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 مکانيکی  هایمقاومتبرخی روی  بر هیرويشگاشرايط بررسی تأثير 

Picea abies  در دو منطقه پيسه سون و سياهکل گيالن 

 

  2فرداد گلبابائیو    1ذوقعلی سياهی پور

 

 چکيده:

كمی و كيفی در هر دو منطقه جنگلكاري شده با گونه  عوامل در اين بررسی به منظور رسيدن به دقت كافی، 

Picea abies   ،از روش آماربرداري صد در صد استفاده گرديد و به منظور بررسی كيفيت چوب، طول الياف

متري )غرب( و سياهكل در ارتفاع  1450سون در ارتفاع وزن مخصوص و خواص مكانيكی در دو نقطه پيسه

  متري )شرق( چهار اصله از قطورترين درختان قطع گرديد. 650

حاصل از اندازه گيري قطر, ارتفاع, متوسط رويش قطري ساليانه, سطح  نتايجبه  در كل با توجه

توان عنوان نمود كه جنگلكاريهاي صورت گرفته با مقطع  درختان در مقايسه با رويشگاههاي مختلف, می

  است. در مقايسه با ساير مناطق موفقيت آميز بوده  Picea abiesگونه

پيسه سون و سياهكل كه تحت تاثير شرايط ارتفاعی هاي مكانيكی در دو منطقه بررسی مقاومت

هاي مكانيكی كمتري مختلف قرار دارند نشان داده است كه  منطقه پيسه سون با ارتفاع باالتر داراي مقاومت

با توجه به متوسط رويش قطري در منطقه پيسه  .هاي بدست آمده از منطقه سياهكل استنسبت به مقاومت

توان نتيجه بنابراين می .باشدمی ميليمتر 60ط رويش قطري در منطقه سياهكل ميلميمتر و متوس 63سون 

 كمتري را توليد نموده است.هاي مكانيكی چوب با مقاومت منطقه پيسه سون گرفت 

 

 , مقاومت مكانيكی, پيسه سون, سياهكل, متوسط رويش قطري ساليانه   Picea abies: های کليدیواژه

 

 :مقدمه 

دست كاشت و افزايش سطح جنگل براي اهداف مختلف موجب جنگلكاري و جنگلهاي ضرورت ايجاد 

ايجاد جنگلهاي جديد در اغلب كشورهاي جهان شده است. از اوايل قرن بيستم فعاليتهاي جنگلكاري با 

عنوان يك ه طور جدي افزايش يافته است. نياز روزافزون به چوب به هدف احياء جنگلهاي تخريب شده ب

الرشد بومی و يا بيگانه در بسياري از كشورهاي هاي سريعيه مهم سبب روي آوردن به پرورش گونهماده اول

است كه با توجه به دامنه  Picea abiesهاي مهم و مورد توجه درخت نوئل يا جهان شده است. يكی از گونه

و به لحاظ برخورداري  گسترش طبيعی آن در اروپا و قلمرو نسبتا وسيعی كه در جهان به خود اختصاص داده

ا نيز با از اين نرمش اكولوژيكی در برنامه جنگلكاري بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت. در كشور م

در  1340آآبيس از دهه هاي شمالی البرز پيسهی و ويژگيهاي اكولوژيكی دامنهتوجه به شرايط آب و هواي
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(. سه منطقه از اين 7)شده است  كشتجنگلی گيالن قه در چهار منط 1350مازندران )الجيم و ...( و در دهه 

هكتار واقع در طرح ناو  6/5شهرستان تالش به وسعت  -جنگلكاريها در غرب گيالن واقع شده است: الف 

 -سون، ج سياهبيل، منطقه پيسه هكتار واقع در طرح 2/2جنگلكاري به وسعت  -اسالم، منطقه اروستون، ب 

هكتار واقع در طرح دريابن منطقه ريك و يك منطقه نيز در شرق گيالن يعنی شهر  8/1به وسعت جنگلكاري 

هاي بيگانه  هكتار واقع شده است. با توجه به اينكه جنگلكاري با گونه 2/1رود به وسعت سياهكل حوزه شن

