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  چكيده

  اصله 27 تعداد  زيارت  جنگل  منطقه در  راش  گونه  بذردهي  چرخة  تعيين و  بررسي منظور  به

 درختان  كيفي و  كمي  هاي مشخصه و گرديد  انتخاب  چيره  درختان و باال  آشكوب از  درخت

  به  ديسكي ) برش (كنده  محل از و  قطع  درختان  سپس. گرديد  برداشت  قطع از  قبل مذكور 

. گرفت قرار  تحليل و  تجزيه مورد ، ساليانه دواير  گيري اندازه با و  تهيه سانتيمتر 10  ضخامت

ان عاملي جهت تعيين دوره بذردهي درختان كاهش عرض دواير ساليانه مي تواند به عنو 
  باشند: مي  شرحه ب  خالصه طوره ب  آمده  بدست  نتايج محسوب شود.

 در منطقه مورد مطالعه  راش  بذردهي  سن  حداقل. است  جزيي و  كلي  بذردهي  نوع دو  داراي  راش

  د.شو مي  شروع  دهي جزييبذر با  است كهسال)  85 تا 35 بين  سالگي (دامنه 49  ميانگين طوره ب

  .شود مي  شروع بعد  به  سالگي 57از   ينگطور ميانه ب  كلي  بذردهي

در   درخت تك هر رفتار، به طوري كه است  متفاوت بسيار  بذردهي  درباره  درختان رفتار
  پراكنش با  بذردهي كلي خصوص  در  ولي افتد مي  اتفاق  خاصي  نظم با  جزيي  بذردهي  خصوص

و بذردهي  افتد مي  اتفاق  سال 6  الي 2  دوره با  جزيي  بذردهي. شود مي  حادث  منظم نا و  ستردهگ
  شود. ساله حادث مي 27تا  3كلي با پراكنش گسترده و نامنظم 

  .پذيرد مي  انجام ،بيشتر  دفعات تعداد  دليله ب ،جزيي  بذردهي با  لگجن  طبيعي  زادآوري

  قابل زير  طبقه 3 درخت،  بذردهي  دوره و  رويش  كاهش  ميزان ارتباط  خصوص در

  : است  تشخيص

  .شود مي  محسوب  كلي  بذردهيميليمتر،  1بيشتراز   قطري  رويش  كاهش -1

  .شود مي  محسوب  جزيي  بذردهيميليمتر،  31/0و  1  بين  قطري  رويش  كاهش -2

  .شود نمي  محسوب  ردهيبذ  سالميليمتر،  31/0 كمتراز  قطري  رويش  كاهش -3

  ، گرگان.راش، دوره بذردهي، حداقل سن بذردهي، كاهش رويش ل،گجن هاي كليدي:  واژه

                                                           
  .حقيقات منابع طبيعي و امور دام استان گلستانعضو هيأت علمي مركز ت -1

  ahoo.comZaidmirkazemi@Yپست الكترنيكي: 

 alirezamirbadin@rifr-ac.irپست الكترونيكي:  .عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع -2
مصوب مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع استخراج  68-0310117100-04اين مقاله از طرح تحقيقاتي شمارة  *

  شده است.

  13/2/84تاريخ پذيرش:              9/4/83تاريخ دريافت: 
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   مقدمه

  اين در و  داشته  مهمي ثيرأت اقتصاد كشور در  توليد چوب  قطب  عنوان  هب  شمال  جنگلهاي

  هب  همچنين و دشون مي  محسوب  جنگلي  تيپهاي  با ارزشترين جزو  راش  جنگلهاي راستا

از ديرباز مورد  جنگلها  اين راش،  چوب از  سنتي و  صنعتي  مختلف  وجود مصارف  علت

  راش  گونه كه  گفت  توان مي  خصوص  در اين .اند شديد قرار گرفته  از برداري بهره

 (F. orientalis) برداري بهره  كه  است  درختي  شمال  جنگلهاي  صنعتي  درختان  نميا در  

 خصوصي و پيمانكاران و بخش  بخش و  نشينان  جنگل و  روستاييان  مورد توجه  آناز 

  .است  يافته  افزايش  آن  مصارف اخير  سنوات در و  بوده  دولتي 

 66/23 راش  كه دهد مي  نشان) 1380ارائه شده توسط رسانه و همكاران ( آمار

اكثر طرحهاي  و گيرد مي بر در را  شمال  جنگلهاي حجم سرپاي  96/29تعداد و  درصد

 در  اينكه  به  با توجه گردد. وري از اين گونه تهيه و تدوين مي منظور بهره  جنگلداري به

  انجاماست،   اساسي و  مهم بسيار  جنگل در  طبيعي  زادآوري  انجام  پناهي  تدريجي  شيوه

  اين غير در، باشد  بذردهي  سال با  هماهنگ  بايستي مي  روش  اين در  بذرافشاني  برش

  هاي هزينه با  همراه مصنوعي  زادآوري و  شده  مواجه  موفقيت  عدم با  برش  اجراي  صورت

