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مرگومیر درختان در فاز کاهش پایهها در روند تکامل
تودههای راش
 مرتضي مریدی ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 وحید اعتماد؛ استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 کیومرث سفیدی؛ استادیار دانشکدة فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 منوچهر نمیرانیان؛ استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 سید محمدمعین صادقي؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

چکیده
آگاهي از شرايط تود و جايگزيني تدريجي گونههاي درختي در مراحل و فازهاي مخت ا

تواولي اطالعاات مناسابي در

زمينة دخالتهاي پرورشي همگا با طبيعت فراهم ميسازد .يکي از فازهاي توولي مهم در روند تکامل تاود فااز کااه
پايههاست .اين پووه
نوزد بخ
انتخا

با هدف بررسي ويوگيهاي کلي و کيفي خاکهدارها در فاز کاه

پاياههاا در پارسال سيصاد و

گرازبن از جنگلهاي کلتر دستخوردة خيرود نوشهر انجا شاد .ساه قطعاه نلوناة  1هکتااري در ايان فااز

و آماربرداري اد دراد از ماخصههاي خاکهدارها ،شامل قطر و ارتفاع يا طوم با قطر بي

از  7/5سانتيمتار و

شکل و درجة پوسيدگي ،انجا شد .نتايج ناان داد در اين فاز بياترين ميزان مرگومير در طبقاة قطاري  10ساانتيمتاري
(کالسة کمقطر) مااهد ميشود ( 125خاکهدار) 39 .دراد درختان به شکل سارپا (خااکهدار سارپا) و  61درااد باه
شکل افتاد ميپوسند .متوسط حجم خاکهدارهاي سرپا و افتاد به ترتياب  31و  69درااد اسات .گوناة را

بيااترين

تعداد درختان در حام پوسيدن ( )%47/2را به خود اختصاص ميدهد و پس از آن گونة ملارز ( )%36/1ساهم االگيري
دارد .مقايسة ميانگين مرگومير درختان ناان داد نوع و انداز و درجة پوسيدگي خاکهدارها به شاک ي معناادار متفااوت
است و بياتر خاکهدارها در اين فاز در کالسة کمقطر ،مراحل اولية پوسيدگي ،و به شکل افتاد مااهد ميشاوند .تعياين
نرخ مرگومير و وضعيت کلي و کيفي خاکهدارها در اين فاز از تکامل تود ميتواند راهگااي برناماههااي پرورشاي در
اين جنگلها باشد.
واژگان کلیدی :تکامل تود  ،خاکهدار ،را  ،فاز کاه
 نویسندة مستول

پايهها ،مرگومير.
Email: morteza.moridi@ut.ac.ir
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نورافزايي و حجمافزايي ،و در مرح ة کااه

مقدمه
شناخت و بررسي پويايي مراحل توالي پايه و اسااس
دان

جنگلشناسي همگاا باا طبيعات اسات .باراي

درک اويي تلييرات آتي تودة جنگ ي و تهية برناماة
جنگلشناسي مناسب ،شناخت پويايي جوامع جنگ ي
نقاي ک يدي دارد [ .]1باا مطالعاة تلييارات سااختار
تود ها ،که در پاسخ به شرايط مويطاي رخ مايدهاد،
ميتوان مراحل تکام ي تود ها را پاي بيناي کارد .در
واقع ،ساختار تود به نووة استقرار و رواباط دروناي
درختان زند و خاکهدارها ،در داخل تاودة جنگ اي،
اشار ميکند [.]2
در جنگلهاي طبيعي ،مراحل تکام ي بار اسااس
ماخصات ساختاري تود ها به لواظ تعاداد و حجام
درختان زند  ،تعداد و حجم خاکهدار ،و نسبت آنها
در طبقههاي قطري مخت
در پوشااا

