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  چكيده
اصله درخت  33تعداد  ،درختان راش قطورتر از يك متر و ارتباط آن با سالمت درختان ولوژيكرفومبراي بررسي ويژگيهاي 

هاي كمي  ابتدا مشخصهدر اين بررسي . خاب شدسيستان واقع در استان گيالن انت داري جنگلح راش قطورتر از يك متر در طر
هاي رشد كرده بر روي  صفاتي از قبيل شكل تاج، شاخهنين و همچ) ارتفاع تاج و ، ارتفاع تنه، ارتفاع تنه بدون شاخهكل ارتفاع(

پوسيدگي  ،پس از قطع درختان .مورد بررسي و قضاوت قرار گرفت هاي پايين تنه زخمنوع و شدت تاري، سبيل تركمني،  تنه، كج
ي پوسيدگي درون تنه درختان مورد مطالعه دارا بيشتر .شدبررسي  نيز، سالمت پوست و تاج قرمزي ميزان درون بعددرون تنه و 

هاي پايين تنه  زخم اين بررسي مشخص نمود كه. شد درصد حجم درخت را شامل مي 9/47تا  24/0بودند كه حجم پوسيدگي 
 99احتمال  بهها بودند  طوري كه درختاني كه داراي اين قبيل زخم به ،دارد آنهاداري با پوسيدگي درون تنه  درختان رابطه معني
  .نددگي درون تنه بودرصد داراي پوسيد

  
  .ش، مورفولوژي، سالمت، پوسيدگيرا: هاي كليدي واژه

  
 مقدمه

هاي جنگلي  هاي شمال ايران باارزشترين توده راشستان
طبيعي با  علل به درختان .شوند محسوب مي كشورشمال 

قطر آنها در امر سالمت و شوند كه  ابعاد مختلف ظاهر مي
 بيشتردر اين كه به  نظر. گذاري حائز اهميت است نشانه

هاي  برداري هاي شمال ايران بر خالف بهره راشستان
شديدي كه انجام گرفته است هنوز درختان قطورتر از يك 

شود، اطالعات مربوط به خصوصيات  متر يافت مي
در  تواند مورفولوژيك و سالمت اين درختان مي

بررسي اين . مؤثر واقع گرددآنها گذاري  نشانهگيري  تصميم
قطر هدف راش تعيين در مورد را وضوع نيز اطالعاتي م

برداري اين  بهرهشناسي و  جنگلكه از نظر  كند ارائه مي
البته رويش در طبقات قطري  .گونه حائز اهميت است

 نيز در تعيين قطر هدف قرمزي و زمان ظهور درون مختلف
با توجه به ). 1386 ،اسالمي و همكاران( استمؤثر  راش

 دردرختان راش قطورتر از يك متر ژيك اكولواهميت 
در اين تحقيق اقدام به بررسي  ،هاي شمال ايران راشستان

. شد اين درختاناي  خصوصيات مورفولوژيك و اندازه
هاي مختلف درختان  هاي مشخصه دانستن و مطالعه اندازه

تواند راهنماي خوبي در جهت اعمال روشهاي  مي
ورش آنها در امر هاي صحيح در پر داري و شيوه جنگل

). 1379 ،نميرانيان(دستيابي به اهداف پرورش جنگل باشد 
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ي از نظر اكولوژيك و كه جوامع مختلف گياه طوري همان
هاي جنگلي  توده ،كنند گياهي با هم فرق مي تركيب
دهنده آنها نيز از نظر شكل ظاهري با هم يكسان   تشكيل
بر پايگاه، كرد كه عالوه   خاطرنشان دالبته باي. نيستند

خواص ژنتيكي و عمليات پرورشي جنگل و همچنين سن 
درخت و وضعيت قرار گرفتن آن در توده نيز بر روي 

 ،مروي مهاجر( ثيرگذار هستندأشكل ظاهري درختان ت
1354.(   

درختان  بيشترباشد كه  ميسي فرض بر اين ردر اين بر
چرا كه از سن  ،تر از يك متر سالم نيستندراش قطور

از  تا حد زيادي ستي آنها گذشته است و اين موضوعديرزي
الزم . طريق خصوصيات مورفولوژيك قابل تشخيص است

كه دليل استفاده از خصوصيات اشاره شود است 
تنها  ها ويژگيباشد كه اين  مورفولوژيك به اين خاطر مي

گذار براي تشخيص سالم بودن و يا  ابزار كاربردي نشانه
همين دليل در اين مطالعه  به. اشدب نبودن اين درختان مي

اقدام به مطالعه خصوصيات مورفولوژيك درختان راش با 
شد تا شايد از اين طريق بتوان به امر  يشترقطر يك متر و ب

در اين مورد  .اين درختان كمك نمود تر دقيقگذاري  نشانه
 كه مشخص كرد )1351( اصلي و نديالكوف تحقيقات

