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چکيده

زادآوري طبيعي از مهمترين عوامل موثر بر بقاء و پايداري جنگل هاي طبيعي تلقي ميشود .بنابرابن شناخت عوامل موثر بر روند استقرار
زادآوري گونهه�اي جنگل�ي از جمله بلوط ميتواند ما را در ش�ناخت بهتر مراحل مختلف توالي اين اكوسيس�تم ياري كند .براي بررس�ي
وضعيت زادآوري طبيعي گونه بلندمازو (castaneifoliaر )Quercusدر س�ري سه طرح جنگلداري لوه در سه طبقه ارتفاعي (1100 ،600
و 1600متر) به روش تصادفي سيس�تماتيك ،اطالعات درختان  27قطعه نمونه  25آري برداش�ت و سپس در داخل هر پالت  5ميكروپالت
 5×5متري (جمع ًا  135ميكروپالت) پياده و اطالعات تجديدحيات شامل كليه نهال ها و نونهال هاي با ارتفاع بيشتر و كمتر از  1/30متر به
تفكيك گونه اندازهگيري ،ش�مارش و ثبت ش�د .در اين تحقيق عالوه برعامل اكولوژيك ارتفاع ازسطح دريا ،شيب و جهت جغرافيايي نيز
جهت بررس�ي وضعيت زادآوري منظور گرديد .نتايج حاصل از تجزيه وتحليل دادهها نش�ان داد كه با افزايش ارتفاع از سطح دريا فراواني
نهالها و نونهالها به طور منظم تغيير نميكند .در ارتفاعات پايين فراواني تجديدحيات ( 600متر) افزايش و س�پس در ارتفاع ( 1100متري)
كاهش و دوباره افزايش مييابد .همچنين نتايج حاصل از تاثير جهات جغرافيايي و ش�يب نش�ان داد كه بيش�ترين تعداد نهال در جهت
جنوبغربي و شمالش�رقي و ش�يبهاي كمتر از  10درصد مستقر ش�ده است و تاج پوشش اپتيمم براي اس�تقرار زادآوري بلوط75-90
درصد و مناس�بترين عمق هوموس و الش�برگ  3-4سانتيمتر به دست آمد .با توجه به مطالب باال ميتوان گفت كه زادآوري طبيعي گونه
بلندمازو در ارتفاعات پايين ،جهت هاي جنوب ،جنوب غربي و گرمتر و همچنين ش�يبهايي كه حالت ماليم دارند وضعيت بهتري نس�بت
به ارتفاعات باال ،ش�يبهاي تند و خاكهاي كم عمق دارد .اما در مورد س�اير گونهها عكس اين قضيه صادق اس�ت كه جهت انتخاب روش
جنگلشناسي و كاشت نهال در ارتفاعات پايين بايد مد نظر قرار گيرد.
کلمات کليدي :زادآوري طبيعي ،بلوط بلندمازو ،ارتفاع از سطح دريا ،جنگل لوه
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Pajouhesh & Sazandegi (Special Issue) pp: 116-123

Effect of geographic situation on natural regeneration of oak (Quercus castaneifoila C.A. Mey) in Loveh Forest
By: M. Amiri, J. Mohammadi, M.Sc Students, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources and
D. Dargahi, H. Habashi, Assistant Professors of Forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural
Resources
Natural regeneration subject is the most important factors for survival and sustainability of natural forest ecosystems.
Understanding of regeneration condition establishment of dominant species such as oak (Quercus castaneifolia) would
be helpful to find out succession stages stands. For this purpose a study has been done in district No3 of loveh forest
management plan. Condition of regeneration investigated in 3 elevation ranges (600, 1100 and 1600 m) in natural and
non-disturbed sites. Random systematic method was applied, 27 plots in area of 2500m2 were established, then 5 square
microplot in dimension of 5×5m (135 altogether) were considered for measurement of all seedling and sapling updown
and above 1/30 meters. Regeneration data was analysis in different elevation aspect and slop. Result showed that
regeneration frequency change is not depended to increasing of elevation uniformly. Higher number of regeneration is
located in lower and higher elevation but it decreases in middle altitude. the most of number of regeneration observed
to southern- west and northern-east and in slop of lower than 10%, for establishment regeneration, optimum crown 7590% and it was best depth humus and litter 3-4cm. according to the result the least number regeneration usually appear
in lower altitude, lower slop and southern geographical. This subject is very helpful to make decision for silviculture
systems application and plantation this species.
Key words: Natural regeneration, Quercus castaneifolia, Elevation, Loveh Forest

