
 

235 

 

 پژوهش و توسعه جنگلفصلنامۀ علمی  

 ( 1401، )235-247، صفحه  3، شماره  8جلد  
 

  

 مختلف  یوگرافیز یف طی در شرا یدرختان راش شرق یعیطب  زادآوری بر   دارهاخشک  ری تأث

 ( لنگرود اهرود،یس  7 ی سر  ی ها: جنگلی مورد  ی)بررس 

 

 4و حمیدرضا سعیدی 3، محمدعلی محمدی2مهرداد میرزایی، 1*آبکنار یطاهر ز یکامب

 
 ( taherikambiz@yahoo.com. )ایران، سرادانشیار، گروه جنگلداري، دانشكده منابع طبیعي، دانشگاه گیالن، صومعه -۱

 ( mehrdadmirzaei28@gmail.com. )، ایرانسراجنگلداري، گروه جنگلداري، دانشكده منابع طبیعي، دانشگاه گیالن، صومعه دکتري آموختهدانش -2

 ( mamohammadi1353@gmail.com. )، ایرانسراکارشناسي ارشد جنگلداري، دانشكده منابع طبیعي، دانشگاه گیالن، صومعه آموختهدانش -3

 ( hrsaeidi@gmail.com)  .، ایرانچالوس کشور، آبخیزداري و مراتع ها،جنگل سازمان جنگلداري، دکتري آموختهدانش -4

 08/03/۱40۱تاریخ پذیرش:     ۱2/۱400/ 09تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

طبیعي راش در اطراف    زادآوريهدف پژوهش، بررسي تأثیر عوامل ارتفاع از سطح دریا و شیب بر  

انجام این پژوهش با استفاده از    براي  هاي سري هفت سیاهرود در استان گیالن بود.دارها در جنگلخشک

نمونه  دار سرپا، قطعهدر اطراف خشک  دار انتخاب شد. سپساصله خشک  45برداري انتخابي،  روش نمونه

نمونه مستطیلي شكل به طول   دار افتاده قطعهشكل به شعاع پنج متر و در اطراف درختان خشکاي دایره

  گیري شد. در داخل هر قطعه نمونه، فراواني زادآوري، شیب )در سه طبقه درخت و عرض چهار متر اندازه

  700-۱500،  700ز  کمتر او ارتفاع از سطح دریا )در سه طبقه    درصد(  50و بیشتر از    30-50،  30کمتر از  

از   بیشتر  شد.اندازه  متر(۱500و  فاصله    براي   گیري  در  زادآوري  خشک  50مقایسه  هر  از  دار، متري 

اندازه نمونهگیري متغیرهاي  در  شد.  شده  برداشت  مشابه  برابرسینه  قطر  با  سالم  درختان  مرکزیت  با  هایي 

بیشتر از اطراف  هاي درختي در اطراف درختان خشککه فراواني زادآوري همه گونهنتایج نشان داد   دار 

معني اختالف  که  داد  نشان  زادآوري  واریانس  تجزیه  آزمون  نتایج  بود.  سالم  فراواني  درختان  بین  داري 

طح  زادآوري در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا و شیب وجود دارد. همچنین با افزایش ارتفاع از س

و خشک سالم  درختان  اطراف  در  زادآوري  فرواني  شیب،  و  ميدریا  کاهش  که  یابددار  داد  نشان  نتایج   .

 .دارها داردعوامل فیزیوگرافي تأثیر مهمي بر زادآوري درختان در اطراف خشک
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 مقدمه

جنگلبه در  درختان  از  طورکلي  پس  طبیعي  هاي 

به   شروع  گیاهي  زندگي  پایان  و  کهولت  به  رسیدن 

آفات و حشرات،  پوسیدن مي کنند. فشارهاي محیطي، 

بیماريدخالت انسان،  و  هاي  عمر    تیدرنهاها  پایان 

از دالیل عمده آن مي با  فیزیولوژیكي  باشند. اما  توانند 

عمر   اکولوژیكي  پایان  وظایف  درخت،  فیزیولوژیكي 

مي ادامه  اکوسیستم  در  )درخت   Sefidi andیابد 

Marvie-Mohadjer, 2010خشک درختان (.  دارها 

شده سرپا یا افتاده در جنگل هستند که معمواًل  خشک

هاي بكر در اثر پایان سن دیرزیستي درختان، در جنگل

پرونارسایي عملیات  اثر  در  یا  و  ژنتیكي  رشي،  هاي 

هاي  سوزي، پوسیدگي، تنشرقابت، بروز صاعقه، آتش

ها  ي و سیل، شیوع حشرات، بیماريسالخشکناشي از  

شوند   ایجاد  دیرزیستي  سن  از  قبل  آفات  حمله  و 

(Tavankar et al., 2013خشک .)به یكي  دارها  عنوان 

-هاي طبیعي هستند که شكلترین اجزاء جنگلاز مهم

جنگل در  زیستي  تنوع  است   گیري  وابسته  آن  به 

(Sefidi and Marvie-Mohadjer, 2016 تعداد  .)

