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 علوم چوب و كاغذ ايران فصلنامة پژوهشي تحقيقات دو 

 ) 1385 ( ،21 - 9 ، صفحة 1 شمارة 21جلد 
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Picea abies���� ������ � ��� �!�" ��#$� �% �%  

 
  2فرداد گلبابائيو   1ذوقعلي سياهي پور

  com.Z_syahipor@yahoo  ز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گيالن ، ايستگاه پيلمبرامرك - كارشناس ارشد -1

  كشور عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع-2

 

 چكيده

  Picea abiesجنگلكاري شده با گونه  كمي و كيفي در هر دو منطقه عوامل در اين بررسي به منظور رسيدن به دقت كافي، 
از روش آماربرداري صد در صد استفاده گرديد و به منظور بررسي كيفيت چوب، طول الياف، وزن مخصوص و خواص مكانيكي 

چهار اصله از قطورترين درختان ) شرق( متري 650و سياهكل در ارتفاع ) غرب( متري 1450سون در ارتفاع  در دو نقطه پيسه
سطح مقطع درختان در ,  متوسط رويش قطري ساليانه،ارتفاع, گيري قطر نتايج حاصل از اندازه به در كل با توجه .دقطع گردي

 در مقايسه با ساير  Picea abiesتوان عنوان نمود كه جنگلكاريهاي صورت گرفته با گونه مي, مقايسه با رويشگاههاي مختلف
اي مكانيكي در دو منطقه پيسه سون و سياهكل كه تحت تاثير شرايط ارتفاعي ه  بررسي مقاومت. استمناطق موفقيت آميز بوده

هاي  هاي مكانيكي كمتري نسبت به مقاومت مختلف قرار دارند نشان داده است كه منطقه پيسه سون با ارتفاع باالتر داراي مقاومت
 ميلميمتر و متوسط رويش قطري 63سون  با توجه به متوسط رويش قطري در منطقه پيسه .بدست آمده از منطقه سياهكل است

كمتري را هاي مكانيكي  چوب با مقاومتمنطقه پيسه سون توان نتيجه گرفت   بنابراين مي.باشد مي  ميليمتر60در منطقه سياهكل 
 .توليد نموده است

 
 متوسط رويش قطري ساليانه, سياهكل, پيسه سون, مقاومت مكانيكي ,  Picea abies: هاي كليدي واژه

 

 مقدمه

دست كاشت و افزايش سطح ضرورت ايجاد جنگلهاي 

جنگل براي اهداف مختلف موجب جنگلكاري و ايجاد 

از . جنگلهاي جديد در اغلب كشورهاي جهان شده است

اوايل قرن بيستم فعاليتهاي جنگلكاري با هدف احياء 

. طور جدي افزايش يافته استه جنگلهاي تخريب شده ب

عنوان يك ماده اوليه مهم سبب ه نياز روزافزون به چوب ب

الرشد بومي و يا  هاي سريع روي آوردن به پرورش گونه

يكي از . بيگانه در بسياري از كشورهاي جهان شده است

 Picea abiesهاي مهم و مورد توجه درخت نوئل يا  گونه

است كه با توجه به دامنه گسترش طبيعي آن در اروپا و 

 و  به خود اختصاص دادهقلمرو نسبتا وسيعي كه در جهان

به لحاظ برخورداري از اين نرمش اكولوژيكي در برنامه 

در . جنگلكاري بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت

ي و ويژگيهاي ا نيز با توجه به شرايط آب و هوايكشور م

آآبيس از دهه  هاي شمالي البرز پيسه اكولوژيكي دامنه

 در چهار 1350هه و در د...) الجيم و ( در مازندران 1340

سه منطقه از ). 7(      شده است كشتجنگلي گيالن منطقه 

 -الف : اين جنگلكاريها در غرب گيالن واقع شده است

 هكتار واقع در طرح ناو 6/5شهرستان تالش به وسعت 

 2/2 جنگلكاري به وسعت -اسالم، منطقه اروستون، ب 

 -سون، ج   سياهبيل، منطقه پيسههكتار واقع در طرح
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 هكتار واقع در طرح دريابن 8/1به وسعت جنگلكاري 

منطقه ريك و يك منطقه نيز در شرق گيالن يعني شهر 

 هكتار واقع شده 2/1رود به وسعت  سياهكل حوزه شن

هاي بيگانه   با توجه به اينكه جنگلكاري با گونه. است

عالوه بر موفقيت از لحاظ سازگاري با شرايط اقليمي 

برابر آفات و امراض، از نظر توليد جديد و مقاومت در 

خواص (و كيفيت چوب ) رويش(چوب در هكتار 

و همچنين تاثيرگذاري ) ي و طول اليافيفيزيكي، شيميا

 بررسي بنابراينروي خاك بسيار اهميت دارد، 

آآبيس پس از گذشت نزديك به  جنگلكاريهاي گونه پيسه

 سال در گيالن و مشخص نمودن ميزان موفقيت آن 30

 .باشد ري مهم ميام

���� ����	 
 ���� : 

