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 سی،  در رویشگاه ممجی دره (.Prunus avium Lی گیالس وحشی )بررسی کمّ

 آذربایجان شرقی
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 منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد ةدانشکدزیست،   استادیار، گروه محیط ۳
 منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزددانشکدة زیست،   دانشیار، گروه محیط 0

 (۵۳/0/۳0۳۳؛ تاریخ پذیرش: ۱/5/۳۵55)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 همۀو  شددرصد  ۳۳۳سی، آماربرداری  ه( در ممجی در.Prunus avium Lهکتاری رویشگاه گیالس وحشی ) ۳۳۳ ةمحدوددر این پژوهش 

مربعی فراوانی زادآوری گیالس نیز محاسبه شدد.   متر ۳۳۳۳ ۀنمون قطعه 0۵گیری شد. با برداشت  هدرختان گیالس وحشی شمارش و انداز

 6/۳0متدر،   ۵/5ترتید    و میانگین ارتفاع، قطر برابرسینه و حجم آنها بده  اند سالمدرصد درختان گیالس شاداب و  6/۱6نتایج نشان داد که 

متر بود. تعداد،  سانتی 0۳قطری  طبقۀمتر و کمترین آن در  سانتی ۳۳قطری  ۀطبقمکع  است. بیشترین فراوانی در  متر ۳۱/۳متر و  سانتی

داری بدین   مترمکع  در هکتار محاسبه شد. همبستگی معندی  ۳1/۳مترمربع و  ۳۵0/۳پایه در هکتار،  ۳0/0ترتی   سطح مقطع و حجم به

ر، ارتفاع و سطح مقطع کاهش پیدا کرد. اغل  درختان قط ،اما با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،ی درختان و شی  وجود نداشتمشخصات کمّ

ی شمال شرق و از نظر قطدر، سدطح مقطدع و    ها ی شمال شرقی دیده شدند. از نظر ارتفاع، درختان حاضر در دامنهها درصد( در دامنه 60)

صله افتاده بودندد. ایدن   ا ۳۳سرپا و اصله  0۵شمارش شد که گیالس درخت خشک  ۳۵ع تر بودند. در مجموی شرق بیشها حجم، در دامنه

اصله در هکتار محاسبه شد. بیشدترین فراواندی درختدان     ۳/۵6. زادآوری گیالس شود شامل میرا  گیالسدرصد کل درختان  0/۳۱تعداد، 

قویت و افدزایش  ت منظور به چهارم قرار داشت. ۀرتبدرصدی در  ۵آن بلوط بود و گیالس وحشی با سهم  در پیممرز و  ۀگونسرپا متعلق به 

 .رسد توده ضروری به نظر می مختصر برای باز کردن مناس  شناسی اجرای عملیات جنگل ،گیالس وحشیتراکم 

 .برداری دار، زادآوری، شی  دامنه، نمونه ارتفاع از سطح دریا، خشکه های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 ای ( گوندده.Prunus avium L) گددیالس وحشددی

های  است که در جنگل Rosaceae خانوادةنورپسند از 

 ,.KhanjaniShirazi et al) شدمال ایدران و ارسدباران   

و شدمال غربدی   شمال ترکیه  ،و در اروپا، قفقاز( 2012

 ,.Sheykholeslami et alپراکنش دارد )آفریقا و کریمه 

های حاصدل از قطدع    گیالس وحشی در روشنه (.2011

و کندد   میدرختان یا پوسیدگی و افتادن آنها، زادآوری 

دارندد. نهدال   نیاز آن برای رشد و بلوغ به نور  های نهال

های اهلی چرا  توسط دام طور معمول بهگیالس وحشی 

در علددت زادآوری آن همددواره  بدده همددینو  شددود مددی

. چدوب درخدت گدیالس نقدش و     اسدت تهدید معرض 

و همددواره مددورد توجدده بخددش دارد نگارهددای زیبددایی 

روکش، آالت موسیقی و غیدره بدوده   تهیۀ صنعت برای 
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ی هددا اسددت. در حددال حاضددر ایددن گوندده جددزو گوندده  

حدال،   پذیر بوده و قطع آن ممنوع است. بدا ایدن   آسی 

زندی   صورت غیرمجاز توسط افراد بومی قطع یا شاخه به

های حفاظتی بده سدنین بداال     شود و تنها در جنگل می

(. نظر بده اهمیدت   Mollashahi et al., 2009رسد ) می

این گونه، توجه جدی بده حفاظدت، بررسدی ترییدرات     

ی آن، متناس  با ترییرات اقلیمدی و شدیوع   ها جمعیت

وضدعیت زادآوری  لعۀ مطاو همچنین  ها آفات و بیماری

 طبیعی آن بسیار مهم است.

در مددورد ایددن گوندده   گرفتدده صددورتاز تحقیقددات 

 KhanjaniShirazi et al. (2012) پدژوهش  توان به می

اشاره کرد. آنها نشان دادند که خصوصیات توپدوگرافی  

داری در پدراکنش   ویژه جهت جررافیدایی اردر معندی    به

درختددان گددیالس وحشددی دارد. در تحقیقددی دیگددر   

Zalnezhad et al. (2014) جهت جررافیدایی بدر    تأریر

های شمال بررسی کرده  در جنگلرا پراکنش این گونه 

که بیشترین زادآوری گیالس وحشی در کردند و بیان 

 شدددود.  هدددای شدددمال شدددرقی دیدددده مدددی   دامنددده

Breitbach et al. (2012)   پرنددگان   تدأریر در پژوهشدی

و ارزیدابی   بررسیدر آلمان را در زادآوری گیالس وحشی 

 Shahriyari et al. (2007) ی. در پدژوهش دیگدر  کردند

هدای   روابط درختان گدیالس وحشدی و خدان جنگدل    

و به این نتیجده رسدیدند   کردند ایران را بررسی شمال 

هددای مختلددی رویددش ایددن درختددان  کدده در رویشددگاه

، Sheykholeslami et al. (2011)متفدداوت اسددت.  

