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 چکیده

هدای جنگلدی ودروری اسدت. اید  های طبیعی قبل از هرگونه اقدام مددیریتی در تدودهشناخت توده

ارسدباران  ۀشدهای جنگلی منطقه حفاظتهای کمی و کیفی تودهویژگیپژوهش، با هدف بررسی برخی از 

، در امتدداد مترمربعی 999ای شکل دایره ۀدر طبقات مختلف شیب انجام شد. برای ای  منظور، قطعات نمون

متدر  حدد  1221متدر  تدا بدایتری  ) 1199تری  )متر از یکدیگر، از پایی  199سه پروفیل طولی به فاصله 

مختصدات  و ایدارتفاع از سدط  در ب،یشی )وگرافیزیف طیشرا، نمونهقطعهنگل پیاده شد. در هر گسترش ج

 1/2تمامی درختان )حد شدمارش  برابرسینهقطر های گیاهی چوبی شناسایی و یی  تعیی  شد. گونهایجغراف

هدا، پایه أ، مبدنمونهقطعهو قطورتری  درخت در  نمونهقطعهتری  درخت به مرکز متر ، ارتفاع نزدیکسانتی

چندی ، گیری یا تعیی  شدند. همووعیت تنه نسبت به سط  افق اندازه ،ووعیت سالمت درختان، تعداد تنه

های هدر گونده در دو پیاده و فراوانی زادآوری مترمربعی 199 نمونهقطعهدر مرکز قطعات نمونه اصلی، یک 

تدر متر  و کوتداهسانتی 1/1-1/2و  1/2-1/1، 9-1/2) رابرسینهبدر سه کالسه قطر متر  39/1 بلندتر ازطبقه 

متر  بررسدی شدد. نتدایی اید  بررسدی سانتی 19-139و  19-19، 9-19سه طبقه ارتفاعی )متر در  39/1از 

 3/03های مورد بررسی بیشدتری  درصدد آمیختگدی )که ممرز، بلوط سفید، اوری و کرب در تودهنشان داد 

هدا و ، تعدداد در هکتدار زادآوریبرابرسدینه، میانگی  سدط  مقطدع برابرسینهمیانگی  قطر  درصد  را دارند.

 .درصد از بیشتری  مقدار برخوردار بودند 33-19شیب  ۀها در طبقزادی زادآوریدرصد فراوانی دانه
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 مقدمه

هدای جنگلدی ترکیب، سیمای ظاهری و سداختار تدوده

ثیر عوامل محیطی زندده )گیاهدان، جدانوران و أتحت ت

زندده )ندور، دمدا، خداب، آب و هدوا و  انسان  و غیدر

-عوامل توپوگرافی  در طول زمان دستخوش تغییر مدی

 . شددیب یکددی از Marvie Mohajer, 2007شددوند )

رویش درختان جنگلی  محدودکنندۀو  تأثیرگذارعوامل 

 بددا  .Momeni Moghaddam et al., 2012اسددت )

افزایش شیب، شرایط استقرار گیاهان بدا کداهش عمدق 

چنی  دشواری اسدتقرار خاب، کمبود مواد غذایی و هم

 . شدیب Goodarzi et al., 2012شدود )بذر مشکل می

ت و جامعه جنگلدی دخالدت دارد در استقرار نوع درخ

پسدند و هدای سدایهکه با افزایش شدیب گوندهنحویبه

-هایی که احتیاج به خاب عمیق ندارند ظداهر مدیگونه

  .Marvie Mohajer, 2007شوند )

هیرکدانی،  أبخش مهمدی از فلدور ارسدباران منشد

تدورانی دارد. چندی   -زاگرسی، قفقازی و حتی ایراندی

ای را بده کی باییی، جایگداه ویدژهای و ژنتیتنوع گونه

 Alijanpourای  اکوسیستم مهم کشور بخشیده است )

et al., 2011 . مهدم منطقده  یهااز درختان و درختچه

 Quercus macrantheraاوری ) تدوانیارسدباران مد

Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen( بلدوط سدفید ، Q. 

petraea (Matt.) Liebl. ممرز ، (Carpinus betulus 

L. کدرب ، (Acer campestre L.  ، وحشدی گدیال 

(Cerasus avium (L.) Moench ، ملددی (Ulmus 

glabra Huds. ون ، (Fraxinus excelsior L.  ،

 ، سددرخدار .Celtis caucasica Willd) داغددداغان

(Taxus baccata L.  ار ، (Juniperus excelsa 

M.Bieb. بنه ، (Pistacia atlantica Desf. ، تلدواهیس 

(Paliurus spina-christi Mill. بادامچدددددده ، 

(Amygdalus scoparia Spach انددار ، (Punica 

granatum L. ، محلددب (Cerasus mahaleb (L.) 

