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تاريخ دريافت88/2/25 :

تاريخ پذيزش88/5/2 :

چكيدٌ
جٌگل ّبی شبخِصاد ثلَط ايشاًي ،گسششُ ٍسيعي اص جٌگل ّبی ًبحيِی سٍيشي صاگشس هيبًي سا ثِ خَد اخشظبص دادُاًدذ ًردش ثدِ
ايٌکِ گًَِی ثلَط ايشاًي دس عيف ٍسيعي اص ش شايظ هخشلف سٍيشگبّي ٍ اقليوي ايي هٌبعق هشبّذُ هيگشدد ،گوبى هيشَد کِ دس يد
عشع جغشافيبيي هحذٍد ،سٍيشگبُ ،سبثيش قبثل هالحرِای دس هيضاى سٍيش قغشی ايي گًَِ داششِ ثبشذ دس ايي ثشسسي ،جْز سعيديي سدبثيش
سٍيشگبُ دس سٍيش قغشی ايي دسخشبى ،سِ سٍيشگبُ عوذُ دس هٌبعق ک َّذبيِ ای (اٍل) ،دششي (دٍم) ٍ سذِ هبَّسی (سَم) اًشخبة شدذُ ٍ
دس ّش سٍيشگبُ ثِ طَسر سظبدفي  35جسز گشٍُ اًشخبة گشديذ اص هيبى دبيِ ّبی هشعذد ّش جسز گشٍُ ًيض ي

دبيِ ثِ طَسر سظدبدفي

اًشخبة ٍ اص آى ًوًَِ ای (ديس ) سْيِ شذ ٍ دس آصهبيشگبُ ثب اسشفبدُ اص لَح ٍ کَليس هَسد ثشسسي قشاس گشفز ًشبيج ثشسسيّب ًشبى هدي-
دّذ کِ هيبًگيي هقذاس سٍيش قغشی ثِ سشسيت شوبسُ سٍيشگبُ افضايش هييبثذ ثِ ّويي جْز آصهَى هقبيسِی هيبًگيي ّب ثدِ سٍ

آًدَا

اًجبم شذ کِ ًشيجِی آصهَى کبهال هعٌيداس ثَد ( )P=0/005آصهَى ًبدبساهششی کشٍسکبل ٍاليس ًيض ًشبيج فدَ سا سبييدذ کدشد ّونٌديي
هقبيسِ ی دسطذ سٍيش قغشی دس سِ دشيَد دٌج سبلِ اص آخشيي سٍيش ّب ،ثِ عَس هجضا ،ثيي ّش سدِ سٍيشدگبُ اًجدبم ددزيشفز ،کدِ ًشدبيج
آصهَى ّب ّيچ گًَِ اخشالف هعٌي داسی سا ًشبى ًذاد
ياصٌ َاي کليدي :ثلَط ايشاًي ،شبخِ صاد ،صاگشس هيبًي ،سٍيش قغشی ،سٍيشگبُ

 -1اسشبديبس ٍ عضَ ّيئز علوي گشٍُ جٌگلذاسی ،داًشگبُ لشسشبى (ًَيسٌذُ هسئَل)
 -2اسشبديبس ٍ عضَ ّيئز علوي گشٍُ جٌگلذاسی ،داًشگبُ هبصًذساى
 -3اسشبديبس ٍ عضَ ّيئز علوي گشٍُ جٌگلذاسی ،داًشگبُ ثْجْبى
 -4داًشجَی دکششی جٌگلذاسی ،داًشگبُ هبصًذساى
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مقدمٍ
جٌگل ّبی صاگشس ثِ عٌَاى دٌْدبٍسسشيي عشطدِ جٌگلدي

