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 چکیده
چال ماسوول    دولیمنطقۀ ون در  گونۀ جنگلکاری کیفی و کمی خصوصیات بر فیزیوگرافی عوامل تأثیر، بررسی تحقیقهدف این 

 براسوا  ، آر 2 ب  وسوعت  ای دایرهنمونۀ   قطع  044هکتار، تعداد  044ای ب  وسعت در استان گیالن است. بدین منظور در منطق 

 هوای ویژگوی دریوا،،   حسطفیزیوگرافی )شیب، جهت و ارتفاع از  عوامل نمون  قطع شد. در داخل هر  پیادهالگوی منظم تصادفی 

واریانس نشوان داد  تجزیۀ نتایج آزمون گیری شد. ، اندازهچندشاخگیکیفی )شادابی و های ویژگی کل، و ارتفاع وکمی )قطر یق  

وجود دارد. همچنین نتوایج نشوان داد    مختلف های جهتون در  درختیق  و ارتفاع کل متوسط بین قطر  داری معنیک  اختالف 

مختلوف   هوای  شویب ون در  درختبین ارتفاع  ک  درحالی ،وجود ندارد داری معنیمختلف اختالف  های شیبدر ک  بین قطر یق  

 ،بین قطر یق  در ارتفاعات مختلف وجوود دارد  داری معنینیز نشان داد ک  اختالف  tوجود دارد. نتایج آزمون  داری معنیاختالف 

 دنشوان دا های کیفی ویژگیاعات مختلف مشاهده نشد. بررسی اثر جهت بر بین ارتفاع ون در ارتف داری معنیاختالف  ک  درحالی

نشوان   های کیفوی ویژگی بردر جهت جنوب است. بررسی اثر شیب چندشاخگی بیشترین و ک  بیشترین شادابی در جهت شمال 

هوای کیفوی   ویژگوی  یبر رواست. بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا درصد  4-24در شیب  و چندشاخگی داد ک  بیشترین شادابی

 است.متر  0044 -0044در ارتفاع و چندشاخگی  بیشترین درصد شادابی ک  دادنشان 

 .، گیالنگنجشک زبان، خصوصیات کمی و کیفی، جنگلکاریکلیدی:هایهواژ


مقدمه

 جنگلکواری ای کو  بورای    عنوان یک اصل کلی، هر گونو   ب 

ن محول  باید متناسب بوا شورایط محیطوی آ    ،شود انتخاب می

هور یووک از عواموول فیزیوووگرافی شویب، جهوت و      باشد. 

پوشو  گیواهی توأثیر     ارتفاع از سطح دریوا بور پارامترهوای

 ،بسوت  بو  نووع پوشو      ایون توأثیر شدتبسزایی دارند ک  

شوکل   هوای  مؤلفو  و  فیزیووگرافی  عوامل [.0متفاوت است ]

                                                           
   73666311062نویسندۀ مسئول، تلفن:  *

  Email: trostami@guilan.ac.ir 

 جغرافیوایی،،  های جهتزمین )شیب، ارتفاع از سطح دریا و 

شکل ظواهری   نهایتدر چگونگی و میزان روی  گیاهان و 

، . تغییور جهوت جغرافیوایی   دهنود  میقرار  تأثیرآنان را تحت 

 متغیرهوای  عنووان  بو  ارتفاع از سطح دریوا یوا میوزان شویب     

حورارت متفواوت، انتشوار رتوبوت،     درجۀ محیطی مستقل، 

ایجوواد  قرارگیووری بوو  سوومت بوواد، بوورف و... موجووب     

شوکل زموین    هوای  مؤلفو   [.2]شوندیمیکروکلیمای خاص م

 )شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا، با دگرگوون 

موجب افزای  دما و تسریع  سو  یکای از اقلیم منطق  شدن
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رو ب  جنوب و از سویی سوبب کواه     های شیبتعرق در 