Mill. ت )قا، قرهRibes biebersteinii Berland. Ex 

DC.  و زرشک (Berberis vulgaris L.   .را ندام بدرد

 ، اردوج .Cornus mas L) اختددهزغددال یهدداگوندده

(Juniperus foetidissima Willd. پدددر، درخدددت 

(Cotynus coggygria Scop.( و چتنده  Juniperus 

oblanga M.Bieb.  رویشگاه جنگلی در  در ایران تنها

 ,.Ghanbari Sharafeh et al) نددیرویمد رانارسدبا

مانندد سدرخدار، اردوج،  ییهداگونده متأسفانه . 2010

 رهیپر، اسد   Sorbus torminalis (L.) Crantz) بارانک

(Spirae sp. ، کدولهفدت د،یسدفبلدوط (Viburnum 

lantana L.   در معددرخ خطددر  وحشددی گددیال و

 ,.Ghanbari Sharafeh et alاندد )انقراخ قرار گرفتده

تدوان یمنطقده مد یجنگل یهاپیت  یتر . از مهم2010

 ممدددرز  Quercus peteraea) بلدددوط یهددداپیدددت

(Carpinus betulus  ممرز -سفید و بلوط (Quercus 

peteraea-Carpinus betulus  را ندددددام بدددددرد 

(Alijanpour et al., 2005; Amirghasemi et al., 

2001.  

گداه مهدم ژنتیکدی منظور حفاظت از ای  ذخیرهبه

کشور، در حدود نیمی از رویشگاه ارسباران به وسعت 

 عنوانبددهابتدددا  1319هکتددار در سددال  22999حدددود 

-حفاظدت ۀمنطقد عنوانبهشکار ممنوع و س س  ۀمنطق

 . Alijanpour et al., 2005گرفتده شدد ) نظر درشده 

گیدری مفهدوم شدکل پدی در 1311ای  منطقه در سدال 

کره جهان همراه بدا هشدت های زیستگاهشبکه ذخیره

منطقه دیگر کشور از سدوی سدازمان جهدانی یونسدکو 

-تیدفعال ایران ثبت شدد. ۀکرگاه زیستذخیره عنوانبه

 یمایدر چنددد قددرن گذشددته، سدد یانسددان دیشددد یهددا

-هبد ارسدباران را هایجنگلو ساختار  بیترک ،یظاهر

جنگدل در گذشدته  کسرهیداده است. قطع  رییشدت تغ

 یهدداقطددع زید  و نیریددگزغددال یهدا)در قالدب طددر 

چوب سدوخت  هیبا هدف ته ،یدرختان جنگل رمجازیغ
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-جنگل  یموجب شده که ا ،ییمصارف روستا گریو د

 Alijanpour et) نددیدرآ زاد شاخهصورت به شتریها ب

al., 2009; Amirghasemi et al., 2001 ی. همچند،  

  یدا یخاب، زادآور یاز حد دام و فشردگ شیب یچرا

  یدمواجده کدرده اسدت. ا یجدد دیها را با تهدجنگل

جوان در  یهاعوامل سبب شده که امروزه ساختار توده

بدا  زاد شداخهدانه و طور عمده بهارسباران،  یهاجنگل

.  Alijanpour et al., 2009) باشدد زاد شداخه یفراوان

، هداگروه جسدت ادیدتدراکم ز دلیدل بده  ،یر اب افزون

تجمدع بدرف بدر  زیدو ن هاهیپا  یب دیشد یرقابت نور

از درختان کدی  یقابل توجهدرصد تاج درختان،  یرو

-شده تنه  یدگیچی)پ افیال چشیدچار پ ایو  دهیو خم

در اثر قطع و تخریب   .Alijanpour et al., 2011) اند

 هدای وسدیعی از منداطقهای اولیه، بخششدید جنگل

 شدده کدهپوشدیده  تلدوسیاهدرختچه از  منطقه بندپایی 

-بدهکنندد. را طدی مدی  آیی پی) مراحل ابتدایی توالی

  در های اصلی منطقه )مانند بلوط سدفیدگونه کهطوری

 گوندۀخدوبی نقدش بدهکده  تلدوهای سیاهدرختچه بی 

 Personalاند )کند، روییدهمیپیشگام و پرستار را بازی 

observation, 2013 . 

های اندکی درباره نقش شدیب بدر تاکنون پژوهش

های رویشی گیاهان در منطقده ارسدباران انجدام ویژگی

نشددان   2009و همکدداران ) Alijanpour شددده اسددت.

بدا ارسدباران،  اختدههدای زغدالدر رویشدگاهدادند که 

کمتدر  در شیبکه  افزایش شیب از حضور بلوط سفید

کددم و بددر  را داشددته، راوانددیدرصددد بیشددتری  ف 21از 

از  دامنده شود. همچنی ، شدیبمیافزوده ممرز  فراوانی

هدای طبیعدی رویشدی تدوده هایویژگیثر بر ؤعوامل م

در منطقه هوراند ارسباران   .Rhus coriaria L) سماق

ایدد   اسددا  بددر . Alijanpour, 2014) دشددمعرفددی 

های سماق در طبقات رویشی پایه هایویژگی پژوهش،

 ؛ α=1)% دادندنشان داری شیب اختالف معنیمختلف 

هدای و قطر تاج پایه برابرسینهمیانگی  قطر  کهیطوربه

بیشتری  مقددار از درصد  31-99سماق در طبقه شیب 

 برخوردار بود.

-برخدی از مهدم اصلی ای  پژوهش بررسی هدف

 جنگلی های چوبیگونههای کمی و کیفی ویژگی تری 

 در طبقات مختلدف شدیب ارسبارانشده حفاظتمنطقه 

 است.