بررسدی و وجدود   را الگوی پراکنش درختان این گونده  

 Cottrell et al. (2009). کردندد اربات  را ای الگوی کپه

. کردندد افشدانی گدیالس وحشدی را بررسدی      گدرده نیز 

et al. (2017) Heydari  زیسددتی  تنددوعبدده بررسددی 

هدای شدمال    های گدیالس وحشدی در جنگدل    رویشگاه

 Abdi Ghazi Jahani et al. (2017). پرداختندد ایدران  

 ،تنوع ژنتیکی گیالس وحشدی های ارسباران  در جنگل

اردر ارتفداع از سدطح     Alijanpour (2017a) علیجانپور

ارددر جهددت  Alijanpour (2017b)علیجددانپور دریددا و 

کمی و کیفی گدیالس وحشدی    های ویژگیدامنه را بر 

 چای بررسی کردند. در کلیبرچای و ایلگنه

هکتار در  ۳60۳۳۳های ارسباران با مساحت  جنگل

و با عوامدل تخریبدی   دارد شمال غربی کشور گسترش 

غیرمجاز چوب توسط جوامع متعددی همچون برداشت 

ایدن  (. Alijanpour et al., 2009b) روسدت  همحلی روب

 ای زیداد و تفداوت بدا پوشدش     ها بدا تندوع گونده    جنگل

های هیرکانی، یکدی از منداطق رویشدی     گیاهی جنگل 

 شددددوند  ایددددران محسددددوب مددددی  گانددددۀ  پددددنج

(Sarhangzadeh & Elmi, 2020 .)   گدیالس وحشدی

هددای مهددم و بدداارزش در ترکیدد  ایددن   یکددی از گوندده

حمایدت   ،شدرایط حسداس  واسدطۀ   بده هاست که  جنگل

ویدژه وضدعیت    و بررسی و پایش جمعیت به شده است

اهمیددت اسددت. تحقیددق حاضددر بدده   حددا ززادآوری آن 

سدی   ی ایدن گونده در رویشدگاه ممجدی دره    بررسی کمّ

تدا شدرایط    کردندد و تالش پرداختند آذربایجان شرقی 

پوشدش، زادآوری،   موجود را از نظر سالمت، تراکم، تاج

از  .کنندددهددای همددراه ارزیددابی  دارهددا و گوندده خشددکه

ها  توان در مدیریت بهتر توده آمده می دست بهاطالعات 

شناسی مناسد  بدرای کمدک بده      و اتخاذ تدابیر جنگل

 .کردباارزش استفاده گونۀ این 

 

 ها مواد و روش

 منطقۀ پژوهش

سی در استان آذربایجان شرقی،  ممجی دره ۀمنطق

 00 فاصدلۀ پداره در   شهرستان کلیبر و دهسدتان میشده  

کیلومتری شهر کلیبر و بین روستاهای مکیدی و اسکلو 

 ۳۵۳۳06تدا    ۳۳۳۵06جررافیاییمحدودة در و 

عددرض  ۵6۳۳۵۱تددا  ۳5۳۳۵۱و  شددرقیطددول 

آبخیز حوزة این منطقه در (. ۳قرار دارد )شکل  شمالی

 هکتار وسعت دارد. ۳۳۳چای قرار داشته و  ناپشته

ای تدا   اقلیم منطقه براساس روش دمارتن، مدیترانه

متدر و   میلدی  0۵5مرطوب اسدت. متوسدط بدارش     نیمه

گدراد اسدت. در    سانتیدرجۀ  ۵/5متوسط دمای ساالنه 

بریدده بدا خدان     بریدهارتفاع و  کمی ها واحد اراضی کوه

عمیق با بافت متوسط تا سدنگین قدرار    عمق تا نیمه کم



 ...رویشگاه دری وحش السیگ یکمّ یبررس   ۳۱۳

 

 

. براسددداس موقعیدددت (Sarhangzadeh, 2019)دارد 

 یداب  موقعیدت  سیستماز استفاده  باشده درختان  ربت

متدر   ۳0۳0-۳16۵ارتفداعی  محدودة ، توده در ۳جهانی

متدر از سدطح    ۳۳۳۳و ارتفاع متوسط منطقه دارد قرار 

دارد درصد قدرار   10دریاست. شی  عرصه بین صفر تا 

 درصد است. 0۱و متوسط آن 

 

 تحقیق ۀمنطقموقعیت جررافیایی  -۳شکل 

 

 شیوۀ اجرای پژوهش

پیرامون رویشدگاه   گرفت. گردشی انجام جنگلابتدا 

برداشدت و   جهدانی  یداب  موقعیت سیستم استفاده از با

رویشگاه تهیه شد. در عرصه با پیمایش نوارهایی نقشۀ 

همدۀ  صدورت رفدت و برگشدت،     متدر بده   ۳۳به عدرض  

صدورت زندده و چده     درختان گدیالس وحشدی چده بده    

دار )اعددم از سددرپا یددا افتدداده( شددمارش و      خشددکه

. برای درختدان سدرپا و زندده، قطدر     ندگیری شد هانداز

گیری و سطح مقطع  ه، قطر تاج و ارتفاع اندازبرابرسینه

حجم هر درخت از محاسبۀ برای و حجم محاسبه شد. 

