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 چكيده
ي در استان فارس بر روي نقشه توپوگراف).Quercus brantii Lindl(ا منطقه پراكنش گونه بلوط ايرانيدر اين تحقيق ابتد

شد سپسو گرديد مشخص و 2000تا 1500،1500تا 1000در سه دامنه ارتفاعي. دامنه ارتفاعي پراكنش بلوط ايراني تعيين
ازباال و متر 2000 تر و تكرار شكلبا توجه به متغيرهايي مانند جهات جغرافيايي، باالتر از سطح دريا و طبقات ارتفاعي زمين

، برابرسينهو كليه اطالعات موردنياز شامل نوع گونه، قطر انتخابي مشخص صورتبهمترمربعي 500قطعه نمونه52تعداد،منطقه
از،)زاد زاد يا شاخه دانه(أمبد و عرض جغرافيايي، ارتفاع وضعيت تاج، ارتفاع تنه، ارتفاع درخت، طبقه سني، تعداد جست، طول

تاو هاي همراه سطح دريا، تيپ يا جامعه جنگلي، گونه درجدرصد و در تعدادي. مخصوص ثبت گرديد هاي فرمپوشش برداشت
هاي در كليه جهتبلوط ايراني در استان فارس،آمده براساس اطالعات بدست. از قطعات نمونه نيز پروفيل خاك حفر شد

و  اسيديته. ته استگسترش يافمتر ارتفاع از سطح دريا 2550متر تا حداكثر 1050از حداقل ارتفاع هاي زمين شكلجغرافيايي
مي-و بافت خاك از نوع رسي، لومي1/8تا5/7هاي اين گونه بين رويشگاه و لومي در مهمترين عامل محدود.باشد رسي كننده

مي،هاي مورد مطالعه خاك رويشگاه و مواد آلي در باشد، در حالي بافت خاك اين گونه حضور كه رطوبت اشباع نيز عامل مهمي
را ها، دامنه اد پايهاز نظر تعد. است اما از نظر متغيرهاي رويشي،خود اختصاص دادهبههاي واقع در جهت شرق بيشترين تعداد
كم،تاج سطحو برابرسينهقطر مانند و  محدوده گسترش اين گونهدر.باشدمي شيب بيشترين مقدار مربوط به نواحي مسطح

د61/16زاد تاج هر درخت در بخش دانه سطحمتوسط 2/20 برابرسينهقطر متوسط مترمربع،71/15زادر بخش شاخهو
و تعداد جست شاخه سانتي ب متر زادهاو در شاخه1/6زاد ارتفاع متوسط درختان دانه. برآورد شده است9/5طور متوسطهزادها

مي59/5 . باشد متر

.، استان فارسبرابرسينهتاج، قطر سطحن، زمي شكلي،يبلوط ايراني، طبقات ارتفاعي، جهت جغرافيا:هاي كليدي واژه

 مقدمه
كه غير از دامنه به لحاظ شرايطبههاي شمالي البرز

و توان ترميم اكوسيستم  خاص حاكم بر منطقه قابليت

ب شرايط سخت خاطرهطبيعي وجود دارد، ساير مناطق

و وجود عوامل تخريب سادگي قابل احياءبه، اكولوژيكي

به منابع طبيعي از گذشتههاي عرصه.دنيستن هاي دور

و گذشتبا.اند برداري شده مختلف بهره روشهاي زمان

و فرآورده هاي جنگلي، محدود شدن منابع توليد چوب

و برنامه و ريزي توسط مديران، لزوم توجه كارشناسان
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و در كنار آن شناخت اوليه رويشگاه هاي موجود محققان

