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 0دانشجوی دکتری علوم جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،رشت
 1استاد گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،رشت
 3استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت0311/01/12 :؛ تاریخ پذیرش)0311/1/01 :

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تجدید حیات طبیعی و ارزیابی تغییرات رویش شعاعی درختان در دو منطقۀ بهرهبرداریشده و بهرهبردارینشده
از رویشگاههای راش شرقی از سال  0391تا  0311است .در هر منطقه 11 ،قطعه نمونۀ دایرهای با ابعاد  0111متر مربع بهطور تصادفی-
سیستماتیک پیاده و تجدید حیات در دایرههایی هممرکز با ابعاد  01و  11متر مربع (بهترتیب برای بررسی نونهال و نهال) در مرکز هر
قطعه نمونۀ اصلی بررسی و  021نمونۀ رویشی از درختان با استفاده از متۀ سالسنج جمعآوری شد .نتایج در تودة بهرهبرداریشده نشان
داد که رژیمهای آشفتگی طبیعی و انسانی به ایجاد تغییراتی در الگوهای توزیع قطری ،سنی ،رویش شعاعی و استقرار تجدید حیات
درختان منجر شده است .در منطقۀ بهرهبردارینشده ،نهالهای راش و نونهالهای ممرز و پلت بیشترین تعداد در هکتار را داشتند ،اما در
منطقۀ بهرهبرداریشده ،نونهالهای راش و ممرز غالب بودند .در منطقۀ بهرهبردارینشده ،از مجموع  319درخت استقراریافته ،بیشترین
تعداد به دهۀ  0311-0321تعلق داشت؛ اما در منطقۀ بهرهبرداریشده ،از مجموع  121پایه درخت استقراریافته ،بیشترین فراوانی به دهۀ
 0391-0311اختصاص داشت .رویش شعاعی درختان در منطقۀ بهرهبرداریشده در مقایسه با منطقۀ بهرهبردارینشده ،تغییرات بیشتری
را در طول زمان نشان داد و بیشترین فراوانی تغییرات ناگهانی شناساییشده به دستۀ حد واسط تعلق داشت .از اینرو ،این رویشگاهها باید
با هدف بازگشت به ترکیب و ساختار تاریخی خود ،حفظ تجدید حیات طبیعی و پرورش مطلوب توده در آینده فعاالنه مدیریت شوند.
واژههای کلیدی :تاجپوشش ،رویش شعاعی ،زادآوری طبیعی ،ساختار سنی ،گاهشناسی درختی.

مقدمه
اکوسیستتتمهتتای طبیعتتی از جملتته جنگتتلهتتا،
مجموعههای پیچیده و پویایی هستند که با همتۀ عناصتر
خود مراحل تکاملی را طتی متیکننتد .توستعه و تکامتل
اکوسیستتتمهتتای جنگلتتی نتیجتتهای از مراحتتل تحتتولی
(تشتتکیل تتتوده ،بلتتو  ،مستتن شتتدن ،تخریتتب و تجدیتتد
 نویسندة مسئول

حیات) و در نهایت رسیدن بته جنگتلهتای کهتنرستت
است .اصطالح کهنرست مرحلهای از توسعۀ رویشتگاه در
نظر گرفته میشود .رویشگاههتا در ایتن مرحلته ،بقایتای
گتروههتای اولیته درختتان هستتند کته پتآ از آخترین
تخریتب گستترده ،استتقرار متییابنتد و بتا ویژگتیهتتای
ساختاری ،شامل درختان با ابعتاد بتزر  ،طبقتات ستنی
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چندگانه ،تاجپوشش چنداشکوبه ،خشکهدارهتا و قطعتات
چوبی باقیمانده در کف جنگتل ،رویشتگاههتای حستاس
برای حفاظت از تنوع زیستی جنگلها به حساب میآینتد
(.)Petruccelli et al., 2014
آشفتگیهتا در زمتان حتال و گذشتته ،آغتازی بترای
توسعه در رویشگاه و تجدیدکننده فرایندی از جتایگزینی
گونهها هستند که میتوانند بهطور چشمگیتری ترکیتب،
ساختار و تنوع جنگتلهتا را بتا اررگتذاری بتر مستیرهای
توالی و بهرهوری در اکوسیستمهای جنگلی تغییتر دهنتد
( .)Costilow et al., 2017آشفتگی در اکوسیستمهتای
جنگلی را می توان از راه ارزیابیهای طتوالنیمتدت در
قطعات نمونۀ دائمی بررسی کرد ،اما دسترسی به ایتن
قطعات نمونته و اطالعتات در بستیاری از رویشتگاههتا
محدود بوده و مطالعتۀ مستتقیم رژیتمهتای آشتفتگی
بهصورت تاریخی بهویژه در مقیاس وسیع دشوار است.
از ایتنرو ،روشهتتای متعتتددی از جملتته تحلیتتلهتتای
دیرینه شناسی ،ارزیابی مستتندات و تصتاویر هتوایی و
مطالعتتات گاهشناستتی درختتتی بتترای شناستتایی ارتتر
آشفتگیها بر اکوسیستم جنگلی بهکار میرود.
روشهتتتای مطالعتتتۀ گاهشناستتتی روشهتتتایی
ارزشمندند که برای شناسایی آشتفتگیهتا در گذشتته
بهویژه از طریق تشتخی تغییترات ناگهتانی در رونتد
رویش شعاعی درختان توسعه یافتتهانتد و بترای در
فرایندهای اکوسیستتم از جملته پویتایی جمعیتتهتا،
توصیف تاریخچۀ گذشتته جنگتل ،ستاختار و ترکیتب
جوامع و توسعۀ رویشگاه در طول زمان اهمیتت دارنتد
) .(Janda et al., 2017در طتول چنتد دهتۀ گذشتته،
محققتتتان زیتتتادی تاریخچتتتۀ آَشتتتفتگیهتتتا را در
اکوسیستمهتای جنگلتی منتاطق ستردستیر ،معتتدل و
اِستوایی با استفاده از روش گاهشناسی مطالعه کردهانتد
( ;Szewczyk et al., 2011; Hart et al., 2012
;Petruccelli et al., 2014; Hobi et al., 2015
 .)Nagel et al., 2017; Zhou et al., 2018همچنتین

در اکوسیستم های جنگلی ایران نیز تحقیقتات زیتادی
در زمینۀ ارزیابی ارر رژیمهای آشفتگی ،بررسی سرعت

مقایسۀ تجدید حیات طبیعی و تغییرات...

