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 چکیده

، در بخشی از زالزالک زرد گونه قطري مختلف تاجهاي طبقه، تخمین تولید میوه در پژوهش ینا از هدف

صورت بهآري  15اي دایره نمونهقطعه 30.رویشگاه چهارطاق واقع در استان چهارمحال و بختیاري است

طر مساوي از نظر ق طبقهبه شش  قطعات نمونهشده در همه گیريی برداشت شد. درختان اندازهتصادفمنظم 

گیري شد. عالوه بر این براي هر درخت درخت اندازه 10محصول  طبقهمتوسط تاج تقسیم و در هر 

صد و نسبت تاج )درتاج  متوسط قطر ،نهیبرابرس، قطر کل درخت ارتفاعهایی شامل شده ویژگیانتخاب

 گیري شد. نتایج تحلیل تولید میوه در طبقات قطري تاجنسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل درخت( نیز اندازه

 داري وجود دارد. نتایج حاصل ازمعنی تفاوتهاي مختلف قطري تاج از نظر تولید میوه طبقهنشان داد بین 

نشان داد که مدل خطی با متغیرهاي  طرفهکیل واریانس سازي برآورد میوه زالزالک با استفاده از تحلیمدل

بهترین مدل از نظر معیارهاي انتخاب مدل است.  ،و ترکیب قطر متوسط تاج و نسبت تاج نهیبرابرسقطر 

 7/150نتیجه اعتبارسنجی مدل نیز این نتیجه را تأیید کرد. نتایج تخمین این مدل نشان داد میانگین تولید میوه 

کیلوگرمی و  7535هکتار مورد بررسی تولید  50کتار است. براي این مقدار تولید در سطح کیلوگرم در ه

 توان تخمین زد.یال را میر 301400000 درآمد
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 مقدمه

 ییشمناطق رو ترینمهم از یکیمنطقه رویشی زاگرس 

چوب  ها هدف تولیداین جنگلاست.  ایران گانهپنج

-م، چشحفاظت کنند، اما از نظرنمیرا برآورده  یصنعت

 يدارا و تنوع زیستی وهواآب یم چرخهتنظ انداز،

-Eftekhari, 1998 ،Marvi) هستند زیادي یتاهم

Mohajer, 2011)  ز استفاده ا يارزش اقتصاد توجه بهبا

درست  يهاروش ینتدویرچوبی، محصوالت غ

و  دیمنابع با مشارکت مردم که تول یناز ا يبرداربهره

از نظر  ،کندین میها را تضمفرآورده یناستمرار ا

( یدتول یداري)حفاظت و پا یستیز یطو مح ياقتصاد

 Fuwape and) است يیادز یتاهم يدارا

Onyekwelu, 1997 .)ملل  ير و کشاورزسازمان خواربا

جنگل را شامل همه  یرچوبیمتحد، محصوالت غ

، لچوب که از جنگ به غیر از زیستی منشأمحصوالت با 

 ،آینددست بهو درختان خارج از جنگل  یجنگلاراضی 

 (.FAO, 1995) کرده است تعریف

 يدرختان دارا بیشترزاگرس  یشیرو یهناح در

ستند هدام یا انسان  ياستفاده براقابل یمحصوالت فرع

در  يممتاز یتزاگرس از موقع يهانظر جنگل ینو از ا

 ینبرخوردار است. ارزش ا یرانا یشیرو ینواح ینب

ا ر یاصل یداست که تول يااندازهبهی محصوالت گاه

ه در چرخ ياکنندهنییتعتأثیر قرار داده و نقش تحت

 Tabatabaieکند )یفا میانشین اقتصاد خانوار جنگل

and Ghasriani, 1992). و  ییشناسا رو،یناز ا

 زءج یرچوبیمحصوالت غ یکم یريگاندازه

اطالعات  آوريو جمع تهگرفقرار یپژوهش هايیتاولو

محصوالت  یدبرآورد مقدار تول يالزم برا يآمار

الزم و  یریتیمنظور سهولت امور مدبه یرچوبیغ

 و یتقابل توانیعمل م یناست. در واقع با ا يضرور

را  یمحصوالت فرع يجنگل برا یدمقدار قدرت تول

یرچوبی جنگل، میوه از محصوالت غ یکی. یین کردتع

طور گسترده براي مصارف خوراکی، درختان است که به

 Burgnerشود )ـ بهداشتی و صنعتی استفاده میدارویی

and Walter, 2007.) 

