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 آ هاي پيسه شده با نهال گونه هاي انجام اريك بررسي كمي و كيفي جنگل
)Picea excelsa( تركيه سياه كاجو)Pinus nigra( 

 .لو در اردبيل گاه جنگلي فندق ذخيره در
 

 ۴            محسن حسيني۳             علي تيمورزاده۲              غالمعلي جاللي۱فرهاد قاسمي آقباش

 

 چكيده 

شكل به ابعاد   قطعه نمونة مربعي۱۷ ،آ و کاج سياه ترکيه هاي پيسه نهال گونهشده با  هاي انجام ريکا منظور بررسي كمي و كيفي جنگل  به

 قطر يقه و شادابي ، ارتفاع كل،ماني هاي زنده شاخصنمونه   در هر قطعهانتخاب و متر به روش سيستماتيك تصادفي در منطقه ۱۰ ×۱۰

 ۲۰ ،دامنه جنوبي(تركيه در جهت و شيب يكسان  سياه آ و كاج   مقايسه آماري بين دو گونة پيسه. گيري شد ي و اندازهها بررس نهال

 كاج ، m ۲۶/۰ وCm ۱۲/۱ آ پيسه (نشان داداز نظر رويش قطري و ارتفاعي آ نسبت به کاج سياه ترکيه را  ، برتري گونه پيسه)درصد

همچنين مقايسة اين . داري بين دو گونه مشاهده نشد  اختالف معني،ماني از نظر ميزان درصد زنده). m ۱۵/۰   وCm  ۶۴/۰تركيه  سياه

 .ي برخوردار بودبيشترتركيه از شادابي  آ نسبت به كاج سياه دو گونه از نظر شادابي نشان داد كه گونة پيسه
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 مقدمه

هاي آنان از   نيازازديادافزايش روزافزون جمعيت و متعاقب آن 
 از سو و كاهش روزافزون مساحت منابع طبيعي كشور يك

كاري را به خوبي روشن   اهميت و جايگاه جنگلسوي ديگر،
 ،منظور تعديل آب و هوا كاري به نگلاهميت ج. سازد مي

 ايجاد ، جلوگيري از فرسايش،افزايش نزوالت آسماني
 ، مسئلة گردشگاه جنگلينيزمحصوالت چوبي صنعتي و 

توان با  بركسي پوشيده نيست و درچنين شرايطي است كه مي
هاي جديد اقدام به  هاي موجود و وارد كردن گونه حفظ گونه

 .كاري كرد جنگل
 از مباحث مهم ،كاري يت و كيفيت در جنگلبررسي كم

 با فقطكه اين دو مكمل يكديگرند و   چرا،رود شمار مي به
آل دست  توان به اهداف ايده درنظر گرفتن يكي از آنان نمي

در  ،توسعه كمي بدون درنظر گرفتن مسئلة كيفيت. يافت
گونه بازدهي نخواهد   هيچزياد،هاي  جز صرف هزينهعمل 
سو بر كيفيت نيز موجب اتالف زمان و  كتوجه ي. داشت

). ۱(كاشت خواهد شد هاي دست  سطح جنگلکاهشهمچنين 
هاي مربوط به  ها و سياست ريزي بنابراين در برنامه

 دو گونة مورددر .  بايد باهم مدنظر قرار بگيرند،اريک  جنگل
 تحقيقاتي در كشور ما انجام شده ،تركيه آ و كاج سياه پيسه

 .ن به موارد زير اشاره كردتوا است كه مي
 به بررسي ميزان ۱۳۶۱طالبي در سال  ميربادين و ثاقب

آ در جوامع گياهي مختلف در  كاري گونه پيسه موفقيت جنگل
ايشان به اين نتيجه رسيدند كه . منطقة كالردشت پرداختند

 ۱۵با شيب شده در دامنه شمالي  آ كاشته درختان پيسه
وسط رويش قطري و ارتفاعي  سالگي داراي مت۲۵ در ،درصد
 بوده و تا حدودي مشابه بهترين m ۴/۰  و Cm ۵/۰ترتيب  به

