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 مقدمه : 

هاي زاگرس که حدود آن را گسترش کوهاکولوژیکی زاگرس در امتداد رشته ۀهاي منطقجنگل

کهن ایران  یخچنانکه در بستر تارنماید، هممی مشخص .Quercus spp هاي جنس بلوط گونه

هاي فعالیت ةتبع آن کانون عمدبه وهاي بزرگ این سرزمین محل ظهور و سقوط تمدن

هاي فراوانی را نیز متحمل ... بوده و از این رهگذر آسیبو اقتصادي، فرهنگی، نظامیاجتماعی، 

-اي داشته و جنگلت آن در یکی دو قرن اخیر شتاب فزایندههایی که شدّاست. آسیبگردیده

حال در وضعیتی قرارگرفته که بود، سال پیش به اوج تکامل خود رسیده 5500ی که در های

شده هاي طبیعی متحولاین رویشدهند از ترجیح می 1جنگل ةاندیشمندان فن به جاي واژ

هاي کمتر ی که هنوز نمونههایجنگل. آسا یادنمایندسا یا باغآهاي پاركتحت عنوان جنگل

-متمایز، تنوع ۀاشکوب مترمکعب حجم چوب سرپا، ساختار سه 140با  خورده خود رادست

هاي گورعمر نونهال در واحد سطح (جنگل 17000باال و قدرت زادآوري با قریب به  2زیستی

از وسعت قریب به گاري ها که روزغالب این جنگل ةزاگرس شمالی) حفظ نموده، اما در گستر

میزان  نظراز، به حدود نیمی از سطح اولیه تقلیل یافته میلیون هکتار برخوردار بوده و حال 12

 کم است:اوضعیت زیر ح 3پوشش تاجی

 درصد  5تا  1تاجی  ششهاي زاگرس داراي پودرصد وسعت جنگل 3/14

 درصد  10تا  6تاجی  پوششهاي زاگرس داراي درصد وسعت جنگل 3/10

 درصد  25تا  11تاجی  ششهاي زاگرس داراي پودرصد وسعت جنگل 8/45

 درصد  50تا  26تاجی  ششهاي زاگرس داراي پودرصد وسعت جنگل 17

 درصد  75تا  51تاجی  ششهاي زاگرس داراي پودرصد وسعت جنگل 4/10

 درصد  100تا  76تاجی  ششهاي زاگرس داراي پودرصد وسعت جنگل 2/2
                                                 
1 - Forest 
2 - Biodiversity 
3 - Crow cover 



ها نهدرصد سایر گو 40درصد جمعیت بلوط و  60هایی که در اوج تکامل داراي جنگل

گونۀ  دود نیمی از وسعت آن را تیپ خالصه در حال حاضر ح) بود1شناسی(مطالعات گرده

 دهد.تشکیل می برودار

 دزااي دانههرا توده هادرصد وسعت آن 7زاد که اکنون تنها حدود دانه با منشأ یهایجنگل

ر اکثریت که د هاي باقیمانده)اشکوبه (به گواهی توده 3هاي حداقل د. جنگلندهل مییتشک

 باشند.آشکوبه میوسعت خود تک

فقی و ارهاي ها در اصالح کیفی ساختاید نیازمندي تودهؤبا عنایت به موارد برشمرده که م

ند احیاء و درصد آن نیازم 4/87 باشد. از بعد اصالح کمی نیز حداقلها میعمودي این جنگل

 حفاظت از آب و خاك باشد. باشد تا قادر به عملکرد اصلی خود یعنی بازسازي می

جنگلی زاگرس  2سازگانتر به بومها و یا به عبارت صحیحترین خسارت وارده به این جنگلعمده

 :باشدبه شرح زیر می

آن ضعف  آمدپیها یعنی خاك که رویش جنگل رکاهش شدید حاصلخیزي بست -1

 فیزیولوژیکی گیاهان است

-ش تنوعهاي خالص و کاهمیخته به تودههاي آها از تودهتغییر ساختار افقی جنگل -2

 زیستی 

 وبهاشکهاي تکهاي چند اشکوبه به تودهها از تودهیر ساختار عمودي جنگلتغی -3

 فقدان زادآوري جنسی طبیعی  -4

 زادهاي شاخه و دانه و شاخهبه توده دزاهاي دانهتبدیل توده -5

به موارد فوق ضروري است تا در یافته، توجه سازگان تخریببوم 3لذا در امر احیاء و بازسازي

 گردد.سازگان به سیر صعودي تبدیلدراز مدت سیر نزولی حاکم بر این بوم

                                                 
1 - Palynology 
2 - Ecosystem 
3 - Rehabilitation 



 : 1کاريجنگل

-سازگان جنگلی زاگرس با وضعیتی که شرح آن گذشت بهبدیهی است احیاء و بازسازي بوم

در ست که اقداماتی ا ۀسیر نزولی آن به سیر صعودي تبدیل گردد در گروي مجموعکه نحوي

باشد. اقداماتی که حل یپذیر مامکان 2هاي مدیریت جنگلچارچوب تهیه و اجراي طرح

ی و باشد. لذا در این نوشتار به چرایاي برخوردار میگاه ویژهیمعضالت اجتماعی و اقتصادي از جا

رض شود. با این فکاري پرداخته میناپذیر یعنی جنگلچگونگی انجام یکی از اقدامات اجتناب

هاي مدیریت اکوسیستم جنگلی، مورد توجه و عمل وب طرحچکه سایر اقدامات در چار

 قرارگیرد.

 کاريجنگل دالیل عمدة نیاز به

هاي جنگلی در حدي است که انتظار احیاء و بازسازي از طریق هاي وارده به تودهت تخریبشدّ

-باشد. بستر بهمیسر نمی سهولتبه ها،بخش وسیعی از این جنگل درزادآوري طبیعی جنسی، 

ی، فبذرده کامادري  ۀآسا، فقدان پایباغ و آساوده، کاهش پوشش تاجی درحد پاركست فرشدّ

زادآوري طبیعی جنسی را با  ها از جمله زراعت زیراشکوب،ریبخفشار چراي دام و سایر ت

-چه آمادهدهد. اگر رو قرار نمیکاري را پیشاي جز جنگلچارهمشکل جدي مواجه ساخته و

کاري نیز نباید هاي مورد جنگلسازي شرایط حصول زادآوري جنسی طبیعی، حتی در عرصه

درصد  26هاي با پوشش تاجی کمتر از ها یعنی تودههرصورت بخشی از جنگلول بماند. بهغفم

با احتساب  - دهدهاي زاگرس را تشکیل میدرصد کل وسعت جنگل 4/70 که در حال حاضر

اجراي  -گرددمیلیون هکتار می 4هاي زاگرس معادل بیش از هکتار جنگل میلیون 6سطح 

 ،کاري ضروري است. اگر چه بخشی از این سطح بالغ بر چهار میلیون هکتارلعملیات جنگ

 6پوشش تاجی کمتر از  با ییهاتودهها و ها و تپهسنگی ارتفاعات کوهههاي صخرعرصه شامل
                                                 
1 - Afforestation  
2 - Forest management 



 60هاي بیش از حفاظت بوده و همچنین بخشی از آن در شیبنیازمند  که  باشدنیز میدرصد 

کاري در این هاي مکانیکی از جمله جنگلتو لذا حفاظت و عدم اجراي فعالیّ شده واقعدرصد 

-عرصهکاري درسطوح نیازمند عملیات جنگل بنابراینناپذیر است، ها ضروري و اجتنابعرصه

 باشد.ابل مالحظه میدرصد ق 26هاي جنگلی با پوشش تاجی کمتر از 

هاي یت(فاقد محدود کارهاي جنگلی قابلکاري در عرصهجنگل بنابراین انجام عملیات

مناطق  درصد و 60هاي باالتر از درصد و فاقد شیب 26، با پوشش تاجی کمتر از حفاظتی)

ي هادر راه حصول به هدف قراردادن تودهباشد سنگی که سطحی قابل مالحظه میصخره

ر ناپذیاجتنابضرورتی هاي جنگلی مخروبه در مسیر صعودي و سرانجام پایداري توده جنگلی

 است.

 کاري: چگونگی انجام عملیات جنگل

 اکولوژیکی  1رعایت اصول توالی -1

طبیعی  وانینم از سیر صعودي یا نزولی آن تابع قعسکون، ام ةکر ةگستر ۀتکامل گیاهی در پهن

ترین ینگل که عالها تا بروز جسنگخشکی از ظهور گل ۀمثال در پهنعنوان گام است. بهبهو گام

سنگ، گلذیرد: پگام صورت میبهمرحله و گامبهتکامل گیاهی است. فرآیند تکامل مرحله ۀمرحل

 اهیت درختیها و در نهاايها، درختچهايهاي چندساله، بوتهیعلف ،هاي یکسالهیخزه، علف

 د.نگرد(جنگل) مستقر می

 ز عواملای ناشی یرادر سیر قهقمرحله است، بهگام و مرحلهبهسیر نزولی این فرآیند نیز گام 

 یکی ختماکولوژ نیازهاي با حداقل هاي پرنیاز آغاز و به گونهحذف از گونه طبیعی،طبیعی و غیر

 تا سرانجام خاك لخت و متعاقب آن سنگ بستر ظاهر گردد.

                                                 
1 - Succession 



نطقه مدر  خودداري و به مصادیق بارز و عینی آن از جمله یات سیر توالی گیاهیاز ذکر جزی

 گردد.اکولوژیکی زاگرس اشاره می

ا از ههاي درختی سایر جنسبه همراه بسیاري از گونه هاي جنس بلوطتردید گونهبدون

در  ،ن اکولوژیکی منطقهاآل توباشند که در شرایط ایدهیا تعادل می 1اوج ۀهاي مرحلجمله گونه

هاي پر (بنا به هر دلیل) بسیاري از گونهی اند. در مسیر قهقرایگیاهی حضور داشته ۀاولی ترکیب

-ماندهباقی 3هاي اکولوژیکدر آشیان یافته که صرفاً قدري کاهشآنها به 2نیاز حذف و یا جمعیت

 اند. 

-ار میبرخورداي درختی و درختچه ۀگون 180از بالغ بر هاي زاگرس در حال حاضر جنگل

هر لی ظاهاي بزرگ جنگها در حال حاضر که به صورت تیپد. اما جمعیت غالب این جنگلنشبا

ها به یر گونهنماید. ساآنها از انگشتان دو دست تجاوز نمی درختی هايگونه دتعداگردند، می

 دهند.عبارتی به صورت اتفاقی حضور خود را نشان میصورت همراه و یا به

اگرس که زاکولوژیکی  ۀبلوط در منطق ۀکاري با گونمستند جنگلو  سال 30بالغ بر  ۀتجرب

د، حاکی از باشمی 1361کوه ایالم به سال بلوط در سیاه ۀکاري با گونترین آن جنگلقدیمی

 ت.استهصورت پذیرف یست که بدون رعایت توالی اکولوژیکا هاکاريناموفق بودن این جنگل

 )، تنگ1361( کوه ایالم)، سیاه60دهۀ مانشاه (اوایل کر ۀقالج بلوط در ۀکاري با گونجنگل

) که 1368لرستان ( آبادب خرم)، پارك شورآ1363( کلوره لردگان در چهارمحال و بختیاري

یافته با پوشش ت تخریبزدایی شده و یا به شدّهاي جنگلها در عرصهکاريگی این جنگلهجمل

طوریکه درتنگ کلوره لردگان بهنهال ( ستقراردرصد صورت پذیرفت. علیرغم ا 5تاجی کمتر از 

قریب به  هاست و در ادامشده وگزارش ريآماربردا ،درصد 98که میزان رویش نونهال از بذر 

هاي استقراریافته از رشد یک از مناطق یادشده نهالدر هیچ، )اندها استقرار یافتهاتفاق نونهال

                                                 
1 - Climax 
2 - Populution 
3 - Ecological Niche 



سال هنوز  30ه لردگان پس از گذشت رر تنگ کلوعنوان مثال داند. بهمطلوب برخوردار نبوده

که آماربرداري انجام طوريبهی یابند. اند که از خطر چراي دام رهایها به رشدي نرسیدهنهال

سانتیمتر  4سال در منطقه تنگ کلوره حاکی از میانگین رشد ارتفاعی ساالنه  18گرفته پس از 

 باال مصداق دارد. نامبردة همین وضعیت در سایر مناطق ، استبوده

 گالبی )Pistacia atlantica( ، بنه)Q.brantii( گونۀ برودار 4قالجه کرمانشاه  ۀدر منطق

)Pyrus sp. (و بادام تلخ )Amygdalus communis ( همزمان با بذر مورد کاشت واقع

به  تر وم 3ود بادام تلخ به حد ۀگونکه ارتفاع از گذشت بیش از یک دهه در حالی سگردیدند. پ

 رخورداربیم متر نکمتر از هاي بلوط و بنه در مجموع از ارتفاع ، گونهبوددهی رسیدهمیوه ۀمرحل

 است.هاي یادشده رشد داشتهگالبی حدواسط گونه ۀاند و گونبوده

ریب ی به تقزمان ةآباد در بازدر استان کرمانشاه و در نهالستان شهرستان اسالم ،استذکرقابل

ورد اري مکهاي بلوط و بنه گردیده و قطعات جنگلعه مبادرت به کاشت گونهمشابه در دو قط

  .استرسیده  متر 3هاي بلوط و بنه به حدود سال ارتفاع نهال 5پس از گذشت  و، واقعآبیاري 

درضا محمهاي صورت پذیرفته با اهل فن (دکتر هاي به عمل آمده و رایزنیاز بررسی سپ

اه و ز به پننیا ،شدمانند بلوط در ابتداي ر یهایاز این بوده که گونهعبارت  همهاجر)، نتیجمروي

د نخواهدار نمین نیازها، علیرغم استقرار از رشد مطلوب برخورعدم تأ صورت درسایه داشته و 

 بود.