.دارد ها قرار در رأس فعاليت

هاي مختلف بلوط در اروپا هاي گونه رويشگاه موردرد

و اطالعاتي منتشر شده است .و ايران مطالعاتي انجام

و غربي دو گونه مهمترين بلوط هاي اروپاي مركزي

Quercus petraea وQ. robur هستند كه از نظر

و خصوصيات رشدي شباهت به رويشگاهي هاي زيادي

؛1363مهاجر، مروي( بلندمازو در شمال ايران دارند

Leibundgut, 1984; Aas & Riedmiller, 1993(.از

يايها بلوط و در جنوب ي كه در مناطق خشكتر اروپا

و آسياي ميصجنوب شرق اروپا توان غير گسترش دارند

Q. pubescens وQ. cerris نام برد كه خاستگاه آنهارا

كم مديترانه مناطق نيمه و آهكيعم اي خشك با خاكهاي ق

 ).Aas & Riedmiller, 1993(است

جنگلهاي در بلوط هاي مختلف در رابطه با گونه

در تحقيقي.ه استشدزاگرس مطالعات متعددي انجام 

 Q. infectoria( تحت عنوان نياز رويشگاهي دارمازو

Oliv.(با در استان لرستان مشخص شد كه اين گونه

و در يالها داردحضورها بيشترين تعداد در هكتار در دامنه

همچنين از نظر،اين مقدار به كمترين حد رسيده است

و برابرسينهقطر  و ارتفاع بيشترين مقادير مربوط به دامنه

و ثاقب مهدي(ها بوده است كمترين آن در دره طالبي، فر

1385.(

) Q. libanii(ول بررسي نياز رويشگاهي گونه وي

و شمال نشان داد كه اين گونه در جهات شرقي شرقي

و حضور آنها در دره ها اندك ولي با ابعاد گسترش يافته

و همكاران،(بزرگتر همراه است  ).1384معروفي

Browicz (1982) و ضمن مطالعه گسترشگاه درختان

 هاي جنوب غرب آسيا، گونه بلوط ايراني درختچه

)Q. brantii Lindl. ( تا8را درختي كوتاه با ارتفاع بين

آن 10 و منطقه گسترش را در ناحيه متر معرفي كرده

در-ايران و در ايران و عراق و از آناتولي تا سوريه توراني

.تا فارس اعالم نموده استاز آذربايجان كوه زاگرس رشته

بررسي نياز رويشگاهي بلوط ايراني در زاگرس مركزي

جه نورپسندينشان داد كه اين گونه با سرشت  ت خود در

غربي با وضعيت مطلوبتري مستقر شده جغرافيايي جنوب

هاي جنوبي از خود را در دره برابرسينهو بيشترين قطر 

و حد ارتفاعي  از باالتر متر 2000تا 1800نشان داده

بررسي خاك رويشگاه.است سطح دريا را اشغال نموده

 بينبيانگر اين مسئله است كه تنها در همين مطالعهبلوط 

و عميق با ساير اي شرقي در خاكه دره هاي سطحي

هدايت از نظري دار هاي زمين اختالف معنيشكل

خاك، بين ) pH( اسيديته در مورد.وجود دارد الكتريكي

هاي جهت غربي اختالف درهوجهت شرقيباهاي دره

و همكاران،(وجود دارديدار معني ).1385طالبي

گونه غالب).Quercus brantii Lindl(بلوط ايراني

برداري باشد كه در اثر بهره جنگلهاي بلوط استان فارس مي

و اغلب به شكل توده زاد هاي شاخه غيرمجاز تخريب شده

ميتُ ،ها تنها عامل باقي ماندن اين توده.شود نك ديده

و.باشدميدهي آنها زياد جست قدرت عدم توجه

درها اصولي بر تودهغير مديريت   سببتاناس ايني بلوط

و كيفي آنها شده در درازمدت حذف اينكهكاهش كمي

ارائه منظوربه.هاي با ارزش را در پي خواهد داشت توده

و توسعه برايراهكارهاي مناسب  جنگلهاي بلوط حفظ

اين نياز به اطالعات رويشگاهي ايراني در استان فارس

.پرداخته شده استآنبه در اين تحقيق كه باشدميگونه 

ياتصهدف اصلي اين بررسي، مشخص نمودن خصو

و ارائه  و برخيرويشگاهي اين گونه خصوصيات كمي

.باشدميي مختلف استان فارسها رويشگاهكيفي آن در 

و روشها  مواد
و پراكنش گونه بلوط ايراني در اقليمي،ييموقعيت جغرافيا

 استان فارس

ازيستان فارس با مساحتا ر در ميليون هكتا4/12 بيش

و در مختصات جغرافيايي و50نيمه جنوبي كشور درجه

تا 42 و55دقيقه و36درجه درجه27دقيقه طول شرقي
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تا2و و31دقيقه دقيقه عرض شمالي واقع43درجه

سه،گانه در ايران از مجموع نواحي رويشي پنج.شده است

و خليج-ناحيه رويشي زاگرس، ايران و فارس توراني

د در.ابل تشخيص استقاستان اينر عماني و هوا آب

و شمال استان فارس سمت جنوببهغربي از سمت شمال

بو جنوب كه.نمايدميشدت تغييرهشرقي نواحي

رويشگاه بلوط ايراني در آن قرار گرفته از نظر اقليمي 

در بندي طبقهبراساس  و دومارتن اقليم مرطوب سرد

اس نيمه اين گونه از ادامه.تمرطوب گرم قرار گرفته

بويراحمد در منطقهو هاي بلوط استان كهگيلويه جنگل

درتاو ممسني وارد استان شده روستاي چنارسوخته

محدوده شهرستان فيروزآباد ادامه دارد كه پراكنش آن در 

.نشان داده شده است1شكل 

د-1شكل ر استان فارسپراكنش گونه بلوط ايراني

 روش تحقيق
عمده بلوط ايراني براساس مطالعات هاي رويشگاهابتدا

سپس.شدو نقشه پراكنش آن تهيه موجود شناسايي

و حداكثر دامنه ارتفاعي پراكنش گونه مذكور حداقل

و عرض) پراكنش عمودي( و دامنه گسترش از نظر طول

و براساس) پراكنش افقي(ييجغرافيا يهاشكلمشخص

و مسطح دره، يال،( مختلف زمين و جهات) دامنه

و جنوبي، شمالي،(ي گسترش گونهيجغرافيا غربي

شد)شرقي به.، تعداد نمونه قابل برداشت تعيين با توجه

و دامنه شكل جغرافيايي،جهت  ارتفاعي پراكنش زمين
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مربعي به شكل دايره متر 500 قطعه نمونه52گونه، تعداد

