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 چكيده
انجام  ssp. boissieri (Quercus infectoria (به منظورشناخت خصوصيات رويشگاهي گونه دارمازو تحقيق حاضر

 منتقل و محل 1:50000ابتدا منطقه مورد مطالعه پس از جنگل گردشيهاي متعدد بر روي نقشه توپوگرافي با مقياس . گرديده است
در چهار جهت ) دامنه ودره يال،(سپس در داخل هر يك از فرمهاي مختلف زمين . گسترش گونه دارمازو شناسايي گرديد

به صورت )  متر از سطح دريا1600ـ2000و1200ـ1600( دوطبقه ارتفاعي در و) ل، جنوب، شرق و غربشما(جغرافيايي 
ي مورد ها مشخصه واب خ انتقطعه نمونه 24 و به تعداد)  متر مربع1000( آر 10شكل به مساحت اي  تصادفي قطعات نمونه دايره

نتايج حاصل .  مشخصات كمي وكيفي آنها اقدام شدگيري هبررسي در داخل هر يك از قطعات نمونه يادداشت و نسبت به انداز
 متر از سطح دريا 2400 تا1200 پراكنش آن از ارتفاع ، هكتار بوده5751 مساحت رويشگاه اين گونه در منطقه كهدهد مينشان 

متر به 2400تا 2000 تشكيل تيپ داده واز  متر از سطح دريا منطقه مورد مطالعه2000تا1200باشد كه در محدوده ارتفاعي  مي
تا سنگين ) لومي رسي( سنگين  نسبتاً،)لومي(بافت خاك رويشگاه مورد مطالعه متوسط . صورت پراكنده در منطقه حضور دارد

 ماده آلي در خاك نسبتاً. باشد مي متغير است كه نشان دهندة آهكي بودن اين خاكها 8  تا4/7 از آنها اسيديته وباشد  مي) رسي(
 متر باالتر از سطح دريا 1600 تا 1200ي شمالي و فرمهاي دره و دامنه در محدوده ارتفاعي ها وع جهتمجمدر .خوب است

رويشگاههاي مناسبي از نظر خصوصيات كمي و كيفي درختان دارمازو هستند، بلندترين درختان در فرم دره و در جهت شمالي 
 تا 1200و در طبقه ارتفاعي )  متر6/4(، در جهت شمالي ) متر7/4(ه بيشترين قطر متوسط تاج در فرم دامن. داشتند قرار ) متر7/7(

 1600 تا 1200و در طبقه ارتفاعي )  متر9/4(بيشترين طول تاج در فرم دره و در جهت شمالي . مشاهده شد ) متر4/4( متر 1600
، در جهت %)61(يات دارمازو در فرم دره و بيشترين ميزان تجديد ح)  متر2/3(بيشترين طول تنه در فرم دامنه . بود)  متر5/4(متر 

از نظر خصوصيات كيفي نيز مشخص شد كه بهترين . مشاهده شد%) 81( متر 1600 تا 1200و در طبقه ارتفاعي %) 65(شمالي 
  .قرار دارند%) 7/73( متر 1600 تا 1200و در طبقه ارتفاعي %) 6/74(در فرم دامنه ) درختان بدون شاخه(دهي  وضعيت شاخه

 . نيازرويشگاهي، فرم زمين، لرستان،، زاگرس(Quercus infectoria)  دارمازو:ي كليديها ژهوا
 

 مقدمه
 ارتباط وهمبستگي   زمين كرهانتشار نباتات بر روي

 كه هر  به طوري، به شرايط و وضع محيط داردينزديك
بر اساس خواص وسرشت اكولوژيكي خودجاي  گونه

 نتيجه گياهيجامعه يك  . را انتخاب كرده استمناسبي
بيولوژيكي است كه يك محيط  تركيب عوامل فيزيكي و

) 1382(و ابراهيمي رستاقي اي  جزيره. دآور ميبوجود 

سازند جنگلي بلوط را مهمترين و گسترده ترين سازند 
جنگلي زاگرس و اين جنگلها را در زمره جنگلهاي 

در سلسله جبال زاگرس كه . خشكي گرا معرفي كرده اند
شده است ي بلوط در آن مشخص ها ترين حضور گونهبيش

دليل توليد ه ي بلوط موجود، گونه دارمازو بها  گونهاز ميان
يكي از  )گالهاي مختلف و گز علفي(محصوالت فرعي 

ي با ارزش بوده كه در استانهاي آذربايجان غربي، ها گونه
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  اين گونه.كردستان، كرمانشاه ولرستان پراكنش دارد
محسوب كمياب و نادري ي ها گونه تان ازدراستان لرس

تيكي وغيره ژن اقتصادي، گرديده كه از نظر زيست محيطي،
 .دباش ميبسيار حائز اهميت 

در مطالعات خود ) 1382(و ابراهيمي رستاقي اي  جزيره
 - وي ول و دارمازو-ي آميخته دارمازوها به گسترش تيپ

) 1379(يزديان . نمايند ميبرو در زاگرس شمالي اشاره 
 بلوط - وي ول و دارمازو-ي آميخته دارمازوها مساحت تيپ

 89000 هكتار و حدود 23000ايراني را به ترتيب حدود 
 تا 1600هكتار و گسترش تيپ اول را در محدوده ارتفاعي 

 1700 تا 1300 متر و تيپ دوم را در محدوده ارتفاعي 1850
ات خود در مطالع) 1382(پورهاشمي . متر اعالم نموده است

در جنگل دوويسه در كردستان به حضور هر سه گونه برو، 
 به اًوي ول و دارمازو اشاره نموده و فرم پرورشي آنها را اكثر

 .نمايد ميصورت شاخه زاد معرفي 
آنچه مسلم است عوارض و شرايط رويشگاهي مانند 

ي جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، ها فرمهاي زمين، جهت
 اقليمي وغيره در حضور و استقرار اين شرايط ادافيكي و

 ساير .باشد ميگونه با ارزش در منطقه مورد مطالعه موثر 
مطالعات انجام شده در جنگلهاي غرب كشور اثرات 

ي جنس بلوط ها بر روي ساير گونهرا عوامل رويشگاهي 
به حضور گونه ) 1379(از جمله معروفي . نشان داده است

