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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،سنجش مقدار تحت تنش کمآبی بودن درختان مادری در رویشگاه اصلی
در وسط تابستان با مقایسه مقدار سه آنزیم مهم پاسخ به این تنش و رنگیزههای فتوسنتزی در رویشگاههای
مورد بررسی است .برای انجام این پژوهش با توجه به پراکنش راش شرقی چهار رویشگاه با مقدار
بارندگی و اقلیم متفاوت در استانهای گیالن ،مازندران و گلستان برای نمونهبرداری انتخاب شدند .نمونه-
برداری در هر منطقه از برگ  15درخت مادری انجام شد و سپس آنزیمهای پراکسیداز ،کاتاالز و
آسکوربات پراکسیداز و رنگیزههای کلروفیلی شامل کلروفیل  ،b ،aکل و کارتنوئید مورد سنجش قرار
گرفتند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که جمعیتهای درختان مادری راش در کلیه مناطق مورد بررسی،
دارای فعالیت آنتیاکسیدانی متفاوتی بوده و در این بین منطقه شصت کالته که کمترین مقدار بارندگی را
نسبت به دیگر مناطق داشت دارای سطوح باالتر آنزیمهای پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز بود.
همچنین تمام مناطق مورد بررسی دارای مقدار کلروفیل  aمتفاوت بودند بهطوری که جمعیتهای شصت-
کالته و سپس خیرود باالبند دارای کمترین مقدار کلروفیل هستند .نتایج همبستگی نیز حاکی از ارتباط
معنیدار مثبت بین مقدار کلروفیل  aو مقدار بارندگی مناطق مورد بررسی است .مقدار کلروفیل  aو آنزیم-
های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز بهعنوان صفات مؤثر در پاسخ به خشکی درختان مناطق مورد
بررسی معرفی شدند.
واژههای کلیدی :آسکوربات پراکسیداز ،پراکسیداز ،راش شرقی ،رنگیزههای کلروفیلی ،کاتاالز.
* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس01732427050 :
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مقدمه

اکسیدان دارند ( .)Mittler, 2002دیگر آنتیاکسیدان-

جنگلهای خالص و آمیخته راش ( Fagus orientalis

های غیرآنزیمی شامل فالونوئیدها ،ترکیبات فنلی،

 )Lipskyمهمترین جنگلهای راش ناحیه خزری ایران

آلکالوئیدها و کاروتنوئید هستند ( Gratao et al.,

و متعلق به دوران سوم زمینشناسی است .ازآنجایی که

 .)2005آنتیاکسیدانهای آنزیمی شامل سوپراکسید

دوران یخبندان بر روی جنگلهای هیرکانی تأثیر

دیسموتاز ( ،)SODاسکوربات پراکسیداز (،)APX

مستقیم نگذاشته ،راش در این جنگلها تغییرات محیطی

کاتاالز ( ،)CATگلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXو

و زمینشناختی زیادی را تحمل کرده است ( Mobayen

پراکسی ردوکسین ( )Prxاست .با اندازهگیری فعالیت

 .)and Tregubov, 1969بنابراین تکامل جوامع فعلی

آنزیمهای آنتیاکسیدان میتوان پاسخ گیاهان به تنش-

راش از دوران سوم زمینشناسی تاکنون ادامه داشته

های محیطی را ارزیابی شد .این شاخصها میتواند به

است .راش در جنگلهای هیرکانی در عرض

تشخیص درست نقاط ضعف و قوت گیاهان در

جغرافیایی  36تا  38درجه شمالی و طول جغرافیایی

شرایط تنش و گزینش درست آنها برای استفاده در

 48تا  58درجه شرقی ،یعنی تقریبا از آستارا با

برنامههای اصالحی کمک کند .کلروفیلها ( aو ،)b

بیشترین مقدار بارندگی حدود  2000میلیمتر تا گرگان

مهمترین رنگدانههای برگ گیاهی هستند که بهعنوان

با کمترین مقدار بارندگی حدود  600میلیمتر پراکنش

اولین جذبکننده نور خورشید در مسیر فتوسنتز

دارد .درختان جنگلی از طیف وسیعی از استراتژیها

شناخته شدهاند .محتوای کلروفیل برگ یکی از

برای مقابله با خشکی استفاده میکنند .مجموعهای از

شاخصهای مهم مربوط به وضعیت فیزیولوژیکی

تغییرات مولکولی ،بیوشیمیایی ،فیزیولوژیکی و

گیاهان است ،بهطوری که کاهش غلظت آن سبب

مورفولوژیکی زیر بنای پاسخ گیاه به محرومیت از آب

کاهش رشد و عملکرد گیاه میشود .تحت تنش کم

است و اندازه این پاسخها بسیار متغیر و پیچیده است

آبی معموال محتویات کلروفیل بهعلت کاهش سنتز و

(.)Chaves et al., 2003

یا از بین رفتن سریع آن ،کم میشود (.)Ashraf, 2003

قرار گرفتن گیاهان در معرض شرایط نامطلوب

کاروتنوئیدها از دیگر رنگدانههای گیاهی هستند که در

زیستمحیطی سبب افزایش تولید انواع اکسیژن فعال

تمامی گیاهان فتوسنتز کننده ساخته شده ( Simkin,

مانند اکسیژن واحد ،سوپراکسید ،پراکسیدهیدروژن و

 )2008و دارای انواع متنوعی مانند لیکوپن ،بتاکاروتن

رادیکالهای هیدروکسیل میشود .فرآیند سمزدایی

یا گزانتوفیلها هستند ( .)Jaleel, 2008کاروتنوئیدها

اکسیژن فعال در گیاهان برای حمایت از سلولهای

دو نقش عمده در گیاهان دارند .اولین نقش آنها به-

گیاهی و اندامکهای خود در برابر اثر سمی این ماده

عنوان رنگدانه دریافتکننده نور برای استفاده در

ضروری است ( .)Mittler, 2002سیستم سمزدایی

فرآیند فتوسنتز است .نقش دوم آنها بهعنوان یک

( ROSاکسیژن فعال) شامل سازوکارهای آنزیمی و

آنتیاکسیدان غیرآنزیمی ،جلوگیری از تشکیل اکسیژن

آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی است ( Scandalios,

واحد است ( .)Price, 1989با ارزیابی محتویات و

 .)2005آسکوربات و گلوتاتیون ،آنتیاکسیدانهای

نسبت رنگدانههای فتوسنتزی میتوان اطالعات با

بسیار مهم غیرآنزیمی برای دفاع گیاه در برابر تنشهای

ارزشی در رابطه با سازگاری گیاه به خشکی بهدست

اکسیداتیو هستند که نقش کلیدی بهعنوان بافر آنتی-

آورد .طی پژوهشی با هدف بررسی نقش سایه در
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تعدیل عوارض ناشی از تنش خشکی بر فیزیولوژی

خشکی نشان دادند بهطوری که جمعیت منطقه خشک

نونهالهای بنه نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب

مقد ار پرولین ،کارتنوئید و نسبت کارتنوئید به کلروفیل

کاهش شدید محتوای نسبی آب و غلظت کلروفیل

باالتر و مقدار فعالیت پراکسیداز بیشتر نسبت به

کل a ،و  bبرگ میشود ( Sadeghzadeh Hallaji et

جمعیت مرطوب داشت .این نتایج نشان داد که

 .)al., 2017همچنین تأثیر تنش خشکی بر  5گونه

جمعیت منطقه خشک تحمل به خشکی باالتری نسبت

اکالیپتوس نشان داد که این تنش سبب کاهش مقدار

به جمعیت مرطوب دارد .این تحمل به خشکی ممکن

کلروفیل و کارتنوئید میشود ( Hashempor et al.,

است مرتبط با افزایش مقدار پرولین بیشتر و ظرفیت

 .)2011تأثیر تیمار تنش خشکی روی ویژگیهای

سیستم آنتیاکسیدانی فعالتر برای ازبین بردن اکسیژن-

فیزیولوژیکی نهالهای یک ساله افرا شیردار ( Acer

های فعال باشد ( Yin .)Xiao and Yang, 2008و

 )cappadocicum Gledنشان داد که این تنش موجب

همکاران ( ،)2009نهالهای دو گونه صنوبر متعلق به

تغییر مقدار کلروفیل  bو فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ

ارتفاعات باال و پایین را تحت تنش کمآبی قرار داده و

میشود ( .)Asgharpour et al., 2017عملکرد

اثر تنش را بر صفات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و

فیزیولوژیک نهالهای دو ساله گیاه زیتون ( Olea

بیوشیمیایی در گلخانه مورد بررسی قرار دادند .کمبود

 )europaeaبه تنش خشکی طی پژوهشی مورد

آب سبب افزایش فعالیتهای آنتیاکسیدانی مثل

ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور شاخصهائی مانند

افزایش

پروتئین ،آنزیم پراکسیدار و آسکوربات پراکسیداز و

اسیدآسکوربیک شد و همچنین مقدار رنگدانههای

میزان بتائین ،کلروفیل و تعداد روزنهها در واحد سطح

برگ مثل کلروفیلها و کارتنوئید کاهش یافت .عالوه

برگ اندازهگیری شد .تنش خشکی موجب تجمع

بر این تفاوت معنیداری در مقدار تغییرات

معنیدار میزان آنزیم پراکسیداز در برگ گیاه زیتون شد.

مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در دو گونه مشاهده شد.

مقدار کلروفیل  aو کلروفیل  bو کلروفیل کل در کلیه

درآخر نتیجهگیری شد که گونه Populus przewalskii

ارقام زیتون مورد بررسی ،تحت تنش کاهش نشان داد

که مبدأ آن ارتفاعات باال بود نسبت به گونه

( .)Zarabi et al., 2007در پژوهشی دیگر قلمههای

 cathayanaبا زیستگاه پایین ،مکانیسمهای حفاظتی

رویشی جوان صنوبر ( )Populus cathayanaاز دو

کاراتری را دارد ( .)Yin et al., 2009همچنین نتایج

منطقه آّب و هوایی با رطوبت متفاوت بهمنظور بررسی

پژوهش اثر ارتفاع از سطح دریا بر روی گونه راش

سازگاریهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی به خشکی،

شرقی ( )Fagus orientalisدرجنگلهای گیالن حاکی

مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که پاسخ

از اثر معنیدار این شاخص بر مورفوفیزیولوژی برگ

سازگاری به تنش تحت تأثیر ژنوتیپ و شدت تنش

مانند محتوای آب نسبی بود ( Mohebi Bijarpasi et

قرار گرفت .خشکی سبب افزایش سیستم آنتی-

 .)al., 2019در پژوهشی دیگر اثرهای تنش خشکی بر

اکسیدانی شامل افزایش آنزیمهای سوپراکسید

مقدار کلروفیل و فعالیت آنزیمی نهالهای آکاسیا

دیسموتاز ،پراکسیداز شد .همچنین تنش سبب افزایش

( )Acacia victoriaبررسی شد .نتایج آنالیز واریانس

مقدار پرولین ،قندهای محلول ،محتوای کارتنوئید و

اثر معنیدار تنش خشکی بر مقدار کلروفیل و فعالیت

کاهش رشد شد .دو جمعیت پاسخهای متفاوتی به

آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز را نشان داد .در این
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بررسی محتوای کلروفیل با افزایش تنش ابتدا افزایش

شفارود با اقلیم خیلی مرطوب نوع الف) و دو

و سپس کاهش یافت .باالترین مقدار کلروفیل در تنش

رویشگاه در دو حد پایین و باال پراکنش ارتفاع از

 30درصد و کمترین مقدار در تنش  15درصد ظرفیت

سطح دریای این گونه در وسط دو رویشگاه پراکنش

زراعی مشاهده شد ( .)Tongo et al., 2014همانطور

شرقی و غربی در استان مازندران (جنگل خیرودکنار با

که در پژوهشهای مختلف دیده میشود واکنش

اقلیم خیلی مرطوب نوع ب در پایینبند و اقلیم

فیزیولوژیک گیاهان در پاسخ به تنش خشکی تغییرات

مرطوب سرد در باالبند) با جهت شمالی و شیب مشابه

مقدار رنگدانههای برگ و آنزیمهای آنتی اکسیدانی

حدود  30درصد بهمنظور نمونهبرداری انتخاب شدند

برای کاهش اثر سمی  H2O2است؛ بنابراین هدف از

(جدول  .)1الزم به ذکر است که طبقهبندی اقلیمها بر

انجام این پژوهش مقایسه جمعیتهای مادری درختان

اساس طبقهبندی اقلیمی دومارتن و آمبرژه از اطالعات

راش در مقابل تنش خشکی از طریق ارزیابی مقدار

هواشناسی کتابچههای طرح جنگلداری مربوطه

رنگدانهها و آنزیمهای آنتی اکسیدانی برگ است.

استخراج شده است .نمونهبرداری در هر منطقه از 15
درخت مادری با قطر مشابه با فاصله حداقل  100متر

مواد و روشها

از یکدیگر و از برگهای سالم انجام شد .نمونهها در

الف -رویشگاههای مورد بررسی

تانک ازت مایع به فریزر  -80درجه سانتیگراد واقع

با توجه به پراکنش گونه راش شرقی در جنگلهای

در آزمایشگاه بیوتکنولوژی و اکوفیزیولوژی دانشکده

شمال کشور ،دو رویشگاه در آخر پراکنش شرقی و

علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

غربی این گونه بهترتیب در استان گلستان (جنگل

گرگان منتقل شد.

شصت کالته با اقلیم نیمهمرطوب) و گیالن (جنگل

جدول  -1مشخصات جغرافیایی و اقلیمی مناطق مورد بررسی
منطقه

Table 1. Geographic and climatic characteristics of the studied regions
بارندگی ساالنه (میلیمتر)
ارتفاع از سطح دریا (متر) میانگین دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

Region

)Above sea level (m

)Monthly temperature means (°C

)Annual precipitation (mm

شفارود

1045

11.16

1054

خیرود پایینبند

429

Shafarood
16

1414

Downland Kheyrood

خیرود باالبند

8.55

1136

1150

Upland Kheyrood

شصت کالته

15.4

910

610

Shastkalateh

ب -سنجش آنزیمهای پراکسیداز ،کاتاالز و آسکوربات

گرم از نمونه با ترازو با دقت  0/01گرم وزن و داخل

پراکسیداز

لوله آزمایش ریخته و سه میلیلیتر محلول استخراج به

برای استخراج آنزیم ابتدا نمونههای برگ در هاون

آنها اضافه و درب لوله با پارافیلم استریلشده بسته

استریل شده به کمک ازت مایع خرد شده و سپس یک

شد .نمونهها بهمدت  24ساعت در دمای چهار درجه
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سانتیگراد در یخچال نگهداری و سپس در دستگاه

اندازهگیری میزان رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل و

سانتریفوژ با سرعت  3000دور در دقیقه بهمدت 20

کارتنوئیدها) بر اساس روش )Lichtenthaler (1987

دقیقه سانتریفوژ شدند .قسمت رویی و شفاف برای

انجام شد .براساس این روش  0/5گرم بافت تازه

بررسی کمی پراکسیداز در فریزر نگهداری شد

برگی وزن و در هاون چینی با استفاده از نیتروژن مایع

( .)Eberman and Strich, 1982برای اندازهگیری

بهخوبی خرد شد .سپس پنج میلیلیتر استن  80درصد

میزان فعالیت کمی پراکسیداز  2میلیلیتر بافر استات

به آن اضافه و با سرعت  6000دور در دقیقه بهمدت

 0/01موالر ( 0/4 ،)pH= 7میلیلیتر آب اکسیژنه 3

 10دقیقه سانتریفیوژ شد .مقدار جذب در طول موج-

درصد و  0/2میلیلیتر بنزدین  0/01موالر با هم

های  663نانومتر برای کلروفیل  645 ،aنانومتر برای

مخلوط و میزان  50میکرولیتر عصاره به آن اضافه شد

کلروفیل  bو  470برای کارتنوئیدها توسط

و بعد از بههم زدن ،بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر قرائت و با استفاده از فرمولهای زیر

مدل  UNICO 2100UVمقدار جذب نور در طول

مقدار کلروفیل ( aرابطه ( b ،)1رابطه  ،)2کل (رابطه

موج  530نانومتر در زمانهای  60 ،10و  120ثانیه

 )3و کاروتنوئیدها (رابطه  )4بر حسب میلیگرم بر

قرائت شد و میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در واحد

گرم وزن تر نمونه محاسبه شد.
Chlorophyll a = (12.25 A663 – 2.79
A645) V/100W
Chlorophyll b = (21.50 A645 – 5.10
A663) V/100W
Chlorophyll total = (7.15 A663 – 18.71
A645) V/100W
Carotenoides = 100 A470 - 1.82 (mg
chl. a) - 85.02 (mg chl. b)/198

زمان محاسبه شد .برای انجام سنجش فعالیت آنزیم

رابطه ()1

کاتاالز ،به دو میلیلیتر بافر فسفات با  pHبرابر ،7

رابطه ()2

عصاره آنزیمی  50میکرولیتر و  2میکرولیتر آب

رابطه ()3

اکسیژنه  3درصد اضافه شد .فعالیت آنزیم با اضافه

رابطه ()4

شدن آب اکسیژنه شروع شد .مقدار کاهش جذب نور

 =Vحجم محلول صاف شده (محلول فوقانی حاصل

در طول موج  240نانومتر با  10ثانیه تأخیر در طول

از سانتریفیوژ)

 60ثانیه قرائت و بهعنوان فعالیت در واحد زمان ثبت

 =Aجذب نور در طول موجهای  645 ،663و 470

شد ( .)Chance and Maehly, 1955برای اندازهگیری

نانومتر

فعالیت آسکوربات پراکسیداز ،محیط واکنش حاوی

 =Wوزن تر نمونه بر حسب گرم

 600میکرولیت  0/1 EDTAموالر 1500 ،میکرولیتر

د -تجزیه و تحلیل دادهها

بافر فسفات  0/05موالر ( 400 ،)pH= 7میکرولیتر

پس از اطمینان از نرمالبودن دادهها توسط آزمون

آسکوربیک اسید  0/5میلیموالر 0/3 ،میکرولیتر آب

کولموگروف -اسمیرنوف ،تجزیه و تحلیل دادهها به

اکسیژنه  30درصد و  50میکرولیتر عصاره آنزیمی تهیه

کمک آنالیز واریانس یکطرفه ،مقایسات چندگانه

شد و مقدار کاهش جذب نور در طول موج 290

دانکن و همبستگی پیرسون در نرمافزار SPSS ver. 21

نانومتر با  15ثانیه تاخیر در طول  60و  120ثانیه

و تجزیه به مولفههای اصلی در نرمافزار  PASTانجام

قرائت و میانگین آنها بهعنوان فعالیت در واحد زمان

شد.

ثبت شد (.)Ranieri et al., 2003

نتایج

ج– سنجش رنگیزههای فتوسنتزی

الف -فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز
5
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نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس فعالیت کمی

پراکسیداز در دستههای جدا قرار داد .بهطوری که

پراکسیداز  4منطقه حاکی از وجود اختالف معنیدار

شصت کالته با باالترین میزان پراکسیداز در دسته

بین مناطق است (جدول  .)2مقایسه میانگینها با

جداگانهای قرار گرفت (شکل .)1

استفاده از آزمون دانکن نیز مناطق را از نظر میزان
جدول  -2تجزیه واریانس فعالیت کمی آنزیمهای پراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز راش شرقی در چهار رویشگاه
مختلف
Table 2. Analysis variance of peroxidase, ascorbate peroxidase and catalase activity of Fagus
orientalis in four different sites
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
منبع تغییرات
صفت
F

Trait

Source

SS

رویشگاه

0.337

df
3

MS
0.112

**6.90

Stand

پراکسیداز

خطا

Peroxidase

Error

0.913

کل

1.250

رویشگاه

0.000

56

0.016

59

Total

آسکوربات

Stand

پراکسیداز

خطا

Ascorbate
peroxidase

3
56

0.000

0.000

**11.464

0.000

Error

کل

0.000

رویشگاه

0.000

59

Total
3

0.000

2.699ns

Stand

کاتاالز

خطا

Catalase

Error

0.000

کل

56

0.000

0.000

59

Total
** :معنیداری در سطح احتمال یک درصد خطا : ،غیر معنیدار.
ns

**: Significant in one percent error level, ns: Non significant.
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0.3

0.1

b
b

b

شصت کالته

خیرودکنار باالبند

خیرودکنار پایین بند

شفارود

Shastkalate

Up Kheyrod

Down Kheyrod

0

فعالیت در واحد زمان

Activity in time unite

a

0.2

Shafarod

شکل  -1مقایسه میانگین فعالیت کمی پراکسیداز راش شرقی در چهار رویشگاه مختلف
Figure 1. Comparison of mean peroxidase activity of Fagus orientalis in four different sites

ب -فعالیت کمی آنزیم آسکوربات پراکسیداز

خطا دارند (جدول  .)2مقایسه میانگینها از طریق

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس فعالیت کمی آنزیم

آزمون دانکن نشان داد که شصت کالته باالترین مقدار

آسکوربات پراکسیداز در  4منطقه جغرافیایی مختلف

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز را دارا است

گونه راش نشان داد که  4منطقه از نظر فعالیت این

(شکل .)2

آنزیم با یکدیگر تفاوت معنیداری در سطح  1درصد

a
0.003

c

Activity in time unite

bc

0.0015

فعالیت در واحد زمان

b

0

شصت کالته

خیرودکنار باالبند

خیرودکنار پایین بند

Shastkalate

Up Kheyrod

Down Kheyrod

شفارود
Shafarod

شکل  -2مقایسه میانگین فعالیت کمی آسکوربات پراکسیداز راش شرقی در چهار رویشگاه مختلف
Figure 2. Comparison of mean ascorbate peroxidase activity of Fagus orientalis in four different sites

ج -سنجش فعالیت کمی آنزیم کاتاالز

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس میزان کلروفیل ،b ،a

براساس نتایج تجزیه و تحلیل واریانس فعالیت کمی

کل و کارتنوئید نشان داد که  4منطقه فقط از نظر

آنزیم کاتاالز ،بین  4منطقه از نظر فعالیت این آنزیم

مقدار کلروفیل  aدر سطح  5درصد خطا با یکدیگر

اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدول .)2

اختالف معنیداری دارند (جدول  .)3مقایسه میانگین-

د -سنجش رنگیزههای فتوسنتزی

ها از طریق آزمون دانکن نیز این  4منطقه را از نظر
7
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میزان کلروفیل  aدر دستههای جدا قرار داد (شکل ،)3

مقدار کلروفیل را بهخود اختصاص دادند و از این نظر

بهطوریکه شفارود و خیرودکنار پایینبند بیشترین

اختالف معنیداری با خیرودکنار باالبند نداشتند.

جدول  -3تجزیه واریانس مقدار رنگدانههای مختلف راش شرقی در چهار رویشگاه مختلف
Table 3. Analysis of variance of different pigments amount of Fagus orientalis in four different sites
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
منبع تغییرات
صفت
F

Trait

Source

SS

رویشگاه

0.001

MS

df
3

*3.068

0.000

Stand
کلروفیل a

خطا

Chlorophyll a

Error

0.006

کل

56

0.007

0.000

59

Total

رویشگاه

3

0.000

0.818ns

0.000

Stand
کلروفیل b

خطا

Chlorophyll b

Error

0.003

کل

56

0.003

0.000

59

Total

رویشگاه

3

0.001

0.507 ns

0.000

Stand

کلروفیل کل

خطا

Total chlorophyll

Error

0.026

کل

0.027

رویشگاه

3.770

0.000

56
59

Total
3

1.289 ns

1.257

Stand

کارتنوئید

خطا

Carotenoid

Error

54.590

کل

0.975

56
59

58.360

Total
* :معنیداری در سطح احتمال  5درصد خطا :ns ،غیر معنیدار
Significant in five percent error level, ns: Non significant

a

ab

a

0.02
0.01
0

شصت کالته

خیرودکنار باالبند

خیرودکنار پایین بند

Shastkalate

Up Kheyrod

Down Kheyrod

شفارود
Shafarod

شکل  - 3مقایسه میانگین مقدار کلروفیل  aراش شرقی در چهار رویشگاه مختلف
Figure 3. Comparison of mean chlorophyll a of Fagus orientalis in four different sites
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0.03

Activity in time unite

b

0.04
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نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین تمامی

خشکی در وسط تابستان و بیش از یک ماه عدم

صفات بیوشیمیایی و متغیرهای ارتفاع از سطح دریا،

بارندگی در کلیه مناطق مورد بررسی ،دارای فعالیت

درجه حرارت و مقدار بارندگی رویشگاههای مختلف

آنتیاکسیدانی متفاوتی بوده و در این بین جمعیتهای

نشان داد که بین آنزیمهای پراکسیداز و آسکوربات

منطقه شصتکالته دارای سطوح باالتر آنزیمهای

پراکسیداز با بارندگی همبستگی منفی در سطح احتمال

پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و سطح مشابه

 1درصد وجود دارد .بین کاتاالز و دما همبستگی منفی

کاتاالز نسبت به دیگر مناطق بودند .همچنین در

و با ارتفاع از سطح دریا همبستگی مثبت مشاهده شد.

مقایسه تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر مقدار فعالیت

همچنین نتایج نشان داد که بین پراکسیداز و

آنتیاکسیدانها ،فقط سطح باالتر آسکوربات پراکسیداز

آسکوربات پراکسیداز همبستگی مثبت در سطح

در جمعیت ارتفاع خیرود باالبند نسبت به پایینبند

احتمال  5درصد وجود دارد .کلروفیل  aبا کلروفیل ،b

مشاهده شد .)Zarabi et al., 2007( .پژوهشهای

کل ،کارتنوئید و بارندگی همبستگی مثبت نشان داد

متعدد بر روی دیگر پهنبرگان نیز نشان داده است که

(جدول  .)4نتایج آنالیز مولفههای اصلی نشان داد که

تنش خشکی سبب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی

مولفههای اول و دوم بهترتیب  44/57و  19/62درصد

اکسیدانی مانند کاتاالز ،پراکسیداز ،آسکوربات

و در مجموع  67/19درصد از تغییرات واریانس را

پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز شده و افزایش

توجیه میکنند .بهطوری که کلروفیل کل ،کارتنوئید و

تحمل به خشکی جمعیتهای مناطق خشکتر نسبت

کلروفیلهای  a ،bبهترتیب بیشترین همبستگی مثبت را

به مناطق مرطوبتر بیشتر بوده است ( Wu et al.,

با مولفه اول و آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز

 )2013; Tango et al., 2014; Xia et al., 2008که با

بیشترین همبستگی را با مولفه دوم نشان دادند (جدول

نتایج این پژوهش همسو است .نتایج پژوهش دیگر بر

.)5

روی گونههای صنوبر نیز حاکی از باالتر بودن
مکانیسمهای حفاظتی در مقابله با تنش خشکی در

بحث

گونه با مبدأ ارتفاعات باالتر نسبت به گونه با مبدأ

شرایط نامطلوب زیستمحیطی مانند تنش خشکی

ارتفاعات پایینتر بوده است ( )Yin et al., 2009که به

سبب افزایش تولید انواع اکسیژن فعال در گیاه میشود.

نتایج این پژوهش مشابه است؛ بنابراین براساس سوابق

تعادل بین انواع اکسیژن فعال و توانایی سسیستمهای

ذکر شده و همچنین با توجه به شاخص خشکی

آنتیاکسیدانی برای مهار آنها در گیاهان مهم بوده و

مناطق مورد بررسی ،بهطورکلی میتوان بیان داشت که

توانایی غلبه به اثرهای مختلف تنشها و حفظ بهره-

عوامل تنش محیطی مانند کمبود آب در منطقه شصت

وری را برای گیاه مهیا میسازد .فعالیت باالی آنزیم-

کالته و سپس خیرود باالبند بهحدی بوده است که

های آنتیاکسیدانت در گیاهان مقاوم به تنش خشکی

سبب فعالسازی مکانیسمهای پاسخ به خشکی در آن-

در مقایسه با گیاهان حساس ،نقش مهمی در مقاومت

ها شده و آنزیمهای پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز

گیاهان به تنش مذکور را دارد (.)Tsugane, 1999

همگام با هم و در همبستگی منفی با گرادیان بارندگی،

نتایج این پژوهش نشان داد که جمعیتهای درختان

افزایش یافتند؛ اما سطوح پایینتر آنتیاکسیدانها در

مادری راش در عرصههای طبیعیشان در اوج فشار

دیگر مناطق میتواند بهعلت کافی نبودن فشار تنش با
9
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توجه به شرایط اقلیمی آنها و یا عدم توانایی

بیان ژنهای پاسخ به تنش کمآبی در این مناطق می-

پاسخگویی مناسب جمعیتها به تنش باشد که بررسی

تواند راهگشای این مطلب باشد.

جدول  -4همبستگی پیرسون بین صفات بیوشیمایی و خصوصیات اقلیمی چهار رویشگاه مختلف
Table 4. Pearson correlation between biochemical traits and climatic characteristics of four different
sites

Catalase

کاتاالز

آسکوربات پراکسیداز

Ascorbate peroxidase

Chlorophyll a

کلروفیلa

Chlorophyll b

کلروفیلb

Total chlorophyll

کلروفیل کل

Carotenoid

کارتنویید

Temperature

دما

Precipitation

0.102

بارندگی

پراکسیداز

0.070

*0.309

-0.043

0.115

0.112

0.217

**-0.467

Altitude

Traits

ارتفاع از سطح دریا

صفات

0.002

Peroxidase

کاتاالز

1

0.008

0.124

0.005

0.146

0.143

*-0.296

-0.085

**0.332

Catalase

آسکوربات پراکسیداز
Ascorbate peroxidase
کلروفیل a

1

-0.126
1

Chlorophyll a
کلروفیل b

0.051

0.062
**0.747
1

**0.674
**0.684

0.038
**0.061
**0.643

0.098
-0.127
-0.163

**

-0.567

*0.328
0.031

0.151
-0.020
0.151

Chlorophyll b

کلروفیل کل

1

**0.825

-0.093

-0.010

0.106

Total Chlorophyll

کارتنویید

1

-0.095

0.118

0.056

Carotenoid

*معنیداری در سطح احتمال  5درصد ** ،معنیداری در سطح احتمال  1درصد
Significant in five percent error level, ns: Non significant

*:

محتوای کلروفیل برگ یکی از شاخصهای مهم

میدهد که بهطور کلی مقدار کلروفیل  aو کلروفیل b

مربوط به وضعیت فیزیولوژیکی گیاهان است .تحت

و کلروفیل کل تحت تنش کمبود آب در درختان

تنش کم آبی معموال محتویات کلروفیل بهعلت کاهش

کاهش مییابد (Yin et al., ،Zarabi et al., 2007

سنتز و یا از بین رفتن سریع آن ،کاهش مییابد که

 )Tongo et al., 2014 ،Wu et al., 2013 ،2009و این

مقدار این کاهش بسته به ژنوتیپ گیاه متفاوت است

کاهش در کلروفیل  aبهعلت حساسیت بیشتر آن

( .)Ashraf, 2003نتایج این پژوهش نشان داد که

نسبت به کلروفیل  bاست (.)Jaleel et al., 2009

جمعیتهای درختان مادری راش در عرصههای

همچنین نتایج همبستگی نیز حاکی از ارتباط معنیدار

طبیعیشان در کلیه مناطق مورد بررسی ،دارای مقدار

مثبت بین مقدار کلروفیل  aو مقدار بارندگی مناطق

کلروفیل  aمتفاوت هستند بهطوری که جمعیتهای

مورد بررسی است .آب در سنتز کلروفیل نقش مهمی

شصتکالته و سپس خیرود باالبند دارای کمترین

دارد ،بهطوری که در شرایط رطوبتی خوب مقدار آن

مقدار کلروفیل هستند .نتایج پژوهشهای متعدد نشان

افزایش و در زمان کم آبی کاهش مییابد؛ بنابراین به-
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طور کلی براساس سوابق ذکر شده و همچنین با توجه

رنگدانهای مورد بررسی ،جمعیتهای مناطق شصت

به شاخص اقلیمی مناطق مورد بررسی میتوان بیان

کالته و سپس خیرود باالبند بیشتر از دو منطقه دیگر

داشت که فشار تنش کمبود آب بر درختان مناطق

تحت فشار خشکی بوده که سبب فعالسازی

شصت کالته و خیرود باالبند بیشتر از دیگر مناطق

مکانیسمهای حفاظتی در مقابل اثرهای سوء تنش

بوده و آنها را بهطور مشابه وادار به واکنش متفاوت از

کمبود آب نسبت به دو منطقه دیگر شده است و مقدار

نظر کلروفیل  aنسبت به درختان دو منطقه دیگر کرده

کلروفیل  aو آنزیمهای پراکسیداز و آسکوربات

است .نتایج این بررسی بهطور کلی نشان میدهد که با

پراکسیداز بهعنوان صفات مؤثر و معنیدار در پاسخ به

توجه به شاخص اقلیمی مناطق و تجزیه به مولفههای

خشکی درختان مناطق مورد بررسی معرفی شدند.

اصلی کلیه صفات فیزیولوژیک آنتیاکسیدانتی و
جدول  -5تجزیه به مولفههای اصلی صفات مورد بررسی در چهار رویشگاه مختلف
Table 5. Principal component analysis of studied traits in four different sites
مولفه دوم
مولفه اول
صفات
Traits

First component

پراکسیداز

0.125

Second component
0.774

Peroxidase

کاتاالز

0.175

آسکوربات پراکسیداز

-0.004

0.107

Catalase
0.822

Ascorbate peroxidase

کلروفیل a

0.851

-0.279

Chlorophyll a

کلروفیل b

0.875

0.029

Chlorophyll b

کلروفیل کل

0.901

0.047

Total chlorophyll

کارتنوئید

0.876

0.064

Carotenoid

واریانس (درصد)

44.57

19.62

)Variance (%

واریانس تجمعی

44.57

64.19

)Cumulative variance (%
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Abstract
The aim of this study was to measure the amount of dehydration stress in native trees in the middle of
summer by comparing the three important enzymes response to this stress and photosynthetic
pigments in the studied habitats. In order to carry out this research, four habitats in Guilan,
Mazandaran and Golestan provinces were selected for sampling. From each region, 15 mother trees
were selected. Peroxidase enzymes, catalase and ascorbate peroxidase and chlorophyll pigments
including chlorophyll a, b, total and carotenoids were measured. The results of this study showed that
Fagus populations in all regions had different antioxidant activity at the peak of drought stress in the
middle of summer, so that the population of Shastkalateh with the least rainfall compared to other
areas, had higher levels of peroxidase and ascorbate peroxidase enzymes. Also, all regions of the study
had a different chlorophyll a content, so that the populations of Shastkalateh and then Up land
kheyrood had the lowest chlorophyll content. The correlation results indicate a significant positive
correlation between chlorophyll a and rainfall in the studied areas. Chlorophyll a, peroxidase enzymes
and ascorbate peroxidase were also identified as effective and significant traits in response to drought
stress in the studied areas.
Keywords: Ascorbate peroxidase, Peroxidase, Fagus orientalis, Chlorophyll pigments, Catalase.
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثر انواع خاکپوش مایع بر نرخ رواناب و هدررفت خاک دامنهها و
سطوح شیبدار است .بدین منظور  13نوع تیمار خاکپوش مایع متشکل از پلیاکریلآمید ،مالس نیشکر،
خردهچوب ،بذر فستوکا و الشه کاه همراه با آب و تیمار خاک لخت بهعنوان شاهد در قطعهنمونههای
چوبی به ابعاد  0/6متر عرض 1/2 ،متر طول و  0/1متر عمق با شیب  3:1مستقر شدند 60 .روز بعد از
انجام تیمارها ،شبیهسازی باران با شدت  50میلیمتر در ساعت بهمدت  15دقیقه از ارتفاع سه متری روی
قطعهنمونهها اجرا و رواناب خارج شده از قطعهنمونهها در هر پنج دقیقه برداشت شد .نرخ رواناب بر
حسب درصد ،غلظت رسوب یا گلآلودگی بر حسب گرم در لیتر و نرخ هدررفت خاک بر حسب گرم در
مترمربع محاسبه شد .بررسی جریان رواناب در بازه زمانی  15دقیقه نشان داد که پیک رواناب در  5دقیقه
اول شبیهسازی باران بهوقوع پیوست .همچنین نتایج نشان داد که تیمارهای خردهچوب با بذر ( )WM+Sو
خاکپوش خردهچوب با بذر و پلیاکریلآمید ( )WM+S+Pبهترتیب نرخ رواناب را  77/4و  73/7درصد
کاهش دادند .کمترین مقدار هدررفت خاک نیز با  87/46 ،89/82و  83/90درصد کاهش بهترتیب برای
تیمار  ،WM+S+Pخاکپوش خردهچوب با بذر و مالس نیشکر ( )WM+S+Mو خاکپوش الشه کاه با
پلیاکریلآمید و بذر ( )SM+S+Pبهثبت رسید .بدینترتیب پلیاکریلآمید ،مالس و بذر فستوکا بهعنوان
مکمل خاکپوشها توانستند عملکرد آنها را بهطور قابلمالحظهای افزایش دهند.
واژههای کلیدی :پلیاکریلآمید ،رواناب ،شبیهساز باران ،غلظت رسوب ،مالس نیشکر.
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*
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مقدمه

که پس از استحصال مواد قندی موجود در ساقه

تثبیت زیستمهندسی در هر مکانی که بر اثر

نیشکر از آن بهجا میماند .این ماده بهعنوان غلظت-

فرآیندهای طبیعی و مصنوعی ،خاک آن فاقد پوشش

دهنده (چسباننده) ذرات ریز خاک را به یکدیگر می-

شده و در معرض عوامل فرساینده قرار گرفته باشد از

چسباند و از این طریق جلوی فرسایش خاک را می-

اهمیت ویژهای برخوردار است ( Najafian Seraji,

گیرد .مالس فاقد هرگونه آثار منفی زیستمحیطی

 .)2010بدینمنظور روشهای متنوعی مانند پاشیدن

است ( .)Adams, 1988; Gotosa et al., 2015استفاده

مازاد

از غلظتدهندههای بسیاری بر پایه اکریلآمید نیز به-

مقطوعات ،کوبیدن پیکههای چوبی ،نصب روکشهای

دلیل دوستدار محیط زیست بودن ،ایمنی و قیمت

کنترل فرسایش ،چمنکاری و کشت نهال مورد استفاده

ارزان آنها بهعنوان غلظتدهنده خاکپوش مایع در

واقع شده است .در سالیان اخیر مادهای بهنام خاک-

حال گسترش است .پلیاکریلآمیدها ،بیبو ،بیرنگ و

پوش مایع ،پای به عرصه وجود گذاشته است که می-

بدون خاصیت آالیندگی در آبهای سطحی و

تواند روند تثبیت دامنههای مستعد فرسایش را تسریع

زیرزمینی ،بافتهای گیاهی و خاک هستند ( Monafi

کند .در میان انواع پروژههای حفاظت خاک ،پاشیدن

 .)et al., 2016بذر چمن و بقوالت که با غلظتدهنده

خاکپوش میتواند بهطور مؤثرتری سبب کاهش

و یا بدون آن بههمراه خاکپوش و سایر افزودنیها

هدررفت خاک شود ( Lin et al., 2018; Prosdocimi

روی سطح پاشیده میشود ،بهعلت وجود کودهای

 .)et al., 2016خاکپوش مایع یا هیدرومالچ دوغابی

محرک رشد بهسرعت جوانه زده و شیب را تثبیت

زیست-پایه و مرکب از بذور گونههای مختلف علفی،

میکند .زاویه شیب ،درجه فشردگی خاک ،شدت و

آب ،کود ،غلظتدهنده (عامل چسباننده یا بایندر) و

مدت بارندگی و چسبندگی ذرات خاک از عواملی

خرده مواد زیستی (خاکپوش) است و جهت مبارزه با

هستند که بر عملکرد خاکپوش مایع تأثیر میگذارند.

خاکپوش

خردهچوب،

خاکپوش

کاه،

انواع فرسایش آبی مورد استفاده قرار میگیرد .خاک-

خاکپوش مایع به سه صورت قابل استفاده است

پوش مایع محصول بیولوژیکی است که به آمادهسازی

که عبارتند از فرآیند یک مرحلهای که در آن آب ،بذر،

و حفاظت فوری خاک در برابر عوامل فرساینده مانند

خاکپوش زیاد ،غلظتدهنده و کود بر روی مناطق

باران ،آسان کردن نفوذ باران یا آب در خاک ،ترمیم

کمشیب و دارای شیارهای کوچک و کمعمق پاشیده

سطوح آسیبدیده ،کاهش فرسایش پاشمانی ،ورقهای

میشود .در فرآیند دو مرحلهای که مناسب مناطق

و شیاری ،جلوگیری از فشردگی خاک و افزایش

شیبدار و پر رفت و آمد است ابتدا آب ،بذر و خاک-

حاصلخیزی و بهبود ساختمان خاک کمک میکند

پوش اندک بر روی سطح پاشیده میشود و در مرحله

( .)Vahabi and Mehdian, 2010خاکپوش مایع

بعد آب ،بذر ،خاکپوش زیاد ،ماده غلظتدهنده و کود

میتواند از خاک در برابر فلزات سنگین و دیگر

بهکار میرود .فرآیند سهمرحلهای در مناطق بهشدت

آالیندهها (روغن ،گریس ،علفکشها ،سموم و  )...نیز

فرسایشپذیر مورد استفاده واقع میشود و در آن ابتدا

محافظت کند (.)Sheldon and Bradshaw, 1997

آب ،بذر و خاکپوش اندک بر روی سطح پاشیده می-

یکی از اجزای مهم خاکپوش مایع غلظتدهنده

شود و پس از غلتک زدن با تخماقهای دستی و سفت

است .مالس نیشکر شیره قهوهای رنگ و غلیظی است

کردن بستر در آخرین مرحله آب ،بذر ،خاکپوش
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زیاد ،غلظتدهنده و کود روی سطح پاشیده میشود

منابع طبیعی گرگان و در محوطهای سرپوشیده به دور

( .)Grabau et al., 2011بهطور کل در تمامی پروژه-

از باد و باران طبیعی بهاجرا درآمد .در مجموع  39عدد

های تثبیت خاک با خاکپوش مایع باید برای استقرار

قطعهنمونه چوبی به ابعاد  0/6متر عرض 1/2 ،متر

پوشش گیاهی دائمی برنامهریزی کرد .با توجه به

طول و  0/1متر عمق طراحی و ساخته شد

موارد اشاره شده ضروری است تا نسبت به تولید انواع

( .)Shoemaker, 2009سوراخهایی به قطر سه سانتی-

خاکپوش و ارزیابی عملکرد هر یک در واحد سطح

متر بهمنظور زهکشی قطعهنمونهها در کف آنها تعبیه

اقدام شود .بسیاری از کشورهای مناطق معتدله و

و توسط توده پارچههای نفوذپذیر ضخیم مسدود شد.

نیمهخشک مدیترانهای و کشورهایی مانند ایاالت

در جلوی هر قطعهنمونه ،ناودانی فلزی بهطول 30

متحده آمریکا و فیلیپین از این محصوالت در قالب

سانتیمتر برای هدایت رواناب بهسمت ظروف نمونه-

فعالیتهای تثبیت خاک با خاکپوش مایع بهدلیل

برداری نصب شد ( .)Shoemaker, 2009قطعهنمونهها

سرعت زیاد در اجرای کار ،عملکرد باال و هزینه کم

در زوایه ( 3:1عمودی :افقی) مستقر شدند.

استفاده میکنند .در ایران بهدلیل عدم دستیابی به

پیادهسازی تیمارها

فرموالسیون خاکپوش مایع و هزینه باال واردات

خاک مورد نیاز از ترانشههای خاکبرداری جادههای

تاکنون از آنها استفاده نشده است .با توجه به اینکه

جنگلی طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا جمعآوری شده

مقدار فرسایش خاک در ایران ساالنه دو میلیارد تن

و پس از آنالیز بافت و اندازهگیری برخی مشخصات

بوده و تقریباً سه برابر شاخص جهانی است (900

آن (جدول  )1در داخل قطعهنمونهها ریخته شده و تا

میلیون تن آن حاصل فرسایش آبی خاک است) می-

رسیدن به وزن مخصوص ظاهری خشک خاک در

توان اذعان داشت که تدوین برنامههای حفاظت خاک

حالت طبیعی (یک گرم بر سانتیمترمکعب) با پتک

و پژوهش راجع به فنون نوین از ضروریات مدیریت

کوبیده شدند .سپس  13نوع تیمار به شرح جدول 2

کالن حوزههای آبخیز است .متاسفانه باوجود اهمیت

هر یک بهطور جداگانه بهحالت محلول در سه لیتر آب

زیاد مسئله فرسایش خاک در کشور ،تاکنون نسبت به

روی خاک پاشیده شد .هر تیمار در  3تکرار بهاجرا

کاربرد ماده زیستپایه خاکپوش مایع پژوهشی

درآمد .بذر مورد استفاده مربوط به گونه چمن فستوکا

چندانی انجام نشده است .از اینرو در این پژوهش

( )Festuca arundinacea L.بود .در تیمارهای حاوی

تأثیر برخی از مهمترین انواع خاکپوشها بر مقدار

بذر ،آبیاری تیمارها در ماه اول ،هفتهای دو بار و در

رواناب و رسوبدهی خاک ترانشههای مصنوعی

ماه دوم هفتهای یک بار و هر بار بهمقدار یک لیتر برای

تحت شبیهسازی باران بررسی و مقایسه شد.

هر قطعهنمونه انجام شد.

مواد و روشها
آمادهسازی قطعهنمونهها

این پژوهش در اردیبهشت و خرداد  1398در
آزمایشگاه مهندسی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و
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جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی
Table 1. Some physical and chemical properties of the studied soil
رس (درصد)

شن (درصد)

سیلت (درصد)

بافت

)Clay (%

)Sand (%

)Silt (%

Texture

46

14

40

سیلتی رسی

کربن آلی (درصد)
Organic carbon
)(%

هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)

اسیدیته

)Electrical conductivity (dS/m

pH

2.95

0.85

7.7

Silty clay

جدول  -2مواد بهکار رفته در ساختمان تیمارها بر حسب گرم در قطعهنمونه
()MDEQ, 2007, ALDOT, 2014, ASWCC, 2009
)Table 2. Materials used in treatments in gram per plot (MDEQ, 2007, ASWCC, 2009, ALDOT, 2014
کد تیمار

پلیاکریلآمید آنیونی

الشه کاه

Anionic
polyacrylamide

Carcass
straw

مالس نیشکر

خردهچوب

بذر فستوکا

کودN-P-K

Crumb
wood

Seeds of
Festuca

N-P-K
fertilizer

ردیف
Treatment
Sugarcanemolasses
Rank
code
0
0
0
0
0
0
1
BS
0
0
0
0
0
0.7
2
P
0
0
0
300
0
0
3
M
20
40
250
0
0
0
4
WM+S
0
0
250
0
0
0
5
WM
0
0
250
0
0
0.7
6
WM+P
0
0
250
300
0
0
7
WM+M
20
40
250
0
0
0.7
8
WM+S+P
20
40
250
300
0
0
9
WM+S+M
20
40
0
0
333
0.7
10
SM+S+P
20
40
0
300
333
0
11
SM+S+M
0
0
0
0
333
0.7
12
SM+P
0
0
0
300
333
0
13
SM+M
خاک لخت ( ،)BSتیمار پلیاکریلآمید ( ،)Pتیمار مالس نیشکر ( ،)Mخاکپوش خردهچوب با بذر و کود ( ،)WM+Sخاکپوش خردهچوب بدون بذر
( ،)WMخاکپوش خردهچوب با پلیاکریلآمید ( ،)WM+Pخاکپوش خردهچوب با مالس نیشکر ( ،)WM+Mخاکپوش خردهچوب با بذر و پلی-
اکریلآمید و کود ( ،)WM+S+Pخاکپوش خردهچوب با بذر و مالس نیشکر و کود ( ،)WM+S+Mخاکپوش الشهکاه با  75درصد پوشش با پلی-
اکریلآمید و بذر و کود ( ،)SM+S+Pخاکپوش الشهکاه با  75درصد پوشش با مالس نیشکر و بذر و کود ( ،)SM+S+Mخاکپوش الشه-کاه با
پلیاکریلآمید ( )SM+Pو خاکپوش الشهکاه با مالس نیشکر (.)SM+M
Bare soil (BS), polyacrylamide treatment (P), sugarcane molasses treatment (M), wood mulch with seed and fertilizer
(WM+S), wood mulch without seed (WM), wood mulch with polyacrylamide (WM+P), wood mulch with sugarcane
molasses (WM+M), wood mulch with seed, polyacrylamide and fertilizer (WM+S+P), wood mulch with seed, sugarcane
molasses and fertilizer (WM+S+M), 75% straw mulch cover with seed, polyacrylamide and fertilizer (SM+S+P), 75% straw
mulch cover with seed, sugarcane molasses and fertilizer (SM+S+M), straw mulch cover with polyacrylamide (SM+P) and
straw mulch cover with sugarcane molasses (SM+M).

شبیهسازی باران و جمعآوری دادهها

قطعهنمونه  3متر بود (شکل  .)1سپس نمونههای

 60روز بعد از پیادهسازی تیماها (در این مدت بذور

رواناب در هر  5دقیقه برداشت شد ( Shoemaker,

سبز شده و فعل و انفعال تیمارها با خاک بهطور کامل

 .)2009نمونههای رواناب از کاغذ صافی واتمن عبور

انجام میشود) ،عملیات شبیهسازی باران با شدت 50

داده شده و سپس وزن خشک رسوب باقیمانده روی

میلیمتر در ساعت بهطور جداگانه برای هر قطعه

کاغذ اندازهگیری شد .مقدار بار رسوب برحسب گرم،

نمونه با فواصل زمانی  5دقیقه بهاجرا درآمد .طول

حجم رواناب برحسب لیتر ،نرخ رواناب برحسب

مدت شبیهسازی باران  15دقیقه و ارتفاع نازل از سطح

درصد ،غلظت رسوب یا گلآلودگی برحسب گرم در
18
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لیتر و نرخ هدررفت خاک برحسب گرم در مترمربع

که در آن  ERنرخ فرسایش برحسب گرم در

محاسبه شد .برای محاسبه غلظت رسوب از رابطه 1

مترمربع SY ،بار رسوب یا وزن کل رسوب برحسب

استفاده شد:

گرم و  DAمساحت قطعهنمونه برحسب مترمربع

رابطه ()1

𝑌𝑆
𝑉𝑅

است .برای محاسبه نرخ رواناب از رابطه  3استفاده

= 𝐶𝑆

شد:

که در آن  SCغلظت رسوب برحسب گرم در

𝑉𝑅𝐹
رابطه ()3
× 100
𝑉𝑅𝐼
که در آن  RCنرخ رواناب FRV ،حجم رواناب

لیتر SY ،بار رسوب یا وزن کل رسوب برحسب گرم

= 𝐶𝑅

و RVحجم کل رواناب برحسب لیتر است .نرخ
فرسایش خاک برحسب گرم در مترمربع نیز از رابطه 2

نهایی در انتهای قطعه نمونه برحسب لیتر و IRV

محاسبه شد:

حجم بارندگی برحسب لیتر است.

رابطه ()2

𝑌𝑆
𝐴𝐷

= 𝑅𝐸

شکل  -1شبیهسازی باران روی انواع خاکپوش مایع
Figure 1. Simulation of rain on hydro-mulch types

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

نرمال بودن توزیع مشاهدات با آزمون کولموگروف

حجم و نرخ رواناب

اسمیرنوف و همگنی واریانسها با آزمون لون بررسی

نتایج نشان داد که نرخ رواناب بهطور معنیداری

شد .آزمون تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها ( به-

( )P<0/001متأثر از نوع خاکپوش مایع بود (جدول

روش  LSDدر سطح احتمال  95درصد) با نرمافزار

 .)3حجم و نرخ رواناب در خاک لخت ( )BSو

 SASانجام شد .در پایان هزینه اجری هر تیمار به-

تیمارهای پلیاکریلآمید ( )Pو مالس نیشکر ( )Mبه-

منظور یافتن مقرونبهصرفهترین تیمار برآورد شد.

طور معنیداری بیشتر از دیگر تیمارها بود (جدول .)4
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جدول  -3تجزیه واریانس یکطرفه اثر انواع خاکپوش مایع بر نرخ رواناب
Table 3. One way analysis of variance of the effect of hydro-mulch types on run off rate
میانگین مربعات
مجموع مربعات
درجه آزادی
منبع
Source

Degrees of freedom

خاکپوش مایع

12

sum of squares

Mean of squares

6868.22

hydro-mulch
***معنیدار در سطح احتمال  0/1درصد.

F

***63.94

564.02

*** Significant at 0.1% probability level

جدول  -4رواناب تیمارهای مختلف
Table 4. Run off of different treatment
درصد کاهش
حجم رواناب (میلیلیتر)

ردیف

کدتیمار

Rank

Treatment code

)Run off volume (ml

نرخ رواناب

Percent reduction

Run off rate

-

29.7A

2670
BS
1
13.5
2310
P
2
12.5
2340
M
3
77.4
600
WM+S
4
42.8
1530
WM
5
61.9
1020
WM+P
6
51.8
1290
WM+M
7
73.7
706
WM+S+P
8
68.7
841
WM+S+M
9
57.2
1140
SM+S+P
10
55.5
1191
SM+S+M
11
69.7
810
SM+P
12
50.5
1320
SM+M
13
حروف مختلف در یک ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون  LSDاست.

25.7B
26.0B
6.7D
17.0C
11.3CD
14.3C
7.8D
9.3D
12.7CD
13.2C
9.0D
14.7C

The different letters in a column indicate a significant difference at the 5% probability level based on the LSD test

بار و غلظت رسوب

طور معنیداری بیشتر از دیگر تیمارها بود .خاکپوش-

نتایج نشان داد که غلظت رسوب بهطور معنیداری

های خردهچوب و کاه بهطور مؤثری توانستند غلظت

( )P<0/001متأثر از نوع خاکپوش مایع بود (جدول

رسوب را کاهش دهند (جدول .)6

 .)5بار و غلظت رسوب در خاک لخت ( )BSو
تیمارهای پلیاکریلآمید ( )Pو مالس نیشکر ( )Mبه-
جدول  -5تجزیه واریانس یکطرفه اثر انواع خاکپوش مایع بر غلظت رسوب
Table 5. One way analysis of variance of the effect of hydro-mulch types on Sediment concentration
میانگین مربعات
مجموع مربعات
درجه آزادی
منبع
F

Source

Degrees of freedom

Sum of squares

Mean of squares

خاکپوش مایع

12

1883.20

156.93

hydro-mulch
***معنیدار در سطح احتمال  0/1درصد

***19.39

*** Significant at 0.1% probability level
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جدول  -6رسوبدهی تیمارهای مختلف
ردیف

کدتیمار

Table 6. Sedimentation of different treatment
درصد کاهش
بار رسوب

غلظت رسوب

-1

)Sediment yield (g

Percent reduction

) Sediment concentration (g l

45.39
27.41
31.20
1.74
11.73
4.01
6.45
1.22
1.79
3.12
3.85
5.07
8.93

-

17.00A
11.87B
13.33B
2.90D
7.67C
3.93CD
5.00CD
1.73D
2.13D
2.73D
3.23D
6.27C
6.77C

Treatment code
Rank
1
BS
30.20
2
P
21.56
3
M
82.93
4
WM+S
54.89
5
WM
76.88
6
WM+P
70.59
7
WM+M
89.82
8
WM+S+P
87.47
9
WM+S+M
83.94
10
SM+S+P
81.00
11
SM+S+M
63.12
12
SM+P
60.18
13
SM+M
حروف مختلف در یک ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون  LSDاست.