 هامواد و روش

 بررسیمنطقه مورد 

شرقی قرار گرفتده  ارسباران در شمال آذربایجان ۀمنطق

هدای اهدر، و از نظر تقسیمات استانی شامل شهرسدتان

هدای اسدت. امدروزه براثدر فعالیدت آفری  خداکلیبر و 

صدورت های جنگلدی منطقده ارسدباران بدهانسانی توده

هدای هدم درآمدده و تدوده از های جدداناپیوسته و لکه

اند. گذاری شدهروستاهای مجاور نام بنامجنگلی منطقه 

 زیدرچدای از های حدوزه سدت جنگل ،در ای  پژوهش

. در شدارسباران انتخاب  ۀشدمنطقه حفاظت هایحوزه

جغرافیدایی  اول  )طدولواحد جنگلی ارمنی ،ای  حوزه

 عرخ جغرافیدایی شرقی و 93°91´12"تا  91°93´2"

هددای کدده تددوده شددمالی  33°13´22"تددا  11°33´93"

انجدام آمداربرداری  برایای دارد، پیوسته جنگلی تقریباً

 1221سدر )انتخاب و از مرز باییی جنگل در قله هدره

متر  تا حاشیه روسدتاهای کاللده علیدا و کاللده سدفلی 

متدر  19متر  قطعات نمونه با فاصدله ارتفداعی  1121)

  .1پیاده شد )شکل 

 هددای ارسددباران درمیددانگی  بارندددگی در جنگددل

البتده بدای بدودن  .متدر اسدتمیلدی 199تا  399حدود 

هدای مخفدی در بدیالن آبدی و بدارش خیز مهروزهای 

است. درصدد رطوبدت نسدبی  مؤثرمناطق مرتفع بسیار 

 بدررسدد. درصد  مدی 31خود ) ۀبه بیشین خردادماهدر 
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 39 ،مطالعات کارشناسان اداره هواشناسی تبریدز اسا 

 29ای و رطوبدت ارسدباران، غربدی و مدیترانده درصد

درصد آن شرقی و خزری است. بخش شرقی ارسباران 

از رطوبت بیشتری برخوردار بدوده و در نتیجده تدراکم 

هددای انبددوه پوشددش گیدداهی آن بیشددتر اسددت. جنگددل

ز سدط  دریدا متدر ا 1399تا  1299ارسباران در ارتفاع 

در حاشدیه  دما . Alijanpour et al., 2011قرار دارند )

کده طدوریرود ار  بیشتر از مناطق مرتفدع اسدت بده

و در ارتفاعددات  19میددانگی  دمددا در مندداطق پددایی  

 Alijanpour etگراد اسدت )درجه سانتی 1کوهستانی 

al., 2009.  

شناسدی متعلق به دوران سوم زمی  ارسباران ۀمنطق

آن را واحدهای آهدک  هایبوده و قسمت عمده سنگ

خداب در منطقده  ،طورکلیدهند. بهو آذری  تشکیل می

شدرایط موجدود بدا عمدق کدم تدا  تأثیرارسباران تحت 

نقداط سدنگ  بسدیاری ازشدود و در متوسط دیدده مدی

جنگلدی  بخشمادری بیرون زده است. خاب منطقه در 

اسدت. اید  ای آهکدی ای جنگلدی و قهدوهقهوه بیشتر،

بر روی سنگ مادر آهکی سخت، مدارن  بیشترها خاب

، ریدزدانه، . ساختمان خاباندشکل گرفتهسنگ و ماسه

وی اسددت. زهکشددی خدداب کددر ومکعبددی  درشددتدانه

شدود. دیده نمی مورفی هیدرو گونههیچخوب است و 

 نشدانگرمتری سانتی 23تا  19ها در اعماق تراکم ریشه

هدای مختلدف هدا در فدرمسطحی و عمیق بودن خداب

  .Alijanpour et al., 2011زمی  است )

های ارسباران از نظر سیمای ظاهری بده دو جنگل

-های آمیختده پهد برگ و جنگلهای په دسته جنگل

. در بیشدتر هسدتندتقسدیم قابدل بدرگ برگ و سدوزنی

گونده اسدت. تدری  ممرز فدراوان ،برگهای په جنگل

تلدو همدراه بدا بلدوط سدیاهزارهای ثانویه شامل درخت

 یاتخریب  هایدره یبایی هایدر بخش سفید و آردوج

جامعده و  29در ای  اراودی  .کنندمیرشد  هشدکشت 

هدا واحد جنگلی تشخیص داده شده است. ای  جنگدل

هدای فلور خاص خود، تعداد زیادی از گونده بر افزون

گیاهی منطقه هیرکانی، غرب ایدران و منطقده قفقداز را 

ای در راست و به همی  دلیل اهمیت و جایگاه ویدژهدا

هدای . جنگدلداردشناسان داخلدی و خدارجی بی  گیاه

و  زاد شدداخهسددال گذشددته بددا روش  19ارسددباران تددا 

برداشت سطحی برای تولید زغال مدورد اسدتفاده قدرار 

انجام شده، میدانگی   هایبررسیگرفتند. با توجه به می

حدداکرر  ،متدرسدانتی 29سنی بیشتر درختان بایی قطر 

  .Alijanpour et al., 2011سال است ) 93

 روش بررسی

کده تغییدرات  شددمحل مورد بررسی طوری مشدخص 

مناسب قابل  نحو بههای جنگلی ساختار و ترکیب توده

 . سد س در طبیعدت، قطعدات 1 بررسی باشدد )شدکل

 Alijanpour et) مترمربعدی 999ای شدکل نمونه دایره

al., 2011   بسته به شدرایط جنگدل   1تا  3در امتداد(

متددر از یکدددیگر، از  199پروفیددل طددولی بدده فاصددله 

. تری  حد گسترش جنگدل پیداده شددیی بایتری  تا پا

بددرای  دائمددیچددون در ایدد  پددژوهش قطعددات نموندده 

یدک  گرفته شدده، نظر درها بررسی کمی و کیفی توده

به زمی  کوبیده شدد  نمونهقطعهمیله آهنی در مرکز هر 

صورت نیاز بده کنتدرل در آیندده قابدل دسدتیابی  تا در

 .باشد
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 در طبیعت )پایی   شده یادهپهای ارسباران در نقشه ایران و آذربایجان شرقی )بای  و قطعات نمونه موقعیت جنگل -1شکل 