 تنه راست و صاف با ابعاد بزرگ بانوئل درختي است 

 ,قابليت اره خوري باال و استفاده فراوان در صنايع مختلف

برداري كوتاهتر از بسياري از پهن  دارا بودن دوره بهره

برگان و مورد استفاده در پاركها و فضاي سبز، داراي 

 سازگاري در بسياري از مناطق معتدله نرمش اكولوژيكي با

ي خاك، به خوبي در يو كوهستاني و كم نياز به مواد غذا

كه هر ساله مقادير  طوريه مناطق لخت مستقر شده ب

ي به كشت يزيادي از سطح جنگلكاري كشورهاي اروپا

با توجه به گستردگي اين ). 8(يابد  آ اختصاص مي پيسه

سامي محلي مختلفي ي داراي ايگونه در مناطق اروپا

 Norway در فرانسه، Epiceaكه  طوريه باشد، ب مي

spruce ،در فرانسه و انگليس Rottanne ، Fichte در 

 در فنالند Finnish whitewood در روسيه، Seleurآلمان، 

). 12 و3(شود   در سوئد ناميده ميSpruse - Swedishو 

اشد كه ب  ميPiceaهاي مهم بازدانگان، جنس  يكي از جنس

از Picea  بندي گونه رده). 6( گونه است 40داراي بيش از 

 :)10(باشد  شناسي به شرح زير مي نظر گياه

 Pterophytes =شاخه 

 Spermatophytines =زير شاخه 

 Gymnospermopsides =رده 

 Gymnospermopsidae =زير رده 

 Pinales or coniferals =راسته 

 Pinaceae =خانواده 

 Picea =جنس 

 متر و 40اين گونه در زيستگاه طبيعي خود به ارتفاع 

تنه مستقيم، . رسد قطر برابر سينه بيش از يك متر مي

باريك و بلند، تاج نسبتا پرپشت، باريك و مخروطي، 

اي  هاي دايره از تنه پيرامون حلقهها در يك سطح شاخه

اند و بر حسب اكوتيپ قوسي يا فقط در  شكل قرار گرفته

 پايينكمي برافراشته، گاهي باال رونده و يا به طرف انتها 

برگهاي سوزني شكل و . شوند به صورت آويخته ديده مي

نوك تيز و مخروطها )  سانتيمتر4 تا 2(هميشه سبز آن 

 سانتيمتر 15 تا 10اي شكل به طول دراز و استوانه

 Piceaاندامهاي زايشي و رويشي   1 شكل  در. رسد مي

abiesتاج درخت باريك و هرمي شكل .  است ارائه شده

اي تا قرمز، مخروطهاي نر هاي جوان آن قهوهبوده و شاخه

حدود در ي و مخروطهاي ماده آويخته، زمان گلدهي يانتها

اواسط فروردين تا تير ماه، گرده افشاني توسط باد بوده و 

 ).4 (رسندمخروطها حدود مهر ماه مي
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 Picea abies ز اندامهاي رويشي و زايشي نمايي ا-1شكل
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 )9(ديدگي اندامهاي درخت   نوئل و نحوه آسيب آفات مهم گونه-1جدول 

���� ���� 	
����� ���
� �
� �����
� � ����� ���� �
� 

����� ���	 
��� ����� ���	 Hom. Diaspididea Nuculaspis abietis Schrank 

��� ��� 
��� ��������� ������ Lep. Aegeriidae Synanthedon (sesia) 
cephiformis Ochs 

�� 
��� ���� ��� -- Oligonychus ununguis 
(Yacobi) 

�!"�# �$�� %�# &�'�#� ������ Lep. Lymantriidae Lymantria dispar L. 

�!"�# �� -- Orgyia recens Hbn. (antique 
L.) 

��� ��� ���� (��' ()#  ���")��+� ,��( Mam. Suidae Sus scrofa L. 