شعبعي ايي دسخشدبى سا (عدي دُ سدبل آخدش)  2/65سدبًشيوشش،

ايشاى ،ثدب هسدبحشي دس حدذٍد  5هيليدَى ّکشدبس ،عدي سدبليبى

هيبًگيي سٍيش قغشی ثدب دَسدز سا  5/6هيلدي هشدش دس سدبل ٍ

گزششِ هَسد سخشيت ٍسعشع فشاٍاًي قشاس گشفشِ اسز؛ ثِ عَسی

هيبًگيي سٍيش قغشی ثذٍى دَسز سا  5/3هيلدي هشدش دس سدبل

کِ سغح ايي جٌگلّب اص هسبحشي دس حذٍد  10هيليَى ّکشدبس

ثشآٍسد کشدًذ ( )5بضٌفشی ٍ ّوکبساى ( ،)1383ثب ثشداشز 34

دس گزششِّبی ًِ چٌذاى دٍس ،ثدب سديشی ًضٍلدي ثدِ کوشدش اص 5

جفز ًوًَِ سٍيشي ٍ  11ديس

اص دسخشدبى ٍیٍل دس هٌغقدِ

هيليَى ّکشبس (دس حبل حبضش) سقليل يبفشدِ اسدز گًَدِ ببلدت

َّاسُ خَل صاگشس شوبلي هيضاى سٍيش جبسی سدبليبًِ قغدش سا

جٌگل ّبی صاگشس کِ هعشف ايي جٌگل ّب ًيض هي ثبشذ ثلدَط

دس ايي دسخشبى  3/5هيلي هشش دس سبل ٍ خغدبی ًسدجي ًوًَدِ

ايشاًي 1اسز کِ ثب ٍاسيشِ ّدبی هخشلدف دس سدغح ايدي گسدششُ

ثشداسی سا دس سدغح اعويٌدبى  95دسطدذ  10/7دسطدذ ثدشآٍسد

دددشاکٌش داسد ( )1اهددشٍصُ ثددِ علددز افددضايش عالقددِ هددشدم دس

کشدًذ ( )2آدِم ٍ ّوکبساى( ،)2008ثِ ثشسسي هدذلّدبی سشدذ

اسشفبدُ اص هحظَالر اطلي ٍ فشعي ايي گًَِ جٌگلّب ،ثشقدشاسی

قغشی دسخشبى شدبخِ صاد  Quercus pyrenaica Willdدس

ي

ًربم هذيشيز دبيذاس دس ايي هٌبعق اهشی ضدشٍسی ثدِ ًردش

هٌغقِ شوبل بشثي اسذبًيب دشداخشٌذ ()6

هي سسذ دس اخشيبس داششي اعالعبر جبهع دس صهيٌِ سشذ ،سَليذ،

ثب سَجِ ثِ هغبلت فَ ٍ اّويز دسخشبى ثلَط ايشاًي

افضايش قغش ٍ الگَّبی سشذ دسخشبى ايي جٌگلْب هب سا دس صهيٌِ

دس جٌگل ّبی صاگشس دس ايي دژٍّش ثِ ثشسسي سبثيش سٍيشگبُ

اداسُ طحيح ٍ ثْشُ ثشداسی هٌبست ايدي هٌدبثع ثدب اسص  ،يدبسی

دس هيضاى سٍيش قغشی دسخشبى شبخِ صاد ثلَط ايشاًي دس جٌگل

هيکٌذ ()2

ّبی هحذٍدُی شْشسشبى خشم آثبد دشداخشِ شذُ اسز

ًويشاًيددبى( ،)1357ثددب اًددذاصُ گيددشی سٍيددش  105اطددلِ
دسخز سا  ،ضوي ثشآٍسد ساثغدِ قغدش ثشاثدش سديٌِ ثدب سدي دس
دسخشبى سا

ثخش دبسن ،سي ثْشُثدشداسی دسخشدبى سا

سا دس

جٌگل ّبی دبييي ثٌذ شوبل کشَس سعييي ًوَد ( )3هيشثبديي ٍ
ّوکبساى ( ،)1380ثب ثشداشز  8قغعِ ًوًَِ ي
عجقِ اسسفبعي اص جٌگل ّبی سا

