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مقاله پژوهشی

ارزیابی جنگلکاریهای بیستوپنجسالۀ کاج تدا ،توسکای قشالقی ،افرا پلت و بلندمازو در منطقۀ
رادارپشتۀ استان گیالن
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آدینه ابراهیمی اشبال ،1میرمظفر فالحچای ،*2علی صالحی 3و علیاشرف سلطانی طوالرود
1دانشجوی دکتری علوم جنگل ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
 6دانشیار گروه جنگلداری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
3دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران
1دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
(تاریخ دریافت1155/56/50 :؛ تاریخ پذیرش)1155/51/50 :

چکیده
جنگلکاری از مهمترین اقدامها در ایجاد پوشش سبز و تأمین چوب بهشمار میرود .پژوهش حاضر با هدد ارزیدابی عملکدرد جنگلکداریهدای
بیستوپنجسالۀ منطقۀ رادارپشدتۀ اسدتان گدیالن بده انجدام رسدید .در ایدن پدژوهش هشدت قطعده نموندۀ  155متدر مربعدی در چهدار تدودۀ
سهونیمهکتاری افرا پلت ،توسکا ،بلندمازو و کاج تدا (در مجموع  36قطعه نمونه) با روش منظم تصادفی اجرا و در آنها قطر ،ارتفداع ،طدول تندۀ
بدون شاخه ،قطر بزرگ و کوچک تاج برداشت شد .عمق الشبرگ نیز در ده نقطه از قطعات نمونه با خطکش اندازهگیری شد .همچنین کیفیت
تنۀ درختان به سه دستۀ درجه یک ،دو و سه تقسیم شد .با استفاده از دادههای برداشتشده مهمترین شاخصهای کمی و کیفدی چهدار تدوده
استخراج و مقایسۀ آماری شد .همچنین با استفاده از معادالت آلومتریک موجود برای گونههای تحت بررسدی ،زیتدودۀ درختدان بدرآورد شدد.
براساس نتایج بهدستآمده بیشترین میانگین قطر ( 33/16سانتیمتر) ،رویش قطری ( 1/63سانتیمتر) ،سدط مقطدع ( 90/13متدر مربدع در
هکتار) ،حجم ( 923/70متر مکعب در هکتار) ،زیتوده ( 791/0تن در هکتار) ،تنۀ درجه  76( 1درصد) ،ضخامت الشبرگ ( 0/2سدانتیمتدر) و
کمترین ضریب قدکشیدگی ( )5/90مربوط به تودۀ کاج تدا بود .در میان گونههای پهنبرگ ،بیشترین حجم و زیتوده بدهترتیدب بدا  100متدر
مکعب و  065/90تن در هکتار مربوط به گونۀ توسکا بود .بنابراین گونۀ تدا با توجه به تولید زیاد (بهصورت کنترلشده در اراضی غیرجنگلدی) و
گونۀ بلندمازو با توجه به عملکرد مطلوب در کنار تولید پایههای باکیفیت برای جنگلکاری در استان توصیه میشوند.
واژههای کلیدی :افرا ،بلندمازو ،توسکا ،حجم ،زیتوده.

مقدمه
در قرن بیستویکدم برنامدهریدزی بدرای مددیریت
جنگل با نگاهی جدی به مفهوم مدیریت پایدار انجدام
میگیرد ،به این معنا که منابع و اراضدی جنگلدی بایدد
طوری مدیریت شوند که از دید بومشدناختی همیشده
زندده ،شداداب و پایددار باشدند و نیازهدای اجتمداعی،
* نویسندۀ مسئول

