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  هاي هيركاني جنگلدر  رودي كرانهاي  جنگليهاي ساختاري بررسي برخي ويژگ
 ) شهرستان سوادكوه دره مطالعه موردي جنگل پلنگ(

  2، حميد صوفي مريو *2، وحيد اعتماد1پور محسن جوانميري
  يرادزيخبآ و يعيبط عبانم نامزاسايران، كرمانشاه،  1

  . داري و اقتصاد جنگل گروه جنگلايران، كرج، دانشگاه تهران، دانشكده منابع طبيعي،  2

 24/08/1400: تاريخ پذيرش  06/04/1400 :تاريخ دريافت

  چكيده
آميختگي،  ها،پراكنش اين تيپهاي مشابه و يا متفاوت، چگونگي ها و دستهبندي آنها در گروه هاي جنگلي و طبقهشناخت تيپ

هدف از اين بنابراين . ريزي جنگل از اهميت زيادي برخوردار است فراواني، غلبه و حضور آنها در سطوح مختلف در برنامه
جنگل، وضعيت زادآوري و ساير  ساختاري سازي برخي پارامترهاي و كمي هاي جنگليبندي و معرفي تيپطبقه ،تحقيق شناسايي

از روش  با استفاده براي انجام اين مطالعه. باشد ميهاي حاشيه رودخانه  در جنگلها  آماري مربوط به اين تيپهاي  مولفه
نمونه  پس از انجام محاسبات آماري الزم تعداد قطعات نمونه با دقت مناسب برابر هشتاد قطعه ،منظم- برداري تصادفي نمونه
جهت كسب آگاهي از وضعيت . سينه درختان برداشت گرديد گونه و قطر برابرها نوع  در اين پالت. محاسبه گرديداي  دايره

گيري قرار  زادآوري استقرار يافته در هر پالت تعداد پنج ريز پالت چهار متر مربعي در چهار جهت و مركز پالت مورد اندازه
هاي درختي، تنوع  گونه) تركيب(يختگي هاي جنگلي بر پايه عوامل سيماي ظاهري، غلبه، آم در اين مطالعه تيپهمچنين، . گرفت
و مساحت گسترش تيپ مورد بررسي و ) ارتفاع از سطح دريا، جهت و شيب(هاي درختي، شرايط فيزيوگرافي رويشگاه  گونه
 .اردددر منطقه وجود  خانواده گياهي 13جنس و  17گونه درختي متعلق به  17اد نتايج نشان داد تعد .بندي قرار گرفته است طبقه

هاي ليلكي، انجيلي، شمشاد، راش، افرا، توسكا،  گونه .تيپ فرعي جنگلي از يكديگر تفكيك شد 45تيپ اصلي و تعداد  25عداد ت
ميانگين حجم در هكتار برابر با . دنده آن را تشكيل ميهاي  خرمندي، گردو، ون، ازگيل، لرگ، آلوچه و نمدار بيشترين گونه

همچنين، ميزان حجم . اند محاسبه گرديد كه سه گونه راش، ممرز و افرا بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهمترمربع  3/285
اصله  485در مجموع، تعداد در هكتار درختان اين جنگل بالغ بر . باشد ميمترمربع  397هاي راش برابر  با  در هكتار توده

 30-130هاي بين  متعلق به نهال% 62/17متري و  30/1هاي بيشتر از  نهالمتعلق به  كل زادآوري موجود % 52بيش از  .باشد مي
خرمندي، شمشاد، انجيلي، افرا و راش ها به ترتيب  در بين گونه .متري تعلق دارد سانتي 30 هاي كمتر از به نهال %30متري و  سانتي

  . هند د اكثريت زادآوري را تشكيل مي

  .پلنگ درهگياهي، ساختار، حجم در هكتار، زادآوري،  هاي جنگلي، پوشش تيپ :كليدي هاي واژه

 mm.javanmeri@gmail.com :الكترونيكي ، پست  09183348828: مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
ها و ساير گياهان و به تبع آنها گرد آمدن درختان، درختچه

كنند و هر زندگي ميها  جنگل انوران ريز و درشتي كه درج
به هيچ وجه  كنندهاي خاصي را طلب مي كدام زيستگاه
ها با ساير گياهان درختان، درختچه .)18؛ 2( تصادفي نيست

هاي ها و شيبدر ارتفاعات مختلف از سطح دريا در جبهه
هاي آميخته و خالص، واحدهاي مشخصي به مختلف با فرم

يا اجتماع جنگلي ) Forest association(نام جامعه جنگلي 
)Forest Community (آورندرا پديد مي )؛ 50؛ 23 ؛17؛ 3
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اين واحدها از گرد هم آمدن يك يا چند درخت . )51
مشخص و در شرايط محيطي ويژه تشكيل شده كه داراي 

اين تعادل در نتيجه  .)15( تعادل پايدار اكولوژيكي است
ها و  هاي آنها طي قرن ها و واكنش عوامل مختلف و كنش
هاي ت تيپشناخ. )16( شده است هزاران سال حاصل

هاي مشابه و يا ها و دستهآنها در گروه بندي جنگلي و طبقه
ها، نحوه متفاوت، چگونگي انتشار و پراكنش اين تيپ

آميختگي، فراواني، غلبه و حضور آنها در سطوح مختلف و 
ارتباط هر تيپ با شرايط فيزيوگرافيك شامل ارتفاع از 

ريزي  زمين در برنامهسطح دريا، جهت جغرافيايي و شيب 
  .)17( جنگل از اهميت زيادي برخوردار است

شناسي،  برداري، جنگل بهره(در مديريت سرزمين جنگلي 
هاي گوناگون و  ارزيابي توان اكولوژيكي، تعيين قابليت

هاي جنگلي و وضعيت تعيين تيپ...) هاي مختلف كاربري
هاي سرپا و پوشش گياهي آن كاربرد  كمي و كيفي توده

به همين دليل تهيه نقشه . )26؛ 8( اي دارندزياد و گسترده
هاي پوشش گياهي و اطالع از  هاي جنگلي، بررسيتيپ

وضعيت فراواني و موجودي سرپاي جنگل يكي از نيازهاي 
به حساب  هاي مختلف گيري براي كاربري اوليه تصميم

ها يا جوامع جنگلي در حقيقت  نقشه تيپ .)22( آيدمي
شناسي، اير عمليات و تصميمات جنگلزيربناي س

اين موضوع . )25، 4( باشدداري مي كاري و جنگل جنگل
داري مثل جاده سازي نيز  هاي فني جنگلحتي در زمينه

جوامع جنگلي  از جمله اينكهگيرد مي مورد استفاده قرار
هاي توان با شناخت و وجود نقشهحساس را مي نادر و

با  ).24(ها را تغيير داد جادهمربوط حفاظت نمود و مسير 
تعيين تيپ جنگلي و جامعه جنگلي مدير جنگل قادر 
خواهد بود تا نسبت به بهينه نمودن كارهاي اجرائي و سوق 
دادن جنگل به سمت آنچه را كه محيط قادر به توليد آن 

در اين مرحله است كه مراحل توالي و . باشد اقدام نمايدمي
يران جنگل واقع شده و با تواتر جنگل مورد توجه مد

تواند اين  به مرحله پويايي و تكامل جنگل مياشراف 

جامعه جنگلي را به مراحل بااليي و نهايتا كليماكس رهبري 
  .)37،44( و هدايت نمايد

هاي جنگلي ساختار  ها و تيپ يكي از ويژگيهاي بارز توده
كه شناسايي آنها از مهمترين نيازها ) 34، 38،50(آنها است 

است نزديك به طبيعت به منظور اهداف مديريتي 
كه توزيع ويژگيهاي درختان از قبيل تنوع  )10؛27،35(

 تعداد در هكتار، حجم در هكتار و پراكنش، اي، گونه
  . )29، 36، 40(كند  مي را تعيين وضعيت زادآوري آنها

 حاشيه در زنده موجودات جوامع رودي كران هاي جنگل

 و گياهان از كه هستند ها تاالب و ها درياچه ها، رودخانه

 در كه )24؛ 29 ،23(اند  شده تشكيل پسند رطوبت درختان

 جوامع تركيب نظر از و داشته گسترش ها رودخانه حاشيه

 از هيدرولوژيكي ويژگيهاي و پستي وبلندي خاك، گياهي،

 Naiman, 1997 ،.(Coroi (ند هست متمايز خود همجوار مناطق

et al., 2004  
 داخلي هاي پژوهش كشور رودي كران هاي زمينه جنگل در

 )1394( همكاران  و محموديمريم  .است شده كمي انجام
 را شهرستان اروميه جنوب در دره خان رودي كران هاي توده

