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 چكيده

  كـه  ايجاد فضاي سـبز در تهـران  گـزارش شـده اسـت، در حـالي       برايهاي سوزني برگ چهل تمايل زيادي براي كاشت گونه  ةدر ده 
با توجه به اهميت گسترش فـضاي      . يا عدم موفقيت گونه هاي كشت شده در دست نيست          ،موفقيت ةت و تحقيقات چنداني دربار    اطالعا

دست آمده در پـارك   به هوا و ايجاد چشم اندازهاي مطلوب، در اين تحقيق به جمع بندي نتايج به منظور كاهش آلودگي ،سبز در تهران  
 مـورد   ءمنطقـه  در   كـاج الـدار   محقق شدن هدف، خصوصيات كمي و كيفـي         براي  . پرداخته شد  معرف   ءجنگلي قوچك به عنوان منطقه    

عوامل كيفي و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك در دو دامنه فاقـد            نشان داد كه  چنين  حاصل از تحقيق    نتايج  . شد اندازه گيري    ،مطالعه
 ةتنـ وضـعيت   بادرختان . )PH = 8/7 تا  8(دارد   افزايش   ر مجاو ة نسبت به منطق   همچنين ميزان اسيديته خاك   ؛   است تفاوت معني داري  

غربـي همبـستگي     ةقطـر و ارتفـاع در دامنـ        ةبـين دو مشخـص      اين كـه   از عوامل كمي  . است  درصد 90در حد مطلوب و سالم باالتر از        
 ةرويش كـل در دامنـ     .  است 601 غربي   ء و در دامنه   698 شرقي   ء در دامنه  هاي موجود  گونه ميانگين تعداد در هكتار   . ردبيشتري وجود دا  

 ،به دليل شيب كمتر و قدرت نگهـداري بـاالتر آب در خـاك              .مدآدست  ه  ب  متر مكعب در هكتار    33/45 شرقي   ةو در دامن   23/53 غربي
ـ    بـوده و      برخوردار  شرقي ةتري نسبت به دامن   از رطوبت نسبي مطلوب    غربي   ةدامن شـرايط   كـاج الـدار در ايـن دامنـه داراي            ةرشـد گون

تـوان  دست آمده و نتاج اين تحقيـق مـي        ه  بر اساس مجموعه اطالعات ب    تاكنون  گيري شد كه     چنين نتيجه  ،در نهايت  .ي است رمساعدت
  بردبـاري و سـازگاري را در شـمال         فقيـر، به نسبت   خشك و خاك     شرايط اقليمي خشك و نيم    تواند در   مي الدار كاج   ةگونكه  كرداذعان  

احداث   به منظور  هاي مشابه كاشت در رويشگاه  براي  اي مناسب   گونهبه عنوان    تواند مي الدارن كاج   بنابراي .دهشرق تهران از خود بروز د     
   .فضاي سبز و جلوگيري از آلودگي هوا مورد نظر قرار گيرد

   

  هاي سوزني برگ، گونه)تهران(قوچك  ، پارك جنگلي،الداركاج عوامل كمي و كيفي، ، فضاي سبز :ي كليديهاواژه

 
  سرآغاز

هاي پارك سال از تأسيس 35نزديك به وجود گذشت  با
در مورد نتايج كافي ، هنوز اطالعات جنگلي در تهران

اطراف  هاي جنگليپارك .گزارش نشده استها جنگلكاري
به سبب نزديكي به شهر عالوه بر اينكه محيط شهر تهران 

شود،   محسوب ميآنن امناسب، براي تفريح و تفرج ساكن
 محيطي ارزشمندي را براي شهروندان تهراني تأثيرات زيست

 ء در دهههاپاركاين تأسيس . به ارمغان داشته و خواهد داشت
هاي سوزني   يعني در زماني كه تمايل جنگلكاري با گونه،40

مطالعات جامع و  . صورت پذيرفت،برگ رو به افزايش بود
، چندين سال از  بعدهاي جنگلي تهرانكامل در مورد پارك

 هاي انجام شدهجنگلكاري نآميز بود موفقيتص يشخت براي
 ضروري گذشتهءدر دههكاج تهران ة ازنظركمي وكيفي با گون

نسبت به حاصل توان از نتايج ميبدين ترتيب  .رسدبه نظرمي
  Email:ata_hosseiny2002@yahoo.com         09121904413:تلفن :نويسنده مسئول