Figure 1. The distribution map of Arasbaran forests in Iran and East Azerbaijan province (above) and 

the position of sample plots (below) 

 

شدددرایط  ، پدددس از تعیدددی نموندددهقطعهدر هدددر 

فیزیوگرافی )شیب، ارتفاع از سدط  دریدا و مختصدات 

هددای گیدداهی چددوبی شناسددایی و جغرافیددایی ، گوندده

قطدر شدامل کمدی و کیفدی  هدایمشخصهیادداشت و 

 ، تعداد تنده زاد شاخهزاد یا ها )دانهپایه أ، مبدبرابرسینه

)تنده  )تنه واحد، دوشاخه و چند شاخه ، ووعیت تنده

سالم: تاج متقارن، تنده  کامالًیت تنه )م یا مایل ، کیفقای

سالم: کمدی  ؛واحد، بدون عالمت پوسیدگی و شاقولی

مایل، بدون عالمت پوسدیدگی، دوشداخگی در ارتفداع 

متوسدط: مایدل، یدک یدا چندد شداخه  ؛متدر 9تر از کم

 عالئددمناسددالم: مایددل،  ؛خشددکیده، عدددم تقددارن تدداج

اج و تقدارن تد پوسیدگی، تاج نامتقارن و چندد شداخه 

. شددهدای جنگلدی بررسدی تدوده )متقارن یا نامتقارن 

، یدک مترمربعی 999 نمونهقطعههمچنی ، در مرکز هر 

مترمربعی پیاده و نوع گونه و فراواندی  199 نمونهقطعه

 طبقهدر سه متر  39/1 بلندتر ازدر دو طبقه ها زادآوری
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-سدانتی 1/1-1/2و  1/2-1/1، 9-1/2) برابرسدینهقطر 

ارتفداعی  طبقدهسده متدر در  39/1تر از کوتاه متری  و

 متددر  بررسددی شددد.سددانتی 19-139و  19-19، 19-9)

گیدری درصدد بندی شیب منطقده، پدس از انددازهطبقه

 شیب دامنه در قطعات نمونه مختلف انجام شد.

 هاتجزیه و تحلیل آماری داده

هدای کمدی و کیفدی برای تجزیه و تحلیل آمداری داده

افدزار هدا وارد ندرمابتددا داده زادآوری، های بالغ وتوده

SPSS  شده و س س با اسدتفاده از دسدتور 13)نسخه ، 

Box Plotشناسددایی و  درصددد  3) هددای پددرت، داده

هدا بدا پدراکنش داده بدودن نرمدالحذف شدند. آزمون 

انجدام شدد. از آندالیز  Kolmogorov-Smirnovآزمون 

ها میانگی  آزمون دانک  برای مقایسه تجزیه واریانس و

های گسسته و یا برای تجزیه و تحلیل داده شداستفاده 

 شد.کای استفاده فراوانی از آزمون مربع

 ایجتن

 هاآمیختگی گونه

هدا را در منطقده مدورد نحدوه آمیختگدی گونده 2شکل 

دهد. ممرز، بلوط سفید، اوری، کدرب، نشان می بررسی

)اوجدا، هدا گنجشک، گیال  وحشی و دیگر گونهزبان

اخته، سدرخدار، باراندک و زالزالدک  در ملی، ال، زغال

های جنگلی منطقه حضور دارند. ممدرز بیشدتری  توده

  درصددد 2/9تددری  )  و گددیال  وحشددی کددم9/31)

 2دارندد. شدکل  بررسدیآمیختگی را در منطقده مدورد 

 3/03دهدد کده بیشدتری  درصدد آمیختگدی )نشان می

ممدرز، بلدوط  ندۀگودرصد  درختان مربوط بده چهدار 

 سفید، اوری و کرب است.

 تعداد در هکتار

تعددداد در هکتددار کددل درختددان منطقدده را در  3شددکل 

دهد. بیشتری  نشان می)برحسب درصد  طبقات شیب 

 29-31در طبقده شدیب درصد   2/39)در هکتار  تعداد

در طبقده شدیب  درصدد  1/32) آن تدری درصد و کم

درصد قرار دارد. تجزیه و تحلیل آماری نشدان  11-33

بدی  تعدداد در هکتدار درصد  01 دهد که به احتمالمی

داری وجددود ندددارد در طبقددات شددیب اخددتالف معنددی

  .1)جدول 

 کل درختان برابرسینهمیانگین قطر 

در طبقات شدیب نشدان درختان  برابرسینهبررسی قطر 

بدی  میدانگی  قطدر درصدد  01 دهد که به احتمدالمی

داری وجدود در طبقات شیب اخدتالف معندی برابرسینه

در طبقده شدیب  برابرسینهدارد و بیشتری  میانگی  قطر 

تددری  میددانگی  قطددر درصددد  و کددم 33-19میددانی )

