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 ده يچك
 از هكتار 101 ،ي منطقه كردكو دري سالگ22 سن ن دريكاشت زرب توده دستد چوب يش و تولي رويمنظور بررس به
 يآر  قطعه نمونه دو30 تعداد ،ن تودهبودخالص و همسال با توجه به .  شدانتخاب 2×2كاشت  با فاصله كاري اين منطقه جنگل

  شاهد و ارتفاع درختان تمامي درختانبرابرسينه در هر قطعه نمونه قطر و انتخاب )كيستماتيس (ي تصادف-م منظروش به
 در داخل قطعات نمونه قطع ي طبقات قطربراساس منظور تهيه جدول حجم، به  اصله درخت53ن تعداد يهمچن.  شديريگ اندازه
 2/15ميانگين قطر  : محاسبه شده عبارتند ازي كميها مشخصه .سته ابود% 72/58 يمانج نشان داد كه درصد زندهينتا .ندشد

ن يانگي م و در هكتارسيلو 31/157  تودهي در هكتار، حجم سرپامترمربع 35/24ح مقطع سط متر، 02/14متر، ميانگين ارتفاع سانتي
 ديگر هايزربين در مقايسه با تودهكاري  توده جنگلاين نتايج مطالعه نشان داد كه .  در هكتارسيلو 15/7انه ي ساليرويش حجم

 .باشد برخوردار ميتري كشور از وضعيت مناسبداخل و خارج ازدر كاري شده  جنگل
 

 .يكار، جنگليش، كردكوين، رويزرب: يدي كليهاواژه
 

 مقدمه
از جهان از منابع ياز چوب مورد ن% 35 دحدو
از كل سطح % 3شود كه تنها حدود ين ميمأ تيكار جنگل
ر ظا و انت استخود اختصاص داده به جهان را يلهاجنگ

از % 46 يا بتوانند پاسخگوه يكاررود كه جنگليم
 ,.Booth et al(  باشند2040 چوب جهان تا سال يتقاضا

منظور احياء جنگلهاي  به اما در اوايل قرن بيستم، ).2002
 صنايع سلولزي تازه  مواد اوليهمينأتخريب شده و ت

كاري هاي جنگلافته، روند فعاليتسيس و توسعه يأت
 ).1379رضائي، (سرعت يافته است 

پراكنش  است كه برگ سوزني يها از گونهيكين يزرب
 يع اما گسسته است، عنصريار وسين در جهان بسآ

ونان، قبرس، عراق و يه، يست كه در تركيا ترانهيمد
 شوديده مي ديعيطور طب بهن آ يهاشگاهيافغانستان رو

 ن گونه راي اي اصلأمنشبسياري  .)1375لبي، ثاقب طا(
 .)Boudy, 1950 (داننديران و افغانستان ميا

 كه  بوده بومي ايرانبرگ سوزنيهاي  گونهجزءزربين 
 هاي مهم جنگلي گاههاي طبيعي آن از ذخيرهرويشگاه
 ،هاي شديددليل دخالت بهشود، ولي  محسوب ميكشور
بيعي خارج شده و هاي طبيعي زربين از حالت طتوده
هاي اكولوژيكي از وضعيت مناسبي گاهعنوان ذخيره به
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هاي د، بنابراين حفظ و حمايت از تودهباشبرخوردار نمي
لحاظ بومي  بهكاري با اين گونه طبيعي و گسترش جنگل

بودن و قابليت سازگاري با شرايط سخت از اهميت 
 توجه در ايران با. )1379، رضائي(اي برخودار است  ويژه

 شرايط نامساعد محيطي و خشكي بهكه اين گونه  به اين
دليل ناتواني در رقابت با ساير  به و استزياد مقاوم 

ها و اراضي آهكي و  در شكاف صخره،هاي جنگلي گونه
آباد   و حسنرودبارمناطق گرگان، (هاي البرز كوه در مارني

نه داليل فوق گو به. شودصورت منقطع ديده مي به )چالوس
هاي خود از رويش خوبي برخوردار زربين در رويشگاه

 ،نيست، اما در صورت فراهم بودن شرايط مناسب محيطي
 قادر بهاين گونه از رويش مناسبي برخوردار بوده و حتي 

