
و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات-علمي فصلنامة  جنگل

) 1389(،253-264، صفحة2 شمارة18جلد

و كيفيبررسي اُگاه ذخيره كمي  در البرز مركزي اوشان شيرخشت-رسجنگلي

3و محسن نورزاد مقدم2محمدرضا مروي مهاجر،*1هومن روانبخش

د-*1  h.ravanbakhsh@gmail.com: پست الكترونيك.دانشگاه تهران،طبيعي دانشكده منابع،يدارگلجنانشجوي دكتراي نويسنده مسئول،

.دانشگاه تهران،طبيعي نشكده منابعدا،استاد-2

.داري ارشناس ارشد جنگلك-3

14/6/88: تاريخ پذيرش5/12/87: تاريخ دريافت

 چكيده
اُ ذخيره در-رسگاه جنگلي توراني است-هاي جنگلي ناحيه رويشي ايران ازجمله لكه البرز مركزيجنوب شيرخشت اوشان

ايبه. است خورده را حفظ كرده خصوصيات يك اكوسيستم كمتر دستبخشهايي از آن كه  بنرغم عنوانهكه اين توده جنگلي
و آبخيزداري كشور ثبت شده گاه توسط سازمان جنگلها، ذخيره مت،است مراتع و ساختأاما حسفانه آثار تجاوز واشيو ساز در

و اكولوژيك. گردد اين توده ارزشمند مشاهده مي و مطالعه ويژگيهاي زيستي وده جنگليتاينيهدف از اين پژوهش، شناسايي
و مطالعات بيشتربوده تا آغ روشبه نياز هاي مورد داده.بفرد بوم منحصر ناشناخته اين زيستبر ارزشهاي ازي باشد براي تعمق

و مونه و سالمت توده.شد برداشتها نواري در هريك از مونه آماربردارياجراي سپسبندي ويژگيهاي ساختاري، تجديدحيات
غالب درصد گونه51با).Cotoneaster kotschyi Klotz( شيرخشت.گرفتمورد بررسي قرار هاي جنگلي موجود تفكيك تيپ به

و و10فراوانيبا) .Juniperus excelsa M.Bieb( اُرس از لحاظ فراواني بوده ب5/6ارتفاع غالب درصد عنوان گونه غالبهمتر
و اُرس-در اين توده دو تيپ جنگلي اصلي شيرخشت،هاو فراواني گونه براساس درصد حضور. است اشكوب درختي

واُرس شامل هاي اين توده در اشكوب درختي گونه. راناس متمايز گرديد-شيرخشت و تا بوده در اشكوب، بنه، پالخور
و زرشكتنگرسشيرخشت، راناس،،اي درختچه مي، نسترن حيات تجديد.ظم استنتوده داراي ساختار ناهمسال نام.شوند ديده
د و سالمت توده با رتبهش. برابر بيش از بخش تنك است7ر بخش انبوهتوده به ادابي مورد بررسي قرار،گونه اصلي7دهي
.گرفت

و توران،اوشان،شيرخشت، اُرسجنگلي، توده:كليدي هايهواژ .، البرز مركزييايران

 مقدمه
ازشيرخش-اُرستوده جنگلي جنگلهايت اوشان

و توراني كه كوهستاني ناحيه رويشي ايران واسطهبهاست

و وجود پايه تراكم قابل  هاي توجه در برخي قسمتها

و درختچه و متنوع درختي ، ساختار چنداي ديرزيست

يكو حضور اشكوب خزه ه، تنوع گياهياشكوب اي در

 گرفتن در مجاورقرار. توجه است قابل خشك اقليم نيمه

ب د براي بقاي اين جنگل عنوان يك تهديهشهر اوشان

مي به شيرخشت-اُرسساليان دور جنگلدر. آيد حساب

ب منهاوشان تعنوان و چراي دام چوب كننده مينأبع روستا

بقاياي درختان قطع شده رابطه در ايننقش داشته كه 

نو اُرس و فرسايش خاك اشي از چراي نيز كوبيدگي

عوامل سنتي امروزه اگرچه. است رويه قابل مشاهده بي

كننده نگران اما هنوز فرسايش خاك،كاهش يافتهتخريب 

حو ويژه اينهب. است بضكه كننده عنوان توليدهه لتيان

ا تهبخش مهمي از آب مصرفي ران از موقعيت برشهر

تقاضاي افزايش دليلبهامروزه.استبرخوردار راهبردي

و قيمت زمين ب،تفرجي يكهتجاوز به توده جنگلي  عنوان
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در اين رابطه. است كننده اصلي مطرح شده عامل تهديد

