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  چكيده 
نشينان  جنگل اجتماعي - ل اقتصاديئمسا. ارندجنگلهاي ارسباران در شمال غرب كشور و در استان آذربايجان شرقي قرار د

از راهكارهاي اساسي حفظ و بازسازي اين  .استكرده اي مواجه  ا را با تخريب فزايندههفرد اين جنگل بهتنوع زيستي منحصر 
. است اخته ذغالهمچون  چندمنظورهجنگلها جلب مشاركت مردم از طريق آگروفارستري در توليد محصوالت فرعي از درختان 

توجهي ميوه از اين درخت به روشهاي سنتي  طور طبيعي در جنگلهاي ارسباران وجود داشته و ساالنه مقادير قابل هب اين گونه
 اخته ذغال خصوصيات كمي و كيفي هدف از اين تحقيق بررسي تأثير شيب، جهت و ارتفاع از سطح دريا بر. گردد استحصال مي

قطعه نمونه در هر  10( مختلف جغرافيايي هاي تدر جه به مساحت سه آر شكل اي دايره قطعه نمونه 40 بدين منظور. باشد مي
براساس نتايج اين بررسي در . ندشدبالغ انتخاب  هاي در توده اخته ذغالهاي  حضور قابل توجه پايه به توجه با) جهت

داري بيشتر از  طور معني ش در دامنه شمالي بهپوش درصد تاج و ميانگين قطر برابرسينه ،و در توده بالغ اخته ذغالهاي  رويشگاه
زاد  دانههاي  پايه فراواني. خود اختصاص داده است به ها را پايه درصد 5/4در توده بالغ حدود  اخته ذغالهاست و  ساير جهت

زادآوري اين گونه  .ستزاد اين گونه ا شاخه هاي فراواني پايههاي غربي كمتر از  هاي شمالي بيشتر و در دامنه در دامنه اخته ذغال
 اخته ذغالهاي  رويشگاه متوسط زادآوري در و بيشترين تعداد را دارد ،متر سانتي 5/2كمتر از گروه با قطر برابرسينه  در مرحله خال

  .باشد اصله در قطعه نمونه مي 1/117
  

  .اخته ذغالهاي جنگلي، زادآوري،  ارسباران، توده :هاي كليدي واژه
  
  دمهمق

يران به دو دسته كلي جنگلهاي شمال يا جنگلهاي ا
. دنگرد و جنگلهاي خارج از شمال تقسيم مي هيركاني

باشد كه  ميليون هكتار مي 2/14مساحت جنگلهاي ايران 
از سطح كل كشور را تحت پوشش قرار  درصد 6/8حدود 

با  سهم هر ايراني در حال حاضر ).1387نام،  بي( دهد مي
. باشد هكتار مي 2/0 توجه به جمعيت كشور از جنگل

بديهي است كه اين رقم با توجه به سرانه جهاني جنگل 
از فقر شديد كشور در  تياو حك كمبسيار ) هكتار 8/0(

، پيده كوچ كيخسروي و( دارداين منبع طبيعي  مورد

 4/12 جنگلهاي خارج از شمال ايران با مساحت. )1386
مورد  كه از نظر توليد چوب رغم اين بهميليون هكتار، 

لحاظ  از نظر عملكرد چه بهاما گيرند،  استفاده قرار نمي
محيطي و  زيست اتلحاظ اثر برداري محلي و چه به بهره

اي در اقتصاد  حفاظت از منابع آب و خاك نقش ارزنده
ارسباران  جنگلهاي ،مناطقيكي از اين . كنند ملي ايفا مي

در شمال غرب كشور و در استان آذربايجان  كه است
ي بسياري از عوامل تخريب جنگلها. قي قرار داردشر

اجتماعي  -ل اقتصاديئريشه در مسا ارسباران
يكي از . جنگل دارداين نشينان  نشينان و حاشيه جنگل
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جلب مشاركت اين جنگلها راهكارهاي حفظ و بازسازي 
مردمي از طريق آگروفارستري و توليد محصوالت فرعي 

هاي مختلف  سيستم اجراي. استاز درختان چندمنظوره 
اراضي جنگلي حاشيه روستاها عالوه بر  آگروفارستري در

تثبيت محيط، تناقض بين توليد غذا و چوب و حفظ 
شامخي، ( بين خواهد برد هاي منابع طبيعي را از عرصه
 منظوره اي چند هاي درختي و درختچه كاشت گونه ).1385

 هاي جنگلي در توده اخته ذغالهمچون گردو، فندق و 
تواند يكي از راهكارهاي  ها مي تخريب شده حاشيه روستا

گونه . احياي اين اراضي با جلب مشاركت مردمي باشد
از  Cornaceaeاز تيره ) .Cornus mas L( اخته ذغال
هاي شاخص جنگلهاي ارسباران بوده و در مقياس  گونه

جز شمال مديترانه و  به(اين گونه در اروپا  ،جهاني
مظفريان، ( آناتولي پراكنش دارد ز و، قفقا)آتالنتيك

صورت آميخته  بهاين گونه در جنگلهاي ارسباران  ).1383
شود و اهالي محل پس  هاي جنگلي ديده مي گونه با ساير

