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  چکیده

کاري با  سبب شده که جنگل در نتیجه عوامل مختلف هاي طبیعی کاهش سطح جنگل :سابقه و هدف
ارزیابی بنابراین  .اي برخوردار شود هدف توسعه سطح جنگل و تولید چوب از اهمیت ویژه

با کیفیت و کمیت بهتر در  ايه يکار جنگلنقش مهمی در ایجاد  تواند میگرفته انجام  ايه کاري جنگل
 کاج بروسیاو  زربین هاي گونهکمی و کیفی  هاي ویژگیاین مطالعه بررسی  هدف از. ایفا نمایدآینده 
  .باشد میشده در شهرستان رامیان  کاري جنگل

دو  آباد رامیان طرح جنگلداري نعیم ردشی و بازدید از منطقهبا جنگل گاین منظور  به :ها روشمواد و 
 قطعه نمونه 4 ها تودهدر داخل هر یک از کاري زربین و کاج بروسیا انتخاب شد. سپس  توده جنگل

هر یک از ها و مقایسات آماري  جهت سهولت در برداشت داده .) مشخص شد100×100( یک هکتاري
قطعه نمونه مورد  16 ها تودهو در نهایت در هر یک از  قسیمري تمت 2500 هاي نمونهها به قطعه  آن

تا دقت  گونه، قطر برابرسینهنوع  :درختان شامل کمی و کیفی هاي مشخصه قرار گرفت. آماربرداري
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 و، شادابی تاج، تقارن تاجی، وضعیت ، قطر تاجمتر دقت تا ، ارتفاع تنهتا دقت متر ارتفاع کل ،متر سانتی
 ومستقل  tآزمون دو توده از کمی درختان  هاي مشخصه مقایسهشد. جهت  و ثبتگیري  هفرم تنه انداز

  استفاده شد. اسمیرنوف -کولموگروف کآزمون ناپارامتری از کیفی يها مشخصه مقایسهجهت 
تک پایه  مساحت تاج و ، ارتفاع کل، ارتفاع تنهینهبرابرسکه میانگین قطر نشان داد  تحقیقنتایج  :ها یافته

نسبت به گونه  مترمربع 30/16و  متر 45/4متر،  5/12، متر یسانت 50/25ترتیب با مقادیر  ج بروسیا بهکا
. است مقادیر بیشتري داراي مترمربع، 70/9 متر، 75/3 متر، 70/9 متر، سانتی 15 مقادیر با ترتیب بهزربین 

و ضریب  هکتاردر حجم ، ، سطح مقطعدرصد تاج پوششکتار، تعداد در هبه لحاظ در مقابل 
سال  27پس از همچنین نتایج مشخص کرد که . باشد یم بیشترین میزان را داراگونه زربین قدکشیدگی 
باشد. بررسی  می 5/59کاج بروسیا درصد بیشتر از  5/74با  زربین یمان زندهمیزان از کاشت 

بین دو گونه نشان  داري را هاي کیفی شادابی، تقارن و وضعیت تاج درختان نیز اختالف معنی مشخصه
   داد.

هاي مورد  توان گفت که کاج بروسیا با توجه به مقادیر بیشتر مشخصه طور کلی می هب :گیري یجهنت
  گونهو حجم در هکتار تعداد مانی،  وده است. هر چند میزان زندهتر از گونه بومی زربین ب موفقبررسی 

کاج بروسیا در مقایسه  يکار جنگلتوده گفت که  توان بنابراین می باشد زربین بیشتر از کاج بروسیا می
با  گفت توان یمدر نهایت . یا باشد یمبرخوردار  يتر مناسبزربین از وضعیت  يکار جنگلبا توده 

  .شود یمآتی در این منطقه پیشنهاد  يکار جنگلگونه براي  توجه به موفقیت نسبی کاج بروسیا، این
  

  ، شهرستان رامیان کمی و کیفی هاي یژگیو کاري، جنگل کاج بروسیا، زربین، کلیدي: هاي هواژ
  

 مقدمه
 چشمگیرسو و کاهش   از یک ها آنهاي  افزایش روزافزون جمعیت و متعاقب آن ازدیاد نیاز  

سازد.  خوبی روشن می را به ها کاري جایگاه جنگل نقش واز سوي دیگر،  هاي دنیا جنگلمساحت 
هوا، افزایش نزوالت آسمانی، جلوگیري از فرسایش،  و دیل آبمنظور تع کاري به امروزه اهمیت جنگل

گاهاي جنگلی، بر کسی پوشیده نیست و در چنین  ایجاد محصوالت چوبی صنعتی و نیز مسئله تفرج
کاري  هاي جدید اقدام به جنگل هاي موجود و وارد کردن گونه توان با حفظ گونه شرایطی است که می

شود.  کاري تأمین می درصد از چوب موردنیاز جهان از منابع جنگل 35). در حال حاضر حدود 1( کرد
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ها  کاري رود که در آینده جنگل هاي جهان است. انتظار می درصد از کل مساحت جنگل 3که در حدود 
  ).7( باشند 2040درصد از تقاضاي جهان براي چوب تا سال  46پاسخگوي 

بوده میلیون هکتار  13زدایی ساالنه دنیا  جنگلنرخ  2000-2010طبق برآورد فائو در بازه زمانی   
. در این در این مدت انجام شده استکاري انجام  میلیون هکتار جنگل 3/7آنکه ساالنه فقط   ، حالاست

اند، یعنی با افزایش  هایشان شده یافته تقریباً موفق به مهار سرعت تخریب جنگل  میان کشورهاي توسعه
). 23( اند هایشان شده ر مناطق تخریب یافته موفق به افزایش سطح جنگلکاري سالیانه د عملیات جنگل

