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  چكيده 

 .شود محسوب مي هاي جنگلي زشترين گونهبا ار ءجز )Fagus orientalis Lipsky(ايران  بومي جنگلهاي شمال راش درخت
برخوردارند و تعداد آنها در جنگلهاي تحت مديريت در حال  زياديكه درختان راش قطور از اهميت اكولوژيك  با توجه به اين

رائه برخوردار است و اطالعات با ارزشي براي آيندگان ا اي ويژههاي اين درختان از اهميت  بررسي ويژگيبنابراين ، تكاهش اس
 استان گيالن 23 حوضهواقع در  سيستانطرح واقع در نوشهر و جنگل خيرود خانه از  بخش نم بدين منظور راشستانهاي .دنماي مي

و قطورتر از يك متر درختان راش  اي و اندازه بررسي خصوصيات مورفولوژيكهدف اين مطالعه . ندمورد مطالعه قرار گرفت
 درخت راش قطورتر از يك متر انتخاب 33 ،رويشگاه از دو يك هر دربراي اين منظور  .باشد يم رويشگاهدو  اين درمقايسه آنها 

در منشعب  شكل تاجفراواني نشان داد كه  اين بررسي نتايج. گرفت مورد مطالعه قراراي آنها  و خصوصيات مورفولوژيك و اندازه
فراواني در مورد اما  ،وجود داشت رويشگاهدر دو ) α= %1( يدار اختالف معنيبود و سيستان  رويشگاهبيشتر از  خيرود رويشگاه

درختان مورد بررسي از نظر كه  بدست نيامد، در حاليدر دو رويشگاه  يردا و پيچيدگي تنه اختالف معني شكل مانيهاي ك گره
بدين  .دو رويشگاه بودنداري در د داراي اختالف معني) α% =1(و ارتفاع تنه بدون شاخه ) α% =5(ارتفاع تاج، ارتفاع درخت 

سيستان گيالن بود و ارتفاع تنه بدون شاخه در  رويشگاهاز بيشتر  خيرود رويشگاهصورت كه ارتفاع تاج و ارتفاع درخت در 
ي را دار اختالف معني رويشگاهدر دو درختان  ضريب قدكشيدگي .خيرود در مازندران بود رويشگاهاز بيشتر سيستان  رويشگاه

  .نشان ندادند
  

  .ضريب قدكشيدگي ،مازندران، سيستان گيالن خيرود راش، ،كمورفولوژيهاي  ويژگي :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه 
در ) Fagus orientalis Lipsky(درخت راش 

انتشار دارد و از آستارا در  در ايران هاي شمالي البرز دامنه
 2200 ارتفاع شود و تا گرگان ديده ميدره زيارت گيالن تا 

 ).1382 ،ثابتي( گسترش دارداز سطح دريا ر باالتمتر 
 كهنجنگلي هاي  اكوسيستم ءجزراشستانهاي شمال ايران 
سبز تابستانه واقع در برگ  پهنو با ارزش جنگلهاي 

زيرا از طرفي اين  ،شوند نيمكره شمالي محسوب مي

از طرف  و اند زادآوري طبيعي بوجود آمده باراشستانها 
شناسي  ربوط به دوران سوم زمينكه م ديگر با توجه به اين

جنگلهاي كهن كره زمين محسوب  ءجز ،باشند مي
با توجه به عدم  عالوه هب ؛)1384، مهاجرمروي ( شوند مي

دسترسي به تمام نقاط جنگلهاي شمال ايران از نظر 
نقاط درختان  برخي توان در هنوز هم مي ،برداري بهره

اهده كرد كه را مشو تا قطر دو متر  بزرگراش با ابعاد 
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منحصر  يتنوع ساختاري و ناهمسالي اين راشستانهابيانگر 
  .باشد بفرد مي

راشستانهاي شمال ايران برخالف  بيشتردر 
راش ن هنوز درختاه، شدبرداريهاي شديدي كه انجام  بهره
اطالعات مربوط به  كه شود تر از يك متر يافت ميقطور

تواند  ن مياي اين درختا خصوصيات مورفولوژيك و اندازه
از جمله موارد  .نمايده ئارااطالعات ارزشمندي را براي ما 

باشد  ميشكل  هاي كماني گرهبررسي شده در اين تحقيق 
كم شدن  سببروي تنه درختان راش وجود دارند و  بركه 

). 1354مهاجر، مروي ( شوند چوب راش ميارزش كيفيت 
ه درخت ند سالها بر روي پوست تنتوا ها مي هار اين گرآث

. نفوذ داشته باشدنيز اهده شود و در عمق چوب تنه مش
شدت روي كيفيت چوب بدست آمده از  بهاين پديده 