رشد درختان و تغییرات روند رویش شعاعی با در نظتر
گرفتن کیفیتت رویشتگاه و بازستازی شترایط اقلیمتی
گذشتته صتورت گرفتته استتSefidi et al. (2011) .
تأریر روشنههای پوشتش تتاجی را بتر تجدیتد حیتات
درختان در جنگل کهتنرستت راش شترقی بتا هتدف
مطالعتۀ رژیتمهتتای آشتتفتگی ،بتتدون در نظتتر گتترفتن
فعالیت های انسانی بررسی کردند .نتایج تحقیتق آنتان
مشخ کرد که مساحت روشنه ارر چندنی بر فراوانی
و تنوع نهال ها نداشتت .همچنتین مشتخ شتد کته
روشتتنههتتایی بتتا انتتدازههتتای کوچتتک و متوستتط در
جنگلهای آمیختۀ راش متیتوانتد شترایط مناستب را
برای موفقیتت تجدیتد حیتات گونته هتا فتراهم کنتد.
) Mohammadi et al. (2014با بررسی مشخصتههتای
کمّی زادآوری در روشتنههتای ناشتی از بهترهبترداری و
طبیعی در جنگلهای آمیختۀ راش در بختش نتمخانتۀ
جنگلهای خیرود نشان دادند که روشنهها تأریر مهمتی
در تعیین ترکیب پوشتش گیتاهی در اکوسیستتم هتای
جنگلتتی دارنتتد .در مقایستتۀ روشتتنههتتای طبیعتتی و
روشنههای ناشی از بهرهبرداری مشخ شد کته رابطتۀ
معنیداری بین استتقرار نهتال در انتدازههتای مختلتف
روشنه وجود دارد و توصیه شد کته در ایجتاد روشتنه و
برداشت درختان در شتیوة تتکگزینتی ،مشخصتههتای
ساختاری روشنه عامل مؤرر در استقرار نهالهتای گونتۀ
راش در نظر گرفته شود Sefidi et al. (2014) .پویایی
مرحلۀ نهایی تتوالی در جنگتل هتای آمیختته راش در
شمال ایران را با هدف تعیین مراحل تکاملی توده های
آمیخته و طبیعی راش در بخش گرازبن جنگل خیرود
بررسی و در فرایند پویایی تودههای راش ،سته مرحلته
شامل هشتت گتام متتوالی را شناستایی کردنتد .آنتان
همچنین بیان کردند که روند پویایی تتودههتای راش،
اغلب با تشکیل روشنهها در مساحت کوچک و افتتادن
تکدرختان آغتاز متیشتود Kooch et al. (2010) .در
بررسی تتأریر خشتکه دارهتا بتر تتراکم زادآوری تتودة
آمیختۀ راش در جنگلهای ستردآبرود چتالوس نشتان
دادنتتد کتته بیشتتترین تعتتداد نهتتالهتتا در اطتتراف
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خشکهدارهای سرپا و افتاده به گونههای راش و ممترز
تعلق داشت .همچنین مشخ شد که سطوح مختلف
روشنهها ناشی از افتادن درختان ارتر چشتمگیتری بتر
تراکم زادآوریها داشت ،به طوری که با افزایش ستط
روشنه از  01/1متر مربع به بیشتر از  003متر مربتع،
تراکم زادآوریها به ترتیب کاهش یافتت .از ایتنرو ،در
مناطق تحت حفاظت ،حفظ درختان ریشه کنشتده را
باید بهترین گزینه برای حفاظتت از جنگتل و افتزایش
تنتتتوع و تتتتراکم تجدیتتتد حیتتتات در نظتتتر گرفتتتت.
) Haghshenas et al. (2016ارتر تغییترات اقلتیم بتر
رویتتش شتتعاعی گونتتۀ راش شتترقی در جنگتتلهتتای
هیرکانی را بررسی کردند و نشان دادنتد کته ارتبتاطی
قوی بین میتانگین ستاالنۀ دمتا و پهنتای حلقته هتای
رویشی وجود دارد ،درحالی که ارتباط معنیداری بتین
میانگین بارندگی ساالنه و روند رویش شتعاعی وجتود
نداشتت Erfani et al. (2018) .نیتز بته ارزیتابی ارتر
آشفتگیهای انسانی از جمله چرای دام ،بهرهبرداری از
جنگتتل و استتتفاده متتردم محلتتی بتتر تجدیتتد حی تات
گونتتههتتای درختتتی پرداختنتتد و نشتتان دادنتتد کتته
آشتتفتگیهتتا در منطقتتۀ تحقیتتق ،بیشتتترین تتتأریر را
بهترتیب بر نهالها و سپآ خال داشت و پتآ از ایتن
مرحله بهطور غیرمستقیم بر درختان اررگذار بود.
در دهههای اخیر ،جنگتلهتای هیرکتانی بتا تنتوع
زیستی و ساختار پیچیده ،از عوامل مختلتف از جملته
اقلیم و تخریبهای طبیعی و انسانی تتأریر گرفتتهانتد.
گونتتۀ راش شتترقی ( )Fagus orientalis Lipskyاز
جمله گونههای باارزش این جنگلهاست که در چرخۀ
توالی و تکامل این جنگتلهتا اهمیتت بستزایی دارد و
بهعنوان یکی از گونه هتای اصتلی کلیمتاکآ ،جوامتع
ختتتتال و آمیختتتتتهای را تشتتتتکیل متتتتیدهتتتتد
) .(Pourbabaei et al., 2014با افزایش و ادامتۀ رونتد
تخریب و جنگلزدایی در مناطق وسیعی از جنگلهای
هیرکانی ،استمرار مدیریت جنگل بیش از پیش متورد
توجه قرار گرفته ،امتا متأستفانه در بستیاری از متوارد
پایداری این نوع متدیریت بتهدلیتل کمبتود دانتش در
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زمینۀ پویایی جوامع جنگلی و سترعت رشتد درختتان
دچار بحران شده است .بایتد بیتان داشتت کته تتأریر
آشفتگیها بر پویایی رویشتگاههتای جنگلتی بتهدلیتل
تأریر آنها بر تجدید حیات طبیعی ،همزیستتی و تنتوع
گونههای درختی حائز اهمیت است.
ساختار سنی درختان ،بینشتی را دربتارة الگوهتای
تجدیتتد حیتتات در طتتی دورههتتای زمتتانی و موفقی تت
استتتقرار آنهتتا فتتراهم متتیکنتتد کتته نتیجتتۀ حتتذف
تکدرختان یا تعدادی از درختان غالب در تاجپوشتش
است .باید توجه داشت که ستاختار و ترکیتب جوامتع
جنگلی در آینده ،مؤلفهای اصلی از الگوهای استتقرار و
جایگزینی درختان کنونی استت کته از طریتق عوامتل
مختلف از جمله چرخۀ زندگی ،خصوصیات فیزیکتی و
بیولوژیکی رویشگاه و حوادث احتمالی در طتول زمتان
تحت تأریر قرار میگیرند .اطالعات دربارة اهمیت ایتن
عوامل بر پویتایی تجدیتد حیتات بتهمنظتور بازستازی
رویشگاه های طبیعی یا بترای تولیتد چتوب بتراستاس
جنگلداری پایدار ،حیاتی است؛ بنابراین ،ایتن مطالعته
به منظور شناخت پویایی تجدیتد حیتات و رژیتم هتای
آشفتگی در رویشگاه هتای راش شترقی بتا استتفاده از
بررستتی ستتاختار قطتتری و ستتنی و الگوهتتای رویتتش
شعاعی درختتان و ارزیتابی الگوهتای زمتانی استتقرار
درختان ،بازسازی رژیتمهتای آشتفتگی در طتول دورة
زمانی گذشته و آگاهی از تتأریر آشتفتگیهتا در رونتد
تغییتر غالبیتت گونتهای رویشتگاه از طریتق مطالعتات
گاهشناسی درختی انجام گرفت.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

مطالعۀ مورد نظر مربوط بته ستری سته نتاو یکتی از
ستتریهتتای حوضتتۀ آبخیتتز نتتاو ،هفتمتتین حوضتته از
جنگل های هیرکتانی ایتران استت کته بتین طتولهتای
شتتترقی 91˚ 91 ′11 ′′-91˚ 91′ 19 ′′و عتتتر هتتتای
شتتمالی 31 ˚32′ 11′′ -31 ˚90′ 11′′محتتدود شتتده و
مساحتی در حدود  3111هکتار از جنگلهای حوضۀ نتاو
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را به خود اختصتاص داده استت .اقلتیم معتتدل -خیلتی
مرطوب دارای میانگین بتارش ستاالنۀ  101میلتیمتتر و
دمای میانگین ستاالنۀ  01/1درجتۀ ستانتی گتراد استت.
ارتفاع سری بین  911تا  1011متر از سط دریتا متغیتر
بوده و منطقه از لحاظ شتیب جتزا اراضتی دارای شتیب
متوسط تا زیاد است .جبهۀ عمومی سری اغلب شمالی تتا
شمال غربی و شمال شرقی است .ختا از نتوع قهتوهای
شستهشده ،قهوهای جنگلی و بافت لومی و لتومی -رستی
است .تخریبهای طبیعی این منطقه ،شامل بیرونزدگتی
سنگها ،حرکت تودة زمین ،صاعقه ،برف و بتاد استت .از
این مقدار بیشترین درصد تخریبها به باد و بترف تعلتق
دارد .همچنین ،در بین عوامل مخرب مصنوعی متیتتوان
به بهرهبترداریهتای غیترمجتاز ،چترای دام ،کتتزنتی و
شاخهزنی بهمنظور تأمین چوب سوخت اشتاره کترد کته
چتترای دام و پتتآ از آن شتتاخهزنتتی و بهتترهبردارهتتای
غیرمجتتاز بیشتتترین درصتتد را دارا هستتتند .جنگتتل
بررسیشده ،جنگل راش و دارای ساختار ناهمسال استت.
گونۀ درختی غالب درختان راش بههمراه گونههای دیگتر
از جمله ممرز ،انجیلی ،توسکای ییالقی و پلت است.
روش پژوهش

