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  چكيده
در زاگرس مركزي پراكنش فراواني دارد و گونه غالب اين ناحيه ) Lindl Quercus brantii.( يرانياگونه بلوط 

، بررسي و آگاهي از ساختار و وضعيت اين ها جنگلبه حجم تخريب باال و اهميت حفاظت اين  با توجه. شود يممحسوب 
از  بلوط ايراني يها جنگلبررسي وضعيت  منظور بهاين مطالعه . از لحاظ كمي و كيفي امري ضروري است ها جنگل

محال و بختياري صورت لحاظ خصوصيات كمي و كيفي در بخش بازفت از توابع شهرستان كوهرنگ در استان چهار 
به وسعت  يا منطقهمتري با روش سيستماتيك تصادفي در  400آري با فواصل  10پالت  60 تعدادبدين منظور . گرفت
قطر تاج  مورد بررسي خصوصيات كمي درختان از جمله قطر، ارتفاع و يها پالتسپس در . هكتار اجرا گرديد 819
. تخميني برداشت و ثبت شد صورت بهنيز  سوختپوشش و حجم چوب چون درصد تاج  ييها مشخصهو  يريگ اندازه

مورد تجزيه و  ها دادهسپس . اختصاص داده شد و ثبت گرديد 4تا  1همچنين به شادابي درختان نيز درجات كيفي از 
 25تا  0درصد منطقه داراي تاج پوشش  81نتايج نشان داد جنگل مورد نظر ناهمسال و تنك بوده و . تحليل قرار گرفت

بيشترين تراكم و حجم در و ) متر سانتي 25تا  5(قطري كم قطر  يها كالسهبيشترين حضور درختان در . است درصد
نتايج اين مطالعه در مقايسه  .درصد درختان درجات مطلوبي از شادابي را دريافت كردند 75. جهات شمال شرقي است

در غرب استان  ها جنگلبيانگر وضعيت متوسط تا مطلوب اين  بلوط ايراني در زاگرس مياني يها جنگلبا وضعيت كلي 
 .و نياز اساسي به حفاظت آن وجود دارد چهار محال و بختياري است

   ناهمسال شادابي،، چوب سوخت، بررسي كمي و كيفيبلوط ايراني، : كليدي يها واژه
 

 مقدمه
پهناورترين عرصه  عنوان بهزاگرس  يها جنگل

ميليون هكتار،  5تي در حدود جنگلي ايران، با مساح
فراواني قرار  و تعرضطي ساليان گذشته مورد تخريب 

از  ها جنگلكه سطح اين  يطور بهگرفته است؛ 
 يها گذشتهميليون هكتار در  10مساحتي در حدود 

ميليون  5دور، با سيري نزولي به كمتر از  چندان نه
گونه غالب . تقليل يافته است) در حال حاضر(هكتار 

نيز  ها جنگلزاگرس كه معرف اين  يها گلجن

و  گوجاني جهانبازي(است  بلوط ايراني ،باشد يم
هاي مختلف در سطح  با واريته ؛ كه)1380همكاران، 

). 1378جهانبازي گوجاني، (اين گستره پراكنش دارد 
امروزه به علت افزايش عالقه مردم در استفاده از 

، برقراري ها جنگلمحصوالت اصلي و فرعي اين گونه 
يك نظام مديريت پايدار در اين مناطق امري ضروري 

در اختيار داشتن اطالعات جامع در . رسد يمبه نظر 
زمينه رشد، توليد، افزايش قطر و الگوهاي رشد 
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ا را در زمينه اداره صحيح و م ها جنگلدرختان اين 
كند  يمبرداري مناسب اين منابع با ارزش، ياري  بهره

 كه ها جنگلاين ). 1383ران، غضنفري و همكا(

 بسيار نقش ،پوشانند يم را كشور غرب ينوار صورت به

 و هوا و آب تلطيف فرسايش، از يجلوگير در مهمي
 .كنند يم ايفا را كشور و منطقه زيست يطمح حفظ

 الزمهبه اثبات رسيده است كه  مسئلهمروزه اين ا

 اطالعات داشتن ،ياصول يزير برنامه و تيريمد هرگونه

 جنگل، يآماربردار رو ينا از .است مناسب يفكي و يمك

 نقش ندهيآ يزير برنامه و موجود تيوضع برآورد در
 ).1382اران، كهم و يمورين اسحق( دارد ياساس

 16532استان چهار محال و بختياري با گستره 
يك درصد مساحت ايران را تشكيل  يلومترمربعك
ل و هاي استان چهارمحا مساحت جنگل. دهد يم

درصد از  20هزار هكتار معادل  330بختياري حدود 
هاي  درصد از مساحت جنگل 5/2 مساحت استان و

درصد پوشش عمده  98. كشور برآورد شده است
 Quercus brantii( ايرانيجنگلي اين مناطق از بلوط 

Lindl. ( تشكيل شده است)و  گوجاني جهانبازي
  ).1381 ،همكاران

 يها شاخصهيكي از  چند معياره گيري يمتصم 
شناخته شده در تحقيقات ميداني است كه در آن 

كار برده  به گيري يمتصممتنوعي جهت  يفاكتورها
كمي، كيفي و يا  تواند يماين فاكتورها . شود يم

 & Pohekar( تركيبي از هر دو معيار باشد

Ramachandran, 2004 .( واضح است كه تركيبي از
براي شناخت و  ها ينهگزاطالعات كمي و كيفي بهترين 

. باشد يمجهت مديريت يك عرصه طبيعي  يزير برنامه
 ها كننده يفتوص نيبهتر از يكي يقطر عيتوزبراي مثال 

 به شمار يجنگل توده ات كمييخصوص ينتر مهم از و

از نظر  ها يهپااما بررسي كيفيت چوب اين  ؛رود يم
بر  يريگ چشمشاخه بودن تأثير سالمت و صاف و كم

 ,.Kangas et al( مدير جنگل دارد گيري يمصمت

2007.( 

 ل،كش بيضر ارتفاع، مانند درخت يظاهر هاي يژگيو 

 طيشرا همراه به اي يشهر ستميس و تاج لكش و اندازه
 يداريپا در يمحل يبادها يفراوان و سرعت و شگاهيرو

