
  و همکارانم سلیمانینیکنا

 65

  
 برداري از منابع طبیعی مجله حفاظت و بهره

  1391، اول، شماره اولجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

 

   و)برو و مازودار(هاي مختلف بلوط  حیات در تیپ بررسی وضعیت تجدید
  هاي ثالث باباجانی، استان کرمانشاه ها در جنگل  آنيکار مناسب براي احیا راه

  
  4علی نوريو  4، فرشاد امیري3، مهدي پورهاشمی2هی، داود درگا1نیکنام سلیمانی*

   عالی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و مربی مرکز آموزش،جنگلداريگروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش1
عضو هیأت 3علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، عضو هیأت علمی دانشگاه 2علمی کاربردي جهاد کشاورزي کرمانشاه، 

 علمی کاربردي جهاد کشاورزي کرمانشاهعالی  مرکز آموزش مربی4، ها و مراتع کشور  جنگلت مؤسسه تحقیقامیلع
  11/6/91:  ؛ تاریخ پذیرش19/9/90: تاریخ دریافت

  1چکیده
اکوسیستم . هاي مختلف است تکامل اکوسیستمگیري، پایداري و  شکلحیات از مبانی اساسی تجدید

وسیله  هد تکاملی آن برونپایداري و  اکوسیستم از این قاعده مستثنی نیست و ترین عنوان کامل جنگل به
هاي ثالث باباجانی مورد بررسی قرار  حیات جنگل تجدیدبه همین منظور. گردد مین میحیات تأتجدید
زاد و  زاد، دانه شاخه( رویشی اي و مبدأ  ترکیب گونهپوشش درختی منطقه با توجه بهبر این اساس . گرفت

 بنه - برو، زاد دانه و شاخه ه آمیختبروزاد،   دانهبروزاد،   شاخهبرو تیپ مختلف شامل 7، )زاد نه و شاخهدا
 و در هر گردیدتفکیک  زاد دانه و شاخه مازو - بروزاد،   شاخهمازو -برو، زاد دانه و شاخه بنه - بروزاد،  دانه

 مشخص هاي یپکه تنتایج نشان داد . تهاي چوبی مورد بررسی قرار گرف حیات گونهها تجدید یک از تیپ
 داربروهاي  تیپ). >01/0P-Value (دارندداري  اختالف معنیجنسی و جنسی شده از نظر تجدیدحیات غیر

اراي وضعیت مناسبی بودند ولی بدون جنسی دزاد از نظر تجدیدحیات غیر شاخه مازو - بروزاد و  شاخه
در تیپ . صورت پراکنده مشاهده گردید زاد به یات دانهحدها تجدی در سایر تیپ. حیات جنسی بودندتجدید

حیات جنسی  تجدیدعیت بود وض هاي شمالی واقع شده  در دامنههعمدطور  بهکه  زاد دانه و شاخه مازو -برو
 با هاي جنگل نطقه، در نظر گرفتن تیپهاي م گلن جداد که در احیا نشان نتایج این پژوهش. تر بود مناسب

  . ضروري استحیات جنسیو حمایت و تقویت تجدید یک آنژولوتوجه به شرایط اک
  

   ثالث باباجانی تیپ جنگل، جنسی، وجنسیحیات، غیر اکوسیستم جنگل، تجدید: کلیديهاي واژه
                                                

 niknamsolymani@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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  قدمهم
شود و اکوسیستم  ها تلقی می  تکامل اکوسیستمگیري، پایداري و  شکلتجدیدحیات از مبانی اساسی   

ـ   ترین آن  یدهترین و پیچ   عنوان کامل  جنگل به  وسـیله   هها از این قاعده مثتثنی نیست و روند تکـاملی آن ب
هاي غرب ایران از جملـه   اکوسیستم جنگل. )2009،   و همکاران  سلیمانی (گردد  تجدیدحیات تأمین می  

 و قطع درختان برايتأثیر عوامل مختلفی از جمله چراي دام  هایی است که زادآوري آن تحت  اکوسیستم
هـاي   اکوسیستمت   باعث شده اس   که این پدیده   طوري  به الی دچار اختالل شده است و     تأمین سوخت اه  