اقتصادی و روحی نسلهدای فعلدی و آیندده را پاسدخ
دهند ( .)Rahmati et al., 2020از طرفی کاهش سط
جنگدلهدای طبیعدی در چندد دهدۀ اخیدر ،اهمیدت
جنگلکاری را بهمثابۀ ابزاری برای توسعۀ سط پوشش
درختی و تولید چوب نمایانتر کرده است .موفقیت هر
پروژۀ جنگلکاری نیز بهطدور مسدتقیم تحدت تدأ یر دو
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مرحلۀ اساسی است .1 :انتخاب گونۀ مناسب مطابق بدا
شرایط خاک و اقلیم منطقۀ مورد نظر؛  .6رهدا نکدردن
طددر و پددایش مددداوم رشددد و عملکددرد جنگلکدداری
( .)Niknejad et al., 2018در مددورد انتخدداب گوندده،
سالهاسدت کده اخدتال دیددگاه بدین متخصصدان و
صاحبنظران جنگل در خصوص استفاده از گوندههدای
بومی و غیربومی ،درصد و نوع ترکیدب کاشدت وجدود
داشته است .این اختال ها بیشتر از ماهیدت درختدان
غیربومی واردشده به کشور ناشی مدیشدود کده اغلدب
سوزنیبرگ و تندرشدند و ا رهای متفاوتی بر گیاهدان،
خاک ،موجودات زنده و در مجموع بومسازگان منداطق
جنگلکاریشده داراند ( .)Rafiei Jahed et al., 2017با
اینحال ،رشد سریع و بازده اقتصادی زیاد و تولید الوار
مناسددب و باکیفیددت سددبب گسددترش جنگلکدداری بددا
گونه های سوزنیبرگ (اغلب با گونه های کاج) در ایران
و بهویدژه در شدمال کشدور شدده اسدت ;et al., 2007
).)Gorji Bahri Taheri Abkenar et al., 2018
در زمینددۀ پددایش رشددد و عملکددرد جنگلکدداری نیددز
برداشت دادههای کمی و کیفی مرتبط با درختان و بدت
زمدانبنددیشددۀ آنهدا ضدرورت دارد ( Rahmati et al.,
 .)2020در مرحلۀ بعد با بررسدی روندد تیییدرات رویدش
درختان و مقایسۀ عملکرد گوندههدای درختدی مختلد ،
تصمیمهای مدیریتی مهمی چون تنک کدردن یدا حتدی
قطع یکسرۀ درختان در زمان مناسدب اخدذ خواهدد شدد
( .)Bragg, 2011از جمله مهمترین شاخصهای کمّی در
بررسی عملکرد جنگلکاریها میتوان به رویش قطدری و
ارتفدداعی ،میددانگین قطددری ،میددانگین سددط مقطددع و
میانگین حجم در هکتار اشاره کدرد کده در کندار برخدی
خصوصیات کیفی درختان از جمله کیفیت تندۀ درخدت،
در بیشتر تحقیقات علوم جنگل بهمنظور ایجداد ههنیتدی
دقیق از وضعیت رویشگاه جنگلی یا تدودۀ دسدتکاشدت
گزارش میشود ( .)Zobeiri, 2002از دیگر شداخصهدای
1
مهم توصی وضعیت پوشش گیاهی میتوان به زیتوده
اشداره کدرد (.)Heidari Safari Kouchi et al., 2016
1. Biomass
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زیتوده است از وزن خشک پیکر موجودات زندده اعدم از
گیاهان و جانوران .این موضوع امدروزه در علدوم مختلد
بهویژه منابع طبیعی و محیط زیست اهمیت زیادی یافتده
اسددت ( Iranmanesh et al., 2019; Khalili et al.,
 .)2021برآورد زیتوده برای تشخیص وضعیت و سداختار
پوشش گیاهی حائز اهمیت است و شاخصدی مهدم بدرای
ارزیددابی رویشددگاه از نظددر زیسددتشددناختی و اقتصددادی
محسدوب مدیشدود ( ;Hassangholipour et al., 2017
 .)Bragg, 2011دسددتیابی بدده مقدددار ترسددیب کددربن در
تیپهای مختل گیاهی نیز برمبنای اندازهگیری زیتوده
است .این کار با روشهای مخربی چدون قطدع کامدل یدا
روشهددایی ماننددد نمونددهبددرداری و یددا کدداربرد معددادالت
آلومتریک انجام مدیگیدرد ( Heidari Safari Kouchi et
.)al., 2017; Ochal, 2013
با توجه به اهمیت انکارناپذیر توده های دسدتکاشدت
از نظر اقتصادی و زیستمحیطی ،بررسی رشد و عملکدرد
جنگلکدداریهددا در پددژوهشهددای مختل د مددورد توجدده
پژوهشددگران بددوده اسددت .از جملدده ) Bragg (2011بددا
بررسی زیتدودۀ کداج تددا در آرکدانزاس ایداالت متحددۀ
آمریکا با استفاده از معادالت آلومتریک ،میانگین زیتدودۀ
این گونده در طبقدات مختلد قطدری را محاسدبه کدرد.
براساس نتایج این پژوهش ،میانگین زیتودۀ درختدان در
طبقۀ قطری  10سانتیمتر بین  05تدا  96کیلدوگرم ،در
طبقۀ قطری  60سانتیمتر بین  129تا  609کیلدوگرم و
در طبقددۀ قطددری  30سددانتیمتددر بددین  355تددا 055
کیلوگرم بدرای هدر درخدت توسدط مددلهدای مختلد
محاسبه شد .همچنین ) Pandey et al. (2017با مقایسدۀ
رشد و عملکرد دو گونۀ جنگلکاریشدۀ صنوبر ( Populus
 )deltoides Bartr. ex Marsh.و اکددددددالی توس
( )Eucalyptus treticornis Sm.با عملکدرد چهدار گوندۀ
جنگلددی طبیعددی دریافتنددد کدده گونددۀ جنگلکدداریشدددۀ
اکددددالی توس و یددددک گونددددۀ طبیعددددی ( Shorea
 )robusta Gaertn. f.بهتدددرین عملکدددرد را در بدددین
گوندددههدددای تحدددت بررسدددی داشدددتهاندددد .در ایدددران
) Mohammadnejad Kiasari et al. (2010در پدژوهش
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خود با مقایسۀ عملکرد برخی گونههای پهدنبدرگ بدومی
در استان مازندران دریافتند که جنگلکاری توسکا ییالقدی
از لحاظ متییرهای کمّی بهترین وضدعیت را دارد و پد
از آن جنگلکاریهدای پلدت و بلنددمازو قدرار گرفتندد .در
پژوهشدی دیگدر )Rezaei Taleshi & Ekhlasi (2011
رشد و عملکرد جنگلکاریهای پدانزدۀسداله توسدکا را در
فاصله کاشت  3×6متر حداکثر گزارش کردند .همچندین
) Rahmati et al. (2020بددا مقایسددۀ رشددد و عملکددرد
جنگلکاریهدای بلنددمازو و کداج تددا در اسدتان گدیالن
دریافتند که رشد گونۀ کاج بهشکل معندیداری بیشدتر از
گونۀ بلندمازو بوده است؛ درحالی که ا رهای منفدی گوندۀ
کاج تدا بر خصوصیات خاک بیشتر بوده است.
با توجه به بت جهانی جنگل های شمال کشور در
یونسکو و توق بهرهبرداری از جنگلهای شمال کشور
در قالب طر استراحت جنگلها ،معطو کردن توجه
پژوهش هدای علدوم جنگدل بده موضدوعات کداربردی،
بددهویددژه مقولددۀ جنگلکدداری بدده درک صددحی تددر
پتانسددیلهددای موجددود در زمینددۀ گسددترش سددطو
دستکاشت منجر خواهد شد .از اینرو پژوهش حاضدر
به بررسی رشد و عملکرد چهار تدودۀ جنگلکداریشدده
در استان گیالن شامل سه گونۀ بومی پهنبرگ بدومی
و یک گونۀ وارداتی کاج تدا میپردازد.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این تحقیق در جنگلکاریهای منطقۀ رادارپشته به

