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 چكيده 
 جنگلها حادث گرديده ينكه در اكوسيستم طبيعي ااي است  نتيجه و ثمره تحوالت پيچيدهران  شمال اي جنگلي كنونيمعجوا

كه اين  طوري هافتد، ب مي جنگلها بصورت بسيار بطئي و كند اتفاق ويژه بهاساساً تحوالت در اكوسيستم هاي طبيعي و . است
عبارت ديگر  به . متفاوت است،در جوامع مختلفزمان سيكل تحولي . تحوالت در زمان كوتاه قابل مشاهده و يا ارزيابي نيستند

 در جنگل  رااي  و با افتادن خود حفرهواقع شدهب يك درخت جنگلي در نتيجه رسيدن به سن ديرزيستي فيزيولوژيك مورد تخري
نهالهاي حاصل . كنند ش خود را آغاز مي روي،ط رشد شرايا بودنيبدليل مهها   ريخته شده در اين حفرههاي بذربعد ،جاد مي كنداي
وقوع  اين مدت به  تمام اتفاقاتي كه در.آورند ي را بوجود مي نهاي جنگليهاي  توده،شي گوناگون مراحل رويطي و نتيجه رقابت در
 .شوند  نامگذاري مي و يا تحوليليا تو و فازهاي تحت عنوان مراحلاصطالحاًست كه اوندد همراه با تحوالتي در جنگل پي مي

منظور تعقيب وضعيت رشد قطري و ارتفاعي در  در اين مطالعه به .ت متفاوت اس،لي در جوامع جنگلي مختلفاكل توزمان سي
متر انتخاب و با  سانتي70 تا 16 اصله درخت راش با قطر بين 4لي در راشستانهاي طبيعي، تعداد اارتباط با سن در طول سيكل تو

 ،عبارت ديگر به و يا طول اين سيكل كه عمل آمده نشان داد هبررسيهاي ب. ن انجام گرفتآ بررسيهاي متفاوتي روي ،آناليز تنه
تا زماني كه در نتيجه ضعف فيزيولوژيك دچار آسيب جدي شود  عي در جنگل مستقر ميمدت زماني كه يك نهال راش بطور طبي

 ميزان رويش قطري راش نيز در عالوه به. باشد مي سال 230 تا 200در راشستانهاي طبيعي كالردشت حدود  رود بين مي از شده و
  . متفاوتي استو داراي نوسانهايكند  مي پيروي ني سالهاي مختلف از نظم خاصطول

 
  .ليا، رويش، راش، سيكل تو جنگلهاي طبيعي:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه 

هاي طبيعي، از جمله جنگلها داراي  اكوسيستم
هم هستند و بر  ويژگيهاي متفاوت و متمايزي نسبت به

 در عملكرد خود دارا  اساسيًبعضاهمين اساس تفاوتهايي 
، شود مياوتهايي كه بين آنها ديده اما با تمام تف. باشند مي

همواره يك اصل كلي و ثابت در تمام آنها مشاهده 
هاي  اساس تمام اكوسيستمشود كه در واقع پايه و  مي

يا » پويايي«آيد، اين اصل تحت عنوان  ميشمار طبيعي ب
بر مبناي قوانين كه  شود پذيري از آن نام برده مي تحول

يك  بنابراين. گذاري گرديده است ترموديناميك پايه
عبارت  هب. يستم همواره در حال تغيير و تحول استساكو

دائماً در حال ) حياتي و غيرحياتي( اجزاء اكوسيستم ،ديگر
تأثيرگذاري بر هم هستند كه نتيجه آن حفظ تعادل 

و  تحوالت. ديناميكي و پويايي اكوسيستم خواهد بود
آنقدر بطئي و كند هستند كه در در جنگلها مراحل تكاملي 

 سيكل بلكه در يك ؛يت نيستندؤقابل ريك زمان كوتاه 
. يابي هستندميان مدت و يا دراز مدت قابل بررسي و ارز

 جوامع جنگلي نيز همانند تمام ويژه  بهجوامع گياهي و
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 هاي طبيعي، در طي هزاران و شايد ميليونها سال اكوسيستم
 ;اند به سيكل تكاملي و تحولي خود ادامه دهند توانسته