مقدمه

بلندمازو از خانواده ، Fagaceaeاز جنس  Quercusو يكي از با ارزشترين
گونههاي بلوط ،درختان جنگلي ايران ميباش��د .ارتفاع آن  40متر و قطر آن
به  4متر ميرس��د و در تمام جنگلهاي شمال از جلگه تا ارتفاعات ميانبند
و در منطق��ه مورد مطالعه ت��ا حد ارتفاعي  1800متر ديده ميش��ود (.)15
زادآوري در مناطق مختلف جنگل هاي ش��مال تحت تأثير عوامل مربوط به
خاك ،عوامل اقليمي ،نوع گونه ،ساختار و تركيب گونهها ،جهت كلي شيب و
ارتفاع از س��طح دريا بسيار متفاوت ميباشد ( .)15جنگل هاي شمال كشور،
چنانچ��ه تحت دخالت هاي بيجا و مخرب ق��رار نگيرند ،خود به خود قادر به
تجديدحيات (كه در واقع تداوم و حيات جنگل به آن وابس��ته است) خواهند
بود .تداوم و تحول در جنگل وابس��ته به اس��تقرار و تح��ول زادآوري طبيعي
در آن اس��ت ( .)18بنابراي��ن يك جنگل طبيعي وابس��ته به وضعيت كنوني
زادآوري در آن اس��ت .و آنچه ما ام��روز در نقاط مختلف تحت عنوان جنگل
و يا تودههاي جنگلي ميشناس��يم ،در واقع نتيج��ه تكامل و تحول زادآوري
آن در دورههاي گذش��ته بوده اس��ت .وضعيت كنوني زادآوري در يك منطقه
آينهاي است كه سيماي جنگل را در آن منطقه مشخص ميسازد ،به همين
دليل هر گونه تغييري كه در وضعيت زادآوري بوجود ميآيد ،در واقع سيماي
تودههاي جنگلي آينده را دگرگون ميسازد .بررسي آثار فاكتورهاي محيطي
بر زادآوري طبيعي گونه بلندمازو در سوردار نور نشان ميدهد كه به طور كلي
ب ش��رقي و در
بلوط در ارتفاعات پايينتر ،جبهههاي جنوبي ،جبهههاي جنو 
شيبهاي كمتر و نيز در سنين ميان سالي زادآوري بهتري دارد ،ضمناً بلوط
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در رويش��گاههاي جلگهاي نس��بتاً هموار كه داراي خاك عميق و سنگين و با
رطوبت كافي هستند داراي زادآوري بهتري است ( .)3در مورد بلوط ،رويشگاه
و زادآوري آن مطالعات زيادي تاكنون انجام شده از جمله :گرجي ( ،)13سال
 1366درجنگلهاي خيرودكنار نتيجه گرفت كه عالوه بر زادآوري بيش��تر اين
گونه درشيبهاي كم 90،درصد درختان مورد مطالعه نيز درشيبهاي كمتر
از  25درصد قرار دارند .مهاجر ( )15تجديدحيات طبيعي بلوط بلندمازو را در
جنگل هاي بلوط لوه مطالعه كرد .اين بررس��ي در دانگ تجديد حيات شماره
 2انجام و نتيجه گرفت كه س��هم زادآوري بل��وط بلندمازو  ،%6ممرز %60/7
و بارانك ،ون ،افرا ،آلوكك و س��اير گونهها  %33/3اس��ت .مطالعات شعبانيان
( )9در س��ال  1375نش��ان داد كه وضعي��ت زادآوري در رابطه با ارتفاعات
مختلف از س��طح دريا در منطقه اش��كته چال رامس��ر از نظم خاصي پيروي
نميكن��د و زادآوري به طور نامنظم در كل منطقه پراكنده اس��ت .با افزايش
ارتفاع ازس��طح دريا زادآوري افزايش مييابد ( )3و در شيبهاي تند زادآوري
بهتر است ( )6كه مسلماً يكي از داليل عمده عدم استقرار دام و چراي آن در
ش��يبهاي تند اس��ت .فالحچاي ( )10به منظور تاثير ارتفاع از سطح دريا بر
ميزان زادآوري ،بهترين حالت را در ارتفاعات ميانبند ( )1300-1600معرفي
نم��وده و ارتفاع��ات پايينتر از  1300متر و باالت��ر از  1600متر را از لحاظ
تجديدحيات نامطلوب معرفي ميكند .سليماني( )8در بررسي وضعيت تجديد
حيات و ساختار تودهها در تيپهاي اصلي بلوط در جنگلهاي ثالث باباجاني
كرمانش��اه نتيجه گرفت كه با افزايش ارتفاع از س��طح دري��ا از تجديدحيات
غيرجنسي گونههاي بلوط كاسته ميشود ولي تجديدحيات جنسي دانهزاد با
در
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تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر...