و و درختچه گونه يي مانندها مشخصه پياده اي هاي درختي

قطر تاجو برابرسينهقطر مبدأ درختان موجود، تفكيك به

و تا  درختان واقع در قطعات نمونه، ارتفاع كل، طول تنه

برداشت) برآورد سن درخت(حد امكان سن درخت 

نحوه انتخاب قطعات نمونه در حالتهاي تركيبي به.شدند

تكرار وجود داشته باشد4شكلي بود كه در هر حالت 

).13×4=52نمونه(

كل انجام مطالعات خاك براي شناسي از مجموع تعداد

طوري عمل شد كه از هر يك از حاالت قطعات نمونه،

و تكرار شكل جهت، ارتفاع،(تركيبي  يك) زمين حداقل

و18عدادتدر نتيجه. پروفيل تهيه شود پروفيل حفر شد

و عمق افق شدتا خاك ها اطالعات.سنگ مادري تعيين

و نتايج آزمايش هر يك از  برداشت شده از قطعات نمونه

شامل درصد شن، الي، رس، درصد رطوبت(ها پروفيل

درصد كربن آلي، فسفر،، اسيديتهاشباع، هدايت الكتريكي، 

و نسبت جذب سديم در) پتاسيم، ظرفيت تبادل كاتيوني

و آمار توصيفي Spssو Minitabهاي آماري افزار نرم وارد

شد داده PCAو آزمون  .ها انجام

 نتايج
 هاي درختي موجود گونه

،همراه بلوطبهطور كلي در كل مناطق مورد بررسيهب

گونه درختي با تعداد كمي ديده شد كه مهمترين آنها7

 Acer( كيكم،)Pistacia atlantica( شامل بنه

monspessulanom ( و بادامك)Amygdalus scoparia (

. باشند مي

 هاي مختلف بلوط ايراني وضعيت خاك رويشگاه

هاي مهم ويژگي نظراز هاي خاك مطالعه بر روي نمونه

كه خاك ارائه1طور خالصه در جدولبهشناسي انجام شد

به،براساس نتايج آزمايش خاك.شده است با توجه

در، كوهستاني بودن مناطق مورد مطالعه وجود شوري

يمرخ خاك مورد انتظار نيست از اين رو هدايتن

از الكتريكي تمام نمونه و عمقي خاكها كمتر هاي سطحي

از2 نسبت جذب. باشدمي 1ds/mو اكثريت آنها كمتر

در تمام. سديم نشان از قليائيت يا سديمي بودن خاك دارد

از نمونه مي2هاي خاك ميزان آن كمتر و نشان دهد بوده

و قليائيتيك كه هيچ  زياداز خاكها مشكل سديمي بودن

هاي نمونه اسيديته،با توجه به آهكي بودن خاكها.ندارند

.نوسان بوددر1/8تا5/7خاك در تمامي موارد بين 

و درصد رطوبت اشباع هماهنگي قابل بين بافت خاك

كهبه. قبولي وجود دارد بافت خاك مناطق مورد نحوي

ي بلوط ايراني از حالت سنگينها رويشگاهمطالعه در 

مي-رسي تا لومي و لومي ديده در يك مورد؛شود رسي

-سيلتيخاك بافت،در منطقه مسطح با ارتفاع متوسط

مقدار كربن آلي خاكهاي مورد بررسي در اليه. بودلومي

بهيسطحي در تمام از موارد تا1جز يك مورد، درصد

ميزان كربن آلي بيشترين. نوسان داشتدرصد5بيش از 

و بعكس  در اكثر حاالت منطبق با بيشترين ميزان فسفر

كمترين مقادير كربن آلي نيز متناظر با كمترين ميزان فسفر 

و نيمه.بود به در خاكهاي مناطق خشك خشك با توجه

ب و ازهعدم شستشوي خاكها دليل حضور كانيهاي سرشار

و انتظار پتاسيم، مقدار آن براي رشد گياه كافي بوده 

.رود كمبودي در اين خاكها نمي
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 هاي خاك آزمايش نمونه نتايج-1جدول

 موقعيت
 قطعه نمونه

 اليه خاك
) متر سانتي(

 شن
)درصد(

 الي
)درصد(

 رس
)درصد(

بافت
 خاك

)*(

درصد
رطوبت
اشباع

هدايت
 الكتريكي

)ds/m(

واكنش
 خاك

)pH(

 كربن آلي
)درصد(

فسفر قابل
 استفاده

)mg/kg(

 پتاسيم
)درصد(

ظرفيت تبادل
 كاتيوني

)Meq/100g(

نسبت
جذب
سديم

يال شمالي ارتفاع
متر2000باالي

0-151637/646/4C640/887/62/061251210/19
15-90163450C690/637/70/7302200/50/28

 يال جنوبي ارتفاع
 متر 2000باالي

0-1221/44335/6CL 750/897/75/684078851/50/16
12-602436/538/5CL482/17/60/424195571/91
60-11023/23442/8C670/827/80/492228210/38

ارتفاعيدره غرب
متر2000باالي

0-12 3234/4 33/6 CL 49 0/68 7/8 2/58 40512 240/18 

يدره جنوب
باالي ارتفاع

متر2000

0-23163450C690/947/62/411450000/18

23-90 14/2 35/8 50C73 0/66 7/6 0/65 2254 0/5 0/44 

دره شمالي ارتفاع
متر1500كمتر

0-20 35/6 45/4 19L55 1/18 7/7 3/56 401100 400/43 

دره جنوبي
ارتفاع كمتر

متر1500

0-102528/646/4C670/847/91/03433223/50/32

10-35 42/8 4017/2 L63 1/09 7/7 5/25 22512 33/5 0/2 

دامنه شمالي
كمتر ارتفاع
متر1500

0-152534/240/8C580/847/90/49220022/50/4
15-3521/435/842/8C650/697/90/49227021/50/27
35-9026/832/440/8C560/67/70/490228240/28

