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راش و ممرز از حضور  یها نهالاثرپذیری استقرار 

 راش ةآمیخت یها جنگل در دارها خشکه
 سرا، ایران صومعه، النیدانشگاه گ ،یعیمنابع طب ةدانشکدجنگل،  یو اکولوژ یشناس جنگلارشد  یکارشناس یدانشجو؛ *فاطمه رنجبر 

 سرا، ایران صومعه، النیدانشگاه گ ،یعیمنابع طب ةدانشکد ،دانشیار؛ آبکنار کامبیز طاهری 

 ی، اردبیل، ایرانلیدانشگاه محقق اردب ،یعیو منابع طب یکشاورز یفناور ةدانشکد ار،یاستاد؛ کیومرث سفیدی 

 ایران، رشت، النیاستان گ یزداریو آبخ یعیکل منابع طب ةادار ،یکارشناس ارشد جنگلدار؛ علی امیدی 

 
 

  چکیده

ست که ضاامن ققاا ت تودیاد مساترر در     ها جنگلجنگلی، تسهیل استقرار نهال در  یها تودهاهداف مدیریت  نیتر مهمیکی از 

 یهاا  جنگال در  دارها خشکهراش ت مررز از حضور  یها نهالاثرپذیری استقرار  است. این پژتهش قا هدف آگاهی از جنگل

هاار جهات   چافتاده ت سرپا انتخاب شد ت در اطراف آنها در  دار خشکه 30 قه این منظور. گرفتماسال در استان گیالن انجام 

قطعه نرونه در اطاراف   30قودند، انتخاب شد. در کل  دار خشکهدرختان سادم که از دحاظ گونه ت قطر تقریبی هرانند  ،اصلی

تفکیک گونه شرارش شاد.   قه ها نهالت تعداد  قطعه نرونه در اطراف درختان سادم درنظر گرفته شد 120ت  دار خشکهدرختان 

 دارهاا  خشاکه هرچنین، قطر ت ارتفاا    .شدقررسی قودن  رت انیم ت قودن چنگادی، تقارن از دحاظ ها نهالیفیت ک، نیا قر عالته

 یهاا  کالساه در . نتاای  نشاان داد کاه    شاد پوسیدگی آنهاا قررسای    ةت درج هشد یریگ اندازهدست آتردن حجم آنها  هقرای ق

قار   یدار یمعنا  ریتاثث اما طبقاا  قطاری    ،شود ینرمشاهده  ها نهالدر فراتانی  یدار یمعناختالف  ،پوسیدگی ت پوشش تاجی

. فراتانای  اسات نهاال  ساقة رتیشی  یها فرمقیش از سایر  یدار یمعن در حدشکل چنگادی  ،فراتانی نهال دارد. از دحاظ کیفی

. دهاد  یما قا درختاان شااهد نشاان     یدار یمعناز دحاظ کری ت کیفی )شکل چنگادی( اختالف  دارها خشکهدر اطراف  ها نهال

عناوان   قاه قطاور   یدارها خشکه شود یمتوصیه  ،در استقرار زادآتری دارها خشکهکلی  ریتثثاین پژتهش ت  یها افتهیقراساس 

 جنگلی مورد توجه قرار گیرد. یها تودهری طبیعی قستر قذر در مدیریت زادآت

 .یزادآترراش شرقی، ، دار خشکه، یشناس جنگل، جنگلی یها تودهکلیدی: گان اژو
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 مقدمه
 سان  قاه  رسایدن  از پا   طبیعی، های جنگلدرختان در 

