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  چكيده
 مطالعات و گيري اندازه ضروريات و مقدمات از منطقه هر در كه بررسي آن     است جنگل اكولوژي مهم هاي لفهؤم از يكي درختان مكاني پراكنش
هاي پاتم، نم خانه، گرازبن و چلير در جنگل آموزشـي و پژوهـشي    به منظور بررسي پراكنش گونه ملج در بخش     .آيد مي حساب به گياهي پوشش

 اسـتفاده خيرودكنار نوشهر، با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه و پراكنده بودن پايه هاي ملج در اين سطح، روش نمونه برداري بـدون پـالت                          
نتايج ايـن مطالعـه   .  سانتيمتر، عوامل فيزيوگرافي ثبت شدند     10پس از جنگل گردشي و شناسايي پايه هاي ملج با قطر برابر سينه بزرگتر از                . شد

اد پايـه   بيشترين تعد . متر باالتر از سطح دريا پراكنش دارد       1315 متر تا ارتفاع     330 مورد مطالعه از ارتفاع      ة ملج در منطق   ةكه گون استحاكي از آن  
در رابطه با شيب، اين گونه از اراضي مسطح تا اراضي پرشيب بـيش از                .هاي ملج در جهت شمالي و كمترين تعداد، در جهت شرقي مشاهده شد            

 ملج در منطقـه مـورد مطالعـه در    ةاز نظر شكل زمين، گون. كند،اما تعداد پايه هاي ملج در شيب هاي كم بيشترين است        صددرصد انتشار پيدا مي   
  .ها بيشترين پراكنش را داشته استها و درهدامنه

  
   بيماري مرگ نارون- قاچاق چوب- شكل زمين- شيب- جهت جغرافيايي- ارتفاع از سطح دريا- ملج-پراكنش مكاني: واژه هاي كليدي

 

  سرآغاز
هاي مهم اكولوژي گياهي     پراكنش مكاني گياهان، يكي از جنبه     

 ضروريات بررسي پوشش گياهي     است كه آگاهي از آن، از مقدمات و       
  .)Ludwig,1988(آيد در هر منطقه به حساب مي

هـاي    يكي از ارزشـمندترين گونـه  )Ulmus glabra( ملج ةگون
هاي شـمال ايـران اسـت كـه عـالوه بـر ارزش               صنعتي بومي جنگل  

هاي شمال ايـران     هاي مهم اكوسيستم جنگل    اقتصادي، يكي از گونه   
 فهرسـت شناسان فرانسه در     گياهشود كه توسط انجمن      محسوب مي 

درختــان نوبــل هماننــد بارانــك، گــيالس وحــشي نامگــذاري شــده 
هاي ارزشمند و    اي نه چندان دور، توده     در گذشته ).1382زاهدي،(است

خـورد و    هاي شمال بـه چـشم مـي        زيباي ملج در بعضي نقاط جنگل     
  اي جنگل،  هاي درختي و درختچه وجود اين گونه در كنار ساير گونه

  

بخــشيد، ولــي در طــي چنــد  نظــم ايــن زيــستگاه را ســامان مــي
هاي ارزشمند جنگلـي و      رويه انسان، تخريب توده    گذشته، دخالت بي  ةده

هاي ملج منجر به حذف بسياري از درختـان           پايه ةروي بخصوص قطع بي  
عالوه بر اين، طـي همـين سـالها، بيمـاري           . از عرصه جنگل شده است    

 مـرگ سـريع     باعـث  پيـدا كـرده كـه        خاصي به نام مرگ نارون، شـيوع      
هاي ملج بـه ايـن بيمـاري مبـتال           هاي ملج شده و امروزه اغلب پايه       پايه
  ).1377شيرواني،(اند  شده

 ملج در دنيا در رديف      ة گون IUCNبا اين وصف، بر اساس شاخص       
هاي اين گونه در جنگل    هاي پايه حفظ. قرار دارد  خطر معرض هاي در  گونه