The different letters in a column indicate a significant difference at the 5% probability level based on the LSD test

نرخ هدررفت خاک

نیشکر و کود ( ،)WM+S+Mخاکپوش الشه کاه با

نتایج نشان داد که خاکپوشهای خردهچوب و کاه

 75درصد پوشش با پلیاکریلآمید و بذر و کود

بهطور مؤثری توانستند هدررفت خاک را کاهش دهند،

( )SM+S+Pو خاکپوش الشه کاه با  75درصد

بهطوری که کمترین میانگین هدررفت خاک برای

پوشش با مالس نیشکر و بذر و کود ( )SM+S+Mبه-

خاکپوش خردهچوب با بذر و کود ( ،)WM+Sخاک-

ثبت رسید (جدول .)7

پوش خردهچوب با بذر و پلیاکریلآمید و کود
( ،)WM+S+Pخاکپوش خردهچوب با بذر و مالس
جدول  -7هدررفت خاک تیمارهای مختلف
ردیف

Table 7. Soil loss in different treatment
هدررفت خاک
کد تیمار
-2

) Soil loss (g m

درصد کاهش

Treatment code
Rank
1
BS
16.48B
2
P
18.52B
3
M
4.03D
4
WM+S
10.65C
5
WM
5.46CD
6
WM+P
6.94CD
7
WM+M
2.41D
8
WM+S+P
2.96D
9
WM+S+M
3.80D
10
SM+S+P
4.49D
11
SM+S+M
8.70C
12
SM+P
9.40C
13
SM+M
حروف مختلف در یک ستون نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون  LSDاست.
23.61A

Percent reduction
30.20
21.56
82.93
54.89
76.87
70.60
89.79
87.46
83.90
80.98
63.15
60.19

The different letters in a column indicate a significant difference at the 5% probability level based on the LSD test
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()WM+S

و

هزینه تهیه هر تیمار

کود

نتایج نشان داد که کمترین مقدار هدررفت خاک و

( )SM+S+Mاست (جدول .)8

(،)WM+S+M

تیمارهای

هزینه بهترتیب مربوط به تیمار خردهچوب با بذر و
جدول  -8هزینه تهیه هر یک از انواع خاکپوشهای مایع برای تثبیت  100مترمربع (ریال)
)Table 8. Cost of preparation of each type hydro-mulch for stabilization of 100 m2 (Rial
خرده-

کدتیمار

پلیاکریلآمید

الشه کاه

Rank

Treatment
code

Anionic
polyacrylamide

Carcass
straw

Sugarcanemolasses

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BS
P
M
WM+S
WM
WM+P
WM+M
WM+S+P
WM+S+M

0
5000000
0
0
0
5000000
0
5000000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3000000
0
0
0
3000000
0
3000000

0
0
0
400000
400000
400000
400000
400000
400000

10

SM+S+P

5000000

150000

0

0

2100000

11
12
13

SM+S+M
SM+P
SM+M

0
5000000
0

150000
150000
150000

3000000
0
3000000

0
0
0

2100000
0
0

ردیف

مالس نیشکر

هزینه کل

بذر

کود

Crumb
wood

Seed

Fertilizer

Total
cost

0
0
0
2100000
0
0
0
2100000
2100000

0
0
0
300000
0
0
0
300000
300000

0
5000000
3000000
2800000
400000
5400000
3400000
7800000
5800000

300000

7550000

300000
0
0

5550000
5150000
3150000

چوب

بحث

که استفاده از این تکنیک سبب کاهش رواناب و

حجم و نرخ رواناب در خاک لخت ( )BSو تیمارهای

فرسایش خاک بهترتیب بهمقدار  70درصد و 83

پلیاکریلآمید ( )Pو مالس نیشکر ( )Mبهطور معنی-

درصد شد Lotfalian et al. (2018) .از  CBR+برای

داری بیشتر از دیگر تیمارها بود .خاکپوشهای

بررسی رواناب جادههای جنگلی استفاده کردند .نتایج

خردهچوب و کاه بهطور مؤثری توانستند نرخ رواناب

نشان داد که مقدار رواناب در قطعهنمونههای تیمار-

را کاهش دهند .کمترین میانگین نرخ رواناب برای

شده با این ماده بیشتر از دیگر قطعهنمونهها است.

خاکپوش خردهچوب با بذر و کود (،)WM+S

) Sharifi et al. (2018از یک نوع خاکپوش متشکل

خاکپوش خردهچوب با بذر و پلیاکریلآمید و کود

از  15ماده افزودنی اصالح کننده خاک مانند پلی-

( ،)WM+S+Pخاکپوش خردهچوب با بذر و مالس

اکریلآمید با استفاده از شبیهساز باران با شدت

نیشکر و کود ( )WM+S+Mو خاکپوش الشه کاه با

بارندگی  50 ،30و  80میلیمتر در ساعت برای کنترل

پلیاکریلآمید ( )SM+Pبهثبت رسیدPrats et al. .

فرسایش عرصههای شیبدار استفاده کردند .نتایج

) (2013از خاکپوش مایع به مقدار  3500کیلوگرم در

حاصل نشان داد که این نوع خاکپوش تأثیر بهسزایی

هکتار که مرکب از فیبرهای آلی ،آب و بذر بود برای

در پایداری خاک در دامنه شیبدار داردBjorneberg .

کاهش رواناب و فرسایش خاک جنگلکاریهای

) et al. (2000نیز با پراکندن ترکیب خاکپوش کاه و

سوزنیبرگ مرکز پرتقال استفاده کردند .نتایج نشان داد

غلظتدهنده روی سطوح آسیبدیده دریافتند که
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عملکرد ترکیبی این مواد بهتر از استفاده انفرادی از

خردهچوب با بذر و کود ( ،)WM+Sخاکپوش

آنهاست.

خردهچوب با بذر و پلیاکریلآمید و کود

بار و غلظت رسوب در خاک لخت ( )BSو

( ،)WM+S+Pخاکپوش خردهچوب با بذر و مالس

تیماهای پلیاکریلآمید ( )Pو مالس نیشکر ( )Mبه-

نیشکر و کود ( ،)WM+S+Mخاکپوش الشه کاه با

طور معنیداری بیشتر از دیگر تیماها بود .خاکپوش-

 75درصد پوشش با پلیاکریلآمید و بذر و کود

های خردهچوب و کاه بهطور مؤثری توانستند غلظت

( )SM+S+Pو خاکپوش الشه کاه با  75درصد

رسوب را کاهش دهند ،بهطوری که کمترین میانگین

پوشش با مالس نیشکر و بذر و کود ( )SM+S+Mبه-

غلظت رسوب برای خاکپوش خردهچوب با بذر و

ثبت رسید Gholami et al. (2014) .اثر خاکپوش کاه

کود ( ،)WM+Sخاکپوش خردهچوب با بذر و پلی-

و کلش ( 0/5گرم بر مترمربع) بر زمان شروع رواناب،

اکریلآمید و کود ( ،)WM+S+Pخاکپوش خرده-

فرسایش پاشمانی ،مقدار رواناب و تولید رسوب در

چوب با بذر و مالس نیشکر و کود (،)WM+S+M

شدتهای بارندگی  70، 50، 30و  90میلیمتر بر

خاکپوش الشه کاه با  75درصد پوشش با پلیاکریل-

ساعت را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که

آمید و بذر و کود ( )SM+S+Pو خاکپوش الشه کاه

این خاکپوش تغییرات معنیداری در سطح یک در-

با  75درصد پوشش با مالس نیشکر و بذر و کود

صد بر خصوصیات رواناب و فرسایش خاک ایجاد

Prosdocimi et al.

میکند و حداکثر کاهش تولید رسوب در سطح 63/24

) (2016نشان دادند که خاکپوش کاه گندم با مقدار

درصد در شدت بارندگی  90میلیمتر بر ساعت بوده

 75گرم در مترمربع و هزینه  155یورو در هکتار سبب

است .حداکثر افزایش زمان شروع رواناب در شدت

کاهش معنیدار نرخ رواناب (از  52/59درصد به

بارش  90میلیمتر بر ساعت و حداکثر کاهش ضریب

 39/27درصد) ،غلظت رسوب (از  9/8گرم در لیتر به

رواناب در شدتهای  30و  90میلیمتر بر ساعت بوده

سه گرم در لیتر) و هدررفت خاک (از  2/81مگاگرم

است.

( )SM+S+Mبهثبت رسید.

در هکتار به  0/63مگاگرم در هکتار) شدGrabau et .

( Fernández and Vega )2014در پژوهشی در

) al. (2011از خاکپوش گیاهی ،اسیدهومیک و بذر

کشور اسپانیا دریافتند که عملکرد خاکپوش کاه در

برای کنترل فرسایش خاک استفاده کردند .نتایج نشان

کاهش نرخ فرسایش خاک بهتر از خاکپوش خرده

داد که مقدار رواناب و رسوب تا حدود  90درصد

چوب بود .خاکپوش کاه و خردهچوب بهترتیب سبب

کاهش یافت Kavian et al. (2014) .بااستفاده از

کاهش  90درصدی و  87درصدی فرسایش خاک

شبیهساز باران تأثیر پلیاکریلآمید را بر مقدار فرسایش

شدند Hayes et al. (2005) .دریافتند که استفاده از

پاشمانی مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از این

غلظتدهنده در ترکیب با بذر و خاکپوش میتواند

بررسی نشان داد که این نوع خاکپوش تأثیر زیادی در

بهطور معنیداری گلآلودگی رسوب و هدررفت خاک

کاهش فرسایش پاشمانی دارد.

را کاهش دهد Lin et al. (2018) .از خاکپوش کاه با

خاکپوشهای خردهچوب و کاه بهطور مؤثری

درصدهای پوشش  75 ،50 ،25 ،0و  95برای مقابله با

توانستند هدررفت خاک را کاهش دهند ،بهطوری که

فرسایش خاک تحت شبیهسازی باران استفاده کردند.

کمترین میانگین هدررفت خاک برای خاکپوش

نتایج نشان داد که در مقایسه با خاک لخت ،افزایش
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-نوع و ترکیب خاکپوش مهمترین عامل کنترل

پوشش خاک توسط کاه سبب کاهش نرخ هدررفت

-کننده نرخ رواناب و هدررفت خاک دامنهها و شیب

 عالوه براین پیک. درصد شد90  درصد تا13 خاک از

 براساس یافتههای پژوهش.های مستعد فرسایش است

 گرم در لیتر80  گرم در لیتر به200 غلظت رسوب از

 مالس و بذر فستوکا بهعنوان،حاضر پلیاکریلآمید

3  تا1/5  در این پژوهش مقدار بهینه کاه.کاهش یافت

مکمل خاکپوشها توانستد عملکرد آنها را بهطور

Kukal and

)2010( .تن در هکتار گزارش شد

 در حقیقت هرچه.قابل مالحظهای افزایش دهند

 تن در6 به بررسی تأثیر مالچ کاه به مقدارSarkar

چسبندگی ذرات خاک بیشتر باشد در برابر فرسایش

 درصد بر0/5  و0/1 هکتار و محلول پلیونیل الکل

 این مواد با افزایش پایداری.آبی مقاوم تر است

فرسایش پاشمانی و نرخ نفوذپذیری دو نوع خاک

خاکدانهها و اتصال خاکدانههای خاک سطحی و ذرات

تحت شبیهسازی باران در جنگلهای نیمهخشک

منفرد به یکدیگر و بزرگشدن آنها سبب افزایش

- نتایج نشان داد که متوسط هدر.تروپیکال پرداختند

 پلیاکریلآمید با.مقاومت در برابر فرسایش میشود

0/1 رفت خاک در تیمارهای مالچ کاه با پلیونیل الکل

ایجاد هیدروژلهای مصنوعی قادر به تأمین آب مورد

 درصد کاهش84  درصد و56  درصد بهترتیب0/5 و

نیاز بذر تا زمان جوانهزنی بوده و پوشش چمن مستقر

 از میان تیمارهایی که کمترین مقدار هدررفت.یافت

شده نیز بهنوبه خود سبب تثبیت دامنهها و سطوح

 تیمار خردهچوب با بذر و کود،خاک را داشتند

 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی.شیبدار میشود

 بهطوری که،) دارای کمترین هزینه بودWM+S(

اثر غلظتهای مختلف هیدروژلها مانند پلیاکریلآمید

 ریال هزینه2800000  مترمربع ترانشه100 تثبیت هر

و دیگر سوپر جاذبها در به حداقلرساندن نیاز آبی

.دربرداشت

.چمن بررسی شود
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Abstract
The objective of this study was to investigate the effect of hydro-mulches on runoff and soil loss from
steep slopes. So, 13 treatments consist of polyacrylamide, sugar cane molasses, wood mulch, Festuca,
straw mulch and bare soil (control) were established in wooden plots with dimensions of 0.6 m in
width, 1.2 m in length and 0.1 m in depth with slope gradient of 1:3. 60 days after the implementation
of the treatments, rainfall simulation with intensity of 50 mm hr-1 and duration of 15 minute was done
on each plot and then runoff volume was collected every 5 minutes. Runoff rate was in % and
sediment concentration were in g l-1, beside soil loss rate was calculated in g m-2. Investigation of the
runoff behavior in 15 minutes showed that the peak of Runoff was occurred during first 5 minutes. In
addition, results indicated that, runoff rates decreased 77.4% and 73.7% in wood mulch and seed
(WM+S) and wood mulch, seed and polyacrylamide (WM+S+P) treatments, respectively. Minimum
amount of soil loss with reduction of 89.82%, 87.46% and 83.90% was observed for treatments of
WM+S+P, wood mulch, seed and molasses (WM+S+M) and straw mulch, seed and polyacrylamide
(SM+S+P). In rainfall intensity of 80 mm h-1, minimum runoff and soil loss was recorded for
treatments of WM+S+P, WM+S+M and SM+S+P. It was concluded that polyacrylamide, molasses
and Festuca seed as supplementary of mulch increased the efficiency of treatment.
Keywords: Polyacrylamide, Rainfall simulation, Runoff, Sediment concentration, Sugar cane
molasses.
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پهنهبندی حساسیت رویشگاههای مانگرو استان هرمزگان به مخاطرات محیطی بر اساس درصد تاجپوشش
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چکیده
در پژوهش پیشرو درجه حساسیت رویشگاههای مانگرو استان هرمزگان بر مبنای بررسی درصد
تاجپوشش (بهعنوان شاخصی از مشخصههای ساختاری جنگل) طبقهبندی شد .بدین منظور با آماربرداری
میدانی و ثبت قطر تاج مانگروها در قطعههای نمونه ،درصد تاجپوشش در هر یک از قطعههای نمونه
محاسبه شد .سپس ،با تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای و تهیه نقشه  NDVIرویشگاههای خمیر ،تیاب و
جاسک ،بین درصد تاجپوشش در قطعههای نمونه و  NDVIمتناظر هر قطعه در سطح رویشگاهها رابطه
رگرسیونی برقرار شد و با اجرای رابطه رگرسیونی روی نقشه  NDVIهر رویشگاه ،نقشه تغییرات مکانی
درصد تاجپوشش در سطح رویشگاهها تهیه شد .در آخر ،با استفاده از نقشه درصد تاجپوشش مانگروها و
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی ،نقشه درجه حساسیت رویشگاهها در سه طبقه تاجپوشش کم،
متوسط و زیاد تهیه شد .نتایج نشان داد که میانگین درصد تاجپوشش در رویشگاههای خمیر ،تیاب و
جاسک بهترتیب  43 ،62و  71درصد است و بر این اساس ،رویشگاههای جاسک و تیاب بهترتیب
کمترین و بیشترین درجه حساسیت را نسبتبه وقوع تنشها و آشفتگیهای محیطی دارند .ویژگیهای
ژئومورفولوژیک محلی ،مقدار رسوبگذاری ،تأسیسات و سازههای ساحلی ،شرایط اقتصادی و اجتماعی
منطقه ،آلیندههای زیستمحیطی و بال آمدن سطح آب دریا با تأثیر بر ساختار و رویش مانگروها میتوانند
از عوامل تفاوت در درجه حساسیت بین رویشگاههای مورد بررسی باشد .این پژوهش با تولید اطالعات
دقیق از درجه حساسیت رویشگاههای مانگرو هرمزگان توانسته است پیشنیازهای اولیه برای اجرای
برنامههای سازگاری با تغییر اقلیم و اولویتبندی اقدامات حفاظتی و احیاء رویشگاههای مانگرو را فراهم
کند.
واژههای کلیدی :سامانه اطالعات جغرافیایی ،سنجش از دور ،مدلسازی.NDVI ،
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09168461050 :
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مقدمه

بر خدمات و محصولت متعدد جنگلهای مانگرو

امروزه جنگلهای مانگرو حدود  14650000هکتار از

هستند (.)Kristensen et al., 2008

مناطق سواحل دنیا را میپوشانند ( )FAO, 2003که

باتوجهبه اینکه اکوسیستمهای مانگرو همواره در

ارزش خدمات اکولوژیک هر هکتار از آنها  200تا

معرض تهدیدهای ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی و

 900هزار دلر برآورد شده است ( UNEP-WCMC,

انسانی قرار دارند ،انجام برنامهریزی و فراهم آوردن

 .)2006جدای از ارزش اکولوژیک این اکوسیستمها،

ابزارهای مناسب برای کاهش اثرهای این تهدیدها

مانگروها زیستگاههای مهمی هستند که با عرضه

ضروری است ( .)Allen et al., 2001دستیابی بهاین

تولیدهای متنوع مانند غذا ،چوب ،سوخت و دارو،

هدف و کمک به اولویتبندی اقدامات مدیریتی و

نقش مهمی در حفظ پایداری و معیشت جوامع انسانی

فراهم آوردن زیرساختهای مطلوب برای کاهش

بهویژه در کشورهای درحالتوسعه دارند ( Alongi,

تهدیدها ،در گرو آگاهی و کسب اطالعات کافی و

 .)2008مانگروها بهعنوان بستر ارزشمندی برای

دقیق از آسیبپذیری این اکوسیستمها نسبت به

زندگی پرندگان ،پستانداران ،ماهی ها ،خرچنگها،

مخاطرات گوناگون است (Allen et al., 2001

حلزونها و خزندگان و محلی برای تجمع رسوبات و

 .)Alongi, 2008،آسیبپذیری هر سیستمی تابعی از

مواد غذایی و جذب و تثبیت آلیندهها هستند

سه جنبه درمعرض قرارگرفتن ،حساسیت و توان

( .)Manson et al., 2005با وجود اهمیت زیاد این

سازشی است ( .)Gallopin , 2006در بین این سه بعد

خدمات اکوسیستمی در تأمین نیازهای انسانی ،تخریب

آسیبپذیری ،حساسیت بهعنوان درجهای که یک

و از بین رفتن این رویشگاههای منحصر بهفرد ساحلی

سیستم توسط آشفتگی درونی یا بیرونی و یا مجموعه-

در طول سه دهه گذشته در سراسر دنیا شدت یافته

ای از آشفتگیها تحت تأثیر و یا تغییر قرار میگیرد،

است ،چنانکه تاکنون بیش از  50درصد از جنگلهای

تعریف شده است ( .)Gallopin , 2006آنچه که

مانگرو جهان دچار تخریب و افت کیفیت شدهاند و

تعیینکننده مقدار حساسیت سیستم است ،ویژگیها و

این روند همچنان ادامه دارد ( .)Giri, 2016نتیجه

درجه توسعه ساختاری سیستم مورد نظر است .به-

مستقیم این تخریب ،کاهش وسعت و سالمتی

نحویکه سیستمهای دارای درجه توسعه ساختاری

مانگروها و افزایش صدمات ناشی از وقوع فرسایش،

بیشتر ،درجه حساسیت و آسیبپذیری کمتری نسبت

سیل ،امواج طوفانی و سونامی بر جوامع و تأسیسات

به وقوع تنشها و آشفتگیهای محیطی گوناگون دارند

انسانی در سواحل جهان است ( Kathiresan and

( .)Gallopin, 2006بر این اساس ،در سیستمهای

 .)Rajendran, 2005ازبینرفتن مانگروها همچنین

طبیعی مانند اکوسیستمهای گیاهی نیز تعیین درجه

سبب آزادسازی مقدار عظیمی از کربن ذخیرهشده در

حساسیت از طریق درجهبندی توسعه ساختاری به-

این اکوسیستمها و بهدنبال آن تشدید گرمایش جهانی،

عنوان یکی از پیشنیازهای اصلی برای ارزیابی

کاهش کیفیت آبهای ساحلی ،کاهش تنوع زیستی،

آسیبپذیری این اکوسیستمها میتواند کمک شایانی به

تخریب زیستگاههای ساحلی و نابودی بخش عمدهای

توسعه برنامههای حفاظت و حمایت و تصمیمگیری و

از منابع مورد نیاز جوامع انسانی خواهد شد که متکی

ارائه راهکارهای مدیریتی موثر برای کاهش اثرهای
نامطلوب ناشی از تنشهای گوناگون وارد بر این
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اکوسیستمها باشد ( .)Ellison, 2015بر این اساس،

رویشگاه و تجزیه و تحلیل رابطه مقایر قطر و ارتفاع

پژوهشهای مختلف سعی در بررسی ویژگیهای

ثبتشده با تصاویر ماهوارهای نشان داد که بهدلیل

ساختاری رویشگاه های جنگلی کردهاند .در پژوهش

فعالیتهای انسانی ،مانگروهای مجاور مناطق شهری و

) Pellegrini et al. (2009ویژگیهای ساختاری

روستایی دارای ویژگیهای ساختاری متفاوتی در

مانگروهای سواحل جنوب شرقی برزیل بر اساس

سطح رویشگاههای گوناگون دارند.

تغییرات قطر تنه و ارتفاع درخت بررسی شد و نتایج

همانند بسیاری از مانگروهای جهان ،جنگلهای

نشان داد که بخشهای مختلف این رویشگاه (ساحلی

مانگرو استان هرمزگان نیز در معرض تخریب ناشی از

و خورها) بر اساس میانگین قطر و ارتفاع درختان

مخاطرات طبیعی و انسانی مختلفی مانند برداشت بیش

ثبتشده در قطعههای نمونه (وضعیت ساختاری

از حد سرشاخهها ،توسعه مراکز صنعتی در محیط

متفاوت) دارای درجه حساسیت متفاوتی نسبت به

ساحلی و ورود فاضالب شهری و صنعتی ،ورود

عوامل محیطی دارند Cavalcanti et al. (2009) .مقدار

گونههای غیربومی (موش سیاه) ،فعالیتهای صیادی،

حساسیت مانگروهای حفاظتشده خلیج Guanabara

و آلودگیهای نفتی هستند .در کنار این عوامل

در جنوب شرق برزیل را بر اساس درجه تراکم

تخریبکننده ،وجود برخی تنشهای محیطی مانند

رویشگاهها بررسی کردند و نتایج نشان داد که

خشکسالیهای پیدرپی ،کاهش تخلیه آب و رسوبات

مانگروهای مورد بررسی بر اساس ویژگیهای

مغذی ،گرمای زیاد تابستان و کمبود بارش سالنه و

ساختاری متفاوت دارای درجه حساسیت کمتری

حتی نفوذ طوفانهای گرمسیری (مانند گونو)

نسبتبه مانگروهای موجود در رویشگاههای غیر

مانگروهای ایران را به اکوسیستمی حساس و بهشدت

حفاظتی هستند و درجه آسیبپذیری تحت تأثیر

نیازمند حفاظت تبدیل کرده است ( ;Safiari, 2018

مداخالت و بهرهبرداری انسانی از رویشگاهها بود.

 .)Mafi-Gholami et al., 2015از اینرو ،انجام

) Nicolau et al. (2017با ثبت قطر برابر سینه و ارتفاع

فعالیتهای حفاظتی و توسعه راهبردهای مدیریتی

مانگروهای پارک ملی  Quirimbasدر قطعههای نمونه

کارآمد که حافظ فرآیندهای اکولوژیک ضروری ،تنوع

زمینی و تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای ،نقشه

زیستی و خدمات اکوسیستمی این جنگلها باشد،

تغییرات مکانی این مشخصههای ساختاری را در سطح

ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود .در این میان ،بررسی

رویشگاه تهیه کردند و نتایج نشان داند که بر اساس

حساسیت مانگروها بهعنوان یکی از ارکان ارزیابی

موقعیت مانگروها (حاشیههای روبه دریا ،روبه خشکی

آسیبپذیری این جنگلها ،از طریق آسان کردن تفسیر

و خورها) و مقدار دخالت انسانی ،بخشهای مختلف

و توصیف اطالعات موجود در مورد مقدار حساسیت

رویشگاه دارای ویژگیهای ساختاری متفاوت و نیز

این اکوسیستمها نسبتبه وقوع انواع تنشها و

عوامل

آشفتگیها نقش مهمی در اولویتبندی اقدامات و

اثرگذارمحیطی دارند Macamo et al. (2018) .پویایی

سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای مدیریت پایدار آنها

ویژگیهای ساختاری در بخشهای مختلف رویشگاه-

دارد .بنابراین ،هدف پژوهش پیشرو طبقهبندی درجه

های مانگرو کشور موزامبیک را بررسی کردند.

حساسیت مانگروهای استان هرمزگان از طریق

آماربرداری زمینی و ثبت قطر و ارتفاع مانگروها در

نقشهسازی تغییرات درصد تاجپوشش این رویشگاهها

درجه

حساسیت

متفاوتی

نسبتبه
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(بهعنوان شاخصی از ویژگیهای ساختاری جنگل)

مرطوب است و میانگین بلندمدت بارش سالنه در

است.

ایستگاههای باران سنجی منطقه  146میلیمتر و دمای
متوسط سالنه آن  27/2درجه سانتیگراد ثبت شده

مواد و روشها

است ( .)Mafi-Gholami et al., 2020بهطور کلی،

منطقه مورد بررسی

جنگلهای مانگرو ایران در محدوده سواحل استان

جنگلهای مانگرو استان هرمزگان در محدوده 25

هرمزگان بر اساس موقعیت جغرافیایی ،ساختار

درجه و  34دقیقه و  13ثانیه عرض شمالی در گابریک

رویشگاهی و وضعیت ژئومورفولوژیکی سواحل در

(شهرستان جاسک) تا  27درجه و  10دقیقه و  54ثانیه

چهار حوزه رویشگاهی خمیر ،تیاب ،سیریک و

در کولغان شهرستان بندرعباس و  55درجه و 22

جاسک تقسیمبندی میشوند .در این پژوهش ،تعیین

دقیقه و  6ثانیه طول شرقی در شهرستان بندرلنگه تا

ویژگی ساختاری (با استفاده از درصد تاج پوشش) و

 58درجه و  34دقیقه و  7ثانیه در هیمَن شهرستان

حساسیت مانگروهای استان هرمزگان در سه رویشگاه

جاسک و در هفت شهرستان جاسک ،سیریک ،میناب،

خمیر ،تیاب و جاسک با وسعتی در حدود 8500

بندرعباس ،خمیر ،قشم و بندرلنگه در رویشگاههای

هکتار انجام شد.

مختلف گسترش دارند (شکل  .)1این جنگلها با

نقشهسازی درجه حساسیت مانگروها

وسعتی برابر با  10025/55هکتار بیشترین وسعت این

آماربرداری زمینی و محاسبه درصد تاجپوشش در

اجتماعات را در کشور (بیش از  90درصد جنگلهای

قطعههای نمونه

مانگرو ایران) و نیز در کل حوزه خلیج فارس و

بهطور کلی آنچهکه در تعیین حساسیت اکوسیستمهای

آبهای منطقه راپمی (( )ROPMEسازمان منطقهای

مانگرو اندازهگیری میشود شامل مشخصههای توده

حفاظت از محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان)

جنگلی (ارتفاع درخت ،قطر تنه ،تراکم و درصد

دارند و متشکل از دو گونه حرا ()Avicenna marina
و

چندل

()Rhizophora macronata

تاجپوشش) است که با افزایش مقدار متوسط این

هستند

مشخصهها (تغییرات ویژگیهای ساختاری) از درجه

( .)Danehkar et al., 2013در گستره یادشده ،بهجز

حساسیت آنها نسبتبه تنشها و آشفتگیهای محیطی

رویشگاه سیریک ،تودههای طبیعی بهطور کامل از

گوناگون کاسته میشود ( .)Pellegrini et al., 2009در

اجتماعات خالص ،نامنظم و ناهمسال درختان حرا

این پژوهش ،برای نقشهسازی مقدار حساسیت

پوشیده شده است .در رویشگاه سیریک درختان چندل

مانگروهای مورد بررسی از تغییرات درصد تاجپوشش

بهصورت آمیخته با درختان حرا حضور دارد .در این

رویشگاهها استفاده شد ،چرا که تاجپوشش بهعنوان

رویشگاهها ،گونه مانگرو با جوامع گیاهی هالوفیت یا

یکی از شاخصهای اکولوژیکی ،منعکسکننده تبادل

شورپسند متعلق به تیره  Chenopodiaceaeهمراه

انرژی ،آب و دیاکسیدکربن بین رویشگاههای جنگلی

است که در برخی از رویشگاهها مانند زون رویشگاهی

و محیط پیرامون است و یکی از پرکاربردترین

قشم ،گونههای شورپسند وسعت بیشتری دارند

شاخصهای ارزیابی سالمت و ویژگیهای ساختاری

( .)Danehkar et al., 2013منطقه دربرگیرنده

اکوسیستمهای مانگرو است ( Mafi-Gholami et al.,

مانگروهای استان هرمزگان دارای آب و هوای گرم و

.)2019; Korhonen et al., 2011
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی مانگروهای مورد بررسی و پراکنش قطعههای نمونه در آنها
Figure 1. Geographical location of the studied mangroves and distribution of sampling plots

بدین منظور در اولین مرحله اقدام به آماربرداری

( .)Mafi-Gholami et al., 2020بدینمنظور ،بر اساس

زمینی و ثبت قطر تاج مانگروها در رویشگاههای مورد

پژوهش )،Mafi-Gholami et al. (2019, 2020

بررسی شد .بهطورکلی ،انتخاب روش نمونهبرداری بر

باتوجه به درنظر گرفتن گستره و موقعیت ساختارهای

پایه ویژگیهای رویشی گونهها ،زمان ،هزینه و در

( Tallمانگروهای دارای قطر ارتفاع زیاد و تاجپوشش

نهایت بر اساس هدف و ویژگیهای موضوع مورد

گسترده) و ( Dwarfمانگروهای دارای قطر ،ارتفاع و

بررسی انجام میشود ( Goldsmith and Harrison,

تاجپوشش کوچکتر) در بخشهای روبه دریا و روبه

 .)1976در این پژوهش سعی شد تا قطعههای نمونه

خشکی رویشگاهها 32 ،قطعهنمونه مربعیشکل در

ضمن پراکنش در تمام سطح رویشگاهها ،دارای ابعادی

رویشگاه خمیر 22 ،قطعه نمونه در رویشگاه تیاب و

متناسب با اندازه تفکیک تصویر ماهوارهای باشند (بر

 20قطعه نمونه در رویشگاه جاسک به روش

اساس قدرت تفکیک مکانی و خطای هندسی احتمالی

سیستماتیک-تصادفی با ابعاد شبکه  1500×1500متر

باقیمانده در تصویر) تا بدین ترتیب تصویر دقیقی از

و با ابعاد قطعه نمونه  45 × 45متر ( 2025متر مربع)

تغییرات درصد تاجپوشش مانگروها فراهم شود

(بزرگتر از اندازه تفکیک زمینی  30 × 30متر تصویر
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ماهواره لندست) برای ثبت اندازه قطر تاج با استفاده از

بررسی شوند .برای بررسی وضعیت هندسی دادهها از

 GPSپیاده شدند .پراکنش قطعههای نمونه در سطح

لیه راههای مربوط به نقشههای توپوگرافی رقومی

رویشگاهها با استفاده از آخرین نقشههای تهیهشده از

 1:25000منطقه استفاده شد .رویهمگذاری لیه راهها

گستره رویشگاههای مانگرو سواحل جنوب ایران در

و تصویر ماهوارهای بیانگر تطابق هندسی بسیار خوب

پژوهش ) Mafi-Gholami et al. (2020بود .در سطح

دادههای ماهوارهای با نقشه جاده منطقه بود .از این رو

هر یک از قطعههای نمونه ،اندازه دو قطر عمود برهم

برای تصاویر تصحیح هندسی انجام نشد .همچنین ،از

تاج با استفاده از متر نواری با دقت سانتیمتر اندازه-

آنجاییکه این پژوهش چندزمانهای و چندسنجندهای

گیری شد و بر اساس متوسط قطر تاج درختان ،درصد

نبود ،تصحیحات اتمسفری نیز انجام نشد .برای

تاجپوشش در قطعههای نمونه با استفاده از روابط  1و

نقشهسازی دقیقتر محدوده مانگروها تصاویر اخذشده

 2محاسبه شد (رابطه .)1

فاقد پوشش ابری بودند و آب دریا نیز در حالت جزر

رابطه 1

𝜋
) 𝑖(𝐶𝐷1𝑖 × 𝐶𝐷2
4

= 𝑖𝑐𝑐

قرار داشت تا امکان تفکیک دقیقتر مانگروهای

که در این رابطه : 𝑐𝑐𝑖 :سطح تاج درخت به متر

حاشیهای از اراضی اطراف فراهم شود (.)Giri, 2016

مربع؛ 𝑖 𝐶𝐷1و 𝑖 𝐶𝐷2قطر بزرگ و کوچک درخت  iبه

در پژوهشهای مربوط به پوشش گیاهی ،نسبتگیری-

متر است.

𝑖𝑐𝑐 ∑𝑛𝑖=1

های مختلفی از باندهای تصاویر ماهوارهای متداول
= 𝑐𝑐%

است ( .)Giri, 2016در این پژوهش ،برای بارزسازی

که در این رابطه :𝑐𝑐% :درصد تاجپوشش در

تصاویر و جداسازی پوشش گیاهی مانگروها از نواحی

قطعه نمونه؛ 𝑖𝑐𝑐  :سطح تاج درخت به متر مربع و :A

آبی و خشکیهای پیرامون و تهیه نقشه تغییرات درصد

مساحت قطعه نمونه به متر مربع است ( Asgari et al.,

تاجپوشش مانگروها در رویشگاههای خمیر ،تیاب و

.)2013

جاسک ،از شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمالشده

رابطه 2

× 100

𝐴

پردازش تصاویر ماهوارهای و تهیه نقشه

( )NDVIکه یکی از بهترین و پرکاربردترین

NDVI

مانگروها در رویشگاههای مورد بررسی

شاخصها برای تفکیک مانگروها از مناطق دیگر و

در این پژوهش ،برای نقشهسازی تغییرات درصد

پایش تغییرات ساختاری و توان تولیدی این

تاجپوشش مانگروها در رویشگاههای مورد بررسی از

اکوسیستمها است ،استفاده شد ( Armitage et al.,

تصاویر ماهواره لندست  8مربوط به ماه جولی سال

.)2015; Bihamta et al., 2019

 2019استفاده شد .تصاویر همزمان با تاریخ انجام

توسعه رابطه رگرسیونی بین درصد تاجپوشش و

آماربرداری در سطح رویشگاههای مانگرو مورد

مستخرج از تصویر ماهوارهای

بررسی بودند .اگرچه دادههای ماهوارهای پیش از ارائه

پس از تهیه نقشه  NDVIرویشگاههای خمیر ،تیاب و

به کاربران در سطوح مختلفی از نظر هندسی و

جاسک برای سال  ،2019بین میانگین درصد

رادیومتری تصحیح میشوند ،اما امکان باقیماندن

تاجپوشش مانگروها در قطعههای نمونه و NDVI

بعضی از خطاهای اولیه و یا ایجاد خطاهایی جدید و

مربوط به تعداد نه پیکسل متناظر با هر قطعه نمونه

ناشی از فرآیند تصحیحات اولیه وجود دارد .بنابراین

رابطه رگرسیونی برقرار شد ( Mafi-Gholami et al.,

ضروری است که پیش از هرگونه تجزیه و تحلیل

 .)2019در واقع بهدلیل وجود خطای ناشی از ثبت
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مختصات مرکز قطعات نمونه بر روی زمین و نیز

 .)2020اعتبارسنجی مدلها با استفاده از ضریب تبیین،

خطای باقیمانده ناشی از تصحیح هندسی تصاویر

خطا ،اریبی و  pمربوط به نمودار پراکنش دادههای

مورد استفاده ،میانگین  NDVIمربوط به نه پیکسل

مشاهدهشده و پیشبینیشده درصد تاجپوشش انجام

تصویر ماهوارهای بهعنوان مقدار  NDVIمتناظر با هر

شد (.)Mafi-Gholami et al., 2020

قطعه نمونه بر روی زمین در نظر گرفته شد

اعمال مدل رگرسیونی بر نقشه  NDVIرویشگاهها و تهیه

( .)Heiskanen, 2006از آنجاییکه هدف این پژوهش،

نقشه تغییرات درصد تاجپوشش

نقشهسازی تغییرات درصد تاجپوشش مانگروها در

در نهایت ،رابطه رگرسیونی توسعهیافته بین تغییرات

رویشگاهها با استفاده از تصاویر ماهوارهای بود ،در

درصد تاجپوشش مانگروها در قطعههای نمونه و

اولین قدم مناسب ترین مدل برای برآورد این

 ،NDVIبر نقشه  NDVIرویشگاههای خمیر ،تیاب و

مشخصههای رویشی از تصویر ماهوارهای تهیه شد .از

جاسک اجرا شد و بدین ترتیب نقشه تغییرات درصد

نظر منطقی درصد تاجپوشش در قطعه نمونه متغیر

تاجپوشش مانگروها در سطح رویشگاهها برای سال

مستقل است که  NDVIوابسته به مقدار آن هستند.

 2019تهیه شد.

باتوجهبه این منطق روابط رگرسیونی بین آنها ایجاد

طبقهبندی درجه حساسیت رویشگاهها

شدند که با معکوسکردن این رابطه میتوان مقدار

در این مرحله ،از نقشههای تغییرات درصد تاجپوشش

مشخصه رویشی (متغیر وابسته) را از  NDVIمتناظر

تهیهشده برای هر یک از رویشگاهها برای طبقهبندی و

بهدست آورد .در این پژوهش از قطعههای نمونه

مقایسه درجه حساسیت آنها استفاده شد .بدین منظور

برداشتشده در رویشگاهها ،حدود  70درصد (در

رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بر اساس مقدار

رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بهترتیب 15 ،22

میانگین نقشههای تغییرات درصد تاجپوشش تهیهشده،

و  14قطعه نمونه) برای مدلسازی استفاده شد (Mafi-

در سه طبقه با درجه حساسیت کم ،متوسط و زیاد

 .)Gholami et al., 2020بدین ترتیب ،با استفاده از

طبقهبندی شدند.

روش رگرسیون حداقل مربعات ( ،)LSRبین NDVI

نتایج

و متوسط درصد تاجپوشش مانگروها ،مدلهای

نتایج محاسبه درصد تاجپوشش در قطعههای نمونه

مختلف خطی ( ،)Linearلگاریتمی (،)Logaritmic

در رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بهترتیب قطر

درجه دوم ( ،)Quadraticدرجه سوم ( ،)Cubicتوانی

تاج  3069 ،4032و  3469اصله درخت حرا اندازه-

( )Powerو نمایی ( )Exponentialتوسعه داده شدند

گیری شد .اندازهگیری قطر تاج درختان در قطعههای

و بهترین مدل بر مبنای بیشترین مقدار ضریب تعیین

نمونه نشان داد که مقدار متوسط این متغیر رویشی در

اصالح شده ( )R2adjو کمترین مقدار انحراف استاندارد

رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بهترتیب برابر با

(  ،)SEخطا ( )RMSEو اریبی ( )MEانتخاب شد.

178/5 ،210/3و  315/2سانتیمتر است که کمینه و

برای اعتبارسنجی مدلها ،از  30درصد باقیمانده قطعه

بیشینه این متغیر رویشی در رویشگاه خمیر بهترتیب

نمونهها (در رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک به-

 500و  115سانتیمتر ،در رویشگاه تیاب بهترتیب 425

ترتیب  7 ،10و  6قطعه نمونه) بهعنوان مجموعه داده-

و  95سانتیمتر و در رویشگاه جاسک بهترتیب  650و

های اعتبارسنجی استفاده شد ( Mafi-Gholami et al.,
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 135سانتیمتر بود .بر اساس قطر تاج اندازهگیریشده

نتایج مدلسازی رابطه بین درصد تاجپوشش در

در قطعههای نمونه ،مقدار میانگین وسعت تاج در

قطعههای نمونه و  NDVIتصویر ماهوارهای

رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بهترتیب 6/5 ،7/6

نتایج مدلسازی رابطه بین درصد تاجپوشش با NDVI

و  8/5متر مربع محاسبه شد .همچنین ،نتایج نشان داد

با استفاده از  70درصد دادههای اندازهگیریشده نشان

که کمینه و بیشینه مقدار مساحت تاج در رویشگاه

داد که از بین انواع مدلهای رگرسیونی توسعه یافته،

خمیر بهترتیب  21/7و  0/7متر مربع ،در رویشگاه

مدلهای خطی هر سه رویشگاه دارای بالترین ضریب

تیاب بهترتیب  18/5و  0/5متر مربع و در رویشگاه

همبستگی تعدیلشده ( )Adj-r2و کمترین مقدار خطا

جاسک بهترتیب  23/7و  1/3متر مربع بود .بر اساس

بودند ( معنیدار آماری ( )P <0.001جدول .)1

وسعت تاج محاسبهشده در قطعههای نمونه ،میانگین

بنابراین ،مدل خطی برای پیشبینی درصد تاجپوشش

درصد تاجپوشش در رویشگاههای خمیر ،تیاب و

مانگروها در سطح رویشگاهها انتخاب شد.

جاسک بهترتیب  43 ،62و  71درصد بود.
جدول  -1مدلسازی رگرسیون حداقل مربعات ( )LSRبا استفاده از  70درصد از دادههای اندازهگیریشده برای پیشبینی
درصد تاج پوشش مانگروها از  NDVIاستخراجشده از تصویر ماهواره لندست سال 2019
Table 1. LSR modeling using 70% of the observation data for predicting mangrove canopy cover from
the NDVI values extracted from the Landsat satellite image 2019
رویشگاه

مدل

Habitat

Model
خطی

65.74

Linear
لگاریتمی

32.44

Logaritmic
توانی

98.81

Power
نمایی

34.43

Exponentia
درجه دوم

-179.11

Quadratic
درجه سوم

355.6

Cubic
خطی

58.81

Linear
لگاریتمی

25.63

Logaritmic
توانی

90.05

Power
نمایی

28.47

Exponentia
درجه دوم

-242.35

Quadratic
درجه سوم

735.77

خمیر
Khamir

تیاب
Tiab

a

b

c

d

SE

RMSE

ME

Adj-r2

p-value

25.22

-

-

4.53

4.31

3.42

0.89

>0.001

90.47
0.473
0.954
280.6
-805.7
10.05
91.72
0.45
0.91
359.74
-1546.4

-

-

-

-

-

-18.8
618.6

-78.66
-

-

-

-

-

-

-

-43.78
1082.2

-169.4

Cubic

34

4.89
5.12
5.25
5.89
5.52
3.85
4.02
4.16
4.29
4.41
4.35

4.49
4.68
4.75
4.80
4.95
5.26
5.42
5.52
5.68
5.80
5.96

3.59
3.80
4.11
4.20
4.36
4.23
4.38
4.45
4.59
4.72
4.91

0.87
0.85
0.84
0.80
0.82
0.94
0.91
0.90
0.88
0.85
0.86

>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
>0.001
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ادامۀ جدول .1
Continued table 1.
رویشگاه

مدل

Habitat

Model
خطی

87.42

Linear
لگاریتمی

جاسک
Jask

a

b

c

d

SE

RMSE

ME

Adj-r2

p-value

21.37

-

-

3.32

5.56

4.75

0.92

>0.001

Logaritmic
توانی

47.37

102.38

-

-

3.56

5.68

4.85

0.90

>0.001

118.63

0.56

-

-

3.89

5.82

5.01

0.88

>0.001

Power
نمایی

38.53

Exponentia
درجه دوم

-223.66

Quadratic
درجه سوم

566.16

1.10
333.45
-1202.9

-

-33.64
888.15

-128.13

4.11
4.15
4.25

6.01
6.12
6.25

5.21
5.36
5.47

0.86
0.82
0.85

>0.001
>0.001
>0.001

Cubic

اعتبارسنجی مدلهای خطی انتخابشده با استفاده از  30درصد از دادههای اندازهگیریشده نشان داد که مدلها
از نظرآماری معنیدار هستند ( )P <0.001و با ضریب همبستگی ( )R2بزرگتر از  0/88قابلیت زیادی در پیشبینی
درصد تاجپوشش با استفاده از نقشه  NDVIتهیهشده از تصویر ماهوارهای دارند (شکل  b ،a 2و  cو جدول .)2

شکل  -2مقایسه بین  30درصد (اعتبارسنجی) مشاهدهشده درصد تاجپوشش (اندازهگیری در قطعه نمونه) و پیشبینیشده
درصد تاجپوشش (مستخرج از  NDVIتصویر ماهوارهای) در رویشگاه  :aخمیر :b ،تیاب و  :cجاسک
Figure 2. Comparison between 30% (validation) of observed canopy percentage (measured in sample
plot) and predicted canopy percentage (derived from the NDVI values of satellite image) in the a:
Khamir, b: Tiab and c: Jask
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جدول  -2نتایج صحتسنجی بین درصد تاج پوشش مشاهدهشده (اندازهگیری در قطعه نمونه) و پیشبینیشده (با استفاده از
مدل خطی رگرسیونی)
Table 2: Results of the accuracy of observed canopy percentage (measured in sample plot) and
predicted canopy percentage (derived from linear regression models) in mangroves
ضریب تبیین ()R2

رویشگاه
2

خطا

اریبی

Habitat
خمیر

) Coefficient of determination (R

Error

Bias

0.88

4.02

3.76

Khamir
تیاب
Tiab
جاسک

0.93

2.75

1.30

0.98

4.84

4.03

Jask

نتایج نقشهسازی تغییرات مکانی درصد تاجپوشش در

درصد متغیر است (شکلهای  3تا  .)5تغییرات مکانی

رویشگاهها

درصد تاجپوشش در رویشگاهها نشان داد که حاشیه-

اجرای مدلسازی رگرسیونی بین درصد تاجپوشش با

های روبه دریای رویشگاهها که متشکل از فرم

 NDVIمربوط به رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک

ساختاری ( Tallمانگروهای دارای ارتفاع ،قطر تنه و

نشان داد که متناسب با تغییرات مکانی  ،NDVIطیفی

گستره تاج بزرگتر) است ،دارای بیشینهی این سه

از درصد تاجپوشش در سطح رویشگاههای مورد

متغیر هستند (شکلهای  3تا  .)5در مقابل ،گسترههای

بررسی قابل مشاهده است .نتایج نقشهسازی تغییرات

روبه خشکی این رویشگاهها که متشکل از فرم

مکانی درصد تاجپوشش نشان داد که تغییرات این

ساختاری ( Dwarfمانگروهای دارای ارتفاع ،قطر تنه و

مشخصه در سطح رویشگاه خمیر از مقدار کمینه 12/8

گستره تاج کوچکتر) هستند ،کمینهی درصد

تا مقدار بیشینه  84/6درصد ،در رویشگاه تیاب از

تاجپوشش را نشان میدهند (شکلهای  3تا .)5

مقدار کمینه  10/3تا  75/6درصد و در رویشگاه
جاسک از مقدار کمینه  13/7تا مقدار بیشینه 92/6

شکل  -3تغییرات مکانی درصد تاجپوشش در سطح رویشگاه خمیر
Figure 3. Spatial changes in the canopy cover in the Khamir habitat
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شکل  -4تغییرات مکانی درصد تاجپوشش در سطح رویشگاه تیاب
Figure 4. Spatial changes in canopy cover in the Tiab habitat

شکل  -5تغییرات مکانی درصد تاجپوشش در سطح رویشگاه جاسک
Figure 5. Spatial changes in the percentage of canopy cover in the Jask habitat

نتایج طبقهبندی درجه حساسیت رویشگاهها

باتوجهبه اینکه تعیین درجه حساسیت رویشگاههای

طبقهبندی درجه حساسیت رویشگاهها بر اساس نقشه

جنگلی یکی از بخشهای اصلی ارزیابی آسیبپذیری

تغییرات میانگین درصد تاجپوشش در سطح

این اکوسیستمها محسوب است ( ،)Ellison, 2015در

رویشگاهها نشان داد که رویشگاه جاسک دارای

این پژوهش طبقهبندی درجه حساسیت رویشگاههای

کمترین درجه حساسیت است و در مقابل ،رویشگاه

مانگرو ایران در سواحل استان هرمزگان با استفاده از

تیاب دارای بیشترین درجه حساسیت در بین

درصد تاجپوشش (بهعنوان شاخصی از مشخصههای

رویشگاههای مورد بررسی است .بر اساس تغییرات

ساختاری جنگل) انجام شد ( Pellegrini et al.,

درصد تاجپوشش ،رویشگاه خمیر نیز نسبتبه دو

 .)2009نقشهسازی و محاسبه میانگین درصد

رویشگاه تیاب و جاسک در طبقه با درجه حساسیت

تاجپوشش در رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک

متوسط قرار گرفت (شکل .)6بحث

نشان داد که مقدار میانگین این مشخصه رویشی در
این رویشگاهها بهترتیب برابر با  43 ،62و  71درصد
37

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،7شماره 1

بود و بر این اساس ،رویشگاههای جاسک و تیاب

آلینده مختلفی مانند حوزههای نفت و گاز ،تأسیسات

بهترتیب دارای کمترین و بیشترین درجه حساسیت

و سازههای نفتی و تراکم بیشتر مسیرهای تردد و حمل

نسبت به وقوع تنشها و آشفتگیهای محیطی بودند.

و نقل مواد نفتی و غیرنفتی در معرض بیشترین حجم

البته این نتایج چندان دور از انتظار نبود ،چراکه بر

آلیندههای محیط دریایی قرار دارند که بدون شک

اساس پژوهشهای پیشین سواحل مرکزی استان

تأثیر بسیاری در افت ساختار مانگروهای واقع در این

هرمزگان (سواحل تنگه هرمز) نسبتبه دیگر بخش-

سواحل داشته است (.)PGSC, 2017

های ساحلی استان هرمزگان ،بهدلیل تمرکز منابع

شکل  -6درجه حساسیت رویشگاههای خمیر ،تیاب و جاسک بر اساس درصد تاجپوشش در سال 2019
Figure 6. Degree of susceptibility of Khamir, Tiab, Jask habitats based on the canopy cover in 2019

نتایج پژوهشهای متعدد نشان میدهد که توسعه

بیش از حد از مانگروها برای مصارف سوختی و

پرشتاب و بدون برنامه ،ساخت و سازهای گوناگون

تعلیف دام ،توسعه آبزیپروری و اثرهای تغییر اقلیم

در محیطهای ساحلی از طریق ایجاد تغییر در سیستم

مانند بالآمدن سطح آب دریا بهعنوان برخی از عوامل

هیدرودینامیک طبیعی و فرآیند جابجایی رسوب در

اصلی اثرگذار بر افت رویش و ساختار جنگل های

سواحل ،تشدید آثار مخرب ناشی از هجوم گونههای

مانگرو در دیگر مناطق جهان عنوان شدهاند ( Gilman

غیربومی و نیز برهمزدن چرخه طبیعی مواد غذایی

 .)et al., 2008; Tran Thi et al., 2014در سواحل

سبب صدمات جبران ناپذیر به ساختار و رویش

استان هرمزگان نیز ساخت و سازهای بیرویه و

اکوسیستمهای مختلف ساحلی شدهاند ( Dugan et al.,

توسعه روزافزون صنایعی مانند لنجسازی و توسعه

 .)2018; Vaselli et al., 2008همچنین ،بهرهبرداری

کارخانههای گچ و سیمان ،تهیه چوب سوختی و نیز
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مصالح ساختمانی ،توسعه آبزی پروری ،ساخت اسکله

مانگروهای این رویشگاهها را در حاشیه های روبه

در محدوده مانگروها ،سبب تخریب و افت ساختار

دریا در دورههای زمانی قبل و بعد از انتشار آلینده-

رویشگاهها شده است ( ;Danehkar et al., 2013

های نفتی از اولویتهای پژوهشی مهمی است که لزم

 )Mafi-Gholami et al., 2015و بهدلیل شدت بالتر

است در پژوهشهای آینده بررسی شوند.

وقوع این تنشها و آشفتگیها در سواحل مرکزی

بر اساس پژوهشهای پیشین ،کاهش بارندگی و

استان هرمزگان ،رویشگاههای تیاب و خمیر دارای

وقوع خشکسالی از طریق افزایش تبخیر و ایجاد تنش

افت ساختار و رویش بیشتری نسبت به رویشگاه

شوری سبب افت ساختار و توان رویشی مانگروها

جاسک در سواحل دریای عمان هستند.