مختصدات جیرافیدایی " 17º 11'56تدا "17º 11'50
طول جیرافیایی شدرقی و " 39º 51' 51تدا "51' 27
 39ºعرض جیرافیایی شمالی از توابع استان گیالن در
شددمال ایددران بدده انجددام رسددید (شددکل  .)1می دانگین
بارندگی سالیانه منطقۀ پژوهش  1621/0میلدیمتدر و
متوسط دمای سالیانۀ آن  12درجۀ سانتیگدراد اسدت.
تودههدای تحدت بررسدی شدامل گوندههدای توسدکای
قشالقی ( ،)Alnus glutinosa (L.) Gaertnافدرا پلدت
( ،)Acer velutinum Boissبلندددمازو ( Quercus
 )castaneifolia C. A. Mey.و کدداج تدددا ( Pinus
 )taeda L.بددود .سددط هددر یددک از تددودههددای
جنگلکاریشده  3/0هکتار ،سدن تدوده هدا  60سدال و
فاصلۀ کاشت آنها  3×3متر بود .شدیب منداطق تحدت
بررسی با توجه به قرار داشتن در دامنۀ مشابه ،از  5تدا
 35درصد متییر است .میانگین ارتفاع از سط دریا در
تودۀ تدا  190متر ،در تودۀ توسکا  102متدر ،در تدودۀ
افرا  129متر و در تودۀ بلندمازو  191متر است .جهت
عمددومی چهددار تددودۀ تحددت بررسددی غربددی اسددت
( .)Fallahchai & Marvie Mohadjer, 2005بافدت
خاک توده های تدا ،افرا و بلندمازو لومی و بافت خداک
تودۀ توسکا لومی -سدیلتی اسدت .تدا کندون عملیدات
پرورشی در این توده ها انجام نگرفتده اسدت .براسداس
اظهارات روستاییان رادارپشته و قرقبان منطقه ،وجدود
پایههای کمقطر در تودههای تحت بررسی بده واکداری
صورتگرفته در اوایدل دهدۀ  75توسدط مدردم بدومی
مرتبط میشود.

شکل  -1موقعیت مکانی تودههای تحت بررسی ( :aافرا پلت :b ،بلندمازو :c ،کاج؛  :dتوسکا)
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شیوۀ اجرای پژوهش
آماربرداری و برداشت داده