ارتفاع از س��طح دريا همبستگي مثبتي دارد .همچنين با تغيير جهات دامنه
از جهت جنوبي به ش��مالي تجديدحيات گونههاي بلوط افزايش مييابد و در
نهايت افزايش س��طح تاج درختان تاثير مثبتي بر تجديدحيات جنسي دارد.
حسيني و همكاران ( )4اثر تغييرات ارتفاع در سطح دريا بر زادآوري طبيعي
و ساير خصوصيات كمي و كيفي بلوط غرب در جنگل هيانان ايالم را در سه
طبقه ارتفاعي  2000 ،1800و  2200متر را مورد بررس��ي قرار دادند .نتايج
حاصل از اين مطالعه نش��ان داد كه بيشترين تراكم زادآوري در ارتفاع 2000
متر و كمترين آن در طبقه ارتفاعي  2200متر از سطح دريا مستقر شده است.
هم چنين بهترين نوع زادآوري در سايه و پناه درختان مادري مستقر شده بود
كه بيانگر نياز نهال هاي بلوط به سايه در مراحل اوليه رشد ميباشدBrown .
( ،)16طي يك بررس��ي اظهار داش��ته كه عليرغم نورپسندي گونه بلندمازو،
نه��ال هاي اين گونه در س��نين اوليه (كمتر از ده س��الگي) نيازمند مقداري
س��ايه هستند و بايد در پناه درختان مادري باشند زيرا نهال هاي جوان بلوط
در اثر تابش ش��ديد نور خورشيد آسيبپذير هستند )19( Lorsen .در سال
 1997طي يك بررسي در جنگلهاي تكگزيده بلوط ايالت ميسوري نتيجه
گرفت كه س��طح تاجپوشش و همچنين باز ش��دن توده و تابش نور به سطح
جن��گل نقش موثري را در تجديد حيات اي��ن گونه ايفا ميكندWangda .
و همكاران ( )2006در بررسي س��اختار و ديناميك زادآوري گونههاي غالب
درخت��ي در گراديانهاي ارتفاعي هيمالياي بوتان تعداد  15قطعه نمونه مورد
بررسي قرار داد ،نتايج نشان داد كه سهم زادآوري گونههاي غالب بلوط نسبت
به سايرگونهها در ارتفاعات مياني و پايين نسبت به ارتفاعات باالتر بيشتر است
( .)20هدف از اين تحقيق بررسي تاثير عوامل اكولوژيك فيزيوگرافي بر ميزان
موفقيت زادآوري گونه بلندمازو در رويشگاه لوه ميباشد.

