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 چكيده
و ارزشي كه محصوالت و صنعتي دارغيرچوبي اهميت موجب شده كه ساالنه مقادير،دندر تهيه غذا، دارو، مواد بهداشتي

مغيرچوبي محصوالتاز ياديز و به بازارهاي محلي، و بيناز جنگلها تهيه شده و از اين طريق درآمد لي المللي وارد شود
و اندازه از اين. گرددن منطقهاتوجهي عايد ساكن قابل هاي تحقيقاتي اولويتءجز غيرچوبيي محصوالت گيري كم رو، شناسايي
 اخته غالزدو گونه مهم ميوهبرآورد ميزان توليد منظوربهآوري اطالعات آماري الزم هدف اين تحقيق، جمع. باشد مي

)Cornus mas L.(و فندق)Corylus avellana L.(در اين مطالعه براي برآورد ميزان توليد.باشدميبراي مطالعات اقتصادي
شد) ترانسكت( نمونهخطساالنه، از روش  )سيستماتيك( تصادفي- منظمصورتبهدر اين بررسي، تعدادي درخت. استفاده

و و برقراري رابطه بين مشخصه برآورد منظوربهانتخاب و مشخصه ميزان همبستگي هاي قطر تاج، ارتفاع تاج ها، ميوه اين درختان
شد اندازه در هر پايهو تعداد جست وشدبرازش در مرحله بعد، مدل مناسب براي برآورد ميزان ميوه توليدي. گيري سپسه

از ميوه برآورد توليد آماري از رويه تحليلبراي انجام.گرفتانجامو فندق اخته زغالمدلهاي برازش شده براي با استفاده
شد SAS 9.1افزار نرم)GLM(يافتهو مدل خطي تعميم) CORR(همبستگي   914 اخته زغالميزان ميوه توليدي در نهايت.استفاده

و فندق شد 395 كيلوگرم .كيلوگرم در هكتار برآورد

.، فندقاخته زغالآماربرداري، جنگلهاي ارسباران،، غيرچوبيمحصوالت: كليدي هاي واژه

 مقدمه
و استحصال محصوالت بهره جنگل غيرچوبيبرداري

و  و ارتباط نزديك از ديرباز مورد توجه انسانها بوده

و ارزشي. تنگاتنگي با زندگي بشر پيدا كرده است اهميت

در تهيه غذا، دارو، مواد بهداشتي غيرچوبي كه محصوالت 

موجب شده كه ساالنه مقادير زيادي،ي داردو صنعت

و به بازارهاي غيرچوبي محصوالت  از جنگلها تهيه شده

و بين از اين طريق درآمدكهالمللي وارد شود محلي، ملي

بدين ترتيب،.دگردمين منطقهاتوجهي عايد ساكن قابل

و برنامه ريزي مديريت اين منابع ارزشمند بدون شناخت

 امكانپذير نيستي غيرچوبمحصوالت 

)Galatsidas, 2001; Chamberlain et al., 2003; Ehlers 

et al., شامل همه محصوالت غيرچوبي جنگل.)2003

ساير بيولوژيكي، همانندأكاالهاي غيرچوبي با منش
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از ).FAO, 1995(جنگلهاست خدمات بدست آمده از