مال شرقي در مريوان و  شرقي و شيها وي ول در جهت
اشاره ها  بانه و خصوصيات كيفي باالي اين گونه در دره

  رابلوط ايراني بيشترين حضور) 1384(طالبي . نمايد مي
در چهارمحال و بختياري در جهت جغرافيايي جنوب 

 متر باالتر از سطح دريا 2000 تا 1800غربي با ارتفاع 
بلوط را جست دهي ) 1382(پورهاشمي . كند ميگزارش 
 شيب  و جهت از سطح دريا، فيزيوگرافي، ارتفاعبا عوامل

وط را در ارتفاعات پايين و مرتبط دانسته، جست دهي بل
 .كند ميهاي شمالي بيشتر ذكر  دامنه

در خارج از جنگلهاي زاگرس، نياز رويشگاهي 
) 1379(ي سفيد و سياه در ارسباران توسط عباسلو ها بلوط

در ها   حضور وگسترش اين گونهبررسي شده و به ارتباط
فرمهاي مختلف زمين و ارتفاعات مختلف اشاره شده 

ي ديگري ها ، نياز رويشگاهي گونهها به غير از بلوط. است
 جهانبازياز جمله . نيز در غرب كشور مطالعه شده است

در تنگ را نياز رويشگاهي نارون ) 1381(و همكاران 
، بيرانوند اريدر استان چهارمحال وبختي هوني بازفت

 بنه را در شينه استان لرستان و نياز رويشگاهي) 1379(
 لرگ را در شول آباد نياز رويشگاهي) 1380(سهرابي 

 .استان لرستان مطالعه نموده اند
 پي بردن به شرايط كمي و كيفي برايمطالعه حاضر 

رويشگاه اين گونه و پاسخ دادن به ميزان تاثيرات عوامل 
نطقه شينه استان لرستان انجام گرفته رويشگاهي آن در م

 با اجراي اين پژوهش ضمن رسيدن به اهداف فوق .است
 برداري بهره احياء، حفاظت و ،توان در امر بازسازي مي

 . اقدام وبرنامه ريزي نمودي جنگلي دارمازوها  تودهاصولي
 

 مواد و روشها   
 گسترش جغرافيايي دارمازو

(1982) Browicz گاههاي طبيعي و با بررسي رويش
 پيدا كردن برايگونه دارمازو ي هرباريومي ها نمونه

ي اكولوژيكي اين ها هاي جغرافيايي و وابستگي محدوده
  معموالًً دو زير گونه مشخص از دارد كه مي گونه اعالم

  يكه يك زير گونه غرب اين گونه وجود دارد
infectoria Quercus infectoria subsp. يك زير گونه  و

 .باشد مي Quercus infectoria subsp. boissieriرقي ش
زير گونه اول در نزديكي شمال غرب محدوده پراكنش 

در تركيه اروپايي بوده  وجنوب آناتولي، در اروپا، يونان و
و زير گونه دوم محدود به جنوب آناتولي، كردستان عراق، 

غرب ) لرستان كرمانشاه و كردستان، آذربايجان،(ايران 
 .شود ميه، لبنان، اسرائيل و شمال غربي اردن سوري

همچنين از جنوب قفقاز هم اين گونه به ثبت رسيده است 
 .)1 شكل(
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 ) Browicz, 1982: ازاقتباس(درايران وخاورميانه ) .Quercus infectoria Oliv( پراكنش دارمازو -1شكل 

 
 )شينه(  مورد مطالعه موقعيت جغرافيايي منطقه

 در محدوده جنگلهاي نيمه مرطوب ومنطقه شينه 
خشك سلسله جبال زاگرس ودر شمال غرب استان 
لرستان در قسمت جنوبي بخش فيروز آباد از توابع 

در امتداد دامنه شمال غربي منطقه  شهرستان الشتر و

حفاظت شده سفيد كوه خرم آباد واقع گرديده كه در 
 دقيقه 51 درجه و33دقيقه تا 34  درجه و33موقعيت 

 40 درجه و48 دقيقه تا 12 درجه و48 عرض شمالي و
ي فيروز آباد وچگني قرار ها دقيقه طول شرقي بين بخش

 ).2 شكل(گرفته است 

 
 موقعيت استان لرستان و رويشگاه دارمازو در منطقه شينه -2 شكل
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 روش تحقيق
 شناسي   جنگلاتمطالع

ابتدا محدوده مورد مطالعه پس ازجنگل گردشيهاي 
 منتقل 1:50000 بر روي نقشه توپوگرافي با مقياس متعدد

. محل گسترش گونه دارمازو شناسايي گرديد گرديد و
با اي   سهولت كار اين نقشه به نقشهبرايسپس 
ي مورد نياز ها  تبديل گرديد وساير نقشه1:25000مقياس

از قبيل نقشه شيب، جهت وطبقات ارتفاعي با استفاده از 
 پس . استخراج گرديدILWISه نام  بGISبسته نرم افزاري 

از آن در محدوده تيپ نقاطي انتخاب گرديد كه به نسبت 
دخالت در آن صورت گرفته  كمترين دست خوردگي و

ي انتخاب ها اين كار بدين سبب انجام شد تا عرصه. بود
 خود نمايانگر پوشش واقعي فرمهاي ،شده با دخالت كم
 از فرمهاي  در داخل هر يكسپس. مختلف زمين باشند

 در چهار جهت ،)دره  دامنه و،يال(مختلف زمين 
در دو طبقه  و) شرق وغرب جنوب، شمال،(جغرافيايي 

  متر2000 تا 1600و  1600 تا 1200(ارتفاعي شامل 
به صورت تصادفي قطعات نمونه )  از سطح درياباالتر
به  و) متر مربع1000(  آر10شكل به مساحت اي  دايره
 مورد بررسي يها مشخصه انتخاب و مونهقطعه ن 24 تعداد

در داخل هر يك از قطعات نمونه شامل ارتفاع از سطح 
فرم زمين، جهت  ،GPSدريا با استفاده از دستگاه 

 ،)استفاده از شيب سنج سونتو با(جغرافيايي، درصد شيب 
نسبت به   درجه تاج پوشش يادداشت و وتيپ جنگلي

 :رح زير اقدام شد مشخصات كمي وكيفي به شگيري اندازه
ي ها كليه پايه(قطر برابر سينه  مشخصات كمي شامل

