
  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  - علمي فصلنامة 
  ) 1388(، 422- 435، صفحة 3 شمارة  17جلد 
 

   آميختهبررسي ويژگيهاي مورفولوژيك كمي و كيفي راش در دو توده خالص و 
  )جنگل خيرود زبنابخش گر :مطالعه موردي(

  
  4و وحيد اعتماد 3اننييرانم، منوچهر 3ميريالدين زاهدي ا ، قوام2ي مهاجرو، محمدرضا مر*1كورش كبيري كوپائي

  kourosh. kabiri @ yahoo.com :پست الكترونيك .دانشگاه تهران ،دانشجوي دكتري، دانشكده منابع طبيعينويسنده مسئول،  - *1

 .دانشگاه تهران ،استاد، دانشكده منابع طبيعي -2

 .دانشگاه تهران ،ع طبيعيبدانشيار، دانشكده منا -3

  .دانشگاه تهران ،ع طبيعيبار، دانشكده منااستادي -4
 10/6/87: تاريخ پذيرش    10/4/87: تاريخ دريافت

  
  چكيده

به  تحقيقاين  .است ي جنگليها هاي كمي و كيفي توده يكي از متغيرهاي مهم در ارزيابي درختان ويژگيهاي مورفولوژيك
 و با ساختار ناهمسال آميختهپايه درخت در توده  259و  توده خالص يك در راش پايه درخت 289ها بر روي  بررسي اين ويژگي

تاج، حجم تاج، طول و درصد تنه بدون شاخه، ضريب  قطر، طول تاج، برابرسينه، ارتفاع درخت، سطح مقطع برابرسينهشامل قطر 
توده  دركه  دادن نشا مطالعهاين . پردازد مي كناردر بخش گرازبن جنگل خيرود ساقه درخت در محل تاجانشعاب قدكشيدگي و 

اين در  ؛بيشتر است آميختهاز توده  داري معنيطور  به آنها و طول تنه گيري ان مورد اندازهميانه و ميانگين ارتفاع درخت فقط خالص
داري ندارند  معني اختالفاين متغيرها از نظر آماري شده  هاي راش موجود در دو توده مقايسه حالي است كه در مورد پايه

)5=%α( هر دو توده متغيرهاي كمي و كيفي راش مشابه است در و.  
  

  .جنگلهاي خزريساختار ناهمسال، ، آميختهتوده خالص، توده ، هاي مورفولوژيكراش، ويژگي: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
هاي  ي خزري شمال ايران واقع در دامنهجنگلهادر 

يك ) Fagus orientalis Lipsky(راش گونه شمالي البرز، 
در و  آيد ميشمار  همهم صنعتي و اكولوژيك بگونه 

. است جنگلي شاخص اين ناحيه رويشيحقيقت 
هاي گذشته مورد  از دههشرقي شناسي راش  گياه ويژگيهاي

بررسي قرار گرفته و در منابع متعددي تشريح شده است 
مورد  مطالعهآنچه در اين . نيست تحقيقكه موردنظر اين 

مورفولوژيك كمي و اي توجه است خصوصيات يا متغيره
اين متغيرها . است آميخته در دو توده خالص و كيفي راش
، ارتفاع درخت، برابرسينهمقطع  ، سطحبرابرسينهشامل قطر 

طول تاج، قطر تاج، حجم تاج، طول و درصد تنه بدون 
ساقه درخت در  انشعابشاخه، ضريب قدكشيدگي و 

قرار  يمورد بررس مواردي از آن قبالً محل تاج است كه
بررسي و  ،از طرفي ).1354مروي مهاجر، ( گرفته است

هاي راش در دو توده خالص و  متغيرها براي پايه مقايسه
جنگلهاي  در است كه براي اولين بار اي مطالعه آميخته

  .گرفته استخزري شمال ايران صورت 
تأثير متقابل سه دسته از يجه نتفرم ظاهري يك درخت 

صيات ژنتيكي، شرايط خصو :شاملمختلف عوامل 
ي انساني از طريق اجراي عمليات هارويشگاهي و دخالت

با توجه ). 1354 ،مروي مهاجر(باشد  پرورش در جنگل مي
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در محل مطالعه اين  ويژه بهبه اين كه در شمال ايران و 
و  گرفتهطرح هنوز عمليات پرورش جنگل صورت ن

هاي راش در هر  كه توده پذيرش اين موضوعهمچنين 
مروي (اند  ايگاه از يك توده ژنتيكي مشابه بوجود آمدهپ

توان تأثير شرايط رويشگاهي  مي بنابراين ،)1355 ،مهاجر
ويژه تأثير  به(كمي و كيفي  ويژگيهايرا در فرم ظاهري و 

  .مطالعه نمود آنها )ها اختالط گونه
هاي جنگلي در  كيفيت و كميت تودهتعيين  براي
 ،ن و نوع محصول توليد شدههاي مختلف و ميزا رويشگاه

