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  .ایران ،ارومیه، ارومیه، دانشگاه منابع طبیعی ، دانشکدهجنگلداري گروه، دانشیار -

  30/01/95تاریخ پذیرش:       29/10/94تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

اخته و بررسی ارتباط بین مشخصات رویشی پایـه منظور تعیین اندازه تولید میوه زغالاین پژوهش به
انجام شد. به  )1393و  1392، 1391هر پایه براي سه سال متوالی ( تولیدشدهاخته و مقدار میوه هاي زغال

اختـه) انتخـاب   هکتار (رویشگاه زغال 50روستاي کالله به مساحت  به مشرفهاي جنگلی این منظور توده
 15اخته در واحد سـطح بـا   در واحد سطح ابتدا تعداد درختان زغال تولیدشدهشد. براي تعیین مقدار میوه 

-اصله از پایـه  45، تولیدشدهمتر تعیین شد. براي برآورد مقدار میوه  100 فاصلهبا طول متغیر به  نمونهخط

گـذاري  صورت تصـادفی سیسـتماتیک انتخـاب و نشـانه    به هانمونهخطاخته قرار گرفته بر روي هاي زغال
شدند. سپس به مدت سه سال مشخصات رویشی شامل: ارتفاع کل (متر)، ارتفـاع تـاج (متـر)، قطـر تـاج      

هـا مـورد   متر)، قطر یقه پایه اصلی، تعداد جست و مقدار تولید میوه (گـرم) آن (سانتی برابرسینه(متر)، قطر 
گیري شده و مقدار تولید اندازه هاي رویشیگیري ساالنه قرار گرفت. مدل ریاضی رابطه بین مشخصهاندازه

در هـر هکتـار بـا     تولیدشـده میوه هر پایه با استفاده از رگرسیون چند متغیره تعیین شد. سپس مقدار میـوه  
هاي نتایج این بررسی میانگین تعداد پایه اساس براخته محاسبه شد. هاي زغالتوجه به تعداد در هکتار پایه

به ازاي هر پایه (گـرم) در سـه سـال     تولیدشده. میانگین میوه آمد دست بهاصله در هکتار  530اخته زغال
گرم برآورد شد. همچنین سه مشخصه قطر تاج و قطـر یقـه    37/253و  69/318، 97/446 ترتیب بهمتوالی 

دار را با مقدار میوه تولیدي داشتند. این سه مشخصه را پایه اصلی و تعداد جست بیشترین همبستگی معنی
منظور افزایش شناسی بهدر امور مدیریتی و انجام عملیات جنگل کنندهتعیینعنوان عوامل مهم و بهتوان می

  تولید میوه استفاده کرد.

 *.، مشخصات رویشیاختهزغالارزیابی کمی، ارسباران، ترانسکت، رگرسیون،  هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
محیطـی و  هـاي زیسـت  داشتن ارزش دلیل بهها جنگل

نـدگی  ها و بهبود رفـاه جامعـه، در ز  توانایی تأمین نیاز
؛ Saha and Sundriyal, 2012بشــر بســیار مؤثرنــد (

Adedayo et al., 2010   تولیدات و خـدمات جنگـل .(
تواند به سـه بخـش چـوبی، غیرچـوبی و خـدمات      می

 Hasalkar andبنــدي شــود (محیطــی طبقــهزیســت

Jadhav, 2004 .(    محصوالت غیرچـوبی جنگـل نقـش
خصوص در طی دوره مهمی در تأمین امنیت غذایی به

 Pouliotقحطی چرخه کشاورزي براي خانوارها دارد (

and Treue, 2012 .(بـر طبـق برآوردهـاي     کهطوريبه
ــانی، وســازمان خــوار ــار جه درصــد کشــورهاي  80ب

بـه  نیازهـاي دارویـی و غـذایی     دلیل به توسعهدرحال
ــوالت ــتند   محصـ ــته هسـ ــل وابسـ ــوبی جنگـ غیرچـ

)Schumann et al., 2011 ؛Saha and Sundriyal, 

) و سهم محصـوالت غیرچـوبی بـا استحصـال،     2012
مصرف، فرآوري و فـروش محصـوالت غیرچـوبی در    

 Sinhaاستراتژي معیشتی خانوارها روند افزایشی دارد (

and Bawa, 2002; Quang and Anh, 2006; Saha 
and Sundriyal, 2012 بنابراین استفاده پایدار از این .(

-عنوان راهکاري مهم در حفاظت جنگلمحصوالت به

 اسـت  پیشنهادشـده ها براي مناطق با تنوع زیستی باال 
)Saha and Sundriyal, 2012 .(غیرچـوبی  محصوالت 

-توان به دو دسته بالقوه و بالفعـل تقسـیم  را می جنگل

). محصـوالت غیرچـوبی   Babulo, 2006بنـدي کـرد (  
بالقوه شامل کاربرد پتانسیل درختان و گیاهان جنگلـی  
در صنایع دارویی، شیمیایی و مصارف خوراکی اسـت.  