 يظاهر فرم ).Wang et al., 1998( مؤثرند ها توده
 عوامل از دسته سه متقابل ريتأث جهينت درخت يك

 يشگاهيرو طيشرا ،يكيژنت اتيخصوص: شامل مختلف
 پرورش اتيعمل ياجرا قيطر از يانسان يها دخالت و

طالبي و  ).1354مروي مهاجر، ( باشد يم جنگل در
به بررسي وضعيت  يا مطالعهدر ) 1385(همكاران 

بلوط ايراني در زاگرس مركزي پرداختند كه اين 
اد كه اين گونه در جهت جنوب غربي مطالعه نشان د

استقرار بيشتري داشته است و بيشترين قطر برابر 
جنوبي در بر دارد و حد ارتفاعي  يها درهسينه را 

  .متر را به خود اختصاص داده است 2000تا  1800
بر  يطياثر عوامل مح) 1389(بردبار و همكاران 

 يرانيبلوط ا يمكات يخصوص يگسترش و برخ

Quercus brantii Lindl. را مورد  در استان فارس
از نظر تعداد بررسي قرار دادند كه نتايج نشان داد 

ن تعداد يشتريواقع در جهت شرق ب يها دامنه، ها يهپا
 يشيرو يرهايرا به خود اختصاص داده، اما از نظر متغ

ن مقدار يشترينه و سطح تاج، بيمانند قطر برابرس
در . باشد يمب يم شكمسطح و  يمربوط به نواح

ن گونه متوسط سطح تاج هر يمحدوده گسترش ا
زاد  شاخهو در بخش  61/16زاد  دانهدرخت در بخش 

 2/20نه يمترمربع، متوسط قطر برابرس 71/15
متوسط  طور بهزادها  و تعداد جست شاخه متر يسانت

زاد  دانهارتفاع متوسط درختان . برآورد شده است 9/5
  .باشد يممتر  59/5زادها  و در شاخه 1/6

 يشگاهيط رويآنچه مسلم است عوارض و شرا
، ارتفاع از ييايجغراف يها جهتن، يزم يها فرممانند 

در حضور  يرهو غ يميو اقل يكيط ادافيا، شرايسطح در
ن گونه با ارزش در منطقه مورد مطالعه يو استقرار ا

  .باشد يم مؤثر
غرب  يها جنگلر مطالعات انجام شده در يسا

ر يسا يرا بر رو يشگاهيات عوامل روشور اثرك
از جمله . جنس بلوط نشان داده است يها گونه
 يها جهتول در  يبه حضور گونه و) 1379( يمعروف
ات يوان و بانه و خصوصيدر مر يو شمال شرق يشرق
  .نمايد يماشاره  ها درهن گونه در يا يباال يفكي
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ن حضور بلوط يشتريب) 1385( و همكاران يطالب
 ييايدر جهت جغراف ياريرا در چهارمحال و بخت يرانيا

متر باالتر از  2000تا  1800با ارتفاع  يجنوب غرب
  .كند يما گزارش يسطح در

بلوط را با عوامل  يده جست) 1382( يپورهاشم
ب مرتبط يا، جهت و شي، ارتفاع از سطح دريوگرافيزيف

ن و ييبلوط را در ارتفاعات پا يدانسته، جست ده
  .كند يمر كشتر ذيب يمالش يها دامنه

بلوط ايراني در استان چهار محال و بختياري 
 سازي يغن و اياح يبرا ينبنابراپراكنش زيادي دارد 

بايد اطالعات جامعي از خصوصيات كمي  ها جنگل نيا
 دست بهحاضر در استان  يها تودهو كيفي درختان در 

بنابراين ؛ )1382و ابراهيمي رستاقي،  اي يرهجز(آيد 
 يآور جمعن مطالعه بر آن است كه با بررسي و اي

در  ها تودهاطالعات مختلف كمي و كيفي از اين 
منطقه بازفت استان چهارمحال و بختياري،  يها جنگل

راهكارهاي مناسب جهت مديريت و حفظ اين پوشش 
  .گياهي ارزشمند را ارائه دهد

 
 

 
 
  
 
 
 

  ها روشمواد و 
  مطالعهمنطقه مورد 

توابع شهرستان  ت، ازبخش بازف در مطالعهن يا
 29بخش بازفت در فاصله  .انجام شد وهرنگك

) مركز شهرستان كوهرنگ(كيلومتري غرب چلگرد 
حوزه مورد مطالعه متشكل از چهار حوزه . واقع است

قسمتي از حوزه آبخيز  كه مجموعاً باشد يمفرعي 
ي بازفت در شمال غربي استان چهارمحال و  رودخانه

منطقه به لحاظ . دهد تشكيل ميبختياري را 
 25دقيقه و  50درجه و  49هاي  جغرافيايي بين طول

ثانيه شرقي و بين  48دقيقه و  55درجه و  49ثانيه تا 
 32ثانيه تا  27دقيقه و  10درجه و  32هاي  عرض

  شامل و ثانيه شمالي قرار دارد 57دقيقه و  15درجه و 
. شود ين ميير بخش بازفت باال و بازفت پايدو ز
با بافت  يونكو تلورد از جمله مناطق مس يچمن گل

 ي رودخانه ي هيبازفت محسوب شده و در حاش يشهر
ن بخش از جهت شرق و يا. بازفت احداث شده است

از  ،ييوه موگوكانيو م يشمال شرق به شوراب تنگز
جنوب به دو آب به لرستان و از غرب به خوزستان 

  ).1شكل ( شود يمحصور م
طقه بر اساس روش آمبرژه نيمه مرطوب اقليم من

 2/9متوسط دماي ساليانه چلگرد . باشد يمسرد 
 متر يليم 1600گراد و متوسط بارش ساليانه آن  سانتي
  .هست

  
  