-محسوب میزاگرس هاي کلیماکس گونه ةهایی مانند بلوط و بنه که در زمربنابراین گونه

-ها، کاشت آنها بدون رعایت مراحل توالی اکولوژیکی مقروناین گونه گردند، با توجه به سرشت

 بایدی شده و یا با حداقل پوشش تاجی) زدایهائی (جنگلتوفیق نخواهدبود و در چنین عرصهبه

قابل  و پرستار گردد. 1آهنگپیشهاي هاي کلیماکس مبادرت به کاشت گونهقبل از ورود گونه

پس  هاي اولیۀهاي بلوط به سایه و پناه جهت رشد مطلوب در سالذکر است که نیاز مبرم نهال
                                                 
1 - Pioneer 



است. اما در گفته به اثبات رسیدهآمده از مناطق مورد کاشت پیشدستهاز کاشت، با تجارب ب

نیازمند اند کاشت مناطق یادشده برخوردار بودهبنه که از درصد پایین در ترکیب  ۀخصوص گون

یعنی منطقه بنه در خاستگاه اصلی خود  ویژه اینکه گونۀد. بهباشتر میررسی و تحقیق عمیقب

و  1بستههاي رویشی زاگرس قادر به ایجاد توده رویشی ایران و تورانی، همانند بلوط در منطقۀ

 . باشدنمی انبوه

  یافتهت تخریبشدّهاي بهدر عرصه آهنگپیشهاي کاشت گونه -2

درصد کاهش  25کمتر از  2نگلی را به پوشش تاجیج ةتود ،هاي سنواتیچنانچه اعمال تخریب

خوش تغییرات اساسی گردیده و عدم حمایت کافی پوشش سازگان جنگلی دستبوم شد،داده با

کلیماکس  يهاجنگلی از بستر رویش و افزایش تبخیر، استقرار و رشد مطلوب گونه ةتاجی تود

سازد. از جمله ند با مشکل مواجه میگرداکولوژیکی محسوب می پرنیاز يهاگونه ةرا که در زمر

ند رهاي زاگرس برخورداهاي جنس بلوط که از باالترین جمعیت در ترکیب فعلی جنگلگونه

از رویش مطلوب برخوردار نخواهد  ،علیرغم استقراربدون وجود حمایت و پناه اشکوب فوقانی 

 بود.

ادر به حمایت پوشش موجود قجبرابر میزان تا 5/1 اندازيهاي جنگلی با قابلیت سایهتوده 

ادر به درصد ق 25هاي جنگلی با حداقل پوشش تاجی باشند. بنابراین تودهبستر رویش می

 هايط فرماین ارتبا ذکر است که درباشند. قابلدرصد از بستر رویشگاه می 40حمایت حدود 

پوشش  ن مثالعنواهتوانند عملکرد متفاوتی را ارائه نمایند. بپوشش واحد میپرورشی در تاج

 وشش تاجیپتري نسبت به زاد از عملکرد حمایتی مناسبدرصد با  فرم پرورشی دانه 25تاجی 

زاد هة شاخوده با تزاد در مقایسة دانهتود ، زیرازاد برخوردار استدرصد با فرم پرورشی شاخه 25

 ست.معادل از منظر انبوهی پوشش تاجی، از ارتفاع متوسط بیشتري برخوردار ا

                                                 
1 - Closed canopy 
2  - Crown cover 



زاد و فرم پرورشی دانه واختالف اثرات حمایتی د اغماضنظر از فرم پرورشی و صرفبنابراین 

درصد  25هاي کلیماکس تاج پوشش و گونه آهنگپیشهاي استفاده از گونه ۀزاد، آستانشاخه

-درصد کاشت گونه 26هاي با پوشش تاجی کمتر از ین معنی که در تودهاهگردد. بتعیین می

هدف افزایش پوشش تاجی و در پوشش تاجی با  با 1سازي کمیبا اعمال غنی آهنگیشپي ها

هدف اصالح با و  2کیفیسازيهاي کلیماکس با اعمال غنیدرصد کاشت گونه 25بیش از 

هاي گیرد. بدیهی است در اصالح ترکیب تودههاي جنگلی در درازمدت مدنظر قرارترکیب توده

 هاي جنگلی حاصل خواهدگردید.قی و عمودي تودهجنگلی، اصالح ساختارهاي اف

 شرایط مختلف اکولوژیکی منطقه زاگرس آهنگپیشهاي گونه -3

-اشاره می ترین آنهامهمشرایط متعددي باشند که در ذیل به  باید واجد آهنگپیشهاي گونه

 :گردد

 سریع الرشد باشند. -1

 نورپسند باشند. -2

 قرار یافته و رشد نمایند.هاي فقیر استدر بستر با خاك -3

ر استقرا تقاومماز  و چراي دام، هاي ناشی از خشکسالیدار بوده و در برابر تنشخارترجیحاً  -4

 برخوردار باشند.

-هاي مناطق خشک و نیمهعموم گونه، بودن الرشدعسریغیراز به، شدهاز مجموعه شرایط گفته

توان هاي پرنیاز اکولوژیکی میگونه اب نسبی ۀدر مقایس -باشندخشک فاقد این قابلیت می

هاي سایر شرایط براي بسیاري از گونه -ل شدینیازتر قاهاي کمالرشدي نسبی را براي گونهسریع

 4ايهاي درختچهگونه ةدر زمر 3طور عموم از منظر فرم زیستیخودروي جنگلی زاگرس که به

                                                 
1 - Quantative enrichment 
2 - Qualative enrichment 
3 - Lift form 
4  - Shrub 



عنوان هاي جنگلی بهی تودهر قهقرایهایی که در مسیگونهباشد همانند باشند فراهم میمی

نیازي، داراي ت عمومی کمف، علیرغم صآهنگپیشهاي گردند. گونههاي ثانویه ظاهر میگونه

-بههاي فیزیوگرافیکی و ویژه از منظر خواهشو به باشندهاي اکولوژیکی یکسان نمیخواهش

مستقیم با ارتفاع از سطح  ايی که رابطههاي دمایارتفاع از سطح دریا و نیز خواهش خصوص

 باشند.بندي میدریا دارد قابل تفکیک و دسته

ارتفاعی عمده باالتر از  ۀها را در سه طبقتوان این گونهبندي کلی میابراین در یک تقسیمبن

اکولوژیکی متر از سطح دریا در شرایط کلی  1000متر و کمتر از  2000تا  1000متر و  2000

تواند ذکر است که عرض جغرافیایی میبندي نمود. قابلفکیک و طبقهرویشی زاگرس ت ۀمنطق

متر ارتفاع  ±100درجه عرض جغرافیایی  ±1بندي ایفاي نقش نموده و معادل هر در این طبقه

هاي جنگلی ارتفاعی توده (نیم رخ) ها اعمال نمود. پروفیلبندي گونهقهباز سطح دریا را در ط

 باشد. ید این ادعا میؤجنوبی ماگرسشمالی و زدر دو بخش زاگرس

  متر از سطح دریا 2000ارتفاعات باالتر از 

منطقۀ رویشی زاگرس در طبقات ارتفاعی  آهنگپیشهاي باتوجه به موارد برشمرده، گونه

-متر ذکر می 2000ارتفاعات باالتر از  ،که در طبقۀ اولگردد، ارائه می شرح زیر گفته بهپیش

بندي مورد ارائه با توجه به شرایط عمومی اکولوژیکی گردد که دستهأکید می). ت1(جدول گردد 

 باشد.بندي مستثنی میاي از این دستهاست و شرایط اکولوژیکی خاص منطقه

 

 از سطح دریا متر 2000در ارتفاعات باالتر از  آهنگپیشهاي : گونه1جدول 

 ردیف آهنگپیشگونۀ  نام فارسی منطقه

 Amygdalus communis 1 بادام تلخ     زاگرس شمالی 

 Amygdalus سنجدي، بادام برگبادام کرمانی 

elaeagnifolia 
2 



 Amygdalus fenzliana 3 باغیبادام قره زاگرس شمالی        

 Amygdalus بادام زاگرسی 

hausknechtii 

4 

 Amygdalus kotschyi 5 بادام کردستانی 

 entalisAmygdalus ori 6 بادام شرقی 

 Amygdalus urmiensis 7 ايبادام ارومیه 

 Berberis integerrima 8 زرشک زرافشانی 

 Cerasus آلبالوي کوهستانی 

brachypetala 
9 

 Cerasus microcarpa 10 راناس، ریزآلبالوي دانه 

 ea persicaaColu 11  دغدغک 

 cornus australis 12 السیاه زاگرس شمالی            

 cornus sanguinea 13 شفت زاگرس شمالی          

 sppCotoneaster  14. شیرخشتانواع  

 Daphne mucronata دافنه، خوشک 

 

15 

هاي زاگرس حاشیۀ آبراهه

 شمالی   

 Hippophae سنجد تلخ

rhamnoides 
16 

 Lonicera پالخور، شن 

nummularifolia 
17 

 cornifoliaRhamnus  18 روتنگرس صخرهسیاه 

 acRhamnus kurdi 19  رديتنگرس کسیاه 

 Rhamnus pallasii 20 تنگرسسیاه 

 Rhamnus persica 21 تنگرس فارسیسیاه 



 Rosa spp 22 انواع نسترن 

 

 متر از سطح دریا:  2000تا  1000ارتفاعات 

گردد ذکر می متر از سطح دریا 2000تا  1000ارتفاعات  هاي مناسبگونه ،در طبقۀ دوم

 ).2(جدول 

 

 متر از سطح دریا 2000تا  1000در ارتفاعات  آهنگپیشهاي : گونه2جدول 

 ردیف آهنگپیشگونۀ  نام فارسی منطقه

 Amygdalus arabica 1 وامچک زاگرس جنوبی                

 Amygdalus eburnea 2 بادام عاجی 

 Amygdalus lycioides 3 تنگرس 

 Amygdalus communis 4 بادام تلخ             زاگرس شمالی

 Anagyris foetida 5 تاجقره زاگرس جنوبی                       

 Atraphaxis spinosa 6 کشکاروان زاگرس جنوبی                 

 Atraphaxis کش ارمنستانیکاروان زاگرس جنوبی          

tournefortii 
7 

 Capparis parviflora 8 ر صخره زيکوَ وبی                   مناطق گرم زاگرس جن

 Capparis spinosa 9 علف مار کور، لگجی، 

-سگ ،پیچک پیکانی زاگرس جنوبی           

 جاز

Convolvulus 

leiocalycinus 
10 

 Daphne oleoides 11 توربید 



 Daphne stapfii 12 بویی کرمانیبرگ 

-Paliurus spina تلوسیاه          مناطق گرمتر زاگرس   

christii 
13 

 Pteropyrum aucheri 14 پرند هاي زاگرس جنوبی                 آبراهه

 Pteropyrum olivieri 15 پرند تهرانی 

 

 متر :  1000ارتفاعات کمتر از 

رویش دارند. متر  1000هاي منطقه اکولوژیکی زاگرس به طور عموم در ارتفاعات باالتر از جنگل

به  )Quercus brantii( گونۀ بروداربه ویژه زاگرس جنوبی، دامنه گسترش  ،ا در مناطقیام

هاي کهنسال بلوط شود. وجود تک پایهمتر از سطح دریا نیز کشیده می 1000ارتفاعات کمتر از 

ریاي متري از سطح د 500، ارتفاع سد دز ۀدریاچ ۀدریا در حاشیمتري از سطح  300در ارتفاع 

در جنوب استان  گونۀ برودارهاي وسیع و پیوسته لندر مسجدسلیمان خوزستان و یا تودهرگدا

متر از سطح دریا  1000کهگیلویه و بویراحمد و همچنین شمال خوزستان در ارتفاعات کمتر از 

 1000اکولوژیکی زاگرس در ارتفاعات کمتر از  هاي منطقۀجنگلگسترش دامنۀ هاي بارز نمونه

در این طبقه ارتفاعی به شرح زیر پیشنهاد  آهنگپیش هايباشند. لذا گونهاز سطح دریا می متر

 : )3(جدول  گرددمی

 

 متر از سطح دریا 1000 کمتر از در ارتفاعات آهنگپیشهاي : گونه3جدول 

 ردیف آهنگپیشگونۀ  نام فارسی 

 Amygdalus arabica 1 وامچک

 Amygdalus scoparia 2 بادامک



 Amygdalus eburnea 3 بادام عاجی

 Amygdalus lycioides 4 تنگرس

 Pistacia khinjuk 5 خنجوك

 Ziziphus jujuba 6 عناب

 

  آهنگپیشهاي پیشنهادي ملی بر گونهأت

و پرستار، عالوه بر قابلیت استقرار و رشد در  آهنگپیشهاي هاي پیشنهادي به عنوان گونهگونه

باشند. که به هاي اقتصادي نیز برخوردار میخت در برخی موارد از ارزششرایط اکولوژیکی س

 گردد: اشاره می اهم آن

  )Amygdalus communis( بادام تلخ -1

-پایهن به صورت تکآگسترش دامنۀ شمالی دارد، اما  این گونه بیشترین پراکنش را در زاگرس

 –بادامدرمنطقۀ هاي آن پایهر تکشود. حضوجنوبی هم کشیده می هاي پراکنده به زاگرس

 باشد.زفت در استان چهارمحال و بختیاري مصداق این ادعا میآبخیز باحوزة دان شیرین

باشد شده مییا بادام اصالحشیرین ۀ بادام تلخ که از نظر شکل ظاهري شبیه گون بادامگونۀ 

 ةباشد و میوهاي زاگرس میهاي بومی و خودروي جنگلتر از سایر بادامهاي درشتداراي میوه

-باشد. اما با پرداخت میوه که در فرآیند آبمیمأکول گونه در شرایط معمولی تلخ و غیر این

اشاره را قابل مصرف خوراکی نموده و از مورد میوة گیرد، زدایی صورت میو نهایتاً تلخیی شوی

