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اثرپذیری استقرار نهالهای راش و ممرز از حضور
خشکهدارها در جنگلهای آمیختة راش
 فاطمه رنجبر*؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران
 کامبیز طاهری آبکنار؛ دانشیار ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران
 کیومرث سفیدی؛ استادیار ،دانشکدة فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 علی امیدی؛ کارشناس ارشد جنگلداری ،ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن ،رشت ،ایران

چکیده
یکی از مهمترین اهداف مدیریت تودههای جنگلی ،تسهیل استقرار نهال در جنگلهاست که ضاامن ققاا ت تودیاد مساترر در
جنگل است .این پژتهش قا هدف آگاهی از اثرپذیری استقرار نهالهای راش ت مررز از حضور خشکهدارها در جنگالهاای
ماسال در استان گیالن انجام گرفت .قه این منظور  30خشکهدار افتاده ت سرپا انتخاب شد ت در اطراف آنها در چهاار جهات
اصلی ،درختان سادم که از دحاظ گونه ت قطر تقریبی هرانند خشکهدار قودند ،انتخاب شد .در کل  30قطعه نرونه در اطاراف
درختان خشکهدار ت  120قطعه نرونه در اطراف درختان سادم درنظر گرفته شد ت تعداد نهالها قهتفکیک گونه شرارش شاد.
عالتهقر این ،کیفیت نهالها از دحاظ تقارن ،چنگادی قودن ت میانرت قودن قررسی شد .هرچنین ،قطر ت ارتفاا خشاکهدارهاا
قرای قهدست آتردن حجم آنها اندازهگیری شده ت درجة پوسیدگی آنهاا قررسای شاد .نتاای نشاان داد کاه در کالساههاای
پوسیدگی ت پوشش تاجی ،اختالف معنیداری در فراتانی نهالها مشاهده نریشود ،اما طبقاا

قطاری تاثثیر معنایداری قار

فراتانی نهال دارد .از دحاظ کیفی ،شکل چنگادی در حد معنیداری قیش از سایر فرمهای رتیشی ساقة نهاال اسات .فراتانای
نهالها در اطراف خشکهدارها از دحاظ کری ت کیفی (شکل چنگادی) اختالف معنیداری قا درختاان شااهد نشاان مایدهاد.
قراساس یافتههای این پژتهش ت تثثیر کلی خشکهدارها در استقرار زادآتری ،توصیه میشود خشکهدارهای قطاور قاهعناوان
قستر قذر در مدیریت زادآتری طبیعی تودههای جنگلی مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :تودههای جنگلی ،جنگلشناسی ،خشکهدار ،راش شرقی ،زادآتری.
* نویسنده مسئول ،تلفن09112355507 :

Email: Fatima.ranjbar@gmail.com
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کند [ ]3ت مانع از سارچر شادن نهاال هاای گیاهاان