ثير أت جنگلاصلي اقتصادي محصول عنوان  درختان راش به
  .دارد
داري در راشستانها و  هاي جنگل اجراي طرح با
توان  هاي انجام شده و يا در حال انجام مي گذاري نشانه

دور فاقد اين درختان  نه چندانآينده مود كه در تصور ن
 كه در مورداست همان اتفاقي  اين خواهيم بود؛قطور 

در  .ه استراشستانهاي كشورهاي اروپايي صورت گرفت
اولين بار  ،درختان راش يكژطه با خصوصيات مورفولوراب

اقدام به بررسي رابطه بين  1354مهاجر در سال مروي 
و  در رابطه با رويشگاه نمودخصوصيات مورفولوژيك 

اين  مشخص كرد كه رويشگاه بر خواص مورفولوژيكي
 ,.Dittmar et al ؛1354 ،مروي مهاجر( ثير داردأدرخت ت

مطالعه بعدي خواص كيفي راشستانهاي شمال  .)2003
د كه نموو مشخص  را مورد بررسي قرار دادايران 

در راش خصوصيات و كيفيت ظاهري درختان 
مروي ( متفاوت استشمال ايران ي مختلف اه رويشگاه
به ) 1389(همچنين مرادي و همكاران  .)1355، مهاجر

مطالعه ويژگيهاي مورفولوژيك و سالمت درختان راش 
تواند  كه مي عواملياز ديگر . قطورتر از يك متر پرداختند

تراكم توده و رقابت  ،شودتغيير در درختان راش  سبب

)Coomes & Allen, 2007(،  روشهاي مديريت جنگل كه
 ,Lexerod & Eid(شود  تغيير در قطر و ارتفاع مي سبب

ميزان نور و موقعيت درخت در توده و  )2006
)Podlaski, 2002 (دهستن . Millet et al. (1998) به  نيز

مطالعه و مشخص كردن معماري درخت راش از نونهالي 
 كه اين درخت ندو مشخص كرد ندتا درخت بالغ پرداخت

از مرحله نونهالي تا درخت بالغ چگونه تغيير شكل 
با اجراي  ،شدهيادبنابراين با توجه به مطالب  .دهد مي

توان بسياري  و مديريت صحيح مي شناسي جنگلروشهاي 
لوژيك را كنترل و در جهت بهبود از اين صفات مورفو

   .فيت چوب درختان پيش بردكي
كه  هدف اين بررسي مشخص كردن اين موضوع است

راش اي درختان  و مشخصات اندازهتظاهرات خارجي  )1
در  ها ويژگي آيا اين) 2چگونه است و قطورتر از يك متر 

  ؟ خيرهاي مختلف متفاوت است يا  رويشگاه
  

  مواد و روشها
  مورد مطالعه هاي رويشگاه

 استانهاي رويشگاه راش دردو  مطالعه،براي اين 
جنگل شگاه اول در روي. مازندران و گيالن انتخاب شدند

 شمالي و 36˚ 40́تا  36˚ 27́ عرض جغرافيايي بينخيرود 
خانه  نمبخش (شرقي  51˚ 43́تا  51˚ 32́ جغرافياييطول 

با مساحت  )دانشگاه تهران يپژوهش -جنگل آموزشي
متر  1180تا  750در محدوده ارتفاعي هكتار  9/1080

دهنده   تشكيل هاي تيپكه  واقع شده از سطح درياباالتر 
 .است پلتو يا توسكا همراه با راش، ممرز عمدتاً آن 

 75تا  50 آن پوشش تاج درجهو  سه اشكوبه جنگل
و در هكتار  اصله 180درخت  متوسط تعداد ،درصد

سنگ مادر  .باشد سيلو در هكتار مي 395موجودي حجمي 
از نظر  .است آهكي و بافت خاك ليموني تا ليموني رسي

دو يال اصلي موازي در جهت  از بخشجهت كلي اين 
 درصد 50تا  15و داراي شيب  غربي تشكيل شده -شرقي
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اي شسته  اي كالسيك، قهوه قهوه آن تيپ خاك .باشد مي
تا  1300 آن ميزان بارندگي. اي جنگلي است شده و قهوه

 3/2متر، ميانگين درجه حرارت حداقل ساليانه  ميلي 1600
   .)1374نام،  بي( است گراد درجه سانتي 2/29و حداكثر آن 
 23 حوضهاز  سيستانطرح  4 بخشدر  دوم رويشگاه
بين طول  كهشهر رشت واقع شده  نزديكيدر استان گيالن 
شرقي و عرض  49˚ 49́ 4˝تا  49˚ 53́ 15˝جغرافيايي 
. شمالي قرار دارد 36˚ 55́ 10˝تا  36˚ 58́ 16˝جغرافيايي 
شباهت  و است ممرز وتوسكا همراه با راش  تيپ جنگل