برای اجرای این تحقیتق ،پتآ از جنگتلگردشتی،
پارسل  32بهعنوان قطعۀ بهره بردارینشده بتا حتداقل
دستخوردگیهای انسانی ،و پارسل  11بهعنوان قطعۀ
بهره برداریشده با بهره بترداریهتای صتنعتی انتختاب
شدند .انتخاب هر دو منطقه براساس مشخصتات یتک
جنگل کهنرست و با حداکثر تعداد از درختتان قطتور
صتتورت گرفتتت ) .(Hobi et al., 2015پارستتلهتتای
انتخابشده از نظر شیب ،جهت جغرافیایی و ارتفتاع از
سط دریا شرایط به نسبت یکسانی داشتتند .براستاس
طرح جنگلداری ستری  3نتاو ،پارستل  32بته عنتوان
قطعۀ تحقیقاتی در نظتر گرفتته شتده استت .در ایتن
قطعه هیچ گونه بهره برداری صنعتی انجام نکرفته است
و آشفتگیها فقط از نوع طبیعی از جملته زمتینلغتزه،
باد ،صاعقه ،برف و ...بودند .درحالی که در پارستل ،11
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بهره برداری از سال  0391آغاز شتده استت .براستاس
سوابق و مدار موجود در طرح تجدیتد نظتر اول ،در
گذشته بهرهبرداری در چند مرحله و بدون برنامهریزی
صتتحی انجتتام گرفتتته و پتتآ از آن بتتا تهیتتۀ برنامتتۀ
مشخ ادامه یافته است .از سوی دیگر ،آشفتگیهای
مصنوعی از جمله چرای دام و بهره برداریهای ستنتی
توسط مردم محلی نیز در این پارسل شایان توجه بتود
( Guilan province of natural resource
.)organization, 2009
نمونه بترداری در ستال  0311در منطقتۀ تحقیتق
انجام گرفت .برای ین منظور ،در هر یک از رویشگاه ها
با مساحت  11هکتار ،با استفاده از شتبکۀ آمتاربرداری
بتتتا ابعتتتاد  011 ×011متتتتر و بتتتهطتتتور تصتتتادفی-
سیستماتیک ،قطعات نمونۀ دایره ای با مساحت 0111
متر مربع پیاده شتدند .در هتر یتک از قطعتات نمونته
درصد شیب ،جهت جغرافیایی و ارتفاع از ستط دریتا
ربت شد .سپآ همۀ درختان سرپا با قطر برابر ستینۀ
بیشتر از  1/1سانتیمتر شمارش شتده و قطتر درختت
در ارتفاع قطر برابر سینه بتا استتفاده از ختطکتش دو
بازو بته ستانتیمتتر و ارتفتاع درختتان بتا استتفاده از
دستگاه شیب سنج ستونتو انتدازهگیتری شتد .تجدیتد
حیات در دایرههایی هممرکز بررسی شد .در مرکز هتر
قطعه نمونه ،یک میکروپالت دایرهای بته مستاحت 01
متر مربع برای نونهتالهتایی بتا ارتفتاع کمتتر از 031
سانتی متر و یک میکروپالت دایرهای بته مستاحت 11
متر مربتع بترای نهتال هتایی بتا حتداقل ارتفتاع 031
سانتیمتر و قطر کمتر از  1/1سانتیمتر پیتاده شتدند.
نمونه های رویشی از درختان بعد از پایان فصتل رشتد
در منطقۀ تحقیق تهیه شدند .برای این منظور ،در هتر
یک از قطعات نمونه ،مسن تترین درختتان بتا در نظتر
گرفتن بیشترین قطر برابر سینه ،بهعنتوان نماینتده از
بین همۀ گونته هتا و طبقتات ستنی انتختاب و نمونتۀ
رویشی از آنها با قطر  1میلیمتتر بتا استتفاده از متتۀ
سالسنج در ارتفتاع  031ستانتیمتتری بتاالی ستط
زمتتتین و در طتتتول مستتتیر شتتتیب ،گرفتتتته شتتتدند
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) .(Janda et al., 2017همچنین در انتختاب پایتههتا،
صاف و استتوانهای بتودن تنته ،شتکل تتاج و توختالی
نبودن تنه در نظر گرفته شد .با توجه به اختالف بتین
سن درختتان در محتل نمونته بترداری و ستن واقعتی
درختان ،تخمین تعداد سالهتا یتا متدت زمتان بترای
رسیدن درخت به ارتفاع نمونهبرداری الزم است .بترای
این منظور ،در هر قطعه نمونه یک یا دو نهال بتهطتور
تصتتادفی انتختتاب و مقطتتع عرضتتی در فاصتتلۀ 11
سانتیمتری باالی یقه تهیه شد ).(Hobi et al., 2015
مراحل آزمایشگاهی

در مجموع  021نمونۀ رویشی در دو منطقۀ تحتت
مطالعتته جمتتعآوری و پتتآ از حتتذف نمونتتههتتا دارای
پوستتیدگی در مرکتتز ،در نهایتتت  091نمونتته بتترای
تجزیهوتحلیل آماده شدند .نمونه های مورد نظتر ابتتدا
خشک و ستپآ بترای رستیدن بته ستط مطلتوب از
تفکیک پذیری و دقت با استفاده از چرخ هتای ستنباده
بهتدریج سنباده شدند .نمونه های رویشی بترای ادامتۀ
تجزیتتهوتحلیتتتل ،بتتتا استتتفاده از دستتتتگاه استتتکنر
 Epson Expression 10000XLبهمنظور اندازهگیتری
پهنتتتای حلقتتتههتتتای رویشتتتی بتتتا نتتترمافتتتزار
 WinDENDROTM, Régent Instruments, Incدر
آزمایشگاه دانشتکدة محتیط زیستت و منتابع طبیعتی
دانشگاه فرایبتور آلمتان استکن شتدند .ستریهتای
زمانی از همۀ نمونهها با هم مقایسه شد و تا حد امکان
تطابق زمانی آنها صورت گرفت .سپآ سن هر یتک از
نمونه های رویشی از طریق شمارش تعداد حلقته هتای
سالیانه از سمت پوست به نزدیک ترین حلقتۀ رویشتی
به مرکز نمونه تعیین شد ).(Janda et al., 2017
تحلیل دادهها

برای درختان سرپا در هر یک از رویشگاهها ،فراوانی
(تعتتتداد در هکتتتتار) ،فراوانتتتی نستتتبی ،0چیرگتتتی،
ارزش نسبی گونته3
چیرگی نسبی 1و در نهایت شاخ
محاسبه شتد .ایتن شتاخ بترای هتر گونته ،جداگانته
محاسبه می شود و اهمیت کلی گونه در ساختار پوشش
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گیتاهی را نشتتان متیدهتتد .ارزش نستتبی هتر گونتته بتتا
محاسبۀ میانگین فراوانی نسبی و چیرگتی نستبی گونته
براساس سط مقطع در ارتفاع برابرسینه بتا استتفاده از
رابطۀ  0محاسبه شد (31 0.)Sefidi et al., 2017
رابطۀ 0
فراوانی نسبی گونه  +چیرگی نسبی گونه
1

