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 چکیده

 یعیوس مناطق در آن یهاشگاهیرو که است رانیا یبوم برگانیسوزن از ارس درخت
 باد. یآیم به شمار خاک فرسایش از جلوگیری برای عاملی شته ودا وجود کشور از
، روینازا .است یعیطب یزادآور کمبود ران،یا یهااغلب ارسستان مشکل، حالینا

گاه جیش آباد )شمال ها در ذخیرهبررسی وضعیت زادآوری ارس هدف این پژوهش
 منظوربه. است یدرخت یشناسمطالعات گاه بر اساسزمانی  مختلفزنجان( در مقاطع 

 ریتأث تحت و شدهحفاظت منطقه در یصورت تصادفدو پالت به ق،یتحق نیانجام ا
 نمونه کی یقطر هر با پالت هر در واقع درختان هیکل از و مشخص دام یچرا
در  هانمونهسطح  یسازاز آماده پس. دیگرد برداشت سنجسال مته یلهوسبه

 جینتا .انجام شد یو تطابق زمان هشد یریگاندازه شیرو یهاحلقه یپهنا شگاه،یآزما
 .باشدیم چرا تحت منطقه از شتریب شدهحفاظت منطقه در درختان تعداد که دادنشان 

 لحاظ از یول بودهشده کمتر در منطقه حفاظت درختان ینهبرابرسقطر  نیانگیم
شده . در منطقه حفاظتباشندیدرختان منطقه تحت چرا م از تر، مسنیسن نیانگیم

در دو  ینشان از زادآور که بود توجهقابلسال،  10-20 یتعداد درختان در طبقه سن
 1355-1365 یدر منطقه تحت چرا بعد از بازه زمان کهیدرحالداشت؛  ریدهه اخ

 گرفت جهینت توانیم آمدهدستبه جینتا از. نشد مشاهده جدیداستقرار درختان 
 را درختان شیرو یالگو و دیگرد ارس درختان یزادآور عدم سبب دام یچرا راتیتأث
 .کنندینم یرویپ یعیطب شیرو فرم از که یبه شکل ؛نمود یراتییتغ دستخوش زین

 .شیرو یدام، الگو یچرا ،یزادآور ،یدرخت یارس، گاه شناس: يکلید واژگان
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 مقدمه

از معتتتت ود  (Juniperus excelsa) درختتتتس ار 

آن در  هایرويشتااهبتومی ايتران استس كته  برگانسوزنی

 درمجمتتو  [.1] منتتا و وستتاعی از كشتتور ورتتود دارد

 دو هزارتتتا ساصتت  و مالاونيتت  حتت ود در ار  رتتن 

 را ايتتران مرتفتتع هایكوهستتتان ستت   از هکتتتار مالاتتون

معمتوً  در مترز بتاًی رناتم و مجتاور مراتتع  و پوشان ه

تتتوده ختتا ی و يتتا  صتتور بهو  ان استتتارارياهتهايتتران 

 ناتت  [.1] شتتون میمشتتاه ه  هاگونتتهمخلتتوب بتتا ستتاير 

 در ماتتاو  و حفتتايتی گونتتهي  عنوانبتته ار  مهتتم

 بتترای عتتاملی عنوانبتته هرستتاي  حتتال در منتتا و

 بتتا [.2] آيتت می بشتتمار ختتا  هرستتاي  از رلتتوگاری

های ايتتران، عتت   يتتا مشتتکم اغلتتس ارسستتتان ،حتتالاين

اشتاره بته ايتن نکتته حتا ز  استس.  باعی زادآوریكمبود 

 خصتتو به اهماتتس استتس كتته شتترايم مختلتت  م ا تتی

استتتارار، ماتتزان رويتت  و احاتتای  باعتتی  اقلامتتی در
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 كتتتهازآنجايی [.1] استتتس تأثارگتتتذارار   هتتتایرنام

