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 گیالن، گیالن، رشت منابع طبیعی، دانشگاه ةدانشکددکتری علوم جنگل،  دانشجوی 0
 منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، گیالن، رشت ةدانشکداستاد گروه جنگلداری،  1

 ، کرجدانشگاه تهران، منابع طبیعی ةدانشکدعلوم و صنایع چوب و کاغذ، استاد گروه  3

 (01/1/0311؛ تاریخ پذیرش: 12/01/0311)تاریخ دریافت: 

  دهیچک
 نشدهیبرداربهرهشده و یبرداربهره منطقۀدرختان در دو  یشعاع شیرو راتییتغ یابیو ارز یعیطب اتیح دیتجد یبررس قیتحق نیهدف ا

 -یطور تصادفبه عمتر مرب 0111با ابعاد  یارهیدا ۀنمونقطعه  11است. در هر منطقه،  0311تا  0391از سال  یراش شرق یهاشگاهیاز رو

نهال و نهال( در مرکز هر نو یبررس یبرا ترتیببهمتر مربع ) 11و  01با ابعاد  مرکزهم ییهارهیدادر  اتیح دیو تجد ادهیپ کیستماتیس

نشان  شدهیبرداربهره ةتوددر  جیشد. نتا یآورجمع سنجسال ۀاز درختان با استفاده از مت یشیرو ۀنمون 021و  یبررس یاصل ۀنمونقطعه 

 اتیح دیو استقرار تجد یشعاع شیرو ،یسن ،یقطر عیتوز یالگوهادر  یراتییتغ جادیبه ا یو انسان یعیطب یآشفتگ یهامیرژداد که 

اما در  ،تعداد در هکتار را داشتند نیشتریممرز و پلت ب یهانونهالراش و  یها، نهالنشدهیبرداربهره منطقۀشده است. در منجر درختان 

 نیشتریب ،افتهیدرخت استقرار 319، از مجموع نشدهیبرداربهره منطقۀراش و ممرز غالب بودند. در  یهانونهال، شدهیبرداربهره منطقۀ

 ۀدهبه  یفراوان نیشتریب ،افتهیاستقراردرخت  هیپا 121، از مجموع شدهیبرداربهره منطقۀتعلق داشت؛ اما در  0311-0321 ۀدهتعداد به 

 یشتریب راتیی، تغنشدهیبرداربهره منطقۀبا  سهیدر مقا شدهیبرداربهره منطقۀدرختان در  یشعاع شیاختصاص داشت. رو 0311-0391

 دیبا هاشگاهیرو نیرو، انیاحد واسط تعلق داشت. از  ۀدستشده به ییشناسا یناگهان راتییتغ یفراوان نیشتریرا در طول زمان نشان داد و ب

 شوند. تیریفعاالنه مد ندهیو پرورش مطلوب توده در آ یعیطب اتیح دیخود، حفظ تجد یخیو ساختار تار بیبه ترک شتبا هدف بازگ

 .، گاهشناسی درختی، رویش شعاعی، زادآوری طبیعی، ساختار سنیپوششتاج :کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه 

 ،هتتاجنگتتلاز جملتته  یعتتیطب یهتتاستتتمیاکوس

عناصتر  همتۀ  با  کههستند  ییایپوو  دهیچیپ یهامجموعه

توستعه و تکامتل    .کننتد یمت  یطت را  یتکامل راحلمخود 

از مراحتتل تحتتولی  یاجتتهینتجنگلتتی  یهتتاستتتمیاکوس

)تشتتکیل تتتوده، بلتتو ، مستتن شتتدن، تخریتتب و تجدیتتد 

 رستت کهتن  یهتا جنگتل حیات( و در نهایت رسیدن بته  

رویشتگاه در  توسعۀ از  ایمرحله رستکهن. اصطالح است

حلته، بقایتای   در ایتن مر  هتا شگاهیرو .شودیمنظر گرفته 

اولیته درختتان هستتند کته پتآ از آخترین        یهتا گتروه 

 یهتتایژگت یوو بتا   ابنتد ییمت تخریتب گستترده، استتقرار    

ستنی   طبقتات ساختاری، شامل درختان با ابعتاد بتزر ،   
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و قطعتات   دارهتا خشکهشکوبه، اچند پوششتاجچندگانه، 

هتای حستاس   رویشتگاه  ،مانده در کف جنگتل چوبی باقی

 نتد یآیمبه حساب  هاجنگلنوع زیستی برای حفاظت از ت

(Petruccelli et al., 2014). 

در زمتان حتال و گذشتته، آغتازی بترای       هتا یآشفتگ

از جتایگزینی   ییندافر دکنندهیتجدتوسعه در رویشگاه و 

ترکیتب،  گیتری  چشمطور به توانندیمهستند که  هاگونه

مستیرهای   بتا اررگتذاری بتر   را  هتا جنگتل ساختار و تنوع 

 جنگلی تغییتر دهنتد   یهاستمیاکوسدر  یوربهرهی و توال

(Costilow et al., 2017.) یهتا ستمیاکوسدر  یآشفتگ 

در  متدت یطتوالن  یهایابیارز راهاز  نتوامیرا جنگلی 

، اما دسترسی به ایتن  بررسی کرددائمی  ۀقطعات نمون

 هتا شتگاه یروقطعات نمونته و اطالعتات در بستیاری از    

آشتفتگی   یهتا میت رژمستتقیم  ۀ مطالعت محدود بوده و 

ویژه در مقیاس وسیع دشوار است. بهصورت تاریخی به

 هتتایتحلیتتلمتعتتددی از جملتته  یهتتاروشرو، ایتن از 

، ارزیابی مستتندات و تصتاویر هتوایی و    یشناسنهیرید

بتترای شناستتایی ارتتر  مطالعتتات گاهشناستتی درختتتی

 رود.کار میبهبر اکوسیستم جنگلی  هایآشفتگ

ی هتتتایگاهشناستتتی روشطالعتتتۀ م یهتتتاروش

در گذشتته   هتا یآشتفتگ  برای شناسایی ارزشمندند که

ویژه از طریق تشتخی  تغییترات ناگهتانی در رونتد     به

بترای در   و  انتد افتته یرویش شعاعی درختان توسعه 

 ،هتا تیت جمعاکوسیستتم از جملته پویتایی     یهافرایند

، ستاختار و ترکیتب   گذشتته جنگتل   ۀتاریخچتوصیف 

دارنتد  اهمیتت   رویشگاه در طول زمانعۀ توسجوامع و 

(Janda et al., 2017) .   گذشتته،  دهتۀ  در طتول چنتد

را در  هتتتایآَشتتتفتگتاریخچتتتۀ محققتتتان زیتتتادی  

ستیر، معتتدل و   سترد  جنگلتی منتاطق   یهتا ستمیاکوس

 انتد کردهروش گاهشناسی مطالعه از ی با استفاده یستوااِ

(Szewczyk et al., 2011; Hart et al., 2012; 

Petruccelli et al., 2014; Hobi et al., 2015; 

Nagel et al., 2017; Zhou et al., 2018)  همچنتین .

 تحقیقتات زیتادی  جنگلی ایران نیز  یهاستمیاکوسدر 

آشفتگی، بررسی سرعت  یهامیرژارزیابی ارر  زمینۀدر 

رشد درختان و تغییرات روند رویش شعاعی با در نظتر  

زستازی شترایط اقلیمتی    گرفتن کیفیتت رویشتگاه و با  

 Sefidi et al. (2011)گذشتته صتورت گرفتته استت.     