از نظر توليد  عالوه بر موفقيت از لحاظ سازگاري با شرايط اقليمی جديد و مقاومت در برابر آفات و امراض،

ی و طول الياف( و همچنين تاثيرگذاري يچوب در هكتار )رويش( و كيفيت چوب )خواص فيزيكی، شيميا

 30آآبيس پس از گذشت نزديك به بررسی جنگلكاريهاي گونه پيسه بنابراين روي خاك بسيار اهميت دارد، 

 باشد.سال در گيالن و مشخص نمودن ميزان موفقيت آن امري مهم می

 عرفی و اهميت نوئل:م 

تنه راست و صاف با ابعاد بزرگ قابليت اره خوري باال و استفاده فراوان در صنايع  بانوئل درختی است 

برداري كوتاهتر از بسياري از پهن برگان و مورد استفاده در پاركها و فضاي سبز، دارا بودن دوره بهره ,مختلف

ی خاك، ياز مناطق معتدله و كوهستانی و كم نياز به مواد غذا داراي نرمش اكولوژيكی با سازگاري در بسياري

كه هر ساله مقادير زيادي از سطح جنگلكاري كشورهاي  طوريه به خوبی در مناطق لخت مستقر شده ب

ی داراي اسامی ي(. با توجه به گستردگی اين گونه در مناطق اروپا8يابد )آ اختصاص میی به كشت پيسهياروپا

،  Rottanneدر فرانسه و انگليس،  Norway spruceدر فرانسه،  Epiceaكه  طوريه باشد، بی میمحلی مختلف

Fichte  ،در آلمانSeleur  ،در روسيهFinnish whitewood  در فنالند وSpruse - Swedish  در سوئد ناميده

گونه است  40ش از باشد كه داراي بيمی Piceaهاي مهم بازدانگان، جنس (. يكی از جنس12و 3شود )می

 :(10باشد )شناسی به شرح زير میاز نظر گياهPicea  بندي گونه(. رده6)

 Pterophytes =شاخه 

  Spermatophytines =زير شاخه 

 Gymnospermopsides =رده 

 Gymnospermopsidae =زير رده 

 Pinales or coniferals =راسته 

 Pinaceae =خانواده 

 Picea =جنس 

رسد. تنه متر و قطر برابر سينه بيش از يك متر می 40ر زيستگاه طبيعی خود به ارتفاع اين گونه د

هاي از تنه پيرامون حلقهها در يك سطح مستقيم، باريك و بلند، تاج نسبتا پرپشت، باريك و مخروطی، شاخه

گاهی باال رونده و يا  اند و بر حسب اكوتيپ قوسی يا فقط در انتها كمی برافراشته،اي شكل قرار گرفتهدايره

سانتيمتر(  4تا  2شوند. برگهاي سوزنی شكل و هميشه سبز آن )به صورت آويخته ديده می پايينبه طرف 

اندامهاي زايشی   1شكل   رسد. درسانتيمتر می 15تا  10اي شكل به طول نوك تيز و مخروطها دراز و استوانه

اي هاي جوان آن قهوهباريك و هرمی شكل بوده و شاخه ارائه شده است. تاج درخت Picea abiesو رويشی 
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حدود اواسط فروردين تا تير ماه، در ی و مخروطهاي ماده آويخته، زمان گلدهی يتا قرمز، مخروطهاي نر انتها

 (.4) رسندگرده افشانی توسط باد بوده و مخروطها حدود مهر ماه می

 

 

 

 

 Picea abies نمايی از اندامهاي رويشی و زايشی -1شكل 
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 (9ديدگی اندامهای درخت )يبآفات مهم گونه نوئل و نحوه آس -1جدول 
 نام علمی راسته و خانواده نام فارسی اندامهاي مورد حمله

 Hom. Diaspididea Nuculaspis abietis شپشك سپردار نوئل شيره نباتی

Schrank 

 Lep. Aegeriidae Synanthedon (sesia) پروانه زنبورمانند نوئل تنه درخت

cephiformis Ochs 

 Oligonychus ununguis -- ئلكنه تارتن نو --

(Yacobi) 

 .Lep. Lymantriidae Lymantria dispar L پروانه ابريشم باف ناجور برگها

 .Orgyia recens Hbn -- -- برگها

(antique L.) 

