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بررسی پويايی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظتشده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان
با استفاده از دانش گاهشناسی درختی

چکیده
درخت ارس از سوزنیبرگان بومی ایران است که رویشگاههای آن در مناطق وسیعی
از کشور وجود داشته و عاملی برای جلوگیری از فرسایش خاک به شمار میآید .با
اینحال ،مشکل اغلب ارسستانهای ایران ،کمبود زادآوری طبیعی است .ازاینرو،
هدف این پژوهش بررسی وضعیت زادآوری ارسها در ذخیرهگاه جیش آباد (شمال
زنجان) در مقاطع مختلف زمانی بر اساس مطالعات گاهشناسی درختی است .بهمنظور
انجام این تحقیق ،دو پالت بهصورت تصادفی در منطقه حفاظتشده و تحت تأثیر
چرای دام مشخص و از کلیه درختان واقع در هر پالت با هر قطری یک نمونه
بهوسیله مته سالسنج برداشت گردید .پس از آمادهسازی سطح نمونهها در
آزمایشگاه ،پهنای حلقههای رویش اندازهگیری شده و تطابق زمانی انجام شد .نتایج
نشان داد که تعداد درختان در منطقه حفاظتشده بیشتر از منطقه تحت چرا میباشد.
میانگین قطر برابرسینه درختان در منطقه حفاظتشده کمتر بوده ولی از لحاظ
میانگین سنی ،مسنتر از درختان منطقه تحت چرا میباشند .در منطقه حفاظتشده
تعداد درختان در طبقه سنی  10-20سال ،قابلتوجه بود که نشان از زادآوری در دو
دهه اخیر داشت؛ درحالیکه در منطقه تحت چرا بعد از بازه زمانی 1355-1365
استقرار درختان جدید مشاهده نشد .از نتایج بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت
تأثیرات چرای دام سبب عدم زادآوری درختان ارس گردید و الگوی رویش درختان را
نیز دستخوش تغییراتی نمود؛ به شکلی که از فرم رویش طبیعی پیروی نمیکنند.
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مقدمه
درختتتتس ار ( )Juniperus excelsaاز معتتتت ود
سوزنیبرگان بتومی ايتران استس كته رويشتااههای آن در
منتتا و وستتاعی از كشتتور ورتتود دارد [ .]1درمجمتتو
رتتن ار در حتت ود يتت مالاون و ساصتت هزارتتتا دو
مالاتتون هکتتتار از س ت كوهستتتانهای مرتفتتع ايتتران را
پوشان ه و معمتوً در مترز بتاًی رناتم و مجتاور مراتتع
ايتتران استتتارارياهتهان و بهصتتور تتتوده ختتا ی و يتتا