پوشتش تتاجی را بتر تجدیتد حیتات       یهاروشنهتأریر 

 بتا هتدف  رستت راش شترقی   درختان در جنگل کهتن 

آشتتفتگی، بتتدون در نظتتر گتترفتن  یهتتامیتترژمطالعتۀ  

 تحقیتق آنتان  انسانی بررسی کردند. نتایج  یهاتیفعال

بر فراوانی چندنی ه ارر مشخ  کرد که مساحت روشن

نداشتت. همچنتین مشتخ  شتد کته       هانهالو تنوع 

کوچتتک و متوستتط در  یهتتاانتتدازهبتتا  ییهتتاروشتتنه

شترایط مناستب را    توانتد یمت راش آمیختۀ  یهاجنگل

 فتراهم کنتد.   هتا گونته برای موفقیتت تجدیتد حیتات    

Mohammadi et al. (2014)  یهتا مشخصته با بررسی 

و  یبتردار بهتره ناشتی از   یاهت روشتنه ی زادآوری در کمّ

 ۀخانت نتم راش در بختش  آمیختۀ  یهاجنگلطبیعی در 

مهمتی  تأریر  هاروشنهخیرود نشان دادند که  یهاجنگل

 یهتا ستتم یاکوسدر تعیین ترکیب پوشتش گیتاهی در   

طبیعتتی و  یهتتاروشتتنهمقایستتۀ جنگلتتی دارنتتد. در  

رابطتۀ  مشخ  شد کته   یبرداربهرهناشی از  یاهروشنه

مختلتف   یهتا انتدازه بین استتقرار نهتال در    یداریمعن

روشنه وجود دارد و توصیه شد کته در ایجتاد روشتنه و    

 یهتا مشخصته  ،گزینتی شتیوة تتک  برداشت درختان در 

گونتۀ   یهتا نهالساختاری روشنه عامل مؤرر در استقرار 

پویایی  Sefidi et al. (2014) .راش در نظر گرفته شود

آمیختته راش در   یهتا جنگتل نهایی تتوالی در  مرحلۀ 

 یهاتودهتکاملی مراحل شمال ایران را با هدف تعیین 

آمیخته و طبیعی راش در بخش گرازبن جنگل خیرود 

سته مرحلته    ،راش یهاتودهپویایی  فرایندبررسی و در 

آنتان  تتوالی را شناستایی کردنتد.    گتام م شامل هشتت  

 ،راش یهتا تتوده همچنین بیان کردند که روند پویایی 

در مساحت کوچک و افتتادن   هاروشنهکیل اغلب با تش

در  Kooch et al. (2010). شتود یمت درختان آغتاز  تک

 ةبتر تتراکم زادآوری تتود    دارهتا خشتکه بررسی تتأریر  

ستردآبرود چتالوس نشتان     یهاجنگلراش در  ۀآمیخت

در اطتتراف  هتتانهتتالدادنتتد کتته بیشتتترین تعتتداد   
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رز راش و ممت  یاهسرپا و افتاده به گونه یدارهاخشکه

تعلق داشت. همچنین مشخ  شد که سطوح مختلف 

بتر   گیتری چشتم ارتر  ی از افتادن درختان ناش هاروشنه

طوری که با افزایش ستط   به  ،داشت هایزادآورتراکم 

متر مربتع،   003از  رمتر مربع به بیشت 1/01روشنه از 

رو، در . از ایتن کاهش یافتت  ترتیببه هایزادآورتراکم 

را  شتده کنشهیردرختان حفظ  ،مناطق تحت حفاظت

باید بهترین گزینه برای حفاظتت از جنگتل و افتزایش    

. در نظتتتر گرفتتتتتجدیتتتد حیتتتات  و تتتتراکم تنتتتوع

Haghshenas et al. (2016)      ارتر تغییترات اقلتیم بتر

 یهتتاجنگتتلراش شتترقی در گونتتۀ رویتتش شتتعاعی 

 یو نشان دادنتد کته ارتبتاط   کردند بررسی را هیرکانی 

 یهتا حلقته دمتا و پهنتای   االنۀ ست بین میتانگین  قوی 

بتین   یداریمعنحالی که ارتباط دررویشی وجود دارد، 

میانگین بارندگی ساالنه و روند رویش شتعاعی وجتود   

نیتز بته ارزیتابی ارتر      Erfani et al. (2018) نداشتت. 

از  یبرداربهرهانسانی از جمله چرای دام،  یهایآشفتگ

ات جنگتتل و استتتفاده متتردم محلتتی بتتر تجدیتتد حیتت 

و نشتتان دادنتتد کتته  پرداختنتتد درختتتی  یهتتاگونتته

بیشتتترین تتتأریر را  تحقیتتق، منطقتتۀدر  هتتایآشتتفتگ

داشت و پتآ از ایتن    خالو سپآ  هانهالبر  ترتیببه

 مستقیم بر درختان اررگذار بود.غیرطور بهمرحله 

هیرکتانی بتا تنتوع     یهتا جنگتل اخیر،  یهادههدر 

تلتف از جملته   عوامل مخاز زیستی و ساختار پیچیده، 

. انتد گرفتته طبیعی و انسانی تتأریر   یهابیتخراقلیم و 

( از Fagus orientalis Lipskyراش شتترقی )گونتتۀ 

چرخۀ که در  هاستجنگلارزش این باهای جمله گونه

و  اهمیتت بستزایی دارد   هتا جنگتل توالی و تکامل این 

اصتلی کلیمتاکآ، جوامتع     یهتا گونهعنوان یکی از به

 دهتتتتد ای را تشتتتتکیل متتتتیختتتتال  و آمیختتتتته

(Pourbabaei et al., 2014) رونتد  ادامتۀ  . با افزایش و

 یهاجنگلدر مناطق وسیعی از  ییزداجنگلتخریب و 

استمرار مدیریت جنگل بیش از پیش متورد   هیرکانی،

گرفته، امتا متأستفانه در بستیاری از متوارد      توجه قرار

در دلیتل کمبتود دانتش    بته پایداری این نوع متدیریت  

پویایی جوامع جنگلی و سترعت رشتد درختتان     زمینۀ

تتأریر  دچار بحران شده است. بایتد بیتان داشتت کته     

دلیتل  بته هتای جنگلتی   بر پویایی رویشتگاه  هایآشفتگ

بر تجدید حیات طبیعی، همزیستتی و تنتوع    تأریر آنها

 درختی حائز اهمیت است. یهاگونه

الگوهتای   دربتارة بینشتی را   ،ساختار سنی درختان

 تیتتموفقزمتتانی و  یهتتادورهدیتتد حیتتات در طتتی تج

حتتذف  ۀجتتینتکتته  کنتتدیمتتفتتراهم  استتتقرار آنهتتا

 پوشتش تاجدرختان یا تعدادی از درختان غالب در تک

. باید توجه داشت که ستاختار و ترکیتب جوامتع    است

ای اصلی از الگوهای استتقرار و  مؤلفه ،جنگلی در آینده

عوامتل   کته از طریتق  استت  جایگزینی درختان کنونی 

زندگی، خصوصیات فیزیکتی و  چرخۀ مختلف از جمله 

بیولوژیکی رویشگاه و حوادث احتمالی در طتول زمتان   

اهمیت ایتن   بارةدر اطالعات. رندیگیمتحت تأریر قرار 

بازستازی   منظتور بته عوامل بر پویتایی تجدیتد حیتات    

استاس  بتر چتوب   های طبیعی یا بترای تولیتد  رویشگاه

بنابراین، ایتن مطالعته   ؛ است جنگلداری پایدار، حیاتی

 یهتا میت رژپویایی تجدیتد حیتات و    منظور شناختبه

هتای راش شترقی بتا استتفاده از     آشفتگی در رویشگاه

بررستتی ستتاختار قطتتری و ستتنی و الگوهتتای رویتتش  

ارزیتابی الگوهتای زمتانی استتقرار      وشعاعی درختتان  

 دورةآشتفتگی در طتول    یهتا میت رژدرختان، بازسازی 

در رونتد   هتا یآشتفتگ آگاهی از تتأریر  و زمانی گذشته 

رویشتگاه از طریتق مطالعتات     یاگونته تغییتر غالبیتت   

 .گرفتگاهشناسی درختی انجام 

 

 هامواد و روش

 ۀ پژوهشمنطق

مورد نظر مربوط بته ستری سته نتاو یکتی از      مطالعۀ 

از حوضتته  نیهفتمتت آبخیتتز نتتاو، حوضتتۀ  یهتتایستتر

ی هتا طتول  نیکته بت  استت   رانیت ا یرکتان یه یهاجنگل

 یهتتتاعتتتر و  91˚ 91 ′11 ′′-91˚ 91′ 19 ′′یشتتترق

محتتدود شتتده و   31 ˚32′ 11′′ -31 ˚90′ 11′′یشتتمال

نتاو  حوضۀ  یهاجنگلهکتار از  3111مساحتی در حدود 
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خیلتی   -را به خود اختصتاص داده استت. اقلتیم معتتدل    

متتر و  میلتی  101 ۀمیانگین بتارش ستاالن  دارای مرطوب 

. استت گتراد  ستانتی  درجتۀ  1/01ستاالنۀ  دمای میانگین 

متر از سط  دریتا متغیتر    1011تا  911ارتفاع سری بین 

شتیب  دارای از لحاظ شتیب جتزا اراضتی     منطقه بوده و

اغلب شمالی تتا   یسرعمومی  ۀجبهمتوسط تا زیاد است. 

 یاقهتوه است. ختا  از نتوع   شمال غربی و شمال شرقی 

 رستی  -جنگلی و بافت لومی و لتومی  یاقهوهشده، شسته

زدگتی  های طبیعی این منطقه، شامل بیرون. تخریباست

. از استت زمین، صاعقه، برف و بتاد  تودة ها، حرکت سنگ

به باد و بترف تعلتق    هابیتخراین مقدار بیشترین درصد 

تتوان  دارد. همچنین، در بین عوامل مخرب مصنوعی متی 

زنتی و  مجتاز، چترای دام، کتت   غیتر  یهتا یبتردار بهرهبه 

تأمین چوب سوخت اشتاره کترد کته     منظوربهزنی شاخه

 یبردارهتتابهتترهزنتتی و شتتاخهچتترای دام و پتتآ از آن 

جنگتتل  غیرمجتتاز بیشتتترین درصتتد را دارا هستتتند.   

