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  چكيده  

 به صورت نوار جنگلي و به ك، منطقه ايدر شهر اراي پهن برگ ها ت جنگلكاري با گونهيزان موفقيمسي برر  به منظور
 :مار شاملي ت3 با جنگل گردشي در منطقه براي هر گونه .شد  دو گونه زبان گنجشك و اقاقيا انتخابشامل هكتار 160مساحت 

ات اجتماعي تأثير با دخالت متوسط و نامنظم مجري ومنطقهات اجتماعي زياد، تأثيرمنطقه با دخالت مطلوب ومنظم مجري و
با توجه به ( آماربرداري براي. مد نظر قرار گرفتات اجتماعي كم تأثير منطقه با دخالت كم و بدون برنامه مجري و ومتوسط

  به متر و200ا فاصله  قطعه نمونه ب148 در نهايت. استفاده شد در امتداد ترانسكتپالت گذاري از روش ) ساختار نواري منطقه
في يكمي و كي ها  در قطعات نمونه مشخصه، ارزيابي ميزان موفقيت جنگلكاريبراي . شداندازه گيري مترمربع 200مساحت 

از آزمونهاي وهمچنين در مطالعات كيفي ) Tukey( و توكي tي كمي از آزمونهاي ها  براي تجزيه و تحليل داده.برداشت شد
، طقه خاك منطيه منظور بررسي شراب. گرديداستفاده ) اسكوري  واليس و كاكروسكالآزمونهاي (ستقل  نمونه مKناپارامتريك 

كي و يزيي فها ن مشخصهيي تع براي) سانتيمتري30-60 و 0- 30از اعماق( حفر و از هر پروفيل دو نمونه خاك  پروفيل7تعداد 
كه هرچه از سمت مناطق با دخالت كم و بدون برنامه به سمت  ق نشان دادين تحقيج حاصل از اينتا . برداشت شدي خاكيايميش

 در مناطقي كه همچنين. يابد ميخاك افزايش زي يو حاصلختر  بافت خاك مطلوبرويم  ميلت زياد و منظم پيش مناطق با دخا
نتايج بر اساس . دباش مي كمتر اي شده با گونه اقاقكاشته مناطق سه باي در مقا خاك حاصلخيزيونه زبان گنجشك كاشته شدهگ

ي استقرار جنگلكاري، گونه اقاقيا بر زبان گنجشك برتري ها ي كمي و شاخصها  از لحاظ مجموع مشخصهحاصل از اين تحقيق
ي كيفي و نيز مسائل زيبايي شناختي و ديد بصري، گونه زبان گنجشك در مجموع داراي مزيت ها  ولي از لحاظ مشخصه،دارد

ي پهن برگ در شهر اراك، در مواردي كه هدف ها نظور توسعه فضاي سبز و جنگلكاري با گونهبنابراين به م. بيشتري است
 در حاالتي لي و، از گونه زبان گنجشك استفاده شود تاگردد ، پيشنهاد ميباشد مي ر و مسائل زيبايي شناختي شهري طراحي منظ

  .تواند انتخاب مناسبي باشد مييا ي كمي مدنظر است، گونه اقاقها كه استقرار جنگلكاري و بهبود مشخصه
  

  .اراك ي پهن برگ،ها گونه ،فييك و ابي كمييارز ،جنگلكاري: دييهاي كل واژه

  

  مقدمه

يش بي رويه جمعيت شهرها از در دنياي كنوني افزا
  وسوي ديگراز و توسعه بي ضابطه آنها  و رشد يك سو

 استفاده از سوختهاي همچنين صنعتي شدن و افزايش
ها و جوامع بشري را در معرض يك فاجعه شهر ،فسيلي

ديده گرفتن و عدم  محيطي قرار داده كه نازيستبزرگ 
 محيط توجه به آن خسارات جبران ناپذيري را بر انسان و

  واز نكات مهم .)1383 ،صدوق( نمايد مي وارد پيرامون
، گيري و كاهش اثرات مخرب ياد شدهاساسي در پيش

حيط زيست و در كنار آن كاهش منابع آلوده كننده م
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 سبز درون شهري و افزايش پوشش گياهي و فضاي
   .حاشيه شهرهاست

بسط و گسترش فضاهاي سبز شهري و  امروزه
فعاليت همه   حمايت وپاركهاي جنگلي نه تنها نيازمند

هنگي مسوالن و ، اجتماعي و فر، اقتصاديجانبه سياسي
ن مجرب بلكه در كنار آن استفاده از متخصصا، مردم است

و  )Urban forestry (و آگاه به علم جنگلداري شهري
 نيز داراي اهميت  آنها شرايط مورد نياز ومين امكاناتأت

 جانمايي و انتخاب  توجه به به عنوان مثال. استفراواني
، فراهم آوردن ي سبز شهريهااحداث فضامحل مناسب 

ي ها همه انتخاب گونهشرايط اوليه مناسب و مهمتر از 
 و  بسيار مهم، مناسب درختچه اي و بوته اي،تيدرخ

 نه تنها محقق نشود كه اگر اين امر  استراهبردي
 بلكه ،دوش ميي فضاي سبز شهري سر سام آور ها هزينه

  .شد نخواهد برآوردهيطي آن نيز اهداف زيست مح
 و اقاقيا تهران  كاجبااثر جنگلكاري  )1373(ميربادين 

فيزيكي و شيميايي خاك  بر روي برخي از خصوصيات را
 و پوشش گياهي زير اشكوب در پارك جنگلي چيتگر

 خشك بودن با وجود كه نتيجه گرفتچنين بررسي كرد و 
 دو گونه تأثيرمنطقه روند تغيير و تحول اكوسيستم تحت 

 چشمگير بوده و اثرات متفاوت آنها نيز به آساني جنگلي
 مقايسه با گونه اقاقيا در  به طوري كه.استمشاهده قابل 
 كه شاخصي سطحي افزايش عمق خاك براي  تهرانكاج

 گونه كاجولي شود بسيار مؤثر بوده  مياز تكامل محسوب 
 .فسفر خاك شده استيته و  باعث افزايش اسيدتهران

به اين نتيجه رسيد كه گونه ) 1374(همچنين مجد طاهري 
اقاقيا موجبات افزايش عمق خاك سطحي، مواد آلي و 

 گونه چيز اسيديته خاك را فراهم كرده و متقابالًتغيير نا
كاج تهران موجب تغيير و افزايش درصد سيلت، اسيديته 

  . خاك، كربن آلي و فسفر قابل جذب شده است
ك عامل قابل يز به عنوان ي نها الگوي استقرار گونه

د در استقرار فضاي سبز شهري مد نظر قرار يتوجه با
در ) 1384(ب اطمي طلف نه بررسيين زمي در ا.رديگ

ي مختلف و اثر آن بر ها مقايسه الگوي استقرار در توده
 دو گونه اقاقيا و هاي كمي و كيفي صروي شاخ

در شهر اي  به صورت نواري و تودهكه گنجشك  زبان
ي ها  مشخصه كه از لحاظ نشان داد،اند  كاشته شدهتهران
ما به ا. باشد مي الگوي كاشت بيشتر از نوع گونه تأثيركمي 

