
 يجاد شده راشستانهاياهاي  حفرهزادآوري طبيعي درمي وكيفي ك ارزيابي

  (سري جمند) گلبند

  ٣، قوام الدين زاهدي اميري٢، خسرو ثاقب طالبي١١هوشنگ شهنوازي

  

  چكيده 
راش منطقـه  هـاي   طبيعي ايجاد شده در تودههاي  طبق بررسيهاي انجام شده در بعضي از حفره

ـ هـا   لوب مسـتقر شـده اسـت و در بعضـي از حفـره     نحو مطه گلبند، تجديد حيات ب جـاي  ه ب
نظير سـرخس و تمشـك اسـتقرار يافتـه اسـت.       يبه شرايط مختلف، گياهانبا توجه  ،زادآوري
مطالعه در مورد اينكه آيا وجود يا عدم وجود زادآوري و يا به جاي آن حضور گياهان  بنابراين

ـ   ، خاك و عوامل فيزاقليممزاحم تحت تأثير رويشگاه ( خـاطر  ه يوگرافي) و عوامل طبيعـي يـا ب
از نظـر ابعـاد در اثـر برداشـت درختـان در      هـا   دخالتهاي انسان و دام و يا نامناسب بودن حفره

، ضروري به نظر مي رسد. با توجـه بـه وضـعيت زادآوري و پراكنـده     بوده ييباالهاي  اشكوب
نمونه مورد مطالعـه در   عنوان قطعاته حفره زادآوري با مساحت مختلف ب 13بودن حفره ها، 
در اندازه گيريهاي كمي از قبيل سن، ارتفاع، قطريقه و قطربرابرسينة نهالهـا  بعد نظر گرفته شد. 

  هر حفره انجام پذيرفت.  نقاط مختلف

زادآوري نشان مـي دهـد كـه گونـه راش     هاي  درصد آميختگي و تركيب گونه اي در حفره    
مورد مطالعه تشكيل مي دهد. سن نهالهاي گونـه راش در  %) را در منطقه 75بيشترين فراواني (

سال مي باشد. ايـن   8تا  6سطوح زادآوري تفاوت قابل مالحظه اي نداشته و داراي يك دامنه 
با سـال گذشـته، سـال بـذردهي راش بـوده اسـت.       8تـا   6در مورد بيانگر اين مطلب است كه 

ـ افزايش سطح حفره ها، از تعداد نهالها در واحد سطح ك عكـس بـر ارتفـاع    ه استه مي شود و ب
نهالها افزوده مي شود. وضعيت شاخه دواني گونة راش نشان مي دهد كه بيشتر نهالها وضعيت 

به ميزان نهالهـاي دو يـا چنـد شـاخه     ها  طور عمومي با افزايش سطح حفرهه دو شاخه دارند. ب
  اضافه مي شود.

هاي هد در سطوح بزرگ زده شوند، بلكه گرونتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه برشها نباي     
كوچك تا متوسط سطح مطلوبي را جهت كميت زادآوري و بهبود وضعيت كيفي نهالها ايجـاد  

  مي كنند.

                                                 
  كارشناس ارشد جنگلداري -١

 ac.ir-saghebtalebi@rifrمراتع                             عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگلها و  -٢

    zahedi@nrf.ut.ac.ir                                                 ران       هعضو هيات علمي دانشگاه ت -٣

  ١٧/٣/٨٤تاريخ پذيرش:      ٨/٤/٨٢تاريخ دريافت: 
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  مقدمه 

استقرار تجديد حيات و برقراري پوشش جنگلي مطلوب و پايـدار، جهـت تضـمين    

ر مرحله از بهره استمرار توليد چوب و ساير خدمات حاصل از پايداري جنگل پس از ه

برداري و دخالت،  از اهداف عمده در تهيه و اجـراي طـرح جنگلـداري و آرزوي هـر     

طراح و نشانه گذار مي باشد.كليه مطالعات جهت طراحـي، بررسـيها و دقـت در نشـانه     

منظور دستيابي به اهداف فوق الذكر صورت ه گذاري و هرگونه دخالتهاي پرورشي نيز ب

  مي گيرند.