ؤثر و مفيدي را ارائه م اقدامات ه وها موجتحول وضعيت توده
هدف . كردهاي مشابه نيز از آن استفاده داده و در جنگلكاري

يفي جنگلكاري با  وكاصلي از انجام اين تحقيق مطالعه كمي
موجود در منطقه و بررسي ميزان موفقيت و   كاج الدارءگونه

  . استنتايج حاصل از كاشت اين گونه
تحقيقاتي در كشورهاي مختلـف در مـورد كـاج الـدار بـه              

  :به شرح زيراستانجام رسيد كه برخي از آنها 
Razzag )1986 (كاج  ةثر بر مرگ و مير گونؤترين عامل ممهم

 داده  را به عمق خاك و ميزان بارندگي و جهت جغرافيايي نسبتالدار
هاي مشخصات و ويژگي) Gilman & Watson )1994 .است

ها و نيازهاي طالعاتي در مورد تنه و شاخهاكلي كاج الدار و
  راهاي آناكولوژيكي، گل، ميوه، رنگ گل و آفات و بيماري

در تحقيق خود در مورد چند ) Randall )1998 .استكرده ذكر 
 استقرار زادآوري آنها به مقاومت كاج الدار در ة سوزني برگ و نحوةگون

 )Spencer )2001. استكرده شرايط مختلف رويشگاهي اشاره 
 كاشت متفاوت زمانهاي كاج الدار در دو جنگلكاري مورد در ايمطالعه
 با ميانگين قطر برابر سينه ارتباطدر ، ليا در استرا1953 و 1930

نه حجم و درختان، ميانگين ارتفاع، موجودي سرپا، ميانگين رشد ساال
، تعداد در هكتار 1953در جنگلكاري سال . تعداد در هكتار داشته است

 سانتيمتر، ميانگين ارتفاع 5/22، ميانگين قطر برابر سينه 1000درختان 
 مترمكعب در هكتار و ميانگين رشد 228 متر، موجودي سرپا 1/17

داد  تع1930 متر مكعب در هكتار و در جنگلكاري سال 4ساالنه حجم 
 سانتيمتر، 5/37، ميانگين قطر برابر سينه 1185در هكتار درختان 

 مترمكعب در هكتار و 282 متر، موجودي سرپا 22ميانگين ارتفاع 
گزارش شده  متر مكعب در هكتار 9/4ميانگين رشد ساالنه حجم 

علل ضعف فيزيولوژيك كاج الدار در پارك  )1373( ميربادين .است
. داندميC/N االي بچيتگر را بافت ضعيف خاك، اسيديته آن و نسبت 

 هاي مناسبدر مورد انتخاب گونهخود مطالعات ضمن ) 1376( سردابي
با توجه ها گونهگزينش  به ، خشكهدر مناطق خشك و نيمغير بومي 
عدم پذيرش مردم بر اساس  مانند ،ياكننده  و عوامل محدودبه توليد

مورد لزوم براي انجام موفقيت عد قوا برخي  وآفاتارزش تفريحي، 
 .جه داشته استوت استقرار در منطقه مورد كاشت  وآميز جنگلكاري

 در مطالعات خود به كاشت كاج الدار در گرگان اشاره) 1376(چراغي 

 اي مناسب در گرگان معرفيرا به عنوان گونهه اين گوننامبرده . كندمي
به بر اساس تحقيقات انجام شده ) 1376( بحري گرجي.  استكرده

اي زگاري اين گونه در مناطق جلگهبردباري كاج تهران و وسعت سا
در تحقيق ) 1376(و همكاران  شيباني . استكردهاشاره گيالن استان 

ضعف خاك از  ، چيتگر تهران در پاركالداري كاج گپژمرددر مورد خود 
نظر فيزيولوژيكي و نامنظم بودن آبياري را عامل پژمردگي معرفي 

هاي پارك جنگلي چيتگر در جنگلكاري) 1376( پور هاشمي .اندكرده
وي . غرب تهران را در دو بخش كمي وكيفي مورد بررسي قرار داد

برگ ، پهن )كاج الدار(پارك جنگلي را به سه تيپ سوزني برگ خالص
نتايج بررسي نشان داد كه  .خالص و پهن برگ مخلوط تقسيم كرد

از . درختان پارك داراي درجه شادابي ضعيف و متوسط بودندبيشتر
 كوبيدگي شديد خاك ،بيعي اين گونهطترين عوامل عدم زادآوري عمده