 يهااز گونه Rosaceaeیره از تگونه زالزالک 

 ی،جهان یاسدر مقکه زاگرس است  يهااخص جنگلش

 ی،لبنان، عراق، آناتول ین،فلسط یه،سورایران، در 

(. جنس Mozaffarian, 2004)پراکنش دارد  ترکمنستان

 تصوربه یمصارف خوراک برزالزالک زرد عالوه 

با توجه به خشک  یوهو م یلمربا، پاست خوري،تازه

اکسیدان طبیعی خواص دارویی آنتی توجهقابلمحتواي 

روقی و ـ عدر تقویت سیستم قلبی ویژهبه شدهشناخته

 ,.Zhang et al) عصبی و بهبود متابولیسم بدن دارد

2001 ،Chang et al., 2002 ،Bernatoniene et al., 

2008 ،Bahari–Sahloul, 2009 ،Sedaqat et al., 

2009 ،Liu et al., 2010 ،Darabi et al., 2012 ،

Alirezalu et al., 2015 ) با توجه به ارزش این گونه به

رسد برآورد مقدار میوه تولیدي هر درخت و در نظر می

تواند در تعیین دانش مربوط به ارزش هکتار می

اي صحیح بر يزیربرنامهاقتصادي محصول این گونه و 

هاي جنگلداري مدیریت استفاده از این گونه در طرح

 کارساز باشد.مشارکتی 

اي هبا توجه به پتانسیل خوب استفاده از میوه گونه

جنگلی زاگرس مانند میوه انواع بادام، زرشک، 

 جز چندبه داغداغان، انجیر، گالبی وحشی، زالزالک و ...

ی در مورد مقدار پژوهشتاکنون  ،پژوهش محدود

زاگرس  يهادر جنگل هاگونه ینادهی میوه محصول

توان به شده میهاي انجام؛ از بررسیاستانجام نشده

اخته و فندق در گونه بنه در رویشگاه زاگرس و زغال

مقدار  Hossein-Zadeh (1996) ارسباران اشاره کرد.

 کسب و یهآن در تغذ یگاهبنه و جا یوهو برداشت م یدتول

-برداران و مبادلهبهره یتساکنان منطقه، وضع درآمد

 المیاستخراج آن را در اروغن قابل کنندگان بنه و مقدار
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 یقرا از طر یوهساالنه م یدمقدار تول ایشانکرد.  یبررس

ار که هر هکت یدرس ین نتیجهو به ا یینتع يآماربردار

. کندیم یدتول یوهم یلوگرمک 50طور متوسط به

Jahanbazi گونه بنه را  یتنیز اهم( 2006) و همکاران

بذر و اثر اقتصادي آن بر زندگی  یدتول ینهدر زم

 یبررس ياریو بختنشینان در استان چهارمحال جنگل

 ینب طهراب یجادمشخصات و ا یپس از بررس هاآنکردند. 

درخت و مقدار محصول، به  یفیو ک یمشخصات کم

 25و  20 هنیبرابرسهاي با قطر که پایه یدندرس یجهنت ینا

 این  ،بذر را داشته یدمیزان تول یشترینب متریسانت

 15 ي حدوداستان قطر يهاکه اغلب بنه حالی استدر

طر با ق هاییبرداري از پایهبهره متر دارند ویسانت 25تا 

 يراب یمنبع درآمد خوب تواندیمتر مسانتی 20از  شبی

( میزان 2011و همکاران ) Ghanbari. باشد ییانروستا

 هايجنگل را درو فندق  اختهزغالتولید میوه درختان 

. در این پژوهش رابطه بین کردندبررسی ارسباران 

هاي میوه این درختان با متغیرهاي قطر تاج، مشخصه

مقدار  آخرارتفاع تاج و تعداد جست بررسی شد. در 

کیلوگرم در  395و فندق  914 اختهزغالتولید میوه 

 Alijanpour هکتار برآورد شد. در پژوهشی دیگر

در خصوص تعیین اندازه میوه تولیدي  (2016)