مخلتتوب بتتا ستتاير گونتتهها مشتتاه ه میشتتون [ .]1نا ت
مهتتم ار بتتهعنوان ي گونتته حفتتايتی و ماتتاو در
منتتا و در حتتال هرستتاي بتتهعنوان عتتاملی بتترای
رلتتوگاری از هرستتاي ختتا بشتتمار میآي ت [ .]2بتتا
اينحتتال ،مشتتکم اغلتتس ارسستتتانهای ايتتران ،عتت يتتا
كمبود زادآوری باعی استس .اشتاره بته ايتن نکتته حتا ز
اهماتتس استتس كتته شتترايم مختل ت م ا تتی بهخصتتو
اقلامتتی در استتتارار ،ماتتزان رويتت و احاتتای باعتتی
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رنامهتتتای ار تأثارگتتتذار استتتس [ .]1ازآنجايیكتتته
رتن ار بته تغااترا اكو توييکی م تام حستا
بتوده و در ارتفاعتا بتاً رشت میكنت و دارای دوايتر
ستتا اانه بتتا ح ت ود مشتتخی استتس ،بتترای استتتخرا
ا العا رويشتی و بازستازی دادههتای هواشناستی منبتع
مناستبی استس كته در برنامتهريزیهای م لتی و ملتی
قابتتتم استتتتناد استتتس []3؛ بنتتتابراين از بتتتان رهتتتتن
رويشتااههای باعتتی ار چتته بتا دخا تتس انستتان و چتته
در اثتتر تغااتتر آبوهتتوا ،راهبتتردی را می لبتت تتتا بتترای
حفتت و صتتاانس از ايتتن رويشتتااهها اقتت اماتی صتتور
پتتذيرد .در ايتتن راستتتا بتترای شتتناخس صتت ا تر رونتت
رشتت درختتتان ار  ،هتتراز و نشتتاسهای رشتت و ناتتز
تعاتتتان عوامتتتم اقلامتتتی اثرگتتتذار در تتتی دهتتتههای
مختلتت بتتر درختتتان ار استتتفاده از علتتم گاهشناستتی
درختی ضتروری استس .بام ا عته دوايتر رويشتی میتتوان
بتته چاتتونای تغااتترا رناتتم درگذشتتته متتتأثر از دمتتا،
بارش و يا خشتکی پتی بترد .دوايتر رويشتی ابتزار مهمتی
بتتترای در پويتتتايی رناتتتم و تنتتتو آب و هتتتوايی در
مااتتتتا چنتتتت قتتتترن میباشتتتتن [ .]4روشهتتتتای
گاهشناستتی درختتتی ،روشهتتايی ارزشتتمن ن كتته بتترای
شناستتتايی آشتتتفتایها درگذشتتتته بتتتهويژه از ريتتتو
تشتتخای تغااتترا ناگهتتانی دررونتت رويتت شتتعاعی
درختتتتان توستتتعهياهتهان و بتتترای در هرآينتتت های
بو ستتتازگان1ازرملتتته پويتتتايی رمعاسهتتتا ،توصتتتا
تاريخچتته گذشتتته رناتتم ،ستتاختار و تركاتتس روامتتع و
توستتعه رويشتتااه در تتول زمتتان اهماتتس دارنتت [.]5
ستتاختار ستتنی درختتتان ،بانشتتی را دربتتاره ا اوهتتای
تج يتت حاتتا در تتی دورههتتای زمتتانی و موهااتتس
استارار آنهتا هتراهم میكنت  .از ستوی دياتر ،ستاختار و
تركاتتس روامتتع رنالتتی در آينتت ه ،م فتتهای اصتتلی از
ا اوهتتای استتتارار و رتتايازينی درختتتان كنتتونی استتس
كتته از ريتتو عوامتتم مختلتت ازرملتته چرختته زنتت گی،
خصوصتتتاا هازيکتتتی و زيستتتتی رويشتتتااه و حتتتواد
احتمتتا ی در تتول زمتتان ت تتس تتتأثار قتترار میگارنتت
[ .]6ازايتتتنرو ،بررستتتی تاريخچتتته زادآوری و وضتتتعاس
كنتتونی آن در رنامهتتا مهتتم میباشتت  .گونتته ار در
ايتتران دارای  22ذخارهگتتاه میباشتت كتته در  12استتتان
1
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ار خاتتتز واقعشتتت هان كتتته استتتتان زنجتتتان بتتتا 7
ذخارهگتتاه در من اتته تتار  ،از تتا تعتت اد و وستتعس
ستتهم باشتتتری را بتته ختتود اختصتتا داده استتس [.]7
يکتتی از رويشتتااههای باعتتی ار در شهرستتتان تتار
در منتهیا اتته شتتما ی استتتان زنجتتان واقعشتت ه كتته
مستتاحتی بتتا بر  22هتتزار و  913هکتتتار را در برگرهتتته
استتس .از ايتتن ماتتزان  935هکتتتار رناتتم انبتتوه و 20
هتتزار هکتتتار بهصتتور تنتت و  1978هکتتتار بهصتتور
نامتتته انبتتتوه میباشتتت ؛ منتتتا و ذكرشتتت ه بتتتهعنوان
ذخارهگتتتاه استتتتراتژيکی اينگونتتته انتختتتاب و ت تتتس
متت يريس رنالتت اری حفتتايتی قرارگرهتهانتت ؛ بنتتابراين
انجتتا م ا عتتا گاهشناستتی درختتتی و م استتبه ماتتزان
مااناان رويت درختتان ار و ارتبتاب آنهتا بتا عوامتم
اقلامتتی میتوانتت كمتت مهمتتی بتته م ا عتتا ارزيتتابی
بو ستتتازگان من اتتته باشتتت  .بتتتا استتتتفاده از م ا عتتته
حلاتتتههای رويتتت درختتتتان ار در يتتت من اتتته
میتتتوان پويتتايی رويتت درختتتان را بررستتی و پتتی بتته
وضتتعاس زادآوری آنهتتا در ماتتا ع مختل ت زمتتانی بتترد.
تاريخگتتتتذاری حلاتتتتههای رشتتتت  ،مشتتتتخی شتتتت ن
كالستتههای ستتتنی و تعتتت اد درختتتان در هتتتر كالستتته
میتوانتت بتترآورد مناستتبی از وضتتعاس زادآوری درختتتان
درگذشتتته و حتتال و چشتتمان ازی بتترای آينتت ه ترستتام
كن  .اين آگاهی باعت میشتود كته دربتاره مت يريس ايتن
رنامهتتا تصتتمامهای بهتتتری اتختتاذ شتتود .در ختتار از
كشتتتور ،م ا عتتتا گستتتتردهتری بتتتا استتتتفاده از روش
گاهشناستتتتی درختتتتتی در اكوساستتتتتمهای رنالتتتتی
منتتا و سردستتار ،معتتت ل و استتتوايی صتتور گرهتتته
استتس [ 9 ،8و  .]10در ايتتران ناتتز در چنتت ستتال اخاتتر
م ا عتتتاتی در زمانتتتههای مختلتتت و بتتتا شتتتاوههای
گونتتتاگون بتتتر رويشتتتااههای ار انجا شتتت ه استتتس.
 Pourtahmasiو همکتتتتتتتاران ( )2009گاهشناستتتتتتتی
درختتتی گونتته ار را در ستته رويشتتااه ايتتران بررستتی
كردنتت  .نتتتايا نشتتان داد رويشتتااه زنجتتان را بايتت
ضتعا ترين رويشتااه در ماايسته بتا ستاير رويشتااهها
دانستس .بتاورود ق تر بستاار كمدرختتان كته حکايتس از
روي ستاًنه كتم آنهتا داشتس ،هرگتز گمتان نمیرهتس
كته درختتان باستن بتاًی  100ستال در ايتن رويشتااه
ورود داشته باشت ؛ امتا بتههرحال مشتخی گرديت ه كته
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ايتن رويشتااه دارای درختتان مستن امتا بتا ق تر كتم
میباشن و نوسانا رويت در آنهتا بستاار شت ي بتوده
امتا ماتاناان رويت متعتاد ی را سترری مینماينت [.]2
 Jafariو همکتتتاران ( )2015بتتتا استتتتفاده از شتتتمارش
درختتتتتان ار و ناتتتتز شتتتتمارش نهالهتتتتای درون
پال هتتای  20در  50متتتر بتته بررستتی ارتبتتاب تج يتت
حاتتا باعتتی گونتته ار بتتا وضتتعاس تتتردد دا در
رويشتتتااه ار زارکتتتان شهرستتتتان تتتار پرداختنتتت .
نتتتتايا حاصتتتم از ايتتتن ت ااتتتو نشتتتان داد كتتته بتتتان
زادآوری ار بتتا وضتتعاس تتتردد دا در من اتته م ا عتته
همبستای ورود داشتس؛ بته ايتن معنتی كته در منتا ای
كتتته تتتتردد دا ورتتتود ن اشتتتس زادآوری باشتتتتر و در
منتتتا ای كتتته در معتتترم تتتتردد دا واقعشتتت ه بتتتود
هاچگونتتتتتتته زادآوری مشتتتتتتتاه ه نارديتتتتتتت [.]11
 Daghestaniو همکتتتتتتاران ( )2017بتتتتتته بررستتتتتتی
ويژگیهتتتای كمتتتی هتتتر يتتت از درختتتتان ار و
ويژگیهتتای ختتا تودههتتای ار در من اتته بابتتامرغوز
تار زنجتان باهت شناستايی عوامتم مت ثر بتر رشت و
استتارار بهانته اينگونته پرداختنت  .نتتايا نشتان داد كته
اسا يته گِم اشبا و درصت ناتتروين ختا بتا تعت اد در
هکتتتار و زادآوری همبستتتای مثبتتس معنتتیدار دارد و
درصتت شتتن ختتا بتتا زادآوری همبستتتای منفتتی
معنتتتیدار دارد .بااينحتتتتال استتتتتفاده از روشهتتتتای
گاهشناستتتی درختتتتی بتتترای بتتترآورد ستتتال استتتتارار و
زادآوری ،در رهتتتان بتتته نستتتبس نتتتوين بتتتوده و انتتت
ت اااتتاتی در رهتتان بتته آن پرداختتته استتس [ 14 ،13و
 ]15و در ايتتتران تتتتاكنون از ايتتتن من تتتر پژوهشتتتی
انجا نشتتت ه استتتس .ازايتتتنرو ،بتتتا تورتتته بتتته اهماتتتس
رنامهتتای ار در ايتتران ،پتتژوه حاضتتر بتته بررستتی
پويتتايی رش ت درختتتان ،ستتاختار ق تتری ،ستتنی و روي ت
شتتتعاعی درختتتتان و زادآوری باعتتتی در تتتول دوره
زمانی گذشتته بتا استتفاده از دانت گاهشناستی درختتی
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پرداخته و تأثار چرای دا بتر استتارار ايتن درختتان كته
يکتتی از دًيتتم از بتتان رهتتتن ارسستتتانهای ايتتران استتس
را به كم اين دان مورد ارزيابی قرار میده .