 Acerتوان قابلیت اسـتفاده از کـیکم (  می مثالعنوانبه

monspessulanumسازي و گیالس وحشـی ) در دارو 
)Cerasus avium(  ـ  درمان ناراحتیبراي  و یهـاي قلب

ي را نام برد. محصوالت غیرچوبی بالفعل ي ادرارمجار
-هاي فعلی درختان و گیاهان جنگلی میشامل استفاده

توان بـه  اي میهاي درختچهاز گونه مثالعنوانبهشود. 
 ، فنـدق )Punica granatum( استفاده از انـار وحشـی  

)Corylus avellana(ــال ــه، زغ ، )Cornus mas( اخت
ــل  Prunus( ، آلوچــه)Mespilus germanica( ازگی

divaricata(  و قـره ) قـاتRibes biebersteinii و از (
اشاره کرد.  ).Rubus spp( اي به تمشکهاي بوتهگونه

، بیشتر از قسـمت میـوه   ذکرشدهدر محصوالت بالفعل 
-هاي جنگلـی بـه  میوهشود. این محصوالت استفاده می

 دلیـل  بـه عنوان یکی از این محصوالت مهم غیرچوبی 
و  دهـی  بذرنرخ رشد پایین، طوالنی بودن دوره مابین 

هــاي خــوراکی بــه ، نســبت پــایین بخــشدهــی میــوه
بخش  موردتوجهنامنظم کمتر  دهی میوهغیرخوراکی و 

تحقیقات و توسعه قرار دارد و بدون اطالعات دقیق از 
این محصوالت، مدیریت این محصوالت مشکل اسـت  

)Prins and Maghembe, 1994 .( ــم ــروزه در عل ام
مکانی درختان در داخل توده و ابعاد  پراکنشجنگل به 

 و شـود. پـراکنش مکـانی   ت زیادي داده مـی یها اهمآن
و میـانگین   درخـت  ارتفاع: مثالعنوانبه( ابعاد درختان

در داخـل تـوده    سـایر روابـط   بـه رقابـت و   )قطر تاج
 تـأثیرات متقابـل بـین   بستگی دارد. بـدیهی اسـت کـه    

در داخـل  درختی  چندگونه جواريهم دلیل هبدرختان 
درختی مسـن   گونهیک ،ي مثالا. برتوده جنگلی است

دهـد و مـانع از   ثیر قـرار مـی  أدرختان جوان را تحت ت
 سـبب رسیدن آب و مواد غذایی به گونـه مغلـوب یـا    

 زیـرین شـکوب  آدر  شدهواقع این مواد به گونه کمبود
ابعـاد درخـت   و این عمل مانع از بزرگ شدن  شودمی

شود کـه ممکـن اسـت بـا     نظیر تاج یا قطر درخت می
محصوالت درخت ارتبـاط   دیگرمیوه تولیدي یا  مقدار

 Wälder and( داشـته باشـند  ی و همبسـتگی مسـتقیم  

Wälder, 2008.( ــین ربر رواز ایــن ســی همبســتگی ب
میـوه تولیـدي    مقـدار هاي مختلف درخت بـا  مشخصه

رسد تـا در صـورت وجـود رابطـه     می نظر بهضروري 
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 تعدیل برايمثبت، عملیات پرورشی مناسب در جنگل 
ان مغلـوب  واقع در اشکوب باال به درخت انغلبه درخت
میوه تولیـدي توسـط    مقدارو از این طریق  انجام شود

در تحقیقـات داخلـی،   . تقویـت شـود   ان جنگلیدرخت
هـاي  هاي موجود در جنگـل پتانسیل میوه تولیدي گونه

هـاي درختـان بـا    سباران و همبستگی بین مشخصـه ار
 Ghanbari(است  شدهبررسیمقدار میوه تولیدي کمتر 

et al., 2011(هاي خارجی به بحـث  . ولی در پژوهش
هـاي  مقدار میوه تولیـدي و همبسـتگی بـین مشخصـه    

 Millerرویشی درختان جنگلی با مقدار میوه تولیدي (

and Dietz, 2004; Wälder and Wälder, 2008 و (
) Ticktin, 2004هـا ( مقدار مجـاز برداشـت سـاالنه آن   

 ارسـباران بـا مسـاحت    هـاي جنگلاست.  شدهپرداخته
داشتن عناصر رویشی مربوط  دلیل بههزار هکتار  164

هـاي مختلـف، یـک منطقـه گـذر بـین چنـد        به اقلـیم 
دلیـل از تنـوع    همـین  بـه شـود.  رویشگاه محسوب می

جانوري) باالیی برخـوردار هسـتند.   اي (گیاهی و گونه
از میـوه درختـان موجـود کـه      ها، عمدتاًدر این جنگل

-جزئی از محصوالت غیرچوبی (فرعی) محسوب مـی 

شود. در این تحقیق، از بین درختان و شود، استفاده می
اخته که بیشـتر در  منظوره، گونه زغالهاي چنددرختچه
گی بیشتري بوده و مردم محلی وابست موردتوجهمنطقه 

خریـد و   توجهیقابلصورت به ربه آن داشته و در بازا
 اختـه زغـال . گرفتشود، مورد بررسی قرار فروش می

.)Cornus mas Lتیره ) به Cornaceae داشـته و   تعلق
 هايگل ،متر است هشتتا  چهاراي به ارتفاع تچهدرخ

بـه   شـکل بیضـی ي آن شفت و میوهو  کوچک ،زردآن 
 اسـت. از  آن ترش و کمـی شـیرین   طعمو رنگ قرمز 

 یدرختـان جنگلـ   ءدرخت جـز  ینا ينظر سرشت نور
مرطـوب را   يهـا خاك شده ومحسوب  نورپسند نیمه
طـور طبیعـی در   . در ایران این گونه بـه دهدیم یحترج

 ،)منطقـه ارسـباران  ( شـرقی  آذربایجـان  ن،یقـزو  استان
. )Mozafarian, 2004گسـترش دارد (  النیگو  زنجان