آتش سوزي  ،به دليل كشت خالص و متراكم سوزني برگان. بوده است
 ،بيشتري را نسبت به پهن برگانتيپ خسارت  ايندر و انتشار آتش 
 همبستگي جوامع ةبررسي درج رد) 1378(قليچ نيا  .تايجاد كرده اس

 نردين، مشخص ةدر منطق) شيب و جهت(گياهي با عوامل توپوگرافي 
هاي پوشش كرد كه بين عوامل توپوگرافي فوق و برخي از ويژگي

ي معني داري موجود  همبستگ،تنوع و نوع گونه گياهي مانند تراكم،
تغييرات پوشش گياهي ) كوهستان و تپه ماهور(در مناطق مرتفع  .است

 ولي در مناطق دشتي خصوصيات فيزيكي ،تابع عوامل توپوگرافي بوده
. تترين عامل تغييرات پوشش گياهي بوده اسو شيميايي خاك مهم

 كه تغييرات كرددر تحقيق خود به نقل از كوپن بيان ايشان همچنين 
هاي دماي مختلف اتفاق  آدنس در منحنيةپوشش گياهي در منطق

 هاي مختلف،شيب ارتفاع و  يكاو نتيجه گرفت كه حتي در. افتدمي
 مرا، سوزني يبراي مثال در كوهها.  استپوشش گياهي متفاوت

) 1379(  جليلي.شوندهاي شمالي و غربي ديده ميبرگان فقط در شيب
 وجود با كه كردنباط تچيتگر تهران چنين اس خود در پارك ةدر مطالع

 ةگون ثيرأ روند تغيير و تحول اكوسيستم تحت ت ،خشك بودن منطقه
  ،به طوري كه اين گونه سال چشمگير بود25 در طول الداركاج 

 افزايش فسفر موجب خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك را تغيير داده و
 ةدر منطق) 1381( عبداله زاده. و اسيديته خاك در پارك شده است

لويزان با مطالعه كاج الدار به اين نتيجه رسيد كه جهت و شيب دامنه 
   . معني دار بوده است،بر رويش قطر برابر سينه و ارتفاع

 ٤٢              مجله محيط شناسی شماره                   ٧٦



 

  مواد و روش كار 
 پارك جنگلي قوچك واقع در  :مشخصات جغرافيايي

و در حدود شده  تأسيس 1348شمال شرق تهران در سال 
آن  سال از تأسيس 34ك به نزدي و دارد هكتار مساحت 700

ها و فضاي سبز سازمان پارك( گذشته است
 06  ًتا 30º51´00 ًموقعيت  درپارك مذكور.)1382تهران،

´31º 51   45́ 20 ًوشرقي طول º3547 ́ 50 ً  تا º35   عرض
  .)1 ةشكل شمار( واقع شده استشمالي 

  

  
 د تحقيق موقعيت منطقه مور):1( ةشكل شمار

ساالنه و ميانگين  ميليمتر 6/416نه  ساال، بارندگيمتوسطميزان 
 2/15 ،و ميانگين متوسط درجه حرارت روزانه% 46 ، جورطوبت نسبي
 درجه 8/33گراد و ميانگين حداكثر درجه حرارت ساالنه درجه سانتي

 درجه سانتيگراد -2 حرارت ساالنه ةسانتيگراد و ميانگين حداقل درج
). 1381عبداله زاده، ( باشد مي) دومارتون (4/18ريب خشكي ض. است

از نظر زمين شناسي؛ رديف چينه شناسي بخش جنوبي البرز مركزي 
 متر و با 13000 تا 11000هاي با ضخامت حدود مشتمل بر سنگ

  سازمان (  از پره كامبرين پسين تا كواترنري استقدمت
 كاج تهران ، غالب در اين منطقهة گون).1376شناسي،زمين
اي،  كاج تهران، سرو نقره: سوزني برگان موجود در پارك .است

پهن برگان موجود در  .اي، كاج سياه، سرو شيراز سرو خمره
دوزك، گردو، لاو، بلوط، جوناقاقيا، ارغوان، چنار، : پارك
 بوده كاج الدار ، غالب غرس شده در اين منطقهة گون.سنجد

. ود اختصاص داده است درصد را به خ75كه سطحي حدود 
روباه، مار، شاهين، خرگوش، سگ، : حيوانات و پرندگان موجود

 است كه 1348 ، كاج الدار ةسال كاشت گون .طوطيعقاب، 
 هابايست سن نهال  سن دقيق درختان ميةمحاسبالبته براي 