همچنين فتاحي در ). ۴(آ در اروپا هستند هاي پيسه رويشگاه
برگان غيربومي   به بررسي سازگاري سوزني۱۳۷۳سال 

كردستان پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه گونه كاج 
ال گذشته داراي متوسط  س۳۰تركيه در اين منطقه در  سياه

 m  ۱۱/۰ و Cm  ۳۲/۰ترتيب  رويش قطري و ارتفاعي به

). ۳(بوده و سازگاري خوبي با شرايط منطقه برقرار كرده است
 به ،ارشد نامة كارشناسي  در پايان۱۳۷۴رضايتي در سال 

در منطقه الجيم  آ هاي پيسه كاري بررسي كمي و كيفي جنگل
آ   ارتفاعي درختان پيسه متوسط رويش قطري ووي. پرداخت

. دست آورد ه بm  ۴/۰ و Cm  ۵/۰ترتيب   سالگي به۳۵را در 
همچنين بررسي كيفي درختان در اين تحقيق نشان داده بود 

). ۲(كه درختان در اين منطقه از وضعيت مناسبي برخوردارند
توان به   مي،شده در خارج از كشور ازجمله تحقيقات انجام

 .موارد زير اشاره كرد
و همكاران به بررسي ميزان  ١کوپريويچا ،۱۹۹۸در سال 

 ۳۰باالي (آ  و پيسه)  سال۴۰باالي (رويش ارتفاعي كاج سياه 
ايشان متوسط رويش . در يوگسالوي سابق پرداختند )سال

  m و Cm  ۴۶/۰ترتيب  آ را به ارتفاعي كاج سياه و پيسه
دند همچنين ايشان به اين نتيجه رسي. دست آوردند ه ب۵۵/۰

 ۱۰كه بيشترين رويش جاري ساليانه ارتفاع در كاج سياه در 
 ).۷(دهد  سالگي رخ مي۲۰آ در  سالگي و در پيسه
 ۱۹۸۴ و همكاران در سال ٢ اسيلي نويچ،در تحقيقي ديگر

هاي  به بررسي ميزان رويش ارتفاعي كاج سياه در خاك
 ،باشند هايي كه داراي معادن زغال سنگ مي اي و خاك ماسه
اي قرمزرنگ متمايل به  هاي ماسه ايشان خاك. اختندپرد
اي خرمايي را براي رشد كاج سياه مناسب  قهوه

 ) .m  ۴۲/۱) ( ۸متوسط ارتفاع  (دانستند
 در ۱۹۹۶ و همكاران درسال ٣ دانيلدرتحقيقي ديگر نيز

هاي خود در ايالت متحده آمريكا ميزان رويش قطري  بررسي
 و Cm۸۸/۰ به ترتيب و ارتفاعي درختان كاج سياه را

m۵۱/۰۶(دست آوردند  ه ب.( 

 

 

 

                                                 
 ‐۱ Koprivica   
‐۲  Eselinovic   
‐۳  Daniel 
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 روشها  مواد و

شرقي   كيلومتري شمال۲۵گاه جنگلي فندقلو در  ذخيره
واقع كوه البرز  رشتهاردبيل به طرف آستارا در امتداد 

 و ۳۸°، ۲۲ ′گاه بين عرض جغرافيايي اين ذخيره. است شده
 ، ۳۴′ و ۴۸°، ۳۱′ شمالي و طول جغرافيايي °۳۸ ،′۲۴

 ساله ايستگاه ۲۵ آمار بر اساس . شرقي واقع شده است°۴۸
ترين ايستگاه به منطقة مورد  هواشناسي نمين كه نزديك

متر   ميلي۹/۳۷۸ ميزان متوسط بارندگي ساليانه ،مطالعه است
 ۵۰۹متر و حداكثر آن   ميلي۵/۳۱۲كه حداقل آن بوده 
 از ناحية هاي غليظ ا نفوذ مهنكته قابل توجه،. استمتر  ميلي

