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  منابع طبيعي،گروه علوم جنگلدانشكده دانشگاه گيالن،  سرا، صومعه 2

  داري جنگلخلخال، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال، گروه  3
  1/9/90: تاريخ پذيرش  30/3/89: تاريخ دريافت

  چكيده

بر تنوع ) دارها خشكه(در اين تحقيق تأثير درختان سرپاخشك . ي طبيعي وابسته به تجديد حيات درختان آن استجنگلهاآينده 
براي اين . داري ناو اسالم گيالن مورد بررسي قرار گرفت ي سري دو طرح جنگلجنگلهااي و فراواني تجديد حيات در  گونه

بود انتخاب و متغيرهاي تعداد،  سانتيمتر 50درخت سرپاي كامالً خشك شده كه قطر برابر سينه آنها بيشتر از  32منظور تعداد 
آري با مركزيت اين خشكه دارها  10اي شكل  در قطعه نمونه  دايره) نهال، شل و خال(و مراحل رويشي تجديد حيات   گونه

در فاصله . گيري و تعيين شددارها و درجه پوسيدگي آنها نيز اندازهوسيله خشكههمچنين سطح روشنه ايجاد شده به. برداشت شد
هايي با مركزيت درختان سالم با قطر و گونه مشابه و در  شابه، همان متغيرها در نمونهدار و با تاج پوشش م متري از هر خشكه 50

اي با استفاده از شاخص تنوع شانون وينر، شاخص  در هر قطعه نمونه فراواني و تنوع گونه. همان شكل و سطح برداشت شد
ي ميانگينها. دست آمد ر مرحله رويشي بهاي منهنيك براي كل تجديد حيات و براي ه يكنواختي پايلو و شاخص غناي گونه

نتايج . مورد مقايسه قرار گرفتند tي تنوع به دست آمده از هر جامعه آماري از طريق تجزيه واريانس و آزمون شاخصهافراواني و 
از لحاظ آماري  هاتفاوتدارها بيشتر بوده و اين  اي تجديد حيات استقرار يافته در مجاورت خشكه نشان داد كه فراواني و تنوع گونه

هاي  اي در قطعه نمونه تفاوت در مقدار شاخص تنوع به علت بيشتر بودن مقدار غناي گونه. دار است معني =01/0در سطح 
دارها در  بيشتر بودن فراواني و تنوع تجديد حيات در مجاورت خشكه. هاي شاهد است دار نسبت به قطعه نمونه داراي خشكه

 113تا  50(دارهاي با درجه روشنه متوسط خشكه. هاي بيشتر بذرهاي درختان مادري است داد و گونهنتيجه استقرار و رشد تع
 3دارهاي با پوسيدگي درجههمچنين خشكه. اي تجديد حيات مؤثر بودندها در استقرار و تنوع گونهبيشتر از ساير روشنه) مترمربع

. اي تجديد حيات را در مجاورت خود داشتندترين تنوع گونهبيش 2دارهاي با پوسيدگي درجهبيشترين فراواني و خشكه
دارها عالوه بر ايجاد حفره در تاج پوشش و افزايش تدريجي نور رسيده به كف جنگل در فراهم نمودن شرايط و منابع  خشكه

ها و  مناسب و در اندازهدارها به تعداد  با نگه داشتن خشكه. اند مناسب استقرار و رشد بذور درختان مختلف تأثير مثبت داشته
  .اكوسيستمها كمك نمودتوان به تجديد حيات و پايداري اين  ي طبيعي ميجنگلهاهاي مختلف در داخل  گونه

  .اي، اسالم حيات، تنوع گونه تجديد ،دار خشكه: هاي كليدي واژه
  farzam_tavankar@yahoo.com: ، پست الكترونيكي 09111833084 :نويسنده مسئول، تلفن *

  مقدمه
ي جنگلي مانند ساير اجتماعات زنده در اثر اكوسيستمها

به طور دائم  ارگانيسمهاتولد، رشد و مرگ درختان و ساير 
استقرار و رشد بذرهاي حاصل ). 42(در حال تغيير هستند 

از درختان مادري تجديد حيات طبيعي جنگل ناميده شده و 
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در ). 25و  23(ي جنگلي است اكوسيستمهاضامن بقاء 
ي طبيعي درختان مادري هر ساله يا هر چند سال جنگلها