 ۀنیمکور رو بو  شومال )در    های شیبدر  ذکرشدهیندهای افر

 هوای  یبشو  شود یم ل  موجبمسئو همین  شوند، میشمالی

 و پوشو  بوا کیفیوت مطلووب     هوایی  خوا  رو ب  شمال از 

توپووگرافی یوک    [.۳] برخووردار باشوند   یتور  متراکمگیاهی 

خووود،  یلو پتانسوونسووبت بوو  کیفیووت    تنهووا نوو ناحیوو ، 

ی را در ارتبوواب بووا جوونس زمووین و رژیووم    ژژئومورفولووو

  خوود  ، بلکو دارد یم واوهوایی حاکم بر منطق  ب  فعالیت  آب

بوا   .دهود  موی و تغییر شکل گیرد  میقرار  آنهانیز تحت تأثیر 

گیاهی و عوامل مختلف محیطی همچون  های پوش مطالعۀ 

 توان میفیزیوگرافی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا  

ب  پایداری جوامع گیاهی و همبستگی این عوامل با پوشو   

جواموع   گیاهی پی برد ک  این مسئل  از نظر توسع  و احیوای 

عوامول اکولووژیکی   . کواربردی اسوت   و مهوم جنگلی بسیار 

، توسع  و پایداری جوامع و پوشو   گیری شکلمختلفی در 

مانند ارتفاع از سوطح   فیزیوگرافیعوامل  ؛گیاهی نق  دارند

[. 0] انود  عوامول ایون   تورین  مهمدریا، شیب و جهت دامن  از 

ر بررسی کمی و کیفی بر روی درختوان توسوکای ییالقوی د   

ک  عامل ارتفاع از سطح دریا در  نشان دادارتفاعی منطقۀ س  

عواملی ماننود شویب زموین،     و دارد تأثیر ها رویشگاهکیفیت 

pH   موقعیوت رویشوگاهی    تور  مهمو رتوبت خا  و از هم

 [.۵] در وضعیت کمی و کیفی توسکای ییالقی موؤثر اسوت  

مول  برخوی عوا اثرهای ای در جنگل واز مازندران، در مطالع 

توپوگرافی مثل ارتفاع از سطح دریوا، شویب منطقو ، جهوت     

درختوی و زادآوری   هوای  آمیختگوی دامن ، اشکوب جنگل و 

و  شدبررسی پراکن  درختان نمدار در جنگل  در چگونگی

ک  متوسط قطر برابرسوین  و ارتفواع درختوان     نتایج نشان داد

متور اسوت.    2۳و  0/۳3ترتیوب   بو  نمدار در ایون رویشوگاه   

 0۵ توا  04 های شیبمتر،  0244-0044ارتفاعی دامنۀ ر، نمدا

شوومال شورقی تووا شورقی را توورجیح    هوای  جهووتو  درصود 

در اسوتقرار   اینکو  عوالوه بور    عوامول فیزیووگرافی  . دهد می

روی بسوویاری از  ،جنگلووی نقوو  مهمووی دارنوود هووای توووده

، حجوم در هکتوار،   برابرسوین  خصوصیات مانند سطح مقطع 

بررسووی  .[3] نوودادآوری مؤثرارتفوواع درختووان شوواهد، ز  

منطقوۀ  در  کیفوی تیوگ گالبوی وحشوی    خصوصیات کمی و 

 04-۵4 هوای  شویب در ک  گالبی وحشوی   نشان دادسپیدان 

 هوای  دامنو  درصد و اغلب در  04-24درصد و تاج پوش  

در  نودرت  بو  رو ب  شمال، شمال غربوی و شومال شورقی و    

تحقیقی نتایج  [.0رو ب  جنوب روی  یافت  است ] های دامن 

 هوای  ویژگوی عوامل فیزیوگرافی بر  تأثیربررسی  منظور ب ک  

 ،گرفتانجام زاگر  میانی  های جنگلکمی بلوب ایرانی در 

درختوان  برابرسوینۀ  نشان داد ک  عوامل فیزیوگرافی بور قطور   

نودارد. همچنوین جهوت دامنو  و ارتفواع از       داری معنی تأثیر

درختوان، سوطح   سطح تاج  های ویژگیه ۀسطح دریا بر انداز

 [.۸دارد ] داری معنوی  توأثیر و تعداد درختوان   برابرسین مقطع 

 هوای  جنگول  در دریوا ارتفواع از سوطح    توأثیر  بررسوی نتایج 

 مازو ازهوای بلنود   تووده ک  بهترین  نشان دادرود نوشهر گلند

 ۸۵4) بنود  میوان لحاظ ارتفاع غالب و زادآوری در ارتفاعوات  

 ۳44) ، ارتفاعوات پوایین  اما از لحاظ کیفیت ؛متر، واقع است

متر، وضعیت بهتری نسبت ب  سوایر تبقوات ارتفواعی دارد.    