زدایی هاي جنگلکه در عرصهۀ بادام تلخ گردد. بنابراین گونسازي استفاده میدر شیرینیآن 

ی از ارزش اقتصادي آهنگپیشباشد، عالوه بر خاصیت شده قادر به استقرار و رشد مطلوب می

-ید این امر میؤالجه کرمانشاه مقدست آمده از کاشت این گونه در هب ۀباشد. تجرببرخوردار می

سال  10تا  8حدود جنگلی در سن  ۀهاي مخروباشت در عرصهمذکور پس از ک ۀباشد که گون



رسد. به طور معمول از سن حدود پنج سالگی شروع به برداري اقتصادي از میوه میبه بهره

 نماید.دهی میمیوه

 )Amygalus Scoparia /A.arabica(بادامک و وامچک -2

کاشت تجربۀ باشند. هاي اکولوژیک نیز به تقریب مشابه میک از منظر خواهشمچبادامک و وا

آمیز بوده، مجموع هاي کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان موفقیتویژه در استانبهاین گونه 

گردد که در هکتار بالغ می 000,40به حدود سطوح کاشت این گونه در دو استان یادشده 

برداري میوه قراردارند. بادامک و وامچک نیز از سن کاري مورد بهرهحاضر این سطوح جنگلحال

برداري ن ده سالگی به بهرهسدهی و قبل از رسیدن به وع به میوهپنج سالگی شر حدود

-گردد که تحتتولید میصمغ ها، نوعی رسند. عالوه بر تولید میوه در این گونهاقتصادي می

 گیرند. قرارمی استفاده شده و موردشناخته "زدو"عنوان 

کاري و در صورت زدایی شده و در چارچوب بذرهاي کامالً جنگلهر دو گونه در عرصه

رعایت اصول صحیح کاشت و برخورداري از رطوبت مناسب ناشی از بارش ساالنه مناسب قادر 

ها داراي ارزش این گونهمیوة است که  ذکرباشند، قابلمیبه رویش، استقرار و رشد مطلوب 

استحفاظی حوزة گردد. در فارس صادر میخلیج ۀصادراتی نیز بوده و به کشورهاي حاشی

میوة برداري از باشد. بهرهها میرویش این گونهعمدة هاي رستان فیروزآباد فارس که از محلشه

ذکر است که طرح قابل دهد.نشین را تشکیل میخانوارهاي جنگلساالنۀ آنها بخشی از درآمد 

هاي بادامک و وامچک به صورت بذرکاري در با گونه 1374گه در سال کاري موسوم به مافهبادام

 ن صورت پذیرفت.استحفاظی شهرستان مسجدسلیما ةوزح

کاري شده انجام و با رهنمودهاي ة این عرصۀ جنگلبرداري از میوبهره 1381در سال  

، نسبت به طبیعی دانشگاه تهرانة منابعجناب آقاي دکتر زبیري استاد محترم دانشکد

 ردیده است.، اقدام و گزارش گو تعیین تولید میوه در واحد سطح آماربرداري



-نیز بهره )A.lyciodes(نظیر تنگرس  ).Amygalus spp(هاي جنس بادام از سایر گونه

 پذیرد.برداري صورت می

 )Berberis integerima( زرشک-3

باشد که رزش اقتصادي میبا ابا قابلیت تولید میوه  آهنگپیشهاي زرشک نیز از جمله گونه

بومی و خودروي مناطق  زرشکمیوة گونۀ از  .ستاهسفانه کمتر مورد توجه قرارگرفتأمت

زرشک، شربت زرشک و مرباي نظیر آب یهایفرآورده تورانیو ایران و اکولوژیکی زاگرسی 

 ،مالحظهقابلشت این گونه در سطوح کا ۀگردد. توسعه میضزرشک تهیه و به بازار مصرف عر

 برداري اقتصادي را نیز به همراه خواهدداشت.بهره

  ).Cerasus spp(هاي جنس گیالس وحشیهگون -4

هاي متعددي ۀ اکولوژیکی زاگرس داراي گونهدر منطق )Cerasus spp(. جنس گیالس وحشی

ترین گونه از منظر تولید اقتصادي ارزشبا )C. mahaleb( محلب ۀاست که بدون تردید گون

آوري این گونه جمع ةمیوبسیار دور گذشتۀ ی بوده و از محلب داراي ارزش دارویمیوة باشد. می

 است.و در معرض فروش قرار داشته

   ).Capparis spp( مار علف ر یاکبَ ر یاکوَ -5

مناطق رویشی  ازآنجاکه است. اکولوژیکی رویشی وسیعی برخورداردامنۀ ر، از کبَ ر یاگونه کوَ 

-می Capparisهاي جنس هاي گونهمهمترین رویشگاه تورانی و عمانی و ایران و فارسخلیج

تر این منطقه در مناطق گرمویژه اکولوژیکی زاگرس بهمنطقۀ این گونه در  ،بنابراینباشند، 

و  مطرحیادشده منطقۀ در  آهنگپیشمالحظه به عنوان اي قابلاکولوژیکی رویش داشته و گونه

ازار مصرف این گونه ترشی تهیه و به بمیوة باشد. از آن داراي ارزش اقتصادي میمیوة نیز تولید 

 گردد.عرضه می

  ).Cotoneaster spp( شیرخشت -6



-میC. nummularioides  ۀهاي متعددي دارد که از جمله آنها گونجنس شیرخشت گونه

گردد. رویش این ی تولید میه باارزش دارویبنام شیرخشت روي این گون مانباشد که نوعی 

 ري است.اکولوژیکی زاگرس نیازمند تحقیق بیشتمنطقۀ گونه در 

   ).Rosa spp( یا رزهاي جنس نسترن گونه -7

از همه اکولوژیکی زاگرس رویش دارند که منطقۀ در هاي بسیار متعددي از این جنس گونه

هاي این هاي مخروبه برخوردارند. از برخی از گونهدر احیا و بازسازي جنگل آهنگپیشارزش 

منطقۀ در نسترن  هاي متعدد جنسگردد. با توجه به حضور گونهجنس گالب تهیه می

زاگرس منطقۀ گیري در ارزش گالب هاي این جنس بااکولوژیکی زاگرس، امکان کاشت گونه

 باشد.دور از انتظار نمی

  )Anacardiaceae(هاي خانواده گونه -8

هاي منطقه اکولوژیکی رویش دارند که از در جنگل Rhusو  Pistaciaاز این خانواده دو جنس 

میوة ی بوده و هم آهنگپیشهم داراي ارزش  )P. khinjuk( كوخنجگونۀ ، Pistaciaجنس 

هاي کلخونک و کسور نیز این گونه که به ناممیوة باشد. تولیدي آن داراي ارزش اقتصادي می

برخوردار بوده و همپاي اي ف قابل مالحظهعنوان نوعی آجیل از بازار مصربه و شودمی شناخته

 سماقگونۀ ، Rhusبادامک مورد توجه قراردارد، از همین خانواده و از جنس ارزش اقتصادي 

)Rhus coriaria(  د تولید میوه با ارزش جاکولوژیکی زاگرس رویش دارد که وامنطقۀ در

برداري اقتصادي در کاشت این گونه با هدف بهرهتوسعۀ سفانه درخصوص أباشد. متاقتصادي می

اکولوژیکی منطقۀ که همین گونه در است. درحالیگرفتهیادشده فعالیتی صورت نمنطقۀ 

گونۀ عنوان یک استحفاظی شهرستان هوراند مورد کاشت واقع و بهحوزة ارسباران و در 

برداري سماق در منطقه هوراند اهمیت بهره گردد.برداري واقع میاقتصادي مورد بهره

ة سماق در سماق، جشنوار برداريبهره که هرساله همزمان بااي است شرقی به اندازهبایجانآذر



اکولوژیکی زاگرس منطقۀ سماق که در گونۀ بنابراین   گردد.ماه دراین منطقه برگزار میمهر

جنگلی مخروبۀ هاي ی در احیاء و بازسازي عرصهآهنگپیشرویش داشته و از خاصیت 

 قرارگیرد. اي باارزش اقتصادي هم مورد توجهعنوان گونهتواند بهاست میبرخوردار

 )Ziziphus jujuba( عناب -9

در بخش جنوبی زاگرس و در  Rhamnaceaeخانوادة از  )Ziziphus jujuba( عناب ۀگون

آبخیز بازفت در استان چهارمحال و بختیاري رویش دارد این گونه حوزة مناطق گرمتر آن نظیر 

مورد  آهنگپیشاي عنوان گونهتواند بهمتر از سطح دریا می 1000ویژه در ارتفاعات کمتر از به

ی داراي ارزش اقتصادي دارویمیوة گیرد. ضمن اینکه با تولید کاشت در احیاء و بازسازي قرار

 باشد.می

 سازي کیفیهاي اصلی کلیماکس و یا غنیگونهکاشت  -4

ی و یا به عبارت اکولوژیکی در سیر قهقرایمنطقۀ هاي چنانچه در مقدمه ذکرگردید، جنگل

هاي فراوان اعم از سازگان جنگلی زاگرس در فرآیند نزولی خود، متحمل آسیبتر بومصحیح

اند. قریب به نیمی هاي جنگلی گردیدههاي عمودي و افقی تودهبستر رویش (خاك) و ساختمان

باشد می ).Quercus sppبلوط (جنس خالص از وسعت جنگلی این منطقه برخوردار از تیپ 

زاد آن که از ساختار عمودي هاي دانهاست. تودهآمیخته بوده هانگلکه ترکیب اولیه این ج

که پتانسیل رویشی است. در حالیدرصد کاهش یافته 10بوده به کمتر از برخوردار اشکوبه چند

درصد  50بیش از  ی با پوشش تاجییهاها در قریب به اتفاق سطح آن تشکیل تودهاین جنگل

هاي با پوشش تاجی ها داراي تودهدرصد وسعت این جنگل 4/87 باشد، در وضعیت موجودمی

 باشند.درصد می 51کمتر از 

بنابراین اگر کمترین انتظار در راستاي توقف روند تخریب و بازگرداندن سیر نزولی به 

هاي جنگلی درصد توده 50یابی به پوشش تاجی حداقل دست و وضعیت ثابت و یا سیر صعودي



هاي تودهغیراز بهها از نظر میزان انبوهی پوشش تاجی، ت موجود جنگلباشد. با توجه به وضعی

 آهنگپیشهاي سازي کمی با گونهدرصد که نیازمند غنی 26جنگلی با پوشش تاجی کمتر از 

ها، معادل میلیون هکتار کل وسعت جنگل 6ها با لحاظ درصد وسعت این جنگل 17 باشند،می

درصد قراردارند.  50تا  26پوشش تاجی  ۀها که در طبقلبیش از یک میلیون هکتار این جنگ

سازي کیفی این باشند. در چارچوب غنیسازي کیفی مینیازمند احیاء و بازسازي در قالب غنی

هاي جنگلی، رعایت الزامات فنی زیر با هدف اصالح ساختار عمودي و افقی و قراردادن توده

 :استیر پذناهاي جنگلی در سیر صعودي اجتنابتوده

 درصد 50هاي جنگلی به حداقل پوشش تاجی ارتقاي توده -1

 ها از خالص به سمت آمیخته اصالح ترکیب و ساختمان افقی توده -2

 اشکوبه به چنداشکوبهاصالح ساختمان عمودي یک -3

 زاد در درازمدت دانه سرانجامزاد و زاد به فرم دانه و شاخهتبدیل فرم پرورشی شاخه -4

 اد شرایط مناسب جهت زادآوري جنسیایج -5

 و جانوري (به ویژه در سطح تیپ) اعم از گیاهی زیستیتنوع ءارتقا -6

زاگرس در یافتۀ سازگان تخریب بنابراین شایسته است در انجام عملیات احیایی و بازسازي  بوم

گونه با درصد، انتخاب  50تا  26هاي جنگلی با وضعیت موجود برخوردار از پوشش تاجی توده

حاصل مدت نهایی در درازنتیجۀ لحاظ نمودن جمیع موارد برشمرده مدنظر قرارگیرد، اگرچه 

 ی مبادرت به اقدام نمود.یبایست با درنظرداشتن آماج نهامیگردد، اما از گام نخست 

بایست در برآوردن هدف نهایی ایفاي انتخاب هر گونه، می ،بندي به این تفکردر چارچوب پاي

هر  یاا کلیماکس و ی کاشت هر گونه به صرف حضور در ترکیب اوج توسعۀ ابراین بناید. نقش نم

و که بسیاري از ر ایفاي نقش نماید. در بحران پیش برشمرده ةیک از نیازهاي مفقود

ا زاگرس ر یسازگان جنگلاندیشمندان فن، فراتر از خشکیدگی بلوط، زوال اکوسیستم یا بوم



-ن موارد نیز اتفاقپندارند، بر ایطبیعی میغیر انسانی و یا با منشأ حاصل عملکردهاي سنواتی

زیستی اعم از گیاهی و جانوري، تغییر ساختار د که کاهش پوشش تاجی، تهدید تنوعننظر دار

هاي طبیعی در بروز پرورشی تودهها جنگلی، فقدان زادآوري جنسی و تغییر فرم عمودي توده

 اند.ایفاي نقش نموده گرد و غبارا از جمله خشکسالی و هبحران به همراه سایر پدیده

-هر توددایی شمرده، ضرورت دارد که در انجام عملیات احیو با توجه به مطالب بر براینبنا

عمال اها سازي کیفی تودهدرصد که تحت عنوان غنی 25از بیش هاي جنگلی با پوشش تاجی 

 دن به هدف نهایی صورت پذیرد.گردد، انتخاب گونه با توجه به ضروریات رسیمی

من ضواند، تسازي کیفی هم میهاي مورد کاشت و در چارچوب غنیبراین مبنا، انتخاب گونه

ا در دری وژیکی هر تیپ جنگلی، به طور عام در طبقات ارتفاعی از سطحتوجه به شرایط اکول

 بندي گردد: عمومی اکولوژیکی زاگرس به شرح زیر طبقهمنطقۀ 

 متر از سطح دریا:  2000االتر از ارتفاعات ب

و یا اشکوب رویشی جنگلی را تفکیک   1اکولوژیکی زاگرس به طور عام میتوان دو اتاژمنطقۀ در 

طور عموم حد هاي بخش جنوبی زاگرس که بها اشکوب عمومی فوقانی جنگلینمود. در اتاژ 

هاي ارتفاعی تودهحد نهایی عمومی رویش  متر از سطح دریاست، 2400تا  2300ارتفاعی 

-متر از سطح دریا می 2200در زاگرس شمالی به حدود  باشد. این حد نهاییبلوط می جنگلی

 رسد. 