میشود و در نهایت میتواند موجب تغییرات

عالوه بر اثرهای مخرب ناشی از فعالیتهای

ساختاری نامطلوب (کاهش وسعت و تاجپوشش) و

انسانی ،پژوهشهای متعدد نیز نشان دادهاند است که

افزایش حساسیت و آسیبپذیری مانگروها نسبتبه

آلودگیهای نفتی موجب تخریب و یا تغییر ساختار و

دیگر تنشهای انسانی و طبیعی شود ( Lovelock and

افت توان رویشی مانگروها میشود ( Lewis et al.,

 .)Ellison, 2015; Gilman et al., 2008پژوهشهای

 )2016که شدت اثر به عواملی مانند مقدار آلینده

) Mafi-Gholami et al. (2015, 2019, 2020نشان داد

منتشرشده ،زمان در معرض قرارگیری و دامنه نوسان-

که وقوع خشکسالیهای بلندمدت در سالهای اخیر

های جزر و مد بستگی دارد ( .)Ke et al., 2005بر این

(پس از سال  )1998سبب کاهش گستره ،تاجپوشش،

اساس ،رویشگاههای دارای دامنه نوسانات در معرض

توان تولیدی و سطح سالمت مانگروهای ایران در

نفوذ بیشتر آلیندههای نفتی قرار دارند و دچار

سواحل خلیج فارس و دریای عمان نسبت به دوره

صدمات بیشتری نسبت به رویشگاههای دارای دامنه

ترسالی (پیش از سال  )1998شده است .این درحالی

Duke

است که برخی پیشبینیها بیانگر کاهش بارندگی و

 .)Watkinson, 2002باتوجه به اینکه رویشگاههای

وقوع خشکسالیهای شدیدتر در منطقه خاورمیانه در

خمیر و تیاب دارای دامنه نوسانات جزر و مدی

دهههای آینده هستند ( )Solomon et al., 2007که

بزرگتری نسبتبه رویشگاه جاسک هستند ( ICZM,

میتواند سبب افت کیفیت ساختار مانگروهای سواحل

 )2017و مقدار ورود آلیندههای نفتی به آبهای

جنوب ایران در آینده شود .عالوه بر وقوع خشکسالی،

ساحلی رویشگاههای خمیر و تیاب بیشتر از

افزایش حدود  3/2درجهای دما در سواحل جنوب

رویشگاهها جاسک است ( ،)PGSC, 2017بنابراین

ایران ( )Etemadi et al., 2016تا پایان قرن  21می-

شدت اثر آلیندههای نفتی بر رویشگاههای خمیر و

تواند از طریق افزایش تبخیر و تعرق در سطح نواحی

تیاب بیشتر از رویشگاه جاسک خواهد بود و افت

ساحلی سبب تشدید اثرهای نامطلوب ناشی از وقوع

شدیدتر ساختار و رویش را در این دو رویشگاه

خشکسالی بر مانگروهای سواحل جنوب ایران شود.

نسبتبه رویشگاه جاسک بهدنبال خواهد داشت .این

بر این اساس ،شدت حساسیت رویشگاههای مانگرو

امر میتواند یکی از دلیل حساسیت بیشتر

ایران در آینده تحت تأثیر پیامدهای نامطلوب ناشی از

رویشگاههای خمیر و تیاب نسبتبه رویشگاه جاسک

تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت که سبب ایجاد طیفی از

باشد .تأثیر ورود آلیندههای نفتی بر افت ساختار

درجات حساسیت و آسیبپذیری در این رویشگاهها

نواسانات

کوچکتر

میشوند

(

and
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سطح کشور ضمن آماربرداری گسترده از مانگروهای

 پژوهشهای آینده میتوانند با بررسی.خواهد شد

،استان هرمزگان و تجزیه و تحلیل تصویر ماهوارهای

روند تغییرات رخداده در مقدار حساسیت (تغییر در

نقشهسازی دقیق از تغییرات مکانی تاجپوشش انجام

متغیرهای ساختاری یا رویشی) و آسیبپذیری

 نتایج این پژوهش با فراهمآوردن اطالعات دقیق.شد

مانگروهای ایران نسبتبه وقوع خشکسالی یا افزایش

از درجه حساسیت رویشگاههای مانگرو استان

 احتمال و نوع تغییر در مقدار آسیبپذیری این،دما

هرمزگان میتواند راهنمایی برای اجرای برنامههای

اکوسیستمها را نسبتبه تغییرات اقلیمی آینده بررسی

سازگاری با تغییر اقلیم و اولویتبندی اقدامات

.کنند

.حفاظتی و احیاء مانگروهای این رویشگاهها باشد

نتایج این پژوهش نشان داد که تجزیه و تحلیل

- روش معرفیشده در این پژوهش می،عالوه بر این

مکانی متغیرهای رویشی مانگروها با استفاده از تصاویر

تواند بهعنوان مبنایی برای نقشهسازی ویژگیهای دیگر

ماهوارهای و رویکردهای مدلسازی میتواند بهعنوان

.رویشگاههای مانگرو ایران استفاده شود

ابزاری مفید برای پایش و درجهبندی مقدار حساسیت
 این پژوهش برای اولین بار در.این اکوسیستمها باشد
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Abstract
The present study was conducted to classify the sensitivity degree of mangrove habitats of the
Hormozgan province based on canopy percentage (as an indicator of the structural characteristics of
forest). For this purpose, by field survey and recording of mangrove crown diameter in the sample
plots, the percentage of canopy cover in each sample plot was calculated. Then, by analyzing satellite
images and mapping NDVI of habitats, a regression relation was fitted between the percentage of
canopy cover in the sample plots and the corresponding NDVI values at each vegetation level and by
applying the regression relation on the NDVI map, canopy cover percentage spatial changes were
mapped at each habitat. Finally, the map of the susceptibility of the Khamir, Tiab, and Jask habitats to
three classes of low, medium and high was prepared using the mangrove canopy cover map and GIS
techniques. The results showed that the average percentages of the canopy cover in the Khamir, Tiab,
and Jask were 62, 43, and 71%, respectively, indicate that Jask and Tiab have the lowest and highest
sensitivity to environmental stresses and disturbances, respectively. Local geomorphologic features,
sediment yield, coastal installations, economic and social conditions of the area, environmental
pollutants, and sea level rise are among the influencing factors that cause differences in the degree of
susceptibility between habitats. This study by producing accurate information on the sensitivity of
mangrove habitats of Iran, has provided preliminary prerequisites for implementing climate change
adaptation programs and prioritize conservation and restoration activities of mangroves.
Keywords: Geographic Information System, Remote Sensing, Modeling, NDVI.
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سجاد

قنبری*

 استادیار ،گروه جنگلداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي اهر ،دانشگاه تبریز ،اهر ،ایران)ghanbarisajad@gmail.com( .تاریخ دریافت98/09/04 :

تاریخ پذیرش99/01/05 :

چکیده
هدف اصلي این پژوهش ،بررسي مقدار توليد قرهقات ( )Ribes biberistentii Berl. & DCو نقش
آن در اقتصاد خانوارهاي روستایي ارسباران است .این پژوهش با استفاده از پژوهشهاي کتابخانهاي و
بررسيهاي ميداني در تابستان  1396در جنگلهاي ارسباران انجام شد .با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات
اقتصادي اجتماعي از  32بهرهبردار این گونه در روستاي کالسور واقع در حوزۀ آبخيز ایلگنهچاي ارسباران
جمعآوري شد .از تحليل همبستگي پيرسون بين مشخصههاي مختلف درخت با مقدار ميوه توليدي براي
تحليل رگرسيون انجام شد .با استفاده از مصاحبه با افراد محلي ،مشخصههایي از قبيل قيمت ميوۀ خام و
فرآوريشده ،نوع و روش فرآوري ،مقدار برداشت و مصرف ميوۀ خام و فرآوريشده ،نحوه فروش و
بازاررساني و کاربردهاي دارویي این گونه بررسي شد .نتایج اندازهگيري ميوههاي برداشتشده قرهقات
نشان داد که وزن  1000ميوه قرهقات 240 ،گرم بود .مقدار ميوه توليدي هر پایه با مشخصۀ ميانگين قطر
تاج ،باالترین مقدار همبستگي ( )0/767در سطح یکدرصد معنيداري را داشت .نتایج نشان داد که مهم-
ترین مصرف دارویي قرهقات ،مربوط به ميوه آن بوده که براي درمان فشارخون توسط مردم محلي استفاده
ميشود .با توجه به قيمت ميوۀ خام و مقدار برداشت ،ارزش اقتصادي برداشت قرهقات براي  32خانوار
بهرهبردار در سال  19/2 ،1396ميليون تومان بود .ميانگين ارزش اقتصادي ساالنه برداشت و فروش ساالنه
قرهقات براي هر خانوار بهطور متوسط  6078هزار ریال بود.
واژههای کلیدی :ارسباران ،اهميت اقتصادي ،فرآوري ،قرهقات.
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شمارۀ تماس04144232372 :
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مقدمه

 .)Pandey, 2014بر طبق آمار سازمان بهداشت جهاني،

برداشت محصوالت غيرچوبي با کاربردهاي مختلف

حدود  75تا  90درصد از مردم در کشورهاي

دارویي ،خوراکي و غيره نقش مهمي در اقتصاد

درحالتوسعه عموماً به گياهان دارویي براي رفع

خانوارها داشته و در زندگي خانوارهاي روستایي

نيازهاي سالمتي خود وابسته هستند ( Malik et al.,

روزبهروز توسعه پيدا کرده است و این محصوالت در

 .)2015از  422هزار گياه گلدهنده در سراسر جهان،

دورههایي که خانوارها با کمبود غذایي و درآمد مواجه

حدود  50هزار گونه براي اهداف دارویي استفاده مي-

هستند ،بهعنوان یک منبع مهم هستند ( Viet Quang

شود (.)Abe and Ohtani, 2013, Malik et al., 2015

 .)and Nam Anh, 2006در قاره آفریقا 320 ،ميليون

بهطوري که فروش این گياهان  15تا  30درصد از

نفر براي تأمين نيازهاي روزانه خود به محصوالت

درآمد خانوارهاي فقير را تشکيل ميدهند ( Hamilton,

غيرچوبي جنگل وابسته هستند ( Shackleton and

.)2004, Sati, 2013

 .)Gumbo, 2010در آفریقاي جنوبي و شرقي ،سهم

بررسي جامعهشناسي گياهي منطقه ارسباران نشان

درآمد ناشي از این محصوالت بيشتر از  50درصد از

ميدهد با توجه به شرایط ویژه حاکم بر منطقه از نظر

درآمد کل خانوار است .در بررسي دیگري در تانزانيا،

تنوع آب و هوایي ،پستي و بلندي ،وضعيت خاك و

مقدار درآمد خانوارها از محل برداشت محصوالت

غيره از تنوع گياهي باالیي برخوردار است .بهطوري

غيرچوبي 50 ،درصد برآورد شده است ( Timko et

که  772گونه متعلق به  76تيره گياهي شناسایي شده

 .)al., 2010در بنين شمالي ،بهطور متوسط  39درصد

است .بر اساس بررسي ارزشهاي ویژۀ گياهي در

از درآمدهاي خانوار ،از محل برداشت محصوالت

منطقه ،حداقل  103گونه از  772گونه داراي خواص

غيرچوبي بهدست ميآید ( .)Heubach et al., 2011در

دارویي هست ( .)Zolfeghari et al., 2012عالوه بر

ایالت مادیا پرداش هندوستان ،حدود  40تا  63درصد

این ،جنگلهاي منطقه ارسباران با  130گونۀ درختي و

از درآمد کل خانوار از برداشت و فروش محصوالت

درختچهاي ،پتانسيل باالیي در استفاده از محصوالت

غيرچوبي جنگل تأمين ميشود ( Sinha and Bawa,

غيرچوبي دارد (.)Sagheb-Talebi et al., 2014

 .)2002البته نوع جنگلها ،وضعيت فقر منطقه در باال

امروزه در نقاط مختلف ارسباران ،ميوه گونههایي مانند

بودن مقدار درآمد از محل برداشت محصوالت

زغالاخته ،فندق ،گردو ،نسترن وحشي ،کبر ،آویشن،

غيرچوبي ميتواند تأثيرگذار باشد .با توجه به این

نعناع و غيره براي اهداف مختلف خوراکي و دارویي

پتانسيل ،نباید اهميت محصوالت غيرچوبي در معيشت

برداشت ميشوند .عالوه بر این ،در این منطقه گونۀ

خانوارها توسط برنامهریزان و سياستگذاران نادیده

باارزش دیگري به نام قرهقات وجود دارد که در مناطق

گرفته شود .این محصوالت ميتوانند با توجه به

خاصي از جنگلهاي ارسباران پراکنش دارد و بهدليل

موقعيت روستاها ،مقدار افراد برداشتکننده از هر

ارزش دارویي ،مردم محلي ميوه اینگونه را برداشت

خانوار ،دسترسي به بازار ،سهم متفاوتي در درآمد کل

ميکنند .استفاده و بهرهبرداري از گونهها اغلب به

خانوار داشته باشد .بهطوري که ،محصوالت غيرچوبي

تخليۀ ژنتيکي آنها منجر شده و روند کاهشي سریع

در مناطق مختلف دنيا بين پنج تا  90درصد از درآمد

جمعيتي را سبب خواهد شد ( Yan and Yang,

کل خانوار را تشکيل ميدهند ( Shackleton and

 .)2017برداشت بيرویه و جمعآوري گياهان در
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زمانهاي نامناسب ،به رشد جمعيتي آنها آسيب مي-

و خارجي مورد بررسي قرار گرفته است.

زند و آنها را در معرض تهدید قرار ميدهد ( Yan

) Homczinski et al. (2017به بررسي ویژگيهاي

 .)and Yang, 2017در طي سالهاي اخير بهدليل

زیستي گونه  Campomanesia xanthocarpaو ميوۀ

افزایش فشار جمعيت و تقاضا براي توليدات طبيعي

آن با استفاده از اندازهگيري  31پایه پرداختند.

براي تجارت در بازارهاي ملي و بينالمللي ،مقدار

مشخصههایي از قبيل طول تاج ،ارتفاع درخت ،قطر

برداشت زیاد شده است ( .)Greene et al., 2000در

برابر سينه و غيره اندازهگيري شده است .این

نتيجه تعدادي از گونهها در معرض تهدید یا انقراض

پژوهشگران به اهميت وجود اطالعاتي درباره تراکم،

است .اخيراً 34000 ،گونه یا  12/3درصد از گياهان

پراکنش و ساختار محصوالت براي تعيين اقتصادي

آوندي در جهان در معرض تهدید یا انقراض هستند

بودن برداشت محصوالت غيرچوبي اشاره کردند

( .)Yan and Yang, 2017گونه قرهقات نيز یکي از

( Alijanpour (2016) .)Homczinski et al., 2017به

گونههاي آسيبپذیر هست ( Adibi and Ejtehadi,

تحليل مقدار ميوه توليدي زغالاخته بهعنوان یک

 . )2009بنابراین ،باید اطالعات مدوني از این گونه از

محصول غيرچوبي قابلبرداشت توسط مردم محلي در

قبيل اطالعات پراکنش گونه ،نحوۀ پراکنش ،مقدار

منطقه ارسباران پرداختند .ایشان با مشخصههایي مثل

توليد ،همبستگي بين مشخصههاي مختلف درخت و

قطر تاج ،ارتفاع تاج ،تعداد جست و قطر برابر سينه با

غيره جمعآوري شود.

مقدار ميوه توليدي تحليل همبستگي انجام دادند

امروزه در علم جنگل به پراکنش مکاني درختان

(Keyvan Behju et al. (2017) .)Alijanpour, 2016

در داخل توده و ابعاد آنها اهميت زیادي داده ميشود.

به بررسي ارتباط همبستگي بين مشخصههاي مختلف

پراکنش مکاني و ابعاد درختان (ارتفاع درخت و

درختچه آلوچه با مقدار ميوه توليدي پرداختند .این

ميانگين قطر تاج) به رقابت و دیگر روابط در داخل

پژوهشگران نشان دادند که قطر برابر سينه همبستگي

توده بستگي دارد .بدیهي است که ارتباط بين درختان

مثبت و معنيداري با مقدار ميوه توليدي داشت.

به ارتفاع و قطر تاج معين در اثر همسایگي در یک یا

) Dogra et al. (2018به بررسي خصوصيات مختلف

چند گونۀ درختي منجر ميشود .براي مثال ،یک گونه

درخت گردو بهعنوان یکي از مهمترین درختان

درختي مسن درختان جوان را تحت تأثير قرار ميدهد

توليدي ميوه با مقدار محصول آن پرداختند .ایشان به

و مانع از رسيدن آب و مواد غذایي به گونۀ مغلوب یا

این نتيجه رسيدند که ارتفاع درخت با مقدار ميوه

موجب کمبود این مواد به گونه واقعشده در اشکوب

توليدي همبستگي مستقيم و معنيداري دارد ( Dogra

پایين ميشود و این عمل مانع از بزرگشدن ابعاد

 .)et al., 2018همچنين ) Lynch et al. (2004بيان

درخت نظير تاج یا قطر درخت ميشود که ممکن

کردند که آماربرداري و پایش ميتواند بهعنوان یک

است با ميزان ميوه توليدي یا دیگر محصوالت درخت

سيستم هشدار اوليه براي جلوگيري از کاهش

همبستگي مستقيم و مثبتي داشته باشند ( Walder and

غيرقابلانکار گونهها عمل کند و به تضمين پایداري

 .)Walder, 2007همبستگي بين مشخصههاي مختلف

توليدات کمک کند ( .)Lynch et al., 2004همچنين،

درخت با مقدار ميوه توليدي بهدليل اهميت تعيين

تعيين مقدار همبستگي یکي از مشخصههاي درخت با

مشخصۀ تأثيرگذار در توليد ميوه در پژوهشهاي داخلي

مقدار ميوه توليدي ميتواند در عمليات اصالحي و
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پرورشي درختان مؤثر باشد (.)Sorkheh et al., 2010

ترکيه انتشار دارد .در سطح ملي ،در جنگلهاي

ازاینرو ،بررسي مقدار همبستگي بين مشخصههاي

ارسباران یافت ميشود ( .)Emad et al., 2013این گياه

مختلف درخت با مقدار ميوه توليدي ضروري بهنظر

خاك سبک (شني) و متوسط (لومي) را ترجيح داده و

ميرسد تا در صورت وجود رابطه مثبت ،عمليات

در خاكهاي مرطوب بدون آهک با زهکشي خوب

پرورشي مناسب در جنگل در راستاي جلوگيري از

رشد ميکند .این گونه در مناطق نيمهسایه جنگلي

غلبه درخت واقع در اشکوب باالیي به درخت

مستقر شده ( )Emad et al., 2013و ميوۀ آن داراي

اشکوب پایيني انجام شود و از این طریق مقدار ميوه

تانن ،پکتين و کاروتن و برگهاي آن حاوي تانن،

توليدي توسط درخت تقویت شود.

رزین ،موسيالژ و آربوتين است ( Babaei Hossein et

بهطورکلي بررسيهاي خيلي کمي در مورد گونه

 .)al., 2009در بين مردم منطقه ارسباران و آذربایجان،

قرهقات انجام شده است و اغلب به ارزش دارویي

قرهقات براي درمان فشار خون استفاده ميشود

اینگونه پرداخته شده است ( Babaei Hossein et al.,

( Babaei Hossein et al., 2009, Delazar et al.,

 )2009, Delazar et al., 2010و به بررسي ابعاد

 .)2010برگهاي قرهقات را مدر ،ضدعفونيکننده و

زیستي و اقتصادي اجتماعي اینگونه از قبيل مقدار

نيروبخش بيان ميکنند .قرهقات ميتواند مقاومت به

توليد ،مناطق پراکنش این گونه ،نحوه فرآوري و

انسولين را بهبود بخشد و بيماران چاق که در معرض

فروش و وابستگي مردم محلي در پژوهشها کمتر

خطر دیابت هستند ،ميتوانند قرهقات مصرف کنند.

اشاره شده است .بررسي این ابعاد ميتواند برنامهریزان

براي قطع خونریزي از سينه از دمکرده برگ و ميوه آن

و مدیران جنگل را در عملياتهاي اصالحي و

ميتوان استفاده شده و براي درمان سوزاك از دمکرده

مدیریتي کمک کند .از اینرو ،هدف از این پژوهش

برگهاي قرهقات استفاده ميشود .در کاهش کلسترول

بررسي مقدار توليد قرهقات و نقش آن در اقتصاد

خون ،وزن بدن و قند خون مؤثر است .همچنين ،این

خانوارهاي روستایي ارسباران است .البته اهداف فرعي

ميوه مانع از مشکالت مغزي مانند ازدست دادن حافظه

دیگري از قبيل مناطق پراکنش ،وضعيت توليد،

ميشود .این امر بهدليل وجود آنتياکسيدان و

همبستگي بين مشخصههاي توليدي با مقدار ميوۀ

فالونوئيد موجود در این ميوه است ( Emad et al.,

توليدي ،مشخصات گونههاي همراه این گونه و نحوه

.)2013

استفاده مردم محلي ،وضعيت فروش و فرآوري این

منطقۀ مورد بررسی

ميوه توسط خانوارها نيز دنبال ميشود.

با توجه به پراکنش گونۀ قرهقات در روستاي کالسور
در حوزۀ آبخيز جنگلهاي ارسباران ،این منطقه براي

مواد و روشها

بررسي دقيقتر این گونه انتخاب شد .کالسور یکي از

گونۀ مورد بررسی

روستاهاي دهستان ميشهپاره شهرستان کليبر بوده که با

قرهقات با نام علمي & Ribes biberistentii Berl.

فاصله  20کليومتري از مرکز شهرستان و 150

 DC.و نام انگليسي  Reddish blackberryو از

کيلومتري از مرکز استان قرار گرفته است (شکل .)1

خانواده  Grossulariaceaeاست .این گونه در سطح

گونۀ قرهقات در بين  11واحد هيدرولوژیک منطقه

جهاني در مناطقي از ارمنستان ،قفقاز ،آذربایجان و

ارسباران ،اغلب در مناطق ميانبند واحد هيدرولوژیک
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ایلگنهچاي پراکنش دارد که داراي  35روستاي

متري از سطح دریا در اطراف سامان عرفي روستاي

مسکوني با  3766نفر جمعيت بوده که بهطور مستقيم

عاشقلو با پوشش بهنسبت کم شروع شده و تا

یا غيرمستقيم به این جنگلها براي معيشت خود

ارتفاعات  2500متري از سطح دریا در سامان عرفي

وابسته هستند .جنگلهاي این حوزه از ارتفاع 420

روستاي برازین پراکنش دارد.

شکل  -1موقعيت منطقه مورد بررسي در استان آذربایجان شرقي
Figure 1. Position of the study area in East Azerbaijan Province

روش جمعآوری داده

از دستگاه موقعيتیاب جهاني ( )GPSدر سيستم

این پژوهش با استفاده از پژوهشهاي کتابخانهاي و

مختصات  UTMثبت شد .فاصله و آزیموت پایههاي

بررسيهاي ميداني در تابستان  1396در جنگلهاي

قرهقات موجود در مناطق مورد بررسي نسبت به پایۀ

ارسباران در دو بخش بررسي زیستي از قبيل برآورد

قبلي قرهقات یادداشت شد .سپس با استفاده از روابط

مقدار ميوه توليدي و وضعيت پراکنش و حضور گونه

مثلثاتي به مختصات دکارتي ( )X,Yتبدیل شد .سپس،

و بررسي اقتصادي اجتماعي از قبيل مقدار برداشت،

این مختصات به مختصات نقطه مبنا اضافه و در نتيجه،

فروش ،فرآوري ،مقدار درآمد از محل فروش این

مختصات اولين درخت بهدست آمد .بههمين ترتيب،

محصول انجام شد.

فاصله و آزیموت هر درخت نسبت به درخت قبلي

بررسی زیستی گونۀ قرهقات

سنجيده و به مختصات  UTMتبدیل شد ( Akhavan

در بخش اول یا بررسي زیستي ،مناطق حضور گونه،

 .)et al., 2012بدینترتيب ،مختصات تمامي درختان

شکل ميوه ،شکل برگ ،شماي کلي درختچه ،نحوه

جنگلي ميوهدار موجود در سامان عرفي روستاي

جمعآوري ميوه توسط مردم محلي و غيره بررسي شد.

کالسور در حوزۀ آبخيز ایلگنهچاي ارسباران برداشت

ابتدا موقعيت مکاني نقطه شروع اندازهگيري با استفاده

شدند ،از این طریق تعداد کل درختان ميوه موجود از
49

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،7شماره 1

هر گونه در روستا مشخص شد .پس از اجراي

کرد ( Sinha and Bawa, 2002, Dejene et al.,

سرشماري صددرصد ،تعداد درختان موجود در سامان

 .)2013بهمنظور برآورد قيمت ميوه ،از دادههاي مربوط

عرفي در محيط  ARC GIS 10.3پليگونبندي شدند

به بازار محلي روستا استفاده شد .بعد از تهيه نقشۀ

تا محدوده پراکنش و سطح پراکنش این گونه در

تيپبندي از سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور

سامان مشخص شود .با توجه به سطح پراکنش و

و تهيه نقشۀ محدوده سامانها در محيط Arc GIS

تعداد کل پایهها ،تعداد در هکتار محاسبه شد .بعد از

 ،10.3بررسي شد که آیا چه تيپهایي در منطقه وجود

تعيين هر نمونه براي اندازهگيري مقدار ميوۀ توليدي

دارد و محصوالت غيرچوبي اغلب در چه تيپهایي

آن ،با استفاده از شمارش ميوهها در روي درخت با

حضور دارند .محدوده و مرز سامانها با سامانهاي

روش بصري انجام شد (.)Kainer et al., 2007

مجاور روستا با استفاده از روش مصاحبه با ساکنان

انتخاب پایههاي قرهقات بهصورت منظمتصادفي در

روستا مشخص شد و سپس در محيط نرمافزاري به-

تودههاي داراي این گونه انجام شد .در روي  48پایه،

صورت نقشهاي تهيه شد .سپس ،بعد از انجام

مقدار ميوه توليدي و مشخصههاي دیگر از قبيل

سرشماري براي اینکه مشخص شود بين گونۀ مورد

ميانگين قطر تاج درخت ،ارتفاع تاج و تعداد جست

نظر با تيپهاي مختلف چه رابطهاي وجود دارد ،باید

اندازهگيري شد .البته در برخي از پژوهش هاي اندازه

همبستگي دورشتهاي نقطهاي گرفته شود .تحليل

گيري مقدار ميوۀ توليدي و بررسي همبستگي با دیگر

همبستگي دورشتهاي نقطهاي به ما بيان ميکند که در

مشخصههاي درخت ،با تعداد کمتري از پایههاي

چه تيپهایي ،محصوالت غيرچوبي وجود دارد و باید

درختي انجام شده است Homczinski .و همکاران

دنبال این محصوالت شد .همچنين ميتوان با استفاده

( )2017و  Keyvan Behjuو همکاران ( )2017با

از این ،تيپهاي مهم داراي این گونه را در منطقه مورد

اندازهگيري حدود  30پایه مقدار ميوۀ توليدي و

بررسي مشخص کرد .براي بررسي همبستگي بين دو

بررسي همبستگي را انجام دادند .همچنين Alijanpour

متغير که یکي پيوسته و دیگري دومقولهاي یا

) (2017در پژوهش هاي خود بر روي گونۀ زغالاخته

دوارزشي (صفر و یک) باشد ،از روش همبستگي

با بررسي  45پایه اندازهگيري را انجام داده است .ولي

دورشتهاي نقطهاي ( )point biserialاستفاده ميشود

در این پژوهش سعي شد از تعداد پایههاي بهنسبت

( .)Bihamta and Zare Chahouki, 2008این

بيشتري براي برآورد مشخصهها استفاده شود .تحليل

همبستگي را با اختصار  rpbiنشان ميدهند .منظور از

همبستگي پيرسون بين مشخصههاي مختلف درخت با

متغير دوارزشي آن است که تنها یکي از دو مقدار یک

مقدار ميوه توليدي انجام شد .عالوه بر این ،تحليل

یا صفر را شامل ميشود ،مانند بله -نه و قبول -رد.

رگرسيوني بهمنظور برازش مدل مناسب براي تخمين

معمو ًال بهمنظور انجام محاسبات به یکي از این

مقدار ميوه توليدي با مشخصهاي که باالترین مقدار

دومقوله ،نمرۀ یک و به یکي دیگر نمرۀ صفر داده

همبستگي را داشت ،انجام شد .از شش پایه ،ميوه تازه

ميشود .ارزش این همبستگي از منفي یک تا مثبت

درختان که بهصورت خوشه بود ،توزین شد تا بتوان

یک تغيير ميکند .مقدار باالي همبستگي نشان از

ميانگين وزن هر خوشه را برآورد کرده و با توجه به

حضور گونهها در غالب تيپها را دارد (Varma,

تعداد خوشههاي هر پایه ،وزن ميوۀ هر پایه را برآورد

) .2006این متغير از رابطه  1محاسبه ميشود.
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رابطۀ ()1

Pi
) (1 − Pi



M p − Mt
St

برداشت بهعنوان درآمد ناخالص خانوارها از محل

= rpbis

برداشت ميوۀ قرهقات است) .براي خانوارها از
حاصلجمع مقدار مصرف و فروش خام در قيمت

که در آن  :rpbisضریب همبستگي دو رشتهاي

ميوه خام و مصرف و فروش فرآوريشده در قيمت

نقطهاي :Mp ،ميانگين حضور گونه :Mt ،ميانگين عدم

ميوه فرآوري شده محاسبه شد ( Ghanbari et al.,

حضور :St ،انحراف معيار و  :Piنسبت حضور گونه

.)2017

است.
بررسی اقتصادی اجتماعی گونۀ قرهقات

نتایج

براي جمعآوري اطالعات اقتصادي اجتماعي از 32

نتایج این پژوهش در دو بخش اصلي زیستي و

بهرهبردار از روستاي کالسور واقع در حوزۀ آبخيز

اقتصادي اجتماعي ارائه ميشود.

ایلگنه چاي ارسباران پرسشنامه تکميل شد .در مصاحبه

بخش زیستی

از افراد محلي ،مشخصههایي از قبيل قيمت ميوۀ خام و

نتایج نشان داد که این گونه داراي برگهاي قلبي

فرآوري شده ،نوع و روش فرآوري ،مقدار برداشت و

شکل با پنج لوب استاندارد بوده و ميوهها در

مصرف ميوۀ خام و فرآوريشده نحوه فروش و

خوشههاي آویخته پدید ميآیند (شکل  .)1هر خوشه

بازاررساني و کاربردهاي دارویي این گونه بررسي شد

 3-10ميوه قرمز شفاف با قطر  12-8ميليمتر را شامل

( Dejene et al., 2013, Ghanbari et al., 2014,

ميشود (شکل  2و  .)3ميوهها از اواخر تيرماه شروع به

.)Malik et al., 2015, Dash and Behera, 2016

رسيدن ميکنند .نتایج اندازهگيري ميوههاي برداشت-

روش نمونهگيري و انجام مصاحبه ،هدفمند بود ،به-

شده قرهقات نشان داد که وزن  1000ميوه قرهقات،

طوري که بهرهبرداران این گونه شناسایي شده و

 240گرم بود .همچنين شکل  ،2اندازه ميوه و خوشه-

مصاحبه انجام شد .ارزش اقتصادي برداشت قرهقات

هاي حاوي قرهقات را نشان ميدهد .عرض هر ميوه

براي کل خانوارهاي بهرهبردار از حاصلضرب مقدار

بهطور متوسط  5ميليمتر و طول آن حدود  10ميليمتر

برداشت در قيمت ميوۀ خام محاسبه شد ( Dash and

بود .شکل  4مناطق پراکنش قرهقات در منطقه مورد

 .)Behera, 2016عالوه بر این ،ميانگين ارزش

بررسي نشان ميدهد.

اقتصادي برداشت ميوۀ قرهقات (ارزش اقتصادي

شکل  -2نمائي از ميوه و برگ درختچه قرهقات در جنگلهاي ارسباران
Figure 2. Leaf and fruit photos of reddish blackberry in the Arasbaran forests
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شکل  -3اندازه ميوه و خوشه قرهقات
Figure 3. Size of fruit and cluster of reddish blackberry
2100

200
0

00
19

18
00

1700
160
0

140
0

0

ßáÇÓæÑ
!

1500

1

راهنما
کالسورKalasur

µ

رودخانه

R iver

خطوط ترازTopo line

لکه های پراکنش محصوالت غیرچوبی Dis persal areas of N WF P s
لکه های اقتصادی E conomic areas

کالسور
1,000
Meters

!

بوچریغ تالوصحم دقاف ای اراد یاه پیت )(Types with and without N WF P s
ی
750

500

125 250

یلگنجریغ )(Non-forest

0

یبوچریغ تالوصحم دقاف یلگنج یاه پیت )(Forest Types without NWFP s

1:17,000

یبوچریغ تالوصحم یاراد یلگنج یاه پیت )(Forest Types with NWFP s

شکل  -4نقشۀ پراکنش قرهقات در سامان عرفي روستاي کالسور ،حوزۀ آبخيز ایلگنهچاي ارسباران
Figure 4. Distribution map of reddish blackberry in the customary area of Kalasur village, Ilgeneh
chay watershed, Arasbaran
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در جدول  ،1مشخصات کمي گونه قرهقات آورده

نتایج نشان داد که تعداد جستهاي هر پایه قرهقات

شده است .ارتفاع بوتۀ قرهقات  1تا  2متر است و حتي

بين  1تا  15جست متغير است .ميانگين قطر تاج این

در برخي موارد تا نزدیک  2/5متر نيز مشاهده شد.

گونه حدود  150سانتيمتر بود.

جدول  -1مشخصات کمي مشخصههاي مختلف قرهقات
Table 1. Quantitative characteristics of reddish blackberry
ميانگين (اشتباه معيار)
حداکثر
حداقل
مشخصه
Characteristic

Minimum

قطر بزرگ تاج (سانتيمتر)

75

Maximum

)Mean (Std. Error

270

)185 (0.076

)Large crown diameter (cm

قطرکوچک تاج (سانتيمتر)

50

200

)114 (0.07

)Small crown diameter (cm

ميانگين قطر تاج (سانتيمتر)

62

225

)150 (0.07

)Average crown diameter (cm

تعداد جست

1

ارتفاع درختچه (سانتيمتر)

80

15

)5 (0.449

Number of sprouts
270

)180 (0.078

)Height (cm

ميوه توليدي هر پایه (گرم)

108

1530

)426 (48.29

)Produced fruit of individual (gr

معنيداري داشت و با مشخصه ميانگين قطر تاج،

در جدول  ،2نتایج تحليل همبستگي بين مقدار

باالترین مقدار همبستگي مشاهده شد.

توليدي هر پایه با مشخصههاي مختلف درختچه قره-
قات آورده شده است .مقدار ميوه توليدي هرپایه با

بهمنظور برازش مدل مناسب براي تخمين مقدار

تمامي مشخصههاي اندازهگيري همبستگي مثبت و

ميوه توليدي ،تجزیه واریانس انجام شد (جدول .)3
نتایج تحليل رگرسيون در جدول  4آورده شد.

جدول  -2نتایج تحليل همبستگي پيرسون بين مقدار توليدي هر پایه با مشخصههاي مختلف درختچه قرهقات
Table 2. Results of Pearson correlation between fruit production with other characteristics of reddish
blackberry
ميانگين قطر تاج
قطرکوچک تاج
قطر بزرگ تاج
ارتفاع درختچه
تعداد جست
(سانتيمتر)
(سانتيمتر)
(سانتيمتر)
همبستگي
(سانتيمتر)
Number of
Large crown
)diameter (cm

Small crown
)diameter (cm

Average crown
)diameter (cm

sprout

)Height (cm

ميوه توليدي هر پایه
(گرم)

**0.706

** 0.767

** 0.76

Produced fruit of
)individual (gr
** همبستگي معنيدار در سطح یک درصد

**0.698

** 0.47

** Significant at 0.01 Level
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جدول  -3تجزیه واریانس مقدار ميوه توليدي با مشخصه ميانگين قطر تاج
Table 3. ANOVA of produced fruit with average crown diameter
معني داري
مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات
منبع تغييرات
F

Model

Sum of squares

رگرسيون

3092852.26

df
1

Mean square
3092852.26

Sig.
65.58

0.000

Regression

باقيمانده

46

2169417.15

47161.64

Residual

مجموع

47

5662269.42

Sum

جدول  -4تحليل رگرسيون ميوه توليدي با مشخصه ميانگين قطر تاج
Table 4. Regression analysis of produced fruit with average crown diameter
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
معني داري
مدل
standardized Coefficients Unstandardized Coefficients
t
بتا
خطاي استاندارد
بتا
Sig.
Model
Beta

Std. Error

ضریب ثابت

-364.04

102.57

ميانگين قطر تاج

526.76

Beta
-3.55

0.001

Constant
Average crown diameter
r2=0.588

0.767

65.04

8.09

0.000

Y = -364.04 + 526.76 (Average Crown diameter),

طبق مشاهدات ميداني مشخص شد که قرهقات

درختي زبانگنجشک ( )Fraxinus excelsiorو گونۀ

در تمام نقاط جنگل حضور پيدا نميکند .با توجه به

علفي گلپر ( )Heracleum persicumدیده شد (شکل

پراکنش کم در سطح جنگل ،تنها در تعداد کمي از

 .)5بر طبق نتایج آماربرداري ،گونههاي دیگري با

تيپها حضور داشت .مقدار همبستگي دورشتهاي

قابليت توليد ميوه از قبيل آلوچه جنگلي ،ازگيل،

نقطهاي پایين ( )0/09نشان داد که در تيپهاي کمتري

تمشک ،زالزالک ،زغالاخته ،زرشک ،سيب ،گردو،

وجود داشت .این گونه در تيپ بلوط ممرزستان و

گالبي و نسترن وحشي مشاهده شد.

بلوط افرا ونستان مشاهده شد .قرهقات عمدتاً با گونۀ
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شکل  -5همراهي گونۀ زبان گنجشک (سمت راست) و گلپر (سمت چپ) با قرهقات در جنگلهاي ارسباران
Figure 5. Association of ash (Fraxinus excelsior- right side) and Persian hogweed (Heracleum
persicum -left side) with reddish blackberry in Arasbaran forests

بخش اقتصادی اجتماعی

ریال در سال  1396بود .ميانگين ارزش اقتصادي

نتایج نشان داد که مهمترین مصرف دارویي قرهقات،

برداشت و فروش ساالنه قرهقات براي هر خانوار به-

مربوط به ميوه آن بوده که براي درمان فشار خون

طور متوسط  6078هزار ریال بود (جدول  .)5نتایج

توسط مردم محلي استفاده ميشود .بر طبق مشاهدات

مصاحبه با مردم محلي نشان داد که فروش این

ميداني ،حدود  32خانوار از این محصول در روستاي

محصول در روستا انجام ميشود .مهمترین دليل این

کالسور منطقه ارسباران استفاده ميکردند و هر خانوار

امر ،حجم کم محصول و قيمت باالي آن بوده که افراد

بهطور متوسط 12 ،کيلوگرم از ميوۀ خام این محصول

زیادي براي این محصول تقاضا ندارند.

برداشت ميکردند .قيمت ميوۀ خام قرهقات  500هزار
جدول  -5وضعيت برداشت ،مصرف و فروش ميوۀ قرهقات توسط کل خانوارها در منطقه مورد بررسي در سال 1396
Table 5. Situation of collection, consumption, and selling of reddish blackberry fruit by household in
Study area at 2017
مقدار
برداشت

کل خانوارها
Total
households

یک خانوار
One
household

تعداد

توسط کل

خانوارهاي

خانوارها

بهرهبردار

(کيلوگرم)

Number of
households

Amount
of
collected
fruits by
)HH (Kg

مقدار مصرف
فرآوري شده
(کيلوگرم)

مقدار

مقدار فروش

فروش

فرآوري شده

خام

(کيلوگرم)

(کيلوگرم)

Amount
of
processed
selling
(Kg

قيمت ميوه
خام (هزار
ریال در
کيلوگرم)

قيمت ميوه

ارزش

فرآوري شده

اقتصادي

(هزار ریال

برداشت به

در کيلوگرم)

ميليون ریال
Economic
value of
harvesting
(million
)Rials

Price of
raw fruit
(thousand
Rials per
)Kg

Price of
processed
fruit
(thousand
Rials per
)Kg

32

384

6

134

45

500

2500

192

-

12

0.187

4.18

1.4

500

2500

6

Amount of
consumption
of processed
)fruit (Kg

Amount
of raw
selling
)(Kg
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یکي از مهمترین مسائلي که در برداشت

(شکل  .)6ميوۀ قرهقات بعد از خشکشدن حدود 80

محصوالت جنگلي بهویژه ميوه مطرح هست ،فرآوري

درصد از وزن خود را از دست ميدهد .نتایج نشان داد

این محصوالت براي افزایش ارزش افزوده یا مدت

که ميوۀ فرآوريشده حدود پنج برابر ميوۀ خام قيمت

ماندگاري آنها است .ميوۀ قرهقات بعد از برداشت

دارد و از طرفي از هر  5کيلوگرم ميوه خام 1 ،کيلوگرم

توسط مردم محلي ابتدا دو روز در جاي سایه نگهداري

ميوۀ فرآوريشده ایجاد ميشود .از قرهقات خشک

شده و سپس در زیر نور خورشيد خشک ميشود

شده در تهيه چاي استفاده ميشود.

شکل  -6فرآوري ميوه قرهقات
Figure 6. Processing of reddish blackberry fruit

بحث

پژوهشهاي مختلف به وجود همبستگي بين

قرهقات یکي از گونههاي منحصر بهفرد و مهم منطقه

مشخصههاي مختلف درخت در مقدار توليد ميوه

ارسباران از نظر اکولوژیکي و اقتصادي بوده که نيازمند

تأکيد شده است .با توجه به نتایج ،ميتوان از مشخصه

توجه ویژه در برنامههاي اصالحي و مدیریتي است .از

قطر تاج هم در برآورد ميوه توليدي منطقه استفاده کرد

اینرو در این پژوهش به بررسي مشخصههاي

و همچنين بهعنوان عامل مهم و تعيين کننده انتخاب

اکولوژیکي و اقتصادي از قبيل وضعيت توليد،

در کارهاي مدیریتي و انجام عمليات جنگلشناسي و

همبستگي بين مشخصههاي توليدي با مقدار ميوۀ

پرورشي استفاده کرد .بنابراین ميتوان به جاي در نظر

توليدي ،وضعيت فروش و فرآوري این ميوه توسط

گرفتن تمام عوامل در انتخاب یک پایه ،یک عامل مهم

خانوارها پرداخته شد .نتایج نشان داد که بين قطر تاج

و تأثيرگذار را درنظر گرفت تا توده بهتر مدیریت شود

با مقدار ميوه توليدي همبستگي مثبت و بيشتري نسبت

که ) Walder and Walder (2007و Homczinski et

به دیگر مشخصهها وجود دارد .اگرچه بين مشخصه-

) al. (2017نيز در مطالعۀ خودشان به عامل همبستگي

هاي مختلف درخت ،همبستگي وجود دارد ،اما در

بين مشخصهها بهعنوان یک عامل مهم و ساده در
56
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آرایش ساختار جنگل اشاره کردند .همچنين با درنظر

افزایش دهد .این نتيجه در پژوهشهاي دیگر نيز تأیيد

گرفتن یک مشخصه براي انتخاب پایهها ،هزینههاي

شده است که ارزش افزوده این محصول و محصوالت

عمليات پرورشي کاهش یابد و از طرفي مقدار ميوۀ

مشابه ميتواند با فرآوريهایي مثل خشک کردن ،پاك

توليدي توسط توده ،براي استفاده جنگلنشينان افزایش

کردن و بستهبندي افزایش یابد و درآمد مردم محلي را

یابد .زماني که توده از حالت بکر و طبيعي به وضعيت

چند برابر کند ( Stoian, 2005, Shackleton and

مدیریت شده سوق داده ميشود ممکن است عوامل

 .)Pandey, 2014البته در پژوهش دیگري به باالبودن

مختلفي براي مدیریت بهتر این تودهها در نظر گرفته

هزینه فرآوري برخي از محصوالت اشاره شده است .با

شوند و با انجام چنين پژوهشهایي ،بعد از تعيين

توجه به اینکه ،فرآوري این محصول نياز به تجهيزات

مقدار همبستگي بين مشخصهها ،مشخصهاي در نظر

پيشرفته براي فرآوري ،تبليغات و حمل و نقل دارد،

گرفته شود که با مشخصه مورد نظر ما براي مدیریت

این امر موجب افزایش هزینههاي فرآوري ميشود،

بهتر و راحتتر توده ،همبستگي مثبت و بيشتري داشته

بههمين دليل ،فروش خام برخي محصوالت سودآورتر

باشد.

از فرآوري شده است ( Avocèvou-Ayisso et al.,

ميانگين ارزش اقتصادي برداشت قرهقات نشان

 .)2009بر طبق نتایج این پژوهش ،ميوه فرآوري شده

داد که هر خانوار بهطور متوسط ساالنه  6ميليون ریال

قرهقات حدود پنج برابر ميوه خام قيمت دارد و از

درآمد از محل برداشت قرهقات داشت .این مقدار

طرفي از هر پنج کيلوگرم ميوۀ خام ،یک کيلوگرم ميوۀ

درآمد تنها ناشي از برداشت یک محصول است که

فرآوري شده ایجاد ميشود .یعني فرآوري با عمليات

ميتواند با برداشت گونههاي دیگر ،مقدار درآمد

خشک کردن ،عمالً ارزش افزوده زیادي ایجاد نمي-

خانوارها افزایش پيدا کندKeyvan Behju et al. .

شود ،تنها ماندگاري و فروش این محصول را تسهيل

) (2017نشان دادند که ميانگين درآمد ساالنه خانوارها

ميکند .ميتوان ارزش افزوده این محصول را با

بين  1250تا  50ميليون ریال از محل برداشت ازگيل

فرآوريهاي دیگري از قبيل بستهبندي ،ایجاد بازار

است که تا حدودي قابل مقایسه با درآمد ایجادشده از

فروش و غيره ایجاد کرد .امروزه ،فرآوري ميوه قره-

قرهقات در منطقه ارسباران است ( Keyvan Behju et

قات بهصورت کامالً سنتي و به روشهاي قدیمي

 .)al., 2017همچنين در پژوهش دیگري Keyvan

خشککردن و پاكکردن انجام ميشود .دليل این امر

) Behju and Ghanbari (2017نشان دادند که اندازه

کم بودن مقدار ميوه برداشتي از جنگل است .یکي از

درآمد ساالنه خانوارها از برداشت فندق حدود 19

روشهایي که ميتواند بازار این محصوالت را باثبات

ميليون ریال بود که در مقایسه با درآمد ناشي از

کند ،کشت متمرکز و وسيع این محصوالت است.

برداشت قرهقات ،درآمد قابل مالحظهاي است .دليل

کاشت متمرکز و مدیریت بهتر ،عرضه مداوم

باالبودن درآمد از محل برداشت فندق بهدليل تراکم

محصوالت باکيفيت و مرغوب را افزایش ميدهد که

باالي پایههاي فندق و مقدار توليد باال در واحد سطح

این امر به عنوان پيشنيازي براي تجارت پایدار این

است .عالوه بر توليد بالقوه ،انجام فرآوري روي ميوه-

محصوالت است .کاشت متمرکز ،هزینه برداشت را نيز

هاي برداشت شده ميتواند ارزش افزوده این

کاهش ميدهد .البته ،براي برخي از محصوالت نيز به

محصوالت و درآمد خانوارها را به مقدار قابلتوجهي

دليل کاهش تقاضا امکان توسعه بازار نيست .زیرا
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برخي از محصوالت مرحله توسعه خود را گذرانده

دارد .سياهگيله ( )Vaccinium angustifoliumیکي از

باشند و به مرحله رکود و افول رسيده باشند.

مهمترین محصوالت غيرچوبي تجاري آمریکا براي

کائوچوي طبيعي در برزیل و الك در هند نمونهاي از

استفادههاي دارویي و تغذیهاي است ( Alexander et

این محصوالت هستند .به مرور زمان الك هندي

 .)al., 2011گونه سياهگيله در جنگلهاي ایران نيز

مورداستفاده در ساخت گرامافون با مواد مصنوعي

یافت ميشود ،ميتوان تشابه بين این گونه با گونۀ

جایگزین شد و کائوچوي طبيعي با کائوچوي توليدي

موجود در ایران را پژوهش کرده و در صورت امکان

در مزارع و مواد مصنوعي جایگزین شده است که

وارد بازار کرد .یکي از دالیل وجود این محصول در

موجب از رونق افتادن بازار و کاهش تقاضا این

بازارهاي امریکا ،افزایش اطالعات مردم درباره فواید

محصوالت شده است ( .)Kengen, 1997در صورت

دارویي و غذایي این محصول بوده است .براي دیگر

توسعه بازارها ،قيمت محصول افزایش پيدا ميکند ،از

گونههاي موجود در جنگلهاي ارسباران و ایران نيز

طرفي چون برداشت از منابع مشترك بوده و دسترسي

ميتوان پتانسيلهاي مشابهي را یافت و در بازارهاي

براي همه افراد آزاد است ،این امر ميتواند منجر به

ملي و بين المللي تجارت کرد .البته نگراني ناشي از

تخریب منابع شود .کاهش اثرهاي تخریبي ميتواند تا

افزایش برداشت و نهایتاً برداشت بيرویه در صورت

حدودي با تشکيل تعاونيهاي بهرهبرداري کمتر شود.

ایجاد بازارهاي جدید نيز وجود دارد .نتایج نشان داد

بنابراین ،باید در ایجاد کارگاههاي فرآوري ،ارزیابي-

که بازار این محصوالت گسترده نيست و نبود بازار

هاي دقيق قبلي از پتانسيل گونههاي مورد نظر انجام

سبب از بين رفتن انگيزه برداشت شده است .نبود بازار

شود تا درآخر منجر به تخریب تودههاي موجود نشود.

و اطالعات کم بازاررساني بهرهبرداران از یک طرف و

همانگونه که ) Shrestha and Dhillion (2003بيان

تعداد کم واسطهها از طرف دیگر ،قدرت چانهزني

کردند براي راهاندازي کارگاههاي فرآوري ،ارزیابي از

بهرهبرداران را کاهش ميدهد ( Belcher et al., 2005,

وضعيت کمي منابع ،عملکرد توليد ،روشهاي پایدار

 .)Avocèvou-Ayisso et al., 2009این وضعيت

برداشت ،امکانات اهلي کردن و ارزش بازاري این

فرصتطلبي واسطهها را افزایش داده و با قيمت خيلي

گونهها الزم است .این منطقه رویشگاه گونههاي

پایيني این محصول را از بهرهبرداران خریداري مي-

گياهي باارزشي چون قرهقات ،سرخدار و دیگر گياهان

کنند .بنابراین ،توسعه بازارها و تجاريسازي

دارویي است .مي توان با توسعه کشت این محصوالت،

محصوالت غيرچوبي در یک راه سالم زیستمحيطي

مواد اوليه این کارگاهها را نيز تامين کرد .در حال

به عنوان راهي براي بهبود معيشت روستایي بيان مي-

حاضر بحث بهرهبرداري صنعتي از گياهان دارویي

شود (.)Belcher et al., 2005, Fu et al., 2009

منطقه ارسباران طرفداران چنداني نداردShrestha .

بنابراین در پژوهشهاي آتي ميتوان براي کاهش

) and Dhillion (2003نبود دانش کافي از فراواني

هزینه و وقت ،به جاي استفاده از تمامي مشخصهها در

جمعيت این گياهان و نحوه استفاده از این محصوالت

پژوهشها و مسائل مدیریتي ،از صفاتي که داراي

را به عنوان یک مانع توسعه بهرهبرداري از گياهان

همبستگي مثبت و معنيداري با مقدار ميوه توليدي دارا

دارویي مطرح ميکند ( Shrestha and Dhillion,

هستند ،استفاده کرد .با مشخص شدن مقدار همبستگي

 .)2003این کمبودها در منطقه مورد بررسي نيز وجود

و کاربرد آن در براي کاهش مقدار هزینه ،اهميت این
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محل رشد آنها در جنگل بهصورت محدود پرورش

 بر اساس.نوع پژوهشها بيش از پيش آشکار ميشود

 ولي ميتوان در مناطق دیگر همين،داده ميشود

 ميتوان نتيجهگيري کرد که قرهقات،نتایج این پژوهش

شرایط مشابه را ایجاد کرد تا بتوان بهتر از پتانسيل این

.به عنوان یک منبع مهم دارویي براي روستایيان است

 پيشنهاد ميشود بهمنظور استفاده.گونه استفاده کرد

در این مناطق به دليل دسترسي کمتر به سيستم درمان

 قرهقات،بهينه از این گونه و جلوگيري از انقراض آن

 سيستم مدرن، بيمارستان و غيره،مدرن مثل پزشک

.را در سطح وسيعتر در شرایط مورد نياز کشت کرد

- از این.جوابگوي نيازهاي درماني مردم محلي نيست

 پژوهش هاي دیگري الزم است تا بتوان،عالوه بر این

 طب سنتي به عنوان رایجترین راه براي رفع،رو

ميوه قرهقات را بعد از کشت در سطح وسيعتر وارد

 اگرچه این گونه در.نيازهاي درماني و دارویي است

.بازارهاي ملي و بينالمللي کرد

باغهاي محلي و در شرایط نيمسایه با وضعيت مشابه
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Abstract
The main objective of this research is to study fruit production of Ribes biberistentii (reddish
blackberry) and its role on rural household`s economy in Arasbaran region. This research was carried
out using library references and field surveys in summer of 2017. Socio-economic data collected using
questionnaire from 32 harvesters of Kalasur village in Ilgeneh chay watershed of Arasbaran. The
collected data were about fruit price, type and method of processing, amount of harvest and
consumption of raw and processed fruit, sales and marketing, and medicinal uses. Pearson correlation
analysis was performed between different tree characteristics and fruit production. The results showed
that the weight of 1000 fruit of reddish blackberry was 240 grams. Fruit production of this species had
the highest and positive correlation with the average crown diameter (0.767) at 0.01 significant level.
The results showed that its fruit had medicinal uses to treat high blood pressure by local peoples.
Concerning the price of raw fruit and the amount of harvest, the economic value of fruit harvested for
the entire households was 192 million rials in 2017. The average annual economic value of harvesting
and selling of reddish blackberry for each household was about 6078 thousand rials.
Keywords: Arasbaran, Economic importance, Processing, Ribes biberistentii (reddish blackberry).
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر عصارۀ جوانه نخود و لوبیا چشمبلبلی بر صفات جوانهزنی و رشد
نونهالهای دو گونۀ جنگلی کاج الدار و سرو زربین در شرایط آزمایشگاهی و در قالب طرح کامالً تصادفی
در چهار تکرار انجام شد .اثر غلظتهای مختلف عصارهها بر صفات درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی،
بنیه بذر ،ضریب آلومتریک ،طول ساقهچه ،طول ریشهچه ،وزن تر و خشک ساقهچه و ریشهچه بررسی
شد .نتایج تجزیه و تحلیل واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که اثر استفاده از عصارهها بر برخی از
صفات رشد و جوانهزنی دو گونه معنیدار بود .بهطوریکه بیشترین درصد جوانهزنی در گونه کاج الدار در
غلظت  20درصد عصاره جوانه لوبیا چشم بلبلی مشاهده شد .بیشترین مقدار بنیه بذر این گونه نیز با به-
کارگیری عصاره  20درصد جوانه لوبیا چشمبلبلی و  10درصد جوانه نخود بهدست آمد .همچنین بیشترین
وزن خشک ریشهچه در غلظت  40درصد عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی و غلظت  10درصد عصاره جوانه
نخود مشاهده شد .در گونه سرو زربین نیز کاربرد عصاره  20درصد جوانه لوبیا چشمبلبلی و عصاره 10
درصد جوانه نخود بیشترین درصد جوانهزنی و بنیه بذر را ایجاد کرد .بیشترین طول ریشهچه در این گونه
تحت تیمار عصاره  30درصد جوانه لوبیا چشمبلبلی مشاهده شد .همچنین عصاره  10درصد جوانه نخود
بیشترین وزن خشک ریشهچه را نشان داد .در مجموع میتوان گفت که عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی در
هر دو گونه در مقایسه با عصاره جوانه نخود ،نتیجه بهتری داشت.
واژههای کلیدی :جوانه نخود و لوبیا ،صفات مورفولوژیک ،محرکهای زیستی ،درصد جوانهزنی.
* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس09111867314 :
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مقدمه

ترکیبات در طی فاز اولیۀ جوانهزنی دردسترس قرار

کمبود مواد اولیه چوبی و نیاز به مصرف چوب سبب

میگیرند .دلیل احتمالی برای جوانهزنی بالتر در تیمار

شده است که از گونههای تندرشد برای جنگلکاری

غنیسازی میتواند ناشی از آب بیشتر کلوئیدها،

استفاده شوند .در این بین سهم سوزنیبرگان بهدلیل

ویسکوزیتۀ بالتر و کشش پروتوپالسم ،افزایش مقدار

تحمل شرایط اکولوژیکی مختلف ،تولید چوب بیشتر

مرز آب ،کاهش بیش از حد آب ،سیستم ریشۀ

و پتانسیل بالی مصرف آن در صنایع مختلف ،در

کارآمدتر ( )May, 1962و افزایش فعالیتهای

جنگلکاریهای دنیا از اهمیت زیادی برخوردار است

متابولیک ( )Joseph, 1989باشد .این امر ممکن است

( .)Zare, 2001کاج الدار ()Pinus eldarica Medw.

