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  چكيده

مع واگونه راش ، ج يعيطبزادآوري  بازمين شكل  موقعيت و طهراببه منظور بررسي 
دانشكده منابع طبيعي در  در بخش نمخانه از جنگل آموزشي و پژوهشيموجود راشستان 

  .ندمتر از سطح دريا انتخاب گرديد 700 از بيشارتفاع 

در  آماربرداري ،مختلف زمين اشكالبا توجه به وضعيت زادآوري و پراكنده بودن آن در 
 ير با عرضهانوا 15و دره، دامنه، يال به روش نواري انجام شد شامل  نيزممتفاوت سه شكلِ 

متر  40ن نوار يكه طول كوتاهتر )يطيط محيبه شرا با توجه( ريمتغ يلهامتر) و با طو 2كسان (ي
در مورد . متر از يكديگردر روي زمين پياده شد 150به فاصله  بود، متر 517ن نوار يو بلندتر

يي ها نيدولمورد مطالعه،  منطقهدولين، با جنگل گردشي در سطح  يعنين ين شكلِ زميچهارم
ررسي براي ب % بود و30 بيش اززادآوري راش در آنها  وششزان پيم كه ندانتخاب گرديد

(رو به شمال، شرق، جنوب و  جهت جغرافيايي 4 به ها  دولينجهت داخل ، زادآوري تر قيدق
كيفي  گيريهاي كمي و اندازه زمين، چهارگانه اشكال. سپس در هر يك از ندتقسيم شدغرب) 

  انجام گرفت. يتوده مادر پوششدرجه تاج  برآورد و راش يعيطب يدر مورد زادآور

وجود الها ي يراش در رو يزان پوشش زادآورين ميشتريكه ب نشان دادنتايج بدست آمده 
ال ي يراش، در رو ينهالها ين از نظر بلنديهمچن .و تفاوتها از نظر آماري معني دار بودند دارد

 قهدر طبها  نيدوله و دامن يو در روسانتيمتر  >30يارتفاع قهدر طب ين فراوانيشتريو دره ب
مورد مطالعه، بين فراواني  قهمنطهاي  نيدولدر بررسي  .مشاهده شد سانتي متر 30-130يارتفاع

 امد.يبدست ن ين بررسيدر اداري  يمعن مختلف آن رابطه زادآوري راش و جهات جغرافيايي

 8معادل ( 8/0 در منطقه مورد مطالعه مشخص شد كه در هر متر مربع به طور متوسط در ضمن
 سالم و بقيه ناسالم هستند. نهالهااز   %70نهال وجود دارد ودر هكتار)  اصله هزار

  ، شمال ايرانجهت جغرافيايي، زمين شكلراش،  يورآزاد: يديكلهاي  واژه

                                                           
 s_mortezapour@yahoo.com ، پست الكترونيك:كارشناس ارشد جنگلداري -1

  mohadjer@nfr.ut.ir ، پست الكترونيك:هيأت علمي، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران اءعضا -2

  saghebtalebi@rifr-ac.irعضو هيأت علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع پست الكترونيك:       - 3

 13/10/84تاريخ پذيرش:           13/2/84تاريخ دريافت: 
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  مقدمه 

شناسي، تجديد حيات درختان به صورت  از مسايل مهم و مطرح در علم جنگل

ء و استمرار جنگل به تجديد نسل اين اكوسيستم بقا ،چرا كه آينده ،باشد طبيعي مي

 ديگر و كمواد غذايي خا ،رطوبتوابسته است. برخي عوامل غير حياتي نظير نور، 

شود تا  مي و چراي دام و اثرات متقابل آنها باعثها  ميكروارگانيسمعوامل حياتي نظير 

 ،حجتي(سازد. برعكس زادآوري را غيرممكن  ايرويشگاه براي زادآوري مناسب شود و 

  )Bormann & Likens ،1979  به نقل از 1378

به  كه آميخته است و گروهي صورت هب يعيطب تجديد حيات ي شمالاجنگلهدر 

براي موفقيت در امر زادآوري  بايد اين عوامل را شناخته  .متعددي بستگي دارد لعوام

لين عاملي كه در . او)1380، (مروي مهاجركمك گرفت  يت زادآورياز آنها در موفق و

بايد به اين نكته توجه  .است (حجم و قوه ناميه)ت بذردهييفيباشد ك مي زادآوري مؤثر

نيز صد در صد تأمين نمي  نهالهاحتي پس از سبز شدن نو درختانداشت كه زادآوري 

طور كامل از ه ي سبز شده بنهالهازيرا ممكن است در اثرحملة آفات و امراض، نو ،شود

   ).1371،ا در اثر خشكي تابستان از بين بروند (حبيبيبين رفته و ي

 و موقعيت زمين (شيب، جهت، ارتفاع توان به مي از ديگر عوامل مؤثر در زادآوري

بذردهي، سن درختان مادري، تاج پوشش،  قبل از عرض جغرافيايي)، آب و هواي  سال

 يگلدرتوده جنشرايط نوري   و درخت شكلنوع و وضعيت خاك، سرشت گونه، 

 ةمورد بررسي قرار گرفته است رابط . اما آنچه كه در بحث زادآوري كمتراشاره نمود

  و موقعيت زمين است. شكل با   زادآوري

 اشكالزادآوري راش در  يفيو ك يت كميوضع تحقيق حاضر تعيين فراواني و ياصلهدف  

  .استفاده نمود يتحقيقات آينده و امور اجراينتايج آن در  است تا بتوان ازمختلف زمين 

 زمين شكل رابطه با راش شرقي در ةزادآوري گون يچگونگ دربارةدر ايران 

تحقيقات اندكي انجام گرفته است. در زمينه بررسيهاي زادآوري در جنگلهاي شمال 
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 ،) اشاره نمود1355( ينيدوست حس توسط هاي صورت گرفتهبه بررسيتوان  مي ايران

