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 همقدم

 ،ي، سـرخس و آقطـ     ي مزاحم از جملـه تمشـك      ها  رستني
 Fagus( راش هـاي  ه حفـر ي هسـتند کـه برخــ  يعناصـر 

orientalis Lipsky (کشـور  ي شـمال هـا  جنگل )  ايجـاد
 و   کـرده را اشـغال    ) گزينـي   تك پناهي يا حتي      شده با شيوه  

ــتقرار  ــه   زادآورياس ــكل مواج ــا مش ــي را ب ــازند  م  ).۲(س
ي تجديـد   هـا   در دانـگ  تـوان    مي را   مناظرن  ي ا  از هايي  هنمون

 ت شـده بـا    يريمـد (گلبند  حوزه  ي جنگلداري   ها  حيات طرح 
ن مشكل گاهي معلول    يا). ۳،  ۸ (دکر مشاهده   )شيوه پناهي 

زمان نبودن سـال بـذردهي         هم ويژه  به (يرفني غ يگذار نشانه
، فشردگي  يراصولي غ برداري  بهره،  )گذاري  نشانهكافي با سال    
 هـاي   حل توسل به راه  .  امت زياد الشبرگ است   خاك يا ضخ  

 كـاري  نهـال  و    بـذركاري  ،بذرپاشـي  مانند مصنوعي   زادآوري
              اســت ياز جملــه مــوارد ، مي بــوبرگــان پهــنگــر يراش و د

. دکنـ   مـي ع  ي را تسـهيل و تسـر      هـا   هن تود يکه امکان ثبات ا   
 يزادآورعمـده   نقـص   نيز  ) ۱۹۸۴ (١موساندل مشابه،   طور  به
             كوهســتاني راش اروپــا  ختــهي آميهــا عــي جنگــل طبي

)Fagus sylvatica L. (معلـول   ، كوچـك هاي هرا در لک
 راش  ، كلـي  طـور   به. کند ميقلمداد  ي علفي   ها  رقابت رستني 

ــ،در مراحــل ســني اوليــه  پســند اســت و در  ســايهاي ه گون
  از ، تـاج پوشـش    تـر   كوچك هاي  هروزن کمتر و    هاي  ييروشنا

قـات  يتحق. )۷،  ۱۲ (دشـو  مـي  برخـوردار    يهتـر  ب ينرخ بقـا  
شـدت نـور    كه  ست   ا ي نيز حاک  )۱۳۸۳(اسپهبدي و طبري    

بـراي  ) ي مشبك چوبي  ها  ناشي از سايبان  (  در صد  ۶۷ و   ۳۳
 يراش در نهالسـتان کوهسـتان     ي  هـا   پـرورش نهـال   توليد و   

دهـد    اين نشان مـي   .  در شمال كشور است     اوريملك سنگده 
 رشـد   براي تر مناسب ،تر  کوچک هاي  ها حفر ي يه نسب يكه سا 

، گزارش  زمينهن  يدر هم . مطلوب است و استقرار نهال راش     
ن مطلـب اسـت     ي ا يايز گو ين) ۲۰۰۴(  و همكاران  ٢اديانعم
 فصـل   نخسـتين  در پايـان      نهـال راش    و رشـد   ماني  زنده که

 ، اسـت  تر  کوچک هاي  هدر حفر رويش داراي وضعيت بهتري     
  تـاج پوشـش    حفره سطوح مختلف در  آن  زني   جوانهچه   اگر

                                                 
‐۱  Mosandl 

‐۲  Emadian et al. 