 .Mam. Suidae Sus scrofa L گراز )خوك وحشی( بذر، ريشه، پوست تنه درخت

 Hym. Aphelinidae Aspidiotiphagus citrinus زنبور پارازيتوئيد سپردار نوئل --

Craw        

 

 

درخت نوئل با شرايط اقليمی منطقه فريم  كهاست داده  بررسی نشاندر يك ( 1376گرجی بحري)

مانی برخوردار است كه كاشت نهال را به صورت گلدانی در فصل زنده %95استان مازندران سازگار بوده و از 

 يز توصيه نموده است.يپا

سالگی مورد  28تا  25را در سن  Picea abiesچهار اصله درخت از گونه ( 1377هان لتيباري)ج

ميكرون و درصد سلولز،  908/27ميليمتر و  65/2ارزيابی قرار داد كه در آن طول و قطر الياف به ترتيب 

 بدست آمد. %285/0و  %2، ا/%16/29، %2/54ليگنين، مواد استخراجی و خاكستر به ترتيب 

 نقشه گسترشگاه نوئل در جهان
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Rostami(1995 ) ارائه شده درباره نوئل در خارج ايران هاي برخی از گزارشبر اين نظر است كه

دهد كه اين گونه در اواسط قرن هجدهم در خارج از دامنه خود كشت گرديد. اولين آزمايش نشان می

پا و شمال رويشگاه در ارو 26منبع بذري در  36، با 1938-39، در سال IUFROپرووننس با اين گونه توسط 

بود  IUFRO 64/68پرووننس كه تحت عنوان  1100شرق آمريكا انجام گرفت كه نتيجه آن شروع آزمايش با 

پرووننس برتر را  11شود و هاي برتر هر منطقه را انتخاب و جهت جنگلكاري از آنها استفاده میكه پرووننس

 براي كشور ايرلند معرفی كرد.

 اههای طرح به روش آمبرژهبندی اقليمی ايستگتيپ -2جدول 
 Q2ضريب آمبرژه  نوع اقليم P m M نام ايستگاه

 6/122 مرطوب با زمستان خشك 32 1 6/960 رود )سياهكل(تاريك

 7/125 مرطوب با زمستان خنك 30 4/0 1257 سونپيسه

 

از  بندي اقليمی ايستگاههاي طرح به روش آمبرژه،  ايستگاههاي مورد نظربا توجه به جدول تيپ

ايستگاه منتخب به ترتيب  ود باشد.لحاظ اقليمی داراي آب و هواي مرطوب با زمستانهاي خنك تا سرد می

درجه سانتيگراد كه همگی در فصل بهمن ماه  -4/1 و  1سون ميانگين حداقل درجه حرارت پيسه  و سياهكل

 و 32ثبت گرديد كه به ترتيب رسد. ميانگين بيشترين درجه حرارت در فصل تير و مرداد می پايينبه حد 

 (. 1درجه سانتيگراد است )  2/26

 :شناسیزمين

سنگ مادر آذرين اسيدي از نوع گرانيت و سنگهاي دگرگونی مانند  سون و سياهك(منطقه )پيسه دودر 

ی از نوع ديوريت، آندزيت و پرفيريت تشكيل يافته ياول تا سوم گاهی قلياشيست، كوارتز متعلق به دوران 

هاي جنوبی اين منطقه سنگهاي آذرين در زير طبقات مارنی به دوره كرتاسه و طبقات آهكی ت. در دامنهاس

رود و حتی گاهی در برخی نقاط اين طبقات توسط سنگهاي آتشفشانی مربوط به دوره ژوراسيك فرو می

 شود. دوره ائوسن پوشيده می

 روش تحقيق: -

منطقه جنگلكاري شده با گونه  دوكمی و كيفی در هر  عواملافی، در اين بررسی به منظور رسيدن به دقت ك

