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  لو اردبیل گاه جنگلی فندق هاي جنگلی در ذخیره ارزیابی کمی و کیفی توده
  

  فرهاد قاسمی آقباش*
  آبخیزداري، دانشگاه مالیر، ایراناستادیار گروه مرتع و 

   03/05/1394؛ تاریخ پذیرش: 19/08/1393تاریخ دریافت: 
  ١چکیده

د. این رویشگاه با شو طبیعی فندق در ایران محسوب میهاي  لو یکی از رویشگاه گاه جنگلی فندق ذخیره سابقه و هدف:
اردبیل واقع  شهر شرق در شمال هاي البرزکوهرشتهالیه غرب کشور و در منتهی هکتار در شمال 4698مساحتی در حدود 

راش، افراي  مانندهایی  که با گونه) بوده .Corylus avellana Lفندق خوراکی ( گونه آنپوشش غالب درختی  شده است.
کمی و کیفی  با هدف بررسی پژوهشاین زاد هستند همراه است.  ، ممرز، بلوط اوري که اکثر به فرم رویشی شاخهکرب
  انجام گرفت. لیق لو و پالوط قران، فندق در سه قطعه اسی هاي جنگلی توده

  

که مربعی شکل یک آري برداري سیستماتیک تصادفی با قطعات نمونه نمونه استفاده از با حاضر پژوهش ها: مواد و روش
  انجام گرفت. ، شددر منطقه مورد مطالعه پیاده  متر 300×200اي به ابعاد  شبکه تحت

  

تا  5درختان بین  قطريمحدوده  وگاه بوده وجود ساختار ناهمسال جنگل در این ذخیره بیانگر پژوهشهاي  یافته ها: یافته
ترین تراکم درختی  درصد بیش 56/57و  35/82ترتیب با لو بهفندققران و . گونه فندق در دو قطعه اسیمتر استسانتی 30

پراکنش را دارد. ارزیابی وضعیت کیفی ترین  درصد بیش 9/27ممرز با  نیز لیقپالوطخود اختصاص داده و در قطعه را به
ترین  و درجه کیفی یک کم گاه از درجه کیفی دو برخوردار هستندهاي درختی در این ذخیرهدرختان نشان داد که گونه

) و %16/48لو ( ) و فندق%26/72ان (قر از نظر درصد زادآوري، فندق در دو قطعه اسی خود اختصاص داده است.درصد را به
زاد  عناصر شاخه ترین زادآوري را دارند. درصد بیش 57/37با  کول، ازگیل ولیک، هفت مانندها سایر گونهلیق در قطعه پالوط

  .اندخود اختصاص داده ترین درصد حضور را به زادآوري بیشدرصد  99با بیش از 
  

ایجاد  ها منجر به در آنانجام گرفته  پرورشی هايدخالتاست. ناهمسال  لوفندق هاي منطقهگلنساختار ج گیري: نتیجه
و  پژوهشبا توجه به هدف . شده است لوقران و فندقخصوص در دو قطعه اسی ، بهايساختار و ترکیب گونهتغییراتی در 

عملیات  دگیرد، بای آن انجام نمیگونه برداشت چوب در  و هیچ هستندهاي حفاظتی  لو جزء جنگل هاي فندق که جنگل این
  تر انجام بگیرد تا در زمانی کوتاه به تراکم و کیفیت مطلوبی از درختان با درجات عالی دست یافت. پرورشی با سیکل کوتاه

  
   کیفیت درختان، فندقساختار توده،  زادآوري،، اردبیل کلیدي: هاي هواژ

                                                
  f.ghasemi@malayeru.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
امروزه بحث پیرامون ذخایر جنگلی از موضوعات 

جهت اهمیت  مهمی است که در چند دهه گذشته به
حفظ تنوع بیولوژیکی (تنوع گیاهی و جانوري) در 

ها و  جهت برقراري تعادل و پایداري اکوسیستم
انقراض جهت  از سوي دیگر به و سو از یک بیوسفر

هاي مهم گیاهی و جانوري بر اثر گونه تعداد زیادي از
هاي غیرمعقول و غیرمسئوالنه انسان مورد  دخالت

ریزي  المللی و مدیریت و برنامههاي بینتوجه سازمان
جهت  هاي جنگلی بهگاهمقولۀ ذخیره .واقع شده است

جوان بودن در مقایسه با سایر موضوعات مربوط به 
ر خیلی از کشورها از نظر ماهیت و منابع طبیعی د

گونه  درستی شناخته نشده و انجام هر  عملکرد به
). 4( استاهمیت  دارايا هگاهبررسی در این ذخیره

 4698لو با مساحتی بالغ بر  گاه جنگلی فندق ذخیره
شرق  هاي البرز و در شمالالیه رشته کوه هکتار در منتهی

گونه  191لو  گاه فندق در ذخیره اردبیل واقع شده است.
 6/45ها با  کریپتوفیت گیاهی حضور دارند که همی

بندي  روش طبقه ترین شکل زیستی به درصد بیش
گاه  این ذخیره )2( اند خود اختصاص داده کایر را به ران