 ارسلی باالتر از بلوط در برخی مناطق سازند جنگدر اتاژ یا اشکوب در زاگرس جنوبی 

)Juniperus excels( .رویش دارد 

 هاي جنس بلوطعدم توسعه وسیع کاشت گونه -4-1

                                                 
1  -  Etage 



توسط ساعی بندي بر مبناي فیزیونومیک اکولوژیکی زاگرس در تقسیممنطقۀ هاي چه جنگلاگر

است و در هاي بلوط هم معرفی گردیدهعنوان جنگل) به1348(و مبین  ) و ترگوبو29-1321(

منطقۀ هاي ، جنگل)1355توسط جوانشیر ( هاي اکولوژیکبندي بر مبناي ویژگیتقسیم

هاي جنس بلوط خشک با حدود گسترش گونههاي نیمهچوب جنگلاکولوژیکی زاگرس در چار

ها در وضعیت کلیماکس یا اما واقعیت امر این است که این جنگل. استتعیین حدود گردیده

در  .استبودهبرخوردار ها درصد سایر گونه 40درصد بلوط و  60 ازاوج نیز در ترکیب خود 

گونۀ  180بر اکولوژیکی زاگرس از بالغ قۀ منطهاي که جنگلوضعیت موجود نیز در حالی

در وضعیت  را هااصلی این جنگل باشد. اما جمعیتمیبرخوردار  اي خودرودرختی و درختچه

دهند که شمار آنها از انگشتان دو دست هاي درختی تشکیل میاز گونه موجود، تعداد اندکی

ه طور عموم به صورت تیپ خالص که ب) Q. brantii( برودارگونۀ ویژه نماید، بهتجاوز نمی

زاد، و شاخه زاد و دانههاي پرورشی شاخهاشکوبه و دو اشکوبه با فرمبا ساختار عموم تکبرودار 

ها را تیپ د. حدود نیمی از وسعت این جنگلندهها را تشکیل میاصلی این جنگل 1سازند

همراه فرم پرورشی  هاي جنگلی زاگرس بهخلوص توده .دهدتشکیل می گونۀ برودارخالص 

ندرت دو  اشکوبه از دالیل عمده زاد و نیز ساختار عمودي یک تا بهزاد و دانه و شاخهغالب شاخه

 باشد.اکولوژیکی زاگرس میمنطقۀ هاي پذیري جنگلآسیب

هاي سنواتی جنگکاريتجربۀ با برخورداري از چنین ساختاري (اعم از افقی و عمودي)، 

اي مالحظهآن است که انتخاب گونه در امر بازسازي واحیاء به نحو قابلدراین منطقه حاکی از 

ی یباشد. لذا شایسته است که در راستاي حصول هدف نهاهاي جنس بلوط میمتمرکز بر گونه

با  .Quercus sppهاي جنس بلوط هاي جنگلی است. گونهآن اصالح ترکیب گونهجملۀ که از

آمیخته در چارچوب تودة یخته و نسبت حضور بلوط در هاي آمیابی به تودهتوجه به دست

 کاري در ترکیب کاشت قرارگیرند.جنگل
                                                 
1 - Formation 



اکولوژیکی زاگرس، تیپ خالص با منطقۀ هاي گرفته براي شناسایی جنگلدر مطالعات انجام

هاي ن مبنا تیپیدرصد و یا بیشتر پوشش تاجی یک گونه تعریف و بر ا 90لحاظ نمودن حصور 

هاي درصد و یا بیشتر براي تیپ 90حضور آستانۀ  .استشناسایی و معرفی شده منطقه،جنگلی 

هاي جنس چشمگیر گونهغلبۀ صورت با توجه به خالص از آن رو اتخاذ گردیده که در غیراین

برخوردار از تیپ خالص  هاقریب به اتفاق سطح جنگل  ،)Q.branii(برودار گونۀ بلوط به ویژه 

در معرفی وضعیت موجود ترکیب  جمعیت پایین،با  ،هاقش سایر گونهو لذا ن گردیدبلوط می

هاي متفاوتی از حضور نسبت ،هاي خالصمعرفی تیپ راست. دماندهمی هاي جنگلی مغفولتوده

ارائه  پوشش کیفی یا انبوهی و 1یا تراکمدرصد پوشش کمی  90درصد تا بیش از  50بیش از 

پوشش تاجی از درصد انبوهی  75بندي یعنی حضور هلذا چنانچه حدواسط طبق است.گردیده

تواند متعلق به سایر اجی میدرصد پوشش ت 25تیپ خالص لحاظ گردد. حداکثر  برايیک گونه 

هاي جنگلی با شود که در امر احیاي تودهبنابراین توصیه می ها در تیپ خالص باشد.گونه

)، Quercetum( بلوط ۀجامع درصد منطقه اکولوژیکی زاگرس در 50تا  26پوشش تاجی 

نحوي صورت پذیرد که هاي موجود  بهتوده 2سازيهاي مورد کاشت جهت غنیگونهانتخاب 

. لذا با توجه به وضعیت موجود، و ارتقا یابد درصد 25 تاهاي غیر بلوط گونهپوشش تاجی  سهم 

عه وسیع کاشت ، شایسته است از توسهاي جنگلیجنس بلوط در ترکیب تودهسهم بسیار باالي 

نسبت به افزایش درصد حضور سایر هاي مورد عمل اريکبلوط خودداري گردیده و در جنگل

 هاي اکولوژیکی مناطق اقدام گردد. ها، البته با توجه به ویژگیگونه

 

ا غیر بلوط برخوردار از قابلیت تولید محصوالت فرعی ی هايجنساولویت  -4-2

 ثانویه 

                                                 
1 - Density 
2 - Enrichment 



اي خودروي هاي درختی و درختچهگونه 3/1 پذیرفته حدودلعات صورتها و مطابراساس بررسی

برخوردار  ییتولید محصوالت ثانویه و یا دارو اکولوژیکی زاگرس، از قابلیتمنطقۀ هاي جنگل

شده در زاگرس را شامل شناسایی و معرفی گونه 180بالغ بر  از گونه 60باشند، یعنی حدود می

 گردد.می

از بعد تولید محصول فرعی یا ثانویه صرفاً شامل مورد نظر، گونۀ  60گردد که کید میأت

هاي باشد و از بعد ارزشمصرفی میبرداري تجاري و خودشده و مورد بهرههاي شناختهگونه

شامل صرفاً شاتون نیز  و جوانه، هبشیرا ،میوه، پوست ،گل ،اعم از ریشه، ساقه، برگی، یرودا

 باشد. ی مییشده براي مصرف دارورفیهاي آزمایش و معگونه

هاي اکولوژیکی یکسان نبوده و برخی ها داراي خواهششود که این گونههمچنین یادآور می

 ،باشنداکولوژیکی وسیعی برخوردار می ۀاز دامناز آنها از میدان اکولوژیکی محدود و برخی نیز 

هاي ها نیازمند برخورداري از ویژگیگونهسایر همانند  ،ها براي جنگلکاريلذا انتخاب این گونه

ر صورت برخورداري از باشد. دمی رویشگاه مورد کاشت یکیژاکولو اکولوژیکی متناسب با شرایط

هاي موردنظر گردد کاشت گونهتوصیه می ،بینیو با توجه به ترکیب مورد پیش  شرایط مناسب

 گیرد.در اولویت قرار

 هاي شمالی و جنوبی زاگرسجنگلی در بخش هايپروفیل ارتفاعی توده -4-3

درجۀ  29از مدار تقریبی  زاگرس اکولوژیکیمنطقۀ شده تحت عنوان بنديهاي طبقهجنگل

هاي دقیقه به صورت پیوسته در امتداد رشته کوه 30درجه و  36عرض شمالی شروع و تا مدار 

دقیقه عرض  40درجه و  37ها به صورت گسسته تا مدار این جنگلادامۀ زاگرس رویش دارد و 

-ی جنوبییعرض جغرافیاطوالنی که اختالف گسترة یابد، بدیهی است در این شمالی امتداد می

هاي پروفیل ارتفاعی توده رسد،درجه می 6رویشی به بیش از منطقۀ ترین ترین  تا شمالی

 باشد.ی مییثر از این اختالف عرض جغرافیاأجنگلی نیز مت



متر ارتفاع از سطح دریا  100ی معادل تغییر یییر هر درجه عرض جغرافیاتغ ،معمولبه طور

هاي عرض از که  زاگرس شمالیدر گذارد و بر همین پایه بر روي پوشش گیاهی اثر می

هاي جنگلی از ارتفاع از سطح دریاي کمتري ی باالتري برخوردار است. حد فوقانی تودهیجغرافیا

 برخورداراست.

،  )Q. brantiiبرودار ( غالب جنس بلوط یعنیگونۀ رویش هر سه  زاگرس شمالی، محل

گسترش آن به صورت دامنۀ باشد و می) Q. libaniول (وي و )Q. infectoriaدارمازو (

تا شمال  )Q. infectorai( گونۀ دارمازوغیرپیوسته و منفصل با لحاظ نمودن دامنه گسترش 

بلوط یادشده که در واقع بخش گونۀ مودن هر سه شود. اما با لحاظ ناستان لرستان کشیده می

غربی توان به دو استان کردستان و آذربایجاناین بخش را می ،باشدزاگرس شمالی میپیوستۀ 

 محدود نمود.

هاي بخش شمالی زاگرس محدود به جنگلشدة بندي اعمال در این نوشتار و در طبقه

هاي زاگرسی (بخش ین بخش از جنگلگردد و لذا در اهاي دو استان یاد شده میجنگل

باشد. در متر از سطح دریا می 2250تا  2200هاي جنگلی شمالی) حد فوقانی رویش توده

تا  2300هاي جنگلی به طور عموم که در بخش جنوبی زاگرس حد فوقانی رویش تودهحالی

رو به جنوب  هايهاي جنگلی دامنهباشد. (حد فوقانی رویش تودهمتر از سطح دریا می 2400

 ۀهاي گسستباشد) ضمن اینکه در این بخش (جنوبی) تودههاي رو به شمال میبیش از دامنه

 یابند.متر از سطح دریا هم گسترش می 2700بلوط تا ارتفاع 

ی یحد نها ،زاگرسمنطقۀ منابع جنگلی تهیۀ نقشۀ چوب مطالعات چاراست که در ذکرقابل

متر  3066ر بخش جنوبی زاگرس، استان لرستان در ارتفاع د) Q. brantiiبرودار (رویش گونه 

توسط دفتر مهندسی ) UTM( 3677000و  334000در مختصات جغرافیائی  از سطح دریا،

 است.گزارش گردیدهمنابع جنگلی استان لرستان 



زاگرس  ۀمخروب يهاعنوان راهنماي کلی احیاء و بازسازي جنگلدر این نوشتار که تحت

بین دو  ارتفاعی طبقات هاي جنگلی براساس بندي تودهدر تقسیم است،ن گردیدهتهیه و تدوی

هاي ارائه شده مربوط به بخش جنوبی زاگرس بوده ل و توصیهئبخش شمالی و جنوبی تفاوت قا

 باشد.یغربی مستان کردستان و آذربایجانهاي دو اکید بر جنگلأو مستثنی از بخش شمالی با ت

طور عموم در به گونۀ بروداراکولوژیکی زاگرس، تیپ خالص منطقۀ هاي لبخش جنوبی جنگ در

هاي آمیخته به طور عموم در متر از سطح دریا رویش دارد. تیپ 2000تا  1000ارتفاعات 

 گردند.متر از سطح دریا ظاهر می 2000ارتفاعات بیش از 

) که از نظر Acer monspessulanum( کیکمو ) Pistacia atlantica( هاي بنهگونه

باشند و در هاي جنس بلوط میهاي درختی پس از گونهترتیب فراوانترین گونهبه جمعیت

و پراکنش در طبقات ارتفاعی مختلف بخش جنوبی زاگرس رویش دارند، از بیشترین جمعیت 

ی یهامتر از سطح دریا برخوردارند. همین وضعیت در ارتباط با گونه 2000ارتفاعات بیش از 

... نیز مصداق دارد. درمناطقی از بخش جنوبی و انواع گالبی وحشی، محلب، پالخور نظیر

-، زبانکیکم درختی هايجنگلی غیربلوط با ترکیبی متشکل از گونهآمیختۀ هاي ، تیپزاگرس

ارتفاعی طبقۀ در  تنگرسسیاهاي انواع بادام، شیرخشت، و درختچه گنجشک، پالخور، گالبی

هاي چهارمحال هاي استانبلوط (اعم از خالص و آمیخته) رویش دارند (جنگلهاي باالتر از توده

 .فارس)و و بختیاري، کهگیلویه و بویر احمد 

هاي جنگلی با طبقات پوشش تاجی گفته، در امر احیاء و بازسازي، تودهبنابر موارد پیش

 گرددمی هاي ذیل پیشنهادبخش جنوبی زاگرس گونه در متر از سطح دریا 2000بیش از 

 :)4(جدول 

 

