
تنه در راشستانهاي مناطق كالردشت،  آناليزبذردهي راش بر اساس  سيكلمقايسه 

  *گرگان و سنگده

2و منوچهر نميرانيان 1عليرضا ميربادين
  

  چكيده
مناطق كالردشت، گرگان وسـنگده  در تعيين دوره بذردهي راش در جنگلهاي شمال كشور  به منظور

و پـس از   ندانتخاب گرديدبه صورت نمونه  در وضعيت اجتماعي چيره راشاصله درخت  85تعداد 
 برداري از خاك و رستنيها، درختان قطع و از محل بـرش  انجام برداشتهاي كمي و كيفي از آنها، نمونه

سانتيمتر قطع و مورد بررسي قرار گرفت. سپس دواير سـاليانه در دو   20(كنده) ديسكي به ضخامت 
  شرح زير است:دست آمده به . نتايج بشدندتحليل يه و گيري شده و تجز جهت عمود بر هم اندازه

  باشد. مي »ييجز«و » فراوان«راش درهر سه منطقه مورد مطالعه داراي دو نوع بذردهي  - 1

  شود. ي شروع مييسالگي است كه اغلب با بذردهي جز 35تا  30حداقل سن بذردهي بين  – 2

  شود. گي به بعد شروع ميسال 75تا  60بسته به هر منطقه بذردهي فراوان ازسن  – 3

بدين مفهوم كه درمناطق مختلف و حتـي در يـك    رفتار درختان در بذردهي بسيار متفاوت است. - 4
  منطقه داراي بذر دهي يكسان نيستند.  

 سال يكبـار حـادث   9تا  3دهد و بذردهي فراوان هر  سال يكبار رخ مي 3تا  1بذردهي جزئي هر  - 5
  شود. مي سه منطقه مشاهده ميان البته اختالفات جزيي گردد. مي

هـاي بـذردهي    به دورهتا سازد كه براي استقرار زادآوري طبيعي بهتر است  اين تحقيق روشن مي – 6
توان انتظار داشـت كـه تجديـد حيـات طبيعـي       مي و جزيي در طرحهاي جنگلداري بيشتر اتكا شود

  شد.جنگلهاي راش با بذردهي جزيي به دليل تعدد وقوع تحقق پذير با

سـه طبقـه قابـل     در خصوص ميزان كاهش رويش و دوره بذردهي با در نظر گرفتن آب و هـوا  – 7
  شود: در اين خصوص براي سه منطقه مورد بررسي اختالفات جزيي ديده مي تشخيص است.

، سـال بـذردهي   باشـد  ميليمتر 74/0دواير ساليانه كمتر از  ميزان كاهش رويشدر صورتي كه  –الف 
  .رددگ نمي تلقي

 همربوطـ سـال  ، باشد ميليمتر 5/1تا  74/0ميزان كاهش رويش دواير ساليانه بين در صورتي كه  –ب 
  باشد.به بذردهي جزيي  تواند مربوط مي

بـذردهي فـراوان   سـال   باشـد، ميليمتـر   5/1ميزان كاهش رويـش بـيش از    در صورتي كه –ج 
  گردد. مي محسوب

  آوري، رويش قطري.بذردهي، زاد  سيكلراش،  كليدي:هاي  واژه

                                                 
 مصوب مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع استخراج شده است. 74-0310190909-0393مقاله از طرح تحقيقاتي شماره  اين *
  ac.ir-alirezamirbadin@rifr :پست الكترونيك ،عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع -1

  دانشگاه تهران عضو هيأت علمي - 2

 ۱۲/۷/۸۴ تاريخ پذيرش:    ۱۳/۱۱/۸۴تاريخ دريافت: 
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  مقدمه 

دارند، بدين مفهوم كه هر سـاله بـذر فـراوان     اي برخي از درختان جنگلي بذردهي دوره

و در بعضي از آنهـا    نيز در سالهاي مختلف متفاوت است كنند. مقدار بذردهي نمي توليد

ماننـد راش ايـران كـه چنـين     ، گيـرد  مـي  صـورت  يفواصـل زمـاني متعـدد    بذر دهي با

اي در ايران در خصوص سال بذر دهي فراوان راش  تحقيقات مشاهده ارد.خصوصيتي د

سـالگي بـذر    70تـا   60در يك توده جنگلي از كه شود  از جمله گفته مي ،متفاوت است

) سال بذر دهي 1327در همين زمينه ساعي (   .)1354،جوانشير(شود دهي كلي آغاز مي

وي دوره بذر دهـي راش   .داند ي ميسالگ 80تا  60هاي جنگلي  سنگين راش را در توده

كند و رويشگاه را در بذر دهي بسيار موثر دانسـته و اذعـان    مي سال يكبار بيان 6تا  5را 

سال يكبار بذردهي سـنگين   15ضعيف و اقليم ناسازگار هر  ينموده است كه در خاكها

ش ) وضعيت بذردهي درختـان را 1378همچنين ميربادين و همكاران ( گردد. مـي  حادث

هـاي بـذردهي جزيـي و كلـي را      را در منطقه كالردشت مورد بررسي قـرار داده و دوره 

بذر دهي به تحقيقات گسترده و طوالني مـدت  هاي  آگاهي از اين دورهاند.  مطالعه نموده

يكـي از آنهـا    بذردهي روشـهاي متفـاوتي وجـود دارد كـه     سيكلبراي تعيين  نياز دارد.

چرا كه درختان در سالهاي با بذر دهي فراوان حـد   شد،با تجزيه و تحليل تنه درخت مي

از ديدگاه نظري درخت در سالهايي كه بذردهي فـراوان دارد   .اقل رويش قطري را دارند

كمترين رويش قطري ساليانه را داشته است، زيرا بيشتر سهم انرژي گياه در ايـن سـالها   

قطري ساليانه درخـت در طـول   گيري رويش  گردد. بنابراين با اندازه صرف توليد بذر مي

 توان به دوره بذردهي آن پي برد.  مي سن آن و تعيين فاصله زماني بين دو كاهش رشد

آيـد   مي اگر فواصل زماني بين دو كاهش رويش محاسبه شود، دوره بذر دهي بدست

  است. پژوهشكه هدف اين 
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  مواد و روشها

  مواد

  :مناطق مورد مطالعهموقعيت جغرافيايي  -

طـرح جنگلـداري    28در قطعه  جنگل پلهمداردر  منطقه مورد مطالعه :ردشتكال-1

متر، جهت شمالي تـا شـمال شـرقي،     1200متعلق به شركت فريم، ارتفاع از سطح دريا 

  باشد.   مي درصد 45تا  30تيپ جنگل راش واقع بر روي دامنه با شيب بين 

واقع شده و بـين   كيلومتري جنوب شهرستان گرگان 10: جنگل زيارت در گرگان-2

هكتـار   3662مسـاحت كـل آن    است.متر از سطح دريا قرار گرفته  2350تا  650ارتفاع 

  باشد. مي

جنگلهـاي تحـت مـديريت     از بخـش اشـك   98پارسـل   دراين تحقيـق   سنگده:-3

  شركت سهامي چوب فريم به اجرا در آمده است .