را در محل اصلي نگه  اخته ذغالدرختان  ،از تبديل جنگل
 ).1385 ثابتي،(كنند  داشته و با آن باغ ميوه احداث مي

در منطقه غيرحفاظتي ارسباران  اخته ذغالدرصد آميختگي 
داري بيشتر از درصد آميختگي آن در منطقه  طور معني هب

هاي  و با باز شدن توده استارسباران  شده حفاظت
درصد حضور آن  ،پوشش جنگلي و كاهش درصد تاج

همچنين ). 1386، ناعليجانپور و همكار( يابد ميافزايش 
ن با قطر هاي جوا در توده اخته ذغالدرصد حضور 

هاي بالغ  بيشتر از توده متر سانتي 5/7برابرسينه كمتر از 
 ،)1388(براساس برآورد قنبري  ).1379 ،عليجانپور( است

جنگلهاي  در اخته ذغالميوه  كيلوگرم در هكتار 914ساالنه 
سامان عرفي روستاي كالله در منطقه ارسباران توليد 

ميوه  موعمجدرصد از  5/6حدود  در كل منطقه .شود مي
دليل  شده و بهتوسط روستاييان برداشت  ،توليد شده

آوري و كمبود كارگر بقيه توليد  مشكالت مربوط به جمع
عنوان يكي از  به اخته ذغال .ماند در جنگل باقي مي

عوامل زنده و  هاي بومي قاره اروپا و مقاوم در برابر گونه
ن رشد متر از سطح دريا مناسبتري 1400غيرزنده در ارتفاع 

تا  كماين گونه قادر به رشد در درجه حرارت . را دارد
 رسد سال مي 300زيستي آن به رگراد بوده و دي سانتي -40

)Brindza et al., 2007.(  
مصارف خوراكي ميوه  به با اشاره در منابع مختلف 

پاستيل و تهيه مربا،  ،خوري صورت تازه كه به اخته ذغال
بودن اين گونه اشاره  چندمنظورهميوه خشك است، به 

كه نوعي  طوري هب ،)Demir & Hakki, 2003(شده است 
نوعي رنگ از پوست و چوب آن  روغن از بذرهاي آن و

گردد و برگهاي آن منبع خوبي براي تانن  استحصال مي
گردد  ور نمي تر از آب بوده و غوطه چوب آن سنگين. است
مورد الت خاص آ ماشين براي توليد ابزار و قطعات كه

ميانگين وزن ميوه اين گونه در  .گيرد استفاده قرار مي
گرم تعيين شده  85/3تا  8/2بين  در تركيه شمال آناتولي

اي  تاريخچه تركيه. )Karadeniz et al., 2009( است
 كه طوري ه، بدارد طوالني در كشت و پرورش اين گونه

در اين  اخته ذغالميليون اصله درخت  2/1شود  برآورد مي
و ساليانه  )Ercisli et al., 2008( شتهداشور وجود ك

 گردد از اين درختان استحصال مي ميوه هزار تن 12800
)Tural & Koca, 2008(.  در حالت طبيعي هر درختچه

ميوه . نمايد كيلوگرم ميوه توليد مي 8/4تا  8/2بين 
از جهت دارويي، غذايي و توليد مواد آرايشي  اخته ذغال

دو برابر  آن Cميزان ويتامين  است و بسيار ارزشمند
اين بررسي سعي . )Klimenko, 2004( باشد پرتقال مي

در  اخته ذغالهاي گونه  با شناسايي رويشگاه تا دارد
هاي حاوي  توده كمي و كيفي وضعيت ،جنگلهاي ارسباران

جهت و (شرايط فيزيوگرافي  با در نظرگرفتنرا  اخته ذغال
ثر بر پراكنش ؤمين عوامل تعيين نمايد و مهمتر) شيب
  .ان شناسايي كندرا در منطقه ارسبار اخته ذغال
  

  مواد و روشها
  منطقه مورد مطالعه

براي تعيين شرايط رويشگاهي و خصوصيات كمي و 
قطعات نمونه در  شد تاسعي  ،اخته ذغالكيفي گونه 
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در  اخته ذغالهايي از جنگل انتخاب شوند كه گونه  توده
از تعداد  آن و زادآوري بوده هاي بالغ بخش توده

هكتار از  6/708به اين منظور . توجهي برخوردار باشد قابل
لن، آينالو و وايقان در وسر، ارمني ا جنگلهاي گرمناب، هره

جغرافيايي مختلف در منطقه ارسباران انتخاب  هاي تجه
  .شد

 ،ساله ايستگاه هواشناسي كليبر 15با توجه به آمار 
 521تا  5/289طقه مورد مطالعه از بارندگي ساليانه من

سال  متر در ميلي 1/405متر متغير بوده و متوسط آن  ميلي
حاشيه (ميانگين دماي ساليانه در ارتفاعات پايين . باشد مي

هاي مرتفع  گراد و در كوهستان درجه سانتي 17) رود ارس
شناسي  اين منطقه از نظر زمين. گراد است درجه سانتي 5

