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چکیده
هدف از این پژوهش ،تخمین تولید میوه در طبقههاي قطري مختلف تاج گونه زالزالک زرد ،در بخشی از
رویشگاه چهارطاق واقع در استان چهارمحال و بختیاري است 30.قطعهنمونه دایرهاي  15آري بهصورت
منظم تصادفی برداشت شد .درختان اندازهگیريشده در همه قطعات نمونه به شش طبقه مساوي از نظر قطر
متوسط تاج تقسیم و در هر طبقه محصول  10درخت اندازهگیري شد .عالوه بر این براي هر درخت
انتخابشده ویژگیهایی شامل ارتفاع کل درخت ،قطر برابرسینه ،قطر متوسط تاج و نسبت تاج (درصد
نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل درخت) نیز اندازهگیري شد .نتایج تحلیل تولید میوه در طبقات قطري تاج
نشان داد بین طبقههاي مختلف قطري تاج از نظر تولید میوه تفاوت معنیداري وجود دارد .نتایج حاصل از
مدلسازي برآورد میوه زالزالک با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که مدل خطی با متغیرهاي
قطر برابرسینه و ترکیب قطر متوسط تاج و نسبت تاج ،بهترین مدل از نظر معیارهاي انتخاب مدل است.
نتیجه اعتبارسنجی مدل نیز این نتیجه را تأیید کرد .نتایج تخمین این مدل نشان داد میانگین تولید میوه 150/7
کیلوگرم در هکتار است .براي این مقدار تولید در سطح  50هکتار مورد بررسی تولید  7535کیلوگرمی و
درآمد  301400000ریال را میتوان تخمین زد.
واژههای کلیدی :جنگلهاي زاگرس ،زالزالک زرد ،محصوالت غیرچوبی ،مدلسازي.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس03833333724 :

571

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،5شماره 4

مقدمه

درختان است که بهطور گسترده براي مصارف خوراکی،

منطقه رویشی زاگرس یکی از مهمترین مناطق رویشی

داروییـ بهداشتی و صنعتی استفاده میشود ( Burgner

پنجگانه ایران است .این جنگلها هدف تولید چوب

.)and Walter, 2007

صنعتی را برآورده نمیکنند ،اما از نظر حفاظت ،چشم-

گونه زالزالک از تیره  Rosaceaeاز گونههاي

انداز ،تنظیم چرخه آبوهوا و تنوع زیستی داراي

شاخص جنگلهاي زاگرس است که در مقیاس جهانی،

اهمیت زیادي هستند (Marvi- ،Eftekhari, 1998

در ایران ،سوریه ،فلسطین ،لبنان ،عراق ،آناتولی،

 )Mohajer, 2011با توجه به ارزش اقتصادي استفاده از

ترکمنستان پراکنش دارد ( .)Mozaffarian, 2004جنس

محصوالت غیرچوبی ،تدوین روشهاي درست

زالزالک زرد عالوه بر مصارف خوراکی بهصورت

بهرهبرداري از این منابع با مشارکت مردم که تولید و

تازهخوري ،مربا ،پاستیل و میوه خشک با توجه به

استمرار این فرآوردهها را تضمین میکند ،از نظر

محتواي قابلتوجه آنتیاکسیدان طبیعی خواص دارویی

اقتصادي و محیط زیستی (حفاظت و پایداري تولید)

شناختهشده بهویژه در تقویت سیستم قلبیـ عروقی و

Fuwape

عصبی و بهبود متابولیسم بدن دارد ( Zhang et al.,

 .)Onyekwelu, 1997سازمان خواربار و کشاورزي ملل

Bernatoniene et al., ،Chang et al., 2002 ،2001

متحد ،محصوالت غیرچوبی جنگل را شامل همه

Sedaqat et al., ،Bahari–Sahloul, 2009 ،2008

محصوالت با منشأ زیستی به غیر از چوب که از جنگل،

،Darabi et al., 2012 ،Liu et al., 2010 ،2009

اراضی جنگلی و درختان خارج از جنگل بهدست آیند،

 )Alirezalu et al., 2015با توجه به ارزش این گونه به

تعریف کرده است (.)FAO, 1995

نظر میرسد برآورد مقدار میوه تولیدي هر درخت و در

داراي

اهمیت

زیادي است

( and

در ناحیه رویشی زاگرس بیشتر درختان داراي

هکتار میتواند در تعیین دانش مربوط به ارزش

محصوالت فرعی قابلاستفاده براي دام یا انسان هستند

اقتصادي محصول این گونه و برنامهریزي صحیح براي

و از این نظر جنگلهاي زاگرس از موقعیت ممتازي در

مدیریت استفاده از این گونه در طرحهاي جنگلداري

بین نواحی رویشی ایران برخوردار است .ارزش این

مشارکتی کارساز باشد.