 پوشش تاجدرجه  متوسط .زيادي با تيپ رويشگاه اول دارد
حداقل ارتفاع از سطح دريا در منطقه . درصد است 75 آن

متر باالتر از  1200متر و حداكثر آن  730مورد مطالعه 
هاي دو تا سه اشكوبه تشكيل  از توده. استسطح دريا 

تعداد درخت در . داراي جهت عمومي شمالي است وشده 
در  سيلو 355آن موجودي حجمي  و اصله 221تار هك

تيپ خاك تكامل نيافته تا كم تكامل يافته . باشد هكتار مي
ين اي اسيدي و راندز ي همراه با قهوهاي جنگل با نوع قهوه

سخت چرتي، نوع سنگ مادر آن آهك . شسته شده است
غالي سيلتستون با تداخل آهك كم و ز، شيل سنگ ماسه

رسي  -بافت خاك نيز رسي تا لوم .باشد نفوذپذيري كم مي
اي همراه با چندوجهي و در  سنگين، ساختمان خاك دانه

اي نقاط منشوري، نفوذپذيري متوسط تا ضعيف و  پاره
متوسط حداكثر  .متر است سانتي 80تا  60دواني  عمق ريشه

گراد و متوسط  درجه سانتي 8/26 ساليانه آن درجه حرارت
 آن و ميزان بارندگي -3/7سال  هاي ماه ترينحداقل سرد

در ابتداي شروع تحقيق . باشد متر مي ميلي 1/1273
برداري از اين جنگل با كشيدن جاده شروع شد و تا  بهره

زني  صورت سرشاخه هبرداري سنتي ب قبل از آن فقط بهره
  ).1375نام،  بي( استبوده براي مصارف روستايي 

  
   روش بررسي

با قطر يك متر و راش  درخت 33 بر روي بررسياين 
علت تعداد  به( روش انتخابي هبرويشگاه بيشتر در هر دو 

و  شدانجام  )و پراكنده بودن آنهاكم درختان مذكور 
هاي كماني، پيچيدگي تنه،  شكل تاج، گرههاي  مشخصه
در  دواني تنه ، طول تنه بدون شاخه و شاخهدرخت ارتفاع

گيري و بررسي  درختان مورد اندازهمورفولوژي رابطه با 
  .قرار گرفت
رو،  مياندرختان به چهار دسته  ،فرم تاج از نظر

مروي مهاجر، ( ندتقسيم شد و دوشاخه جارويي، منشعب
درختان مورد  روي تنه شكل هاي كماني گره .)1354

مشخص،  هاي كماني شكل گرهبررسي به سه گروه داراي 
. تقسيم شدند ها اين نوع گرهضعيف و درختان فاقد 

پيچيدگي تنه يا ، )1354(راساس مطالعات مروي مهاجر ب
تاري مربوط به پيچيدگي الياف تنه درختان مورد  كج

بررسي به پنج دسته فاقد پيچيدگي، پيچيدگي مشخص 
سمت راست،  به محسوسسمت راست، پيچيدگي نا به

 محسوسسمت چپ و پيچيدگي نا بهپيچيدگي مشخص 
  . سمت چپ تقسيم شدند به

شود  كاهش كيفيت تنه مي سببوي تنه كه هاي ر شاخه
براي اين منظور كليه  .ندنيز مورد بررسي قرار گرفت

از  تررسي كه قطر بيشروي تنه درختان مورد برهاي  شاخه
براي بررسي بهتر  .گيري شدند اندازه ،متر داشتند سانتي 2

روي تنه، درختان به سه دسته فاقد بر دواني  وضعيت شاخه
و ) شاخه بر روي تنه 2تا  1وجود (شاخه  شاخه، كم

همچنين  .تقسيم شدند) شاخه و بيشتر 3وجود (رشاخه پ
در ) ها گورچه(گاهي  هاي تكيه ريشهو ارتفاع  ادتعد

  .ندمورد بررسي قرار گرفت ،درختان
درصد تنه بدون شاخه كه نسبت وجود ارتفاع تنه 

 درخت )h( به ارتفاع كامل) shw(بدون شاخه 
)Shw×100/h (دهد و در برآورد كيفي ساقه  ا نشان مير

ارزشيابي ساقه از نظر  در نتيجه برايدرختان توده و 
اي مفيد است  شناسي و اقتصادي مشخصه جنگل