و هلچنين حضور روشنه

تااااجي ،وضاااعيت زادآوري و تعاااداد

آشکو هاي تود به مراحل و فازهاي مخت
شد اند .بر اين اساس در جنگلهاي را

تقسيم

اروپا [ ]3و

نيز در جنگلهاي شلام ايران [ ]1مراحال و فازهااي
مخت

شناسايي شاد اناد .مطالعاات کورپال [ ]3در

جنگلهاي ارتفاعات کارپات در اروپا ناان مايدهاد
در تود هاي طبيعي را

سه مرح اة تکاام ي ااا ي،

شامل مراحل اوليه و ب وغ و پوسيدگي ،قابل تفکياک
است .در جنگل هاي آميختة را

در شلام ايران نياز

سه مرح ة حجمافزايي ،انباشات حجام ،و دگرگاوني
حجم در تکامل تود ها شناسايي شدند .ايان مراحال،
خود ،متاکل از فازهاي مخت

اند .در مرح ة افزاي

حجم ،فازهااي زادآوري و تااکيل زيرآشاکو  ،در
مرح اة انباشاات حجاام ،فازهاااي کاااه

پاي اههااا و

حجام،

فازهاي تاکيل روشنه و کهانرسات و حجامکااهي
شناسايي شد اند [.]1
در روند تووم تود هاي را

در مرح ة انتهاايي

توالي و در مرح ة انباشات حجام تاود فااز کااه
پايهها شناسايي شد است .از ويوگايهااي باارز فااز
کاه

پايهها خودتنکي در نتيجة رقابت بين گوناهاي

شديد است که به حضور تعداد زيادي خااکهدار در
طبقات کمقطر منجر ميشود؛ هر ند ،با توجه به قطر
کم ،درختان بهسرعت ميپوسند و از سااختار حااف
ميشوند و حجام زياادي ندارناد [ .]1در طاوم فااز
تکام ي ،درختان به شدت با هم رقابات ماي کنناد .در
نتيجه ،رشد آنهاا باهتادريج کام مايشاود و در اثار
مودوديتهاي ايجادشد ميميرند [.]2
يکي از ماخصه هاي مهم ساختاري در تود هااي
طبيعي خاکهدارها هستند که آگاهي از ويوگايهااي
آنها متخصصان جنگل را در شناخت هار اه بهتار
مراحل و فازهاي توولي ياري مايکناد .موققاان ،باا
مطالعااه در جنگاالهاااي شاالام ايااران ،باار اهلياات
خاکهدارها در زمينة فرايناد زادآوري و حفاد تناوع
زيستي جنگل بسيار تیکيد کرد اناد [ 4و  .]5عرااة
جنگلهاي طبيعي از اليههاي مخت

تاکيل ميشود.

نلاي ظاهري و معلوم بياتر اين اکوسيستمها پوشيد
از بيرونزدگيهاي سنگي و اخر اي و شاخ و بارگ
پوسيدة درختان اسات [ .]6درختاان در جنگالهااي
طبيعي بعد از رسايدن باه کهولات و پاياان زنادگي و
هلچنين در اثر رقابت شروع به پوسيدن مايکنناد .در
طوم زمان تعدادي درخت خاک ميشود که فااار
موايط ،رقابات ،آفاات و حاارات ،دخالات انساان،
بيلاريها ،و در نهايت پايان علر فيزيولوژيکي داليال
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علدة آن است [ .]7اما ،باا پاياان علار فيزيولوژياک