ن براساس هاي جنگلي گوناگو گونه كه طوري هب
، مناطق مختلفي را تحت خواهشهاي اكولوژيكي خود

دلفان اباذري و ثاقب ( اند پوشش و اشغال خود قرار داده
 ).1380طالبي، 

 بر روي شيبهاي دهعمطور  به جنگلهاي شمال ايران كه
لحاظ ويژگيهاي  هباند   رشته كوههاي البرز واقع شدهشمالي

 از زياد) فون و فلور( از جمله تنوع زيستي ،ممتاز خود
هاي صنعتي  حضور گونه. ندسته برخوردار ياهميت زياد
، زبان ، افرا، توسكا، شيرداربلوط ،راش ، مانندارزشمندي

و ملچ اوجا  ، بارانك، انجيلي،گنجشك، گيالس وحشي
 ،اد زيادي از نباتات چوبي و علفي ديگرهمراه تعد

 . جنگلها را چندين برابر نموده استاهميتهاي اين 
 از جمله گونه هاي صنعتي ،»راش«گونه جنگلي 

هاي  ارزشمند جنگلهاي شمال ايران است كه در دامنه
 متر از سطح دريا واقع شده و 700-2000عي اارتف
حجم را در  درصد 96/29 درصد تعداد و 63/23تنهايي  به

ه و رسان(خود اختصاص داده است  لها بهاين جنگ
تحول جوامع مطالعه  ،بر همين اساس. )1380 ،همكاران

رسي وضعيت رويش جنگلي راش در اين جنگلها و بر
، همچنين شناخت سيكل تكاملي و )قطري و ارتفاعي(

 اين گونه ارزشمند )ديرزيستي فيزيولوژيك(دوره زيستي 
ريزان و مديران اجرايي طرحهاي  ه برنامبهتواند  مي

 كمك نمايد تا با شناخت بهتر از روند تكامل داري جنگل
نها اقدام آها و اجراي  اين توده ها نسبت به تدوين برنامه

هاي طبيعي  توده يلاواين تحقيق با بررسي مراحل ت. ندنماي
قطري و (راش در منطقه كالردشت، وضعيت رويش 

 طبيعي ي توده هايلاتو) لسيك( و طول دوره )ارتفاعي
 راهكار شه وينددهد و ا مي قرار مطالعهراش را مورد 

 اجرايي و انتخاب هاي تصميم اتخاذ برايمناسبي 
 داري جنگلروشهاي  نشناسي و همچني هاي جنگل شيوه

 .نمايد ميمناسب براي راشستانهاي منطقه كالردشت ارائه 

 مواد و روشها 
 منطقه مورد مطالعه

ه در جنگلهاي شمال ايران و در حوزه آبخيز اين مطالع
 تقسيمات جنگلي شمال كشور و در محدوده 36

) نوشهر(استحفاظي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران 
ام گرفته ج لنگا و كالردشت انداري جنگلدر طرحهاي 

 تا 51˚ 1ناحيه مورد مطالعه داراي طول جغرافيايي َ. است
  تا36˚ 32 15َافيايي ًو عرض جغرشرقي  51˚ 2 5ًَ
 1350باشد كه در يك دامنه ارتفاعي  ميشمالي  36˚ 40 َ

آب و هوا از .  متر از سطح دريا واقع گرديده است2200تا 
ساليانه حدود ميزان بارندگي . دل كوهستاني استتنوع مع
درجه  8 ميليمتر و متوسط دماي ساليانه حدود 1300

دلفان اباذري (ت و فاقد فصل خشك حياتي اسسانتيگراد 
 دماي مطلق ساليانه در  حداقل ولي;)1380طالبي،  و ثاقب

رسد و  مينيز درجه سانتيگراد  -4 برخي اوقات به كمتر از
 ;دباش ميبر همين اساس داراي يخبندانهاي زمستانه نيز 

 30 دما به حدود زانهم مي در گرمترين ماه سال عالوه به
از نظر . )ب-1377 ،نام بي( رسد ميدرجه سانتيگراد 

 رسوبات اين ناحيه مربوط به دوران دوم ،شناسي زمين
و دوره ژوراسيك تعلق دارد كه ) مزوزوئيك(شناسي  زمين

 ت سيلتستون و آرژيلي،داراي سنگ مادر از نوع ماسه سنگ
زغالي است كه در ايران بنام سازند شمشك معروف است 