  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 

  مورد مطالعه در حوضه آبخيز بازفت منطقهموقعيت جغرافيايي  -1شكل 
Figure 1. Geographic situation of the study area in Bazoft aquriferous area 
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  آماربرداري شده در منطقه هاي پالتمراكز  - 2 شكل
Figure 2. Center of the plots in the inventory area 

  

  تحقيقروش 

بر ها  پالتتعيين محدوده مورد مطالعه و مركز 
  روي نقشه

برآوردي از وضعيت و  ابتدا طي جنگل گردشي
 يپ جنگل، موجوديجمله تجنگل از  يلكشرايط 

، پوشش گياهي و غيره كت خايجنگل، وضع ينيتخم
كاغذ  يلهوس بهمساحت منطقه  سپس. گرفت صورت

 ياسمقتوپوگرافي با  ي هبر روي نقش متري يليم
هكتار  819 محاسبه گرديد مساحت آن 1:25000

العبور بودن  با توجه به صعببرآورد گرديد و سپس 
گياهي منطقه و مساحت ، همگن بودن پوشش منطقه

آري با فواصل  10پالت  60 تعداد منطقه مورد مطالعه
در مركز پالت  و متري در منطقه اجرا گرديد 400

مختصات مركز پالت قرائت و با  GPS ي يلهوس به
پس از مشخص  ).2شكل (مختصات نقشه چك شد 

اي  شدن مراكز قطعه نمونه در جنگل با توجه به دايره
آر بود،  10نمونه كه مساحت آن بودن شكل قطعه 

 سنج يبشحداكثر شيب در هر قطعه نمونه توسط 
ي قطعه نمونه  گيري و شعاع تصحيح شده اندازه

در مركز پالت جهت دامنه نيز . مشخص گرديد
هاي  و از جهت شمال و در جهت عقربه مشخص شد

 ،ساعت، درختاني كه در داخل قطعه نمونه قرار داشتند
 .دشدن ريگي اندازه

  
  ها دادهآماربرداري و ثبت 

ها، ارتفاع، تعداد جست، قطر  پالت نام گونه در هر
نظر گرفته در متر سانتي 5قطر  حداقل( ينهسبرابر 
  .و ثبت شد يريگ اندازهو حجم سرپا  قطر تاج، )شد

قطر تاج دو قطر عمود بر هم از  يريگ اندازهبراي 
 ابو  يريگ اندازهاقطار بزرگ و كوچك تاج درخت 

 تك تك جتا سطح ه،شد يآور جمع تطالعاا از دهستفاا
زبيري، ( شود يم محاسبه يرز بطهرا صورت به نختادر

1381.(  
  :1رابطه 

4


CCi (CD1i*CD2i)     

CCi =مربع، سطح تاج درخت به مترCD1i  و
CD2i تاج درخت  بزرگكوچك و  قطرهايi هستند. 

 تقسيم با ختدر يك جتا متوسط طحس بعد مرحله در
 در هشد يريگ اندازه نختادر متما جتا جمع حاصل
 دست بهو از روش زير  ها آن ادتعد بر نظر ردمو روش

  ).1381زبيري، ( مدآ 
  
  

Legend 
Plots         
Start point    
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  :2رابطه 

               1

n

i
i

cc
cc

n



  

cc:  مترمربعميانگين سطح تاج يك درخت به  
icc : سطح تاج درختi  مترمربعبه  
n :تعداد كل درختان  

 مدآ  دست بهاز رابطه زير نيز و درصد تاج پوشش 
  .)1381زبيري، (

  :3رابطه 

%
100

haN cc
cc            

%cc :درصد تاج پوشش  
haN cc :ارتوشش در هكسطح تاج پ  

haN :تعداد در هكتار  
 دست بهه يا تعداد در هكتار نيز از رابطه زير بوتتراكم 

  .(Engerman et al., 1994) آمد
  :4رابطه 
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:NM  معيتجتراكم  
N:  ها نمونهتعداد كل  

موقعيت  يرتأثشدن  همچنين جهت روشن
بر وضعيت تراكمي و كيفيت  روستاها يريقرارگ
منطقه، دو نقشه شامل نقشه تراكم منطقه و  يها توده

 افزار نرم يلهوس بهدر منطقه  روستاهانقشه قرارگيري 
GIS تهيه و با يكديگر مقايسه شدند.  

و  متر سانتيقطر درختان با دقت  يريگ اندازه
 1/0ارتفاع درختان با دقت  يريگ اندازهكاليپر،  يلهوس به

، صورت )ورتكس(دستگاه بلند ياب  يلهوس بهمتر و 
  .گرفت

موجودي سرپا با استفاده از فرمول زير  يريگ اندازه
درنظر  38/0محاسبه شد كه در آن مقدار ضريب شكل 

  ).1381زبيري، (گرفته شد 
  :5رابطه 

V= g.h.f . 

V =،حجم سرپا g مقطع،  سطحh  ارتفاع وf  ضريب
  .باشد يمشكل 

همچنين با توجه به سالمت، فرم و ساختار تنه و 
درجاتي از شادابي  ها آنتاج درختان در هر پالت به 

از پروتكل  معموالًبراي تعيين شادابي . داده شد
در اين مطالعه با . شود يماستفاده  ها جنگلسازمان 

اضافه كردن يك طبقه بيشتر به درجات شادابي سعي 
 ها تودهاز وضعيت  تري يحصحج پوشش كامل و شد نتاي

بيش از (شادابي ضعيف : اين درجات شامل. ارائه دهند
، شادابي )زرد و پژمرده ها سرشاخهو  ها برگدرصد  80

، )زرد و پژمرده ها برگدرصد  80تا  50بين (كم 
درصد برگ درختان زرد و  50تا  25(شادابي متوسط 

درصد  80بيش از (و درختان سالم و شاداب ) پژمرده
سپس با آناليز . داده شد) تاج درخت سالم و شاداب

خصوصيات كمي جنگل از  شده يآور جمع يها داده
درصد تاج قطر برابر سينه و ارتفاع درختان، : جمله

رابطه ، مختلف يها جبههتعداد در هكتار در پوشش، 
 چوب سوخت(حجم بين قطر برابر سينه و قطر تاج، 

ين خصوصيت كيفي درجه شادابي و همچن) در پالت
  .آمد دست بهدرختان در منطقه مورد مطالعه 

از آزمون  ها دادهبررسي نرمال بودن  منظور به
اسميرنوف استفاده شد و با توجه به نرمال -كولموگروف

و  طرفه يكآناليز واريانس  يها آزموناز  ها دادهبودن 
 ها دادههمبستگي پيرسون براي مقايسه و بررسي 

آزمون  يلهوس به ها يانگينم ي يسهمقا. فاده شداست
آماري در محيط  هاي يلتحلتجزيه و . دانكن انجام شد

 ها نقشهبرخي  .انجام شد SPSS. Version19 افزار نرم
نسخه  GIS افزار نرماز جمله نقشه تراكم در محيط 

Version 10.2 شد يهته. 

