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در  )Quercus libani Oliv( ولز سطح دريا بر رويش قطري بلوط ويبررسي اثر ارتفاع ا
 استان كردستان

  جواد تركمنو  *، ايرج حسن زاد ناوروديادريس قادري

  داري  جنگلگروه  ،دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه گيالنصومعه سرا، 

  22/3/90 :تاريخ پذيرش    22/6/88 :تاريخ دريافت
  چكيده

در اراضي ) Quercus libani Oliv( ولكاري گونه مهم و نادر بلوط ويترين دامنه ارتفاعي براي جنگلبررسي مناسب منظور هب
شناسي اين گونه، سه رويشگاه در سه طبقه ارتفاعي مختلف در شهرستان مريوان  جنگلي استان كردستان و همچنين مطالعه گاه

 ،1400- 1600: شامل(  ديسك از درختان قطع شده در هر طبقه ارتفاعي12عه، پس از انتخاب مناطق مورد مطال. انتخاب شدند
ها به روش آماري كامال  نمونه. هاي شهرستان مريوان برداشت شد، در جنگل)متري از سطح دريا 2000-1800، 1600- 1800

واريانس نشان داد كه رويش قطري  نتايج آناليز. ها مورد بررسي قرارگرفتتصادفي از كنده درختان انتخاب و رويش قطري نمونه
ميانگين رويش قطري ساليانه در طبقه اول . داري دارنددرصد تفاوت معني 5سطح  درختان در سه دامنه ارتفاعي مورد مطالعه، در

ش توكي ها به روآزمون مقايسه ميانگين. متر بدست آمدميلي 8/1متر و در طبقه سوم ميلي 6/2در طبقه دوم  ،مترميلي 2/2حدود 
دهنده نشان داد كه طبقه ارتفاعي دوم وضعيت مناسبي از لحاظ رويش نسبت به دو رويشگاه ديگر دارد كه اين موضوع نشان

سال گذشته در سه  17هاي بيشتر نشان داد كه در بررسي. شرايط رويشگاهي مناسب در اين طبقه ارتفاعي براي اين گونه است
  .رويش قطري و ميزان بارندگي با توجه به رابطه رگرسيوني خطي، همبستگي بااليي وجود دارد رويشگاه مورد مطالعه، بين ميزان 

  شناسي درختيول، رويش دواير ساليانه، گاه، بلوط وياستان كردستانارتفاع از سطح دريا،  :واژه هاي كليدي
  irzad2002@yahoo.com: الكترونيكي ، پست 01823223023 :نويسنده مسئول، تلفن *

  مقدمه
يكي از ) Quercus libani Oliv( ولگونه بلوط وي

 10كه ارتفاع آن به شمالي است  سزاگر خاصهاي  گونه
است كه درختان  رنگ و داراي تنه خاكستري رسدمي متر
ول را عمدتاً عرصه رويشگاه وي .)5(دارد شياردار  و كهن
 در آناتوليوروس و آمانوس زي و شرقي تامرك هايكوه

قسمت  شمال غربي سوريه و ،شمال شرقي عراق ،تركيه
هاي زاگرس شمالي از جنگل .)14( دانندمي غربي ايران

شاهو در مرز استان كردستان و كرمانشاه آغاز الرأس خط
. يابدغربي ادامه مي شده و تا شمال پيرانشهر در آذربايجان

 449000اگرس شمالي در حدود هاي زمساحت جنگل
اي خالص صورت تودهول بهكتار است كه گونه بلوط وي

درصد  24ني هكتار يع 106316و يا آميخته سطحي معادل 
مراتع و  ،هاهر چند سازمان جنگل ).11( پوشاند را مي

اند در نظر گرفتهحمايتي  - آن را حفاظتي آبخيزداري كشور
نيازهاي معيشتي تأمين منظور  هبرداري سنتي ب ولي بهره

ي اين سازمان تقريبا در هامخالفترغم بهجوامع محلي 
سازمان به رويكرد با توجه  .ي زاگرس رايج استهاجنگل
ها در مشاركت مردمي الزم است بجاي ممانعت از جنگل