هاي تشكيل دهنده  اطالع از خصوصيات كمي و كيفي پايه
توان ميزان  ها مي با اطالع از اين ويژگي. الزم استتوده 

ظرفيت توليدي  همچنين وكمي و كيفي موجودي 
هاي مديريت و  هاي جنگلي را ارزيابي نموده و برنامه توده

  .يم نمودآن تنظ براساسعمليات پرورش جنگل را 
خصوصيات مورفولوژيك كمي مانند ارتفاع درخت، 

هاي تاج و طول تنه بدون شاخه از  ، اندازهبرابرسينهقطر 
ي زميني هاگيري در بررسي جمله متغيرهاي قابل اندازه

هستند كه در تعيين ميزان و نوع موجودي و كميت و 
كيفيت توليدات قابل استحصال از يك توده و همچنين در 

براي گونه و توده  )دگرسنجي( وابط آلومتريتعيين ر
 ،در عين حال. همواره مورد استفاده بوده و هستند

ظاهري درخت مانند ارتفاع، ضريب شكل،  ويژگيهاي
همراه شرايط  بهاي  اندازه و شكل تاج و سيستم ريشه

رويشگاه و سرعت و فراواني بادهاي محلي در پايداري 
اين  ،عالوه به. (Wang et al., 1998) ها در توده مؤثرند پايه

كربن در  ذخيرهو  توده زيتعيين ميزان  برايمتغيرها 
هاي جنگلي كه امروزه با توجه به  ها و اكوسيستم توده

جهاني از اهميت  اقليمدر كنترل و تعديل  هانقش جنگل
نقش كليدي و مهمي را ايفا ، نداي برخوردار ويژه
  .نمايند مي

با در نظر گرفتن كليه  چنداني كنون مطالعات تا در ايران
در رابطه با بررسي  ،متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق

هاي  خصوصيات مورفولوژيك كمي و كيفي در توده

برخي متغيرها در  اما ،صورت نگرفته آميختهخالص و 
  .اند گذشته مورد بررسي قرار گرفته

در بررسي رابطه بين خواص ) 1354(مروي مهاجر 
كه بر روي سه نوع  درخت راش با پايگاه مورفولوژيك

به اين نتيجه رسيد كه  ،جامعه راشستان صورت گرفت
خواص  برخي در ايجاد) رويشگاه(شرايط پايگاه 

 ،هاي تنه تأثيرگذار است مورفولوژيك راش و تعداد شاخه
شرايط رويشگاه قرار  كمتر تحت تأثيراما شكل تاج 

هاي مختلف تاج  مگيرد و عوامل ژنتيكي در ايجاد فر مي
عهده دارند تا شرايط  بهدرخت راش نقش مهمتري را 

در اين مطالعه مشخص گرديد كه در  همچنين. پايگاه
بدون  طول تنه تريشبهاي با درجه مرغوبيت  رويشگاه
  .فاقد دوشاخگي بيشتر است شاخه و

در بررسي خواص كيفي ) 1355(مروي مهاجر 
ال ايران شمهاي جنگلمنطقه در  پنجكه در  هاراشستان

كه طول تنه بدون شاخه  به اين نتيجه رسيد صورت گرفت
متر  8طور متوسط  بههاي هر رويشگاه متفاوت و  در پايگاه

در تاج  هاي منشعب دو شاخه فرمباشد و فراواني  مي
از همه رو  مساوي بوده و فرم ميان درختان راش تقريباًً

از آن  يتحكااين مطالعه  ،در عين حال. باشد ميكمتر 
كه از نظر فرم ظاهري و خصوصيات مورفولوژيك  دارد

ي يمشابهت زيادي بين راش شمال ايران و راش اروپا
است كه در و اجراي عمليات پرورش جنگل  شتهوجود دا

  .شود ي مييي اروپاهاموجب برتري كيفي راشموارد  بيشتر
اي راش  ي اندازههادر مطالعه شاخص) 1379(انيان نمير

به اين  با ساختار ناهمسال جنگل خيرود رازبندر بخش گ
متغيرهاي  برابرسينهنتيجه دست يافت كه با افزايش قطر 

درخت افزايش و ضريب  عارتفاع تاج، قطر تاج و ارتفا
درختان راش در توده از طبقه  و قدكشيدگي كاهش يافته

   .شوند مي) >80h/d(ي داراي پايداري متر سانتي 35قطري 
رسي در بر) 1383(و ثاقب طالبي نجاني صالحي شا

هاي راش  كيفي توده ي مورفولوژيكي و كمي وويژگيها
هاي  از ديدگاه حفاظت ژن، حالت كلي ساختار تودهايران 
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گرايش به ناهمسال بودن و در  با خالص و آميخته راش را
اغلب موارد مايل به قرار گرفتن در بيش از دو اشكوب 

