
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  - علمي فصلنامة 
 )1391(، 429- 443، صفحة 3 شمارة 20جلد 

  
  شناسي و رويشگاهي درخت اوري در استان سمنان بررسي برخي خصوصيات جنگل

  
  2طالبي خسرو ثاقب و *1حيدرشرفيه

  sharafieh46@gmail.com :پست الكترونيك .منان، سمربي پژوهش، مركز تحقيقات منابع طبيعي استان سمنان نويسنده مسئول، - *1
  تهران، 13185-116صندوق پستي ، سسة تحقيقات جنگلها و مراتع كشورؤدانشيار پژوهش، م - 2

  15/11/90: تاريخ پذيرش    3/7/89: تاريخ دريافت
  

  چكيده
 منطقه رودباركدر  )Quercus macranthera Fisch et Mey( ويژگيهاي رويشگاهي گونه اوريمنظور شناخت  اين تحقيق به

اين گونه در استان سمنان در دو منطقه شمال . اوري گونة غالب جنگلهاي مرتفع شمال ايران است .انجام شده است استان سمنان
در منطقة رودبارك در شمال سمنان از ارتفاع . ارتفاعات فوقاني گسترش دارد در )ابتداي حوضه تجن(شاهرود و شمال سمنان 

صورت گونه غالب و اصلي  هب متر 2500 تا 2000صورت تك درخت و از  هباالتر از سطح دريا ب متر 2000متر تا  1700 حدود
شناسي اين گونه  براي مطالعه خصوصيات رويشگاهي و جنگل. دارد بيشتري طور كلي در شيب شمالي پراكنش هد و بشو ظاهر مي

گيريهاي مربوط به  پالت از اين تعداد اندازه 34رويشي و در هاي مشخصهگيري  اندازه برايپالت  42در همين منطقه 
ميزان اسيديته . گيري بعمل آمد كربن آلي، آهك و اسيديته اندازه ،)الي درصد رس، شن و(هاي خاك شامل بافت خاك  مشخصه

ن شامل دامنه، دره و هاي مختلف زميشكلخاك در نواحي پراكنش اوري در . متغير است 1/8الي  2/5هاي اوري بين  در رويشگاه
هاي جغرافيايي  بافت خاك در جهت. رسي است - شني است، ولي در يالها لوم -رسي -اراضي مسطح اغلب داراي بافت لوم

كربن آلي در سه جهت شمالي، شرقي و غربي كه . باشد هاي جنوبي و غربي لوم مي شني و در جهت -رسي -شرقي و شمال، لوم
جهت جنوبي  درمقدار آن ولي  باشد،  مي درصد 95/1 و 69/1، 57/1ترتيب  هبو يكسان بوده  تقريباً از رطوبت بيشتري برخوردارند

هاي مورد  هآهك در رويشگا قدارحداكثر م حداقل و. دهد داري را نشان مي ها اختالف معني كه با ساير جهت استدرصد  48/0
متر 23 بابلندترين درخت اوري كه نتايج نشان داد . گيري شد اندازه) جهت جنوبي% (20 و )جهت غربي% (9/0ترتيب  به مطالعه

بيشترين . داشتقرار بر روي دامنه شمالي متر قطر  سانتي 255 باشده قطورترين درخت اندازه گيري  وارتفاع در منطقه مسطح 
 81/19رخت اوري با و حداكثر حجم تك د شدمتري از سطح دريا ديده  2500 تا 2200حجم درخت اوري در ارتفاع  ارتفاع و

ها  در مجموع زادآوري تمامي گونه .بيشترين زادآوري اوري در جهت شرقي مشاهده شد. سيلو در دامنه شمالي مشاهده گرديد
  .بيشتر در دامنه شمالي مشاهده گرديد

  
  خاك، ارتفاع از سطح درياارتفاع، قطر، حجم، جهت جغرافيائي، : هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

در مجموع از استانهاي خشك كشور تلقي استان سمنان 
و  ديد عموم برگ در آن از د كه وجود جنگلهاي پهنشو مي

اين استان با دارا . ده استنن پنهان مااحتي برخي متخصص
با در نظر گرفتن (هكتار از جنگلهاي هيركاني  122700بودن 

، داراي وسعت نسبتاً خوبي از اين )مرز منابع طبيعي استان
در كه برگ  جنگلهاي پهن. است مرطوب اقليم نيمهبا  جنگلها

نواحي مرزي شمال استان و همجوار استانهاي مازندران و 
متري از سطح دريا واقع  2500 تا 1500گلستان در ارتفاع 

اند، در واقع ادامه جنگلهاي هيركاني هستند كه در برخي  شده
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ن اقليم جنگلهاي اي. اند نواحي وارد حريم استان سمنان شده
متوسط  ومرطوب و سرد  منطقه اغلب كوهستاني نيمه

 ,.Avani et al( باشد مي متر ميلي 610بارندگي ساليانه 

درياي  آبخيز يها هضحواين جنگلها جزء تمامي ). 1996
) فصل خشك(در تابستان جنگلهاي اين نواحي . استخزر 

رطوبت خود را از طريق برخورد مه و شبنم به اين نواحي 
 .كنند دريافت مي
در  شده اشاره با اقليم جنگلهايي چنين از هكتار هزاران

طور  به جنگل سرپاي موجودي .استان سمنان موجود است
اين جنگلها در . سيلو متغير است 70تا 10متوسط بين

اند، براي تهيه ذغال،  كه در دسترس بوده ي مناطقبرخ
 چوب و تبديل به مراتع مشجر قطع و آسيبهاي زيادي را