شناسي آن  سوم بوده و قسمت عمده سنگ متعلق به دوران
خاك منطقه . دهند را واحدهاي آهكي و آذرين تشكيل مي

اي جنگلي و  از نوع قهوه عمده طور بهدر نقاط جنگلي 
بر روي  عمده طور بهاين خاكها . اي آهكي است قهوه

 اند شده سنگ واقع سنگ مادر آهكي سخت، مارن و ماسه
 و كرب، سفيدبلوطز، هاي ممر گونه ).1379عباسلو، (

هاي چوبي اين منطقه  گيالس وحشي از عمده گونه
توان از  هاي چوبي مي در بين گونه كه شوند محسوب مي

نام برد كه  اخته ذغالو  سفيدبلوطر، آردوج، درخت پ
در . جنگلهاي ارسباران انتشار دارند در منحصراً
هاي جنگلهاي  منطقه فرماسيون هاي جنگلي اين رويشگاه

زارها قابل تفكيك  زارها و بوته انبوه، درختچه بوه، نيمهان
  ).1383 ،و همكاران عليجانپور(باشند  مي
  

  روش بررسي
شكل و مساحت قطعات نمونه با توجه  ،تعداد مورددر 

و برآورد ) 1382 ،و همكاران عليجانپور( مطالعات قبلي
 كه مقرر گرديد ،)1384 ،زبيري( آماربرداريهاي  هزينه

به مساحت سه آر در  شكل اي قطعه نمونه دايره 40تعداد 
) قطعه نمونه 10جهت  هردر ( چهار جهت اصلي

در هر قطعه نمونه ابتدا . شوندصورت انتخابي برداشت  به

. مشخصات عمومي موقعيت قطعه نمونه يادداشت گرديد
سپس توده بالغ مورد ارزيابي قرار گرفته و كليه درختان با 

گيري قطر  متر مورد اندازه سانتي 5/7از بيش  برابرسينه قطر
و  )زاد بودن زاد و شاخه دانه( فرم پرورشيقرار گرفته و 

وجود  .شديادداشت  هاآن )م بودنلسالم و ناسا( كيفيت
زني، قطع، آفات و  زني، كت مي همچون سرشاخهئعال

بندي  آنها را در رده ناسالم دسته ،بيماريها بر روي درختان
به نونهال،  ها تجديد حيات ابتدا زادآوريدر بررسي  .نمود

در مرحله . شدندشمارش  سپس نهال و خال تقسيم شده و
با ساير  همراهكف جنگل ظاهر شده و  در نونهال، گياه

 ،نهال يا شل در مرحله .وب علفي استگياهان در اشك
اهر اي ظ شده و در اشكوب درختچه چوبيساقه نهال 

نهال  .اند را پوشانده آني ها همه قسمتها شاخه كهشود  مي
قطر برابرسينه  .فاقد قطر است هنوز در ارتفاع برابرسينه

 استمتر  سانتي 10گيري و هميشه كمتر از  خال قابل اندازه
رويشگاهي  و شرايط به نوع گونه با توجهارتفاع آن  كه

 متر است 6تا  4طور متوسط حدود  همتغير است و ب
ها نيز در سه دسته با قطر  گروه خال). 1384مروي مهاجر، (

 متر سانتي 5/7تا  5 و 5تا  5/2، 5/2كمتر از برابرسينه 
تجزيه و تحليل  براي .ندبندي شده و شمارش گرديد دسته

پوشش، درصد پوشش  اطالعات ابتدا نوع گونه، درصد تاج
دگذاري گرديد و علفي، جهت دامنه و شيب زمين كُ

سپس براي تعيين . شدتهيه  Excelيك فايل  درها  داده
تعداد  هاي آماري همچون ميانگين و اشتباه معيار مشخصه

تعداد  و اشتباه معيار ، ميانگينقطعه نمونه درختان در
ها در توده  درصد آميختگي گونه ،در قطعه نمونه زادآوري

درصد  ،زادي شاخه و زادي درصد دانه ،بالغ و زادآوري
مختلف  هاي تهها در ج مقايسه ميانگينو  ها سالمت پايه
آزمونهاي تجزيه واريانس، دانكن و مربع  زجغرافيايي ا

  .شداستفاده  SPSS 15آماري  بستهدر كاي 
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  نتايج
ميانگين قطر برابرسينه، درصد  1براساس جدول 

ها در دامنه شمالي  پايه بودن زاد دانه فراوانيپوشش و  تاج
كه درصد پوشش  در حالي ،هاست بيشتر از ساير جهت

هاي جنوبي و شرقي بيشترين  ي كف جنگل در دامنهعلف

هاي سالم  داري بين درصد پايه اختالف معني. مقدار را دارد
 خطا درصد 5هاي مختلف جغرافيايي در سطح  در جهت

كه در مورد ساير عوامل ذكر شده  در حالي ،مشاهده نشد
  .بوددار  ، اين اختالف معني1در جدول 