ّکشدبسی دس 8

اسدشبى گديالى ٍ ثشداشدز 5

ًوًَِ سٍيشي اص  5دسخز دس ّش عجقِ قغشی ،سٍيدش قغدشی ٍ

مًاد ي ريش َا
مىطقٍ مًرد مطالعٍ
ثِ هٌرَس اًجبم ايي دژٍّش سِ سٍيشگبُ هجضا دس اعدشاف
شْشسشبى خشم آثبد دس ششايظ دششي ،سذِهبَّسی ٍ کَّذبيدِای
اًشخبة گشديذ کِ هشخظبر ايدي سٍيشدگبُ ّدب ثدِ سفکيد

دس

قسوز ريل ثيبى شذُ اسز:

حلقدِ-

مىطقٍ ضًراب (رييطگاٌ دضتی) :هٌغقِ شدَساة دس

ّبی سٍيشي ٍ اًذاصُ گيشی سٍيش دس  10سبل آخش اًجدبم شدذُ

کيلَهشش  17جدبدُ خدشم آثدبد ثدِ اّدَاص فبطدلِ ٍ دس هَقعيدز

اسز ( )4جْبًجبصی ( ،)1378حذاقل ٍ حدذاکرش هيدضاى سٍيدش

جغشافيبيي  23دسجِ ٍ  25دقيقِ ٍ سب  33دسجدِ ٍ  25دقيقدِ ٍ

قغشی گًَِ ًبسٍى دس سبل سا دس هٌغقِ سٌگ ًَّي اسشبى چْدبس

عشع شوبلي ٍ  48دسجِ ٍ  11دقيقِ سب  48دسجِ ٍ  13دقيقِ

هحبل ٍ ثخشيبسی ثِ سشسيت  3/4 ٍ 1/5هيلي هشش ٍ هيدبًگيي آى

عَل ششقي قشاس داسد ايي هٌغقِ فبقذ ًبّوَاسيْبی شذيذ ثَدُ

سا  2/1هيلي هشش سعييي ًوَد ( )1جْبًجبصی ٍ ّوکبساى(،)1380

ٍ اسسفبع هشَسظ آى ثشاثش  1169هشش هيثبشذ ثبسًدذگي آى 491

ثشای ثشسسي هيضاى سٍيش قغشی دسخشبى داًِ صاد ثلدَط ايشاًدي

هيلي هشش ثَدُ ٍ خدب

ّدبی هٌغقدِ اص سيدخ ّدبی ساًدذصيي ،

دس اسشبى چْبس هحدبل ثخشيدبسی ،سعدذاد ً 45وًَدِ سٍيشدي ثدب

ايٌسذشيسَلّب ٍ خب ّبی سٍدخبًِای (دسکٌبس سٍدخبًِ خدشم

اسشفبدُ اص هشِ سبل سدٌج ثشداشدز کشدًدذ ٍ هيدبًگيي سٍيدش

آثبد) هيثبشذ سوبهي جٌگل ّبی ايي هٌغقدِ ثدِ عٌدَاى ددبس

حجوي آًْب سا ثشآٍسد کشدًذ ايي ثشسسي کِ ثب شدوبس

- Quercus persica

1

2

- Alluvial soil

2

تاثيز عًامل محيطی بز محصًل دَی درختان بلًط ....
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جٌگلي شَساة ًبهيذُ هيشدًَذ هسدبحز کدل جٌگلْدبی ايدي