 200 فاصله هايي با نمونه خط و نمونه قطعه 50 از استفاده با

 با كه رسيدند اين نتيجه به و كردند بررسي يكديگر از متر

 شده كاسته خاك مقدار رطوبت از رودخانه از فاصله افزايش

  ).30( شود مي افزوده پسند هاي خشكي گونه فراواني بر و

 تركيب و ساختاري ويژگيهاي )1393( همكاران بصيري و

از  استفاده با را بهبهان مارون حوزه اي هاي رودخانه جنگل
 به فواصل و رودخانه اصلي محور بر عمود هاي ترانسكت

 را ها اين جنگل كه دادند نشان و كردند بررسي متر 100

 زياد ناهمگني با آميخته ناهمسال هاي توده عنوان به توان مي

  .)6( كرد قلمداد

 پراكنش و زيستي شكل فلور،) 1393(عادل و همكاران 

 صفارود رودخانة حاشية در كرانرودي جنگلهاي جغرافيايي

مطالعات تركيب  از حاصل نتايج. رامسر را بررسي كردند
جنس و  226گونه گياهي متعلق به  260ها، وجود  رستني
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ترين  گونه غني 204ها با  اي دو لپه. دهد تيره را نشان مي 77
و نهانزادان  41ها با  اي لپه گروه هستند و پس از آن تك

  .حضور دارند گونه 2گونه و بازدانگان با  13آوندي با 

 اين در مختلفي هاي پژوهش مختلف جهان نقاط در همچنين

 در  (2017) همكاران و Lamthai .انجام شده است زمينه

 خصوص

 با مستقر تايلند در رودي كران هاي جنگل اي گونه تركيب

 هكتار 1/0مساحت به شكل اي دايره نمونه قطعه 372 كردن

 كه رسيدند اين نتيجه به رودخانه كيلومتري 372 امتداد در

 Dipterocarpus alatus ، Crudia odorata ، Ficus گونه پنج

racemosa ، chrysantha Hopea  و Terminalia bellirica 

 هستند منطقه در IVI بندي رتبه اساس بر گونه غالب عنوان به
)46(. 

 da Silva تخريب تأثير بررسي براي (2017) همكاران و 
 برعمود  به صورت ترانسكت 40 رودي كران هاي جنگل

 از جلوگيري براي كه دادند نشان و كرده پياده رودخانه

 نياز رودي كران جنگلهاي اي، گلخانه گازهاي انتشار افزايش

 با )2002( همكاران و  Suzuki.دارند بازسازي و حفاظت به

 و رودي كران جنگل اي گونه تنوع و تركيب ساختار، بررسي
 كه رسيدند نتيجه اين به ژاپن شمال در آن مجاور هاي جنگل

 جنگلي مناطق از بيشتر رودخانه ساحل در اي گونه غناي

 .است مجاور

 Harper هاي جنگل تركيب و ساختار) 2001( همكاران و 

 در را كانادا كشور در لآ هبور مناطق رودي كران
 بررسي مختلف فواصل در و متر 200 طول به هايي ترانسكت

 روي بر رودخانه از فاصله تأثير داد، نشان نتايج .كردند

 است جنگلي هاي توده ساختار از بيشتر اي گونه تركيب
)41(. Keyes and Teraoka (2014) و ساختار بررسي به 

 آمريكا Redwood ملي پارك رودي كران هاي جنگل تركيب

 غالب گونه Sequoia sempervirens داد، نشان نتايج .پرداختند

 شكوبآ غالب گونه Polystichum munitum و باال شكوبآ

ناهمسال  زاد دانه ساختار، نظر از ها توده اين و زيرين است
   ).45( هستند

 براي تواند مي رودي كران هاي جنگل ساختاري اطالعات

باشد  مفيد ها اين توده حفاظت و مديريت هاي روش طراحي
)Pabst and Spies, 1999 (هاي پژوهش براي هايي و شالوده 

 ,.Hedman et al(  كند فراهم را اكولوژيكي بعدي و مديريتي

 تركيب و ساختار مورد در اوليه اطالعات اخذ با ).1995

 هاي شيوه ارزيابي و تحول ،رودي كرانهاي  جنگل

 ارزيابي و توسعه و حفاظت اهداف يافتن شناسي براي جنگل

 پذير امكان مذكور جنگلي هاي حفاظت اكوسيستم

 . (Pabst and Spies, 1999)شود مي

هاي مختلف در تعيين و كار گرفتن شيوه هاين تحقيق با ب
هاي جنگلي به عنوان تيپولوژي جنگل در بندي تيپطبقه

در جنگل  در حاشيه رودخانه رخ كامل جنگلي يك نيم
هاي  رسي برخي ويژگيو همچنين بر) كسيليان(دره  پلنگ

هاي بهينه آماري براي  اساس آخرين روش ساختاري بر
يت ، بررسي وضعيين موجودي فراواني و حجم درختانتع

هدف از بنابراين  .به اجرا در آمده است زادآوري طبيعي
هاي جنگلي بندي و معرفي تيپطبقه ،اين تحقيق شناسايي

فوق هاي بر اساس مشخصههاي حاشيه رودخانه  در جنگل
و كيفي جنگل و وضعيت  و تعيين پارامترهاي كمي

  .باشد ميمرتبط با آن  هاي ساختاري زادآوري و ساير مولفه

  هامواد و روش
 از عبارتست مطالعه مورد محدوده: منطقه مورد مطالعه  

كسيليان كه در چارچوب مطالعات  حوضه زيرقسمتي از 
 هاي طرح واجد كشور مراتع و ها جنگل سازمان تفصيلي

مقياس  در داري جنگل هاي طرح قالب در اجرايي تفصيلي
 سري پانزده به كسيليان زيرحوضه .باشد مي 1:10000

 پارسل تعدادي داري به جنگل سري و هر مستقل داري جنگل

هر  براي و تقسيم هكتار 100 تا 50تقريبي مساحت به قطعه يا
مورد  رويشگاه .است گرديده ارايه اجرايي برنامه قطعه
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هكتار در حد فاصل و مرز  200بررسي به مساحت حدود 
كه  سرا هاي سري جينكا و سري انجيلي نامبه بين دو سري 

گذرد در فاصله هفت  رودخانه كسيليان از ميان آن مي
اين محل با يك . كيلومتري شهر شيرگاه واقع شده است

 دامنه .ريزي شده مناسب به شهر اتصال دارد جاده شن

 295كه حداقل آن  باشد يمتر م 85منطقه  حدود   يارتفاع
  .)متر 390-295( باشد يمتر م 390متر و حداكثر آن 

هكتار و سي و يك  1936سري انجيلي سرا به مساحت 
 1624پارسل در سمت چپ و سري جينكاه به مساحت 

هكتار در سمت راست رودخانه كسيليان مرز دو سري 
  . واقع شده است

   
  هاي شمال ايران موقعيت منطقه مورد مطالعه در جنگل -1شكل 

روش مطالعه كمي و كيفي و زادآوري جنگل 
 گيري منطقي به منظور انجام يك تصميم: )آماربرداري(

هاي  توده ، اطالع از وضعيت ساختاريبرداري براي نمونه
موجود  رودي كراندر جنگل جنگلي و تهيه نقشه تيپولوژي 

به همين . ديرس ناحيه مورد مطالعه ضروري به نظر ميدر 
از ناحيه مورد نظر بازديد  مكانيمنظور پس از تهيه نقشه 

زميني به عمل آمد و كل منطقه مورد جنگل گردشي قرار 

در  وي هممتضاد و روبر دامنهمتناسب با وجود دو . گرفت
، شيب دو طرف رودخانه كسيليان در جنگل پلنگ دره

ها و تفاوت ارتفاع   تودهاي  گونه، تنوع درختان منطقه، تراكم
از رابطة كوكران مربوط به جامعة آماري از سطح دريا 

جهت برآورد تعداد قطعه نمونة الزم ) 1رابطة (محدود 
 منطقهيابي به نتايجي با دقت آماري مناسب در  براي دست
  .)20( است  استفاده شده
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پس از انجام محاسبات آماري الزم تعداد قطعات نمونه با 
با توجه به . دقت مناسب برابر هشتاد قطعه محاسبه گرديد

  Arc Gisمحاسبه شده، در محيطهاي آماري  تعداد پالت
به نحوي ترسيم گرديد كه  100×200اي با مساحت  شبكه

ه مورد مطالعه گسترده و داين تعداد نقاط بتواند در محدو
با توجه به تعداد . )2شكل ( ردمورد آماربرداري قرار گي

گيري شدت آماربرداري  قطعه نمونه و مساحت مورد اندازه
هكتار يك قطعه نمونه مورد  5/2درصد و به ازاي هر  4

اي شكل و به  دايره قطعات نمونه .گيري قرار گرفت اندازه
 مطابق اصول آماربرداري) آر 10(مساحت هزار متر مربع 