ها نسبت به مديريت آن در چهارچوب اصول فني برداشت
هي از رويش آگا براي اين منظور، .شودجنگلباني اقدام 

در بكارگيري روش  عامل مهميتواند درختان مي قطري
يكي از  .باشدمنظور مديريت برداشت  هتنظيم جنگل ب



 1392، 4، شماره 26جلد                                                                                   )        مجله زيست شناسي ايران( گياهيمجله پژوهشهاي 

435 

تواند در بررسي پويايي شناختي بردهاي مهم رويش ميركا
كننده اطالعات تأمين اين بررسي  .هاي جنگل باشدتوده

 شناسي نزديك به طبيعتهاي جنگلشيوه پايه براي تعيين
 ).10(است هاي بكر و كهن و الگو گرفتن از ساختار توده

قطعه نمونه يك هكتاري در  8با برداشت  مطالعه ديگردر 
برداشت  و گيالناستان هاي راش طبقه ارتفاعي از جنگل 8
رويش  ،درخت در هر طبقه قطري 5نمونه رويشي از  5

 وشمارش هاي رويشي حلقه و همچنينقطري  حجمي و
رويش قطري يكي از بررسي  ).9( شد برآورد ميزان رويش

براي تواند  كه ميهايي است ترين روشترين و عمليسهل
 بررسي در. )3( د توجه قرار گيردكيفيت چوب مورارزيابي 

 Fagus(كه بر روي خواص فيزيكي چوب راش 

orientalis( ا ونك سنگده، ،خيرود كنار ،مناطق اسالم 
حد باالي و بند ميان حد ،ينگرگان در سه ايستگاه حد پاي

 300سنج از سال متهاستفاده از به  ،شدها انجام راشستان
هاي تعيين آزمايش، هر نمونه در برداري ونمونه درخت

رويش قطري ساليانه و جرم ويژه در جهات مختلف انجام 
با  ،سنگده در دو منطقه گرگان ود كه انتايج نشان د .شد

يابد و رويش كاهش مي ،ااز سطح دريارتفاع افزايش 
هاي گرگان و خيرود كنار ها در ايستگاهترين چوبسنگين
بند هاي سنگده و ميانترين آنها در حد باالي جنگلو سبك
روي ميزان  بر در يك بررسي ).4( بدست آمده استاسالم 

ان بنه و بلوط غرب ايران در رويش قطري و حجمي درخت
 گين رويش قطري بلوط وهاي استان كرمانشاه، ميانجنگل

متر برآورد شده  ميلي 34/3متر و  ميلي 87/3ترتيب  هب ،بنه
 در هاي ورجيناجنگل ميزان رويش در. )2( است
رژيم  تبادالت انرژي و با جنوبي هاي شمالي و جهت

 زيرا .ارتباط بيشتري دارند ،حرارتي نسبت به رطوبت خاك
 ن استيكسا تقريباتمام جهات  دسترسي به رطوبت در

  هبراي پي بردن ب كلي مطالعه حاضر طوربه . )16(
بررسي  مناسبترين دامنه ارتفاعي براي كاشت اين گونه و

  .باشديشناسي ممطالعه گاه

  ها روش مواد و
سه طبقه  رويشگاه در سه :مورد مطالعهمنطقه  وقعيتم

خاب تان مريوان براي مطالعه انشهرستمختلف در ارتفاعي 
سطح  از يمتر 1400- 1600 در ارتفاعل رويشگاه او. شد

 1642مارلنگ با مساحتي حدود گجنگلي  دريا در منطقه
كيلومتري اين  30 در در شمال شرقي مريوان و هكتار

 1600- 1800ارتفاع  رويشگاه دوم در .شهرستان قرار دارد
از سطح دريا در منطقه جنگلي مرانه با مساحتي  باالتر يمتر