كه در حال حاضر در جنگلهاي غيرچوبي محصوالت

مي رسبارانا هاي به گونه توانميدنگير مورد استفاده قرار

،)Cornus mas( اخته زغال،)Corylus avellana( فندق

 قات، قره)Punica granatum( انار وحشي

)Ribes orientalis(تمشكو )Rubus sp.(سايرازو

بهميبالفعل غيرچوبي محصوالت .نموداشاره علوفهتوان

بهتوجبا سوالت غيرچوبي مورد استفادهمحصه الؤ، اين

كهشو مطرح مي اين محصوالت توليد برايجنگل تواند

در با توجه به اين؟باشدميچه ميزان به  جنگلهاي كه

، تمركز گيرد صورت نميبرداشت چوبي خارج از شمال

محصوالتازبرداري اقتصادي مديريت عمدتاً بر بهره

و اندازهرو، شناس از اين. استغيرچوبي  ي گيري كم ايي

 هاي تحقيقاتي قرار اولويتوجز غيرچوبيمحصوالت

و برآورد براي آماري الزم آوري اطالعات جمعگرفته

 امورسهولت منظوربه غيرچوبيت محصوالميزان توليد 

و ضروريستمديريتي توانمي اين عملبا در واقع.الزم

متوليدو ميزان قدرت قابليت  حصوالتجنگل براي اين

.نمودتعيين را

و خوراكي اخته زغالگونه داراي كاربردهاي دارويي

؛مانند ايران(مناطق انتشار آن اروپا، آسيا. باشد مي

و آسياي صغير)جنگلهاي ارسباران ، ارمنستان، قفقاز

گونه فندق نيز داراي كاربردهاي.)Anon., 2008( باشد مي

و صنعتي  بو. استدارويي، خوراكي مي اروپا، آسياي فندق

و  و در جنگلهاي ارسباران، آستارا، صغير قفقاز است

و طوالش، دينوچال،  و جنگل و زنجان بين استپ طارم

بومي ديده صورتبهداغ همچنين در جنگلهاي گلي

از).1385ثابتي،(شود مي گونه استفادهدو ميوه اين عمدتاً

.شود مي

وادر غيرچوبي اكنون در زمينه محصوالتت يران

،انجام نشدهمنطقه ارسباران مطالعات زياديدر ويژه به

بنه مطالعاتي صورت مانندمحصوالت برخي ولي در مورد

و برداشت)1375(زاده حسين. پذيرفته است ميزان توليد

و امرار معاش ساكن بنه ميوه ناو جايگاه آن در تغذيه

و مبادله منطقه، وضعيت بهره و ميزان كنندگان بنه برداران

. بررسي كرده است در ايالمروغن قابل استخراج آن را

از طريق آماربرداري تعيينرا ميزان توليد ساالنه ميوهوي

50طور متوسطبهكه هر هكتارو به اين نتيجه رسيد

مي كيلو و همكاران. كند گرم ميوه توليد ) 1385(جهانبازي

را گونه اهميت سق بنه  مصارفوو بذرزدر زمينه توليد

و كيفي پايههمچنين وضعيت كموصنعتي ازي هاي بنه را

و توليد ميوه  بختياريو چهارمحالاستان در نظر سني

و ايجادپسايشان. بررسي كردند از بررسي مشخصات

و ميزان رابطه بين مشخصات كم و كيفي درخت ي

هايي با قطر برابرسينه بنهكه به اين نتيجه رسيدند محصول،

به سانتي20تا 15 و با توجه متر بيشترين توليد را داشته

متر سانتي25تا15هاي استان اغلب با قطر كه بنه اين

مي اين پايه هستند، توانند منبع درآمد خوبي براي ها

.Chamberlain et al.دنروستاييان باش (2002), 

Glatsidas (2001), Chamberlain et al. و (2003)

Ehlers et al. كه (2003) با تعيين بر اين عقيده بودند

اهميت محصوالت معرفي توانميميزان توليدات جنگل 

بيشتر مورد توجه قرار ريزيهاي مديريتي در برنامهراشده 

و خدمات جنگل را ايشان.داد آماربرداري محصوالت

عنوان گامي مهم در جهت كمك به مديريت جنگل بيان به

كهيها نين به لزوم آماربرداريهمچآنان.اند نموده ي

و اطالعاتي در مورد موقعيت كاملي از اين توليدات

و خصوصيات رشد آنها بده پراكنش، فراواني، د،نكيفيت

ارزيابي ميوه Miller & Dietz (2004).كيد داشتندأت

هاي مديريتي توليدي را يك عنصر ضروري در بحث

و عنوان كرد ي تخمين ميزان بيان كردند كه يك روش براه

و فرض كردن،ميوه توليدي بررسي قطر برابرسينه درخت

ك اين موضوع ه يك همبستگي مثبت بين ميزان ميوه است

و قطر برابرسينه وجود دارد ن،ااين محققهدف. توليدي

و قطر مقداربررسي ميزان همبستگي بين ميوه توليدي

دربرابرسينه  و كه ند به اين نتيجه رسيد خود تحقيق بوده
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وجود بين اين دو مشخصهيدار معنيو همبستگي مثبت

.دارد

هاي ميزان همبستگي بين مشخصهدر اين مطالعه،

ميانگين قطر تاج، ارتفاع تاج، تعداد(مختلف درخت 

 سپس.شد تعيين با ميزان ميوه توليدي) جست در هر پايه

و معني همبستگي كه داراييهاي از مشخصه يدار مثبت

ميزان متوسط ميوه در برآورد،ندبودن ميوه توليدي با ميزا

و در كل منطقه مورد مطالعه توليدي درختان در هكتار 

.دشاستفاده

و روشها  مواد
 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در جنگلهاي ارسباران، در شمال

 شده هاي بررسي توده. قرار دارداستان آذربايجان شرقي 

بههاخت زغالهاي گونه حوو فندق، هاي آبخيزهضترتيب در

و كليبرچاي واقع شده است ايلگنه  اخته زغالگونه. چاي

و در در هاي موقعيتسامان عرفي روستاي كالله عليا

و38جغرافيايي  و56درجه و46دقيقه شمالي 45درجه

مي دقيقه شرقي نيز در سامان عرفي فندق.شود نيز يافت

38 در موقعيت جغرافيايي،و بابايلويوردي روستاهاي ايل

و و57درجه و47دقيقه شمالي شرقي دقيقه7درجه

عمومي دو شيب متوسط). Wikimapia, 2009( قرار دارد

ميزانو درصد54و62 ترتيببهو فندق اخته زغالتوده 

مي ميلي 500تا 300ارندگي حدودب ولي،باشد متر در سال

و تعداد روزهاي مه در هاي بارشخيز مخفي در بيالن آب

ب م 2000تا 1000ويژه در ارتفاعهخاك ثرؤمتري بسيار

و همكاران، ثاقب( است پوشش درختي اين ). 1383طالبي

 اوري هاي منطقه بيشتر از گونه

)Quercus macranthera(،ممرز )Carpinus betulus(،

، كركو)Acer campestre(، فندق، كرباخته زغال

)A. hyrcanum(و سرخدار)Taxus baccata(است.