 29گونه پستاندار،  14جانوري (هاي از نظر تنوع گونه
گونه دوزیست) و  1گونه خزنده و  6نه پرنده، گو

و  فرد بوده همنحصرب خانواده) 47جنس از  145( گیاهی
 ).Corylus avellana L( گونه فندق خوراکی

گاه محسوب اي این ذخیرهچهترین گونه درخت شاخص
هاي  ارزیابی کمی و کیفی توده بنابراین. دشو می

ریزي و تواند برنامهگاه میجنگلی در این ذخیره
هدف حفظ، در جهت نیل به  را عملیات اجرایی

برداري اصولی از آن تحقق احیاء، توسعه و بهره
گاه  شده در ذخیره انجام هاي پژوهشجمله از بخشد. 

پژوهش انجام گرفته توسط توان به و میلجنگلی فندق
ایشان با  .اشاره کرد )2005( پور و همکاران یوسف

لو  هاي جنگلی فندقراش در تودهگونه بررسی توالی 

هاي راش، حضور و فراوانی گونهکه  گزارش دادند
که این  استله أممرز، کرب و بلندمازو نشانگر این مس

طور  مرحله توالی میانی خود قرار دارد و بهجنگل در 
لو از نظر توالی در حال هاي جنگل فندق کلی توده

هاي  سمت جوامع جنگلی کلیماکس، جنگل سیر به
 .)9( هستندط زاد ناهمسال و آمیخته راش یا بلو دانه

هاي مختلف با بررسی تیپ )2011( ایمانی و همکاران
بلوط،  -تیپ فندق پنجلو، جنگلی در رویشگاه فندق

افرا و فندق آمیخته  -فندق، فندق -راش، راش -فندق
) به بررسی 2012( بهجو کیوان .)5( شناسایی کردندرا 

هاي سرپا در اثر درختچه هاي وارد شده به آسیب
نشان داد  ایشانهاي تفرجی پرداخت. یافتههاي  فعالیت

 هاي گاه آسیبهاي تفرجی در این ذخیره که فعالیت
ریزي و زیادي به جنگل وارد کرده و باید برنامه

. )6( گیردها انجام ی براي کاهش آسیبمدیریت اصول
) شرایط رویشگاهی جنگل 2013امکانی و همکاران (

هاي مختلف جغرافیایی بررسی لو را در جهت فندق
گونه فندق در تمامی  ها آنهاي  یافتهاساس  برکردند. 

هاي  جهتگسترش داشته و  هاي جغرافیایی جهت
 دنداررویش این گونه  بهترین شرایط را برايشمالی 

)3(.   
 پژوهشیدهد نشان میگذشته  هاي پژوهش مرور

که وضعیت کمی و کیفی این رویشگاه را مشخص 
با  پژوهشاین  بنابراین انجام نگرفته است. باشدکرده 

 و ارایه راهکارهاي مدیریتی هدف دستیابی به این مهم
  انجام شده است. 

  
  ها مواد و روش

  لو در  گاه جنگلی فندق ذخیره :منطقه مورد مطالعه
اردبیل به طرف آستارا  شهر شرقکیلومتري شمال 25

واقع شده است. این  هاي تالشکوهرشته در امتداد 
 24 °38و  22 °38 اه بین عرض جغرافیاییگ ذخیره

 34 °48و  31 °48شمالی و طول جغرافیایی 
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حداقل ارتفاع از سطح دریا است.  قرار گرفتهشرقی 
از نظر  .استمتر  1500متر و حداکثر آن  1350
هاي مرتفعی با روند شناسی این منطقه را کوه زمین
شرق محدود کرده که جزء  غرب، جنوب شمال

هاي  از آهک البرز شمالی و اکثراً هخورد هاي چین کوه
 که عمداً هستندپالئوژن  همارنی بوده و مربوط به دور

 اند دانه درشت و التیت تشکیل شده هاي از آندزیت
 -بافت کلی خاك در این منطقه لومی و لومی). 9(

 )1368-1378(ساله  10اساس آمار  بر). 1رسی است (
ترین ایستگاه به  ایستگاه کلیماتولوژي نمین که نزدیک

مورد مطالعه است، میانگین درجه حرارت  همنطق
گراد و متوسط بارندگی درجه سانتی 8/8سالیانه 
که در  متر است. با توجه به اینمیلی 5/308سالیانه 

استان گیالن  ههاي غلیظ از ناحی تمامی فصول سال مه
میزان بارندگی  بنابراینکنند  لو نفوذ می به منطقه فندق

توجه  تر از آمار منتشره باشد. با تواند بیش متوسط می
بندي  مورد مطالعه در طبقه هبه اطالعات فوق، منطق

بندي  اي فراسرد و در طبقه دومارتن در اقلیم مدیترانه

این  .)9( مرطوب سرد قرار دارد آمبرژه در اقلیم نیمه
ل داغی، گاه از شمال به ارتفاعات ونه بین، موش ذخیره