 15 در ل غربي مريوان وشما هكتار در 732حدود 
رويشگاه سوم در  .است شده كيلومتري اين شهرستان واقع

منطقه جنگلي  از سطح دريا در يمتر 1800- 2000ارتفاع 
كيلومتري  45 در هكتار 2760قاميشله با مساحتي حدود 
  .)1شكل( شهرستان مريوان قرار دارد

براساس  شناسي خاك نظر از :اقليم مشخصات خاك و
 )12( اين مناطق درسه طبقه ارتفاعي  ي كه دريهاپروفيل

 بودن منطقه، داربدليل شيب هاپروفيلبيشتر  در ،حفرگرديد
 شيب تند .تكامل پروفيلي است فاقد خاك كم عمق بوده و

جوان  يعامل اصل دماي پايين، ميكروكليماي خاص و و
 10عمق خاك  .سه خاكسازي استوعدم تكامل پر بودن و

لوم ( سنگين است بافت خاك متوسط تا و ترمسانتي 120تا 
 بوده و باال لي خاك نسبتاآمواد . )شني و رس شني رسي تا

ساختمان خاك  .ابديمي كاهش  ،افزايش عمق بتدريج با
وضعيت  .است دارمكعبي گوشه زير در اي وسطحي دانه

در كليه مناطق هيچ واكنشي  منطقه خوب بوده و يزهكش
كه بدليل  ريدريك مشاهده نشديدكلاضافه كردن اس اثر در

اين موضوع نتايج آزمايشگاهي  آهك است و عدم حضور
 اكريك )Epipedon( افق سطح االرض. كندمي تاييد را
)Ochric( هاي تحت االرض كمبيكبوده و افق )Cambic( 

 )Inceptisols(و  )Entisols(ها در دو رده و خاك است
اي جنگلي با قهوههاي در گروه خاك وگيرند قرار مي

نتايج تجزيه خاك نشان . شوندبندي ميهوموس مول رده
لوب و فسفر در حد طداد كه پتاسيم در حد متوسط تا م
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رسد ميبه نظر  .متغير است 7تا  6 بين PH ونسبتاً مطلوب 
در اين مناطق وجود  ياي مشكل خاصاز لحاظ تغذيه

  . ندارد

 

                            N   )مورد مطالعه رويشگاه هاي(  

 
  قاميشله -3 و مرانه -2 ،گمارلنگ-1
  مورد مطالعه هموقعيت جغرافيايي منطق -1شكل 

در كل تفاوت . وجود ندارد از لحاظ شوري هم مشكلي
اي از لحاظ بسياري از خصوصيات خاك در قابل مالحظه

 لحاظ آب و از .قاميشله، مرانه و كمارلنگ مشاهده نشد
 با زمستان سرد منطقه مريوان داراي تابستان گرم و ،هوا

اقليمي مريوان نيمه  تيپ .يخبندان است روز 75 حدود

 و بارد سال باران نمي ماه از 4-5 در اي وخشك مديترانه
بيشترين  ورويش گياهان همراه است  با اين مدت درست

فصل  كمترين بارندگي در فصل زمستان و بارندگي در
 اطالعات و آمارآوري براي جمع .گيردصورت ميتابستان 

1
2

3
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 1370هاي هواشناسي مريوان سالايستگاه هواشناسي از
  .استفاده شد 1386 لغايت

اس يبراي مطالعه ابتدا نقشه توپوگرافي با مق :روش كار
از هر طبقه بعد از سه منطقه مذكور تهيه و  50000/1

تهيه  ،كنده درختان تازه قطع شدهاز ديسك  12ارتفاعي 
در مواد جهت واضح شدن دواير ساليانه، ها  نمونه. گرديد
كروسكوپ دو بوسيله ميسپس . قرار داده شدندنفتي 

رويش قطري مورد بررسي و  5/14چشمي با درشت نمايي 
تحليل  براي تجزيه و .ندشدگيري ساليانه  اندازه دواير
ها هبررسي نرمال بودن داد برايو  SPSSافزار  ها از نرم داده

