شناسه ديجيتال ):)DOI
شناسه ديجيتال (:)DOR

فصلنامه علمي  -پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
جلد  62شماره  ،4صفحه )7934( ،444-454

10.22092/ijfpr.2018.118576
98.1000/1735-0883.1397.26.447.74.4.1578.1585

تأثیر اندازه قطر درخت بر فنولوژی کامبیوم و رویش شعاعی ممرز ()Carpinus betulus L.
در جنگل خیرود نوشهر
عباسعلی نوریصادق  ،1رضا اوالدی  ،*2کامبیز پورطهماسی  3و وحید اعتماد

4

 -7دانشجوی دکتری بيولوژی و آناتومي چوب ،گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
*

 - 6نويسنده مسئول ،استاديار ،گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران .پست الکترونيکoladi@ut.ac.ir :

 -9استاد ،گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 -4دانشيار ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
تاريخ دريافت7932/24/62 :

تاريخ پذيرش7932/22/72 :

چکیده
با توجه به اهميت ممرز ( )Carpinus betulus L.در جنگلهای هيرکاني ،بررسي فعاليت کامبيوم و تشکيل حلقه رويش در
طبقههای قطری مختلف اين گونه درختي ميتواند اطالعات بيشتری در مورد مقدار و چگونگي رشد آن فراهم کند .در اين راستا،
زمان آغاز ،پايان و طول دوره فعاليت کامبيوم (دوره رويش) و نيز نرخ رشد قطری در سه طبقه قطری مختلف ( 65تا  92 ،95تا  52و
 22تا  32سانتيمتر) در جنگل خيرود نوشهر طي فصل رويشي  7935مطالعه شد .شيوه مورد استفاده در اين پژوهش ،انتخاب 7242
ريزنمونه از ارتفاع قطر برابر سينه درختان و بررسي ميکروسکوپي بود .نتايج نشان داد که فعاليت کامبيوم در طبقه قطری نخست و دوم
در اوايل ارديبهشتماه آغاز شد و بهترتيب تا اواخر و اواسط مهرماه ادامه داشت .در طبقه قطری سوم ،فعاليت کامبيوم با تأخير قابل
مالحظهای نسبت به طبقههای قطری نخست و دوم آغاز شد (اواخر ارديبهشتماه) و زودتر از آنها (در اوايل مهرماه) به پايان رسيد.
عالوهبراين ،رشد قطری طبقه سوم بهمراتب کمتر از دو طبقه ديگر بود .در بين درختان جوان و کمقطر ،هماهنگي و رفتار مشابهي از
نظر مقدار رشد روزانه مشاهده شد و با افزايش سن درخت و نزديک شدن به سن ديرزيستي ،همگني رشد درون توده جنگلي کاهش
يافت .در مجموع بهنظر ميرسد که درختان طبقه قطری نخست و دوم در مرحله بلوغ بودند و در نتيجه زمانبندی رويش آنها بههم
شبيه بود ،اما درختان طبقه قطری سوم که نزديک به سن ديرزيستي بودند ،تفاوت قابل مالحظهای با دو طبقه قطری ديگر داشتند.
واژههای کلیدی :تابع گومپرتز ،جنگلهای هيرکاني ،رشد ساالنه ،طبقه قطری.

مقدمه
تشکيل چوب ،مهمترين ذخيره خالص زيستتوده در
بومسازگانهای جنگلي است و يک فرايند بسيار پوياست که
توسط عوامل فيزيولوژی و محيطي تنظيم ميشود که ميتوان
آنرا برحسب شروع ،نرخ (سرعت) و طول دوره تمايز
سلولي ،طبقهبندی کرد ( ;Plomion et al., 2001