بستگي زيادي به قطر  شي راها كميت و كيفيت شاخه
ثير رويشگاه بر روي بعضي أتهمچنين  .دارد آنها برابرسينه

تغييرپذيري و از خواص مورفولوژيك درخت راش 
خصوصيات مورفولوژيك و كيفيت ظاهري درختان راش 

 )1355 و 1354 ،مروي مهاجر(در رويشگاههاي مختلف 
  .مطالعه شده است

قرمزي و  ونبه بررسي رابطه بين در) 1380( سوسني
 تهي با قطر برابرسينه در گونه راش در منطقه ويسر درون

تهي با  قرمزي و درون درونپرداخت و مشخص كرد كه 
اين مسئله در تعيين  .درخت همبستگي دارد برابرسينه قطر

در مطالعات انجام شده  .ثر باشدؤتواند م قطر هدف مي
تاج درختان  شكلكه تغييرپذيري  ديگري، مشخص شد

ط مختلف شراي از طريقطور زيادي  تواند به ش ميرا
  ).Dittmar et al., 2003(رويشگاهي توضيح داده شود 

  
 مواد و روشها 

 منطقه مورد مطالعه

واقع سيستان  داري منطقه مورد مطالعه در طرح جنگل
در نزديكي شهر رشت استان گيالن  23 آبخيز هحوض در
 49́ 4˝ تا 49˚ 53́ 15˝بين طول جغرافيايي  كهباشد  مي
 55́ 10˝ تا 36˚ 58́ 16˝و عرض جغرافيايي شرقي  49˚
اين سري از جنوب به سري . واقع شده است شمالي 36˚

دالور و جاده ديلمان، از  ديار، از شمال به سري گنده كلنگ
ديار و  شرق به ارتفاعات ديلمان و از غرب به سري كلنگ

از  421 سلپارسي در راين بر. شود دالور محدود مي گنده
هكتار و  75 پارسلمساحت  .سري مذكور انجام گرديد

حداقل ارتفاع  .استهكتار  62برداري  مساحت قابل بهره
و حداكثر  متر 730مورد مطالعه  پارسلاز سطح دريا در 

يال  داراي پارسل. استاز سطح دريا  باالترمتر  1200 آن
 .استشمالي  آن هاي با شيب ماليم و جهت عمومي و دره

سنگ، شيل  نوع سنگ مادر آن آهك سخت چرتي، ماسه
غالي سيلتستون با تداخل آهك كم و نفوذپذيري كم ز

يافته با نوع   يافته تا كم تكامل  تيپ خاك تكامل. باشد مي
اي اسيدي و راندزين شسته  اي جنگلي همراه با قهوه قهوه

درجه  8/26متوسط حداكثر درجه حرارت . شده است
 - 3/7سردترين ماههاي سال  حداقلتوسط گراد و م سانتي

  ). 1375 ،نام بي( باشد متر مي ميلي 1/1273و ميزان بارندگي 
  

  گيري روش آماربرداري و اندازه
درخت راش با اصله  33تعداد  بررسياين  انجام براي

متر تا  سانتي 100قطر درختان از ( قطر يك متر و بيشتر
اصله درخت راش  220 از بين )متر متغير بود سانتي 120
صورت  به سيستان طرح 421 پارسلگذاري شده در  نشانه

هاي الزم بر  بررسيگيري و  اندازهانتخابي مشخص شد و 
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صفات  .صورت پذيرفتدر حالت سرپا روي آنها 
 راش در اين مطالعه درختان مورد بررسي مورفولوژيك

  :باشد ميشرح زير  به
م شده است به چهار گروه زير تقسي كه تاج شكل )الف

  :)1354مروي مهاجر، (
اليه تاج  هايي كه ساقه درخت تا منتهي تاج: رو ميان -1

 .كند ادامه پيدا مي

فرعي  هايهايي كه ساقه درخت با انشعاب تاج: جارويي -2
 .گيرند خود مي بهكند و شكل جارو  توسعه پيدا مي

هايي كه ساقه درخت در محل شروع تاج  تاج: منشعب -3
 .شود ت منشعب ميبه چند قسم

هايي كه ساقه درخت به دو قسمت  تاج: دوشاخه -4
 .شود تقسيم مي دتنتقريباً مساوي و با زاويه 

مروي (به پنج دسته تقسيم شدند  كه پيچيدگي تنه )ب
  ):1354هاجر، م

  پيچيدگي مشخص به طرف چپ )1
  پيچيدگي مشخص به طرف راست )2
  پيچيدگي نامشخص به طرف چپ )3
  رف راستپيچيدگي نامشخص به ط )4
 فاقد پيچيدگي )5
اطالق  يهاي كماني شكل به گره كه سبيل تركمني )پ

روي تنه درختان راش وجود دارند و محل  برشود كه  مي
باعث كم شدن  كه باشند هاي روي تنه مي افتادن شاخه