، جنگل راش و دارای ساختار ناهمسال استت.  شدهبررسی

دیگتر   یهاگونههمراه بهدرختی غالب درختان راش گونۀ 

 .ستااز جمله ممرز، انجیلی، توسکای ییالقی و پلت 

 پژوهش روش

گردشتی،  جنگتل برای اجرای این تحقیتق، پتآ از   

بتا حتداقل    نشدهیبرداربهرهقطعۀ عنوان به 32پارسل 

قطعۀ عنوان به 11و پارسل  ،انسانی یهایخوردگدست

صتنعتی انتختاب    یهتا یبتردار بهرهبا  شدهیبرداربهره

اساس مشخصتات یتک   برشدند. انتخاب هر دو منطقه 

با حداکثر تعداد از درختتان قطتور    و رستکهنجنگل 

 یهتتاپارستتل. (Hobi et al., 2015)صتتورت گرفتتت 

شده از نظر شیب، جهت جغرافیایی و ارتفتاع از  انتخاب

 براستاس یکسانی داشتتند.  نسبت بهسط  دریا شرایط 

بته عنتوان    32نتاو، پارستل    3طرح جنگلداری ستری  

تحقیقاتی در نظتر گرفتته شتده استت. در ایتن      قطعۀ 

 نکرفته استصنعتی انجام  یبرداربهرهگونه هیچ قطعه

لغتزه،  زمتین نوع طبیعی از جملته  از فقط  هایآشفتگو 

، 11حالی که در پارستل  در. بودندباد، صاعقه، برف و... 

براستاس  آغاز شتده استت.    0391از سال  یبرداربهره

نظتر اول، در   دیت موجود در طرح تجد مدار سوابق و 

 یزیربرنامهمرحله و بدون  چند در یبرداربهرهگذشته 

تهیتتۀ برنامتتۀ و پتتآ از آن بتتا  انجتتام گرفتتته  یصتتح

 یهایآشفتگدیگر، از سوی مشخ  ادامه یافته است. 

ستنتی   یهایبرداربهره و مصنوعی از جمله چرای دام

توجه بتود  شایان توسط مردم محلی نیز در این پارسل 

(Guilan province of natural resource 

organization, 2009.) 

 تحقیتق  منطقتۀ در  0311در ستال   یبتردار نمونه

 هاشگاهیرو. برای ین منظور، در هر یک از گرفتانجام 

آمتاربرداری  شتبکۀ  هکتار، با استفاده از  11با مساحت 

 -طتتتور تصتتتادفیبتتتهمتتتتر و  011 ×011بتتتا ابعتتتاد 

 0111مساحت با  یارهیدانمونۀ سیستماتیک، قطعات 

د. در هتر یتک از قطعتات نمونته     متر مربع پیاده شتدن 

درصد شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از ستط  دریتا   

 ۀستین  درختان سرپا با قطر برابرهمۀ ربت شد. سپآ 

و قطتر درختت   شتده  شمارش  متریسانت 1/1بیشتر از 

کتش دو  ختط سینه بتا استتفاده از    در ارتفاع قطر برابر

ز و ارتفتاع درختتان بتا استتفاده ا     متتر یستانت بازو بته  

تجدیتد   .شتد  یریت گانتدازه سنج ستونتو  دستگاه شیب

بررسی شد. در مرکز هتر  مرکز هم ییهارهیداحیات در 

 01مستاحت   هبت  یارهیداقطعه نمونه، یک میکروپالت 

 031بتا ارتفتاع کمتتر از     ییهتا نونهتال متر مربع برای 

 11مستاحت  بته   یارهیدامتر و یک میکروپالت سانتی

 031بتا حتداقل ارتفتاع     ییهتا نهتال متر مربتع بترای   

پیتاده شتدند.    متریسانت 1/1و قطر کمتر از  متریسانت

فصتل رشتد   پایان رویشی از درختان بعد از  یهانمونه

تهیه شدند. برای این منظور، در هتر   تحقیق منطقۀدر 

درختتان بتا در نظتر     نیتتر مسنیک از قطعات نمونه، 

ه از عنتوان نماینتد  به، سینه برابرگرفتن بیشترین قطر 

 ۀنمونت ستنی انتختاب و    طبقتات و  هتا گونته همۀ بین 

متتۀ  بتا استتفاده از    متتر یلیم 1رویشی از آنها با قطر 

بتاالی ستط     یمتتر یستانت  031سنج در ارتفتاع  سال

 زمتتتین و در طتتتول مستتتیر شتتتیب، گرفتتتته شتتتدند 
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(Janda et al., 2017)  هتا هیت پا. همچنین در انتختاب، 

تتاج و توختالی   بتودن تنته، شتکل     یااستتوانه صاف و 

. با توجه به اختالف بتین  ه شدگرفت در نظرنبودن تنه 

و ستن واقعتی    یبتردار نمونته سن درختتان در محتل   

یتا متدت زمتان بترای      هتا سالدرختان، تخمین تعداد 

الزم است. بترای   یبردارنمونهرسیدن درخت به ارتفاع 

طتور  بته این منظور، در هر قطعه نمونه یک یا دو نهال 

 11فاصتتلۀ اب و مقطتتع عرضتتی در  تصتتادفی انتختت 

 .(Hobi et al., 2015)باالی یقه تهیه شد  یمتریسانت

 مراحل آزمایشگاهی

تحتت   منطقۀرویشی در دو نمونۀ  021در مجموع 

 دارای هتتانمونتتهو پتتآ از حتتذف  یآورجمتتعمطالعتته 

نمونتته بتترای   091در نهایتتت  ،پوستتیدگی در مرکتتز 

رد نظتر ابتتدا   مو یهانمونهآماده شدند.  حلیلوتتجزیه

خشک و ستپآ بترای رستیدن بته ستط  مطلتوب از       

ستنباده   یهتا چرخپذیری و دقت با استفاده از تفکیک

ادامتۀ  رویشی بترای   یهانمونهشدند. سنباده تدریج به

  بتتتا استتتفاده از دستتتتگاه استتتکنر وتحلیتتتل، تجزیتته 

Epson Expression 10000XL یریت گاندازه منظوربه 

افتتتزار ا نتتترمرویشتتتی بتتت  یهتتتاحلقتتتهپهنتتتای 

, Régent Instruments, IncTMWinDENDRO  در

محتیط زیستت و منتابع طبیعتی     دانشتکدة  آزمایشگاه 

 یهتا یستر  .دانشگاه فرایبتور  آلمتان استکن شتدند    

و تا حد امکان  شد با هم مقایسه هانمونههمۀ زمانی از 

سپآ سن هر یتک از   .تطابق زمانی آنها صورت گرفت

 یهتا حلقته شمارش تعداد رویشی از طریق  یهانمونه

رویشتی   ۀترین حلقت سالیانه از سمت پوست به نزدیک

 .(Janda et al., 2017)به مرکز نمونه تعیین شد 

 هاتحلیل داده

، فراوانی هاشگاهیروبرای درختان سرپا در هر یک از 

 ، چیرگتتتی، 0)تعتتتداد در هکتتتتار(، فراوانتتتی نستتتبی  

 3هو در نهایت شاخ  ارزش نسبی گونت  1چیرگی نسبی

جداگانته   ،محاسبه شتد. ایتن شتاخ  بترای هتر گونته      

و اهمیت کلی گونه در ساختار پوشش شود میمحاسبه 

. ارزش نستتبی هتر گونتته بتتا  دهتتدیمت گیتاهی را نشتتان  

میانگین فراوانی نسبی و چیرگتی نستبی گونته     ۀمحاسب

بتا استتفاده از    برابرسینهسط  مقطع در ارتفاع  براساس

 0 13(. et al., 2017Sefidiمحاسبه شد ) 0 ۀرابط

 0رابطۀ 

= ارزش نسبی هر 

 گونه در جامعه گیاهی

ی گونهفراوانی نسبی گونه + چیرگی نسب  

1 

 

ی= چیرگی نسب  
ونهگ کمجموع سط  مقطع برابرسینۀ ی  

011×  
هانهگو کلمجموع سط  مقطع برابرسینۀ   

 

ی= فراوانی نسب  
هگون کتعداد افراد ی  

011×  
هاهافراد گون کلتعداد   

 

