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  چكيده

مل با توجه به عوا) Juniperus excelsa M. Bieb(ارس  درختان يشناس و جنگل يرويشگاه يهايويژگمنظور بررسي  به
 يها تشيب، ارتفاع و جه هاي نقشهتلفيق  باابتدا . قرار گرفت ايالن در استان قزوين مورد مطالعه جنگلگرافي و خاك، توپو

قطر ، برابرسينهقطر ارتفاع، ، يزادآور ،درختان تعداد در هكتاراز سپس آماربرداري . بدست آمدواحدهاي كاري نقشه ي، يجغرافيا
مترمربعي  1600نمونه  اتقطعكمك  به كاري هر واحددر درون تاج نامتقارن و  تنه واحدبا  تعداد درختان ،پوشش تاجج، درصد تا

وزن مخصوص و  ، اسيديتهآهكميزان  متر برداشت شد و سانتي 0- 20در هر واحد كاري سه نمونه خاك در عمق . شدانجام 
 تقارن درختان ارس در شيبهاي مختلف، سايرتاج نام ارتفاع وجز مشخصه  هبنتايج نشان داد كه . تعيين گرديد آنها اهريظ

بين تعداد همچنين  .باشند مي درصد 5و  1در سطح  دار داراي اختالف معني در بين واحدهاي كاري يرويش يها مشخصه
بيشترين همبستگي ميان درصد آهك و تعداد . د داشتوجو درصد 5 در سطح دار خاك رابطه معنيوري ارس و خصوصيات زادآ

با ميزان  پوشش تاجو درصد  زميني رويه، درختان اي، تعداد در هكتار تعداد گياهان بوته. ) = 54/0r( دشاهده زادآوري مش
 ).r= 64/0( مشاهده شدو زادآوري ارس  پوشش تاجبيشترين همبستگي ميان درصد  .ندنشان داد دار معنيزادآوري همبستگي 

  . دنباش ا عوامل توپوگرافي و خاك ميدر ارتباط تنگاتنگ ب رويشي ارس يها مشخصهبنابراين 
  

 .خاك، ايالن امل توپوگرافي،، واحد كاري، عيمشخصه رويشارس،  :كليدي يها واژه

  
  مقدمه

 ياديگونه و تعداد ز 60شامل  يجنس سرو كوه
را در رده  سوم مقام ن لحاظيرگونه بوده و از ايز

 Pinusو  Podocarpus يبرگان بعد از جنسها يسوزن
 يارياجتماعات ارس در بس. ختصاص داده استخود ا به

برگان از  ير سوزنيسه با قلمرو سايا در مقاياز نقاط دن
) گراد يدرجه سانت -40تا  يحت( اقليميط ين شرايتر سخت
كه موجب  باشد يبرخوردار م خاكيط ين شرايرتريو فق
ر، يجوانش(ن گونه شده است يات ايد استمرار حيتهد

تا  1800معموالً از ارتفاع وهي هاي سرو ك گونه ).1360

متر  3000تا  2000البرز، از  يجنوب يبهايمتر در ش 2500
در مناطق متر به باال  3400 از زاگرس و يدر مناطق مركز

ن يا كهد نشو يظاهر مهاي پراكنده  صورت پايه به يجنوب
حدود  يارس مساحت يها تحت عنوان جنگلها شگاهيرو
؛ 1373قهرمان، (رند يگيمون هكتار را در بر يليم 3/1

  ).1384مهاجر،  يمرو
داراي دو  ارس گونه Farjon (1992)گزارش  براساس

 .Juniperus polycarpos subsp زيرگونه به نامهاي

excelsa  وJuniperus excelsa subsp. excelsa باشد مي. 
نتايج مطالعات ايزوپروتئيني و ايزوآنزيمي مشخص نمود 
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راي قرابت تنگاتنگي هستند و در كه اين دو زيرگونه دا
تكوين از  جهتشوند و  حقيقت يك گونه محسوب مي

است كه اين نوع  J. polycarposبه  J. excelsa سمت 
شناسي تكامل منفي از تك پايه به دو  تكامل از نظر گياه
 يثابت ).1376احمدكروري،  علي(شود  پايه محسوب مي

و  Juniperus polycarpos) 1360(و جوانشير ) 1385(
Juniperus excelsa و  كرده يه متفاوت معرفرا دو گون

يعني دو  در بخش توليدمثلرا گونه دو اين ن ميا تفاوت
و تك پايه بودن  Juniperus polycarposپايه بودن 

Juniperus excelsa 1376( اسدي. عنوان نمودند(، 
Juniperus polycarpos با را مترادف Juniperus 

excelsa به يك گونه با نامو تنها  ستهدان Juniperus 

excelsa  كند يماشاره.  
 يعيطب ياه بوم ستيحركت زنوع از  يمنظور آگاه به
ر يدر چند دهه اخب، يا تخريبه سمت اصالح و ارس 

ك يدر رابطه با مشخصات اكولوژ يا مطالعات گسترده
ر نقاط جهان يران و سايدر ا اين گونه يها شگاهيرو

به ) 1378(ا ين چيقل .)1374رمضاني، ( استصورت گرفته 
در  يجوامع ارس با عوامل توپوگراف يهمبستگ يبررس