توان گفت  بنابراين مي. استاستان گيالن در تمام فصول سال 
متوسط . ميزان بارندگي واقعي بيشتر از آمار منتشره است

 ، درصد گزارش شده۵/۶۷رطوبت نسبي در ايستگاه اردبيل 
آب  ولي از آنجا كه منطقة مورد مطالعه تحت تاثير بخار

 رطوبت ،ر داردقراخزر و رطوبت گيالن  برخاسته از درياي
متوسط .  از شهر اردبيل باشدبيشترنسبي در اين مناطق بايد 

  ميانگين درجه،گراد سانتي  درجه۸/۸درجه حرارت ساليانه 
   گراد و ميانگين درجه سانتي  درجه۴/۱۴حرارت ماكزيمم 

بندي  در تقسيم. استگراد  سانتي   درجه۳/۳نيمم  حرارت مي
بنابر . سرد قرار دارد اي فرا يترانهآمبرژه اين منطقه در اقليم مد

 ،نقشة مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان اردبيل
اين .  قرار گرفته است۵,۱مطالعه در واحد اراضي  منطقة مورد 

ارتفاع با قلل مسطح متشكل از  هاي كم واحد شامل كوه
پيرفيرالتيت و پيروكسن آندزيتي با پوشش  هاي مگا سنگ

 با بوده و اغلبعميق تا عميق با بافت سنگين  خاكي نيمه
تكامل پروفيلي همراه بوده و داراي پوشش جنگلي و مرتعي 

 . وضعيت خاك منطقه درجدول آورده شده است .است

 
 تشريح وضعيت خاك منطقة مورد مطالعه  ‐۱جدول 

شماره 
 نمونه

 عمق
Cm 

درصدا
شباع 
S.P 

 شوري
ECe 

 اسيديته
PH 

 كربن آلي
O.C 
 درصد

ت كل زا
 درصد

 فسفر قابل
 جذب

p.p.m 

 پتاسيم قابل
 جذب

p.p.m 

بافت 
 خاك

۱ ۱۰۰‐۰ ۹/۴۵  ۳۵/۰  ۶ ۱۷/۱  ۲۵/۰  ۸/۱۲  ۱۴۵ 
۲ ۱۰۰‐۰ ۵۶ ۴۸/۰  ۷/۵  ۳۸/۲  ۲۹/۰  ۵/۲۴  ۲۵۵ 
۳ ۱۰۰‐۰ ۴۸/۵۰  ۴۱/۱  ۵۳/۵  ۱۷/۳  ۳۱/۰  ۲/۲۱  ۲۵۱ 
۴ ۱۰۰‐۰ ۹/۴۸  ۲/۱  ۴۵/۵  ۴۸/۳  ۳۳/۰  ۸/۲۳  ۲۴۶ 
۵ ۱۰۰‐۰ ۲/۵۱  ۳۳/۱  ۶/۵  ۵۶/۳  ۳۲/۰  ۶/۲۰  ۲۵۴ 

لومي 
 سيلتي

 
 ۷۵۰ هكتار بوده كه در ۴۶۹۸گاه  مساحت كل اين ذخيره

 هكتار ۱۶۱ ،گاه كه موردنظر بوده هكتار از كل مساحت ذخيره
 Corylus(هاي فندق  كاري شده با گونه عرصة جنگل

avellana(،آ  پيسه )Picea excelsa (تركيه  و كاج سياه

)Pinus nigra ( كاري   قطعه جنگل۷كه در وجود داشت
 ۲ و جدول ۱موقعيت هريك از قطعات در شكل . شده بودند

 . آورده شده است
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 كاري شده در منطقه مورد مطالعه هاي جنگل   مشخصات عرصه‐ ۲جدول 

