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 درختان توسكاي ييالقي و كيفي مي بررسي خصوصيات ك
 در سه منطقه ارتفاعي در اسالم

 
 ١ايرج حسن زاد ناورودي

 

  هچكيد

و كيفي درختان توسكاي ييالقي با تغييرات ارتفاع از سطح دريا، سه رويشگاه در منطقه اسالم مي به منظور بررسي خصوصيات ك

 هكتار برآورد ٩/٤ هكتار و رويشگاه سه معادل ١/٥رويشگاه دو  هكتار، ٨/١ح رويشگاه يك سط. انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند

كيفيت تنه، طول تنه بدون   نوع گونه، قطر برابر سينه و ارتفاع درختان توسكاي ييالقي،هاي در اين بررسي، مشخصه. شده است

.  مورد بررسي، مطالعه شدندهاي دآوري در رويشگاهشاخه، شدت شاخه دار بودن تنه، فرم و تقارن تاج درختان و وضعيت زا

عالوه بر تعيين .  مورد نظر بطور صددرصد انجام گرفتهاي  مورد مطالعه براي اندازه گيري مشخصههاي آماربرداري در رويشگاه

دهند كه بين مي  نتايج بدست آمده نشان .مشخص شد.  مورد مطالعههاي ارتفاع از سطح دريا، شيب و جهت دامنه نيز در رويشگاه

 در ٣ و ۲داري وجود ندارد ولي بين رويشگاه  معني  اختالف درصد٩٩ مورد مطالعه به احتمال هاي منحني قطر و ارتفاع رويشگاه

از نظر طول تنه بدون شاخه و شدت شاخه دار بودن، وضعيت رويشگاه يك و دو در . شود مي مشاهده داري معني تفاوت ٠٥/٠سطح 

با توجه به نتايج . وضعيت زادآوري در رويشگاه يك مطلوبتر از دو رويشگاه ديگر است. اه سه، مطلوبتر استمقايسه با رويشگ

 زمين،   كه عالوه بر عامل ارتفاع از سطح دريا كه در كيفيت رويشگاه تاثير دارد، عواملي مانند شيبشود ميبدست آمده، مشاهده 

pHو كيفي توسكاي ييالقي مؤثرندمي اهي در وضعيت ك و رطوبت خاك و از همه مهمتر موقعيت رويشگ. 

 

 .منطقه اسالمو كيفي، مي ، خصوصيات ك دریا ارتفاع از سطحتوسكاي ييالقي، :هاي كليدي واژه
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مقدمه

 شمالي رشته كوه هاي منطقه رويشي هيركاني در دامنه
 ناحيه رويشي ايران است كه رويشگاه ٥البرز ، يكي از 

گونه توسكا از . ن توسكاي ييالقي استدرختان با ارزشي چو
زارع و  ( شمال ايران شدههاي  سال پيش وارد جنگل٨٣٠٠
 درصد حجم سرپاي ٧/٦و با حدود ) ١٣٧٩حبشي،
 شمال، پس از راش، ممرز و بلوط چهارمين هاي جنگل

 ).١٣٧٧گرجي بحري ، ( درخت تجارتي كشور است
 درختان.  استAlnus Miller 1754توسكا مي نام عل

 مرطوب شمال هاي توسكا از درختان سريع الرشد جنگل
ايران است و گل آذين آنها در اواخر زمستان قبل از باز 

اين درختان بيش از صد سال . شود ميشدن برگ، شكفته 
  سالگي است٥٠منتها رشد آنها تا . كنندمي عمر ن

 Alnus (دامنه پراكنش توسكاي ييالقي ). ١٣٥٥ثابتي،(
subcordata C.A.M,1831) در مقايسه با توسكاي 

 ).١٣٧٩زارع و حبشي، (قشالقي وسيع تر است
اروپا و خاورميانه است و در اغلب مي توسكاي ييالقي بو

 خزر در ناحيه مرطوب هاي  شمال ايران و جنگلهاي جنگل
 ساحلي و جلگه تا هاي  وجود دارد و از قسمتها و قعر دره

توسكاي  ).١٣٥٥،ثابتي (رودمي  متر باال ٢٠٠٠ارتفاع 
 هاي تندرشد و پرتوليد جنگلمي  بوهاي ييالقي يكي از گونه

شمال است و طبق تجربيات بدست آمده، ميزان رشد 
 قطري ساليانه اين درخت بيش از يك سانتي متر است

با توجه به انعطاف پذيري كامل اين ). ١٣٧٧گرجي بحري ،(
در توليد تواند مي   شمالهاي گونه با شرايط اكولوژي جنگل
در ). ١٣٧٩زارع و حبشي، (چوب، نقش مؤثري ايفا كند

 ناحيه خزر، گونه توسكا در مناطق كم و بيش هاي جنگل
لرگستان و ‐باطالقي به صورت جوامع توسكاستان، توسكا

 . شود ميتوسكاستان مشاهده ‐سفيدپلت
در ارتفاعات متوسط، اگر شرايط محيط تغيير كند، چنانكه 

، جامعه توسكاي ييالقي بنظر شود ميده  ديها در قعر دره
 افراشته ها قامت درختان توسكا در اين جنگل. رسدمي 

). ١٣٥٥ثابتي،(شود  مي متر بالغ ٥٠ تا ٤٥است و به 
زارع و  (درختان توسكا، عالوه بر تندرشد بودن 

 Muller & Werner,1990)  ، به نقل از١٣٧٩حبشي،

، به نقل از ١٣٧٩شي،زارع و حب(و توليد بيوماس چوبي باال 
(Saracoglu-n,1991)تثبيت كننده هاي ، با باكتري 

را در مي ازت، همزيستي دارند و اين ويژگي نقش مه
بنابراين، يك . (Kim ,1992 (كندمي   اكولوژي گونه ايفا

ي كه هاي اين گونه در مكان. گونه مهم براي احياء خاك است
 شود مياز نظر مواد غذايي ضعيف است، كشت 

(Evans,1997) .آميخته، هاي نگلكاري جهمچنين در 
توان از فوايد اين همزيستي، براي افزايش ابعاد درختان مي 

توسكاي ييالقي با دامنه بردباري . همراه آن، سود جست
گسترده اكولوژيك، در مناطقي كه خاك معدني مناسب و 

تواند سريعا مستقر مي رطوبت كافي وجود داشته باشد، 
عنوان درخت پيشاهنگ يا پيشگام در مراحل شده و به 

 هاي اوليه و درخت پرستار در مراحل بعدي اكوسيستم
همچنين با توجه به سرشت اين . جنگلي، ايفا نقش نمايد