مواد و روشها
رویشگاه موردبررسی
من اه موردم ا عه ذخارهگاه را آباد در 110
كالومتری شمال زنجان و شمال شرقی شهرستان ار
قرارگرهته اسس ،هممرز با استان گاالن بوده و دارای
رنامهای انبوه ار و ناز پايههای ق يمی اينگونه
میباش  .من اه موردم ا عه با ول رغراهاايی "10' 22
 49و عرم رغراهاايی " 36 54' 14و در ارتفا  1800متر
دريا واقعش ه اسس كه گونه غا س آن ،ار
از س
) (Juniperus excelsaمیباش (شکم  .)1من اه موردن ر
دارای اقلام خش و شکم ياهری من اه كوهستانی با
ارتفا زياد بوده كه اراضی مس آن كم میباش  .شاس
عمومی من اه  40درص م اسبه گردي ه اسس .به د ام
كوهستانی بودن من اه و همچنان شاس زياد ،من اه از
خا های كمعمو تا متوسم با زهکشی خوب تا متوسم
همراه با باهس شنی– ومی كه با كاه ارتفا به ومی–
شنی تب يم میشود تشکام ياهته اسس .حاصلخازی خا
مناسس بوده و  pHآن بان  8 – 7/5میباش  .مشکم
شوری خا ورود ن اشته و اقلام من اه بر اسا هرمول
آمبريه ،من اه نامهخش سرد تعاان گردي ه اسس .دوره
يخ بن ان از اوايم آذرماه شرو و تا پايان اسفن ماه ادامه
دارد .از گونههای گااهی مهم در اين من اه میتوان به
موارد ذيم اشاره كرد :هستوكا ( ،)Festuca ovinaگون
( ،)Astragalus sp.برومو (،)Boromus tomentollus
آگروپايرون يا عل رارو ( ،)Agropyron sp.كاله مارحسن
( ،)Acantholimon sp.پوآ ( ،)Poa bulbosaگرا های
ي سا ه ،سااه تلو.)Paliurus sp).
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی جیش آباد