بهعلت افزایش فعالیت متابولیک منتجشده از جوانهزنی

گونهای است از خانوادۀ  Pinaceaeکه از گروه

اولیۀ ( )Kamalam, 1991نیز باشد.

کاجهای دو برگی به حساب میآید .درختی است

غالت جوانهدار منبع خوبی از اسید آسکوربیک،

روشنیپسند و کم نیاز که قادر به رشد در خاکهای

ریبوفالوین ،کولین ،تیامین ،توکوفرول و اسید

آهکی است .مقاوم به خشکی ،سرما و گرما است

پانتوتنیک هستند ( .)Jayanthi, 2013نخود طبیعی یک

( .)Djazirehe, 2010در حدود چند دهه که از کشت

منبع عالی از آهن و مولیبدن است .همچنین دانههای

آن در ایران میگذرد ،در برابر شرایط نامساعد محیط

لوبیا چشمبلبلی نیز بهعنوان یک منبع غنی از آهن و

سازش یافته و در نقاط مختلف مرطوب و نیمه-

کلسیم بهحساب میآید (.)Majnoon Hoseini, 2008

مرطوب و نیمهخشک بهخوبی میروید ( Sabeti,

تیمار دانهها بهوسیلۀ مواد مغذی قبل از کاشت،

.)2002

تأثیرات فیزیولوژیکی در بذرها ایجاد کرده و در نتیجه

سرو زربین ( Cupressus sempervirens L. var

موجب بهبود جوانهزنی و بهرهوری آنها میشود

 )horizontalisاز خانوادۀ  Cupressaseaeو یکی از

( .)Natarajan, 2003این درحالی است که استفاده بی-

هشت گونه سوزنیبرگ بومی ایران و یکی از عناصر

وقفه و نامتناسب از کودهای شیمیایی در طی یک

گیاهی شاخص اقلیم مدیترانهای است ( Tabari,

دورۀ زمانی طولنی منجر به افت کیفیت خاک و

 .)2007این گونه دارای سیستم ریشهای عمیق بوده و

کاهش محصول شده است .در بسیاری از کشورهای

مقاومت خوبی نیز به خشکی و شرایط سخت دارد

درحالتوسعه استفاده از محرکهای زیستی ارگانیک به

(.)Lambardi, 1998, Zare, 2001

دو دلیل هزینه کمتر و کاهش آلودگیهای زیست-
محیطی میتواند یک جایگزین اقتصادی خوب برای

کندبودن جوانهزنی در گونههای گیاهی بر روی

روشهای متداول باشد (.)Jayanthi, 2013

کیفیت و عملکرد نهایی تأثیر بهسزایی دارد .پیشتیمار
بذر بهعنوان یک راهکار برای افزایش استقرار گیاهچه

از اینرو این پژوهش با هدف بررسی تأثیر

بهویژه در شرایط نامطلوب مطرح است .بهسازی

غلظتهای مختلف عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی و

شرایط سبزشدن دانه با توجه به غنیسازی ،میتواند به

نخود بر شاخصهای جوانهزنی و خصوصیات رویشی

فعالسازی سلولها نسبت داده شود که درنتیجۀ

نونهالهای کاج الدار و سرو زربین انجام شد.

افزایش فعالیت میتوکندری منجر به تشکیل ترکیباتی با

مواد و روشها

انرژی بال و مولکولهای زیستی حیاتی میشوند .این
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مواد و طرح پژوهش

اضافه میشد ،بهطور مرتب ادامه یافت .نونهالها به-

در این آزمایش اثر غلظتهای مختلف عصاره جوانه

مدت تقریبی دو ماه مورد مراقبت قرار گرفتند.

دو گونه از حبوبات شامل نخود ( Cicer arietinum

جمعآوری دادهها

 )L.و لوبیا چشمبلبلی ( )Vigna unguiculata (L.

 -درصد جوانهزنی :تعداد بذرهایی است که از یک

 )Walp.در غنیسازی بذر دو گونه کاج الدار و سرو

جمعیت بذر تولید گیاهچه میکنند و بر حسب درصد

زربین در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار

بیان میشود ( .)Mohammadi et al., 2011برای

مورد بررسی قرار گرفت.

محاسبه درصد جوانهزنی از رابطه زیر استفاده شد

برای تهیه عصارهها بهعنوان تیمارهای پژوهش،

( )Ramezani, 2009که در آن  GPدرصد جوانهزنی،

دانههای نخود و لوبیا چشم بلبلی بهمدت  24ساعت

 :nتعداد کل بذور جوانهزده در دوره آزمون و  Sتعداد

در دمای اتاق در آب آشامیدنی خیسانده و سپس بر

کل بذرهای کاشته شده است.

روی بستر کاغذ صافی مرطوب کشت داده شدند .پس

رابطۀ ()1

از آن  100گرم جوانۀ نخود و لوبیای چشمبلبلی

 -سرعت جوانهزنی :موفقیت در تولید محصول خوب

بهطور جداگانه در یک مخلوطکن با استفاده از 100

عالوه بر درصد بالی جوانهزنی بذر بستگی به

میلیلیتر آب یخ در دمای پنج درجه سانتیگراد خرد

یکنواختی در رویش و سرعت استقرار گیاه در بستر

شدند .این ماده از طریق یک کیسه پارچهای ،فشرده و

خاک دارد .سرعت جوانهزنی مفهوم مهمی در بنیه بذر

عصاره با غلظت  100درصد از هر کدام بهدست آمد

است و میتواند ارزیابی خوبی را از استقرار محصول

( .)Jayanthi, 2013هر یک از عصارهها در غلظتهای

داشته باشد ( .)Izadi-Darbandi, 2012برای تعیین

 30 ،20 ،10و  40درصد تهیه شد و از آب مقطر نیز

سرعت جوانهزنی از رابطه زیر استفاده شد که در آن،

بهعنوان تیمار شاهد استفاده شد .ابتدا بذرها توسط

 ،GRسرعت جوانهزنی ،ti ،تعداد روزهای پس از

محلول هیپوکلریدسدیم پنج درصد بهمدت دو دقیقه

جوانهزنی و  ،niبذرهای جوانهزده در مدت  tiاست

ضدعفونی و سپس با آب مقطر شستشو داده شد

(.)Ramezani, 2009

( .)Rahiminasab, 2017سپس بذرهای هر گونه

رابطۀ ()2

جداگانه در سایه درون لیوانهای یکبار مصرف حاوی

 -بنیه بذر :صفتی که ارزیابی آن تابعی از مقدار

غلظتهای مختلف هر عصاره بهمدت  24ساعت قرار

جوانهزنی و دیگر صفات بذر مثل رشد گیاهچه است.

گرفتند .سپس بذرها برای مدت  24ساعت بر روی

بین بنیه بذر و استقرار گیاهچه که اولین مرحله اساسی

کاغذ صافی در سایه خشک شدند و در گلدانهایی

و ضرورت توسعه گیاه در عرصه است ،همبستگی

حاوی کوکوپیت و پرلیت کشت شدند (برای هر گونه

زیادی وجود دارد زیرا بذر طی استقرار گیاهچه با

 36گلدان) .بهطوریکه در هر یک از تکرارهای

شرایط طبیعی که گاه نامساعد است ،روبروست

آزمایش تعداد  20عدد بذر کاشته شد .آبیاری به-

( .)Tabari, 2007بنیه بذر به روش ( Abdul‐Baki,

صورت یک روز در میان انجام شد .بعد از گذشت

 )1973با استفاده از فرمول زیر برآورد شد.
رابطۀ ()3

هفت روز از زمان کشت ،اولین جوانهها مشاهده
شدند .شمارش جوانهها تا زمانی که به تعداد آنها
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که در آن  Viبنیه بذر GP ،درصد جوانهزنی و

نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مورد بررسی روی

 MSHمیانگین طولی گیاهچه (طول ریشهچه  +طول

صفات درصد جوانهزنی ،وزن خشک ریشهچه و

ساقهچه) است.

ضریب آلومتریک معنیدار بود (جدول .)1

 -طول ،وزن تر و خشک ریشهچه و ساقهچه :پس از

نتایج مقایسات میانگین نشان داد که در بیشترین

گذشت دو ماه کلیه نونهالها با احتیاط کامل بهطوری-

مقدار درصد جوانهزنی مربوط به عصاره جوانه لوبیا

که به ریشهچه و ساقهچه آسیب نرسد از خاک خارج

 20درصد است که البته تفاوت معنیداری با شاهد

شدند .ریشهچه و ساقهچه از محل یقه جدا و طولشان

نداشت .کمترین مقدار درصد جوانهزنی مربوط به

با خطکش تا دقت میلیمتر اندازهگیری شد .برای

عصاره جوانه نخود  20درصد بود .همچنین بین

اندازهگیری وزن تر ساقهچه و ریشهچه هر کدام

تیمارهای عصاره نخود  30 ،20و  40درصد نسبت به

جداگانه با ترازوی دیجیتال با دقت صدم گرم

شاهد اختالف معنیداری وجود داشت .این درحالی

اندازهگیری وزن شدند .برای بهدست آوردن وزن

است که در بقیه موارد نسبت به شاهد اختالف

خشک ،نمونهها بهطور جداگانه در داخل دستگاه آون

معنیداری مشاهده نشد (شکل  .)1نتایج همچنین

بهمدت  24ساعت در دمای 70درجه سانتیگراد قرار

نشان داد که از نظر درصد نهالهای خشک¬شده

داده شدند و سپس مورد اندازهگیری وزن قرارگرفتند.

بیشترین درصد مربوط به عصاره لوبیا  40درصد و

 -ضریب آلومتریک :نسبت طول ریشهچه به ساقهچه

کمترین مربوط به عصاره نخود  40درصد و لوبیا 20

است (.)Jaafarian jelodar and Rokh firouz, 2012

درصد بود (شکل  .)2در ارزیابی شاخص بنیه بذر به-

این ضریب با کاهش آب قابل استفاده برای گیاه در

عنوان یکی از شاخصهای کیفیت بذر با توجه به

ارتباط است و نمایانگر نوعی از تحمل به خشکی

نتایج مقایسه میانگین مشاهده شد که بیشترین درصد

است .این نسبت اگرچه تحت کنترل ژنتیکی است ولی

مربوط به عصاره جوانه لوبیا  20درصد و نخود 10

بهطور شدیدی تحت تأثیر محیط نیز است ( Hosseini,

درصد بود و بین عصاره نخود  20درصد و  30درصد

.)2008

نسبت به شاهد اختالف معنیداری وجود داشت

تجزیهوتحلیل دادهها

(شکل  .)3نتایج همچنین نشان داد که بیشترین وزن

ابتدا نرمالبودن دادهها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف

خشک ریشهچه مربوط به عصاره لوبیا  40درصد بود

مورد بررسی قرار گرفت .سپس ابتدا تجزیه و تحلیل

که نسبت به شاهد اختالف معنیداری داشت و

واریانس یکطرفه انجام شد و بعد برای مقایسه

کمترین آن مربوط به عصاره نخود  30، 20و 40

میانگین تیمارها از آزمون دانکن در سطح پنج درصد

درصد بود (شکل  .)4براساس نتایج مقایسه میانگین

استفاده شد .کلیه تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده

بیشترین ضریب آلومتریک مربوط به عصاره جوانه

از نرمافزار  SASانجام شد.

لوبیا  40درصد و نخود  20درصد بود که اختالف
معنیداری نسبت به شاهد داشتند و کمترین مقدار آن

نتایج

نیز به عصاره جوانه نخود  40درصد مربوط بود (شکل

نتایج تجزیه و تحلیل بر روی گونه کاج الدار

. )5
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جدول  -1تجزیه و تحلیل واریانس اثر تیمارهای مورد بررسی روی گونه کاج الدار
Table 1. Variances analysis of studied tratements effect on Pinus eldarica
درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات
منابع تغییر
صفات

F

P

Traits

Variation source

df

SS

MS

درصد جوانهزنی

1

8

0.213

0.026

2.78

Germination percentage

2

25

0.240

0.009

-

-

درصد نهالهای خشک شده

1

8

0.729

0.091

2.28

0.054ns

Dead seedling percentage

2

25

0.998

0.039

-

-

سرعت جوانهزنی

1

8

66.428

8.303

1.72

0.143ns

Germination rate

2

25

120.735

4.829

*0.023

شاخص بنیه بذر

1

8

0.480

0.060

2.04

0.082ns

Seed vigor index

2

25

0.733

0.029

-

-

طول ساقهچه (میلیمتر)

1

8

407.834

50.979

1.17

0.353ns

)Shoot length (mm

2

25

1087.422

43.496

-

-

طول ریشهچه (میلیمتر)

1

8

1739.016

217.377

1.24

0.317ns

)Radicle length (mm

2

25

4380.527

175.221

-

-

وزن تر ساقهچه (گرم)

1

8

3181.786

397.723

0.85

0.572ns

)Shoot fresh weight (gr

2

25

11756.187

470.247

-

-

وزن تر ریشهچه (گرم)

1

8

1396.635

174.579

1.86

0.112ns

)Radicle fresh weight (gr

2

25

2348.707

93.948

-

-

وزن خشک ساقهچه (گرم)

1

8

91.161

11.395

1.10

0.393ns

)Shoot dry weight (gr

2

25

257.938

10.317

-

-

وزن خشک ریشهچه (گرم)

1

8

21.234

2.654

3.28

**0.010

)Radicle dry weight (gr

2

25

20.240

0.809

-

-

ضریب آلومتریک

1

8

0.476

0.059

3.38

**0.009

Allometric index

2

25

0.440

0.017

-

-

 =1تیمار =2 ،خطا ** ،معنیدار در سطح  1درصد* ،معنیدار در سطح  5درصد ns ،غیر معنیدار
1= Treatment, 2= Error, ** significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns non-significant
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Figure 1. Mean comparison of studied tratements effect on germination percentage of Pinus eldarica
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 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر درصد نهالهای خشک شده گونه کاج الدار-2 شکل

Seed vigor index

شاخص بنیه بذر

Figure 2. Mean comparison of studied tratements effect on dead seedling percentage of P. eldarica
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 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر شاخص بنیه بذر گونه کاج الدار-3 شکل
Figure 3. Mean comparison of studied tratements effect on seed vigor index of P. eldarica
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bc

c

)Radicle dry weight (gr

bc

c

a
abc

abc

abc

وزن خشک ریشه چه (گرم)

ab

7
6
5
4
3
2
1
0

شکل  -4نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر وزن خشک ریشهچه گونه کاج الدار
Figure 4. Mean comparison of studied tratements effect on radicle dry weight of P. eldarica

c

c

Allometric index

bc

c

bc

ضریب آلومتریک

a
bc

ab

bc

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شکل  -5نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر ضریب آلومتریک گونه کاج الدار
Figure 5. Mean comparison of studied tratements effect on allometric index of P. eldarica

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که اثر تیمار

نتایج تجزیه و تحلیل بر روی گونه سرو زربین

بر روی صفات بنیه بذر و وزن خشک ریشهچه
معنیدار بود (جدول .)2
جدول  -2تجزیه و تحلیل واریانس اثر تیمارهای مورد بررسی روی گونه سرو زربین
Table 2. Variances analysis of studied tratements effect on Cupressus sempervirens var horizontalis

منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

صفات
Traits

Variation source

df

SS

MS

درصد جوانهزنی

1
2

Germination percentage

درصد نهالهای خشک شده

1
2

8
26
8
26

0.190
0.270
0.208
1.104

Dead seedling percentage
 =1تیمار =2 ،خطا ** ،معنیدار در سطح  1درصد* ،معنیدار در سطح  5درصد ns ،غیر معنیدار

0.023
0.010
0.026
0.042

F

P

2.29

0.052ns

-

-

0.61

0.759 ns

-

-

1= Treatment, 2= Error, ** significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns non-significant

69

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،7شماره 1

ادامۀ جدول .2
Continued table 2.

صفات

منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

Traits

Variation source

df

SS

MS

سرعت جوانهزنی

1
2

8
26

43.720
83.587

5.465
3.214

1
2

8
26

0.268
0.343

0.033
0.013

طول ساقهچه (میلیمتر)

1
2

8
26

60.898
509.709

7.612
19.604

طول ریشهچه (میلیمتر)

1
2

8
26

1903.572
3098.227

237.946
119.162

وزن تر ساقهچه (گرم)

1
2

8
26

185.546
623.921

23.197
23.996

1
2

8
26

71.531
255.375

8.941
9.822

وزن خشک ساقهچه (گرم)

1
2

8
26

5.963
10.682

0.754
0.410

وزن خشک ریشهچه (گرم)

1
2

8
26

1.795
2.428

0.224
0.093

ضریب آلومتریک

1
2

8
26

1.133
1.888

0.141
0.072

Germination rate

شاخص بنیه بذر
Seed vigor index
)Shoot length (mm
)Radicle length (mm
)Shoot fresh weight (gr

وزن تر ریشهچه (گرم)
)Radicle fresh weight (gr
)Shoot dry weight (gr
)Radicle dry weight (gr

Allometric index
 =1تیمار =2 ،خطا ** ،معنیدار در سطح  1درصد ،معنیدار در سطح  5درصد،
*

ns

F

P

1.70

0.145 ns

-

-

2.54

*0.034

-

-

0.39

0.917 ns

-

-

2.00

0.087 ns

-

-

0.97

0.482 ns

-

-

0.91

0.523 ns

-

-

1.81

0.119 ns

-

-

2.40

*0.043

-

-

1.95

0.094 ns

-

-

غیر معنیدار

1= Treatment, 2= Error, ** significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns non-significant

نتایج مقایسات میانگین نشان داد که بیشترین

طور معنیداری این صفت را افزایش دادند (شکل .)7

درصد جوانهزنی مربوط به عصاره جوانه لوبیا 20

از نظر طول ریشهچه نیز بیشترین مقدار مربوط به

درصد و نخود  10درصد بود .تمامی غلظتهای مورد

عصاره جوانه لوبیا  30درصد بود و کمترین آن مربوط

بررسی عصاره جوانه لوبیا و غلظت  10درصد عصاره

به عصاره جوانه نخود  30 ،20و  40درصد بود

جوانه نخود توانستند درصد جوانهزنی را نسبت به

(شکل  .)8نتایج مقایسه میانگین همچنین نشان داد که

شاهد بهبود دهند (شکل  .)6نتایج همچنین نشان داد

بیشترین وزن خشک ریشهچه مربوط به عصاره جوانه

که در ارزیابی شاخص بنیه بذر بهعنوان یکی از

نخود  10درصد و کمترین آن مربوط به عصاره جوانه

شاخصهای کیفیت بذر ،عصاره جوانه لوبیا 20

نخود  30 ،20و  40درصد بود (شکل .)9

درصد و عصاره نخود  10درصد نسبت به شاهد به-
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 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر درصد جوانهزنی گونه سرو زربین-6شکل
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Figure 6. Mean comparison of studied tratements effect on germination percentage of C. sempervirens var
horizontalis
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 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر بنیه بذرگونه سرو زربین-7 شکل
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Figure 7. Mean comparison of studied tratements effect on seed vigor index of C. sempervirens var horizontalis
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 نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر طول ریشهچه گونه سرو زربین-8 شکل
Figure 8. Mean comparison of studied tratements effect on radicle length of C. sempervirens var horizontali
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c
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وزن خشک ریشه چه (گرم)
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شکل  -9نمودار مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر وزن خشک ریشهچه گونه سرو زربین
Figure 9. Mean comparison of studied tratements effect on radicle dry weight of C. sempervirens var horizontalis

نتایج نشان داد که عصاره جوانه نخود  40درصد

بحث
تأثیر دو نوع محرکزیستی مورد استفاده بر صفات مورد

از نظر وزن خشک ریشهچه نسبت به شاهد اختالف

بررسی گونه کاجالدار

معنیداری ایجاد کرد Jayanthi (2013) .نیز نشان

نتایج آزمایشهای مربوط به اثر کاربرد دو نوع محرک

دادند عصاره جوانه نخود  3درصد ،بیشترین عملکرد

زیستی بر درصد جوانهزنی گونۀ کاج الدار نشان داد

را نسبت به شاهد در گونه برنج دارد.

که عصاره جوانه نخود سبب کاهش درصد جوانهزنی

نتایج همچنین نشان داد که عصاره جوانه نخود

و عصاره لوبیا  20درصد سبب افزایش آن شد .این

 20درصد ضریب آلومتریک را نسبت به شاهد بهطور

نتیجه با نتیجۀ ) Avazpour Jalali (2017که نشان

معنیداری تحتتأثیر قرار داد .این نتیجه با نتیجۀ

دادند عصاره جوانه نخود سبب کاهش درصد

) Avazpour jalali (2017که نشان دادند عصاره نخود

جوانهزنی در گیاه شیرینبیان شد و عصاره جوانه لوبیا

 20درصد سبب افزایش ضریب آلومتریک در گیاه

سبب افزایش درصد جوانهزنی در گیاه کرفسکوهی

شیرین بیان شده است ،مطابقت دارد.

شد ،مطابقت دارد.

تأثیر دو نوع محرکزیستی مورد بررسی بر صفات مورد
بررسی گونه سرو زربین

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که عصاره
جوانه لوبیا  20درصد و عصاره جوانه نخود  10درصد

نتایج آزمایشهای مربوط به اثر کاربرد دو نوع محرک

در صفت بنیه بذر نسبت به شاهد اختالف معنیداری

زیستی بر درصد جوانهزنی گونۀ سرو زربین نشان داد

ایجاد کرد و بیشترین مقدار آن نیز مربوط به عصاره

که بین تیمارهای عصاره جوانه لوبیا  20درصد و نخود

جوانه لوبیا  20درصد بود .در این راستا ( Pulok,

 10درصد از نظر درصد جوانهزنی نسبت به شاهد

 )2015نیز توانستند با استفاده از عصاره برگ تمبر

اختالف معنیداری وجود داشت و بیشترین درصد

هندی در گونه عدس سبب افزایش شاخص قدرت

جوانهزنی مربوط به عصاره جوانه لوبیا  20درصد و

بذر (بنیه بذر) شوند.

کمترین آن مربوط به شاهد بود .این نتیجه با نتیجۀ
( )Mbi, 2016که نشان دادند با استفاده از روغن نخل
72

اثر غنیسازی بذر با عصاره جوانه نخود و لوبیا چشمبلبلی بر رشد و جوانهزنی کاج الدار و سرو زربین

دورگه ،میتوان به افزایش جوانهزنی بذر رزماری

سبب کاهش ضریب آلومتریک در گیاه کرفسکوهی

کمک کرد ،مطابقت دارد .همچنین ()Pulok, 2015

میشود ،مطابقت دارد.
این پژوهش نشان داد که از بین غلظتهای

نشان دادند آبلیمو و عصاره برگ تمبر هندی سبب

عصاره جوانه لوبیا چشم بلبلی ،غلظت  20درصد و

افزایش درصد جوانهزنی در عدس میشود.
نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین درصد

بعد از آن غلظت  10درصد مناسبترین غلظتها

بنیه بذر مربوط به عصاره جوانه نخود  10درصد و

بودند .همچنین غلظت  10درصد و بعد از آن غلظت

سپس عصاره جوانه لوبیا  20درصد بود .در پژوهش

 20درصد عصاره جوانه نخود مناسبترین غلظتها

( )Jayanthi, 2013از عصاره جوانه نخود و لوبیا

بودند .در واقع بهنظر میرسد در غلظتهای بال به-

چشمبلبلی با غلظتهای  5 ،4 ،3 ،2 ،1درصد استفاده

ویژه در مورد عصاره جوانه نخود تا حدودی اثر

کردند و به این نتیجه رسیدند که عصاره  2درصد

بازدارندگی وجود دارد.

جوانه ویژگیهای کیفی گونه برنج را افزایش میدهد.

نتیجهگیری

نتایج نشان داد که بین عصاره جوانه نخود 40

براساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش کاربرد

درصد در طول ریشهچه نسبت به شاهد اختالف

عصاره جوانه نخود و عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی در

معنیداری ایجاد کرد .ولی بیشترین درصد مربوط به

غلظتهای بهکار رفته در این آزمایش نتایج متفاوتی

عصاره جوانه لوبیا  30درصد بود .این نتیجه با نتیجۀ

در هر گونه از خود نشان دادند .بهطوری که طبق نتایج

) Avazpour Jalali (2017که نشان دادند عصاره

بهدستآمده ،بیشترین درصد جوانهزنی در گونه کاج

جوانه نخود سبب کاهش طول ریشهچه در گیاه

الدار در غلظت  20درصد عصاره جوانه لوبیا چشم-

شیرینبیان شد و همچنین اثر عصاره جوانه لوبیا بر

بلبلی مشاهده شد .بیشترین مقدار بنیه بذر این گونه

صفات جوانهزنی به جز ضریب آلومتریک نتیجه

نیز با بهکارگیری عصاره  20درصد جوانه لوبیا چشم-

بهتری داشت ،مطابقت دارد.

بلبلی و  10درصد جوانه نخود بهدست آمد .همچنین

نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک ریشهچه

بیشترین وزن خشک ریشهچه در غلظت  40درصد

مربوط به عصاره  10درصد جوانه نخود بود .این نتیجه

عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی و غلظت  10درصد

با نتیجۀ ( )Jayanthi, 2013که نشان دادند تولید مادۀ

عصاره جوانه نخود مشاهده شد .اما عصاره جوانه

خشک برنج با غلظت  2درصد عصاره جوانه نخود

نخود درصد جوانهزنی این گونه را کاهش داد.

ارتباط معنیداری دارد ،مطابقت دارد .همچنین نتایج

بیشترین ضریب آلومتریک در گونه کاج الدار در

نشان داد که بیشترین ضریب آلومتریک مربوط به

غلظت  40درصد عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی و 20

عصاره لوبیا  30درصد بود .همچنین عصاره جوانه

درصد عصاره جوانه نخود بهدست آمد .در گونه سرو

نخود  40درصد نسبت به شاهد اختالف معنیداری

زربین نیز کاربرد عصاره  20درصد جوانه لوبیا چشم-

بهوجود آورد و عصارههای جوانه نخود سبب کاهش

بلبلی و عصاره  10درصد جوانه نخود بیشترین درصد

Avazpour

جوانهزنی و بنیه بذر را ایجاد کرد .بیشترین طول

) Jalali (2017که نشان دادند عصاره جوانه نخود

ریشهچه در این گونه تحت تیمار عصاره  30درصد

ضریب آلومتریک شدند .این نتیجه با

جوانه لوبیا چشمبلبلی مشاهده شد .همچنین عصاره
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از آنجا که غنیسازی بذر درختان جنگلی با

 درصد جوانه نخود بیشترین وزن خشک ریشهچه10

کودهای آلی و شیمیایی تأثیرات زیانآوری بر

.را نشان داد

 کاربرد عصارههای جوانه نخود و لوبیا،اکوسیستم دارد

 عصاره جوانه لوبیا چشمبلبلی،با توجه به نتایج

چشمبلبلی میتواند به کاهش مصرف کودهای

 نتیجه،در هر دو گونه در مقایسه با عصاره جوانه نخود

.شیمیایی و کاهش آلودگی محیط زیست منجر شود

 از اینرو بهویژه غلظتهای بالی.بهتری داشت

همچنین پیشنهاد میشود که کشاورزان از تیمار

 زیرا این عصاره.عصاره جوانه نخود توصیه نمیشود

عصارههای جوانه نخود و لوبیا برای جوانهزنی و رشد

در غلظتهای بال اثر منفی بر بیشتر صفات مورد

بهتر گیاهان زراعی و دارویی که وارد زنجیره غذایی

بررسی داشته درحالی که این اثر در غلظتهای پایین

. پس از انجام بررسیهای لزم استفاده کنند،میشوند

.در برخی صفات مثبت بود
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of pea and cowpea sprout extract on germination
traits and growth of Pinus eldarica medw. and Cupressus sempervirens L. var horizontalis in
laboratory conditions based on a completely randomized design with four replications. The effect of
different concentrations of the extracts on germination percentage, germination rate, seed vigor index,
allometric index, shoot length, radicle length, fresh and dry weigh of shoot and radicle were
investigated. The results of analysis of variance and mean comparisons showed that the effect of
extracts on some growth trait and germination of tow species was significant. The highest germination
percentage was observed in Pinus eldarica at 20% concentration of cowpea extract. The highest seed
vigor of this species was obtained by using 20% extract of cowpea and 10% pea. The highest root dry
weight was observed in 40% concentration of cowpea and 10% pea extract. In Cupressus
sempervirens L. var horizontalis, 20% of cowpea sprouts and 10% of pea seed produced the highest
germination and seed vigor. The highest root length was observed in 30% cowpea sprouts extract.
Also, 10% pea extract showed the highest root dry weight. Totally, we could say cowpea extract lead
to better result than pea extract.
Keywords: Biostimulative, Germ extract, Germination rate, Morphological traits.
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چکیده
بررسیها و شبیهسازیهای حاصل از مدلهای اقلیمی جهانی نشان میدهند که الگوهای دما و بارندگی
در  50الی  100سال آینده ،متحمل تغییراتی خواهند شد که بهنوبه خود میتوانند الگوهای رویشی تودههای
جنگلی را تحت تأثیر قرار دهند .بهدلیل عدم توانایی مدلهای موجود در شبیهسازی تودههای جنگلی تحت-
تأثیر تغییر اقلیم ،مدل هیبرید  JABOWA-4برای کشف پویایی آینده تحت سناریوهای اقلیمی مختلف ،و
همچنین بهدلیل عدم قطعیت روند تغییر اقلیم در آینده ،سه سناریوی اقلیمی بهمنظور کشف توسعة جهانی
تحت تأثیر انتشار گازهای گلخانهای در این پژوهش استفاده شدند .پس از مقایسة نتایج شبیهسازی و
ارزشهای واقعی رویش قطری R2 ،و  RMSEبهترتیب 0/98و  )cm2( 1/734محاسبه شد ،که نشانگر
همبستگی باالی دو ارزش است .پاسخ گونهها به تغییر اقلیم جداگانه ارزیابی شد که راش و افرا با کاهش
 31و  25درصدی رویش قطری ،رابطة منفی قوی به تغییر اقلیم از خود نشان دادند .گونة بلوط ابتدا روندی
افزایشی ،سپس کاهشی  17درصدی پیش گرفته و ممرز روندی افزایشی با مقدار کمتر از رویش واقعی را
بهتصویر کشید .نتایج این پژوهش نشان داد که مدلهای گپ عملکرد بهنسبت خوبی در فراهم آوردن
پیشبینیهای محصول جنگل تحتتأثیر تغییر اقلیم از خود نشان میدهند.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،مدلهای رشد و محصول ،شبیهسازی.
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مقدمه

شبیهسازی ترکیب گونههای جنگلی ،اندازۀ درخت و

تغییر اقلیم که عامل اصلی آن انتشار افزایشی گازهای

ساختار توده تحت سناریوهای اقلیمی پیشبینیشده در

گلخانهای ناشی از فعالیتهای انسانی است ،به موضوع

سطح منطقهای هستند ( )Reynolds et al., 2001و به-

نگرانکنندهای در قرن بیستیک تبدیل شده است.

عنوان یک نتیجه در حد وسیعی برای بررسی اثرهای

براساس پیشبینیهای مدلهای اقلیمی جهانی ()GCM

تغییر اقلیم بر جنگلها استفاده شدهاند ( Ehman et al.,

تغییرات اقلیمی معنیداری در اواخر قرن اخیر رخ

.)2002; Ashraf et al., 2015

خواهد داد ( .)IPCC, 2007براساس ارتباط نزدیک اقلیم

مدل  JABOWA-4بهعنوان یک نسخة اصالح-

و پوششگیاهی ،تغییر مرزهای وسیع پوششگیاهی

شده از اولین مدلهای گپ توسعهیافته برای اکوسیستم

اغلب دنبالهرو متغیرهای اقلیمی ،بهویژه دما و رطوبت

هابوردبروک در نیوهمشایر آمریکا ،یک مدل پویایی

هستند ( .)Stephenson, 1990انتشار افزایندۀ گازهای

جمعیت است ،که رشد درخت ،زادآوری و مرگومیر

گلخانهای بهنوبه خود اثر گلخانهای را تشدید کرده و

را برای یک قطعهنمونه کوچک (10×10متر) با درنظر

عوامل دما و بارندگی را که بهصورت مستقیم بر رشد

گرفتن رقابت بیندرختی و متغیرهای فیزیکی دیگر

درختان اثرگذارند ،تحتتأثیر قرار میدهد (et al., 2001

همچون نور ،درجة روزانه رشد و ویژگیهای خاک،

.)Reynolds

شبیهسازی میکند (Botkin, 1993; Kimmins, 1990

مدلهای رشد و محصول که امروزه در پیشگویی

; .)Ashraf et al., 2015این مدل پاسخ جنگل به-

پویایی آیندۀ جنگل بهشکل وسیعی مورد استفاده قرار

سناریوهای اقلیمی مختلف را بهتصویر میکشد ،بنابراین

میگیرند ،ماهیت تجربی دارند ،که براساس تعداد زیادی

امکان پیشبینی محصول آیندۀ جنگل و کشف

از دادههای تاریخی محلی توسعه یافتهاند و اطالعاتی

راهکارهای مدیریتی قبل از صرف زمان و هزینه در

صحیح در سطح رویشگاه تولید میکنند ( Yaussy,

واقعیت را فراهم میکند ( .)Vanclay, 1994در طول دو

2000; Monserud, 2003; Landsberg, 2003; Sun et
 .)al., 2007; Ashraf et al., 2015اما برخالف همة این

دهه گذشته در پژوهشهای زیادی پاسخ گونههای
درختی به اقلیم پیشبینیشده ،مدلسازی شده است.

نکات مثبت ،این مدلها شرایط محیطزیستی را ثابت

) ،Battles et al. (2008در پژوهشی اثرهای تغییر اقلیم

درنظر میگیرند و درصورت بروز تغییر در محیطزیست

بر سالمت جنگلهای سوزنیبرگ آمیخته در کالیفرنیا را

رشد درخت ،همچون تغییرات اقلیمی ،محدودیت از

با استفاده از مدل  Cactos-climمورد بررسی قرار دادند.

خود نشان میدهند (et al., 2006; Kimmins, 1990

همچنین ) ،Battles et al. (2009در پژوهشی دیگر به-

 .)Pinjuvارزیابی اثرهای اکولوژیکی مربوط به تغییر

منظور بررسی پاسخ اکوسیستمهای جنگلی بهاثرهای

اقلیم در آینده ،اغلب براساس پیشگوییهای مدلهای

تغییر اقلیم ،مدل  Ws-Calclim0.1را طراحی کردند.

رایانهای از پاسخ اکوسیستم جنگل به تغییرات محیط-

) Ashraf et al. (2015در بررسی جنگلهای منطقة

زیستی انجام میشود ( .)Botkin, 1993مدلهای گپ

 Nova Scotiaدر کانادا ،با استفاده از نسخة سوم مدل

نمونهای از شبیهسازهای پویایی جنگل هستند ،که

 JABOWAبهترتیب اثرهای تغییر اقلیم بر درختان

اثرهای شرایط محیطزیستی را بر رویش تکدرختان

تجاری را کمیسازی و پویایی جنگلها را پیشبینی

درنظر میگیرند .این مدلها ابزارهای سودمندی برای

کردند .همچنین در پژوهشهای انجامشده در ایران می-
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توان به ) Fallah and Heydari (2018در استان ایالم

 JABOWA-4مورد بررسی قرار میگیرد .در این

اشاره کرد ،که با استفاده از متة سالسنج رویش قطری

پژوهش بهنوبة خود برای اولین بار در جنگلهای

درختان تحتتأثیر تغییر اقلیم را مورد بررسی قرار دادند.

ناهمسال هیرکانی ،کاربرد مدلهای گپ مورد ارزیابی
قرار میگیرد.

با وجود افزایش سطح بررسیها در زمینة پیش-
بینیهای اقلیمی ،اثرهای بالقوۀ تغییر اقلیم در جنگلهای

مواد و روش

هیرکانی تا بهامروز در سطح کمی در ارتباط با تغییرات

موقعیت و وسعت محدودة مورد بررسی

سطوح رویشگاهی گونههای خاص مورد بررسی قرار

مجموعة جنگل پژوهشی دانشکده واقع در شیبهای

گرفتهاند ( )Taleshi et al., 2019و با توجه بهاهمیت

جنوبی رشتهکوه البرز و در هفت کیلومتری شهرستان

باالی این اکوسیستمها از نظر صنعتی و تولید چوب،

نوشهر در کنار روستای نجارده قرار دارد .حدود ارتفاعی

این مهم است که کشف شود چگونه تغییر اقلیم میتواند

منطقه از صفر تا  2200متر متغیر و متوسط دمای 8/55

بر جنگلها و رویش آنها اثر کند .براساس تغییرات

درجة سانتیگراد و بارندگی ساالنه  1532/35است

پیشبینیشده مشخصههای اقلیمی تا پایان این قرن،

( .)Gorazbon Forestry Plan, 2006بخش گرازبن با

انتظار میرود تغییراتی در مقدار رویش و درصد حضور

مساحتی حدود  934/24هکتار ،بهعنوان سومین بخش

درختان در عرصه مشاهده شود .از اینرو یک نیاز

با حدود ارتفاعی  550الی  1380متر باالتر از سطح دریا،

ضروری بهتوسعة مدلهای ساده و کاربردی رشد و

بهعنوان منطقة مورد بررسی انتخاب شد .ترکیب گونهای

محصول که بهسادگی برای مدیران جنگل قابل استفاده

این منطقه را گونههای راش ،ممرز ،شیردار ،انجیلی ،افرا،

بوده و بتواند پویایی آیندۀ جنگل تحت یک اقلیم متغیر

توسکا و بلوط تشکیل دادهاند که در بین آنها بیشترین

را پیشبینی کند ،وجود دارد .در این پژوهش اثر تغییر

تعداد درخت موجود مربوط بهگونههای راش و ممرز

اقلیم بر مقدار رویش درختان با استفاده از مدل گپ

است.

شکل  -1موقعیت منطقة مورد بررسی
Figure 1. Location of case study

جمعآوری اطالعات زمینی

 150*200متر بهصورت منظم تصادفی (سیستماتیک)

برای جمعآوری اطالعات میدانی ،تعداد  258قطعهنمونة

در عرصه پیاده شده بودند ،در سالهای  2012، 2003و

دائم  10آری که با شبکة آماربرداری مستطیلی ،بهابعاد

 2017آماربرداری شدند .فرآیند آماربرداری شامل
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ریزمقیاسنمایی

دادههای

مدل

اقلیمی

اندازهگیری ویژگیهای رایج قطعات نمونه همچون قطر

در

در ارتفاع برابر سینه ،ارتفاع قطورترین درخت در قطعه-

جهانی  ،CanESM2از مدل  SDSMاستفاده شد

نمونه و نزدیکترین درخت به مرکز قطعهنمونه و تعیین

( .)Chaumont, 2014عملکرد و ساختار مدل SDSM

وضعیت زادآوری بود .در بررسیهای انجامشده تا به-

در چهار مرحلة انتخاب متغیرهای پیشبینیکننده بهنام

امروز به ازای هر یک از اقلیمهای متنوعی که در عرصه

متغیر مستقل ،واسنجی مدل ،ارزیابی مدل و تولید

مشاهده شود ،یک واحد اقلیمی انتخاب و مورد ارزیابی

سناریوهای آتی خالصه میشود (.)Wilby et al., 2014

قرار میگیرد ( .)Ashraf et al., 2015از آنجا که مدل

برای اجرای این مدل سه نوع داده بهعنوان فایلهای

 JABOWA-4پویایی را برای یک سطح کوچک جنگلی

ورودی مورد نیاز است :دستهی اول دادههای مشاهداتی

پیشبینی میکند و در سطح منطقة مورد بررسی اقلیم-

(دما و بارش) که از سازمان هواشناسی اخذ شده است

های متنوعی وجود ندارد ،از اینرو در این پژوهش نیز

و دسته دوم ،دادههای  ،NCEPکه شامل دادههای روزانه

تنها یک قطعهنمونه ( 10× 10متر) بهمنظور ارائه شرایط

 26متغیر پیشبینیکننده است و دسته سوم دادههای

رویشگاه و توده بهعنوان واحد اقلیمی درنظر گرفته شد.

بزرگمقیاس مدلهای گردش عمومی جو هستند.

در فرآیند انتخاب واحد اقلیمی ،ترجیح بر انتخاب

همچنین شایان ذکر است بهمنظور کالیبرهکردن مدل

قطعات نمونهای شامل گونههای هدف تجاری (راش،

 ،SDSMدادههای مشاهداتی و  NCEPبرای دو دورۀ

ممرز ،افرا ،بلوط) ،با فاصلة نزدیک به ایستگاههای

 1991-1977و  2006 -1992بهترتیب مورد واسنجی

هواشناسی و ثبتهای آب و هوایی حداقل سیساله

و اعتبارسنجی قرار گرفتند و در مجموع این محدوده

بود .در نهایت پس از فرآیند انتخاب ،قطعهنمونه مذکور

زمانی بهعنوان دورۀ پایه درنظر گرفته شد .در این

توسط  JABOWA-4مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پژوهش پس از پردازش و مرتبسازی دادههای

اطالعات هواشناسی

مشاهداتی ،تهیه دادههای  NCEPو دادههای مدل

در این پژوهش برای بررسی روند اثرهای تغییر اقلیم بر

 CanESM2تحت سناریوهای جدید سیر غلظتهای

مقدار رویش درختان ،از دادههای بارش و دمای میانگین

گوناگون گازهای گلخانهای  RCP 4.5 ،RCP 2.6و

ماهانه برای یک دورۀ سیساله ( ،)2017-1988ایستگاه

 ،RCP 8.5مدل  SDSMاجرا شد.

سینوپتیک شهرستان نوشهر با ارتفاع  -20/9متر و به-

برای تعیین دقت مدل  JABOWA-4در شبیه-

ترتیب طول وعرض جغرافیایی  E 51-30و N 36-39

سازی ،اقلیم امروزی را بهصورت تکرارهای سیساله در

استفاده شد .همچنین برای شبیهسازی اقلیمی آینده،

این مدل جایگذاری کرده و پس از اجرا ،نتایج چهارده

دادههای بزرگمقیاس مدل اقلیمی جهانی CanESM2

ساله با اطالعات حاصل از آماربرداری در بازه 2003

که توسط مرکز مدلسازی و تحلیل آبوهوای کانادا

الی  2017با استفاده از آزمون  tجفتی مقایسه شدند

( ،)CCCMAزیر نظر سازمان محیطزیست این کشور

(جدول  .)1در  JABOWA-4بعد از کالیبراسیون و آماده

توسعه یافته است ،حاصل از پنجمین دورۀ ارزیابی

سازی مدل ( ،)Botkin, 1993زمانیکه همه شرایط مورد

( ،IPCC )AR5استخراج شدند.

نیاز درخت برای رویش فراهم باشد ،رویش تکدرخت

روند انجام کار

براساس رابطة اساسی رشد (رابطة  )1ارائه میشود.
رابطة ()1
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𝐻𝐷
( 𝐴𝐿 ∗ 𝑅 = )𝐻 δ(𝐷2
)
)𝑖(𝐷max(𝑖) 𝐻max
)𝑡𝑛𝑒𝑚𝑛𝑜𝑟𝑖𝑣𝑛𝑒(𝑓 ∗

𝑛

رابطة ()3

𝑖=1

که در این رابطه :D ،قطر در ارتفاع برابر سینه

میانگین مربعات خطای نرمالشده:

درخت :H ،ارتفاع درخت :LA ،سطح برگ درخت،

𝐸𝑆𝑀
= 𝐸𝑆𝑀𝑁
𝑉

رابطة ()4

) Dmax(iو ) : Hmax(iبهترتیب حداکثر قطر و ارتفاع شناخته

ضریب همبستگی:

شده از درختان یک گونه :R ،یک ثابت و  fتابعی از

رابطة ()5

محدودکنندههای محیطزیستی است .در رابطة  1کسر
𝐻𝐷
)𝑖(𝐷max(𝑖) 𝐻max

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑞𝑖 − 𝑞̂𝑖 )2
𝑛

2
]) ̂̅𝑞 [∑𝑛𝑖=1(𝑞𝑖 − 𝑞̅ )(𝑞𝑖̂ −
2

) ̂̅𝑞 ∑𝑛𝑖=1(𝑞𝑖 − 𝑞̅ )2 ∑𝑛𝑖=1(𝑞𝑖̂ −

= 𝑅2

نشانگر بیشترین محدوده از اندازۀ یک

درخت است ،که فرض میکند درختان نمیتوانند از

نتایج

حداکثر قطر و ارتفاع شناخته شده ،تجاوز کنند.

با بررسیهای انجامشده در این پژوهش ،دو عنصر

یکی از شاخصهای دمایی مهم مؤثر در رشد

میانگین دمای روزانه و بارش ایستگاه مورد بررسی ،از

درختان ،درجة روزانه رشد است GDD .یک شاخص

میان  26متغیر پیشبینیکننده  NCEPبا چهار متغیر

تراکمی حرارت براساس یک آستانه دمایی است که در

همبستگی قوی و باال داشتند (جدول .)1

اینجا ،بر  10درجة سانتیگراد ( 50درجة فارنهایت)
تنظیم شده است ،که در دمای پایینتر از آن رشد گیاه

براساس نتایج حاصل از مقایسة دادههای دمای

متوقف میشود و با فرض سینوسی بودن ،از طریق

روزانه و بارش مشاهداتی با دادههای مدلسازی شده

متوسط دمای ژانویه و جوالی تخمین زده میشود

برای دورۀ پایه ( ،)1977 - 2005صرفنظر از اختالف

(.)Botkin, 1993

بسیار جزئی که مشاهده شد ،ارزشها کامالً برهم منطبق

رابطة ()2
365
𝑇(
) 𝑛𝑎𝑗𝑇 −
𝑦𝑙𝑢𝑗 𝜋2
𝑛𝑎𝑗𝑇 𝑇𝑗𝑢𝑙𝑦 +
365
−
[50 −
]
𝜋
2
2
]365 [50 − (𝑇𝑗𝑢𝑙𝑦 + 𝑇𝑗𝑎𝑛 )/2
+
{
}
𝜋
) 𝑛𝑎𝑗𝑇 (𝑇𝑗𝑢𝑙𝑦 −

هستند (شکل 2و  )3که این امر مناسب بودن مدل در
 = 𝐷𝐺𝐸𝐷

شبیهسازی دادههای دو مشخصه دمای روزانه و بارش
در سالهای آتی را نشان میدهد .عالوه بر صحتسنجی
که در خود مدل انجام شد ،برای اطمینان از عملکرد و

پس از تهیه فایل اقلیم و فایل متغیرها ،با مقداردهی

دقت مدل در برآورد مقادیر دما و بارش ،از آمارههایی

اولیه دادههای سال  ،JABOWA-4 ،2003کالیبره شد.

مانند ریشة دوم میانگین مربعات خطا (،)RMSE

مدل  50بار برای کاهش اثر وراثت (ذات) تصادفی مدل

 NRMSEو میانگین خطای مطلق ( )MAEبرای بررسی

اجرا ،و پویایی قطر و ارتفاع تکدرختان در  90سال

مقدار خطای مدل استفاده شد .ننایج نشان داد که مقادیر

آینده بهوسیله خروجی  JABOWA-4تحت سه

خطا بین دادههای مشاهداتی و شبیهسازیشده ،برای

سناریوی تغییر اقلیم استخراج شد (.)Botkin, 1993

ایستگاه مورد بررسی ،بسیار کم و حتی به صفر (عدم

آمارههای ارزیابی دقت و صحت مدلها بهشرح زیر

وجود خطا) میرسد .که این امر خود نشانگر توانایی و

است.

دقت باالی مدل ،برای برآورد متغیرهای مورد نظر است.

خطای جذر میانگین مربعات:
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 پیشبینیکنندههای منتخب میانگین دمای روزانه و بارش-1 جدول
Table 1. Selected Predictors of mean daily Temperature and Precipitation
پیشبینی کنندههای منتخب
NCEP متغیر
متغیر
Selected Predictors

NCEP variable

500 hp ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز

ncepp500gl.dat

Geopotential height 500 hp level
850 hp باد مداری تراز

ncepp8_ugl.dat

Orbital with level 850 hp
500 hp رطوبت ویژه تراز

Variable

دما
nceps850gl.dat

Temperature

Specific humidity 850hPa

 متر2 میانگین دمای تراز

nceptempgl.dat

Screen air temperature (2m)

میانگین فشار سطح دریا

ncepmslpgl.dat

Mean sea level pressure

باد نصف النهاری

ncepp1_vgl.dat

Meridional velocity
850 hp ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز

ncepp850gl.dat

Geopotential height 850 hp level
500 hp رطوبت ویژه تراز

nceps500gl.dat

بارش
Precipitation

Specific humidity 500 hPa

)1977-2005(  مقایسة دمای روزانه مشاهداتی و مدلسازیشده برای دورۀ پایه-2 شکل
Figure 2. Comparison of observed and modeled temperatures for the base period (1977-2005)
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شکل  -3مقایسة بارش مشاهداتی و مدل سازیشده برای دورۀ پایه()1977-2005
)Figure 3. Comparison of observed and modeled precipitation for the base period (1977-2005

شبیهسازی شاخصهای اقلیمی ایستگاه نوشهر از سال

در  2سناریوی  RCP 4.5و  RCP 2.6برای دورۀ اول

 2020تا سال 2100

افزایش و برای دو دورۀ دیگر کاهش بارش پیشبینی

شکلهای  4و  5بهترتیب نتایج حاصل از ریزمقیاس-

شده است .با توجه بهاینکه عمده بارندگی در شمال

نمایی سناریوهای اقلیمی برای تغییرات دما و بارندگی

کشور ،در فصل پاییز رخ میدهد ،مشاهده میشود که

سه دورۀ زمانی نسبت بهدورۀ پایه را نشان میدهند .به-

تحت سناریوهای  RCP 4.5و  RCP 8.5افزایش بارش

طور کلی میانگین دمای ایستگاه نوشهر در کلیه ماهها در

در این فصل رخ میدهد ،ولی سناریوی  RCP 2.6در

دورههای آتی افزایش خواهد یافت که در هر سه دوره

بازۀ  2050الی  2100کاهش را نشان میدهد.

این افزایش دما تقریباً برابر است .دما در فصول تابستان،
بهار و پاییز افزایش محسوسی دارد .همچنین مشاهده
میشود که بهطور کلی در سناریوی  RCP 8.5برای هر
سه دورۀ مورد بررسی افزایش بارش مورد انتظار است.
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نتایج حاصل از آماربرداری  3دورۀ  2011 ،2003و
 2017در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  -2درصد حضور گونهها در بخش گرازبن
Table 2. Species Presence in Gorazbon District
بلوط
ممرز
راش

گونه
Speies

دوره

Fagus orientalis
2011

2003

Quercus
Castaneifolia

Carpinus betulus
2003

2017

2011

2017

افرا

2003

2011

Acer

2017

2003

2011

2017

Period

درصد حضور
Percent of
presence

قطر متوسط

33

37.19

40.47

49.55

47.29

51.23

4.9

4.4

5

6.1

5.29

7.49

45

48.02

50.26

23.56

25.56

28.29

21.98

25.08

29.85

31.66

34.47

39.97

Average DBH

نتایج حاصل از شبیهسازی مدل

عنوان کمیت هدف (مشاهدات) در ساخت و

JABOWA-4

پس از اجرای مدل JABOWA-4 ،سطحمقطع تک-

اعتبارسنجی زیرمدل رویش قطر بهعنوان رویش سطح-

درختان متعلق بهگونههای مختلف را بهعنوان تابعی از

مقطع (سانتیمترمربع در پنج سال) مورد استفاده قرار

زمان پیشبینی کرد .نتایج آماربرداریهای پیشین به-

گرفت.

جدول  -3نتایج آزمون  tجفتی
Table 3. Paired sample t test
سطح اطمینان

اشتباه معیار

انحراف معیار

Sig

Std. Error Mean

Std. Deviation

0.085

0.4431

1.5875

براساس نتایج حاصل از آزمون  ،tاختالف معنی-

t
-1.787

درجة آزادی
df
12

پیشبینی رویش سطحمقطع

داری بین مقادیر پیشبینیشده و مشاهدهشده در بازه

نتایج حاصل از پیشبینی رویش سطحمقطع برای اقلیم

زمانی  14ساله مشاهده نمیشود و مقادیر خطای جذر

امروزی و سه سناریوی تغییر اقلیم برای دو گونة راش

میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب همبستگی

و ممرز در شکل  6بهتصویر کشیده شده است.

( )R2بهترتیب  1/734و  0/98محاسبه شد.
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براساس نتایج حاصل از پیشبینی رویش سطح-

باقیماندههای مدل رویش قطر و ارتفاع زمانیکه به-

مقطع مرتبط با سناریوهای تغییر اقلیم ،در همة گونهها

عنوان یک تابع از پیشبینیکننده و یا رشد پیشبینیشده

بیشینه تفاوت در سالهای آخر توالی مشاهده میشود.