Picea abies  .از روش آماربرداري صد در صد استفاده گرديد 

 : Picea abiesتعيين مساحت قطعات جنگلکاری 

 دوسنج سنتو هر متر و شيب وسيلهه ، ب Picea abiesپس از تعيين موقعيت مناطق جنگلكاري شده با گونه 

 يح شيب مساحت قطعات به شرح زير تعيين گرديد:حاحی شدند و پس از تصمنطقه مس

 مساحت دومنطقه -3جدول شماره 

 مساحت قطعه به هكتار نام منطقه

 2/2 سونپيسه

 2/1 سياهكل
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 گيری قطر برابر سينه:اندازه

نج تا دقت ميليمتر منطقه به وسيله نوار قطرس دوبا روش آماربرداري صد در صد قطر كليه درختان موجود در 

 .ندگيري شدند و در فرمهاي مربوطه ثبت گرديداندازه

 گيری ارتفاع:اندازه

اصله  10پس از تعيين طبقات قطري از هر طبقه قطري با توجه به انبوهی و تراكم قطعات جنگلكاري شده 

-يمتري اندازهدرخت با پراكنش يكنواخت در كل توده )لحاظ نمودن شيب و دامنه( انتخاب و تا دقت دس

گيري توسط دستگاه سنتو انجام شد و در فرمهاي مربوطه ثبت گرديد و با استفاده از رابطه گيري شدند، اندازه

 منطقه محاسبه گرديد. دوارتفاع كامل درختان براي هر 

 برداری چوب:روش قطع و نمونه

سون در دو نقطه پيسهبه منظور بررسی كيفيت چوب، طول الياف، وزن مخصوص و خواص مكانيكی در 

)شرق( چهار اصله از قطورترين درختان قطع متري  650ارتفاع )غرب( و سياهكل در متري  1450ارتفاع 

گرديد )در هر نقطه دو اصله درخت(، در روش قطع ابتدا قطر برابر سينه و ارتفاع كامل درخت به شرح زير 

 گيري شد:اندازه

 مشخصات درختان قطع شده -4جدول 

 قطر برابر سينه شماره درخت نطقهنام م

(cm) 

 ارتفاع

(m) 
 22 4/39 1 سونپيسه

// 2 2/32 8/20 

 6/14 2/21 1 سياهكل

// 2 8/19 2/13 

 

سانتيمتر به  10ديسكهايی به قطر  بعدگيري و ابتدا طول درخت و ارتفاع كنده اندازه ان, پس از قطع درخت

 30/1االي كنده و دومين ديسك در قطر برابر سينه در ارتفاع نحوي كه در هر درخت اولين ديسك در محل ب

سانتيمتري انتهاي درخت  8متري از تنه درخت تا قطر  20/1متر و ديسكهاي بعدي به ترتيب در فواصل 

هاي و مقاومتخواص آناتوميكی هاي ديسك و تنه به منظور بررسی گذاري شدند و نمونهبرداشت و شماره

ارسال گرديد. در اين بررسی طول  هاي آنفرآوردهاه بخش تحقيقات علوم چوب و مكانيكی به آزمايشگ

گيري اندازه INSTRONهاي مكانيكی چوب با دستگاه سيون و مقاومتكالياف چوب با ميكروسكوپ پروژ

 شدند.

 حفر پروفيل خاك:

عدد  4عدد ) 8مجموع  درعدد پروفيل  2روي خاك در هر منطقه  Picea abiesبه منظور تاثير احتمالی گونه 

به نحوي  ,برگ( به منظور مقايسه حفر گرديدعدد در جنگلهاي همجوار پهن 4و  Picea abiesدر داخل توده 

متر روي خط  100و حداكثر  70پروفيل از همديگر در هر منطقه با توجه به شرايط شيب حداقل  2كه 

به  بعددوانی و ها، عمق ريشهس از تعيين افقی پيمنحنی همتراز از همديگر فاصله داشت. در عمليات صحرا
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نمونه خاك  14مجموع درگذاري شد، هاي الزم خاك برداشت و شمارهپروفيل نمونه پايينترتيب از قسمت 

گيري شد و در ، بافت خاك و ساير عناصر معدنی و آلی اندازه pHبرداشت شده پس از خشك كردن كامل 

 جداول مربوطه ثبت گرديد.