نحوه نمونهبرداری و انتخاب درختان موردمطالعه
دو پال بهصور تصادهی به ابعاد  50×50متر در دو
من اه حفايسش ه و ت س تأثار چرای دا مشخی و از
كلاه درختان واقع در هر پال با هر ق ری ي نمونه
بهوساله مته سال سنا برداشس گردي  .ا العا ما انی
هر درخس در پال شامم موقعاس آن بهوساله دستااه
 GPSو ق ر برابرسانه هر درخس بهوساله نوار ق رسنا
ان ازهگاری گردي  .نمونههای اخذش ه از درختان دارای
بخشی از پوسس و مغز بود تا نتايا در اين قسمس
قابما مانان باش  .نمونهها پ از گردآوری در داخم
قابهای پالستاکی به آزمايشااه منتام گردي ن  .پ از
نمونهبرداری در هر دو مرحله اشارهش ه ،پانسمان درخس
بهوساله چسس پاون رقاوش ه و با كم پانهای چوبی
به ق ر چهار مالیمتر و ول  25سانتیمتر صور گرهس.
نحوه آمادهسازی و اندازهگیری نمونهها
از انتاال به آزمايشااه ت س
كلاه نمونهها پ
آمادهسازی س قرار گرهتن  .نمونهها پ از حمم به
آزمايشااه بر روی ي ناهدارن ه نمونه تثباس و سر با
دقس كاهیً ،يهنازكی از س نمونهها بهوساله سمباده
برداشته تا امکان تفکا حلاهها هراهم گردد .پ از
كلاه نمونهها ،پهنای حلاههای روي
آمادهسازی س
( )RWاز سمس پوسس به سمس مغز با دقس 0/01
مالیمتر توسم استريوماکروسکوپ و ماز ان ازهگاری
 LINTABو نر اهزار  TSAPان ازهگاری ش ه و سریهای
زمانی حلاههای روي برای هر درخس تهاه ش .

سریهای زمانی از همه درختان باهم ماايسه ش و
ت ابو زمانی بان آنها صور گرهس .پ از ت ابو زمانی،
من نی مااناان روي كم درختان هر من اه ب ون
استان اردسازی و حذ گراي سنی رسم ش  .همچنان
سن هر ي از درختان از ريو شمارش تع اد حلاههای
سا اانه از سمس پوسس به سمس نزدي ترين حلاه رويشی
به مركز نمونه تعاان ش  .توزيع ق ری همه درختان در
باا پنا سانتیمتری و توزيع سنی درختان در باا
 10سا ه تعاان ش .

نتایج و بحث
رش هرسا ه درختان بهصور دوايری در م ام تنه
ياهر میشود .پهنای هر حلاه سا اانه ت س تأثار
هاكتورهای م ا ی ثابس و متغار اسس .هاكتورهای ثابس
شامم ينتا  ،خا رويشااه ،ارتفا از س دريا ،رهس و
شاس دامنه و غاره بوده و هاكتورهای متغار شامم
هاكتورهای آب و هوايی ،دخا س انسان و  ...میباش [.]16
ازاينرو مسئله از بان رهتن رويشااههای باعی ار چه با
دخا س انسان و چه در اثر تغاار آبوهوا راهبردی را
می لب تا برای حف و صاانس از اين رويشااهها اق اماتی
را انجا داد .بنابراين قبم از هر برنامهريزی ،م ا عه و
بررسی رويشااهها از ضروريا امر بهحساب میآي [.]17
در بررسی اكوساستمهای باعی از روشهای مختلفی
استفاده میشود .دراينبان ،روش گاهشناسی درختی،
بهعنوان روشی قابما مانان در اين نو ارزيابیها
معرهیش ه اسس [ .]18استفاده از اين روش در شناخس
دوره زمانی استارار و زادآوری درختان ار در اين ت ااو
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دي گاه دقاو و رامعی از وضعاس رنام موردم ا عه ارا ه
داده اسس .شکم  2موقعاس هري از درختان را در پال
نشان میده  .در پال من اه حفايسش ه تع اد درختان
مورود  26اصله بود كه از  21اصله نمونهبرداری به عمم
آم و از پنا درخس ديار به د ام ق ر پايان و رلوگاری
از ص مه به آنها نمونهبرداری صور نارهس .در پال
من اه ت س چرای دا تع اد درختان مورود در پال 17
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اصله شمارش ش كه از تمامی آنها نمونهگاری به عمم
آم  .مشخصا و تع اد درختان موردان ازهگاری در ر ول
 1آم ه اسس .نتايا نشان داد كه تع اد درختان در من اه
حفايسش ه باشتر و از ا مااناان سنی مسنتر از
من اه ت س چرا میباش  .بااينحال ،مااناان ق ر
برابرسانه در من اه حفايسش ه كمتر از درختان من اه
ت س چرا ان ازهگاری ش (ر ول .)1