 منطقه از خاك. كه از وضعيت نسبتاً ناپايداري برخوردارند
 8/5 تا 3/5اسيدي و در حدود  pHاي جنگلي با  نوع قهوه

 كه طوري هب از نظر تيپولوژي .)الف-1377 ،نام بي(باشد  مي
در ناحيه جنگلهاي مورد مطالعه دو تيپ جنگلي عمده 

تيپ و يپ راش خالص ت:  است كه عبارتند ازقابل تفكيك
توده هاي  عالوه به. برگان ممرز همراه با ساير پهن -راش

اً در سطوح بعضجنگلي مختلفي از جمله توسكا و افرا نيز 
نسبتاً كوچك تا متوسط در برخي از مناطق كه در زمانهاي 

نها ي آگذشته تغييراتي در ساختار خاك و بستر رويشگاه
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مطالعه اخير در يك . گردد ميايجاد گرديده نيز مشاهده 
 . ا تيپ راش خالص انجام گرديده استجنگل ب

 

 وش تحقيق ر
اي كه  براي انجام اين تحقيق با بررسيهاي همه جانبه

 لنگا داري جنگل طرح 139 قطعه شماره ،صورت گرفت
 در اين داري جنگلكه از ابتداي تهيه طرح ) سري يك(

عنوان قطعه شاهد انتخاب گرديده  ه ب1340سال  منطقه در
ا ريزي و اجر برداري در آن برنامه عمليات بهرهگونه  و هيچ

.  انجام مطالعه اخير انتخاب گرديدبراينگرديده بود، 
ور تعقيب وضعيت رشد قطري و ارتفاعي در ارتباط ظمن به

 اصله 4 تعداد ،با سن و در مراحل زماني تحول توده
كن شده بودند  خت راش كه در طول سال تحقيق ريشهدر

متر بودند انتخاب و ي سانت70 تا 16و داراي قطرهاي بين 
ستفاده از روش آناليز تنه درختان و تهيه ديسكهايي  با ابعد

 سانتيمتر در محلهاي كنده يا ارتفاع 10به ضخامت حدود 
از ....  و 8/2 ، 4/1 متر و بقيه ديسكها در فاصله هاي 3/0

تهيه و اين )  متر4/1فاصله ديسكها از هم (ديسك اوليه 
ده ادامه دا ي ساقهمتر سانتي10تا قطر ) تهيه ديسكها(ل عم

 تعداد دواير ساليانه و ميزان رويش قطري بعد شد و
منظور  به. گيري قرار گرفت درختان انتخابي مورد اندازه

 اين ،دقت بيشتر در شمارش تعداد دواير ساليانه درخت
عمل در چهار جهت مختلف سطح مقطع ديسكها 

عنوان تعداد  ه ميانگين اعداد چهارگانه ببعدگيري و  اندازه
همچنين . اع مورد نظر محاسبه گرديدفنه در ارتدواير ساليا

 رويش قطري در درختان مورد منظور بررسي وضعيت به
 سال با كوليس 10 ازاء هر ، ميزان رويش قطري بهبررسي
مده در نرم آاطالعات بدست . دشگيري و محاسبه  اندازه
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و بر مبناي Excel افزار

فرم درخت و ميزان رويش در سالهاي  طرح شماتيك ،نآ
 .محاسبه و ترسيم گرديدمختلف 

 

 نتايج 
 اصله درخت راش با 4نتايج بدست آمده از آناليز تنه 

شرح زير  ه ب1 شكل سانتيمتر براساس 70 تا 16قطرهاي 
  :گردد خالصه مي

 دهد كه گونه راش در ميعمل آمده نشان  هرسيهاي برب
ويش قطري و ارتفاعي  از رات خود حيسالهاي اوليه

 30 تا 15اين ميزان در سنين . نسبتاً كمي برخوردار است
 دوبارهبعد   به سالگي 30شدت كاهش يافته و از  بهسالگي 

يك اصله درخت  .گردد يزان رويش قطري افزوده ميبر م
 تا 5 سانتيمتر، داراي سني در حدود 12 تا 5راش با قطر 

اع كل درخت در باشد كه در اين سن ارتف مي سال 30
طور  به همچنين. كند مي متر تغيير 5/12 تا 5/1حدود 
متر داراي سني  سانتي40 يك درخت با قطر متوسط معمول