محصوالت گاهی بهاندازهاي است که تولید اصلی را

با توجه به پتانسیل خوب استفاده از میوه گونههاي

تحتتأثیر قرار داده و نقش تعیینکنندهاي در چرخه

جنگلی زاگرس مانند میوه انواع بادام ،زرشک،

اقتصاد خانوار جنگلنشین ایفا میکند ( Tabatabaie

داغداغان ،انجیر ،گالبی وحشی ،زالزالک و  ...بهجز چند

 .)and Ghasriani, 1992از اینرو ،شناسایی و

پژوهش محدود ،تاکنون پژوهشی در مورد مقدار

جزء

محصولدهی میوه این گونهها در جنگلهاي زاگرس

اولویتهاي پژوهشی قرارگرفته و جمعآوري اطالعات

انجام نشدهاست؛ از بررسیهاي انجامشده میتوان به

آماري الزم براي برآورد مقدار تولید محصوالت

گونه بنه در رویشگاه زاگرس و زغالاخته و فندق در

غیرچوبی بهمنظور سهولت امور مدیریتی الزم و

ارسباران اشاره کرد Hossein-Zadeh (1996) .مقدار

ضروري است .در واقع با این عمل میتوان قابلیت و

تولید و برداشت میوه بنه و جایگاه آن در تغذیه و کسب

مقدار قدرت تولید جنگل براي محصوالت فرعی را

درآمد ساکنان منطقه ،وضعیت بهرهبرداران و مبادله-

تعیین کرد .یکی از محصوالت غیرچوبی جنگل ،میوه

کنندگان بنه و مقدار روغن قابلاستخراج آن را در ایالم

اندازهگیري

کمی

محصوالت

غیرچوبی
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بررسی کرد .ایشان مقدار تولید ساالنه میوه را از طریق

میوه زالزالک ،این پژوهش با هدف مدلسازي برآورد

آماربرداري تعیین و به این نتیجه رسید که هر هکتار

مقدار تولید میوه گونه زالزالک زرد با استفاده از

بهطور متوسط  50کیلوگرم میوه تولید میکند.

مشخصههاي مختلف رویشی آن بهعنوان یکی از

 Jahanbaziو همکاران ( )2006نیز اهمیت گونه بنه را

گونههاي درختی شاخص ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق

در زمینه تولید بذر و اثر اقتصادي آن بر زندگی

در استان چهارمحال و بختیاري انجام شد.

جنگلنشینان در استان چهارمحال و بختیاري بررسی

مواد و روشها

کردند .آنها پس از بررسی مشخصات و ایجاد رابطه بین

منطقه مورد بررسی

مشخصات کمی و کیفی درخت و مقدار محصول ،به

رویشگاه مورد بررسی قسمتی از ذخیرهگاه جنگلی

این نتیجه رسیدند که پایههاي با قطر برابرسینه  20و 25

چهارطاق واقع در  100کیلومتري جنوبشرقی شهرکرد

سانتیمتر بیشترین میزان تولید بذر را داشته ،این

و  40کیلومتري شهرستان اردل و در مجاورت روستاي

درحالی است که اغلب بنههاي استان قطري حدود 15

چهارطاق قرار دارد .مساحت این ذخیرهگاه  400هکتار

تا  25سانتیمتر دارند و بهرهبرداري از پایههایی با قطر

است که از سال  1362قرق کامل شده است .این

بیش از  20سانتیمتر میتواند منبع درآمد خوبی براي

رویشگاه بین عرضهاي جغرافیایی شمالی  31درجه و

روستاییان باشد Ghanbari .و همکاران ( )2011میزان

 49دقیقه و  21ثانیه تا  31درجه و  49دقیقه و  55ثانیه

تولید میوه درختان زغالاخته و فندق را در جنگلهاي

و طولهاي جغرافیایی شرقی  50درجه و  51دقیقه و

ارسباران بررسی کردند .در این پژوهش رابطه بین

 14ثانیه تا  50درجه و  51دقیقه و  26ثانیه قرار دارد.