برای اجرای این پژوهش با توجه بده همگدن بدودن
تودههای تحت بررسی ،با حذ حاشیهها ،هشت قطعده
نمونۀ  155متر مربعدی ( 65×65متدر) در هدر یدک از
توده ها ( 36قطعده نمونده بدرای چهدار تدوده) بدا روش
سیستماتیک تصادفی با توجه به سط منطقده و تعدداد
قطعات نمونه ،با ابعاد شبکۀ  20×20متدر اجدرا و قطدر،
ارتفدداع ،قطددر کوچددک و بددزرگ تدداج همددۀ درختددان در
قطعات نمونه اندازهگیری و بت شد ( (Attar Roshan,
 2017; Rahmati et al., 2020عمدق الشدبرگ نیدز بدا
استفاده از خدطکدش در ده نقطده از قطعدات نمونده بدا
فواصل منظم اندازهگیری شدد .همچندین کیفیدت تندۀ
درختان براساس درجهبنددی اسدتفادهشدده در تحقیدق
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) Forouzesh-Sotgavaberi et al. (2009به سه دسدتۀ
درجدده ( 1قددائم و بدددون دوشدداخگی) ،درجدده ( 6کمددی
خمیده و دارای دوشاخگی) و درجده ( 3تندۀ پیچیدده و
چند شاخه) تقسیم و بت شد.
محاسبۀ شاخصهای کمّی توده

در ادامه با استفاده از روابط مندرج در جدول  1برخدی
از مهمترین شاخصهای کمّی تودهها شامل میانگین قطدر
و میانگین رویش قطر و ارتفاع ،سط مقطع ،حجم ،سدط
تاج و ضریب قدکشیدگی درختان در سط قطعدات نمونده
محاسبه و به هکتار تعمیم داده شد.
در ادامه با استفاده از روابدط منددرج در جددول 6
زیتودۀ روی زمینی گونه ها در سدط قطعدات نمونده
برآورد و به هکتار تعمیم داده شد.

جدول  -1روابط بهکاررفته در محاسبۀ شاخصهای کمّی درختان در تودهها ()Zobeiri, 2002
مشخصه

مؤلفههای رابطه

رابطه

میانگین ارتفاع (متر)

∑

̅

̅ میانگین ارتفاع توده :hi ،ارتفاع هر درخت برحسب
متر :n ،تعداد درختان

میانگین قطر
(سانتیمتر)

∑

̅

̅ میانگین قطر توده :di ،قطر هر درخت برحسب
سانتیمتر :n ،تعداد درختان

∑

̅

̅  :متوسط رویش قطری توده : ̅ ،متوسط قطر و :A
سن توده

∑

̅

̅  :متوسط رویش ارتفاعی توده : ̅ ،متوسط ارتفاع و
 :Aسن توده

میانگین رویش قطری
(سانتیمتر)
میانگین رویش
ارتفاعی (سانتیمتر)
میانگین سط مقطع
(متر مربع)

̅

̅

∑

∑ ⁄

میانگین حجم (متر
مکعب)
سط تاج
ضریب قدکشیدگی

∑=V

)  (CD *CD
1i
2i
4

CCi  

Slc= H×100/dbh

 :Gسط مقطع توده به متر مربع :gi ،سط مقطع هر
درخت به سانتیمتر مربع  :diقطر برابرسینۀ هر
درخت به سانتیمتر ،عدد برابر با 3/11
 :Vحجم درختان در توده  :gسط مقطع :h ،ارتفاع
درخت و  fضریب شکل تنۀ درخت و برابر با 5/0
 :CCiسط تاج درخت به مترمربع CD1i ،و
قطرهای کوچک و بزرگ تاج درخت i

:CD2i

 :Slcضریب قدکشیدگی :H ،ارتفاع کل درخت به متر
و  :dbhقطر برابرسینۀ درخت به سانتیمتر
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جدول  -6معادالت آلومتریک استفادهشده بهمنظور برآورد زیتودۀ درختان
گونۀ درختی

معادله آلومتریک

توضیحات

منبع

افرا
بلندمازو
توسکا
تدا

])ABG = Exp [-2.09 + 0.86 ln (DBH2×H

 :AGBزیتودۀ روی زمینی
 :DBHقطر برابرسینه
 :Hارتفاع درخت
 :Lnلگاریتم

()Vahedi & Jafari, 2016
()Vahedi et al., 2014
()Ochał, 2013

ABG=0.08 DBH2.52
ABG = -3.09 + 1.32 In dbh
)AGB= 0.413 +0.506(DBH2.43

()Taheri Abkenar et al., 2018

سانتیمتر)؛ درحالی که گونۀ سوزنیبرگ کاج تدا رشد
بیشتری نسبت به گونههای پهدنبدرگ داشدته و قطدر
درختان در این توده بده  00سدانتیمتدر نیدز رسدیده
است.
نتایج آزمون تجزیۀ واریان  ،اخدتال میدانگینهدای
قطددر (** ،)sig= /555ارتفدداع (* ،)sig= 5/511رویددش
قطددددددری ،)sig=5/555**( ،رویددددددش ارتفدددددداعی
(* ،)sig=5/537تنۀ بدون شاخه (* ،)sig= 0/56ضدریب
قددد کشددیدگی (** ،)sig= /555سددط مقطددع (**/555
= ،)sigحجم (** ،)sig= /555درصد تاجپوشدش (*/513
= ،)sigضددخامت الشددبرگ (** )sig= /555و زیتددوده
(** )sig= /555را معن دیدار نشددان داد (*معن دیداری در
سط  5/51و ** معنیداری در سط .)5/50
براساس نتایج آزمون دانکن ،بیشدترین میدانگین و
توسکا و
رویش قطری مربوط به گونۀ کاج تدا و س
بیشترین میانگین و رشد ارتفداعی نیدز بده تدودۀ افدرا
مربوط است ،درحالی که سه گونۀ دیگر از نظر ارتفداع
اختال معنیداری ندارند (شکل .)3