 چنـدمنظوره اسی که در مـورد میـوه درختـان    سؤال اس
ها چه شود این است که مقدار تولید میوه آنمطرح می

ــوه     ــدار می ــین مق ــا ب ــوده و آی ــدازه ب ــدهان و  تولیدش
داري وجـود  هـا ارتبـاط معنـی   مشخصات رویشی پایه

بنابراین هدف این تحقیق برآورد متوسـط مقـدار    ؛دارد
مـورد بررسـی و   تولید میوه هر پایـه و در کـل منطقـه    

تعیین رابطه مقدار میوه تولیدي با مشخصات رویشی و 
  ها است.یک پایهژرفولووم

  هامواد و روش
  مشخصات عمومی منطقه مورد بررسی

روسـتاي   بـه  مشـرف هاي جنگلـی  در این تحقیق توده
) در منطقه ارسـباران (در شـمال غـرب    1 شکل(کالله 
آوري و حضور مناسب این گونه و جمع دلیل بهایران) 

فروش میوه آن توسط اهالی روستا براي بررسی کمـی  
 ;Alijanpour et al., 2011اختـه انتخـاب شـد (   زغال

Alijanpour et al., 2013.( 
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  موقعیت منطقه مورد بررسی -1شکل 

Figure 1. Location of the study area 
 

هکتار بوده و عالوه بر  50مساحت این منطقه 
هاي ممرز، بلوط، افرا کرکو، افرا کرب، اخته، گونهزغال

نیز در آن  گنجشکزبانبلوط سفید، سرخدار و 
-1393ساله ( 15شود. با توجه به آمار مشاهده می

) ایستگاه هواشناسی کلیبر، متوسط بارندگی 1378
متر است. میلی 1/405سالیانه منطقه مورد بررسی 

درصد و جهت عمومی دامنه  35متوسط شیب منطقه 
-طور الی است. خاك منطقه در نقاط جنگلی بهشم

اي آهکی اي جنگلی و قهوهعمده از نوع خاك قهوه
  ).Alijanpour et al., 2011است (

  روش تحقیق
در واحد سطح ابتدا  تولیدشدهبراي تعیین مقدار میوه 

اخته در واحد سطح محاسبه شد. تعداد درختان زغال
ز روش ترانسکت براي تعیین تعداد در هکتار درختان ا

هاي ) استفاده شد. این روش در جنگلنمونهخط(
-ارسباران از نظر دقت و هزینه نسبت به دیگر روش

 ,.Alijanpour et alتر است (هاي آماربرداري مناسب

با طول  نمونهخط 15). در این مرحله، تعداد 2003
درجه پیاده  90متر و با آزیموت  100متغیر به فاصله 

شدن ها، پس از مشخص نمونهبرداشت خط. در ندشد
نما نقطه شروع، بر روي یک خط با استفاده از قطب

) و متر نواري حرکت کرده و هر درخت 90(آزیموت 
را  نمونهخطاي که بخشی از تنه یا تاج آن، اختهزغال

هاي عنوان نمونه انتخاب شد. مشخصهکرد، بهقطع می
ارتفاع کل  مانند شدهانتخاباخته هاي زغالرویشی پایه

تاج  کوچک و(متر)، ارتفاع تاج (متر)، قطر بزرگ 
متر)، قطر یقه پایه اصلی (میلی برابرسینه(متر)، قطر 

متر)، تعداد جست و در نهایت فاصله درختان (میلی
گیري و یادداشت شد. اخته از همدیگر اندازهزغال

)، باید Nبراي مشخص شدن متوسط تعداد در هکتار (
) محاسبه شود و iN( نمونهخطداد در هکتار در هر تع

) از iN( نمونهخطبراي محاسبه تعداد در هکتار در هر 
  ).Zobeyri, 2005استفاده شد ( 1رابطه 
푁  )1رابطه ( =

10000
푎

 

iNنمونه، : تعداد در هکتار در هر خطā فاصله :
  به متر نمونهخطمتوسط درختان در 

اخته در هکتار هاي زغالپایهبعد از محاسبه تعداد 
-نمونه، براي محاسبه تعداد در هکتار زغالدر هر خط

وزنی (رابطه  میانگین ازاخته در منطقه مورد بررسی 
استفاده شد  هانمونهخط) با توجه به متغیر بودن طول 2
)Zobeyri, 2005.( 

푁  )2رابطه ( =
∑ 푙 × 푁

∑ 푙
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il (متر)،  نمونهخط: طول هرiN تعداد در هکتار :
  : میانگین کل تعداد در هکتارN، نمونهخطدر 

اصـله   45، ابتـدا  تولیدشدهبراي تعیین مقدار میوه 
صورت تصـادفی سیسـتماتیک   اخته بههاي زغالاز پایه

و  1392، 1391و بــه مـدت سـه ســال (   شـده انتخـاب 
هـا  ) مشخصات رویشی و مقدار تولیـد میـوه آن  1393

گیري سـاالنه قـرار گرفـت. مـدل مناسـب      زهمورد اندا
گیـري شـده و   هاي رویشـی انـدازه  رابطه بین مشخصه

آمـاري  افـزار  در محـیط نـرم  مقدار تولید میوه هر پایـه  
SPSS  تعیین شد. در این روش با اسـتفاده از   18نسخه
ورود متغیرها و تخمین حداقل مربعات،  گامبهگامشیوه 

-کـار رابطه و مدل مورد نظر برازش شد. سپس بـا بـه  

 تولیدشـده ، مقدار میوه شدهمحاسبهگیري مدل ریاضی 
اخته برآورد شد. در نهایت با توجه براي درختان زغال

در  تولیدشـده به محاسبه تعداد در هکتار، مقـدار میـوه   
ی در اواخر شـهریور  هر هکتار از رویشگاه مورد بررس

هاي مورد بررسی انجام شـد. همچنـین از تجزیـه    سال
ــانگین    ــه می ــراي مقایس ــن ب ــون دانک ــانس و آزم واری

ها و مقدار میوه تولیدي در سـه  مشخصات رویشی پایه
  سال متوالی استفاده شد.

