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بررسی وضعیت زادآوری در مسیرهای چوبکشی رها شده در جنگل شفارود گیالن.
پویا عباس پناه ،*1سید رستم موسوی میرکال ،2مهرداد نیکوی ،3جواد اسحاقی

راد4

* نویسنده مسئول pouyaabbaspanah@yahoo.com
-1دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه.
-2استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه
-3استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن.
-4دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه.
چکیده:
تضمین بقای زادآوری برای اجرای مدیریت پایدار در جنگل امری ضروری محسوب میشود و هرگونه
تغییر که در وضعیت زادآوری بوجود آید ،سیمای تودههای جنگلی را در آینده دگرگون میسازد .در این
تحقیق وضعیت استقرار زادآوری بر اساس طبقات قطری و تفکیک گونه در داخل مسیر چوبکشی رها شده و
حاشیه مسیر ،مورد مطالعه قرار گرفت .این مطالعه در دو مسیر چوبکشی رها شده ،در مدت  22سال و
دیگری  33سال در جنگل شفارود گیالن ،صورت گرفت .برداشت اطالعات در مرکز مسیرهای چوبکشی و در
فواصل  ،32 ،23و  53متری از مسیر چوبکشی انجام شد .قطعات نمونه  122متر مربعی ( )22×3به روش
تصادفی برداشت شدند و فراوانی گونهها در کالسههای قطری  3-5/3 ،2/3-3 ،2-2/3سانتیمتر و ارتفاع
زیر  1/32متر ثبت شد .بر اساس نتایج ،باز شدن تاجپوشش در داخل مسیر چوبکشی باعث اسقرار گونه
نورپسند افرا شده و در مسیر رها شده در مدت  33سال ،شرایط جدید در کنار زادآوری راش و افرا امکان
زادآوری توسکا که از گونههای پیشگام است را نیز فراهم کرده است.

کلمات کلیدی :مسیر جوبکشی ،زادآوری ،جنگل شفارود.
مقدمه:
پدیده استقرار مجدد درختان جنگلی توسط نهال یا بذر ،به صورت طبیعی یا مصنوعی را زادآوری یا تجدیدحیات یا
تجدید نسل گویند (مروی مهاجر .)4831 ،بدون وجود زادآوری نمیتوان آینده جنگل را تصور کرد ،زیرا بقای تودههای
جنگلی ،نتیجه تکامل و استقرار زادآوری آن توده در گذشته است ( )Delfan abazeri et al, 2005بنابراین تضمین
بقای زادآوری برای اجرای مدیریت پایدار در جنگل امری ضروری محسوب میشود ( .)Mostacedo et al, 2009تداوم
در جنگل وابسته به استقرار و تحول زادآوری طبیعی در آن میباشد و هرگونه تغییری که در وضعیت زادآوری بوجود آید
در واقع سیمای تودههای جنگلی آینده را دگرگون میسازد (ستوده ئیان .)4831 ،ظرفیت جنگل در زادآوری و بقاء آن
بستگی به موقعیت جنگل از نظر مؤلفههای اکولوژیکی ،تکنیکهای بهرهبرداری ،شدت بهرهبرداری و میزان صدمات بهره-
برداری دارد ( .)Sist, 2000در بهرهبرداری از جنگلها عناصر اصلی جنگل صدمه میبینند .این صدمات هم بر روی

اولین همایش ملی جنگل های شمال ایران
گذشته ،حال ،آینده
 7-6اردیبهشت  6936تاالر حکمت – دانشگاه گیالن