هاي علمی و صنعتی با شتاب  توسعه، علیرغم پیشرفت  حال هاي کشورهاي در اما بسیاري از جنگل
کاري براي افزایش  ). در این کشورها تأکید بیشتري بر جنگل11( به تخریب هستند بسیار زیادي رو

توان  ها را می ). عامل اصلی تخریب جنگل28( گردد حفظ تعادل اکولوژیک می قابلیت تولید چوب و
رویه از منابع که خود معلول رشد شتابان  برداري بی ها، بهره ها و تغییر کاربري آن در تبدیل این عرصه

هاي  هاي آن و نیاز به منابع تولیدي و درآمدزا در طی دهه جمعیت و افزایش نیاز به چوب و فراورده
ویژه در  الرشد به هاي سازگار مرغوب و سریع کاري با گونه اخیر جستجو کرد. بنابراین جنگل

هاي جنگلی  منظور احیاي این مناطق و تأمین نیاز فزاینده به فراورده هاي تخریب یافته جنگلی به عرصه
فی از قبیل هاي مختلف و توجه به اهدا با بررسی و انجام آزمایش). 12( بسیار ارزشمند خواهد بود

توان نسبت به  طور مجزا یا توام می و ایجاد فضاي سبز بههوا  و تامین چوب، حفظ خاك، تعدیل آب
علت قرار گرفتن ایران در کمربند اقلیمی خشک، بررسی  ). به8(نظر اقدام نمود  انتخاب گونه مورد

هاي  گونه ).11( زامی استبرگان در توده امري ال یسوزنیژه و بهیاز ن کمهاي صنعتی و  سازگاري گونه
برداري  دهی زیاد، نرمش اکولوژیکی، دوره بهره دلیل سرعت رشد و محصول برگ از دیرباز به سوزنی

بازده و ایجاد فضاي سبز  هاي شنی و اراضی کم کاري بر روي تپه کوتاه، امکان اجراي عملیات جنگل
ها از گروه  ترین گونه یکی از معروف )(Pinus brutia Ten ). کاج بروسیا5( اند موردتوجه قرار گرفته

هاي آهکی  گونه در خاك ). این29( اي است که در جنوب و شرق اروپا پراکنده است هاي مدیترانه کاج
آهنگ استفاده  عنوان گونه پیش مجموع براي اراضی فقیر از آن به کند و در عمق رشد می فقیر و کم

نظر  برگ مهم از رقی مدیترانه، کاج بروسیا گونه سوزنی). در ترکیه و دیگر کشورهاي ش26( کنند می
کاغذ  وساز، نجاري، صنعت چوب و اقتصادي است. چوب آن براي بسیاري از اهداف مانند: ساخت

) نیز دیگر Cupressus sempervirens var. horizontalis( ). زربین27( شود استفاده می
اي قوي و عمیق است، خشکی و  ستم ریشهبرگ بومی در شمال کشور است، که داراي سی سوزنی
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هاي  ). و تواناي رشد در محیط18( کند توجهی تحمل می برودت سرماي زمستان را به شکل قابل
کاري از چنان  واقع امروزه جنگل ). در10هاي آهکی، خشک و فقیر را دارد ( نامطلوب مانند خاك

 توان معیاري براي ارزیابی ر کشوري را میهاي ساالنه ه کاري جایگاهی برخوردار شده که میزان جنگل
کاري از اصول  ). آگاهی از مشخصات کمی و کیفی جنگل21( توسعه یافتگی آن کشور تلقی نمود

ها، انتخاب  جمله اصالح وضعیت توده شناسی از هاي جنگل مدیریت جنگل است. بسیاري از گزینه
ازگاري گونه، حاصلخیزي رویشگاه، نرخ کاري، تعیین میزان س گونه، ارزیابی میزان موفقیت جنگل

هاي انجام  کاري دهد. بنابراین ارزیابی جنگل مانی را تحت تأثیر قرار می رویش توده و درصد زنده
 ). از16هاي با کمیت و کیفیت بهتر در آینده ایفا کند ( کاري تواند نقش مهمی در ایجاد جنگل گرفته می

ي  ها یک بوم نظام جدید و نسبتاً پایدار است، لذا انتخاب گونهکاري دستیابی به  که هدف از جنگل آنجا
جنگلکاري دو در مورد  ).17( اي دارد مانی و رشد مطلوب اهمیت ویژه مناسب، سازگار با توان زنده

  توان به موارد زیر اشاره کرد. انجام شده است که می متعدديگونه زربین و بروسیا، تحقیقاتی 
 Pinus halepensis, Pinus( برگ در بررسی عملکرد سه گونه سوزنی )1986فیشر و همکاران (  

brutia Ten, Pinus elderica(  ارتفاع،  نشان دادند کهدر جنوب نیومکزیکو بعد از پنج فصل رشد
برابر بیشتر نسبت به دو گونه دیگر  2/5، 6/1ترتیب   به Pinus eldericaقطر در ارتفاع سینه و حجم 

تا حد زیادي به  Pinus halepensisمانی  مانی خوب را نشان داد و زنده زنده است. و کاج بروسیا
 ارتفاع بین رابطه بررسی در) 2004( همکاران و رودنیکی ).9دلیل آسیب زمستانی متفاوت است (

 که رسیدند نتیجه این به کانادا در کاج توده یک در پوشش تاج با تراکم و ضریب قد کشیدگی درخت،
 بسیاري در و. دارد مثبت همبستگی تراکم با تاج بودن بسته میزان ارتفاع، متر 12 از کمتر هاي توده در
 دارد منفی همبستگی ضریب قد کشیدگی با تاج بودن بسته میزان ارتفاع، متر 15 از بیشتر هاي توده از
کی در هاي درختی مقاوم به خش استقرار گونه  منظور مقایسه ) به2005رضایی و همکاران (). 25(