 هاي رویشیو ارزیابی ارتباط آن با مشخصه اختهزغال

، قطر نهیبرابرسشامل ارتفاع کل، قطر تاج، قطر  اختهزغال

 ،هاي اصلی و تعداد جست در سه سال متوالییقه پایه

غیر هاي مختلف متبه این نتیجه رسید که تولید در سال

 69/318، 97/446گیري مقدار مورد اندازهو در سه سال 

-Keyvanهر پایه محاسبه شد.  يبه ازاگرم  37/253و 

Behju ( با استفاده از مشخصه2017و همکاران ) هاي

ل و تکمی نهیبرابرسقطر بزرگ و کوچک تاج و قطر 

 6/13هر پایه  يبه ازاپرسشنامه مقدار تولید ازگیل را 

کیلوگرم برآورد  200-35کیلوگرم و مصرف آن را بین 

دانش در خصوص توان تولید  نبودکردند. با توجه به 

سازي برآورد مدل با هدف پژوهش ، اینمیوه زالزالک

زرد با استفاده از زالک مقدار تولید میوه گونه زال

عنوان یکی از به هاي مختلف رویشی آنمشخصه

گاه جنگلی چهارطاق هاي درختی شاخص ذخیرهگونه

 .چهارمحال و بختیاري انجام شددر استان 

 هامواد و روش

 منطقه مورد بررسی

گاه جنگلی هقسمتی از ذخیر بررسیرویشگاه مورد 

شرقی شهرکرد کیلومتري جنوب 100چهارطاق واقع در 

کیلومتري شهرستان اردل و در مجاورت روستاي  40و 

هکتار  400گاه . مساحت این ذخیرهقرار داردچهارطاق 

این . قرق کامل شده است 1362که از سال  است

درجه و  31ی شمالی هاي جغرافیایضبین عر رویشگاه

ثانیه  55دقیقه و  49درجه و  31ثانیه تا  21دقیقه و  49

دقیقه و  51درجه و  50هاي جغرافیایی شرقی لو طو

دارد.  ثانیه قرار 26دقیقه و  51درجه و  50ثانیه تا  14

 27شرقی و شیب عمومی منطقه بنورویشگاه ج جهت

رویشگاه از درصد است. ارتفاع از سطح دریا در این 

متر در  3100متر از کنار رودخانه سبزکوه تا  2100

لیانه میانگین بارندگی سا. ارتفاعات کوه کالر متغیر است

درجه حرارت مطلق  کمینهمتر، میلی 530منطقه معادل 

حرارت مطلق درجه بیشینهگراد و درجه سانتی -5/19

گراد است. بر اساس روش دومارتن درجه سانتی 35

حساب بهمرطوب یمهجزو اقلیم ن بررسیمورد منطقه 

این  یجنگل یپت(. Jahanbazi et al., 2006آید )می

 يهاو گونه "گنجشکزبانارس ـ بلوط ـ " یستم؛اکوس

 یکم(، کCerasus mahalebمهم همراه آن؛ محلب )

(Acer monspessulanum( زالزالک ،)Crataegus 

aronia( و پالخور )Lonicera nummularifolia )

برگ در برگ و پهنیهاي سوزنهستند. با وجود گونه

و مختص استان  یرنظیم بیستاکوس ینکنار هم، ا
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 به يتبع آن زاگرس مرکزو به یاريچهارمحال و بخت

رود.میشمار

 

 
 بررسیمنطقه مورد  یاییجغراف یتموقع -1شکل 

Figure 1. Geographical location of the study area 

 