 حستا  م تام اكو توييکی تغااترا  بته ار  رتن 

 دوايتر دارای و كنت رشت  می بتاً ارتفاعتا  در و بتوده

 استتتخرا  بتترای استتس، مشتتخی حتت ود بتتا ستتا اانه

 منبتع هواشناستی هتایدادهبازستازی و  رويشتی ا العا 

 ملتی و م لتی هایريزیبرنامته در كته استس مناستبی

 رهتتتتن بتتتان بنتتتابراين از ؛[3] استتتس استتتتناد قابتتتم

 چتته و انستتان دخا تتس بتا چتته ار   باعتتی هایرويشتااه

 بتترای تتتا  لبتت می را راهبتتردی ،وهتتواآب تغااتتر اثتتر در

صتتور   اقتت اماتی هارويشتتااه ايتتن از صتتاانس و حفتت 

 رونتت  ترصتت ا  شتتناخس در ايتتن راستتتا بتترای .پتتذيرد

 ناتتز و رشتت  هاینشتتاس و هتتراز ار ، درختتتان رشتت 

 هایدهتتته  تتتی در اثرگتتتذار اقلامتتتی عوامتتتم تعاتتتان

 گاهشناستتی علتتم از استتتفاده ار  درختتتان بتتر مختلتت 

تتوان میدوايتر رويشتی  بام ا عته .استس ضتروری درختی

متتتأثر از دمتتا،  درگذشتتتهبتته چاتتونای تغااتترا  رناتتم 

دوايتر رويشتی ابتزار مهمتی . بترد بارش و يا خشتکی پتی

رناتتتم و تنتتتو  آب و هتتتوايی در  پويتتتايیدر  بتتترای 

هتتتتای روش[. 4] باشتتتتن مااتتتتا  چنتتتت  قتتتترن می

هتتايی ارزشتتمن ن  كتته بتترای گاهشناستتی درختتتی، روش

ز  ريتتتو ويژه ابتتته درگذشتتتتهها شناستتتايی آشتتتفتای

رويتت  شتتعاعی  دررونتت تشتتخای تغااتترا  ناگهتتانی 

ان  و بتتترای در  هرآينتتت های ياهتهدرختتتتان توستتتعه

هتتتا، توصتتتا  ازرملتتته پويتتتايی رمعاس 1ستتتازگانبو 

تاريخچتته گذشتتته رناتتم، ستتاختار و تركاتتس روامتتع و 

 [.5] توستتعه رويشتتااه در  تتول زمتتان اهماتتس دارنتت 

اوهتتای ستتاختار ستتنی درختتتان، بانشتتی را دربتتاره ا 

هتتای زمتتانی و موهااتتس تج يتت  حاتتا  در  تتی دوره

كنت . از ستوی دياتر، ستاختار و هتا هتراهم میاستارار آن

ای اصتتلی از تركاتتس روامتتع رنالتتی در آينتت ه، م  فتته

ا اوهتتای استتتارار و رتتايازينی درختتتان كنتتونی استتس 

كتته از  ريتتو عوامتتم مختلتت  ازرملتته چرختته زنتت گی، 

اه و حتتتواد  رويشتتتا زيستتتتیخصوصتتتاا  هازيکتتتی و 

 گارنتت احتمتتا ی در  تتول زمتتان ت تتس تتتأثار قتترار می

 ، بررستتتی تاريخچتتته زادآوری و وضتتتعاسروازايتتتن[. 6]