ها نهالمدت كاشت ( كردرا در هنگام كاشت به آن اضافه 
 ً   .اند ساله37ساب آن كه با احت) استه سال2غالبا

  

   روش پژوهش
از وسايلي مانند  محدوده جنگلكاري كاج الدار ةتهيه نقشبراي 

  وستفاده شدمساحي منطقه ابراي قطب نما، شيب سنج و متر فلزي 
مورد در دو دامنه  توده هدست آمده نقشه به كمك اطالعات و ارقام ب

   ابعادهب شبكه آماربرداري .شد  ترسيم4500/1نظر با مقياس 
 m 45× m45  و  شد تعيين،عرصه مورد مطالعهبا توجه به مساحت 

 روي نقشه تهيه بر سيستماتيك  وصورت تصادفيه  مذكور بةشبك
 كه با توجه شداي تعيين  ابعاد شبكه به گونه. يافت انتقال  از تودهشده

 ) متر مربع300(  آري3 ةنمون قطعه 40 تا 30 حدودبه مساحت منطقه 
 شكل(ذير شدپ امكان در طبيعت  در هر دامنهسي و مطالعهبراي برر
 طي عمليات ميداني نسبت به آماربرداري  بعدةدر مرحل .)2شمارة 
و اطالعات  اقدام شد  آري در طبيعت3 ةقطعات نمونو كيفي  كمي

 قطر برابر شامل ، قطعه نمونهدر هر كمي و كيفي درختان رويشگاه
پوشش علفي  ارتفاع هرس خشك،ه،   تنوضعيت  ارتفاع درختان، سينه،

 به طرف لواسانات
 منطقة سوهانك

محدودة نيروي
 انتظامي

 پاركينگ لزاجا جادة لشگري

 باشگاه تيراندازي
 نة شرقي مورد مطالعهحدود دام مهام

 حدود دامنةغربي مورد مطالعه

 10000/1مقياس  بزرگراه شهيد بابايي

  ٧٧                          ...بررسی موفقيت کاج الدار برای ايجاد فضای سبز در تهران



درختان ، تقارن تاج، سالمت  تنهكف توده، شادابي گونه، چند شاخگي
در . آمددست ه ب)  تجزيه نشدهبرگهاي سوزني(عمق الشه ريزي و 

در هكتار سطح مقطع و حجم  ، قطر متوسط، ارتفاع متوسطمرحله بعد
 تايج حاصل از ن. شدرسمو نمودارها و منحني هاي الزم  محاسبهتوده 

  دركه گرفت شرقي و غربي مورد مقايسه قرار ةدو دامندر  آماربرداري
 ةبراي مطالع .شداستفاده استيودنت  t  آماري  از آزمونهاهمقايس

 مورد مطالعه دامنههر يك از دو خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك در 
تجزيه و براي .  شدفيل حفرو، يك پرهاي شرقي و غربيدر جهت
شناسي  هاي خاك به آزمايشگاه خاك نمونه ، عوامل مربوطتحليل

   .انتقال يافت
  

  
 وضعيت شبكه آماربرداري در دو دامنه) :2(ة شكل شمار

  
هاي براي تعيين رابطه بين قطر برابر سينه و ارتفاع توده، داده

با استفاده از طور جداگانه ه ه بقطر و ارتفاع درختان نمونه در هر دامن
  .جزيه و تحليل و ابر نقاط ترسيم شد ت EXCEL  و SPSSارنرم افز

 براي بنابراين حالت سهمي داشته، كه ابر نقاط تقريباً از آنجا
 + H=a + bD تعيين ضرايب همبستگي و رگرسيون مربوط از فرمول

cD2استفاده شد  .  
 = Hدرخت به مترارتفاع ،  = D و  برابر سينه به سانتيمترقطر   

= a,b,cمعادله  ضرايب   
  . در اين رابطه ارتفاع به متر و قطربه سانتيمتر است

    غربية همبستگي ارتفاع و قطر مربوط به دامنةمعادل

651/0 =2
r 2   ومربع ضريب رگرسيون

D0038/0 - D5065/0 
+ 4860/0 = H  

   شرقيةمعادله همبستگي ارتفاع و قطر مربوط به دامن
514/ 0  =2r  2     و  مربع ضريب رگرسيونD0017/0 -D 