دليل وجود رابطه مثبت  بهتوصيف كرده و نتيجه گرفتند كه 
هاي چندشاخه و بدفرم و نه  بين تنوع ژنتيكي و درصد پايه

فرم  فرم، انتخاب و حفظ درختان خوش هاي خوش پايه
ها كه در شيوه پناهي صورت  در تودهآوري  براي زاد

  .رد، بايستي با احتياط انجام شودپذي مي
ضريب ضمن مطالعه ) 1386(انيان نميراخوان و 

جمله راش در بخش  ي پنج گونه مهم درختي ازقدكشيدگ
به اين نتيجه رسيدند كه رابطه  جنگل خيرود خانه نم

داري بين ضريب قدكشيدگي درختان با تراكم توده  معني
يجه ناهمسالي و يكنواختي توده نتوجود ندارد كه اين امر 

 و ضريب قدكشيدگيبوده  از نظر تراكممورد بررسي 
اين  است كه 80كمتر از شده  بررسيدرختان  چهارم سه
هاي ناهمسال  دهنده پايداري درختان در توده نشان امر

درصد درختان در  25مورد بررسي است و تنها حدود 
وضعيت ناپايدار قرار دارند كه سهم عمده آن مربوط به 

و پلت از  زهاي راش، ممر درختان جوان است و گونه
گي كمتر از ي به ضريب قدكشيدمتر سانتي 30طبقه قطري 

اين مطالعه  ،در عين حال .رسند و حالت پايدار مي 80
ي در ضريب قدكشيدگي يكه جهت جغرافيا نشان داد

كه در جهت شمالي درختان  طوري به ،درختان مؤثر است
تر  غربي كوتاه تر و در جهت جنوبي و جنوب كشيده
  .هستند

اي كه بر روي راش اروپايي در يك پارك  در مطالعه
داري  وجود رابطه معني ،ستان صورت گرفتلهملي در 

افزايش با  برابرسينهرويش قطري در محل  افزايش بين
تاج (طول نسبي تاج و بخش نورگير تاج درختان راش 

  ).Podlaski, 2002(به اثبات رسيده است ) نوري

و دو گونه  برگ سوزنيگونه  بررسي بر روي سه
كانادا نشان  آل دربور آميختهي هاعمده در جنگل برگ پهن
، برابرسينهبا افزايش قطر كه ضريب قدكشيدگي  داد

 يافته ولي با افزايش تعداد كاهشارتفاع، سن و طول تاج 
ها و  ها در هكتار، سطح مقطع در هكتار، تركيب توده پايه

يابد  مي افزايشمقدار ضريب حاصلخيزي رويشگاه 
)Wang et al., 1998.(  

يات كمي و كيفي هدف بررسي خصوص ،در اين تحقيق
در  آميختههاي خالص و  مورفولوژيك راش در توده

از متفاوت يا مشابه مشابه و آگاهي  رويشگاهي شرايط
اطالع از اين امر . است يادشده دو توده بودن آنها در

هاي ديگر را در  تواند تأثير آميختگي و اختالط گونه مي
خصوصيات مورفولوژيك راش مشخص نموده و 

هاي  بررسي برايهاي نمونه  انتخاب پايه ايبرراهنمايي 
در شرايط  آميختههاي خالص و  كمي و كيفي آن در توده

  .مشابه باشد
  

  مواد و روشها
  منطقه مورد مطالعه

 - در بخش گرازبن جنگل آموزشي اين تحقيق
پژوهشي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در 

 2/54مساحت  به 326 هاي پارسلخيرودكنار نوشهر و در 
هكتار و در دامنه ارتفاعي  6/20به مساحت  327هكتار و 

از سطح دريا صورت گرفته  باالتر متر 1280تا  1170
و  راشستان خالص 327 پارسلدر  جامعه جنگلي. است
ترتيب  به كه باشد مي ممرزستان -راش 326 پارسلدر 

مروي ( هستندپايه در هكتار  341و  343تراكم  داراي
مشخصات كلي شرايط  ).1387، همكارانو مهاجر 

در  يادشده پارسلشناسي براي دو  رويشگاهي و جنگل
  .ارائه گرديده است 1جدول 
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   327و   326هاي  پارسلشناسي  و جنگلمشخصات شرايط رويشگاهي  -1جدول 

 پارسل

از سطح  ارتفاع
جهت   )متر(دريا 

  كلي
 شيب
(%)  

  شناسي زمين  خاك
تعداد 
   اشكوب

  تودهتركيب 
  مبدأ 
  توده

  ساختار
  سني 

 اكثرحد حداقل
 راش
(%)  

 ممرز
(%)  

ها ونهگساير 
(%)  

  25  شمالي  1280  1170  326
  لوس الفي

اي  قهوه(
  )جنگلي

سنگ مادر 
آهكي ميوسن 
  و پليوسن

  ناهمسال  طبيعي  6  30  64  3

  20  شمالي  1270  1170  327
  لوس الفي

اي  قهوه(
  )جنگلي

سنگ مادر 
آهكي ميوسن 

  پليوسن و
  ناهمسال  طبيعي  9  7  84  3

  
  برداري روش نمونه

در  يادكتر رساله هاي طرح در اين تحقيق از داده
دو توده راش ب كربن در دست اجراي مقايسه ترسي

