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  چكيده
شهر ايالم  دره واقع در شهرستان گاه لرگ شناسي و خاك در ذخيره در اين تحقيق وضعيت پوشش گياهي، شرايط اقليمي، زمين

  يلومبافت خاك كه شناسي نشان داد  همچنين بررسي خاك. تعيين شد مرطوب نيمهاقليم منطقه با روش آمبرژه . موردبررسي قرار گفت

 ،توده كلي تركيب نشان داد كه صددرصدآماربرداري  نتايج. است اسيديته خنثي تا كمي قلياييو خاك آهكي با  بوده شني تا لومي

ي درختان تمام. در تركيب توده حضور دارندهمراه آنها  )داغداغان(تادار  و ملچ همانندهاي ديگري  گونه و استلرگ  -گنجشك زبان

. بودمترمربع  7/89و  متر 8/13متر،  سانتي 4/63ترتيب  به آنهاميانگين قطر برابرسينه، ارتفاع و سطح تاج زاد بوده،  صورت دانه به

گنجشك كمترين  بيشترين و زبان تادار .درصد دچار خشكيدگي يا شكستگي بودند 38درصد درختان سالم و  8/53ازنظر سالمت 

ورت جست ص زادآوري بيشتر به. لرگ بود همربوط به گون بيشتر درصد و 3/8نيز  دار خشكهدرصد درختان . داشتندسالم را  يها پايه

گاه  ت كم، اين ذخيرهوسع با وجود. ندبود بذر بيشتر مربوط به تادار أهاي با مبد بود و نهال لرگ و ملچ هاي و پاجوش و متعلق به گونه

درصورت ادامه  .و ازنظر اكولوژيكي بسيار باارزش و نيازمند توجه بيشتر است داشتلي كافي خاك مناسب با مواد آو  درختان قطور

  . شده رشد كرده و آينده توده مسن فعلي را تضمين نمايندستقرمهاي  زادآوري كافي، اين امكان وجود دارد كهو نظارت قرق 

  

  .لرگكيفيت تنه،  گاه، ذخيره ،هاي زاگرس جنگلايالم، : كليدي هاي واژه

  

  مقدمه 

امروزه با توجه به افزايش آلودگي و شدت تخريب 
نحو  ها به زيست و منابع طبيعي، موضوع انقراض گونه محيط

عنوان تهديدي بزرگ براي تمدن بشري  آميزي به مخاطره
كه يكي از عناصر  با توجه به اين. شود محسوب مي

هاي جنگلي  كيد در اصول جنگل حفظ نمونهأموردت
هاي جنگلي  گاه بنابراين اهميت ذخيره ،فرد است منحصربه

مناطق  درهاي مهم تنوع زيستي  عنوان يكي از كانون به

بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته  ،چهارگانه حفاظت
شده  الگوي كوچك هاي جنگلي گاه رهيذخ .است

هاي  گونه هاهاي بيوسفر هستند كه در آن گاه ذخيره
صورت  هاي رو به انقراض به نهو كمياب و يا گوفرد  منحصربه

هاي  اند و هدف آن حفاظت و حمايت از گونه طبيعي روئيده
  ).Iran-nezhad Parizi, 2012( موردنظر است

توان  ها را مي گاه طور كلي پژوهش علمي در ذخيره هب
ها و فنون مديريت  توسعه روش برايعنوان ابزاري مناسب  به
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طريقه اولي  ها و به ستمها و اكوسي يندهاي طبيعي، جمعيتافر
مندي و مطلوبيت استفاده از منابع طبيعي و حفظ  ارتقاء فايده

 زيست تلقي كرد براي انسان و محيط بهينهشرايط 

)Majnoonian, 1995.( مخازن ژنتيكي از  مانندها  گاه ذخيره
علت  فون و فلور بومي يك منطقه جغرافيايي هستند و به

مطمئن و وجود اراضي  برخورداري از پشتوانه حمايتي
هاي عمده انساني، نواحي بسيار مطلوب و  عاري از دخالت

هاي  براي نظارت پيوسته، مشاهده و ثبت جريانرا آلي  ايده
بيولوژيكي و فيزيكي فراهم  هايمحيطي و كنترل تغيير زيست