نونهالها ،نهال ها و خال گروه (زادآوری) و همچنین روی درختان سرپا است .استفاده از اسکیدرهای چرخ الستیکی
موجب متراکم شدن خاکهای سطحی جنگل میگردند .این شرایط باعث کاهش رشد درختان باقیمانده در جنگل و
عدم استقرار زادآوری در جنگل میگردد (توانکار و همکاران .)4833 ،مسیرهای چوبکشی پس از پایان عملیات بهره-
برداری باید پذیرای تجدیدحیات و پوششهای رستنی کف جنگل باشند .شکلگیری شرایط جدید خاک و تفاوت آن با
مناطق دستنخورده نقش مهمی در نوع و نحوه استقرار گونههای گیاهی دارد (صالحی و همکاران .)4831 ،رطوبت به
عنوان یکی از مهمترین و اصلیترین عوامل کلیدی برای تیمار بذر ،هنگام جوانهزنی به حساب میآید و در اوایل استقرار
نهال ،پایه هایی که بتوانند نیاز رطوبتی خود را به خوبی برطرف کنند آینده بهتری خواهند داشت (.)Ritter et al, 2005
با ایجاد شکاف در جنگل به علت ورود ماشینآالت ،نور دریافتی به جنگل تغییر میکند و دریافت نور از شکاف ایجاد شده
به سمت داخل جنگل کاهش می یابد .این تفاوت در میزان دریافت نور باعث تفاوت در ترکیب گونهای میشود .در اثر
ورود ماشینآالت به جنگل ،از جمعیت برخی گونههای درخت کاسته شده و در موارد شدید تخریب ،به علت عدم
بازسازی طبیعی موفق ممکن است ناپدید شوند ) .(Schwartz et al, 2017هدف از این مطالعه ،بررسی وضعیت یا
چگونگی استقرار زادآوری در مسیرهای چوبکشی رها شده است.
مواد و روش:
سری دو ناو ،که یکی از سریهای حوزه  7ناو به شمار میآید ،بین طول جغرافیایی `` -13 11`81
`` 13 13`83و عرض جغرافیایی ``  87 13`84``-87 87`38واقع شده است که این محدوده از نظر تقسیمات
کشوری در استان گیالن و شهرستان تالش قرار دارد .جهت عمومی منطقه شمال و شمالغربی و ارتفاع از سطح
دریا در منطقه مورد مطالعه  4181متر است .در پارسل  ،313گونه راش با تراکم تاج پوشش  31 ، %78-38درصد
جامعه را به خود اختصاص داده است .در این تحقیق دو مسیر چوبکشی رها شده (در مدت  31سال و  88سال) در
نظر گرفته شد که قبالً بهرهبرداری از این مسیرها توسط اسکیدر صورت میگرفت .برداشت اطالعات زادآوری در
مرکز مسیر چوبکشی و در فواصل  81 ،38و  78متری از مسیر چوبکشی انجام شد .اولین نقطه نمونه برداری
بصورت تصادفی و نقاط بعدی به صورت سیستماتیک پیاده شد .برای برداشت اطالعات زادآوری  34قطعه نمونه به
مساحت  411متر مربع ( )8×31در مسیری به طول  711متر پیاده شد و فراوانی گونهها در کالسههای قطری -3/8
 8-7/8 ،3/8-8 ،1و ارتفاع زیر  4/81متر ثبت گردید .خاک منطقه مورد مطالعه دارای عمق زیاد ،ساختمان خاک
دانهای -منشوری و فاقد ساختمان مشخص ،بافت خاک لیمون شنی و لیمون رسی ،اسیدی ،نفوذپذیری و زهکشی
نسبتاً خوب ،تیپ پروفیلی خاک قهوهای جنگلی است.
نتایج:
-

کالسه قطری

جدول ( ) 4درصد زادآوری در چهار کالسه قطری ،در حاشیه مسیر چوبکشی رها شده در مدت  31سال را نشان
میدهد .نتایج نشان میدهد در فاصله  38و  81متر از مسیر چوبکشی بیشترین زادآوری ،مربوط به ارتفاع کمتر از
 4/81متر و کمترین درصد زادآوری مربوط به کالسه قطری  8-/87سانتیمتر میباشد .در فاصله  78متر از مسیر
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چوبکشی بیشترین درصد زادآوری مربوط به کالسه قطری  1-3/8سانتیمتر و کمترین درصد زادآوری مربوط به
کالسه قطری  3/8-8سانتیمتر میباشد.

جدول  -1درصد زادآوری در سه کالسه قطری در حاشیه مسیر چوبکشی
کالسه قطری ( سانتیمتر)

فاصله از مسیر
چوبکشی (متر)

8-7/8
()%

3/8-8
()%

1-3/8
()%

ارتفاع زیر 4/81

23

44

44

37

84

32

4

3

38

71

<53

88

31

88

31

شکل ( 4و  )3وضعیت زادآوری در مسیر چوبکشی رها شده نشان میدهد.