�� � ����.'���� ����
��� ���� Hym. Aphelinidae Aspidiotiphagus citrinus 
Craw        

 

است داده  بررسي نشاندر يك ) 1376( گرجي بحري

درخت نوئل با شرايط اقليمي منطقه فريم استان  كه

ماني برخوردار است  زنده% 95مازندران سازگار بوده و از 

صيه يز تويكه كاشت نهال را به صورت گلداني در فصل پا

 .نموده است

چهار اصله درخت از گونه ) 1377(جهان لتيباري

Picea abies سالگي مورد ارزيابي 28 تا 25 را در سن 

 65/2قرار داد كه در آن طول و قطر الياف به ترتيب 

 ميكرون و درصد سلولز، ليگنين، مواد 908/27ميليمتر و 

و % 2/، ا%16/29، %2/54استخراجي و خاكستر به ترتيب 

 .بدست آمد% 285/0

 نقشه گسترشگاه نوئل در جهان
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Rostami )1995 ( برخي از بر اين نظر است كه

ارائه شده درباره نوئل در خارج ايران نشان هاي گزارش

دهد كه اين گونه در اواسط قرن هجدهم در خارج از  مي

اولين آزمايش پرووننس با اين . دامنه خود كشت گرديد

 منبع 36، با 1938-39، در سال IUFROگونه توسط 

 رويشگاه در اروپا و شمال شرق آمريكا انجام 26بذري در 

 پرووننس كه 1100گرفت كه نتيجه آن شروع آزمايش با 

هاي برتر هر  بود كه پرووننسIUFRO 64/68تحت عنوان 

منطقه را انتخاب و جهت جنگلكاري از آنها استفاده 

پرووننس برتر را براي كشور ايرلند معرفي  11شود و  مي

 .كرد

 

 �������� 	 
���� ��� �� ��� ���������� �!�"#� ��$� 

�
����� �
� P m M ����� ���  ��!"�# $�!%Q2 

�'�� ��)
/0���( 1/314 5 67 ��� 8�.9�� �# :�;�� 1/577 

�9��8�� 57<= >/4 64 ��� 8�.9�� �# :�;�� =/57< 

 

بندي اقليمي ايستگاههاي طرح  با توجه به جدول تيپ

ايستگاههاي مورد نظر از لحاظ اقليمي به روش آمبرژه، 

داراي آب و هواي مرطوب با زمستانهاي خنك تا سرد 

  و ايستگاه منتخب به ترتيب سياهكلود .باشد مي

درجه  -4/1 و  1سون ميانگين حداقل درجه حرارت  پيسه

 پايينسانتيگراد كه همگي در فصل بهمن ماه به حد 

ر فصل تير و ميانگين بيشترين درجه حرارت د. رسد مي

  درجه 2/26 و 32مرداد ثبت گرديد كه به ترتيب 

 ). 1(سانتيگراد است 

 

���� �����: 

 سنگ مادر آذرين )سون و سياهك پيسه( منطقه دودر 

اسيدي از نوع گرانيت و سنگهاي دگرگوني مانند شيست، 

ي از نوع ياول تا سوم گاهي قلياكوارتز متعلق به دوران 

در . يريت تشكيل يافته استديوريت، آندزيت و پرف

هاي جنوبي اين منطقه سنگهاي آذرين در زير طبقات  دامنه

مارني به دوره كرتاسه و طبقات آهكي دوره ژوراسيك 

رود و حتي گاهي در برخي نقاط اين طبقات  فرو مي

توسط سنگهاي آتشفشاني مربوط به دوره ائوسن پوشيده 

 . شودمي

������ �
� : 

 عواملنظور رسيدن به دقت كافي، در اين بررسي به م

 منطقه جنگلكاري شده با گونه دوكمي و كيفي در هر 

Picea abies  از روش آماربرداري صد در صد استفاده 

 .گرديد

 �����!�" #��$% �&�'� �����Picea abies:  

پس از تعيين موقعيت مناطق جنگلكاري شده با گونه 

Picea abies دوسنتو هر سنج متر و شيب وسيلهه ، ب 

يح شيب مساحت حمنطقه مساحي شدند و پس از تص

 :قطعات به شرح زير تعيين گرديد

 
��!% ����&��'($��) *+���  

�'($� ,�- ���.� �� �/(# *+��� 

������� �/� 

	
���� �/ 
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(�	)�	*��� +	+ $% ��,: 

با روش آماربرداري صد در صد قطر كليه درختان 

ه به وسيله نوار قطرسنج تا دقت  منطقدوموجود در 

گيري شدند و در فرمهاي مربوطه ثبت  ميليمتر اندازه

 .ندگرديد

(�	)�	-�.��	 ��,: 

با توجه به انبوهي و تراكم قطعات جنگلكاري شده 

 اصله 10پس از تعيين طبقات قطري از هر طبقه قطري 

لحاظ نمودن (درخت با پراكنش يكنواخت در كل توده 

گيري انتخاب و تا دقت دسيمتري اندازه) شيب و دامنه

گيري توسط دستگاه سنتو انجام شد و در شدند، اندازه

فرمهاي مربوطه ثبت گرديد و با استفاده از رابطه ارتفاع 

 . منطقه محاسبه گرديددوكامل درختان براي هر 

*���� 
 /$% �
�0�1 ��	2+: 