حیات مناسـب در گـرو نگـرش    بنـابراین تجدیـد  . همواره سیر قهقرایی طی کننـد جنگلی غرب کشور  
ها ضروري   بررسی وضعیت تجدیدحیات در این جنگل    بنابراین. باشد  و رفتار مناسب انسان می    درست  

زاد در   شـاخه  زاد و   دانـه و شـاخه     صورت هاي زاگرس امروزه به    ح وسیعی از جنگل   سط. رسد  نظر می  به
ـ هـا  آن ارتقـاء   مناسـبی بـراي  اطالعـات ها   اند، آگاهی از وضعیت تجدیدحیات این توده        آمده سـمت   ه ب
گروه معروفنـد از   ها که به جست زاد موجود در این توده هاي شاخه پایه. آورد فراهم می زاد    هاي دانه   توده

هـا و   جـوش  گیرند و به دو دسته کنـده    که از یک کنده مادري نشأت می      اند    چندین جست تشکیل شده   
هاي پایین کنـده و مجـاور یقـه     ها در قسمت پاجوش ).1998دورسی، ( گردند  ها تقسیم می    جوش ریشه

  گیشوند که با گذشت زمان قادر به تولید ریشه مستقل از کنده مادري هـستند و بـا پوسـید           تشکیل می 
گیرند   مادري نشأت میهاي زیر پوست ریشه پایه نیز از جوانهها  جوش ریشه. روند ها از بین می   این پایه 

 مـادري جـدا   ولید ریشه مستقل بـوده و از پایـه  قادر به تکه با تحریک آن رویش کرده و به مرور زمان   
 ایـن  م در احیـا مـسل طـور   بـه ها  آگاهی از مبدأ رویشی جست .)2003 ،ابراهیمی و اي  جزیره (شوند  می

حیات بررسی وضعیت سـاختار تـوده و تجدیـد   ، در )1998(ساه و لی  .کند ها نقش مهمی ایفا می توده
 شـیب مناطق مرتفع بـا  طور عمده در  هدر جنوب کره که ب    mongolica Quercus هاي جنگلها در    آن

سی خوبی برخوردار نبوده و بیش حیات جناین گونه از تجدیدکه غالب بودند، به این نتیجه رسید     زیاد   
حیات جنسی از رشد بهتـري  جنسی است که نسبت به تجدید     ت غیر صور ه در صد زادآوري آن ب     70از  

 يسـاختار هاي  مشخصهها با برخی  حیات گونهتجدید آن بود که   نتایج همچنین بیانگر  . برخوردار است 
 )2006 (شـاوا  و نـدا گ وا.باط نزدیکـی دارد   اي ارت   ، اندازه درختان و ترکیب گونه     ها از جمله تراکم     توده

هاي بوتان مرکزي هیمالیـا مـورد بررسـی       هاي خشک جنگل   هاي جنگلی را در دامنه      تجدیدحیات تیپ 
هاي مختلف ارتفاعی نتیجـه گرفـت کـه در همـه      قرار داد و پس از تفکیک پنج تیپ در امتداد گرادیان     

  متفـاوتی کننـده ر هر دامنه ارتفاعی عوامل محدوددها وضعیت تجدیدحیات متعادل بوده و معموالً       تیپ
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هـاي   د، در ارتفاعات پایین خشکی و حرارت همـراه بـا تخریـب            نک  هدید می تحیات را   استقرار تجدید 
کننده محـسوب  هاي گاو از عوامل تهدید چراي گله سرما، تفاعات باالیی نیز عواملی مانند انسانی، در ار  

هاي زاگرس بیـان   هاي تخریب جنگل اي تحت عنوان ریشه  مقالهدر) 1995(رستاقی   ابراهیمی .شدند  می
 را کـه  باشد و سطح وسـیعی از ایـن منـاطق    انگیز می کلی بسیار اندك و فاجعهطور که زادآوري به نمود  

