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 :چکیده
ای برختوردار  جنگل از اهمیتت ویتژه  وجود خشکه دارها در استقرار زادآوری . خشکه دارها نقش ارزنده ای در پویایی اکوسیستم جنگل دارند

سری سته ووضته جنگلتداری نتاو      04و  63به منظور مطالعه وضعیت خشکه دارهای افتاده و تاثیرآن در استقرار زاد آوری در قطعات . است
وجم آنها  محاستبه   ابتداء  قطر ،طول و درجه پوسیدگی کلیه خشکه دارها ثبت و. اسالم کلیه خشکه دارهای افتاده مورد ارزیابی قرار گرفت

در (  نهتال و نتو نهتال   )در هر یك از مراول پوسیدگی وداقل سه خشکه دار افتاده به صورت تصادفی انتخاب و و وضتعیت زاد آوری . گردید
 نتایج نشان داد زادآوری ایجاد شده مستقل از رتبه. عرض دو متر از محل کنده درخت به طرفین و طول کل درخت مورد بررسی قرار گرفت

 .پوسیدگی خشکه دارهای افتاده است

 خشکه دار افتاده، زادآوری، رتبه پوسیدگی، راش، اسالم  : کلیدی یواژه ها

 

 

 مقدمه و هدف
شوند، مخصوصاً پناهگاه و منبع غذایی برای بسیاری از  های جنگل شناخته می دارها به عنوان زیستگاه مهم برای ارگانیسم خشکه

ها، آشیانه پرندگان و پستانداران کوچك و وتی خزندگان  ها، گلسنگ ها، بریوفیت به ویژه بی مهرگان، قارچهای در معرض نابودی  گونه

 ؛Santiago and Roclewald,2005)های مدیریت شده بسیار کمتر است ها و جنگلکاری اما تعداد آن در جنگل. باشند کوچك می

Pasher and King,2009؛Christensen and Hahn,2003 (. دار در چرخه مواد غذایی و تأمین محیط زیست برای بسیاری  خشکه
هایی متنوعی از  دار در استقرار گونه میزان پوسیدگی و اندازه خشکه.  (Pasher and King,2009)های دارای نقش کلیدی است  از گونه

قرن بیستم شتاب بیشتری  34دارها در اواخر دهه  خشکههای علمی بررسی(. 1631 ،و محمودی وقیقی سفیدی)موثر بوده است ها قارچ

های اخیر های طبیعی در مدیریت منابع جنگلی در سال با نگرش جامع گرایانه به اکوسیستم . Saniga and Schütz ) (2002,گرفت
(. 1630مروی مهاجر،)ت های جنگلی ایران نیز بیان شده اس دارها برای سالمت و واصلخیزی جنگل، در اکوسیستم اهمیت وجود خشکه

. دارها واالت متفاوتی از استقرار زادآوری در اطراف آنها وجود دارد مختلف پوسیدگی خشکه یها که در درجه اندهها نشان دادبررسی
آن به ترتیب در دیده شد و بعد از  6دار با درجه پوسیدگی  بیشترین تعداد نهال در اطراف خشکهاعتقاد دارند که ( 1633)و همکاران ذوالفقاری

در تاج پوشش در نتیجه خشك شدن درختان، ( روشنهایجاد )توده باز شدن . شود ها کاسته میاز تعداد نهال 1، 2 و 0پوسیدگی  یها درجه
و درجه پوسیدگی آنها در کمیت و کیفیت زادآوری ( افتاده)در این پژوهش نقش خشکه دارهای .آثار قابل توجهی را در استقرار زادآوری دارد

 .مورد کنکاش قرار می گیرد
 

 :هامواد و روش
 61˚ 63’ 33  ″متر از سطح دریا با عرض جغرافیایی  1344روی یك دامنه به سمت شمال شرقی در ارتفاع  قطعات مورد بررسی
جنگلهای اسالم واقع شده  متر از سطح دریا، 1344در ارتفاعات  604 و 663شرقی در دو پارسل  03˚ 06’ 02 ″شمالی و طول جغرافیای 