به منظور بررسي كيفيت چوب، طول الياف، وزن 

سون در ص و خواص مكانيكي در دو نقطه پيسهمخصو

 650ارتفاع و سياهكل در ) غرب( متري 1450ارتفاع 

چهار اصله از قطورترين درختان قطع گرديد ) شرق(متري 

، در روش قطع ابتدا قطر )در هر نقطه دو اصله درخت(

گيري برابر سينه و ارتفاع كامل درخت به شرح زير اندازه

 :شد

 ����0�1�234� 
�% 5(# 6��7�)  

�'($� ,�- *7�) 
��!% �$�8 ����� �(# 

(cm) 

9�:��� 

(m) 
�������  �/�� �� 

// � �/�� �/�� 

	
����  �/� �/� 

// � �/� �/� 

 

 ابتدا طول درخت و ارتفاع كنده , انپس از قطع درخت

 سانتيمتر به نحوي 10 ديسكهايي به قطر بعدگيري و اندازه

خت اولين ديسك در محل باالي كنده و كه در هر در

 متر و 30/1دومين ديسك در قطر برابر سينه در ارتفاع 

 متري از تنه 20/1ديسكهاي بعدي به ترتيب در فواصل 

 سانتيمتري انتهاي درخت برداشت و 8درخت تا قطر 

هاي ديسك و تنه به منظور گذاري شدند و نمونهشماره

هاي مكانيكي به و مقاومتخواص آناتوميكي بررسي 

 هاي آنفرآوردهآزمايشگاه بخش تحقيقات علوم چوب و 

در اين بررسي طول الياف چوب با . ارسال گرديد

هاي مكانيكي چوب سيون و مقاومتكميكروسكوپ پروژ

 .گيري شدند اندازهINSTRONبا دستگاه 

 

3�4 ���
5 .&: 

 روي خاك Picea abiesبه منظور تاثير احتمالي گونه 

 عدد در 4( عدد 8مجموع در  عدد پروفيل 2ر منطقه در ه

 عدد در جنگلهاي همجوار 4 و Picea abiesداخل توده 

 2 به نحوي كه ,به منظور مقايسه حفر گرديد) برگپهن

پروفيل از همديگر در هر منطقه با توجه به شرايط شيب 

 متر روي خط منحني همتراز از 100 و حداكثر 70حداقل 

ي پس از تعيين يدر عمليات صحرا. اشتهمديگر فاصله د

 پايين به ترتيب از قسمت بعددواني و ها، عمق ريشهافق

گذاري شد، هاي الزم خاك برداشت و شمارهپروفيل نمونه

 نمونه خاك برداشت شده پس از خشك 14مجموع در

 ، بافت خاك و ساير عناصر معدني و آلي pHكردن كامل 

 .بوطه ثبت گرديدگيري شد و در جداول مراندازه
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���� ����, 6��5 ��	2+: 

 منطقه به طور جداگانه دوپوشش گياهي فعلي در 

اي و   درختچه,در اين بررسي گياهان درختي. بررسي شد

علفي در سطح مناطق جنگلكاري شده برداشت و در 

 .ي گرديديجداول مربوطه ثبت و شناسا

، مورد ارزيابي از قبيل شيب، دامنههاي  مؤلفهساير 

هاي آماري با ارتفاع از سطح دريا، برداشت و كليه داده

 تجزيه و تحليل و ارزيابي Excel و SPSSافزارهاي  نرم

 .قرار گرفت

74�� )�8	5 
 �98� ���, *��, *��� +	+ $% �

Picea abies()� *�;�$� �<��� �2 : 

هاي مركزي شامل ميانگين، واريانس، انحراف  شاخص

ان، ضريب پيرسون، ضريب تغييرات از معيار، مد، مدي

)C.V( كشيدگي و چولگي براي مناطق جنگلكاري شده ،

-در پيسه) C.V( ضريب تغييرات كه در آن تعيين گرديد 

سون كمترين مقادير را به خود اختصاص داده است، در 

 بيشتري كه در منطقه سياهكل تقريبا از مقدار  حالي

- منطقه پيسهدو به طور كلي تغييرات در.  استبرخوردار

 پايينسون و سياهكل آهنگ كم و بيش يكساني دارند كه 

 حاكي از عدم تغييرات زياد دادهاست و C.Vبودن مقدار 

-ها را نشان ميحكايت از نوعي يكنواختي و نزديكي داده

- جدول مشاهده ميدرطوري كه  همان). 5 جدول(دهد 

 با سون و اروستونآآبيس در پيسههاي پيسهگردد توده

 . توجه به ضرائب حاصل در حد نرمال ميباشند

 ����;�<7�%  �-=> �$�8 ����� �(# �>�$?��@ � �A?�� ���Picea abies6B�> �)  