برگ شامل: کاج بروسیا،  برگ و پهن درختی سوزنی  گونه 7خشک جنگلی مازندران  هاي نیمه رویشگاه
اي، اقاقیا، سرو چهارپر، داغداغان، آیالن و زربین را مورد آزمایش قرار دادند. و به این نتیجه  نقره سرو

سرو   ج بروسیا امیدبخش، گونهکا  اي موفق، گونه هاي زربین، داغداغان و سرو نقره رسیدند که گونه
 ها بودند ترین گونه آیالن و اقاقیا در این مرحله ضعیف  چهارپر در مرحله بینابین قرار دارد و گونه

کاري منطقه  ) به بررسی رویش و تولید چوب گونه زربین در جنگل2009احمدي و فالح (). 24(
درصد بوده است و توده  72/58مانی  ندهدرصد زکردکوي پرداختند، نتایج این مطالعه نشان داد که 
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کاري شده در داخل و خارج از کشور از وضعیت  هاي دیگر جنگل موردمطالعه در مقایسه با توده
در ارزیابی کمی و کیفی از ) 2013یوسفی و همکاران (. )2باشد ( تري برخوردار می مناسب

هاي شمال  گنجشک، براي جنگل ت و زبانهاي جنگلی چهار گونه کاج بروسیا، تبریزي، افرا پل نهالستان
هاي کمی و کیفی بهتري را دارند و مناسب براي  که دو گونه تبریزي و بروسیا ویژگیاند  آورده ایران

هاي  کاري ) در ارزیابی جنگل2014ور و همکاران ( پیله. )33هاي شمال هستند ( کاري در جنگل جنگل
اي داراي  این نتیجه رسیدند که کاج بروسیا و سرو نقره آباد به کوه خرم ساله پارك جنگلی مخمل 18

هاي زیتون و بادامک کمترین میزان رویش قطري و  ارتفاعی بوده، و گونه بیشترین رویش قطري و
کاري در  ها براي جنگل ترین گونه اي موفق نقره اساس نتایج، کاج بروسیا و سرو اند. بر ارتفاعی را داشته
کیفی  ) در بررسی صفات کمی و2015خسروي و همکاران (در تحقیقی دیگر ). 23( این منطقه هستند

اي  نقره هاي کاج بروسیا و سرو این نتیجه رسیدند که گونه آباد به درختان پارك جنگلی شوراب خرم
سینه بیشتري  هاي دیگر داراي میانگین قطر برابرسینه، ارتفاع کل و سطح مقطع برابر نسبت به گونه

اي بیشترین و گونه اقاقیا کمترین میزان شادابی را به خود  شادابی، گونه سرو نقره نظر هستند. از
 شوند کاري آتی پارك پیشنهاد می اي براي جنگل اختصاص داده است. و گونه کاج بروسیا و سرو نقره

 رشد هاي مشخصه و کشیدگی قد ضریب بین  رابطه بررسی در )2015( همکاران و اباد اُي ).16(
 قد ضریب که رسیدند نتیجه این به نیجریه در Omo جنگلی گاه ذخیره در Pinus caribeae درخت

 درخت، کل ارتفاع با و دارد منفی همبستگی تاج هاي ویژگی تمام و سن برابرسینه، قطر با کشیدگی
   ).22( دارد مثبت همبستگی ساقه کیفیت و تجاري ارتفاع

(تعداد در هکتار، قطر  ز خصوصیات کمیهدف بررسی و تعیین برخی ا باحاضر پژوهش   
 برابرسینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، مساحت تاج، ضریب قدکشیدگی، سطح مقطع و حجم) و کیفی

کاري شده زربین  هاي جنگل مانی، کیفیت تنه، فرم تنه، وضعیت تاج و شادابی تاج) عرصه (درصد زنده
هاي زربین و  آگاهی از میزان موفقیت گونهکه شد. بروسیا در منطقه رامیان استان گلستان انجام کاج و 

هاي آینده با  کاري نقش مهمی در افزایش موفقیت جنگل تواند می بررسی، بروسیا در منطقه مورد
  داشته باشد. ها در مناطق مشابه  گونه استفاده از این

  
  ها مواد و روش

آباد رامیان است که در حوزه اداره  ي نعیمکار طرح جنگل 72منطقه مورد مطالعه، قطعه  منطقه مورد مطالعه:
 89  در حوضههاي آبخیز  بندي حوضه و در تقسیمکل منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلستان واقع شده 
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(فاصله کاشت  هاي زربین هبا گون 1368که در سال  هکتار است 83داراي مساحت  قطعهاین  .قرار دارد
از کیفیت خوبی در حال حاضر کاري شده و  جنگل متر) 3×3(فاصله کاشت  بروسیاکاج و  متر) 2×2

صورت  بهو ممرز  بلندمازوهاي مناسب و مادري  با پایه پارسلباشد. نقاطی هم در داخل  برخوردار می
 متر از سطح دریا 500متر و حداکثر ارتفاع  200مورد بررسی شده   طبیعی وجود دارد. حداقل ارتفاع منطقه

مورد مطالعه، راندزین آهکی در جنوب قطعه و   آن غربی است. تیپ خاك منطقه جهت جغرافیایی .ستا
متوسط سیلتی لوم در جنوب قطعه و سیلتی  . بافت خاكآهکی در شمال قطعه است pHاي جنگلی با  قهوه

آباد داراي  کاري نعیم شناسی، عرصه جنگل نظر زمین لوم تا سیلتی کلی لوم در شمال قطعه است. از
 .)6(اشد ب پذیري خوب و متوسط میسنگ و شیل بانفوذ همراه ماسه به مادري آهک خالصهاي  سنگ