نه نسبت به الگوي  نوع گوتأثيري كيفي، ها لحاظ مشخصه
ي كمي گونه ها ه مجموع مشخص در.كاشت بيشتر است
ري نسبت به گونه زبان گنجشك  بيشتاقاقيا داراي ارزش

 سالمت ريكيفي نظي ها  همچنين از نظر مشخصه.است
 گونه اقاقيا داراي ، و شانكرسرخشكيدگيزان يم، تاج

در بررسي كمي و ) 1383( كرد .باشد مي كيفيت بهتري
هاي   گونهباسان يهاي پارك جنگلي پرديفي جنگلكاريك

ا، زبان گنجشك، عرعر، سرو نقره اي، كاج تهران و ياقاق
ي سوزني برگ ها افت كه گونهيجه دست ين نتين به ايزرب
شتري نسبت به پهن برگان يش قطري و ارتفاعي بيرو

اي با  نقرها و سرو يونه اقاقز گي زنده ماني ننظر از .دارند
 درصد 80ن و گونه كاج تهران با يشتري درصد ب90

 در بررسي Linden (2003) .ن زنده ماني را داراستيكمتر
 به اين نتيجه رسيد كه  در جنگلهاي آميخته سوئدخود

رويش قطري و ارتفاعي كاج جنگلي در مقايسه با نوئل 
تحقيقي در مورد  در  Stebra et al. (2002). بيشتر است
ي خالص نوئل و آميخته با راش ها شد در تودهالگوهاي ر

دريافت كه نوئل بهترين رشد را در رويشگاههاي خالص 
دارد و در رويشگاههاي آميخته به علت رقابت ريشه اي 

ز با توجه به يق حاضر نيتحق .شود  دچار مشكل ميها  گونه
ررسي  بهدف با مديريتت انتخاب گونه و الگوي ياهم

ي پهن برگ و نقش ها ت جنگلكاري با گونهيزان موفقيم
  .  انجام شده استي متفاوتها دخالت
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  مواد و روشها

 ي مورد مطالعهها منطقه و گونه

 در  شهر اراك واقعمنطقه مورد مطالعه در شمال شرقي
 دقيقه 29 درجه و 49ي طول جغرافياي با استان مركزي

  دقيقه شمالي42  درجه و34 جغرافيايي شرقي و عرض
  متر1803 ارتفاع متوسط  بامنطقهن يا .)1شكل( قرار دارد

 و  ميليمتر316 انهي متوسط بارندگي سالوا ياز سطح در
اقليم  .مي باشد درجه سانتيگراد 8/13دماي متوسط ساليانه 

 خشك طبقه همي سرد و نس فرمول آمبرژهك بر اساارا
 زمين شناسي، نظراز  ).1380ره اي، يجز( بندي شده است
.  استه دوره كرتاسين رسوبهايتر ديمي قاين منطقه جزو

 ،اي خاكهاي قهوه : شاملهعمدطور  به  خاك منطقهپيت
خاكهاي شور ،  خاكهاي رسوبي،اي آهكي خاكهاي قهوه

  .مي باشداي تيره رنگ   خاكهاي قهوه وقليايي
از ) Robinia pseudacacia ( اقاقيا گونه
االت يقسمت خاوري ابومي  و  Leguminosaeخانواده

 چون  و از قديم به ايران وارد شدهكه است كايمتحده آمر
وبي سازگار بوده، جزو  به خشرايط آب و هوايي ايرانبا 

از نظر خواهشهاي .  ايران شده استاهليگياهان 
 و است  سرما و خشكي،اي مقاوم به گرما كولوژيكي گونها

عميق را  و قويي، نوميلخاكهاي  .كند ميدر زمستان خزان 
زبان  گونه .دهد ترجيح مي نورهاي شديد و گرم در كنار

از  نورپسنداي  گونه )Fraxinus rotundifolia (گنجشك
 تر نقاط استپي كشوردر بيش است كه Oleaceae خانواده

اي مقاوم   گونهياز نظر خواهشهاي اكولوژيك. انتشار دارد
   .دهد جيح مي را تروي ق خاكهايكه ستبه سرما و گرما

  
   استان مركزي و محل جنگلكاري در شهر اراك -1شكل 

 )1370محتاط، (

  

     نوارهامطالعه 

  در ساختار نواري به جهت داشتنمنطقه مورد بررسي
 و ) متر100 تا 60ي ها با عرض(  نوار51  ازمجموع
 اين از. ل شده استي تشك هكتار160 معادلي مساحت
 متعلق به گونه  نوار27 شامل )درصد 47(  هكتار75مقدار 

  نوار24 شامل ) درصد53(  هكتار85 زبان گنجشك و
با (ه نقشه منطقه ي پس از ته.باشد ميمربوط به گونه اقاقيا 

پراكنش مكاني جنگل گردشي نقشه  با) 1:4000اس يمق
  اين نوارها با توجه بهشد كه مشاهده وتهيه ريها كاجنگل

ات تأثيرعالوه بر  بافت شهري يقرار گرفتن در نزديك
ي متفاوت ها  دخالتتأثير، تحت اجتماعي-اقتصادي

 بر همين اساس نوارها را . نيز قرار گرفته اندجريم
 مجري در منطقه و اثرات با توجه به دخالت موثرتوان  مي

  :  منطقه تقسيم كرد3هر گونه به  ، براي اجتماعي-اقتصادي
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 منظم مجري و  دخالت و رسيدگي زياد ومنطقه با
  ات اجتماعي زيادتأثير
ن به مراكز جمعيتي  با توجه به نزديك بودنوارهان يا 

ط تفرجگاهي در نظر گرفته يبه عنوان مح، و دسترسي زياد
ي زياد و منظم  مورد دخالت و رسيدگن اساسيشده و بر ا

 11 كد ا باين منطقه براي گونه اقاقي ا.دنگير ميمجري قرار 
 شده است نشان داده 21 كدو براي گونه زبان گنجشك با 

  .)2شكل(
 رسيدگي متوسط و نامنظم مجري و  دخالت وابمنطقه 

  ات اجتماعي متوسطتأثير
دخالت در شتر و فاصله اين نوارها از مراكز جمعيتي بي

گونه ن منطقه براي ي ا.است نامنظم  وطمتوس در حد  آن
 نشان 22گنجشك با كد  زبان گونه  و براي12ا با كد ياقاق

  .)3شكل(شده است داده 
 با دخالت و رسيدگي كم و بدون برنامه مجري و منطقه
  ات اجتماعي كمتأثير

 از مناطق جمعيتي قرار يشتري در فواصل باين نوارها
 در مقايسه با ساير  و دخالت مجري نيز در آنداشته
براي  قهمنطن ي ا. بسيار كم و بدون برنامه است،نوارها

 23گنجشك با كد زبان   گونه و براي13ا با كد يونه اقاقگ
  .)4شكل(شده است نشان داده 

 
 مجري و تأثيرات  منطقه با دخالت  زياد و منظم-2 شكل  

  اجتماعي زياد

  

      

