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هاي طبيعي بررسي وضعيت كمي و كيفي درختان و برخي عوامل رويشگاهي در رويشگاه
  پلت اسالم

 يهسا رادكريمم و علي صالحي، رحمت زركامي، *زاد ناوروديايرج حسن

  دانشكده منابع طبيعيدانشگاه گيالن، سرا، صومعه
  16/5/93 :تاريخ پذيرش  25/2/93: تاريخ دريافت

   چكيده

 اًهاي منطقه اسالم استان گيالن است كه در بسياري از اين مناطق، بعضم در برخي از رويشگاههاي اصلي و مهپلت يكي از گونه
خورده پلت در  نخورده و يا كمتر دست در اين پژوهش، ابتدا چهار رويشگاه دست. دهدخالصي را تشكيل مي هاي تقريباًتوده

خصوصيات كمي و كيفي درختان و همچنين برخي  سپس مهمترين. اسالم در استان گيالن انتخاب شد 7ضه هاي حوجنگل
. هاي انتخاب شده، بررسي شدجهت دامنه در رويشگاه و ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب ك،هاي فيزيكي و شيميايي خاويژگي

ه كيفي تعداد در هكتار، قطر برابرسينه و ارتفاع كل و همينطور درج هاي ميانگينبراي بررسي خصوصيات كمي و كيفي درختان، 
قطر برابرسينه،  هايميانگين نشان داد كه بين حاصلنتايج . ور صددرصد و براي تمامي درختان تعيين شدطو وضعيت تقارن تاج ب

بين  در حالي كه ،بودهدار هاي مورد بررسي، اختالف معنيارتفاع و موجودي حجمي سرپاي درختان در هكتار در رويشگاه
-نتايج بررسي ويژگي. داري وجود نداشتهاي مورد مطالعه اختالف معنيدرختان در رويشگاهوضعيت تقارن تاج و درجه كيفي 

نتايح . باشندهاي مورد بررسي مياز عوامل مهم تغييرپذير در بين رويشگاه و بافت خاك فسفر قابل جذبهاي خاك نشان داد كه 
 وضعيت متر 800لي، مناطق كم شيب و ارتفاع حدود هاي شمادر جهت موجودي حجميكه گونه پلت از نظر  همچنين نشان داد

 .تري دارد مطلوب

  ، خصوصيات خاكميانگين موجودي درختان، هاي طبيعيرويشگاهپلت، ناو اسالم،  :هاي كليديواژه

  ehasanzadeh@guilan.ac.ir:  ، پست الكترونيكي01333323023: نويسنده مسئول، تلفن* 
  مقدمه

 - ناحيه هيركاني يا خزري يكي از نواحي فرعي اروپ 
سيبري است كه در جنوب درياي خزر قرار گرفته و يكي 

 Acer(هاي مهم درختي اين ناحيه، درخت پلت  از گونه

velutinum Boiss. (هاي ساحلي درياي است كه از جلگه
ا در سراسر متر باالتر از سطح دري 2000خزر تا ارتفاع 

شمال ايران از آستارا تا گرگان انتشار داشته و حد باالي 
اين گونه ). ٧(پراكنش آن در شهرستان نور ديده شده است 

كه از نظر حساسيت به  استداراي سرشتي نيمه نورپسند 
عنوان يكي از  هپلت ب ).26(سرما در حد متوسطي قرار دارد 

ي شمال ايران، هاهاي درختي صنعتي جنگلمهمترين گونه
 7/2كه  طوري هكند، بنقش مهمي در توليد چوب ايفا مي

هاي هاي جنگلدرصد از حجم گونه 7/7درصد تعداد و 
  ).16(دهد شمال را بخود اختصاص مي

ارتفاع از سطح دريا، شيب و جهت مانند عوامل مختلفي 
گيري، توسعه و پايداري جوامع و پوشش در شكلدامنه 

اين عوامل عالوه بر اينكه در ). 14و  4( گياهي نقش دارند
هاي جنگلي نقش مهمي دارند بر روي بسياري استقرار توده

از خصوصيات كمي آنها مانند سطح مقطع برابرسينه، حجم 
 ).22(باشند ثر ميؤزادآوري م و در هكتار، ارتفاع درختان

بررسي نياز رويشگاهي و نحوه زيست گونه پلت در نتيجه 
متر  1800پلت تا ارتفاع نشان داد كه نوشهر جنگل خيرود 

د و نقاطي كه داراي نور، شومستقر مياز سطح دريا 
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رطوبت، زهكشي و بافت خاك مناسب باشند، زادآوري و 
ساير مطالعات نيز  .)9(شود  انجام مياستقرار اين گونه بهتر 

