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ویژگیهای مورفولوژیکی درختان کهنسال در جنگلهای هیرکانی
(مورد مطالعه :بخشهای پاتم و نمخانه ،جنگل خیرود)
 مجتبی آذریان؛ دانشجو کارشناسیارشد جنگلشناسی و اکو وي جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 محمدرضا مروی مهاجر؛ اس اد گروه جنگلدار و اق صاد جنگل دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 وحید اعتماد؛ اس ادیار گروه جنگلدار و اق صاد جنگل دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 انوشیروان شیروانی؛ اس ادیار گروه جنگلدار و اق صاد جنگل دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 سید محمدمعین صادقی؛ دانشجو دک ر جنگلشناسی و اکو وي جنگل ،دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران

چکیده
هد

از این وشوهد ،ارزیابی مشخصات کمّی و کیفی درختان کهنسا  ،شامل اندازهگیری قطار برابار ساینه ،ارتفااع کال،

ضریب قدکشیدگی ،ارتفاع تنه ،بو تاج ،ارتفاع گورچه ،سطز ووشد تاجی درخت ،وضعیت تااج (ساالمت ،شاادابی و
تقارن) و وضعیت تنه (ووسیدگی ،سالمت ،شاخهدوانی ،شکل و کیفیت) در دو بخد وااتم و نامخاناة جنگال آموزشای-
وشوهشی دانشکدة مناب ببیعی دانشگاه تهران واق در نوشهر است .بر اسااس نظار کارشناساان ،قطار برابار ساینه معیاار
شناسایی درختان کهنسا تعیین و برای هر گونه حداقل قطر انتخاب شد .به دلیل نادر بودن ،همچنین وراکندگی زیااد ایان
درختان ،از روش بدون والت در منابقی با شیب کمتر از  60درصد استفاده شد 49 .وایه درخت کهنساا از هشات گوناه
شناسایی شد .بلندمازو بیشترین میانگین قطر برابر سینه و ارتفاع و نیاز بیشاینة ایان وارامترهاا را باه خاود تخصایص داد.
میانگینهای ضریب قدکشیدگی  ،20/2درصد ارتفاع نسبی تنه  ،42/7بو نسبی تاج  57/3درصد ،ارتفااع نسابی گورچاه
 4/4درصد و مساحت ووشد تاجی  325مترمرب به دست آمد 88 .درصد درختان کهنسا دارای تااج ساالم 59 ،درصاد
دارای شادابی تاج خوب 39 ،درصد دارای تاج نامتقاارن 45 ،درصاد فاقاد ووسایدگی تناه 59 ،درصاد تناة ایان درختاان
درونتهی ،حدود نصف درختان در کالسة ورشاخه 45 ،درصد درختان فاقد تنة واحد و باید از دوساوم درختاان از نظار
کیفیت تنه در ببقة متوسو و ضعیف قراردارد .وشوهد انيام شده اولین گام برای حفارت این درختان از بریق شناساایی
و معرفی آنها در جنگلهای شما کشور به شمار میآید.
واژگان کلیدی :ارتفاع ،شما  ،قطر برابر سینه ،ویشگیهای مورفولوژیك.
 نویسندة مسئو تلفن09364516146 :

Email: moeinsadeghi@ut.ac.ir
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درختان استفاده کارد .بارای نموناه در لهساتان بارای