  عوامل از  راش  گونه  بذردهي  چرخة  شناخت بنابراين .بود خواهد  مشكل بسيار و  گزاف

  .شود مي  محسوب  پناهي  شيوه  اجراي  حسن در  مهم

  ،تنهتجزيه و تحليل   براساس راش  گونه  بذردهي  چرخة  تعيين و  ررسيبا ب ارتباط در

  طرح از  توان مي  ايران در  تحقيق  سابقه  زمينه در است.  نگرفته  تحقيقي در منطقه صورت

  سسهؤم بوسيله  شمال  جنگلي  مناطق ساير در  راش  گونه  براي  خصوص  اين در  كه  ملي

. در اين خصوص ميربادين و برد  گيرد نام مي  صورت   تعجنگلها و مرا  تحقيقات

 و  است  جزيي و  فراوان  بذردهي  دو نوع  داراي  راش اند كه ) اشاره نموده1378همكاران (

و  شود مي  شروع  جزيي  بذردهي با  هميشه  كه  است  سالگي 30  بذردهي  سن  حداقل

  رخ يكبار  سال 5  الي 1 هر  جزيي  بذردهي ، بعد است  به  سالگي 60 فراوان از  بذردهي
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  روشن  تحقيق  اين. گردد مي  حادث يكبارسال  18تا  3 هر  فراوان  بذردهي و دهد مي

 در  جزيي  بذردهي  دوره  به  كه بهتراست  طبيعي  زادآوري  گرفتن  براي  كه  است  نموده

  شيوه  برشهاي در  برداشت  ورهد  طول  بايست بنابراين مي اتكاء شود و  جنگلداري  طرح

  .يابد  افزايش  سال 15  الي 10  به  سال 5 از  پناهي

 از  است  گرفته  انجام  زيادي دراين خصوص بسيار  مطالعات  اروپايي  كشورهاي در

 رشد  روي  بذردهي  سال اثر  زمينه در  ) در آلمان تحقيقاتيRohmeder )1972  جمله

  سالهاي در  كه  است  داده  نشان  وي  بررسيهاي. است  داده  اروپا انجام  راش  قطري

  قطري رشد  كه  ستا حديه بذر ب توليد  جهت در  انرژي  مصرف  ،فراوان  زادآوري

  آب  عوامل از  ناشي آنرا  توان نمي  كه  ستا اي اندازه  به  شدت  اين و دارد را  ممكن  حداقل

 دواير  ضخامت  فراوان  بذردهي سالهاي  در  كه  ساخت  روشن  وي . دانست  هوايي و

در  آلمان در) Pellinen  )1986 .يابد مي  كاهش درصد 40تا  20  ميزان  به  ساليانه

 كشور در) Holmsgaard   )1955است و  يافته  نيزدست مشابهيمطالعات خود به نتايج 

 در  فراوان  بذردهي با  سالهاي در  كه كند مي كيدأت و نموده  تحقيقاتي راستا  اين در  دانمارك

 .يابد مي  كاهش  شدت  به  قطري رشد  برگان  سوزني  حتي ها گونه  اغلب

  

  روشها و مواد

  جغرافيايي  موقعيت -1

  تا 54، 25ْجغرافيايي َ  طول در  گرگان  شهرستان  جنوب  كيلومتري 10در   زيارت  جنگل

تا  650 ارتفاع  بين و  شمالي 36، 47َْ تا 36، 43ْشرقي و در عرض جغرافيايي َ 54، 29َْ  

  .باشد مي هكتار 3662  آن  كل  مساحت و  گرفته قرار دريا  سطح از مترباالتر  2350
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   منطقه  هواشناسي  وضعيت -2

ت. اس  شده  استفاده  گرگان  سينوپتيك  هواشناسي  ايستگاهساله  28 آمار از  بررسي  اين در

  ماه  سردترين  حداقل  دماي  معدل ،سانتيگراد  درجه 5/17  ساليانه  تحرار  متوسط درجه

  ميزان و سانتيگراد  درجه 9/32  ماه  گرمترين حداكثر  دماي  معدل ،سانتيگراد  درجه 4/3 

 حرارت،  درجه و  بارندگي  گراديان از استفاده  با. است ميليمتر 3/572  ساليانه  بارندگي

  ساليانه  حرارت  درجه متوسط و ميليمتر 5/1075  طرح  اجراي  محل  نهساال  بارندگي  ميزان

 سرد  مرطوب  آمبرژه  روش  براساس  آن  اقليم وبرآورد شده  سانتيگراد  درجه 3/13

نشان داده شده  1در شكل شمارة  1378تا  1351ميزان بارندگي بين سالهاي  .باشد مي

  است.

