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هر درخت در یک توده جنگلی، نسبت به سایر درختان 
 )Social rank( اجتماعی  موقعیت  و  رتبه  یک  دارای 
است که براساس وضعیت قرارگیری آن درخت در نیم رخ 
ارتفاعی جنگل مشخص می شود، به طوری که درختان در 
اشکوب )الیه( فوقانی جنگل بیشتر به صورت غالب و درختان اشکوب 
تحتانی جنگل معموالً زبون هستند. اما این موقعیت اجتماعی درختان 
در طول مراحل تحولی توده جنگل می تواند دچار تغییر و به اصطالح 
رانش اجتماعی )Social drift( شود. عوامل مختلفی در تغییر موقعیت 
اجتماعی درختان مؤثرند، از جمله: 1( سرعت رشد متفاوت درختان و 2( 
دخالت های انسانی مانند تنک کردن و حذف برخی از درختان. در اثر 
تغییر رتبه اجتماعی درختان، تغییراتی در رشد تک تک درختان و در نتیجه 
در رشد و پویایی کل توده جنگل به وجود می آید که نیازمند دخالت های 

انسانی متفاوتی خواهد بود. 
به تازگی  که  پژوهشی  در 
روی توده های راش اروپایی
 )Fagus sylvatica( در 
شد،  انجام  آلمان  جنوب 
موقعیت اجتماعی درختان 
دوره  یک  طول  در  راش 
 1904 )از  ساله   106
در  میالدی(   2010 تا 
قطعات بررسی دائمی 0/4 
بررسی  و  تعیین  هکتاری 
این بررسی در داخل  شد. 
توده هایی انجام شد که در 
حال حاضر 198 ساله بوده 
طبیعی  زاد آوری  اثر  در  و 

راش در سال 1822 میالدی به  وجود آمده  اند. از آن زمان تاکنون، 19 
بار به طور پیوسته قطر برابر سینه، ارتفاع کل و ارتفاع تا قاعده تاج آنها 
اندازه گیری شده است. این توده ها دارای طوالنی ترین سابقه دوره  بررسی 
در دنیا هستند. نتایج این بررسی ها روی تغییر موقعیت اجتماعی درختان 
راش در دوره 106 ساله نشان داد که: 1( از نظر علم جنگل شناسی، رانش 
اجتماعی شدیدی در درختان راش اتفاق افتاده است، 2( به طوری که 40 
تا 60 درصد از 100 اصله از درختان بلندتر از بقیه، در سال 1904 نسبت 
به سال 2010 تغییر کرده ا ند، 3( بین روند رشد 100 اصله از درختان 
بلندتر از بقیه، در ابتدا و انتهای دوره تفاوت وجود دارد، 4( روند رشد 
درختان، تحت تأثیر رتبه اجتماعی آنها در گذشته است، 5( درختانی 
که خیلی زود شروع به رشد سریع می کنند، زودتر دچار کاهش رشد 
می شوند و درختانی که دیرتر شروع به رشد سریع می کنند، در طول دوره 
طوالنی تری به رشد خود ادامه می دهند که این امر سبب ثبات رشد توده 
جنگل، افزایش انعطاف پذیری در مدیریت توده از نظر قطع و برداشت 
نهایی، آستانه قطر برداشت، تجدید حیات درختان و تبدیل توده می شود، 
6( اجرای تنک کردن می تواند رتبه اجتماعی درختان توده را تغییر دهد 
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تغییر رتبه و موقعیت اجتماعی درختان در توده جنگل و تأثیر آن 
بر روند رشد و پویایی جنگل
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و حتی بهبود بخشد، 7( درختانی که از نظر رتبه اجتماعی در توده پایین تر 
بودند، در مراحل آخر توالی توده توانستند به ابعاد درختانی که سریع تر 
مراحل رشد خود را طی کرده بودند، برسند، 8( اختالط درختانی که 
خیلی زود شروع به رشد سریع می کنند با درختانی که دیرتر شروع به 
رشد سریع می کنند، می تواند منجر به پایداری و تداوم توده های جنگلی 
راش  شود، 9( تغییر رتبه اجتماعی راش از طریق تحمل آن به سایه و 
انعطاف پذیری مرفولوژیکی این درخت پشتیبانی می شود، 10( ثابت نبودن 
موقعیت اجتماعی درختان و ایجاد تغییر در رتبه اجتماعی آنها سبب ایجاد 
ناهمگونی در ساختار توده می شود، 11( اما ایجاد ناهمگونی در ساختار 
توده می تواند سبب کاهش کیفیت چوب درختان نیز شود، 12( به منظور 
دستیابی به اهداف چنین بررسی هایی حتمًا به قطعات بررسی ثابت )دائمی( 
و درازمدت نیاز است، به طوری  که دستیابی به چنین اطالعاتی در مورد 
رشد تک تک درختان با استفاده 
غیرثابت،  نمونه  قطعات  از 
همچنین تنها با تحلیل حلقه های 
رشد درختان امکان پذیر نخواهد 

بود.

علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
تحلیلی: اندازه گیری ویژگی های 
و  گیاهی  گونه های  مختلف 
اطالعات  و  آمار  جمع آوری 
به ویژه  اکوسیستم ها  از 
قدمتی  جنگلی،  رویشگاه های 
طوالنی دارد. در همین پژوهش 
نزدیک به دو قرن، آماربرداری 
توده های  در  اندازه گیری  و 
راش اروپایی انجام شده است که بیانگر اهمیت دادن به یافته هایی است 
که از این بررسی ها به دست می آید. با  این وجود، موضوع پایش قدمت 
ویژگی های  تغییرات  بررسی  با  پایش،  برنامه  ندارد.  در جنگل  زیادی 
مختلف اکوسیستمی، اطالعات ارزشمندی را برای برنامه ریزی و مدیریت 
منابع فراهم می کند. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با توجه به 
وظیفه مندی خود در گستره تحقیقات منابع طبیعی ایران، پایش را به عنوان 
یکی از برنامه های اصلی خود در همه اکوسیستم ها آغاز کرده است. با 
این امید که این تحقیقات در زمان های متناوب تکرار شده و نتایج آن در 
اختیار بخش اجرا قرار بگیرد؛ برنامه ای که به تازگی با استقبال سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز روبه رو شده است. خبر فوق به 

لحاظ ورود نگاه تازه و جدید در علوم جنگل حائز اهمیت است. 
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