   منطقه با دخالت متوسط مجري  -3شكل
  و تأثيرات اجتماعي متوسط

    
 مجري و تأثيرات برنامه  و بدون  كم  منطقه با دخالت-4شكل

  اجتماعي كم

  

  روش آماربرداري

و  ادر اين مطالعه با توجه به شكل نواري جنگلكاريه
 گذاري در امتداد پالت ي متفاوت آنها از روشها عرض

 .شداستفاده  براي آماربرداري) Line sampling(ترانسكت 
ابتدا با انجام يك  ، تعيين تعداد قطعه نمونهبه منظور

مقدماتي  قطعه نمونه 30برداشت(اري اوليه بردرآما
 انحراف )مناسب در كل منطقهمكاني با پراكنش  )پايلوت(

 بدست) Sx= 77/53%(توده نه يبرابر س  سطح مقطعمعيار
 بدست اشتباه آماري تعداد قطعات نمونه بر اساس آمد و
  :)1373زبيري، ( رابطه از) 84/8( آمده
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        2)77/53(×4    2%)×S(×2t    
2)84/8  (          2%)E(  

فاصله قطعات . شد نمونه محاسبه  قطعه148برابر با 
 29730برابر با  (نمونه نيز با توجه به مجموع طول نوارها

 متر در نظر گرفته 200، برابر  قطعات نمونه و تعداد)متر
با توجه به عرض ،  قطعات نمونهكردنه منظور پياده ب .شد
 )ترانسكت ( به صورت خط فرضيارانه هر نويم ،نوار

 قطعات نمونهمركز ترانسكت  روي اين  برومشخص 
در انتخاب سطح قطعه نمونه سعي بر آن بود . شد ينيعت

 مورد مطالعه  در هر قطعه نمونه پايه25 -30كه حداقل 
 تا امكان مقايسه به لحاظ آماري در داخل قرار گيرند

 2×2 (ها  كاشت پايه با توجه به فاصله. فراهم گرددها گروه
 200سطح قطعه نمونه ،ها  و حذف و قطع برخي پايه)متر

در داخل  .شد انتخاب اي و به شكل دايره )آر 2( متر مربع
قطر : انندم كمي يها مشخصه قطعات نمونههر يك از 

در دو (، قطر تاج ، ارتفاع كل درخت، ارتفاع تاجبرابر سينه
 نيمچن هو ) جنوبي- غربي و شمالي-جهت شرقي

درصد  سالمت تاج،  درصدمانند كيفيي ها مشخصه
 سرخشكيدگي، درصد حضور آفت و مرتبه چند شاخگي

في بر اساس جدول يي كها  مشخصهاين .ري شدياندازه گ
  :ندا ه طبقه بندي شد1

  )1383فاطمي طلب ، (ي كيفيها  بندي مشخصهطبقه -1جدول 

  چند شاخگيمرتبه     حضور آفتدرصد   2 سرخشكيدگي درصد   1سالمت تاجدرصد   طبقه
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  .در تاج درخت استپژمردگي   ومنظور از سالمتي نبود سر خشكيدگي در مشخصه سالمت تاج - 1

 شاخه از هر درخت انتخاب و سطح قسمت خشك شده نسبت به سطح 8 تا 5، بين  درختتاج پوشش براي اندازه گيري سرخشكيدگي  با توجه به حجم - 2

  .ن شده استي درخت تعيگيري و طبقه كل اندازه

   

از نرم   آمدهبدست تحليل اطالعات  تجزيه وبراي
 تحليل براي .استفاده شد Spssو  Excel هايافزار

 t هاي روش تجزيه واريانس و آزموني كمي ازها مشخصه
تجزيه و تحليل براي  نيو همچن )Tukey(توكي و 
 نمونه مستقل K  از آزمونهاي ناپارامتريكيفي هاي داده

ي  و كاkruskal-wallis واليس كروسكالآزمونهاي (
  .شد استفاده )Chi-square اسكور

  بررسيط خاك مناطق مختلف ويسه شرايمقا به منظور
، اقدام به ها هيافي پيات كمي و كي با خصوصهاارتباط آن

 افقهاي ل خاك و برداشت دو نمونه خاك ازي پروف7حفر 
 30-60( سطحي ريو ز) متري سانت0-30( سطحي

ها به نحوي  لين حالت پراكنش پروفي در ا.شد) مترييسانت
اهي و يشش گل در منطقه فاقد پوي پروف1انتخاب شد كه 

از . شوندمار برداشت يك تي هر كدام در گريل دي پروف6

 شرايط  ازثرأهاي گياهي مت با توجه به اينكه گونه طرفي
 مختلف، هاي تجزيهتوان با انجام  ميباشند،  ميمحيطي 

ن اي به  كهرا مشخص نمود آنها تأثيرو تغيرهاي محيطي م
 P.C.A هاي اصلي  مؤلفه ه بهي تجز روش ازمنظور

)Principale Components Analysis (شدستفاده ا.  

  

  جينتا

  اقاقياگونه  قطريتعداد در طبقات پراكنش 

 ارنمود :)11منطقه (منطقه با دخالت زياد مجري 

 ك دامنهياز   منطقه ايندرپراكنش تعداد در طبقات قطري 
 به آن و ميانهن يانگيو م برخوردار بودهمتري ي سانت22
 نمودار .باشد مي سانتيمتر 14و  5/14 برابر با بيترت

 داراي ساختار ن منطقهياپراكنش تعداد در طبقات قطري 

=N = ���= 
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 كه اين )5شكل( نزديك به نرمال وچوله به راست است
ين درختان و يا رقابت ب( در اثر عوامل مختلف چولگي

 در اين منحني  از طرفي. بوجود آمده است)دخالت مجري
ي مختلف ها در دورهرا توان به خوبي واكاري و كاشت  مي

 از نكات. رد مشاهده كيسانتيمتر 21 و9در طبقات قطري 

 شديد و محسوس در ي افت ديگر در اين نمودار وجودمهم
 كاشت در  ازتواند مي است كه ي سانتيمتر16 قطري هطبق

 متوسط سطح .باشدناشي شده دو دوره نزديك به هم 
 متر 34/0مقطع برابر سينه در هكتار اين منطقه برابر با 

  .باشد ميمربع 
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  11قه  نمودار پراكنش قطري منط-5شكل 

  

دامنه ): 12منطقه (منطقه با دخالت متوسط مجري 

 24 برابر با در اين منطقه اقاقيا پراكنش قطري
طبقات ( سانتيمتر 29 تا 5 ي قطراست كه از طبقهسانتيمتر
ز به ي ن آنميانه و نيانگيم .يابد ميادامه  )سانتيمتري1قطري 

ش  پراكن نمودار. استسانتيمتر 13و 5/13 برابر با بيترت

داراي ساختارنزديك به  اين منطقه تعداد در طبقات قطري
در اين منحني  ).6شكل( مي باشد به راست و چولهنرمال 

 سانتيمتر به خوبي 16 قطري ه در طبق محسوسنيز افت
 ميانگين سطح مقطع برابر سينه در .قابل تشخيص است

