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  3و يوسف گرجي بحري 2خسرو ثاقب طالبي 1،اله ابراهيمي عزت

 
  چكيده

شهرستان  نگليي جها يكي از حوضه ،ي لرگجهت مطالعه نيازهاي رويشگاه در اين تحقيق

 جنگلها و مراتع) كه بندي سازمان تقسيم 49(بخشي از حوضه  »واز«آبخيز ضه نور به نام حو

  باشد انتخاب گرديد. يكي از رويشگاههاي مهم اين گونه مي

 ظ فرملحا . بهنقشه مشخص گرديد محدوده جنگلي بر روي پس از انتخاب محل،

ها نظير توسكا، خرمندي،  گونه مخلوط با ساير آميخته و  صورت درختان لرگ به آميختگي،

وضعيت  با توجه به. دنشو در جنگل ظاهر ميسفيد پلت، انجيلي، افرا (پلت) و ممرز 

 آر)، 10تعيين قطعات نمونه (مساحت  نقاط مشخصي از جنگل، رو وجود لرگ د رويشگاهي

مستمر در نقاط مختلف جنگل صورت پذيرفت.  انتخابي و با جنگل گردشيهاي صورت به

كه  خاب شوندو مناطقي انت در رويشگاهها قطعات نمونه بوده كه بر آن تالش المقدور حتي

كمي و كيفي  هاي در اين مطالعه مشخصه .باشد برخوردار و از حداكثر تعداد گونه لرگ غالب

و تحليل نهايي با استفاده از آمار  و تجزيه ثبت گرديد طور جداگانه يادداشت و درختان لرگ به

  و اطالعات موجود انجام گرفت.

روي گ بر لر درختان كه هدد مي نشان حوضه در مطالعه و بررسي رويشگاههاي لرگ

تا  500 جهتهاي شمالي، ارتفاع درصد، 20تا  5بين  خاكهاي رسي مرطوب و عميق، شيب

 از بيشترين ها و دره ها كم شيب بستر رودخانه حاشيه و اراضي در متر از سطح دريا 1000

مال گونه در جنگلهاي ش اين فوقاني حد» واز« حوضه ضمن آنكه .ندا تراكم برخوردار بوده

 رود. متر از سطح دريا باال مي 1330تا ارتفاع  لرگ در اين حوضهبه طوري كه  رود، مي بشمار

در هكتار است كه و سيل 415 هاي جنگلي مورد مطالعه به طور متوسط در توده سرپا موجودي

ها تشكيل  ساير گونه را هقيبرا توسكاي ييالقي و  آن درصد 9/22لرگ،  را درصد آن 6/55
                                                           

  ، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران.كارشناس تحقيقات جنگل -1

 saghebtalebi@rifr-ac.irعضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. پست الكترنيكي:  -2

  عضو هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران. -3
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  را خرمندي، درصد 5/14 لرگ، را درصد درختان 4/56از نظر درجه آميختگي نيز  دهد. مي

  .دهند يمشكيل تها  ساير گونه قيه راب يالقي وي درصد را توسكاي 8 

رشد  شترينو بيويش قطري و طولي ساليانه لرگ در طول دوره زندگي، متفاوت رمتوسط 

ضمن رويش ارتفاعي بعد از سنين ر دباشد.  ميدوره سال اول  20طولي و قطري مربوط به 

هاي مورد  لرگ در توده رسد. تعداد درختان و به حداقل ممكن مي بسيار كم سالگي، 55حدود 

انتيمتري افزايش و س 35طبقه قطري  تاكه باشد  آر) مي 10( در قطعه نمونه اصله 2/14مطالعه 

 45تا  10 قطريات طبقدر گ درصد درختان لر 80كند. بيش از  بعد از آن روند نزولي پيدا مي

، ضمن رنداز نظر زادآوري، كليه نهالها مبدأ غير جنسي (ريشه جوش) دا قرار دارند. سانتيمتري

رغم وجود نهال نسبتاً فراوان، زادآوري از روند مطلوبي برخوردار نيست. لرگ در عموم  بهآنكه 

 و ون ممرز، سفيد پلت، ي،توسكاي ييالقي، افرا (پلت)، توسكاي قشالق رويشگاهها همراه با

 دو حالتدر اكثر موارد مورد بررسي  هاي لرگ توده .دگير مي باال قرار گردو در اشكوب

لوبي طم وضعيت چندان قارن تاج، درختان لرگت هرس، اشكوبه دارند. از نظر كيفيت تنه،

كت  ،پوسيدگي دچار آفت و امراض، آنها درصد 16درصد درختان سالم و تنها  84 .دندارن

  باشند. مي زدگي و سرشكستگي تاج

  