مختصات كليه نقاط در . گذاري گرديد تعيين و شماره
ه ذخيره گرديد و سپس ب )Garminمدل ( GPSدستگاه 

در هر . رار گرفتها مورد آماربرداري ق تدريج كليه پالت
از قطر  دار خشكهپالت قطر برابر سينه كليه درختان سالم و 

ود متر تا حداكثر قطري كه در آن پالت موجود ب سانتي 5/7

با دقت به وسيله كاليپر  متري سطح زمين 30/1در ارتفاع 
جهت كسب آگاهي . ي قرار گرفتگير متر مورد اندازه سانتي

از وضعيت زادآوري انجام شده در جنگل در هر پالت 
و  گوشهتعداد پنج ريز پالت چهار متر مربعي در چهار 

هايي كه در  نهال .گيري قرار گرفت مركز پالت مورد اندازه
متر و  سانتي 130تا  30متر، بين  سانتي 30هر پالت كمتر از 

تر مورد م متر بود با دقت دسي سانتي 130بيش از 
با توجه به نوع مطالعه و نياز . )9( گيري قرار گرفت اندازه

آوري كليه  به اطالعات دقيق از محل نسبت به جمع
هاي علفي كف جنگل اقدام و پس از پرس و خشك  گونه

داري و  ها در هرباريوم گروه جنگل نمودن آنها، نمونه
اقتصاد جنگل دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران بر 

( فلور ايران مانند داخلي و خارجي معتبر  اس فلورهاياس
  . مورد شناسايي قرار گرفتند) 25؛ 4، 28

  

 
 گيري شده در منطقه مورد مطالعه نقشه پراكنش قطعات نمونه اندازه -2 شكل

هاي  مطالعه تيپاين در : يهاي جنگل تيپروش مطالعه 
بر پايه عوامل سيماي ظاهري، غلبه، آميختگي  جنگلي

نوع ) يجنگل توده كي در درختان يختگيآم درصد(
، )ها فراواني كلي انواع گونه( آنهاهاي درختي، تنوع  گونه
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ارتفاع از سطح دريا، جهت و (شرايط فيزيوگرافي رويشگاه 
بندي  و مساحت گسترش تيپ مورد بررسي و طبقه) شيب

گلي بر اساس درصد هاي جن تيپ. قرار گرفته است
گذاري  هاي موجود نام و يا فراواني گونه آميختگي درختان

 90د، به اين ترتيب كه اگر يك گونه بيش از نگرد مي
درصد تركيب را تشكيل داده است، آن قطعه را با نام گونه 

گذاري و تيپ خالص آن گونه معرفي شده  مربوطه نام
 50-90درصد آميختگي گونه غالب اول بين  اگر. است

درصد بوده، آن تيپ با دو گونه معرفي شده است و بين دو 
گردد، براي مثال  قيد مي) ـ(گونه تشكيل دهنده عالمت 

ممرز در اين حالت درصد آميختگي درخت سوم  - راش
گذاري تيپ موثر نبوده  درصد بوده كه در نام 10كمتر از 

  .است

درصد و  50ي گونه غالب اول كمتر از اگر درصد آميختگ
گونه دوم كمتر از آن و گونه سوم درصد آميختگي كمتر از 

درصد داشته باشد، اين تيپ نيز با دو گونه معرفي شده  10
مثل راش، ممرز كه در آن راش درخت غالب و با . است

درصد، ممرز با درصد كمتر و  50درصد آميختگي كمتر از 
درصد بوده كه  10يختگي كمتر از گونه سوم نيز درصد آم

گذاري تيپ موثر نبوده و گونه اول و دوم با عالمت  در نام
گذاري با  نام(اگر در دو حالت پيش گفته . اند جدا شده) ،(

درصد آميختگي را  10گونه سوم بيش از ) دو گونه درختي
شده،  تشكيل دهد، نام تيپ با سه گونه درختي معرفي مي

هائي كه با يك و يا دو  تيپ. همراه توسكاممرز  -مثل راش
هاي اصلي و  شوند به عنوان تيپ گونه درختي معرفي مي

اند، به عنوان تيپ  هائي كه با سه گونه معرفي شده تيپ
بديهي است در مورد  ).1جدول (اند  بندي شده فرعي طبقه

كه درصد گونه غالب بيش از  هاي آميخته در صورتي تيپ
تيپ اصلي و در غير اينصورت فرعي درصد باشد نوع  50

  .)5، 7؛33( شود محسوب مي
  

  هاي جنگلي بر اساس درصد آميختگي درختان نامگذاري تيپ -1جدول 
  نوع تيپ           گونه درختي                                آميختگي درختان

 گونه اول          گونه دوم          گونه سوم                                                      

           -                      -                 <90%اصلي              راش                             
  -                >50%            50%- 90%ممرز                     -راش                     
      -                 >50%                >50%راش، ممرز                                          

  <10%              >50%           50%- 90%ممرز همراه توسكا     -فرعي              راش
 <10%              >50%               >50%راش، ممرز همراه افرا                           

  

منطقه اي كه در  در مرحله بعد بر اساس آماربرداري نمونه
هاي  انجام شده است، نسبت به تفكيك تيپ مورد مطالعه

اقدام شده و سپس نقشه  1:10000جنگلي بر روي نقشه 
هاي اوليه جنگل بر اساس يكنواختي شرايط  تيپ

رويشگاهي، پستي و بلندي، شيب، جهت دامنه و مساحت 
جدا شده و نقشه مقدماتي تيپولوژي در مجموع براي كل 

هاي  ني و كنترل نقشهبا بازبي. تهيه شد محل مورد مطالعه
اوليه با جنگل گردشي و تصحيح هر تيپ بر روي نقشه و 

و ) سيلو(محاسبه تعداد درخت در هكتار، حجم در هكتار 

نقشه نهائي ) متر مربع(سطح مقطع برابر سينه در هكتار 
 .تهيه شد تيپولوژي

  نتايج
 285ها حدود  موجود براي كليه گونه ميزان حجم در هكتار

هاي افراپلت، ممرز و راش به ترتيب با  گونه. است سيلو
بيشترين ميزان موجودي % 55/18و % 25/19، %5/22داشتن 

  ). 3شكل (را دارند 
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  هاي موجود در جنگل پلنگ دره ميزان حجم در هكتار انواع گونه -3 شكل

  
خانواده  13جنس و  17 درختي متعلق بهگونه  17تعداد 
در منطقه شناسايي گرديد كه در بين آنها انجيلي،  گياهي

 .ندشمال ايران هستهاي اندميك  ليلكي و شمشاد جزء گونه

خطر هاي موجود در منطقه شمشاد، در  از مجموعه گونه
ض در خطر انقرا هاي نسبتاً و ملج نيز جزء گونه انقراض

  .)2  جدول( شود محسوب مي
 

  جنگل پلنگ دره شهرستان سواد كوه درختي آشكوبموجود در  هاي گونه -2جدول 

  نام التين گونه نام خانواده نام فارسي گونه  رديف
 Fagaceae  Fagus orientalis Lipsky  راش  1

  .CorylaceaeCarpinus betulus L  ممرز  2
 Tiliaceae Tilia platyphyllos scop  نمدار  3

  Aceraceae Acer velutinum Boiss  پلت  4
 Betulaceae Alnus glutinosa C.A.Mey توسكاي قشالقي  5

  .Oleaceae Fraxinus excelsior L گنجشگ زبان  6
  Rosaceae Cerasus avium (L.) Moench  گيالس وحشي   7
  Ulmaceae Ulmus glabra Hudson  ملج  8
  Aceraceae Acer cappadocicum Gled شيردار  9
  Hamamelidaceae Parrotia  persica C.A.Mey انجيلي  10
  .Ebenaceae Diospyros lotus L  خرمندي  12
 Juglandaceae Pterocarya Fraxinifolia (Lam.) spach  لرگ  13

 Buxaceae Buxus hyrcana Pojark شمشاد  14

 .JuglandaceaeJuglans regia L گردوي جنگلي  15

 .MoraceaeMorus alba L  توت سفيد 16

 UlmaceaeZelkova carpinifolia (Pall)Dipp  آزاد 17
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جنس متفاوت در منطقه  5اي از  گونه درختچه 6تعداد 
وجود داشت كه متعلق به دو خانواده گل سرخيان و توت 

  ).3 جدول(باشند  مي

 جنگل پلنگ دره شهرستان سواد كوهاي  درختچه آشكوبموجود در  هاي گونه -3جدول 

  نام التين گونه  نام خانواده  نام فارسي گونه  رديف
 Rosaceae Crataegus microphylla  C.Koch وليك           1