استقرار و رشد ). 22(كنند  يك بار بذر فراوان توليد مي
توليد شده از درختان مادري تابع شرايط و منابع بذرهاي 

اكوسيستم جنگل و وجود يا فقدان انواع همزيستيهاي 
پايان سن ديرزيستي ). 42(سودبخش يا زيانبخش است 

درختان از مراحل مهم تغييرات جنگل بوده و مرحله شروع 
با پايان سن ديرزيستي و ). 53و  41(ها است  توالي حفره

ها و  هاي آن ريخته و شاخه سرشاخه خشك شدن درختان،
درختان سرپاخشك، . كند تنه شروع به پوسيدن مي

شوند و بخشي از چوب مرده جنگل  دار ناميده مي خشكه
دارها ممكن است به صورت طبيعي در  خشكه). 34(هستند 

اثر پايان سن ديرزيستي درختان، نارساييهاي ژنتيكي و يا 
روز صاعقه، آتش سوزي، در اثر عمليات پرورشي، رقابت، ب

پوسيدگي، تنشهاي ناشي از خشكسالي و سيل، شيوع 
حشرات ، بيماريها و حمله آفات قبل از سن ديرزيستي 

در ) حفره(در اين مرحله با ايجاد روزنه ). 32(شوند  ايجاد 
تاج پوشش و افزايش نور رسيده به كف جنگل يك ريز 
 محيط زيست جديد با منابع و شرايط متفاوت در

همچنين تنه درختان ). 32(شود  اكوسيستم جنگل ايجاد مي
سرپاخشك زيستگاه پهنه وسيعي از جانوران و حشرات 

شرايط و منابع متفاوت ايجاد شده ). 42و  10، 7(شوند  مي
هاي   آمدن آشيانه به وجوددر اثر مرگ درختان باعث 

اكولوژيك جديد و افزايش فراواني و تنوع زيستي جنگل 
تنوع زيستي اصوالً در سه سطح ). 42و  10(گردد  مي

در مقياس محلي ). 40(اكوسيستم، گونه و ژن مطرح است 
اي بخش اصلي تنوع زيستي را  اي تنوع گونه و منطقه

ي شاخصهااي يكي از  تنوع گونه). 13و  4(دهد  تشكيل مي
در يك اكوسيستم ). 1(است  زيستگاههامهم در ارزيابي 
اي  هاي تغذيه بيشتر باشد، زنجيرهاي  هرچه تنوع گونه

تر و درنتيجه محيط  هاي حياتي پيچيده تر و شبكه طوالني
پايدارتر و از شرايط خود تنظيمي بيشتري برخوردار 

درختان منابع و شرايط زيست ساير ). 1(شود  مي

هاي غذايي  را فراهم نموده و با افزايش زنجيره ارگانيسمها
). 42(شوند  مي هااكوسيستمموجب پايداري بيشتر 

  هاي مختلف تشكيل شده يي كه درختان آن از گونهجنگلها
پايداري بيشتري در برابر عوامل ) ي آميختهجنگلها(

يي كه درختان جنگلهانامساعد طبيعي و انساني نسبت به 
، 20(دارند ) ي خالصجنگلها(  آن از يك گونه تشكيل شده

ستي در با توجه به نقش تنوع زي). 52و  42، 36، 23
ي جنگلهاي جنگلي، امروزه در اكوسيستمهاپايداري 

اي در زمينه عوامل مؤثر بر  مختلف دنيا بررسيهاي گسترده
اولين گام در حفاظت و ). 31و  27(گيرد  آن انجام مي

ها و تنوع زيستي آن  مديريت منابع طبيعي شناسايي گونه
ي طبيعي شمال ايران در دهه اخير به جنگلها. منطقه است
گزيني بر اساس تفكر نزديك به طبيعت مديريت شيوه تك

). 20(هاي كالسيك شده است  شوند كه جايگزين شيوه مي
تجديد حيات جنگل در اين شيوه از طريق بذر و به 
صورت طبيعي بوده و درختان مورد بهره برداري از 

هدف از . ها، قطرها و اشكوبهاي مختلف هستند گونه
ي آميخته جنگلهاگزيني ايجاد  مديريت جنگل به شيوه تك