×011

= ارزش نسبی هر
گونه در جامعه گیاهی

مجموع سط مقطع برابرسینۀ یک گونه
مجموع سط مقطع برابرسینۀ کل گونهها

×011

تعداد افراد یک گونه
تعداد کل افراد گونهها

= چیرگی نسبی

= فراوانی نسبی

همچنین در الیۀ تجدید حیتات ،تعتداد در هکتتار
برای طبقات نهال و نونهال بتهتفکیتک محاستبه شتد.
دستتتتهبنتتتدی تتتتاجپوشتتتش درختتتتان براستتتاس
طبقه بندی IUFRO9صورت گرفت .برای ایتن منظتور،
ابتدا در هر یتک از منتاطق تحقیتق ،ارتفتاع غالتب بتا
عنوان میانگین ارتفاع  01عدد از قطتورترین درختتان،
داخل هر قطعه نمونه تعیتین شتد و ستپآ میتانگین
ارتفاع غالب بترای پارستل بتهدستت آمتد .در منطقتۀ
بهرهبردارینشده ،میانگین ارتفاع غالتب  11/11متتر و
در منطقۀ بهرهبترداریشتده  12/19متتر بتود .ستپآ
ارتفاع هر یتک از درختتان بتا میتانگین ارتفتاع غالتب
مقایستته شتتد .درختتتان بتتا ارتفتتاع بیشتتتر از دوستتوم
میتتانگین ارتفتتاع غالتتب در طبقتتۀ تتتاجپوشتتش غالتتب،
درختان با ارتفاع بیشتر از یکسوم و کمتتر از دوستوم
ارتفاع غالب در طبقۀ حد واسط و درختتان بتا ارتفتاع
کمتر از یکسوم میانگین ارتفاع غالب در طبقۀ مغلوب
دستهبندی شدند ) .(Hobi et al., 2015توزیع قطتری
1. Relative Frequency
2. Relative Dominance
3. Relative Important Value
4. International Union of Forest Research
Organizations
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همۀ درختان در طبقتات پتنج ستانتیمتتری و توزیتع
ستتتتنی درختتتتتان در طبقتتتتات دهستتتتاله تعیتتتتین
شد ) .(Petruccelli et al., 2014بهدلیل محدودیت در
استفاده از متۀ سالسنج ،امکان تهیۀ نمونۀ رویشتی از
همۀ درختان وجود نداشت؛ بنتابراین ،پتآ از تعیتین
سن درختان نمونهبرداریشتده ،معتادالت ستن -قطتر
آنها برآورد شد و پآ از تعیین سن هر درخت (تعتداد
کامتتل حلقتتههتتای رویشتتی شتتمارششتتده) ،ستتال
شکلگیری اولین حلقۀ رویشتی (نزدیتکتترین حلقتۀ
رویشی به مغز) بهعنوان سال استقرار درختت در نظتر
گرفته شد ).(Hobi et al., 2015
آشفتگیهای ایجادشده در پوشش تاجی ،با بررسی
روند استقرار گونههای درختی رویشگاه در طول زمان،
مقایستتۀ تغییتترات در پهنتتای حلقتتههتتای رویشتتی
اندازهگیریشده و شناسایی تغییرات ناگهانی در رویش
شتعاعی نمونتتههتتای رویشتتی بررستتی شتتد .شناستتایی
افزایش ناگهانی رشد در الگوهای رویش شتعاعی یکتی
از روشهای اساسی گاهشناسی درختی برای بازستازی
تاریخچتتۀ آشتتفتگیهتتا در پوشتتش تتتاجی استتت
) .(Petruccelli et al., 2014افتتزایش ناگهتتانی رشتتد،
دورهای تعریتتف م تیشتتود کتته در آن ،پهنتتای هتتر یتتک از
دایرههای ستالیانه نستبت بته میتانگین دهستاله از رویتش
شعاعی درختان تغییراتی داشته باشد و این حالت بهمتدت
ستته ستتال پایتتدار بمانتتد ) .(Hobi et al., 2015بتترای
شناسایی افتزایشهتای ناگهتانی در رونتد رویتش شتعاعی
درختتتان از روش )0111( Nowacki and Abrams
استفاده شد .در ابتتدا پهنتای هتر یتک از دایترههتای
سالیانه ،اندازه گیری و سپآ مقدار اندازه گیریشده بتا
میانگین پهنای حلقههای رویشی در دورههای دهستالۀ
قبل و بعد مقایسه شد .در نهایتت درصتد تغییترات در
رویش شعاعی با استفاده از معادلۀ درصد رشد (رابطتۀ
 )1محاسبه شد .در صورتی که درصتد تغییترات رشتد
در حلقۀ رویشتی تحتت بررستی ،بتیش از  11درصتد
باشتتد ،ایتتن افتتزایش در دستتتۀ تغییتترات ناگهتتانی
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اصلی 0جای خواهد گرفت و چنانچته درصتد تغییترات
بیش از  11درصد باشد ،در دستتۀ تغییترات ناگهتانی
حتتتتد واستتتتط 1طبقتتتتهبنتتتتدی خواهتتتتد شتتتتد
).(Zhou et al., 2018
رابطۀ 1
 GCدرصد تغییرات رشد برای هر ستال در داختل
یک سری M1 ،میانگین رویش شعاعی در طول متدت
زمان انتخابشده قبل از سال مدنظر (ستال متدنظر را
نیز در بر میگیرد) و  M2میتانگین رویتش شتعاعی در
طول زمان انتخابشده بعد از سال مدنظر است.
روش تحلیل

تجزیتتهوتحلی تل دادههتتا بتتا استتتفاده از نتترمافتتزار
R Language and Environment for Statistical
 Computingو بستۀ  TRADERانجام گرفت.

نتایج
ترکیب پوشش گیاهی

در منطقۀ بهره بردارینشده در مجموع پتنج گونتۀ
درختتتی شتتامل راش ) ،(Fagus orientalisممتترز
) ،(Carpinus betulusپلت ) ،(Acer velutinumملتج
) (Ulmus glabraو بارانتتک )(Sorbus torminalis
شناسایی شدند .در منطقۀ بهرهبردارینشده ،بیشتترین
میانگین فراوانی و چیرگی بهترتیب بتا مقتادیر 111/9
پایه درخت در هکتار و  111/21متتر مربتع در هکتتار
به گونۀ راش تعلق داشت .گونههای ممرز ،پلت ،بارانک
و ملج نیز بهترتیب در رتبههای پایینتر قترار گرفتنتد.
بهطوری که گونۀ ملتج بتا کمتترین میتانگین فراوانتی
( 1/1پایتته درختتت در هکتتتار) و چیرگ تی ( 1/19متتتر
مربتتع در هکتتتار) آختترین رتبتته را داشتتت .در منطقتتۀ
بهرهبرداریشده سه گونۀ درختتی راش ،ممترز و پلتت
شناستتایی شتتدند .گونتتۀ راش بتتا بیشتتترین میتتانگین

1. Major Release
2. Moderate Release
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فراوانتتی ( 199پایتته درختتت در هکتتتار) و چیرگتتی
( ،111/21متر مربع در هکتار) در ایتن منطقته غالتب
بود و گونه های ممرز و پلت در رتبه هتای بعتدی قترار
گرفتند .گونۀ پلت با میانگین فراوانی  1/1پایه درختت
در هکتار و چیرگی  1/11متر مربع در هکتار کمتترین
میزان از ایتن دو شتاخ را بته ختود اختصتاص داد.
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همچنین نتایج بررسی ارزش نسبی گونههتا نشتان داد
که در هر دو منطقه گونهی راش بهترتیب بتا  11/21و
 12/02درصد غالب بود .بعد از گونۀ راش ،گونۀ ممترز
بیشترین مقتدار از ارزش اهمیتت را در دو منطقته بته
خود اختصاص داد (جدول .)0

جدول  -0فراوانی (تعداد در هکتار) ،فراوانی نسبی ( ،)%چیرگی (متر مربع در هکتار) ،چیرگی نسبی ()%
و ارزش نسبی گونهها در منطقۀ بهرهبردارینشده و بهرهبرداریشده
گونه

