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 8/6/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         28/8/83تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

   کاج الدارخصوصیات کمی طبیعی بر عوامل از برخی اثرات
(Pinus eldarica Medw) غرب مازندرانکاری  جنگل در  

  

   کیاالشکیعلی
  یار گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر و چالوساستاد

  
  

  چکیده
باشـد کـه در       کاج الـدار مـی     بومیهای غیر     گونه رسد یکی از    به حدود نیم قرن می     ما کشور   در سوزنی برگان بومی     کاشت سابقه

در ایـن    .کـاری شـده اسـت      هکتـار جنگـل    3400 سطحی حدود    درغرب مازندران    در .سطح زیادی کشت گردید    مناطق مختلف در  
د آنگـاه اثـرات چنـ    گیری، های کمی درخت اندازه مشخصه طور تصادفی انتخاب وه  آری ب  پنجای شکل    قطعه دایره  120مطالعه تعداد 

 مـورد  Stepwise خطـی بـه شـیوه        ورگرسـیون  واریانس چند عامله     تجزیه و Fهمبستگی متغیرها از طریق آزمون        محیطی و  عامل
  .دهد نتایج این بررسی بهترین وضعیت کمی درختان را در شرایط رویشگاهی مختلف نشان می .بررسی قرار گرفت

  
  ریکا جنگل، برگانسوزنی ، سینه، ارتفاع درخت، رویشگاه عوامل طبیعی، قطر برابر الدار، کاج :های کلیدی واژه

  
  

  مقدمه 
 وسـیعی  سـطوح  در چهـل کاری در مناطق مختلف کشورمان به ویژه کاشت سوزنی برگان که در دهـه      دهه از جنگل   سه گذشت

ی سوزنی برگ، کاج الدار   واردات های  از جمله گونه   .سازد را ضروری می  شده  های کشت    ه مطالعه و بررسی دقیق گون     ، است گرفتهانجام  
 تاریخ ورود احتمالی . که در اغلب مناطق خشک و نیمه خشک کشت گردیده است  استهای کاج ایران، کاج تهران و کاج افغان          با نام 

نسبت بـه نوسـانات     که  ای است     اکولوژیکی گونه  صاز نظر خوا  ). Tregubov) 1345 سال قبل است     800 ایران حدود    بهاین درخت   
  . ای دارد های عمیق رسی رشد قابل توجه  به کم آبی مقاوم و در خاک، سازگارتحراردرجه 

هـای    در سال  چالوس جنوب کیلومتری   20 الدار در غرب مازندران در منطقه نیمه خشک در مرزن آباد واقع در               کاج کاری جنگل
 مناطق مختلف انجـام شـده   درین گونه  مطالعات زیادی هم بر روی ا. هکتار صورت گرفت3400 در مساحتی حدود  1365 تا   1342

 پورعطـائی، (  الـدار  کـاج تولید نهال    داری و  گزارشی از جنگل  ،  )1348 طباطبایی،(ای دو گونه کاج در ایران        مقایسهکه شامل بررسی    
  .  ذکر کردتوان را می) 1363لطیفی، (ای با ارزش برای مناطق خشک  کاج الدار گونه و)1353
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 علی کیاالشکی   82

ه بـود  برخـوردار    چشمگیری موفقیت بومی همیشه موفقیت آمیز نبوده و در عین حال در بعضی مناطق از               های غیر   گونه کشت اصوالً
 شناسـایی شـده تـا بتـوان از نتـایج آن در احیـای           وضروری است این مناطق از نظر اکولوژیکی کامأل مورد ارزیابی قرار گرفته              .است

 درهـای کـاج الـدار        مشخـصه  از عوامل محیطی را بـر        برخین شد تا تأثیر     در این مطالعه سعی بر آ     . های مخروبه استفاده کرد    جنگل
  . مورد بررسی قرار دادمنطقه

  
  : و اکولوژیکی منطقهجغرافیایی موقعیت
 منـاطق از    ایـن  ه اسـت  انجـام گرفتـ   ) دشت نظیر ( سه منطقه بزرگ به ترتیب مرزن آباد، حسن آباد و گرم دره              درکاج الدار    کاری جنگل