ي با قطر بيش ها پايه( ارتفاع ،) سانتيمتر5/7از  قطورتر
قطر (قطر تاج ، )رويه زميني(سطح مقطع ، ) سانتيمتر5/7از

 . طول تنه و طول تاج،)كوچك وقطر بزرگ
 يازاد  دانه( مشخصات كيفي شامل منشأ درختان

 تاج درخت نسبت به تنه آن :متقارن( فرم تاج ،)زاد شاخه
 تاج :نامتقارن داراي گسترش دوطرفه؛ داراي تقارن و

، )يك سمت گسترش در يا با تقارن مركزيبدون درخت 
 مستقيم، تنه كامال :1 درجه (فرم ظاهري تنهيا كيفيت تنه 

 ؛متر اول بدون شاخه10در بدون پيچيدگي الياف و سالم،
 بدون پيچيدگي الياف، سالم، خميده،تنه كمي  :2درجه

تنه  :3درجه ؛پرشاخه پوسيدگي و بيماري و بدون آفت و
 بيماري و بدون آفت و پيچيدگي الياف، داراي خميدگي و

تنه داراي  :4 درجهمتر اول پرشاخه؛ 10در پوسيدگي و
 بيماري و داراي آفت و پيچيدگي الياف، خميدگي زياد،
 با: پرشاخه(دهي خه  وضعيت شا،)پرشاخه پوسيدگي و

 3 الي 1 با: كم شاخه  شاخه بر روي تنه اصلي؛3بيش از 
روي تنه  فاقد شاخه :بدون شاخه شاخه بر روي تنه اصلي؛

 . تجديد حياتو فراواني) اصلي
  

 تحليل آماري تجزيه و
هاي كمي  تحليل آماري مشخصه به منظور تجزيه و

 درهكتار، تعداد ارتفاع، درختان مانند قطر برابر سينه،
 هاي جهتمساحت تاج پوشش درفرمهاي مختلف زمين و

از آزمون . استفاده شدSPSS جغرافيايي از نرم افزار 
 براي )Kolmogrov-Smirnov( ـ اسميرنوف كولموگورف

تجزيه پس از .استفاده شدها  بررسي نرمال بودن داده
عدم معني يا  بررسي معني دار بودن برايواريانس 
ي مشخصات كمي توسط ها ه ميانگين مقايس،داربودن

 برايهمچنين .  انجام گرديد)Duncan (آزمون دانكن
 هاي كيفي درختان از آزمون مربع كاي بررسي مشخصه

  .شداستفاده 
 

 مطالعه خاك 
 _ي اسايي نوع خاكها و خصوصيات فيزيكبه منظور شن

در )  متر1×5/1×2اد به ابع( پروفيل 12شيميايي آنها، تعداد 
و چهار جهت جغرافيايي ) يال، دامنه و دره ( زمينسه فرم

در داخل قطعات نمونه ) شمال، جنوب، شرق و غرب(
پس از مطالعـه هر . حفر و مورد مطالعه قرار گرفت
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 پروفيـل، طبقـه بندي خـاكهـا مطـابق روش 
 جـامـع طبقــه بنـدي بيـن الملـلـي خـاكهـا 

USDA Soil taxonomy)( آن  كليـدو با استفـاده از 
)taxonomy,1994 to soil Keys (به استناد . انجام گرفت

نتايج آزمايشگاهي و همچنين مطالعه صحرايي، 
خصوصيات مهم خاكها شامل نوع افقها، رنگ، بافت، 

 ، اسيديته)EC( ساختمان، وضعيت تجمع امالح، شوري
)pH(، ميزان عناصر غذايي تعيين  وضعيت كربن آلي و

 . گرديد
 

 اقليم منطقهمطالعه 
با توجه به عدم وجود ايستگاه هواشناسي در منطقه 

 محاسبه ميزان بارندگي از آمار واطالعات يك دوره براي
شناسي ايستگاههاي هوا)  ميالدي1992 تا1969( ساله 24

خرم آباد، ونايي، كاكارضا، سراب سيد علي، دورود، تنگ 
  وضعيتشناخت به منظور .زاغه استفاده گرديد سياب و

دماي منطقه از قبيل ميانگين درجه حرارت ساليانه، 
حداكثر وحداقل دماي ساليانه، حداكثر وحداقل مطلق 

اطالعات  دماي ساليانه، دوره خشكي ساليانه نيز از آمار و
چهار ايستگاه هواشناسي شامل ايستگاههاي هوا شناسي 

 .خرم آباد، دورود، بروجرد ودره تخت استفاده گرديد
 

 نتايج 
 پراكنش دارمازو در استان لرستان سايي وشنا

گونه دارمازو در واحد تحقيقات گياه شناسي با استفاده 
 infectoria Oliv. subsp. boissieri. Qاز فلور ايرانيكا 
تنها رويشگاه جامعه دارمازو در استان . تشخيص داده شد

 شمال غربي شهرستان خرم آباد 88لرستان در كيلومتر 
استقرار و پراكنش درختان . باشد ميشينه واقع در منطقه 

 متر از 2400 مترشروع و تا ارتفاع 1200دارمازو از ارتفاع 

كه ابتدا به  سطح دريا در دامنه شمالي سفيدكوه ادامه دارد
 جامعه شكل انبوه تري به خود گرفته بعدشكل پراكنده و 

 برآورد  هكتار5751 رويشگاه دارمازو مساحت .است
 .گرديد

  منطقه مورد مطالعه يت آب و هوايمشخصا

است كوهستاني ومتأثر اي  محدوده مورد مطالعه منطقه
كه در اثر برخورد با ارتفاعات اي  از جريانهاي مديترانه

كه  طوريه  ب،پذيرد ميريزشهاي خوبي در منطقه صورت 
ميانگين بارندگي ساليانه آن در ارتفاعات متوسط حوزه به 

داراي زمستانهاي سرد منطقه . رسد ميميليمتر  665بيش از 
 ماه 5  آنخشكي ساليانه دوره بوده،وتابستانهاي معتدل 

ه  دمايي در منطقه زياد است بهاينوسان. )3 شكل( است
كه در ارتفاع متوسط حوزه، متوسط درجه حرارت  طوري
معدل حداكثر دماي ساالنه   درجه سانتيگراد،6/11ساالنه 

