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تأثیر عامل ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمّی و کیفی
نمدار در جنگلهای شفارود گیالن
 محمد شیخکانلوی میالن؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ننل داری دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا گیالن ،صومع سرا ،ایران
 ایرج حسنزاد ناورودی؛ استادیار ،عضو هیئت علمی گرو ننل داری دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا گیالن ،صومع سرا ،ایران
 محمدرسول نظری سندی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ننل داری دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا گیالن ،صومع سرا ،ایران
 بهزاد بخشنده ناورود؛ دانشجوی دکتری ننل داری دانشلا لرستان ،خرمآباد ،ایران

چکیده
برای بررسی تأبیر عامل ارتفاع از سطح دریا بر روی خصوص یات کمّ ی و کیف ی نم دار در جنگ له ای ش فارود گ یالن،
سریهای  ،11 ،13و  3بهترتیب در کالسههای ارتفاعی پایینبند طکمتر از 522متر) ،میانبند ط 522تا  1222متر) ،و ب االبن د
ط 1222تا  1122متر از سطح دریا) انتخاب شدند .در کالسۀ ارتفاعی باالبند  4قطعه نمون ه ،می انبن د 15 ،قطع ه نمون ه ،و
پایینبند 02 ،قطعه نمونه ،هرکدام به مساحت  2/1هكتار انتخاب شدند و مشخصههای نوع گونه ،ارتفاع ک ل ،تق ارن ت ا ،
قطر تا  ،درصد تا پوشش ،قطر برابر سینه ،وضعیت زادآوری ،و درصد آمیختگی گونهه ا در ه ری ک از قطع ات نمون ه
اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که حداکرر تراکم نمدار در کالسۀ ارتفاعی  122تا  1222متر از سطح دریا و در دامن هه ای
شمالی و شرقی گسترش یافته است .بررسی تقارن تا  ،زادآوری ،و درصد تا پوشش درخت ان نی ز نش ان داد ت ا ه ای
گسترده و متقارن در کالسۀ ارتفاعی  422تا  822متر ،بیشترین تراکم زادآوری در رویش گاهه ای پ ایینبن د و می انبن د و
رویشگاه میانبند با  85درصد ،حداکرر تا پوشش را دارد .نمودار تعداد در کالسۀ قطری گونۀ نمدار آش كار ک رد جنگ ل
مورد مطالعه جنگل ناهمسال نامنظم است و بینظمی موجود روی منحنی نیز می زان نابس امانی در ط ول مراح ل مختل ف
رویشی را نشان میدهد .بهطور کلی ،رویشگاه میانبند در جنگلهای شفارود رویشگاهی مناسب برای نمدار تشخیص داده
شد.
واژگان کلیدی :ارتفاع از سطح دریا ،جنگل شفارود ،خصوصیات کمّی و کیفی ،قطعات نمونه ،گونۀ نمدار.

 نویسندة مسئول تلف 09171192282
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مقدمه
جنگلهای هیرکانی با بری از  311گونرۀ درختری ر
درختچهای [ ]3در طول رشتهکوههای البرز ،همچرون
نوار سبزی سواحل جنوبی دریای خرزر را از حروالی
آستارا تا گلیداغی در شمال ایران پوشانده اس  .ایر
منطقۀ رریشی 35 ،درصد از جنگلهرای ایرران ر 3/3
درصد از سطح کل کشور را به خرود اختصراص داده
اس [ .]2در راقع ،تنوع توپوگرافی ر حضور پوش
گیاهی از ارتفاع نزدیک به سطح دریا تا حردرد 2811
متر به همراه تنوع اقلیمی در طول گستر ایر منطقرۀ
رریشرری ،سررب شررکلگیررری یکرری از مهررمتررری
ذخیرهگاههای نتیکی زیس کره با تعرداد گونرههرای
انحصاری باال شده اس که قدم برخی از آنها بره
درران سرروم زمری شناسرری برمرریگررردد [ .]1یکرری از
جن،های گیاهی ارزشمند برا پرراکن ج رافیرایی ر
ارتفرراعی در جنگررلهررای هیرکررانی ،جررن ،نمرردار از
خانواد  Tiliaceaeاس  .ای جن ،گیراهی ،در اکثرر
مناطق معتدل نیمکر شمالی ،در آسیا (دارای بیشتری
تنوع گونهای) ،افریقا ،اررپا ،کانادا ،ر تا شرق امریکای
شمالی گسترش دارد [ .]4نمردار یکری از گونرههرای
برراارزش ای ر جنگررلهاس ر کرره عررالره بررر ارزش
اکولو یررک ،ارزش اقتصررادی نیررز دارد .بنررابرررای ،
شناسایی رریشگاههای ای گونه ر شرایط رریر آن
در جنگلهای شمال اهمی زیادی دارد [ .]5پراکن
نمدار در آسیا ،شرامل قفقراز ،کوهسرتانهرای ترال ،
جنگلهای هیرکانی ،ر برا گسرترش انردا در شرمال
آناتولی اس [ .]1از نظر اکولو یکی ،نمدار برهعنروان
یک درخ مزرفیل ر سرایهپسرند معمروالً بره شرکل
پایههای منفرد در جنگرلهرای شرمال کشرور یافر
میشود ر دیرزیستی آن به بی از  511سال میرسرد
[ .]7جنگلهرای ترال اسرتان گریالن در ترودههرای
توسکای ییالقی با شیردار ،خرمندی ،گرردر ،ر شر
خس همراه اسر  .ایر گونره در قفقراز در درههرا
مشرراهده ش رده ر در کنررار راش ر بلرروط ،همررراه بررا

