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 چکیده

 دیتجدهاي سازگار، توانایی اکوسیستم جدید در کاري پایدار عالوه بر انتخاب گونهدر یک جنگل
هاي مناطق کاريسال از آغاز جنگل 50است. اکنون، بازسازي خود نیز داراي اهمیت زیادي و  اتیح

گذرد. حصار در کناره شرقی شهر تهران میازجمله پارك جنگلی سرخه بزرگخشک در اطراف شهرهاي 
پاسخ به این سؤال است که کدام هاي مذکور و هدف از این پژوهش بررسی وضعیت زادآوري در توده

باوجود تردد گردشگران، خشک، شرایط نگهداري فعلی و اي باوجود اقلیم نیمهو ترکیب گونه جنگلتیپ 
در  اند یا خیر؟قادر به ادامه حیات بوده افتهی شیروهاي ها و نهالو آیا نونهال بوده استقادر به زادآوري 

یپ هر تمتر در  15×15با ابعاد  نمونهقطعهي و با برداشت پنج کارجنگلآماربرداري در پنج تیپ این راستا 
 هاي مختلف، آزمون ناپارامتریکهاي مختلف و بین گونهدر تیپ براي مقایسه وضعیت زادآوريانجام شد. 

هاي آمده، زادآوري در قطعات نمونه تیپدستنتایج به بنا برقرار گرفت.  مورداستفاده کروسکال والیس
گنجشک و کاج تهران اي، زبانهاي سرو نقرهداري بیشتر از تیپطور معنیتادار (داغداغان) و ارغوان به

وع اند. بیشترین تنبوده است، اگرچه درختان مادري کاج و سرو بیشترین رشد قطري و ارتفاعی را داشته
کاري ارغوان و کمترین آن در تیپ کاج مشاهده شد. گونه تادار و بعدازآن در تیپ جنگلاي زادآوري گونه

جز گونه شده به بررسیهاي اند. زادآوري گونههاي منطقه داشتهگونه ارغوان بیشترین سهم را در زادآوري
وان در مقایسه اند. زادآوري ارغکوهی وابستگی زیادي به پرستار و تاج پوشش درختان مادري داشتهبادام

 .داشته استی بیشتري به منابع آبی با تادار وابستگ

 .کاري پایدار، جنگلاتیح دیتجدارغوان، بازسازي، تادار،  هاي کلیدي:واژه
*

                                                                                                                     
  :h.ravanbakhsh@semnan.ac.irEmail                              نویسنده مسئول: *
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 مقدمه
 نیاز سوتوسعه شهرها و افزایش تراکم جمعیتی، از یک

 هايمحیط تفرج و بازسازي جسم و روح در به انسان
داده و از سوي دیگر کارکرد پوشش  افزایش طبیعی را

هاي شهري را گیاهی و منابع طبیعی بر پاالیش آلودگی
 هايازپیش موردتوجه قرار داده است. پاركبیش

و  تفرج منابع ترینمهم ها ازکاريجنگلی و جنگل
-) و بهSharifi, 2010( محسوب پاالیش در شهرها

 شده،تخریب اراضی زسازيبراي با عنوان اقدامی
 نیتأم با بیابانی شدن، مبارزه آب، و خاك از حفاظت

شناخته  نیتروژن و کربن ذخیره افزایش و چوب
کاري در پی انسان با جنگل ).Cannell, 2003( شودمی

پایدار  به نسبتدستیابی به یک اکوسیستم جدید و 
هاي سازگار با استقرار است که عالوه بر انتخاب گونه

 دیتجدو رشد مطلوب، توانایی اکوسیستم جدید در 
بازسازي خود نیز داراي اهمیت زیادي است. و  اتیح

تداوم حیات و پایداري دائمی و تا حدي ترکیب توده 
درختان بستگی  اتیح دیتجدجنگلی به زادآوري و 

 از آگاهی ).Sagheb-Talebi et al., 2014دارند (
 عوامل آن، گرایش و اتیح دیتجد فعلی وضعیت

 ضروریات از آن احیاي چگونگی و تهدیدکننده
ویژه پوشش گیاهی به توسعه و احیا براي ریزيبرنامه

 Ravanbakhsh( است خشکدر مناطق خشک و نیمه

et al., 2010(. 
هاي درختی و در ارتباط با زادآوري طبیعی گونه

گرفته است. اي تحقیقات زیادي در دنیا انجامدرختچه
 ارتقاي براي غیربومی و بومی هايبا گونه کاريجنگل

 است شدهتوصیه زیستی تنوع افزایش و زادآوري
)Lamb, 1998 ،Otsamo, 2000 ،Cusack and 

Montagnini, 2004 ،Haggar et al., 1997(. Nuñez 

کاري با کنند که جنگلبیان می )Raffaele )2007 و

حتی پس از  ).Pinus sppبرگ کاج (جنس سوزنی
ها، پوشش گیاهی بومی را تحت تأثیر قرار حذف آن

شود. هاي بومی میداده و باعث کاهش زادآوري گونه
Tesfaye مشکالت زادآوري را 2010( و همکاران (

هایی با منشأ انسانی و کاهش آشفتگیعمدتاً نتیجه 
 Larsen )1997( اند.رویشگاه و بستر مناسب ذکر کرده

 Quercusهاي بلوط (با بررسی زادآوري طبیعی گونه

spp. شدن توده و تابش نور ) به این نتیجه رسید که باز
 )2000(. شودها میگونه اتیح دیتجدموجب افزایش 

AliAhmad Korori and Khoshnevis  عوامل مهم
 Juniperusهاي ارس (جنگل زادآوري طبیعی نامناسب

excelsa M.Bieb. را بستر نامناسب در برخی مناطق (
هاي اقلیمی مانند کاهش میزان بارندگی با نارسایی

 بررسی) در 2007و همکاران ( Vatani اند.دانسته
کنند که ) بیان می.Alnus spهاي توسکا (کاريجنگل

 کاريجنگل مناطق براي زادآوري در هاي تنوعشاخص
داري نیستند. طبیعی داراي اختالف معنی و جنگل شده

Amiri ) هاي لوه جنگل بررسی) در 2009و همکاران
اند که تنوع و تراکم زادآوري در نتیجه گرفته

برداري شده به دلیل باز شدن تاج و هاي بهرهجنگل
 و Ravanbakhshافزایش نور، بیشتر بوده است. 