  .باشد مي متر مربع 54/0هكتار اين منطقه برابر با 
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  12 نمودار پراكنش طبقات قطري منطقه -6شكل   
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دامنه  :)13منطقه ( با دخالت كم مجري منطقه 

 است كه از  سانتيمتر23 اين منطقه برابر با پراكنش قطري
 پراكنش نمودار .ابدي مي ادامه  سانتيمتر29 تا 6 قطري هطبق

 داراي ساختار نرمال و چوله به تعداد در طبقات قطري آن

 محسوس در اين نمودار نيز افت). 7شكل (راست است 
. سانتيمتر به خوبي قابل تشخيص است 16 قطري هدر طبق

ميانگين سطح مقطع برابر سينه در هكتار اين منطقه برابر با 
  .باشد مي متر مربع 42/0
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  13نمودار پراكنش طبقات  قطري منطقه  - 7شكل 

  

  اقاقياگونه  پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي

دامنه  :)11منطقه (با دخالت زياد مجري  منطقه

 ميانگين ارتفاع متر و 10 ارتفاعي منطقه برابر با پراكنش
 پراكنش  نمودار.باشد مي متر 93/6منطقه برابر با درختان 

 تقريباًداراي ساختار  )8شكل(تعداد در طبقات ارتفاعي 

 درختان و ميان در ست كه بيانگر رقابت شديدانرمال 
 و تا  است در طبقات ميانيگراني بر داي رگي عدهيچ

اي دخالت زياد مجري در طبقات قطري باال را نشان  اندازه
  .دهد مي
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  11 نمودار پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي منطقه -8 شكل

  
دامنه : )12منطقه (با دخالت متوسط مجري منطقه 

 12 تا 2 ارتفاعي ه از طبق منطقه در اين ارتفاعيپراكنش
منطقه برابر با درختان يابد و ميانگين ارتفاع  ميامه متر اد

 پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي نمودار .است متر 53/6
 گرنرمال است كه نشان كامالً داراي ساختار )9 شكل(

  .ستها هي پامياناپاي يد و پايرقابت شد
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  12 نمودار پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي منطقه - 9شكل 

 
دامنه  :)13منطقه (خالت كم مجري با دمنطقه 

 16 تا 3  از طبقه منطقهدر اين درختان  ارتفاعيپراكنش
  8 منطقه برابر با  درختانميانگين ارتفاعو ابد ي ميمتر ادامه 

 پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي  نمودار.باشد ميمتر 

 به له با كمي چو نرمالباًيداراي ساختار تقر )10شكل(
 رقابت شديدي در طبقات ارتفاعي ني همچن. استراست
   .وجود دارد ) متر6  و5 ژهيبه و(اوليه 
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  13 نمودار پراكنش تعداد در  طبقات ارتفاعي منطقه - 10شكل 

  

 و ي كميها  مشخصهها از نظر  تيمارنتايج مقايسه
   گونه اقاقيادر فييك

  برايآزمون دانكنبراساس نتايج حاصل از 
مارهاي مختلف گونه يتداخل  ن وي ب درهاي كمي مشخصه

  قرار كه نتايج آن به وجود دارديدار اختالف معنيا ياقاق
  : استريز

تاج   قطرهمشخص  وهسين برابر قطر يها مشخصه در
 بين مناطق ) جنوبي-يشمال و غربي -شرقي جهت دودر (

 ولي در ، وجود ندارد اي تفاوت قابل مالحظه13 و 11

 .است و اختالف معني دار توجهحاالت تفاوت قابل  رساي
 ميان  تاجطولو  كل درخت  ارتفاعيها مشخصه در اما

ي ها مشخصه نظراز .  اختالف معني دار استهمه تيمارها
اسكور انجام ي  واليس و كاكروسكالآزمونهاي  فييك

في مورد يي كها  تمام مشخصهميان دهد كه  نشان ميگرفته
 اي مالحظه و تفاوت قابل اختالف معني دار است بررسي

 بدستي ها نيانگيتوجه به م با. )2جدول  (وجود دارد
ن ين سالمت تاج، كمتريشتريداراي ب 11 منطقهآمده 

ن چند ين حضور آفت و كمتريدگي، كمتريسرخشك
ن يكمتر  داراي13شاخگي است و در نقطه مقابل آن منطقه
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  .)2جدول ( استاخگي ش ن چنديشتريآفت و بن حضور يشتريدگي، بين سرخشكيشتريسالمت تاج، ب
  

   گونه اقاقيا براي واليس و كاي اسكوركالسرو نتايج آزمونهاي ك-2جدول 

  ها ميانگين مرتبه  تعداد  كد منطقه  مشخصه 
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   گونه زبان گنجشكتعداد در طبقات قطريپراكنش 

دامنه  :)21منطقه (دخالت زياد مجري   منطقه با

است كه از   سانتيمتر19 اين منطقه برابر با پراكنش قطري
) سانتيمتري 1طبقات قطري ( سانتيمتر 25 تا 6طبقه قطري 

 1/15ميانگين قطر برابر سينه منطقه برابر با  يابد و ميادامه 
 پراكنش تعداد در طبقات قطري نمودار . استسانتيمتر

و چوله به اراي ساختار نزديك به نرمال  د)11شكل(
رقابت (راف در اثر عوامل مختلف راست است كه اين انح

. بوجود آمده است)  درختان و يا دخالت مجريميان
واكاري در منطقه صورت گرفته است كه در طبقه 

  .  قابل مشاهده استيسانتيمتر10قطري



  4 شمارة 14فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

347

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(cm) طبقه قطري

ار
كت

ه
ر 

 د
اد
د
تع

  
  21 نمودارپراكنش طبقات  قطري منطقه -11شكل 

  

دامنه : )22منطقه (با دخالت متوسط مجري طقه من

  سانتيمتر22 تا 4 از طبقه قطري  اين منطقهپراكنش قطري
منطقه برابر با ن ياميانگين قطر برابر سينه يابد كه  مي ادامه
 پراكنش تعداد در طبقات نمودار .استسانتيمتر 24/12

نزديك به نرمال و چوله داراي ساختار ) 12شكل  (قطري

واكاري در منطقه صورت گرفته است كه . ت استبه راس
 در اين . قابل مشاهده استي سانتيمتر9در طبقه قطري 

 16 شديد و محسوس در طبقه قطري ي افتنمودار نيز
  .رد وجود دايسانتيمتر
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  22 نمودار پراكنش طبقات  قطري منطقه - 12شكل 

  

دامنه  :)23منطقه (با دخالت كم مجري منطقه  

ميانگين  تر و سانتيم16 اين منطقه برابر با ريپراكنش قط
 . مي باشدسانتيمتر 95/11قطر برابر سينه منطقه برابر با 

داراي ) 13شكل ( پراكنش تعداد در طبقات قطرينمودار

 ، بر خالف ساير مناطق.ار نرمال و فاقد چولگي استساخت
 در اين نمودار .واكاري در اين منطقه صورت نگرفته است

 يسانتيمتر 16 شديد و محسوس در طبقه قطري ينيز افت
  .اردوجود د
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  23 نمودار پراكنش طبقات  قطري منطقه -13شكل 
  