هاي گيويژعوامل فيزيوگرافي و اند كه نشان داده
پراكنش  ،استقرارنقش مهمي در  ،خاكويژه  بهرويشگاهي 

 ،6 ،1( هاي مختلف دارندگونهت كمي و كيفي وضعيو 
مطالعات بر اساس  .)29و  28، 23، 18، 17، 15، 13، 11

هاي شمال كشور، پلت نواحي جنگلبيشتر متعدد در 
شود هاي جنگلي ظاهر ميعنوان گونه همراه با ديگر گونه هب

اين گونه توانسته است  و تنها در برخي نقاط محدود،
  . )26و  19، 8( اجتماعات خالص را تشكيل دهد

 پلت وكمي و كيفي وضعيت تعيين هدف اين پژوهش 
همچنين تعيين برخي از مهمترين خصوصيات فيزيكي و 

هاي رويشگاهدر  ،ثر در پراكنش اين گونهؤمشيميايي خاك 
- بدين منظور رويشگاه. باشدمنطقه اسالم ميدر آن طبيعي 

هاي طبيعي پلت در اين منطقه شناسايي و از بين اين 
خورده  نخورده يا كمتر دست ها، مناطق دسترويشگاه

   .بررسي شد

  واد و روشها م
 3و  2، 1هاي طالعه در سريمين ا: مورد مطالعه منطقه

داري ناو اسالم در محدوده حوزه جنگل 7مربوط به حوزه 

ع طبيعي استان شهرستان تالش تحت نظر اداره كل مناب
سري يك ناو از نظر مختصات جغرافيايي  .گيالن انجام شد

52َ 27َ" تا 48°48ََ 51"بين طول جغرافيايي  و شرقي  °48َ
قرار شمالي  37°41`16"تا  37°37`51"عرض جغرافيايي 

سري دو ناو بين طول  .است هكتار 2251و سطح آن دارد 
رض و عشرقي  48°49`58"تا  48°44`36" جغرافيايي

قرار گرفته شمالي  37°42`31"تا  37°37`23"جغرافيايي 
هكتار و سري سه ناو بين طول  4010و سطح آن 

و عرض شرقي  48°40`22"تا  48°48`04"جغرافيايي 
واقع شده شمالي  37°36`28"تا  37°41`22"جغرافيايي 
اين تحقيق در  مبراي انجا .باشدهكتار مي 3838و سطح آن 

داري منطقه هاي جنگلعه كتابچه طرحابتدا براساس مطال
مورد مطالعه، تجارب كارشناسان جنگل و در نهايت با 

هاي مكرر، محدوده پراكنش گونه پلت جنگل گردشي
هاي طبيعي شناسايي شده، شناسايي و از بين رويشگاه

مختلف تخريبي هايي كه كمتر تحت تأثير عوامل رويشگاه
مطالعه مشخص براي ، عوامل انساني قرار داشتندويژه  به
لرزه، شندول، وزه اساميبهرويشگاه چهار در نهايت . شد

 ندانتخاب شدبا مشخصات زير دياچال و چهارخالون 
   ).1جدول(

هاي انتخاب شدهمشخصات رويشگاه -1جدول 
سطح رويشگاه مورد بررسي 

)هكتار(  

 شماره قطعه  سري )درصد(شيب    جهت دامنه ارتفاع از سطح
)متر(دريا   

  نام منطقه

4/1   220  2  5كمتر از     شندول 1150 مسطح
9/1   319  3  22    وزه لرزه 1050 شرقي شمال
3/1   307  3  22    دياچال 800 شمال
4/1   116  1  27    چهار خالون 1070 شرقيشمال

ها در ماه مهر و فصل بيشترين بارشدر منطقه مورد مطالعه، 
ل بهار رخ ها در ماه خرداد و فصپائيز و كمترين ريزش

 با ميانگين دماي ساالنة محدودة مطالعاتي برابر. دهدمي
به ماه مربوط بيشترين آن است كه  گراد درجه سانتي 4/12

متوسط تعداد . به ماه بهمن تعلق دارددما مرداد و كمترين 

روز در سال بوده و دورة  71روزهاي يخبندان منطقه، 
ع شده و تا ماه شرويخبندان ناحية طرح از اواسط آبان

هاي آمبروترميك نشان  منحني. ماه ادامه دارداواخر فروردين
داده است كه منطقه مورد مطالعه داراي اقليم خيلي مرطوب 