  ساله) 28( يانه گرگانميزان بارندگي سال -1 ةشكل شمار
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  يختخاكشنا و  يختشنا زمين  مشخصات -3

 پركامبرين  هاي نهشته  وسيلهه ب به طور عمده  سري  سطح و  بوده  آهكي  نوع از مادر  سنگ

  پوشيده كواترنر  هايرسوب الر) و  (آهك مزوزوييك و  گرگان)  هاي (معروف به شيست 

  ).1370نام،  (بي است  شده

  راندزين  گاهي  آهكي  اي قهوه -1 از:  ندعبارت  خاك  عمده  هايتيپ  يختخاكشنا نظر از

  كلسيك  افق با  شده  شسته  اي قهوه -3 آرژيليك  افق با  شده شسته   اي قهوه -2

 لومي رسي ، سنگين  كمي  خاك  بافت و  عميق تا  نسبتاً عميق  خوب اغلب  خاك  عمق

  مناسب  بيولوژيكي  فعاليت با  خوب  مناطق بيشتر در  الشبرگ  ميزان و  بودهرسي  سنگين تا

  ).1370نام،  (بي است 1/5 – 9/7 معادل pH با و

 

  مطالعه مورد  منطقه  رستنيهاي و  گياهي  جامعه -4

  Fageto - carpinetum  ممرزستان -  راش  جامعه ، مطالعه مورد  منطقه  گياهي  جامعه

 و  غالب  گونه و  يافته استقرار خود  مطلوب  رويشگاه  براساس  اشر  جامعه  دراين  كه  است

مهم جنگل زيارت   درختان دهد مي  تشكيل را  فرعي و  مغلوب  گونه ممرز و  اصلي

  عبارتند از:

(Fagus orientalis  Lipsky) راش 
(Carpinus betulus L.) ممرز 
(Alnus subcordata  C.A.M.) يالقيتوسكاي ي  

(Acer velutinum Boiss.) (پلت) افرا 
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  روشها

   تنه تحليل و  تجزيه  روش از  استفاده

 را  قطري رشد  كمترين  است  فراوان بذردهي  داراي   كه  سالهايي در  درخت  يلحاظ نظر از

 و  خشكي  البته ،گردد مي بذر توليد  صرف سالها  اين در  گياه  محركه قواي  زيرا بيشتر ،دارد

  كاهش  رويش  بذردهي  اندازه  اما به، دارند  نقش  قطري  رويش  كاهش در نيز  آفات

 از  شده  تهيه  ديسكهاي  روي  بررسي  توان بنابراين مي) Rohmeder ،1972 . (يابد نمي

 ،گردند مي  انتخاب  چيره  اجتماعي  وضعيت از و باال  آشكوب از  نمونه (درختان  درختان

ساليانه  دواير  گيري اندازه و باشند) مي  فقؤم  محيطي  عوامل با  هدر مقابل  درختان  زيرا اين

 با كمترين رشد  سالهاي  بين  فواصل  تعيين ) و آن  سن  طول در  درخت  قطري  (رويش

رو  اين از .برد  پي  آن  بذردهي  چرخة  به  توان مي رشد)  كاهش دو  بين  زماني  فاصله  (تعيين

  :آمد در اجرا  مرحلهه زير ب  شرحه ب و  تهيه حاضر  طرح  روش فوقبه   با توجه

  يگردش  جنگل با  منطقه توپوگرافي،  نقشه از  استفاده با  نخست  طرح  اجراي براي

 در  تحقيق  روش و  صحرايي  بازديدهاي  به  توجه با و  گرفت قرار  دقيق  بررسي مورد

  اجراي  راستاي در . است  آمده در اجرا به   زيارت  جنگلداري  طرح 8  سري  زادآوري  دانگ

  هاي مشخصه  قطع از  قبل. گرديد انتخاب  چيره ازدرختان  درخت  اصله 27تعداد   طرح

 يك ازهر قطع  از انجام  گرديدند و پس  برداشت  مربوطه  دستورالعمل  مطابق  كيفي و  كمي

 10  ضخامت  به  ديسك عدد  يك  مربوطه كد و  مشخصات  به  با توجه  شده  قطع  درختان از 

  . گرفت قرار  بررسي و  مورد مطالعه و تهيه  سانتيمتر

در  گيري رويش قطري درخت در طول سن آن بر روي هر ديسك تهيه شده اندازه

براي هر درخت منحني مربوطه  بعدبراي سالهاي متمادي انجام گرفت و چهار جهت 

حور افقي طول عمر درخت و محور عمودي ميزان ترسيم گرديد. بدين نحو كه م

گيري گرديد و سپس  رويش قطري براي هر يك از سالهاي عمر درخت بوده كه اندازه

  و بررسي گرديد. منحني نمايش براي تك تك درختان ترسيم
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  هاي كمي و كيفي درختان مورد مطالعه مشخصه -

  هاي كمي: مشخصه

  قطر تاج، ارتفاع تاج ،نه ارتفاعقطر در ميا ،ارتفاع ،قطر برابر سينه

  :تعيين مشخصات كمي هر درخت از دستورالعمل زير استفاده گرديدبراي 

  سن: شمارش دواير ساليانه بر روي هر ديسك

  كنترل ارتفاع بعد از قطع بعدارتفاع: استفاده از دستگاه رالسكوپ و 

  قطر برابر سينه: استفاده از نوار قطر سنج

m : dز رابطه ضريب شكل: استفاده ا
2

dbh k= d
2

 )ddbh   قطر برابر سينه وd m   قطر مياني

  بر حسب سانتيمتر)

Vc = 4:3 (d + h : 4)حجم تاج: استفاده از رابطه 
ارتفاع تاج  hقطر تاج و  dكه در آن  3