حجم چوب  متوسط با متحمل شده و جنگلهاي باز و تنك
 اند وجود آورده همترمكعب در هكتار را ب 30كمتر از 

)Avani et al., 1996.( 
در اين گونه  .اوري گونه غالب اين جنگلهاست

مين چوب سوخت، أت منظور هاي نه چندان دور به ذشتهگ
 ومورد هجوم زيادي قرار گرفته  ذغال و چراي دام

كه تعداد  طوري هباست، قطع شده از آن هاي بسياري  هيپا
سطح پراكنش آن طي ساليان گذشته كاهش شديدي  و

اين جنگلي  اطقاوري ارتفاعات فوقاني من .داشته است
نفوذ آب نقش  را پوشش داده و در حفظ خاك وناحيه 

الوه عتواند  احياء اين جنگلها مي. نمايد ثري را ايفا ميؤم
در  و جلوگيري از تخريب خاك، پوششبر افزايش سطح 

همچنين از . داشته باشد نيز نقش مهميتوليد چوب 
اهميت حضور اين گونه در حمايت از حيات وحش در 

توان صرفنظر  نمي )گراز مرال، خرس و(ارتفاعات باال 
توان در مناطق  با مطالعه ويژگيهاي رويشگاهي مي. دنمو

 ي گامي برداشت وهاي جنگل احياء اين توده براي ،مستعد
يا در صورت امكان در مناطقي كه در حال حاضر اثري از 

قابليت تبديل به ولي  ،گردد وجود جنگل مشاهده نمي

 .كاري نمود را دارد اقدام به جنگل جنگل
اين گونه با توجه به سرشت اكولوژيكي خود كه جزو 

در ارتفاعات  ،باشد پسند مينورهاي مقاوم به سرما و  گونه
هاي شكليافته و در تمام جهات جغرافيايي و  گسترش

حضور اوري به . دهد مي تشكيل رويشگاهي تيپ خالص
از نظر  اما ،زمين و جهت جغرافيايي بستگي ندارد شكل

باشد،  ارتفاع از سطح دريا داراي محدوديت گسترش مي
متر از  1700غلب در ارتفاعات باالتر از اطوري كه  به

اوري حضور  Sabeti (2002) .دشو مي مشاهدهسطح دريا 
 & Aasايران و جنگلهاي شمال ارتفاعات را در 

Riedmiller (1993)  گسترش اين گونه را در مناطق
كوهستاني قفقاز و شمال ايران روي خاكهاي آهكي 

اي  گونه را اوري Abbaslo (2001). اند گزارش كرده
دانسته و گزارش نموده كه در پسند نورسرمادوست و 

ه و در داشتگسترش  به باال متري 1600از ارتفاع  نارسبارا
يال، دره و  هاي رويشگاهيشكلتمام جهات جغرافيايي و 

اي  دهد و در خاكهاي قهوه ميتشكيل تيپ غالب  دامنه
 9/7تا  2/5 اسيديته شني و -جنگلي با بافت لومي

هاي  دامنه اوري در خلخال درهمچنين  .گسترش دارد
متر باالتر از سطح دريا،  2540ا ت 1940ارتفاعات  شمالي

 7/5رسي و اسيديته بين  -لومي تا لومي -در خاكهاي شني
در اين منطقه،  ).Rostamikia, 2009(گسترش دارد  1/7و 

هاي  ههاي دامنه و دره رويشگاشكللي و هاي شما جهت
كيفي درختان اوري  مناسبي از نظر خصوصيات كمي و

بلندترين . اد هستندز درحتان اوري شاخه% 8/95بوده و 
زاد در  ارتفاع در بخش شاخه متر 65/3درختان اوري با 

بيشترين طول . فرم دره و در جهت شمالي مشاهده شدند
 متر ارتفاع دارد 30/2تنه اوري در فرم دامنه 

)Rostamikia, 2009.(  درخت اوري در منطقه الويج
غربي با شيب  هاي جنوب طور عمده در دامنه همازندران ب

متر باالتر از  2300تا  1800درصد و ارتفاعات  50تا  25
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 -لوميسطح دريا و بر روي خاكهاي كم عمق لومي تا 
 59با ميانگين قطر  3/6 تا 8/5شني با اسيديته بين 

متر گسترش دارد  19متر و ميانگين ارتفاع  سانتي
)Ebrahimi, 2011.( 

گسترش و بررسي نياز رويشگاهي برخي از  درمورد
هاي مختلف  گونهويژه راجع به  هان جنگلي ايران بدرخت

بررسي  .انجام شده استجنس بلوط مطالعات مختلفي 
ممرز در جنگلهاي  -هاي بلند مازو في تودهيكمي و ك

خاكهاي سنگين  در كه بلندمازو نشان دادخيرودكنار نوشهر
دواني آن محدوديتي  و ريشه شتهيدرومورف استقرار داهو 

 اي جنگلي قهوههاي بلندمازو عموماً  گاهخاك رويش. ندارد
 ,Gorji-Bahri( با هوموس اتروف تا مزوتروف است

 Quercus(بر روي بلوط ايراني تحقيق ديگري . )1988

brantii Lindl.(  انجام بختياري و در منطقه چهارمحال
گونه نورپسند  ايندهد  نتايج آن نشان مي كه است شده
جغرافيايي ت ين حضور را در جهو بيشتر بوده

از  باالتر متر 2000متر تا  1800غربي با ارتفاع  جنوب
هاي بلوط  رويشگاهاسيديته خاك . دده ميطح دريا نشان س

