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  هاي درختان کهنسال  هاي اکولوژیک رویشگاه بررسی و شناخت ویژگی

  هاي استان ایالم بلوط ایرانی و بنه در جنگل
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  ، ایران ایالم،وزش و ترویج کشاورزياستادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم، سازمان تحقیقات، آم2

  06/11/1398: ؛ تاریخ پذیرش26/03/1398: تاریخ دریافت
  1چکیده

از اهمیت و  Pistacia atlantica و بنه Quercus brantii Lindl. Var. persica کهنسال بلوط ایرانی درختان :سابقه و هدف
هاي جنگلی حضور در رویشگاه، سالیان و قرون متمادي یطدرختان این .  زاگرس برخوردارندهاي جنگلجایگاه خاصی در 
شناخت . دهند ادامه می خود زندگی به همچنان و تحمل کرده را متعدد محیطی و اقلیمی نامساعد هايتنشداشته و تغییرات و 

مدیریتی کارهاي اهرجهت ارائه تواند اطالعات خوبی هاي اکولوژیک رویشگاهی در ارتباط با موقعیت درختان کهنسال می ویژگی
 هاي اکولوژیک ویژگیشناخت  حاضر با هدف پژوهش. ها به ما دهد سترش تعداد آنبراي حفظ درختان کهنسال و یا گ

  .هاي بلوط استان ایالم انجام شددر جنگلبلوط ایرانی و بنه درختان کهنسال هاي  رویشگاه
  

هاي ایالم، سیروان، چرداول، ملکشاهی، م، در حوزه شهرستانهاي استان ایالاین پژوهش در بخشی از جنگل :ها مواد و روش
شناسایی و  معیار قطر برابر سینهدرختان کهنسال بر اساس هاي زیاد، گردشیجنگلپس از انجام . مهران و دهلران انجام شد

هاي کمی  ویژگیی، ها شامل شهرستان، بخش، روستا یا محل و مختصات جغرافیای  آنموقعیت جغرافیایی سپس. انتخاب شدند
عمق ها شامل شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا،  شرایط رویشگاهی آنها شامل قطر برابر سینه و قطر حداقل و حداکثر تاج و  آن

  . ثبت شدوگیري   آب اندازه منبعنزدیکی به رودخانه یاخاك، 
  

 نسبتاًتر در طبقه شیب  و درختان کهنسال بنه بیشیم  در طبقه شیب مالعمدتاًدرختان کهنسال بلوط نتایج نشان داد که  :ها یافته
  اغلب بلوط درختان کهنسال . در جهت جنوبی قرار داشتندبلوط و بنه  شده شناسایی اکثر درختان کهنسال .قرار دارندمالیم 

 و 1300-1700بنه در طبقات ارتفاعی ، اما درختان کهنسال  پراکنش داشته متر از سطح دریا1300- 1700در طبقه ارتفاعی 
ل بلوط و بنه به  از درختان کهنسایک هیچهاي جاري، از نظر دسترسی به آب. اند پراکنش یافته متر از سطح دریا2000-1700

از نظر وضعیت عمق خاك، اکثر درختان کهنسال . شوندهاي جوي تغذیه می دسترسی نداشته و همگی از بارشمنابع آبی
 اند، از عمق خاك مناسبی نسبت به محیط اطراف خود برخوردارهاي مالیم قرار گرفتهشیبکه در  خاطر این شده به شناسایی

چهار اقلیم قرار گرفتند که بر اساس آن درختان کهنسال بلوط  در شده  درختان کهنسال شناساییاز نظر وضعیت اقلیمی،. ندبود
هاي مرطوب سرد و اما درختان کهنسال بنه اکثراً در اقلیمخشک معتدل حضور داشته مرطوب سرد و نیمههاي نیمه اکثراً در اقلیم

                                                
  ahmad.phd@gmail.com:  مسئول مکاتبه*



 1398) 4(، شماره )26(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  نشریه پژوهش
 

 114

ها به تغییرات شرایط رویشگاه  سطح تاج درختان کهنسال بلوط و بنه بهتر از قطر برابر سینه آن. مرطوب سرد حضور داشتند نیمه
هاي مالیم  اینکه در شیبدلیله  بشده شناساییاکثر درختان کهنسال . پاسخ داده و نحوه تغییرات آن بسته به نوع گونه متفاوت بود

 . نسبت به محیط اطراف خود برخوردارندتريعمق خاك مناسب، از اند گرفتهقرار 
  

 هاي اکولوژیکویژگیاند و در واقع هاي رویشگاهی مطلوبی قرار گرفتهدرختان کهنسال شناسایی شده در موقعیت :گیري نتیجه
  .هستند در امتداد عمر طوالنی خود ها آناري از دالیل پایددرختان این رویشگاهی مطلوب 

  
  موقعیت درخت  ویشگاه جنگلی، رتوپوگرافی، درختان کهنسال، ، ایالم :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

تان کهنسال عناصر شاخص و کلیدي درخ
 جنگلی بوده و از نظر مدیریت جنگل، هاي رویشگاه

. شناسی و اکولوژي از ارزش زیادي برخوردارند جنگل
 هاي رژیمختان کهنسال اثرات بزرگی بر در

 عناصر غذایی و فرایندهاي هاي چرخههیدرولوژیکی، 
 درختان کهنسال چند هر). 14(حیاتی اکوسیستم دارند 

از نظر تعداد، نسبت کوچکی از درختان جنگل را 
 سهم بزرگی از اندوخته واقع در ، امادهند میتشکیل 

نقش  ده  وکربن توده جنگلی را به خود اختصاص دا
 حفظ ذخایر درنتیجه کربن و سازي ذخیرهحیاتی در 

درختان کهنسال ). 26  و10 ،3(کربن جنگل دارند 
 زیادي بر پراکنش مکانی و زمانی درختان گونه تأثیر