دست توده توسط چند سال اخير قسمتهايي از پايين در

ادي از تعدو مالك اراضي مجاور مورد تجاوز قرار گرفت

و قمعهاو درختچه اُرسدرختان  در بخش انبوه توده قلع

ازشيرخشت اوشان-اُرستوده جنگلي.)1 شكل( شدند

و آبخيزداري كشور عنوانهبسوي سازمان جنگلها، مراتع

شد ذخيره با توجه به ارزش.استهگاه جنگلي ثبت

العاده اين توده جنگلي، پژوهش جاري به بررسي فوق

بو جنگليكاكولوژي عنوان آغازي برايهشناسي آن

امطالعات آينده پرداخته  بهو ميد است با جلب توجه

و پژوهشي اين جنگل،آ اكولوژيكي، ارزشهاي موزشي

و حذف عوا مل تخريب در اولويت مديريتي قرار حفاظت

.گيرد

و مبينگ، تره)1329( ساعيدر سالهاي گذشته،  وبوف

 Zoharyو)1384( مهاجرويمر،)1373(، ثابتي)1348(

و بررسي جنگلهايهب (1963)  اُرسطور اجمالي به معرفي

و زيست. اند پرداخته محيطي در مطالعات اكولوژي

و خوشنويس علي(ايران اُرس هاي رويشگاه ،احمد كروري

البرز جنوبي در استانهاي اُرسهاي تعدادي از توده) 1379

و تهران با اجراي سمنان تحقيقاتي طعات نمونهق، قزوين

 اُرسهاي به توده بايدكه از آن جمله مطالعه شده

و گردنه سيدآباد در استان تهرا .ن اشاره كردسيراچال

ش گياهي منطقه سيراچال در مطالعه پوش) 1373(اكبرزاده

شيرخشت،ايو جوامع درختچه اُرسجامعه درختي

و رز را مشخص كرده ) 1381( مقدم مومني. است راناس

و برخي در رودبار الموت) 1386( مراديدر شيروان

 Fisher. اند بررسي كردهرا اُرسشناسي ويژگيهاي جنگل

& Gardner (1995) را در ارتفاعات شمال اُرسجمعيت

ب ميررسي عمان و ذكر د كه اين رويشگاه تنهانكن كرده

.Juniperus excelsa subspجمعيت گونه polycarpos 
و Hall (1984).بستان استدر سرزمين عر پراكنش