 چوبی هايگونه طبیعی اتیح دیتجد) 2010همکاران (
اند و البرز را بررسی کرده جنوبی دامنه درختزارهاي در

 و بذر منشأ با هازادآوري درصد 33اند که بیان داشته
 Rouhi .اندبوده جوش ریشه هاآن درصد 45

Moghaddam ) نشان دادند که 2011و همکاران (
زادآوري شده در زیراشکوب اي هفراوانی و تنوع گونه

 Quercusداغداغان (-هاي آمیخته بلوطکاريجنگل

castaneifolia C.A.May. – Celtis australis L. (
هاي خالص بلوط و آمیخته بلوط کاريبیشتر از جنگل

) بوده است. .Acer velutinum Boissبا پلت (
Bagheri ) زادآوري بنه  بررسی) در 2014و همکاران
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 Amygdalusکوهی (ی خجیر درختچه بادامدر پارك مل

lycioides Spach(  و مناطق صخره سنگی را عوامل
 Pistacia atlanticaمهم در استقرار زادآوري بنه (

Desf.دانسته (.اند Shokri  و همکاران)آتش2017 (-

عنوان عامل مثبت بر زادآوري طبیعی سوزي را به
 اند.هاي بلوط زاگرس بیان گردهجنگل

ر وهاي دو کاشت درختان از گذشتهکاري جنگل
در  .)Hedayati, 2001( داشته استدر ایران رواج 

در مناطق خشک و  هاي وسیعکاريعصر حاضر جنگل
ویژه در اطراف شهرهاي بزرگ در دهه خشک، بهنیمه
 جنگلی توان به پاركها میآغاز شد. ازجمله آن 40

سال از کاشت  50 حصار اشاره کرد که اکنونسرخه
هاي موجود متشکل گذرد و تودهدرختان این پارك می

از درختان مادري بذرده و در سنین مطلوب جهت 
 Celtis caucasicaر (توده تاداهستند.  اتیح دیتجد

L.( هاي قدیمی این از معدود جنگلکاري این پارك
خشک کشور بوده و از این لحاظ گونه در مناطق نیمه

 .شودحسوب میم فردمنحصربه
وضعیت زادآوري  بررسیرو هدف از تحقیق پیش

هاي مقایسه تیپکاري شده و هاي جنگلدر توده
ه لحاظ برگ ببرگ و سوزنیکاري پهنمختلف جنگل

 زادآوري و تنوع بوده است.
نتایج تحقیق حاضر به این سؤاالت پاسخ خواهد 

هاي کاريشده در جنگلهاي استفادهیا گونهگفت که آ
طور طبیعی زادآوري توانند بهاطراف شهر تهران می

 داشته باشند؟
اي به لحاظ زادآوري کدام تیپ و ترکیب گونه

خشک آیا در اقلیم نیمه و داشته استبهترین نتیجه را 
و باوجود شرایط نگهداري فعلی و باوجود تردد 

هاي طبیعی قادر به ادامه ها و نهالگردشگران، نونهال
 حیات هستند یا خیر؟

 هامواد و روش

 بررسی منطقه مورد

 540بر  افزون مساحتی با حصارسرخه جنگلی پارك

تهران و بخش شمالی پارك ملی  هکتار در شرق شهر
 .)Alinejad et al., 2013(است  شدهواقعحصار سرخه
میانگین  و متر 1493تا  1280 دریا از سطح آن ارتفاع

 Teimouri etاست (ر متیلیم 2/334ساالنه بارندگی 

al., 2015( ایستگاه  نیترکینزد. میانگین دماي ساالنه
متر از  1209تپه در ارتفاع سینوپتیک (ایستگاه دوشان

گراد و مقادیر دماي درجه سانتی 6/12سطح دریا) 
 -12و  43حداکثر مطلق و حداقل مطلق به ترتیب 

). خاك Anonymous, 2007گراد هستند (سانتی درجه
به منطقه غیرشور، آهکی و داراي بافت متوسط است. 

بر روي  گستره شهري تهرانشناسی زمین لحاظ
 آن را سنگیپکه سنگ توف سخت،  بناشدهرسوباتی 

بیشترین  .)Anonymous, 2007. (دهدتشکیل می
 Pinusسطح پوشش جنگلی پارك را گونه کاج تهران (

eldarica Medw.( صورتبه ) کل  درصد 53خالص
 Cupressusي (انقرهدو گونه سرو  بعدازآنپوشش) و 

arizonica Greene( ) و ارغوانCercis siliquastrum 

L.( سهم (یک درصد) را گونه تادار به خود  نیترکم
). بخش اعظم Anonymous, 2007( انددادهاختصاص 

 شدهانجام 1346در سال  حصارسرخهي هايکارجنگل
در ارتفاعات جنوبی ) و Anonymous, 2007است (

ی، کوهبادامي بومی نظیر ادرختچهیاهان گپارك برخی 
 تنگرسو  )Amygdalus scoparia spach( بادامک