با جنگل گردشی و  کاري شده، هاي جنگل و کیفی گونه هاي کمی براي مطالعه مشخصه :روش تحقیق
 نمونه قطعه 4 ها آن و کاج بروسیا در داخل هر یک ازهاي زربین  بازدید از منطقه و پس از تعیین توده

ها و استفاده از مقایسات  جهت سهولت در برداشت دادهسپس . شد مشخص) 100×100( هکتاري یک
 16 ها توده از یک هر در نهایت در و تقسیم متري 2500 هاي نمونه قطعه به ها آن از یک هرآماري 

کل، نوع گونه، قطر برابرسینه، ارتفاع  نمونه قطعه. در هر گرفت قرار آماربرداري مورد نمونه قطعه
گیري قطر برابرسینه با  گیري و ثبت شد. اندازه ارتفاع تنه، قطر تاج در چهار جهت جغرافیایی اندازه

متر و ارتفاع کامل، ارتفاع تنه به کمک شیب سنج سونتو تا  کش دو بازو تا دقت سانتی استفاده از خط
گیري  اندازهختان دربزرگ و کوچک ). براي محاسبه مساحت تاج دو قطر 25( دقت متر صورت گرفت

  ). 13و درصد تاج پوشش نیز بر اساس قطر تاج تعیین گردید ( )23( شد
  محاسبه شد. 1رابطه  با استفاده ازشده، مساحت تاج درختان  آوري جمع هاي دادهاز  با استفاده

푠                                                                                          )1رابطه ( = (푑 ×푑 ) 

 درخت قطر دوم و اول قطر بیترت به d2 و d1 مترمربع، به درخت تاج مساحت S ،رابطه نیادر که 
  ). 23( هستند

  

  دست آمد. به 2نیز از رابطه نمونه  قطعه هردرصد تاج پوشش 
%cc                                                                                            )2( رابطه = ×   

میانگین سطح تاج یک درخت به 푐푐  تعداد در هکتار Nدرصد تاج پوشش  %Cc ،رابطه نیاکه در 
  ). 13( مترمربع
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  دست آمد. به 3رابطه از ه حجم درختان با استفاد
  ). 5= حجم تک درخت (4/0 ×(قطر برابرسینه) 2 ×ارتفاع                                            )3رابطه (

  

  استفاده شد. )4ی از رابطه (مان زندهبراي محاسبه درصد 
푆푅                                      )                                                  4رابطه ( = × 100   
تعداد درختان  N1و  نمونه قطعهکل درختان در  تعداد  N2،)درصد( درصد بقا SR ،رابطه نیاکه در 
  ).30( باشد می مانده و باقی سالمزنده، 

  

  ) محاسبه شد.5سطح مقطع براي هر درخت با استفاده از رابطه (
푏푎	                                                                                             ) 5(رابطه  = ×   

  ).22( سینهبرابر قطر در ارتفاع d) و مترمربعمقطع ( سطح ba ،در این رابطهکه 
  

  ) برآورد شد. 6رابطه (ی براي همه درختان با استفاده دگیقدکشضریب الغري یا 
푡푠푐                                                                                                )6رابطه ( =    
پایداري درختان  .)22قطر در ارتفاع سینه (d ارتفاع و  thtی، دگیقدکشضریب  1tsc ،رابطه نیاکه در 

  .)4( ) مورد بررسی قرار گرفت1( ی طبق جدولدگیکش قدبر اساس ضریب 
  

  ).4(ان یک توده درخت یدگیکش قد بیضر و يداریپا نیب رابطه -1 جدول
Table 1. The relationship of between stability and tree slenderness coefficient. 

  میزان پایداري
Stability  

  ضریب قدکشیدگی
Slenderness coefficient (%) 

  <Very unstable 100 خیلی ناپایدار
 Unstable 80-100 ناپایدار

 >Stable 80 پایدار
  >Open growing 45 رویش در فضاي باز

  
تنه درختان با در نظر گرفتن مواردي چون  کیفیت :هاي مورد مطالعه هاي کیفی توده برداشت ویژگی

زنی و سایر صدمات فیزیکی وارده که منجر به خشیدگی درخت یا ضعف  زدگی، سوختگی، کت آفت
                                                             
1- Tree slenderness coefficient 
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هر گونه : تنه درخت سالم و فاقد 1درجه مورد بررسی قرار گرفت. درجه  3شود در  فیزیولوژیک می
: تنه درخت داراي آسیب دیدگی است، ولی میزان آسیب دیدگی به حدي 2آسیب دیدگی است. درجه 

حدي است که  : میزان آسیب دیدگی تنه به3تواند به حیات خود ادامه دهد. درجه  است که درخت می
دو  ). تقارن تاجی در20( انداخته و منجر به خشکیدگی درخت شده است حیات درخت به مخاطره

درختانی با  )1درجه ج در سه درجه که عبارتند از: گروه درختان با تاج متقارن و نامتقارن و شادابی تا
درختانی با  )2درجه  ،درصد طول تاج سبز باشد 75که بیش از   طوري  هاي سبز و متراکم، به برگ
 )3 باشد. درجه درصد طول تاج سبز 75تا  50که بین   طوري  هاي سبز به نسبت متراکم، به برگ

درصد طول تاج سبز  50که کمتر از   طوري  هاي سبز کمرنگ و تراکم متوسط تا کم، به درختانی با برگ
هاي داراي تنه واحد  لحاظ داشتن تنه واحد یا چند شاخگی: الف) پایه ). فرم تنه درختان از26( باشد