آرا اُرساكولوژي  . است فريقا مورد بررسي قرار دادهدر

Milios et al. (2007) ،و گونهتركيب ساختار توده اي

در شمال شرق يونانرا اُرسهاي ساختار سني توده

را كوهي جنس سرو Schickhoff (2005).ندا بررسي كرده

 & Kargioglu.استر دادهماليا مورد مطالعه قرادر هي

Tatli (2005) منطقه گياهي شناسي در مطالعه جامعه

Yandag و جنگلهاي اُرس-از جامعه بلوط تركيه نام برده

مي از پوششرا اُرس .ندندا هاي جنگلي وسيع تركيه

و روشها  مواد
در ارتفاعات شمالي استان مورد مطالعه توده جنگلي

و  حدبه رودخ هاي مشرف در دامنهتهران  انه جاجرود در

به فاصل مناطق حاجي و نزديك و اوشان واقع شده آباد

در درختزارهادر مجموع مساحت. وسعت دارد هكتار 50

ميارتفاعات منطق  رسده اوشان به بيش از يكصد هكتار

و اعتماد،( دامنه ارتفاعي پراكنش اين.)1387روانبخش

و در از سطح دريا متر 2600تا 1950توده  بوده

و هاي جغرافيايي شمال جهت شرقي جنوب شرقي، شرقي

و قسمتهايي60با شيب متوسط  روي يالبر درصد

به تشكيالت زمين. گسترش دارد شناسي اين توده مربوط

ش و شامل توف سبز ضخيم اليه، يل توفي سازند كرج بوده

س بيرون.و آذرآواريهاست نگي در اغلب نقاط توده زدگي

م با از بين رفتن پوشش.)1376نام،بي( شوديمشاهده

و شياري در قسمتهايي مشهود  گياهي، فرسايش سطحي

. است

 بندي از روش مونه آماربرداري منظور به

)Stratification(شد پس از ). 1381زبيري،( استفاده

بربررسي ميداني،  و پوشش اساس ميزان تاجتوده جنگلي

همراه مرزبهتوده مرز.شد تقسيم مونه5به شكل زمين

و GPSها با دستگاه هريك از مونه با برداشت شده

از بهره برداري كشور سازمان نقشه 1:25000نقشه گيري

افزارهاي از نرم،براي تهيه نقشه.)2 شكل( پياده شد

ArcGIS 9.1 وMapSource به. گرديداستفاده با توجه

و صخرهزياد شيب و ناهمگني اي منطقه، شرايط سنگي

 منظوربه)1379زبيري،( نواري روشبهآماربرداري،زمين
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يك.شد انجام هر مونه دستيابي به اطالعات در هر مونه

5در مجموع( تصادفي انتخاب صورتهب نوار آماربرداري

متر در جهت شيب10به عرض هاي موردنظر دادهو)نوار

ش حداقل تا حداكثر ارتفاع هر مونه از كليه.نددبرداشت

و درختچه پايه محاي قرار هاي درختي دوده نوار گرفته در

و و كوچك، گونه، فرم رويشي شمارش شده قطر بزرگ

دليل شروع تاجهب(در صورت درختي بودن تاج، قطر يقه

ان، قطر بيشتر درختبرابرسينهتر از ارتفاع درخت در پايين

با توجه راينبنابگيري نبود، موجود در اين محل قابل اندازه

ن به هدف، برداشت قطر در محل يقه براي كليه درختا

 ثبتارتفاع درختانو) موجود در قطعات نمونه انجام شد

در.شد براي آنكه بتوان تصوير بهتري از ارتفاع درختان

اشكوب درختي در اين توده بدست آورد، ميانگين ارتفاع 

بندي تيپ.نيز محاسبه گرديد) 1379زبيري،(درختان غالب 

هاي گونه)درصد حضور(روش تعيين درجه آميختگي به

و  براي درختچهدرختي  اساس دو گونه غالبو نامگذاري

.)1384و مروي مهاجر، 1381طالبي، ثاقب( انجام شد

باتجديد در داخل متر5به عرض نواري حيات توده نيز

ع ارتفا.مورد بررسي قرار گرفتها در مونهمتري10 نوار

ازو ارتفاع كمتاُرسمتر براي5/0كمتر از متر سانتي25ر

و بيش قابل تشخيصو نيزها براي ساير گونه با( سن كم

و شاخه ردگيري انشعاب نوشاخه 5زيرو)هاي قديمي ها

شد،سال با اين.معيار تمايز تجديدحيات در نظر گرفته

و سرچر شدهه پايه توضيح كه ،چندساله اي كوتاه مانده

.ندحساب نيامدبهآوري زاد

و بيماري در منطق ليه نشانهبا مطالعه او ه، هاي آسيب

و تنه عمده عوارض بر سه قسمت سرشاخه ها، برگها

براي تعيين شادابي از بر اين اساس. درختان مشاهده شد

شداست3و1،2سه رتبه  هاي با تاج پايههكيطوربه. فاده

و  قسمتي از تاج، داراي فاقد خشكي سرشاخه يا سالم

و و بدون برگهاي سالم و تنه سالم و سوختگي فاقد آفت

صورتدر. خود اختصاص دادندبهرا1رتبه پوسيدگي

در2فوق رتبه مواردمشاهده يك يا دو مورد از  صورتو

مي3ه موارد، رتبه داشتن كلي .شد در نظر گرفته

 نتايج
و گونه  منطقهاي درختچههاي درختي

دراي درختچهو هاي درختينهگو مشاهده شده

وبهگاه جنگلي اوشان ذخيره همراه نام علمي، فرم رويشي

مشاهده1در كل توده، در جدوليك درصد فراواني هر

. شود مي

و درختچه گونه-1جدول  گاه جنگلي اوشان در ذخيره اي مطالعه شده در قطعات نمونه هاي درختي

فراواني در كل تودهفرم رويشيخانوادهگونهنام علمينام فارسي

%51ايدرختچه 1Cotoneaster kotschyi Klotz.Rosaceaeشيرخشت
%9ايدرختچه 2Cotoneaster nummularioides Pojark.Rosaceaeشيرخشت
%5/12ايدرختچه Cerasus microcarpa Boiss.Rosaceaeراناس
%10درختيJuniperus excelsa M.Bieb.Cupressaceaeاُرس
.Rosa sppنسترن L.Rosaceae 5/6ايدرختچه%
.Berberis sppزرشك L.Berberidaceae5/5ايدرختچه%
وLonicera nummularifolia J.& Sp.Caprifoliaceaeپالخور %5/4ايدرختچهدرختي
درختيPistacia atlantica Desf. Anacardiaceaeبنه