)Rhamnus pallasii F. & Mey.( رویند.نیز می 
 روش پژوهش

اي زادآوري در یسهمقابا توجه به هدف که بررسی 
با مسئولین  گفتگوهاي جنگلی بوده است، پس از یپت

هاي میدانی مقدماتی، بخشی از پارك یبررسپارك و 
در مجاورت یکدیگر و  موردنظري جنگلی هاتودهکه 
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تحت شرایط محیطی مشابه قرار داشتند، مشخص شد. 
، پنج تیپ جنگلی با شرایط شدهانتخابدر منطقه 

شناسی، آبیاري و استفاده تفرجی و ینزمتوپوگرافی، 
تردد یکسان در مجاورت یکدیگر قرار داشتند. بدین 

یکسان و  هاتودهترتیب شرایط محیطی اثرگذار بر کلیه 
ي فرض شده است. کارجنگلتنها عامل اثرگذار تیپ 

متر و شیب  1450تا  1400دامنه ارتفاع از سطح دریا 
درصد بوده است. آبیاري با هدایت  15عمومی پنج تا 

گفته  بنا بري منطقه و هايجوآب داخل شبکه 
در نیمه دوم بهار و  بارکروز ی 25مسئولین پارك هر 

 .شودیمتابستان انجام 
آماربرداري به روش منظم تصادفی با ابعاد شبکه 

ین شرایط محیطی را ترمشابهمتر در اراضی که  50×40
(اثرات  هاتودهبه یکدیگر داشتند، پس از حذف مرز 

 15×15با ابعاد  نمونهقطعهاي) و با برداشت پنج یهحاش
نمونه) انجام شد. در قطعه 25 مجموعاًمتر در هر توده (

کمی کلیه درختان  يهایژگیو هانمونهقطعهداخل 
سنج و قطر کارگیري شیب(تعداد، ارتفاع با به هرگونه

يزادآورگیري و براي کلیه یقه با متر نواري) اندازه
(بذر یا جست)، ارتفاع،  منشأي موجود، گونه، ها

وضعیت شادابی، گونه پرستار و میزان وابستگی به 
دابی زادآوري در سه و ثبت شد. شا بررسیمنابع آب 

: ضعیف)، 3: سالمت نسبی و 2: سالمت کامل، 1رتبه (
نزدیکی و دوري به جوي آب با مقیاس اسمی دوتایی 

: مجاور جوي آب)، منشأ 2: در فاصله بین دو جوي 1(
: جست) و 2زاد : دانه1با مقیاس اسمی دوتایی (

: 1تایی (حمایت توسط پرستار با مقیاس اسمی سه
اي موجود هاي درختی و درختچهگونهتحت حمایت 

: بدون پرستار) 3: حمایت سنگ و صخره و 2
 1395موردبررسی قرار گرفتند. آماربرداري در تابستان 

 صورت پذیرفت.

هاي کمی و کیفی زادآوري براي مقایسه ویژگی
ها با هاي مختلف، ازآنجاکه بخشی از دادهدر تیپ

ي مربوط به هااند، همچنین دادهمقیاس اسمی بوده
هاي مختلف از توزیع نرمال پیروي زادآوري در تیپ

 Kruskal Wallisکردند، آزمون ناپارامتریک نمی
 Bihamta and Zare( قرار گرفت مورداستفاده

Chahooki, 2008( با  هاداده. سنجش نرمال بودن
 اسمیرنوف انجام شد.-کولموگروف استفاده از آزمون

هاي تنوع زادآوري، شاخص بررسی تنوعبراي 
وینر -) و شانونSimpson, 1949سیمپسون (

)Shanon and Weaver, 1949 ،(پایه لگاریتم طبیعی) (
 Clifford andهاي غناي مارگالف (شاخص

Stephenson, 1975) و منهینیک (Whittaker, 1977 (
و شلدون  )Peet, 1974(هاي یکنواختی پیلو و شاخص

)Peet, 1974 مقایسه غناي شدند. ) به کار گرفته
هاي یپتهاي تنوع زیستی در زادآوري و شاخص

 انجام شد. LSDمختلف با استفاده از مقایسات میانگین 
و  Past 3 و SPSS 22افزارهاي در این پژوهش نرم

 به کار گرفته Excel افزاربراي رسم نمودارها نرم
 شدند.

 نتایج
 ايترکیب گونه

گونه درختی و  13 بررسی موردهاي در تیپ
). در 1اي مشاهده و شناسایی شد (جدول درختچه
)، .Rosa canina Lها چهار گونه نسترن (میان آن

 Berberis( کوهی و زرشکتنگرس، بادام

integerrima Bge.(  از گیاهان بومی و بقیه غیربومی
اند. گونه تادار (تا) در مناطق ) بودهدست کاشت(

(ارتفاعات پارك  بررسی اف منطقه موردکوهستانی اطر
صورت بومی مشاهده حصار و خجیر) بهملی سرخه

حصار شود اما در محدوده پارك جنگلی سرخهمی
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ترکیب  1. در جدول شده استکاري اي جنگلگونه
کاري، هاي جنگلاي درختان مادري در تیپگونه

و وضعیت زادآوري هرگونه در  هاآنهاي کمی ویژگی
 بررسی منطقه مورد در .شده استکل منطقه نشان داده 

اي مشاهده زادآوري هشت گونه درختی و درختچه
کاري و سه گونه از هاي جنگلشد که پنج گونه از گونه

اند. بیشترین زادآوري هاي بومی منطقه بودهگونه
ده است مربوط به گونه تادار و بعدازآن گونه ارغوان بو

صورت به هاگونه نیا). زادآوري 1و شکل  1(جدول 
 Robiniaزاد بوده اما نسترن و اقاقیا (دانه

pseudoacasia L.نیز زادآوري  )، از طریق جست
 .اندداشته

  
کاري و وضعیت زادآوري هرگونه در هاي جنگلهاي مادري در تیپرختچهاي درختان/دمشخصات و ترکیب گونه -1جدول 

