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 اهمیت موضوع

 از استفاده و زراعی گیاهان با تلفیقی کشت برای شده شناخته درخت بهترین عنوانبه پالونیا روی بر تحقیقی

 کیفیت با چوبی غیرجنگلی، اراضی در کوتاه، مدتی طی در که کرد قادرخواهد را ما کشورها، سایر دانش و تجربه

(. 2334 پسرکلو،) کندمی برطرف زیادی حدود تا را صنایع چوب کمبود و کرده تولید صنایع مصرف برای قبولقابل

 اطالعات متأسفانه و است شده انجام پایلوت صورتهب گلستان استان در اخیر هایسال در پالونیا گونه کاشت ایران در

 .باشدمی محدود بسیار زمینه این در تحقیقاتی کارهای و

 مقدمه )شرح مساله(

 را زیادی هایبحران نیز محیطیزیست مسائل نظر از اقتصادی هایزیان بر عالوه شمال هایجنگل سطح کاهش

 نیاز(. 2331 مصدق،) بود خواهد پذیرامکان کاریجنگل توسعه با تنها بحران این از خروج. است آورده وجود به

 هایگونه با کاریجنگل انجام به جدید رویکرد یک تشدید و ایجاد عثبا چوبی منابع کاهش و چوب به فزاینده

 ها،جنگل از رویهبی برداشت از جلوگیری هایراه از یکی(. 4002 همکاران، و سوامی) است شده الرشدسریع

 ورمنظبه کاریجنگل بر زیادی تأکید توسعه حال در کشورهای در امروزه. است تندرشد هایگونه با کاریجنگل

  .شودمی اکولوژیکی تعادل حفظ و چوب تولید قابلیت بهبود

 

 هاترین یافتهمهم

 جنگلی توده یک دهندهنشان که است نرمال منحنی شبیه تقریباً قطری طبقات در درختان راکنشپ نمودار -

 .است پالونیا همسال و خالص

 بیانگر که بوده راست سمتبه درختان این تمایل دهندهنشان تقریباً ارتفاعی طبقات در درختان این پراکنش -

 .است باالتر اشکوب و نور به رسیدن برای درختان رقابت
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 هایآماره جزئیات. بود سانتیمتر 3/22 شده گیریاندازه درختان قطر میانگین که داد نشان آمده دستبه نتایج

   .است داده نشان 2 جدول در قطر توصیفی
 

 های توصیفی قطر. آماره -1جدول 

متر()سانتی گیری قطر توده جنگلیهای توصیفی اندازهآماره   

3/22 %31میانگین با حد اطمینان    

01/2  انحراف معیار 

032/24  حد باال 

37/22  حد پایین 

4/0  واریانس 

 مدیان 24

 حداقل قطر 4

 حداکثر قطر 43

2/2-  چولگی 

 کشیدگی 41

 
 درختان تعداد آن در که است ایاندازه نیز مدیان یا میانه دهد.می نشان را قطر طبقات تراکمی فراوانی 4 جدول

  .شوندمی تقسیم مساوی قسمت دو به

 
 . فراوانی تراکمی طبقات قطری -4جدول 

  فراوانی تراکمی اصله در هکتار(ففراوانی ) (مترسانتی)طبقات قطری 

1 232 232  

20 2203 4020  

 قهترین طبمد یا نما، متراکم 3242 2172 21

40 414 3733  

41 42 3733  

   3733 جمع
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 توانایی یا و بهتر رویشگاهی شرایط دلیلبه هاپایه از تعدادی. دهدمی نشان را قطری پراکنش نمودار 2 شکل

 قطری طبقات با درختان از کمتر درختان این تعداد هک اندرسانده قطری باالتر طبقات به را خود رقابت در باالتر

 .اندشده راست طرف به نمودار شدن کشیده باعث و بوده ترپایین و میانی

 

 
 . درختان قطری پراکنش نمودار -1 شکل

 

 به سالگی 1 در درختان حجمی جاری رویش که داد نشان حجمی سالیانه متوسط و جاری هایرویش بررسی

 و بوده افزایش حال در بررسی مورد سن سال 2 طول در حجمی سالیانه رویش متوسط و رسید، خود مقدار حداکثر

 سالیانه متوسط و جاری رویش نمودار دو تقاطع و حجمی رویش کهآنجائی از و است نرسیده خود میزان حداکثر به

  (.4)شکل  باشدمی( جنگلبانان دیدگاه) مطلق برداریبهره سن کنندهمشخص

 

 
 ساالنه.  و جاری حجمی رویش نمودار -4 کلش

 