 هاي گیاهی دارندهاي سایر گونههمنوع و جمعیت
در ، سالیان و قرون متمادي طیدرختان این  ).23(

ور داشته و تغییرات و  جنگلی حضهاي رویشگاه
تحمل  را متعدد محیطی و اقلیمی نامساعد هاي تنش
 ؛)13( دهندادامه می خود زندگی به چنان هم و کرده

هاي جنگلی ها در عرصه آندرازمدت بنابراین حضور 
ها بوده و بررسی   رویشگاهی آنمعرف شرایط

 شرایط محیطی و تواند میوضعیت این درختان
. هاي جنگلی را انعکاس دهداکولوژیکی رویشگاه

عناصر مهم درختان کهنسال بلوط ایرانی و بنه از 
  .دارندبوده و اهمیت زیادي هاي زاگرس  جنگل

اي در رشد و عوامل رویشگاهی نقش ویژه
 بررسی .ي مختلف دارندهاپراکنش درختان از گونه

هاي   نیازهاي رویشگاهی گونهعنوان بهاین عوامل 
 مختلف از گذشته وجود هايدرختی در پژوهش

که  درختان جنگلی براي این. )28 و 16 (داشته است
 نسل هر رویشگاهی رشد، پایداري و تجدیددر 

ها با   نیازهاي اکولوژیک آندموفقی داشته باشند، بای
 خصوصیات اکولوژیک رویشگاه همخوانی داشته باشد

توانند تا  است که درختان می صورتینادر . )7(
ها در رویشگاه یا ادي و بلکه قرنهاي متم سال

 پایدار زندگی کرده و دوام داشته طور بههایی  رویشگاه
  کهیکی از عوامل رویشگاهی، توپوگرافی است .باشند

امل  این ع و اهمیتنقشبه هاي مختلف در پژوهش
بلوط ایرانی و هاي ترش گونهدر استقرار، رشد و گس

. )30  و28، 27، 24، 18، 16، 5 ( شده است اشارهبنه
مشخص شده است که ها در برخی پژوهش

 رویشگاه کیفیت در ايکنندهتعیین نقش توپوگرافی
 هاي دامنه در گرفته قرار هايرویشگاه که طوري بهدارد، 

 بوده و بلوط ایرانی گونه براي مناسبی محیط جنوبی
 شرقی و شمالی هايدامنه در مازودار و ویول هاي گونه
 هاي دیگردر برخی پژوهش. )30 (هستند غالب

 در سازگاري توانایی هابلوط مشخص شده است که
یک از  هر اما دارند، توپوگرافی مختلف هاي موقعیت

 بهینه حضور براي مشخص ايدامنه بلوط هاي گونه
اي و ابراهیمی رستاقی جزیره .)28  و16 (دارد
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 دامنه گسترش بلوط ایرانی در استان )2003(
 متر 2400 تا 1000 بین  رایاري و بختچهارمحال

فتاحی  .)7 (اندباالتر از سطح دریا گزارش کرده
 دلیل ه که بلوط ایرانی ببیان نمودند) 2000(

 در تمامی ارتفاعات،  باالیی که دارد،پذیري انعطاف
در برخی ). 4( پراکنش دارد ها شیب و ها جهت

 بیان شده است که با وجود پراکنش بلوط مطالعات
ترین  ی، بیشی جغرافیاهاي جهتدر تمامی ایرانی 

دلیل نورپسند بودن بلوط در   سطح پراکنش آن به
. )28  و22، 16، 7 ( جنوبی و غربی استهاي جهت

پژوهشی در استان ایالم در خصوص گونه بنه نیز 
 در گونه این گسترش ترین بیشنشان داده است که 

 در و دریا سطح از  متر1600 تا 1100 ارتفاعی دامنه
در  .)27(است  غربی جنوب و جنوبی هاي جهت
د که کر مشخص) 2003(زنگنه کرمانشاه هاي  جنگل

 شیب، جهت جغرافیایی و تأثیر پراکنش گونه بنه تحت
راد و  یزد استان در. )34 (ارتفاع از سطح دریا است

 بنه پراکنش بیشترین که نتیجه گرفتند )2001(فتاحی 
 اراضی در و دریا سطح از متر 2500 تا 1500 بین

 نگهدار صابر و فارس استاندر  .)24 (است سنگالخی
 درصد 57  کهکردندمشخص  )2010(همکاران 

 2000 تا 1000 ارتفاعی محدوده در بنه هاي رویشگاه
 و 30 تا 15 شیب طبقه در درصد 25 دریا، سطح از متر
 واقع جنوبی و شمالی هايجهت در ها آن درصد 66

پژوهشی نشان  هاي خلخالنگل جدر .)18 (شده است
 متر از سطح دریا 1800 تا 700بنه در ارتفاع  که داد

  .)25 (پراکنش دارد
 هاي از ویژگیدیگر برخی  توپوگرافی رویشگاه

خاك که  رطوبت و رویشگاه مانند نور اکولوژیک
هاي کمی و کیفی درختان و کننده ویژگی کنترل
 داده و  قرارتأثیر تحت جنگلی هستند را هاي توده

 مثال عنوان به). 15  و8، 2(کند تعدیل یا تشدید می

  رویه  کهنتیجه گرفتند) 2009(و همکاران  قهرمانی
 مختلف هاي جهت در  بلوط توده جنگلیزمینی

 هایی مشخصه که درحالی است، متفاوت جغرافیایی
 این تأثیر تحت درختان تاج سطح و درخت ارتفاع مانند
 مدیریت و انسانی هايعالیتف و نگرفتند قرار عامل
 هاي ویژگی بروز در مؤثر املوع از را هاجنگل محلی

  .)5 (اند دانسته منطقه آن درختان بیومتري
 مختلفی قرار هايهایی که در اقلیم در رویشگاه