  
  اخته ذغالهاي  هاي مورد بررسي در رويشگاه توده كيفيهاي كمي و  مشخصه -1 جدول

  جهت دامنه
 ميانگين قطر
  برابرسينه

  )متر سانتي(

پوشش  تاج
  توده

  )درصد(

پوشش علفي 
  كف جنگل

  )درصد(

 هاي فراواني پايه
  زاد دانه

  )درصد(

 هاي پايهفراواني 
  سالم

  )درصد(

  شمالي
**a9/14  

*)43/0(  
a7/81  
)48/0(  

d7/9  
)85/0(  

a2/55  a9/90  

  شرقي
c1/12  
)87/0(  

c2/68  
)65/1(  

b5/22  
)12/2(  

b7/26  a100  

  جنوبي
bc2/13  
)52/0(  

d2/56  
)68/1(  

a5/30  
)25/2(  

c0/14  a100  

  غربي
bc0/13  
)90/0(  

b4/74  
)82/0(  

c9/14  
)68/0(  

a2/43  a9/91  

  هستندي هاي مورد بررس اعداد داخل پرانتز اشتباه معيار محاسبه شده براي مشخصه :*        
  استهاي مورد بررسي  دار بين مشخصه دهنده اختالف معني  نشان در هر ستون متفاوت حروف: **       

  
عنوان يك مشخصه مهم در  ها به درصد آميختگي گونه

گيرد و  مي تعيين ساختار يك توده جنگلي مورد توجه قرار
هاي اصلي و  توان با بدست آوردن آن به شناسايي گونه مي

دگذاري صورت گرفته با توجه به كُ. و فرعي پي بردغالب 

هاي قرار گرفته در قطعات نمونه، درصد  و تعيين نوع گونه
 5/7ها در توده بالغ با قطر برابرسينه بيش از  آميختگي گونه

  .باشد مي 1 شرح شكل بهمتر  سانتي
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  ورد مطالعهاي در منطقه م هاي مختلف درختي و درختچه درصد آميختگي گونه -1شكل 
  )باشد ها مي دار بين درصد آميختگي گونه معني آماري دهنده اختالف  حروف متفاوت نشان( 

  
هاي مورد مطالعه، ممرز بيشترين و گيالس  در رويشگاه

خود  بهكمترين درصد آميختگي را  و سيب وحشي وحشي
احتمال  بهمحاسبات آماري نشان داد كه . اند اختصاص داده

داري بين درصد آميختگي  معني ف، اختالدرصد 95
  .هاي مختلف در منطقه مورد مطالعه وجود دارد گونه

 شمالي و هاي در جهت ممرز ،2 با توجه به جدول
خود  بههاي بالغ بيشترين درصد آميختگي را غربي در توده

شرقي و جنوبي گونه  هاي جهتدر . اختصاص داده است
هاي  پايه. ستبيشترين درصد آميختگي را دارا بلوطسفيد

هاي  متر تنها در جهت سانتي 5/7با قطر بيش از  اخته ذغال
شرقي و هاي  جهتشمالي و غربي حضور داشته و در 

مربع كاي        براساس آزمون. جنوبي حضور ندارند
)chi-square (احتمال  به داري انجام شده، اختالف معني

هاي مختلف در هر جهت  بين فراواني گونه درصد 95
اي در  تنوع گونهطوري كه  به، رافيايي وجود داردجغ

بيشتر از  اخته ذغالهاي  شمالي و غربي رويشگاههاي  جهت
  .جنوبي و شرقي استهاي  جهت

  
  در قطعات نمونه مختلف جغرافيايي هاي تدر جه ها درصد آميختگي گونه -2جدول 

  كل شيگيالس وح سيب وحشي  ون  سرخدار  اخته ذغال  كرب بلوطسفيد  ممرز  جهت

 a3/75 b0/11 b8/5 b5/4 c3/1 c3/1 c6/0  0  100*  شمالي
 b3/13 a7/76 b0/10 0 0 0  0  0  100  شرقي
 b0/29 a2/65 c8/5 0 0 0  0  0  100  جنوبي
 a8/37 a1/35 c1/8 b2/16 0 0  0  d7/2  100  غربي

  باشد ها مي هدار بين درصد آميختگي گون معني آماري اختالف نشان دهنده در هر سطر حروف متفاوت: *
  

سيب  ،، ونكرب ،ممرزهاي  گونه ،3جدول  با توجه به
درصد  50تا  26وحشي و گيالس وحشي در شيب 

شيب  طبقه بلوط درسفيد. بيشترين درصد فراواني را دارند
بيشترين فراواني را داراست و گونه درصد  25كمتر از 
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بيشترين  )درصد 75تا  51( زياد هاي در شيب اخته ذغال
مربع كاي        با توجه به آزمون. دهند مياني را نشان فراو

داري بين  اختالف معني درصد 95احتمال  بهانجام شده، 
  .هاي مختلف وجود دارد ها در شيب درصد آميختگي گونه

  
  هاي مختلف ها در شيب درصد آميختگي گونه -3جدول 

  كل س وحشيگيال سيب وحشي  ون سرخدار  اخته ذغال كرب سفيدبلوط  زممر   شيب
25-0  *b7/25 a9/62  c7/5  c7/5  0  0  0  0  100 
50-26  a9/57  b2/29  c9/7  cd8/2  0  d1/1 d6/0  d6/0  100 
75-51  a5/54  b2/31  c9/3  c8/7  c6/2  0  0  0  100 