 پوسایدن  قاه  شارت   خاود  گیااهی  زندگی پایان ت پیری

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

 دالیال  فیزیوداويیکی  عرار  پایاان  نهایت در ت ها قیراری

 فیزیوداويیکی  عرار  پایاان  قا اما ؛قاشد تواند می آن اصلی

ادامااه  سااتمیويیکی آن در اکوساکوداا تظااای  درخاات،

قه  ،شوند یم دهنامی دار خشکهدرختان که این [. 1] یاقد می

کاه   شاوند  یما  دهیا در جنگل د سرپا ت افتادهدت صور  

حسااب   قاه  یجنگلا  های ستمیاکوسدر  کینامیمنبع د کی

در  یسرپا ت افتاده نقش مهرا  یدارها خشکه[. 2] ندیآ یم

 قیا از طر ،یجنگل یها ستمیاکوس یزیعرلکرد ت حاصلخ

ت  یانري انیجر ،ییمواد غذا ةچرخکرقن،  ةریذخقر  ریتثث

رطوقات ت حفا     شیقا افزا نیز ت [3] دارند یستیتنو  ز

کراک  قسایار  جنگال   یعیطب ا یح دیآن قه استقرار تجد

 [.5، 4] کنند یم

 ةچرخ ةمرحل نیتر کینامید یعیطب ا حی دیتجد

ت قاارای تودیااد   [6جنگاال اساات ]  کیاا یزناادگ

، [7]دارد اساسی  اهریتقیودويیکی پایدار در جنگل 

ت  ا یا تاداتم ح  ،یاهیگ یها گونه یکه ققا یطور قه

 یجنگلا  یهاا  توده بیترک یت تا حد یدائر یداریپا

 هم ،یعیطب ا یح دیتجد[. 9، 8] تاقسته استقه آن 

در حاال   یهاا  تناه  ت ها چوب یرت ت همخاک  یرت

 دارهااا خشااکه. [10] ردیااگ یمااصااور   یدگیپوساا

ت  قاشاند  یاهیا گ یهاا  گوناه  یپرستار قعض توانند یم

تجراع   .آترناد فراهم  اهانیمثل گ دیتود یقرا یقستر

 اهااانیگ یقارا  ینقااش حفااظت  تواناد  یما  دار خشاکه 

محاااف   هرچااونت  داشااته قاشاادحساااس قااه چاارا 

جوان در مقاقل پرندگان ت پستانداران عرل  یها نهال

 اهاان یگ یهاا  نهاال از سارچر شادن    نع[ ت ما3] کند

 [.1] شود جانوران علفخوارتوسط 

 دیااتجدقاار  دار خشااکهتااثثیر  ةزمیناادر  تحقیقااا 

 قار تجدیاد   دار خشاکه تثثیر مثبات   ةدهند نشان، ا یح

قاا  ( 2006)ت هرکااران   یدیساف طبیعی است.  ا یح

راش ت  یهاا  نهالقر استقرار  دارها خشکهقررسی تثثیر 

کااه  داشااتند انیااق ،راش ةآمیختاامراارز در جنگاال  

راش ت مراارز در  یهااا نهااال اسااتقرار قاار دار خشااکه

انباوه   راه ین یهاا  تاوده  ژهیت قهراش  ةختیآم یها گلجن

در  نیاز  . کاو  ت هرکااران  [4] دارد یادیمثبت ز ریتثث

راش  ةتاود در تراکم زادآتری  دار خشکهقررسی نقش 

در  ماثثری  نقاش  دار خشاکه که  گرفتند جهینتآمیخته، 

 آنهاا دارد  بیا ت ترک یسااختار جنگلا   ا یا ح دیتجد

 دار خشاکه که  اند دادهنشان نیز  ها یقررسقرخی  .[11]

قسااتر مناساابی قاارای اسااتقرار زادآتری در  توانااد یماا

 [.12] مقایسه قا خاک قاشد

زیسااتگاه ت تااثثیر آن قاار   دار خشااکه ةدر زمیناا

در  دارهاا  خشاکه [ ت قررسای حجام   1] تحاش  ا یح

 تحقیقاتی [5نشده ] مدیریتشده ت  مدیریت یها جنگل

انادکی  مطادعاا   . قا توجه قه اینکاه  است گرفتهانجام 

صاور    حیاا   قار تجدیاد   دار خشکهتثثیر  ةزمیندر 

 در دارهاا  خشاکه ت نقاش   تیتوجه قه اهرقا  گرفته ت

 یعا یطب ا یح دیتجد تیت اهر ا یح دتجدی استقرار

قاه   قیا تحق نیا جنگال، در ا  یت ققا دیدر استررار تود

 دیا تجد تیفیت ک تکری قر آن اثر ت دار خشکه یقررس

 5، در ساری  ختهیجنگل راش آم کیدر  یعیطب ا یح

 ازآنجاا کاه تجدیاد    ت ه شدپرداختماسال،  یها جنگل

 ،یشناسا  جنگلمسائل  نیتر مهمراش، از  یعیطب ا یح

 رتد یما شرار  قهشرال  یها جنگل یایت اح یجنگلدار

آن،  لیا تتحل هیا تجزت  یت شناخت عوامل مهم زادآتر
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[، در ایان  10] پرترش جنگل است یاساس یاز کارها