نشان داده میشود ،روند خاصی را نشان نمیدهد و

سطحمقطع گونههای راش و افرا بدون درنظر گرفتن

مقدار  RMSEمطلق و نسبی برای رویش قطر بهترتیب

نوع سناریو ،از خود کاهشی بارز (بهترتیب  31و 25

 0/68و  50/8درصد و برای رویش ارتفاع 0/71 ،و

درصد) بهخصوص در بازه زمانی  2070الی  2099نشان

 59/6درصد محاسبه شد .نتایج حاصل از این پژوهش،

دادند .در مقابل گونههای ممرز و بلوط در نیمة اول

از نظر دقت مدل در پیشبینی رویش قطری مشابه با

شبیهسازی افزایش اندکی در سطحمقطع و در نیمة دوم

نتایج پژوهشهای ذکر شده بود .اما در پژوهشهای

روندی کاهشی (بهترتیب  20و  17درصد) از خود نشان

دیگری همچون پژوهش )،Lee and Giulding (2002

دادند که برای ممرز و بلوط بهترتیب در سناریوهای

بین مقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشده تفاوتی معنیدار

 RCP 2.6و  RCP 8.5مقدار اختالف بیشتر بود.

مشاهده شد و در بررسی انجام شده بهوسیلة Ringval

) ،and Kruys (2005ضرورت اصالح مدلهای موجود

بحث

مطرح شد .در کل براساس مقایسة اطالعات میدانی

رقابت ،توالی و تغییرات ترکیب گونهها بهعنوان تابعی

موجود برای شبیهسازی ،در بعضی موارد پیشبینی

از زمان و اقلیم با موفقیت بهوسیلة مدل بهتصویر کشیده

خیلی خوب و دقیق است اما در برخی درختان که در

شد (شکل  .)6همانطور که ذکر کردیم ،هدف از این

مرحله دیرزیستی هستند و در ساختار آنها پوسیدگی

پژوهش ارزیابی امکانپذیری استفاده از JABOWA-4

وجود دارد و یا تودههای پر از زادآوری ،بین ارزشهای

برای پیشبینی رویش سطحمقطع در یک دورۀ زمانی

مشاهدهشده و شبیهسازیشده تفاوت مشاهده میشود.

است .پس از فرآیند شبیهسازی ،مقایسة ارزشهای

یکی از عوامل مؤثر در صحت پیشبینی مدلها ،ارزش-

سطحمقطع مشاهده شده و پیشبینی شده RMSE ، R2

های شبیهسازیشده برای  Ingrowthهستند .بهعبارتی

را بهترتیب  0/98و( 1/734سانتیمتر مربع) نشان داد،

در نرمافزار مقدار  Ingrowthاز ابتدای رویش بهعنوان

که همبستگی خوبی بین ارزشهای متناظر از خود نشان

رویش قطری شبیهسازی میشود ولی در دنیای واقعی

میدهد .در پژوهش ) ،Ashraf et al. (2015پس از

تا زمانیکه زادآوری به طبقههای قطری قابلاندازهگیری

آزمون رگرسیون خطی تفاوت معنیداری بین ارزش-

تبدیل نشود ،در محاسبات رویش وارد نخواهد شد ،در

های واقعی و مدل شده مشاهده نشد و پس از بررسی

نتیجه می تواند عامل بروز تفاوت بین ارزشهای مورد

آمارههای  RMSE ، R2و  ،MEمناسببودن نرمافزار در

بررسی شود (.)Weiskittel et al., 2011

مدلسازی پیشبینیهای رشد و محصول شد .در

برای شبیهسازی پویایی جنگل تحت تأثیر اقلیم

پژوهشی دیگر در شرق استرالیا با استفاده از مدل

امروز و سناریوهای اقلیمی آینده بر اساس شرایط

 ،JABOWAشاخص  R2در پیشبینی قطر و ارتفاع به-

رویشی توده با استفاده از مدل  ،JABOWA-4نمودار

ترتیب  0/97و  0/59محاسبه شد که نشانگر کارآیی

رویش سطحمقطع برای گونههای مورد بررسی تهیه شد.

باالی مدل در پیشبینی قطر بود ( .)Botkin, 1993در

براساس نتایج ،گونة راش نسبت به گونههای دیگر تا

پژوهش انجامشده بهوسیلة )Trasobares et al. (2016

پایان قرن  ،21کاهش بیشتری تقریباً معادل  31درصد از
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خود نشان داد که در سناریوی  RCP 2.6این تفاوت

های گونة راش در شرایط قطعیت و عدم قطعیت حاصل

بارزتر بود .دمای باال و بههمراه آن پایینبودن رطوبت

از تغییر اقلیم ،مساحت رویشگاههای راش مورد بررسی

هوا آثار زیانبخشی بر درختان بهخصوص آنها که

قرار گرفت ،که براساس نتایج کاهش چشمگیری در

دارای پوست صاف هستند ،همچون گونة راش خواهد

مساحت مشاهده خواهد شد و تا سال  2070ارتفاع

داشت ،که علت آن آفتاب سوختگی نامیده میشود و

رویشگاههای راش از  1378متر به  1679متر در

شرایط را برای حملة حشرات و قارچها نیز فراهم می-

 RCP2.6و  1943متر در  RCP 8.5افزایش خواهد

سازد ( .)Mohajer, 2012از اینرو انتظار میرود رویش

یافت .بهعبارتی راش تحت تأثیر گرمای بیش از حد

گونة راش در ارتفاعات پایین بهدلیل باالتر بودن دما و

بخشهای وسیعی از رویشگاههای خود را از دست

تاحدودی نامساعد شدن شرایط رویش ،محدود شود.

خواهد داد .در پژوهش ) ،Charles et al. (2010افزایش

گونة بلوط در پیشبینی مربوط بهسریهای زمانی،

درجة روزانه رشد و بهدنبال آن آفتابسوختگی ،در

ابتدا افزایش و سپس کاهشی تقریباً 17درصدی تا پایان

کانادا میتواند عامل کاهش  14درصدی رویش گونة

قرن  21از خود نشان میدهد .گونة بلوط بهعلت

راش باشد ،Engler et al. (2011) .در پژوهشی بهاین

مقاومت بهنور و گرمای شدید در مقایسه با گونة راش

نتیجه رسیدند که کاهش محدوده پراکنش گونهها از

نسبت بهتغییر اقلیم عملکرد بهتری از خود نشان داده

ویژگیهای مهم اکوسیستمهای کوهستانی است .زیرا در

است .اما در نیمة زمانی دوم شبیهسازی پس از کاهش

ارتفاعات ،فضاهای کوچکی برای انتقال گونهها بهمناطق

زیاد مقدار بارندگی در بیشتر سناریوها رویش این گونه

مرتفعتر وجود دارد و چون جنگلهای هیرکانی هم از

نیز به دلیل نامساعد شدن شرایط رویشی از خود زوال

این دسته اکوسیستمها محسوب میشوند ،تغییر محدوده

نشان میدهد .گونة ممرز بهطور کلی نسبت به مقدار

پراکنش گونة راش قابل توجیه است .در پژوهشهای

رویش اولیه خود روندی افزایشی داشته است اما مقدار

مختلفی همچون )،Iverson and Prasad (2002

این افزایش همواره تا حدود  20درصد از مقدار رویش

) ،Kramer et al. (2010اثر تغییر اقلیم بر کاهش

واقعی کمتر پیشبینی شده است .شایان ذکر است که

رویشگاههای مطلوب گونههای مختلف جنس راش

گونة ممرز نیز همچون بلوط نیاز حرارتی باالتری نسبت

گزارش شده است .این موضوع ممکن است ناشی از

به گونة راش دارد .افرا نیز کاهشی  25درصدی در

آن باشد که بهطور کلی در تعیین پراکنش گونههای

رویش سطحمقطع از خود نشان داده و چون گونههایی

جنس راش اثر اقلیم حرارتی از اثر رطوبت مهمتر است

هستند با مقاومت پایین نسبت بهگرما ،این کاهش رویش

( )Lechowicz and Fang, 2006و در نتیجه تغییرات

قابل توجیه است .که این نتایج با مشاهدات تاریخی

حرارتی میتواند بهشدت بر مطلوبیت رویشگاه این

منطقه سازگاری دارد .در پژوهش Ashraf et al.

گونه اثر بگذارد .از عوامل مهم اثرگذار بر پیشبینی

) ،(2015پس از بهکارگیری  ،JABOWA-3بیشتر گونه-

کاهش رویش گونههای مورد بررسی میتوان بهتابع

های ارزیابی شده بهشکل مثبت به تغییر اقلیم پاسخ داده

مرگ و میر در مدل  JABOWAاشاره کرد که به دو

و سطح مقطعشان با باال رفتن دما ،زیاد میشود .در

روش بر حذف گونهها مؤثر است .مدل با بررسی

پژوهشی مشابه بر جنگلهای هیرکانی توسط Taleshi

دیرزیستی گونهها ،کسری از درختان را که به سن

) ،et al. (2019برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر رویشگاه-

دیرزیستی خود خواهند رسید ،دو درصد درنظر می-
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 همچنین.توانایی خوب مدل در پیشبینی صحت است

 روش دیگر مقدار حداقل رویش مورد نیاز برای.گیرد

نتایج حاصل از پیشبینی بلندمدت رویش سطحمقطع

 همچنین. درنظر میگیرد0/01 استقرار گونه در عرصه را

- حاکی از پاسخ منفی گونهها به،گونههای مورد بررسی

،الزم بهذکر است که تنها رقابت مورد بررسی در مدل

 افزایش دما و پایین بودن رطوبت هوا.اقلیم پیشرو بود

رقابت نوری در نظر گرفته میشود که از ضعفهای

عامل اصلی این کاهش رویش محسوب میشود که در

 دو عامل باال نیز بهصورت آشکار.بارز مدل است

این بین گونة راش بهدلیل داشتن پوست صاف نسبت

تصدیقی بر یکی از عوامل پیشگویی مرگ و میر بیش

 تخریب بیشتری را متحمل،به گونههای درختی دیگر

.)Botkin, 1993( از حد نرمافزار و کاهش رویش است

 گونههای درختی که نسبت بهتغییر اقلیم.خواهد شد

نتایج ارائه شده همگی نتایج حاصل از پژوهش حاضر

 پتانسیل رقابت و،پاسخ متعادلتری از خود نشان دادند

.را تأیید میکنند

پایداری در مقابل تغییرات را داشته و ممکن است در

نتیجهگیری

، نتایج این پژوهش.آینده توسعة بیشتری داشته باشند

در این پژوهش اثر تغییر اقلیم در پیشبینی رویش

-بیانگر یک روند عمومی از پاسخ گونههای درختی به

سطحمقطع در گونههای تجاری جنگلهای هیرکانی با

تغییر اقلیم است و میتوانند در توسعة استراتژیهای

. مورد ارزیابی قرار گرفتJABOWA-4 استفاده از

پایداری مدیران جنگل در منطقة مورد بررسی مورد

ارزشهای شبیهسازیشده و مشاهدهشده همبستگی
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Abstract
Climate change studies and simulations conducted by GCM models show that patterns of temperature
and rainfall will change over the next 50 to 100 years can affect patterns of forest stands increment.
Growth and yield models do not have the ability to simulation forest stands under the effect of climate
change. Due to lack of efficient models, JABOWA-4 as a hybrid model that can evaluate the population
dynamic under climate change scenarios, and can explore the long-term aspects of forest composition,
was applied in this study. In order to uncertainty of climate change trend in future, three greenhouse
emission scenarios were formulated to explore future global developments with special emphasis on
greenhouse gases. After comparison of modeled and real values of diameter growth, R2 and RMSE were
calculated to be 0.98 and 1.734 (cm2), respectively, indicating a good correlation between two mentioned
values. The response of species to climate change were assessed separately for Beech and Maple with
31 and 25 percent reduction in DBH increment, respectively, wich showed a negative response to
climate change. Oak projected to increase slightly and after that decreased by17 percent under climate
change and Hornbeam showed positive response to climate change but less than real values. The results
of this study indicated that gap models are good at providing forest yield prediction affected by climate
change.
Keywords: Climate change, Growth and yield model, Simulation.
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چكيده
اين پژوهش در پنج توده دستكاشت با گونههاي بلوط ،توسكا ،افراپلت ،صنوبر و زربين در جنگل-
هاي حوزه آبخيز تجن در استان مازندران انجام شد .بهمنظور بررسي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك،
 10نمونه خاك در هر توده درختي برداشت و مشخصههاي خاك شامل بافت ،اسيديتۀ خاك ،جرم
مخصوص ظاهري ،هدايت الكتريكي ،عناصري چون فسفر ،پتاسيم ،كلسيم ،نيتروژن و كربن خاك اندازه-
گيري شد .نتايج پژوهش نشان داد كه نوع گونه درختي بر ويژگيهاي فيزيكي وشيميايي خاك اثرگذار
است .آناليز واريانس يكطرفه نشان داد كه ويژگيهاي خاك در تودههاي مختلف تفاوت معنيداري دارند.
در اين منطقه بيشترين مقدار ذخيره كربن خاك در توده توسكا ( )64/61 ton ha-1و كمترين مقدار آن در
خاك توده صنوبر ( ) 26/76 ton ha-1مشاهده شد .مقدار ذخيره نيتروژن نيز در خاك توده توسكا داراي
بيشترين مقدار ( )2/68 ton ha-1و در توده زربين داراي كمترين مقدار (  )1/17 ton ha-1بود .در مجموع
ميتوان گفت كه ذخيره كربن و نيتروژن خاك بهعنوان يك ارزش افزوده در كنار ديگر ارزشها و فوائد
بومسامانههاي جنگلي و بهعنوان شاخصي براي سنجش پايداري بومسامانه است.
واژههای کليدی :احياي جنگل ،عناصرخاك ،بومسامانه ،جنگل طبيعي ،تغيير اقليم.
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*
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امروزه بهدليل افزايش توجه به پيامدهاي

مقدمه
از مهمترين اهداف طرحهاي جنگلداري حفاظت از

گرمايش جهاني و تغيير اقليم ،ترسيب كربن خاك به-

جنگل و پايداري بومسامانههاي (اكوسيستمهاي)

عنوان روش مناسبي براي كاهش تراكم  CO2جوي در

جنگلي است .پايداري بومسامانه در جنگل شاخص-

مجامع علمي جهان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته

هاي متنوعي دارد كه يكي از اين شاخصها حفظ

است ( .)Kimble et al., 2003ترسيب كربن خاك

حاصلخيزي خاك است .درواقع پايداري طوالنيمدت

بخش مهمي از ترسيب كربن جو در بومسامانه خشكي

بومسامانههاي خاكي وابسته به حفظ كيفيت خاك

است و تأثير بسياري بر مقدار  CO2جو دارد

است ( .)Demessie, 2012تعيين ويژگيهاي فيزيكي

( )Harrison et al., 1993بهطوري كه حدود 75

و شيميايي خاك در ارزيابي كيفيت آن مؤثر است به-

درصد از كربن جو در خاك ذخيره ميشود

همين دليل شناخت ويژگيهاي خاك در بومسامانه

( )Henderson, 1995و خاك مناطق جنگلي  40درصد

جنگل نياز به پژوهش و بررسيهاي همهجانبه دارد

از اين مقدار را ميتواند در خود ذخيره كند ( Dixon et

( .)Liu, 2017كيفيت خاك در جنگل تحت تأثير

 .)al., 1994در واقع رستنيهاي جنگل و خاك آن

واكنش متقابل خاك و گياهان ،متفاوت است

مخزن اصلي جذب و تثبيت دياكسيدكربن جوي

( .)Shahsavari et al., 2016وجود عناصر غذايي در

هستند ( .)Kaul, 2010; Pato et al., 2017هرگونه

خاك ،حاصل تعادل ميان الشبرگ و تجزيۀ ميكروبي

درختي ميتواند بر محيط خود تأثير گذاشته و از آن

آن ،آتشسوزي ،فرسايش و آبشويي است كه تحت

تأثير پذيرد .گونههاي درختي بهدليل تفاوت در كيفيت

تأثير اقليم ،رژيمهاي حرارتي ،تركيب جامعۀ گياهي،

و تركيبات شيميايي الشبرگ وارده به خاك و فعاليت

ميكروارگانيسمها (ريزاندامگان) و زمان تغيير ميكند

ريشهها عالوه بر كربن ديگر ويژگيهاي خاك را نيز

()Varamesh et al., 2009؛ بنابراين نوع كاربري و

تحت تأثير قرار ميدهند .گونههاي درختي سوزنيبرگ

پوشش گياهي بر ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك

و پهنبرگ ميتوانند اثرهاي متفاوتي بر خاك و پوشش

اثر ميگذارد و خاك جنگل در تعامل با ديگر عوامل

گياهي داشته باشند ( Jafari et al., 2004; Hashemi et

زيستي و غيرزيستي ،محيط مساعدي را براي رشد و

 .)al., 2017جنگلهاي پهنبرگ توان بيشتري براي

پراكنش رستنيها ايجاد ميكند.

جذب دياكسيدكربن دارند و تغيير جنگل سوزنيبرگ
به پهنبرگ ميتواند جذب كربن را افزايش و كيفيت

غلظت گازهاي گلخانهاي در جو در حال افزايش

خاك را بهبود بخشد (.)Van Kooten et al., 2004

است كه منجر به افزايش گرمايش جهاني زمين شده
است ( )Kooch et al., 2015دياكسيد كربن ،متان و

ويژگيهايي مانند مقدار نيتروژن ،پتاسيم و فسفر

نيتروز اكسيد مهمترين گازهاي گلخانهاي بهشمار

ارتباط مستقيمي با پراكنش پوششهاي مختلف گياهي

ميروند كه حدود  80درصد گرمايش جهاني زمين را

و رشد و نمو آنها دارند بر همين اساس تعيين اثرهاي

سبب ميشوند ( .)Gundersen et al., 2012تغييرات

متقابل خاك و گونههاي درختي همواره مورد توجه

اين گازها تا حد زيادي متأثر از تغييرپذيري

محققين بوده و پژوهشهاي بسياري در اين زمينه

شاخصهاي اكوفيزيولوژي كربن و نيتروژن خاك

انجام شده است (Boley et al., 2009; Garcia-

است.

.)Orenes et al., 2010; Augusto et al., 2002
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نيتروژن يكي ديگر از عناصر مؤثر در خاك است.

پژوهش براي تعيين تأثير پنج گونه درختي پهنبرگ و

تجمع نيتروژن نيز در حال حاضر بهعلت فعاليتهاي

سوزنيبرگ در جنگلهاي دستكاشت بر مقدار ذخائر

انساني رو به افزايش است .يكي از چاهكهاي

كربن و نيتروژن خاك انجام شد .فرض بر اين است

نيتروژن در بومسامانههاي زميني ،خاك است

كه ترسيب كربن در توده سوزنيبرگ بيشتر از توده-

( .)Templer et al., 2012نتايج پژوهش Chiti et al.

هاي پهنبرگ است.

) (2007نشان داد كه مقدار كربن آلي و نيتروژن در

مواد و روشها

جنگلكاريهاي آميخته بلوط و توسكا ييالقي بيشتر از

منطقه مورد بررسی

جنگلكاريهاي خالص بلوط بوده است و توسكا

منطقه مورد بررسي در محدوده طرح جنگلداري

بهعنوان گونه همراه نقش مؤثري در تثبيت نيتروژن و

مهدشت واقع در حوزه آبخيز تجن شهرستان ساري در

فرآيندهاي تحول خاك و چرخه كربن داشته است.

استان مازندران واقع شده است (در محدوده طول

امروزه تحت شرايط گرمايش جهاني ،توسعه جنگلها

جغرافيايي  53درجه صفر دقيقه تا  53درجه و  2دقيقه

از طريق جنگلكاري مؤثرترين راهكار براي كاهش

شرقي و عرض جغرافيايي  36درجه و  30دقيقه تا 36

پيامدهاي ناشي از گرمايش زمين است .درختان با

درجه و  33دقيقه شمالي) (شكل  .)1شيب دامنه منطقه

قابليت جذب گازهاي گلخانهاي و ذخيره آن در اندام-

عموماً رو به شمال و شمال غربي است و متوسط

هاي خود و در خاك جنگل ،در ترسيب و كاهش

ارتفاع منطقه پژوهش  450متر از سطح دريا است .اين

عناصر گازهاي گلخانهاي در جو نقش اساسي ايفا

منطقه در سال  1375با گونههاي مختلف درختي

ميكنند ( Demessie et al., 2012; Varamesh et al.,

پهنبرگ و سوزنيبرگ جنگلكاري شد .سطح

.)2010; Nobakht et al., 2011

جنگلكاري خالص با هر گونه حداقل سه هكتار است

جنگلكاري براي احياي جنگلهاي مخروبه با

و عمليات پرورشي بهطور يكسان در همه تودهها

گونههاي مختلف سوزنيبرگ و پهنبرگ انجام مي-

انجام شده است .گونههاي درختي منطقه پژوهش

شود .با توجه به اينكه پتانسيل ذخيره كربن و نيتروژن

شامل افرا پلت (،)Acer velutinum Bioss( )Maple

گونههاي پهنبرگ و سوزنيبرگ متفاوت است ( Van

توسكا قشالقي (Alnus glutinosa (L.) ( )Alder

 ،)Kooten et al., 2004بنابراين بررسي تغييرات ذخيره

 ،)Gaertnبلوط بلندمازو ()Chestnut-leaved oak

كربن و نيتروژن و تعيين عوامل تأثيرگذار بر آن

( )Quercus castaneifolia C.A.Meyو زربين

ميتواند در پيدا كردن راهحلهاي مناسب و پيشبيني

()Cypress

تغييرات مربوط تأثيرگونههاي درختي بر گردش عناصر

( Cupressus sempervirens var.

 )Horizentalisدر داخل جنگل و يك عرصه دست-

غذايي و در نهايت تغيير در مقدار انتشار گازهاي

كاشت با گونه صنوبر دلتوئيدس (Populus ( )Poplar

گلخانهاي از اهميت زيادي برخوردار باشد ( Nave et

 )deltoids Barter.ex Marshدر حاشيه طرح جنگل

 .)al., 2010انتخاب گونه درختي مناسب يكي از

است .آب و هواي منطقه معتدل و مرطوب است دوره

فاكتورهاي مهم و اثرگذار در عمليات جنگلكاري

خشكي آن از اوايل خرداد ماه شروع و تا اواخر مرداد

است .از آنجاييكه گونههاي درختي مختلف اثرهاي

ماه ادامه پيدا ميكند.

متفاوتي بر بومسامانه جنگل دارند ،بنابراين اين
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صنوبر

Poplar

زربین

Cypress

بلوط بلندمازو

Chestnut-leaved oak

افرا

Maple

توسكا

Alder

شكل  -1منطقه مورد بررسي در جنگلهاي پايينبند منطقه مهدشت ساري  -مازندران
Figure 1. Study sites in low land forest at Mahdasht, Sari, Mazandaran

روش نمونهبرداری خاك و تجزیه آزمایشگاهی

ها ،آسياب شده و از الك دو ميليمتري عبور داده شد

در هر توده دستكاشت  10قطعه نمونهمربع شكل به

( Paul et al., 2002; Losi et al., 2003; Ponce-

ابعاد  10×10متر پياده شد .پس از كنار زدن اليه الش-

 .)Hernandez et al., 2004تعداد  50نمونه الشبرگ

برگ ،چهار نمونه خاك از چهار گوشه و يك نمونه از

نيز از سطح هر پروفيل خاك در هر يك از قطعات

مركز قطعه نمونه برداشت شد و براي به كمينه رساندن

نمونه برداشت شد .محتوي كربن آلي الشبرگ به

خطا ،نمونهبرداري بهصورت تركيبي انجام شد .بدين

روش احتراق ( )Nilsson et al., 1999و نيتروژن كل

صورت كه پنج نمونه از هر قطعهنمونه با هم مخلوط و

به روش معدنيسازي ( Bremner and Mulvaney,

يك نمونه خاك از هر قطعه نمونه به آزمايشگاه منتقل

 )1982مورد سنجش قرار گرفت.

شد .نمونهها در هواي آزاد خشك و بعد از خرد كردن

ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك بهشرح زير

كلوخهها ،جدا كردن ريشهها ،سنگ و ديگر ناخالصي-

مورد بررسي قرار گرفت :جرم مخصوص خاك به
96

ویژگیهای فیزیكوشیمیایی خاك  20سال پس از جنگلكاری در جنگلهای شمال ایران
روش كلوخه برحسب گرم بر سانتيمترمكعب ( Blake

نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون Kolmogorov-

 ،)and Hartage, 1986بافت خاك به روش دانسيمتري

 Smirnovو همگني واريانس با استفاده از آزمون

بايكاس ( ،)Bouyoucos, 1962درصد نيتروژن به

 Leveneمورد آزمون قرار گرفت .براي بررسي تفاوت

روش كجلدال (،)Bremner and Mulvaney, 1982

يا عدم تفاوت مقادير ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي

درصد كربن آلي خاك بهروش والكي و بالك

خاك در ارتباط با تودههاي دستكاشت از آناليز

( pH ،)Walkley and Black, 1934به روش

واريانس يكطرفه ( )One-Way ANOVAاستفاده

پتانسيومتري ،هدايت الكتريكي در عصاره گل اشباع و

شد .براي مقايسه ميانگين ويژگيهاي فيزيكي و

با استفاده از دستگاه هدايت سنج الكتريكي ،درصد

شيميايي خاك از آزمون Student- Newman- ( SNK

توسط اكسيداسيون ديكرومات پتاسيم ()K2Cr2O

 )Keulsدر سطح احتمال  95درصد ( )p<0.05در

روش والكي و بالك ،درصد آهك به روش تيتراسيون،

محيط نرمافزار  SPSSنسخه  24استفاده شد.

فسفر قابل جذب به روش اولسن برحسب ( )ppmو

نتایج

پتاسيم و كلسيم نيز با جذب اتمي برحسب ميلياكي-

ويژگيهاي اندازهگيريشده خـاك در پنج توده دست-

واالن بر ليتر ( )meq/litبا استفاده از دستگاه
اسپكتروفتومتر

مورد

اندازهگيري

قرار

كاشت افراپلت ،توسكا ،بلوط ،صنوبر و زربين در

گرفتند

جدول  1ارائه شده است .نتايج آناليز واريانس دادهها

(.)Bremner and Mulvaney, 1982

نشـان داد كه بيشتر ويژگيهاي مورد بررسي شامل

بهمنظور تعيين ذخيره كربن آلي و نيتروژن خاك

مقدار رطوبت ،pH ،ساختمان و بافت خاك ،عناصر

از رابطههاي زير استفاده شد:
رابطه ()1
رابطه ()2

غذايي شامل فسفر ،پتاسيم و كلسيم ،كربن آلي ،هدايت

× SOCS = C × BD × E
0.1
× SONS = N × BD × E
0.1

الكتريكي در بين تودههاي مورد بررسي تفاوت معني-
داري در سطح يك درصد داشتند .مقايسۀ ميانگين

در اين معادلهها  BDجرم مخصوص ظاهري گرم

دادههاي خاك در تودههاي مختلف دستكاشت نشان

بر سانتيمترمكعب C،مقدار كربن آلي خاك برحسب

داد كه درصد رطوبت خاك در تودههاي افرا و توسكا

گرم بر كيلوگرم N ،مقدار نيتروژن آلي خاك برحسب

بيشترين مقدار و در تودههاي زربين و صنوبر كمترين

گرم بر كيلوگرم E ،ضخامت اليه خاك برحسب

مقدار را داشت pH .خاك در صنوبر داراي بيشترين

سانتيمتر و  SOCSو  SONSبهترتيب مقدار ذخيره

مقدار و در تودههاي توسكا و بلوط داراي كمترين

كربن و تثبيت نيتروژن خاك بر حسب تن در هكتار

مقدار بود .مقدار عناصر غذايي فسفر ،پتاسيم و كلسيم

است (.)Sariyildiz et al., 2015

در توده افرا داراي بيشترين مقدار و در توده بلوط

تجزیه وتحليل آماری

داراي كمترين مقدار بود.

در اين پژوهش ،طرح آزمايشي در قالب طرح پايۀ
كامالً تصادفي با ده تكرار مورد استفاده قرار گرفت.
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جدول  -1ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك در تودههاي دستكاشت
Table 1. Soil physico-chemical properties in planted forests
زربين
صنوبر
توسكا
افرا
بلوط
گونه
Specie

Chestnut-leaved oak

Maple

Alder

Poplar

Cypress

جرم مخصوص ظاهري

1/375a

1/408a

1/286ab

1/344ab

1/22b

Bulk density

شن

24/4b

31/4a

18c

30/8a

31/8a

Sand

سيلت

43/6b

48a

45/6ab

36/4c

38/6c

Silt

رس

27/6bc

درصد رطوبت

38/4a

23c

32/8b

29/6b

Clay
18/8b

26/8a

25/8a

13/6c

14/4c

pH
هدايت الكتريكي

6/754c

7/688ab

6/768c

7/886a

7/59b

0/186c

0/376a

0/302b

0/364ab

0/344ab

فسفر

10/2c

پتاسيم

125/4d

كلسيم

2531/1d

Water content

EC
16/6b

33/8a

15/4b

9/1c

P
187/4c

434/8a

148/4d

308b

K
4967/1a

3288c

4676/8ab

4521/6b

Ca

مقدار كربن الشبرگ تودههاي افرا ،توسكا و

الشبرگ نيز در تودههاي افرا و توسكا داراي بيشترين

صنوبر داراي بيشترين مقدار و تودههاي بلوط و زربين

مقدار و در تودههاي زربين و بلوط و صنوبر داراي

داراي كمترين مقدار بود (شكل  .)2مقدار نيتروژن

كمترين مقدار بود (شكل .)3

a

F value : 12.086
P value : 0.000
a

a

Cypress

Poplar

Alder

Maple

Chestnut-leaved
oak

زربين

صنوبر

توسكا

افرا

بلوط

شكل  -2ميانگين كربن الشبرگ در تودههاي مختلف درختي
Figure 2. Mean (±SE; n = 10) of litter C (%) in different tree stands
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F value : 15.924
P value : 0.000
a

a

Poplar

زربين

Alder

صنوبر

Maple

توسكا

)Litter nitrogen (%

b

نيتروژن الشبرگ (درصد)

b

b

Cypress

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Chestnut-leaved
oak

بلوط

افرا

شكل  -3ميانگين نيتروژن الشبرگ در تودههاي مختلف درختي
Figure 3. Mean (±SE; n = 10) of litter N in different tree stands

بيشترين مقدار ذخيره كربن خاك در توده توسكا

بيشترين مقدار ( 2/68تن در هكتار) و در توده زربين

( 64/61تن در هكتار) و كمترين مقدار آن در توده

داراي كمترين مقدار ( 1/17تن در هكتار) بود (شكل

صنوبر ( 26/76تن در هكتار) مشاهده شد (شكل .)4

.)5

مقدار ذخيره نيتروژن نيز در خاك توده توسكا داراي
F value : 16.338
P value : 0.000

80

a

b

bc

bc

50
40

c

30
20

10

)Soil carbon stock (ton/ha

60

ذخيره كربن خاك (تن در هكتار)

70

0
Cypress

زربين

Poplar

Alder

صنوبر

توسكا

Maple

افرا

Chestnut-leaved
oak

بلوط

شكل  -4ميانگين ذخيره كربن خاك در تودههاي مختلف درختي
Figure 4. Mean (±SE; n = 10) of soil carbon stocks under different tree species
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F value : 13.209
P value : 0.000

3.5

b
b

b

Cypress

Poplar

b

2
1.5

1
0.5

)Soil nitrogen stock (ton/ha

2.5

ذخيره نيتروژن خاك (تن در هكتار)

a

3

0

زربين

صنوبر

Maple

Alder

توسكا

Chestnut-leaved
oak

افرا

بلوط

شكل  -5ميانگين ذخيره نيتروژن خاك در تودههاي مختلف درختي
Figure 5. Mean (±SE; n = 10) of soil nitrogen stocks under different tree species

با توجه به اين كه  27درصد از وزن دي-

بحث

اكسيدكربن جو را كربن تشكيل ميدهد (جرم اتمي

نتيجه اين پژوهش مانند ديگر پژوهشها ( Qing-Biao

كربن  12و جرم اتمي اكسيژن  16است) ،بنابراين هر
تن دياكسيدكربن جو معادل  270كيلوگرم كربن است.

et al., 2009; Hopmans and Elms, 2009; Finzi et
al., 1998; Schulp et al., 2008; Ranger et al.,
 )2011; Rossi et al., 2009نشان داد كه پوششهاي

در نتيجه هر تن كربن ترسيب شده معادل  3/7تن دي-

مختلف درختي بر مقدار كربن آلي ،نيتروژن و

اكسيدكربن جوي است ( )Varamesh et al., 2010از

حاصلخيزي خاك اثر ميگذارد .نوع پوشش بر مقدار

اينرو مقدار جذب و ترسيب كربن جو در هر هكتار

مواد آلي و همچنين تجزيه و تخريب آنها بهويژه در

از خاك توده بلوط  ،155/02توده افرا  ،126/05توده

اليههاي سطحي خاك نقش بهسزايي دارند و تركيـب

توسكا  ،239/06صنوبر  123/76و زربين  209/03تن

گونـههـاي درختي موجـود در جنگل ،تأثير زيادي در

خواهد بود و چنانچه مقدار كربن ترسي شده در زي-

ورودي كربن به خاك دارد .تفاوت در مقدار ذخاير

توده هوايي و زيرزميني درختان به عدد يادشده اضافه

كربن خاك تحت پوشش گونههاي مختلف درختي

شود ،اهميت اقتصادي پروژههاي جنگلكاري از حيث

نشان دهنده وجود برهمكنش ميان پوششهاي مختلف

ترسيب كربن چشمگيرتر ميشود .همچنين 63/6

جنگلي با خاك و قدرت ايجاد شرايط گوناگون

درصد وزن نيتروز اكسيد را نيتروژن تشكيل ميدهد و

تجزيه و ذخيره ماده آلي در خاك است اين نتيجه در

هرتن نيتروز اكسيد جوي معادل  636كيلوگرم نيتروژن

اكثر پژوهشهاي انجامشده در اين زمينه مشاهده شده

است در نتيجه هر تن نيتروژن ترسيبشده معادل

است ( ;Jafari et al., 2004; Varamrsh et al., 2010

 1/57تن نيتروز اكسيد جوي است ( Varamesh et al.,

.)Dong et al., 2009

 )2010با اين احتساب مقدار ترسيب نيتروژن جوي در

نتيجه اين پژوهش بيانگر رابطه ترسيب كربن آلي خاك

هر هكتار از خاك توده بلوط  ،2/18افرا  ،2/27توسكا

با نوع گونههاي درختي ،الشبرگ و بقاياي گياهي آنها

 ،4/20صنوبر  2/36و زربين  2/76تن خواهد بود.

است .شكلهاي  4و  5نشان ميدهند كه جنگلكاري با
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گونه توسكا موجب افزايش معنيدار ذخيره كربن و

توسكا باشد .در پژوهش ) Varamesh et al. (2010و

نيتروژن خاك شده است .مقدار ترسيب كربن آلي

نيز ) Abdollahzadeh Karegar et al. (2019گونه

خاك در توده توسكا حدود  30تن در هكتار بيشتر از

اقاقيا همانند توسكا تثبيتكننده نيتروژن است و مقدار

توده زربين و در حدود  90تن در هكتار بيشتر از ديگر

ذخيره كربن خاك تحت پوشش اين گونه بيشتر از

تودههاي پهنبرگ مورد بررسي بود .دليل اين امر را

ديگر گونههاي پژوهش ايشان بود.
در اين پژوهش مقدار نيتروژن خاك در توده

ميتوان به قابليت باالي گياهان خانواه Leguminous

در تثبيت نيتروژن و رابطه مستقيم ترسيب كربن و

توسكا باالتر از ديگر تودهها بود .بافت خاك يكي از

تثبيت نيتروژن نسبت داد (.)Varamesh et al., 2009

عوامل مؤثر در مقدار نيتروژن خاك است ،پژوهش

) Dong et al. (2009و (Van Kooten )2004

) Salardini et al. (1995و ) Roodi et al. (2011نشان

 et al.نيز با مقايسه ذخيره كربن تودههاي جنگلي

داد كه خاكهاي رسي داراي مقدار نيتروژن و پتاسيم

پهنبرگ و سوزنيبرگ به اين نتيجه رسيدند كه

بيشتري نسبت به خاكهاي شني هستند اين برخالف

پتانسيل ذخيره كربن گونههاي پهنبرگ بيشتر از

اين پژوهش بود چرا كه در اين پژوهش توده افرا

گونههاي سوزنيبرگ است .در واقع جنگلهاي پهن-

داراي خاك با درصد رس باالتر نسبت به توسكا بوده

برگ توان بيشتري براي جذب دياكسيدكربن دارند و

اما ذخاير نيتروژن آن كمتر از توده توسكا بود .پتاسيم

تغيير جنگل سوزنيبرگ به پهنبرگ ميتواند جذب

خاك توده افرا مقدار بيشتري نسبت به توده توسكا

كربن را افزايش و كيفيت خاك را بهبود بخشد ،اين

داشت .اين نتيجه با پژوهشهاي Salardini et al.

نتيجه در مورد گونه توسكا در اين پژوهش مطابقت

) (1995و ) Roodi et al. (2011مطابقت داشت.

داشت اما در مورد ديگر گونههاي پهنبرگ تطابق

در اين پژوهش كاهش مقدار درصد رطوبت در

نداشت چون ديگر گونههاي پهنبرگ ذخيره كربن

توده صنوبر مي تواند نشان دهنده نياز و مصرف باالي

كمتري نسبت به گونه سوزنيبرگ زربين داشتند.

آب براي اين گونه درختي باشد .گاهي اوقات كاهش

مقدار ترسيب كربن كمتر در خاك توده سوزنيبرگ

مقدار رطوبت خاك ميتواند بهدليل كاهش مقدار

زربين نسبت به توده پهنبرگ توسكا با پژوهش

ذرات رس خاك باشد زيرا خاك رسي در مقايسه با

) Shahsavari et al. (2016مغايرت داشت چرا كه در

خاك شني ظرفيت نگهداري مقدار آب بيشتري دارد

پژوهش ايشان مقدار ترسيب كربن خاك توده

( )Shahovi, 2006در اين پژوهش خاك توده افرا

سوزنيبرگ دارتاالب از توده پهنبرگ صنوبر بيشتر

داراي مقدار رس بيشتري نسبت به ديگر تودهها بود و

بود.

از طرفي مقدار رطوبت خاك اين توده نيز داراي
بيشترين مقدار رطوبت خاك بود اين نتيجه با يافته

مقدار نيتروژن خاك تأثير زيادي بر روي مقدار
كربن آلي خاك دارد و در ارتباط با نيتروژن است اين

( )Shahovi, 2006مطابقت داشت ،ولي در توده

يافته با پژوهشهاي ) Filep and Rékási (2011و

توسكا اين نتيجه مشاهده نشد و خاك توده توسكا با

) Varamesh et al. (2010مطابقت داشت .باال بودن

كمترين مقدار ذرات رس ،از نظر مقدار رطوبت بعد از

مقدار نيتروژن در خاك تحت پوشش گونه توسكا

توده افرا قرار داشت.

ميتواند بهعلت خاصيت تثبيتكنندگي نيتروژن گونه
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 اين.اصالح و احياي اراضي مخروبه جنگلي اقدام كرد

ترسيب گازهاي گلخانهاي و كاهش انتشار آن از

راهكار مناسبي براي مقابله با بحران تغيير اقليم و

طريق جنگلكاري يكي از مهمترين و اقتصاديترين

 بر اساس نتايج اين پژوهش.گرمايش جهاني است

.اقدامات بهمنظور مقابله با گرمايش جهاني است

ميتوان گفت در مناطقي كه در دست احيا و اصالح

جنگلكاري با گونههاي مختلف درختي پهنبرگ و

-هستند اگر گونه توسكا بههمراه ديگر گونههاي پهن

سوزنيبرگ انجام ميشود كه نوع و تركيب اين گونهها

 در بلندمدت ميتوان انتظار،برگ بهخوبي استقرار يابد

 اقليم،در جنگل ميتواند با توجه به نوع سنگ مادري

 از اينرو.ذخيره بيشتر كربن آلي خاك را داشت

و مديريت جنگل اثرهاي متفاوتي بر ويژگيهاي خاك

 از،پيشنهاد ميشود در مناطق مشابه منطقه اين پژوهش

و برخي از متغيرهاي كليدي بومسامانه مانند مقدار

گونههاي درختي پهنبرگي كه داراي قابليت باالي

 با توجه به.ترسيب كربن و ذخيره نيتروژن داشته باشد

 با توجه. استفاده شود،ترسيب كربن و نيتروژن است

اين كه اين متغيرها جزو معيارهاي پايداري بومسامانه

به نتايج پژوهش اين فرضيه در مورد باالتر بودن

 مكان و شيوه،هستند كه بر حسب گونه گياهي

ترسيب كربن خاك توده سوزنيبرگ در مقايسه با

 بنابراين ميبايست با،مديريت خاك متفاوت هستند

تودههاي توسكا و بلوط رد ميشود ولي در مقايسه با

شناخت گونههايي كه توانايي بيشتري براي ترسيب

.تودههاي افرا و صنوبر تأييد ميشود

كربن و ذخيره نيتروژن دارند در كنار ديگر فاكتورهاي
 نسبت به،مؤثر در انتخاب گونه براي جنگلكاري
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Abstract
This study was conducted to determine carbon and soil nitrogen stocks in five plantations with
broadleaved stands including oak, alder, maple and poplar species and a cypress conifer stand in Tajan
watershed in Mazandaran province (Sari city). In order to study soil physico-chemical properties, soil
samples were taken at a depth of 10 cm in each stand. Soil characteristics including texture, soil
acidity, bulk density, electrical conductivity, total nitrogen, organic carbon was measured. The results
showed that tree species affect the physicochemical properties of the soil. The highest carbon storage
was observed in alder (64/61 ton/ha) and the lowest carbon storage in poplar (26/76 ton/ha). Nitrogen
stock had the highest (2/68 ton/ha) and the lowest (1/17 ton/ha) in alder stand. Overall, the results
showed that carbon and soil nitrogen storage are as an added value with other values and benefits of
forest ecosystems and as an indicator for assessing ecosystem sustainability. Based on plantation and
reforestation must be done with broadleaf species that have high potential for atmospheric carbon
storage.
Keywords: Forest rehabilitation, Soil elements, Ecosystem, Natural forest, Climate change.
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چکیده
بررسي گردهشناختي و سنسنجي رادیوكربن یک مغزه رسوبي از توربزاری در ارتفاع  1314متر از
سطح دریا در كوههای البرز ،امکان بازسازی تاریخچه  1400ساله پوشش گیاهي جنگلهای هیركاني مركزی
را فراهم ساخت .این ركورد دیرینگردهشناختي نشان داد كه راش و ممرز فراوانترین درختان در تركیب
تودههای جنگلي پیرامون توربزار و دامنههای مجاور آن بوده و بلندمازو ،ملج و پلت گونههای همراه را
تشکیل ميدادند .توسکای ییالقي همواره فراوانترین درخت در مقیاس محلي (سطح و حاشیه توربزار)
بوده؛ هرچند در بازههای زماني  1250-1050 ،1400-1350و  450-300سال پیش ،بهدلیل تغییرات
هیدرولوژیک سطح و حاشیه توربزار ،بهطور چشمگیری كاهش یافته است .همچنین ،لرگ كه در گذشته از
درختان اصلي در سطح و حاشیه توربزار بود ،در چند صد سال اخیر احتما ًال در پي كاهش دما و خشکي
اقلیمي بهشدت كاهش یافت .در بازههای زماني با چیرگي راش ( 1250-1100و  900-750سال پیش و
 450سال اخیر) ،تودههای پیراموني توربزار دارای تاجپوشش بسته و تركیب گونهای غني بودند .در این
دورهها ،گیاهان علفي نورپسند و مهاجم ،فراواني كمي در تركیب گونهای كف جنگل داشتند .در  1400سال
گذشته ،تغییرات اقلیمي و فعالیتهای انساني تأثیر تعیینكنندهای بر ساختار و تركیب تودههای جنگلي منطقه
داشتهاند .در این دورهها (بهویژه  1350-1250و  700-550سال پیش) ،كاهش چیرگي راش و بازشدن نسبي
تاجپوشش در تودههای جنگلي مجاور توربزار ،موجب گسترش گیاهان مهاجم و نورپسند ،بهویژه سرخسها،
درمنه و اسفناجیان ،و تاحدی بارهنگ برگنیزهای شد.
واژههای کلیدی :گردهشناسي ،تاریخچه پوشش گیاهي ،تغییرات اقلیمي ،فعالیتهای انساني ،هولوسن.
* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس09143۸۸4194 :

107

*

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،7شماره 1
Wasylikowa,
;2005
Wasylikowa
and
.)Witkowski, 2008; Djamali et al., 2008a

مقدمه
گردهشناسي (پالینولوژی) بررسي علمي دانههای گرده

در سالهای اخیر ،امکان بازسازی تاریخچه چند

و هاگ زنده و فسیل گیاهان باهدف بازسازی تاریخچه

هزار ساله پوشش گیاهي جنگلهای هیركاني با بررسي

پوشش گیاهي و محیطزیست گذشته است ( Fægri

گردهشناختي چند توربزار در مناطق جلگهای و

 .)and Iversen, 1989گردهشناسي همچنین در

كوهستاني فراهم آمده است .در یک پژوهش

پژوهشهای آرایهشناسي (ردهبندی) گیاهي ،ژنتیک و

گردهشناختي بر روی رسوبات تاالب موزیداربن در

فرگشت (تکامل) ،تغییرات اقلیمي ،باستانشناسي،

ارتفاع  550متر از سطح دریا (' 36˚33عرض شمالي،

زمینشناسي ،پژوهش درباره آلرژی و علوم قضایي

' 51˚29طول شرقي) در دامنه شمالي رشتهكوه البرز در

(جرمشناسي) كاربرد دارد ( Fægri and Iversen,

بخش مركزی جنگلهای هیركاني ،تغییرات پوشش

.)1989; Moore et al., 1991; Blackmore, 2007

گیاهي جنگلي و تاالب در طول هزاره گذشته بازسازی

پوشش گیاهي در هر منطقه تحت تأثیر آب و هوا

شد .بر اساس این پژوهش ،تودههای جنگلي پیرامون

و فعالیتهای انسان است؛ بنابراین بررسي تغییرات

تاالب در بازه زماني مورد بررسي ،بیشتر از توسکا

پوشش گیاهي در طول زمان اطالعات سودمندی را

()Alnus glutinosa/A. subcordata

درباره تغییرات آب و هوایي گذشته و نیز نقش و

و

ممرز

( )Carpinus betulusتشکیلشده بود و بلندمازو

دخالت انسان در تغییر و تحول درازمدت پوشش گیاهي

(castaneifolia

فراهم ميكند ( Fægri and Iversen, 1989; Moore et

،)Quercus

نارون

( Ulmus

 )glabra/U. carpinifoliaو انجیلي ( Parrotia

 .)al., 1991تغییرات ناگهاني و كوتاهمدت اقلیمي مي-

 )persicaاز فراواني كمتری برخوردار بودند .گرچه

تواند تغییرات مهمي را در تركیب و ساختار پوشش

نشانههایي از فعالیتهای انساني در طول هزاره گذشته

گیاهي یک منطقه ایجاد كند ( Feurdean and Willis,

در منطقه دیده شد ،تشدید فعالیتهای انساني از ابتدای

.)2008

قرن نوزدهم با افزایش هاگ انواع سرخسها و گروهي

بررسي گردهها و هاگهای فسیل ،روش اصلي

دیگر از گیاهان علفي مختص مناطق باز (غیرجنگلي)

برای بازسازی پوشش گیاهي یک منطقه در بازههای

نشان داده شد ( .)Ramezani et al., 2008در پژوهش

زماني كوتاه تا درازمدت است (.)Seppä, 2013

دیگری ،پوشش گیاهي چند سده اخیر و تغییرات تراز

آبوهوا و محیطهای گذشته را ميتوان با بررسي

دریا با بررسي تاالبهای انزلي و امیركال بازسازی شد

گردهشناختي رسوبات دریاچهای و تورب بازسازی كرد

( .)Leroy et al., 2010این پژوهش همانند دیگر

( .)Lowe and Walker, 1997محیطهای دریاچهای و

پژوهشهای انجامشده در حاشیه جنوبي دریای خزر،

توربزارها بایگانيهای طبیعت هستند كه رخدادهای

نشان داد كه در عصر یخبندان كوچک ()Little Ice Age

اقلیمي ،مانند ترسالي و خشکسالي را ثبت ميكنند .از

در نتیجه افزایش بارندگي در حوزه دریای خزر ،سطح

طرفي ،بررسي تاریخچه پوشش گیاهي و آبوهوای

دریا باالتر از زمان حال بود.

گذشته ،ميتواند به درک بهتر وضعیت كنوني انتشار

) Khakpour Saeej et al. (2013در پژوهشي

گیاهان از جنبه جغرافیای گیاهي و همچنین پیشبیني

گردهشناختي ،تغییرات پوشش گیاهي ویسر در استان

آبوهوای آینده كمک كند ( ;Stevens et al., 2001
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مازندران را در اواخر هولوسن با تعیین سن به روش

منطقه به حدود  2300سال پیش برميگردد كه از حضور

رادیوكربن ،بازسازی و نقش آبوهوا و فعالیت انسان

گردههای گردو و گندم سیاه ( )Fagopyrumدریافت

را بررسي كردند .نمودار گرده نشان داد كه توسکا

شد .كاهش چشمگیر گردههای درختي نشان داد كه

همواره در منطقه مورد بررسي حضور داشته است.

پوشش درختي در مناطق جلگهای اطراف توربزار

برخالف توسکا ،لرگ ()Pterocarya fraxinifolia

كاهش و جنگلها بهطور فزاینده با پوشش گیاهي باز

كاهش چشمگیری را در حدود  900سال پیش نشان

جایگزین شدند كه به افزایش فعالیتهای انسان نسبت

داد .راش و ممرز نقش مهمي را در منطقه به خود

داده شد Shumilovskikh et al. (2016) .در پژوهشي،

اختصاص دادند؛ هرچند درپي تغییرات آبوهوایي و

تاریخچه  ۶000ساله پوشش گیاهي دریاچه كنگور واقع

فعالیتهای انسان تغییرات چشمگیری در فراواني آنها

در قسمت مركزی شرق دشت گرگان را بازسازی

دیده شد .مهمترین نشانه دخالت انسان وجود گردههای

كردند .دادههای بهدست آمده حاكي از یک دوره خشک

درختان میوه (گردو و فندق) و گیاهان علفي مهاجم و

بین  5900و  3900سال پیش و افزایش رطوبت بین

افزایش گرده گونههای علفي بود،Ramezani )2013( .

 2700و  700سال پیش ،در دوره امپراطوریهای پارسي

تاریخچه  ۸50ساله پوشش گیاهي تپهكالر را در منطقه

و دوره اسالمي است.

كالردشت در استان مازندران بازسازی و نقش آبوهوا

پژوهش پیشرو ،نخستین بررسي گردهشناختي با

و انسان را بررسي كرد .بر اساس این پژوهش توسکا و

دقت (رزولوشن) زماني و مکاني باال در یک راشستان

لرگ گاهي به فراواني ميروییدند ،ولي انسان با تغییر

در بخش مركزی جنگلهای هیركاني است كه با هدف

ویژگيهای هیدرولوژیک منطقه ،بهویژه زهکشي اراضي

درک بهتر و روشنتری از پویایي درازمدت پوشش

مرطوب ،موجب كاهش قابلتوجه توسکا و حذف لرگ

گیاهي جنگلي تحت تأثیر تغییرات آبوهوایي و

شد .وجود گردههای گردو ( )Juglans regiaو گندم

فعالیتهای انسان انجام شد.

( ،)Triticumدر طول دوره مورد بررسي ،گویای

مواد و روشها

سکونت انسان در منطقه است .در  300تا  400سال

منطقه مورد بررسي

اخیر نقش انسان شدت یافته كه این امر موجب افزایش

توربزار مورد بررسي در این پژوهش در ارتفاع 1314

قابلتوجه گردههای گیاهان معرف اراضي باز ،همانند
آقطي

(ebulus

،)Sambucus

علف

متر از سطح دریا ( 3۶درجه و  31دقیقه عرض شمالي

هفتبند

و  51درجه و  25دقیقه طول شرقي) واقع شده است.

( )Polygonum spp.و بارهنگ برگنیزهای ( Plantago

مساحت این توربزار در حدود  2-3هکتار است كه در

 )lanceolataشد Ramezani et al. (2016) .تاریخچه

جنگلهای سری  10اللیس از حوزه آبخیز شماره 45

 3000ساله پویایي پوشش گیاهي مناطق جلگهای و

گلبند در بخش مركزی جنگلهای هیركاني قرار دارد

دامنههای شمالي البرز مركزی را تحت تأثیر نوسانات

(شکل .)1

سطح دریای خزر ،تغییرات آبوهوایي و دخالتهای
انسان بازسازی كردند .اولین نشانههای فعالیت انسان در
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شکل  -1بخشي از منطقه البرز مركزی در شمال ایران كه موقعیت تقریبي توربزار اللیس (مربع سیاه در جنوب غربي نوشهر) و
مرز فوقاني جنگل (خط ناپیوسته) را نشان ميدهد.
Figure 1. Part of the central Alborz in northern Iran showing the approximate position of Lalis
peatland (black square, southwest of Nowshahr) and the upper forest boundary (sketched as dashed
line).

دادههای اقلیمي دقیق برای منطقه مورد بررسي در

( ،)Carpinis betulusتوسکای ییالقي ( Alnus

دسترس نیست .بر اساس آمار اقلیمي بهدست آمده از

 )subcordataو پلت ( )Acer velutinumاست .گونه-

ایستگاه هواشناسي نوشهر ،میانگین بارش سالیانه در

هایي با فراواني كمتر عبارتند از شیردار ( Acer

جلگه  1310میليمتر ،میانگین دمای ساالنه  1۶/1درجه

،)cappaducicum

( Quercus

سانتيگراد و میانگین سردترین (بهمن) و گرمترین

 ،)castaneifoliaبارانک (،)Sorbus torminalis

(مرداد) ماه سال بهترتیب  2/3و  29/2درجه سانتيگراد

گیالس وحشي ( )Prunus aviumو زبانگنجشک

است ( .)Ramezani, 2009بر اساس دادههای زمین-

(( )Fraxinus excelsiorكتابچه طرح جنگلداری سری

شناسي در بخشهای مركزی منطقه هیركاني ،تیپهای

 10اللیس).