. در بخش گرازبن استفاده شد آميختهخالص و 
 و منظم و با نقطه شروع تصادفي روش بهبرداري  نمونه

قطعات  .شدانجام  متر 50×50 ابعاد هاي ب شبكه براساس
-Ponce( متر 10×10با ابعاد  به شكل مربع و نمونه

Hernandez, 2004 (اطالعات مربوط به . ندانتخاب شد
قطعه نمونه در  102در  ها و ساير گونه هاي راش پايه

مورد  326 پارسلقطعه نمونه در  91و  327 پارسل
  .استفاده قرار گرفت

  
  گيري و محاسبات اندازه

كليه  هاي كمي اندازه نمونه يك از قطعاتدر هر 
با استفاده از  متر سانتي 5هاي درختي با قطر بيش از  پايه

كش  گيري متداول شامل متر نواري، خط وسايل اندازه
در مورد هر پايه . شدسنج سنتو برداشت  دوبازو و شيب

، ارتفاع )متر سانتيتا دقت ( برابرسينهمتغيرهاي قطر 
اع تاج در چهار جهت اصلي و طول درخت، طول تاج، شع

تا دقت (، حجم تاج )متر تا دقت دسي(تنه همگي 
تا دقت ( برابرسينه، سطح مقطع )مترمكعب دسي

و درصد تنه ) h/d(ضريب قدكشيدگي  ،)مربعمتر سانتي
گيري و محاسبه  اندازه) تا دقت يك درصد(بدون شاخه 

درختان در محل  نحوه انشعاب ساقه اصلي همچنين. شد
از نظر قرار  )1355(بندي مروي مهاجر  براساس تقسيم تاج

، )بدون انشعاب(رو  هاي ميان گرفتن در يكي از رده
بيش از (و منشعب ) شكل 7داراي دو انشعاب (دوشاخه 

نيز ميزان  قطعه نمونهدر سطح  .ثبت گرديد) دو انشعاب
گيري و يادداشت  روش برآورد چشمي اندازه به پوشش تاج
   .شد

توان فرم سهمي را براي  برآورد حجم تاج مي براي
برگان در  همچنين ساير پهن و) Assmann, 1970(راش 

نيز سازگاري  ميداني هاي همشاهدتوده انتخاب نمود كه 
بنابراين  .نمايد فرم سهمي را براي اين منظور تأييد مي

استفاده  )8l/2πb=V( رابطهاز  براي محاسبه حجم سهمي
به (ترتيب قطر تاج و طول تاج  به l و bگرديد كه در آن 

با در دست داشتن چهار شعاع تاج در چهار . هستند) متر
جهت اصلي ميانگين قطر تاج در دو جهت عمود بر هم 

  .محاسبه حجم تاج قرار داده شد رابطهمحاسبه و در 
ضريب قدكشيدگي نيز از نسبت ارتفاع درخت به قطر 

واحدهاي  با شرط برابري) h/d(درخت  برابرسينه
ك ي براي هر) متر سانتيهر دو به متر يا (گيري آنها  اندازه
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بررسي وضعيت پايداري فيزيكي . ها محاسبه گرديد از پايه
درختان براساس ضريب قدكشيدگي آنها و با توجه به 

 2مطابق جدول  Burschel & Huss) 1987(بندي  طبقه
ي آماري در اين هاكليه تجزيه و تحليل .صورت گرفت

انجام گرفته  Minitab 15.1افزار  حقيق با استفاده از نرمت
  .است

  
 و پايداري درخت) h/d(رابطه بين ضريب قدكشيدگي  -2جدول 

)Burschel & Huss, 1978(  
  )h/d(ضريب قدكشيدگي   ميزان پايداري
 <100  خيلي ناپايدار

  80-100  ناپايدار
 >80  پايدار

 >45  رويش در فضاي باز

  
  نتايج

برداري در عرصه، كليه متغيرهاي موردنظر  نمونهپس از 
، )BA( برابرسينه، سطح مقطع )dbh( برابرسينهشامل قطر 

، حجم تاج )b(، قطر تاج )l(، طول تاج )h(ارتفاع درخت 
)VC( شروع، طول تنه بدون شاخه يا طول تنه درخت تا 

، ضريب قدكشيدگي )a/h(، درصد تنه بدون شاخه )a(تاج 

)h/d ( ساقه درخت در محل تاج براي  ا انشعابشكل يو
  .گيري، محاسبه و ثبت گرديد ها اندازه كليه پايه

پراكنش تعداد در  نمودارسپس ساختار كلي شامل 
و همچنين  آميختهطبقات قطري براي دو توده خالص و 