  باشد ها مي دار بين درصد آميختگي گونه معني آمارياختالف  نشان دهندهدر هر سطر  حروف متفاوت: *
  

و  سفيدبلوطهاي ممرز،  گونه ،4با توجه به جدول 
كه  بودههاي اصلي در مناطق مورد مطالعه  جزء گونه كرب

تنوع . در هر چهار جهت جغرافيايي حضور دارند
هاي شمالي بيشتر از ساير  در دامنه هاي درختي گونه
هاي جنگلي مربوط به  هاست و ميانگين قطر توده دامنه

الي بيشتر از ساير هاي شم نيز در دامنه اخته ذغالرويشگاه 
  .ستها دامنه

بيشترين ميانگين قطر  كربدر دامنه شمالي، ممرز و 
، و شرقي كه در دامنه جنوبي برابرسينه را دارند، در حالي

بيشترين ميانگين قطري  سفيدبلوطو در دامنه غربي،  كرب
هاي  بين ميانگين قطر برابرسينه گونه. باشد را دارا مي

 5داري در سطح  تالف معنيها اخ مختلف در همه جهت
  .شود ميمشاهده  خطا درصد

  
  جغرافيايي مختلف هاي تها در جه ميانگين قطر برابرسينه و اشتباه معيار محاسبه شده گونه -4جدول 

  گونه

  غرب    جنوب  شرق   شمال
ميانگين قطر 
  برابرسينه

  )متر سانتي(

 اشتباه معيار
 )متر سانتي(

ميانگين قطر 
  برابرسينه

 )متريسانت(

 اشتباه معيار
 )متر سانتي(

ميانگين قطر  
  برابرسينه

  )متر سانتي(

 اشتباه معيار
 )متر سانتي(

ميانگين قطر   
  برابرسينه

  )متر سانتي(

 اشتباه معيار
 )متر سانتي(

  a9/15  49/0± b2/11 18/1± b8/11  79/0±  ab4/11  90/0±* ممرز
  ab3/12  80/0± b8/11 03/1± b3/13  68/0±  a1/16  95/1± سفيدبلوط
  a7/14  20/2± a7/15 48/3± a2/18  63/0±  b3/9  88/0± كرب
  b6/8  30/0±  - -  -  -   ab7/12  82/1± اختهذغال

  -  -    -  -  - -  b0/9  1± سرخدار
  -  -    -  -  - -  b0/9  1± ون
سيب
 وحشي

ab0/11  0   -  -   -  -    -  -  

گيالس
  0  8    -  -   -  -   -  - وحشي

  باشد ها مي دار بين ميانگين قطر برابرسينه گونه معني آمارياختالف  نشان دهنده حروف متفاوت: *
 

 5/7با قطر برابرسينه بيش از  اخته ذغال هاي پايه
 ها هاي شمالي و غربي و در ساير دامنه تر در دامنهم سانتي

. اند متر ثبت شده سانتي 5/7با قطر كمتر از  هاي پايه
 زاد زاد و شاخه درصد دانه ،براساس محاسبات انجام شده
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شرح  تفكيك گونه به بههاي مختلف  ها در جهت پايه بودن
هاي مورد بررسي در  توده ،بر اين اساس. باشد مي 5جدول 
در كل . هستند زاد شاخه و دانه اخته ذغالهاي  رويشگاه

فراواني در دامنه جنوبي و  زاد شاخه هاي فراواني پايه
كليه . ه شمالي بيشترين مقدار استزاد در دامن دانه هاي پايه
، سرخدار، سيب وحشي و گيالس كرب يها گونههاي  پايه

 ،بودندزاد  صورت دانه بهنمونه  اتدر قطع موجودوحشي 
نمونه  اتدر قطع موجودون اي ه كليه پايه كه حالي در
هاي  زادي پايه درصد دانه. بودندزاد  صورت شاخه هب

شمالي هاي  جهته در نمون اتقطعدر  موجود اخته ذغال
اين گونه  يزاد غربي درصد شاخههاي  جهتبيشتر و در 

  .باشد ميبيشتر 
  

  مختلف جغرافيايي هاي تها در جه زاد گونه زاد و شاخه دانههاي  فراواني پايهدرصد  -5جدول 

  غرب    جنوب  شرق  شمال  گونه
  زاد شاخه  زاد نهدا    زادشاخه  زاد دانه  زادشاخه زاددانه  زادشاخه  زاد دانه

  7/85  3/14    95  5  75 25  3/48  7/51  ممرز
  5/38  5/61    9/88  1/11  6/69 4/30  1/47  9/52  سفيدبلوط
  0  100   0  100  0 100  0  100  كرب
  7/66  3/33   -  -  - -  9/42  1/57  اختهذغال

  -  -   -  -  - -  0  100  سرخدار
  -  -   -  -  - -  100  0 ون

  -  -   -  -  - -  0  100  سيب وحشي
  0  100   -  -  - -  -  -  گيالس وحشي

  8/56  2/43    5/85  5/14  3/73 7/26  8/44  2/55 كل
  

معيار شمارش  متر سانتي 5/7قطر ، در اين بررسي
كليه  ،ديگر عبارت به. زادآوري در نظر گرفته شده است