 نمياكه  دريافت يو. سمنان پرداختاستان  نيمنطقه نرد
تنوع  ب و جهت دامنه با تراكم ويا، شيارتفاع از سطح در

نتايج . ردوجود دا يدار يمعن يهمبستگ ياهيپوشش گ
 در ارتباط با خصوصيات )1381(مقدم  يمنمؤتحقيق 
در دامنه ) J. polycarpos(ارس  يها توده يكياكولوژ

تعداد در هكتار،  ب دامنه بريروان نشان داد كه شيداغ ش كپه
ارتفاع از . ردر دايتأثدرختان  يو شاداب قدكشيدگيب يضر

ب ي، ضرزميني رويهتعداد در هكتار، ز بر يا نيسطح در
  .مؤثر بود يو زادآور قدكشيدگي

 يزادآور در مورد Ahmed et al. (1989)تحقيقات 
الت بلوچستان پاكستان يدر ا) J. excelsa(ارس  يعيطب

تراكم و سطح مقطع  بين يدار يرابطه معننشان داد كه 
در  ن تراكم نهالهايشتريب. وجود داردنهالها و درختان ارس 

ضمن مطالعه  Fisher (1997). مشاهده شد يجهت غرب

غربي  جنوب يكوهستانها در) J. excelsa(ارس  يجنگلها
متر از سطح  2400شتر از يكه در ارتفاع ب افتيدر عربستان

 ،يفصل يها رودخانه يها درهحاشيه ن در يا و همچنيدر
 يط مناسب بوده و از زادآوريشرا يارس دارا يجنگلها

در مورد  Carus (2004)قات يتحق .برخوردار هستند يخوب
ه نشان داد كه يدر ترك) J. excelsa(ارس  يها ش تودهيرو

 يچولگ يدارا ينان جوين درختان در سنيا يپراكنش قطر
در . صورت متقارن است به يرين پيبه راست و در سن

 يبر رو  Milios et al. (2006)كه توسط يپژوهش
 ،شدونان انجام ي در) J. excelsa(ارس  يعيطب يزادآور

ستقرار در ا يمشخص شد كه درختان بالغ نقش مؤثر
ت يه و تحت حماير ساينهالها ز بيشترنهالها داشته و 

  . ندوش ميدرختان بالغ ارس مشاهده 
طوالني بودن  دليل بهجا كه تكثير زايشي ارس  از آن

عمل باروري، پوكي بذر،  تاافشاني  دوره بين زمان گرده
شدن تخمك و طوالني  همزمان نبودن انتشار گرده و باز

 با مشكالت زيادي مواجه استبذر بودن دوره خواب 
 بنابراين ،)1385نيا و همكاران،  ؛ اسماعيل1360جوانشير، (

 متعدديقات يز تحقيگونه ارس ن ياديزازديدر ارتباط با ر
 )1374( يو نراق يصدر در اين زمينه. ه استصورت گرفت
 ،)J. excelsa(ارس  ييكشت بافت جوانه انتها توانستند با
از  J. excelsa يجنسرير غيتكثدر . د كننديكالوس تول
بندي  عوامل نور، هورمون، دانه ،زايي قلمه طريق ريشه

زايي  خاك بستر كاشت و اندازه قلمه بر درصد ريشه
 ).1387خوشنويس و همكاران، (تأثيرگذار هستند 

Sarkina (1988) را با  يزيكوريم يقارچها يستياثر همز
چها در محافظت اين قار. رساندبه اثبات  J. excelsaگونه 

افزايش قابليت جذب  ها و ان در برابر پاتوژنباز گياه ميز
زاده و  متيني( هستندمؤثر آب توسط گياه و  عناصر غذايي

  . )1384همكاران، 
ارس در حفظ آب،  يها  توده مهمبا توجه به نقش 

 يبرا يزير برنامهشك انجام  ي، بيستيز يغناخاك و 
ازمند ين ،ت موجوديوضع ارس و حفظ يجنگلهاتوسعه 
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و  يكياكولوژ يهايژگيواز  داشتن اطالعات جامع
. ن گونه استيا يها شگاهيحاكم بر رو يشناس جنگل
 يفيو ك يتا با مطالعه كم شد يق سعين تحقيدر ا بنابراين
و  يان عوامل توپوگرافيابط مور ،ارس يطبيع يجنگلها
درختان  يشيات رويو خصوص يزان زادآوريبا م خاكي
  . شود يررسب ارس

  
  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه يويژگ
با وسعت الن يا) J. excelsa(ارس  يشگاه جنگليرو

 36° 31َتا  36° 23َ ييايدر محدوده جغرافهكتار  150
و در  يشرقطول  50° 41َتا  50° 36َ و يشمالعرض 

 يجنوب يها دامنه يمتر 2700تا  2100محدوده ارتفاعي 
 ن قرار دارديقزوقه رودبار الموت منطشمال البرز و در 

 يها توف منطقه، در سازند شناسي سنگاز نظر . )1شكل (
ك، آهك و يباز يها سنگ، گدازه ، ماسهيو آهك يتيآندز

، يبافت لوم يدارا شگاهيخاك رو .شود يپس مشاهده ميژ
طبق اطالعات بدست . است يلوم -يو رس يلوم -يلتيس

متوسط ده،  كاليه و گته اغب يهواشناس يها آمده از ايستگاه
 557 ،ساله 20ك دوره يانه در يسال يزان بارندگيم
خشك در منطقه از اواسط  طول دوره. باشد يممتر  يليم