سر از شرق به  کران و کله ، ننهاز جنوب به قراء آرپاتپه
یال علیرضا داشی و از غرب به اراضی مزروعی قراء 

مساحت  شود. فلی و خانقاه علیا محدود میخانقاه س
هکتار بوده که از این  4698گاه حدود کل این ذخیره

هکتار مراتع  3553هکتار پوشش جنگلی،  913مقدار 
هکتار  7شده،  هکتار مراتع تخریب 212، نشده تخریب
 هکتار مستحدثات (مستثنیات قانونی اشخاص) 2زراعت، 

هکتار نهالستان و تاسیسات اداره کل منابع  11و 
 750 پژوهشدر این . )1( طبیعی استان اردبیل است

ه جهت ارزیابی کمی و گا هکتار از کل مساحت ذخیره
مورد بررسی قرار گرفت که  هاي جنگلیکیفی توده

با لیق  لو و پالوطقران، فندقشامل سه قطعه اسی
ت عمومی بود. مشخصاهکتار  178مجموع مساحت 

و موقعیت منطقه مورد مطالعه در  ها یک از قطعه هر
  .آورده شده است 1جدول و شکل 

  
  . ررسیقطعات جنگلی مورد ب مشخصات عمومی -1جدول 

Table 1. General characteristics for Forest sections.  

 نام قطعه
Section name  

 قران اسی
Asighran  

 لو فندق
Fandoghlou  

 لیق پالوط
Paloutligh  

 مساحت (هکتار)
Area (ha)  

14  58  106  

 جهت عمومی
General aspect  

North, 
Southwest and South 

North, 
Southwest and South North and South 

 حداقل ارتفاع از سطح دریا (متر)
Minimum altitude from sea level (m)  

1415  1410  1390  

 حداکثر ارتفاع از سطح دریا (متر)
Maximum altitude from sea level (m)  1450  1450  1450 

 حداقل شیب (درصد)
Minimum slope (%)  

10  5  5  

 حداکثر شیب (درصد)
Minimum slope (%)  

30  50  20  
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  . در استان اردبیل موقعیت منطقه مورد مطالعه -1 شکل

Figure 1. Location of the study region in Ardebil province. 
  

  روش انجام تحقیق
گیري  بررسی و اندازه: شناسی هاي جنگل بررسی

مربعی  هنمون قطعه 30شناسی در پارامترهاي جنگل
روش سیستماتیک  متر و به 10×10شکل با ابعاد 

 هتصادفی انجام گرفت. با توجه به تعداد قطعات نمون
اي به ابعاد  مورد نیاز و مساحت قطعات جنگلی شبکه

 همتر تهیه شده و با در نظر گرفتن یک نقط 200×300
نمونه و  عنوان مرکز یک قطعه مشخص تصادفی به

قطعات نمونه نسبت به آن در روي نقشه،  هانتخاب بقی
نمونه در  نما و متر مراکز قطعات با استفاده از قطب

نمونه  در هر قطعه). 10( شدروي عرصه نیز مشخص 
 بندي، تاج پوشش، اشکوب مانندی شناسپارامترهاي جنگل

تیپ  درصد پوشش علفی، قطر، کیفیت درختان،
هاي درختی، درصد عناصر جنگل، ترکیب گونه

ها (تعداد در هکتار) و زاد، تراکم گونهزاد و دانه شاخه
هاي اصلی زادآوري گونه وضعیت کمی و کیفی

. الزم به ذکر است که شدگیري اندازهبررسی و 
و براي  )8( ندق در محل یقهگیري قطر براي ف اندازه

 هاي درختی در ارتفاع برابر سینه انجام سایر گونه

اساس معیارهاي  بررسی کیفیت درختان برگرفت. 
 سه کشور در و آبخیزداري مراتع ،ها سازمان جنگل

   .)10( درجه کیفی انجام گرفت
صاف، بدون شاخه، بدون گره، بدون  : تنه1 درجه

ف، : تنه ناصا3درجه ، پیچیدگی و عاري از پوسیدگی
، هاي زیاد و داراي پوسیدگی پرشاخه، داراي گره

الزم  است. سه ویک : حدوسط درجات کیفی 2 درجه
 هگان  به توضیح است که در مورد فندق درجات سه

  :شدندصورت تعیین  کیفی بدین
لم، بدون پوسیدگی و در : شکل ظاهري سا1درجه 

: شکل 3 درجه کل از شادابی باالیی برخوردارند.
ها  ظاهري ناسالم، داراي پوسیدگی در قسمت اعظم تنه

: 2 درجه و در کل از شادابی پایینی برخوردارند.
  .است سه ویک حدوسط درجات کیفی 

الزم به توضیح است که سالم یا نا سالم بودن 
  ها از نظر  ظاهري نهالها از روي وضعیت  نهال

زدگی و  زخمی بودن، خشکیدگی، پوسیدگی، آفت
گیري  براي بررسی و اندازه اند. غیره مشخص شده