دارها در مديريت  خشكه). 30و  23، 20(و ناهمسال است 
شوند، در  جنگل به شيوه كالسيك از جنگل خارج مي

كه در مديريت جنگل بر اساس تفكر نزديك به  صورتي
مانند  طبيعت به دليل نقش مثبت آنها در اكوسيستم باقي مي

نشان داده است كه تحقيقات انجام گرفته ). 33و  20(
دارها و چوبهاي افتاده در كف جنگل مواد غذايي  خشكه

قابل جذب بيشتري براي گياهان در خاك فراهم نموده و 
و  43، 39(گردانند  آنها را به صورت تدريجي به خاك برمي

درصد درختان  5تا  1ي طبيعي اكالهاما جنگلهادر ). 54
درصد فون  20دارها تشكيل داده و حدود  سرپا را خشكه

جنگل براي غذا يا ساير ضروريات زيستگاه مانند پوشش 
همچنين مشخص شده است . يا فضا به آنها متكي هستند

كه جمعيت حشرات در اثر تغذيه پرندگان و پستانداران 
شوند  دارها در سطح پايين نگه داشته مي وابسته به خشكه

لف ي مختجنگلهابر اساس تحقيقات انجام گرفته در ). 47(
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، ژاپن )45(ي طبيعي و آميخته ايتاليا جنگلهادنيا از جمله 
دارها  خشكه) 51و  29(، آمريكا )55(، لهستان )50و  46(

هاي طبيعي در تاج پوشش و ايجاد  از طريق ايجاد حفره
شرايط مناسب موجب افزايش تجديد حيات استقرار يافته 

سي در تحقيقات داخل كشور نيز در برر. اند در جنگل شده
انجام گرفته در جنگل خيرود كنار نوشهر نتيجه گرفته شده 

دارها با باز كردن روشنه در تاج  است كه تأثير خشكه
پوشش بيشتر از درجه پوسيدگي آنها در استقرار زادآوري 

ي نوشهر انجام جنگلهادر تحقيق ديگري كه در ). 6(است 
دارها در استقرار  گرفته نتيجه گيري شده است كه خشكه

ي راش و ممرز تأثير مثبت داشته و با افزايش فاصله نهالها
بر اساس ). 9(شود  از آنها، فراواني زادآوري كاسته مي

ي آميخته راش و ممرز جنگلهاتحقيق انجام گرفته در 
دارها بيشتر  مازندران، فراواني زادآوري در مجاورت خشكه

از فراواني زادآوري در مجاورت درختان سالم به دست 
هاي  در اين تحقيق مشخص شد كه در توده. ه استآمد

ي راش نهالهافراواني ) درصد 100تا  75تاج پوشش (انبوه 
دارها بيشتر از  و ممرز مستقر شده در مجاورت خشكه

ي راش و ممرز مستقر شده در مجاورت نهالهافراواني 
ها تفاوت  درختان سالم هستند، اما فراواني ساير گونه

تاج (هاي نيمه انبوه  همچنين در توده. اند داري نداشته معني
ي راش مستقر شده نهالهافراواني ) درصد 75تا  50پوشش 

ي راش مستقر شده نهالهادارها بيشتر از  در مجاورت خشكه
ي ممرز نهالهادر مجاورت درختان سالم بوده ولي فراواني 

دارها  ها در مجاورت درختان سالم و خشكه و ساير گونه
همچنين در تحقيق ). 18(اند  داري نداشته تفاوت معني

ي مازندران انجام گرفته مشخص جنگلهاديگري كه در 
دارها در تجديد حيات گونه ملج تأثير  شده است كه خشكه

هدف از اين تحقيق بررسي تأثير ). 5(اند  مثبت داشته
هاي زادآوري استقرار  دارها بر فراواني و تنوع گونه خشكه

  . ي ناو اسالم ايران استگلهاجنيافته درختان در 

  مواد و روشها

و  237منطقه مورد مطالعه دو پارسل : منطقه مورد مطالعه
هكتار در حوضه  75ناو اسالم به وسعت  2از سري  238

. ي استان گيالن واقع شده استجنگلها 8آبخيز شماره 
 48˚ 51´تا   48˚ 33´مختصات جغرافيايي اين حوزه از

