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 های ونر خصوصیات کمی و کیفی پایهبکاشت  ةاثر فاصل ةسال نتایج ده

(Fraxinus excelsior L.در جنگلكاری ) 
 

 

 1مجتبی محمودی و 2اهلل خورنكه سیف، 1*کامبیز اسپهبدی
 مرکز تحقیقات کشاروزی و منابع طبیعی استان مازندرانکارشناس ارشد  و استادیار پژوهش2و2

 (32/  20/  20: پذیرش، تاریخ 30/  22 / 20)تاریخ دریافت: 

 

 چكیده  

مترر   5/2×5/2و  2×2، 5/2×5/2کاشت  ۀاثر سه تیمار فاصلون در جنگلکاری،  ۀترین تراکم کاشت گونمنظور تعیین مناسب به

در  ای در عرصره تکررار   9هرای کامرل تدرادفی در     تحقیق در قالب بلوكاین  .شدبررسی های ون صفات کمی و کیفی پایه بر

جهت شمال ، در درصد 5با شیبی حدود کیلومتری جنوب شهر ساری،  29شرکت چوب و کاغذ مازندران واقع در  هایجنگل

و  ارتفراع  ،برابرسرینه  ، قطرر مانی، قطر یقهصفات زنده ،ساله ۀ دهمتر از سطح دریا اجرا شد. بعد از یک دور 250غربی و ارتفاع 

ر قطر یقه و قطرر  ب، درصد 35 مانی ون در سطحر زندهبکاشت  ۀاثر فاصل که اله نشان دادس . نتایج دهشدها بررسی کیفیت پایه

هرای کاشرت از   دار شد. اختالف بین فاصرله معنی درصد 33 ر حجم در هکتار توده در سطحبو  درصد 33 برابرسینه در سطح

 5/2×5/2کاشرت    ۀی ون در سن ده سالگی بره فاصرل  هامانی پایه. کمترین میانگین زندهبوددار نهای ون معنینظر ارتفاع پایه

و  2×2، 5/2×5/2های کاشرت  ون در فاصله ۀد. میانگین قطر برابرسینبودار ن دیگر معنی ۀد و تفاوت بین دو فاصلمربوط بو متر

شرت افرزایش   کا ۀ. میانگین حجم در هکتار با افزایش فاصلدست آمد بهمتر سانتی 12/9و  55/9، 75/2ترتیب  بهمتر  5/2×5/2

دار شرد  هرای دوشراخه معنری   شردن و فراوانری پایره   ضریب قدکشریدگی و ارتفراع شرروع دوشراخه     کاشت بر ۀیافت. اثر فاصل

(p<0.01اثر فاصله .) دار نشرد. بیشرترین مقردار ضرریب قدکشریدگی،      های ون معنری پایه ۀر شادابی و کیفیت تنبهای کاشت

 د.متر مربوط بو 5/2×5/2کاشت  ۀشروع دوشاخه شدن به فاصل کمترین درصد دوشاخه شدن و بیشترین ارتفاع

 

 .کاشت، جنگلکاری، قطر، ارتفاع، کیفیت، حجم ۀون، فاصل های کلیدی:واژه
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 و هدف مقدمه

در ایران و بسیاری را جمعیت، نیاز به چوب فزایندۀ افزایش 

. مسرراحت انرردك ه اسررتاز کشررورهای جهرران افررزایش داد

ی در بسریاری از کشرورهای جهران ماننرد     های طبیعجنگل

مررد    دشر رو به رایران و تولید اندك آنها در مقایسه با نیاز 

هرای  برنامره  کره  شد سبباف  دی به کاغذ، نئوپان، فیبر و ا 

ها تدوین و  برای تولید چوب از طریق جنگلکاری ای گسترده

هرا ترا سرال    جنگلکراری کره  شرود  بینی مید. پیششواجرا 

مین أدرصد از تقاضرای چروب جهران را تر     15حدود  2010

. در ایرران بسریاری از   (Booth & Jovanovic, 2002)کننرد  

بررگ برومی    های پهنبرگ و تعدادی از گونه های سوزنیگونه

های تندرشد برای جنگلکاری مورد توجره قررار   عنوان گونهبه

برگران ماننرد    گرفته است. اما اثر نامناسرب برخری از سروزنی   

برخی از خدوصیات خاك )محمردنژاد و همکراران،   زربین بر 

 عرررالوه در بسررریاری از ( گرررزارش شرررده اسرررت. بررره2917

برگران برر    های خارجی نیز تأثیرات نامطلوب سروزنی پژوهش

رو (. از ایرن Ammer et al., 2006خاك گزارش شرده اسرت )  