جدول  -1مشخصات درختان در منطقه حفاظتشده و تحت تأثیر چرای دام
منطقه

تعداد درختان

میانگین قطر برابرسینه ()Cm

میانگین طول سری زمانی (سال)

تعداد منحنی رویش

حفايسش ه

26

41

117

20

چرای دا

17

45

84

16

ب

الف

شکل  -2موقعیت درختان ارس در منطقه حفاظتشده (الف) و تحت چرای دام (ب) .دایره ،مثلث و مربع ،به ترتیب نشاندهنده موقعیت
مسنترین سه درخت موجود در هر پالت میباشند.

در من اه حفايسش ه مسنترين درخس با  172سال
كه با دايره مشخی گردي ه در رنوب غربی پال
واقعش ه اسس .درختی كه با مربع نشان دادهش ه با 170
سال و درختی كه با مثل نشان دادهش ه با  163سال در
شمال شرقی پال واقعش ه اسس .در من اه ت س چرا
مسنترين درخس با  150سال كه با دايره مشخی گردي
در شمال پال واقعش ه اسس .درختی كه با مربع نشان
دادهش ه با  127سال و درختی كه با مثل نشان داده با
 118سال در رنوب غربی پال واقعش ه اسس .موقعاس
استارار درختان ار در پال نشان میده كه زادآوری
ار اغلس زير سايهان از ساير درختان و درختچهها

مشاه هش ه اسس .اين ب ان معنی اسس كه هرچن ار
ص در ص نورپسن اسس و ی در سنان او اه عمر (دوره
نونها ی) نااز به تاب نور كمتری دارد [ .]1ضمن آنکه
سايهان از درختان از تبخار سريع آب ناز ممانعس كرده و
هضا را برای روانهزنی بذرها و استارار نونهالها مناسستر
مینماي  .به همان د ام زادآوری درختان ار در منا و
حفايسش ه باشتر از منا و ت س چرای دا اسس.
پراكن ق ری درختان در من اه حفايسش ه و ت س
تأثار چرای دا در شکم  3نشان دادهش ه اسس .نمودار در
هر دو من اه ساختار ناهمسال را نشان میده  .در هر دو
باا ق ری ،هراوانی درختان بهت ريا
من اه با اهزاي
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اهزاي و سر كاه میياب  .در من اه حفايسش ه
باشترين تع اد درختان به باا ق ری  45-50و 0-5
سانتیمتر تعلو دارد .در من اه ت س چرای دا باشترين
تع اد درختان به باا ق ری  30-35سانتیمتر تعلو
داشته و در كالسه ق ری  0-5و  5-10درختی مشاه ه
ناردي ه اسس .توزيع سنی درختان در من اه حفايسش ه

دو من اه حفايسش ه ...

و ت س تأثار چرای دا در شکم  4آم ه اسس كه ساختار
سنی ناهمسال را نشان میده  .در من اه حفايسش ه
مسنترين درخس دارای  172سال و روانترين درخس
دارای  20سال بود .در من اه ت س تأثار چرای دا
مسنترين درخس دارای  150سال و روانترين درخس
دارای  36سال بود.

شکل  -3پراکنش قطری درختان ارس در منطقه حفاظتشده و تحت تأثیر چرای دام

باشترين تع اد درختان در من اه حفايسش ه در
كالسه سنی  10-20و  100-130واقعش هان  ،درحا یكه
در من اه ت س چرای دا باشترين تع اد درختان در
كالسه سنی  100-110واقعش هان و كمترين تع اد
درختان در كالسه سنی  20-30واقعش ه اسس .در من اه
حفايسش ه تع اد درختان در باه سنی 10-20
قابمتوره اسس كه نشان از زادآوری در دو دهه اخار
میباش .

