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  هاي كمي و كيفي بررسي برخي ويژگي
  آباد فيروزكوه امين) Juniprus excelsa(توده ارس 

  

 4 و مصطفي خوشنويس3، هاشم حبشي2شعبان شتايي*، 1مريم رامين
  دانشكدهدانشيار 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، ، دانشكده علوم جنگلدارش آموخته كارشناسي دانش1

   دانشگاه علوم كشاورزي ،دانشكده علوم جنگلاستاديار 3 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، ،علوم جنگل
  ها و مراتع مربي پژوهشي مؤسسه تحقيقات جنگل4و منابع طبيعي گرگان، 

  26/10/89: تاريخ پذيرش ؛ 16/4/88: يافتتاريخ در
  

  1چكيده
به آباد فيروزكوه  هاي ارس، توده جنگلي ارس امين منظور بررسي وضعيت كمي و كيفي جنگل به

ه بندي استفاده گرديد، ب برداري از روش مونه  قبل از نمونهدر اين پژوهش. انتخاب شد هكتار 613وسعت 
 باال براي منطقه شناسي ي زمينا واحده و اصلي جغرافياييهاي ، جهت شيبطبقات هاي  نقشهين ترتيبا

، نقشه واحدهاي شكل زمين تهيه و با ها نقشه طبقات شيب و جهت با تلفيق .گرديد هيه تGISدر محيط 
شناسي برروي نقشه واحدهاي شكل زمين، نقشه واحدهاي همگن   زمينواحدهايگذاري نقشه  هم روي

در هر واحد   واحد براي آماربرداري انتخاب و42طور تصادفي در اين منطقه  ه سپس ب.دست آمد همنطقه ب
 نقطه از 20يد ميداني مشخص گرديد كه تنها  پس از بازد.طور تصادفي يك مركز خوشه تعيين گرديد هب

باشند، در نتيجه نقاط تصادفي داراي پوشش  مي پوشش اراي پوشش درختي بوده و بقيه بدوناين نقاط د
 متري از 50 اصلي و به فاصله هاي  نقطه ديگر در اطراف، در جهت4 و  مركز خوشه انتخابعنوان به

 آري 10 قطعه نمونه 5ها  از اين خوشه يك  و در هرنظر گرفته شد عنوان مركز پالت در مركز خوشه به
زاد بودن،  هزاد يا شاخ هاي ارتفاع درخت، قطر برابر سينه، دانه ، مشخصهقطعه نمونه در هر. پياده گرديد
مقادير اين .  گرديد و برداشتگيري  جهت شيب اندازه وسطح تاج پوشش، درصد شيبجنسيت، 
هاي  ها از نظر هر يك از مشخصه ماري بين خوشهآناليز تفاوت آ. ها در هر خوشه محاسبه گرديد مشخصه

                                                            
 shataee@yahoo.com :مسئول مكاتبه *
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رويشگاه مورد ، دهد  نشان ميعمل آمده ههاي ب بررسينتايج .  بررسي گرديدANOVAكمي و كيفي با 
سال نامنظم با چولگي به چپ  ساختار همبررسي از نظر پراكنش درختان در طبقات قطري داراي 

 گردد متر با كاهش محسوسي در تعداد درختان مواجه مي  سانتي30كه در طبقه قطري  ، ضمن اينباشد مي
توان علت را  برداشت، ميبا توجه به نزديكي رويشگاه به روستا و مناسب بودن اين طبقه قطري جهت كه 

هر قطعه نمونه  ميانگين، بيشينه و كمينه تعداد درخت مشاهد شده در. هاي انساني جستجو كرد در دخالت
ها براي متغير سطح تاج پوشش  اين آماره.  و صفر بوده است170، 5/31ترتيب برابر با  بر حسب هكتار به

ميانگين، حداكثر و حداقل ارتفاع درختان .  استبودهمترمربع  و صفر 2470، 750ترتيب  در هكتار به
متر بوده   سانتي62باالترين قطر برابر سينه مشاهد شده .  متر بوده است2 و 10، 9/4ترتيب برابر با  به

هاي  زاد بوده و در بين پايه رختان شاخهزاد در كل توده بيش از د از نظر كيفي، درصد درختان دانه. است
  .ها مشاهده گرديد ايه ماده بيش از ساير پايهنر، ماده و نرماده، پ

  
  آباد فيروزكوه ارس، مشخصات كمي و كيفي، واحدهاي همگن، امين : كليديهاي واژه

  
 مقدمه
رويه و غيراصولي از طبيعت باعث  برداري بي  دقيق منابع موجود و بهرهنشناخت گذشته نهاي دههدر 

بنابراين . امالً از بين رفته، يا در شرف نابودي قرار گيرندشد بسياري از ذخاير با ارزش منابع طبيعي يا ك
ن و نوع ها و آگاهي از وضعيت پوشش گياهي موجود بر روي سطح زمي مطالعه كمي و كيفي رستني

منظور  ريزي آتي به تواند ما را در تشخيص جهت حركت اين منابع و برنامه دهنده آن مي عناصر تشكيل
برگان   معدود سوزنيو جز)Juniperus excelsa (گونه ارس.  ياري كندها حفظ و نگهداري بهينه آن

از نظر پراكنش واقع  در. هاي طبيعي آن است بومي ايران بوده و مناطق وسيعي از كشور معرف رويشگاه
درختان ارس داراي مقاومت زياد در . هاي درختي دارا باشد شايد بعد از بنه رتبه دوم را در ميان گونه

زيستي و بسترهاي كامالً  ترين شرايط هاي آن در سخت ايهپ تر  بيشهاي محيطي بوده و مقابل تنش
اي فراهم است، موجوديت خود را به هر صورت ممكن، حتي  تر گونه اي كه امكان رويش براي كم صخره