مقدمه
هر کشور از جمله مهمترین خاایر

کهنسا در نظر گرفتن یك درخت ،حداقل قطر برابار

ژنتیکی گیاهان آن کشور به شمار می آیاد .از دیادگاه

سینه تعیین شاد کاه بار اسااس آن بارای بلاوط 120

ژنتیکی درختان کهنسا را خیرة ژنی معرفی میکنند،

سانتی متر و درختان راش ،نراد ،نمدار ،ویسه آ ،کااج و

زیرا در درازمدت تحت تأثیر شدید رقابت و انتخااب

بید  100سانتیمتر ،زبانگنيشك  80سانتیمتار و نیاز

ببیعی قرارگرفتاهاناد [ .]1اماروزه ،بارای حفارات و

گونه های توس ،افرا و نارون  70سانتی متار ،ممارز و

ترمیم اکوسیستم های ببیعی گیاهی ،اصل بر شاناخت

گیالس وحشای  50ساانتیمتار و سایب وحشای 30

و حفارت زیستگاه های ببیعی گیاهان است .بنابراین،

سانتیمتر در نظر گرفتهاند [ .]6معیار قطر برابار ساینه

شناسااایی ،حف ا و تکثیاار ایاان درختااان در توسااعة

در گونه های مختلف بسته باه میازان رویاد قطاری

ووشد گیاهی به ما کمك زیادی خواهد کرد ،زیرا در

درخت و شرایو رویشگاهی آن متفاوت است [ ،]4به

بو زنادگی خاود ،موانا اکولوژیاك و تاندهاای

بوری که شااید درختای در یاك منطقاه باا شارایو

محیطای متعاددی را وشاات سار گشاشاته و همچنااان

رویشگاهی بسیار سخت دارای قطر کمتری باشد ولی

وایاادار بااه زناادگی خااود ادامااه دادهانااد .از جملااه

نسبت به همان گونه که در شرایو رویشگاهی مناسبی

ویشگی های درختان کهنسا عبارت اسات از ووسات

قرار گرفته و قطر بیشتری نیز دارد ،از قدمت بیشاتری

ضخیم ،تنة حفارهدار ،شااخههاای مارده ،و زیساتگاه

برخااوردار باشااد .هرچنااد کااه بااه احتمااا فااراوان،

موجودات بسیار [.]2

قطورترین وایه از هر گونه در شرایو اکولوژیك ثابت،

درختان کهنسا

1

تعریف واژة کهنسالی با دیرزیساتی 2در درختاان
متفاوت است .دیرزیستی معر

حداکثر سان ببیعای

کهنسا ترین وایه از آن گونه اسات (باه دلیال

معر

افزاید دوایر سالیانه) [.]3

درختان است که نشاندهنادة دامناة بیشاینة سانی در

جنگلهای هیرکانی شما کشور به لحاظ قادمت

شرایو مختلف اکولوژیکی بارای هار گوناه اسات و

تکاملی و تحوالتی که وشت سر گشاشته دارای ارزش

زمانی آغاز میشود که آثاار ووسایدگی درونای در آن

فااراوان در سااطز بااینالمللاای و جاازو جنگاالهااای

راهر شود [ .]4 ،3درختی کهنسا اسات کاه از نظار

وهنبر

خزانکننده است که از نظر تنوع گیاهی جزو

سن و ابعاد نسبت به ساایر درختاان هماان گوناه در

جنگاالهااای غناای دنیااا محسااوب ماایشااود .قاادمت

محلهای مشابه بزر تر باشد [.]5

جنگلهای شما ایران بید از یك میلیون سا است،

به صورت تيربای ،عاواملی نظیار سان ،قطار و

در صورتی که قدمت جنگلهای راش و بلوط ارووای

ارتفاااع درختااان معیااار کهنسااالی درختااان محسااوب

مرکزی کمتر از  10هزار سا است .گونههای انيیلی،

می شود .در مورد جنگل های شما ایران نیز میتاوان

بلندمازو ،لر  ،لیلکی و سفیدولت در این جنگلها به

از شاخص قطر درختان بارای تعیاین کهنساا باودن

فراوانی یافت می شود ،در صورتی که بععای از ایان
گونه ها در ارووا جزو فسیل های دوران سوم ویدا شده

1. Old Trees, Long-Lived Trees, Old Growth Trees
2. Longevity

است .در بین گونههای کار شاده درختاان انيیلای،

ویژگیها مورفو ويیکی درخ ان کهنسا در جنگلها هیرکانی (مورد مطا عه :بخشها پاتم و نمخانه ،جنگل خیرود)

لیلکی ،سفید ولت و لر

مختص این جنگلهاسات.
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میشود که میدانیم جنگلهای مشابه در ارووا و حتی

امروزه ،مساحت این جنگلها  1/9میلیون هکتار است

امریکا از بین رفته [ ]13-11و جنگلهاای وهانبار

کااه از ایاان مقاادار فقااو  1/2میلیااون هکتااار جاازو

منااابق معتدلااة امااروزی فاقااد تااودههااای ببیعاای و

جنگلهای مرغوب و تياری محسوب میشود [.]4

کهنسا  ،نظیر جنگلهای شما ایران ،است [.]14

جنگل های کهنسا به دلیل باو عمار باوالنی،

از مطالعات مشابه در مورد درختان قطور جنگلی

تغییرات کمی را در خاود مایبینناد ،بناابراین بسایار

در ایران میتوان باه واشوهد مارادی و همکااران در

وایدارند [ .]7این جنگلها به دنبا تغییر آنی به وجود

سا  ]14[ 1389روی ویشگای هاای مورفولوژیاك و

نیامده اند ،بلکه به دلیل تغییرات تدریيی بوالنیمدت

سااالمت درختااان راش قطااورتر از یااك متاار در

ودید آمدهاند [ ]9 ،8و با تغییرات تدریيی در مراحال

جنگاالهااای گاایالن اشاااره کاارد .وااس از بررساای

توالی آنها به وایدارترین موقعیت خود رسیدهاناد .تاا

مشخصات کمّی و کیفی این درختان ،ارهار شد که با

به امروز نزدیك به  30درصد جنگلهای دنیا مدیریت

توجه به آثار ووسیدگی در این درختاان و ارزشهاای

نشده اند و غالاب جنگال هاای کهان رسات ،در ایان

اکولوژیکی آن ها بهتار اسات از نشاانه گاشاری آنهاا

بخدها دیده میشود [ .]10جنگلهای شما به دلیل

صر نظر شود .وایزبر

و کاو [ ]15در تحقیقای در

وجود وایه های قطور فراوان که یکی از شاخصهاای

سااا  2012ماایالدی ،باارای شناسااایی ویشگاایهااای

تودههای کهنسا است ،جزو جنگلهای کهانرسات

مورفولوژیکی گونة  Pinus monophyllaدر آمریکاا،

محسوب میشود.