جهت تاکيل خاک در اکوسيستمهاي جنگ ياناد [.]6

اکولاوژيکي درخات در اکوسيساتم

خاکهدارها ،عالو بر اينکه زيستگاهي براي جاانوران

درخت ،وظااي

ادامه مييابد .خاکهدارهاي سرپا زيستگا هايي باراي

و قارچها هستند ،به عنوان بساتر باار باعاث رويا

جانوران در جنگل فراهم ميکنند .درختان افتاد نياز،

سريع نهامها ميشوند و به منزلاة ذخيار گاا آ  ،باا

ضلن تیثير در زادآوري ،آشايان اکولوژياک جديادي

حفد رطوبت و مواد اايي ،در تقويت نهامها ،جهت

براي بسياري از گياهان و جانداران فراهم ميآورناد و

استقرار زادآوري طبيعي جنگل ،کلک فراواني ميکنند

اا ي و حياتي را در رخة مواد ااايي باازي

[ .]12درختان پوسيد و خاکهدارها در مدتي طوالني

ميکنند [ .]8اگر ه خاکهدارها به طور معلوم سطي

کربن را ذخير و طي فرايند تجزيه بهتادريج آن را در

نق

کلي از جنگلها را در بر ميگيرند ،نق

ارزند اي در

مويط جنگل رها ميکنند [.]13

ادامة حيات و پويايي بار عهاد دارناد؛ تاا آنجاا کاه

بسياري از پووه هاي انجا شد  ،باراي تااريي

ميتوان گفت ادامة توالي در اکوسيساتمهااي جنگ اي

ع ل و فرايند مرگ درختان ،با تلرکاز بار اخاتالالت

بدون اين مؤلفه تقريباً ير ملکن است [ .]6امروز  ،با

طبيعي ،نظير آت سوزيهاي جنگل و تلييرات اق ايم،

مطاار شاادن مسااائ ي ماننااد مااديريت پاياادار در

اورت گرفته است .اماا توقيقاات انادکي در زميناة

عراههااي جنگ اي و حفاظات از تناوع زيساتي در

مرگ درختان بر اساس رقابات گوناههاا انجاا شاد

سيستمهاي طبيعي ،سالمتي اکوسيستم و کامال باودن

است .در فاز کاه

پايهها ،بياترين رقابت تاجي بين

آن و نيز يکپار گي اکوسيستم مطر ميشود .يکي از

درختان شکل ميگيرد و جابه جاايي باين گوناههااي

موضوعاتي که براي حفد سالمتي اکوسيستم و تناوع

درختااي رخ ماايدهااد .آگاااهي از شاارايط تااود و

زيستي در جنگلها مهم اسات نگهاداري تعادادي از

جايگزيني تدريجي گونههاي درختي در ايان مرح اه

درختااان تااا رساايدن بااه مرح ااة پوساايدگي اساات.

اطالعااات مناساابي در زمينااة دخالااتهاااي پرورشاي

خاااکهدارهااا داخاال سيسااتمهاااي طبيعااي يااک

همگا با طبيعت و مطابق ااوم رقابتي طبيعي تود ها

خُردزيسااتگا  1بااه شاالار م ايرونااد کااه بس اياري از

فراهم ميسازد .بر اين اساس ،در اين پووه

جانداران و گياهان روي آن مستقر ميشوند [.]9

شد ،با بررسي ميزان مرگومير درختان ،ويوگايهااي

تاال

خاکهدارها در جنگل اهليت زيادي دارند .باعث

کلي و کيفي خاکهدارها ،به مثاباة مهامتارين مؤلفاة

حاا خيزي روياگا مايشاوند و در تجدياد حياات

پايهها ،بررسي

طبيعي جنگل نق

ساختاري تود هاي را

در فاز کاه

دارند [ .]10در واقع ،پايان زندگي

شود .شناخت ويوگيهاي ساختاري تاود هاا در هار

درخت با تاديد و شروع فعاليت در اطراف آن هلرا

يک از مراحل ميتواند الگوهايي براي نووة ماديريت

است .بسياري از جانداران ،مثل مور هها ،موريانهها،

و اعلام عل يات پرورشاي در ايان مرح اه از فرايناد

سوساکهاا ،خزنادگان ،زنبورهاا ،و پرنادگان در آن

تکامل تود به دنبام داشته باشاد .هادف ااا ي ايان

زندگي ميکنند [ .]11خاکهدارها مهامتارين مؤلفاه

بررسي ويوگيهاي کلي و کيفي خاکهدارها

1. Microhabitat

پووه

به منزلة بخ

مهم ساختار تود هاي جنگ ي است.

934

جنگل و فرآوردههای سوب ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ،68شمارة  ،4زمستان 1394

است و با توجه به ابعاد درختان و کو ک باودن تااج،

روششناسی

به موض حاف درختان ،تاج درختان کناري به سرعت

منطقۀ پژوهش
روياااگا هاااي مطالعااهشااد در جنگاال آموزشاايا
پووهاي خيرود ،در  7کي ومتري شارق نوشاهر و در
ر

استان مازندران ،بين ' 36º 27و ' 36º 40عرض

شلالي و بين ' 51º 32و ' 51º 43طوم شارقي ،واقاع
شاد انااد .ايان جنگاال از شاالام باه نااوار ساااح ي و
روسااتاي خيرودکنااار و از جنااو

بااه ييالقااات و

روستاي ک يک مودود ميشود .مسااحت کال منطقاه
حدود  8000هکتار است .روياگا هاي مطالعاهشاد ،
با توجه به ساابقة ماديريتي و عاد نااانهگاااري و
بهاار باارداري ااانعتي و تاااابه تيااپ و شاارايط
روياگاهي ،از بخ

گرازبن اين جنگل انتخا

شد.