شده  هاي مدیریتطور طبیعي در جنگلدارها بهخشک

جنگل از  مدیریتکمتر  هستند  هاي  نشده 

(Christensen et al., 2005خشک سبب  (.  دارها 

در   و  شده  رویشگاه  طبیعي    زادآوريحاصلخیزي 

مي ایفا  را  مهمي  نقش  ظرفیت  کنند.  جنگل  آثار 

درختان  لیگنیني  ترکیبات  با  رویشگاه  حاصلخیزي 

دارها در طي یک مدت طوالني، کربن پوسیده و خشک

به تجزیه  فرآیند  طي  در  و  ذخیره  در  را  را  آن  تدریج 

محیط جنگل ترسیب و تنها بخش کوچكي از آن آزاد  

(. عالوه بر این، Jenish and Harmon, 2002شود )مي

مهمخشک نقش  حاصلخیزي  دارها  و  عملكرد  در  ي 

کربن،  اکوسیستم ذخیره  بر  تأثیر  طریق  از  جنگلي  هاي 

چرخه مواد غذایي، جریان انرژي و تنوع زیستي دارند  

(Moridi et al., 2016; Moreira-Arce et al., 2021  .)

خشکعبارتبه ميدیگر،  مناسبي  دارها  بستر  توانند 

با  خاک  با  مقایسه  در  زادآوري  استقرار  شند  براي 

(Sefidi and Marvie-Mohadjer, 2010  .) زادآوري  

و بقاي جنگل   زندگيکننده استمرار  درختان که تضمین

تأثیر   تحت  و   عواملاست،  تعداد  مانند  بسیاري 

اقلیمي،   شرایط  بذرده،  مادري  درختان  وضعیت 

وضعیت توپوگرافي، درصد تاج پوشش و خصوصیات  

فاع از سطح  ها، جهت دامنه و ارتخاک، ساختار روشنه

و  نفوذپذیري  حیث  از  مادري  سنگ  شرایط  دریا، 

دامدار   و  دام  وجود  ازنظر  منطقه  اجتماعي  شرایط 

تغییر ميدست  ;Tavankar et al., 2013شود )خوش 

Karami et al., 2013; Hassanzad and Safarkar, 

سطح  2019 از  )ارتفاع  مختلف  فیزیوگرافي  عوامل   .)

و جهت جغرافیایي  اکولوژیكي  دریا، شیب  از عوامل   )

بوده  جنگل  درختان  رویش  محدودکننده  و  تأثیرگذار 

تأثیر   تحت  را  درختان  رویش  مقدار  و  چگونگي  که 

(. ارتفاع از سطح  Bonyad et al., 2013دهند )قرار مي

محدودیت   گیاهان،  انتشار  در  زیادي  اهمیت  دریا 

ها و جوامع جنگلي یا فقدان یک گونه یا  گسترش گونه

پایهیک جام از  دارد و یكي  بندي  هاي طبقهعه جنگلي 

به   منجر  که  است  جنگلي  جوامع  یا  گیاهي  پوشش 

-بند و باالبند ميبند، میانهاي پایینبندي جنگلتقسیم

شود. شیب بر روي عمق خاک تأثیر گذاشته و درنتیجه  

رویش   مقدار  و   استقرار  نحوه  بر  نیز  خاک  عمق 

مي اثر  )درختان  (.  Enright et al., 2005گذارد 

  دهنده نشان،  زادآوريدارهاي  خشک  نهیزم درتحقیقات  

آن مثبت  استقرار  تأثیر  بر  با    زادآوريها  دارد.  طبیعي 

جنگل جایگاه  و  اهمیت  به  براي  توجه  هیرکاني  هاي 

از  دست حفاظت  همچنین  و  پایدار  توسعه  به  یابي 

و اکوسیستم اکولوژیكي  نقش عوامل  باید  طبیعي،   هاي 

آن گونهتأثیر  زادآوري  بر  شود. ها  بررسي  چوبي  هاي 
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Mohammadnejad Kiasari and Rahmani (2001)  
  -الدینهاي آمیخته راش و ممرز سري جمال در جنگل

و   مازندران  جنگل  Sefidi et al. (2007)کال  هاي در 

با بررسي تأثیر    آمیخته راش و ممرز خیرودکنار نوشهر

طبیعي بیان کردند که    زادآوريدارها بر فراواني  خشک

نهال  درختان فراواني  اطراف  در  ممرز  و  راش  هاي 

پژوهشي  خشک در  است.  سالم  درختان  از  بیشتر  دار 

رابطه    Mortezapour et al. (2006)دیگر،   بررسي  با 

کردند   بیان  زمین  با شكل  راش  درختان  زادآوري  بین 

درختا زادآوري  مقدار  بیشترین  روي  که  در  راش  ن 

با یال  راش  درختان  زادآوري  بین  و  دارد  وجود  ها 

معني همبستگي  زمین  دارد.  شكل  وجود  داري 

Tavankar et al. (2013)  تأثیر خشک بررسي  دارها  با 

فراواني   اکوسیستم  زادآوريبر  در  طبیعي  درختان  هاي 

فراواني  جنگل که  دادند  نشان  گیالن    زادآوري هاي 

مج در  یافته  خشکاستقرار  و اورت  بوده  بیشتر  دارها 

 Ranjbarدار بود.  ها از نظر آماري نیز معنياین تفاوت

et al. (2016)  هاي آمیخته راش نشان دادند  در جنگل

خشک اطراف  در  زادآوري  فراواني  از  که  بیشتر  دارها 

زادآوري در اطراف درختان سالم بوده و ازنظر آماري  

معني اختالف  شد.  نیز  مشاهده   .Sefidi et al داري 

ویژگي(2016) تأثیر  بررسي  فیزیوگرافي  با  هاي 

-دارها در جنگلرویشگاه بر پراکنش درختان و خشكه

هاي آمیخته راش نشان دادند که شیب و جهت دامنه  

خشكه و  زنده  درختان  انتشار  بر  مهمي  دارها تأثیر 

 Hassanzad and Safarkarدر پژوهشي دیگر،  دارند.  