درصدد  و پدایینی  11-31در طبقات باییی ) برابرسینه

  .9درصد  قرار دارد )شکل  31-29)

 درختانکل  برابرسینهمیانگین قطر 

در طبقات شیب نشان درختان  برابرسینهبررسی قطر 

بی  میانگی  قطر درصد  01 دهد که به احتمالمی

داری وجود در طبقات شیب اختالف معنی برابرسینه

در طبقه شیب  برابرسینهدارد و بیشتری  میانگی  قطر 

تری  میانگی  قطر درصد  و کم 33-19میانی )

درصد  و پایینی  11-31در طبقات باییی ) برابرسینه

  .9درصد  قرار دارد )شکل  31-29)

در طبقدات درختان  برابرسینهبررسی میانگی  قطر 

بدی  درصدد  01دهدد کده بده احتمدال شیب نشان مدی

هدای ممدرز، بلدوط سدفید، گونه برابرسینهمیانگی  قطر 

شیب اختالف مختلف ها در طبقات گونه دیگرکرب و 

هددای اوری، داری وجددود دارد و در مددورد گونددهمعنددی

داری ف معندیگنجشدک اخدتالوحشی و زبدانگیال 

هدا دیگر گوندهدر ای  جدول   .2)جدول  وجود ندارد

اختده، سدرخدار، باراندک و شامل اوجا، ملی، ال، زغال

 .زالزالک هستند
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 منطقه مورد مطالعهها در درصد آمیختگی گونه -2شکل 

Figure 2. Species composition in the study area 

 

 
 های بالغ در طبقات شیبتعداد در هکتار توده -3شکل 

Figure 3. Number of stems per slope classes in mature stands 

 

 بالغ در طبقات شیبهای تودهآزمون مربع کای تعداد در هکتار  -1جدول 

Table 1. Chi-square test for number of stems per slope classes in mature stands 
 طبقات شیب  

Slope classes 

 مربع کای

Chi-square 
5.354 

 درجه آزادی

Degree of freedom 
2 

 داریسط  معنی

Significance 
0.69 
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 درختان در طبقات شیب برابرسینهمیانگی  قطر  -9شکل 

Figure 4. Mean DBH (cm) of trees in slope classes 

 است  %1درختان در طبقات مختلف شیب در سط   برابرسینهدار بی  میانگی  قطر حروف متفاوت، نشانگر اختالف معنی)

(Dissimilar letters represent significant differences, α= 5%, in the mean DBH of trees in slope classes) 

 

 در هکتار برابرسینهمیانگین سطح مقطع 

در هکتدار در درختدان  برابرسدینهمیانگی  سط  مقطع 

نشددان داده شددده اسددت.  1طبقددات شددیب در شددکل 

در درختدان  برابرسدینهبیشتری  میانگی  سدط  مقطدع 

درصدد و  33-19 و 29-31 شدیب اتهکتار در طبقد

در هکتدار در  برابرسدینهتری  میانگی  سط  مقطع کم

 درصد قرار دارد. 11-31طبقه شیب 

 

 ، در طبقات شیب به تفکیک گونه.درختانمتر  )سانتی نهیبرابرسمیانگی  قطر  -2جدول 

Table 2. Mean DBH (cm) of tree species in slope classes 

 طبقات شیب

Slope classes 

 ممرز

Carpinus 
betulus 

 بلوط اوری

Quercus 

macranthera 

 بلوط سفید

Quercus 

petraea 

 کرب

Acer 

campestre 

 گیالس وحشی

Cerasus 

avium 

 گنجشکزبان

Fraxinus 

excelsior 

 هادیگر گونه

Other 

species 

20-35 b 77.11 a 16.11 a 13.13 b 62.9 a 67.15 a 06.11 b 3.9 

36-50 a 39.12 a 9.10 b 24.12 a 82.10 a 33.13 a 87.10 b 54.10 

51-65 b 03.12 - b 15.12 a 71.10 a 45.14 a 53.9 a 26.12 

 است. 1%درختان در طبقات مختلف شیب در سط   نهیبرابرسدار بی  میانگی  قطر دهنده اختالف معنینشانحروف متفاوت )در ستون  

Dissimilar letters (in columns) represent significant differences, α= 5%, in the mean DBH of trees in slope 

classes. 

 باشند.اخته، سرخدار، بارانک و زالزالک میها شامل اوجا، ملی، ال، زغالدیگر گونه

Other species include Ulmus carpinifolia, U. glabra, Cornus mas, Taxsus baccata, Sorbus torminalis and 

Crataegus azaralus. 
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 درختان در هکتار در طبقات شیب برابرسینهمیانگی  سط  مقطع  -1شکل 

in slope classes/ha) of trees 2Figure 5. Mean basal area (m 

  است 1%در طبقات مختلف شیب در سط   برابرسینهدار بی  میانگی  سط  مقطع اختالف معنی دهندهنشانحروف متفاوت، )

(Dissimilar letters represent significant differences, α= 5%, in the mean basal area of trees in slope classes) 

 

