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 چكيده 

ثير آنها بر زادآوري طبيعي جنگل در بخش چلير جنگل أها و تدار خشكهژيكي لو اين مطالعه براي بررسي اهميت اكو
 ، هكتاري50 پس از انتخاب يك قطعه مطالعه در اين . صورت گرفت،استخورده دست كمتر يجنگلكه نوشهر دكنار خيرو

دارها حاالت  خشكه نشان داد كه در درجات مختلف پوسيدگيها  بررسي .ثبت شدند شمارش و دارها نهالهاي اطراف خشكه
و ديده شد  3 درجه پوسيدگي  بادار  تعداد نهال در اطراف خشكهبيشترين .ود داردمتفاوتي از استقرار زادآوري در اطراف آنها وج

 در تاج پوشش در نتيجه )حفره (هروشن باز شدن .شود  كاسته مينهالها از تعداد 1 و 2 ،4ترتيب در درجات پوسيدگي  هببعد از آن 
دگي از شد كه با افزايش درجه پوسيمشاهده  در اين مطالعه .دوجهي را در استقرار زادآوري دار تقابل آثار ،خشك شدن درختان

صفر تا ( روشنه با سطح خيلي كم ، بستهروشنه دسته 5 از نظر سطح به ،ها روشنه براي بررسي اثر .شود  كاسته ميروشنهسطح 
مترمربع  113 از بيشتر و ) مترمربع113 تا 50( روشنه با سطح متوسط ،) مترمربع50 تا 5/12( روشنه با سطح كم ،) مترمربع5/12

حداكثر دارها  شش باالي خشكه در تاج پو بستههاي روشنههالها در فراواني ن . شدندتقسيم روشنه با سطح زياد يا تاج پوشش باز
با  .شد كاسته از تعداد نهالها )تاج پوشش باز ( و زياد كم،ي كم خيل، با سطح متوسطروشنه زير درترتيب  هب ن كه بعد از آدبو

مختلف دارهاي با درجات   نهالهاي موجود در كنار خشكهتعداد ميانگين ميان مشخص شد كه درصد 5 در سطح ANOVAآزمون 
 در )باالي خشكه دارها(هاي مختلف روشنه  اندازه ميانولي وجود ندارد پوسيدگي از نظر استقرار نهالها تفاوت آماري معني داري 

 در تاج روشنهدارها با باز كردن   اثر خشكهبنابراين .وجود داردداري  رابطه با تعداد نهالهاي مستقر شده در زير آنها تفاوت معني
  . بيشتر از درجه پوسيدگي آن است،پوشش در استقرار زادآوري

 
 . روشنه،دگيي پوس،عييات طبيد حي تجد،ردا  خشكه :يديواژه هاي كل

 

 مقدمه 

 در سرپا يا افتادهدارها درختان خشك شده  خشكه 
 در جنگلهاي بكر در اثر مسن  كه معموالًجنگل هستند

عد محيطي پديد ا و يا تنش هاي نامسانشدن درخت
لي جنگ هاي دارها باعث پويايي اكوسيستم هخشك .آيند مي
يند تجديد حيات در جنگل فرا .)Lowis, 1998 (شوند مي

شامل استقرار نهال در اطراف درختان مادري است كه 
و هاي مهم  آينده يك جنگل را تضمين مي كند و از پديده

 زادآوري طبيعي در .شناسي است مورد بررسي در جنگل
 با توجه به اينكه .دجنگل به عوامل متعددي بستگي دار

  و استقرار آنها جنگل طبيعي در تجديد حياتدارها خشكه
 كمتر دست ي جنگلدر مطالعهاين  ،نقش مؤثري دارند



 3 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

235

 با نهالر رادر استقها دار خشكهاثر  بررسي براي خورده
 ) يا حفرهgap (اي روشنه و قطر توجه به درجه پوسيدگي

 شود ايجاد ميدر تاج پوشش جنگل آنها  بوسيلهكه 
جنگل كمتر دست "در اين تحقيق عنوان ( صورت گرفت