 کل منطقه
Table 1. The characteristics and species composition of trees/shrubs in different plantation types and 

the regeneration status of each species in relation to the whole studied area 

 گونه
Species 

 زادآوري
Regeneration 

 درختچه/درخت 
Tree/Shrub 

 تیپ جنگل (درصد) 
Forest type (%) 

ت
سب

ن
 

د)
رص

(د
 Pr

op
or

tio
n 

(%
) 

تار
هک

در 
اد 

عد
ت

 N
um
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ta
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طر 
ق

 
D

ia
m

et
er

 

اع
رتف

ا
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t
 

اج 
ک
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s
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س

 

C
up
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ss

us
 

ان
زب

ک
جش

گن
 Fr

ax
in

us
 

وان
رغ

ا
 C

er
ci

s
 

دار
تا

 C
el

tis
 

 تادار
Celtis caucasica L. 

57 305  15 3.3  0 0 0 0.5 70 

 ارغوان
Cercis 

siliquastrum L. 
22 116  - 2.9  0 0 0 81 0 

 نسترن
Rosa canina L. 

8 46  - 2.3  0 0 0 0 10 

 اقاقیا
Robinia 

pseudoacasia L. 
7 37  16.4 3  0 0 10 18 19 

 سیب
Malus orientalis 

Uglitzh 
0.5 3  12 3  0 0 0 0.5 0.6 

 گوجه
Prunus divaricata 

Ledeb 
0 0  - 2.5  0 0 0 0 0.6 

 تنگرس
Rhamnus pallasii 

F. & Mey. 
0 0  - 2.3  0 0 0 0 0.6 

 گنجشکزبان
Fraxinus 

rotundifolia Mill. 
0 0  15.8 2.7  0 0 90 0 0 

 کاج تهران
Pinus eldarica 

Medw. 
0 0  26.7 9.2  100 0 0 0 0 

 يانقرهسرو 
Cupressus 

arizonica Greene 
0 0  21.8 6.4  0 100 0 0 0 
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 .1ادامه جدول 
Continued table 1. 

 گونه
Species 

 زادآوري
Regeneration 

 درختچه/درخت 
Tree/Shrub 

 تیپ جنگل (درصد) 
Forest type (%) 

ت
سب

ن
 

د)
رص

(د
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op
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n 

(%
)
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اد 
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ک
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گن
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وان
رغ

ا
 C

er
ci

s
 

دار
تا

 C
el

tis
 

 يانقرهسرو 
Cupressus 

arizonica Greene 
0 0  21.8 6.4  0 100 0 0 0 

 یکوهبادام
Amygdalus 

lycioides Spach 
1.5 8  - -  0 0 0 0 0 

 زرشک
Berberis 

integerrima Bge 
1 4  - -  0 0 0 0 0 

 دارآسمان
Ailanthus altissima 

Swingle 
3 15  - -  0 0 0 0 0 

 مجموع
Total 

100 534        

 

 
 در دو تیپ تادار و ارغوان نمونهقطعهمیانگین و اشتباه معیار تعداد زادآوري در  -1شکل 

Figure 1. Average number of regeneration in sample plots with standard error bar in Celtis and Cercis 
types 

 
 هاي جنگلکاريوضعیت زادآوري در تیپ

توجه بوده و زادآوري این گونه قابل تیپ تادار، در
هایی با سنین مختلف و با ارتفاع دو ها و نونهالنهال
درصد  80). 2سانتیمتر مشاهده شد (جدول  120تا 

زادآوري این تیپ تحت حمایت پرستار بوده (شکل 
درصد  36). 3اند (شکل ) و شادابی باالیی نیز داشته2

 64جاورت محل عبور آب و هاي تادار در مزادآوري
). 4(شکل  قرار داشتنددرصد در فاصله بین دو جوي 

هایی از این گونه با ها و نونهالدر تیپ ارغوان نهال
). 2جدول سانتیمتر مشاهده شد ( 100ارتفاع دو تا 

تقریباً همه زادآوري تحت حمایت گونه پرستار بوده و 
صد زادآوري در 59اند. باالیی برخوردار بوده یاز شاداب

درصد  41ارغوان در مجاورت محل عبور آب و 
 هاي سرو). تیپ4داشتند (شکل  از آن قرار بافاصله

هاي خالص تشکیل توده کاج تهراناي و نقره
 حاضر در حال) و 1جدول اند (برگ را دادهسوزنی
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ها فاقد زادآوري هستند هاي مادري در این تیپگونه
هاي دیگر ازجمله تادار اما در تیپ سرو زادآوري گونه

نتایج  بنا بر). 2و ارغوان مشاهده شد (جدول 
درصد زادآوري در تیپ سرو در  62آمده، دستبه

درصد در زیر تاج  38فضاي باز و بدون پرستار، 

شده در مجاورت هاي مشاهدهپوشش و کلیه زادآوري
هاي نیز گونه گنجشکزبان تیپ د. درانجوي بوده

مادري فاقد زادآوري بوده و زادآوري اقاقیا به تعداد 
 ).2کم مشاهده شد (جدول 

 

 شده بررسیهاي هاي زادآوري به تفکیک تیپویژگی -2جدول 
Table 2. The regeneration characteristics of the investigated forest types 

متوسط 
 شادابی رتبه

Mean 
vigor 

 وابستگی به پرستار
Dependence to 

nurse 

 ارتفاع متوسط
 متر)(سانتی

 Mean height 
(cm) 

 نسبت (درصد)
Proportion 

(%) 

