون های 
خود ادامه می دهد. با 30 متر پهنا و گسترش تاج پوشش، بزرگ ترین 
و بهترین نمونه درختی بی نظیر از نوع خود در جهان است و از این 
جهت گونه ای جنگلی و زینتی محسوب می شود. پوست تنه می تواند 
با افزایش قطر و سن درخت، شکافته، یا شکاف دار شود )شکل های 
5 و 6(. تا زمانی که شرایط مساعد باشد، بلوط تمایل به رشد سریع 
فرض  بزرگی  درختان  چنین  برای  که  آنچه  از  بیشتر  شاید  دارد، 
کیو در  گیاه شناسی  باغ  بلند مازو در  بلوط  قدیمی ترین  تنه  می شود. 
عرض 60 سال، 3 متر رشد قطری داشت، درختان جوان تر حتی، با 
سرعت بیشتری رشد می کنند )هر چهار سال 30 سانتی متر(. بیشترین 
از  الوار  تهیه چوب  به خاطر  گیاهان خانواده راش  اقتصادی  اهمیت 
آنهاست. چوب بلوط بلندمازو خاکستری مایل به قرمز است، تفاوت 
قابل توجهی بین چوب قلب و چوب نرم دیده نمی شود. برش و کار، 
روی آن آسان است، سختی باالیی دارد اما هنگام خشک کردن ترک 
می خورد و تاب بر می دارد. در ساخت خانه ها، وسایل کشاورزی، 
بشکه، ستون، خرپا، مبلمان و پرچین استفاده می شود. پیاله ها حاوی 
20 درصد، پوست حاوی 10 تا 16 درصد و گال ها حاوی تا 30 
درصد تانن هستند )Bahador & Baserisalehi, 2011( که برای 

برنزه کردن پوست و کف پا کاربرد دارند.

بذر یا میوه بلوط بلندمازو از نظر رفتار ماندگاری از نوع رکالسیترنت 
می رود،  بین  از  سرعت  به  آن  نامیه  قوه  و  است   )Recalcitrant(
 )Dormancy( جنینی  خواب  معمواًل  گونه  این  میوه  یا  بذر  یعنی 
پاییز  در  کاشت  یا  سرمادهی  به  جوانه زنی  برای  و  نمی دهند  نشان 
نیازمندند که بالفاصله پس از رسیدگی توان جوانه زنی و رشد و نمو 
دارند. در صورت مساعد بودن شرایط رطوبتی برای جوانه زنی، در 
مرحله نخست رشد ریشه چه شروع می شود، پس از رشد ریشه چه، 
لپه ها )cotyledons( شروع به رشد می کنند و سپس، برگ های اولیه 
یا  بذر  نمو  و  برای جوانه زنی  نمایان می شوند. در صورتی که شرایط 
میوه فراهم نباشد، پس از ریزش بذر یا میوه، بذور یا میوه ها در محیط 
آزاد در معرض تابش مستقیم خورشید و هوای گرم قرار می گیرند، 
رطوبت با سرعت بیشتری کاهش می یابد و به دلیل از دست دادن آب، 
ریشه اولیه از قسمت انتهایی نکروز و به سرعت قهوه ای می شود و از 
بین می رود. این در حالی است که آندوسپرم و لپه ها هنوز شاداب و 
سفید رنگ هستند. لیکن به دلیل آسیب دیدگی ریشه اولیه، بذر یا میوه 

توان رشد و نمو خود را از دست می دهد ) نادری شهاب، 13۹1(. 
جوانشیر )Djavanshir, 1967( برای این گونه، 8 آرایه تحت گونه با 

کلید شناسایی زیر تشخیص داده است: 
1- فندقه به همراه پیاله کروی. فلس های پیاله در حاشیه به طرف 
subsp. subrotundata                            نوک تیره

- فندقه به همره پیاله کشیده. فلس های پیاله در حاشیه تیره نیست   2
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2- فلس های پیاله به استثنای قاعده ای ها 6 مرتبه بلند تر از عرض، 
subsp. undulata مواج گسترده                            