عنوان زادآوري  همتر ب سانتي 5/7 كمتر ازهاي با قطر  پايه
عنوان تشريح توده زادآوري  هنتايج آن به و محسوب شد

تعداد تجديد حيات  ،6با توجه به جدول  .ه شده استئارا
ري ها و كمترين زادآو جهتغربي بيش از ساير   جهتدر 
  .جنوبي ثبت شده است جهتدر 

  
  مختلفجغرافيايي  هاي زادآوري در جهت فراواني تعداد -6جدول 

  نهال  نونهال  تعداد قطعه نمونه  جهت
  

  )قطر(خال 
  

  كل
  متوسط زادآوري

  در قطعه نمونه 

        
  5/2 -0  

  متر سانتي
5-5/2  

  متر سانتي
5/7 -5  

  متر سانتي
  

    

  a31  b54  c440  a316  a226  c1067  7/106* 10  شمالي
  a33  a161  b543  a313  b146  b1196  6/119 10  شرقي
  b14  a160  c416  b150  c104  d844  4/84 10  جنوبي
  a43  a183  a918  a324  c109  a1577  7/157 10  غربي
  1/117  4684    585  1103  2317    558  121  40  كل

  باشد يتعداد زادآوري در مراحل مختلف رويشي م بين دار معني آمارياختالف  نشان دهنده در هر سطر حروف متفاوت: *
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زادآوري در مرحله خال با تعداد بيشترين  ،مجموعدر 
 آنو كمترين تعداد  متر انتيس 5/2كمتر از قطر برابرسينه 

تعداد متوسط  همچنين. در مرحله نونهال ثبت شد
اصله در قطعه  1/117 اخته ذغالهاي  زادآوري در رويشگاه

 95احتمال  بهمحاسبات آماري نشان داد كه  .باشد نمونه مي
بين فراواني تجديد حيات مستقر شده در  درصد
ي وجود دار هاي مختلف جغرافيايي اختالف معني جهت
 . دارد

 اخته ذغالهاي شمالي  در دامنه ،2شكل  با توجه
 فراواني زادآوريكمترين  كربو  )درصد 1/43( بيشترين

 )درصد 2/35( اخته ذغالر دامنه شرقي د .باشند را دارا مي

در . دنرا دارفراواني كمترين  كربو ممرز بيشترين و 
 اخته ذغالها و  هاي جنوبي تجديد حيات ساير گونه دامنه

تجديد . را داراست فراوانيكمترين  كرببيشترين و 
 درصد 28در اين رويشگاه  اخته ذغالحيات گونه 
هاي  در دامنه. خود اختصاص داده است آميختگي را به

را  فراواني زادآوريكمترين  كربغربي ممرز بيشترين و 
در اين  اخته ذغالتجديد حيات . اند اختصاص دادهخود  به

اختصاص داده خود  بهآميختگي را  درصد 7/24رويشگاه 
 95احتمال  بهتجزيه و تحليل آماري نيز نشان داد كه  .است
مختلف  هاي در جهت ها گونه فراواني زادآوريبين  درصد

  .وجود دارد يدار اختالف معني جغرافيايي
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  مختلف جغرافيايي هاي ها در جهت گونه زادآوري فراواني -2شكل 
  )باشد مي در هر جهت ها گونه زادآوري فراوانيدار بين  معني آماري اختالف نشان دهندهحروف متفاوت ( 

  

  بحث
بيشتر بودن ميانگين قطر  اخته ذغالهاي  در رويشگاه

زاد بودن  پوشش توده و درصد دانه برابرسينه، درصد تاج
از مناسبتر بودن  تياهاي درختي در دامنه شمالي، حك پايه

اين . دارد )مناسبتر تر و دماييشرطوبت ب(شرايط رشد 
تر بودن درجه حرارت و  دليل پايين بهتواند  موضوع مي

هاي  تبع آن افزايش ميزان دسترسي به رطوبت در دامنه به
هاي مشرف به جنوب  مشرف به شمال نسبت به دامنه

        گونه ).Small & McCarthey, 2002( اشدب

Cornus florida لب در در جنگلهاي كانادا اغ
د تنهاي  جمله در شيب تر از هاي خشك رويشگاه
كمتر . )Haber, 2007( هاي جنوبي پراكنش دارد جهت
تواند  در دامنه جنوبي نيز ميزاد  دانه هاي فراواني پايهبودن 

تر بودن شرايط رشد و بيشتر بودن شدت  دليل نامناسب به
در تمام مناطق ). 1 جدول(تخريب در اين دامنه باشد 

 سفيدبلوطهاي ممرز و  مجموع، گونهمطالعه و در  مورد
عنوان دو گونه غالب و تشكيل دهنده توده جنگلي با  هب

 دارند وحضور  درصد 9/86مجموع درصد آميختگي 
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هاي همراه با  عنوان گونه هب اخته ذغالو  كربهاي  گونه
دارند كه از اين  حضوردر عرصه  درصد 1/11مجموع 