 تعداد
Density 

 مبدأ
Origin 

 گونه زادآوري
Regenerated 

species 

 تیپ
Type 

1.2 
 1مختلف

1Yes 
11 85 155 

 زاددانه
Seed 

Celtis caucasica 

دار
تا

 C
el

tis
 

1.4 
 مختلف
Yes 

27 10 18 
 جست -زاددانه

Seed- 
Coppice 

Rosa canina 

1 
 بدون پرستار

No 
42.5 2 4 

 جست
Coppice 

Robinia 
pseudoacasia 

1.7 
 زیر تاج پوشش

Yes 
9.5 2 3 

 زاددانه
Seed 

Berberis 
integerrima 

1.5 
 زیر تاج پوشش

Yes 
15 1 2 

 زاددانه
Seed 

Malus orientalis 

1 
 زیر تاج پوشش

Yes 
8.5 55 73 

 زاددانه
Seed 

Cercis 
siliquastrum 

وان
رغ

ا
 C

er
ci

s
 

1 
 زیر تاج پوشش

Yes 
 Seed Celtis caucasicaزاددانه 36 27 10.5

1 
 زیر تاج پوشش

Yes 
23.6 11 15 

 جست -زاددانه
Seed- 

Coppice 

Robinia 
pseudoacasia 

1 
 پوششزیر تاج 

Yes 
35 7 10 

 جست -زاددانه
Seed- 

Coppice 
Rosa canina 

2 
 زیر تاج پوشش

Yes 
27.5 38 10 

 زاددانه
Seed 

Ailanthus 
altissima 

رو
س

 
C

up
re

ss
us

 

3 
 مختلف
Yes 

30 31 8 
 زاددانه

Seed 
Celtis caucasica 

3 
 زیر تاج پوشش

Yes 
35 12 3 

 زاددانه
Seed 

Cercis 
siliquastrum 

1 
 بدون پرستار

No 
18 19 5 

 زاددانه
Seed 

Amygdalus 
lycioides 

1 
 زیر تاج پوشش

Yes 
14 50 4 

 زاددانه
Seed 

Robinia 
pseudoacasia ان

زب
ک

جش
گن

 Fr
ax

in
us

 1 
 زیر تاج پوشش

Yes 
18.2 50 4 

 زاددانه
Seed 

Rosa sp. 

         Refer to Figure  1.2                                                                                                                                                                                                .2رجوع به شکل  1
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 وابستگی به پرستار در تیپ تادار -2شکل 

Figure 2. Dependence to nurse in Celtis type 
 

 
 هاي تادار و ارغوانوضعیت شادابی زادآوري در تیپ -3شکل 

Figure 3. The vigor of regeneration in Celtis & Cercis types 
 

 
 هاي تادار و ارغوانموقعیت زادآوري نسبت به منابع آب در تیپ -4شکل 

Figure 4. The position of regenerated with respect to water resources in Celtis & Cercis types 
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 هاي مختلف ازلحاظ زادآوريمقایسه تیپ

هاي زادآوري در تیپ ،آمدهدستبهبر اساس نتایج 
هاي داري بیشتر از تیپطور معنیتادار و ارغوان به

گنجشک و کاج بود (در سطح یک اي، زبانسرو نقره
هاي تادار و درصد). میزان زادآوري در بین تیپ

داري نداشتند. زادآوري در بین ارغوان تفاوت معنی
گنجشک و کاج نیز فاقد ، زبانياسرو نقرههاي تیپ

). زادآوري گونه تادار 3جدول دار بود (ت معنیتفاو
هاي دیگر داري بیش از تیپطور معنیدر تیپ تادار به

. زادآوري گونه ارغوان نیز در تیپ ارغوان محاسبه شد
هاي دیگر بود اما داري بیش از تیپطور معنیبه

هاي مختلف داراي ها در تیپزادآوري سایر گونه
 ).3(جدول  دار نبودندتفاوت معنی

 
 هاي مختلفنمونه و نتایج مقایسه تیپمیانگین تعداد زادآوري در قطعه -3جدول 

Table 3. Average number of regeneration in sample plots and comparison of different forest types 
 1 هاي مختلف جنگلکاريبین تیپ LSD مقایسه میانگین

1comparison of forest types LSD for the  
 والیس-کروسکال آزمون 

Kruskal Wallis Test 
 

 زادآوري
Regeneration Pinus Fraxinus Cupressus Cercis Celtis Sig. df Chi-Square 

b 0 b 1.7 b 5.2 a 26.8 a 36.4 0.003 4 15.9 All species 
b 0 b 0 b 1.6 b 7.2 a31 0.003 4 16.3 Celtis caucasica 
b 0 b 0 b 0.6 a 14.6 b 0 0.005 4 14.7 Cercis siliquastrum 
a 0 a 1 a 0 a 2 a 3.2 0.168 4 6.5 Rosa canina 
a 0 a 0.7 a 0 a 3 a 1.2 0.151 4 6.7 Robinia pseudoacasia 
a 0 a 0 a 2 a 0 a 0 0.434 4 3.8 Ailanthus altissima 
a 0 a 0 a 1 a 0 a 0 0.434 4 3.8 Amygdalus lycioides 
a 0 a 0 a 0 a 0 a 0.6 0.094 4 7.9 Berberis integerrima 
a 0 a 0 a 0 a 0 a 0.4 0.434 4 3.8 Malus orientalis 

 دار است.در هر سطر حروف کوچک مشترك به معنی عدم وجود اختالف معنی 1
1 Different lower-case letters (i.e. a, b) in the rows indicate significant difference (P<0.05) amongst forest types 

 

 هاي مختلفمقایسه تنوع زادآوري در تیپ

هاي تنوع نشان داد که تنوع زادآوري مقایسه شاخص
. بوده استدار هاي مختلف داراي تفاوت معنیدر تیپ