            ز دريــن) ۲۰۰۵( و همکــاران ٣يطبــر. نيســتتفــاوت م
 و رشـد  مـاني   زنـده  از   تـري   بـزرگ ، نرخ   يشين دوره رو  يدوم
.  مشـاهده کردنـد    تـر   کوچک هاي  ه راش را در حفر    هاي  نهال

) ۱۹۹۶( و همکـاران     ٤اين در حالي است كه مطالعات گمل      
 ييروپـا  راش ا  کاشـت   دسـت دهد کـه رشـد نهـال         مينشان  

(Fagus sylvatica L.)و متاثر تر بزرگ هاي ه در محوط 
بـا تـراکم كـم عناصـر         (يکسـره و پنـاه    يهاي قطع     از شيوه 
بيشتر از آنها در محوطـه بـرش پنـاهي بـا عناصـر              ) درختي

 .درختي متراکم است
ات نشـده   يـ د ح ي تجد هاي  از است تا در عرصه    ينآنجا كه   از  

و اسـتقرار   رشـد  ور، شمال کشهاي يا تخريب شده راشستان   
کــه در ) ن شــده از جنگــليتــام( راش يعــيي طبهــا نهــال
شناسي   هاي مختلف جنگل    هاي برش حاصل از شيوه      محوطه

انجـام   ايـن تحقيـق     ،قرار گيرد ارزيابي  مورد   ،اند  كاشته شده 
 از يکــيدر در ســال چهــارم پــس از كاشــت ايــن مهــم را 

 .دهد مي بررسي قرار مورد) سنگده( مازندران هاي جنگل
 

 قيروش تحق

ــرا ــن تحقيــق انجــام يب ــ در ،اي ــب راشي  ک جنگــل غال
)Fagus orientalis Lipsky ( يحوزه مازندران مرکـز 

‐۱۶۰۰ارتفـاع  ( بخش سنگده ۵۸ و ۵۷ي ها واقع در پارسل 
ات يـ د ح يـ  دو حفـره فاقـد تجد      ،)ايـ  متر از سطح در    ۱۵۵۰
بـا مسـاحت   (اي   پايهگزيني تك، ايجاد شده به شيوه   يعيطب

 ۷۰۰بــا مســاحت ( گروهــي گزينــي تــكو ) مترمربــع ۲۰۰
 نيـز بـه مسـاحت       اي  عرصـه مخروبـه   . دشانتخاب  ) مترمربع

حدود يك هكتار در فضاي باز حاشيه روستاي سـنگده كـه            
نهالسـتان  "ضلعي از آن مجاور نهالستان سنگده موسـوم بـه           

 و در ارتفـاع     ۲۸ و ضلعي ديگر همجوار با پارسل        "كشاورزي
در . ريا واقع بـود در نظـر گرفتـه شـد           متر از سطح د    ۱۴۵۰

 پـس از پـاک شـدن از         مـذکور،  هـاي   هک از عرص  يمرکز هر   
به ضـلع   (، چهار کرت مربع شکل      ي و علف  ي چوب هاي  يرستن
کسـان  ي سالم و    يعي طب هاي  سپس نهال . احداث شد )  متر ۳

                                                 
‐۳  Tabari et al. 

‐۴  Gemmel et al. 
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، )متر  سانتي ۴۰ ± ۲ و ارتفاع  متر  ميلي ۸/۳ ± ۲/۰قطر(راش  
 توده مجاور، به فواصـل      ي مادر کنده شده از اطراف درختان    

مجمـوع  در  (د  ش غرس   مذکوري  ها  در كرت  متر   ۵/۰ × ۵/۰
در انتهـاي فصـل رويـش سـال         ).  نهال در چهار کـرت     ۱۴۴
 طول ساقه    و هشد شمارش   مانده  زندهي راش   ها   نهال ،چهارم

طي دوره هيچ گونه عمليات      .دش گيري  اندازهو قطر يقه آنها     
 . انجام نشدها علف هرز در كرتآبياري و آزاد كردن نهال از 

 طرفـــه                يـــكبـــا اســـتفاده از آزمـــون آنـــاليز واريـــانس 
(One-Way-Anova) ــي ــين  دار معن ــتالف ب ــودن اخ  ب

پـس از    (مـاني   زندهي  ها  مقايسه ميانگين .  تعيين شد  ها  هداد
 Square-root) تبـديل ريشـه دوم يـا    بـا  هـا  هز داديآنـال 