هاي اكولوژيك تغييرپذير در پـراكنش   رين ويژگي تطبيعي و شناخت مهم   
اي برخوردار است تا بتوان موجوديت اين گونه         مكاني آن، از اهميت ويژه    

  .)1382زاهدي،( دكررا حفظ 
  

                                                                   E-mail:sja_sari@yahoo.com                                            09111580097:تلفن :سنده مسئولينو



 

  انتشار جغرافيايي گونه ملج در ايران و جهان
 خـزري در شـمال      ةهاي متعلق بـه ناحيـ       ملج يكي از گونه    ةگون

اي از ارسـباران در      ش طبيعـي گـسترده    ايران است كـه داراي پـراكن      
اين گونه   ). 1373ثابتي،   (استشمال غرب تا گرگان در شمال شرق        

  ). 1353جوانشير، (مختص ارتفاعات زياد است 
هـاي اروپـا و آسـياي غربـي           بومي جنگل  ،همچنين درخت ملج  

نقشه پراكنش اين   . اي در اروپاي شمالي دارد     است و پراكنش گسترده   
 هاي هاي شمال ايران و در مقياس جهاني در شكل         نگلدو گونه در ج   

  . استنشان داده شده)2 و 1( شمارة
  

  
   پراكنش گونه ملج در ايرانةنقش : )1 ( شمارةشكل

 

  
  پراكنش جغرافيايي ملج در جهان :  )2( شمارةشكل
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  مواد و روش ها
   مورد مطالعهةوضعيت منطق

ي شرق نوشـهر     كيلومتر 7جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود در       
7236بين   ′o   0436 تا ′o       2351 عـرض شـمالي و ′o  3451 تـا ′o 

 هكتـار   8000مساحت كل منطقه حدود     . طول شرقي واقع شده است    
. آيـد   خيرود، زهكش اصلي اين حوزه به حساب مـي  ة كه رودخان  است

هاي پاتم، نم خانه، گرازبن       كه بخش  استبخش   8اين جنگل شامل    
بـر  ). 3شـكل شـمارة   (دهنـد  و چلير بستر مطالعه حاضر را تشكيل مي       

 يعنـي   ،اساس گـزارش نزديكتـرين ايـستگاه هواشناسـي بـه منطقـه            
ايــستگاه كليمــاتولوژي نوشــهر، ميــزان بارنــدگي ســاالنه در منطقــه 

  و حـداكثر آن     ميليمتر است كه حداقل آن در تيرماه       1300خيرودكنار  
 و  o2/29گرمترين ماه سال مرداد با ميانگين دماي        . در مهرماه است  

همچنين .  است o6/2سردترين ماه سال، بهمن ماه با ميانگين دماي         
  .ده استش ثبت o9/15ميانگين دماي ساالنه برابر با 

  

  
  مورد مطالعهةمنطق. ):3(ارة شمشكل

  روش انجام تحقيق
هـاي ملـج      قطع پايه  ويژه به   ،انسانةروي هاي بي  به دليل دخالت  

هاي اخير، بسياري    و شيوع بيماري مرگ نارون در دهه      ) قاچاق چوب (
ده است و تراكم آن نـسبت     شهاي ملج، از عرصه جنگل حذف        از پايه 

هاي  برداري از پايه مونهبراي ن .به قبل كاهش چشمگيري داشته است  
 با توجه به زيراباقيمانده ملج، از روش بدون پالت استفاده شده است، 

هـاي ملـج در ايـن       مورد مطالعه و پراكنده بودن پايـه       ةوضعيت منطق 
 يا كوادرات،   ، كردن پالت  عمليسطح، استفاده از اين روش نسبت به        
هيم اقدام  در صورتي كه بخوا   . از سطح خطاي كمتري برخوردار است     

، بـه قطعـات نمونـه بـسيار         كنـيم  يا كوادرات ب   ، پالت عملي كردن به  
جوي افراد و شـمارش آنهـا        و بزرگي احتياج خواهيم داشت كه جست     