بیشترین تعداد گونه زادآوري مربوط به تیپ ارغوان 
جز ها بهداري بیشتر از سایر تیپطور معنیبوده که به

تیپ تادار بود. کمترین تعداد به ترتیب متعلق به 
اي بوده که گنجشک و سرو نقرهزبانهاي کاج، تیپ

جدول ها بودند (داري کمتر از سایر تیپطور معنیبه
). بیشترین تنوع زادآوري بر اساس دو شاخص 4

سیمپسون و شانون مربوط به تیپ ارغوان بود که در 
شاخص سیمپسون فقط با تیپ کاج و در شاخص 

گنجشک اختالف هاي کاج و زبانشانون با تیپ
 ).4 نشان داد (جدول دارمعنی

 هاي مختلفمقایسه زادآوري گونه

هاي کمی و کیفی زادآوري نتایج نشان داد که ویژگی
دار و بادام هاي تادار، ارغوان، نسترن، اقاقیا، آسمانگونه

هاي ) (گونه5جدول دار هستند (داراي اختالف معنی
وتحلیل کم از تجزیه سیب و زرشک به دلیل تعداد

اختالف در شادابی زادآوري مربوط به حذف شدند). 
ها از دار بوده که در مقایسه با سایر گونهگونه آسمان

وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. در بررسی نیاز آبی 
دار، بادام و ارغوان وابسته هاي آسمانزادآوري، گونه

هاي تادار، اقاقیا و که گونهبه منابع آب بوده درحالی
اند. در رابطه با کمتري داشتهنسترن عموماً وابستگی 

ها اختالف موجود مربوط به گونه اقاقیا مبدأ زادآوري
ها بوده که عموماً داراي منشأ جست بوده و سایر گونه
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ها زاد بودند. در رابطه با وابستگی زادآوريعموماً دانه
کوهی به پرستار اختالف موجود مربوط به گونه بادام

ز و بدون پرستار ظاهرشده بوده که همواره در فضاي با
ارغوان نیاز بیشتري به پرستار  که گونهاست درحالی

-هاي نسترن، اقاقیا و آسمانداشته است. زادآوري گونه

هاي دار از ارتفاع بیشتري در مقایسه با زادآوري گونه
 ).5 تادار و ارغوان برخوردار بودند (جدول

 
 هاهاي مختلف و نتایج مقایسه تیپهاي تنوع براي زادآوري در تیپصشاخ -4جدول 

 Table 4. Diversity indices of regenerations in different types and mean comparison amongst them 
 1 هاي مختلف جنگلکاريبین تیپ LSD مقایسه میانگین

1comparison of means amongst forest types LSD for the  

 والیس-کروسکال آزمون 
Kruskal Wallis Test 

 شاخص تنوع زیستی
Biodiversity Index 

Pinus Fraxinus Cupressus Cercis Celtis  Sig. Df Chi-Square  
c 0 c 1 bc 1.4 a 3.8 ab 3.4  0.004 4 15.1 No. of species 1 
c 0 c 2.2 bc 6.2 ab 29.6 a 38.8  0.003 4 15.9 Individuals 
b 0 ab 0.17 ab 0.25 a 0.66 ab 0.33  0.024 4 11.2 Simpson 
b 0 b 0.27 ab 0.45 a 1 ab 0.61  0.019 4 11.8 Shannon 

0 0.47 0.36 0.78 0.67  ns 0.051  4 9.4 Menhinick 
b 0 ab 0.34 ab 0.36 a 0.88 a 0.75  0.012 4 12.9 Margalef 

0 0.43 0.35 0.74 0.59  ns 0.051 4 4.9 Sheldon 
b 0 ab 0.38 ab 0.36 a 0.75 ab 0.55  0.049 4 5.9 Pilou 

 نمونه هستند.اعداد مندرج در این سطر، متوسط در قطعه 2 دار است.در هر سطر حروف کوچک مشترك به معنی عدم وجود اختالف معنی 1
1 Different lower-case letters (i.e. a, b) in the rows indicate significant difference (P<0.05) amongst forest types, 2 Mentioned 
numbers in this row are mean on sample plots 

 
 هاي مختلفها بین گونههاي کمی و کیفی زادآوري و مقایسه آنویژگی -5جدول 

Table 5. Qualitative and quantitative characteristics of regeneration and their interspecies comparison 
 1 هاي مختلفبین گونه  LSD مقایسه میانگین

1Comparison of mean LSD amongst different species  
 والیس-کروسکال آزمون

Kruskal Wallis Test متغیرها 
Variables Ailanthus 

altissima 
Rosa 

canina 
Amygdalus 
Lycioidess 

Robinia 
pseudoacasia 

Cercis 
siliquastrum 

Celtis 
caucasica Sig. df Chi-

Square 

b 2 a 1.22 a 1 a 1 a 1.1 a 1.17 0.000 5 25.8 
 سالمت

Healthiness 

b 2 a 1.19 b 2 a 1.32 ab 1.60 a 1.40 0.000 5 37.6 
 منابع آبی

Water Resources 
a 1 a 1 a 1 b 1.18 a 1 a 1.02 0.000 5 27.3 

 أمنش
 Origin 

a 1 a 1.44 b 3 a 1.45 a 1 a 1.46 0.000 5 48.5 
 پرستار
Nurse 

b 27.5 b 29.2 ab 18 b 25.8 a 9.4 a 11.7 0.000 5 77.4 
 متر)ع (سانتیارتفا

Height (cm) 
 دار هستند.در هر سطر حروف کوچک مشترك به معنی عدم وجود اختالف معنی 1

1 Different lower-case letters (i.e. a, b) in the rows mean significant difference (P<0.05) amongst forest types 
 

 بحث
نمونه  هاي، زادآوري در قطعهآمدهدستنتایج به بنا بر
داري بیشتر از طور معنیهاي تادار و ارغوان بهتیپ