 فیهای کیویژگی

های کیفی را ویژگیهر یک از نسبی فراوانی  ،3جدول 

تدری  دهدد. بیشدتری  و کدمدر طبقات شیب نشان می

در  ترتیدب بده ،زاددانده منشدأهدا بدا نسبی پایه فراوانی

درصددد قددرار دارد.  11-31 و 33-19شددیب  طبقددات

دهدد نشان مدیهای مختلف بررسی تعداد تنه در شیب

بیشتری  درصد فراوانی درختان دارای تنه واحد در  که

تدری  درصدد فراواندی درصد و کم 33-19شیب  طبقه

درصدد  11-31شیب  طبقهدرختان دارای تنه واحد در 

قرار دارد. بیشتری  درصد فراواندی درختدان دارای تنده 

تددری  درصددد و کددم 33-19شددیب  طبقددهدوشدداخه در 

 طبقدهدرصد فراوانی درختدان دارای تنده دوشداخه در 

درصددد وجددود دارد. بیشددتری  درصددد  11-31شددیب 

 11-31شدیب  طبقدهدر  شداخه چنددفراوانی درختدان 

در  شاخه چندتری  درصد فراوانی درختان درصد و کم

درصد قرار دارد. بررسدی وودعیت  33-19شیب  طبقه

بیشدتری   دهدد کدههای مختلف نشان مدیتنه در شیب

شدیب  طبقدهدرصد فراوانی قائم بودن تنه درختدان در 

تری  درصد فراوانی قائم بودن تنده درصد و کم 31-29

درصددد قددرار دارد.  11-31شددیب  طبقددهدرختددان در 

هدای مختلدف بررسی درجه کیفدی درختدان در شدیب

هدای دهد کده بیشدتری  درصدد فراواندی پایدهنشان می

 29-31شدیب  طبقدهدر  سدالم دارای درجه کیفی کامالً

های دارای درجده تری  درصد فراوانی پایهدرصد و کم

درصدد قدرار  11-31شدیب  طبقدهسالم در  کامالًکیفی 

هدای دارای درجده دارد. بیشتری  درصد فراواندی پایده

تدری  درصدد و کدم 33-19شیب  طبقهکیفی سالم در 

هدای دارای درجده کیفدی سدالم در درصد فراوانی پایه

درصد قرار دارد. بیشدتری  درصدد  11-31شیب  طبقه

 طبقدههای دارای درجه کیفدی متوسدط در فراوانی پایه

های تری  درصد فراوانی پایهدرصد و کم 11-31شیب 

 33-19شددیب  طبقددهدارای درجدده کیفددی متوسددط در 

هدای درصد قرار دارد. بیشدتری  درصدد فراواندی پایده

 11-31دارای درجدده کیفددی ناسددالم در کالسدده شددیب 

های دارای درجده تری  درصد فراوانی پایهدرصد و کم

 درصدد قدرار دارد. 29-31شیب  طبقهکیفی ناسالم در 

دهدد بررسی ووعیت الیاف در طبقات شیب نشان مدی

ها در طبقده تاری پایهکه بیشتری  درصد فراوانی راست

-تری  درصد فراوانی راستدرصد و کم 29-31شیب 

 درصدد قدرار دارد. 33-19شدیب  ها در طبقهتاری پایه
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-بررسی ووعیت تقارن تاج در طبقات شیب نشان می

دهد که بیشتری  درصدد فراواندی درختدان دارای تداج 

تری  درصدد درصد و کم 29-31متقارن در طبقه شیب 

-31فراوانی درختان دارای تاج متقارن در طبقه شدیب 

-تجزیه و تحلیل آماری نشان مدی درصد قرار دارد. 11

هدای کیفدی بی  مشخصه درصد 01دهد که به احتمال 

تنده، وودعیت تنده، کیفیدت تنده  هدا، تعددادپایده مبدأ

و ووعیت تقارن تاج درختدان  ووعیت الیاف درختان،

داری وجدود در طبقات مختلف شدیب اخدتالف معندی

  .3دارد )جدول 

 

 .شیب طبقات در درختان کیفی هایمشخصه کای مربع آزمون و فراوانی درصد -3 جدول

Table 3. Percentage frequencies and chi-square values of qualitative characteristics of forest trees in 

slope classes 

 های کیفیمشخصه

Qualitative characteristics 

 طبقات شیب )% 

Slope classes (%) 

 مربع کای

Chi-square 

 درجه آزادی

Degree of 

freedom 

 داریسط  معنی

Significance 

20-35 36-50 51-65 

 مبدأ

Origin 

 زاددانه

Seed 
14.95 15.7 13.9 15.78 2 0.000 

 زاد شاخه

Coppice 
85.05 84.3 86.1 326.73 2 0.000 

 تعداد تنه

Tree-stem 

numbers 

 تنه واحد

Single-stemmed 
76.2 76.6 75 238.39 2 0.000 

 دوشاخه

forked 
14.5 16.4 15.3 39.35 2 0.000 

 شاخه چند

Multi-stemmed 
8.3 6.9 9.7 76.37 2 0.000 

 زاویه تنه

Stem angle 

 قایم

Upright 
38.2 33 26 25.07 2 0.000 

 مایل

Leaning 
61.8 67 74 395.35 2 0.000 

 تنه کیفیت

Stem 

quality 

 سالم کامالً

Totally healthy 
19.9 16.2 12.9 16.79 2 0.000 

 سالم

Healthy 
38 40.2 36.5 93.25 2 0.000 

 متوسط

Intermediate 
35.6 34.03 41 227.55 2 0.000 

 ناسالم

Unhealthy 
6.5 9.17 9.6 76.31 2 0.000 

 الیاف ووعیت
Grain 

 تارراست

Straight grain 
96.3 92 92.8 303.52 2 0.000 

 تارمارپیچ

Spiral grain 
3.7 8 7.2 63.87 2 0.000 

 تقارن تاج

Crown 

symmetry 

 متقارن

Symmetric 
12.8 8.5 3.9 44.55 2 0.000 

 نامتقارن

Unsymmetrical 
87.2 91.5 96.1 418 2 0.000 
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 ها در طبقات شیبتعداد در هکتار زادآوری