 ميزاند كه يجه رسين نتيپاتوم به ا بخشدر  راش يزادآور مسأله يدر بررس يو

با درصدتاج پوشش رابطه  ابد وي مي شيا افزايمتر از سطح در 800تا ارتفاع  يزادآور

كه ز عنوان كرد يدرود نيشرق سف يراشستانها ي) با بررس1358( يمانينر س دارد.وعكم

شبرگ كف جنگل وضخامت ال ي، پوشش علفراش با درصد تاج پوشش يزان زادآوريم

 يت نهالهايفيرا در ك يت درختان مادريفي) ك1359(يس دارد. جاللوعكمرابطه 

قات ياز تحق يدر بخش كوچك )1372( يركاظميم دانست. يار مهميعامل بس يزادآور

زادآوري راش  كند كه مي عنوان ارت گرگان صورت گرفتيز يكه درراشستانها خود

 يزادآور ي) در بررس1375(گودرزي  د.گير مي در روي يال بهتر از ساير نقاط صورت

ميزان كه  كند مي عنوان بنفشه تپه گرگان -جنگلداري ليوان طرحدو از يراش درسر

 بيشترين ميزان زادآوري راش رويو .% حداكثر است70زادآوري راش در تاج پوشش 

 ياختر عوامل بوم شني) تأث1380اعتماد( شود. مي ديدهها  يالها و كمترين ميزان آن در دره

شيب كم منطقه را  و موجود در برگ يخاك، بافت خاك، مواد معدن يير عناصرغذاينظ

   . در توليد بذر گونه راش عامل مهمي دانست

  Tosun  وOzpay  )1995 ،( در زمينه زادآوري گونه راش شرقي در راشستانهاي

راكم باالي ت ،شيبهاي تنددر   به ويژهتركيه يكي از علل عدم موفقيت زادآوري آن را 

كه با توجه به سايه پسندي راش در  دانست Rhododendrom ponticium پوشش علفي

فق ترند و معتقدند كه با حذف اين عنصر رقيب، تجديد حيات راش مؤرقابت نوري 

 Fagus  با بررسي تجديد حيات )،Utschig  )1995.گيرد مي به خوبي صورت

sylvatica L. كه براي يك زادآوري  كند مي پيشنهاد زير تاج پوشش درختان مادري

موفق بايد به توسعه و گسترش رشد و كيفيت درختان مادري در برشهاي پناهي توجه 

  .داشت
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  مواد و روشها

  (منطقه مورد مطالعه) مواد

براي انجام اين تحقيق، بخش نمخانه از جنگل دانشكده منابع طبيعي واقع در 

ريت دانشكده) انتخاب گرديد. عرض (دومين بخش تحت مدي خيرودكنار نوشهر

 32ْ/51″و طول جغرافيايي آن  شرقي 37ْ/36″تا 30ْ/36″مورد مطالعه  ةجغرافيايي منطق

  باشد. مي شرقي  38ْ/51″تا

ك نوشهر ينوپتيستگاه سيا يانه با استفاده از آمار بارندگيسال يمقدار متوسط بارندگ

درجه  9 در بخش نمخانه حدود ن ساالنه درجه حرارت هوايانگيمتر و ميليم 1380

 يه مرطوب با زمستانهاين ناحيم ايآمبرژه اقل يميستم اقليو براساس س گراد بودهيسانت

  ).1374 ،(بي نامرديگ مي خنك قرار يليخ

 ،يبراساس مطالعات خاكشناس و باشد مي سنگ مادر در بخش نمخانه از انواع آهكي

ومي منطقه مساعد بوده و محدوديتي بهاي  گونه ةتوسعرشد و خاك اين منطقه براي 

  .دام قرار داشته و دارد ياد تحت چرايزهاي  با شدت و ضعف  ربازي. منطقه از دندارد

  

  روشها

پس از بررسيهاي الزم و با  و نمخانه بخشروز جنگل گردشي در  3پس از طي 

) رمت 700  ازبيش با جهت شمالي و ارتفاع  راشستانها مطالعهتوجه به هدف تحقيق (

براي اين بررسي  هكتار 189 كل با مساحت 227و  225، 224، 222، 221پارسلهاي 

متر و  1270ن مطالعهيا در از سطح دريا حداكثر ارتفاع .مناسب تشخيص داده شدند

هاي  نمونهو صورت گرفت آمار برداري به روش نواريباشد.  يمترم 1010 آنحداقل 

و تجديد حيات راش  يال) و زمين (دره، دامنهمختلف  اشكال با تاكيد بر اينكه نواري 

 نوار) 15( . بعد از تعيين تعداد نوارها)1شماره  (شكلند ده شدپيا باشند هداشترا در بر
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از هم در نظر گرفته  متر150اولين نوار به صورت تصادفي و نوارهاي بعدي با فاصله 

 زمين شكلرويشگاه و  طيبه شرا با توجه و طولهاي متغير متر 2ضنوار با عر هر .شدند

مساحت نوار و  15تعدادپياده شد. متر) 40حداقل طول متر و 517 (حداكثر طول

، آمار باشد مي مترمربع 8250ال، دره ودامنهي شكل سه  ين مطالعه برايبرداشت شده درا

 ي راشنهالها ي% انجام شد و مشخصات كمي و كيف100برداري در هر نوار به صورت 

و  درصد پوشش علفي و زادآوري، نهالهاسن وسالمت  ،آنها ال و ارتفاعتعداد نه از قبيل

 15نوار به فاصله هر از ابتداي  از طريق بر آورد و تخمين تاج پوشش درختاندرجة 

2متر(

m30 ( پس از . برداشت شدقطعه  275مورد بررسي قرار گرفت كه در مجموع

ارتفاع سنج، درصد  به وسيلةريا تعيين و پياده كردن نوار روي زمين، ارتفاع از سطح د

به وسيله قطب نما و وضعيت  شيب سنج و جهت جغرافيايي دامنه به وسيلةشيب دامنه 

  نيز در فرم مخصوص ثبت گرديد. يمحل يآب و هوا

شود و از لحاظ  مي مختلف زمين محسوب اشكالنظر به اينكه دولين نيز يكي از 

برداشت دولين به صورت بنابراين باشد  مي زمين متفاوت اشكالظاهري با ديگر شكل 

كه با جنگل شكل صورت گرفت به اين  جداگانه پس از پياده نمودن و برداشت نوارها

قرار  متر 700از بيشيي كه در جهت شمالي و ارتفاع ن هايدولگردشي در كل سري، 

(براي انتقال  GPSمختصات مركز دولين به وسيله دستگاه  بعدداشتند انتخاب شدند. 