  .)Iran-nezhad Parizi, 2012( دنكن مي

ژه مناطق وي ههاي طبيعي ب بهترين نحوه مديريت در عرصه
هاي  ترين اكوسيستم ترين و پيچيده عنوان كامل جنگلي به

طبيعي خود اين سازوكارهاي ين، برگرفته از قوانين و زم
آوري اطالعات از  در مرحله اول بايد به جمع .مناطق است

سپس  .هاي اين مناطق اقدام شود وضعيت كمي و كيفي گونه
ز ود و كسب اطالعات دقيق ابا بررسي وضعيت موج

هاي  و نيازهاي رويشگاهي گونه بررسيهاي مورد هرويشگا
جنگلي حاضر، روش و شيوه مناسب مديريتي براساس 

 & Rostami-Kia( پايدار تعيين شود  اصول توسعه

Sagheb-talebi, 2012 .( بنابراين بررسي كمي و كيفي
منظور اعمال  ابزاري ضروري به ،هاي جنگلي گاه ذخيره

  .اين مناطق است) حفاظت و توسعهتلفيق ( مديريت صحيح

) Spach Pterocarya fraxinifolia (Lam.)( لرگ

هاي  جنگل عناصر جزو Juglandaceaeمتعلق به خانواده 
هاي دوران سوم  خزري است كه در حقيقت باقيمانده جنگل

كه اين  درصورتي ترشياري است،شناسي يعني دوران  زمين
شناسي  ن سوم زمينهاي دورا ها در اروپا جزو فسيل گونه

لرگ درختي است ). Marvie Mohajer, 2005( اند پيدا شده
گردد و در شرايط  متر بالغ مي 20متوسط و ارتفاع آن به 

نواحي  دوستدار. دكن هاي زياد توليد مي مساعد جست

مرطوب و ساحلي درياي خزر است و از آستارا تا 
 شود اي ديده مي هاي جلگه مينودشت در كليه جنگل

)Sabeti, 1994(، هاي  هاي مرطوب كوه اما در برخي دره
س كه ميكروكليماي مناسب ايجاد شده نيز رشد كرده و رزاگ
 ,.Sohrabi et al(دهد  هاي كوچكي را تشكيل مي لكه

 لرگ ههاي گون يكي از رويشگاه ،در تحقيق حاضر). 2009
  .قرار گرفت كمي و كيفي در استان ايالم مورد بررسي

  

  ها  شمواد و رو

  موردمطالعهمنطقه مشخصات 

كه  استهكتار  642000هاي استان ايالم  سطح جنگل
هاي جنگلي مديريت  گاه صورت ذخيره هكتار آن به 900

با ارزش ژنتيكي  ،گونه 10در حال حاضر تعداد  .شود مي
 ,Piri( هستندمنطقه مورد حفاظت و حمايت  17باال در 

بخش بدره در لرگ  گاه يكي از اين مناطق، ذخيره. )2012
ايالم شهر  شرق شهرستان دره كيلومتري شمال 47در واقع 
قطور و هاي  پايه داشتن دليل گاه به اين ذخيره. است

. اي است لرگ داراي اهميت ويژه هفرد از گون حصربهمن

هكتار در محدوده  سهگاه لرگ با مساحتي بالغ بر  ذخيره
        طول شرقي و 47ْ  01َ 50َََ  تا 47ْ  01َ 26ََََ  جغرافيايي

عرض شمالي  قرار دارد كه از  33ْ  15َ 03ََ  تا 33ْ  14َ 58ََ 
كني  هفتاز جنوب به شمال به رودخانه بزرگ الرت، 

زاده پيرمحمد و از طرف  شرق به جاده اماماز ، )چشمه هفت(
گاه  اين ذخيره .)1 شكل(شود  غرب به اراضي ملي منتهي مي

له اداره منابع طبيعي شهرستان محصور وسي به 1376از سال 
و تمامي درختان است شده و مورد حفاظت قرار گرفته 

شناسي در  هاي زمين سازند .موجود در آن مبدأ طبيعي دارند
اين منطقه آهكي و از نوع آسماري، گورپي، پابده و دوران 

  .)2شكل ( شناسي هستند چهارم زمين
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  شهر ايالم رگ در شهرستان درهگاه ل موقعيت مكاني ذخيره -1 شكل

  

 
  گاه لرگ بخش بدره شناسي ذخيره هاي زمين سازند -2 شكل

  