4 - فلس های پیاله حداکثر تا 4 برابر عرض، غیرمواج گسترده 
5 4- فلس های پیاله گسترده یا خوابیده   
7 - فلس های پیاله به طور آشکار به طرف قاعده خوابیده 

5- فلس های پیاله مثلثی، خوابیده و غیر کشیده، با حلقه های کمتر 
subsp. triangulais                                            13 از

بیشتر  با حلقه های  پیاله غیرمثلثی، خوابیده و کشیده،  - فلس های 
6 از 15                                 

به طور  زیاد،  پیاله  فلس های  میلی متر(.   14 )حدود  کوتاه  فندقه   -6
چشمگیر به طرف قاعده پهن تر و به طرف انتها غیرخمیده  

subsp. aitchisoniana                                                    
تقریبًا  میوه  فلس های  میلی متر(.   26 )حدود  بلند  خیلی  فلس ها   -

فاصله دار، به طرف انتها تنیده در همدیگر، به طرف قاعده خیلی پهن 
subsp. incurvata                                                     

7- فندقه استوانه ای مخروطی، نوک  بریده، به طور متوسط به طول 4 
subsp. castaneifolia var. castaneifolia میلی متر    

 8 - فندقه بیضوی یا تخم مرغی، به طول کمتر از 4 سانتی متر          
8- فندقه تخم مرغی، در نوک با طوقه سیاه رنگ   

subsp. castaneifolia var. minuta
- فندقه بیضوی، در نوک بدون طوقه سیاه  

subsp. castaneifolia var. ellipsoidalis
بر اساس مطالعات مهرنیا و اسدی )1400(، در تقسیم بندی آرایه های 
آنها یک  پیاله  بلوط، وضعیت و نحوه قرارگیری شکل فضایی فلس 
صفت قابل اتکاء نیست و به شرایط رطوبتی و آفتابی یا سایه دار بودن 
محیط بستگی دارد و حتی میزان بلوغ و رسیدگی میوه ها در نحوه آرایش 
فلس ها مؤثر است و از این جهت یک صفت نامعتبر در تقسیم بندی 
آرایه هاست. عالوه بر این آرایه های تفکیک شده توسط جوانشیر اغلب 
انتشار مشترک دارند و طبیعی است که چنانچه ویژگی ها از نوع تنوع 
درون گونه ای باشند به وضوح با همدیگر تالقی دارند و از این جهت 
گوناگونی بسیار زیادی در گونه دیده می شود )مهرنیا و اسدی، 1400(. 
چون مرزبندی زیرگونه ها محل ابهام است، این تحقیق بدون توجه به 

زیر گونه ها انجام شده است.
سایر  به  نسبت   Quercus castaneifolia گونه  اینکه  به  توجه  با 

شکل 2- تنه درخت بلند مازو، رشد افقی شاخه های جانبی کاماًل مشخص است 
)عکس از: ایوب مرادی، تیرماه 1400( 

شکل 3- برگ های درخت بلند مازو، حالت دندانه دار آنها کاماًل واضح و مشخص 
است.
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شکل 4- تصاویر میوه بلوط بلند مازو در یک دوره رویش )عکس از: ایوب مرادی، مهرماه 1401(

شکل 5- پوست تنه درخت با شکاف های به نسبت عمیق و زیگزاگی )عکس از: 
ایوب مرادی، تیرماه 1400(

شکل 6- تنه قطور درخت بلندمازو با شاخه های جانبی دارای رشد افقی )عکس 
از: ایوب مرادی، تیرماه 1400(
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گونه های بلوط از سطح پراکنش محدودتری برخوردار است و فقط در 
شیب های شرقی کوه های منطقه تالش و کوه های البرز در شمال ایران 
پراکنش دارد )شکل 1( و نیز با توجه به حضور این گونه در جنگل های 
جایگاه  مطالعه،  این  در  ایران،  شمال  و   )Menitsky, 2005( قفقاز 
حفاظتی این گونه به صورت منطقه ای فقط برای شمال ایران تعیین شده 

است. 