تجدید حیتات، تعتداد در هکتتار    الیۀ همچنین در 

تفکیتک محاستبه شتد.    بته برای طبقات نهال و نونهال 

 براستتتاسدرختتتتان  پوشتتتشتتتتاجبنتتتدی دستتتته

صورت گرفت. برای ایتن منظتور،    9IUFROبندیطبقه

بتا  ، ارتفتاع غالتب   تحقیتق ابتدا در هر یتک از منتاطق   

از قطتورترین درختتان،    عدد 01عنوان میانگین ارتفاع 

داخل هر قطعه نمونه تعیتین شتد و ستپآ میتانگین     

 منطقتۀ دستت آمتد. در   بته ارتفاع غالب بترای پارستل   

متتر و   11/11میانگین ارتفاع غالتب   ،نشدهیبرداربهره

متتر بتود. ستپآ     19/12 شتده یبتردار بهره منطقۀدر 

ارتفاع هر یتک از درختتان بتا میتانگین ارتفتاع غالتب       

ستتوم دو. درختتتان بتتا ارتفتتاع بیشتتتر از مقایستته شتتد

غالتتب،  پوشتتشتتتاجطبقتتۀ میتتانگین ارتفتتاع غالتتب در 

ستوم  دوسوم و کمتتر از  یکدرختان با ارتفاع بیشتر از 

حد واسط و درختتان بتا ارتفتاع    طبقۀ ارتفاع غالب در 

مغلوب طبقۀ سوم میانگین ارتفاع غالب در یککمتر از 

. توزیع قطتری  (Hobi et al., 2015)بندی شدند دسته

                                           
1. Relative Frequency 

2. Relative Dominance 

3. Relative Important Value 

4. International Union of Forest Research 

Organizations 
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و توزیتع   یمتتر یستانت  پتنج  طبقتات درختان در همۀ 

ستتتتاله تعیتتتتین طبقتتتتات دهستتتتنی درختتتتتان در 

محدودیت در  دلیلبه  (Petruccelli et al., 2014).شد

رویشتی از  تهیۀ نمونۀ سنج، امکان سال ۀاستفاده از مت

درختان وجود نداشت؛ بنتابراین، پتآ از تعیتین    همۀ 

قطتر   -شتده، معتادالت ستن   یداربرنمونهسن درختان 

و پآ از تعیین سن هر درخت )تعتداد  شد آنها برآورد 

شتتده(، ستتال  رویشتتی شتتمارش  یهتتاحلقتتهکامتتل 

 ۀحلقت  نیتتر کیت نزدرویشتی )  ۀاولین حلق یریگشکل

عنوان سال استقرار درختت در نظتر   رویشی به مغز( به

 .(Hobi et al., 2015)گرفته شد 

ش تاجی، با بررسی شده در پوشایجاد یهایآشفتگ

درختی رویشگاه در طول زمان،  یهاگونهروند استقرار 

رویشتتی  یهتتاحلقتتهتغییتترات در پهنتتای  مقایستتۀ 

شده و شناسایی تغییرات ناگهانی در رویش یریگاندازه

شناستتایی . بررستتی شتتدرویشتتی  یهتتانمونتتهشتعاعی  

یکتی  در الگوهای رویش شتعاعی   افزایش ناگهانی رشد

برای بازستازی   گاهشناسی درختی اساسی هایروشاز 

 استتت  در پوشتتش تتتاجی  هتتایآشتتفتگ  ۀیخچتترات

(Petruccelli et al., 2014)فتتزایش ناگهتتانی رشتتد. ا، 

کتته در آن، پهنتتای هتتر یتتک از  شتتودیمتتتعریتتف  یادوره

ستاله از رویتش   ستالیانه نستبت بته میتانگین ده    های دایره

دت مت بهو این حالت باشد شعاعی درختان تغییراتی داشته 

بتترای . (Hobi et al., 2015)ستتال پایتتدار بمانتتد  ستته

ناگهتانی در رونتد رویتش شتعاعی      یهتا شیافتزا شناسایی 

Nowacki and Abrams (0111 )درختتتان از روش 

هتای  دایتره استفاده شد. در ابتتدا پهنتای هتر یتک از     

شده بتا  یریگاندازهو سپآ مقدار  یریگاندازه ،سالیانه

 ۀستال ده هایهدوررویشی در  یهاحلقهمیانگین پهنای 

قبل و بعد مقایسه شد. در نهایتت درصتد تغییترات در    

 ۀدرصد رشد )رابطت  ۀرویش شعاعی با استفاده از معادل

( محاسبه شد. در صورتی که درصتد تغییترات رشتد    1

درصتد   11بررستی، بتیش از   تحتت  رویشتی   ۀدر حلق

 تغییتترات ناگهتتانی  دستتتۀ باشتتد، ایتتن افتتزایش در   

و چنانچته درصتد تغییترات    واهد گرفت جای خ 0اصلی

تغییترات ناگهتانی    ۀدرصد باشد، در دستت  11بیش از 

 خواهتتتتد شتتتتد  یبنتتتتدطبقتتتته 1حتتتتد واستتتتط

(Zhou et al., 2018). 

  1 رابطۀ

GC    درصد تغییرات رشد برای هر ستال در داختل

میانگین رویش شعاعی در طول متدت   1Mیک سری، 

مدنظر )ستال متدنظر را    شده قبل از سالانتخابزمان 

میتانگین رویتش شتعاعی در     2M و (ردیگیمنیز در بر 

 .استنظر مدشده بعد از سال انتخابطول زمان 

 روش تحلیل

 افتتزار هتتا بتتا استتتفاده از نتترم داده لیتتتحلوتجزیتته
R Language and Environment for Statistical 

Computing  بستۀ وTRADER  گرفتانجام. 

 

 نتایج

 یب پوشش گیاهیترک

گونتۀ  در مجموع پتنج   نشدهیبرداربهره منطقۀدر 

، ممتترز (Fagus orientalis)درختتتی شتتامل راش  

(Carpinus betulus)پلت ، (Acer velutinum)  ملتج ،

(Ulmus glabra)  و بارانتتک(Sorbus torminalis) 

، بیشتترین  نشدهیبرداربهره منطقۀشناسایی شدند. در 

 9/111بتا مقتادیر    ترتیببهیرگی میانگین فراوانی و چ

متتر مربتع در هکتتار     21/111پایه درخت در هکتار و 

ممرز، پلت، بارانک  یهاگونهراش تعلق داشت. گونۀ به 

قترار گرفتنتد.    ترنییپا یهارتبهدر  ترتیببهو ملج نیز 

ملتج بتا کمتترین میتانگین فراوانتی      گونۀ طوری که به

متتتر  19/1ی )پایتته درختتت در هکتتتار( و چیرگتت 1/1)

 منطقتتۀ. در داشتتتمربتتع در هکتتتار( آختترین رتبتته را 

پلتت   درختتی راش، ممترز و  گونۀ سه  شدهیبرداربهره

میتتانگین بتتا بیشتتترین راش گونتتۀ شناستتایی شتتدند. 

                                           
1. Major Release 

2. Moderate Release 
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پایتته درختتت در هکتتتار( و چیرگتتی    199فراوانتتی )

، متر مربع در هکتار( در ایتن منطقته غالتب    21/111)

بعتدی قترار    یهتا رتبهدر  پلت ممرز و یهاگونهبود و 

پایه درختت   1/1پلت با میانگین فراوانی گونۀ گرفتند. 

متر مربع در هکتار کمتترین   11/1در هکتار و چیرگی 

میزان از ایتن دو شتاخ  را بته ختود اختصتاص داد.      

نشتان داد   هتا گونههمچنین نتایج بررسی ارزش نسبی 

و  21/11بتا   ترتیببهراش  یگونهکه در هر دو منطقه 

ممترز  گونۀ راش، گونۀ درصد غالب بود. بعد از  02/12

مقتدار از ارزش اهمیتت را در دو منطقته بته     بیشترین 

 (.0خود اختصاص داد )جدول 

 )%(  چیرگی نسبی )متر مربع در هکتار(،فراوانی نسبی )%(، چیرگی تعداد در هکتار(، فراوانی ) -0جدول 

 شدهیبرداربهرهنشده و یبرداربهره منطقۀدر  هاگونهو ارزش نسبی 

 

  گونه فراوانی فراوانی نسبی چیرگی چیرگی نسبی ارزش نسبی گونه

21/11  91/13  21/111  11/10  9/111  راش 

نشدهیبرداربهره  

11/3  11/3  90/1  39/9  1/01  ممرز 

91/1  10/1  1/2  99/1  1/1  پلت 

12/1  12/1  19/1  11/1  1/1  ملج 

33/1  01/1  1/1  91/1  9/0 انکبار   

02/12  12/12  21/111  92/11  راش 199 

شدهیبرداربهره  11/1  11/0  21/9  99/3  1/1  ممرز 

01/0  01/0  11/1  11/0  1/1  پلت 

 