 چـالوس و اداره کـل       داری جنگـل منابع طبیعی جزء    اداری  از نظر تشکیالت    .  از نظر جغرافیایی و اکولوژیکی برخوردارند      اریبسیهای   شباهت
 عـرض   وشرقی   51° 30′ تا 51° 15′ جغرافیایی   در طول  وباالتر از سطح دریا      متر   250-1300د ارتفاع منطقه    نباش منابع طبیعی نوشهر می   

موجـب تـشکیل    کـه   .هـای مختلـف اسـت      های اصلی و بزرگ در جهـت        منطقه دارای دره   است واقع شمالی 36° 30′ ات 36° 15′جغرافیایی  
 1380 اقلیمی از ایستگاه هواشناسی منطقه پل ذغال چـالوس تـا سـال                با توجه به آمار    .های زیادی در منطقه شده است      ها و ناهمواری   دامنه

 42/14 سـالیانه  حـرارت  متوسط درجـه     ، میلی متر  1040 سالیانهلی متر و تبخیر      می 350که میزان بارندگی سالیانه حدود       شود مشخص می 
 ، آمبـرژه  روش نـوع اقلـیم منطقـه بـه          .گراد اسـت  سانتی درجه 36  و -10حداقل و حد اکثر مطلق درجه حرارت به ترتیب           درجه سانتیگراد و  

. شـود  بندی مـی  ای گرم طبقه  خشکی جزء اقلیم مدیترانهوزر 150نیمه خشک با زمستان خنک و با استفاده از منحنی آمبروترمیک با حدود        
  . های غالب آن به شرح زیر است باشد که گونه ها و پوشش علفی می درختچه ،درختانهای گیاهی منطقه شامل  رستنی
  

    :درختان
Cupressus sempervirns var horizontalis(Mill) Gord  زربین

 Zelkova carpinifolia C.A.Mey  آزاد

   .lnus glutinosa L  قشالقی توسکا

 Celtis caucasica L  داغداغان
 Olea europea L  زیتون

   .Populus caspica L  پلت سفید

 Acer monspessulanum L  کرکو افرای

 carpinus orientalis Mill  لور

 . :ها درختچه

 .lonicera arliarea L  پالخور

 .Ficus careca L  یرانج

 .Rhamnus pallasii F.&.M  تنگرس

 Ephedra sp  بر ریش

 .Paliurus spina-christii Mill  سیاتلوه

 .Jusminum  fruticans L   زردیاسمن

 : علفیپوشش

 Artemesia herba alba Auct.plur  درمنه

  
Agrophrom sp.  
Astragalus . sp  
Dactilis glumerata L.   
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  83   غرب مازندرانکاری  جنگل در (Pinus eldarica Medw)  کاج الدارخصوصیات کمی طبیعی بر عوامل از برخی اثرات

 از .تاسه ادامه داشته اسـت کر ی بوده که کوهزایی این منطقه تا انتها   مرکزیشمالی البرز    نظر زمین شناسی منطقه جزو بخش        از
 سـاختمان هـای زیـرین فاقـد        در الیـه  و  های سطحی عمدتا دارای دانه بندی ریز و درشت            در افق  خاکجهت خاکشناسی ساختمان    

عمـدتا خاکهـای    . شـود   میزان آهک افزوده می    برن  های پایی  در افقهای سطحی خاک میزان آهک پایین اما در افق         . باشد مشخص می 
 C/N  و رابطه کل خاک منطقه از میزان ازت کمی برخوردار بوده.  جذب فقیر استقابلمنطقه از پتاسیم قابل جذب غنی و از فسفر 

  .  خاک مناسب می باشدبیولوژیک متغیر است و فعالیت 9 ـ5/26 بین
  

  : ها  روشو مواد
 اقدام به جنگل گردشی 1: 25000 مقیاست بر روی منطقه مورد نظر نخست با استفاده از نقشه توپوگرافی با         انجام مطالعا  منظور به

 در و  انتخـاب  آری پـنج  قطعه نمونه دایره ای شـکل  120 روش تصادفی تعداد بهو بازدید از توده های جنگلی موجود گردید سپس         
، % 25کمتـر از    ( آنگاه فاکتورهای محیطی به ترتیـب شـامل  شـیب،                 .د قطعه نمونه مشخصه های کمی و کیفی اندازه گیری ش          هر
شمال شرقی، جنوب شـرقی، جنـوب       (، جهت جغرافیایی    )یال، دره، دامنه، اراضی مسطح    (و پستی بلندی    %) 50و بیشتر از    % 50-25