نوسان داشته است  85/7الي  7/7بين مورد بررسي 
)Talebi et al., 2006(.  در كه همچنين گزارش شده

بلوط ايراني در يالهاي غربي شرايط رويشي كرمانشاه 
عناصر فيزيكي در اليه سطحي و عناصر . ي داردبهتر

هاي رويشي  مشخصهشيميايي در اليه تحتاني در بهبود 
در استان فارس  ).Zohrehvandy, 2009( بلوط مؤثر است

شكلهاي  جغرافيايي وهاي  كليه جهت درايراني بلوط 
 رسي، در خاكهاي و 1/8تا  5/7اسيديته بين  بازمين 
كننده  عامل محدود. رش داردتا لومي گست رسي، -لومي

، بافت خاك و مواد آلي هاي مورد مطالعه در رويشگاه
كه رطوبت اشباع نيز عامل مهمي در  در حالي ،است

 .)Bordbar et al., 2010(حضور اين گونه است 
 Quercus infectoria(دارمازو منطقه شينه لرستان  در

Oliv.( سطح باالتر از  متر 1600تا  1200ارتفاعات  در
 تا 4/7، در خاكهايي با بافت لومي تا رسي با اسيديته دريا

هاي شمالي و فرمهاي دره و دامنه گسترش  و در جهت 8
. )Mahdifar & Sagheb-Talebi, 2006( بهتري دارد
متر، در  1500از  تر نپاييارتفاعات  كرمانشاه در دارمازو در

 تا 9/6با اسيديته  لومي -خاكهايي با بافت رسي تا رسي
 هاي آن در و بهترين رويشگاهگسترش داشته  9/7

گونه  .),Khodakarami 2009( هاي شمالي است دامنه
تا  1600در ارتفاعات ) .Quercus libani Oliv( ول وي

هاي غني با خاك  در درهمتر باالتر از سطح دريا،  1700
شرقي با خاكهاي  هاي شرقي و شمال حاصلخيز و جهت

در سطح و سنگين در عمق با عمق و بافت سبك  كم
 .)Maroofi et al., 2005(گسترش دارد  7تا  6اسيديته 

خاكهايي با رطوبت متوسط  در )Q. petraea( بلوط سفيد
 ردداهاي گرم اروپا گسترش  كم در رويشگاه تا
)Leibundgut, 1994( با اوري همراه نيز ارسباران  در كه

 كند غال ميتر از اوري را اش و ارتفاعات پايين بوده
)Abbaslo, 2001(. 

هدف اين تحقيق شناخت نياز رويشگاهي اوري در 
توان از اطالعات  منطقه رودبارك استان سمنان است كه مي

كاري در مناطق  هاي احيا و جنگل بدست آمده در برنامه
  .استان استفاده نمود هايمرطوب و در مرز فوقاني جنگل

  
 مواد و روشها

هاي اوري در  يكي از رويشگاه اجراي اين تحقيق براي
ة ضحو بارك در ابتدايرود نطقهم استان سمنان واقع در

 وسعت حدود مطالعه به محل. شد نظر گرفته در تجن
 جنگلهاي منطقه رودبارك داراي طول هكتار در 15000

شمالي،  36ْ 04َجغرافيايي شرقي و عرض 53ْ 34َجغرافيايي
 دارد قرار سمنان شهر يشرق شمال كيلومتري 85 در حدود

  ). 1شكل(
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه واقع در منطقه رودبارك استان سمنان -1شكل

  
 مطالعه خصوصيات رويشگاهي و منظور هب

پالت در دامنه ارتفاعي بين  42شناسي اين گونه  جنگل
ري يگ ندازها برايمتر باالتر از سطح دريا  2500تا  1700

 34هاي رويشي انتخاب و با حفر پروفيل در  مشخصه
هاي  مشخصهپالت از اين تعداد، بررسيهاي مربوط به 

كمتر  و رانكر سطحي هعموم تيپ خاك .دشخاك انجام 
 مادر در اغلب سنگ زدگيهاي و بيرون عميق است نيمه
 قهمنط در بيانگر استعداد فرسايش د كهشو مي مشاهده نقاط
يات قطعات نمونه در روش تحقيق بيان شده ئجز. است
  .است

  
 اقليم منطقه

مرطوب با  اقليم منطقه براساس روش آمبرژه نيمه
با  .)Avani et al., 1996( باشد سرد مي زمستانهاي خيلي

 1385تا  1376هاي هواشناسي سالهاي  توجه به وجود داده
)Anonymous, 1997-2006 (پرور  براي منطقه فينسك و
از آمار موجود  كيلومتري منطقه مورد مطالعه، ششر د
)Mehrdad, 1996 ( استفاده و منحني آمبروترميك رسم و

كه در  طوري به). 2شكل (د شهاي خشك مشخص  ماه
 سه ماه اًخشك تقريبفصل د، شو اين منحني مشاهده مي

در طي فصل الزم به ذكر است كه  .است )روز 85(
 ،دشو مين ميأت ن توسط تاج آنهاخشك، نياز آبي درختا

 تا 10تا عمق  خاك ،دليل وجود مه و شبنم هبكه  طوري هب
بستگي به مدت و شدت (ه شدمتر مرطوب  سانتي 40
را  درختاننياز رطوبتي  و )دارد و ريزش شبنم گرفتگي مه
آمار بارندگي منطقه  گرفتگي در اين مه. دنماي مين ميأت

به آب و  درختان ولي نياز جدي ،لحاظ نشده است
  .نمايد تأمين مي در طي فصل خشك رطوبت را
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  )منطقه رودبارك(برگ استان سمنان  منحني آمبروترميك مناطق جنگلي پهن -2شكل