ا از ارتفاع باالتر از حد برابرسینه ه شاخگی آنهاي دو یا چند شاخه که شروع چند  هسیلندریک ب) پای
تر از حد برابرسینه  ها از ارتفاع پایین هاي دو یا چند شاخه که شروع چند شاخگی آن است. ج) پایه

  ).20( است
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
دهی شده و سپس  سازمان Excel 2013افزار  هاي حاصل از برداشت صحرایی در محیط نرم داده  

کمی دو توده  يها دادهبراي تجزیه و تحلیل افزار ترسیم شد.  ل با استفاده از این نرمنمودارها و جداو
طریق از  بر اساس فروانی کیفیهاي  همچنین دادهمستقل استفاده شد.  tاز آزمون  SPSSافزار  در نرم
  . تارزیابی قرار گرفاسمیرنوف  -کولموگروفآزمون 

  
  نتایج

 مشخص شد کهاز تحقیق حاضر  آمده  دست بهبر اساس نتایج  کمی توده مورد مطالعه: هاي ویژگی
مانی  زمینی، حجم، ضریب قدکشیدگی و زنده یهترتیب تعداد در هکتار، رو سال از کاشت به 27پس از 

که میانگین قطر برابرسینه، ارتفاع کل و مساحت تاج  باشد. در حالی می بروسیا ز کاجگونه زربین بیشتر ا
). قطر برابرسینه زریین در منطقه مورد 2باشد (جدول  بروسیا بیشتر از زربین میتک پایه درختان کاج 

بروسیا از  متر در نوسان است. در مقابل قطر برابرسینه کاج سانتی 25 تا حداکثر 6مطالعه از حداقل 
هاي کمی دو گونه  مقایسه میانگین مشخصه 3باشد. جدول  متر متغیر می سانتی 39تا  14حداقل 
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دهد. نتایج نشان داد که  مستقل را نشان می tبروسیا با استفاده از آزمون  شده زربین و کاج  اريک جنگل
درصد احتمال وجود دارد (جدول  1داري در سطح  هاي مورد مطالعه اختالف معنی بین تمام مشخصه

3.(  
  .هاي کمی زربین و کاج بروسیا در منطقه مورد مطالعه مشخصه -2جدول 

Table 2. Italian cypress and Brutia Pine quantitative characteristics in the study region. 
 Variable متغیر

  میانگین  حداکثر  حداقل
  بروسیا  زربین  بروسیا  زربین  بروسیا  زربین

  Density (n.ha)  1475  400  1812  745  1608  675  )تراکم (تعداد در هکتار
 DBH(cm)  6 14 25  39 15 25.5  متر) قطر برابرسینه (سانتی

 Total height (m)  4.5 9.1 13.2 15.7 9.7 12.5  (متر) ارتفاع کل
 Stem height (m)  2  2.5 4.65 6.8 3.75 4.48  (متر) رتفاع تنه بدون شاخها

  Crown area (m2) (مترمربع) تک پایه مساحت تاج
2.3  4.45 23.5 42.8 9.7 16.3 

 Basal area (m2)  22.3 16.2 30.6 25.6 26.8 20.35 ع)توده (مترمرب سطح مقطع برابرسینه
 Volume (m3)  121.3 109.4 184.6 159.8 160.54 148.5  (مترمکعب) تودهحجم 

 Slenderness coefficient (%)  42.2 35.3 122.3 88.5 68.4 59.8  (درصد)توده  ضریب قدکشیدگی
 Survival (%) - - - -  74.5 59.9مانی (درصد)  زنده

 
  .مورد مطالعهمنطقه  بروسیا زربین و کاج هاي میانگین در تودهجهت بررسی اختالف  tنتایج آزمون  -3جدول 

Table 3. The results of the significant difference test between Italian cypress and Brutia pin stands in 
the study region. 

  متغیر
Variable  

  داري سطح معنی  درجه آزادي  آماره تی
T test df  Significance  

 Density (n.ha)  -35.6 30  0.032  )تراکم (تعداد در هکتار
 DBH (cm)  -28.34 30 0.00  متر) قطر برابرسینه (سانتی

 Total height (m)  1.4 30 0.014  (متر) ارتفاع کل
 Stem height (m)  -3.8 30 0.03  (متر) رتفاع تنه بدون شاخها

  Crown area (m2) (مترمربع) تک پایه ت تاجمساح
-24.5 30 0.018 

 Basal area (m2)  -6.35  30 0.001 توده (مترمربع) سطح مقطع برابرسینه
 Volume (m3)  -28.50 30 0.005  (مترمکعب) تودهحجم 

 Slenderness coefficient (%)  46.67  30 0.001 (درصد)توده  ضریب قدکشیدگی
 Mortality  24.32  30 0.006زندمانی (درصد) 
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دهد.  می بروسیا را نشان توزیع پراکنش تعداد در طبقات قطري دو گونه زربین و کاج 1شکل     
آنها از یک منحنی نرمال یا گوسی شکل  پراکنش تعداد در طبقات قطريشود  بطوریکه مشاهده می

با این تفاوت که هاي همسال و منظمی هستند.  ه تودههاي مورد مطالع کند. یعنی اینکه توده پیروي می
بروسیا قرار  منحنی گونه زربین به علت تعداد در هکتار بیشتر در طبقات قطري پایین باالتر از گونه کاج

بروسیا به سمت  دارد و در قسمت ابتدایی منحنی قرار دارد. در حالیکه منحنی تعداد در هکتار کاج
   ). 1 لت پخی دارد (شکلراست شکل کشیده شده و حا

  

  
 .هاي مورد مطالعه توزیع تعداد در طبقات قطري گونه -1 شکل

Figure 1. DBH distribution classes for species studied. 
 