2571/0 + 2292/2 = H  
  

    نتايج
نتايج حاصل از آماربرداري مشخصات كمي و كيفي ذكر شده در 

  : استبه شرح زير  مورد تحقيق ةمنطق
 غربي ة، در دامنة قطر و ارتفاع در دو دامنة مقايسه رابطبا

مربع ضريب . مشاهده شد اين دو عاملهمبستگي بيشتري بين 
 برابر با غربي ة و در دامن514/0 برابر با شرقي ةرگرسيون در دامن

در دامنه مربع ضريب رگرسيون بزرگتر با توجه به ، كه است 651/0
  شدمحاسبهبيشتر در اين دامنه  همبستگي بين قطر و ارتفاع غربي،

 شرقي ة در دامن،از نظر ميانگين تعداد در هكتار. )3شكل شمارة (
 زيرا ميانگين تعداد ، غربي استةدامنميانگين تعداد در هكتار بيشتر از 

 ةجدول شمار(است  601 و در دامنه غربي 698 شرقي ةدر هكتار دامن
ميانگين حجم در  ، شرقي و غربية دو دامنهكتاروضعيت حجم در ).2

ه ب مترمكعب 60/1غربي  ة و در دامن36/1 شرقي ةدر دامنقطعه نمونه 
و همچنين ميانگين حجم در هكتار نيز در دامنه غربي بيشتر دست آمد 

 23/53غربي  ة و در دامن33/45شرقي  ة در دامن،شداز دامنه شرقي 
با وجود اينكه ميانگين تعداد در . )1 ةجدول شمار(متر مكعب در هكتار

ميانگين  ولي ،هكتار درختان در دامنه شرقي بيشتر از دامنه غربي است
 و اين  شرقي استة غربي بيشتر از دامنةونه در دامنحجم در قطعه نم

به .  غربي استةبه دليل وجود درختان با قطر و ارتفاع بيشتر در دامن
 ة غربي بيشتر از دامنةدر دامن) موجودي سرپا(عبارت ديگر رويش كل 

  .شرقي است
 غربي ة دو دامنه، دامن تنه درختان دراز نظر مقايسه چند شاخگي

بيشتري نسبت به به تعداد ) بدون چند شاخگي( واحد تنه  بادرختان
 ة و در دامن%81/91 شرقي ةيرا در دامن ز، بودهشرقي ةدامن

از  ).3 ةجدول شمار ( بودند اصليهتنيك داراي  درختان %66/93غربي
ة  در دامن) متر3/1تر از ارتفاع پايين ( شاخه2 ة با تننظر درصد درختان

 بودندشاخه  2 داراي تنه درختان %6غربي  ة و در دامن%8رقي ش
    ).3 ةجدول شمار(

 مقياس 4500/1

  شرقية آماربرداري دامنةشبك

 ٤٢              مجله محيط شناسی شماره                   ٧٨



 

  يكوشيميايي خاك در دو دامنهز مشخصات في):1(ة جدول شمار
  

  درصد اشباع (cm)عمق نمونه مشخصات.آزمايشگاه شماره

S.P  

 هدايت

  الكتريكي

اسيديته كل 

  اشباع

كربن آلي 

C% 

ازت كل 

tN%  

C / N جذب قابل فسفر 

P(ava)P.P.m 

بل پتاسيم قا

 جذب

  بافت  درصد رس درصدالي درصدشن

  A1  15  8 / 38  11/0  9 / 7  56 / 0  07/0  8  2  120  2 / 53  24  8 / 22  S.CLدامنه شرقي  1

  B1  70  7 / 44  12/0  3 / 8  45 / 0  04/0  25/ 11  2  20  2 / 59  22  8 / 18  S.CLشرقي  دامنه  2
  C1  100>  8 / 44  11/0  2 / 8  45/ 0  04/0  25/11  6 / 1  40  2 / 69  16  8 / 14  S.Lشرقي ه دامن  3
  A2  15  3 / 32  12/0  8.  48/ 0  06/0  8  8  300  2 / 55  22  8 / 22  S.CLدامنه غربي   4
  B2  70  5 / 30  1/0  8 / 7  37/ 0  05/0  4 / 7  6  240  2 / 57  26  8 / 16  S.Lدامنه غربي   5
 A1  100  8 / 35  1/0  3 / 8  3 / 0  05/0  6  8  260  2 / 55  26  8 / 18  S.Lدامنه شرقي  6