 شهر ايستگاه هواشناسي شهرستان درههاي  براساس داده

 ميانگين بارندگي ساالنه، )متر از سطح دريا 630 با ارتفاع(
تا  1381هاي  سال(ساله  10  طي دوره در منطقه موردبررسي

ميانگين رطوبت نسبي . متر بود ميلي 390 برابر با) 1390
درجه  2/21درصد و ميانگين دماي ساالنه  45ساالنه 

روز بود كه  23 تعداد روزهاي يخبندان. گراد بود سانتي
اقليم . ندا ماه ثبت شده بيشترين روزهاي يخبندان در دي

  .مرطوب تعيين شد نيمه روش آمبرژه به نيز منطقه

  پژوهشروش 

بررسي  براي ،كم منطقه موردبررسيدليل وسعت  به
هاي كمي و كيفي آن، روش آماربرداري صددرصد  مشخصه

براي اين كار ابتدا نقشه منطقه موردنظر تهيه و . انتخاب شد
كل  درنهايتسپس موقعيت آن روي زمين مشخص شد و 

در هر . متر برداشت شد 10عرض  عرصه در نوارهايي به
توسط نوار (برابرسينه كمي از قبيل قطر  متغيرهاينوار 

، ارتفاع )توسط متر( هاي بزرگ و كوچك تاج، قطر)قطرسنج
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گروه و تعداد  ، تعداد جست در هر جست)اليس توسط بلوم(
 درصدصدصورت  و به تفكيك گونه زادآوري از طريق بذر به

ها  ت كلي گونهعيهاي كيفي، وض همچنين مشخصه. ثبت شد
 .يادداشت شد) عيوبسالم و م(از نظر سالمت تنه و شاخه 

ها، درختان از نظر  براي بررسي وضعيت سالمت گونه
سرشكستگي، شكستگي تنه و شاخه،  خشكيدگي و

عنوان سالم و  بررسي شدند و تحت ها آفتپوسيدگي تنه و 
تعيين ها و  هبراي انجام محاسب. معيوب ثبت شدند

  .استفاده شد Excelافزار  جمعيت از نرم هاي مشخصه

شناسي براساس شرايط و موقعيت  خاك همطالع براي
در بستر روخانه  ، يكيمتر سانتي 90عمق  پروفيل به دومنطقه 

حفر و پس از  عرصه موردنظرشيب شرقي ديگري در و 
، )pH(فاكتورهاي اسيديته ها به آزمايشگاه،  انتقال نمونه

، آهك، بافت و مواد آلي آن )EC( هدايت الكتريكي
باتوجه به اينكه  .ي قرار گرفتندگير موردبررسي و اندازه

برجسته محلول خاك  شيمياييهاي  اسيديته يكي از ويژگي
وفرج  گيري شود كه تمام خلل بايد در حالتي اندازه ،است

 50 ،گرم خاك 20به  بنابراين. دنخاك از آب پر شده باش
پس از  .تر آب اضافه شد تا گل اشباع تهيه شودلي ميلي

 pHگل اشباع توسط دستگاه ساعت، اسيديته  24گذشت 
 20براي تعيين هدايت الكتريكي ابتدا به  .گيري شد متر اندازه
تر آب مقطر اضافه كرده تا  گل اشباع لي ميلي 50 ،گرم خاك
ساعت، توسط كاغذ صافي واتمن  24بعد از . تهيه شود

سپس توسط دستگاه كنداكتومتر . عصاره گل اشباع تهيه شد
)Conductometer( مقدار EC گيري شد اندازه 

)Varavipoor, 2010(. قابليت  كننده خاك تعيين ميزان آهك
براي . استنفوذ و جذب عناصر غذايي براي گياه مشخص 

متر  ميلي دوبه يك گرم خاك كه از الك  تعيين ميزان آهك،
اسيدكلريدريك يك موالر اضافه  ليتر ميلي 25  ،رد شده بود

 50د شدن به حجم و سپس حرارت داده شد و پس از سر

آب مقطر رسانده شد و عمل تيتراسيون با معرف  ليتر ميلي
و اعداد در زمان ظهور  گرديدانجام )  NaoH(فنول فتالين 

 1رابطه  آهك ازدرصد درنهايت . رنگ ارغواني ثبت شدند

  :محاسبه شد

  