از اين لحاظ . شوند كيفيت چوب راش ميو ارزش 
مروي (ه تقسيم شدند درختان مورد بررسي به سه دست

  ):1354ر، مهاج
هاي تركمني بر روي  درختاني كه سبيل: مشخص )1

 .شود طور واضح ديده مي بهآنها مشخص و 

هاي تركمني ولي  آنهايي كه داراي سبيل: ضعيف )2
 .هستند با تعداد كم و غير واضح

روي تنه آنها اثري از  بردرختاني كه : فاقد )3
 .شود هاي تركمني ديده نمي سبيل
هاي پايين تنه،  زخمها شامل  ساير ويژگي) ت

 هاي رشد كرده بر روي تنه شاخهتعداد پوسيدگي تنه، 
درختان از اين جهت به سه دسته درختان فاقد شاخه بر (

و درختان ) شاخه 2تا  1(شاخه  روي تنه، درختان كم
همچنين .)تقسيم شدند) سه شاخه و بيشتر(رشاخه پ 

. مورد بررسي قرار گرفتنيز  سالمت پوست و تاج
از ( ، ارتفاع تنهكل ارتفاع درختان نيز مثل كمياي ه ويژگي

، ارتفاع تنه بدون )تاج درختمحل شروع سطح زمين تا 
 متر از سطح زمين تا اولين شاخه به قطر دو سانتي( شاخه

ارتفاع تاج در دو مرحله قبل از قطع و بعد از  و )و بيشتر
  .ندبررسي قرار گرفتگيري و  اندازهقطع مورد 

نسبت ارتفاع تنه بدون كه ن شاخه درصد تنه بدو
را ) Shw×100/d(درخت  )d(به ارتفاع كل ) shw( شاخه

اين نسبت در . دهد نيز مورد بررسي قرار گرفت نشان مي
برآورد كيفي ساقه درختان توده و درنتيجه در ارزشيابي 

اي مفيد  شناسي و اقتصادي مشخصه ساقه از نظر جنگل
  ). 1383نميرانيان، (است 

از نسبت بين ارتفاع كل به ) h/d(قدكشيدگي ضريب 
آيد و يكي از  درختان بدست مي برابرسينهقطر 

هاي مهم پايداري درخت در برابر بادافتادگي  شاخص
ضريب قدكشيدگي كه بيانگر محيط رشد پيرامون . است

تواند راهنماي بسيار خوبي براي اجراي  درخت است و مي
 ،ن و نميرانياناخوا(عمليات پرورشي در جنگل باشد 

هاي محاسبه شده براي اين درختان  ، نيز از مشخصه)1386
  .بود

دهنده نسبت بين ارتفاع تاج  درصد دارايي تاج كه نشان
)ch (به ارتفاع كل )h (هاي بررسي باشد نيز از مشخصه مي 

هاي  رشتواند راهنماي خوبي براي ب ميچرا كه  ؛دبو شده
م با أع يك درخت توافزايش ارتفا زيرا. پرورشي باشد

افزايش ناپايداري آن است و هر چه تاج كوچكتر باشد 
 همچنين). 1379نميرانيان، ( بيشتر است آن ناپايداري
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در پايداري و توليد بيولوژيك جنگل  درصد دارايي تاج
تواند  بزرگي اين نسبت مي .كند مي ايفانقش بزرگي 

 اد باشددهنده پايداري و در عين حال قدرت توليد زي نشان
  ).1383نميرانيان، (

پديده  ،اين درختان بررسي شده هاي مشخصهاز ديگر 
كه با  با توجه به اين كه از اين جهت .قرمزي بود درون

هم بيشتر  راش قرمزي ابتال به درون احتمالافزايش قطر، 
متر  سانتي 45شود و يا به نوعي وقتي قطر برابر سينه به  مي
شدت افزايش  به هم تغيير رنگاحتمال ابتال به  ،رسد مي
ن درختان مورد بررسي چو. )Kadunc, 2007(يابد  مي

نظر به دو  اين از ،بودند يشترداراي قطرهاي يك متر و ب
قرمزي و درختان داراي  دسته درختان داراي درون

همچنين درختاني كه درون  .شدند  سياهي تقسيم درون
  .نيز مشخص شدند داشتند گيپوسيد

سالمت مورد بررسي قرار گرفت  ري كهديگ  مشخصه
شاخص بسيار خوبي  ،چرا كه پوست درخت. پوست بود

اي از مشخصات و ارزيابي درجه  براي سنجش پاره
اين شاخص در طوري كه  به. باشد مرغوبيت چوب مي

تواند اطالعات خوبي درباره معايب  ها مي اغلب گونه
ده طي زمانهاي گذشته رخ داچوب كه در اثر ضايعاتي 

در نهايت با استفاده از  ).1380ساريخاني، ( باشد ،است
براي جدا كردن صفات مورد بررسي  ،نمودار پراكندگي