از آزمون  و همچنينوف نـ اسمير گرافاز آزمون كولمو
 دار بودن وتجزيه واريانس يكطرفه جهت بررسي معني

در صورت  .استفاده گرديد هابودن مؤلفه دارعدم معني
توسط آزمون  هاها، مقايسه ميانگين دار بودن مؤلفه معني
   .انجام گرديد توكي

  نتايج

 پس از :سه طبقه ارتفاعيساليانه در  رويش  قطري دواير
ساليانه  دوايري ميانگين رويش قطر مقايسه ها وآناليز داده

مشاهده شد  با استفاده از آزمون توكي در سه طبقه ارتفاعي
در در سه طبقه ارتفاعي  يقطر رويش ميانگينكه بين 

 05/0سطح  داري درمطالعه، اختالف معني منطقه مورد
 2/2 برابر بار طبقه اول دميزان رويش قطري  .جود داردو

در طبقه سوم  متر و ميلي 6/2در طبقه دوم ، متر در سالميلي
  .)2و  1جدولهاي ( بدست آمده استمتر  ميلي 8/1

  
ول تجزيه واريانس رويش قطري دواير ساليانه درختان وي -1جدول 

  در سه طبقه ارتفاعي
منابع 
تغييرات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مربعات

ميانگين 
 مربعات

F P 

 844/1 688/3 2 تيمار

931/6٭  771/12 48 خطا 021/0
266/0 

 459/16 50 كل

  درصد 5داري در سطح  معني٭
  

  
  

  ول در سه طبقه ارتفاعيدار بودن توكي رويش قطري دواير ساليانه درختان وي آزمون معني -2جدول 
 )متري1800-2000( 3ه رويشگا )متري1600-1800(2رويشگاه )متري1400-1600(1رويشگاه

ميانگين رويش قطري دواير 
 ساليانه

38/1±19/2 b
 57/1±6/2 a

 
c 
                 04/1±8/1 

  .هاست دار ميانگين دهنده اختالف معني حروف نامشابه در رديف نشان
  

نتايج  :با ميزان بارش در چند سال گذشتهرويش  ارتباط
 17ارندگي در كه بين ميزان رويش با ميزان ب دهدنشان مي

سيوني رابطه رگر. سال گذشته ارتباط مستقيمي وجود دارد
ساليانه با ميزان بارندگي در  بين ميزان رويش قطري دواير

دهنده باال بودن ميزان همبستگي بين  سه رويشگاه نشان
بر اين اساس بين رويش قطري  .بارندگي است رويش و

بررسي ق بارندگي در مناط و ولوي دواير ساليانه بلوط
ي كه يهاسال در بعبارت ديگر. شده روابط زير برقرار است

انه بلوط يسال ميزان رويش دواير ،بوده ميزان بارندگي باال
بودن اين  پسند رطوبتدهنده زياد بوده كه نشاننيز ول وي

-همچنين مطالعات گاه .)4و  3 ،2شكلهاي( باشدگونه مي

 شكلهاي(شته سال گذ 17دهد كه در طي شناسي نشان مي
بين ميزان رويش و بارندگي رابطه وجود دارد،  )7 و 6، 5
 راتييبه تغتوان هاي گذشته ميكه از رويش سال طوري هب

در اين سه رويشگاه بيشترين . هوايي منطقه پي بردو آب 
  .)8 شكل( است 1376 رويش مربوط به سال
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y = 0.021x + 0.561

R² = 0.740   R=0.860
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  1قطري دواير ساليانه با بارندگي در رويشگاه  رابطه ميانگين رويش -2شكل 

  

y =  34.39x  ‐ 15.07
R ² =  0.713  R =0.844
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  2رابطه ميانگين رويش قطري دواير ساليانه با بارندگي در رويشگاه  -3شكل 

y = 35.05x + 4.662

R² = 0.936 R=0.887

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

رويش قطري دواير ساليانه ( ميلي متر) 