طبيعي است و به دليل تنـوع  هاي  كه جنگـل يكي از پيچيـده ترين پديـده يياز آنجا

خاك، ارتفاع از سطح دريـا، عـرض جغرافيـايي،     ،(از قبيل آب و هوا عوامل مؤثر در آن

مختلـف جنگلـي در شـرايط و سـنين     هـاي   ها و تـوده  شيب، جهت و سنگ مادر) گونه

گونـاگوني نشـان مـي    واكنشهاي ، متفاوت در مقابل دخالتها و ميزان برداشتهاي مختلف

، مي تواند در طراحي، برنامه ريـزي  واكنشهاآشنايي و آگاهي قبلي از اين  بنابرايندهند، 

كمك نمايـد تـا در   متخصصان جنگلشناسي و نشانه گذاري به طراحان، نشانه گذاران و 

  راستاي اهداف مذكور برنامه ريزي و اقدام نمايند.

زادآوري در اروپا سابقه خوبي در جنگلهاي هاي  رحفرهمطالعة تحوالت ايجاد شده د

مطالعـات جـالبي را در    Korpel ( 1995 )و Leibundgut ( 1993 )بكر نشان مـي دهـد،  

جنگلهاي بكر راش در اروپاي شرقي انجام داده اند. جنگلهاي تحت مديريت هاي  حفره

ي و كيفي نهالهاي نيز در مطالعات متعددي مورد بررسي قرار گرفته اند. خصوصيات كم

عوامـل   ميـان راش تحت تأثير سيستم پيچيده اي از عوامل محيطي و ژنتيكي هستند. در 

ايجاد شده در هاي  محيطي، نور يكي از مهمترين عوامل است كه با توجه به اندازة حفره

  پوشش تاجي جنگل بر روي كميت و كيفيت نهالها اثر مي گذارد.
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 Sagheb Talebi ( 1995و LeTacon ( 1983 , 1985 )  ،Roloff ( 1986 )مطالعات 

باشـد.   ويژه پناه درختان بر روي خصوصيات كيفي نهالهاي راش ميه بيانگر اثر محيط ب(

  خوبي ارائه شده است.  ه در اين مطالعات ارتباط نور با دوشاخگي نهالهاي راش ب

Mosandl (1984) وSagheb Talebi (1996)  ــاي راش را در ــعيت نهالهـ وضـ

آر) مطالعه كـرده و نتيجـه    40تا 10هكتار ( 4/0تا  1/0با بزرگي مختلف بين هايي  فرهح

ولـي در   ،بزرگ باعث افـزايش رشـد طـولي   هاي  گرفتند كه نور شديد موجود در حفره

١تابسـتانه هـاي   ويژه نوشـاخه ه (بها  عين حال باعث از بين رفتن بيشتر نوشاخه
در اثـر   )

سرماي ديـررس نيـز اثـرات نـامطلوبي را بـر روي      همچنين  سرماي زودرس مي شوند.

بـاز مـي   هاي  نهالهاي راش ايجاد مي نمايد و باعث صدمه ديدن جوانه انتهايي در حفره

  ).1371شود(گرجي بحري و ثاقب طالبي، 

و خصوصـيات نهالهـا در   هـا   اندازه و شكل حفـره  دربارةدر ايران مطالعات ديگري 

هـاي   شـكل و انـدازه حفـره   در مـورد  ) 1378جتي(انجام شده است. از جمله حها  حفره

داراي هـا   موجود در راشستانها مطالعاتي را انجام داده و نتيجه گيـري نمـوده كـه حفـره    

اشكال هندسي  و غير هندسي متفاوت بـوده و داراي ابعـاد مختلفـي هسـتند. مسـاحت      

  متر مربع متغير بوده است. 3727و  129مطالعه شده توسط وي بين هاي  حفره

) تغييـرات كمـي و كيفـي نهالهـاي راش را در اثـر      1381ثاقب طـالبي و همكـاران(  

تغييرات اندازه حفره و مقدار نور وارده به كف حفره در منطقه رامسر بررسي نموده اند. 

) در سري شوراب گلبند مطالعات تقريبـاٌ مشـابهي را انجـام    1382موسوي و همكاران (

كوچـك داراي  هـاي   هالهاي راش ايجاد شده در حفرهداده و نتيجه گيري نموده اند كه ن

  خصوصيات كمي و كيفي مطلوب تري مي باشند.