 مطالعهروش
تعدادتامنظور برآورد ميزان ميوه توليدي الزم است به

براي برآورد تعداد. مشخص گردد موردنظردر هكتار گونه 

از اربرداري زميني انجام گرددآمكه بوددر هكتار الزم  تا

ت و سپساين طريق بتوان ابتدا ميوه ميزان عداد در هكتار

راتوليد روشازدر اين بررسي،. نمودمشخصي

كه)ترانسكت( نمونهخطآماربرداري با   براياستفاده شد

 آماربرداري با دقت ارسباران در منطقه انجام آماربرداري

به،برابر برداري روشهاي نمونه سايراز نظر هزينه نسبت

و مستطيلي مناسب دايره ). 1379 عليجانپور،(تر است اي

با در منطقه مورد مطالعه توليدبرآورد،در اين تحقيق

قطر تاج،( هاي درخت مشخصه گيري اندازه استفاده از

و تعداد جست در هر پايه ،تعداد در هكتار،)ارتفاع تاج

.دشانجام هر پايه ميانگين وزن ميوهو مساحت كل منطقه

با نمونهخط5 هكتار، ابتدا براي برآورد تعداد درختان در

و شكل توده تعيين دقت منظوربه،توجه به مساحت منطقه

شدآماربرداري  و تحليلپس.پياده روي بر از انجام تجزيه

هاي برداشت شده اوليه، درصد خطاي آماربرداري داده

هاي نمونهخطبنابراين بدست آمد،درصد10از بيشتر

به برايديگري  از اشتباهرسيدن %10آماربرداري كمتر

محاسبه تعداد كل درختان مورد نياز براي. شدندبرداشت

1از رابطه%10براي رسيدن به اشتباه آماربرداري كمتر از 

 ): 1379زبيري،(دشاستفاده

)1رابطه )
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2
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در %EوPI مقاديراز در اين رابطه محاسبه شده

.شودميدهاستفاt=2و1جدول 

ذكر است كه مقياس نقشه مورد استفاده در اينبهالزم

و 1:50000مطالعه  در فواصل موردنظرهاي نمونهخطبوده

و 200 به 400متري و ترتيب در توده متري، هاي فندق

با پايه. شدندپياده اخته زغال ها تماس نمونهخطهايي كه



 در جنگلهاي ارسباران) .Corylus avellana L(و فندق).Cornus mas L( اخته برآورد ميزان توليد ميوه درختان زغال 612

در اين.برداشت شدند موردنظرداشتند، در مسيرهاي

 مانندهاي مورد مطالعه هاي كمي گونه مسيرها، مشخصه

،)متر(، قطر بزرگ تاج)متر(، ارتفاع تنه)متر(ارتفاع تاج

و تعداد جست در هر پايه برداشت) متر(قطر كوچك تاج

با توجه به نتايج محاسبات مرحله اول، براي فندق.شدند

ر مشخص ديگ نمونهخط5 اخته زغال برايو نمونهخط2

و نمونهخط7در نهايت. شد  نمونهخط10براي فندق

شد اخته زغالبراي هاي بعدي تعيين نمونهخط. برداشت

شد نمونهخطشده در فواصل بين  براي.ندهاي اوليه پياده

هر تعيين ميانگين كل تعداد در هكتار، تعداد در هكتار در

كهشده محاسب) 1386زبيري،(2از رابطه)Ni( نمونه خط

 ارائه شده) فندق(5و) اخته زغال(4 هاينتايج در جدول

.است

)(22رابطه
10000

a
Ni تعداد در هكتار:Ni كه در آن=

در:aو نمونهخطدر هر  فاصله متوسط درختان

 نمونهخطاين عدد از تقسيم طول( است به متر نمونه خط

مي نمونهخطموجود در بر تعداد درختان ).آيد بدست

از،)li(نمونهخطبا توجه به مشخص بودن طول بعد

)Ni( نمونهخطمحاسبه تعداد درختان در هكتار در هر 

مأت براي ميانگين وزني از آنهالفه،ؤثير دادن يكسان اين دو

ميانگين كل تعداد در هكتار براي دو سپسودشگرفته 

محاسبه3با استفاده از رابطهو فندق اخته زغالگونه 
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هر:liكه در آن تعداد در هكتار:Ni،)متر( نمونهخططول