در من اه
شکم  5رون استارار درختان ار
حفايسش ه و ت س تأثار چرای دا را نشان میده  .در
دو من اه حفايسش ه و ت س چرا باشترين تع اد
درختان به دوره زمانی  1275-1285تعلو دارد .در من اه
حفايسش ه استارار درختان در بازه زمانی 1375-1385
مشاه ه میشود .درحا یكه در من اه ت س چرا بع از
بازه زمانی  1355-1365استارار درختان ديار مشاه ه
نمیگردد.
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شکل  -4توزیع سنی درختان ارس در منطقه حفاظتشده و تحت تأثیر چرای دام

شکل  -5روند استقرار درختان ارس در طول دهههای گذشته در منطقه حفاظتشده و تحت تأثیر چرای دام
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ا اوی پراكن ق ری و سنی درختان در هر دو
من اه از نو ناهمسال بود .به ور عمومی پذيرهتهش ه
اسس كه در رنامهای باعی با رون م اومی از استارار
درختان و مرگومار ناهمان ،ساختار سنی درختان ا اوی
ناهمسا ی را خواه داشس [ .]9از رهی مااناان ق ر
درختان در من اه حفايسش ه كمتر از من اه ت س چرا
اسس كه اين میتوان به د ام ورود درختان روان در
من اه حفايسش ه باش كه مااناان كلی را كاه داده
اسس .سن درختان حفايسش ه باشتر از درختان من اه
ت س چرا اسس كه اين امر به د ام ورود چن درخس
خالی مسن در من اه حفايسش ه اسس .پور هماسی و
همکاران اشاره داشتهان كه من اه زنجان دارای درختان
مسن اما با ق ر كم میباشن [ .]2در من اه حفايسش ه
استارار درختان در سالهای  1379به بع ناز مشاه ه
ش درحا یكه در من اه ت س چرا از سال  1362به بع
استاراری صور نارهته اسس .ع و ناز م وديس
زادآوری در من اه ت س تأثار چرای دا به د ام چرای
دا  ،كمبود مواد تغذيهای خا و كوبا ه ش ن آن در اثر
عبور دا اسس كه مورس هرساي خا ش ه و در پی آن
عمو خا بستر بهت ريا كاه میياب  .چرای دا و
ا مال كردن زادآوریها مانع رش و رسا ن نونهالها به
مرحله نها ی و رش نهالهای روان خواه ش [ 11و
 .]12در بازه زمانی  1275-1285استارار در من اه
حفايسش ه و ت س چرا به ي ان ازه میباش  .در اين

دو من اه حفايسش ه ...

دوره احتماً چرای دا انجا نش ه يا بهش كمتر ش ه و
میتوان شرايم رويشااه را مشابه منا و حفايسش ه
دانسس و از رهی در بازه زمانی سالهای 1355-1335
در منا و حفايسش ه استاراری صور نارهته اسس كه
احتماً در بازه زمانی مذكور من اه حفايسش ه ت س
تأثار چرای دا قرارگرهته اسس؛ بنابراين چرای بیرويه دا
بر ا اوهای استارار تج ي حاا درختان در ول
دهههای زمانی مختل اثرگذار بوده و به استارار م او و
نامن م تج ي حاا درختان انجاما ه اسس [ .]5با
ان ازهگاری پهنای دواير سا اانه نمونههای رويشی درختان
ار من اه حفايسش ه و ت س چرا ،ت ابو زمانی بان
سریهای زمانی انجا و من نی مااناان روي كم
نمونهها تهاه ش  .ر ول  2برخی از ويژگیهای كمی
من نی روي درختان در دو من اه حفايسش ه و ت س
چرا را نشان میده .
نتايا نشان میده كه مااناان پهنای حلاههای
روي در من اه حفايسش ه  1/3مالیمتر و در من اه
ت س چرا  1/7مالیمتر اسس .مااناان دوره روي در دو
من اه نشان میده كه درختان من اه حفايسش ه
مسنتر از من اه ت س چرا میباش  .شکم  6و 7
نمودارهای مربوب به پهنای دواير رويشی در دو من اه را
نشان میده .

جدول  -2میانگین پهنای دوایر رویشی درختان در منطقه حفاظتشده و تحت تأثیر چرای دام
مااناان پهنای
حلاهها (مالیمتر)

مااناان كمانه پهنای
حلاهها (مالیمتر)

مااناان باشانه پهنای
حلاهها (مالیمتر)

1

حفايسش ه

118

1/3

0/33

4

2

ت س چرا

84

1/7

0/38

4/8

ردي

من اه

مااناان دوره روي
(سال)
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پهنای حلقه رویش ()mm 1 100

1230
1236
12 2
12
125
1260
1266
1272
127
12
1290
1296
1302
130
131
1320
1326
1332
133
13
1350
1356
1362
136
137
13 0
13 6
1392
سال

شکل  -6منحنی میانگین رویش در منطقه حفاظتشده

روي درختان من اه حفايسش ه
مااناان م
 118سال ،وًنیترين ول روي بهدسسآم ه169 ،
سال و كوتاهترين آن  20سال میباش  .مااناان ح اقم
پهنای حلاه روي  0/33مالیمتر ،مااناان باشترين
ما ار پهنای حلاه روي  4مالیمتر و مااناان پهنای
حلاه روي درختان موردم ا عه  1/3مالیمتر برآورد

گردي  .ول من نی مااناان روي اين من اه  169سال
میباش  .چن دوره او روي ناز در درختان به چشم
میخورد كه وًنیترين و بارزترين آنها از سال  1273تا
 1284و  1360تا  1374بوده اسس .دورههای اهس رش از
سالهای  1231تا  1242و  1305تا  1316ناز در من نی
مااناان روي قابمرؤيس اسس.