 .)Deslauriers et al., 2003تشکيل چوب برحسب گونه و
آبوهوا از چند هفته تا چند ماه طول ميکشد ( Rathgeber
 .)et al., 2011گستردگي زياد تغييرات در زمانبندی
تشکيل چوب در مناطق جغرافيايي مختلف نشاندهنده
انعطافپذيری زياد درختان در سازگاری رشدشان با شرايط
محلي است ( .)Rossi et al., 2016در سطح جهاني،
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درختان در کاهش دیاکسيد کربن توليدشده توسط
سوختهای فسيلي و در نتيجه ،برقراری ثبات در تغييرات
آبوهوايي اهميت زيادی دارند .از اين منظر ،تشکيل بافت
چوبي نقش اصلي را در ترسيب کربن توسط درختان برعهده
دارد ،بنابراين الزم است که فرايند تشکيل چوب ،دقيقتر
مورد توجه و بررسي قرار گيرد .عالوهبراين ،تجزيه و تحليل
فعاليت کامبيوم و تشکيل بافت چوبي ،ابزاری مفيد برای
مطالعه پاسخ درختان به تغييرات اقليمي محسوب ميشود
( .)Fonti et al., 2010همچنين ،دانش الگوی فصلي تشکيل
بافت چوبي برای ارزيابي بهتر مديريت جنگل و شيوههای
پرورش آن مهم است ( Plomion et al., 2001; Wodzicki,
.)2001
اگرچه رشد قطری که در شکل پهنای حلقههای رويشي
خود را نشان ميدهد ،معيار خوبي برای بررسي پويايي توده
جنگلي است ،اما تنها با بررسي اين پهنا نميتوان به
زمانبندی رويش و شدت آن در طي فصل رويش پي برد،
بنابراين بررسي فنولوژی کامبيوم (زمان آغاز ،پايان و طول
مدت فعاليت کامبيوم) و در نتيجه ،مقدار رشد قطری که
متأثر از عوامل بيروني (مانند آبوهوا و رقابت) و عوامل
دروني (مانند سن و هورمونهای گياهي) هستند ،ميتواند
زوايای ديگری از کيفيت و چگونگي رشد در درختان را
نشان دهد.
در سالهای اخير ،در پژوهشهای مختلفي ،پويايي
درونساالنه تشکيل چوب در درختان ،زمانبندی ،طول
دوره و نرخ توليد سلول و تمايز سلولي در طي مرحله
زندگي گياه ( Deslauriers et al., 2003; Rossi et al.,
 )2006bو ارتباط تشکيل حلقه درخت با عوامل دروني
) )Wodzicki, 2001; Savidge, 2001يا عوامل بيروني
( )Horacek et al., 1999; Rossi et al., 2007بررسي شده
است .بسياری از اين تحقيقات بر اثرات عوامل اقليمي
( )Gričar et al., 2006; Rossi et al., 2008bيا هورمونها
( )Savidge, 1996تمرکز کردهاند .با اينحال ،مطالعات
بسيار کمي ،تأثير فعلوانفعاالت زيستي مانند رقابت بين
درختي ( )Grotta et al., 2005; Linares et al., 2009يا
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عواملي مانند سن يا شادابي درخت ( Rossi et al., 2008a,