هاي اصلی، در  وضعیت کمی و کیفی زادآوري گونه
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 3×3با ابعاد  نمونه ریز قطعهاصلی یک  هنمون هر قطعه
که در آن تعداد،  شدهنمونه انتخاب متر در مرکز قطعه

سالم) منشاء و وضعیت ظاهري (سالم و نا نوع گونه،
  .شدندها مشخص  نهال

تجزیه و  پژوهشدر این  :تجزیه و تحلیل اطالعات
در . شدانجام  SPSSافزار  تحلیل اطالعات توسط نرم

اسمیرنوف  - ابتدا با استفاده از آزمون کولموگراف
 Levenآزمون  از طریق و همچنین ها  نرمال بودن داده

با که  مورد بررسی قرار گرفت هاهمگن بودن داده
آنالیز واریانس از  ها دادهتوجه به نرمال و همگن بودن 

هاي  ) براي مقایسهOne Way ANOVAطرفه ( یک

ها از آزمون دانکن استفاده کلی و براي مقایسه میانگین
 افزار ها نیز توسط نرم ترسیم نمودارها و منحنیشد. 

Excel  شدانجام.  
  

  نتایج
  شناسی هاي جنگل نتایج مربوط به بررسی

هکتار بوده که  14مساحت کل قطعه  :قران قطعه اسی
و مناطق باز موجود در داخل شامل پوشش جنگلی 

درصد،  88. تاج پوشش در این جنگل قطعه است
درصد و  90زاد  درصد، عناصر شاخه 58پوشش علفی 

   است.اشکوبه  دوجنگل 
  

  
  

  . قران قطعه اسی پراکنش درختان در طبقات قطري مختلف در -2 شکل
Figure 2. Distribution of trees in different diameter classes in Asighran section.  

  
توده در این جنگل ناهمسال بوده و  ساختار

متر است.  سانتی 15تا  5محدوده طبقات قطري بین 
اصله است  3764ها میانگین تعداد در هکتار گونه

 35/82که  براساس نتایج مشخص شد). 2 (شکل

 هاي موجود در جنگل فندق بوده دردرصد گونه
ترین درصد  درصد داراي کم 3/5که ممرز با  حالی

  .)3(شکل  تعداد است
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  . قران اسی اي در قطعه هاي درختی و درختچه درصد گونه -3 شکل
Figure 3. Percentage of tree and shrub species in Asighran section.  

 

  
  . قران ها در قطعه اسی درجات کیفی گونه -4 شکل

Figure 4. Qualitative levels of species in Asighran section.  

  
تر  بیش که شود مشاهده می 4 اساس شکل بر
برخوردار بوده و درجه  دوها از درجه کیفی  گونه

ها است.  ترین مقدار در بین گونه داراي کم یککیفی 
هاي  سی وضعیت کمی و کیفی زادآوري گونهررب

و همچنین سایر  فندق، راش، ممرز، اوري ماننداصلی 
آورده شده  3و  2 هاي ولو جد 5 شکلدر  ها گونه
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  . قران اي در قطعه اسی هاي درختی و درختچه درصد زادآوري گونه -5 شکل

Figure 5. Percentage of tree and shrub regeneration in Asighran section. 
  

 . قران شده در قطعه اسی حیات هاي تجدید زاد گونه درصد عناصر شاخه -2 جدول
Table 2. Percentage of coppice regeneration in Asighran section. 

 گونه
Species  

 فندق
Hazel  

 راش
Beech  

 اوري
Oak  

 ممرز
Hornbeam  

 ها سایر گونه
Others  

 زاد درصد شاخه
Coppice (%)  

100  100  100  100  16.66  

 
  . قران شده در قطعه اسی حیات هاي تجدید هاي سالم گونه درصد نهال -3 جدول

Table 3. Percentage of healthy seedlings in Asighran section. 

 گونه
Species  

 فندق
Hazel  

 راش
Beech  

 اوري
Oak  

 ممرز
Hornbeam  

 ها سایر گونه
Others  

  هاي سالم درصد نهال
Healthy seedlings (%)  

99.6 100  100  100  99.8  

 
ترین زادآوري را  بیش درصد 3/72فندق با  گونه

خود اختصاص  هشده ب هاي تجدیدحیاتدر بین گونه
درصد داراي  5/2 اوري بابلوط که  حالی در .داده است

. از نظر کیفی نیز )5 است (شکلترین زادآوري  کم
). 3 (جدول ها از سالمتی باالیی برخوردارند همه گونه

ها  در این قطعه میانگین تعداد در هکتار زادآوري گونه
  است.اصله نهال در هکتار  33705

  

هکتار بوده که  58مساحت کل قطعه  لو: قطعه فندق
مناطق باز موجود در داخل و شامل پوشش جنگلی 

درصد،  88. تاج پوشش در این جنگل قطعه است
 4/95زاد  درصد، عناصر شاخه 5/36پوشش علفی 

ساختار توده در این  .استاشکوبه  دودرصد و جنگل 
  محدوده طبقات قطري بین  جنگل ناهمسال بوده و

. میانگین تعداد در هکتار استمتري  سانتی 30تا  5
  .)6(شکل  است اصله 3440جنگل ها در این  گونه

9.5

72.26

2.52

7.41
8.31
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  . لو پراکنش درختان در طبقات قطري مختلف در قطعه فندق -6 شکل
Figure 6. Distribution of trees in different diameter classes in Fandoghlou section.  