                                                 
1- Lammas shoot  
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تحقيق حاضر با هدف بررسي ابعاد حفره هـا، خصوصـيات كمـي و كيفـي نهالهـاي      

درختي در زادآوريهاي موجود و اسـتفاده از  هاي  راش در حفره ها، مطالعه تركيب گونه

ا و كمـك بـه اسـتقرار بهتـر تجديـد حيـات راش در       نتايج آن در هدايت نشانه گـذاريه 

  زادآوري انجام شده است.هاي  حفره

  

  مواد و روشها

در جنـوب شهرسـتان    ،منطقه مورد بررسي در سري جمند راشستانهاي منطقه گلبنـد 

هكتـار و داراي حـداقل    1011. سطح سـري  واقع شده استچالوس در استان مازندران 

متر است. قطعات مـورد بررسـي    2360تا حداكثر ارتفاع متر  1250ارتفاع از سطح دريا 

متـر بـاالتر از سـطح دريـا واقـع       2000تا  1200در اين مقاله در حدفاصل ارتفاعي بين 

متر مربع مساحت داشتند كه بـه چهـار    1230و  80انتخاب شده بين هاي  اند. حفره شده

  يم شدند.آر تقس 10آر و بزرگتر از  5تا  2آر، بين  2طبقه كوچكتر از 

  

  مطالعات جنگلشناسي  

ي بـه  يروش نمونه برداري و مراحل انجام برداشتهاي صـحرا  ،مطالعات جنگلشناسي

  شرح زير صورت پذيرفت :

  ،با ابعاد مختلفزادآوري هاي  انتخاب حفره -

  اندازه گيري قطر بزرگ و قطر كوچك حفره و تعيين جهت جغرافيايي آنها، -

نظير جهت دامنـه اي كـه   هايي  دازه گيري مشخصهمشخص كردن مركز حفره و ان -

   از سطح دريا و شيب حفره، حفره روي آن قرار دارد، ارتفاع

ـ   1×1پياده كردن ريز قطعات نمونه (ميكروپالت) مربعي شـكل بـه ابعـاد     - ه متـر ب

صورت يكي در ميان در راستاي قطر بزرگ كه از يك طرف حاشيه حفره شروع و پـس  

  )،  1فره به سمت حاشيه ديگر حفره ختم مي شود (شكل شماره از گذشتن از مركز ح
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  شمارش تعداد زادآوري به تفكيك گونه در هر كدام از ميكروپالتها،   -

 3/1با ارتفـاع بيشـتر از   هاي  پايهو برابر سينه  نهالها اندازه گيري قطر در محل يقه -

  ،متر

از طريـق شـمارش    كـدام  اندازه گيري ارتفاع تك تك نهالها و نيز تعيين سن هـر  -

و   Roloff(1986)سـاليانه هرپايــه بـر اســاس مطالعــات   هــاي  حدفاصـل بــين نوشـاخه  

Sagheb-Talebi(1995) ،  

بررسي كيفيت نهالها شامل وضعيت شاقولي يـا غيـر شـاقولي، محـور اصـلي(يك       -

(وضعيت سالم: بدون عيـب و وضـعيت    شاخه، دوشاخه يا چند شاخه) و سالمت نهالها

   زخمي، صدمه ديده، آفت زده يا چرا شده). ناسالم:

  

                        

  

  

  

  مركز حفره                                                  

  

ه نمايش قطربزرگ حفره ونحوه برداشت قطعات نمونه يك مترمربعي ب  - 1شماره  شكل

 صورت يك درميان

 

  نتايج 

  ي زادآورهاي  كلي حفرههاي  مشخصه

ي، شـيب، ارتفـاع از سـطح دريـا، شـكل و      يكلي شامل جهت جغرافيـا هاي  مشخصه

حفرة زادآوري مورد مطالعه، بيشـترين   13 ميانباشد. از  زادآوري ميهاي  مساحت حفره
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حفـرة زادآوري در   5حفره) در جهت شرقي مشاهده گرديـد. از نظـر شـيب،     8تعداد (