عمده و اصلي خاک در ارتفاعات میاني و پاییني منطقه،

مغزهبرداری و آمادهسازی نمونهها

قهوهای جنگلي و پسدوگلي است كه بر روی انواع

با دستگاه مغزهبردار روسي ،مغزهای رسوبي به طول یک

سنگهای آهکي (مانند آهک مارني و آهک ماسهای) و

متر از توربزار اللیس در یک راشستان در بخش مركزی

گاهي راندزین و پدزول قرمز توسعه یافتهاند

جنگلهای هیركاني برداشته شد .برای بررسيهای

( ،Ramezani, 2009كتابچه طرح جنگلداری سری 10

گردهشناسي ،نمونههای حجمي نیمسانتيمتر مکعبي با

اللیس) .مهمترین گونههای درختي در تودههای جنگلي

فواصل پنج سانتيمتر در امتداد مغزه برداشته شد .آماده-

این منطقه شامل راش ( ،)Fagus orientalisممرز

سازی نمونههای گردهشناسي به روش استاندارد
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بلندمازو

بازسازی گردهشناختی تاریخچه جنگلهای راش ( )Fagus orientalis Lipskyمنطقه هیرکانی مرکزی در  1400سال گذشته

پیشنهادی( Fægri and Iversen )1989در آزمایشگاه

گرفت .برای توصیف و تفسیر آسانتر ،نمودار گرده به

گردهشناسي دانشگاه گرایفسوالد آلمان انجام شد كه

چند بخش تقسیم شد كه به هر بخش یک زون اجتماع

شامل مراحل زیر است:

گردهای ( )pollen assemblage zoneگفته ميشود.

تیمار اسیدكلریدریک ( ،)HClتیمار هیدروكسید پتاسیم

سنسنجي

( ،)KOHالک (بامش  125میکرومتر) ،تیمار با اسید

در این پژوهش از سنسنجي رادیوكربن به روش AMS

هیدروفلوریک ( ،)HFاستولیز (نسبت  1:9از اسید

( )Accelerator Mass Spectrometryاستفاده شد.

سولفوریک و اسید استیک) و قرار دادن نمونهها در

برای این كار ،از عمق  71-79سانتيمتری مغزه مورد

روغن سیلیکون (با ویسکوزیته  2000سنتي استوک).

بررسي ،مواد آلي (برگ ،فلس جوانه و میوه درختان

شمارش گرده و ترسیم نمودار گرده

جنگلي) جمعآوری و شناسایي شد .سپس نمونهها به

برای آنالیز گرده از هر عمق ،اسالیدهای میکروسکوپي

روش()1986

تهیه شد .برای شناسایي و شمارش گردهها از

(تیمار با  5 KOHدرصد بهمدت پنج دقیقه در نقطه

میکروسکوپ نوری الیمپوس مدل  CX31با بزرگ-

جوش) شد و بهمدت یک شب در دمای  40 ºCخشک

نمایي  400برابر ،كلیدهای شناسایي معتبر ( Moore et

و به آزمایشگاه رادیوكربن پوزنان در كشور لهستان

 )al., 1991; Beug, 2004و اسالیدهای مرجع موجود

ارسال شد.

در گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعي دانشگاه

Grosse-Brauckmann

نتایج

ارومیه استفاده شد.

چینهشناسي و سنسنجي مغزه اللیس

برای ترسیم نمودار گرده (شکل  ،)2محاسبات

جدول  1ویژگيهای چینهای عمقهای مختلف مغزه

اولیه دادههای گردهشناسي در محیط اكسل انجام شد و

مورد بررسي در این پژوهش را نشان ميدهد.

برای نمایش و تهیه نمودار گرده ،نرمافزار تیلیا نسخه

نتیجه تعیین سن مغزه اللیس به روش  AMSدر

 )Grimm, 2015( Tilia 2.0.41مورد استفاده قرار

جدول  2نشان داده شده است.

جدول  -1چینهشناسي مغزه اللیس (.)LLS
عمق (سانتيمتر)

Table 1. Lithostratigraphy of Lalis (LLS) peat core
چینهشناسي

)Depth (cm

Lithology

7/5-0

پیت قهوهای با درجه تجزیهشدگي كم تا متوسط ،حاوی مقدار زیادی ریشه گیاهان
Slightly to moderately decomposed brown radicel/root peat

70-7/5

پیت قهوهای با فراواني ریشههای گیاهان
Brown root peat

82-70

پیت قهوهای با فراواني ریشههای گیاهان و حاوی تکههای بزرگ چوب درختان
Brown root peat including large wood pieces

100-82

آمادهسازی

پیت قهوهای با فراواني ریشههای گیاهان و همراه با تکههای چوب
Brown root peat including wood pieces
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جدول  -2سن رادیوكربن و تقویمي برای توربزار اللیس.
Table 2. Radiocarbon and calibrated ages for Lalis mire.
كد نمونه در آزمایشگاه رادیوكربن
سن رادیوكربن
سن تقویمي یا كالیبره شده

()calibrated yr BP

()radiocarbon age

1068.2-1159.5

1210±30 BP

C Lab. No.

14

عمق
(سانتيمتر)
)Depth (cm
71-79

Poz-35918

گردهشناسي

غیردرختي ( )pollen sumشمارش شد .بهمنظور متمایز

بر اساس تغییرات عمده در فراواني گردههای تشکیل-

كردن تیپهای گردهای از آرایههای گیاهي ،تیپهای

دهنده نمودار ،ركورد گردهای اللیس به پنج زون اجتماع

مورفولوژیک گرده با

نشان داده

گردهای تقسیم شد .همچنین ،تیپهای گردهای تشکیل-

شدهاند ( .)Joosten and de Klerk, 2002در ادامه به

دهنده این ركورد گردهای در چهار گروه ،شامل گرده-

توصیف تغییرات مشاهدهشده در منحنيهای گرده از

های درختي و درختچهای (،)Arboreal pollen: AP

پایینترین اجتماع گردهای ميپردازیم.

گردههای غیر درختي (،)Non-arboreal pollen: NAP

زون اجتماع گردهای ( LLS-1عمق  ۸2-۱۰۰/۵سانتيمتر؛

گردههای گیاهان سطح

 ۱۴۰۰-۱2۷۰سال پیش)

توربزار ( )Wetland typeو تیپهای گردهای با

در این زون گردههای راش ،ممرز و توسکا از فراواني

ویژگيهای اكولوژیک نامعلوم ( Types of uncertain

بهنسبت زیادی برخوردارند .گرده بید در ابتدا مقادیر

 )habitatsقرار داده شد (شکل  .)2گروه اخیر گردههایي

بسیار كمي داشت ولي در میانههای زون بر مقدار آن

با ویژگيهای ریختشناختي مشابه تولید ميكنند كه در

افزوده شد .گردههای لرگ ،بلوط و نارون منحنيهای

بررسيهای معمول گردهشناسي كه از میکروسکوپ

تقریباً پیوستهای را در تمام طول زون تشکیل دادند .در

نوری برای شناسایي گردهها استفاده ميشود ،قابل

بین گردههای غیردرختي ،گردههای درمنه و اسفناجیان

تفکیک از یکدیگر نبوده و بهناچار همه این گردهها در

بیشترین فراواني را بهخود اختصاص دادند .گردههای

یک گروه قرار ميگیرند .برای محاسبه درصد فراواني

خانواده چتریان ( )UMBELLIFERAEو كاردی یا

گردهها ،از مجموع گردههای شمارش شده درختي و

بارهنگ برگنیزهای ( PLANTAGO LANCEOLATA

غیردرختي استفاده شد .در این پژوهش ،برای هر عمق

 )TYPEنیز با مقادیر كمي در این زون مشاهده شد.

بهطور میانگین حدود  300دانه گرده درختي و
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Wetland types

Types of uncertain habitats

Non-arboreal pollen

Monolete spore with perine
)Wild grass group (M
)Thalictrum flavum type (P
)Sinapis type (M
)Lycopodium (exotic marker

)Galium type (M
)Lactuceae (M
)Aster type (M
Monolete spore without perine

)Artemisia (M

)Umbelliferae (M
)Pteridium aquilinum (M
)Plantago lanceolata type (P
)Rumex acetosa type (P
)Campanula type (M
)Mentha type (M
Utricularia
)Equisetum (M
)Sparganium erectum type (P
)Sparganium emersum type (P
)Lythrum salicaria type (M
)Cyperaceae (M

)Fraxinus (M
)Acer campestre type (M
)Parrotia persica (B
)Juglans regia type (P
)Vitis vinifera (M
)Chenopodiaceae and Amaranthaceae (M

)Quercus (M
)Alnus (M

)Salix (M

)Pterocarya fraxinifolia type (P
)Ulmus (M

)Carpinus type (M

)Fagus (M

NAP

AP

)Depth below surface (cm

Pollen sum

0

)Radiocarbon age (yr BP

Zone

Arboreal pollen

306
5 171

10 488

LLS-5

15 304
20 456
25 387

LLS-4

30 321
35 317
40 391
45 303
50 558

LLS-3

55 358
60 367
65 128

LLS-2b

70 107
75 163

LLS-2a

1210±30

80 161
85 121
90 208

LLS-1
200 400 600 8001000

100200300400

20

50 100 150

20 40

200 400 600 800

20

20

20 40

20 40 60

20 40 60 80 100

95 307
100 317

شکل  -2نمودار درصد گرده توربزار اللیس
Figure 2. Pollen percentage diagram for Lalis mire

در بین تیپهای گردهای كه توسط گیاهان سطح

این اجتماع گردهای را ميتوان به دو زیر زون LLS-2a

توربزار تولید ميشوند ،خانواده جگن ()CYPERACEAE

و  LLS-2bتقسیم كرد .در زیر زون ( LLS-2aعمق

در ابتدای این زون با مقادیر زیادی مشاهده شد ولي در

 ۸2/5-72/5سانتيمتر؛  1270-1150سال پیش) ،گرده

میانه زون بهشدت كاهش یافت .همچنین ،گردههای

راش افزایش چشمگیری را نشان داد ،درحاليكه گرده

نعناع ( ،)MENTHA TYPEدماسب ( )EQUISETUMو

ممرز در مقایسه با زون پیشین كاهش یافت .توسکا،

 )LYTHRUMمشاهده

نارون و بلوط دارای مقادیری مشابه با زون قبلي هستند.

شدند .در بین گروه تیپهای گردهای با رویشگاه

گرده لرگ در ابتدا افزایش یافت ولي در ادامه از مقدار

نامعلوم ،هاگهای با دیواره صاف و بدون پرین (الیهای

آن كاسته شد .در بین گردههای غیردرختي ،درمنه از

شفاف در اطراف هاگ سرخسها) ( Monolete spores

بیشترین فراواني برخوردار بود ولي از درصد فراواني

 )without perineدر ابتدای زون از فراواني بسیار باالیي

اسفناجیان بهطور چشمگیری كاسته شد .گرده گیاهان

برخوردار بود ولي بهتدریج تا انتهای زون از مقدار آن

خانواده جگن و هاگهای بدون پرین سرخسها در

كاسته شد .به سمت نیمه باالیي زون ،بر فراواني گرده-

ابتدای این بخش از نمودار گرده افزایش و بعد از آن

های گروهي از گیاهان خانواده كاسني ()ASTER TYPE

كاهش یافت .در زیرزون ( LLS-2bعمق 72/5-۶2/5

و قبیله  LACTUCEAEافزوده شد.

سانتيمتر؛  1150-1020سال پیش) ،گردههای راش و

زون اجتماع گردهای ( LLS-2عمق  ۸2/۵-۶2/۵سانتي-

توسکا كاهش یافته و ممرز روند افزایشي را نشان داد.

متر؛  ۱2۷۰-۱۰2۰سال پیش)

گردههای بید و لرگ تغییر چنداني نسبت به زیرزون

خونفام

(SALICARIA TYPE
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قبلي نداشته ولي منحني گرده بلوط در ابتدا كمي افزایش

تنها در ابتدای زون مقادیر بهنسبت زیادی را نشان داده

یافت.

ولي به سمت مرز باالیي زون از فراواني هر دو بهشدت

زون اجتماع گردهای ( LLS-3عمق  ۶2/3۷-۵/۵سانتي-

كاسته شد .تکدانههای گرده كاردی در نمونههای پاییني

متر؛  ۶3۰-۱۰2۰سال پیش)

زون مشاهده شد.

ابتدای زون با افزایش گردههای ممرز ،توسکا و نارون

گرده خانواده جگن ،بهویژه در میانه زون ،مقادیر

شروع ميشود كه در ادامه گرده نارون بهطور

بسیار كمي را نشان داد .هاگهای بدون پرین سرخسها

چشمگیری كاهش یافت .همچنین ،گردههای ممرز و

در بخشهای پاییني و میاني زون ،از مقادیر زیادی

توسکا در میانههای زون كاهش یافته ولي راش به بیشینه

برخوردار بوده ولي نزدیک به مرز باالیي زون از فراواني

مقدار خود در این زون رسید .از بخش میاني تا مرز

آنها بهشدت كاسته شد.

باالیي زون ،گردههای ممرز و توسکا روند افزایشي و

زون اجتماع گردهای ( LLS-5از عمق  22/۵سانتيمتر تا

گرده راش روند كاهشي را نشان داد .گرده اسفناجیان

سطح توربزار؛  3۸۰سال اخیر)

در میانههای زون به كمترین مقدار خود رسید و پس از

منحني گرده راش در این بخش از نمودار گرده ،مقادیر

آن دوباره افزایش یافت .درمنه از ابتدا تا انتهای زون با

بهنسبت زیاد و تقریباً ثابتي را نشان داد .ممرز در تمام

فراواني نسبي بهطور پیوستهای حضور داشت.

طول زون تا نزدیک به مرز باالیي مقادیر بهنسبت

در بین گردههای متعلق به گیاهان توربزار ،گرده

یکنواختي داشت و در باالترین عمق كمي افزایش یافت.

نعناع در میانههای زون افزایش نسبي نشان داد .گرده

منحني گرده توسکا در نیمه پاییني زون به بیشینه مقدار

گیاهان خانواده جگن ،روند رو به افزایشي را تا انتهای

خود رسید و پس از آن از مقدار آن كاسته شد .در بخش

زون نشان داده و نزدیک به مرز باالیي زون ،به بیشینه

میاني زون ،بر فراواني گرده بید افزوده شد .همانند

مقادیر خود رسید .هاگهای بدون پرین سرخسها در

زونهای پیشین ،درمنه و اسفناجیان با مقادیر متوسط،

ابتدا و انتهای زون از فراواني چشمگیری برخوردار

بیشترین گردههای گروه  NAPرا بهخود اختصاص

بودند ولي در عمقهای میاني زون بهشدت از مقدار

دادند .ویژگي دیگر این زون اجتماع گردهای ،كاهش

آنها كاسته شد.

شدید گرده گیاهان خانواده جگن در میانه زون است كه

زون اجتماع گردهای ( LLS-4عمق  3۷/22-۵/۵سانتي-

در باالترین عمق مورد بررسي ،به بیشینه مقدار خود در

متر؛  ۶3۰-3۸۰سال پیش)

سراسر ركورد گردهای رسید .هاگهای بدون پرین

منحني مربوط به درصد فراواني گرده راش ،در ابتدای

سرخسها نیز به بیشترین مقدار خود در میانه این زون

زون مقادیر كمي را نشان داد ولي به سمت مرز باالیي

رسید ولي پس از آن و به سمت مرز باالیي زون بهطور

زون با شیب تندی افزایش یافت .گرده ممرز با مقادیر

چشمگیری از مقادیر آن كاسته شد.

بهنسبت زیاد و ثابت دیده شد .منحني گرده توسکا از

بحث

فراواني زیادی در ابتدای زون برخوردار بود ولي به

در این بخش با كمک دادههای گردهشناسي ركورد

سمت مرز باالیي زون بهشدت از مقدار آن كاسته شد.

گردهای اللیس ،تاریخچه  1400ساله تودههای جنگلي

درصد فراواني گرده لرگ در ابتدای زون كم بود و پس

آمیخته راش منطقه مركزی هیركاني در اواخر هولوسن

از آن بهكلي ناپدید شد .گردههای درمنه و اسفناجیان،
114
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بررسي ميشود (هولوسن ،زیردورهای از دوره كواترنری

و حاشیه آن به تفکیک دورههای زماني (مطابق با زون-

است كه حدود  11700سال اخیر در تاریخ زمین را

های اجتماع گردهای در نمودار گرده اللیس) بررسي

تشکیل ميدهد) .همچنین ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر

ميشود.

این تغییرات ،شامل عوامل اكولوژیک ،آبوهوایي و

بازه زماني  ۱۴۰۰-۱2۷۰سال پیش (زون اجتماع گردهای

انساني ،بررسي و با نتایج پژوهشهای دیگر مقایسه

)LLS-1

ميشود.

مقادیر بهنسبت كم گردههای توسکا و بید از یک سو و

گردههای راش ،ممرز و توسکا در  1400سال

فراواني هاگ سرخسها و گرده گیاهان خانواده جگن

گذشته اغلب از فراواني چشمگیری برخوردار بودهاند.

از سوی دیگر در ابتدای این دوره ( 1400-1350سال

این دادهها بهخوبي نشان ميدهد كه در دوره زماني مورد

پیش) ،نشانههایي از باز بودن نسبي تاجپوشش و

بررسي ،راش و ممرز ،درختان اصلي (چیره) در توده-

گسترش گیاهان علفي بلند در سطح و حاشیه توربزار

های جنگلي پیرامون توربزار بوده و ملج ( Ulmus

است .در همین زمان ،راش و ممرز درختان اصلي و

 )glabraو بلندمازو ( )Quercus castaneifoliaگونه-

گونههایي مانند بلندمازو ،ملج و پلت با فراواني كمتر در

های همراه را تشکیل ميدادهاند .حتي باوجود ناچیز

تركیب تودههای جنگلي پیرامون توربزار و دامنههای

بودن فراواني گردههای افرا در نمودار گرده اللیس،

مجاور آن شركت داشتهاند .در حدود  1300سال پیش،

درختان مادری آنها ،بهویژه پلت (،)Acer velutinum

در پي تغییراتي در پوشش گیاهي سطح و حاشیه

هم نقش مهمي در تركیب تودههای جنگلي اطراف

توربزار ،توسکای ییالقي و بیدمشک گسترش زیادی

داشتهاند ،زیرا تولید و انتشار گرده در درختان حشره-

یافتند و با كاهش نور رسیده به كف جنگل ،از فراواني

گردهافشان مانند افرا ضعیف است ( Connor et al.,

گیاهاني علفي ،بهویژه سرخسها و گیاهان خانواده

 .)2004; Ramezani et al., 2013زبانگنجشک

جگن ،بهشدت كاسته شد .در تودههای جنگلي اطراف

( ،)Fraxinus excelsiorشیردار ()A. cappadocicum

توربزار هم از چیرگي راش كاسته شد كه در پي خود

و نمدار ( )Tilia platyphyllosهم بهصورت انفرادی در

بازشدن تاجپوشش جنگل و گسترش گیاهان مهاجم و

تركیب جنگل شركت داشتهاند .البته ،یافتنشدن گرده-

نورپسند ،بهویژه درمنه و اسفناجیان را بههمراه داشت.

های این درختان حشرهگردهافشان در بعضي از دوره-

بدون شک بخشي از مقادیر بهنسبت زیاد گردههای دو

های زماني ،به معني نبود آنها در تودههای جنگلي

آرایه گیاهي اخیر در این بخش و همچنین سراسر ركورد

اطراف توربزار نیست .در سطح و حاشیه توربزار اللیس

گردهای اللیس ،بهدلیل قدرت انتشار باالی این گردهها

نیز توسکای ییالقي ( )Alnus subcordataهمواره

در فواصل طوالني است .فراواني نسبي این گیاهان در

فراوانترین گونه درختي بوده و لرگ ( Pterocarya

مناطق ساحلي و جلگهای شمال ایران ( Akhani et al.,

 )fraxinifoliaو بیدمشک ( )Salix aegyptiacaهم در

 )2010و همچنین سرشت بادگردهافشاني آنها

مواقعي از فراواني نسبي برخوردار بودهاند.

(،)Djamali et al., 2008b; Ramezani et al., 2013

در ادامه ،برای درک بهتر پویایي درازمدت تركیب

انتقال گردههای آنها را به ارتفاعات مناطق كوهستاني

جنگل در اواخر هولوسن در منطقه ،تغییرات پوشش

به همراه داشته است .منحني پیوسته گرده كاردی نیز

گیاهي تودههای جنگلي اطراف توربزار و همچنین سطح

نشانه دیگری از حضور گونههای مختص فضاهای باز
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است .وجود گرده این گیاهان در شمال غرب ایران

و لرگ درختان اصلي سطح و حاشیه توربزار را تشکیل

نشانگر چرای دام در مناطق تخریب یافته و مزارع است

ميدادند.
مهمترین ویژگي دوره زماني  1150-1020سال

(.)Zavvar et al., 2017; Djamali et al., 2009
بازشدن نسبي تاجپوشش جنگل در این بازه زماني

پیش ( ،)LLS2-bكاهش چشمگیر گرده راش است كه

كه از مقادیر بهنسبت كم گردههای درختي (منحني AP

به همراه افزایش نسبي گردههای درمنه و اسفناجیان و

در شکل  )2نیز دریافت ميشود ،احتما ًال ناشي از

حضور گرده كاردی نشانگر كاهش انبوهي توده در

فعالیتهای انسان در منطقه بوده است .از گذشتههای

پیرامون توربزار است .افزایش گرده بلوط نیز نشانهی

دور ،قطع درختان در جنگلهای هیركاني شمال ایران

دیگری از كاهش تراكم توده در این بخش از ركورد

برای زغالگیری رایج بود و تا سال  1342ادامه داشته

گردهایست كه گسترش نسبي درختان نورپسند بلوط

است (.)Ehlers, 2007; Ramezani et al., 2008

(بلندمازو) را به همراه داشته است .افزایش نسبي گرده

همچنین ،بر اساس یافتههای باستانشناسي در مناطق

ممرز در پي كاهش درصد فراواني گرده راش ،نشانگر

مركزی جنگلهای خزری ،قطع درختان بهمنظور ذوب

توالي طبیعي توده است .ممرز از درختان فرصتطلبي

فلزات حداقل از  3000سال پیش رواج داشته

است كه پس از كاهش راش گسترش یافته و جایگزین

( )Ramezani et al., 2008و مستندات تاریخي نیز

آن در توده ميشود .موارد مشابه این پدیده ،در بخش-

حضور انسان را در جلگههای چالوس نشان ميدهد

های دیگری از این ركورد گردهای (مثال نیمه باالیي

( .)Mahjoori, 2002نشانه دیگر حضور انسان در

اجتماع گردهای  )LLS-3و پژوهشهای مشابه در منطقه

منطقه ،وجود گرده گردو در این بخش از ركورد گرده-

ماشلک نوشهر ( )Ramezani et al., 2008نیز مشاهده

ایست .گردو بهدلیل كیفیت چوب و ارزش غذایي میوه

شده است .همچنین ،كاهش قابلتوجه گرده توسکا در

آن از دیرباز مورد توجه انسان بوده است)1994( .

این دوره حاكي از كاهش تراكم درختان توسکای ییالقي

 Sabetiگردو را بومي جنگلهای هیركاني نميداند و

در سطح و حاشیه توربزار است كه ميتواند بهدلیل پایین

پژوهشهای گردهشناسي نیز این فرضیه را تأیید ميكند؛

رفتن سطح سفره آب در این اكوسیستم تاالبي باشد.

چنانکه ،قدیميترین ركورد گردهای مربوط به گردو در

كاهش نسبي فراواني لرگ در همین بازه زماني ،با پدیده

شمال كشور به حدود  2300سال پیش برميگردد

كاهش لرگ ( ،)Pterocarya declineكه در ركوردهای

(.)Ramezani et al., 2016

گردهای دیگر در شمال ایران ( ;Ramezani et al., 2016

بازه زماني  ۱2۷۰-۱۰2۰سال پیش (زون اجتماع گردهای

Ramezani, 2013; Leroy et al., 2013; Khakpour
 )Saeej et al., 2013و منطقه كولشیس در شرق دریای

)LLS-2

سیاه ( )De Klerk et al., 2009ثبت شده ،همخواني

افزایش گرده راش در بازه زماني  1270-1150سال

دارد .در پژوهشهای مشابه ،كاهش لرگ در این بازه

پیش ( ،)LLS2-aنشانگر چیرگي درختان راش در

زماني ،به تغییر اقلیمي در منطقهای به بزرگي ناحیه

تودههای جنگلي اطراف توربزار است .دادههای گردهای

رویشي هیركاني-اگزیني ( )Zohary, 1973نسبت داده

این بخش از نمودار گرده ،همچنین نشان ميدهد كه

شده است .بر این اساس ،شمال ایران و منطقه كولشیس

تودههای جنگلي منطقه دارای تاجپوشش بسته و تركیب

تا حدود  1000سال پیش اقلیمي گرمتر و مرطوبتر از

گونهای غني بودند .در این بازه زماني ،توسکای ییالقي
11۶

بازسازی گردهشناختی تاریخچه جنگلهای راش ( )Fagus orientalis Lipskyمنطقه هیرکانی مرکزی در  1400سال گذشته

زمان حال داشته و پس از آن از میانگین دما و مقدار

كه موجب افزایش دریافت نور در كف جنگل ميشود

بارش سالیانه این مناطق كاسته شد.

به گسترش گیاهان نورپسند و مهاجم كمک ميكند.

بازه زماني  ۱۰2۰-۶3۰سال پیش (زون اجتماع گردهای

مقادیر زیاد گردههای درمنه و اسفناجیان و فراواني نسبي

)LLS-3

گرده بارهنگ برگنیزهای در ابتدای این زون به همین

درصد فراواني گرده راش كه از حدود  1200سال پیش

نکته اشاره دارد .حتي افزایش چشمگیر هاگ سرخسها

(نیمه باالیي اجتماع گردهای  )LLS-2رو به كاهش

در نیمه پاییني زون به احتمال قوی ناشي از انتشار

گذاشته بود با شروع این زون روندی افزایشي را تا

گسترده سرخسهای نورپسند جنگلهای هیركاني،

حدود  ۸00سال پیش نشان داد و از آن پس دوباره

بهویژه سرخس نر ( Dryopteris filix-masو D.

كاهش یافت .همانند بازههای زماني پیشین ،منحني

 ،)affinisدر پي بازشدن تاجپوشش توده است .در ادامه

درصد فراواني گردههای راش و ممرز حالتي االكلنگي

تغییرات در ساختار جنگل ،راش گسترش یافته و با

را نشان ميدهد .این امر نشانگر تغییر همیشگي تركیب

بستهشدن تاج پوشش از فراواني گیاهان علفي مهاجم

تودههای جنگلي اطراف توربزار و بهعبارت دیگر

كاسته شد .موارد مشابه این پدیده در ركوردهای گرده-

long-term

ای جمند ( )Ramezani, 2009و موزیداربن

 )dynamicsاست .هرچند ،تغییرات همزمان درصد

( )Ramezani et al., 2008در منطقه ماشلک نوشهر

فراواني گردههای راش و ممرز كه بیشترین فراواني را

مشاهده شده است.

پویایي

درازمدت

جنگل

( forest

در نمودار گرده اللیس بهخود اختصاص ميدهند تا

در سطح و حاشیه توربزار ،توسکای ییالقي در ابتدا

حدی مربوط به تأثیر درصد در این نمودارهاست كه در

از فراواني قابل توجهي برخوردار بود ولي با گذشت

آن مجموع فراواني گردههای درختي و غیردرختي

زمان بهشدت كاهش یافت .این امر نیز به تغییرات

( )AP+NAPدر محدوده  100درصد قرار ميگیرد

هیدرولوژیک محلي ارتباط داشته و احتماال ناشي از

(.)Moore et al., 1991

پایین رفتن تراز آب و كوچکتر شدن توربزار مربوط

افزایش گرده گیاهان خانواده  Cyperaceaeدر این

بوده است .ناپدید شدن گیاهان سطح و حاشیه توربزار

بازه زماني ميتواند نشانگر گسترش آنها در سطح و

در این دوره (گروه  Wetland typesدر شکل  2را

حاشیه توربزار و پایینرفتن تراز آب تاالب در محل

ببینید) این فرضیه را تقویت ميكند .همزمان با این

مغزهبرداری باشد.

كاهش نسبي تراز آب توربزار ،از فراواني لرگ نیز كاسته

بازه زماني  ۶3۰-3۸۰سال پیش (زون اجتماع گردهای

شد و از این پس نقش این گونه در تركیب تودههای

)LLS-4

حاشیه توربزار بیش از پیش كمرنگ شد.

منحني فراواني گردههای درختي ( )APمانند راش در

 3۸۰سال اخیر (زون اجتماع گردهای )LLS-5

ابتدای این دوره به كمترین حد خود در سراسر ركورد

در  3۸0سال گذشته راش و ممرز درختان اصلي در

گردهای ميرسد ولي پس از آن روندی افزایشي را نشان

تودههای جنگلي اطراف توربزار بوده و ملج ،بلندمازو و

ميدهد .كاهش تاجپوشش در تودههای جنگلي پیرامون

پلت هم با فراواني كمتر در تركیب تودهها شركت

توربزار را ميتوان به فعالیتهای تخریبي انسان در

داشتهاند .بر اساس نمودار گرده اللیس ،درختاني مانند

منطقه در این دوره نسبت داد .ایجاد فضای باز در توده

شیردار ،نمدار و زبانگنجشک هم بهصورت پایهای در
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تودههای جنگلي منطقه حضور داشتهاند .در سطح و

گونههای چوبي مهم را در تركیب گونهای جنگلهای

حاشیه توربزار نیز توسکای ییالقي فراوانترین گونه

اطراف توربزار تشکیل ميدادهاند .البته ،تغییرات آب-

درختي بوده و بیدمشک تا میانههای زون از فراواني

وهوایي و فعالیتهای انساني تغییراتي را در سطح محلي

نسبي برخوردار بوده است .همانگونه كه پیشتر گفته

و منطقهای بهوجود آوردهاند .از دیدگاه توالي درازمدت

شد ،نوسانات سطح سفره آب زیرزمیني بر فراواني

تودههای جنگلي ،گسترش چشمگیر ممرز پس از

درختان توسکا تأثیر ميگذارد؛ چنانکه ،دورههای

كاهش راش در تودههای جنگلي منطقه كه در ركورد

مرطوبتر با افزایش در فراواني این درختان رطوبت-

گردهای اللیس در چند بازه زماني دیده شد ،دارای

پسند همراه است .از طرف دیگر ،با توجه به نورپسند

اهمیت است و به تفاوت در سرشت اكولوژیک نوری

بودن این درختان ،بازشدن بیشتر تاجپوشش ميتواند به

این دو گونه اشاره دارد .در ركورد گردهای اللیس ،نقش

گسترش آنها منجر شود .بر اساس پژوهشهای نمونه-

و تأثیر انسان بر اكوسیستم اولیه و تغییر كاربری زمین

برداری سطحي در منطقه مركزی جنگلهای هیركاني

در منطقه ،بهخوبي ثبت شد .مهمترین نشانههای دخالت

( ،)Ramezani et al., 2013درختان توسکا از قدرت

انسان در منطقه ،وجود گردههای گردو و افزایش گرده-

باالیي برای تولید و انتشار گرده برخوردارند؛ بنابراین،

های درمنه ،اسفناجیان ،كاردی (بارهنگ برگنیزهای)،

فراواني توسکا در بیشتر دوره زماني مورد بررسي تا

خانواده جگن و هاگهای بدون پرین سرخسهاست كه

حدی به همین مکانیسم تولید و انتشار گرده در این

گیاهان مادری آنها در فضاهای باز رشد و توسعه مي-

درختان ارتباط دارد.

یابند .گونه رطوبتپسند و گرمادوست لرگ كه تا حدود

افزایش چشمگیر هاگ سرخسها در بخش باالیي

 ۸00سال پیش از درختان مهم سطح و حاشیه توربزار

ركورد گردهای اللیس نشانهای از باز شدن تاجپوشش

مورد بررسي بود ،به دالیل اقلیمي (كاهش دما و بارش)

درختان در تودههای جنگلي مجاور توربزار است كه به

بهشدت كاهش یافت و امروزه گسترش اصلي آن به

احتمال زیاد در نتیجه دخالتهای بشر در این تودهها

ارتفاعات پایینتر محدود شده است .در سالهای آینده

حاصل شده است .مقادیر بسیار زیاد گرده خانواده جگن

تغییرات اقلیمي افزایش یافته و در بسیاری از مناطق بر

در باالترین عمق مغزه مورد بررسي هم نشانگر گسترش

شدت دخالتهای بشر در طبیعت افزوده خواهد شد .از

شدید گیاهان خانواده  Cyperaceaeدر سطح توربزار

طرفي ،تغییرات اقلیمي (گرمایش جهاني) نقش تعیین-

است .گونه  Carex acutiformisاز فراوانترین گیاهان

كنندهای در انتشار جغرافیایي گیاهان خواهد داشت.

علفي سطح توربزار در زمان نمونهبرداری و كارهای

بنابراین ،الزم است كه واكنش پوشش گیاهي را در برابر

میداني در این پژوهش بود.

این تغییرات بدانیم و قادر به مدیریت آن باشیم .آگاهي

نتیجهگیری

از تغییرات گذشته اكوسیستم جنگل و پویایي طبیعي آن

بررسي گردهشناسي توربزار اللیس نشان داد كه در

در طول زمان به درک صحیح وضعیت كنوني تودههای
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همچنین ،درختاني مانند ملج ،بلندمازو و پلت دیگر

امر در برنامههای حفاظتي و سیاستگذاری اكوسیستمي
11۸
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Abstract
Palynological analysis and radiocarbon dating of a peat core from a mire (1314 m a.s.l.) in the Alborz
Mountains enabled the reconstruction of the vegetation history of the central Hyrcanian forests over the
past 1400 years. This palaeopalynological record indicates that Fagus orientalis and Carpinus betulus
were the most abundant tree species in the surrounding forest stands accompanied by Quercus
castaneifolia, Ulmus glabra and Acer velutinum. Alnus subcordata must have persistently been the most
abundant tree species at local scale, i.e., on and in the immediate vicinity of the mire. However, this
species substantially declined during the periods 1400-1350, 1250-1050 and 450-300 BP, most likely as
a consequence of local hydrological changes. Also, Pterocarya fraxinifolia, which was a main local
element until a few centuries ago, decimated probably following a climatic cooling and/or drying. In
periods where beech was dominant, i.e., 1250-1100 BP, 900-750 BP and over the last 450 years, the
stands surrounding the mire were closed canopy and rich in (tree) species. These time spans were also
characterized by the sporadic occurrence of shade-intolerant invasive species in the forest floor. Climatic
changes and anthropogenic activities must have decisively influenced the structure and composition of
the forest stands over the last 1400 years. This was particularly the case during the periods 1350-1250
and 700-550 BP, when a substantial decrease of beech and canopy cover led to the expansion of
opportunistic invasive species, such as upland ferns, Artemisia and chenopods, and to a lesser extent
Plantago lanceolata.
Keywords: Climate change, Holocene, Human activity, Palynology, Vegetation history.
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چکیده
در این پژوهش ،خواص فیزیکی ،شیمیایی و شاخصهای میکروبی خاک تودههای دستکاشت 21
ساله خالص توسکا ییالقی ،صنوبر دلتوئیدس ،سرو زربین و نیز آمیخته توسکا ییالقی-سفیدپلت در
زاغمرز نکا بررسی شد .در هر توده 10 ،قطعه  400متر مربعی انتخاب شد و در داخل هر یک ،پنج نمونه
خاک در عمق صفر تا  10سانتیمتری تهیه شد .بیشترین مقادیر محتوی رطوبت خاک ،واکنش خاک،
نیتروژن کل ،فسفر ،پتاسیم و منیزیم دردسترس ،تنفس میکروبی پایه ،زی توده میکروبی نیتروژن خاک در
تودههای توسکا-سفیدپلت ،و توسکا ییالقی و بیشترین مقادیر کربن آلی ،نسبت کربن به نیتروژن کل،
زیتوده میکروبی کربن و نسبت زیتوده میکروبی کربن به نیتروژن خاک در توده زربین مشاهده شد .توده
زربین همبستگی مثبت با مقادیر کربن آلی ،نسبت کربن به نیتروژن ،سیلت ،رس ،زیتوده میکروبی کربن و
نسبت زیتوده میکروبی کربن به نیتروژن خاک داشت .اما تودههای خالص و آمیخته توسکا باالترین
همبستگی را با مقادیر نیتروژن کل ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و فسفر دردسترس ،محتوی رطوبت خاک،
تنفس میکروبی پایه و زی توده میکروبی نیتروژن داشتند که مبین حاصلخیزی خاک این تودههاست و می-
تواند ترغیب کاربران را برای احیای اراضی بایر و رهاشده در قالب جنگلکاری و یا کشت تلفیقی فراهم
کند.
واژههای کلیدی :توسکا ییالقی ،تنفس میکروبی ،جنگلکاری ،سفیدپلت ،عناصر تغذیهای خاک.
* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس09112246250 :
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مقدمه

بهویژه چرخههای کربن و نیتروژن و تأثیرش در تغذیه

بومسازگانهای جنگلی  30تا  40درصد سطح خشکی

و عملکرد گیاه در تیپهای مختلف درختی دارای

کره زمین را اشغال کردهاند و مناطق جنگلکاریشده

اهمیت است (.)Zheng et al., 2017

حدود پنج درصد این مناطق را شامل میشوند

خاک منبع عظیمی از کربن آلی است که مقدار آن

( .)Häggman et al., 2013افزایش تقاضای صنایع به

بالغ بر دو برابر کربن موجود در هوا است .کربن آلی

فرآوردههای چوبی و تمایل برای جلوگیری از افزایش

خاک طی فرآیندی به نام تنفس میکروبی سبب

دیاکسیدکربن جو بهمنظور کاهش تغییرات آب و

آزادسازی دیاکسیدکربن از خاک و انتشار آن به جو

هوایی آینده ،سبب افزایش سطوح جنگلکاری شده

میشود ( .)Schimel and Schaeffer, 2012جریان

است ( ،)Liao et al., 2012طوریکه این جنگلکاریها

جهانی دیاکسید کربن از طریق تنفس خاک تقریباً 80

نقش مهمی در تنظیم گردش آب ،ترسیب کربن و

تا  98پیکوگرم کربن بر سال است که خروج ساالنه آن

افزایش حاصلخیزی خاک ایفا میکنند ( Humpenoder

از طریق تنفس خاک حدود  10برابر مقدار انتشار

.)et al., 2014

 CO2ساالنه سوختهای فسیلی است ( Boden et al.,

جنگلکاری با گونههای مختلف درختی اثرهای

 )2009و اندازه انتشار آن همواره تحت تأثیر گونههای

متفاوتی بر مشخصههای خاک در بومسازگان میگذارد

درختی قرار دارد ( .)Burton et al., 2010زیتوده

( .)Zheng et al., 2017گونههای درختی میتوانند با

میکروبی ،شاخص مهمی از حاصلخیزی خاک به-

سازوکارهای مختلف ،خواص شیمیایی خاک را تغییر

حساب میآید که حدود  2تا  3درصد کربن آلی کل

دهند ( .)Hagen-Thorn et al., 2004در تودههای

خاک را تشکیل میدهد و حاوی منبع بزرگ مواد

مختلف درختی ،تفاوت در کیفیت الشبرگ و وضعیت

غذایی ناپایدار در خاک است .زیتوده میکروبی تحت

مواد غذایی ،عملکرد ریشهها در جذب عناصر غذایی،

تأثیر محتوی مواد آلی خاک ،دما ،رطوبت و ،pH

ساختار برگ و تاج درخت ،میکروکلیمای زیر تاج و

الگوهای فصلی درجه حرارت خاک ،محتوی رطوبت

در نهایت جوامع زیستی سبب تغییر خواص فیزیکی و

خاک ،پوشش گیاهی ،فصل و عمق خاک قرار میگیرد

شیمیایی خاک میشود ( .)Augusto et al., 2002اولین

( )Sun et al., 2010و اصو ًال نقش مهمی در تبدیل

نشانه تأثیر گونههای مختلف درختی بر مشخصههای

مواد غذایی و حفاظت از بومسازگانهای جنگلی و

خاک ،تغییر در خصوصیات شیمیایی الشبرگ و

مرتعی ایفا میکند ( .)Shrestha et al., 2006پژوهش

الشریزههای کف جنگل است اما تغییر در

حاضر با هدف تحقیق تأثیر جنگلکاری با گونههای

مشخصههای الیه معدنی خاک بهمرور زمان اتفاق می-

پهنبرگ صنوبر ،توسکا ییالقی-سفیدپلت و گونه

افتد ( .)Hagen-Thorn et al., 2004این درحالی است

سوزنیبرگ زربین بر خواص فیزیکی-شیمیایی و

که تغییر در ویژگیهای شیمیایی خاک ،مانند غلظت

حاصلخیزی خاک و نیز برخی مشخصههای زیستی

کربن ،نیتروژن و واکنش خاک ممکن است موجب

خاک مانند تنفس میکروبی پایه ،زیتوده میکروبی

تغییرات شگرفی در رشد و عملکرد گیاه شود ( Liao

کربن و نیتروژن انجام شده است.

 .)et al., 2012در این ارتباط ،مشخصههای کیفی

مواد و روشها

الشبرگ ،بهعنوان منبع اصلی فرآیندهای مرتبط با خاک
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این پژوهش در منطقه زاغمرزِ (غرب شبه جزیره

آب مقطر) ،هدایت الکتریکی (پس از عصارهگیری با

میانکاله) شهرستان نکا واقع در جنوب شرقی دریای

استفاده از دستگاه  ECمتر) نیتروژن کل (به روش

خزر با شیب کمتر از پنج درصد ،ارتفاع از سطح دریا

کجلدال) ،کربن آلی (به روش والکی -بالک) اندازه-

 -20متر ،عرض جغرافیایی ˝ 36˚50´35تا ˝36˚50´48

گیری و نسبت کربن به نیتروژن ( )C:Nمحاسبه شد.

و طول جغرافیایی ˝ 53˚18´15تا ˝ 53˚18´8انجام شد.

فسفر دردسترس خاک به روش اولسن ،منیزیم ،کلسیم

بر اساس اطالعات ایستگاه هواشناسی میانکاله ،متوسط

و پتاسیم قابلجذب با محلول استات آمونیوم استخراج

دما و بارندگی سالیانه در این مناطق بهترتیب  17درجه

و با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد.

سانتیگراد و  676میلیمتر است.

برای اندازهگیری تنفس میکروبی خاک از روش بطری

در اواخر شهریور  1397تیپهای عمده

بسته برحسب میلیگرم دیاکسید کربن در روز و برای

جنگلکاریهای  21ساله خالص توسکا ییالقی ( Alnus

اندازهگیری زیتوده میکروبی کربن و نیتروژن خاک از

 ،)subcordata C. A. Mey.صنوبر دلتوئیدس

روش تدخین-استخراج ستفاده شد ( Alef et al.,

(،)Populus deltoides W. Bartram ex Marshall.

 .)1995از تقسیم مقدار عددی زیتوده میکروبی کربن

Cupressus sempervirens

بر زی توده میکروبی نیتروژن ،نسبت کربن به نیتروژن

زربین

( L. var.

 )horizontalisو توده آمیخته توسکا ییالقی-سفیدپلت

میکروبی محاسبه شد.

( ،)Alnus subcordata-Populus caspicaانتخاب

تجزیهوتحلیل آماری

شدند .در هر یک از تودهها فاصله کاشت درختان سه

برای

در سه متر با مساحتی بیش از چهار هکتار بود که

کولموگروف–اسمیرنوف و لون بهترتیب نرمالبودن

عملیات پرورشی در آنها انجام نشده بود .در هر یک

دادهها و همگنی واریانس بررسی شد .سپس ،برای

از تودهها  10قطعه نمونه  400متر مربعی با فاصله 20

بررسی معنیداری مشخصهها بین تودههای مذکور از

تا  40متر از هم (بسته به نوع توده) انتخاب شد.

تجزیه واریانس یکطرفه و برای مقایسه میانگینها از

سپس ،پنج نمونه خاک در عمق صفر تا 10سانتیمتری

آزمون چنددامنهای دانکن استفاده شد .برای تجزیهو-

از قسمتهای مختلف هر قطعه تهیه و مخلوط شد

تحلیل چند متغیره و نیز تعیین ارتباط مقادیر مشخصه-

( )Habashi, 2015و برای تعیین خصوصیات فیزیکی-

های خاکی در تودههای جنگلکاری از تحلیل مؤلفه-

شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد .بخشی از نمونهها تا

های اصلی ( )PCAبا ایجاد ماتریس حاصل در برنامه

زمان انجام آزمایش در دمای چهار درجه سانتیگراد

 PC-ORDتحت ویندوز استفاده شد .تمامی تجزیه و

نگهداری شد و بخشی دیگر پس از انتقال به

تحلیلهای آماری در بسته نرم افزاری  SPSSنسخه 17

آزمایشگاه در دمای معرض هوا خشک شد و بعد از

انجام شد.

جدا کردن ریشهها ،سنگها و دیگر ناخالصیها از الک

تجزیهوتحلیل

دادهها،

ابتدا

با

آزمون

نتایج

دو میلیمتری عبور داده شد .رطوبت خاک بهروش

نتایج آزمون تجزیه واریانس یکطرفه بیانگر وجود

استاندارد (وزنی) ،بافت خاک (به روش هیدرومتری

تفاوتهای آماری در کلیه مقادیر مشخصههای مورد

بایکاس) ،واکنش خاک (به روش پتانسیومتری با

بررسی بهغیر از کلسیم قابل جذب ،درصد شن ،سیلت

دستگاه  pHمتر و بهکارگیری مخلوط 1: 2/5خاک و
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کلسیم دردسترس بین کلیه گونهها فرقی نکرد.

و رس خاک تحت تأثیر گونههای مختلف است

در کلیه تودهها بافت خاک ،لومی-شنی بود و

(جدول .)1
برابر جدول  ،2مقدار واکنش خاک و هدایت

مشخصه درصد شن ،سیلت و رس بین آنها اختالف

الکتریکی در توده زربین نسبت به پهنبرگها کمتر

نداشت .حال اینکه محتوی رطوبتی خاک در تودههای

بود ،اما در بین توسکا ییالقی ،صنوبر دلتوئیدس و

توسکا و توسکا-سفیدپلت بهطور معنیداری بیشتر از

توده مخلوط توسکا-سفیدپلت اختالف معنیداری

دیگر تودهها بود و کمترین مقدار آن در توده زربین

مشاهده نشد .مقدار کربن و نسبت کربن به نیتروژن

ثبت شد.

خاک در توده زربین بیشتر از دیگر تودهها بود اما در

بیشترین مقدار تنفس میکروبی پایه مربوط به توده

بین تودههای پهنبرگ تفاوتی دیده نشد .بیشترین

آمیخته توسکا-سفیدپلت و کمترین آن مربوط به توده

درصد نیتروژن در توده توسکا-سفیدپلت و توسکا

زربین بود .بیشترین مقدار زیتوده میکروبی نیتروژن

ییالقی و کمترین آن در توده زربین دیده شد.

در تودههای توسکا ییالقی و توسکا ییالقی-سفیدپلت

مقادیر فسفر دردسترس در سه توده پهنبرگ

مشاهده شد اما کمترین مقدار آن در جنگلکاری زربین

بیشتر از توده زربین بود اما بیشترین مقدار پتاسیم در-

یافت شد (جدول  .)2مقدار زیتوده میکروبی کربن و

دسترس در تودههای توسکا ییالقی و آمیخته توسکا

نسبت زیتوده میکروبی کربن به نیتروژن در توده

ییالقی-سفیدپلت و کمترین آن در توده زربین مشاهده

زربین بیشترین و در توده خالص توسکا ییالقی و

شد (جدول  .)2اندازه منیزیم دردسترس در توده

آمیخته توسکا-سفیدپلت کمترین بود.

آمیخته بیشترین و در توده زربین کمترین بود .مقدار
جدول  -1نتایج آزمون تجزیه واریانس یکطرفه صفات اندازهگیریشده در تودههای مختلف جنگلکاری
Table 1. Results of one-way ANOVA for characteristics measured in different plantation stands
میانگین مربعات
مجموع مربعات
درجه آزادی
صفات
F

Characteristics

df

SS

MS

واکنش خاک

3

9.535

3.178

*43.531

pH

هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)

3

کربن (درصد)

3

0.001

0.000

*3.933

)EC (ds/m
2.845

0.948

*39.948

)Organic carbon (%

نیتروژن کل (درصد)

3

نسبت کربن به نیتروژن

3

فسفر(میلیگرم برکیلوگرم)

3

0.013

0.004

*13.900

)Total nitrogen (%
876.130

292.043

*44.617

C/N ratio
17.900

5.967

*6.102

)P available (mg/kg
* و ** بهترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح  0/05و  0/01و  nsنشان دهنده عدم معنیداری است.
and ** indicate signiﬁcant difference at 0.05 and 0.01 levels and ns shows no significant difference.
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ادامۀ جدول .1
Continued table 1.
مجموع مربعات
درجه آزادی

صفات

میانگین مربعات

Characteristics

df

SS

MS

پتاسیم قابل جذب (میلیگرم برکیلوگرم)

3

33053.900

11017.967

F
*30.787

)K available (mg/kg

کلسیم قابل جذب (میلیگرم برکیلوگرم)

3

منیزیم (میلیگرم برکیلوگرم)

3

244860.000

81620.000

2.540ns

)Ca available (mg/kg
6449.900

2149.967

*22.505

)Mg available (mg/kg

تنفس میکروبی پایه

3

0.117

0.352

*174.152

Soil microbial respiration

زیتوده میکروبی کربن

3

زیتوده میکروبی نیتروژن

3

138954.000

46318.000

*162.115

MBC
3199.561

1066.520

*48.416

MBN

نسبت زیتوده میکروبی کربن به نیتروژن

1422.683

3

474.228

*235.033

MBC/MBN ratio

درصد شن

3

درصد سیلت

3

28.892

86.675

1.515ns

)Sand (%
17.367

52.100

1.943ns

)Silt (%

درصد رس

3

محتوی رطوبت خاک (درصد)

3

3.092

9.275

0.344ns

)Clay (%
)Soil water content (%
* و ** بهترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح  0/05و  0/01و

ns

310.400

103.467

*38.321

نشان دهنده عدم معنیداری است.

and ** indicate signiﬁcant difference at 0.05 and 0.01 levels and ns shows no significant difference.

*

جدول  -2میانگین ( ±اشتباهمعیار) مشخصههای خاکی در تودههای مختلف جنگلکاری
Table 2. Mean (±standard error) of soil characteristics in different plantation stands
توسکا ییالقی  +سفیدپلت
زربین
صنوبر
توسکا ییالقی
صفات
A. subcordata
Characteristics

A. subcordata

P. deltoides

+
P. caspica

C. sempervirens

واکنش خاک

7/60±0.06a

7.43±0.11a

7.57±0.08a

6.41±0.09b

هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)

0.196±0.00a

pH
0.189±0.00ab

0.194±0.00a

0.181±0.00b

)EC (ds/m

کربن (درصد)

1.91±0.06bc

1/77±0.05c

1.93±0.04b

2.47±0.05a

)Organic carbon (%

نیتروژن کل (درصد)

0.142±0.01ab

0.132±0.01b

0.154±0.00a

0.106±0.00c

)Total nitrogen (%
حروف مختلف در ردیف بیاگر اختالف معنیدار بین تودهها است.-Different letters in row show significant difference among the stands.
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Continued table 2.
 سفیدپلت+ توسکا ییالقی

زربین

صنوبر

توسکا ییالقی

صفات

C. sempervirens

A. subcordata
+
P. caspica

P. deltoides

A. subcordata

Characteristics

23.91±1.42a

12.60±0.42b

14.57±0.39b

12.61±0.52b

نسبت کربن به نیتروژن
C/N ratio

3.80±0.25b

5.60±0.37a

5.20±0.32a

)فسفر(میلیگرم برکیلوگرم

211.80±4.83a

)پتاسیم قابل جذب (میلیگرم برکیلوگرم

1449.0±64.2ab

)کلسیم قابل جذب (میلیگرم برکیلوگرم

4.80±0.29a

P available (mg/kg)
148.40±4.11c

222.80±4.11a

184.00±4.81b

K available (mg/kg)
1286.0±60.6b

1494/0±52.5a

1383.0±47.9ab

Ca available (mg/kg)
57.20±1.59c

92.00±3.55a

76.00±4.04b

82.20±2.59b

)منیزیم (میلیگرم برکیلوگرم
Mg available (mg/kg)

57.20±1.67a

60.90±1.67a

59.70±1.67a

60.70±1.08a

درصد شن
Sand (%)

20.70±1.23a

17.80±0.74a

19.50±1.00a

18.20±0.71a

درصد سیلت

21.10±0.82a

درصد رس

28.00±0.56a

)محتوی رطوبت خاک (درصد

Silt (%)
22.10±0.92a

21.30±1.05a

20.80±0.98a

Clay (%)
21.60±0.61c

28.40±0.52a

24.40±0.34b

Soil water content (%)
0.211±0.005d

0.456±0.008a

0.361±0.008c

0/422±0.012b

تنفس میکروبی پایه
Soil microbial respiration

537.8±3.87a

389.2±5.86c

424.4±5.58b

401.0±5.82c

زیتوده میکروبی کربن
MBC

23.14±0.61c

46.86±1.96a

37.28±1.09b

42.61±1.84a

زیتوده میکروبی نیتروژن

9.55±0.37c

نسبت زیتوده میکروبی کربن به نیتروژن

MBN
23.27±0.56a

8.45±0.40c

11.50±0.44b

MBC/MBN ratio
.حروف مختلف در ردیف بیاگر اختالف معنیدار بین تودهها است-Different letters in row show significant difference among the stands.