ازكمتر
 درصد1

ايدرختچهRhamnus pallasii Fisch & Meyer Rhamnaceaeتنگرس

ايدرختچهColutea persica Boiss.Leguminosaeدغدغك

درختيCeltis caucasica Willd.Ulmaceaeتا

ايدرختچه Amygdalus lycioides Spach.Rosaceaeكوهيبادام
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ذ-1شكل تو(ه اوشانگا خيرهبخش انبوه و پاكتراشي )ده در سمت راست تصوير نمايان استتجاوز

و تركيب توده تيپ  بندي

از دادهبندي پس از جمع كه5هاي برداشت شده مونه

داراي تفاوتهاي فيزيونوميك بودند، دو تيپ اصلي با 

نتايج.در منطقه متمايز گرديد تفاوتهاي فلورستيك

مي2در جدولها تفكيك مونهبهآماربرداري  .شود مشاهده

ها تفكيك تيپبهنتايج آماربرداري-2جدول

 تيپ
شماره

 مونه

مساحت

)هكتار(
 تركيب جهت جغرافيايي

پوششتاج

)درصد(

تعداد در

 هكتار
 بندي اشكوب

-شيرخشت

 اُرس

وبهشيرخشتشرقيشمال167/6 5224404اُرسهمراه راناس

و شمال217/13 125723اُرس-شيرخشتشرقييال

-شيرخشت

 راناس

2611642، زرشك همراه راناسشيرخشتشرقيشمال326/12

146532راناس-شيرخشتشرقيشمال403/10

4613183راناس همراه پالخور-شيرخشتشرقي564/7

271099ميانگين وزني8/49جمع

در اين2و1هاي مونه:اُرس-تيپ شيرخشت-الف

شرقي در جهت عمومي شمال1 مونه. گيرند گروه قرار مي

و متراكم در.)1 شكل( ترين بخش توده است واقع شده

و رنگهب اُرسهاي فراواني پايه مونهاين واسطه تاج انبوه

انبوه جلب توجهاي درختچههمراه زيراشكوببهخاص 

با Cotoneaster kotschyiاي درختچههاي گونه. نمايد مي
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و راناس17با C. nummularioides درصد، 45 درصد

با اُرسگونه كه با هاي غالب توده بوده گونه،درصد10با 

مي5/9 فراواني در نكته قابل.شوند درصد همراه اين توجه

واي درختچه، اشكوب درختي4 وجود قسمت ، علفي

و بوته اشكوب درختي شامل.ستاي خزه نهايتدراي

ب اُرسهاي پايه در كه عموماً استو پالخور ندرت بنههو

 اشكوب. اند قرار گرفته متر5تا3 محدوده ارتفاعي

، هاي شيرخشت، راناس، زرشك شامل گونهاي درختچه

و چند گونه ديگر بوده ب)1جدول(نسترن ازهو ندرت

مي متر3ارتفاع   Berberis(زرشك دو گونه.كنند تجاوز

integrrima وB. crataegina(پا دريهو هاي دورگه

مي منطقه به  گونه متداول نسترن در منطقه. خورند چشم
Rosa canina و بوتهاشكو. است اي شاملب علفي