 ارتفاعيدامنه غرب
 متر 1500كمتر

0-15343828CL 430/537/70/92218848/50/19
15-552537/837/2CL 502/137/50/432194561/93
55-1055029/220/8L340/677/80/19056850/53

دامنه جنوبي
كمتر ارتفاع
متر1500

0-1539/436/224/4L500/777/72/86642441/50/19

0-30 37/6 30/6 31/8 CL 48 0/7 7/8 1/14 2288 34/5 0/53 

يال جنوبي ارتفاع
1500كمتر از

0-1041/239/819L491/227/62/231830660/50/43
10-7528/441/630CL 450/577/80/43221053/50/45

ارتفاعييال غرب
 1500ر از كمت

متر

0-1821/44533/6CL 630/567/91/14368340/21

18-45 30/4 43/2 26/4 L61 0/82 7/6 0/95 4316 22/5 0/28 

مسطح ارتفاع
 2000تا 1500

متر

0-1026/852/420/8SiL 550/67/83/0662306450/37

10-43 2550/6 24/4 SiL 56 0/48 7/8 3/14 2316 420/19 

مسطح ارتفاع
متر2000باالي

0-1544/83817/2L370/467/90/95621066/50/27
15-3544/84015/2L360/427/90/944220670/28

زيرمسطح ارتفاع
متر1500

0-1337/630/631/8CL 410/4881/552236050/50/45
13-353443/422/6L500/737/81/932306550/3

ارتفاعيدره شرق
 2000تا 1500

متر

0-2039/43822/6L591/067/63/188340460/12

20-100 3236/2 31/8 CL 53 1/1 7/7 1/1 2288 540/44 

ارتفاعييال غرب
 2000تا 1500

متر

0-837/641/620/8L570/837/83/7844847/50/16

8-23 30/4 41/6 28CL 71 0/77 7/7 6/28 46548 19/5 0/17 

دامنه شمالي
تا 1500 ارتفاع

متر2000

0-1341/245/213/6L410/498/11/58222842/50/25
13-4542/843/613/6L390/3880/770176560/23
45-9437/63824/4L420/537/90/650188490/19

ج نوبيدامنه
تا 1500ارتفاع

متر2000

0-839/445/415/2L590/937/72/43221046/50/15
8-2835/64024/4L510/687/81/44216855/50/2
28-905038/411/6L460/3680/4506470/50/23

*cمعادلClay،sمعادلSandy،Si معادلSilty وLمعادلLoam است 
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م PCAنتايج آزمون خ لفهؤيا  اك هاي اصلي

عناصر مختلف خاك در افق اول PCA نتايج آزمون

نشانگر آن است كه روند)2شكل(خاكهاي مورد بررسي 

، درصد آهك فعال)pH(، اسيديته)sand( تغييرات شن

)T.N.V(،نسبت جذب سديم)S.A.R ( در مؤلفه اول با

ن تأثير مثبت در اين بيشتري. ساير متغيرها متفاوت است

اين در حاليست كه در مؤلفه،مؤلفه مربوط به شن است

.است) silt(دوم بيشتر تأثير مربوط به الي 

مي2 شكلبا توجه به و درصد مشخص گردد كه شن

و در مؤلفه  آهك فعال تأثير مثبت در هر دو مؤلفه داشته

را بيشترين)Y(دوم  . اند خود اختصاص دادهبهمقدار

) clay(و رس ) sp(چنين درصد رطوبت اشباع هم

و در ربع  بيشترين تأثير منفي را در هر دو مؤلفه داشته

هاي هدايت الكتريكي مشخصهمقدار.ندسوم قرار دار

)EC (وضعيت. در هر دو مؤلفه كمترين مقدار است

و اثر  و طول عناصر مختلف هر كدام براساس موقعيت

.است نشان داده شده2و در شكل باز
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 بر عناصر خاك در افق اول قطعات نمونه PCA نتايج آزمون-2شكل

، وضعيت)3شكل( در افق دوم خاكهاي مورد بررسي

و تحليل چند متغيره نشانگر آن عناصر مختلف در تجزيه

شن)silt( است كه روند تغييرات الي ،)sand(،كربن آلي 

)OC(سيم، پتا )K(واكنش خاك ،)pH(درصد آهكو

بيشترين؛ها متفاوت است با ساير متغير) T.N.V(زنده 

.باشد تأثير مثبت مربوط به شن مي

مي3 با توجه به شكل گردد كه كربن آلي، مشخص

دوو)P( الي، فسفر پتاسيم داراي تأثير مثبت در هر

و در مؤلفه اول بيشترين مقدار را  ودخبهمؤلفه بوده

همچنين درصد آهك فعال، واكنش؛اند اختصاص داده

و تأثير  و شن بيشترين تأثير مثبت را در مؤلفه اول خاك

و در ربع  قرار چهارممنفي را در مؤلفه دوم داشته

و هدايت)S.A.R( نسبت جذب سديم. اند گرفته

بيشترين تأثير منفي را در هر دو مؤلفه ) EC(الكتريكي

و در ربع سو بيشترين ) clay(رس.اندم قرار گرفتهداشته

؛ بنابرايندهد تأثير را در قسمت منفي مؤلفه اول نشان مي

ميهب خاكهاي مورد بررسي، مؤلفه در افق دومكه رسد نظر

در،اول بيانگر اثر خصوصيات فيزيكي خاك است

ميآنكه مؤلفه دوم تغييرات شيميايي حالي .دكن را بيان
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 بر عناصر خاك در افق دوم قطعات نمونه PCAنتايج آزمون-3شكل

وضعيت عناصر مختلف خاك)4شكل(در افق سوم

و تحليل چندمتغيره نشانگر آن است كه روند  در تجزيه

و درصد)P(، فسفر)K(، پتاسيم)clay( تغييرات رس

متفاوت عناصردر مؤلفه اول با ساير ) sp(رطوبت اشباع

رس. است بيشترين تأثير مثبت در اين مؤلفه مربوط به

.باشد مي

مي4با توجه به شكل گردد كه كربن آلي مشخص

)OC ( اليو)silt ( را در مؤلفه دوم مثبت بيشترين تأثير

شن،)ربع دوم(اند داشته و درصد ) sand(در حالي كه

بوده داراي اثر منفي در هر دو مؤلفه) T.N.V(آهك فعال

 هدايت الكتريكي. اندو در ربع سوم نمودار جاي گرفته

)EC(و فسفر در ربع چهارم قرار .دارند، رس
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 بر عناصر خاك در افق سوم قطعات نمونه PCAنتايج آزمون-4شكل