 .(Zobeiry, 2009)استفاده شد  ۳رابطۀ 

V = 0.4 × DBH2 × H ۳رابطۀ 
۳
 

مکع ،  حجم درخت برحس  متر V ،در این رابطه

DBH  برحسد  متدر و    برابرسدینه قطرH    ارتفداع کدل

 رابطدۀ منظدور بررسدی    درخت برحس  متدر اسدت. بده   

و شدد  ارتفاع، ابتدا نمودار پدراکنش نقداط تهیده     -قطر

بدرای  . گرفتبرازش خط بر آن و محاسبه معادله انجام 

                                                
1.Global Positioning System (GPS) 

وضعیت سنی درختان، نمدودار فراواندی   بارة قضاوت در

 متر رسم شد. سانتی ۳درختان در طبقات قطری 

مربعددی  متددر ۳۳۳۳ ۀنموندد قطعدده 0۵شددت بددا بردا

 0۳۳ ای بده ابعداد   صورت تصادفی مدنظم، در شدبکه   به

موجود کده ارتفداع کمتدر از     های نهالهمۀ متر،  ۳۳۳×

ذکدر اسدت    شایانمتر داشتند نیز شمارش شدند.  ۵/۳

با توجه به شکل نامنظم منطقه و باریک بدودن آن،  که 

، تصادفینقطۀ با کمک شبکه روی نقشه  پس از انتقال

یدا روی آن قدرار   قطعات نمونه بیرون از مرز  تعدادی از

ی هدا  منظور تعیدین نسدبت گونده    همچنین بهگرفتند. 

درختدان موجدود بده    همدۀ  مختلدی در ترکید  تدوده،    

. با توجده  شدندتفکیک گونه در قطعات نمونه شمارش 

به شکل ظاهری درختان گیالس وحشی و وضعیت تاج 

آنها، سالمت درختان به دو صورت سدبز و شداداب یدا    

مشخصات درختدان   رابطۀ. شددارای خشکیدگی ربت 

و ارتفاع از سطح دریا بدا   ، جهتدر حالت سرپا با شی 

ارتفاع  -قطر رابطۀتحلیل همبستگی پیرسون بررسی و 

ی درختان شد. مشخصات کمّسازی  حجم مدل -و قطر

پس از اطمینان از های مختلی جررافیایی نیز  در جهت

با آزمون ها،  ها و همگنی واریانس نرمال بودن توزیع داده
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واریددانس مقایسدده و از آزمددون دانکددن بددرای   تجزیددۀ 

 ها استفاده شد. بندی گروه دسته

 

 نتایج

بررسی وضعیت کیفی درختان زنده سرپا نشان داد 

گددیالس وحشددی اصددله درخددت  0۵۱کدده از مجمددوع 

و بودندد  شداداب   کدامالا درصدد   6/۱6شده،  گیری اندازه

در بررسی سالمت تداج کده    ،درصد آنها 0/۳۵وضعیت 

علددت انبددوهی  بدده، گرفددتصددورت چشددمی انجددام  هبدد

درصدد درختدان    0نبود. تنها  پذیر پوشش تشخیص تاج

سداقه بودندد.    و تدک داشدتند  حالت دو یدا چندشداخه   

اصله و در حالت  0۵دار در حالت سرپا  درختان خشکه

مورد قطدع کامدل    ۳۳اصله شمارش شد. در  ۳۳افتاده 

یا قطع بخشی از درخت دیده شدد کده توسدط عامدل     

قطددر حددداقل درختددان  . گرفتدده بددودانسددانی انجددام 

و قطدر متوسدط    ۱0/00، قطر حداکثر ۳۱/۵دار  خشکه

دار در  بیشدتر درختدان خشدکه    متر بود. سانتی ۱۳/00

درختدان   فراواندی جهت شدمال شدرقی دیدده شددند.     

 ۳/1-۳/۳0متدر )  سدانتی  ۳۳قطری  طبقۀدر دار  خشکه

تعداد کمی در طبقات قطدری  بیشتر بود و متر(  سانتی

اصدله نهدال بدا     ۱6در مجمدوع  ند. قرار داشت 0۳و  0۳

متدر شدمارش شدد کده قطرهدای       ۵/۳ ارتفاع کمتدر از 

متفاوت داشتند. آمار توصیفی متریرهای قطر، ارتفداع،  

 سرپای گدیالس وحشدی   سطح مقطع و حجم درختان

 شده است. ارا ه ۳در جدول 

 (n=0۵۱) ی گیالس وحشیهای توصیفی متریرهای درختان سرپا آماره -۳جدول 

 ارتفاع )متر( حجم )مترمکع ( مربع( سطح مقطع )متر متر( )سانتی برابرسینهقطر  آماره

 ۳۳۳/۳ ۳۳۳0/۳ ۳۳۳۳/۳ ۳۳۳/0 کمینه

 ۱۳۳/۳۳ 000/۳ ۳۳5/۳ ۵۱5/01 بیشینه

 ۵۳6/5 ۳15/۳ ۳۳۳/۳ 6۱۱/۳0 میانگین

 600/0 ۳1۱/۳ ۳۳۳/۳ ۳۳5/۳ انحراف معیار

 