زادآوري هـا    کـه در آن   . بیشه نامید نوعی  زار یا    توان درخت  حتی می را  نامند   صورت عرفی جنگل می    به
. انـد  صـورت چنگـالی درآمـده    هاي موجود هم در اثر وجود دام به      د و زادآوري  شو ندرت مشاهده می   به

بـه  ) چاي حوزه ستین(هاي ارسباران    حیات طبیعی جنگل  در بررسی ساختار تجدید   ) 2001(قاسمی  امیر
هـاي ارسـباران دانـه و       در جنگـل  ) حیـات   تجدیـد (هاي جـوان      این نتیجه رسید که ساختار غالب توده      

غربـی و شـمالی تحـت     هاي شمال حیات در دامنه   ترین تجدید  بیش. زاد است   نی شاخه زاد با فراوا    شاخه
مـرز  م. دلیل شرایط مناسب رطوبتی، حرارتی و نوري انجام گرفته است     بسته به  تاج پوشش بسته و نیمه    

طـی  ) 2003( پورهاشـمی  .هاي موجود دارا بودند   جنسی را در میان گونه    و بلوط باالترین زادآوري غیر    
هـاي بلـوط را    زاد گونـه   و شاخه  زاد  مریوان، زادآوري دانه  هاي    هکتار از جنگل   660اي در سطح      همطالع

زاد  زاد مشاهده نـشد ولـی زادآوري شـاخه    گونه زادآوري دانه مورد بررسی قرار داد، در این بررسی هیچ   
 جانپوریعل. است اصله در هکتار داراي انبوهی مناسبی گزارش شده 9614با تراکم )  و ویول  مازو،  برو(

 بلـوط  يهـا   جنگـل یعی طباتیحدی تجدتی وضعی با عنوان بررس   پژوهشیدر  نیز  ) 2010(و همکاران   
 در اتیدحی گرفتند که تراکم تجد  جهی نت رانشهری پ ردانهی در منطقه پ   یشگاهی رو طیغرب در رابطه با شرا    

 و مـازو  ول ي و هـاي  گونه انی م نیباشد و در ا    ی اصله در هکتار م    4130 ی مورد بررس  ی جنگل يها توده
 جهت دامنه و تاج پوشـش     یطی سطوح مختلف عوامل مح    نی را داشته و در ب     ي تراکم زادآور  نیتر شیب

ـ  نجفـی   دیگريدر پژوهش. اند  را داشتهری تأثنیتر شیها ب  بر تراکم آنيتوده مادر  فراوانـی  ، )2010(ر ف
هاي بلـوط غـرب    اکولوژیکی در جنگلهاي جنگلی را در ارتباط با برخی عوامل    زادآوري جنسی گونه  

 1800استان ایالم مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که میانگین زادآوري در طبقه ارتفاعی بـاالتر از     
 هاي ت درصد و در جه60ی با شیب بیش از  متر بوده و در مناطق800-1300متر بیش از طبقه ارتفاعی 

 با هدف بررسـی و  این پژوهش .باشد  میها تها و جه تر از سایر شیب   جغرافیایی شمالی و غربی بیش    
هاي   هاي مختلف جنگل   در تیپ ) مازو و   برو(هاي بلوط    جنسی گونه حیات جنسی و غیر   ضعیت تجدید 

هاي منطقـه    و توسعه جنگلهاي احیا تواند در برنامه جانی استان کرمانشاه صورت گرفته و می    ثالث بابا 
 .مثمرثمر واقع گردد
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  اه مواد و روش
کوسـه علیـا بـا    ربوط به سامانه عرفی روسـتاي بابا هاي م  انجام این مطالعه، بخشی از جنگل   براي :مواد

 يمترلـو ی ک15( حوزه آبخیز ثالث باباجانی در استان کرمانشاه     2 هکتار واقع در سري      2/431مساحت  
ـ  دقیقـه 25 درجه و    46این منطقه در طول جغرافیایی      . انتخاب گردید ) شهرستان کوزران   درجـه  46ا  ت