مواد و روشها

ط��رح جنگلداري لوه در حوزه آبخيز  94در  24كيلومتري شهرس��تان
گاليكش واقع ش��ده اس��ت .مس��احت آن  10680هكتار ميباشد كه شامل
 4س��ري (كندس��كو ،نالين ،چشمه شاپور و پاس��نگ ) است .تحقيق حاضر
در س��ري  3اين طرح با مس��احت  2672هكتار انجام شده است كه از نظر
مختص��ات جغرافيايي بين´ 55˚33تا´ 55˚64طول جغرافيايي و´37˚19
تا ´ 37˚21عرض جغرافيايي واقع شده است .حدود  96درصد از مساحت
جنگل های سری در شیب کمتر از 60درصد قرار دارند و 3/5درصد درصد
از سطح جنگل ها دارای شیب  61تا  100درصد است و تنها  0/3درصد از
سطح سری دارای شیب بیش از  100درصد است ( .)12به طور كلي از نظر
آب و هوايي تحت تاثير ش��رايط اقليمي درياي خزر قرار دارد دمای متوسط
س��االنه برابر  12/2درجه و حداکثرآن در مردادماه  22/7درجه سانتیگراد و
حداقل آن در بهمن ماه  0/8درجه اس��ت متوس��ط بارندگي ساليانه منطقه
 524ميليمت��ر و بيش��رين مقدار بارندگ��ي در فصل زمس��تان با  178/5و
كمترين آن متعلق به فصل تابستان با  80/8ميلي متر ميباشد (.)11

شكل  -1نقشه منطقه مورد مطالعه

پارامتره��اي مربوط به وضعيت تجديد حيات تعداد  5میکروپالت  5×5متر
در داخل هر يك از قطعات نمونه پياده شد (جمعاً  135ميكروپالت) .سپس
پارامترهاي مربوط به وضعيت زادآوري ش��امل ارتف��اع كليه نهالهاي كمتر
از 1/30متر و باالي  1/30متر اندازهگيري و ثبت شد .در اين تحقيق عالوه
ب��ر عامل اكولوژيك ارتفاع از س��طح دريا ،ش��يب و جهت ني��ز كه از عوامل
موثر در تعيين كيفيت رويش��گاه ميباشند در نظر گرفته شد .با استفاده از
نقشه پايه توپوگرافي با مقياس  1/25000نقشه جهت در  10طبقه و نقشه
طبقات ارتفاعي در  4طبقه توليد گرديد (ش��كل  .)2تجزيه و تحليل دادهها
با اس��تفاده از آمار توصيفي و مقايسه توسط هيستوگرامها و جداول آماري
استخراج شده از جدول آناليز واريانس يكطرفه (آزمون  )Fانجام گرديد.

روش بررسي و انجام تحقيق
به منظور بررس��ي وضعيت زادآوري گونه بلندمازو در س��ري سه طرح
جنگل��داري لوه با اس��تفاده ازش��بكه آمارب��رداري تصادفي سيس��تماتيك
150×200مت��ري ،تعداد  27قطعه نمون��ه  25آري در طبقه ارتفاعی(،600
 1100و  1600مت��ر) س��ري  3این طرح پياده و س��پس جهت برداش��ت
در
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کل

داخل گروهها

بین گروهها

ارتفاع کمتر از  1/30متر

9409/983

8379/528

1030/454

مجموع مربعات

44034/218

43754/311

279/907

235

2

237

35/657

515/221

میانگین مربعات
درجه آزادی

235

237

186/188

139/953
2

جدول -3مقادیر آنالیز واریانس زادآوری کل نهالهای بیشتر از  1/30متر ارتفاع در سه طبقه ارتفاعي

کل

داخل گروهها

بین گروهها

ارتفاع کمتر از  1/30متر
مجموع مربعات
میانگین مربعات
درجه آزادی

جدول -2مقادیر آنالیز واریانس زادآوری کل نهالهای کمتر از  1/30متر ارتفاع در سه طبقه ارتفاعي

14/449

مقدارF

0/751

مقدارF

شکل -2نقشه طبقات ارتفاع و جهت منطقه مورد مطالعه

نتايج

0/002

سطح احتمال

0/472

سطح احتمال

دفتر فني جنگلداري در هنگام تهيه طرحهاي جنگلداري تقس��يمبندي زير
را در نظر ميگيرد:
جدول -1تقسيمبندي زادآوري -تعداد در هكتار) دفتر فني جنگلداري  ،1366به نقل از
مهاجر ،ناصر)1383 .
زادآوري ضعيف

