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چکیده
راش ( )Fagus orientalis Lipskyاز گونههای نخبه و بسیار باارزش جنگلهای شمال ایران است که بررسی
شاااا

های کمی آن در دو توده ال

کننده روند بهبود یا تخریب یک توده

و آمیخته میتواند مشاااخ

جنگلی تلقیشاود بدی منوور س از جنگلگردشی و مطالعه میدانی از جنگلهای ناو اسالم ،دو توده ال

و

آمیخته از سارسال  913به مساحت  45هکتار که دارای شرایط رویشگاهی و جنگلشناسی تقریبا مشابهی هستند
مدنور قرارگرفتند ساس

تعداد  93اصاله از در تان راش کهنسال قطورتر از یکمتر در آنها بهصورت تصادفی

انتخاب و بر ی مشاخصاههای کمی و کیفی آنها مورد اندازهگیری قرار گرفت نتایج حاصال نشان داد ا تال
معنیدار بی راشهای دو توده از نور قطر برابر سینه ،ارتفاع کل ،طول تنه و درصد طول تنه بدون شا ه وجود
نداشاات همچنی متغیرهای کیفی تقارن تاجی در دو نوع متقارن و نامتقارن ،سیچیدگی تنه در سااه حالت فاقد
سیچیدگی ،سیچیدگی محساو

به سامت راسات ،سیچیدگی نامحساو

به سامت چپ و وضعیت شا هدوانی

روی تنهی در ت راش با تقسایمبندیهای فاقد شاا ه ،کمشاا ه و سرشا ه در سطح احتمال  34درصد دارای
ا تال

معنیدار بود عالوه برای عملکرد دگرآسیبی ناشی از انواع گونههای در تی مجاور گونه راش در توده

آمیخته منجر به کاهش معنیدار محتوای رنگدانههای فتوساانت ی کلروفیل  ،aکلروفیل کل و کاروتنوئیدها شااد
درحالیکه غلوت رنگدانههای فالوونوئیدی گونه راش در توده آمیخته اف ایش قابل مالحوهای نساابت به توده
ال

نشان داد نتایج ای تحقیق همچنی بیان نمود که درصد تقارن تاج در تان در توده ال

بیشتر شد اما

بااالبودن میانگی ارتفاع در ت و تاج نامتقارن در توده آمیخته میتواند بهعلت وجود گونههای دیگر و رقابت
برای کسب نور باشد
واژههای کلیدی :اسالم ،جنگل ،راش ،شا

مقدمه

های رشد ،محتوای رنگدانه

1

در مورد راشااسااتانهای کشااورهای اروسایی صااورت

با اجرای طرحهای جنگلداری در راشااسااتانها و

گرفته اساات در رابطه با صااوصاایات مورفولوژیک

نشانهگذاریهای انجام شده و یا در حال انجام میتوان

در اتااان راش ،اولی بااار )1391( Marvi-Mohajer

تصور نمود که در آیندهای نه چندان دور فاقد در تان

اقدام به بررسای رابطه بی

صوصیات مورفولوژیک

قطور راش واهیم بود و ای همان اتفاقی اساات که

در رابطه با رویشاااگاه نمود و مشاااخ

کرد که

رویشاااگاه بر واص مورفولوژیک ای در ت تأثیر
*نویسنده مسئولmir_mozaffar@yahoo.com :
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دارد در مطالعه دیگری واص کیفی راشااسااتانهای
شامال ایران مورد بررسی قرار گرفت و مشخ