به ) 2000(كروري و خوشنويس  ).2000 كروري و خوشنويس،(اند  رفولوژيكي حفظ كردهوبا تغييرات م
ه نواحي پراكنش ارس،  ايران پرداخته و در همهاي مختلف ارس در رويشگاهسي وضعيت موجود برر

 با توجه به شرايط هاي  در آن پژوهش.محيطي و مطالعات اكولوژيكي انجام دادند هاي زيست بررسي
هاي ارس  پايه.  شدبرداشتمحيطي در هر منطقه، يك تا چند پالت نيم هكتاري در هر ناحيه  زيست
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ها نيز مطالعه و  محيطي پالت صد شده و عوامل زيست در100ربرداري ها آما جود در اين پالتمو
هاي ارس  ها در هكتار مربوط به هر پالت رسم و شرايط موجود جنگل هاي طبقات قطري ارسستان منحني

آباد  سستان حاجيدهي به هر ناحيه، اردر انتها با توجه به امتياز. قرار گرفتهر ناحيه ارزيابي و مورد بحث 
  . امتياز در رديف آخر قرار گرفت23 ارسستان سمنان با كسب  امتياز در رده اول و60گرگان با كسب 

هاي  رس در دامنههاي ا  با بررسي وضعيت كمي و كيفي توده)2006(مقدم و همكاران  منيمؤ
هاي ارس  باشد و توده سال مي ي ساختار ناهمداغ خراسان دريافتند كه رويشگاه مورد بررسي دارا كپه
هاي ارس و   تنك بوده و تعداد در هكتار پايههاي ارس ايران يشگاه در مقايسه با ساير رويشگاهرو

.  شده استيافته تبديل  يك توده تخريبويشگاه بسيار كم است و توده بهدرصد تاج پوشش در اين ر
هاي  لوژيك اجتماعات ارس شيب نشان داد كه آشيان اكو)2003( شكري و همكاران هاي پژوهشنتايج 

  .باشد ريزه و آهك مي عمق با مواد آلي كم و داراي درصد باالي شن، سنگ هاي كم تند و خاك
هاي طبيعي البرز  شناختي گونه ارس در رويشگاه  به بررسي و مقايسه عوامل بوم)2008(راستين 

ناپذير عوامل نگر تأثير انكاررداخت كه نتايج اين پژوهش بيامركزي در منطقه چاشم استان سمنان پ
قرار و رويش گونه ترين شرايط براي است شيب و جهت در استقرار و رويش گونه ارس بوده و مناسب

هاي شمالي و خاكي با   درصد، جهت20-40 شيب  متر، طبقه2200-2600  ارتفاعيارس را در طبقه
  .بافت سبك و اسيديته قليايي تشخيص داده است

 رويشگاه واقع در شمال و 6در را  J. communis گونهوضعيت ) 1998(گوان و همكاران 
نسبت به حال، گسترش  در گذشته اين گونه نتايج نشان داد كه. بررسي نمودندلند تشرقي اسكا شمال
شرقي وجود  هاي شمال و شمال هاي اين گونه در مناطق وسيعي از رويشگاه تري داشته و زيرگونه كم

 چراي هاي انساني، ودن تعداد نهال، دخالت ناكافي ب،جوامععلل تهديد اين كه رسد  نظر مي به. نداشت
 را در يك J. occidentalisگسترش ) 2002(ناپ و سول  .بوده استسوزي  مفرط دام و آتش
 ساله مورد مطالعه قرار دادند و تغييرات 23 در طول يك پريود 1شده در مركز ارگنرويشگاه حفاظت 

 نقش بالقوه عواملي چون ها در اين پژوهش آن. شگاه را بررسي كردندپوشش گياهي اين روي
. زا و تغييرات اقليمي را در گسترش ارس مطالعه كردند سوزي، چراي مفرط دام، عوامل بيماري آتش

هاي انساني تأثير عميقي بر اكولوژي و  دهد كه عوامل بيولوژيك و دخالت مطالعات انجام شده نشان مي
به بررسي تأثير سه عامل توپوگرافي، جهت و ارتفاع ) 2006(جانسون و مايلر  .گسترش ارس دارد

  و سن  تراكم پژوهشها در اين  آن.  در آمريكا پرداختندJ. occidentalisروي ساختار و رشد گونه 
                                                            
1- Oregon 
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 نشان داد كه در يك دست آمده نتايج به. گيري نمودند  اندازه1ن و آيداهو رويشگاه ارس را در ارگ4
 اصله در هكتار 9/4 در شيب ثابت، با حركت از جهت شمال به جنوب تعداد درختان ع يكسان وارتفا

 اصله در 8/1 متر، تعداد 400همچنين در يك جهت، با افزايش ارتفاع در حدود . كاهش داشته است
يك  سال افزايش در زمان مورد نياز 5 متر افزايش در ارتفاع منجر به 100. است هكتار افزايش داشته

.  افزايش در تراكم درختان غالب در جهت يكسان بود درصد22توده براي رسيدن به زمان چيرگي و 
 نشان داد كه رشد اين گونه و تراكم درختان با ارتفاع و جهت شمالي افزايش پژوهشنتايج اين 

 در  راJ. excelsaساختار و الگوي تجديد حيات توده گونه ) 2006(و همكاران  ميليوس. يابد مي
براي آناليز ساختار و . شرقي يونان مورد بررسي قرار دادند  در شمال2بخش مركزي دره نستوس
 پايه و نهال از آن گونه قطع و 120 نمونه پالت گرفته و بيش از 40الگوهاي پراكنش آن توده 