 به كشت داالني اين ها توان در اطراف رودخانهمي گونه، 
گونه مبادرت ورزيد كه عالوه بر تثبيت خاك كنار 

د اوليه صنايع سلولزي كشور نقش ، در تأمين مواها رودخانه
هرچه از سمت شمال غربي . كندمي را ايفا مي مه

رويم مي   هيركاني به سمت شمال شرقي پيشهاي جنگل
زارع و (شود  مياز فراواني اين گونه و اجتماعات آن كاسته 

 ).١٣٧٩حبشي،
 و مراتع ها گذاري سازمان جنگل از آنجايي كه در سياست
باره بهره برداري از منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در

كشور، حفاظت، احياء و توسعه در اولويت قرار دارند و از 
 مهم مجامع هاي طرفي، موضوع توسعه پايدار يكي از بحث

بنابراين براي تحقق اهداف سازمان در . دنيا استمي عل
راستاي توسعه پايدار، توجه به نوع گونه از اهميت ويژه اي 

رسد كه الزم است، توان رويشي مي نظر برخوردار است و ب
و .  مختلف بررسي شوندهاي  درختي در رويشگاههاي گونه

انجام مي  بوهاي گونه  بيشتر در باره ها بهتر است اين بررسي
براي تضمين توسعه پايدار در مي  بوهاي زيرا گونه. گيرد

در واقع .  جنگلي، در اولويت قرار دارندهاي اكوسيستم
 را طي ساليان متمادي گزينش كرده ها ونهطبيعت، اين گ

و نتيجه تحقيقات انجام شده نيز مؤيد اين ) ١٣٦٤اتر، (است
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به عنوان مثال ، مطالعات انجام شده توسط . مطلب است
، بر روي رشد و زنده ماني )١٣٧٠ (اخالصي و ميرزايي

توسكاي ييالقي و سه گونه اكاليپتوس در طي يك دوره 
 از نظر ها هد كه گرچه اكاليپتوسدمي نشان  هفت ساله،

رويش قطري و ارتفاعي در وضعيت بهتري نسبت به 
توسكاي ييالقي قرار داشتند اما به دليل زنده ماني بيشتر 
توسكا، توليد در هكتار آن بيشتر و در مقايسه با 

در بررسي .  از وضعيت بهتري برخوردار استها اكاليپتوس
نشان دادند كه بارش ، )١٣٧٥ (ديگري اسپهبدي و اخالصي
 صدمات كلي به گونه ١٣٧١برف و يخبندان سال 
Eucalyptus grandisنيز ها  و همچنين به ساير گونه 

توسكاي ييالقي، مي در حالي كه گونه بو. صدماتي وارد كرد
اين موضوع . كمترين صدمه را از اين بابت، متحمل شد

قي و باالخص گونه توسكاي ييالمي بيانگر اهميت گونه بو
، نيز در مطالعات خود كشت )١٣٧٩ (زارع و حبشي . است

توسكا را به علت نقش آن در تأمين مواد چوبي صنايع 
 پرتوليد و هاي به عنوان يكي از گونه (سلولزي كشور
 زيرزميني هاي  زهكشي اراضي با سطح سفره ،)تندرشد بومي

 همراه در كشت مخلوط آنها با هاي باال، افزايش ابعاد گونه
همچنين تاثير گونه توسكا را به . توسكا توصيه نمودند

عنوان درخت پرستار در مناطق جنگلكاري، براي جلوگيري 
آنچه .  راش مفيد دانستندهاي از خطر آسيب ديدگي نونهال

 شمال كشور، در هاي مسلم است، توسكاي ييالقي در جنگل
 مختلفي هاي شرايط رويشگاهي متفاوت، داراي وضعيت

. ر اين زمينه تحقيقات جامعي انجام نشده استاست كه د
و كيفي توسكاي مي يكي از شرايطي كه در وضعيت ك

ييالقي ممكن است مؤثر باشد، ارتفاع منطقه از سطح دريا 
 .است

هدف از اين تحقيق، بررسي تأثير ارتفاع از سطح دريا در 
و كيفي توسكاي ييالقي در منطقه اسالم مي تغييرات ك

ن تحقيق، نشان خواهد داد كه در ارتفاعات نتيجه اي. است
مختلف از سطح دريا با در نظر گرفتن برخي شرايط 

و كيفي مي رويشگاهي مهم چه تغييراتي در خصوصيات ك
توسكاي ييالقي شامل رابطه قطر و ارتفاع درخت، كيفيت 
تنه، چند شاخگي، هرس طبيعي، كيفيت و كميت زادآوري 

، براي )١٣٥٥ (روي مهاجرم. و فرم تاج ايجاد خواهد شد
 شمال كشور، قطر برابر هاي بررسي خواص كيفي راشستان

سينه و ارتفاع درخت، طول تنه بدون شاخه، فرم و تقارن 
تاجها و شدت شاخه دار بودن را در شرايط مختلف بررسي 

ي كه در هاي كرده و به اين نتيجه رسيد كه راشستان
 قرار دارند از نظر  متر از سطح دريا١٥٠٠ تا ٩٠٠ارتفاعات 

ارتفاع غالب بهترين وضعيت را دارند و از لحاظ شدت شاخه 
 .  اسالم در بهترين وضعيت قرار دارندهاي دار بودن نيز راش
درجه مرغوبيت و حاصلخيزي ) ١٣٧٩(گرجي بحري 

 طبيعي توسكاي ييالقي را در مازندران بررسي هاي هرويشگا
/  ارتفاع غالب هاي كرده و به اين نتيجه رسيد كه منحني

معيار مناسبي براي سنجش مرغوبيت ) سن (قطر غالب 
 ٣٥بدين منظور قطر .  مختلف اين گونه است هاي رويشگاه

سانتي متري را به عنوان قطر پايه در برآورد مرغوبيت 
نتيجه اين .  محاسبه ارتفاع غالب پيشنهاد كردرويشگاه و

در مي هتحقيق همچنين نشان داد كه عامل شيب نقش م
 .كندمي  خالص توسكا ايفا هاي شكل گيري توده

رود با بررسي برخي شرايط رويشگاهي توسكاي مي انتظار 
ييالقي با تأكيد بر ارتفاع از سطح دريا در اين مطالعه، بتوان 
به خصوصيات ويژه اي در شرايط خاص دست يافت و در 

 جنگلداري از آن هاي جهت برنامه ريزي مطمئن تر در طرح
بدين منظور در سه منطقه ارتفاعي در . هره گرفتب