شود كه داراي طرح   به مناطقي اطالق مي"دهخور
برداري صنعتي از طرف دولت نبوده ولي مسيرهاي  بهره

 ).شود مالرو در داخل آن مشاهده مي

دارها بر  ر خشكهثيأ بررسي ت با1376حبشي در سال 
 نشان داد "واز"تجديد حيات جنگلهاي بكر راش در منطقه 

تأثير ه ملج دارها در افزايش تجديد حيات گون كه خشكه
ها با شركت در چرخه مواد غذايي دار خشكه .اند مثبت داشته

 محيط مساعدي را ،و رساندن مواد مغذي و حفظ رطوبت
 باز .كنند براي سبز شدن بذرها و رويش نهالها فراهم مي

 در اثر خشك شدن تاج ، در تاج پوشش جنگلروشنهشدن 
ريك  باعث تح،نور خورشيد به كف جنگلتابش درختان و 

ر آب از سطح ي با تبخبذردهي درختان اطراف و همچنين
 باال رفتن رطوبت باعثر سطحي ي آب زباال آمدنخاك و 

 اثرات مختلفي را در استقرار زادآوري كه شدهخاك سطحي 
 Wright et al. (1998)تحقيقات  .خواهد داشت دنباله ب

پوشش نقش مهمي را در  تاج روشنهنشان داد كه اندازه 
 كند  ايفاء ميختان بعد از استقرار تركيب زادآوري درتعيين

اظهار  )1380(  كياسري و رحماني محمدنژادو همچنين
 فراواني نهالهاي راش و ممرز ،هاي انبوه كه در تودهنمودند 

ها بيشتر از فراواني آنها در مجاورت دار خشكهدر مجاورت 
هالهاي انبوه فراواني ننيمه هاي  و در توده درختان سالم است
ها بيشتر از نهالهاي راش مستقر دار خشكهراش در مجاورت 

 .در كنار درختان سالم است

 

 مواد و روشها 
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از  چهارمين بخش ،لعه در بخش چليراين مطا
تحت مديريت دانشكده منابع طبيعي دانشگاه جنگلهاي 

در وسعتي به    نوشهردر منطقه جنگل خيرود درتهران 
 1750 تا 750 در دامنه ارتفاعي ، هكتار1900تمساح

 ورودي  قسمت بجز دربخش اين .متري صورت گرفت
اري تاكنون در آن د آن فاقد جاده بوده و هيچ طرح جنگل

 چلير كه بخشهاي درختي   مهمترين تيپ.اجرا نشده است
راش ـ :  عبارتند ازدر سطح وسيعي قابل مشاهده هستند

ـ   پلت و بلوط- راش،وسكا راش ـ ت، خالص راش،ممرز
لحاظ  فردي نيز به ههاي منحصر ب تيپ نآ عالوه بر كه ممرز

ها در اين سري قابل  خصوصيات كمي و يا نوع گونه
هاي راش ـ توسكا و راش ـ پلت  توده. مشاهده است

 ،راش ـ نمدار، پلتهاي  كمي و تودهلحاظ خصوصيات  به
بر  اي گونه تنوعلحاظ   راش ـ بلوط به وونراش ـ پلت، 

، يساجد( اند  اين سري افزودهيارزشهاي اكولوژيك
1381(.  
 

 روش مطالعه 

 پس از ،دارها بر زادآوري اثر خشكهبراي بررسي 
 هكتاري 50تعيين يك قطعه  به  نسبتجنگل گردشي

دارهاي سرپا و افتاده  خشكه و سپسد ي اقدام گردمناسب
 به ايندارهاي اين محدوده  از خشكه .ديي گرديشناسا

 5هاي سرپا در دايره اي به شعاع دار خشكهدر صورت كه 
هاي افتاده دار خشكه و در دار خشكهمتر به مركزيت 

 و )دار خشكهر از طرفين  مت2( متر 4مستطيلي به عرض 
  همچنين و شد و ثبتآماربرداري نهالها به طول خود آن

دارها   خشكهبوسيله در تاج پوشش توده  ايجاد شدهروشنه
دارها نيز تعيين   درجه پوسيدگي خشكهو گيري دازهان