شکل  -7منحنی میانگین رویش در منطقه تحت چرا

روي درختان من اه ت س چرا 84
مااناان م
سال ،وًنیترين ول روي بهدسسآم ه 150 ،سال و

كوتاهترين آن  36سال میباش  .مااناان ح اقم پهنای
حلاه روي  0/38مالیمتر ،مااناان باشترين ما ار

92

پهنای حلاه روي  4/8مالیمتر و مااناان پهنای حلاه
روي درختان موردم ا عه  1/7مالیمتر برآورد گردي .
اين من اه  150سال
ول من نی مااناان روي
میباش  .چن دوره او روي ناز در درختان به چشم
میخورد كه وًنیترين و بارزترين آنها از سال  1265تا
 1271بوده اسس .دورههای اهس رش از سالهای  1271تا
 1323 ،1292تا  1348و  1368تا  1382ناز در من نی
مااناان روي قابمرؤيس اسس .ماايسه من نیهای روي
در دو من اه نشان میده كه درختان ار در دو من اه
پاروی مینماين و
از ا اوی يکسان رهتاری روي
رويشی ش ي بوده اما درختان منا و
نوسانا
متعادلتری را سرری
حفايسش ه مااناان روي
مینماين  .دورههای اهزاي رش در من اه حفايسش ه
باشتر از من اه ت س چرا به چشم میخورد .دورههای
رش در من اه ت س چرا باشتر از من اه
كاه
حفايسش ه مشاه ه میگردد .بررسی سال استارار
درختان و رون تغاارا پهنای دواير رويشی در دو من اه
نشان میده كه در من اه حفايسش ه سال استارار
نامی از درختان با كاه پهنای روي و نامی ديار با
اهزاي پهنای روي م اباس دارد .در من اه ت س چرا
ناز سال استارار درختان از ا اوی درختان من اه
حفايسش ه پاروی مینماي  .بررسی ا اوی رويشی
درختان ار در من اه حفايسش ه نشان میده كه اين
ا او تا ح ی از هر معمول رويشی پاروی میكن .
ازآنجاكه اين منا و ت س تأثار دخا سهای انسانی و ت س
چرا قرار نارهتهان  ،اقلام میتوان عامم اصلی در ا اوی
رش اين درختان باش  .در من اه ت س چرا ،ا اوی
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دو من اه حفايسش ه ...

رويشی درختان از نوسانا ش ي تری برخوردار بوده و
ازآنجايیكه اين دو من اه ازن ر اقلامی و رغراهاايی
نزدي به هم هستن به ن ر میرس كه تفاو در ا اوی
روي عالوه بر تغاارا اقلامی ناشی از دخا س انسان
بهصور چرای دا میباش [.]18

نتیجهگیری
از نتايا بهدسسآم ه میتوان نتاجه گرهس تأثارا
چرای دا سبس ع زادآوری درختان ار گردي ه و
ا اوی روي درختان را ناز دستخوش تغااراتی نموده
اسس .مازان دا مورود در من اه بر اسا پروانه چرای
صادره 650 ،واح دامی میباش  .هصم چرا ناز از اوايم
پنا ماه تا پايان آبان ماه
ارديبهشسماه شرو و به م
ادامه دارد .ذخارهگاه را آباد مساحتی با بر 160
هکتار را به خود اختصا داده اسس و ورود گونههای
مرتعی خوشخورا در كنار درختان ار ته ي ی ر ی
برای زادآوری اين درختان م سوب میگردد .در پايان
پاشنهاد میگردد كه بهمن ور حف و احااء اين درختان
ضمن اصالح پروانه چرای دا من اه و كاه يرهاس چرا
با در اختاار گذاشتن علوهه بهمن ور تغذيه دا به
بهرهبرداران من اه ،باع قرق م ثرتر و زادآوری درختان
ار در منا و حفايسش ه گردد .درصورتیكه بتوان
تودههای مسنتری از درختان ار در من اه پا ا كرد
بررسی پويايی رش را میتوان برای دورههای
درازم تری بازسازی كرد.

منابع
Korori, S., Khoshnevis, M., Matinizadeh, M., (2011). Comprehensive Studies of Juniperus species in Iran.
Poneh Press, 550 p. (In Persian).

][1

Pourtahmasi, K., Poursartip, L., Bräuning, A., &. Parsapajouh, D., (2009). Analyze of Oak Chronology
Network with Climate in Hyrcanian Forests. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 4, No. 2,
91-100. (In Persian).

][2

Pourtahmasi, K., Parsapajouh, D., Marvi Mohajer, M., & Ali-Ahmad-Korouri, S., (2008). Evaluation of
Juniper trees (Juniperus polycarpos C. Koch) radial growth in three sites of Iran by using
dendrochronology. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, Vol. 16, No. 2. 327-342. (In Persian).

][3

93

1400  بهار،1  شماره، سال دوازدهم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

[4]

Jafari, M., (2012). A new approach to dendroecological studies: Climate change impact on forest’ wood
production in Astara (Gilan). Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, Vol. 27 No. 4, 690-706.
(In Persian).