،).Astragalus spp( هاي چندساله از جمله گون بوته

هايه، پاي).Thymus sp(، آويشن).Ephedra sp(افدرا

و نهالهاي شيرخشت، راناسسرچر همچنينو اُرس، شده

و چند گهبساله گياهان علفي يكساله ، ندميانويژه از

ومركبان اي عالوه بر رويشه. باشدمي نعناعيان، چتريان

ي مذكور، پوشش خزه در پاره و قه اي نقاط بر سطح زمين

در درختچه هايي بسته درختچه زير سايه تاج نسبتاً ها

مي ازجمله شيرخشت مشاهده مي راآنتوان شود كه

رويبر2مونه.عنوان اشكوب مجزايي در نظر گرفتهب

و دامنه سيماي ظاهري اين. هاي مجاور آن قرار دارد يال

با زيراشكوب پراكنده اُرسشكل بخش درختان مخروطي

55ي شيرخشت با فراوان. هاي شيرخشت است از درختچه

و هاي غالب اين تيپ درصد گونه32با اُرسدرصد

مي به .آيند شمار

در اين5و3،4ايه مونه: راناس- تيپ شيرخشت-ب

و3مونه. گيرند تيپ قرار مي در در قسمت پاييني توده

. است هاي ييالقي واقع شده سكونتگاهو باغهاتمجاور

نه جهت كلي دام. زار انبوه است درختچهسيماي اين بخش

و قسمتي شرقي است شمال  شيرخشت.شرقي

)Cotoneaster kotschyi(درصد گونه غالب بوده49با

همراه) درصد17(و راناس) رصدد5/19(كه با زرشك 

و پالخور نيز چند پايه در اين قسمت. شود مي درختي بنه

اين.در باالي مونه قبل قرار دارد4مونه.دگرد مشاهده مي

و اما با تراكم كم بود زار درختچهسيماي بخش نيز با  ه

و واري بهزهفرسايش سطحي توجهي مشاهده طور قابل اي

، درصد63با فراواني Cotoneaster kotschyi.دگرد مي

C. nummularioides با13با و راناس درصد16درصد

و3مونه. هاي غالب هستند گونه در جهت عمومي شرقي

با حضوراي درختچهشرقي داراي سيماي قسمتي جنوب

اص. پراكنده درخت است مونه افزايش لي اين تمايز

كه فراواني پايه در اُرسهمراهبههاي گونه پالخور است

مياشكو .شودب درختي ظاهر
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و تيپ-2شكل آن نقشه منطقه مورد مطالعه  بندي

 هاي كمي مشخصه

5/25 اُرس براي گونه متوسط سطح مقطع قطر

شد سانتي )زميني رويه( مجموع سطح مقطع. متر محاسبه

كه6 اُرسبراي گونه در هكتار %06/0 برابرمترمربع بوده

 اُرسيهپا94براي منحني تعداد در طبقات قطري. است

به نمايش3در شكل،)ها در كل مونه( گيري شده اندازه

در اين توده اُرسهاي ميانگين ارتفاع پايه. است درآمده

5/6 توده نيزرساُارتفاع غالب درختان. متر است03/3

يك( متر بدست آمد با ميانگين ارتفاع پنجم درختان

گيري شده در محل اندازه اُرسقطورترين.)بيشترين قطر

و بلند سانتي88يقه  متر ارتفاع9ترين پايه متر قطر داشته

برابر Cotoneaster kotschyi ارتفاع متوسط. است داشته

و راناس26/2برابر C. nummularioides متر،43/1 متر

شد17/1 برابر ميبهالبته. متر محاسبه دليلبه رسد نظر

ي كمتر از حالت طبيع فعليارتفاع متوسط سرچر شدن، 

و شاداب، پايهتادبنابر مشاه. است هاي شيرخشت سالم

متر، گونه2حدود C. kotschyiگونه 

C. nummularioides ،5/2هاي راناس پايهو متر3تا

و سالم حدود  . متر ارتفاع دارند2تا5/1شاداب
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 در توده اوشاناُرس گونه منحني تعداد در طبقات قطري-3شكل

و شادابي توده  سالمت

هايي كه به تعداد براي گونه دهي نتايج حاصل از رتبه

از(كافي  بر)پايه50بيش رسي قرار در قطعات نمونه مورد

بهاُرسكه نشان دادگرفتند،  و شيرخشت ترتيب، زرشك

ميبهترين وضعيت را مناسب عبارتبه،دهند خود اختصاص

در1ديگر داراي بيشترين تعداد در رتبه  و كمترين تعداد

و پالخور. هستند3رتبه 3و2در رتبه راناس، نسترن

و در داراي تعداد بيشتري نسبت به سه گونه قبل بوده

. مناسبي برخوردار نيستندشادابي يت از وضع مجموع

4ها در شكل اي وضعيت شادابي گونه دار مقايسهنمو

. شود مشاهده مي
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1 رتبه

2 رتبه

3 رتبه

1 شيرخشت 2 شيرخشت زرشك پالخور نسترن راناس

و وضعيت شادابي گونهمودارن–4شكل و تنهها، سرشاخهوضعيت براساساي درختچههاي درختي  تاج، برگها
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 جديدحياتت