(در جهت شمالي) ثبت  بخشدولين در كل  106روي نقشه) ثبت گرديد و در مجموع 

ده شد و در اين يدبه خوبي  %)30دولين زادآوري راش (بيشتر از  22گرديد كه در 

. پس از تعيين مختصات مركز )2 شكل شماره( تحقيق  مورد بررسي آماري قرار گرفت

لين به وسيله شيب سنج و عمق شيب متوسط دو قطر بزرگ و قطر كوچك،، دولين

ي راش، تعداد نهال و نهالهامشخصات كمي و كيفي همچنين دولين به كمك ژالون، 

تاج پوشش  و درجة درصد پوشش علفي و زادآوري، نهالهاسالمت  سن و ،آنها ارتفاع

جهت جغرافيايي  4سپس دولين به چهار قطاع در  .درختان درفرم مخصوص درج شد
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و در هر قطاع مشخصات كمي و كيفي  جنوبي) تقسيم شد و بي(شمالي، شرقي، غر

% 100ي راش به همان صورت كه در برداشت نوارهاذكرشد،مورد آمار برداري نهالها

ن يبرداشت شده  دراهاي  نيدولكل الزم به ذكر است كه مساحت  قرار گرفت.

  باشد. مي متر مربع 5818يبررس

بازسازي رويش طولي در سالهاي مختلف تعيين سن از طريق الزم به ذكر است كه  

(يعني با شمارش حد فاصل مرز رشد در سالهاي مختلف) كه در راش به وضوح با 

در زير جوانه انتهايي در پايان فصل رشد  تشكيل دواير متحدالمركزي در روي ساقه و

 .)1376، (ثاقب طالبي شود صورت گرفت مي تشكيل

 Kruskal-wallis در اين مطالعه آزمون  از مهمترين آزمونهاي آماري بكاررفته

كه گروههاي مورد مطالعه از  باشد. اين آزمون براي مقايسه چند گروه هنگامي مي

غير نرمال باشند) و ها  دادهپراكنش ( چولگي برخوردار باشند وجود واريانس نابرابر يا از

 ).1372 ،پرست رود (هاشمي مي مختلفي بوجود آمده باشند بكارهاي  توزيع ازها  داده

مي two way-Analysis استفاده شد آزمون ها  آزمون ديگري كه در تجزيه وتحليل داده

  .دهد مي باشد. اين آزمون برابري بيش از دو ميانگين را مورد آزمون قرار

ازآزمونهاي ذكر شده در باال براي وجود يا عدم وجود اختالف بين مقادير مورد  

تحقيق استفاده شد. براي وجود يا عدم اختالف از لحاظ  لحاظ كمي در اين مطالعه از

Chiكيفي از آزمون ديگري به نام
2
استفاده شد.آزمون كاي اسكوار يكي از آزمونهاي   

تفاوت بين فراوانيهاي داري  غير پارامتري است كه قادر است تا به سنجش آماري معني

جامعه بپردازد. اين آزمون مشاهده شده و فراوانيهاي مورد انتظار بدست آمده از يك 

از نظر آماري معني دار است يا  فراواني  دهد كه آيا تفاوت موجود بين مقادير مي نشان

  .)1379، (نيرومند باشد مي تصادفياين تفاوت 

 Spss و  minitab يهاوسيله نرم افزاره محاسبات آماري بالزم به ذكر است كه  

  .صورت گرفت
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  ج ينتا 

  زمين شكلبا  راش طبيعي رابطه زادآوري

زادآوري  بر استقرارزمين شكل در اين تحقيق اثرات ذكر شد  در قبلطور كه  همان

ين در جهت لدوو  يال دامنه،  فرم دره، 4راش مورد بررسي قرار گرفت . در مجموع 

 يدر پارسلها ينوار يدر روش آماربرداركه الزم به ذكر است  .ندشمالي برداشت شد

در  يطيط محيباتوجه به شرا ينوارهاي  نمونه 227و  225 ،224 ،222 ،221

% 5/5قين تحقيكه در ا يبه طور ،ن قرار گرفتنديزم شكلاز نظر  يمختلفهاي  تيوضع

 ،ال قرار داشتندي شكل % در 5/10دامنه و شكل % در 84دره،شكل  در ياز نوارآماربردار

ير بود در نتيجه تعداد قطعات زمين متغ شكلطول نوارها با توجه به طول و ابعاد هر 

 را نشان ينوارهاي  ت نمونهيوضع1جدول شماره .نمونه داخل نوارها يكسان نيست

  دهد. مي

  

 قطعاتدر ينوارهاي  ت تعدادنمونهيوضع -1جدول شماره
2

m 30   

  نيك از اشكال مختلف زميهر در

  

  جمع  الي  دامنه  دره  نيشكل زم

  متري 15تعداد قطعه نوار 

  درصد

15  

5/5  

231  

84  

29  

5/10  

275  

100  

  



 

 

  

  مختلف زمين اشكالتعداد نهال در هر يك از  -2 جدول شماره

  