  نتایج
 اختههاي زغالدرصد حضور پایه

پایــه مــورد بررســی در  1093بــا توجــه بــه اینکــه از 
بـوده اسـت،    اختـه زغـال پایه  361تعداد  ،هانمونهخط

اخته، اشتباه معیار هاي زغالبنابراین درصد حضور پایه
به شرح جدول  شدهمحاسبهو اشتباه آماربرداري نسبت 

  است. 1
  اختهتعداد در هکتار زغال

اختـه قرارگرفتـه در   هـاي زغـال  بر اساس فواصل پایـه 
بـا   نمونـه خـط ، تعـداد در هکتـار در هـر    هانمونهخط

محاسـبه شـد. بـا     2طبـق جـدول    1استفاده از رابطـه  
، میانگین تعداد در هکتار براي گونه 2استفاده از رابطه 

  اصله محاسبه شد. 530اخته زغال
푁 = (∑ 퐿  × 푁  ) ∑ 퐿⁄ = . = 530.1      اصله

 
 اخته در منطقه مورد بررسیبررسی درصد حضور زغالنتایج  -1جدول 

Table 1. The results of presence percentage of Cornus mas in the study area 
درصد اشتباه 
  آماربرداري

E% 

اشتباه 
  آماربرداري

E 

اشتباه 
  معیار
Spi 

-نسبت زغال

  اخته
pi 

- درصد زغال

  اخته
Pi% 

تعداد کل 
هاپایه  

N  

هاي پایهعداد ت
  اختهزغال

ni 

  مشخصه
Parameter 

8.5 0.028 0.014 0.33 33%  1093 361 
 اختهزغال

Cornus 
mas L. 

  
هـاي  پایـه  دشـده یتولهاي رویشـی و وزن میـوه   ویژگی
 اخته مورد بررسیزغال

میانگین و اشتباه معیار وزن میوه  3در جدول 
، ارتفاع کل، قطر تاج، ارتفاع تاج، قطر یقه تولیدشده

پایه مورد  45و تعداد جست  برابرسینهپایه اصلی، قطر 
 کهطوريبهاست.  شدهارائهبررسی در سه سال متوالی 

محدود بودن  دلیل بهشود از جدول مذکور معلوم می
هاي دوره مورد بررسی تغییرات محسوسی در ویژگی

شود. به جزء وزن دیده نمی موردنظرهاي رویشی پایه
میوه، دیگر مشخصات اختالف چندانی با مشخصات 

 سال اول ندارند.
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  شدهبرداشت يهانمونهخطتعداد در هکتار در  -2جدول 
Table 2. The number in hectare in measured line samples 

 نمونهخطشماره 
Sample line 

number  

 نمونهخططول 
Length of 

Line sample  

هاي تعداد پایه
  اختهزغال

The number of 
Cornus mas  

  )푎متوسط فاصله درختان به متر (
Mean distance between 

trees (푎)  

 )푁تعداد در هکتار (
number in 

hectare  
퐿 × N  

1  95  14  6.7  222.77  21192.8  
2  142  33  4.3  540.83  76798.3  
3  140  54  2.6  1479.30  207100.6  
4  120  22  5.4  342.93  41152.3  
5  136  25  5.4  342.93  46639.2  
6  115  18  6.4  244.14  18076.2  
7  165  48  3.4  865.10  142733.6  
8  115  38  3  1111.11  127777.8  
9  127  19  6.7  222.77  28291.3  
10  105  20  5.2  369.82  38831.4  
11  85  12  7.1  197.4  16861.7  
12  55  11  5  400  22000  
13  60  11  5.4  342.9  20576.1  
14  110  21  5.2  369.8  40680.5  
15  95  15  6.3  251.9  23935.5  

 جمع
Total 

1665  361  -  -  882617.3  

  
هـاي  پایـه  دشـده یتولهاي رویشـی و وزن میـوه   ویژگی
 اخته مورد بررسیزغال

میانگین و اشتباه معیار وزن میوه  3در جدول 
، ارتفاع کل، قطر تاج، ارتفاع تاج، قطر یقه تولیدشده

پایه مورد  45و تعداد جست  برابرسینهپایه اصلی، قطر 
 کهطوريبهاست.  شدهارائهبررسی در سه سال متوالی 

محدود بودن  دلیل بهشود می الحظهماز جدول مذکور 
هاي دوره مورد بررسی تغییرات محسوسی در ویژگی

شود. به جزء وزن دیده نمی موردنظرهاي رویشی پایه
میوه، دیگر مشخصات اختالف چندانی با مشخصات 

  سال اول ندارند.
 شدهانجامبر اساس تجزیه واریانس و آزمون دانکن 

اخته مورد پایه زغال 45میانگین مشخصات رویشی 
داري را در ی در سه سال متوالی اختالف معنیبررس

اما میانگین میوه  ؛دهددرصد نشان نمی 5سطح احتمال 
اختالف  )4جدول (هاي مختلف در سال دشدهیتول