انتيگراد، حداكثر مطلق دما  درجه س1/3 و حداقل آن 9/19
.  درجه سانتيگراد است– 2/28 وحداقل مطلق دما 8/39

 روز متغير 100 تا 81ان بين متوسط ساالنه روزهاي يخبند
 .است
 

 مشخصات خاك منطقه 

طور كلي خاكهاي رويشگاه دارمازو از دو رده انتي ه ب
و اينسپتي  )رگوسول وليتوسول در طبقه بندي فائو(سول 
هستند كه به دليل ) بندي فائو بيسول در طبقهكم( سول

برخورداري از رژيم رطوبتي زريك و اپي پدون اكريك به 
 xerochrept, xerorthentهاي  ترتيب در تحت رده

طبقه بندي خاكهاي ، 1در جدول  .شوند ميبندي  طبقه
 آنهارويشگاه دارمازو تا حد زير گروه ومشخصات كلي 

 . شده استارايه
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 ر ارتفاع متوسط حوزه شينه لرشتان نمودار آمبروترميك د-3شكل 

 

 طبقه بندي خاكهاي رويشگاه بلوط دارمازو تا حد زير گروه -1جدول 
 مشخصات كلي خاك زير گروه خاك جهت فرم زمين

  عميق داراي تكامل نسبيخاك نسبتاً Typic Xerochrept شمال  يال 

 سنگ بستر  خاك كم عمق داراي كمي تكامل بر روي Lithic Xerochrept جنوب   

 خاك خيلي كم عمق تكامل نيافته بر روي سنگ بستر Lithic Xerorthent شرق 

 خاك خيلي كم عمق تكامل نيافته بر روي سنگ بستر Lithic Xerorthent غرب  

 افته  تكامل يخاك عميق نسبتاً Fluventic Xerochrept شمال  دامنه

 خاك كم عمق داراي كمي تكامل بر روي سنگ بستر  Lithic Xerochrept جنوب   

 خاك كم عمق داراي كمي تكامل بر روي سنگ بستر  Lithic Xerochrept شرق 

  عميق داراي تكامل نسبيخاك نسبتاً Xerochrep Typic غرب  

 ل نسبي عميق داراي تكامخاك نسبتاً Typic  Xerochrept شمال  دره

 خاك كم عمق داراي كمي تكامل بر روي اليه سنگ ريزه اي Typic  Xerorthent جنوب   

 خاك كم عمق داراي كمي تكامل بر روي اليه سنگ ريزه اي Typic  Xerorthent شرق 

  عميق داراي تكامل نسبيخاك نسبتاً Typic  Xerochrept غرب  

 
ي شمالي ها هتوان گفت كه خاكهاي دامن ميدر مجموع 

 تغربي از نظر عمق تمايز طبقاتي و درجه تكامل نسب و
ها  خاك دامنه .به خاك ساير قسمتها وضعيت بهتري دارند

 نتايج .نيز وضعيت بهتري نسبت به يالها دارندها  و دره
ي فيزيكي و شيميايي خاكهاي رويشگاه گونه ها يهزتج

 دهد كه اسيديته خاكهاي رويشگاه مينشان دارمازو 

 نوسان داشته و درصد ماده آلي آنها 8 و 4/7دارمازو بين 
 كم عمق تا عميق و با بافت خاكها كالً. نسبتا خوب است

 .لومي تا رسي هستند
 
 

 كمي ي ها مشخصه
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 قطر ،ارتفاع كمي از قبيل قطر برابر سينه، يها همشخص
 درختان طول تنه طول تاج و ، برابر سينهسطح مقطع تاج،

قه مورد مطالعه در سه فرم مختلف زمين، دارمازو در منط
ي جغرافيايي و طبقات ارتفاعي با استفاده از ها جهت
بودن يا عدم معني  دار  بررسي معنيبراي واريانس تجزيه

دار بودن   معنيبا توجه بهسپس . محاسبه شدندداربودن 
ي مشخصات كمي توسط ها ، مقايسه ميانگينها مؤلفه

به صورت كلي در نتايج  ه كآزمون دانكن انجام گرديد
 .اند ارايه شده 4 تا 2 يها جدول

 
 كمي درختان دارمازو در سه فرم زمين  مشخصات مقايسه -2جدول 

  كميمشخصه يال دامنه دره

 تعدادقطعه نمونه  ٨ ٨ ٨
 ) درقطعه نمونه(متوسط تعداد درخت  ٥ ٧ ٦

a ٢/٢٢ a ٦/٢٩ a سانتيمتر(متوسط قطر برابر سينه  ٣/٢٧(  ns 
a ٧/٧ a ٣/٧ b ٭٭ )متر(متوسط ارتفاع  ١/٤  

b ٨/٣ a ٧/٤ b ٭٭ )متر(متوسط قطر تاج  ١/٣  
 ns )متر مربع  ( برابر سينهمتوسط سطح مقطع ٥٥/٠ ٧٦/٠ ٣٨/٠

a ٩/٤ a ١/٤ b ٭ )متر(متوسط طول تاج  ٦/٣  

a ٨/٢ a ٢/٣ b ٭٭   متوسط طول تنه ٤/١ 
 ns= سطح يك درصد معني دار در  ٭٭    پنج درصد سطح در معني دار  ٭  غير معني دار.   
 

كمي در فرمهاي مختلف زمين  يها همشخصبررسي 
سازد كه بلندترين درختان دارمازو  مشخص مي) 2جدول (

، قطورترين تاج درختان در فرم ) متر7/7(در فرم دره 
و )  متر9/4(، بلندترين تاج در فرم دره ) متر7/4(دامنه 

ديده )  متر2/3(ه درختان دارمازو در فرم دامنه بلندترين تن
با ساير فرمهاي زمين از ها  اختالف اين مشخصه. مي شوند

ها  نظر آماري معني دار است، در حالي كه ساير مشخصه
 .اختالف معني داري در فرمهاي زمين ندارند

 

 غرافياييججهت  چهاركمي درختان دارمازو در  مشخصات مقايسه -3 جدول
  كميمشخصه شمال جنوب رقش غرب