 ميانگين كل تعداد در هكتار:Nو نمونهخطدر هر 

.باشد مي

ميوه ميزان، ميوه توليددر مرحله بعد براي برآورد

 تصادفي–منظم صورتهب پايه از هر گونه30يتوليد

و)سيستماتيك( با توجه به تعداد.شدگيري اندازه انتخاب

مسيرهاي برداشت رويبرقرار گرفته موردنظردرختان 

، يك درخت فندق8و اخته زغالدرخت10از هر شده، 

شد درخت از.انتخاب همبستگي بين تحليل بعد

ي، گيري شده با ميزان ميوه توليد هاي اندازه مشخصه

در مناسبترين مشخصه وارد شد تا بتوان ميزان رابطهها

 مجموع سپس. نمودبرآوردرا هر پايهازميوه توليدي 

كه در پايهبا استفاده از رابطه تعيين شده وزني ميوه هايي

تابرآورد شده بودند ها برداشت نمونهخطدر كل  با شد

كل ميزان ميوه توليدي در هكتار،گيري نسبت  منطقهو در

از تحليلبراي انجام.شودبرآورد همبستگي رويه آماري

)CORR(افزار نرم SAS 9.l شد احراز منظوربه.استفاده

از رابطه آماره خطاي استاندارد شده اعتبار علمي مدل،

.دشبا ميزان متغير وابسته برآورد شده استفاده)4رابطه(

4رابطه
SEE

yy
MSE

yyd
∩∩

−=−=

ميزان ميوه:ŷ خطاي استاندارد شده،:d كه در آن

گيري ميزان ميوه مشاهده شده يا اندازه:y برآورد شده،

اشتباه معيار:SEE ميانگين مربعات خطا،:MSE شده،

.است برآورد

كه خطاي استاندارد شده براي تمامي مقادير در صورتي

ب بوده+2و-2برآورد شده متغير وابسته بين  طورهو

از(در اطراف صفر توزيع شده باشد تصادفي  بدون پيروي

مي)يك الگوي خاص ).1385همتا،بي(باشد، مدل معتبر

 تايجن
اوليه براي دو گونه نمونهخط5بعد از آماربرداري

هاي اوليه براي محاسبه طول مسير، دادهفندقو اخته زغال

نتايج.بدست آمد موردنظررسيدن به دقت منظور به

.آمده است1در جدول برداري اوليه نمونه حاصل از
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و فندق اخته زغالهاي تعداد پايه اوليه برداري نتايج كمي نمونه-1 جدول

L)متر( PI+E PI-E %E E t(N-1,0/05) IPS %PI PI N ni  گونه

624 405/0 315/0 56/12 045/0 9669/1 023/0 36 36/0 419 151 اختهزغال

332 605/0 483/0 23/11 061/0 971/1 031/0 4/54 544/0 248 135 فندق

ni:در طول مسير، موردنظرتعداد درختان گونه:N،تعداد كل درختان موجود در مسيرPI:در در توده، موردنظردرصد گونه:PI%توده، نسبت گونه موردنظر
IPS:خطاي

تي:t،موردنظرمعيار گونه  ميا استيودنت- از جدول و حدود اعتماد: PI±E،موردنظرآماربرداري گونه اشتباه درصد:E%،موردنظرآماربرداري گونه اشتباه:Eشود، ستخراج

L:م .سير طي شده در آماربرداري به مترطول كل

مي به  آماربرداري اشتباهگردد، درصد طوري كه مالحظه

با%95احتمال به Eاخته غالز=56/12%وEفندق=23/11% برابر

با همين دليل،به. باشد مي تعداد كل درختان مورد نياز

شد1استفاده از رابطه  كل. تعيين با مشخص شدن تعداد

بايد مشخص،موردنظردرختان الزم براي رسيدن به دقت 

گيري با يك نسبت. شود آماربرداريچه طولي بايدشد مي

ر گرفته قراانتعداد درختوبرداشت اوليه طول مسير بين

طول كل مسيرو تعداد كل درختان مورد نياز،در مسير

از سپس.دشتعيين  با كم كردن مسير اوليه برداشت شده

ها براي نمونهخط، طول طول كل مسير مورد نياز

.)2جدول(دمآمرحله دوم بدست آماربرداري

 محاسبه تعداد درختان در هكتار-2جدول

 گونه

نسبت گونه

در موردنظر

)PI(توده

 اشتباهدرصد

آماربرداري

)%E(

 تي استيودنت

)t-student(

تعداد درختان

برداشت شده در 

 برداري اوليه آمار

تعداد كل

درختان

نياز مورد

)N(

مسير طي

شده اولي 

)متر(

مسير طي

شده دومي 

)متر(

36/092419882624587اختهزغال

544/092248414332190فندق

 براي برداشت نمونهخطبا مشخص شدن طول كل

به منظور به از اشتباهرسيدن ، درصد10آماربرداري كمتر

در جدولآن نتايجكه تكميلي انجام گرديد برداري نمونه

.آمده است3

و فندق اخته زغالتكميلي برداري نتايج كمي نمونه-3 جدول

L)متر( PI+E PI-E %E E t(N-1,0/05) IPS %PI PI N ni  گونه

1211 38/0 32/0 97/8 03/0 963/1 016/0 35 35/0 820 293 اختهزغال

522 597/0 503/0 54/8 047/0 966/1 024/0 55 55/0 429 239 فندق

و ميانگين نمونهخطميانگين تعداد در هكتار در هر

و فندق با استفاده اخته زغالكل تعداد در هكتار براي گونه

شد3و2از روابط دركهمشخص 5و4جدولهاي نتايج

.شده است ارائه
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هر اخته زغالتعداد در هكتار-4جدول  نمونهخطدر