  .داردداري در سطح پنج درصد معنی

هر  يازابه  دشدهیتول، میانگین میوه 2با توجه به شکل 
  .پایه در سال اول بیشترین مقدار را داشته است

هـاي  همبستگی پیرسون بـین مشخصـات رویشـی پایـه    
 اخته و وزن میوهزغال

، در سال شودمی الحظهم 5از جدول  کهطوريبه
وزن میوه با متوسط قطر تاج و تعداد جست در  1391

سطح احتمال یک درصد و ارتفاع کل در سطح احتمال 
دار است. در داراي همبستگی مثبت معنیپنج درصد 

وزن میوه با متوسط قطر تاج و تعداد  1392سال 
جست در سطح احتمال یک درصد و با ارتفاع کل در 

-سطح احتمال پنج درصد داراي همبستگی مثبت معنی

بین وزن میوه  1393اما در سال  ؛)6دار است (جدول 
صد با قطر تاج و تعداد جست در سطح احتمال یک در

و با ارتفاع تاج و ارتفاع کل در سطح احتمال پنج 
دار وجود دارد (جدول درصد همبستگی مثبت معنی

7.(  
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اخته براي تحلیل وضعیت میوههاي زغالهاي کمی پایهویژگی -3جدول   
Table 3. Quantitative characteristics of Cornus mas individuals for fruit situation analyze 

 سال
Year  

 مشخصه
Characteristic  

وزن میوه 
 )گرم(

Fruit 
weight 

(gr)  

ارتفاع کل 
 )متر(

Total 
height (m)  

قطر تاج 
 )متر(

Crown 
diameter 

(m)  

ارتفاع تاج 
 )متر(

Crown 
height (m)  

قطر یقه 
 )مترمیلی(

Collar 
diameter 

(mm)  

قطر 
 برابرسینه

 )مترمیلی(
DBH 
(mm)  

تعداد 
 جست

coppice 
shoots  

 اول
First  

 میانگین
Mean  

446.97 3.62  3.08  3.55  22.19  4.86  2.49  

 اشتباه معیار
Standard 

error  
57.85  0.145  0.213  0.146  1.83  0.294  0.23  

 دوم
Second  

 میانگین
Mean  

318.69  3.82  3.28  3.65  22.28  4.95  2.57  

 اشتباه معیار
Standard 

error  
32.24  0.14  0.21  0.14  1.8  0.29  0.23  

 سوم
Third  

 میانگین
Mean  

253.37  4.04  3.48  3.81  22.4  5.06  2.6  

 اشتباه معیار
Standard 

error  
29.94  0.148  0.21  0.15  1.8  0.29  0.24  

 
  اخته در سه سال بررسیهاي زغالتجزیه واریانس میانگین وزن میوه پایه -4جدول 

Table 4. Analysis of variance of fruits weight mean of Cornus mas trees in three years of study 
 مشخصه

Characteristic  
 مجموع مربعات  

sum of squares  
 درجه آزادي

df  
 میانگین مربعات

mean of squares  
F Sig. 

  میوه (گرم)
Fruit (gr) 

 بین گروه
Between group  873036.54  2  436518.27  5.508  0.005  

 داخل گروه
Within Group  

71.04 × 10  132  79255.26      

 جمع
Total  

71.13 × 10  134        

 

  
  هاي مورد بررسیمتوسط میوه تولید شده در هر پایه در سال -2شکل 

Figure 2. Mean of produced fruit per tree in years of study 
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1391 سالاخته و وزن میوه در زغال يهاهیپاهمبستگی پیرسون بین مشخصات رویشی  -5جدول   
Table 5. Pierson correlation between vegetative characteristics of Cornus mas trees and fruit weight in 

2012 

 مشخصه
Characteristic  

 وزن میوه
Fruit 

weight  

 متوسط قطر تاج
Crown diameter 

mean  

 ارتفاع تاج
Crown 
height  

 ارتفاع کل
Total 
height  

 قطر یقه
Collar 

diameter  

قطر 
 برابرسینه
DBH  

  )مترمتوسط قطر تاج (
Crown diameter mean 

(m)  
0.78**  1          

 )مترارتفاع تاج (
Crown height (m)  

0.20  0.53**  1        

 )مترارتفاع کل (
Crown height (m)  

0.30*  0.59**  0.97**  1      

 )مترمیلیقطر یقه (
Collar diameter (mm)  

0.21  0.48**  0.69**  0.67**  1    

 )مترمیلی( برابرسینهقطر 
DBH (mm)  

0.22  0.49**  0.55**  0.60**  0.48**  1  

 تعداد جست
coppice shoots  

0.78**  0.72**  0.20  0.30*  0.21  0.22  

 
  1392اخته و وزن میوه در سال هاي زغالرویشی پایههمبستگی پیرسون بین مشخصات  -6جدول 

Table 6. Pierson correlation between vegetative characteristics of Cornus mas trees and fruit weight in 
2013 

 مشخصه
Characteristic  

 وزن میوه
Fruit 

weight  

 متوسط قطر تاج
Crown diameter 

mean  

 ارتفاع تاج
Crown 
height  

 ارتفاع کل
Total 
height  

 قطر یقه
Collar 

diameter  

قطر 
 برابرسینه
DBH  

  )مترمتوسط قطر تاج (
Crown diameter mean 

(m)  
0.783**  1          

 )مترارتفاع تاج (
Crown height (m)  

0.230  0.516**  1        

 )مترارتفاع کل (
Crown height (m)  

0.317*  0.576**  0.970**  1      

 )مترمیلیقطر یقه (
Collar diameter (mm)  