در  . گونتته ار  باشتتهتتا مهتتم میكنتتونی آن در رنام

استتتان  12كتته در  باشتت می گتتاهذخاره 22ايتتران دارای 

                                                           
1 Ecosystem 

 7كتتته استتتتان زنجتتتان بتتتا  ان شتتت هواقعار  خاتتتز 

تعتت اد و وستتعس  از  تتا در من اتته  تتار ،  گتتاهذخاره

 [.7] ستتهم باشتتتری را بتته ختتود اختصتتا  داده استتس

  تتار  شهرستتتان در ار   باعتتی هایرويشتتااه از يکتتی

 كتته شتت هواقع زنجتتان استتتان شتتما ی ا اتتهمنتهی در

 برگرهتتته در را هکتتتار 913و  هتتزار 22 بربتتا   مستتاحتی

 20 و انبتتوه رناتتم هکتتتار 935 ماتتزان ايتتن از. استتس

 صتتور به هکتتتار 1978 و تنتت  صتتور به هکتتتار هتتزار

 عنوانبتتته ذكرشتتت ه منتتتا و ؛باشتتت می انبتتتوه نامتتته

  تتتست و انتختتتاب گونتتتهاين استتتتراتژيکی گتتتاهذخاره

بنتتابراين  ؛نتت اقرارگرهته حفتتايتی رنالتت اری متت يريس

شناستتی درختتتی و م استتبه ماتتزان انجتتا  م ا عتتا  گاه

بتا عوامتم  هتاآنب مااناان رويت  درختتان ار  و ارتبتا

كمتت  مهمتتی بتته م ا عتتا  ارزيتتابی  توانتت میاقلامتتی 

من اتتته باشتتت . بتتتا استتتتفاده از م ا عتتته  ستتتازگانبو 

رويتتت  درختتتتان ار  در يتتت  من اتتته  هایحلاتتته

پويتتايی رويتت  درختتتان را بررستتی و پتتی بتته  تتتوانمی

زمتتانی بتترد.  مختلتت در ماتتا ع  هتتاآنوضتتعاس زادآوری 

رشتتتت ، مشتتتتخی شتتتت ن  هایحلاتتتته گتتتتذاریتاريخ

ستتتنی و تعتتت اد درختتتان در هتتتر كالستتته  هایكالستته

مناستتبی از وضتتعاس زادآوری درختتتان بتترآورد  توانتت می

ترستتام  ان ازی بتترای آينتت هو چشتتم و حتتال درگذشتتته

كته دربتاره مت يريس ايتن  شتودمیباعت   آگاهی اين كن .

. در ختتار  از های بهتتتری اتختتاذ شتتودتصتتمام هتتارنام

بتتتا استتتتفاده از روش  تریستتتتردهگكشتتتور، م ا عتتتا  

رنالتتتتی  هایاكوساستتتتتمگاهشناستتتتی درختتتتتی در 

 گرهتتته صتتور  منتتا و سردستتار، معتتت ل و استتتوايی

ر چنتت  ستتال اخاتتر ددر ايتتران ناتتز  .[10و  9، 8] استتس

های و بتتتا شتتتاوه مختلتتت  هایزمانتتتهم ا عتتتاتی در 

 .استتتس شتتت هانجا ار   هایرويشتتتااهبتتتر  گونتتتاگون

Pourtahmasi  گاهشناستتتتتتتی  (2009همکتتتتتتتاران )و

درختتتی گونتته ار  را در ستته رويشتتااه ايتتران بررستتی 

 بايتت  را زنجتتان كردنتت . نتتتايا نشتتان داد رويشتتااه

 هارويشتااه بتا ستاير ماايسته در رويشتااه ترينضتعا 

 از حکايتس كته درختتانكم بستاار ق تر دانستس. بتاورود

 رهتسگمتان نمی هرگتز داشتس، هتاآن كتم ستاًنه روي 

 ايتن رويشتااه در ستال 100 بتاًی باستن درختتان كته

 كته مشتخی گرديت ه هرحالبته امتا ؛باشت  داشته ورود
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 كتم بتا ق تر امتا مستن درختتان دارای رويشتااه ايتن