 )2009را مورد توجه قرار دادهاند.
يکي از عوامل مهم دروني تأثيرگذار بر رشد قطری و
فنولوژی کامبيوم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،سن
درخت است .بهطور معمول ،تنوع ساختمان آناتومي و تنوع
زيستي مربوط به درخت با افزايش سن آن افزايش مييابد
( .)Michel & Winter, 2009در سنين مختلف ،واکنش
درختان به شرايط محيطي تغيير ميکند .ثابت شده است که
تشکيل چوب در درختان مسنتر نسبت به درختان جوانتر،
ديرتر آغاز ميشود ( Deslauriers et al., 2003; Rossi et
 .)al., 2008b; Li et al., 2013با اينحال ،عوامل يا
سازوکارهای محرک مانند پديده رشد وابسته به سن ،مغفول
ماندهاند ( .)Peñuelas, 2005برخي از پژوهشها نشان دادند
که نشانههای پيری (مانند افزايش مقاومت هيدروليک،
کاهش نرخ فتوسنتز و کاهش طول دوره تشکيل چوب)
ممکن است بيشتر از سن درخت مربوط به ابعاد و بزرگي
درخت باشد (.)Peñuelas, 2005; Petit et al., 2008
در يک توده جنگلي که درختان ريزاقليمهای يکساني را
تجربه ميکنند ،نشان داده شده که فنولوژی کامبيوم با توجه
به گونهها و بهويژه سن ،ابعاد و بزرگي درخت تغيير ميکند
(.)Rossi et al., 2007, 2008a; Rathgeber et al., 2011
همچنين ،ثابت شده که در گونههای مختلف ،حساسيت
اقليمي رشد شعاعي با سن درخت تغيير مييابد ( Vieira et
 ،)al., 2009اما اين شواهد بهطور کلي تأييد نشدهاند
(.)Esper et al., 2008
ممرز ( )Carpinus betulus L.فراوانترين گونه درختي
در جنگلهای هيرکاني است و در تودههای جنگلي گاهي
به ارتفاع  65تا  92متر و قطر برابر سينه  762سانتيمتر
ميرسد .ممرز حدود  92/5درصد از حجم کل سرپا و 92
درصد از کل درختان را در جنگلهای هيرکاني ايران بهخود
اختصاص داده است .اين گونه يکي از باارزشترين
گونههای درختي در جنگلهای هيرکاني است و در بسياری
از ارتفاعات از مناطق جلگهای در سطح دريا تا ارتفاع
حدود  7422متر بههمراه جوامع بلوط و انجيلي حضور دارد
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( .)Sagheb Talebi et al., 2014با توجه به گستردگي
پراکنش و حجم درختان ممرز در جنگلهای هيرکاني ،درک
بهتری از زمان شروع و پايان رشد اين گونه برای تشخيص
بازه زماني تشکيل چوب و نيز افزايش زیتوده خالص
ساالنه در طبقههای قطری مختلف در زيستبومهای خزری
ضروری بهنظر ميرسد .در اين راستا ،هدف از پژوهش
پيشرو ،مقايسه زمان آغاز ،پايان و طول مدت دوره فعاليت
کامبيوم و نيز پهنای حلقه رشد ساالنه بين طبقههای قطری
مختلف در ممرز بود .فرضيه پژوهش اين بود که تغييرات
فنولوژی کامبيوم و پهنای حلقه رشد ساالنه در طبقههای
قطری مختلف با يکديگر تفاوت دارد .همچنين ،نرخ روزانه
رشد قطری درختان در بين و درون طبقههای قطری مختلف
با يکديگر مقايسه شد تا مشخص شود که آيا عالوه بر
زمانبندی ،شدت رشد نيز متأثر از سن درخت است يا خير؟
نتايج اين پژوهش ميتواند اطالعات پايهای را برای
جنگلشناسان در مورد نحوه رويش درختان ممرز با توجه
به قطر (سنشان) فراهم کند .همچنين ،مقدار همگني يا
ناهمگني رشد قطری بين درختان يک طبقه قطری را نشان
دهد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پژوهش پيشرو در توده جنگلي خالص ممرز در پارسل
 772سری پاتم جنگل آموزشي -پژوهشي دانشکده منابع
طبيعي دانشگاه تهران (جنگل خيرود) با مختصات عرض
جغرافيايي  92° 94′شمالي و طول جغرافيايي 57° 95′
شرقي و در ارتفاع حدود  422متر باالتر از سطح دريا انجام
شد .به استناد دادههای ايستگاه هواشناسي نوشهر ( 7924تا
 ،)7932ميانگين بارندگي ساالنه در جنگل خيرود 7627
ميليمتر و ميانگين دمای ساالنه  72/4درجه سانتيگراد
است .سنگ مادری بخش پاتم آهکي و تيپهای خاک
موجود در اين بخش عبارتند از :راندزين قهوهایشده،
قهوهای هيدرومورف ،قهوهای اسيدی و جنگلي .تيپ خاک
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در توده خالص ممرز از نوع خاک قهوهای جنگلي با بافت
رسي و سيلتي است (.)Anonymous, 1995
انتخاب طبقههای قطری و تهیه ریزنمونهها
در اين پژوهش ،سه طبقه قطری مختلف (طبقه قطری
نخست :دامنه قطری  65تا  ،95طبقه قطری دوم :دامنه
قطری بين  92تا  52و طبقه سوم :دامنه قطری بين 22تا 32
سانتيمتر) که نشاندهنده درختان با سنين مختلف باشند،
انتخاب شدند .برای هر طبقه قطری ،پنج درخت سالم و
استوانهای از اشکوب فوقاني که فضای کافي برای رشد
داشتند و نور کافي دريافت ميکردند ،بهصورت تصادفي
انتخاب شدند (جدول  .)7از اواخر اسفندماه  7934تا اواخر
مهرماه  7935از ارتفاع برابر سينه هر درخت ،با استفاده از
دستگاه ريزنمونهبردار تروفر ( ،)Trephorريزنمونههايي
بهصورت هفتگي يا دو هفته يکبار استخراج شدند.
نمونهگيریها در اوايل و اواخر فصل رويش بهصورت
هفتگي و در اواسط فصل رويش بهصورت هر دو هفته
بودند .در هر نوبت نمونهگيری ،از دو سمت مقابل هر درخت
(برای دستيابي به ميانگين بهتری از هر درخت) و در هر
سمت ،دو نمونه تهيه شد ( .)Rossi et al., 2006aبا توجه
به اينکه از هر درخت ،چهار ريزنمونه استخراج شد ،در
مجموع از کل درختان هر طبقه قطری  62ريزنمونه و در کل
با توجه به سه طبقه قطری مختلف 22 ،ريزنمونه در هر
نوبت نمونهگيری ،استخراج شد .به اين ترتيب ،تعداد کل
ريزنمونههای استخراجشده در طي فصل رويش به 7242
عدد رسيد .هر ريزنمونه ،استوانهای به قطر دو و طول 62
ميليمتر بود که دارای اندکي از پوست بيروني ،بافت آبکشي،
اليه کامبيومي ،چوب در حال تشکيل و چند حلقه رويشي
پيشين بود .همچنين ،برای جلوگيری از آسيب زيستي به
درختان ،ريزنمونهها در هر درخت بهصورت اريب و با
فاصله دو سانتيمتر از يکديگر استخراج شدند .ريزنمونهها
بالفاصله پس از استخراج از درخت در داخل
ريزکپسولهای حاوی محلول ( FAAفرمالدئيد -اسيد
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استيک -الکل) قرار داده شده و به آزمايشگاه منتقل شدند.
در آزمايشگاه ،ريرنمونهها در قالبهای پارافين تعبيه شدند.
از هر کدام از ريزنمونهها ،مقاطع عرضي با ضخامت شش تا
 72ميکرومتر با استفاده از ميکروتوم لغزشي  GL1مجهز به
تيغههای  OLFA AB-50تهيه شد .مقاطع با استفاده از
سافرانين  2/24درصد و آسترابلو  2/75درصد محلول در