 و مشخصههای خاکی در تودههای مختلف جنگلکاریPCA  همبستگی بین محورهای-3 جدول
Table 3. Correlation between PCA components and soil characteristics in different plantation
stands
محور چهارم
محور سوم
محور دوم
محور اول
مشخصهها
Fourth axis

Third axis

Second axis

First axis

Characteristics

-0.064ns

0.019ns

0.224ns

-0.871**

واکنش خاک

-0.657**

)هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر

pH
0.094ns

0.100ns

-0.044ns

EC (ds/m)
. و نشان دهنده عدم معنیداری است0/01  و0/05 * و ** بهترتیب نشان دهنده معنیدار بودن همبستگی در سطوح
ns

*

and ** are indicate signiﬁcant correlation at 0.05 and 0.01 levels and ns show no significant correlation
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ادامۀ جدول .3
مشخصهها

Continued table 3.
محور دوم
محور اول

محور سوم

محور چهارم

Characteristics

First axis

Second axis

Third axis

Fourth axis

کربن (درصد)

**0.888

-0.300ns

-0.146ns

0.221ns

)Organic carbon (%

نیتروژن کل (درصد)

**-0.834

-0.092ns

-0.095ns

-0.111ns

)Total nitrogen (%

نسبت کربن به نیتروژن

**0.891

فسفر(میلیگرم برکیلوگرم)

**-0.800

-0.160ns

-0.005ns

0.199ns

C/N ratio
-0.074ns

-0.095ns

-0.134ns

)P available (mg/kg

پتاسیم قابل جذب (میلیگرم برکیلوگرم)

**-0.822

کلسیم قابل جذب (میلیگرم برکیلوگرم)

*-0.475

منیزیم (میلیگرم برکیلوگرم)

**-0.833

-0.141ns

0.036ns

-0.014ns

)K available (mg/kg
-0.080ns

-0.020ns

0.211ns

)Ca available (mg/kg
-0.103ns

-0.123ns

-0.031ns

)Mg available (mg/kg

درصد شن

*-0.508

درصد سیلت

**0.617

0.003ns

0.033ns

-0.202ns

)Sand (%
0.158ns

-0.048ns

0.307ns

)Silt (%

درصد رس

0.159ns

محتوی رطوبت خاک (درصد)

**-0.891

-0.131ns

-0.004ns

0.014ns

)Clay (%
-0.204ns

0.143ns

-0.050ns

)Soil water content (%

تنفس میکروبی پایه

**-0.870

-0.042ns

-0.024ns

-0.147ns

Soil microbial respiration

زیتوده میکروبی کربن

**0.869

زیتوده میکروبی نیتروژن

**-0.868

-0.116ns

0.035ns

0.215ns

MBC
-0.057ns

-0.065ns

-0.123ns

MBN

نسبت زیتوده میکروبی کربن به نیتروژن

**0.870

-0.146ns

0.050ns

0.170ns

MBC/MBN ratio

مقادیر ویژه

3.44

درصد تبیین واریانس

83.92

2.44

1.94

1.61

Eigen value
12.04

2.98

1.06

Percent of variance

درصد تجمعی تبیین واریانس

83.92

95.96

98.94

100

Cumulative percent of variance
* و ** بهترتیب نشان دهنده معنیدار بودن همبستگی در سطوح  0/05و  0/01و nsنشان دهنده عدم معنیداری است.
and ** are indicate signiﬁcant correlation at 0.05 and 0.01 levels and ns show no significant correlation
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نتایج همبستگی بین محورهای مختلف  PCAو

رطوبت خاک ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و فسفر در

مشخصههای خاکی مورد پژوهش در جدول  3نشان

دسترس بههمراه تنفس میکروبی پایه ،نیتروژن کل و

داده شد .بررسی توزیع گروههای مختلف جنگلکاری

زیتوده میکروبی نیتروژن ،از دو گروه صنوبر

بر اساس مشخصههای خاک با استفاده از تحلیل PCA

دلتوئیدس و زربین متمایز است .همچنین ،در سمت

نشان داد که  4توده مورد بررسی در امتداد دو مولفه

راست محور اول  ،PCAتوده زربین همبستگی مثبت

اصلی اول و دوم قابل تفکیک است (شکل  .)1دو

با مقادیر کربن ،نسبت کربن به نیتروژن ،زیتوده

مولفه اول  PCAبهترتیب با مقادیر ویژه  3/44و 2/44

میکروبی کربن ،درصد سیلت و رس دارد که از سه

برابر  95/97درصد از تغییرات مشخصههای رویشگاه

گروه دیگر کامال متمایز است ،این در حالی است که

را توجیه میکنند (جدول  .)3بر این اساس ،تودههای

توده صنوبر دلتوئیدس دارای بیشترین همبستگی با

آمیخته توسکا ییالقی-سفیدپلت و توده خالص توسکا

مشخصههای واکنش خاک ،هدایت الکتریکی و درصد

ییالقی بهدلیل همبستگی مثبت با متغیرهای محتوی

شن است (شکل .)1

شکل  -1توزیع مکانی تودههای جنگلکاری ،مشخصههای فیزیکی-شیمیایی و میکروبی خاک در تحلیل مولفههای اصلی.
Figure 1. Spatial pattern of stands, soil physico-chemical and microbial characteristics in PCA.
هدایت الکتریکی ،واکنش خاک ،کربن ،نیتروژن کل ،نسبت کربن به نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم در دسترس ،درصد شن ،سیلت و رس،
محتوی رطوبت خاک ،تنفس میکروبی پایه ،زیتوده میکروبی کربن ،زیتوده میکروبی نیتروژن و نسبت زیتوده میکروبی کربن به نیتروژن بهترتیب با
عالئم اختصاری  MBC/MBN ،MBN ،MBC ،SMR ،SWC ،Clay ،Silt ،Sand ،Mg ،Ca ،K ،P ،CN ،N ،C ،EC ،pHنشان داده شد( .عامل اول :مقدار
ویژه =  ،3/44درصد واریانس متناظر با عامل =  ،83/92درصد واریانس تجمعی =  83/92و عامل دوم :مقدار ویژه =  ،2/44درصد واریانس متناظر با
عامل =  ،12/04درصد واریانس تجمعی = .)95/97
Electrical conductance, pH, total nitrogen, carbon to nitrogen ratio, phosphorus, potassium, calcium and magnesium
available, sand, silt and clay percentage, soil water content, soil microbial respiration, microbial biomass carbon and nitrogen
and also microbial biomass carbon to microbial biomass nitrogen was showed with abbreviation of pH, EC, C, N, CN, P, K,
Ca, Mg, Sand, Silt, Clay, SWC, SMR, MBC, MBN, MBC/MBN, respectively. (PC1: eigen value = 3.44, percent of variance
= 83.92, cumulative percent of variance = 83.92; PC2: eigen value = 2.44, percent of variance = 12.04, cumulative percent of
variance = 95.97).
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بحث

نرخ تجزیه باالتر آنها نسبت به سوزنیبرگان نسبت

در این پژوهش ،بیشترین مقدار رطوبت خاک در

دادند .تثبیت نیتروژن توسط توسکا ییالقی دلیل دیگر

تودههای توسکا ییالقی و توسکا-سفیدپلت و کمترین

افزایش نیتروژن خاک در تودههای پهنبرگ است

آن در توده زربین مشاهده شد .دلیل افزایش محتوی

( .)Tedersoo et al., 2009از طرفیInagaki et al. ،

رطوبت خاک در تودههای پهنبرگ مورد پژوهش را

) (2004دلیل کاهش نیتروژن خاک در سوزنیبرگان را

میتوان به نهاد این گونهها نسبت داد که در کرانه

مصرف باالتر نیتروژن در این گونهها نسبت به

رودخانهها و مناطق مرطوب نیز حضور مییابند .علت

پهنبرگان بیان میکنند.

کاهش محتوای رطوبت خاک در تودههای سوزنیبرگ

در یافتههای این پژوهش ،مقدار درصد کربن آلی

زربین را با توجه به وضوح آن در تحلیل مولفههای

خاک و نسبت کربن به نیتروژن خاک در توده سوزنی-

اصلی میتوان احتماال به همیشهسبز بودن درخت و نیز

برگ زربین نسبت به پهنبرگان افزایش معنیداری

انبوهی بیشتر تاج آنها در مقایسه با پهنبرگان مورد

داشته است .در گزارش )،Jiménez et al. (2007

پژوهش نسبت داد که سبب کاهش انتقال باران به

) Sanji et al. (2017) ،Liorente et al. (2010و

خاک بستر میشود ( .)Tafazoli, 2014مقدار واکنش

) Moghimian et al. (2019علت آن به تجمع بیشتر

و هدایت الکتریکی خاک در توده زربین بهطور معنی-

مواد آلی در نتیجه افزایش زیتوده روزمینی و

داری کمتر از تودههای پهنبرگ بود .دلیل افزایش

زیرزمینی ،کاهش نرخ تجزیه الشبرگ و بهدنبال آن

واکنش خاک در تودههای پهنبرگ را میتوان به غنی

معدنیشدن آهسته مواد آلی در واکنش خاک پایینتر

بودن محتوی عناصر غذایی موجود در الشبرگ گونه-

نسبت داده شد.

های پهنبرگ و سرعت باالی تجزیه آنها نسبت داد

بیشترین مقادیر فسفر ،پتاسیم و منیزیم قابلجذب

که بازگشت مقادیر زیاد کاتیونهای بازی به خاک را

در تودههای توسکا ییالقی و توده آمیخته توسکا-

بههمراه دارد ( .)Augusto et al., 2002همچنین،

سفیدپلت و کمترین آنها در توده زربین مشاهده شد.

کاهش واکنش خاک در توده زربین میتواند به واسطه

در تأیید نتایج این پژوهشMarcos et al. (2010) ،

تجزیه کند الشبرگ آن و متعاقباً تولید اسید آلی و

نشان دادند که محتوای مواد غذایی خاک در تودههای

تأخیر در بازگشت کاتیونهای بازی به خاک باشد که

سوزنیبرگ کمتر از تودههای پهنبرگ است .علت

بهتدریج به اسیدی شدن خاک میانجامد ( Augusto et

باالتر بودن مقدار این عناصر در خاک تودههای پهن-

.)al., 2002; Hagen-Thorn et al., 2004

برگ نسبت به سوزنیبرگ را میتوان به بیشتر بودن

نتایج حاصل از مقایسه میانگینها و همچنین

عناصر تغذیهای فوق در الشبرگ این گونهها نسبت

نمودار تحلیل مولفههای اصلی نشان داد که بیشترین

داد که با فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت

درصد ازت کل در تودههای آمیخته و توسکاییالقی و

میکروارگانیسمها سبب تجزیه و آزادسازی سریعتر

کمترین آن در توده زربین مشاهده شد .همسو با نتایج

آنها در خاک میشوند (.)Brady and Well, 2008

این تحقیق Rothe et al. (2002) ،و Sanji et al.

بیشترین مقدار تنفس میکروبی پایه و زیتوده

) (2017نیز علت افزایش نیتروژن خاک در تودههای

میکروبی نیتروژن در جنگلکاریهای خالص و آمیخته

پهنبرگ را به باالبودن محتوای نیتروژن الشبرگ و

توسکا و کمترین آن در جنگلکاری زربین مشاهده
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شد .مقدار تنفس خاک در بومسازگانهای جنگلی

وضعیت اجتماعات میکروبی خاک بهکار میرود

تحت تأثیر عوامل متعددی مانند مقدار رطوبت ،دما،

( .)Ravindran and Yang, 2015باالبودن نسبت زی-

محتوای نیتروژن خاک ،کیفیت الشبرگ ،محتوای ماده

توده میکروبی کربن به نیتروژن در زیر تاج گونه زربین

آلی خاک ،توالی جنگل و شیوههای مدیریت جنگل

(بیشتر از  )15که از گونههای همزیست با قارچهای

قرار میگیرد ( )Yang et al., 2007در برخی گزارش-

اکتومایکوریز بهحساب میآید ( Hagen-Thorn et al.,

ها ،همچنین تأکید به ارتباط مقادیر تنفس خاک به

 )2004نشان میدهد که زیتوده میکروبی خاک در

کیفیت سوبسترا و مواد هومیکی تحت گونههای

زیر این درختان دارای مقادیر زیادی از قارچها است

درختی مختلف شده است (.)Singh et al., 2012

در حالی که مقدار کمتر مشخصه در تودههای پهنبرگ

همسو با یافتههای این پژوهش Bini et al. (2013) ،و

بیانگر غالببودن جمعیتهای باکتریایی در زیر این

) Kooch et al. (2018در پژوهش خود بیان میکنند

درختان است ( .)Ravindran and Yang, 2015در این

که سطح تنفس خاک و زیتوده میکروبی نیتروژن در

ارتباط Paul and Clark )1996( ،اظهار میکنند ،اگر

حضور الشبرگهایی با مقدار نیتروژن بیشتر و کربن

در خاک ،جمعیت باکتریایی غالب باشد نسبت کربن

کمتر و وجود الشبرگهای متنوع افزایش مییابد .در

به نیتروژن بین  3تا  10و اگر جمعیت قارچی غالب

حقیقت ،بیشتر بودن مقدار تنفس میکروبی پایه و زی-

باشد این نسبت بین  10تا  15و بیشتر در نوسان است.

توده میکروبی نیتروژن در تودههای توسکا-سفیدپلت

بهطور کلی ،نتایج این پژوهش مبین آن است که

و توسکا ییالقی بهدلیل داشتن الشبرگهایی با مقدار

که نوع گونههای درختی مورد استفاده در جنگلکاری-

نیتروژن بیشتر و لیگنین کمتر و با تجزیه راحتتر این

ها میتواند تغییرات قابلتوجهی در خصوصیات

تودهها نسبت به تودههای سوزنیبرگ است ( Sinha et

شیمیایی و عملکرد جوامع میکروبی خاک ایجاد کند.

 .)al., 2009در پژوهش پیش رو ،در تودههای خالص

مشخصههای شیمیایی خاک مانند واکنش خاک،

و آمیخته توسکا بهدلیل مطلوب بودن کیفیت و نرخ

نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،نسبت کربن به نیتروژن

تجزیه الشبرگ ،زیتوده میکروبی نیتروژن افزایش

و شاخصهای میکروبی خاک (مانند تنفس میکروبی

یافت که مؤیّد این است که گونههای غنی از نیتروژن

پایه ،زیتوده میکروبی نیتروژن و نسبت زیتوده

سبب افزایش زیتوده میکروبی نیتروژن میشوند

میکروبی کربن به نیتروژن که از شاخصهای

( .)Burton et al., 2010همچنین ،زیتوده میکروبی

حاصلخیزی خاک بهشمار میآیند) در توده آمیخته

کربن و نسبت زیتوده میکروبی کربن به نیتروژن در

توسکا-سفیدپلت و توده خالص توسکا دارای بیشترین

خاک توده سوزنیبرگ زربین بیشتر از تودههای پهن-

مقدار بوده که بیانگر وضعیت مطلوبتر رویشگاههای

برگ بوده است که این علت را میتوان به رشد و

جنگلکاریشده با این گونههاست که میتواند موجب

فعالیت بیشتر جمعیتهای میکروبی خاک و تجمع

ترغیب کاربران برای استفاده از این گونهها (تودهها)

بیشتر زیتوده میکروبی آن نسبت داد ( Dinesh et al.,

در احیای اراضی بایر و رهاشده این منطقه (و مناطق

 .)2004; Kooch et al., 2018نسبت کربن میکروبی به

مشابه از نظر اقلیمی و ادافیکی) در قالب جنگلکاری و

نیتروژن میکروبی اغلب بهمنظور توصیف ساختار و

یا کشت تلفیقی باشد.
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Abstract
In the present study, physical, chemical and biological soil properties in pure plantation stands (21
years old) of Alnus subcordata, Populus deltoides, Cupressus sempervirens and a mixed stand of
Alnus subcordata-Populus caspica at Zaghmarz area, Neka city (north of Iran), were studied. In each
stand, 10 plots of 400 m2 were selected and in each plot five samples were taken from 10 cm-depth of
soil. The highest values of soil water content, pH, total nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K)
and magnesium available (Mg), basal microbial respiration (BMR), soil microbial biomass nitrogen
(MBN) allocated to stands of A. subcordata–P. caspica and A. subcordata, while the highest amounts
of organic carbon (C), C:N ratio, microbial biomass carbon (MBC) and MBC/MBN ratio was
observed in Cupressus stand. Analysis of PCA showed that Cupressus plantation has a positive
correlation with amount of C, CN, silt, clay, MBC and MBC/MBN. But the pure and mixed stands of
Alnus are positively correlated with total N, K, Ca, Mg, P available, water content, BMR and MBN,
showing the soil fertility of these stands and encouraging users for cultivation of this species in the
form of afforestation or agroforestry.
Keywords: Caspian poplar, Afforestation, Microbial respiration, Caucasian alder, Soil nutrient.
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چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه و تعیین ارزش غذایی برگهای جمعآوریشده از پنج گونه درخت
جنگلی شامل زبانگنجشک ( ،)Fraxinus excelsiorکاج تهران ( ،)Pinus eldaricaزالزالک زرد
( ،)Crataegus azarolusتوت سفید ( )Morus albaو بید سفید ( )Salix albaانجام شد .برخی ترکیبات
شیمیایی-معدنی ،فراسنجههای تولید گاز ،ظرفیت بافری و نیز برخی فراسنجههای تخمیری بر اساس
روشهای استاندارد آزمایشگاهی تعیین شدند .دادههای این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی آنالیز
آماری شدند .تفاوت آماری معنیداری در بین تمام فراسنجههای اندازهگیریشده ،مشاهده شد (.)P>0/05
پروتئین خام برگها از  8/30درصد برای کاج تا  18/50درصد برای توت سفید متغیر بود .مقدار NDF

( 53/03درصد) 38/48( ADF ،درصد) 16/67( ADL ،درصد) و  35/01( CFدرصد) در کاج از بیشترین
مقدار برخوردار بود ( .)P>0/05گونۀ توت سفید از بیشترین مقدار خاکستر ،نیتروژن ،کلسیم ،منیزیم و
سدیم برخوردار بوده ،در حالیکه گونۀ بید از بیشترین مقدار روی برخوردار بود ( .)P>0/05باالترین
فراسنجههای مربوط به تولید گاز (بهجز ثابت نرخ تولید گاز) ،قابلیت هضم حقیقی مادهخشک و ماده آلی،
 ،DMIانرژی قابل متابولیسم ،اسیدهای چرب فرار کوتاهزنجیر ،اسیدیتۀ قابلتیتر و  pHمربوط به هر برگ،
در توت سفید مشاهده شد ( .)P>0/05کاج نیز از باالترین ظرفیت بافری اسید-باز ( 206/23میلیاکیواالن
گرم× )10-3برخوردار بود ( .)P>0/05نتایج نشان داد که هر یک از برگهای مورد پژوهش ،حاوی مقادیر
متناسبی از مواد مغذی بوده و در صورت گنجاندن آنها در جیرۀ نشخوارکنندگان کوچک ،میتوانند بخش
قابلتوجهی از نیاز روزانه به مواد مغذی مختلف را برآورده سازند.
واژههای کلیدی :برگ ،جنگل ،درخت ،فراسنجههای تخمیری ،مواد مغذی.
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس05152547041 :
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مقدمه

حاوی کاه برنج آمونیاکی شده استفاده کرد و نیز بهطور

بسیاری از برگهای درختان جنگلی در فصول خشک

کامل جایگزین کنجالۀ کلزا کرد.

سال پس از برگریزی آنها ،قابلیت مصرف توسط

آنالیز شیمیایی ،بهویژه آنالیزهای مرتبط با قابلیت

دامها به ویژه نشخوارکنندگان کوچک را دارد ،از طرفی

هضم بهروش آزمایشگاهی و یا  in situمیتواند در

جنگلهای کشور با وجود پذیرابودن ارقام مختلفی از

ارزیابی اولیۀ ارزش غذایی گونههای مختلف گیاهی و

درختان و درختچهها ،وسعت وسیعی از ایران (12/4

یا دیگر خوراکها مفید باشد ( .)Kassi et al., 2000از

میلیون هکتار ،معادل  7/5درصد مساحت کل کشور)

آنجاییکه بدون اطالع از ارزش غذایی برگهای

را نیز بهخود اختصاص داده است ( Hassanzad

درختان مختلف ،دامداران اقدام به مصرف آنها در

 .)Navroodi et al., 2015یکی از مهمترین دالیل

جیرۀ دامها میکنند ،بنابراین آگاهیداشتن نسبت به

کاهش تولید در دامهای اهلی ایران ،میتواند مربوط به

برخی فراسنجههای تغذیهای اینگونه برگها عالوه بر

تغذیۀ نامتناسب ،بیکیفیت و ناکافی خوراک با وجود

کمک در ارائۀ برنامههای تغذیهای ،میتواند در آگاهی

فراهم بودن مقادیر بسیاری از خوراکهای محلی در

یافتن نسبت به برطرف کردن نیازهای دامهای مختلف

دسترس باشد .بسیاری از برگهای درختان موجود در

نیز مفید باشد .بنابراین این پژوهش با هدف تعیین و

ایران ،جزو منابع گیاهی پروتئینی محسوب شده که با

مقایسۀ ارزش غذایی برگهای جمعآوریشده از پنج

وجود ارزان بودن آنها ،براحتی در فصولی که

گونه درخت جنگلی شامل زبان گنجشک ( Fraxinus

دامداران با محدودیت علوفه مواجه هستند ،میتواند

 ،)excelsiorکاج تهران ( ،)Pinus eldaricaزالزالک

مورد چرا و یا استفادۀ دامهای مختلف بویژه دامهای

زرد ( ،)Crataegus azarolusتوت سفید ( Morus

کوچک قرار بگیرند .هر چند که مصرف برخی از این

 )albaو بید سفید ( )Salix albaبر اساس روشهای

شاخ و برگها در تغذیۀ دام ،بهدلیل داشتن ترکیبات

آزمایشگاهی استاندارد انجام شد.

ضدتغذیهای همچون فنولها و یا تانن باید با احتیاط

مواد و روشها

الزم انجام شود ( ،)Salem, 2005اما با این وجود

تهیۀ نمونهها و روشهای آزمایشگاهی بهکار برده شده

گزارش شده است که بسیاری از سرشاخهها و یا

در این پژوهش نمونه برگ حاصل از درختان جنگلی

برگهای درختان ،پتانسیل بالقوهای در تغذیۀ دام داشته

شامل زبان گنجشک ( ،)Fraxinus excelsiorکاج

و بخشی و یا تمام جیره میتواند با این منابع جایگزین

تهران ( ،)Pinus eldaricaزالزالک زرد ( Crataegus

شود ،بهطوری که ) Ondiek et al. (2000به این نتیجه

 ،)azarolusتوت سفید ( )Morus albaو بید سفید

رسیدند که مصرف شاخ و برگ دو گونه شامل

( )Salix albaاز پارک جنگلی شهید عظیمی شهرستان

 Leucaena leucocephalaو Gliricidia sepium

تربتجام در آبان سال  1397جمعآوری و بالفاصله به

بهعنوان منابع پروتئین گیاهی ،تأثیر منفی بر تولید و
عملکرد بزهای شیری ندارد .همچنین

آزمایشگاه مرکزی مجتمع آموزش عالی تربت جام

Liu et al.

انتقال داده شدند .پارک جنگلی فوق با مساحتی در

) (2001گزارش کردند که از برگ توت ( Morus

حدود  45هکتار در چهار کیلومتری جنوب شهرستان

 )albaمیتوان بهعنوان یک منبع پروتئینی در جیرههای

تربتجام احداث شده است .همچنین این پارک در
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ارتفاع  928متری از سطح دریا و در عرض جغرافیایی

استخراج شد (.)AOAC, 1999; method no. 963.15

 35درجه 13 ،دقیقه و  16/1ثانیۀ شمالی و طول

مقدار کربوهیدراتهای غیرفیبری ( )NFCنیز از

جغرافیایی  60درجه 36 ،دقیقه و  39/8ثانیۀ شرقی

تفاضل حاصل جمع  NDF ،EE ،CPو  Ashاز عدد

واقع شده و دارای منطقهای با اقلیم خشک و

 100محاسبه شد .مقدار فیبر خام (،)Crude fiber, CF

نیمهخشک (بافت لومی-شنی) بوده و از میانگین دمای

لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی ( Acid detergent

ساالنه  26درجۀ سانتیگراد و میانگین بارش ساالنه

 )lignin, ADLو الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

 254میلیمتر برخوردار است .درختان مورد پژوهش از

( )Acid detergent fiber, ADFو خنثی ( Neutral

بیشترین فراوانی در بین درختان جنگلیِ منطقه

 )detregnet fiber, ADFبهکمک دستگاه آنالیز فیبر

برخوردار بوده و بهراحتی میتوانند مورد چرای

خام (شرکت گل پونۀ صفاهان اصفهان ،ایران) و با

دامهای کوچک نشخوارکننده در فصل پاییز قرار

کمک تکنولوژی انکوم و کیسههای داکرونی

بگیرند .برای هر گونۀ درختی دست کم  10تکرار در

مخصوص (با قطر منافذ  45میکرون) تعیین شدند

نظر گرفته شد و نمونههای مربوط به هر درخت با

( .)ANKOM Technology, 2005, 2006a,bتمامی

یکدیگر مخلوط و یک نمونۀ نهایی (برگ) تهیه شد.

فراسنجههای مربوط به ظرفیت بافری نمونههای گیاهی

برای تعیین ترکیبات شیمیایی و مواد معدنی موجود در

(جدول  )5و نیز  pHهر گیاه بر اساس روش Jasaitis

هر برگ ،چهار تکرار برای هر مشخصه در نظر گرفته

و همکاران ( ،)1987تعیین شدند .عصاره عاری از

شد .بخشی از نمونهها برای تعیین درصد مادهخشک

نیتروژن ( )NFEنیز از تفاضل مجموع Ash ،EE ،CP

در آون با دمای  60درجه سانتیگراد بهمدت 48

و  CFاز عدد  100محاسبه شد ( Arshadullah et al.,

ساعت انتقال داده شد ( .)AOAC, 1990چندین نمونۀ

.)2009

برگی نیز به آرامی با آب مقطر بهمنظور زدودن گرد و

مایع شکمبۀ مورد نیاز برای این پژوهش از

غبار از آنها شسته شده و در ادامه همراه با دیگر

کشتار پنج رأس بز نر نژاد نجدی در کشتارگاه صنعتی

نمونهها به آون با دمای  60درجه سانتیگراد بهمدت

تربتجام تهیه شد .پس از ذبح حیوانات ،بالفاصله

 48ساعت انتقال داده شدند .بخشی از نمونهها پس از

شکمبۀ آنها باز شده و اقدام به تخلیۀ محتویات

خشک شدن ،با آسیاب مجهز به مش  2میلیمتری

شکمبه و صافکردن آنها با پارچۀ متقال چند الیه

خرد شدند.

شد .نمونۀ مایع شکمبۀ صافشده در فالکسهای

مقدار پروتئین خام با استفاده از دستگاه کجلدال

مخصوص ریخته و بالفاصله به آزمایشگاه مرکزی

(نیمه اتوماتیک ،بخشی ،ایران) و تیتر نمونهها ،تعیین

مجتمع آموزش عالی تربت جام انتقال و در بنماری با

شد .مقدار خاکستر خام ( ،)Ashپس از گذاشتن نمونۀ

دمای  39درجۀ سانتیگراد انتقال داده شد .بزاق

هر برگ (به تعداد چهار تکرار) در داخل کوره با دمای

مصنوعی بر اساس روش Menke and Steingass

 600درجه سانتیگراد بهمدت  2ساعت تعیین شد

) (1988تهیه شد .مقدار  200میلیگرم از برگهای

( .)AOAC, 1999; method no. 942.05چربی خام

خشک شده و آسیاب شده با مش یک میلیمتری،

( )Ether extract, EEنیز با استفاده از دستگاه سوکسله

بهداخل شیشههای با حجم  120میلیلیتر ریخته شد و

(بخشی ،ایران) و مایع پترولیوم اتر (بخشی ،ایران)

پس از افزودن مایع شکمبه و بزاق مصنوعی (با نسبت
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یک به دو) بالفاصله درب آنها با درپوشهای

تفکیکپذیری ( TDMD ،)Partitioning factor: PFو

الستیکی بسته شد .در ادامه درب شیشهها با کمک

 TOMDنیز بر اساس روش توصیهشدۀ ()2010

ابزار کریمپر ،پلمپ شده و در بنماری با دمای 39

 Makkarتعیین شدند .بازده تولید توده میکروبی

درجۀ سانتیگراد برای زمانهای ،48 ،24 ،12 ،9 ،6 ،3

( )MMYنیز از تقسیم توده میکروبی تولیدشده بر

 72و  96ساعت انکوبه شدند .همچنین چهار شیشه

مقدار ماده آلی حقیقی هضم شده ،محاسبه شد.

فاقد نمونۀ برگی بهعنوان بلنک ،در نظر گرفته شد.

مقدار نیتروژن نمونهها نیز با کمک دستگاه

فشار گاز تولید شده در زمانهای فوق بهکمک

کجلدال (ساخت شرکت بخشی ،ایران) تعیین شدند.

فشارسنج دیجیتالی ثبت و بر اساس روش

کلیۀ مواد معدنی (شامل کلسیم ،پتاسیم ،سدیم ،منیزیم،

) Theodorou et al. (1994همزمان مقدار حجم گاز

آهن ،روی ،منگنز و کبالت) مربوط به برگهای

تولید شده در هر زمان انکوباسیون ،اندازهگیری و ثبت

درختان مختلف ،بر اساس روشهای توصیهشدۀ

شدند .برای هر تیمار چهار تکرار درنظر گرفته شد.

) ،AOAC (1990و با استفاده از دستگاه جذب اتمی

برای هر تیمار (نمونۀ گیاهی) ،تعداد چهار شیشه

مستقر در آزمایشگاه مرکزی مجتمع آموزش عالی

(محیط کشت مشابه با آزمون تولید گاز) نیز بهطور

تربتجام ( )SavantAA, GBC, Australiaتعیین

همزمان بهمنظور تعیین نیتروژن آمونیاکی (،)NH3-N

شدند.

قابلیت هضم حقیقی مادهخشک ( )TDMDو ماده آلی

تجزیهوتحلیل دادهها

( )TOMDو  pHمحیط کشت ،در نظر گرفته شد .گاز

از مدل آماری  Yij = μ + Ti + eijدر این پژوهش

تولید شده در هر یک از شیشهها که در اثر فرآیند

استفاده شد که در آن  =Yijمقدار هر مشاهده=µ ،

تخمیر درون شیشهای ایجاد میشد ،متناوباً توسط

میانگین کل =Ti ،اثر تیمار و  =eijخطای آزمایشی بود.

سوزن مخصوص خارج میشد تا این گاز تأثیر منفی

دادههای این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی و

بر تخمیر میکروارگانیسمهای شکمبهای نداشته باشد.

بهکمک نرمافزار  )9/1( SASآنالیز آماری شدند.

پس از اتمام زمان  24ساعت انکوباسیون ،درب

اختالف آماری بین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن

شیشهها باز و محتویات هر شیشه با کمک قیف بوخنر

در سطح پنج درصد تعیین شد .همچنین دادههای

مجهز به پارچۀ پلیاستری (قطر منافذ  45میکرون)

حاصل از آزمون گاز با استفاده از معادلۀ𝑌 = 𝑏(1 −

صاف شده و بالفاصله  pHهر یک از شیشهها با

) 𝑡𝑐 𝑒 −آنالیز شدند که در آن Y ،معادل حجم گاز

دستگاه  pHمتر ()Hana, Model HI 2210-01, USA

تولید شده در زمان  b ،tمعادل گاز تولیدی از بخش

اندازهگیری شد .در ادامه مقدار پنج میلیلیتر از نمونۀ

نامحلول ولی قابل تخمیر پس از  96ساعت

محیط کشت صاف شده ،با پنج میلیلیتر اسید

انکوباسیون (میلیلیتر به ازای  200میلیگرم

کلریدریک  0/2نرمال مخلوط و تا انجام آزمایشات

مادهخشک) c ،معادل ثابت نرخ تولید گاز برای b

بعدی در فریزر با دمای  -18درجۀ سانتیگراد

(درصد در هر ساعت) و  tمعادل زمان انکوباسیون

نگهداری و در نهایت پس از یخگشایی ،مقدار نیتروژن

(ساعت) بود (.)Ørskov and McDonald, 1979

آمونیاکی بهروش کجلدال تعیین شد ( Komolong et

انرژی قابل متابولیسم و انرژی خالص برای شیردهی

 .)al., 2001توده میکروبی تولیدی ( ،)MMYضریب

بر اساس معادالت )Menke and Steingass (1988
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تعیین شدند .کل اسیدهای چرب کوتاهزنجیر ()SCFA

در جدول  1ارائه شده است .تفاوت آماری معنیداری

نیز بر اساس معادلۀ ) Makkar (2005تعیین شد:

برای درصد مادهخشک و ترکیبات شیمیایی در بین 5

 ، SCFA (mmol) = 0.0222 − 0.00425GPکه در

گونه برگ جمعآوریشده از درختان مختلف جنگلی

این معادله GP ،معادل حجم تجمعی گاز تولید شده تا

مشاهده

مقدار

زمان  24ساعت انکوباسیون برای  200میلیگرم نمونۀ

کربوهیدراتهای غیرفیبری ( 52/46 ،NFCدرصد)،

انکوبه شده بود .مقدار مصرف ماده خشک (درصدی

عصارۀ عاری از نیتروژن ( 35/22 ،NFEدرصد) و

از وزن زنده دام )Dry Matter Intake: DMI ،بر

چربی خام ( 6/12درصد) مربوط به برگ درخت

اساس معادلۀ  DMI = 120/%NDFتعیین شد که در

( Salix albaبید) بود ( .)P>0/05همچنین بیشترین

آن  NDFمعادل درصد الیاف نامحلول در شوینده

مقدار  35/01( CFدرصد) 16/67( ADL ،درصد)،

خنثی بود (.)Sanson and Kercher, 1996

 53/03( NDFدرصد) 38/48( ADF ،درصد) و

شد،

که

بهطوری

بیشترین

مادهخشک ( 45/21درصد) مربوط به Pinus eldarica

نتایج

(کاج) بود ( .)P>0/05بیشترین مقدار پروتئین خام

آنالیز شیمیایی-معدنی برگها

( 18/50درصد) و خاکستر خام ( 14/79درصد) در

ترکیبات شیمیایی و مادهخشک مربوط به برگهای

توت سفید ( )Morus albaمشاهده شد (.)P>0/05

جمعآوری شده از درختان مختلف جنگلی (درصد)

جدول  -1ترکیبات شیمیایی و مادهخشک مربوط به برگهای جمعآوریشده از درختان مختلف جنگلی (درصد)
)Table 1. Chemical composition and dry matter of leaves collected from different forest trees (%
نمونه
NFE

NFC

Ash

ADL

NDF

ADF

CF

EE

CP

DM

Sample

زبان گنجشک

44.98b

28.37bc

9.23c

9.18c

39.69c

22.60c

4.87b

23.08b

14.83b

37.82c

Fraxinus excelsior

کاج

43.94b

25.92c

4.57e

16.67a

53.03a

38.48a

5.18ab

35.01a

8.30d

45.21a

Pinus eldarica

زالزالک زرد

50.24a

27.14c

10.62b

12.75b

42.64b

31.78b

4.35b

20.54b

11.25c

41.52b

Crataegus azarolus

توت سفید

38.57c

30.84b

14.79a

4.20d

28.45e

20.65c

4.42b

20.71b

18.50a

34.88d

Morus alba

بید سفید

52.46a

35.22a

7.17d

13.29b

37.16d

24.51c

6.12a

19.92b

11.33c

37.91c

0.10

0.62

Salix alba
SEM
حروف غیرمشابه در هر ستون (تعیین با آزمون دانکن) بیانگر معنیدار بودن اختالف بین میانگینها است (.)P>0/05
1.21

0.85

0.36

0.66

0.70

1.33

0.33

0.94

Means in column with different superscripts differ significantly (P<0.05).

 :NFEعصاره عاری از نیتروژن :NFC ،کربوهیدراتهای غیرفیبری :Ash ،خاکستر خام :ADL ،لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی :NDF ،الیاف
نامحلول در شوینده خنثی :ADF ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدی :EE ،چربی خام :CF ،فیبر خام :CP ،پروتئین خام :DM ،مادهخشک.
NFE: nitrogen-free extract, NFC: non-fiber carbohydrates, Ash: crude ash, ADL: acid detergent lignin, NDF: neutral
detergent fiber, ADF: acid detergent fiber, EE: ether extract, CF: crude fiber, CP: crude protein, DM: dry matter (% of fresh
weight.
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مقدار مواد معدنی اندازهگیریشده برای برگهای

سفید ( )Morus albaبود ( .)P>0/05بیشترین مقدار

مختلف درختان جنگلی در جدول  2نشان داده شده

منگنز ( 61/13میلیگرم در هر کیلوگرم مادهخشک)،

است .در بین برگهای مورد پژوهش ،بیشترین مقدار

روی ( 64/60میلیگرم در هر کیلوگرم مادهخشک) و

نیتروژن ( 29/6گرم در هر کیلوگرم مادهخشک)،

آهن ( 388/41میلیگرم در هر کیلوگرم مادهخشک)

کلسیم ( 44/08گرم در هر کیلوگرم مادهخشک)،

بهترتیب در برگ درختان کاج ،بید و زالزالک مشاهده

منیزیم ( 7/64گرم در هر کیلوگرم مادهخشک) و سدیم

شد (.)P>0/05

( 2/66گرم در هر کیلوگرم مادهخشک) مربوط به توت
جدول -2مواد معدنی شده برای برگهای مختلف درختان جنگلی
Table 2. The minerals content measured for different leaves of forest trees
نمونه

N

زبان گنجشک

23.70b

Ca

Na

Mg

K

Co

Mn

Zn

Fe

Sample
16.94c

3.88b

2.0b

13.95a

2.87

38.93b

10.40b

212.29c

F. excelsior

کاج

13.30d

15.55c

2.42c

2.12ab

6.19b

3.40

61.13a

14.37b

299.62b

P. eldarica

زالزالک زرد

17.90c

32.07ab

4.09b

1.34c

12.59a

2.97

57.17a

31.33b

388.41a

C. azarolus

توت سفید

29.6a

44.08a

7.64a

2.66a

11.87a

2.50

55.30a

30.03b

332.16b

M. alba

بید سفید
S. alba
SEM

18.1c

26.36bc

3.68b

1.40c

12.57a

2.73

46.20ab

64.60a

6.98a
4.90
0.40
0.80
0.19
0.33
4.10
0.24
حروف غیرمشابه در هر ستون (تعیین با آزمون دانکن) بیانگر معنیدار بودن اختالف بین میانگینها است (.)P>0/05

160.83c
12.66

Means in each column with different superscripts differ significantly (P<0.05).

 :Nنیتروژن (گرم/کیلوگرم مادهخشک) :Ca ،کلسیم (گرم/کیلوگرم مادهخشک) :Mg ،منیزیم (گرم/کیلوگرم مادهخشک) :Na ،سدیم (گرم/کیلوگرم
مادهخشک) :K ،پتاسیم (گرم/کیلوگرم مادهخشک) :Co ،کبالت (میلیگرم/کیلوگرم مادهخشک) :Mn ،منگنز (میلیگرم/کیلوگرم مادهخشک) :Zn ،روی
(میلیگرم/کیلوگرم مادهخشک) :Fe ،آهن (میلیگرم/کیلوگرم مادهخشک).
N: nitrogen (g/kg DM), Ca: calcium (g/kg DM), Mg: magnesium (g/kg DM), Na: sodium (g/kg DM), K: potassium (g/kg
DM), Co: cobalt, Mn: manganese (g/kg DM), Zn: zinc (g/kg DM), Fe: iron (g/kg DM).

برخی فراسنجههای تخمیر شکمبهای و تولید گاز

 72ساعت انکوباسیون (بهترتیب معادل ،31/83

قابلیت هضم حقیقی مادهخشک و ماده آلی و برخی

 48/0 ،42/40و  50/50میلیلیتر) ،همگی مربوط به

فراسنجههای گاز ناشی از انکوباسیون برگهای

گونۀ توت سفید ( )Morus albaبود (.)P>0/05

مختلف درختان جنگلی در جدول  3ارائه شده است.

کمترین مقدار فراسنجههای ذکرشده در باال نیز در

بیشترین مقدار قابلیت هضم حقیقی مادهخشک

برگ کاج ( )Pinus eldaricaمشاهده شد (.)P>0/05

( 85/82درصد) و ماده آلی ( 88/18درصد) و نیز
بیشترین مقدار تولید گاز در زمانهای  48 ،24 ،12و
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جدول  -3قابلیت هضم حقیقی مادهخشک و ماده آلی و برخی فراسنجههای گاز ناشی از انکوباسیون برگهای مختلف
درختان جنگلی
Table 3. True digestibility of dry matter and organic matter and some gas production parameters
under incubation of different leaves collected from forest trees
نمونه
TDMD
TOMD Gas 72 h Gas 48 h
Gas 24 h
Gas 12 h cgas
bgas
Sample

)(ml

)(%/h

)(ml

)(ml

)(ml

)(ml

)(%

)(%

زبان گنجشک

46.71b

0.098a

31.86a

40.50ab

44.47b

47.63b

83.18ab

81.70ab

F. excelsior

کاج

35.96c

P. eldarica
زالزالک زرد
C. azarolus

توت سفید

0.061c

20.26c

25.56d

32.27c

55.08d

35.97c

53.47d

50.13a

0.049d

25.56b

35.0c

44.47b

49.13ab

79.28bc

76.50bc

50.14a

0.083b

31.83a

42.40a

48.0a

50.50a

88.18a

85.82a

M. alba

بید سفید
S. alba
SEM

50.03a

0.073b

30.23a

38.36b

46.80ab

50.47a

75.29c

1.87
0.57
0.85
0.97
1.38
0.003
0.59
میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن اختالف بین آنها میباشد (.)P>0/05

74.95c
2.04

Means in each column with different superscripts differ significantly (P<0.05).

 :bgasپتانسیل تولید گاز :cgas ،ثابت نرخ تولید گاز :Gas 12, 24, 48, 72 h ،بهترتیب گاز تجمعی تولید شده در زمانهای  48 ،24 ،12و 72
ساعت انکوباسیون :TOMD ،قابلیت هضم حقیقی ماده آلی :TDMD ،قابلیت هضم حقیقی مادهخشک.
bgas: potential gas production, cgas: fractional rate of gas production, gas 12, 24, 48, 72 h: cumulative gas production
after 12, 24, 48, and 72 h incubation, respectively, TOMD: true organic matter digestibility, TDMD: true dry matter
digestibility.

برخی فراسنجههای میکروبی ،انرژی قابل

( 74/07میلیگرم) و بازده سنتز توده میکروبی (54/35

متابولیسم ،نیتروژن آمونیاکی ،اسیدهای چرب فرار

درصد) در برگ زالزالک مشاهده شد (.)P>0/05

کوتاهزنجیر و  pHمحیط کشت در جدول  4آورده

ظرفیت بافری اندازهگیریشده برای برگهای چند

شده است .بیشترین مقدار مصرف مادهخشک روزانه

درخت جنگلی در جدول  5ارائه شده است .در بین

( 4/22درصد وزن بدن) ،انرژی قابل متابولیسم (8/07

برگهای مورد پژوهش ،بیشترین مقدار  pHبرگ

مگاژول در هر کیلوگرم مادهخشک) ،انرژی خالص

( )7/11و اسیدیتۀ قابل تیتر ( 300/25میلیاکی واالن

شیردهی ( 4/68مگاژول در هر کیلوگرم مادهخشک) و

گرم× )10-3مربوط به توت سفید بود (.)P>0/05

کل اسیدهای چرب کوتاهزنجیر ( 0/94میلیمول)

همچنین باالترین مقدار آلکانیتۀ قابل تیتر (403/0

مربوط به برگ حاصل از توت سفید بود (.)P>0/05

میلیاکی واالن گرم× ،)10-3ظرفیت بافری بازی

(17/50

( 82/21میلیاکی واالن گرم× )10-3و ظرفیت بافری

میلیگرم/دسیلیتر) و  pHمحیط کشت ( )6/74نیز

اسید-باز ( 206/23میلیاکی واالن گرم× ،)10-3همگی

بهترتیب در اثر انکوباسیون برگهای کاج و زالزالک

مربوط به  Pinus eldaricaبود ( .)P>0/05باالترین

در محیط کشت مشاهده شد ( .)P>0/05بیشترین

ظرفیت بافری اسیدی ( 126/55میلیاکی واالن گرم×

-3

ضریب تفکیکپذیری ( )4/18نیز در کاج مشاهده شد

 )10نیز در برگ زالزالک مشاهده شد (.)P>0/05

بیشترین

مقدار

نیتروزن

آمونیاکی

( .)P>0/05باالترین مقدار توده میکروبی تولیدی
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pH

 اسیدهای چرب فرار کوتاهزنجیر و، نیتروژن آمونیاکی، انرژی قابل متابولیسم، برخی فراسنجههای میکروبی-4 جدول
محیط کشت

Table 4. Some microbial parameters, metabolizable energy, ammonia nitrogen, short chain fatty acids
and pH of the culture medium
pH

6.58d

SCFA
)mmol(
0.89ab

NH3-N
)mg/dL(
16.73b

NEl
)MJ/kgDM(

ME
(MJ/kgDM)

4.49ab

EMMY
(%)

7.80ab

22.12d

MMY
(mg)
32.50d

PF

DMI (%
of body
weight)

3.64b

نمونه
Sample

زبان گنجشک

3.03c

F. excelsior
6.70b
6.74a

0.56d
0.77c

15.83d
16.46c

3.03d

5.73d

3.95c

37.97c

7.03c

54.35a

40.40c
74.07a

4.18a
3.90ab

2.26e

کاج

2.75d

P. eldarica
زالزالک زرد
C. azarolus

6.64c

0.94a

17.50a

4.68a

8.07a

17.23d

26.60e

3.49b

توت سفید

4.22a

M. alba
6.66c

0.85b

16.28cd

4.28b

7.49b

44.45b

60.90b

3.58b

3.22b

بید سفید

0.01

0.02

0.85

0.09

0.13

1.62

1.82

0.16

0.06

S. alba
SEM

.)P>0/05( میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن اختالف بین آنها میباشد
Means in each column with different superscripts differ significantly (P<0.05).

 بازده سنتز:EMMY ، توده میکروبی تولیدی:MMY ، ضریب تفکیکپذیری:PF ،) مقدار مصرف مادهخشک روزانه (درصدی از وزن زنده بدن:DMI
. اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر:SCFA ، نیتروژن آمونیاکی:NH3-N ، انرژی خالص برای شیردهی:NEl ، انرژی قابل متابولیسم:ME ،توده میکروبی
DMI: dry matter intake (% of live weight), PF: partitioning factor, MMY: microbial mass yield, EMMY: efficiency of
microbial mass yield, ME: metabolizable energy, NEl: net energy for lactation, NH 3-N: ammonia nitrogen, SCFA: short
chain fatty acids.

 ظرفیت بافری اندازهگیریشده برای برگهای چند درخت جنگلی-5 جدول
Table 5. Buffering capacity measured for several leaves of forest trees
Acid-Base buffering
capacity
(meq×10-3)

Basebuffering
capacity
(meq×103
)

Titrable
alkalinity
(meq×103
)

Acidbuffering
capacity
(meq×10-3)

Titrable
acidity
(meq×10-3)

برگ

Sample

169.68b

53.88d

171.75c

115.80b

220.0c

5.90c

زبان گنجشک

pH

نمونه

F. excelsior
206.23a
169.88b

82.21a
43.34e

403.0a
137.25d

124.03a
126.55a

38.50e
255.25b

4.31e

کاج

6.02b

P. eldarica
زالزالک زرد
C. azarolus

155.71c

59.32c

121.0e

96.39c

300.25a

7.11a

توت سفید
M. alba

166.67b

65.31b

229.25b

101.36c

169.25d

5.67d

بید سفید

2.84

0.97

3.28

2.56

6.59

0.03

S. alba
SEM

.)P>0/05( میانگینهای دارای حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن اختالف بین آنها میباشد
Means in each column with different superscripts differ significantly (P<0.05).
Base ، آلکالینیتۀ قابل تیتر:Titratable alkalinity ، ظرفیت بافری اسیدی:Acid-buffering capacity ، اسیدیتۀ قابل تیتر:Titratable acidity

.باز- ظرفیت بافری اسید:Acid-base buffering capacity ، ظرفیت بافری بازی:buffering capacity
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بحث

راحتی بخش زیادی از نیازهای غذایی دامها را نیز

از شاخ و برگ درختان و درختچهها بهدلیل داشتن

برآورده سازد .اگرچه که لیپیدها یکی از مهمترین

پروتئین خام باال و  NDFو  ADFپایین ،میتوان در

منابع انرژی در غذای دام محسوب میشوند اما وجود

جیرههای که از کیفیت پایین تغذیهای برخوردار

آنها در علوفهها نمیتواند بهعنوان مهمترین منبع

هستند ،استفاده کرد .در پژوهش فعلی دامنۀ

تأمین منبع انرژی در نشخوارکنندگان محسوب شود

پروتئینخام برگها از  11/25درصد برای زالزالک تا

( .)Chesworth, 1996در این پژوهش دامنۀ چربی

 18/50درصد برای توت سفید متغیر بود .تفاوت در

خام از  4/35درصد برای زالزالک تا  6/12درصد برای

مقدار پروتئین در بین برگها ،احتما ًال مربوط به تفاوت

برگ بید متغیر بود که نشان از وضعیت مطلوب چربی

در مقدار تجمع نیتروژن در آنها در طی فصل رشد

در آنها دارد .همچنین گزارش شده است که

است ( .)Salem et al., 2006همچنین این دامنۀ

علوفههای با درصد چربی باال میتوانند در صورتیکه

پروتئینی نشاندهندۀ قابل مقایسه بودن آنها با دیگر

دیگر منابع انرژی در جیره فراهم نباشد ،بهعنوان تأمین

منابع علوفهای پرمصرفی همچون ذرت علوفهای و یا

کنندۀ مهمی در برآوردهساختن بخشی از احتیاجات

یونجه است .مقدار پروتئین موجود در برگ توت

انرژی دام مطرح باشند ( .)Pamo et al., 2007در

( 18/50درصد ،جدول  )1بیشتر از آن مقداری است

پژوهشی دامنۀ مادهخشک ،پروتئین خام ،خاکستر،

که برای حفظ تعادل نیتروژن آمونیاکی مورد نیاز است

 NDFو چربی خام برای برگهای جمعآوری شده از

( )Pamo et al., 2007و با وجود درصد باالی پروتئین

گونههای مختلف درخت توت ()Morus alba

خام در برگ توت سفید ،بهراحتی میتوان از آن در

بهترتیب معادل -5/32 ،4/72-9/96 ،23/32-28/87

جیرههایی که از کیفیت پایین تغذیهای برخوردار

 8/11-15/32 ،4/36و  0/64-1/51درصد گزارش شد

هستند ،استفاده کرد .مقدار پروتئین برگ درخت توت

( )Srivastava et al., 2006که با پژوهش ما در

سفید  18تا  25درصد بر اساس مادهخشک گزارش

تناقض است .کمترین مقدار لیگنین نامحلول در

شد که منبع مناسبی برای تأمین پروتئین جیره است

شوینده اسیدی بهترتیب مربوط به برگ توت (4/20

( .)Bashtani et al., 2013وجود مقادیر باالیی از الیاف

درصد) و زبان گنجشک ( 9/18درصد) بود که در

خام (مثل  NDFو  ،)ADFمیتواند منجر به کاهش

مقایسه با مقدار ( ADLبیشتر از  10درصد) که برای

مصرف خوراک در دام شود .در پژوهش فعلی،

یونجه گزارش شده است (،)Ammar et al., 2004

کمترین مقدار  NDFو  ADFمربوط به برگ توت

کمتر است.

سفید بود و حاکی از دارا بودن سطوح متناسبی از

بخش زیادی از دسترسی به مواد معدنی در

الیاف در مقایسه با بقایای زراعی غالتی همچون کاه

گیاهان ،بستگی به خاک منطقه داشته و دامهای

گندم و یا جو است .باالتربودن درصد خاکستر

چراکننده نیز اغلب احتیاجات مواد معدنی خود را از

( )14/79برای توت در مقایسه با دیگر برگها،

گیاهان رشدیافته در این خاکها تأمین میکنند ( Khan

نشاندهندۀ باالتربودن مواد معدنی موجود در آن بوده

 .)et al., 2006aدر واقع غلظت هر یک از عناصر

و بر خاکستر موجود در غدهها و غالت (2-10

موجود در گیاهان علوفهای ،بستگی به مشخصههای

درصد )FAO, 1988 ،ارجحیت داشته و میتواند به-

مختلفی از قبیل خاک ،تنوع گیاهی ،مرحله و بلوغ
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گیاه ،تولید ،مدیریت مرتع و شرایط آب و هوایی

گرم/کیلوگرم مادهخشک) برخوردار بوده که با

منطقه دارد ( .)McDowell et al., 1996در پژوهش

احتساب نیاز روزانۀ گوسفندان شیری به کلسیم با

فعلی برگ حاصل از درختان مختلف جنگلی از ارزش

متوسط  0/51میلیگرم در هر کیلوگرم مادهخشک

مواد معدنی متناسبی در برابر علوفۀ پرمصرفی همچون

جیره ،با مصرف مقادیر ناچیزی از برگ توت (11/57

ذرت علوفهای برخوردار بودند و بهراحتی میتوانند

میلیگرم) ،نیاز کلسیمی این گوسفندان براحتی تأمین

بخشهای عمدهای از احتیاجات مواد معدنی دامهای

خواهد شد .در پژوهشی مقدار عناصر کلسیم ،پتاسیم

نشخوارکننده را برآورده سازند .مقدار توصیهشدۀ

و نیتروژن در برگهای سالم درخت توت بهترتیب

عناصر کممصرفی همچون کبالت ،منگنز و روی در

معادل  1/82 ،1/92و  2/07درصد گزارش شد

جیرۀ بزها بهترتیب معادل  40-50 ،0/1و  50میلیگرم

( .)Jahanbazi Goujani et al., 2016دامنۀ عناصر

در هر کیلوگرم مادهخشک جیره گزارش شده است

آهن ،روی و کلسیم در گونههای مختلفی از توت

( .)Meschy, 2000بنابراین مصرف مقادیر پایینی از هر

بهترتیب معادل -2226/66 ،0/72-3/65 ،19-35/72

یک از برگهای این پژوهش ،بهراحتی میتواند تمام

 786/66میلیگرم 100/گرم مادهخشک تعیین شد

نیاز دام به این سه عنصر (کبالت ،منگنز و روی) را

( )Srivastava et al., 2006که در مقایسه با پژوهش ما

برآورده سازد .بهعنوان مثال مصرف تنها  774گرم

برای توت سفید ،پایینتر است .در پژوهش دیگری

برگ بید بهراحتی میتواند نیازهای روزانۀ بز به عنصر

دامنۀ عناصر نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم در برگ

روی ( 50میلیگرم/کیلوگرم مادهخشک) را برآورده

گونهای از کاج با نام علمی Pinus banksiana

سازد .کمبود مواد معدنی میتواند بر تولید دامهای

بهترتیب

،0/317-0/509

چراکننده در نواحی مختلف دنیا ،تأثیر منفی بگذارد که

 0/0-08/497و  0/047-0/07درصد گزارش شد که

این اثرهای منفی بیشتر مربوط به کمبود عناصر

در دامنۀ گزارشات ما برای  Pinus eldaricaنیست.