[5]

Janda, P., Trotsiuk, V., Mikoláš, M., Bače, R., Nagel, T.A., Seidl, R., & Jasík, M., (2017). The historical
disturbance regime of mountain Norway spruce forests in the Western Carpathians and its influence on
current forest structure and composition. Forest ecology and management, 388, 67-78.

[6]

Ebrahimi,S.S., Pourbabaei, H.,& Pourtahmasi,K., (2019). Comparison of natural regeneration and radial
growth variations of trees in the harvested and unharvested beech stands, Case study: Asalem forest. Iranian
Journal of Forest, Vol. 11, No. 2, 221-238. (In Persian).

[7]

Jazirehi. M.H., (2011). Per Silvam Pro Patria to Afforest in Arid Environment. 3th Ed., Tehran University
Publications, Tehran, 532 p. (In Persian).

[8]

Zhou, Q., Shi, H., Liu, C., Zhang, K., Zhang, Q., & Dang, H., (2018). Disturbance history of an old growth
subalpine larch forest in the Qinling Mountains, north-central China. Dendrochronologia, 50, 91-97.

[9]

Hart, J.L., Clark, S.L., Torreano, S.J., & Buchanan, M.L., (2012). Composition, structure, and
dendroecology of an old-growth Quercus forest on the tablelands of the Cumberland Plateau, USA.Forest
Ecology and Management, 266, 11-24.

[10]

Rozendaal, D.M.A., & Zuidema, P.A., (2011). Dendroecology in the tropics: a review. Trees, 25, 3–16.

[11]

Jafari, K., Daghestani, M., & Mohammadi, J., (2015). Investigation of the relationship between natural
regeneration of Juniper trees and livestock traffic status in Zajkan Tarom, Jangal va Marta, Vol. 104, 65-68.
(In Persian).

[12]

Daghestani,M., Zanganeh, M., & Taheri, M., (2017). Investigation on quantitative characteristic and soil
properties of Juniperus excelsa M.Bieb stands in Tarom Zanjan. Journal of Forest Research and
Development, Vol. 3, No. 2. 175-190. (In Persian).

[13]

.Spînu, A. P., Niklasson, M., & Zin, E., (2020). Mesophication in temperate Europe: A
dendrochronological reconstruction of tree succession and fires in a mixed deciduous stand in Białowieża
Forest. Ecology and evolution, 10(2), 1029-1041.

[14]

Sáenz-Ceja, J.E., Pérez-Salicrup, D.R., (2019). Dendrochronological reconstruction of fire history in
coniferous forests in the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, Mexico. Fire Ecology 15 (18), 1-17.
https://doi.org/10.1186/s42408-019-0034-z.

[15]

Rozas, V., (2005). Dendrochronology of pedunculate oak (Quercus robur L.) in an old-growth pollarded
woodland in northern Spain: establishment patterns and the management history. Annals of forest science,
62(1), 13-22.

[16]

Fritts, H. C., (1976). Tree rings and Climate, Academic Press, London, p 567.

[17]

Fallah, A., Balapour, B., Yekekhani, M. & Jalilvand, H., (2014). Dendrochronological studies of
Juniperus polycarpos in alborz mountains (case study: Shahkuh of shahrood). Iranian Journal of Wood and
Paper Science Research. Vol. 29, No. 1, 405-416. (In Persian).

[18]

Abedini. R., Pourtahmasi. K., Ghazanfari. H., & Karimi. A.N., (2010). Effect of severe lopping on radial
growth of Lebanon Oak (Quercus libani Oliv.) trees in Baneh adjacent forests. Iranian Journal of Forest and
Poplar Research, Vol. 18, No. 4, 556-568. (In Persian).

Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 12, No. 1, Spring 2021

94

Investigation of growth dynamics of Juniper Trees in two Protected and Grazing
areas in Jeyshabad, Zanjan, Iran Using Dendrochronology Method

Abstract
Juniper trees are the native conifers of Iran extends in large
areas of the country and is a factor to prevent soil erosion.
However, the problem of Iranian juniper forest is the lack of
natural regeneration. Therefore, the purpose of this study was
to investigate the regeneration status of juniper plants in
Jeyshabad (North Zanjan) repository at different times by
using of Dendrochronology. In order to do this research, two
plots were identified randomly in the protected and grazing
areas, and samples were taken from all trees in each plot using
increment borer. After preparing sample surface, ring width of
the trees were measured and cross- dated. The results showed
that the number of trees in the protected area is more than the
grazed one. The mean diameter at breast height (DBH) of the
trees in the protected area was lower, but in terms of average
age, they were older than the trees in the grazing one. In the
protected area, the number of trees in the age group of 10-20
years was remarkable, which showed that it had regenerated
in the last two decades; while in grazing area, regeneration
was affected and no new trees were observed after the period
1986. It was concluded that grazing decreased the
regeneration of juniper and the growth pattern of the trees also
changed; in a way that does not follow the form of natural
growth.
Keywords: Juniper, Dendrochronology,
Livestock grazing, Growth pattern.
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