 روش پژوهش

اي کردن تودهاینکه پیدا و پژوهشبا توجه به هدف 

همگن )با توزیع تقریبًا یکنواخت از این گونه( عمومًا 

گردشی و بررسی پس از جنگلاي نیست، کار ساده

اجمالی وضعیت پراکنش گونه موردنظر در منطقه مورد 

 50همگن به مساحت  نسبتبه، تنها یک توده بررسی

برداري انتخاب و حدود آن با استفاده هکتار براي نمونه

دستی روي نقشه پیاده شد. با توجه به  GPSاز دستگاه 

-اي براي برآورد مشخصهدایره نمونهقطعهاینکه روش 

هاي مختلف درختان در منطقه جنگلی زاگرس مناسب 

مچنین و ه (Heidari et al., 2009) گزارش شده است

راي اي است بدلیل اینکه پراکنش زالزالک عمدتاً کپههب

 نهنموقطعهاز روش  ،جلوگیري از ایجاد اریبی در برآورد

اي با دایره نمونهقطعه 30 پژوهشاستفاده شد. در این 

 آر با استفاده از روش آماربرداري منظم 15مساحت 

برداشت شد. ابعاد شبکه با توجه به وضعیت  تصادفی

در سطح توده و همچنین  زالزالکهاي کنش پایهپرا

در  140صورت تجربی به وضعیت توپوگرافی منطقه

عنوان مرکز به متر و محل تقاطع اضالع شبکه 115

 یهتعداد پا(. تراکم 2نظر گرفته شد )شکل در نمونهقطعه

 موردنظرهایی از گونه پایهاز طریق شمارش  در هکتار

بطه رابر اساس  قرار گرفتند و نمونهقطعهکه در محدوده 

 تعیین شد. 1

𝑥 (1رابطۀ ) =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
× 6.66 

تعداد پایه زالزالک در  دهندهنشان xکه در آن 

تعداد پایه زالزالک  ixتعداد قطعات نمونه و  nهکتار، 

 ارتفاع نمونهقطعهدر محل هر  است. (i) نمونهقطعهدر 

به  تاج بزرگ و کوچک ، قطرکل درخت به متر

بت تاج نسو  متربه سانتی نهیبرابرس، قطر مترسانتی

(Crown ratio )گیري براي تمام درختان زالزالک اندازه

شد. نسبت تاج از تقسیم ارتفاع تاج به ارتفاع کل درخت 

آید. قطر متوسط تاج حاصل میانگین قطر دست میهب

بزرگ و کوچک تاج است. در گام بعد کل درختان 

بر اساس دامنه  قطعات نمونهده در همه شگیرياندازه

قطري  هطبق ششبه  ،قطر متوسط تاج بیشینهو کمینه 

، 5/2-5/1، 5/1هاي کمتر از طبقهمتوسط تاج شامل 
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متر تقسیم  5/5و بیشتر از  5/4-5/5، 5/3-5/4، 5/2-5/3

صورت پایه زالزالک به 10 طبقهشدند. سپس در هر 

 يبا استفاده از ترازوهاي آن و وزن میوهانتخاب  یتصادف

ه با توجه بشد. ین گرم توز هزارمکیتا دقت  یجیتالد

بررسی گرافیکی متغیرهاي مدل با وزن میوه که همه از 

از مدل  پژوهشدر این  ،کردندرابطه خطی تبعیت می

ي تاج هاي قطرطبقهخطی استفاده شد. براي مقایسه بین 

 ها ازو مقایسه میانگین طرفهکیاز تحلیل واریانس 

درصد استفاده شد.  95آزمون توکی در سطح احتمال 

براي انتخاب بهترین مدل از نظر ترکیب با متغیرهاي 

، ارتفاع کل درخت، قطر متوسط تاج و نهیبرابرسقطر 

ها از مدل تجزیه واریانس نسبت تاج و اثر متقابل آن

طرفه استفاده شد. در تحلیل رگرسیون یک

-ها و نرمال بودن باقیانسواریهمگنی  يهافرضشیپ

خطی چندگانه بررسی شد. در انتخاب مدل ها و هممانده

هاي انتخاب مدل شامل ضریب تبیین، نهایی معیار

 مجذور مربع میانگین خطا و اریبی در نظر گرفته شد.

-درخت به 10 ،شدهگیريدرخت اندازه 60بر  عالوه

صورت تصادفی در توده مورد بررسی انتخاب و 

گیري شد. در ها نیز اندازههاي مذکور براي آنمشخصه

سنجی کم است براي بارهاي اعتمواقعی که تعداد داده

-Crossاز روش ارزیابی متقاطع )حل مشکل 

validation )کار به این صورت  شود. روشاستفاده می

مجموعه با ترکیب  پنجهاي موجود به بود که کل داده

هایی درصد از داده 30و هاي اصلی درصد از داده 70

یک صورت تصادفی تفکبه ،که در برازش استفاده نشدند

ها با مدل شدند. سپس هر یک از این مجموعه داده

ري گیانتخاب شده برازش داده شد. نتایج با میانگین

ها و ماندههاي اریبی و خطاي استاندارد باقیمعیار

ابطه رمدل تفسیر شد ) ییکاراضریب تبیین تحت عنوان 

 (.3و  2

𝑅𝑀𝑆𝐸 (2رابطۀ ) = √∑
∑(𝑦𝑖 −  𝑦^)

𝑛 − 𝑝

𝑛

𝑖=0

 

𝐵𝑖𝑎𝑠 (3رابطۀ ) =
∑ (𝑦𝑖 −  𝑦^)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

مقدار  yمقدار برآوردي و  yiکه در این روابط 

هاي مدل تعداد شاخص pها و تعداد نمونه n، ینیبشیپ

 است.

 یجنتا

شده براي گیريهاي اندازهنتایج حاصل از مشخصه

آمده  1سازي در جدول انتخاب شده در مدلدرختان 

 است.