فراوانی

فراوانی نسبی

چیرگی

چیرگی نسبی

ارزش نسبی گونه

بهرهبردارینشده

راش
ممرز
پلت
ملج
بارانک

111/9
01/1
1/1
1/1
0/9

10/11
9/39
1/99
1/11
1/91

111/21
1/90
2/1
1/19
1/1

13/91
3/11
1/10
1/12
1/01

11/21
3/11
1/91
1/12
1/33

بهرهبرداریشده

راش
ممرز
پلت

199
1/1
1/1

11/92
3/99
0/11

111/21
9/21
1/11

12/12
0/11
0/01

12/02
1/11
0/01

در منطقتتۀ بهتترهبتتردارینشتتده ،درختتتان راش
بیشترین تعداد در هکتار را در طبقۀ غالب با  011پایه
درخت نشتان دادنتد و طبقتات حتد واستط و مغلتوب
به ترتیب با میانگین  1/9و  09/2پایه درخت در هکتار
در رتبتتتههتتتای بعتتتدی قتتترار گرفتنتتتد .در منطقتتتۀ
بهتترهبتترداریشتتده نیتتز طبقتتۀ غالتتب از تتتاجپوشتتش،
بیشترین میانگین تعداد درختتان راش ( 011پایته در
هکتار) را به خود اختصاص داد و کمترین آن در طبقۀ
مغلوب از تاجپوشش مشاهده شد ( 03/1پایته درختت
در هکتتتتار) (شتتتکل  .)0گونتتتۀ ممتتترز در منطقتتتۀ
بهره بردارینشده تراکم بیشتری داشت ،امتا بیشتترین
تعداد درختان به طبقۀ حتد واستط از تتاجپوشتش بتا
میتتانگین  2/1پایتته درختتت در هکتتتار تعلتتق داشتتت،
درحالی که در منطقۀ بهرهبرداریشده بیشترین تعتداد
درختان در طبقۀ غالب مشاهده شد و طبقۀ حد واسط
و مغلوب بهمراتب میانگین کمتری از تعداد درختان را

برای این گونه به خود اختصاص دادند (شکل .)0
در الیۀ تجدید حیات ،در منطقۀ بهره بتردارینشتده
بیشتترین تعتتداد در هکتتتار نهتتالهتا بتته گونتتۀ راش بتتا
میانگین  111/9نهال در هکتار تعلتق داشتت .درحتالی
کتته پلتتت بتتا میتتانگین  10/2نهتتال در هکتتتار کمتتترین
فراوانتتی نهتتالهتتا را نشتتان داد .در بختتش نونهتتال نیتتز
بیشتتترین مقتتدار فراوانتتی گونتتهای را راش بتتا میتتانگین
 020/13نونهال در هکتار به خود اختصاص داد و بعد از
آن گونههای پلت و ممرز بهترتیب بتا میتانگین  13/3و
 11/21نونهال در هکتار در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در منطقۀ بهرهبرداریشده ،در بخش نهال دو گونۀ راش
و ممرز حضور داشتند و راش با میانگین  012/11تعداد
نهتال در هکتتتار غالتتب بتتود ،درحتتالی کتته گونتتۀ ممتترز
میانگین تعداد در هکتار کمتری از نهالهتا را بته ختود
اختصاص داد ( 10/2تعداد نهتال در هکتتار) .در بختش
نونهال افزونبر گونتۀ راش و ممترز ،گونتۀ پلتت نیتز در

مقایسۀ تجدید حیات طبیعی و تغییرات...

111

نهال داشت ،در صورتی کته میتانگین تعتداد در هکتتار
گونه های ممرز و پلت در بخش نونهتالهتا بیشتتر بتود
(بهترتیب با میانگین  13/3و  11/21نونهال در هکتتار).
در منطقۀ بهره برداریشده نیز نونهالهای راش و ممترز
میانگین تعداد در هکتار بیشتری داشتند (جدول .)1

اندازهگیریها ربت شتد ،امتا ایتن گونته در مقایسته بتا
گونههای دیگر با میانگین  1/1نونهال در هکتار کمترین
رتبه را به خود اختصاص داد .مقایسۀ میانگین تعتداد در
هکتار نهالها و نونهالها در منطقتۀ بهترهبتردارینشتده
نشان داد که گونۀ راش میتانگین بیشتتری را در بختش

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

جدول  -1میانگین تعداد در هکتار ±اشتباه معیار از نهالها و نونهالها در مناطق بهرهبردارینشده و بهرهبرداریشده
گونه

بهرهبرداری نشده
نهال

بهرهبرداریشده
نونهال

نونهال

نهال

تعداد در هکتار

درصد

تعداد در هکتار

درصد

تعداد در هکتار

درصد

تعداد در هکتار

درصد

راش

111/9 ±01/1

21/21

020/13±01/11

10/31

012/11 ±11/2

11/11

029/9 ±10/11

10/19

ممرز

91/13 ±1/19

03/10

13/3 ±2/1

11/22

10/2 ±3/11

01/11

11/1 ±3/00

09/23

پلت
جمع کل

10/2±1/01
119/13

01/11
011

11/21±1/1
309/11

01/11
011

011/11

011

1/1 ±9/2
110/2

3/10
011

ساختار قطری و سنی درختان

در هر دو منطقه ،الگوی پتراکنش قطتری درختتان
راش تقریباً بهشکل  Jوارونه بود و ستاختار ناهمستال را
نشان داد .در منطقۀ بهره برداریشتده بیشتترین تعتداد
درختتتتان راش بتتته طبقتتتات قطتتتری  01 ،01و 11
سانتیمتر بهترتیب با تعتداد  091 ،010و  031درختت
تعلق داشت ،درحالی که در منطقۀ بهترهبتردارینشتده،
طبقات قطتری  91و  11ستانتیمتتر بتا تعتداد  010و
 000درخت غالب بودند و همچنین طبقات قطتری 31

تا  11ستانتیمتتر تعتداد درختتان زیتادی را بته ختود
اختصاص دادنتد .در طبقتات قطتری کمتتر از  1تتا 11
سانتیمتر ،منطقتۀ بهترهبترداریشتده بتا  121درختت،
تعداد بیشتری درخت نسبت به منطقۀ بهرهبردارینشده
با  311درخت داشت .بهتدریج با افزایش طبقات قطری
فراوانی درختتان در منطقتۀ بهترهبترداریشتده کتاهش
یافت .در طبقات قطری زیاد ( 11تا  021سانتیمتر) در
مجموع تعداد درختان در منطقۀ بهرهبتردارینشتده (بتا
 039درخت) نسبت به منطقۀ بهرهبرداریشتده (بتا 39
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درخت) بیشتر بود (شکل .)1
توزیتتتتع ستتتتنی درختتتتتان نیتتتتز در منتتتتاطق
بهرهبردارینشتده و بهترهبترداریشتده ستاختار ستنی
ناهمسال را نشتان داد .در منطقتۀ بهترهبتردارینشتده
مسن تترین درختت دارای  302ستال بتود .بیشتترین
تعداد درختان در این منطقه در طبقتۀ ستنی  011تتا
 131سال با  99/11درصتد مشتاهده شتد .همچنتین
طبقات سنی  11تا  11ستال در حتدود  31درصتد از
گونتتههتتا را بتته ختتود اختصتتاص دادنتتد .در منطقتتۀ
بهره برداریشده بیشترین سن درختان  932سال ربت
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شد .در این منطقه نیز طبقۀ سنی  101تا  131ستال
تعداد زیادی از درختان را به خود اختصاص دادند (در
مجموع  319درخت)؛ اما فراوانی درختتان در طبقتات
سنی کم و حد واسط نیز شایان توجه بود و در حتدود
 91درصد از درختان نمونهبرداریشده در طبقۀ ستنی
 11تا  11سال حضور داشتند .در این منطقته نیتز بتا
افزایش طبقۀ سنی ،فراوانی درختتان کتاهش یافتت و
تنها  01/93درصد از افراد به طبقۀ سنی  111تا 911
سال تعلق داشتند (شکل .)3

شکل  -1پراکنش قطری درختان در منطقۀ بهرهبردارینشده و بهرهبرداریشده

شکل  -3توزیع سنی درختان در منطقۀ بهرهبردارینشده و بهرهبرداریشده

با توجه به شروع اجرای طترح جنگلتداری منطقتۀ
تحقیتتق و اعمتتال متتدیریت از ستتال  ،0391الگوهتتای
زمانی از استقرار درختان از این سال بته بعتد بررستی
شتتدند (شتتکل  .)9در منطقتتۀ بهتترهبتتردارینشتتده ،در
مجموع  319پایته درختت در طتول دورة بررستی 11

ستتاله استتتقرار یافتتته استتت کتته بیشتتترین تعتتداد بتته
سالهای  0311تا  0321تعلق داشت (در مجمتوع بتا
 10پایه درخت) .همچنین تعداد درختان استقراریافته
در طول دهۀ  0321-0311نیز شایان توجه بتود (11
پایه درخت) .بعد از این دوره ،کاهشی در روند استقرار
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درختان مشتاهده شتد؛ امتا بیشتترین کتاهش تعتداد
درختان در منطقه به دورة زمانی  0311-0311تعلتق
داشت ،بهطوری که در طی ایتن دهته در مجمتوع 10
پایه درخت در منطقۀ بهرهبردارینشده استتقرار یافتته
است .پراکنش درختان تا سال  0311در ایتن منطقته
مشاهده شد .در منطقۀ بهرهبترداریشتده ،در مجمتوع

 121پایه درخت در طول این دوره استتقرار داشتت و
روند استقرار درختتان تتا ستال  0311مشتاهده شتد.
بیشترین فراوانی به دهۀ  0391-0311با  010پایته و
کمتتتترین تعتتتداد در دهتتتههتتتای  0311-0311و
 0311-0311بهترتیب با  02و  1پایته درختت تعلتق
داشت.