  .شد بررسينيز ) 1383نميرانيان، (
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 براي Mann-Whitney Uاستيودنت و  tاز آزمون 
ي كمي و صفات ها ويژگيداري  بررسي اختالف معني

  . اده شدتفمورفولوژي اس
  

 نتايج 
  فرم تاج

 فرم تاج در دو رويشگاه در بندي درختان از نظر تقسيم
ن اختالفات دو دار بود معني .مشخص شده است 1 شكل

در  Mann-Whitney Uآزمون  استفاده از بارويشگاه 
مشاهده  1همچنان كه در جدول  .آمده است 1جدول 

در سطح  يشگاهوشكل تاج منشعب براي دو ر ،شود مي
 هاي فرمداري است و در بقيه  داراي اختالف معني 01/0
اين . ندارندبا هم داري  دو رويشگاه تفاوت معني ،تاج

بيشتر از در خيرود  منشعب بررسي نشان داد كه شكل تاج
  .سيستان استرويشگاه 

  

0

5

10
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20

منشعب جارويي دو شاخه ميان رو

فرم تاج

داد
تع رويشگاه خيرود

رويشگاه سيستان

  
  

  هاي تاج درختان راش در دو رويشگاه مورد بررسي فراواني فرم -1شكل 
  

  رويشگاه مورد بررسيتاج در دو  فرمتفاوت بودن  دار يآزمون معن -1جدول 
  تاج جارويي  تاج منشعب  تاج دوشاخه تاج ميان رو

079/0 ns 431/0  ns **001/0 120/0  ns 
  دار نيست معني: ns، 01/0دار در سطح  معني :**

  
  شكل  هاي كماني گره

در  شكل هاي كماني گرهدهنده فراواني   نشان 2شكل 
تفاوت  ،آيد همچنان كه از شكل بر مي. دو رويشگاه است

طوري  به ،زيادي بين دو رويشگاه از اين نظر وجود ندارد
تجزيه تحليل آماري نيز مشخص كرد كه دو رويشگاه كه 

  ).2جدول (باشند  دار مي فاقد تفاوت معني
  

  رويشگاه مورد بررسي در دو  شكل هاي كماني گرهداربودن تفاوت  آزمون معني -2جدول 
  هاي مشخص گره  هاي ضعيف گره  قد گرهفا

804/0 ns 612/0 ns 771/0 ns 

                    ns: دار نيست معني   
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وضعيت گره هاي كماني شكل

اني
راو

ف رويشگاه خيرود  
رويشگاه سيستان 

  
  

  بررسيدرختان راش در دو رويشگاه مورد  شكل هاي كماني گرهوضعيت  -2 شكل
  

  پيچيدگي تنه
 3هاي تنه در شكل  فراواني هر يك از انواع پيچيدگي

تاري  درختان فاقد كجرابطه  در اين. نمايش داده شده است

اما  ،دهند تشكيل ميبيشترين درختان را در دو رويشگاه 
وجود ندارد  رويشگاهدو اين داري بين  يتفاوت معن

  ). 3جدول (
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  دو رويشگاه مورد بررسيدرختان راش در  وضعيت پيچيدگي تنه -3شكل 
  

  دو رويشگاه مورد بررسيدر ) تاري كج(ها  يچيدگيانواع پبودن تفاوت  دار آزمون معني -3جدول 

  چپ بهمشخص نا  چپ بهمشخص   راست بهمشخص نا  راست بهمشخص   تاري فاقد كج

218/0  ns 00/1  ns 454/0  ns 173/0  ns 234/0  ns 

   ns: دار نيست معني   



 305  3شمارة  19فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  روي تنههاي  تعداد شاخه
مشخص  هاي روي تنه تعداد شاخهاز شمارش  پس 

در هر دو را  فراوانين رشاخه بيشتريدرختان پ شد كه

را درختان با تنه بدون  فراوانيو كمترين  دارندرويشگاه 
  . )4جدول (دهند  ميشاخه تشكيل 

  
  دو رويشگاه مورد بررسيدر  وضعيت شاخه روي تنه درختان -4جدول  

  سيستان  خيرود  تعداد شاخه  ها شاخهوضعيت 
  1  2  فاقد  شاخه بي
  2  4  2تا  1  شاخه كم
30  27  بيشترو  3  رشاخهپ  

  
هاي  براي بررسي بهتر اين مسئله كه آيا تعداد شاخه

بررسي در رويشگاه رشد كرده بر روي تنه درختان مورد 
. شد استفادهاستيودنت  tاز آزمون  خيرمتفاوت است يا 

داري بين دو رويشگاه از  وت معنيانتيجه نشان داد كه تف
  .)5جدول (اين نظر وجود ندارد 