  
 نتايج

  پراكنش درختان در طبقات قطري
تاني كه مورد آماربرداري قرار تعداد كل درخ

ج شمارش تعداد ينتا. بوداصله درخت  894 ندگرفت
ه كنشان داد  يطبقه قطر در هردرختان موجود 

ه به يو شب يا ر زنگولهيغ يالگو يكاز  ينش قطركپرا
ناهمسال كه داراي منحني كاهنده هستند  يها توده
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  ي مختلفنمودار پراكنش تعداد درختان در طبقات قطر -3شكل 
Figure 3. Distribution of the trees numbers in different diameters classes  

  
اهش كل كش نيدر ا). 3ل كش( ندك يم يرويپ

امالً مشهود است، تنها استثناء كتعداد درختان قطورتر 
متري درنظر  يسانت 42درختان  يتوان طبقه قطر يرا م

از  يمك ها آنه تعداد ك) انيكمشخص شده با پ(گرفت 
   .مورد انتظار بيشتر است تعداد

  
  رابطه بين قطر برابر سينه و ارتفاع درختان

ضريب  رابطه قطر برابر سينه و ارتفاع، نموداردر  
مثبت و نسبي بين  ي رابطهيين، تبهمبستگي و ضريب 

قطر و ارتفاع درختان وجود داشته و تغييرات قطر، 

ضريب ( نموده درصد تغييرات ارتفاع را توجي 6/58
 )586/0: ضريب تبيين برابر و 0/ 76 :همبستگي برابر

   ).4شكل (
  

  پوشش تاج درصد
 25تا  0درصد منطقه داراي تاج پوشش % 66/81
همچنين همبستگي ضعيفي بين تعداد  .باشد يمدرصد 

 داشتوجود در هكتار و سطح تاج پوشش درختان 
  ).5شكل (

  

 نه و ارتفاعرابطه بين قطر برابر سي - 4 شكل

Figure 4. Relation between DBH and height 
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مورد بررسي  يها پالتبررسي تاج پوشش درختان در 
نشان داد كه غالب منطقه داراي تاج پوشش تنك يا باز 

تراكم  ها پالتو هيچ كدام از  باشد يم) درصد 25-0(
  ).1جدول ( درصد را نشان نداد 75باالي 

  
  
  

   مختلف يها جبههر تعداد در هكتار د
هايي  ميانگين تعداد در هكتار در پالتنتايج نشان داد 

با ساير جهات قرار دارند  يشرق شمالي  كه در جبهه
. و بيشترين مقدار است وجود دارد يدار يمعناختالف 

هستند و اختالف  يجزئداراي اختالف نيز ساير جهات 
كل ش( اشتوجود ند ها آن يها نيانگيمبين  يدار يمعن

6.(  
 تاج پوشش منطقه درصد -1 جدول

Table1. Canopy cover percent of the area 

 تاج پوشش  0-25%  25-50%  50-75%  75%>

Canopy cover  
 درصد  81.66%  16.66%  1.66%  0

Percent 
  

 
رابطه بين درصد تاج پوشش و تعداد درختان در هكتار -5شكل   

Figure 5. Relation between canopy cover and number of trees per hactare  
  

  
 مختلف يها جبههدر  تعداد در هكتار - 6شكل 

Figure 6. Number of trees per hectare in the different aspects  
 
 

 
 

Y= 5.7979x+46.885 

R2= 0.3818 

Canopy cover (%)
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 مختلف يها جبههپوشش در  تاج درصد

نتايج بررسي تاج پوشش در جهات مختلف جغرافيايي 
 شمال ي ههجبدرصد تاج پوشش در نشان داد كه 

و نيز جهت شرقي با ساير جهات اختالف  يشرق
  ).7شكل ( باشند و بيشترين مقدار مي دارند يدار يمعن

  
  رابطه بين قطر برابر سينه و قطر تاج

اين شاخص نيز بيانگر اين موضوع است كه با افزايش 
قطر درختان، قطر تاج نيز افزايش پيدا كرده است 

   ).8شكل (
  
  
  
  
  

 سرپا حجم

 بوددر جهت شمال غربي موجود نيز بيشترين حجم 
نتايج آزمون  .حجم دارد مترمكعب 75/47كه حدود 

مابين  دار يمعنحاكي از وجود اختالف  نيزدانكن 
ميانگين حجم چوب در جهت شمال غربي با ساير 

از لحاظ  يدار يمعنساير جهات اختالف . جهات بود
  ).9شكل ( حجم با يكديگر نداشتند

  
  شادابي درختان

نتايج بررسي شادابي درختان در منطقه نشان داد كه  
ان داراي سطح شادابي پايين درصد درخت 4/4تنها 

درصد درختان نيز داراي شادابي خوب و  72 و هستند
  ).2 جدول(متوسط هستند 

 

 

  
مختلف هاي جبههپوشش در درصد تاج  - 7شكل   

Figure 7. Canopy cover percent in the different aspects 
 

 
 قطر تاج در رابطه با قطر برابر سينه -8شكل 

Figure 8. Canopy diameter in relation with DBH  
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اثر موقعيت مكاني روستاها بر وضعيت تراكم 
  بلوط منطقه هاي توده