گير بوده و باعث پايين آمـدن بـازده         در اين قطعات نمونه، بسيار وقت     
شـــود كـــار و افـــزايش تراكمـــي خطـــاي نمونـــه بـــرداري مـــي

)Ludwig,1988.(  
بـرداري   برداري موفق مستلزم انتخـاب واحـد نمونـه         طرح نمونه 
بــرداي رايــج در اكولــوژي شــامل  واحــدهاي نمونــه. مناســب اســت

هـاي انفـرادي،     هـاي نـوري، ارگانيـسم      ها، برگ گياهان، تله    كوادرات
بـرداري بـه صـورت       بعضي از واحدهاي نمونـه    . است... ها و  ترانسكت

كه واحدهاي  در صورتي ،  )براي مثال برگ گياهان   (طبيعي وجود دارند    
  ).براي مثال كوادرات(شوند  ديگر به صورت اختياري توصيف مي

Pilou)  1979 ( برداري طبيعي و اختيـاري را از        واحدهاي نمونه
ــراي  واحــدهاي نمونــه. كنــد هــم متمــايز مــي ــرداري طبيعــي را ب ب

هـاي   د كـه در بخـش    كـر توان تعريـف و توصـيف        هايي مي  ارگانيسم
هــا در گــرده  بــراي مثــال موريانــه. ه وجــود داردمجزايـي از زيــستگا 

شـوند   ها يافته مي   كه بر روي ميوه   هاي در حال پوسيدن، حشراتي     بينه
هـا و    هـا، ميـوه    گـرده بينـه   . هاي مـدفوعي   يا ريزالشخواران در پشته   

بـرداري طبيعـي، در نظـر گرفتـه          ها به عنوان واحـدهاي نمونـه       پشته
  ).Ludwig&Reynolds,1988به نقل از  Pilou ,1997 (شوند مي

هـاي پيوسـته وجـود دارنـد،         كه در زيستگاه  هايي براي ارگانيسم 
هـا در    هـا، گـراس    ها در درياچـه    نظير درختان در جنگل، زئوپالنكتون    

بـرداري اختيـاري بـراي       چمنزار، استفاده از بعضي از واحدهاي نمونـه       
  .دستيابي به يك نمونه ضروري است

برداري، مطالعـات پـراكنش مكـاني        بسته به انتخاب واحد نمونه    
  .تواند در قالب يكي از سه مدل انجام شود مي

  هاي توزيعي   ـ مدل1
  هاي كوادرات ـ واريانس ـمدل2

95.                                                                                      ..بررسي پراكنش مكاني گونه ملج در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي  



 

  ـمدلهاي بدون پالت3
هـاي   واحـد ازكـه بايـد     برداري براي جوامعي   لترناتيو  نمونه   آ يك

 پالتهاي بدون استفاده از روش د،كنن استفادهنمونه برداري اختياري 
 روش بدون پالت    ، ذكر است كه در متون اكولوژي      شايانالبته  . است

فاصله اي است، كه در آن براي بررسي پراكنش مكاني  معادل روش
قطعـه نمونـه اي هـم       . از فاصله بين افراد و نقاط استفاده مـي شـود          

بـه  .  نشده است، اين روش را بدون پالت نامگذاري نموده ايـم  عملي
مطالعه از روش فوق استفاده شده است و هر پايه          همين دليل در اين     

پـس از  . اسـت  شـده در نظـر گرفتـه   ) نقطه(ملج خود به عنوان نمونه      
هاي ملج كه قطري بزرگتـر       جنگل گردشي در منطقه و شناسايي پايه      

 سانتيمتر داشتند، ارتفـاع از سـطح دريـا، شـكل زمـين، جهـت                10از  
  .دندجغرافيايي و شيب در محل هر پايه ملج ثبت ش

  نتايج 
  ارتفاع از سطح دريا
، در    ملج از نظر ارتفـاع از سـطح دريـا          ةحد پاييني گسترش گون   

 متر از سطح دريـا و حـد فوقـاني آن            330منطقه مورد مطالعه ارتفاع     
ـ      متر، تك پايه   330در ارتفاع كمتر از     .  متر است  1315  ةهـايي از گون