عرض شمالي   37˚ 45´تا   37˚ 41´طول شرقي و از
 1200تا  800ارتفاع از سطح دريا در اين مناطق از . است
و تيپ غالب جنگل راشستان  جهت عمومي آن غربيمتر، 

اقليم منطقه بر اساس . ها است ناهمسال همراه با ساير گونه
). 11(ضريب رطوبت دمارتن در گروه مرطوب قرار دارد 

متر و ميانگين درجه حرارت  ميلي 943ميزان بارش ساليانه 
سنگ مادر . گراد است درجه سانتي 3/12ساالنه در حدود 

در اين منطقه از نوع شيست، گرانيت و بازالت و تيپ 
اسيدي و بافت خاك شني  pHاي جنگلي با  خاك قهوه

 Fagus(عالوه بر درختان راش ). 11(ليموني است 

orientalis Lipsky. (هاي ديگري مثل ممرز  گونه
)Carpinus betulus L.(  افرا پلت ،)Acer velutinum 

Boiss ( شيردار ،)Acer cappadocicum Gled. ( توسكاي ،
زبان گنجشك )  .Alnus subcordata C. A. M(ييالقي 

)Fraxinus coriarifolia Scheele. ( و به صورت نادر
شوند  نيز در منطقه يافت مي ).Taxus bacata L(سرخدار 

)11.(   

در اين تحقيق تراكم و : ها آوري داده مطالعه و جمع روش
 5/7قطر برابر سينه كمتر از (تنوع تجديد حيات جنگل 

 5/0ارتفاع كمتر از (مرحله رويشي نهال  3در ) سانتيمتر
) متر 8تا  2ارتفاع (و خال ) متر 2تا  5/0ارتفاع (، شل )متر

 دارها و درختان سالم بررسي در مجاورت خشكه) 26و 14(
مساحت قطعات نمونه با توجه به برداشتهاي  .و مقايسه شد

اوليه به روش قطعات نمونه حلزوني و ترسيم منحني سطح 
براي . مترمربع به دست آمد 1000 برابر) 12(به گونه 

تر و  تر، صحت بيشتر، پياده كردن آسان برداشت سريع
اي شكل قطعات نمونه دايره انتخاب شد  حداقل اثر حاشيه

براي تعيين تعداد قطعات نمونه الزم صحت  ).21 و 13(
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 1نمونه برداري مد نظر قرار گرفت و از رابطه شماره 
  ):21(استفاده شد 

  )1(رابطه   

   

  )2(رابطه 

 tتعداد قطعات نمونه مورد نياز،  n، 1در رابطه شماره 
درصد،  5درجه آزادي در سطح  n-1استيودنت با  tمقدار 

d  درجه صحت وCV ها  يرات فراواني گونهيضريب تغ
 s، 2در رابطه شماره . آيد به دست مي 2است كه از رابطه 

نمونه ها در  ميانگين فراواني گونه xانحراف از معيار و 
نمونه ها در  با برداشت فراواني گونه. ي اوليه استبرداريها
ي اوليه به صورت تصادفي تعداد قطعات نمونه برداريها

درصد  10درصد اعتماد با صحت  95مورد نياز در سطح 
سپس با جنگل گردشي تعداد . قطعه نمونه به دست آمد 32
درخت سرپاي كامالً خشك شده كه قطر برابر سينه آنها  32

بود انتخاب و قطعات نمونه كه مركز  سانتيمتر 50بيشتر از 
. داد در داخل جنگل پياده شدار تشكيل ميدآن را خشكه

سپس در داخل قطعات نمونه، گونه و مرحله رويشي 
دارها درجه پوسيدگي خشكه. زادآوري برداشت و ثبت شد

  ). 44(برداشت شد  1كالس به شرح جدول  5در 

دار انتخاب شده در  متري هر خشكه 50همچنين از فاصله 
به مركز درخت روي خطوط تراز يك قطعه نمونه شاهد 

سالم با گونه و قطر برابر سينه مشابه انتخاب و همان 
 به وجودهاي روشنه. مشخصات زادآوري برداشت شد

دارها در تاج باالي آنها با برآورد قطر آمده از خشكه
و  6(متوسط آنها در پنج سطح مختلف طبقه بندي شدند 