   . )5( است
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روش بررسي بصورت آماربرداري : بررسيروش 
حداقل مساحت . باشدجامعه مستقل مي 4صددرصد از 

در  ).1ل جدو(هكتار است  9/1و حداكثر  3/1بررسي شده 
هر رويشگاه، مشخصات عمومي رويشگاه مانند ارتفاع از 

پوشش سطح دريا، درصد شيب، جهت دامنه و درصد تاج
در هر رويشگاه، قطر برابر سينه تمام درختان . مشخص شد

متر بوسيله كاليپر و ارتفاع كل سانتي 5/12با قطر بيشتر از 
وضعيت  .گيري شدسنج سونتو اندازهآنها با دستگاه شيب

تقارن تاج و درجه كيفي درختان نيز مورد بررسي قرار 
در بررسي كيفي، درجه بندي درختان بشرح زير . گرفت

  ): 2( انجام شد

متر اول تنه صاف، بدون شاخه، بدون گره،  10 :درجه يك
بدون پيچيدگي و عاري از پوسيدگي و مناسب براي صنايع 

  .روكش

گره و يا سه شاخه  همانند درجه يك ولي تا سه: 2درجه 
  ).نرمال صنعتي(متر اول تنه  10در 

بيشتر متر اول تنه  10در  هاها و شاخهتعداد گره: 3درجه 
  ).صنعتي معيوب(است و پيچيدگي هم دارد 

شود ها به حدي است كه نميپوسيدگي و شاخه: 4درجه 
  .چوب صنعتي از آن تهيه كرد

اه، سه شناسي در سطح  هر رويشگبراي مطالعات خاك
ديگر  نمونه در مركز و دو  نمونه  يكخاك شامل نمونه 

 0محدوده هر رويشگاه و از عمق باال و پايين در دو گوشه 
هاي مهم فيزيكي برخي متغير. )3( متر تهيه شدسانتي 20تا 

و شيميايي خاك شامل بافت خاك بوسيله روش 
خاك با روش پتانسيومتري، وزن  pHهيدرومتري بايكاس، 

وص حقيقي با روش پيكنومتري، وزن مخصوص مخص
ظاهري با روش كلوخه، درصد ازت با استفاده از روش 
كجلدال، درصد كربن آلي با روش والكلي و بلك و درصد 

 گيري شدندفسفر قابل جذب نيز با روش اولسون اندازه
  ). 20و  10(

ها، براي بررسي نرمال بودن آنها از آزمون پس از اخذ داده
اسميرونوف و براي بررسي همگني -وفكولموگر
از آزمون تجزيه . ها از آزمون لون استفاده شدواريانس

دار بودن ميانگين  بررسي معنيبراي واريانس يكطرفه، 
هاي مورد بررسي و از متغيرهاي كمي در بين رويشگاه

براي . استفاده شدها مقايسه ميانگينآزمون دانكن براي 
-chi)( يفي آزمون مربع كايمتغيرهاي كتجزيه و تحليل 

square بكار گرفته شد. 

  نتايج
هاي كمي نتيجه تجزيه واريانس مشخصه: تجزيه واريانس

آورده  2هاي مورد مطالعه در جدول مربوط به رويشگاه
 .شده است

نشان داد  تجزيه واريانسنتايج مربوط به : قطر برابر سينه
هاي يشگاهبين ميانگين قطر برابر سينه درختان در روكه 

و ) >01/0p(داري وجود دارد مختلف اختالف معني
داري داراي بطور معنيرويشگاه دياچال موجود در درختان 

 .باشندقطربرابرسينه بيشتر نسبت به سه رويشگاه ديگر مي
 8/76(بيشترين ميانگين قطر درختان در رويشگاه دياچال 

گاه كمترين ميانگين قطر درختان در رويش و) مترسانتي
        .)1شكل ( مشاهده شد) مترسانتي 5/38( لرزهوزه

ميانگين ارتفاع درختان پلت نتايج مربوط به بررسي : ارتفاع
هاي بين ميانگين ارتفاع درختان در رويشگاهد كه دانشان 

. )>01/0p(داري وجود دارد مورد مطالعه اختالف معني
دياچال در رويشگاه ها نشان داد كه آزمون مقايسه ميانگين

لرزه و چهارخالون يك گروه و درختان مناطق شندول، وزه
بيشترين ميانگين ارتفاع . اندقرار گرفته ديگردر گروه 

كمترين  و) متر 19/ 31( درختان در رويشگاه دياچال
) متر 92/10( لرزهوزهدرختان در رويشگاه ارتفاع ميانگين 