با بررسي تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر فراواني    (2019)

ترکیب   تودهگونه  زادآوريو  در  درختي  هاي  هاي 

افزایش   با  که  دادند  نشان  آستارا  منطقه  جنگلي طبیعي 

افزایشي   روند  زادآوري  فراواني  دریا،  سطح  از  ارتفاع 

دارد و بیشترین فراواني زادآوري مربوط به گونه راش  

تأثیر    Moreira-Arce et al. (2021)بود.   بررسي  با 

زیستي مهرهخشک تنوع  بر  در جنگلدار سرپا  -داران 

دار  هاي آمریكاي جنوبي نشان دادند که درختان خشک

مهرهبه از  حفاظت  در  سالم  درختان  داران  اندازه 

درختان   حفظ  که  کردند  بیان  و  هستند  ارزشمند 

دستخشک براي  پایدار  دار  اکوسیستم  یک  به  یابي 

طورکلي، آگاهي از وضعیت زادآوري ضروري است. به

درختي، مي گونه برنامههاي  بهبود  و  به اصالح  -تواند 

هاي  سازي در طرحهاي احیایي و غنيکاريهاي جنگل

منابع طبیعي کمک شایاني کند؛ چرا که با مقایسه مقدار  

شرایط گونه  زادآوري و  ارتفاعات  در  درختي  هاي 

مي مختلف،  آن ادافیكي  براي  را  مناسب  گونه  توان 

کاري در کاشت و نیز صرف  شرایط انتخاب و از دوباره

اعتبارات کالن براي انجام عملیات مراقبتي سنواتي در  

هدف  طرح بنابراین  کرد.  جلوگیري  جنگلداري  هاي 

از   )ارتفاع  فیزیوگرافي  عوامل  اثر  بررسي  پژوهش  این 

بر   شیب(  و  دریا  در  زادآوريسطح  راش   درختان 

خشک درختان  جنگلاطراف  در  هفت  دار  سري  هاي 

 سیاهرود لنگرود در استان گیالن بود. 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد بررسی 

ازنظر مختصات    7سري   در طول    جغرافیایيسیاهرود 
  03" شرقي و در عرض    50°  07'  36"تا    50°  03'  44" 
شمالي واقع شده است )شكل    33°  0۱'  29" تا    36°  59'

جزء  ۱ و  و  (  طبیعي  منابع  اداره  استحفاظي  حوزه 

حوزه  به  حاضر  حال  در  که  بوده  املش  آبخیزداري 

لنگرود   آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  اداره  استحفاظي 

  230هاي این سري در ارتفاع  اضافه شده است. جنگل

دلیل اختالف ارتفاع زیاد  اند و بهمتر واقع شده   ۱720تا  

به رویشگاو  مختلف  شرایط  آمدن  تیپوجود  هاي  هي 

شد مستقر  سري  این  در  ارتفاعات    ،مختلفي  در  که 

جنگل گونهپایین،  از  و  آمیخته  ممرز،  هاي  هاي 
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در  و  خرمندي  توسكا،  ممرز،  تا  انجیلي  خرمندي، 

بند راش، ممرز، توسكا و در ارتفاعات باال درختان میان

زمین ازنظر  دارند.  حضور  سنگراش  هاي  شناسي، 

از نوع گدازه با  ها و سنگغالب سري  آتشفشاني  هاي 

حساس به فرسایش با شیب زیاد و   L-Aشیل که نوع  

نفوذپذیري    L-Bاي و نوع  صخره و  پایداري خوب  با 

متوسط و عمق خاک متوسط هستند.   با شیب  متوسط 

اي جنگلي  از نوع قهوه بیشتر  تیپ خاک جنگلي سري  

ارتفاع از سطح دریاي منطقه مورد بررسي    کمینهاست.  

و    250 بارندگي    2000بیشینه متر  میانگین  است.  متر 

نیز  میلي  3/۱402ساالنه   ساالنه  دماي  میانگین  و  متر 

سانتي  3/۱6 براساس  درجه  منطقه  اقلیم  است.  گراد 

به آمبرژه،  نماي  ارتفاعات  اقلیم  و  مرطوب  عمده  طور 

است  ,Booklet of revised forestry plan)  سرد 

2007) . 

 

 
 بررسي موقعیت جغرافیایي منطقه مورد  -۱شكل 

Figure 1. Location of study area 
 

 روش پژوهش

برداري انتخابي  انجام این پژوهش از روش نمونه  براي

جنگل با  ترتیب  بدین  شد.  سطح  استفاده  در  گردشي 

مورد   خشک  45،  بررسيسري  درختان  از  دار اصله 

دار بررسي  خشکاصله    45شناسایي و انتخاب شد. از  

به  ۱5شده،   و  صورت خشکاصله  سرپا  اصله    30دار 

خشکبه موقعیت  صورت  سپس  بودند.  افتاده  دار 

و شیب  درختان خشک دریا  از سطح  ارتفاع  ازنظر  دار 

یادداشت شد. ارتفاع از سطح دریا در سه طبقه کمتر از  

متر و شیب نیز در    ۱500و بیشتر از    ۱500-700،  700

ا کمتر  طبقه  از    30-50،  30ز  سه  بیشتر   درصد    50و 

بررسي زادآوري در اطراف درختان   درنظر گرفته شد. 