شماره 
 قطعه

 گونه
مساحت 

(ha) 
سال 
 كاشت

ارتفاع از سطح 
 (m) دريا

 جهت
 دامنه

 شيب

۱۴۳۰‐۱۴۵۰ ۱۳۷۸ ۳۵ فندق،كاج سياه تركيه ۱  ۱۰ جنوبي 
۱۳۹۰‐۱۴۰۰ ۱۳۷۸ ۸ فندق ۲  ۵ مسطح 
۱۴۵۰‐۱۴۸۰ ۱۳۷۰ ۲۵ كاج سياه تركيه ۳ ۱۰‐۴۰ شمالي جنوبي   
۱۴۴۰‐۱۴۵۰ ۱۳۷۴ ۳۰ فندق،كاج سياه تركيه ۴  ۲۰ جنوبي 
آ فندق، كاج سياه تركيه، پيسه ۵  ۵۰ ۱۳۷۵ ۱۴۸۰‐۱۴۴۰  ۲۰ جنوبي 
۱۴۳۰‐۱۴۵۰ ۱۳۷۴ ۳ فندق ۶  ۱ مسطح 
۱۴۳۰‐۱۴۶۰ ۱۳۷۲ ۱۰ فندق ۷  ۱۰ جنوبي 

 

 روش تحقيق

لوي اردبيل   در منطقة فندق۱۳۸۰بررسي حاضر در سال 
.  سال بود۵گيري  ها در موقع اندازه سن نهال. انجام گرفت

آ و كاج  هاي پيسه ذكر است كه فواصل كاشت نهال شايان 
در اين بررسي مقايسة كمي و كيفي .  متر بود۳×۳تركيه  سياه

تركيه در جهت و شيب  آ و كاج سياه  گونة پيسهبين دو
به ). ۵قطعه (انجام گرفت )  درصد ۲۰ ،دامنه جنوبي(يكسان

 متر تهيه و به ۲۰۰×۱۰۰اي به ابعاد  همين منظور شبكه
 قطعه ۱۷د كه شامل ش سيستماتيك تصادفي پياده روش

 قطعه نمونه مربوط به ۱۰نمونه  از اين تعداد قطعه . نمونه بود 
در . آ بود نمونه نيز مربوط به پيسه  قطعه ۷تركيه و  سياهكاج 
هاي  شاخص ،) متر۱۰×۱۰(يك از اين قطعات نمونه هر
ها بررسي و   قطريقه و شادابي نهال، ارتفاع كل،ماني زنده
 .دندشگيري  اندازه

هـا    رنـگ سـوزن    ،برگـان  هاي سوزني  در بررسي شادابي نهال   
بنـدي زيـر در مـورد       بدين صورت تقسـيم     . مدنظر قرار گرفت  

 :ها انجام گرفت شادابي نهال
 .ها سبز پررنگ رنگ سوزن : ۱شادابي درجه 
 .ها سبز كم رنگ و متمايل به زرد رنگ سوزن : ۳شادابي درجه

 . است۳و ۱حد وسط درجه  : ۲شادابي درجه 
طري و تجزيه و تحليل اطالعات كمي نظير متوسط رويش ق

     آزمون آماريبه روشماني   هارتفاعي ساليانه و درصد زند
T-test نيز از طريق ) ها شادابي نهال( و اطالعات كيفي

 . آزمون آماري مربع كاي انجام گرفت
 

 نتايج

 رويش ارتفاعي و درصد ،قبل از مقايسه رويش قطري يقه
 اطمينان از براي Levenes تست ،ماني بين دو گونه زنده

 به وسيله گونه ها انجام گرفت و سپس دو همگني واريانس
 . مقايسه کمي شدندT-test آزمون آماري 

 متوسط رويش قطري ساليانه يقه دو گونه كاج سياه ‐۱
 آ  تركيه و پيسه

د كه بين متوسط رويش قطري ساليانه  دانتايج آزمون نشان
 و كاج ۱۲/۱آ با ميانگين درصد وزني  يقه دو گونه پيسه