 مذكور، هاي  اسالم به عنوان نماينده اي از جنگلهاي جنگل
و كيفي توسكاي ييالقي مورد مطالعه قرار مي خصوصيات ك
 . گرفته است

 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

در اين تحقيق، سه رويشگاه استقرار گونه توسكاي ييالقي در 
 مختلف از سطح دريا در منطقه اسالم، مطالعه ارتفاعات
 متري از سطح ١٥٠ در ارتفاع ١رويشگاه شماره . شده است

 طرح سياهبيل، رويشگاه شماره ٣ سري ٤٠دريا در قطعه 
 ٧ سري ١٣ متري از سطح دريا در قطعه ٦٥٠ در ارتفاع ٢

 متري ١١٥٠ در ارتفاع ٣طرح ناو اسالم و رويشگاه شماره 
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 طرح ناو اسالم واقع ٧ سري ٢٤در قطعه از سطح دريا 
 ).نقشه الف ( اند شده

ايستگاه كليماتولوژي پيلمبرا نزديكترين ايستگاه به 
متوسط بارندگي و درجه حرارت .  است١رويشگاه شماره 

 ٦/١٥ميليمتر و ١٩٥٨ساليانه در اين ايستگاه به ترتيب 
آمار ايستگاه . درجه سانتي گراد گزارش شده است

 متري از سطح ١٢٤٤لوژي پيسه سون كه در ارتفاع كليماتو
دريا واقع شده است، ميزان متوسط درجه حرارت ساليانه و 

 درجه سانتي گراد ٥/٨متوسط بارندگي ساليانه را به ترتيب 
البته اگر ضريب . متر ثبت كرده است  ميلي٥/١٢٨٦و 

 متر ارتفاع از ١٠٠كاهش درجه حرارت به ازاء افزايش هر 
درجه سانتي گراد ٥٦/٠ا را در منطقه اسالم معادل سطح دري

، متوسط درجه حرارت )١٣٦٦اسداللهي، (در نظر بگيريم
 درجه سانتي گراد ٨/١٢ حدود ٢ساليانه در ايستگاه شماره 

 درجه سانتي گراد خواهد ١٠ حدود ٣و در ايستگاه شماره 
 .بود

 

  موقعيت منطقه مورد مطالعه روي نقشه‐ الفنقشه

 هاي  زمين شناسي در منطقه اسالم از سنگتشكيالت
آذرين اسيدي از نوع گرانيت و گاهي قليايي از نوع ديوريت، 

 دگرگوني مثل شيست هاي آندزيت و پرفيريت و سنگ

 كواتزي متعلق به دوران اول تا سوم، تشكيل يافته است
اكثر ). ١٩٦٤ به نقل از جزيره اي،١٣٦٣حبيبي كاسب،(

  مادر آذرين هاي ر روي سنگ منطقه اسالم بهاي خاك
 مادري، هاي در بين سنگ. قرار دارند) قليايي و اسيدي(

عالوه . شوندمي آندزيت و بازالت با گسترش بيشتري ديده 
 هاي مارن بر آندزيت و بازالت به طور پراكنده كنگلومرا يا

 مادر منطقه را هاي آهكي و يا شيست كوارتزي، سنگ
 منطقه اسالم هاي خاك). ١٣٧٩ زاد، حسن دهندمي  تشكيل

ها  ها و اينسپتي سول سول الفي ها، در سه رده آنتي سول
 يبي كاسب حب).١٣٧٠ السالمي شيخ (دگيرنمي قرار 

 خاك منطقه را طبق طبقه بندي قديم هاي ، تيپ)١٣٦٣(
 شسته شده مرمري  ه اسيدي و يا قهو هفرانسوي، از نوع قهو

 .طبقه بندي كرده است شده،
 مورد مطالعه توسكا هاي هاي جنگلي در رويشگاه تيپ توده

  هاي ديگر و توسكاي آميخته با گونه) ١رويشگاه (ص خال
 ها نوع و درصد آميختگي گونه.است) ٣  و٢رويشگاههاي (

در اين  روش بررسي . به تفصيل تشريح شده است٣در بند 
تحقيق، مناطق استقرار طبيعي توسكاي ييالقي در منطقه 

يي و در نتيجه سه رويشگاه استقرار توسكاي اسالم شناسا
ييالقي در ارتفاعات مختلف از سطح دريا، انتخاب و در روي 

 مورد هاي پس از انتخاب رويشگاه. نقشه مشخص شد
هاي توسكاي ييالقي شامل قطر برابر سينه  مطالعه، مشخصه

و ارتفاع درخت، كيفيت تنه، هرس طبيعي، كيفيت و 
ي همراه، چندشاخگي و تقارن تاج ها دآوري، گونهاكميت ز

 هاي و كيفي در رويشگاهمي براي بررسي تغييرات ك
مساحت منطقه مورد . مختلف، مورد مطالعه قرار گرفت

، ٨/١ يك، دو و سه به ترتيب هاي مطالعه شامل رويشگاه
با توجه به سطح .   هكتار برآورد شده است٩/٤ و ١/٥

ورد بررسي، براي  توسكاي ييالقي در مناطق مهاي رويشگاه
هاي مورد نظر، آماربرداري در سطح هر  برداشت مشخصه

عالوه بر برداشت . رويشگاه، به طور صددرصد انجام گرفت
هاي گونه توسكاي ييالقي و تعيين عامل ارتفاع از  مشخصه

 مورد هاي سطح دريا، جهت دامنه و درصدشيب رويشگاه
 .بررسي نيز تعيين شدند
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هاي مورد نظر، براي بررسي  بعد از برداشت مشخصه
و كيفي توسكاي ييالقي در ارتفاعات مي خصوصيات ك

 مشخص و ها مختلف از سطح دريا، درصد آميختگي گونه
نمودار پراكنش تعداد درختان در طبقات قطري مختلف 

نمودارهاي پراكنش تعداد درختان در طبقات . ترسيم شد
 شده و هاي اندازه گيري قطري مختلف براساس داده

هاي جنگلي با استفاده از رابطه  سيماي اپتيمم توده
Delliocourtبه ١٣٥٠اصلي و نديالكوف، ( ترسيم شد 

روابط بين قطر برابر سينه ). Delliocourt ،1898نقل از 
 مختلفي هاي و ارتفاع درختان توسكاي ييالقي، با فرمول

 توسكاي ييالقي هاي  براي مقايسه رويشگاه.بررسي شد
 مطالعه، ارتفاع غالب يعني معدل ارتفاع يكصد اصله مورد

همچنين، طول . درخت قطور در هكتار با هم مقايسه شدند
تنه بدون شاخه، شدت شاخه دار بودن تنه و فرم و تقارن 