  

  
  . لو اي در قطعه فندق درختچههاي درختی و  درصد گونه -7 شکل

Figure 7. Percentage of tree and shrub species in Fandoghlou section.  
  

 هاي درصد گونه 56/57 ،پژوهشهاي یافتهاساس  بر
که بلندمازو  حالی موجود در این جنگل فندق بوده در

خود اختصاص داده  تعداد را بهترین  درصد کم 6/0با 
نسبت  یکدر فندق درجه کیفی  طفق .)7 (شکل است
 در .از درصد باالیی برخوردار است سهو  دوبه 

 یکنسبت به  دوکه در راش و اوري درجه کیفی  حالی
ها درجه  سایر گونه و در ممرز، افراي کرب و سهو 

از درصد باالیی  دوو  یکنسبت به  سهکیفی 
 دوبرخوردار است. بلندمازو نیز فقط از درجات کیفی 

  .)8(شکل  برخوردار است سهو 
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  . لو ها در قطعه فندق درجات کیفی گونه -8شکل 

Figure 8. Qualitative levels of species in Fandoghlou section. 

  
درصد  48فندق با  ،نظر درصد زادآوري از
 شده هاي تجدیدحیات ترین زادآوري را در بین گونه بیش

که بلندمازو با  حالی در .خود اختصاص داده است هب
 ).9 است (شکلترین زادآوري  درصد داراي کم 3/2

سالمتی باالیی ها از از نظر کیفی نیز همه گونه
میانگین تعداد در هکتار ). 4 (جدول برخوردارند

اصله نهال در  36942ها در این قطعه  زادآوري گونه
    .استهکتار 

  

  
  

  . لو اي در قطعه فندق هاي درختی و درختچه درصد زادآوري گونه -9شکل 
Figure 9. Percentage of tree and shrub regeneration in Fandoghlou section.  
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 . لو شده در قطعه فندق حیات هاي تجدید زاد گونه درصد عناصر شاخه -4جدول 
Table 4. Percentage of coppice regeneration in Fandoghlou section.  

 گونه
Species  

 راش
Beech  

 فندق
Hazel  

 اوري
Oak  

 ممرز
Hornbeam  

 کربافراي 
Maple  

 بلندمازو
Chestnut - leaved Oak  

 ها سایر گونه
Others  

 زاد درصد شاخه
Coppice (%)  

100  91  77  12.5  73  25  24  

 
  . لو شده در قطعه فندق حیات هاي تجدید هاي سالم گونه درصد نهال -5جدول 

Table 5. Percentage of healthy seedlings in Fandoghlou section.  

 گونه
Species  

 راش
Beech  

 فندق
Hazel  

 اوري
Oak  

 ممرز
Hornbeam  

 افراي کرب
Maple  

 بلندمازو
Chestnut - leaved Oak  

 ها سایر گونه
Others  

  هاي سالم درصد نهال
Healthy seedlings (%)  

100  99.8  100  100  100  100  100  

  
هکتار بوده  106مساحت کل قطعه  :لیق قطعه پالوط

و مناطق باز موجود در داخل که شامل پوشش جنگلی 
درصد،  5/85. تاج پوشش در این جنگل قطعه است

درصد و  93زاد  درصد، عناصر شاخه 21پوشش علفی 

است. ساختار توده در این جنگل اشکوبه  دوجنگل 
 20تا  5ناهمسال بوده و محدوده طبقات قطري بین 

ها در  تر است. میانگین تعداد در هکتار گونهم سانتی
  .)10(شکل  اصله است 3797این قطعه 

  

  
  

  . لیق پراکنش درختان در طبقات قطري مختلف در قطعه پالوط -10شکل 
Figure 10. Distribution of trees in different diameter classes in Paloutligh section.  

  
در  ها درصد گونه 9/27 درختی،هاي  از بین گونه

 3/0 که راش با حالی ممرز بوده در لیق پالوط جنگل
خود اختصاص داده است.  ترین تعداد را به درصد کم

ترین  از ممرز بیش درصد بعد 6/22بلوط اوري نیز با 
  .)11(شکل  ستدارا تعداد را
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  . لیق پالوطاي در قطعه  هاي درختی و درختچه درصد گونه -11شکل 

Figure 11. Percentage of tree and shrub species in Paloutligh section.  

  

  
  

  . لیق ها در قطعه پالوط درجات کیفی گونه -12شکل 
Figure 12. Qualitative levels of species in Paloutligh section.  