روش تحلیل

بهمنظور مقایسۀ مشخصههای کمّی تدوده ،بررسدی
نرمالیتۀ داده ها با آزمدون کولمدوگرو  -اسدمیرنو و
بررسی همگنی واریان ها با آزمون لون انجام گرفدت.
با توجه به نرمال بودن دادهها و همگندی واریدان هدا،
معنی داری اختال خصوصیات مختل توده های مورد
بررسی با آزمون تجزیۀ واریان یکطرفه بررسی شدد و
مقایسۀ میانگین ها با آزمون دانکن انجام پذیرفت .برای
مقایسدددۀ خصوصدددیات کیفدددی درختدددان از آزمدددون
کروسکال -والی و برای آنالیزهای آماری از نرمافدزار
 SPSS-21بهره گرفته شد.
نتایج
منحنی تعداد در هکتار درختان به تفکیک طبقات
قطری در توده های تحت بررسی در شدکل  6خالصده
شده است .با توجه بده ایدن نمدودار ،جنگلکداریهدای
صورتگرفته با سه گوندۀ پهدنبدرگ افدرا ،بلنددمازو و
توسکا رشدد قطدری مشدابهی داشدته اندد ( 15تدا 30
Acer velutinum
Quercus castaneifolia
Pinus taeda
Alnus glutinosa

۴00

۲00
۱00
0
۶0

۵۵

۵0

۴۵

۴0

۳۵

۳0

۲۵

۲0

۱۵

۱0

کالسه قطری
شکل  -6منحنی پراکنش در طبقات قطری تودهها

۵

0

تعداد در هکتار

۳00
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b

b

b

توسکا

تدا

بلوط

۱0
۵

افرا
۰/۹۰

a

۰/۷۵
۰/۶۰
۰/۴۵
۰/۳۰
۰/۱۵

c

c

65
15
5

توسکا
رویش ارتفاعی ()m

توسکا

تدا

بلوط

۱۵

b

35

تدا

بلوط

افرا
1/05

a
b

1/65

c

5/75

c

5/25
5/35

۰/۰۰

رویش قطری ()cm

b

b

b

a

میانگین ارتفاع()m

a

۲0

15

میانگین قطر ()cm

۲۵

65

5/55

افرا

توسکا

تدا

بلوط

افرا

شکل  -3میانگین قطر ،میانگین ارتفاع ،رویش قطری و رویش ارتفاعی درختان در تودهها

گونۀ کاج تدا و کمترین سط مقطع به گونۀ افرا تعلق
دارد .در مددورد حجددم نیددز بیشددترین حجددم معددادل
 923/70متر مکعب در هکتار مربوط به تودۀ کاج تددا
است .بقیۀ تدوده هدا از نظدر تولیدد حجمدی اخدتال
معنیداری ندارند (شکل .)0

براساس یافتهها ،بیشترین مقدار طدول تندۀ بددون
شاخه بدهترتیدب مربدوط بده گوندۀ افدرا و کداج تددا و
بیشترین ضریب قدکشیدگی مربوط به درختان افدرا و
بلندمازو است (شکل .)1
بیشترین سط مقطع با  05متر مربع در هکتار به

b

b

b

۵
۰

توسکا

بلوط

تدا

تنۀ بدون شاخه()m

a

۱۰

افرا

c

۹۰

d

۴۰

توسکا

تدا

بلوط

افرا

ضریب قدکشیدگی

۱۵

b

a

۱۴۰

-۱۰

شکل  -1ضریب قدکشیدگی و طول تنۀ بدون شاخه درختان در چهار تودۀ بررسیشده
۱00

b

c

بلوط

افرا

۶0
۴0
۲0
0

توسکا

تدا

b

توسکا

b

تدا

بلوط

b

افرا

شکل  -0میانگین سط مقطع و حجم در هکتار در چهار تودۀ بررسیشده

حجم ()m3

۸0

سطح مقطع ()m2

a
b

a

۹00
۸00
۷00
۶00
۵00
۴00
۳00
۲00
۱00
0
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میانگین درصد تداجپوشدش و ضدخامت الشدبرگ
درختان در چهار تودۀ یادشده در شکل  2خالصه شده
اسددت .بددر ایددن اسدداس ،کمتددرین درصددد تدداجپوشددش
درختان به تودۀ افرا تعلق دارد و سه تودۀ دیگر از ایدن
نظر اخدتال معندیداری ندارندد .بیشدترین ضدخامت
الشبرگ نیز در تودۀ کاج تددا و کمتدرین آن در تدودۀ
توسکا مشاهده شد.
براساس نتایج ،بیشدترین زیتدودۀ روی زمیندی در
بین گونه های مورد بررسی با  791/0تن در هکتار بده
a