های بومی بیشرتر از گذشرته مرورد توجره     جنگلکاری با گونه

 ع و آبخیزداری کشور قرار گرفته است.ها، مراتسازمان جنگل

 Oleaceae( درختی از خرانوادۀ  .Fraxinus excelsior L)ون 

 هایاست که از آستارا در غرب تا درۀ گلیداغی در شرق کرانه

(. ون کمترر  2979جنوبی دریرای خرزر انتشرار دارد )ثرابتی،     

صرورت انفررادی زیسرت     تشکیل گروه می دهرد و بیشرتر بره   

نمردار و بلروط    -افرا، افرا -های راش، راشمعهکند و در جا می

درصرد   9/0درصد فراوانری و   5/0حضور دارد. با آنکه کمتر از 

هرای شرمال را بره    های درختری جنگرل  از حجم سرپای گونه

دلیل  (، به2910خود اختداص داده است )رسانه و همکاران، 

های جنگلی، مقاومت نسبی در مقابل استقرار خوب در عرصه

( و همچنرین  2917و امررا  )اسربهبدی و همکراران،    آفات 

صرورت گسرترده در برنامرۀ     کیفیت بسریار خروب چروب، بره    

   گیرد.های شمال مورد استفاده قرار میجنگلکاری در جنگل

دالیرل مختلرم ماننرد     کاشت در جنگلکاری به ۀتنظیم فاصل

تولیرد در   ۀکیفیت چروب، اسرتقرار تروده و هزینر     براثر آن 

 ;Savill & Evans, 1997; Ozcelik & Eler, 2009هکتار )

Uner et al., 2009 ،) های ها، مراقبت مرگ و میر نهالمقدار

 پرورشرری و تنررک کررردن مررورد توجرره قرررار گرفترره اسررت 

(Ezell et al., 2001  در یک بررسی گرزارش .) برا   کره  دشر

متر،  9×2متر به  2×2معمول کاشت از حالت  ۀفاصل افزایش

یابرد،   درصرد کراهش مری    10جنگلکاری  هاینه تنها هزینه

بلکه دست کم یک مرحله تنک کردن غیراقتدادی در سرن  

(. در بیشرتر   (Cook David, 1963یابرد کرم ضررورت نمری   

 2×2های برگان را در فاصلهطور معمول پهن مناطق اروپا، به

(، با این حال برر اسراس   Kerr, 2003کارند )متر می 9×9یا 

تولید تنۀ درجه یک، تأکیرد شرد   شناسی برای  جنگلاصول 

اصرله در   2500کم  برگ دست های پهنکه تراکم نهال گونه

اما برای ارتقرای کیفیرت تنرۀ    (. Evans, 1984هکتار باشد )

 متررر پیشررنهاد 2×2هررای ون، بلرروط و ترروس، فاصررله گونرره

 .(Kerr & Evans, 1993; Evans, 1997) شررودمرری

Kerr (2003)  متر را  15/1تا  77/0فواصل کاشت مختلم از

 کررد. بره   ون در دو منطقه در انگلسرتان بررسری   ۀبرای گون

هرا   سالگی رقابت اصرلی برین پایره    پنجاینکه تا با  اوگزارش 

در هر دو منطقه، ارتفاع، قطر ساقه و حجم تنره   ،شروع نشد

در پژوهشی مشرابه در   کاشت کاهش یافت. ۀبا افزایش فاصل

بلند  ۀبرای تولید تن کهشد پیشنهاد ( Cicek, 2004)ترکیه 

 .کاشت را کمتر در نظر گرفت ۀو با کیفیت، بهتر است فاصل

متر یرا بیشرتر کاشرته     2×9 ۀهای ون در فاصلچنانچه گونه

 ضعیم تولید خواهد شد. ۀدرختانی با تن ،شود

Yaming (2009)   در بررسی اثر فاصلۀ کاشت بر خدوصریات

گی، گزارش سال 20در  Fraxinus mandshuricaچوب گونۀ 

و  2×2، 5/2×5/2، 2×2هرای کاشرت   کرد که در بررسی فاصله

فاصرلۀ کاشرت، ارتفراع نهرال افرزایش       متر، با کراهش  5/2×9

 Cicek et al. (2010)دار نبرود.   یافت، ولی این افزایش معنری 

ورزی بر رشرد و   در بررسی اثر فاصلۀ کاشت و تیمارهای خاك

در ترکیره،   Fraxinus angustifoliaمرانی نهرال گونرۀ     زنرده 

مترر و   9×9و  9×2، 5/2×5/2، 2/2 × 5/2هرای کاشرت    فاصله

شخم زدن عرصۀ کاشت را بررسی کردند. براساس نترایج اثرر   

مرانی و خدوصریات کمری    فاصلۀ کاشت تا سه سالگی بر زنده

هرای   دار نبود. اما رشرد نهرال در عرصره   گونۀ مورد نظر معنی

 ورده بود.نخ های شخمخورده بیشتر از عرصه شخم

هرای  فاصلۀ کاشت در جنگلدر زمینۀ  در ایران اولین تحقیق

زاده و همکرراران،  انجررا  گرفررت )قلرری 2952فررریم در سررال 

بررای   FAO انکارشناسر از تحقیق فیشرویک  آن (. در 2919
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مترر را در قالرب    2×2و  2×2گونۀ بلندمازو دو فاصلۀ کاشرت  

ی پیراده  های کامل تدادفی در سنگده سار طرح آماری بلوك

دلیل صدمات فیزیکی ناشی از وجود دا  و  اما تحقیق، بهکرد، 

( فاصرلۀ  2959نیز دخالت انسان به سررانجا  نرسرید. بنران )   