Transformation)  از  هـا   طـول نهـال   انـدازه   و   ، قطر يقه 
 درصــد انجــام ۵در ســطح و  DUNCAN طريــق آزمــون

بـراي آنـاليز    )۱۲نسـخه  (SPSS   آماريرم افزارن. رفتيپذ
 . مورد استفاده قرار گرفتها هداد

 

 نتايج 

انس يـ ز وار ي با استفاده از آنـال     ها  هنتايج تجزيه و تحليل داد    
چهارم ي فصل رويش سال     انتها طرفه آشكار كرد كه در     کي

 مختلـف  هـاي  هعرص در ها  نهالماني زنده نرخ   ،پس از كاشت  
 بـا اسـتفاده از      ها  هل داد يز تبد يآنال .)۱ جدول( متفاوت بود   

Square-root Transformation آزمـــون دانکـــن و 
 بـه    درصـد  ۶۳بـا    مـاني   زندهزان  ين م يشتري ب آشكار كرد که  

. داشتتعلق  اي     پايه گزيني  تکمحوطه برش حاصل از شيوه      
کسـره  ي گروهـي و قطـع   گزينـي  تـک  بـرش    هاي  هدر محوط 

 مـاني   زنـده    درصـد  ۴۷ و    درصد ۳۹ يب دارا يها به ترت    نهال
ـ   ي از ا  ي آمار دار  معنيتفاوت  اين  بودند؛ با وجود     ن ين لحاظ ب

قـه  يقطـر   ). ۱شكل  (ن دو عرصه مشاهده نشد      ي در ا  ها  نهال
ن متـر در نوسـا      يلي م ۱/۱۱ تا   ۶/۱۰ در سه عرصه از      ها  نهال

هـاي    ن مشخصه در محوطه   اي   هبود و تفاوت آماري بين انداز     
 هـا   ارتفـاع نهـال   ). ۲شكل   و   ۱جدول  ( وجود نداشت    مذکور

و بـا   ) ۱جـدول   ( نکـرد    يرييـ ش اندازه حفـره تغ    يز با افزا  ين
متـر، بـه ترتيـب در         ي سـانت  ۴/۶۶ و   ۴/۷۱،  ۷/۷۸ هاي  هانداز
ع  گروهـي و قطـ     گزينـي   تکاي،     پايه گزيني  تك هاي  همحوط

 ).۳شكل (کسره مشاهده شد ي
 

  مورد مطالعههاي هعرصي راش در ها ارتفاع نهال  قطر يقه و،ماني زنده (One-Way-Anova) يكطرفهانس يه واري تجز‐۱ جدول
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 بحث 

ي ها  نهال ماني  زنده كه نرخ    دهد مينتايج اين تحقيق نشان     
سال چهارم پس   در(F. orientalis) شرقي  راشيعيطب

اي بيشـتر از آنهـا         پايه گزيني  تکمحوطه برش   از كاشت در    
. استکسره ي گروهي و قطع     گزيني  تک برش   هاي  هدر محوط 

هـاي     عرصـه  يايـ  اح يدهد که اوال بـرا     مي نشان    مسئله نيا
ز  ا يتوان به خوب   مي ها  نشده راشستان  يا زادآور يشده   بيتخر

 "شـده در نهالسـتان    دينهال تول " ي به جا  " راش يعينهال طب "
 راش در محوطــه بــرش يق بقــايــ توف ثانيــاً؛اســتفاده کــرد

 مبين مساعدتر بودن محيط براي استقرار راش در         تر  کوچک
ـ    نتـايج   ).۵،  ۴،  ۹ (اسـت ه  يـ  اول هـاي    در سـال   هـا   هاين روزن

) ۲۰۰۴( و همکـاران     ١انيـ  و عماد  )۱۳۸۰(فياض  تحقيقات  
 مـاني   زنده ،يشين دوره رو  يمبين اين است که در نخست     نيز  

 هـاي  ه به روزني پاسخ بهترF. orientalis هاي در نو نهال
ــر کوچــک ــع ۵۰‐۱۵۰ (ت ــي) مترمرب ــد و  م ــت ده  از موقعي
 . دشو مي برخوردار ها هن روزنيا  درتري مطلوب

                                                 
 ‐۱ Emadian et al. 