باشد كه در اين هنگام   سال مي150 تا 140در حدود 
 .است متر 25ارتفاع كل درخت در حدود 

 كه ديرزيستي نتايج اين مطالعه گوياي آن است
 در حدود  راش در اين جنگلهافيزيولوژيك براي گونه

 كه در اين سن معموالً درختان باشد مي سال 230 تا 200
د، طوفان، برف سنگين، در نتيجه حوادث طبيعي مانند با

، دچار شروع تنه در قسمتهاي يا عوامل ديگرصاعقه 
لي در اتوان طول سيكل تو  بنابراين مي.گردند شكستگي مي

 . سال تعيين نمود230 تا 200اين جنگلها را در حدود 
 70تا 55ن ي قطري ب،ن سنيا ن درختان راش دريهمچن
  .)1شكل(ند متر دارسانتي

دهد كه حداكثر  ميعمل آمده نشان  ههاي ببررسي
 كسب كنند اند ختان در اين جنگلها توانستهارتفاعي كه در

تواند   اين وضعيت مي. متر بوده است5/48در حدود 
 براي مناسب وجود شرايط ن رويشگاه ودغني بو نشانگر

 .رشد و توسعه گونه راش باشد
آناليز شده نشان مطالعات منحني رويش كل در نمونه 

دهد كه رويش قطري گونه راش در منطقه مورد  مي
  سالگي30بررسي از سنين ابتداي استقرار نهال تا حدود 
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تدريج بر ميزان  هبعد ب  به سالگي 30 بوده و از سن آهسته
 سالگي 190 تا 180گردد و تا سن  فزوده ميرويش قطري ا

 سالگي 190اين رشد تقريباً يكنواخت بوده و پس از سن 
 . )2شكل( گردد ميتدريج دچار كاهش  به

 

 
 )طرح لنگا(ز تنه گونه راش در جنگلهاي كالردشت آنالي - 1شكل 

 

 بودن زيادبررسي منحني رويش جاري نشان دهنده 
دگي نهال بوده و پس از آن  سال اول زن5رشد قطري در 

 سالگي رشد قطري درخت اندك است و 20 تا 5از سن 
 سالگي به حداقل رشد جاري ساالنه 25در سن حدود 

 سالگي درخت از 110 تا سن حدود ، پس از آن.درس مي
 از حدود  بعدرشد قطري نسبتاً خوبي برخوردار است و

 و شده است سالگي با كاهش رويش قطري مواجه 115

هايي ديده  سالگي نيز افزايش160 و 150حدود سن  در
قطري شود كه كوتاه مدت است و مجدداً رويش  مي

گذارد كه ممكن است با شروع  ميدرخت رو به نقصان 
سن ديرزيستي فيزيولوژيك راش در اين منطقه ارتباط 

 . )3شكل( داشته باشد
بررسي رويش قطري متوسط گونه راش در منطقه 

، قابل تأمل است) مقطع(چهار مرحله مورد مطالعه در 
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 سالگي كه رشد قطري به 5 از سن صفر تا ،مرحله اول
، در رسد مي سالگي به نقطه اوج 5ه در نسبت زياد است ك

 سالگي كه رشد قطري در اين 35 تا 5 از ،مرحله دوم
 سالگي به حداقل 35مرحله رو به كاهش گذاشته و در 

 خال گروهها و شروع  رقابت شديداحتماالً(رسد  ميخود 
 سالگي تا سن 35 از سن ،، مرحله سوم) راشين بذردهس

 سالگي كه رويش متوسط قطري با سرعت قابل 65
چيره شدن و خروج با موفقيت از (شود  ميتوجهي زياد 

 به سالگي 65 از سن ،مرحله چهارم ،)رقابت مرحله قبل
طور  به تقريباً رويش متوسط بيشتربعد كه تا سنين  

 سالگي به 180 حدود ،زيادواخت بوده و در سنين يكن
 .)3شكل( آيد ميحالت افقي در 
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رويش جاري رويش كل رويش متوسط 

 
 منطقه كالردشت گونه راش در ش متوسط دررويش جاري و  رويش كل،مقايسه روي -2شكل 
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 بحث 
دهد كه ديرزيستي  عمل آمده نشان مي هبررسيهاي ب