کمانی شااکل و سیچیدگی تنه ،ا تال

معنیدار در دو

شد

رویشاگاه بهدست نیامد همچنی  Kabiri-Koupaeiو

که صااوصاایات و کیفیت ظاهری در تان راش در

همکاااران ( )2333وی گیهااای مورفولوژیااک کمی

رویشااگاههای مختلف شاامال ایران متفاوت اساات

وکیفی راش را در دو توده ااال

وآمیختااه مورد

( )Marvi-Mohajer, 1977در بیشااتر راشااسااتانهای

بررسااای قرار داده ونتیجه گرفتند که در توده ال

شاامال ایران بر ال

،

بهرهبرداریهای شاادیدی که

میانه و میانگی ارتفاع در تان اندازهگیری شده و طول

انجام شاااده ،هنوز در تان راش قطورتر از یکمتر

تنه آنها بهطور معنیدار از توده آمیخته بیشااتر اساات و

یافت میشااوند که اطالعات مربوط به صااوصاایات

در هر دو توده متغیرهای کمی و کیفی راش مشاااابه

در تااان میتوانااد

هساااتناد در مطالعه دیگری  Fallahchaiو همکاران

اطالعاات ارزشااامندی را برای ما ارائه نموده و در

هااای رشاااد و ترکیبااات

ماورفولوژیااک و اناادازهای ای

تصمیمگیری برای نشانهگذاری و قطر هد

( )2311بر ی از شاااا
آنتیاکسایدانی گیال

اطالعات

وحشی را در جنگلهای رامسر

وبی را بهدسااات دهد باید متذکر شاااد که عالوهبر

مورد بررسااای قرار داده و به ای نتیجه رسااایدند که

رویشاااگاااه ،واص ژنتیکی ،عملیااات سرورشااای و

مشااخصااه قطر برابر سااینه در طبقات ارتفاعی مختلف

روشهای مدیریتی ،س در ت ،می ان نور و وضعیت

دارای تفاوت معنیدار در ساااطح  4درصاااد اسااات

قرارگرفت در ت در توده و آلودگی نی روی شاااکل

همچنی بیان کردند که با اف ایش ارتفاع از سااطح دریا

ظااهری در تاان تأثیرگذار اسااات از مطالعات انجام

و

و اف ایش شااادت نور می ان فالوونوییادهای بر

وحشی که باعث

شاااده در صاااوص وی گیهاای مورفولوژیک راش

غلوت آنتوسیانی موجود در گیال

میتوان بااه تحقیقااات  Moradiو همکاااران ()2313

سیدایش رنگ قرم میشاااود اف ایش مییابد ارزیابی

اشاااره کرد که به بررساای وی گیهای مورفولوژیک و

در صوص وی گیهای ری ریختشناسی بر

و دانه

سااالمت در تان راش قطورتر از  133سااانتیمتر در

گرده راش سافید و راش سیاه در جنگلهای هیرکانی

جنگل سایستان گیالن سردا ته و به ای نتیجه رسیدند

نشااان داد که از نور میکرومورفولوژی تفاوت معنیدار

کاه بیشاااتر در تاان مورد مطالعه دارای سوسااایدگی

بی دو فرم راش وجود ندارد ()Panahi et al., 2017

درونتنه بودند که حجم سوسایدگی  25تا  59/3درصد

هاماچانی

 Dittmarو همکاااران ( )2339تغییرات

حجم در ت را شااامل میشااد  Marvie-Mohajerو

عمومی راش اروسااایی تحاات شااارایط آبوهوایی

 )2311( Moradiنی به بررسای و مقایسه وی گیهای

گوناااگون و در رویشاااگاااههااای متفاااوت در مناااطق

ماورفولوژیااک و کمی در تااان راش قطور در دو

اکولوژیکی در اروسا را مورد مطالعه قرار داده و به ای

رویشگاه سیستان گیالن و یرود مازندران سردا تند و

نتیجه رسایدند که تغییرسذیری شکل تاج در تان راش

به ای نتیجه رسیدند که فراوانی شکل تاج منشعب در

میتوانااد بااهطور زیااادی از طریق شااارایط مختلف

رویشااگاه یرود بیشااتر از ساایسااتان بود و ا تال

رویشاااگاهی بهوجود آید  )2331( Fangبه بررسااای

معنیداری در دو رویشاااگاه وجود نداشااات فراوانی

مورفولوژی و رشااد نهالهای سه بر

شااکل تاج منشااعب در رویشااگاه یرود بیشااتر از

تحاات شااارایط مختلف نوری در جنگاالهااای راش

معنیدار در دو

سردا تاه و به ای نتیجه رسااایده که نمیتوان ،توانایی

رویشاگاه وجود داشت ولی در مورد فراوانی گرههای

راش را در تغییرساذیری رشاااد و مدل معماری آن که

رویشااگاه ساایسااتان بوده و ا تال
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Grote