افرا

1-3/8
%38

4%

راش

ارتفاع زیر
4/81
%88

3/8-8
%31
96%
8-7/8
%3

شکل  1و  -2زادآوری در مسیر چوبکشی رها شده

-

زادآوری در مسیر  33سال رها شده

-

کالسه قطری

جدول ( ) 3درصد زادآوری در چهار کالسه قطری در حاشیه مسیر چوبکشی را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد در
فاصله  38متر از مسیر چوبکشی بیشترین درصد زادآوری مربوط به زادآوریهای با ارتفاع کمتر از  4/81متر ،در فاصله
 81متر از مسیر چوبکشی بیشترین زادآوری در دامنه قطری  8-7/8سانتیمتر و در فاصله  78متر از مسیر چوبکشی
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بیشترین درصد زادآوری مربوط به کالسه قطری  1-3/8میباشد و در هر سه فاصله هیچ زادآوری در کالسه قطری -8
 3/8سانتیمتر مشاهده نشد.

جدول  -2درصد زادآوری در سه کالسه قطری درحاشیه مسیر چوبکشی
فاصله از مسیر
چوبکشی (متر)

کالسه قطری ( سانتیمتر)
8-7/8
()%

3/8-8
()%

1-3/8
()%

ارتفاع زیر 4/81

23

3

1

31

73

32

84

1

31

38

<53

84

1

87

83

شکل ( 8و  )1وضعیت زادآوری داخل مسیر چوبکشی رها شده از لحاظ گونه و طبقات قطری نشان میدهد.
توسکا
%2
راش
%49