   .طبقه بندی گردید) متر 900  و بیشتر از600-900 و 300-600 ،300کمتر از (و ارتفاع از سطح دریا ) غربی، غرب، شمال غربی
 محیطـی  وتاثیرعوامـل قطر و ارتفاع درختان برآورد گردیدتاازآنهاجهت تعیین همبستگی  حسابی   هدف تحقیق میانیگن     به باتوجهلذا  

 ترتیب  به و سطح معنی دار بودن متغیرهای محیطی         همبستگی در این مطالعه سعی شد اثرات چند عامل محیطی و              .استفاده گردد 
تاثیر عوامل محیطی به روی مـشخمه هـای      stepwise خطی به شیوه ورگرسیون چند عامله واریانس تجزیه  ،  Fطریق آزمون از 

  . مورد ارزیابی قرارگیردتوده 
  

  :  کمی توده های مشخصه
 درهـا    ایـن مشخـصه   کمیت   امادرمقدار   . متر برآورد گردید   02/5 ارتفاع   و سانتیمتر   5/10 برابر سینه توده     قطرمیانگین حسابی برای    

هـا وتحـت تـاثیر     این تفـاوت   وجود.شود  مختلف از سطح دریا تفاوتهایی دیده میارتفاعاتجهت جغرافیایی و  پستی و بلندی،  شیب،
     :صورت ذیل بیان کرده توان ب میرا  آنها از عوامل محیطی بودن

  
  : اثرات عوامل محیطیبررسی -الف

 گیری های   اندازهلذا با    . باشند نمی های دست کاشت هم از تاثیرعوامل محیطی بی نصیب           ودهت مشخصه های مختلف       رویشنتیجه  
  . نمودمشاهده 1 جدول شماره در  راوتاثیرعوامل محیطی  می توان )قطروارتفاع( صورت گرفته

  
   عوامل محیطی بر مشخصه کمی کاج الدارواریانستجزیه : 1 شماره جدول

Sig F (m.s) (d.f) (ss) محیطیعوامل درخت کمی همشخص  

 قطر 52/1175 2 76/587 52/26 0001/0
 ارتفاع 71/40 2 36/20 169/4 0174/0

  شیب

 قطر 93/1544 3 98/514 62/23 0001/0
 ارتفاع 2656/92 3 7552/30 765/6 0003/0

  بلندیو پستی

 قطر 36/2511 6 56/418 05/20 0001/0
 ارتفاع 99/120 6 165/20 551/4 0003/0

 جغرافیایی جهت

 قطر 3577/2263 2 6819/113 77/53 0001/0
 ارتفاع 2725/111 2 636/70 96/16 0001/0

  سطح دریااز ارتفاع
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 علی کیاالشکی   84

ارتفاع به استثنای ( بیشتر بوده جدول  Fای برای درجات آزادی مختلف از محاسبه Fشود   مشاهده می1 به جدول شماره توجه با
 فرضـیه  واقـع  در. است01/0دار بودن این مطالعه در اکثر موارد کمتر از        و سطوح معنی  ) دوم جدول  سطرهای مختلف یعنی     در شیب 

H0 در شـرایط محیطـی مختلـف تفـاوت         ) قطر و ارتفـاع   (ها    بین میانگین مشخصه   %99 با احتمال    کهگیریم    بوده و نتیجه می    مردود
  .داری وجود ندارد  درصد تفاوت معنی01/0 سطح درگین ارتفاع  مختلف شیب با میانطبقاتداری وجود دارد و فقط در  بسیار معنی

  
  بررسی اثرات متقابل عوامل محیطی  -ب

، شـرایط   دریـا  سطح ارتفاع از    جغرافیایی،شیب، جهت   ( بخش از مطالعات سعی شد تلفیقی از دو فاکتور طبیعی رویشگاه             این در
  .  دو عامله مورد بررسی قرار گیردواریانسروش آنالیز های کمی درخت از  و اثرات متقابل آن بر مشخصه) توپوگرافی