 غير بومي وارد برگ سوزنيهاي رقابت با بسياري از گونه
توان اين گونه نتيجه گرفت كه  پس مي؛باشد  نيز ميشده 

كاري با زربين هم در جهت افزايش و  وسعه جنگلت
مين شتر سطح اين گونه و هم از لحاظ تأتوسعه هر چه بي

اي چوب مورد نياز صنايع سلولزي از اهميت ويژه
در نهايت الزم است كه . )1379رضائي، ( استبرخوردار 

  برايكاري شده با اين گونه بلكه نه تنها براي مناطق جنگل
ريزي كرده تا  برنامه نيزعي اين گونههاي طبيرويشگاه

مين چوب كشور استفاده أ تبراي آنبتوان از توان توليدي 
اين گونه كاري با  افزايش سطح جنگل هر چند كه .كرد
از اهميت بيشتري يكي آن ژاكولو  شرايط خاصلحاظ به

 .برخوردار است
ن گونه يت اياز موفق نشان هشدات انجام قيتحقنتايج 
 است يهيبد). 1375، ثاقب طالبي( دارد ر كشودر شمال

 و ي علمين راهكارهايه و تدوي و تهيزير برنامهيبراكه 
 و ني حصول به بهتريها و برا يكار ن جنگلي در اياصول

 از يكامل د اطالعات جامع وي ابتدا با،جهين نتيمناسبتر
 يريگاندازهرو  از اين. ت موجود در دسترس باشديوضع
 يزير برنامهيبراها  مشخصهن يمهمترش در جنگل از يرو

 از آن. باشديت جنگل ميري و مديدار  جنگليهادر طرح
ن در سن يش زربينه روي در زمياكنون مطالعهتا كه ييجا

ن منطقه صورت نگرفته است، يدر ا) ي سالگ22 (يادشده
 ي را برايتواند بستر مناسبي م حاضرقي تحقبنابراين

 .ديا نماين گونه مهي با اها يكار ت بهتر جنگليريمد
 

 مواد و روشها
 ن دريكاشت زرب  توده دست درمنطقه مورد مطالعه

استان (حوزه اداره منابع طبيعي شهرستان كردكوي 
با اقليم  يا جلگهايست  منطقه.شده است واقع )گلستان

 9/533 انهي سالين بارندگيانگيمبا و معتدل مرطوب 
  متر200 تا 50ن يا بياز سطح درآن ارتفاع   كهترمميلي
باشد يمن  متوسط تا كمي سنگيمنطقه، بافت خاك .است

 ).1372،نام بي(
ل سن يدل بهطقه ن مني ايها يكار  هكتار از جنگل101
موقع  به ي پرورشاتيعدم انجام عمل، )ي سالگ22(مناسب 

همسال بودن  ، خالص و)همانند تنك كردن (و مناسب
با استفاده از . ر انتخاب شد مت2×2 در فاصله كاشت  باتوده

 يتصادف -منظمروش  به ي شبكه آماربردار،نقشه منطقه
 و قطعات  تهيهمتر 150×200 ابعاد و به)كيستماتيس(

مساحت . ندشدپياده  خطوط شبكه نمونه در محل تقاطع
ه و با در نظر  كامل منطقييپس از شناساقطعه نمونه 

نه، دو در هر قطعه نمو  درختاصله 10گرفتن حداقل 
 شكل يليو شكل قطعات نمونه مستط) مترمربع 200 (يآر

 .در نظر گرفته شد
 مورد يشيرو يها مشخصه يريگ اندازهيطور كل به

به  كه با توجه شد انجام ي آر2 قطعه نمونه 30مطالعه در 
در  .باشديمساحت منطقه و همسال بودن توده مناسب م

كش   خطاده از درختان با استفيهر قطعه نمونه، قطر تمام
 اصله درخت 5 متر و ارتفاعيلي و با دقت م)پريكال( دوبازو

 هر گوشان به چهيكتري اصله نزد4ن و ي اصله قطورتر1(
متر يبا استفاده از سونتو و با دقت دس) قطعه نمونه

 اصله درخت از طبقات 53 نيهمچن. ند شديريگ اندازه
 دو ه جدول حجميمنظور ته به مختلف ي و ارتفاعيقطر