   گونه زبان گنجشكپراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي

دامنه  :)21منطقه (منطقه با دخالت زياد مجري 

 9 برابر با  منطقه درختان در اين ارتفاعيپراكنش
  درختان ميانگين ارتفاعو) يترم يك طبقات ارتفاعي(متر

 پراكنش تعداد در نمودار . متر است6/5منطقه برابر با 
 ه چول با كمي ونرمالتقريباً  داراي ساختار طبقات ارتفاعي

   .)14شكل(  استبه راست
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  21 نمودار پراكنش طبقات ارتفاعي منطقه - 14شكل 

  

دامنه  :)22منطقه ( دخالت متوسط مجري بامنطقه 

  3 ارتفاعي ه از طبق منطقه درختان در اين ارتفاعينشپراك
 ابد وي ميادامه ) يمتريك  طبقات ارتفاعي(متر 11تا 

 نمودار. باشد مي متر 91/4برابر با ميانگين ارتفاع منطقه 

 اًتقريب داراي ساختار پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي
بيانگر تمركز  به راست است كه ه چولبا كمينرمال 

 ) متر5-6ارتفاع  (انييطبقات ارتفاعي مدر حضور 
   .)15شكل( باشد مي
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  22 نمودار پراكنش طبقات ارتفاعي منطقه - 15شكل 

  

دامنه  :)23منطقه (منطقه با دخالت كم مجري 

طبقات (متر است  8 ارتفاعي منطقه برابر با پراكنش
 53/4 ميانگين ارتفاع منطقه برابر با و) متر11 تا 3ارتفاعي 

 داراي  پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعينمودار. ر استمت

 . چولگي به راست است كميباك به نرمال يساختار نزد
 متر وجود 6 و 5، 4 طبقات ارتفاعي دي  ميانيرقابت شد

ار يبه تعداد بس)  متر3 و2( طبقات ارتفاعي كوتاه  ودارد
  .)16شكل(د نكم وجود دار
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  23ارتفاعي منطقه نمودار پراكنش طبقات  - 16شكل 

  

 و ي كميها  از نظر مشخصهمقايسه تيمارهاج ينتا
   در گونه زبان گنجشكفييك

 براي آزمون دانكنبراساس نتايج حاصل از 
اختالف  داخل گروهها و مياندر   هاي كمي مشخصه

  : به قرار زير است آن كه نتايجدار است معني
 در(قطرتاج  و  ارتفاع، ارتفاع كليها  مشخصهميان

 تمامي  در) جنوبي-ي شمال غربي و-شرقي يها جهت
 و اختالف معني اي وجود دارد  تفاوت قابل مالحظهمناطق

 22 مناطق ر ازي غ مشخصه قطر برابر سينهدر  اما.دار است

 در ي وجود ندارد،جهن آنها تفاوت قابل تويكه ب 23با 
  و اختالف معني دارساير موارد تفاوت قابل مالحظه

  . است
اسكور انجام ي  واليس و كاكروسكالآزمونهاي طبق 

اختالف  فييي كها  مشخصه مناطق از نظرميان، گرفته
توان  مين اساس يبر ا. )3جدول ( ي وجود دارددار معني

بيشترين سالمت  فييي كها اذعان نمود كه در مشخصه
 ن چندي، كمترين سرخشكيدگي، بيشترين آفت و كمترتاج

 ، بيشترينمترين سالمت تاج و ك21 در منطقه شاخگي را
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 باالترين چند شاخگي، كمترين آفت و  تاجرخشكيدگيس
با توجه به كدهاي ذكر شده  (ديتوان د مي 23 در منطقه را

ي كيفي ها ي كمتر به لحاظ مشخصهها ، رتبه1در جدول 
   .)باشند داراي مطلوبيت بيشتري مي

  

   گونه زبان گنجشكبراير  اسكوي واليس و كاكالوسر آزمونهاي ك نتايج- 3دول ج

  ها مرتبهميانگين   تعداد  كد منطقه  مشخصه
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  با يكديگردو گونهنتايج حاصل از مقايسه 

گونه اقاقيا پراكنش تعداد در طبقات قطري نمودار 
است كه از طبقه قطري سانتيمتر 24رابر با باي  داراي دامنه

ادامه )  سانتيمتري1طري طبقات ق( سانتيمتر 29 تا 5
ميانگين قطر  و سانتيمتر 15 برابر با  ها  ميانه داده.يابد مي

ميانگين سطح  . استسانتيمتر 85/13نطقه برابر سينه م

 مربع متر 44/0در هكتار اين منطقه مقطع برابر سينه 
 پراكنش تعداد در طبقات قطري گونه نمودار .باشد مي

 نرمال و چوله به داراي ساختار تقريباً) 17شكل (اقاقيا 
 آن ي سانتيمتر15 كلي در طبقه قطري ي و افتراست است

   .قابل مشاهده است
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   مقايسه پراكنش  تعداد در طبقات  قطري دو كونه اقاقيا و زبان گنجشك-17شكل 

  

تعداد  پراكنش  منحنيدامنهن گنجشك اما در گونه زبا
 4از طبقات قطري ( سانتيمتر21 برابر با قطري طبقاتدر 
 و  سانتيمتر5/12 برابر با ها ميانه داده. است)  سانتيمتر25تا 

 سانتيمتر51/12ميانگين قطر برابر سينه منطقه برابر با 
 ميانگين سطح مقطع برابر سينه در هكتار اين منطقه .است

 پراكنش تعداد در مودارن. باشد مي متر مربع 36/0برابر با
 تقريباًداراي ساختار زبان گنجشك گونه طبقات قطري 

كه به خوبي مي توان  نرمال و چوله به راست است
 مختلف را در آن مشاهده هاي دورهواكاري و كاشت در 

  .)17شكل ( نمود
رابر  باي گونه اقاق ارتفاعي تعداد در طبقاتدامنه پراكنش

طبقات  ( متر18 تا 2 ارتفاعي ه كه از طبق متر است16ا ب

  متر و7ميانه برابر با . يابد ميادامه ) يمتريك ارتفاعي 
 منحني .باشد مي  متر22/7ميانگين ارتفاع منطقه برابر با 

 . داراي ساختار نزديك به نرمال و چوله به راست است
زبان  گونه  ارتفاعي تعداد در طبقاتدامنه پراكنش

 تا 2 متر است كه از طبقه ارتفاعي 11نجشك برابر با گ
 ميانگين  متر و5/4 ميانه برابر با . يابد مي ادامه متر13

منحني داراي ساختار  . متر است86/4ارتفاع منطقه برابر با 
 كه رقابت نزديك به نرمال و  چوله به راست است

  .)18شكل( اني وجود دارديدي در طبقات ارتفاعي ميشد
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   مقايسه پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي  دو گونه اقاقيا و زبان گنجشك-18كل ش
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دو فـي   يو ك   كمـي  يها  مشخصهسه  يمقانتايج حاصل از    