  منطقـه شمالی واقع شـده و   دقیقه40 درجه و 34تا   دقیقه 35 درجه و    34 و عرض    شرقی  دقیقه 30و  
صـورت بـرف و    تر به در مجموع داراي آب و هواي معتدل بوده و نزوالت آن در سرماي زمستان بیش           

ر طـول سـال      مـاه خـشکی د     6داراي   یاد شده در بـاال    منطقه  . صورت باران است   در بقیه طول سال به    
 گـراد  ی درجـه سـانت    2/13 آن،   انهی سـال  ي و متوسط دما   لیتر لی می 450 انهی مقدار بارندگی سال    و باشد یم

 ).2004 ،نام یب(است 

حیات منطقه مورد بررسی اقدام به تهیه شبکه  بررسی وضعیت تجدیدبراي :روش پژوهش
) 1شکل ( متر گردید 250×200 تصادفی با توجه به مقیاس نقشه به ابعاد - آماربرداري سیستماتیک

 سپس. و با قرار دادن آن بر روي نقشه منطقه مورد بررسی مرکز هر قطعه نمونه مشخص گردید
؛ 2004گراسیا و رتانا، (در منطقه مشخص شدند )  متر40×40( آر 16قطعات نمونه به مساحت 

رتفاع از سطح دریا، در هر قطعه نمونه ا). 2009سلیمانی و همکاران، ؛ 2006 واگندا و اوشاوا،
هاي  ، قطر یقه پایه)زاد زاد یا شاخه دانه(شیب، جهت جغرافیایی، نوع گونه و فرم رویشی آن 

 جنوبی و - ها در دو جهت شمالی گروه زاد، دو قطر عمود بر هم تاج درختان و جست شاخه
ها  ، نهالحیات جنسی منطقه مورد بررسیبراي برآورد مناسب از تجدید.  غربی ثبت گردید- شرقی

 برداشت براي. قطعات نمونه اصلی بررسی شدندها در  با ثبت نوع گونه و مشخصات و تعداد آن
 آري در مرکز قطعه نمونه 1 نیز اقدام به پیاده کردن قطعات نمونه جنسیوضعیت تجدیدحیات غیر

جوش یا  کنده(هاي زادآوري شامل نوع گونه، مبدأ رویشی آن  شد و در هر کدام ویژگی
افزار آماري  سپس با استفاده از نرم. و مشخصات قطري و ارتفاعی، ثبت گردید) جوش شهری

SPSS 13 هاي مورد نیاز نیز در محیط همین  و ارتباط بین آماره) 1رابطه (، سطح تاج محاسبه
  .افزار تجزیه و تحلیل گردیدند نرم
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  .برداري منطقه مورد مطالعه موقعیت و شبکه آمار-1شکل 
  

)1  (                                                                                           
4
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)( DD

C  
  

  .قطرهاي تاج: 2D و 1D و 2m سطح تاج: Cکه در آن، 
  

 باشد، یآزیموت دامنه مA  ،که در آن A( Cos-45( +1 الزم به ذکر است که با استفاده از فرمول
 ).1966 و همکاران، رزیب(ها تبدیل گردید  کارگیري در تجزیه و تحلیل هغرافیایی براي بجهت ج

بحري،  گرجی (و فرم رویشی تفکیک شدند اي هاي جنگلی با استفاده از دو عامل ترکیب گونه تیپ
  مورد بررسی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد ومتغیرهاي بررسی همبستگی بین  براي.)2000

ها مورد بررسی قرار گرفت و با  وضعیت تجدیدحیات جنسی و غیرجنسی در هر یک از تیپسپس 
 هاي م مقایسه و با استفاده از مقایسهها با ه استفاده از آنالیز تجزیه واریانس طرح نامتعادل این تیپ

  .)2004صمدي و همکاران،  (بندي شدند هاي مورد بررسی طبقه چندگانه دانکن تیپ
  

  نتایج
، )Quercus brantii (بروهاي  گونهاي شامل   درختی و درختچهه گون9دست آمده  هس نتایج باسابر
، )Pistacia atlantica (بنه ،)Acer monspessulanum (، کیکم)Quercus infectoria (دارمازو