  
 یکلیق در گونه فندق درجه کیفی  در قطعه پالوط

 در .از درصد باالیی برخوردار است سهو  دونسبت به 
ها درجه کیفی  که در اوري، بلندمازو و سایر گونه حالی

و در ممرز و افراي کرب  سهو  یکنسبت به  دو
از درصد باالیی  دوو  یکنسبت به  سهدرجه کیفی 

  درجه کیفی  دارايراش نیز گونه برخوردار است. 
ها با  در این قطعه سایر گونه .)12 (شکل است دو

هاي  ترین زادآوري را در بین گونه بیش درصد 5/37
 که حالی در .اند خود اختصاص داده شده به حیاتتجدید

 ترین زادآوري است درصد داراي کم 67/3راش با 
ها از سالمتی  . از نظر کیفی نیز همه گونه)13(شکل 

میانگین تعداد در  ).6 (جدول باالیی برخوردارند
اصله  15127ها در این قطعه  هکتار زادآوري گونه
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  . لیق پالوطاي در قطعه  هاي درختی و درختچه درصد زادآوري گونه -13شکل 
Figure 13. Percentage of tree and shrub regeneration in Paloutligh section.  

  
 . لیق شده در قطعه پالو حیات هاي تجدید زاد گونه درصد عناصر شاخه -6جدول 

Table 6. Percentage of coppice regeneration in Paloutligh section.  
 گونه

Species  
 راش

Beech  
 فندق

Hazel  
 اوري
Oak  

 ممرز
Hornbeam  

 افراي کرب
Maple  

 بلندمازو
Chestnut - leaved Oak  

 ها سایر گونه
Others  

 زاد درصد شاخه
Coppice (%)  

100  86.5  92  51.5  64  64.5  35  

 
  . لیق قطعه پالوطشده در  حیات هاي تجدید هاي سالم گونه درصد نهال -7جدول 

Table 7. Percentage of healthy seedlings in Paloutligh section.  

 گونه
Species  

 راش
Beech  

 فندق
Hazel  

 اوري
Oak  

 ممرز
Hornbeam  

 افراي کرب
Maple  

 بلندمازو
Chestnut - leaved Oak  

 ها سایر گونه
Others  

  هاي سالم درصد نهال
Healthy seedlings (%)  

100  100  100  100  100  100  100  

 
: ها در سه قطعه تعداد در هکتار زادآوري گونه

ي درختی و ها مقایسه تعداد در هکتار زادآوري گونه
آورده شده  8 در جدولدر سه قطعه  اي درختچه

ها اختالف غیر از افراي کرب بقیه گونه به است.
درصد با هم دارند  99اطمینان داري در سطح  معنی

  ).8(جدول 
 

   

3.67 6.85

18.71

14.3
9.439.47

37.57
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  . مورد مطالعه در سه قطعه اي ي درختی و درختچهها زادآوري گونهاشتباه معیار)  ±(میانگین یسه تعداد در هکتار مقا -8 جدول
Table 8. Comparison of number per hectare (mean±standard error) of tree and shrub species regeneration in 
the three sections.  

 نام قطعه
Section name  

  اشتباه معیار) ±تعداد در هکتار زادآوري (میانگین 
Number per hectare of regeneration (mean±standard error) 

 راش
Beech  

 فندق
Hazel  

 اوري
Oak  

 ممرز
Hornbeam  

 افراي کرب
Maple  

 بلندمازو
Chestnut - 
leaved Oak  

 ها سایر گونه
Others  

 قران اسی
Asighran  

3185±545 b 24416±534 a 796±89 c 2654±456 a  0 b 0 c 2654±617 c 

 لو فندق
Fandoghlou  

5812±987 a  19984±321 b 876±56 b 2548±634 b 1592±234 a 398±78 b 5732±926 b  

 لیق پالوط
Paloutligh  

234±43 c 1030±176 c 2435±376 a 2716±342 b 1358±176 a 1398±186 a 5996±789 a 

  داري با هم دارند. درصد اختالف معنی 5اعداد در یک ستون با حروف متفاوت در سطح 
Numbers in each colum with different letters have a significant difference at the 5% level.  

  
  بحث

که منحنی تعداد در  نشان داد پژوهشهاي  یافته
ها در طبقات قطري مختلف در هر سه  هکتار گونه

 هکه در دو قطع مورد مطالعه (با توجه به این هقطع
عملیات اصالحی به  1365قران و فندقلو در سال  اسی

شونده  فندق صورت گرفته است) حالت کم هنفع گون
و  صورت ناهمسال درآمده است پیدا کرده و به

ناهمسال بودن این  دهنده مطالعات گذشته نیز نشان
این سه قطعه از  هبا مقایس .)9 و 5، 3( اند ها بوده توده

توان  نظر حضور درختان در طبقات قطري مختلف می
قطري باالي  قران در طبقات اسی هدریافت که در قطع

متر درختی وجود ندارد و علت این امر را  سانتی 15
تاسیسات توان در دورافتادگی این قطعه نسبت به  می

گاه  ذخیرهحفاظت  نهالستان و ساختمان نگهبانی و
 برداري بهرهدانست که درختان با قطرهاي باال مورد 

 هدر طبق این قطعه که جایی ولی از آن .اند قرار گرفته
با دو قطعه دیگر) متري (در مقایسه سانتی نجپقطري 