 . مختلف مورد بررسي قرار گرفتندهاي تاج در رويشگاه
 متر اول تنه درختاني كه ١٠در بررسي كيفي درختان، 

 سانتي متر بود، مد نظر ٥/٤٢سينه آنها بيش از  رقطر براب
اصلي و ( مبناي درجه بندي به شرح زير است. قرار گرفتند

 ):١٣٤٨اتر، 
 متر اول تنه صاف، بدون شاخه، بدون ١٠ –درجه يك 

گره، بدون پيچيدگي و عاري از پوسيدگي و مناسب براي 
 .صنايع روكش گيري است

ه گره و يا سه  همانند درجه يك ولي تا س– ٢درجه 
 ).صنعتي نرمال( شاخه قابل قبول است

 بيشتر است و ها  يا شاخهها  تعداد گره– ٣درجه 
 ).صنعتي معيوب( پيچيدگي هم دارد

 به حدي است كه ها  پوسيدگي و شاخه– ٤درجه 
 . چوب صنعتي از آن تهيه كردشود مين

 فوق، وضعيت زادآوري در هاي عالوه بر بررسي
 مطالعه براساس چهار كالس قطري يعني  موردهاي ويشگاهر

‐٠ متر و كالسهاي قطري ٣٠/١زادآوري با ارتفاع كمتر از 
.  سانتي متر در ارتفاع برابر سينه بررسي شد٥/٧‐٥/٢ و ٥/٢

و كيفي مطالعه شده در ارتفاعات مي هاي ك آنگاه مشخصه
 .مختلف از سطح دريا باهم مقايسه شد

هاي مورد  مشخصه بين  بررسي معني دار بودن تفاوتبراي
 .  استفاده شدX  2 و  Tمطالعه از آزمون 

 
 نتايج

 توسكاي هاي نتايج مربوط به آناليز اطالعات رويشگاه
 هاي  اسالم، براساس بررسي٧ييالقي مورد مطالعه، در حوزه 
 : انجام شده، به شرح زير است

 

 ها درصد آميختگي گونه

تان در  مربوط به درصد تعداد درخهاي هيستوگرام
 ١ در شكل   توسكاي ييالقي مورد مطالعه،هاي رويشگاه

دهند كه مي  نشان ها اين هيستوگرام. آورده شده است
  ١درصد آميختگي گونه توسكاي ييالقي در رويشگاه 

  درصد ٧/٩٣)  طرح سياهبيل اسالم٣ سري ٤٠قطعه (
)  اسالم٧ سري ١٣قطعه  ( ٢، رويشگاه )همراه با لرگ(
  ٣و رويشگاه ) همراه با آزاد، گردو و ممرز ( درصد ٥/٦٩
همراه با ممرز،  ( درصد ٣/٣٢)  اسالم٧ سري ٢٤قطعه (

هاي جنگلي  بدين ترتيب تيپ توده. است) گردو، پلت و ون
 ٣ و٢، توسكاي ييالقي خالص و در رويشگاه ١در رويشگاه 

 . باشد مي ها به صورت توسكاي ييالقي آميخته با ساير گونه
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۱ رويشـــگاه  ۲ رويشـــگاه  ۳ رويشـــگاه 

رويشگاه ١ 93.708 5.8427 0.4494

رويشگاه ٢ 69.468 0.1236 1.3597 3.3375 3.2138 8.1582 12.485 1.8541

رويشگاه ٣ 32.335 8.3832 33.533 8.7824 11.377 5.5888

توسكا ون لرگ ممرز پلت گردو آزاد ساير 
گونه ها

  مورد مطالعههاي ها در رويشگاه  نمودار درصد آميختگي گونه– ١شكل 

 
 

 پراكنش تعداد درختان در طبقات قطري

نمودارهاي پراكنش تعداد درختان در طبقات قطري 
 جنگلي در رويشگاه هاي دهند كه تودهمي مختلف نشان 

 هاي يشگاهيك داراي ساختار ناهمسال نامنظم بوده و در رو
 ). ٢شكل  (دهند مي دو و سه حالت همسالي را نشان 
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 ١ پراكنش تعداد درختان در هكتار در طبقات قطري مختلف در رويشگاه – ٢شكل 

 
 

 

 

 

٤٤٦ N1 = 
٨١٠ N2 = 
٥٠٢ N3 =
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 رابطه قطر و ارتفاع درختان توسكاي ييالقي

 .   آورده شده است٣ مورد مطالعه در شكل هاي  در رويشگاهنمودارهاي رابطه بين قطر و ارتفاع درختان توسكاي ييالقي 
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  مورد مطالعههاي  مقايسه نمودارهاي قطر و ارتفاع درختان توسكاي ييالقي رويشگاه– ٣شكل 

 
 در ١ كه نمودار رويشگاه شود مي، مشاهده ٣در شكل 

 نيز باالتراز ٢ و نمودار رويشگاه ٢باالي نمودار رويشگاه 
تفاوت بين نمودارهاي قطر و .  قرار گرفته است٣رويشگاه 

 مورد هاي ارتفاع درختان توسكاي ييالقي در رويشگاه
نتيجه اين آزمون نشان .  تست شدX 2مطالعه، با آزمون 

 اختالف ٠٥/٠  داد كه بين اين نمودارها در سطح
 = ٤٥٦/٦٠ & X 2=٣٣/٢٢(شود  مي مشاهده نداري معني

 نيز Tنتيجه آزمون  ). X 2 >  X 2tوX 2t )٤٤ و ٠٥/٠(
 ٩٩ مورد مطالعه به احتمال هاي نشان داد كه بين رويشگاه

 هاي  وجود ندارد ولي بين رويشگاهداري معنيدرصد اختالف 

  شود مي مشاهده داري معني تفاوت ٠٥/٠ در سطح ٣ و ١
)٤٩/٢=T٤٤ و = df.( 

 
 كاي ييالقي ميانگين قطر و ارتفاع درختان توس

دهد كه تعداد درختان مي  انجام شده، نشان هاي بررسي
 ١٥٩در رويشگاه دو   اصله،٢٤٨درهكتار در رويشگاه يك 
ميانگين قطر و .  اصله است١٠٢اصله و در رويشگاه سه 

 سانتي ٠٧/٣٠ارتفاع درختان در رويشگاه يك به ترتيب 
 ٢/٢٧ سانتي متر و ٥/٦٦ متر، در رويشگاه دو ٤/٢١متر و 