گرفت و نتايج درختان سالم و پوسيده در دو محور قرار 
  .ندارزيابي شد

  
 نتايج

  هاي كمي  مشخصه
كليه درختان مورد بررسي در دو مرحله قبل و بعد از 

در اين بررسي كمترين . واقع شدندگيري  قطع مورد اندازه
متر بود كه همين درخت  8/13 شده گيري اندازهكل ارتفاع 

بود كه بعد از قطع نيز متر  8/13داراي طول واقعي 
ذكر است كه اين درخت از ميانه  بهالزم . گيري شد اندازه

ارتفاع و طول كمي  دليلهمين  بهتاج شكسته بود و 
گيري  رين درخت اندازهطرف ديگر بلندت اما از. داشت

همچنين . بودمتر  41متر و طول  2/43ي ارتفاع اشده دار
ترتيب  بهمتوسط ارتفاع و طول درختان مورد بررسي 

  .بدست آمدمتر  28/34متر و  83/34
گيري ارتفاع و طول تنه درختان نيز مشخص كرد  اندازه
 4/23و  5/7ترتيب  بهتنه ترين و بلندترين طول  كه كوتاه

و  7/6ترتيب  ترين ارتفاع تنه بهلندترين و ب و كوتاهمتر 
اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه . باشند ميمتر  7/19

 ،درختان راش قطور داراي طول تنه بسيار متنوع بوده
 درختان ترين و بلندترين تنه طوري كه اختالف بين كوتاه به

 در واقع تعدادي از اين درختان داراي. استمتر  16حدود 
داراي اي  چوب تنهحجم هاي كوتاه بوده و از نظر  تنه

تنه در اين بررسي متوسط طول . باشند بسيار كم مي توليد
 15 آنهاارتفاع تنه  متوسط ومتر  16درختان مورد بررسي 

  .متر بدست آمد
رتفاع گيري شده ا هاي كمي مهم اندازه از ديگر شاخص

نشان اين شاخص به ما  .و طول تنه بدون شاخه است
دهد كه توليد تنه بدون شاخه درختان راش قطور به  مي

چرا كه وجود شاخه بر روي تنه درختان . چه ميزاني است
در مورد  .شود چوب مي و ارزش كيفيت كاهشباعث 

طول تنه بدون شاخه نيز حداقل و حداكثر طول تنه بدون 
متر  57/7 آن متر و ميانگين 8/19و  5/1ترتيب  بهشاخه 

  . بدست آمد
درصد  73/21درصد تنه بدون شاخه در اين تحقيق 

كمي بيش از يك  ديگرعبارت  به. )1رابطه ( بدست آمد
  .دهد ل ميرتفاع درخت را تنه بدون شاخه تشكينجم اپ

  
Shw×100/d = درصد تنه بدون شاخه )         1( رابطه   

57/7 × 83/34÷100  73/21%=  
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طور  هبدر اين بررسي ) h/d(ضريب قدكشيدگي 
 و 77/32ترتيب  متوسط براي طول و ارتفاع درختان به

   .بدست آمد 19/33
اهميت تاج درخت در رابطه با توليد بيولوژيك و 

طول و . باشد نتيجه توده جنگل مي پايداري پايه و در
كمترين  كهگيري شد  ارتفاع تاج درختان مذكور نيز اندازه

 5/28 و 30/6 ترتيب گيري شده به و بيشترين طول اندازه
گيري  بيشترين ارتفاع اندازهو  كمترين همچنين. بودمتر 

بدست متر  66/25 و 11/6 ترتيب شده براي تاج درختان به
 55/19طور متوسط ارتفاع تاج درختان مذكور  هيعني ب. آمد

  .باشد ميمتر  46/18متر و طول آنها 
 12/56در اين تحقيق متوسط درصد دارايي تاج 

كه بيش از نيمي از ارتفاع  اين يعني ،)2رابطه ( دست آمدب
اين  .دهد درختان مورد بررسي را ارتفاع تاج تشكيل مي

مطلب باعث كاهش طول تنه شده كه نقش عمده توليد 
  . چوب را بر عهده دارد

  
Ch×100/h   =تاج درصد دارايي                   ) 2( رابطه  

12/56 = 83/34÷100×55/19  

عنوان درصد تنه بدون  به %73/21با در نظر گرفتن 
درصد از ارتفاع درخت را  15/22توان گفت كه  شاخه مي
عبارت ديگر  به. دهد حاوي شاخه تشكيل مينيز تنه 

  .باشد درصد ارتفاع درخت تنه است و بقيه تاج مي 88/43
ها هستند كه با  ها در واقع همان امتداد ريشه گورچه

راي پايداري به رويشگاه ب با توجهافزايش سن درخت و 
در . يابند بيشتر درخت بر روي قسمت پايين تنه امتداد مي

و  5 ترتيب ها به تعداد گورچه اكثرو حداقل حد اين بررسي
بيشترين فراواني درختان داراي گورچه  و بودعدد  13