  :مناطق مورد مطالعه يسشناي و خاكسمشخصات زمين شنا -

مشخصـات   ستفاده از نتـايج حاصـل از حفـر پروفيـل در منـاطق مـورد مطالعـه،       با ا

  :باشد مي اطق مورد نظر به شرح زيرمن يسشناي و خاكسشنا زمين

در قسـمتهاي   :ي شامل بخشهاي مختلـف زيـر اسـت   س: از نظر خاكشناكالردشت-1

ي، خاك در قسمتهاي ميانو ، بافت متوسط ACاي آهكي با افق  بااليي منطقه، خاك قهوه

متـر در ايـن قطعـه     2بافـت سـنگين و عمـق خـاك       ABCاي شسته شده با افـق   قهوه

  باشد. مي

ـ  عمـده  طـور  بـه هكي بوده و سـطح سـري   آسنگ مادر از نوع  :گرگان-2 وسـيله  ه ب

هـاي گرگـان) و مزوزوئيـك (آهـك الر) و      (معروف بـه شيسـت   هاي پركامبرين نهشته

از:  نـد عمده خـاك عبارت هاي تيپ سير خاكشنااز نظ كواترنر پوشيده شده است. هايرسوب

اي شسـته بـا    قهـوه  و اي شسته شده با افق آرژيليك قهوه اي آهكي گاهي راندزين، قهوه
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عميـق تا عمـيــق و بافـت خـاك كمـي      به نسبتخوب  اغلبعمق خاك  افق كلسيك.

 (رسي) بوده و ميزان الشبرگ در بيشتر مناطق خـوب بـا   سنگين (لومي رسي) تا سنگين

  است. 1/5– 9/7معــادل  pHفعاليت بيولوژيكي مناسب و با 

داراي زهكشي ضعيف تا خوب با اسيديته كـم تـا متوسـط، داراي سـنگ      سنگده:-3

خاك  بوده وسنگ مادر آهكي  .ردمادري شيست رسي است كه در اين بخش اكثريت دا

حاصلخيز  اي ، پدزولي مرطوب و باشد. تيپ خاك قهوه عميق، خيلي سنگين و رسي مي

  باشد. مي خنثي و و غني از ازت و فسفر و پتاسيم

  

  ي مناطق مورد مطالعه:جوامع گياهي و رستنيها

 گونه غالـب راش و است Rusco-Fagetumمنطقه  اين جامعه گياهي كالردشت: -1

  . است

  ممرزســــتان -منطقــــه، جامعــــه راشايــــن جامعــــه گيــــاهي  گرگــــان:-2

(Fageto –Carpinetum) راش بر اساس رويشگاه مطلـوب خـود    ،امعهدر اين ج .است

   .دهد و ممرز گونه مغلوب و فرعي را تشكيل مي استقرار يافته و گونه غالب و اصلي

  .اسـت Fagetumجامعه گياهي منـطـقـه مـورد مـطالـعه  سنگده: -3

  

  مناطق مورد مطالعه: وضعيت آب و هوايي

ه هواشناسـي نهالسـتان   سـاله بارنـدگي ايسـتگا    35بـر اسـاس آمـار     كالردشت: -1

طـوركلي منطقـه بـر اسـاس      ميليمتر است. به 5/495كالردشت، متوسط بارندگي ساليانه 

 3تـا   2آلود و در حـدود   بندي كوپن آب و هواي سرد و مرطوب دارد و اغلب مه تقسيم

وضعيت بارندگي منطقه مورد مطالعه را نشـان   1شماره  شكل دارد.ماه در سال يخبندان 

  دهد. مي
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در اين بررسي از آمار ايستگاه هواشناسي سينوپتيك گرگان اسـتفاده شـده    گرگان:-2

درجـه سـانتيگراد و معـدل دمـاي حـداقل       5/17است. متوسط درجه حـرارت سـاليانه   

درجـه   9/32درجه سانتيگراد و معـدل دمـاي حـداكثر گرمتـرين مـاه       4/3سردترين ماه 

متر است. بر اساس روش آمبـرژه اقلـيم   ميلي 3/572سانتيگراد و متوسط بارندگي ساليانه 

  ).2شماره شكل( باشد آن مرطوب سرد مي

باشـد.   سـاله، منطقـه داراي اقلـيم مرطـوب و سـرد مـي       30براساس آمار  سنگده:-3

 1100سـط بارنـدگي سـاليانه    درجـه سـانتيگراد، متو   10متوسط درجه حرارت سـاليانه  

سانتيگراد درجه  -15زمستان تا  درجه حرارت هوا در، % 85رطوبت نسبي هوا  ،ميليمتر

   ).3شماره  شكلد (باش برف ميبه صورت    به طور عامو ريزش كاهش يافته 
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نمودار شماره ۱- نوسانات ميزان بارندگي ساليانه كالردشت

  
  

  سال

 ميزان بارندگي ساليانه كالردشت هاينوسان -1شماره  شكل
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  ساله) 28ميزان بارندگي ساليانه گرگان( هاينوسان -2شماره  شكل
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  روشها

نمونـه   قطعـه قطعه بـرش بـذر افشـاني، يـك      در هر يك از سه منطقه مورد بررسي، در

دو دليل عمده انجام گرفـت:  ه خاب نمونه در قطعه برش بذر افشاني بانتخاب گرديد. انت

 گذاري شده بودند ومي بايست مورد بهره برداري قرار دليل اول آن بودكه درختان نشانه

هـاي   اصله درخت مورد نيـاز ايـن تحقيـق در عرصـه     85برداشت گرفتند. دوم اينكه  مي

اصـله درخـت از    103تعـداد   راينبنـاب خارج از برنامه طـرح جنگلـداري ميسـر نبـود.     

 اما به دليـل ايـن كـه    .درختاني كه در وضعيت اجتماعي چيره قرار داشتند انتخاب شدند

حـذف   )و درون پوسـيدگي  اصله از آنها فاقـد ارزش بررسـي بودنـد(درون قرمـزي     16

اصله درخت مورد بررسي قرار گرفت.  انتخـاب درختـان چيـره بـدين      85شدند وتنها 

بـاال قـرار گرفتـه و در     آشـكوب است كه درختان مزبور در زمـان قطـع در   منظور بوده 

 ازبرداشتهاي كمي و كيفي درختـان پـس   اند.  رقابت ودر برابر عوامل محيطي موفق بوده

قبل تهيـه شـده از    بر اساس جدولهاي ازگذاري و قطع صورت گرفت.  انجام عمل نشانه

د داده شـده يـك ديسـك بـه     هر يك از درختان قطع شده با توجـه بـه مشخصـات كـ    

  .سانتيمتر تهيه و مورد مطالعه قرار گرفت 20ضخامت 

  بررسي وضعيت كيفي درختان مورد مطالعه – 1

معيارهاي مطالعه كيفي، درختان مورد مطالعه از نظر سالمت تاج، بزرگـي  به با توجه 

1دار بودن و كيفيـت تنـه   تاج، وضعيت اجتماعي، شاخه

) 1378 ،(ميربـادين و شـهرياري   

مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتيجه اينكه درختان تحت بررسـي سـالم، تـاجي پـر توسـعه      

 هـا  ها متقارن و تنه داشته و به وضعيت اجتماعي چيره تعلق داشتند. به عالوه اغلب، تاج