۹۰

b

۸۰
۷۰
۶۰

a

درصد تاج پوشش

توسکا

تدا

۱۰۰

۱۰
۸
۶

b
c

c

۴
۲
۰

۵۰

بلوط

توسکا

افرا

بلوط

تدا

افرا

شکل  -2میانگین درصد تاجپوشش و ضخامت الشبرگ درختان در چهار تودۀ بررسیشده

a

۱۰۰۰
۸۰۰

b

bc

c

۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰

زی توده ()Ton/ha

۱۲۰۰

۰

توسکا

تدا

افرا

بلوط

شکل  -9میانگین زیتودۀ درختان در چهار تودۀ بررسیشده
جدول  -3دستهبندی درختان در تودههای مختل براساس درجات کیفی تنه با آزمون کروسکال -والی
گونه
افرا
بلندمازو
توسکا
تدا

کیفیت تنه
درجه )%( 1

درجه )%( 6

درجه )%( 3

99b
92b
27c
76a

19a
10ab
19ab
0b

2b
7b
11a
3c

حرو متفاوت نشاندهندۀ معنیدار بودن اختال میانگینهاست.

ضخامت الشبرگ ()cm

a

a

گونده هدای توسدکا و بلنددمازو
تودۀ کاج تدا و سد
متعلق است و تودۀ افرا بدا حددود  155تدن در هکتدار
کمترین مقدار زیتوده را دارد (شکل .)9
دستهبندی درختان به تفکیک درجات کیفدی تنده
در چهار تودۀ بررسیشده نشان داد که گونۀ کداج تددا
بیشترین درصد درختان درجه یدک را دارد و درختدان
توسکا از نظر کیفیت تنه نسدبت بده سده تدودۀ دیگدر
وضعیت نامناسبتری دارند (جدول .)3
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بحث
براساس نتایج پدژوهش حاضدر ،بیشدترین میدانگین
قطر و رویش قطری به تودۀ کاج تدا تعلق دارد .براساس
پژوهشهای مختل در مورد رشد گوندههدای درختدی،
اغلب گونده هدای سدوزنیبدرگ رویدش سداالنه و رشدد
بیشتری نسبت به گونههدای پهدنبدرگ دارندد ( et al.,
 .)Khorankeh et al., 2013; Rahmati 2020پد از
گونۀ کاج ،بیشترین رشد قطری در گوندۀ توسدکا دیدده
شد .گونۀ نورپسند توسکا در سدالهدای نخسدت رشدد،
ضمن بهرهگیری از همۀ پتانسیل موجود در خاک و نیز
امکان همزیستی با جدایههای فرانکیدا ،بدهخدوبی رشدد
میکند و قطر میگیدرد (.)Motaghikhah et al., 2021
با توجه به رویش قطری بیشتر گونههای تددا و توسدکا،
حضور پایدههدای کدمقطدر در تدودۀ بلنددمازو و افدرا را
میتوان به رویدش کمتدر و نیدز واکداری صدورتگرفتده
توسط بومیان که در بخش مواد و روشها بده آن اشداره
شده است مربوط دانست .همچنین رویش قطری افدرا و
بلندمازو نسبت به گونههای توسکا و تددا کمتدر بدرآورد
شد .با توجه به نتایج پدژوهشهدای مشدابه رشدد گوندۀ
بلندمازو متعادل بدوده اسدت (.)Rahmati et al., 2020
در پددژوهش )Rouhi Moghaddam et al. (2009
ویژگددیهددای رویشددی بلندددمازو در جنگلکدداریهددای
شانزدهسالۀ خالص و آمیختۀ چمستان مازندران بررسدی
شد .آنها رویش قطدری و روی زمیندی ایدن گونده را در
حدود یکسوم پژوهش حاضر برآورد کردند .دلیدل ایدن
اختال  ،جوان تدر بدودن تدودۀ تحدت بررسدی و تدراکم
کاشت بیشتر درختان در پدژوهش آنهدا بدوده اسدت .بدا
اینحال محدود بودن رشد قطری افرا پلت را مدیتدوان
به شرایط نامناسب خاک از نظر عمق و حاصدلخیزی آن
مرتبط دانست .در پژوهش ) Moshki et al. (2019نیدز
برآورد حجم توده های جنگلکاری هجدهسالۀ افدرا پلدت
نشان داد کده ایدن گونده در مقایسده بدا گوندۀ گدیالس
وحشی رشد حجمی کمتری ( 16متر مکعب در هکتار)
در مدت زمان مشابه داشته است که دلیل آن را ضدع
حاصدلخیزی خداک دانسدتندYosef-zadeh et al., ( .
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 .)2008دلیددل رشددد ارتفدداعی بیشددتر گونددۀ افددرا نیددز
تندرشدی این گونه و تالش آن برای دسترسی بده ندور
کافی است .همین موضوع موجدب افدزایش طدول تندۀ
بدون شاخۀ گونۀ افرا نیز شده اسدت .ارتفداع بیشدتر در
کنار محدود بودن رشدد قطدر ،موجدب کداهش ضدریب
قدکشیدگی گونۀ افرا شده است .این گونه بدا توجده بده
اینکدده ضددریب قدکشددیدگی بیشددتر از  155دارد ،در