آب بهمدت دو تا سه دقيقه رنگآميزی شدند و سپس
بهترتيب با استفاده از سریهای الکلهای  45 ،52و 32
درصد آبگيری شدند ( .)Rossi et al., 2006aدر پايان،
مقاطع با استفاده از چسب انتالن بر روی الم تثبيت شدند .به
اين ترتيب ،نمونههای دايمي از مقاطع تهيه شدند.

جدول  -1طبقههای قطری انتخابشده و مشخصات درختان ممرز انتخابشده در هر طبقه قطری (میانگین  ±انحراف معیار)
شناسه

طبقه قطری (سانتيمتر)

تعداد درخت

قطر برابر سينه (سانتيمتر)

ارتفاع (متر)

C1

65-95

5

9 ± 63

7 ± 76

C2

92-52

5

2 ± 46

6 ± 75

C3

22-32

5

72 ± 47

9 ± 74

بررسی فنولوژی کامبیوم
يکي از اهداف اين پژوهش ،مطالعه فنولوژی کامبيوم در سه
طبقه قطری مختلف ممرز بود .برای اين منظور ،نمونههای
تثبيتشده بر روی الم ،زير ميکروسکوپ نوری Nikon YS-
 100قرار گرفتند و ناحيه کامبيومي آنها بررسي شد .در بازه
زماني هفتماهه نمونهبرداری (از  62اسفند  7934تا  64مهر
 ،)7935در درختان مورد بررسي ،فازهای فنولوژی فعاليت
کامبيوم شامل )7 :شروع فعاليت کامبيوم؛  )6پايان فعاليت
کامبيوم و  )9طول دوره فعاليت کامبيوم مشخص شدند .آغاز و
پايان فعاليت کامبيوم بهترتيب بهمعني زمان آغاز و پايان
تقسيمات پریکينالي کامبيوم است .از اينرو ،آغاز فعاليت
کامبيوم با افزايش تعداد سلولهای کامبيومي با ديواره نازک
مشخص شد و پايان آن زماني درنظر گرفته شد که هيچ سلول
ديواره نازک جديدی در مجاورت سلولهای کامبيوم وجود
نداشت و تعداد سلولهای کامبيومي با تعدادشان پيش از فعاليت
دوباره در بهار برابر بود .طول دوره فعاليت کامبيوم نيز فاصله
زماني بين آغاز و پايان فعاليت کامبيوم درنظر گرفته شد
(.)Oladi et al., 2011
اندازهگیری رویش قطری درختان و مدلسازی رویش

پهنای حلقه رويش در حال تشکيل درختان طي فصل
رويش بهصورت تجمعي افزايش مييابد .برای اندازهگيری
مقدار رشد حلقههای رويشي درختان و محاسبه نرخ روزانه
رشد قطری ،اساليدهای ميکروسکوپي آماده شد .سپس اين
اساليدها زير ميکروسکوپ  Nikon 50iمجهز به دوربين
قرار داده شد و با استفاده از نرمافزار تحليل تصاوير
( ،)ImageJپهنای حلقهها (مقدار رويش در هر نوبت)
اندازهگيری شد .از دو سمت يک درخت ،ميانگينگيری شد
و در نهايت ،ميانگيني برای هر طبقه قطری بهدست آمد .با
استفاده از تابع رشد گومپرتز (( )Gompertzرابطه  ،)7مدل
رويش شعاعي درختان در هر سه طبقه قطری نيز بهصورت
مجزا محاسبه شد (.)Zeide, 1993
رابطه ()7

))y = A exp (- e (β – κ t

که در آن y :مجموع تجمعي رشد هفتگي (بيانشده در
افزايش پهنای حلقه) t ،زمان محاسبهشده بر حسب روزِ سال
(DOY؛ مخفف  A ،)Day of yearحد باالی نمودار ،معرف
حداکثر پهنای حلقه رويش β ،پارامتر جايابي محور  xو k
نرخ پارامتر تغيير است.
با قرار دادن مقادير ( yاندازهگيری مستقيم) و  tمتناظر
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آن (برحسب روز ژوليني) در نرمافزار ،Origin Pro
ثابتهای معادله و درنهايت تابع گومپرتز محاسبه شدند .به
اين ترتيب ،برای هر درخت و نيز ميانگين درختان هر طبقه
قطری يک تابع گومپرتز توسط نرمافزار Origin Pro
محاسبه شد .افزايش روزانه پهنای حلقه رويش (نرخ روزانه
رشد؛  )∆yبرای هر درخت و ميانگين درختان در هر طبقه
قطری ،با محاسبه تفاضل مقدار پهنای تجمعي حلقه رويش
يک درخت در يک روز مشخص ( (ytاز عدد متناظر آن در
روز بعد ( )yt+1بهدست آمد (رابطه .)6
رابطه ()6