منطقه مورد  ميانگين ارتفاع درختان ).2شكل (مشاهده شد 
  .متر است 89/14مطالعه نيز 
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  هاي مورد مطالعه هاي كمي در رويشگاهنتيجه تجزيه واريانس مشخصه -2جدول 

  
  منبع تغييرات

  
  درجه آزادي

  ميانگين مربعات
  تعداد  در هكتار  حجم  سطح مقطع ارتفاع قطر

  6/7*  369**  8/1** 228** 13099** 3  )تيمار(ها  بين گروه
  8/4  58  23/0 52 1443 201  )خطا(وه داخل گر

         204  كل
  2/3  5/5  5/3 6/5 2/8   ضريب تغييرات

      %1داري در سطح  معني**:     % 5داري در سطح  معني*: 
 
 

  
  هاي مختلفميانگين قطر برابر سينه درختان در رويشگاه -1شكل 

  
  

  
  هاي مختلفميانگين ارتفاع درختان در رويشگاه -2شكل 
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 پلتميانگين تعداد درختان : درختان در هكتار تعداد
هاي شندول، وزه لرزه، گيري شده در رويشگاهاندازه

اصله در  23و  25، 30، 45دياچال و چهارخالون به ترتيب 
بين ميانگين تعداد درختان در هكتار در . هكتار است

داري وجود دارد هاي مورد بررسي، اختالف معنيرويشگاه
)05/0p<( .رين فراواني درختان پلت در هكتار در بيشت

منطقه شندول و كمترين تعداد درختان در هكتار در 
در حالي كه بيشترين درصد . چهارخالون مشاهده شد

  .)3جدول (درختان پلت متعلق به دياچال است 

 درختان بيشترين فراواني همچنين براساس نتايج حاصل، 
مربوط به د متر و كمترين تعدا 20-30در طبقه ارتفاعي 

  .)3شكل( استمتر  10طبقه ارتفاعي كمتر از 
  

  هاي مورد مطالعهميانگين تعداد درختان در هكتار در رويشگاه -3جدول 
  نوع گونه    

  رويشگاه
  كل  خرمندي  ممرز  ملج  شيردار گردو ون توسكا راش  پلت

 a95  0  1  3  0  0  10  0  36  %)4/47(45  شندول

  b52  0  0  0  5/0 3 12 5/0 6 %)7/57(30  وزه لرزه
  b42  2  2  0  4  6  2  1  0  %)5/59(25  دياچال

  c67  0  2  1 0 0 0 0 31 %)3/34(23  چهارخالون

  

 
فراواني درختان در هكتار در طبقات ارتفاعي مختلف -3شكل   

 
بيشترين درصد تعداد درختان در مناطق مورد مطالعه 

 در عين). 4شكل (هاي با درجه كيفي دو بود مربوط به پايه
نشان داد كه هيچيك از  اسكورحال، نتيجه آزمون كاي

هاي مورد مطالعه درجات كيفي درختان در بين رويشگاه
  ).df ,422/1=x2=2(داري نداشتند معنياختالف 

هاي براساس نتايج اين مطالعه، اگرچه در بين رويشگاه
داري تقارن، اختالف معنيممختلف، فراواني درختان با تاج 

در عين حال فراواني اما ، )df ,116/7=x2=3( درا نشان ندا

درختان با تاج متقارن، در رويشگاه چهارخالون در مقايسه 
  ).5شكل (بود ها بيشتر با ساير رويشگاه

به % (5/46رويشگاه شندول،  درصد آميختگي گونه پلت در
%  6/58لرزه، ، رويشگاه وزه)همراه راش، ممرز، ملج، ون

رويشگاه  ،)ردو، شيردار، توسكابه همراه راش، ون، گ(
 به همراه ممرز، ون، توسكا، خرمندي،% (4/59دياچال، 

به همراه % (2/53و رويشگاه چهارخالون، ) گردو، شيردار
  ).6شكل(است ) راش، ممرز، ملج
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  پراكنش تعداد درختان در هكتار در درجات كيفي مختلف -4شكل 

  
  تقارن تاج فراواني درختان در هكتار بر اساس ‐5شكل 

  
  مختلف هايرويشگاهها در درصد آميختگي گونه -6شكل 

بر اساس نتايج حاصل، : ويه زميني درختان در هكتارر
ميانگين سطح مقطع درختان در كل مناطق مورد مطالعه، 

ميانگين سطح بيشترين . متر مربع در هكتار است 49/17
اچال در هكتار در منطقه ديپلت درختان برابر سينه مقطع 