 بنابراینار باالیی برخوردار است، از تعداد در هکت
حصارکشی و  مانندتوان با انجام عملیات اصالحی  می

این جنگل داشت.  هتر امیدي به توسع حفاظت بیش
دهد که  نشان می سه قطعه ها در هر درصد تعداد گونه

ترتیب با  هفندق ب هلو گونقران و فندق در دو قطعه اسی
درصد از نظر تعداد نسبت به سایر  6/57و  3/82

لیق  پالوط هکه در قطع حالی ها برتري داشته در گونه
خود  هترین تعداد را ب درصد بیش 28ممرز با  هگون

انجام عملیات اصالحی در دو  اختصاص داده است.
اي  فندق که گونه هنفع گونه لو ب فندق قران و قطعه اسی
وجود قاچاق چوب در چنین  و هم )7( استنورپسند 

 علت نزدیکی به اراضی مزروعی که بهمذکور،  هدو قطع
فندق مورد  هنگو غیر از هبها  روستاییان سایرگونه

توان از دالیل این امر  می را ،اندگرفته قرار برداري بهره
 نزدیکی به دلیل بهلیق  پالوط هکه قطع حالی در دانست

تر مورد  نهالستان و ساختمان نگهبانی کم تاسیسات
 هتخریب و تجاوز قرار گرفته و درصد تعداد گون

تر  ها در این قطعه بیش ممرز نسبت به سایر گونه
پور و همکاران یوسف هايیافتهاین نتایج با  .است

 مطابقت دارد. )2011و ایمانی و همکاران ( )2005(
ها در هر سه  کیفیت درختان و درختچهتایج مربوط به ن

قران در دو اسی هجز قطع هکه بدهد  نشان می قطعه
کیفی یک نسبت به دو  هفندق با درج هدیگر گون هقطع

قران با  و سه برتري داشته است ولی در قطعه اسی
 هکه تخریب و تجاوز نسبت به دو قطع توجه به این
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 از درصد باالییکیفی دو  ه، درجاستتر  مذکور بیش
هاي راش،  همچنین در مورد گونه برخوردار است.

 هقطع به غیر ازها ( اوري، بلندمازو و سایر گونه
هاي ممرز کیفی دو و در مورد گونه هلو) درج فندق

کیفی سه  هقران) و افراي کرب درججز قطعه اسی ه(ب
که این  استتر  کیفی دیگر بیش هنسبت به دو درج

موارد همگی داللت بر برداشت درختان (چه 
قانونی) از درجات کیفی غیر و چهرت قانونی صو هب

 ها در سه قطعه تعداد در هکتار نهال همقایس یک دارد.
داري در نشانگر وجود اختالف معنی مطالعه مورد

نهال درصد بین تعداد در هکتار  99سطح اطمینان 
افراي کرب) در سه قطعه  هغیر از گون هها (ب گونه
 هفندق در دو قطع ههاي گون. درصد تراکم نهالاست
تر  ها بیش گونهسایر لو نسبت به قران و فندق اسی
هاي  توان در انجام برش که علت این امر را می است

اصالحی که باعث نفوذ نور در داخل توده شده است 
ها  هاي سایر گونهلیق نیز نهالپالوط هدانست. در قطع

 هدر کل قطع از درصد تراکم باالیی برخوردارند.
ترین تعداد نهال  لو در بین سه قطعه داراي بیش فندق

هر سه قطعه در . از نظر کیفی نیز استدر هکتار 
توجه به  . بابرخوردارندی یها از سالمتی باال نهال
حفاظتی بوده و  هاجنگلاین در حال حاضر که  این
گیرد  نمی انجام ها آنگونه برداشت چوبی در  هیچ
تواند علت  ن عامل میتوان چنین استنباط کرد که ای می

در باشد. در آن ها کیفی نهال هاصلی باال بودن درج
ها در کل شناسی این جنگلارتباط با مسایل جنگل

سال  32گیري کرد که با گذشت توان چنین نتیجه می
فندق در  هنفع گونههاي اصالحی که باز انجام برش

 )1( لو انجام گرفته است قران و فندق اسی هدو قطع
راش، ممرز، افرا،  مانندهایی شود که گونه مشاهده می

اي نورپسند است  بلندمازو و اوري بر فندق که گونه
نابراین با اند. ب چیره شده و در اشکوب باال قرار گرفته

ارزیابی کمی و کیفی که  پژوهشتوجه به هدف این 

کمی و  هچگونگی توسعهاي جنگلی بوده و  توده
و با در نظر گرفتن این  است مدنظر فندق هکیفی تود

هاي حفاظتی بوده ها جزء جنگلموضوع که این جنگل
گیرد،  انجام نمی ها آنگونه برداشت چوب در  و هیچ

 10 تا 5( تر کوتاه چرخشعملیات پرورشی با  دبای
تراکم و کیفیت تا در زمانی کوتاه به  سال) انجام بگیرد