در طبقات گیالس وحشی نمودار پراکنش درختان 

شدود. اگدر    مشاهده می 0متر در شکل  سانتی ۳قطری 

متر در نظدر گرفتده شدود،     سانتی ۳/۳0حد آماربرداری 

بررسدی  تدودة تحدت   توان گفت درختان گیالس در  می

. البته در پژوهش حاضدر حدد آمداربرداری    اند ناهمسال

متدر   سانتی ۳طبقۀ متر در نظر گرفته شد و  سانتی ۳/0

 طبقدۀ بدود. بیشدترین فراواندی در    طبقده  ترین  کوچک

 0۳قطدددری  طبقدددۀو کمتدددرین آن در  ۳۳قطدددری 

 ۵ارتفداع در شدکل    -قطدر  رابطۀنمودار  متر بود. سانتی

 رابطدۀ گونه که مشخص اسدت،   شود. همان مشاهده می

های  مثبت غیرخطی بین دو متریر وجود دارد که مدل

 آن هستند. مختلفی قابل برازش بر

هدا   تحلیل رگرسیون و برازش مدل خطدی بدر داده  

دار بوده و ضدری  تبیدین    نشان داد که این مدل معنی

است؛ اما مدل توانی بدر ایدن رابطده بدرازش      ۳0/۳آن 

بدود   60/۳بهتری داشت و ضری  تبیدین آن برابدر بدا    

 (.0)رابطۀ 

 ۳0/۳DBH  ×۳۳/0  =H 0رابطۀ 

قطر برابرسینه و حجم در این زمینه، بررسی رابطۀ 

(. نتایج نشدان داد کده   0درخت نیز بررسی شد )شکل 

رابطۀ غیرخطی مشخص بین این دو متریر وجود دارد. 

داشت، اما مدل تدوانی   ۱۳/۳مدل خطی ضری  تبیین 

هدا داشدت و ضدری      دار و بهتری بدر داده  برازش معنی

 (.۵بود )رابطۀ  56/۳تبیین آن 

 ۳/0DBH  ×۳۳/۳  =V ۵رابطۀ 
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 متر یسانت ۳ در طبقات قطری گیالس وحشی نمودار پراکنش درختان -0شکل 

 

 

 ارتفاع برای درختان گیالس وحشی-برابرسینه قطر رابطۀ -۵شکل 

 

 

 رابطۀ قطر برابرسینه با حجم درختان گیالس وحشی -0 شکل

 

بررسدی،  تحت جنگلی محدودة به مساحت  با توجه

، سدطح  ۳0/0تعداد در هکتار درختان گیالس وحشدی  

مربدع و حجدم در هکتدار     متر ۳۵0/۳مقطع در هکتار 

مکعد  محاسدبه شدد. تحلیدل همبسددتگی      متدر  ۳1/۳

داری بدین شدی  عرصده و     معندی  رابطدۀ نشان داد که 

اگرچه  ،قطر، سطح مقطع و حجم درختان وجود ندارد

محددودة  (. ۳همبستگی از ندوع مثبدت اسدت )شدکل     

 درصد بوده است. ۳-10شی  در رویشگاه 

 ۰ 
 ۲۰ 
 ۴۰ 
 ۶۰ 
 ۸۰ 

 ۱۰۰ 
 ۱۲۰ 

 ۰  ۵  ۱۰  ۱۵  ۲۰  ۲۵  ۳۰  ۳۵ 
ی
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فرا

 

 (  سانتی متر)قطر برابرسینه 
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 ۳ 

 ۳۳ 

 ۳۳ 

 ۳  ۳  ۳۳  ۳۳  0۳  0۳  ۵۳ 
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تر
م
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 (سانتی متر)قطر برابرسینه 

 ۳/۳۳ 
 ۳/۳۳ 
 ۳/۳۳ 
 ۳/۳۳ 
 ۳/0۳ 
 ۳/0۳ 
 ۳/۵۳ 
 ۳/۵۳ 
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 ۳/0۳ 
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 (سانتی متر)قطر برابرسینه 
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 شی  عرصه با قطر، سطح مقطع و حجم درختان گیالس وحشی رابطۀنمودار پراکنش  -۳شکل 

 

 ،نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریدا 

طددور  بددهگددیالس وحشددی درختددان  ۀبرابرسددینقطددر 

امدا شدددت همبسددتگی   ،یابددد داری کدداهش مدی  معندی 

(. ایدن همبسدتگی منفدی بدرای     r=-۵/۳ضعیی است )

( r= -۵6/۳( و حجم درختدان ) r= -۵0/۳مقطع )سطح 

ارتفداع از سدطح   محددودة  (. 6نیز وجود داشت )شدکل  

 متر بوده است. ۳0۳0-۳16۵ ،دریا در رویشگاه

   

 گیالس وحشینمودار پراکنش رابطۀ ارتفاع از سطح دریا با متریرهای قطر، سطح مقطع و حجم درختان  -6شکل 

 