مساحت هر  نيشكل زم

  شكل

  )مربعمتر( 

 برحسب ارتفاع آنها راشنهال تعداد 

  )(سانتيمتر

 ينهالهاتعدادكل 

  راش

متوسط تعداد نهال 

راش در هرمتر 

 مربع

ر يتعداد نهال سا

 *گونه ها

تعداد 

كل 

  <130 30- 130  >30 نهالها

 دره

 دامنه

 يال

 دولين

450 

6930 

870 

5818 

314 

734 

613 

364 

73 

1695 

393 

2126 

17 

961 

412 

610 

404 

3390 

1418 

3100 

9/0 

4/0 

6/1 

5/0 

120 

3464 

716 

1734 

524 

6854 

2134 

4834 

 14346 6034 4/3 8312 2000 4287 2025 14068 جمع

  باشد. مي نمدار و ممرز، ملج ،شيردار ،بلوط، جشكزبان گن ،پلتهاي  شامل گونه *



 بررسي رابطه زادآوري درخت راش با شكل زمين

 

456

اصله نهال مورد برداشت واقع شدند كه سهم  14346 در مجموعدر اين بررسي 

). همچنين طبق اين بررسي به 2جدول شماره( اصله بود%) 58( 8312ي راش نهالها

شت اصله نهال راش وجود دا 8/0طور متوسط در هر متر مربع از منطقة مورد مطالعه 

يال ديده شد كه  شكلكه بيشترين فراواني تعداد نهال در واحد سطح (متر مربع) در 

ده شد ي) د4/0(ها  نهال راش در دامنه ين فراوانياصله در متر مربع بود وكمتر 6/1معادل

-30لحاظ بلندي (ارتفاع نهال)، بيشترين تعداد در طبقة ارتفاعي  از ).3 شكل شماره(

 30/1ش از يب يبا بلند ينهالها اصله است ديده شد و 4287دل سانتيمتر كه  معا 130

مربوط به  يكين كاهش يا بودند. يمتريسانت 30-130 ينهالهاباً نصف تعداد يمتر تقر

  باشد. مي دام يمربوط به چرا يگريرقابت و د

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

ح
ط

س
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ح
وا

ر 
 د

ل
ھا

 ن
اد
عد

ت

دره دامنه يال دولين

  
  نمختلف زمي شكالاتعداد نهال راش در متر مربع در هر يك از -3شكل شماره 
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  در نوارهاي زادآوري ي راشتغييرات سني نهالها - 3جدول شماره

  (سال) سن نهالهامتوسط    زمين شكل 

cm30<  cm130-30  cm130>  

  دره

  دامنه 

  يال

  متوسط سن در هر طبقه ارتفاعي

  دامنه تغييرات سني

5  

6 

4  

5 

10 -1  

10  

9  

8  

9 

17 -4  

18  

16  

11  

15 

26 -8    

  

جدول ( سال متغير بود 26تا 1تحقيق، بين اندازه گيري در اين  ي موردنهالهاسن 

داراي دامنه تغييرات سني سانتي متر  >30در طبقة ارتفاعي  نهالها).  جوانترين 3شماره

ترين  طور متوسط در يالها مشاهده شد. مسنه سال بودند كه جوانترين آنها ب 10-1بين 

سال سن داشتند كه  15طور متوسط ه ) بسانتي متر <130(درطبقة ارتفاعي  نهالها

ن با افزايش سن، بر ارتفاع يهمچن .مشاهده شدها  در دره نهالهاباالترين سن متوسط 

موجود در شكل  ينهالهاكسان سن ي يك از طبقات ارتفاعيشود و درهر مي اضافه نهالها

ن ياكشد تا  مي طول يكمتر يباشد و تعداد سالها مي نيگر زميال كمتر از اشكال دي

  گر شوند.يوارد طبقه د يك طبقة ارتفاعياز  نهالها

  

   مورد مطالعههاي  نيدولدر يزادآور يبررس  

دولين به طور جداگانه مورد مطالعه قرار  شكل همان طور كه در قبل اشاره شد 

غربي و  ،جنوبي ،قطاع شمالي 4گرفت و به منظور بررسي بهتر زادآوري راش دولين به 

 .)4شماره  (شكل % صورت گرفت100در هرقسمت آماربرداري  شرقي تقسيم شد كه

با  يضيب واي  رهيموجود در منطقه به اشكال مختلف داهاي  نيالزم به ذكر است كه دول
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 متر قطر 5ن ين دوليو كوچكتر  متر 40نين دوليمختلف بودند كه بزرگتر يمساحتها

  .ندداشت

داشت شدند كه سهم نهال راش اصله نهال بر  4834ها  نيدولطبق اين بررسي  در 

) بود كه از اين 4 جدول شماره% (64معادل اصله در متر مربع)  5/0(اصله  3100حدود 

  بلندي داشتند.سانتي متر  30-130اصله، ارتفاع  2126ميزان بيشترين تعداد معادل 

تعداد نهال را در طبقات مختلف كه  5 شكل شمارهو 4 جدول شمارهباتوجه به  

بيشترين تعداد نهال  كه شود مي دهد مالحظه مي نشان دولين مختلف تر جهاارتفاعي د

  شود. مي مشاهدهسانتي متر  30-130ارتفاعي  ةدر همه جهات در طبق

  

  
  نيدول ييايش جهات مختلف جغرافي: نما 4شماره شكل

  

 قطاع جنوبي

 قطاع شمالي

 قطاع غربي قطاع شرقي

N  

S 

W E 
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  جهات مختلف دولين هكتارتعداد نهال در : 4 جدول شماره

هت ج

  برداشت

 ي راش بر حسب ارتفاع آنهانهالهاتعداد 

  )سانتيمتر(

تعدادنهال ساير 

  گونه ها

  نهالهاتعدادكل 

30< 130-30  130> 

  جنوبي

  شرقي

  شمالي

  غربي

125  

85  

79  

75  

710  

419  

421  

576  

146  

118  

121  

225  

456  

356  

410  

512  

1437  

987  

1031  

1388  

  4834  1734  610  2126  364  جمع
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  نيجهات مختلف دول هكتار) دردر(ها  آن يتعداد نهال راش بر حسب بلند - 5شماره  كلش
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  در جهات مختلف دولين نهالهاتغييرات سني  - 5جدول شماره