   گونه مورد بررسي

ي كمي ها مشخصهتمامي ن يب  t آزمون نتايجبراساس 
  تفاوت قابلو  اختالف معني دار موارديدر تمامدو گونه 
 فييي كها ما از لحاظ مشخصها .اي وجود دارد مالحظه

شده  ماسكور انجاي  واليس و كاكروسكالآزمونهاي طبق 
  : آمدبدستي كيفي نتايج زير ها هبراي مشخص

 بيشتر سرخشكيدگي  وكمتر سالمت تاج اقاقيا داراي
زبان گنجشك نسبت  ولي ،نسبت به زبان گنجشك است

 دباش ي ميبيشتر چند شاخگي و آفت زاني مبه اقاقيا داراي
  .)4جدول (

  

  ي اقاقيا و زبان گنجشكها  گونهكيفي يها براي مشخصه اسكور ي واليس و كاكالسو آزمونهاي كر-4جدول 

  ها مرتبهميانگين   تعداد  كد گونه  مشخصه
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  اسكوري آزمون كا -4ادامه جدول 

  آفت  سالمت تاج  سر خشكيدگي  چند شاخگي  مشخصه
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  حاصل از بررسي خاك منطقهنتايج 

افقهاي  ) P.C.A(ي اصلي ها لفهؤ م بههيتجزنتايج 

   خاك منطقهسطحي

 Principale) هاي اصلي مؤلفهبه  هي تجز در

Components Analysis)هاي   كه در ارتباط با مشخصه

فيزيكي وشيميايي خاك افقهاي سطحي انجام شد، از 
رات مربوط به  تغيي%93ميزان كل واريانس، بيش از 

 %55  حدود از اين مقدار كه بوده دوم و اولمحورهاي
   ).5 جدول( متعلق به محور اول است
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 )افقهاي سطحي( محور اول 6 و درصد واريانس  )Eigen value (مقدار ويژه آناليز -5 جدول

  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس  ارزش تابع ويژه  محور

�  ��/�  ��/��  ��/��  
�  ��/�  ��/��  �/��  
�  ��/�  ��/�  ��/��  
�  ��/�  ��/�  ��/��  
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محور اول   مي گردد كهمشاهدهج يبا توجه به نتا
، هدايت الكتريكي هايي چون پتاسيم، مربوط به مشخصه

هاي ازت  مشخصه. باشد ميازت كل، ميزان رس و سيلت 
 ت مثبت محور اولدر جهو پتاسيم  هدايت الكتريكيكل، 

 به طوري كه بيشترين ،دهند ميروند افزايشي را نمايش 
ها در مناطق با مديريت شديد و  ميزان اين مشخصه

 نيهمچن .باشد مي در مناطق با دخالت كمكمترين آن 
ميزان رس در جهت مثبت محور اول روند افزايشي و 

در مناطق  نيبنابرا. دهد ميميزان سيلت روند كاهشي نشان 
با  .)19شكل (  است خاك سنگين ترشديد با مديريت

اي از كل واريانس  توجه به اينكه محور اول سهم ويژه
توان اذعان نمود كه  ميباشد،  ميتغييرات را دارا 

 اين به وسيلههاي شيميايي و فيزيكي خاك كه  مشخصه
 در شرايط هي قابل توجتأثير ،شوند مي محور تعريف

هاي شيميايي خاك  ه سهم مشخصهالبت. بوجود آمده دارند
بيشتر است، چرا كه ميزان بردار ويژه مربوط به 

محور  .باشد ميهاي شيميايي خاك قابل توجه  مشخصه
هاي شيميايي خاك بوده كه  دوم مربوط به مشخصه

ه ب(ها در جهت مثبت محور  اين مشخصهبيشترين ميزان 
  .)20شكل  (باشد مي) خصوص منطقه اقاقيا با دخالت كم

      
       نمودار رج بندي خصوصيات فيزيكي و شيميايي -20شكل               نمودار رج بندي خاك تيمارهاي مختلف-19شكل 

  ي سطحي              ها در افق P.C.Aبر اساس تجزيه                    مربوط به افق سطحي
  

 ي اصلي افقهـاي زيـر سـطحي       ها  مؤلفه تجزيه به نتايج  

  خاك منطقه

زير ي اصلي مربوط به افقهاي ها مؤلفه  بهتجزيهنتايج 
 كه محور اول سهم دهد نشان مي) 6 جدول(سطحي

).  %50( باشد مييانس كل تغييرات را دارا اي از وار ويژه
هدايت يي چون ازت كل، ها اين محور مربوط به مشخصه

  . و پتاسيم است الكتريكي
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  )افقهاي زير سطحي( محور اول 6نس   مقدار ويژه و درصد وارياهيتجز -6 جدول
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نكته قابل توجه اينكه ميزان عناصر حاصلخيزي خاك 

 مناطق بيشتر سايربت به ناطق با مديريت شديد نسدر م
  كلي رويشگاه اقاقيا از نظر حاصلخيزيبه طور. باشد مي

ك از وضعيت بهتري  زبان گنجش رويشگاه بهنسبت
محور اول، محور  .)21شكل  (برخوردار است

ي شيميايي خاك و محور دوم محور ها مشخصه
در جهت منفي محور . باشد مي خاك يي فيزيكها مشخصه
 يا به و د كه خاك سنگين تر شدهگرد ميحظه دوم مال

عبارتي ميزان رس در جهت مذكور روند افزايشي را نشان 
  ).22شكل ( دهد مي

  

  
  

ه ي تجزشيميايي  نمودار رج بندي خصوصيات فيزيكي و- 22شكل         رج بندي خاك تيمارهاي مختلف بر اساس  نمودار-21شكل 
P.C.Aمربوط به افق زيرسطحي                                زير سطحي  در افقهاي  

  

  بحث 

هاي   مشخصه از لحاظ  ها  گونهيك از  تيمارهاي هر  مقايسه

  فييو ك كمي

 ن قطر برابر سينهبيشتري ، نتايج بدست آمده بهبا توجه
  در، دو گونهبراي  تيمارهاي موجودميان توان در را مي

  قاعدتاًكهمشاهده كرد مستمر مناطق با دخالت مفيد و 

 زي در هكتار ننهي برابر سين متوسط سطح مقطعبيشتر
ن حالتي مي تواند ي وقوع چن.وجود دارد دراين مناطق

بر روي نه مجري ي و هرس مداوم و بهها  دخالتناشي از
ن ي رقابت ارتفاعي ب با كاهش باشد كهمناطقن يدرختان ا

درختان امكان رشد قطري مناسب آنها را فراهم نموده 
ر دتعداد ي پراكنش ها  منحنياز طرفي بررسي .است

 اين دو گونه نشان  تيمارهاي هر يك ازطبقات قطري
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حضور  باعث  و مستمردخالت مفيدافزايش دهد كه  مي
 نكته قابل توجه . در طبقات قطورتر شده استها هي پابيشتر

) يمتري سانت16 قطري هطبق(د ي شدك افتينكه وجود يا
مارهاي دو يري تقطهاي پراكنش  ي در تمام منحنباًيتقر

تواند كاشت در  ل آن مييگونه قابل مشاهده است كه دل
 ني همچن.باشد)  ساله3فاصله زماني (  مختلفيها دوره