  
عوامل كمي اندازه گيري شده در دو دامنه ):2(جدول شمارة

  شرقي و غربي
  

  غربي  شرقي  دامنه

  601  698  ميانگين تعداد در هكتار
  m3/ha 33/45  m3/ha 23/53  ميانگين حجم در هكتار
  cm  31/12  cm 03/13  ميانگين قطر برابر سينه

  m 5/5  m 27/6  ميانگين ارتفاع
  cm 7 cm 5  ضخامت الشبرگ

   درصد53   درصد49  پوشش علفي
   درصد53   درصد58  تاج پوشش

  12/48  68/44  ضريب قد كشيدگي
  درصد20   درصد30  شيب دامنه

  
با توجه به مطالعات انجام شده بر روي يك پروفيل شاهد و دو پروفيل 

 مورد مطالعه، خاكها از لحاظ تيپ يكسان بوده و ةحفر شده دردو دامن
 هر درو دو  ف در ميزان اسيديته خاك بين پروفيل شاهدجز اختاله ب

طوركامل هرس مصنوعي و از نوع هرس ه  شرقي و غربي بةدو دامن
  .پذيرفته استخشك صورت 

 شرقي ضخامت الشبرگ ةاز نظر ضخامت الشبرگ، در دامن
طور متوسط ضخامت ه  شرقي بة غربي است كه در دامنةبيشتر از دامن

 كه اين است سانتيمتر 5 غربي ة و در دامنتر سانتيم7الشبرگ حدود 
 ة تجزيه الشبرگ در دامن و سرعت بيشترتر وضعيت مطلوبمبين 

 ة كف جنگل در مقايسه دو دامنه، دامن از نظر پوشش علف.غربي است
% 49  باشرقي بيشتري نسبت به دامنه يپوشش علف% 53 با غربي
 53% غربي ةدامن و 58% شرقي ةاز نظر درصد تاج پوشش، دامن .دارد

 برابر با شرقي ةميانگين قطر برابر سينه در دامن .تاج پوشش دارد

نظر ه بكه است  سانتيمتر 03/13 غربي ة سانتيمتر و در دامن31/12
 جهت شيب دو دامنه به دليل استقرار آنها دراين اختالف رسد مي
در  و  متر5/5 برابر با شرقي ميانگين ارتفاع درختان در دامنه .باشد
 از دتوان مي نيز  كه اين اختالف،است  متر27/6 برابر با غربي ةدامن

و در % 30 شرقي ة متوسط شيب در دامن.جهت شيب دو دامنه باشد
 غربي كمتر است شرايط ةو چون شيب در دامناست % 20 غربي ةدامن

   ).2 ةجدول شمار(تر است   مناسبةبراي رشد در اين دامن
 79 قائم ة شرقي درختان با تنةر دامندرختان از نظر فرم تنه د

 درصد و درختان با تنه مايل و قوسي در 80 غربي ةدرصد و در دامن
ميزان  . درصد تعيين شدند20 درصد و در دامنه غربي 21 شرقي ةدامن

 .است درصد96 غربي ة درصد و در دامن94 ، شرقيةتقارن تاج در دامن
 درصد و در 95 ، شرقية مطلوب در دامنةدرصد درختان با كيفيت تن

 97 ، شرقيةدرصد درختان سالم در دامن و درصد 99 ، غربيةدامن
  ).3 ةشمار جدول (دست آمده  درصد ب99 غربي ةدرصد و در دامن

 غربي ة و در دامن68/44 ، شرقيةضريب قدكشيدگي در دامن
 پس نيازي به ،و چون اين ضريب مناسب استآمد دست ه  ب12/48

شود و  پايين آوردن آن در توده احساس نميدخالت پرورشي براي
 منحني تعداد در ).2 ةجدول شمار( ندمقابل باد و برف پايدار درختان در

اين بدان و  هستندراست ه طبقات قطري در هر دو دامنه چوله ب
 شمارة هايشكل ( اندهر دو توده به مرحله رقابت رسيدهمعناست كه 

 دو جامعه آماري از نظر تعداد در ةبراي مقايس tآزمون  .)7، 6، 5، 4
 در هكتار دو دامنه از تعدادهكتار صورت گرفت و نشان داد كه مقادير 

در t 05/0 و 64(هستند  اختالف معني داريداراي نظر آماري با يكديگر 
دست ه  ب96/1 و 56/8براي محاسباتي و در جدول به ترتيب دو دامنه 