  روش تحقیق 
برای شناسایي نمونه هاي گیاهي از نمونه هاي موجود در هرباریوم مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور )TARI( و هرباریوم های مراکز تحقیقات 
ازجمله  گیاه شناسی  منابع  و  گیالن(  و  )مازندران  استان ها  طبیعی  منابع 
جوانشیر )1348؛ 1351(، فلورا  ایرانیکا )Menitsky, 1971(، بلوط های 
آسیا )Menitsky, 2005(، درختان و درختچه های ایران )ثابتی، 1373( 
و پناهی )13۹0( استفاده شد. گونه Quercus castaneifolia به صورت 
کاماًل اختصاصی بررسی و مطالعه شد و ضمن شناسایی صفات متمایز کننده 
از سایر گونه ها، مشخصات اکولوژیکي رویشگاه گونه و پراکندگي آن در 

ایران تعیین شد. 

موقعیت یاب  دستگاه  با  هر جمعیت  موقعیت  گونه،  مناطق حضور  در 
جغرافیایی ثبت و مشخصات رویشگاه یادداشت شد )جدول 1(. برای 
تعیین تراکم نسبی گیاه در هر رویشگاه، مساحت عرصه و تراکم گونه 
در مکان های حضور گونه به روش خطی برآورد شد. در این روش در 
یک محدوده چند هکتاری در نواری به طول مشخص و عرض 10 متر، 
پایه ها شمارش، تراکم در سطح برآورد، همچنین گونه های همراه منطقه 
اتحادیه  توسط  تعریف شده  معیارهای  براساس  شدند.  فهرست برداری 
جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( برای تعیین جایگاه گونه ها می توان 
با در نظر گرفتن شرایط خاص هر گونه و منطقه از معیارهای مختلفی 
Extent Of Oc- )استفاده کرد. اصلی ترین این معیارها، میزان حضور 
 Area Of Occupancy:( و سطح تحت اشغال )currence: EOO
AOO(، همچنین، دارا بودن حداقل دو مورد از موارد زیر است: الف( 
جمعیت های به شدت منفک از یکدیگر، ب( تعداد رویشگاه هایی که گونه 
در آنها حضور دارد، ج( کاهش مداوم در سطح اشغال گونه و د( میزان 
ثبت شده،  اطالعات  از  استفاده  با  درنهایت  کیفیت رویشگاه.  و  حضور 
یادداشت برداری از عوامل محدودکننده حیات این گونه در منطقه و با 
استفاده از روش طبقه بندی IUCN, 2017) IUCN( بر مبنای سه معیار 

جدول 1- مناطق پراکنش بررسی شده گونه  Quercus cas taneifolia  در ایران

سطح تحت اشغال پراکنش داخل استانیپراکنش استانیردیف
عرض طول جغرافیایی)کیلومترمربع(

جغرافیایی
ارتفاع از سطح 

دریا )متر(

تجدید حیات

طبیعي

دارد3559.40736.318۹50تنگه گلخراسان شمالی1

دارد1853.68936.0752031سمنان، فوالد محلهسمنان2

سمنان، فوالد محله، سمنان3
دارد1853.58836.0552213رودبارک

دارد3854.582,36.766850توسکستانگلستان4

دارد4355.98037.382750جنگل گلستانگلستان5

دارد4055.92337.407840پارک گلستانگلستان6

دارد4555.94437.648800گلی داغگلستان7

دارد4554.74536.875450آزاد شهر، علی آبادگلستان8

دارد3854.85336.875400جنوب غرب آزاد شهرگلستان۹

دارد4555.14237.248480گنبد کاووسگلستان10

دارد3654.98436.884۹50گرگان زرین گلگلستان11

دارد4055.92537.640700گلی داغ به کاللهگلستان12

گرگان ابتدای جاده گلستان13
دارد4055.15737.098400آزادشهر

دارد4654.66436.9211080گرگان، گلی داغگلستان14

دارد4048.89437.795100هشت پر، جوکندانگیالن15

رشت، جاده رستم آباد به گیالن16
دارد4549.48536.885رودبار
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میزان حضور، سطح تحت اشغال و تعداد افراد بالغ و نیز با در نظر گرفتن 
تعداد افراد جمعیت، نوع تجدید حیات و کیفیت رویشگاه، جایگاه حفاظتی 
Geo-  گونه مورد نظر مشخص، محدوده حضور گیاه با استفاده از نرم افزار