  متر است ٨/٢٤ سانتي متر و ٦٧متر و در رويشگاه سه نيز 
 ). ٤شكل (
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ميانگين قطر ميانگين ارتفاع ارتفاع غالب

طالعهم مورد هاي  ميانگين قطر و ارتفاع درختان در رويشگاه‐ ٤شكل 
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 توسكاي ييالقي، ارتفـاع غالـب       هاي  براي مقايسه رويشگاه  
 نيـز،   ) معدل يكصد اصله درخت قطور در هكتار (درختان 

.  آورده شـده اسـت     ٤محاسبه شده و نتايج حاصله در شكل        
 هـاي   براساس نتايج بدست آمده، ارتفاع غالـب در رويشـگاه         

.  متر اسـت   ٢٩ متر و    ٣٢ متر،   ٨/٣٠دو و سه به ترتيب        يك،
الزم به ذكر است كه ميانگين قطر برابر سينه يكصـد اصـله             

، باشـد   ميدرخت كه ارتفاع آنها مبناي محاسبه ارتفاع غالب         
 سانتي متر و در رويشگاه دو و سـه بـه            ٥٥در رويشگاه يك    

همچنـين حـداقل قطـر      .  سانتي متر اسـت    ٨٣ و   ٩٥ترتيب  
 يك، دو   هاي  برابر سينه در محاسبه ارتفاع غالب در رويشگاه       

 سانتي متـر و حـداكثر آن در         ٥٥ و   ٨٠،  ٤٠و سه به ترتيب   
 T نتيجـه آزمـون   .   سانتي متر اسـت     ١٢٠هر سه رويشگاه    

 يـك و    هـاي   دهد كه بين ارتفاع غالب در رويشگاه      مي  نشان  
  يــك و ســه هــاي و رويشــگاه ) df = ١٨٩ ، T = ٣٨/١ (دو 

)٨٧٧/١ = T ، ١٩٨ = df (  اخــــتالف ٠٥/٠در ســــطح 
 ولي بين رويشگاه دو و سه بـه         شود  مي مشاهده ن  داري  معني

 = ٤٤٦/٣ (  وجود داردداري معني اختالف درصد٩٥احتمال 
T ، ١٨٩ = df .(  

 

 )هرس طبيعي( تنه درختان توسكاي ييالقيهاي شاخه

 انجام شده در باره طول تنه بدون شاخه هاي نتايج بررسي
 مورد مطالعه نشان هاي درختان توسكاي ييالقي در رويشگاه

 ، طول تنه بدون شاخه درختان ٢ رويشگاه  دهد كه درمي 
  ).٥شكل (   مورد مطالعه بيشتر استهاي از ساير رويشگاه

تواند ناشي از باال بودن ميانگين ارتفاع درختان مي اين امر 
البته ارتفاع تنه بدون ). ٤شكل  (در اين رويشگاه باشد

 متر بيشتر ٨/٠ نسبت به رويشگاه يك، ٢شاخه در رويشگاه 
است، در صورتي كه ميانگين ارتفاع درختان در اين 

در . تر است م٤/٢١ متر و در رويشگاه يك، ٢/٢٧رويشگاه 
 با وجود باال بودن ميانگين ارتفاع درختان نسبت ٣رويشگاه 

به رويشگاه يك، طول تنه بدون شاخه كمتر از رويشگاه يك 
دهد كه بين ارتفاع هرس مي  نشان Tنتيجه آزمون . است

 داري معني     اختالف٠٥/٠ يك و دو در سطح هاي رويشگاه
  ولي بين )df = ٨٢١ ، T = ٨٥/١ ( شود ميمشاهده ن
و  ) df = ٣٢٠ ، T = ٣٩٧/٣ ( يك و سه هاي رويشگاه
 اختالف  درصد٩٥ دو و سه به احتمال هاي رويشگاه
  ).df = ١٨٩ ، T = ٤٢/٩ ( وجود داردداري معني
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 ههاي مورد مطالع  ميانگين طول تنه بدون شاخه درختان توسكاي ييالقي در رويشگاه‐٥ شكل
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دار بودن   انجام شده درباره شدت شاخههاي بررسي
دهد كه، درصد درختان مي درختان توسكاي ييالقي، نشان 

 درصد، ٤/١٠، به ترتيب ٣ و ٢، ١ هاي پرشاخه در رويشگاه
بدين ترتيب درصد شاخه .  درصد است٣/٢٨ درصد و ١/٢١

 كمتر ١دار بودن تنه درختان توسكاي ييالقي در رويشگاه 
.  است٣ نيز كمتر از رويشگاه ٢ و در رويشگاه ٢يشگاه از رو

بالعكس درصد مجموع درختان بي شاخه و كم شاخه در 
 نيز بيشتر ٢ و در رويشگاه ٢ بيشتر از رويشگاه ١رويشگاه 

 نشان X 2نتيجه آزمون ). ٦شكل  ( است٣از رويشگاه 

 مورد هاي دهد كه بين درختان بدون شاخه در رويشگاه مي
  وجود داردداري معني اختالف ٠٥/٠ر سطح مطالعه د

)٢٩٩/٦=X 2 ، ٢=df .(ها البته اختالف درصد بدون شاخه 
    ، X 2= ٠٢١/٠ ( معني دار نيست٢ و ١در رويشگاههاي 

١  =df .(  همچنين بين درصد درختان پرشاخه در
 اختالف ٠٥/٠ مورد بررسي در سطح هاي رويشگاه
ولي بين ). df=٢ ، X 2=٤٢٣/١٠( داري وجود دارد معني

 درصد٩٥ به احتمال ها اين رويشگاهدر درختان كم شاخه 
  ).df = ٢  ، X 2 = ٤٩٦/٢ ( وجود نداردداري معنياختالف 
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  مورد مطالعههاي  درصد شدت شاخه دار بودن درختان توسكاي ييالقي در رويشگاه‐ ٦كل ش

 

 توسكاي ييالقيفرم و تقارن تاج درختان 

درصد تعداد درختان با تاج متقارن، در رويشگاه يك 
نتيجه ). ٧شكل (بيشتر از دو رويشگاه مورد مطالعه است

دهد مي  مورد مطالعه نشان هاي  در رويشگاهX 2آزمون 

كه از نظر تقارن و عدم تقارن تاج درختان توسكاي 
  وجود نداردداري معني اختالف ٠٥/٠ييالقي در سطح 

)٣٥/٣=X 2 ، ٢=df.( 
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 مورد مطالعههاي   درصد تقارن تاج درختان توسكاي ييالقي در رويشگاه‐٧شكل 
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 هاي  در رويشگاهدرختان توسكاي ييالقياز نظر فرم تاج 
 كه درصد تعداد درختان با شود ميمورد مطالعه، مشاهده 