0.227  0.477**  0.686**  0.679**  1    

 )مترمیلی( برابرسینهقطر 
DBH (mm)  

0.210  0.493**  0.547**  0.607**  0.483**  1  

 تعداد جست
Coppice shoots  

0.749**  0.711**  0.251  0.281  0.385**  0.315*  

  
 اختهبراي برآورد مقدار میوه زغال شدهاستفادهمدل 

در این بخش ضریب همبستگی بین مقدار میوه 
هاي مختلف محاسبه شد و طبق تولیدي با مشخصه

معلوم شد، سه مشخصه تعداد جست، قطر  8جدول 

داري با مقدار طور معنیتاج و قطر یقه پایه اصلی به
دهد. دار نشان میمیوه تولیدي هر پایه همبستگی معنی

داري ضعیف در دار نشده یا با معنیهاي معنیمشخصه
  مدل وارد نشد.
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  1393اخته و وزن میوه در سال هاي زغالرویشی پایه هاهمبستگی پیرسون بین مشخصه -7جدول 
Table 7. Pierson correlation between vegetative features of Cornus mas trees and fruit weight in 2014 

 مشخصه
Characteristic  

 وزن میوه
Fruit 

weight  

 متوسط قطر تاج
Crown diameter 

mean  

 ارتفاع تاج
Crown 
height  

 ارتفاع کل
Total 
height  

 قطر یقه
Collar 

diameter  

قطر 
 برابرسینه
DBH  

  )مترمتوسط قطر تاج (
Crown diameter mean 

(m)  
0.78**  1          

 )مترارتفاع تاج (
Crown height (m)  

0.36*  0.62**  1        

 )مترارتفاع کل (
Crown height (m)  

0.30*  0.58**  0.95**  1      

 )مترمیلیقطر یقه (
Collar diameter (mm)  

0.21  0.48**  0.69**  0.67**  1    

 )مترمیلی( برابرسینهقطر 
DBH (mm)  

0.22  0.48**  0.61**  0.60**  0.48**  1  

 تعداد جست
Coppice shoots  

0.75**  0.71**  0.38**  0.25  0.34*  0.22  

  
هاي مختلف ضریب همبستگی بین مقدار میوه تولیدي و مشخصه -8جدول   

Table 8. The correlation coefficient between amount of produced fruits and different features 
  سال

Year  
 مشخصه

characteristic  

 جستتعداد 
coppice 
shoots  

  تعداد جست ×قطر تاج 
Crown diameter × 

coppice shoots  

  تعداد جست ×قطر تاج  ×قطر یقه 
Collar diameter × Crown diameter × 

coppice shoots  

 اول
First  

 ضریب همبستگی
Correlation 
coefficient  

0.784  0.843  0.867  

 داريسطح معنی
Significance level  

0.000**  0.000**  0.000**  

 دوم
Second  

 ضریب همبستگی
Correlation 
coefficient  

0.783  0.830  0.851  

 داريسطح معنی
Significance level  

0.000**  0.000**  0.000**  

 سوم
Third  

 ضریب همبستگی
Correlation 
coefficient  

0.748  0.834  0.867  

 داريسطح معنی
Significance level  

0.000  0.000  0.000  

  Significant at the one percent level :**داري در سطح یک درصد                                                                  : معنی**
  

براي برآورد مقدار میوه  2r باال بودن دلیل بهدر نهایت 
سه که  3از مدل شماره  8تولیدي طبق جدول 

مشخصه تعداد جست، قطر تاج و قطر یقه پایه اصلی 

در آن دخالت دارند، براي برآورد میوه در هر سه سال 
  ).9مورد بررسی استفاده شد (جدول 
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اخته از طریق مشخصات رویشیبراي برآورد میوه زغال شنهادشدهیپهاي مدل -9 جدول  
Table 9. Suggested models for estimation of Cornus mas fruit through vegetative characteristics 

  سال
Year 

 مدل

Model  
 رابطه

Equation  
2r  

 اول

First  

1  푌 = 29.59 + 191.48 푆 0.61  
2  푌 = 207.68 + 112.01푆 + 121.94퐶퐷 0.71  
3  푌 = 140.34 + 113.14푆 + 151.22퐶퐷 − 7.23푀퐶 0.75  

 دوم

Second  

1  푌 =  −72.47 + 119.13퐶퐷 0.63  
2  푌 =  −74.88 + 77.16퐶퐷 + 54.38푆 0.68  
3  푌 =  −41.67 + 90.54퐶퐷 + 57.21푆 − 3.78푀퐶 0.72  

 سوم

Third  

1  푌 = −127.80 + 109.49퐶퐷 0.62  
2  Y= -115.98+69.87CD+48.50S  0.69  
3  푌 =  −86.75 + 84.60퐶퐷 + 48.66푆 − 3.61푀퐶 0.73  

Y        مقدار میوه برآورد شده :S             تعداد جست :CD                 قطر تاج :MC: قطر یقه 

 
  اختهمقدار میوه تولیدي زغال

 )1391سال اول (

پایه  45از  شدهبرداشتدر این بررسی میانگین میوه  
گرم تعیین شد. از طرفی  97/446در سال اول به مقدار 

با استفاده از مدل برازش شده، مقدار میوه تولیدي به 
گیري شده در اخته اندازهپایه زغال 361ازاي 

کیلوگرم برآورد شد.  160/238برابر با  هانمونهخط
اخته همچنین با توجه به میانگین تعداد در هکتار زغال

است، بنابراین با  شدهمحاسبهاصله در هکتار  530که 
پایه  361بین مقدار میوه تولیدي توسط  گیري نسبت