  (سال) ي راشنهالهاسن   جهت برداشت

Cm30<  cm130-30  Cm130>  

  جنوبي

  شرقي

  شمالي

  غربي

  متوسط سن نهال در هر طبقه ارتفاعي

  يدامنه تغييرات سن

4  

6  

6  

4  

5  

4-8  

10  

9  

11  

10  

10  

14 -4  

11  

15  

17  

13  

14  

25 -10  

ي موجود در جهات نهالهاسن شود،  مي مشاهده 5 جدول شمارههمان طوري كه در 

در طبقة ارتفاعي  نهالهاباشد كه جوانترين اين  مي سال متغير 25تا  4مختلف دولين از

سانتي  <130 طبقة ارتفاعي آنها درترين  سال و مسن 5با متوسط سني سانتي متر  >30

 در ين بررسيا در نهالهاترين  مسن در ضمن سال قرار دارند، 14با متوسط سني  متر

  ن مشاهده شد.يدول يشمال جهات

دامنه و   ن در اشكال دره،ين و همچنيدر جهات مختلف دول نهالهاسن  يبررس در

 سانتي متر >30در طبقه ن ييبا سن پا ينهالهان كه يتوجه به ا )، با3جدول شماره( الي

برد كه هرگاه  يتوان پ مي ن مطلبيهستند، به ا يشتريارتفاع ب يمسن تر دارا ينهالهاو 

اه در يگ يو طول يفراهم باشد رشد قطراي  گونه يبرا يشگاهيو رو يطيط محيشرا

  .رديگ مي اد سن صورتيازد و توأماً متناسب بان كم يسن

  در جهات مختلف دولين ب در صد)(بر حسنهال يفراوان - 6جدول شماره

 

 كل ساير گونه ها راش جهت برداشت

 جنوبي

 شرقي

 شمالي

 غربي

3/68 

5/63 

2/60 

63 

7/32 

5/36 

8/39 

37 

100 

100 

100 

100 

  100  36  64  جمع
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با بررسي جهات مختلف از نظر فراواني، بيشترين تعداد و درصد نهال راش در 

ي نهالها% تعداد كل 3/68اصله كه معادل  981شود يعني  مي جهت جنوبي دولين  ديده

ي كه در هر به طوردارند  شرقي و غربي وضعيت مشابهيت جهاجهت جنوبي است، 

 طور كه در ن هماني). همچن6جدول شماره( % است63دو قطاع تعداد نهال حدود 

 يجهت جنوبمجموع در در  يزان زادآوريشود هر چند م مي  مالحظه 6جدول شماره

ك جهت يدر  موجود در منطقههاي  نيدول يبعضدر  د توجه داشت كهيبا شتر استيب

و  يعلفهاي  گر در همان جهت پوششين ديشد و در دول مي دهيمناسب د يآن زادآور

  .مناسب بودند يمانع از زادآورها  يرستن

دهد  مي نشانزين (با توجه به نرمال بودن داده ها) واريانس تجزيهآزمون پارامتري  

 ستينمعني دار =P-value 175/0، باتعداد نهال بين جهات مختلف دولين  تفاوت كه

ارتفاعي  ةبين سه طبقداري  بيانگر وجود تفاوت معني ن آزموني)، هم7 جدول شماره(

 و)  = 00/0Pvalue(باشد مي سانتي متر <130، سانتي متر 30-130 ،سانتي متر >30

 .كند مي يه فرققا ببسانتي متر  30-130ارتفاعي  ةحداقل طبق

  

آزمون تجزيه واريانس مقايسه ميانگين تعداد و ارتفاع نهال در جهات مختلف  -7جدول شماره

  دولين

P  F   ميانگين

  مربعات

مجموع 

  مربعات

درجه 

  آزادي

  منبع

175/0  

***00/0  

67/1  

04/34  

507  

10357  

1521  

20714  

3  

2  

  جهت

   طبقه ارتفاعي

   P=001/0دار بودن در سطح  معني***

  



 

 

  آزمون كاي اسكوار طبقات ارتفاعي و جهات برداشت دولين - 8جدول شماره 

 جهت برداشت  )سانتيمترطبقات ارتفاعي(

      >p 130>  130 -30  30  كل نهال

  جنوبي

  

  

981 

  

**019/0  

  فراواني مشاهده شده 125 710 146

  فراواني مورد انتظار  19/115 78/672 04/193

  

622 

  

ns596/0  

 

    فراواني مشاهده شده 85 419 118

  شرقي

 

  فراواني مورد انتظار 03/73 57/426 39/122

  

621 

  

ns842/0  

    فراواني مشاهده شده 79 421 121

  فراواني مورد انتظار 92/72 89/425 2/122 شمالي

  

876  

  

**003/0  

    فراواني مشاهده شده 75 576 225

  د انتظارفراواني مور 86/102 77/600 37/172 غربي

df = 6, P-value=0.000 ***     

ns  .معني دار نيست =  

  P =0.01= معني دار در سطح   **

  P=0.001= معني دار در سطح   *** 
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 اختالف ، 8 جدول شمارهر صورت گرفته در ادر بررسي آزمون كاي اسكو

  .)=000/0P-value( طبقات ارتفاعي در هريك از جهات وجود دارد بينداري  معني

  

  مختلف زمين اشكالدر  راش مقايسه وضعيت زادآوري 

  نيدول و اليدر اشكال دره، دامنه،  يت زادآوريسه وضعيمقا

مختلف زمين در اين تحقيق مورد  شكل  4در حالت كلي وضعيت زادآوري، در 

زمين  اشكال مختلفنهال را در هر يك از  يفراوان 9 جدول شمارهمقايسه قرار گرفت. 