 پوشش گياهی فعلی:برداشت 

اي و درختچه  ,منطقه به طور جداگانه بررسی شد. در اين بررسی گياهان درختی دوپوشش گياهی فعلی در 

 ی گرديد.يعلفی در سطح مناطق جنگلكاري شده برداشت و در جداول مربوطه ثبت و شناسا

هاي رداشت و كليه دادهمورد ارزيابی از قبيل شيب، دامنه، ارتفاع از سطح دريا، بهاي مؤلفهساير 

 تجزيه و تحليل و ارزيابی قرار گرفت. Excelو  SPSSافزارهاي آماري با نرم

 در مناطق مطالعه شده: Picea abiesی قطر برابر سينه گونه گهای مرکزی و پراکندشاخص

غييرات هاي مركزي شامل ميانگين، واريانس، انحراف از معيار، مد، مديان، ضريب پيرسون، ضريب تشاخص

(C.V كشيدگی و چولگی براي مناطق جنگلكاري شده تعيين گرديد ،) كه در آن ( ضريب تغييراتC.V در )

كه در منطقه  سياهكل تقريبا از مقدار  سون كمترين مقادير را به خود اختصاص داده است، در حالیپيسه

ياهكل آهنگ كم و بيش يكسانی سون و سمنطقه پيسه دو. به طور كلی تغييرات در است برخوردار بيشتري 

حاكی از عدم تغييرات زياد دادهاست و حكايت از نوعی يكنواختی و  C.Vبودن مقدار  پاييندارند كه 

آآبيس هاي پيسهگردد تودهجدول مشاهده می درطوري كه  (. همان5 دهد )جدولها را نشان مینزديكی داده

 در حد نرمال ميباشند.  سون و اروستون با توجه به ضرائب حاصلدر پيسه

 در گيالن Picea abiesهای مرکزی و پراکندگی قطر برابر سينه گونه شاخص -5جدول 

 واريانس ميانگين نام منطقه رديف
انحراف از 

 معيار
 مديان مد

ضريب 

 b2پيرسون 

C.V  يا ضريب

 تغييرات
 چولگی كشيدگی

 44/0 223/0 %4/40 05/0 9/16 16 81/5 25/31 1/17 سونپيسه 1

 232/1 -201/0 %47 32 10 11 52/3 4/12 4/10 سياهكل 4

 در منطقه سياهکل Picea abiesجدول فراوانی قطری مطلق و تراکمی  -6جدول 
 فراوانی نسبی تراكمی فراوانی نسبی % فراوانی مطلق طبقات قطري

5 25/256 84/21% 84/21 

10 22/599 08/51% 92/72 

15 63/290 77/24% 69/97 

20 34/27 33/2% 100 

 سوندر منطقه پيسه Picea abiesجدول فراوانی قطری مطلق و تراکمی  -7 جدول
 فراوانی نسبی تراكمی فراوانی نسبی % فراوانی مطلق طبقات قطري

5 02/32 16/3% 16/3 

10 55/196 4/19% 56/22 

15 95/336 28/33% 84/55 

20 08/298 44/29% 28/85 

25 98/102 17/10% 45/95 

30 42/38 79/3% 24/99 

35 4/6 63/0% 87/99 

40 99/0 097/0% 100 
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 تهيه جدول تاريف )جدول حجم يك عامله(:

هاي مورد مطالعه ترسيم و براي هر طبقه قطري يك براي تهيه جدول حجم يك عامله ابتداء منحنی ارتفاع براي توده

رابطه بين قطر و حجم( تاريف براي هر طبقه قطري حاصل شد با استفاده از منحنی حجم ) بعدارتفاع حاصل شد، 