  .RosaceaeMespilus germanica L  ازگيل  2

 Rosaceae Prunus divaricata Ledeb)     گوجه وحشي( آلوچه  3

  .Moraceae Ficus carica L  انجير  4

 .RosaceaeLaurocerasus officinalis Roem  جل  5

 .SolanaceaeSolanum  pseudocapsicum L گيالس مجلسي  6

  

خانواده و  29بيشترين گونه علفي شناسايي شده متعلق به 
هاي علفي بطور  برخي از اين گونه. جنس است 45

هاي درختي خاص حضور دارند كه از  اختصاصي با گونه

توان به آسپروال اشاره نمود كه همراه راش  آن جمله مي
  ).4جدول (دهد  ميرا   Asperulo - Fagetum تشكيل جامعه

  منطقه مورد مطالعه )ها ها و خزه اي، سرخس لپه اي، تك دولپه(علفي  آشكوبموجود در  گياهان -4جدول 

  رديف نام فارسي گونه خانواده  نام التين گونه
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Hypolepidacea 1 سرخس عقابي  
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Aspleniaceae 2 زنگي دارو  
Urtica dioica L. Urticaceae 3 گزنه  
Oxalis corniculata L. Oxalidaceae 4 شبدر ترش  
Dryopteris filix-mas (L.) schott Aspidiaceae 5 سرخس نر  
Asplenium trichomanes Aspleniaceae   6 سپرز دارو
Asplenium adiantum-nigrum L.                                    Aspleniaceae 7 پرسياوشان  
Polystichum aculeatum (L.) Roth Aspidiaceae 8 يسپرسرخس  
Athyrium filix-femina. Athyriaceae 9 مادهسرخس  
Blechnum spicant (L.) Roth. Blechnaceae 10 خرس شانه  
Ophioglossum vulgatum L. ophioglossaceae 11 مارزبان  
Polypodium vulgar L. Polypodiaceae 12 يجبسفاسرخس  
Pteris cretica L. Pteridaceae 13 يهدو پاسرخس  
Campanula  odontosepala Pampanulaceae 14 پسند يهسا ياستكان گل  
Sambucus ebulus L. Paprifoliaceae 15 آقطي  
Centaurea hyrcanica Bornm. Compositae 16 يگندم خزر گل  
Lapsana communis. Compositae 17 يديخورش گل  
Calystegia sylvestris (Wild) Roem. Convolvulaceae 18 يجنگل پيچك  
Cardamine bulbifera (L.) crantz. Pruciferae يازچهپيباتالق ترتيزك 19  
Euphorbia amygdaloides L. Puforbiaceae 20 فرفيون  
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Mercurialis perennis L. Puphorbiacea 21 شنگرفي  
Geranium platypetalum Fish C.A. Mey. Peraniaceae 22 چوپان گل درشت سوزن  
Geranium rotundifolium L. Peraniaceae يرهچوپان برگ دا سوزن 23  
Calamintha officinalis Moench Labiatae 24 يبازنعناي  
Clinopodium umbrosum (M.B.) C. koch. Labiatae 25 پسنديهسا ريحانك  
Salvia glutinosa L.  Labiatae 26 يگل مريم  
Scutellaria tournefortii Benth. Labiatae 27 يجنگل بشقابي  
Lamium album L. Labiatae  28 يدسف گزنه

Lamium galeobdolon L. Labiatae 29 سا زرد گزنه  
Stachys Sylvatica L. Labiatae 30 يجنگل ي سنبله  
Mentha Longifolia. Labiatae 31 داردمبرگ پونه  
Teucrium hyrcanum. Labiatae 32 يجنگلينخود مريم  
Lathyrus Laxiflorus (Desf.) Paoilionaceae 33 كم گل خلر  
Vicia crocea. Paoilionaceae 34 يزعفران ماشك  
Circaea Lutetiana L. Onagraceae 35 شبافسونگر  
Epimedium pinnatum. Podophyllaceae 36 ثمريب گياه  
Rumex Sanguineus L. Polygonaceae 37 يجنگل ترشك  
Cyclamen coum Miller. Primulaceae 38 سار نگون  
Primula heterochroma stapf. Primulaceae 39 هفت رنگ پامچال  
Fragaria vesca L. Rosaceae 40 يفرنگ توت  
Asperula odorata L. Rubiaceae 41 يراشستان زبرينه  
Solanum kieseritzkii C.A. mey Solanaceae 42 يجنگليزير تاج  
Sanicula europaea L. Umbelliferae 43 شفابخش مرهمي  
Peucadanum cervarifolium. Umbelliferae 44 يجنگليكوه رازيانه  
Viola sylvestris Lam. Violaceaee 45 يجنگل بنفشه  
Arum maculatum. Araceae 46 شيپوري  
Carex remota L. Cyperaceae 47 جگن  
Carex sylvatica Huds. Cyperaceae 48 جگن  
Tammus communis L. Dioscoraceae 49 تميس  
Brachypodium sylvaticum(Huds.) P. Beauv. Gramineae 50 يجنگل يجارو چمن  
Oplismenus undulatifolius (Ard.) p. Beauv  Gramineae 51 يجنگل علف  

  

تيپ  45اصلي و تعداد  تيپ 25لعه انجام شده تعداد در مطا
هـاي ليلكـي،    فرعي جنگلي از يكديگر تفكيك شده و گونه

انجيلي، شمشاد، راش، افرا، توسكا، خرمنـدي، گـردو، ون،   
 آن خـودرو هاي  ازگيل، لرگ، آلوچه و نمدار بيشترين گونه

كـاري در   گونه افرا بـه صـورت جنگـل   . دهد را تشكيل مي

هـاي   كيل تيـپ عرصه جنگل وجود دارد و از اين نظـر تشـ  
مشخصـات   )5( در جـدول  .دهـد  خالص و آميختـه را مـي  

هاي  مشخصات تيپ) 6(اصلي و در جدول هاي  كامل تيپ
  .شناسايي شده گزارش شده استفرعي 
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  مشخصات تيپ هاي اصلي منطقه مورد مطالعه -5جدول 

مساحت  نام تيپ  رديف
 )هكتار(

مساحت   نام تيپ  رديف
  )هكتار(

مساحت   نام تيپ رديف
  )هكتار(

  35/1  توسكا، انجيلي  18 82/1 انجيلي-شمشاد 10 85/4  راش خالص 1
  55/1  انجيلي –آزاد   19  40/4  شمشاد، انجيلي 11 52/2 ممرز -راش 2
  27/1  افرا –انجيلي   20  33/1  خرمندي خالص 12 25/3  افرا –راش  3
  45/1  ليلكي –انجيلي   21  45/2  افرا –خرمندي   13  46/2  ليلكي -راش  4
  25/2  خرمندي –انجيلي   22  45/2  خرمندي، افرا 14 80/6 افرا خالص 5
  41/1  ازگيل -ليلكي   23  18/2  ازگيل -خرمندي 15 15/4  شمشاد خالص 6
  19/1  شمشاد -لرگ  24  45/5  خرمندي، انجيلي 16 70/3 ممرز -شمشاد 7
  10/2  ليلكي -آلوچه   25  11/2  آلوچه -خرمندي   17  10/2 افرا –شمشاد   8
           55/1  راش –شمشاد  9

  
  هاي فرعي منطقه مورد مطالعه مشخصات تيپ -6جدول 

مساحت   تيپ رديف
 )هكتار(

مساحت   تيپ  رديف
  )هكتار(

مساحت   تيپ  رديف
  )هكتار(

  44/1لرگ، انجيلي با   31  93/2انجيلي با–خرمندي 16 22/3شمشاد، انجيلي با 1
  26/3ممرز، شمشاد با لرگ   32  60/4خرمندي، انجيلي با 17 58/3شمشاد، انجيلي با 2
  82/1ممرز، انجيلي با ساير   33  25/2خرمندي، ازگيل با 18 97/0خرمندي –شمشاد  3
  01/3ممرز، لرگ با   34  65/1 خرمندي با افرا-توسكا 19 33/2شمشاد،  انجيلي با 4
  88/1نمدار ، انجيلي با   35  10/4 توسكا، خرمندي با افرا 20 65/3خرمندي –شمشاد  5
  59/1ازگيل با  –ليلكي   36  60/1توسكا، لرك با 21 05/3شمشاد، ممرز با  6
  49/3ازگيل، خرمندي با   37  57/1 انجيلي، راش با ممرز 22 46/1افرا با با -شمشاد 7
  05/2ازگيل، ليلكي با   38  11/3شمشاد با–انجيلي 23 87/1شمشاد، ممرز با  8
  83/2ون، انجيلي با   39  99/1انجيلي، خرمندي با 24 28/2مرز با سايرشمشاد، م 9
  08/5  راش آميخته  40  40/1 انجيلي، توسكا با ممرز 25 97/1شمشاد، خرمندي با 10
  83/1راش، ممرز با   41  89/1 انجيلي آميخته 26 46/2خرمندي، شمشاد با 11
  8/1راش، نمدار با ساير   42  80/1انجيلي، خرمندي با 27 09/2خرمندي ، افرا با  12
  00/2  ممرز با افرا  –راش   43  58/1انجيلي، ممرز با 28 92/1خرمندي، ممرز با 13
  60/2ممرز با   –راش   44  79/1 خرمندي با افرا–لرگ 29 38/3خرمندي ، شمشاد 14
  88/3ليلكي، آلوچه با   45  00/2خرمندي با–لرگ 30 98/0آلوچه با –خرمندي  15