 5/12، صفر تا )تاج پوشش بسته(روشنه با سطح صفر ): 17
مترمربع  50تا  5/12، )روشنه با سطح خيلي كم(مترمربع 

روشنه با سطح (مترمربع  113تا  50، )روشنه با سطح كم(
  يا روشنه با سطح زياد (مترمربع  113ز و بزرگتر ا) متوسط

  ).تاج پوشش باز

ها براي  آوري داده پس از جمع: ها تجزيه و تحليل داده
براي . ي متداول استفاده شدشاخصهابرآورد مقدار تنوع از 

برآورد تنوع زادآوري در هر قطعه نمونه از شاخص شانون 
 ، براي برآورد يكنواختي از شاخص پايلو)3رابطه(وينر 

) 5رابطه(و براي برآورد غنا از  شاخص منهنيك ) 4رابطه(
  ):53و  28، 3(به صورت زير استفاده شد 

                  ) 3(رابطه 
n

LogffnLogn
H ii    

        )4(رابطه 
Logs

H
J


     5(رابطه (

N

s
R 2   

Hدر اين روابط   وينر، - شاخص تنوع شانونJ  
. شاخص غناي منهنيك است R2شاخص يكنواختي پايلو و 

 fiو ) مجموع فراواني نسبي(فراواني كل  n، 3در رابطه

تعداد  s، 5و  4در روابط . فراواني نسبي هر گونه است
پس از محاسبه . ها است فراواني كل گونه Nها و  گونه

ي تنوع، يكنواختي و غنا در هر قطعه نمونه، شاخصها
دار و قطعات  ميانگين آنها در قطعات نمونه با مركز خشكه

نمونه با مركز درخت سالم به دست آمده و مقدار خطا با 
xstEدرصد با استفاده از فرمول  95 احتمال . 

از طريق تجزيه واريانس  ميانگينهاسپس اين . محاسبه شد
)ANOVA ( وt-test   مورد آزمون آماري قرار گرفتند)و  2
البته قبل از انجام آزمون آماري براي اطمينان از نرمال ). 8

-  smrirnov  هاي هر ميانگين از آزمون بودن داده

kolmogorov  ميانگينهاو براي اطمينان از برابري واريانس 
فرض تحقيق اين ). 26 و 3(استفاده شد  Bartlettاز آزمون 

ي تنوع در دو جامعه برابر شاخصهااست كه ميانگين 
به منظور بررسي ميزان تشابه زادآوري استقرار يافته . هستند

ستفاده ا) 6رابطه (در دو جامعه از شاخص تشابه سورنسون 
هاي تكرار  زيرا اين شاخص اهميت بيشتري به گونه. شد

هاي منحصر به هريك از  شده در دو جامعه نسبت به گونه
  ).13(آنها قائل است 

  )6(رابطه 
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تعداد  Aشاخص تشابه سورنسون،  ISs، 6در رابطه 
 Cهاي جامعه دوم و  تعداد گونه Bهاي جامعه اول،  گونه

تجزيه و تحليل  .دو جامعه استهاي مشترك در  تعداد گونه
  ).49(انجام گرفت  Spss.16ها با استفاده از نرم افزار  داده

 

  )44(دارها كالس پوسيدگي خشكه. 1جدول
هاها و سرشاخهشاخه كالس پوسيدگي دارنوك خشكه  ماندهپوست باقي   

100% كاملحضور همه 1  
 متغيركامل يا شكستهبدون سرشاخهتعدادي شاخه 2
 متغيرشكستههامانده شاخهته 3
 متغيرشكستهماندهتعدادي يا بدون ته 4
>20% شكستهماندهبدون ته 5  

 
  

  دارها فراواني تجديد حيات استقرار يافته در مجاورت درختان سالم و خشكه -2جدول
95%سطح حدود اعتماد در اشتباه معيارميانگين محل نمونه  

b+ مجاورت درخت سالم 2/882/58/98 – 6/77  
دارمجاورت خشكه  a 1/1144/72/129 – 9/98  

  .هستند =01/0دار در سطح  حروف غير مشترك داراي اختالف معني +           
 

  دارها هاي مختلف در مجاورت درختان سالم و خشكه فراواني تجديد حيات استقرار يافته گونه - 3جدول
هاي تجديد حيات يافته گونه  نمدار ملج انجيلي پلتشيردارتوسكاممرزراش 