محدودۀ ناپایدار قرار میگیرد و امکان آسیبدیدگی این
تددددوده در بادهددددای شدددددید و بددددر وجددددود دارد
( .)Mohammadi Limaei et al., 2013همچنین نتایج
پژوهش حاضر نشان داد کده بیشدترین سدط مقطدع و
حجم درختان در بین توده های بررسیشده مربدوط بده
تودۀ کاج تدا است .با توجه به ا رپذیری مستقیم سدط
مقطع و حجم درختان از رویش قطدری و نیدز اخدتال
ارتفاعی محدود چهار گونه ،بیشتر بودن حجم درختدان
کاج در ا ر رشد قطری بیشتر ایدن گونده حاصدل شدده
اسددت کدده بددا پددژوهش ) Rahmati et al. (2020نیددز
مطابقت دارد .در مورد درصد تاجپوشش ،بهجز تودۀ افرا
سه تودۀ دیگر اختال معندیداری نشدان ندادندد و هدر
چهار تدوده در مجمدوع تداجپوشدش انبدوهی دارندد .بدا
اینحدال ضدخامت الشدبرگ گوندۀ کداج تددا بدهشدکل
معنیداری بیشتر از تودههای پهنبرگ است کده دلیدل
اصلی آن اسیدیتۀ زیداد و وجدود ترکیبدات پیچیدده در
الشبرگ این گونه و سختتجزیهپدذیر بدودن آن اسدت
( .)Mohammadnejad Kiasari et al., 2007گونددۀ
بلندددمازو نیددز در بددین پهددنبرگددان بررسددیشددده دارای
کمترین نرخ تجزیهپدذیری اسدت و بیشدترین ضدخامت
الشبرگ نیز به این گونه اختصاص یافته است (Marvie
.)Mohadjer, 2011
بیشددترین مقدددار زیتددودۀ روی زمینددی در بددین
درختان بررسیشده به گونۀ تندرشد کداج تددا مربدوط
است .این درختان با جذب بیشتر دیاکسدید کدربن در
مقایسه با تودههای پهنبرگ زیتودۀ بیشتری را نسدبت
به این گونهها ایجاد میکنند و در ارزشگدذاری از نظدر
کنترل آالینددگی هدوا بداالتر از سده گوندۀ دیگدر قدرار
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میگیرند .از اینرو گونههای سوزنیبرگ در کنار رویدش
حجمی زیاد ،ا رهای زیستمحیطی مطلوبی نیز از نظدر
کاهش آالینددگی هدوا بدر جدای مدیگذارندد ( Taheri
 .)Abkenar et al., 2018البته این جنبدههدای مطلدوب
اغلب توسط ایراداتی چون ا ر نامطلوب بر کیفیت خاک
کمرنگ میشود کده بایدد در کشدت وسدیع ایدن گونده
مدنظر قرار گیرد ( .)Marvie Mohadjer, 2011پد از
گونۀ کاج تدا ،گونه های پهن برگ توسکا و بلندمازو و در
نهایددت افددرا بددهترتیددب بیشددترین زیتددوده را در بددین
گونههای بررسیشدده داشدتهانددMohammadnejad .
) Kiasari et al. (2010نیز در پژوهش خود بدا مقایسدۀ
عملکرد برخی گونده هدای پهدن بدرگ بدومی در اسدتان
مازندران دریافتند کده جنگلکداری توسدکای ییالقدی از
لحاظ متییرهای کمّی بهترین وضعیت را دارد و پد از
آن جنگلکاریهای بلندمازو و پلت قرار گرفتند کده ایدن
یافته با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.
دستهبندی درختان به تفکیک درجدات کیفدی تنده
در چهار تدودۀ یادشدده نشدان داد کده گوندۀ کداج تددا
بیشترین درصد درختان درجده یدک را دارد و درختدان
توسکا از نظر کیفیت تنده از سده تدودۀ دیگدر وضدعیت
نامناسب تری دارند .هرچند کیفیت تنۀ درختان توسدکا
در مجموع خدوب ارزیدابی مدیشدود ( Azaryan et al.,
 .)2015با توجه بده نورپسدند بدودن درختدان توسدکا و
بلندمازو دوشاخگی و چندشاخگی و اعوجاج تنه در این
درختددان در پددالتهددای کددمتددراکم محتمددل اسددت
( .)Azaryan et al., 2015با وجدود ایدن ،بدا توجده بده
تراکم مناسب در جنگلکاری این بدشدکلی در تندۀ ایدن
درختان محدود است .اما در مورد درختان کاج تددا کده
در تودههای پرتدراکم ،تندهای قدائم و صدا را تشدکیل
میدهند و احتمال دوشداخگی و چنگدالی شددن آندان
اندک اسدت ،بیشدترین درختدان درجده یدک مشداهده
مدیشدود ( ;Mohammadnejad Kiasari et al., 2007
 .)Taheri abkenar et al., 2018در پدددژوهش
) Charkazi et al. (2017نیددز بررسددی کیفیددت تنددۀ
درختان کاج بروسیا نشان داد که نزدیک به  75درصدد