 درصد، ٧/٠فرم چند شاخگي يا منشعب در رويشگاه يك
شكل  ( درصد است٩/٦ درصد و رويشگاه سه  ٣رويشگاه دو 

دهد كه بين درختان با فرم مي  نشان X 2نتيجه آزمون ). ٨
 ٠٥/٠ مورد مطالعه در سطح هاي ميان رو در رويشگاه

ولي ) df=٢ ، X 2=٨٨٩/١٠ ( وجود داردداري معنياختالف 
چنين هم.  اختالف معني دار نيست٢ و ١ هاي بين رويشگاه

 به احتمال ها بين درختان با فرم دوشاخه در بين رويشگاه
 X=٢٢٧/١٠(شود  مي مشاهده داري معني اختالف درصد٩٥

2 ، ٢=df ( و اين اختالف ناشي از تفاوت معني دار بودن بين
بين . باشد مي ٠٥/٠ در سطح احتمال ٢ و ١ هاي رويشگاه

ف  اختالدرصد٩٥درختان با فرم منشعب نيز به احتمال 
 ٣ و ١ هاي  البته بين رويشگاه. وجود نداردداري معني

 معني ٠٥/٠اختالف بين درختان با فرم منشعب در سطح 
  ).df = ١  ، X 2 = ٦٨٨/٤ (دار است
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رويشگاه هاي مورد مطالعه
درصد ميان رو درصد دوشاخگي درصد منشعب

 
  مورد مطالعههاي  وضعيت فرم تاج درختان توسكاي ييالقي در رويشگاه‐ ٨شكل 

 

 تان توسكاي ييالقيبررسي درجه كيفي درخ

 درصد تعداد درختان با درجات كيفي هاي هيستوگرام
 ٩ مورد مطالعه، در شكل شماره هاي مختلف در رويشگاه
نتايج حاصله حاكي از آن است كه . آورده شده است

 ديگر، حائز هاي رويشگاه يك در مقايسه با رويشگاه
بيشترين درصد تعداد درختان با درجه كيفي يك 

 دهد كه بين درجهمي  نشان X 2نتيجه آزمون . باشد مي
 مورد مطالعه در سطح هاي كيفي درختان در رويشگاه

 ، X 2=٦٤٨/١٦ ( وجود دارد داري معني اختالف ٠٥/٠
٤=df .(بيشتر با آزمون هاي ولي بررسي X 2 مي  نشان

دهد كه اين اختالف ناشي از معني دار بودن درجه كيفي 
و ) df=١ ، X 2=٢١٦/١١( ٢ و ١ هاي يك بين رويشگاه

و درجه  )  df = ١  ، X 2 = ٨٦٩/٧( ٣ و ١ هاي رويشگاه
      ،X 2= ٤٣٨/١٥ (ها در بين كل رويشگاه كيفي يك 

٢ =df (و بين ساير درجات كيفي در بين باشد مي 
 . وجود ندارد٠٥/٠ در سطح داري معني تفاوت ها رويشگاه
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  مــورد مطالعــههــاي بررســي وضــعيت زادآوري رويشــگاه

 مـورد مطالعـه بـه تفكيـك         هـاي   وضعيت زادآوري رويشگاه  
 و  ٣٠/١ قطـري مختلـف يعنـي ارتفـاع كمتـر از             هاي  كالس

 سانتي متـر    ٥/٧‐٥/٢ و   ٥/٢‐٠كالسهاي با قطر برابر سينه      

 X 2نتيجـه آزمـون   .  آورده شـده اسـت  ١٠در شكل شماره 
داري بـودن تفـاوت وضـعيت زادآوري در بـين        بيانگر معنـي  

باشـد      مي ٠٥/٠ مورد مطالعه در سطح احتمال       هاي  رويشگاه
)٢٦٨/٤٤٢=X 2 ، ٤=df .( 
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  مورد مطالعههاي در رويشگاه) تعداد در هكتار(زادآوري پراكنش  ‐ ١٠شكل
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 گيري  بحث و نتيجه

تجزيه و تحليل اطالعـات و نتـايج بدسـت آمـده نشـان              
دهند كه گونه توسكاي ييالقـي در رويشـگاه يـك بـه              مي

 آزاد با   –صورت خالص و در رويشگاه دو به صورت توسكا          

 ظاهر شده و در رويشگاه سه به صورت تيـپ           ها  ساير گونه 
 توجه به   با. شود  مي مشاهده   ها   توسكا با ساير گونه    –ممرز  

، در %٥اينكــه، ميــانگين شــيب در رويشــگاه يــك حــدود 
% ٤٥و در رويشـگاه سـه حـدود         % ١٠رويشگاه دو حـدود     

 كه با افزايش شيب از فراواني گونه        شود  مياست، مشاهده   
 و نتيجــه شــود مــيتوســكا و درجــه خلــوص آن كاســته 

دهـد كـه    مـي   نيز نشان   ) ١٣٧٩ (تحقيقات گرجي بحري  
ن كننـده اي درتشـكيل و توسـعه         شيب زمين، عامل تعيي   

رود و به نحـو عمـده       مي   خالص توسكا به شمار      هاي  توده
 درصـد   ٢٥ جنگلي در شـيبهاي كمتـر از         هاي  توسكاستان
 يـك و دو     هـاي   جهت دامنه نيز در رويشـگاه     . انتشار دارند 

شرقي و در رويشگاه سه شرقي تا جنـوب شـرقي اسـت و              
بيشـترين   ’’را كـه    ) ١٣٧٩ (نتيجه تحقيقات گرجي بحري   

 شـمالي و شـرقي      هـاي   دامنه انتشار توسكاي را در جهـت      
 .كندمي ، تاييد ‘‘بيان نموده

نمودارهاي پراكنش تعـداد درختـان در طبقـات قطـري           
 توسكاي ييالقـي در     هاي  دهند كه توده  مي  مختلف نشان   

ــال و در    ــه زاد ناهمس ــاختار دان ــك داراي س ــگاه ي رويش
همسـال نـامنظم     دو و سـه داراي سـاختار         هـاي   رويشگاه
پس از بررسي رابطه بين قطـر و ارتفـاع درختـان            . هستند

 مختلـف مشـاهده شـد كـه         هاي  توسكاي ييالقي با فرمول   
 + h =  (d^2) /  (ad^2  (رابطه پيشـنهادي پـرودن   

bd + c) + 1.30 ( )  ،به نقل از ١٣٧٣زبيري Prodan 
مـي  ، بيشترين همبستگي را بـا ابـر نقـاط نشـان             )١٩٥١،