  
شاخه رشد كرده   تعدادبودن تفاوت دار  معنين آزمو -5جدول 

 دو رويشگاه مورد بررسيدر  درختان بر روي تنه

هاي رشد كرده بر روي تنه تعداد شاخه  

804/0  ns 

ns: دار نيست معني   
  
  
  

  ها گورچهتعداد و ارتفاع 
باشند  ن درخت ميهاي ب برآمدگيدر واقع  ها گورچه

افزايش سن درخت و با  درخت بوده وريشه كه منشأ آن 
رويشگاه براي پايداري بيشتر درخت بر نوع به  با توجه

در اين . يابند امتداد مي سمت باال به روي قسمت پايين تنه
درصد فراواني براي هر دو رويشگاه بيشترين بررسي 

حداقل . بودندگورچه  8داراي مربوط به درختاني بود كه 
عدد  15ر آن و حداكث 5براي يك درخت  ها گورچهتعداد 

حداقل  ،دهد نشان مي 4شكل گونه كه  همان. شمارش شد
است نحوي  بهدر دو رويشگاه  ها گورچهتعداد و حداكثر 

گورچه براي يك  5در رويشگاه سيستان از تعداد  كه
 درولي  ،شود ختم ميگورچه  13شروع شده و به درخت 

شروع شده گورچه براي يك درخت  6 رويشگاه خيرود از
  .شود يختم مگورچه  15و به 
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  مورد بررسي  رويشگاه دو در ي درختان راشها فراواني تعداد گورچه درصد مقايسه -4شكل 
  

نشان  رويشگاههر دو  درها  گيري ارتفاع گورچه اندازه
 سيستان بيشتر ازرويشگاه براي  آنهامتوسط ارتفاع داد كه 

بررسي  در اين. ه استبودخيرود رويشگاه اين مقدار براي 
 141سيستان  رويشگاه براي ها گورچهمتوسط ارتفاع 

 2/115خيرود رويشگاه متر و اين مقدار براي  سانتي
يج حاصل از تجزيه و تحليل انت .متر بدست آمد سانتي

استيودنت مشخص كرد كه از  t آزمون آماري با استفاده از
وجود دارند روي درختان بر كه ي يها گورچهنظر تعداد 
اما ارتفاع  ،داري بين دو رويشگاه وجود ندارد عنيتفاوت م

داري در سطح  ها در دو رويشگاه داراي تفاوت معنيآن
  ).6جدول ( باشد مي 01/0

  
 ها گورچه ارتفاع تعداد وبودن تفاوت  دار آزمون معني -6جدول 

  مورد بررسي در دو رويشگاه
 داري معني  گورچه

 00/0** ارتفاع

910/0  تعداد ns 

  دار نيست معني :ns، 01/0دار در سطح  نيمع :** 
 

  كمي درختان هاي همشخص
هاي كمي درختان مورد  وضعيت مشخصه 5 شكل

در اين بررسي . دهد بررسي را در دو رويشگاه نشان مي

ارتفاع درخت، ارتفاع تنه، ارتفاع تنه بدون شاخه،  متوسط
خيرود  رويشگاهبراي  قدكشيدگيضريب ارتفاع تاج و 

. بدست آمد 3/33و متر  8/22 ،8/4، 4/15، 2/38ترتيب  به
، 3/15، 8/34ترتيب  سيستان به رويشگاهاين مقادير براي 

   .بود 1/33و متر  5/19، 5/7
  :درصد تنه بدون شاخه نيز محاسبه شد

  سيستان رويشگاهدرصد تنه بدون شاخه براي 
8/21 = %8/34 ÷ 100 × 6/7  

  خيرود رويشگاهدرصد تنه بدون شاخه براي 
5/12 = %3/38 ÷ 100 × 8/4  

 سيستان رويشگاهمتوسط درصد تنه بدون شاخه براي 
نشان از تفاوت ، )5/12( خيرود رويشگاهو براي ) 8/21(

عبارت  به. دارد اين شاخصبا اين دو رويشگاه در رابطه 
توان  مي هااين درصد بين با توجه به اختالف زياد ،ديگر

متفاوت  ها رويشگاه به با توجهگفت كه ميزان اين شاخص 
  .ستا
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  در دو رويشگاه مورد بررسي راش هاي كمي درختان وضعيت مشخصه -5 شكل
  

هاي كمي نيز با  مشخصهها براي  بودن تفاوت دار معني
كه نتايج آن در  شد بررسياستيودنت  tاستفاده از آزمون 

دو  ،همچنان كه مشخص است. است ارائه شده 7جدول 
داراي تفاوت  ارتفاع درخت و ارتفاع تاجر نظرويشگاه از 