   جهت جغرافیائی و طبقات شیب تأثیر -
  ها  توجه به تلفیق دادهبا مشخصه کمی درخت در جهت و طبقات شیب مختلف وضعیت -

  .  آمده است2 مطالعه در جدول شماره مورددر منطقه 
  

   شیب وضعیت کمی کاج الدار در جهت و طبقات-2 شماره جدول
  %شیب >25% 25%- 50 <50%

 مشخصه جهت قطر ارتفاع قطر ارتفاع قطر ارتفاع

 شمال 8/7 5/3 1/9 3/3 -  -

 شرقی شمال 27/11 02/5 68/11 14/6 - -
 شرق 10 68/4 02/7 36/3 - -
 شرقی جنوب 2/9 1/4 91/9 09/5 - -
 غربی جنوب 4/13 61/6 - - 5/16 14/7
 غرب 42/12 4/6 5/6 06/3 9/9 6/
 غربی شمال 91/11 55/4 - - 6/11 6/5

  
 سانتی 53/16 ترتیب سینه و ارتفاع درخت در جهت جنوب غربی به برابر که مالحظه می شود بهترین وضعیت قطر همانگونه

واقع است و حداقل مشخصه کمی در جهت شمالی و طبقه شیب کمتر از % 50 بیش ازر شیب متر بوده که در طبقه 14/7متر و 
  . مترتعیین شد5/3 سانتی متر و 8/7 ترتیب قطر و ارتفاع درخت برابر با به% 25

  
   و طبقات شیب بر قطر و ارتفاع درختجغرافیایی اثرات متقابل جهت واریانستجزیه   - 3شماره جدول

 sig of F Source of Variation ینهبرابر قطر sig of F  درختارتفاع
 effects         Main)اصلیاثرات ( 001/0 001/0
 Slope                     )شیب( 031/0 372/0
 Side)                         جهت( 001/0 004/0

  
 وقطـر   (شود تغییرات اصلی دو عامل شیب و جهت جغرافیـایی بـر متغیـر وابـسته                  مشاهده می  3در جدول شماره     که همانگونه

  بوده و تأثیر شیب کمتر از جهت است ولـی          شیبدر منطقه مورد مطالعه اثر دارد و این تاثیر بر قطر به واسطه عامل جهت و                 ) ارتفاع
  .  بر تغییرات اصلی اثر ندارد373/0بودن  دار عنی و عامل شیب با سطح مبودهارتفاع درخت به واسطه جهت   براین تاثیر

  
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  85   غرب مازندرانکاری  جنگل در (Pinus eldarica Medw)  کاج الدارخصوصیات کمی طبیعی بر عوامل از برخی اثرات

  و توپوگرافی  از سطح دریا ارتفاعتأثیر -
باشـد   ی طبیعی می  ها گذارد ارتفاع از سطح دریا و پستی و بلندی عرصه           عوامل محیطی که میزان رشد درختان تأثیر می        دیگر از

  . آمده است4که در جدول شماره 
   و ارتفاع از سطح دریاتوپوگرافی وضعیت کمی کاج الدار در شرایط -4 جدول

 )متر(ح دریا سطاز ارتفاع 300- 600 600- 900 < 900
 فیتوپوگرا مشخصه کمی قطر ارتفاع قطر ارتفاع قطر ارتفاع
 یال 4/8 17/3 8 68/3 - -
 دره - - 9/7 56/3 6/12 74/5
 دامنه 3/13 37/6 5/9 25/4 9/11 8/6

 مسطح 91/11 55/4 2/9 1/4 - -
  

 متـر بـا قطـر       300-600 ارتفاعین در طبقه    شود بهترین وضعیت قطر برابر سینه درختا        مالحظه می  4 به جدول شماره     توجه با
  .  متر در دامنه قرار دارد900 متر در طبقه ارتفاعی بیش از 8/6 ارتفاع سانتی متر در دامنه بوده و بلندترین درختان با 3/13
  

   از سطح دریا و توپوگرافی بر قطر و ارتفاع درختارتفاع تجزیه واریانس اثرات متقابل - 5 شماره جدول
 Sig of F Source of Variation  سینهبرابر قطر Sig of F ارتفاع