(Bachman et al., 2011(، تعیین و سطح اشغال بر اساس   CAT
مشاهده های صحرایی محاسبه شد. ارزیابی به دست آمده توسط نرم افزار 
GeoCAT )ابزار مبتنی بر مرورگر(، که از محدوده حضور )EOO( و 
استفاده  نرم افزار  پیش فرض های  بر اساس   )AOO( اشغال  تحت  سطح 
می کند، در مواردی با توجه به مشاهده های میدانی نیاز به اصالح و تجدید 
نظر دارد. بی شک اطالعات به دست آمده از هرباریوم ها و منابع علمی، 
دانش مفیدی را برای ارزیابی میزان تهدید گونه ها در اختیار قرار می دهند 

ولی همواره ارزیابی های میدانی مستندتر و به واقعیت نزدیک ترند.

  نتایج 
http://geocat.( بر اساس محاسبات انجام شده توسط نرم افزار ژئوکت

kew.org( میزان حضور گونه )EOO( در محدوده انتشار آن 153172 
کیلومترمربع است و در گروه LC )با حداقل نگرانی( قرار می گیرد، بر اساس 
محدوده حضور )EOO( نیز، هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند )شکل 

7(. از تعداد 36 جمعیت این گونه در رویشگاه های مختلف کشور، موفق به 
جمع آوری نمونه گیاهی و اطالعات رویشگاهی شدیم. ارزیابی به دست آمده 
توسط نرم افزار GeoCAT، که از سطح تحت اشغال جمعیت های آن 
)AOO( به عنوان پیش فرض  استفاده می کند، سطح تحت اشغال گونه 144 
کیلومتر مربع محاسبه شد و جایگاه حفاظتی گونه را در گروه در معرض 
خطر انقراض )EN( قرار داد، که با واقعیت های میدانی مطابقت ندارد. سطح 
تحت اشغال براساس مشاهده ها و اندازه گیری های میدانی در 36 نقطه 
مطابق روش تحقیق شرح داده شده، 133۹ کیلومتر مربع محاسبه شد که 
براین  اساس در جایگاه حفاظتی آسیب پذیر )VU( قرار می گیرد. علی رغم 
این محاسبه، بر اساس دانش تخصصی نگارندگان و مشاهده های میدانی 
و گزارش های موجود از اندازه گیری و برآورد سطح جنگل های هیرکانی 
)Menitsky, 2005(، گونه Q. castaneifolia در مناطق شمال کشور 
از سطح دریا تا ارتفاعات فوقانی جنگل، پوششی وسیع، پیوسته و خوب 
داشته است، به طوری که گونه غالب )Dominant( به شمار می رود و توده 
جنگلی و جامعه گیاهی را تشکیل می دهد. در قسمت های میان بند با ممرز 
تشکیل جامعه گیاهی می دهد. این گونه عالوه بر پراکنش، زادآوری خوبی 
هم دارد، به خصوص در مناطق جلگه ای، به طوری که در پای درخت ها 