   ،تاج پوشش ،زادآوري ،رويش قطري و طولي ،نياز رويشگاهي ،: لرگهاي كليدي واژه

  ».واز«جنگل 
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  مقدمه

ب و ساحلي مرطو نواحي طالب وباشد  مي لرگ يكي از درختان زيباي سواحل خزر

شود  مي ديده اي جنگلهاي جلگه هيدر كل تاز آستارا تا مينودش درياي خزر است و

درصد،  28/0(گيالن  كل جنگلهاي شمال درصد از حجم 33/0). لرگ 1355 ،(ثابتي

 را درصد) 18/0درصد، حوضه گرگان  5/0حوضه ساري  صد،در 19/0 نوشهر حوضه

درصد  85/0گونه لرگ  49حوضه  ). در حالي كه در1369، منا دهد (بي مي تشكيل

  ).1366 ،نام (بي دهد خود اختصاص ميرصد حجم كل جنگل را به د 61/0 و تعداد

تر انتيمر سگرم ب 9/0تا  37/0ن آن بي مخصوص ، وزنداردسبكي  چوب لرگ

 و بناهاي عالوه بر مصارف روستايي در گذشته .)1348 ،(حجازيباشد  مكعب مي

 رفته است. از و صنعت كفش سازي بكار مي گاوآهن محلي در ساختن ،اختمانيس

چوب مداد،  در توليد بومي مختلف هاي زمايش شده گونهميان چوبهاي آي در طرف

 با نظر حتي از اين بوده و را دارا كيفيت هترينباز چوب لرگ  ساخته شدهمدادهاي 

.كند مي برابري وارداتي چوبهاي
 ،شناسي تحقيق مطالعه ويژگيهاي جنگلهدف اين  1

كيفي آن خصوصيات كمي و نحوه زيست و زادآوري گونه لرگ و همچنين بررسي 

  باشد. مي

لرگ در  هاي خالص ي تودهـ) ضمن بررس1381و سهرابي ( )1381سهرابي و مهديفر (

كنند كه خاك رويشگاه لرگ داراي بافت سنگي تا  آباد لرستان اشاره مي شول منطقه

ترين روش زادآوري لرگ از  عمده متوسط است. و با عمق كم تا دار متوسط سنگريزه

و عاليم  درصد درختان لرگ سالم هستند 64بيش از  .باشد طريق غير جنسي مي

شود. قطورترين پايه موجود  سانتيمتر به باال ظاهر مي 60خشكيدگي و پوسيدگي از قطر 

سانتيمتر قطر داشته است. حضور لرگ در خارج از شمال  124آباد،  در منطقه شول

2ايران، همچنين در منطقه الرت استان ايالم گزارش شده است

.  

                                                           

  رس اسلت آمل.اظهار نظر شفاهي كارشناسان صنايع چوب كارخانه پا -1

  ثاقب طالبي، اظهار نظر شفاهي و گزارش داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. -2
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نياز  اي با گونه ،) در مطالعات خود در مورد توسكاي قشالقي1379( ،گر دهركار

نمايد كه توسكاي  رويشگاهي شبيه لرگ در حوزه جنگلداري كالرآباد، اشاره مي

خاكهاي كمي سبكتر و با زهكشي فصلي را ترجيح  ،قشالقي با وجود نياز آبي باال

نگين و رسي و با زهكشي كمتر طور عمده در خاكهاي س دهد، درحالي كه لرگ به مي

درصد زادآوري بلندتر از  44متر و  30/1درصد زادآوري كوتاهتر از  8حضور دارد. 

  دهد. در مناطق مورد بررسي (حوزه جنگلداري كالرآباد) را لرگ تشكيل مي 30/1

  

  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه

 49 ةهاي شمار ر حوضهيكي از زي »واز«منطقه مورد مطالعه جنگلهاي حوضه آبخيز 

هاي مركزي مازندران بوده كه در ارتفاعات جنوبي بخش  البرز شمالي و از حوضه

كه از اين  استهكتار  14100چمستان نور واقع گرديده است. مساحت حوزه بالغ بر 

باشد. حداقل ارتفاع حوضه  مراتع ييالقي مي ههكتار آن جنگل و بقي 8670مقدار حدود 

عرض جغرافيايي ). 1شكل شمارة باشد ( متر مي 3350و حداكثر آن  270از سطح دريا 

تا  51و ْ 55و َ 15شمالي و طول جغرافيايي آن از ً 36ْ و  30تا َ 36ْ   و  12و َ  30حوضه از ً

  ).1377 ،(خالقي و همكاران شرقي متغير است 52و ْ  12و َ 15ً

اي  جلگهمناطق بخشي از اي ايزده  جلگههاي به دليل ادامه شاخه وازرود تا جنگل

كه داراي درختان لرگ بوده، مورد بررسي و مطالعه  نيز ايزدهمنطقه حاشيه وازرود در 

  تا 36و ْ 31و َ 57ً در محدودهطرح جنگلداري ايزده  ).2(شكل شمارة قرار گرفت. 