 براي ارتفاع تنه بدون شاخه و 05/0در سطح  داري معني
اما . باشند مي 01/0در سطح  داري داراي تفاوت معنينيز 

دار در  فاقد تفاوت معني ضريب قدكشيدگيارتفاع تنه و 
   .دو رويشگاه هستند

  
 مورد بررسي هاي كمي درختان در دو رويشگاه مشخصه تفاوت بودن دار آزمون معني -7جدول 

 ضريب قدكشيدگي ارتفاع تاج  ارتفاع تنه بدون شاخه ارتفاع تنه ارتفاع درخت
*034/0 ns936/0 **002/0  *031/0 ns924/0 

  دار نيست معني :nsو  01/0دار در سطح  معني :** ،05/0دار در سطح  معني :*
  

  بحث
 درختان جچهارگانه تا هاي شكلنتيجه بررسي 

در هر دو  شكل تاج منشعب ميزان مشخص كرد كه
در آن  تعدادو است داري  داراي تفاوت معني رويشگاه

تواند  درختان نيز مي تراكم. خيرود بيشتر استرويشگاه 
 ,Coomes & Allen(اختالف در شكل تاج گردد  سبب

تراكم درختان در  ،مورد مطالعه رويشگاهدو در  ؛)2007
تا نور بيشتري  هشد سبب كهكمتر بود  رويشگاه خيرود

وارد محيط شده و در نتيجه تاج درختان از حالت كشيده 
تاج درختان همچنين بر  .يابدغيير شكل ت گستردهبه حالت 

ثير دارد و افزايش حجم درخت أروي رشد و بقا آنها ت

طول . )Zarnoch et al., 2004(وابسته به ابعاد تاج است 
درختان داراي تاج گسترده اين  كهشده  سببتان عمر درخ

از طرفي گسترش تاج بستگي به كيفيت نور و  و باشند
كه در ) Rudnicki et al., 2004(فضا براي رشد دارد 

علت تراكم بيشتر درختان اين شرايط  بهرويشگاه سيستان 
  . ه استبراي گسترش تاج كمتر فراهم بود

قعيت هاي تاج درختان راش بستگي به مو البته مشخصه
هاي خالص و آميخته و همچنين  قرار گرفتن آنها در توده

در دو اين عوامل  .)Podlaski, 2002(ميزان نور دارد 
وضعيت قرار گرفتن دامنه در  زيرا ،رويشگاه متفاوت است

 - رويشگاه سيستان شمالي و در رويشگاه خيرود شرقي
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يير در ميزان نور دريافتي تغ سبباين وضعيت  .غربي است
   .تاج شود تغيير در شكل سببتواند  كه مي شود مي

رشد  يدر تغييرپذير را توان توانايي راش همچنين نمي
آن بسيار سودمند  بقايبراي  البته كه و مدل معماري آن

كه  با توجه به اين ).Fang, 2001( ناديده گرفت ،است
 ,Grote(شكل تاج بستگي به نوع گونه و رقابت دارد 

زيرا  ،استقابت در دو رويشگاه متفاوت ر بنابراين ،)2003
مراه ه بهممرز  -خيرود راشرويشگاه تيپ جنگل در 

سيستان رويشگاه كه در  در حالي ،بوده پلتتوسكا و 
ها  تفاوت در گونه كهمراه ممرز است ه بهتوسكا  -راش
البته معماري تاج درختان در . شود ميايجاد رقابت  سبب

با افزايش طول  كهشرايط نوري مختلف متفاوت است 
  ). Innes, 1998( نمايد تغيير مي آنها عمر

اني روند يكسدر هر دو رويشگاه  هاي كماني گرهعالئم 
هر دو رويشگاه كمترين تعداد درختان داراي دارد و براي 

اين مشخص و بيشترين تعداد فاقد شكل  هاي كماني گره
بيان  توان علت را اين گونه ميبنابراين  .هستند ها نوع گره

در عمق ها  گرهدليل قطر زياد اين درختان،  بهكرد كه 
   .ندراحتي قابل ديدن نيست بهچوب نفوذ كرده و 

 تفاوتي تنه درختان نيز در دو رويشگاه پيچيدگ
و بيشترين درختان در هر دو رويشگاه داري ندارد  معني

ثير أهم تحت ت البته پيچيدگي تنه .تاري هستند فاقد كج
ايط خاص محيطي ثر از شرأو هم متكي خصوصيات ژنتي

كه  بيشتر از ايناما  ،)Skatter & Kucera, 1997(است 
، مروي مهاجر( جنبه وراثتي دارد ،ثير محيط باشدأتحت ت
1354(.  