&��� �'()� �
� *���
�� +�
���� 
 ,� -�!.��

�
�/� 
� 0
�� 

 $�!%

 0��!�1b2 

C.V $�!% 
� 

2�!��34 
�5�67 ��8�9 

5 �9��8�� 5/5= 7</65 ?5/< 51 3/51 4</4 >/>4% 776/4 >>/4 

> 
/0��� >/54 >/57 <7/6 55 54 67 >=% 745/4� 767/5 

 ����C� �!?��� � D"(� ��(# �-����E ���� Picea abiesF.���8 �'($� �)  
���� ����	 
��� ������  ��� ������% ����� ��� ������ 

� ��/��� ��/��% ��/�� 

�� ��/��� ��/��% ��/	� 

�� �
/��� 		/��% ��/�	 

�� 
�/�	 

/�% ��� 

���� G� �!?��� � D"(� ��(# �-����E ���� Picea abies���@ �'($� �) 6=8 
���� ����	 
��� ������  ��� ������% ����� ��� ������ 

� ��/
� ��/
% ��/
 

�� ��/��� �/��% ��/�� 

�� ��/

� ��/

% ��/�� 

�� ��/��� ��/��% ��/�� 

�� ��/��� �	/��% ��/�� 


� ��/
� 	�/
% ��/�� 


� �/� �
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�� ��/� ��	/�% ��� 

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 هاي مكانيكي  بررسي تأثير شرايط رويشگاهي بر روي برخي مقاومت
Picea abiesدر دو منطقه پيسه سون و سياهكل گيالن  

 

16

 H���� ���� ����)�"��J K� LM+ ����:( 

براي تهيه جدول حجم يك عامله ابتداء منحني ارتفاع 

هاي مورد مطالعه ترسيم و براي هر طبقه قطري براي توده

ا استفاده از منحني حجم  ببعديك ارتفاع حاصل شد، 

تاريف براي هر طبقه قطري ) رابطه بين قطر و حجم(

بنابر اطالعات اين جدول، درختان ). 8 جدول(حاصل شد 

 سانتيمتر معادل 30آ پس از رسيدن به قطر بيش از پيس

 .كننديك متر مكعب چوب توليد مي

 ����P� �"��J K� LM+ ���� )H���� ( 6��7�) ���� 
�% ����Picea abies6B�> �)  
���� �: �;� �)�� !:�!: !(� 

<=>
�� ���10��  
44<5/4 44>=/4 < 
4>5/4 4>1/4 54 
567/4 57=/4 5< 
645/4 645/4 74 
<<6/4 <<3/4 7< 
?<5/4 364/4 64 

��� 74/5 6< 
��� =6/5 >4 

 

 ����Q� R=S �.�-�.� 1��T=27 Picea abies6B�> 6��8� ������."�$� �)  

 

 ����UV�W�7 ���4���X� X� FT�+ Y���-   �-=> �� 
�% ���."�$� 
)=� F7�) �) �8�$%Picea abies 

�'()� �
� ?�� ���  %A�  %B���  %��
� B�
: ��� C
� D��  %C  %�8# ��
� pH 

?�� 
�6��  �����

)Cm( 

A1 >>/>5 >>/>5 57/5= �����A 
4

4YR �� 51/7 =5/6 5/< >4 
�9��8�� 

A2 >>/7= >>/73 57/>6 B�A 
4

5YR 54 1?/4 7/7 7/< �� 


/0��� 
A >>/>6 >>/66 57/76 �� 

3

4YR 54 >>/5 >?/7 1/< 17 

 

 

�,��� ���� B�G
�	!�5�>
�6��� �'()�  ����
���ASTM 
B��
'� H�I
> 

���10�� <=>
�� 
 J�KL� 0,�3/ cmg 

6>/461/4 
6</4 

 �C���+ D��)Mpa( 76/>> 5</<7 ?6/63 
 ��.�E� �+ � D��)Mpa( <7/7= 4>/6> �� 

DF� D'���G 
����.�� 

�.�9�.�E� H���)Mpa(<?5>16>? ??46 
 �C���+ D��)Mpa( >7/76 <>/71 ==/53 

 �A�; �.�9�.�E� H���)Mpa( 5<37 51<> �� 
I���� ��J 

%��A� 
��.�E� �+ � D��)Mpa(?7/57?1/56 �� 

%��A� �# ��FK ��J  ��.�E� �+ � D��)Mpa( 144/6 6>=/> ??</5 
 ����$ �.L� �# ����M�)KN( >6>/4  ?=5/5  �� 

�.L� D'���G 
�.L� �# ����M�NOPM�) KN(7445?>4/7 �� 
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 ���� UU� ���4���X� X� FT�+ Y���-W�7 �-=> �� 
�% ���."�$� 
)=� Z��7 �) �8�$% Picea abies 