ً 35وًَِ (جوعبً ً 105وًَِ) ثغَس کبهال" سظبدفي

هٌغقِ حذٍد ّ 571کشبس اسز سيدخ ببلدت جٌگدل ّدبی ايدي

اًشخبة گشديذ ،کِ دس اص حزف ًوًَِ ّبی ًبهٌبست

هٌغقِ ثلَط ايشاًي ثَدُ ٍ سٌَع گًَدِّدبی چدَثي دس آى ثسديبس

(داسای دَسيذگي هشکضی ٍ يب ثشٍى هشکضی ٍ عذم سقبسى

ًبچيض اسز

شذيذ) حذٍد ً 88وًَِ سبلن هَسد سجضيِ ٍ سحليل

مىطقٍ قلعٍ گل (رييطگگاٌ تهگٍمگاًَري) :هٌغقدِ

آهبسی قشاس گشفز جْز اجشای عوليبر ًوًَِ ثشداسی

قلعِگل دس فبطلِ  26کيلَهششی جٌَة شْشسشبى خدشمآثدبد دس

اثشذا دس ّش هٌغقِ ي

سَدُ جٌگلي هٌبست اًشخبة

هحذٍدُ ی جغشافيبيي  33دسجِ ٍ  19دقيقِ سب  33دسجدِ ٍ 17

گشديذُ ٍ هحل ٍ هحذٍدُ آى دس ًقشِ هشخض گشديذ

دقيقِ عشعشوبلي ٍ  48دسجِ ٍ  22دقيقِ سدب  48دسجدِ ٍ 25

سذس اقذام ثِ سعييي هشاکض ًوًَِثشداسی ثِ سٍ

کبهال"

دقيقِ عَل ششقي قشاس گشفشدِ اسدز شدکل عودذُ سَددَگشافي

سظبدفي دس ًقشِ ّش کذام اص هٌبعق شذ دس هشحلِ ثعذ

هٌغقِ ثِ طَسر سذِهبَّسی ثدَدُ ٍ شديت جٌگلْدبی هٌغقدِ

هخشظبر ّش ي

اص ًقبط ًوًَِثشداسی اص ًقشِ هٌغقِ

هشغيش ٍ اص  %4دسطذ سب ثيش اص  %100هيسسذ اسسفبع هشَسدظ

اسشخشاج شذُ ٍ ثَسيلِ دسشگبُ  GPSدس هٌغقِ

سبليبًِ هٌغقِ

اص ًقبط هشخض شذُ دس

هٌغقِ دس حذٍد  2100هشش ثَدُ ٍ هشَسظ ثبس

هشخض شذ دس ّش ي

 709هيلي هشش اسز خبکْبی هٌغقِی قلعِگل دس سدُ خبکْبی

عجيعزً ،ضديکششيي جسز گشٍُ ثِ عٌَاى ًوًَِ اًشخبة

ايٌسذشيسَل ٍ آًشيسَل ٍ سب حذٍدی ٍسسيسَل قشاس هيگيدشد

ٍ اص هيبى دبيِّبی جسز سشکيل دٌّذُ آى ي

دبيِ

گًَِ ثلَط ايشاًي سيخ ببلت هٌغقِ سا سشکيل دادُ ٍ گًَدِّدبی

ثظَسر سظبدفي ثشگضيذُ شذ ٍ اص هحل اسسفبع ثشاثش سيٌِ

ثقيِی عٌبطش دسخشدي سا شدبهل

سْيِ گشديذ (شکل  )1دس

کيکن ،گالثي ٍحشي ٍ صالضال

دبيِ هزکَس ي
هشحلِ ثعذ ديس

هيشًَذ

عذد ديس

ّبی سْيِ شذُ ،دس آصهبيشگبُ طيقل

مىطقٍ کاکارضا (رييطگاٌ کًَهايٍاي) :جٌگدل ّدبی

دادُ شذ ٍ ثب اسشفبدُ اص لَح ٍ کَليس ،عَاهلي اص قجيل

کبکبسضب دس  45کيلَهششی شوبل شدشقي شْشسدشبى خدشم آثدبد

سي ،قغش ،سغح هقغع ثشاثش سيٌِ ٍ سٍيشْبی جبسی

ٍاقع شذُ ٍ ثيي عَل جغشافيبيي  15دسجِ ٍ  48دقيقِ ٍ عشع

قغش (دس دشيَدّبی  5سبلِ) ثِ عَس دقيق ٍ ثِ سفکي

جغشافيبيي  52دسجِ ٍ  33دقيقِ قشاس گشفشِ اسز جٌگل ّدبی

سٍيشگبُ اًذاصُگيشی شذ

ايي هٌغقِ حبلز کَّذبيِای داششِ ٍحذاکرش اسسفبع آًْب اص سغح
دسيب  2800هشش ،حدذاقل  1600هشدش ٍ اسسفدبع هشَسدظ هٌغقدِ
 1900هشش هيثبشذ هشَسظ ثبسًدذگي هٌغقدِ  482هيلدي هشدش
اسز جٌس خب