دارد4548.80338.4231120آستاراگیالن17

دارد4848.80338.43325آستارا، شیخ محلهگیالن18

دارد3848.79038.42845آستارا، خانه آسیابگیالن1۹

دارد4548.89737.956750تالش، هشتپر لیسارگیالن20

دارد4548.76538.1911120رشت به آستاراگیالن21

دارد3552.37336.6485علم ده، رستم رودمازندران22

دارد4551.51036.643200نوشهرمازندران23

دارد4751.51636.3971500نوشهر، کینجمازندران24

دارد3853.09936.1558۹0الجیممازندران25

دارد4551.56136.610200خیرود کنارمازندران26

مازندران27
رامسر، مینو دشت

)نی دشت(
دارد4050.56736.8571000

دارد3850.55836.951200رامسر، چابکسرمازندران28

دارد4551.47136.64810غرب نوشهرمازندران2۹

دارد3۹51.40836.6281420چالوسمازندران30

دارد4553.10736.554320پارک نورمازندران31

دارد5251.86636.514320آمل به تهرانمازندران32

دارد3551.11736.483320کالردشتمازندران33

دارد4251.42536.418۹45دشت نظیرمازندران34

دارد4552.97236.0171700ساری به سمنانمازندران35

دارد3851.42636.418۹55چالوس دشت نظیرمازندران36
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GeoCAT در ایران بر اساس نرم افزار )Quercus castaneifolia( شکل 7- پراکندگی جغرافیایی و محدوده انتشار و سطح تحت اشغال گونه بلند مازو

نهال های جدید مشاهده می شود. بنابراین، براساس مشاهده های صحرایی و 
واقعیت های میدانی با توجه به سطح تحت اشغال، تعداد افراد جمعیت، نوع 
تجدید حیات )بذری( و کیفیت رویشگاه، نگرانی در مورد وضعیت حفاظتی 

این گونه در ایران کم است و در گروه با نگرانی کم )LC( قرار می گیرد.
جنگل های هیرکانی شکننده  هستند و رویشگاه های پایین دست به دلیل تغییر 
کاربری از بین می روند. این گونه در مقیاس جهانی پراکنش محدودی دارد. 
متأسفانه نتایج بازدیدها و مشاهده های صحرایی در مناطق پراکنش این 
گونه در سال های اخیر نشان داد، نه تنها هیچ افزایشی در سطح تحت اشغال 
این جمعیت ها دیده نمی شود، بلکه کاهش سطح جمعیت ها نیز کاماًل محرز 
است، حتی سطح آنها در بعضی مناطق، که پراکنش آن در منابع فلوری 
ذکر شده بود، بسیار کاهش یافته و در مواردی نیز کاماًل حذف شده است. 
بنابراین، با توجه به خطرات موجود برای این گونه که سبب کاهش جمعیت 
آن می شود، نظارت و ارزیابی مداوم روی این گونه با ارزش جنگل های 
هیرکانی باید در دستور کار سازمان های ذی ربط از جمله سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد، به عالوه محققان گیاه شناس باید با 
بررسی های میدانی دوره ای وضعیت حفاظتی آن را به مسئوالن مرتبط 

گزارش کنند تا حفاظت و حمایت الزم از آن به عمل آید.

  بحث 
بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق و با توجه به پراکندگی جغرافیایی 
و محدوده حضور براساس معیارهای IUCN، درخت بلندمازو گونه ای با 
ریسک پایین )LC( است، ولی این گونه توسط شرایط و عوامل متعددی 

تهدید می شود که به شرح زیر توضیح داده می شوند:
تغییر کاربری اراضی جنگلی به زمین های کشاورزی عامل مهمی در تخریب 
رویشگاه های بلوط بلند مازو است. زمین های محدود و جلگه ای باریک 
مناطق پست کنار دریا که پیش از این با جنگل های پهن برگ )مزوفیل( 
توسکا و بلوط پوشیده شده بود، در حال حاضر به میزان قابل توجهی برای 
کشت و زراعت استفاده می شوند. کشاورزان با تبدیل کردن اراضی جنگلی 
به زمین های کشاورزی ضمن از بین بردن پایه های بلوط، حضور بسیاری 
از گونه های گیاهی دیگر و جوامع جنگلی ایجاد شده را، که به حضور 
و چیرگی بلوط در این مناطق بستگی دارد، متأثر می کنند، به طوری که 