. گورچه بود 8 تعداد بادرختان مربوط به ) درصد 41/29(
ترتيب  يز بهها ن حداقل و حداكثر ارتفاع گورچه همچنين

متوسط ارتفاع . شد گيري اندازهمتر  سانتي 210و  60
البته . متر بدست آمد سانتي 141گورچه براي اين درختان 

ها تقريباً در يك  ذكر است كه حد بااليي گورچه بهالزم 
براي  ويژه هبها  خط است اما حد پايين گورچه

 ،اند متفاوت است هايي كه بر روي شيب قرار گرفته گورچه
هايي كه در پايين شيب قرار  بدين صورت كه گورچه

هايي كه به سمت باالي شيب  نسبت به گورچه ،اند گرفته
دليل  به اين مسئله كه ارتفاع بيشتري دارند ،اند قرار گرفته

  . امتداد يافتن بيشتر در شيب است
كه اگر متوسط طول تنه بدون  است نكته جالب اين

و اين مقدار از متوسط  شده گرفتهمتر در نظر  57/7 شاخه
لحاظ ، طول تنه بدون شاخه با شودارتفاع گورچه كم 

شود  ها كه باعث كاهش كيفيت چوب مي اثر گورچه كردن
  . آيد متر بدست مي 6حدود 

نيز مورد بررسي قرار  درختان روي تنهبر دهي  شاخه
حداقل تعداد شاخه بر روي تنه درختان  و در نتيجه گرفت

در . شاخه شمارش شد 14فر و حداكثر صمورد بررسي 
درختان داراي شاخه بر روي درصد  97حدود اين بررسي 

 6. درختان بدون شاخه بودندتنه درصد  4 فقط وتنه 
بودند ) شاخه 2تا  1( شاخه درصد درختان مورد مطالعه كم

شاخه و  3( رشاخهدرصد درختان مورد بررسي پ 9/90و 
از نظر هاي مورد مطالعه  راش رواز اين . بودند )بيشتر
 . وضعيت خوبي قرار ندارند دواني در شاخه

  
  )سبيل تركمني تاري و شكل تاج، كج(هاي كيفي  شخصهم

 نتايج بدست آمدهدر رابطه با شكل تاج اين درختان 
رو،  درصد درختان داراي تاج ميان 9كه حدود  نشان داد

درصد  36/36درصد درختان داراي تاج منشعب،  12/12
درصد درختان  42/42و  اخهشداراي تاج دوختان در

  . )1شكل ( داراي تاج جارويي بودند
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  هاي تاج درصد فراواني شكل -1شكل 
  

وضعيت ارتفاع درختان در رابطه با شكل تاج نيز 
بيشترين ارتفاع متوسط درختان  در اين رابطه .بررسي شد

 .)2شكل ( رو بدست آمد در رابطه با شكل تاج ميان
متر  92/38رو  ارتفاع درختان داراي تاج ميان يانگينم

شكل تاج  فراوانيرو كمترين  بدست آمد كه البته تاج ميان
كمترين ارتفاع . )1شكل ( بوددر درختان مورد بررسي 

 ،درختان نيز در رابطه با شكل تاج منشعب بدست آمد

متر  62/33طور متوسط درختان با اين شكل تاج  هيعني ب
درختان داراي شكل تاج  كه در صورتي ،ارتفاع داشتند

دوشاخه و جارويي از لحاظ ارتفاع تقريباً وضعيت 
  .اشتنديكساني د
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  نمودار رابطه شكل تاج و ارتفاع درخت -2شكل 
  

درصد درختان  21/21 كه شد مشخص در اين تحقيق
اي سبيل تركمني مشخص بودند و مورد بررسي دار

هاي فاقد سبيل تركمني و داراي سبيل تركمني  گروه

درصد درختان مورد بررسي را  39/39هر كدام ضعيف 
  .نددش شامل مي

 2/63 كه مشخص شد نيز تنه در رابطه با پيچيدگي
 4/15 ن مورد بررسي فاقد پيچيدگي بودند،درصد درختا
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 9 و ف راستدرصد داراي پيچيدگي نامشخص به طر
 .بودند درصد داراي پيچيدگي مشخص به طرف چپ

هاي مشخص به طرف راست و نامشخص به  پيچيدگي
درختان مورد درصد  3/6 و 1/6ترتيب  بهطرف چپ 

كه  نتيجه گرفتتوان  ميبنابراين . ندشد مطالعه را شامل مي
 در فيزيولوژيكيضعف  نوعيتاري  كجاين كه با توجه به 

قاومت تنه در برابر كه باعث كاهش متنه درختان است 
بيش از نيمي از درختان راش مورد  .شود شكستن مي

  .تاري بودند بررسي فاقد كج
  

  هاي پايين تنه زخم
بر روي يقه درختان نيز از ديگر  موجود هاي زخم
 58بررسي شده بود كه در اين بررسي  هاي مشخصه