قطـر  (قل آنها   خورد كه حدا   ملج، مخصوصاً در كنار جاده به چشم مي       
 متر از سطح دريا، وجود داشته       210در ارتفاع   )  سانتيمتر 11برابر سينه 

-از آن . رسد كه جاده باعـث حـضور آن شـده اسـت             و به نظر مي    ندا
هاي طبيعي مدنظر بوده است،       كه پراكنش اين گونه در رويشگاه     جايي

  .اند ها در تجزيه و تحليل دخالت داده نشده اين پايه
  جهت

هـاي   هاي ملـج را در جهـت       كه بخواهيم پراكنش پايه   درصورتي
ــلي  ــي   (اص ــوبي و غرب ــرقي، جن ــمالي، ش ــي ) ش ــيمبررس ، در كن

درصد در جهت   5/5درصد پايه هاي ملج در جهت شمالي،        6/37حدود
درصـد در جهـت غربـي       2/27درصد در جهت جنوبي و      5/27شرقي،  

يب كمتـر   هايي كه ش   كه در مطالعات، دامنه   ازآنجايي.اند پراكنش يافته 
،   درصد دارند، با توجه به ايـن كـه چنـين شـيب ماليمـي     5-10   از

،   باشـد  چـشمگيري وجود آمدن جهـت جغرافيـايي       ه  تواند باعث ب   نمي
 ).1372مخدوم،(شوند بدون جهت جغرافيايي در نظر گرفته مي

بـدون   درصـد،  10از   كمتـر  با شيب  هاي در اين بررسي نيز دامنه    
 بـر  ملـج  هـاي  پايه درصد2/2 كه شدند ه يا مسطح در نظر گرفت     ،جهت

را  گونـه  اين پراكنش)4شمارة شكل.(اند داشته پراكنش مناطق اين روي
  .دهد در رابطه با جهت نشان مي

  

  شيب
دهد كه ملج در اراضي با شيب ماليم تا           حاضر نشان مي   ةمطالع

اي كـه    نكتـه . كنـد   درصد انتشار پيدا مـي     110اراضي پر شيب حدود     
كـه تعـداد    درصورتي. استراكنش تعداد در طبقات شيب      وجود دارد پ  

 درصد تعيين و نمودار مربوطه ترسيم     5هاي ملج در طبقات شيب       پايه
د كه منحني حاصل زنگ ديـسي       شو مشاهده مي )5شمارةشكل  (د  شو

هاي  هاي ملج در شيب    باشد يعني تعداد پايه    بوده و چوله به راست مي     
هاي ملج نيـز كاسـته        تعداد پايه  كم، بيشتر است و با افزايش شيب از       

 شود مي

 
 

 
 نمودارپراكنش پايه هاي ملج دررابطه باجهت):4(شكل شمارة

 
   منحني تعداد پايه هاي ملج در شيب هاي مختلف):5( شمارةشكل

  شكل زمين
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  شكل زمين
ترين آنها شكل زمين در جنگل مورد مطالعه متفاوت بوده و مهم

هــاي قيفــي  همچنــين فرورفتگــيتــوان دامنــه، دره، يــال و  را مــي
ها و  هاي ملج در دامنه در اين بررسي بيشتر پايه. دانست) دولين(شكل
 )6 شمارةشكل(ها گسترش داشته اند  دره

  
 پراكنش درختان ملج در انواع مختلف شكل ):6(  شمارةشكل

 زمين
 گيري بحث و نتيجه

  ارتفاع از سطح دريا
 علت شيب زياد دامنـه و       در جنگل خيرود، در ارتفاعات پايين به      

همچنين سنگالخي بودن و طبيعتاً عمق كم خاك، شـرايط مطلـوب            
البته در ارتفاعات پايين در گذشته      . براي استقرار گونه ملج وجود ندارد     

هايي از اين گونه وجود داشـته اسـت و بـه علـت نزديكـي ايـن                   پايه
 از  هايي با قطـر مناسـب برداشـت و         مناطق با روستاهاي مجاور، پايه    