 ناهمسـال بيشـتر از بقيـه        هـاي   ن مـدل در تـوده     ايـ . دهد
روابط بدسـت آمـده     ).  ١٣٧٤نميرانيان،(شود    مياستفاده  

دهند  مي، نشان   )٣شكل   ( مورد مطالعه  هاي  براي رويشگاه 
كه نمودارهاي قطـر و ارتفـاع درختـان در رويشـگاه يـك              
باالتر از رويشگاه دو و در رويشگاه دو باالتر از رويشگاه سه           

بايست بيانگر كيفيـت    مي  ست كه اين موضوع     واقع شده ا  

باالي رويشگاه يك براي استقرار گونه توسكاي ييالقـي در   
در صـورتي كـه نتيجـه        . مقايسه با دو رويشگاه ديگر باشد     

  نشـان داد كـه بـين منحنـي قطـر  و ارتفـاع       X 2آزمون 
 ٠٥/٠ مـورد مطالعـه در سـطح         هـاي   درختان در رويشگاه  

 ٣ و   ١ندارد ولي بـين رويشـگاه        وجود   داري  معنياختالف  
مي  وجود دارد و     داري  معني درصد اختالف    ٩٥به احتمال   

توان گفت كه افـزايش ارتفـاع از سـطح دريـا بـا در نظـر                 
تواند در كاهش كيفيـت رويشـگاه       مي  گرفتن ساير عوامل    

 كـه   ٣ و   ١ هـاي   مؤثر باشد و اين موضوع در بين رويشگاه       
. ، ملموس تـر اسـت     داراي اختالف ارتفاع بيشتري هستند    

به منظور بررسي بيشتر، ارتفاع غالب يعني معـدل ارتفـاع           
ــراي مقايســه    ــار، ب يكصــد اصــله درخــت قطــور در هكت

 مـورد مطالعـه، اسـتفاده شـد و نتيجـه ايـن              هاي  رويشگاه
درصد بين ارتفاع غالب    ٩٥بررسي نشان داد كه به احتمال       

ــگاه ــاي رويش ــاوت ٣ و٢ ه ــي، تف ــود دارد و داري معن  وج
 ٣ و   ١ هـاي    و رويشـگاه   ٢ و   ١ هـاي   تالف بين رويشگاه  اخ

 هاي   از رويشگاه  ١از آنجايي كه رويشگاه     . معني دار نيست  
 جوانتر است، در نتيجه با توجه به مطالعه اي كه در  ٣ و   ٢

 سانتي متـر بـه عنـوان قطـر پايـه در بـرآورد               ٣٥آن قطر   
گرجــی  (مرغوبيــت رويشــگاه درنظــر گرفتــه شــده اســت

ارتفاع غالب محاسبه و مشـاهده شـد كـه          ،  )۱۳۷۹،بحری
ــاي رويشــگاه ــاالتر از  ه ــت ب ــه مرغوبي ــك و دو در درج  ي
 . قرار دارد٣رويشگاه 

 انجام شده در باره طول تنه بدون هاي نتايج بررسي
شاخه، شدت شاخه دار بودن تنه و فرم و تقارن تاج 
درختان توسكاي ييالقي در مناطق مورد مطالعه نيز نشان 

 هاي بين طول تنه بدون شاخه در رويشگاهمي دهند كه 
در صورتي كه طول . داري وجود ندارد معني  تفاوت٢ و ١

 بيشتر از رويشگاه ٢ و ١ هاي تنه بدون شاخه در رويشگاه
  معني دار بودن تفاوت آنها را X 2 است و نتيجه آزمون ٣

بين درصد تعداد درختان .  نشان مي دهد٠٥/٠در سطح 
داري   يك و دو اختالف معنيهاي گاهبدون شاخه در رويش

 نشان مي دهند كه ها مشاهده نشد ولي نتيجه بررسي
 يك و دو هاي درصد درختان بدون شاخه در رويشگاه

  نيز معني دار بودن X 2بيشتر بوده و نتيجه آزمون 
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 نشان مي دهد و نتيجه ٠٥/٠تفاوت آنها را در سطح 
ن مطلب ، نيز مؤيد اي)١٣٥٥(تحقيقات مروي مهاجر 

بدون درنظر گرفتن (است كه طول تنه بدون شاخه 
رابطه مستقيمي با مرغوبيت رويشگاه ) عمليات پرورشي

 دارد و رويشگاه يك و دو از اين نظر در وضعيت مطلوب
همچنين بين درصد تعداد درختان با تاج . تري قرار دارد

درصد ٩٥ مورد مطالعه به احتمال هاي متقارن در رويشگاه
، درصد تنهاز نظر كيفيت . داري مشاهده نشد عنيتفاوت م

 القي، در رويشگاهباالي درختان درجه يك توسكاي يي
 بررسي، مورد هاي دارشدن تفاوت رويشگاه معني باعث يک
شده  بررسي، مورد هاي دارشدن تفاوت رويشگاه معني باعث

هـاي  تـدخال يـتواند ناشي از تاثير منف مياست كه 
 .  باشد٢ه انساني در رويشگا

 جنگلي و بسته تر بودن هاي عليرغم جوانتر بودن توده
تاج پوشش درختي و باال بودن تعداد درخت در هكتار در 

 ٢ هاي شكل (رويشگاه يك در مقايسه با دو رويشگاه ديگر
، مشاهده شد كه وضعيت تجديد حيات در )٤الي 

شكل  (رويشگاه ديگر است تر از دو  مطلوب رويشگاه يك
تواند مربوط به تاثير عوامل انساني مي اين موضوع ). ۱۰
 مورد مطالعه پايين هاي  در رويشگاهC / Nنسبت . باشد

 باهم ندارند كه بيانگر فعاليت داري معنيبوده و تفاوت 
بافت .  استها ويشگاه ربيولوژيكي باالي خاك در اين

و مي  مورد مطالعه شني لوهاي رويشگاه مي خاك در تما
 در حاشيه ٢ و ١رويشگاههاي . باشد ميشني   ميلو

 خاك در اين رويشگاهها در pHرودخانه واقع شده و 

 است و تحقيقات ٥/٥ كمتر از ٣ و در رويشگاه ٥/٧حدود 
دهد كه اسيديته مناسب براي مي انجام شده نشان 

 .  ] ٨ [ است٩/٧ تا ٥/٧معدني شدن ازت آلي بين 
 هاي شخصهدهد كه بين ممي نتيجه اين تحقيق نشان 