حیا  طبیعای راش   تجدیداستقرار  یریاثرپذ ،قررسی

، دار خشاکه قطاری مختلا     یهاا  کالساه در  ت مرارز 

پوششای   ةدرجا ت  دار خشاکه پوسایدگی   یهاا  کالسه

 .قیان شدتاجی 

 ها مواد و روش
(، 12حاوزه  ، 5 یشهرگاه )سر یها مطادعه در جنگل نیا

ادبرز در اساتان   کوه رشته یت جهت شراد یدر قخش غرق

صاور  گرفات.    ت در ارتفاعا  شهرستان ماسال النیگ

ت در آنهاا   اناد  تاقع شاده  داربیش اراضی در ها جنگل نیا

منااطق   یایاحقا اهداف حفاظت،  یچوقریغ یدیطرح تود

، پارترش ت  پوشاش  کام مناطق تنک ت  یساز یغن ،یخاد

قاه اجارا در آماده     سمیت اکوتور ها یجنگلکارمراقبت از 

هکتاار ت در   1888مسااحت   قاه شاهرگاه   5 یاست. سر

 ییایا جغراف یها عرض نیق ییایمختصا  جغراف ةمحدتد

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

 یاظاساتحف  ازنظرمنطقه . است شده تاقع 49˚ 02ʹ تا 48˝

منااقع   ةادارت  النیاستان گا  یعیکل مناقع طب ةادارنظر  ریز

آن قا شرکت شافارتد حادتد    ةفاصلماسال است.  یعیطب

ت کنتارل   یزیا ر قرناماه ساهودت   یاست. قارا  لومتریک 53

 میقطعاه تقسا   28قاه   یسار  نیا یها جنگل ،یقردار قهره

ت حداکثر  رهکتا 45شده است که حداقل مساحت قطعه 

 یدرختا  یهاا  گوناه منطقاه   نیهکتار است. در ا 112آن 
Fagus orientalis L., Carpinus betulus, Alnus 

subcordata  کاشات  دسات پراکنده ت  ارقسی صور  قهت 

  Acer velutinum, Acer cappadocicum درختاان  نهال

 Cratagus pentagyna, Cratagus یهااا درختچااهت 

microphylla, Mespilus germanica, Ilex hyrcana  ت

 Sambucus nigra L. ،Lamiumاز جرلاه   یعلف اهانیگ

album L. ،Urtica diotica ،Euphorbia 

amygdaloides ،Primula vulgaris، Rubus fruticsos 

 دارد. تجود

 
 گیالن در استان ماسال یها جنگل 5سری ، تحقیق ةمنطق ةنقش .1شکل 
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راش  یهاا  نهاال  اثرپذیری استقرار یمنظور قررس قه

قاه  یسر نیا 15پارسل  ،دار خشکهت مررز از حضور 

 نیا ا بیمتوساط شا   .هکتار انتخاب شاد  65مساحت 

ارتفاا    ت یشارق   جنوبدرصد ت جهت آن  45پارسل 

. قافات خااک آن،   استمتر  1350تا  1200 نیق زیآن ن

شاده   شساته  یا قهاوه خااک   پیت ،شنی –یت دوم یدوم

 تیتضع .است کیت افق کلس کیهرراه قا قرمز پدزتد

ت کم است. پا  از    یضع ز،ین شیفرسا ازنظرخاک 

انتخااب   رپاسا  ت افتااده  دار خشکه 30 ،یگردش جنگل

هار   قطار  ت ارتفاا   ،هاآنحجم  نییتع منظور قهشد، که 

 قطر ت ارتفا  سرپا، دار خشکهشد. در  یریگ اندازه کی

 یانمیا  قطار  ت طاول  افتااده،  دار خشکهت در  نهیقراقرس

 دحااظ  از دارهاا  خشاکه  ن،یا قر عالتهشد.  یریگ اندازه

 شدند. یقررس زین یدگیپوس تیفکی

 ا یا ح دیا تجد یت قررسا  یآماارقردار  منظاور  قه 

سارپا،   یدارهاا  خشکه اطراف در ،دارها خشکهاطراف 

 در ت دار خشاکه  تیا متر ت قه مرکز 5شعا   قه یا رهیدا

طاول خاود    قاه  یلیافتاده، مستط یدارها خشکه اطراف

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

آن شارارش   یها نهالتعداد ت  [13] در نظر گرفته شد

اطراف  ا یح دیتجد ز،ین تیفیک یقررس منظور قهشد. 