ناكافي

متوسط

خوب

خيلي خوب

>1000

1000 -3000

3000 -5000

5000 -10000

<10000

نتايج حاصل از اين تحقيق نش��ان داد كه به ط��ور كلي با افزايش ارتفاع از
س��طح از زادآوري كل گونههاي موجود در س��طح س��ري كاسته ميشود.
همانطور كه در ش��كل ( )3مشاهده ميش��ود زادآوري گونه بلوط با افزايش
ارتفاع از س��طح دريا از نظم خاصي پي��روي نميكند بطوريكه ابتدا افزايش
و س��پس در ارتفاع (1100متري) كاهش و دوب��اره در ارتفاعات باالتر روند
صعودي پيدا ميكند ،اما زادآوري س��اير گونهها از جمله ممرز ،افرا و نمدار
با افزايش ارتفاع از س��طح دريا افزايش مييابد .تراکم زادآوری بلوط و ساير
گونهه��اي ب��ا ارتفاع کمتر از  1/30متر در طبق��ات ارتفاعي  1100 ،600و
 1600مت��ر مورد مطالعه با توجه به آنالیز واریانس یکطرفه نش��ان میدهد
که در تراکم زادآوری اختالف معنیداری وجود ندارد (جدول  .)2در جدول
 3نتایج حاصل از آنالیز واریانس تراکم زادآوری گونهها در  3طبقه ارتفاعي
نش��ان میدهد ک��ه زادآوری گونههای با ارتفاع بی��ش از  1/30متر اختالف
معنیداری با هم دارند.
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همچنين با افزايش ارتفاع از سطح دريا از زادآوري گونههايي مثل خرمندي
و آزاد كاس��ته و در مقابل بر ميزان زادآوري گونههاي نمدار ،ش��يردار و ملج
افزوده ميش��ود اين امر ميتواند با مس��ئله عمق خ��اك ،كاهش دماي هوا،
سرش��ت گونه و ساير ش��رايط رويش��گاهي قابل توجيه باشد .گونههايي كه
خواهشهاي اكولوژيكي بيش��تري دارند در ارتفاعات پايينتر شرايط بهتري
جهت اس��تقرار دارند تا در ارتفاعات باال كه به نوعي دماي هوا ،عمق خاك
و ساير ش��رايط نامناسبتر است .در ش��كلهاي 3الي  6نمودار رابطه ارتفاع
ازسطح دريا با زادآوري به تفكيك گونه نشان ميدهد كه با افزايش ارتفاع از
سطح دريا از زادآوري گونههايي نظيربلندمازو ،خرمندي و آزاد كاسته شده
و در مقابل زادآوري گونههاي افرا شيردار ،نمدار و كركف در ارتفاعات باالتر
افزايش مييابد و ميتواند مويد اين باشد كه شرايط رويشگاهي در چگونگي
استقرار گونههاي مختلف جنگلي تاثير عمدهاي دارند .همچنين نتايج نشان
داد كه بيش��ترين ميزان زادآوري گونه بلند مازو در طبقه ارتفاعي  600متر
مستقر شده و در ارتفاعات باالتر زادآوري گونه بلوط با افزايش ارتفاع از نظم
خاص��ي پيروي نميكند .در ج��دول ( )4تعداد نهالهاي كل گونهها با ارتفاع
كمتر و بيش��تر از  1/30متر مقايس��ه شده است كه نش��ان ميدهد هرچه
در
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ارتفاع افزايش مييابد از زادآوري نهالهاي كمتر از  1/30متر ارتفاع كاس��ته
ميش��ود و در مقاب��ل نهالهاي با ارتفاع باالي  1/30مت��ر تعداد آنها افزايش
مييابد ،بطوريكه بيش��ترين تعداد نهال در ارتفاع  600متر ( 60درصد كل

نهالها) و كمترين تعداد نهال با  16درصد در ارتفاع  1600متر ميباش��د اما
در ارتفاعات باالتر تعداد نهالهاي باالي  1/30متر بيش��ترين مقدار آن با 40
درصد استقرار يافته است.