، بوا افوزای  ارتفواع از سوطح دریوا، کیفیوت       دیگر  عبارت ب 

بین خا  رابطۀ بررسی  [.0] یابد میمازو کاه  ان بلنددرخت

نشوان داد  بلوب جنوب پرتغوال   های جنگلو جهت دامن  در 

مول مهوم در خصوصویات    جهت دامن  دو عا ک  نوع خا  و

هودف از ایون    .[04] کمی و کیفوی درختوان بلووب هسوتند    

جنگلوی  گونوۀ  خصوصویات کموی و کیفوی    بررسوی   مطالع 

برگ بومی ون در ارتباب بوا شورایط فیزیووگرافی شوامل      پهن

 بودین  اسوت.  شویب و جهووت دامنوو   ارتفاع از سطح دریا، 

بوا   جنگلکواری  شوناخت گونوو  و رویووشگاه آن،  با  ترتیب

ون  [.00] گیورد  موی  کمتور و بوازده بیووشتری انجووام   ۀهزین

 گلیوداغی شمال کشور است ک  از آستارا تا  های جنگلبومی 

متری از سطح دریوا دیوده    2044تا ارتفاع  ای جلگ از مناتق 

گروهی و آمیخت   صورت ب تور معمول  ب . این گون  شود می

، ایون  ور از ایون . شوود  موی ی جنگلوی دیوده   ها گون دیگر با 
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فیزیوووگرافی را بوور   عواموول تووأثیرتحقیوووق در نظووور دارد  

 بررسی کند.گون  ون  ی و کیفیکم های ویژگی

هاروشموادو

 سوتان شهر غربی و جنوب گیالن استان غرب در تحقیقمنطقۀ 

 0چوال فواز    دولوی  جنگلکواری تور   . است شده  واقع فومن

 چال دولیحوضۀ هکتار در زیر 044ماسول  ب  مساحت حدود 

در سوال   کو   ماسول  رودخان قرار گرفتو   00آبخیز حوضۀ از 

شوده اسوت. نووع     جنگلکاریشیردار وی ون ها گون با  0۳۸0

آر، اسوت.   ۳گروهوی کوچوک )  آمیختۀ  صورت ب  جنگلکاری

از نهالسوتان   هوا  نهوال  واسوت  متور   ۳×۳ ها نهالکاشت فاصلۀ 

 چال لیدوعرصۀ  .جوکندان شفارود و نهالستان پیلمبرا تهی  شد

منفوی  تأثیرات بوده و  ای درختچ تقریباً فاقد پوش  درختی و 

و مخرب چرای دام در منطق  کامالً مشخص اسوت و موال    

موککور شودت تخریوب و حساسویت عرصو       عرصۀ انتخاب 

 چهارم ومنطق  از رسوبات دوران اول، دوم  کلی تور ب  است.