مترر   2×9یا  2×5/2، 2×2را برگان  کاشت برای سوزنیمناسب 

( فاصرررلۀ کاشرررت بررررای 2959پیشرررنهاد داد. درسرررتکار )

مترر و   2×9و  2×2را هرای کوهسرتانی   جنگرل جنگلکاری در 

ای متر پیشرنهاد کررد. جزیرره    9×1 ایهای جلگهبرای جنگل

مترر،   5/2×25/2کوتراه فاصرلۀ   برگان نهرال ( برای پهن2951)

هرای  مترر و بررای نونهرال    2×5/2فاصلۀ های میانه، نهالبرای 

 .  مناسب دانستمتر را  1/0×1/0فاصلۀ  راش

 طرور معمرول   ها، مراتع و آبخیزداری کشور بهسازمان جنگل

برگ در شمال ایران ماننرد  های پهنجنگلکاری با گونه برای

 گیرد.متر در نظر می 2×2کاشت را  ۀفاصل ،توسکا، افرا و ون

کاشرت   ۀبا این حال تحقیرق و بررسری بررای تعیرین فاصرل     

هرای مختلرم در حرال     مناسب بررای جنگلکراری برا گونره    

ۀ صرنوبر  ر چوب گونر بکاشت  ۀدر بررسی اثر فاصل . جراستا

 ،آمررریکن گررزارش شررد کرره در پررانزده سررالگی-ارو ۀرگرردو

 بره مترر   9×9 از کاشرت  ۀفاصلبا افزایش ومیر درختان  مرگ

(. 2975کاهش یافت )ضریایی و گرجری بحرری،     ،متر 5×5

 ۀشناسری ترود   ( در بررسری جنگرل  2975امانی و همکاران )

 بیران زاده عبداهلل آمل  افراپلت در اما  ۀسال 20کاشت دست

های افراپلت از برین  درصد پایه 95 ،الگیه سدکردند که در 

مترر از   2×9 ۀطور متوسط در فاصلها بهو اکنون گونه ندرفت

هرای مقردماتی طررح تحقیقراتی      در گرزارش هم قرار دارند. 

 ۀر خدوصیات کمی و کیفری گونر  بکاشت  ۀبررسی اثر فاصل

، 2×2برن الجریم، از برین فواصرل      ییالقی در سنگ یتوسکا

تولیرد   قردار متر، بهترین فاصله از نظرر م  9×9و  2×9، 2×2

تعیررین شررد )اخالصرری،  9×2 ۀفاصررل ،چرروب و کیفیررت آن

( در یررک طرررح 2919) و همکرراران زاده قلرریالررم(. 2910

و  2×9، 2×2، 2×2، 2×2کاشرت   هرای هپژوهشی، اثرر فاصرل  

هرای توسرکا و افررا در    متر را برای جنگلکراری برا گونره    9×9

کردند که بررای  گزارش ررسی و بند تنکابن بهای پایینجنگل

مترر مناسرب    9×9و  2×9فواصل کاشت یادشده، هر دو گونۀ 

کیفیرت و  کراهش  های بیشتر، سربب  است و کاشت در فاصله

شود. رضایی می مانیهای کمتر، موجب کاهش زندهدر فاصله

، 1×9، 9×9، 9×2، 2×2هررای ( در بررسرری اثررر فاصررله2930)

خدوصرریات کمرری و  بررر متررر 5×5و  5×5، 5×5، 5×1، 1×1

سالگی در جنگلکاری گرردو   کیفی گردو گزارش کرد که تا ده

مترر مناسرب    1×9با هدف زراعرت چروب، فواصرل کمترر از     

 شود. ها کاسته می مانی نهال نیست، زیرا از زنده

ب( در طرررح پژوهشرری در  2910در مررورد ون، اخالصرری ) 

 9×9و  2×9، 2×2، 2×2فواصرل کاشرت   منطقۀ بشل شیرگاه، 

 25تر را بررسی کرد. او در گزارش مقدماتی گفته اسرت ترا   م

سالگی اثر فواصل کاشت بر صفات قطر برابرسینه و ارتفاع ون 

هرای   در پرژوهش حال در مورد گونرۀ ون  . با ایندار نشد معنی

بررسری   متر 5/2× 5/2و  5/2×5/2های کاشت قبلی، اثر فاصله

تحقیرق نیرز    عالوه شرایط متفاوت اکولوژیک مناطقد. بهشن

ر صفات کمری و کیفری   بکاشت  ۀثیر فاصلأدر ت ممکن است

 ۀعالوه بر فاصرل  ،همین دلیل در تحقیق حاضر ثر باشد. بهؤم

ها، مراتع و آبخیرزداری کشرور   کاشت معمول سازمان جنگل

 5/2×5/2 و 5/2×5/2هرای دیگرری ماننرد     متر(، فاصله 2×2)