گونههای رن ،ملج ،گالبی رحشری ،ازگیرل ،ر رلیرک
رری دارد .در شمال آناتولی زیرگونههای نمردار در
تودههای جنگلی آمیخترۀ پهر برر ر سروزنیبرر
(پیسه آ ر نراد) در ارتفاع  111تا  3511متر از سرطح
دریا گسترش دارد [ .]8در ایران گونۀ نمدار از ارتفاع
 311تا  3111متر ر گاهی تا ارتفاع براالی  2111مترر
( 2411متر از سطح دریا) ر در قفقاز تا ارتفراع 2211
متر در ارمنستان گزارش شده اس [ .]9گونرۀ نمردار
بررهصررورت انفرررادی ر گررهرری در جوامررع جنگلرری
متفارت در اررپا حضور دارد ر رریشگاههایی با اقلیم
مرطوب را ترجیح میدهد .گونرۀ نمردار بره سررمای
دیررس حساس بوده ر نیاز نوری نهالهای آن بیشرتر
از راش ر ممرررز اسرر [ .]1در تحقیقرری در غرررب
مازندران نشان داده شرده اسر کره گونرۀ نمردار در
شرررایط محیطرری متفررارتی انتشررار دارد ر بیشررتر در
دامنههای شمالی ،شررقی ،ر شرمال شررقی گسرترش
یافته اس  .همچنی مشخ کردند که مشخصههرای
کمی ر کیفی نمدار تح تأثیر مت یرهای محیطی قرار
داشته ر در تفکیک ر گررهبنردی رریشرگاههرا نقر
مهمی را ایفا میکنند [ .]5آنها در تحقیق خرود ترأثیر
عوامل رریشگاهی از جمله خاا ،اقلیم ،جه دامنره،
ر ارتفاع از سطح دریا را بر مشخصههای کمری (قطرر
برابر سینه ،قطر تاج ،ارتفاع کل ر ارتفاع ارلی شراخه
ر درشرراخگی) ر مشخصررههررای کیفرری (خمیرردگی،
پیچیدگی ،شاخهدرانی ،ر تقارن تاج) مشاهده کردنرد.
در تحقیقی برای بررسی ریژگیهای اکولو یک گونرۀ
نمدار در جنگلهای علریآبراد کترول ابتردا رضرعی
منطقه بررسی شده اس ر بعد از آنالیز دادهها ،نشران
داده شده اس که بهترری رریشرگاههرای نمردار در
مناطق مورد مطالعه در ارتفاعات میانبند ر باالبند قرار
دارد [ .]7رریشگاههای افراتخته ر شریری آبراد کترول
بررسی شد ر نتایج نشان داد رریشرگاه افرراتختره در
مقایسه با رریشگاه شیری آباد ترودههرای جروانترری
دارد ر در کررل درخترران نمرردار موجررود در منطقررۀ
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شیری آباد از لحاظ کیفی ،بهتر ر مطلوبتر از منطقرۀ
افراتختهاند .ساداتی ر همکاران نشان دادند که متوسط
قطر برابر سینه ر ارتفاع درختران نمردار در رریشرگاه
مورد مطالعه بهترتی  11/9سانتیمتر ر  21متر اسر
[ .]8همچنی معلروم شرد کره نمردار دامنرۀ ارتفراعی
 3211تا  3411متر ،شی هرای  75ترا  311درصرد ر
جه های شمال شرقی ترا شررقی را بیشرتر تررجیح
میدهد ر از تراکم بیشرتری برخروردار مریشرود .در
مطالعهای دیگر نشان داده شده اس که ریژگریهرای
کمی تعداد در هکتار ،ارتفاع کل ،ارتفراع درشراخگی،
ارتفرراع شررررع ترراج ر قطررر ترراج در در رریشررگاه
گرمابدش ر قرنآباد اختالف معنیداری ندارد [.]31
اما قطر برابرر سرینه ر ارتفراع ارلری شراخه اخرتالف
معنیداری را نشان دادند ر در نهای مشخ کردنرد
که از نظر زادآرری رریشگاه گرمابدشر مناسر ترر
اس  ،رلی از نظر ریژگیهای کمی ،رریشگاه قرنآباد
رضعی مناس تری دارد .هدف ای تحقیرق بررسری
تأثیر عوامل توپوگرافی ارتفاع از سطح دریا ،شری  ،ر
جه دامنه بر نیراز رریشرگاهی ر بررسری برخری از
خصوصیات کمی ر کیفی گونۀ نمدار در جنگرلهرای
شفاررد گیالن اس .

مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه
ای تحقیق در سریهای  ،31 ،37ر  7از حوز آبخیرز
شفاررد انجام گرف  .ارتفاع منطقه از سطح دریا 251
تررا  3111متررر ،متوسررط دمررای سرراالنه  35/4درج رۀ
سررانتیگررراد ،جه ر

کلرری منطقرره شررمالی ،متوسررط

بارنرردگی منطقرره  3411میلرریمتررر اس ر

ر بیشررتری

بارندگی در منطقه در فصل بهار ر پاییز اتفاق میافترد
(اطالعات ایستگاه هواشناسری پیلمبررا ،نزدیرکترری
ایستگاه به منطقۀ مورد مطالعه) .شیو بهررهبررداری ر
جنگلشناسی در ای سریهرا ترکگزینری اسر  .در
تابستان بهدلیل باالبودن دما ،رطوب
بیشتری رطوبر

نسبی هوا کرم ر

نسربی هروا در زمسرتان (دی مراه)

اس  .گونههای درختی مهم در منطقرۀ مرورد مطالعره
راش ،ممرز ،بلوط ،افراشریردار ،نمردار ،رن ،بارانرک،
شمشاد ،گیالس رحشی ،ر توسکا هسرتند .حرداکثر ر
حررداقل شرری

منطقرره  31تررا  81درصررد ر نمررودار

آمبررترمیررک نشرران داد کرره از نظررر اقلیمرری جررزء
اقلیمهای مرطوب اس .

شکل  .3موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه در سه کالسۀ ارتفاعی
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مشخ

روش بررسی تحقیق
در ای تحقیق ،ابتدا مناطق استقرار طبیعی گونۀ نمدار
در جنگلهای شفاررد شناسایی ر سرس ،سره سرری
 ،31 ،37ر  7بهترتی

در ارتفاعات پایی بند ،میانبند،

ر باالبند ،بهدلیل استقرار انبوه گونۀ نمدار گزین

شد.

پرر ،از انتخرراب رریشررگاههررای مررورد مطالعرره،
مشخصههای کمی ر کیفی نمدار شرامل ارتفراع کرل،
تقارن تاج ،درصد تاج پوش  ،قطر تراج ،قطرر برابرر
سینه ،رضعی

زادآرری ،ر تعداد در کالسۀ قطرری ر

همچنی گونههای همراه ،بررسی شد .برای انجام ای
تحقیق ،در کالسرۀ ارتفراعی باالبنرد  4قطعره نمونره،
میانبند 35 ،قطعه نمونه ،ر پایی بند 21 ،قطعه نمونره،
هر کردام بره مسراح

 1/3هکترار ر در مجمروع 19

قطعه نمونه انتخاب شد .عالره برر عامرل توپروگرافی
ارتفاع از سطح دریا ،عوامل شی
بررسی شدند .بعد از برداش

ر جه

دامنره نیرز

دادهها در عرصۀ مرورد

مطالعه ،برای بررسی خصوصیات کمی ر کیفی گونرۀ
از سرطح دریرا،

نمدار در کالسههای ارتفاعی مختل
درصد آمیختگی گونهها مشخ

ر نمرودار پرراکن

درختان در کالسههای مختلر

قطرری ترسریم شرد.