و صنو  3397شمارة18بر ايران جلد فصلنامة تحقيقات جنگل

First Component

Se
co

nd
Co

m
po

ne
nt

43210-1-2-3-4

3

2

1

0

-1

-2

-3

p40

p39

p33
p29

p28

p27

p26

p25

p24

p22

p19

p18

p13
p10

p9

p3

p7

p6

p1

و تحليل مؤلفه  در قطعات نمونه) PCA(هاي اصلي تجزيه

 مورد بررسي

در طورانهم نشان داده شده در تعيين5شكل كه

نسبت) در ارتباط با اليه اول خاك( قطعات نمونهجايگاه 

و شرايط به محور و دوم كه معرف هر دو مؤلفه هاي اول

كه در افق اول است مشخص،دنباش رويشي متفاوت مي

و) 2000تا 1500دامنه غربي ارتفاع(27 قطعات نمونه

در يك گروه)2000تا 1500 با ارتفاعدامنه شمالي( 39

با گرفتهقرار)سمت مثبت هر دو محور( و ارتباط بيشتري

و درصد آهك فعال نشان مي قطعات.)2شكل(دهند شن

ازيال جنوبي ارتفاع(3 نمونه دره(9و)متر 2000 بيش

با سمت مثبت مؤلفه)متر 1500با ارتفاع كمتر از شمالي 

فه اول يعني با درصد كربن آلي،و سمت منفي مؤلدوم 

و هدايت الكتريكي  ارتباط بيشتري نشان)2شكل(پتاسيم

ازارتفاع با يال شمالي(1 قطعات نمونه. دهند مي  بيش

ازارتفاع با دره جنوبي(7و) متر 2000 )متر 2000 بيش

ميزان رس ارتباط نشان با يعني با سمت منفي هر دو مؤلفه

تا 1500ارتفاع با دره شمالي(28هقطعات نمون.دهند مي

)متر 1500با ارتفاع كمتر از دامنه غربي(18،)متر 2000

در ربع) متر 1500ارتفاع كمتر از با يال جنوبي(22و

و نسبت جذب سديم  و با واكنش خاك چهارم قرار گرفته

.دهند ارتباط بيشتري نشان مي

ات قطعنيز در ربع اول)6شكل(در افق دوم خاك

10و) متر 2000تا 1500يال غربي با ارتفاع(33 نمونه

ازارتفاعبا دره جنوبي( فسفر،با پتاسيم) متر 2000 بيش

و  ازمسطح(26 قطعه نمونهو كربن آلي ) متر 2000 بيش

يال(1 قطعات نمونه. دهند با حضور الي ارتباط نشان مي

ازشمالي با ارتفاع  با(7و) متر 2000 بيش دره جنوبي

ازارتفاع  در ربع دوم با مقدار رس مرتبط) متر 2000 بيش

يال جنوبي با ارتفاع(3 قطعات نمونهدر ربع سوم. هستند

از(18و) متر 2000 بيش از دامنه غربي با ارتفاع كمتر

مي) متر 1500 . دهند با نسبت جذب سديم ارتباط نشان

 2000تا 1500غربي با ارتفاع دامنه(27 قطعات نمونه

در) متر 2000تا 1500دامنه شمالي با ارتفاع(39و) متر

و واكنش خاك ارتباط نشان مي دهند ربع چهارم با شن

).6شكل(

 در افق اول خاك قطعات نمونه PCAنتايج آزمون-5شكل
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 در افق دوم خاك قطعات نمونه PCA نتايج آزمون-6شكل

در به  بيشتردليل عمق كم خاك در قطعات نمونه،

وفيل دارايپر5و تنها ها افق سوم وجود نداشت پروفيل

مي7با توجه به شكل. افق سوم بودند كه مشخص شود

در.ي در ربع اول قرار نداردا قطعه نمونهدر افق سوم هيچ 

تا 1500ارتفاع با منه جنوبيدا(40 قطعه نمونهربع دوم

دامنه شمالي(39 قطعه نمونهوبا واكنش خاك) متر 2000

الي ارتباط نشان حضوربا) متر 2000تا 1500ارتفاع با 

با يال جنوبي(3قطعه نمونه در ربع چهارم.دهند مي

ازارتفاع  رس) متر 2000 بيش دامنه(13 قطعه نمونهوبا

ابا شمالي  فسفر ارتباط نشانبا) متر 1500ز ارتفاع كمتر

).7شكل( دهند مي

First Component

Se
co

nd
Co

m
po

ne
nt

3210-1-2-3

2

1

0

-1

-2

-3

p40

p39

p18

p13

p3

 

 در افق سوم خاك قطعات نمونه PCA نتايج آزمون-7شكل
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 خصوصيات كمي در مناطق مورد مطالعه