 ،ن تحقیرق از اهرداف مهرم ایر    بنرابراین . شدمتر نیز بررسی 

کاشرت در جنگلکراری ون بررای     ۀترین فاصلمعرفی مناسب

 هررایافررزایش کمرری و کیفرری تولیررد چرروب آن در جنگررل 

 بند چوب و کاغذ مازندران است.پایین

 

 هامواد و روش

کیلومتری جنوب شرهر سراری،    29در ای  این تحقیق در عرصه

مترر   250جهت شمال غربی و ارتفراع  ، درصد 5با شیب حدود 

تحت مدیریت شرکت چوب و کاغذ مازنردران   کهطح دریا از س

طرول   59˚ 05 20عرصۀ تحقیق در مختدات ً .است اجرا شد

 عر  شمالی واقع شده است.   95˚ 27 91شرقی و ً

تررین ایسرتگاه هواشناسری )ریرگ     اساس اطالعرات نزدیرک   بر

متررر از سررطح دریررا( در عرصررۀ  900ارتفرراع  -چشررمۀ سرراری

گراد و متوسرط   سانتی ۀدرج 1/27دما  متوسط حداکثرتحقیق، 

. نزوالت آسمانی در تمرا   استگراد  سانتی ۀدرج 2حداقل دما 

نظرر زمرانی و مکرانی متفراوت      بروده و از های سال مشهود  ماه

 11مترر براران و خررداد برا      میلی 207با  که آذر طوری ، بهاست

 نرد. رترتیب بیشترین و کمترین بارنردگی را دا  متر باران به میلی

مترر بارنردگی    میلری  111 یش ازطرح برا بر   ۀدر مجموع منطق

 دارای آب و هوای معتدل و مرطوب است. ،ساالنه
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شناسررررری متعلررق برره  از نظررر زمررینحقیررق ت ۀمنطقررررر

شناسری )پرالئوژن و نئروژن(     های دوران سرو  زمرین   نهشته

صرورت   همربوط بره میوسرن، بر    منطقه،غالب رسوبات  است.