ون وایة کهنسا را انتخاب کردناد و باه ایان نتیياه

با توجه به کهن بودن جنگلهاای شاما کشاور،
ویدبینی میشود تعداد و تنوع وایاههاای کهنساا در
این اکوسیستمها زیاد باشد .دستیابی باه ابالعااتی در

رسیدند کاه درختاان کهنساا مبناایی صاحیز بارای
شناسایی ویشگیهای مورفولوژیکی یك گونه است.
هد

از این وشوهد ،ارزیابی مشخصات کمّی و

خصااوص درختااان کهنسااا ایاان جنگاالهااا حاااوی

کیفی درختان کهنسا  ،شامل اندازهگیاری قطار برابار

قدیمیترین ابالعات زنادة ایان اکوسیساتمهاا مهام

سینه ،ارتفاع کل ،ضریب قدکشیدگی ،ارتفاع تنه ،بو

است .با توجاه باه اینکاه تحقیقاات قبلای در ماورد

تاااج ،ارتفاااع گورچااه ،سااطز تاااجووشااد درخاات،

درختان کهنسا کشور روی تكوایههاای درختای در

وضعیت تاج (سالمت ،شادابی و تقارن) و سالمت تنه

خااارج از جنگاال صااورت گرفتااه اساات [ ،]3انيااام

(ووسیدگی ،سالمت ،شاخه دوانی ،شکل و کیفیت) در

مطالعه در مورد ویشگیهاایی مورفولاوژیکی درختاان

دو بخااد ماادیریتشاادة جنگاالهااای شااما اساات.

کهنسااا در درون تااودههااای جنگلاای شااما امااری

امروزه ،برای حفارت و ترمیم اکوسیستم های ببیعای

ابالعااتی در ایان

جنگل ،اصل بار شاناخت و حفارات زیساتگاه هاای

زمینه است .بناابراین ،مطالعاة حاضار اولاین گاام در

ببیعی گیاهاان اسات .یکای از زمیناههاای مطالعاات

جهاات شناسااایی و حفاراات ایاان درختااان باااارزش

اساسی ،معرفی و بررسی درختانی باا ویشاینة صادها

قلمداد می شود .اهمیت این موضوع وقتای دوچنادان

ساله است.

ضروری در جهت ورکردن شکا
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کهنسا  ،برای وشوهد در مورد این درختاان بایاد از

مواد و روشها

روش بدون والت استفاده کرد .اگر بخواهیم بر اساس

منطقة مورد مطالعه
این وشوهد در دو بخد مدیریت شدة واتم و نمخانة
جنگل آموزشای -وشوهشای دانشاکدة منااب ببیعای
دانشگاه تهران ،جنگال خیارود ،باه مسااحت حادود
 2000هکتار واقا در نوشاهر (اساتان مازنادران) در
منابق با شایب کمتار از  60درصاد انياام واشیرفت.
دامنة ارتفاعی منطقة مورد وشوهد  50تاا  1350متار
باالتر از سطز دریاست.

روشهای مبتنی بار واالت ،نموناهبارداری کنایم ،باه
قطعات نمونة بسیار بزرگی نیاز داریم که جستوجو و
شمارش درختان در چنین والتهایی بسیار وقاتگیار
است و باعث افزاید خطاای نموناهبارداری و واایین
آمدن بازده کار میشود [ .]16در این وشوهد منظور از
روش بدون والت ،جنگلگردشی کامل ،یعنای بررسای
کل سطز جنگل (با شایب کمتار از  60درصاد) بارای
ویدا کردن درختانی با ابعاد تعریف شده است.

 -روش انجام پژوهش

 -مشخصههای مورفولوژیکی

بر اساس نظر کارشناسان و مطالعات اولیاه ،قطار برابار

مشخصات کمّی و کیفی این درختان به صاورت

سینه معیار شناسایی درختان کهنسا در نظر گرفته شد

زیر ثبت شد

(جدو  .)1در این مطالعه عالوه بر گوناههاای اصالی

 -قطر برابر سینة هر درخت

این دو بخد (راش ،بلندمازو ،ممرز ،ولات و توساکا)

 -ارتفاع کامل درخت و ارتفاع تنه

برای سایر گوناههاای درختای ،حاداقل قطاری بارای

 -ضریب قدکشیدگی که برابر با نسبت ارتفاع کامل

کهنسا شمردن آن ها در نظر گرفتاه شاد (گوناههاای
نماادار و انيیلاای بااا قطاار حااداقل  1/5متاار و باارای
گونههای مل  ،شیردار و بارانك حداقل قطر  1متر).

هر درخت (متر) به قطر برابر سینة آن (متر) است.
 بو تاج که از کم کردن ارتفاع کامال درخاتاز ارتفاع تنه تا شروع تاج درخت به دست آمد.
 -ارتفاع گورچهها

جدول  .1حداقل قطر برابر سینه در گونههای مورد بررسی

حداقل قطر

گونه

 مساحت تاج ووشد درخت ،که جهت بارآوردآن ،قطر بزر

و کوچك تصاویر عماودی تااج روی

(متر)

زمین با استفاده از متر نواری (با دقات  1ساانتیمتار)

Quercus castaneifolia

2

اندازهگیری شد و مساحت تاجووشد هر درخات باا

راش

Fagus orientalis

1/5

بهرهگیری از رابطة محاسباتی بارای مسااحت بیعای

ممرز

Carpinus betulus

1/5

](نصف قطر بزر

× نصف قطر کوچك ) × = 3/14

ولت

Acer velutinum

1/5

مساحت تاجووشد[ به دست آمد.