شدت هاي انجام شده  براساس مطالعات و بررسي .گرديد
  پوسيدگيه درجچهار صورت  هدارها ب پوسيدگي خشكه

      (Decay class) مهاجر،   مروي (ف شدير تعريب زيترت هب
1381(: 
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 برگ و ، درخت تازه خشك شده:1درجه پوسيدگي 
دارد و پوست و ظاهر درخت هنوز تغيير جوانه وجود ن

 .رنگ فاحشي نكرده است
 ، شروع تجزيه و پوسيدگي است:2درجه پوسيدگي 

  رنگ چوب تغيير،نمودهچوب شروع به تجزيه شدن 
ولي هنوز  شود اي شده و سفيدك ديده مي  قهوه،نموده

چوب سفت است و خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن 
 .عوض نشده است
 رنگ ، پوسيدگي پيشرفته تر است:3ي درجه پوسيدگ

آن كامالً تغيير يافته و خصوصيات فيزيكي و مكانيكي 
چوب كامالً عوض شده است و ترك مي خورد و رنگ 

 . آن تيره تر شده و فرم و شكل اوليه را از دست داده است
 چوب كامالً پوسيده شده است و :4درجه پوسيدگي 

و چوب  )دگيمرحله ذوب ش(  ذوب شده استاصطالحاً
 .شود و ريز ميراحتي در مقابل ضربه خرد شده ه ب

ها در تاج باالي دار خشكه بوجود آمده از هاي روشنه
  مختلفسطحدر چهار  آنها با برآورد قطر متوسط آنها

 :بندي شدند طبقه
  تاج پوشش بسته:صفرروشنه با سطح 

  با سطح خيلي كمروشنه:  مترمربع5/12صفر تا 
  با سطح كمروشنه :مربع متر50 تا 5/12

  با سطح متوسطروشنه : مترمربع113 تا 50
 با سطح زياد يا تاج روشنهمترمربع  113 از بيشترو 

 پوشش باز

 

 نتايج

ج حاصل از آماربرداري نشان داد كه حجم ينتا
 مترمكعب در 52/16دارها در توده مورد مطالعه  خشكه
ارهاي د ن حجم شامل خشكهي درصد از ا27 كه بودهكتار 

 با .دارهاي افتاده بودند  درصد شامل خشكه73سرپا و 
ها در تاج پوشش مشخص  بررسي سطوح مختلف روشنه

يا بسته بودند ها با سطح صفر   درصد از روشنه27شد كه 
 21 ،لي كمي درصد آنها داراي سطح خ34ب ترتيه و ب

 درصد 10 درصد با سطح متوسط و 8 ،درصد سطح كم
 .بودندا جزو تاج پوشش باز ياد ي زها داراي سطح روشنه
ها با ايجاد روشنه در تاج پوشش و همچنين دار خشكه

 و دارا )ستياد نيزماني كه سطح روشنه ز (حفظ رطوبت
 توجهي در استقرار نهالهاي قابل آثار ،بودن مواد غذايي

 .جنگلي دارند
 با درجه  ايجاد شدهروشنهسطح اندازه در اغلب موارد 

 1شكل  .شتها رابطه معكوسي داارد خشكهگي پوسيد
در را   ايجاد شدهايه روشنه سطوح مختلف  فراوانيدرصد

 با توجه به .دهد نشان مي هادار خشكهتاج پوشش باالي 
 با ها روشنه با افزايش درجه پوسيدگي از فراواني ،نمودار

 با سطوح ها روشنه فراواني  كاسته شده و بربيشترسطوح 
 ، به باال1 پوسيدگي تدريج از درجه ه ب.شود كمتر افزوده مي

 رقابت درختان اطراف  علت آنشود كه  بسته ميروشنه
يل توسعه دل هب موجود روشنه .شتر است كسب نور بيبراي

 .شود مي  پره روشنهتاج درختان حاشي
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 دارها هاي ايجاد شده در درجات مختلف پوسيدگي در خشكه  درصد فراواني روشنه-1شكل 