مطالعات انجام شده در سری  ناو نشان می دهد که خاك منطقه بر روی سنگ مادر آذرین شامل آندزیت و بازالت تشکیل شده و .است 

رسی تا لوم رسی با زهکشی و نفوذ پذیری مناسب و در رده اینسپتی  می باشد بافت خاك( 7.1تا  0.3)اسیدی   pHدارای 
 میلی متر 7/1233نیز  متوسط میزان بارندگی ساالنه ( .1614 ،شیخ االسالمی )قرار دارد (Alfisols) و آلفی سولها (Inceptisols)سولها

سری سه ووضه جنگلداری ناو  04و  63اد آوری در قطعات به منظور مطالعه وضعیت خشکه دارهای افتاده و تاثیرآن در استقرار ز. می باشد
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در  قطر میانه ،طول کل هریك از خشکه دارها اندازه گیری و درجه پوسیدگی. اسالم کلیه خشکه دارهای افتاده مورد ارزیابی قرار گرفت

دارها به تفکیک در از خشکهکیفیت پوسیدگی برای هریک . ارزیابی شد خشکه دارهای افتاده در واالت دارای تاج و بدون تاج

های ظاهری پوسیدگی گیدو حالت با تاج و بدون تاج و در چهار مرحله به لحاظ شروع پوسیدگی و بر اساس ویژه

 :شامل
های پوسته ریزی، ایجاد شکاف( تازه خشك شده که در آن پوست هنوز تغییر رنگ نکرده، کامبیوم هنوز سبز بوده و تاج سالم است ب( الف
افتادن تنه، چوب شکننده ( متر دسانتی 7ها موجود کمتر از های طولی عمیق، قطر شاخهتوسعه شکاف( شود جدر چوب، جوانه دیده نمیریز 

در هر مروله از خشکیدگی وداقل سه .  ثبت گردید( Muler-Using and Bartsch,2004) و تاج بطور کلی ازبین رفته است 
در عرض دو متر از محل کنده درخت به طرفین و طول ( کمی و کیفی)افتاده به صورت تصادفی انتخاب و و وضعیت زاد آوری خشکه دار

به تفکیك (سانتی متر 64به ارتفاع بیشتر از )و نهال ( سانتی متر 64به ارتفاع کمتر از )تعداد کل نو نهال . کل درخت مورد بررسی قرار گرفت
 .ی قرار گرفتگونه مورد اندازه گیر

 

 :نتایج
درصد این خشکه دارها را گونه راش و بقیه را گونه ممرز تشکیل داده  36بیش از . درخت افتاده در کل سطح منطقه شناسایی شد 34تعداد 
نتایح نشان  .سانتی متر بوده است 144و  66سانتی متر بوده که کمینه و بیشنه آن به ترتیب  7/31متوسط قطر میانه این خشکه دارها . است

نمایش می گذارد طوریکه در درجه پوسیدگی با رتبه یک تنها داد که فراوانی خشکه دارها با درجه پوسیدگی رابطه مستقیمی را به 

 (.1شکل )شدند پوسیدگی چهار طبقه بندی درصد خشکه دارهای افتاده  در رتبه 34پنج خشکه دار قابل مشاهده است اما 

 
 دارها در درجات مختلف پوسیدگیفراوانی خشکه . 1شکل 

  
 . متر می رسید 3/11متر در نوسان بود که بطور میانگین به  43تا  2/1کمینه و بیشینه طول خشکه دار ها بین 

نهالها و نونهال های مربوط به هفت گونه راش، ممرز،پلت،شیردار،گیالس وحشی،ملج و بارانک همراه با خشکه دارها مشاهده 

گونه ها ی اطراف خشکه . ک  از خشکه دارها  عمدتاً زادآوری مربوط به سه تا چهار گونه درختی یافت شددر اطراف هری.شد