 در هكتار حجمآماري از نظر  دو جامعه ة براي مقايسtآزمون . )مدآ

  ٧٩                          بررسی موفقيت کاج الدار برای ايجاد فضای سبز در تهران



دو دامنه از نظر آماري در در هكتار حجم مقادير بين نشان داد كه 
در دو دامنه براي t 05/0 و 64( وجود دارد اختالف معني داري

همچنين  .)مدآدست ه  ب96/1 و 79/7محاسباتي و در جدول به ترتيب 
يت تنه  درختان داراي كيف بيشتر كهدادنتايج مطالعات كيفي نشان 

  .)3 ةجدول شمار(هستند  درجه يك
 ة عوامل كيفي اندازه گيري شده در دو دامن):3(ة جدول شمار

  شرقي و غربي
  

  عوامل دامنه
 غربي شرقي

   درصد66/93   درصد81/91  يك شاخگي
   درصد02/6   درصد92/7  دو شاخگي

تنه چند شاخگي

   درصد33/0   درصد27/0  سه شاخگي
   درصد96   درصد94  متقارن  تقارن تاج
   درصد80   درصد79  قائم  فرم تنه

   درصد99   درصد95  مطلوب  كيفيت تنه
   درصد99   درصد97  سالمسالمت درخت

  

  
 
  
  

  بحث و بررسي
دو   وخاكانجام شده بر روي شناسي  خاكبا توجه به مطالعات 

 مشابهت زياد بافت ،در دو جهت شرقي و غربيپروفيل حفر شده در 
و شد  ها آشكار يكسان بودن تيپ خاكت به هم و همچنينخاك نسب

خاك هاي فيزيكي و شيميايي  در مشخصهاختالف فاحشيي كلبه طور
  .نشدمشاهده در دو دامنه 

 )1( ةشمار جدولو نتايج حاصل در ) Randall )1998مطالعات 
 قدرت نگهداري كمتر و غربي به دليل شيب ةدامن كهچنين نشان داد 

 شرقي ةنسبت به دامنتري  در خاك از رطوبت نسبي مطلوب بآ باالتر
شرايط مساعدتري براي رشد گونه كاج الدار  و در نتيجه استبرخوردار 

  .رسدبه نظرمياين دامنه در 
چنين توان مي كاج الدار ةبا بررسي عوامل كيفي گونطور كلي ه ب

به  موفقيت بادر پارك جنگلي قوچك  مذكور ةكه گوننتيجه گرفت 
 پورهاشميكه مطالعات  شايان ذكر است .روسته مطلوبي روبنسبت 

 متوسط ت كاج الدار كيفيدر خصوص پارك جنگلي چيتگر در) 1376(
وضعيت كيفي مقايسه تجزيه و تحليل و  .استكرده را بيان تا ضعيف 
 غربي از ة كه دامنمشخص كرد،غربيشرقي و  ةدامندر دو  كاج الدار

) 1376( پور هاشمي، تر است گاهي مطلوبرويشنيروي  نظر شرايط و
براي رشد را غربي  جهت در بررسي كمي و كيفي پارك جنگلي چيتگر

    دادتشخيص  مناسباين گونه
) 1379(جليلي و ) 1376(شيباني و همكاران  ،)1373( ميربادين

 وجود كاج الدار ةدر پارك جنگلي چيتگر روي گوندر مطالعات خود 
پايين و ظرفيت ) بافت ضعيف( رسي خاك شني و لوميخشكي و 

 كاج الدار ند ومردگي اين گونه دانستژپ را باعثخاك نگهداري رطوبت 
   . كردندمعرفيدر منطقه تحقيق اي مقاوم را به عنوان گونه
Spencer )2001 (ش ويدر تحقيق خود در استراليا ميانگين ر

 9/4 و 4 كاج الدار را در دو سال كاشت متفاوت ةساالنه درختان گون
اين ، بر اساس نتايج اين تحقيق ،ورد آدسته مترمكعب در هكتار ب

 مترمكعب 5/1 شرقي و ة مترمكعب در هكتار در دامن3/1مقدار برابر 
مبين اين است  وردااين دست. اندازه گيري شد غربي ةدر هكتار در دامن

 موجود و  اكولوژيكي- قوچك با توجه به شرايط اقليمية منطقكه
  .قه از رويش حجمي متوسطي برخوردار استشيب منط

دار ثيري معنيأتان رويش زهاي مختلف بر ميها و جهتاثر شيب
 Randall  و)1381( عبداله زاده، )1378( قليچ نيا مطالعات كه دارد