  % قرار داشت. 21ـ  30كالسه شيب 

متـر   1401-1600حفـره) در ارتفـاع    6زادآوري (شامل هاي  عداد از حفرهبيشترين ت

از شكل هندسي كـامالً مـنظم   ها  ارتفاع از سطح دريا مشاهده شد. طبق اين تحقيق حفره

زادآوري اكثريــت نزديـك   هاي  خاصي برخوردار نبودند، ولي با اين حال شكل حفره و

-10زادآوري در كالسة هاي  كثر حفرهطور متوسط ا هبه بيضي است. از نظر مسـاحت، ب

  آر قرار داشتند.       5

  

  زادآوري  هاي  موجود در حفرههاي  تركيب گونه

زادآوري نشان مي دهـد كـه راش   هاي  درصد آميختگي و تركيب گونـه اي در حفره

ترتيـب عبارتسـت از:    بـه ها  ) را داشته است. فراواني ساير گونه%75بيشترين فراوانـي (

 % و5/0%، بارانـك  5/0%، ملـچ  8/0%، آلوكـك  5/1%، ممـرز  5/2%، شيردار 19افرا پلت 

  %.  2/0بلوط 

  

  با مساحت مختلف  هاي  وضعيت كمي نهالهاي موجود در حفره

زادآوري ، فراواني (تعداد) در واحـد سـطح (متـر مربـع)     هاي  با افزايش سطح حفره

ند كاهشي داشته كه كمترين آن در حفره با مسـاحت بزرگتـر   روها  تقريباً براي كل گونه

براي گونه راش بيشترين فراواني (تعداد) مربوط بـه حفـره بـا     آر مشاهده گرديد. 10از 

  ).  2شماره شكلآر بوده است . در سطوح بزرگتر فراواني كمتر مي گردد ( 2-5سطح 



  2شمارة  13فصلنامة پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

147

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 <2 2-5 5-10 >10

مساحت حفره به آر

ع
رب

 م
تر

 م
در

د 
دا

تع

راش

كل

  
 با مساحت مختلفهاي  نمايش تعداد نهالهاي موجود در حفره -2شكل شماره 

  

) سن نهالهـاي گونـه راش در كليـه    3شماره شكلبا توجه به نمودار وضعيت سني (

سـال مـي    8تـا   6سطوح زادآوري تفاوت قابل مالحظه اي نداشته و داراي يـك دامنـه   

  باشد.
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 با مساحت مختلفهاي  نمايش وضعيت سني نهالها در حفره -3شكل شماره 
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، دهـد  زادآوري روند افزايشـي را نشـان مـي   هاي  حفره ارتفاع نهالها با افزايش سطح

آر با دريافت نـور بيشـتر ديـده مـي      10طوري كه بلندترين نهالها در حفره بزرگتر از  هب

  ).4شماره شكل( شود
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 با مساحت مختلفهاي  نمايش وضعيت ارتفاع نهالها در حفره -4شكل شماره 

  

آر تقريباً مشابه بوده و در سطوح  5كوچكتر از هاي  وضعيت قطر يقه نهالها در حفره

  ).  5شماره شكلبزرگتر مقدار اين مشخصه بيشتر مي شود (
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 با مساحت مختلفهاي  نمايش وضعيت قطر يقه نهالها در حفره -5شكل شماره
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  با مساحت مختلفهاي  جود در حفرهوضعيت كيفي نهالهاي مو

% چنـد  25حـدود   مورد بررسـي تـك شـاخه،    راش % نهالهاي30در مجموع حدود 

طور كلي با افـزايش سـطح حفـره از     ه). ب6 شماره شكلشاخه و بقيه دو شاخه هستند (

كاسته شده و درصد نهالهاي دو شاخه و يـا چنـد شـاخه    راش  تعداد نهالهاي تك شاخه

  افزايش مي يابد. 
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  مساحتي مختلفهاي  نمايش وضعيت شاخه دواني نهال راش در گروه -6شكل شماره

  

حـدود  وضـعيت شـاقولي (   هـاي داراي  پايه ظ وضعيت ايستايي نهالهاي راشبه لحا

هـاي شـاقولي    بيشترين پايه ).7شماره  شكل% ) بيش از وضعيت غير شاقولي است (60

به لحاظ سـالمت بـيش   آر ديده مي شوند.  10تا  5آر و  5تا  2هاي با مساحت  در حفره

رصد نهالهاي ناسـالم بسـيار پـايين    % نهالهاي راش از سالمت كامل برخوردارند ود90از