Alnus subcordata

1/5

بلندمازو

توسکا

 سالمت تاج از نظر سالم یا سرشکسته بودن []17 -شادابی تاج بر اساس خصوصیات زیر باه ساه

به دلیل نادر بودن ،همچنین وراکنده بودن درختان

سطز شاداب ،متوسو و ضعیف دستهبندی شد
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ویژگیها مورفو ويیکی درخ ان کهنسا در جنگلها هیرکانی (مورد مطا عه :بخشها پاتم و نمخانه ،جنگل خیرود)

 -شکل تنه تا شروع تاج درخت (تنة واحد ،تناة

 .1میزان شاخههای خشك موجاود در تااج درخات

دوشاخه و تنة چندشاخه)

نسبت به حالت ببیعی درختان بالغ

 -کیفیت تنة درختان (سه سطز خوب ،متوسو و

 .2تراکم بر ها در تاج درخت نسبت به درختان بالغ
 .3رن

بر های درخت با در نظار گارفتن انحارا

نسبت به رن

ببیعی بر های درختان بالغ

ضعیف) .تنة دارای کیفیات خاوب تناهای اسات کاه
واحد ،بدون انحنا و بدون ووسیدگی باشد؛ تنة متوسو

 -تقارن تاج به صورت تاج متقارن یا نامتقارن

شااامل تنااههااایی اساات چندشاااخه ،دارای انحنااا و

 -ووساایدگی تنااه (عاادم ووساایدگی ،ووساایدگی

ووسیدگی کام؛ تناة ضاعیف نیاز تناههاایی را شاامل
میشود که ووسیدگی یا انحنای شدید دارد.

سطحی و ووسیدگی عمیق)
 سااالمت تنااة درختااان؛ باارای درختااان سااهویدفر

سالم ،توخالی آشکار و توخالی غیرآشاکار

در نظر گرفته شد .توخالی آشکار وضعیتی اسات کاه

نتایج و بحث
 -مشخصههای کمّي

یا حفرهای در تنه مشاخص

 1500هکتار از دو بخد واتم و نمخانه که قسمتهایی

باشد .برای تشخیص توخالی بودن غیرآشکار تناه ،از

با شیب کمتر از  60درصد است ،جنگلگردشای کامال

روش جنگلبانان ،یعنی صدای حاصل از چناد ضاربه

شد .بر اساس حداقل قطرهاای تعریافشاده 49 ،وایاه

به تنه در جهتهای مختلف درخت استفاده شد.

درخت کهنسا از هشت گونه شناساایی شاد .باهباور

درونتهی بودن با شکا

 -شاخه دوانی تناه در ساه گاروه بادون شااخه،

کلی 49 ،وایه درخت کهنسا شامل هشت گونه (راش،

کمشاخه (یك تا دو شااخه) و ورشااخه (باید از دو

ممرز ،ولت ،توسکا ،بلندمازو ،نمدار ،انيیلی و ملا ) باا

شاخه) در نظار گرفتاه شاد [ ]18و هار یاك از ایان

میانگین قطر  192سانتیمتر و میانگین ارتفاع  37/9متار

درختااان در یکاای از ایاان سااه گااروه جااای گرفاات.

شناسایی شد (جدو .)2

جدول  .2درختان کهنسال دو بخش پاتم و نمخانه در جنگل خیرود نوشهر از لحاظ تعداد ،میانگین و بیشترین قطر برابر سینه ،میانگین و
بیشترین ارتفاع ( SEاشاره به خطای معیار دارد)

درصد از

میانگین قطر ()cm

کل

()±SE
)±5( 171

158
298

)±1/5( 44/7
)±2/1( 26/4

34/1
48/2

بیشترین قطر ()cm

میانگین ارتفاع ()m

بیشترین ارتفاع

()±SE

( )m

)±2/0( 38/9

46/5
50/0

گونه

تعداد

راش

5

10

بلندمازو

15

31

)±9( 240

ممرز

9

18

)±3( 164

182

ولت

10

21

)±6( 180

209

)±1/3( 40/2

توسکا

5

10

)±3( 159

163

)±1/2( 40/7

43/6

نمدار

3

6

)±11( 187

209

)±3/9( 29/2

35/8

انيیلی

1

2

207

-

15

-

مل

1

2

121

-

45/4

-

کد

49

100

)±6( 192

-

)±1/3( 37/9

-

52

نشریه جنگل و فرآوردهها چوب ،مجله مناب طبیعی ایران ،دورة  ،68شوارة  ،1بهار 1394

میانی یا وایینی) است و دیگری به دلیل سرشاخهزنای

قطورترین درختان متعلق به بلندمازوهای کهنسا
با میاانگین قطار برابار ساینة  240ساانتیمتار اسات.