که  خشک بود  صورت  این  به  راش  اطراف  دار  در 

قطعه  درختان خشک سرپا،  دایرهدار  با  نمونه  شكل  اي 
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خشک  پنج شعاع   درختان  اطراف  در  و  افتاده متر  دار 

عرض  هاي مستطیل شكل با طول درخت و  نمونهقطعه

)چهار  4 خشک  دومتر  طرف  هر  از  نظر  متر  در  دار( 

. در داخل هر قطعه  (Kooch et al., 2010)گرفته شد  

)دایره زادآورينمونه  فراواني  شكل(  مستطیلي  و  -اي 

شد.   یادداشت  گونه  تفكیک  به  شده  انجام    براي هاي 

-بررسي و مقایسه زادآوري در اطراف درختان خشک

شاهد،   قطعه  با    دار خشک  هر   متري   50  فاصله  از دار 

روي  شده  انتخاب سالم    خطوط  در  درخت  یک  تراز 

دار انتخاب  مشابه درختان خشک  برابرسینه  راش با قطر

دایره نمونه  قطعه  درختان سالم، یک  مرکزیت  به  اي  و 

گیري و فراواني زادآوري متر اندازه  پنجشكل با شعاع  

( شد  یادداشت   ;Kooch et al., 2010درختان 

Tavankar et al., 2013  .) 

نرمال  بررسي  دادهبراي  از  بودن   آزمون ها 

برواسمیرن-کولموگروف براي  و  همگني  ر ف  سي 

منظور مقایسه  بهها از آزمون لون استفاده شد.  واریانس

دار و سالم  فراواني زادآوري در اطراف درختان خشک

سطح   از  ارتفاع  مختلف  طبقات  از  در  شیب  و  دریا 

( متغیره  تک  واریانس  تجزیه  و Univariateآزمون   )

از   متغیرها  میانگین  مقایسه  اي  دامنه چند  آزمونبراي 

( شد.  Duncanدانكن  استفاده    هاي وتحلیلتجزیه( 

انجام و نمودارهاي    IBM SPSS 22افزار  آماري در نرم

 ترسیم شد.  Excel 2013افزار مربوطه در نرم

 نتایج 

اصله معادل    ۱5دارها نشان داد که  نتایج بررسي خشک

اصله    30صورت سرپا و  دارها بهدرصد از خشک  3/33

خشک   7/66معادل   بهدرصد  افتاده  دارها  صورت 

گونههستند زادآوري  نتایج  اطراف  .  در  درختي  هاي 

خشک و  سالم  فراواني  درختان  که  داد  نشان  دار 

گونه همه  اطرا زادآوري  در  درختي  درختان هاي  ف 

است.  خشک بوده  سالم  درختان  اطراف  از  بیشتر  دار 

گونه زادآوري  فراواني  بیشترین  درختي  همچنین  هاي 

 (.  ۱مربوط به گونه راش بوده است )جدول 

 

 دار و سالمهاي درختي در اطراف درختان خشکاشتباه معیار زادآوري به تفكیک گونه ±میانگین  -۱جدول 

Table 1. Mean ± standard error of regeneration around of dead and healthy trees in different species 

 )تعداد در هكتار( درختان سالم 

Healthy trees (tree/ha) 

 )تعداد در هكتار( دار درختان خشک 

Dead trees (tree/ha) 

 گونه 

Species 

8496.5±1631.5 15348.7 ±2791.2 
 راش

Beech 

246.5 ±33.9 324.1 ±40.50 
 ممرز

Hornbeam 

7.5 ±0.86 10.4±1.22 
 افرا پلت 

Maple 

2.9 ±0.15 5.6 ±1.01 
 توسكا

Alder 

1.1 ±0.17 1.9 ±0.23 
 نمدار 

Lindens 

1.2 ±0.19 3.3 ±0.40 
 ملج 

Wych elm 

3.6 ±0.49 1.6 ±0.21 
ها گونه دیگر  

Other species 
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تفكیک   به  زادآوري  واریانس  تجزیه  آزمون  نتایج 

دار  هاي درختي در اطراف درختان سالم و خشکگونه

معني اختالف  که  داد  در نشان  زادآوري  بین  داري 

درختان سالم و خشک دارد )جدول اطراف  دار وجود 

بین فراواني زادآوري  (. همچنین اختالف معني2 داري 

گونهبه   )جدول  تفكیک  شد  مشاهده  درختي  (.  2هاي 

اختالف   که  داد  نشان  میانگین  مقایسه  آزمون  نتایج 

به دیگر گونهمعني راش  بین زادآوري گونه  هاي  داري 

 (.2درختي وجود دارد )شكل 

 

هاي درختي تفكیک گونهدار و سالم به تجزیه واریانس زادآوري در اطراف درختان خشک -2جدول   