روش پژوهش

فضاي خالي را پر مي کنند .در اين حالات تعاداد قابال
توجهي درختان کمقطر ،که با عباور از طبقاات قطاري
 10و  15و  20وارد طبقات قطري باالتر شاد اناد ،باه
دليل دريافت نکردن نور و عقب افتادن از ساير درختان
در اثر رقابات از تاود حااف مايشاوند .بناابراين ،از
ويوگي هاي بارز اين فاز حضور تعداد زيادي خاکهدار
کمقطر است؛ هر ند باهسارعت مايپوساند و حااف
ميشوند و حجم زيادي ندارند [.]1
با توجه به توقيقات ماابهي که در زمينة سايلاي
ظاهري تود هاي طبيعي و رخة تاوالي انجاا شاد ،
بهترين ابعاد قطعة نلونه براي بررسي ساختار  0/75تا
 1هکتار توايه مايشاود [ .]14در قطعاات نلوناة 1
هکتاااري هلااة خاااکهدارهااا بااا قطاار ب اي

به منظور مطالعة خاکهدارها در فاز کاه

پايههاا در

مرح ة انباشت حجم در روند تووم تود هااي را ،

از 7/5

سانتيمتر انداز گيري شدند [.]15
خاااکهدارهااا بااا قطاار براباار سااينة حااداقل 7/5

باا جنگالگردشايهااي متعادد ،ساه قطعاه نلوناة 1

سانتيمتر در خاکهدارهااي سارپا و قطار مياناة 7/5

ا ملارز

سانتيمتر در خاکهدارهاي افتاد انداز گياري شادند.

خيرود نوشهر ،به شکل مربع ( 100 × 100متار) ،کاه

براي برآورد حجم خاکهدارهااي سارپا ،قطار برابار

پايهها بودناد،

سااينه در ارتفاااع  1/3متااري از سااطي زمااين و در

شاد .قطعاات انتخاابي در پارسال سيصاد و

خاکهدارهاي افتاد سه قطر ابتدايي و مياني و انتهايي

گرازبن بود که عل يات نااانه گاااري و

دوبازو تا دقت مي يمتر و ارتفاع ياا طاوم

هکتاري در تود هاي کلتر دستخوردة را
داراي ويوگيهاي ساختاري فاز کاه
انتخا

نوزد بخ

با خطک

برداشاات درختااان در آنهااا (تااا زمااان اياان مطالعااه)

جهت بارآورد حجام اناداز گياري شاد .باه منظاور

اورت نگرفته و ساختار جنگل بادون دخالاتهااي

انداز گيري ارتفاع در خاکهدارهاي سارپا از دساتگا

مديريتي شکل گرفته است .ايان پاي فارض وجاود

ورتکااس بااا دقاات دساايمتاار اسااتفاد شااد و بااراي

داشت که اين پالتها بايد ماخصههااي يادشاد در

خاکهدارهاي افتاد طوم خاکهدار با متار ناواري و

زمينة فاز کاه

پايهها را داشته باشند .در فاز کااه

دقت سانتيمتار برداشات شاد .باراي بارآورد حجام

پايهها ،کاه بيااترين ميازان رقابات تااجي در آن رخ

خاکهدارها از رابطة  1استفاد شد که در آن  Vحجم

بساته

خاکهدار به متر مکعب L ،طوم خاکهدار At ،و Am

ميدهد ،جنگل ا ب تکآشکوبه و تاج پوش
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و  Abبه ترتيب مساحتهاي سطي مقطاع در انتهاا و

سنج

ميانه و ابتداي تنة افتاد است [:]16

برابري واريانس داد ها به کار رفت .آزمونهاي آماري

()1

) L(A b  4A m  A t
6

V

ابتاادا نااوع گونااة خاااکهدار ماااخق شااد و
خاکهدارها ،بار حساب ميازان پوسايدگي ،در يکاي از
کالسههاي پوسيدگي ،بدين گونه طبقهبندي شدند که در
پوسيدگي درجة  1درخت تاز افتاد و پوست و او
درخت قابل تاخيق است و گاهي اوقات جوانة رشد
يک سام اخير روي آن دياد مايشاود ،در پوسايدگي
درجة  2پوسيدگي درون و آشکار است و در بياتر
موارد پوست درخت ديد ميشود ولي جوانه هاا دياد
نلي شوند ،در پوسيدگي درجة  3درون و و پوست
درخت باه طاور کامال پوسايد و سرشااخه هاا کناد

نرمام باودن و آزماون لاون باراي تااخيق

در سطي معناداري  5دراد انجا شد.