جٌگل ّبی هٌغقِ اص اًدَاع ليشَسدل آّکدي

ثَدُ ٍ دس ثعضي قسوشْب خبکْبی قَُْای ٍ خب

سفيذ هشبّذُ

هيگشدد دَشش دسخشدي جٌگدل ّدبی هٌغقدِ سا اًدَاع ثلدَط
سشکيل هي دّذ کِ سيخ ببلت آى ّدب سا ثلدَط ايشاًدي سشدکيل
هيدّذ دسخشبًي اصقجيل ثٌِ ،صالضال  ،شَي ،کيکنٍ ،ى ،سيبُسلدَ
ٍ دٌج اًگششي ًيض دس ايي هٌغقِ هشبّذُ هيشًَذ
 دس ايي سحقيق ثشای دسز يبثي ثِ سعذاد کبفي اص ًوًَِ
ّب ٍ ثشای ايي کِ ثشَاى ًوًَِ ّب سا ثِ عٌَاى ًوبيٌذُ
هٌبسجي اص جبهعِ آهبسی داًسز اص ّش سٍيشگبُ حذٍدد
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ضكل  -1ومًوٍَايی اس ديسک َاي تُيٍ ضدٌ
وتايج ي بحث
ثِ هٌرَس ثشسسي ٍجَد اخشالف ٍ يدب عدذم اخدشالف ثديي
سٍيشگبُ ّب دس هَسد قغش ،اثشذا آصهَى دبساهششی آًدَا( 1دس هدَسد
قغش ثذٍى دَسز) اًجدبم شدذ کدِ ًشيجدِ ثدشای ّديچ کدذام اص
سٍيشگبُ ّب هعٌي داس ًشذ اص آًجدب کدِ دس قلعدِگدل ،ثدِ علدز
ًبّوسبلي دبيِّب ،سسز دشٍثيزً ،شهدبل ثدَدى دادُ ّدب سا ثغدَس
ضعيفي سبييذ هديکدشد ،اص آصهدَى ّدبی ًبددبساهششی کشٍسدکبل
ٍاليس ٍ 2هيبًِ هذً 3يض ثشای ثشسسي اخشالف ثيي سٍيشگبُ ّب دس
هَسد سغييش قغش اسشفبدُ شذ کِ ًشبيج ّش دٍ آصهَى ًشبى دٌّذُ
عذم اخشالف ثيي سٍيشگبُ ّبسز؛ ضوي آًکِ آصهَى هيبًدِ هدذ
ايي هسئلِ سا ثِ طَسر قدَيششی سبييدذ کدشد ّونٌديي ًشدبيج
سسز دشٍثيزً ،شهبل ثَدى سلفيق دادُّبی هشثَط ثِ قغش ثدذٍى
دَسدددز دس ّودددِ سٍيشدددگبُ ّدددب سا سبييدددذکشد (ًودددَداس )1

1 ANOVA
2 Kruskal-Walis
3 Mood Median Test

سًسىی ي َمكاران
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ومًدار  -1ومًدار فزاياوی تعداد در طبقات متًسط قطز بدين پًست َمزاٌ با مىحىی بزاسش وزمال
هقبيسِ هيبًگيي هقذاس سٍيش هشَسظ سبليبًِ ثذٍى