  .بر حسب متر است

  

  هاي كيفي: مشخصه

  سالمت تاج و جبزرگي تا ،وضعيت تاج ،آشكوب بندي ،شاخه دار بودن تنه ،كيفيت تنه

  

  دستورالعمل برداشتهاي كيفي -

  وضعيت توپوگرافي:

  هموار -5دولين  -4دامنه  -3دره  -2يال  -1

  

  جهت:

 -7جنوب شرقي  -6شمال شرقي  -5غربي  -4شرقي  -3جنوبي  -2شمالي  -1

  شمال غربي -8جنوب غربي 
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  مصنوعي -2طبيعي  -1نوع زاد آوري: 

  كيفيت تنه:

  ره، بدون پيچش و فاقد شاخه از پايينبدون گ :تنه سالم -1

  بدون گره، بدون پيچش داراي حداكثر سه شاخه باريك :تنه سالم -2

  داراي يك تا دو گره و داراي كمي پيچش :تنه سالم -3

  داراي پوسيدگي جزيي، داراي پيچش و گره:تنه  -4

  و هيزم مناسب ذغالگيري :تنه -5

  

  : تنه  بودن دار  شاخه

  سانتيمتر  سه از باريكتر  شاخه  تاسه  يك  داراي : شاخه  كم -1

  سانتيمتر  قطورترازسه  شاخه  تاسه  يك  داراي :متوسط  شاخه با -2

  سانتيمتر  قطورترازسه  شاخه  ازسه  بيش  داراي : پرشاخه -3

  

  وضعيت اجتماعي:

  .دارد قرار  آشكوب  باالترين در  درخت :چيره -1

  .دارد قرار  چيره  درخت  ارتفاع دو سوم تا يك يكم   اعارتف در  درخت :نما  چيره -2

  .دارد قرار  چيره  درخت  ارتفاع يك سوم تا دو سوم   ارتفاع در  درخت : زبون -3

 

   تاج  بزرگي

    درخت  ارتفاع از يك دوم  بيش  تاج  طول : بزرگ -1

    درخت  ارتفاع يك دوم تا يك چهارم  بين  تاج  طول :متوسط -2

   درخت  ارتفاع كمتراز يك چهارم  تاج  طول: چككو -3
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  : تاج  سالمت

    برگ از  پوشيده و  زنده ها شاخه  تمام ، شاداب كامالً : سالم -1

    برگ  بدون  شاخه %20  به  نزديك ، شاداب :سالم  كمي -2

  كند يم عبور  ازتاج  راحتيه ب نور زياد، نسبتاً  مرده  هاي شاخه ، زنده  تاج  :ناسالم -3

  

  :تاج  تقارن

صورت افقي در دو طرف محور اصلي (تنه) به   متقارن: گسترش و توسعه تاج به -1

  طوري كه از همه طرف تقريبا يك شكل باشد.

نا متقارن: گسترش و تورم تاج به صورت افقي در يك طرف محور اصلي (تنه) و  -2

  يا از يك سمت به سمت ديگر فرق كند.

  

  نتايج

   مورد مطالعه  درختان  كيفي  عيتوض  بررسي -1

  كيفي  هاي مشخصه  برداشت  ازدستورالعمل  استفاده با  مورد بررسي  درختان  كيفي  وضعيت

  تقارن ، تاج  بزرگي ، تاج  ازنظرسالمت  مورد مطالعه   درختان  تاج  وضعيت  تعيين  شكل و

ه ب  آمده  بدست  نتايج و گرفتندقرار  تنه  كيفيت و  دار بودن شاخه ،وضعيت اجتماعي ، تاج

  :دنگرد مي  ارائه زير  شرح

 

  مورد مطالعه  درختان  تاج  سالمت  وضعيت -1-1

  درختان  تاج  سالمت  وضعيت  -1  ةشمار  جدول

  جمع  كمي سالم  سالم  سالمت تاج

  27  -  27  تعداد

  100  -  100  درصد
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 آنها  هاي شاخه و  شاداب كامالً  همورد مطالع  درختان كه دهد مي  نشان  1شمارة   جدول

  است  شده  دقت  درختان  درانتخاب  كه  است  اين  دهنده  نشان  اين وبوده   برگ از  پوشيده

  .باشند برخوردار  سالمتي  وضعيت از در ضمن و  باالبوده  آشكوب  درختان از تا

  

 مطالعه مورد  درختان  تاج  بزرگي  وضعيت -2-1

  

  درختان  تاج  بزرگي  وضعيت -2 ةشمار  جدول

  جمع  كوچك  متوسط  بزرگ  بزرگي تاج

  27  1  9  17  تعداد

  100  7/3  3/33  63  درصد

  

 63  كهبه طوري  دهد مي  نشانرا   درختان  تاج  بزرگي  وضعيت ،2شمارة   جدول

 در  كه اين وجود با  درختان درصد 3/33 و  بزرگ  تاج  داراي  مورد مطالعه  درختان درصد

 و  بوده  كوچك  تاج  درصدداراي 7/3 و بودند متوسط  تاج  داراي داشتندقرار باال  شكوبآ