 تعدادقطعه نمونه ۶ ۶ ۶ ۶
 )درقطعه نمونه(متوسط تعداد درخت  ٨ ٤ ٤ ٥
 ns  )سانتيمتر(متوسط قطر برابر سينه  ٨/٢٧ ٧/١٩ ٣/٢٨ ٦/٢٨
 ns )متر مربع(برابر سينه متوسط سطح مقطع  ٤٢/٠ ٣٥/٠ ٥٤/٠ ٣٧/٠
 ns  )متر(متوسط ارتفاع  ٧/٧ ٣/٥ ٤/٧ ٤/٦
 ns) متر (متوسط طول تنه ٨/٢ ٩/١ ٣ ٥/٢
a ٤ a ٩/٣ b ٩/٢ a ٭) متر(متوسط قطر تاج  ٦/٤ 
b ٩/٣ a ٣/٤ c ٤/٣ a ٭) متر(متوسط طول تاج  ٩/٤ 

 ns= سطح يك درصد   دار در معني  ٭٭  پنج درصد سطح در دار معني ٭ دار غير معني 
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هاي جغرافيايي  كمي در جهت هاي همشخصبررسي 
د كه قطورترين و بلندترين تاج مشخص نمو) 3جدول(

 متردر جهت شمالي 9/4 و6/4درختان دارمازو به ترتيب با 
هاي  با ساير جهتها  اختالف اين مشخصه. شوند ميديده 

دار است، در حالي كه ساير  جغرافيايي از نظر آماري معني
هاي جغرافيايي  داري را در جهت ها اختالف معني مشخصه

 .نشان ندادند

 
 طبقات ارتفاعيكمي درختان دارمازو در  مشخصات مقايسه -4جدول

  كميمشخصه )متر (۱۲۰۰‐۱۶۰۰ )متر (۱۶۰۰‐۲۰۰۰

 تعدادقطعه نمونه  ١٢ ١٢
 )درقطعه نمونه(متوسط تعداد درخت  ٦ ٦

a ٣/٢٤ a سانتيمتر(متوسط قطر برابر سينه  ٧/٢٨(  ns 
a ٥١/٠ a عمتر مرب(برابر سينه متوسط سطح مقطع  ٦٨/٠( ns 
a ٤/٦ a متر(متوسط ارتفاع  ٢/٧(  ns 
a ٦/٢ a متر (متوسط طول تنه ٦/٢ (ns 

b ٦/٣ a ٭ ٭) متر(متوسط قطر تاج  ٤/٤ 
b٨/٣ a ٭) متر(متوسط طول تاج  ٥/٤ 

 
جدول (كمي در طبقات ارتفاعي  يها همشخصبررسي 

جز متوسط قطر تاج و طول تاج ه مشخص نمود كه ب) 4
 تا 1200در طبقه ارتفاعي )  متر5/4تر و  م4/4به ترتيب (

 .اختالف معني داري ندارندها   متر، ساير مشخصه1600
 كيفي ي ها شخصهم

 درختان دارمازو در منطقه مورد يفيمشخصات ك
ي جغرافيايي و ها مطالعه در سه فرم مختلف زمين، جهت

 بررسي براي واريانس تجزيهطبقات ارتفاعي با استفاده از 

 سپس .محاسبه شدنددن يا عدم معني داربودن معني داربو
ي ها  مقايسه ميانگين،ها دار بودن مؤلفه معني با توجه به

وضعيت  درختان،منشأ مشخصات كيفي درختان مانند
 وضعيت شاخه دواني، فرم ظاهري تنه، تقارن تاج،

مربع وضعيت تجديد حيات ودرصد آميختگي از آزمون 
صورت كلي در به نتايج  كه كاي استفاده گرديد

 .ارايه شده اند 7 تا 5 يها جدول
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  مربع كاي با استفاده از آزمونمشخصات كيفي درختان دارمازو درسه فرم زمينمقايسه  -5 لجدو
 مقايسه يال با دامنه

 )درصد(

 مقايسه يال با دره

 )درصد(

 مقايسه دامنه با دره

 )درصد(
 مشخصه كيفي

 دامنه يال
 سطح

داري معني
 دره يال

طح س

 داري معني
 دره دامنه

سطح 

 داري معني

 ۹/۹۵ ۹/۹۴ ۹/۹۵ ۱۰۰ ۹/۹۴ ۱۰۰ دانه زاد

ان
خت
در
اء
ش
من

 

 ۱/۵ ۰ شاخه زاد
ns 

۰ ۱/۴ 
ns 

۱/۵ ۱/۴ 
ns 

 ۲/۶۱ ۱/۸۸ ۲/۶۱ ۳/۶۸ ۱/۸۸ ۳/۶۸ متقارن

ت 
عي
ض
و

ج
 تا
رن
قا
ت

 

 ۹/۱۱ ۷/۳۱ نا متقارن
 ٭

۷/۳۱ ۸/۳۸ 
ns 

۹/۱۱ ۸/۳۸ 
 ٭٭

 ۱۰۰ ۵/۹۱ ۱۰۰ ۶/۷۵ ۵/۹۱ ۶/۷۵ ۲ درجه

ي 
هر
ظا

م 
فر

نه
ت

 ۵/۸ ۴/۲۴ ۳درجه  
 ٭

۴/۲۴ ۰ 
 ٭٭

۵/۸ ۰ 
 ٭

 ۴/۷۱ ۶/۷۴ ۴/۷۱ ۳/۶۸ ۶/۷۴ ۳/۶۸ بدون شاخه

 ۶/۲۸ ۴/۲۵ ۶/۲۸ ۱/۱۷ ۴/۲۵ ۱/۱۷ كم شاخه

ي
وان
 د
خه
شا

ت 
عي
ض
و

 

 ۰ ۶/۱۴ پر شاخه

 ٭٭

۶/۱۴ ۰ 

 ٭٭

۰ ۰ 

ns 

د 
دي
ج
ت

احي
ت

 

 ٭ ۹/۶۰ ۴/۳۰ ٭٭ ns ۷/۸ ۹/۶۰ ۴/۳۰ ۷/۸ جنسي

 
 كاي مربع  بااستفاده از آزمون جغرافياييمختلف  يها خصات كيفي درختان دارمازو در جهتمشمقايسه  -6جدول 