افضايش هييبثذ ّونٌيي ًشبيج آصهَى ّبی عٌَاى شذُ ًشبى

آًَا اًجبم شذ کِ ًشيجِ آصهَى

داد کِ دسطذ سغييشار هشَسظ سٍيش قغشی دس سِ دشيَد 5

کبهال هعٌيداس ثَد ( )P value = 0/005آصهَى ًبدبساهششی

سبلِ آخش دس سوبهي سٍيشگبُ ّب هشبثِ اسز آهبس سَطيفي

کشٍسکبل ٍاليس ًيض ًشبيج آصهَى فَ سا سبييذ کشد هقبيسِ

هشثَط ثِ سٍيش قغشی دس سِ سٍيشگبُ ٍ سلفيق دادُّبی ّوِ

هيبًگيي ّب ًشبى هيدّذ کِ ايي هقذاس ثِ سشسيت اص سٍيشگبُ

سٍيشگبُ ّب دس جذٍل 1هَجَد هيثبشذ

دَسز دس سِ سٍيشگبُ ثِ سٍ

کَّذبيِای ثِ سٍيشگبُ دششي ٍ سذِهبَّسی ثِ عَس هعٌي داسی

124
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جديل  -1آمار تًصيفی اطالعات رييطگاٌ َا در مًرد رييص قطزي (ياحدَا بٍ ميلی متز است)

رييص متًسط سالياوٍ با پًست

وام رييطگاٌ
َمٍ رييطگاٌ

88

24/5114

55/585

63/875

2/455

2/819

1/10

5/70

تعداد ديسک بزداضت ضدٌ

مياوگيه تعداد ديايز سالياوٍ در ديسک َا

مياوگيه قطز بدين پًست

کبکبسضب

32

25/1250

50/094

57/062

2/0852

2/3741

1/10

4/25

مياوگيه قطز با پًست

قلعِ گل

28

21/3571

65/946

77/375

2/962

3/402

1/46

4/22

رييص متًسط سالياوٍ بدين پًست

حداقل رييص متًسط سالياوٍ بدين پًست

حد اکثز رييص متًسط سالياوٍ بدين پًست

شَساة

28

26/9643

60/071

69/589

2/37

2/7454

1/47

5/70

َا

حبکي اص سبثيش صيبد ثبسًذگي ثش عولکشد سٍيشي ايي گًَِ دس ايي

هقبيسِ هشَسظ هيضاى ثبسًذگي سبليبًِ ثب هيضاى

سٍيشگبُ ّب هيثبشذ (ًوَداس )2

سٍيش قغشی ًوًَِّبی ثشداشز شذُ اص ّش کذام اص سٍيشگبُ ّب

بارندگي (دسيمتر)
رويش قطري با پوست (ميليمتر)

8
7
6
5
4
3
2
1

رويشگاه
قلعه گل

شوراب

كاكارضا

0

ومًدار  -2مقايسٍ متًسط بارودگی سالياوٍ با متًسط ميشان رييص قطزي در رييطگاٌ َاي مًرد مطالعٍ
گًَدِ ًسدجشب کدن ًيدبص ،ثدب دسجدِ

گًَِ سَاًسشِ اسز ٍسيع سدشيي گسشششدگبُ سا دس ثديي سوددبهي

گًَِ ثلَط ايشاًدي يد

ثشدثبسی ثبال ٍ قذسر جسزدّي صيبد اسز؛ ثِ ّويي علدز ايدي

گًَِّبی چَثي کشَس ثِ خَد اخشظبص دّذ ثِ عَسی کِ عوذُ
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گسشششگبُ ّبی ثلَط دس هٌغقِ صاگشس سا دس ثدش گشفشدِ اسدز