 
تيپ اصلي % 72/17( دهد به ترتيب شمشاد نمودار نشان مي

و تيـپ اصـلي   % 97/15( ، خرمندي)تيپ فرعي %38/24و 
 %31/13و تيپ اصلي % 08/13( ، راش)تيپ فرعي 58/22%

تيـپ   %34/13و تيپ اصلي % 97/4(و انجيلي  )تيپ فرعي
اند و بعد از  بيشترين مساحت جنگل را اشغال نموده) فرعي
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  .)4شكل ( اشغال خود دارندآن توسكا، ممرز، ليلكي، افرا و لرگ رويشگاه جنگلي را در 

  
  هاي اصلي و فرعي ها در قالب تيپ مساحت تحت اشغال هر يك از گونه  -4شكل 

  

تيـپ  % 89/25( گـردد شمشـاد   كه مالحظه مـي  طوري همان
تيپ اصـلي  % 84/12( ،  راش)تيپ فرعي% 79/26اصلي و 

تيـپ اصـلي و   % 04/22(، خرمندي )تيپ فرعي% 78/19و 
تيـپ اصـلي و   % 877/12( و انجيلـي ) تيپ فرعي% 15/24
ـ     گسترده )تيپ فرعي 51/7 خـود  ه تـرين دامنـه انتشـار را ب

) تيپ اصلي و فرعي 49(اختصاص داده و بيشترين تيپ را 

، توسـكا و ممـرز   پس از آن ليلكي، لرگ. تشكيل داده است
تيپ اصـلي   14لحاظ نيازهاي اكولوژيكي كمتر با تعداد  ه ب

ها به  بعد از اين گونه. گيرد و فرعي در مكان بعدي قرار مي
تيـپ در   1، ازگيـل و نمـدار بـا    تيـپ ون  1ب افرا بـا  ترتي

  .)5شكل (گيرند  مراحل بعدي قرار مي

  
  ها در جنگل پلنگ دره هاي اصلي و فرعي گونه درصد مساحت تيپ -5 شكل

  

گونـه   17هاي موجود در اين جنگـل كـه بـالغ بـر      گونه از
گونـه آن تشـكيل تيـپ جنگلـي      14باشد تعداد  درختي مي
ها به صورت تيـپ اصـلي و فرعـي و     اين گونه. داده است

ساير . اند ها مطالعه شده گونه همراه و يا به شكل ساير گونه

شـود كـه درصـد     درختـاني مـي  ها شامل آن دسـته از   گونه
نـام   )7(در جـدول  . رسـد  به ده درصد نمـي  آميختگي آنها

هايي كه اين گونه در آنها حضـور دارد   درخت و تعداد تيپ
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 .شده منظور شده استهاي شـناخته   و درصد حضور گونه نسبت به تعداد كل تيپ

  
  هاي جنگلي درصد حضور درختان در تيپ -7 جدول

  تعداد   گونه   رديف
نسبت  پيت درصد حضور

  (%) ها تيپبه كل 
  تعداد   گونه  رديف

 پيت درصد حضور
  (%) ها تيپنسبت به كل 

85/22  16  شمشاد 8 20 14  خرمندي 1  

85/12 9  راش 2 43/1 1  ون 9   

3/4 3  ممرز 3 3/14  10  انجيلي 10   

43/1 1  افرا 4 85/2 2  ازگيل 11   

7/5 4  توسكا 5 28/4 3  ليلكي 12   

7/5 4  لرگ 6 43/1 1  آلوچه 13   

43/1 1  نمدار 7 43/1 1  ازاد 14   

 
هـاي   هـاي اصـلي مربـوط بـه گونـه      بيشترين مساحت تيپ

شمشاد، خرمندي، راش و انجيلي به ترتيب با داشتن حدود 
هـاي   هكتار است و بيشترين مساحت تيپ 5و  13، 16، 18

هاي شمشاد، خرمندي، راش و انجيلي  فرعي مربوط به گونه
هكتـار   3/13و  3/13، 23، 27به ترتيب بـا داشـتن حـدود    

 . )7 و 6 يها شكل( است

از نظر فراواني بيشترين تعداد و حجم مربوط به گونه راش 
بوده و اين توده با توجه به حضـور دوازده گونـه   %) 4/69(

 503از تعـداد  . برخوردار اسـت ديگر از تنوع قابل توجهي 
 70اصـله آن نزديـك    394اصله درخـت در هكتـار تعـداد    

درصد موجـودي كمـي را راش تشـكيل داده و بعـد از آن     
بيشترين تعـداد و  %) 56/6(و خرمندي %) 34/8(گونه ممرز 

  .اند حجم را به خود اختصاص داده

هاي افرا، ممرز، راش، خرمندي، انجيلي، لرگ و نمدار  گونه
، %07/9، %12/18، %13/19، %93/21به ترتيـب بـا داشـتن    

سهم بااليي از حجم در هكتـار را  % 72/4و % 58/6، 94/7%
ميانگين حجم در هكتار منطقه مورد مطالعه . شوند شامل مي
سـه   مترمربع محاسبه گرديد كه به طور كلي 3/285برابر با 

را بـه  %)  18/59(گونه راش، ممرز و افـرا بيشـترين سـهم    
  ).7شكل (اند  خود اختصاص داده

  
  دره پلنگ جنگل در يفرع و ياصل يهاپياز ت كيمساحت هر  -6 شكل
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  دره پلنگ مطالعه مورد منطقه يجنگل يها پيت نقشه -7شكل

  

از كل حجم محاسبه شده  )%47/3(مترمربع  10حدود 
هاي مورد  ي موجود در تودهدارها خشكهمربوط به حجم 

 .بررسي است

هاي بيشتر  متعلق به نهال كل زادآوري موجود  52%بيش از 
 30- 130هاي بين  متعلق به نهال% 62/17متري و  30/1از 

متري  سانتي 30هاي كمتر از   به نهال%  30متري و  سانتي
گردد كه در  موجود مشخص مي نتايجبراساس . تعلق دارد
خرمندي، شمشاد،  انجيلي، افرا و ها به ترتيب  بين گونه

 .)8جدول ( هند د ل مياكثريت زادآوري را تشكيراش 

  گيري بحث و نتيجه
دهد كه در مجموع،  مطالعات كمي انجام شده نشان مي

دارها  تعداد در هكتار درختان اين جنگل با احتساب خشكه
اصله  389دارها  اصله و بدون احتساب خشكه 485بالغ بر 

اصله  96با اين حساب بطور ميانگين تعداد  .باشد مي
باشد كه عمدتا به درختان  جود ميدار در هكتار مو خشكه

  .شمشاد تعلق دارد

  

  
  جنگل پلنگ دره مختلف هاي ها در توده درصد حجم در هكتار گونه -7شكل 
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  جنگل پلنگ دره) تعداد در هكتار(يجنگل يتوده ها  يزادآور -  8 جدول

  گونه نام
  جمع   نهالارتفاع   
  (%)  )تعداد( كل  (%)  ≥ 30  (%)  130-30  (%)  ≤  130

87/8 1050 06/1 125 11/2 250 7/5 675 راش  
4/3 401 3/1 150 01/1 120 1/1 131 ممرز  

16/14 1677 12/0 15 52/0 62 5/13 1600 يليانج  

74/14 1746 45/2 290 8/3 450 5/8 1006 شمشاد  

85/15 1877 2/2 259 75/4 562 9/8 1056 يخرمند  

 14 1654 9/12 1524 2/0 24 9/0 106 افرا

8/1 210 1 120 71/0 84 1/0 6 رداريش  

7/1 196 3/1 154 24/0 29 1/0 13 نمدار  

4/0 48 08/0 10 22/0 26 1/0 12 آزاد  

26/0 31 08/0 10 18/0 21 0 0 يلكيل  

2/14 1685 8/1 215 86/1 220 6/10 1250 لرگ  

3/2 275 8/1 222 45/0 53 0 0 ليازگ  

8/1 217 47/0 56 2/0 24 2/1 137 آلوچه  

6/0 73 33/0 39 24/0 28 1/0 6 توت  

2/0 24 08/0 10 02/0 2 1/0 12 گردو  

3/0 33 0 0 18/0 21 1/0 12 ملج  

2/1 140 44/0 52 27/0 32 5/0 56 جل  

 3 352 4/2 286 46/0 54 1/0 12 يوحش السيگ

3/1 153 2/0 23 2/0 24 9/0 106 زالزالك  

 100 11842  06/30 3560 62/17 2086 5/52 6196  جمع

  
متري خشك شده شمشاد را هم  سانتي 5/7اگر درختان زير 

از اين  د درختان خشك شده شمشادبه حساب بياوريم تعدا
ش دهد كه بي نشان مي مشاهدات. باشد ميبيشتر هم تعداد 