بروسیا را رابطه با قطر برابرسینه را نشان  توزیع پراکنش ارتفاعی درختان زربین و کاج 2شکل  
متر شروع و یک سیر صعودي  6شود منحنی ارتفاع زربین از ارتفاع  یکه مشاهده م  طوري هدهد. ب می

متري و  11متر دارد. در مقابل پراکنش ارتفاعی کاج بروسیا در طبقات قطري از ارتفاع  14تا ارتفاع 
متري ادامه دارد. در مجموع  سانتی 36و طبقه قطري  18شود و تا ارتفاع  شروع می 14طبقه قطري 

  ). 2بروسیا همیشه باالتر از منحنی ارتفاعی زربین قرار دارد. (شکل  ه کاجمنحنی ارتفاع گون
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  .هاي مورد مطالعه کل در طبقات قطري گونه ارتفاع میانگین توزیع -2شکل 

Figure 2. Distribution of average height per diameter classes for species studied.  
 

نشان داده است. با  3کاري شده در شکل  قطري دو گونه جنگلمنحنی توزیع حجم در طبقات  
شکل است،   هاي همسال که گوسی توجه شکل مشخص است که منحنی هر دو گونه از منحنی توده

گونه زربین زودتر به اوج رسیده و بیشترین حجم در هکتار در طبقه  ابتدا منحنی در کند. تبعیت می
بروسیا دیرتر به  که منحنی حجم در طبقات قطري کاج اتفاق افتاده است. در حالیمتر  سانتی 15قطري 

  ). 3متر وجود دارد (شکل  سانتی 27نقطه اوج خود رسیده و بیشترین حجم آن در طبقه قطري 

  
 .مورد مطالعه هاي گونه در طبقات قطري حجمتوزیع  -3شکل 

Figure 3. volume distribution per diameter classes for species studied. 
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هاي یک درخت یا توده براي قضاوت میزان  ترین مشخصه از مهم   :کشیدگی یا الغريضریب قد
 آمده  عمل به هاي بررسیاست. بر اساس  قدکشیدگی، ضریب گیرد میپایداري آن مورد استفاده قرار 

 درصد و براي 4/59ارتفاع برابر  کشیدگی در توده کاج بروسیا با توجه به میانگین قطر وضریب قد
 ضریب شود میدیده  4که در شکل  طور همان). 2(جدول  به دست آمد درصد 40/68 توده گونه زربین

پایداري بیشتر توده را  بنابراین دهد میرا نشان  هشیازاي افزایش قطر درختان، روند کا کشیدگی درقد
دهد که پایداري درختان  نشان می 4ه به شکل ضریب قدکشیدکی توده با توج همراه خواهد داشت. به

که منحنی ضریب قدکشیدگی توده زربین بیشتر و  بروسیا است. یعنی این ضریب کمتر از درختان کاج
 ). 4بروسیا قرار دارد (شکل  باالتر از درختان توده کاج

 
 .لعهمورد مطاهاي  و قطر برابرسینه گونهضریب قدکشیدگی رابطه بین  -4شکل 

Figure 4. Relationship between slenderness coefficient and dbh for species studied.  
  

نتایج تحقیق با توجه به  :منطقه مورد مطالعه کاري شده هاي جنگل هاي کیفی توده بررسی مشخصه
 طوري هب بروسیا وضعیت بهتري نسبت به زربین دارد. دهد که از نظر کیفیت تنه کاج نشان می 5شکل 

 1حالیکه براي گونه زربین درجه  باشند، در می 1درصد درختان این توده متعلق به درجه کیفی  87که 
 2 و 1 از نظر فرم تنه درجه کیفیالف).  5دهد (شکل  درصد را به خود اختصاص می 2/83کیفیت تنه 

اي زربین در باشد. در مقابل این مشخصه بر درصد می 43/12و  57/87بروسیا  ترتیب براي کاج به
بروسیا با  باشد. در مورد وضعیت تاج درختان نیز کاج درصد می 65/23و  35/76 2و  1درجات کیفی 

درصد تقارن تاج درختان دارد. شادابی  2/83درصد تقارن تاج وضعیت بهتري نسبت به زربین با  87
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و  2که در درجات کیفی  بیشتر از گونه زربین است. در حالی 1بروسیا در درجه کیفی  تاج درختان کاج
 - کولموگروف ند). نتایج آزمو 5 بیشتر است (شکلمقادیر این مشخصه براي گونه زربین  3

 که بین متغیرها دهد می بروسیا نشانکیفی دو توده زربین و کاج  هاي مشخصهدر مورد اسمیرنوف 
  وجود دارد دار عنیمدرصد اختالف  99(شادابی تاج و وضعیت تاج) در منطقه مورد مطالعه به احتمال 

  ).5وجود ندارد (جدول  دار معنیو بین فرم تنه و کیفت تنه اختالف 
  

 
  .بروسیا در منطقه مورد مطالعه هاي کیفی دو گونه زربین و کاج مقایسه ویژگی -5 شکل

Figure 5. Comparison of qualitative characteristic of two species in study area. 
 

  .اسمیرنوف -کولموگروفنگین متغیرهاي کیفی با استفاده از آزمون مقایسه میا -5جدول 
Table 5. tests (Kolmogorov– Smirnov) compare qualitative variables. 