                                                 
)براي دستيابي به تعاريف معيار هاي مطالعه كيفي، رجوع شود به مقاله" تعيين رويش قطري درختـان و درختچـه هـاي    ۱

ايران(راش) در جنگل تحقيقـاتي واز اسـتان مازندران".فصـلنامه پژوهشـي تحقيقـات جنگـل و صـنوبرايران، جلـد دوم،         

  .۱۶تا ۱۰صفحه 
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بدون شاخه، بدون پيچش و داراي كيفيت خيلي خوب بودند. ايـن اطالعـات در نتيجـه    

انـد تـا    د بود، زيرا درختان با خصوصيات فوق قـادر بـوده  گيري بعدي بسيار مهم خواه

سعي گرديـد  هاي سخت آب و هوايي را پشت سر گذاشته و سالم بمانند. بنابراين  دوره

  شوند.مسايل جانبي كه امكان داشت به نتيجه گيري لطمه وارد سازند حذف تا 

  ررسي وضعيت كمي درختان مورد مطالعهب – 2

هاي كمي برداشت گرديد و آنگاه مـوارد   اندازه ،6الي  1ره شما هايبا توجه به جدول

  :شدزير از آنها استخراج 

سال براي  5سن درختان مورد مطالعه با شمارش دواير ساليانه و افزودن  سن: -الف

  د.يگرد محاسبه رسيدن به ارتفاع كنده 

(3حجم تاج بر اساس رابطه  حجم تاج: -ب
4

(
3

4
cc

C

hd
V

+

= π  كه محاسبه گرديد

درآن  
d
с

hсقطر و  
  اند. ارتفاع تاج در نظر گرفته شده 

  عيت دوره بذردهيبررسي وض – 3

از ديدگاه نظري درخت در سالهايي كه بـذردهي فـراوان دارد كمتـرين رويـش قطـري      

گـردد.   صـرف توليـد بـذر مـي     ، زيرا بيشتر سهم انرژي گياه در اين سالهاداردساليانه را 

قطري ساليانه درخـت در طـول سـن آن و تعيـين فاصـله       گيري رويش بنابراين با اندازه

توان به دوره بذردهي آن پي بـرد. مقالـه حاضـر بـر ايـن       زماني بين دو كاهش رشد مي

طور ه ديسكهاي تهيه شده رويش قطري با كوليس بدر روش استوار بوده است. بنابراين 

گيـري در   د. اندازهگيري ش اندازهدر آزمايشگاه (سن درخت)  دقيق براي سالهاي متمادي

گيـري شـده و بـراي هـر درخـت       و سپس ميـانگين  دو جهت عمود بر هم انجام گرديد

به طوري كه محور افقي، طول عمـر درخـت را مـد نظـر      .نمودار مربوطه ترسيم گرديد

 اي هر يك از سالهاي عمـر درخـت  محور عمودي ميزان رويش قطري بر و دهد قرار مي
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ك درختان ترسيم و ميانگين كل آنها نيز جداگانـه ترسـيم   . نمودارها براي تك تباشد مي

  گرديد.

  

  نتايج

آوري  به منظور بررسي وضعيت كيفي و كمي درختان مورد مطالعه، اطالعـات جمـع  

  :ر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتشده به شرح زي

  

  منطقه كالردشت:-1

ـ    :تاج درختـان وضعيت تقارن و بزرگي ، بررسي سالمت –الف ه اينكـه در  بـا توجـه ب

شـكوبهاي بـاال بـوده و از سـالمت     آتا در زمره درختـان   بوددقت شده  انتخاب درختان

هاي آنهـا   % درختان تحت مطالعه كامال شاداب بوده و تمام شاخه6/96 ،اشندبرخوردار ب

دهـد كـه    نشـان مـي   2جدول شـماره   ).1اند(جدول شماره  زنده و پوشيده از برگ بوده

درصـد بـا وجـود     3/43د مطالعه تاج بزرگ و توسعه يافتـه و  درصد درختان مور 6/56

 3بـا توجـه بـه جـدول شـماره      اينكه در زمره درختان چيره هستند تاج متوسطي دارند. 

اند. مقايسـه جـدولهاي    % درختان مورد نظر تاجي متقارن داشته90گردد كه  مشخص مي

داشته آن رابطه  سالمتو تواند با توسعه تاج  سازد كه تقارن مي روشن مي 3و2،1شماره 

% آنهـا تـاجي توسـعه    6/56 ،% آنها تاجي سـالم 6/96 مورد بررسيدرختان  باشد، زيرا از

  .اند داشتهآنها تاجي متقارن  %90ويافته 

  

وضعيت  - 1جدول شماره 
  سالمت تاج

وضعيت  - 2جدول شماره   
  بزرگي تاج

وضعيت تقارن  - 3 جدول شماره  
  تاج

  درصد  تعداد  وضعيت تقارن    درصد  تعداد  رگي تاجبز    درصد  تعداد  سالمت تاج

  %٩٠  ٢٧  متقارن    %٦/٥٦  ١٧  بزرگ    %٦/٩٦  ٢٩  سالم

  %١٠  ٣  نامتقارن    %٤/٤٣  ١٣  متوسط    %٤/٣  ١  كمي سالم

  %١٠٠  ٣٠  جمع    -  -  كوچك    -  -  ناسالم

          %١٠٠  ٣٠  جمع    % ١٠٠  ٣٠  جمع
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با توجه به جدول  :تنه شاخه دار بودن، كيفيت و وضعيت اجتماعي درختانبررسي  –ب

% آنها 30% درختان به وضعيت اجتماعي چيره و 70شود كه مي مشخص 4شماره 

بـاال   آشـكوب نما تعلق دارند. در مجمـوع درختـان در    به وضعيت اجتماعي چيره

دهـد   نشان مي 5جدول شماره  اند. قرارداشته و از وضعيت مناسبي برخوردار بوده

در مجموع كه اند  سانتيمتر داشته 3تر از  ه قطور% درختان يك تا سه شاخ3/63كه 

% 50از نظر كيفيت، گيرند. درصد را در بر مي 3/93در مجموع  با درختان پر شاخه

  ). 6(جدول شماره اند % سالم بوده50درختان مطالعه شده خيلي سالم و 

  

وضعيت  - 4جدول شماره 
  درختان اجتماعي

  كيفيت تنه - 6ول شماره جد    دار بودن تنه شاخه - 5جدول شماره   

وضــــــــــــعيت 
  اجتماعي

دار بــودن  شــاخه    درصد  تعداد
  تنه

  درصد  تعداد  كيفيت تنه    درصد  تعداد

  %٥٠  ١٥  خيلي سالم    %٦/٦  ٢  كم شاخه    %٧٠  ٢١  چيره

  %٥٠  ١٥  سالم    %٤/٦٣  ١٩  با شاخه متوسط    %٣٠  ٩  چيره نما

  -  -  ناسالم    %٣٠  ٩  پرشاخه    -  -  مغلوب

  %١٠٠  ٣٠  جمع    %١٠٠  ٣٠  جمع    %١٠٠  ٣٠  جمع

  

شود كه درختان مورد مطالعه سـالم   گيري مي گذشت اين گونه نتيجه با توجه به آنچه

 اند. بـه عـالوه اغلـب از درختـان چيـره      و شاداب بوده و تاج پر توسعه و متقارن داشته