سانتيمتر معادل يك متر مكعب  30آ پس از رسيدن به قطر بيش از (. بنابر اطالعات اين جدول، درختان پيس8 )جدول

 كنند.چوب توليد می

 جدول حجم يك عامله )تاريف( تهيه شده برای  -8جدول 

 در گيالن Picea abiesدرختان 
 قطر برابر سينه به سيلوحجم 

  سونپيسه سياهكل

0051/0 0047/0 5 

041/0 046/0 10 

132/0 127/0 15 

301/0 301/0 20 

553/0 559/0 25 

851/0 930/0 30 

--- 20/1 35 

--- 73/1 40 

 

 در جنگلکاريهای استان گيالن Picea abiesخصوصيات مکانيکی چوب  -9جدول 

 

 ASTMاستاندارد  منطقه رويشگاهی گيري خاصيت مورد اندازه

 هاجدول مقاومت

/3وزن مخصوص  cmg 
 سياهكل سونپيسه

35/0 
34/0 36/0 

 آزمايش خمش

 استاتيك

 23/44 15/52 83/39 (Mpaتنش حداكثر )

 -- 52/27 04/34 (Mpaتنش در حد االستيك )

 5814 6348 8803 (Mpaمدول االستيسيته )

 موازيفشار 

 الياف

 42/23 54/26 77/19 (Mpaتنش حداكثر )

 -- 1592 1654 (Mpaمدول االستيسيته طولی )

 -- 82/12 86/13 (Mpaتنش در حد االستيك )

 600/3 347/4 885/1 (Mpaتنش در حد االستيك ) فشار عمود بر الياف

 آزمايش سختی
434/0 (KNمقاومت به سختی جانبی )  871/1  -- 

 -- 2001 840/2 (KN) مقطعیه سختی مقاومت ب
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 Picea abiesشناسی در داخل توده جنگلکاری شده با گونه نتايج حاصل از آزمايشهای خاك -10جدول 

 نام منطقه
نوع 

 افق
 pH ماده آلی % C % اكخرنگ  نوع بافت ماسه % سيلت % رس %

 عمق

دوانی ريشه 

(Cm) 

 سونپيسه
A1 44/41 44/41 12/17 یلومرسی 

4

4
YR 10 16/2 71/3 1/5 40 

A2 44/27 44/29 12/43 لوم 
4

5
YR 10 68/0 2/2 2/5 -- 

 سياهكل
A 44/43 44/33 12/23 رسی 

3

4
YR 10 44/1 48/2 6/5 62 

 

 Picea abies جنگلکاری شده با گونه شناسی در خارج تودهنتايج حاصل از آزمايشهای خاك -11 جدول 

 نوع افق نام منطقه
وزن مخصوص 

 ظاهري

وزن مخصوص 

 حقيقی

رطوبت  %

 وزنی

رطوبت  %

 حجمی
 تخلخل %

حجم 

 ويژه خاك

درجه 

 اشباع

تخلخل 

 تهويه
 هوا %

 سونپيسه
A1 08/1 610/2 98/29 378/32 62/58 93/0 55/0 26/0 242/26 

A2 49/1 548/2 03/24 805/35 52/41 67/0 86/0 06/0 715/5 

 A1 22/1 352/2 1/24 278/34 09/51 82/0 68/0 11/0 789/23 اروستون

A2 09/1 426/2 2/27 078/35 72/48 9/0 69/0 20/0 15 

 A1 2/1 627/2 24/28 888/33 32/54 83/0 63/0 20/0 432/20 ريك

A2 4/1 523/2 59/25 826/35 51/44 71/0 81/0 09/0 684/8 

 A 1/1 682/2 52/25 072/28 98/58 91/0 47/0 31/0 908/30 اهكلسي

 

 عرض دواير ساليانه:

 باشد: دهد كه به شرح زير میهاي مورد مطالعه سه مرحله متمايز را نشان میرويش دواير ساليانه توده

ال طول كشيده س 10ها تا توان به نام مرحله استقرار نهال ياد كرد كه در تودهمرحله اول كه از آن می