مقدمه
درختان در جنگل های طبیعی ،پا

از رسایدن قاه سان

توسط جانوران علفخوار شود [.]1
تحقیقااا

پیری ت پایان زندگی گیااهی خاود شارت قاه پوسایدن

در زمیناة تااثثیر خشااکهدار قاار تجدی اد

می کنند که دخادت های انسان ،فشارهای محیطی ،آفاا ،

حیا  ،نشاندهندة تثثیر مثبات خشاکهدار قار تجدیاد

قیراری ها ت در نهایت پایاان عرار فیزیوداويیکی دالیال

حیا

طبیعی است .سافیدی ت هرکااران ( )2006قاا

اصلی آن می تواند قاشد؛ اما قا پایاان عرار فیزیوداويیکی

قررسی تثثیر خشکهدارها قر استقرار نهالهاای راش ت

اکود اويیکی آن در اکوسیسااتم ادامااه

مراارز در جنگاال آمیختااة راش ،قیااان داشااتند کااه

مییاقد [ .]1این درختان که خشکهدار نامیده میشوند ،قه

خشااکهدار قاار اسااتقرار نهااالهااای راش ت مراارز در

دت صور سرپا ت افتاده در جنگل دیاده مایشاوند کاه

جنگل های آمیختة راش قهتیژه تاوده هاای نیراهانباوه

یک منبع دینامیک در اکوسیستمهای جنگلای قاهحسااب

تثثیر مثبت زیادی دارد [ .]4کاو ت هرکااران نیاز در

میآیند [ .]2خشکه دارهای سرپا ت افتاده نقش مهرای در

قررسی نقش خشکه دار در تراکم زادآتری تاودة راش

عرلکرد ت حاصلخیزی اکوسیستمهای جنگلی ،از طریاق

آمیخته ،نتیجه گرفتند که خشاکه دار نقاش ماثثری در

تثثیر قر ذخیرة کرقن ،چرخة مواد غذایی ،جریان انريی ت

تجدید حیاا

سااختار جنگلای ت ترکیاب آنهاا دارد

تنو زیستی دارند [ ]3ت نیز قا افزایش رطوقات ت حفا

[ .]11قرخی قررسیها نیز نشان داده اند که خشاکه دار

آن قه استقرار تجدید حیا طبیعی جنگال قسایار کراک

م ایتوانااد قسااتر مناساابی قاارای اسااتقرار زادآتری در

میکنند [.]5 ،4

مقایسه قا خاک قاشد [.]12

درخاات ،تظااای

طبیعی دینامیک ترین مرحلة چرخة

در زمینااة خشااکهدار ت تااثثیر آن قاار زیسااتگاه

زناادگی یااک جنگاال اساات [ ]6ت قاارای تودیااد

حیا تحاش [ ]1ت قررسای حجام خشاکهدارهاا در

قیودويیکی پایدار در جنگل اهریت اساسی دارد [،]7

جنگل های مدیریتشده ت مدیریتنشده [ ]5تحقیقاتی

ت

انادکی

تجدید حیا

قهطوری که ققای گونه های گیاهی ،تاداتم حیاا

پایداری دائری ت تا حدی ترکیب توده هاای جنگلای

انجام گرفته است .قا توجه قه اینکاه مطادعاا
در زمینة تثثیر خشکه دار قار تجدیاد حیاا

صاور

طبیعی ،هم

گرفته ت قا توجه قه اهریت ت نقاش خشاکه دارهاا در

رتی خاک ت هم رتی چوبها ت تناههاای در حاال

طبیعای

قه آن تاقسته است [ .]9 ،8تجدید حیا

استقرار تجدید حیا

ت اهریت تجدید حیا

م ایگی ارد [ .]10خشااکهدارهااا

در استررار تودید ت ققای جنگال ،در ایان تحقیاق قاه

میتوانند پرستار قعضی گوناه هاای گیااهی قاشاند ت

قررسی خشکه دار ت اثر آن قر کریت ت کیفیت تجدیاد

قستری قرای تودید مثل گیاهان فراهم آترناد .تجراع

حیا

طبیعی در یک جنگل راش آمیخته ،در ساری 5

خشاکهدار مایتواناد نقااش حفااظتی قارای گیاهااان

جنگل های ماسال ،پرداخته شد ت ازآنجاا کاه تجدیاد

پوس ایدگی صااور

طبیعی راش ،از مهمترین مسائل جنگلشناسای،

حساااس قااه چاارا داشااته قاشااد ت هرچااون محاااف

حیا

نهال های جوان در مقاقل پرندگان ت پستانداران عرل

جنگلداری ت احیای جنگلهای شرال قهشرار مایرتد
ت شناخت عوامل مهم زادآتری ت تجزیاهتتحلیال آن،
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از کارهای اساسی پرترش جنگل است [ ،]10در ایان

˝ 48تا ʹ 49˚ 02تاقع شده است .منطقه ازنظر اساتحفاظی

قررسی ،اثرپذیری استقرار تجدید حیا

طبیعای راش

زیر نظر ادارة کل مناقع طبیعی استان گایالن ت ادارة منااقع

ت مرارز در کالساههاای قطاری مختلا

خشاکهدار،

طبیعی ماسال است .فاصلة آن قا شرکت شافارتد حادتد

کالسه هاای پوسایدگی خشاکهدار ت درجاة پوششای

 53کیلومتر است .قارای ساهودت قرناماهریازی ت کنتارل

تاجی قیان شد.