ي ها توان نقش دخالت شتر به خوبي مييبا بررسي ب
ي پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي ها مجري را بر منحني

خالت  به عنوان مثال در مناطق با د.كردمارها مشاهده يت
 ، تا حدودي از حالت نرمال فاصله گرفته اندها اد منحنييز

 داراي ساختار ها ولي در مناطق با دخالت كم منحني
 عامل تأثيرتحت  ( به راسته كمي چول نرمال وباًيتقر

    .هستند )رقابت
نيز بررسي در ) در دو جهت(در مشخصه قطر تاج 

ترين تيمارهاي هر يك از دو گونه نشان داد كه مناسب
در  .حالت در مناطق با دخالت مفيد و مستمر وجود دارد

 بيشترين متوسط ارتفاع ،گونه اقاقياتفاع مشخصه ار
ن رقابت يجوانه انتهايي و همچنعدم قطع به علت  درختان

، ولي بر خورد چشم مي هب  منطقه با دخالت كمدر نوري
شك  در گونه زبان گنج،خالف پيش بيني انجام شده

 مشاهده  و مستمراديدخالت زتفاع در منطقه با بيشترين ار
به صورت تاج (ي باغباني ها لت كه دليل آن دخاشود مي

 دخالت كم سالهاي اخير در منطقه با انجام شده در) بري
 ، ارتفاع درختتأثيرتحت در گونه اقاقيا . مي باشد

 قابل مشاهده اديدخالت زبا تاج در منطقه بيشترين ارتفاع 
 انجام زياد بودن ارتفاع كل درختان منطقه و آن دليل .است
به افزايش  هرس تنه در اين منطقه است كه منجر نشدن

در گونه زبان گنجشك كمترين . ارتفاع تاج گرديده است
 وجود دارد با دخالت كم و بدون برنامهارتفاع در منطقه 

 كم بودن ارتفاع هاي نادرست و  انجام دخالتآنكه دليل 
دخالت مناطق با  7 طبق جدول .استه كل درختان منطق

ي ها ظ مجموع مشخصه از لحادخالت كم و مناطق با اديز
 را كسب  برابريازيامت ، تيمارهاي گونه اقاقياكمي در ميان

 با نه در منطقهياد بودن قطر برابر سيل آن زيكه دلاند  هنمود
دخالت با در منطقه درختان  ارتفاع باال بودن و اديدخالت ز

با توجه به گونه زبان گنجشك براي . باشد  ميكم
از ين امتيشتري باديدخالت زبا  منطقه ،تهاي انجام شدهيفعال

   .)8جدول ( را كسب نموده است
 ، آمدهبدستطبق نتايج  فييك اتياز نظر خصوص

 در تاج  و كمترين سرخشكيدگي سالمت درصدبيشترين
 منظماد و يبا دخالت ز طقا من در،مارهاي دو گونهي تميان

 و كمترين سالمت تاج  برعكس وبه علت رسيدگي مداوم
 با دخالت كم و بدون طقامندر  بيشترين سرخشكيدگي

قابل رويت  ضعيف عدم رسيدگي و دخالت  به علتبرنامه
   .است
  ، در گونه اقاقيامشخصه حضور آفتمورد در   

و كمترين آفت در با دخالت كم باالترين آفت در منطقه 
 كه دليل آن كاهش شوداد مشاهده مي يلت زبا دخامنطقه 

از ) ي بهداشتيها سم پاشي ومراقبت(و رسيدگي دخالت 
در  گيچند شاخ مشخصهدر .  است13 تا 11منطقه 

شاخگي در مناطق با  گونه بيشترين چند تيمارهاي هر دو
 چند كمترينو) به علت هرس كم و ضعيف(دخالت كم 

به علت هرس (شاخگي در مناطق با دخالت زياد مجري 
   .شود ديده مي) زياد

  خاك تيمارهاي دو گونهاز بررسي آمده بدستنتايج 
 هر چه از سمت مناطق با دخالت كم و دهد كه نشان مي

 برنامه به سمت مناطق با مديريت متمركز پيش دونب
 همچنين ميزان .شود ميبافت خاك سنگين تر  ،رويم مي

د يكز ومفحاصلخيزي خاك در مناطق با مديريت متمر
  :ر باشدي زتواند به داليل ميبيش از ساير مناطق است كه 

 كه مانع  سنگين خاك نسبتاً رس زياد و بافت-1
  .شود ميآبشويي عناصر غذايي و تجزيه آنها 

نوع مديريت متمركزي كه در عرصه صورت  -2
  .)ق عمليات كود دهي بيشتر در اين مناطمانند(گيرد  مي

 آمده و بدستتن مجموع نتايج  با در نظر گرفنيبنابرا
  بهترين وضعيت از لحاظ 8 و 7 جدولهايهمچنين 
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دو ي كمي و كيفي در بين تيمارهاي ها مجموع مشخصه
 و زيادبا دخالت منطقه در   و زبان گنجشكگونه اقاقيا

ي ها  نقش دخالتتين وضعي ا كه استمشاهده قابل منظم

كيفي كمي و  را در بهبود شرايط  مجريمفيد و مستمر
  . دهد ميها نشان  گونه

 
  

   گونه اقاقيامارهايي تي كمي و كيفيها  مشخصهگذاري  ارزش نتايج-7جدول 

  ي كميها مشخصه  ي كيفيها مشخصه

  تيمار
  قطر

  برابر سينه

رتسانتيم(

(  

ارتفاع 

  كل

  )متر(

ارتفاع 

  تاج

  )متر(

  قطر تاج

- شرقي

  غربي

  )متر(

  قطر تاج

- شمالي

  جنوبي

  )متر(

  جموعم

 ارزش 

  كمي

درصد 

  سالمت

  تاج

  نبود

 سر 

  خشكيدگي

عدم 

  حضور

  آفت

  مرتبه 

چند 

  شاخگي

 مجموع 

ارزش 

  كيفي

 ارزش 

  كلي

44  �  3  4  �  �  43  �  �  �  4  4�  33  

43  4  4  3  4  4  5  3  3  3  3  6  4<  

4�  3  �  �  3  3  43  4  4  4  �  5  46  

 �J44= �C�� &C�C�' 
� �LM'             �J 43=  N#-�' &C�C�' 
� �LM'    �J4�= OJ &C�C�' 
� �LM'  

� = &��-PM' � E9,. QC�����    � =E9,. � &��-PM' N#-�'                 �= &��-PM' � E9,. QC��I0   

  