طررور دگرشرریب  هکرره برر اسرت  سررنگ آهرک، مررارن و ماسرره 

تحقیرق در   ۀعرصر انرد. خراك    تشکیالت کرتاسه را پوشانده

 Eutrudepts Typicبندی آمریکایی در زیرگرروه برزرگ    رده

 و مقردار  19/5اسریدیته  سرنگین،   خاكبافت  گیرد. میقرار 

. درصرد  است گر  میلی 207و  2/9ترتیب  فسفر و پتاسیم به

درصد و نسربت   10و  27، 22ترتیب  ماسه، سیلت و رس به

C/N  پوشررش گیرراهی منطقرره شررامل   اسررت.  20حرردود

هرای   های درختی افرا، توسکا، ممرز، انجیلی و درختچه گونه

جنگلی، ولیک و تمشرک و پوشرش علفری آن     یازگیل، آلو

 ،شامل انواع گرامینه، قیاق، گزنه، آقطی و در برخی منراطق 

ر . عملیات حذف گیاهان مزاحم مانند تمشرک د استجگن 

 .پذیرفته استبار انجا   یک تا دوسال اول، سالی  پنج

، 5/2×5/2تیمارهای تحقیق شامل فاصلۀ کاشت در سه سطح 

دلیرل شریب مالیرم عرصره در      به است.متر  5/2×5/2و  2×2

هرای کامرل   حقیق در قالب طررح بلروك  تجهت شمال غربی، 

صرورت   های یکسالۀ ون بهنهال. شدسه تکرار اجرا  باتدادفی 

از نهالسرتان تلروکال در    2975لخرت در زمسرتان سرال     هریش

 10در 10مجاورت عرصۀ تحقیق تهیه و در گودهایی به ابعاد 

تعرداد نهرال در هرر    متر در عرصه تحقیق غررس شرد.   سانتی

مترر و فاصرلۀ    9 هرا فاصلۀ بین کررت اصله،  10کرت )تیمار( 

 متر منظور شد.   1ها  بین بلوك

هرا برا بررسری     مانی نهرال دهزن ،در سال دهم اجرای تحقیق

هرای  شده و شمارش تعداد پایه های غرسپایه ۀوضعیت هم

های سربز  هایی زنده تلقی شدند که برگد. پایهشزنده ثبت 

آنها دیده شده باشرد. در ارزیرابی صرفات کمری و      در شاخۀ

ثیر أدلیرل تر   هرا بره  ها، یک ردیرم کنراری کررت   کیفی پایه

. کیفیرت  شرد انده بررسری  م باقی ۀپای 11ای حذف و حاشیه

 1تا  2ها بر اساس شادابی آنها با درج کدهای ترتیبی از پایه

برای  ،2های تقریباً خشک ولی سرپا کد ثبت شد. برای پایه

پریرده   هایی که بیش از دوسو  تاج آنها خشک یرا رنرگ  پایه

دو  تاج آن خشک  هایی که کمتر از یک، برای پایه2بود کد 

ی با شاخه و بررگ مناسرب و   یهاای پایهو بر 9شده بود کد 

شراخه ثبرت و   هرای دو منظور شد. تعداد پایره  1شاداب کد 

گیرری   طول تنه از محل یقه تا شروع دوشاخه شردن انردازه  

سرال   20طی ها نهال برابرسینه و ارتفاعقطر شد. قطر یقه، 

 1ترا   2صرورت رتبره از    د. کیفیرت تنره بره   شر گیرری  اندازه

ین و بهترین کیفیت داده شرد. ضرریب   ترترتیب به ضعیم به

دست آمرد.    هقدکشیدگی از نسبت ارتفاع به قطر برابرسینه ب

ضرب سطح مقطع در ارتفاع پایه )به  پایه از حاصل حجم تک

کاشرت   ۀتعیین شد. برای فاصل 5/0سیلو( در ضریب کاهش 

درخرت در هکترار، بررای     1111پایه در  متر، حجم تک 5/2

 ۀدرخت در هکتار و برای فاصل 2500متر در  2در  2 ۀفاصل

درخت در هکتار ضرب شد ترا حجرم در    2500متر در  5/2

هرای مربروط بره    وتحلیرل داده  دسرت آیرد. تجزیره    ههکتار ب

های دوشاخه در فواصل مختلم کاشت از طریق فراوانی پایه

 ۀوتحلیرل شرادابی و کیفیرت تنر     آزمون مربع کای و تجزیره 

کاشرت از طریرق آزمرون    هرای ون در فواصرل مختلرم    پایه

هرای  وتحلیل داده . برای تجزیهگرفتکروسکال والیس انحا  

 spssهرا در محریط   کمی از آزمون فیشر استفاده شرد. داده 

 .شدوتحلیل  تجزیه
 

 نتایج

شرده در سرال دهرم     گیرری های انردازه واریانس داده ۀتجزی

 5 مانی ون را در سطحزنده برکاشت  ۀاجرای طرح، اثر فاصل

ر قطر یقه و قطر برابرسرینه را در  بکاشت  ۀو اثر فاصل درصد

ر حجم بکاشت  ۀدار نشان داد. اثر فاصل معنی درصد 2 سطح

 ۀامرا اثرر فاصرل    ،(>02/0p ) دار شددر هکتار توده نیز معنی

 (.2دار نشد )جدول های ون معنیر ارتفاع پایهبکاشت 

 

ر بکاشت  ۀواریانس و میانگین مربعات اثر فاصلۀ تجزی -2جدول 

 صفات کمی ون

 منابع تغییر
 صفات

 خطا کاشت ۀفاصل بلوك

 1 2 2 آزادی ۀدرج
 27/93 22/2910 * 51/53 مانی زنده

 12/1 72/279** 92/222 قطر یقه
 11/0 92/2** 11/5 قطر برابر سینه

 ns13/9 09/2 92/51 ارتفاع
 12/290 71/2032** 75/7521 حجم در هکتار

: عد  nsدرصد،  2و  5ترتیب در سطح  دار بین تیمارها بهنی: تفاوت مع**و  * 

 دارتفاوت معنی
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سرالگی در تیمارهرای    دههرای ون در  مانی پایهمیانگین زنده

 32/37، 92/32ترتیررب  متررر برره  5/2×5/2و  2×2، 5/2×5/2

 5هرا )دانکرن   میرانگین  ۀدرصد بود و آزمون مقایس 22/37و

مرانی  تر را از نظر زنرده م 5/2×5/2و  2×2های درصد( فاصله

ون در  ۀ(. میرانگین قطرر یقر   2در گروه برتر قرار داد )شکل 

 50/5، 15/1ترتیب  های کاشت یادشده بهسالگی در فاصله ده

، 75/2ترتیب  سینه بهمیانگین قطر برابرمتر و سانتی 51/1و 

 ۀ. بررر اسرراس آزمررون مقایسرربررودمتررر سررانتی 12/9و  55/9

کاشرت   ۀبه فاصرل  متعلق برابرسینهها کمترین قطر میانگین

 ده درشررهررای ون در سررن یاد. ارتفرراع پایررهبررود 5/2×5/2

مترر شرد    71/1و  59/1، 11/1ترتیرب   های مذکور بره فاصله

سرالگی برا    (. میرانگین حجرم در هکترار ون در ده   2)جدول 

 (.2کاشت کاهش یافت )جدول  ۀافزایش فاصل

 

 

 

 

 

 

 
 

ون در فواصل کاشت  هایمانی پایهمیانگین زنده -2شکل 

 مختلم
 

 درصد(. 5های مختلم کاشت )دانکن میانگین صفات کمی ون در فاصله ۀمقایس -2جدول 
 فاصلۀ کاشت           

 صفات      
 متر 5/2×5/2 متر 2×2 متر 5/2×5/2

 1 2 2 درجۀ آزادی
 b(2/0 )15/1 a(2/0 )50/5 a (9/0 )51/5 متر(قطر یقه )سانتی

 b(2/0 )75/2 a(2/0 )55/9 a(2/0 )12/9 متر()سانتی قطربرابرسینه
 a(2/0 )11/1 a(2/0 )59/1 a(25/0 )71/1 ارتفاع )متر(

 a(55/2 )75/20 b(02/2 )93/21 b(11/2 )21/29 حجم در هکتار )سیلو(
 .دهدداخل پرانتز انحراف معیار میانگین را نشان میحروف  دهد.درصد نشان می 5دار  بین فواصل کاشت را بر اساس آزمون دانکن حروف نامشابه اختالف معنی