%Caco3 = (T – V) × N × 5 / S                   1رابطه     

 

 Nها،  حجم نمونه Vحجم سود شاهد،  Tدر اين رابطه 
 و حاصلخيزي .وزن خاك هستند Sنرماليته سود و 
بافت را . خاك هستند بافتثير تأ تحتنفوذپذيري خاك 

. آورند براساس درصد شن و رس و سيلت بدست مي

متر رد شده  ميلي دوگرم خاكي كه از الك  50منظور به  بدين
 24و پس از گذشت كالگون  اضافه شد  ليتر ميلي 100بود  

زدن  بعد از هم .رسانده شد ليتر ميلي 1000ساعت، به حجم 
شده  داده ثانيه توسط هيدرومتر اعداد نشان 40و گذشت 

 دودهند و دوباره بعد از  غلظت رس و سيلت را نشان مي
. دهد ساعت توسط هيدرومتر غلظت رس را نشان مي

  .درنهايت بافت خاك توسط مثلث خاك تعيين شد

بررسي وضعيت مواد آلي خاك، درصد ماده آلي  يبرا
)OM٪(  و درصد كربن آلي)OC٪ (گيري قرار  مورد اندازه

 ليتر ميلي 10منظور به يك گرم خاك  بدين. گرفت

اسيد سولفوريك غليظ  ليتر ميلي 20كرومات پتاسيم و  بي
رسانده  ليتر ميلي 100اضافه و پس از گرم شدن به حجم 

ون با معرف ارتوفنانترولين فرو انجام سپس عمل تيتراسي .شد
و  2هاي  رابطهسرانجام درصد كربن آلي و ماده آلي از . شد
  .ندمحاسبه شد 3

  

٪OC= 0.39 × N × (V1 – V2 / S)               2رابطه      

 

٪OM= ٪OC – 100                                  3رابطه    

  

  نتايج

  هاي كمي پوشش گياهي  مشخصه

هاي توصيفي متغيرهاي موردبررسي در درختان  هآمار
  .ارائه شده است 1زاد در جدول  دانه
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  كمي درختانهاي  مشخصه هاي توصيفي آماره -1 جدول

  مشخصه
  متغير

  )متر(ارتفاع   )متر سانتي(قطر برابر سينه   )مترمربع(مساحت تاج 

  83/13  41/63  67/89  ميانگين

 69/56 90/668 32/3028 واريانس

  52/7  86/25  03/55  معيار انحراف

  62/0  14/2  57/4  معيار اشتباه

  

 ،6/48هكتار  تعداد در ،با توجه به مساحت توده
پوشش  مترمربع و درصد تاج 4/4334پوشش در هكتار  تاج

بررسي پراكنش درختان در . درصد محاسبه شد 3/43

قطري نشان داد كه منحني مزبور حالت تقريباً  هاي طبقه
  .)3شكل (دهنده يك توده همسال است  دارد كه نشان نرمالي

 
  موردمطالعه منحني پراكنش قطري درختان توده -3 شكل

  

  تودهآميختگي 

پايه  145در عرصه  شده گيري تعداد كل درختان اندازه
و  ملچ، )داغداغان( گنجشك، لرگ، تادار بود كه درختان زبان

، )درصد 20( 29، )درصد 62/38( 56ترتيب  ها به ساير گونه
اصله  14 و )درصد 48/14( 21، )درصد 24/17( 25

  ).4 شكل( دهند آن را تشكيل مي) درصد 65/9(

  

  

هاي مختلف توده و سهم گونهآميختگي  وضعيت -4 شكل
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  تجديدحيات 

ها،  آوري گونه دليل انجام قرق و با توجه به نحوه زاد به
رصه دهي و بذر در ع صورت جست تجديدحيات طبيعي به

نشان داده شد  2 طور كه در جدول همان. وجود داشت
بيشترين  كه ثبت شدمورد زادآوري  1076درمجموع تعداد 

 ملچ هگون بود و) عدد 1022(ازطريق جست  مقدار آن

) زاد پايه دانه 21(پايه مادري  باتوجه به وجود تعداد كمتر

ود خ را به) عدد 750(ها بيشترين فراواني  نسبت به ساير گونه
دهي  دليل قدرت جست لرگ نيز به. بوداختصاص داده 