 .دهد مي نشان بر حسب در صد

  

  نهال دراشكال مختلف برحسب درصد يفراوان -9جدول شماره

  كل  ونه هاگساير   راش  زمين شكل 

  دره

  دامنه

  يال

  دولين

25  

14  

46  

15  

15  

21  

47  

17  

22  

14  

48  

16  

  100  34  66  كل

  

شكل در  راش زادآوري گردد كه فراواني مي مالحظه 9 جدول شمارهبا مراجعه به 

 %)14( دامنه شكل كمترين ميزان در،%)46ست (زمين ا اشكالر ديگ از يشتريال ب

  باشد.  مي دولين ناچيز اختالف دامنه و و شود مي مشاهده

 توجه به غيرنرمال بودن ناپارامتري كروسكال واليس (با  آزمون محاسبات آماري

 اشكالدهد كه  مي نشانخالصه شده است  10 جدول شمارهكه در  داده ها) پراكنش

  هم دارند. با داري  زمين از لحاظ تعداد نهال تفاوت معني مختلف
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  آزمون ارتباط آماري براي مقايسه تعداد نهال در اشكال مختلف زمين - 10 جدول شماره

  ميانگين رتبه اي  تعداد قطعه  زمين شكل 

  60/24  5  دره

  30/23  15  دامنه

  69/43  13  يال

  07/16  22  دولين

    55  كل

Df=3, P-value=0.000***                 
  

  مختلف زمين اشكالآزمون كاي اسكوار طبقات ارتفاعي و  -11جدول شماره

 شكل   )سانتيمتر(طبقات ارتفاعي

 زمين

      >P  130>  130 -30  30  كل نهال 

 

404 

  

  

***000/0  

    فراواني مشاهده شده 314 73 17

  دره

 

  فراواني مورد انتظار  42/98 37/208 21/97

  

622 

 

***000/0 

 

    فراواني مشاهده شده 734 1695 961

  دامنه

 

  فراواني مورد انتظار 88/825 43/1748 69/815

  

621 

  

***000/0 

    فراواني مشاهده شده 613 393 412

  يال

 

  فراواني مورد انتظار 46/345 35/731 19/341

  

876 

 

***000/0 

    فراواني مشاهده شده 364 2126 610

  فراواني مورد انتظار 23/755 86/1598 91/745 دولين

  P-value=0.000***, df=6 

ns.معني دار نيست =  

  P =0.01= معني دار در سطح **

  P=0.001= معني دار در سطح *** 



 4شمارة  13فصلنامة پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

465

 اشكال درطبقات ارتفاعي  فراواني نهال راش در ، بين11 جدول شمارهبا توجه به 

زمين،  شكل با تغيير  ارد ووجود دداري  معني %  اختالف5مختلف زمين در سطح 

  .)6شماره ( شكلكند مي  در طبقات ارتفاعي تغيير  فراواني نهال نيز
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  ي راش در اشكال مختلف زميننهالهامقايسه بلندي  - 6شماره  شكل

                                                           

  با درجه تاج پوشش   يدر صد پوشش علف يبررس

افزايش درجه تاج پوشش،   شود با مي مالحظه 12جدول شماره طوري كه درهمان 

 يبه طور ،يابد مي ميزان پوشش علفي موجود در هر يك از اشكال مختلف زمين كاهش

  شود. مي شدت كاستهه پوشش علفي ب از ميزان  %75 بيش ازكه در تاج پوشش 
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ك از اشكال مختلف يوشش در هر ش درجه تاج پيبا افزا يزان پوشش علفيم  -12 جدول شماره

  نيزم

  (%) تاج پوشش  >25  25- 50  50- 75  <75

5  

10  

5  

8  

25  

38  

15  

38  

42  

45  

15  

39  

53 

60 

31 

50  

 دره

 دامنه

  يال

  دولين

  

  با درجه تاج پوشش يزادآور يبررس

  چه درجة تاج پوشش توان نتيجه گيري نمود كه هر مي 13 جدول شمارهبا توجه به 

در  در ضمنيابد.  مي راش نيز (تا حد معيني) افزايش  زادآوري  نميزا  باشد،  بيشتر

دولين در تاج  به استثناي بيشترين زادآوري ( به طور عام  تاج پوششهاي مشابه،

  يال صورت گرفته است. شكل) در >%25پوشش

 زمين در طبقات مختلف شكلدر قطعه نمونه/  راش يزادآور ميانگين تعداد - 13جدول شماره

  ششتاج پو

75>  50 -75  25 -50  25<  تاج پوشش(%) 

31 

17 

47 

25 

35 

25 

58 

30 

24 

17 

45 

30 

10 

20 

40 

63 

  دره

  دامنه

  يال

  دولين

  

  يبا درصد پوشش علف يزادآور يبررس

شود هر چه ميزان درصد پوشش  مي مشاهده 14 جدول شمارهطور كه در  همان

  دهد كه مي نشان  موضوعزادآوري راش كمتر است و اين   علفي بيشتر باشد، فراواني
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س دارد. همچنين وعكم  رابطه درصد پوشش علفي  زادآوري در منطقة مورد مطالعه با

 دولين ديده شكلبيشترين زادآوري در  به طور عامهاي علفي مشابه،  در ميزان پوشش

 ). >%25شود (به استثناي يال در پوشش علفي  مي

  

زمين در طبقات مختلف  شكلش در قطعه نمونه / ميانگين تعداد زادآوري را -14 جدول شماره

  يپوشش علف

  

  نهالها سالمتنتايج مربوط به بررسي 

  ار دادهبررسي قر  نظر كيفيت مورد از   ي راشنهالها  كليه  آماربرداري  در هنگام

 را  نهالها سالمتخالصه  15 جدول شمارهقرار گرفتند.  ناسالم   و  و در دو دسته سالم

  دهد. مي زمين نشان  اشكال  يك از  هر  در

  

  مختلف زمين اشكالدر هر يك از  نهالها سالمت -15 جدول شماره

  ناسالم  سالم  

  دولين  يال  دامنه  دره  دولين  يال  دامنه  دره  زمين شكل 

د در كل تعدا
  سطح

319  1968  968  2071  85  1422  450  1029  

  1770  5172  1476  1889  3562  11126  2043  7089  تعداد در هكتار

  33  32  42  21  67  68  58  79  درصد

    30        70      ميانگين (درصد)