 مجاورت درخت سالم
b+تعداد 1/61a 1/11a 8/9b 5/3b 2/2  a 3/0  b0 a 2/0  
3/69 درصد  6/12  1/11  0/4  5/2  3/0  0 2/0  

دار مجاورت خشكه  
aتعداد 5/76a 7/10a 4/9a 4/10a 3/6  b0 a 4/0  a 4/0  
0/67 درصد  4/9  2/8  1/9  5/5  0 4/0  4/0  

  .هستند =05/0دار در سطح  حروف غير مشترك داراي اختالف معني +             

  

 دارهامشخصات آماري مراحل رويشي تجديدحيات استقرار يافته در مجاورت درختان سالم و خشكه -4ولجد

مراحل رويشي 
 تجديدحيات

 اشتباه معيار ميانگين محل نمونه
حدود اعتماد در 

95% سطح   
 tمقدار 

 نهال
9/37 – 6/443/33/51مجاورت درخت سالم  **80/3  

1/56 – 1/649/31/72دارمجاورت خشكه  

 شل
0/21 – 1/250/22/29مجاورت درخت سالم  

55/1  
3/25 – 8/292/23/34دارمجاورت خشكه  

 خال
2/15 – 5/186/18/21مجاورت درخت سالم  

68/0  
3/16 – 2/209/11/24دارمجاورت خشكه  

  .=01/0دار در سطح   معني **           
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  فراواني تجديد حيات در مراحل رويشي - 1مقدار تنوع شانون وينر در مراحل تجديد حيات                             شكل - 2شكل                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدار يكنواختي پايلو در مراحل تجديد حيات -3مقدار غناي منهنيك در مراحل تجديد حيات                            شكل - 4شكل                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روشنه متفاوت دارها با كالس پوسيدگي و درجهاي تجديد حيات در مجاورت خشكهفراواني و مقدار تنوع گونه -5شكل
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  نتايج
آوري شده  هاي جمع بررسي داده: فراواني تجديد حيات

گونه درختان در منطقه يافت  8نشان داد تجديد حيات 
 Fagus(راش : ها عبارت بودند از اين گونه. شود مي

orientalis Lipsky.(،  ممرز)Carpinus betulus L.(، 
، شيردار ).Alnus subcordata C. A. M(توسكاي ييالقي 

)Acer cappadocicum Gled.( پلت ،)Acer velutinum 

Boiss.( انجيلي ،)Parrotia persica C. A. M.( ملج ،
)Ulmus glabra Huds. ( و نمدار)Tilia begonifolia 

Stev. .(ها تجديد حيات گونه انجيلي فقط  از ميان اين گونه
و تجديد حيات گونه ملج فقط در مجاورت درختان سالم 

بنابراين ). 3جدول(دارها مشاهده شد  در مجاورت خشكه
اي تجديد حيات در دو جامعه از طريق  مقدار تشابه گونه

ميانگين . درصد است 5/87شاخص سورنسون برابر 
فراواني تجديد حيات استقرار يافته در مجاورت 

ر از بيشت)  آر 10اصله در   1/114 1/15(دارها  خشكه
ميانگين فراواني تجديد حيات استقرار يافته در مجاورت 

دست آمد به) آر 10اصله در   2/88 6/10(درختان سالم 
 =01/0و اين تفاوت از لحاظ آماري در سطح ) 2جدول(

  ). p >01/0(دار است  معني

هاي راش، شيردار،  ميانگين فرواني تجديد حيات گونه
دارها بيشتر از  خشكهپلت، ملج و نمدار در مجاورت 

كه ميانگين  دست آمد، درحاليمجاورت درختان سالم به
هاي ممرز، توسكا و انجيلي در  فراواني تجديد حيات گونه

ميانگينهاي فراواني . مجاورت درختان سالم بيشتر است
هاي راش، شيردار، پلت، انجيلي و ملج تجديد حيات گونه

دار آماري، اما معنيدر دو محل نمونه برداري داراي تفاوت 
هاي ممرز و توسكا ميانگينهاي فراواني تجديد حيات گونه