و شكلبا توجه به خالصه نتايج هاي مختلف زمين

سطحاز مختلف هاي جغرافيايي در ارتفاع هاي جهت

بر اين اساس.نشان داده شده است2درياي در جدول 

درختان بلوط در دامنه غربي داراي بيشترين ميانگين 

و در دره غربي داراي بيشترين ميانگين ارتفاع تاج پوشش

.باشند مي

و جهت جغرافيايي بر صفات كمي شكلميانگين اثر متقابل-2 جدول  زمين

شكل

 زمين

جهت

 جغرافيايي

ابرسينهبرقطر

)متر سانتي(

ارتفاع درخت

)متر(

ارتفاع تنه

)متر(

پوششتاجسطح

)مترمربع(

تعداد

 جست

زادشاخه

)درصد(

زاددانه

)درصد(

 يال

2/1197/447/12/1842/95/705/29شمالي

6/934/591/124/1335/52/928/7جنوبي

8/856/435/144/1252/65/775/22شرقي

6/103/578/126/1259/43/827/17غربي

 دره

5/1277/580/141/1586/69/861/13شمالي

3/1222/667/165/1864/5750/25جنوبي

7/1395/566/134/1993/45/825/17شرقي

1/1829/682/143/1696/3760/24غربي

 دامنه

6/1173/577/151/1365/49/811/18شمالي

3/14667/125/1577/42/908/9جنوبي

3/1078/559/117/1289/77/513/48شرقي

5/1151/542/133/2032/7920/8غربي

 بر خصوصيات بلوط ايرانيشرايط محتلف رويشي اثر

و تحليل اثرات  هايو جهت شكلنتايج تجزيه

اني در هاي رويشي بلوط ايري بر مشخصهيمختلف جغرافيا

نشان داده شده است كه براساس آن اثر4و3 هايولجد

و برابرسينهقطر تاج، سطحهاي زمين بر مشخصه شكل

در1ارتفاع درختان در سطح و براي ارتفاع تنه درصد

مي درصد معني5سطح  اثر جهت).3جدول(باشد دار

درصد1ي تنها بر ارتفاع تنه درختان در سطحيجغرافيا

و بر مشخصه دار معني تاج سطحو برابرسينهقطر هاي بوده

مي درصد معني5فقط در سطح  ).4جدول(باشد دار
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بر شكلتجزيه واريانس اثر-3 جدول  هاي مختلف بلوط ايراني مشخصهزمين

Fآمارهميانگين مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمتغيرهاي مورد ارزيابي

 تعداد جست
9/403644/13ns572/0هابين گروه
7/9629404836/23هاداخل گروه
7/9670407مجموع

 تاج سطح
7/6**3/478631595هابين گروه
5/118152497239هاداخل گروه
8/122938500مجموع

برابرسينهقطر
5/15**25193840هابين گروه
2671349254هاداخل گروه
29232495مجموع

 ارتفاع كل
7/18**112337هابين گروه
9974972هاداخل گروه
1109500مجموع

 ارتفاع تنه
3*8/136/0هابين گروه
99497199/0هاداخل گروه
8/100500مجموع

 دار نيست معنيnsو%1دار در سطح معني **،%5دار در سطح معني*

برأتتجزيه واريانس-4جدول  هاي رويشي بلوط مشخصهثير جهت جغرافيايي

Fآمارهميانگين مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمتغيرهاي مورد ارزيابي

 تعداد جست
323/23774/0ns130/0هابين گروه
736/57797956/5هاداخل گروه
059/580100مجموع

 تاج سطح
4*8393280هابين گروه
926/1014376هاداخل گروه
765/11146مجموع

برابرسينهقطر
3*569/53856/1هابين گروه
208/99142699هاداخل گروه
777/104145مجموع

 ارتفاع كل
130ns3هابين گروه
131420هاداخل گروه
13145مجموع

 ارتفاع تنه
4**1836هابين گروه
2271432هاداخل گروه
246146مجموع

 دار نيست معنيnsو%1دار در سطح معني **،%5دار در سطح معني*
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 بحث
در)Quercus brantii(گسترشگاه گونه بلوط ايراني