و اي، ساختار سني  ساختار توده، آميختگي گونهكه نتايج اصلي بررسي نشان داد . آوري شد جمع
چون چراي دام، قطع غيرقانوني و  طور يقين با تأثير متقابل مداخالت بشري هم الگوهاي توسعه توده به

تأثير كيفيت سايت و  اين نتيجه خود تحت. گردد ها تعيين مي هاي ارس نابالغ به استقرار نهال كمك پايه
در شرايط كنوني،  كه  قيد گرديدهدر بخشي ديگر از اين پژوهش. هاست اكولوژي ارس و ديگر گونه

بر نقش  رسد عالوه نظر مي هب .شوند گونه يافت مي هاي پرستار همان هاي ارس در زير پايه  نهالتر بيش
  .كند ها بازي مي هاي هوموس زير درختان پرستار نقش مهمي را در استقرار و رشد نهال حفاظتي، اليه

ـ   در آن  ارسهـاي    سرتاسر ايران وجود دارند كه توده      مناطق زيادي در     از وبـوده   صـورت انبـوه      ه ب
آباد فيروزكوه در استان تهـران يكـي از ايـن منـاطق               منطقه امين  .باشند ميبرخوردار  تراكم نسبي خوبي    

هـدف اصـلي ايـن پـژوهش        . مطالعه انتخاب شده اسـت     عنوان منطقه مورد   ه ب پژوهشدر اين   كه   است
 .مطالعه است در منطقه موردرس هاي طبيعي ا ي تودهكمي و كيفهاي  بررسي برخي ويژگي

  
  ها مواد و روش

  شماليدر حوضه آبريز حبله رودآباد در منطقه فيروزكوه و  رويشگاه ارس امين:  مورد مطالعهرويشگاه
 تا دقيقه 33 درجه و 52 عرض شمالي و دقيقه 43 درجه و 35 تا دقيقه 41 درجه و 35  محدودهدر و

به جاده  داغ و از جنوب الرأس قره از شمال به خطداشته و طول شرقي قرار  دقيقه 35 درجه و 52
 .)1 شكل (شود آباد منتهي مي انحرافي دكل برق و از غرب به پالك كهنك و از شرق به روستاي امين

                                                            
1- Idaho 
2- Nestos 
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 گونه .باشد  هكتار مي613 در حدودبخشي از منطقه و   در اين پژوهشمساحت منطقه مطالعه شده
 ماده ديده -سه شكل پايه نر، پايه ماده و پايه نر باشد كه به هر يم J. excelsa غالب درختي در آن

اي  پوشش درختچه.  رويش دارد).Salix spp(هايي از جنس بيد  ها نيز گونه  در حاشيه آبراهه.شود مي
، ).Berberis sp(زرشك ، )Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach (شن يا پالخورشامل 

، پرند ).Ephedra spp(بز  ، ريش).Cotoneaster spp(، شيرخشت ).Rosa spp(رز يا ورد 
)Pteropyron aucheri Jaub.( ارجنگ ،)Amygdalus lycioides Spach(شرقي   ، بادام
)Amygdalus orientalis ( و سياه تنگرس شيرواني)Rhamnus pallasii Fisch (باشد مي.  
  

  
  . مورد مطالعههمراه منطقرود به ه  آبريز سراب حبلههموقعيت حوض -1شكل 

  
اين . گردد هاي جنوبي البرز مياني مي هاي ارس در استان تهران محدود به دامنه كلي رويشگاهطور به

ترين نقطه  هاي استان سمنان بوده كه از شرقي ها تقريباً در يك امتداد و در دنباله رويشگاه رويشگاه
در مسير جاده . است  متر به باال كشيده شده2000ترين نقطه آن از ارتفاع  استان تهران تا غربي

هاي ارس ظاهر  كم پايه ها و ارتفاعات اطراف، كم سرد بر دامنه فيروزكوه پس از گذشتن از هومند آب
شود و در  در ادامه مسير در جاده فيروزكوه به مرور بر تراكم ارس در ارتفاعات افزوده مي. شوند مي

در اين محل در ارتفاع . ترين رويشگاه ارس تشكيل شده است  عليجا مناسب3نزديكي تونل شماره 
كروري و (ترين تراكم ارس وجود دارد  آباد بيش  متري در شمال تونل ياد شده و مشرف به امين2680

منظور حفاظت از سوي اداره منابع طبيعي   سال است كه به10اين منطقه حدود ). 2000خوشنويس، 
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شده و گاه جنگلي شناخته ن عنوان ذخيره طور رسمي به ه اما تاكنون بهمحصور گرديدفيروزكوه شهرستان 
  . در دست بررسي استحال مطالعات طرح آن در اين
ترين ايستگاه  در بررسي وضعيت اقليمي اين منطقه سعي شد از آمار نزديك: اقليم منطقه مورد مطالعه

 كيلومتري شرق منطقه، در 20اقع در هواشناسي موجود در منطقه، يعني ايستگاه هواشناسي فيروزكوه و
دست آمده، متوسط  هبا توجه به اطالعات ب.  استفاده شود1378 تا 1365 ساله از سال 14دوره آماري 

بندان طوالني  علت كوهستاني بودن منطقه مدت سرما و يخ به. باشد متر مي  ميلي3/299بارندگي منطقه 
ترين ماه سال مردادماه با  همچنين گرم.  سرد استصورت برف در فصول تر بارش به باشد و بيش مي

ماه با متوسط درجه حرارت  گراد و سردترين ماه سال بهمن  درجه سانتي9/19متوسط درجه حرارت 
  .باشد گراد مي  درجه سانتي-9/3