 در منطقه نشان ها تودهنتايج بررسي وضعيت تراكمي 
كه شامل پنج  روستاهااستقرار  هاي محلكه در داد 

) درصد 5-10( ها تراكمشاهد كمترين  شوند ميروستا 
  ).10شكل (هستيم 

 

 

 
 مختلف جغرافيايي هاي جهتحجم در  - 9 شكل

Figure 9. Volume in different geographical aspects 
 

 ميزان شادابي درختان در منطقه مورد مطالعه - 2جدول 

Table 2. Amount of the trees vitality in the study area  

  
 
 
 
 

 
 

  
  

  
 

 مقايسه نقشه تراكم جنگل با محل استقرار روستاهاي منطقه - 10 كلش

Figure 10. Comparison of the forest density and the villages’ locations

  4درجه 
  )شادابي بسيار كم(

 3درجه
  )شادابي كم(

 2درجه
  )شادابي متوسط(

  1درجه 
  يدرجه شاداب  )شاداب كامالً(

Degree 4 
 (Very low vitality) 

Degree 3 
 (Low vitality)  

Degree 2 
(Average vitality)  

Degree1 
 )Vitality(   Vitality degree  

4.4  21  29.6  45    
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 بحث
اساسي براي تدوين  هاي يهپاشناخت ساختار جنگل از 

جهت مديريت  يزير برنامهجنگلداري و  يها طرح
 اغلب غرب بلوط هاي جنگل. جنگل است بلندمدت

 و ندك رشد درختان بوده، باز پوشش تاج يدارا

 كاند اريب بسيتخر شدت ليدل به يعيطب يزادآور
 زاگرس هاي جنگل سطح از درصد 90 نيهمچن .است

 26 از مترك يپوشش تاج يدارا موجود تيوضع در
 هاي جنگل از درصد 7 تنها حاضر حال در .است درصد

 و بودهزاد  دانه يپرورش فرم يدارا يشيرو ن منطقهيا
 و دانه ،زاد شاخه يپرورش فرم يدارا ها آندرصد  93

  )1383ثاقب طالبي و همكاران، (باشند  يمزاد  شاخه
مشخص است، جنگل مورد  3 طور كه از نمودار همين

يد توجه داشت كه اين مطالعه حالت ناهمسال دارد و با
دهنده تعداد درختان در طبقات قطري  نمودار نشان

باشد ولي  مي هكتار 819تمام جنگل به مساحت براي 
اين . در سطح هر پالت نمودار به اين شكل نخواهد بود

بيانگر ميزان برداشت باال از درختان منطقه نيز  مسئله
و ايجاد  ها تودهاز اين  رويه يبهست زيرا با برداشت 

درختان منطقه كم قطر  جديد غالبهاي  جست
بررسي قطر درختان ). متر سانتي 25كمتر از (هستند 

 حائز مختلف سنين در در برآورد ميزان توليد تنها نه

 تنك هاي روش يزير برنامه در بلكه است، اهميت

 توليد و باشد مفيد تواند يم نيز ها جنگل در كردن

 تضمين را توده پايداري و بهينه بيولوژيك و اقتصادي

  ).Nanang, 1998( كرد خواهد
ت يفكي نييتع در مهم عوامل از يكي نهيس برابر قطر
درختان  يمك مشخصه ينتر مهم و يجنگل شگاهيرو

 هك يطور به شده، محسوب ها يريگ اندازه در يجنگل
 جنگل يموجود و ينيزم هيرو حجم، با مقدار آن

 يقطرهادرختان بلوطي كه به . دارد يميارتباط مستق
به دليل دشواري قطع  اند يدهرسمتر  نتيسا 40باالي 
باعث افزايش  مسئلهو اين  گيرند ينمعرض قرار مورد ت

شده  متر سانتي 40باالي  يقطرهاناگهاني درختان در 
  .است

 صورت بهارتفاع در مطالعه حاضر -تغييرات رابطه قطر
افزايش  افزايش ارتفاع درختان متناسب با؛ خطي است

ه خود اين مسئل. درختان صورت گرفته است قطري
 يها جنگلتاج پوشش پايين بر تراكم و درصد  ييديتأ

به اين صورت كه درختان نيازي به  باشد يمغرب 
افزايش تصاعدي ارتفاع جهت نورگيري ندارند و اين 
عدم وجود رقابت از علل پايين بودن ضريب قد 

طالبي و همكاران . هاست جنگلكشيدگي در اين 
رابطه قطر و ارتفاع بلوط ايراني را در چند ) 1385(

محدوده اقليم لردگان در استان چهار  منطقه واقع در
محال و بختياري صورت دادند و به معادالتي مشابه با 

با مطالعه حاضر دست ) 4/0( ضرايب تبيين مشابه
  .يافتند

درختان رشد  ها تودهدر چنين شرايطي در اثر باز بودن 
متراكم داشته و  يها تودهارتفاعي كمتري نسبت به 

كه به آن  گيرند يمخود  كوتاه و پرشاخه به يها فرم
  ).1385مهاجر، مروي ( شود يمفرم ويژه گفته 

بررسي تاج پوشش درختان در اين منطقه نشان 
درصد منطقه داراي تاج پوشش  66/1تنها كه  دهد يم

درصد است و از طرف ديگر بيش از هشتاد  50باالي 
) درصد 0-25(درصد منطقه داراي تاج پوشش باز 

كه به  باشد يمكم پايين منطقه نشان از ترا ؛ كهاست
% 66/16و  شود يماين جنگل، جنگل تنك گفته 

 هاي جنگلكه به % 50تا  25منطقه داراي تاج پوشش 
  .نيمه انبوه معروف هستند

 يها جنگلتاج پوشش ) 1392(و همكاران  يسهراب
آميخته بلوط منطقه چهارطاق اردل در استان چهار 

هكتار را  54وسعت به  يا منطقهمحال و بختياري در 
ميانگين  كه نشان داد ها آن برآورد كردند كه نتايج