در زمان قرق زادآوري  ،زيادي كه دارد) پاجوش(
هاي موجود از طريق بذر  ساير گونه. توجهي داشته است قابل

تادار بيشترين   گونه آنها بينشتند كه ازاتجديدحيات د
  .را داشته است) عدد 42(زادآوري 

  

  گاه هاي مختلف در ذخيره وضعيت زادآوري گونه -2 جدول

  تعداد جست  نوع زادآوري  نام علمي  نام فارسي

  750  جوش ريشه .Ulmus glabra Huds  ملچ

  272  پاجوش Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach  لرگ

  42  بذر .Celtis caucasica Will  تادار

  4  بذر .Ficus carica L  انجير

  4  بذر .Pistacia mutica C.A.Mey  بنه

  2  بذر .Quercus brantii Jaub. & Spach  برودار

  1  بذر .Crataegus aronia L  زالزالك

  گنجشك زبان
Fraxinus rotundifolia Mill. 1  بذر  

  1076  جمع

  هاي كيفي مشخصه

 درصد 79/53، مشخص است 5 شكل در طور كه همان
درصد نيز  27/8درصد معيوب و  93/37سالم،  درختان
 هادار خشكه بينلرگ بيشترين سهم را  كه دار هستند خشكه

  . )پايه 8( داشته است

  

  شده در عرصه گيري هاي اندازه هدرصد سالمت كل گون -5 شكل

اصلي  هفقط چهار گون تودهكه در تركيب  باتوجه به اين
 نيز تفكيك آنها به وضعيت سالمت ،دخالت داشتند

 92ار با تاد هگون بر اين اساس. موردبررسي قرار گرفت
درصد  39/28گنجشك با  زبان هدرصد، بيشترين و گون

 هكه گون اين در حالي است. داشتندسالم را هاي  كمترين پايه
. را دارددرخت ) اصله 56(  گنجشك بيشترين تعداد زبان

و علت  ندا زيستي خود رسيدهبه سن ديردرختان  بسياري از
د درختان صدر .اصلي پوسيدگي آنها نيز همين مسئله است

درصد درختان  4/41درصد بود و  6/58لرگ نيز سالم 
  .معيوب بودند
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  گونه تفكيك به )بر حسب درصد( درختان وضعيت سالمت -6 شكل

  

  نقشه پوشش گياهي

گردشي و  گاه از طريق جنگل وسعت كم ذخيرهبا توجه به 
ها روي كروكي توده، نقشه پوشش  ثبت محل قرارگرفتن پايه

گنجشك، لرگ،  زبان اصلي شاملهاي  گونه گياهي براي
  . است مشاهدهقابل  7 كه در شكل شد تهيه ملچتادار و 

 
  گاه  ذخيره ها در تقريبي انتشار گونهنقشه  -7 شكل

  شناسي خاك

  .است  ارائه شده 3 به صورت خالصه در جدولمطالعات خاك منطقه موردمطالعه  نتايج

  

  بررسيمنطقه مورد در خاك هاي همشخصگيري  زهانتايج اند -3 جدول

  )متر سانتي( عمق  پروفيل
  آهك

Caco3٪  

  ماده آلي
 اسيديته

 هدايت الكتريكي

)متر سانتي/موس ميلي(  
  بافت خاك

٪OM ٪OC 

1  

30-0  15/67  80/8  69/4  43/7   لوم  99/0 

  لوم  16/1  39/7  02/1  75/1  74/75  60-30

  لوم  13/1  22/7  91/0  56/1  98/71  90-60

2  

  لومي – شني  53/1  64/7  37/1  36/2  12/97  30-0

  شني -لومي   44/0  70/7  35/1  32/2  25/83  60-30

  شني -لومي   50/0  50/7  44/1  48/2  57/91  90-60
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توان گفت اسيديته خنثي  آمده مي دست هب نتايجبا توجه به 
 53/1 تا 99/0 نبيهدايت الكتريكي  و تا متمايل به قليايي

خاك دهنده وجود يك  كه نشان متر است سانتيموس بر  ميلي
 و لومي تالومي  -شني خاك بافت. است) معمولي(شيرين 

داراي  طور معمول به ها اين خاك. سبك تا متوسط است
توجه به  با اما ،خوب ولي ازنظر مواد آلي فقيرند يزهكش