شکل  -9روند استقرار درختان در طول دهههای گذشته منطقۀ بهرهبردارینشده و بهرهبرداریشده

تغییرات ناگهانی در روند رویش شعاعی

تجزیهوتحلیل نمونههای رویشتی و بررستی تغییترات
در رونتتد رویتتش شتتعاعی درختتتان بتتا استتتفاده از روش
میانگین دورهای دهستاله از ستال  0391تتا ستال 0311
(بهعنوان آخرین ستال رویتش شتعاعی درختتان و ستال
نمونتتهبتترداری) صتتورت گرفتتت .تمتتامی درختتتان تحتتت
بررسی در هتر دو منطقته ترکیبتی از تغییترات ناگهتانی
اصلی و حد واسط را نشتان دادنتد .تغییترات ناگهتانی در
رویش شعاعی درختتان ،فراوانتی بیشتتری را در منطقتۀ
بهرهبرداریشده در مقایسه با منطقتۀ بهترهبتردارینشتده
داشتند .در منطقۀ بهرهبردارینشده از مجموع  19تغییتر
ناگهانی شناساییشده 09 ،عدد به دستتۀ اصتلی (11/11
درصد) و  91عدد ( 19/11درصد) به دستتۀ حتد واستط
تعلق داشت .این تغییرات پراکنشی را در طول دهتههتای
 0391تتتا  0311نشتتان دادنتتد .در ایتتن بتتین ،کمتتترین
فراوانتتی از تغییتترات ناگهتتانی رشتتد بتته دهتتههتتای

 0391-0311و  0311-0311بهترتیب با هفت و شتش
عدد تعلق داشت .درحالی کته دهتههتای ،0311-0321
 0321-0311و  0311-0311بهترتیب بتا مجمتوع ،03
 01و  01تغییر ناگهتانی اصتلی و حتد واستط ،بیشتترین
تغییرات را داشتند .در طول سالهتای  0391تتا ،0311
بیشترین تعداد از تغییرات به ستالهتای  0391و 0391
تعلق داشت .در دهۀ  0321-0311نیتز بیشتترین تعتداد
تغییرات در سال ( 0321چهار تغییر) شناستایی شتد .در
نهایتتت در دهتتۀ  ،0311-0311ستتال  0311و 0311
بهترتیب با شش و پنج تغییر ناگهانی در رویتش شتعاعی،
نقاط اوجی را در کورنولوژی منطقه ایجاد کردنتد (شتکل
 .)1فراوانی بیشتر از تغییرات ناگهانی اصلی و حتد واستط
در طول سالهای  0311تا  0321و  0311تتا  0311بتا
فراوانی بیشتتر از استتقرار درختتان در ایتن دورة زمتانی
هماهنگ بود.
در منطقۀ بهره برداریشتده در مجمتوع  19تغییتر
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ناگهانی رشد در روند رویش شعاعی درختان ربت شتد
که  19تغییتر ( 31/1درصتد) بته دستتۀ اصتلی و 11
تغییر ( 21/1درصد) به دستۀ حد واسط تعلق داشتند.
این تغییرات در روند رشد رویشی درختان پراکنشی را
از سال  0391تتا ستال  0313نشتان دادنتد .بررستی
کورنولوژی تخریب ها در این منطقه نشتان داد کته در
ده تۀ  0311-0311درصتتد کمتتی از درختتتان وقتتایع
تخریب را نشان دادند و در مجمتوع تنهتا  1درصتد از
تغییتترات اصتتلی و حتتد واستتط بتته ایتتن دورة زمتتانی
اختصتتاص یافتتت کتته بتتا فراوانتتی انتتد درختتتان
استتتقراریافته در طتتول ستتالهتتای  0311تتتا 0311
هماهنگ بود .دهه های  0391-0311و 0311-0321
بهترتیب با  11و  01تغییر ناگهانی ربتشده در دستتۀ
اصتتلی و حتتد واستتط نقتتاط اوجتتی را در کورونولتتوژی
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منطقه بته وجتود آوردنتد .بیشتترین تعتداد تغییترات
ناگهانی به دورة زمتانی  0391-0311تعلتق داشتت و
 01درصد از تغییرات اصلی و  10/1درصد از تغییترات
حتد واستط در ایتتن دوره ربتت شتتدند .در ایتن دهتته،
بیشترین تعداد تغییرات ناگهانی حد واسط و اصلی در
سال  0391به ترتیب با چهار و هفتت تغییتر مشتاهده
شد .همچنین سال  0391نیز با هشت تغییر ناگهتانی
ربتشده در کورنولوژی تخریب شتایان توجته بتود .در
دهتتۀ  0311-0321نیتتز ستتالهتتای  0313 ،0311و
 0311به ترتیتب بتا هفتت و شتش متورد از تغییترات
ناگهانی در روند رویش شتعاعی درختتان ربتت شتدند
(شکل  .)2فراوانی بیشتتر استتقرار درختتان در طتول
دهههای  0391و  0311تأییدکنندة این نتایج است.

شکل  -1توزیع زمانی از تغییرات ناگهانی اصلی و حد واسط در رویش شعاعی درختان منطقۀ بهرهبردارینشده

شکل  -2توزیع زمانی تغییرات ناگهانی اصلی و حد واسط در رویش شعاعی درختان منطقۀ بهرهبرداریشده
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بحث
ترکیب پوشش گیاهی