Table 2. ANOVA for regeneration based on tree species around of dead and healthy trees 
 منبع تغییرات

Source 
 مجموع مربعات 

Sum of Squares 
 درجه آزادي 

df 
 میانگین مربعات 

Mean of Square 
F 

 داري معني

Sig. 
 وضعیت درخت 

Tree status 
154647731.7 1 154647731.7 10.59 0.001* 

 گونه

Species 
10723344336 6 1787224056 122.44 0.000* 

 وضعیت درخت  ×گونه 

Species × Tree status 
911530579 6 151921763.2 10.40 0.000* 

 خطا

Error 
8991407986 616 14596441.53 - - 

 .Significant difference at the level of 0.05 *             .05/0دار در سطح * اختالف معني

 

 
 هاي درختي مقایسه میانگین نهال به تفكیک گونه -2شكل 

Figure 2. Mean comparison of regeneration based on tree species 
 

نتایج زادآوري در طبقات مختلف ارتفاع از سطح  

داد که میانگین زادآوري در اطراف درختان  دریا نشان  

دار با افزایش ارتفاع از سطح دریا روند  سالم و خشک

همه  در  که  داد  نشان  نتایج  همچنین  دارد.  کاهشي 

در   زادآوري  میانگین  دریا،  سطح  از  ارتفاع  طبقات 

خشک درختان  درختان  اطراف  اطراف  از  بیشتر  دار 

 (. 3سالم است )جدول  

a

b b b b b b
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

راش

Beech

ممرز
Hornbeam

افرا پلت
Maple

توسکا
Alder

نمدار
Lindens

ملج
Wych elm

سایر گونه ها
Other 

species

ل 
ها

ن
(

تار
هک

در 
د 

دا
تع

) S
ap

li
n

g
 (

tr
ee

 p
er

 h
a)

های درختیگونه
Tree Species



 . . .   یوگرافیزیمختلف ف  طیدر شرا  یدرختان راش شرق یعیطب  زادآوری  بر  دارهاخشک  ریتأث

24۱ 

 

 دار و سالماشتباه معیار زادآوري در طبقات مختلف ارتفاعي در اطراف درختان خشک ±میانگین  -3جدول 

Table 3. Mean ± standard error of regeneration in elevation classes around of dead and healthy trees 

 

داد   نشان  زادآوري  واریانس  تجزیه  آزمون  نتایج 

داري بین فراواني زادآوري در اطراف  که اختالف معني

خشک درختان  با  سالم  دارد. درختان  وجود  دار 

معني اختالف  در همچنین  زادآوري  فراواني  بین  داري 

شد   مشاهده  دریا  سطح  از  ارتفاع  مختلف  طبقات 

(. نتایج آزمون مقایسه میانگین نیز نشان داد  4)جدول  

معني اختالف  درختان که  زادآوري  میانگین  بین  داري 

از   کمتر  ارتفاعي  طبقه  دیگر    700در  طبقه  دو  با  متر 

شكل  متر( وجود دارد )  ۱500و بیشتر از    ۱500-700)

3.) 

 

 دار و سالم در طبقات ارتفاعي مختلفتجزیه واریانس زادآوري در اطراف درختان خشک -4جدول 

Table 4. ANOVA for regeneration in elevation different classes around of dead and healthy trees 
 منبع تغییرات

Source 
مربعات مجموع    

Sum of Squares 
 درجه آزادي 

d.f 
 میانگین مربعات 

Mean of Square 
F 

داري معني  

Sig. 
 ارتفاع از سطح دریا

Elevation 
2347984409 2 1173992204 13.9 0.00* 

 وضعیت درخت 

Tree status 
44553141.1 1 44553141.1 5.2 0.024* 

وضعیت درخت  ×ارتفاع از سطح دریا   

Elevation × Tree status 
118264371.9 2 59132185.9 0.70 0.498 ns 

 خطا

Error 
7073909374 84 84213206.8  - 

 .Significant difference at the level of 0.05 *             .05/0دار در سطح * اختالف معني

 

در   زادآوري  فراواني  نشان  بررسي  شیب  طبقات 

اطراف   در  زادآوري  فراواني  اینكه  بر  عالوه  که  داد 

دار بیشتر از اطراف درختان سالم بود، با  درختان خشک

اطراف   در  هم  زادآوري  فراواني  نیز  شیب  افزایش 

خشک اطراف  در  هم  و  سالم  روند  درختان  دارها 

 (. 5کاهشي دارد )جدول 

 

 ارتفاع از سطح دریا )متر( 

Elevation (m) 
)تعداد در هكتار( دار درختان خشک  

Dead tree (tree/ha) 
)تعداد در هكتار( درختان سالم   

Healthy tree (tree/ha) 

700کمتر از    

< 700 
24267.02±3650.3 16975.96±2912.5 

700-۱500  

700-1500 
13939.7 ±2982.1 9020.40 ±2036.7 

۱500بیشتر از   

>1500 
8015.20 ±695.2 6579.70 ±1538.7 
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مقایسه میانگین نهال در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا  -3شكل   

Figure 3. Mean comparison of regeneration in different elevation classes  
 

دار و سالم اشتباه معیار زادآوري در طبقات مختلف شیب در اطراف درختان خشک ±میانگین  -5جدول   

Table 5. Mean ± standard error of regeneration in slope classes around of dead and healthy trees 

 

اطراف   در  زادآوري  واریانس  تجزیه  آزمون  نتایج 

دار و سالم در طبقات مختلف شیب در  درختان خشک

اختالف    5جدول   نتایج،  به  توجه  با  است.  شده  ارائه 

درختان  داري  معني اطراف  در  زادآوري  فراواني  بین 

معنيخشک اختالف  و همچنین  درختان سالم  با  -دار 

)جدول   شد  مشاهده  شیب  مختلف  طبقات  بین  داري 

که  6 داد  نشان  نیز  میانگین  مقایسه  آزمون  نتایج   .)