در طبقدات شدیب در درختان تعداد در هکتار زادآوری 

تدری  کدمو نشان داده شدده اسدت. بیشدتری   3شکل 

شدیب  اتدر طبق ترتیب بهها تعداد در هکتار زادآوری

تجزیده و تحلیدل  درصد قدرار دارد. 11-31 و 19-33

بی  تعداد درصد  01 دهد که به احتمالآماری نشان می

شیب اختالف مختلف  طبقاتها در در هکتار زادآوری

  .9داری وجود دارد )جدول معنی

 

 بیش طبقات در هایتعداد در هکتار زادآور یآزمون مربع کا -9 جدول
Table 4. Chi-square test for regeneration frequencies per slope classes 

 طبقات شیب 

Slope classes 

 مربع کای

Chi-square 
376.786 

 درجه آزادی

Degree of freedom 
2 

 داریسط  معنی

Significance 
0.000 

 

 
 ها در طبقات شیبر هکتار زادآوریتعداد د -3شکل 

Figure 6. Frequencies of regenerations in slope classes

 

 ها در طبقات شیبزادآوری مبدأ

مختلف شیب نشان  طبقاتها در زادآوری أبررسی مبد

زادی در طبقه شیب داد که بیشتری  درصد فراوانی دانه

زادی در تری  درصد فراواندی داندهدرصد و کم 19-33

تجزیده .  2)شکل  درصد قرار دارد 11-31طبقه شیب 

درصدد  01 دهد که به احتمالو تحلیل آماری نشان می

طبقات مختلف شیب اخدتالف ها در زادآوری مبدأبی  

 . 1)جدول  داری وجود داردمعنی
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 های مختلف شیبها در کالسهمبدأ زادآوری آزمون مربع کای -1جدول 
Table 5. Chi-square test for regeneration origin per slope classes 

 طبقات شیب  

Slope classes 

 مربع کای

Chi-square 
9295.421 

 درجه آزادی

Degree of freedom 
2 

 داریسط  معنی

Significance 
0.000 

 

 
 زاد  در طبقات شیبزاد و دانهها )شاخهفراوانی و مبدأ زادآوری -2 شکل

Figure 7. Frequency and origin (coppice versus seed) of regenerations in slope classes 

 

 بحث

عدم استقرار مناسدب بدذر، از  علت بهبا افزایش شیب 

دست رفت  ییه هومو  و حاصلخیزی خداب بدر اثدر 

آبشویی، افدزایش زهکشدی )کداهش رطوبدت خداب ، 

کاهش عمدق خداب و افدزایش ناپایدداری درختدان، از 

شدددود تعدددداد درختدددان در هکتدددار کاسدددته مدددی

(Pourmajidian and Moradi, 2009; Goodarzi et 

al., 2012.   نشان داد که تعدداد در  تحقیق حاورنتایی

کندد، با افزایش شیب کاهش پیدا می هاهکتار زادآوری

هدا در تدری  تعدداد در هکتدار زادآوریکه کدمنحویبه

درصددد  قددرار دارد.  11-31طبقددات شددیب بدداییی )

 بده ارسدبارانمنطقه در  برابرسینهتغییرات میانگی  قطر 

ر و رسیدن بده ندو برایها تراکم بای و رقابت پایه دلیل

. بیشددتری  میددانگی  قطددر مددواد غددذایی مددنظم نیسددت

 33-19طبقدده شددیب متددر  در سددانتی 3/12) برابرسددینه

اج پوشدش تد دلیل بهتواند که ای  می قرار دارد درصد

تر باشدد. مقایسده رقابت کم بازتر، دریافت نور کافی و

طبقدات مختلدف درختدان در  برابرسدینهقطدر  میانگی 

با آزمون دانک  نشان داد که بدی  میدانگی  قطدر  شیب

 داری، اختالف معنیطبقات مختلف شیبدر  برابرسینه

(1%= α  .در  برابرسینهمیانگی  سط  مقطع  وجود دارد

شدیب تغییدر بدا افدزایش  بررسیهکتار در منطقه مورد 

درصد در منطقه مورد  19های بیشتر از در شیب یافت.