نتایج بررسی ترکیب در الیۀ درختی نشتان داد کته
در هر دو منطقه ،گونۀ راش با بیشترین مقتدار فراوانتی
نسبی ،چیرگی نستبی و در نهایتت ارزش نستبی گونته،
غالب بود .همچنین در بررسی الیۀ تجدیتد حیتات نیتز
مشخ شد که بیشترین تعداد در هکتار نهالها در هر
دو منطقه به گونۀ راش تعلق داشت .باید بیان کترد کته
آشتتفتگیهتتای پوشتتش تتتاجی بتتهعنتتوان عتتاملی بتترای
مر ومیر افراد در جوامع جنگلی ،پویایی اکوسیستمهتا
را دچار تغییر میکند و شرایط را برای استتقرار و رشتد
افراد دیگر فراهم میآورد ( .)Hobi et al., 2012در بین
عوامتتل مختترب طبیعتتی ،بتتارش بتترف ،وزش بادهتتای
ستتتهمگین و توفتتتان در هتتتر دو منطقتتته غالتتتب
بودنتتد ( Guilan province of natural resource
 .)organization, 2009این نوع از رژیمهای تخریب بتا
نقش خود در افتادن تکدرختان یا گروهی از درختتان،
روشنههایی بتا ابعتاد کوچتک و متوستط را در پوشتش
تاجی رویشگاه ایجاد کرده و در نهایتت شترایط را بترای
استتتقرار تجدیتتد حیتتات ،توستتعۀ رویشتتگاه و حضتتور
گونتتههتتای درختتتی ستتایهپستتند از جملتته راش فتتراهم
کردهاند (.)Omelko et al., 2016; Kooch et al., 2010
) Sefidi et al. (2011نیتز در تحقیقتات ختود نشتان
دادند که روشنههای ایجادشده در تتاجپوشتش نتیجتۀ
افتادن تکدرختان در رویشتگاهانتد کته متیتواننتد از
طریق بازسازی تاج پوشش بهسرعت بسته شوند یتا در
طول زمان به روشتنههتای بتزر تتری تبتدیل شتوند
) .(Hart et al., 2012فراوانتتی بیشتتتر نهتتالهتتا و
نونهالهای گونۀ راش در منطقۀ بهرهبردارینشده مؤید
این مطلب است .مطالعات گاهشناسی در جنگتلهتای
 Nothofagusپار ملتی  Conguillioدر شتیلی نیتز
توانایی نونهالهای راش را برای باقی ماندن در پوشش
زیراشکوب برای مدت زمان طوالنی در روشنه ها نشان
داده است ( .)Pollmann, 2003از سویی ،نونهتالهتا و
نهال های گونۀ ستایهپستند راش ،متیتواننتد در برابتر
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تنش ناشی از آشفتگیهای پوشش تاجی با شدت کم،
بتتتهستتترعت واکتتتنش نشتتتان دهنتتتد و شتتترایط را
برای حضتور و استتقرار در تتاجپوشتش فتراهم کننتد
( .)Aravena et al., 2002این ویژگیهای گونتۀ راش،
شرایط زیراشکوب را برای رشد و زندهمانی گونتههتای
نیمهنورپسند و نورپسند (همانند ممترز ،پلتت ،ملتج و
بارانک) نامساعد متیکنتد و در نهایتت ستبب نتاموفق
یودن این گونهها برای استقرار ،رشد و رسیدن آنها بته
سط تاجپوشش میشود.
تحقیقات در جنگلهتای شتمال ایتران نشتان داده
است که روشنه های با ابعاد کوچک ( 11متر مربع) در
مقایسه بتا ابعتاد بتزر تتر ( 211متتر مربتع) میتزان
بیشتری از زندهمانی تجدید حیات گونهها را داشتهانتد
) .(Tabari et al., 2005در جنگلهای دستتنختوردة
راش ،همواره تخریب در سطوح کوچک رخ میدهتد و
سپآ ترمیم میشود؛ اما بتا افتزایش ستط تخریتب،
گونههای درختی اصلی (راش) ممکتن استت قتادر بته
استقرار دوباره نباشند که در این صورت ،شرایط بترای
استتتقرار گونتتههتتای مهتتاجم فتتراهم خواهتتد شتتد
(.)Shabani et al., 2011, Gorji Bahri et al., 2009
در تحقیق حاضر ،در منطقۀ بهرهبرداریشتده ،تعتداد در
هکتار گونههای درختی و نهتال در مقایسته بتا منطقتۀ
بهره بردارینشده کمتر بتود و از ستویی تجدیتد حیتات
راش در مرحلۀ نونهالی در مقایسه با مرحلۀ نهالی تعداد
بیشتری را به خود اختصاص داد .در واقتع روشتنههتای
کوچکتر ،بیشترین مطلوبیت را برای استقرار گونۀ راش
داشتتهانتد ( .)Sagheb Talebi et al., 2005بته نظتر
میرسد در منطقۀ بهره برداریشده ،وجود روشنه هتای
بزر تر و باز بودن تاجپوشش میتواند عامتل افتزایش
زادآوری باشد ،اما اگر اندازة روشنه هتا از حتد خاصتی
بیشتر باشد ،بهعنوان عامل منفی ،از فراوانتی نهتالهتا
میکاهد ) .(Pourbabaei et al., 2014تاجپوشتش بتاز
در نتیجۀ مر درختان مادری میتواند با افتزایش نتور
ورودی به کف جنگل و ایجتاد تغییتر در شترایط نتوری
زیراشکوب و بهجا گذاشتن محیطی غنی از مواد غذایی،
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تأریر زیادی در گستترش پوشتش کتف جنگتل داشتته
باشتتد ،امتتا بتتروز آشتتفتگیهتتایی از جملتته چتترای دام،
سرشاخهختواری و لگتدمال کتردن زادآوریهتا و فشتار
ناشی از فعالیت انسانی ،منابع مورد استتفاده گیاهتان از
جمله نور ،آب و مواد غذایی را دچار نوسان خواهد کترد
و مانع رشد و رسیدن نونهالها به مرحلۀ نهتالی و رشتد
نهالهای جوان خواهتد شتد (.)Omelko et al., 2016
در دیگر مطالعات در جنگل های شمال ایران نیز نتایج
مشابهی بهدست آمده استParhizkar et al. (2011) ،
نیز در تحقیقات خود مساحت  111تا  111متر مربتع
را بتترای استتتقرار تجدیتتد حیتتات گونتتۀ راش مناستتب
دانستند و اظهار داشتند که روشنه های کوچک ،سبب
شکلگیری نهال های چنگالی و در نهایت درختان بالغ
با شکل نامناسب خواهند شد.
ساختار سنی و قطری رویشگاه

نتایج بررسی توزیع قطری و سنی درختان نشتان داد
که رژیمهای آشفتگی طبیعی و انسانی متیتواننتد ستبب
ایجاد تغییراتی در الگوهای توزیع قطری و سنی درختتان
در اکوسیستتتمهتتای جنگلتتی شتتوند .در هتتر دو منطقتته،
الگوی پراکنش قطتری و ستنی درختتان ناهمستال بتود.
بهطور عمومی پذیرفته شتده استت کته در جنگتلهتای
طبیعی با روند مداومی از استقرار درختتان و متر ومیتر
نتتاهمگن ،ستتاختار ستتنی درختتتان الگتتوی ناهمستتالی را
خواهتتد داشتتت ) .(Hart et al., 2012در منطقتتۀ
بهرهبترداریشتده ،طبقتات قطتری و ستنی کتم ،تتراکم
بیشتری از درختان را به خود اختصاص دادنتد .در واقتع،
این موضوع میتواند نتیجۀ رژیم های آشتفتگی انستانی و
در نهایت ،افتادن یا قطع درختان در طبقات قطتری حتد
واسط و زیاد باشد که با ایجاد روشنههای پوشتش تتاجی،
شرایط را برای استقرار تجدیتد حیتات و افتزایش تتراکم
درختان در طبقات سنی و قطری کم فراهم کترده استت
) .(Pourbabaei et al., 2014همچنین حضتور و غلبتۀ
طبقۀ سنی حد واسط نیز در این منطقه ،نتیجتۀ استتقرار
درختان جوان بعد از رژیمهای آشفتگی چشمگیتر استت
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).(Szewczyk et al., 2011
در منطقۀ بهره بردارینشده ،تراکم بیشتر درختتان
در طبقات قطری حتد واستط ممکتن استت ناشتی از
مر ومیر کمتر درختان در طبقات قطری حتد واستط
یا وقوع رژیم های آشفتگی طبیعی با شدت های کمتتر
در رویشتتگاه باشتتد ) .(Pourbabaei et al., 2014در
جنگل های کهتن رستت بررستی شتده ،آشتفتگیهتای
طبیعی و انسانی از قبیل باد ،رقابت ،آفات ،بارش بترف
یا بهره برداریهای صنعتی ،بهره برداریهای غیترمجتاز
توسط مردم محلتی و چترای بتی رویتۀ دام ،از طریتق
کاهش تعداد درختان تاجپوشش و ایجاد ناهمگنیهای
کوچک در ساختار جنگل ،بر الگوهای استقرار تجدیتد
حیتتات درختتتان در طتتول دهتتههتتای زمتتانی مختلتتف
اررگذار بتوده و بته استتقرار متداوم و نتامنظم تجدیتد
حیات درختان انجامیده استت ).(Janda et al., 2017
در واقع افزونبر شرایط محیطی رویشگاه ،آشفتگیهتا
نیتتز بتتهعنتتوان ستتازوکاری مهتتم ،شتتایان توجتتهانتتد و
میتوانند در حضتور و استتقرار درختتان متؤرر باشتند
(.(Pourbabaei et al., 2014
تغییرات ناگهانی در روند رویش شعاعی