واقع شده طول شرقي  52و ْ 11و َ 40تا ً 52و ْ 6و َ 30عرض شمالي و ً 36و ْ 35و َ 55ً 

  ).1372(استادزاده،  است،هكتار  3123بالغ بر  آنمساحت  و
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  رويشگاه لرگ در حوضه آبخيز واز -1شكل شمارة 
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  رويشگاه لرگ در جنگل ايزده -2شكل شمارة 

  

  اقليم

به منظور دستيابي  بنابراين است،از آنجايي كه حوضه آبخيز واز فاقد ايستگاه هواشناسي 

) 1360 - 1369يك دوره ده ساله (هاي هواشناسي  داده ،به آمار و اطالعات مربوطه

مرتع چمستان (نور) كه در مجاورت ضلع شمال غربي  ايستگاه تحقيقات جنگل و
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فت. بر اين اساس ميانگين بارندگي ساالنه منطقه گرقرار استفاده مورد حوضه واقع شده 

ميانگين رطوبت  ،روز 27ميانگين تعداد روزهاي يخبندان ساالنه  ،ميليمتر 840 ،چمستان

 -5/8 درصد و حداقل و حداكثر درجه حرارت مطلق به ترتيب 79نسبي ساالنه حدود 

درجه سانتيگراد است (ابراهيمي  8/15درجه سانتيگراد و متوسط حرارت ساالنه  36و 

  ).1377 ،و مختاري

  

  شناسي و خاك يسشنا ويژگيهاي زمين

 از جزو البرز مركزي محسوبوبخيز شناسي ايران، حوضه آ از نظر تقسيمات زمين

دهد كه اكثريت سنگهاي تشكيل  شود. مطالعات و بررسيهاي بعمل آمده نشان مي مي

هاي ترياس، ژوراسيك  شناسي از دوره دهنده سطح حوضه از نظر زماني به دوران زمين

تا  2سريها (سري  هقسمتي از سري يك و بقيدر همين ارتباط  .و كرتاسه مربوط است

از واحدهاي سنگي مربوط به اين دوران تشكيل شده است. بقيه سطح حوضه را ) 12

هاي ترسيري و كواترنري (شامل  شناسي از دوره هاي دوران سنوزوئيك زمين نهشته

خاكهاي حوضه آبخيز واز به  دهد. اي) تشكيل مي اي و مواد واريزه  آبرفتهاي رودخانه

  گردد: بندي مي دسته زيرچهار رده به شرح 

  )يا (خاكهاي قهوه Inceptesolsرده اين سپتي سولها  -

  (خاكهاي شسته شده) Alfisolsرده آلفي سولها  -

  Leptosols (FAO)،Entisolsرده آنتي سولها  -

  Mollisolsرده مولي سولها  -

(خالقي  باشد مي (Udic)و  (Mesic)مزيك به ترتيب  خاكهاو رطوبتي رژيم حرارتي 

  .)1377و همكاران 
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  پوشش گياهي مناطق مورد مطالعه

  پوشش گياهي كف جنگل

گونه  35باشند. بيش از  رويشگاههاي لرگ از نظر تنوع پوشش علفي بسيار غني مي

 ف، مل(.Carex spp) هاي كاركس علفي در اين رويشگاهها مشاهده و گونه

(Oplismenus compostium(L.)P.Beauv.)  و علف جيوه(Mercurialis perrennis 

L.) باشند و در واقع در اكثريت قطعات نمونه سه  ها مي فراوانترين گونه مهمترين و

  اند. هاي غالب علفي حضورداشته عنوان گونه گونه مذكور به

  

Adianthum capillus veneris L. 

Asperula odorata L. 

Bromus sp. 

Calistegia saepium (L.) R.Br 

Cardamin impatiens L. 
Carex spp. 

Circea lutetiana L. 
Cycllamen coummiller 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 

Dryopteris borreri Newman 

Euphorbia amygdaloides L. 

Equisetum palustre L. 

Fragaria vesca L. 

Geranium sylvaticum L. 

Geum urbaum L. 

Hypericum perforatum L. 

Lamium album L. 

Mentha aquitica L. 

Mercurialis perrennis L. 

Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. Beauv. 
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Oplismenus compositum (L.) P. Beauv. 

Oxalis corniculata L. 

Poa nemoralis L. 

Pteris cretica L. 

Potentilla reptans L. 

Primula heterochroma Stapf. 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 

Rubus hyrcanna Juz. 

Rumex acetosella L. 

Ruscus hyrcanus Woron. 

Sambucus ebulus L. 

Sedum sp. 

Urtica dioica L. 

Viola adorata L. 

Viola sylvestris Lam. 

 

 ها درختان و درختچه

 .Acer cappadocicum Gled شيردار

 .Acer velutinum Boiss  پلت

 .Alnus glutinosa (L.)Gaertn  شالقيتوسكاي ق

 .Alnus subcordata C.A.M  توسكاي ييالقي

 .Carpinus betulus L  ممرز

 .Cornus australis C.A.M  ال

 .Crataegus microphylla C.Koch  وليك

 .Diospyrus lotus L  خرمندي

 .Juglans regia L  گردو

 .Laurocerasus officinalis Roemer  جل

 .Lonicera sp  شن

 .Malus orientalis Vgl  سيب جنگلي
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 .Mespilus germanica L  ازگيل جنگلي

 .Parrotia persica (DC.) C.A.Meyer  انجيلي

 .Populus caspica Bornm  سفيد پلت

 .Prunus divaricata Ledeb  آلوچه جنگلي

 .Pterocarya fraxinifolia (Lam.)Spach  لرگ

 .Pyrus boisseriana Buhsei  گالبي وحشي

 .Ulmus carpinifolia Borkn  اوجا

  