توجه در ميزان اوت قابلبا توجه به وجود تف

تأحتجديد از ثير انبوهي توده، دادهيات تحت هاي حاصل

شد ررسي تجديدحيات بر اين اساس جمعب .ندبندي

از پوشش تاج( بخش انبوه توده-الف :)درصد25بيش

96در اين بخشكه5و قسمتي از مونه1شامل مونه

درز اصله شد 1565ادآوري بنابراين.ندمترمربع شمارش

آر تعداد واني بيشترين فراكه است اصله6زادآوري در هر

و  هاي گونهزادآوري. بود اُرسمربوط به شيرخشت

هرشد مشاهده و فراواني .است آمده3يك در جدوله

از پوشش تاج( بخش تنك توده-ب :)درصد25كمتر

را كه عمده سطح4و2،3هاي شامل مونه خودبهتوده

اي. اند اختصاص داده دردر 44مترمربع، 5550ن بخش

شد اصله آر بنابراين،زادآوري شمارش كمتر تعداد در هر

و در اين بخش. بود از يك اصله بيشترين اُرسشيرخشت

).3جدول(داشتند تعداد زادآوري را

 وضعيت زادآوري در توده-3جدول

 نام گونه
بخش انبوه تودهبخش تنك توده

دتعداد در نوارها درصدتعداد در هر آرهانوارتعداد دردرصدر هر آرتعداد

173/039192/120*شيرخشت

10/02235/124**شيرخشت

143/032160/117اُرس

51/011106/010زرشك

31/07128/013راناس

41/0964/06نسترن

00064/06پالخور

00021/02بنه

00021/02تا

448/0100961/6100مجموع
* Cotoneaster kotschyi   ** C. nummularioides 

 
 بحث

كوهي جنگلي اوشان با اشكوب درختي سرو گاه ذخيره

يافتهشهاي ساز از گونهاي درختچهو اشكوب) اُرس(

ي ظاهري، سيمابراي طي يك فصل خشك

اي مناطق مديترانه)Shrublands( زارهاي درختچه

)Barnes et al., گفته Maquisكه به آنهارا)1997

هاي جنگل جزءتوان آنرامي بنابراين.كندميتداعي شود مي

و زمستانها مديترانه مهاجر، مروي(ي سرد اي با اقليم بري

و تراكم تاج.حساب آوردبه)1384 اين،زيادپوشش بسته

برز جنوبي شاخصال اُرس توده را در ميان جنگلهاي

حني تعداد در طبقات قطريمنكه طوريبه.است ساخته

توده داراي ويژگيهاي يك توده ناهمسالكه دهد نشان مي

يك طوربه.نامنظم است كلي نمودار پراكنش درختان در

الت در توده جنگل ناهمسال بستگي زيادي به نوع دخ

اي كه در شكل اين منحنيتهنك). 1379ري، زبي(دارد 

ميجلب  توجه فراواني در طبقه تفاوت قابل كند، توجه

طبقات قطري در مقايسه با متري سانتي5تا1قطري 

در.استبعدي  در26تصويري از اين توده سال پيش

و، چهرهاز همان زاويه منظريمقايسه با  اي بسيار تنك

را در آن سال به نمايش با تاج كوچك اُرسدرختان 
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و،قبل از اين تاريخ.)5شكل( گذارد مي برداشت چوب