براي هر دو  دواني روي تنه درختان وضعيت شاخه
داري در دو  و تفاوت معنيباشد  ن ميرويشگاه يكسا

بيشترين درختان مورد ي كه نحو ، بهوجود ندارد رويشگاه
در واقع طول . باشند شاخه ميرعه در هر دو رويشگاه پمطال

روي اين درختان بر شرايط محيطي  عمر زياد آنها و اثر
با . روي تنه آنها شده استبر افزايش تعداد شاخه  سبب

هستند،  زيادكه اين درختان داراي طول عمر  توجه به اين
ي بر روي تنه آنها رشد كرده هاي زياد در طول زمان شاخه

. شود ميكاهش كيفيت چوب اين درختان  سببكه 
ها، خصوصيات ژنتيكي،  گونهخصوصيات همچنين 

هاي  آستانه مانندتغييرات ناگهاني در محيط اطراف درخت 
حرارتي، خشكيهاي شديد، طوفان، سن درخت و حمله 

شود  هايي مي بوجود آمدن چنين شاخه سببنيز  حشرات
)Nicolini et al., 2001 .(  

 را داري تفاوت معنيرويشگاه دو در ها  گورچه تعداد
حاليست كه ارتفاع آنها داراي اختالف  اين در ،نشان نداد

يادآوري اين نكته . اري در دو رويشگاه استد معني
ساختارهايي براي كمك به ها  ضروريست كه گورچه

ي سنين درختان مورد مطالعه دارا .هستندپايداري درختان 
هاي  ريشهبودند و از اين نظر حداكثر تعداد  زياد
داري بين  بنابراين تفاوت معني ،بودند ارا دارگاهي  تكيه

 اما با توجه به اين ،مشاهده نشد رويشگاهدر دو  آنهاتعداد 
 ،كه شرايط زمين در مكانهاي مختلف جنگل متفاوت است

هاي  گورچهدرخت براي پايداري بيشتر مجبور به داشتن 
بوجود آمدن  سبببزرگتر است كه اين مسئله  بيشتر و

  .شده است آنهااختالف در ارتفاع 
وژي تغيير در مورفول سببكه را طور كلي آنچه  هب

آب و هوايي و  عواملتوان سن،  مي ،شود درختان مي
رقابت، توسعه و  ،)Woodcock et al., 1995(آلودگي 

  . دانست) Coomes & Allen, 2007(تراكم 
دهنده  نشانكه درختان بررسي شده ضريب قدكشيدگي 

و راهنماي خوبي براي جنگلي است  درختانپايداري 
در دو  ،)1386 ،اخوان و نميرانيان(عمليات پرورشي است 

طور  هو ب از وضعيت يكساني برخوردار بود رويشگاه
سيستان و خيرود درختان راش قطور در متوسط براي 

به اين نكته  بايدالبته  .ست آمدبد 3/33و  1/33ترتيب  هب
توجه داشت كه افزايش پايداري با كيفيت تنه درختان در 

تنه و بزرگتر شدن در   با افزايش شاخه زيرا ،تضاد است
ولي از كيفيت آن  ،شود ميفزوده ا درختتاج به پايداري 
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همچنين ضريب  ).1379نميرانيان، ( شود كاسته مي
رويشگاه  ايه ت و شاخصقدكشيدگي به تراكم توده، رقاب

  ). Wang et al., 1998(ارد بستگي د
ارتفاع درخت، ارتفاع تنه بدون شاخه و ارتفاع تاج كه 

تحت بودند، داري در دو رويشگاه  داراي اختالف معني
، )Lexerod & Eid, 2006(ثير روشهاي مديريت جنگل أت

 و )Schroder et al., 2007(محل قرار گرفتن در توده 
باز  بندي، رقابت براي نور، اشكوب مانندعواملي  همچنين

كه  بوده هاي پرستار براي هرس وجود گونه و شدگي توده
هاي كمي و يا حتي كيفي  مشخصهتغيير در  سببد نتوان مي

  . درختان شود
 2هر دو جنگل داراي  ،مورد بررسي هاي رويشگاهدر 

طه اي به نق بندي از نقطه البته اشكوب ،بودنداشكوب  3تا 
تغيير  سببتواند  كه خود مي تفاوت باشدمتواند  ديگر مي

 .گرددتنه بدون شاخه در ارتفاع كل، ارتفاع تاج و ارتفاع 
ارتفاع درخت، ارتفاع تاج و ارتفاع تنه بدون شاخه داراي 

 ،بودند مورد بررسي هاي در رويشگاه داري اختالف معني
شگاه رويارتفاع تاج و ارتفاع درخت در صورت كه  بدين