 متر از سطح دریا  2000هاي پیشنهادي با طبقات پوشش تاجی بیش از : گونه4جدول 



 ردیف گونۀ پیشنهادي نام فارسی

 Acer monspessulanum کیکم کردستانی

subsp. Assyriacum 
1 

 Acer monspessulanum کیکم ایرانی

subsp. Persicum 
2 

 Amygdalus elaeagnifolia  3 جديبرگ سنبادام ، بادام کرمانی

 Amygdalus hausknechtii 4 بادام زاگرسی

 Amygdalus kotschyi 5 بادام کردستانی

 Amygdalus orientalis 6 بادام شرقی

 Cerasus mahaleb 7 محلب

 Crataegus aronia  8 الرالکز

 Crataegus pontica  9 زالزالک گرجی

 Crataegus persica 10 زالزالک ایرانی

 Fraxinus rotundifolia زبان گنجشک ایرانی

subsp. Persica 
11 

 Fraxinus rotundifolia زبان گنجشک

subsp. Rotundifolia 
12 

 Lonicera nummularifolia 13 پالخور ،شن

 Lonicera hypoleuca 14 پالخور بویراحمدي

 Malus orientalis 15 سیب

 Periploca graeca 16 گیشدر پیچ ،کتوس

 Pistacia atlantica 17 بنه ،چاتالنقوش

 Prunus divaricate 18 آلوچه

 Pyrus elaeagnifolia 19 گالبی سنجدي



 Pyrus farsistanica 20 گالبی شیرازي

 Pyrus glabra 21 آنچوچک

 Pyrus syriaca 22 امرود

 Quercus brantii 23 برودار

 Sorbus graeca 24 دیوآلبالو

 Sorbus luristanica 25 رانک لرستانیبا

 Sorbus persica  26 بارانک ایرانی

 Ulmus boissiera 27 ریزنارون برگ

 Ulmus minor 28 اوجا

 

 

 متر از سطح دریا:  2000تا  1000ارتفاعات 

 2000تا  1000بدون تردید بیشترین سطوح جنگلی بخش جنوبی زاگرس در طبقات ارتفاعی 

 می باشد. گونۀ برودار ها، عبارت از از سطح دریا واقع و همچنین تیپ غالب این جنگلمتر 

مناطق  هاي اکولوژیک اینتوان تنها به ویژگیارتفاعات را نمی این هاي جنگلی درخلوص توده

هاي تودههاي غالب خالص را حاصل فرآیند طبیعی در سیر تکاملی ارتباط داد و حضور توده

 -هاي اجتماعیانسانی و فعالیت أبا منش نمود. بدون تردید عوامل غیرطبیعیجنگلی تلقی 

-با توجه به نکات گفتهباشد. جوامع بشري در طول تاریخ حاصل وضعیت موجود می اقتصادي

 شده بذل توجه به دو موضوع بسیار مهم ذیل ضروري است: 

 ها در این طبقه ارتفاعی گاهتمرکز بیشترین سکونت -

متر  1000و کمتر از  2000وژیکی باالتر این طبقه نسبت به طبقات بیشتر از توان اکول -

 از سطح دریا



 اتوضعیت موجود منابع جنگلی این طبقبراي توجیه این امر که  متقنتوانند دالیلی میکه 

 ،باشدطبیعی تکامل گیاهی آنکه حاصل فرآیند اکولوژیکی و سیر ز ارتفاعی بیش و پیش ا

  .هاي انسانی طی سنوات گذشته استیرطبیعی و ناشی از فعالیتحاصل فرآیندهاي غ

زاد، زاد و گاه دانه و شاخههاي پرورشی غالب شاخههاي جنگلی به طور عموم خالص، با فرمتیپ

ویژه در سطح تیپ، زیستی بهاشکوبه و گاه دو اشکوبه، کاهش شدید تنوعساختار عمودي تک

هاي اجتماعی و اقتصادي ناشی از تمرکز فعالیت بایدرا می فقدان زادآوري طبیعی جنسی

به طور  ،اي نامتوازن با پایداري طبیعت سنوات اخیرهاي توسعهنشین و فعالیتجوامع جنگل

-نموده و درامر احیاء و بازسازي تودهاست تلقیارتفاعی به وقوع پیوسته اتهمین طبقدر عموم 

موارد فوق را مدنظر قرار داده و وضعیت موجود  ارتفاعی اتاین طبقیافتۀ هاي جنگلی تخریب

 حاصل فرآیند طبیعی تلقی نگردد.

هاي بخش جنوبی زاگرس، متر از سطح دریا جنگل 2000تا  1000ارتفاعی  اتدر طبق

خلوص این تیپ، در سطوحی درجۀ واقع شده که  گونۀ برودار هاي خالصبیشترین سطح توده

هاي درختی درصد بوده و گونه 95بیش از  برودارونۀ گنحوي است که سهم قابل مالحظه به

نماید. به هر صورت دراحیاء و بازسازي این همراه این تیپ گاه از انگشتان یک دست تجاوز نمی

هاي ارتفاعی گونه ۀشده، با توجه به توان اکولوژیکی این طبقبندي ارتفاعی یادتیپ در طبقه

 می پیشنهاد رح ذیلشباشند که اهم آنها به داشته توانند در ترکیب آینده حضورمتعددي می

 : )5(جدول  گردد.

 

 هایی که استعداد ترکیب با گونۀ برودار را دارند: گونه5جدول 

 ردیف گونۀ پیشنهادي نام فارسی منطقه

 Acer monspessulanum کیکم شیرازي 

subsp. Cinerascens 

1 



 Amygdalus communis 2 بادام تلخ 

 Anagyris foetida                                               3 تاجقره مانشاهاستان کر

 Celtis caucasica 4 تادار 

 Celtis glabrata 5 کركداغداغان بی 

 Celtis tournefortii 6 تایله 

 Cercis griffithii  7 ارغوان افغانی درمناطق تحت رویش گونه                                   

 Crataegus pontica 8 زالزالک گرجی 

 Crataegus aronia 9 زالزالک 

 Crataegus persica 10 زالزالک ایرانی 

 Crataegus spp. 11 زالزالکانواع  

هاي ها و دامنهحواشی آبراهه

 شمالی

 Fraxinus rotundifolia زبان گنجشک ایرانی

subsp. bornmulleri                                           
12 

 Juglans regia  13 گردو هاي دائمیحواشی آبراهه

 Malus orientalis 14 سیب 

 Pistacia atlantica بنه کردستانی 

subsp. Kurdica 
15 

 Pistacia atlantica چاتالنقوش 

subsp. Mutica 
16 

 Prunus divaricata 17 آلوچه 

 Pyrus communis 18 گالبی 

 Pyrus glabra 19 کركگالبی بی 

 Quercus brantii 20 برودار 



 Sorbus luristanica 21 بارانک لرستانی 

 Sorbus persica 22 بارانک ایرانی 

 Ulmus minor 23 اوجا 

 

 

 متر از سطح دریا:  1000ارتفاعات کمتر از 

طبقۀ  دو س در مقایسه بااکولوژیکی زاگر ۀمتر در منطق 1000هاي ارتفاعات کمتر از جنگل

در  هاسطح این جنگل ةبرخوردار است و عمد رشمرده از سطحی بسیار محدودتربارتفاعی 

ضمن  است.هاي کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، ایالم و لرستان واقع گردیدهاستان

ز کمتر ا تفاعاتراهاي جنگلی واقع در کرمانشاه از توده هاي چهارمحال و بختیاري واینکه استان

 باشند.بهره نمیمتر بی 1000

فاع ه ارتهاي پیوستبه صورت توده گونۀ برودار ذکر است که در وضعیت موجود، رویشقابل

-یا گروه متر از سطح دریا است. اما رویش این گونه به صورت تک پایه و 600تا  500حدود 

عنوان ست. بهار نیز مشاهده گردیدهمت 500هکتار) در ارتفاعات کمتر از  نیمجنگلی (کمتر از 

 از سطح دریامتر  280متر در ارتفاع سانتی 40تا  30 سینهپایه از گونه با قطر برابر  3تا  2مثال 

شده توسط مرتضی د دز در استان خوزستان رویش دارد (مشاهدهسحاشیۀ دریاچۀ در 

 رستاقی).ابراهیمی

طورعموم در متر از سطح دریا) که به 1000 (ارتفاعات کمتر از هاي جنگلینوع تودهاین 

نیز  1هاي لبهجنگلزمرة در  و اکولوژیکی زاگرس واقع ۀهاي منطقجنگل یبخش پیرامون

زمرة دارند و به عبارت دیگر در اکولوژیکی متمایز از زاگرس قرارمنطقۀ و در مجاورت محسوب 

                                                 
1 - Forest edge 



 ۀعناصر رویشی از منطق ةبرگیرنددر ،گردندمحسوب می 2و اکوتون بینابینییا  1نواحی انتقالی

هاي ایالم و لرستان و یا چرام ماژین حدفاصل استانعنوان مثال در تنگباشند. بهمی نیز مجاور

آبخیز بازفت در استان  ةکتوال در حوز ۀیا حتی منطق در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد و

منطقۀ بارز  ۀر از سطح دریا، گونمت 1000هاي جنگلی کمتر از چهارمحال و بختیاري، در توده

گونۀ  ة) به داخل تودZiziphus nummularia(ملیک رمجاور یعنی قلمرو خلیجی به نام 

رمیک  -بلوطآمیختۀ همراه، تیپ گونۀ طوري که در تنگ ماژین فراتر از نفوذ نموده بهبرودار 

Q. brantii- Z. nummularia)( ازي سر احیاء و بازداست لذا شایسته  آورد.وجود میرا به

هاي درصد از گونه 25تاجی کمتر از  ششهاي با پوها، ضمن اینکه در تودهاین نوع جنگل

ها با پوشش است. در تودهطه آمدهوکه شرح آن در مبحث مرب گردداستفاده می آهنگپیش

وحه هاي مشرگردد گونهکیفی، احیاء میسازيدرصد نیز که تحت عنوان غنی 25تاجی بیش از  

 ذیل مورد استفاده قرارگیرد: 

 Pistacia khinjuk  خنجوك -1

 Ziziphus jujubau  عناب  -2

 Pistacia atlamtica subsp. mutica  بنه -3

 Quercus brantii  برودار  -4

 

  5کرانروديهاي و رویش 4فردبهمنحصر ،3هاي نادرتوده

طورعموم برخوردار اص که بهها با ارزش اکولوژیکی خاکولوژیکی زاگرس برخی گونهمنطقۀ در 

باشند و لذا در شرایط اکولوژیکی خاصی نیز استقرار یافته اند، از میدان اکولوژیکی محدود می

                                                 
1 - Transition areas 
2  - Ecoton  
3 - Rare 
4 - Unique 
5 - Riparian vegetation 



به دلیل متأسفانه که  اندوجود آوردهفردي را بهبههاي جنگلی منحصرها و یا حتی گروهتوده

عرض تهدید و حتی انقراض هاي حساس و شکننده در مسازگانهاي وارده بر این بومتخریب

و یا باستانی، و یا عناصر رویشی  1لیکرهاي گونهزمرة ها در دارند. برخی از این گونه رقرا

 Cupressus( نو زربی )Olea europae( باشند. نظیر زیتونکهن میمدیترانۀ  ةبازماند

simpervirens var. horizontalis(  و مورد)Myrutus communis(،  زربین)سولکتنگ 

-و زربین بان و بویراحمد زیتون دلی بایار چرام کهگیلویه باغملک ایذه،کهگیلویه و بویراحمد، 

، لرستان، کرمانشاه و...) در همین رابطه و بختیاري هاي مورد چهارمحالسول ایالم، توده

یا  2هاي گالرياغلب مناطق جنگلی زاگرس که تحت عنوان جنگل  يدهاي کرانرورویش

هاي اکولوژیکی خاص، بلکه به تنها از ارزشگردند. نهبندي مینیز طبقه 3ساحلی هايجنگل

هاي پرتوان اکولوژیکی از منظر اقتصادي و امکان تولید چوب حائز دلیل برخورداري از رویشگاه

 Platanusهاي وسیع چنار (، تودههابارز این نوع رویش ۀباشند. نمونارزش و اهمیت ویژه می

orientalis هاي چهارمحال و بختیاري، دائمی در استانبه طور عموم هاي آبراههحاشیۀ ) در

هاي متعددي چنار نبوده و گونهگونۀ ها محدود به باشد. این نوع رویشمی و... لرستان، کرمانشاه

 Popolus( ، پده).Salix spp(، انواع بید )F.rotundifolia(گنجشک نظیر زبان

euphratica( حتی گردو و)Juglans regia( حضور دارند. 4کرانروديهاي در ترکیب جنگل 

اکولوژیکی زاگرس، فارغ از طبقات ارتفاعی  ۀهاي منطقبنابراین در احیاء و بازسازي جنگل

ها به ویژه نخست نسبت به حفاظت از این تودهوهلۀ ها ضرورت دارد در محل رویش این توده

-ه جنگلی اقدام و نسبت به بازسازي و احیاي رویشگاهدر قالب ذخیرگا  فردههاي منحصربتوده

اصلی تحت حفاظت و نیز گونۀ هاي بازمانده با ها در مجاورت تودهاین تودهیافتۀ هاي تخریب 

 ي، کاشت گونه حتی با هدف تولید چوب مدنظر قرارگیرد.رودهاي کراندر رویش
                                                 
1 - Relic 
2 - Gullery forest 
3 - River banck forest 
4 - Riparian forest 



 فرد ههاي جنگلی منحصربها و گروهتیپ

(جدول  عبارتند از زاگرس اکولوژیکی ۀفرد منطقهاي جنگلی منحصربهگروه ها وترین تیپمهم

6( : 

 

 زاگرس فردمنحصربه هاي جنگلیها و گروهترین تیپ: مهم6جدول 

 ردیف تیپ منطقه

 تنگ سولک کهگیلویه و بویر احمد 

 