. ماه ادامه دارد 3ماه به مدت خردادماه تا اواسط شهريور
هاي تير و مرداد  بيشترين ميزان تبخير و تعرق مربوط به ماه

اقليم . ماه است ط به ديبوو بيشترين رطوبت نسبي هوا مر
طبق روش  اساس روش دومارتن، مرطوب و برمنطقه بر

 يمحل يجهت بادها. باشد مي مرطوب سرد آمبرژه، نيمه
رخشت، زرشك، يش. از سمت جنوب به شمال است اغلب

، ي، آلوچه، پالخور، نسترن وحشيب وحشيزالزالك، س
، يرحسن، كنگر، علف گندمي، گون، كاله ميبادام كوه

 ،تيغ گرگو  ، بومادران، گل گندم، كاروانكشيلف پشمكع
در رويشگاه ايالن ديده  همراه با ارس هايي هستند كه گونه
  ).1379، نام يب(شوند  مي

 

  
  

  رويشگاه ارس ايالن موقعيت نمايي از -1شكل 
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  يروش بررس
 ينقشه رقوم Arc view 3.2افزار  ط نرميابتدا در مح

 30صفر تا ( بيطبقات ش يهامنطقه، نقشه يارتفاع
، طبقات )درصد 60شتر از يدرصد و ب 60تا  30درصد، 
، 2400تا  2300، 2300تا  2200، 2200تا  2100( يارتفاع
متر از  2700تا  2600، 2600تا  2500، 2500تا  2400

، يغرب ، جنوبيجنوب( ييايجغراف يها جهت و) ايسطح در

با ) يغرب شمالو  يشرق ، شمالي، شرقي، غربيشرق جنوب
ارتفاع  يمدل رقومو  1:25000 ياستفاده از نقشه توپوگراف

 يها، واحدها ن نقشهيق ايبا تلف. ه شديته )DEM(منطقه 
بدست آمد ) نيشكل زم ييا واحدهانقشه (همگن  يكار

مجاور خود حداقل  ين واحدها از واحدهايا. )1جدول (
ب، جهت و ارتفاع از سطح يات شياز خصوص يكيدر 
  .)2شكل ( بودندا متفاوت يرد

  
  

  يكار يواحدها يمشخصات توپوگراف -1جدول 
  

  جهت دامنه  )متر( يه ارتفاعطبق  (%) ه شيبطبق  يواحد كار
 غربي شمال  2100- 2200  30-0  1

 غربي  2300- 2400  30-0  2

 غربي شمال  2200- 2300  30-0  3

 غربي جنوب  2200- 2300  60-30  4

 غربي  2300- 2400  60-30  5

 شرقي  2400- 2500  60-30  6

 غربي جنوب  2400- 2500  60-30  7

 جنوبي  2600- 2700  60-30  8

 شرقي شمال  2600- 2700  <60  9

  غربي  2500- 2600  <60  10
 شرقي جنوب  2500- 2600  <60  11
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  ارتفاعي                                          نقشه طبقات شيب نقشه طبقات                                                
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هاي جغرافيايي نقشه جهت       نقشه واحدهاي كاري                                                                               
  

  منطقه مورد مطالعهدر جغرافيايي  يها ب، ارتفاع از سطح دريا و جهتهاي شي نقشه واحدهاي كاري حاصل از تلفيق نقشه -2شكل 
  

اگر مساحت قطعـه نمونـه طـوري انتخـاب شـود كـه       
اصله درخـت در داخـل آن قـرار     15تا  10طور متوسط  به

نميرانيـان،  (گيرد، مساحت انتخـاب شـده مناسـب اسـت     
گردشي اوليه مشخص  در اين تحقيق بعد از جنگل). 1385

ي داشتن اين تعداد درخت، بايـد مسـاحت هـر    شد كه برا
بـراي قطعـات   همچنـين  . مترمربع باشد 1600قطعه نمونه 

 يشـكل دايـره و بـرا    مترمربـع،  1200نمونه تـا مسـاحت   
ترمربـع، شـكل لـوزي يـا مربـع      م 1200مساحت بيشتر از 

 يبـردار  نمونه ،بدين ترتيب). 1379زبيري، (است  مناسب
 1600ل بـه مسـاحت   شـك  يكمك سه قطعه نمونه لـوز  به

بنـدي   روش مونـه  بـه  يمترمربع در درون هـر واحـد كـار   
 )قطعه نمونـه  33در مجموع ( شدانجام  )استراتيفيكاسيون(
نقشـه   يبـر رو  يصورت تصادف بهمركز هر قطعه نمونه  و

 يسـاز  پيـاده پس از . شد مشخص )مونه( يكار يهاواحد
 تعـداد  شـامل  يي كمها مشخصه قطعات نمونه در عرصه،

ارتفـاع درختـان،   ، برابرسـينه هكتار درختان ارس، قطر ر د
با ارتفاع كمتر  يهانهالو تعداد  پوشش تاجتاج، درصد قطر 

قطعـه نمونـه،   هر در چهار گوشه . برداشت شد متر 3/1از 

مترمربع  100مساحت  شكل دايره و به هايي به ميكروپالت
نهالهـاي ارس بـا   نواي و  اهـان بوتـه  و تعـداد گي  اده شـد پي