ق، قطر در ارتفاعات ين حجم دقيي تعيبراعامله انتخاب و 



 609  4 شمارة 17فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

ن يدر ا. شد يريگمختلف درختان نمونه اندازه
 و قطر ي متر65/0قه، قطر در ارتفاع يها قطر يريگ اندازه

.  شديريگمتر اندازهيليبا دقت م با نوار قطرسنج برابرسينه
، 4 ،2 تا نوك درخت در فواصل برابرسينه از ارتفاع سپس

سنج با دقت له نوار قطريوس بهقطر  ،رهيو غمتر  8، 6
نه اول هر يحجم ب.  قرار گرفتيريگاندازه متر مورد يليم

 رابطهبا استفاده از ) برابرسينهاز كنده تا ارتفاع (درخت 
ن آپس از .  محاسبه شد)Loetsch et al., 1973 (وتنين

 هرابط از يمتري سانت10 مقطوعات تا قطر يحجم تمام
 محاسبه قطعه يان براي و در پا)1379زبيري، (ان ياسمال

استفاده ) 1379زبيري، ( مخروط ناقص رابطه از يانيپا
 با استفاده از يمار آيها ليه و تحليتجز. ديگرد
 .شد انجام Excel و SPSS هايافزار نرم

 
 جينتا

 يمانتعداد در هكتار و درصد زنده
توده پس از ق نشان داد كه ين تحقيه ايج اولينتا

. له گرفته استنرمال فاصكامالً از حالت  سال 22گذشت 
نشان داد كه توزيع قطري در توده  يكامربع  يآزمون آمار

 يب چولگيضر داري دارد و با توزيع نرمال تفاوت معني

  راستبه دهد كه توده چولهينشان م =33/0b با مقدار
ت كه  اصله در هكتار اس1468ن توده داراي يا. باشديم

تعداد پايه كاشت ( متر 2×2با توجه به فاصله كاشت اوليه 
ماني  ، ميزان درصد زنده) اصله در هكتار2500شده اوليه 

 با توجه به سن كه اين مقدار دي محاسبه گرد72/58آن 
 .رسد نظر مي بهتوده مناسب 

 

 برابرسينهقطر 
 برابرسينهعمل آمده، قطر  به يها يريگمطابق اندازه

 5/29  حداكثر تا8 حداقل ر منطقه مورد مطالعه ازن ديزرب
متر با ي سانت2/15ن آن يانگيمتر در نوسان است و ميسانت
 مشخصات. باشديمتر ميميل 7انه ي سال متوسطشيرو
 .آمده است 1 در جدولبرابرسينه  مربوط به قطر يآمار

 

 ارتفاع
 آمده 1 آماري مربوط به ارتفاع در جدول مشخصات

 گردد ميانگين ارتفاع توده گونه كه مالحظه ميهمان. است
دست آمد و رويش ب متر 02/14 سالگي 22در سن 

متر  سانتي64، ) سالگي22(ارتفاعي با توجه به سن توده 
 .در سال محاسبه گرديد

 
 هاي آماري مربوط به مقادير كمي توده زربين در منطقه كردكوي مشخصه-1جدول 

 حدود اعتماد اشتباه معيار انحراف معيار ميانگين كثرحدا حداقل هاي آماريمشخصه
 )درصد 95(

ضريب تغييرات 

 %35/23 ±26/0 ±13/0 ±55/3 2/15 5/29 8 )مترسانتي(قطر 
 %97/14 ±34/0 ±17/0 ±10/2 02/14 19 7/7 )متر(ارتفاع 

 

 ينيزم هيرو
دست ب در هكتار مترمربع 35/24 زميني رويهن يانگيم
ن يش متوسط ساالنه سطح مقطع در اهمچنين روي. آمد

  در هكتار و در سال برآورد گرديدمترمربع 0266/0منطقه 
 ).2جدول (

 د چوبيحجم تول
 ) اصله53(پس از محاسبه حجم درختان قطع شده 

 :دي حاصل گردزيرصورت  بهرابطه قطر و ارتفاع با حجم 

    V= 02761/0  - 00009/0 d + 00004/0 d2 + 00002/0 dh – 00035/0 d2h                            R2= 98/0  
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قطر  d، )مترمكعب( حجم درخت Vكه در آن 
 و باشد مي )متر (ارتفاع كل hو ) متريسانت (برابرسينه