  و   x2,df=6 =13/6  دارها مستقل از درجه پوسیدگی خشکه دارها بوده و رابطه بین رتبه خشکیدگی و گونه یافت نشد

P>0.05  . 
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 رتبه خشکیدگی توزیع گونه های نونهال و ارتباط آن با.  2شکل 

 
 تجزیه واریانس تعداد نونهال و نهال به تفکیک گونه در درجات مختلف پوسیدگی درختان افتاده. 1جدول 

 

منبع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

نونهال 

 راش

 

نونهال 

 افرا 

 

کل 

 نونهال

 

نهال 

 راش

 

نهال 

 ممرز

 

نهال 

 افرا 

 

کل 

 نهال

 

 نو و نهال کل

 نهال

بین 

 گروهها

6 43/1 63/0 34/0 34/0 4/1 4/1 3/0 3/0 

درون 

 گروهها

3 61/0 36/1 3/0 6/0 3/0 3/0 1/0 43/0 

         11 کل

 %6 %13 %11 %10 %3/4 %12 %11 %11 ضریب تغییرات

 
تجزیه واریانس تراکم نو نهال و نهال به تفکیک گونه ها نیز نشان که در درجات مختلف پوسیدگی اختالف معنی دار مشاهده 

 .  نهال و نونهال در هکتار مشاهده شد 21000بطور متوسط بیش از . نشد

 

 :بحث
فرایند طبیعی باز . خصوصیات فردی استزادآوری در جنگل با با ز شدن تاج پوشش داری وضعیت متفاوتی از نظر ترکیب و 

این روند تدریجی است . شدن تاج پوشش نتیجه حذف فضای فوقانی توده است که به دلیل مرگ درختان حادث می شود

میزان انرژی خورشید دریافتی و عوامل رویشگاهی از یک سو و گونه های تشکیل دهنده توده ترکیب زادآوری آینده را تشکیل 

دست رفتن تاج پوشش و تا افتادن درخت قابل پیش بینی نیست و این اتفاق طبیعی می تواند در مراحل مختلف از .. می دهد

به همین خاطر در یافته های محققین همواره تفاوتهای را از نظر سهم هریک از تیپ . پوسیدگی خشکه دارهای سرپا رخ دهد

 Colak et ؛1444؛ ذوالفقاری و همکاران،1416؛حبشی، 1444سفیدی و مهاجر،)خشکه دارها مشاهده می شود

al.,2009   ) 
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در این بررسی که فقط نتایج مربوط به خشکه دارهای افتاده پرداخته شده است پدیده زادآوری مستقل از درجه پوسیدگی 

های کوچ و ارزیابی شد به عبارتی وضعیت پوسیدگی درختان در عوامل کمی کیفی زادآوری بی تاثیر بودکه هرچند با یافته 

متفاوت است اما با یافتهای همین محققین برای خشکه دارهای سرپا (خشکه دارهای افتاده)در شرایط مشابه ( 1443)همکاران

نیز دریافتند که اثر درجه خشکه دارها درمیزان تراکم زادآوری از اهمیت زیادی  1446ذوالفقاری و همکاران ،. تطبیق می کند

 Palettoباز شدن روشنه با تراکم زاد آوری از همبستگی بیشتری برخوردار بوده که  بر همین اساس  برخوردارنبوده اما  میزان

 et al.2010 اعتقاد دارند استراتژی های مدیریتی تاثیر عمیقی را بر تنوع زیستی اکوسیستم های جنگل وارد می آورد . 
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ر در تراکم زادآوری توده راش دانقش خشکه(. 1443. )غ.و جاللی، س. ، طبری، م.نیا، م، اکبری.م. ، حسینی، س.کوچ، ی -

 .104-34(: 2) 2. مجله جنگل ایران(. جنگل سرد آبرود چالوس، مازندران: مطالعه موردی)آمیخته 

 .صفحه 441انتشارات دانشگاه تهران،. شناسی و پرورش جنگلجنگل(. 1443. )مروی مهاجری، م -
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