 
 )تعداد در هكتار (ميانگين ترتيب ه ب3و  2 شكلهاي

درجات  با دارها اطراف خشكهزادآوري استقرار يافته در 
 مختلف سطوحروشنه هاي با   و در زيرمختلف پوسيدگي

گي  بايد توجه داشت كه در درجه پوسيد.دهد نشان ميرا 
 فراواني نهالها در بيشترين . ديگر سرپا نيستدار خشكه 4

 و بعد 4هاي افتاده با درجه پوسيدگي دار مجاورت خشكه
دارهاي  خشكهدر . شود مشاهده مي 2پوسيدگيدر درجه 

 مشاهده 3در درجه پوسيدگي ن فراواني يشتريبسرپا 
 مواد سلولزي ذخيره در 4در درجه پوسيدگي. شود مي

درخت تا حد مطلوبي تجزيه شده كه بستر مناسبي را براي 
و سطح روشنه تاج پوشش آورد  استقرار نهالها فراهم مي

شود كه در اين حد از   ديده ميبنابراين ،افتهيهم كاهش 
   . فراواني نهالها بيشتر از ساير درجات است،پوسيدگي
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 دارهاي افتاده و سرپا با درجات مختلف پوسيدگي  متوسط زادآوري استقرار يافته در اطراف خشكه-2 شكل
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ج پوشش ير تا تعداد نهالها در ز3 شكلبا توجه به 
 كه در زمان خشك شدن درخت روشنه بسته ( شدهبسته

 هاي در زير روشنه تعداد آنها  و استحداكثر )باز شده بود

 كاسته تدريج ه بكم و زياد ،خيلي كم ،متوسطبا سطوح 
  .شود مي
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 ها  متوسط زادآوري مستقر شده در زير سطوح مختلف روشنه- 3شكل

 

 ده از ميانگين تعداد نهالنتايج بدست آم 1در جدول 
هاي  دارها به تفكيك اندازه در درجات پوسيدگي خشكه

 متوسط تعداد نهالها در . آورده شده استروشنهمختلف 
و بعد حداكثر بود  2زير روشنه بسته در درجه پوسيدگي 

 با اندازه خيلي كم در درجه پوسيدگي روشنه ري در زاز آن
ترتيب قرار  ه ب4و  3گي ات پوسيدج بسته درروشنه و 4

اين بايد توجه داشت كه فقدان زادآوري در  .اند گرفته
 در درجه روشنهعدم وجود اين طبقه از دهنده   نشانجدول

  .پوسيدگي موردنظر است

تعداد در هكتار نهالهاي ثبت شده  ميانگين 1در جدول 
 ايجاد هاي روشنهدر درجات مختلف پوسيدگي به تفكيك 

هاي مذكور با استفاده   مقايسه ميانگين. شده استارائهشده 
شد و  درصد انجام 5در سطح  ANOVAاز آزمون 

 در درجات هاي موجود  ميانگينمياند كه يمشخص گرد
داري وجود   از نظر آماري تفاوت معنيمختلف پوسيدگي

هاي   اندازهميانولي با اين آزمون مشخص شد كه  ،ندارد
كتار نهالها تفاوت  در رابطه با تعداد در هروشنهمختلف 

 .داري وجود دارد معني
 

  تاج پوششدر روشنه درجات مختلف پوسيدگي به تفكيك دارها با  اطراف خشكه ميانگين تعداد نهالها در-1جدول 
 *سطح روشنه درجه پوسيدگي

 باز متوسط كم خيلي كم بسته 
1 0 3355 2803 4385 1204 
2 8346 2893 2033 3983 1274 
3 5103 4181 2707 0 0 
4 5000 7361 0 0 0 

*                 ��� ���� �	
�� �� �� � % 
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توان ديد كه درختان در اثر  مي 1 با توجه به جدول    
 در تاج روشنهخشك شدن و در نتيجه آن باز شدن 

ر بيشتري نسبت به درجه پوسيدگي آن در يثپوشش تأ
 .نداستقرار زادآوري داشته ا

 

 بحث

ها در استقرار زادآوري و دار خشكهبه اهميت با توجه 
 بررسي سعي شد تا  در اين، در اين امرهاسزاي آنه نقش ب