صورت جداگانه بررسي  بههاي راش در هر دو توده  پايه
ساختار  گوياي) هوارون J(شد كه شكل كاهنده آن 

شكلهاي (آنهاست  درناهمسالي در دو توده و گونه راش 
ويژگيهاي كمي و كيفي نيز ابتدا براي كليه . )4تا  1

هاي راش  هاي موجود در دو توده و سپس براي پايه پايه
براي اين منظور . موجود در آنها مورد بررسي قرار گرفت

دا ابت ،هاي توصيفي متغيرهاي موردنظر در دو توده آماره
ها و سپس براي گونه راش محاسبه  براي تمامي گونه

  .ارائه شده است 4و  3 ولهايگرديد كه نتايج آن در جد
همچنين آزمون نرمال بودن براي تمامي متغيرها در دو 

ها با هم و گونه راش به تنهايي  حالت شامل تمامي گونه
نتايج نشان داد كه هيچ كدام از . انجام شددر دو توده 

و  ا در هيچ حالتي داراي توزيع نرمال نيستندمتغيره
مقايسه متغيرها در دو توده خالص و براي  جهت همين به

. شدويتني استفاده  -مان ناپارامتري از آزمون آميخته
 نتايج حاصل از مقايسه دو توده خالص و 6و  5ولهاي جد

 .دنده را نشان مي آميخته
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  فراواني طبقات قطري براي گونه راش در توده خالص نمودار -3شكل 
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  هاي دو توده  گونههاي توصيفي متغيرها براي كل  آماره -3جدول 

  توده  متغير
تعداد 
  ها همشاهد

  ميانگين  ميانه
معيار  خطاي

  ميانگين
  انحراف

  معيار 
ضريب درصد 

  تغييرات

  )متر سانتي(ينه سقطر برابر
  01/80  47/26  56/1  1/33  5/26  289  خالص
  12/81  90/25  61/1  9/31  5/22  259  آميخته

  )متر( ارتفاع درخت
  81/47  874/11  698/0  8/24  1/26  289  خالص
  35/46  412/10  647/0  5/22  4/22  259  آميخته

  )متر(قطر تاج 
  17/48  631/3  214/0  5/7  1/7  289  خالص
  17/54  952/3  248/0  3/7  45/6  254  آميخته

  )متر(طول تاج 
  40/66  454/8  497/0  7/12  12  289  خالص
  46/59  806/6  423/0  4/11  8/10  259  آميخته

  )مكعب  متر(حجم تاج 
  09/145  2/730  43  3/503  3/228  289  خالص
  70/147  7/628  4/39  6/425  3/147  254  آميخته

  )متر(طول تنه 
  53/48  874/5  346/0  1/12  8/11  289  خالص
  05/49  405/5  336/0  0/11  11  259  آميخته

   بدون شاخهتنه  طول درصد
  52/46  64/24  45/1  98/52  51  289  خالص
  59/30  577/15  97/0  92/50  50  258  آميخته

  ضريب قدكشيدگي 
  94/38  81/36  17/2  52/94  91  289  خالص
  86/51  78/47  97/2  12/92  5/83  258  آميخته

   پوشش تاجدرصد 
  33/20  14/14  40/1  6/69  75  102  خالص
  62/22  73/14  55/1  1/65  70  90  آميخته
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  راش در دو تودههاي   گونههاي توصيفي متغيرها براي  آماره -4جدول 

  توده  متغير
تعداد 
  ها همشاهد

  ميانگين  ميانه
معيار  خطاي

  ميانگين
انحراف 
  معيار

ضريب درصد 
  تغييرات

  )متر سانتي(ينه سقطر برابر
  89/80  08/27  72/1  5/33  50/25  249  خالص
  61/86  32/28  66/2  7/32  50/21  113  آميخته

  )متر(ارتفاع درخت 
  85/48  11/12  77/0  8/24  1/26  249  خالص
  08/53  44/12  17/1  4/23  1/23  113  آميخته

  )متر(قطر تاج 
  55/47  643/3  231/0  7/7  2/7  249  خالص
  98/52  075/4  385/0  7/7  48/6  112  آميخته

  )متر(طول تاج 
  48/67  667/8  549/0  8/12  0/12  249  خالص
  50/65  592/7  714/0  6/11  2/9  113  آميخته

  )مترمكعب(حجم تاج 
  37/144  6/757  48  8/524  2/223  249  خالص
  90/133  6/654  9/61  9/488  1/130  112  آميخته

  )متر(طول تنه 
  60/49  924/5  375/0  9/11  83/11  249  خالص
  26/54  427/6  605/0  8/11  48/12  113  آميخته

  بدون شاخهتنه  طول درصد
  07/49  79/25  63/1  56/52  50  249  خالص
  1/30  93/15  50/1  92/52  50  113  آميخته

  ضريب قدكشيدگي
  72/38  46/36  31/2  16/94  89  249  خالص
  55/56  08/55  18/5  41/97  88  113  آميخته