ساطح دریا بی  1343تا  1233متر است جهت قطعه

البته برای بقای آن سودمند است ،نادیده گرفت

( )2339به بررسی تخمی تاج ،اندازه ساقه و موقعیت

شامال شرقی بوده و دارای شیب متوسط تا زیاد است

در تاان سردا ات و به ای نتیجه رساااید که شاااکل

تیپ اک قهوهای جنگلی شااسااته شااده و محیط آن

Innes

اسایدی ( )pH 4-1/1است متوسط حرارت  19درجه

( )1331باه بررسااای ارزیابی کاربرد ساااا تمان تاج

سلسیو

و متوسط بارش سالیانه منطقه  113میلیمتر

در تاان راش برای تعیی ساااالمتی آنهاا سردا ات و

اسات گونههای در تی عبارتنداز راش ،افرا ،شیردار،

نتیجه گرفت که معماری تاج در تان در شرایط نوری

توسااکا ،نمدار و ممرز بههمراه گونههای علفی ساایاه

مختلف متفاوت میباشاااد و با اف ایش طول عمر آنها

گیله ،آقطی ،انواع گرامینه ،آسسروال و کارک

تغییر میکند  Zellو همکاران ( )2335اطر نشاااان

روش آماربرداری :در سارسااال مورد مطالعه دو توده

کردند که مدلهای جنگلشناسی جدید بهدلیل تأثیر در

و آمیختاه بهدلیل داشااات بر ی وی گیهای

در تاان بساااتگی باه نوع گونه و رقابت دارد

اال

تنوع زیستی ترجیح میدهند تا در تان سیر شوند که با

یکساااان مد نور قرار گرفته و س

سیرشااادن درونقرم ی در در تاان غیر قابل اجتناب

اصااالاه در ات راش قطورتر از یکمتر بهصاااورت

ازای مطاالعه بررسااای بر ی از

تصادفی از هر توده انتخاب شدند ای تعداد در ت با

واهاد بود هاد
شاااا

هاای کمی و محتوای رنگادانهای راشهای

کهنسال قطورتر از یکمتر در دو توده ال

از بازدید تعداد 93

توجااه بااه مطااالعااات  Marvie-Mohajerو

وآمیخته

Moradi

( )2311و همچنی مطااالعااات  Moradiو همکاااران

است زیرا آگاهی از ای امر میتواند اطالعات جدیدی

( )2313کافی بهنور میرسد

را در شارایط رویشاگاهی یکسان برای راشهای بالغ

مشخصهخههای مورد اندازهگیری در هر دو توده :در

که منابع ژنتیکی با ارزشای در اکوساایستمهای جنگلی

هر دو توده مشااخصااههای کمی قطر برابر سااینه،

ایران هساتند بههمراه داشاته باشاد از طرفی ساسخ به

ارتفااع کامل ،طول تنه و درصاااد طول تنه بدون

ای ساااوال که آیا وی گیهای کمی وکیفی در تان در

شاااا ه و متغیرهای کیفی تقارن تاجی (متقارن و

رویشاگاههای مختلف متفاوت اسات یا یر بسیار با

نامتقارن) ،سیچیدگی تنه (فاقد سیچیدگی ،سیچیدگی

اهمیت اسات و سابب میشود که با اتخاذ مدیریت و
روشهای سرورشی صحیح صفات مورفولوژیک را در
جهت اف ایش کیفیت چوب در تان کنترل نمود

محساو

و نامحسو

بهسمت راست ،سیچیدگی

محساو

و نامحساو

بهسامت چپ) و شا ه

دوانی(فاقد شا ه ،کمشا ه و سرشا ه) و همچنی
بر ی از مولفههای متشکله بر

مواد و روشها

در تان راشهای

کهنساااال نویر کلروفیاال و کاااروتنوییاادهااا مورد

منطقه مورد مطالعه :ای مطالعه در حوزهی  9جنگلهای

اندازهگیری قرار گرفتند

ناو اساالم از ساری  9و سارسل شماره  913انجام شده
اساات منطقه مورد مطالعه از نور مختصااات بی طول
جاغرافیااایی 51˚51´35˝ ،تااا ˝ 51˚53´22و عرض

اندازهگیری و محاسبات

جغرافیایی 99˚51´22˝ ،تا ˝ 99˚91´21قرار دارد ای

صخخفات کمی مورد بررسخخی :الف) درصااد تنه بدون

محدوده از نور جغرافیایی در جنگلهای اسااتان گیالن

شااا ه که نساابت ارتفاع تنه بدون شااا ه ( )shرا به

قراردارد مساحت کل سارسل  45هکتار و ارتفاع آن از

ارتفااع کل ( )hدر ت نشاااان میدهد از رابطهی ()1
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محاسابه میشاود ای صفت میتواند در برآورد کیفی

 -1فاقد شا ه

سااقه در تان و ارزشیابی ساقه از نور جنگلشناسی و

 -2کمشا ه (وجود  1تا  2شا ه)

اقتصادی مفید باشد ()Moradi et al., 2010

 -9سرشا ه (وجود  9شا ه یا بیشتر)

 = sh×100/dدرصد تنه بدون شا ه

سنجش محتوای رنگدانههای کلروفیل و کاروتنوئید:

رابطه ()1

ب) درصد دارایی تاج که نشاندهنده نسبت بی ارتفاع

برای سااانجش غلواات رنگاادانااههااای کلروفیاال و

تاج ( )chبه ارتقاع کل ( )hاسااات نی از رابطهی ()2

کاروتنوئید از روش ) Lichtenthaler(1987اساااتفاده

بهدست میآید میتواند راهنمای وبی برای برشهای

شااد بهای منوور از بر های جوان و همساا گونه

سرورشی باشد زیرا اف ایش یک در ت توأم با اف ایش

راش دو توده ال

نااساایاداری آن اسااات و هرچه تاج کوچکتر باشاااد

از تکهتکه شاادن با کمک اسااتون  %13در دا ل هاون

(Namiranian, 2000

چینی بهصورت هموژن در آمد ماده همگ حاصله به

نااساایداری آن بیشاااتر اسااات

; )Marvie-Mohajer et al., 2011
رابطه ()2

و آمیخته  3/4گرم انتخاب و س

ماادت  13دقایقااه بااا نیروی  1333دور در دقیقااه

 = ch×100/hدرصد دارایی تاج

سااانتریفیوژ شااد سااس

محلول صااا

رویی برای

متغیرهای کیفی اندازهگیری شده :الف) تقارن تاجی:

سااانجش جاذب رنگاداناه کلروفیال باا دساااتگاه

رابطه ( )9محاسابه میشود و به دو دسته

اساااسکتوفتومتر در ساااه طول موج  142، 151/1و

که براساا

تاج متقارن و نامتقارن تقساایم میشااود براسااا

 119/23اندازهگیری شااد و با اسااتفاده از روابط زیر

ای

رابطه اگر عدد بهدساات آمده بیش از  4درصااد باشااد

محتوای کلروفیل ( aرابطهی  ، )5کلروفیل ( bرابطه

در ت دارای تاج نامتقارن اساات و اگر ای عدد کمتر

 ، )4کلروفیل کل ( )a+bو کاروتنوئیدها (رابطهی )1

از  4درصااد باشااد در ت دارای تاج متقارن میباشااد

بر حساااب میلیگرم بر گرم وزن تر بر

محاسااابه

()Fallahchai et al., 2016

گردید

رابطه ()9

رابطه :5
Chlorophyll a (µg/ml) = Ca = 12.25 A663.2 - 2.79
A646.8

) حداقل قطرتاج ( )−حداکثرقطر تاج(

ارج از حالت تقارن=

) حداکثرقطر تاج (+

) حداقل قطرتاج (

رابطه :4

2

ب) سیچیدگی تنه :سیچیدگی تنه به سنج دسااته تقساایم

Chlorophyll b (µg/ml) = Cb = 21.50 A646.8 - 5.10
A663.2

شدند ()Marvie-Mohajer and Moradi, 2011

رابطه :1

 -1فاقد سیچیدگی
 -2سیچیدگی محسو
 -9سیچیدگی نامحسو
 -5سیچیدگی محسو
 -4سیچیدگی نامحسو