Quercus brantii– cupressus sempervirens 

 var. horizontalis 
 

1 

 Quercus brantii– Olea europae  2 م کهکیلویه و بویر احمدبایار چرادلی

 Cupressus semperviens var. horizontalis  3 امامزاده عبداهللا باغملک ایذه

 Cerasus mahaleb  4 پشتکوه فریدونشهر اصفهان

 Celtis glabrata 5 

 Celtis tournefortii 6 

 Cercis griffithii  7 

 Quercus brantii- ulmus minor   8 ت، چهارمحال و بختیاريدره پهنوس، بازف

 Myrtus communis  9 

 Sophora moliss 10 و بختیاري چهار محال دوپالن، لندي،

 Quercus brantii-Anagyris foetida  11 کرمانشاه

 Sambucus nigra  12 غربی، آذربایجانپیرانشهر

 Betula pendula 13 بیغرآذربایجان دره سیلوانا، مارمیشو،

 Zelkova carpinifolia 14 کردستان مریوان، ،گردنۀ خان



 Amygdalus communis  15 غربیآذربایجان

 Ceratonia siliqua 16 نورآباد ممسنی، فارس کازرون،

 Rhus coriaria 17 

 

ي دهاي کرانروترین رویشمهم  

):7یکی زاگرس عبارتند از (جدول هاي کرانرودي جنگلی منطقۀ اکولوژترین رویشمهم  

 

 هاي کرانرودي زاگرسترین رویش: مهم7جدول 

 ردیف گونه نام فارسی منطقه

چهارمحال و بختیاري 

 ،کهگیلویه، لرستان، کرمانشاه

 Platanus orientalis  1 چنار

غربی، لرستان، آذربایجان

 چهارمحال و بختیاري

 Juglans regia  2 گردو

 Salix spp. 3 انواع بید 

لرستان، خوزستان، چهارمحال 

 و بختیاري

 Popolus euphratica 4 پده

 Fraxinus rotundifolia 5 زبان گنجشک 

لرگزبان گنجشک،   اي، دره الرت، ایالمبدره  Fraxinus rotundifolia 
,Pterocarya fraxinifolia 
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 Pterocarya fraxinifolia 7 لرگ شول آباد، الیگودرز، لرستان



خرزهرهفلفل،    Vitex pseudonegundo, 

Nerium spp. 

8 

، بید، گز کزبان گنجش   Fraxinus rotundifolia, 

Salix spp., Tamarix spp. 

9 

 

 کاري اشکال جنگل -5

 کاري با بذر (بذر کاري مستقیم)جنگل -5-1

 ور دامنن با، به ایی اکولوژیکیالعدم رعایت تو ژهویبه انتخاب نادرست گونه براي جنگکاري،

، باشدمیاکولوژیکی زاگرس قرین موفقیت موردنظر نمنطقۀ است که بذرکاري مستقیم در زده

عاري  وشده زداییجنگل هاي کامالً بلوط در عرصهگونۀ مصداق بارز این ادعا بذرکاري مستقیم 

ت ز گذشاپس  اصل از بذرباشد. که علیرغم استقرار نهال حاي میاز پوشش درختی و درختچه

داده نه نشابه حدي نرسیده که از خطر چراي دام مصون بماند. تجرب، ارتفاع نهال چندین دهه

 و وامچک )Amygdalus scoparia( که بذرکاري مستقیم همزمان دو گونه بادامک

)A.arabica(   هاي ستاناي اعاري از پوشش درختی و درختچه مشابه،عرصۀ در  گونۀ برودارو

ک و بادام هاي حاصل از بذرکاري مستقیمکه تودهه و بویراحمد و خوزستان در حالیکهگیلوی

دي از قتصابرداري اوامچک مستقر و از رشد مطلوب برخوردار و قبل از سن ده سالگی به بهره

ر هم حاصل از بذرکاري مستقیم بلوط حتی به رشد متوسط نیم متتودة  اند،میوه رسیده

 بذرکاري دلیل رد اساس توان،گونه براي جنگلکاري را نمی ناصحیح انتخاب اند. بنابرایننرسیده

 آن احتراز نمود. انجاممستقیم پنداشته و از 

 یهاي حاصل از بذرکاري مستقیم و از جمله زادآوري طبیعی جنساگر چنین بود و نهال

هاي طبیعی جنگلبایست تاکنون کل اند میهاي جنگلی قادر به رشد و نمو مطلوب نبودهگونه



 Rhizopharaي مانگروي چندل (نظیر گونه 1زاهاي زندهجهان محو و نابود شده و معدود گونه

mucronata که نهال آن بر روي درخت ایجاد و سپس به زمین رسیده و در خاك مستقر (

 اند.دادهگردد. پوشش جنگلی دنیا را تشکیل میمی

 هاينگلیر جناپذاجتناب نگلکاري و احیاء و بازسازياز ج شکلی بنابراین بذرکاري مستقیم،

 کاري مورد اجرا واقع گردد.بایست به همراه نهالمخروبه است که می

-هاشتبذور ک ۀباید اذعان داشت که معضل مهم بذرکاري مستقیم در وضعیت موجود، تغذی

ذر بویژه هبذر بآوري باشد. چراي شدید دام و جمعو گراز می تشیشده توسط جانورانی نظیر 

و از  ءع بقاس در تنازسازگان جنگلی زاگرموجب گردیده تا جانوران وابسته به بوم بلوط،جنس 

ذا تا لانند. شده در دل زمین را خارج و به مصرف و تغذیه برسهاي کاشتهدانه ،فرط استیصال

رد این نگی صورت آوري بذرزمانیکه چراي دام کنترل و در نهایت قطع نگردد و ممانعت از جمع

-مه به بوین جانوران وابستهایی نظیر حذف فیزیکی احلاست و راهمشکل به قوت خود باقی

ده از بازدارن باشد. آغشته نمودن بذور به مواداخالقی میغیر اصولی وغیر ،سازگان، غیرعلمی

ودي تا حد هایی است که مورد آزمایش واقع وحلراه تغذیه و نیز عدم کاشت منظم و ردیفی،

 ضمن است تا گذاردن بذور جنگلی کف جنگلهمان باقی ،حل نهاییاست. اما راهنیز موفق بوده

آوري ه زادمیسر گردد بلک تنها امکان بذرکاري مستقیمنه ،جلوگیري از تهدید حیات جانوري

 .رددگپذیر جنگلی است نیز امکان هاي ترین اصول پایداري تودهطبیعی که از ابتدایی

 راهنماي کلی بذرکاري مستقیم:  -5-1-1

   2اصالت بذر -1-1-1-5

ي دي براهاي پیشنهاگونه مصوب، هايکاري و حتی طرحسفانه در بسیاري از اسناد جنگلأمت

  ...و زالزالک به عنوان مثال: بادام، ،گردندکاشت با نام فارسی و یا محلی معرفی می

                                                 
1 - Vivipora 
2 - Authenticity 



وازده دو  ).Amygdalus spp(زده گونه از جنس بادام اکولوژیکی زاگرس حداقل پانمنطقۀ در 

هاي شهاي هر جنس از خواهرویش دارند که گونه ).Crataegus spp( گونه از جنس زالزالک

ی قیق علمام دناکولوژیکی متفاوتی برخوردارند. لذا در معرفی گونه براي بذرکاري ضرورت دارد 

 آن معرفی گردد.

 بذر مبدأ  -5-1-1-2

 ادي،یشنههاي پشایسته است بذور گونه یا گونه ایش ضریب توفیق بذرکاري مستقیم،براي افز

ماده  هايهیعنی عدم وجود پای گردد. درغیراین صورت،از همان محل موردنظر جنگلکاري تهیه

یشگاهی ی و روهاي جنگلی واجد شرایط اکولوژیکاز توده بذور مورد نیاز، ضرورت دارد، بذرده،

د و تولی اء تهیهیا انتقال بذر یا نهال از مبد(حداکثر جابجایی گردد محل کاشت تهیه مشابه به

 .)باشدمتر ارتفاع از سطح دریا می 500

 رعایت تنها A.scopariaو  Amygdalus arabica هایی نظیربه عنوان مثال در خصوص گونه

 ر وسیع،بسیا دان اکولوژیکیها با برخورداري از می. چرا که این گونهتکافی نیس اصالت بذر،

 باشند.هاي متعدد میداراي اکوتیپ

کیلومتري شمال بندرعباس (کوه  30هاي زاگرس از کوهبادامک و وامچک در امتداد رشته

 غربی)استحفاظی شهرستان سردشت در استان آذربایجان (حوزة گنو) تا بخش شمالی زاگرس

 قادر به تحمل سرماي المرد استان فارس،مبدأ با  بادامک ۀگون 1دارند. بنابراین اکوتیپرویش

نیز قادر  و بویراحمد ارتفاعات کهگیلویه و بویراحمد نبوده و به عکس اکوتیپ ارتفاعات کهگیلویه

شت تهیه بذر با محل کامبدأ باشد. بنابراین رعایت تشابه اکولوژیکی به تحمل خشکی المرد نمی

 است.مؤثر در توفیق بذرکاري مستقیم 

 نگهداري بذر  -5-1-1-3

                                                 
1 - Ecotype 



ساعت در معرض هواي آزاد قرارگرفته و سپس در  48باید به مدت می يآوربذور پس از جمع

گردد. بدیهی آن حفظ ۀنامیقوة اي در انباري خنک نگهداري شده تا هاي پارچهداخل کیسه

توان بذر ن شرایط میدر ای ویژه جوندگان باشد،باید فاقد آفات بهاست انبار نگهداري بذر نیز می

 ماه نگهداري نمود. 5تا  4را به مدت 

 تیمار بذر  -5-1-1-4

 هکطوريبه ساعت در آب معمولی خیسانده شوند، 48شایسته است بذور قبل از کاشت به مدت 

یرد. گساعت سه نوبت تعویض آب صورت 24گردد. یعنی در هر ساعت آب آن تعویض 8هر 

رد. نظیر تیمار سرما یگها، تیمارهاي خاصی هم انجام میاز گونه خیاست که براي برذکر قابل

. لذا در این راهنماي کلی، تیمار عام یعنی خیساندن )Juniperus excelsa( براي گونه ارس

هاي معمول هاي مستقیم با گونهدر بذرکاري هتجرببذر قبل از کاشت، که اثرات مثبت آن به

 گردید.، اشارهاسته اثبات رسیدهمورد کاشت ب

 ضدعفونی نمودن بذر  -5-1-1-5

هاي کشبا قارچ وراست بذپس از خارج نمودن بذور از داخل آب و قبل از کاشت، شایسته

نی گردند. یعنی هر یک کیلو بذر در هزار ضدعفو 2ستمیک نظیر بنومیل یا کاپتان به نسبت سی

خوبی صورت گرفته تا هبا سم باید بم زدن بذر هگردد. بهدو گرم سموم یادشده آغشته می با

 بذور آغشته به سم گردند. ۀکلی

 زمان کاشت  -5-1-1-6

ترین باشد. مناسبیزه مییترین زمان کاشت در منطقه اکولوژیکی زاگرس، کاشت پامناسب

گیرد. میزان رطوبت باید به حدي باشد که زمان کاشت پس از بارندگی و در خاك مرطوب انجام

 سبد.چنبیل  کاشت نظیر ادواتبه خاك 

 آماده نمودن محل کاشت  -5-1-1-7



باشد. و لذا هاي جنگلی مخروبه میبذرکاري مستقیم دراین راهنماي کلی، جهت احیاي توده

اي با انبوهی متفاوت در محل موردنظر کاشت نیز برخوردار از پوشش درختی و درختچه

ست اصولی و منطقی نیالت فیزیکی شدید سازي عرصه با دخباشد. لذا آمادهوضعیت موجود می

دیگر، تخریب از طرف ست ونیعرصه محل عمل میسر رسانی بهکان انجام آن بدون آسیبو ام

حتی اي است که هاي جنگلی با پوشش تاجی پائین به گونهتوده ویژه درشده، بهسنواتی اعمال

 1هاي بومیست که حتی گونهحدي اداشته و افزایش تبخیر بهسازگان را در پیدگرگونی بوم

 بینند.محل نیز در فصل رویش با افزایش عمق خشک خاك، از تنش خشکی آسیب می

تقرار ند به استوانزوالت آسمانی، می ةبنابراین در چنین شرایطی، انجام عملیاتی با راهبرد ذخیر

. مایدبنبذر و مقابله با خشکی فصل رویش سال نخست، کمک شایان توجهی  نونهال رسته از

نوع خاك،  سازي محل کاشت، با توجه به شرایط فیزیوگرافی محل،بنابراین در چارچوب آماده

هاي ا بازویپیرامون چاله، احداث پشته  تشتکعملیاتی نظیر، ایجاد  و... پوشش گیاهی موجود

 یزانمقریبی خطوط تات حاذخاکی هاللی شکل به طول حداکثر یک متر در دو طرف چاله در م

 ...و یهاي آبی فصلچینی در مسیر شیارهاي با جریانهاي منقطع، سنگفاروی، احداث منحن

 گردد.پیشنهاد می

گردد، چنانچه بذرکاري در چارچوب عملیات بیولوژیکی و مکمل عملیات مکانیکی کید میأت

آل و لذا صورت پذیرد، اقدامی است ایده 2طرح مدون و مصوب با هدف حفاظت خاكپایۀ و بر 

پذیرفت. ولی چنانچه به سازي عرصه مطابق مفاد طرح مصوب انجام خواهدیات آمادهعمل

ع از طرح حفاظت خاك، زکاري و منتهردلیلی عملیات بذرکاري مستقیم در چارچوب جنگل

-در وضعیت بحرانی قرار داشتهپذیرد و نیز چنانچه بستر مورد عمل از حیث فرسایش صورت

ها بدون نظر عدد از اقدام عملیات مکانیکی در مسیر گالیهاي مت3باشد، نظیر وجود گالی

                                                 
1 - Native 
2 - Soil conservation 
3 - Gully 



ضرورتاً انجام عملیات بیولوژیکی از جمله بذرکاري مستقیم در  متخصص مربوطه خودداري و

از جمله ها در چارچوب طرح تلفیقی که انجام عملیات مکانیکی و بیولوژیکی این گونه عرصه