گیرند، شرایط مختلفی براي درختان جنگلی به  می
 بر استقرار و گسترش و حتی تواند یموجود آمده و 

). 12 (ها اثرات مختلفی داشته باشد آنپایداري 
در ) 2010(کیا و همکاران   رستمی مثالعنوان به

که بنه در   کردندمشخصهاي خلخال  جنگل
 440 تا 320هایی که متوسط بارندگی ساالنه  رویشگاه

 1/17 تا 2/10 و میانگین دماي ساالنه آنها متر میلی
 والکره  البت.)25 ( است، پراکنش داردگراد سانتیدرجه 

در نتایج پژوهش خود بیان ) 1987(و همکاران 
هایی است که در برابر شرایط ند که بنه از گونها هکرد

هاي مختلف و نامساعد محیطی مقاوم است و در اقلیم
عالوه در هب. )33 (هاي مختلف پراکنش دارد خاك

هایی که در داخل آنها چشمه، رودخانه و یا  رویشگاه
اي بر  ویژهیرتأثته باشد، منبع آبی وجود داش

میکروکلیماي رویشگاه گذاشته و در تحوالت و 
 خاك و میزان رشد و پایداري درختان یزيحاصلخ

  .)19( نقش دارد
در الذکر فوق شگاهیی روعواملبا توجه به اهمیت 

 عنوان به درختان کهنسال قطعاً، هاي گیاهیحیات گونه
 این  پیشکسوت درختان جنگلی هر منطقه ازگروه

 در که چنان هم. اند گرفتهیرتأثعوامل در طول زمان 
 مشخص شده است که در ها پژوهشبرخی نتایج 
 و مقیاس محلی عواملی مانند شیب، اندازها چشم

جهت، نزدیکی به منابع آبی، رطوبت توپوگرافیک، 
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توانند در پراکنش و  میعلفخوارهاعمق خاك و وجود 
   ی داشته باشندفراوانی درختان کهنسال نقش مهم

  حاضر پژوهشهدف بنابراین .)31  و29، 21، 6(
هاي  هاي اکولوژیک رویشگاهبررسی و شناخت ویژگی

درختان کهنسال بلوط ایرانی و بنه در سطح 
  .هاي استان ایالم است جنگل

  
  ها مواد و روش

این پژوهش در بخشی از : منطقه مورد مطالعه
 واقع در هاي شامل جنگلهاي استان ایالم جنگل

 چرداول، هاي ایالم، سیروان،حوزه شهرستان
الزم ). 1شکل  (مهران و دهلران انجام شدملکشاهی، 

مختصات جغرافیایی  1به ذکر است که در شکل 
نقشه استان ایالم بر اساس درختان کهنسال روي 

 38 استان ایالم در زون  مشخص شده وUTMسیستم 
ی در محدوده هاي مورد بررسجنگل. قرار گرفته است

 متر از سطح دریا، شیب دامنه 2100 تا 900ارتفاعی 
هاي جغرافیایی مختلف  درصد و جهت60تر از  کم

  ازغالباًناطق مورد مطالعه پوشش جنگلی م. قرار دارند
هاي  بلوط ایرانی تشکیل شده و گونهگونه درختی 

 مانند بنه، کیکم، داغداغان، گالبی، درختی دیگري
  همراهآنبا ته به شرایط آب و هوایی بس... محلب و 

  .اند شده

  

  
  

 .  موقعیت درختان کهنسال مورد مطالعه بر روي نقشه استان ایالم-1شکل 
Figure 1. Locations of studied old trees on the map of Ilam province. 

  
 هاي گردشی ، جنگلبراي انجام این پژوهش: روش تحقیق

تعداد  انجام شد و  استانيهازیادي در سطح جنگل
 47 و  ایرانی از گونه بلوط اصله درخت کهنسال25

. بنه شناسایی گردیداصله درخت کهنسال از گونه 
  معیار شناسایی درختان کهنسال قطر برابر سینه بود 

هاي متعدد کمینه قطر گردشیپس از جنگل). 32  و1(
 1/1هاي بلوط و بنه الزم براي کهنسال شمردن گونه

 مهم است که  نکتهتوجه به این. تر در نظر گرفته شدم

 در شرایط خشک تا عموماً بلوط و بنههاي  گونه
هاي جنگلی زاگرسی رشد کرده و خشک رویشگاه نیمه

. از میزان رویش قطري ساالنه خیلی کمی برخوردارند
اطالعات  ،بعد از انتخاب هر یک از درختان کهنسال

 موقعیت مکانی درخت .شرح زیر برداشت گردید  بهآن
شهرستان، بخش، روستا یا محل و مختصات : شامل

درخت شخصات کمی م. جغرافیایی آن برداشت شد
شامل قطر برابر سینه و قطر حداقل و حداکثر تاج 
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 شامل مشخصات رویشگاهی درخت. گیري شد اندازه
شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، دوري و 

 و عمق رودخانهل چشمه، نزدیکی به منبع آب شام
الزم به ذکر است .  و یادداشت شدگیري اندازهخاك 

هاي خاك  که عمق خاك فقط از طریق مشاهده ترانشه
و یا شیارهاي ریز و درشت نزدیک به محل استقرار 

براي تعیین . درختان کهنسال بررسی و تخمین زده شد
هاي داراي درختان کهنسال از روش اقلیم رویشگاه

 ها آوري دادهپس از جمع. ن استفاده شددومارت
 تعیین چگونگی توزیع درختان کهنسال در منظور به

  کهنسال درختانشرایط توپوگرافیک مختلف، فراوانی
شیب، جهت جغرافیایی و هاي مختلف در کالسه

بررسی و از به تفکیک گونه ارتفاع از سطح دریا 
الزم  .نشان داده شد excelافزار در نرمطریق نمودار 