سـو نتـايج بهتـر و         از يـك   هاي فيزيوگرافي  ي بر مبناي ويژگي   بندي واحدهاي اراض    تيپ :روش مطالعه 
بندي موجـب ايجـاد شـرايط        و از سوي ديگر اين شكل تيپ      ) 1993 نب، مك(دنبال دارد    ي به تر مناسب

توانـد بـا تلفيـق      واحدهاي همگن مـي  .)1983گريج،   (شود همگن در واحدهاي همگن شكل زمين مي      
 بـا اسـتفاده از منحنـي        پـژوهش در ايـن    . شناسي يـا خـاك صـورت گيـرد         هاي توپوگرافي و زمين    اليه

 براسـاس    نقـشه شـيب    .تهيـه گرديـد    GIS  در محيط  DEM(1( مدل رقومي زمين     ،متري 20هاي   ميزان
 نقـشه جهـات    و درصـد 60و بـيش از   درصـد  30-60،  درصد0-30 در سه طبقه شناسي اصول جنگل 

ود نقـشه   دليـل نبـ    بـه (شناسـي    زمين نقشه طبقات    .ندبا استفاده از مدل رقومي زمين توليد گرديد       اصلي  
شناسي تهيه شده از     با استفاده از نقشه زمين      طبقه 8 با   )شناسي استفاده گرديد   ينشناسي از نقشه زم    خاك

نقـشه طبقـات شـيب و       در مرحله بعد    .  شد هيه ت براي منطقه باال  سوي مديريت آبخيزداري استان تهران      
گـذاري نقـشه طبقـات       هـم  سپس بـا روي   .  با هم تلفيق و نقشه واحدهاي شكل زمين تهيه شد          ها جهت
  .گرديدروي نقشه واحدهاي شكل زمين، نقشه واحدهاي همگن منطقه تهيه  ي برشناس زمين
طور   بهواحدهاگرديد و در هر يك از اين   همگن شناسايي واحد42ين ترتيب در اين منطقه ه اب

عمل آمد  ه ببا بازديد ميداني كه از منطقه. نظر گرفته شد عنوان مركز خوشه در اي به تصادفي نقطه
باشند، در   پوشش ميقيه بدون نقطه از اين نقاط داراي پوشش درختي بوده و ب20ه تنها مشخص گرديد ك

، در  مركز نقطه ديگر در اطراف4عنوان مركز خوشه انتخاب و   به ارسنتيجه نقاط تصادفي داراي پوشش
شكل ( نظر گرفته شد  درقطعه نمونهعنوان مركز   به متري از مركز خوشه50 اصلي و به فاصله هاي جهت

 برداشت  قطعه نمونه100قطعه نمونه و در كل منطقه  5يك از واحدهاي همگن  به اين ترتيب در هر. )2
                                                            
1- Digital Elevation Model 
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درختان ارس  هاي كمي و كيفي مشخصهيك،   و در هر هكتاري بوده1/0ها  قطعه نمونه  مساحت،شد
 در دو جهت  پوشش تاجقطرزاد بودن، جنسيت و  زاد يا شاخه  ارتفاع درخت، قطر برابر سينه، دانهشامل
 الزم به .گرديد  و ثبتگيري اندازه جهت شيب ، همچنين درصد شيب وغربي -جنوبي و شرقي -شمالي
  .اند شدهمتر در اين پژوهش آماربرداري  نتي سا5 از ست درختان با قطر برابر سينه بيشذكر ا

 

 
  .آباد گاه ارس امين ه ذخيره در محدود برداشت شده نقشه موقعيت و چگونگي پراكنش قطعات نمونه-2 شكل

  
هاي تعداد در هكتار،  دست آمده از آماربرداري هر قطعه نمونه، مشخصه همبناي اطالعات ب بر

محاسبه گرديد و در هر قطعه نمونه و در هر خوشه  ...اد در طبقات قطري وپوشش، تعد درصد تاج
هاي  در ابتدا نرمال بودن توزيع داده. دانجام ش SPSSافزار  وسيله نرم ها به تجزيه و تحليل آماري داده

 بعد از اطمينان از مورد بررسي قرار گرفت و )K-S (نوفاسمير -كولموگروفوسيله آزمون   بهباال
با استفاده از  .استفاده شد) ANOVA(طرفه  ها از آزمون واريانس يك  براي دادهبرقرار بودن شرط باال

ها، رابطه بين قطر و ارتفاع براي بررسي وضعيت توده   آناطالعات قطر برابر سينه درختان و ارتفاع
ها اعم از كمي و  ه مشخصههاي برداشت شده، هم همچنين براي بررسي و مقايسه خوشه. دست آمد هب

  .گرديدرت جدول و نمودار بيان صو كيفي در هر خوشه محاسبه و به
  
  ايجتن

ـ   واحـد از واحـد  20پس از بازديد ميداني مشخص گرديد تنهـا     دسـت آمـده داراي    ههاي همگـن ب
  .باشد  مي1شرح جدول  باشند، كه اطالعات اين واحد به پوشش درختي ارس مي
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 .هاي واحدهاي همگن  ويژگي-1 جدول

  شناسي واحد زمين  جهت شيب  )درصد(شيب   شماره واحد همگن
 Jd  غربي  60-30  161

 Qt2  جنوبي  60بيش از   168
  Jd  جنوبي  60-30  191
  Js  يغرب  60-30  214
 Q  جنوبي  60-30  249

  Km  غربي  60-30  254
  Js  جنوبي  30-0  255
  Jd  غربي  60-30  276
  Jd  شرقي  60-30  277
  Jd  جنوبي  60-30  279
  Js  جنوبي  60-30  309
  Js  جنوبي  60-30  311
  Js  جنوبي  30-0  322
 Q  جنوبي  60-30  333

 Q  غربي  60-30  353
  Jd  شرقي  60-30  360
  Jd  غربي  30-0  364
  Jd  جنوبي  60-30  373
  Qt2  غربي  30-0  417
  Km  غربي  30-0  425

Jd : آهك و مارن(سازند دليچايي( ،Js : سازند شمشك)شيل، ماسه و مارن( ،Q : ،آبرفتQt2 :هاي آبرفتي جوان و  نهشته
Km :باشد تشكيالت آذرين كرتاسه مي.  