است. گنجشک و کاج بوده اي، زبانهاي سرو نقرهتیپ
هاي ملی هاي بومی پاركگونه تادار که یکی از گونه

 Ravanbakhsh andحصار و خجیر است (سرخه



 حصار تهرانسرخه یساله پارك جنگل 50 يهايکارمختلف جنگل هايپیدر ت یعیطب يتنوع و استقرار زادآور

53 

 

Moshki, 2016 بیشترین زادآوري را در پارك ،(
اي هو عالوه بر توده جنگلی دست کاشت داشته

کاري نیز زادآوري هاي جنگلمادري، در سایر توده
هاي عنوان یکی از گونهداشته است. گونه ارغوان نیز به

خشک و نیمه مرطوب کشور، بومی مناطق نیمه
اشته است. د بررسی زادآوري مناسبی در منطقه مورد

کاري ارغوان داراي بیشترین هاي جنگلهمچنین، توده
عنوان گونه توان گفت بهادآوري بوده و میتنوع ز

پیشرو و پرستار شرایط مناسبی را براي زادآوري 
هاي مختلف ایجاد کرده است. در مطالعات گونه

Teimouri ) گیري شده ) نیز نتیجه2015و همکاران
است که گونه ارغوان در شرایط مشابه نسبت به اقاقیا، 

گنجشک ن) و زبا.platanus orientalis Lچنار (
بنابراین دو گونه تادار و ارغوان ؛ کندپایدارتر عمل می

ها براي ترین گونهان مناسبعنوتوان بهرا می
زارهاي کاري پایدار پیشنهاد کرد. در درختجنگل

عنوان گونه همراه در طبیعی البرز جنوبی گونه تادار به
)، .Cotoneaster sppاي شیرخشت (هاي درختچهتوده

) .Cerasus microcarpa (C.A.Mey.) Boissراناس (
پایه در هکتار  15شده و زادآوري آن  و تنگرس ظاهر

 ).Ravanbakhsh et al., 2010شده است (گزارش
Tesfaye زادآوري  بررسی) نیز در 2010( و همکاران

هاي خشک جنوب افریقا هاي بومی در جنگلگونه
عنوان یکی ) را به.Celtis africana Burm.fداغداغان (

اند. در هاي با زادآوري مناسب ذکر کردهاز گونه
هاي منطقه چمستان مازندران کاريجنگل بررسی

 هايتنوع گونه و که فراوانی شده است مشخص
 آمیخته هايکاريگلجن زیراشکوب در شده زادآوري

 بلوط خالص هايکاريجنگل از بیشتر داغداغان-بلوط
بوده است. دلیل این امر  پلت با بلوط آمیخته و

تر بودن تر بودن تجزیه الشبرگ و روشنسریع

 Rouhi Moghaddamشده است (زیراشکوب ارزیابی

et al., 2011.( 

حصار، بیشترین تنوع در پارك جنگلی سرخه
ازآن در تیپ تادار یپ ارغوان و پسزادآوري در ت

هاي وجود داشته است. در مطالعاتی که در جنگل
شده که تیپ گیالن انجام شده است نیز مشخص
هاي چوبی را داغداغان بیشترین تنوع زیستی گونه

). Poorbabaei and Ahani, 2004داشته است (
حصار که به هاي تادار و ارغوان جنگل سرخهتوده

هاي دیگر و تنوع زادآوري برتر از توده لحاظ مقدار
اند. در اند، درجه آمیختگی بیشتري نیز داشتهبوده

مطالعات مختلفی اثر مثبت آمیختگی بر زادآوري 
 ).Guariguata et al., 1995شده است (بیان

زادآوري تادار و ارغوان با سنین مختلف و 
تر در سانتیم 120هایی با ارتفاع دو تا ها و نهالنونهال
هاي بلندتر مشاهده شدند. زادآوري بررسی موردمنطقه 

دسترس بوده است هایی که غیرقابلمعموالً در بخش
هاي تحت تردد گردشگران، رویش داشته و در بخش

هاي موجود ارتفاع کمتري داشته و معموالً زادآوري
اند. موارد زیادي از زادآوري شده بودهسرکوب

ه که در اثر لگدکوب شدن چندساله با یقه چوبی شد
اند، و کوتاه مانده نکرده دایپکشیدن  متوالی فرصت قد

دهد که زادآوري مشاهده شد. این موضوع نشان می
مانی و استقرار تادار و ارغوان در منطقه قدرت زنده

صورت حمایت قادر به تشکیل نسل  باالیی داشته و در
 آینده جنگل خواهد بود.

درصد زادآوري دور از  64در مورد گونه تادار 
مورد گونه ارغوان  که دردرحالی داشته منبع آب قرار

اند. این داشته درصد زادآوري در مجاورت آن قرار 59
هاي توان به نیاز رطوبتی بیشتر نونهالموضوع را می

مانی و ارغوان نسبت داد که در مجاورت منبع آب زنده
 اند.دوام بیشتري داشته

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1496
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درختان مادري توده کاج رشد و شادابی خوب و 
ي تادار هاتوده. همچنین اندداشتهمخروط دهی باالیی 

و امکان  قرار داشتهو ارغوان در مجاورت تیپ کاج 
بذرافشانی درختان مذکور نیز در توده کاج فراهم بوده 

ي مشهود اسرو نقرهاست (چنانکه این اتفاق در توده 
دآوري در تیپ کاج مشاهده زا گونهچیهاست)، اما 