به ذکر است که براي جهت جغرافیایی پنج کالسه 
در نظر گرفته  شامل چهار جهت اصلی و بدون جهت

با توجه به قرار گرفتن درختان کهنسال  .شد
 درصد و 0-60 بلوط و بنه در بازه شیب شده شناسایی

براي شیب  متر از سطح دریا، 900-2000بازه ارتفاعی 
 10-30 ( مالیمبتاًنس، ) درصد0-10(  مالیمسه طبقه

 ارتفاع از سطح برايو  ) درصد30-60(تند و  )درصد
 و 1300- 1700، 900-1300 طبقه ارتفاعی  سهدریا

 منظور بههمچنین . در نظر گرفته شد متر 2000-1700
اي درختان کهنسال  اندازههاي مشخصهبررسی ارتباط

 از تجزیه هاي آنهابا شرایط توپوگرافیک رویشگاه
ها به روش دانکن  و مقایسه میانگینطرفه کیواریانس 

  . استفاده شدSPSS افزار نرمدر 
  

   و بحثنتایج
نتایج این :  درختان کهنسالرویشگاهیمشخصات 

درختان هاي رویشگاهاغلب بررسی نشان داد که 
   در جهت جنوبی قرار گرفته شده شناساییکهنسال 

. برخوردارند)  درصد0-10 (یشیب مالیماز و 
درختان کهنسال بلوط در طبقات هاي  هرویشگا

 از متر 1700 متر تا 900حدود ارتفاعی مختلفی از 
هاي درختان رویشگاهاند، اما قرار گرفته سطح دریا

 باال قرار نسبتاًطبقات ارتفاعی   درعمدتاًکهنسال بنه 
 از یک هیچ جاري، هاي آباز نظر دسترسی به . داشتند

هاي جاري منابع آبدرختان کهنسال بلوط و بنه به 
هاي جوي تغذیه دسترسی نداشته و همگی از بارش

 گونه بلوط در  بودنبا توجه به غالب. شوند می
هاي مورد مطالعه هاي استان، در اکثر رویشگاه جنگل

تیار و  تیپ بلوط حاکم بود و در برخی همچون چشمه
 چشمگیر نسبتاًنخچیر که فراوانی درختان بنه  شاه

 بنه و گاهی در نقاط محدودي از -طاست، تیپ بلو
از نظر .  بلوط حاکم است-ها تیپ بنهاین رویشگاه

وضعیت عمق خاك، مشخص شد که اکثر درختان 
هاي  که در شیب خاطر این  بهشده شناساییکهنسال 

 مناسبی نسبت به عمق خاكاند، از مالیم قرار گرفته
از نظر وضعیت  .محیط اطراف خود برخوردارند

در  شده شناساییهاي درختان کهنسال  رویشگاهاقلیمی،
 که بر اساس آن درختان چهار اقلیم قرار گرفتند

 سرد و مرطوبنیمههاي در اقلیم اکثراًکهنسال بلوط 
 درختان کهنسال  حضور داشته اماخشک معتدل نیمه
 هاي مرطوبهاي واقع در اقلیمدر رویشگاه اکثراًبنه 

  .)1 جدول( اشتندحضور د سرد مرطوبنیمهسرد و 
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  . هاي درختان کهنسال در منطقه مورد مطالعه  وضعیت کلی رویشگاه-1 جدول
Table 1. General status of sites of old trees in the study area.  

  نه درختیگو
Tree species 

 نام منطقه
Region  

 )درصد(شیب 
Slope (%)  

جهت 
  جغرافیایی
Aspect 

ارتفاع از سطح 
 )متر( دریا

Altitude (m) 

  جنگلتیپ 
Forest type 

 اقلیم
Climate  

 عمق خاك
Soil depth 

  چگا
Chega  

  جنوب  5-10
South 

  بلوط  900-950
Oak 

 خشک معتدلنیمه
Semi - dry temperate  

  متوسط
Moderate 

  قجر
Ghajar  

  جنوب  5-15
South 

  لوطب  1420-1610
Oak  

 مرطوب سرد نیمه
Semi - humid cold  

  زیاد
High 

 شاه نخچیر
Shahnakhchir  

  جنوب  10-30
South 

   بنه- بلوط  1580-1720
Oak- Pistachio  

 مرطوب سرد نیمه
Semi - humid cold  

  متوسط تا زیاد
Moderate to high 

انی
 ایر

وط
بل

 
Q

ue
rc

us
 B

ra
nt

ii 
Li

nd
l. 

Va
r. 

pe
rs

ic
a

  

 چناره
Chenareh  

  شمال  5-10
North 

  بلوط  1204
Oak  

 سرداي  مدیترانه
Cold mediterranean  

  متوسط
Moderate 

 شاه نخچیر
Shahnakhchir  

  جنوب  5-10
South 

   بنه- بلوط  1580-1720
Oak- Pistachio  

 مرطوب سرد نیمه
Semi - humid cold  

  متوسط تا زیاد
Moderate to high 

 تیار چشمه
Cheshmehtiar  

  جنوب  5-10
South 

   بنه- بلوط  1870-1950
Oak- Pistachio  

  مرطوب سرد
Wet cold  

  متوسط تا زیاد
Moderate to high 

 بنه
Pi

sta
ci

a 
at

la
nt

ic
a

 مانشت  
Manesht  

  شرق  20-30
East 

  بلوط  1885
Oak  

 مرطوب سرد
Wet cold  

  متوسط
Moderate 

  داالب  
Dalab 

  شمال 35-40
North 

   بنه- بلوط 1490-1600
Oak- Pistachio  

 مرطوب سرد نیمه
Semi - humid cold  

  متوسط
Moderate  

  چگا  
Chega  

  بدون جهت 0
Flat 

  بلوط 900-950
Oak  

 خشک معتدل نیمه
Semi - dry temperate  

  متوسط تا زیاد
Moderate to high 

  
فراوانی درختان کهنسال در شرایط توپوگرافیک 

در پژوهش حاضر نتایج نشان داد : مختلف رویشگاه
که درختان کهنسال بلوط ایرانی از تنوع خوبی از نظر 