 Main effects )     اصلیاثرات ( 001/0 001/0
 Topography )بلندیپستی  ( 001/0 005/0
 Altitute)      سطح دریاازارتفاع ( 001/0 001/0

  
بر متغیـر وابـسته     ) دریافی و ارتفاع از سطح      توپوگرا(شود اثرات اصلی دو عامل       فوق مالحظه می   5شماره   در جدول    که همانگونه

تـوان   و مـی  .  است که هر دو عامل به طور جداگانه بر قطـر دارنـد             اثریقطر و ارتفاع تأثیر داشته و این تأثیر نسبت به قطر به واسطه              
 جداگانـه در مـورد      یرتـأث و این   .  متر از سطح دریا باشد     300-600 وضعیت قطری درخت در دامنه و ارتفاع         بهترینانتظار داشت که    

  متر از رطوبت بیشتری برخوردار است نتیجتـاً        900 بیش از    ارتفاعیارتفاع درخت هم صادق است و آن هم به دلیل اینکه در کالسه              
  . باشند  درختان از وضعیت ارتفاعی مناسبتری برخوردارکهداشت  توان انتظار می

  
  :ت  بررسی همبستگی عوامل محیطی بر قطر و ارتفاع درخ-ج

 از سـطح دریـا و       ارتفـاع جهـت جغرافیـایی،      دار بـودن عـواملی چـون شـیب،          قسمت به میزان همبستگی و سطح معنـی        این در
 مطالعـه   مـورد  صورت ماتریسی از عوامل محیطـی        به stepwiseتوپوگرافی بر قطر و ارتفاع درخت به روش رگرسیون خطی با شیوه             

 . آمده است6گرفته که در جدول شماره  قرار
 

   خطی عوامل محیطی بر قطر و ارتفاع درختهمبستگیبررسی  - 6 شماره جدول
  مورد مطالعهمشخصه ضریب  همبستگی شیب جهت  از سطح دریاارتفاع توپوگرافی

242/0 
001/0 

047/0- 
069/0 

165/0 
001/0 

063/0-  
025/0  

 همبستگی   ضریب
 سطح معنی دار بودن 

  سینهبرابر قطر

248/0 
001/0 

055/0 
256/0 

224/0 
004/0 

047/0  
289/0  

 ضریب همبستگی
 سطح معنی دار بودن

 درخت ارتفاع
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 علی کیاالشکی   86

 اگر  مثالکند به عنوان     می بیاندار بودن یک عامل را       شود ماتریس فوق همبستگی و معنی       مالحظه می  6 در جدول    که همانگونه
دار   معنـی 05/0 سـطح  بـوده کـه در   025/0برابـر   دار بودن آن     معنیبرابر سینه را در نظر بگیریم سطح         میزان همبستگی شیب قطر   

 وجود دارد به عبارت دیگر هر چـه در ایـن            -063/0 همبستگی منفی برابر با      یکتوان گفت بین شیب و قطر برابر سینه          است لذا می  
  . شود شود از قطر برابر سینه کاسته می  دامنه زیاد میشیبمطالعه بر اساس کد گذاری انجام شده 

 کمی مشخصه بر کهای از عوامل طبیعی هستند   تأثیرگذار نیست بلکه مجموعه به تنهایییک عاملفقط   در طبیعتدانیم می اما
 وابسته و غیر    متغیرهای به گام تک تک عوامل طبیعی دخالت داده و در آخرین مرحله              گام stepwise داشته و در مدل      تأثیردرخت  

 را به صورت یک معادله خطی نوشته و ضرایب ایـن همبـستگی              همبستگیاگر این   دار بودن آن تفکیک شده و        وابسته با سطح معنی   
 وابسته که بر قطر و ارتفاع درخت تأثیر دارند با ضرایب مربوطه در شرح جدول غیر متغیرهای وابسته و    اده شود،  د شانن Bبه صورت   

  . آمده است 7 شماره
  

  درختر مشخصه کمی متغیرهای وابسته و غیر وابسته محیطی ب - 7 شماره جدول
Sig T B محیطی عوامل  
0038/0  
001/0 