مواد آلي آن به مقدار ) 1386از سال (اعالم قرق منطقه 
ش يافته و موجب تهويه و تعادل رطوبت توجهي افزاي قابل

محلوليت و ، pHبا توجه به مقدار . خاك منطقه شده است
. گردد ميخوبي انجام  قابليت جذب عناصر غذايي خاك به

دهد كه غلظت امالح در عصاره  هدايت الكتريكي نشان مي
  .اشباع خاك متعادل و مناسب است

  

  بحث

گاه  در ذخيره بغال هگونكه نتايج اين پژوهش نشان داد 
 - و تركيب توده زبان گنجشك گنجشك زبان ،شهر لرگ دره

پوشش در  ، تاج6/48هكتار توده  تعداد در. لرگ است
درصد  3/43پوشش  مترمربع و درصد تاج 4/4334هكتار 

متر مربوط به  96/3ارتفاع  لحداق. محاسبه شد
. متر مربوط به لرگ بود 83/16گنجشك و حداكثر آن  زبان

شود كه در آشكوب  دوآشكوبه ارزيابي مي بررسيموردتوده 
گنجشك و لرگ و در آشكوب پايين  باال درختان زبان

در زيرآشكوب هم . قرار دارند ملچدرختان داغداغان و 
اي  هاي درختچه شكلهمراه  هاي مختلف به زادآوري از گونه

  .  شاهده شدنارون م  هاي از گون و بوته

كه  نهالو   صورت جست زادآوري طبيعي به دووجود 
بود و در مورد لرگ تادار  و ملچ هاي گونه مربوط به ربيشت

استقرار ثير مثبت قرق در تأدهنده  توجه است، نشان نيز قابل
كارشناسان منابع طبيعي  نظرزيرا طبق  ،باشد مي زادآوري

توجهي وجود نداشته  شهرستان، قبل از قرق زادآوري قابل
اصله در هكتار و  358دآوري تعداد در هكتار زا .است

بررسي  .ملچ و سپس لرگ بود هبيشترين آن مربوط به گون
سالم،  ها پايه درصد 79/53 نشان داد كهوضعيت سالمت 

. هستنددار  درصد خشكه 27/8درصد معيوب و  93/37

ولي  ،غالب منطقه است هگون اين كه با وجود گنجشك زبان
رهاي شديد به كه حاكي از فشارا دارد  آسيببيشترين 

البته رسيدن درختان  .هاي گذشته است گاه در زمان ذخيره
بودن درختان زياددر  لرگ به سن ديرزيستي نيز عامل مهمي

خاك منطقه . شود گاه محسوب مي معيوب در ذخيره
و با  خنثي تا متمايل به قليايي ،از نظر اسيديته بررسيمورد

. است) يمعمول(شيرين توجه به هدايت الكتريكي خاكي 

در . سبك تا متوسط استو لومي  تالومي  -شني نيزبافت 
 موجب شرايط مناسب اقليميگاه توپوگرافي و  اين ذخيره

 هقرار گونتايجاد يك ميكروكليماي مناسب جهت رشد و اس
 ها يت در زادآوري گونهقعلت موفترين  مهم. ندا لرگ شده

 شود كه با بهبود وضعيت خاك و نيز ارزيابي مي قرق
ها و  سبزشدن و رشد نهال اتجلوگيري از ورود دام موجب

ها به غناي دار وجود خشكه. ها را فراهم آورده است جست
ها  اما باتوجه به تعداد كم پايه ،گاه افزوده است اي ذخيره گونه

جايگزيني درختان درحال  براينياز به حمايت زادآوري 
ع افزايش تنو موجبدارها  خشكه. پوسيدن خواهد بود

از (، تغيير اقليم )ازطريق ايجاد آشيان و منبع غذايي(زيستي 
افزايش  و )اي طريق ذخيره كربن و كاهش گازهاي گلخانه

ازطريق آزادسازي كربن، افزايش مواد (حاصلخيزي خاك 
 ;Kooch et al., 2010( شوند مي) آلي و تثبيت نيتروژن

Sefidi et al., 2007(. در تحقيقParseh  )2011 ( درو 
شهرستان  در دورك لرگ گاه بررسي كمي و كيفي ذخيره

اعالم اصله  76 ميانگين تعداد در هكتار درختان ،اليگودرز
در پايه  6/48شهر  تراكم توده لرگ دره ،درمقايسه .شد