ن ي عقيده براين اسـت كـه نهـال راش در سـن            ي کل طور  به
 در اثــر ،رديــگ مــيط روشــن قــرار ي در محــي وقتــييابتــدا
 تمشک  مانند( مزاحم   هاي  ي و رقابت با رستن    يسوختگ آفتاب

. شـود  مـي ر  ي و دچار مرگ و م      شده  ضعيف تدريج  به) رهيو غ 
 حاضر، نرخ تلفات نهـال راش در محوطـه بـرش            پژوهشدر  

) مترمربـع  ۷۰۰بـا مسـاحت     ( گروهـي    گزيني  تکحاصل از   
 در ايـن حفـره،      ،ديگربه عبارت   .  در صد است   ۶۰نزديك به   

ش يـ ن دوره رو  يان چهـارم  يـ  در پا  ها  از نهال   مييک به ن  ينزد
توانستند در مقابل روشنايي مستقيم و نيـز        ) پس از کاشت  (

 يابند و به خوبي يي مزاحم رها هاي  ي با رستن  يرقابت احتمال 
توانــد در مقيــاس خــوبي  مــيايــن نتيجــه . مســتقر شــوند

اش در چنــين کننــده باشــد و ترغيــب كاشــت ر   دواريام
 نهال  ماني  زنده نرخ   ،از طرف ديگر  . دکن را تقويت    هايي  حفره

راش در عرصه قطع يكسره نيـز در پايـان چهـارمين فصـل              
 بـا وجـود   . رويش از ميزان قابل قبولي برخوردار بوده اسـت        

ي هـاي   ه توصـيه كاشـت آن در چنـين عرصـ          گفـت  د باي اين
 .        است تر بلندمدتمستلزم مطالعه 

هـاي     راش در محوطه   هاي  قه نهال ي، قطر   يق جار يدر تحق 
بـه عبـارت    .  نکـرد  ير محسوسـ  ييتغ) گانه سه(برش مختلف   

اي گزيني پايه    تک   گزيني گروهي      تک قطع يکسره      
 شناسي شيوه جنگل
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ــر ــداز،ديگ ــ  ه ان ــزرگ شــدن مســاحت   اي ــا ب              ن مشخصــه ب
 راش اروپـا    ين مطلـب رو   يـ عکـس ا  . عرصه افزايش نيافـت   

)Fagus sylvatica L. ( کـه  يشـود، طـور   مـي مشاهده 
 هاي  ه روزن موردش در   ي گزارش خو  در) ۱۹۹۵ (١يطالب ثاقب
رد که افـزايش نـور      يگ ميجه  يي نت مترمربع ۴۰۰۰ تا   ۱۰۰۰
اثر مثبـت روي    ) ناشي از بزرگ شدن مساحت حفره     (نسبي  

گـذارد، اگرچـه      نهـال راش مـي    ) يو رشد طول  (رشد قطري   
رشد طولي نهـال راش هماننـد    . يابد  ميزان استقرار تنزل مي   

يير مساحت عرصه تغييـر     رشد قطري در بررسي حاضر با تغ      
 ارتفـاع نهـال وابسـته بـه         ،گري نكرد؛ به عبارت د    داري  معني

قـات  ي اسـت کـه در تحق      ين در حال  يا. ميزان روشنايي نبود  
، در شـرايط مختلـف روشـنايي        )۲۰۰۰ (٢والندر و اوتوسون  