 شت ي  بتوده بستاار هتاآن در رويت  نوسانا  باشن  ومی

 [.2] نماينت می سترری را متعتاد ی رويت  ماتاناان امتا

Jafari  بتتتا استتتتفاده از شتتتمارش ( 2015همکتتتاران ) و

درون  هتتتتاینهالدرختتتتتان ار  و ناتتتتز شتتتتمارش 

بتته بررستتی ارتبتتاب تج يتت  متتتر  50در  20 هتتایپال 

حاتتا   باعتتی گونتته ار  بتتا وضتتعاس تتتردد دا  در 

.  تتتار  پرداختنتتت رويشتتتااه ار  زارکتتتان شهرستتتتان 

بتتتان  كتتته نتتتتايا حاصتتتم از ايتتتن ت ااتتتو نشتتتان داد

من اتته م ا عتته  زادآوری ار  بتتا وضتتعاس تتتردد دا  در

در منتا ای  معنتی كته ايتن بته؛ همبستای ورود داشتس

كتتته تتتتردد دا  ورتتتود ن اشتتتس زادآوری باشتتتتر و در 

شتتت ه بتتتود منتتتا ای كتتته در معتتترم تتتتردد دا  واقع

 [.11] گونتتتتتتته زادآوری مشتتتتتتتاه ه نارديتتتتتتت هاچ

Daghestani ( 2017و همکتتتتتتاران)  بتتتتتته بررستتتتتتی

و  ار  هتتتر يتتت  از درختتتتان كمتتتی هتتتایويژگی

بابتتامرغوز  ار  در من اتته هتتایتوده ختتا  هتتایويژگی

و  رشت  بتر مت ثر عوامتم شناستايی باهت  زنجتان   تار 

نتتايا نشتان داد كته  .پرداختنت  گونتهاين بهانته استتارار

 در تعت اد بتا ختا  ناتتروين درصت و  اشبا  مگِ اسا يته

و  دارد دارمعنتتی مثبتتس همبستتتای زادآوری و هکتتتار

 همبستتتای منفتتی زادآوری بتتا ختتا  شتتن درصتت 

هتتتتای استتتتتفاده از روش حتتتتالبااين .دارد دارمعنتتتی

شناستتتی درختتتتی بتتترای بتتترآورد ستتتال استتتتارار و گاه

و انتتت    نستتتبس نتتتوين بتتتوده رهتتتان بتتته زادآوری، در

و  14، 13] استتست اااتتاتی در رهتتان بتته آن پرداختتته 

و در ايتتتران تتتتاكنون از ايتتتن من تتتر پژوهشتتتی  [15

بتتتا تورتتته بتتته اهماتتتس رو، استتتس. ازايتتتن نشتتت هانجا 

ستتی رهتتای ار  در ايتتران، پتتژوه  حاضتتر بتته بررنام

ستتاختار ق تتری، ستتنی و رويتت  پويتتايی رشتت  درختتتان، 

شتتتعاعی درختتتتان و زادآوری  باعتتتی در  تتتول دوره 

زمانی گذشتته بتا استتفاده از دانت  گاهشناستی درختتی 

استتارار ايتن درختتان كته  بترپرداخته و تأثار چرای دا  

های ايتتران استتس يکتتی از دًيتتم از بتتان رهتتتن ارسستتتان

 ده .را به كم  اين دان  مورد ارزيابی قرار می

 

 هاروشمواد و 

 موردبررسی رویشگاه

 110گاه را  آباد در ذخاره موردم ا عهمن اه 

كالومتری شمال زنجان و شمال شرقی شهرستان  ار  

مرز با استان گاالن بوده و دارای ، هماسس قرارگرهته

 گونهاينهای ق يمی های انبوه ار  و ناز پايهرنام

 10' 22"رغراهاايی   ول با موردم ا عه باش . من اهمی

 متر 1800ارتفا   در و 36 54' 14"رغراهاايی  عرم و 49

 ، ار آن غا س گونه كه اسس ش هواقع دريا س   از

(Juniperus excelsa) من اه موردن ر (1)شکم  باش می .

شکم ياهری من اه كوهستانی با و دارای اقلام خش  

باش . شاس ارتفا  زياد بوده كه اراضی مس   آن كم می

درص  م اسبه گردي ه اسس. به د ام  40عمومی من اه 

كوهستانی بودن من اه و همچنان شاس زياد، من اه از 

وب تا متوسم عمو تا متوسم با زهکشی خهای كمخا 

 – ومی به ارتفا  كاه  با كه  ومی –همراه با باهس شنی

ياهته اسس. حاصلخازی خا   تشکام شودمی تب يم شنی

 مشکم. باش می 8 – 5/7آن بان  pH ومناسس بوده 

اسا  هرمول  بر من اه اقلام و ن اشته ورود خا  شوری

خش  سرد تعاان گردي ه اسس. دوره آمبريه، من اه نامه

بن ان از اوايم آذرماه شرو  و تا پايان اسفن ماه ادامه يخ

به  توانیمی گااهی مهم در اين من اه هاگونه. از دارد

 گون ،(Festuca ovina)هستوكا  موارد ذيم اشاره كرد:
(Astragalus sp.)،  برومو (Boromus tomentollus)، 

 كاله مارحسن ،(.Agropyron sp)آگروپايرون يا عل  رارو 
(Acantholimon sp.)، پوآ (Poa bulbosa) های ، گرا

 .(.(Paliurus sp، سااه تلوسا ه ي
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 موقعیت جغرافیایی جیش آباد -1 شکل

 

 موردمطالعه درختان انتخاب و بردارینمونه نحوه

دو متر در  50×50به ابعاد تصادهی  صور بهدو پال  

مشخی و از  ش ه و ت س تأثار چرای دا من اه حفايس

كلاه درختان واقع در هر پال  با هر ق ری ي  نمونه 

وساله مته سال سنا برداشس گردي . ا العا  ما انی به

دستااه  وسالهبههر درخس در پال  شامم موقعاس آن 

GPS  نوار ق رسنا  وسالهبهو ق ر برابرسانه هر درخس

از درختان دارای  اخذش ههای نمونه .گاری گردي ان ازه

تا نتايا در اين قسمس بود بخشی از پوسس و مغز 

ها پ  از گردآوری در داخم باش . نمونه ا مانانقابم

پ  از . های پالستاکی به آزمايشااه منتام گردي ن قاب

، پانسمان درخس ش هاشارهبرداری در هر دو مرحله نمونه

های چوبی ش ه و با كم  پانچسس پاون  رقاو وسالهبه

 گرهس.متر صور  سانتی 25متر و  ول مالی ارچهبه ق ر 

 