آنها برای بهرهبرداری از دارواش در گششته است.

همچنین ،قطورترین درخت ثبت شده ،وایاة بلنادمازو

گونااة بلناادمازو بااا  31درصااد از کاال درختااان

بااا قطاار  298سااانتیمتاار (ارتفاااع  48متاار) اساات.

بیشترین سهم را در بین درختان کهنسا داراسات .باا

بلندمازوها ،به بور متوسو بلندترین درختان کهنساا

توجه به اینکه این گونه جزو درختان با دیرزیستی باال

را شامل میشد (میانگین ارتفاع  44/7متر) و بلندترین

در جنگل محسوب مایشاود [ ،]4ساهم زیااد گوناة

درخت ثبتشده وایهای از بلندمازو با ارتفااع  50متار

بلندمازو از درختان کهنسا منطقی است.
میانگین ضریب قدکشیدگی در درختان کهنساا ،

است.
این درختان ،صر نظر از گوناة ممارز ،غالبااً در

 20/2به دسات آماد (شاکل  .)1متوساو بیشاترین و

آشکوب باال قرار دارد و درختان دستة آشاکوب بااال

کمترین ضاریب قدکشایدگی باه ترتیاب مرباوط باه

محسوب مای شاود .میاانگین ارتفااع کامال درختاان

گونه های توسکا و ممرز است .بیشترین مقدار مطلاق

کهنسا برای گونههای راش ،ولت و توساکا نزدیاك

ضااریب قدکشاایدگی باارای مل ا ( )37/5و کمتاارین

بااه هاام اساات ،امااا درختااان بلناادمازو دارای ارتفاااع

مقدار مطلق برای انيیلی ( )7/2باه دسات آماد .ایان

بیشااتری اساات .علاات وااایین بااودن متوسااو ارتفاااع

ضریب برای سایر درختان ( 47درخت) بین  10تا 29

درختان ممرز ،یکی مربوط به قرارگرفتن این درختاان

در نوسان بود.

در کنار راش و بلندمازو در آشاکوب دوم (آشاکوب

40
32

16
8

ضایب قدکشیدگی

24

0
کل درختان

ملج

انجیلی

نمدار

توسکا

پلت

ممرز

بلندمازو

راش

گونه
شکل  .1متوسط ضریب قدکشیدگی در گونههای مختلف درختان کهنسال در بخشهای پاتم و نمخانه در جنگل خیرود ،نوشهر
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نتای به دسات آماده از ایان واشوهد باا نتاای

به خود اختصاص میدهد (جدو  .)3از نظار ارتفااع

وااارامتر ضااریب قدکشاایدگی در وااشوهد اخااوان و

تنه ،به بور متوسو ،مل و توسکا بیشاترین و ممارز

نمیرانیان [ ]19روی ضاریب قدکشایدگی وان گوناة

کمترین ارتفاع را داشت .برای مقایسة ارتفاع تنه باین

اصلی جنگل های شما کشاور همخاوانی دارد .ایان

درختان کهنسا این گونه ها ،میانگین ارتفاع نسبی تنه

ضریب یکی از شاخصهای مهم وایداری درختاان در

(درصد ارتفاع تنه از ارتفاع کامل درخات) بارای هار

برابر باد افتادگی است و بیانگر محیو رشاد ویراماون

گونه محاسبه شد که مل و توسکا بیشاترین ساهم و

درختان است .ایان ضاریب در سانین اولیاة درخات

ممرز کمترین سهم را داشت.

بیشتر است و با افزاید سن و ابعااد درخات ،رو باه

بر اساس جدو  ،3از نظار میاانگین باو تااج،

کاهد می گشارد .هر چه ضریب قدکشیدگی درخات

بلندمازو بیشترین و گونههای ملا و نمادار کمتارین

کمتر باشد ،آن درخت وایدارتر خواهد بود .از آنيا که

مقااادیر را داراساات .همچنااین ،بیشااترین و کمتاارین

درختان مورد بررسی در این وشوهد کهنسا بودند و

میانگین درصد بو نسبی تاج به ترتیب به گونههاای

وایداری زیادی در برابار بادافتاادگی داشاتند ،ببیعای

ممرز و مل اختصاص دارد .میانگین بو نسبی تااج

است که ضریب قدکشیدگی وایینی نیز داشته باشند.

ایاان درختااان بیشااتر از میااانگین ارتفاااع نساابی تنااة

میانگین ارتفاع تنه در کل درختان کهنساا 16/5 ،

آنهاست (حدود  20درصد بیشتر).