قهرهقرداری ،جنگلهای این ساری قاه  28قطعاه تقسایم
شده است که حداقل مساحت قطعه  45هکتار ت حداکثر

مواد و روشها

آن  112هکتار است .در این منطقاه گوناههاای درختای

این مطادعه در جنگلهای شهرگاه (سری  ،5حاوزه ،)12

Fagus orientalis L., Carpinus betulus, Alnus
 subcordataت قهصور قسیار پراکنده ت دساتکاشات

گرفات.

نهال درختاان Acer velutinum, Acer cappadocicum

این جنگلها در اراضی شیبدار تاقع شادهاناد ت در آنهاا

ت درختچااههااای Cratagus pentagyna, Cratagus

طرح تودیدی غیرچوقی قا اهداف حفاظت ،احیای منااطق

 microphylla, Mespilus germanica, Ilex hyrcanaت

خادی ،غنیسازی مناطق تنک ت کامپوشاش ،پارترش ت

گیاهان علفی از جرلاه Lamium ،Sambucus nigra L.

در قخش غرقی ت جهت شرادی رشتهکوه ادبرز در اساتان
گیالن ت در ارتفاعا

شهرستان ماسال صاور

مراقبت از جنگلکاریها ت اکوتوریسم قاه اجارا در آماده
است .سری  5شاهرگاه قاهمسااحت  1888هکتاار ت در
محدتدة مختصا

جغرافیایی قین عرضهای جغرافیاایی

L.

diotica ،album

،Urtica

Euphorbia

Rubus fruticsos ،Primula vulgaris ،amygdaloides

تجود دارد.

˝ 37˚ 14ʹ 00ت ˝ 37˚ 19ʹ 20ت طول جغرافیاایی ˝55ʹ 19

شکل  .1نقشة منطقة تحقیق ،سری  5جنگلهای ماسال در استان گیالن
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قهمنظور قررسی اثرپذیری استقرار نهاالهاای راش

در تحلیل دادهها ،پوشش تااجی در چهاار کالساه

ت مررز از حضور خشکه دار ،پارسل  15این سری قاه

شامل پوشاش تااجی کرتار از  25درصاد 25 ،تاا 50

مساحت  65هکتار انتخاب شاد .متوساط شایب ایان

درصد 50 ،تا  75درصد ت قیش از  75درصاد قررسای

پارسل  45درصد ت جهت آن جنوب شارقی ت ارتفاا

شد .قررسی نرمال قودن دادههاا قاا اساتفاده از آزماون

آن نیز قین  1200تا  1350متر است .قافات خااک آن،

کودرااوگرتف -اسااریرنوف ،1فراتاناای نهااالهااا در

دومی ت دومی– شنی ،تیپ خااک قهاوهای شساتهشاده

کالسه های قطاری ت پوسایدگی خشاکه دارهاا ت نیاز

هرراه قا قرمز پدزتدیک ت افق کلسیک است .تضعیت

کالسههای پوشش تااجی از طریاق تحلیال تاریاان

از

( )ANOVAانجام گرفت؛ چنانچه اختالف معنیداری

خاک ازنظر فرسایش نیز ،ضعی

ت کم است .پا

جنگلگردشی 30 ،خشکه دار افتااده ت سارپا انتخااب

تجود داشت از آزمون توکی قارای قررسای اخاتالف

شد ،که قهمنظور تعیین حجم آنها ،ارتفاا ت قطار هار

قین گرتهها استفاده شد .از آزمون  tنرونههای مستقل

2

یک اندازه گیری شد .در خشکه دار سرپا ،ارتفا ت قطر

قرای مقایسة مقادیر کری ت کیفی مرقاو قاه زادآتری

قراقرسینه ت در خشکه دار افتااده ،طاول ت قطار میاانی

در اطراف درختان شااهد ت خشاکهدار اساتفاده شاد.