  
هنده د طبقات قطري نشاننمودار پراكنش درختان در : مودار پراكنش درختان در طبقات قطرين

سالي و  ، هم)...براساس گونه و رويشگاه و(هاي جنگلي، پيري يا جواني  تودهساختار وضعيت 
 درختان شپراكن 3 شكل. هاست هاي صورت گرفته در آن سالي واحدهاي مورد برداشت و دخالت ناهم
 درختان با قطر برابر سينه دنشمارن  با توجه.دهد نشان ميمنطقه  مختلف در طبقات قطري ميانه را در
دهنده ساختار   نشاندست آمده بهنمودار . توان مالك قرار داد متر، اين طبقه را نمي  سانتي5تر از  كم
  .سال نامنظم توده است كه داراي چولگي به چپ است هم
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  .نمودار پراكنش درختان در طبقات قطري مختلف -3 كلش
  

بين و رابطه  ترسيم )4شكل  ( رويشگاه منحني ارتفاع، موجودهاي دادهبا توجه به : منحني ارتفاع
  :دست آمد ه ب1صورت رابطه  به 2R=63/0 با ارتفاع درخت و قطر برابر سينه

  

)1                                (                                   Log (D) 1472926/1 + 5130498/1= H  
  

  .باشد  برابر سينه درخت ميقطر: Dارتفاع و : H كه در آن،
 

 
  

  .آباد منحني ارتفاع رويشگاه ارس امين -4 شكل
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كمي تعداد هاي  هاي توصيفي مشخصه آماره: هاي مختلف هاي كمي در خوشه مشخصهبررسي 
و سطح تاج پوشش  سطح تاجميانگين درخت، ميانگين قطر برابر سينه، ميانگين ارتفاع درخت، 

محاسبه ) 3جدول (و نيز در هكتار در بين قطعات نمونه ) 2 ولجد(پوشش تجمعي در هر خوشه 
  .گرديد

  
 .وضعيت كمي توده در واحدهاي همگن -2 جدول

  شماره 
  واحد همگن

  تعداد 
  درخت

  قطر برابر ميانگين 
  )متر سانتي(سينه 

  ارتفاعميانگين 
  )متر(درخت 

  سطح ميانگين 
  )مترمربع(تاج پوشش 

سطح تاج پوشش 
  )مترمربع( تجمعي

161 15 41/25  5/4  03/25  38/375  

168 3 45/18  73/4  78/21  35/65  

191 4 88/12  75/4  29/17  15/69  

214 18 94/18  51/4  82/21  69/392  

249 25 11/19  53/4  98/24  49/624  

254 6 58/19  68/4  63/20  76/123  

255 22 41/18  32/5  90/22  85/503  

276 11 13/19  85/3  33/27  59/300  

277 4 73/14  92/4  42/36  67/145  

279 13 45/21  73/4  24/28  13/367  

309 26 91/17  87/4  12/26  05/679  

311 11 78/17  54/4  73/16  08/184  

322 29 66/17  47/5  28/17  14/501  

333 7 30/26  01/6  64/49  46/347  

353 9 42/17  84/5  70/20  34/186  

360 19 41/18  68/4  06/24  20/457  

364 14 99/21  73/4  74/29  34/416  

373 14 01/19  34/6  17/30  38/422  

417 24 87/16  28/4  52/20  52/492  

425 41 40/17  12/5  82/20  64/853  
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 .توده كمي وضعيت -3 جدول

  تعداد درخت   
  در هكتار

قطر برابر سينه در هكتار 
  )متر سانتي(

  ارتفاع درخت 
  )متر(در هكتار 

  سطح تاج پوشش 
  )ترمربعم(در هكتار 

 08/750  9/4  27/17  5/31  ميانگين
 34/2470  10  62  170  بيشينه
  0  2  5  0  كمينه

  14/720  37/1  54/8  3/33  انحراف معيار
  

 مشخص 5كه در شكل طور همان :مختلف) خوشه(خت در واحدهاي همگن بررسي متغير ارتفاع در
، 30-60 با ويژگي درصد شيب 373ترين ميانگين ارتفاع درخت مربوط به خوشه شماره  است، بيش

ترين آن مربوط به خوشه  و كم) آهك و مارن(شناسي سازند دليچايي  جهت شيب جنوبي و واحد زمين
شناسي سازند دليچايي  ، جهت شيب غربي و واحد زمين30-60 با ويژگي درصد شيب 276شماره 

مقايسه ارتفاع درخت در سطوح ) 4جدول (نتايج جدول آناليز واريانس . باشد مي) آهك و مارن(
تر از  كوچك) =0001/0p-value(دهد مقدار احتمال  نشان مي) خوشه (مختلف شماره واحد زمين

ه آن معناست كه  اين ب.شود رد مي 05/0داري  سطح معني 1H در برابرH 0 است و فرض 05/0
داري   درصد، از نظر ويژگي ارتفاع درخت، داراي اختالف معني95مال هاي برداشت شده به احت خوشه