یافتهها و بحث
در مجلوع در سه قطعة نلونة بررسيشد دويسات و
پنجا و دو خاکهدار از گوناههااي را  ،ب نادمازو،
توسکا ،و ملرز شناسايي شد که قطعة نلونة  2با ااد
و يازد پايه بياترين تعداد خاکهدار و قطعات نلونة
 1و  3به ترتيب تعداد هفتاد و ش

و شصات و پانج

پايه را به خود اختصاص دادند.
در کل ،بياترين و کلترين تعاداد خااکهدار ،باه
ترتياب ،از گوناة را

باا ااد و ناوزد خااکهدار

( )%47/2و توسکا با ش

خاکهدار ( )%2/4به دسات

ميشوند و به آساني با ضربه به حالت پودر درمي آيد ،در

آمد .گونههاي ب ندمازو و ملرز نيز باه ترتياب ساي و

و پوست بهک ي پوسيد

( )%14/3و نود و يک پاية خاکهدار ( )%36/1را

پوسيدگي درجة  4درون و

و در برخي موارد درخت کامالً به خاک تبديل ميشاود
و پوش

ع في مستقر ميشود [.]17

ش

به خود اختصاص دادند .شکل  1پراکن

خاکهدارها

را به تفکيک گونه در قطعات نلوناه نااان مايدهاد.
گفتنااي اساات در اي ان پااووه  ،در قطعااات نلونااه،

تجزیهوتحلیل و آنالیز آماری دادهها
خاکهدارها به هار کالسة قطري  10تاا  25 ،25تاا
 50 ،50تا  ،75و بياتر از  75سانتيمتري طبقاهبنادي
ميشوند [ .]17به منظور بررسي نارخ مارگوميار در
طبقات قطري در ايان فااز از نسابت تعاداد درختاان
خاک به درختان زند استفاد شد .در ايان مطالعاه،

خاکهدار به شکل کند مااهد ناد.
بياترين حجم در هکتاار خااکهدار مرباوط باه
قطعة نلونة  2با حجلاي معاادم  27/4متار مکعاب و
کلترين مقدار آن متع ق به قطعاة نلوناة  3باا حجام
 9/76متاار مکعااب اساات .در قطع اة نلون اة  1حجاام
خاکهدارها  27/0متر مکعب در هکتار به دست آماد.

بااراي بررس اي اخااتالف حجاام خاااکهدارهااا و ني از

حجم خاکهدار در مجلوع سه قطعة نلونة  64/2و به

تلييرات اناداز و درجاة پوسايدگي و ناوع آنهاا در

طور متوسط  21/4متر مکعب انداز گيري شد؛ اين در

قطعات نلونة  1هکتاري ،از آزمون تو يال وارياانس

پايهها  13متر

يکطرفة داد ها و براي مقايسة گرو هاي مخت ا

از

آزمون توکي در مويط نر افزاري  SPSSاستفاد شاد.
پ اي

از آن آزمااون کوللااوگرافا اسااليرنوف بااراي

حالي است که سفيدي براي فاز کاه
مکعب خاکهدار را گزار

کرد است [ ،]1کاه ايان

تفاوت ميتواند ناشي از حضاور تعادادي از درختاان
قطور در قطعات نلونه باشد.
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شکل  .1پراکنش خشکهدارها (سرپا و افتاده) در قطعات نمونة  1هکتاری