li×Ni

Ni

)تعداد در هكتار(
متوسط فاصله درختان به

)ā(متر

تعداد درختان

اختهزغال

نمونهخططول

)li،متر(
 نمونهخطشماره

22500 225 7/6 15 100 1

81408 573 2/4 34 142 2

231428 1837 3/2 54 126 3

40333 336 5/5 22 120 4

45955 338 4/5 25 136 5

28174 245 4/6 18 115 6

184320 1475 6/2 48 125 7

125565 1092 3 38 115 8

28425 224 7/6 19 127 9

38095 363 3/5 20 105 10

826205 - - 293 1211 مجموع

.بدست آمددر هكتار اصله 682 اخته زغالگونه ميانگين كل تعداد در هكتار براي،3طه با استفاده از راب

هر-5جدول  نمونهخطتعداد در هكتار فندق در

li×Ni

Ni

)تعداد در هكتار(
متوسط فاصله درختان به

)ā(متر

تعداد درختان

اختهزغال

نمونهخططول

)li،متر(

شماره

نمونهخط

5/72965 1006 2/3 23 5/72 1

16133 215 8/6 11 75 2

5/484711 4661 5/1 71 104 3

5/73770 2419 2 15 5/30 4

45000 900 3/3 15 50 5

102561 1251 8/2 29 82 6

520833 4823 4/1 75 108 7

1315975 - - 239 522 مجموع

ميانگين كل تعداد در هكتار براي،3با استفاده از رابطه

.بدست آمداصله در هكتار 2521فندق گونه 

بر مدل  اخته زغال ميزان ميوه توليديوردآاستفاده شده براي

ميزان ميوه بين همبستگيضريب در اين قسمت،

قطر تاج، ارتفاع(هاي مختلف درختان مشخصهتوليدي با 

. آورده شده است)و ساير در هر پايه تعداد جست،تاج

 تمامي شده در بين ارائه6همانطور كه در جدول

با ميزانها نسبت به بقيه مشخصه تعداد جست،ها مشخصه

7در جدول. دارد بيشتري دار ميوه توليدي همبستگي معني

م موجود بين مشخصه مدل زان ميوهيهاي درختان با

.)7و6 ولهايجد(شده است ارائه اخته زغالتوليدي 



و صنوبر ايران جلد  4615شمارة18فصلنامة تحقيقات جنگل

وميزان ميو همبستگي بين ضريب-6جدول  اخته زغالهاي مختلف گونه مشخصهه توليدي

CD CHSCD2CD2×CHCD2/S(CD2×CH)/Sمشخصه

ميزان ميوه توليدي

)گرم(

-r(5/016/058/048/043/025/0-15/0(ضريب همبستگي

P(**004/0ns397/0**0003/0**007/0*016/0ns17/0ns432/0(داري سطح معني

CD : متر(قطر تاج(،CH:ارتفاع تاج)متر(،S:،تعداد جستns :و1دار در سطح معني**: داري، عدم معني  درصد5دار در سطح معني*: درصد