درصد  50  از كمتر درصد شمشادها خشك شده و 50از 
بيشترين درصد  تعداد درختان زنده موجود  .اند باقي مانده

را گونه شمشاد و بعد از آن خرمندي و انجيلي تشكيل 
هاي بعدي  ممرز و راش در رده ،هاي افرا دهد و گونه مي

هاي بيشتر نشان داد كه بيشترين  بررسي. گيرند قرار مي
با  ن تودهبوط به گونه راش بوده و ايتعداد و حجم مر

توجه به حضور دوازده گونه ديگر از تنوع قابل توجهي 
اصله درخت در هكتار تعداد  485از تعداد . برخوردار است

درصد موجودي كمي را راش  70اصله آن نزديك  394

تشكيل داده و بعد از آن گونه ممرز و خرمندي بيشترين 
  . اند تعداد و حجم را به خود اختصاص داده

ش، ممرز، افرا، لرگ، خرمندي، نمدار و انجيلي هاي را گونه
. اند سهم بااليي از حجم در هكتار را بخود اختصاص داده

گونه شمشاد از نظر فراواني بيشترين تعداد در اگر چه، 
در  بخاطر قطر پايين ميزان حجم كميهكتار را داشته ولي 
. داده استبخود اختصاص  را ها تركيب حجمي توده

و بدون  دارها خشكهبا احتساب  هكتار ميانگين حجم در
. سيلو محاسبه گرديد 4/275و  3/285آنها به ترتيب برابر 

سفيدي و (هاي جنگلي هيركاني  در مقايسه با ساير توده
حجم اين ) 1392؛ بيات و همكاران ، 1391همكاران، 

بودن  رودي كرانباشد كه مهمترين دليل آن  جنگل كمتر مي



 1401، 1، شماره 35جلد                                                                            )             مجله زيست شناسي ايران( گياهيمجله پژوهشهاي 

١٥ 

دره و در نتيجه تنوع و آميختگي بسيار باالي  جنگل پلنگ
 397(اگر صرفاً حجم گونه تجاري راش . باشد آن مي

را مدنظر قرار دهيم مشخص خواهد ) مترمربع در هكتار
هاي مختلف باعث كاهش حجم و  شد كه وجود گونه

  .ها است افزايش پايداري اين نوع جنگل

تيره شامل  51جنس و  67گونه از  76در اين تحقيق 
وجود اين . درخت، درختچه و گياهان علفي شناسايي شد

 كرانرودي جنگل چشمگير اي گونه تنوع ها گوياي گونه

 رودي كران اكوسيستم يك در باال اي گونه تنوع چنين. است

 .دانست غني خاك و كافي آب وجود از ناشي توان مي را

نيز  ها اكوسيستم اين حاشيه خشك به نسبت هاي زمين حتي
ساير . گيرد مي قرار دره داخل آبي محيط تأثير تحت شدت به

نتايج به دست آمده از ساير پژوهشگران نيز در راستاي 
عادل و همكاران نتايج تحقيق حاضر است از جمله 

رودخانه صفارود  رودي كرانهاي  در مطالعه جنگل) 2014(
خيص تيره را تش 77جنس و  226گونه از  260رامسر 
فلوريستيك همچنين محمودي و همكاران در مطالعه . دادند

گونه  252خان در جنوب اروميه تعداد  رودي كرانجنگل 
  . تيره را شناسايي كردند 43جنس و  169از 

تعداد (تيپ جنگلي اوليه  50تعداد  ،در نتيجه اين تحقيق
 تشخيص داده شد و سپس بر) جنگل مورد مشاهده در

كيفي و رويشگاهي،  هاي كمي، ها و تفاوت اساس شباهت
تيپ  45تيپ اصلي و  25(تيپ جنگلي نهايي  70در 

  . بندي و معرفي شدند طبقه) فرعي

 16شخص شد كه شمشاد با تشكيل در پي اين تحقيق م
هكتار از منطقه را اشغال  42درصد حضور   24و  تيپ

يك گونه  از هاي جنگلي اين چنين تنوع تيپ. كرده است
 را براي مطلوبيت رويشگاهي باال در يك محدوده كوچك،

 در مرتبه بعد گونه خرمندي .)14( دهد اين گونه نشان مي
درصد حضور  20تيپ،  14 به عنوان يك گونه پيشاهنگ با

هاي اطراف جاده دسترسي در  هكتار در توده 38و 
هاي  دهد كه در سال هايي حضور خود را نشان مي رويشگاه

كمك ساير  ل تخريب شده و  اكنون در مسير توالي باقب
هاي پيشاهنگ مانند توسكا، افرا و همراهي ازگيل،  گونه

هاي جنگلي تالش خود را به نمايش  آلوچه در احياي توده
درصد حضور ،  13 تيپ 9گونه راش با . )28( گذارد مي
 18درصد حضور،  14تيپ،  10 انجيلي با  و هكتار 26

شامل افرا،  ها گونه ساير .را اشغال كرده استمنطقه  هكتار
هكتار منطقه را  8توسكا، ليلكي، لرگ هر كدام كمتر از 

  . اند اشغال نموده

در بررسي برخي ) 1399(نتايج مطالعه عطايي و همكاران 
ارس نيز  رودي كرانهاي جنگل  از صفات ساختاري توده

ها داراي حالت ناهمسال نامنظم هستند  نشان داد اين توده
همچنين نتايج . كه با نتايج تحقيق حاضر همسو است
شرايط موجود در مطالعه محمودي و همكاران نيز نشان داد 

ها و  اي باال و فراواني تيپ حاشيه رودخانه بر تنوع گونه
ه با نتايج هاي ناهمسال نامنظم تاثير دارد ك ايجاد توده

  .تحقيق كنوني هماهنگ است

هاي تشكيل شده با  هاي ديگر اين تحقيق تعداد تيپ از يافته
در پي اين تحقيق معلوم . گونه مختلف است 17حضور 

تيپ،  14تيپ، خرمندي  16شده است كه گونه شمشاد 
تيپ موجود را  70تيپ  در ميان  10تيپ و انجيلي  9راش 

گونه ذكر شده بيش  4به عبارتي . اند به خود اختصاص داده
ها را  درصد تيپ 70تيپ مختلف يعني بيش از  49از 

حضور قوي اين درختان به صورت . اند تشكيل داده
گلي نشان دهنده قدرت رقابت زياد در استفاده هاي جن تيپ

دامنه وسيع انتشار  بهينه از شرايط مناسب حاشيه رودخانه و
  . )21( اين درخت در ميان ساير درختان است

شيردار موقعيت جالبي را  در ميان درختان موجود گونه
صد آميختگي آن در دهد به اين معني كه در نشان مي

رسد و عمدتاً به  ها به پنج درصد هم نمي هيچكدام از تيپ
 دراي و به عنوان يك گونه همراه  صورت انفرادي يا دسته

درختاني . )19( گيرد هاي آميخته جاي مي تشكيل جنگل
 5تا  4مانند ليلكي، توسكا، لرگ و ممرز هر كدام تقريبا با 
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ند، باش ها مي اي در تيپ ضور داراي موقعيت ويژهدرصد ح
هاي اصلي و خواه در  زيرا اين درختان خواه در تيپ

هاي آميخته و به عنوان درختان فرعي و پيشاهنگ  تيپ
بسيار مهمي را در احياي نقاط باز و مخروبه جنگلي  نقش

ساير درختان مرغوب و نادر . )1379حبشي، ( كنند ايفاء مي
مثل نمدار، ملج و گيالس وحشي نيز حضور قابل توجهي 

هاي كوچك  دارند كه عمدتاً به صورت انفرادي يا در دسته
   .)25( شوند هاي مختلف ظاهر مي در عرصه تيپ

 وجود رودي كران ايه جنگل ورفل وردم در كه يمهم ةنكت

 به كنزدي لفواص در كه است هايي  وجود گونه دارد،

 نواحي اين در منحصراً يا دارند بيشتري حضور هرودخان

 و مهاجم يا پسند رطوبت اغلب ها هگون اين .دارند حضور
 و اقليمي شرايط با قمناط در ورحض اب هك هستند هرز