   .دست یافتمطلوبی از درختان با درجات عالی 
  

  هاي ترویجی رهیافت
راهکارهاي الزم  پژوهشاین هاي   با توجه به یافته

 ها در غالب پیشنهادهاي این جنگل هبراي مدیریت بهین
  د:شو ه میئزیر ارا

لیات براي هر سه قطعه توصیه این عم: واکاري -1
کوچک باشند  هاي خالی محلکه  د. در صورتیشو می
در این صورت  .ها خودداري شود از قطع پاجوش دبای

هاي سطحی در محل قبل از  الزم است که خراش
ها  که این محل صورتی و در شودتولید بذور ایجاد 
کاري مصنوعی جبران   جنگل هوسیل هبزرگ باشند باید ب

  شوند.      
قران  این عملیات براي دو قطعه اسی: کردن روشن -2

لو که از درصد باالي فندق برخوردار هستند،  و فندق
 شدها آغاز  د. زمانی که مبارزه بین پایهشو توصیه می
هایی که مزاحم گونه فندق هستند را قطع  باید گونه

در تري را دریافت نماید.  بیش کرد تا این گونه نور
نیاز صورت آمیخته است  لیق که جنگل به پالوطقطعۀ 

هاي شاخص و قوي است و به حمایت از پایه
ها  ر حفاظت و رشد پایهمنظو به دتیمارهاي الزم بای

  انجام بگیرد. 
که  حفاظتیاز جمله عملیات  :حفاظتیعملیات  -3

توان انجام داد این است که از  ها می در این جنگل
 هخصوص قطع هبها ( چراي دام در این جنگل

  منظور الزم است  . بدینشودقران) جلوگیري  اسی
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  هاي  ها توسط سیم خاردار و پایه که این جنگل
و از برداشت پوشش مرده نیز  شدهچوبی محصور 

  .  شودجلوگیري 
با توجه به وجود : جنگل هدرختکاري و توسع -4

هاي طالش (حیران)  هاي متعدد که از کوه آبراهه
. هستندگیرند، این مناطق مستعد توسعه  سرچشمه می
در مناطق مرتعی و عاري از ها  ها و دره در کنار آبراهه

. شود میکاشت درختان صنوبر و بید توصیه  درخت
 فندق و گردو براي مانندچنین از وجود درختانی  هم

در این  .توان سود جست رستري میااگروف هاي طرح

اداره کل منابع طبیعی مردم را راهنمایی  دصورت بای
    کرده و مشارکت آنان را زیر نظر بگیرد.

ا نظارت کاران که دولت ب هاي فندق ایجاد تعاونی -5
تواند آنان را در امور  ها، می دقیق بر امور این تعاونی

  .نمایدکاشت فنی و داشت مناسب راهنمایی 
هایی با اهداف گردشگاه جنگلی  ريکا جنگل هتوسع -6
ت کاستن از خسارات وارده بر هاي سازگار)، جهگونه(

هاي  توان از گونه که در این صورت می هاي فندقتوده
در ه (نوئل و کاج سیاه ترکی مانندبومی غیر تندرشد

  غربی) استفاده کرد.  هاي شمالی و شمال دامنه
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Abstract1 
Background and Objectives: Fandoghlou Forest reserve is one of the natural habitats of hazel 
(Corylua avellana L.) in Iran. This habitat has about 4698 hectares, which located in North 
West of Iran and in continuation of the Alborz mountains in North east of Ardabil city. Hazel is 
the most dominant tree species in this habitat, also tree species such as beech, maple, hornbeam 
and oak mostly in coppic form are seen in this habitat. Qualitative and quantitative study of 
forest stands in this forest reserve was done in three sections: Asighran, Fandoghlou and 
Paloutligh. 
 
Materials and Methods: The study of the silvicultural parameters were performed in the  
30 square sampling plots (10×10 m) that were selected using randomized systematic sampling 
method (200×300 m). 
 
Results: The results showed that the structure of this forest in three sections was uneven-aged 
and the range of tree diameters was between 5 to 30 centimeters. Hazel in Asighran and 
Fandoghlou sections has the highest density of trees by 82.35% and 57.56%, respectively, and 
in Paloutligh section hornbeam has the highest density (27.9%). Assessment of the quality of 
the trees showed that the tree individuals in this forest mostly belong to quality degree 2 while 
the minimum percent of them belong to quality degree 1. In the viewpoint of regeneration 
percentage, hazel’s regeneration was dominant in Asighran (72.26%) and Fandoghlou 
(48.16%), while in Paloutligh other species such as hawthorn, viburnum, and medlar have the 
highest percentage (37.57%). Coppice elements with more than 99 percent have a highest 
percentage of regeneration.  
 
Conclusion: The forest structure of the Fandoghlou Forest reserve is uneven-aged. The 
interventions carried out in these forests have led to changes in the structure and composition of 
the species, especially in two sections of Asighran and Fandoghlou. Considering the purpose of 
the research and regarding the fact that these forests are protected and no harvesting takes place 
in these forests, the tending operation should be carried out with a shorter cycle until in short 
time trees with optimum quality and density to be achieved. 
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