. ندگيري قرار گرفت اندازه متر مورد سانتي 30ارتفاع كمتر از 
-20عمـق   ازسه نمونه خاك  ،همچنين در هر واحد كاري

درصـد  (متر برداشت شد و ميزان كربنات كلسـيم   سانتي 0
در آنهـا  وزن مخصـوص ظـاهري    و )pH(، اسيديته )آهك
درختـان   تسـالم  يفـ يمشخصـه ك  .شگاه بدست آمديآزما
 در مـورد محقـق   يو نظـر  ياهده چشماساس مشبر ارس

ر د ها، خشكيدگي شاخه و رنگ برگ وضعيت ظاهري پايه
هـا و   درصد شاخه 25كمتر از (چهار طبقه درختان شاداب 

 50تـا   25(متوسط  ي، شاداب)برگها خشكيده و رنگ پريده
، نسـبتاً  )ها و برگها خشـكيده و رنـگ پريـده    درصد شاخه

برگهـا خشـكيده و   هـا و  درصد شـاخه  75تا  50(ضعيف 
هـا و   درصـد شـاخه   75بـيش از  (و ضـعيف  ) رنگ پريده

. قـرار گرفـت   يمورد بررس) برگها خشكيده و رنگ پريده
ن بـا تـاج   درختـا  طبقـه تقـارن تـاج در دو    يفيمشخصه ك
 يهـا  هيالن پايشگاه ايدر رو .شد يابيارز نامتقارن متقارن و

 كه پس ييها گروه جست. شوند يده ميد شكلدر سه ارس 
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تعداد جسـتها  (قه ظاهر شده بودند ياز قطع تنه در اطراف 
 شاخه بودند و صورت دو بهكه  ييهاهي، پا)شاخه 3ش از يب

مربـوط بـه هـر     يهاهيپا يفراوان. تنه واحد يدرختان دارا
 . شد تعيين يفيعنوان مشخصه ك ها بهن شكليك از اي

عوامل رويشي براي مقايسه واحدهاي كاري از نظر 
و براي مقايسه گروهي  واريانس از تجزيه يكديگربا  ارس

 SNK يا چند دامنه متغيرهاي رويشي از آزمون ميانگين
)Student Newman Keuls (در اين آزمون. استفاده شد، 

ها  ه و ميانگيندها در نظر گرفته ش ايسه ميانگيندامنه مق
رابطه . شوند يترتيب از كوچك به بزرگ مرتب م به

يات فيزيكي و شيميايي خاك از روش خصوص بازادآوري 
. ست آمدرگرسيون خطي و ضريب همبستگي پيرسون بد

 SAS  )Statistical Analysisافزار نرم تجزيه و تحليلها در

System ( شدانجام.  
  
  نتايج

ماري جنگل مورد بررسي را هاي آ مشخصه 2جدول 
  .دهد نشان مي

  
  سيخالصه مشخصات آماري در جنگل مورد برر -2جدول 

  مشخصه
تعداد 

  نمونه
  حداکثر  حداقل ميانگين

انحراف 

  معيار

ضريب 

  تغييرات

اشتباه آماربرداری 

(%)  

  ۳/۵  ۱۵  ۱/۴  ۳۶  ۱۷  ۷/۲۶  ۳۳  )متر سانتي( برابرسينهقطر 

  ۱/۳  ۹  ۵/۲  ۴۱  ۱۵  ۳/۲۸  ۳۳  )هکتارمترمربع در ( زميني رويه

  ۹/۵  ۱۷  ۸/۰  ۶  ۲/۳  ۷/۴  ۳۳  )متر(ارتفاع 

  ۴/۲  ۷  ۲/۰  ۵/۳  ۳/۲  ۹/۲  ۳۳  )متر(قطر تاج 

  ۱/۶  ۱۷  ۴/۵  ۴۵  ۱۸  ۳۱  ۳۳  )درصد( پوشش تاج

  ۸/۳  ۱۱  ۵/۲۰  ۲۹۰  ۱۱۴  ۱۸۸  ۳۳  تعداد در هکتار درختان

  
هاي رويشي نشان  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده

، )الـف  -3شـكل  ( برابرسـينه دهـد كـه بيشـترين قطـر      مي
 )ج -3شكل (و ارتفاع درختان ) ب -3شكل ( زميني رويه
ــ و بيشــترين ضــريب  6 و 5، 10ترتيــب در واحــدهاي  هب

شكل (و درختان با تاج نامتقارن ) د -3شكل ( قدكشيدگي
د وشــ مــيمشــاهده  6و  3ترتيــب در واحــدهاي  بــه )ه -3
)01/0P ≤ .(  بيشترين درختان با تنه واحـد)  و -3شـكل( ،

 پوشـش  تـاج و درصـد  ) ز -3شـكل  (بيشترين قطـر تـاج   
قرار دارنـد   5و  6، 7واحدهاي ترتيب در  به )ح -3شكل (

)01/0P ≤ .(  بـا ميـانگين    5بيشترين تعداد ارس در واحـد
با ميـانگين   11اصله در هكتار و كمترين آن در واحد  290
بيشـترين  ). ط -3شـكل  (اصله در هكتـار قـرار دارد    114