 دامنه که طوري بهیت ارتفاعی برخوردارند، موقع
 1700 متر از سطح دریا تا حدود 900ارتفاعی حدود 

ترین  بیشهرچند که . اندمتر از سطح دریا را پوشانده
فراوانی درختان کهنسال بلوط ایرانی در طبقه ارتفاعی 

شکل ( متر از سطح دریا وجود داشت 1700-1300
چون گونه بلوط ایرانی البته این امر طبیعی است، ). 4

در تمام ارتفاعات از سطح دریا توانایی استقرار، رشد 
بنابراین در این نقاط انتظار  ؛)28  و4(و پراکنش دارد 

 چنان همرود، وجود درختان کهنسالی از این گونه می
رغم  اما علی ؛ نتایج این پژوهش گواه این امر استکه

وط در جنگل، تر حضور گونه بلدامنه ارتفاعی گسترده
مشاهده شد که درختان کهنسال این گونه در دامنه 

 هاي طالبیپژوهش. ارتفاعی محدودتري مستقر هستند
 تائیدضمن ) 2000( و معروفی) 2006(و همکاران 
 سازگاري توانایی هابلوط که نتیجه گرفتندمطالب فوق 

 و شیب جهت،(فیزیوگرافی  مختلف هاي موقعیت در
 اي دامنه بلوط هايیک از گونه هر اام دارند، )ارتفاع

از دالیل  .)28  و16 (دارد بهینه حضور براي مشخص
حضور درختان کهنسال بلوط در محدوده ارتفاعی 

 احتماالًتوان گفت که   متر از سطح دریا می1700-900
تر و باالتر از محدوده ارتفاعی  در ارتفاعات پایین

 راي استقرارشرایط اکولوژیکی مناسب ب اصوالًمزبور، 
الورنس و . درختان کهنسال وجود نداشته است

نیز ) 2016(و لیندن مایر و الورنس ) 2000(همکاران 
 که انداشاره داشته ي خودهاپژوهشنتایج  در

گسستگی جنگل و تخریب آن تبعات منفی براي 
 ویژه درختان کهنسال آن دارددرختان بزرگ جنگل به
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 در طبقات ارتفاعی  گفتتوانرو می از این ).14  و11(
 تکه تکه گسستگی و کهتر مناطق مورد مطالعه  پایین

 خورد، تر به چشم می ط بیشهاي بلوشدن جنگل
 به خطر سال کهن و حیات درختان بزرگممکن است

افزون بر این نقش منفی عوامل . روندبافتاده و از بین 
 نزدیک معموالًانسانی در طبقات ارتفاعی پایین که 

 ا و شهرها هستند را نباید از نظر دور داشتروستاه
 که دسترسی چرا که در این نقاط ).20  و17، 9، 5(

برداري چوب، چراي تر است، بهرهمردم راحت
 درافتد و تر اتفاق می  بیشسوزي آتشدرازمدت دام و 

 زمینه پایداري درختان بزرگ و قطور به مخاطره نتیجه
شخص شد که همچنین در پژوهش حاضر م. افتد می

 بلوط ایرانی همگی در شده شناساییدرختان کهنسال 
 مالیم حضور داشته و نسبتاًطبقات شیب مالیم تا 

شکل ( اند  در جهت عمومی جنوب قرار گرفتهعمدتاً
نیز در پژوهش ) 2013(پور و همکاران  ولی. )3 و 2

 در گرفته قرار هايرویشگاهخود نتیجه گرفتند که 
 بلوط ایرانی گونه براي مناسبی یطمح جنوبی هاي دامنه

برخی دیگر از پژوهشگران نیز بیان ). 30(است 
اند که با وجود پراکنش بلوط ایرانی در تمامی  کرده

ترین سطح پراکنش آن   جغرافیایی، بیشهاي جهت
 جنوبی و هاي جهتدلیل نورپسند بودن بلوط در  به

هاي مالیم شیب). 28  و22، 16، 7(غربی است 
تري  خاك و عمق خاك بیش از رطوبت معموالً

 درختان بلوط را  شرایط رشد و استقراربرخوردارند و
در جهت  اکثراًاین نقاط  اگرچه. اند بهبود بخشیده

طوبت ر و ممکن است  واقع شده جنوبیجغرافیایی
، اما  تابش آفتاب کاهش یابدتأثیر ها تحت خاك آن

این ناشی از شیب مالیم در وجود عمق خاك مطلوب 
جهت جنوبی را  در شدن واقعها مشکل  رویشگاه

نیز در ) 2015(مارن و همکاران .  استمرتفع کرده
 خود را تأثیرپژوهشی دریافتند که عوامل توپوگرافیک 

هاي کوهستانی از طریق اثر مستقیم بر نور و  بر جنگل
توان گفت که بنابراین می .)15(گذارند رطوبت می

هاي ارتفاعی درختان  از تنوع موقعیتنظر صرف
هاي مالیم و جهت جنوبی کهنسال مورد مطالعه، شیب

تري در پرورش  استعداد بیش) هاي گرمجهت(
  .درختان کهنسال و پایدار بلوط در منطقه دارند

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درختان کهنسال 
بنه در مقایسه با درختان بلوط ایرانی در موقعیت 

ترین فراوانی  بیش. اندتري قرار گرفته باالنسبتاًارتفاعی 
 مشابهی در طبقات تقریباً صورت بهاین درختان 

 متر از سطح 1700-2000 و 1300-1700ارتفاعی 
درختان کهنسال بنه نیز ). 4شکل (دریا وجود داشت 