 هانمونه گیریاندازه و سازیآماده نحوه

ها پ  از انتاال به آزمايشااه ت س كلاه نمونه

 به حمم از پ  هاسازی س   قرار گرهتن . نمونهآماده

 سر  با تثباس و نمونه دارن هي  ناه روی بر آزمايشااه

سمباده  وسالهبهها نمونه س   از نازكیًيه كاهی، دقس

پ  از  .ها هراهم گرددتا امکان تفکا  حلاه برداشته

 روي  هایپهنای حلاه ،هاسازی س   كلاه نمونهآماده

(RW)  01/0از سمس پوسس به سمس مغز با دقس 

گاری و ماز ان ازهاستريوماکروسکوپ متر توسم مالی

LINTAB  اهزارو نر TSAP های ه و سریگاری ش ان ازه

 برای هر درخس تهاه ش . های روي حلاهزمانی 

ماايسه ش  و  باهمدرختان از همه  زمانی هایسری

پ  از ت ابو زمانی،  صور  گرهس. هاآن بان ت ابو زمانی

من نی مااناان روي  كم درختان هر من اه ب ون 

همچنان  استان اردسازی و حذ  گراي  سنی رسم ش .

 هایحلاهاز  ريو شمارش تع اد  درختانسن هر ي  از 

حلاه رويشی  تريننزدي سمس به  پوسس سمس سا اانه از

به مركز نمونه تعاان ش . توزيع ق ری همه درختان در 

و توزيع سنی درختان در  باا   متریسانتی باا  پنا 

 سا ه تعاان ش . 10

 

 و بحثایج نت
 تنه م ام در دوايری صور به درختان هرسا ه رش 

 تأثار ت س سا اانه حلاه هر پهنای شود.می ياهر

 ثابس هاكتورهای س.اس متغار و ثابس م ا ی هاكتورهای

 و رهس دريا، س   از ارتفا  رويشااه، خا  ينتا ، شامم

 شامم متغار هاكتورهای و بودهغاره  و دامنه شاس

 [.16] باش انسان و ... می دخا س هوايی، و آب هاكتورهای

 با چه ار   باعی هایرويشااه رهتن بان از مسئله روازاين

 را راهبردی وهواآب تغاار اثر در چه و انسان دخا س

 اق اماتی هارويشااه اين از صاانس و حف  برای تا  لب می

 و م ا عه ،ريزیبرنامه هر از قبم بنابراين .داد انجا  را

 [.17] آي حساب میبه امر ضروريا  از هارويشااه بررسی

های مختلفی های  باعی از روشدر بررسی اكوساستم

روش گاهشناسی درختی،  ،باندراين شود.استفاده می

ها ا مانان در اين نو  ارزيابیعنوان روشی قابمبه

استفاده از اين روش در شناخس [. 18] ش ه اسسمعرهی

دوره زمانی استارار و زادآوری درختان ار  در اين ت ااو 
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 ارا ه موردم ا عهدقاو و رامعی از وضعاس رنام دي گاه 

موقعاس هري  از درختان را در پال   2 شکم داده اسس.

تع اد درختان  ش هحفايسدر پال  من اه . ده مینشان 

 عمم به بردارینمونهاصله  21كه از بود اصله  26مورود 

درخس ديار به د ام ق ر پايان و رلوگاری  پناآم  و از 

صور  نارهس. در پال   بردارینمونه هاآناز ص مه به 

 17من اه ت س چرای دا  تع اد درختان مورود در پال  

 عمم به گارینمونه هاآنكه از تمامی شمارش ش  اصله 

 در ر ول گاریموردان ازهمشخصا  و تع اد درختان  آم .

نشان داد كه تع اد درختان در من اه  نتايا آم ه اسس. 1

تر از و از  ا  مااناان سنی مسنش ه باشتر حفايس

مااناان ق ر  حال،بااين .باش میمن اه ت س چرا 

ش ه كمتر از درختان من اه برابرسانه در من اه حفايس

 .(1گاری ش  )ر ول ان ازهت س چرا 

 
 تحت تأثیر چرای دامشده و مشخصات درختان در منطقه حفاظت -1 جدول

 تعداد منحنی رویش سال() زمانیمیانگین طول سری  (Cm) برابرسینهمیانگین قطر  تعداد درختان منطقه

 20 117 41 26 ش هحفايس

 16 84 45 17 چرای دا 

 

 
موقعیت  دهندهنشان ترتیب به. دایره، مثلث و مربع، (ب) دام چرای تحت و( الف) شدهحفاظت منطقه در ارس درختان موقعیت -2 شکل

 باشند.پالت می هرترین سه درخت موجود در مسن

 