کیلوگرم برآورد شده، مقدار میوه تولیدي  160/238که 
کیلوگرم در هکتار  6/349اصله برابر با  530براي 

بنابراین بر اساس آمار سال اول این  ؛خواهد بود
کیلوگرم در  350اخته بررسی مقدار تولید میوه زغال

هکتار برآورد شد و با توجه به مساحت منطقه رویشی 
 50این گونه در حاشیه روستاهاي کالله علیا که حدود 
رد هکتار است، مقدار میوه تولیدي براي کل منطقه مو

  کیلوگرم خواهد بود. 17500بررسی برابر با 
 )1392سال دوم (

پایه در سال دوم  45از  شدهبرداشتمیانگین وزن میوه 
گرم تعیین شد. از طرفی با استفاده از  69/318به مقدار 

پایه  361مدل برازش شده، مقدار میوه تولیدي براي 

برابر با  هانمونهخطگیري شده در اخته اندازهزغال
کیلوگرم برآورد شد. با توجه به میانگین  834/145

اصله در هکتار  530اخته که تعداد در هکتار زغال
بین مقدار  گیري نسبتاست، بنابراین با  شدهمحاسبه

کیلوگرم برآورد  834/145پایه که  361میوه تولیدي 
اصله برابر با  530شده، مقدار میوه تولیدي براي 

م در هکتار خواهد بود. با توجه به کیلوگر 10/214
مساحت منطقه رویشی این گونه در حاشیه روستاهاي 

هکتار است، مقدار میوه  50کالله علیا که حدود 
کیلوگرم  10705تولیدي براي کل منطقه مورد بررسی 

  خواهد بود.
 )1393سال سوم (

اخته پایه زغال 45از  شدهبرداشتمیانگین وزن میوه 
گرم تعیین شد.  37/253بررسی، به مقدار در سال سوم 

همچنین با استفاده از مدل برازش شده، مقدار میوه 
گیري شده در اخته اندازهپایه زغال 361تولیدي براي 

کیلوگرم برآورد شد. با  284/111برابر با  هانمونهخط
 530اخته که توجه به میانگین تعداد در هکتار زغال

 نسبتاست، بنابراین با  هشدمحاسبهاصله در هکتار 
 284/111پایه که  361بین مقدار میوه تولیدي  يریگ

 530کیلوگرم برآورد شده، مقدار میوه تولیدي براي 
کیلوگرم خواهد بود. با توجه به  38/163اصله برابر با 
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مساحت منطقه رویشی این گونه در حاشیه روستاي 
هکتار است، مقدار میوه  50کالله علیا که حدود 
 کیلوگرم خواهد بود. 8169تولیدي براي کل منطقه 

  بحث
هاي جنگلی از هاي نهفته در تودهشناخت ارزش

 عواملی است که انگیزه حفاظت و احیاي این منابع را
هاي متنوع گیاهی در قوت خواهد بخشید. وجود گونه

خوراکی و  هاي صنعتی،هاي جنگلی با ارزشعرصه
اهمیتی در صادرات پرها نقش دارویی که برخی از آن

هاي فراوان اقتصادي و اجتماعی نفتی دارند، جاذبهغیر
برداري از محصوالت را پدید آورده است. اگر بهره

صورت علمی و منطقی صورت نپذیرد، چوبی بهغیر
تواند به یکی از عوامل تخریب جنگل تبدیل خود می

هاي جنگلی با توجه به اینکه روابط شود. در توده
بین مشخصات رویشی و مقدار میوه تولیدي  خاصی

) با Walder and Walder, 2008هر پایه وجود دارد (
هاي رویشی و تعیین مقدار همبستگی بین مشخصه

هاي توان از طریق مشخصهسازي مربوطه میمدل
رویشی معین به برآورد مقدار میوه تولیدي هر پایه 

هاي چوبی جنگلپرداخت. تولیدات و محصوالت غیر
و محل درآمد  بوده باز مورد توجهارسباران از دیر

هاي اطراف آن بوده است ساکنین محلی و شهر
)Ghanbari et al., 2011( در این بررسی ارتباط بین .

مشخصات رویشی همچون ارتفاع کل، ارتفاع تاج، 
، ینهبرابرسمتوسط قطر تاج، قطر یقه پایه اصلی، قطر 

تعداد جست و مقدار میوه تولیدي در سه سال متوالی 
و معلوم شد که سه مشخصه  شدهیبررسپایه  45براي 

قطر تاج و قطر یقه پایه اصلی و تعداد جست بیشترین 
دار را با مقدار میوه تولیدي دارند. این همبستگی معنی

عنوان عوامل مهم و توان بهسه مشخصه را می
-مدیریتی و انجام عملیات جنگلدر امور  کنندهیینتع

منظور افزایش تولید میوه استفاده کرد. شناسی به
اي که تعداد جست شاداب و هر پایه مثالعنوانبه

و  شدهحفظداشته باشد،  يتربزرگبیشتر و قطر تاج 
) در 2011و همکاران ( Ghanbariشود. توسعه داده می

میوه هاي رویشی و مقدار خصوص ارتباط بین ویژگی
اخته در منطقه ارسباران، تولیدي دو گونه فندق و زغال

دار معرفی کرده و تعداد جست را با همبستگی معنی
معادله خطی مربوطه را ارائه کردند. ضریب تبیین 

 یببه ترتبراي دو گونه مورد بررسی  آمدهدستبه
محاسبه شد که همبستگی ضعیفی را  34/0و  24/0