�'()� �
� ?�� ��� 

 0,�

 J�KL�

	!>
M 

 J�KL� 0,�

�'�'� 

 % B:�N�

��,� 

 % B:�N�

��;� 
 %<L�L4 

 �;�

 �O��

C
� 

 �I��

�
"P� 

 <L�L4

����4 
 %��> 

A1 4?/5 154/7 3?/73 6=?/67 17/<? 36/4 <</4 71/4 7>7/71 
�9��8�� 

A2 >3/5 <>?/7 46/7> ?4</6< <7/>5 1=/4 ?1/4 41/4 =5</< 

A1 77/5 6<7/7 5/7> 7=?/6> 43/<5 ?7/4 1?/4 55/4 =?3/76 8�.��� 

A2 43/5 >71/7 7/7= 4=?/6< =7/>? 3/4 13/4 74/4 5< 

A1 7/5 17=/7 7>/7? ???/66 67/<> ?6/4 16/4 74/4 >67/74 �' 

A2 >/5 <76/7 <3/7< ?71/6< <5/>> =5/4 ?5/4 43/4 1?>/? 


/0��� A 5/5 1?7/7 <7/7< 4=7/7? 3?/<? 35/4 >=/4 65/4 34?/64 

 

*���;�� =	
2 >?: 

هاي مورد مطالعه سه مرحله رويش دواير ساليانه توده

 : باشد دهد كه به شرح زير ميمتمايز را نشان مي

توان به نام مرحله استقرار نهال  مرحله اول كه از آن مي

در .  سال طول كشيده است10ها تا رد كه در تودهياد ك

 ساله عرض دواير در سالهاي اوليه كمتر، 10اين دوره 

 سال 10 ميليمتر و هر چقدر به پايان 5/1 تا 1حدود 

 ميليمتر 5/3شود عرض دواير بيشتر و تا  نزديكتر مي

به طور تواند  سال اول مي10اين كندي رشد در . رسد مي

قرار نهال در سالهاي اوليه و عدم توسعه  به سبب استهعمد

يافتگي ريشه و مقاومت در حين استقرار در مقابل عوامل 

 ).3 شكل(مختلف نامساعد محيطي باشد 

توان از آن به عنوان مرحله رشد نام مرحله دوم كه مي

برد، با رشد هماهنگ و سريع قطري و ارتفاعي همراه 

 20 تا حدود 10ز اين مرحله در مناطق مطالعه شده ا. است

 10سالگي طول كشيده كه گاهي عرض دواير ساليانه به 

 .گرددميليمتر نيز بالغ مي

 سالگي شروع شده كه 20مرحله سوم كه از حدود 

در اين مرحله عرض . توان از مرحله رقابت نام بردمي

نمايد و اين شدت كاهش دواير ساليانه شروع به كاهش مي

 .دشوبا افزايش سن بيشتر مي

گردد ها ميتراكم و افزايش رقابت موجب حذف پايه

نتيجه اينكه، مطالعه تعداد در هكتار، سطح مقطع ) 3شكل (

در هكتار، ارتفاع غالب، نسبت 
D

H و عرض دواير ساليانه 

در هر يك از مناطق نشان دهنده رقابت ايجاد شده در 

يد اهميت ؤطلب مباشد، اين مدرختان در توده ميميان 

انجام عمليات پرورش تنك كردن در مرحله رقابت جهت 

در . باشدايجاد فضاي رشد كافي براي درختان مي

مطالعات انجام شده در ساير كشورها بهترين زمان دخالت 

 سالگي تشخيص 25 تا 20ها، در شرايط سني بين در توده

نياز ي يهام دخالت در چنين تودهالزا. )12(داده شده است 

به بررسي پايداري توده و ضريب قد كشيدگي يا نسبت 

D

H و تعيين ناحيه ثبات براي اجراي تنك كردن دارد كه 

 :شودبه آن پرداخته ميدر زير 

گيري دو عامل ارتفاع درخت اين ضريب نسبت اندازه

×100و قطر برابر سينه آن بر اساس فرمول 
d

h  بدست

در ارتفاعي ثابت با افزايش قطر برابر سينه درخت . آيدمي

صورت مخروطي درآمده و در نهايت سبب پايداري ه ب

ضريب . گردددرخت و توده مي
d

h را با 100 بيشتر از 

 را 45 را پايدار و كمتر از 80ناپايداري زياد و كمتر از 

 ).13(د ندانمختص نقاط باز مي
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 از دو عامل ارتفاع غالب و نسبت P.abiesبراي گونه 

d

hدنكنبندي زير را بيان مي ياد كرده و تقسيم: 