 31درااد از حجام

اختصاص دادند .در هلاين زميناه ،خااکهدار افتاادة

بر اساس نتايج اين پاووه

خاااکهدارهااا خاااکهدار ساارپا و  69دراااد ديگاار

با هاتاد اا ه و ساير گوناههاا باا ساي و

گونة را

خاکهدار افتاد بود که دليل آن رقابت باين گوناهاين

شا

شديد در اين مرح ه است که باعث خااکيدن تعاداد

خاکهدار افتاد را به خود اختصاص دادند (شکل .)2

زياادي از درختااان در ايان فاااز مايشااود .در نتااايج

تعداد خاکهدارهاي سرپا در گوناة ملارز نسابت باه

مطالعات ذوالفقاري و هلکااران ،در جنگال خيارود،

را

بياتر بود که اين امر به دليل نيااز ناوري بيااتر

حجم خاکهدار سارپا و افتااد باه ترتياب  27و 73

ملرز و دريافت نکردن نور کافي در اثر تراکم تاود و

دراااد بااه دساات آماد [ ]18کااه نزدياک بااه اعااداد

در نتيجه حااف درختاان ملارز اسات .در ايان فااز

بهدستآمد در اين پووه
در فاز کاه

است.

اا ا ه بااه ترتي اب بياااترين و کلتاارين تعااداد

بياترين رقابت تااجي باين درختاان رخ مايدهاد و

پاياههاا ،تاود در مراحال ابتادايي

تعداد زيادي از درختان در کالسههاي قطري پايين از

تکامل است و درختان ابعااد کو اکتاري دارناد .از

بااين ماايرونااد [ 1و ]2؛ هر نااد مياازان افتااادن

طرف ديگر درختان شروع به تلايز ارتفاعي و قطاري

خاکهدارهاي را

کلتر از خاکهدارهاي ملرز بود،

از درختااان مجاااور م ايکننااد و تعاادادي از آنهااا از

که با نتايج سفيدي و هلکاران مطابقت نادارد [ ،]4و

ساااختار تااود حاااف ماايشااوند .از تعااداد کاال

ع ت آن ميتواند ايان باشاد کاه ناا بردگاان مرح اة

خاکهدارها 39 ،دراد به اورت سرپا و  61درااد

انتهايي توالي را ،که ابعاد درختان و حجم آنها بسايار

به شکل افتاد بودند .در مجلوع ،در سه قطعة نلوناه،

متفاوت است ،مطالعاه کارد اناد ،در حاالي کاه ايان

ملرز با هل و هات اا ه خاکهدار سارپا و سااير

پايهها اورت گرفته است کاه

گونهها باا شا

ااا ه خااکهدار سارپا باه ترتياب

بياترين و کلترين تعداد خاکهدار سرپا را باه خاود

پووه

در فاز کاه

در آن فراواني درختان ملرز بياتر از را

است.
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شکل  .2فراواني خشکهدارهای سرپا و افتاده به تفکیك گونه در قطعات نمونة  1هکتاری

از حجم کل خاکهدارهاي را

در گونة را

 33دراد سارپا

و  67دراد افتاد و از حجم کل خاکهدارهاي ملرز

مااهد شد .اين وضعيت ميتواناد باه

دليل ابعاد درختان خاکشد و پرحجم باودن گوناة

 52دراااد ساارپا و  48دراااد افتاااد بودنااد .را

را

بياترين حجم خاکهدار سرپا ( 9/8متر مکعب) را به

تفاوت در نوع گونههاي درختي در مناطق مخت

خود اختصاص داد و کلترين ميزان مربوط باه سااير

ميتواند تیثير الگيري بر حجم خاکهدار جنگلها

گونه ها ( 3/6متر مکعب) بود .در خاکهدارهاي افتاد

داشته باشد [.]19

نيااز را

( )27/7بياااترين حجاام و ملاارز ( 2/8متاار

نسبت به ساير گونههاا باشاد .عاالو بار ايان،

را

نيز

و ملرز و ساير گونهها به ترتيب باا  58/3و

مکعب) کلترين ميازان را داشات .در هار ساه قطعاة

 14/4و  27/3دراد حجم کل خاکهدارهاا (سارپا و

نلونه بياترين حجم خاکهدار به شکل افتاد و سرپا

افتاد ) را به خود اختصاص دادند (شکل .)3
40
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شکل  .3حجم خشکهدارها (سرپا و افتاده) به تفکیك گونه در مجموع سه قطعة نمونة  1هکتاری
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بياترين فراواني به طبقة قطري  10ساانتيمتاري،

در اين نلودار اين است که طبقاات قطاري بيااتر از

با اد و بيست و پنج خاکهدار ،و کلترين فراواني به

 40سانتيمتري ،بهر م اينکه فراواني اندکي را به خود

طبقات قطري  60و  70سانتيمتري اختصااص يافات

اختصاص ميدادند ،به لواظ حجلي ،تفاوت ناداني

(شکل  .)4گفتني است در طبقة قطري  75سانتيمتري

با ساير طبقات نداشتند.