  .بوده است  متراكم و  بسته تقريباًمورد مطالعه   توده  كه  است  اين از  حاكي  اين

 

  مطالعه مورد  درختان  تاج  تقارن  وضعيت -3-1

  

   تاج  تقارن وضعيت - 3ة شمار جدول

  جمع  نامتقارن  ارنمتق  وضعيت تقارن

  27  3  24  تعداد

  100  1/11  9/88  درصد

  

 مورد  درختان درصد 9/88  كه دهد مي  نشان  تاج  تقارن  وضعيت ،3شمارة   جدول
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  بودند.  نامتقارن  تاج  داراي درصد 1/11 و  متقارن  تاج  داراي  بررسي

 مطالعه مورد  درختاناجتماعي   وضعيت -4-1

  

  اجتماعي  يتوضع -4  ةشمار  جدول

  جمع  مغلوب  چيره نما  چيره  وضعيت اجتماعي 

  27  -  4  23  تعداد

  100  -  8/14  2/85  درصد

 

 2/85  .دهد مي  نشاناجتماعي درختان مورد مطالعه را   وضعيت ،4شمارة   جدول

 در  درختان درصد 8/14 و  داشته قرار  چيره  وضعيت در  مورد بررسي  درختان درصد

 و  سالمتي  مطلوب  وضعيت از  درختان  تمامي  كل در و داشتندقرار نما  چيره  وضعيت

  بودند. برخوردار  بزرگي تاج

  

  مطالعه مورد  درختان  تنه  داربودن  شاخه  وضعيت -5-1

  

  تنه بودن دار شاخه وضعيت - 5ة شمار  جدول

  جمع  پرشاخه  باشاخه متوسط  كم شاخه  شاخه دار بودن

  27  7  14  6  تعداد

  100  9/25  9/51  2/22  درصد

  

  درختان درصد 2/22 دهد كه نشان مي را  تنه  بودن دار  شاخه  وضعيت ،5شمارة   جدول

 و بودند  پرشاخه درصد 9/25و  متوسط  شاخه با درصد 9/51 و  شاخه  كم  مورد بررسي

  .هستند  پرشاخه و متوسط  شاخه با درصد 8/77  مجموع در
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   مطالعه مورد  درختان  تنه  كيفيت -6-1

  

  تنه  كيفيت  وضعيت -6  ةشمار  جدول

  جمع  ناسالم  سالم  خيلي سالم  تنهكيفيت 

  27  -  3  24  تعداد

  100  -  1/11  9/88  درصد

  

و   سالم خيلي  كيفيت  داراي  درختان درصد 9/88  كه دهد مي  نشان  6شماره   جدول

  .بودند  سالم  كيفيت  داراي درصد 11/1

  كه شود مي  گيري نتيجه  مورد بررسي  درختان  كيفي  وضعيت  بررسي  نتايج  به  توجه با

 برخوردار  تاج  تقارن و  بزرگي و  سالمتي  مطلوب  وضعيت از  موردبررسي  درختان  كل در

  .داشتند قرار  چيره  اجتماعي وضعيت و باال  آشكوب در و  بوده

  

  مشخصات كمي درختان مورد مطالعه -2

  درج شده است: 7 ةمي درختان مورد مطالعه در جدول شمارمشخصات ك مهمترين



123  1شمارة  13بر ايران جلد فصلنامة پژوهشي تحقيقات جنگل و صنو

  مشخصات كمي درختان مورد مطالعه - 7 ةجدول شمار

  ارتفاع (متر)  سن (سال)  شماره درخت
  قطر برابر سينه

  (سانتيمتر)
  ضريب شكل

  حجم تاج 

  (متر مكعب)

1  169  5/34  3/65  54/0  2/2374  

2  176  7/35  2/68  56/0  3/1894  

3  173  4/30  2/62  59/0  79/623  

4  49  3/25  4/25  55/0  3/906  

5  124  75/28  1/40  5/0  7/706  

6  120  56/23  5/44  39/0  9/994  

7  95  29/23  41  53/0  8/781  

8  163  9/33  51  42/0  5/2085  

9  114  31  9/38  19/0  4/1137  

10  106  8/26  9/36  3/0  6/796  

11  116  8/34  46  52/0  2/2268  

12  99  29/23  6/41  49/0  8/781  

13  137  30  5/53  53/0  4/1098  

14  106  8/24  6/30  25/0  7/589  

15  119  6/21  6/40  67/0  9/1432  

16  92  7/23  35  47/0  6/1152  

17  160  3/31  5/61  58/0  9/1697  

18  167  5/34  7/66  52/0  2/2347  

19  107  8/23  43  67/0  2/576  

20  103  5/24  4/39  3/0  7/683  

21  120  8/23  56  52/0  7/1475  

22  124  2/32  1/48  4/0  6/1406  

23  166  1/36  3/51  42/0  1164  

24  110  6/27  7/41  63/0  4/1177  

25  81  3/21  6/28  4/0  4/632  

26  93  4/26  8/36  47/0  6/687  

27  138  1/34  2/45  5/0  3/2461  
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  بررسي وضعيت دوره بذردهي درختان مورد مطالعه  -3