 

شدن اثر فاصلۀ کاشت بر ضریب قدکشیدگی و ارتفاع دوشاخه

(. 9دار شرد )جردول   درصرد معنری   2های ون در سرطح  پایه

 5/2×5/2بیشترین مقدار ضریب قدکشیدگی به فاصلۀ کاشرت  

 5/2×5/2و  2×2هرای  متر مربوط شد و اخرتالف برین فاصرله   

(. بیشررترین ارتفرراع شررروع 1دار نشررد )جرردول عنرریمتررر م

متررر بررود و در فاصررلۀ کاشررت  سررانتی 01/271دوشرراخگی 

و  2×2متررر مشرراهده شررد. بررین دو فاصررلۀ کاشررت  5/2×5/2

دار متر از نظر ارتفاع دوشراخه شردن تفراوت معنری     5/2×5/2

 (.1دیده نشد )جدول 

ی تجزیۀ واریانس و میانگین مربعات ضریب قدکشیدگ -9جدول 

 های ونو ارتفاع دو شاخه شدن پایه

 منابع تغییر          
 صفات    

 خطا کاشت ۀفاصل بلوك

 1 2 2 آزادی ۀدرج
 22/0 11/1** 12/9 ضریب قدکشیدگی
 72/50 30/217** 15/201 ارتفاع دوشاخه شدن

: عرد   nsدرصد،  2و  5ترتیب در سطح  دار بین تیمارها به: تفاوت معنی**و  *

 دارعنیتفاوت م

 

 درصد(. 5های مختلم کاشت )دانکن های ون در فاصلهمیانگین ارتفاع دوشاخگی پایه ۀمقایس -1جدول 
 فاصلۀ کاشت         

 صفت      
 متر 5/2×5/2 متر 2×2 متر 5/2×5/2

 a (15/22 )01/271 b(07/3 )52/215 b(02/3 )11/229 ارتفاع دوشاخگی
 دهد.حروف داخل پرانتز انحراف معیار میانگین را نشان می دهد.درصد را نشان می 5دار بین فواصل کاشت بر اساس آزمون دانکن حروف نامشابه وجود اختالف معنی

 

 

  

 فاصلۀ کاشت
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های ون در تغییرات ضریب قدکشیدگی پایه ۀمقایس -2شکل 

 فواصل مختلم

هرای   نتایج آزمون مربع کای نشان داد که از نظرر فراوانری پایره   

 2ون، تفاوت بین فواصرل مختلرم کاشرت در سرطح      دوشاخۀ

(. کمترررین درصررد فراوانرری 5دار شررد )جرردول  درصررد معنرری

مترر دیرده    5/2 × 5/2های دوشاخۀ ون در فاصرلۀ کاشرت    پایه

والیس نیز نشران داد کره از نظرر     -شد. نتایج آزمون کروسکال

هرای ون،   میانگین رتبۀ مربوط به شادابی و نیز کیفیت تنۀ پایه

 (.5دار نشد )جدول  ت بین فواصل مختلم کاشت معنیتفاو

 

 

x) کاینتایج آزمون مربع  -5جدول 
 های دوشاخه ون در فواصل مختلم کاشتفراوای پایه ۀ( برای مقایس2

 )متر( فاصلۀ کاشت             
 ها مشخده      

x) مربع کای 5/2 × 5/2 2 × 2 5/2 × 5/2
 داری سطح معنی درجۀ آزادی (2

    202 219 15 های دوشاخه انی پایهفراو
 002/0 2 51/52 35 35 35 فراوانی مورد انتظار

    17 5 -59 مانده باقی
    75/50 35/52 55/27 های دوشاخه درصد پایه

 
 های ون در فواصل مختلم کاشتپایه ۀشادابی و کیفیت تن ۀوالیس برای مقایس -نتایج آزمون کروسکال -5جدول 

 صفات
 ن رتبهمیانگی

x) مربع کای
 فاصلۀ کاشت )متر( داری سطح معنی درجۀ آزادی (2

5/2× 5/2 2 × 2 5/2 × 5/2 
 223/0 2 03/1 32/251 53/253 31/211 شادابی
 221/0 2 97/1 09/252 27/259 31/293 کیفیت

 

 بحث

های کاشرت  های این تحقیق، اختالف بین فاصلهبراساس یافته

این تحقیرق کره در ارتفراع     سالگی در عرصۀ ده های ون درپایه

متری از سطح دریا در دامنۀ جنوب غربی واقرع اسرت، از    250

کره در تحقیقری کره     دار شرد. در حرالی  مرانی معنری  نظر زنرده 

، 2×2ب( برای بررسی اثر سه فاصرلۀ کاشرت    2910اخالصی )