اندازه گیری شد .عالتهقر این ،خشاکه دارهاا از دحااظ

هرة آزمون هاای آمااری در محایط نارمافازار آمااری

کیفیت پوسیدگی نیز قررسی شدند.

 SPSSنسخة  20انجام گرفت.

قه منظاور آماارقرداری ت قررسای تجدیاد حیاا
اطراف خشکه دارها ،در اطراف خشکه دارهاای سارپا،

نتایج و بحث

دایره ای قهشعا  5متر ت قه مرکزیات خشاکهدار ت در

در ایاان قررساای ،اسااتقرار نهااالهااا در اطااراف 30

اطراف خشکه دارهای افتاده ،مستطیلی قاهطاول خاود

خشکهدار ت درخت زندة راش قررسی شد 44 .درصد

خشکه دار ت عرض  4متر ( 2متر از طرفین خشکه دار)

از خشکهدارها ،قطری قیش از  75ساانتیمتار داشاتند.

در نظر گرفته شد [ ]13ت تعداد نهالهای آن شارارش

از آن قیشترین فراتانی در خشکهدارهای قاا قطار

پ

اطراف

قین  50تا  75سانتیمتر قا  36درصد است .در انتخاب

درختان خشکه دار ت سادم از دحاظ تقاارن ،میاان رت ت

درختان شاهد نیز تالش شد تا درختان شاهد در طبقة

چنگااادی قااودن قررساای شااد .در اطااراف درختااان

قطری مشاقه انتخاب شوند .هرچنین قیشترین حضاور

خشکه دار ،قهفاصلة  20تا  30متری ت در چهار جهات

خشکه دارها در کالسة پوسیدگی یک قا  41درصاد از

اصلی ،درختان سادم قهعنوان شاهد درنظر گرفته شاد،

فراتانی کل است (شکل .)2

شد .قه منظور قررسی کیفیت نیز ،تجدید حیا

کااه از دحاااظ قطاار ،گونااه ت ارتفااا تقریب ای مشاااقه

نتای نشان داد تعداد کل فراتانی نهالها در کالسة

خشکه دار قودند ت در اطراف آنها نیز قا درنظر گارفتن

پوسیدگی ت درجة پوشش تاجی اخاتالف معنایداری

دایرهای قهشعا  5متر ت قاه مرکزیات خاود درخات،

قطاری

فراتانی تجدید حیا

را نشان نریدهد (جدتل  ،)1تدی در طبقاا

ت کیفیت آن قررسی شد.
1. Kolmogorov-Smirnov test
2. Independent-Samples T test
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خشکهدار ،تعداد کل نهالها دارای اختالف معنیداری

گرفت که نتاای نشاان داد اخاتالف معنایداری قاین

است ( .)Sig=0/045 ،F= 3/85هرچنین ایان آزماون

فراتانی نهاالهاای ایان دت گوناه در طبقاا

قطاری،

قرای گونه هاای راش ت مرارز نیاز قاهتفکیاک انجاام

کالسة پوسیدگی یا درجة پوشش تاجی تجود ندارد.
50
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فراوانی ()%
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0
سه

چهار

درجه پوسیدگی

یک

دو

شکل  .2پراکنش خشکهدارهای مورد بررسی در کالسههای پوسیدگی

جدول  .1نتایج تجزیة واریانس و مقایسة میانگین تعداد کل نهالهای گونههای مختلف در طبقات قطری ،درجة پوسیدگی خشکهدار و
درجة پوشش تاجی در جنگلهای ماسال
مشخصة خشکهدار

درجة آزادی

F

P

طبقات قطری
درجة پوسیدگی خشکهدار
درجة پوشش تاجی
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3
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شکل  .3میانگین فراوانی نهالهای راش و ممرز در درجات مختلف از پوشش تاجی

میانگین فراوانی نهال ها
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کیفیاتهااای مختلا