ميليمتر و هر چقدر به پايان  5/1تا  1ساله عرض دواير در سالهاي اوليه كمتر، حدود  10است. در اين دوره 

-سال اول می 10رسد. اين كندي رشد در ميليمتر می 5/3شود عرض دواير بيشتر و تا سال نزديكتر می 10

يه و عدم توسعه يافتگی ريشه و مقاومت در حين به سبب استقرار نهال در سالهاي اول هعمدبه طور تواند 

 (.3 شكلاستقرار در مقابل عوامل مختلف نامساعد محيطی باشد )

توان از آن به عنوان مرحله رشد نام برد، با رشد هماهنگ و سريع قطري و مرحله دوم كه می

ول كشيده كه گاهی سالگی ط 20تا حدود  10ارتفاعی همراه است. اين مرحله در مناطق مطالعه شده از 

 گردد.ميليمتر نيز بالغ می 10عرض دواير ساليانه به 

توان از مرحله رقابت نام برد. در اين مرحله سالگی شروع شده كه می 20مرحله سوم كه از حدود 

 شود.نمايد و اين شدت كاهش با افزايش سن بيشتر میعرض دواير ساليانه شروع به كاهش می
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( نتيجه اينكه، مطالعه تعداد در هكتار، سطح 3شكل گردد )ها میموجب حذف پايه تراكم و افزايش رقابت

مقطع در هكتار، ارتفاع غالب، نسبت 
D

H  و عرض دواير ساليانه در هر يك از مناطق نشان دهنده رقابت

ليات پرورش تنك كردن در يد اهميت انجام عمؤباشد، اين مطلب مدرختان در توده میميان ايجاد شده در 

باشد. در مطالعات انجام شده در ساير كشورها مرحله رقابت جهت ايجاد فضاي رشد كافی براي درختان می

م الزا. (12سالگی تشخيص داده شده است ) 25تا  20ها، در شرايط سنی بين بهترين زمان دخالت در توده

وده و ضريب قد كشيدگی يا نسبت ی نياز به بررسی پايداري تيهادخالت در چنين توده
D

H  و تعيين ناحيه

 :شودبه آن پرداخته میدر زير ثبات براي اجراي تنك كردن دارد كه 

گيري دو عامل ارتفاع درخت و قطر برابر سينه آن بر اساس فرمول اين ضريب نسبت اندازه

100
d

h صورت مخروطی درآمده و ه ثابت با افزايش قطر برابر سينه درخت ب آيد. در ارتفاعیبدست می

گردد. ضريب در نهايت سبب پايداري درخت و توده می
d

h  80را با ناپايداري زياد و كمتر از  100بيشتر از 

 (.13د )ندانرا مختص نقاط باز می 45را پايدار و كمتر از 

عامل ارتفاع غالب و نسبت  از دو P.abiesبراي گونه 
d

h د:نكنبندي زير را بيان میياد كرده و تقسيم 

 < Hd < 20          60 > 15داراي ثبات          متر          
D

H         

 > Hd < 30          60 > 20ناحيه مشروط          متر          
D

H < 100 

 > Hd          100 > 30ثبات          متر          ناحيه بی
D

H   

 (.4شود )ثابت ناميده می آزموننام ه اين تست ب

و نتايج حاصل از بررسی ارتفاع غالب، نسبت  آزمونبا توجه به اين  
D

H مناطق مطالعه شده ،

منطقه بين دو ناحيه داراي ثبات و ناحيه مشروط قرار دارند. در اين  دوگردد كه هر ( مشخص می3ودار )نم

توان با عمل تنك كردن به افزايش كمی و كيفی توليد كند و میگونه خطري توده را تهديد نمی مرحله هيچ

 توده كمك كرد.
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 سال

 - - -پيسه سون   ........ سياهکل
 در ارتباط با سن درختان در جنگلکاريهای استان گيالن  Picea abiesاير رويش ساليانه ود عرض -3 شکل 

 :گيرینتيجه

يابد. اين افزايش حجم در زمانها و مكانهاي با گذشت زمان, قطر, ارتفاع و در نتيجه حجم درختان افزايش می

ري ساليانه، متوسط رويش مختلف متفاوت است. نتايج حاصل از اندازه قطر، ارتفاع، متوسط رويش قط

( حكايت از موفقيت اين گونه 12ارتفاعی ساليانه، سطح مقطع و مقايسه آن با رويشگاههاي مختلف )جدول 

 در جنگلكاريهاي استان گيالن دارد.