 

 نمونهقطعهشده در هر گیريهاي آماري درختان زالزالک اندازهمشخصه -1جدول 

Table 1. Statistical characteristics of hawthorn trees measured in each plot 

(لوگرمی)ک وهیم وزن  

Fruit weight (kg) 

تاج نسبت  

 درصد

Crown ratio 

(%) 

 درخت کل ارتفاع

 )متر(
Total 

Height(m) 

-یت)سان نهیبرابرس قطر

 متر(
DBH (cm) 

 تاج متوسط قطر

(متریسانت)  
Mean diameter of 

crown (cm) 

 آماره
Statistics 

16 0.46 1.9 6.2 1.2 
 کمینه

Minimum 

73 0.88 3.7 35.1 7 
ینهشیب  

Maximum 

42.9 0.70 2.7 20.5 3.6 
نیانگیم  

Mean 

14.14 0.08 0.42 6.08 1.08 
اریمع انحراف  

Standard 

deviation 
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 6طرفه بین نتایج حاصل از تجزیه واریانس یک

درصد بین  95 احتمالبهکالس قطري تاج نشان داد که 

-هاي مختلف تاج از نظر تولید میوه تفاوت معنیطبقه

 (.2داري وجود دارد )جدول 

 
 یوه گونه زالزالکتاج براي برآورد وزن م يمختلف قطر هايطبقهتجزیه واریانس  -2جدول 

Table 2. Analysis of variance of different crown diameters for estimating fruit weight of hawthorn 

species 

 منبع تغییرات

Source of variation 

 درجه آزادي

Degrees of freedom 

 مجموع مربعات

Sum of squares 

 میانگین مربعات

Mean of squares 
F Pr > F 

 طبقات قطري تاج

Diagonal crowns 
5 10646.7 2129.3 99.36 0.0001 

 خطا

Error 
54 1157.2 21.4   

 کل

Total 
 11803.9    

درصد 95 دار در سطح احتمالیمعن                                                                      (P< 0.05) Significant at 95% probability level.   

 

نتایج آزمون توکی مقایسه میانگین طبقات مختلف 

ه شده است. نتایج این نشان داد 3قطري تاج در شکل 

متر  5/1مقایسه نشان داد که بین طبقات تاجی کمتر از 

تولید میوه را داشت با بقیه طبقات  مقدارکه کمترین 

و  5/2-5/1داري وجود دارد. بین طبقات اختالف معنی

داري مشاهده نشد و بین متري اختالف معنی 5/2-5/3

داري اختالف معنی 5/3-5/2با طبقه  5/4-5/3طبقات 

 5/4-5/5نیست. بیشترین مقدار تولید میوه بین طبقات 

ي داراختالف معنی بود که بین دو طبقه 5/5و بیشتر از 

(.2 شکل)مشاهده نشد 

 

 
 ي تاجدر طبقات مختلف قطر یوهوزن م یانگینم یسهمقا -2شکل 

Figure 3. Comparison of mean weight of fruit in different crown classes 
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انتخاب بهترین مدل براي برآورد حاصل از  نتایج

متغیر  4زالزالک نشان داد که از بین  درختتکوزن میوه 

ج ، ارتفاع کل، قطر متوسط تاج و نسبت تانهیبرابرسقطر 

و  نهیبرابرسها مدلی با دو متغیر قطر و اثر متقابل آن

هترین عنوان بترکیب قطر متوسط تاج و نسبت تاج به

حالت  15مدل از نظر معیارهاي انتخاب مدل از بین 

 (.4ممکن در ترکیب متغیرها انتخاب شد )جدول 

که کمتر از  .Sigر با توجه به مقدا 3در جدول 

 یونیدرصد رابطه رگرس 95 یناناست، با اطم 0001/0

 داراست.معنی آمدهدستبه

 

 شده براي برآورد میوهطرفه مدل انتخابیج تحلیل واریانس یکنتا -3 جدول

Table 3. Results of one-way ANOVA of the selected model for fruit estimation 

 منبع تغییرات

Source of variation 

 درجه آزادي

Degrees of freedom 

 مجموع مربعات

Sum of squares 

 میانگین مربعات

Mean of squares 
F Pr>F 

 رگرسیون
Regression 

 

2 10427.6 5213.8 215.9 *0.0001 

 خطا
Error 

57 1376.3 24.4   

 کل

Total 
59 11803.9    

 .Significant at 95% probability level*                                                                   درصد. 95داري رگرسیون در سطح احتمال معنی*

 

 شده براي برآورد وزن میوه گونه زالزالکشکل رابطه، ضریب تبیین و خطاي برآورد رابطه انتخاب -4جدول 