 مقايسه شمال با جنوب

 )درصد(

 مقايسه شمال با شرق

 )درصد(

 مقايسه شمال با غرب

 )درصد(

 مقايسه جنوب با شرق

 )درصد(

 مقايسه جنوب با غرب

 )درصد(

 سه شرق با غربمقاي

 )درصد(
 مشخصه كيفي

جنوب شمال
 سطح 

معني داري
شرقشمال

 سطح 

معني داري
غربشمال

 سطح

معني داري
شرقجنوب

سطح معني

 داري
غربجنوب

 سطح

معني داري
 غربشرق

 سطح 

معني داري

 منشاء ٩/٩٤ ٩/٩٤١٠٠ ١٠٠١٠٠ ٨/٩٣٩/٩٤١٠٠ ١٠٠ ٨/٩٣ ١٠٠ ٨/٩٣ دانه زاد

 ٠ ٣/٦ شاخه زاد درختان
ns 

٣/٦ ۰ 
ns 

١/٥ ٣/٦ 
ns 

٠ ۰ 
ns 

١/٥ ٠ 
ns 

۰ ١/٥ 
ns 

وضعيت  ٦/٨٤٨/٧٨٦/٨٤ ٨/٧٨٩/٧٥ ٨/٧٨٤/٦٠٦/٨٤٩/٧٥ ٩/٧٥٤/٦٠ ٤/٦٠ متقارن

١/٢٤ ٦/٣٩ نا متقارنتقارن تاج
ns 

٢/٢١ ٦/٣٩
ns 

٦/٣٩٤/١٥
 ٭

٢/٢١ ١/٢٤
ns 

٤/١٥ ١/٢٤
ns 

٢/٢١٤/١٥ 
ns 

فرم ظاهري ٣/٩٢٩/٩٣٣/٩٢ ٩/٩٣٦/٩٦ ٩/٩٣٣/٨١٣/٩٢٦/٩٦ ٦/٩٦٣/٨١ ٣/٨١ ۲درجه 

 ٤/٣ ٨/١٨ ۳درجه  تنه
 ٭

١/٦ ٨/١٨ 
ns 

٨/١٨٧/٧ 
ns 

١/٦ ٤/٣ 
ns 

٧/٧ ٤/٣ 
ns 

٧/٧ ١/٦ 
ns 

 ٨/٧١٧/٧٢٨/٧١ ٧/٧٢٥/٦٥ ٨/٧١٥/٦٥ ٧/٧٢٧٥ ٥/٦٥٧٥ ٧٥بدون شاخه

 ٦/٢٥٢/٢٤٦/٢٥ ٢/٢٤٦/٢٧ ٢/٢٤٨/٢٠٦/٢٥٦/٢٧ ٦/٢٧٨/٢٠ ٨/٢٠ كم شاخه

وضعيت 

شاخه 

 ٩/٦ ٢/٤ پر شاخه دواني

ns 

٣ ٢/٤ 

ns 

٦/٢ ٢/٤ 

ns 

٣ ٩/٦ 

ns 

٦/٢ ٩/٦ 

ns 

٦/٢ ٣ 

ns 

تجديد 

 حيات
 ns ٧/٢١ ٧/٨ ٧/٢١ns ٤/٤ ns ٧/٨ ٤/٤ ٭ ٢/٦٥٧/٢١ ٭٭ ٧/٨ ٢/٦٥ ٭٭ ٤/٤ ٢/٦٥ جنسي

ns= معني دار درسطح يك درصد٭٭      درصدپنج  سطح در معني دار ٭       دار غير معني .   



 رويشگاهي مشخصات كمي وكيفي و خصوصيات 
202 در منطقه شينه استان لرستان )(.Quercus infectoria Oliv دارمازو

 طبقات ارتفاعي بااستفاده از آزمون مربع كاي درختان دارمازو در كيفيمشخصات  مقايسه -7 جدول
 مقايسه ارتفاع از سطح دريا

 مشخصه كيفي )درصد(

 سطح معني داري )متر( ۱۶۰۱‐۲۰۰۰ )متر( ۱۲۰۰‐۱۶۰۰

 ۹/۹۵ ۴/۹۷ دانه زاد
 منشاءدرختان

 ۱/۴ ۶/۲ شاخه زاد
ns 

 ۸/۸۰ ۱/۶۷ متقارن
 وضعيت تقارن تاج

 ۲/۱۹ ۹/۳۲ نا متقارن
ns 

 ۲/۸۲ ۴/۹۷ ۲درجه 
 فرم ظاهري تنه

 ۸/۱۷ ۶/۲ ۳درجه 
 ٭٭

 ۹/۶۹ ۷/۷۳ بدون شاخه

 وضعيت شاخه دواني ۹/۲۱ ۳/۲۶ كم شاخه

 ۲/۸ ۰ پر شاخه

 ٭

 ٭٭ ۷/۱۸ ۳/۸۱ جنسي وضعيت تجديد حيات

ns= ٭٭ معني دار درسطح يك درصد      پنج درصد معني دار در سطح ٭    عني دارغير م.   

 
مشخصات كيفي درختان دارمازو در فرمهاي بررسي 

دهد كه به غير از فرم  مينشان ) 5جدول (مختلف زمين 
داراي اختالف ها  ، بقيه مشخصه)منشا درختان(پرورشي 

بيشترين درختان موجود در فرم دره . معني داري هستند
بيشترين فراواني . دهند مي را نشان 2فرم تنه درجه 
%) 6/74(و درختان بدون شاخه %) 1/88(تاجهاي متقارن 

 البته نكته جالب، تفاوت .در فرم دامنه مشاهده گرديد
در %) 95بيش از (ي دانه زاد ها فراواني پايه اساسي بين 
ر بيشترين فراواني تجديد حيات د. باشد ميكليه فرمها 

 . مشاهده شدها  دره
ي جغرافيايي ها كيفي در جهت يها همشخصبررسي 

  ودرختان منشأ مشخص نمود كه به غير از) 6جدول (
داراي اختالف ها  ساير مشخصه وضعيت شاخه دواني،

بيشترين فراواني درختان با تاجهاي . معني داري هستند
در جهت غرب،  بيشترين فراواني % 6/84متقارن با 

درجهت %  6/96 با2با فرم ظاهري مناسب درجه درختان 
در جهت شمال % 2/65جنوب و بيشترين تجديد حيات با 

%) 94بيش از (ي دانه زاد ها فراواني پايه. مشاهده شد
 .   بسيار چشمگير استشاخه زادي ها هنسبت به پاي