مترر از   900ر ارتفراع حردود   های ون دمتر بر پایه 9×9و  2×2

سطح دریا در منطقۀ شریرگاه سروادکوه انجرا  داد، اثرر فاصرلۀ      

هرای ون  سالگی بر صرفات کمری و کیفری پایره     25کاشت در 

دار نشد. عرصۀ بشل شریرگاه تقریبراً مسرطح، خراك آن     معنی

دارای بافت تقریباً سبک و عمیق، با زهکشری مناسرب برود. در    

 و بافررت سررنگینیررق دارای کرره خرراك عرصررۀ ایررن تحق حررالی

)بسریار   2/9ترتیب  و مقدار فسفر و پتاسیم به 19/5اسیدیتۀ آن 

گررر  اسررت. درصررد ماسرره، سرریلت و رس   میلرری 207کررم( و 

درصرد اسرت کره در مجمروع از نظرر       10و  27، 22ترتیرب   به

 حاصررلخیزی در حررد متوسررط و ضررعیم اسررت. بررا توجرره برره

 بررر اینکرره در مبنرری Chapeskie et al. (1989)هررای یافترره

هررای هررای حاصررلخیز، فواصررل کاشررت زودتررر از خرراكخرراك

 رفرت کره  دهرد. انتظرار مری   حاصل تأثیر خود را نشران مری   کم

هرای ون در عرصرۀ بشرل شریرگاه رشرد کمری و کیفری        نهال

هرای  بیشتری نسبت به عرصۀ این تحقیق داشرته باشرند. پایره   

( 2955ون در منطقۀ بشل شیرگاه به آفت سبردار بید )بهرداد،  

مبتال شدند که این آفت ضمن وارد کرردن آسریب جردی بره     

 شود.   های ون، خود مانع از سیر طبیعی رشد ون میپایه

 فاصلۀ کاشت
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ر قطرر یقره و قطرر    بر کاشرت   ۀدر تحقیق حاضرر اثرر فاصرل   

هرای ون  ر ارتفراع پایره  بر اما اثر آن  ،دار شدبرابرسینه معنی

 هرای مختلرم  دار نشد. مشابه این نتیجره بررای گونره    معنی

 5×5ترا   2×2کاشرت از   ۀد. مثال با افرزایش فاصرل  شگزارش 

امرا برین    ،افرزایش یافرت     Pinus contortaنهرال   قطر ،متر

 یدارهرا، اخرتالف معنری   ها از نظر ارتفاع پایره کاشت ۀفاصل

 .Harset et al .(Cochran & Walter, 1998) دیرده نشرد  

و  1×1، 9×9، 2/9×1/2، 2×2، 2×2فواصررل کاشررت  (2001)

دریرای سریاه    ۀمتر را برای توسرکا قشرالقی در حاشری    5×5

سالگی از نظر قطر  25و نتیجه گرفتند که در  کردندبررسی 

متررر در بهترررین وضررعیت  5×5و  9×9فواصررل  ،برابرسررینه

برر  ثر نبود. ؤولی فواصل کاشت از نظر رشد ارتفاعی م ،بودند

رقابرت درختران در ترراکم     بره  هرای مربروط  اساس تئروری 

طرور نسربی کمترر از رشرد قطرری        هد ارتفاعی بکاشت، رش

قررار  مختلرم  ثیر رقابت درختان در فواصل کاشرت  أتحت ت

 ;Daniel et al., 1979; Campos et al., 1990گیررد )  مری 

Gomes, 1994; Silva, 1990 رویش قطرری برا    (. در عو

 ;Harper, 1977یابرد )  افزایش ترراکم کاشرت کراهش مری    

Drew & Flewelling, 1979).  محققان مختلم این موضوع

کاشت  ۀتحت تاثیر تغییرات فاصل ،ارتفاع کمتر از قطر را که

 یشرتر های کاشرت ب در فاصله .اند کردهگزارش گیرد قرار می

بره   یتر گیاهان دسترسی آسان ۀیا تراکم کاشت کمتر، ریش

 (.Hegazy et al., 2008د )آب و مرواد مغرذی خراك دار   

هرای بیشرتر، ممکرن    که فاصرله برخی محققان اعتقاد دارند 

است آهنگ رشد قطری را نسبت به رشرد ارتفراعی شرتاب    

 (.Jonestone, 1985دهد )

 ترین وضرعیت در خدوص قطر یقه و قطر برابرسینه، ضعیم

دلیل  . این نتیجه بهبودمتر  5/2×5/2کاشت  ۀبه فاصل متعلق

 سربب  کره  اسرت ها برای دریافت نرور  رقابت شدید بین پایه

 ی داشرته باشرند،  قطرر  رشدهای ون بیشتر از آنکه شد پایه

انرژی خود را صرف افزایش ارتفاع کنند. در عو  کمتررین  

های دوشاخه در این فاصله دیرده شرد و هچنرین    پایه تعداد

ی در تنه ایجاد شد کره ایرن   یشتردوشاخه شدن در ارتفاع ب

. انجامیرد هرای کمترر   کیفی تنه در فاصرله  یارتقابه نتیجه 

رشرد ارتفراعی    ،ه با توجه به ضریب قدکشریدگی ضمن اینک

حجرم در   عرالوه  هد. بۀ کاشت تحریک شون نیز در این فاصل

 دلیرل  کاشت افزایش یافرت کره   هکتار توده با کاهش فاصلۀ

مترر   5/2×5/2 ۀافزایش تعداد در هکتار در فاصل ،این مسئله

ترا   2500کاشرت برود )   ۀاصله( نسبت به دیگر فاصل 1111)