متر اختالف  سانتي ۶۴/۰تركيه با ميانگين درصد وزني  سياه
 . درصد وجود داشت۹۵داري در سطح اطمينان  معني
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 متر حسب سانتي دار بودن رويش قطري دو گونه بر  انحراف معيار و سطح معني± ميانگين ‐۳جدول

Sd ±ميانگين رويش قطري دو گونه  df t p 
 آ پيسه تركيه كاج سياه

۲۸/۰± ۶۴/۰ ۱۷/۰ ± ۱۲/۱ 
۱۵ ۸۲۷/۲ *۱          ۰۱۳/۰

 
 آ تركيه و پيسه  متوسط رويش ارتفاعي ساليانه دو گونه كاج سياه‐۲

تركيه   و كاج سياه۲۶/۰آ با ميانگين درصد وزني  د بين متوسط رويش ارتفاعي ساليانه يقة دو گونه پيسهدا نتايج آزمون نشان
 .وجود داشت درصد ۹۹داري در سطح اطمينان  متر اختالف معني  ۱۵/۰باميانگين درصد وزني 

 
 متر حسب  دار بودن رويش ارتفاعي دو گونه بر  انحراف معيار و سطح معني± ميانگين ‐۴جدول

Sd ±ميانگين رويش ارتفاعي دو گونه  df t p 
 آ پيسه تركيه كاج سياه

۰۰۵/۰± ۱۵/۰ ۰۰۲/۰ ± ۲۶/۰ 
۱۵ ۸۲۷/۲ **۲        ۰۰۸/۰ 

 
 آ ه و پيسهتركي ماني دو گونه كاج سياه   درصد زنده‐۳

 درصد با گونه كاج ۹۵داري در سطح اطمينان  اختالف معني) ۳/۸۲(آ  ميانگين درصد وزني گونه پيسهد دا نشاننتايج آزمون 
 . درصد ندارد۳/۵۵تركيه باميانگين درصد وزني  سياه

 
 ماني دو گونه دار بودن درصد زنده  انحراف معيار و سطح معني± ميانگين ‐۵جدول

Sd ± ماني دو گونه درصد زنده ميانگين df t p 
 آ پيسه تركيه كاج سياه

۶/۲۸± ۳/۵۵ ۲/۱۱ ± ۳/۸۲ 
۱۵ ۵۶۹/۱ Ns۳       ۱۳۷/۰

 
 
 
 
 

 
 p = ۰۵/۰دار بودن در سطح  معني * ‐۱

  p = ۰۱/۰دار بودن در سطح  معني ** ‐۲

۳‐ ns ۰۵/۰دار نبودن در سطح   معني = p 

 ر منطقه كاري شده د  شادابي دو گونة جنگل‐۴



 ...هاي انجام شده با  کاري                                                 بررسي کمي و کيفي جنگل    ۱۳۶

 

نتايج آزمون با استفاده از آزمون آماري مربع كاي نشان داد 
تركيه اختالف  آ و كاج سياه كه بين شادابي دو گونة  پيسه

 . درصد وجود دارد۹۹داري در سطح اطمينان  معني
 

 بحث و نتيجه گيري

تركيه در  آ و كاج سياه مقايسه كمي و كيفي دو گونة پيسه
 نشان داد ،) درصد۲۰ ،ة جنوبيدامن(جهت و شيب يكسان 

آ نسبت به گونة   گونة پيسه،كه از نظر رويش قطري و ارتفاعي
 ، m ۲۶/۰ و Cm  ۱۲/۱آ  پيسه(تركيه برتري داشت كاج سياه
آ   پيسه،در كل). m ۱۵/۰ و Cm ۶۴/۰تركيه  كاج سياه

 و استي برخوردار زياداي است كه از نرمش اكولوژيكي  گونه
هاي شمالي  ا سرد احتياج دارد و در دامنهبه آب و هواي نسبت

مقايسة اين ). ۵(غربي از رشد مناسبي برخوردار است  و شمال
دست  هب ) ۱۳۶۱(نتايج با نتايجي كه ميربادين و ثاقب طالبي