∆y = yt+1 - yt

تجزیه و تحلیلها دادهها
ابتدا نرمال بودن دادهها و همگني واريانسها آزمون شد
( .)Quinn & Keough, 2002برای تعيين اختالف در
فنولوژی کامبيوم (زمان آغاز ،پايان و طول مدت فعاليت
کامبيوم) و نيز اختالف بين پهنای نهايي حلقه رويش بين
طبقههای قطری مختلف از تجزيه واريانس يکطرفه
( )ANOVAو برای مقايسه ميانگينها از آزمون دانکن
استفاده شد .در اين تحليل ،طبقههای قطری بهعنوان تيمار و
درختان بهعنوان تکرار درنظر گرفته شدند.

( الف)

(ب)

نتایج
فعالیت کامبیوم در طبقههای قطری مختلف
کامبيوم خفته در ممرز کمي پيش از آغاز رويش ،پنج تا
شش سلول مستطيلي داشت (شکل  -7الف) که در حين
تقسيمات پریکلينالي ،ديوارههای اين سلولها نازکتر
ميشدند (شکلهای  -7ب و  -7ج) .طبق نتايج
بهدستآمده ،اختالف معنيداری از نظر آماری بين زمان
آغاز فعاليت کامبيوم در طبقههای قطری مختلف (هر سه
طبقه قطری) با يکديگر وجود داشت (جدول  .)6در ابتدای
ارديبهشت  7935در طبقه قطری  C1فعاليت کامبيوم آغاز
شد ) )DOY=777و در طبقه قطری  C2با يک هفته تأخير،
کامبيوم فعاليت خود را آغاز کرد ( .)DOY=774در طبقه
قطری  C3که دارای قطر بيشتری نسبت به طبقههای قطری
ديگر ( C1و  )C2بود ،فعاليت کامبيوم در اواخر ارديبهشت
با چندين هفته تأخير آغاز شد ( .)DOY=796البته الزم به
يادآوری است که فعاليت کامبيوم در درختان طبقه قطری
 ،C3برخالف درختان دو طبقه ديگر که درختان داخل هر
طبقه قطری بهتقريب بهصورت همزمان فعاليت خود را آغاز
کردند ،بهصورت هماهنگ و در يک زمان يا بازه زماني
مشخص شروع نشد (شکل  -6الف).

(ج)

شکل  -1منطقه کامبیومی و مراحل مختلف فعالیت آن :الف) کامبیوم خفته ( ،)CCب) آغاز فعالیت کامبیوم که نشانه آن شکلگیری دیوارههای نازک
درون سلولهای کامبیومی و تقسیم آنها است و ج) ساختار یک حلقه تازه تشکیلشده ( )PCکه در آن یک آوند تازه ( )vنیز دیده میشود.
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زمان پايان فعاليت کامبيوم در طبقههای قطری مختلف
اختالف معنيداری را نشان دادند (جدول  .)6بر اساس نتايج
آزمون مقايسه ميانگين ،طبقه قطری  C3نسبت به دو طبقه
قطری ديگر ( C1و  )C2دارای اختالف معنيداری بود ،اما
دو طبقه قطری ديگر با يکديگر اختالف معنيداری نداشتند
(جدول  .) 6توقف فعاليت اليه کامبيومي در درختان طبقه
قطری  C3در اوايل مهر 7935و زودتر از دو طبقه قطری
ديگر اتفاق افتاد ( .)DOY = 662-647پس از اين طبقه
قطری ،در اواسط مهر فعاليت کامبيوم در طبقه قطری  C2به

پايان رسيد ( )DOY = 647-644و درنهايت طبقه قطری
 C1در اواخر مهر به فعاليت کامبيومي خود پايان داد (DOY
 .)= 636بهعبارت ديگر ،اتمام رشد شعاعي ممرز در
طبقههای قطری مختلف در بازه زماني يکماهه رخ داد .در
اوايل مهر ،رويش قطری درختان قطور ( )C3به پايان رسيد،
در حاليکه رويش قطری درختان کمقطر و جوان ( )C1تا
اواخر مهر ادامه داشت .عالوهبراين ،تغييرات بازه زماني بين
درختان طبقههای قطری مختلف برای پايان فعاليت کامبيوم
نسبت به شروع فعاليت آن بيشتر بود (شکل  -6ب).