بین هر  اختالف معني طبقه شیب بررسي شده    3داري 

)شكل در برآورد میانگین زادآوري درختان وجود دارد  

4.) 
 

 دار و سالم در طبقات مختلف شیبتجزیه واریانس زادآوري در اطراف درختان خشک -6جدول 

Table 6. ANOVA for regeneration in slope classes around of dead and healthy trees 
 منبع تغییرات

Source 
 مجموع مربعات 

Sum of Squares 
 درجه آزادي 

df 
 میانگین مربعات 

Mean of Square 
F 

داري معني  

Sig. 
 شیب

Slope 
1599757262 2 799878631.1 9.8 0.00* 

 درخت 

Tree 
1151897779 1 1151897779 14.1 0.00* 

درخت ×شیب   

Slope × Tree 
418885211.4 2 209442605.7 2.5 0.083 ns 

 خطا

Error 
6847375696 84 81516377.3  - 

 .Significant difference at the level of 0.05, ns: non-significant *              .ردايعدم اختالف معن nsو  05/0دار در سطح * اختالف معني
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)تعداد در هكتار( دار درختان خشک  

Dead tree (tree/ha) 
)تعداد در هكتار( درختان سالم   

Healthy tree (tree/ha) 

30کمتر از    

<30 
23521.03±3085.61 11761.96±2257.66 

30-50  

30-50 
1658.41 ±3694.51 8281.77 ±1740.59 

50بیشتر از   

>50 
8015.20 ±695.22 6579.7±1538.7 
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 مقایسه میانگین زادآوري در طبقات مختلف شیب -4شكل 

Figure 4. Mean comparison of regeneration in different slope classes 
 

 بحث 

بررسي نتایج این پژوهش نشان داد که فراواني درختان  

خشکخشک به  نسبت  افتاده  بیشتر  دار  سرپا  دارهاي 

به خشک  6/66که  طوري  است؛  از  دارهاي  درصد 

 .Dehdashtifar et alموجود از نوع افتاده بوده است.  

دارها بر زادآوري طبیعي  با بررسي تأثیر خشكه  (2014)

مدرس   تربیت  دانشگاه  تحقیقاتي  جنگل  در  درختان 

خشک  فراواني  که  کردند  از  بیان  بیشتر  افتاده  دارهاي 

این  خشكه نتایج  با  همسو  که  بوده  سرپا  دارهاي 

با بررسي نقش    Kooch et al. (2010)پژوهش است.  

جنگلخشک در  درختان  زادآوري  تراکم  در  هاي  دار 

خشک فراواني  که  دادند  نشان  چالوس  -سردآبرود 

از خشک افتاده  با  دارهاي  بوده که  بیشتر  دارهاي سرپا 

هم پژوهش  این  در  نتایج  همچنین  دارد.  خواني 

دیگر،    Sefidi and Marvie-Mohadjerپژوهشي 

خشکبیا  (2010) فراواني  که  کردند  افتاده ن  دارهاي 

دار سرپا بیشتر بوده که همسو با نتایج نسبت به خشک

این پژوهش است. فراواني زادآوري در اطراف درختان 

به خشک مربوط  زادآوري  بیشترین  که  داد  نشان  دار 

این نكته  توان بهدرختان راش است که از دالیل آن مي

ازآنجایي که  کرد  در  اشاره  درختان  که  بررسي  این 

دار راش مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به  خشک

زیر   در  بنابراین  بوده،  سنگین  راش  درختان  بذر  اینكه 

در  که  دارد  وجود  زیادي  بذرهاي  راش،  درختان  تاج 

شدن درختان و افتادن زمینه براي رویش این  اثر خشک 

فراهم   بذرها  بهمي نوع  و  فراواني  شود  دلیل  همین 

به گونه  دیگر  به  نسبت  راش  بیشتر  زادآوري  مراتب 

است.   بیان    Gautam and Toumey (2013)بوده  نیز 

جوانيمي که  گونهکنند  برخي  بذر  در  زني  فقط  ها 

خشک درختان  درخت اطراف  گونه  همان  جوانه    دار 

 Koochزنند که تأییدکننده نتایج این پژوهش است.  مي

et al. (2010)  جنگل سردآبرود  در  آمیخته  راش  هاي 

اطراف   در  زادآوري  فراواني  که  دادند  نشان  چالوس 

بوده  درختان خشک ممرز  و  راش  گونه  به  مربوط  دار 

 Dehdashtifarخواني دارد.  که با نتایج این پژوهش هم

et al. (2014)   جنگل در  دانشگاه  نیز  تحقیقاتي  هاي 

نهال  فراواني  که  دادند  نشان  مدرس  راش  تربیت  هاي 

خشكه درختان  اطراف  گونهدر  دیگر  از  بیشتر  ها  دار 

 خواني دارد.بوده که با نتایج این پژوهش هم

بررسي فراواني زادآوري در اطراف درختان سالم  

در    دار نشان داد که میانگین فراواني زادآوريو خشک

خشک درختان  آماري  اطراف  ازنظر  و  بوده  بیشتر  دار 

داري بین میانگین زادآوري در اطراف  نیز اختالف معني

توان بیان درختان وجود داشت. از دالیل این نتایج مي
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فراواني که  درختان    بیشتر   کرد  اطراف  در  زادآوري 