، درختتتان راش نشتتدهیبتترداربهتتره منطقتتۀدر 

پایه  011 غالب باطبقۀ بیشترین تعداد در هکتار را در 

درخت نشتان دادنتد و طبقتات حتد واستط و مغلتوب       

پایه درخت در هکتار  2/09و  9/1با میانگین  ترتیببه

 منطقتتتۀبعتتتدی قتتترار گرفتنتتتد. در  یهتتتارتبتتتهدر 

 ،پوشتتشتتتاجغالتتب از طبقتتۀ نیتتز  شتتدهیبتترداربهتتره

پایته در   011ترین میانگین تعداد درختتان راش ) یشب

طبقۀ هکتار( را به خود اختصاص داد و کمترین آن در 

درختت   هپایت  1/03مشاهده شد ) پوششتاجمغلوب از 

 منطقتتتۀممتتترز در گونتتتۀ (. 0در هکتتتتار( )شتتتکل 

، امتا بیشتترین   داشتتراکم بیشتری  نشدهیبرداربهره

بتا   پوشتش تتاج حتد واستط از   طبقۀ تعداد درختان به 

پایتته درختتت در هکتتتار تعلتتق داشتتت،  1/2میتتانگین 

بیشترین تعتداد   شدهیبرداربهره منطقۀکه در  درحالی

حد واسط طبقۀ د و غالب مشاهده شطبقۀ درختان در 

ی از تعداد درختان را کمترمراتب میانگین بهو مغلوب 

 (.0برای این گونه به خود اختصاص دادند )شکل 

نشتده  یبتردار بهرهدر الیۀ تجدید حیات، در منطقۀ 

بتته گونتتۀ راش بتتا  هتا نهتتالبیشتترین تعتتداد در هکتتتار  
نهال در هکتار تعلتق داشتت. درحتالی     9/111میانگین 
نهتتال در هکتتتار کمتتترین  2/10بتتا میتتانگین پلتتت کتته 

را نشتتان داد. در بختتش نونهتتال نیتتز  هتتانهتتالفراوانتتی 
بتتا میتتانگین  ی را راشاگونتتهبیشتتترین مقتتدار فراوانتتی 

نونهال در هکتار به خود اختصاص داد و بعد از  13/020
و  3/13ترتیب بتا میتانگین   ی پلت و ممرز بههاگونهآن 
ی بعدی قرار گرفتند. هارتبه نونهال در هکتار در 21/11

، در بخش نهال دو گونۀ راش شدهیبرداربهرهدر منطقۀ 
تعداد  11/012و ممرز حضور داشتند و راش با میانگین 

کتته گونتتۀ ممتترز  نهتال در هکتتتار غالتتب بتتود، درحتتالی 
را بته ختود    هتا نهالمیانگین تعداد در هکتار کمتری از 

ار(. در بختش  تعداد نهتال در هکتت   2/10اختصاص داد )
بر گونتۀ راش و ممترز، گونتۀ پلتت نیتز در      نونهال افزون
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ربت شتد، امتا ایتن گونته در مقایسته بتا        هایریگاندازه
نونهال در هکتار کمترین  1/1ی دیگر با میانگین هاگونه

رتبه را به خود اختصاص داد. مقایسۀ میانگین تعتداد در  
نشتده  یاربترد بهتره در منطقتۀ   هانونهالو  هانهالهکتار 

را در بختش   نشان داد که گونۀ راش میتانگین بیشتتری  

صورتی کته میتانگین تعتداد در هکتتار      نهال داشت، در
بیشتتر بتود    هتا نونهتال های ممرز و پلت در بخش گونه

. (نونهال در هکتتار  21/11و  3/13ترتیب با میانگین )به
راش و ممترز   یهانونهالنیز  شدهیبرداربهرهدر منطقۀ 

 (.1ین تعداد در هکتار بیشتری داشتند )جدول میانگ

  

 پوششتاجمیانگین تعداد در هکتار درختان راش و ممرز در طبقات مختلف  -0شکل 

 

 شدهیبرداربهرهنشده و یبرداربهرهدر مناطق  هانونهالو  هانهالاشتباه معیار از  ±میانگین تعداد در هکتار -1جدول 

نشده یبرداربهره گونه شدهیبرداررهبه   

 نونهال نهال نونهال نهال 

 درصد تعداد در هکتار درصد تعداد در هکتار درصد تعداد در هکتار درصد تعداد در هکتار 

9/111 ±1/01 راش  21/21  11/01±13/020  31/10  2/11± 11/012  11/11  11/10± 9/029  19/10  

13/91 ±19/1 ممرز  10/03  1/2± 3/13  22/11  11/3± 2/10  11/01  00/3± 1/11  23/09  

 پلت

کل جمع  

01/1±2/10  

13/119  

11/01  

011 

1/1±21/11  

11/309  

11/01  

011 

- 

11/011  

- 

011 

2/9± 1/1  

2/110  

10/3  

011 

 

 ساختار قطری و سنی درختان

در هر دو منطقه، الگوی پتراکنش قطتری درختتان    
وارونه بود و ستاختار ناهمستال را    Jشکل بهراش تقریباً 
بیشتترین تعتداد    شتده یبرداربهره منطقۀدر نشان داد. 

 11و  01، 01درختتتتان راش بتتته طبقتتتات قطتتتری   
درختت   031و  091، 010با تعتداد   ترتیببه متریسانت

نشتده،  یبتردار بهتره  منطقۀکه در  تعلق داشت، درحالی
و  010بتا تعتداد    متتر یستانت  11و  91طبقات قطتری  

 31 درخت غالب بودند و همچنین طبقات قطتری  000

را بته ختود   زیتادی  تعتداد درختتان    متتر یستانت  11تا 
 11تتا   1کمتتر از  اختصاص دادنتد. در طبقتات قطتری    

 ،درختت  121بتا   شتده یبتردار بهتره  منطقتۀ متر، سانتی
نشده یبرداربهره منطقۀنسبت به  تعداد بیشتری درخت

تدریج با افزایش طبقات قطری به. داشتدرخت  311با 

کتاهش   شتده یبتردار بهتره  طقتۀ منفراوانی درختتان در  
در  (متریسانت 021تا  11)زیاد یافت. در طبقات قطری 
نشتده )بتا   یبتردار بهره منطقۀمجموع تعداد درختان در 

 39)بتا   شتده یبرداربهره منطقۀدرخت( نسبت به  039
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 (.1درخت( بیشتر بود )شکل 
توزیتتتتع ستتتتنی درختتتتتان نیتتتتز در منتتتتاطق  

ستاختار ستنی    شتده یبتردار بهتره نشتده و  یبرداربهره
نشتده  یبتردار بهتره  منطقتۀ ناهمسال را نشتان داد. در  

 بیشتترین ستال بتود.    302درختت دارای   نیتتر مسن
تتا   011ستنی  طبقتۀ  درختان در این منطقه در  تعداد
درصتد مشتاهده شتد. همچنتین      11/99سال با  131

درصتد از   31حتدود   در ستال  11تا  11طبقات سنی 
 منطقتتۀدادنتتد. در را بتته ختتود اختصتتاص   هتتاگونتته
سال ربت  932درختان  ترین سنیشب شدهیبرداربهره

ستال   131تا  101سنی  طبقۀشد. در این منطقه نیز 
از درختان را به خود اختصاص دادند )در زیادی تعداد 

 طبقتات اما فراوانی درختتان در  ؛ درخت( 319مجموع 
در حتدود  توجه بود و شایان و حد واسط نیز کم سنی 
ستنی   طبقۀشده در یبردارنمونهز درختان درصد ا 91
سال حضور داشتند. در این منطقته نیتز بتا     11تا  11

سنی، فراوانی درختتان کتاهش یافتت و    طبقۀ افزایش 

 911تا  111سنی طبقۀ درصد از افراد به  93/01تنها 
 (.3سال تعلق داشتند )شکل 

 

 شدهیبرداربهرهو نشده یبرداربهره منطقۀپراکنش قطری درختان در  -1شکل 

 

 شدهیبرداربهرهنشده و یبرداربهره منطقۀتوزیع سنی درختان در  -3شکل 

 

 منطقتۀ جنگلتداری   طترح با توجه به شروع اجرای 

، الگوهتتای 0391و اعمتتال متتدیریت از ستتال  تحقیتتق
زمانی از استقرار درختان از این سال بته بعتد بررستی    

نشتتده، در یبتترداربهتتره منطقتتۀ(. در 9)شتتکل  شتتدند
 11بررستی   دورةپایته درختت در طتول     319مجموع 

ستتاله استتتقرار یافتتته استتت کتته بیشتتترین تعتتداد بتته 

تعلق داشت )در مجمتوع بتا    0321تا  0311 یهاسال
پایه درخت(. همچنین تعداد درختان استقراریافته  10

 11توجه بتود ) شایان نیز  0321-0311 ۀدر طول ده
، کاهشی در روند استقرار پایه درخت(. بعد از این دوره
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امتا بیشتترین کتاهش تعتداد     ؛ درختان مشتاهده شتد  
تعلتق   0311-0311زمانی  دورةدرختان در منطقه به 

 10طی ایتن دهته در مجمتوع    در طوری که بهداشت، 
نشده استتقرار یافتته   یبرداربهره منطقۀپایه درخت در 

در ایتن منطقته    0311است. پراکنش درختان تا سال 
شتده، در مجمتوع   یبتردار بهرهمنطقۀ مشاهده شد. در 

پایه درخت در طول این دوره استتقرار داشتت و    121
مشتاهده شتد.    0311روند استقرار درختتان تتا ستال    