Table 4. Equation form, coefficient of determination, and root mean square error for selected equation 

to estimat the weight of hawthorn fruits 
RMSE 

 خطاي برآورد

Bias 

 اریبی

2R 
 ضریب تبیین

 رابطه

Equation 

 شماره رابطه

Equation number 
4.9 0.005 0.88 𝑊 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝐷 + 𝑐 ∗ (𝑆𝐷 ∗ 𝐶𝑅) 4 

 .است مدل ضرایب a,b,c و( متر)سانتی نهیبرابرسقطر : D تاج، نسبت: CR ،قطر متوسط تاج )متر(: SD زن میوه )گرم(؛و دهندهنشان W رابطه ینا در
In this equation, W: fruit weight (g); SD: mean diameter of the crown (m2); CR: crown ratio, D: diameter at breast height (cm), 

and a, b, c model coefficients. 

یب در سطح احتمال ضرا داريیآزمون معن نتایج

 آمده است. 6ضرایب مدل در جدول  به همراهدرصد  95

نتایج اعتبارسنجی مدل نشان داد میانگین معیارهاي 

-ن میبنابرای .ارزیابی مدل به نتایج برازش نزدیک است

 یید کرد.أدقت مدل انتخاب شده را ت توان صحت و

 

 شده براي برآورد وزن میوه زالزالکهاي مدل انتخابشاخص -5جدول 

Table 5. Parameters of the selected model for estimating the weight of the hawthorn fruit 

Pr > |t| t 
 انحراف معیار

Standard deviation 
 برآورد شاخص

Parameter Estimator 
ریمتغ  

Variable 

<0.0001 7.02 2.04 14.39 
مبدأعرض از   

Intercept 

0.002 3.31 0.27 0.9 
نهیبرابرسقطر   

DBH 

0.019 2.41 1.54 3.72 
قطر متوسط تاج  *   نسبت تاج

Crown ratio * Average crown diameter 
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 سنجی مدل به روش ارزیابی متقاطعاعتبارنتایج میانگین معیارهاي  -6جدول 

Table 6. Average results of validation criteria of the model by cross-validation method 
RMSE 

 خطاي برآورد
Bias 

 اریبی
2R 

 ضریب تبیین
 رابطه

Equation 
5.33 0.042 0.78 3 

 

 یشگاهرو در یوهم یدمقدار تول برآورد

اي بر زالزالکتولید در هکتار میوه  مقداربراي برآورد 

هر طبقه قطري متوسط تاج تعداد در هکتار و نسبت تاج 

 براي هر طبقه متوسط .شددر قطر متوسط تاج محاسبه 

محاسبه و  3تولید میوه با استفاده از رابطه  مقدارتاجی 

طبقه تاجی  6در نهایت میانگین تولید در هکتار براي 

عنوان میانگین تولید میوه در هکتار در نظر گرفته شد. به

کیلوگرم  7/150میانگین تولید در هکتار  7طبق جدول 

 50که براي سطح  ،استدر هکتار تخمین زده شده

-کیلوگرم تخمین زده می 7535 بررسیهکتاري مورد 

 یقچهارطاق از طر يکه از روستا یاطالعاتشود. 

در  یوهم ینا دوفروشیخرکه با بازار  یمحل ینمطلع

نشان داد که در حال  است آمدهدستبهارتباط هستند، 

 یلودرخت به ارزش هر ک ینمیوه ا (1397)سال  حاضر

 ین. با توجه به اشودیم دوفروشیخر یالر 40000

 فروش کل موجوديحاصل از  ارزش اقتصادي، یمتق

در  بررسیمحدوده مورد در شده برآورد میوه زالزالک

یاري چهارطاق استان چهارمحال و بخت یجنگل گاهیرهذخ

شود.یبرآورد م یالر 301400000

 

 گونه زالزالک یوهم یدکل تول مقداربرآورد  -7جدول 
Table 7. Estimated total production of Hawthorn Fruit 

 قطري طبقه

 تاج متوسط

Medium 

crown 

diameter 

class 

 قطر متوسط

 نهیبرابرس

Average 

diameter at 

breast height 

 تاج)نسبت  متوسط

 (تاج متوسط*قطر 

Medium (crown 

ratio * medium 

crown diameter) 

 هر تولید میانگین

 )گرم( درخت

Averege 

production per 

tree (gr) 

 هپای)تعداد  تراکم

 (هکتار در

Density 

(individual per 

hectar) 