تر) 
ي م

ميل
ي ( 

دگ
بارن

  
  3رابطه ميانگين رويش قطري دواير ساليانه با بارندگي در رويشگاه  -4شكل
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  متري 1400-1600سال گذشته در طبقه ارتفاعي 17ساليانه با ميزان بارندگي در  ن رويش قطري دوايرميزا نمودار -5شكل
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  متري 1600-1800سال گذشته در طبقه ارتفاعي  17نمودار ميزان رويش قطري دواير ساليانه با ميزان بارندگي در  -6شكل
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  متري 1800-2000سال گذشته در طبقه ارتفاعي  17دگي در نمودار ميزان رويش قطري دواير ساليانه با ميزان بارن -7شكل
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  1376 حداكثر ميزان رويش در سال تصاويري از نمونه چوب در سه رويشگاه و -8شكل

  گيري نتيجهبحث و 
-2000( و باال )متري1400 - 1600(در ارتفاعات پايين 

 ميزان رويش به دليل شرايط اكولوژيكي )متري 1800
اما  ،استكم  ،در ارتفاعات باال دماپايين بودن  نامناسب و

ميزان رويش بيشتر از دو  )متري 1600- 1800(بند  در ميان
بررسي ميزان رويش  همچنين با .رويشگاه ديگر است

 افزايش ارتفاع از كه با ساليانه مشخص شد قطري دواير
اين گونه  ساليانه ويش قطري دوايرميزان ر بر سطح دريا

ين قطري مياني ميانگ  ارتفاع ي كه دريجا تا ،زوده شدهاف
 كه در رسدمتر ميميلي 6/2به ول دواير ساليانه درختان وي

ديگر  يطبقات ارتفاع داري بااختالف معني 0/0 5 سطج
اين  ساليانه در ميزان رويش قطري دواير حداكثر .دارد

لحاظ  بهترين دامنه ارتفاعي از متر است وميلي 2/4ارتفاع 
 1600- 1800   طبقه ارتفاعي  ،كيفي خصوصيات كمي و

از  ارتفاعات باالتر در اما .باشدسطح دريا مي متري از
سطح دريا ميزان رويش قطري دواير ساليانه  متري از 1800

 42 استفاده از ابمطالعات انجام شده  در .يابديكاهش م
 و هاي بانهمناطق مختلف رويشگاه شده ازتازه قطع  كنده

 2/3ول ساليانه وي انگين رويش قطري دوايرمي مريوان،
 در )1380(پورطهماسبي .)13( بدست آمده است مترميلي

 كند كه ارتفاع از اشاره به اين مطلب مي مطالعات خود
- رويش بعضي گونهميزان  ي برلشكتأثير دوكي  سطح دريا

روي تغييرات  العات انجام شده برنتايج مط .)6(دارد ها
نشان  مكانيكي چوب بلوط بر حسب رويشگاه، فيزيكي و

داشتن  وجود ناحيه شرق مازندران با كه چوب بلوط در داد
خود نشان  خواص مكانيكي بهتري از ساليانه پهن، دواير
 تخلخل بيشتر، وجود با بند چوب بلوط ميان و دهدمي

در مطالعات خود  )1375( ابراهيمي .داردخواص بهتري 
ارتفاعات مياني  گونه بلوط در اشاره به اين مطلب دارد كه

در تحقيقي كه بر  .)1(است وضعيت بهتري برخوردار از
روي رويشگاه پسته وحشي در استان مركزي انجام شد، 

 1845- 2030نشان داد كه اين گونه در دامنه ارتفاعي نتايج 
از لحاظ متري از سطح دريا بهترين وضعيت را 

وضعيت و  باشدخصوصيات كمي و كيفي دارا مي
در رشد و توپوگرافي بخصوص ارتفاع از سطح دريا 

 سال گذشته 17در ). 7( استمؤثر كيفيت اين گونه نيز 
دواير ساليانه  پهناي ي كه بيشتر بودهيها بارندگي در سال