 فيزيولوژيك گونه راش در جنگلهاي منطقه كالردشت در
، اصوالً اين سن  كه درباشد مي سال 230 تا 200حدود 

نتيجه عوامل طبيعي مانند ضعف  درختان موجود در
مترقبه طبيعي پوسيدگي و يا حوادث غير فيزيولوژيك،

برف سنگين شكسته و يا   ياصاعقه باد، طوفان، مانند
لي ا بر همين اساس چنانچه شروع مرحله تو.فتندا مي

افشاني و رويش يك زمان با آغاز بذرتجديد حيات را هم
پايه از درختان يك توده جنگلي در نظر بگيريم، بايستي 

 پايان مرحله نيز ها را زمان افتادن درختان و بازشدن حفره
لي ابنابراين زمان سيكل تو. در نظر بگيريم تخريب لياتو

در جنگلهاي طبيعي دخالت نشده راش در منطقه 
 سال در نظر 230 تا 200توان حدود  ميكالردشت را 

درختان معموالً داراي قطري بيشتر  كه در اين سن گرفت
 هدر همين ناحي ي كه قبالًمطالعات .باشند مي  سانتيمتر70از 

 شاملرا لي عمده امجموع سه مرحله تودر انجام گرفته 
 مرحله تجديد ،)Decay phase(حله تخريب مر: شود مي

و مرحله اپتيمال ) Regeneration phase(حيات 
)Optimal phase (دهد مي جنگلها نشان نيا را در)  دلفان

 ). 1383  و همكاران،اباذري
ل در جنگلهاي منطقه پاي كه كور  مطالعهبادر مقايسه 

Vihorlat در كشور اسلواكي صورت داده است، سيكل 
 220 را در آن منطقه، حدود  اروپايي جنگلهاي راشلياتو
اين وضعيت . )Korpel, 1995( كند مي سال عنوان 250تا 

لي در جنگلهاي شمال انشان دهنده آن است كه سيكل تو
به احتمال كه  شود كوتاهتري سپري ميدر زمان  كشورمان،

ره  طوالني بودن دو، به كمتر بودن عرض جغرافياييزياد
تر بودن رويشگاههاي  گلهاي ايران و غنيرويشي در جن
بستگي خواهد ر راش شرقي ت و رشد سريعشمال كشور 

 .داشت

دهد كه يك اصله درخت راش  ميمطالعه اخير نشان 
 سال 30تا  5 سانتيمتر داراي سني حدود 12 تا 5با قطر 

 5/1باشد كه در اين سن ارتفاع كل درختان در حدود  مي
 مطالعه انجام گرفته در .ت متر در تغيير اس5/12تا 

اصله درخت  30روي  جنگلهاي شرق مازندران كه بر
كند  د مييأيراش انجام شده نيز اين موضوع را ت

 38متر حدود يسانت 15كه درختان با قطر متوسط  طوري به
اي   مطالعهن همچني).1385 ني،امي(اند  سال سن دارا بوده

 بوسني،(كه در راشستانهاي خالص بكر اروپاي شرقي 
  اصله53ي ور بر) صربستان و چكسلواكي اسلووني،

 شل و خال راش در شيمرحله روي درخت راش در
 دگرديمشخص   انجام شدمترمربع 200اي به وسعت  حفره

نتيمتر و  سا4/8حداكثر آن قطر  و 9/1حداقل آنها قطر كه 
  بوده است73ثر  سال و حداك15حداقل سن 

)Leibundgut,1993 .(ديگر در بين نهالهاي عبارت به 
 سال 58حدود  جوان موجود در يك گروه كوچك،

اي   مطالعهبادر مقايسه  .اختالف سني وجود داشته است
گرگان و  تانهاي مناطق كالردشت،ديگر كه در راشس

 ياهنوسانگده در جنگلهاي شمال ايران انجام گرفته سن
رشد قطري درختان را مربوط به وضعيت و سال بذردهي 

 30دهي راش را بين كه حداقل سن بذر طوري به ;اند تهدانس
 شود،  سال كه اغلب با بذردهي جزيي شروع مي35تا 
كه بذردهي فراوان راش را از  صورتي در .اند عيين كردهت