  

 

 

ر 
واي
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m
m

.
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 در جنگلکاريهای استان گيالن  Picea abiesمقايسه مشخصات کمی گونه  -12جدول شماره 

 (40و  32و  21با رويشگاههای مختلف )

 نام رويشگاه
 سن توده

 )به سال(

 متوسط ارتفاع

 )به متر(

سطح مقطع در 

 هكتار )به متر مربع(

متوسط رويش 

 قطري )به سانتيمتر(

متوسط رويش طولی 

 )به متر(

 درجه يك در

 شمال شرق فرانسه 
25 6/15 2/40 66/0 62/0 

 درجه دو در

 شمال شرق فرانسه 
25 2/11 5/34 5/0 46/0 

 ه يك در درج

 فرانسه
25 4/14 5/29 66/0 58/0 

 درجه دو در 

 غرب فرانسه
25 2/12 4/30 58/0 49/0 

 درجه سه در

 غرب فرانسه
25 1/10 8/26 51/0 4/0 

Clausoim 18 3/6 23/23 34/0 35/0 

Lolland 21 8 03/27 4/0 38/0 

 4/0 5/0 31/30 1/10 25 كالردشت

 4/0 5/0 14 2/14 35 الجيم

 52/0 62/0 37 3/13 27 وناروست

 49/0 63/0 5/23 1/14 27 سونپيسه

 43/0 59/0 24 6/11 27 ريك

 5/0 60/0 3/13 6/8 17 سياهكل

 

 رويشگاهی  هاي مكانيكی در دو منطقه پيسه سون و سياهكل كه تحت تاثير شرايطبررسی مقاومت

هاي مكانيكی كمتري نسبت اراي مقاومتدپيسه سون منطقه  چوبهاي مختلف قرار دارند نشان داده است كه 

 و بيشتر بودن رويش قطري در منطقه پيسه سون كه 12با توجه به جدول  .منطقه سياهكل است چوبهايبه 

و با توجه به نقش چوب بهاره در انتقال مواد غذايی با چوب بهاره بيشتر نموده اند  تر توليد دواير چوبی پهن

كه . با توجه به اين ی  چوب اين كاهش مقاومت دور از انتظار نبوده استو چوب پاييزه در مقاومت مكانيك

در شرايط بومی خود رويشگاهی با ارتفاعات باال و شرايط آب و هوايی سرد دارد بنابر   Picea abiesگونه 

چوب بيشتر حجم باعث توليد  شرايط رويشگاهی مشابه, شت گونه فوق در اك توان نتيجه گرفت اين می

 .دشومی
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The Effect of Sit Condition on Some Mechanical Properties of Picea abies 

  Wood in Two Regions 

 

Syahipour Z.1 and Golbabaei F. 2 

 
Abstract: 

In this study, in order to achieve sufficient accuracy both quality and quantity factors in two 

forestry plantanation of Picea abies using 100% statistics were used. 

In order to investigate wood quality, fiber length, density and mechanical properties, 4 thick 

cross section trees were selected and cut in two area of  Piseson at high 1450 m. altitude and 

Syahkal at 650 m. altitude . 

According to the results of measuring of diameter, height and average annual growth of the 

samples and comparison of different sites condition, it could be concluded  that plantation of 

Picea abies is advantageous. 
Finally, the results show that in Piseson wood with low mechanical properties were produced. 

The average annual growth of wood in Piseson is 63 mm. where as in syahkal is 60 mm.  

 

Key word: Picea abies, mechanical properties, peseson, syahkal, average annual growth.   
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