ت  رت انیا م تقاارن،  دحاظ از سادم ت دار خشکهدرختان 

. در اطااراف درختااان  شااد یقااودن قررساا  یچنگاااد

ت در چهار جهات   متری 30 تا 20 ةفاصل قه ،دار خشکه

شاهد درنظر گرفته شاد،   عنوان قهدرختان سادم  ،یاصل

مشاااقه  یباایکااه از دحاااظ قطاار، گونااه ت ارتفااا  تقر 

قا درنظر گارفتن   زنی آنها اطراف در ت قودند دار خشکه

خاود درخات،    تیا متر ت قاه مرکز  5شعا   قه یا رهیدا

 شد. یآن قررس تیفیت ک ا یح دیتجد یفراتان

کالساه  چهاار  در  تااجی پوشش  ها، در تحلیل داده

 50تاا   25، درصاد  25 پوشاش تااجی کرتار از    شامل

قررسای   درصاد  75ش از ت قیدرصد  75تا  50درصد، 

از آزماون  قاا اساتفاده   هاا   ودن دادهشد. قررسی نرمال ق

در  هااا نهااالی فراتاناا ،1فواسااریرن -کودرااوگرتف

ت نیاز   دارهاا  خشاکه قطاری ت پوسایدگی    یها کالسه

پوشش تااجی از طریاق تحلیال تاریاان       یها کالسه

(ANOVAانجام گرفت )یدار یمعنچنانچه اختالف  ؛ 

تجود داشت از آزمون توکی قارای قررسای اخاتالف    

 2های مستقل نرونه tاز آزمون استفاده شد.  ها گرتهقین 

مرقاو  قاه زادآتری   ت کیفی مقادیر کری مقایسة قرای 

اساتفاده شاد.    دار خشاکه اطراف درختان شااهد ت  در 

آمااری   افازار  نارم هاای آمااری در محایط     آزمونهرة 

SPSS گرفتانجام  20 ةنسخ. 

 و بحثنتایج 
 30در اطااراف  هااا نهااالاسااتقرار  ،در ایاان قررساای 

 درصد 44 قررسی شد.راش ة زندت درخت  دار خشکه

داشاتند.   متار  یساانت  75قطری قیش از  ،دارها خشکهاز 

قاا قطار    یدارها خشکهپ  از آن قیشترین فراتانی در 

. در انتخاب است درصد 36قا  متر یسانت 75تا  50قین 

 ةطبقدرختان شاهد نیز تالش شد تا درختان شاهد در 

ر د. هرچنین قیشترین حضاو نقطری مشاقه انتخاب شو

از  درصاد  41ا ق پوسیدگی یک ةکالسدر  دارها خشکه

 (.2 )شکل استفراتانی کل 

 ةدر کالس ها نهالانی نتای  نشان داد تعداد کل فرات

 یدار یمعنا پوشش تاجی اخاتالف   ةپوسیدگی ت درج

قطاری  تدی در طبقاا    ،(1 )جدتل دهد ینررا نشان 

                                                 
1. Kolmogorov-Smirnov test 

2. Independent-Samples T test 
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 یدار یمعندارای اختالف  ها نهالتعداد کل  ،دار خشکه

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

تفکیاک انجاام    راش ت مرارز نیاز قاه    یهاا  گونه قرای

قاین   یدار یمعنا گرفت که نتاای  نشاان داد اخاتالف    

، طبقاا  قطاری  در  ایان دت گوناه   یهاا  نهاال فراتانی 

 پوشش تاجی تجود ندارد. ةپوسیدگی یا درجکالسة 

 

 پوسیدگی یها کالسهمورد بررسی در  یدارها خشکهپراکنش . 2شکل 

و  دار خشکهپوسیدگی  ةدرج طبقات قطری، درمختلف  یها گونه یها نهالمیانگین تعداد کل  ةمقایسو س واریان ةتجزینتایج  .1ل جدو