بعد تعيين نموده كه داراي سيكل   به سالگي 75 تا 60سن 
 كه ميزان رشد بيان شده عالوه به.  ساله بوده است9 تا 3

شدت  به در سالهايي كه بذردهي فراوان است قطري
 حياتي درخت توانزيرا بخش زيادي از  ،يابد ميكاهش 

كه ميزان رشد  طوري به ;شود مي توليد بذر بكار گرفته براي
 درصد كمتر از سالهاي غير 40 تا 20 به يقطري گاه
در  ).1384 ،ميرانيانميربادين و ن(رسد  ميبذردهي 

 ارتباط بين رويش قطري ساليانه اي ديگر كه در مطالعه
راش شرقي و عوامل محيطي در جنگلهاي شمال ايران 

 ا از سطح دري نشان داده شده كه عامل ارتفاع،انجام گرفته



 بررسي روند رويش قطري و ارتفاعي راش در جنگلهاي طبيعي كالردشت 326

 

كه  طوري به، اني در ميزان رويش قطري دارا استتأثير فراو
با افزايش ارتفاع از ميزان رويش متوسط قطري كاسته 

قل ميزان رويش قطري ساليانه  حدا،عالوه بر آن. گردد مي
و )  متر از سطح دريا2140در ارتفاع (متر  ميلي8/1راش را 

)  متر از سطح دريا750در ارتفاع ( ميليمتر 4/3حداكثر آنرا 
 60(عبارتي زمان رسيدن به قطر هدف  بهتعيين نموده و 

كند   سال تعيين مي337 سال و 176را بين ) سانتيمتر
)Moshtagh Kahnamoie et al., 2004(.اي   در مطالعه

جنگلهاي شرق   اصله درخت راش در30كه بر روي  ديگر
 م گرفته با استفاده از شمارش دواير ساليانهمازندران انجا

دست آمده كثر سني كه براي درختان مربوطه بحدا
 ن سن كامالًيكه درختان در ا طوري به ، سال بوده350حدود
 ها ن پهناي حلقهيانگي معالوه به بوده و) الپي( توخالي

 ده استيين گرديمتر تع ملي68/1ساالنه ) يش شعاعيرو(

 سه مطالعات انجام گرفته دريمقا  در.)1385 ني،امي(
دهد كه  نشان ميراشستانهاي خالص و بكر اروپاي شرقي 

 ضمن دارا بودن ساختار ها  موجود در تودهدرختان
تعيين  سال 350 تا 300حداكثر سن آنها بين  ناهمسالي،

نتايج بدست آمده در ). Leibudgut, 1993(شده است 
نيز  قاين تحقي  در وضعيت رويش جاري ساليانهمورد

 سينوسي هايهد كه منحني مربوطه داراي نوساند نشان مي
عبارت ديگر ميزان رويش جاري  ه ب؛)3 شكل(است 

ساليانه داراي تواتر و فركانس نسبتاً منظمي است كه اين 
 سالهاي نسبتاً يهي فراوان و گاهدهاي با بذرميزان در سال

 با افزايش عالوه بهرسد و  خشك به حداقل ميزان خود مي
ميزان رويش  ،سن درخت و همچنين گسترش تاج پوشش

 . يابد مينيز افزايش ) رشد قطري و ارتفاعي(اري ساليانه ج
دهد كه بدليل كهنسال  هاي انجام شده نشان ميبررسي

 ويژه بهميزان رويش  ،م بودن تاج پوششبودن توده و متراك
 در طول عالوه به يابد، ميشدت كاهش  بهدر سالهاي پاياني 

اما نكته  .كند ش نيز از نظم خاصي پيروي نميدوران روي
قابل توجه آن است كه با افزايش سن درختان به بيش از 

صورت  ه سال، منحني ميزان رويش متوسط ساليانه ب180

 نشانگر آن است كه درختان موجود به آيد كه افقي در مي
اندازه كافي رشد نموده و قابليت بهره برداري اقتصادي را 

در مقايسه مطالعات انجام گرفته در توده هاي . دارا هستند
ر در سبرداري شده جنگلهاي راش منطقه وي بكر و بهره

دهد كه ميزان رويش حجمي در  مياستان مازندران نشان 
كه در جنگلهاي  ، درحاليطئي است بجنگلهاي بكر بسيار