 > Hd > 20     60 < 15داراي ثبات    متر     
D

H
  

 < Hd> 30     60  < 20ناحيه مشروط   متر   
D

H
 > 100 

 < Hd          100 < 30ثبات      متر      ناحيه بي
D

H
   

 ).4(شود  ثابت ناميده ميآزموننام ه اين تست ب

 و نتايج حاصل از بررسي ارتفاع آزمون با توجه به اين 

غالب، نسبت 
D

H 3نمودار (، مناطق مطالعه شده (

 منطقه بين دو ناحيه داراي دوگردد كه هر مشخص مي

گونه  در اين مرحله هيچ. ثبات و ناحيه مشروط قرار دارند

توان با عمل تنك كند و ميخطري توده را تهديد نمي

 .كردن به افزايش كمي و كيفي توليد توده كمك كرد

  
 سال

 - - -پيسه سون ....    .... سياهكل

 

  در ارتباط با سن درختان در جنگلكاريهاي استان گيالن Picea abiesواير رويش ساليانه  د عرض-3 شكل 

 

 �
���

� 
�

��
m

m
.
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 گيري نتيجه

ارتفاع و در نتيجه حجم درختان , قطر, با گذشت زمان

اين افزايش حجم در زمانها و مكانهاي . يابدافزايش مي

نتايج حاصل از اندازه قطر، ارتفاع، . مختلف متفاوت است

 ارتفاعي متوسط رويش قطري ساليانه، متوسط رويش

ساليانه، سطح مقطع و مقايسه آن با رويشگاههاي مختلف 

حكايت از موفقيت اين گونه در ) 12جدول (

 .جنگلكاريهاي استان گيالن دارد

 

 

  در جنگلكاريهاي استان گيالن Picea abies مقايسه مشخصات كمي گونه -12جدول شماره 

 )40 و 32 و 21(با رويشگاههاي مختلف 

������� ��	 

��� � 

)��
 ��( 

����� �
��� 

)��� ��( 

 �� ���� ��


 �����)���� ��� ��( 

 ���� �
���

 !��")��#$�	�
 ��( 

 %&�' ���� �
���

)��� ��( 

� �' �$�  H�F	 

�9���J Q�	 
7< 1/5< 7/>4 11/4 17/4 

 H�F	 � �� �$�

�9���J Q�	 
7< 7/55 </6> </4 >1/4 

�9���J � �' �$� 7< >/5> </73 11/4 <?/4 

 :�R � �� �$�

�9���J 
7< 7/57 >/64 <?/4 >3/4 

� �� �$�  :�R

�9���J 
7< 5/54 ?/71 <5/4 >/4 

Clausoim 5? 6/1 76/76 6>/4 6</4 

Lolland 75 ? 46/7= >/4 6?/4 

�	�S� 7< 5/54 65/64 </4 >/4 

&�$E 6< 7/5> 5> </4 >/4 

8�.��� 7= 6/56 6= 17/4 <7/4 

���98�� 7= 5/5> </76 16/4 >3/4 

�' 7= 1/55 7> <3/4 >6/4 


/0��� 5= 1/? 6/56 14/4 </4 

 

هاي مكانيكي در دو منطقه پيسه سون  بررسي مقاومت

مختلف قرار   رويشگاهي و سياهكل كه تحت تاثير شرايط

داراي پيسه سون منطقه چوبهاي دارند نشان داده است كه 

 منطقه چوبهايري نسبت به هاي مكانيكي كمت مقاومت

 و بيشتر بودن رويش 12 با توجه به جدول .سياهكل است

 با  تر توليد دواير چوبي پهنقطري در منطقه پيسه سون كه

و با توجه به نقش چوب چوب بهاره بيشتر نموده اند 

بهاره در انتقال مواد غذايي و چوب پاييزه در مقاومت 

از انتظار نبوده مكانيكي  چوب اين كاهش مقاومت دور 

 در شرايط  Picea abiesكه گونه با توجه به اين . است

بومي خود رويشگاهي با ارتفاعات باال و شرايط آب و 

شت ا كتوان نتيجه گرفت هوايي سرد دارد بنابر اين مي

حجم  باعث توليد ،شرايط رويشگاهي مشابهگونه فوق در 

 .شودچوب بيشتر مي
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 منابع مورد استفاده

����� � ���	 .
 �� .���� � ���� .� ����� ���� . ������

��� � 	�!�" .��#��� $%� .�&'( . � )*�� ��!+

 ��, -���/)Picea abies (L.) Karst ( 2345� ��

 ���%" #-�	�� � )��6� 7����89 2:;< 8'�89 

=�+  >�� .�&'? . @�� 	� ��5"��� ���	�� 2������A�&&9 �/ 

�&'? 