متر به دست آمد که  42/7درصد ارتفاع کل درخت را
جدول  .3میانگین ارتفاع و ارتفاع نسبی تنه ،میانگین طول و طول نسبی تاج و میانگین ارتفاع و ارتفاع نسبی گورچه درختان کهنسال دو
بخش پاتم و نمخانه در جنگل خیرود ،نوشهر ( SEاشاره به خطای معیار دارد)

میانگین ارتفاع

میانگین بو

میانگین بو

میانگین ارتفاع

میانگین ارتفاع

نسبی تنه

تاج ()m

نسبی تاج

گورچه ()cm

نسبی گورچه

(درصد)

()±SE

(درصد)

()±SE

(درصد)

راش

)±1/1( 15/1

39/1

)±2/4( 23/9

60/9

)±20( 148

3/9

بلندمازو

)±0/9( 18/8

42/2

)±1/2( 25/9

57/8

)±11( 238

5/5

ممرز

)±1/3( 8/17

32/5

)±1/5( 17/7

67/5

)±8( 86

3/4

ولت

)±1/7( 17/8

44/0

)±1/6( 22/5

56/0

)±17( 190

4/7

توسکا

)±2/1( 23/4

57/7

)±2/3( 17/3

42/3

)±30( 154

3/8

)±3/3( 14/2

47/7

)±1/3( 14/9

52/3

)±12( 100

3/7

میانگین ارتفاع

گونه

تنه ()±SE( )m

نمدار
*

انيیلی
مل
کد

*

6/0

40/0

9/0

60/0

-

-

27/6

60/8

17/8

39/2

100

2/2

)±0/9( 16/5

42/7

)±0/9( 21/4

57/3

)±10( 170

4/4

* تنها یك وایه از این گونهها شناسایی شد.
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درختان کهنسا اغلب تاج بلندی دارند ،زیرا کاه

زیست تودة باال ،برای حف وایداری خاود در خااک،

بیشتر این درختان در اشکوب باال قراردارند .بیشترین

تشکیل گورچه های قطور و مرتفا مای دهناد .گوناة

و کمترین درصد میانگین بو نسبی تااج باه ترتیاب

بلناادمازو دارای باازر تاارین گورچااه و مماارز دارای

متعلق به ممرز و توسکاست .ممرز به دلیال اینکاه در

کوچكترین گورچه اسات .الزم باه کار اسات کاه

روند ببیعای جنگال زیرآشاکوب راش یاا بلنادمازو

مرتف تارین گورچاه در باین کال درختاان کهنساا

قرارمیگیارد ،بارای جاشب ناور ،تشاکیل تااج بلناد

بررسی شده مربوط به گونة بلنادمازو باا ارتفااع 320

می دهد .توسکا گونهای وید گام و ببیعتاً نوروساند و

سانتیمتر است (این درخات دارای قطار برابار ساینه

کمنیاز است [ ]4و غالباً در آشکوب باال قرار دارد .باه

 206سااانتیمتاار ،ارتفاااع حاادود  30متاار و در شاایب

همین دلیل تشکیل تاج کوتااه مایدهاد .در ميماوع،

رویشگاه  60-50درصد قرار گرفته است) .شیب زیاد

بید از نیمی از ارتفاع درختان کهنسا را تاج تشکیل

دامنه در مورد این وایه سبب افزاید چشمگیر ارتفااع

میدهد (تقریباً  57درصد از ارتفاع درختان).

گورچه شده است.

درختان ولت ،بیشترین میاانگین ارتفااع گورچاه

میانگین مساحت تااجووشاد درختاان کهنساا ،

( 190سانتی متر) و ممرزها کمترین ارتفاع گورچاه را

 325مترمرب باه دسات آماد کاه باه باور متوساو،

با  86سانتیمتر را به خود تخصیص دادند (جدو .)3

بلندمازوها بیشاترین ساطز تااجووشاد و توساکاها

بلندمازو بیشاترین و ملا و ممارز کمتارین میاانگین

کمترین را داشات .یاك وایاة بلنادمازو باا مسااحت

ارتفاع نسابی گورچاه را دارناد .بناابراین ،تقریبااً 60

تاااجووشااد  803متاارمرب ا (قطاار براباار سااینه 293

درصد درختان کهنسا دارای گورچة بلندتر از ارتفاع

سانتی متر و ارتفاع  50متر) بیشترین مقادار مسااحت

 130سانتیمتر است .این درختان معموالً گورچههاای

تاجووشد را به خود اختصاص داد (جدو .)4

باازر

دارنااد و غالااب درختااان قطااور ،بااه دلیاال
جدول  .4میانگین و بیشترین مساحت تاجپوشش درختان کهنسال دو بخش پاتم و نمخانه در جنگل خیرود ،نوشهر
( SEاشاره به خطای معیار دارد)

گونه

مساحت
تاجووشد
میانگین مساحت
تاجووشد ()m2
()±SE
بیشترین مساحت
تاجووشد ()m2

راش

بلندمازو

ممرز

ولت

توسکا

نمدار

252

432

282

326

239

256

()±23

()±39

()±45

()±49

()±15

()±34

341

803

451

683

283

299

* تنها یك وایه از این گونهها شناسایی شد.