  است.  
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 با مساحت مختلفهاي  نمايش وضعيت ايستايي نهال راش در حفره -7شكل شماره

  

  بحث 

سن نهالهاي راش در سطوح زادآوري تفاوت قابل مالحظه اي نداشته و داراي يـك  

ر ايـن  بذردهي گونه راش د چرخهسال مي باشد. اين مورد بيانگرآنست كه  8تا  6دامنه 

  باشد.   سال مي 8تا  6منطقه بين 

دهـد كـه گونـة     زادآوري نشان مـي هاي  درصد آميختگي و تركيب گونه اي درحفره

به ترتيب عبارتسـت  ها  ) را داشته است. فراواني ساير گونه %75راش بيشترين فراواني (

% 5/0 %، بارانـك 5/0% ، ملـچ  8/0%، آلوكك 5/1%، ممرز 5/2% ، شيردار 19از: افرا پلت 

  %.2/0و بلوط 

عـالوه بـر    پديدهها، از تعداد در واحد سطح كم مي شود. اين  با افزايش سطح حفره

شود. همچنين افـزايش   هاي كمي نهالها مي مشخصه باعث تغييراتي در يعوامل اكولوژيك

كـه   طوري هبزرگتر ارتباط مشخصي با نور وحرارت نشان داده است، بهاي  قطر درحفره
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ثابـت شـده    موضـوع نهالهاي راش ايـن   دربارة و در ايران م شده در اروپامطالعات انجا

 Mosandl , 1984 ; Brunner,1993 ; Sagheb) ; 1381(ثاقب طالبي و همكاران،  است

– Talebi ,  1996 .  

افـزايش مـي يابـد،    ها  اين مطالعه نشان داد كه ارتفاع نهالها نيز با افزايش سطح حفره

آر مشـاهده شـدند. امـا بلنـدي      10بزرگتـر از  هاي  نهالها در حفرهكه بلندترين  طوري هب

ايـن   ،از نظم مشخصي برخوردار نيستها  نهالهاي مورد بررسي در مركز حفره يا حاشيه

   ) همخواني دارد.1381نتايج با مطالعات قورچي بيگي (

وضعيت شاخه دواني گونه راش نشان مي دهد كه بيشتر نهالهـا وضـعيت دو شـاخه    

به ميزان نهالهاي دو يـا چنـد شـاخه    ها  ه اند. به طور عمومي با افزايش سطح حفرهداشت

-Saghebطور مفصـل توسـط    هچند شاخگي در نهالهاي راش ب موضوعاضافه مي شود. 

Talebi (1996) مشخص گرديده كه عواملي از قبيل شـدت نـور نسـبي،     مطالعه شده و

ميانگره، صـدمات دام يـا حيـات وحـش،     وجود نوشاخة ثانويه تابستاني، طول باالترين 

نيز  در گذشتهرويشگاه وجهت دامنه بر دو يا چند شاخگي نهالها تأثيرگذارند. اين نتايج 

 در آلمـان و  Roloff (1986)در فرانسـه،  Brown (1952) ،Le Tacon (1985) توسـط 

Peter-Contesse (1958)   .در سوئيس بررسي و تأئيد شده است  

بـه شـرايط    با توجهدهد كه گروههاي كوچك تا متوسط ( شان مينتايج اين مطالعه ن

مختلف رويشگاه)، سطح مطلوبي را براي كميت زادآوري و بهبـود خصوصـيات كيفـي    

به شرايط رويشگاهي مختلف اندازه ايـن سـطوح    با توجهنهالها ايجاد مي كنند. هر چند 

گـذاري برشـها    هنگام نشـانه توان توصيه نمود كه در  مي بنابراينتواند متفاوت باشد.  مي

تـا   2ترجيحاٌ در سطوح بزرگ زده نشوند و در محدوده گروههاي كوچك تـا متوسـط (  

 آر) واقع شوند. 10
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 سپاسگزاري