سال  172درخس با  ترينمسن ش هحفايسدر من اه 

پال   غربیكه با دايره مشخی گردي ه در رنوب 

 170با  ش هدادهاسس. درختی كه با مربع نشان  ش هواقع

 سال در 163با  ش هداده نشانمثل   سال و درختی كه با

اسس. در من اه ت س چرا  ش هواقعپال   شرقیشمال 

با دايره مشخی گردي  كه  سال 150درخس با  ترينمسن

اسس. درختی كه با مربع نشان  ش هواقعدر شمال پال  

مثل  نشان داده با  سال و درختی كه با 127با  ش هداده

موقعاس  اسس.  هشواقعسال در رنوب غربی پال   118

ده  كه زادآوری استارار درختان ار  در پال  نشان می

ها ان از ساير درختان و درختچهار  اغلس زير سايه

ار   هرچن ش ه اسس. اين ب ان معنی اسس كه مشاه ه

ص  در ص  نورپسن  اسس و ی در سنان او اه عمر )دوره 

نکه ضمن آ [.1] نونها ی( نااز به تاب  نور كمتری دارد

ان از درختان از تبخار سريع آب ناز ممانعس كرده و سايه

تر ها مناسسزنی بذرها و استارار نونهالهضا را برای روانه

نماي . به همان د ام زادآوری درختان ار  در منا و می

 ش ه باشتر از منا و ت س چرای دا  اسس.حفايس

و ت س  ش هحفايسپراكن  ق ری درختان در من اه 

نمودار در  .اسس ش هدادهنشان  3 شکمدر  چرای دا  تأثار

هر دو در . ده میهر دو من اه ساختار ناهمسال را نشان 

 ت ريابههراوانی درختان  ،من اه با اهزاي   باا  ق ری

 ب الف
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 ش هحفايسدر من اه . ياب میاهزاي  و سر  كاه  

 0-5و  45-50باشترين تع اد درختان به  باا  ق ری 

تعلو دارد. در من اه ت س چرای دا  باشترين متر سانتی

تعلو متر سانتی 30-35تع اد درختان به  باا  ق ری 

درختی مشاه ه  5-10و  0-5و در كالسه ق ری داشته 

ش ه توزيع سنی درختان در من اه حفايس .ناردي ه اسس

آم ه اسس كه ساختار  4و ت س تأثار چرای دا  در شکم 

ش ه ده . در من اه حفايسسنی ناهمسال را نشان می

ترين درخس سال و روان 172ترين درخس دارای مسن

سال بود. در من اه ت س تأثار چرای دا   20دارای 

ترين درخس سال و روان 150ترين درخس دارای مسن

 سال بود. 36دارای 

 شده و تحت تأثیر چرای دامدر منطقه حفاظتارس پراکنش قطری درختان  -3 لشک

 

ش ه در باشترين تع اد درختان در من اه حفايس

 كهدرحا ی، ان ش هواقع 100-130و  10-20 سنیكالسه 

ت س چرای دا  باشترين تع اد درختان در  در من اه

 و كمترين تع اد ان ش هاقعو 100-110كالسه سنی 

اسس. در من اه  ش هواقع 20-30 سنیدرختان در كالسه 

 10-20ش ه تع اد درختان در  باه سنی حفايس

ار اسس كه نشان از زادآوری در دو دهه اخ تورهقابم

 باش .می

در من اه استارار درختان ار   رون  5 کمش

در  ده .ش ه و ت س تأثار چرای دا  را نشان میحفايس

باشترين تع اد و ت س چرا  ش هحفايسدو من اه 

تعلو دارد. در من اه  1275-1285درختان به دوره زمانی 

 1375-1385استارار درختان در بازه زمانی  ش هحفايس

در من اه ت س چرا بع  از  كهدرحا ی. شودمیمشاه ه 

استارار درختان ديار مشاه ه  1355-1365بازه زمانی 

 .گرددنمی
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 شده و تحت تأثیر چرای دامتوزیع سنی درختان ارس در منطقه حفاظت -4ل شک

 

  
 چرای دام تأثیرو تحت  شدهحفاظتگذشته در منطقه  هایدههروند استقرار درختان ارس در طول  -5شکل 
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ا اوی پراكن  ق ری و سنی درختان در هر دو 