مترمربع  41/14و كمترين آن در منطقه چهارخالون  34/20
ميانگين سطح مقطع بين البته . )7شكل ( باشددر هكتار مي

اختالف مورد مطالعه هاي رويشگاهدرختان در هكتار در 
    ). >01/0p( داري وجود داردمعني

بر اساس : در هكتاردرختان  يسرپاحجمي موجودي 
در  سرپاحجمي موجودي يانگين مبيشترين  ،نتايج حاصل

چهارخالون در منطقه آن و كمترين  43/273منطقه دياچال 
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بين البته . )8شكل ( باشدميدر هكتار سيلو  5/175
داري از اين نظر اختالف معنيمورد مطالعه هاي رويشگاه

  .  )>01/0p(وجود دارد 

: مورد مطالعه هايرويشگاهبرخي خصوصيات خاك 
مربوط به برخي خصوصيات فيزيكي يانس نتيجه تجزيه وار

 4در جدول هاي مورد مطالعه شيميايي خاك در رويشگاه و
بين فسفر قابل جذب، درصد شن و البته  .آورده شده است

هاي مورد بررسي اختالف سيلت خاك در رويشگاه
  ).  >01/0p( داري وجود دارد معني

 و بوده يرس-لوم و يلوم مطالعه مورد مناطق خاك بافت
. است ريمتغ 9/5 تا 1/5 از مطالعه مورد هايخاك تهيدياس

 شندول شگاهيرو به مربوط خاك تهيدياس ميانگين نيكمتر
 در. شد مشاهده لرزهوزه شگاهيرو در مقدار نيشتريب و

- وزه شگاهيرو و نيشتريب يدارا شندول شگاهيرو كه يحال

 نيشتريب. هستند خاك تخلخل درصد نيكمتر يدارا لرزه
 و شندول شگاهيرو به متعلق يقيحق مخصوص وزن انزيم
 شگاهيرو به متعلق يظاهر مخصوص وزن زانيم نيشتريب

 به متعلق لت،يس درصد نيشتريب نيهمچن. است لرزهوزه
  ).5 جدول( است شندول شگاهيرو

  هاي مورد مطالعهنتيجه تجزيه واريانس خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در رويشگاه -4جدول 
 

  بع تغييراتمن
  

درجه 
  آزادي

           ميانگين مربعات
ن زو  تخلخل

مخصوص 
  حقيقي

وزن 
مخصوص 
  ظاهري

pH كربن 
  

 فسفر ازت
 

 رس سيلت شن

ها  بين گروه
  )تيمار(

3  ns66/27  ns015/0  ns043/0  ns013/0  ns045/0  ns001/0  **45/37  **3/333  **7/61  ns61/2  

داخل گروه 
  )خطا(

8  61/22  005/0  0001/0  030/0  011/0  0001/0  033/0  086/0  063/0  4/29  

                 11 كل
  %7/24  %5/11  %23  %5/27  %3/12  %7/9 %8/2 %2/8 %6/5 %5/12   ضريب تغييرات

  دار نيستمعني: ns    %1داري در سطح  معني**:     % 5داري در سطح  معني*: 
  

 هاي مورد مطالعهميانگين برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در رويشگاه -5جدول 

رس 
)درصد(  

سيلت 
)درصد(  

شن 
)درصد(  

 فسفر
(ppm) 

 ازت
)درصد(  

كربن
)درصد(   

pH وزن مخصوص
گرم بر ( ظاهري
)متر مكعب سانتي  

ن مخصوصزو
گرم بر ( حقيقي
)متر مكعب سانتي  

درصد 
 تخلخل

 منطقه

80/20 a  96/42 a  24/26 a  47/3 a  31/0 a  74/3 a  36/5 a  3/1 a  17/2 a  36% a   شندول
61/22 a  38/35 b  00/45 b  38/12 b  32/0 a  75/3 a  80/5 a  6/1 a  12/2 a  31% a  لرزهوزه  

18/18 a  53/32 b  28/49 b  93/7 c  29/0 a  78/3 a  73/5 a  42/1 a  14/2 a  34% a  دياچال 
94/17 a  20/33 b  85/48 b  92/8 c  33/0 a  37/3 a  56/5 a  39/1 a  06/2 a  33% a   چهارخالون

  

   بحث 
هاي جنگلي كه تودهدهد تجزيه و تحليل اطالعات نشان مي

ها مناطق مورد مطالعه، بصورت آميخته با ساير گونه

جهت شمالي  لت در رويشگاه دياچال درپ. دنباش مي
در حالي  ،برخوردار استمطلوبي استقرار يافته و از كيفيت 