Carotenoids (µg/ml) = (1000 A470 - Ca - 85.02
Cb)/198

به سمت راست

سخخنجش محتوای رنگخدانخه هخای فالونوئید :برای

به سمت راست

سنجش محتوای فالونوئیدهای بر

به سمت چپ

در دو توده ااال

به سمت چپ

و آمیختااه از روش  Krizekو

همکاران ( )1331استفاده شد در ای روش 3/34

ج) شاا هدوانی روی تنه :ای شا هها با قطر بیشتر از
 2ساااانتیمتر مورد اندازهگیری قرار گرفتند و به ساااه
دساااته تقسااایم میشاااوند

گونه راش موجود

( Marvie-Mohajer and

)Moradi, 2011
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گرم قطعات برگی در هاون چینی با  4میلیلیتر اتانول

ساانتیمتر برای کووت اسسکتروفتومتر میباشد غلوت

اسایدی (الکلاتیلیک :اساید گالسیال به نسبت حجمی

واحد میلیگرم بر گرم

 )1:33در دمای آزمایشاااگاه همگ گردید و س

نهایی فالونوئیدها نی براسااا
وزن تر بیان گردید

از

سااانتریفوژ عصاااره با دور  1333در دقیقه بهمدت 13

در هر توده بر ی از مشااخصااههای کمی و کیفی

دقیقه ،در حمام آبگرم با دمای  13درجه سااانتیگراد

اندازهگیریشاااده و س

از ذ یرهساااازی در نرماف ار

بهمدت  13دقیقه قرار گرفت برای محاساابه غلوت

 Excelبا اساتفاده از نرم اف ار آماری  SPSSنسخه 21

فالونوئیدها با در نور گرفت جذب نمونهها در طول

مورد تج یهوتحلیل قرار گرفتند

موج  933نانومتر و ضااریبتصااحیح وی ه فالونوئیدها
نتایج

از رابطه  9استفاده گردید

C   ABS V  1000

رابطه :9

متغیرهخای کمی :وی گیهااای کمی مورد نور برای
سااایااههااای راش در دو توده ااال

در ای رابطه  Cبیانگر غلوت فالونوئید در  Vمیلی

و آمیختااه مورد

لیتر محلول ABS ،می ان جذب نمونه در  933نانومتر

بررسی قرار گرفت برای ای منوور آمارههای توصیفی

و ضااریب تصااحیح وی ه فالونوئیدها معادل  933در

متغیرهای اندازهگیری شده محاسبه گردید که نتایج آن

یک محلول یک درصد و مسیر نوری یک

در جدول  1ارائه شده است

جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرها برای گونه راش در دو توده ال
مشخصه
قطر برابر سینه (سانتیمتر)
ارتفاع کامل (متر)
طول تنه (متر)
درصد طول تنه بدون شا ه