 در هكتار يمتعاقب آن حجم در قطعه نمونه و موجود
 آمده 2ج مربوط به آن در جدول يدست آمد كه نتابتوده 

 ي سرپايموجودگردد يهمان گونه كه مالحظه م. است
 در مترمكعب 31/157 حدود ي سالگ22توده در سن 

 در هكتار و در مترمكعب 15/7  آن رويش متوسط وهكتار
 .دي برآورد گردسال

 
 هاي مربوط به سطح مقطع و حجم درختان در هكتار در منطقه كردكوي مشخصه-2جدول 

 دود اعتمادح اشتباه معيار انحراف معيار ميانگين هاي آماريمشخصه
 )درصد 95(

 ضريب تغييرات 

 %84/1 ±164/0 ±082/0 ±45/0 35/24 )مترمربع(سطح مقطع 

 %06/0 ±036/0 ±018/0 ±1/0 31/157 )مترمكعب(حجم 

 
  و ارتفاع كل درختانبرابرسينهرابطه قطر 
 و ارتفاع برابرسينه قطر  ابر نقاط پراكنشيبررسپس از 

 يبرااي متعددي ه، مدل)1 شكل( درختان شاهدكل 
قرار گرفت كه با توجه مورد بررسي آنها ن ي بابطهرن ييتع

 :ر انتخاب شدي زمدلبه ابر نقاط مشاهده شده، 

2

244.2742.055.11
d

dH −
++= 

 

ر ارتفاع  قطر دd ارتفاع درخت به متر و Hكه در آن 
ضريب ترين بيشاين مدل با  . استمتر سانتي به برابرسينه

  خطاميانگين مربعاتترين كم و) =58/0R2 (يينبت
)88/1MSE = (عنوان بهترين مدل براي گونه زربين در  به

  . استشدهانتخاب )  سالگي22در سن  (منطقه
 

 
  و ارتفاع درختان زربين در منطقه مورد مطالعهبرابرسينه رابطه قطر -1 شكل

 



 611  4 شمارة 17فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

  )h/d(توده ) يداريپا (قدكشيدگيب ي ضريبررس
 برايا توده كه يك درخت ي يهان مشخصهياز مهمتر
رد، يگي آن مورد استفاده قرار ميداريزان پايقضاوت م

 توده يب براين ضريا. است قدكشيدگيا ي يب الغريضر
ن قطر و ارتفاع يانگي با توجه به مين در منطقه كردكويزرب

  :توده برابر است با
 

%91100
2.15

02.14100 =×=×=
d
hFn 

 

شان  ن2  تك درختان توده در شكليت براين وضعيا
 گونه ير براي مدل ز،با توجه به ابر نقاط. داده شده است

 :ن انتخاب شديزرب
7188/0 R2=           h/d= 152.84 e-0.0365x 

ن يدهنده ا ن مدل نشانيورد شده از اآ بريهااندازه
ار ي بس،يمتري سانت10ي تا طبقه قطرتودهمطلب است كه 

 15 تا يمتر سانتي 10 ياز طبقه قطر ،)<100h/d(دار يناپا
 15 ي و از طبقه قطر)h/d<80>100(داري ناپا،يمتر سانتي
 .ديآي در م)>80h/d(داريصورت پا بهبعد  به متريسانتي

 
   ابر نقاط و منحني ضريب قدكشيدگي-2 شكل

 
 نتايج مربوط به تهيه جدول حجم

قطر  مدلي كه در ابر نقاط حجم بر حسب 22از بين 
هاي يك عامله و   مدل،برابر سينه مورد بررسي قرار گرفت

و  R2ترين مقدار يشخاطر دارا بودن ب بهدو عامله زير 

منظور تهيه  به) Se( نسبي دقدار خطاي استانداركمترين م
هاي حجم يك عامله و دو عامله گونه زربين در  جدول

 . شود   پيشنهاد ميمطالعهمنطقه مورد 

Log V = - 990/1 + 28/1  Log d – ( 912/6 /d) 
V= 02761/0  - 00009/0  d + 00004/0 d2 + 00002/0  dh –  00035/0  d2h 
 