و  ها رهد)کواترنر، تشکیل شده است ک  رسوبات اخیر در کنار 

مورد مطالع  منطقۀ  اقلیم. شود میاصلی ماسول  یافت رودخانۀ 

ه خیلوی مرتووب قورار    ۀدر ناحیو  آمبورژه، بندی تبق  براسا 

و متوسوط   متور  میلوی  0/000 سالیان متوسط بارندگی  .گیرد می

.[02] است گراد سانتیدرجۀ  ۸/00سالیان  دمای 

روشکار
 002۵444توپووگرافی  نقشوۀ  مورد نظر بور روی  محدودۀ ابتدا 

 244هر یک با مسواحت   نمون  قطع  044 سپس شد. مشخص

 متر 244 ×244شبکۀ با ابعاد  تصادفیمنظم  روش ب  مربع متر

 گیری اندازهدر هر پالت عالوه بر  .شدند پیاده منطق  سطح رد

و  24-04، 4-24)تبقوات  ، شیبقطر یق  و ارتفاع های ویژگی

و  ، جنووب و غورب،  )شومال، شورق   ، جهوت درصد، 34-04

نیوز   متور،  0044-0044و  0۵44-0044) ارتفاع از سطح دریوا 

ثبت شد. قطر یق  بوا اسوتفاده از کوولیس و     GPSبا استفاده از 

عوامول  شوادابی یکوی از    شود.  گیری اندازه نواریمتر ارتفاع با 

شوورایط اکولوووژیکی بوور روی  تووأثیربررسووی بوورای  مشووخص

هوایی شوامل   ویژگیادابی، تر شدقیقمطالعۀ هاست. برای  گون 

تراکم بورگ، رنوب بورگ و زردی بورگ براسوا  مطالعوات       

همچنوین   [.00، 0۳] معیار انتخاب شود  عنوان ب گرفت ،  صورت

 وتحلیول  تجزیو   منظور ب . شدمیزان چندشاخگی گون  بررسی 

 هوا  دادهنرموال بوودن   اسوتفاده شود.    SPSS افوزار  نرماز  ها داده

بورای   شود. بررسوی   اسمیرنوف -فولموگروکآزمون  ۀوسیل ب 

هوای  هوا در شویب و جهوت    قطر یقو  و ارتفواع نهوال   مقایسۀ 

و بوورای  ،ANOVAواریووانس ) ۀمختلووف از آزمووون تجزیوو 

 ای دامنو  از آزموون چند  هوا  میوانگین مشخص کردن اخوتالف  

قطور یقو  و ارتفواع    مقایسۀ برای دانکن استفاده شد. همچنین 

اسوتفاده   t یا از آزموناعات مختلف از سطح درها در ارتفنهال

کیفوی در شورایط فیزیووگرافی     هوای  ویژگیمقایسۀ برای شد. 

Xاسکوئر )مختلف نیز از آزمون کای
 ، استفاده شد.2

وبحثنتایج

خصوصیاتکمیوکیفیبرجغرافیاییاثرجهت

 داری معنوی واریانس نشان داد کو  اخوتالف   تجزیۀ نتایج آزمون 

گونووۀ یقوو  متوسووط درصوود بووین قطوور   ۵در سووطح احتمووال 

مختلوف جغرافیوایی وجوود دارد     هوای  جهوت در  گنجشک زبان

بیشترین قطر یقو  در جهوت    ک  توری ب  ،.0و شکل  0)جدول 

توان رویشوی در جهوت شومالی بوی  از      هرچند. استجنوبی 

ون گونوۀ   نورپسندیاست، با توج  ب  سرشت  های دیگر جهت

 گونو   ایون  توان میقطر یق  در جهت جنوبی بیشتر بود. علت را 

توور از بهجنوووبی  هووای دامنوو بیووان کوورد کوو  بعهووی گیاهووان در 

تحقیقوات  براسوا  نتوایج    .کننود  موی شومالی رشود    هوای  دامن 

نتیجوۀ  ک  شود  میتوپوگرافی موجب تغییرات در پوش  گیاهی 

آن تغییر در میزان انرژی دریافتی خورشوید و رتوبوت و دموای    

 [.0۵]استمحیط جنگل 

ان داد ک  بین ارتفاع کل درختوان در  همچنین نتایج نش

داری وجود دارد )جدول  های مختلف اختالف معنی جهت

،. بررسی اثر جهت بر ارتفاع درختان نشان داد 0و شکل  2

ارتفواع را   بیشوترین  وک  کمترین ارتفاع را جهوت جنووبی   
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جهت شرق دارد. علت ایون اسوت کو  در جهوت جنووبی      