  
) 5جدول (قايسه دو توده خالص و آميخته م
ارتفاع  متغيرهاي دار بين د اختالف معنيدهنده وجو نشان

در  )برآورد چشمي( پوشش تاجدرختان، طول تنه و درصد 
 يادشدهبوده و ميانه و ميانگين متغيرهاي  يادشدهدو توده 

همچنين . بيشتر است آميختهدر توده خالص نسبت به 

دهد كه دو توده در مورد ساير متغيرها  نتايج نشان مي
سطح مقطع برابرسينه، قطر، طول و  شامل قطر برابرسينه،
و ضريب قدكشيدگي  بدون شاخه حجم تاج، درصد تنه

   .ندارند داري معنياختالف 
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  ويتني -ها در دو توده با آزمون مان نتايج مقايسه متغيرها براي كل پايه -5جدول 

   Pمقدار   ميانه  توده  متغير
 )دار شدن سطح معني(

  5/26 صخال  )متر سانتي( ينهسقطر برابر
ns 6954/0  5/22 آميخته  

  4/22 آميخته  0138/0*  10/26 خالص  )متر(ارتفاع درخت 

  10/7 خالص  )متر(قطر تاج 
ns 1914/0  45/6 آميخته  

  12 خالص  )متر(طول تاج 
ns 1225/0  8/10 آميخته  

  3/228 خالص  )مترمكعب(حجم تاج 
ns 1976/0  3/147 آميخته  

  11 آميخته  0271/0*  8/11 خالص  )متر(ه طول تنه بدون شاخ

  51 خالص  درصد تنه بدون شاخه
ns 6779/0  50 آميخته  

  91 خالص  ضريب قدكشيدگي
ns 0633/0  5/83 آميخته  

  70 آميخته  0007/0**  75 خالص  پوشش تاجدرصد 
  دار نيست معني ،ns                % 5دار در سطح  معني      *% 1دار در سطح  معني              **

هاي راش در دو توده خالص  مقايسه پايه ،در عين حال
بيانگر اين واقعيت است كه اختالف ) 6جدول (و آميخته 

دو توده از نظر كليه  درختان راش بين داري معني

متغيرهاي مورد بررسي وجود ندارد و در هر دو توده 
 خصوصيات كمي مورفولوژيكهاي راش داراي  پايه
  .هستندكساني ي
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  ويتني -هاي راش در دو توده با آزمون مان نتايج مقايسه متغيرها براي پايه -6جدول 

  Pمقدار   ميانه  توده  متغير
 )دار شدن سطح معني(

  5/25 خالص  )متر سانتي( ينهسقطر برابر
ns 5257/0  5/21 آميخته  

  1/26 خالص  )متر(ارتفاع درخت 
ns 3179/0  1/23 آميخته  

 2/7 خالص  )متر(طر تاج ق
ns 6939/0  5/6 آميخته 

 12 خالص  )متر(طول تاج 
ns 2020/0  2/9 آميخته 

  2/223 خالص  )بعمترمك(حجم تاج 
ns 5186/0  1/130 آميخته  

  83/11 خالص  )متر(طول تنه بدون شاخه 
ns 7263/0  48/12 آميخته  

 50 خالص  درصد تنه بدون شاخه
ns 3954/0  50 هآميخت 

 89 خالص  ضريب قدكشيدگي
ns 5274/0  88 آميخته 

ns                               ، دار نيست معني  
  

 و رو، دوشاخه ميان(مقايسه انشعاب ساقه در محل تاج 
هاي راش در دو توده  بر مبناي نسبت درصد پايه) منشعب

ان نش )آزمون كامل فيشر( براساس آزمون مقايسه نسبتها

 وجود ندارد داري معنيكه بين دو توده اختالف  دهد مي
  ).7جدول (

  
  هاي راش در دو توده  مقايسه رفتار ساقه براي پايه -7جدول 

  درصد فراواني  توده  نوع انشعاب
  Pمقدار 

 )دار شدن سطح معني(

  رو ميان
  61  خالص

ns 582/0  
  58  آميخته

  دوشاخه
  30  خالص

ns 235/0  
  37  آميخته

  منشعب
  9  الصخ

ns 233/0  
  5  آميخته

ns                                    ، دار نيست معني  
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رو  ميان شكلكه  حكايت از آن دارد 7نتايج جدول 
دنبال آن  بهبيشترين سهم را در هر دو توده داشته و 

هاي بعدي  دوشاخه و منشعب در رتبه هاي  فرمترتيب  به
هاي قطور راش  اي پايههمين بررسي بر. گيرند ميقرار 

انجام شد  رمت سانتي 50يعني قطر برابرسينه بيش از 
كه نتايج متفاوت بوده و در اين مقايسه  )8جدول (