مکانیکی و  عملیات چوب طرح تلفیقی که انجامها در چاربذرکاري مستقیم در این گونه عرصه

 پذیرد.بیولوژیکی در آن لحاظ گردیده باشد صورت

 کاشت  ۀابعاد چال -5-1-1-8

هاي سنواتی با روش بذرکاري کاريعدم توفیق برخی از جنگلعمدة تردید، یکی از دالیل بدون

چارچوب آن، بذر یا بذور باشد. روشی که در مستقیم، عدم رعایت ابعاد مناسب چاله کاشت می

-شود. حتی این روش میحفرشده با یک ضرب کلنگ قرارگرفته و روي آن پوشاندهچالۀ در 

(حداقل دخالت مکانیکی) جهت مقابله با آفت  عنوان روشی مناسببه -سوم به کلنگیرم

ا است. بدیهی است بذرکاري با چنین شرایطی، حتی اگر جونده رجوندگان نیز توصیه گردیده

تا سهمی در  رشد خواهدکرد ندرت نونهالیبه ،شده در این شرایطنصیب بگذارد، از بذر کاشتهبی

 سازگان ایفا نماید.احیاي بوم

یافته و برخوردار از شرایط سخت ی هستند تخریبهایبه طور عموم عرصه بسترهاي احیایی،

عموم طورین و بهیاصلخیزي پاح ویژه از منظر خاکی، فرسوده،و دشوار اکولوژیکی و ادافیکی، به

 .باشندمی همراه با سنگ و سنگریزه

لذا در چنین شرایطی، رشد مطلوب ریشه در سال نخست، متضمن حیات و استقرار نهال 

دوانی سریع اولیه خشک، ریشههاي مناطق خشک و نیمهباشد. سرشت گونهبرآمده از بذر می

عمق خشک بحرانی که همان منطقۀ از ر براي فرا هاستاست که در واقع تالش ذاتی این گونه

 خاك در فصل خشک است. بنابراین ایجاد چاله با پهناي مناسب و برخوردار از خاك نرم و فاقد

هاي سطحی براي جذب موادغذایی و عمق مناسب با سنگ و سنگریزه جهت گسترش ریشه



-، از ضروریات اجتنابعمقی جهت دستیابی به رطوبتی مطمئنریشۀ خاك مطلوب براي نفوذ 

 ناپذیر توفیق بذرکاري مستقیم است.

 40متر عمق و سانتی 30بایست حداقل حفرشده براي بذرکاري مستقیم میچالۀ لذا 

و  40، عمق آن باشد و چنانچه همراه با سنگ و سنگریزه باشدمتر طول و عرض داشتهسانتی

 گردد:متر تعیین میسانتی 50طول و عرض آن 

 خاك فاقد سنگ و سنگریزههایی با براي عرصه  30*40*40

 همراه با سنگ و سنگریزه  با خاك یهایبراي عرصه  40*50*50

 کاشت بذر  -5-1-1-9

 خاك بستر کاشت  -5-1-1-9-1

له پس از خارج اطراف چا زراعی گفته، خاك نرم وکاشت با ابعاد پیشچالۀ پس از آماده شدن 

گردد شده و با پا فشرده مییک دانه فندق، داخل چاله ریختههاي بزرگتر از سنگکلیۀ نمودن 

اي باشد که پس از فشردن ها به هم نچسبد. خاکریزي داخل چاله باید به اندازهدانهتا خاك

 باشد.متر فضاي خالی تا سطح چاله وجود داشتهسانتی 15 خاك

ورت خوابیده قرار کاشت به صچالۀ عدد  بذر در قسمت میانی  3تا  2پس از این مرحله 

درصد)  70(بیش از  بذر تعیین شده و باال باشد ۀنامی ةذکراست، چنانچه قوبهشود. الزممیداده

عدد بذر داخل چاله  3حصول اطمینان تا  هتتر باشد، جینبذر و چنانچه پای عددحداکثر دو 

 شود.میقرار داده

 عمق کاشت و پوشش روي بذر -5-1-1-9-2

هاي و خاكبا بافت سبک عمق بیشتر  یهایباشد، در خاكت خاك مرتبط میعمق کاشت با باف

برابر  3ی با بافت متوسط، عمق کاشت حدود یهاگردد و در خاكسنگین عمق کمتر اعمال می

 گردد.قطر بذر مورد کاشت تعیین می



 گونۀ اي مانندنابراین پس از قراردادن بذور در قسمت میانی چاله، درخصوص بذر گونهب

 شود.میمتر با خاکی با ترکیب زیر پوشاندهسانتی 5تا  4روي بذور به ضخامت  برودار

 ی اطراف چاله خاکبرگ خرد شده + یک قسمت خاك روییک قسمت 

 ی اطراف چالهود دامی پوسیده + یک قسمت خاك روییک قسمت کو یا 

گردد. ا فشرده میگفته سطح چاله کاشت با پپس از پوشاندن روي بذور با ترکیب خاك پیش

 ی چاله خالی بماند.یمتر باالسانتی 10که پس از انجام کاشت حدود طوريبه

هاي مورد احیاء چنانچه تهیه کود دامی ن خاك در عرصه: با توجه به حاصلخیزي پاییتذکر

باشد، ترکیب یک قسمت اطمینان کافی وجود داشتهویژه از پوسیده بودن آن پوسیده میسر و به

یک قسمت خاك رویی اطراف چاله در  +شده خرد امی پوسیده + یک قسمت خاکبرگکود د

دامی پوسیده نبود و  چنانچه کودگردد میتأکید  داري خواهدداشت.رشد آتی نهال اثر معنی

 . داده و موجب آسیب نهال خواهدگردیدتازه باشد، میزان تبخیر را افزایش

 بذرکاري مستقیم  براياستفاده  هاي مورد گونه -5-1-1-10

از  ايهاي درختی و درختچهگونهاتفاق بهشده، قریبتأکیدچنانچه پیش از این گفته و بر آن 

 در اما به این امر مهم نیز باید توجه گردد که د.ننمایبذر در شرایط طبیعی زادآوري می طریق

شرایط  اکولوژیکی زاگرس، ۀلی منطقهاي جنگوضعیت موجود، حتی در بهترین رویشگاه

 که این شرایط درهاي جنگلی فراهم نیست، آل براي زادآوري جنس طبیعی گونهطبیعی و ایده

 .باشدتر میبسیار وخیم ییافته و نیازمند عملیات احیایهاي تخریبرویشگاه

هاي درشت، در هاي برخوردار از دانهدر شرایط موجود، به تجربه ثابت شده که گونه 

هاي با بذور ریز برخوردار بیشتري از گونه به مراتبانس رویش و استقرار بذرکاري مستقیم از ش

 اند.بوده



با ظهور  ،غذایی بیشتري برخوردار و لذا پس از کاشت و رویشاندوختۀ هاي درشت از دانه

چه قرارداده در اختیار ریشهمخصوصاً  ،چه، مواد غذائی اندوخته را به میزان الزمو ریشه چهساقه

دوانی گیاه را قبل از خروج ساقه، تشکیل برگ و انجام عملیات فتوسنتز در ت ریشهموجبا و

طوري که در شروع فعالیت فیزیولوژیکی گیاه در سال نخست نماید. بهفصل رویش فراهم می

خشک در باشد. بنابراین در مناطق خشک و نیمهآن میساقۀ طول ریشه، چندین برابر طول 

دوانی تر با توجه به ریشهدرشتدانۀ هاي برخوردار از گونهرار وضعیت موجود، شانس استق

 باشد.ریز میدانۀ هاي برخوردار از ی دانه، بیش از گونهغذایاندوختۀ برگرفته از توان 

-و گونه بلوط انواع باداماز جنس هایی مانند گونهانواع اکولوژیکی زاگرس  ۀبنابراین در منطق

 مستقیم مورد استفاده قرارگیرند. اريتوانند در بذرکهاي مشابه می

 کاري با نهال جنگل -5-2

-توان جنگلمیناي آن کاري با نهال از مزایا و معایبی برخورداراست که با تکیه بر مزایجنگل

معایب بهانۀ فرد به این روش دانست و با زاگرس منحصربهاکولوژیکی منطقۀ کاري با نهال را در 

ها حداقل در شرایط کنونی نظر نمود. کاشت برخی گونهوش صرفاز این ر تواننیز نمی آن

 .ریز که شرح آن گذشتهاي دانهاز طریق بذرکاري مستقیم میسر نیست، نظیر گونه هارویشگاه

-مراقبت و نگهداري جنگلدورة خشک، طول هاي مناطق خشک و نیمهرشد بطئی قالب گونه

 باشد.ظت از خطر چراي دام، زیاد میویژه حفاکاري حاصل از بذرکاري مستقیم، به

از بذرکاري مستقیم و همچنین  ترکاري پرهزینهکاري با روش نهالاز طرف دیگر جنگل

 باشد.تر میپر هزینه کاري نیزاین نوع جنگلمراقبت و نگهداري از 

باشند. میبرخوردار هاي عمیق از ریشه عمومطورخشک بههاي مناطق خشک و نیمهگونه

ها و انتقال آنها به محل اصلی چه به صورت گلدانی و چه به ها در نهالستاند نهال این گونهتولی

پذیر ثابت شده که به تقریب امکانتجربه اصلی بهریشۀ رسانی به شکل زمینی، بدون آسیب



ه بخشک که در طول حیات خود، هاي مناطق خشک و نیمهاصلی گونهریشۀ نیست. آسیب به 

 گردد.اند، آسیبی است که به سهولت جبران نمیبه این نوع ریشه وابستهنحو چشمگیري 

کاري با نهال نیز همانند بذرکاري مستقیم در با عنایت به موارد برشمرده، جنگلبنابراین 

 زاگرس الزم به اجراست.مخروبۀ هاي چارچوب احیاء و بازسازي جنگل

ایت برخی شرایط و الزامات ضروري کاري، رعکاري موفق با روش نهالبراي اجراي جنگل

این شرایط  ۀلید نهال استاندارد و حمل به محل و نگهداري در محل کاشت از جملاست که تو

 د.نباشمی

 هاي اساسی نهال استاندارد ویژگی -5-2-1

 ذر و نهالب أمبد -1 -5-2-1

هال در محل اصلی اي که نهال از آن تولید شده، در استقرار و رشد مطلوب نبذر یا قلمه مبدأ

قلمه با تهیۀ آوري بذر یا اي دارد. تشابه وضعیت اکولوژیکی محل جمعکاشت اهمیت ویژه

وضعیت اکولوژیکی محل کاشت نهال، موجب افزایش توفیق استقرار و عدم آن کاهش توفیق را 

 برخورداراست.بذر  تولید نهال نیز از وضعیت مشابه شت. مبدأ داخواهد در پی

 اقه راست و مستقیمس -5-2-1-2

 کیفیت نامطلوب نهال است.نشانۀ شدن کج  یا خمساقۀ راست باشد.  ۀنهال باید داراي ساق

 تاج متقارن  -5-2-1-3

 هاي قوي و متقارن باشد.تاج نهال داراي شاخه

 قطر مناسب ساقه -5-2-4-1

 ةقسمت یقه به اندازنهال باید در سراسر طول خود از قطر الزم برخوردار باشد به ویژه در ساقۀ 

اشد که وقتی نهال به بقطر مناسب در قسمت یقه و طول ساقه باید به میزانی ر باشد. وی قطفکا

 شود خم نگردد.صورت انفرادي قرارداده



 پوست سالم  -5-2-1-5

از دست  ۀشاننی پوست یجالخوردگی و بیخوردگی باشد. زیرا چینپوست نهال باید بدون چین

 اي از رطوبت نهال است.ل مالحظهقدار قابمرفتن 

 تناسب ساقه و ریشه  -5-2-1-6

به سن و نوع گیاه قبول برخوردار باشد. اگر چه مقدار ریشه قابل ریشه نهال باید از فراوانی

متقارن و داراي  یقه،بستگی دارد اما باید با ساقه متناسب باشد، ریشه باید مجتمع و نسبت به 

 ناکی و طراوت برخوردار باشد.نماز و  اشدین بیتعداد زیادي ریشه مو

 ارتفاع نهال  -5-2-1-7

 1سن  ها، با، در اما در خصوص بسیاري از گونهارتفاع نهال نیز به سن و نوع گونه بستگی دارد

متر در صورت سانتی 70تا  50گردد، ارتفاع سال ارتفاع نهال بیش از یک متر توصیه نمی 2تا 

الرشد مانند هاي سریعباشد. بدیهی است گونهمطلوب می ةبرشمرد برخورداري از سایر شرایط

 مانند بنه از این قاعده مستثنی هستند. الرشدصنوبر و بطئی

 نهال گلدانی  ۀهرس ریش -5-2-1-8

بایست حداقل یک ماه قبل باشد. این اقدام میهاي گلدانی انجام گرفتهاگر هرس ریشه در نهال

 شد.باصورت گرفتهاز انتقال 

 نهالسالمت ظاهري  -5-2-1-9

 باشد.نو چنگالی شکل  بوده تک ساقه و فاقد چندشاخگینهال ی سالم، انتهایجوانۀ 

 سالمت نهال - 5-2-1-10

 اشد.تال به بیماري نبمبآفات و  حاملنهال 

 حمل و نگهداري نهال -5-2-2

 زمان حمل نهال به محل اصلی کاشت -5-2-2-1



هاي نهر گوباشد. دبعد از خزان و به خواب رفتن گیاه می ی کاشتزمان حمل نهال به محل اصل

 هی تغییررنگانتهایی و گاجوانۀ شدن سبز بستههاي همیشهها و در گونهبرگ، ریزش برگپهن

 خواب گیاه است.نشانۀ 

 :لبدطمیبه شرح زیر هاي گلدانی را داتی بیش از نهالیهمعریان تبا ریشۀ حمل نهال 

 ریشههرس  -5-2-2-2

 .هاي زخمی قطع گردندریشه واقع و ریشهباید مورد هرس ها پس از کندن مینهال 

  ریشه 1رالیناژپ -3-2-2-5

دامی  کیلوگرم کود 3کیلوگرم خاك رس،  5لیتر آب،  10رالیناژ از ترکیب محلول براي پ

. شودیمگرم یکی از سموم قارچ کش بنومیل، زینب یا تیوفانات مس استفاده  50پوسیده و 

ها را هطوري که تمام سطح ریشگردد بهشده به محلول فوق آغشته میهاي هرسنهال ۀریش

 بپوشاند. 