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس دادهها (طبقههای قطری بهعنوان تیمار و تعداد درختان در هر طبقه بهعنوان تکرار درنظر گرفته شدند).
منبع تغييرات

زمان شروع فعاليت کامبيوم

)(DOY

زمان پايان فعاليت کامبيوم

)(DOY

طول دوره فعاليت کامبيوم

)(DOY

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

معنيداری

بين گروهها

6

443/624

42/3

**2/222

درون گروهها

76

73/624

کل

74

3/4

ضريب تغييرات
بين گروهها

6

6965/224

درون گروهها

76

723/4

کل

74

-

ضريب تغييرات

4

بين گروهها

6

5424/424

درون گروهها

76

662/424

کل

74

-

ضريب تغييرات

پهنای حلقه رويش

**

معنيدار در سطح اطمينان  33درصد

65/2

**2/222

67/6

بين گروهها

6

4322953/424

درون گروهها

76

244452/724

کل

74

-

ضريب تغييرات

79/2

**2/227

54/6

4/7

**2/223
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طول دوره فعاليت کامبيوم نيز بين طبقههای قطری
مختلف (هر سه طبقه قطری) اختالف معنيداری داشت
(جدول  .)6بيشترين طول دوره فعاليت کامبيوم در طبقه
قطری  C1مشاهده شد .در درختان اين طبقه ،دوره فعاليت
کامبيوم  65تا  62هفته ادامه داشت .در مقابل ،کوتاهترين
طول دوره فعاليت کامبيوم ( 72تا  74هفته) و نيز بيشترين
تغيير در طول دوره فعاليت کامبيوم در طبقه قطری C3
مشاهده شد (شکل  -6ج) .در بين طبقههای قطری

مطالعهشده ،پهنای پاياني حلقه رويش در طبقه قطری C3

بهطور معنيداری از طبقههای قطری ديگر کمتر بود ،اما دو
طبقه قطری ديگر با يکديگر اختالف معنيداری نداشتند
(شکل  -6د) .بيشترين پهنای حلقه رويش در طبقه قطری
 C1و پس از آن در طبقه قطری  C2مشاهده شد ،اما طبقه
قطری  C3که به سن ديرزيستي نزديک بود ،کمترين پهنای
حلقه رويش را در بين طبقههای قطری مورد مطالعه داشت
(شکل  -6د).

(ب)

( الف)

a

a
b

(ج)

b

c

a
b

a

a

(د)

a

c
b

شکل  -2نتایج آزمون مقایسه میانگین الف) شروع ،ب) پایان ،ج) طول دوره فعالیت کامبیوم و د) پهنای حلقه رویش در ممرز در سه
طبقه قطری کمقطر ( ،)C1قطر متوسط ( )C2و قطور ( .)C3نقاط ،میانگین دادهها و خطوط عمودی ،انحراف معیار را نشان میدهند.
حروف انگلیسی مشابه نشاندهنده وجود عدم اختالف معنیدار در سطح اطمینان  59درصد هستند.

مقایسه نرخ روزانه رشد بین و درون طبقههای قطری
افزايش پهنای حلقه رويش در طبقههای قطری مختلف
با تابع گومپرتز پردازش شد .پهنای کلي حلقه رويش و نرخ

رويش روزانه در طي فصل رويش  7935بهترتيب در
شکلهای  -9الف و  -9ب نشان داده شدهاند .در مدل
محاسبهشده ،طبقه قطری  C1با رشد  6/3ميليمتر بيشترين

تأثیر اندازه قطر درخت بر فنولوژی ...
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و طبقه قطری  C3با رشد  2/3ميليمتر کمترين پهنای حلقه
را در اين فصل رويش داشتند .ميانگين پهنای حلقه رويش
درختان در طبقه قطری دوم 6/7 ،ميليمتر بود (شکل -9
الف) .از سوی ديگر ،با مقايسه رشد روزانه هر طبقه قطری
مشخص شد که ميانگين افزايش رشد روزانه در اين طبقهها
با هم متفاوت بود .طبقه قطری  C1و  C2مقدار رشد روزانه

نزديک به يکديگر داشتند ،اما نرخ رشد در طبقه قطری C3

بهمراتب کمتر از دو طبقه قطری ديگر بود (شکل  -9ب).
بهعبارت ديگر ،شدت تقسيمات سلولي کامبيوم در طبقه
قطری  C3کمتر از طبقههای ديگر ( C1و  )C2بود،
بهطوریکه گاهي در طي چندين هفته متوالي ،فقط چند
سلول به حلقه رويشي افزوده ميشد.