  

  (%)  يپوشش علف  >25  25-50  50-75  <75

0  

9  

7  

20  

1  

16  

15  

29  

11  

24  

0  

34  

36  

34  

54  

44  

  دره

  دامنه

  يال

  دولين
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ها  بيشترين نهال ناسالم در دامنه طبق اين بررسي بيشترين نهال سالم راش در دره و

 كهباشند  مي ناسالم   %30 سالم و  نهالها از  % 70ل سطح آماربرداري،ك در. وجود دارد

وضع  در  سالمتموجود  از نظر  ينهالها كلي به طورگوياي اين مطلب است كه 

   .هستند خوبي 

  

  بحث

اشكال در روي يال بهتر از ساير  راش  زادآوري  فراوانيق نشان داد كه ين تحقيا 

گيرد و كمترين ميزان زادآوري در دامنه  مي صورتن يدولا يو  دامنه، دره مانندن يزم

ن يا يتوان گفت كه علت اصل مي با شد. مي زين ناچيشد و اختالف دامنه و دولمشاهده 

اد خاك گريزان بوده و به يبا توجه به اينكه راش گونه ايست كه از رطوبت ز يفراوان

اصل يالها چون زهكشي شده احتياج دارد روي اين  يخاك نسبتاً مرطوب ول

 يشود محيط مناسبي را برا مي يخوبي زهكشه رويشگاههايي هستند كه خاك درآنها ب

خاطر گرم كردن محيط ه عالوه نور كافي موجود در يالها به ب. آورند مي ن گونه فراهميا

كاهش  يعامل اصل آورد. مي شرايط مناسبي را براي جوانه زدن بذر راش فراهم

اد منطقه، چراي دام (با توجه به اينكه منطقة يب زيتوان در ش مي در دامنه را يزادآور

ن وجود يباشد) و همچن مي مورد مطالعه داراي گاوسرا بوده و محلي براي تردد دامها

جدول ( در حفرات باز دانست يمانند سرخس، تمشك و آقط يعلفهاي  گونه

است كه نشان  )1372( يقات مير كاظميج تحقيد نتاين مطالعه مؤي. درواقع ا)12شماره

  ن وي به نقل از يال حداكثر است. همچني  يدر رو راش يزادآور فراوانيداد 

)1977(  Beckerر يتأث يراش ب ينهالها يزان فراوانين در ميت زميمي نويسد كه وضع

راش  يباشند فراوان ياد مرتفع نميكه ز ييالهاي يو روها  باشد و در كنار دره ينم

ات در جامعه راش يد حيكند كه تجد مي ) اظهار1363( ل از مصدقحداكثراست و به نق

ز در ين  )1375( يگودرز رد.يگ مي گر صورتيال بهتر از نقاط دي بر رويران يا
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 دهيالها  دي يراش رو يزان زادآورين ميشتريد كه بيجه رسين نتيبه ا  مطالعات خود

  را حداقل دانست.ها  دره يرو يزادآور يشود ول مي

دارد به اين  وجود و طبقات ارتفاعي زمين شكلدر رابطه با داري  ط معنيارتبا 

 ريطبقات ارتفاعي نيز تغي راش در  فراواني زادآوري زمين شكلر يصورت كه با تغي

ك از ي، در هر يدر سه طبقه ارتفاع ياز نظربلند نهالها يبا توجه به گروه بند .يابد مي

نتايج آن كه  توجه به آزمون كاي اسكوار با و )6 شكل شماره( نياشكال مختلف زم

و دره  الي يم كه دررويبر مي يپ واقعيتن ي، به اارايه شده است 11جدول شمارهدر

ه باشند و ب مي موجود به صورت نونهال زادآوري باشد و اكثر مي راش مناسب يزادآور

بر اثر اند  بوجود آمده بذرهاكه در سطح جنگل در اثر سبز شدن  يينهالهاج انبوه يتدر

 ها  و در دره  يل آفتاب سوختگيدله تواند ب مي اليعوامل مخرب كه در ريسا رقابت و

با ها  ن كاهش در درهيا .ن رفتنديباشد از ب انبوهي پوشش علفي  و  دام يوجود چرا

با وارد شدن در  هايال يرو  در يابد ولي مي با شدت بيشتري ادامه  نهالها يش بلنديافزا

توان  مي ن تفاوت راياناچيز است،   اين تغييرات سانتيمتر 130بلندتر از يعطبقه ارتفا

ها  و رقابت براي كسب نور در درهها  نسبت به درهها  الي يشتر در رويبه علت نور ب

 يموجود در منطقه از حالت نونهالهاي  ن اكثر زادآورييدر شكل دامنه و دول .دانست

كه نشان دهنده اند  قرار گرفته سانتيمتر30-130 يتفاعشتر در دامنه اريو باند  خارج گشته

زادآوري در مراحل شل و خال دانست. البته   براي استقرار  رويشگاهي  شرايط مناسب

از  سانتيمتر 130بلندتر از  يوارد شدن در طبقه ارتفاع  و يش بلنديج با افزايتدره ب

هوا در تابستان، سرما و  يتوان در خشك مي ن كاهش را يا شود. مي تعدادشان كاسته

كوچك توسط  ينهالها يفراوان در بهار، چرا سرد و يزمستانه، وجود بارندگ  خبنداني

  دانست. نهالهادر اي  ن گونهيرقابت ب  و  دام

 يزادآور  ين فراوانيشتريدره ب  ال وي يدر رو كه ضروري است ن نكتهيتوجه به ا

در   يزان زادآورين مين كمتريدامنه و دول و در  سانتيمتر 30كمتر از يدر طبقه ارتفاع
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-130يارتفاع ن در طبقهيدر دامنه و دول يو حداكثر زادآور باشد مي ين طبقه ارتفاعيا