و طبقااات قطااري بياااتر از  75سااانتيمتااري هاايچ

بياترين و کلترين نارخ مارگوميار باه ترتياب

خاااکهداري در قطعااات نلونااه وجااود نداشاات.

مرباااوط باااه طبقاااههااااي قطاااري  )%53( 10و 35

هلانطاور کاه ماااهد مايشاود ،نلاودار پاراکن

سانتيمتري ( )%6باود .گفتناي اسات ،باه دليال نباودِ

خاکهدارها در طبقات قطري در ايان فااز باه شاکل

خاااکهدار در طبق اة قطااري  75سااانتيمتااري ،ناارخ

نلايي کاهند اسات .نتاايج ايان بررساي در قطعاات

مرگومير در اين طبقه  0باه دسات آماد (شاکل .)6

نلونة  1هکتاري ناان داد فراواني تعداد خاکهدارهاا

طبقة قطري  10سانتيمتري بياترين تعداد خااکهدار

(افتاد و سرپا) در اين فاز بسيار زياد اسات و بخا

را داشت و اين طبقه بهتنهايي تقريباً  50دراد تعاداد

قابل توجهي از اين خااکهدارهاا متع اق باه طبقاات

خاکهدارها را در مجلوع سه قطعاة نلوناه باه خاود

کمقطر است که ،بهر م تعاداد زيااد ،حجلاي پاايين

اختصاص داد .مرگومير در اين طبقة قطري به شک ي

داشتند .ايان موضاوع باا نتاايج مطالعاة پرهيزکاار و

معنادار بياتر از ساير طبقات قطري بود .اين وضعيت

هلکاران در راشستانهاي طبيعي کالردشت مطابقات

به دليل تراکم زياد پايهها در اين طبقه اسات ،کاه باه

دارد [.]20

دنبام آن مرگ ومير درختان در اثر رقابت بر سر مناابع

شکل  5نلودار حجم خاکهدار در طبقات قطري

اايي و نور رخ ميدهد.

را در قطعات نلونه ناان ميدهد .نکتة جالاب توجاه
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شکل  .4پراکنش تعداد در طبقات قطری خشکهدارها (سرپا و افتاده) در مجموع سه قطعة نمونة  1هکتاری
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شکل  .5حجم خشکهدار (سرپا و افتاده) در طبقات قطری در مجموع سه قطعة نمونة  1هکتاری
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شکل  .6نرخ مرگومیر درختان در طبقات قطری  5سانتيمتری در مجموع سه قطعة نمونة  1هکتاری

شااکل  7ناارخ ماارگومي ار خاااکهدارهااا را در

ديد نليشود .تراکم بااالي مارگوميار پاياههاا در

کالسههاي قطاري نااان مايدهاد .هلاانطاور کاه

کالسة کمقطر ملکن است باه سابب رقابات باشاد.

مااهد ميشود ،بياترين ميزان مارگوميار در ايان

وجود  85دراد خاکهدار در اين کالسه و هلچنين

در کالسة کمقطار (10اا  25ساانتيمتاري)

تعداد کم خاکهدار قطور ميتواناد ايان موضاوع را

پووه

اتفاق افتاد است و در ساير کالسهها تفاوت نداني

تیييد کند.
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شکل  .7نرخ مرگومیر خشکهدار (سرپا و افتاده) در کالسههای قطری در مجموع سه قطعة نمونة  1هکتاری

مقايسة ميانگين گونههااي درختاي نااان داد ،در
فاز کاه

پايهها ،تعداد خاکهدارهاي گونههاي را

و ملرز و ساير گوناههاا اخاتالف معنااداري ندارناد

مي اانگين تعااداد خاااکهدارهااا در درجااات مخت ا
پوسيدگي در اين فاز اختالف معنادار نااان ماي دهاد
(.)F = 11/423 P < 0/003