( الف)

(ب)

شکل  -3افزایش پهنای حلقه رویشی در حال تشکیل (الف) و نرخ روزانه رشد شعاعی (ب) مشتقشده از تابع گومپرتز در طبقههای
قطری  C2 ،C1و C3در طی فصل رویش 1359

مقايسه درونطبقهای رشد روزانه درختان نشان داد که
روند رشد درختان در طبقه قطری  C1به يکديگر نزديک
بود و بين درختان هماهنگي و رفتار مشابهي از نظر مقدار

رشد روزانه مشاهده شد (شکل -4الف) .با اينحال ،با
افزايش قطر درختان در طبقههای قطری  C2و  ،C3اين
هماهنگي کمتر شد (شکلهای  -4ب و  -4ج).

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  62شماره 4

(الف)
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(ب)

(ج)

شکل  -4نرخ روزانه رشد ممرز طبقههای قطری مختلف طی فصل رویش؛ الف) طبقه قطری  C1و هماهنگی بین درختان در رفتار و
مقدار رشد ،ب) طبقه قطری  ،C2مقدار و چگونگی رشد آن و ج ) طبقه قطری  C3و روند رشد روزانه آن در درختان مختلف T .شماره
درخت هر طبقه قطری است.

بحث
با توجه به اينکه درختان يک توده جنگلي ريزاقليمي
مشابه را تجربه ميکنند ،عوامل خارجي نميتوانند دليل
اصلي تفاوت در زمانبندی فعاليت کامبيوم در درختان ممرز
مورد مطالعه اين پژوهش باشند .بهنظر ميرسد که توجيه
اختالف در فعاليت کامبيوم درختان مورد بررسي ،قطر (سن)
درخت باشد ،بهطوریکه درختان با قطر کمتر (جوان) فعاليت
کامبيوم خود را زودتر شروع ميکنند و ديرتر نيز به پايان
ميرسانند .به عبارت ديگر ،درختان با قطر کمتر ،طول دوره
فعاليت کامبيوم بيشتری نسبت به درختان مسن دارند .اين
نتايج با يافتههای پژوهش  Liو همکاران ( )6279که روند
تشکيل بافت چوبي در درختان نراد ( Abies georgei var.
 )smithiiجوان ( 49 ± 4سال) و مسن ( 726 ± 62سال)
را مقايسه کردند ،مطابقت دارد .آنها دريافتند که تشکيل
چوب در درختان جوان ،زودتر آغاز ميشود .اين درختان،
فصل رشد طوالنيتر و نرخ رشد بيشتری داشتند و در نتيجه،
تعداد پاياني سلولهای بافت چوبي در آنها بيشتر بود .با
اينحال ،زمان اتمام فعاليت کامبيوم در نراد وابسته به سن
نبود و در درختان جوان و مسن ،در يک زمان رخ داد.
همچنين Rossi ،و همکاران ( )6224aنيز نشان دادند که
فنولوژی تشکيل بافت چوبي در سراسر طول عمر درخت