بـي  حد فوقاني پـراكنش گونـه ملـج           .عرصه جنگل حذف شده است    
  . متر از سطح درياست 1315باالتر از رقم شك 

از آنجا كه اين تحقيق تا بخش چيلر صورت گرفتـه اسـت و بـا                
جوانـشير،  (توجه به اين كه گونه ملج مختص ارتفاعـات زيـاد اسـت              

، دارنـو    اربنهاي ديگر از جنگل خيرود از جملـه بهـ         ، در بخش  )1355
بـراي بررسـي    .دكـر هايي از ايـن گونـه را مـشاهده           توان پايه  مي... و

 متري تـشكيل داده  200پراكنش گونه ملج در رابطه باارتفاع، طبقات      
-همـان . تعيين گرديـد  هاي ملج در هر طبقه ارتفاعي شد و تعداد پايه 

 تعـداد   ،دهـد بـا افـزايش ارتفـاع        نشان مـي  ) 7 شمارة شكل(كهطوري
مي يابد، سپس به حد ماكزيمم       هاي ملج در هر طبقه افزايش مي       پايه

 هـر گونـه در    مي يابد زيرا   آن پس كاهش      از و)  متر 700-900(رسد  
ـ          متفـاوت اسـت و در       يمقابل هر عامل محيطي، داراي عكـس العمل

  . استاي از آن داراي حالت اپتيمم   محدوده
يط اقليمي،  دانيم مجموع عوامل اكولوژيك مانند شرا      چنانكه مي 

ـ           ثير أخاكي، وضعيت ژئومرفولوژي و فيزيوگرافي در استقرار گياهـان ت
با توجه بـه ايـن كـه در ارتفاعـات بـاال، ايـن عوامـل                 . دنبسزايي دار 

اكولوژيك حالت نامساعد دارند ، باعث محدوديت انتشار گياهان و از           
گفـت كـه    تـوان  مي) 7( شمارةشكل با مراجعه به دنشو جمله ملج مي

مـورد  منطقـه    با توجه به موقعيت جغرافيايي      متري 1100تا700اعارتف
 درصــد از تعــداد كــل درختــان ملــج 55با اختــصاص دادن ،مطالعــه
  .باشد  ملج ميةترين دامنه ارتفاعي براي استقرار حضور گون مناسب
  جهت 

هاي  مورد مطالعه بيشترين پايهةدر منطق شد اشاره طوركههمان
با . ندين در جهت شرقي يافت شده املج در جهت شمالي و كمتر

 4(ها  طبقات ارتفاعي و ستون، ها كه در آن رديفجدول   يكتشكيل
در ،) 1  شمارةجدول(سازند را مي) بدون جهت+ جهت اصلي 

هاي مختلف براي هر طبقه تعيين   درخت در جهتيكه تعدادصورتي
شود  مشاهده مي)8  شمارةشكل(و منحني مربوط ترسيم گردد

هاي ملج  متر، با افزايش ارتفاع، تعداد پايه700-300از.كه
رسد  يابد و به اوج مي هاي شمالي، افزايش مي ابتدادرجهت

تعداد   نزولي دارد، امايسيرمو از آن پس تقريباً )  متر700تا500(
 متر 500تا300هاي جنوبي و غربي از ارتفاع  هاي ملج در جهت پايه

رسد و از   متر به پيك مي900تا700ده و در طبقه ارتفاعي كرافزايش 
 به عبارتي با ،يابد آن پس تعداد در طبقات ارتفاعي كاهش مي

هاي ملج در جهت شمالي كاسته شده و  افزايش ارتفاع از تعداد پايه
نمودار .شود  ميضافههاي جنوبي و غربي ا ها درجهت بر تعداد پايه

 ارائه شده )8شمارةشكل (پراكنش پايه هاي ملج در رابطه با جهت در
   است

هاي مشرف به   شمالي، دامنهةدانيم، در نيمكر ميكه  همان طور
گيري از  تر بودن زمان بهره ، به علت طوالني سمت جنوب و غرب