این درختان دارای تنههای مرغدوب و بدا درجدۀ کیفدی
یک هستند کده بدا نتدایج ایدن پدژوهش مطابقدت دارد.
درحالی که وضعیت کیفی تنۀ درختان پهنبدرگ اغلدب
تحت تأ یر شرایط فیزیوگرافی و اقلیمی از جمله شدیب،
جهت و شددت ندور قدرار داشدته و در منداطق مختلد
شرایط متفاوتی دارد (.)Mosayeb Neghad, 2007
نتیجهگیری
با توجه به نتایج این پژوهش از میدان چهدار گوندۀ
بررسیشده ،گونۀ کاج تدا بیشترین رشدد و عملکدرد و
کیفیت تنده را دارد کده از نظدر اغلدب اسدتانداردهای
مدنظر برای جنگلکداری دارای وضدعیت قابدل قبدولی
اسددت .ایددن رشددد مطلددوب و زیتددودۀ زیدداد از نظددر
زیستمحیطی نیز بهمنظور تلطی هدوا حدائز اهمیدت
است .با توجه به استقرار مناسب کاج تددا در منطقدۀ
پژوهش و مقاومت آن به آفات و بیماریها ،تنها ضع
این گونه ضخامت زیاد الشبرگ و تأ یر آن بر اسیدیتۀ
خاک است که با کاشت این گونه بهصورت کنترلشده
در اراضی غیرجنگلی میتوان از ا رگذاری منفدی ایدن
گونه بر بومسازگان هیرکانی پیشگیری کرد .همچندین
با کاشت آمیختۀ کاج تدا با برخی گونه های پهن بدرگ
بومی ،میتوان افزایش تجزیدۀ الشدبرگ ایدن گونده را
افزایش داد که به پژوهش جداگانده نیداز دارد .پد از
کاج تدا گونههای پهنبرگ و بومی بلندمازو و توسکا از
نظر عملکرد وضعیت مشابهی را نشدان دادندد ،امدا بدا
توجدده بدده کیفیددت بهتددر تندده ،گونددۀ بلندددمازو بددرای
جنگلکدداری در دورههددای بلندمدددت اولویددت خواهددد
داشت؛ چراکه گونۀ بلنددمازو در سدال هدای نخسدتین
رشد دارای اعوجاج واضحی در تنه است کده بده مدرور
زمان و با افزایش سالهای کاشت اصال خواهد شد.
سپاسگزاری
نگارندگان مقاله نهایت تشکر خود را از آقای دکتدر
ابوهر حیدری صفری کوچی بابت همکاری دلسدوزانه و
زحمات ارزنده در مراحل مختلد ایدن پدژوهش ابدراز
میدارند و برای ایشان آرزوی توفیق دارند.
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Abstract
Afforestation is one of the most important tools in creating green cover and providing wood supply.
The aim of current study was to investigate the growth and performance of 25-year-old afforestation's
in the Radar-Poshteh region of Guilan province. In this study, eight sample plots of 400 square meters
in four 3.5-hectare stands of maple, black alder, chestnut leaved oak and loblolly pine were executed
by randomized systematic method and within each sample plot, diameter, height, trunk length without
branches, large and small diameter of the crown were measured. Litter depth was also measured at ten
points in the sample plots with a ruler. Also, the quality of tree trunks was divided into three
categories: grade 1, 2 and 3. Using the collected data, the most important quantitative and qualitative
indicators of the four stands were extracted and statistically compared. Also, the biomass of the trees
was estimated using the reported allometric equations for the studied species. Based on the results, the
highest average diameter (33.42 cm), diameter growth (1.23 cm), highest basal area (78.43 m2/ha),
volume (763.98 m3/ha), biomass (971.5 ton/ha), grade 1 trunks (92%), litter thickness (8.6 cm) and the
lowest height form factor (0.78) were obtained for loblolly pine stand. Among the native broadleaf
species, the highest volume and biomass were calculated with 458 m3 and 520.75 ton/ha for alder
species, respectively. Therefore, loblolly pine due to its high production (Controlled in non-forest
lands) and chestnut leaved oak due to its high yield along with the production of high quality timbers
are recommended for afforestation in Guilan province.
Keywords: Maple, Chestnut-leaved oak, Alder, Volume, Biomass.
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