 اين جملة از .اند شده سازگارمنطقه  ادافيكي هاي ويژگي

 به توان مي تحقيق وردم ةمنطق در ها گونه

، Acer velutinum و Alnus subcordata ،Acer cappadocicum 
 درختچه اليه در  Laurocerasus officinalis ودر اليه درختي 

) 1394(اشاره كرد كه با نتايج مطالعه عادل و همكاران 
 .مطابقت دارد

در ) بلوط(مازو داين تحقيق نشان داد كه درخت بلننتايج 
هاي جنگلي حضور ندارد كه البته با توجه  هيچكدام از تيپ

به شرايط سرد و مرطوب و كمبود نور براي حضور گونه 
كه با نتيجه  )1( بلوط را نبايد از نظر دور نگه داشت

از مهمترين  .همسو نيست) 1394(بررسي عادل و همكاران 
عدم وجود شرايط مناسب استقرار بلوط داليل اين اختالف 

دره و وجود شرايط مناسب براي حضور  در جنگل پلنگ
نيز وجود شرايط  ارتفاعي و وسيع دامنة بلوط از جمله

  .آن است داليل از ديگر خشك يكي نيمه

تنوع  ه در اين تحقيق نشان داد كهمطالعات انجام گرفت
بسيار كنار رودخانه هاي جنگلي  ي در تيپهاي درخت گونه

شمشاد   هاي جنگلي طوري كه تيپه ب. متفاوت است
ممرز همراه توسكا و  - انجيلي، خرمندي شمشاد، راش

و غالب گونه درختي سه ممرز، راش همراه پلت با 
 نديخرم –هاي جنگلي توسكا با يك گونه و توسكا  تيپ

 تنوع كمترين و بيشترين داراي ترتيب به غالببا دو گونه 
هاي  تيپ. باشند قابل توجهي برخوردار مي درختي گونه

نيز در مقايسه با ) راش خالص(اصلي با گونه غالب راش 
هاي خالص ممرز، انجيلي، توسكا و خرمندي نيز از  تيپ

تنوع بيشتري برخوردارند و اين نتيجه بيانگر ساختار طبيعي 
تنوع . )11( هاي جنگلي خزري است آميختگي در تيپ

راش و ممرز،  - فرعي مثل ممرز هاي اي در تيپ گونه
انجيلي همراه خرمندي و يا انجيلي، ممرز همراه خرمندي 
نسبتاً كم است كه مهمترين علت كاهش تنوع در اين 

ها را بايد ناشي از قطع درختان و يا از بين رفتن  تيپ
هاي مرغوب در اثر چراي دام دانست  هاي جوان گونه پايه

)9.(  

د موجود در اين ارتفاع از سطح قابل ذكر است كه اقليم خر
 به واسطه وجود دره ال متضاددريا و وجود دو دامنه كام
هاي مختلف و در نتيجه  گونه توانسته است زمينه حضور

 مورد منطقه .هاي جنگلي را فراهم نمايد گوناگوني تيپ
اي  و رودخانه شده واقع دره انيم در نكهيا لحاظ به لعهمطا

   ياديز يستيزمحيط  ارزش از گذرد از ميان آن مي
 وجود منطقه نيا خاص يها يژگيو از .باشد يم برخوردار

 .باشد يم ايدر سطح از يمتر 300 تفاعار در راش توده
با نتايج مطالعه ) 1393(نتايج مطالعه بصيري و همكاران 

 حاضر همسو است زيرا نتايج نشان داد منطقه مورد مطالعه
چوبي مناسبي برخوردار اي علفي و از غنا و تنوع گونه

از نظر  مذكوراي هاي رودخانهجنگل همچنين، .است
هاي ناهمسال آميخته با عنوان تودهساختاري و تركيبي به

  ).42( شوند ميناهمگني زياد قلمداد 

د كه در بين يگرد هاي موجود  مشخص  براساس داده
خرمندي، شمشاد،  انجيلي، افرا، لرگ و ها به ترتيب  گونه

انجيلي، گونة  .هند د زادآوري را تشكيل مي بيشترراش 
اكثريت درصد زادآوري در  لرگ، خرمندي و شمشاد
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هاي ارتفاعي باال و برعكس در كالس ارتفاعي كمتر  كالس
 ملج، ليلكي و آزادمتري اكثريت را گونة  سانتي 30از 

بيماري باليت نه تنها درختان شمشاد . دنده تشكيل مي
هاي  حمله قرار داده است بلكه به نهالمنطقه را مورد 

كه  طوريه شمشاد نيز آسيب فراواني وارد نموده است، ب
اصله نهال  2081به طور ميانگين ميزان  در هر هكتار

در مجموع محاسبات نشان . شمشاد از بين رفته است
بندي ارتفاعي در  دهد كه تعداد نهال صرف نظر از طبقه مي

آنچه . صله نهال موجود مي باشدا 18/1هر متر مربع تعداد 
 3/1هاي باالتر از  زادآوري درخور توجه است نهال از نظر

باشد كه در تعيين آينده جنگل نقش مهمي را بر  متري مي
در هر متر مربع از  از اين نظر، تعداد نهال .ه دارندعهد
نهال  69/0متري  3/1هاي مختلف در طبقه ارتفاعي  گونه
هاي موجود در هر هكتار  نهال باشد كه نصف مجموع مي
دهد كه آينده  نشان مي موجود تركيب زادآوري .باشد مي

 و تحول يافته كامالً هاي تخريب شده جنگل در قسمت
هاي در حال تحول و يا تحول  در رويشگاه. متفاوت است

ي يافت وحش يافته بيشتر گونه راش، نمدار، ملج، گيالس
هاي  با تراكم تخريب شدههاي  كه در توده شود در حالي مي

توت، ازگيل خرمندي، آلوچه و  هايي از قبيل متفاوت گونه
چنين شرايطي از وضعيت زادآوري . زالزالك وجود دارد

خود  هاي مخروبه دهد كه جنگل آينده در قسمت نشان مي
خواهد رفت در  م خواهد نمود و رو به پايداريرا ترمي

ركيب فعلي هاي تحول يافته در ت حالي كه در جنگل
ارزيابي كلي اين است كه با . تغييراتي حاصل خواهد نمود

توان انتظار  در منطقه نميدام حضور بيش از حد توجه به 
تعداد در هكتار مطلوبي را داشت،  لذا ضرورت دارد تا 
نسبت به حفاظت بيشتر منطقه به منظور ايجاد فرصت براي 

   .)41( زادآوري جنگل فراهم نمود

 هاي فعاليت ،طبيعي لياتو با ي و كيفي زادآوريتغييرات كم
ديد ـش طبيعي رثاآ نيزو  تخريبو  شتدابر ،جنگلشناسي

ها و تغييرات اقليمي كامالً مرتبط زيوـشسـتآ ازي ـناش
است، بنابراين تراكم زادآوري به عنوان ابزاري مفيد در 

جنگل، اهميت فراوان  ارزيابي و پايش تغيير در ساختار
هاي جنگلي سيستم پشتيبان آينده  زادآوري توده. دارد

جنگل محسوب شده و لذا هرگونه تغييرات مثبت و منفي 
تواند آينده  جنگل شناسي مي  هاي در اين بخش از فعاليت
هاي  در نتيجه اجرا و مديريت طرح. جنگل را تعيين نمايد

هاي  داري تغييراتي در اجزاي مختلف اكوسيستم جنگل
رآيند توليد بذر و زادآوري حاصل از آن جنگل از جمله ف

ريزان و مديران جنگل  برنامه). 12، 13،32(افتد  اتفاق مي
هاي تجديد نظر و تعيين  بخصوص در تهيه طرح

هاي مختلف نياز زيادي دارند تا از وضعيت و  كاربري
  .هاي جنگلي آگاهي يابند نوسانات زادآوري توده

اي كه در مورد اين رويشگاه بسيار حائز اهميت است  نكته
برتري جويي گونه شمشاد و حضور راش تا اين ارتفاع از 

دهد كه اين  اي نشان مي چنين پديده. باشد سطح دريا مي
هاي نادري است كه به خاطر  رويشگاه از جمله رويشگاه

ي اين دو پديده بايد منطقه قرق اعالم گردد زيرا بيش از نيم
از شمشادهايي كه در اين منطقه حضور داشته و نزديك 

اند با توجه به هجوم بيماري باليت  رودخانه قرار گرفته
اي كه  اند و به عنوان يك آشيان طبيعي و گونه هنوز زنده

القطع بوده و در حال انقراض قرار گرفته بايد مورد  ممنوع
ه حفاظت شديد قرار گيرد و نيز حضور راش در اين منطق

برداري شركت فريم خارج شده و به  بايد از گزند بهره
عنوان قطعه شاهد در طرح تجديد نظر مورد حفاظت جدي 