 ش هپذيرهته ور عمومی من اه از نو  ناهمسال بود. به

های  باعی با رون  م اومی از استارار اسس كه در رنام

ومار ناهمان، ساختار سنی درختان ا اوی درختان و مرگ

از  رهی مااناان ق ر [. 9]   داشسناهمسا ی را خواه

ش ه كمتر از من اه ت س چرا درختان در من اه حفايس

به د ام ورود درختان روان در  توان یماسس كه اين 

باش  كه مااناان كلی را كاه  داده  ش هحفايسمن اه 

ش ه باشتر از درختان من اه اسس. سن درختان حفايس

ت س چرا اسس كه اين امر به د ام ورود چن  درخس 

اسس. پور هماسی و  ش هحفايسخالی مسن در من اه 

 درختان كه من اه زنجان دارای ان داشتههمکاران اشاره 

ش ه در من اه حفايس [.2] ن باشمی كم با ق ر اما مسن

به بع  ناز مشاه ه  1379های استارار درختان در سال

به بع   1362كه در من اه ت س چرا از سال ش  درحا ی

م  وديس ناز استاراری صور  نارهته اسس. ع   و 

زادآوری در من اه ت س تأثار چرای دا  به د ام چرای 

ش ن آن در اثر ای خا  و كوبا ه دا ، كمبود مواد تغذيه

عبور دا  اسس كه مورس هرساي  خا  ش ه و در پی آن 

ياب . چرای دا  و كاه  می ت ريابهعمو خا  بستر 

ها به ها مانع رش  و رسا ن نونهال ا مال كردن زادآوری

 و 11]های روان خواه  ش  مرحله نها ی و رش  نهال

استارار در من اه  1275-1285در بازه زمانی . [12

باش . در اين ش ه و ت س چرا به ي  ان ازه میحفايس

كمتر ش ه و  ش  بهيا  نش هانجا دوره احتماً  چرای دا  

ش ه توان شرايم رويشااه را مشابه منا و حفايسمی

 1355-1335های دانسس و از  رهی در بازه زمانی سال

 ه استاراری صور  نارهته اسس كه شدر منا و حفايس

ش ه ت س احتماً  در بازه زمانی مذكور من اه حفايس

رويه دا  بنابراين چرای بی ؛تأثار چرای دا  قرارگرهته اسس

بر ا اوهای استارار تج ي  حاا  درختان در  ول 

های زمانی مختل  اثرگذار بوده و به استارار م او  و دهه

با [. 5] ان انجاما ه اسسنامن م تج ي  حاا  درخت

رويشی درختان  هاینمونهپهنای دواير سا اانه  گاریان ازه

و ت س چرا، ت ابو زمانی بان  ش هحفايسار  من اه 

زمانی انجا  و من نی مااناان روي  كم  هایسری

كمی  هایويژگیبرخی از  2ر ول تهاه ش .  هانمونه

و ت س  ش هروي  درختان در دو من اه حفايسمن نی 

 ده .چرا را نشان می

 هایحلاهكه مااناان پهنای  ده مینتايا نشان 

و در من اه  مترمالی 3/1 ش هحفايسروي  در من اه 

ر دو اسس. مااناان دوره روي  د مترمالی 7/1ت س چرا 

 ش هحفايسكه درختان من اه  ده میمن اه نشان 

 7و  6شکم . باش میاز من اه ت س چرا  ترمسن

را  مربوب به پهنای دواير رويشی در دو من اه نمودارهای

 ده .نشان می

 

 

 ای دامشده و تحت تأثیر چردرختان در منطقه حفاظت پهنای دوایر رویشیمیانگین  -2 دولج

 من اه ردي 
مااناان دوره روي  

 )سال(

مااناان پهنای 

 (مترمالی) هاحلاه

مااناان كمانه پهنای 

 (مترمالی) هاحلاه

مااناان باشانه پهنای 

 (مترمالی) هاحلاه

 4 33/0 3/1 118 ش هحفايس 1

 8/4 38/0 7/1 84 ت س چرا 2
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سال
 شدهحفاظتمیانگین رویش در منطقه منحنی  -6 شکل

 

 ش هحفايس مااناان م   روي  درختان من اه

 169، آم هدسسبه ول روي   ترين وًنی ،سال 118

. مااناان ح اقم باش میسال  20آن  ترينكوتاهسال و 

، مااناان باشترين مترمالی 33/0پهنای حلاه روي  

و مااناان پهنای  مترمالی 4ما ار پهنای حلاه روي  

برآورد  مترمالی 3/1 موردم ا عهحلاه روي  درختان 

سال  169 گردي .  ول من نی مااناان روي  اين من اه

. چن  دوره او  روي  ناز در درختان به چشم باش می

تا  1273از سال  هاآن بارزترينو  ترين وًنیكه  خوردمی

ش  از راهس  هایدورهبوده اسس.  1374تا  1360و  1284

من نی ناز در  1316تا  1305و  1242 تا 1231 هایسال

 اسس. رؤيسقابممااناان روي  

 
 میانگین رویش در منطقه تحت چرامنحنی  -7 شکل

 