 خورشيد و تابيدن آن به صورت عمودي ةتابش خورشيد، تمركز اشع
هاي مشرف به شمال، مقدار نور  بر سطح خاك، در مقايسه با دامنه

 كنند و به همين علت نرژي حرارتي بيشتري دريافت ميمستقيم و ا
 جنوبي ةافزايش نور و حرارت در ارتفاعات پايين جبه. گرمتر هستند

در ارتفاعات باالتر به نوعي گرماي دريافتي . مزيت زيادي ندارد
ثاقب (تواند مزيت محسوب شود ميواين شود جبران سرما ميموجب 
 ).1382طالبي،
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 دار درصد تعداد پايه هاي ملج در طبقاتنمو: )7(شمارة شكل

   متري200ارتفاعي 
  

 تعداد پايه هاي ملج در جهت هاي مختلف در هر ):1( شمارةجدول
 طبقه ارتفاعي

جهت   مسطح
  غربي

جهت 
  جنوبي

جهت 
  شرقي

جهت 
  شمالي

طبقات 
  ارتفاعي

5  7  -  6  62  500-300  
-  38  15  6  91  700-500  
7  82  91  6  73  900-700  
4  69  73  12  34  1100-900  
2  25  44  15  46  1300-1100  
-  1  1  -  1  1500-1300  

  

  
 تعداد پايه هاي ملج در جهت هايدرصد منحني ): 8( شمارةشكل

  ارتفاعيةمختلف در هر طبق

 ملج به مقدار زيادي حرارت احتياج ةبا توجه به اينكه گون
مين أ، براي جذب نور بيشتر و در نتيجه ت)1375 ،مصدق(دارد
ازهاي حرارتي خود، با افزايش ارتفاع تغيير جهت داده و در ني

در مورد جهت . يابد هاي غربي و جنوبي پراكنش بيشتري مي جهت
هاي  شرقي، يكي از عواملي كه ممكن است باعث حضور كم پايه

 ةكه نقشملج شود، كم بودن سطح جهت شرقي است، درصورتي
هت نسبت به ساير  اين جسطحشود كه  جهت تهيه شود، مشاهده مي

سطح جهت هاي مختلف و درصد آنها در .جهات، بسيار كمتر است
  شده استنشان داده) 2( شمارة مورد مطالعه درجدولةمنطق

 ةسطح جهت هاي مختلف و درصد آنها در منطق):2( شمارةجدول
  مورد مطالعه

 مسطح  غربي  جنوبي شرقي  شمالي  جهت

  8  1761  1659  178  1137  )هكتار(سطح

  2/0  37  35  4  24   سطحدرصد

تعداد پايه هاي 
 100ملج در 
  هكتار

27  25  14  13  -  

 ملج مناسب   ةاين به آن معنا نيست كه جهت شرقي براي حضور گون          
كه تعداد پايه هاي ملج در هر جهت در واحد سـطح             درصورتي .نباشد

شـود كـه تعـداد در جهـت از     تعيين شود، مشخص مـي   )  هكتار 100(
  .استبه ترتيب شمالي، شرقي، جنوبي و غربي بيشترين به كمترين 

  شيب
 ملج از اراضي كـم  ةد كه گونكردر رابطه با شيب هم بايد اشاره        

 پـراكنش تعـداد در      ، قابـل توجـه    ة نكتـ  .شيب تا پرشيب انتـشار دارد     
در اراضي پر شيب، فرصت نفوذ آب كم و نزوالت          .طبقات شيب است  

مـدت، پديـده     در دراز و كنـد  ي به صـورت هـرز آب حركـت مـي          جو 
ـ      خاكسازي كمتر اتفاق مي     ملـج بـه خـاك       ةافتدبا توجه به اينكه گون

عمـق  كـه   عميق با زهكشي مناسب احتياج دارد در اراضي پر شـيب            
همچنـين  . و شرايط مطلوب براي استقرار وجود نـدارد        استخاك كم   