  Significance داريسطح معنی  Variables متغییرها
 Stem form  0.574ns       فرم تنه

 Stem Qualify  0.326ns  کیفیت تنه

 **Crown Status  0.001  جوضعیت تا

 **Crown Viability 0.003شادابی تاج 
 .دار نیست معنی  ns،001/0داري در سطح  معنی **
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 گیري بحث و نتیجه
 ه،یافت  تخریب هاي جنگل احیاي کشور، در برگ سوزنی هاي گونه کاشت اهداف ترین مهم از  

 مقدار افزایش صنعتی، هاي چوب انبوه تولید براي جنگلی هاي توده سازي غنی و فیتکی افزایش
مطالعه حاضر در  .)29( است حفاظتی هاي جنگل و جنگلی هاي پارك ایجاد سطح، واحد در محصول

آباد استان گلستان که در سال  بروسیا طرح جنگلداري نعیم اجکبرگ زربین و  هاي سوزنی کاري جنگل
نشان داد که  حاضرنتایج پژوهش  نجام شد.اصورت گرفته بود،  3×3و  2×2اصله کاشت با ف 1367

شده نسبت به کاج بروسیا داراي تعداد در هکتار بیشتري است.  کاري جنگلدرختان زربین در عرصه 
متر به نسبت عرصه  2×3زربین به میزان  کاري جنگلعرصه این امر به فاصله کمتر کاشت در  علت

توان  البته از دالیل دیگر این امر می تر اشاره کرد.م 3×3شده کاج بروسیا با فاصله کاشت  کاري جنگل
بروسیا اشاره کرد که تعداد در هکتار  زربین و همچنین عملیات تنک کردن کاج  مانی بیشتر گونه به زنده

  سال از کاشت دارد.  27کمتري نسبت به زربین بعد از 
 باهمداري  مانی تفاوت معنی زنده لحاظ ازهاي مورد بررسی  ونهکه گ مشخص کرد همچنیننتایج   

بین متغیرهاي کمی در توده زربین و کاج بروسیا نشان  T-Test. تجزیه و تحلیل آزمون آماري دارند
دست آمده از آمارهاي توصیفی  باشد. با بررسی نتایج به درصد می 99دار در سطح  دهنده اختالف معنی
مساحت تاج کاج و  ارتفاع تنه طالعه میانگین قطر برابرسینه، ارتفاع کل،این م مشخص شد که در

به متر، نسبت به گونه زربین 30/16متر،  48/4متر،  5/12متر،  سانتی 5/25ترتیب با مقادیر  بروسیا به
است که این  مقادیر بیشتريداراي متر،  70/9متر،  75/3متر،  70/9متر،  سانتی 15مقادیر ترتیب با 

طوري که محققان در تحقیقی بیان  به در منطقه مورد مطالعه است. گونه ایني رشد سریع گویا
هاي  متر یکی از گونه سانتی 60متر و قطر برابرسینه حداکثر  25تا  20کاج بروسیا با ارتفاع  اند، هداشتن

 و باال حرارت درجه سرما، به مقاوم است اي گونهکاج بروسیا  ).19( است اي هاي مدیترانه مهم جنگل
 داراي مناطق و شنی اراضی در یا و سنگالخی و آهکی هاي خاك جمله از ها خاك بیشتر در خشکی،
علت بردباري  کاج بروسیا به بنابراین ).3( کند می رشد خشک و گرم اي تابستانه و مالیم هاي زمستان

برتري است. مشابه نتایج  زربین داراي زیاد و قانع بودن و مناسب بودن شرایط اقلیمی نسبت به گونه
فی درختان پارك جنگلی در بررسی صفات کمی و کی) 2013( خسروي و همکاران، این تحقیق

 برابرسینه، ارتفاع کل و سطح مقطع برابرسینهاین نتیجه رسیدند که میانگین قطر  آباد به شوراب، خرم
 048/0متر و  5/9، متر سانتی 02/23ترتیب با مقادیر  اي به نقره کاج بروسیا و سرو برگ سوزنی هاي گونه
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دیگر داراي مقادیر بیشتري  هاي گونهمترمربع نسبت به  042/0متر و  02/8، متر سانتی 47/13مترمربع و 
می، کاج بروسیا کاج بادا  گونهبه بررسی و مقایسه رشد سه ) 2006خورنکه و همکاران ( .)16( هستند

دوم، پس از سازگاري) در سواحل مازندران پرداختند و (مرحله  کشت پیشاهنگ  و کاشفی در مرحله
 يدار یمعنارتفاع، رویش ارتفاعی و کیفیت اختالف  لحاظ ازاین نتیجه رسیدند که میان تیمارها  به

گونه  ینتر موفق عنوان بهرویش ارتفاعی  متر یسانت 9/25متر ارتفاع و  9/15وجود دارد و کاج بروسیا با 
در مطالعه رشد و عملکرد سه گونه سوزنی برگ ) 2012( رنکه و همکارانخو .)14( شود یممعرفی 

که بیشترین رشد ارتفاعی مربوط به غیر بومی در سواحل شرقی دریاي مازندران به این نتیجه رسیدند 
 دهد متر رویش ارتفاعی در سال را نشان می سانتی 2/59متر بود که   سانتی 5/592کاج بروسیا به مقدار 

)15(  .  
 رو این از، باشد می ها تودهو اکوسیستم، ناشی از پایداري درختان در  ها تودهآنجایی که پایداري  از  

 قدکشیدگیهر چه ضریب  واقع در. یعنی باشد میکشیدگی درختان شاخصی براي پایداري  ضریب قد
ي کاج برا قدکشیدگیضریب  میانیگن توده کمتر باشد، آن توده پایدارتر خواهد بود. در این پژوهش

پایداري کاج بروسیا بیشتر از گونه زربین  درواقعبوده است، یعنی  40/68و گونه زربین  8/59بروسیا 
آباد  غري درختان پارك جنگلی شوراب خرمدر مطالعه ضریب ال) 2013خسروي و همکاران (. باشد می