شكل -3وضعيت زادآوري بلوط و ساير گونهها در ارتباط با ارتفاع از سطح دريا

شكل -5وضعيت زادآوري گونهها در توده بلوط در ارتفاع 1100متري

شكل -4وضعيت زادآوري گونهها در توده بلوط در ارتفاع  600متري

شكل -6وضعيت زادآوري گونهها در توده بلوط در ارتفاع  600متري

جدول  -4رابطه ارتفاع از سطح دريا با تعداد نهالها و نونهالها به درصد
ارتفاع از سطح دريا به متر

نهالهاي زير  1/30متر ارتفاع به درصد

نهالهاي بيشتراز  1/30متر ارتفاع به درصد

600

56

24

1100

28

32

1600

16

44

در
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جدول  -5رابطه جهات جغرافيايي با تعداد نهالها و نونهالها به درصد
جهت

تعداد نهالهاي كمتر از  1/30متر ارتفاع به درصد

تعداد نهالهاي بيشتر از  1/30متر ارتفاع به درصد

جنوب غربي

63

28

شمال غربي

17

20

شمال شرقي

8

13

شمالي

12

39

نتايج حاصل از اين تحقيق نش��ان داد كه تغيير ش��يب اث��رات مختلفي بر
زادآوري درخت��ان جنگل��ي دارد بطوري كه با افزايش درصد ش��يب در كل
از ميزان زادآوري كاس��ته ميشود .همچنين بيشترين ميزان زادآوري گونه
بلندم��ازو در منطقه مورد مطالعه در ش��يب كمت��ر از  10درصد و كمترين
آن در ش��يبهاي بيش��تر از  20درصد صورت گرفته است (شكل .)7نتايج
با توجه ش��كل  7نش��ان ميدهد كه با افزايش درصد شيب در كل زادآوري
گونهها كاهش مييابد اما در اين ميان س��هم بعضي از گونهها كه با افزايش
شيب زادآوري آنها كاهش يا افزايش مييابد فرق ميكند .بطوريكه در شكل
نشان داده ش��ده با افزايش درصد شيب زادآوري گونه بلوط كاهش مييابد
و بيش��ترين مقدار زادآوري آن در ش��يبهاي كمتر از  10درصد و كمترين
آن در شيب  % 20-30اتفاق افتاده است .از آنجا كه با افزايش درصد شيب
از عمق خاك كاس��ته ميش��ود بنابراين زادآوري گونههاي��ي نظير بلندمازو
كه خواس��تار خاك هاي عميق هستند در شيبهاي باالي  20درصد كمتر
مستقر ميش��وند .نتايج نش��ان داد كه جهات جغرافيايي اثرات مختلفي بر
زادآوري گونهها دارند بطوريكه در شكل ( )8مشاهده ميشود زادآوري گونه
بلندمازو با تغيير جهت جغرافيايي تغيير چش��مگيري دارد يعني بيش��ترين
ميزان زادآوري آن در جهتهاي جنوبغربي و ش��مال ش��رقي و كمترين
آن در جهت ش��مال و ش��مالغربي اتفاق افتاده است اما در مقابل زادآوري
س��اير گونهها با تغيير جهت از ش��مال به جنوب غربي به طور منظم تغيير
نيافته است.

شكل -7وضعيت زادآوري بلوط و ساير گونهها در رابطه با شيب
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شكل -8وضعيت زادآوري بلوط و ساير گونهها جهت جغرافيايي