كه اين  جا از آن. است درصد 5/4 اخته ذغالميان سهم 
پوشش  گونه بيشتر در اشكوب پايين و در مناطقي كه تاج

حضور دارد،  ،رسد باز شده و نور كافي به سطح جنگل مي
 همراه بودن اين گونه و كم بودن درصد آميختگيبنابراين 

گيري مطابق  اين نتيجه). 1شكل (دور از ذهن نيست  آن
دو منطقه حفاظت شده و  با مطالعات قبلي انجام شده در

 ،عليجانپور و همكاران( باشد ميغيرحفاظتي ارسباران 
هاي ممرز،  ترتيب گونه در اين مطالعات به. )1386

و گيالس وحشي با بيشترين درصد  كرب، سفيدبلوط
 نيز در اين مطالعه .آميختگي در توده بالغ معرفي شدند

، ممرز، اخته ذغالهاي  كه در رويشگاه روشن شد
بيشترين درصد  مشابه مطالعات قبلي كربو  يدبلوطسف

هاي مطالعه  در توده اخته ذغال الًمآميختگي را دارند و ع
جنگلهاي  در. شده جايگزين گيالس وحشي شده است

هاي  از گونه Cornus floridaشرقي آمريكا گونه  شمال
 باشد مي و گونه زيراشكوب كاج همراه بلوط

)McLemore, 1990(.  
هاي  تفكيك جهت بهها  آميختگي گونه درصداگر 

گردد كه  جغرافيايي مدنظر قرار گيرد، اين نكته آشكار مي
داليل پيش گفته  اي بنا به گونه فراوانيدر دامنه شمالي 

رغم  به اخته ذغال در اين دامنه. هاست ر از ساير دامنهيشتب
پوشش و فراهم نبودن شرايط نوري  تاج متراكم بودن

دليل مناسب بودن شرايط  بهگل، كف جندر مناسب 
باز  در اثر تخريب ي كههاي معدود رويشگاه، در لكه

در . ها استقرار يافته است و يا در حاشيه جاده اند شده
تر شدن شرايط  دليل سخت بهشرقي و جنوبي  هاي دامنه

تر شدن محيط و كاهش نزوالت  رويشگاهي ازجمله گرم
در طبقه  اخته ذغال هاي پايهآسماني و رطوبت هوا، 

. حضور ندارد) متر سانتي 5/7با قطر بيش از (درختان بالغ 
شمالي و  هاي در دامنه غربي كه حد واسط بين دامنه

هاي جنوبي و شرقي است، درصد حضور دو گونه  دامنه

با  اًتقريب) درصد 1/35( سفيدبلوطو ) درصد 8/37(ممرز 
       توجهي نيز درصد قابل اخته ذغال كهند برابرهم 

 دهد هاي اين دامنه را تشكيل مي از گونه) درصد 2/16(
دليل اين امر اين است كه جريانات . )2جدول (

رس به ارتفاعات زا كه از سواحل اَ اي و باران مديترانه
دليل  به ،كنند سمت جنگلهاي ارسباران نفوذ مي بهباالتر و 

ف هاي غربي متوق داغ در دامنه كوه قره نحوه استقرار رشته
ها افزايش  بارندگي بيالن آبي اين دامنه علت هشده و ب

هاي شمالي  ها نورگيرتر از دامنه از طرفي اين دامنه ؛يابد مي
  .هستند

ها  شيب بر درصد آميختگي گونهميزان ثير أدر مورد ت
توان بيان نمود كه هر چه  مي اخته ذغالدر مناطق پراكنش 

سفيدبلوطنه شود از درصد حضور گو تر  ر شيبمنطقه پ 
. گردد مي افزودهكم شده و بر درصد حضور گونه ممرز 

 طبقهدر  اخته ذغالگونه  همچنين بيشترين درصد حضور
علت اين امر شايد . مشاهده گرديد درصد 75تا  51شيب 

اطالعات ( شيب زياد ثرا دليل كاهش عمق خاك بر به
باشد كه شرايط را براي حضور  )منتشر نشده اين تحقيق

هاي كم  هتر نموده و حضور گون سخت سفيدبلوط گونه
ميانگين قطر  ).3جدول (نمايد  تر را فراهم مي توقع
شرقي آمريكا  در جنگلهاي شمال Cornus floridaهاي  پايه
در  ،)McLemore, 1990( باشد متر مي سانتي 8تا  3 بين

در جنگل مورد  اخته ذغالهاي  متوسط قطر پايهكه  حالي
 متر سانتي 7/12تا  )دامنه شمالي( متر تيسان 6/8مطالعه 

افزايش متوسط قطر دليل  ).4جدول ( است) دامنه غربي(
بيشتر بودن ميزان  دليل به تواند مي در دامنه غربي اخته ذغال

و نورپسند بودن  در اين دامنه نور رسيده به كف جنگل
باشد  )Ferrell, 1953; McLemore, 1990(اين گونه 