*

انيیلی
177

-

*

مل

254

-

کد
325
()±21
803

55

ویژگیها مورفو ويیکی درخ ان کهنسا در جنگلها هیرکانی (مورد مطا عه :بخشها پاتم و نمخانه ،جنگل خیرود)

دلیل بیشتر بودن مساحت تاج ووشد بلندمازوها،
یکی به علت نوروسندی این گونه [ ]4و علات دیگار

کم نیاز است ،معماوالً کوچاكتارین تااج را در باین
گونههای مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

آن ،عالقااة ایاان گونااه بااه شاااخهدواناای و توسااعة

 -مشخصههای کیفی

تاج ووشد خود در بیشتر اکوسیستم هاسات .در راش

به دلیل آنکه یك وایه از درختان انيیلای و ملا

با وجود بو تاج زیاد ،مساحت تاج به نسبت کمتار
است که دلیل آن به فرم تخممرغی شکل تاج در راش

شناسایی شدند ،نتای آن ها به دلیل اریب بودن زیااد،
از جدو دادههای کیفی حش

شد (جدو .)5

برمی گردد .توسکا به دلیل اینکه گوناه ای نوروساند و
جدول  .5وضعیت تاج (سالمت ،شادابی و تقارن) و وضعیت تنه (پوسیدگی ،سالمت ،شاخهدوانی ،شکل و کیفیت) درختان کهنسال دو
بخش پاتم و نمخانه در جنگل خیرود ،نوشهر

گونه (درصد)

کیفیت

شکل

وضعیت تاج
وضعیت تنه

شاخهدوانی

سالمت

ووسیدگی

تقارن

شادابی

سالمت

مشخصههای کیفی

راش

بلندمازو

ممرز

ولت

توسکا

نمدار

کد

سالم

80

100

67

90

100

67

88

سرشکسته

20

0

33

10

0

33

12

خوب

60

87

22

70

40

33

59

متوسو

40

13

45

30

60

67

35

ضعیف

0

0

33

0

0

0

6

متقارن

60

80

44

60

60

33

61

نامتقارن

40

20

56

40

40

67

39

عدم ووسیدگی

60

53

22

60

20

33

45

ووسیدگی سطحی

20

27

11

10

20

33

18

ووسیدگی عمیق

20

20

67

30

60

33

37

سالم

40

40

11

60

60

33

41

توخالی غیرآشکار

60

40

56

30

40

33

41

توخالی آشکار

0

20

33

10

0

33

18

بیشاخه

0

40

11

20

60

0

24

کمشاخه

20

27

11

60

20

0

27

ورشاخه

80

33

78

20

20

100

49

تنة واحد

80

60

22

70

80

0

55

دوشاخه

0

7

11

20

20

33

20

چند شاخه

20

33

67

10

0

67

25

خوب

40

40

0

50

40

0

31

متوسو

60

60

22

50

60

67

49

ضعیف

0

0

78

0

0

33

20
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از نظر سالمت تاج 12 ،درصد درختاان کهنساا

دارای بدترین حالت سالمت تنه اند (جدو  )5که باا

مورد مطالعه دچار شکستگی تاج بود .از نظر ساالمت

توجه به قطور بودن این درختان ،امری ببیعی اسات.

تاج ،بدترین وضعیت در گونة درختی ممرز مشااهده

از نظر وضعیت سالمت تنة درختاان کهنساا  ،ممارز

شد که احتماالً به دلیل مقاومت واایین ایان گوناه در

باادترین حالاات را داراساات کااه دلیاال آن احتماااالً

برابر عوامل ووسیدگی است .بهترین وضعیت سالمت

دیرزیستی وایین این گونه است [ .]11همچنین ،باید

تاج در گونههای توسکا و بلندمازو مشاهده مایشاود

از نصف بلندمازوهای کهنسا درون تهی شده اناد .در

که در بلندمازو ،مقاومت باالی چوب و در توسکا هم

وشوهشی مشابه روی گونهای دیگار از جانس بلاوط،

کوچك بودن تااج (از نظار باو و مسااحت دارای

رانیوس و همکاران در ساا  2009مایالدی [ ]20در

کمترین مقدار باین گوناههاای ماورد مطالعاه اسات)

مورد گونة  Quercus roburبه این نتیيه رسیدند کاه

احتما شکسته شدن تاج را کم می کند .در نتیيه این

نزدیك به  50درصد وایههای این گوناه باا سان باین

عوامل عوامل مؤثر در شکلگیری این وضعیت است.

 200تا  300سا  ،درونتهی میشوند و در سان 400

از نظر شاادابی تااج ،بیشاتر درختاان در کالساة

سا تمام درختان این بلوط درونتهی میشوند.

خوب قراردارند ( 59درصد) و بلندمازو دارای بهترین

حاادود نصااف درختااان در کالسااة ورشاااخه

وضعیت و درختان ممرز در بدترین حالت نسبت باه

قرارمی گیرند ( 49درصد) که بیشترین شاخه دوانی در

سایر گونههاست (جدو .)5

نمدارها و راش هاا و کمتارین در توساکاها مشااهده

از نظر تقارن تاج 39 ،درصد درختان مورد مطالعه

میشاود (جادو  .)5مارادی [ ]17در تحقیقای روی

دارای تاج نامتقارن و  61درصاد دارای تااج متقاارن

راش های قطورتر از یك متر در جنگلهای شما باه

بودند .بلندمازو دارای بیشترین تقارن تااج و ممرزهاا

ایاان نتیيااه رسااید  97درصااد درختااان راش دارای

دارای کمتاارین تقااارن تاااج اساات (جاادو  .)5در

شاخهدوانی روی تنه و  90درصد آنهاا ورشااخهاناد

ميموع ،با بررسی ساه شااخص ساالمت ،شاادابی و

(داشتن سه شاخه یا بیشتر) که با نتای ایان واشوهد

تقااارن تاااج ،بلناادمازوها دارای بهتاارین وضااعیت و

همخوانی دارد.