 بنديبسته -5-2-2-4

ها داخل ي و ریشهبنداي بستهاصله 100تا  50هاي ها در دستهنهال پس از انجام عمل پارالیناژ،

 هاي کنفی قرارگیرند.کیسه

 هاچیدمان کیسه -5-2-2-5

تر است د. بهشونی اتاق کامیون چیدهیباال ۀها داخل اتاق کامیون حداکثر تا انتهاي لبسهکی

 قبل از چیدن داخل کامیون مرطوب گردند. ،ل نهالمهاي کنفی حاکیسه

 پوشش سقف -5-2-2-6

ت بـا پوشـش برزنتـی جهـ امیون،سقف اتـاق کـ بایدها داخل کامیون، میپس از چیدن کیسه 

 شود.ی پوشاندهممانعت از بادزدگ

                                                 
1 - Pralinage 



 حمل نهال  -5-2-2-7

 ساعت بعد از کندن نهال صورت پذیرد. 24همزمان با کندن نهال و یا حداکثر حمل نهال 

 کاري باید انجام گیرد.توجه این است که لزوماً دپو در محل مورد جنگلنکتۀ قابل

 حفر نهر -5-2-2-8

درون نهر و  هاي کنفی حامل نهال،هنهري حفرشده و کیس نگهداري،و  الزم است در محل دپو  

خارج از نهر ساقه و تاج نهال، عمدة طوري که بخش به در جهت عمود بر طول نهر چیده شوند،

 قرارگیرد.

 پوشش خاکی  -5-2-2-9

 شود.ها با خاك پوشش دادهروي ریشههاي داخل نهر، پس از چیدن کیسه

 آبیاري -5-2-2-10

پذیرد. در این شرایط بـا کنتـرل آبیاري به میزان کافی صورت خاك،ها با پس از پوشاندن ریشه

 باشند.رسانی مینگهداري بدون آسیبها قابلنهالهفتۀ رطوبت حداکثر یک 

  داشتنمرطوب نگه – 5-2-2-11

باید با کنـار که مدت زمان نگهداري نهال در شرایط فوق بیش از یک هفته برسد، میدر صورتی

شده و به شرح مـذکور روي کنفی خارج و سپس داخل نهر قرارداده ۀها از کیسنهال زدن خاك،

 آبیاري با آبپاش انجام و همواره مرطوب نگهداري شود. ها با خاك پوشانده،ریشه

 : گلدانی يهانهال نکاتی در کاشت

 هاي خارج شده از گلدان قطع شود.ریشه شود،هرس ریشه قبل از بارگیري انجام -1

، حداکثر در پنج طبقه چیده شوند و هاي خزان کنندهنهال ان داخل کامیون،براي چیدم -2

هاي طبقه چیده شوند. نهال 3سبز حداکثر در برگ همیشهبرگ و پهنهاي سوزنینهال

 بینند.هاي طبقات پائین آسیب نمیچینش گلدانتر و تا پنج طبقه سبککنندة خزان



هاي سبز) با یک کامیون ردیفنده و همیشهکندر صورت حمل هر دو نوع نهال (خزان -3

 .سبز)کننده و یک قسمت همیشهسبز جدا باشد (یک قسمت خزانکننده و همیشهخزان

 شود.سقف آن با چادر برزنتی پوشانده پس از چیدمان داخل کامیون،  -4

-ها در ردیفاي مسطح و مصون از جریان بادهاي سرد انتخاب و گلدانعرصه در محل دپو، -5

 در طول عرصه انتخابی چیده شوند. تایی 15تا  12ي ها

 ها باید حداقل تاهاي نهالدور ردیف ،تایی 15تا  12هاي ها در ردیفپس از چیدن گلدان -6

 شود.ها خاك دادهارتفاع نهال 3/2

ها چه از نهالستان به محل جنگلکاري (دپو) و چه از محل دپو براي کاشت در حمل نهال -7

م معروف است به خاك دونَ اصطالحاًکه  د،وخاك گلدان نیمه مرطوب ش رطوبت بایدعرصه 

  .خشک و نه ترنه یعنی 

 پس از چیدمان در محل دپو انجام شود.ها آخرین وجین گلدان -8

آبیاري و کنترل رطوبت گلدان تا فوق، ها در شرایط بدیهی است طی زمان نگهداري نهال -9

 زمان کاشت ضروري است.
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 اصطالحات

 اتاژ 

 اصالت بذر 

 اکوتون 

است اي از یک گونه که تحت شرایط خاص اقلیمی یا خاکی به وجود آمدهگروهی یا پایه
دهد. این و در شرایط مشابه بهترین نتیجه را در مقایسه با گونۀ اولیه نشان می

 اشد.بخصوصیات قابل انتقال به نسل بعدي می

 اکوتیپ

مرحلۀ کامالً پیشرفته یا اوج تحول و تکامل یک جنگل که در شرایط طبیعی خود حالت 
هاي گیاهی متعلق به طبق نظر کلمنتس شکل ظاهري گونه پایدار و متعادلی دارد.

 نامند.کند که این آب و هوا را اقلیم اوج میاي تعیین میکلیماکس را آب و هواي ناحیه

 اوج

-براي زیست بهتر، یک محدوده و یک محیط مشخص را جهت زندگی دارا میهر گونه 
الحاً به این محدوده طدهد که اصهاي طبیعی خود را انجام میباشد که درآن فعالیت

 شود.آشیان اکولوژیک گفته می

 آشیان اکولوژیک

 بازسازي 

ط غیرزنده زنده و محی یک واحد مستقل طبیعی که در آن رابطۀ متقابل بین موجودات
وجود دارد و در جنگل مجموعۀ یک جامعۀ جنگلی به همراه رویشگاه آن است که در 

  آورد.وجود میحقیقت یک نظام زیستی جنگلی را به

 سازگانبوم

اي از کود حیوانی گاوي (پهن) روي معناي ایجاد پوشش یا الیهتکنیک پرالیناژ در واقع به
 حال کاشت است.ریشۀ گیاهان (نهال، نشاء و...) در

 پرالیناژ

 پوشش تاجی 

وجود شود یا به طور طبیعی بهاي که ابتدا در یک رویشگاه عاري از درخت ایجاد میگونه
وجود آید و پس از ایجاد شرایط اکولوژیک الزم امکان ایجاد جنگل اصلی یا بعدي را بهمی
 آوردمی

 آهنگپیشگونۀ  

 تراکم 

زیستی در سه سطح سازگان. تنوعو جانوران در یک بومگوناگونی و ترکیب گیاهان 
 گیرد.سازگان مورد مطالعه و بررسی قرار میمختلف ژن، گونه و بوم

 زیستیتنوع



  توالی تحول سیر تکاملی جنگل به طرف اوج (کلیماکس) است.

توده هاي گیاهی ودراین تعریف شامل گونه هاي درختی ودرختچه اي که یا یا به دلیل 
خورداري از گونه اي با ویژگی هاي اکولوژیک خاص و یا برخورداري از شرایط بر

محدود به مناطق ویژه می گردند. نظیر توده درختچه اي تلخ بیان رویشگاهی خاص 
 چوبی و یا مورد و....

هاي توده
 فردمنحصربه

هایی  توده هاي گیاهی ودراین تعریف با تاکید بر توده هاي درختی ودرختچه اي ، توده
هکتار در حوضه آبخیز مورد بررسی و یا کمتر  50که دامنه سطحی پراکنش آنها کمتر از 

 از سه سایت رویشی در حوضه مورد نطر محدود گردیده باشد.

 هاي نادرتوده

درصد باشد. در حالت مطلوب توده  90پوشش آن بیش از تودة جنگلی که درجۀ تاج
 باشد. ش  یک میبسته کامالً پر داراي درجۀ تاج پوش

 تودة بسته

اي از گیاهان با ترکیب فلورستیک مشخص و سیماي ظاهري یکسان که تحت مجموعه
 اند.شرایط رویشگاهی یکنواخت رشد، توسعه و تکامل یافته

 جمعیت

سطح وسیعی پوشیده از درخت، درختچه و گیاهان علفی و خشبی که همراه با جانوران 
طور مستقل باشد. به عبارت اك) قادر به ادامۀ حیات بهتحت شرایط محیطی (اقلیم+ خ

دهندة آن درختان جنگلی دیگر جنگل یک جامعۀ زیستی است که عناصر اصلی تشکیل
 هستند.

 جنگل

کاري یا بذرکاري صورت هاي جنگلی و غیرجنگلی که توسط نهالایجاد جنگل در زمین
 گیرد.می

 کاريجنگل

تنها محدود به حاشیه آبراهه ها و به از هاي اکولوژیکی رویش هاي جنگلی که بنا بر نی
 طور عموم آبراهه هاي دائمی گردیده باشند. 

 هاي ساحلیجنگل

عبارتست از رویش هاي درختی و درختچه Riparian forestجنگل هاي کرانرودي یا 
 اي حاشیه آبراهه ها ي اعم از دائمی و فصلی ، در واقع جنگل هاي ساحلی و کرانرودي

 مشابه و مترادف هم می باشند.

هاي جنگل
 کرانرودي

 هاي گالريجنگل مترادف جنگلهاي ساحلی و کرانرودي می باشند. Gullery forestجنگلهاي گالري یا 

عبارت از رویش هاي جنگلی  واقع در حد فاصل دو  Forest edgeجنگل هاي لبه یا 
 منطقه جنگلی با شرایط اقلیمی متفاوت می باشد.

 هاي لبهگلجن

در این تعریف عبارتست از عملکرد پوشش Soil conservationحفاظت خاك یا 
گیاهی و با تاکید بر گونه هاي درختی و درختچه اي در حفظ خاك بستر رویش در قبال 

 فرسایش

 حفاظت خاك



 درختچه متر کمتر است. 7طور معمول از گیاهی چوبی که داراي چند ساقه بوده و ارتفاع آن به

  

در برخی گونه ها دانه درخت بر روي شاخه درخت جوانه زده و تبدیل به نو نهال گردیده 
و پس از سقوط از درخت در دل خاك قرار گرفته و به حیات خود ادامه می دهد. گونه 

 شناخته می گردند. Viviporaهاي واجد این قابلیت تحت عنوان گونه هاي زنده زا یا 

  زاییزنده

 به کار رفته و تعریف آن عبارتست از: Informationاین تعریف معادل واژه سازند در 

شامل دو یا چند  )(Community)تشکیالتی یک توده هم بوم(Unitبزرگترین واحد 
) که در قالب واحدي (Succession)،همراه با مراحل پی آیی (Associationجامعه 

 ر شده باشد.در سطح معین، از منطقه اي با اثلیم یکنواخت مستق

 سازند

در دو سطح کمی و کیفی با اهداف ) دراین تعریف ( Enrichmentغنی سازي یا 
) پوشش جنگلی و اصالح ترکیب گونه اي به Canopy coverافزایش درجه انبوهی(

 شرح زیر آمده است.

 سازيغنی

) هدف افزایش پوشش تاجی گونه (Quantative enrichmentدرغنی سازي کمی 
تی ودرختچه اي است که به طور عموم با گونه هاي پیشاهنگ هاي درخ

Pioneer).صورت می پذیرد( 

 سازي کمیغنی

)در این تعریف عبارتست از اصالح (Qualative enrichmentغنی سازي کیفی 
) یا اوج با (Climaxترکیب توده هاي جنگلی با استفاده از گونه هاي ترکیب کلیماکس

 )(Post pioneerکاشت گونه هاي پس تاز 

       سازي کیفیغنی

گسترة چوبی بودن و  -1فرم زیستی بسته به مفهوم شامل یک یا همۀ موارد ذیل است، 
-ویژگی -4شناسی یک طبقه؛ ریخت -3درجۀ استقالل یک طبقه؛  -2اندازة یک طبقه ؛ 

 فنولوژي  -6) و 1934هاي فعال (رانکایر، مکان جوانه -5هاي برگ یک طبقه؛ 

 زیستی فرم

شیار عمیق ناشی از فرسایش است که عبور و مرور وسیلۀ نقلیه کشاورزي از آن میسر 
 .نیست

 گالی

هاي گیاهی است که گیاهان روشی براي بازسازي پوشش گیاهی گذشته به وسیلۀ گرده
 اند.دیرینه تولید کرده

 شناسیگرده

ده مورد بررسی واجد سابقه ) عبارت از گونه اي است که در محدو(Nativeگونه بومی یا 
 رویشی بوده و قادر به زادآوري و استقرار می باشد.

 هاي بومیگونه

 هاي رلیکگونه گونه بومی منطقه و داراي سابقه باستانی رویشی در منطقه می باشد.



گیرد. در عمل اداره کردن فنی یک جنگل است که به کمک طرح جنگلداري صورت می
 روند.کار میري مترادف بهمدیریت جنگل و جنگلدا

 مدیریت جنگل

با توان ) عبارت از منطقه حایل بین دو منطقه رویشی (Transitionناحیه انتقالی یا 
هاي اکولوژیکی متفاوت بوده که عناصري رویشی از هردو منطقه در این ناحیه رویش 

 دارند.

 انتقالی احیهن

  