شود مشاهده مي  8در شكل  .عكس بوده استالبعريض و 
هاي يشترين رويش مربوط به سالب ،رويشگاهه سدر اين كه 

اين بررسي نشان  .باشدبخصوص ارتفاع مياني مي 1376
 ميزان ارتفاع رويشگاه و باكه ميزان رويش بلوط  دهدمي

همبستگي  ميزان بارندگي ارتباط مستقيم و همچنين با
- 1800( ميانيارتفاع  ميزان رويش در .ي دارديباال

ها نشان بررسي .است ديگرنطقه م دو از بيشتر )متري1600
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رشد به ارتفاع از سطح دريا، عامل تأثير  داده است كه
نتايج حاصل از عنوان نمونه،  به .شودمحدود نميگياهان 

 Plantago و   Plantago majorمطالعات آناتومي دو گونه 

lanceolataدر شهرستان بهشهر و  در دو ارتفاع مختلف
دهد كه ارتفاع نشان مي ن نكامتر در شهرستا 1280ارتفاع 

- سبب افزايش ضخامت كوتيكول و سلولاز سطح دريا، 

هاي اپيدرمي و ضخامت پهنك در برگ و همچنين افزايش 
امت پريدرم ريشه، ضخامت پارانشيم طول آوندها و خض

نشان  )11(مطالعات انجام شده  ). 8(شود قطر ريشه مي
د كه دقيقا در ول در نقاطي قرار داردهد كه گونه ويمي

اند و از معرض اقليم مرطوب و نيمه مرطوب واقع شده
تري همه مهمتر خاك اين منطقه به نسبت از غذاي مناسب

در مجموع تلفيق شرايط اقليمي و خاكي . برخوردار است
هاي خالص در ارتفاعات باال شده ولي منجر به تشكيل تيپ
گونه ديگر  ول همراه با دوتر بلوط ويدر ارتفاعات پايين
به دليل  رسدبه نظر ميبنابراين . شودبلوط مشاهده مي

يط خاك در فرم دره امرطوب بودن و مطلوب بودن شر
پسند بودن رطوبت از طرفي و جهت شمالي در بخصوص
تري براي استقرار اين گونه در ول، شرايط مناسبگونه وي

، هاي ديگرفرم  دره فراهم شده و در نتيجه در مقايسه با
هاي بررسي. ول بيشتر در دره مستقر شده استبلوط وي

ول در فرم دره و انجام شده به پراكنش وسيع گونه وي
حضور درختان قطور با ارتفاع باال در اين شرايط اشاره 

 بر ميزان بارندگي، جهات جغرافيايي وتأثير  .)13(دارد 
بلوط  زرد، قطري چهارگونه جنگلي صنوبر روي رشد

كه همه  شاه بلوط نشان داده است و اي قرمزافر قرمز،
داراي  يجنوب و يجهات شمال در بجز بلوط قرمز هاگونه

جهت شمالي نسبت  شاه بلوط در اما .هستند اختالف رشد
 كليرطو به كمتري است و داراي رشد ونه ديگر،به سه گ

جنوبي  شمالي و در هاگونه كمترين ميزان رشد بيشترين و
 بلوط قرمز گزارش شده است و زرد صنوبرترتيب درباره  هب
به  ها بعضي گونه وابستگي دهنده اين نتايج نشان .)15(

 استقرار ميزان رطوبت قابل دسترس است كه در و بارندگي

ي يساليانه نقش بسزا ميزان رويش دواير و هابعضي گونه
هاي توان ميزان بارندگي سالروي ميزان رويش مي از .دارد

قطري درختان  ، رويشمطالعه يك در .يني كردب پيش قبل را
ورد آزنجان بر فيروزكوه و يشگاه الين،سه رو در ارس،
به ارائه راهكارهايي براي  منجر نتايج بدست آمده شده و
رشد درختان به وسيله عوامل . )6( نگاري شده است اقليم

گيرد قرار ميتأثير مختلفي ازجمله تغييرات در اقليم تحت 
ليانه اقليم مناسب و نامناسب در نهايت بصورت و تواتر سا