و كيفي درختان توسكاي ييالقي در مي مختلف ك
 وجود داري معني يك و دو عمدتا تفاوت هاي رويشگاه

 با ها درصد بين اين رويشگاه٩٥ندارد و به احتمال 
بنابراين . شود مي مشاهده داري معني اختالف ٣رويشگاه 

توان عواملي مانند مي عالوه بر عامل ارتفاع از سطح دريا، 
 pHيب زمين، موقعيت رويشگاهي، رطوبت و درصد ش

و كيفي مي  كهاي خاك را در اختالف بين مشخصه
 مورد بررسي، هاي درختان توسكاي ييالقي در رويشگاه

مهمترين عامل ’’رسد كه مي به نظر . مؤثر دانست
ي توسكاي ييالقي مربوط به موقعيت ها اختالف رويشگاه
 ٢ و ١ هاي اه و مشاهده شد كه رويشگ‘‘رويشگاهي باشد

تري هستند،  و كيفي مطلوبمي كه داراي خصوصيات ك
در حاشيه رودخانه واقعند و نتيجه تحقيقات  انجام شده 

 قطعات نمونه، براي درصد٨٦دهد كه مي نيز، نشان 
 طبيعي توسكاي ييالقي در مازندران، هاي بررسي رويشگاه

 واقع شده ها اي و در آبرفت رودخانه  درههاي در رويشگاه
 .  ] ١٤ [است

 كه اين تحقيق با درنظر گرفتن ساير شود ميپيشنهاد 
 خاك و با مطالعات گسترده تر در ساير مناطق هاي ويژگي

 .نيز انجام شود
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 منابع 
 .، پلي كپي درس جنگلداري، دانشكده منابع طبيعي كرج، دانشگاه تهران)١٣٦٤: ( هرمان، اتر– ۱
، مقايسه ميزان توليد سه گونه اكاليپتوس با توسكاي ييالقي در ايستگاه )١٣٧٠( ميرزايي   بيب و حضنفر اخالصي، غ–۲

 . ص٣٢جنگل و مرتع، گزارش داخلي مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام مازندران 
و ) اسالم(نين  شمال غربي هيركاهاي ، مطالعه جغرافياي گياهي و جوامع نباتي جنگل)١٣٦٦: (فرهنگ اسداللهي، – ۳

‐٤ و مراتع كشور، سال دوم، شماره پنجم، ص ها كاربرد آن در منابع طبيعي، مجله جنگل و مرتع، انتشارات سازمان جنگل
٧. 
، اكاليپتوس، كشت وكار و تحقيقات آن در مازندران، گزارش داخلي )١٣٧٥  (: اخالصيضنفرغ  وزيامب اسپهبدي، ك– ۴

 . ص٢٧ور دام مازندران مركز تحقيقات منابع طبيعي و ام
، اندازه گيري رويش جنگل، انتشارات دانشكده جنگلداري، دانشگاه تهران،نشريه )١٣٤٨: ( اترهرمان زويعز اصلي، – ۵
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 . ص٢٢٧ابع طبيعي دانشگاه تهران، نپايان نامه دكتري، دانشكده م
 شمال، مجله جنگل و مرتع، انتشارات هاي ، توسكا گونه اكولوژيك جنگل)١٣٧٩ (: حبشيمشها  وبيب زارع، ح– ١٠

 .٦٣‐٥٥، ص ٤٨ و مراتع كشور، شماره ها سازمان جنگل
 . ص٤٠١، ٢٢٣٨، آماربرداري در جنگل، انتشارات دانشگاه تهران، شماره )١٣٧٣: (محمود زبيري، – ١١
 هاي خاكتاثير تغييرات ارتفاع، شيب و پوشش گياهي در تغيير و تحول  بررسي، )١٣٧٠: (يدها ، شيخ االسالمي ‐ ١٢

 .ص١٧٥پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، . منطقه اسالم 
، پژوهشي در رويش و توليد چوب توسكاي ييالقي در منطقه جلگه اي مازندران، )١٣٧٧ (وسفي گرجي بحري، – ١٣

 .٣٩‐٣٦، ص ٣٨ و مراتع كشور، شماره ها تشارات سازمان جنگلمجله جنگل و مرتع، ان
 طبيعي توسكاي ييالقي در مازندران، هاي ، بررسي مرغوبيت و طبقه بندي رويشگاه)١٣٧٩ (وسفي گرجي بحري، – ١٤

 .٢٣‐١ ، ص ١٣٧٩‐٢٣٩ و مراتع كشور، شماره ها نشريه تحقيقات جنگل وصنوبر، مؤسسه تحقيقات جنگل
 شمال ايران، نشريه دانشكده منابع طبيعي هاي ، بررسي خواص كيفي راشستان)١٣٥٥: (محمدرضاجر،   مروي مها‐١٥
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17 – Evans, J., 1997, Siliviculture of Broad leaved Woodland, Forestry commision, Bulletin 62, 

345 p. 
18 – Kim , C., 1992, European Black Alder : Characteristics and potential for improvement, 

Journal Article no 6818 of the pennsylvania Agricultural Expriment Station, Project NE-27.





2006 ,1. , No59. , Vol.Natural Res. Iranian J        129 

 
 
 
 

An Investigation of the Quantitative and Qualitative 
Characteristics of Alnus subcordata in Three Areas of Different 

Altitudes in Asalem  (Guilan Province) 
 

I. Hassanzad Navroodi1 
 
Abstract 
In order to evaluate the quantitative and qualitative characteristics of Alnus subcordata in areas of 

different altitudes, three sites were selected and studied in Asalem. The areas of the first, secound, and 
third sites were 1.8 , 5.1 and 4.9 hectares respectively. In these sites, the following parameters were 
studied: kind of tree species, DBH, tree height, trunk quality analysis, extent of the branchless part of 
the trunk, number of branches from tree trunk, form and symmetry of crown, and tree regeneration. 
100% inventory was taken as a means for sampling method. Height above sea level, slope in percent 
and aspect were also among factors determined for the sites. There was no significant difference 
obseved among curves relating tree diameter with site elevation at a probability level of 0.01, but at a 
probability level of 0.05 a difference was observed between sites of the 2nd and 3rd elevations. The 1st 
and 2nd sites are in a more vavorable condition than site 3 as far as branchless section of the tree trunk 
and intensity of branches on the trunk are concerned. Regeneration was in a better state in site / than 
thant in the other two. It is finally concluded that in addition to elevation, other factors such as slope, 
soil moisture and pH and above all the stie situation are all effective in quantitative and qualitative 
characeristics of mountanous Alnus subcordata. 
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