 ماسال یها جنگلپوشش تاجی در  ةدرج

 F P آزادیدرجة  دار خشکهمشخصة 

 045/0 855/3 3 طبقات قطری
 436/0 879/0 2 دار خشکهپوسیدگی  ةدرج

 951/0 101/0 3 پوشش تاجیدرجة 

 

 
 راش و ممرز در درجات مختلف از پوشش تاجی یها نهالمیانگین فراوانی  .3 شکل
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راش ت  یهاا  نهاال استقرار  یریاثرپذقررسی  منظور قه

 یهاا  نهاال ، میانگین فراتانی دارها خشکهحضور مررز از 

راش ت مررز در اطراف درختاان   یها گونهت  ها گونهکل 

  نشااان داد کااه نتااای .مقایسااه شااد دار خشااکهشاااهد ت 

در اطااراف درختااان شاااهد ت   هااا نهااالفراتاناای کاال  

، =t 063/2) اسات  یدار یمعنا دارای اختالف  ،دار خشکه

044/0sig=.)  راش گونااة  یهااا نهااالهرچنااین میااانگین

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

دارای اخاتالف   دار خشاکه در اطراف درختاان شااهد ت   

 .است یدار یمعن

نیز قررسای   ها نهالکیفی  یها یژگیتپژتهش، در این 

 قاا  هاا  نهاال میانگین فراتانی  6ت  5 ،4 یها شکلدر  شد.

در درجااا  مختلاا  پوساایدگی، مختلاا   یهااا تیاافیک

 مختل  پوشش تااجی  طبقا  مختل  قطری ت درجا 

 کاه  نشاان داد آمااری   یهاا  آزموننتای   ارائه شده است.

شاامل   ،هاا  نهاال قین کیفیت مختلا    یدار یمعناختالف 

 یقطار  یها کالسهدر  رت انیممتقارن، چنگادی ت  یها نهال

قاا   یهاا  نهاال میاانگین تعاداد    ت پوسیدگی تجود ندارد.

قطاری   یهاا  کالسهدر  یدار یمعنتفات   ،کیفیت متقارن

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

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

رت در طبقاا    میاان قا کیفیات چنگاادی ت    یها نهالقرای 

 آمد. دست قهمختل   یها یدگیپوسقطری ت 

 
 در درجات مختلف پوسیدگی با کیفیت متفاوت ها نهالمیانگین فراوانی  .4 شکل

 
 در طبقات قطری مختلف با کیفیت متفاوت ها نهالمیانگین فراوانی  .5 شکل
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 در درجات مختلف از پوشش تاجی با کیفیت متفاوت ها نهالمیانگین فراوانی  .6 شکل

 یهااا نهااالکیفیاات  یریاثرپااذقررساای  منظااور قااه

، میاانگین فراتانای   دارها خشکهاستقراریافته در اطراف 

در اطراف درختان شاهد ت قا کیفیت متفات   یها نهال

  نشان داد که فراتانی کل مقایسه شد ت نتای دار خشکه

در اطراف درختان شااهد ت   رت انیممتقارن ت  یها نهال

ایاان  ،سااتین یدار یمعناادارای اخااتالف  ،دار خشااکه

قا کیفیت چنگاادی   یها نهالاست که میانگین درحادی 

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

 یدار یمعناادارای اخااتالف ( 12/32 ± 1/5)شاااهد 

 .است

 های راش آمیخته در تودهو درختان شاهد  دارها خشکهکیفیت زادآوری بین  مقایسة. 2 جدول

 .t Sigآمارة  کیفیت

 612/0 512/0 متقارن یها نهال 
 *017/0 -791/2 چنگالی یها نهال
 582/0 555/0 رو انیم یها نهال

 .استدرصد  1و  5 احتمالبودن رابطه در سطح  دار یمعن ةنشان * و ** 

 دیا تجد یریاثرپاذ  ةمقایسا این قررسی قاا هادف   

 دارهاا  خشاکه طبیعی راش ت مرارز از حضاور    ا یح

 ریتاثث تحات   ها جنگلاستقرار نهال در  انجام پذیرفت.