هم چنين با توجه به جدول ( ،)5بيشترين ميزان زادآوري كل گونهها با 62
درص��د متعلق به نهال هاي كمتر از  1/30متر ارتفاع در جهت جنوبغربي
ميباش��د اما در جهتهاي شمالي و شمالشرقي اين مسئله عكس ميشود
يعن��ي تعداد نهالهايي كه ب��ه ارتفاع باالتر از  1/30متر رس��يدهاند با توجه
به كم ش��دن تراكم و س��ازگاري نهالها بيش��ترين ميزان زادآوري در اين
جهتها رخ داده اس��ت .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه تاجپوشش
جنگل از عوامل مهم جهت اس��تقرار زادآوري ميباشد به طوري كه ميتوان
گفت تاجپوشش��ي كه بيشترين مقدار زادآوري در آن صورت گرفته است را
ميتوان به عنوان تاجپوش��ش اپتيمم جهت استقرار زادآوري در اين جنگل
معرفي كرد در ش��كل ( )9بيشترين ميزان زادآوري بلوط و ساير گونهها در
تاج پوش��ش  75-90درصد اتفاق افتاده اس��ت و كمترين آن در تاجپوشش
باالي  90درصد ميباشد .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه با افزايش
عمق هوموس و الش��برگ از  1-2به  3-4سانتيمتر زادآوري به طور منظم
افزايش مييابد .بنابراين ميتوان گفت كه عمق هوموس و الش��برگ عامل
مهمي در تعيين ميزان زادآوري گونههاي مختلف جنگلي ميباشد چنانچه
بيشرين مقدار زادآوري ( 4000نهال در هكتار) بلوط و ساير گونهها در عمق
 3-4سانتي متر صورت گرفته است (شكل .)10
در
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شكل  -9وضعيت زادآوري بلوط و ساير گونهها در رابطه با درصد تاج پوشش

شكل -10وضعيت زادآوري بلوط و ساير گونهها در رابطه با عمق هوموس والشبرگ

بحث و نتیجه گیری

در بررس��ي كم��ي ي��ك زادآوري احتياج به آن اس��ت ك��ه زادآوري با
ش��اخصهايي كه وجود دارد ارزيابي گردد براس��اس شاخصهاي موجود از
نظر تراكم ،زادآوري خوب زادآوريي اس��ت كه در هر متر مربع  4اصله نهال
با آينده مطمئن در آن وجود داش��ته باش��د ( )5و يا در شروع مرحله خالي
رقمي نزديك به  10هزار اصله ( )14در هكتار موجود باش��د .در مقايس��ه با
جدول  1نتايج نش��ان داد كه زادآوري بلوط در حد ناكافي و متوسط بوده و
در مقابل زادآوري س��اير گونهها در وضعيت خوب ميباشد .بر اساس نتايج
حاص��ل از اين تحقي��ق ميتوان گفت افزايش ارتفاع ازس��طح دريا زادآوري
درختان جنگلي كاسته ميشود اما اين تغيير از نظم خاصي پيروي نميكند
در