مشخصههاي میوه این درختان با متغیرهاي قطر تاج،

جهت رویشگاه جنوبشرقی و شیب عمومی منطقه 27

ارتفاع تاج و تعداد جست بررسی شد .در آخر مقدار

درصد است .ارتفاع از سطح دریا در این رویشگاه از

تولید میوه زغالاخته  914و فندق  395کیلوگرم در

 2100متر از کنار رودخانه سبزکوه تا  3100متر در

هکتار برآورد شد .در پژوهشی دیگر Alijanpour

ارتفاعات کوه کالر متغیر است .میانگین بارندگی سالیانه

) (2016در خصوص تعیین اندازه میوه تولیدي

منطقه معادل  530میلیمتر ،کمینه درجه حرارت مطلق

زغالاخته و ارزیابی ارتباط آن با مشخصههاي رویشی

 -19/5درجه سانتیگراد و بیشینه درجهحرارت مطلق

زغالاخته شامل ارتفاع کل ،قطر تاج ،قطر برابرسینه ،قطر

 35درجه سانتیگراد است .بر اساس روش دومارتن

یقه پایههاي اصلی و تعداد جست در سه سال متوالی،

منطقه مورد بررسی جزو اقلیم نیمهمرطوب بهحساب

به این نتیجه رسید که تولید در سالهاي مختلف متغیر

میآید ( .)Jahanbazi et al., 2006تیپ جنگلی این

و در سه سال مورد اندازهگیري مقدار 318/69 ،446/97

اکوسیستم؛ "ارس ـ بلوط ـ زبانگنجشک" و گونههاي

و  253/37گرم به ازاي هر پایه محاسبه شدKeyvan- .

مهم همراه آن؛ محلب ( ،)Cerasus mahalebکیکم

 Behjuو همکاران ( )2017با استفاده از مشخصههاي

( ،)Acer monspessulanumزالزالک ( Crataegus

قطر بزرگ و کوچک تاج و قطر برابرسینه و تکمیل

 )aroniaو پالخور ()Lonicera nummularifolia

پرسشنامه مقدار تولید ازگیل را به ازاي هر پایه 13/6

هستند .با وجود گونههاي سوزنیبرگ و پهنبرگ در

کیلوگرم و مصرف آن را بین  200-35کیلوگرم برآورد

کنار هم ،این اکوسیستم بینظیر و مختص استان

کردند .با توجه به نبود دانش در خصوص توان تولید
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چهارمحال و بختیاري و بهتبع آن زاگرس مرکزي به
شمارمیرود.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی
Figure 1. Geographical location of the study area

روش پژوهش

 115متر و محل تقاطع اضالع شبکه بهعنوان مرکز

با توجه به هدف پژوهش و اینکه پیداکردن تودهاي

قطعهنمونه درنظر گرفته شد (شکل  .)2تراکم تعداد پایه

همگن (با توزیع تقریب ًا یکنواخت از این گونه) عموم ًا

در هکتار از طریق شمارش پایههایی از گونه موردنظر

کار سادهاي نیست ،پس از جنگلگردشی و بررسی

که در محدوده قطعهنمونه قرار گرفتند و بر اساس رابطه

اجمالی وضعیت پراکنش گونه موردنظر در منطقه مورد

 1تعیین شد.