از زماني  . گيرد مورد مطالعه قرار مختلفياين نقش از ابعاد
 با ديگر ورت گروهيصه  به تنهايي يا بكه يك درخت

 با گذشت زمان و ،دكن  شروع به خشك شدن ميدرختان
نندگان اعم از قارچها و حشرات و شدت عمل تجزيه ك

 درجه پوسيدگي باال رفته ،ساير جانداران برروي چوب آن
 شود  باز شده در تاج پوشش به مرور زمان بسته ميروشنهو 
)Brokaw & Busing, 2000(. اين كاهش اندازه 1 شكل در 

خوبي معلوم ه  ب4به طرف  1 از درجه پوسيدگي روشنه
 تاج پوشش هاي روشنه اندازه ريثأبررسي در مورد ت .است

 ،حاصل از خشك شدن درختان در استقرار و تركيب نهالها
در اين مطالعه مشخص شد  .داردنياز تري  به مطالعات دقيق

 Downed)  افتاده 4دارهاي با درجه پوسيدگي  كه خشكه

logs)بيشتري نسبت به ساير درجات هايداراي فراواني نهال 
نشان داد كه  1999در سال  Louisتحقيق . بودندپوسيدگي 

نهالهاي مستقر شده در روي خشكه دارهاي پرستار به 
ررسي با ب .درجه پوسيدگي و پوشش خزه آن بستگي دارد

دارهاي  ديده شد كه تعداد نهالها در مجاورت خشكهها  داده
بايد توجه داشت  ( بودحداكثر تاج پوشش بسته روشنهبا 

ام خشك شدن درختان  بسته در هنگروشنه هاي كه زماني
 از تعداد ،ها روشنهو همچنين با افزايش سطح ) بودندباز 

 تراكم Clinton (1988)  طبق مطالعات.شود نهالها كاسته مي
) 5-1 (روشنهداري با شيب و سن  نونهالها همبستگي معني

 با توپوگرافي و افزايش اندازه سال دارند و تراكم در اصل
 ديده مي شود 1جدول  كه در همچنان. كند  تغيير ميروشنه

 بسته روشنه با 2 در درجه پوسيدگي هامتوسط تعداد نهال
 با 4بيش از سايرين است و بعد از آن درجه پوسيدگي 

 . كم فراوانترين مقدار را داراست خيليروشنه سطح
در  نشان داد كه Lanter & Pardos (2000)تحقيقات 

متر و در هاي مزاحم ك هاي كوچكتر تهاجم گونه روشنه
  .نتيجه استقرار زاداوري طبيعي بيشتر است
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Abstract 
 
     The main objective of this study which was conducted in an intact stand of the experimental 
Kheiroudkenar forest (Chelir district), was to examine the ecological importance of dead trees followed 
by it’s impact on natural regeneration of the forest. In this study the seedlings around dead trees were 
recorded in a 50 ha stand, where the dead trees were divided into four decay classes. Considering the 
decay classes, results indicated that; there were different kinds of establishment of regeneration. The 
highest numbers of seedlings were accounted around dead trees classified in 3rd decay class, while 4, 2 
and 1 decay classes were in the next orders. Gap opening related to dead trees had important effects on 
establishment of the regeneration. Results showed that with increasing of decay classes, size of gaps 
decreased. In this study gaps were divided into five groups, including close gap (closed canopy), very 
small (0-12.5 m2), small (12.5-50 m2), medium size gap (50-113 m2) and large size or open canopy (>113 
m2). Abundance of seedlings under the closed gaps of stand crown was maximum, while the numbers of 
seedlings were reduced under the medium gap size, very small, small and large size, respectively. One 
way analysis of variance showed that there was no significant difference (at 5% significant level) among 
the number of seedlings around dead trees with different decay classes, however there was a significant 
difference among abundance of seedlings under different gap sizes, produced by dead trees. Therefore, 
gap opening caused by dead trees, had higher effect on establishment of regeneration than decay classes.    
 
Key words: dead tree, natural regeneration, decay, gap.   
 