0-2/5
%32

افرا
%49

5-7/5
%1

ارتفاع زیر
1/30
%64

>7.5
3%

شکل  3و  -4درصد زادآوری در سه قطعه نمونه داخل مسیر چوبکشی رها شده در مدت  33سال

بحث و نتیجهگیری:
زادآوری طبیعی درختان اهمیت ویژه ای دارد ،زیرا طبیعت به رایگان آن را در اختیار ما میگذارد (مصدق.)4878 ،
زادآوری ،برای جنگل مهم است و آینده آن را تضمین میکند .به حداقل رساندن صدمات به خاک و زادآوری در جنگل
طی عملیات بهرهبرداری یک اصل است (زارع .)4831 ،یکی از پیامدهای عملیات چوبکشی تأثیر بر روی زادآوریهای
استقرار یافته است .نتایج زادآوری درختان با ارتفاع کمتر از  4/81متر نشان میدهد با افزایش فاصله از مسیر چوبکشی
زادآوری افزایش می یابد .همچنین بیشترین تعداد زادآوری مربوط به کالسه قطری درختان با ارتفاع کمتر از  4/81متر و
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در فاصله  81متر از سمت چپ مسیر چوبکشی است و کمترین تعداد زادآوری مربوط به کالسه قطری  8-7/8سانتیمتر
میباشد .در فاصله  78متر از سمت چپ مسیر چوبکشی در کنار زادآوری راش ،زادآوری افرا و زبان گنجشک هم دیده
میشود .زبان گنجشک از گونههای پرنیاز است و در شیبهای پایین حضور دارد (عبادیانی و همکاران .)4838 ،وجود این
دو گونه در زادآوریها شاید دلیلی بر بهتر بودن شرایط خاک و وجود نور کافی در فاصله  78متر از مسیر چوبکشی باشد.
به نظر می رسد چون تعداد در پایه کمتر است ،فضای بیشتری در زیر تاجپوشش درختان برای استقرار زادآوری وجود
دارد .همچنین فشار ناشی از ماشین آالت در مسیرهای چوبکشی ،کوبیدگی خاک را در پی داشته است و همین امر،
دسترسی نهالها به مواد غذایی و آب را تحت تاثیر قرار میدهد و از این طریق بر روی رشد و زندهمانی آنها اثر مستقیم و
بسزایی دارد .این نتیجه با یافتههای تحقیقات عباسی ( ،)4831صالحی و همکاران (Cambi et al (2015) ،)4831
همخوانی دارد ولی با نتایج ) Eric (2008و ) Beaudet (2014همسو نیست .نتایج وضعیت زادآوری در مسیر
چوبکشی رها شده نشان داد که  %31از زادآوریها مربوط به راش و  %1مربوط به زادآوری افرا میباشد .استقرار زادآوری
افرا داخل مسیر چوبکشی شاید به دلیل این است که نور کافی به کف جنگل برخورد کرده و در کنار زادآوری راش،
استقرار زادآوری افرا هم صورت گرفته است .با افزایش نور دریافتی به کف جنگل ،کیفیت نهالهای افرا بهتر شده و از
آنجایی که گونه افرا یک گونه نورپسند است ،در شرایط تابش نور بیشتر ،بهتر از سایر گونهها میتواند مستقر شود (ذوقی
و همکاران .) 4831 ،فقدان یا ناکافی بودن بازسازی طبیعی منجر به جایگزینی راش ،توسط گونههای جنگل ثانویه مانند
ممرز ،افرا و  ...میشود ) .(Hasanov et al, 2016طبق نتایج به دست آمده تعداد زادآوری در مسیر چوبکشی بیشتر از
حاشیه مسیر است و این نتیجه با نتیجه مطالعه  Weiو همکاران ( )3141که بیان میدارد مسیر چوبکشی بر روی
زادآوری بی اثر است و یا اثر منفی دارد ،مخالف است.
مسیر رها شده در مدت  33سال:
نتایج مربوط به زادآوریهای با ارتفاع کمتر از  4/81متر نشان میدهد که با افزایش فاصله از مسیر چوبکشی زادآوری
کاهش یافته است .این نتیجه در مورد زادآوریهایی با قطر کمتر از  7/8سانتیمتر هم مشهود است .همچنین در هر دو
سمت مسیر چوبکشی و داخل مسیر بیشترین زادآوری مربوط به کالسه قطری  1-3/8سانتیمتر است که نشان میدهد
پس از عملیات چوبکشی ،نهالها هنوز نتوانسته اند به طبقات باالتر بروند و این بدین معنی است که آثار کوبیدگی پس از
چندین سال هنوز به صورت ثابت باقی مانده است (عزتی و همکاران .)4833 ،دریافت نور کافی به کف جنگل ،در مسیر
چوبکشی ،با باز شدن تاجپوشش ،موقعیت مناسب را برای استقرار زادآوری بخصوص برای گونههای پیشگام فراهم نموده
است .زارع و حبشی ( )4873نشان دادند که توسکا به عنوان گونهای پیشگام میتواند در حاشیه جادهها و هرجا که خاک
به نوعی جابجا میشود به سرعت گسترش یابند .به نظر میرسد عامل اصلی ظهور و استقرار گونه توسکا در مسیر
چوبکشی ،جابجایی خاک در حین عملیات چوبکشی باشد عالوه بر بهبود شرایط خاک ،مواد آلی ناشی از بهرهبرداریها
موجب بهبود وضعیت خاک شده و زادآوری مستقر شده است .وجود دو گونه توسکا و افرا در منطقه مورد بررسی نشان
میدهد ،این گونهها نسبت به شرایط خاکی ،حساسیت خاصی ندارند و میتوانند در شرایط مختلف خاکی در این تحقیق
(شرایط خاکی در جنگل طبیعی و مسیر چوبکشی) زادآوری مناسبی داشته باشند که با نتایج صالحی و همکاران
( )4833مطابقت دارد.
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Abstract:
Ensuring the survival of regeneration for implementation of sustainable forest management
and any changes occur in regeneration conditions, change the Forest stand from in the future.
In this research, establishment condition of regeneration was investigated according to
diameter classes and specie separation in the abandoned skid trail and trail margin. This study
was done in tow skid trail, one of them within 20-year-old trail, and another in 35 year-oldtrai in shafaroud forests in Guilan. Data was collected in the center of skid trails and at
intervals of 25, 50, and 75 meters. Sample plots were measured with the randomly method by
plot size of 100 square meters and the species abundance was recorded in diameter classes
include the 0-2.5, 2.5-5, 5-7.5 centimeter and height less than 1.30 meters. Based on the
results, creating gaps in canopy cover in the skid trail, causes the establishment maples that is
the light demander species and in term of 35 years abandonedin the skid trails, it has provided
new conditions for regeneration of alder as pioneer species besides maple and beech
regeneration.
Key words: Skid trail, regeneration, Shafaroud Forest.