قهمنظور قررسی اثرپذیری استقرار نهاالهاای راش ت
مررز از حضور خشکهدارها ،میانگین فراتانی نهاالهاای

طبقا

کل گونهها ت گونههای راش ت مررز در اطراف درختاان

ارائه شده است .نتای آزمونهاای آمااری نشاان داد کاه

شاااهد ت خشااکهدار مقایسااه شااد .نتااای نشااان داد کااه

اختالف معنیداری قین کیفیت مختلا

نهاالهاا ،شاامل

فراتاناای کاال نهااالهااا در اطااراف درختااان شاااهد ت

نهالهای متقارن ،چنگادی ت میانرت در کالسههای قطاری

خشکهدار ،دارای اختالف معنایداری اسات (،t= 2/063

ت پوسیدگی تجود ندارد .میاانگین تعاداد نهاالهاای قاا

 .)sig=0/044هرچنااین میااانگین نهااالهااای گونااة راش

کیفیت متقارن ،تفات

معنیداری در کالسههاای قطاری

( )sig=0/037 ،t=2/151ت مررز ()sig=0/022 ،t= 2/37

( )Sig=0/517 ،F= 0/85ت کالساااههاااای پوسااایدگی

در اطراف درختاان شااهد ت خشاکهدار دارای اخاتالف

( )Sig=0/808 ،F= 0/215نشان نریدهد .نتای مشااقهی

معنیداری است.

قرای نهالهای قا کیفیات چنگاادی ت میاانرت در طبقاا

در این پژتهش ،تیژگیهای کیفی نهالها نیز قررسای

مختل

در درجااا مختلا

قطری ت درجا

قطری ت پوسیدگیهای مختل

مختل

پوساایدگی،
پوشش تااجی

قهدست آمد.

شد .در شکلهای  5 ،4ت  6میانگین فراتانی نهاالهاا قاا
250
میان رو

متقارن

چنگالی

150
100

متوسط فراوانی نهال ها

200

50
0
چهار

سه

یک

دو
درجه پوسیدگی

شکل  .4میانگین فراوانی نهالها با کیفیت متفاوت در درجات مختلف پوسیدگی
250
متقارن

150
100
50
0
<75

25-50

50-75

>25

طبقه قطری

شکل  .5میانگین فراوانی نهالها با کیفیت متفاوت در طبقات قطری مختلف

متوسط فراوانی نهال ها

میان رو

چنگالی

200
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میان رو

متقارن

چنگالی

250

150
100

متوسط فراوانی نهال ها

200

50
0
< 75%

>25%

25-50 %
50-75%
درجه پوشش تاجی

شکل  .6میانگین فراوانی نهالها با کیفیت متفاوت در درجات مختلف از پوشش تاجی

قااهمنظااور قررساای اثرپااذیری کیفیاات نهااالهااای

خشااکهدار ،دارای اخااتالف معن ایداری نیساات ،ایاان

استقراریافته در اطراف خشکهدارها ،میاانگین فراتانای

درحادی است که میانگین نهال های قا کیفیت چنگاادی

در اطراف درختان شاهد ت

در اطراف خشاکهدارهاا ( )67/23 ± 13/1ت درختاان

خشکهدار مقایسه شد ت نتای نشان داد که فراتانی کل

شاااهد ( )32/12 ± 5/1دارای اخااتالف معناایداری

نهالهای متقارن ت میانرت در اطراف درختان شااهد ت

است.

نهالهای قا کیفیت متفات

جدول  .2مقایسة کیفیت زادآوری بین خشکهدارها و درختان شاهد در تودههای راش آمیخته
کیفیت

آمارة t

Sig.

نهالهای متقارن
نهالهای چنگالی
نهالهای میانرو

0/512
-2/791
0/555

0/612
0/017
0/582

*

* و ** نشانة معنیدار بودن رابطه در سطح احتمال  5و  1درصد است.