نهال در هكتـار   116با ميانگين  3تعداد زادآوري در واحد 
نهـال در   48بـا ميـانگين    11و كمترين زادآوري در واحد 

بيشـترين درختـان شـاداب    ). ي -3شكل (باشد  هكتار مي
ــكل ( ــد ) ك -3ش ــد   7در واح ــاهده ش ) ≥ 01/0P(مش
  ).2جدول (
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 ≥ 01/0P در سطح SNKآزمون  با) شكل زمين(واحدهاي مختلف كاري در  ارس هاي رويشي مقايسه ميانگين مشخصه -3شكل 

)الف

)ج

)و)ه

)ح)ز

)د

)ي )ط

)ب

)ك
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ن با تنه واحد، ارتفاع درختاف، يدرصد درختان ضع

درصد و  5و قطر تاج در سطح  پوشش تاج، درصد درختان
، درصد درختان با تاج برابرسينهقطر  يها مشخصه
 هادر هكتار، تعداد نهال درختان، تعداد زميني رويه، نامتقارن
 يها جهتدرصد در  1در سطح  يدگيب قدكشيو ضر

. باشند يدار م ياختالف معن يدارا ييايمختلف جغراف
 جهت دراصله در هكتار  232با ميانگين  دادن تعيشتريب

در اصله در هكتار  114با ميانگين ن آن يو كمتر يغرب

ين تعداد نهال با شتريب. مشاهده شد يشرق جنوبجهت 
و  يغرب شمال جهت دردر هكتار  اصله 102ن ميانگي
 جهت در در هكتار هاصل 48ن با ميانگي ن آنيكمتر

، درصد برابرسينهقطر ن بيشتري .شتوجود دا يشرق جنوب
ترتيب در  درصد درختان با تاج نامتقارن به و پوشش تاج

 و شرق مشاهده شد يشرق هاي غرب، شرق، شمال جهت
  .)3جدول (

  
 درصد 5و  1ح ودر سط SNKفيايي با آزمون هاي مختلف جغرادر جهتارس هاي رويشي  مقايسه ميانگين مشخصه -3جدول 

  مشخصه 

 جهت جغرافيايي

شمال 

  شرق
  شرق

جنوب 

  شرق
  جنوب

جنوب 

  غرب
  غرب

شمال 

  غرب

  ab ۲۳ ab ۲۹  a ۳۱  ab ۳۰  ab ۲۶  a ۳۲  b ۱۷  )متر  سانتي( برابرسينهقطر 

  c ۲۶  ab ۳۱  c ۲۵  b۲۹   a ۳۴  a ۳۶  bc ۲۷  )مترمربع در هکتار( زميني رويه

  ab ۴/۴  a ۲/۶  b ۴  a ۶  ab ۵  b ۴  ab ۵  )رمت(ارتفاع 

  ab ۲۰  ab ۲۳  b ۱۳  ab ۲۱  ab ۱۹  b ۱۳  a ۳۰  شيدگيکقدضريب 

  ab ۲۵  a ۳۱  ab ۲۸  a ۳۰  b ۲۰  ab ۲۵  ab ۲۶  )درصد(درختان نامتقارن 

  a ۵۰  ab ۴۰  ab ۴۵  a ۴۸  ab ۴۵  ab ۴۰  b ۳۰  )درصد(درختان تنه واحد 

  ac ۱/۳  a ۵/۳  ac ۳  ab ۴/۳  ac ۹/۲  bc ۷/۲  c ۶/۲  )متر(قطر تاج 

  ab ۲۹  a ۴۱  b ۲۰  ab ۳۴  ab ۳۴  ab ۳۵  ab ۲۸  )درصد( پوشش تاج

  ab ۱۳۳  ab ۱۵۱  b ۱۱۴  ab ۱۴۸  ab ۱۹۰  a ۲۳۲  a ۲۲۵  تعداد در هکتار درختان

  b ۵۲  ab ۸۳  b ۴۸  ab ۸۰  ab ۷۱  ab ۹۴  a ۱۰۲  تعداد در هکتار زادآوري

  ab ۲۱  ab ۱۸  ab ۲۳  a ۲۵  ab ۲۰  ab ۱۹  b ۱۲  )درصد(درختان ضعيف 

  
ب ي، ضريمورد بررس يشيرو يها مشخصه مياناز 
ف، يدرصد و درصد درختان ضع 5در سطح  يدگيقدكش

، پوشش تاجدر هكتار، درصد  درختان با تنه واحد، تعداد
در  يتعداد زادآور و زميني رويه ،برابرسينهقطر تاج، قطر 

 دار ياختالف معن يمختلف دارا يبهايش درصد در 1سطح 
ج نامتقارن و ارتفاع ن درصد درختان با تايهمچن. بودند

نشان  يدار يمختلف اختالف معن يبهايدر ش درختان

اصله در  227درختان با ميانگين ن تعداد يشتريب. ندادند
در اصله در هكتار  100و زادآوري ارس با ميانگين  هكتار
ب يش طبقهدر  آنهان يدرصد و كمتر 0-30ب يش طبقه

و  برابرسينهبيشترين قطر . درصد مشاهده شد 60بيشتر از 
درصد  60بيشتر از شيب  طبقهدرصد درختان تنه واحد در 