 تنه بر تحليلد مطالعه با استفاده از روش تجزيه و تعيين دوره بذردهي درختان مور

و به صورت  شرح زيره روي تك تك درختان مشخص گرديد، نتايج بدست آمده ب

 :رددگ ارائه مي نمونه براي چند درخت

  

  )1(  ةشمار  درخت  بذردهي  دوره  وضعيت  بررسي -

 در  سال 2 از بعد. است  شده  شروع  جزيي  بذردهي با  سالگي 41از  درخت  اين  بذردهي

) 1268(  سالگي 51در   .است  شده  حادث  كلي  بذردهي  اولين ) 1260(سالگي  43  سن

  .است  افتاده  اتفاق  )1326( سالگي 109 در  كلي  بذردهي  سومين و  كلي  بذردهي  دومين

  منظم نا  باپراكنش مورد3خود  عمر  طول در  درخت  اين  كلي  بذردهي مورد در  بنابراين

  نحويه ب  داشته  ساله 5  الي 2  هاي دوره با جزيي  بذردهي مورد 32و   است  داشته 58تا  8  

  ).2(شكل شمارة  باشد مي  ساله 5  الي 3  هاي دوره  بين  آن  بذردهي  سالهاي درصد 86  كه

  

  )5(  شماره  درخت  بذردهي  دوره  وضعيت  بررسي -

 21 خود عمر  طول درو   شده  شروع  جزيي  با بذردهي  سالگي 51 از  درخت  اين  بذردهي

  خصوص در. است جزيي و  كلي  بذردهي  نوع دو  داراي و  است  داشته  بذردهي مورد

 درصد 82  كه طوريه ب  .است  شده  حادث  ساله 5  الي 2  هاي دوره جزيي با  بذردهي

  اولين  كلي  بذردهي  خصوص در . است  فتادها  اتفاق  ساله 5  الي 3  هاي دوره در  بذردهي

 93  سن در بعد  سال 3  كلي  بذردهي  دومين و  )1351(سالگي 90  سن در  كلي  بذردهي

  اتفاق  )1373( سالگي 112  سن در بعد  سال 19  كلي  بذردهي  سومين و )1354(  سالگي

  گرديده  انجام  ساله 19و   ساله 6  ،هسال 3  هاي دوره با  كلي  بذردهي  بنابراين ، است  افتاده

 ).3(شكل شمارة  است
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  1نمايش رويش قطري درخت شمارة  -2شكل شمارة 

 

 

  5نمايش رويش قطري درخت شمارة  -3شكل شمارة 

 

۱ -   نمايش  رويش قطري درخـت شــماره     ۲ شکل شـماره  
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  )6(  ةشمار  درخت  بذردهي  دوره  وضعيت  بررسي -

 خود عمر  طول در و  شده  شروع  جزيي  بذردهي با  سالگي 53  ازسن  درخت  اين  بذردهي

 4و  3  هاي دوره در درصد 76  كه  بوده  ساله 4  الي 2  هاي دوره با  بذردهي مورد 21  داراي

  كلي  بذردهي  اولين .است  جزيي و  كلي  بذردهي  نوع دو  داراي  درخت  اين. باشد مي  ساله

 .است  داده  رخ  )1322( گيسال 56  سن در  يعني جزيي  بذردهي  اولين از  سال 3از  بعد

  بذردهي  سومين و  داده  رخ  )1356( سالگي 90  سن در بعد  سال 34  كلي  بذردهي  دومين

 3  داراي  بنابراين  .است  افتاده  اتفاق  )1380( سالگي 114  سن در و  سال 24از  بعد  كلي

 18   جزيي  بذردهي  وصخص در .باشد مي  ساله 34و   ساله 24  هاي دوره با  كلي  بذردهي

(شكل  است  داشته جزيي  بذردهي  يك  سال 4  الي3هر   كه  نحويه ب  ،افتاده  اتفاق بار

  . )4شماره 

  

  )12( ةشمار  درخت  بذردهي  دوره  وضعيت  بررسي -

خود  عمر  طول درو   شده  شروع  جزيي  بذردهي با  سالگي 48  ازسن  درخت  اين  بذردهي

 در  بذردهي درصد 80  ولي  داشته  ساله 7مورد   يك و  ساله 5  الي 2 هيبذرد مورد 15

 در .است  كلي و  جزيي  بذردهي رفتار  نوع دو  داراي . است  بوده  ساله 5  الي 3  هاي دوره

   سالگي 51  سن در  كلي  بذردهي  اولين  .است  افتاده  اتفاق بار 3  كلي  بذردهي  خصوص

 14  دوره  يك از  پس  يعني جزيي  بذردهي  دوره 4از   پس  كلي  دهيبذر  دومين ،)1337(

  سومين  سپس و  است  داده  روي  )1351( سالگي 65  سن در  كلي  بذردهي  اولين از  ساله