  . دارنداشاره   در اين زمينهنتايج مشابهيبه  نيز) 1998(
Razzag )1986 ( كاج ةگوننيز در بررسي موفقيت جنگلكاري با 

ثير جهت بر روي أحلب در كشور اردن به نتايج مشابهي در خصوص ت
هاي در جدول نتايج  اينها رسيد كهرشد ارتفاعي درختان اين گونه

 )سانتيمتر(قطر

   غربيةدامن
  شرقيةدامن

 )متر(ارتفاع

 بين قطر و ارتفاع درختان ةرابط):3 (شكل شمارة
غربي در  شرقي و ةاندازه گيري شده در دو دامن

 منطقه مورد مطالعه

 ٤٢              مجله محيط شناسی شماره                   ٨٠
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  نشان راهاي متفاوتتغييرات ميان دو دامنه در جهت )3(و ) 2(ة شمار
  .دهدمي

 ةبه اختالف عوامل كمي و كيفي اخذ شده از گونبا توجه 
 گرجي ،)1376( ره به مطالعات سردابياو با اش مطالعه مورد

توان مختلف مي هايدر رويشگاه )1376( چراغي و )1376(بحري

بيان داشت كه اين گونه نسبت به عوامل اكولوژيك 
 جهت دامنه و ، ارتفاع از سطح دريا، اقليم،خاك( رويشگاهي

 و ظرفيت سازگاري قابلست دامنه تحمل وسيعي را دارا) شيب
  هاي مختلف از خود نشان قبولي را نسبت به رويشگاه

  .  دهدمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يادداشت
1-Koppen 

  
  مورد استفادهمنابع 

هاي و كيفي جنگلكاري  بررسي كمي.1376 .پورهاشمي، م
دانشگاه  ،پارك جنگلي چيتگر، پايان نامه كارشناسي ارشد

  .ص 120ده منابع طبيعي ، دانشكتهران 

  
جنگلكاري با كاج الدار آثاراي  بررسي مقايسه.1379. جليلي، ع

و اقاقيا روي برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و 
: 32، 9، سال)پارك چيتگر تهران( وشش گياهي زير اشكوبپ
6 -15.   
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 ةگون قطري نمودار پراكنش حجم در طبقات ):6(شكل شمارة 
 كاج ة پراكنش درختان در طبقات قطري تود):7(ةشكل شمار  هاي شرقي و غربيكاج الدار در دامنه

  غربيةالدار در دامن

   غربيةدامن
  شرقيةدامن
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  نمودار پراكنش تعداد در طبقات): 4(ة شكل شمار
پراكنش درختان در طبقات ): 5(شكل شمارة ي كاج الدار در دامنه هاي غربي و شرقة گونقطري

  شرقية كاج الدار در دامنةقطري تود

  شرقيةدامن
  غربيةدامن
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  ٨١                          بررسی موفقيت کاج الدار برای ايجاد فضای سبز در تهران



 تعيين برتري نسبي بين سه گونه دست .1376. چراغي، ع
  مصرف در معدن، براي صنوبر و شالك ، كاج الداركاشت 
 كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده ةپايان نام

  .ص96منابع طبيعي، 
  

 مناسب در مناطق خشك و ة انتخاب گون.1376. سردابي، ح
  23- 19: 30 جنگل و مرتع، ةنيمه خشك، مجل

  
 طرح پاركداري .1382 .و فضاي سبز تهران هاسازمان پارك

  . ص185ي قوچك تهران، پارك جنگل
  

   زمين شناسي ايران ةنقش .1376 .سازمان زمين شناسي
  

 .1376.، ، عليرضا ميربادين و محمود محمدي .ح شيباني،
 ةمجل) ارك چيتگرپ( كاج الداربررسي علل ضعف فيزيولوژيك 

  . 9- 4: 20، 6پژوهش و سازندگي، سال 
  

 در پارك  الداركاج ة بررسي كمي و كيفي گون.1381 .عبداله زاده، ب
دانشگاه تربيت مدرس،  ،ارشد  كارشناسيةجنگلي لويزان، پايان نام

   ص83 منابع طبيعي و علوم دريايي نور ، ةدانشكد
  

 بررسي همبستگي جوامع گياهي با عوامل .1378 .قليچ نيا، ح
 پژوهش و سازندگي، ة نردين، نشريةدر منطق) شيب و جهت(توپوگرافي

43 : 33-37   
  

 ة بررسي رويش كاج تدا در گيالن، مجل.1376. ي، يگرجي بحر
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