با  ، دانه زاد همسالداري جنگل به روش تحت مديريت
 ميزان رويش حجمي افزايش قابل ،اجراي برش بذرافشاني

كه نسبت رويش حجمي  طوري به دهد،  نشان مي راتوجهي
براي توده  ساليانه به موجودي در ابتداي بررسي،

 در توده بكر است برداري شده چهار برابر اين نسبت بهره
 ). 1373 ، و نميرانيانميربادين(

هاي  در تودهمطالعه اخير نشان داد كه درختان موجود 
 در مقايسه با جنگلهاي مديريت شده عموماً ازجنگلي بكر 

تري برخوردارند، اين موضوع در مطالعاتي كه  ينيكيفيت پا
مورد تأييد در جنگلهاي اروپاي شرقي نيز به انجام رسيده 

مقابل   ولي در;)Korpel, 1995(است رار گرفته ق
تنوع ژني نسبتاً  ژنتيكي از لحاظه ب هاي جنگلي بكر توده

ها از پايداري  مندند كه در نهايت اين توده هرهببيشتري 
هاي مديريت شده برخوردار  زيادتري نسبت به توده

 Fagus( راش ايران ،اما در مجموع. خواهند بود

orientalis Lipsky(  در مقايسه با ساير مناطق و
همچنين گونه  آسيا و -رويشگاههاي آن در ناحيه اروپا

تنوع ژنتيكي  از (.Fagus sylvatica L)اروپايي راش 
توان باالي سازگاري  ز برخوردار است كه حاكي ابيشتري

صالحي ( اشدب جنگلهاي خزري مي اين درخت در
بت بين ارتباط مث مطالعات ديگر وجود). 1381 ،شانجاني

و غير مستقيم  هاي چند شاخه پايه درصد تنوع ژنتيكي و
را نيز تأييد نموده است، بر همين اساس انتخاب ) بدفرم(

هايي كه  آوري در تودهفرم براي زاد و حفظ درختان خوش
پناهي  -ليتهاي مديريت تحت شيوه تدريجيدر اثر فعا
 بايست با احتياط برخورد شود مي ،گردد اعمال مي

بنابراين در ). 1383 ،طالبي  و ثاقبي شانجانيصالح(
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 نزديك به يشناس راشستانهاي شمال ايران روش جنگل
گزيني و  شناسي تك  و اجراي شيوه هاي جنگلطبيعت
هاي   ژنتيكي تودهتواند ضمن حفظ ساختار ميگزيني  گروه

لي امال كشور، تداوم و استمرار سيكل توشجنگلي 
 اين سيكل .ل داشته باشدجنگلهاي شمال ايران را بدنبا

 خود اختصاص داده است ه زمان نسبتاً طوالني را ب،لياوت
گيريهاي غلط در  بنابراين تصميم .) سال230حدود (

تواند خسارات  هاي جنگلي مي يت اجرايي اين تودهمدير
جبران ناپذيري را در تداوم و استمرار و پايداري اين گونه 

 . بال داشته باشدارزشمند را در جنگلهاي طبيعي بدن
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Abstract 
 

The development stages in the natural forests run very slowly, which are not easy to recognize them 
within a short period of time. The duration of development of a stand and transition from one stage to 
another varies among the forest communities. Also the growth characteristics and dynamic of the stands 
varies in different development stages. This paper aimed to study the diameter and height increment of 
oriental beech in relation to tree age within the stages. For this purpose, four beech trees in diameter from 
15 to 70 cm, were selected and stem analysis were carried out in an interval of 1.4 m logs. The results 
showed that the diameter increment has no uniform pattern and varies with the age of tree and the 
development stage of the stand. The diameter and height increment of young beechs are very slow at the 
early stage of growth (up to the age of 30), which starts to increase later. A beech tree with a diameter of 
12 cm could be 30 years old and could reach to a height of 12 m. While, another beech tree with a 
diameter of 40 cm could be 140 to 150 years old and the total height of such tree could reach to 25 m. The 
development (successional) cycle of oriental beech in the Caspian region, which occurs with establishing 
of seedlings within the gaps after falling of old trees and continues up to physiological death of trees, is 
estimated between 200 and 230 years. At this age the diameter of tree could reach to 70 cm.  

 

Key words: natural forest, oriental beech, increment, development cycle. 

 