رابطۀ بی قطر برابر سینه ر ارتفاع درختران نمردار در
کالسههای ارتفاعی مختل  ،با فرمرولهرای مختلفری
بررسی ر مناس تری رابطه با ضری

همبستگی براال

برآررد شد .در ای مطالعه ،متوسط بارندگی سراالنه ر
متوسط دمای سراالنه از ایسرتگاه هواشناسری پیلمبررا
(نزدیکتری ایستگاه به منطقۀ مورد مطالعه) استخراج
شد .انتخاب قطعات نمونه با توجه به حضور طبیعری
گونۀ نمدار در رریشگاه بهگونهای برود کره  21قطعره
نمونره در جهر

شررمالی 7 ،قطعرره نمونرره در جهر

شرقی 9 ،قطعه نمونه در جهر

شرمال شررقی قررار

گرف  .در داخل هر قطعه نمونه قطر برابر سینه بررای
همۀ گونرههرا بره کمرک کرالیسر ر نروار قطررسرنج ر
موقعی

ج رافیایی منطقه با استفاده از نرمافرزار GIS

شد .ارتفاع کرل تمرام گونرههرا برا دسرتگاه

رالسکوپ آیینهدار بیترلی اندازهگیری شرد .همچنری
برای تمام گونهها ،قطر تاج برهصرورت انردازهگیرری
تصویر تاج در رری زمی در در جه
بهدس

مختل

با متر

آمد ر میانگی آن بهعنروان قطرر تراج تعیری

شد .در نهای  ،تقارن تراج نیرز در هرر قطعره نمونره
بررسی شرد .تجزیره ر تحلیرل دادههرا برا اسرتفاده از
آزمون آنالیز راریان (ANOVA) ،در محیط نرمافرزار
 SPSS31ر  EXCEL2131انجام شد.

نتایج و بحث
بررسی گونرههرای درختری در سره رریشرگاه مرورد
مطالعه ،نشان میدهرد کره گونرههرای ممررز ،بلروط،
افراشریردار ،رن ،ر بارانرک در تمرام قطعرات نمونره،
گیالس رحشی ر شمشاد در قطعات نمونۀ پایی بنرد،
ر راش ر توسکا در قطعات نمونۀ باالبنرد ،همرراه برا
گونۀ نمدار رشد میکنرد .محاسربۀ درصرد آمیختگری
گونهها نشان میدهد که در رریشگاه میانبنرد (سرری
 31شفاررد) ،راقرع در ارتفراع  911مترر ر برا جهر
ج رافیررایی شررمالی ر شررمال شرررقی ،گونررۀ نمرردار
بیشتری تراکم ( 38درصد) را دارد (شکل .)2
شکل  1نشان میدهد که منحنری قطرر ر ارتفراع
درختان در رریشگاه میرانبنرد براالتر از در رریشرگاه
باالبند ر پایی بند اس  .تفارت بی نمودارهای قطر ر
ارتفاع درختان در سه رریشرگاه ،برا اسرتفاده از آزمرون
تجزیۀ راریان ،نشان داد که بی رریشگاههرا در سرطح
احتمال  1/15تفارت معنیداری رجود دارد (، P >2/25
.)F = 1/34
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شکل  .2نمودار درصد آمیختگی گونهها در منطقۀ مورد مطالعه
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درختان در کالسههای قطرری در

سه رریشگاه مورد بررسی نشان میدهرد کره جنگرل

محدرد کالسۀ قطری  311ر  315سانتیمتر نمایانگر
نبود درختان در ای کالسۀ قطری اس .