د، بنوابراین رقابوت   هوا از لحواظ نوور مشوکلی ندارنو      نهال

های جانبی  دست آوردن نور ندارند؛ جوان  ارتفاعی برای ب 

ون در جهوت جنووبی   گونوۀ  رشد کرده در نتیجو  ارتفواع   

کمتور اسوت. نتوایج تحقیقوات      های دیگور  جهتنسبت ب  

بوا سرشوت سوای  و     هوای  گونو  نشوان داد کو     گرفت  انجام

ایول  هوای شورقی و شومالی تم    پسند بیشتر ب  دامن  رتوبت

 [.03یابند ] ها بیشتر حهور می و در این دامن  رنددا

 جغرافیایی مختلف های جهتدر  قطر یقه ویژگیواریانس  ۀتجزینتایج آزمون  .1جدول 

 داریمعنی F میانگین مربعات آزادیدرجۀ  بع تغییراتمن

 ها بین گروه
 ها درون گروه

 جمع

3 
136 
131 

322/3 
33/7 

012/3 *777/7 

 درصد 5در سطح  دار عنیم* اختالف 

 های مختلف جغرافیایی ارتفاع در جهت ویژگیواریانس  ۀنتایج آزمون تجزی .4جدول 

 داریمعنی F میانگین مربعات آزادیدرجۀ  بع تغییراتمن

 ها بین گروه
 ها درون گروه

 جمع

3 
136 
131 

100/2 
221/7 

 

167/66 *777/7 

 درصد 5دار در سطح  * اختالف معنی

 
 های مختلف جغرافیایی خصوصیات کمی در جهت میانگین ۀمقایسنتایج  .1شکل 

وضوعیت   هوای مختلوف بور    جهوت  تأثیرنتایج بررسی 

هوای واقوع در    نشان داد ک  درصود نهوال  ون گونۀ شادابی 

هوای دیگور از شوادابی     جهت شمال نسبت ب  سایر جهوت 

. ،2، )شوکل  =sig 44/4و  =۳df) بیشتری برخوردار اسوت 

تاب  خورشید در جهت شمال و همچنین  علت آن کاه 

کوواه  تبخیوور و تعوورق و افووزای  رتوبووت نسووبت بوو    

افوزای  عموق   موجوب  است ک  این خود  های دیگر جهت

 شود. خا  و حاصلخیزی خا  می

شوواخگی و  تووکبوور روی صووفت  جهووت اثووربررسووی 

شواخگی در جهوت    تکچندشاخگی نشان داد ک  بیشترین 

ت جنووب اسوت   شمال و بیشوترین چندشواخگی در جهو   

(۳df=  440/4و sig= احتماالً چون در جهوت  ،. 2، )شکل

های  جوان  ،نداردوجود ها کمبودی از نظر نور  جنوب نهال

 هوا  نهالچندشاخگی سبب و کنند  میجانبی شروع ب  رشد 

جوانۀ  . یکی دیگر از دالیل هم بروز سرماست ک شوند می

د. از شوو  چندشواخگی موی  موجب و بیند  می  انتهایی آسیب

شاخگی در جهت شمال وجوود داشوت    تکترفی کمترین 

دسوت آوردن نوور    بو  ک  از دالیل آن رقابت نووری بورای   



 244 ... ( در شرایط مختلف فیزیوگرافیFraxinus excelsiorگونۀ ون ) جنگلکاری بررسی

 

شواخ  شووند. در    تکهای ون  شود گون  میسبب است ک  

جهت شمال رتوبت خا  بیشتر اسوت، در نتیجو  تعوداد    

شوود کو  ایون خوود یکوی از دالیول        جوندگان بیشوتر موی  

عوامول چندشواخگی،    از دیگور چندشاخگی اسوت. یکوی   

 ژنتیکی است.