میانگی

انحرا

و آمیخته
طای استاندارد

ضریب

توده

تعداد

ال

93

119

آمیخته

93

111/11

11/34

ال

93

95/1

1/31

3/91

آمیخته

93

94/19

2/21

3/51

1/93

ال

93

19/44

9/14

3/49

29/25

آمیخته

93

11/11

9/23

3/41

29/41

ال

93

93/14

1/99

1/13

22/53

آمیخته

93

92/15

3/51

1/91

21/19

تغییرات()%

معیار

میانگی

11/39

2/19

13/2

2/11

13/39
4/9

باااهمنواااور مقایساااه مشخصاااههاااای کمااای

باااهدسااات آماااده در هااار ماااورد یکساااان باااودن

و آمیختااه

واریان ها ماورد ساذیرش واقاع شاده و در نتیجاه از

ابتاادا فاارض برابااری واریااان هااای هرمتغیاار مااورد

آزمااون سارامتریااک مسااتقل جهاات مقایسااه اسااتفاده

آزمااون قاارار گرفاات و بااا توجااه بااه سااطح احتمااال

شد ()<3/43

اناادازهگیااری شااده در دو تااوده ااال

18

شاخصهای کمی و محتوای رنگدانهای برگ راشهای (...)Fagus orientalis Lipsky

جدول  :2نتایج مقایسه متغیرها برای گونه راش در دو توده ال
مشخصه

توده

قطر برابر سینه (سانتیمتر)
ارتفاع در ت (متر)
طول تنه (متر)
درصد طول تنه بدون شا ه

میانگی

و آمیخته

آماره T

سطح معنیدار ()sign

3/45

3/99 n.s

ال

119

آمیخته

111/11

ال

95/1

آمیخته

94/19

ال

19/44

آمیخته

11/11

-2/94

ال

93/14

-2/99

آمیخته

92/15

3/91 n.s

2/25

n.s

3/39

n.s

3/11

 : n.sعدم وجود تفاوت معنیدار

مقایساااه در تان راش قطورتر از یکمتر در توده

بااههمی جهاات برای مقااایسااااه آنهااا از آزمون غیر

معنیداری

سارامتریک مان -وتینی  Mann-Whitney Uاستفاده شد

بی سایههای راشهای قطور از نور قطر برابر ساااینه،

همانطوری که در جدول  9آمده است متغیرهای کیفی

ارتفاع کامل ،طول تنه و درصد طول تنهی بدون شا ه

تقارن تاجی در حالتهای متقارن و نامتقارن (شاااکل

وجود ندارد و ای در تان در بر ی صوصیات کمی

 ،)1سیچیادگی تناه (کج تااری) در حاالاتهاای فاقد

ال

و آمیخته بیانگر آن است که ا تال

دارای شاارایط یکسااانی هسااتند (جدول  )2همچنی
درصاااد دارایی تاج براساااا
اال

سیچیدگی ،سیچیدگی محسااو
سیچیدگی نامحساااو

رابطهی ( )2برای توده

به ساامت راساات ،و

به سااامت چپ (شاااکل )2و

 43/12و برای توده آمیخته  19/41محاسااابه

وضاااعیات شاااا اهدوانی روی تناه در تان راش با

شاد با اساتفاده از رابطهی ( )9نی ضریب قدکشیدگی

تقسایمبندی فاقد شاا ه ،کمشا ه و سرشا ه در سطح

 23/49و برای توده آمیختااه 93/13

معنیداری در دو

برای توده ااال

احتماال  34درصاااد دارای ا تال

محاسبه گردید

توده اال

و آمیخته هساااتند و صااافات سچیدگی

متغیرهای کیفی :آزمون نرمالبودن برای مشخصههای

نامحساو

به

کیفی اناادازهگیری شاااده در دو توده نشاااان داد کااه

ساامت چپ ا تال

هیچکادام از متغیرهاا دارای توزیع نرماال نیساااتند و

یکسان تلقی میشوند

به سامت راست و سیچیدگی محسو

معنیداری نداشااته و در دو توده
25

21
18

20
15

آمیخته

9

فراوانی

12

10

ال
5
0
متقارن

نامتقارن

شکل  :1فراوانی تقارن تاجی در دو توده آمیخته و ال
18
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جدول  :3نتایج مقایسه متغیرها برای گونه راش در دو توده با آزمون مان -وتینی
توده آمیخته

آماره

سطح معنیدار ()sign

درصد متقارن

53

93

-5/59

3/33

درصد نامتقارن

13

93

-1/11

3/33

فاقد سیچیدگی

11/11

53

-1

3/33

9/99

23

-2/55

3/31

9/99

13

-1/99

3/31 n.s

3

1/11

-1/51

/14 n.s

1/11

29/99

-2/12

3/33

فاقد شا ه

51/19

99/99

-5/59

3/33

کم شا ه

59/99

43

-4/13

3/33

سرشا ه

13

21/19

-9/11

3/33

مشخصه

تقارن تاجی

توده ال

به

محسو

سمت راست
به

نامحسو

سمت راست
محسو
سیچیدگی تنه

به

سمت چپ
نامحسو

به

سمت چپ

شا ه دوانی

3

 : n.sعدم وجود تفاوت معنیدار
30

26

25
20
آمیخته
7

ال
0

2

10

6

2

فراوانی

12

15

1

1

3

5
0

به

محسو
چپ

نامحسو

به

چپ

محسو

به

راراست

نامحسو

به

فاقد سیچیدگی

راست

شکل  :2فراوانی سیچیدگی تنه در دو توده آمیخته و ال

سخخخنجش محتوای رنگخدانخه هخای کلروفیل،

در حالی اساااات که کاهش محتوی کلروفیل b

کاروتنوئید و فالونوئید  :جدول  5نی نشاااان

ناااچی اساااات در مقاااباال  ،ساااانجش محتوی

می دهاد کاه غلوت رنگدانه های فتوساااانت ی

رنگادانه های فالونوئید بیان می کند که غلوت

کالاروفایاال  ، aکالاروفیاال کاال و همچنی

ای

کاااروتنوئیاادهااا در گونااه راش موجود در توده

موجود در همی

آمیختاه باه طور معنی دار کااهش یاافت ه و ای

اف ایش نشان داده است
18

رنگی ه غیر فتوساااانت ی در گونااه راش
توده بااه طور چشاااامگیری

شاخصهای کمی و محتوای رنگدانهای برگ راشهای (...)Fagus orientalis Lipsky

جدول  :4مقایسه محتوای رنگدانههای بر

گونههای راش رشدیافته در توده ال

محتوای رنگدانهها برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر بر
کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل a+b

و توده آمیخته
()mg. g-1 FW
فالونوئیدها

کاروتنوئیدها

گونه راش

توده ال

3/229±3/3129

3/393±3/3292

3/232±3/3122

3/154±3/3334

3/199±3/3153

توده آمیخته

3/319±3/3334

3/313±3/3115

3/119±3/3133

3/193±3/3329

3/239±3/3243

*

*

*

*

* معنیدار بودن در سطح  4درصد

رابطااه بااا ای ا متغیاار دارد ایاا تفاااوت ماایتوانااد

بحث

ناشاای از دارایاای تاااج بیشااتر در تااوده آمیختااه مااورد

بررساای نتااایج مقایسااه در تااان راش کهنسااال
قطااورتر از یااکمتاار در دو تااوده ااال