ميچراي دام  اما،است كرده فشار زيادي را به توده تحميل

 جايگزيني سوختهاي فسيلي، تغيير زندگي روستاييان، با

و ويالسازي دست در اراضي پايينافزايش قيمت زمين

راكه مسير دسترس توده ،است محدود كردهي دام به توده

و احياي نسبي توده سال اخير26در را كاهش فشارها

و زادآوري تاج در حال حاضر. شاهديم پوشش مناسب

مي در بخش انبوهقابل قبول  كه. شود توده مشاهده جهشي

طبمتري سانتي5تا1در طبقه قطري  قات منحني تعداد در

مي قطري مشاهده مي از غني طبقه اينكه دهد شود، نشان

كه20جوان مربوط به درختان نتيجه سال اخير بوده

 اين. اقتصادي بر اين توده است-كاهش فشار اجتماعي

مي همچنين تغييرات در صورت كه اين توده دهد نشان

راخو،حذف عوامل تخريب و بازسازي د توانايي احيا

.ددار

چپ 1359: سمت راست(ساله26مقايسه وضعيت كلي توده در فاصله زماني-5شكل )1385:و سمت

هنوز چراي دام از مشكالت اصلي توده با وجود اين

و صورتهبو جنگلي است و كاهش شادابي سالمت توده

و فرسايش خاك  ميتخريب كه طوريبه. كند تظاهر پيدا

و پالخور پايه دليل صدمههب عموماًهاي شيرخشت، راناس

و جلوگيري شادابي2در رتبه از رشد آنها چراي متوالي

با.اند قرار گرفته ان درصد بيشترين ميز6/19گونه راناس

و همچنينخود اختصاصبهرا3رتبه  متوسط ارتفاع داده

 اصلي دليل.است هاي راناس كمتر از حد طبيعي درختچه

به گونه،ديدگي اين آسيب ها سرچر شدن پايهمربوط

ز عواملا).Cuscuta sp(سسگونه انگل حمله. است

و خشكيدگي برخي پايه هاي پالخور بوده، ضمن ضعف

و معموالً اين د كه اين گونه به خشكي حساس وم در نيمه

ها، دچار خزان زودرس تابستان همزمان با رسيدن ميوه

هاي ها در مونه سه وضعيت شادابي گونهدر مقاي. شود مي

وج توجهي بين مونه ختلف، تفاوت قابلم .ود نداردها

ها براساس تراكم تاج طور كه گفته شد تفكيك مونه همان

تبنابراين ميزان شاد،و شكل زمين بوده ثير اينأابي تحت

درصد5/59 ميزانبه4در مونه اما. است دو عامل نبوده

در(قرار گرفتند2هاي شمارش شده در رتبه شيرخشت

ابهرا1درصد رتبه37كه حالي كه)ندختصاص دادخود

به اين موضوع را مي و تخريب توان وضعيت فرسايشي

.نسبت داد شديد در اين مونه

ش بيششپو ميزان زادآوري در بخشهايي از توده با تاج

بخشهاي با بيش از برابر5/7ميزانبهدرصد،25از

از پوشش تاج ن امر نقشاي.است درصد25كمتر

درو پوشش تاج و تجديدميكروكليماي جنگلي نسل

مي پايداري توده را  نقش انبوه پوشش تاج.دهد نشان

وايفا نونهالهارا براي پرستار عوامل نامساعد محيطي كرده

هاي مادري پايه زياد همچنين تراكم. دهد را كاهش مي

و توليد هوموس، بستر مناسبي باعث تثبيت خاك شد ه

مي براي جوانه ميبه. كند زني بذرها ايجاد كه رسد نظر

و از لحاظ شرايط رويشگاهي غني بخش انبوه تر بوده
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نظر اظهار افزون است؛نيز توليدي بذرهاي ميزان قوه ناميه