حضور یا نبود گونه بلندمازو، فراوانی- غالبیت گونه های گیاهی دیگر را 
تحت تأثیر قرار می دهد. از طرف دیگر، تولید بذر در بلندمازو و اثر آن 
روی جانورانی که از این بذرها تغذیه می کنند، قابل توجه است. معمواًل 
حدود  که  جانوران  سایر  و  گراز  پرندگان،   ،Dipterocarps حشرات 
25 تا 40 درصد بیومس مناطق جنگلی را تشکیل می دهند، از بذر بلوط 
تغذیه مي کنند )Kelly, 1994(. تغییر کاربری اراضی جنگلی به زمین های 
کشاورزی و مسکونی ممکن است به رژیم غذایی این حیوانات هم آسیب 

.)Kelly, 1994( برساند
تهیه الوار از چوب بلوط بلندمازو بیشترین نقش را در تخریب این گونه 
اقدامات  علی رغم  گونه،  این  از  تهیه شده  الوار  اقتصادی  اهمیت  دارد. 
حفاظتی، سبب قاچاق آن شده است. برای کاهش فشار از روی جنگل های 
بلوط بلندمازو، تالش برای توسعه زراعت چوب در شرایط فعلی که قطع 
جنگل های بلوط براساس نیاز جامعه و صنعت به صورت غیرقانونی انجام 
می شود، یک ضرورت است. قلمه نهال های سریع الرشد و پر محصول با 
هدف زراعت چوب باید در نهالستان های مورد تأیید توزیع شود و پس از 

آن در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گیرد.
سخت شدن و فشردگی خاک پای درختان، بقا و ادامه حیات درخت را 

دچار مشکل می کند. خاک پای بسیاری از درختان، طی سال ها با کاهش 
از طبیعت که روی آن  بازدیدکنندگان  بارندگی و حضور موجودات و 
قدم می زنند، سخت و فشرده می شود )Compact(، این مسئله در بقا و 
ادامه حیات درخت مشکل ایجاد می کند. بنابراین، باید با فشردگی خاک 
اطراف ریشه درخت مقابله کرد. یک دستگاه و ابزار پرقدرت مخصوص 
درخت کاری برای حل این مشکل طراحی شده است، این ابزار شبیه یک 
مته پنوماتیک، گاز نیتروژن بی ضرر را به داخل زمین متراکم وارد می کند 
تا همه چیز را خوب بلرزاند، این کار باعث می شود مسیرهای جدیدی 
برای آب ایجاد شود و باران به ریز رشته های ریشه ها، که رطوبت را جذب 
می کنند، برسد )Parad et al., 2016(. همچنین برای رشد بهتر درختان 
می توان از تکنیک تزریق میکوریزها )قارچ های مفید میکروسکوپی( به 
ریشه ها استفاده کرد، این قارچ ها می توانند به درخت کمک کنند تا روابط 
همکاری ایجاد کند و مواد مغذی خاک را، که توسط میکوریزا جمع شده 
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است، با موادی که در برگ های درخت به وسیله فتوسنتز تولید 
می شوند، رد و بدل کند. خشک سالی و تغییر اقلیم می تواند سطح 
زادآوری بلندمازو را تحت تأثیر قرار دهد. چنانچه خشک سالی، 
یا تأخیر در بارندگی داشته باشیم، از میزان جوانه زنی بلوط ها 
به طور چشمگیری کاسته خواهد شد. بنابراین، بحث تأمین رطوبت 
و نحوه نگهداری و کاشت بذور بلوط بلندمازو برای احیای این 
گونه ارزشمند همیشه باید مد نظر باشد. پایه های جوان با توجه 
به سریع الرشد بودن، چنانچه در مقابل چرای دام حفاظت شوند، 
می توانند نقش ترمیمی را در پایداری و بقای جنگل های شمال 

کشور ایفا کنند.
درنهایت، بلوط بلندمازو با توجه به رشد سریع، زینتی بودن و حتی مقاومت 
در برابر خشک سالی، گونه ای جنگلی و تزئینی است که به طور گسترده  در 
پارک ها، درخت کاری ها و باغ های گیاه شناسی و جنگلی استفاده می شود. 
بدون تردید، گسترش کاشت این گونه ارزشمند، به حفظ و نگهداری آن در 

کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.
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