 بحث 
ن مطلب است كه يدهنده ا مده نشان آدستبج ينتا

 و كم ياد توده در قطرهاي زيدگيب قدكشيل ضريدل به
ه و انجام يكه در اثر كم بودن فاصله كاشت اوله ين اوليسن

ژه يو موقع در توده به به مناسب و يات پرورشي عملنشدن
ن يجاد رقابت در بي، باعث ااتفاق افتاده استتنك كردن 

 تا حد يمان جه درصد زندهير شده و در نتطق كمدرختان 
 رقم در ظاهر اينشايد  هر چند .افته استي كاهش ياديز
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 كاهش تعداد درختان در اين  اما،براي توده مناسب باشد
كن  عواملي چون بادافتادگي، ريشهثر بر ادتوان ميتوده

 سبب كه باشدقاچاق چوب در سنين اوليه و ها شدن پايه
انجام  كهنرمال شده  طبيعي و توده از حالت خارج شدن

ن يانگيم. كند ييد ميأآزمون مربع كاي نيز اين موضوع را ت
ن توده ي در اي، سطح مقطع و حجميارتفاع، يش قطريرو
 در هكتار و در سيلو 15/7 ؛انهيد محصول سالي تولويژه به

قادر د چوب ين گونه از لحاظ توليدهد كه ا يسال نشان م
 ير بومي غبرگ سوزني يها از گونهياريبس رقابت با به

محمدپور،  (آ پيسه ،)1386كياالشكي،  (ييايهمانند كاج در
است  )Bonyad & Rostami, 2005( يوتيو كاج ال) 1386

 در هكتار و سيلو 11/8و  4/4 ،6/2 ديب با توليترت  بهكه
ران مورد ي شمال ايها كاري جنگل در سال در اغلب

 از ياريدر بساين گونه حتي  ود نريگياستفاده قرار م
ن گونه در ي ايش قطرين رويهمچن .موارد بهتر از آنهاست
 .Abdoun et al ، امامتر استيميل 7منطقه مورد مطالعه 

نه را براي درختان  ميانگين رويش شعاعي ساال(2005)
 از  تاسيليمنطقهدر  Cupressus duprezianaگونه  جوان
متر در   ميلي23/2 تا 38/0ارا بين حصان ب بياي مركزنواحي

 ي قطرزيادش يدهنده رو سال برآورد كرده است كه نشان
 نيچن هم.ده سروهاستا خانويهاگر گونهيدر مقابل د

طالعه از لحاظ دست آمده در توده مورد مبج يسه نتايمقا
 ي و خارجي داخليها شگاهيگر رويد چوب با ديتول

ن گونه در يش اي كه روحاكي از آن است) 3 جدول(
 .هاستشگاهين رويتريقابل رقابت با غن يمنطقه كردكو

 
هاي داخل و ه در رويشگابرگ سوزنيهاي  مقايسه موجودي سرپا و رويش حجمي زربين منطقه كردكوي با زربين و ديگر گونه-3جدول 

 خارج از كشور

 سن رويشگاه گونه
 ميانگين حجم

 ) در هكتارمترمكعب(
 متوسط رويش حجمي ساالنه

 ) در هكتارمترمكعب(
 منبع

 مطالعه حاضر 15/7 31/157 22 كردكوي زربين

 1379رضائي،  - 400 تا 200 > 80 ايتاليا زربين

 1381حقي،  5/10-13/1 5/241 تا 99/25 23 آباد دولت زربين

 1379رضائي،  2/0-7/0 74 تا 23 - آباد حسن زربين

 1386محمدپور،  4/4 73/193 44 كالردشت آ پيسه

 1386كياالشكي،  8/5 6/127 18 كياشهر كاج دريايي

 Buford, 1991 1/9 7/273 30 آمريكا كاج تدا

 
موجودي سرپاي زربين در رويشگاه ) 1379(  رضايي

در سيلو  74 تا 23بين را ان آباد و رامي گل، حسن زرين
اين در حالي است كه موجودي سرپاي . هكتار برآورد كرد