 هاي دورك گونه گاه در ذخيره .استو كمتر از دورك هكتار 
بي زالزالك، محلب، كيكم، بيد و گالگردو، همراه لرگ شامل 

. شهر حضور ندارند گاه دره بودند كه در ذخيره وحشي

نسبت . شوند و تادار ديده مي گنجشك درعوض بنه، زبان
   .گاه تقريباً مشابه است ها در دو ذخيره سالمت پايه

Rostami-kia  و Sagheb-Talebi )2012 ( در بررسي
اه جنگلي گ در ذخيرههاي اوري و لور  كمي و كيفي گونه

 هاي نمونه قطعهبا  روش انتخابي از، لندبيل خلخاا
استفاده كردند كه در تحقيق آر  پنجشكل به مساحت  اي دايره
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درصد استفاده صدحاضر با توجه به مساحت كم از روش 
در بررسي كمي  )2010(و همكاران  Yoosefi همچنين. شد

از  شهرستان تفرش بنه در گاه جنگلي و كيفي ذخيره
هاي  تعداد كل پايه ند وده كرددرصد استفاصدآماربرداري 

متوسط سطح ، زاد زاد و شاخه دانه تفكيك را بهدرختي 
پراكنش تعداد در  و پوشش پوشش و درصد تاج تاج

خاطرنشان كردند كه  آنها. كردندبررسي  قطري هاي طبقه
 كردهحركت شدن  سمت فاز مسن به) از نظر روند توالي(توده 

توجه به منحني نرمال  هاي مديريتي را با انجام دخالت و
توده همسال ارزيابي شد كه  رو پيشدر تحقيق . الزم دانستند

اما باتوجه به وضعيت . نيز داشت مطلوبي نسبت بهوضعيت 
سالمت درختان نياز به حمايت و تقويت تجديدحيات 

 تحقيقدر . منظور تضمين آينده توده ضروري است به
بررسي  در) 2010(و همكاران  Ravanbakhsh ،ديگري
كزي شيرخشت اوشان در البرز مر - گاه جنگلي ارس ذخيره

، بندي و آماربرداري نواري براساس روش آماربرداري مونه
. ارزيابي كردندم ظناهمسال نامناين توده را داراي ساختار 

 هگون هفتدهي به  با رتبه را شادابي و سالمت تودههمچنين 
بررسي  رو پيش اما در تحقيق ،دادنداصلي موردبررسي قرار 

براي  مقدرمسل. شددهي انجام  صورت كلي و بدون رتبه به
بندي سالمت و كددهي به  طبقه ،ريزي جنگلشناسي برنامه
در تحقيق حاضر افزايش . ها ضرورت خواهد داشت گونه

 دهنده زادآوري قطري پايين نشان هاي هفراواني در طبق

احتمال زياد وضعيت                                              مناسب است كه درصورت ادامه قرق به
   . منحني پراكنش قطري را تغيير خواهد داد
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Abstract 

In this study, vegetative, climate, geology and soil properties of a Caucasian wingnut 
(Pterocarya Fraxiinfolia (Lam.) spach.) forest reserve in Dareh-shahr of Ilam Province were 
investigated.  The Emberje method showed semi-humid climate. Soil texture was loam to 
loamy-sand, and the soil was shown to be alkaline ranging from neutral to slightly alkalin. A 
full callipering of the entire study site showed that the stand is composed of Fraxinus 

rotundifolia and Pterocaria fraxinifolia, accompanied by Wych elm and Caucasian Hackberry.  
All trees were seedling-initiated with the mean DBH, height and crown area of 64.3 cm, 13.8 m 
and 89.7 m2, respectively. The forest reserve was consisted of 53.8 % healthy, 38 % fractioned 
or crown-dried and 8.3 % dead trees. Most healthy trees were Hackberry, whereas the Ash trees 
were the least. The elm and wingnut mostly regenerated in basal shoot and coppice forms, while 
hackberry trees mostly produced seedlings. Despite the relatively small area, the forest reserve 
includes large trees, proper soil with enough organic matter which makes it of major ecological 
value to be more investigated. Provided with enough control and preservation, the regeneration 
and further growth of trees will be guaranteed, which in turn ensures the sustainability of this 
forest reserve. 
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