 84من اه ت س چرا ااناان م   روي  درختان م

سال و  150آم ه، دسسترين  ول روي  بهسال،  وًنی

باش . مااناان ح اقم پهنای سال می 36ترين آن كوتاه

متر، مااناان باشترين ما ار مالی 38/0 حلاه روي 
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متر و مااناان پهنای حلاه مالی 8/4پهنای حلاه روي  

متر برآورد گردي . مالی 7/1 روي  درختان موردم ا عه

سال  150 ول من نی مااناان روي  اين من اه 

باش . چن  دوره او  روي  ناز در درختان به چشم می

تا  1265ها از سال آنترين و بارزترين خورد كه  وًنیمی

 تا 1271 هایسالهای اهس رش  از بوده اسس. دوره 1271

ناز در من نی  1382تا  1368و  1348تا  1323 ،1292

های روي  ماايسه من نی رؤيس اسس.مااناان روي  قابم

ده  كه درختان ار  در دو من اه در دو من اه نشان می

 نماين  ومیاز ا اوی يکسان رهتاری روي  پاروی 

درختان منا و نوسانا  رويشی ش ي  بوده اما 

را سرری  تریمتعادلمااناان روي   ش هحفايس

 ش هحفايساهزاي  رش  در من اه  هایدوره نماين .می

 هایدوره. خوردمیباشتر از من اه ت س چرا به چشم 

كاه  رش  در من اه ت س چرا باشتر از من اه 

بررسی سال استارار . ددگرمیمشاه ه  ش هحفايس

من اه  درختان و رون  تغاارا  پهنای دواير رويشی در دو

 ش ه سال استارارده  كه در من اه حفايسنشان می

نامی از درختان با كاه  پهنای روي  و نامی ديار با 

اهزاي  پهنای روي  م اباس دارد. در من اه ت س چرا 

من اه ناز سال استارار درختان از ا اوی درختان 

بررسی ا اوی رويشی  نماي .ش ه پاروی میحفايس

ده  كه اين ش ه نشان میدرختان ار  در من اه حفايس

كن . ا او تا ح ی از هر  معمول رويشی پاروی می

های انسانی و ت س اين منا و ت س تأثار دخا س ازآنجاكه

توان  عامم اصلی در ا اوی ان ، اقلام میچرا قرار نارهته

ين درختان باش . در من اه ت س چرا، ا اوی رش  ا

رويشی درختان از نوسانا  ش ي تری برخوردار بوده و 

اقلامی و رغراهاايی  ازن ركه اين دو من اه ازآنجايی

رس  كه تفاو  در ا اوی نزدي  به هم هستن  به ن ر می

روي  عالوه بر تغاارا  اقلامی ناشی از دخا س انسان 

 [.18] باش چرای دا  می صور به

 

 گیریتیجهن
 تأثارا نتاجه گرهس  توانمی آم هدسسبهاز نتايا 

چرای دا  سبس ع   زادآوری درختان ار  گردي ه و 

ا اوی روي  درختان را ناز دستخوش تغااراتی نموده 

 چرای پروانه اسا  بر من اه در مورود دا  مازان اسس.

 اوايم ازناز  چرا . هصمباش می دامی واح  650 صادره،

 ماه آبان پايان تا به م   پنا ماه و شرو  ماهارديبهشس

 160 بر با  را  آباد مساحتی  گاهذخاره .دارد ادامه

 هایگونههکتار را به خود اختصا  داده اسس و ورود 

در كنار درختان ار  ته ي ی ر ی  خورا خوشمرتعی 

. در پايان گرددمیاين درختان م سوب  زادآوریبرای 

حف  و احااء اين درختان  من وربهكه  گرددمیاشنهاد پ

ضمن اصالح پروانه چرای دا  من اه و كاه  يرهاس چرا 

تغذيه دا  به  من وربهدر اختاار گذاشتن علوهه با 

و زادآوری درختان  م ثرترباع  قرق  ،من اه بردارانبهره

بتوان  كهدرصورتی گردد. ش هحفايسمنا و ار  در 

از درختان ار  در من اه پا ا كرد  تریمسن هایتوده

 هایدورهبرای  توانمیبررسی پويايی رش  را 

 بازسازی كرد. تریدرازم  
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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, Regeneration, 

Livestock grazing, Growth pattern. 
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