، )Lonicera nommularifolia (شن، )Crataegus meyeri ( زالزالک،)Pyrus glabra (گالبی
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در جنگل مورد ) Cerasus microcarpa (و آلبالوي وحشی) Amygdales orientalis (ارژن
ترکیب اساس هاي مقدماتی بر  از تیپدست آمده هاي به گذاري الیه هم  که با رويبررسی وجود دارند

  ).1 جدول( دهند هاي زیر را تشکیل می اي و فرم رویشی تیپ گونه
  

  .هاي منطقه مورد مطالعه  تیپ-1جدول 
 تیپ )هکتار (مساحت )درصد(نسبت 

  زاد  شاخهبرو  9/38 9
 زاد  دانهبرو 9/44 4/10

 زاد  شاخه ودانه  آمیختهبرو 4/129 30

 زاد  بنه دانه- برو 9/45 6/10

 زاد دانه و شاخه بنه - برو 7/68 16

 زاد  شاخهمازو - برو 4/28 6/6

 زاد شاخه و دانه مازو - برو 75 4/17

 
  .هاي منطقه مورد مطالعه جنسی در تیپیرحیات غ  وضعیت تجدید-2جدول 

  پارامتر طبقه ارتفاعی طبقه قطري مبداء رویشی
  
  

 تیپ

 گونه

جست 
گروه 
در 
 هکتار

تعداد 
جست 

در 
 هکتار

 ریشه کنده
< 2 

  متر سانتی
3 -2  

 متر سانتی

5 -3  
 متر سانتی

< 3/1  
  متر 

> 3/1  
  متر 

3/1413 100 240 3030 340  برو زاد برو شاخه  9/1141  8/474  2960 70 

 0 2 0 0 2 0 2 2 1 برو زاد برو دانه

4/73 برو  2/163  6/38  7/34  52/83  6/58  9/20  9/112  3/50  
 9/3 1/16 5/6 4/6 56/6 8/3 2/4 20 8 مازو

  برودار آمیخته دانه
 زاد و شاخه

 2/54 129 85/27 09/65 08/90 5/38 8/42 2/183 3/81 کل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - زاد برو بنه دانه

 50 11/257 50 4/71 7/185 4/21 1/7 1/307 5/28 برو زاد  دانه و شاخهبرو بنه

 610 880 200 880 410 110 110 1490 220 برو
 زاد برو مازو شاخه 95 210 50 165 90 25 5 305 35 مازو

 705 1090 250 1045 500 135 115 1795 255 کل

 7/335 3/441 3/283 6/226 1/267 32 68 777 100 روب

 زاد برو مازو دانه و شاخه 9/9 1/13 6/7 1/7 3/8 2 6/3 23 33/8 مازو
 6/345 4/454 9/290 7/233 4/275 34 3/74 800 3/108 کل
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، ها جستگونه، تعداد جست در هکتار، مبدأ رویشی (جنسی حیات غیر  وضعیت تجدید2جدول 
  زاد و   شاخهبروهاي  تیپ. دهد هاي شناسایی شده نشان می را در تیپ) طبقه قطري و طبقه ارتفاعی

الزم به ذکر است که . باشند ها برخوردار می  زاد از تراکم مناسبی نسبت به سایر تیپ  شاخهمازو -برو
  . متر قرار دارند30/1ها در طبقه ارتفاعی   درصد از این جست95بیش از 

شود ولی در  راکنده در سطح جنگل مشاهده میصورت پ نتایج نشان داد که تجدیدحیات جنسی به
زاد که   شاخهمازو -بروتیپ . زاد هیچ نهالی ثبت نگردید  شاخهمازو -بروزاد و   شاخهبروهاي  تیپ
ها بود، الزم  تري نسبت به سایر تیپ هاي شمالی واقع شده است داراي وضعیت مناسب تر در دامنه بیش

رسد که  نظر می قرار دارند و به متر 30/1تر از  قه ارتفاعی کمها در طب به ذکر است که همه این نهال
ها امید  توان به بقاء آن به شرایط نابسامان منطقه نمی ها تازه از خاك سر در آورده و با توجه ر آنت بیش