  ).1 جدول(
در مرحله  اخته ذغال زادآوري ين درصد فراوانيبيشتر

 ها جهتتر در همه م سانتي 5/2كمتر از خال با قطر 
غربي   جهتاين مقدار در  آنهااما در بين . مشاهده گرديد

 هاي جهتدليل شرايط مناسبتر نوري و رطوبتي بيش از  به
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 بيشتردليل كاهش درصد فراواني . بودشمالي و شرقي 
متر  سانتي 5/7تا  5 ه رويشي خال با قطرها در مرحل گونه
قطع دليل  به احتماالً و بوده ها تواند رقابت بين پايه مي
مصارف هيزمي و  برايهاي قطور توسط روستاييان  پايه

در منطقه ارسباران از چوب چون  است؛ساختماني 
مصارف ساختماني و ساخت ابزارآالت  براي اخته ذغال

برداري  بهرهر كشور تركيه نيز د .شود كشاورزي استفاده مي
 مصارف ساختماني و براي اخته ذغالهاي قطور  از پايه

دليل خصوصيات خاص چوب آن امري رايج  بهتوليد ابزار 
  . )Demir & Hakki, 2003( است

در تمام  اخته ذغالگونه  ،طور كه مالحظه گرديد همان
صورت زادآوري حضور داشته كه  ههاي جغرافيايي ب جهت
اين گونه در سازگاري با شرايط  زيادقابليت  دهنده نشان

در  .استمختلف محيطي و حتي شرايط مختلف تخريبي 
 گونههمين راستا مطالعات انجام شده نشان داده كه 

Cornus florida  داراي پوست نازكي بوده و در اثر
با توجه به  ماا ،بيند برداري آسيب مي سوزي و بهره آتش

توجهي جست توليد  طور قابل هب ،هيد جست زيادتوانايي 
 ;Kuddes-Fischer & Arthur, 2002( كند مي

Blankenship & Arthur, 2006(. اين گونه  اًضمن
تواند در مراحل مختلف توالي، جنگل ثانويه و بكر  مي

 & Harrod et al., 1998; Jenkins( حضور داشته باشد

Parker, 1998.( 
رسد كه گونه  ظر مين شده، بهيادبا توجه به مطالب 

هاي مختلف  دليل وجود زادآوري در جهت به اخته ذغال
عنوان يك گونه پيشگام در مناطق  تواند به مي جغرافيايي

هاي كشاورزي رها شده توسط  تخريب يافته و يا زمين
اين گونه  زيرا ،شودكاري  روستائيان در منطقه جنگل
در  Riley & Jones (2003) نورپسند بوده و طبق تحقيق

كه  شدهمنطقه كاروليناي جنوبي آمريكا، مشخص 
در مناطقي كه قطع  Cornus floridaبا گونه  هاكاري جنگل

از نظر رويش، بيوماس و شاخص سطح  ،اند دهشيكسره 
دارند كه در زير  هايي پايهبرگ وضعيت بهتري نسبت به 

داري  تفاوت معني ليو ،ندا شده كشتپوشش درختان  تاج
همچنين . دشماني اين دو توده مشاهد ن ندهبين ميزان ز

 اخته ذغالهاي جنگلي حاوي  توده مناسبتر بودن وضعيت
هاي شمالي و غربي از نظر خصوصيات كمي و  در دامنه

هاي شرقي و جنوبي در منطقه مورد  كيفي نسبت به دامنه
عنوان يك  تواند راهنمايي باشد تا از اين گونه به مطالعه مي

هاي مردمي در  جلب مشاركت براي چندمنظورهگونه 
استفاده  كاري جنگل منظور به هاي شمالي و غربي دامنه
اراضي جنگلي تخريب  كاري با اين گونه در جنگل. دشو

محيطي  زيست اتاثرعالوه بر شده حاشيه روستاها 
نيز  مين بخشي از نيازهاي مالي روستاييانأت مطلوب، در

  .ثر خواهد بودؤم
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Abstract 
 
Arasbaran forests located in East Azarbayjan (North-West of Iran). Socio-economical problems of villagers cause 
increasingly destruction on exclusive biodiversity of these forests. A basic approach for preserving this forest is public 
cooperation in agroforestry activities for nonwood production using multipurpose trees such as cornelian cherry 
(Cornus mas L.). This species grows naturally in Arasbaran forests and a plenty amount of its fruit have annually been 
exploited in traditional manner. This study aims to assess the ecological requirement of cornelian cherry and the 
important factors which affect on distribution of this species. For this purpose, 40 circular samples, each 300 m2 were 
selected in different aspects regarding to occurrence of Cornus mas in mature stands. Results showed that DBH and 
crown cover means in the north aspect were significantly more than those of other aspects and the proportion of 
cornelian cherry in mature stands counted for 4.5% of individuals recorded in the sample. North facing aspects have 
more seed-origin trees of cornelian cherry than coppice ones; on the contrary west facing aspects had more coppice 
trees. Regeneration of this species has the highest individuals in the sapling stage with 0-2.5 cm DBH. The mean 
number of total regeneration (including all species) per sample was 117.1 individuals in the Cornus mas sites. 
 
Key words: Arasbaran, forest stands, regeneration, cornelian cherry. 
 