كيفي در طبقات ارتفاعي  يها همشخصبررسي 
منشا ( پرورشي دهد كه فراواني فرم مينشان ) 7جدول(

داري در طبقات  تقارن تاج اختالف معني و) درختان
مختلف ندارند، در حالي كه بيشترين فراواني درختان با 

و درختان بدون %) 4/97 (2فرم ظاهري مناسب درجه 
%) 3/81(و بيشترين فراواني تجديد حيات %) 7/73(شاخه 

ين ا. شوند مي متر مشاهده 1600 تا 1200در طبقه ارتفاعي 
 . اختالفها از نظر آماري معني دار بودند

 
 بحث

 ).boissieri Quercus infectoria subsp(دارمازو 
ي مختلف جغرافيايي ها است نورپسند كه درجهتاي  گونه

تنها رويشگاه دارمازو در استان لرستان  .گردد ميمشاهده 
 هكتار در شمال غربي شهرستان خرم 5751به مساحت 

پراكنش درختان دارمازو . باشد ميقه شينه آباد واقع در منط
 2400 متر از سطح دريا شروع و تا ارتفاع 1200از ارتفاع 

ي شمالي سفيدكوه برروي خاكهايي از دو ها متر در دامنه
رده آنتي سول و اينسپتي سول با رژيم رطوبتي زريك و 

 وXerothent ي ها  تحت رده اپي پدون اكريك در
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Xerochreptباشد كه از  ميوسط تا سنگين  با بافت مت
تا  2000 از متر تشكيل تيپ داده و 2000تا1200ارتفاع 
 .صورت پراكنده استقرار دارده از سطح دريا ب متر 2400

نمايند  اظهار مي) 1382(اي و ابراهيمي رستاقي  جزيره
اي نورپسند است و حضور اين گونه در  مازو گونه كه دار
باشد كه در منطقه مورد  هاي مختلف جغرافيايي مي جبهه

 يها تمطالعه پراكنش و استقرار گونه داروماز در همه جه
 يها تدر بررسي تأثير جه. خورد شم ميجغرافيايي به چ

اي و ابراهيمي  مختلف جغرافيايي همانگونه كه جزيره
اند كه جهت  اشاره نموده) 1373(وفتاحي  )1382(رستاقي 

كنش و استقرار گونه جغرافيايي شمال تأثير بهتري در پرا
 در اين مطالعه نيز تأثير جهت جغرافيايي ،دارمازو دارد

سطح مقطع  شمال بر تعداد درخت در قطعه نمونه، ارتفاع،
مشاهده  طول تاج ودر هكتار، قطر متوسط تاج برابر سينه 

 اثر جهت جغرافيايي بر برخي از خصوصيات كمي .گرديد
نيز در ساير و كيفي درختان وي ول و بلوط ايراني 

 ؛1379معروفي، (مطالعات مشاهده و گزارش شده است 
 جغرافيايي يها تنتيجه حاصل از تاثير جه. )1384طالبي، 

 به ،توان در رطوبت پسند بودن اين گونه دانست ميرا 
كه دارمازو در منطقه مورد مطالعه خواهان  طوري
هاي شمالي  گيري از حداكثر رطوبت موجود در جهت بهره
ي جغرافيايي بر وضعيت ها در بررسي جهت .اشدب مي

زو  مشخص گرديد كه درختان در تقارن تاج درختان دارما
 شرقي داراي تـاج متقارن و جغرافيايي غربي يها جهت
گيري   بهرهخاطره بتواند  ميبـاشنـد كه اين تاثير  مي

 75همچنين . باشد  متعادل تاج درختان از نور آفتاب
ي شمالي داراي تنه ها و در جهتدرصد درختان دارماز
 يكي از داليل بدون شاخه  احتماالً.بدون شاخه هستند

 هرس طبيعي تنه به خصوص ،بودن درختان دارمازو
  .باشد ميدرختاني كه در اشكوب غالب قرار دارند 

در مطالعه خود ) 1382(و ابراهيمي رستاقي اي  جزيره
ازو در اشاره بر دانه و شاخه زاد بودن درختان دارم

.  دنجنگلهاي حوزه بانه، جوانرود، سردشت ومريوان دار

نتايج بدست آمده از بررسي فرمهاي پرورشي درختان 
دهد كه فرم  ميدارمازو در منطقه مورد مطالعه نشان 

 درصد دانه زاد 6/96با ( طور عامه  بپرورشي اين درختان
 دليل فرم غالب .دباش مي زاد دانه)  درصد شاخه زاد4/3و 

توان در اهميت  دانه زاد در مورد اين درختان را مي
 طوريه  ب،اقتصادي آنها در توليد محصوالت فرعي دانست

كه اين گونه شايد تنها درختي است كه در جنگلهاي 
منطقه كمتر مورد دستخوش حمله و قطع و تخريب قرار 

 دليل اين امر وجود گالهاي مختلفي است كه .گرفته است
 و تخم گذاري زنبورهايي از خانواده در نتيجه فعاليت

Cynipidae  پيروزي و  (شود مي روي اين درختان حاصل
علت داشتن تانن داراي ه اين گالها ب. )1376همكاران، 

 افراد بومي در بنابراين ، بودهانارزش اقتصادي براي ساكن
 از گالهاي برداري بهره برايحفظ و حراست اين درخت 

اند و به اين دليل بهتر از ساير  آن  كوشش فراوان داشته
اما . درختان منطقه تا به امروز با فرم دانه زاد باقي مانده اند

 را ي خالص دارمازوها فرم پرورشي توده) 1379(يزديان 
نمايد كه قطع  مي اضافه دانه و شاخه زاد اعالم نموده و

 استخراج گز علفي باعث بد فرم شدن تاج برايها  شاخه
 .و شده استدرختان دارماز

به طور كلي وضعيت تجديدحيات درختان دارمازو در 
باشد كه داليل  ميمنطقه مورد مطالعه ناچيز و نگران كننده 

توان در چراي دام، فرسايش خاك، آفات و  ميعمده آن را 
بيماريها و تنك بودن تاج پوشش آنها در واحد سطح 

 تجديد حيات اين گونه در فراوانيدر بررسي  .دانست
نطقه مورد مطالعه مشخص گرديد كه جهت شمالي م