اثرشیببررویخصوصیاتکمیوکیفی

واریانس، نتوایج نشوان داد    ۀبا توج  ب  آزمون آماری تجزی

هوای   داری بین قطر متوسط یق  در شویب  ک  اختالف معنی

 ۳درصد وجود ندارد )جودول   ۵مختلف در سطح احتمال 

د گیور  می ،. در مناتق شیبدار زهکشی بهتر انجام۳و شکل 

های با زهکشوی را   هایی است ک  خا  و ون از جمل  گون 

مقواوم و  گونوۀ  گنجشوک یوک    تالب است. از ترفی زبوان 

 ۀاینک  در مناتق شیبدار ضوخامت الیو   دلیل ب بردبار است، 

موواد   ۀخا  و رتوبت کمتر است و در نتیج  ضخامت الی

یابود. بررسوی اثور شویب بور نتوایج رشود         آلی کاه  موی 

ییالقی در تبقات شویبی مختلوف نشوان داد کو       توسکای

بیشترین رشد قطری و ارتفاعی را نسبت  4-0۵شیبی  ۀتبق

 [.00] دارد 0۵-0۵ ۀب  تبق

 
 های مختلف جغرافیایی بر خصوصیات کیفی وناثر جهت .4شکل 

 مختلف های شیبدر  یقه قطر ویژگیواریانس  ۀتجزینتایج آزمون  .4 جدول

 داریمعنی F میانگین مربعات آزادی درجۀ منابع تغییرات

 ها بین گروه
 ها درون گروه

 جمع

2 
132 
131 

362/7 
136/7 

016/7 ns100/7 

ns  داری معنیعدم اختالف 

نشوان داد کو  در تبقوات     واریانس ۀتجزی نتایج آزمون

داری بوین ارتفواع کول وجوود دارد      شیب، اخوتالف معنوی  

رتفواع کول   اثر شویب بور ا  همچنین  ،.۳و شکل  0)جدول 

درصد بیشوترین ارتفواع را دارد.    4 -24 ۀنشان داد ک  تبق

 یواز پرندوست و  رتوبت یا گون ون  این است ک علت آن 

رتوبوت و عموق    کوم،  های شیبدر  ،. از ترف دیگراست

میزان فرسای  کمتور و موواد آلوی     در نتیج  و خا  بیشتر

عوامل اکولوژیک مانند شورایط اقلیموی،    خا  بیشتر است.

اکی، وضعیت ژئومورفولوژی و فیزیووگرافی در اسوتقرار   خ

 کو  در ارتفاعوات بواالتر حالوت نامسواعد      گیاهان مؤثرنود 

ای پرنیواز اسوت و در ارتفاعوات     دارند. از ترفی ون گونو  

پوایین از نظور عناصور غوکایی و رتوبوت شورایط بهتور از        

عامل شیب، از نتایج مطالعات براسا   تبقات باالتر است.

مختلوف   هوای  گوروه و تأثیرگوکار در اسوتقرار    عوامل مهم

تند، خشکی رویشوگاه   های شیب ک  توری ب ، استدرختی 

افزای  فرسای  و سرعت زهکشی آب بواران   از تریقرا 
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استقرار و بقوای   احتمالو در این حالت  کنند میچند برابر 

خاصوی مسوتقر    هوای  گونو  و فقوط   یابد میکاه   ها گون 

 [.0۸] شوند می

ثر شیب بر روی صفت شادابی گونۀ ون نشان بررسی ا

و  =2dfاسوت )  4-24داد ک  بیشوترین شوادابی در شویب    

44/4 sig= شواخگی و چندشواخگی نشوان     ،. تک0،)شکل

و بیشووترین  04-34شوواخگی در شوویب  داد بیشووترین تووک

، =sig 443/4و  =2dfاسوت )  4-24چندشاخگی در شیب 

عدم دسترسی ب  منواتق  توان ب   آن می ،. از دالیل0)شکل 

شوده   های زیاد اشاره کرد؛ زیرا منطقۀ جنگلکواری  در شیب

جوز  منوواتق ییالقووی اسووت و در فصوول چوورا در معوور   

هوا   ک  در بعهی قسمت توری گیرد؛ ب  تخریب دام قرار می

حصار اتراف عرص  خراب شوده اسوت. براسوا  نتوایج     

  مطالعات با افزای  شیب از میزان شادابی کاست  شوده کو  

علت آن کواه  رتوبوت و عموق خوا ، افوزای  میوزان       

روانواب ناشوی از میوزان بارنودگی و افوزای  فرسوای  و       

[. همچنوین  00کاه  مواد آلی در مناتق شیبدار ذکر شد ]

، توانایی کم نهال در ها نونهالیکی از دالیل کاه  شادابی 

های تند است ک  این موضوع نیوز بو     یبشاستقرار آن در 

 [.24و نهال بستگی کامل دارد ]ژنتیک بکر 

 های مختلف ارتفاع ون در شیب ویژگیواریانس  ۀتجزینتایج آزمون  .2جدول 

 داریمعنی F میانگین مربعات آزادیدرجۀ  منابع تغییرات

 ها بین گروه
 ها درون گروه

 جمع

2 
132 
131 

361/7 
213/7 

170/3 *723/7 

 درصد 5دار در سطح  * اختالف معنی

 
 های مختلف خصوصیات کمی در شیب میانگین ۀمقایسنتایج  .4شکل 

 
 اثر شیب بر خصوصیات کیفی ون .2شکل 
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برخصوصیاتکمیوکیفیاثرارتفاعازسطحدریا