مطالعه باشد که باهطاور معنایداری از تاوده اال

و آمیختااه

در شاارایط اکولااوژیکی مشااابه نشااان ماایدهااد کااه

بیشااتر اساات از نواار تقااارنتاااجی چااون در تااوده

معناایداری ازنواار متغیرهااای قطاار براباار

راش انبااوهی یکنوا اات مشاااهده ماایشااود

ا ااتال

ااال

ساینه ،ارتفااع کاال ،طاول تناه و درصااد طاول تنااهی

ایاا سااراکنش یکنوا اات باعااث شااده گونااههااای

باا یافتاههاای Kabiri-

راش باارای رساایدن بااه نااور رقاباات یکسااان داشااته

 Koupaeiو همکااااااران ( )2333همخاااااوانی دارد

باشند و به همای دلیال باعاث متقاارن باودن تااج در

بنااابرای ماایتااوان نتیجااه گرفاات کااه مشخصااههااای

توده اال

مایشاود ولای در تاوده آمیختاه چاون

کمی بررسای شاده در ایا مطالعاه در شارایطمشاابه

گونههای متفاوت مشااهده مایشاود و ایا گوناههاا

اکولااوژیکی متاااثر از گونااههااای همااراه راشهااای

از نور رشد ارتفاعی ،شاکل تااج وغیاره باا یکادیگر

قطااور نیسااتند در ای ا مطالعااه درصااد دارایاای تاااج

دارناااد ،ساااراکنش یکنوا ااات در تاااوده

بادون شاا ه وجودنادارد کاه

باارای تااوده ااال

ا اااتال

آمیختاه مشااهده نشاده و باعاث نامتقاارنشادن تاااج

 43/12و باارای تااوده آمیختااه

 19/41ب اهدساات آمااد ،یعناای اینکااه باایشاز نیماایاز

ماایگااردد چاارای دام و سرشااا هزناای در تااان نی ا

ارتفاااع در تااان راش قطااورتر از یااکمتاار مااورد

باعث نامتقارنگردیدن تااج در تاان مایشاود طاول

بررساای را ارتفاااع تاااج تشااکیل ماایدهااد باادیهی

عماار در تااان نیاا ساابب شااده کااه ایاا در تااان

است که ارتفااع تااج زیااد باعاث کااهش طاول تناه

دارای ت ااج گسااتردهتاار باشااند و ازطرفاای گسااترش

در اات شااده کااه ااود ماایتوانااد کاااهش ارزش

تااااج بساااتگی باااه کیفیاااتناااور و باااه موقعیااات

اقتصاااادی را باااهدنباااال داشاااته باشاااد مطالعاااات

قاارارگاارفت آنهااا در تااودههااای ااال

و آمیختااه و

 Moradiو همکاااران ( )2313نیاا ایاا اسااتنباط را

همچناای میاا ان نااور دارد از لحاااپ سیچیاادگی در

تایید میکند در همای راساتا اسات کاه تغییرساذیری

تااوده ااال

بااه جهاات اینکااه در تااانسااالم و

شااکل تاااج در تااان راش بااهطااور زیااادی از طریااق

سیلندریک بهطر

شااارایط رویشاااگاهی توضااایح داده مااایشاااود

فاقد سیچیادگی اناد ولای در تاوده آمیختاه باهلحااپ

()Dittmar et al., 2003

وجااود طبقااات ارتفاااعی متفاااوت و وزش باااد و
بااار

همچناای درصااد تنااه باادون شااا ه در تااوده

بااال رفتاه و شاکل مانوم داشاته،

سیچیااادگی بیشاااتری در در تاااان ایجااااد

 93/14و باااارای تااااوده آمیختااااه 92/15

میشاود کاجتااری یاا سیچیادگی تناه ناوعی ضاعف

بهدسات آماد کاه نشاان از تفااوت ایا دو تاوده در

فی یولوژیااک در تنااه در تااان اساات کااه باعااث

ااااال

11

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،25زمستان  / 7931صفحات17-35 :