درصدد درختدان در جهدت شدمال      60طور کلی  به

 ۱/۳0، یجندوب شدرق  در جهدت  درصدد   ۳/0۳  شرقی،

درصدد در جهدت شدمال     1/۳شدرق و  در جهت درصد 

واریدانس نشدان داد کده    تجزیدۀ  قرار داشدتند. آزمدون   

هددای مختلددی جررافیددایی از نظددر  درختددان در جهددت

داری  ارتفاع، قطر، سطح مقطع و حجدم تفداوت معندی   

(. آزمون دانکن نشدان داد کده از نظدر    0دارند )جدول 

، سطح مقطع و حجدم، درختدان   برابرسینهارتفاع، قطر 

اگرچه از نظر  ،های باالتری دارند جهت شرقی میانگین

داری ندارندد   برخی جهات دیگر اختالف معنیآماری با 

 (.۵)جدول 

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد کده بدین جهدت    

 (، ارتفددداع r= ۵۳/۳جررافیدددایی و قطدددر برابرسدددینه )

(0۳/۳ =r ( سطح مقطدع ،)۵۳/۳ =r   و حجدم درختدان )

(۵0/۳ =r در سدددطح )درصدددد رابطدددۀ مسدددتقیم و  ۳

داری وجدددود دارد، اگرچددده مقددددار ضدددرای    معندددی

 همبستگی شایان توجه نبود.

اصددله درخددت و درختچدده از    1۳۳۵در مجمددوع 

ها شمارش و ربت شد. نتایج  های مختلی در پالت گونه

نشان داد که بیشترین فراوانی در رویشگاه متعلدق بده   
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( و در پی آن بلوط .Carpinus betulus Lگونۀ ممرز )

(Q. macranthera     اسدت. گدیالس وحشدی در رتبدۀ )

 آغددداج  ظددر فراوانددی بددود و گوندده قددره     چهددارم از ن 

(Ulmus minor     1( پدس از آن قدرار داشدت )شدکل .)

ترتید   فراواندی     های دیگر که در شکل آمدده بده   گونه

Fraxinus ) (، ونregia Juglansشددامل گدددردو ) 

excelsior L. subsp. coriarifolia بیدمشک ،)(Salix 

aegyptiaca( ازگیددل ،)Mespilus germanica L.،) 

 Juniperus(، چتنه )Malus orientalisسی  وحشی )

communis var. depressaکدول )  (، هفتViburnum 

lantana( گالبی وحشی ،)salisifolia Pyrus نسترن ،)

(Rosa cannia ( و زالزالدک )Crataegus orientalis )

 بودند.

 های جررافیایی جهتمشخصات درختان گیالس وحشی  ۀواریانس برای مقایس ۀنتایج تجزی -0جدول 

 آزادی ۀدرج 
 میانگین مربعات

 (m3حجم ) (m2سطح مقطع ) (cmقطر ) (mارتفاع )

۳1/6۳** ۵ جهت  
**0۱۳  

**۳۳0/۳  
**۳۱۱/۳  

 ۳۳۳/۳ ۳۳۳۳۳1/۳ 1/0۳ 0/6 0۵۵ خطا
 F  01/۳۳ ۳۳/۳۵ ۳0/۳۳ 5۳/۳6آمارة 

 درصد ۳دار در سطح یمعن**

 

 های مختلی جررافیایی در جهتگیالس وحشی ی درختان میانگین مشخصات کمّ ۀنتایج آزمون دانکن برای مقایس -۵جدول 

 حجم )مترمکع ( سطح مقطع )مترمربع( متر( قطر برابرسینه )سانتی ارتفاع )متر( جهت

5۳/۳۳ شرق a 1/۳۳ a ۳0۳/۳ a ۳۵۳/۳ a 

5/۱ شمال b ۵/۳0 ab ۳۳۱/۳ ab ۳5۳/۳ ab 

6/۱ یشمال شرق b 0/۳۳ b ۳۳۳/۳ b ۳۳0/۳ b 

۳6/۳۳ یجنوب شرق ab 1/۳0 ab ۳۳5/۳ a ۳۳۱/۳ a 

 

 
 مطالعه تحتهای درختی در ترکی  رویشگاه  سهم گونه -1شکل 

7۶ ٪ 

۱۲ ٪ 

۶ ٪ ۳ ٪ ۱ ٪ ۲ ٪ 

 ممرز
 بلوط
 افرا
 گیالس وحشی
 قره قاج
 سایر گونه ها



 ۳5۳ ۳5۳تا  ۳۱۵، صفحۀ ۳0۳۳، تابستان 0مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال سیزدهم، شمارة 

 

 