(جدوم  .)1در مقابل ،در کالسههاي قطري ،مياانگين

از تعداد کل خاکهدارهاي مااهد شد اد و دو

خاکهدارها به شک ي معنادار متفاوت است (P 0/001

خاکهدار ( )%40مربوط به درجة پوسيدگي  ،1اد و

< )F = 32/76 ،و در کالساااة قطاااري کلتااار از 25

د خاکهدار ( )%44مربوط به درجاة پوسايدگي  ،2و

سانتيمتر به شک ي معنادار بياتر از خاکهدارهاي باا

هل خاکهدار ( )%16مربوط به درجاة پوسايدگي 3

کالسة قطري بياتر از  25ساانتيمتار اسات؛ ايان در

بود .مقايسة ميانگين تعداد خااکهدارهاا در درجاات

حالي است که بين ساير کالسههااي قطاري اخاتالف

مخت

پوسيدگي نيز ناان داد تعداد در طبقاة  1و 2

معنااداري مااااهد نلايشااود .شااکلهاااي مخت ا

اختالف معنادار ناان نلايدهناد .اماا باين تعاداد در

خاکهدارها نيز به لواظ ميانگين تعاداد در هار ناوع

مراحل پيارفتة پوسيدگي (درجات  3و  )4با مراحال

پايهها به شک ي معناادار

اوليه (درجات  1و  )2اخاتالف معناادار وجاود دارد.

متفاوتاند و کلترين شکل خاکهدارهاا باه ااورت

اين وضعيت ميتواند نااندهندة آن باشد که در روند

کند است .مقايسة مياانگين تعاداد خااکهدارهاا در

توالي در مرح ة انباشت حجم فقط درختان کامقطار

پوسيدگي نيز ناان داد تعداد طبقة 1

ناشي از تنک طبيعي وارد حجم خاک تود ميشاوند

و  2اختالف معناداري ندارند .اما اختالف معنادار بين

و با توجه به قطر کلي که دارند بهسارعت پوسايد و

تعداد در مراحل پيارفتة پوسيدگي (درجاات  3و )4

از تود حااف مايشاوند و باه مراحال پياارفتهتار

با مراحل اولية (درجات  1و  )2وجود داشت .در کل

پوسيدگي نليرسند.

(افتاد و سرپا) در فاز کاه

درجات مخت
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جدول  .1نتایج تجزیة واریانس و مقایسة میانگین تعداد خشکهدار در کالسههای قطری ،گونه ،شکل ،و درجة پوسیدگي خشکهدارها در فاز
کاهش پایهها در جنگل خیرود

ماخصة خاکهدار

درجة آزادي

F

P

گونة درختي

2

3/241

0/111

نوع خاکهدار

3

48/76

0/001

درجة پوسيدگي

3

11/423

0/003

انداز ()cm

2

32/76

0/001

نتیجهگیری

بياتر شبيه جنگل جاوان اسات .باا توجاه باه اينکاه

با توجه به نق هاي متعددي که مرگومير درختاان و

قطعات نلونة بررسيشد از قسلتهاي دستنخورد

شکلگيري خاکهدارها در اکوسيستمهاي زميناي باه

انتخا

شد اند ،باا برناماههااي مناساب پرورشاي و

عهد دارند ،درک درسات پوياايي و توزياع آنهاا از

حلايتي در قسلت هاي زادآوري و برداشت پايههااي

اهليت زيادي برخوردار است .فقدان خاکهدار قطور

مادري ،با احتياط زياد ،ميتوان باه پارور

هار اه

و تعداد زياد خاکهدار کمقطر و هلچنين نباودِ کناد

بهتر تود کلک کرد .هلچناين ،اقاداماتي نظيار تناک

ميتواند دليل عد برداشت درختان در اين تود باشد

کردن در ميانمدت ميتواند به بهبود وضعيت پراکن

و تاريخچة مديريتي جنگال را بازتاا
توزيع خاکهدار در انداز هاي مخت

دهاد کاه باه
منجار شاد و

تعداد درختان در قطعات نلونة مطالعهشد کلک کند.

1394  زمستان،4  شمارة،68  دورة، مجله منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای سوب
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