دكتـر عيسـي متـاجي، مهنـدس     آقايـان  از زحمات بي دريغ و صـميمانه   وسيله بدين

محمـد   اسداله متاجي، مهندس جواد اسحاق نيموري، مهندس بهمن پاشـائي و مهنـدس  

اند تشكر و  ياري نموده نويسندگان راخزاعي كه به نحوي در به ثمر رساندن اين تحقيق 

  .گردد قدرداني مي

  

  منابع مورد استفاده 

سازمان تحقيقات كشاورزي انتشارات  .ايرانهاي  درختان ودرختچه .1344، ح.) ثابتي، 1

  صفحه. 890 .و منابع طبيعي

شـهنوازي، ه.، موسـوي ميركاليـي،     قورچي بيگي، ك.، ) ثاقب طالبي، خ.، اسالمي، ع.،2

. ساختار راشسـتانهاي خـزري و كـاربرد شـيوه تـك گزينـي در آنهـا.        1380س.ر.، 

  .138 -107مجموعه مقاالت دومين سمينار بين المللي جنگل و صنعت. جلد اول: 

. بررسي نحوه پراكنش و ساختار سني تجديـد حيـات طبيعـي    1378) حجتي، س. م.، 3

نوشـهر. پايـان نامـه    -ه راش در راشستانهاي بخش گـرازبن جنگـل خيرودكنـار   گون

  صفحه. 67كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران. 

. بررسي خصوصيات كمي و كيفي نهالهاي راش بـا سـطح   1381) قورچي بيگي، ك.، 4

و دكتـري دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم      حفره در جنگلهـاي رامسـر. رسـاله    

  صفحه. 213تحقيقات. 

ــري، 5 ــي بح ــالبي، ي.) گرج ــب ط ــررس(  .1371، خ.، ثاق ــرماي دي ــر س ــر 1366اث ) ب

  .21-18:  15مجله پژوهش و سازندگي شماره  .راشستانهاي منطقه گلبند (نوشهر)



  2شمارة  13فصلنامة پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

153

. 1382) موسوي ميركاليي، س. ر.، ثاقب طـالبي، خ.، طبـري، م.، پورمجيـديان، م. ر.،    6

تاج پوشش براي بهبود زادآوري راش. مجله منـابع طبيعـي   تعيين اندازه سطح حفره 

  ,46-39): 2و 1( 56ايران، نشريه دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 

7)Brown , J.M.B. , 1952 . Growth of beech in Britain. Forestry Commission. 

Report on forest 

 research for the year 1952: 58-63 . 

8)Brunner, A., 1993. Die Entwicklung von Bergmischwaldkulturen in den 

Chiemgauer Alpen. Forstl. Forshungsberichte. Munchen, No.128. 262p. 

9)Korpel ,S.,1995. Die Urwalder der Westkarpaten. Gustav Fischer Verlag. 

Stuttgart. 310p. 

10)Leibundgut, H., 1993. Europaeische Urwaelder. Haupt Verlage. 2 nd 

Edition. Bern. 260p. 

11)Le Tacon, F., 1985. Die Pflanzungen auf der Freiflaeche. Der Forst-und 

Holz Wirt. 40 (12): 339-342. 

12)Mosandl, R., 1984. Loecherhiebe in Bergmischwald. Forstl. 

Forschungsberichte. Munchen, 61: 298p. 

13)Peter-Contesse, J., 1958, Qulques remarques surla Pousse de la Saint-jean 

chez pe Fayard. SZF. 109, 10: 587-592. 

14)Roloff, A., 1986. Morphologische Untersuchungen zum Wachstum und 

Verzweigungs -system der Rotbuche. Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges. 76: 5-

47. 

15) Sagheb- Talebi, Kh., 1995. Study of some characteristics of young 

beeches in the regeneration gaps of irregular shelter-wood system 105-

116. In : Madsen, S. F., (ed.) Genetics and silviculture of  beech. 

Denmark. Forskingsserien Nr. 11: 272 p. 

16) Sagheb – Talebi , Kh., 1996. Quantitative und qualitative Merkmale von 

Buchen – jungwuechsen ( Fagus sylvatica L .) unter dem Einfluss des 

Lichtes and anderer Standorts -faktoren. SZF. 78: 219 p. 

 