شرقي داراي كيفيت شمال در جهت لرزه وزهكه رويشگاه 
طالبي ثاقب دست آمده با پژوهش نتيجه به. استتري پايين
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تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم . )8( مطابقت دارد )1376(
از جمله  جهات شمالي بر رطوبت و عناصر غذايي خاك

هاي با رويشگاهبيشتر پلت در استقرار  ثر درؤعوامل م
  . است جهت شمالي

  

  
  مورد مطالعه هايرويشگاهميانگين سطح مقطع درختان در هكتار در  -7شكل

  
 مورد مطالعه هايرويشگاهنگين حجم در هكتار درختان در ميا -8شكل 

  

قطر برابرسينه مربوط به جهت شمالي و  ميانگين بيشترين
نتيجه  .شدشاهده جهت شمال شرقي مدر كمترين آن 

در  )1379(زاد ناورودي و همكاران حسن تحقيقات
 هايجهتدر كه هاي طبيعي راش اسالم نشان داد رويشگاه
و مناطقي حجمي سرپاي درختان باال بوده  موجوديشمالي 

است كه جهت دامنه آنها غربي، شرقي و شمال غربي 
موجودي خوب و جهت شمال شرقي داراي موجودي 

بيشترين ميانگين ارتفاع در رويشگاه . )12( متوسط هستند
. شاهده شدملرزه در رويشگاه وزهآن دياچال و كمترين 

هاي طبيعي انجام يشگاهباتوجه به اينكه اين بررسي در رو
هاي طبيعي درختان در سنين شده است و در رويشگاه

مختلف وجود دارند و از اين نظر احتماال داراي پراكنش 
توان گفت كه دليل تفاوت بنابراين مي. سني يكساني هستند

هاي مورد بررسي مربوط به ميانگين قطر در رويشگاه
هاي غني زيرا در رويشگاه. حاصلخيزي رويشگاه است

بعكس در . رسنددرختان بيشتري به قطر و ابعاد باالتر مي
هاي ضعيف تعداد درختاني كه به قطر و ابعاد رويشگاه
هاي غني در نتيجه رويشگاه. رسند، كمتر استباالتر مي

هاي فقير ميانگين قطر داراي ميانگين قطر باالتر و رويشگاه
نشان داد كه ين همچن نتايج حاصل. برابرسينه كمتري دارند

قطر برابر سينه و ارتفاع درختان با كاهش تعداد گين ميان
ا ب كه نتايج حاصلاست يافته  در هكتار افزايشدرختان 

مطابقت دارد ) 1389(محمدنژاد كياسري مطالعات نتيجه 
)23.( 

ميانگين حجم موجودي سرپاي درختان در كل مناطق مورد 
منطقه چهارخالون  سيلو در هكتار است و 227مطالعه نيز 

و منطقه سيلو در هكتار كمترين حجم سرپا  5/175با 
در را سيلو در هكتار بيشترين حجم  43/273دياچال با 
دليل اين امر آن است كه تعداد بيشتري از  .هكتار دارد

ه قطري باال قرار دارند و قدرختان رويشگاه دياچال در طب
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- افزايش سطحافزايش تعداد در طبقات قطري باالتر باعث 

مقطع در هكتار و در نتيجه افزايش ميزان حجم سرپا در 
و اين موضوع در رويشگاه دياچال  )12( شودهكتار مي

نتيجه تحقيقات انجام شده در ايران و سوئيس  .دشمشاهده 
هاي فقير، درصد نيز نشان داده است كه در رويشگاه

درختان در طبقات قطري باال كمتر بوده و بعكس در 
هاي غني، درصد درختان در طبقات قطري باال يشگاهرو

بديهي است كه وجود تعداد بيشتر . )27و  25( بيشتر است
- درختان قطور در واحد سطح، باعث افزايش بيشتر سطح

   .   شودمقطع و حجم سرپاي درختان در هكتار مي

در شرايط رويشگاهي مختلف نتايج بررسي عوامل خاك 
 بين اختالف  ،ان عوامل ذكر شدهپلت نشان داد كه از مي

- معنيبا شندول  لرزهزهوخاك رويشگاه  فسفر قابل جذب

همچنين بين اين دو رويشگاه از اين نظر با  .دار است
در مورد . داري وجود دارد هاي ديگر اختالف معنيرويشگاه

ها بافت خاك نيز بين رويشگاه شندول با ساير رويشگاه
ميانگين قطر كه  طوري به. ردداري وجود دااختالف معني