ترتيب  به بعدسهم مربوط به رفتار دوشاخه و بيشترين 
  .باشد رو و منشعب مي ميان

  
  در دو توده ) متر سانتي 50>(هاي قطور راش  مقايسه رفتار ساقه براي پايه -8جدول 

  درصد فراواني  توده  نوع انشعاب
  Pمقدار 

 )دار شدن سطح معني(

  رو ميان
  37  خالص

ns 267/0  
  25  آميخته

  دوشاخه
  40  خالص

ns 059/0  
  63  آميخته

  منشعب
  23  خالص

ns 251/0  
  12  آميخته

ns                                   ، دار نيست معني  
  

هاي راش در دو  پايه و درصدبررسي ميانگين قطر 
توده براي طبقات مختلف پايداري بر مبناي ضريب 

با درختان راش دهد كه  نشان مي) 9جدول (قدكشيدگي 
رسند و  به حالت پايدارتري مي برابرسينهافزايش قطر 

نسبت درختان پايدار و ناپايدار در هر دو توده مشابه بوده 
در وضعيت % 60ار و ها در وضعيت پايد پايه% 40و تقريباً 

  .ناپايدار و خيلي ناپايدار قرار دارند

  
  ميانگين قطر در طبقات مختلف پايداري براساس ضريب قدكشيدگي -9جدول 

  وضعيت پايداري
ضريب 
  قدكشيدگي

  آميختهراش در توده   راش در توده خالص 
  ميانگين قطر

 )متر سانتي( 

  درصد
 ها پايه 

  ميانگين قطر
 )متر  سانتي(

د درص
 ها پايه

  56  14  40  16 <100  خيلي ناپايدار
  4  25  22  28  80-100  ناپايدار
  40  54  38  56 >80  پايدار

  
  بحث

راش كه  آميختهبررسي نتايج مقايسه دو توده خالص و 
كه در شرايط  دادنشان  باشند هر دو ناهمسال مي

داراي ساختار كمي و كيفي  توده هر دو ،اكولوژيكي مشابه

الگوي فراواني پراكنش طبقات قطري در . مشابه هستند
 ها وضعيت كاهنده كل پايه همچنينهاي راش و  مورد پايه

همچنين  داشته و وضعيت ناهمسالي را در هر دو توده و
 كيدأتتوان  طوركلي مي به. كند براي گونه راش تأييد مي
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مورد  دو راش جز در آميختهنمود كه دو توده خالص و 
د و نو تفاوتي ندار هستندمشابه  ،نهو طول ت درخت ارتفاع

هاي راش در  اين در حالي است كه در مورد مقايسه پايه
 احتمالدو توده هيچ يك از متغيرها تفاوتي را در سطح 

  .ندادندنشان % 95
گيري نمود كه متغيرهاي  توان نتيجه ميبدين ترتيب 

كمي راش كه در اين تحقيق مورد مطالعه و مقايسه قرار 
، ارتفاع برابرسينه، سطح مقطع برابرسينهعني قطر گرفتند ي

درخت، طول، قطر و حجم تاج، طول و درصد تنه و 
تحت  در شرايط مشابه اكولوژيكي ضريب قدكشيدگي

 مواردتنها  .گيرند قرار نمي ها آميختگي با ساير گونه تأثير
بودن ميانه و  كمتر آميختهاختالف در دو توده خالص و 

. است آميختهخت و طول تنه در توده ميانگين ارتفاع در
كه  ممرزتر  هاي كوتاه توان اختالط پايه علت اين امر را مي

طول تنه كمتري نيز دارند دانست كه موجب كاهش ميانه 
نسبت به  آميختهدر توده  يادشدهو ميانگين متغيرهاي 

پسندي  دليل سرشت سايه بهدر عين حال  .گردد خالص مي
تري تشكيل  انبوه پوشش تاج آندر توده خالص  راش،
در داخل  شود كه با ايجاد پناه موجب كاهش ميزان نور مي
 خالص در درون تودهبيشتر و انجام هرس طبيعي  توده
اختالف ) α=05/0(دار بودن  گردد و همين امر معني مي
نمايد  و طول تنه در دو توده را توجيه مي پوشش تاج

اي باعث  گونه عبارت ديگر رقابت درون به ).4جدول (
 اي گونه رقابت بين نسبت بهدرختان  طول تنه  بلندتر شدن
  .شده است
هاي  رو در پايه غالب دوشاخه نسبت به ميان شكلبروز 

هنگام قرار گرفتن در  بهها  توان در واكنش پايه قطور را مي
اشكوب فوقاني و در معرض نور جستجو نمود و اين در 

هنگامي كه در پناه قرار تر  هاي جوان حالي است كه در پايه
هاي مروي  اين نتيجه يافته. رو غلبه دارد رفتار مياندارند 

ي هارا در بررسي خواص كيفي راشستان) 1355(مهاجر 
دوشاخه ساقه تأييد  شكلشمال ايران در غالب بودن 