  
  روش تحقيق

زمين  شكلانواع  ،بيني و طراحي اوليه براساس پيش
 و ، دره، دامنه و اراضي مسطح جنگليشامل يال

جغرافيايي شامل شرقي، غربي، شمالي و  هاي جهت
آري با سه  10اي شكل  پالتهاي دايره وسيله به جنوبي
ولي . شد برداشت ميبايد  )قطعه نمونه 48 مجموعاً( تكرار

هاي اوري مشخص  گردشي و وضعيت رويشگاه با جنگل
منطقه مورد بررسي شمالي  در كل شد كه جهت عمومي

 2500تا  1700محدوده ارتفاعي بوده و درختان اوري در 
و فقط تعداد اندكي  رندباالتر از سطح دريا گسترش دا متر

 48از  هاي ديگر قرار داشتند، بنابراين اوري در جهت
 حالت در منطقه مطالعه 42حالت تركيبي مورد نظر تنها 

در اين پالتها . شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت
 رتفاع كل، طول تنه وهاي كمي درختان از قبيل ا مشخصه

حداقل قطر مورد . گيري شدند قطربرابرسينة درختان اندازه
با قطر  متر در نظر گرفته شد و درختان سانتي 10بررسي، 
. زادآوري محسوب شدند عنوان بهمتر  سانتي 10كمتر از 

هاي  درختچه منظور بررسي تجديد حيات درختان و به

ك يپالت،  جنگلي ابتدا قرار بر اين بود در مركز
دليل  ولي به ،مترمربعي در نظر گرفته شود 10ميكروپالت 

كمي تعداد زاد آوري در هر پالت تصميم گرفته شد 
بررسي  براي تجديد حيات )آري 10(تمامي سطح پالت 

يك پروفيل  مقرر شده بود در هر پالتهمچنين . گردد
ولي چون بعضي از  برداري انجام شود، عبيه و نمونهخاك ت
هم بود و تفاوت زيادي از نظر رويشگاه ه ت نزديك بقطعا

داشت يك نمونه از وجود نداشت در نتيجه اقدام به بر
مورد  34 ها به در نهايت تعداد پروفيل .همان محل گرديد

هاي شكلهاي مختلف و  كه در جهت كاهش يافت
گوناگون زمين توزيع گرديد تا به اندازه كافي نمونه خاك 

مركز هر پالت و زير  خ استاندارد درك نيمري .تهيه شود
به  هاي مختلف يك نمونه خاك جدا و از اليه تاج حفر و

و خصوصيات فيزيكي و شيميايي شد آزمايشگاه ارسال 
آهك آنها  درصد شامل اسيديته، بافت، درصد كربن آلي و

 .تعيين گرديد
براي محاسبه حجم ابتدا بايستي ضريب شكل محاسبه 

 رابطه وسيله بهشكل طبيعي ساقه محاسبه ضريب . گردد
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پايه  10طور تصادفي  هب نحوي كه انجام شد، به نادل هوهه
و  7/0، 5/0، 3/0، 1/0 ارتفاع اوري انتخاب و قطر تنه در

با محاسبات انجام شده  .گيري شد اندازهدرخت  9/0
برگ  ضريب شكل تنه درختان اوري در جنگلهاي پهن

 لاز فرمو حجم. يدمحاسبه گرد 428558/0شمال سمنان 
V = g×h×f  آنكه در شد محاسبه V:  حجم درخت

رتفاع ا :hضريب شكل،  :f،  )مترمكعب درخت سرپا(
است  مترمربع برحسبسطح مقطع برابرسينه  :g و) متر(
)Zobeiry, 1994( .و  درخت بدين ترتيب حجم تك

 .سپس حجم در قطعه نمونه محاسبه شد
م يرست برايو  SPSSافزار  ها از نرم منظور آناليز داده به

افزار  نمودارها و تعيين روابط رگرسيوني بين آنها از نرم
Excel ها براساس  بندي ميانگين داده گروه .استفاده شد

آزمون دانكن انجام شده است و اثر عوامل رويشگاهي در 
استفاده  PC-ORD 3.1افزار  پالتهاي موردنظر از نرم

  .دگردي
  

  نتايج
 ترين تعداد و گونه غالب اين جنگلهابيشداراي اوري 
ترتيب  هاي ديگر به گونه .ستمتري به باال 2000از ارتفاع 

 ،نسترن ،شيرخشت ،سفيدكركو ،فراواني زرشك
 آلو بلندمازو، پيرو، لور، گالبي، ،تنگرس ،وليك سرخ

هاي بسيار نادر مانند سيب  شن و ساير گونه ارس، جنگلي،
 .بودندجنگلي 

 2 و 1درختان اوري در جدولهايآمارهاي توصيفي 
اصله  150پالت در مجموع  42در اين . ه شده استئارا

بيشترين آنها  .گيري قرار گرفت درخت اوري مورد اندازه
الها كمترين تعداد ي. گرديدثبت ) اصله 90(دامنه  شكلدر 

اغلب درختان اوري . شدند را شامل مي) اصله 10(درختان 
طوري  درختان قطور بودند، بهدر منطقة مورد مطالعه جزء 

در  )متر سانتي 135( بيشترين قطر متوسط در پالتهاكه 
در ) متر سانتي 29(ترين قطر متوسط كم هاي شمالي و دره
 متوسط). 1جدول(گيري شدند  هاي جنوبي اندازه دامنه