  .چندانی داشت
  

  .هاي منطقه مورد مطالعه  در تیپ)مازو و برو (حیات جنسی  وضعیت تجدید-3جدول 

 گونه  تعداد در هکتار متر سانتی 2 > متر 3/1 >
  تیپ

 پارامتر

 زاد  شاخهبرو  برو 0 0 0
5/5  5/5  5/5  زاد  دانهبرو برو 
04/5  04/5  04/5  برو 
45/0  45/0  45/0  مازو 

49/5  49/5  49/5  کل 
 زاد دانه و شاخه آمیخته برو

25/6  25/6  25/6  برو 

 مازو 2 2 2

25/8  25/8  25/8  مازو 

  زاد  بنه دانهبرو

8/5  8/5  8/5  برو 

78/1  78/1  78/1  مازو 

58/7  58/7  58/7  کل 

  زاد دانه و شاخه بنه برو

 زاد  شاخهمازو برو برو 0 0 0

5/92  5/92  5/92  برو 

5/82  5/82  5/82  زاد دانه و شاخه مازو برو مازو 

   کل 175 175 175
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 درصد از نظر وضعیت 99ل تماهاي مورد مطالعه به اح تیپنتایج همچنین نشان داد که 
هاي  شود که تیپ مالحظه می. )2شکل  (باشند داري می زاد داراي اختالف معنی حیات شاخهتجدید

دانه و  مازو -برو و زاد دانه و شاخه آمیخته برو، زاد دانه و شاخهبنه  -بروزاد،  دانه بروزاد،  بنه دانه -برو
زاد اختالف  شاخه بروها با تیپ  اشند ولی این تیپب داري نمی با هم داراي اختالف معنی زاد شاخه
  .داري دارند معنی

  

  
  

  .ها براساس میانگین تعداد تجدیدحیات غیرجنسی  مقایسه تیپ-2شکل 
  

  
  

  .ها براساس میانگین تعداد تجدیدحیات جنسی  مقایسه تیپ-3شکل 
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عنوان  مر و چراي دام بهاري مستبهربرد: حیات جنسی و غیرجنسیفی با تجدیدرابطه عوامل فیزیوگرا
تأثیر عوامل اما نباید . هاي زاگرس مطرح است گذار بر تجدیدحیات جنگلثیرأترین عامل ت مهم

 ارتفاع از سطح دریا فاکتورهاي فیزیوگرافی در بین  آن بود کهنتایج بیانگر. کی را نادیده گرفتاکولوژی
گذار است، اما تغییرات أثیرت) a>05/0(حیات جنسی و تجدید) a>01/0(جنسی حیات غیربر تجدید

جنسی و تجدیدحیات غیر) a>01/0(ترتیب بر روي تجدیدحیات جنسی  جهت جغرافیایی و شیب به
)05/0<a (تجدیدحیات جنسی باگروها  و سطح تاج درختان و جستثر بوده ؤم )01/0<a ( داراي

غییرات ارتفاع از تترین همبستگی با  تجدیدحیات غیرجنسی بیش). 4 جدول (باشد همبستگی می
  .دارد )a>05/0(ثیر بر تجدیدحیات جنسی أترین ت و سطح تاج بیش) a>01/0(دریا  سطح

  
 .جنسیثیرگذار بر تجدیدحیات جنسی و غیر همبستگی فاکتورهاي تأ-4 جدول

  سطح تاج شیب جهت  از سطح دریاارتفاع  
  107/0 -242/0* 025/0 -309/0** ضریب پیرسون جنسیتجدیدحیات غیرتراکم 
  470/0** -016/0 349/0** 229/0* ضریب پیرسون حیات جنسیتجدیدتراکم 

  
 گیري بحث و نتیجه

.  دخالت دارندي زادآوراز يری و جلوگبی در تخريدر عرصه جنگل مورد مطالعه عوامل متعدد
د  کمبوای نبود از ی زاگرس، ناشيها در جنگلرا  عوامل نی ا)2003( رستاقی  ابراهیمی ويا رهیجز