&�B �$+��  .�&CC .2D$��� � ��$�����!*� E�� . ���	��

F��� G+�5� � E	���HI J�3�3:/ .=C=2:;<  

9�����  � ����� .�&8? . ��5HKL5M J��<�N�Picea 

abies . �-H� !H$5� O��P# .' 2:;<  

C���QM  E����$� .R ���� .��*!ST��� �5U�� .V ��!T!#��I .

B �W�+��K# .W�;< 2I���� .�&'' .*� XU�I!�%� E�Q�#6

��!*� @�%" E�Q*��YKL5M ZW�� ��, [T�!I . 2K��

#-�	�� )��6� . 2:;< �\ ���%"C9�C( 

8�B ���Y$���  .�&'] .K�%Y/ ��5HKL5M . ��� ��PM

��#!# F��� G+�5� � E	���HI >�K^ ��LH��� .'�2:;<  

'�E����  .� �R .������� ����	 .> �$%� .> �HT�� .GT�� .

�&'9. �� �-" 2$"�I M��� ��#!+ �	�� ��!+ 

�_�# ��$�� . �QKL5M ���	�� E�QI��� � E��YKL5M !$T�

��HI G/�!� � . 2:;<=& 

?�` �W�a�  .�&'9 . E��YKL5M ;�I � %I ��!+

)Picea abies (L.) Karst ( 7�Mb 2345� ��

���-�	�� .��*�� >�K^ ��LH��� �-"�� ��5"��I 2���

#!# E	���HI�� .�]8 2:;<  

(�> �W��^  .�&8= .2D$��� � ��$��� J�TA [�!QT E��

��!*� !%c� !�U � KL5M . E�Q*��%�+ � J�TA 2d���

 ����#�9'2:;<  

�]�> �e�$T  .�&'& . ��#	�� ��+ !�U ��#!+ �	�� ��!+

 � �QKL5M J�3�3:/ 2d��� J���H$�� ���$��!I ��$�� ��

G/�!���HI  ���%" ��]( �C92:;<  

���M!# E!:+ .> �E .K����	 .�&'8 . 2d*�3� � ��!+

 �� �� [S� 2H*� � ��-K# @�Q� ["�I [�3T�� ��P��

 ZW�� ��$��� ��Q+ � P�W�� ZNTPicea abies (L.) 

Karst �-L5� KL5M 2345� �� )7*!T (���-�	�� . 2K��

 ���%" �#-�	�� � )��6�&' 2:;< �8��8] 
12- Christopher, J. Earle (1999). Picea abies (Linnaeus) 

karten 1881 URL:  http://www.geocities.com/Rain 
Forest/Canopy/2285/pi/pic/abies.htm 3 pp. 

13- Rostami, Sh. T 1995. An examination of growth and 
pereformance of 1100 provenances of Norway 
spruse A Ph. D thesis submitted to the department 
of crope science horticulture and forestry faculty of 
agriculture of the national university of lreland - 
Dublin 322 pp. 

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 
Vol. 21 No.(1), 2006 

 

21

The Effect of Sit Condition on Some Mechanical Properties of Picea abies 
Wood in Two Regions 

 
Syahipour Z.1 and Golbabaei F. 2 

 
1- M.sc. of forests of Agriculture and Natural Resource Research Center of Gilan  Z_syahipor@yahoo.com 
2- Wood and Forest Products Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands   

 
Abstract 
 

  In this study, in order to achieve sufficient accuracy both quality and quantity factors in two forestry 
plantanation of Picea abies using 100% statistics were used. In order to investigate wood quality, fiber 
length, density and mechanical properties, 4 thick cross section trees were selected and cut in two area of  
Piseson at high 1450 m. altitude and Syahkal at 650 m. altitude. According to the results of measuring of 
diameter, height and average annual growth of the samples and comparison of different sites condition, it 
could be concluded that plantation of Picea abies is advantageous. Finally, the results show that in 
Piseson wood with low mechanical properties were produced. The average annual growth of wood in 
Piseson is 63 mm. where as in syahkal is 60 mm.  
 
Key words: Picea abies, mechanical properties, peseson, syahkal, average annual growth.   
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