 بحث

وضعیت درختان گدیالس وحشدی    ،در این پژوهش

سی اسدتان آذربایجدان شدرقی     در رویشگاه ممجی دره

دارها و درختان همراه  ، خشکهها نهالفراوانی  وبررسی 

ارزیدابی شدد. نتدایج    نیدز  و سالمت درختدان  شد ربت 

در گیالس وحشدی  درصد درختان  0/۳۱نشان داد که 

دار  دارند. با توجه به ابعاد درختان خشدکه  حالت خشکه

رسد که خشکیدگی در ارر رسیدن بده   می به نظربعید 

سن دیرزیستی رخ داده باشد. در عوض، مرلوب شددن  

علدل  از توان  میرا طی مراحل توالی و همچنین رقابت 

بدده اینکدده  بددا توجدده. دانسددت خشددک شدددن درختددان

بددوده و فاقددد عال ددم درختددان سددرپا، شدداداب و سددالم 

رسدد کده    ، بعید به نظر میقارچ تاج بودندو  پوسیدگی

بدر ایدن   . علت خشک شدن درختان بدروز آفدت باشدد   

نورپسدندی مانندد   گونۀ این خشک شدن برای  ،اساس

تحدت  جنگدل  بستۀ پوشش  گیالس وحشی، در زیر تاج

در برخدی  رسدد.   طبیعدی بده نظدر مدی     ی، روندبررسی

هدای آن   قطع کامل درخدت یدا برخدی از سداقه     ،موارد

صورت  قطع غیرمجاز البته به دهندة دیده شد که نشان

بخشددی از  ممکددن اسددت همچنددین . اسددتمحدددود 

هدای انسدانی در    دارهای افتاده، در اردر دخالدت   خشکه

بخشدی از   ،بر این اسداس وجود آمده باشند.   گذشته به

هدای   تدار در ارر دخال درختان خشکه ةشد ربتدرصد 

مشدابه، آمداری از   هدای   پدژوهش در انسانی بوده است. 

سددالمت  ،دار ارا دده نشددده و بیشددتر  درختددان خشددکه

اسدت. از   شدده درختان و وضعیت کیفی تنده بررسدی   

درصد  ۳/۵۳که کرد بیان  Alijanpour (2017a) جمله

. انددد ناسددالم ارسددبارانمنطقددۀ در  درختددان گددیالس

کده  بیان کردندد   Alijanpour et al. (2007) همچنین

درصددد  0/00 ارسددباران ةنشددد حفاظددتدر مندداطق 

 5/۱و دارندد  غیرشداقولی   ۀدرختان گیالس وحشی تند 

 دارند. درصد قوس

درختددی و شددانزده گونددۀ   ،رو در پددژوهش پددیش 

ای در قطعات نمونه ربت شد. اما تنوع گیاهی  درختچه

صدورت   که بده است ارسباران بسیار فراتر از این منطقۀ 

جملددددده  از تحقیقدددددات گونددددداگونمفصدددددل در 

Mohammadzadeh et al. (2014)  بدان پرداخته شده

درصدد   ۵سهم گیالس وحشی در ترکید  تدوده    است.

سهم  Alijanpour et al. (2007) . در تحقیقشدبرآورد 

 ۳/۳ارسدباران   ةنشد حفاظتگیالس وحشی در مناطق 

درصدد بدرآورد    0/0شدده   حفاظدت درصد و در مناطق 

درصدد محاسدبه    ۳0در تحقیق دیگری، این سهم  .شد

وان تد  (. بدر ایدن اسداس مدی    Alijanpour, 2017bشد )

های مختلدی ارسدباران سدهم گدیالس      گفت در بخش

 شددرایط محلددی، وحشددی بسددته بدده شددرایط رویشددگاه

 متریر است. های انسانی( و نوع مدیریت )دخالت

تراکم درختان گیالس وحشی  پیش رو در پژوهش

انددن  علدت تدراکم   پایه در هکتار محاسبه شد.  ۳0/0

تدوان انبدوهی    را مدی  منطقۀ تحقیقگیالس وحشی در 

. دانسدت پوشش در اغل  نقاط  جنگل و بسته بودن تاج

در  ،ای نورپسدند اسدت   که گیالس وحشی گونده  ازآنجا

آن  هدای  نهالچنین شرایطی امکان رشد و بالندگی از 

 ،Petrokas (2010)تحقیقدات  براساس شود.  ه میگرفت

زندد   میکامل جوانه سایۀ بذر گیالس وحشی حتی در 

از بدین رفدتن   سدب   شود. اما نرسدیدن ندور    و سبز می

 ۵-۳گیالس وحشی از سن  های نهالنهال خواهد شد. 

سایۀ توانند در  و نمینیاز دارند سال به بعد به نور زیاد 

(. البته مطدابق  Pryor, 1988)باال دوام بیاورند آشکوب 

عوامددل دیگددری  Breitbach et al. (2012)پددژوهش 

الشبرگ، رطوبت خان و نوع رویشگاه الیۀ عمق  مانند

دارندد کده    تدأریر نیز در استقرار نهال گیالس وحشدی  

براسداس مشداهدات   همچندین   نیازمند بررسی اسدت. 

همدۀ  هدای انسدانی و ورود دام در    آرار دخالت، میدانی

تدوان   مدی  رو از ایدن و شود  میهای منطقه دیده  قسمت

رگذارند یرأهای انسانی هم در این زمینه ت دخالت گفت

بده  در تدوده   وحشدی  تراکم گیالسکاهش ل واماز عو 

در تحقیقی  Alijanpour et al. (2007) .روند شمار می

تعدداد در   ،شدده  حفاظدت بیان کردندد کده در منداطق    

از مندداطق گددیالس وحشددی بیشددتر   گونددۀ هکتددار 

نیدز   Alijanpour et al. (2009a) نشده اسدت.  حفاظت
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 ةشدد  حفاظدت بیان کردند که تنوع زادآوری در مناطق 