هاي شيب   داراي ميانگين ارتفاع حداكثر و حداقل در جهتهتفاوت دو خوش. باشند با يكديگر مي
ترين ميانگين ارتفاع و خوشه واقع در  بيش) 373(كه خوشه واقع شده در شيب جنوبي  طوري بوده، به

  .باشد نگين ارتفاع درخت را در كل رويشگاه مورد بررسي دارا ميترين ميا شيب غربي كم
  

  
  

  .مطالعه مورد همگن يواحدها در درخت ارتفاع نيانگيم نمودار -5شكل 
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 .همگن يواحدها در درخت ارتفاع انسيوار زيآنالنتايج  -4 جدول

  منبع درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات F مقدار داري سطح احتمال معني
 مدل  19  025/94  948/4  94/2 001/0

  خطا  295 128/496  681/1  
  كل  314  154/590   

  
 6 شكلكه در طور همان: مختلف) خوشه(نه در واحدهاي همگن بررسي متغير قطر برابر سي

ويژگي درصد  با 333ترين ميانگين قطر برابر سينه مربوط به خوشه شماره  مشخص است، بيش
ترين آن مربوط به خوشه  و كم آبرفتيشناسي  نوبي و واحد زمين، جهت شيب ج30- 60شيب 

شناسي سازند  ، جهت شيب جنوبي و واحد زمين30- 60ويژگي درصد شيب   با191شماره 
  نتايج مقايسه قطر برابر سينه در سطوح مختلف شماره  .باشد مي) آهك و مارن(دليچايي 

دهد مقدار احتمال  نشان مي )5جدول ( وسيله جدول آناليز واريانس هب) خوشه(واحد زمين 
)258/0p-value= (0  است و فرض05/0تر از  بزرگH 1 در برابرH  رد  05/0سطح معني داري

از نظر ويژگي قطر برابر سينه  درصد 95دار با احتمال  ود اختالف معني كه مفهوم آن نب.شود نمي
  .باشد هاي مورد بررسي مي در خوشه

  

 
  

 .مطالعه مورد همگن يواحدها در نهيس برابر قطر نيانگيم نمودار -6شكل 
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 .همگن يواحدها در نهيس برابر قطر انسيوار زيآنال نتايج -5 جدول

  منبع درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات F مقدار داري سطح احتمال معني
 مدل  19  894/1758  573/92  20/1  258/0

  خطا  295  193/22810  322/77  
  كل  314  087/24569   

  
 7 كه در شكلطور همان: مختلف) خوشه(شش در واحدهاي همگن ررسي متغير سطح تاج پوب

 با ويژگي درصد شيب 333ترين ميانگين سطح تاج پوشش مربوط به خوشه شماره  مشخص است، بيش
با  311ترين آن مربوط به خوشه شماره   و كمشناسي آبرفتي ، جهت شيب جنوبي و واحد زمين60-30
شيل، ماسه و (شناسي سازند شمشك  ، جهت شيب جنوبي و واحد زمين30-60ژگي درصد شيب وي

وسيله  هب) خوشه(پوشش در سطوح مختلف شماره واحد زمين   نتايج مقايسه سطح تاج.باشد مي) مارن
 05/0تر از  كوچك) =0009/0p-value(دهد مقدار احتمال   نشان مي)6جدول ( جدول آناليز واريانس

هاي برداشت  ين معني كه خوشهه ا، بشود  رد مي05/0داري  در سطح معني 1Hدر برابر  0Hفرض است و 
. باشند داري با يكديگر مي پوشش، داراي اختالف معني ، از نظر ويژگي سطح تاج درصد95شده به احتمال 

شناسي بوده،  انگين سطح تاج پوشش درختان، در واحد زمين ميتفاوت دو خوشه با حداقل و حداكثر
پوشش و خوشه زترين ميانگين سطح تاج شناسي آبرفتي بيش  واقع در واحد زمين333كه خوشه  طوري به

  .باشد پوشش درختان را دارا مي شناسي شمشك حداقل ميانگين سطح تاج  واقع در واحد زمين311
  

  
  

  .مطالعه مورد همگن يواحدها در پوشش جتا سطح نيانگيم نمودار -7شكل 
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  .مطالعه مورد همگن يواحدها در پوشش تاج سطح نيانگيم انسيوار زيآنال نتايج -6 جدول
  منبع درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات F مقدار داري سطح احتمال معني

 مدل  19  205/9783  905/514  44/2  0009/0

  خطا  295  702/62295  171/211  
  كل  314  907/72078   

  
كه در هر واحد  با توجه به اين: مختلف) خوشه(خت در واحدهاي همگن بررسي تعداد اصله در

 هكتاري برداشت شده و مساحت برداشت شده در همه واحدهاي 1/0 پالت 5همگن يك خوشه با 
كتار از تعداد جاي تعداد در ه توان براي مقايسه واحدهاي همگن به ميبنابراين  .همگن يكسان است
 425ترين تعداد درخت در خوشه شماره  ، بيشدهد نشان مي 8طوركه شكل   همان.كل نيز استفاده نمود

شناسي  ، جهت شيب غربي و واحد زمين0-30 اصله در هكتار هر خوشه و ويژگي درصد شيب 82با 
و ويژگي شيب بيش  اصله در هكتار 6 با 168ترين آن در خوشه شماره  تشكيالت آذرين كرتاسه و كم

  .باشد هاي آبرفتي جوان مي شناسي نهشته  درصد، جهت شيب جنوبي و واحد زمين60از 
  

  
  