 وپایته   010با  0391-0311 ۀبیشترین فراوانی به ده
 و  0311-0311 یهتتتادهتتتهدر  کمتتتترین تعتتتداد 

تعلتق  پایته درختت    1و  02با  ترتیببه 0311-0311
 .داشت

 

 شدهیبرداربهرهنشده و یبرداربهره منطقۀگذشته  یهادههروند استقرار درختان در طول  -9شکل 

 

 تغییرات ناگهانی در روند رویش شعاعی

رویشتی و بررستی تغییترات     یهانمونهوتحلیل تجزیه
رویتتش شتتعاعی درختتتان بتتا استتتفاده از روش   در رونتتد
 0311ستال   تتا  0391ستاله از ستال   ده یادورهمیانگین 

عنوان آخرین ستال رویتش شتعاعی درختتان و ستال      به)
تحتتت ( صتتورت گرفتتت. تمتتامی درختتتان یبتتردارنمونتته
در هتر دو منطقته ترکیبتی از تغییترات ناگهتانی       بررسی

ناگهتانی در  اصلی و حد واسط را نشتان دادنتد. تغییترات    
 منطقتۀ رویش شعاعی درختتان، فراوانتی بیشتتری را در    

نشتده  یبتردار بهتره  منطقتۀ در مقایسه با  شدهیبرداربهره
تغییتر   19نشده از مجموع یبرداربهره منطقۀداشتند. در 
 11/11اصتلی ) دستتۀ  عدد به  09شده، شناساییناگهانی 
حتد واستط   دستتۀ  به درصد(  11/19عدد ) 91و درصد( 
 یهتا دهته ق داشت. این تغییرات پراکنشی را در طول تعل

نشتتان دادنتتد. در ایتتن بتتین، کمتتترین   0311تتتا  0391
  هتتایدهتته فراوانتتی از تغییتترات ناگهتتانی رشتتد بتته    

با هفت و شتش   ترتیببه 0311-0311و  0311-0391

، 0311-0321 یهتا دهته حالی کته  درعدد تعلق داشت. 
، 03جمتوع  بتا م  ترتیببه 0311-0311و  0311-0321
تغییر ناگهتانی اصتلی و حتد واستط، بیشتترین       01و  01

، 0311تتا   0391 یهتا سال. در طول داشتندتغییرات را 
 0391و  0391 یهتا ستال رین تعداد از تغییرات به یشتب

نیتز بیشتترین تعتداد     0321-0311دهۀ تعلق داشت. در 
( شناستایی شتد. در   تغییر)چهار  0321تغییرات در سال 
 0311و  0311، ستتال 0311-0311ۀ دهتتنهایتتت در 

با شش و پنج تغییر ناگهانی در رویتش شتعاعی،    ترتیببه
نقاط اوجی را در کورنولوژی منطقه ایجاد کردنتد )شتکل   

(. فراوانی بیشتر از تغییرات ناگهانی اصلی و حتد واستط   1
بتا   0311تتا   0311و  0321تا  0311 یهاسالدر طول 
زمتانی   دورةن در ایتن  از استتقرار درختتا  بیشتتر  فراوانی 

 هماهنگ بود.

تغییتر   19در مجمتوع   شتده یبرداربهره منطقۀدر 
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ناگهانی رشد در روند رویش شعاعی درختان ربت شتد  
 11اصتلی و   دستتۀ بته  درصتد(   1/31)تغییتر   19که 

. ندحد واسط تعلق داشتدستۀ به درصد(  1/21)تغییر 
 این تغییرات در روند رشد رویشی درختان پراکنشی را

نشتان دادنتد. بررستی     0313تتا ستال    0391از سال 
در در این منطقه نشتان داد کته    هابیتخرکورنولوژی 

درصتتد کمتتی از درختتتان وقتتایع  0311-0311 ۀدهتت

درصتد از   1تخریب را نشان دادند و در مجمتوع تنهتا   
زمتتانی  دورةتغییتترات اصتتلی و حتتد واستتط بتته ایتتن  
درختتتان انتتد  اختصتتاص یافتتت کتته بتتا فراوانتتی    

 0311تتتا  0311 یهتتاستتالتقراریافته در طتتول استت
 0311-0321و  0391-0311 یهادهههماهنگ بود. 

دستتۀ  شده در ربتتغییر ناگهانی  01و  11با  ترتیببه
اصتتلی و حتتد واستتط نقتتاط اوجتتی را در کورونولتتوژی 

منطقه بته وجتود آوردنتد. بیشتترین تعتداد تغییترات       
شتت و  تعلتق دا  0391-0311زمتانی   دورةناگهانی به 

درصد از تغییترات   1/10درصد از تغییرات اصلی و  01
حتد واستط در ایتتن دوره ربتت شتتدند. در ایتن دهتته،     
بیشترین تعداد تغییرات ناگهانی حد واسط و اصلی در 

مشتاهده  تغییتر  با چهار و هفتت   ترتیببه 0391سال 
نیز با هشت تغییر ناگهتانی   0391شد. همچنین سال 

توجته بتود. در   شتایان  یب شده در کورنولوژی تخرربت
و  0313، 0311 یهتتاستتالنیتتز  0311-0321دهتتۀ 
از تغییترات  متورد  بتا هفتت و شتش     ترتیتب به 0311

ناگهانی در روند رویش شتعاعی درختتان ربتت شتدند     
استتقرار درختتان در طتول    بیشتتر  (. فراوانی 2)شکل 

 این نتایج است. ةکنندتأیید 0311و  0391 یهادهه

 

 نشدهیبرداربهره منطقۀشعاعی درختان  رویشانی از تغییرات ناگهانی اصلی و حد واسط در توزیع زم -1شکل 

 
 شدهیبرداربهره منطقۀشعاعی درختان  رویشتوزیع زمانی تغییرات ناگهانی اصلی و حد واسط در  -2شکل 



 ...راتییو تغ یعیطب اتیح دیتجد ۀسیمقا  131

 