کاااهش مقاوماات تنااه دربراباار شکساات ماایشااود

جنگاالشناساای و اقتصااادی مشخصااهای مفیااد اساات

( )Moradi et al., 2010باااا توجاااه باااهاینکاااه

(2011

)Marvie-Mohajer

سیچیاادگیتنااهی در تااان در تااوده آمیختااه بیشااتر و

اهمیاات بررساای تعااداد شااا ه روی تنااهی در تااان

ماایباشااد درنتیجااه

اصالی تولیاد ماواد

محسااو تاار از تااوده ااال

از آن جهت است که اگار هاد

کیفیاات و سایااداری در تااان راش درتااوده ااال
بیشتر اسات در تاوده اال

Moradi,

and

چااوبی باشااد ،داشاات سایااههااایی بااا حااداقلشااا ه

 ،در تاان فاقاد شاا ه

رویساقه و تناه ماد نوار مایباشاد و وجاود شاا ه

 51/19درصااد ،کاامشااا ه  59/99درصااد و سرشااا ه

رویتنااه درنهایاات باعااث کاااهش کیفیااتچااوب

 13درصااد تااوده را بااه ااود ا تصاااص داده اساات

میشود .در ایا تحقیاق درصاد تناهی بادون شاا ه

یکیاز دالیل ای امار حفا بهتار رطوبات ااک در
تااوده ااال

در دو تااوده ااال

و آمیختااه راش بااا میااانگی

و تااوده آمیختااه ماایباشااد کااه باعااث

 19/44و  11/11باهدسات آمااد درصاد تناهی باادون

میشود در تان شاا ههاایجاانبی کمتاری داشاته و

شااا ه در باارآورد کیفاای ساااقه در تااان تااوده و

بااهصااورت ساایلندریک بااه ساامت باااال برونااد در

درنتیجااااه باااارای ارزشاااایابی ساااااقه از نواااار

تااودهآمیختااه در تااان فاقااد شااا ه  29/99درصااد،

جنگاالشناساای و اقتصااادی مشخصااهای مفیااد اساات

کاامشااا ه  43درصااد و سرشااا ه  21/19درصااد

( )Marvie-Mohajer and Moradi, 2011دلیااال

تااوده را بااه ااود ا تصاااص دادهاساات کااه بااهدلیاال

بیشااتربااودن ای ا درصااد باارای تااودههااای ااال

انبوهی کمتار تاوده باعاث ایجااد تااج گساتردهتار و

تااراکم بیشااتر در تااان اساات کااه سااببشااده نااور

شااا ههااایجااانبی بیشااتر رویتنااه شااده اساات

کمتری به تناه در تاان تابیاده شاده و درصاد تناهی

وضااعیت شااا هدواناای رویتنااه در تااان دو تااوده

باادون شااا ه افاا ایش یابااد تنااوع مورفولااوژیکی،

دارای تفاوت معنیداری هساتند باهطاوریکاه تعاداد

حاصل تنوع ژنتیکای یاک گیااه در ارتبااط باا اثارات

در تااان کاامشااا ه در هاار دو تااوده زیاااد و تعااداد

متقابل ژنتیاک و شارایط محیطای اسات کاه گیااه در

در تااان سرشااا ه ،کاام ماایباشااد ارتفاااع تنااهباادون

آن رشااد ماایکنااد بنااابرای تنااوع مورفولااوژیکی را

بیشااتر از تااوده

ماایتااوان بااهعنااوان یااک راهنمااا جهاات مطالعااهی

آمیخته مایباشاد کاه دلیال بیشاترباودن ایا درصاد

ژنتیکاای درنواار گرفاات هرچناادکااه بااهطااور مطلااق

تاراکم بیشاتر در تاان اسات

نمیتاوان بار ایا موضاوع سافشااری نماود زیارا در

که ساببشاده ناور کمتاری باه تناه در تاان تابیاده

بعضاای مااوارد چااون ساارعت رشااد ،ماایتوانااد تنهااا

شااده و درصااد تنااهی باادون شااا ه اف ا ایش یابااد

ناشاای از شاارایط محاایط باشااد درنتیجااهی ایاا

شااا ه در تااان در تااوده ااال
برای تودههاای اال

صوصااایات گوناااههاااا ،صوصااایات ژنتیکااای،

مطالعاااه ،وی گااایهاااای مورفولاااوژیکی کیفااای

در اات ماننااد

سیچیاادگی تنااه ،شااا هدواناای(کمشااا ه ،سرشااا ه،

تغییاارات ناگهااانی در محاایط اطاارا

فاقاااد شاااا ه و تقاااارن تااااجی) دارای ا اااتال

آستانههای حرارتای ،شاکیهاای شادید ،طوفاان و
س در ات سابب باهوجاودآمادن شاا ه مایشاوند