ها در هکتار پایه برابرسینه، میانگی  سط  مقطع بررسی
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آزمون دانک  نشان داد که بدی  میدانگی   .کاهش یافت

هدا در طبقدات در هکتدار پایده برابرسدینهسط  مقطدع 

داری وجددود دارد مختلددف شددیب اخددتالف معنددی

(=5%α.   بدا کده در مطالعات دیگر نیز گدزارش شدده

افدزایش  برابرسدینهافزایش شیب میانگی  سط  مقطدع 

 . Momeni Moghadam et al., 2012) یابدمی

درختدان در  یهدای رویشدنتایی بررسی مشخصه

 دادهای مورد بررسی نشدان توده طبقات مختلف شیب

 ، درصدد 29-31)طبقات شیب کم که ای  درختان در 

در  غیرمجدازقطدع  ماننددهدای بشدر دخالدت علدت به

، دارای تاج نامتقارن، تنه زاد شاخهگذشته و چرای دام، 

ارتفاع تنه و تر بوده و کیفیت و جوان شاخه چندمایل، 

 تر است.د درختان با تنه واحد کمو درص

عنوان یدک مشخصده مهدم در ها بهآمیختگی گونه

-تعیی  ساختار یک توده جنگلی مورد توجه قدرار مدی

های اصلی، غالدب و گونه توان با بررسی آنگیرد و می

 . Alijanpour et al., 2011فرعدی را شناسدایی کدرد )

 اوری ،نتایی ای  بررسی نشان داد که ممرز، بلوط سفید

هدای مدورد بررسدی بیشدتری  درصدد در توده و کرب

  را دارند. ای  موووع با نتدایی درصد 3/03آمیختگی )

 ,.Alijanpour et alانجام شده در منطقه ) هایپژوهش

 بدهدارد.  همخدوانی  Alijanpour et al., 2005؛ 2011

-مناسب بودن چوب بلوط در مصارف سداختمان دلیل

  Alijanpour et al., 2005سازی و چدوب سدوخت )

پدایی  و نزدیدک بده  هدایشدیبدر  گونهای برداشت 

 ،هدای بلدوطروستاها زیاد بوده است. با برداشدت پایده

هددای دیگددر عرصدده بددرای فعالیددت و زادآوری گوندده

که بیشتری  فراوانی را دارد، آمداده شدده  ممرز همچون

ها در ای  منداطق افدزایش گونهو درصد آمیختگی ای  

و همکدداران  Amirghasemi یافتده اسددت. در پدژوهش

چدای ارسدباران انجدام شدد، حوزه ست  که در  2001)

 2/31بدده ممددرز )هددا مربددوط بیشدتری  تعددداد زادآوری

 2/3درصددد ، کددرب ) 3/20بلددوط )   بددوده ودرصددد

هدا و دیگر گونه درصد  9/1 ، گیال  وحشی )درصد

  را درصد 9/20بداغ، اردوج و چتنه ) مانند زغال اخته،

 .به خود اختصاص دادند

بدرداری اقتصدادی، گونه بهرهسال پیش هیچ 31از 

هددای جددز مصددارف سددنتی و روسددتایی، از جنگددلبدده

شده ارسدباران نشدده اسدت. در منطقده مدورد حفاظت

ه صدورت حفداظتی درآمددبه 1312که از سال  بررسی

(Ebady and Omidvar, 2001 و  شدیب ، بدا افدزایش

هدای ، درصد فراوانی زادآوریاستقرار مناسب بذرعدم 

کاهش یافتده اسدت. بیشدتری  درصدد فراواندی زاد دانه

 33-19میدانی ) زاد در طبقات شدیبهای دانهزادآوری

رطوبدت کدافی،  دلیدل بهتواند که می درصد  دیده شد

تدر زهکشی مناسب، استقرار مناسب بذر و حضور کدم

 انسان باشد.

با توجه به پتانسیل بایی رویشی در ای  منطقده و 

حفاظدت و توان طی عمل مناسب درختان می دهی بذر

-ویژه تنک کردن، ای  جنگدلشناسی، بهعملیات جنگل

و  زاد شداخههدای دانده و را در درازمدت به جنگلها 

، اکولوژیدک جایگاهبه  توجه بازاد سوق داد. س س دانه

، تنهددا هددای ارسددبارانجنگددل اجتمدداعی و اقتصددادی

تری  نقطه در شمال غدرب رویشگاه جنگلی در شمالی

ایران، حفظ ای  اکوسیسدتم ارزشدمند و جلدوگیری از 

 اهمیت قرار دارد.تخریب بیشتر آن، در درجه نخست 
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Abstract 

Knowledge on forest stands is crucial for forest ecosystem management. This study aims at 

investigating some quantitative and qualitative characteristics of Arasbaran Forest Protected Area in 

different slope gradient classes. For this purpose, circular plots of 400 square meters at 50-meter 

elevation intervals were established along three to five altitudinal transects, 100 meters apart from 

each other, from the lowermost altitude (1,100 m a.s.l.) to the uppermost (1,725 m a.s.l.) forest limit. 

In each sample plot, the physiographic conditions, including slope gradient, altitude and geographic 

coordinates were determined. Woody plant taxa were identified at species level and the diameter of all 

trees (above 7.5 cm diameter at breast height), the height of the thickest tree and the closest tree to the 

center of each plot, the origin, the health status, the number of stems, and the tree leaning were 

measured. The frequency of regeneration of each species taller than 1.30 m in three diameter classes 

(0-2.5, 2.5-5 and 5-7.5 cm dbh) and shorter than 1.3 m in three height classes (0-10, 10-50 and 50-130 

cm) were examined within 100 m2 (10 x 10 meter) sample plots inside the main plots as well. Our 

results showed that common hornbeam (Carpinus betulus) oak species (Quercus petraea and Q. 

macranthera), and field maple (Acer campestre) played the most important role in terms of abundance 

(i.e. 93.3%) in forest composition in the area. The average number of stems, basal area, number per 

hectare of regeneration, and percentage of seed-origin regenerations were highest at medium slope 

gradient class (36-50%). 

Keywords: Arasbaran, slope classes, protected area, Silvicultural characteristics. 
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