  روشها

  مطالعات خاك

پروفيل در تيپهاي  7تعداد منظور مطالعه خاكهاي منطقه و براساس نوع بررسي،  به

پس از آن با در و متر حفر  5/1متر و به عمق و حداكثر تا  1×  5/0فيزيوگرافي به ابعاد 

ت، ساختمان، نظر گرفتن ويژگيهاي افقهاي سطحي و تحت االرضي از قبيل عمق، باف

تراكم موادي نظير گچ، سنگريزه و غيره، عمل تشريح انجام و اطالعات بر روي فرمهاي 

المقدور سعي گرديده پروفيلها در مناطقي  حتي تشريح پروفيل خاك منتقل گرديد.

درصد شيب و تيپ جنگلي از هم  ،جهت ،انتخاب گردند كه از نظر ارتفاع از سطح دريا

  متمايز باشند.

  

  يسشنا ات جنگلمطالع

  گيري آماربرداري و اندازه

با توجه به حضور لرگ در مناطق خاصي از جنگل امكان آماربرداري به روش تصادفي 

صورت انتخابي  تعيين قطعات نمونه بهبنابراين بندي وجود نداشت.  سيستماتيك و شبكه

پراكنش لرگ در  2و  1ة شمارشكلهاي در رويشگاههاي لرگ صورت پذيرفت (
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اي   دايره قطعه نمونه 35مجموع تعداد در دهد).  هاي مورد مطالعه را نشان مي هعرص

آر) در مناطق مورد نظر انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت.  10(مساحت  شكل با

قطعه نمونه در  28توضيح اينكه با توجه به دامنه پراكنش لرگ و سطح مناطق مورد نظر 

  جنگل ايزده انتخاب گرديد.قطعه نمونه در  7و »ازو«حوضه آبخيز 

هاي: نام جنگل، نام سري يا پارسل، ارتفاع از سطح دريا،  در هر قطعه نمونه مشخصه

درصد شيب عمومي قطعه نمونه، جهت جغرافيايي، تيپ جنگل، فرم آميختگي (گروهي 

هاي همراه  بندي، درجه تاج پوشش، درجه پوشش علفي، گونه يا انفرادي)، اشكوب

علفي غالب، بررسي وضعيت تجديد حيات، فرم تاج  علفي و ،اي چهدرختي، درخت

(متقارن يا نامتقارن)، طول تاج (متر)، وضعيت هرس (طول تنه بدون شاخه)، وضعيت 

ظاهري پوست (شياردار، صاف)، ارتفاع درختان لرگ (متر)، قطر برابر سينه كليه 

  يادداشت و ثبت گرديد. كيفيت تنهو درختان (سانتيمتر)

  بندي گرديدند: درجه به شرح زير طبقه 4ن براساس كيفيت تنه به درختا

بدون پيچيدگي و عاري  ،بدون گره ،بدون شاخه ،شش متر اول تنه صاف -1درجه 

  سازي است. از پوسيدگي و مناسب براي صنايع روكش

ولي تا سه گره و يا سه شاخه قابل قبول است (صنعتي  ،همانند درجه يك -2درجه 

  .)نرمال

ها بيشتر است و پيچيدگي هم دارد (صنعتي  ها و يا شاخه تعداد گره -3ه درج

  معيوب).

شود چوب صنعتي از آنها تهيه  ها به حدي است كه نمي پوسيدگي و شاخه -4درجه 

 ،توان مورد استفاده قرار داد (زبيري ط براي هيزم و يا صنايع خرده چوب ميفق ،كرد

1373.(  

امراض، پوسيدگي و كت زدگي، تعداد تنه (كمتر از  عالوه بر موارد مذكور آفات و

متر ارتفاع)، تعداد و ارتفاع گورچه براي كليه درختان لرگ مورد بررسي قرار  30/1
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سانتيمتر با استفاده از نوار قطرسنج  5/7گرفت. قطر برابر سينه كليه درختان قطورتر از 

يري قرار گرفت. كليه درختان گ و ارتفاع درختان (لرگ) با شيب سنج سونتو مورد اندازه

  مركزي و مرزي در قطعات نمونه با رنگ مشخص شدند.

شكل به  اي مطالعه تجديد حيات در مناطق مورد مطالعه يك قطعه نمونه دايرهبراي 

آري انتخاب و كليه نهالهاي  10متر مربع (زير قطعه) در مركز قطعه نمونه  10مساحت 

گترين نهال در سن مورد نظر و همچنين نهال غالب موجود در آن به تفكيك، ارتفاع بزر

  .شدآري يادداشت  10(با ذكر گونه) در سطح قطعه نمونه 

عدد ديسكت تهيه شده از  20تعيين سن و بررسي رويش درختان لرگ با استفاده از 

هاي تهيه شده  سانتيمتر) و همچنين نمونه 75تا  10درختان مقطوعه لرگ (طبقه قطري 

سنج صورت پذيرفت. پس از آماربرداري و اندازه گيري مورد نظر،  توسط مته سال

آن  دستاوردهايانجام كه  بدست آمدهها و اطالعات  بندي و تجزيه و تحليل داده جمع

  در بخش نتايج ارائه شده است.