ــال ) درصــد۷۰ و۴۳، ۲۱، ۹، ۴، ۲( ــا ، رشــد طــولي نه     ي ه
. با افزايش شدت روشنايي بيشـتر شـد       ) همانند بلوط (راش  
ــل ــاران ٣گم ــن) ۱۹۹۶( و همک ــئز تاي ــيد ي ــه   م ــد ک             کنن

 يي راش اروپـا   کاشـت   دست هاي   نهال يش طول ين رو يشتريب
(Fagus sylvatica L.)بـا   (ي برش پناههاي ه در محوط

ن يـ ا. شود ميده  يکسره د يو قطع   ) تراکم كم عناصر درختي   
ــ ــه رو يالدر ح ــت ک ــ اس ــولي ــدونکوالتا  يش ط ــوط پ  بل

(Quercus robur L.)با تراکم  (ي در محوطه برش پناه
کسـره،  يسه با محوطه قطـع      ي، در مقا  )بيشتر عناصر درختي  

با كاشت نهـال    ) ۱۹۸۳ (٤ن، گروس ينچهم. شود  ميمحدود  
، قطـع  )نور كامـل (راش اروپايي در چهار حالت قطع يكسره    

و بدون  )  درصد ۳۰نور(طع سبك   ، ق ) درصد ۵۰نور  (سنگين  
رسد کـه رويـش طـولي        مين نتيجه   اي  هب) سايه كامل (قطع  

 ،ابدي مي افزايش   يبا افزايش نور نسب   ) ش قطري يهمانند رو (
)  درصـد ۳۰نـور ( در قطـع سـبك    ماني  زندهاگرچه بيشترين   

ن بـا بخشـي از      ينتايج تحقيق حاضر همچنـ    . شود ميحادث  
 مـاني   زندهيشترين نرخ   كه ب ) ۱۹۸۳(گروس  تحقيقات  نتايج  

 كمتـري برخـوردار   ييدر حفره كوچك كه از شـدت روشـنا     
 .شود، همخواني دارد مي مشاهده ،است

                                                 
 ‐۱ SaghebTalebi 

 ‐۲ Welander & Ottosson 

 ‐۳ Gemmel et al. 

 ‐۴ Grosse 

 اگرچـه  دهـد   مـي  نشـان ق حاضـر    يـ ج تحق ي نتا ي کل طور  به
 راش داراي   کاشـت   دسـت نهـال   ) يا نرخ بقـا   (ميزان استقرار   

اي است،     پايه گزيني  تک در محوطه برش     يتر ت موفق يوضع
ـ    اين   با وجود   تجديـد حيـات     هـاي   هبراي احياي چنين روزن
 به"  طبيعي زادآوري" توسل به راهكارهاي تحقق      ، فقط نشده

 حـدود   مـاني   زنـده نرخ  . دشو پيشنهاد مي " كاري  نهال"جاي    
 گروهــي گزينــي تــک راش در محوطــه بــرش ي درصــد۴۰
 شـود، رفتـه   ي استقرار قابل قبول پذ    مقدارتواند به عنوان     مي
، پـس از    مترمربـع  ۹نهال کاشـته شـده در        ۳۶ که از    ييجا

 .  نهال آن موجود است۱۴‐۱۵گذشت چهار سال 
 گروهـي اگرچـه     گزيني  تکم آفتاب در حفره     يتابش مستق 

 که کمتر از آنها ساخته نهال راش فراهم  ي را برا  يرشد قطر 
 رشـد   موجـب ولـيكن   ،  سـت ياي ن    پايـه  گزيني  تکدر حفره   

 تمشك شده   مانندپسند   يي هرز روشنا  هاي  يچشمگير رستن 
روي تـاثير آزاد    ) ۱۳۸۳(تحقيـق طبـري و همكـاران        . است

 آري  ۷ي راش از تمشـك در حفـره حـدود             هـا   كردن نهال 
 در عرصـه  هـا  دهد كه در سـال دوم رويـش، نهـال          مينشان  
 ضمن اينكه رويش    ، بيشتري بودند  ماني  زندهنشده داراي   آزاد