 بحث

 ترکیب پوشش گیاهی

درختی نشتان داد کته   الیۀ نتایج بررسی ترکیب در 

مقتدار فراوانتی   با بیشترین راش گونۀ  ه،منطقدر هر دو 

نسبی، چیرگی نستبی و در نهایتت ارزش نستبی گونته،     

تجدیتد حیتات نیتز    الیۀ غالب بود. همچنین در بررسی 

در هر  هانهالمشخ  شد که بیشترین تعداد در هکتار 

راش تعلق داشت. باید بیان کترد کته   گونۀ دو منطقه به 

ملی بتترای عنتتوان عتتابتتههتتای پوشتتش تتتاجی آشتتفتگی

 هتا ستمیاکوسمیر افراد در جوامع جنگلی، پویایی ومر 

و شرایط را برای استتقرار و رشتد   کند میرا دچار تغییر 

در بین  .(Hobi et al., 2012) دآوریمفراهم دیگر افراد 

 یبادهتتاعوامتتل مختترب طبیعتتی، بتتارش بتترف، وزش  

 غالتتتب   همنطقتتت در هتتتر دو توفتتتان  ستتتهمگین و 

 Guilan province of natural resource) بودنتتد

organization, 2009).  تخریب بتا   یهامیرژاین نوع از

درختان یا گروهی از درختتان،  تکنقش خود در افتادن 

بتا ابعتاد کوچتک و متوستط را در پوشتش       ییهاروشنه

تاجی رویشگاه ایجاد کرده و در نهایتت شترایط را بترای    

ر رویشتتگاه و حضتتوتوستتعۀ استتتقرار تجدیتتد حیتتات،  

پستتند از جملتته راش فتتراهم درختتتی ستتایه یهتتاگونتته

 .(Omelko et al., 2016; Kooch et al., 2010) اندکرده

Sefidi et al. (2011)   ختود نشتان   تحقیقتات  نیتز در

 ۀجت ینت پوشتش تتاج ایجادشده در  یهاروشنهدادند که 

از  تواننتد یمت کته  انتد  رویشتگاه درختان در تکافتادن 

سرعت بسته شوند یتا در  به شپوشتاجطریق بازسازی 

تبتدیل شتوند    یتتر بتزر   یهتا روشتنه طول زمان به 

(Hart et al., 2012)  و  هتتانهتتال. فراوانتتی بیشتتتر

نشده مؤید یبرداربهره منطقۀراش در گونۀ  یهانونهال

 یهتا جنگتل این مطلب است. مطالعات گاهشناسی در 

Nothofagus   پار  ملتیConguillio    در شتیلی نیتز

راش را برای باقی ماندن در پوشش  یهانونهالی توانای

نشان  هاروشنهبرای مدت زمان طوالنی در  اشکوبریز

و  هتا نونهتال از سویی، . (Pollmann, 2003) داده است

در برابتر   تواننتد متی  ،پستند راش ستایه گونۀ  یهانهال

، کمپوشش تاجی با شدت  یهایآشفتگناشی از  تنش

 و شتتترایط را نشتتتان دهنتتتد  ستتترعت واکتتتنشبتتته

فتراهم کننتد    پوشتش تتاج برای حضتور و استتقرار در   

(Aravena et al., 2002).  راشگونتۀ   یهایژگیواین، 

 یهتا گونته  یمانزندهاشکوب را برای رشد و زیرشرایط 

نورپسند و نورپسند )همانند ممترز، پلتت، ملتج و    نیمه

ستبب نتاموفق   و در نهایتت  کنتد  متی بارانک( نامساعد 

برای استقرار، رشد و رسیدن آنها بته   هاونهگاین  یودن

 .دشویم پوششتاجسط  

شتمال ایتران نشتان داده     یهتا جنگلدر  تحقیقات

متر مربع( در  11با ابعاد کوچک ) یهاروشنهاست که 

میتزان  متتر مربتع(    211) تتر بتزر  مقایسه بتا ابعتاد   

 انتد داشتهرا  هاگونهتجدید حیات  یمانزندهاز بیشتری 

(Tabari et al., 2005) ةنختورد دستت  یهاجنگل. در 

و دهتد  میراش، همواره تخریب در سطوح کوچک رخ 

ستط  تخریتب،    افتزایش اما بتا   ؛شودیم میترم سپآ

درختی اصلی )راش( ممکتن استت قتادر بته      یهاگونه

استقرار دوباره نباشند که در این صورت، شرایط بترای  

 مهتتاجم فتتراهم خواهتتد شتتد    یهتتاگونتتهاستتتقرار 

(Shabani et al., 2011, Gorji Bahri et al., 2009 .)

، تعتداد در  شتده یبرداربهره منطقۀدر تحقیق حاضر، در 

 منطقتۀ درختی و نهتال در مقایسته بتا     یهاگونههکتار 

و از ستویی تجدیتد حیتات     نشده کمتر بتود یبرداربهره

نهالی تعداد مرحلۀ نونهالی در مقایسه با مرحلۀ راش در 

 یهتا روشتنه ه خود اختصاص داد. در واقتع  بیشتری را ب

راش گونۀ بیشترین مطلوبیت را برای استقرار  ،ترکوچک

بته نظتر    (.Sagheb Talebi et al., 2005)انتد  داشتته 

 یهتا روشنهوجود  ،شدهیبرداربهره منطقۀدر  رسدیم

تواند عامتل افتزایش   می پوششتاجتر و باز بودن بزر 

از حتد خاصتی    هتا روشنهزة اندازادآوری باشد، اما اگر 

هتا  عنوان عامل منفی، از فراوانتی نهتال  به ،باشدبیشتر 

بتاز   پوشتش تاج. (Pourbabaei et al., 2014) کاهدیم

تواند با افتزایش نتور   مر  درختان مادری مینتیجۀ در 

شترایط نتوری   در  رتغییت ایجتاد  ورودی به کف جنگل و 

، ییغذااد از مو یغن یطیمحجا گذاشتن به اشکوب وزیر
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در گستترش پوشتش کتف جنگتل داشتته       تأریر زیادی

از جملتته چتترای دام،  ییهتتایآشتتفتگباشتتد، امتتا بتتروز 

هتا و فشتار   ختواری و لگتدمال کتردن زادآوری   سرشاخه

ناشی از فعالیت انسانی، منابع مورد استتفاده گیاهتان از   

جمله نور، آب و مواد غذایی را دچار نوسان خواهد کترد  

نهتالی و رشتد   مرحلۀ به  هانونهالسیدن و مانع رشد و ر

. (Omelko et al., 2016) خواهتد شتد  جوان  یهانهال

شمال ایران نیز نتایج  یهاجنگلمطالعات در دیگر در 

 Parhizkar et al. (2011)دست آمده است، بهمشابهی 

متر مربتع   111تا  111خود مساحت تحقیقات نیز در 

راش مناستتب گونتتۀ را بتترای استتتقرار تجدیتتد حیتتات 

 سبب ،کوچک یهاروشنهو اظهار داشتند که دانستند 

چنگالی و در نهایت درختان بالغ  یهانهالگیری شکل

 با شکل نامناسب خواهند شد.

 ساختار سنی و قطری رویشگاه

نتایج بررسی توزیع قطری و سنی درختان نشتان داد  

 ستبب  تواننتد یمت آشفتگی طبیعی و انسانی  یهامیرژکه 

توزیع قطری و سنی درختتان   یالگوهاغییراتی در ایجاد ت

 ،جنگلتتی شتتوند. در هتتر دو منطقتته یهتتاستتتمیاکوسدر 

الگوی پراکنش قطتری و ستنی درختتان ناهمستال بتود.      

 یهتا جنگتل طور عمومی پذیرفته شتده استت کته در    به

میتر  ومتر  طبیعی با روند مداومی از استقرار درختتان و  

ی ناهمستتالی را نتتاهمگن، ستتاختار ستتنی درختتتان الگتتو

 منطقتتۀ. در (Hart et al., 2012) خواهتتد داشتتت 

تتراکم  کتم،  ، طبقتات قطتری و ستنی    شتده یبتردار بهره

بیشتری از درختان را به خود اختصاص دادنتد. در واقتع،   

آشتفتگی انستانی و    یهامیرژ ۀجینت تواندیماین موضوع 

افتادن یا قطع درختان در طبقات قطتری حتد    ،در نهایت

 ،پوشتش تتاجی   یهاروشنهباشد که با ایجاد اد زیواسط و 

شرایط را برای استقرار تجدیتد حیتات و افتزایش تتراکم     

 فراهم کترده استت  کم درختان در طبقات سنی و قطری 

.(Pourbabaei et al., 2014)   غلبتۀ  همچنین حضتور و

استتقرار   ۀجت ینت ،سنی حد واسط نیز در این منطقهطبقۀ 

 استت گیتر  چشمآشفتگی  یهامیرژ درختان جوان بعد از

(Szewczyk et al., 2011). 

تراکم بیشتر درختتان   ،نشدهیبرداربهره منطقۀدر 

ناشتی از   ممکتن استت  در طبقات قطری حتد واستط   

میر کمتر درختان در طبقات قطری حتد واستط   ومر 

کمتتر   یهاشدتآشفتگی طبیعی با  یهامیرژیا وقوع 

در  .(Pourbabaei et al., 2014)در رویشتتگاه باشتتد 

 یهتا یآشتفتگ ، شتده بررستی  رستت کهتن  یهاجنگل

طبیعی و انسانی از قبیل باد، رقابت، آفات، بارش بترف  

مجتاز  غیتر  یهایبرداربهرهصنعتی،  یهایبرداربهرهیا 

دام، از طریتق  رویتۀ  بتی توسط مردم محلتی و چترای   

 یهایناهمگنو ایجاد  پوششتاجکاهش تعداد درختان 

نگل، بر الگوهای استقرار تجدیتد  کوچک در ساختار ج

زمتتانی مختلتتف  یهتتادهتتهحیتتات درختتتان در طتتول 

اررگذار بتوده و بته استتقرار متداوم و نتامنظم تجدیتد       

. (Janda et al., 2017)استت  انجامیده حیات درختان 

 هتا یآشفتگبر شرایط محیطی رویشگاه، افزوندر واقع 

انتتد و شتتایان توجتتهمهتتم، ستتازوکاری عنتتوان بتتهنیتتز 

حضتور و استتقرار درختتان متؤرر باشتند      در  توانندیم

((Pourbabaei et al., 2014. 

 تغییرات ناگهانی در روند رویش شعاعی

 ،طور که نتایج نشتان داد، در هتر دو منطقته   همان

روند متداومی از استتقرار تجدیتد حیتات درختتان در      

گذشتتته مشتتاهده شتتد و نقتتاط اوج  یهتتادهتتهطتتول 

 یهادههید حیات درختان در شده از استقرار تجدربت

با فراوانی بیشتر از وقایع تخریتب در ایتن    شده،بررسی

زمانی هماهنگ بود. در واقع هر یک از نقتاط   یهادوره

شتتده در رونتتد استتتقرار تجدیتتد حیتتات  مشتتاهدهاوج 

آشتفتگی طبیعتی یتا     یهتا میرژوقوع ۀ جینتدرختان، 

انسانی در  گذشته بوده که بته تغییتر رویتش شتعاعی     

باید توجه داشت که افزایش  .شده استمنجر درختان 

فراوانی استقرار درختان همراه بتا نقتاط اوج در وقتایع    

و  هتا یآشتفتگ اغلب بر پاسخ درختان به این  ،آشفتگی

جنگلی تأکید  یهاستمیاکوسبر پویایی  ر مهم آنهاتأری

 .(Zhou et al., 2018)دارد 
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د بررستی  در رون تغییرات ناگهانی اصلی و حد واسط

 شتده، بررستی هتای  رویش شعاعی درختان در رویشتگاه 

تخریتب در طتول تتاریخ     یهتا میت رژوقتوع  دهندة نشان

، از مجمتوع  منطقه. در هر دو ستهاشگاهیرواین توسعۀ 

شتده در رونتد رویتش شتعاعی     ربتت تغییرات ناگهتانی  

حتد  دستتۀ  درختان، بیشترین فراوانتی از تغییترات بته    

ت در الگتوی رویتش شتعاعی    واسط تعلق داشت. تغییرا

 شده، ممکتن استت  بررسیدرختان در هر یک از مناطق 

رقابتی بین درختان برای نتور، متواد    هاینتیجۀ واکنش

 . (Costilow et al., 2017) باشتتتدمغتتتذی و آب 

Fraver et al. (2013)  نشان دادند که خود تحقیق در

بتر   رستت کهتن ترتیب مکانی درختان یتک رویشتگاه   

ی و رویش درختتان اررگتذار استت و ایتن     رقابت درون

موضوع از طریق تغییرات ناگهتانی در رویتش شتعاعی    

وضوح نشان بهدرختان مجاور بعد از مر  یک درخت، 

 داده شده است.