  

  نتايج

  خاك و رويشگاه

 پروفيلهاي حفر شده شرايط خاكسازي مشابهي كه دهد بررسيهاي بعمل آمده نشان مي

تيپ خاك  ند.شتمي نسبت به ميانگين عوامل داكواريانس  داشته و عوامل مورد بحث،

بيشتر  باشد. اي شسته شده با زهكشي نسبتاً ضعيف مي اي جنگلي تا قهوه بين قهوه

در عمقهاي تقريباً مساوي  (SP)پروفيلها داراي بافت خاك رسي، درصد اشباع خاك 

. نسبت درصد متغير بود 5/3تا  3/1ن آلي بين و كرب 9/7تا  8/5بين خاك  pHمشابه، 

C/N  و ميزان ازت كل  10خاك سطحي حدود(N)  درصد بوده  35/0تا  12/0آن بين

  است.
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هاي شمالي،  درختان لرگ در دامنه كه دهد همچنين بررسيهاي رويشگاهي نشان مي

متر از  1000الي  500ها) و ارتفاع  ها و دره درصد (حاشيه رودخانه 20 كمتر ازشيبهاي 

پراكنش لرگ  ةنحو 5و  4 ،3ة شمار . شكلهايسطح دريا از باالترين تراكم برخوردارند

  د.نده ارتفاعات و جهتهاي جغرافيايي مختلف را نشان مي ،در شيبها

  

  پراكنش لرگ در شيبهاي مختلف -3شكل شمارة 

  سطح درياپراكنش درختان لرگ در طبقات مختلف ارتفاعي از  -4شكل شمارة 

شكل شماره 3 - پراكنش لرگ در شيبهاي مختلف
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  پراكنش لرگ در جهتهاي مختلف جغرافيايي -5شكل شمارة 

  يكم نتايج

  تعداد و آميختگي درختان

اصله بوده كه درختان لرگ  881قطعه نمونه  35گيري در  تعداد كل درختان مورد اندازه

و اصله  235ميانگين كل درختان در قطعه نمونه  ند.داد مياصله از آن را تشكيل  497

 آر)10اصله و در سطح يك قطعه نمونه ( 144، 49درختان در هكتار در حوضه  ميانگين

  باشد. اصله مي4/14

درصد تعداد و  79دهد كه سه گونه لرك، خرمندي وتوسكاي ييالقي  نتايج نشان مي

  ).6 ةباشند (شكل شمار درصد حجم را دارا مي 82

شكل شماره 6 - مقايسه تعداد و حجم در كل قطعات نمونه
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  مونهمقايسه تعداد و حجم درختان در كل قطعات ن -6شكل شمارة 

  

  

  

  سن درختان

سال و  9سانتيمتر،  9/10جوانترين درخت لرگ با قطر كه د ادند بررسيها نشان 

. سن متوسط درختان ندداشت سن سال 100يش از سانتيمتر ب 120قطر سالمندترين آنها با

  .محاسبه گرديدسال  35لرگ مورد مطالعه 

  

  قطر برابر سينه

رهاي مربوطه تعداد درختان لرگ در طبقات با توجه به بررسيهاي بعمل آمده و نمودا

به طوري كه بيشترين تعداد درختان  ،زيادي برخوردار بوده هايقطري مختلف از نوسان

   شكل (اند  توزيع گشتهسانتيمتر  45تا  10بين طبقات قطري  درصد) 80(بيش از 

  ).7ة شمار

سير نزولي طي  سانتيمتر افزايش و بعد از آن 35اد درختان لرگ تا طبقه قطري تعد

اصله و طبقه  74سانتيمتر با  35گيري شده طبقه قطري  طبقه قطري اندازه 19كند. از  مي

ترتيب داراي بيشترين و كمترين تعداد در  سانتيمتر با يك اصله به 100و  95قطري 

  .)7د (شكل شمارة ان طبقات قطري بوده

حالي است كه  اين در د وباش سانتيمتر مي 6/36متوسط قطر برابر سينه درختان لرگ 

سانتيمتر بوده  8و حداقل آن  100 قطعات نمونه، گيري شده در حداكثر قطر اندازه

  است.
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  ها در طبقات قطري پراكنش تعداد درختان لرگ و ساير گونه -7شكل شمارة 

  

  رويش قطري

  هالس 40درختان  ،ريمتميل 13ساله  20درختان  در رگل ساليانه قطري رويش متوسط

باشد.  متر ميميلي 8ساله  80 درختان يمتر وميل 5/9ساله  60درختان متر، ميلي 5/11 

. ميليمتر محاسبه گرديد 10معادل زندگي ة متوسط رويش قطري لرگ در طول دور

قطري بيشتري نسبت به درختان متوسط اي از رويش  جلگه درختان مناطقطور كلي  به

  باشد. ميليمتر مي 2تالف به طور ساليانه رخوردارند و اين اخبي مناطق كوهستان

  