 در تولید میانگین

 هکتار

Average 

production per 

hectar 
1 5.5 0.41 20.8 4.82 100.25 
2 7.80 1.22 25.9 13.26 343.4 
3 12.40 1.55 31.3 4.32 135.2 
4 15.60 1.91 35.5 4.52 160.4 
5 18.70 2.12 39.1 2.82 110.26 
6 20.30 2.56 42.1 1.3 54.73 

 کل یانگینم
Total mean 

13.38 1.62 32.4 31.04 150.7 

 

 بحث

ها، ارزش از جنگل بردارياگر در حفاظت و بهره

غیرچوبی جنگل مدنظر قرار گیرد  هاياقتصادي فرآورده

 خوبینشین بهبراي افراد محلی و جنگل این ارزش و

هاي حفاظت، ملموس شود، احتمال موفقیت در طرح

گلی گاه جنذخیره. برداري بیشتر خواهد بوداحیاء و بهره

هاي چوبی و علفی گونه توجهقابلچهارطاق با تنوع 

 س مرکزيعنوان یک بانک ژن در سطح استان و زاگربه

بر  أکیداما صرف ت؛ (Askari et al., 2013است )مطرح 

گاه ذخیرهاین  شناختیبومو خدمات ارزش حفاظتی 

نظر گرفتن ارزش اقتصادي حاصل از بدون در
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ها براي جوامع بومی، درصد موفقیت هاي آنفرآورده

 را کاهش خواهد داد. یحفاظت هايبرنامه

گونه زالزالک زرد که داراي  پژوهشدر این 

)میوه( است و ارزش اقتصادي و  فرآورده غیرچوبی

قرار گرفت. در بررسی  موردتوجهبازار مشخصی دارد، 

تولید محصول در طبقات تاجی مختلف مشخص شد 

که در بین طبقات با قطر متوسط تاج کمتر اختالف 

 کهيطوربهدار با طبقات تاجی بیشتر وجود دارد معنی

قات با بقیه طب 5/2تا  5/1با  5/1بین طبقه کمتر از 

-5/4داري وجود دارد، ولی بین طبقات اختالف معنی

داري مشاهده نشد، اختالف معنی 5/5و بیشتر از  5/5

-دلیل این امر را به مراحل رشدي مختلف این گونه می

 ندازهابا این تفسیر که درختانی که  ،توان نسبت داد

 نهیابرسبرمتوسط تاج کمتري دارند یعنی درختان با قطر 

-یل اینکه از نظر سنی در مراحل رشدي پاییندلکمتر به

ت. ها کمتر استبع آن تولید میوه در آنتري قرار دارند به

و بیشتر از آن بیشترین اندازه تاج و  5/5در طبقات 

بیشترین مقدار تولید میوه مشاهده شده است. با توجه 

به اینکه اطالعات دقیقی در خصوص رشد سنی این 

س بر اسا یروشنبهتوان یگونه در دسترس نیست نم

شده در خصوص وضعیت و سال بازه قطري برداشت

-اوج بذردهی این گونه سخن گفت. از نتایج حاصله می

توان چنین برداشت کرد که روند تولید میوه در این گونه 

و  5/4 قهطبتاجی افزایش یافته ولی در  طبقهبا افزایش 

ه اینکه ب داري مشاهده نشد. با توجهبیشتر تفاوت معنی

پژوهش مشابهی درباره این گونه گزارش نشده است 

 هايتعداد مشخصهچه اي انجام داد. اگرتوان مقایسهنمی

 استفاده شده براي برازش مدل در توان مدل مؤثر است

(Ghanbari et al., 2011 )اما همواره هدف از مدل-

سازي انتخاب بهترین مدل با کمترین تعداد متغیر و 

 پژوهشاین در رو قدار خطا است. از اینکمترین م

هاي مورفولوژیکی درخت زالزالک که احتمال مشخصه

 ،ها و مقدار میوه متصور بودوجود رابطه بین آن

 آماربرداري شدند.

شده توانست با توان مدل نهایی انتخاب آخردر 

شده براي یک درخت را برآورد خوبی مقدار میوه تولید

مشخصه نسبت تاج و قطر متوسط گیري دو کند. اندازه

تاج با توجه به این که گونه زالزالک رشد ارتفاعی و 

راحتی انجام گیرد. البته تواند بهمی ،تاجی زیادي ندارد

مقدار میوه تولیدي باید خاطر نشان کرد که بخشی از 

 ،هاي درخت باشدثیر مشخصهأبیش از آنکه تحت ت

 مل اقلیمی،عوا) تحت تأثیر عوامل ناشناخته محیطی

 یا عوامل انسانی( توپوگرافی، آفات و امراض خاکی،

راد گیري توسط افها قبل از اندازهبرداشت بیشتر میوه)