يال  يرو  در يزادآور ين دامنه ارتفاعيا كه در يدر حال ،رديگ مي قرار سانتيمتر 30

ال حداكثر است ي يدر رو يهرچند زادآوركه دهد  مي نشان اين نكته ،باشد مي حداقل

در بررسي  شتر است.ين بيدامنه و دول يدر رو نهالها يو زنده مان يماندگار يول

 رابطه آن مورد مطالعه بين فراواني زادآوري راش و جهات مختلفة منطقهاي  دولين

در لحاظ تعداد نهال  بدست نيامد و جهات جغرافيايي مختلف دولين ازداري  معني

 .دك به هم بودنيط نزديشرا

مشخص گرديد كه در منطقة فوق با افزايش پوشش علفي از شدت  ين بررسيطبق ا

درصد باشد  75 بيش از  يكه پوشش علف يشود و هنگام مي زادآوري نهال  راش كاسته

نقاط، درخت  يدر بعض توان گفت كه مي نيبنابرا. رسد مي حداقل خود به  يزادآور

اد است يگر  زياصله درختان بذرده از همدا في  وجود ندارد و  يبذرده  يمناسب برا

چون  واند  قر شدهتمس يبراحت  يعلف يها تنك، پوشش و يخال يجاد فضاهايكه با ا

دارند به شدت در  يخود رشد آرام و كند يمراحل زندگ يراش در ابتدا ينهالها

ب در مصرف آ يجاد اختالالتيها با ا ين رستنيا.هستند  يعلف ين پوششهايا رقابت با 

در رشد  يياست، اثرات سو ينهال الزم و ضرور يخاك كه برا يو جذب عناصر معدن

به  ،كنند مي يريجلوگ يصه، از  زادآورگذارند و با پوشاندن سطح عر مي ينهال باق

ي راش بسيار نهالهاتمشك در استقرار  علفي رقيب بويژه هاي  ي كه انهدام گونهطور

بلكه از   ميزان ذخيرة آب در خاك بوده خاطر صرفه اين عمل نه تنها ب .باشد مي مؤثر

  نظر روشنايي نيز بسيار مؤثر است.

Ozpay  وTosun )1995( كف جنگل را  يخود حذف پوشش علف يهايزدر بررسين

ت خود طالعازدر مين )1358( يمانيات موفق راش دانستند. نريد حيدر تجد يعامل مهم

  ابد.ي مي كاهش يبا پوشش علفراش  يزان زادآوريد كه ميجه رسين نتيبه ا



 4شمارة  13فصلنامة پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 

471

 ينيتا حد مع اين بررسي نشان داد كه فراواني زادآوري  راش با افزايش تاج پوشش

كه  شود مي % مشاهده75%) رابطة مستقيم داشته و بيشترين زادآوري در تاج پوشش 75(

 يبرا  يكل به طورجه ين نتيراش دانست. البته ا يه پسنديتوان در سا مي ن عامل رايا

مراحل  كه نهال راش در يدارد، به طور يراش به ارتفاع و سن آنها بستگ يهالهان

 ياز دارد ولين يبه نور كمتر  كند و مي رشد ير پناه درخت مادريخود ز يزندگ ييابتدا

شتر، به تاج يب ياز نوريش سن و ورود نهال به مرحله باالتر، به علت نيج با افزايتدره ب

كه با كند  مي اشارهزدر مطالعات خود  ين )1375( ي.گودرزاج دارندياحت يپوشش كمتر

%  70ن حد را  يا  يابد وي مي شيافزا ينيراش تا حد مع يش تاج پوشش، زادآوريافزا

  با  راش را يزان زادآوريم )1355( ينيو دوست حس )1358( يمانينر يعنوان كرد، ول

ش تاج پوشش، يبا افزا كه ددانند و معتقدن مي سوعكمرابطه داراي  ش تاج پوششيافزا

  ابد.ي مي كاهش يزادآور

زان پوشش ياز م  تاج پوشش  جهش دريمورد مطالعه، با افزا قهمنط ن دريهمچن.

ر ينظ يعلفهاي  ها و گونه يكه رستن شود مي ن استنباطين چنيبنابرا، شود مي كاسته يعلف

ر درختان يز يخال يكه دارند در فضاها زيادي ياز نوريتمشك با توجه به ن و سرخس

كه  يبه طورپوشانند  مي را يعيسطح وس شوند و مي مستقر يباز به راحتهاي  روزنه و

  كنند. مي يريز جلوگينور پسند نهاي  گونه ياز زادآور يحت

ك از درجات يدر هر  يزان پوشش علفي، م12 جدول شمارهن با توجه به يهمچن

ن است كه يگر زميكمتر از اشكال د در يال شتر ويتاج پوشش برابر، در شكل دامنه ب

پوشش  باز و هاي  فضاها وروزنه يق داراين تحقيدهد دامنة مورد مطالعه در ا مي نشان

دامنه در اين تحقيق  يزادآور  ل كم بودنيدال  از يكيواقع   اد  است كه دريز يعلف

 ر درتواند يكي از داليل زادآوري بيشت مي روي يال، است وكم بودن پوشش علفي در

  زمين باشد. از شكلاين 
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اين  .ناسالم هستند هيسالم و بق نهالها% از 70راش مشخص شد كه  ينهالهاسالمت  يبا بررس

برخوردار   يدر منطقة مورد مطالعه از كيفيت خوب يزادآور ،در كلكه دهد  مي نشانپديده 

علت اصلي  .شندبا مي و صدمه ديده يزخم، سرچر شده  ينهالهاناسالم شامل  ينهالهااست، 

حيات  توسط يدر منطقه و پوست كن دام  بي رويه  چراي  توان به مي را نهالهاناسالم بودن 

وحش، فعاليتهاي انساني از قبيل اجراي عمليات بهره برداري و تخليه پارسل به صورتي بسيار 

   سرماي شديد زمستان و خشكي و گرماي شديد دانست. كت زدن، نامطلوب،
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