مختلف اقليمي را سپري كرده و در رقابت با درختان مجـاور نيـز   هاي  باشند كه دوره مي

  اند.   بوده موفق

  منطقه گرگان: -2

نشـان   7شـماره  جـدول   :تاج درختانو وضعيت تقارن بزرگي بررسي سالمت،  –الف

 هـاي آنهـا پوشـيده از بـرگ     درختان مـورد مطالعـه كـامال شـاداب و شـاخه    كه دهد  مي
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درختان مورد مطالعه داراي تاج بـزرگ  % 63دهد كه  مـي  نشان 8جدول شماره  .باشند مي

باال قرار دارند داراي تاج متوسط هسـتند و   آشكوبان با وجود اينكه در % درخت3/33و 

بسـته و متـراكم    اًاست كه توده تقريبـ  آن اين حاكي از هستند.% داراي تاج كوچك 7/3

درصد درختان مورد بررسي داراي تاج  9/88دهد كه  نشان مي 9شماره باشد. جدول  مي

  ستند.درصد داراي تاج نامتقارن ه 1/11متقارن و 

  

وضعيت  - 7جدول شماره 

  سالمت تاج

وضعيت بزرگي  - 8جدول شماره 

  تاج

وضعيت تقارن  - 9جدول شماره 

  تاج

  درصد  تعداد  وضعيت تقارن    درصد  تعداد  بزرگي تاج    درصد  تعداد  سالمت تاج

  %٩/٨٨  ٢٤  متقارن    %٦٣  ١٧  بزرگ    %١٠٠  ٢٧  سالم

  %١/١١  ٣  نامتقارن    %٣/٣٣  ٩  متوسط    -  -  كمي سالم

  %١٠٠  ٢٧  جمع    %٧/٣  ١  كوچك    -  -  ناسالم

          %١٠٠  ٢٧  جمع    %١٠٠  ٢٧  جمع

  

  :شاخه دار بودن تنه، كيفيت و ضعيت اجتماعي درختانبررسي و – ب

درصد درختان مـورد بررسـي در وضـعيت     2/85دهد كه  نشان مي 10 شمارهجدول 

رنـد و در كـل   درصد درختان در وضـعيت چيـره نمـا قـرار دا     8/14چيره قرار داشته و 

جـدول   .باشـند  تمامي درختان از وضعيت مطلوب سالمتي و بزرگي تاج برخوردار مـي 

درصـد   9/51درصد درختان مورد بررسي كم شاخه و  2/22دهد كه  نشان مي 11 شماره

د بـا شـاخه   درصـ  8/77درصد پرشاخه هسـتند و در مجمـوع    9/25با شاخه متوسط و 

درصـد درختـان    9/88دهد كـه   نشان مي 12 ارهشمجدول . باشند ميمتوسط و پر شاخه 

  درصد داراي كيفيت سالم هستند. 1/11داراي كيفيت خيلي سالم و 
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وضعيت  -10جدول شماره 

  درختان اجتماعي

دار  شاخه -11جدول شماره 

  بودن تنه

  كيفيت تنه -12جدول شماره 

ــعيت  وضــــــ

  اجتماعي

ــاخه    درصد  تعداد دار  شـــــ

  بودن تنه

  درصد  تعداد  تنهكيفيت     درصد  تعداد

  %٩/٨٨  ٢٤  خيلي سالم    %٢/٢٢  ٦  كم شاخه    %٢/٨٥  ٢٣  چيره

بـــــا شـــــاخه     %٨/١٤  ٤  چيره نما

  متوسط

  %١/١١  ٣  سالم    %٩/٥١  ١٤

  -  -  ناسالم    %٩/٢٥  ٧  پرشاخه    -  -  مغلوب

  %١٠٠  ٢٧  جمع    %١٠٠  ٢٧  جمع    %١٠٠  ٢٧  جمع

  

  منطقه سنگده:-3

، 13جـدول شـماره   :تاج درختان و وضعيت تقارنبزرگي بررسي سالمت،  –الف 

و درختان انتخاب شده از وضعيت سـالمت تـاج خـوبي برخوردارنـد     كه دهد  مـي  نشان

جـدول شـماره    انـد.  هاي پوشيده از برگ بـوده  كليه درختان كامال شاداب و داراي شاخه

و   % درختان مـورد مطالعـه داراي تـاج بـزرگ و توسـعه يافتـه      50كه دهد  ، نشان مي14

% 17انـد   با وجود اينكه درختان در اشكوب باال بوده .باشند  مي اي تاج متوسط% دار1/32

ا بسته و متراكم بوده توده تقريبكه دهد  باشند كه اين آمار نشان مي داراي تاج كوچك مي

% از درختان انتخاب شده داراي تـاج  4/71كه  دساز ، مشخص مي15جدول شماره .است

توان گفت  مي 15و  14،13ولامقايسه جد . باباشند ن مي% داراي تاج نامتقار5/28متقارن 

 ،داراي تـاج سـالم  ، % درختان100در ارتباط است.  آن تقارن تاج با سالمت و بزرگيكه 

  باشند. تاج متقارن ميداراي % درصد 70تاج بزرگ و  داراي % درختان 50
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وضعيت  -13جدول شماره 

  سالمت تاج

وضعيت  -14جدول شماره 

  تاجبزرگي 

وضعيت  -15جدول شماره 

  تقارن تاج

ــالمت  ســـ

  تاج

وضــــــعيت     درصد  تعداد  بزرگي تاج    درصد  تعداد

  تقارن

  درصد  تعداد

  %٤/٧١  ٢٠  متقارن    %٥٠  ١٤  بزرگ    %١٠٠  ٢٨  سالم

  %٦/٢٨  ٨  نامتقارن    %١/٣٢  ٩  متوسط    -  -  كمي سالم

  %١٠٠  ٢٨  جمع    %٩/١٧  ٥  كوچك    -  -  ناسالم

          %١٠٠  ٢٨  جمع    %١٠٠  ٢٨  جمع

  

  :شاخه دار بودن تنهبررسي وضعيت اجتماعي درختان، كيفيت و  – ب

% متعلـق  25% از درختان داراي وضعيت چيره و 75كه  دهد  ، نشان مي16جدول شماره 

باشند كه نشان دهنده وضـعيت خـوب درختـان مـورد انتخـاب       نما مي به وضعيت چيره

% 2/39درختان بدون شاخه بـوده و  % 8/42 كه  دهد نشان مي 17جدول شماره باشد. مي

باشـند   شاخه مـي  3اي بيش از % دار8/17سانتيمتر و  3شاخه قطورتر از  3داراي يك تا 

 انـد.  % از درختان داراي تنه كم شـاخه متوسـط بـوده    1/82توان گفت  مجموع ميدر  كه

تنـه  % 4/21بـوده و   خيلـي سـالم  % داراي تنه 6/78 كه  دهد مـي  ، نشان18جدول شماره 

    سالم داشتند.