ممرزها بدترین وضعیت است.
از نظر ووسیدگی تناه 45 ،درصاد درختاان فاقاد

در ارتباط با شکل تنه ،در  45درصد درختان تناه
واحد نیست و تنة آنها دوشاخه یاا چندشااخه شاده

ووسیدگی بود (جدو  .)5ممرز و توسکاهای کهنسا

است (جدو  )5کاه ممرزهاا دارای بیشاترین دو یاا

بیشترین ووسیدگی را در تنة خود داشت .ایان مسائله

چندشاخگی تنهاند .با توجاه باه اینکاه منطقاة ماورد

به وایین تار باودن دیرزیساتی ایان دو گوناه در باین

مطالعه ،سابقة بهرهبرداری بوالنیمدت دارد ،این امار

گونههای مورد بررسی [ ]4و مقاومت کم چوب آنها

به این دلیل است که فرم نامطلوب تنه ،باعاث حفا

برمیگردد.

تعدادی از این درختاان در برابار بهارهبارداری شاده

نتای حاصال از ایان بررسای نشاان داد کاه 59

است .برای مثا  ،باه دلیال بهارهبارداریهاای شادید

درصد درختان کهنسا  ،تنة درونتهی دارند و ممرزها

درختان قطور بلندمازو (برای تراورس و تخته بشکه)

ویژگیها مورفو ويیکی درخ ان کهنسا در جنگلها هیرکانی (مورد مطا عه :بخشها پاتم و نمخانه ،جنگل خیرود)
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در سا های  1320تا  1340خورشیدی [ ،]4درختاان

ممرز ،ولت ،توسکا ،بلندمازو ،نمادار ،انيیلای و ملا

قطور بلندمازو باقیمانده از آن سا ها ،بیشتر دارای تنة

شناسایی شدند .بلندمازو بیشترین میانگین قطار برابار

واحدنااد (دو شاااخه یااا چنااد شاااخه) .بیشااترین

سینه و ارتفاع و نیز بیشینة این وارامترهاا را باه خاود

چندشاخگی تنه در ممرز رویات شاده اسات کاه باا

تخصیص داد .میانگینهاای ضاریب قدکشایدگی ،20

توجه به سرشت این گونه ،معماوالً تناه چناد شااخه

درصد ارتفاع نسبی تنه  43درصد ،بو نسبی تاج 57

میشود .در راش و توسکا بیشترین واحاد باودن تناه

درصد ،ارتفااع نسابی گورچاه  4درصاد و مسااحت

مشاهده می شود .این نتای با وضعیت کلی گونههاای

ووشد تاجی  325مترمرب به دست آماد 88 .درصاد

یاد شده در سنین وایینتر نیز همخوانی دارد.

درختان کهنسا دارای تااج ساالم 59 ،درصاد دارای

بید از دوساوم درختاان از نظار کیفیات تناه در

شادابی تاج خوب 39 ،درصد دارای تاج نامتقارن45 ،

ببقة متوسو و ضعیف قرار دارند که با توجه به نتای

درصد فاقد ووسیدگی تنه 59 ،درصد تنة این درختاان

بررسی ویشگیهای کمّی و کیفی تنه به دست آمده در

درونتهی ،حدود نصف درختان در کالساة ورشااخه،

جدو  ،5امری ببیعی است .ولتها بهترین و ممرزها

 45درصد درختان فاقد تنة واحاد و باید از دوساوم

بدترین وضعیت را دارند (جادو  .)5ضاعیف باودن

درختان از نظر کیفیت تنه در ببقة متوسو و ضاعیف

بیشتر وایه های کهنسا ممرز از نظر ویشگی های کیفی

قراردارند .با توجه به نادر بودن درختاان کهنساا در

به دلیل دیرزیستی وایینتر این گونه نسابت باه ساایر

جنگلهای شما ایران ،ویشنهاد میشود که مطالعاات

گونههاست [.]4

مشابهی به منظاور افازاید ابالعاات وایاه در دیگار

نتیجهگیری
هد

از این واشوهد ،ارزیاابی مشخصاات کمّای و

کیفی درختان کهنسا در جنگالهاای مادیریتشادة
هیرکانی در شما ایران بود .بر اساس معیاار حاداقل
قطر برابر ساینه و در مناابقی باا شایب کمتار از 60
درصد 49 ،وایه درخت کهنسا از هشت گوناة راش،

قسمتهای جنگلهای شاما انياام گیارد .شاناخت
ویشگاایهااای مورفولوژیااك درختااان کهنسااا در
جنگلهاای ببیعای در سراسار دنیاا ،اولاین گاام در
نزدیكتر شادن باه چاارچوب تفکار جنگالشناسای
همگام با ببیعت است.
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