6765/0- 
3751/1 

 شیب
 توپوگرافی

  وابسته متغیرهای
  سینهبرابر قطر

0969/0 
6359/0 

05524/0 
01619/0 

 جغرافیایی جهت
  سطح دریااز ارتفاع

  وابستهغیر متغیرهای
  سینهبرابر قطر

0407/0 
0013/0 

5714/0 
6485/0 

 وابسته متغیرهای یا توپوگرافی سطح دراز ارتفاع
 درخت ارتفاع

5173/0 
2671/0 

0569/0 
0968/0 

 جغرافیایی جهت
 شیب

   وابستهغیر متغیرهای
  ارتفاع درخت

  
 که با وجـود مداخلـه   خطیشود از تعامل عوامل مختلف محیطی در شیوه گام به گام همبستگی        مالحظه می  7 شماره   جدول در

 بیان شده که به عنـوان مثـال شـیب و توپـوگرافی جـزء                تفکیکه کمی یک درخت تأثیر بگذارد به        سایر عوامل می تواند در مشخص     
با .  محسوب می شود   درخت ارتفاع  سینه و ارتفاع از سطح دریا و توپوگرافی جزء متغیرهای وابسته           برابر به قطر    تاثیر گذار متغیرهای  

 یک ضریب همبستگی منفی و با سایر عوامل ذکر شد یـک             قطر با   این تفاوت که بر اساس کد گذاری انجام شده عامل طبیعی شیب           
  . ضریب همبستگی مثبت دارند

  
   و پیشنهادات گیری نتیجه

 بـودن  خالص و هم سـال       به در منطقه مورد مطالعه با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی متفاوتی که دارد و نظر                  کاج جنگلکاری
دهـد کـه     ها نشان مـی    بررسیتفاع از وضعیت متفاوتی برخوردار است به همین جهت           سال به لحاظ قطر و ار      35توده با سن متوسط     

 متر است که رویش قطـری و ارتفـاعی          02/5 سانتی متر و     35/10 به ترتیب برابر با      درختانبهترین وضعیت قطر برابر سینه و ارتفاع        
 در دامنـه جنـوب غربـی و در طبقـه            مـسطح  در اراضـی      این وضعیت  .گیری شد   سانتی متر اندازه   14 و   3/0 به ترتیب برابر با      ساالنه

 به مباحث فوق پیـشنهادات ذیـل ارائـه     توجهدرصد مشاهده گردید لذا با      25 از   کمتر متر از سطح دریا و شیب        900ارتفاعی بیش از    
  .می شود

نه هم مـد نظـر       گو اکولوژیکی کشت گونه غیر بومی ابتدا ضمن آمایش سرزمین و تعیین توان اکولوژیکی خواهش های                جهت −
  قرار گیرد
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  87   غرب مازندرانکاری  جنگل در (Pinus eldarica Medw)  کاج الدارخصوصیات کمی طبیعی بر عوامل از برخی اثرات

ای و آمیخته   لکهصورتخودداری گردد و سعی شود به اً  جدوسیع جنگل کاری به صورت تک کشتی و خالص و در سطح از −
  .  گردداقدام، زبان گنجشک و داغداغان و اقاقیابا پهن برگان مقاوم مانند 

باشد استفاده  ر اراضی که بهترین وضعیت را دارا می کاج الدار دکشت توجه به نتایج حاصل از این تحقیق سعی شود از با −
  . شود

 دخالـت در    لـذا باشـد     محیطی و حفـظ آب و خـاک مـی          زیست جنبه از اهداف اصلی کشت گونه های غیر بومی بیشتر           چون −
 هم بهب  تا موج گیرد با مطالعه رویشگاه انجام        ومناطقی که موفقیت الزم را نداشت کلیه دخالت ها بصورت پراکنده سنواتی             

  . خوردن تعادل زیست محیطی در منطقه نشود
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Abstract 

Needleleaves have been planted in the country for almost half a century. One of the exotic species is 
the elder pine which has been planted on a large scale in different regions. The site covers an area around 
3400 hectares in the west of Mazandaran. In this study 120 round-shaped samples were randomly chosen, 
each being 500 m2, and the quantitative characteristics of trees were measured. The effects of some 
environmental factors, the correlation of the variables using the F test, and multifactorial analysis of 
variance and stepwise linear regression were examined. The results of this study show the optimal 
quantitative status of the tree in different site conditions.    
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