. ردیا گ یما شرایط محیطی ت عوامل اکودويیک صور  

قر میکرتکلیراای   دارها خشکهحضور تثثیر قا توجه قه 

 ،جاانوری  یهاا  گوناه توده ت نیز حرایت آن از تناو   

 دارهاا  خشاکه کاه   تجود داشته فرض شیپاین  هرواره

قهبود استقرار نهاال در جنگال قاشاند.    سبب  توانند یم

 هاا  نهالتعداد کل فراتانی نتای  این پژتهش نشان داد 

اخاتالف   ،پوشش تااجی  ةدرجپوسیدگی ت  ةکالسدر 

هراة  عبار  دیگر در  قه، دهند ینررا نشان  یدار یمعن

پوشااش تاااجی ت درجااا  متفااات  از   یهااا کالسااه

 هاا  نهاال مشااقهی از  تاراکم   ،دارهاا  خشاکه پوسیدگی 

قار  نسبی نور شد   ریتثثقا توجه قه  .شود یممشاهده 

 یریا گ شاکل مهم [ ت نقش 14] کیفیت نهال استقرار ت

انتظاار   ،[15] راش ا یا ح دیا تجدفرایند در  ها رتشنه

پوشاش تااجی    یهاا  کالساه در  ها نهالتراکم  رفت یم

تفااتتی را نشاان    آمده دست قهنتای  اما  ،متفات  قاشد

عناصر علت آن تثثیر قیشتر  رسد یمنظر  قهکه  دهد ینر

مطادعاه   پاژتهش، که در ایان   قاشددر خاک  یا هیتغذ
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نشااده اساات. ایاان در حااادی اساات کااه در قرخاای از 

قسته شدن پوشاش تااجی مقادار اساتقرار      قامطادعا  

در قرخی مطادعا  نیز فراتانای   ؛[11] شد کرتر ها نهال

قاا   یهاا  تاوده انباوه قیشاتر از    نیره یها تودهدر  ها نهال

مطادعاا    قراسااس  .[16 ،4] پوشاش انباوه اسات    تاج

 نهاال  قیشترین فراتانی ،(2007) ذتادفقاری ت هرکاران

. ددیل اختالف در [13] شود دیده میانبوه  یها تودهدر 

متفاات  در   یهاا  رتشاز  یریا گ قهاره  ،نتای  مختل 

نتاای    یهاا  یدگیچیپ حال نیا قا ،استه نرونهقرداشت 

 ییتنهاا  قاه رتشنه یاا پوشاش تااجی     که دهد یمنشان 

ت نور یاا عناصار   نیست در استقرار نهال مثثری عامل 

 [.12دارناد ]  تاثثیر قیشاتری   احتراالًدر خاک  یا هیتغذ

پژتهش نیز قیشترین میزان اساتقرار  این که در  هرچند

. علات آن عاالته   شاود  دیده میانبوه  نیره یها تودهدر 

 ةدهناد  لیتشکقیشترین  عنوان قهراش گونة قر قردقاری 

در  دار خشاکه ایجاد  اساساً، این است که ها نهالتعداد 

کاه قاا    اسات قا قااز شادن پوشاش تااجی      توأم ،توده

قاا پوسایدگی    زماان  هام ت  شود میگذشت زمان قسته 

پیشاارفتة قااه مراحاال  دار خشااکهقیشااتر ت تارد شاادن 

پیادا  خااک افازایش    یا هیتغذعناصر ر مقدا ،پوسیدگی

 قاا  یدارهاا  خشاکه در قیاس قا  ها نهالت تعداد کند  می

، 15] اقدی یمپوسیدگی کم ت پوشش تاجی قاز افزایش 

پوساایدگی نیااز نتااای  مشاااقه   ةدرجاا زمینااةدر . [16

پوشش تاجی است ت در عرل تفاتتی قاین   یها کالسه

نیاز  هاا   پاژتهش در ساایر   .شود ینرمشاهده  ها کالسه

 یهاا  جنگال در  .نتای  مختلفای گازارش شاده اسات    

اطاراف   هاا  نهاال استقرار قیشاترین   نوشهر، رتدکناریخ

 شاود  یممشاهده قاال پوسیدگی  ةدرجقا  یدارها خشکه

در تعری  تعاداد   توان یمرا علت نتای  متفات   [.13]