در ارتفاعات  گنجشک زباندرختان  ۀیقمتوسط قطر  ۀمقایس

نشووان داد کوو  اخووتالف  tاز آزمووون  اسووتفادهمختلووف بووا 

درصد در تبقوات ارتفواعی    ۵در سطح احتمال  داری معنی

 0۵44-0044در تبقوات ارتفواعی    ،.۵وجود دارد )جدول 

بوود. عوامول    0044-0044ارتفواعی   ۀتبققطر یق  بی  از 

اکولوژیووک ماننوود شوورایط اقلیمووی، خوواکی، وضووعیت     

رفولوژی و فیزیوگرافی در استقرار گیاهوان مؤثرنود،   وژئوم

ز ترفوی ون  ک  در ارتفاعات باالتر حالت نامساعد دارند. ا

پرنیاز است و در ارتفاعات پوایین از نظور عناصور     ای گون 

غوکایی و رتوبوت شوورایط بهتور از تبقووات بواالتر اسووت.     

همچنین نتایج این آزمون نشان داد ک  بین ارتفاع درختوان  

وجووود نوودارد  داری معنوویدر تبقووات ارتفوواعی اخووتالف 

است کو  سورمای شودید و اقلویم      ای گون ون  ،.۵)جدول 

نتوایج  . کنود  موی تحمول   خووبی  ب وب تا خیلی سرد را مرت

جواموووع جنگلوووی و نیازهوووای محیطوووی   تحقیقوووات در

ایون   کو   نشان دادشمال ایران  های جنگلدر  گنجشک زبان

غربوی توا    الی  منتهیگون  از جلگ  تا ارتفاعات فوقانی و از 

 خووبی  ب خزر انتشار دارد و  یدریا ۀکران های جنگلشرقی 

معتودل   های زمستانتوب تا خیلی مرتوب با مر نیم اقالیم 

 [.20] تا خیلی سرد را تحمل کند

بررسی اثر ارتفاع از سطح دریوا بور روی صوفت شوادابی     

ها از شوادابی   نهال 0044-0044نشان داد ک  در تبقۀ ارتفاعی 

، کوو  علووت آن  =sig 44/4و  =0dfبیشووتری برخوردارنوود ) 

ای  میوزان  کاه  درجوۀ حورارت بوا افوزای  ارتفواع و افوز      

،. ۳بارندگی و در نتیج  افزای  میزان رتوبوت اسوت )شوکل    

 شواخگی و  بررسی اثر ارتفاع از سوطح دریوا بور صوفت توک     

 ۵0/4و  =0dfدار نشوده اسوت )   چندشاخگی گونوۀ ون معنوی  

sig= متور از   0۵44-0044شواخگی در ارتفواع    ،، هرچند توک

،. یکوی از دالیول آن سورمای    ۳سطح دریا بیشتر بوود )شوکل   

متر در ارتفاعات پایین است کو  در نتیجو  احتموال آسویب     ک

دیدن جوانۀ انتهایی کمتر است. چون منطق  کوهسوتانی اسوت   

دیودگی جوانوۀ انتهوایی و     و احتمال بروز سرما موجب آسیب

شوود. براسوا  نتوایج     چندشاخگی در ارتفاعوات بواالتر موی   

عواموول اصوولی   سووطح دریووا یکووی از  تحقیقووات ارتفوواع از 

غوکایی خوا  بورای     دۀ تنوع مکانی، دسترسوی موواد  کنن تعیین

گیاهان است و با تأثیر بور روی متغیرهوای خواکی و سواختار     

 [.22غیرمستقیم ترکیب فلوریستیک دارد ] جامع  اثر

 از سطح دریا در طبقات ارتفاع و ارتفاع یقه متوسط برای قطر test-tنتایج  .4 جدول

 یدارمعنی t آزادیدرجۀ  صفت مورد مطالعه

 777/7* 33/3 331 قطر متوسط یقه

 ns13/7 003/7 331 ارتفاع کل

 داری معنیعدم اختالف  nsدرصد،  5در سطح  دار معنی* اختالف 

 
 اثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کیفی ون .4شکل 
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گیرینتیجه
داری در  نشوان داد کو  اخوتالف معنوی     تحقیق حاضور نتایج 