پرمصرفی همچون کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،سدیم،

دامنۀ عناصر نیتروژن ،کلسیم ،پتاسیم ،منیزیم و سدیم

گوگرد و عناصر کم مصرفی همچون کبالت ،مس ،ید،

برای برگ زبان گنجشک که از مناطق مختلف فرانسه

منگنز ،سلنیوم و روی میشود (.)Khan et al., 2006b

جمعآوریشده بودند ،بهترتیب برابر -28/8 ،21-26/2

دامنۀ احتیاجات مواد معدنی گوسفندان شیری برای

 0/1-9/9 ،2/3-5/8 ،9/18-2/6 ،12/8گرم/کیلوگرم

عناصری همچون سدیم ،کلسیم ،منیزیم و پتاسیم

مادهخشک گزارش شد (،)Mahieu et al., 2018

بهترتیب معادل /12-0/18 ،0/20-0/82 ،0/09-0/18

همچنین دامنۀ عناصری همچون آهن ،منگنز و روی

و  0/5-0/80میلیگرم در هر کیلوگرم مادهخشک جیره

برای این گیاه بهترتیب معادل 18-89/6 ،39/3-120/6

گزارش شده است ( .)Moniello et al., 2005با وجود

و  14/2-22/8میلیگرم/کیلوگرم مادهخشک گزارش

مقادیر فراوان این عناصر در هر یک از برگهای مورد

شد ( .)Mahieu et al., 2018بنابراین مقادیر گزارش

پژوهش ،بهنظر میرسد که این برگها بهراحتی می

شده برای نیتروژن ( 23/7گرم/کیلوگرم مادهخشک)،

تواند احتیاجات مواد معدنی گوسفندان شیری را نیز

کلسیم ( 16/94گرم/کیلوگرم مادهخشک) ،پتاسیم

در صورت مصرف آنها ،تأمین کنند .در بین گیاهان

( 13/95گرم/کیلوگرم مادهخشک) و منگنز (38/93

مورد پژوهش ،توت از بیشترین مقدار کلسیم (44/08

میلیگرم/کیلوگرم مادهخشک) در پژوهش حاضر
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یک رابطۀ معکوس بین مقدار مصرف مادهخشک

(برای زبانگنجشک ،جدول  ،)2در دامنۀ گزارشات

روزانه و مقدار  NDFموجود در جیره گزارش شده

) Mahieu et al. (2018است.
در این پژوهش باالترین مقدار قابلیت هضم

است بهطوریکه باالتر بودن سطح  NDFجیره ،بهطور

حقیقی مادهخشک ( 85/82درصد) و ماده آلی (88/18

معنیداری میتواند منجر به کاهش مصرف خوراک در

درصد) در برگ درخت توت مشاهده شد (جدول .)3

دام شود ( .)Allen et al., 2019در پژوهش ما بهنظر

از روش تعیین قابلیت هضم ،سالهای متمادی است

میرسد که کاهش  2/26( DMIدرصد وزن بدن) در

که بهمنظور ارزیابی اولیۀ ارزش غذایی خوراکهای

برگ کاج تهران (جدول  ،)4مربوط به باالتربودن مقدار

دامی استفاده میشود و با وجود تکنیکهای متفاوت

الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( 53/03درصد) آن در

در تعیین آن ،ولی روشهای اندازهگیری قابلیت هضم

مقایسه با دیگر برگها است .سرعت تخمیر در شکمبه

در شرایط  ،In vitroکم هزینه و سریعاالجرا هستند.

میتواند در حضور کربوهیدراتهای غیرساختمانی

همچنین حجم گاز تولید شده از تخمیر برخی

( )NFCبیشتر در جیره ،افزایش یافته و در نهایت منجر

خوراکها در شرایط آزمایشگاهی ،نشاندهندۀ مقدار

به تولید بیشتر اسیدهای چرب فرار بهویژه اسید

تخمیر و هضم آنها در محیط کشت است

پروپیونیک در شکمبه شود ( .)Kim et al., 2018در

( .)Getachew et al., 1998در پژوهش حاضر،

پژوهش حاضر ،اگر چه که گونۀ بید از درصد NFC

بیشترین مقدار تولید گاز در زمان  24ساعت

بیشتری ( )35/22برخوردار بود ولی در مقابل باالترین

انکوباسیون ،مربوط به برگ توت ( 42/40میلیلیتر)

مقدار اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر (0/94

بود (جدول  .)3گزارش شده است که یک همبستگی

میلیمول) در برگ توت مشاهده شد .تولید اسیدهای

مثبت قوی بین مقدار قابلیت هضم مادهخشک و

چرب فرار و اسید الکتیک عمدتاً ناشی از تخمیر مواد

پتانسیل تولید گاز وجود دارد ( Getachew et al.,

خوراکی در محیط شکمبه بوده ،که تجمع آنها (به-

 )2004; Kazemi and Valizadeh, 2019و احتما ًال

دلیل ماهیت اسیدی بودن آنها) در صورت عدم

افزایش پتانسیل تولید گاز در اثر انکوباسیون برگ

کارکرد صحیح سیستم بافری بدن ،میتواند منجر به

توت در محیط کشت ،مربوط به افزایش قابلیت هضم

کاهش  pHشکمبه شود ( .)Plaizier et al., 2001در

آن است .همچنین یک همبستگی منفی بین مقدار

پژوهش فعلی چون انکوباسیون برگها در شرایط

الیاف نامحلول در شوینده خنثی ( )NDFدر نمونۀ

آزمایشگاهی و کشت ثابت انجام شده بود و در

خوراکی با مقدار گاز تولیدشده در شرایط آزمایشگاهی

مجموع هیچگونه تزریق بزاق بعد از انکوباسیون انجام

گزارش شده است ( .)Getachew et al., 2004در

نشد ،بنابراین بهنظر میرسد که یکی از دالیل کاهش

پژوهش حاضر ،احتما ًال بخش عمدهای از کاهش در

 pHمحیط کشت (جدول  )4در اثر انکوباسیون برگ

کلیۀ فراسنجههای تولید گاز (جدول  )3در ارتباط با

زبان گنجشک و یا توت سفید ،افزایش تولید اسیدهای

برگ کاج ( ،)Pinus eldaricaمربوط به باالتر بودن

چرب فرار بوده که ماهیت اسیدیبودن آنها ،منجر به

مقدار  NDFدر این برگ نسبت به دیگر نمونههای

کاهش  pHمحیط کشت شده است (جدول .)4

برگی مورد پژوهش است.

همچنین در گزارشی ،افزایش در غلظت اسیدهای
چرب فرار شکمبهای ،کاهش  pHشکمبهای را بهدنبال
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داشته است ( .)Dijkstra et al., 2012غلظت نیتروژن

نشخوارکننده مؤثر باشد (.)Vercoe et al., 2010

آمونیاکی شکمبه بهدنبال افزایش مقدار پروتئین جیره،

روش تولید گاز یک ابزار مطمئنی در ارزیابی مواد

نیز افزایش پیدا کرد ( .)Frank et al., 2002در

خوراکی بوده ،به این خاطر که ارتباط نزدیکی بین

پژوهش فعلی نیز بهنظر میرسد کاهش غلظت نیتروژن

تولید گاز ،سنتز توده میکروبی ( Blummel et al.,

آمونیاکی محیط کشت ( 15/83میلیگرم/دسیلیتر،

 )1997و قابلیت هضم بهروش آزمایشگاهی و حیوان

جدول  )4در اثر انکوباسیون کاج تهران ،مربوط به

زنده ( )Khazaal et al., 1993وجود دارد .در پژوهش

وجود پروتئین خام کمتر در برگ کاج (جدول )1

فعلی باالترین مقدار سنتز توده میکروبی (74/07

نسبت به دیگر برگهای مورد پژوهش است.

میلیگرم) و بازده سنتز توده میکروبی ( 54/35درصد)

ضریب تفکیکپذیری ( )Partitioning factorدر

هر دو مربوط به برگ زالزالک بود .در پژوهشهای

حقیقت شامل نسبت ماده آلی تجزیه شده به حجم گاز

بسیاری از تکنیک تولید گاز ،مقدار انرژی قابل

تولید شده در شرایط آزمایشگاهی است ( Vercoe et

متابولیسم ( )MEو انرژی خالص برای شیردهی

 .)al., 2010یک خوراک دارای  PFباالتر به معنای

( )NElتخمین زده شده است ( Kazemi and

ایناست که بخش بیشتری از مواد هضمشده برای

 )Valizadeh, 2019و هر چه مقدار این دو مشخصه

تولید توده میکروبی بهکار گرفته شد و بدین مفهموم

در مورد مواد خوراکی بیشتر باشد ،نشان از باالتربودن

است که بازدهی سنتز پروتئین میکروبی ،باال است.

ارزش تغذیهای آنها خواهد داشت .در پژوهش

همچنین گزارش شده است که افزایش ضریب ،PF

حاضر ،باالترین مقدار  8/07( MEمگاژول/کیلوگرم

نشاندهندۀ بهبود بازده تخمیر است ( Vercoe et al.,

مادهخشک)

مگاژول/کیلوگرم

 .)2010در این پژوهش باالترین مقدار )4/18( PF

مادهخشک) هر دو مربوط به برگ توت بود.

و

NEl

(4/68

مربوط به برگ کاج بود .وجود  PFمتفاوت در شرایط

کاهش مصرف خوراک ،متابولیسم میکروبی و

آزمایشگاهی ،منعکسکنندۀ مقدار سنتز پروتئین

قابلیت هضم مواد مغذی بهدنبال کاهش  pHشکمبهای

میکروبی در شرایط حیوان زنده بوده که از روی

اتفاق میافتد و زمانی این کاهش  pHرخ میدهد که

مشتقات پورینی ادرار تخمین زده میشود و PFباالتر

حیوانات با یک جیرۀ سریعالتخمیر بدون عادتپذیری

بهمنزلۀ باالتر بودن مقدار ترشح مشتقات پورین ادراری

قبلی تغذیه شده باشند ( .)Plaizier et al., 2009اگر

خواهد بود ( .)Dong et al., 1997همچنین در

ظرفیت بافری شکمبهای نتواند اسید تجمع یافته در

نشخوارکنندگان تولیدکنندۀ متان ،افزایش  PFبهمنزلۀ

شکمبه را خنثی کند ،می تواند منجر به بروز اسیدوز

تولید متان کمتر خواهد بود ( )Dong et al., 1997و

شکمبهای ،التهاب ،لنگش ،اسهال و یا کاهش چربی

در پیشبینی مصرف مادهخشک روزانه ،باالتربودن PF

شیر شود ( .)Enemark, 2008بر طبق یافتههای

بهمنزلۀ افزایش مقدار مصرف مادهخشک خواهد بود

) ،Aikman et al. (2011تولید اسید الکتیک بیشتر در

( .)Cheeke, 1998بنابراین این مطلب مبین این مطلب

نتیجۀ تغییر ناگهانی جیره از علوفه به غالت زیاد،

است که  PFمحاسبه شده در شرایط آزمایشگاهی

کاهش در  pHشکمبه را بهدنبال داشته و در نهایت

میتواند در پیشبینی مقدار مصرف مادهخشک ،توده

اختالالت هضمی و کاهش در عملکرد دامها را در پی

میکروبی تولیدی در شکمبه و متان تولیدی در دامهای

خواهد داشت .استفاده از خوراکهایی که از ظرفیت
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بافری متناسبی برخوردار باشند ،میتوانند مشکالت

( ،)Jasaitis et al., 1987همچنین  pHاولیه و اسیدیتۀ

مربوط به تغییرات ناگهانی  pHشکمبه را مرتفع سازند.

قابلتیتر ( ،)Titrable acidityمهمترین شاخصها برای

در پژوهش فعلی باالترین ظرفیت بافری اسید-باز

تأثیرگذاری بر  pHمایع شکمبه هستند .در پژوهش

( 206/23میلی اکی واالن گرم× )10-3مربوط به برگ

فعلی ،باالترین مقدار اسیدیتۀ قابل تیتر برای توت

کاج بود (جدول  .)5ظرفیت بافری علوفهها ،شاخصی

سفید ( 300/25میلی اکی واالن گرم× )10-3مشاهده

است که ترکیبات موجود در علوفه ،در برابر تغییرات

شد که بهعلت باالتر بودن  pHاولیۀ گیاه ( ،)7/11نشان

ناگهانی  ،pHاز خود مقاومت نشان میدهند ( Bujnak

از مقاومت باالی این گیاه در برابر اسیدیشدن داشت.

 .)et al., 2011بافرها موادی هستند که اسید اضافی

آلکانیتۀ قابل تیتر ( )Titrable alkanityنیز شامل

تولید شده در اثر هضم مواد خوراکی در محیط شکمبه

میلیاکیواالن از باز مورد نیاز برای افزایش  pHنمونۀ

را خنثی کرده و از تغییرات شدید  pHکه ممکن است

گیاهی به  9است ( .)Jasaitis et al., 1987در پژوهش

در اثر مصرف زیاد غالت در جیره رخ دهد ،جلوگیری

ما ،باالترین مقدار آلکانیتۀ قابل تیتر در برگ کاج (403

میکنند ( .)Bujnak et al., 2011گزارش شده است که

میلی اکی واالن گرم× )10-3مشاهده شد .همچنین

علوفهها از ظرفیت بافری متفاوتی برخوردار هستند

مقدار اسید مورد نیاز برای تغییر یک واحد  pHدر یک

( .)Moharrery, 2007عنوان شده است که  pHاولیۀ

نمونۀ خوراک (حل شده در آب) ،در قالب ظرفیت

گیاه میتواند تحت تأثیر خاکستر موجود در آن قرار

بافری اسیدی خوراک مربوطه تعریف میشود

بگیرد ( .)Levic et al., 2005در این پژوهش ،بیشترین

( .)Jasaitis et al., 1987بیشترین مقدار مربوط به

مقدار خاکستر و نیز  pHاولیۀ برگی در توت سفید

ظرفیت بافری اسیدی در گونههای زالزالک و کاج

( 7/11درصد) مشاهده شد .گزارش شده است که

(بهترتیب معادل  126/55و  124/03میلی اکی واالن

محتوای مواد معدنی خوراک یک عامل اصلی و

گرم× )10-3مشاده شد ،که مؤید این مطلب است که

تأثیرگذار بر روی ظرفیت بافری آن است ،بهعبارتی

مقدار اسید بیشتری الزم بوده تا یک واحد تغییر در

غلظت یونهای هر خوراک به منشأ آن (گیاهی یا

 pHنمونۀ گیاهی (محلول در آب) حاصل شود.

حیوانی) و همچنین به اینکه خوراک چگونه فرآوری-

همچنین مقدار باز مورد نیاز برای تغییرات یک واحد

شده باشد ،بستگی دارد (.)Jasaitis et al., 1987

 pHدر یک نمونۀ خوراک (حل شده در آب) معرف

غلظت مواد معدنی موجود در گیاهان علوفهای،

ظرفیت بافری بازی است ،که در این پژوهش باالترین

بستگی به منطقۀ جغرافیایی ،فصل ،حاصلخیزی خاک،

مقدار ،مربوط به برگ کاج ( 82/21میلی اکی واالن

نرخ باروری و مرحلۀ بلوغ گیاه دارد ( Jasaitis et al.,

گرم× )10-3بود (جدول  .)5در پژوهشی گزارش شده

 .)1987برخی از منابع پروتئینی و علوفههای خانوادۀ

است که ظرفیت بافری خوراک رابطۀ مستقیمی با

لگومینه دارای ظرفیت بافری بیشتر از  85میلیاکی

پروتئین محلول ،پروتئین کل،ADF ،NDF ،

واالن گرم× 10-3هستند ( Montanez-Valdez et al.,

کربوهیدراتهای غیرساختمانی و خاکستر کل دارد

 )2013که در تطابق با گزارش ما است .اسیدیتۀ قابل

( .)Crawford et al., 1983در پژوهش فعلی برگ کاج

تیتر در واقع شامل میلیاکیواالن از اسید مورد نیاز

با وجود دارا بودن مقادیر بیشتر  NDFو  ،ADFاز

برای کاهش  pHنمونۀ گیاهی به عدد  4است

ظرفیت بافری اسید-باز بیشتری نیز برخوردار بود.
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 هر چند که اثرهای،علوفه و حتی انرژی را تأمین کرد

در مجموع برگهای مورد بررسی در این

احتمالی ضد تعذیهای این برگها و یا قابلیت هضم

 از ظرفیت پروتئینی بهنسبت متعادلی،پژوهش

آنها و نیز تأثیر استفاده از آنها بر عملکرد دامهای

برخوردار بوده که در صورت مصرف آنها توسط

مختلف نیز بایستی در آینده در شرایط حیوان زنده

 میتواند بخشی اعظمی از نیازهای،دامهای مختلف

 ظرفیت بافری درونی.مورد پژوهش قرار بگیرد

 همچنین تغییرات.پروتئینی آنها را برآورده سازد

 در واقع توانایی خوراک داده شده به حیوان،خوراک

 برخی،معدنی-متنوعی از نظر ترکیبات شیمیایی

 بعد از افزودن یکpH برای مقاومت در برابر تغییرات

فراسنجههای تخمیری و شکمبهای و نیز ظرفیت بافری

 این پژوهش نشان داد که.محلول اسیدی یا بازی است

در بین برگهای جمعآوری شده از درختان جنگلی

برگهای مورد پژوهش از ظرفیت بافری ویژه و

 در بیشتر موارد اگرچه که همۀ.مختلف مشاهده شد

متناسبی برخوردار هستند و بهراحتی میتوانند در برابر

برگها شاخصهای تغذیهای متناسبی از خود نشان

. شکمبهای از خود مقاومت نشان دهندpH تغییرات

دادند ولی در مجموع باالترین شاخصهای تغذیهای
 همچنین برگهای مورد پژوهش.مربوط به توت بود

تشکر و قدردانی

 با بررسی.از ظرفیت بافری بالقوهای برخوردار بودند

بدینوسیله از مجتمع آموزش عالی تربتجام بهدلیل

 بهنظر میرسد که در فصول پاییز و،اطالعات موجود

. قدردانی میشود،تأمین منابع مالی این پژوهش

 با جمعآوری برگهای اینگونه،اوایل زمستان
 میتوان بخش قابلتوجهی از نیاز دام به،درختان
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Abstract
This study aimed to compare and determine the nutritional value of leaves collected from five forest
tree species including Fraxinus excelsior, Pinus eldarica, Crataegus azarolus, Morus alba, and Salix
alba. Some chemical-mineral compounds, gas production parameters, buffering capacity as well as
some fermentation parameters were determined according to the standard laboratory methods. Data
were analyzed using a completely randomized design. A significant difference was observed among
all measured parameters (P<0.05). The crude protein contents of leaves ranged from 8.30% for P.
eldarica to 18.50% for M. alba. The contents of NDF (53.03%), ADF (38.48%), ADL (16.67%), and
CF (35.01%) were highest in P. eldarica (P<0.05). M. alba had the highest ash, nitrogen, calcium,
magnesium, and sodium, while S. alba had the highest Zinc (P<0.05). The gas production parameters
(exception constant rate of gas production), true organic matter and dry matter digestibility, DMI,
metabolism energy, short-chain fatty acids, titrable acidity, and pH belonged to each leaf, were highest
in M. alba (P<0.05). P. eldarica also had the highest (P<0.05) acid-base buffering capacity (206.23
meq×10-3). The each of leaves has been revealed to contain an appreciable amount of nutrients which
can be included in the diets of small ruminants to meet their daily nutrient requirements.
Keywords: Fermentation parameters, Forest, Leaf, Nutrient, Tree.
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تاریخ دریافت98/06/31 :

تاریخ پذیرش98/12/03 :

چکیده
هدف از انجام این پژوهش انتخاب کمهزینهترین گراف از طریق مکانیابی کمهزینهترین دپوهای
چوب (گرهها) و مسیر عبور شبکه جاده (پیوندها) برای تکمیل شبکه جادههای سری دو طرح جنگلداری
دکتر بهرامنیا در استان گلستان بود .بدینمنظور در سال  1396ارزش هر گره و پیوند برای  36گراف
پیشنهادی در واحدهای بهرهبرداری محاسبه شد .هزینه کل چوبکشی برای هر گره با بهرهگیری از مدلی
با متغیرهای زمان کل صرفشده برای یک نوبت چوبکشی ،نرخ اجاره اسکیدر ،تعداد کل نوبتهای
چوبکشی ،فاصله چوبکشی ،تعداد گردهبینهها (بر اساس سیاهه لیست نشانهگذاری) ،متوسط فاصله
وینچینگ و طول گردهبینه ( 2/8متر برای گردهبینههای صنعتی) بهدست آمد .بعد از شناسایی کمهزینهترین
گرهها ،اتصاالت بین آنها از طریق پیوندها برقرار شد .هزینه ساخت هر پیوند با بهرهگیری از مدلی با
متغیرهای طول پیوند ،شیب طولی پیوند ،شیب عرضی دامنه و هزینه واحد جادهسازی برآورد شد .هزینه
کل بهرهبرداری از مجموع هزینه گرهها و پیوندها بهدست آمد .یافتههای پژوهش نشان داد که به کمک
تئوری گراف و کمینهسازی هزینهها ،بهترین گرهها در فاصلهای نزدیک به درختان نشانهگذاریشده و
بهترین پیوندها در شیبهای مالیم واقع شدند .گراف پیشنهادی  2بهعنوان بهترین گزینه انتخاب شد.
هزینه کل چوبکشی برای گرهها و هزینه ساخت پیوندهای این گراف بهترتیب  9697700و 349095000
ریال بود .طول کل و هزینه کل بهرهبرداری گراف برگزیده بهترتیب  532متر و  358792700ریال بود.
واژههای کلیدی :جاده جنگلی ،دپو چوب ،پیوند ،کمهزینهترین گراف ،گره.
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09399208987 :
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مقدمه

کشی برای دپوهای مختلف چوب بهصورت مجزا

شبکه حمل و نقل جنگل نقش مهمی در ایجاد

صرفنظر میشود (.)Bin, 2012

دسترسی به عرصه و همچنین حمل و نقل نیروی

امروزه با رونق علوم رایانهای ،مدلهای بهینه-

انسانی و محصوالت جنگلی ایفا میکند .در عملیات

سازی در کنار سیستمهای اطالعات جغرافیایی کاربرد

چوبکشی زمینی با اسکیدر ،شبکه حمل و نقل جنگل

چشمگیری یافتهاند .بهویژه تئوری گراف که از طریق

متشکل از مسیرهای وینچینگ ،مسیرهای چوبکشی،

آن میتوان مکانیابی شبکه حمل و نقل جنگل شامل

دپوها و جاده است (.)Contreras and Chung, 2007

دپوها و مسیر عبور جاده را در هر مقیاسی بهطور دقیق

تنههای قطع و تبدیلشده درختان از طریق مسیرهای

و سلول به سلول بهاجرا درآورد ( Chung et al.,

وینچینگ به سمت اسکیدر کشیده شده و سپس از

 .)2004یک گراف نمایش سمبلیک شبکه و اتصاالت

روی مسیر چوبکشی به طرف دپو منتقل خواهند شد

آن است ( .)Jaafari et al., 2015نظریه گراف شاخهای

( .)Albert and Barabási, 2002پس از بارگیری در

از علم ریاضیات در مورد چگونگی کدگذاری شبکه و

دپو ،چوبها توسط کامیونها و از طریق جاده به

اندازهگیری مشخصات آن است که در دهههای اخیر

مراکز توزیع و یا کارخانجات حمل میشوند .دپو طبق

بهدلیل روند رو به رشد پژوهشهای اجتماعی و

تعریف محوطهای روباز برای نگهداری موقت چوب-

شبکههای پیچیده توسعه داده شده است ( Galatioto

آالت است و در محل تالقی جاده و مسیر چوبکشی

 .)et al., 2015مجموعه گراف بهصورت توپولوژیک و

قرار دارد .تاکنون پژوهشهای اندکی راجعبه

هندسی نمایش داده میشود و دارای ویژگیهای

الگوریتمهای مکانیابی شبکه حمل و نقل براساس

ساختاری متفاوت است .اصطالح شبکه به چهارچوب

آنالیز هزینهها انجام شده است .در روشهای بهینه-

موقعیت پیوندها و گرههای درون یک سیستم اشاره

سازی سنتی نیز سیستمهای ارزیابی توانایی پاسخگویی

میکند .محققان بسیاری از تئوری گراف برای تحلیل

به نیازهای منطقهای را نداشتند و صرفاً به تعیین تراکم

شبکه حمل و نقل بهره گرفتند.

بهینه شبکه جاده در مقیاس وسیع و بر اساس حداقل

) Shehzad (2009با استفاده از تئوری گراف شبکه

مجموع هزینههای چوبکشی و جادهسازی می-

جادههای منطقه سینده را در پاکستان مورد بررسی قرار

پرداختند و نقشی در تعیین مسیر عبور جاده نداشتند

دادهاند Olawale and Adesina (2011) .رابطه بین

( Lu and Eriksson, 2000, Lockwood and Moore,

اتصال شبکه جاده و آمار توریستهای منطقه الکوجا

 .)1992, Yu et al., 2003بهعنوان مثال Naghdi and

در نیجریه را با استفاده از تئوری گراف مورد بررسی

) Mohammadi Limaei (2009از مدل برنامهریزی

قرار دادهاند.

Ali Shah and

خطی برای کمینهسازی هزینههای چوبکشی و جاده-

مدلهای رستری پدیدهها را بهصورت سلول یا

سازی برای تعیین تراکم بهینه شبکه جادههای جنگلی

پیکسل نمایش میدهند .برخی پژوهشگران از بسته

استفاده کردند .یکی دیگر از مشکالتی که این مدلها

نرمافزاری  GISبرای تفکیک سلولهای شبکه رستری

دارند آن است که هزینه جادهسازی برای سرتاسر

به سلولهایی که چوب باید از آنجا از طریق عملیات

پروژه یکسان فرض میشود و از برآورد هزینه چوب-

وینچینگ به مسیرهای چوبکشی و از آنجا به سلول-
های هدف یعنی دپو و سپس جادهها منتقل شوند بهره
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Contreras and

برابر با  1992هکتار و ارتفاع آن از سطح دریا بین

گرفتند (.)Epstein et al., 1994

) Chung (2007با بهرهگیری از یک مدل رایانهای

 250تا  2000متر است .تودههای پهنبرگ آمیخته

مبتنی بر گراف توانستند مکانهای بهینه دپو چوب را

خزانکننده سری دو اغلب روی خاک قهوهای جنگلی

از طریق کمینهسازی هزینه کل بهرهبرداری مشخص

با بافت رسی ،لومی و سیلتی واقع شدهاند .اقلیم منطقه

کنند .در این مدل با وزندهی به سلولهای رستری

معتدل تا مرطوب بوده و میانگین بارندگی سالیانه آن

شیب و گرهها و پیوندهای مستخرج از آن نسبت به

بین  528تا  817میلیمتر است 28 .کیلومتر جاده

محاسبه هزینه چوبکشی و جادهسازی برای دپوهای

پیشنهادی در ادامه جادههای شماره یک ،دو و سه

پیشنهادی اقدام شد .در آخر دپو با کمترین مجموع

سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا داخل سری

هزینه جادهسازی و چوبکشی بهعنوان گزینه برتر

دو این طرح طراحی شدهاند که  21کیلومتر آن در

انتخاب شد .در این پژوهش تالش شده است تا

محدوده قابل بهرهبرداری به مساحت  995هکتار واقع

فرآیند مکانیابی دپوهای چوب و مسیر عبور شبکه

شدهاند (کتابچه طرح جنگلداری سری دو دکتر

جاده از طریق برآورد هزینه ایجاد گرافهای پیشنهادی

بهرامنیا .)1384 ،تراکم طولی این جادهها حدود 21

و در نهایت انتخاب کمهزینهترین گراف بهبود داده

متر در هکتار ،متوسط فاصله بین جادهها حدود 474

شود .بدینترتیب مسئله مکانیابی به شکل یک گراف

متر و درصد شبکهبندی آنها حدود  76درصد است

و با هدف کمینهسازی مجموع هزینههای جادهسازی و

(شکل  .)1در این پژوهش ،پارسل  18بهمنظور تکمیل

چوبکشی طرحریزی شد .یک گراف شامل

شبکه جادههای پیشنهادی و اتصال آن به جادههای

مجموعهای از پیوندها (جاده) و گرهها (دپو) است.

موجود در سری یک ،بهعنوان واحد بهرهبرداری مدنظر

پیوندها اتصاالت بین هر دو گره را فراهم میسازند.

قرار گرفت .واحد بهرهبرداری سطحی است که در آن

وزن هر پیوند ارائهدهنده هزینه ساخت آن و وزن هر

تمامی گردهبینههای حاصل از قطع درختان از طریق

گره ارائهدهنده هزینه کل چوبکشی است ( Sole and

سیستم چوبکشی زمینی و توسط اسکیدرها به دپو

Valverde, 2004, Yongtaek and Hyunmyung,
 .)2005هدف اصلی این پژوهش تکمیل شبکه جاده-

منتقل میشود.
ایجاد یک گراف شامل گرهها و پیوندها

های سری دو طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا و اتصال

ابتدا مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد بررسی از نقشه

آن به جادههای سری یک است.

توپوگرافی با فاصله خطوط منحنی میزان یک متر و

مواد و روشها

مقیاس  1/1000که در اکتبر سال  2011از دادههای

مشخصات منطقه مورد بررسی

لیدار استخراج شد ،تهیه شد .سپس الیه شیب بهکمک

سری دو طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا بین طول

ابزار آنالیز سطح به فرمت رستری تهیه شد .ابعاد هر

جغرافیایی  54درجه و  23دقیقه و  30ثانیه الی 54

یک از سلولهای رستری با توجه به حداکثر فاصله

درجه و  3دقیقه و  6ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی

مجاز مسیرهای چوبکشی از هم  140×140متر بوده

 36درجه و  42دقیقه و  30ثانیه الی  36درجه و 43

و هر سه سلول عمودی بهعنوان یک واحد بهرهبرداری

دقیقه و  30ثانیه شمالی قرار دارد .وسعت این سری

فرض شد .مرکز هر سلول گره یا دپوی بالقوه را
تشکیل میدهد .پیوندها با طول  140متر بهعنوان
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جادههای بالقوه از یک گره به هشت گره همسایه

( 50متر) از دو طرف و متوسط طول تنه درختان (20

متصل میشوند .این فاصله به مجموع طول کابل وینچ

متر) اشاره دارد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد بررسی در ایران ،استان گلستان و سری دو طرح دکتر بهرامنیا و محل تکمیل شبکه
Figure 1. The location of the study area in Iran, Golestan province and second districts of Dr.
Bahramnia's project and the completion network place

ایجاد یک گراف شامل گرهها و پیوندها

( 50متر) از دو طرف و متوسط طول تنه درختان (20

ابتدا مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد بررسی از نقشه

متر) اشاره دارد.

توپوگرافی با فاصله خطوط منحنی میزان یک متر و

مکانیابی دپوهای پیشنهادی و برآورد هزینه کل چوب-

مقیاس  1/1000که در اکتبر سال  2011از دادههای

کشی برای هر دپو

لیدار استخراج شد ،تهیه شد .سپس الیه شیب بهکمک

دپوهای پیشنهادی در مراکز سلولهای با شیب عرضی

ابزار آنالیز سطح به فرمت رستری تهیه شد .ابعاد هر

کمتر از  10درصد ( )Lotfalian, 2011و بر روی یک

یک از سلولهای رستری با توجه به حداکثر فاصله

خط فرضی بهمنظور بارگیری با جرثقیل پیشبینی

مجاز مسیرهای چوبکشی از هم  140×140متر بوده

شدند (شکل  .)2هزینه کل چوبکشی برای هر دپو

و هر سه سلول عمودی بهعنوان یک واحد بهرهبرداری

پیشنهادی  kبا محاسبه هزینههای چوبکشی از هر

فرض شد .مرکز هر سلول گره یا دپوی بالقوه را

سلول تا آن دپو بهدست آمد (رابطه :)1

تشکیل میدهد .پیوندها با طول  140متر بهعنوان

رابطه ()1

جادههای بالقوه از یک گره به هشت گره همسایه

𝑚

𝑖𝐶𝑆 ∑ = 𝑘𝐶𝑆𝑇
𝑖=1

متصل میشوند .این فاصله به مجموع طول کابل وینچ
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در این معادله  TSCkهزینه کل چوبکشی برای

مجموعهای از پیوندها برای ایجاد جاده از یک دپو تا

دپو پیشنهادی ( kریال) m ،تعداد کل سلولها در واحد

دپو بعدی طراحی شدند .وقتی یک جاده جدید برقرار

بهرهبرداری و  SCiهزینه چوبکشی از سلول iام تا

شد ،آن جاده به شبکه راه اضافه شده و سپس دپوی

دپو چوب  .kهزینه چوبکشی از هر سلول بهکمک

بعدی برای برقراری اتصال جاده انتخاب شد

رابطه  2محاسبه شد (.)Contreras and Chung, 2007

( .)Olsson, 2007, Patarasuk, 2013پیوندها به شکل

([ = 𝑖𝐶𝑆

زیگزاگ برای دستیابی به دپوها بدون درنظر گرفتن

که در آن  CTiزمان کل صرفشده برای یک

قوسهای افقی طراحی شدند .در حقیقت همه پیوندها

نوبت کامل چوبکشی از سلول iام تا دپو چوب k

بهصورت یک خط مستقیم فرض شدند .هزینه کل

(دقیقه) (رابطه  R ،)3نرخ اجاره اسکیدر (665000

جادهسازی برای جاده پیشنهادی  kبا استفاده از رابطه

ریال در ساعت) Ni ،تعداد کل نوبتهای چوبکشی

 4برآورد شد.

برای خارج کردن تمام گردهبینهها از سلول iام تا دپو

رابطه ()4

𝑖𝑇𝐶
𝑖𝑁 × ]𝑅 × )
60

رابطه ()2

𝑒

𝑖𝐶𝑅 ∑ = 𝑘𝐶𝑅𝑇
𝑖=1

چوب Rees, 2004; Anderson and Nelson, ( k

در این رابطه  TRCkهزینه کل جادهسازی برای

.)2004

جاده پیشنهادی ( kریال) e ،تعداد کل پیوندها برای

رابطه ()3

جاده  RCi ،kهزینه ساخت پیوند iام است که از رابطه
𝐶𝑇𝑖 = −2.598 + 0.023𝑋 + 2.187𝑋𝑛 +
𝑠𝑙𝑋0.122𝑋𝑊 + 0.279𝑋𝐿 + 0.105
][x>1, Xn>1 m, Xw>1 m, Xl >1 m, Xls> 1 %

 5بهدست آمد.
𝑖𝑆𝐿 × 𝐶𝑅 × 𝑖𝐷𝐿 = 𝑖𝐶𝑅
رابطه ()5
𝑖𝑆𝑆 ×
در این رابطه  LDiطول پیوند (متر) RC ،هزینه

در این رابطه  Xفاصله چوبکشی (متر)Xn ،

تعداد گردهبینهها XW ،متوسط فاصله وینچینگ (متر)،

ساخت جاده (ریال بر متر) که در این پژوهش

 XLطول گردهبینه (متر) و  Xlsشیب طولی مسیر (متر)

 567700ریال بر متر فرض شد LSi .عامل شیب طولی

است ( .)Mousavi, 2012متوسط طول گردهبینههای

جاده و  SSiعامل شیب دامنه است .شیب جاده باید

صنعتی راش ،افرا و توسکا  2/8متر است.

کمتر از  12درصد باشد (جدول .)1

مکانیابی مسیر عبور جادههای جنگلی و محاسبه هزینه
کل جادهسازی
جدول  -1عامل شیب جاده و شیب دامنه ()Contreras and Chung, 2007
)Table 1. Road gradient and side slope factors (Contreras and Chung, 2007
عامل شیب دامنه

شیب دامنه (درصد)

عامل شیب جاده

شیب جاده (درصد)

Side slope factor

)Side slope (%

Road gradient factor

)Road gradient (%

1.0

0-15

1.0

0-5

1.5

15-30

1.5

5-10

2.5

30-45

2.5

10-15

3.5

45-60

3.5

15-20
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شکل  -2طرح شماتیک لینکها و گرهها برای واحدهای بهرهبرداری
Fig 2. A schematic diagram of links and nodes for harvesting area

کمینهسازی هزینه کل بهرهبرداری از طریق تئوری گراف

چوبکشی  2430900 ،3426200 ،2689900و

هزینه کل بهرهبرداری ( )THCبرای دپو و جاده

 1080400ریال مربوط به گرههای  7 ،5 ،1و  10بود.

پیشنهادی  kبا استفاده از رابطه  6محاسبه شده و سپس

هزینه کل چوبکشی برای گرهای که به درختان

کمهزینهترین گزینه بهعنوان بهترین گراف در واحد

نشانهگذاریشده بیشتری دسترسی داشته و متوسط

بهرهبرداری انتخاب شد ( Anderson and Nelson,

فاصله این درختان از گره کمتر باشد ،پایینتر است

.)2004, Rees, 2004

(جدول .)2

رابطه ()6

𝑘𝐶𝑅𝑇 𝑇𝐻𝐶𝑘 = 𝑇𝑆𝐶𝑘 +

مکانیابی کمهزینهترین جادههای پیشنهادی

 36گراف متشکل از پیوندها برای برقراری ارتباط بین

نتایج

دپوها مشخص شد .هزینه ساخت پیوند متأثر از طول

مکانیابی کمهزینهترین دپوهای پیشنهادی

پیوند ،شیب طولی پیوند ،شیب عرضی دامنه و هزینه

مشخص شده است که هزینه چوبکشی در شیبهای

واحد جادهسازی است .نتایج نشان داد که هزینه

مالیم کمتر از شیبهای تند است .در نتیجه در این

ساخت هر پیوند با افزایش طول پیوند ،شیب طولی

پژوهش مکانیابی دپوها در شیبهای مالیم انجام شد.

پیوند و شیب عرضی دامنه افزایش پیدا کرد .بر این

کمهزینهترین یا بهترین دپوها بهترتیب با هزینه کل
160
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اساس ،هزینه ساخت جادههای پیشنهادی  31 ،12 ،6و

 366152000ریال ،کمتر از دیگر کاندیداها بود

 32بیشتر از دیگر گزینهها برآورد شد .در حالیکه

(جدول  .)3هزینه جادهسازی با افزایش طول پیوند،

هزینه ساخت جادههای  14 ،8 ،2و  20با مقادیر

شیب طولی پیوند ،شیب عرضی دامنه و همچنین

،349095000

،350871000

364376000

هزینه واحد جادهسازی افزایش یافت.

و

جدول  -2هزینه کل چوبکشی برای گرهها یا دپوهای پیشنهادی بر حسب ریال
) 𝑘𝐶𝑆𝑇( Table 2. The total skidding cost for nodes and proposed depots based on Rials
دپوهای پیشنهادی
متغییر
Proposed depots

10
12.40
8.38
10.20
3.00

9
10.54
8.32
12.07
3.00

8
13.16
10.86
8.27
7.00

7
11.32
9.02
10.11
7.00

6
14.92
9.84
9.52
12.00

5
12.18
7.10
12.25
12.00

4
10.36
8.92
14.09
12.00

3
13.51
10.22
11.20
12.00

2
12.15
8.86
12.54
12.00

1
9.35
11.58
15.26
12.00

3.00

3.00

11.00

11.00

7.00

7.00

7.00

5.00

5.00

5.00

Variable
)𝐶𝑇1 (min
)𝐶𝑇2 (min
)𝐶𝑇3 (min
𝑁1
𝑁2

3.00

3.00

3.00

3.00

8.00

8.00

8.00

4.00

4.00

4.00

𝑁3

11.72

9.96

29.02

24.95

56.40

46.05

39.18

51.09

45.92

35.34

)𝑆𝐶1 ($

7.92

7.86

37.64

31.24

21.70

15.66

19.67

16.10

13.95

18.24

)𝑆𝐶2 ($

9.64

11.40

7.81

9.56

23.99

30.88

35.51

14.11

15.79

19.22

)𝑆𝐶3 ($

29.27

29.23

74.48

65.75

102.09

92.60

94.36

81.30

75.67

72.80

)𝑇𝑆𝐶𝑘 ($

زمان چوبکشی بر حسب دقیقه ( ،)CTiتعداد نوبت چوبکشی ( ،)Niهزینه چوبکشی از هر یک از سلولها به دپو پیشنهادی ( )SCiو هزینه کل
چوبکشی برای دپوهای پیشنهادی بر حسب ریال (.)TSCk
Skidding time in minute (CTi), Number of skidding (Ni), skidding cost from each cell to recommended depot (SCi), total cost
)of skidding for recommended depot in Rial (TSCk

هزینه کل بهرهبرداری برای دپوها و جادههای پیشنهادی

 4-5درصد کمتر از حد مجاز است .هزینه کل بهره-

در این بررسی مساحت کل واحدهای بهرهبرداری

برداری با افزودن هزینه کل چوبکشی به هزینه

منتخب  18هکتار با متوسط موجودی حجمی 350

جادهسازی مورد محاسبه قرار گرفت .بهترین گراف

مترمکعب بود .برخی مناطقی که در این واحدهای

گزینهای است که هزینه کل بهرهبرداری مربوط به آن

بهرهبرداری بیش از  10درصد شیب داشتند برای

حداقل باشد .بدین ترتیب گراف پیشنهای  2بهعنوان

مکانیابی محل دپو صرفنظر شدند .عالوه براین

گزینه برتر انتخاب شد (جدول .)4

شیب طولی مجاز برای جادههای جنگلی درجه دو
کمتر از  9درصد است .متوسط شیب طولی جاده بهینه
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شکل  -3گرافهای پیشنهادی متشکل از پیوندهای بین گرههای پیشنهادی از دپوی شماره  1تا انتهای مسیر
Figure 3. proposed graphs consisting of links between the proposed nodes from the first depot to the
end of the path
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جدول  -3هزینه ساخت پیوندها و هزینه کل ساخت جاده برای  36گراف پیشنهادی
Table 3. Construction cost of links and the total cost for the 36 proposed graphs.
ریال
پیوند
ریال
پیوند
ریال
پیوند
ریال
پیوند
ریال
پیوند

ریال

پیوند

Rial

Link

Rial

Link

Rial

Link

Rial

Link

Rial

Link

Rial

Link

7605
3406
5128
16139
7605
3406
5176
16187
5178
3154
4357
12689
5178
3154
4405
12737
4567
3500
3473
11540
4567
4458
3473
12498

RC 1-6
RC 6-8
RC 8-9
𝑇𝑅𝐶6
RC 1-6
RC 6-8
RC 8-10
𝑇𝑅𝐶12
RC 2-6
RC 6-8
RC 8-9
𝑇𝑅𝐶18
RC 2-6
RC 6-8
RC 8-10
𝑇𝑅𝐶24
RC 3-6
RC 6-7
RC 7-10
𝑇𝑅𝐶30
RC 3-6
RC 6-7
RC 7-10
𝑇𝑅𝐶36

3339
3975
5128
12442
3339
3975
5176
12490
3948
3403
5128
12479
3948
3403
5176
12527
4567
3500
3425
11492
4567
4458
3425
12450

RC 1-4
RC 4-8
RC 8-9
𝑇𝑅𝐶5
RC 1-4
RC 4-8
RC 8-10
𝑇𝑅𝐶11
RC 2-5
RC 5-8
RC 8-9
𝑇𝑅𝐶17
RC 2-5
RC 5-8
RC 8-10
𝑇𝑅𝐶23
RC 3-6
RC 6-7
RC 7-9
𝑇𝑅𝐶29
RC 3-6
RC 6-7
RC 7-9
𝑇𝑅𝐶35

4157
3403
5128
12688
4157
3403
5176
12736
5184
3975
5128
14287
5184
3975
5176
14335
4564
2475
3473
10512
4564
3403
5176
13143

RC 1-5
RC 5-8
RC 8-9
𝑇𝑅𝐶4
RC 1-5
RC 5-8
RC 8-10
𝑇𝑅𝐶10
RC 2-4
RC 4-8
RC 8-9
𝑇𝑅𝐶16
RC 2-4
RC 4-8
RC 8-10
𝑇𝑅𝐶22
RC 3-5
RC 5-7
RC 7-10
𝑇𝑅𝐶28
RC 3-5
RC 5-8
RC 8-10
𝑇𝑅𝐶34

7605
3500
3425
14530
7605
3500
3473
14578
5178
3500
3425
12103
5178
3500
3473
12151
4564
2475
3425
10464
4564
3403
5128
13095

RC 1-6
RC 6-7
RC 7-9
𝑇𝑅𝐶3
RC 1-6
RC 6-7
RC 7-10
𝑇𝑅𝐶9
RC 2-6
RC 6-7
RC 7-9
𝑇𝑅𝐶15
RC 2-6
RC 6-7
RC 7-10
𝑇𝑅𝐶21
RC 3-5
RC 5-7
RC 7-9
𝑇𝑅𝐶27
RC 3-5
RC 5-8
RC 8-9
𝑇𝑅𝐶33

3339
2671
3425
9435
3339
2671
3473
9483
3948
2475
3425
9848
3948
2475
3473
9896
6707
3498
3473
13678
6707
4802
5128
16637

RC 1-4
RC 4-7
RC 7-9
𝑇𝑅𝐶2
RC 1-4
RC 4-7
RC 7-10
𝑇𝑅𝐶8
RC 2-5
RC 5-7
RC 7-9
𝑇𝑅𝐶14
RC 2-5
RC 5-7
RC 7-10
𝑇𝑅𝐶20
RC 3-4
RC 4-7
RC 7-10
𝑇𝑅𝐶26
RC 3-4
RC 4-8
RC 8-9
𝑇𝑅𝐶32

4157
2475
3425
10057
4157
2475
3473
10105
5184
2671
3425
11280
5184
2671
3473
11328
6707
3498
3425
13630
6707
4802
5176
16686

RC1-5
RC5-7
RC7-9
𝑇𝑅𝐶1
RC 1-5
RC 5-7
RC7-10
𝑇𝑅𝐶7
RC 2-4
RC 4-7
RC 7-9
𝑇𝑅𝐶13
RC 2-4
RC 4-7
RC 7-10
𝑇𝑅𝐶19
RC 3-4
RC 4-7
RC 7-9
𝑇𝑅𝐶25
RC 3-4
RC 4-8
RC 8-10
𝑇𝑅𝐶31

جدول  -4هزینه کل برداشت برای تحلیل  36جاده کاندیدا
Table 4. Total harvesting cost (𝑇𝐻𝐶𝑘 ) used for analysis of 36 proposed roads.
ریال
ریال
ریال
Rial
13900.64
13948.68
10732.88
10780.92
11770.37
11818.41
16964.37
16916.41
13372.61
13420.65
12728.37
12776.41

𝑘𝐶𝐻𝑇

𝑇𝐻𝐶25
𝑇𝐻𝐶26
𝑇𝐻𝐶27
𝑇𝐻𝐶28
𝑇𝐻𝐶29
𝑇𝐻𝐶30
𝑇𝐻𝐶31
𝑇𝐻𝐶32
𝑇𝐻𝐶33
𝑇𝐻𝐶34
𝑇𝐻𝐶35
𝑇𝐻𝐶36

𝑘𝐶𝐻𝑇

Rial

𝑇𝐻𝐶13
𝑇𝐻𝐶14
𝑇𝐻𝐶15
𝑇𝐻𝐶16
𝑇𝐻𝐶17
𝑇𝐻𝐶18
𝑇𝐻𝐶19
𝑇𝐻𝐶20
𝑇𝐻𝐶21
𝑇𝐻𝐶22
𝑇𝐻𝐶23
𝑇𝐻𝐶24

11545.01
10111.25
12375.74
14560.74
12750.98
12970.47
11593.05
10159.29
12423.78
14608.78
12799.02
13018.51

Rial
10317.38
9697.14
14799.87
12957.11
12712.87
16417.60
10365.42
9745.18
14847.91
13005.15
12760.91
16465.64

𝑘𝐶𝐻𝑇
𝑇𝐻𝐶1
𝑇𝐻𝐶2
𝑇𝐻𝐶3
𝑇𝐻𝐶4
𝑇𝐻𝐶5
𝑇𝐻𝐶6
𝑇𝐻𝐶7
𝑇𝐻𝐶8
𝑇𝐻𝐶9
𝑇𝐻𝐶10
𝑇𝐻𝐶11
𝑇𝐻𝐶12

مکانیابی دپوهای چوب و مسیر عبور جادههای جنگلی

کشی برای دپوها و هزینه ساخت جاده بهینه بهترتیب

در این پژوهش  12گره و  96پیوند برای تولید گراف

 9697700و  349095000ریال بود .طول کل و هزینه

ایجاد شد و هزینه کل چوبکشی و هزینه کل جاده-

کل بهرهبرداری گراف بهینه بهترتیب  532متر و

سازی بهعنوان مهمترین عاملها مدنظر قرار گرفتند.

 358792700ریال بود.

شکل  4کمهزینهترین گراف یعنی گراف پیشنهادی 2
را نشان میدهد .نتایج نشان داد که هزینه کل چوب-
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شکل -4انتخاب کمهزینهترین جاده بهعنوان بهترین گراف در الگوریتم وزنی
Fig 4. Least-cost road selected as an optimal variant graph in weighted- algorithm

بحث

پیدا کرد .هزینه ساخت پیوند متأثر از طول پیوند،

کمهزینهترین یا بهترین دپوها بهترتیب با هزینه کل

شیب طولی پیوند ،شیب عرضی دامنه و هزینه واحد

چوبکشی  2430900 ،3426200 ،2689900و

جادهسازی است ( .)Salmalian et al., 2016نتایج

 1080400ریال مربوط به گرههای  7 ،5 ،1و  10بود.

نشان داد که هزینه ساخت هر پیوند با افزایش طول

هزینه کل چوبکشی برای گرهای که به درختان

پیوند ،شیب طولی پیوند و شیب عرضی دامنه افزایش

نشانهگذاریشده بیشتری دسترسی داشته و متوسط

پیدا کرد .بر این اساس ،هزینه ساخت جادههای

فاصله این درختان از گره کمتر باشد ،پایینتر

پیشنهادی  31 ،12 ،6و  32بیشتر از دیگر گزینهها

است Ghaffarian and Sobhani (2008) .با استفاده از

برآورد شد.

رگرسیون گام به گام مدل چوبکشی توسعه دادند که

هزینه جادهسازی با افزایش طول پیوند ،شیب

قادر بود هزینه چوبکشی هر مترمکعب چوب را

طولی پیوند ،شیب عرضی دامنه و همچنین هزینه

برای  39گره یا دپو برآورد کند .هزینه جادهسازی و

واحد جادهسازی افزایش یافتGhaffarian et al. .

چوبکشی برای هر گره با استفاده از برنامه

) (2010هزینه یکسانی را برای قطعات جاده و تمام

 NETWORK 2000و الگوریتم کوتاهترین مسیر به-

پیوندها در نظر گرفتند Rees (2004) .کمهزینهترین

دست آمد .هزینه کل چوبکشی برای هر گره با

مسیر را با بهکارگیری الگوریتم دجیکاسترا روی مدل

کاهش زمان کل سپریشده برای هر سیکل چوبکشی

رقومی ارتفاع بهدست آورد .در این بررسی مساحت

و تعداد سفر برای چوبکشی کل مقطوعات کاهش

کل واحدهای بهرهبرداری منتخب  18هکتار با متوسط
موجودی حجمی  350مترمکعب بود .برخی مناطقی
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که در این واحدهای بهرهبرداری بیش از  10درصد

( Dahlin and Sallnas )1992دریافتند که مکان بهینه

شیب داشتند برای مکانیابی محل دپو صرفنظر

جاده با کمینهسازی هزینه حمل و نقل جادهای و

شدند .عالوه براین شیب طولی مجاز برای جادههای

جادهسازی مشخص میشود .آنها از یک الگوریتم

جنگلی درجه  2کمتر از  9درصد است .متوسط شیب

شبیهسازی ( )Simulated Annealingبرای بهینهسازی

طولی جاده بهینه  4-5درصد کمتر از حدمجاز است.

مکان عبور جاده استفاده کردند .مکانیابی جادهها در

هزینه کل بهرهبرداری با افزودن هزینه کل چوبکشی

عوارض پرشیب تنها در حضور تعداد گرههای زیاد

به هزینه جادهسازی مورد محاسبه قرار گرفت .بهترین

( 30گره در هکتار) میتواند کارآمد باشد .در عوارض

گراف گزینهای است که هزینه کل بهرهبرداری مربوط

مالیم تعداد گرهها میتواند کاهش داده شود.

به آن حداقل باشد .بدین ترتیب گراف پیشنهای  2به-

از مزیتهای اصلی استفاده از تئوری گراف در

عنوان گزینه برتر انتخاب شد (جدول .)4

حل مسائل مسیریابی امکان بهکارگیری شمار زیادی

) Stückelberger et al. (2007دریافتند که با درنظر

متغیر مانند فاصله چوبکشی ،فاصله وینچینگ ،تعداد

گرفتن الگوهای مختلفی از پیوندها و گرهها میتوان

گردهبینه ،تعداد نوبت چوبکشی ،هزینه اسکیدر ،طول

مقرون بهصرفهترین و کارآمدترین گراف را در اراضی

گرده بینه ،شیب دامنه ،شیب طولی جاده ،طول جاده و

پرشیب برگزید .نتایج نشان داد که هزینه کل چوب-

دیگر هزینههای مربوطه است .این روش و تحلیل

کشی برای دپوها و هزینه ساخت جاده بهینه بهترتیب

اقتصادی بهوضوح کفایت الزم برای مسیریابی و

 9697700و  349095000ریال بود .طول کل و هزینه

گشایش جنگل را دارا است .البته متغیرهای دیگری نیز

کل بهرهبرداری گراف بهینه بهترتیب  532متر و

مانند شرایط پوشش گیاهی و فیزیوگرافی میتواند

 358792700ریال بودLiu and Sessions )1993( .

برای تکمیل محاسبات به گراف افزوده شود .البته الزم

از یک الگوریتم مشخص بر مبنای هزینههای ساخت،

به ذکر است که نتایج آنالیزهای انجامشده بر مبنای

نگهداری و حمل و نقل در شرایط مختلف توپوگرافی

تئوری گراف روی سلولهای رستری تا حدودی درک

برای یافتن کمهزینهترین پیوند جاده بهره جستند.
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Abstract
This study aimed to select the lowest cost graph through locating cost-benefit depots (nodes) and road
segments (links) to complete the road network of district No. 2 in the Bahramnia forestry plan,
Golestan province. In 2017, the value of each link and node was calculated for 36 candidate roads in
cutting areas. The total cost of skidding for each node was estimated using a model with variables of
consumed time for each skidding cycle, rate of skidder rent, number of skidding cycle, number of logs
(trees marking list), skidding and winching distances as well as the length of logs (2.8 meters for
industrial logs). After determining the cost-benefit nodes, their connections were provided by links.
The cost of construction for each link was calculated using a model with various variables includes the
length and longitudinal gradient of links, the side slope of terrain and unit cost of link construction.
However, the total harvesting cost was obtained based on the total cost of links and nodes. Our
findings indicated that by using the graph theory and the cost minimization approach, the most
appropriate nodes and links were located close to marked trees and low slopes. Therefore, the
proposed second graph was chosen as the optimal variant. The total skidding cost of depots and
construction cost of optimal graph were 9697700 Rial and 349095000 Rial m-1, respectively. The total
length and harvesting cost of the optimal graph were estimated at 532 m and 358792700 Rial,
respectively.
Keywords: Forest road, Log depot, Lowest-cost graph, Link, Node.
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