بررسی ،تنها یک توده بهنسبت همگن به مساحت 50

رابطۀ ()1

𝑖𝑥 ∑𝑛𝑖=1
× 6.66
𝑛

=𝑥

هکتار براي نمونهبرداري انتخاب و حدود آن با استفاده

که در آن  xنشاندهنده تعداد پایه زالزالک در

از دستگاه  GPSدستی روي نقشه پیاده شد .با توجه به

هکتار n ،تعداد قطعات نمونه و  xiتعداد پایه زالزالک

اینکه روش قطعهنمونه دایرهاي براي برآورد مشخصه-

در قطعهنمونه ( )iاست .در محل هر قطعهنمونه ارتفاع

هاي مختلف درختان در منطقه جنگلی زاگرس مناسب

کل درخت به متر ،قطر بزرگ و کوچک تاج به

گزارش شده است ( )Heidari et al., 2009و همچنین

سانتیمتر ،قطر برابرسینه به سانتیمتر و نسبت تاج

بهدلیل اینکه پراکنش زالزالک عمدتاً کپهاي است براي

( )Crown ratioبراي تمام درختان زالزالک اندازهگیري

جلوگیري از ایجاد اریبی در برآورد ،از روش قطعهنمونه

شد .نسبت تاج از تقسیم ارتفاع تاج به ارتفاع کل درخت

استفاده شد .در این پژوهش  30قطعهنمونه دایرهاي با

بهدست میآید .قطر متوسط تاج حاصل میانگین قطر

مساحت  15آر با استفاده از روش آماربرداري منظم

بزرگ و کوچک تاج است .در گام بعد کل درختان

تصادفی برداشت شد .ابعاد شبکه با توجه به وضعیت

اندازهگیريشده در همه قطعات نمونه بر اساس دامنه

پراکنش پایههاي زالزالک در سطح توده و همچنین

کمینه و بیشینه قطر متوسط تاج ،به شش طبقه قطري

وضعیت توپوگرافی منطقه بهصورت تجربی  140در

متوسط تاج شامل طبقههاي کمتر از ،2/5-1/5 ،1/5
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 5/5-4/5 ،4/5-3/5 ،3/5-2/5و بیشتر از  5/5متر تقسیم

حل مشکل از روش ارزیابی متقاطع (Cross-

شدند .سپس در هر طبقه  10پایه زالزالک بهصورت

 )validationاستفاده میشود .روش کار به این صورت

تصادفی انتخاب و وزن میوههاي آن با استفاده از ترازوي

بود که کل دادههاي موجود به پنج مجموعه با ترکیب

دیجیتال تا دقت یکهزارم گرم توزین شد .با توجه به

 70درصد از دادههاي اصلی و  30درصد از دادههایی

بررسی گرافیکی متغیرهاي مدل با وزن میوه که همه از

که در برازش استفاده نشدند ،بهصورت تصادفی تفکیک

رابطه خطی تبعیت میکردند ،در این پژوهش از مدل

شدند .سپس هر یک از این مجموعه دادهها با مدل

خطی استفاده شد .براي مقایسه بین طبقههاي قطري تاج

انتخاب شده برازش داده شد .نتایج با میانگینگیري

از تحلیل واریانس یکطرفه و مقایسه میانگینها از

معیارهاي اریبی و خطاي استاندارد باقیماندهها و

آزمون توکی در سطح احتمال  95درصد استفاده شد.

ضریب تبیین تحت عنوان کارایی مدل تفسیر شد (رابطه

براي انتخاب بهترین مدل از نظر ترکیب با متغیرهاي

 2و .)3

قطر برابرسینه ،ارتفاع کل درخت ،قطر متوسط تاج و

رابطۀ ()2

نسبت تاج و اثر متقابل آنها از مدل تجزیه واریانس
یکطرفه

استفاده

شد.

در

تحلیل

) ^ 𝑦 ∑(𝑦𝑖 −
𝑝𝑛−
^

رگرسیون

رابطۀ ()3

) 𝑦 −

𝑛

∑√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
𝑖=0

𝑖𝑦(∑𝑛𝑖=1
𝑛

= 𝑠𝑎𝑖𝐵

پیشفرضهاي همگنی واریانسها و نرمال بودن باقی-

که در این روابط  yiمقدار برآوردي و  yمقدار

ماندهها و همخطی چندگانه بررسی شد .در انتخاب مدل

پیشبینی n ،تعداد نمونهها و  pتعداد شاخصهاي مدل

نهایی معیارهاي انتخاب مدل شامل ضریب تبیین،

است.

مجذور مربع میانگین خطا و اریبی در نظر گرفته شد.

نتایج

عالوه بر  60درخت اندازهگیريشده 10 ،درخت به-

نتایج حاصل از مشخصههاي اندازهگیريشده براي

صورت تصادفی در توده مورد بررسی انتخاب و

درختان انتخاب شده در مدلسازي در جدول  1آمده

مشخصههاي مذکور براي آنها نیز اندازهگیري شد .در

است.