 اخته زغالميزان ميوه توليدي گونه برآورد برايمدل برازش شده-7جدول

5R2FPrرابطه > F

1/744) +S(3/137=y34/027/800001/0<

y:و) گرم(ميزان ميوه توليديS:تعداد جست 

 تحليلها با روش هر يك از مشخصه اثر داري معني

.شدمشخص SAS 9.1افزار گام با استفاده از نرمبه گام

نسبت ضعيفداريو با معني دار نشده هاي معني مشخصه

وها به ساير مشخصه ودر مدل در نهايت ارد نشده

ها ضريب كه نسبت به بقيه مشخصه مشخصه تعداد جست

شددر،داشت بيشتريهمبستگي  در نهايت.مدل وارد

شد5رابطه  .براي برآورد ميزان ميوه توليدي استفاده

( 1/744)5(رابطه +S(3/137 =y

 اخته ميزان ميوه توليدي زغال

 اخته زغالگونه شده براي مدل برازشبا استفاده از

گيري پايه اندازه 293براي، ميزان ميوه توليدي)5رابطه(

ميانگين ميوه برداشت(برآورد شد كيلوگرم 392،شده

و مقدار 1522نمونه توزين شده برابر30شده از  گرم

 مدلتوسط نمونه30براي همان ميانگين برآورد شده

و مشاهده دو ميانگين برآورد شده.)بودگرم 1550برابر

و مشاهده شد كه درtشده با استفاده از آزمون مقايسه

دو ميانگين اين داري بين درصد تفاوت معني95سطح 

كه ميانگين تعداد با توجه به اين).t=43/0(وجود ندارد 

در 3،682، با استفاده از رابطه اخته زغالدر هكتار  پايه

بين ميزان ميوه گيري با نسبتبنابراين.هكتار محاسبه شد

برآورد شد، كيلوگرم 392كه پايه 293توليدي توسط 

 در هكتار كيلوگرم 914پايه، 682براي ميزان ميوه توليدي 

35برآورد گرديد كه در كل منطقه با مساحت حدود

مي 31978هكتار به .شود كيلوگرم بالغ

 فندقمدل استفاده شده براي برآورد ميزان ميوه توليدي

ميزان ميوه بين همبستگيضريب قسمت، در اين

قطر تاج،(هاي مختلف درختان مشخصهتوليدي درختان با 

و ساير آورده شده) ارتفاع تاج، تعداد جست در هر پايه

با ميزان ميوه تعداد جست در هر پايه.)8جدول( است

در مدل نهايي واردكهدارديدار معنيهمبستگي توليدي، 

).9ولجد(ه استشد
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و همبستگي بينضريب-8جدول ي مختلف گونه فندقهاهمشخص ميزان ميوه توليدي

CD CHSCD2CD2×CHCD2/S(CD2×CH)/Sمشخصه

ميزان ميوه توليدي

)گرم(

-r(23/038/04/016/018/018/0-08/0(ضريب همبستگي

P(ns2/0*03/0*02/0ns4/0ns32/0ns37/0ns66/0(داريسطح معني

CD : متر(قطر تاج(،CH:ارتفاع تاج)متر(،S:،تعداد جستns :و عدم معني  درصد5دار در سطح معني*: داري

 ميزان ميوه توليدي گونه فندق برآورد برايمدل برازش شده-9جدول

6R2FPrرابطه > F

21/97) +S(48/21+2)S(089/1-=y24/069/208/0

y:و) گرم(ميزان ميوه توليديS:تعداد جست 

 ميزان ميوه توليدي فندق

رابطه( براي گونه فندق شده مدل برازشبا استفاده از

گيري پايه اندازه 239، ميزان ميوه توليدي فندق براي)6

 توليديميانگين ميوه(برآورد شد كيلوگرم37حدود شده 

و مقدار ميانگين 153مونه توزين شده برابرن30از گرم

 154برابر مدل توسطنمونه30براي همان برآورد شده 

با.)بودگرم و مشاهده شده دو ميانگين برآورد شده

و مشاهده شد كه در سطحt استفاده از آزمون 95مقايسه

 دو ميانگين وجود ندارداين داري بين معنيتدرصد تفاو

)49/0=t(.كه ميانگين تعداد در هكتارا توجه به اينب

پايه در هكتار محاسبه 3،2521فندق با استفاده از رابطه 

گيري بين ميزان ميوه توليدي توسط با نسبتبنابراين،شد

شد كيلوگرم37كه پايه 239 ميزان ميوه توليدي، برآورد

برآورد هكتار در كيلوگرم 395حدود پايه، 2521 براي

به13در كل منطقه با مساحت حدود گرديد كه هكتار

مي 5136 .شود كيلوگرم بالغ

 احراز اعتبار علمي مدل

توزيع نقاط بين مقادير برآورد شده با خطاي استاندارد

و فندق اخته زغالبراي دو گونه2و1 شكلهايشده در 

تمامي نقاط بين اخته زغالدر مورد گونه. شده است ارائه

ت.اند توزيع نشده مقادير ذكر شده يين بدست آمدهبضريب

مي)34/0( اخته زغالبراي گونه  دهد كه مشخصه نشان

درصد34ورد ميزان ميوه، تنهاآبر برايوارد شده در مدل 

ت ميأاز عوامل و ساير عوامل ثيرگذار را تشكيل اعم،دهد

خاك، اقليم، ارتفاع از سطح(از عوامل ناشناخته محيطي 

و غيرهدريا، شيب متو بر روي ميزان ميوه) سط منطقه

ت ميأتوليدي كه.باشد ثيرگذار اين امر نشانگر اين است

درد بايد عوامل مذكور شور مطالعات بعدي .دننظر گرفته

تبراساس )24/0(بدست آمده براي فندق يينبضريب

در مقايسه اخته زغالتوان نتيجه گرفت كه ميزان توليد مي

تبا فندق، نسبتاً كم ثير عوامل ناشناخته محيطيأتر تحت

.قرار دارد
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آن-2شكل  توزيع نقاط بين مقادير برآورد شده فندق با خطاي استاندارد شده