بذرهاي  خشک تعداد  رشد،  و  استقرار  نتیجه  در  دار 

خشکدرختان   است.  بیشتر  اصلي  مادري  بستر  دارها 

مي سبب  و  هستند  قارچ  تكثیر  جوانهبراي  زني  شوند 

مناسب رطوبتي  شرایط  و  بهتر  دماي  در  روي  بذور  تر 

دارها از  علت تغذیه و مراقبت خشکدهد و همچنین به

اطراف   در  زادآوري  مقدار  جنگلي،  درختان  بذور 

)خشک است  بیشتر   ;Gautam et al., 2013دارها 

Motta, 2006.) ترین کارکردهاي خشکیكي از مهم-

دارها تأثیر بر شرایط نوري عرصه جنگل است. شرایط  

مي ایفاد  جنگل  زادآوري  در  مهمي  نقش  کند.  نوري، 

تاج زیرین  طبقات  نور  کم  کند  سطوح  رشد  و  پوشش 

بهنهال  سالها  در  بر  ویژه  مؤثر  عوامل  از  اول،  هاي 

از   برخي  زادآوري  تحت  گونهمشكالت  که  است  ها 

خشک بهتأثیر  سالم  درختان  در  دارد.  قرار  دلیل  دارها 

و بسته بودن تاج درختان عمال نور زیادي    وجود برگ

نمي جنگل  کف  حاليبه  در  افتادن  رسد  اثر  در  که 

)خشک درختان خشکدرختان  در  یا  و  افتاده(  دار  دار 

مي جنگل  کف  به  کافي  اندازه  به  نور  رسد. سرپا 

تاجبازشد چشمگي  تغییرات  زمان  طي  در  -پوشش، 

کند و این  گیري در شرایط نوري کف جنگل ایجاد مي

جواني براي  زندهتغییرات،  بذر،  رشد  زني  و  ماني 

( است  ضروري  بسیار   ;Hu and Zhu, 2008گیاهان 

Parhizkar et al., 2011.) Tavankar et al. (2013)   با

خشک تأثیر  بر  بررسي  طبیعي دارها  زادآوري  فراواني 

جنگل در  همچنین  درختان  و  گیالن  طبیعي  هاي 
Mohammadnejad Kiasari and Rahmani (2001)  

خشک تأثیر  بررسي  در  با  زادآوري  فراواني  بر  دارها 

فراواني  جنگل میانگین  که  کردند  بیان  مازندران  هاي 

دار بیشتر بوده که با زادآوري در اطراف درختان خشک

نتایج پژوهشپژوهش هم  نتایج این  هاي  خواني دارند. 

Lepsova (2011)    وGautam and Toumey (2013) 

خشک که  داد  نشان  تكثیر  نیز  براي  اصلي  بستر  دارها 

و خشک هستند  ميقارچ  سبب  جواني  دارها  که  شوند 

مناسب رطوبتي  شرایط  و  بهتر  دماي  در  بذور  تر  زدن 

شود.  روي دهد و سبب رشد بذور مختلف درختان مي

Motta (2006)  مي بیان  نیز  ایتالیا  کشور  که  در  کنند 

بوده و فراواني زادآوري در اطراف خشكه بیشتر  دارها 

از خشک افزایش فاصله  نهال با  ها کاهش  دارها، مقدار 

خشكه مراقبت  و  تغذیه  را  آن  علت  که  از  یافته  دارها 

این   نتایج  با  همسو  که  است  جنگلي  درختان  بذور 

نشان دادند که    Ranjbar et al. (2016)پژوهش است.  

معني اطراف  اختالف  در  زادآوري  فراواني  بین  داري 

نتایج  خشک با  که  دارد  وجود  شاهد  درختان  با  دارها 

خواني دارد. نتایج تأثیر ارتفاع از سطح  این پژوهش هم

درختان   اطراف  زادآوري  فراواني  بر  شیب  و  دریا 

که  خشک داد  نشان  سالم  درختان  و  افزایش  دار  با 

شیب،   افزایش  با  همچنین  و  دریا  سطح  از  ارتفاع 

دار و سالم  فراواني زادآوري در اطراف درختان خشک

مي از  کاهش  ارتفاع  طبقات  همه  در  اینكه  یابد؛ ضمن 

کالسه و  دریا  در سطح  زادآوري  فراواني  شیب،  هاي 

درختان خشک بود. اطراف  سالم  درختان  از  بیشتر  دار 

رتفاع از سطح دریا از عوامل محدود  طور کلي عامل ابه

کننده رشد و گسترش پوشش گیاهي است. با افزایش  

ارتفاع از سطح دریا، دما و رطوبت که از عوامل اصلي  

بوده کاهش مي  ,.Mirzaei et al)یابد  رویش درختان 

گونه(2019 رویشگاه.  در  مختلف  درختي  هاي  هاي 

و   سرشت  براساس  طبیعي  شرایط  در  و  جنگلي 

موقعیتهشخوا در  دارند،  که  اکولوژیک  هاي  هاي 

یابند. گونه راش  متفاوت از نظر فیزیوگرافي انتشار مي

-پسند اغلب در دامنهعنوان گونه بردبار به سایه و نمبه

شیب و  شمال  به  رو  انتشار  هاي  متوسط  تا  کم  هاي 

به افزایش شیب،  با  از طرفي دیگر  علت سنگیني  دارد. 