مواقعی که تعداد دادههاي اعتبارسنجی کم است براي

جدول  -1مشخصههاي آماري درختان زالزالک اندازهگیريشده در هر قطعهنمونه

آماره
Statistics

کمینه

Table 1. Statistical characteristics of hawthorn trees measured in each plot
نسبت تاج
ارتفاع کل درخت
قطر متوسط تاج
قطر برابرسینه (سانتی-
وزن میوه (کیلوگرم)
درصد
(متر)
(سانتیمتر)
متر)
Mean diameter of
)crown (cm

)DBH (cm

Total
)Height(m

Crown ratio
)(%

1.2

6.2

1.9

0.46

)Fruit weight (kg

16

Minimum

بیشینه

7

3.7

35.1

0.88

73

Maximum

میانگین

3.6

2.7

20.5

0.70

42.9

Mean

انحراف معیار
Standard
deviation

1.08

0.42

6.08

575

0.08

14.14
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طبقههاي مختلف تاج از نظر تولید میوه تفاوت معنی-

نتایج حاصل از تجزیه واریانس یکطرفه بین 6

داري وجود دارد (جدول .)2

کالس قطري تاج نشان داد که بهاحتمال  95درصد بین

جدول  -2تجزیه واریانس طبقههاي مختلف قطري تاج براي برآورد وزن میوه گونه زالزالک
Table 2. Analysis of variance of different crown diameters for estimating fruit weight of hawthorn
species
میانگین مربعات
مجموع مربعات
درجه آزادي
منبع تغییرات
F

Source of variation

Degrees of freedom

Sum of squares

Mean of squares

طبقات قطري تاج

5

10646.7

2129.3

99.36

Diagonal crowns

خطا

54

1157.2

Pr > F

0.0001

21.4

Error

کل

11803.9

Total
معنیدار در سطح احتمال  95درصد

)Significant at 95% probability level. (P< 0.05

نتایج آزمون توکی مقایسه میانگین طبقات مختلف

 3/5-2/5متري اختالف معنیداري مشاهده نشد و بین

قطري تاج در شکل  3نشان داده شده است .نتایج این

طبقات  4/5-3/5با طبقه  3/5-2/5اختالف معنیداري

مقایسه نشان داد که بین طبقات تاجی کمتر از  1/5متر

نیست .بیشترین مقدار تولید میوه بین طبقات 4/5-5/5

که کمترین مقدار تولید میوه را داشت با بقیه طبقات

و بیشتر از  5/5بود که بین دو طبقه اختالف معنیداري

اختالف معنیداري وجود دارد .بین طبقات  2/5-1/5و

مشاهده نشد (شکل .)2

شکل  -2مقایسه میانگین وزن میوه در طبقات مختلف قطري تاج
Figure 3. Comparison of mean weight of fruit in different crown classes
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مدل از نظر معیارهاي انتخاب مدل از بین  15حالت

نتایج حاصل از انتخاب بهترین مدل براي برآورد

ممکن در ترکیب متغیرها انتخاب شد (جدول .)4

وزن میوه تکدرخت زالزالک نشان داد که از بین  4متغیر
قطر برابرسینه ،ارتفاع کل ،قطر متوسط تاج و نسبت تاج

در جدول  3با توجه به مقدار  Sig.که کمتر از

و اثر متقابل آنها مدلی با دو متغیر قطر برابرسینه و

 0/0001است ،با اطمینان  95درصد رابطه رگرسیونی

ترکیب قطر متوسط تاج و نسبت تاج بهعنوان بهترین

بهدستآمده معنیداراست.

جدول  -3نتایج تحلیل واریانس یکطرفه مدل انتخابشده براي برآورد میوه
Table 3. Results of one-way ANOVA of the selected model for fruit estimation
میانگین مربعات
مجموع مربعات
درجه آزادي
منبع تغییرات
F
Source of variation

Degrees of freedom

رگرسیون

Sum of squares

Pr>F

Mean of squares

Regression

2

10427.6

5213.8

خطا

57

1376.3

24.4

215.9

*0.0001

Error

کل

11803.9

59

Total
*معنیداري رگرسیون در سطح احتمال  95درصد.

*Significant at 95% probability level.