 شتدرصد وجود دا 0-30شيب  طبقهو كمترين آنها در 
  ). 4جدول (
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  درصد 5و  1ح ودر سط SNKمختلف شيب با آزمون  طبقاتدر ارس هاي رويشي  مقايسه ميانگين مشخصه -4جدول 

  مشخصه 
 )درصد(شيب طبقه

۳۰‐۰ ۶۰ ‐ ۳۰  ۶۰ > 

 b۲۰ a ۲۹  a ۳۰ )مترسانتي(برابرسينهقطر

 b۲۰ a ۳۵  a ۳۳ )مترمربع در هکتار(زمينيرويه

 a۴/۵ a ۳/۵  a ۴/۵ )متر(ارتفاع

 a۲۴ ab ۱۸  b ۱۵ قدکشيدگيضريب

 a۲۶ a ۲۷  a ۲۷ )درصد(درختان نامتقارن

 b۳۵ ab ۴۲  a ۵۰ )درصد(درختان تنه واحد

  b۵/۲ a ۱/۳  a ۳ )متر(قطر تاج

 b۲۸ a ۳۸  b ۲۶ )درصد(پوششتاج

 b۲۲۷ ab ۲۰۰  a ۱۵۰ تعداد در هکتار درختان

 a۱۰۰ a ۹۰  b ۷۰ تعداد در هکتار زادآوري

 a۱۵ ab ۲۰  a ۲۵ )درصد(درختان ضعيف

  

درصد و درصد درختان  5در سطح  پوشش تاجدرصد 
، ، ارتفاع درختانياد زادآور، تعدبرابرسينهف، قطر يضع
، تنه واحدبا ، درصد درختان قدكشيدگيب يضر
 ، درصد درختان با تاج نامتقارندر هكتار ، تعدادزميني رويه

ارتفاع از  ن طبقاتيدرصد در ب 1و قطر تاج در سطح 
ن يهمچن .باشند يدار م ياختالف معن يا دارايسطح در

در هكتار و اصله  263ن يانگين تعداد ارس با ميشتريب

 يه ارتفاعاصله در هكتار در طبق 101ن يانگيبا م يزادآور
ن يشتريب. ا مشاهده شدياز سطح در يمتر 2400-2300
، يمتر 2500-2600 يه ارتفاعدر طبق برابرسينهقطر 

ن يشتريو ب يمتر 2600-2700ه قطر تاج در طبقن يشتريب
-2400 يارتفاع هدر طبق زميني رويهو  نارتفاع درختا

  ).5جدول (متري از سطح دريا وجود داشت  2300

  
  درصد 5و  1ح ودر سط SNKارتفاع از سطح دريا با آزمون  طبقاتدر ارس هاي رويشي  مقايسه ميانگين مشخصه -5جدول 

  مشخصه 
 )متر(طبقه ارتفاع 

۲۲۰۰‐۲۱۰۰ ۲۳۰۰‐۲۲۰۰ ۲۴۰۰‐۲۳۰۰  ۲۵۰۰‐۲۴۰۰  ۲۶۰۰‐۲۵۰۰  ۲۷۰۰‐۲۶۰۰  

  b۱۶ ab۲۳ a۳۰ ab ۲۸  a ۳۴  ab ۲۷  )متر سانتي( برابرسينهقطر

  d۱۷ a۳۵ a۳۶ a ۳۵  b ۲۵  c ۲۰ )مترمربع در هکتار(زميني رويه

  ab۹/۳ ab۳/۴ a۷/۵ ab ۳/۵  b ۷/۳  ab ۶/۴  )متر(ارتفاع 

  a۲۷ ab۲۳ ab۲۰ ab ۲۱  b ۱۳  b ۱۴  قدکشيدگيضريب 

  b۲۳ a۲۸ ab۲۴ ab ۲۴  ab ۲۵  a ۲۷  )درصد(درختان نامتقارن 

  b۲۹ ab۳۷ ab۳۹ a ۴۸  a ۴۹  a ۵۰ )درصد(درختان تنه واحد 

  b۵/۲ b۵/۲ b۶/۲ a ۵/۳  ab ۳  a ۳/۳  )متر(قطر تاج 

  b۲۱ ab۳۴ a۳۸ a ۳۹  ab ۲۶  ab ۳۰  )درصد( پوششتاج

  ab۲۰۰ ab۲۰۰ a۲۶۳ b ۱۹۰  b ۱۴۸  b ۱۴۲  تعداد در هکتار درختان

  ab۸۵ a۱۰۰ a۱۰۱ ab ۸۰  b ۶۳  ab ۶۸  تعداد در هکتار زادآوري

  b۱۴ ab۱۷ ab۱۷ ab ۱۹  a ۲۵  ab ۲۳  )درصد(درختان ضعيف 
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همبستگي بين ل يه و تحليج بدست آمده از تجزينتا
با ) 6جدول (خاك  ييايميو ش يكيزيات فيخصوص يبرخ

رابطه خطي مثبت  دهنده وجود نشان ي ارسزادآور ميزان

تعداد در هكتار  نهمبستگي بي ناي. دار بين آنها بود و معني
و تعداد گياهان  پوشش تاج، درصد زميني رويه، درختان