 سالگي و در 80ن گونه در كشور ايتاليا تا سن يا

 در هكتار سيلو 400 تا 200هاي همسال بين  رويشگاه
آباد  در منطقه حسن) 1374(مصطفايي .  استشدهبرآورد 

 سيلو 7/0تا  2/0چالوس ميزان رويش حجمي اين گونه را 
 رويش ،)1381(حقي . در هكتار و در سال برآورد نمود
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حجمي و موجودي سرپاي زربين را در توده طبيعي سيدان 
 سيلو در هكتار و در توده 12/20 و 538/0ترتيب  رودبار به

 تا 13/1 بين ي سالگ22كاشت دولت آباد در سن  دست
ه  همان گونه ك. سيلو در هكتار برآورد كرده است5/10

 سالگي 22گردد موجودي سرپاي توده در سن مالحظه مي
 15/7 در هكتار و رويش متوسط آن سيلو 31/157 حدود
ش يه روسي مقا.شد در هكتار و در سال برآورد سيلو
 شمال كشور يهاشگاهيگر روين دين گونه با زربي ايحجم
الن، نشان يباد گآ  ساله دولت22كاشت  ژه توده دستيو و به

 ويژه به و يميط اقليكه از لحاظ شرا نيرغم ا به  كهدهديم
الن است، اما ي كمتر از گيلي خيدر كردكوكه  يبارندگ

 افزايش رقابت  با وجودي در منطقه كردكو اين گونهشيرو
 و يطي محاتاثر ناشي از آن، اديتلفات زو  بين درختان

ش يش سن در حال افزاي درختان، با افزايژه بادافتادگيو به
 .ده استي رشد خود نرسحداكثر به  هنوزن سنيتا ااست و 

 درصد 91  در بررسي حاضرقدكشيدگيضريب الغري يا 
بندي صورت گرفته توسط  كه با توجه به طبقهمحاسبه شد 

نشان ) 1987(نقل از بورشل و هاس  به) 1379(نميرانيان 
ب ي بودن ضرزيادبا توجه به  .توده ناپايدار استدهد كه  مي

 شوديه ميتوصه ين اولي و در سنكم ير قطرها ديدگيقدكش
 .رديصورت گدر اين توده  مناسب يات پرورشيعملكه 
 

 فادهت مورد اسمنابع
اداره كـل منـابع     . داري كردكـوي   طـرح جنگـل   . 1372نام،    بي -

 . صفحه486. طبيعي استان گلستان
هـاي خـالص و   كـاري   جنگلبررسي  . 1375،  .ثاقب طالبي، خ   -

شـالقي، زربـين و صـنوبر در رسـوبات      آميخته توسكاي ق  
 .100-103: 30پژوهش و سازندگي، . آبرفتي

هـاي طبيعـي    بررسي اكولوژيك رويشـگاه   . 1379 ،.رضائي، ا  -
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 220. ي گرگـان  دانشگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعـ         
 .صفحه

گيري درخت   اندازه(آماربرداري در جنگل    . 1379 ،.م زبيري،   -
 . صفحه402. انتشارات دانشگاه تهران). و جنگل
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فصـلنامه علـوم و فنـون منـابع         ). اشـهر يمنطقـه ك  : يمورد
 .37-46:)2( 2. يعيطب
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Abstract 
 
This study was conducted to determine the increment and wood production of 22-year-old cypress 
plantation in Kordkuy region in the north of Iran. Thirty sample plots, each 200m2 area were selected at 
101 ha of Cypress man-made forest which was planted in 2m 2m spacing. The samples were taken by 
systematic random method. In each sample plot, diameter at breast height (DBH) of whole trees and 
height of witness trees were measured. Moreover, 53 trees were selected as sample trees based on 
classified diameter in sample plots and felled trees. The data were analyzed with SPSS and Excel 
softwares. Results showed that the survival rate was 58.72%. The quantitative parameters were calculated 
and revealed that mean DBH, mean height, basal area, volume and annual volume increment were 
15.2cm, 14.02m, 24.35cm2 ha-1, 157.31 silve and 7.15 silve ha-1 y-1, respectively. Results showed the 
studied plantation compare to Cypress plantations in other parts of the country is promising. 
  
Key word: Cupresuss sempervirens L. var. horizontali, growth, Kordkuy, plantation. 

 