رويشگاه خيرود بيشتر و ارتفاع تنه بدون شاخه در 
ثيرگذار بر أتراكم توده نيز از عوامل ت .بودسيستان بيشتر 

كه اين مسئله در  باشد روي كميت و كيفيت درختان مي
افزايش  سببتر يشب سيستان با توجه به تراكمرويشگاه 

و كاهش ارتفاع تاج در مقايسه با  ارتفاع تنه بدون شاخه
هاي ارتفاعي  اندازه زيرا ،خيرود شده است ويشگاهر

درختان بستگي زيادي به نور وارد شده به توده دارد 
)Pinno et al., 2001(  و ميزان نور نيز بستگي به تراكم

  .درختان دارد
كدام  كه كردتوان قضاوت  ها نمي تنها با اين يافته

 ، بلكهدرختان قطور از وضعيت بهتري برخوردار هستند
اطالعات بيشتري از كيفيت چوب درختان و تنوع  ايدب

طور كلي با  هاما ب. داشت اختيارزيستي دو رويشگاه در 
آنچه  كه توان گفت بررسي شده ميهاي  مشخصهتوجه به 

ميزان درصد تنه بدون  ،ثير بيشتري داردأكيفي ت نظراز 

سيستان بيشتر از رويشگاه شاخه است كه اين ميزان در 
دليل اين مسئله تراكم بيشتر . باشد ود ميخيررويشگاه 

شده نور  سببسيستان است كه رويشگاه درختان در 
درصد تنه بدون شاخه  كمتري به تنه درختان تابيده شده و

هر كه هرس طبيعي بهتر انجام شده،  افزايش يابد و يا اين
عادي  رشاخه بودن درختان قطور امري غيرپ كه چند
 .ستني

ن دو رويشگاه نشان داد كه درختان مقايسه درختان اي
كه اين هاي خاص خود هستند  راش قطور داراي ويژگي

و حتي بر روي كيفيت  بر روي كميت،تواند  مسئله مي
بنابراين لزوم حفظ و . گذار باشد ثيرأدرختان تگذاري  نشانه

، ارزشهاي عنوان ذخاير ژنتيكي نگهداري از اين درختان به
ي براي نسلهاي آينده راثميهمچنين و  محيطي زيست

   .رسد نظر مي هضروري ب
توان گفت كه  مي اين بررسي گيري كلي از نظر نتيجه

درختان راش قطورتر از يك متر داراي تاج منشعب  بيشتر
هاي زياد  رشاخه و داراي گورچهتنه آنها پ و هستند

. باشد كه براي استحكام اين نوع درختان حياتي است مي
ژيك درختان بررسي شده در دو ويژگيهاي مورفولو

ها  شكل تاج و ارتفاع گورچه مانندرويشگاه در مواردي 
داري بودند و اين بررسي نشان داد كه  داراي اختالف معني
ثير أهاي مورفولوژيك درختان راش ت رويشگاه در ويژگي

خود قبلي طور كه مروي مهاجر در مطالعات  همان ؛دارد
  . تيجه رسيده بودين نا هبنيز ) 1355(و  )1354(

كه درختان  با توجه به اين كه كيد كردأت پايان بايددر 
راش قطور در جنگلهاي شمال ايران در حال از بين رفتن 

توليد  منظور بهچنين مطالعاتي  كه شود توصيه مي ،هستند
 ،وجود دارندكه تا زماني اطالعات پايه از اين درختان 

 ،گذاري نشانه زمان و در صورت امكان در كردهادامه پيدا 
  .باقي گذاشتمطالعات علمي آينده تعدادي از آنها را براي 
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Abstract 
 
Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) is one of the most important forest tree species in the north of 
Iran. This study aimed to investigate the morphological and quantitative characteristics of mature beech 
trees (d.b.h.>1 m) in two forest regions, located at Kheiroud district in Mazandaran province and at Sistan 
district in Guilan province. In each region, 33 trees were selected and some morphological and 
quantitative characteristics were studied. Results showed that frequency of forked crown shape has 
significant difference (α= 0.01) in two regions and in Kheiroud was more than Sistan. Frequency of spiral 
growth and Chinese beard node didn’t show significant difference in two regions. The differences of 
crown height, tree height (α= 0.05) and trunk length (α= 0.01) were significant in the two regions. Crown 
height and tree height in Kheiroud were higher than in Sistan, but trunk height in Sistan was higher than 
in Kheiroud. Slenderness coefficient didn’t show any significant difference in two regions.  
 
Key words: morphological, quantitative, beech, Kheiroud, Sistan, slenderness coefficient. 