در  .پوسیدگی ت توصیفی قودن آن دانسات  یها کالسه

متفااتتی قارای تعیاین     یهاا  رتشاغلب مطادعاا  از  

درجاه   5ت قرخی  4پوسیدگی استفاده ت قرخی  ةدرج

قاا توجاه    رتد یمانتظار  حال نیا قا. اند دهکررا تعری  

پوساایدگی فتة پیشار قازگشاات عناصار در مراحاال  قاه  

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

هرچند که  ؛دهند یمنشان که در عرل نیز نتای  این را 

 قاا . سات ین دار یمعنا اختالف موجود قه دحاظ آمااری  

 ریتااثث دار خشااکه ةاز انااداز هااا نهااالتعااداد  حااال نیااا

قار اینکاه    عاالته قازر    یدارها خشکهدر  .اند رفتهیپذ

حجم مواد قازگشتی قه خاک قیشاتر خواهاد قاود، قاا     

توجه قه اقعاد درختان ناور قیشاتری نیاز تارد جنگال     

درختاان شااهد قاا    مقایساة  در  حاال  نیا ا قاا . شود یم

 یدار یمعنتفات   که دهد یمنتای  نشان  ،دارها خشکه

رایط رتیشااگاهی ت تجااود دارد کااه علاات آن شاا   

فاقد رتشنه ت  یها تودهتوده در  متفات  یرایکرتکلیم

حضااور  ،دارهااا خشااکهدر اطااراف  .اساات دار خشااکه

ت  شاود  مای دگرگونی سااختار تاوده   سبب  دار خشکه

که در نتیجه عرلکارد   کند یمشرایط متفاتتی را ایجاد 

در ایان قررسای    .[18] شاود  یما  متاثثر اکوسیستم نیز 

 قراسااس  شاد. نیاز قررسای    هاا  نهالکیفی  یها یژگیت

 یهاا  نهاال سااقة  قین شکل  یدار یمعناختالف  ،نتای 

در  رت انیا ممتقارن، چنگادی ت  یها نهالمختل  شامل 

  عباار  قهپوسیدگی تجود ندارد.  تقطری  یها کالسه

اثری قر شاکل   دار خشکهدیگر میزان پوسیدگی ت قطر 

درختاان   ةندارد. در مقایسا  آن رشدنحوة نهال ت  ةساق

قاا   ،آمد دست قهنیز رتند مشاقهی  دارها خشکهشاهد ت 

شاکل رتیشای چنگاادی در اطاراف     کاه   این تفاات  

قیشاتر از اطاراف    یدار یمعنا  صاور   قاه  دارها خشکه

یا چرای دام  تواند یمدرختان شاهد است که علت آن 

قااز شادن    .قاشد ها رتشنهجانوران تحشی در اطراف 
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علفی در  یها گونهرشد  موجبپوشش تاجی درختان 

ت از این طریق شاد  چارای دام    شود میک  جنگل 

 یهاا  نهاال ت در نتیجاه  یاقاد   ایش میزافدر این مناطق 

چارای دام   ریتثث [.19] شوند یماهده چنگادی قیشتر مش

در نیااز راش  یهااا نهااالقاار دگرگااونی فاارم رتیشاای 

 .[20، 19] شده است دییتثمطادعا  متعدد 

 یریگ جهینت
 زمیناة یاادی را در  ز یهاا  یدگیچیپ آمده دست قهنتای  

نشاان   دارهاا  خشاکه راش از  یها نهالاثرپذیری  ةنحو

که قیان شد، رتشانه یاا قااز شادن      طور هران. دهد یم

 تواناد  ینرا  ییتنهاا  قه، دار خشکهپوشش حاصل از  تاج

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

درتناای فرایناادهای  نیتاار دهیااچیپاز  ،ا یااح دیااتجد

جنگلی است کاه تحات تاثثیر عوامال      یها ستمیاکوس

 هاا دار خشاکه کاه   شاود  یمتوصیه متعددی قرار دارد، 

قستری قرای رتیش قذر در جنگال نگهاداری    عنوان قه

در قازگشاات عناصاار شااوند ت در مطادعااا  آینااده،  

 قررسی شود. ها نهالت اثر آن در استقرار  دارها خشکه
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