  

  

شكل شماره 7 - مقايسه تعداد درختان لرگ و ساير گونه ها در طبقات 
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  ارتفاع

 2/22 هاي مورد مطالعه عرصه براساس محاسبات بعمل آمده ميانگين ارتفاع درختان در

و متر  40ترين درخت لرگ بلند. اين در حالي است كه ارتفاع دمتر برآورد گردي

سانتيمتر  10و  75به ترتيب قطر برابر سينه آنها  گيري شد كه اندازه متر 7وتاهترين آن ك

متر با  40و طبقه اصله  143متر با  25ارتفاعي  هطبق اصله درخت، 497. از مجموع دبو

ند (شكل برخوردار بوددرختان لرگ مترين تعداد كاز بيشترين و اصله به ترتيب  2

  .)8شمارة 

  پراكنش درختان لرگ در طبقات ارتفاعي -8شكل شمارة 

  

  رويش ارتفاعي

متفاوت بوده، به طوري كه  ،رويش ارتفاعي ساليانه در طبقات سني مختلف متوسط

 70سالگي  35تا  21از سن  ،سانتيمتر 95سالگي  20متوسط رويش ساليانه تا سن

شكل شماره 8 - پراكنش درختان لرگ در طبقات ارتفاعي
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سانتيمتر  50سالگي  52تا  41سانتيمتر و از سن  60سالگي  40تا  36از سن  ،سانتيمتر

 رسد. زايش سن درخت به حداقل ميبه تدريج با اف ارتفاعيگرديد. رويش  برآورد 

شكل باشد ( سانتيمتر مي 65متوسط رويش ارتفاعي ساليانه درختان لرگ مورد مطالعه 

  .)9شمارة 

  متوسط رويش ارتفاعي لرگ در طبقات سني مختلف -9شكل شمارة 

  

  حجم

آر)   10ميانگين حجم كل درختان در قطعه نمونه (مساحت  بعمل آمده طبق محاسبات

سيلو  5/9 باشد، در حالي كه سيلو مي 1/23اين مقدار سهم لرگ از  باشد. يلو ميس 5/41

سيلو بقيه  8/4رمندي و خ ارسيلو آن  1/ 4سيلو آن را پلت،  7/2 توسكاي ييالقي، آن را

  .دهند ها تشكيل مي را ساير گونه

شكل شماره 9 - متوسط رويش ارتفاعي لرگ بر حسب سن
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  زادآوري

مبدأ غير  نمونه،در قطعات مورد بررسي كليه نهالهاي لرگ كه دهد  بررسيها نشان مي

 16/2اصله ( 741مجموع نهالهاي شمارش شده در كل قطعات نمونه  جنسي دارند.

. تعلق داردلرگ  نهالهايبه  اصله آن 409در واحد سطح) بوده كه از اين مقدار  اصله

در  ورد بررسيم قطعه نمونه 35از  باشد. مي اصله 2/1در واحد سطح  نهال لرگ تعداد

نهال خرمندي غالب بوده  ،باقيماندهقطعه نمونه  2ل لرگ و در قطعه نمونه، نها 33

اصله  233گونه خرمندي با  دهد، درصد نهالها را تشكيل مي 2/55است. بعد از لرگ كه 

 86بيشترين زادآوري را دارا بوده است. دو گونه اخير بيش از  درصد) 4/31نهال (

، اصله نهال لرگ 409از  .)1 (جدول شمارةدهند  خود اختصاص مي نهالها را به درصد

درصد نهالها وضعيت  25باشند. بيش از  اصله يكساله و بقيه دو يا چند ساله مي 105

  ).2درصد وضعيت متوسط دارند (جدول شمارة  75مطلوب و 

  



  

  ها وضعيت كمي نهالهاي لرگ و ساير گونه - 1 ةجدول شمار

  جمع  ها ساير گونه  ملج  بلوط  ون  شيردار  انجيلي  خرمندي  پلت  ممرز  لرگ  

تعداد كل نهال 

  (اصله)

409  3  37  233  18  7  4  1  5  24  741  

تعداددر متر 

  مربع (اصله)

2/1  0008/  1/0  7/0  05/0  02/0  01/0  0003/  01/0  07/0  16/2  

درصد هريك 

  ها از گونه

2/55  4/0  5  4/31  4/2  1  05/0  1/0  7/0  3/3  100  

  

  وضعيت كيفي زادآوري - 2ة جدول شمار

  ها ساير گونه  دو يا چند ساله  يك ساله  كل نهالهاي لرگ

  درصد  تعداد  ضعيف  متوسط  خوب  ضعيف  متوسط  خوب  درصد  تعداد

409  2/55  7/24  1  -  5/0  8/73  -  332  8/44  
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  بررسيهاي كيفي