و مرز استان فارس از شمال استانهايباآنغرب استان

و بويراحمد شروع شده و كهگيلويه تاو خوزستان

روستاي چنارسوخته از توابع شهرستان فيروزآباد ادامه

مكه ابدي مي  Browicz (1982) اظهاراتيدؤاين مورد

دبه اين گونه معموالً. است و ر صورت خالص ظاهر شده

بادامك تشكيل تيپو بنه مانندهايي برخي مناطق با گونه

ازاز. دهد مي  نظر پراكنش ارتفاعي گونه بلوط ايراني

تا 900حداقل ارتفاع از سطح دريا باالتر متر 2400متر

اكولوژيكي اين گونه نرمشگسترش دارد كه نشانگر 

ويدامنه پراكنش ارتفاعي.باشد مي )Q. libani(ول گونه

متر از سطح دريا اعالم شده 2050تا 1400،ر كردستاند

حد)1373(فتاحي ). 1384،و همكاران معروفي(است 

راينها علت. متر عنوان كرده است 1850ي پراكنش آن

 دليلبه ين بودن حد ارتفاع نهايي در كردستان احتماالًيپا

وفر مهدي. باالتر بودن عرض جغرافيائي منطقه است

در بررسي نياز رويشگاهي دارمازو) 1385( طالبي ثاقب

)Q. infectoria ( 2200تا 1250محدوده ارتفاعي آن را 

.اند عنوان كردهباالتر از سطح دريا متر

حيات توانايي يك اكوسيستم جنگلي در ايجاد تجديد

آن گونه و نوع و تركيب يكي از عوامل مهمهاهاي موجود

و تعيين آنيا كننده در سير تكاملي شماربهقهقرايي

مي. آيد مي دهد كه اكوسيستم تحقيقات گذشته نشان

جنگلي زاگرس از نظر تجديد حيات طبيعي سير قهقرايي 

و همكاران،(كند را طي مي ،از نظر مبدأ). 1382جهانبازي

و هاي شاخه به شكل توده اغلبي موجودها پايه و دانهزاد

 شديددليل دخالتهايبه كه اين امر اند ظاهر شده زاد شاخه

مي گذشته در اين توده در ساير تحقيقات انجامكهباشد ها

و همكاران؛به آن اشاره شده استنيز شده  ازجمله طالبي

بختياري به عددو در جنگلهاي استان چهارمحال) 1385(

. اند زاد اشاره كرده شاخه هاي پايه درصد2/84تا6/78

و دام به و عدم وجود در غالب عرصهدليل حضور انسان ها

زاد بسيار صورت دانهبهزادآوري طبيعي، شرايط مناسب

و تقر ق در هيچاًيبناچيز بوده طعات نمونه مشاهده كدام از

و همكاران،(ها نگرديد؛ نتايج ساير بررسي ؛1385 طالبي

و ثاقب مهدي اين موضوع را تأييد نيز) 1385بي، طال فر

. كند مي

و اساس نتايجبر در تجزيه 52 تحليل اطالعات آماري

اصله بلوط شمارش 501دقطعه نمونه برداشت شده، تعدا

و مابقي دانه اصله آن شاخه 400شده كه تعداد  زاد زاد

در. باشند مي صورتبهقطعات نمونه بيشتربلوط ايراني

و در تعداد كمي از قطعات  نمونه خالص ظاهر شده

و بنه، زالزا مانندييها گونه لك، كيكم، ون، شن، بادامك

 سطح.اند هاي همراه ظاهر شده عنوان گونه كلخونگ به

در61/16ها زاد متوسط تاج هر درخت در دانه و

در برابرسينهقطر متوسط،مربعمتر71/15ها زاد شاخه

و ارتفاع سانتي4/10ها زادو در شاخه2/20ها زاد دانه متر

متر59/5ها زاد در شاخهو1/6زاد متوسط درختان دانه

ب زاد ارتفاع تنه در دانه. باشد مي و79/1طور متوسطهها متر

مي67/1ها زاد در شاخه .باشد متر

از مختلف هاي متغيرهاي كمي مورد ارزيابي در ارتفاع

هاي متفاوتي را از خود نشان سطح درياي، ميانگين

در طوريهب،اند داده خت در كه از نظر ميانگين تعداد

اصله در قطعه نمونه13متر با تعداد 1500ارتفاع كمتر از 

و اين در حاليست  بيشترين حضور بلوط را شاهد هستيم

متر 2000تا 1500كه تعداد آنها در ارتفاع از سطح درياي 

ازو باال  سطحاز نظر. متر تقريباً مشابه است 2000 تر

در8/16پوشش بيشترين با مقدار تاج ارتفاع مترمربع

ازباال از 2000 تر و كمترين در ارتفاع كمتر متر 1500متر

مي به از برابرسينهقطر. خورد چشم نيز در ارتفاع كمتر

مي 1500 . باشد متر در مقايسه با ساير ارتفاعات بيشتر

بيشترين تعداد درخت،آمده اساس نتايج بدستبر

و اصله در قطعه نمون11ها با تعداد متوسط در دامنه ه

به4كمترين تعداد با ميمنطقه اصله مربوط .باشد مسطح
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دركهي بلوط بوده دليل ماهيت نورپسندبههم اين امر