يقه  در محلدرصد درختان مورد بررسي داراي زخم 
در اين . هايي بودند درصد فاقد چنين زخم 42دند و بو

سته هاي روي يقه درختان به سه د زخممساحت بررسي 
 200تا  100، بين متر مربع سانتي 100كوچكتر از 

متر مربع تقسيم  سانتي 200و بزرگتر از  متر مربع سانتي
ترتيب  به ها زخم اين تعداد هركدام از فراواني كهشدند 

   .باشد ميدرصد  18/18 و 54/29، 28/52
  

  قرمزي درون
سنين و در هاي درختي است كه  گونه آن راش از
داليل مختلف شروع به قرمز  بهچوب  درون ،قطرهاي زياد

 .گويند قرمزي مي د كه اصطالحاً به آن درونكن شدن مي
درصد درختان داراي  30طبق بررسي انجام شده 

 60هي و سيا درصد ديگر داراي درون 15 قرمزي، درون
  . درختان پوسيده بودند كل درصد

درصد  6كه ذكر اين نكته است  بهالبته در اينجا الزم 
قرمزي بودند و هم  طور مشترك هم داراي درون هدرختان ب

محل شروع  علت بهپوسيدگي كه دليل اين اختالف 
درختي داراي  است ممكنبدين صورت  ؛پوسيدگي است

سيدگي نيز داشته قرمزي باشد و همين درخت پو درون
باشد كه محل پوسيدگي ممكن است قسمت باالي تنه و 

بدين صورت كه محل شروع پوسيدگي . يا تاج بوده باشد
چنين درختي . جايي در طول تنه و يا تاج درخت است
باشد و هم از  هم داراي پوسيدگي درون تنه اصلي مي

  .باشد محل كنده داراي درون قرمزي مي
  

  پوسيدگي درون تنه
تان مورد بررسي درصد درخ 6/60در اين بررسي 
درصد آنها مبتال به  30 ن تنه بودند،داراي پوسيدگي درو

. سياهي بودند درصد آنها مبتال به درون 15قرمزي و  درون
پوسيدگي درون  ،ذكر است كه در برخي از درختان بهالزم 

تاج يا تنه بوده كه اين درختان مشتركاً هم داراي 
 .اند سياهي و هم پوسيدگي بوده درونا قرمزي ي درون

درختان مذكور از نظر محل شروع پوسيدگي نيز مورد 
كه پوسيدگي درون تنه  مشخص شدو بررسي قرار گرفتند 

درختان  .شود ع نميورش درخت تنها از قسمت پايين تنه
دسته  چهارع پوسيدگي به از نظر محل شروتوان  ميرا 

 انواع ر يك ازميزان درصد ه 3شكل  .تقسيم كرد
درختان مورد بررسي نشان  را درباال هاي  پوسيدگي

  . دهد مي
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  در درختان مورد بررسي ها انواع پوسيدگي فراوانيدرصد  -3 شكل
  

همچنين در اين درختان قطر و طول پوسيدگي نيز 
كه متوسط قطر پوسيدگي  مشخص شدگيري شد و  اندازه

سط طول پوسيدگي متر و متو سانتي 2/39در اين درختان 
با در نظر گرفتن شكل پوسيدگي  است كهمتر  2/6نيز 
 33/1متوسط حجم پوسيدگي  ،صورت مخروط به

درختان پوسيده مورد بررسي از  .مترمكعب بدست آمد
نسبت به درصد  86/47 اكثرحد درصد تا 24/0حداقل 

نكته جالب اين است . ندشتدا پوسيدگيحجم كل درخت 
 دگي معموالً در جايي از درختكه بيشترين حجم پوسي

كه بيشترين ارزش را دارد چرا كه قرار دارد  )بينه اول(

استفاده گيري  قطر بوده و براي روكش اكثرداراي حد
اين  ،درصد درختان پوسيده 40در اين بررسي در  .شود مي

درصد، در  100تا  80از ) درصد ابتدايي طول 30(طول 
د و در بقيه درختان از درص 80تا  50درصد درختان از  25
طور كلي باارزشترين  به. بوددرصد پوسيده  50تا  10

شكل ( بوددرصد پوسيده  100تا  10قسمت درختان از 
يافته بر روي  شدرهاي  البته عوامل ديگري مثل شاخه). 4

د كه نها نيز وجود دار تنه، پيچيدگي الياف و ارتفاع گورچه
  .شوند كاهش ارزش چوب مي سببهمگي 
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  ي تنهيدرصد ابتدا 30وضعيت درختان پوسيده در  -4شكل 
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و رابطه آن با  تنه براي بررسي وضعيت پوسيدگي
شيب زمين، جنگل منطقه مورد مطالعه به سه طبقه شيب 

درصد  50درصد و بيشتر از  50تا  31درصد،  30كمتر از 
تقسيم و تعداد درختان سالم و پوسيده در اين طبقات 