ارترین گونه است ) پایدh/d>50یعنی ( 26/42به نتیجه رسیدند که کاج بروسیا با ضریب الغري بین 
که رابطه  دهد میآمده نشان  دست بههمچنین نتایج  .)16( که در مقابل خطرات باد افتادگی مقاوم است

وانگ و ). 4 درختان یک رابطه کم شونده است (شکل کشیدگی قدو ضریب  برابرسینهبین قطر 
 آمیخته هاي جنگل در عمده برگ پهنگونه  دو و برگ سوزنی گونه سه روي بر بررسی) 1998(همکاران 

، ارتفاع، طول تاج و سن همبستگی برابرسینهبا قطر  کشیدگی قد که ضریب دادند نشان کانادا در بورآل
و مقدار ضریب حاصلخیزي رویشگاه همبستگی مثبت  ها گونهمنفی اما با سطح تراکم توده، ترکیب 

غري توده دست کاشت زربین در مطالعه ضریب ال) 2011( تیري مشهدي سر و همکاران. )32( دارد
 هاي عرصهدر  پی غربی) (بند و کمل بسر پی شرقی) (بند ، ازدارسیکنار) (بابل درون سه گانه در مناطق

دلیل  نظر بهاین نتیجه رسیدند که مطابق معیار بورشل وهاس سه منطقه مورد جنگلی شهرستان بابل به
کشیدگی قد ضریب مقدار. افزایش )31( تداراي عدم پایداري اس 80-100داشتن ضریب الغري بین 

تراکم زیاد درختان این توده نسبت به عرصه  تأثیرزربین تا حدود قابل توجهی تحت  کاري جنگل



  1395) 1( نامه یژهو، )23جلد ( هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

16 

، زربین کاري جنگل هاي عرصهبروسیا است. بدیهی است انجام عملیات پرورشی در  کاري جنگل
  را به دنبال خواهد داشت. کاهش فراوانی، افزایش رویش کمی و کیفی و افزایش قطر درخت

بروسیا کاج در مورد بررسی متغیرهاي کیفی شادابی تاج و وضعیت تاج درختان باید گفت که   
تقارن تاج از وضعیت بهتري نسبت به  نظر ازداراي بیشترین درصد درختان شاداب بوده و گونه زربین 

بین  کند میمشخص  اسمیرنوف -کولموگرف است. همچنین آزمون آماري برخوردارکاج بروسیا 
را در سطح  دار معنیاما اختالف  وجود ندارد، دار معنیمتغیرهاي کیفی فرم تنه و کیفیت تنه اختالف 

 تائیددرصد بین متغیرهاي کیفی شادابی تاج و وضعیت تاج دو گونه زربین و بروسیا را  001/0
شده  کاري جنگل هاي گونه ) در بررسی کمی و کیفی2010قراچورلو و همکاران (). 5 (جدول نماید می
شادابی کاج بروسیا بیشترین میانگین شادابی و گونه زربین کمترین  نظر ازارسباران،  هاي جنگلدر 

نتیجه گرفت که در این منطقه گونه کاج  توان میکلی  طور به .)11میانگین شادابی را دارا بوده است (
ه توانسته است که سازگاري اولیه را با کمی و کیفی موفق بود نظر ازبروسیا نسبت به گونه زربین 

توان به فضاي رشد  بروسیا نسبت به گونه زربین می از دالیل رشد بهتر کاج شرایط منطقه برقرار سازد.
  کردن با شدت کم اشاره کرد.  ر با توجه به فاصله کاشت آن و همچنین انجام عملیات پرورشی تنکتبیش
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Abstract 
Background and objectives: Currently plantation forests consist around 7% of the 
world's forests' area and a significant share of timber production. Therefore, 
evaluating carried plantations could be a basis for managers to improve the 
quantity and quality and increase the success rate in the next years.  
Materials and methods: The purpose of this study is to examine quantitative and 
qualitative characteristics of Cupressus sempervirens var. Horizontalis and Pinus 
brutia in plantation forests in Ramian. For this purpose, by visiting forest 
management plan of Ramian Naeemabad two plantation forests' species of 
Cupressus sempervirens var. Horizontalis and Pinus brutia were selected. Then, 
within each stand 4 plots one hectare (100×100m) were determined. To facilitate 
data collection and statistical comparisons each of which was divided into one plot 
2500 meter. And finally in the each stand 16 plots was measure. Qualitative and 
quantitative characteristics of trees including species, DBH, trunk height, crown 
diameter, crown freshness, crown symmetry, trunk state and form were measured 
and recorded. Independent t-test was used to compare quantitative characteristics 
of trees of two stands and to compare qualitative characteristics non-parametric 
Kolmogorov–Smirnov test was used.  
Results: The study results showed that DBH, total height, trunk height and crown 
area, pinus brutia were 25.50cm, 12.50m, 4.48m, 16.30m², respectively, more than 
Cupressus sempervirens var. Horizontalis values. In terms of n.ha, basal area, 
volume and slenderness of coefficient, Cupressus sempervirens var. Horizontalis 
has the highest values. Also the results showed that after 27 years of planting 
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survival rate of Cupressus sempervirens var. Horizontalis is 74.5 percent, more 
than Pinus brutia, 59.5%. Examining qualitative characteristics including 
freshness, symmetry, and crown state showed a significant difference between the 
two species.  
Conclusion: In general, we can say that Pinus brutia due to higher values of 
examined characteristics has been more successful than endemic species of 
Cupressus sempervirens var. Horizontalis. Although the survival and per ha density 
of Cupressus sempervirens var. Horizontalis is more than Pinus brutia. So it can be 
said that the choice of species is very important when afforestation according to 
growing conditions and the area site. 
 
Keywords: Italian Cypress, Brutia Pine, Plantation, Quantitative and Qualitative 
Characteristic, Ramain City 
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