ناشتی از   نبتود کنتدة  نشتده،  یبرداربهره منطقۀدر 

 پوشتتشتتتاجچوبکشتتی و  یرهایمستت، یبتترداربهتتره

واقعیتت باشتد   ایتن   ةدهندنشان تر ممکن استمتراکم

های صتنعتی و  برداریاخیر، بهرهدهۀ که در طی چند 

هتتای انستتانی در ایتتن منطقتته رخ نتتداده و    دخالتتت

های طبیعتی در رویشتگاه   محدود به تخریب هابیتخر

 شتده یبتردار بهره منطقۀدر  کهدر صورتی  بوده است.

 ممترد  تیفعالانسانی از جمله  یهابیتخرشواهدی از 

چتوب   نیتأم یبرا درختان یزنخهشاسرو قطع  ،یمحل

علوفته دام و   دیت تول یزنتی درختتان بترا   سوخت، کتت 

اصولی و بتیش از حتد   غیر یهایبرداربهرهو  دام یچرا

دو در تخریتب  تاریخچتۀ  مقایستۀ  وجود داشتت.   مجاز

نشتان داد   0311تتا   0391 یهتا سالمنطقه در طول 

 منطقتۀ نستبت بته    نشتده یبتردار بهتره  منطقتۀ که در 

تغییرات کمتری، ، در مجموع درختان شدهیردارببهره

 یهتا ستمیاکوسناگهانی رشد را نشان دادند. در بیشتر 

متدیریتی   یهتا تیت فعالانستان،   تیریمدجنگلی تحت 

شده، به تغییتر در الگوهتای تخریتب و افتزایش     اعمال

 یهتتاجنگتتلفراوانتتی تغییتترات ناگهتتانی رشتتد در    

. در (Nagel et al., 2017)است شده منجر  رستکهن

رویشتگاه،   پوشتش تتاج بیشتر در گستردة واقع، فضای 

طبیعتی در طتول زمتان، بته     غیتر  یهابیتخرناشی از 

در رویش شعاعی درختان و کتاهش  گیر چشمتغییرات 

 منطقتۀ فراوانی و سط  مقطع درختان در مقایسته بتا   

 استتت انجامیتتده هتتای انستتانی  بتترداریبتتدون بهتتره 

(Jaloviar et al., 2017). 

 

 یریگجهینت

و  نشتده یبتردار بهره منطقۀنتایج بررسی در هر دو 

گونتۀ  نشان داد کته تعتداد در هکتتار     شدهیبرداربهره

راش و تجدید حیات این گونه در هر دو بخش نهتال و  

در بیشتتر بتود. همچنتین،     ی دیگتر هتا گونه ازنونهال 

راش گونتۀ  تعداد بیشتتری از   نشدهیبرداربهره منطقۀ

 .دیتده شتد  ای درختی و تجدید حیات نهتال  هدر الیه

ساختار سنی در هر دو منطقه ناهمسال و نامنظم بود. 

افزایش فراوانتی استتقرار درختتان در طتول     از سویی، 

زمانی مشخ  همراه با نقتاط اوج در وقتایع    یهادوره

بتر پویتایی    هتا یآشتفتگ بیتانگر تتأریر مهتم    آشفتگی، 

. (Zhuo et al., 2018) استت جنگلتی   یهتا ستمیاکوس

 منطقتۀ در نشتان داد،  تحقیتق  طتور کته نتتایج    همان

تعتداد بیشتتری از تغییترات ناگهتانی      شدهیبرداربهره

. تغییترات در فراوانتی   دیتده شتد  اصلی و حتد واستط   

تتأریر   ،مهمعامل عنوان یک به ممکن است هایآشفتگ

در دو بختتتش  هتتتاشتتتگاهیرودر ستتتاختار  زیتتتادی

د. از داشتته باشت   شتده نیبتردار بهرهو  شدهیبرداربهره

از تغییترات   ییهتا نشانهدرختان مسن با وجود سویی، 

پایتداری  دهنتدة  نشان ،ناگهانی در روند رویش شعاعی

شدید یا حد واسط بوده  یهایآشفتگدرختان در برابر 

 است.

و عوامل  هاتیفعال، اگر نشدهیبرداربهره منطقۀدر 

الی تتو  یالگوهتا مخرب انستانی ستبب از بتین رفتتن     

جنگلتی نشتوند، نگرانتی     یهتا ستتم یاکوسطبیعی در 

 رستت کهتن  یهاشگاهیروآینده این  زمینۀدر  چندانی

 شتده یبتردار بهتره در مناطق  ؛ اماوجود نخواهد داشت
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 یهتا ستمیاکوسطبیعی، مدیران غیر یهابیتخرتحت 

را بتا هتدف بازگشتت بته      هتا شگاهیروجنگلی باید این 

فعاالنه متدیریت کننتد،   ترکیب و ساختار تاریخی خود 

مدیریتی درست، با گذشت  یمارهایتزیرا بدون اعمال 

بتا سترعت بیشتتری از ستاختار      هتا شگاهیروزمان این 

 یریکتارگ بته رو، این. از خواهند شدطبیعی خود خارج 

متناستتب )از جملتته   یشناستتجنگتتل یهتتاوهیشتت

نزدیتک بته طبیعتت( بتا هتدف ایجتاد        یشناست جنگل

کوچک یا متوسط در پوشش تاجی  با ابعاد ییهاروشنه

کتاهش   در راهتوجته استت تتا بتتوان     شتایان  درختان 

، حفتظ تنتوع ستاختاری، ترکیتب     هتا یآشفتگتأریرات 

پوشش و تجدید حیات جنگل گام برداشتت. نتتایج   تاج

 یآشتفتگ  یهتا میرژتأریر از طریق بررسی تحقیق ن ای

عنتوان  بته راش،  یهتا جنگتل برای  تواندیمدر گذشته 

 منظتور بته توجته تنتوع زیستتی    شتایان  ز منابع یکی ا

در مدیریت منطقی و اصولی و پرورش تتوده در آینتده   

 .نظر گرفته شود

 

 سپاسگزاری

 گیالنکل منابع طبیعی استان ادارة نویسندگان از 

 یهتا یریت گانتدازه فراهم آوردن امکان اجترای   لیدلبه

همچنتین از داوران محتترم   کنند. میمیدانی قدردانی 

ختود، موجبتات    ةارزند یهاییراهنماا دقت نظر و که ب

 مقالتته را فتتراهم کردنتتدنستتخۀ اولیتتۀ رفتتع اشتتکاالت 

 .شودیمقدردانی 
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Abstract 

This study was carried out in the oriental beech communities in order to investigate the natural 

regeneration and assessment of radial growth trend from 1960 to 2016. In each area, 50 1000-m2 

circular plots were established based on a random-systematic method. Regeneration was sampled on 

two concentric circles with an area of 20 and 10 m2 of the sample plot center (for seedling and sapling, 

respectively). Then, 160 core samples were taken from selective trees by increment. The results of 

harvested stand indicated that natural and human disturbances regimes lead to change in the diameter 

distribution, age distribution, radial growth pattern and establishment of tree's regeneration. In the 

unharvested area, sapling of F.orientalis and seedling of Carpinus betulus and Acer velutinum had the 

highest density. Whereas, the seedlings of F.orientalis and C.betulus were dominate in the harvested 

stand. During the studied period, 324 tree species were established in the unharvested area and the 

highest frequency of tree recruitment was belonged to 1970-1980 decades. However, in the harvested 

stand, 262 tree species were established and the greatest frequency was recoreded from 1960 to 1970 

years. The radial growth of trees in the harvested area showed the higher variations during the studied 

period and the highest frequency of release events was belonged to moderate releases. Therefore, this 

stand should be managed in order to return their historical composition and structure, maintaining 

natural regeneration and the optimal development of stand for future.    

Keywords: Dendrochronology, Canopy cover, Radial Growth, Natural Regeneration, Age Structure.   

 
 

 

 

 