  .مطالعه مورد همگن يواحدها در درخت تعداد نمودار -8شكل 
  

كه در طور همان: مختلف) خوشه(بررسي متغير سطح تاج پوشش تجمعي در واحدهاي همگن 
شش تجمعي همانند نمودار تعداد درخت، در خوشه شماره ترين تاج پو  مشخص است، بيش9شكل 

  .باشد  مي168ترين آن در خوشه شماره   و كم425
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 .مطالعه مورد همگن يواحدها در يتجمع پوشش تاج سطح نمودار -9شكل 

  
تركيب چون  پارامترهاي كيفي پوشش هم: هاي مختلف پوشش در خوشهمترهاي كيفي ابررسي پار

  . محاسبه گرديد)7جدول (زاد بودن درختان در هر خوشه  زاد يا شاخه جنسيت و درصد دانه
 طوركه در شكل  همان:مختلف) خوشه(زاد بودن در واحدهاي همگن  زاد يا دانه بررسي متغير شاخه

 با ويژگي درصد 279زاد مربوط به خوشه شماره  ترين درصد درختان دانه مشخص است، بيش 10
ترين  و بيش) آهك و مارن(شناسي سازند دليچايي  واحد زمين، جهت شيب جنوبي و 30-60شيب 

، جهت شيب 30-60  با ويژگي درصد شيب277زاد مربوط به خوشه شماره  درصد درختان شاخه
  .باشد مي) آهك و مارن(شناسي سازند دليچايي  شرقي و واحد زمين

  

 
  

  .مطالعه دمور همگن يواحدها در زاد بودن درصد شاخه يا دانه نمودار -10 شكل
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 .هاي كيفي توده گيتركيب ويژ جدول -7 جدول

  )درصد(شاخه زاد   )درصد(دانه زاد   شماره خوشه  جنسيت
  )درصد( ماده -نر  )درصد(ماده   )درصد(نر 

249  33/53 66/46  22/22  78/67  10  
191  66/66 34/33  66/66  34/33  0  
276  92/34 08/65  49/63  51/36  0  
279  33/83 67/16  11/61  78/27  11/11  
309  09/60 91/39  45/36  73/61  82/1  
168  67/66 33/33  66/66  34/33  0  
322  65/48 35/51  64/39  89/58  47/1  
255  29/55 71/44  67/47  33/47  5  
277  66/16 34/83  50  50  0  
417  67/76 33/23  20  75  5  
364  08/77 92/22  96/23  92/72  12/3  
161  53/59 47/40  16/29  84/70  0  
254  78/77 22/22  50  50  0  
214  60 40  67/36  33/63  0  
311  25/31 75/68  75/43  75/43  5/12  
425  36/50 64/49  01/39  45/55  54/5  
373  08/65 92/34  05/59  43/31  52/9  
333  56/55 44/44  46  27  27  
353  45 55  5/52  5/47  0  
360  83/50 17/49  61/43  39/56  0  

  8/4  29/53  91/41  41/42 59/57  كل توده
  

 11شكل   و7جدول كه در طور همان :مختلف) خوشه( در واحدهاي همگن جنسيتبررسي متغير 
كه  طوري باشد، به ماده مي -جنسيت درختان ارس در اين منطقه به سه شكل نر، ماده و نرمشخص است، 

 مربوط به رختان مادهترين درصد د ، بيش191 و 168 مربوط به خوشه شماره درصد درختان نرترين  بيش
هاي  شناسي نهشته  و واحد زمين، جهت شيب غربي0-30با ويژگي درصد شيب  417خوشه شماره 
ويژگي درصد شيب  با 333 ماده مربوط به خوشه شماره -ترين درصد درختان نر و بيشآبرفتي جوان 

  .باشد ميشناسي آبرفتي  ، جهت شيب جنوبي و واحد زمين60-30
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  .مطالعه مورد همگن يواحدها در بودن زاد دانه اي شاخه درصد ارنمود -11 شكل
  

  گيري نتيجهبحث و 
 پراكنش درختان در طبقات قطري مختلف و منحني خصوص هاي انجام شده در با توجه به بررسي

 در  پارامترهاي كمي پوشش در سطوح مختلف شماره واحد زمينارتفاع، همچنين چگونگي توزيع
 ، پراكنش درختان در طبقات قطري رويشگاه مورد بررسياز نظر ،نتايج نشان دادآباد  رويشگاه ارس امين

نظر تر منحني مورد بررسي دقيق. باشد مي سال نامنظم با چولگي به چپ همداراي ساختار اين رويشگاه 
توان  ينم درختان دليل نشماردن كه به) متر  سانتي5طبقه قطري ( طبقه اول جز به آن است گرنابي) 1شكل (

 بيانگر  وكامالً گويا )متري  سانتي10 طبقه قطري(مورد طبقه قطري دوم  قضاوت كرد، دربر روي آن 
همچنين در طبقه . باشد  مي اخيرهاي  سالنظر در استقرار آن در رويشگاه موردكاهش زادآوري يا نبود

جه به نزديكي رويشگاه  كه با توشود مشاهده ميمتر كاهش محسوسي در تعداد درختان   سانتي30 قطري
در هاي انساني  توان علت را در دخالت ميبه روستا و مناسب بودن اين طبقه قطري جهت برداشت، 

  .جستجو كرد تامين مواد ساختماني و سوختي از درختان قطور ارس منظور بهساليان دور 
ارتفاع درخت  ،ينهدهد با افزايش قطر برابر س بررسي منحني ارتفاع در رويشگاه موردنظر نشان مي

در سنين باالتر روند افزايش ارتفاع در مقابل قطر برابر سينه كم شده و در نهايت به . يابد افزايش مي
رسيد كه ديگر با افزايش قطر شاهد افزايش ارتفاع درخت نباشيم كه اين مورد در اين خواهد اي  نقطه