 جهت جنوبی وهاي مالیم در شیب اکثراًهمانند بلوط 
زنگنه در پژوهش . )3 و 2 هاي شکل( ندامستقر شده

هاي کرمانشاه نیز مشخص شد که در جنگل) 2000(
 شیب، جهت جغرافیایی و تأثیر تحتپراکنش گونه بنه 

در پژوهش ، اما )34(ارتفاع از سطح دریا است 
هاي ایالم، در جنگل )2001(فتاحی  و طهماسبی

یافت  جنوبی جهت در گونه این گسترش ترین بیش
کهنسال بنه بنابراین در خصوص درختان  .)27(شد 
 از موقعیت ارتفاعی، نظر صرف طورکلی بهتوان  می
هاي هاي مالیم و جهتتر در شیب ها را بیش آن

 هاي توپوگرافیک راتر یافت و این ویژگی گرم
هاي مساعد و مطلوب براي دهنده رویشگاه تشکیل

هنسال و پایدار بنه در جنگل پرورش درختان ک
تر بوده و   بیشهاي مالیم عمق خاكدر شیب. دانست

 ؛تري براي رشد و استقرار درختان بنه دارد توان بیش
هاي   رویشگاهعنوان بهتوان بنابراین این نقاط را می

بنه گونه تر مستعد براي پرورش درختان جوان
سازي جنگل در نظر گرفت و در برنامه  غنیمنظور به

  .احیایی جنگل گنجاند
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  . مختلف جغرافیاییهاي جهتدر ایرانی و بنه لوط  فراوانی درختان کهنسال ب-2 شکل
Figure 2. Abundance of old Persian oak and wild pistachio trees in different geographical aspects. 

  

  
  

 . مختلفهاي شیب در ایرانی و بنهبلوط  فراوانی درختان کهنسال -3 شکل
Figure 3. Abundance of old Persian oak and wild pistachio trees in different slopes. 

  

  
  

 . در طبقات ارتفاعی مختلفبلوط ایرانی و بنه فراوانی درختان کهنسال -4 شکل
Figure 4. Abundance of old Persian oak and wild pistachio trees in different altitudes. 

  
اي درختان کهنسال با  اندازههايارتباط مشخصه

در پژوهش حاضر نتایج نشان :  رویشگاهرافیتوپوگ
داد که قطر برابر سینه درختان کهنسال بلوط در 

. دار ندارد هاي جغرافیایی مختلف تفاوت معنی جهت
 تر بود که میزان آن در نقاط بدون جهت بیش هرچند

 نقاط هاي شاید دلیل این امر به ویژگی).5شکل (
ایی هاي جغرافیبدون جهت نسبت به سایر جهت

 هموار و بدون شیب بوده و درواقعاین نقاط . برگردد

ها براي رشد و  وضعیت خاکی و ذخیره رطوبتی آن
نتایج بررسی سطح تاج . نمو درخت بهتر است
چون .  این مطلب استبیانگردرختان کهنسال بلوط 

سطح تاج درختان کهنسال بلوط ضمن داشتن تفاوت 
، )2 جدول (هاي جغرافیایی مختلفدار در جهت معنی

شکل  (ترین میزان را داشت در نقاط بدون جهت بیش
تر در نقاط بدون جهت  بنابراین گستره تاجی بیش ؛)6

. هاي درخت استتر تاج و شاخه به معنی رشد بیش
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هاي  قطر برابر سینه درختان کهنسال بلوط در شیب
، اما )2 جدول (دار نداشتمختلف تفاوت معنی

قطورترین درختان کهنسال بلوط در طبقه شیب مالیم 
 دلیل عدم احتماالً. )7شکل ( یافت شد)  درصد10-0(

داري آن ناشی از بطئی بودن رشد قطري درختان  معنی
  که  ه درختان کهنسال آن، باشد و یا اینژویبلوط، به

 مالیم نسبتاًو )  درصد0-10(دو طبقه شیب مالیم 
هاي  دیک به یکدیگر بوده و تفاوتنز)  درصد30-10(

اما سطح تاج  ؛دهندقطري درختان را نشان نمی
هاي مختلف فرق درختان کهنسال بلوط در شیب

ترین میزان آن در طبقه شیب  و بیش) 2 جدول(داشت 
این نتیجه . )8شکل  (یافت شد)  درصد0-10(مالیم 

تر براي هاي مالیمدهنده شرایط مساعدتر شیب نشان
قطر برابر سینه درختان کهنسال . رختان استرشد د

دار  بلوط در طبقات ارتفاعی مختلف تفاوت معنی
چند میزان آن در طبقه  ، هر)2 جدول( نداشت

اما سطح تاج  ؛)9شکل  (تر بود تر بیش ارتفاعی پایین
درختان کهنسال بلوط در طبقات ارتفاعی مختلف 

 ترین میزان آن در و بیش) 2 جدول(تفاوت داشت 
 درختان ).10 شکل (تر وجود داشتطبقه ارتفاعی پایین

هاي   در عرصهمعموالًتر کهنسال بلوط ارتفاعات پایین
و یا اراضی ملی تحت با شیب مالیم جنگلی هموار 

زراعت زیراشکوب قرار دارند و این نقاط شرایط 
مساعدتري براي رشد درختان کهنسال از نظر عمق خاك 

) 1997(و همکاران   بارنز.رندو رطوبت و تغذیه خاك دا
هاي ضمن تأیید یافتهنیز ) 1986(و همکاران کافمن و 

که توپوگرافی بیان نمودند هاي خود  در پژوهشفوق 
هاي کمی و کیفی درختان و  کننده ویژگی رویشگاه، کنترل

  .)8  و2 ( جنگلی استهاي توده
 هاي نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رفتار مشخصه