حثب
كهميتحقيق نشان اين نتايج  گونهفراواني درصد دهد

)Pi%=55(نسبت به گونه فندق)Pi%=35( اختهلزغا

مي در توده كه با توجه به اين. باشد هاي مورد مطالعه كمتر

مي صورت تودهبهعموالًمگونه فندق همينبه شود اي ظاهر

.داده است توده را تشكيلتركيباز زياديدرصد دليل 

روابط،جنگل بديهي است كه در بين درختان

اي گونه يا درون)Intraspecific(اي گونه بين

)Interspecific()Wälder & Wälder, 2008(همچنينو

 البته. وجود داردهاي خود درختان روابطي بين مشخصه

و امكان مدلهاي مختلف درختان، در بين مشخصه يابي

و)Wälder & Wälder, 2008( وجود داردنيز سازي مدل

مد مي . يريت بهتر توده انجام دادتوان اين تحقيقات را براي

سال30طي جنگلهاي ارسباراندركه با توجه به اين

ه،شناسي انجام نشد گونه عمليات جنگل گذشته هيچ

مديريت برايو تحقيقات مشابه نتايج اين تحقيق بنابراين

قرار استفاده مورد تواندميبكر نيزو طبيعي جنگلهاي 

و. گيرد طبيعي به وضعيت زماني كه توده از حالت بكر

ممكن است عوامل،شود مديريت شده سوق داده مي

ها در نظر گرفته شوند مديريت بهتر اين توده برايمختلفي 

و با انجام چنين مطالعاتي، بعد از تعيين ميزان همبستگي 

مي بين مشخصه با توان از مشخصه ها، اي استفاده نمود كه

ر برايما موردنظرمشخصه  و تر توده، احتمديريت بهتر

و  هاي از بين مشخصه.داشته باشد زياديهمبستگي مثبت
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مطالعه شده در اين تحقيق، تعداد جست با ميزان ميوه