 5/6هيلي هشش (ثب دَسز) ثشآٍسد شذُ اسز الجشِ جذا اص ششايظ

ايي گًَِ دس ايي هٌغقِ ٍاثسدشگي صيدبدی ثدِ

سٍيشگبّي هٌبستسش اسشبى چْبس هحبل ٍ ثخشيدبسی (هخظَطدبً

ًَع سٍيشگبُ ًذاسد آصهَى ّبی هخشلف آهبسی اًجبم شذُ دس ايي

ثبسًذگي ثيششش) ،اًذاصُگيشی سٍيدش ،فقدظ ثدشای يد

دٍسُ دُ

سحقيق ًيض ًشبى داد کِ دس سِ سٍيشگبُ هَسد هغبلعدِ اخدشالف

سبلِ ًيض دس ثبال شذى عذد هيضاى سٍيش هشَسظ سبثيش گزاس ثَدُ

هعٌيداسی دس هَسد قغش هشبّذُ ًويگدشدد اهدب ًشدبيج آصهدَى

اسز چَچبًکي ( )1997ثشای اًذاصُ گيدشی قغدش ،قغدش يقدِ سا

ّبی آهبسی ًشبى داد کِ ششايظ ّش سٍيشگبُ سبثيش هعٌيداسی دس

ثشای جٌگل ّبيي کِ اسسفبع سبج دسخشبى آى دبييي اسز سدشجيح

هيضاى سٍيش قغشی دس ّش سٍيشگبُ داسد ،ثِ عَسی کِ دس هيضاى

هي دّذ ( )7دس جسز گشٍُ ّبی جَاىّ ،وبًٌذ دسخشبى دبس

سٍيش قغشی ثذٍىدَسز ثِ سشسيت اص سٍيشدگبُ کَّذبيدِای ثدِ

شَساة ،ثِ علز ٍجَد شدبخِّدبی صيدبد دس هحدل اسسفدبع ثشاثدش

دششي ٍ سذِ هبَّسی افضايش هيبثذ دس سٍيشگبُ سذِهدبَّسی ثدِ

سيًٌِ ،يبص ثِ دبييي آٍسدى اسسفبع ًوًَدِ گيدشی اص اسسفدبع ثشاثدش

علز ششايظ هٌبست سٍيشگبُ ٍ ،اص ّوِ هْوشش ثبسًذگي ،شدشايظ

سيٌِ ثِ اسسفبعبر دبيييسدش اص آى ثدِ هشدبّذُ گشديدذ الجشدِ دس

سٍيشي هٌبسجششی ثشای دسخشبى ايجبد شذُ ٍ ايي اهش دس هيدضاى

دسخشبى شبخِ صاد ثِ علز خوش هشبّذُ شذُ دس قسوز ّدبی

سٍيش قغشی ايي دبيِ ّب سبثيش کبهالً هعٌيداسی سا اص خَد ًشبى

دبييي دسخز ٍ ّونٌيي دَسيذُ ثَدى دسٍى چدَة ابلدت ايدي

دادُ اسز جسزگشٍُ ّبی هَجَد دس سٍيشدگبُ ّدبی دشدشي ٍ

دبيِّب دس هحل يقِ ،اسشفبدُ اص ايي قسوز جْدز ًوًَدِگيدشی

کَّذبيِ ای داسای ششايظ سٍيشگبّي (هيدضاى ثبسًدذگي) ٍ سدٌي

سَطيِ ًويشَد دس کل هيشَاى عٌَاى کدشد کدِ اگدش چدِ گًَدِ

ًضديکششی ثَدُ ٍ جسز گشٍُ ّبی هَجَد دس ّش دٍ هٌغقدِ ثدِ

ثلَط ايشاًي ثِ عٌَاى ي

گًَِ کن ًيبص سَاًسشِ اسز دس هٌدبعق

علز قغع دس دٍسُّبی ثشداشدز کَسدبُ هدذر ،سقشيجدب ّوسدبل

ٍسيعي اص جٌگل ّبی صاگشس خَد سا گسشش

ّسشٌذ اهب دس سٍيشدگبُ دشدشي ،ثدِ علدز شدشايظ سٍيشدگبّي

سٍيش قغشی ٍ ثِ سجع هيضاى سٍيش حجوي ايي گًَِ ،حشدي دس

هٌبسجشش ،هيضاى سٍيش قغدشی ،ثيشدشش اص سٍيشدگبُ کَّذبيدِای

ي