 7/14 و) دره جنوبي(متر  5/7ارتفاع درختان اوري بين 
در قطعه تان اوري و متوسط حجم درخ) غربي هدر(متر 

مترمكعب  6/12و ) دامنة جنوبي(مترمكعب  8/1بين نمونه 
 ).1جدول(نوسان داشت ) درة شمالي(

 255(مشاهده شده درختان اوري  قطرمطلق حداكثر 
و  2جدول( گيري شد جهت شمالي اندازه در) متر سانتي
هاي  جهت بعد از آن قطورترين درختان اوري در). 3شكل

متر  سانتي 170 و 175 با قطر ترتيب جنوبي و شرقي به
هاي شرقي  حداكثر ارتفاع درختان در جهت. ندمشاهده شد

حداكثر . مشاهده شدمتر  22و  23با ترتيب  شمالي به و
جهت جغرافيايي  سيلو در 81/19 حجم تك درخت معادل
 معادلمتوسط پالتها حجم حداقل  .شمالي محاسبه گرديد

حداكثر حجم  جنوبي وجهت جغرافيايي  سيلو در 43/2
جهت جغرافيايي  سيلو در 34/7 معادلمتوسط پالتها 
  ).2جدول(د ششمالي محاسبه 
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  منطقه مورد مطالعه هاي كمي درختان اوري در خالصه نتايج مشخصه -1جدول

 شكل
 زمين

جهت 
 جغرافيايي

تعداد 
 پالت

سطحازارتفاع
  دريا

 )متر(

تعداد 
 درخت

 ميانگين قطر
  برابرسينه

 )متر يسانت(

ميانگين ارتفاع
 )متر(

ميانگين حجم در 
  پالت

 )مترمكعب(

 هدامن

 5/5 9/10 2000443/75-122500 شمالي
 8/1 6/9 1700320/29-32500 جنوبي
 5/6 2/11 2300100/90-52500 شرقي
 7/3 3/8 200040/50-22300 غربي

  1/4  10  1/61 - ميانگين

 دره

 6/12 15 225002135 شمالي
 2/2 5/7 21700343 جنوبي
 8/2 8/8 22002048-42300 شرقي
 4/3 7/14 1700495-22100 غربي

  0/5  5/11  2/80 - ميانگين

 الي

 8/5 8/11 200050/73-22300 شمالي
 7/3 9/7 200025/68-12500 جنوبي
 0/10 1/14 124003106 شرقي
 - - ---0 غربي

  5/6  28/11  5/82 - ميانگين
 8/4 0/10 82200210/72 -مسطح

  
  هاي كمي درختان اوري در منطقه مورد مطالعه مشخصه -2جدول

جهت 
جغرافيايي

تعداد 
درختان

 )مترمكعب(حجم  )متر(ارتفاع )مترسانتي(قطر برابرسينه

 حداكثرحداقل
متوسط
 پالتها

 حداكثرحداقل
متوسط 
 پالتها

 حداكثر حداقل
وسط مت

 پالتها
 34/7 81/19 0028/0 60/11 0/22 80/3 8/74 255 40 51 شمالي

 43/2 24/5 0077/0 50/10 0/16 20/7 1/36 175 9/21 37 جنوبي

 86/5 25/10 0043/0 03/11 0/23 00/4 4/73 170 3/15 32 شرقي

 55/3 96/8 0140/0 40/14 5/16 00/5 6/90 115 40 8 غربي

 89/2 60/7 0550/0 70/10 5/14 50/8 0/82 125 44 8 مسطح

  
حداقل  عمق خاك در نقاط مختلف متغير است و

متر در فرم مسطح  سانتي 150تا و متر شروع  سانتي 30از
گرفته هاي مختلف  ها از عمق نمونه بنابراين .شدمشاهده 

هاي مختلف شكلبافت خاك رويشگاه اوري در . اند شده
طور  هب اسيديته آنها شني بوده و -رسي -زمين عموماً لوم

. متغير بود) منطقه مسطح( 7/7تا ) دامنه( 02/7ن يمتوسط ب
هاي مختلف زمين شكلبين مقدار كربن آلي و اسيديته در 

آهك دير اولي بين مق ،داري وجود نداشت اختالف معني
 داردداري وجود  معنيهاي مختلف اختالف شكلدر 

  ).3جدول(
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  ها در منطقه مورد مطالعه مقايسه ميانگين مختلف زمين و هايشكلهاي خاك در  مشخصه -3جدول

 زمين شكل
رس

شن)درصد( سيلت)درصد(
 )درصد(

 بافت
 كربن آلي

)درصد(
 آهك

اسيديته)درصد(
 a6/1 a1/6 a02/7 شني -رسي -لوم0/205/255/54 دامنه
 a46/1 b18/2 a16/7 شني -رسي -لوم75/315/2075/57 دره
 a73/1 b27/1 a60/7 رسي -لوم67/3033/280/41 الي

 a57/1 b75/2 a70/7 شني -رسي -لوم7/267/256/47 مسطح

  
هاي جغرافيايي  بافت خاك رويشگاه اوري در جهت

در جهت غربي  شني بوده و -رسي - شمالي و شرقي لوم
درصد كربن آلي و مقدار آهك در  .دباش ميو جنوبي لوم 

با ) درصد 1سطح  در(داري  جهت جنوبي اختالف معني

ولي اسيديته خاك در  ،ردهاي جغرافيايي دا جهت ساير
 ردداري ندا اختالف معني جغرافيايي هاي مختلف جهت

  ).4جدول(

  
  )ميانگين پالتها(جغرافيايي مختلف در منطقه رودبارك سمنان  هاي هاي كمي خاك در جهت مشخصه -4جدول