  

وضعيت  -16جدول شماره 

  درختان اجتماعي

دار بودن  شاخه -17جدول شماره 

  تنه

  كيفيت تنه -18جدول شماره 

ــعيت  وضــــــــــ

  اجتماعي

دار بــودن  شــاخه    درصد  تعداد

  تنه

  درصد  تعداد  كيفيت تنه    درصد  تعداد

  %٦/٧٨  ٢٢  خيلي سالم    %٩/٤٢  ١٢  كم شاخه    %٧٥  ٢١  چيره

  %٤/٢١  ٦  سالم    %٣/٣٩  ١١  ا شاخه متوسطب    %٢٥  ٧  چيره نما

  -  -  ناسالم    %٨/١٧  ٥  پرشاخه    -  -  مغلوب

  %١٠٠  ٢٨  جمع    %١٠٠  ٢٨  جمع    %١٠٠  ٢٨  جمع
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  وضعيت دوره بذردهي

  وضعيت دوره بذر دهي راش در درختان ميانگين :-1

: اولين بذردهي اغلب جزيي است. بذردهي كلي به طـور معمـول از   كالردشتالف)

سـال يكبـار    9-3 ضمن تكرار بـذردهي كلـي هـر   در گردد.  ه باال شروع ميسالگي ب 60

    افتد. سال نيز يك بذردهي جزيي اتفاق مي 3الي  1شود، هر  انجام مي

سالگي با بـذردهي جزيـي شـروع شـده      35: بذردهي درخت ميانگين از گرگانب)

لگي سـا  75باشـد. بـذردهي كلـي در     مـي  است و داراي دو نوع بذردهي كلي و جزيـي 

سـال يكبـار    6-2هـر   سال و بـذردهي جزيـي   9-3 در هر بذردهي كلي .شود مي شروع

  شود.  مي حادث

سالگي با بذر دهـي جزئـي    29: بذر دهي درخـت مـيـانـگـيـن از سـن سنگده ج)

سـال   8تـا   3معموال هر  .گردد سالگي شروع مي 55بذر دهي كلي در سن  .شود مي آغاز

  سال انجام گرفت. 3-1 جزيي هر دهيدهي كلي و بذريكبار بذر

  

  تعيين حداقل سن بذردهي-2

هـاي مختلـف يـك رويشـگاه،      پايـه  در: حداقل سن بذردهي راش كالردشت-الف

. در شـود  مـي  بيشـتر با توجه به رويشگاههاي متعدد نيز  اين تفاوتهابسيار متفاوت است. 

مطالعـه راش،  درخـت مـورد    30 دررويشگاه و در دانگ زادآوري مورد مطالعه حداقل 

  35تـا   30اي معـادل   . حـداقل سـن بـذردهي راش دامنـه    بـود اختالفها بسيار چشمگير 

درختـان حـداقل سـن بـذردهي خـود را بـا       هميشـه  سالگي دارد، اما مشخص شد كـه  

كنند. اما از نظر كيفي مشخص نيست كه  بذرهاي توليد شده در  بذردهي جزيي آغاز مي

  دارند يا خير؟ حداقل سن بذردهي آيا قوه ناميه 
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كـه حـداقل سـن     گفـت توان  : درخصوص حداقل سن بذردهي راش ميگرگان-ب

سـن  حـداقل   .اي برخوردار است بذردهي راش در درختان مورد مطالعه از دامنه گسترده

درختـان  كـه  همچنين مشخص شد  .باشد سال مي 35راش در رويشگاه زيارت بذردهي 

كننـد و اينكـه در ايـن سـن      شـروع مـي   حداقل سن بذردهي خود را با بذردهي جزيـي 

باشـد نيـاز بـه     است و چند درصد داراي قوه ناميـه مـي    چگونه هاناميه بذر وضعيت قوه

  اي دارد. بررسي جداگانه

 سـالگي آغـاز   29حداقل سن بذردهي راش در منطقـه سـنگده از سـن     :سنگده -ج

بـودن قـوه    دارا ردمـو در  دامنه سن بذر دهي در اين منطقه نيز متفاوت اسـت.  گردد. مي

  ناميه بذر در اين سن نيز اطالعي در دست نيست و نيازمند بررسي بيشتر است.

  رابطه دوره بذردهي فراوان با تعداد تكرار آن- 3

: اين بررسي مشخص ساخت كه درختـان راش موجـود در يـك تـوده     كالردشت- الف

د. بـه عـالوه دو نـوع    دهنـ  جنگلي در مورد بذردهي رفتارهاي متفـاوتي از خـود نشـان مـي    

شود و بذردهي كلـي كـه    بذردهي جزيي كه با فواصل زماني كمتري انجام مي .بذردهي دارند

فقـط   4شـكل شـماره   گـردد. در   (كم، زياد و خيلي زياد) انجام مي با فواصل زماني متفاوتي

 در مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت.  هاي تكرار شده  كلي از نظر تعداد دوره بذردهيوضعيت 

سال) تفكيك و تعداد تكرار بذردهي كلـي درختـان    3(دوره  طبقه زماني 12اين شكل تعداد 

دهد كه تعداد تكـرار   راش مورد مطالعه در هر طبقه مشخص شده است. اين نمودار نشان مي

ساله حداكثر است و بـه تـدريج بـا افـزايش دوره بـذردهي،       5- 3هاي  بذردهي كلي در دوره

ساله تكرار حـداكثر بـوده و از    9تا  3هاي  يابد. به طور كلي در دوره يتعداد تكرارها كاهش م

  دهد.   آن پس نيز كاهش چشمگيري داشته و نوسانهاي قابل توجهي را نيز نشان مي

د، خيلـي زيـاد) انجـام    (كـم، زيـا   : بذردهي كلي بـا فواصـل زمـاني متفـاوت    گرگان- ب

دوره  طبقـه  18هاي تكرار شده  دورهررسي وضعيت بذردهي كلي از نظر تعداد بدر  گردد. مي
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 طبقـه بذردهي تفكيك و تعداد تكـرار بـذردهي كلـي درختـان راش مـورد مطالعـه در هـر        

بـه طـور    .ساله حداكثر اسـت  6الي  4مشخص گرديد كه تعداد تكرار بذردهي كلي در دوره 

د درصـ  91سـاله را دارد و شـامل    36الـي   1كلي تعداد تكرار بذردهي كلي دامنـه گسـترده   

ساله قـرار دارد و   27الي  1هاي  % بذردهي كلي در دوره78 .بذردهي كلي در اين دوره است

ساله كاهش بسـيار زيـادي    36 سن طبقهكه از  به طوري .يابد به تدريج كاهش مي طبقهاز آن 

  دارد.

بـذردهي در   .محاسـبه شـد   و بدسـت آمـد  هـا   : بذر دهي فراوان تك تك پايهسنگده - ج

سه سـاله تقسـيم بـنــدي     طبقه 12بذر دهي به هـاي   دوره وتعيين گرديد  ،لهسه ساهاي  دوره

و فـراوانـي بذر دهي مشـخـص شده است. دامنه زماني بـذر دهـي كلـي بسـيار زيـا د       شد

سـاله   8تا  3هاي  توان گفت كه حد اكثر در دوره مي سال). اما به طور كلي 35 تا 3است (بين 

  است.