کمی و کیفوی )قطور    هایگیویژدرصد بین  ۵سطح احتمال 

گنجشوک در   زبوان گونۀ  یق ، ارتفاع، شادابی و چندشاخگی،

بررسی اثر شویب  . های مختلف جغرافیایی وجود دارد جهت

کموی و کیفوی نشوان داد کو  اخوتالف       هوای ویژگوی نیز بر 

مختلف وجوود   های در شیب داری بین قطر متوسط یق  معنی

ارتفاع،  هایویژگین بی داری معنیاختالف  ک  درحالی. ندارد

 شادابی و چندشاخگی در تبقات مختلف شیب وجود دارد.

کمی و  هایویژگیهمچنین اثر ارتفاع از سطح دریا بر روی 

قطور   هوای ویژگیبین  داری معنینشان داد ک  اختالف کیفی 

ون در تبقات مختلف ارتفاع از سوطح دریوا   گونۀ و شادابی 

 هوای ویژگوی بین  داری معنیاختالف  ک  درحالی ،وجود دارد

 .مشواهده نشود  موورد بررسوی   گونوۀ   و چندشواخگی  ارتفاع

و  بووده  خطرنا در مناتق کوهستانی پرهزین  و  جنگلکاری

 بوومی بوا   هوای  جنگول ی . احیوا زیاد اسوت احتمال شکست 

 در یوا  دارنود  وجوود  منطقو   آن در کو   هایی گون  از استفاده

 هوای  سیسوتم اکواحیا و حفو    روند ،اند داشت  وجود گکشت 

 و هوا  گونو   این صفاتمطالعۀ  کند. می فراهم بهتر را جنگلی

 در مناسوب  هوای  گونو   در معرفوی  هوا  یافتو   ایون  از استفاده

 اکوسیسوتم  حفو   و تولیود چووب   هودف  بوا  ها جنگلکاری

 عواموول و جنگلکوواری هووای گونوو  . بررسوویدارد اهمیووت

توسووعۀ عرصووۀ  و احیووا ،حفوو  در آن بوور مووؤثر اکولوژیووک

 دارد. اساسیاهمیت  ،یجنگلکار
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ABSTRACT 
The aim of this research was to investigate the effect of physiographic effects (slope, aspect and 

altitude) on the quantitative and qualitative characteristics of Fraxinus excelsior plantation in 

Dooleychal in Masouleh, Guilan province. For this purpose, 100 0.2 ha circular sample plots were 

established as systematic random in an area about 400 ha. Within each sample plots, the physiographic 

factors (slope, aspect and altitude m a.s.l), quantitative characteristics (collar diameter and total height) 

and qualitative characteristics (vitality and multi-branching) were measured and recorded. The results 

of analysis of variance showed that there is a significant difference between the mean diameter of the 

collar and the total height of ash tree in different directions. Also, the results showed that there was no 

significant difference between the diameter of the collar in different slopes, while there was a 

significant difference between the height of the ash tree in different slopes. The results of t-test 

showed that there was a significant difference between the collar diameter at different altitudes, while 

there was no significant difference between the height of the ash tree at different altitudes. The study 

of the effect of aspect on the qualitative characteristics showed that highest level of vitality and multi-

branching were observed on the north- and south-facing slopes, respectively. The study of slope effect 

on qualitative characteristics showed that highest level of vitality and multi-branching were in the 

range of 0-20%. Investigation of the effect of altitude m a.s.l on qualitative characteristics showed that 

the highest level of vitality and multi-branching were at 1700-1.900 meters. 

 

Keywords: Plantation, Quantitative and qualitative characteristics, Fraxinus excelsior, Guilan. 

 

 

                                                           
* Corresponding Author, Email: trostami@guilan.ac.ir, Tel: +98 9111345712   

mailto:trostami@guilan.ac.ir