ها در   سطح تاج آنویژه به درختان کهنسال بنه اي اندازه
ارتباط با شرایط رویشگاهی تا حدودي متفاوت از 

قطر برابر سینه درختان . درختان کهنسال بلوط است
هاي جغرافیایی مختلف فرق کهنسال بنه در جهت

ها در جهت شرقی  و قطورترین آن) 3 جدول(داشت 
هنسال بنه سطح تاج درختان ک. )5 شکل (مستقر بودند

دار  هاي جغرافیایی مختلف تفاوت معنینیز در جهت
هاي  ترین میزان آن در جهت و بیش) 3 جدول(داشت 

توان  بنابراین می ؛)6 شکل (جنوبی و غربی یافت شد
جهت جغرافیایی را از عوامل رویشگاهی مؤثر بر رشد 

تر را محل هاي گرمدرختان کهنسال بنه دانست و دامنه
قطر .  پرورش درختان این گونه دانستمناسبی براي

هاي مختلف برابر سینه درختان کهنسال بنه در شیب
اما  ،)7 شکل و 3 جدول (دار نشان ندادتفاوت معنی
دار  هاي مختلف تفاوت معنیها در شیب سطح تاج آن

هاي  ترین میزان آن در شیب و بیش) 3 جدول(داشت 
ق اشاره  در فوگونه همان. )8شکل  (مالیم یافت شد

هاي  تر از نظر داشتن خاكهاي مالیم شد، شیب
تر و میزان ذخیره رطوبتی بیشتر، بهتر از  عمیق
هاي تندتر بوده و نقاط مساعدتري براي رشد  شیب

قطر برابر سینه . باشدها می بهتر درختان و پایداري آن
درختان کهنسال بنه در طبقات ارتفاعی مختلف تفاوت 

، اما سطح )9 شکل و 3 جدول( دار نشان نداد معنی
دار  ها در طبقات ارتفاعی مختلف تفاوت معنی تاج آن
ترین میزان آن در طبقات  و بیش) 3 جدول(داشت 

هاي  در جنگل. )10 شکل (ارتفاعی باالتر یافت شد
هاي تیپیکی براي بنه وجود دارد استان ایالم رویشگاه

  ومرطوب سرد و مرطوب سردهاي نیمهکه در اقلیم
 ، اماقرار دارند) 1600-1950(باال  نسبتاًدر ارتفاعات 

رغم قرارگیري در ارتفاع باال، جهت جغرافیایی  علی
 ؛باشد محل استقرار این درختان جهت جنوبی می

بنابراین نقاط مناسب و مساعدي براي درختان بنه 
اند درختان بنه کهنسال زیادي نورپسند بوده و توانسته
و ) 1997( و همکاران بارنز. ندرا در خود پرورش ده

نیز نتیجه گرفتند که ) 1986( و همکاران کافمن
 رطوبت و  بر نورتأثیراز طریق  توپوگرافی رویشگاه

هاي  هاي کمی و کیفی درختان و توده خاك ویژگی
  .)8  و2 (کنندجنگلی را کنترل می
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توان گفت که  می الذکر فوقبا توجه به نتایج 
اي درختان کهنسال بسته  زههاي انداواکنش مشخصه

تواند متفاوت باشد، به گونه و شرایط رویشگاهی می
که در پژوهش حاضر واکنش قطر برابر سینه  چنان هم

.  متفاوت بودتقریباًبا سطح تاج درختان کهنسال 
ها در گونه بلوط ایرانی و چنین رفتار این مشخصه هم

. گونه بنه تا حدودي متفاوت از یکدیگر بودند
  دریافتندنیز در پژوهشی) 2009(رمانی و همکاران قه
 جغرافیایی مختلف هايجهت توده در زمینی رویه که

 ارتفاع مانند هاییمشخصه که درحالی است، متفاوت
 عامل این تأثیر تحت درختان تاج مساحت و درخت

  .)5 (نگرفتند قرار
  

  .  در سطح متغیرهاي توپوگرافیکهنسال بلوط ایرانی درختان اي هاي اندازه  نتایج تجزیه واریانس مشخصه-2 جدول
Table 2. The results of analysis of variance for the quantitative parameters of old Persian oak trees on the level 
of topography variables.  

  صفت  
Attribute  

 مجموع مربعات
SS  

 درجه آزادي
df  

 میانگین مربعات
MS  

F Sig. 

 قطر برابر سینه
DBH  

59.813 4 14.953 0.016 0.999 

ایی
رافی

جغ
ت 

جه
 

A
sp

ec
t

 سطح تاج 
Crown area  31303.469 4 7825.867 2.837 0.050 

 قطر برابر سینه
DBH 

1993.732 4 1993.732 2.532 0.125 

یب
ش

 Sl
op

e
 سطح تاج  

Crown area  
18578.924 4 18578.924 5.994 0.022 

 قطر برابر سینه
DBH 

111.904 4 111.904 0.134 0.717 

طح
ز س

ع ا
رتفا

ا
دریا

 
 

A
lti

tu
de

 سطح تاج  
Crown area  

21365.938 4 21365.938 7.438 0.012 

  
  . اي درختان کهنسال بنه در سطح متغیرهاي محیطی هاي اندازه  نتایج تجزیه واریانس مشخصه-3 جدول

Table 3. The results of analysis of variance for the quantitative parameters of old wild pistachio trees on the 
level of topography variables.  

  صفت  
Attribute  

 مجموع مربعات
SS  

 درجه آزادي
df  

 میانگین مربعات
MS  

F Sig. 