  ).7جدول (اي با ميزان زادآوري نيز مشاهده شد  بوته
  

  مشخصات خاك در جنگل ايالن -6جدول 

 ميانگين  مشخصه 
  کمترين  بيشترين

  واحد کاري  مقدار   واحد کاري  مقدار

  ۱۰ ۳۸/۷   ۲ ۰۸/۱۰ ۵۶/۸  درصد آهک

  ۸ ۸۲/۶   ۳ ۹۲/۷ ۱۱/۷  اسيديته

  g/cm3( ۴۸/۱ ۶۹/۱ ۲   ۳۰/۱ ۸(وزن مخصوص ظاهري

  

  شده يگير اندازه يها مشخصه يبرخ باارس  يميزان زادآور بينرابطه  -7جدول 

  منبع تغيير
ميانگين

 مربعات

انحراف معيار

 خطا

ضريب 

  تبيين

ضريب 

  همبستگي
F 

  ۳۸/۵*  ۳۸/۰  ۱۵/۰ ۱۶/۶ ۵۲/۲۰۴ ايرابطه زادآوري با تعداد گياهان بوته

 ۹۲/۱۲**  ۵۴/۰  ۲۹/۰ ۷۲/۰ ۷۴/۶ رابطه زادآوري با درصد آهک

  ۰۳/۷*  ۴۳/۰  ۱۸/۰ ۳۵/۰ ۸۶/۰ اسيديتهرابطه زادآوري با 

  ۲۵/۵*  ۳۷/۰  ۱۴/۰ ۰۹/۰ ۰۴/۰ رابطه زادآوري با وزن مخصوص ظاهري

 ۸۱/۱۷**  ۶۰/۰  ۳۶/۰ ۸۷/۴۴ ۳۵۸۶۷ رابطه زادآوري با تعداد درختان

 ۳۴/۲۱**  ۶۴/۰  ۴۱/۰ ۷/۲۴ ۷۴۴۶ پوششتاجآوري با درصد رابطه زاد

  ۰۹/۵*  ۳۷/۰  ۱۴/۰ ۴۹/۲۲ ۵۰/۲۵۷۶ درختانزميني رويهرابطه زادآوري با 

  01/0و  05/0دار در سطوح  يترتيب معن به **و  *             
  
  بحث
 يدهد كه واحدها يق نشان مين تحقيج حاصل از اينتا

 ، ارتفاع كم)درصد 0-30( ب كميعلت ش به 4و  3، 2، 1
، به روستا يكيو نزد )متر از سطح دريا 2300تا  2100(

بافت سنگين و . اند قرار گرفته يانسان ير دخالتهايتحت تأث
، يمادرن واحدها، تعداد كم درختان يخاك در ا يفشردگ

 و ها بودن سن پايه كمتنه واحد، با درختان تعداد كم بودن 
مانده از  يجا به يها كنده يروبر جوان  يها تعدد شاخه
ن يا مؤيد ،گريد يكار ينسبت به واحدها مجازقطع غير

 يعينظارت اداره كل منابع طب ،ريدهه اخ يط. مطلب است
 يول ،افتهيش يالن افزايارس ا يبر جنگلها استان قزوين

در بخش جنگل،  يص منابع ماليتخصنبودن  يفل كايدل به
و حفاظت در حد نظارت صورت گرفته،  يرغم تالشها به

 شدهيادجنگل در نتيجه ر نبوده و يپذمطلوب امكان
  .همچنان در معرض تعرض انسان و دام قرار دارد

در تحقيق حاضر، بيشترين تعداد درختان ارس در 
شرقي مشاهده  هت غربي و كمترين آن در جهت جنوبج

 Ahmed et al. (1989)هاي شد كه اين مطلب با يافته
و  يرسد كه سرشت اكولوژيك يظر من به. مطابقت دارد

آنها در  يفراوان يدليل اصل ،پسند بودن درختان ارسنور
مقدار نور دريافتي رويشگاه زيرا  ،دامنه باشد يجهت غرب
 يها بيشتر از ساير جهت يو غرب يجنوب يها در جهت

در ارتفاعات متوسط و  ويژه اين اثر به .جغرافيايي است
شيد در زمستان كاهش زياد كه زاويه تابش نور خور

). 1384مروي مهاجر، (يابد، بسيار مشهود است  مي
با ميانگين درختان ارس  برابرسينهقطر  شترينهمچنين بي
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هاي شيب دامنه بر  در تحقيق خود به تأثير جهت (2004)
وي  .ه استبرگان اشاره كرد رشد و توليد چوب سوزني

عامل نورگيري رويشگاه و ميزان تكامل خاك را دليل 
   .ه استاصلي اين موضوع عنوان نمود

از تعداد درختان ارس و  دامنه، بيش درصد شيبا افزا
ف يتعداد درختان ضع كاسته شده و برآنها  يزادآور

 يهاعدم استقرار بذر در شيبشود كه علت آن  افزوده مي
و حاصلخيز خاك بر اثر  تند، از دست رفتن اليه هوموس

، كاهش )كاهش رطوبت خاك(افزايش زهكشي آبشويي، 
كروري  احمد علي. عمق خاك و افزايش ناپايداري است

در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه در شيبهاي ) 1376(
عمق  هاي خشك كه خاك آن ضعيف و كم تند و عرصه

در  .از ارس وجود دارد يات ناچيزاست، تجديدحي
دليل  بهاستقرار درختان ارس  ،تند يت و شيبهاارتفاعا
دليل  بهاما . شود يشرايط با محدوديت مواجه م يسخت