جدول  -4شکل رابطه ،ضریب تبیین و خطاي برآورد رابطه انتخابشده براي برآورد وزن میوه گونه زالزالک
Table 4. Equation form, coefficient of determination, and root mean square error for selected equation
to estimat the weight of hawthorn fruits
R2
Bias
RMSE
شماره رابطه
رابطه
تبیین
ضریب
اریبی
برآورد
خطاي
Equation number
Equation
4
0.88
0.005
4.9
)𝑅𝐶 ∗ 𝐷𝑆( ∗ 𝑐 𝑊 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝐷 +
در این رابطه  Wنشاندهنده وزن میوه (گرم)؛  :SDقطر متوسط تاج (متر) :CR ،نسبت تاج :D ،قطر برابرسینه (سانتیمتر) و  a,b,cضرایب مدل است.
In this equation, W: fruit weight (g); SD: mean diameter of the crown (m2); CR: crown ratio, D: diameter at breast height (cm),
and a, b, c model coefficients.

ارزیابی مدل به نتایج برازش نزدیک است .بنابراین می-

نتایج آزمون معنیداري ضرایب در سطح احتمال

توان صحت و دقت مدل انتخاب شده را تأیید کرد.

 95درصد به همراه ضرایب مدل در جدول  6آمده است.
نتایج اعتبارسنجی مدل نشان داد میانگین معیارهاي

جدول  -5شاخصهاي مدل انتخابشده براي برآورد وزن میوه زالزالک
Table 5. Parameters of the selected model for estimating the weight of the hawthorn fruit
انحراف معیار
برآورد شاخص
متغیر
t

Variable

Parameter Estimator

عرض از مبدأ

14.39

|Pr > |t

Standard deviation
2.04

7.02

<0.0001

Intercept

قطر برابرسینه

0.9

نسبت تاج * قطر متوسط تاج

3.72

0.27

3.31

0.002

DBH
Crown ratio * Average crown diameter
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1.54

2.41

0.019

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،5شماره 4

جدول  -6نتایج میانگین معیارهاي اعتبارسنجی مدل به روش ارزیابی متقاطع
Table 6. Average results of validation criteria of the model by cross-validation method
R2
Bias
RMSE
رابطه
ضریب تبیین
اریبی
خطاي برآورد
Equation
0.042

5.33

3

0.78

برآورد مقدار تولید میوه در رویشگاه

هکتاري مورد بررسی  7535کیلوگرم تخمین زده می-

براي برآورد مقدار تولید در هکتار میوه زالزالک براي

شود .اطالعاتی که از روستاي چهارطاق از طریق

هر طبقه قطري متوسط تاج تعداد در هکتار و نسبت تاج

مطلعین محلی که با بازار خریدوفروش این میوه در

در قطر متوسط تاج محاسبه شد .براي هر طبقه متوسط

ارتباط هستند ،بهدستآمده است نشان داد که در حال

تاجی مقدار تولید میوه با استفاده از رابطه  3محاسبه و

حاضر (سال  )1397میوه این درخت به ارزش هر کیلو

در نهایت میانگین تولید در هکتار براي  6طبقه تاجی

 40000ریال خریدوفروش میشود .با توجه به این

بهعنوان میانگین تولید میوه در هکتار در نظر گرفته شد.

قیمت ،ارزش اقتصادي حاصل از فروش کل موجودي

طبق جدول  7میانگین تولید در هکتار  150/7کیلوگرم

میوه زالزالک برآوردشده در محدوده مورد بررسی در

در هکتار تخمین زده شدهاست ،که براي سطح 50

ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاري
 301400000ریال برآورد میشود.

جدول  -7برآورد مقدار کل تولید میوه گونه زالزالک
Table 7. Estimated total production of Hawthorn Fruit
طبقه قطري

متوسط قطر

متوسط (نسبت تاج

میانگین تولید هر

تراکم (تعداد پایه

میانگین تولید در

Medium
crown
diameter
class

برابرسینه

*قطر متوسط تاج)

درخت (گرم)

در هکتار)