ها توليدي در هر دو گونه نسبت به ساير مشخصه

كهبه. داشت دار بيشترينيمع همبستگي ازميطوري توان

و تعيين كننده مشخصه تعداد جست به ردعنوان عامل مهم

و انجام عمليات امور و پرورشي جنگل مديريتي  شناسي

كه دارايراايو هر پايهاستفاده نمود منظور توليد ميوه به

از فراواني شادابها جست و براي جلوگيري باشد حفظ

كم تراكم زياد، پايه . نمودحذفرا هاي با تعداد جست

با زياديزيرا از يك طرف تعداد جست همبستگي مثبت

از اير مشخصهس و  سايربه نسبت طرف ديگر ها دارد

. دارد بيشتريهمبستگي با ميزان ميوه توليديها مشخصه

اهداف اصلي همچنين در بحث مديريت جنگل، يكي از

عالوه بر تضمين پايداري توده، اجراي عمليات پرورشي 

مي. استهزينه عمليات مديريتي كاهش توان بنابراين

دربهراحتي به يك جاي نظر گرفتن تمام عوامل در انتخاب

ت و در"جست" يعني ثيرگذارأپايه، تنها يك عامل مهم را

كه طوريبه،نظر گرفت تا توده بهتر مديريت شود

Wälder & Wälder (2008) نيز در مطالعه خود به عامل

به همبستگي بين مشخصه در ها و ساده عنوان عامل مهم

ك همچنين با در نظر.نداهردآرايش ساختار جنگل اشاره

از يك طرف ها، انتخاب پايه منظوربهگرفتن يك مشخصه 

ديگرو از طرف پرورشي كاهش يافته هزينه عمليات

نشينان افزايش استفاده جنگل برايميزان ميوه توليدي توده 

.يابد مي

 اخته زغالبدست آمده براي گونه يينبتضريب

)34/0=R2(و فندق)24/0=R2(نشان داد كه مشخصه

تعداد جست در مدل برازش شده با ميزان ميوه توليدي 

گونه كه احراز اعتبار علمي همان. دارد متوسطيهمبستگي 

مدل پيشنهادي،دو گونه نشان داد برايمدل پيشنهادي 

،تواند با اطمينان نسبتاً بيشتري بكار برده شود فندق مي

ا توجه به نتيجهب اخته زغالبراي ولي مدل پيشنهادي

و معني دار نبودن مدل حاصل از اعتبار علمي مدل

در منطقه مورد مطالعه يا در شرايط مشابه با اين تواندمين

با توجه به نتايج بدست آمده، براي.منطقه بكار برده شود

ت ساير مشخصه بايد دقت افزايش ثيرگذار را نيزأهاي

او با تعيين اثر معنيهبررسي كرد ين عوامل، يك داري

ب . تر را ارائه نموديشمدل جديد با دقت

و اخته زغالبر طبق نتايج اين تحقيق، ميزان كل توليد

 31978ترتيب برابربههعدر منطقه مورد مطالفندق

و مي 5136كيلوگرم در با توجه به اين. باشد كيلوگرم كه

سهم،برداري محصوالت فرعي بسياري از طرحهاي بهره

مي80 داشتمجاز بر  شود درصد در نظر گرفته

مي،)1385، نامبي( با بدين ترتيب اين محصوالت توانند

با ميانگين قيمت ميوه( اخته زغالكيلوگرم 25582برداشت 

كيلوگرم فندق 4109و) 1386ريال در سال 7000خام 

،)1386ريال در سال 2000با ميانگين قيمت ميوه خام(

ب را اخته زغالرداشت ميوه درآمد از ناحيه ترتيببهو فندق

و 179به  در نتيجه. ميليون ريال برسانند82ميليون ريال

برداشت اين محصوالت درآمد خوبي را عايد افراد محلي 

.دنماي مي

و كاربرد آن بنابراين با مشخص شدن ميزان همبستگي

، اهميت اين نوع تحقيقات بيشها در جهت كاهش هزينه

آ مياز پيش  توانمي يندهآ مطالعاتدر. گردد شكار

استفاده از تمامي جايبه وقت،و هزينه كاهش منظور به

كه مشخصه و مسائل مديريتي، از صفاتي ها در تحقيقات

و معني داري با ميزان ميوه توليدي داراي همبستگي مثبت

و مطالعات. نمود، استفاده هستند كاربرد ديگر اين تحقيق

م وشخمشابه در  توانص شدن ميزان برداشت، ارزش

مي جنگل از لحاظ توليد ميوه  باشدو ساير توليدات مهم

ريزيهاي مديريتي در بخش جنگل به برنامهدتوانمي كه

. نمايدكمك 

 سپاسگزاري
از دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران بدين وسيله

مي برايحمايت مالي دليل به .شود انجام اين تحقيق تشكر

همچنين از كاركنان اداره منابع طبيعي شهرستان كليبر



و صنوبر ايران جلد  4619شمارة18فصلنامة تحقيقات جنگل

و ويژه به مركز همكاران محترم آقاي مهندس الهيان

 دليلبهتحقيقات منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي 

و قدرداني صميمانه دن شرايط اسكانرفراهم آو تشكر

نژاد مهندس زال، آقاياز دوستان گرامي پاياندر.دگرد مي

و قدرداني برايياو خزه كمك در كارهاي ميداني تشكر

.شود مي

 مورد استفادهمنابع
در) كتيرا(برداري از محصول فرعي طرح بهره.1385نام،بي-

قم. منطقه سنگاب دفتر.اداره كل منابع طبيعي استان

.صفحه51مديريت جنگلهاي خارج از شمال، 

مبي- دانشكده.رفتهجزوه درسي آمار پيش. 1385،.ر.همتا،

.صفحه95دانشگاه تهران،،كشاورزي

ح- و درختچه.1385،.ثابتي، .هاي ايران جنگلها، درختان

.فحهص 876انتشارات دانشگاه يزد،

خ ثاقب- نگاهي.1383،.فو يزديان،.ت،، ساجدي.طالبي،

م.به جنگلهاي ايران وؤانتشارات سسه تحقيقات جنگلها

.فحهص27مراتع كشور، 

ح- يمنش، ايران.جهانبازي گوجاني، .1385،.مو طالبي،.،

درو توان اقتصادي جنگلهاي استان چهارمحال بختياري

و اثر اقتصادي آن بر جنگل .نشينان زمينه توليد بذر بنه

و صنوبر ايران، .159-168):2(14تحقيقات جنگل

ج حسين- و بررسي اقتصادي جمع.1375،.زاده، آوري

و مسايل اجتماعي آن در استاننروغ گيري از ميوه بنه

دانشكده،داري نامه كارشناسي ارشد رشته جنگل پايان.ايالم

.فحهص115دانشگاه تهران،،منابع طبيعي

م- انتشارات دانشگاه.آماربرداري در جنگل.1379،.زبيري،

. فحهص399تهران، چاپ سوم، 

م- انتشارات.جنگل) ومتريبي(سنجي زيست.1386،.زبيري،

.فحهص403دانشگاه تهران، چاپ دوم، 

ا- و تعيين روش.1379،.عليجانپور، آماربرداري بهينه بررسي

رساله دكتري.و كاربرد آن در جنگلهاي ارسباران

 دانشگاه تهران،،دانشكده منابع طبيعي،داري جنگل
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Abstract 
 
Importance of Non-Wood Forest Products (NWFPs) in providing food, medicine, hygienic and industrial 
materials has caused to harvesting of more amount of them annually. These products are entered in the 
local, national, and international markets and therefore, the local people gain high income through selling 
them. Therefore, identifying and measuring of NWFPs is one of research priorities in Iran. This study was 
carried out to collect necessary data for estimation the amount of produced fruit of two important species 
in Arasbaran forests: Cornelian cherry (Cornus mas) and Hazelnut (Corylus avellana) for economic 
studies. Transect sampling was used to estimate the annual products of the fruits. A number of trees were 
selected in systematic random manner. Characteristics such as weight of fruit, crown height, crown 
diameter and, the number of sprout at each tree were measured to investigate on correlation between these 
characteristics and the relations among them. In the next step, suitable model was fitted in order to 
estimate the amount of fruit production. PROC CORR and GLM of SAS 9.1 software were used for 
statistical analysis. Finally, the fruit amounts of cornelian cherry and hazelnut were estimated as 914 kg 
and 395 kg per hectare, respectively. 

Key words: Non wood forest products, inventory, Arasbaran forests, cornelian cherry, hazelnut. 