 )درصد( رس زمين شكل
سيلت

 )درصد(
 بافت )درصد( شن

 كربن آلي
 )درصد(

 آهك
 )درصد(

 اسيديته

 b57/1 b68/2 a12/7 )لوم رسي شني(6/227/53 24شمالي
 b69/1 b28/3 a12/7 )لوم رسي شني(5/245/54 21شرقي
 b95/1 b35/1 a8/7)مول(2948 23غربي
 a48/0 a3/19 a99/6)لوم(6/286/50 6/20جنوبي

  

  
  نماي درخت قطور اوري در منطقة رودبارك سمنان -3شكل
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جنگلهاي منطقه در طي سه ماه فصل خشك رطوبت 
خود را از طريق شبنم دريافت مي نمايند، اصوالً شبنم بر 

 ؛اند ريزش دارد پوشش واقع شده روي مناطقي كه زير تاج
پوشش  تاج زادآوري درختان اوري اغلب با كمك بنابراين

ها ميسر است و اوري در اين  تان و درختچهساير درخ
 Juniperus( پيرو گونه هاي پايه ناحيه با كمك

communis(  دهد تجديد حيات خود ادامه ميبه.  

  

  
  )Juniperus communis(هاي پيرو  بين پايه استقرار اوري در -4شكل

  
د و اين تاج پيرو توانايي زيادي در جذب شنبم دار

) اوري(قطرات شبنم را در اختيار نهالهاي درختان جنگلي 
خود درخت  ،پس از افزايش شاخ و برگ. دهند قرار مي

قادر است رطوبت را در فصل خشك تأمين نمايد و 
بتدريج اوري فضاي مركزي پيرو را اشغال نموده و پيرو 

وضعيت تجديد حيات . )4شكل( گيرد در حاشيه قرار مي
دهنده اين  هاي موجود را در منطقه نشان ير گونهسا اوري و

 زادآوريو  در جهت شرقياوري زادآوري  است كه
هاي  بيشتر از ساير جهت جهت شماليدر ها  تمامي گونه
  .)5شكل( باشد ميجغرافيايي 

 يها لفهؤتحليل م براساس نتايج حاصل از تجزيه و

در  )Eigenvalue(اصلي بيشترين ضريب ارزش ويژه 
دوم  هاي اول و موارد اطالعات پالتها به محور تمامي

تحليل  اختصاص يافته است، به همين دليل تجزيه و
عناصر خاك نسبت به اين دو  اطالعات موقعيت پالتها و

تحليل  نتيجه تجزيه و. مقايسه شد محور سنجيده و
درصد  46/51ها نشان داد كه  براي گروه اصلي يها لفهؤم

درصد  96/19 به محور اول وتغييرات واريانس مربوط 
در مجموع  .تغييرات واريانس مربوط به محور دوم است

در صد تغييرات واريانس مربوط به محورهاي اول  42/71
  .و دوم است
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  هاي جغرافيايي مختلف در پالتهاي مورد بررسي ها در جهت زادآوري تمامي گونه -5شكل

  
مشاهده مي شود كربنات  6شكل همانطور كه در

كربن آلي  درصد و اول شن با سمت منفي محور كلسيم و
و رس با سمت مثبت اين  pH، اسيديته )الي(سيلت  و

ثير منفي را أبيشترين ت. بيشترين همبستگي را دارند محور
ثير مثبت را كربن آلي و أآهك فعال و رس و بيشترين ت

  .اند سيلت داشته

  
  موقعيت عناصر خاك نسبت به محورهاي اول ودوم -6شكل
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 در تعيين جايگاه پالتها نسبت به محورهاي اول و
مشخص  ،باشند دوم كه معرف شرايط رويشي متفاوت مي

درة شرقي، دامنه شرقي و ( 19 و 15، 7 د كه پالتهايش
به محور اول دارند و  نزديكي بيشتري) دامنة شمالي

نيز با ) هاي دامنه جنوبي پالت( 27 و 26 ،25ي پالتها
). 7شكل (جهت منفي محور دوم همبستگي بيشتري دارند 

متراز سطح  2300مسطح با ارتفاع ( 4هاي  همچنين پالت

 18، پالت )متر 2400ال شمالي با ارتفاع ي( 5، پالت )دريا
ال شرقي با ي( 14، پالت )متر 2300مسطح با ارتفاع (

دامنه شمالي ( 16پالت  و) سطح دريا از ترم 2300ارتفاع 
با جهت مثبت محور اول ) متر از سطح دريا 2400با ارتفاع

اين  .همبستگي دارند) 7و  6شكلهاي (و با مقدار سيلت 
هاي شمالي و  طور عمده در جهت هپالتها در ارتفاع باال و ب

  .شرقي قرار دارند
  

  
  دوم ت پالتها نسبت به محورهاي اول وموقعي -7 شكل

  
متر از سطح  2325دره شرقي با ارتفاع ( 6پالت 

متر از سطح  2460دره شمالي با ارتفاع ( 1، پالت )دريا
متر از سطح  2336دامنه شمالي با ارتفاع ( 10، پالت )دريا
متر از  2355منطقة مسطح با ارتفاع ( 12، پالت )دريا

محور دوم و با اسيديته خاك در جهت منفي ) سطح دريا
متر  2300تمامي اين پالتها بيش از  .همبستگي دارند