به ضخامت الشبرگ  توانیمنشد. این موضوع را 
 ,.Tao et alبر بستر توده نسبت داد ( برگیسوزن

ها با خاك ) که مانع از تماس بذرها یا نونهال1987
هاي . یافتهشودیم هاآنمعدنی و رشد و توسعه 

ي با کارجنگلدهد که مطالعات دیگري نیز نشان می
ي را اگونه، کاهش تراکم و تنوع برگیسوزن يهاگونه

ي بومی در پی داشته است هاجنگلنسبت به 
)Paritsis and Aizen, 2008 .(هايی گونهطورکلبه 

پرستار  در مقایسه با مخروط داران درختانبرگ پهن
بررسی ). Feyera et al., 2002ي هستند (ترمناسب

شناسی اثرگذار بر زادآوري در متغیرهاي خاك
که ذکر  طورهمان. شودیمي بعدي پیشنهاد هاپژوهش

ي وضعیت متفاوت است و اسرو نقرهشد، در تیپ 
اگرچه تفاوت  شودیمدیده  هاگونهزادآوري برخی 

در نیست.  داریمعني کاج و سرو هاپیتزادآوري بین 
ي کاج و هايکارجنگل در Yirdaw )2001( مطالعات

ي چوبی هاگونهتفاوتی در غناي سرو در اتیوپی نیز 
ي مشاهده کارجنگلي مختلف هاپیتزیراشکوب در 
 Cupressus lusitanicaدر تیپ  هاآننشد اما فراوانی 

Mill. بیشتر از تیپ Pinus patula Schiede ex 

Schltdl. & Cham. گنجشک در توده زبان .بود
توان به زادآوري مناسبی دیده نشد. این موضوع را می

گنجشک و نیز هاي زبانعدم توانایی استقرار نونهال
تاج پوشش بازتر این تیپ، متعاقب آن کاهش اثر 

هاي نقش پایهنسبت داد.  پرستاري درختان مادري

ویژه در مناطق بهپرستار در حفاظت از زادآوري 
 Feyeraخشک اهمیت چشمگیري دارد (خشک و نیمه

et al., 2002; Gomez et al., 2004; Castro et al., 2004 .(
آمده از این پژوهش نیز آن را تائید دستنتایج به

جز گونه شده به بررسیهاي کند. زادآوري گونهمی
کوهی وابستگی زیادي به پرستار و تاج پوشش بادام

کوهی از ختان مادري داشته است. گونه بادامدر
هاي استپی منههاي بومی منطقه است و در داگونه

د. بسته شدن کاري پراکنش دارخارج از عرصه جنگل
گونه کاري شرایط را براي اینتاج پوشش پس از جنگل

رود. در بین می نامساعد کرده و در شرایط سایه از
) در 2010و همکاران ( Ravanbakhshمطالعات 

درصد  90هاي طبیعی البرز جنوبی نیز بیش از رویشگاه
کوهی بدون پرستار بوده است. در منطقه زادآوري بادام

هاي نسترن، اقاقیا و ، زادآوري گونه بررسی مورد
دار از ارتفاع بیشتري در مقایسه با زادآوري آسمان

هاي تادار و ارغوان برخوردار بودند. دلیل این امر گونه
توان توانایی جست زنی و زادآوري غیرجنسی ا میر

ها دانست که قدرت رشد و رویش ارتفاعی این گونه
بررسی هاي دار، در تودهبیشتري دارند. در مورد آسمان

 منشأو اراضی مجاور، پایه مادري که بتواند  شده
جست ریشه باشد مشاهده نشد، بنابراین ریشه جوش 

منتفی است؛ اما  شدهدهمشاه يهايزادآوربودن معدود 
تند به سرشت  توانیمارتفاع بیشتر زادآوري آن را 

 ).Knapp & Canham, 2000( بودن آن نسبت داد رشد
هاي جنگلکاري درمجموع باید گفت که توده

هاي بومی نظیر تادار و ارغوان آمیخته شامل گونه
قابلیت زادآوري طبیعی و تجدید نسل در مناطق 

ا دارند و با حفاظت و پرورش خشک رخشک و نیمه
 هاي دستجنگل طبیعی آن، ایجاد اتیح دیتجد

 .است پذیربا حداقل نیاز آبی امکان کاشت پایدار

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2562541
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2562541
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Abstract 
Through planting, Furthermore, selecting the appropriate species as well as the ability of new 
ecosystems for self- regeneration and restoration are also important. Currently, approximately 50 years 
have passed since the beginning of semi-arid plantations around huge cities of Iran like Tehran (i.e. 
Sorkhe-Hesar Forest Park, located in the eastern part of the city). This study aimed to investigate the 
regeneration in mentioned forest stands and answer to the question, whether the investigated 
vegetation types and species composition, despite the arid climate and tourist traffic, are able to 
regenerate and the grown seedlings are capable to establish? The inventory was performed in five 
forest types that five sample plots of 15×15 meter were established in each one. To compare the 
regeneration amongst different vegetation types and amongst different species the nonparametric 
Kruskal-Wallis test was used. The results of this study showed that regenerations of Celtis caucasica 
and Cercis siliquastrum were significantly higher than those of Cupressus arizonica, Fraxinus 
rotundifolia and Pinus eldarica. Moreover, the highest and lowest regeneration diversity were 
observed in Cercis and Pinus types, respectively. The species of C. caucasica and C. siliquastrum 
proved to play the most important roles in regeneration of studied area. Except Amygdalus lycioides, 
the regeneration of all studied species were highly dependent on nurse trees and their canopy. 
Compared to Celtis, the regeneration of Cercis was significantly dependent on water supply. 

Keywords: Celtis caucasica, Cercis siliquastrum, Regeneration, Restoration, Sustainable plantation. 
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