هاي بسيار كمي وجود دارد، در اين اراضـي          در اراضي مسطح نيز پايه    
بودن خاك، ممكـن اسـت زهكـشي خـاك نامناسـب            با وجود عميق    

هايي با زهكشي مناسب احتيـاج       كه گونه ملج به خاك     ازآنجايي .باشد
  .يابد دارد، بنابراين حضور آن در اراضي مسطح كاهش مي

 ملج در رابطـه بـا شـيب از طبقـات            ةبراي بررسي پراكنش گون   

43مجله محيط شناسي شمارة                                                                                                                                        98 



 

. ت درصد استفاده شده اسـ     <100 و   100 تا 60،  60تا10،   10تا0شيب  
 ةدرصد پايه هـاي ملـج، در طبقـ        2/2 درصد،   10تا0ل يعني اوةدر طبق 

)  درصـد  100تـا 60(درصد ، در طبقه سوم      2/82)  درصد 60تا10(دوم  
  .اند  درصد پراكنش يافته4/0 آخر،ةدرصد و در طبق2/15

ترين دامنه حضور گونـه      دهد كه مناسب   مطالعه حاضر نشان مي   
  .درصد مي باشد60تا10هاي  ملج، در شيب 

  شكل كلي زمين 
شـكل  . شكل زمين درگسترش و رشد درختان نقش مهمي دارد        

توان  ترين آنها را مي   زمين در جنگل مورد مطالعه متفاوت بوده و مهم        
) دولـين (هـاي قيفـي شـكل        دامنه، دره، يال و همچنـين فرورفتگـي       

 يـا موجـدار و همچنـين        ،ها ممكن است صـاف     هرچند دامنه . دانست
هاي متفاوتي باشند، ليكن در ايـن بررسـي بيـشتر            ها داراي شكل   يال
  ).8 شمارةشكل(ها گسترش دارند  ها و دره هاي ملج در دامنه پايه

ها معموالً دريافت نور و انرژي بيشتر، وزش شديد باد،           روي يال 
هاي سنگي و كم عمق بودن خاك، محيط نامساعدي را           بيرون زدگي 
اً خـشك بـوده و تغذيـه        در ضمن اين مناطق تقريب    . دهند تشكيل مي 

  .)1382ثاقب طالبي،(استآبي در آنها ضعيف 
-مـي  ايجـاد  ملج ةگون استقرار برايا  ر نامناسبي شرايط عوامل اين

ها با وجود عميق بودن خـاك و تغذيـه آبـي مناسـب،      در دولين . ندكن
هـاي ملـج در    علت حضور كم پايه. يابد شرايط حضور ملج كاهش مي    

اي و همچنـين ضـخيم       ه رقابت نوري بين گونه    توان ب  ها را مي   دولين
در جنگـل   . هـا نـسبت داد      زادآوري در دولـين    بـراي بودن الشـبرگ    

هـاي افـرا و راش       ها بيشتر گونـه    آموزشي پژوهشي خيرود، در دولين    
كنـد رشـد اسـت و        ل بر خالف افرا   ملج در سالهاي او   . پراكنش دارند 

  .كند ت ميچون ملج نياز به نور دارد، با گونه افرا رقاب
هـا مغلـوب شـده و از          ملج در رقابت با ايـن گونـه        ةبنابراين گون 
مشاهده شده است در منـاطقي كـه در دولـين           . شود عرصه حذف مي  

 راش و افرا حضور دارند، ملج پراكنش داشـته          ةهاي اندكي از گون    پايه
هـا در   هـا، الشـبرگ    از طرفي ديگر به علت شكل قيفي دولين       . است

ي داشته و از ضخامت بيشتري برخـوردار اسـت، بـا            آنها تجمع بيشتر  
توجه به اينكه بذر ملج، پس از ريـزش، قـوه ناميـه خـود را سـريع از          

كه بستر معدني مناسبي براي اسـتقرار ملـج         دهد، درصورتي  دست مي 
ها نيز  در دولين. تواند مستقر شود  ملج نميةيا مهيا نشود، گون ،فراهم