معنیدار میباشاند ایا مطالعاه مشاخ

( )Marvie-Mohajer and Moradi, 2011تناااهی

درصد متقاارن باودن تااج در تاان در تاوده اال

باادون شااا ه در باارآورد کیفاای ساااقهی در تااان

بیشتر از توده آمیختاه مایباشاد و بااالباودن میاانگی

تااوده و در نتیجااه باارای ارزشاایابی ساااقه از نواار

ارتفاااع کاماال در اات و تاااج نامتقااارن در تااوده
18

نماود کاه

شاخصهای کمی و محتوای رنگدانهای برگ راشهای (...)Fagus orientalis Lipsky

آمیخته میتواناد باهعلات وجاود گوناههاای دیگار و

تنشاکسایداتیو مایشاوند و مانناد بسایاری دیگار از

رقاباات باارای کسااب نااور باشااد و تااوده ااال

سلاایفناالهااااا جمااعکننااده رادیکااااالهااای آزاد

باااهعلااات کمتااارباااودن سیچیااادگی در تاااان دارای

هستاااند ،زیاارا بااهعنااوان گااروههااای قااوی دهنااده

کیفیااات و سایاااداری بیشاااتری هساااتند کااااهش

الکتاارون و سروتااون عماال ماایکننااد (

محتوای کلروفیل در ایا تحقیاق مایتواناد ناشای از

 )al., 2006در بساایاری از گیاهااان سیسااتمهااای

تج یااه رنگدانااههااای کلروفیلاای ،کاااهش بیوساانت

آن یماای باارای از باای بااردن ای ا رادیکااالهااا فعااال

آنهااا و یااا کاااهش میا ان فالونوئیاادها ،ترسنوئیاادها و

ماایشاااوند ( )Jubany-Mari et al., 2010سااا

یااا سااایر ترکیبااات فیتوشاایمیایی حاضاار در باار

ماایتااوان نتیجااهگرفاات ساایش از آن کااه سیسااتم

باشااد همچناای در نتااایج بااهدسااتآمااده از ایاا

آن یماای وارد عماالشااود فالونوئیاادهااا دساات بکااار

مطالعااه مشااخ

Seyoum et

شااد کااه محتااوای کلروفیاال  aو

شدند فالونوئیادهاا تواناایی سااکساازی گوناههاای

کلروفیاال  bدر راشهااای موجااود در تااوده آمیختااه

فعااالاکساای ن را دارنااد و ااواص آنتاایاکساایدانی

نسبت به تاوده اال

فالونوئیاادهااا بااه اثاار بازدارناادگی آنهااا در تاانف

باهطاور چشامگیری کااهش

یافتاه کااه ایا موضااوع مایتوانااد بیاانگر حساساایت

میتوکناادریایی برماایگااردد (

رنگدانااه کلروفیال در براباار تاانش آللوساااتی ناشای از

 )2009بهطاورکلی مایتاوان عناوان نماود کاه سا ،

Dganaguiraman and

عوامااااال آبوهاااااوایی ،آلاااااودگی ،رقابااااات،

 )Vaidyanathan,کااااااهش چشااااامگیر

توسااعهوتااراکم ساابب تغییاار در صوصاایات کماای و

در تاااان مجااااور باشاااد (
2005

Sangtarash et al.,

محتاااوای کاروتنوئیااادها در تاااوده آمیختاااه نیااا

کیفااای در تاااان میگاااردد ازاینااارو امکاااان دارد

ماایتوانااد ناشاای از توقااف بیوساانت و یااا هاادایت

در تااان راش کهنسااال بااا قطاار بیشااتر از یااک متاار

ساایشسااازها باارای سااا ت ترکیبااات دیگاار باشااد

چوب با ارزشای بارای صانایع چاوب فاراهم نکنناد

عاااالوه بااارای کااااهش محتاااوی کاروتنوئیااادها

ولی توصایه مایشاود باهواساطه ارزشهاای زیسات

میتواند بهدلیال اکسایدشادن آنهاا توساط گوناههای

محیطاای و نقشاای کااه در حمایاات از تنااوع زیسااتی

اکساای ن فعاااال 1و تخریااب ساااا تار آنهااا باشاااد

بازی میکنند مورد حفاظت قرار گیرند

( )Sangtarash et al., 2009بناااابرای در طاااول
تاانش دگرآساایبی ،میاا ان رنگدانااههای کاروتنوئیااد

نتیجهگیری نهایی

کاهشیافتاه و نتوانساته نقاش حفااظتی اود را ایفاا

نتااایج ایاا تحقیااق مشااخ

نمااود کااه

کنااد اف ا ایش معن ایدار غلواات فالونوئی ادهای راش

وی گیهااااای مورفولوژیااااک نویرصاااافت کیفاااای

تحاات تاااثیر دگرآس ایبی تااوده آمیختااه ممک ا اساات

سیچیااادگی تناااه ،شا هدوانی(کمشاااا ه ،سرشاااا ه،

بااهمنوااور تقویاات سیسااتم دفاااعی آنتاایاکساایدانی

فاقاااد شاااا ه و تقاااارن تااااجی) دارای ا اااتال

گاایاه درمقاباال تاانشدگرآس ایبی انجااامگرفتااه باشااد

معناایدار میباشااند همانگونااه کااه نتااایج نشااان

فالونوئیدها هم بهدلیل نقاش آنتایاکسایدانی باهطاور

میدهنااد درصااد متقااارنبودن تاااج در تااان در تااوده

مسااتقیم بااا وارد شاادن در واکاانشهااای احیااایی و

بیشااتر از تااوده آمیختااه میباشااد و باااالبودن

ااال

بهطور غیرمستقیم با متصلشادن باه یاون آها ماانع
1. Reactive Oxygenic Species
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یااا سااایر ترکیبااات فیتوشاایمیایی حاضاار در باار
یافتههاای ایا تحقیاق مایتاوان بیاان

میااانگی ارتفاااع کاماال در اات و تاااج نامتقااارن در

باشد براسا

تااوده آمیختااه میتوانااد بااهعلت وجااود گونااههای

کرد که چوب در تاان راش کهنساال باا قطار بیشاتر

دیگاار و رقاباات باارای کسااب نااور باشااد و تااوده

از یااکمتاار کااه در جوامااع آمیختااه رشااد یافتهانااد

باااهعلت کمترباااودن سیچیااادگی در تاااان

باارای صاانایع چااوب ارزش زیااادی ندارنااد امااا الزم

دارای کیفیاات و سایااداری بیشااتری هسااتند کاااهش

است بهواساطه ارزشهاای زیسات محیطای و نقاش

محتوای کلروفیل در ایا تحقیاق مایتواناد ناشای از

آنهااا در حمایاات از تنااوع زیسااتی مااورد حفاظاات

 کاااهش بیوساانت،تج یااه رنگدانااههااای کلروفیلاای

قرار گیرند

 ترسنوئیاادها و،آنهااا و یااا کاااهش میا ان فالونوئیاادها
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