  درجه تاج پوشش

 ).10(شكل شمارة متغير است 9/0 تا4/0در رويشگاههاي لرگ درجه پوشش درختي از 

 9/0تا  7/0تاج پوشش  بين درصد درختان لرگ مورد بررسي 75در مجموع بيش از 

عدم تابش نور  در بيشتر مناطق و اين حكايت از بسته بودن تاج پوشش د ونقرار دار

  جنگل دارد. كافي به سطح

  پراكنش لرگ در درجات مختلف تاج پوشش -10شكل شمارة 

  

درصد  74بيش از  ست.متغير ا 9/0تا  2/0هاي لرگ بين  درجه پوشش علفي در توده

  .)11(شكل شمارة  قرار دارد 9/0تا 8/0سطح پوشش علفي بين درجه پوشش 

  

  

  

 شكل شماره 10- پراكنش لرگ در درجات مختلف تاج پوشش
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  مقايسه سطح مناطق آماربرداري در درجات مختلف پوشش علفي -11شكل شمارة 

  

  فرم آميختگي و موقعيت اجتماعي درختان

 و كنند ميصورت گروهي زيست  لرگ از نظر فرم آميختگي به طور كلي درختان به

نكته قابل ذكر اينكه در بعضي از مناطق  شوند. صورت انفرادي در جنگل ديده نمي به

هكتار)  5/0هاي جنگلي (وسعت بيش از  صورت توده درختان لرگ به» واز«حوضه 

در قالب  امعبه طور خورند، ولي  مي چشمه همراه با توسكاي ييالقي و پلت ب

صورت آميخته با  آر) به 5-10بزرگ ( هاي) تا گروهآر 2-5گروههاي كوچك (

شوند. گونه لرگ به جز يك مورد  برگان ديده مي هاي ياد شده و ساير پهن گونه

اي ايزده) كه در آن سفيد پلت در اشكوب باال (غالب) قرار دارد، در  جلگه (جنگلهاي

شكل شماره 11 - مقايسه سطح مناطق آماربرداري در درجات 
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، ممرز، ها نظير توسكا، افرا (پلت) ساير گونه به تنهايي يا بامورد مطالعه بقيه موارد 

  گيرد. سفيد پلت، ون و گردو در اشكوب باال قرار مي

  

  

  

  طول تنه بدون شاخه

 در اشكوب باال قرار هعمدطور بهرغم آنكه در رويشگاههاي مربوطه  بهلرگ  درختان

 وضعيت چندان مطلوبي ندارند. اگر چه بيش اما از نظر طول تنه بدون شاخه، گيرند مي

ستند، اما به دليل پايين بودن طول هرس، متوسط درصد درختان واجد هرس ه 56از 

  باشد. متر مي 3طول تنه بدون شاخه درختان لرگ حدود 

  

  شاخه دواني

و تعيين حاصلخيزي  بندي كيفي درختان عوامل درجه يكي از مهمترين بدون شك

هاي زنده و مرده) بر روي تنه درختان به خصوص  اني (شاخهدو رويشگاه، شدت شاخه

بدون  لرگ درصد درختان 9/15 كه دهد مي بررسيها نشان باشد. اول تنه ميدر ده متر 

  .درصد بقيه پر شاخه هستند 9/50درصد آنها كم شاخه و  2/33شاخه، 

  

  تاجخصوصيات 

 68درصد درختان لرگ تاج متقارن و  32حدود  با توجه به بررسيهاي بعمل آمده،

 تاج متوسط طول هاي موجود،طبق آماردر ضمن  درصد آنها تاج نامتقارن دارند.

متر  13و اين در حالي است كه متوسط طول تنه حدود بوده متر  9درختان لرگ حدود 

ه درصد درختان داراي تاج شكسته و بقي 4/1،  همچنين از نظر سالمت تاج .بوده است



504  مازندران »زاو« بررسي نياز رويشگاهي لرگ در جنگل تحقيقاتي

  اند. بودهتاج سالم آنها داراي 

  

  كيفيت ظاهري تنه

تنه با كيفيت داراي درصد  1/13 معادل ،1درجه درصد درختان داراي تنه با كيفيت  2/3

 درصد بقيه 1/46 معادل و 3كيفيت درجه  با تنهداراي  درصد 6/37معادل ، 2درجه 

درصد درختان  98 زبيش ا  ضمندر  باشند. يزمي) مي(ه 4با كيفيت درجه  داراي تنه

 امراض و ،درصد داراي آفات10كت زده وداراي تنه درصد  2/1واحد،  لرگ داراي تنه

  ند.ا پوسيدگي بوده

  

  پوست

افزايش سن  تدريج با در سنين اوليه و جواني خاكستري و به رنگ پوست درختان لرگ

اوليه  در سنين يابد. اي كم رنگ تغيير مي رنگ آن به خاكستري تيره تا قهوه درخت،

ورت عمودي روي پوست ص شيارهايي به فزايش سن ولي با ،بودهپوست درختان صاف 

سالگي به باال به تدريج روي پوست ظاهر  20شيارها از سنين حدود  .دآي مي بوجودتنه 

  د.شون مي

  

  گورچه

ها  معمول با افزايش سن، گورچهبه طور باشد كه  درخت لرگ يكي از درختان شمال مي

ها در لرگ از سنين  گيري گورچه شكلكه دهد  شوند. بررسيها نشان مي ميظاهر  در آن

. دشو بيشتر مي سن شود. تعداد و ارتفاع گورچه با افزايش يشروع م سالگي 35الي  30

در اصله  6تا  4تعداد آن بين و سانتيمتر  50تا 30متوسط ارتفاع گورچه در لرگ بين 

  است. متغير
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  بحث

حد جنگل نور بااليي براي لرگ يكي از درختان بومي جنگلهاي شمال بوده و 

ر رويشگاههاي آن در سرتا سر جنگلهاي خزري رويشگاهي گونه لرگ در مقايسه با ساي

متر از سطح  1330اين گونه تا ارتفاع  روددر جنگل تل كنار حوضه آبخيز واز است.