ناهمسال نامنظم اس  .در شکل  1مالحظه میشود که

بررسی درصد تقارن تاج درختان نشان مریدهرد

در مجموع در کالسههای قطری  25تا  51سرانتیمترر

که رریشگاه میانبند با  73درصد متقارنترری تراج ر

تراکم درختان بیشتر ر در کالسههای قطرری کمترر از

رریشگاه باالبند با  48درصد نامتقارنتری تاج را دارد

 25سانتیمتر کمتر از مقدار معمول اسر  .همچنری ،

(شکل  .)5نتایج آنالیز راریان ،نشران داد کره از نظرر

تعداد درختان نمدار در رریشگاه میانبند بیشرتر از در

تقارن تاج در سطح احتمرال  1/15بری رریشرگاههرا

رریشگاه باالبند ر پایی بند اس  .گسستگی نمودار در

اختالف معنیدار رجود دارد (.)F = 1/53، P > 2/25

درصد تاج نا متقارن
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رضعی

زادآرری در سه رریشگاه مورد مطالعره،

در ارتفاع کمتر از  3/11متر ر در کالسههرای قطرری

رریشگاههای مرورد مطالعره در سرطح احتمرال 1/15
اس

1ر 2/5ر 2/5ر 7/5سرانتیمترر نشران داد کره حرداکثر

(.)F = 7/324، P > 2/25
درصرد تراج پوشر

در بری قطعرات نمونرره در

زادآرری در کررالس قطررری 1ررر 2/5سررانتیمتررر در

رریشگاه باالبند 15 ،درصرد ،رریشرگاه میرانبنرد85 ،

رریشررگاه پررایی بنررد ر حررداکثر زادآرری در کررالس

درصد ،ر در رریشگاه پایی بند 75 ،درصرد بررآررد ر

قطری 2/5ر 7/5سانتیمتر نیرز در رریشرگاه میرانبنرد

در رریشرگاه

اسرر

(شرررکل  .)1مقایسرررۀ میرررانگی هرررا بیرررانگر

معنرریداربررودن تفررارت رضررعی

مشخ

شد کره درصرد تراج پوشر

میانبند بیشتر از در رریشگاه دیگر اس

(شکل .)7

زادآرری در برری
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شکل  .6نمودار درصد تاج پوشش در سه منطقۀ مورد مطالعه

رابطۀ قطر ر ارتفاع رریشگاه میرانبنرد نسرب

نتیجهگیری
نتررایج ایرر تحقیررق نشرران داد کرره بیشررتری سررطح
اش الشده برا گونرۀ نمردار در رریشرگاه میرانبنرد ر
پایی بند اسر  .نمردار برهعلر

پرراکن

انفررادی ر

پراکنده در تودههای جنگلی ،کمتر با گونههرای دیگرر
تشکیل تی

میدهد ،رلی در رریشگاه میانبند درجرۀ

غلبۀ گونههای نمدار ر شیردار ر ممرز بیشتر برود .برا
توجه به رابطۀ بی قطر برابر سینه ر ارتفاع درختان در
سه رریشگاه مورد مطالعه میتوان نتیجره گرفر

کره

عامل ارتفاع از سطح دریرا در کنرار عوامرل شری
جه

ر

دامنه مریتوانرد عامرل مراثری در محردردی

رریشگاه گونۀ نمدار باشد .همچنی باالبرودن منحنری

رریشگاه باالبند ر پایی بند ،بیرانگر کیفیر
مناس

بره در
ر شررایط

رریشگاهی در رریشگاه میانبنرد بررای گونرۀ

نمدار اسر  .مشراهدات زادآرری نیرز نشران داد کره
نمدار اکثراً از طریق پاجوش تکثیر مریشرود .نمرودار
تعداد در کالسههای قطری گونۀ نمدار نمایرانگر ایر
اس

که جنگل مورد مطالعه جنگل ناهمسال نرامنظم

اس  .تعداد در هکتار پایهها در کالسههای قطری باال
بیشتر از کالسههای قطری پایی بروده ر نشراندهنرد
کمبود یا فقدان پایرههرای مرادری مناسر

ر تجدیرد

حیات ای گونه اس  .درختان رریشگاه میانبند با 73
درصد متقارنتری ر در رریشگاه باالبند ،با  48درصد
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نررامتقررارنتررری درخترران هسررتند .بررسرری رضررعی

تازه سبز شده بودند سرچر ر از رشد آنها جلوگیری

زادآرری ر تجدید حیات گونرۀ نمردار نشران داد کره

میکنند .از مجموع نهالهای شمارششرده در منطقرۀ

رریشگاه پایی بند ر میانبند ،بیشتری تنوع گونهای را

مورد مطالعه 351 ،اصرله (حردرد  34درصرد) گونرۀ

ارتفاع از سطح دریا بهتدریج از تنوع

از  91درصرد

دارد ر با افزای

گونهای کاسته میشود .عل

پایی بودن تعداد پایههای

با کالس قطری  2/5ترا  7/5سرانتیمترر در رریشرگاه
پایی بند ،رجود دام در منطقه بود که نهالهایی را کره

نمدار شمارش شد .از ای تعرداد بری

مبدأ غیرجنسی دارند ر از طریق پراجوش بره رجرود
میآیند.
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