، كمتر مورد تعرض و قطع قرار يدسترس يدشوار
از اين رو تراكم درختان در مناطق پرشيب و . گيرند يم

قطر و  يول ،)فاصله درختان بيشتر(مرتفع اغلب كمتر 
  .شان بيشتر است ارتفاع
هاي رويشي ارس در ارتفاعات  ج بررسي مشخصهنتاي

دهد كه اين درختان در ارتفاعات پايين  مختلف نشان مي
علت دخالتهاي بشر از قبيل قطع غيرمجاز و چراي دام،  به

و درصد درختان با  آنجوانتر بوده و ارتفاع چندشاخه و 
علت كاهش  بهدر ارتفاعات باال . استتنه واحد نيز كمتر 
يزي خاك، كاهش دما، وجود اشعه عمق و حاصلخ

، فرابنفش، افزايش شدت نور، تغيير نوع و ميزان بارندگي
درختان ارس شدت وزش باد، كاهش رطوبت مطلق هوا و 

 برخوردار نيستند يآل ايده پوشش تاج يو انبوه ياز فراوان
 همينمؤيد نيز ) 1381(كه نتايج تحقيق مومني مقدم 

دهد كه  نشان مي Fisher (1997)تحقيقات . مطلب است
جنگلهاي  پوشش تاجتراكم و درصد  اارتفاع از سطح دريا ب

در تحقيق حاضر بيشترين تعداد . دارد يمنف رابطهارس 

ه ارتفاعي ميانه در طبق درختان ارس و زادآوري آنها
و در شرايط  )متر از سطح دريا 2400تا  2300(

كمتر  با شيب يماهور مناطق تپه( مناسب زمين يفيزيوگراف
  .مشاهده شد) درصد 30از 

 با افزايش درصد آهك، ميزان زادآوري در اين تحقيق
ه شان دادند كن Ahmed et al. (1989) .افزايش يافت ارس

ارس و درصد درختان  زميني رويههكتار و  بين تعداد در
ن تعداد در هكتار و يب. وجود دارد يدار آهك رابطه معني

 يدار يرابطه مثبت و معن يبا زادآور نيز پوشش تاجدرصد 
با ممانعت از  ارس بالغ ه درختانيرا سايز. مشاهده شد

و كم  ظريف ينهالهانونهالها و تابش مستقيم آفتاب بر 
 ينهالها يبر بقا ير مثبتيتأث كردن ميزان تبخير،

درختان  همچوناين درختان و  شتهافته گذايات يدحيتجد
 تر جوي حمايپرستار از نهالها در مقابل شرايط دشوا

  ).Milios et al., 2006(كنند  مي
نشان  يحاصل از مطالعات ميدان يها داده ،در مجموع

در  يشناس از نظر ساختار جنگل ايالن رويشگاهدهد كه  يم
 ياست كه بايد هر چه زودتر با اعمال تمهيدات يشرايط

تهيه بذر از همان منطقه و كاشت آن ، كاملهمچون قرق 
از قطع  يجلوگيرو  يراش سطحهمراه با ايجاد خ

به  يادشدهجنگل  يده و سوق ي، اقدام به بازسازمجازغير
 يها شگاهيت روينظر به اهم .نمود )كليماكس( اوج شرايط

ر يو سا يارس در حفاظت از آب و خاك مناطق كوهستان
مشاركت  ،ن جنگلهايا يايك، حفظ و احياكولوژ يها جنبه
را  يط و مردم محلربيذ يها دستگاه يجانبه تمام همه

 ياجتماع -يبه مسائل اقتصاد توجهشك  يب .طلبد يم
ها  شگاهين رويز ايآبخ يها هضدر حو واقع يروستاها

   .راهگشا باشد موردتواند در اين  يم
  

  سپاسگزاري
بدين وسيله از زحمات و تالشهاي آقايان دكتر حميد 
جليلوند، مهندس مهدي شاپورزاده و مهندس آيدين 
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Abstract 

  
    In order to investigate the vegetative properties of Juniperus excelsa M.Bieb in relation to soil and physiographic 
factors, Ilan site in Qazvin province was selected. First, map of land units was produced by overlaying of slope, 
elevation and geographical aspects maps. Inventory of vegetative characteristics such as density, DBH, height, 
number of trees with single trunk, number of trees with non-symmetrical canopy, canopy cover (%), canopy diameter 
and seedling density was performed in every land units by measuring 3 sample plots of 1600 m2 surface area. Three 
soil samples were taken from each land unit from 0-20 cm depth of soil and CaCo3, pH and bulk density were 
measured in lab. Results showed that except for trees with non-symmetrical canopy and trees height in different slope 
classes, other vegetative characteristics had significant difference among the land units, aspects, slopes and elevations 
at significant levels of 99 and 95 percent. Also, there is a significant correlation between number of juniper seedling 
with physical and chemical characteristics of soil. Highest correlation was observed for lime percentage and number 
of juniper seedling (r = 0.54). There were positive and significant correlation between number of shrub plant, number 
of juniper trees, basal area and forest canopy percentage with number of seedling. Highest correlation was observed 
for forest canopy percentage and number of juniper seedling (r = 0.64). Therefore, the vegetative characteristics of 
Juniperus excelsa M.Bieb in the studied site have significant correlation with soil and physiographic factors.  
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