نـمودار شماره   5- وضعيت بذردهي فراوان درختان مورد مطالعــه 

( 30 درخت  110 ساله كالردشت ) 
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  رابطه بذردهي جزيي با تعداد تكرار آن- 

وضـعيت زادآوري جزيـي را در طـول عمـر درختـان       5: شكل شماره كالردشت- الف

سـاله   3تا  1بذردهي درختان راش در دوره  ،دهد. با توجه به اين شكل مورد مطالعه نشان مي

دهـد. ايـن تعـداد زيـاد زادآوري جزيـي مشـخص        بار تكرار را نشـان مـي   37رقمي معادل 

هاي جنگلي راش را تضـمين   بقا و احياء توده تواند سازد كه اتكاء به اين نوع زادآوري مي مي

 شـكل كلـي (  بذردهينمايد كه تاكنون مورد توجه نبوده است. مقايسه اين شكل با وضعيت 

 30بـراي  سـال    3- 1باشد، زيرا در يك دوره بذردهي كلي بـين   يد اين نظر ميؤم) 4 شماره

سال وجود دارد، حال آنكه در همين مـدت،   110در بذردهي كلي بار  19فقط اصله درخت 

  برابر بذردهي كلي است. 2شود كه تقريبا بيش از  مي بار تكرار 47زادآوري جزيي 

 ر طول عمر درختان مورد مطالعـه نشـان  : بررسي وضعيت بذردهي جزيي، دگرگان - ب

% را بـه خـود   4/96كـه   شود مي ساله حادث 6الي  2هاي  دهد كه بذردهي جزيي در دوره مي

  دهد.   مي اختصاص

تقسـيم بنـدي و    هسه سال طبقه 12هاي بذر دهي را به  : در بررسي فوق، دورهسنگده - ج

بنـدي و   وره انجام دادنـد جمـع  ي كه هر يك از درختان در هر ديهاي جز تعداد بذردهي بعد

سـال بسـيار    3- 1محدوده سني در بذردهي جزيي  .فراواني و يا تكرار بذردهي معلوم گرديد

  اساسي در زادآوري طبيعي داشته باشد. يتواند نقش مي گردد كه مي تكرار
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  دوره بذردهي جزئي(سال)

  

  رابطه دوره بذردهي جزيي با تكرار بذردهي جزيي - 5شكل شماره 

  

  ويش و دوره بذر دهي  رابطه ميزان كاهش ر- 

: ميزان كاهش رويش قطري در سالهاي بـا بـذردهي فـراوان و جزيـي     كالردشت - الف

 9/1براي بـذردهي فـراوان   قطري دهد كه متوسط كاهش رويش  نشان ميو گيري شده  اندازه

طبقه زيـر قابـل تفكيـك و     3ميليمتر است. به طور كلي  02/1ميليمتر و براي بذردهي جزيي 

  تشخيص است:

  شود. ميليمتر، سال بذردهي محسوب نمي 74/0كاهش رويش قطري كمتر از - 1

  شود. بذردهي جزيي محسوب ميسال ميليمتر،  74/0- 5/1كاهش رويش بين  - 2

  شود. بذردهي فراوان محسوب ميسال تر، ميليم 5/1كاهش رويش بيش از  - 3

و ارقام زيـر  اعداد : در خصوص ميزان كاهش رويش در منطقه زيارت گرگان گرگان- ب

  :بدست آمده است
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  شود. نمي ميليمتر، سال بذردهي محسوب41/0كاهش رويش كمتر از - 1 

  شود. مي بذردهي جزيي محسوبسال ميليمتر،  41/0- 1كاهش رويش بين - 2 

  .شود مي بذردهي فراوان محسوبسال ميليمتر،  1كاهش رويش بيش از  - 3 

شـده كـه نـوع و عـدم بـذردهي در       رفتار درختان در بذردهي سببتفاوت : سنگده - ج

بـا   بنـابراين  .از تفاوت و دامنه متغيري برخـوردار باشـد  قطري ارتباط با ميزان كاهش رويش 

طبقه زير قابل تشـخيص   3توجه به واحدهاي آماري و محاسبه متوسط ميزان كاهش رويش 

  است:

  شود. ميليمتر، سال بذردهي محسوب نمي 31/0كاهش رويش قطري كمتر از  - 1

  شود. محسوب ميجزيي بذردهي سال ميليمتر،  31/0و  1كاهش رويش قطري بين  - 2

  شود. بذردهي كلي محسوب ميسال ميليمتر،  1كاهش رويش قطري بيشتر از - 3

  

  مقايسه نتايج سه منطقه

دهد. از جمله بذردهي فـراوان تقريبـا بـراي     مي اين مقايسه نتايج قابل توجهي در اختيار قرار

 وجود اينكه داراي تفاوتهاي رويشگاهي فراوان هستند حالـت يكسـان را نشـان   سه منطقه با 

 سـاله نيـز بچشـم    27تـا   3دامنه بذر دهي كه ساله هر چند  9 تا 3هـاي   يعني با دوره دهد. مي

در ايـن   يكسـان اسـت.   به طور تقريباما به طوركلي تراكم دوره در هر سه منطقه  خورد. مي

بدين مفهوم كه دوره بذردهي كمتـر   شود. سنگده مشاهده مي رابطه اختالف جزيي در منطقه

توان در اختالف ميزان بارندگي پيدا كـرد. بـا    مي علت را سال حادث شده است. 8 تا 3در  و

 تر بودن تعداد روزهاي آفتـابي باشـد،   تواند بيانگر پايين توجه به افزايش ميزان بارندگي كه مي

هـاي   در ارديبهشت ماه سال قبل باعث تحريك جوانـه  توان نتيجه گرفت كه عامل نور كه مي

در رويشگاه سـنگده كمتـر از دو رويشـگاه     ،شود مي زايشي و در نتيجه توليد گل در درختان

  سال) گرديده است.   8- 3سبب دوره بذردهي كمتر( ديگر بوده و
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در رويشگاه سنگده كـه زادآوري آن   .مقايسه خاك سه منطقه نيز گوياي اين مطلب است

اي  اي، خيلي سـنگين ودر دو رويشـگاه ديگرشـاهد خـاك قهـوه      كمتر بوده شاهد خاك قهوه

توانـد تاثيرگـذار باشـد كـه      به اين صورت مـي  اين مسالهآهكي به نسبت سبكتري بوده ايم. 