هکتار

Average
diameter at
breast height

Medium (crown
ratio * medium
)crown diameter

Averege
production per
)tree (gr

Density
(individual per
)hectar

Average
production per
hectar

1
2
3
4
5
6

5.5
7.80
12.40
15.60
18.70
20.30

0.41
1.22
1.55
1.91
2.12
2.56

20.8
25.9
31.3
35.5
39.1
42.1

4.82
13.26
4.32
4.52
2.82
1.3

100.25
343.4
135.2
160.4
110.26
54.73

میانگین کل

13.38

1.62

32.4

31.04

150.7

متوسط تاج

Total mean

بحث

چهارطاق با تنوع قابلتوجه گونههاي چوبی و علفی

اگر در حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها ،ارزش

بهعنوان یک بانک ژن در سطح استان و زاگرس مرکزي

اقتصادي فرآوردههاي غیرچوبی جنگل مدنظر قرار گیرد

مطرح است ()Askari et al., 2013؛ اما صرف تأکید بر

و این ارزش براي افراد محلی و جنگلنشین بهخوبی

ارزش حفاظتی و خدمات بومشناختی این ذخیرهگاه

ملموس شود ،احتمال موفقیت در طرحهاي حفاظت،

بدون درنظر گرفتن ارزش اقتصادي حاصل از

احیاء و بهرهبرداري بیشتر خواهد بود .ذخیرهگاه جنگلی
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فرآوردههاي آنها براي جوامع بومی ،درصد موفقیت

وجود رابطه بین آنها و مقدار میوه متصور بود،

برنامههاي حفاظتی را کاهش خواهد داد.

آماربرداري شدند.

در این پژوهش گونه زالزالک زرد که داراي

در آخر مدل نهایی انتخابشده توانست با توان

فرآورده غیرچوبی (میوه) است و ارزش اقتصادي و

خوبی مقدار میوه تولیدشده براي یک درخت را برآورد

بازار مشخصی دارد ،موردتوجه قرار گرفت .در بررسی

کند .اندازهگیري دو مشخصه نسبت تاج و قطر متوسط

تولید محصول در طبقات تاجی مختلف مشخص شد

تاج با توجه به این که گونه زالزالک رشد ارتفاعی و

که در بین طبقات با قطر متوسط تاج کمتر اختالف

تاجی زیادي ندارد ،میتواند بهراحتی انجام گیرد .البته

معنیدار با طبقات تاجی بیشتر وجود دارد بهطوريکه

باید خاطر نشان کرد که بخشی از مقدار میوه تولیدي

بین طبقه کمتر از  1/5با  1/5تا  2/5با بقیه طبقات

بیش از آنکه تحت تأثیر مشخصههاي درخت باشد،

اختالف معنیداري وجود دارد ،ولی بین طبقات -4/5

تحت تأثیر عوامل ناشناخته محیطی (عوامل اقلیمی،

 5/5و بیشتر از  5/5اختالف معنیداري مشاهده نشد،

خاکی ،توپوگرافی ،آفات و امراض) یا عوامل انسانی

دلیل این امر را به مراحل رشدي مختلف این گونه می-

(برداشت بیشتر میوهها قبل از اندازهگیري توسط افراد

توان نسبت داد ،با این تفسیر که درختانی که اندازه

بومی) است .از اینرو اگرچه با توجه به نتایج ،استفاده

متوسط تاج کمتري دارند یعنی درختان با قطر برابرسینه

از این مدل در شرایط محلی قابل توصیه است اما در

کمتر بهدلیل اینکه از نظر سنی در مراحل رشدي پایین-

هر حالت براي استفاده از این مدل در دیگر شرایط نیاز

تري قرار دارند بهتبع آن تولید میوه در آنها کمتر است.

به بررسی جامعتري است Ghanbari .و همکاران

در طبقات  5/5و بیشتر از آن بیشترین اندازه تاج و

( )2010در پژوهش خود در زمینه برآورد میزان تولید

بیشترین مقدار تولید میوه مشاهده شده است .با توجه

میوه زغالاخته ضریب تبیین  0/34و براي فندق 0/24

به اینکه اطالعات دقیقی در خصوص رشد سنی این

بهدست آوردند و ضریب تبیین کمتر فندق را به عوامل

گونه در دسترس نیست نمیتوان بهروشنی بر اساس

ناشناخته محیطی نسبت دادند .ازآنجاییکه استفاده بهینه

بازه قطري برداشتشده در خصوص وضعیت و سال

از تولید میوه این گونه نیازمند شناخت وضعیت تواتر

اوج بذردهی این گونه سخن گفت .از نتایج حاصله می-

بذردهی زالزالک است ،بهنظر میرسد با توجه به تجربه

توان چنین برداشت کرد که روند تولید میوه در این گونه

افراد محلی ،سال مورد آماربرداري سالی بوده که

با افزایش طبقه تاجی افزایش یافته ولی در طبقه  4/5و

بذردهی این درخت بهنسبت خوب بوده است.