  دومين از  ساله 31  دوره  يك از  پس و  جزيي  بذردهي  دوره 12از   پس كلي  بذردهي

  كلي  بذردهي  دوره  بنابراين .است  شده  حادث ) 1382( سالگي 96  سن در  كلي  بذردهي

 2 دوره با مورد 12  جزيي  بذردهي  خصوص در. باشد مي  ساله 31و   ساله 14  درخت  اين

  ساله 4و   ساله 2  درخت  اين جزيي  بذردهي  دوره بنابراين  ،است افتاده  اتفاق  ساله 4  الي

 ).5(شكل شمارة  باشد مي
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  6نمايش رويش قطري درخت شمارة  -4شمارة شكل 

  

 

 12نمايش رويش قطري درخت شمارة  -5شكل شمارة 
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 )15(  ةشمار  درخت  بذردهي  دوره  وضعيت  بررسي -

 مورد 19  .است  شده  شروع جزيي  بذردهي با  سالگي 46  سن از  درخت  اين  بذردهي

 با جزيي  بذردهي  سپس .است  داشته  جزيي و  كلي  بذردهي رفتار  نوع دو با  بذردهي

  )1273(سالگي 63  سن در  كلي  بذردهي  اولين و  است داشته  ادامه  ساله 5  الي 2  تكرارهاي

   سالگي 74  سن در و  ساله 11  ةدور  يك از  پس  كلي  بذردهي  دومين و  است  داده  رخ

 و  )1297(  سالگي 87در  و  الهس 13  دوره  يك از  پس  كلي  بذردهي  سومين و  )1284(

  داده  رخ  )1308( سالگي 98  سن در و  ساله 11  دوره  يك از  پس  كلي  بذردهي چهارمين

 .است  داشته  ساله 13و  11  هاي دوره با  كلي  بذردهي مورد 4  درخت  اين بنابراين  ،است

  يك  سال 5  الي 2هر   كه  است داشته  بذردهي مورد 15  جزيي  بذردهي  خصوص در

  ).6(شكل شمارة  است  پذيرفته  صورت جزيي  بذردهي

  

 )22(  ةشمار  درخت  بذردهي  دوره  وضعيت  بررسي -

  طول در و  است  شده  شروع جزيي  بذردهي با  سالگي 53  سن در  درخت  اين  بذردهي

  دوره  .است  هداشت  جزيي و  كلي  بذردهي رفتار  نوع دو با  بذردهي مورد19خود  عمر

 مربوط  بذردهي درصد 90  كه  است  ساله 6  الي 2  هاي بادوره  جزيي و  كلي از  اعم  بذردهي

 .است  افتاده  اتفاق مورد 2  كلي  بذردهي خصوص در.  است  ساله 5  الي 3  هاي دوره  به

 15  دوره  يك از  پس  كلي  بذردهي  دومين و  )1322( سالگي 60در   كلي  بذردهي  اولين

 با مورد 17  جزيي  بذردهي  خصوص در .است  داده  روي  )1337( سالگي 75در   ساله

 در  درخت  اين  بذردهي درصد 94  ليكن و  است  افتاده  اتفاق  ساله 6  الي1  هاي دوره

 ).7(شكل شمارة  است  ساله5و   ساله 4،  ساله 3  هاي دوره
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  15ي درخت شمارة نمايش رويش قطر -6شكل شمارة 

 

  22نمايش رويش قطري درخت شمارة  -7شكل شمارة 
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 بحث

 بود هدفي  ترين راش عمده  بذردهي  چرخة  نمودن مشخص  خصوص در  اطالعات  كسب

 مورد  درختان از  بدست آمده  اطالعات  اعم رو  اين از و  شده  انجام  بررسي  اين در  كه

  .گرديد  درج  طوركامل هب  نتايج  قسمت در  مطالعه

  بذردهي  سن  حداقل  كه نمود اظهار  توان مي  راش  بذردهي  سن  حداقل  خصوص در

 در  آن  حداقل و  است برخوردار  اي گسترده  دامنه از  مطالعه مورد  درختان در  راش

  حداقل  نميانگي .باشد مي  سالگي 85تا  35  بين  آن  دامنه و بوده  سال 35  زيارت  رويشگاه

  سن  حداقل  درختان كه شد  مشخص  همچنين و شد برآورد  سال 49  بذردهي  سن

  ناميه  قوه  وضعيت  سن  اين در  اينكه و كنند مي  شروع  جزيي  بذردهي با را خود  بذردهي

  اي جداگانه  بررسي  به نياز باشد مي  ناميه  قوه  داراي درصد چند و  است  چگونه هايبذر

) در 1378در خصوص حداقل سن بذردهي راش، ميربادين و همكاران ( .دارد

اند كه اين اختالف حاكي از  سالگي را اعالم نموده 30جنگلهاي كالردشت سن 

  باشد. مرغوبيت باالي رويشگاه كالردشت مي

  به  نسبت  جنگلي  توده  دريك موجود  راش  درختان  كه نمود  مشخص  بررسي  اين

 و  كلي  بذردهي رفتار  نوع دو  داراي و دهند، مي  ازخودنشان  متفاوتي  هايرفتار  بذردهي

  وليكن شود مي  انجام  كوتاه  زماني  فواصل با  جزيي بذردهي  كه طوريه ب ،هستند  جزيي