وجود خاك سبك آهكي باعث باال تر بودن ميزان اكسيژن، آب و جذب بيشتر مـواد غـذايي   

  سنگده كه خاك متفاوتي داشته زادآوري كمتر بوده است.گردد. درنتيجه در منطقة  مي

 31يعنـي بـا ميـانگين تقريبـا      ،سال متغير است 35 تا 29دامنه حد اقل سن بذردهي بين 

اما سن شـروع حـداكثر بـذردهي    باشد.   ميسال در سه منطقه يادشده كه بسيار به هم نزديك 

سـال بـدين    75تـا  55يعني بـين   باشد.  يم زياددر سه منطقه زياد بوده وداراي دامنه تغييرات 

شود و در رويشـگاه   مي سالگي بذردهي كلي شروع 60تا 50مفهوم كه در رويشگاه خوب از 

گـردد. در ايـن بررسـي     مـي  سالگي بذردهي فراوان آغاز 75سخت حتي با بارندگي زياد، در 

زيـاد   دامنـه نسـبتاً  كـه ايـن    بار متغير است 120تا  108دامنه تعداد دفعات زادآوري كلي بين 

 115سال رقمي معـادل   120اصله درخت در  30ميانگين دوره بذر دهي كلي براي  نيست و

 هـم اتفـاق  زيـاد  تـوان بـه آن، كـه در فواصـل      نمي اينبنابر باشد. نمي بار است كه قابل توجه

امكـان داشـتن جنگـل دانـه زاد همسـال       بنـابراين  .براي زادآوري طبيعي اتكا داشت، افتد مي

امـا در عـوض دامنـه تعـداد دفعـات       دشوار و حتي غير ممكـن اسـت.  وجود با اين  طبيعي

اصـله   30بـار بـراي     458كـه بـا ميـانگين      متغير استبار  493 تا 415بذردهي جزيي بين 

افتد و اتكـا بـه آن    مي سال رقم قابل توجهي است كه با فواصل نزديك اتفاق 120درخت در 

بـار بـذر    4الزم به ذكر است كه هر درخت به طور متوسط  اشد.ب مي براي زادآوري عملي تر

  بار بذردهي جزيي داشته است. 16دهي كلي و 

كه بر اساس سال بذردهي كلي و تعداد درخـت بـارور در     19توجه به جدول شماره با 

  :ديآن سال تنظيم شده است  نتايج زير كسب گرد
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منطقـه مـورد بررسـي حـادث شـده       بار بذردهي كلي همزمان براي هر سه 22تعداد  - 1

در صـد درختـان بـذردهي كلـي      54در اين سالها حد اكثـر   است (تحت تاثير ماكرو كليما).

  ).1347 سالدر ( دارند

بار بذردهي كلي براي دو منطقه انجـام گرفتـه اسـت (تحـت تـاثير مـاكرو        13تعداد  - 2

  ).1349 سالدر ارند (درصد درختان بذردهي كلي د 5/30در اين سالها حد اكثر .كليما)

 .كليمـا) (تحت تـاثير ميكرو  فاق افتاده استبار بذردهي كلي در يك منطقه ات 8تعداد  - 3

رسد كه ايـن   مـي  ). به نظر1296 سالدر ( درصد درختان بذردهي كلي دارند 21در اين سالها 

يـا   ماندهنشينند (درختان عقب  مـي  سال نسبت به ساير درختان به بذر 2 تا 1درختان با تاخير 

  ).تاخيردار

  درخت، مشاهده شده است. 3الي  1بار بذردهي كلي بسيار پراكنده و از  37تعداد  - 4

  گردد.   مي سال حادث 9 تا 3 هاي دورهبذردهي كلي در  - 5

اختيار نبوده اسـت تـا بتـوان     سال) در 80بارندگي براي سالهاي مورد نظر ( نوسانهاي - 6

دهـد كـه اقلـيم     مـي  اما يك مقايسه اجمالي نشان انجام داد. مقايسه دقيقي با سالهاي بذردهي

بـوده اسـت   سالهاي ماقبل بـذردهي بارنـدگي كمتـر    در اساسي در بذردهي دارد. زيرا  ينقش

  .)3الي  1(شكلهاي 
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  تعداد درختان داراي بذر دهي كلي در سه منطقه - 19جدول شماره 

  سال
  تعداد درخت داراي بذردهي كلي

  سال

  داراي بذردهي كلي تعداد درخت

  سنگده  گرگان  كالردشت  سنگده  گرگان  كالردشت

1290  17  11  15  1331  11  12  4  

1291  1  1  1  1332  1  6  1  

1292  12  7  9  1333  12  1  13  

1293  5  1  1  1334  1  7  1  

1294  9  15  10  1335  13  9  2  

1295  1  1  1  1336  1  2  1  

1296  1  2  18  1337  19  10  16  

1297  13  15  5  1338  1  2  1  

1298  5  2  1  1339  4  7  9  

1299  7  13  2  1340  13  3  3  

1300  14  6  15  1341  2  14  1  

1301  1  9  1  1342  3  5  1  

1302  12  1  12  1343  16  3  2  

1303  1  11  1  1344  1  2  4  

1304  1  1  9  1345  1  1  2  

1305  15  13  1  1346  5  7  3  

1306  2  1  6  7134  16  12  18  

1307  10  14  1  1348  1  5  2  

1308  2  8  15  1349  16  10  2  

1309  5  13  5  1350  2  3  14  

1310  18  4  1  1351  1  5  1  

1311  2  12  12  1352  5  7  2  

1312  8  3  6  1353  2  4  6  

1313  1  1  3  1354  17  13  12  

1314  11  6  1  1355  10  5  6  

1315  1  3  15  1356  2  4  3  

1316  1  1  2  1357  11  10  16  

1317  13  7  3  1358  6  2  4  

1318  1  1  11  1359  1  5  2  

1319  16  23  7  1360  12  13  16  

1320  1  3  3  1361  2  5  2  

1321  3  5  6  1362  12  10  3  

1322  15  6  17  1363  2  1  5  

1323  3  14  1  1364  13  3  4  

1324  2  3  10  1365  15  9  11  

1325  11  10  2  1366  1  2  3  

1326  1  2  12  1367  12  9  4  

1327  13  1  4  1368  1  13  1  

1328  4  6  1  1369  13  6  12  

1329  12  11  14  1370  12  16  9  

1330  2  1  3  -  -  -  -  
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  بحث

است كه در سالهاي بـا بـذردهي    ) تاكيد نمودهRohmeder1972 ( در زمينه مورد بررسي

مصرف انرژي به حدي است كه رشد قطري بسيار كاهش يافته و بـه   ،فراوان راش اروپا
ــا  20 ــذردهي   40تـ ــر بـ ــالهاي غيـ ــر از سـ ــي% كمتـ ــد مـ ــين . رسـ ــورددر همـ   مـ

) Holmesgaard 1955   در سـالهاي  كـه  كنـد   ) به نتايج مشابهي دست يافتـه و بيـان مـي
  يابـد.  هاي سوزني برگ نيـز رويـش قطـري بسـيار كـاهش مـي       بذردهي فراوان در گونه

) Hartig1889و () Gauman 1935 معتقدند كه در فركانس بذردهي هرگز دو سال پي (
دارنـد كـه    مـي  اظهـار  )Vernet )1983 و Thiebaut شـود.  در پي بذردهي حـادث نمـي  

شـود و ديـر يـا زود شـروع شـدن       سالگي شروع مـي  80تا  60گلدهي درختان راش از 
اند كه برا ي توليد گل نر  گلدهي، بستگي به شرايط فيزيولوژيكي درخت دارد. آنها گفته

بيشـتر   ظهور گلهاي مـاده هميشـه بـا صـرف انـرژي     ولي نياز است مورد انرژي كمتري 
. توليد گلهاي نر منظم تر ولي توليد گلهاي ماده نا منظم تر و حساسـتر از  باشد ميهمراه 
سـال يكبـار    3هـر   Fagus grandifoliaدر امريكا محقق شده است كه  .باشد مي گل نر