 ،با افزايش شيب كه دهد نشان مي 5شكل  .مشخص شدند
علت اين امر را  .كند تعداد درختان پوسيده كاهش پيدا مي

سوزي سطحي،  هاي انساني، آتش توان در دخالت مي
 .سازي و غيره جستجو كرد برداري، جاده بهره
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 زمين وضعيت پوسيدگي در ارتباط با شيب -5شكل 

  
  سالمت پوست و تاج

مت و رنگ پوست نيز مورد بررسي سالدر اين بررسي 
درصد  6/66مشخص شد كه  و در نتيجهقرار گرفت 

درصد درختان پوست  4/33پوست تيره و  داراي درختان
درصد درختان داراي پوست سالم  7/69 .هستندروشن 

درصد درختان داراي زخم، سوراخ و يا آثار  3/30و  بوده
اواني همچنين وضعيت فر .زدگي بر روي تنه بودند كت

درختان درصد  3/27خزه و عشقه نيز بررسي شد كه 

درصد  9موجود داراي عشقه بر روي تنه خود بودند و 
همچنين  .روي پوست بودند درختان نيز داراي خزه بر

درصد درختان مورد بررسي  8/84كه  نتايج نشان داد
ي گدرصد درختان داراي شكست 15داراي تاج سالم و تنها 

 استفاده از آزمون اسپيرمن اقدام به بررسي با. در تاج بودند
در اين . شد داري صفات مربوطه با پوسيدگي رابطه معني

جز صفت زخم يقه، بقيه صفات اختالف  هرابطه ب
  ).1جدول ( نشان ندادندداري با پوسيدگي  معني

  
  با پوسيدگي درون تنه كهمبستگي صفات مورفولوژي -1 جدول
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نمودار پراكندگي با استفاده از صفات مورد نتايج 
كه صفات مطالعه  دارداز اين موضوع  كايتحبررسي 

هاي درختان سالم و پوسيده از  هشده قادر به تفكيك گرو

 pنمايانگر درختان سالم و  s ،در اين نمودار. باشد هم نمي
صفات  ،نمايانگر درختان پوسيده است و محورها

  .مورفولوژيك بررسي شده هستند
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 بحث 
درختان  بيشتر ،يق مشخص شدقر اين تحهمچنان كه د

راش قطورتر از يك متر داراي پوسيدگي درون تنه هستند 
و آنهايي نيز كه بدون پوسيدگي هستند داراي عيوب 

تاري و شاخه  سياهي، كج قرمزي، درون ديگري مثل درون
ارزش كمي و كيفي  كاهش باشند كه باعث بر روي تنه مي

   .شود مي آنها چوب
قرمزي و  درصد درختان داراي درون 30يق در اين تحق

خاطرنشان كرد  بايد .سياهي بودند درصد داراي درون 15
تر و به سمت  كه رنگ قرمز به سمت مغز چوب تيره

 ,.Liu et al(شود  تر مي تر و روشن پيرامون چوب تازه

ثيرگذار بر روي قطر أقرمزي يكي از عوامل ت درون). 2005
ه بر عمر درخت و يا چهمچنين هر . باشد هدف مي

قرمزي نيز  عبارتي قطر درخت افزوده شود احتمال درون به
مشخص كرد  1380سوسني نيز در سال  .يابد افزايش مي

. دار دارد قرمزي با قطر درخت رابطه معني كه قطر درون
شناسي جديد  مدلهاي جنگلكه البته بايد خاطرنشان كرد 

درختان پير  تا دهند ثير در تنوع زيستي ترجيح ميأدليل ت به
قابل  قرمزي در درختان غير ر شدن، درونشوند كه با پي

  ).Zell et al., 2004( اجتناب خواهد بود
اهميت بررسي تعداد شاخه بر روي تنه درختان از آن 
جهت است كه اگر هدف اصلي توليد مواد چوبي باشد، 

هايي با حداقل شاخه بر روي ساقه و تنه مدنظر  داشتن پايه
تواند بر روي ساقه خويش  چرا كه هر درختي مي. باشد يم

هايي توليد كند كه در شرايط مناسب همانند ساقه  شاخه
اصلي رشد كرده و هر ساله با انجام رويش قطري به قطر 

در نهايت  كه) 1379نميرانيان، (شود  آنها نيز افزوده مي
  .شود باعث كاهش كيفيت چوب مي
م است در موقع الز ،با توجه به اين بررسي

هاي  گذاري درختان قطورتر از يك متر به ويژگي نشانه

 1محور  صفات مورد بررسي
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تا د و شومورفولوژيك و سالمت آنها توجه خاصي مبذول 
گذاري درختان با اين قطر در  از نشانه حد ممكن

دواني بيش از حد  كه آثار پوسيدگي و يا شاخه صورتي
عنوان درختان زيستگاهي  به تاخودداري گردد  ،دارند
درصد ارزش تنه يك درخت  75چرا كه  .اري شوندنگهد