دست  هرابطه لگاريتمي ب. شود  ديده نميرويشگاه با توجه به كم بودن تعداد مشاهدات در سنين باال
  .باشد  ميگر نتايج باالنابيآمده از آماربرداري رويشگاه مورد بررسي نيز 
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هاي صورت گرفته در  ها و دخالت كننده ميزان تراكم و انبوهي توده مشخصه تعداد در هكتار بيان
تواند بر روي تنوع، تركيب  طقه مياساساً شرايط اقليمي و ادافيكي حاكم بر يك من. باشد ها مي رويشگاه

هاي انجام شده  با توجه به بررسي). 1996اسوالد و همكاران،  (ها تأثيرگذار باشد ها و انبوهي توده گونه
متوسط تعداد درخت در  نشان داد كهآباد نتايج  در مورد وضعيت كمي و كيفي رويشگاه ارس امين

دست آمده از پژوهش  كه در مقايسه با نتايج به باشد  مي اصله170ترين تعداد   و بيش5/31هكتار برابر 
 اصله در هكتار 611 اصله درخت در هكتار و حداكثر 73با متوسط ) 2006(مقدم و همكاران  مؤمني

داغ خراسان  تري نسبت به رويشگاه ارس كپه آباد از تراكم كم توان گفت رويشگاه ارس امين مي
 62شينه آن در توده  و بيمتر  سانتي27/17ه در كل توده  سينمتوسط قطر برابر. باشد برخوردار مي

 متر 10توده برابر  متر و بيشينه آن در 9/4متوسط ارتفاع درخت در كل توده برابر . باشد  ميمتر سانتي
زاد  هبيش از درختان شاخ)  درصد59/57(زاد در كل توده  همچنين درصد درختان دانه .گيري شد هانداز

 بيش از ساير  درصد29/53ماده، پايه ماده با  -هاي نر، ماده و نر وده و در بين پايهب)  درصد41/42(
  .ها مشاهده گرديد پايه

 پالت در 14حدود ) 2000( كروري و خوشنويس توسطدر پژوهش صورت گرفته 
صورت انتخابي برداشت شدند كه يكي از   هكتار به5/0هاي مختلف ايران با مساحت  رويشگاه
بوده كه در مقايسه با ) گردنه سيدآباد(آباد فيروزكوه  ي مورد بررسي، رويشگاه ارس امينها رويشگاه

 اين دست آمده از ه نتايج بكتار در مقام ششم قرار دارد، وليها از نظر تعداد پايه در ه ديگر رويشگاه
كه طور اين تفاوت بديهي است زيرا همان. متفاوت استشده در باال ذكر پژوهش با نتايج پژوهش 

صورت انتخابي برداشت شده   هكتاري به5/0تنها يك پالت ياد شده در باال ذكر شد، در پژوهش 
هاي ايران در پژوهش  دست آمده از اين پژوهش با آمار ديگر رويشگاه ه مقايسه آمار ب بنابراين،بود
  .باشد برده صحيح نمي نام

منطقه اند در  به آن اشاره نمودهدر پژوهش خود نيز ) 2000(كه كروري و خوشنويس طور همان
قه شاهد آباد فيروزكوه با وجود باال بودن ميزان بارآوري درختان، زادآوري خوبي را در منط امين

توان از نزديكي به روستا و چراي شديد دام   در تخريب صورت گرفته مينيستيم كه از عوامل مؤثر
  .نام برد
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Abstract1 
In order to investigate on qualitative and quantities characteristics of Juniper stands, a 613 

ha case study area was chosen in the Aminabad of Firouzkoh. In this study, the stratified 
sampling method was used and the study area was stratified to homogenous regions based on 
slope, aspect and geological unites in GIS environment. By combining the slope and aspect 
maps, we made the landform unit map. Landform unit map and geology map were then overlaid 
to produce the homogenous unit map. Then 42 units randomly selected for forest inventory and 
in each unit randomly one point specified as centre of cluster. After visiting the study area, the 
Juniper coverage were observed only in 20 clusters and others clusters were bare and without 
Juniper coverage. In conclusion, in the 20 clusters containing the Juniper trees, center and other 
4 points around them in main geographical aspect in distance about 50 meters from centre of 
cluster have considered as plot with 1000 m2 area. In each plot, tree height, diameter at breast 
height, coppice or seeding crop, sexuality, crown canopy area, slope percentage and 
geographical aspect were measured and computed for each cluster in terms of hectare. Relation 
analysis by ANOVA test was used for differentiation test between clusters based on qualitative 
and quantities characteristics of Juniper stands. The results shown that in the study area the 
juniper stands are as irregular even aged stands with the left skew ness in point of distribution of 
trees in diameter class. Results showed an intense decreasing in 30 cm diameter class 
regenerations due to human activities and close to road and village of Aminabad. In addition, 
result of canopy cover density in the study area showed that the Juniper stand of Aminabad is 
thinner in comparison with other studied Juniper stands. The mean, maximum and minimum of 
tree density in each plot was 31.5, 170 and 0 in hectare respectively. The mean, maximum and 
minimum tree height in the study area was computed 4.9, 10 and 2 meter, respectively. The 
maximum measured DBH of juniper trees was 62 centimeters. Also the mean, maximum and 
minimum canopy cover of study were 750, 2470 and 0 m2, respectively. According to 
qualification, the percent of seeding crop trees in the whole stand is more than coppice trees and 
between male, female and ambisexual, we can see females are more than the other kinds. 
 
Keywords: Juniper, Qualitative and quantitative status, Homogenous units, Aminabad of 
Firouzkoh 
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