) درصد 7(درصد تاج پوشش در منطقه بسيار كم 
كه با توجه به اينكه منطقه چهار طاق  باشد يم

اين درصد تاج  ،باشد يمحفاظت شده نيز  يا منطقه
پوشش در مقايسه با مطالعه حاضر بيانگر وضعيت 
  .مناسب منطقه بازفت از لحاظ درصد تاج پوشش است

 منطقه در موجود جنگلي يها توده كه آنجايي از

 صنايع در استفاده قابل چوب توليد قابليت زاگرس
 عاملي عنوان به سرپا حجم بنابراين ندارد، را مربوطه

 و گيرد ينم قرار برآورد و يريگ ندازها اولويت در اصلي
 پوشش تاج جمله از ديگري يها مشخصه است الزم
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 قرار برآورد و يريگ مورد اندازه تغييرات، كنترل جهت
  ).1382، رستاقي ابراهيمي و اي يرهجز( گيرد

همچنين با توجه به ضريب همبستگي و ضريب تبيين، 
جود مثبت و قوي بين قطر تنه و قطر تاج و ي رابطه

درصد از تغييرات قطر  3/72داشته و تغيير قطر تنه 
 و 85/0: ضريب همبستگي برابر(كند  تاج را توجيه مي

همچنين نتايج اين ). 723/0: ضريب تبيين برابر
مطالعه نشان داد بيشترين تراكم و بيشترين قطر تاج 

  .در جهت شرق و شمال شرقي قابل مشاهده است
را در ) ول وي(ي بلوط نياز رويشگاه) 1379( معروفي

او نشان داد  ي مطالعهنتايج  ،كردستان بررسي كرد
بيشترين پراكنش درختان بلوط در جهت شمال شرقي 

  .و شرق است
 شد مشخصدر طي تحقيقي در نيويورك آمريكا  

 و شمالي يها دامنه گياهي پوشش در موجود اختالف
ر اين دو دامنه د خاك رطوبت ميزان اختالف به جنوبي

  ).Marsh, 1998( .ابسته استو
 اتيخصوص مناسب، طيشرا ليدل به يشمال يها دامنه

 گفت توان يم هك يطور به دارند، تري يقو يزيحاصلخ

 در نندهك نييتع و مؤثر عواملاز  يشگاهيرو طيشرا
آذرنيوند و ( باشند يم ياهيگ يها گونه نشكپرا

جهت دامنه اثر مهمي در بيالن ). 1382همكاران، 
هاي رو به آفتاب مقدار نور  دامنه. و گرمايي دارد انرژي

كنند در  مستقيم و انرژي حرارتي بيشتري دريافت مي
در . دهند نتيجه رطوبت هم زودتر از دست مي

هاي جنوبي با افزايش شيب شرايط نامساعدتري  دامنه
شود و انرژي بيشتري دريافت  براي گياهان ايجاد مي

الي انرژي كمتري هاي شم برعكس دامنه. كنند مي
خادم الحسيني و (تر هستند  و خنك كنند يمدريافت 

  ). 1386همكاران، 
جهات  در يده جست زين قات گذشتهيتحق از يبرخ در

است  شده گزارش ر جهاتيسا از شتريب يشمال
از  يبر برخ ييايثر جهت جغرافا ).1375 مصدق،(

ول و بلوط  يدرختان و يفكيو  يمكات يخصوص
ر مطالعات مشاهده و گزارش شده يدر ساز ين يرانيا

  ).1384، و همكاران ي؛ طالب1379، يمعروف(است 

 توان يمرا  ييايجغراف يها جهت يرتأثجه حاصل از ينت 
ه ك يطور بهن گونه دانست، يدر رطوبت پسند بودن ا

 يريگ بهرهدر منطقه مورد مطالعه خواهان  بلوط ايراني
 يشمال يها جهتثر رطوبت موجود در كاز حدا

برآورد حجم در كل منطقه نشان داد كه . باشد يم
 45جهات مختلف جغرافيايي با  بيشترين حجم در

چوب يكي . مكعب در جهت شمال غربي قرار داردمتر
مواردي است كه در منطقه توسط  ينتر مهماز 

به اينكه  و با توجه شود يمروستاييان بومي برداشت 
دست  بدون هزينه به(اين نوع سوخت بهايي دربر ندارد 

نشينان به درختان منطقه  موجب تعرض جنگل) آيد يم
  ).1391حسيني و همكاران، (است گشته 
از  رويه يباثرات تخريب و برداشت  شدن تر روشنبراي 

تراكم و محل استقرار روستاهاي  يها نقشهجنگل 
شكل (آمد  دست به GIS افزار نرمدر محيط  منطقه

 روستاهاد در مناطقي كه نشان دا وضوح به كه) 10
كمترين كيفيت و تراكم جنگل قابل  اند شدهمستقر 

خود در اثر سختي و  نوبه بهنيز  مشاهده است كه اين
در  خصوصاًكمبود امكانات سوخت رساني به منطقه 

مشاهدات عيني نگارنده و (فصل زمستان است 
  ).جنگل نشينان بومي يها گفته

ن چوب هيزمي در وجود اطالعات كافي درباره ميزا
 يزير برنامهموجب آگاهي و  جهات مختلف جغرافيايي،
هيزمي و حفاظت  يها چوببهتر جهت استفاده بجا از 

با توجه به تراكم بيشتر در جهت . گردد يممنطقه 
شمال شرقي، باال بودن توليد در جهت شمال غربي به 
دليل سن باال و وفور درختان قطور در اين جهت 

  .باشد يمجغرافيايي 
از يعالوه بر بلوط، ن ياريدر چهار محال و بخت

 ز توسطيبازفت ن ينارون در تنگ هون يشگاهيرو
 شده يبررس )1381( ارانكو همگوجاني  يجهانباز

ور كه توده مذك دهد يمنشان  يبررس نيج اينتا. است
بلوط در اثر تعرض انساني و جراي  يها تودههمانند 