 .داشته استها  تيد حيات بيشتري نسبت به ساير جهتجد
توان وجود رطوبت، تأثير  ميدليل عمده اين اختالف را 

ي ها كمتر نورخورشيد و باال بودن عمق خاك در جهت
 ، اين نتيجه با ساير گزارشها همخواني دارد. شمالي دانست

نيز بر ) 1382( و ابراهيمي رستاقياي  كه جزيره طوريه ب
سايه پسند بودن نهالها در سنين جواني و رطوبت پسند 



 رويشگاهي مشخصات كمي وكيفي و خصوصيات 
204 در منطقه شينه استان لرستان )(.Quercus infectoria Oliv دارمازو

ي غرب ها بودن درختان دارمازو در مقايسه با ساير بلوط
 .اشاره نموده اند

و ابـراهيمي رستـاقي اي  ، جزيره)1373( فتـاحي
ي همراه ها  در خصوص گونه)1379( و يزديان )1382(

ي درختي بلوط ايراني، كيكم، ها گونه  بهجوامع دارمازو
زالزالك، پسته وحشي و گالبي وحشي به صورت آميخته 

 9/57در منطقه مورد مطالعه . با اين درختان اشاره دارند
 درصد را ساير درختان از 1/42درصد درختان را دارمازو و

قبيل بلوط ايراني، كيكم، زالزالك، پسته وحشي وگالبي 
دهد كه  مي نشان ي حاضر بررس.ندده ميوحشي تشكيل 

درختان دارمازو توده خالص تشكيل نداده بلكه با ساير 
تيپ آميخته ايجاد كرده و ميزان آميختگي آن بين ها  گونه

، در باشد ميي مختلف ها  درصد درفرمها و جهت60 تا 50
به تيپ خالص اين گونه نيز ) 1379(حالي كه يزديان 

بر ثير فرمهاي مختلف زمين دربررسي تأ .نمايد مي اشاره
اختالف معني هاي مورد مطالعه مشخص شد كه  مشخصه

 درختان موجود ؛وجود دارد درصد 5 و 1داري در سطوح 
 داليل عمده .در فرم دامنه از وضعيت بهتري برخوردارند

  خاكتوان از نظر عمق ودرجه تكامل مياين تفاوت را 
كه خاك  يطوره ب، نسبت به خاكهاي ساير فرمها دانست

مواد آلي  بافت، با جهت شمالي از نظر عمق،ها  دامنه
ي جغرافيايي برتري ها ورطوبت بر ساير فرمها وجهت

بر روي وي ول و طالبي ) 1379( مطالعات معروفي .دارد
دهد كه درختان  ميبر روي بلوط ايراني نشان ) 1384(

 .از كميت و كيفيت بهتري برخوردارندها  مربوطه در دره
اشاره به گسترش ) 1382(و ابراهيمي رستاقي اي  هجزير

 1300ارتفاعي گونه دارمازو در زاگرس شمالي از حدود 
مناسبترين  و  از سطح دريا داشته باالتر متر2050تا 

 متر از 1600 تا 1400رويشگاه اين گونه را در ارتفاعات 
به استقرار  Browicz  (1982).نموده اند سطح دريا گزارش

و در  متر 1800تا  1500ازو در عراق در ارتفاع گونه دارم
از سطح دريا اشاره نموده باالتر  متر 1850ايران تا ارتفاع 

ي مختلف اين گونه ها گسترش تيپ) 1379(يزديان . است

گزارش كرده  از سطح دريا  باالترمتر 1850 تا 1300را از 
 استقرار شينه استان لرستاندر منطقه بررسي حاضر . است
  باالترمتر 2000 تا 1200  از ارتفاع راان دارمازودرخت

ي  ارتفاع محدودهدردارمازو . دهد مينشان ازسطح دريا 
از سطح دريا تمايل به تشكيل تيپ  متر1800 تا 1400

 با توجه به طبقه بندي ارتفاعي انجام شده وجنگلي دارد 
 كه در منطقه مورد مطالعه در طبقه شداين نتيجه حاصل 

 از لحاظ ،متر از سطح دريا 1600تا  1200ارتفاعي 
خصوصيات كمي وكيفي درختان دارمازو در وضعيت 

 . شوند ميمشاهده تري هب
توان استنباط نمود كه عامل حضور  مياين چنين   بنابر

ر وپراكنش درختان دارمازو در منطقه مورد مطالعه عالوه ب
به ساير عوامل ه شرايط وخصوصيات خاك منطق

ي جغرافيايي، فرمهاي ها طقه از قبيل جهتاكولوژيكي من
نقش . داردبستگي  ارتفاع از سطح دريا  ومختلف زمين

توان در  مي  رامهم درختان دارمازو در منطقه مورد مطالعه
زيست  تأثير مثبت در مسايل حفظ و تعادل آب وخاك،

 از برداري بهره( مسايل اقتصادي و اشتغالزايي ،محيطي
حيات وحش تنوع حفظ اكوسيستم، ، )گالهاي اين درختان

 . و ذخاير ژنتيكي دانست
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Abstract 

 
Gall oak (Quercus infectoria Oliv.) is one of rare species that is only presence in the northwestern part 

of Zagros mountains. This research aims at studying site demands and some quantitative and qualitative 
characteristics of Qurecus  infectoria. For this purpose, the distribution area of this species was studied in 
Lorestan province in western Iran. Twenty four sample plots, each 1000 m2, were established in 3 land 
forms (ridge, valley and slope), in 4 aspects (north, east south and west) and in 2 altitudes level (1200-
1600 and 1600-2000 m.a.s.l.). Also the chemical and physical properties of soil in the sample plots were 
studied. The results showed that the surface of distribution area of Gall oak is 5751 ha and its extended 
from 1200 to 2400 m.a.s.l. The soil of oak sites were usually light (loam) to heavy (clay) with a pH 
between 7.4 and 8.0 . Organic matter is realtively good and EC is insignificant in the studied site soils. In 
general, slopes and vallies with north aspect in altitude between 1200 and 1600 m.a.s.l.  are suitable sites 
of this oak spieces. The highest oak tress were observed on north faced vallies (7.7m), the longest trunk 
length (3.2 m), the widest crown diameter and also the highest proportion of oak trees with good quality 
(75%) were assessed all observed on north faced slopes. 
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