این قررسی قاا هادف مقایساة اثرپاذیری تجدیاد
حیا

طبیعی راش ت مرارز از حضاور خشاکهدارهاا

معنیداری را نشان نریدهند ،قهعبار
کالسااههااای پوشااش تاااجی ت درجااا

دیگر در هراة
متفااات

از

انجام پذیرفت .استقرار نهال در جنگل ها تحات تاثثیر

پوسیدگی خشاکه دارهاا ،تاراکم مشااقهی از نهاالهاا

مایگیارد.

نور نسبی قار

شرایط محیطی ت عوامل اکودويیک صور

مشاهده میشود .قا توجه قه تثثیر شد

قا توجه قه تثثیر حضور خشکهدارها قر میکرتکلیراای

استقرار ت کیفیت نهال [ ]14ت نقش مهم شاکل گیاری

توده ت نیز حرایت آن از تناو گوناههاای جاانوری،

رتشنهها در فرایند تجدیاد حیاا

راش [ ،]15انتظاار

هرواره این پیشفرض تجود داشته کاه خشاکهدارهاا

میرفت تراکم نهالها در کالساههاای پوشاش تااجی

میتوانند سبب قهبود استقرار نهاال در جنگال قاشاند.

متفات

قاشد ،اما نتای قه دست آمده تفااتتی را نشاان

نتای این پژتهش نشان داد تعداد کل فراتانی نهالهاا

نریدهد که قهنظر میرسد علت آن تثثیر قیشتر عناصر

در کالسة پوسیدگی ت درجة پوشش تااجی ،اخاتالف

تغذیه ای در خاک قاشد که در ایان پاژتهش ،مطادعاه

68

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلة منابع طبیعی ایران ،دورة  ،69شمارة  ،1بهار 1395