برابرسينه براي رويشگاه دياچال بيشتر از ساير مناطق به 

همچنين بيشترين ميانگين ارتفاع نيز مربوط به . دست آمد
از آنجايي كه بين خصوصيات خاك  .رويشگاه دياچال بود

داري اختالف معني اًهاي مورد مطالعه عمدتدر رويشگاه
كه اين اختالف مربوط به جهت رسد بنظر مي. وجود ندارد

و ارتفاع از سطح دريا باشد و مشاهده شد كه رويشگاه 
متر از سطح دريا  800دياچال، در جهت شمالي و ارتفاع 

نتيجه حاصل با نتايج مطالعات  ).1جدول (است شده واقع 
االسالمي و احمدي شيخ، )1385(زاد ناورودي حسن

محمدنژاد ، )1388(راد و همكاران اسحاقي، )1386(
و  )1391(خانجاني شيراز و همكاران ، )1389(كياسري 

، 17، 15، 13، 1( باشد ميهمسو  )1392(قادري و همكاران 
خراساني نتيجه فوق با نتايج مطالعه  در حالي كه. )23 و 21

-درختان رويشگاه. )26( مغايرت دارد) 2004( و همكاران

 ،ند و در كلهست 2هاي مورد مطالعه از نظر كيفي درجه 
 .هستنددرصد از درختان پلت داراي تاج متقارن  45

- كه رويشگاه دياچال از نظر ويژگيگفت توان ميبطوركلي 

  .داردمناسبي ، وضعيت هاي كمي و  كيفي

  منابع
و متاجي، . ر.، مروي مهاجر، م.، زاهدي اميري، ق.سحاقي راد، جا -1

 و فيزيكي خصوصيات با رستني پوششهاي بين ارتباط. 1388. ع
جنگل خيرودكنار : مطالعه موردي( راش جوامع در خاك شيميايي
 صنوبر و جنگل تحقيقات پژوهشي - علمي فصلنامة. )نوشهر

  . 178-174): 2(17. ايران

نشريه . گيري رويش جنگلاندازه. 1348، .اصلي، ع، اتر، ه -2
  .62-33): 13(داري دانشگاه تهران، دانشكده جنگل

. 1391. ،سحاقي راد، ج، عليجانپور، ا، پاتو، مبانج شفيعي، ع، ا -3
هاي تأثير كاربرد سوپرجاذب و دوره آبياري بر رشد نهاليررسي 

نهالستان دكتر : مطالعه موردي( Pistacia atlantica)(بنه 
 . 112-101): 2(4جنگل ايران، ). جوانشير، پيرانشهر

بررسي رابطه بين پوشش گياهي و . 1378، .بيات موحد، ف -4
، پژوهش )شامل ارتفاع، جهت و شيب(خي از عوامل محيطي بر

 . 27-24: 45، و سازندگي

طرح تجديد نظر سري يك حوزه ناو اسالم، . 1388، .بي نام -5
 .ص 112ها و مراتع كشور، سازمان جنگل

. 1393. ج.، علوي، س.، پوربابايي، ح.، صالحي، ع.پاوند درو، ع -6
 Acer velutinum(رابطه بين استقرار و پراكنش گونه پلت 

Boiss. ( با خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و عوامل
حوزه ناو : مطالعه موردي(هاي شمال توپوگرافي در جنگل

 زيست مجله( گياهي پژوهشهاي مجله، )استان گيالن/اسالم

  .533-520): 4( 27، )ايران شناسي

انتشارات . درختان و درختچه هاي ايران. 1355 ،.ثابتي، ح -7
  .ص 810. ه يزددانشگا

و راش در ) پلت(مقايسه رشد طولي افرا . 1376، .ثاقب طالبي، خ -8
پژوهش و . مرحله جواني در و منطقه خيرود كنار نوشهر

 .84- 80: 37، سازندگي

نياز رويشگاهي و نحوه زيست گونه  . 1378، .ثاقب طالبي، خ -9
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در جنگل خيرودكنار   Acer velutinum Boiss)پلت(افرا 
: 2، امه پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايرانفصلن. نوشهر

79-105.  

برداري  نمونه -روشهاي تجزيه خاك. 1382، .جعفري حقيقي، م -10
با تأكيد بر اصول تئوري و "هاي مهم فيزيكي و شيميايي  و تجزيه
 .ص 236چاپ اول، تهران، انتشارات نداي ضحي، . "كاربردي

شمال ايران و هاي بلوط  بررسي خاك جنگل. 1363. حبيبي، ح -11
نقش آن در كيفيت توده هاي جنگلي، مجله منابع طبيعي ايران، 

37 :21 -33 .  