. افتطولي و كيفيت شادابي نيز زير پوشش تمشك تنزل ني         
اگرچه از اين مطلب ممكن است استنباط شـود كـه حـذف             

ي سوم و يا چهارم پس از كاشت نيز ها تمشك حتي در سال
 وليكن تحقيق الزم براي حفظ يا حذف آنها         ،ضروري نيست 

ي هـا   تواند در دستور كار واحد     مي مذکور و بيشتر  در سنين   
با حـذف   (در هر دو صورت     با وجود اين    . پژوهشي قرار گيرد  

هـاي    تـوان بـه كاشـت راش در حفـره           مـي ) يا حفظ تمشك  
.  اهميـت داد   مترمربـع  ۷۰۰تجديد حيـات نشـده كمتـر از         

و شايد  (اي     چنين روزنه  يبعضدر  ن شايد بهتر باشد     يهمچن
ا يـ  ب شـده  يـ  تخر هـاي   هدر تـود  ) تـر   بزرگ هاي  هحتي روزن 

 راش شمال کشور با کاشـت       هاي  ات نشده جنگل  يد ح يتجد
ل يـ ، بـه دل   )رداريپلـت و شـ    (وسکا و افرا     ت هاي  متراکم نهال 

 مـزاحم و    هـاي   ي و سـهولت رقابـت بـا رسـتن         تر  سريعرشد  
ل يـ ن کار، امکان تقل   يبا ا . ا شوند ي، اح )تمشکمانند  (مهاجم  

........)  پاک کـردن و      مانند (يات مراقبت يمراحل متفاوت عمل  
.  مربوط متصور خواهـد بـود      هاي  هني در هز  جويي  صرفهز  يو ن 

يا كاشت  هاي توسكا و افرا        راش با نهال    همزمان البته كاشت 



 ۸۱۵                     ۸۱۷  تا۸۰۹ ، از صفحه۱۳۸۵، دي ماه ۴، شماره ۵۹نشريه دانشكده منابع طبيعي، جلد 

هـاي پرسـتار      تاخيري راش چند سال پس از كاشـت گونـه         
تواند استقرار و رويش بهتـر نهـال راش را فـراهم               مي مذکور

هـا افـزايش      ها را در ايـن حفـره        د و تركيب و تنوع گونه     ساز
 .دهد
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Abstract 
Two non-regenerated beech (Fagus orientalis Lipsky) gaps of 200 and 700 m

2
, conducted 

respectively through single-tree selection system and group-tree selection system, together with a 
clear-cut area (~10000 m

2
) were investigated in north Iran. In each area, following a cleaning up of 

ground vegetation, wild (natural) beech seedlings, Taken out from the neighboring stand, were planted 
in four plots of 3×3m. The results, at the end of the fourth growing period, revealed that survival rate 
was greater in areas of single-tree selection (63%) than either in group-tree selection (39%) or clear-
cutting (47%). Collar diameter (between 10.6 and 11.1 mm) did not significantly differ in the three 
experimental areas. Seedling heights were 78.7, 71.4, and 66.4 cm, respectively in areas conducted by 
the methods of single-tree selection, group-tree selection and clear-cutting, but there was no significant 
difference observed of this term among trees in the three areas. Through this investigation and after the 
fourth year it was deduced that beech wilding, provided from the adjacent stands, can be proposed for 
restoration of plantation in the non-regenerated gaps. Plantation of beech can be recommended in the 
non-regenerated gaps of group-tree selection (700 m

2
), even-though the herbal vegetation is not 

controlled in early years. Natural regeneration of beech, instead of its plantation, can also be advised in 
gaps of single-tree selection method. Longer periods of investigation are needed to recommend beech 
plantation in clear-cutting areas.   
 
Keywords: Clear-cutting, Fagus orientalis, Growth, Group-tree selection, Single-tree selection, 

Survival, Wilding  
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