نشااده اساات .ایاان در حااادی اساات کااه در قرخاای از
مطادعا

اغلب مطادعاا

از رتشهاای متفااتتی قارای تعیاین

قا قسته شدن پوشاش تااجی مقادار اساتقرار

درجة پوسیدگی استفاده ت قرخی  4ت قرخی  5درجاه

نیز فراتانای

کردهاند .قا اینحال انتظار میرتد قاا توجاه

نهالها کرتر شد []11؛ در قرخی مطادعا

را تعری

نهالها در تودههای نیرهانباوه قیشاتر از تاودههاای قاا

قاه قازگشاات عناصار در مراحاال پیشارفتة پوساایدگی

تاجپوشاش انباوه اسات [ .]16 ،4قراسااس مطادعاا

(درجة  3ت  ،)4شاهد استقرار نهال های قیشتری قاشیم

ذتادفقاری ت هرکاران ( ،)2007قیشترین فراتانی نهاال

که در عرل نیز نتای این را نشان میدهند؛ هرچند که

در تودههای انبوه دیده میشود [ .]13ددیل اختالف در

اختالف موجود قه دحاظ آمااری معنایدار نیسات .قاا

در

ایانحااال تعااداد نهااالهااا از اناادازة خشااکهدار تااثثیر

نتای مختل  ،قهاره گیاری از رتشهاای متفاات

قرداشت نرونههاست ،قا اینحال پیچیدگیهاای نتاای

پذیرفته اند .در خشکه دارهای قازر

نشان میدهد که رتشنه یاا پوشاش تااجی قاهتنهاایی

حجم مواد قازگشتی قه خاک قیشاتر خواهاد قاود ،قاا

عامل مثثری در استقرار نهال نیست ت نور یاا عناصار

توجه قه اقعاد درختان ناور قیشاتری نیاز تارد جنگال

تغذیهای در خاک احتراالً تاثثیر قیشاتری دارناد [.]12

میشود .قاا ایان حاال در مقایساة درختاان شااهد قاا

هرچند که در این پژتهش نیز قیشترین میزان اساتقرار

خشکه دارها ،نتای نشان میدهد که تفات

معنیداری

در تودههای نیرهانبوه دیده میشاود .علات آن عاالته

تجااود دارد کااه علاات آن شاارایط رتیشااگاهی ت

قر قردقاری گونة راش قهعنوان قیشترین تشکیلدهنادة

میکرتکلیرای متفات

توده در تودههای فاقد رتشنه ت

تعداد نهالها ،این است که اساساً ایجاد خشاکهدار در

خشااکهدار اساات .در اطااراف خشااکهدارهااا ،حضااور

توده ،توأم قا قااز شادن پوشاش تااجی اسات کاه قاا

خشکه دار سبب دگرگونی سااختار تاوده مای شاود ت

گذشت زمان قسته میشود ت هامزماان قاا پوسایدگی

شرایط متفاتتی را ایجاد میکند که در نتیجه عرلکارد

قیشااتر ت تارد شاادن خشااکهدار قااه مراحاال پیشاارفتة

اکوسیستم نیز متاثثر مایشاود [ .]18در ایان قررسای

پوسیدگی ،مقدار عناصر تغذیهای خااک افازایش پیادا

تیژگیهای کیفی نهالهاا نیاز قررسای شاد .قراسااس

میکند ت تعداد نهالها در قیاس قا خشاکهدارهاای قاا

نتای  ،اختالف معنیداری قین شکل سااقة نهاال هاای

پوسیدگی کم ت پوشش تاجی قاز افزایش مییاقد [،15

مختل

شامل نهالهای متقارن ،چنگادی ت میاانرت در

 .]16در زمینااة درجااة پوساایدگی نیااز نتااای مشاااقه

کالسه های قطری ت پوسیدگی تجود ندارد .قهعباار

کالسههای پوشش تاجی است ت در عرل تفاتتی قاین

دیگر میزان پوسیدگی ت قطر خشکهدار اثری قر شاکل

کالسهها مشاهده نریشود .در ساایر پاژتهشهاا نیاز

ساقة نهال ت نحوة رشد آن ندارد .در مقایساة درختاان

نتای مختلفای گازارش شاده اسات .در جنگالهاای

شاهد ت خشکهدارها نیز رتند مشاقهی قهدست آمد ،قاا

خیرتدکنار نوشهر ،استقرار قیشاترین نهاالهاا اطاراف

این تفاات

کاه شاکل رتیشای چنگاادی در اطاراف

خشکهدارهای قا درجة پوسیدگی قاال مشاهده میشاود

خشکهدارها قاهصاور

[ .]13علت نتای متفات

را میتوان در تعری

عاالتهقار اینکاه

معنایداری قیشاتر از اطاراف

تعاداد

درختان شاهد است که علت آن میتواند چرای دام یا

کالسههای پوسیدگی ت توصیفی قودن آن دانسات .در

جانوران تحشی در اطراف رتشنه ها قاشد .قااز شادن
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پوشش تاجی درختان موجب رشد گونههای علفی در

میدهد .هرانطور که قیان شد ،رتشانه یاا قااز شادن

چارای دام

تاجپوشش حاصل از خشکهدار ،قهتنهاایی نرایتواناد

در این مناطق افزایش مییاقاد ت در نتیجاه نهاالهاای

عامل مثثری در استقرار نهال قاشد ،ت قا توجه قه اینکه

چنگادی قیشتر مشاهده میشوند [ .]19تثثیر چارای دام

تجدی اد حی اا  ،از پیچی ادهتاارین فرایناادهای درتناای

قاار دگرگااونی فاارم رتیشاای نهااالهااای راش نیااز در

اکوسیستمهای جنگلی است کاه تحات تاثثیر عوامال

ک

جنگل میشود ت از این طریق شاد

مطادعا

متعدد تثیید شده است [.]20 ،19

متعددی قرار دارد ،توصیه میشاود کاه خشاکهدارهاا
قهعنوان قستری قرای رتیش قذر در جنگال نگهاداری

نتیجهگیری

شااوند ت در مطادعااا

نتای قه دست آمده پیچیدگیهاای زیاادی را در زمیناة

خشکهدارها ت اثر آن در استقرار نهالها قررسی شود.

نحوة اثرپذیری نهالهای راش از خشاکهدارهاا نشاان

آینااده ،قازگشاات عناصاار در

1395  بهار،1  شمارة،69  دورة، مجلة منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب
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