تأثیر   تحت  پایین  به  آن  حرکت  و  افتادن  حین  چوب 



 . . .   یوگرافیزیمختلف ف  طیدر شرا  یدرختان راش شرق یعیطب  زادآوری  بر  دارهاخشک  ریتأث

245 

 

-جاذبه سبب شده تا در اراضي کم شیب مقدار خشک

با  زادآوري  مقدار  نتیجه  در  و  یافته  افزایش  دارها 

باشد.   داشته  کاهشي  روند   Sefidi andافزایش شیب 

Marvie-Mohadjer (2010)  جنگل خیرود  در  هاي 

اف  با  که  دادند  نشان  تعداد  نوشهر  از  شیب  زایش 

این  خشک نتایج  با  که  است  شده  کاسته  سرپا  دارهاي 

هم دیگر،  پژوهش  پژوهشي  در  دارد.  خواني 

Hassanzad and Safarkar (2019)  جنگل هاي  در 

فراواني   ارتفاع،  افزایش  با  که  دادند  نشان  آستارا 

نتایج   با  زادآوري درختان راش روند افزایشي دارد که 

هم پژوهش  نتایج  خواناین  تفاوت  دالیل  از  ندارد.  ي 

این  توان به تفاوت طبقات ارتفاعي اشاره کرد که در مي

و    700-۱500،  700پژوهش سه طبقه ارتفاعي کمتر از  

از   شد  ۱500بیشتر  گرفته  درنظر  در  درحالي  ،متر  که 

، پنج طبقه  Hassanzad and Safarkar (2019)پژوهش  

متر    ۱600و    ۱400،  ۱200،  ۱00،  800،  600ارتفاعي  

پژوهش بر روي  این  در نظر گرفته شد. عالوه بر این،  

دار متمرکز بوده و زادآوري اطراف این  هدرختان خشك

حالي در  گرفته  قرار  بررسي  مورد  در  درختان  که 

بررسي   Hassanzad and Safarkar (2019)پژوهش  

درختان   نظرگرفتن  در  بدون  ارتفاعي  گرادیان  یک  در 

 د.دار انجام شده بوخشک

   گیرینتیجه

دارها تأثیر  نتایج این پژوهش نشان داد که وجود خشک

به معني دارد؛  درختان  زادآوري  بر  که    طوريداري 

دار بیشتر از  فراواني زادآوري در اطراف درختان خشک

به بود.  نشان  درختان سرپا  پژوهش  این  نتایج  طورکلي 

اطراف  داد که با توجه به افزایش زادآوري درختان در  

)خشکخشک درختان  این  وجود  یا  دارها،  افتاده  دار 

با گذشت  سرپا( براي جنگل ها مهم و ضروري است. 

خشک پوسیدگي  درجه  افزایش  روند  و  دارها، زمان 

و   خاک  آلي  مواد  مقدار  آب،  نگهداشت  ظرفیت 

سطح   اندازه  میانگین  و  یافته  افزایش  آن  حاصلخیزي 

افتادن خشک اثر  )در  اروشنه  مي دارها  بهیجاد  -شود( 

یابد که  علت رقابت تاج درختان حاشیه آن کاهش مي

زادآوري   استقرار  براي  بهتري  شرایط  صورت  این  در 

مي  مي مهیا  و  سالیان شود  طي  در  که  کرد  بیان  توان 

رسیدن و  احیاء  تكامل،  روند  جنگل  نقطه    متمادي،  به 

 .اوج خود را طي کرده است
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Abstract 

The aim of this study was to study the effects of altitude and slope factors on beech natural 

regeneration around dead trees in Siahroud forests of Guilan province. In order to conduct this 

research, 45 dead trees were selected using selective sampling method. Then, around the standing dead 

trees, a circular plot with a radius of 5 meters and around the fallen dead trees, a rectangular plot with 

4 meters width (2 meters from two sides of  each log) were measured. Inside each plot, regeneration 

frequency, slope (in three classes of <30, 30-30 and > 50%) and altitude (in three classes of <700, 700-

1500 and >1500 m) were measured. In order to compare regeneration in 50m distance from dead tree, 

the measured variables were collected in samples with the center of healthy trees with the same DBH. 

The results showed that the regeneration frequency of all tree species around dead trees was higher 

than around of healthy trees. The ANOVA test showed that there is a significant difference between 

the regeneration frequency in different classes of altitude and slope. Also, with increasing altitude and 

slope, the regeneration frequency of around healthy and dead trees was decreased. The results showed 

that physiographic factors have an important effect on the tree regeneration around of dead trees. 

Keywords: Dead tree, gap, Fagus orientalis, regeneration, Siahroud. 
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