و بر قوه رسيقطعي در اين رابطه نيازمند مطالعات بيشتر

برخي سالها بهار،در منطقه البرز جنوبي.است ناميه

و بارندگي تا اواخر فصل ادامه مي .دياب پرباران بوده

چنن ميونهالها در و ين سالهايي فرصت استقرار پيدا كنند

مانند اما در سالهايي كه بارندگي بهاره به اوايل زنده مي

ميف شود، امكان ماندگاري نونهالها با شروع صل منحصر

هاي بنابراين تجديدحيات گونه. يز استفصل خشك ناچ

و  و طوالنياي درختچهدرختي به سالهايي با بهار مرطوب

و،با توجه به اين نكته. وابسته است چراي گسترده

ميافزايش تعداد دا افتد،م كه در سالهاي پرباران اتفاق

و  و در چنين سالهايي حمايت از زادآوري مخرب بوده

.يستجلوگيري از افزايش حضور دام ضرور

و زيست هاي محيطي رويشگاه بنابر مطالعات اكولوژي

و خوشنوي( ايران اُرس در گونه اُرس،)1379س، كروري

گرفته، مركزي قرار سيراچال كه در منطقه البرز اُرستوده 

درصد، حداكثر15/12پوشش داراي تاج قطعه نمونهدر 

و حداكثر قطر5/5ارتفاع  متر است سانتي30 برابرسينهمتر

نسو گونه و راناس ترن،هايي از زرشك، شيرخشت، بادام

نمودار.ر دارندهمراه حضواي درختچههاي عنوان گونههب

 ساختاريدر طبقات قطري رسم شده هم تعداد فراواني

و ناهمسال را به نمايش گذاشته است .بينابين همسال

منطقه مورد اُرسهاي مشخصات ذكر شده با آنچه در توده

و اندازه .گيري شد، همخواني دارد مطالعه اين مقاله بررسي

كه تفاوت منحني نيز همان  استقرارذكر شد مربوط به طور

و بهرهتوده اوشان در نزدي از كي روستا آن برداري سنتي

ب جنگلكه حاليدر،بوده  عنوان يك عرصههسيراچال

مطالعه رويشگاه. است تحت حفاظت بودهپژوهشي

نشان) 1381،مقدم منيوم( داغ شيروان در كپه اُرسطبيعي 

اوكه داده شان داراي ساختار اين رويشگاه نيز مشابه توده

رويشگاه شيروان با مشكل عدم. ناهمسال نامنظم است

كه در توده اوشان حاليدر،زادآوري مواجه است

دليل اين امر كاهش. شودميحيات نسبي انجام تجديد

و قطع(عوامل سنتي تخريب  در بخشهايي از توده) دام

 اُرسدر مطالعه رويشگاه) 1386(مرادي.اوشان است

داري بين الموت نشان داد كه همبستگي معني رودبارايالن

و زادآوري وجود دارد درصد تاج در. پوشش اين موضوع

 Kargioglu & Tatli.توده جنگلي اوشان نيز مشاهده شد

 Yandagمنطقهدر اُرس-در مطالعه جامعه بلوط (2005)

 Quercusدرختانبا سه اشكوب درختي،تركيه

vulcanica بااي درختچهمتر،6تا4تفاعرابه اُرسو

، Cotoneaster nummulariaهايي ازجمله گونه

Juniperus oxycedrus وBerberis crataegina با ارتفاع 

و اشكوب علفي5/1تا1 ميرا متر تركيب.ندنك متمايز

و وضعيت اشكوب گونه بندي در اين درختزار اي

م اي داراي شباهت مديترانه در ورد مطالعههايي با منطقه

.است البرز

جلوگيري از ورود دام به گاهي، در مديريت ذخيره

آن براي محدوده توده و سالمت با توجه.ستضروري بقا

و توسعه خزنده شهري، بخشهاي پايينيكه به اين تجاوز

جلوگيري از ادامه اين است، براي نابود كردهاين توده را 

نظارت مستمر الزمو گاه حدود ذخيرهتعيين دقيق روند،

ارو بازسازي برخورد تجديدحياتتوده از توان. است

سازي مرز توده، احيا، محدود منظوربهبنابراين،است

و جلوگيري از ورود دام كافي خواهد بود اين.حفاظت

 مورديوتر شايان مطالعات دقيقاكوسيستم جنگلي 

، گياهي شناسي جامعهوحش،، حياتتوالي گياهي. باشد مي

وها، گلسنگاي عه اشكوب خزهمطالزيستي، تنوع
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Abstract 
 
Juniperus-Cotoneaster reserve of Ooshan located in central Alborz (north of Iran), is one of the Irano-
Turanian forest stands which shows the characteristics of a semi-virgin ecosystem. Although the stand has 
registered as a "forest reserve" by Forest and Rangeland organization of Iran, some evidences of 
deforestation and changing the landuse are obvious. The aim of this research was identification and study 
of biologic and ecologic characteristics of the stand to provide the situation of subsequent studies as a first 
step for further investigations. Data obtained using stratification method by one strip transect in each 
stratum. After analysis of the data, structural and ecological characteristics and healthiness of the stand 
were considered. In this stand, Cotoneaster kotschyi is the dominant species with a frequency of 51%. 
Juniperus excelsa with a frequency of 10% and 6.5 meter height is the dominant species of the tree layer. 
According to the abundance of species, two forest types were distinguished in this stand: Cotoneaster 
kotschyi-Juniperus excelsa and Cotoneaster kotschyi-Cerasus microcarpa. Species in the tree storey were 
Juniperus excelsa, Lonicera nummularifolia, Pistacia atlantica and Celtis caucasica while species in 
shrub storey were Cotoneaster kotschyi, Cotoneaster nummularioides, Cerasus microcarpa, Rosa spp., 
Rhamnus pallasii, Colutea persica and Berberis spp.. The structure of the stand is uneven-aged and 
irregular. Regeneration in the areas with closed canopy is 7 times more than the areas with sparse canopy. 
The healthiness of stand was considered by ranking to main 7 species.  
 
Key words: forest stand, Juniperus excelsa, Cotoneaster spp., Ooshan, Irano-Turanian. 