 .ارتفاع دارند

متر از  2500دامنة شمالي با ارتفاع ( 24پالتهاي 
متر از  2400 دامنه شرقي با ارتفاع( 28، پالت )سطح دريا
متر از  2300دامنه شرقي با ارتفاع ( 30، پالت )سطح دريا
ز متر ا 2200دامنه شرقي با ارتفاع ( 33، پالت )سطح دريا

متر از  1800با ارتفاع  دره غربي( 34و پالت ) سطح دريا
با جهت منفي محور دوم و مقدار آهك ) سطح دريا

خاك تمامي اين پالتها  ).7 و 6شكلهاي ( همبستگي دارند
  .باشد درصد مي 4داراي آهك بيش از 

  
  بحث

ي گذشته ها در دهه مطالعهجنگلهاي منطقه مورد 
مورد  جهت تهيه ذغال و چوب سوخت قطع و شدت به

اند كه در شهرهاي جنوبي منطقه  قرار گرفته برداري بهره
. شده است شامل گرمسار، سمنان و دامغان استفاده مي

نگلها به مراتع مشجر ج همچنين با قطع درختان منطقه،
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مين خوراك دام رواج أت برايزني نيز  تبديل شده و كت
 .ستداشته ا

با توجه به شرايط توپوگرافي البرز، اغلب مناطق 
برگ موجود در استان سمنان در جهت  جنگلي پهن

هاي  اند و جهت جغرافيايي رو به شمال واقع شده
جغرافيايي شرقي و غربي بر روي همان جهت عمومي 

شيب جنوبي حضور درختان اوري  در. شمالي وجود دارند
فيايي شمالي بيشترين جهت جغرا .گردد مشاهده مي تركم

يعني در نواحي  .حضور و حجم درختان اوري را دارد
سيلو،  43/2) متوسط پالتها( جنوبي حجم درختان سرپا 

سيلو  55/3و غربي  سيلو 86/5سيلو، شرقي  34/7شمالي 
در منطقه مورد مطالعه درختان اوري  .دهد را نشان مي

ميانگين قطر داراي ترتيب  ها به و درهموجود در روي يالها 
اين . و ارتفاع بيشتري نسبت به ساير شكلهاي زمين هستند

بر روي  Ebrahimi (2011)نتايج مشابه نتايج مطالعه 
نتايج  تا حدودي متفاوت بااوري در منطقه الويج نور و 

در خلخال است كه  Rostamikia (2010)مطالعات 
ا گزارش نموده كمترين قطر و ارتفاع درختان اوري در ياله

بيشترين  .گيري شده است ها اندازه و بيشترين آنها در دره
ها  در درهنيز قطر و ارتفاع درختان اوري در ارسباران 

 ).Abbaslo, 2001(گزارش شده است 

هاي اوري عموماً متعادل  بافت خاك رويشگاه
هاي غربي  يالها و جهت و در بوده )شني -رسي -يلوم(

و كمي باالتر از حد  قليايي طقهخاك من. رسي است -لوم
هاي مختلف اختالف  جهت دراسيديته خاك  .متعادل است

صد كربن آلي در جهت جنوبي در .داري ندارد معني
 با ساير) درصد 5سطح  در(داري  اختالف معني) 48/0(

 ، جهت شرقي57/1جهت شمالي (هاي جغرافيايي  جهت
است كه  ه اين دليلاين ب. دارد) 95/1و جهت غربي  69/1

در نتيجه از  و كمتراز رطوبت و مه و شبنم  هت جنوبيج
برخوردار مواد آلي كمتري  و تر ايينپبيوماس  وتوليد 
از نظر خاك و هاي جنوبي  تر بودن جهت ضعيف .است

و از طرفي دريافت نور و دماي  كمبود شبنم و رطوبت
اين بيشتر باعث شده كه تعداد، قطر و ارتفاع درختان در 

هاي  خاك رويشگاه .ها باشد ساير جهتكمتر از   جهت
كم عمق با بافت بيشتر لومي ) الويج(اوري در منطقه نور 

گزارش شده است  3/6تا  8/5شني و اسيديته  -و لومي
)Ebrahimi, 2011(در حالي كه در خلخال، بافت  ؛

لومي تا لومي و اسيديته  -هاي اوري رسي خاك رويشگاه
و در  )Rostamikia, 2009(است  2/7تا  7/5بين 

اي جنگلي با  ارسباران خاك گسترشگاه اوري از نوع قهوه
باشد  مي 9/7تا  2/5شني و اسيديته بين  -بافت لومي

)Abbaslo, 2001(. 

طور كلي  هدهد كه ب هاي اصلي نشان مي تجزيه مؤلفه
مانند (خشك  عمق و پالتهايي كه در نقاطي با خاكهاي كم

موجود در خاك ) الي(ن سيلت اند با ميزا قرار گرفته) يالها
هاي  كه در رويشگاه در حالي ،دهند ارتباط نشان مي

) هاي شمالي ها و دامنه دره(مرطوب و خاكهاي غني 
. شود ارتباط بيشتري با اسيديته خاك ديده مي

خشكتر هستند با  هاي شرقي و غربي كه گرمتر و رويشگاه
به  شايد. دهند ميزان آهك ارتباط بيشتري را نشان مي

ها  كه درختان اوري واقع شده در دره همين دليل باشد
حاصلخيزتر بودن خاك، تغذية آبي بهتر و رقابت  دليل به

نتايج اين مطالعه با . نوري داراي ارتفاع بيشتري هستند
 Rostamikia و Abbaslo (2001)نتايج مطالعات 

بر  Gorji-Bahry (1988)بر روي اوري و  (2009)
بر روي  Sagheb-Talebi (1999)روي بلندمازو و 
 .پلت مشابهت دارد
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بررسي  )اوري( بيشترين تعداد درختان بلوط سياه
شده در ارسباران از نظر وضعيت ساختار ارتفاعي در 