باريك در درختان يك منطقه  هاي پهن وترتيبي از حلقه
با توجه به امكان بازسازي تغييرات شرايط . شودثبت مي

هاي زماني دوره هوايي در دوران گذشته و ب وآ
 ،اكولوژيكي حساس كوهستانيمده از اين منطقه آ بدست

غييرات ايجاد شده در آب و هوا مورد تواند براي تعيين تمي
ول با توجه به اينكه بلوط وي بطوركلي .قرار گيرد استفاده
 تغييرات آب ونسبت به  پسند بوده و اي رطوبتگونه

روي بر  اين تغييرات دهد ميهوايي از خود واكنش نشان 
و از  گذاشتهتأثير ول بلوط وي رويش قطري دواير ساليانه 

ميزان  توانمي ك چوب بلوطيو بار هاي پهنروي حلقه
 كاريجنگل در مهم نكات يكي از .برآورد كرد بارندگي را

 كه ازاست  رويشگاهي به شرايطتوجه  ولبا گونه وي
 هر اين گونه در زيرا .برخوردار است خاصي اهميت

 و شد هدنخوا ارتفاعي مستقر هر ويژه در رويشگاهي به
 بايد نش اين گونه است وپراك درمؤثر  عامل عمده و ارتفاع

كاري آن تالش بيشتري جنگل توسعه و ، به احيانسبت 
 آن متعدد شول به دليل ارزگونه وي .صورت بگيرد

بايد مورد ي و اقتصادي يزيبا حفاظتي، و حمايتي ازجمله
منطقه  درزيرا اين گونه، . توجه قرار گرفته و حفاظت شود

بسترهاي  و حداقل حافظ مناطق فوقاني مطالعه، مورد
 اين صورت امكان احيا غير در .دست است اقتصادي پايين

مزايايي  از يمند بهره و مناطق بازسازي اين گونه در و
بنابراين . خواهد بود غيرممكن سخت و آن بسيار بيشمار

ول به شرايط وي كاري با گونهشود كه در جنگلپيشنهاد مي
هاي مختلف رويشگاهي ازجمله ارتفاع از سطح دريا، فرم
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. هاي مختلف جغرافيايي توجه خاص شودزمين و جهت
متر از  1400تر از عنوان مثال اين گونه در ارتفاعات پايين به

هاي فشرده و دست خورده معموالً كمتر سطح دريا و خاك
 .اي با پراكنش محدود است ول گونهوي .شودمستقر مي
اقدامات  يد، بامنظور حفظ اين ذخيره ژنتيكي هببنابراين 

ها يكي از مسائل قابل توجه حفاظت توده. الزم انجام شود
هاي مادري با ايههايي براي توليد بذر از پگاهو ايجاد ذخيره
همچنين از اين . هاي مناسب استرويشگاهكيفيت باال در 

و  توان در مطالعه تغييرات آب و هواييگونه مي
   .استفاده كرد نگاري اقليم
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Effect of Altitude on Annual Diameter Growth of Quercus libani 
Oliv in Kurdistan Province 
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Abstract 

The purpose of this study is determination of best altitude range for forestation of 
Quercus libani Oliv in Kurdistan province and dendrochronology of this species. For 
this purpose, twelve disks as a random sampling used from pulled trees on three 
elevation classes (1400-1600m, 1600-1800m, 1800-2000m) in Marivan forest. ANOVA 
results showed that diameter growth on these elevation ranges have significant 
difference (p<0.05). The average annual increment diameter on first class (1400-
1600m) measured about 2.2mm, second class (1600-1800m) 2.6mm and third class 
(1800-2000m) 1.8mm. Also, results showed that second class site has a better growth 
condition than other sites. Thus in three sites, average of annual diameter increment in 
Quercus libani Oliv indicated a direct relationship with precipitation of  the last 17 
years.  

Keywords: Altitude, Kurdistan Province, Lebanon Oak, Annul Increment, Dendrochronology  
 