) حداكثر ارتفاع پراكنش لرگ را در حدود 1355در حالي كه ثابتي ( رود. دريا باال مي

  متر از سطح دريا ذكر نموده است. 1000

 45 قطري تا طبقه درصد تعداد درختان 80ز ا بيش بررسي هاي مورد عرصه در

. دشون ميديده  به ندرت در جنگل خيلي قطور لرگ درختانمشاهده شده و سانتيمتر 

قطورترين درخت مشاهده شده  سانتيمتر بوده است. 120حداكثر قطر مشاهده شده 

سانتيمتر قطر داشته است (سهرابي و  124لرگ در يك رويشگاه استثنايي در لرستان 

  ).1376فر،  مهدي

لرگ مبدأ ريشه  دهد كه عموم نهالهاي نشان مي» واز«لرگ در مطالعات زادآوري 

در مقايسه با نتايج مطالعات انجام  .شدبا مي نامطلوب جوش دارند و روند زادآوري آن

زاد دارند  % درختان لرگ اين توده منشأ شاخه58آباد استان، معادل  شده در شول

ودن تاج ب توان به بسته موفقيت زادآوري طبيعي مي داليل عدم از ).1381(سهرابي، 

  در عرصه اشاره كرد. دامو چراي نور  نبوداكافي پوشش و ن

آباد  ) در مطالعات خود به وضعيت خاك رويشگاه لرگ در شول1381سهرابي (

 تا 4/7بين  pHافزايد كه خاكهاي اين رويشگاه نيمه سنگين و با  لرستان اشاره نموده مي

  است. نتايج مطالعات وي با مطالعات حاضر در اين مقاله همخواني دارد. 6/7

 بررسيها نشان د.كن ميزان رويش قطري درختان لرگ با افزايش سن كاهش پيدا مي

 يست،سني مختلف يكسان ن طبقات ساليانه در رويش قطري متوسطكه دهد  يم
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درخت اتفاق افتاده و ساله اول زندگي  20طوري كه بيشترين رويش قطري در  به

قطري ساليانه در  متوسط رويش باشد. يمتر ميميل 13متوسط ساليانه آن دراين دوره 

  باشد. متر ميميلي 10طول دوره زندگي 

 يابد. بيشترين رويش ارتفاعي درختان لرگ نيز همانند قطر با افزايش سن كاهش مي

توسط ساليانه آن در اين بوده و م سال اول زندگي درخت 20به  رويش ارتفاعي مربوط

 سانتيمتر 65 زندگي درخت ساليانه در طول ارتفاعي باشد. رويش مي سانتيمتر 95دوره 

دو مورد كاهش رويش قطري و ارتفاعي با افزايش سن درخت، توسط  گردد. برآورد مي

  )، بر روي درختان افرا (پلت) گزارش شده است.1378ثافب طالبي (

الرشد و در رويشگاههاي مورد بررسي از حجم  يعهاي سر گونه جزو درخت لرگ

چوب آن در صنايع  مطلوبي برخوردارند، از طرف ديگر با توجه به اهيمت نسبتاً

تواند به تأمين  رويشگاهها و افزايش كمي و كيفي آن مي ءمدادسازي، حفظ و احيا

  گردد كمك زيادي نمايد. چوب مداد كه هم اكنون از خارج وارد مي

ها  گونه گيري رويش بعضي از اندازه تعيين سن وكه دهد  ود نشان ميتجارب موج

هاي تهيه شده با مته سال سنج، از دقت بسيار پاييني  لرگ و ممرز از طريق نمونهنظير 

گيري رويش و سن  جهت اندازه كه گردد باشد. از اين رو پيشنهاد مي برخوردار مي

ديسكت اقدام برداري  نمونهع درختان و فقط از طريق قط  ، هاي ياد شده و مشابه گونه

  گردد.

  
  گزاريسسپا

زرين كفش، مهندس كرمعلي ذبيحي، مهندس جمشيد مختاري،  ردكتر منوچه از آقايان

 مهندس محمدرضا اكبري، برادران مهندس رضا مهدوي، مهندس شيرزاد محمدنژاد،

 مشاوره، عمليات احمد مقصوديان، سيد ابراهيم آقازاده و كليه همكاراني كه در انجام

  گردد. مياند سپاسگزاري  داشته نگارندگانصحرايي و امور دفتري كمال همكاري را با 
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