. همين گردد مي  انجام زياد)  خيليو  زياد ، (كم متفاوت  زماني  فواصل با  كلي  بذردهي

رفتار بذردهي در جنگلهاي كالردشت توسط ميربادين و نتايج در خصوص نوع 

دهد كه نوع رفتار بذردهي  ) اعالم شده است، اين نتايج مشابه نشان مي1378همكاران (

  باشد. جزو خصوصيات ژنتيكي گونه راش مي

  نشان را  شده تكرار  هاي دوره نظرتعداد از را  كلي  بذردهي  وضعيت 8  ةشمار شكل

  كلي  بذردهي تكرار تعداد و  تفكيك  بذردهي  ةدور  كالس 18  شكل  اين در .دهد مي

 تعداد .گرديد  ترسيم نمودار و  مشخص  كالس هر در  مطالعه مورد راش  درختان
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  بذردهي تكرار تعداد كلي طوره ب.  است حداكثر  ساله 6  الي 4  دردوره كلي  تكراربذردهي

  دوره  اين در  كلي  بذردهي درصد 91  شامل و دارد ار  ساله 36  الي 1  گسترده  دامنه  كلي

  نيزما  طبقه  آن از و قراردارد  ساله 27  الي 1  هاي دوره در  كلي  بذردهي درصد 78 .  است

 .دارد  زيادي بسيار  كاهش  ساله 36  زماني  طبقه از  كه طوريه ب ،بايد مي  كاهش  تدريجه ب

  شانس  بذرافشاني  برش در  طبيعي  زادآوري  جهت  كه مودن  گيري نتيجه  توان مي بنابراين

  همه  كه  نيست  معني  بدين  ولي دارد دوجو  ساله 27 الي 1  دوره  يك در  كلي  بذردهي

  .كرد دنخواه توليد  فراوان بذر  دانگ در موجود  درختان

  نشان را  مطالعه مورد  درختان عمر  طول در ، جزيي  بذردهي  وضعيت 9  ةشمارشكل 

 2  هاي دوره در  جزيي  بذردهي مورد 430 كه شود مي  مالحظه  شكل  به  باتوجه .دهد مي

  است  ساله 6  الي 2  هاي دوره در  جزيي  بذردهي  دوره درصد 4/96 كه باشد مي  ساله 7  الي

 گرفت  جهنتي  توان مي .شود مي  شامل را  جزيي  بذردهي درصد 85  ساله 6  الي 3  دوره در و

 در اين خصوص ميربادين و .نمود  معرفي  سال 6  الي 2را   جزيي  بذردهي  دوره  كه

الي  1) اشاره نمودند كه دوره بذردهي جزيي در جنگلهاي كالردشت 1378همكاران (

  اينباشد.  دهد كه اين ناشي از مرغوبيت رويشگاه كالردشت مي سال يكبار رخ مي 5

 و بقاء تواند مي  زادآوري  نوع  اين  به اتكاء  كه سازد مي  مشخص ييجز  زادآوري زياد تعداد

  بذردهي  وضعيت  شكل با  شكل  اين  مقايسه .نمايد تضمين را  راش  جنگلي  هاي توده احياء

  بذردهي بار 20  سال 6-2  بين  كلي  بذردهي  دوره  يك در زيرا باشد، مي نظر  اين مؤيد  كلي

  بين  جزيي  بذردهي دوره  يك در  آنكه  حال ،دارد وجود  مطالعه مورد  درخت 27 در  كلي

 .باشد نمي  مقايسه  قابل  اين  كه شود مي تكرار  بذردهي همين درختان بار 420 ، سال 2-6

 7  الي 2  راش  بذردهي  دوره  بگيريم نظر در  هم با را  كلي و جزيي  بذردهي  كه درصورتي

 در  بذردهي درصد 83و   ساله 6  الي 2  هاي دوره در  بذردهي ددرص96  كه  بوده  ساله

  .افتد مي  اتفاق  ساله 6  الي 3  هاي دوره

  درختان رفتار زياد  تفاوت  دليله ب  بذردهي  دوره و  رويش  كاهش  ميزان  درخصوص
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  رويش  كاهش  ميزان با درارتباط  بذردهي  وعدم  نوع  كه  است  شده سبب  بذردهي  درباره

  محاسبه و  آماري  واحدهاي  به  توجه با بنابراين ،باشد برخوردار  متغيري  دامنه و  ازتفاوت

  :است  تشخيص  قابل زير  طبقه 3  رويش  كاهش  ميزان متوسط

  .شود مي  محسوب  كلي  بذردهي ميليمتر 1از  بيشتر  قطري  رويش  كاهش -1

  .شود مي  محسوب  جزيي  بذردهي يمترميل 31/0و  1  بين  قطري  رويش  كاهش -2

 .شود نمي  محسوب  بذردهي  سال ميليمتر 31/0 از كمتر  قطري  رويش  كاهش -3
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  وضعيت بذردهي كلي درختان مورد مطالعه –8 ةشكل شمار

  

  وضعيت بذردهي جزيي درختان مورد مطالعه –9 ةشكل شمار
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