اسرت و در  طبیعی  در جنگلکاری نیز کامالً هکاصله(  2500

( نیز آمده Pinkard & Neilsen, 2003مختلم ) های گزارش

 Khan & Chaudhry (2007)زمینرره اسررت. در همررین 

کره حجرم در هکترار صرنوبر دلتو یردس برا        کردندگزارش 

پایره برا    کاشت کاهش یافت ولری حجرم ترک    ۀافزایش فاصل

 با توجه بره گرزارش  . کردافزایش فاصلۀ کاشت افزایش پیدا 

Cicek (2004)  ۀ برررای تولیررد ارتفرراع و سرراق  در ترکیرره

کاشت کمترر در نظرر    ۀفاصل که شودکیفیت، پیشنهاد میبا

 ۀو حتی بسیاری از محققان گفتند که برای گون گرفته شود

ترا   مترر در نظرر نگیرنرد    2×9کاشت را بیشرتر از   ۀون فاصل

البتره افرزایش ترراکم     د.ضعیم تولیرد نشرو   ۀتن درختانی با

 را شرود. ایرن نتیجره   ومیر نیز می سبب افزایش مرگکاشت 

افراپلرت   ۀ( نیرز بررای گونر   2919زاده و همکاران ) قبالً قلی

، 2×2کاشرت  کره از برین فواصرل     نحروی  به اند، کردهگزارش 

 درسالگی  25مانی در متر، بیشترین زنده 9×9و  9×2، 2×2

د و در شر  شراهده م مترر  9×2متر و  2×2های کاشت فاصله

هرا  ومیرر نهرال   متر افزایش تلفات و مرگ 2×2کاشت  ۀفاصل

 دیده شد. به همین دلیرل برا اینکره در اروپرا بررای بیشرتر      

 یامرا بررای ارتقرا    ،متر پیشنهاد شرد  9×9 ۀبرگان فاصل پهن

 مترر  2×2 های ون، بلروط و تروس، فاصرلۀ   گونه ۀکیفیت تن

 ;Kerr & Evans, 1993; Kerr, 1995)پیشررنهاد شررد 

Evans, 1997) .کاشت را بررای   ۀها نیز فاصلسازمان جنگل

. گیررد ر مری ظمتر در ن 2×2 های جنگلی )به جز بلوط(گونه

 ،(2959بنران ) تحقیقات قبلی و پرژوهش محققرانی ماننرد    

در گذشته و پژوهش ( 2951ای )جزیره و( 2959درستکار )

مترر   2×2 ۀ( نیز بر کاشت در فاصل2975امانی و همکاران )

هرای جنگلکراری عامرل    رو اگرر هزینره   کید دارنرد. از ایرن  أت

( و اهردافی ماننرد   Ezell et al., 2001محدودکننده نباشد )

ون دنبال شرود، بهترر    ۀکیفیت تن یتوده یا ارتقاافزایش زی

 5/2×2مترر یعنری    2×2کاشت کمترر از   ۀاست ون در فاصل

در سرنین  صورت عملیات پرورشی  در این .شودمتر کاشت 

باالی ده سال برای کنترل ضرریب قدکشریدگی و تحریرک    

 .رسد نظر می رویش قطری ضروری به



 
 ... سالۀ اثر فاصلۀ کاشت بر خدوصیات نتایج ده                                                                                                                           
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Abstract 

In order to determine the most suitable spacing of ash, (Fraxinus excelsior L.), the effect of three levels of 

planting spaces ( 1.5×1.5, 2×2 and 2.5×2.5 meters) on quantitative and qualitative characteristics of ash were 

examined. Statistical design used was random completely block design with three replicates. The site is 

located in north- west aspect, 250 m a.s.l and 5 percent slope in south of Sari in Mazandaran province. After 

termination of ten years period, survival, height, diameters and some quality traits of trees were measured 

and recorded. The results showed that the effect of planting space on tree survival (p<0.05), tree collar 

diameter and diameter at breast height and volume per hectare (p<0.01) were significant. But the difference 

between treatments was not significant in tree height. The lowest percentage of survival was related to 

spacing of 1.5×1.5 meters interval of trees and there was no significant difference between two other 

treatments. Mean diameters of trees were 2.75, 3.56 and 3.81 centimeters and related to 1.5×1.5, 2×2 and 

2.5×2.5 meters spacing of treatment, respectively. The mean volume per hectares increased with decreasing 

of planting space. The effect of planting space on h/d was significant (p<0.01). But the percentage of forking 

was not significantly affected by planting space. Maximum rate of h/d and minimum percentage of forking 

were seen in space of 1.5×1.5 meters.   
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