ارسددباران بددیش از مندداطق غیرحفدداظتی اسددت و بددر  

البتده  دندد.  کرکید أهای جنگلی ت اهمیت حفاظت توده

اجتمداعی   -باید توجه داشدت کده وضدعیت اقتصدادی    

ف منداطق حفداظتی و   جوامع محلی در روستاهای اطرا

در این زمینه بسدیار مهدم و تأریرگدذار     ،حفاظتنحوة 

 .است

 ۳/۵6گیالس وحشی در این تحقیدق   های نهالتراکم 

اصله در هکتار محاسبه شد. باید توجه داشدت کده تدراکم    

حضور و پدراکنش درختدان    تأریرزادآوری این گونه تحت 

 آن قددرار دارد. پددژوهشاندددازة مددادری، وجددود روشددنه و 

Parhizkar et al. (2017)  اندازة نشان داد که با افزایش

 هدای  نهدال فراوانی رشد قطدری و رشدد ارتفداعی     ،روشنه

یابدد. اگرچده چدوب گدیالس      گیالس وحشی افزایش می

وحشی ارزش و اهمیت زیادی از نظر تجاری دارد، امدا در  

های ارسباران ماهیت پیشگام بودن این گونه بدرای   جنگل

پوشش دادن فضاهای خدالی جنگدل و همچندین ترذیده     

 پرنددددگان جنگلدددی مدددورد توجددده اسدددت. مطدددابق     

در  Alijanpour & Mahmoudzadeh (2007) پژوهش

درصددد  ۵1/0تددا  11/۵هددای ارسددباران تنهددا   جنگددل

زادآوری جنگل متعلق به این گونده اسدت. در تحقیدق    

 ۳/1کمتدر از   برابرسدینه گیدری قطدر    مذکور حد اندازه

 متر بوده است. سانتی

بررسددی پددراکنش درختددان گددیالس وحشددی در   

متر نشان داد که شکل نمدودار   سانتی ۳طبقات قطری 

گوسی است. پژوهشی مشدابه   تقریبااصورت  پراکنش به

در طدر  جنگلدداری    et al. Heydari )2017(توسدط  

کال در مازندران نیز شکل گوسدی را بدرای ایدن     حاجی

کرد. با این تفاوت که درختان متناسد  بدا    تأییدگونه 

متدر   سدانتی  1۳قطدری   طبقدۀ شدرایط رویشدگاهی تدا    

حضددور داشددتند. در ایددن رویشددگاه تعددداد در هکتددار  

پایدده در  ۳6۳پایدده در هکتددار ) 10/۳گدیالس وحشددی  

سدهم  دهنددة   نشدان هکتار( گدزارش شدد کده     ۳/00۳

. البتده بایدد   اسدت کوچک این گونه در ترکی  جنگدل  

های جنگلدی بسدتگی بده     توجه داشت که اهمیت گونه

صدورت   که در غیر ایدن دارد نسهم آنها در ترکی  توده 

های ندادر و شدرایط زیسدتی آنهدا      کافی به گونهناتوجه 

 شددود  از دسددت رفددتن تدددریجی آنهددا مددی   موجدد  

(Moradi et al., 2013.) 

رویشددگاه بددرای  عرصددۀ در ایددن پددژوهش کددل   

گیددری و شددمارش درختددان گددیالس وحشددی    اندددازه

پیمایش و در قطعات نمونه تنها زادآوری شمارش شد. 

ی روش تصدادفی مدنظم در   نتواندا  ،ایدن انتخداب  علت 

هدای ندادر اسدت کده در پددژوهش      بدرآورد کمدی گونده   

Moradi et al. (2013)  پدژوهش  . در شدد کید أتبر آن

 ۱6/۳0۵ایشان هیچ درخت گیالس وحشی در وسعت 

کده    درحدالی  ،هکتاری در قطعات نمونده قدرار نگرفدت   

را  تعداد در هکتدار ایدن گونده    ،درصد ۳۳۳آماربرداری 

مترمربدع   ۳00/۳اصله در هکتار با سطح مقطدع   5۱/۳

 در هکتار نشان داد.

نتددایج ایددن پددژوهش نشددان داد کدده همبسددتگی   

ی داری بددین شددی  عرصدده و مشخصددات کمّدد   معنددی

هددا  درختددان وجددود ندددارد. اگرچدده بددا جهددت دامندده  

همبستگی مثبت دارد. همچنین بدا افدزایش ارتفداع از    

حجدم درختددان   سدطح دریدا، ارتفدداع، سدطح مقطددع و   

با اینکه شدت همبستگی  ،داری نشان داد کاهش معنی

نیدز در   Zalnezhad et al. (2014)کم بود. در تحقیدق  

درختان گیالس وحشی  ۀبرابرسینارتفاعات باالتر، قطر 

حدوزة  در  Alijanpour (2017b) کمتدر بدود. پدژوهش   

کده    طدوری  ،  بده همدین نتیجده رسدید     چای بده  ایلگنه

متدر قطدورتر    ۳۳۳۳-۳۳۳۳ارتفاعی دامنۀ درختان در 

 .ندمتر بود ۳۳۳۳-0۳۳۳ارتفاعی دامنۀ از 

گددیالس  درصددد درختددان 60در پددژوهش حاضددر 

در جهت شمال شرقی قرار داشته و مشخصات  وحشی

های مختلی جررافیایی تفداوت   ی درختان در جهتکمّ

هدای   طور کلی درختان در دامنه داری داشتند. به معنی

و داشدتند  قطر، ارتفاع و سطح مقطع بیشدتری   ،شرقی

هددای شددمال شددرقی کمتددرین مقددادیر ایددن   در دامندده

  دارا بودنددددد. در مقایسدددده، پددددژوهش را متریرهددددا 

Zalnezhad et al. (2014)  گلبندد   -در جنگل اللدیس
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هدای   نشان داد که درختان گدیالس وحشدی در دامنده   

نیدز   Alijanpour (2017b)شمالی قطورترندد. تحقیدق   

 همین نتیجه را نشان داد.