 قطر برابر سینه
DBH 

3504.311 4 876.078 2.704 0.043 

ایی
رافی

جغ
ت 

جه
 

A
sp

ec
t

 سطح تاج 
Crown area  9491.007 4 2372.752 2.805 0.038 

 قطر برابر سینه
DBH 

257.617 4 128.809 0.523 0.596 

یب
ش

 Sl
op

e
 سطح تاج  

Crown area  5688.185 4 2844.093 3.218 0.050 

 قطر برابر سینه
DBH 

1296.803 4 648.402 2.911 0.065 

دریا
ح 

سط
 از 

فاع
ارت

 
A

lti
tu

de
 سطح تاج  

Crown area  15013.286 4 7506.643 11.007 0.000 
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 .هاي جغرافیایی مختلف وضعیت قطر برابر سینه درختان کهنسال در جهت-5 شکل
Figure 5. The situation of DBH of old trees in different geographical aspects. 

  

  
  

 .هاي جغرافیایی مختلف وضعیت سطح تاج درختان کهنسال در جهت-6شکل 
Figure 6. The situation of crown area of old trees in different geographical aspects. 

  

  
  

 . وضعیت قطر برابر سینه درختان کهنسال در طبقات مختلف شیب-7 شکل
Figure 7. The situation of DBH of old trees in different slope classes. 
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 .در طبقات مختلف شیب وضعیت سطح تاج درختان کهنسال -8 شکل
Figure 8. The situation of crown area of old trees in different slope classes. 

  

  
  

 . وضعیت قطر برابر سینه درختان کهنسال در طبقات ارتفاعی مختلف-9 شکل
Figure 9. The situation of DBH of old trees in different altitude classes. 

  

  
  

 .وضعیت سطح تاج درختان کهنسال در طبقات ارتفاعی مختلف -10 شکل
Figure 10. The situation of crown area of old trees in different altitude classes. 
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  گیري نتیجه
هاي استان  مشخص شد که در جنگلطورکلی به

بلوط ایرانی و درختان کهنسال ایالم تراکم مطلوبی از 
 پتانسیل خوب هدهندنشانکه وجود دارد بنه 

. هاي آن در پرورش درختان کهنسال است رویشگاه
هاي جنوبی،  در جهتالبته فراوانی این درختان

بوده تر  تر و ارتفاعات باالتر بیشهاي مالیم شیب
نقاط واقع در بلوط چنین درختان کهنسال  هم. است

 و پایین و ارتفاعات مالیمهاي  شیببدون جهت،
هاي جنوبی و غربی نسال بنه واقع در جهتدرختان که

تر و ارتفاعات باالتر از وضعیت هاي مالیم و شیب
بر این اساس . اند سطح تاج بهتري برخوردار بوده

  هاي  هاي واقع در شیبتوان گفت که رویشگاه می
جنوبی، غربی و بدون جهت هاي  جهت درصد،10-0

ها براي  ترین رویشگاه  مناسب باالنسبتاًو ارتفاعات 
رشد و پایداري درختان کهنسال بوده و با توجه به 

ها نقش مهمی در  وضعیت مناسب عمق خاك آن
با . اند داشته ها ي آنو پایدارپرورش درختان کهنسال 

 رویشگاهی هاي اکولوژیک مطلوبتوجه به ویژگی
توان آنها را از دالیل   میشده ییشناسادرختان کهنسال 

در امتداد بلوط ایرانی و بنه ل پایداري درختان کهنسا
هاي  شناخت ویژگی. شمار آورد عمر طوالنی خود به

درختان کهنسال بلوط و الذکر براي  فوق رویشگاهی
مدیریت و تقویت این تواند به  میدر هر منطقه  بنه

برخی از نقاط  ها کمک کرده و در احیاي گونه
  . باشدمؤثرهاي زاگرس مفید و  جنگل
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Abstract1 
Background and Objectives: Old trees of Quercus brantii Lindl. Var. persica and Pistacia 
atlantica have a special importance in Zagros forests. These trees are presented in forest sites over a 
long time and have endured numerous adverse climate and environmental changes and tensions and 
could survive. Recognizing the site ecological characteristics in relation to the trees can provide 
good information for presenting managerial guidelines for preserving of old trees or extending them. 
The present study was carried out with the aim of recognizing the ecological characteristics of the 
sites of Persian oak and pistachio old trees in oak forests of Ilam province.  
 
Materials and Methods: This research was carried out in a part of the forests of Ilam province, in 
the districts of Ilam, Sirvan, Chardavol, Malekshahi, Mehran and Dehloran. After extensive forest 
survey, old trees were identified and selected based on the DBH criterion. Then their geographical 
location including city, district, village or region and geographical coordinates, their quantitative 
characteristics including DBH and max & min crown diameter and their site conditions including 
slope, aspect, altitude, soil depth, proximity to the river or water resource were measured and 
recorded.  
 
Results: The results showed that the old oak trees were generally in the gentle slope class and the 
old pistachio trees were mostly in the relatively gentle slope class. Most of the identified old oak and 
pistachio trees were located in the southern aspect. The old oak trees were distributed in altitude 
class of 1300-1700 m above sea level, but the old pistachio trees were in 1300-1700 and 1700-2000 
m altitude classes. In terms of access to running water, none of the old oak and pistachio trees have 
access to water resources and all feed on atmospheric precipitation. In terms of soil depth, most of 
the identified old trees had a suitable soil depth relative to their surroundings because of locating on 
gentle slopes. In terms of climatic conditions, the identified old trees were classified into four 
climates, according to which the old oak trees were mostly present in semi - wet cold and semi-arid 
temperate climates, but the old pistachio trees were mostly in wet cold and semi - wet cold climates. 
Crown area of old oak and pistachio trees had better response to site conditions changes than their 
DBH and its variability was different depending on species. Most of the identified old trees due to 
locating on gentle slopes have relatively suitable soil depth than their surroundings.  
 
Conclusion: The identified old trees are in desirable site locations and in fact the desirable 
ecological characteristics of these trees are of the reasons for their stability over their long life. 
 
Keywords: Forest site, Ilam, Old trees, Topography, Tree position   
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