 يآور  مفرط دام، جمعي مناسب خاك، چراطی شرانبود بستر و دی شدشی بذرده، فرسايدرختان مادر
. کنند ی می بذور در عرصه جنگل معرفمانده ی مصارف مختلف، مصرف وحوش از باقيبرابذر بلوط 

رم  فای خصوص نظام در .گذار بودندریثأ تی جنسي بر زادآوری عواملنی چنزی نیدر جنگل مورد بررس
 که باشد یمزاد  دانه و شاخه منطقه از نوع ی آن است که نظام عمومبیانگر جی نتااتیح دی تجدتیو وضع

نیز  )2002( و رحیمیان )2003(  که مطالعات پورهاشمیباشد یها م زاد  با شاخهیدر همه مناطق فراوان
 عمده منطقه يها نه گویده  جستيقدرت باال بیانگرزادها   شاخهغلبه. باشد  این امر میبیانگر

هاي  هاي مکرر انسانی، باعث ادامه رشد و نمو پایه  بعد از دخالت است کهمازو و بروخصوص  به
 يدار یزاد با هم اختالف معن زاد و دانه  شاخهاتیح دی مختلف از نظر تجديها پی تالبته. اند مادري شده

داراي برداري در منطقه  یط نابسامان بهرهشرا بر خالف زاد دانه و شاخه مازو -برو پیت که  طوري.دارند
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 .نبودند هم داري با ها داراي اختالف معنی  و بقیه تیپباشد در هکتار می ها ترین فراوانی نهال بیش
 پوشش یرات جهت دامنه و سطح تاجحیات جنسی با تغی ر تجدید نتایج نشان داد مقادیبر این عالوه

هاي شمالی را  که تیپ غالب دامنه زاد دانه و شاخه مازو - برو به همین دلیل تیپ. درختان همبستگی دارد
ها  تري نسبت به سایر تیپ  مناسب عمق خاكنیهمچنو  دهد و از رژیم حرارتی و رطوبتی تشکیل می

حیات   تجدیدباشد از ها می تر از سایر تیپ تبع آن سطح تاج پوشش آن بیش باشد و به برخوردار می
 این بیانگرنیز ) 2010(و علیجانپور ) 2001(، مطالعات امیرقاسمی باشد  میتري برخوردار جنسی مناسب

 - بروزاد،  بنه دانه -برو، زاد دانه و شاخه ه آمیختبروزاد،   دانهبروزاد،   شاخهبرو يها در تیپاما  .امر است
ها  در درون دره ویژه بهده صورت پراکن زاد به  دانهاتیحدیتجدزاد،   شاخهمازو -برو ،زاد دانه و شاخهبنه 

 ها  تیپهم در ه الزم به ذکر است کهشود، یها، در مناطق دور از مرکز روستا مشاهده م   صخرههیو حاش
 سخت حاکم بر جنگل طی از خاك سر درآورده و با توجه به شرایها به تازگ  نهالنی ارسد ینظر م به
 بروجنسی تیپ نظر تجدیدحیات غیر از . داشتی چنداندی امندهیها در آ  به بقا و رشد آنتوان ینم

زاد داراي اختالف   شاخهمازو - بروترین تعداد جست در هکتار بود که با تیپ  زاد داراي بیش شاخه
ها براي اهالی و همچنین استقرار  دلیل قابل دسترس بودن آن تواند به این امر می. باشد داري نمی معنی

 کشاورزي و همچنین هاي  باشد که در حاشیه زمینهاي جنوبی ها در دامنه بخش زیادي از این تیپ
  .خوانی دارد هم) 2000(ها باشد که این امر با نتایج فتاحی  ها نسبت به سایر تیپ خیزي خاك آن حاصل
 منطقه، درختان هنوز يها  بد حاکم بر جنگلاری بسطی که با وجود شرادهد ی نشان مپژوهش نی اجینتا