اوري  نيزمورد مطالعه منطقه  در .موقعيت چيره قرار دارند
صورت  به از سطح دريامتري  2500تا  2000از ارتفاع 

سهم درختان چيره كه ارتفاع  .شوند غالب ظاهر مي
ها بيشتر و  در دره ،بلندتري نسبت به ساير درختان دارند

علت  درختان مستقر در يالها به. در يالها كمتر است
تر  عموماً كوتاه دريافت نور كافي رقابت ارتفاعي نداشته و

 ,Abbaslo(گيرند  ه و در وضعيت زبون قرار ميبود

گرچه نور و درجه ان در منطقه رودبارك سمنا .)2001
ولي رطوبت و  ،نوبي بيشتر استحرارت در جهت ج

تعيين  اوري رشد براي ،وجود آب در طي فصل خشك
شرقي و  ،گير شمالي نواحي مه بنابراين باشد؛ ميتر  كننده

 همچنين غربي در طي فصل خشك باعث افزايش رشد و
 .شوند مينسبت به جهت جنوبي  اوري زادآوري افزايش 

ت انجام شده بر روي بلوطهاي شمال غرب مطالعا
و  Abbaslo (2001)توسط ) منطقة ارسباران(كشور 

نشان  Rostamikia (2009)منطقه خلخال توسط 
هاي  ميدهند كه اوري با توجه به سرشت خود كه ازگونه

شود در ارتفاعات باال  سرمادوست و نورپسند محسوب مي
هاي شكلي و جغرافياي هاي گسترش يافته و در تمام جهت

حضور . دهد تيپ تشكيل ميصورت توده  هرويشگاهي ب
بستگي وازمين و جهت جغرافيايي  شكلاين گونه به 

جغرافيايي  هاي تدهد و در تمامي جه خاصي نشان نمي

 اما ،هاي شمالي بيشتر طور كلي در دامنه هب. شود يافت مي
از نظر ارتفاع از سطح دريا داراي محدوديت گسترش 

ب غلاچاي ارسباران  در منطقه ستن طوري كه به ؛باشد مي
متر از  1900خلخال باالتر از  در و متر 1600باالتر از 

 Ebrahimi (2011)مطالعه . يابد سطح دريا گسترش مي
مازندران نشان داد كه اوري از ) الويج(در منطقه نور 

متر باالتر از سطح دريا گسترش  2300تا  1800ارتفاع 
غربي و  ها، در جهت جنوب وي دامنهداشته و بيشتر ر

قطورترين  .درصد گسترش دارد 50تا  25شيبهاي بين 
متر گزارش  سانتي 160درخت اوري در اين منطقه با قطر 

مطالعات انجام شده در منطقة شمال سمنان . شده است
هاي اوري از ارتفاع  ظهور اولين پايه دهد كه نشان مي

 هصورت گون متري به 2000متري است و تا ارتفاع  1750
صورت  همتري ب 2500تا  2000همراه يا غير اصلي و از 

 هاي تدر تمامي جهاين گونه  .دشو غالب ظاهر مي هگون
هاي  طور كلي در دامنه هب شود و جغرافيايي يافت مي

ودي سرپاي باالتري برخوردار شمالي بيشتر و از موج
با  هاي كمي اوري مشخصهبا توجه به مقايسه  .است

، خلخال )Abbaslo, 2001(ارسباران 
)(Rostamikia, 2009 نور  و)Ebrahimi, 2011( ،

بهترين يكي از رودبارك سمنان در مورد بررسي منطقه 
كه  طوري هب ،باشد اين درخت در ايران مي هاي رويشگاه

در  سيلو 19حجم  و متر سانتي 255اي از آن به قطر  پايه
  .تگزارش نشده اس ديگري هيچ رويشگاه
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Abstract 

Quercus macranthera is a dominant tree species of high elevation parts of north  forests of 
Iran (Caspian region). It is distributed at high elevation area of Semnan and Shahrood cities of 
Semnan province at two types: 1. Scattered between 1700 and 2000 m. a.s.l. and 2. dense as 
dominant species between 2000 and 2500 m. a.s.l. and often on north aspects. In onder to study 
the silvicultural characteristics and site demands of this species, 42 sample plots were laid out 
on different land forms and geographical aspects, which In 34 plots, soil properties, including 
texture (clay, sand and loam), organic carbon, lime and acidity were studied. The results showed 
that pH varied between 5.2 and 8.1 and soil texture was almost sandy clay loam in all land 
forms, with an exception of clay loam on ridges. soil texture on north and east aspects was 
sandy clay loam, whereas on south and west aspects was loamy. Organic carbon percentage at 
three humid aspects (north, east and west) was 1.57, 1.69 and 1.95 %, respectively, whreas at 
south aspect was 0.48 % and significantly different from the other three aspects (p< 0.05). The 
maximum and minimum percentage of lime was 20 and 0.9 at south and west aspects, 
respectively with significant difference (p<0.01). The absolute maximum total height and 
diameter belonged to oak trees at flat land and north aspect, respectively. The greatest height 
and volume belonged to oak trees at 2200 to 2500 m. a.s.l. The absolute maximum volume 
belonged to an indivual oak tree (19.81 m3) on north slope. The maximum regeneration of oak 
trees was found at east aspect. Most of the forest species had the highest natural regeneration on 
north slopes. 
 
Keywords: Diameter, height, volume, soil, aspect, elevation 
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