  گونه زبان گنجشك مارهايي تي كمي و كيفيها  نتايج ارزش گذاري مشخصه- 8جدول 

    ي كميها مشخصه  ي كيفيها مشخصه

قطر برابر   تيمار

  سينه

  )سانتيمتر(

ارتفاع 

  كل

   )متر(

ارتفاع 

  تاج

   )متر(

 قطر تاج 

-شرقي

  غربي

   )متر(

قطر تاج  

-يمالش

  جنوبي

   )متر(

  مجموع

ارزش  

  كمي

درصد 

  سالمت

  تاج

  نبود

 سر 

  خشكيدگي

عدم 

  حضور

  آفت

  مرتبه 

چند 

  شاخگي

 مجموع 

ارزش 

  كيفي

  ارزش

   كلي

34  �  �  �  �  �  4�  �  �  4  4  7  3�  

33  3  3  3  4  4  6  3  3  3  3  1  45  

3�  4  4  4  3  3  1  4  4  �  �  6  4�  

�J34=�C�� &C�C�' 
� �LM'              �J 33=  N#-�' &C�C�' 
� �LM'    �J3�= OJ &C�C�' 
� �LM'  

� = &��-PM' � E9,. QC�����    � =E9,. �            N#-�' &��-PM'      �= &��-PM' � E9,. QC��I0   

  

 از لحــاظ زبــان گنجــشك  گونــه اقاقيــا ودو  مقايــسه

  كيفي ي كمي وها مشخصه

 آمده گونه اقاقيا داراي متوسط بدستبا توجه به نتايج 
متوسط متوسط سطح مقطع برابر سينه،  ،قطر برابر سينه

متوسط  و )در دو جهت( قطر متوسط تاج درخت،ارتفاع 

.  بيشتري نسبت به گونه زبان گنجشك استارتفاع تاج
طبقات قطري و ي پراكنش تعداد در ها مقايسه منحني

در  به چپ بيشتر چولگيارتفاعي نيز اين وضعيت را با 
هاي گونه اقاقيا نسبت به زبان گنجشك نشان  منحني

   .دهد مي
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 آمده مشخص بدستدر نهايت با توجه به نتايج 
 ،ي كميها شود كه گونه اقاقيا از لحاظ مجموع مشخصه مي

 وضعيت ،كييطي و ساختار ژنتيط محي شراتأثيرتحت 
 كه تري را نسبت به گونه زبان گنجشك داشته استبه

خادمي، (مقايسه اين مطلب با تحقيقات مشابه انجام شده 
نشان از تاييد آن ) 1384فاطمي طلب، . 1383كرد، . 1383
  .دارد

گونه زبان گنجشك  ،فييهاي ك اما از لحاظ مشخصه
 خشكيدگي كمتر، سالمت تاج و چند شاخگيداراي سر

 ولي درصد حضور ونه اقاقيا است،بيشتري نسبت به گ
  باشد كه ميآفت در گونه اقاقيا كمتر از زبان گنجشك 

ثر از زمان أو يا مت) سم پاشي( از دخالت مجري تواند مي
 با توجه كه در اوايل مرداد ماه(انجام عمليات آماربرداري 

) شود ميبه گرماي شديد هوا فعاليت شته اقاقيا كاسته 
سه نتايج اين مطالعه با تحقيق فاطمي مقاي. باشدناشي شده 

  متفاوتي را نشان نتايج كامالً در شهر تهران)1384 (طلب
، متفاوتتواند از شرايط اقليمي  ميدهد كه داليل آن  مي

وت هاي متفاوت مجري در دو منطقه و زمان متفا دخالت
سه ي اما مقا.انجام عمليات آماربرداري ناشي شده باشد

در شهر ) 1383(ادميج مطالعه خيا نتان مطالعه بيج اينتا
  . د آن داردييخلخال نشان از تا

pHكه دو  ياز آنجاي باشد و مي 8 و 7 منطقه بين  خاك
ي بازيوفيل ها گونه اقاقيا و زبان گنجشك جزو گونه

)Basiophilous( يي رشد  قليايها  و در محيطهستند
 خاك منطقه pH ،)1380ن كفش، يزر(  دارند تريمناسب

  بررسي و.نها در شرايط مناسبي قرار داردآي رشد برا
 دهد ميي خاك هر يك از دو گونه نشان ها مؤلفه هيتجز
ك كاشته شده ميزان  در مناطقي كه گونه زبان گنجشكه

 به .ز گونه اقاقيا استحاصلخيزي عناصر خاك كمتر ا
اقيا وجود  ميزان ازت در مناطقي كه گونه اقعنوان مثال،

 گونه زبان گنجشك كاشته  كهاطقي بودهدارد بيش از من
گونه  تواند سرشت متفاوت دو مي دليل آن شده است كه

 متقاضي  پرنياز ويها  زيرا زبان گنجشك جزو گونه.باشد

 و با مصرف ازت خاك باعث كاهش ميزان آن بودهازت 
 گونه اقاقيا جزو ، در صورتي كهشود مي در خاك منطقه

طريق همزيستي با ي مولد ازت است و از ها گونه
  .عث افزايش ازت خاك شودتواند با ميها  ريزوبيوم

 آمده از بدست با توجه به مجموع نتايج درنهايت
ارزيابي كمي و كيفي جنگلكاري دو گونه بررسي خاك و 

در شهر اراك مي توان اذعان نمود  اقاقيا و زبان گنجشك
هاي  كه گونه اقاقيا از لحاظ وضعيت كمي و شاخص

 در عوض . بر گونه زبان گنجشك برتري دارد،استقرار
گونه زبان گنجشك از نظر خصوصيات كيفي و مسائل 
 .زيبايي شناختي و ديد بصري داراي مزيت بيشتري است

بنابراين به منظور توسعه فضاي سبز و جنگلكاري با 
ي پهن برگ در شهر اراك، در مواردي كه هدف ها گونه

 ،باشد مي تي شهريطراحي منظر و مسائل زيبايي شناخ
 از گونه زبان گنجشك استفاده شود و  كهشنهاد مي شوديپ

ي ها در حاالتي كه استقرار جنگلكاري و بهبود مشخصه
تواند انتخاب مناسبي  ميكمي مدنظر است، گونه اقاقيا 

   .باشد
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Abstract 
 
     In order to investigate on situation of broad leaf afforestation in Arak city, a forest plantation around 
160 ha, including ash (Fraxinus rotundifolia) and Black locust trees (Robinia pseudoacacia) was selected. 
For every species three treatments employed: 1- area with suitable and organized management and high 
social effects, 2- area with moderate irregular management and medium social effects and 3- area with 
low organized management and low social effects. Line sampling method was used for forest inventory 
regarding to the stripped shaped of the forest area by 200m intervals between plots. Finally, 148 sample 
plots with 200m2 surface area were measured. In each sample, qualitative and quantitative characteristics 
were recorded. T and Tukey tests were applied for quantitative data analysis as well as Kruskal-Wallis 
and Chi-Square tests for qualitative data. Seven soil profiles were digged for studying of soil condition in 
the study area. In each profile, two soil samples (depths 0-30 and 30-60 cm) were taken to analyze soil 
chemical and physical properties. Principal components analysis (PCA) was used to analyze soil 
characteristics. The results showed that the area with regular management has better condition than other 
treatments. Evaluation of plantation success indicated that black locust species is more successful  than 
ash trees considering quantitative characteristics and plantation establishment indices. However, 
considering qualitative characteristics and aesthetic issues as well as visual vision, ash tree generally has 
more privileges. 
 
Key words: afforestation, Arak, broad leaf, quantitative and qualitative evaluation.  
 