، عزيزي، .ر.، مروي مهاجر م.منميرانيان، ، .ازاد ناورودي، حسن -12
تأثير جهت دامنه و ارتفاع از سطح دريا بر ميزان . 1379، .پ

هاي طبيعي اسالم، مجله منابع طبيعي حجم سرپاي راشستان
 . 215-201): 3( 53ايران، 

كيفي  و كمي بررسي خصوصيات  ، 1385 ،.ا ناورودي، زادحسن -13
 توسكاي ييالقي در سه منطقه ارتفاعي در اسالم، مجله منابع

 .129-115): 1(59ايران،  طبيعي

، .، قليچ نيا، ح.م.خالقي، پ، عباسي، ح، فروهر، م، حسيني، س -14
ز رود،  هاي خزري، جنگل تحقيقاتي وانيمرخ جنگل. 1377

            .ص 380. ها و مراتعانتشارات مؤسسه تحقيقات سازمان جنگل
  

 برخي. 1391، .، همتي، ا.، خثاقب طالبي، .خانجاني شيراز، ب -15
هاي گيالس رويشگاهشناسي خصوصيات اكولوژيك و جنگل

  .376-365): 4(4وحشي در استان گيالن، مجله جنگل ايران، 

بررسي . 1380، .و صالحي، پ. ح.، م، مشتاق كهنمويي.رسانه، ي -16
چكيده . هاي شمال كشور و توسعه پايداركمي و كيفي جنگل

هاي شمال كشور و توسعه مقاالت همايش ملي مديريت جنگل
 .82-56: 1 شهريور، 17و16پايدار، رامسر، 

مطالعه رويشگاه گونه . 1386، .، تاحمدي، .ع, شيخ االسالمي -17
در جنگل  (Petrocarya fraxinifolia(Lam.) Spach) لرگ

  .102-92): 75(، پژوهش و سازندگي، ماشلك نوشهر

 مروي مهاجر، ،.، قزاهدي اميري ،.م ، زرين كفش،.صالحي، ع -18
بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي و شيميايي . 1384، .ر.م

هاي اكولوژيك درختي در سري نم خانه خاك در ارتباط با گروه
 . 578-567): 3( 58بيعي ايران، مجله منابع ط .جنگل خيرودكنار

انتشارات . شناسيجنگل. 1387، .، پيله ور، ب.طاهري آبكنار، ك -19
 .ص223حق شناس، 

هاي تجزيه شرح روش .1372 ،.ع، زاده و بهبهاني .م ،احيايي علي -20
نشريه شماره ، آب سسه تحقيقات خاك وؤم .شيميايي خاك

 .ص 115، 893

 اثر بررسي. 1392، .ركمن، ج، ت.ناورودي، ا زاد حسن ،.قادري، ا -21

 Quercus)ويول  بلوط قطري رويش بر دريا سطح از ارتفاع

libani Oliv) گياهي پژوهشهاي مجلهكردستان،  در استان 
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Quantitative and qualitative characteristics of trees and some site 
factors in natural habitats of Velvet maples (Acer velutinum)in 

Asalem 
Hassanzad Navroodi I., Zarkami R., Salehi A. and Radkarimi M. 
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Abstract 

Acer velutinum is one of the most important forest species which forms a pure stand in 
the Asalem region (Guilan province). In this research, four untouched habitats or with 
less anthropogenic impacts were selected for A. velutinum in Asalem forest watershed 
catchment No.7. Then, the most important quantitative and qualitative trees 
characteristics and also some soils’ physico-chemical factors and geomorphological 
factors including the height from the sea level, altitude, percent slope and aspect were 
examined. The number of individual trees per hectare, diameter, total height of trees, 
grade quality, and symmetry of the crown were determined for all individuals in order 
to examine the growing stock condition of the species in each natural site (the mean was 
considered for these factors). The obtained results showed that there was a significant 
difference between the diameter, height and volume of the standing trees (per hectare), 
while there was no a significant difference between the symmetry of the crown and tree 
quality grades in the study area. The results of soil surveys demonstrated that the 
available phosphorus of soil and soil texture were two important variability factors in 
the study area. Based on the obtained results, the growing stock of A. velutinum has an 
optimal condition towards northern direction with low slope areas and height around 
800 m.  

Key words: Acer velutinum, Nav Asalem, Natural sites, Mean growing stock, Soil 
factors  

 