بیشتر تفاوت معنیداري مشاهده نشد .با توجه به اینکه

مقدار برآورد تولید بذر در طبقههاي تاجی مختلف

پژوهش مشابهی درباره این گونه گزارش نشده است

از مقدار  20/8تا  42/1کیلوگرم براي هر درخت متغیر

نمیتوان مقایسهاي انجام داد .اگرچه تعداد مشخصههاي

است که مقدار متوسط آن  150/7کیلوگرم براي یک

استفاده شده براي برازش مدل در توان مدل مؤثر است

هکتار برآورد شدهاست .بدیهی است که عواملی

( )Ghanbari et al., 2011اما همواره هدف از مدل-

همچون تعداد در هکتار درختان زالزالک تأثیر مستقیمی

سازي انتخاب بهترین مدل با کمترین تعداد متغیر و

بر مقدار تولید در هکتار میوه دارد .نتایج این بررسی

کمترین مقدار خطا است .از اینرو در این پژوهش

براي میانگین تراکم  31/04اصله در هکتار تعیین شد.

مشخصههاي مورفولوژیکی درخت زالزالک که احتمال
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بهرهبرداري از این محصول با توجه به حساسیت و

و

بومشناختی

ویژگیهاي

دقیق

شناخت

ارزش باالي اکولوژیکی این رویشگاه و نیاز همزمان

فنولوژیکی این گونه میتواند در برنامهریزي براي

حیاتوحش به این محصوالت با برنامهاي ویژه زیر نظر

 در این بررسی.برداشت محصول این گونه مفید باشد

اداره کل منابع طبیعی استان و با تنظیم برداشت زمانی و

بهدلیل کمبود دادههاي اعتبارسنجی از روش

مکانی همراه باشد؛ تا عالوه بر عدم آسیب به گونه

 این روش در انتخاب.اعتبارسنجی ضربدري استفاده شد

موردبهرهبرداري و دیگر منابع زیستی با ارزش همراه آن

مدل مناسب در مواقعی که دادههاي اعتبارسنجی کم

تدبیري براي توسعه و احیاء رویشگاههاي طبیعی این

-هستند کارایی خوبی دارد و میتواند مشکل کمبود داده

- ضروري است برنامه، در کنار این امر.گونه انجام شود

 استفاده از میوه گونه زالزالک میتواند.ها را حل کند

ریزي الزم براي ایجاد بازارهاي محلی و همچنین در

بهعنوان یک جایگزین مناسب براي افزایش سطح

خصوص بازاریابی آن فراتر از بازارهاي محلی یا توسعه

درآمدي خانوارهاي جنگلنشین و بهبود وضعیت

صنایع فرآوري همراه با آموزش و ترویج بهرهبرداري از

 این بررسی تالشی در.معیشتی آنها محسوب شود

.این محصول فرعی نیز انجام شود

راستاي ارائه مدلی براي برآورد محصول تکدرخت و
 با این حال ضروري است.تراکم در هکتار زالزالک بود
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Abstract
The main purpose of this study was to model fruit production in different crowns’ diameter classes of
hawthorn trees in a part of Chahar-Tagh forest located Chaharmahal and Bakhtiari province. 30 circular
plots, each with 1500 m2, were conducted using systematic random network. The trees were divided into
6 diameter classes of the crown and in each diameter class, fruits of 10 trees were measured. In addition,
for each selected tree, total height, diameter at breasts height (dbh), diameter of crown and crown ratio
were also measured. The results showed that there is a significant difference between crown diameters
in terms of fruit production. The results of modeling estimation of hawthorn fruit using one-way
ANOVA showed that linear model with variables of dbh and the combination of average diameter of
crown and crown ratio are the best variables in terms of model selection criteria. The result of model
validation also confirmed this result. The results of the model showed that the average fruit production
was 150.7 kg/ha. Totally, for 50 hectares of forest reserve, a production of 7535 kg fruit estimated which
provide an income of 301400000 Rials for local communities.
Keywords: Crataegus aronia L., Modeling, Non-timber forest products, Zagros forests.
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