 24كند و صدمات قبل از رسيدن بذر به وسيله پرندگان و حشـرات   مي بذر فراوان توليد

ت بـه  د كه صدمات حشـرا ندار مي بيان آنها ).Graber  ،1930وLeak  (باشد مي %100تا 
در نتيجه تحقيقـات خـود   ) 1954و همكاران ( Nielson  .مراتب بيشتر از پرندگان است

دارند كه بين ظهور گلهـاي مـاده و گلهـاي نـر فاصـله اي       گلدهي راش اعالم مي دربارة
ل از اينكه گلهاي نر شـروع بـه آزاد   روز قب 5تا  4كه گلهاي ماده  طوريه ب ،وجود دارد

هاي گرده خود كنند آمادگي پـذيرش لقـاح را دارنـد كـه در اصـطالح گيـاه        نمودن دانه
شناسي به آن پروتوژني گويند. اين وضعيت از درختي به درخت ديگر متفاوت بـوده و  

ه شـوند كـ   شود كه گلهاي نر زود تر از گلهاي ماده ظاهر مي مشاهده مي در بعضي موارد
نامبردگـان پروتـوژني را فراوانتـر از پروتانـدري در      .گوينـد  ميبه اين پديده پروتاندري 

اين موضوع ارتباط نزديكي با شرايط آب و هوايي گذشـته  كه اند  درخت راش ذكر كرده
  گلدهي دارد.  دورهو 
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گل را در راش منوط به شـرايط آب   يها ) تشكيل جوانهHolmesgaard 1955 (از طرفي

داند كه هوا گرم و خشك بـوده و روزهـاي آفتـابي بيشـتر      ي تير و مرداد سال قبل ميو هواي

) نظـر مثبـت داشـته و    Mattehews 1963 ( در مورد اثرات ميكروكليما و ماكرو كليما  .باشد

روي ميوه دهي بذر راش دخالـت   بر ،عالوه بر آنها عوامل تغذيه اي معدني كه كند عنوان مي

درجـه سـانتيگراد و در    20تـا   15رين حـرارت بـراي گـرده افشـاني را     وي بهت .راوان داردف

كنـد. بارنـدگي و    مـي  روز آفتابي ذكر 10% و با حضور بيشتر از  47تا  41رطوبت نسبي بين 

ب اطالعـات درخصـوص مشـخص    مه بر روي عمل گرده آفشاني آزاد اثر منفي دارد . كسـ 

انجام شد. از ايـن رو اهـم    مقالهر اين ترين هدفي بود كه د بذردهي راش عمده سيكلنمودن 

  طور كامل درج گرديد.ه اطالعات درختان مورد مطالعه در قسمت نتايج ب

تواند با سال  ميقطري با كاهش رشد  يكه سالها نظريهاين  ،با توجه به نتايج حاصل
دو عامل به نظر نگارندگان . ين قطعات مورد تائيد قرار گرفتبذردهي مواجه باشد، در ا

زيـرا كـه در خصـوص عامـل      ،شكي و آفات و امراض در اين مـورد دخالـت نـدارد   خ
هـواي مرطـوب    ،ندگي ساالنه و اقليم مرطوب سردخشكي با توجه به ميزان متوسط بار

صعود كـرده و باعـث بـروز نـزوالت     به ارتفاعات جاري شده از سوي درياي مازندران 

 .آلـود اسـت   و مـه  انيه هـوا بـار  كه در طول سال هموار طوريه ب ،گردد جوي در آن مي

توان اظهار نمـود   در سالهاي مورد مطالعه هواشناسي خشكي وجود نداشته و مي بنابراين
در خصـوص عامـل آفـات و     .شود كه خشكي در منطقه عامل محدوديت محسوب نمي

كه درختان مورد بررسي كامال سالم  نمايد امراض مطالعه خصوصيات كيفي مشخص مي
توان نتيجه گرفت كه كاهش رويش در ارتباط بـا سـالهاي    مي بنابراين .اند و شاداب بوده

اين نكته مهم است كـه درختـان مـورد بررسـي از وضـعيت      به توجه  .باشد بذردهي مي
مطلوب سالمتي و بزرگي و تقارن تاج برخوردار بـوده و در وضـعيت اجتمـاعي چيـره     

هـاي سـخت آب و    اشـند دوره ب مـي  با اين خصوصيات اين درختـان قـادر   .قرار داشتند

  هوايي را تحمل نموده و سالم بمانند.



377  3شمارة  13فصلنامة پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

كه حداقل سـن بـذردهي راش در    گفتتوان  درخصوص حداقل سن بذردهي راش مي
حـداقل دامنـه سـن راش در  سـه      .اي برخوردار اسـت  درختان مورد مطالعه از دامنه گسترده

ن حداقل سـن بـذردهي   درختاكه همچنين مشخص شد   .باشد سالگي مي 35تا 29رويشگاه 
  چگونـه  بـذرها ناميه  اينكه در اين سن وضعيت قوه. كنند را با بذردهي جزيي شروع مي خود

  اي دارد. باشد نياز به بررسي جداگانه است و چند درصد داراي قوه ناميه مي

اين بررسي مشخص نمود كه درختان راش موجود در يك توده جنگلـي نسـبت بـه    
نوع رفتار بـذردهي كلـي و    2دهند و داراي  ي از خود نشان ميبذردهي رفتارهاي متفاوت

ولـي  شـود   كه بذردهي جزيي با فواصل زماني كوتاه انجـام مـي   طوريه ب ،جزيي هستند
گـردد. افـزون بـر     بذردهي كلي با فواصل زماني متفاوت(كم، زياد، خيلي زياد) انجام مي

حتي در  مختلف متفاوت است. آن رفتار درختان در سالهاي بذردهي فراوان براي مناطق
به طوري كه بذردهي از درختي بـه درخـت   ، گردد مـي  نيز اين تفاوتها مشاهدهيك نقطه 

  ديگر متفاوت است.

ايـن نـوع   زادآوري حاصـل از سازد كه اتكـاء بـه    جزيي مشخص مي بذردهيتعداد زياد 
 تعـداد  زيـرا  ،هـاي جنگلـي راش را تضـمين نمايـد     تواند بقا و احياي تـوده  مي بذردهي

  .باشد مي بذردهي كلي به مراتب كمتر از بذردهي جزيي

 مشـخص  ،تشـريح گرديـده اسـت    در قبـل كـه   19با توجه به نتايج جدول شـماره  

باشد. زيرا درختـان مـورد    مي شود كه بذردهي فراوان درختان تحت تاثير ماكرو كليما مي
 22سـال)  80رسـي( مطالعه در سه منطقه (كالردشت، گرگان و سنگده) در طول مدت بر

اين مساله، خشكي هوا و تعـداد روزهـاي آفتـابي در سـطح      اند. بار بذردهي كلي داشته
در صـد درختـان    54 در اين مرحلـه حـداكثر   سازد. مي ماكرو را در بذردهي كلي مطرح

 بذردهي فراوان داشته اند. علل ديگـري در بـذردهي كلـي درختـان دخالـت دارنـد كـه       

  گاه و مسايل توارثي اشاره كرد.توان به بارخيزي رويش مي

در صـد   5/35چـرا كـه    ،توان نقش ميكرو كليما را ناديـده گرفـت   نمي در اين زمينه

  اند. درصد درختان در يك منطقه بذردهي داشته 5/10يعني  و بقيه منطقه درختان در دو
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