  .اند شدهدام تخريب 
در  يا مطالعهطي ) 1392(همكاران سخاوتي و 

 شادابي ميزان رينتزاگرس مياني، بيش يها جنگل

 دسترسي نظر از كه هايي يشگاهرورا در  درختان محلب
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داشتند  مناسبي در وضعيت غذايي عناصر و رطوبت به
درصد  75حضور بيش از  ينبنابرا. مشاهده كردند
با شادابي خوب نشانگر  ييها كالسهدرختان در 

يت مناسب خاك از نظر مواد غذايي و رطوبتي وضع
قابل توجه است كه در زاگرس مياني چنين . است

از وضعيتي كه در آن عالوه بر خاك مناسب، درختان 
مشاهده  ندرت به ،اند بودهآفات نيز در امان  حمله

دهنده وضعيت مناسب اين درختان از كه نشان شود يم
ي مقاومت لحاظ شادابي و همچنين بيانگر تواناي

  .است يسال خشكدرختان در برابر آفات و 
در مطالعات خود اشاره به اين ) 1375(ابراهيمي 

مطلب دارد كه گونه بلوط در ارتفاعات مياني از 
منطقه مورد مطالعه . وضعيت بهتري برخوردار است

 ينبنابرا ؛اين تحقيق نيز در ارتفاعات مياني قرار داشت
منطقه را نيز از عوامل  ارتفاع از سطح دريا توان يم

  .دانست ها تودهمهم در پايداري و وضعيت مناسب اين 
  
  گيري يجهنت

هرچند تاكنون مطالعات بسيار اندكي در زمينه 
خصوصيات كمي و كيفي بلوط ايراني صورت گرفته 
است، اما در همين معدود مطالعات نيز نتايج نشان 
داده است كه پراكنش درختان در طبقات قطري در 

نرمال است كه در آن  صورت بهموارد مورد بررسي 
كه آينده و  متر سانتي 15كمتر از  يقطرهادرختان با 

بسته است بسيار كم و در انتهاي  ها آندوام جنگل به 
مختلف نيز  يها كالسهمنحني تعداد در هكتار در 
مادري را ايفا و  هاي يهپادرختان قطور كه بتوانند نقش 

است ل را تضمين كنند بسيار كم استمرار و دوام جنگ
طالبي و همكاران،  ؛1382زاده و همكاران،  عبداهللا(

بلوط ايراني  يها تودهاما اين مطالعه نشان داد ؛ )1385
در غرب استان چهارمحال و بختياري، ضمن داشتن 

وابسته  ها آنكم قطر كه آينده جنگل به  هاي يهپا
ر نيز دارد كه كافي درختان بذرده و قطو اندازه به. است

با . در منطقه را تضمين خواهند كرد يزادآوراستقرار 
توجه به حجم تخريب باال در اثر چراي دام و 

غرب وضعيت  يها جنگلاز  رويه يب هاي يبردار بهره
از لحاظ پوشش گياهي و حفاظت خاك  ها تودهاين 

نتايج اين . اغلب در شرايط بسيار نامطلوبي قرار دارد
بلوط  يها جنگليسه با وضعيت كلي مطالعه در مقا

ايراني در زاگرس مياني بيانگر وضعيت متوسط تا 
در غرب استان چهار محال و  ها جنگلمطلوب اين 

 ها تودهبختياري است كه اهميت حفظ و نگهداري اين 
  .كند يمرا چند برابر 

 ها تودههمچنين با توجه به وضعيت نسبتاً مطلوب اين 
ابه در زاگرس مركزي، اين در مقايسه با مناطق مش

يك منطقه شاهد براي  عنوان به تواند يممنطقه 
  .نظر گرفته شودمشابه در يها عرصهمديريت ساير 

در جهت حفظ اين ميراث ملي در  ييها تالشسابقاً 
منطقه و توسط كارشناسان ژاپني صورت گرفته است 

هم از لحاظ  تواند يمكه در صورت ادامه اين منطقه 
ي و ممانعت از فرسايش و همچنين با پوشش گياه

توجه به مجاورت به زردكوه و مناظر زيباي آن 
  .مناسب جهت گردشگري معرفي شود يا منطقه

اطالعات كمي و كيفي پايه و اساس مطالعات و مبناي 
جنگلي  يها عرصهمديران و برنامه ريزان  گيري يمتصم
يد اطالعات جامع و مف تواند يماين مطالعه  يجنتا .است

بلوط غرب در اختيار محققان و كارشناسان  يها تودهاز 
  .قرار دهد

  
 منابع

 زارها ماسه اصالح و تيتثب در تاغ ياهيگ پوشش نقش. 1382. و زاده، لياسماع و. غ ان،يزهتاب ،.م ،يجعفر ،.ح وند،يآذرن

 مراتع، و ها جنگل سازمان اول، چاپ ران،يا در يكار تاغ و تاغ يمل شيهما نياول مقاالت مجموعه. اشانك منطقه در

  .رمانك
مجله منابع . بر حسب رويشگاه) بلند مازو(مطالعه تغييرات فيزيكي و مكانيكي چوب بلوط . 1375. ، قرستاقي ابراهيمي

  .17-49: 23طبيعي ايران، 
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 يتصادف يكتماتسيس يآماربردار سه روشيمقا .1382 .زنگنه، ه عيو پورشف. ، هيسبحان ،.، ميري، زب.ج ،يمورين اسحق
 يعيطب منابع مجلهغرب،  بلوط يها جنگل در نهيهز و دقت نظر از ترانسكتخط  روش و اي يرهدا نمونه قطعات با
  .383-396): 4( 56، رانيا

بر  يطياثر عوامل مح. 1388. ، عيعباس و. م پرور، كپا ،.ل ار،كجو، .مپور،  حمزه ،.خ ،يثاقب طالب، .ك.سبردبار، 
قات جنگل و يتحق. استان فارس در ).Quercus brantii Lindl( يرانيابلوط  يمكات يصوصخ يگسترش و برخ

  .390-404): 3(18، رانيصنوبر ا
 يتـركد نامه يانپا. ـوانيمر هاي جنگلمختلف بلوط در  يها گونه يعيات طبيد حيتجد يبررس. 1382. ، ميپورهاشم