ویژه نامه منابع طبیعی

بطوريكه بيش��ترين مي��زان زادآوري بلوط در طبق��ه ارتفاعي 600متري و
كمتري��ن آن در ارتفاع  1600متري از س��طح دريا اس��ت اما در مقابل اين
مس��ئله در مورد س��اير گونهها صدق نميكن��د ( )20 ، 14 ،13 ،3به نتايج
مش��ابه اين تحقيق رس��يدهاند ،اين مسئله ميتواند چنين قابل توجيه باشد
كه با افزايش ارتفاع ،ش��رايط براي زادآوري ساير گونهها از جمله ممرز ،افرا
و نمدار نسبت به بلندمازو مناسبتر است .سليماني ( ،)8در بررسي وضعيت
تجديدحيات و ساختار تودهها در تيپهاي اصلي بلوط در جنگلهاي ثالث
باباجاني به اين نتيجه رسيدند كه افزايش ارتفاع از سطح دريا باعث افزايش
مي��زان تجديدحيات دان��هزاد و كاهش تجديدحيات غيرجنس��ي گونههاي
بلوط ميش��ود .همچنين نتايج نش��ان داد كه ارتفاع ازسطح دريا بر مراحل
مختلف تجديدحيات درختان تاثير دارد بطوريكه در شكل ( )3مشاهده شد
بيش��ترين ميزان زادآوري نونهاله��ا و نهالهاي با ارتفاع كمتر از 1/30متر در
ارتفاعات پايين و كمترين آن در ارتفاعات باالتر مس��تقر ش��ده است .البته
اي��ن رون��د در بعضي از رويش��گاهها در ارتفاعات ميانبند بهتر نش��ان داده
ش��ده اس��ت ( )20، 17 ،15 ،14 ،10 ،4،1درتحقيقات مش��ابه اين تحقيق
ب��ه اي��ن نتيجه دس��ت يافتهاند .در اينج��ا عوامل ديگري از جمله ش��رايط
رويش��گاه ،عوامل اقليمي ،س��ال بذردهي گونهها ،عمق خاك و رطوبت نيز
بيتاثير نيس��تند .جهات جغرافيايي نيز اث��رات مخلفي بر زادآوري درختان
جنگلي ميگذارند كه ميتواند به سرش��ت گونه ،شرايط رويشگاهي بستگي
داش��ته باشد .همانطوريكه در قسمت نتايج آمد با تغيير جهت جغرافيايي از
ش��مال به جنوب غربي زادآوري گونه بلندمازو به طور چش��مگيري افزايش
مييابد و بيش��ترين تعداد آن در جهت جنوبغربي مس��تقر شده است اما
اين روند در مورد س��اير گونهها به اين صورت نيست و افزايش تعداد نهالها
در جهتهاي مختلف فرق ميكند اين مس��ئله ميتواند چنين قابل توجيه
باش��د كه گونههاي مختلف جنگلي با توجه به سرش��تي كه دارند زادآوري
آنه��ا در جهات مختلف جغرافيايي متفاوت اس��ت بطوريكه در ش��يبهاي
جنوبي خاك گرمتر و خشكتر ميباشد و نور بيشتري به سطح خاك ميتابد
بطوريكه گونههاي نورپسندي مثل بلندمازو و خرمندي در جهات جنوبي و
گرمتر كه ش��رايط مساعدتر است زادآوري بيشتر است ( ،)17 ، 3،13اما در
مورد گونههاي نيمه سايهپسندي مثل ممرز و نمدار زادآوري در جهتهاي
ش��مالي و شمالشرقي بيشتر است .پورهاش��مي ( ،1382 )2سليماني ()8
 ،1836در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه بيشترين تجديد جنسي
و غيرجنس��ي گونههاي بلوط در جهات ش��مالي مس��تقر شده است كه اين
ميتواند به دليل رطوبت بيشتر و شرايط مناسبتر براي زادآوري اين گونهها
ميباش��د .هم چنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه افزايش تراكم زادآوري
بلندمازو رابطه مستقيمي با افزايش عمق هوموس و الشبرگ دارد بطوريكه
بيشترين مقدار زادآوري بلندمازو در الشبرگ با عمق  3-4سانتيمترصورت
گرفته است .بنابراين ميتوان اذعان داشت كه عمق هوموس و الشبرگ يكي
ديگر از عوامل مؤثر در تعيين ميزان زادآوري گونههاي جنگلي ميباش��ند.
حسيني و همكاران ( )4در سال  1387وجود خاك با عمق مناسب ،در پناه
بودن نهال ها در س��ايه درختان مادري و ساير عوامل بيولوژيك را به عنوان
عامل مهمي در زادآوري بلوط غرب معرفي كردهاند .بطوركلي ميتوان گفت
كه زادآوري طبيعي بلوط به عوامل متعددي بس��تگي دارد و تابع ش��رايط و
عوامل مختلفي اس��ت كه تنها عامل اكولوژيك ارتفاع از س��طح دريا بر آن
موثر نيس��ت ،براي موفقيت در امر زادآوري بايد اين عوامل ش��ناخته و آنها
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را كنترل كرد.
پيش��نهاد ميش��ود جهت بررس��ي عوامل اكولوژيك فيزيوگرافي ،ساير
عوامل رويش��گاهي ازجمله ويژگيهاي خاك ،س��ال بذردهي ،ارتفاع و قطر
درختان نيز دخالت داده شود .بلوط در ارتفاعات كمتر از  1000متر از نظر
زادآوري ،استقرار ،رشد و كيفيت موفقتر است بنابراين در انتخاب شيوهها و
عمليات جنگلشناسي اين مسئله مد نظر قرار گيرد.

سپاسگزاري

بدين وس��يله از مسوولين محترم طرح جنگلداري لوه و دوستان عزيز
مهندس عليرضا محامد و نيكنام س��ليماني كه در مرحله برداشت صحرايي
اين تحقيق همكاري داشتند صميمانه تقدير و تشكر ميگردد.
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