همانطور که نتایج نشتان داد ،در هتر دو منطقته،
روند متداومی از استتقرار تجدیتد حیتات درختتان در
طتتول دهتتههتتای گذشتتته مشتتاهده شتتد و نقتتاط اوج
ربتشده از استقرار تجدید حیات درختان در دهههای
بررسیشده ،با فراوانی بیشتر از وقایع تخریتب در ایتن
دورههای زمانی هماهنگ بود .در واقع هر یک از نقتاط
اوج مشتتاهدهشتتده در رونتتد استتتقرار تجدیتتد حیتتات
درختان ،نتیجۀ وقوع رژیم هتای آشتفتگی طبیعتی یتا
انسانی در گذشته بوده که بته تغییتر رویتش شتعاعی
درختان منجر شده است .باید توجه داشت که افزایش
فراوانی استقرار درختان همراه بتا نقتاط اوج در وقتایع
آشفتگی ،اغلب بر پاسخ درختان به این آشتفتگیهتا و
تأریر مهم آنها بر پویایی اکوسیستم های جنگلی تأکید
دارد ).(Zhou et al., 2018
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تغییرات ناگهانی اصلی و حد واسط در روند بررستی
رویش شعاعی درختان در رویشتگاههتای بررستیشتده،
نشاندهندة وقتوع رژیتمهتای تخریتب در طتول تتاریخ
توسعۀ این رویشگاههاست .در هر دو منطقه ،از مجمتوع
تغییرات ناگهتانی ربتتشتده در رونتد رویتش شتعاعی
درختان ،بیشترین فراوانتی از تغییترات بته دستتۀ حتد
واسط تعلق داشت .تغییرات در الگتوی رویتش شتعاعی
درختان در هر یک از مناطق بررسیشده ،ممکتن استت
نتیجۀ واکنش های رقابتی بین درختان برای نتور ،متواد
مغتتتذی و آب باشتتتد (.)Costilow et al., 2017
) Fraver et al. (2013در تحقیق خود نشان دادند که
ترتیب مکانی درختان یتک رویشتگاه کهتن رستت بتر
رقابت درونی و رویش درختتان اررگتذار استت و ایتن
موضوع از طریق تغییرات ناگهتانی در رویتش شتعاعی
درختان مجاور بعد از مر یک درخت ،بهوضوح نشان
داده شده است.
در منطقۀ بهرهبردارینشتده ،نبتود کنتدة ناشتی از
بهتترهبتترداری ،مستتیرهای چوبکشتتی و تتتاجپوشتتش
متراکمتر ممکن است نشاندهندة ایتن واقعیتت باشتد
که در طی چند دهۀ اخیر ،بهره برداریهای صتنعتی و
دخالتتتهتتای انستتانی در ایتتن منطقتته رخ نتتداده و
تخریب ها محدود به تخریبهای طبیعتی در رویشتگاه
بوده است .در صورتی که در منطقۀ بهره بترداریشتده
شواهدی از تخریب های انسانی از جمله فعالیت متردم
محلی ،قطع و سرشاخهزنی درختان برای تأمین چتوب
سوخت ،کتتزنتی درختتان بترای تولیتد علوفته دام و
چرای دام و بهرهبرداریهای غیراصولی و بتیش از حتد
مجاز وجود داشتت .مقایستۀ تاریخچتۀ تخریتب در دو
منطقه در طول سالهتای  0391تتا  0311نشتان داد
که در منطقتۀ بهترهبتردارینشتده نستبت بته منطقتۀ
بهره برداریشده ،در مجموع درختان کمتری ،تغییرات
ناگهانی رشد را نشان دادند .در بیشتر اکوسیستمهتای
جنگلی تحت مدیریت انستان ،فعالیتتهتای متدیریتی
اعمالشده ،به تغییتر در الگوهتای تخریتب و افتزایش
فراوانتتی تغییتترات ناگهتتانی رشتتد در جنگتتلهتتای
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کهنرست منجر شده است ) .(Nagel et al., 2017در
واقع ،فضای گستردة بیشتر در تتاجپوشتش رویشتگاه،
ناشی از تخریبهای غیترطبیعتی در طتول زمتان ،بته
تغییرات چشمگیر در رویش شعاعی درختان و کتاهش
فراوانی و سط مقطع درختان در مقایسته بتا منطقتۀ
بتتدون بهتترهبتترداریهتتای انستتانی انجامیتتده استتت
).(Jaloviar et al., 2017
نتیجهگیری
نتایج بررسی در هر دو منطقۀ بهرهبتردارینشتده و
بهره برداریشده نشان داد کته تعتداد در هکتتار گونتۀ
راش و تجدید حیات این گونه در هر دو بخش نهتال و
نونهال از گونه هتای دیگتر بیشتتر بتود .همچنتین ،در
منطقۀ بهره بردارینشده تعداد بیشتتری از گونتۀ راش
در الیه های درختی و تجدید حیات نهتال دیتده شتد.
ساختار سنی در هر دو منطقه ناهمسال و نامنظم بود.
از سویی ،افزایش فراوانتی استتقرار درختتان در طتول
دوره های زمانی مشخ همراه با نقتاط اوج در وقتایع
آشفتگی ،بیتانگر تتأریر مهتم آشتفتگیهتا بتر پویتایی
اکوسیستمهتای جنگلتی استت ).(Zhuo et al., 2018
همانطتور کته نتتایج تحقیتق نشتان داد ،در منطقتۀ
بهره برداریشده تعتداد بیشتتری از تغییترات ناگهتانی
اصلی و حتد واستط دیتده شتد .تغییترات در فراوانتی
آشفتگیها ممکن است بهعنوان یک عامل مهم ،تتأریر
زیتتتادی در ستتتاختار رویشتتتگاههتتتا در دو بختتتش
بهره برداریشده و بهره بتردارینشتده داشتته باشتد .از
سویی ،وجود درختان مسن با نشانه هتایی از تغییترات
ناگهانی در روند رویش شعاعی ،نشان دهنتدة پایتداری
درختان در برابر آشفتگیهای شدید یا حد واسط بوده
است.
در منطقۀ بهره بردارینشده ،اگر فعالیت ها و عوامل
مخرب انستانی ستبب از بتین رفتتن الگوهتای تتوالی
طبیعی در اکوسیستتم هتای جنگلتی نشتوند ،نگرانتی
چندانی در زمینۀ آینده این رویشگاه های کهتن رستت
وجود نخواهد داشت؛ اما در مناطق بهترهبترداریشتده
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 بتهعنتوان،در گذشته میتواند برای جنگتلهتای راش
یکی از منابع شتایان توجته تنتوع زیستتی بته منظتور
مدیریت منطقی و اصولی و پرورش تتوده در آینتده در
.نظر گرفته شود
سپاسگزاری
نویسندگان از ادارة کل منابع طبیعی استان گیالن
بهدلیل فراهم آوردن امکان اجترای انتدازهگیتریهتای
 همچنتین از داوران محتترم.میدانی قدردانی میکنند
 موجبتات،که با دقت نظر و راهنماییهای ارزندة ختود
رفتتع اشتتکاالت نستتخۀ اولیتتۀ مقالتته را فتتراهم کردنتتد
.قدردانی میشود

 مدیران اکوسیستم هتای،تحت تخریب های غیرطبیعی
جنگلی باید این رویشگاههتا را بتا هتدف بازگشتت بته
،ترکیب و ساختار تاریخی خود فعاالنه متدیریت کننتد
 با گذشت،زیرا بدون اعمال تیمارهای مدیریتی درست
زمان این رویشگاههتا بتا سترعت بیشتتری از ستاختار
 بتهکتارگیری، از اینرو.طبیعی خود خارج خواهند شد
شتتیوههتتای جنگتتلشناستتی متناستتب (از جملتته
جنگلشناستی نزدیتک بته طبیعتت) بتا هتدف ایجتاد
روشنههایی با ابعاد کوچک یا متوسط در پوشش تاجی
درختان شتایان توجته استت تتا بتتوان در راه کتاهش
 ترکیتب، حفتظ تنتوع ستاختاری،تأریرات آشفتگیهتا
 نتتایج.تاجپوشش و تجدید حیات جنگل گام برداشتت
این تحقیق از طریق بررسی تأریر رژیم هتای آشتفتگی
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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.