ررسی پیشنهاد شد، دیگر دهد. در این بنمایش می
گذار براي افزایش دقت مدل برآورد مشخصات تأثیر

براي  آمدهدستبهمیوه بررسی شود. ضریب تبیین 
همبستگی مشخصات رویشی و مقدار میوه تولیدي 

هاي اخته براي مدل برازش شده دادههاي زغالپایه
 سال اول

 75/0=2r  2=72/0، سال دومr  2=73/0 وr  است .
همبستگی  دهندهنشان آمدهدستبهضریب تبیین 

هر پایه و مشخصات  یدشدهتولبین میوه  توجهقابل
رویشی قطر تاج، قطر یقه پایه اصلی و تعداد جست 

 Walder and Walderاخته است. در گونه زغال

دار بررسی خود به وجود همبستگی معنی در (2008)
اشاره کرده و هاي رویشی درختان جنگلی بین مشخصه

مفید  چندمنظورهشناسی درختان کاربرد آن را در جنگل
نتایج این پژوهش مقدار  بر اساسو مؤثر دانسته است. 

اخته در سامان عرفی روستاي کل تولید میوه زغال
 10705، 17500 یببه ترتکالله براي سه سال متوالی 

کیلوگرم برآورد شد. قیمت فروش میوه خام  8169و 
 یببه ترتهاي مذکور ه در محل طی سالاختزغال

بنابراین ؛ ریال ارزیابی شد 25000و  22000، 15000
هاي مورد بررسی در اخته تودهارزش تولید میوه زغال

 2/204و  5/235، 5/262 یببه ترتسه سال متوالی 
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میلیون ریال برآورد شد. بر اساس نتایج بررسی حاضر 
 61درصد،  28هاي مورد بررسی به ترتیب در سال

اخته زغال یدشدهتولدرصد از کل میوه  82درصد و 
و  Ghanbariاست.  شدهبرداشتتوسط روستاییان 

اخته از سامان ) مقدار برداشت زغال2011همکاران (
اند. درصد اعالم کرده 5عرفی کالله را حدود 

شود، معلوم می شدهارائهاز آمار و ارقام  کهيطوربه
ها (که اخته در این تودهمیوه زغالباوجود کاهش تولید 

تغییرات اقلیمی و کاهش رطوبت  یلبه دل احتماالً
-است)، افزایش مقدار برداشت محصول درختان زغال

اخته در سه سال متوالی اتفاق افتاده است. افزایش 
هاي و حضور واسطه طرفیکازقیمت میوه خام 

اخته هاي فرآوري زغالخریدار میوه که براي کارخانه
تواند از دالیل نمایند، میبهاي میوه را پرداخت می نقداً

اخته افزایش مقدار برداشت محصول درختان زغال
باشد. تاکنون تحقیق خاصی براي تعیین درصد مجاز 

حیات منظور حفظ تجدید برداشت میوه تولیدي به
هاي توان با انجام بررسیصورت نگرفته است. ولی می

منظور پایداري و کیفی بذر الزم بهدقیق، مقدار کمی 
در توده را تعیین کرد. در بسیاري از  یاتح یدتجد
برداري محصوالت فرعی سهم مجاز هاي بهرهطرح

 ,Ticktin(شود گرفته می در نظردرصد  80برداشت 

هاي اول این اساس مقدار برداشت در سال . بر)2004
 و دوم بررسی در حد مجاز و از سال سوم خارج از
حد مجاز بوده است و این موضوع استمرار تولید و 

کند. با توجه به همبستگی اخته را تهدید میبقاي زغال
اخته با مقدار میوه باالي مشخصات رویشی گونه زغال

منظور کاهش هزینه و زمان بررسی هر پایه به یدشدهتول
جاي استفاده از تمامی مشخصات رویشی در به

داري مشخصاتی که همبستگی معنیتحقیقات آتی از 
توان دارند، می یدشدهتولمثبت نسبت به مقدار میوه 

  استفاده کرد.
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Abstract 

Cornelian cherry grows naturally in Arasbaran forests and a plenty amount of its fruit have annually 
been exploited in traditional manner. This study aimed to determine the cornelian cherry fruit 
production and the relationship between vegetative characteristics and amount of fruit production for 
three consecutive years. For this purpose, as cornelian cherry habitat, the forest stand by 50 hectares in 
Kalaleh village in North West of Iran (Arasbaran region) was selected. To determine cornelian cherry 
fruit production per hectare, the number of cornelian cherry stems per hectare was determined along 
15 transects with distance of 100 m apart from each other. To estimate fruit product, a number of 45 
individuals of cornelian cherry were selected and then marked along transects with randomized 
systematic method. Then, for three years, similar vegetative characteristics: total height (m), crown 
height (m), crown diameter (m), diameter at breast height (mm), diameter at collar (mm), number of 
coppice shoots and fruit product (gr) were measured annually. Mathematical model regression to 
determine relationship between the measured vegetative characteristics and fruit production per stem 
were established. Then Fruit product per hectare was calculated given the number of stems per 
hectares. According to survey results, the mean number of Cornelian cherry was calculated 530 
individuals per hectare. Average fruit production in three consecutive years, respectively 446.97, 
318.69 and 253.37grams for each trees. Also was found that three characteristics: canopy diameter, 
diameter at collar of the main stem and number of coppice shoots were significantly correlated with 
the fruits product. These three characteristics can be used as crucial factors in the management and 
silviculture operations of the forest in order to increase the fruit production. 

Keywords: Arasbaran, Cornus mas L., Quantitative evaluation, Regression, Transect, Vegetative 
features. 
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