ثابت نيست ،بهطوریکه در درختان مسنتر نسبت به
درختان بالغ ،فعاليت کامبيوم با تأخير آغاز ميشود و دوره
تشکيل چوب کوتاهتر است .از سوی ديگر ،در پژوهش
 Rathgeberو همکاران ( )6277با ناديده گرفتن مسئله سن،
درختان همسال نراد ( )A. albaتجزيه و تحليل شد .آنها
دريافتند که فعاليت کامبيوم در درختان غالب نسبت به
درختان اشکوب مياني و پايين ،زودتر شروع شده و ديرتر
پايان مييابد ،بنابراين نتيجه گرفتند که طول دوره رويش و
نرخ رشد بهترتيب متأثر از ارتفاع و تاجپوشش درخت بود.
با اينحال ،در پژوهش پيشرو ،تمايز بافت چوبي در
درختان با ارتفاع و قطر کمتر نسبت به درختان مسن که
ارتفاع بيشتری داشتند ،زودتر آغاز شد .گسترش بافت
چوبي بهوسيله هورمون اکسين تنظيم ميشود که در
جوانههای فعال ،توليد ميشود و از نوک به بن در سراسر
ساقه منتقل ميشود ( .)Aloni, 2001بر طبق اين نظريه،
يکي از داليل ممکن برای تشکيل زودتر چوب در درختان
جوان نسبت به درختان مسن اين است که در درختان جوان،
بن ساقه به تاج و در نتيجه به منبع اکسين نزديکتر است
( .)Rossi et al., 2008aبا اينحال ،مقايسه نتايج متفاوت
پژوهش  Rathgeberو همکاران ( )6277با پژوهش
پيشرو نشان ميدهد که ارتفاع درخت بهتنهايي عامل اصلي
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تعيينکننده فنولوژی کامبيوم نيست و متغيرهايي مانند رقابت
درون تودهای و سن نيز تأثير مهمي بر آن دارند.
مقايسه پژوهش پيشرو با پژوهشي که  Oladiو
همکاران ( )6277در مورد پويايي فصلي راش ( Fagus
 )orientalisدر سه ارتفاع مختلف از سطح دريا انجام دادند،
نشان داد که زمان آغاز فعاليت کامبيوم در راش در ارتفاع
نزديک به رويشگاه مورد مطالعه در پژوهش پيشرو ،حدود
يک ماه زودتر از طبقه قطری  C1ممرز بود ( )DOY = 46و
زمان اتمام فعاليت کامبيوم در راش با طبقه قطری  C1ممرز
بهتقريب در يک زمان اتفاق افتاد ( .)DOY = 632از سوی
ديگر ،يافتههای ديگر نشان داد که پهنای نهايي حلقه رويشي
درختان قطور ( )C3بهطور معنيداری از دو طبقه قطری
ديگر کمتر بود .پهنای حلقه رويش نهتنها متأثر از طول دوره
تشکيل چوب است ،بلکه به نرخ توليد سلولهای بافت
چوبي در طول فصل رشد نيز بستگي دارد .بهنظر ميرسد که
افزايش سن ،هم طول دوره رشد را کاهش ميدهد و هم از
نرخ رشد ميکاهد .با اينحال ،برخي از بررسيها نشان
دادهاند که سن يا قطر درخت اثر معنيداری بر رشد نهايي
ساالنه نداشت ( )Giagli et al., 2015يا حتي آن را افزايش
داد ( .)Johnson et al., 2009مهمترين نکتهای که شايد
بتوان با کمک آن ،چنين نتايج متناقضي را تفسير کرد،
مراحل رويشي متفاوت درخت (جواني ،بلوغ ،پيری) است.
بهنظر ميرسد که اگر درختان مورد بررسي در يک مرحله
رويشي قرار داشته باشند ،بهرغم اختالف سن يا قطرشان،
زمانبندی و نرخ رشد همسانتری داشته باشند .همانطور
که در اين پژوهش ،درختان  C1و  C2که هر دو در مرحله
بلوغ بودند ،رشد نزديکتری داشتند .اين مسئله در مورد
راشهای ( 45و  795سال) نيز صادق بود ( Giagli et al.,
 .)2015نکته ديگر ،نوع گونه درختي است ،بهطوریکه با
توجه به نوع گونه درختي ،زمان شروع و يا پايان فعاليت
کامبيوم و پيرو آن ،شروع و يا پايان فعاليت رشد درختان
ميتواند با يکديگر متفاوت باشد Oladi .و همکاران
( )6277آغاز فعاليت کامبيوم در راش شرقي را اوايل
فروردين گزارش کردند ،در حاليکه در اين پژوهش ،زمان

تأثیر اندازه قطر درخت بر فنولوژی ...

شروع فعاليت کامبيوم در ممرز در طبقه قطری نخست
(درختان جوان) که فعاليت کامبيوم نسبت به طبقههای قطری
ديگر زودتر شروع شد ،اول ارديبهشت بود .مقايسه نتايج
مذکور ،تفاوت در زمان شروع رشد درختان در گونههای
مختلف را نشان ميدهد .با اينحال ،اثبات اين فرضيه نياز
به پژوهشهای بيشتر و مستقلي دارد.
درمجموع ،نتايج اين پژوهش ميتواند مورد توجه
جنگلشناسان و بومشناسان جنگل قرار گيرد .همچنين ،از
آن ميتوان در پژوهشهايي که بهبررسي ترسيب کربن در
اندامهای هوايي درختان (بهويژه تنه) ميپردازند ،بهره برد.
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Abstract
According to the importance of hornbeam (Carpinus betulus L.) in Hyrcanian forests,
studying cambium activity and tree-ring growth of this species with respect to different tree
diameter classes can present information about the growth of these trees. Therefore, the
beginning, the end, and the duration of cambium activity (growth period) as well as growth rate
were studied in three different breath height diameter classes i.e. 25-35, 36-50 and 60-90 cm in
2016 growing season in Kheiroud forest. The study method was consecutive extracting of 1080
micro-cores from trees and further microscopic investigations. Results showed that the
cambium activity of trees belonging to the first and second diameter classes started in late April
and, respectively, continued until early and mid-October. In the third diameter class, cambium
activity began with a significant delay compared to the first and second ones (late May) and
ended earlier (late September). In addition, this class had the shortest duration of growth among
classes resulting in much narrower tree rings. Younger trees (class one) showed a higher
synchronization in the terms of daily growth rate while with increasing age and reaching the
longevity, homogeneity in growth decreased. Overall, it seems that trees in the first and second
diameter class were in the phase of maturity and thus the timing of their growth were similar,
but old trees of the third diameter class, reaching the longevity of hornbeam, were very different
from two other ones.
Keywords: Annual growth, diameter class, Gompertz function, Hyrcanian forests.