  .ص 166 دانشـگاه تهـران، يعـيده منابع طبك، دانشيجنگلدار
  .ص 560تهران،  دانشگاه انتشارات. زاگرس يشناس جنگل .1382. م ،يرستاق يميابراه و. ح.، ماي يرهجز

در  Quercus brantiiبررسي و تعيين ميزان رويش قطري . 1380. و طالبي، م. ، مير بادين، ع.جهانبازي گوجاني، ح
  .1-32: 254، ايران تحقيقات جنگل و صنوبر .استان چهار محال و بختياري

 Ulmus(نارون  يشگاهيروبررسي نياز . 1381. ، مساز خاتمو . ، خي، ثاقـب طـالب.، حيـدري، ح.، حيگوجـان يجهانباز

boissieri Grudz (ايران و صنوبرقات جنگـل يتحق. ياريمحال و بخت بازفت از توابع استان چهار يدر تنگ هون ،
8 :57-1.  

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان . گزارش تحقيق. 1381. و طالبي، م. ، جليلي، ع.ح گوجاني، جهانبازي
  .ي، شهركرد، ايرانچهارمحال و بختيار

بلوط ايراني  يها جنگلتأثير مرگ و مير درختي بر ساختار . 1391. و آزادفر، د. رحماني، ا ،.م.، حسيني، س.ا حسيني،
  .565-577): 4(20، ايران تحقيقات جنگل و صنوبر. در استان ايالم

 پوشش پراكنش در اقليم و توپوگرافي عوامل نقش بررسي. 1386 .ح. س حبيبيان، و .م شكري، ،.ز الحسيني، خادم
 .232-235 ):3(1ايران،  يدار مرتع انجمن مجله .)بناب حوزه زير موردي مطالعه( ارسنجان مشجر مراتع گياهي

  .ص 256انتشارات دانشگاه تهران،  .)نگـلج يـومتريب( سنجي يستز. 1381 .، محموديريزب
 در محلب گونه رويشگاه اكولوژيكي بررسي. 1392. و ميرزايي، ج. ه زنگنه، ،.پول، ص خزايي ،.نيا، م ي، اكبر.سخاوتي، ن

  .107-114): 1(20 جنگل، و چوب يفناور و علوم يها پژوهش نشريه .مياني زاگرس يها جنگل
 هاي جنگل مكترا و پوشش تاج برآورد در نمونه خط روش صحت. 1392 .م ،يريزب ،.ي، يركعس، .ي، هسهراب

  .267-276 :)3(66 ،چوب يها فرآورده و جنگل هينشر .زاگرس
و  ها جنگلقات يسسه تحقؤانتشارات م .رانيا هاي جنگلبه  ينگـاه .1383 .ان، فيزديو  .، تي، ساجد.خ، يثاقب طالب
  .ص 28، مراتع
 و كيفي يمك اتيخصوص يو برخ يشگاهيرو ازين يبررس .1385. ح گوجاني، جهانبازي ،.خ طالبي، ثاقب ،.م طالبي،

 صنوبر و جنگل تحقيقات . . هاي استان چهارمحال و بختياري در جنگل .Quercus brantii Lindl يرانيا بلوط

  .67-79): 1(14 ،ايران
طر و ارتفاع كاج تهران به تغييرات شيب و جهت پاسخ ق. 1382 .زاده، ب، طبري، م، ثاقب طالبي، خ زبيري، م عبداهللا

  .30-35 :60دامنه در پارك جنگلي لويزان، نشريه پژوهش و سازندگي،
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برآورد رويش قطري درختان . 1383. ، كيطهماسبو پور. ، مروي مهاجر، م.بحاني، ه، س.، نميرانيان، م.غضنفري، ه
 .649-662): 4(57 مجله منابع طبيعي ايران، .در منطقه زاگرس شمالي ول يو

  .23-42): 3(52، يدهات مجله .زاگرس يها جنگل تيريمد يها روش .1384 .م ،يفتاح
  ،يعيمنابع طب دانشكده هينشر .گاهيپا با راش درخت يكخواص مورفولوژ نيب رابطه يبررس .1354. ر.م مهاجر، يمرو

 15 :29-23.  
  .ص 387 تشارات دانشگاه تهران،و اكولوژي جنگل، ان يشناس جنگل. 1385. ر.مروي مهاجر، م

 .ص 481تهران،  دانشگاه انتشارات .يشناس جنگل. 1375 .ا مصدق،

، يدار جنگل، كارشناسي ارشد نامه يانپا. در استان كردستان ول يوبررسي نياز رويشگاهي گونه . 1379. معروفي، ح
  .ص 89مجتمع آموزش عالي امام خميني، 
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Abstract 

Persian oak (Quercus brantii Lindl.) has a wide distribution incentral Zagros forests and it is 
the prevalent species in this region. Considering the high amount of deforestation and the 
importance of conservation of this forest, investigation and knowing the structure and the 
situation of this forest from the qunatitative and qualitative aspects is necessary. This study 
accomplished to investigate the condition of the Iranian oaks (Quercus brantii Lindl.) forests 
from the qunatitativeand qualitative aspects of Bazoft district of Kouhrang township of Chahar 
Mahal and Bakhtiaris province. In this respect, 60 sample plots with 400 meter distance in a 
randomize systematic method established in the 819 hectars. Then in the studding plots the 
quantitative characteristics of trees like: dbh, trees high, crown diameter were measured and 
some characteristics like canopy percent and firewoods were estimated and registered. Also 
vitality from 1 to 4 were given to the trees and they were recorded and data were analyzed. The 
results shown that the region is a uneven-aged forests and open canopy. Also, 81% of the region 
had 0-25 % coverage. The most lower dimeter classes (0-25 cm), density and firewood volume 
was observed in northeast direction. Also,75 % of the trees were in the proper degrees of 
vitality. The results of this study showed the average and a suitable situation of study area 
stands in comparison to the other regions of central Zagros forests. 

Keywords: Persian oak, Investigation quantitative and qualitative, Firewood, Vitality, Uneven-
aged 
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