-Marvie(درصد ابتدايي تنه قرار دارد  30راش در 

Mohajer, 1975 ( و همچنان كه در تحقيق مشخص شد
  .باشد درصد پوسيده مي 100تا  10اين قسمت از 

درختان مورد بررسي از نظر  2با توجه به جدول 
عبارت  هب .ضريب قدكشيدگي جز درختان پايدار هستند

كرده   ديگر ضريب بدست آمده مربوط به درختان رويش
گيري  جا كه درختان اندازه در فضاي باز است ولي از آن

 دليل بهاين ضريب  ،شده در توده جنگلي حضور دارند
  . قطر زياد آنها بدست آمده است

  
  رابطه بين پايداري با ضريب قدكشيدگي درخت -2جدول 

  )Burschel & Huss, 1987از  نقل به 1386 ،نميرانيان و اخوان(
  ضريب قد كشيدگي  ميزان پايداري
 ‹100  خيلي ناپايدار

  80-100  ناپايدار
  › 80  پايدار

  › 45  رويش در فضاي باز
  

البته بايد خاطرنشان كرد كه ضريب قدكشيدگي به 
 عوامل مختلفي مثل شكل زمين و جهات جغرافيايي

خيزي رويشگاه  لو حاص) 1386 ،اخوان و نميرانيان(
نيز بستگي ) Marvie Mohajer, 1975نقل از  بهاخوان (

  .دارد
تاج درختان نيز از چند جهت مورد بررسي قرار گرفت 

در اين رابطه با توجه به  .بود تاجكه يكي از آنها سالمت 
مهمي از درخت است و  جزعنوان  بهكه تاج درخت  اين

رود،  ين ميسرعت از ب بهدر صورت نبودن آن درخت نيز 
كرد كه درختاني كه داراي تاج  بيانگونه  توان اين مي

شكسته هستند، به نسبت شكستگي در تاج بعد از مدت 
روند، چون از طرفي شكستگي راه نفوذ  زماني از بين مي
ها و حمله حشرات را باز  زا مثل قارچ عوامل بيماري

مين انرژي خود را أكند و از طرف ديگر درخت منبع ت مي
  .دهد ز دست ميا

بيشترين ارتفاع  ،اما در رابطه با شكل تاج و ارتفاع
تاج را  رو بود كه كمترين فراواني شكل يانمربوط به تاج م

ذكر است كه  بهالزم . در بين درختان مورد بررسي داشت
نيز در بررسي  1355در اين رابطه مروي مهاجر در سال 

كند كه  كر ميرو را با كمترين مقدار ذ خود فرم تاج ميان
. باشد دهنده كمبود اين فرم تاج در درختان راش مي نشان

برگان داراي تاج منشعب  البته با توجه به اين كه پهن
طبيعتاً اين فرم تاج كمترين مقدار را در بين  ،باشند مي

 .درختان راش دارد
كه قطع اين كرد  بيانگونه  توان اين در نهايت مي

زيرا  ،كار درستي نيست منظور توليد چوب بهدرختان 
اين درختان  بيشتر ،همچنان كه در اين تحقيق مشخص شد

باشند و توليد چوب كمي و كيفي  داراي پوسيدگي مي
ر ارزشهاي ساياين در حالي است كه . چنداني ندارند

اكولوژيك آنها مثل ايجاد زيستگاه براي موجودات زنده 
لي و هاي جنگ ديگر، جلوگيري از فرسايش، غناي توده

براي . غيره بسيار بيشتر از ارزش توليد چوب آنهاست
بررسي بهتر اين موضوع لزوم انجام مطالعات مشابه در 

و همچنين بر روي  كشور ديگر مناطق جنگلهاي شمال
تا با قاطعيت بيشتري بتوان  باشد ها ضروري مي ديگر گونه

هر تغييري در درختان  زيرا ،درباره نتايج قضاوت كرد
به تغيير محيط است و با انجام مطالعه در مناطق وابسته 

 تري توان اطالعات جامع هاي ديگر مي ديگر و براي گونه
  .بدست آورد را
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Abstract 
 
For investigation of morphological characters of health of beech trees by diameter more than one meter at 
breast height, 33 trees were selected in Guilan province, Sistan district. Studied morphological characters 
were crown shape, spiral growth, nodes, collar rot, red wood heart, trees height, trunk height, crown 
height and trunk decay. Results showed that collar rot had significant correlation with trunk decay in the 
trees (p<0.01). More than half of the studied trees had decay which consisted 0.24 to 47.9 percent of tree 
volume and causes decrease of quantitative values of trees. Since such large sized trees with high amount 
of decay can not produce qualitative wood, it is recommended not to mark or cut them and leave them as 
deadwood because of the other ecological values. 
 
Key words: Beech, morphology, healthiness, decay. 