عشع جغشافيبی هحذٍدٍ ،اثسدشگي هعٌديداسی ثدِ عَاهدل

هيثبشذ الجشِ سبثيش هسشقين هشَسظ ثبسًذگي سبليبًِ هٌغقِ دس

سٍيشگبّي داسد

ثٌبثشايي گسشش

دّذ ٍلي هيدضاى

هيضاى سٍيش قغشی دسخشبى دس سٍيشگبُ ّبی هخشلف ثدِ عدَس
هحسَسي ًوبيبى اسز

مىابع

بضٌفشی ٍ ّوکبساى ( )1383ثشای سْيِ هذل هٌبسجشی اص

1

جْبًجددبصی گَجددبًي ،حسددي ،1378 ،ثشسسددي ًيددبص

سٍاثظ سي ٍ قغش دس دسخشبى ثلَط ٍیٍل هٌغقِ هدَسد هغبلعدِ

سٍيشگبّي ًبسٍى دس سٌگ ًَّي ثبصفدز ،دبيدبى ًبهدِ

خَد سا دس ًبحيِ ای اص صاگدشس شدوبلي ثدِ دٍ داهٌدِ شدوبلي ٍ

کبسشٌبسددي اسشددذ ،داًشددکذُ جٌگلددذاسی داًشددگبُ

جٌَثي سقسين کشدًذ ( )2دس ايي ثشسسي ًيض سدبثيش سٍيشدگبُ دس

گشگبى  64طفحِ

هيضاى سٍيش قغشی ٍ ًشيجشدب عَاهدل ٍ هدذلْبی هدشسجظ ثدب آى

2

بضددٌفشیً ، ُ ،ويشاًيددبى ،م  ،سددجحبًي ، ُ ،هددشٍی

هعٌيداس شذ ّونٌيي هيضاى هشَسدظ سٍيدش قغدشی سدبليبًِ

هْبجش ،م  ،دَس عْوبسي،

گًَِ ثلَط ايشاًي دس هٌغقِ قلعدِگدل (سٍيشدگبُ سذدِهدبَّسی)

قغشی دسخشدبى ٍیٍل دس هٌغقدِ صاگدشس شدوبلي،

ثدِ عدذد

هجلِ هٌبثع عجيعي ايشاى ،جلذ  57شدوبسُ -662 :4

 3/402هيلي هشش هحبسجِ گشديذ کِ ايي عذد ًضديد

هحبسجِ شذُ ثشای سٍيش قغشی گًَِ ٍیٍل ( 3/5هيلدي هشدش)
دس هٌغقِ عٌَاى شذُ هيثبشدذ دس سحقيقدي هشدبثِ ( )5هقدذاس
سٍيش قغشی ثشای گًَِ ثلدَط ايشاًدي سا دس ًبحيدِای اص اسدشبى
چْبسهحبل ٍ ثخشيبسی ،دس ي

دٍسُ  10سبلِ ثدِ عدَس هشَسدظ

 1383 ،ثشآٍسد سٍيدش

649
3

ًويشاًيددبى ،م  1357سعيدديي سددي ٍقغددش هٌبسددت
ثشداشدز دسخشددبى سا

دس جٌگددل ّدبی هيددبى ثٌددذ
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126

شوبل ايشاى ،دبيبى ًبهِ کبسشٌبسي اسشذ جٌگلدذاسی،
داًشکذُ هٌبثع عجيعي داًشگبُ سْشاى
4

هيشثبديبى ،ع ،سيبّي ددَس ثدبالدُ ،ر  ،اهدبى صادُ ،ة ،
ّوشي ،ا  ،خبًجبًي ،ة  1380سعييي سٍيش قغدشی
سا

دس ساشسشبى ّبی شوبل کشَس ،هجلِ جٌگدل ٍ

طٌَثش(129-101 :)266
5

جْبًجدبصی گَجددبًي ، ،هيددش ثددبديي ،ع  ،عددبلجي ،م
 1380ثشسسددي ٍ سعيدديي هيددضاى سٍيددش قغددشی
 Quercus brantiiدس اسددشبى چْددبس هحددبل ٍ
ثخشيبسی ،سحقيقبر جٌگل ٍ طٌَثش(32-1 :)254
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