  .نمايد مي

در مقايسه دو توده راش  كه توان گفت طوركلي مي به
يق تفاوتي در متغيرهاي كمي در اين تحق آميختهخالص و 

هاي راش در دو توده در شرايط رويشگاهي  و كيفي پايه
خصوصيات مورفولوژيك  راش مشابه مشاهده نشده و

حفظ  ،ممرز همراه يعني خود را در هنگام اختالط با گونه
 ها گونه ديگردر اين عرصه در رقابت با البته  .نموده است

و دامنه ارتفاعي علت مطلوب بودن شرايط رويشگاه  به
متر از سطح دريا در نظر  1500تا  900براي راش كه از 

 تر موفقاين گونه ) 1355 ،مروي مهاجر(شود  گرفته مي
ميانگين ضريب قدكشيدگي راش در دو  ،از طرفي .است

ترتيب  به توده خالص و آميخته مورد بررسي در اين تحقيق
كشيدگي ب قديبوده كه بزرگتر از ضر 4/97و  2/94برابر 

در مطالعه اخوان و  )5/59( محاسبه شده براي راش
علت اين اختالف و بيشتر بودن . است) 1386(نميرانيان 

توان در اثر حاصلخيزتر بودن  ضريب قدكشيدگي را مي
ها در بررسي  پارسلرويشگاه و شمالي بودن جهت كلي 

  . دانستحاضر 
 هاي صالحي شانجاني و ثاقب با در نظر گرفتن يافته

مبني بر وجود رابطه مثبت بين تنوع ژنتيكي ) 1383(طالبي  
فرم و مناسب نبودن  هاي چندشاخه و بد و فراواني پايه

هاي  دليل حفظ پايه بهشيوه پناهي براي حفظ تنوع ژنتيكي 
اجراي روش  در ،ها ساير پايهفرم و حذف  خوش
گزيني و  ي تكهابرش شناسي نزديك به طبيعت با جنگل
هاي طبيعي راش شمال  كه با ساختار تودهگزيني  گروه

 ,Sagheb-Talebi & Schütz( ايران نيز همخواني دارد

فرم راش،  هاي خوش توان ضمن پرورش پايه مي )2002
هايي كه مزاحمتي براي راشهاي  با حفظ زيراشكوب و پايه

به حفظ تنوع ژنتيكي  ،ساز توده ندارند فرم و آينده خوش
ي اين گونه ارزشمند در شرايط ها و تداوم سازگار توده

ويژه بحران تغييرات اقليمي در عصر  مختلف محيطي و به
ي هااجراي برش ،در عين حال. حاضر كمك نمود

كاهش ميزان و  گزيني با ايجاد پناه مناسب و مداوم و تك
تواند بروز  رسد مي شدت نوري كه به اشكوبهاي زيرين مي
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د بروز اين هاي مستع دو يا چندشاخگي در پايه صفت
؛ صالحي 1354مروي مهاجر، (ژنتيكي  أرفتار با منش

را به تعويق انداخته و ) 1383شانجاني و ثاقب طالبي، 
  .توليد نمايد فرم بلندتري هاي خوش تنه

صورت محدود و در  بهبا توجه به اين كه اين مطالعه 
مجاور صورت  پارسلشرايط رويشگاهي مشابه در دو 

هاي مشابه در  د كه بررسيشو پيشنهاد مي ،رفتهگ
هاي ارتفاعي متفاوت  در دامنهو ي ديگر ها رويشگاه

شود كه  توصيه مي همچنين. صورت گرفته و تكرار گردد
هايي با سرشت نورپسند مانند بلوط و  تأثير اختالط با گونه

هاي  افرا بر خصوصيات موفولوژيك راش در رويشگاه
ي از نظر تر سپس در مقياس وسيعو ديگر بررسي شده 

  .تري ارائه گردد گيري جامع نتيجه ،محل و شرايط رويشگاه
  

  سپاسگزاري
با توجه به اين كه اين تحقيق با حمايت مالي معاونت 

وظيفه خود  ه،پژوهشي دانشگاه تهران به انجام رسيد
هاي انجام شده توسط آن معاونت و تدانيم كه از مساعد مي

طبيعي دانشگاه معاونت پژوهشي دانشكده منابع  همچنين
  .يميتهران تشكر و قدرداني نما
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Abstract 
 
    Morphological characteristics are important variables applied in forest inventory practices. This paper 
investigates such variables as diameter at breast height, basal area, height, crown length and width, 
volume, trunk length and ratio and slenderness coefficient as well as stem branching behavior on 289 
stems in a pure stand and 259 stems in a mixed stand with uneven-aged structure in Gorazbon district, 
North of Iran. Results show no difference between two stands except for height and trunk length which is 
significantly higher for pure stand while there is no significant difference (α= 0.05) for all concerned 
variable for beech trees between the two stands. 
 
Key words: Beech, morphological characteristics, pure stand, mixed stand, uneven-aged structure, 
Hyrcanian forests. 
 