هـاي ملـج     حـضور انـدك پايـه     چنين شرايطي حاكم اسـت و باعـث         
 .دنشو مي

  

  هاپيشنهاد
 هـاي  رويـشگاه  در ملج گونه روي بر تروسيع و بيشتر مطالعات انجام -1

 .ديگر
د كه ملج هايي    شوبا توجه به با ارزش بودن گونه ملج پيشنهاد مي           -2

 هـايي كـه    GPSكه در قسمت هاي مختلف جنگل وجود دارنـد بـا  
ي جنگل طراحي شـدند،موقعيت يـابي       دقت بااليي دارندو ترجيحأ برا    

 .شوند
به منظور حفظ درختان ملج در جنگل هاي شمال الزم اسـت كـه              -2

 ةتر درختان ملج نيز همچون درختان حفاظت شده در ماد       هر چه سريع  
ــانون1 ــابع از حمايـــت و حفـــظ  قـ ــاير و طبيعـــي منـ  جنگلـــي ذخـ

 از قـانون    يو درصورت تخطـ    القطع ممنوع )12/7/1371مصوب(كشور
 . سنگيني شود جرائم و مشمولهاد شدي
با توجه به اين كه در تحقيق حاضر تأثير ارتفاع از سطح دريا،شيب             -3

مطالعـه قـرار گرفتـه     و جهت جغرافيايي بر پراكنش گونه ملـج مـورد  
است، پيشنهاد مي گردد كه تأثير اقليم و شكل زمين كه  فاكتور مهم              

 .گيرددر پراكنش درختان است نيزمورد بررسي قرار 
ـ  ةتوليد و تكثير پايه هاي مقاوم و باقيمانـد        -4  ملـج بـه صـورت       ة گون

كه بهترين  )  شمالي البرز  ةجنگل هاي دامن  (جنگلكاري در عرصه هايي   
 نتيجه ماندگاري و زيست را داده است

با توجه با اينكه به علت بيمـاري مـرگ نـارون و قاچـاق چـوب                 
ار دارد، بايد از تمـام       خطر قر  ة ملج در آستان   ةگون) مخصوصأ در ايران  (

د تا اين گونه بتواند موجوديت خود       كرامكانات و دانش موجود استفاده      
 و همانند سابق وجود اين گونه در كنار ساير گونـه هـاي              كندرا حفظ   

 درختي و درختچه اي، نظم اكوسيستم جنگل را سامان بخشد
  مورد استفادهمنابع

انتشارات دانـشگاه   . ايراندرختان و درختچه هاي     . جنگل ها .ا.ح.ثابتي
 يزد

منـابع   ةدانـشكد . جزوه درسي اكولوژي جنگل   . 1382.خ.،ثاقب طالبي 
  .اندانشگاه تهر. طبيعي

  
انتـشارات انجمـن    . لس گياهان چوبي ايـران    طا. 1355.  ك ،جوانشير

 .ملي حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني

 
يـداري  تعيين معيارها و شاخص هـاي پا      . 1382.  ا . ق ،زاهدي اميري 

، گـزارش    ).45مطالعة حوزة آبخير    (جنگل و انجام سنجش هاي آن       
 . منابع طبيعي دانشگاه تهرانة دانشكد.داخلي
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هـاي  طبقه بندي ژنوتيـپ هـاي ملـج در رويـشگاه          .1377. ا ،شيرواني
 منـابع   ة دانـشكد  ، كارشناسـي ارشـد    ةپايان نامـ  . طبيعي شمال كشور  

  .دانشگاه تربيت مدرس. طبيعي
  

. انتشارات دانـشگاه تهـران  . آمايش سرزمينةشالود. 1372.م ،مخدوم
 ص295. 2203شماره

  
ــصدق ــي . 1375. ا. م ــل شناس ــران  . جنگ ــشگاه ته ــشارات دان  ،انت
 ص481. 2314شماره
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