چنين رويشگاهي از راش در هيچ يك از . واقع گردد
هاي شمال ايران تاكنون گزارش نشده و منحصر  جنگل

  . باشد فرد مي به
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  منابع  
مقايسه  .1395 ،كندري، ع آملي و .، طاهري آبكنار، ك.، مزاده آقاسي -1

) Quercus castaneifolia(كمي و كيفي زادآوري بلندمازو 
. هاي جنگلي قرق شده و قرق نشده خراسان شمالي در روشنه

  .1- 16 :4. مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده

مطالعه جغرافياي گياهي و جوامع نباتي  .1366 .ف اسدالهي، -2
، سمينار سياست )اسالم(هاي شمال غربي هيركانين  جنگل

  .ص 33هاي شمال كشور،  نگلجنگلداري ج

بررسي جوامع گياهي جنگل خيرود، پايان نامه  .1364 .اسدي، م -3 
97كارشناسي ارشد، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 

  . ص  

 مراتع و جنگلها قاتيمؤسسه تحق. رانيفلور ا. 1394 .م اسدي، -4
  .جلد1-77 .يكشاورز جيترو و آموزش قات،يسازمان تحق .كشور

هاي مادري  بررسي تيپولوژي توده .1376. حسني، مو  .اماني، م -5
زاد همسال  زاد ناهمسال و دانه هاي آزمايشات دانه راش در طرح

- 4 :10. پژوهش و سازندگي، )شرق پل سفيد(هاي سنگده  جنگل
27.  

 .1393 .پوررضايي، ج و. ، طالشي، ك.، رياضي، ح.بصيري، ر -6
 .، بهبهانيب جنگل هاي ساحلي رودخانه مارونساختار و ترك

  .321-307 :2.مجله تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

گرازبن جنگل آموزشي و  سري جنگلداريطرح  .1389نام،  بي -7
. )خيرودجنگل (دانشگاه تهران  پژوهشي دانشكده منابع طبيعي

  .ص 595

هاي ايران، انتشارات  ها، درختان و درختچه جنگل .1387 .ثابتي، ح -8
  .ص 810، دانشگاه يزد

اسي شن جنگل .1392 .ابراهيمي رستاقي، م و. ح. اي، م جزيره -9
  .ص 600. انتشارات دانشگاه تهران  زاگرس،

كاربرد سيستم  .1390. مخدوم، م و. ، اعتماد، و.ي، عجهان -10
در تهيه نقشه تيپولوژي جنگل به ) GIS(اطالعات جغرافيايي 

مطالعه موردي بخش نمخانه (منظور ارزيابي توان اكولوژيكي 
ريزي اقتصادي،  در برنامه GISسمينار ملي كاربرد ). جنگل خيرود

  .ص 8. ايران- تهران. اجتماعي و شهري

 .اعتماد، وو . ، زبيري، م.ر.مهاجر، م ، مروي.پور، م جوانميري -11
 در جنگلي يها  گونه عتنو و تغيير بر دام ايچر ثرا .1392

 پاتم بخش ودخير :مطالعة رديمو(طبيعي  زادآوري يها وهگر
  .412-401 :4. هاي چوب نشريه جنگل و فرآورده ،)جنگل

و  .م.، جوانبخت، ا.، اعتماد، و.ر.مهاجر، م ، مروي.، مپور جوانميري -12
  هاي  جنگل  در دام  چراي  هاي  زيان .1393 .هناره خلياني، ج

 ، بوم  زيست  پايداري در  آن  نقش  و  خيرود  جنگل پاتم  بخش  طبيعي 
  .12-1: 1. مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده

و . ، ودعتماا ، .، ميبيرز  ،.ر.، ممهاجر ويمر ،.، مرپوينميراجو -13
 يهادهتو رساختا بر مديريتي يخالتهاد ثرا .1396 .م ،غالميرجو

پژوهشي -فصلنامه علمي). بنازگر بخش :رديمو مطالعه( طبيعي
  .219-209: 2. تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

  و. ، ودعتماا ، .، ميبيرز ،.ر.، ممهاجر ويمر ،.م ،رپوينميراجو -14
 ختهيآم يها راشستان يتنوع ساختار نييتع .1397 .م ،غالميرجو

پژوهشي تحقيقات -فصلنامه علمي. روديبخش گرازبن جنگل خ
  .155-143 :2. جنگل و صنوبر ايران

. ايران هاي شمال جنگلتوسكا گونه اكولوژيك . 1379 .حبشي، ه -15
   .63-55: 48 .نشريه جنگل و مرتع

 .طالبي، خ ثاقب و. مخدوم فرخنده، م ،.نيا، م اكبري ،.حسيني، م -16
 دانش. بين در شمال ايرانرتوان اكولوژيك دو رويشگاه ز .1379

   .68-58: 8. پزشكي

بررسي و تشخيص جوامع گياهي و عناصر  .1373 .حمزه، ب -17
ها و  هاي لساكوتي، موسسه تحقيقات جنگل جنگلتشكيل دهنده 

  .ص 37، 129مراتع، نشريه شماره 

 .قليچ نيا، ح و. ، حسيني، م.، فروهر، م.، عباسي، ح.خالقي، پ -18
هاي خزر، جنگل تحقيقاتي وازرود، موسسه  نيمرخ جنگل .1377

  .ص 380، 198 ، ها و مراتع، نشريه شماره تحقيقات جنگل

گذاري بر  اثر نشانه .1393 .كيادليري، هو . جسني، م، .رحيميان، م -19
پژوهش موردي جنگل (هاي جنگلي راش  پراكنش و ساختار توده

پژوهشي تحقيقات جنگل و -فصلنامه علمي). صفارود رامسر
   .608-597: 4. صنوبر ايران

هاي جنگلي و  تيپولوژي توده .1387 .حيدري، ح و. رستمي، ع -20
هاي طبيعي منطقه داالب  بررسي و ضعيت كلي آنها در جنگل

   .277-274: 6. علوم كشاورزي و منابع طبيعي ،استان ايالم

بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك  .1378 .رمضاني كاكرودي، ا -21
هاي  در جنگل )Acer cappadocium Gled(گونه شيردار 
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پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت . منطقه غرب مازندران
  .ص 120. مدرس

گيري درخت و  اندازه(آماربرداري در جنگل  .1388 .زبيري، م -22
  .ص 401انتشارات دانشگاه تهران،  ،)جنگل

 بررسي .1393 .ج علوي،و . ، صالحي، ع.ح ، پوربابائي،.م عادل، -23

 در كرانرودي جنگلهاي جغرافيايي پراكنش و زيستي شكل فلور،

 2400 تا 350 ارتفاعي دامنة در رامسر رودخانة صفارود حاشية

   .520-499: 4. ايران جنگل مجلة. متر
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Some structural features of riparian forests in Hyrcanian forests 
(A case study: Palang-Darreh forest, Savadkoh) 

Javanmiri Pour M.1, Etemad V. 2 and Soofi Mariv H.2 
1 Natural Resources and Watershed Management Organization. Kermanshah, I.R. of Iran. 

2 Dept. of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. 
of Iran. 

Abstract 
It is very important in forest planning to recognize forest types and their classification in 
similar or different groups, their distribution pattern, mixture, frequency, dominance 
and abundance at the various area. Therefore, the purpose of current research is to 
identify, classify and introduce forest types, also determine some structural parameters 
and, other statistical components on these types. For this study, randomized-systematic 
sampling was used. After the statistical calculations, eighty sample plots were deployed. 
To understand the natural regeneration condition, five sub-plots were measured in each 
plot in four directions and the center of the plot. The seedlings height includes <30, 30-
130 and, >130 cm was measured with decimeter precision. In this study, forest types 
have been classified based on factors such as physiognomy, dominance, species 
composition, physiographic conditions, and forest type extension.  The results showed 
that 17 tree species belonging to 17 genera and 13 plant families were identified.  There 
was 25 main type and 45 subtypes separated from each other. The mean volume per 
hectare was equal to 317 silv, which beech, maple and hornbeam species have the 
highest proportion.  The volume per hectare of beech stands includes 440.8 silv.  
Totally, the number of trees per hectare comprises 485 trees. More than 52% of the total 
regeneration belongs >130 cm height, 17.62% belongs 30-130 cm height and 30% 
belongs <30 cm height. Among the species, Date-plum, Box-plants, Ironwood, Maple, 
and Beech constitute the majority of regeneration, respectively.  Based on the results 
can be deduced determination of forest types, quantitative and qualitative status of 
forest stands and, vegetation is widely used in forest management. For this reason, the 
preparation of forest types, vegetation surveys, abundance, and standing stock is one of 
the preliminary needs.  

Key words: forest types, vegetation, structure, volume per hectare, regeneration, 
Palang-Darreh. 

  
  
  

 