درختدان  اندازة  تأریرزادآوری گیالس وحشی تحت 

بدین درختدان،    فاصدلۀ والد، مقدار گرده در دسدترس،  

عنددوان عامددل اصددلی   جمعیددت زنبورهددای عسددل بدده 

عنوان عامل اصدلی پدراکنش    افشانی و پرندگان به گرده

(. در حقیقت Cottrell et al., 2009بذر نیز قرار دارد )

اسدت  زادآوری درختان جنگلی بسیار پیچیده ازوکار س

عوامدل مختلدی قدرار دارد.     تدأریر و این فرایند، تحدت  

های مزوفیدت اسدت و اگرچده در     گیالس وحشی گونه

هدای   تواند خدان  کند، نمی های مختلفی رشد می خان

هدای دارای زهکشدی    غرقابی، رسی سدنگین یدا خدان   

بده داشدتن   ضعیی را تحمل کند. این گونده بدا توجده    

و اسدت  های سطحی در برابر بادافتادگی حساس  ریشه

هدای محیطدی، مسدتعد     حساسیت به استرس ۀواسط به

(. Welk et al., 2016)است ابتال به آفات گوناگون نیز 

پوشدش اگرچده    بداز شددن بدیش از حدد تداج      رو از این

 ممکدددن اسدددت   ،زادآوری اسدددت ةکنندددد ترغیددد 

 موجددد  بادافتدددادگی درختدددان شدددود. تحقیدددق     

Stojecová & Kupka (2009)   نشان داد که اگر قدرار

درختان باید ، شودبرداری  گیالس وحشی بهرهاز است 

نما قرار داشته باشدد   شکوب چیره و چیرهآدر  حتمااآن 

در محصدول  حضدور  و درختان مرلدوب شانسدی بدرای    

د داشت. این در حالی است که درختدان  نجنگل نخواه

اغلدد  در زیددر  منطقددۀ تحقیددقگددیالس وحشددی در 

کده    و درصدورتی دارندد  پوشش درختان ممرز قدرار   تاج

ای برای تقویت و افزایش تراکم این گونده وجدود    برنامه

شناسدی بده    با اجرای عملیات جنگدل  باید ،داشته باشد

هدای   میدوه بیشدتر  آن کمک کرد. باید توجه داشت که 

از  ؛ریزندد  متدری مدی   ۳۳حداکثر  فاصلۀاین درخت در 

ممکدن  کاهش بیش از حد تراکم درختدان والدد    رو این

(. Pryor, 1988قرار دهد ) تأریرزادآوری را تحت است 

ماهده   5-۳0گدیالس وحشدی خدواب     هایعالوه بذر به

درصد آنها سبز  ۵۳-۳۳و در شرایط طبیعی تنها دارند 

رد در سهم و جایگاه گدیالس  این مواهمۀ شوند که  می

گذاشته و باید مدورد   تأریرهای جنگلی  وحشی در توده

درصورتی که تقویت و افزایش تدراکم   قرار گیرند. توجه

مدنظر باشد، اجدرای   منطقۀ تحقیقگیالس وحشی در 

شناسی مناس  برای باز کردن مختصدر   عملیات جنگل

بسته است و  کامالاپوشش  هایی که تاج توده در قسمت

منظور حمایت از این  شود، به نور کافی داخل توده نمی

 رسد. گونه ضروری به نظر می
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Abstract 
In this study, a habitat of wild cherry (111 ha) in Mamji-Darasii in the province of East Azerbaijan, the 

city of Kalibar, was fully inventoried and all wild cherry trees were then counted and measured. 
Frequency of cherry regenerations was also calculated by establishing 23 0.1 ha ample plots. The 

results showed that 86.6% of the cherry trees were healthy and vital and their mean height, diameter at 

breast height and volume were 9.3 m, 12.6 cm and 0.08 m
3
, respectively. The highest and lowest 

frequencies were 10 and 25 cm DBH classes, respectively . Density, basal area and volume of cherry 

trees in stand level were calculated as 2.14 individual.ha
-1

, 0.032 m
2
.ha

-1
 and 0.17 m

3
.ha

-1
, 

respectively. There was no significant correlation between the quantitative characteristics of trees and 

slope but diameter, height and basal area of the cherry trees decreased with increasing the altitude. 
Most of the trees (62%) were found on the northeast-facing slopes. The trees were taller in the 

northeast directions and in terms of diameter, basal area and volume, trees in the eastern aspects had 

higher dimensions. A total of 53 dead trees were counted, of which 43 were standing and 10 fallen. 
They constituted 18.2% of total cherry trees. The regeneration rate of cherries was 36.1 individual.ha

-1
. 

The highest abundance of trees belonged to the hornbeam followed by oak Wild cherry with 3% 

abundance was in fourth place. To enhance and increase the density of wild cherries, slight opening of 

the canopy is necessary using appropriate silvicultural operations. 

Keywords: Dead tree, Elevation, Regeneration, Sampling, Slope. 

 

  



 

 

 