  .ها برداشت  موانع را از سر راه آندی امر بانی تحقق ابراي ی ولباشند، ی می جنساتیح دیهم قادر به تجد
گذشته دور در چارچوب یک نظام   بررسی ازدهاي مور رسد که جنگل نظر می به :هاي ترویجی رهیافت

زاد دلیلی  هاي شاخه که افزایش و فراوانی پایه طوري برداري مورد استفاده مردم بومی بوده است به بهره
حیات داراي شرایط  نظر تجدیدهاي جنگلی از ، تیپبا توجه به نتایج این پژوهش. ست ان مدعابر ای

  .باشند ر منطقه میدشرایط مختلف اکولوژیکی و اثرات عوامل انسانی از متفاوتی هستند که ناشی 
دلیل نزدیکی به مرکز روستا و حواشی اراضی زراعی همواره به سهولت در  زاد به هاي شاخه تیپ

 باید حال ادي اجتماعی در منطقه در اینگیرند و با توجه به شرایط پیچیده اقتص سترس اهالی قرار مید
ها   حفظ این تودهمحلی، براياما در صورت بهبود شرایط . زاد مدیریت شوند صورت شاخه همواره به

اسی اقدام به تغییر شن  را تغییر داده و با استفاده از عملیات مناسب جنگلها آنالزم است روش مدیریت 
  .زاد نمود زاد و در نهایت به دانه فرم جنگل به دانه و شاخه
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یافته با  ها تا حدودي فرسایش که خاك در آن زاد، با توجه به این هاي دانه و شاخه اما در توده
 هاي کاري با گونهبذراقدام به توان  می... یی از جمله شخم زدن، کود دادن وهاي مناسب احیا عملیات

اندوخته مناسب توان با استفاده از  ها نیز می زاد این توده در بخش شاخه. غالب در هر توده نمود
هاي  زاد که پایه هنهاي دا اما در توده. زاد نمود  اقدام به تغییر فرم جنگل به دانهمختلفهاي زمانی  دوره

حیات مکان به استقرار تجدیدد تا حد اشود بای ها یافت می مادري مناسبی از بنه، مازو و برو در آن
ورزي مناسب در این   خاكکه این امر با قرق منطقه و عملیاتها کمک نمود  طبیعی و رویش نهال

 در هاي موجود ها حتماً باید از گونه  این تودهشایان ذکر است در واکاري و احیا. گردد ها محقق می توده
  . دارند استفاده نمودکه سازگاري مناسبی با شرایط اکولوژیکی موجود ها آن
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Abstract2 

Regeneration is one of the basic issues in forming, sustainability and evolution of 
different ecosystems. Forest ecosystem as one of the completes ecosystems is not an 
exception and its sustainability and evolution is provided by regeneration. Therefore, 
we investigated the regeneration of Salas Babajani forest. Seven forest types 
including i) high stands and ii) coppice stands of Q. brantti, iii) mixed coppice with 
high stand Q. brantti, iv) high stand of Q. brantii and Pistacia atlantica, v) mixed 
coppice with high stand of Q. brantii and Pistacia atlantica, vi) coppice Q. brantii 
and Q. infectoria and vii) coppice with high stand of Q. brantii and Q. infectoria 
were determined in forest cover of the study site considering species mixture and 
growth origin (coppice, high stand and both) and the regeneration of wooden species 
within these types were studied. Results showed there was significant differences (P-
value <0.01) among the studied forest types in sexual and asexual regeneration. The 
coppice types of Q. brantii and coppice Q. brantii-Q. infectoria had suitable asexual 
regeneration but contained no sexual regeneration. Sparse and scattered seed 
originated (sexual) regeneration was observed in the other forest types. The situation 
of seed originated (sexual) regeneration was better in mixed coppice with high stand 
of Q. brantti and Q. infectoria type that were mostly spread out on north faced 
slopes. The results of this research showed that in order to rehabilitate the degraded 
forest stands in the area it is necessary to consider forest types regarding their 
ecological conditions and protect and support sexual regeneration. 
 
Keywords: Forest ecosystem, Regeneration, Asexual and sexual, Forest type, Salas 
Babajani 
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