  ).3جدول(دار آماري است  بدون تفاوت معني

ميانگين فراواني هر : فراواني مراحل رويشي تجديد حيات
سه مرحله رويشي نهال، شل و خال در مجاورت 

دارها بيشتر از ميانگين آنها در مجاورت درختان  خشكه

ي ميانگينهااما تنها تفاوت ). 1شكل(دست آمد به سالم
تفاوت  =05/0در سطح فراواني مرحله نهال با يكديگر 

در هر دو جامعه ). 4جدول(داري داشتند  آماري معني
) دارها مجاورت درختان سالم و مجاورت خشكه(آماري 

فراواني مرحله رويشي نهال بيشتر از فراواني مرحله 
مرحله رويشي شل بيشتر از فراواني رويشي شل و فراواني 

و از لحاظ ) 1شكل(دست آمد مرحله رويشي خال به
داشتند  =05/0دار در سطح آماري تفاوت معني

    ).5جدول(

ميانگين مقادير تنوع تجديد : اي تجديد حيات تنوع گونه
حيات استقرار يافته بر اساس شاخص شانون وينر در 

ميانگين مقادير آن در دارها بيشتر از  مجاورت خشكه
اين تفاوت ). 6جدول(دست آمد مجاورت درختان سالم به
همچنين ). p >01/0(دار است  از لحاظ آماري معني

ميانگين شاخص غناي منهنيك تجديد حيات مستقر شده 
دارها بيشتر از ميانگين مقادير آن در  در مجاورت خشكه

 دست آمد كه داراي تفاوتمجاورت درختان سالم به
  ).6جدول(دار آماري هستند  معني

اما هرچند ميانگين يكنواختي تجديد حيات مستقر شده بر 
اساس شاخص پايلو در مجاورت درختان سالم بيشتر از 

دست آمد دارها به ميانگين مقادير آن در مجاورت خشكه
  ).6جدول(داري نداشتند ولي از لحاظ آماري تفاوت معني

ميانگين : رويشي تجديد حياتاي در مراحل  تنوع گونه
مقادير هر سه شاخص تنوع زادآوري در مراحل رويشي 

دار آماري هستند تجديد حيات داراي تفاوت معني
ميانگين مقادير تنوع شانون وينر در مرحله ). 5جدول(

مجاورت درختان (رويشي نهال در هر دو جامعه آماري 
رويشي شل بيشتر از مرحله ) دارها سالم و مجاورت خشكه

دست و مرحله رويشي شل بيشتر از مرحله رويشي خال به
همچنين در هر سه مرحله رويشي نهال، شل ). 2شكل(آمد 

دارها  و خال ميانگين تنوع شانون وينر در مجاورت خشكه
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  ).7جدول(دار آماري داشتند  معنيدست آمد و تفاوت بيشتر از مجاورت درختان سالم به
  

  هاي تنوع زادآوري در ارتباط با مراحل رويشي تجديد حياتتجزيه واريانس فراواني و شاخص  -5جدول

هاي آماريمشخصه  

 غناي منهنيك يكنواختي پايلوتنوع شانون وينرفراواني

مجاورت 
دارخشكه  

مجاورت
درخت 
 سالم

مجاورت 
دارخشكه  

مجاورت
درخت 
 سالم

مجاورت 
دارخشكه  

مجاورت 
درخت 
 سالم

مجاورت 
دارخشكه  

مجاورت 
درخت 
 سالم

مجموع 
 مربعات

هابين گروه  3430512113849/7971/0611/0361/0  762/10  535/6  
هادرون گروه  54452424150/1235/0195/1284/1  862/8  388/5  

3975014537999/8206/1806/1645/1 كل  624/19  923/11  

درجه 
 آزادي

هابين گروه  22222 2 2 2 
هادرون گروه  9393939393 93 93 93 

 95 95 95 9595959595 كل
ميانگين 
 مربعات

هابين گروه  171536057924/3485/0306/0180/0  381/5  268/3  
هادرون گروه  55/5806/26012/0003/013/0014/0  095/0  058/0  

F   97/29241/23235/31798/19179/2305/13مقدار   47/56  41/56  
00/0 **00/0 **00/0**00/0**00/0**00/0**داريسطح معني  ** 00/0  ** 00/0  