و همكارانيها بررسي  ساير محققان ازجمله معروفي

و همكارانو) 1384( آن) 1385( طالبي و اشاره شده به

ب .باشدمي خوردگي بيشتر در مناطق مسطح دليل دستههم

درمتر6/33تاج با ميانگين سطحن تريبيش منطقه مربع

و كمترين آن گيري اندازهمترمربع در دامنه8/13با مسطح

در.شد مسطح منطقه ميانگين بيشترين ارتفاع كل درخت

با3/7با  و كمترين ارتفاع كل در دامنه  متر1/5متر

و دليل اين امر وضعيت مناسب خاك. مشاهده شده است

ميشرايط رويش البته در ساير.باشدي در مناطق مسطح

و همكاران،(مطالعات انجام شده  و؛1384معروفي طالبي

ها درختان بلوط در درهبيشترين ارتفاع)1385همكاران، 

؛عنوان شده كه دليل آن نورپسندي بلوط ذكر شده است

دليل اختالف نتيجه اين تحقيق با ساير تحقيقات انجام

ح قابل بررسي در وجود مناطق مسط شده در زاگرس عدم

.باشد ساير استانها مي

در،اساس نتايج بدست آمدهبر بيشترين تعداد درخت

و كمترين13جهت جنوبي با متوسط  اصله در قطعه نمونه

ميبهاصله مربوط8با  حداكثر ميانگين.باشد جهت شرق

در سانتي4/13 برابرسينهقطر  و كمترين متر آنجهت شرق

شد سانتي6/10دارمق به حداكثر. متر در جهت جنوب ديده

و8/5با ميانگين ارتفاع درخت متر مربوط به جهت شرق

باحداقل  مي4/5 آن . باشد متر مربوط به جهت شمال

در5/16تاج با ميانگين سطحهمچنين بيشترين  مترمربع

و كمترين آن با مترمربع در جهت3/14جهت شمال

وجود رطوبت به با توجه.غرب مشاهده شده است

و امكان توسعه تاج درختان ،مناسب در جهت شمال

شدترين ميانگين تاج در اين جهتيشب .مشاهده

و متغيرهاي مورد ارز يابي از دو جنبه عوارض زمين

و اثرات متقابل اين دو عامل بر هر يك جه ت جغرافيايي

ميبهاز متغيرها :دنباش شرح زير قابل تفسير

در يادشدهن تعداد درخت با توجه به دو عامل بيشتري

به سطحميانگين حداكثر،يال رو به غرب تاج در دامنه رو

1/18مقداربه برابرسينهميانگين حداكثر قطر،غرب

در،متر در دره رو به غرب سانتي بيشترين مقدار ارتفاع تنه

و بيشترين ميانگين ارتفاع كل در دره91/1يال جنوبي  متر

اين موضوع.متر مشاهده شده است29/6مقداربه غرب

و همكاران،(ها در ساير بررسي و؛1385طالبي معروفي

آن) 1384ن، همكارا و علت تغذيه آبي مناسب تأييد شده

ميو رقابت درختان براي كسب نور در دره نتايج.باشد ها

و جهت بر جغرافيايي مختلف هاي كلي از اثر عوارض

كه مشخصات رويشي گونه بلوط ايراني نشانگر آن است

و  اما، مختلف مستقر شده هاي جهتاين گونه در عوارض

و كيفي در جهت غربي بهترين  از نظر مشخصات كمي

ميوضعيت را  .شود مشاهده

و حياتي براي گياهان، نقش خاك به عنوان عاملي مهم

و استقرار گونه كننده تعيين هاي جنگلي ايفاء اي در حضور

و تحليل مؤلفه. كند مي هاي اصلي خاك نتايج تجزيه

رويشگاه بلوط ايراني نشانگر آن است كه در افق اول 

، الي، درصد رطوبت خاك بيشترين تأثير مربوط به شن

و كمترين تأثير اشباع بهو درصد آهك فعال  مربوط

،در افق دوم خاك).2شكل( باشد هدايت الكتريكي مي

، فسفر، پتاسيم، اسيديتهالي، شن، به بيشترين تأثير مربوط

و رس بهو كمترين تأثير درصد رطوبت هدايت مربوط

و سديم قابل جذب مي در افق.)3شكل( باشد الكتريكي

درصد سوم بيشترين تأثير مربوط به رس، فسفر، پتاسيم،

و كمترين تأثير رطوبت اشباع،  و درصد آهك فعال شن

مي مربوط به ).4شكل(شدبا هدايت الكتريكي

دهنده هاي مختلف خاك نشان در افقهانتايج آزمايش

8تا5/7ها بين خاك در تمامي نمونه اسيديته آن است كه

اين دو عامل در است، بنابراينو شوري ناچيز بوده

كننده مطرح عنوان عامل محدودبهپراكنش گونه بلوط 

و ميزان مواد آلي،باشند نمي ان عوامل عنوبه خاك اما بافت

 قطعات نمونهبررسي جايگاه.هستند مطرحكننده محدود



و صنو  3403شمارة18بر ايران جلد فصلنامة تحقيقات جنگل

و تكرار ارتباط هاي بينو ارتباط آنها با عناصر خاك

مي قطعات نمونه دهد كه حضورو عناصر خاك نشان

و يعني دامنه(39و27 قطعات نمونهبلوط در  هاي شمالي

و درصد)غربي در ارتفاعات مياني ارتباط مشخصي با شن

درآ و و(7و1 قطعات نمونههك فعال يعني يال شمالي

رس)دره جنوبي در ارتفاعات باال ارتباط مشخصي با

توان بيان نمود كه خصوصيات فيزيكيمي بنابراين. دارد

در،و درصد رطوبت اشباع) بافت خاك( تأثير زيادي

.هاي بلوط ايراني در استان فارس داشته است رويشگاه

بلوط ايراني در استان گونه رويشگاهي در مجموع نياز

با فارس، شباهت  هايي گونهها رويشگاههاي زيادي

Q. pubescencs وQ. cerris كم و در خاكهاي عمق

و آهكي  و جنوب نوبجنوب،جخشك غرب اروپا شرق

) Aas & Riedmiller, 1993(اي مديترانه در اقليم نيمه

در Q. pubescencsآشيان اكولوژيك.دهد نشان مي

و در خاكهاي قليا و خشك گزارش شدهيجنوب اروپا ي

بهاست و گسترش طوري كه عوامل محدود، كننده رشد

و حساس بودن اين گونه، به آن نسبت گرمادوست بودن

و يخبندان است از طرفي اين گونه نيز مانند بلوط. سرما

ايراني بيش از جنبه اقتصادي توليد چوب، از نظر 

و حفاظت خاك مهم است زيست ارزشهاي  محيطي

)Anon., 1993.( 
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Abstract 
 
Tree species distribution in different ecological zones depends on their ecological demands including the 
physical and chemical properties of soils as well as different aspects and altitudes. In this research, 
several ecological characteristics of Quercus brantii were studied. This species is distributed in three 
altitudes of:1000-1500,1500-2000 and higher than 2000 m.a.s.l. Fifty two site samples, each covering 
500m2, were selected in the basis of several parameters including aspect, land form and elevation classes. 
Different variables such as species, diameter at breast height (dbh), tree height, trunk height, crown cover, 
origin (standard or coppice), age class, number of sprouts, accompanying species and forest type were 
measured or recorded in each sample plot. Moreover, a soil profile was dug in each sample plot. Results 
showed that natural distribution of Quercus brantii varies from 1050 to 2550 m.a.s.l in all land forms. 
The pH of the studied sites varied between 7.5 and 8.1, and the soil texture varied from clay, clay- loam 
to loam. The most important limiting factors in the soil of the studied area were the texture and organic 
matter, whereas the soil moisture was an important factor for the presence of this species. The eastern 
slopes had the highest density, while the flat area showed the highest crown cover and dbh. The average 
crown area of each tree in seed origin and coppice origin plots were 16.61 m2 and 15.71m2, respectively. 
The mean dbh was 20.2cm and the average number of sprouts per tree was 5.9. The mean total tree height 
was 6.1m in seed origin and 5.59m in the coppice origin plots.  
 
Key words: Quercus brantii, elevation, aspect, land form, crown cover, dbh, Fars province. 