 و Cm  ۵/۰ترتيب  متوسط رويش قطري و ارتفاعي به(آوردند
m  ۴/۰ ( و بدون در نظر گرفتن شرايط رويشگاهي منطقه، 
 هم از ،آ در اين منطقه در سنين اوليه  داد كه گونة پيسهنشان

 از ،ماني نظر رويش قطري و ارتفاعي و هم از نظر درصد زنده
خوردار بوده و توانسته سازگاري اوليه را  وضعيت مناسبي بر

تركيه نيز در شرايط معتدله  گونة كاج سياه. دست آورد هب
باران و  خشك و كمهاي  خوب رشد كرده و در اقليم با تابستان

مقايسه ). ۵(كند هاي سخت و يخبندان مقاومت مي زمستان
بدست ) ۱۳۷۳( فتاحي تحقيقات نتايج اين تحقيق با نتايج

 و Cm۳۲/۰ترتيب  متوسط رويش قطري و ارتفاعي به(آورد 
m ۱۱/۰(،لو از  تركيه در منطقة فندق  نشان داد كه كاج سياه

 ولي از نظر ،تر بودهنظر ميزان رويش قطري و ارتفاعي بر
از . خوردار نيست ماني از وضعيت مناسبي بر ميزان درصد زنده

داري   بين دو گونه اختالف معني،ماني نظر ميزان درصد زنده
آ  بررسي شادابي دو گونه نيز نشان داد كه پيسه. مشاهده نشد

 .خوردار است ي برزياد تركيه از شادابي  نسبت به كاج سياه
 كه در اين منطقه گونة رفتگ  توان نتيجه  ميبه طور کلي

تركيه از نظر كمي و كيفي موفق  آ نسبت به كاج سياه پيسه
بوده و توانسته است كه سازگاري اوليه را با شرايط منطقه 

 . برقرار سازد
اند   اگرچه اين دو گونه توانسته،طوركه اشاره شد همان

ولي قضاوت  ،سازگاري اوليه را با شرايط منطقه برقرار سازند
 . نياز به گذشت زمان داردموردنهايي در اين 

 

 اهپيشنهاد

براي اطمينان از ميزان موفقيت سازگاري  ‐۱
 ،شده در اين منطقه برگان غير بومي كاشته سوزني

 براي(بهتر است كه قضاوت نهايي در سنين باالتر 
انجام بگيرد كه درصورت موفقيت )  سالگي۲۵مثال 

 .كاري كرد اقدام به جنگلتر  بتوان در سطوح وسيع
انجام عمليات اصالحي نظير آزاد كردن و  ‐۲

 بويژهكاري شده  هاي جنگل تراشي براي عرصه علف
 .هاي اول كاشت در سال

باتوجه به خصوصيات ( آ كاري با گونة پيسه جنگل ‐۳
هاي شمالي و  در دامنه) اكولوژيكي اين گونه 

 .غربي اين منطقه شمال
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Abstract 
To study the quantitive and qualitive  characteristics of Picea excelsa and Pinus nigra plantations in 

Ardabil, Fandoghloo forest reserve was selected. Seventeen square sampling  plots (10×10 m) were 
selected using randomized systematic sampling. Quantitive characteristics included survival rate, total and 
height, collar diameter while vitolity was taken as the qualitive characteristic. A comperative study 
between Picea excelsa and Pinus nigra on indentical aspect and slope ( southern , 20 % ) indicated a 
higher growth of diameter and height for Picea excelsa. (Picea excelsa 1.12 Cm and 0.26 m , Pinus nigra 
0.64 Cm and 0.15 m). Results showed that from survival point view, there was no significant difference 
between the species. From vitality point of view, Picea excelsa was superior. 
 
Keywords: Plantation, Quantitive and Qualitive Study, Picea excelsa, Pinus nigra, Fandoghloo, 

Ardabil.    
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