رو اگرچه با توجه به نتایج، استفاده از این. بومی( است

 از این مدل در شرایط محلی قابل توصیه است اما در

از ط نییشرادیگر مدل در  یناستفاده از ا يهر حالت برا

و همکاران  Ghanbari. تري استبه بررسی جامع

خود در زمینه برآورد میزان تولید  پژوهش( در 2010)

 24/0و براي فندق  34/0ضریب تبیین  اختهزغالمیوه 

تبیین کمتر فندق را به عوامل  و ضریبدست آوردند به

استفاده بهینه  کهییازآنجاند. ناشناخته محیطی نسبت داد

از تولید میوه این گونه نیازمند شناخت وضعیت تواتر 

 رسد با توجه به تجربهنظر میدهی زالزالک است، بهبذر

افراد محلی، سال مورد آماربرداري سالی بوده که 

 نسبت خوب بوده است.بذردهی این درخت به

 هاي تاجی مختلفطبقهمقدار برآورد تولید بذر در 

کیلوگرم براي هر درخت متغیر  1/42تا  8/20از مقدار 

کیلوگرم براي یک  7/150است که مقدار متوسط آن 

است. بدیهی است که عواملی هکتار برآورد شده

همچون تعداد در هکتار درختان زالزالک تأثیر مستقیمی 

بر مقدار تولید در هکتار میوه دارد. نتایج این بررسی 

 در هکتار تعیین شد.اصله  04/31براي میانگین تراکم 
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و  شناختیبومهاي شناخت دقیق ویژگی

ریزي براي تواند در برنامهفنولوژیکی این گونه می

برداشت محصول این گونه مفید باشد. در این بررسی 

هاي اعتبارسنجی از روش دلیل کمبود دادهبه

اعتبارسنجی ضربدري استفاده شد. این روش در انتخاب 

هاي اعتبارسنجی کم که داده مدل مناسب در مواقعی

-تواند مشکل کمبود دادهخوبی دارد و می ییکاراهستند 

تواند میگونه زالزالک  ها را حل کند. استفاده از میوه

عنوان یک جایگزین مناسب براي افزایش سطح به

نشین و بهبود وضعیت هاي جنگلدرآمدي خانوار

ها محسوب شود. این بررسی تالشی در معیشتی آن

درخت و راستاي ارائه مدلی براي برآورد محصول تک

ت اس ضروري حال نیاتراکم در هکتار زالزالک بود. با 

این محصول با توجه به حساسیت و  برداري ازبهره

زمان و نیاز هم ارزش باالي اکولوژیکی این رویشگاه

ظر زیر ن ویژهاي به این محصوالت با برنامه وحشاتیح

نی و تنظیم برداشت زماو با  طبیعی استاناداره کل منابع 

آسیب به گونه  عدم عالوه بر تا مکانی همراه باشد؛

با ارزش همراه آن  منابع زیستی دیگربرداري و بهرهمورد

ن هاي طبیعی ایتدبیري براي توسعه و احیاء رویشگاه

-گونه انجام شود. در کنار این امر، ضروري است برنامه

در د بازارهاي محلی و همچنین ریزي الزم براي ایجا

خصوص بازاریابی آن فراتر از بازارهاي محلی یا توسعه 

 برداري ازهمراه با آموزش و ترویج بهرهصنایع فرآوري 

 .این محصول فرعی نیز انجام شود
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Abstract 

The main purpose of this study was to model fruit production in different crowns’ diameter classes of 

hawthorn trees in a part of Chahar-Tagh forest located Chaharmahal and Bakhtiari province. 30 circular 

plots, each with 1500 m2, were conducted using systematic random network. The trees were divided into 

6 diameter classes of the crown and in each diameter class, fruits of 10 trees were measured. In addition, 

for each selected tree, total height, diameter at breasts height (dbh), diameter of crown and crown ratio 

were also measured. The results showed that there is a significant difference between crown diameters 

in terms of fruit production. The results of modeling estimation of hawthorn fruit using one-way 

ANOVA showed that linear model with variables of dbh and the combination of average diameter of 

crown and crown ratio are the best variables in terms of model selection criteria. The result of model 

validation also confirmed this result. The results of the model showed that the average fruit production 

was 150.7 kg/ha. Totally, for 50 hectares of forest reserve, a production of 7535 kg fruit estimated which 

provide an income of 301400000 Rials for local communities. 

Keywords: Crataegus aronia L., Modeling, Non-timber forest products, Zagros forests. 
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