  .=01/0دار در سطح   معني **

  
  دار اي تجديد حيات در مجاورت درخت سالم و خشكه ميانگين شاخصهاي تنوع گونه -6جدول

حياتمحل تجديد     tمقدار دار مجاورت خشكهمجاورت درخت سالم 
 05/0 تنوع شانون وينر  78/0  09/0   16/1  **69/3  
 07/0 يكنواختي پايلو  80/0  06/0   75/0  54/0  
 11/0 غناي منهنيك  23/1  21/0   73/1  *11/2  

  .=01/0و  =05/0دار در سطح  به ترتيب معني **و *              

  
  دارهاهاي تنوع مراحل رويشي تجديد حيات در مجاورت درختان سالم و خشكهميانگين شاخص -7جدول

مراحل  
 رويشي

 محل نمونه
 غناي منهنيكيكنواختي پايلوتنوع شانون وينر

  tمقدار  ميانگين  tمقدار ميانگين tمقدارميانگين

 نهال
3/13**  88/0)12/0(1 مجاورت درخت سالم  

)12/0(76/0
4/1  

)20/0 (5/1  ** 7/10  
دارمجاورت خشكه  )22/0(48/1)11/0(72/0)25/0( ١/٢  

 شل
1/7 **70/0)10/0( مجاورت درخت سالم  

)16/0(84/0
0/0  

)20/0 (4/1  ** 4/7  
دارمجاورت خشكه  )12/0(90/0)16/0(85/0)23/0 (8/1  

 خال
4/5 **64/0)14/0( مجاورت درخت سالم  

)18/0(91/0
0/0  

)12/0 (9/0  ** 1/11  
دارمجاورت خشكه  )16/0(85/0)20/0(92/0)19/0 (3/1  

  . باشند اعداد داخل پرانتز انحراف معيار مي -   .1=01/0دار در سطح   معني **      



 1392، 3، شماره 26جلد                                                                                         )مجله زيست شناسي ايران( گياهيمجله پژوهشهاي 

275 

  
  دارهاتجزيه واريانس فراواني و تنوع تجديدحيات در رابطه با سطوح روشنه و كالس پوسيدگي خشكه -8جدول

هاي اكولوژيكيمشخصه داريسطح معني   Fمقدار ميانگين مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعات   

فراواني 
تجديد 
 حيات

كالس 
 پوسيدگي

هابين گروه  62/5257441/1314
116/9  **00/0  

هادرون گروه  21/38932719/144
درجه 
 روشنه

هابين گروه  91/4792423/1198
656/3  *017/0  

هادرون گروه  0/88502778/327

تنوع 
تجديد 
 حيات

كالس 
 پوسيدگي

هابين گروه  222/04056/0
598/7  **00/0  

هادرون گروه  197/027007/0
درجه 
 روشنه

هابين گروه  729/04182/0
949/21  **00/0  

هادرون گروه  224/02708/0
 .=01/0دار در سطح   معني **و  =05/0دار در سطح   معني* 

جامعه آماري در مرحله مقدار يكنواختي پايلو در هر دو 
روشي خال بيشتر از مرحله رويشي شل و مرحله رويشي 

). 3شكل(دست آمد شل بيشتر از مرحله رويشي نهال به
دست آمده در هر مرحله رويشي و ي يكنواختي بهميانگينها

داري  از هر دو جامعه آماري با يكديگر تفاوت معني
منهنيك در مرحله ميانگين مقادير غناي ). 6جدول(نداشتند 

مجاورت درختان (رويشي نهال در هر دو جامعه آماري 
بيشتر از مرحله رويشي شل ) دارها سالم و مجاورت خشكه

دست و مرحله رويشي شل بيشتر از مرحله رويشي خال به
همچنين در هر سه مرحله رويشي ميانگين ). 4شكل(آمد 

رت دارها بيشتر از مجاو غناي منهنيك در مجاورت خشكه
دار آماري داشتند  دست آمد و تفاوت معنيدرختان سالم به

   ).7جدول(

دارهاي بيشترين فراواني تجديد حيات در مجاورت خشكه
و درجه روشنه ) الف - 5شكل( 3با درجه پوسيدگي 

همچنين بيشترين مقدار . دست آمدبه) ب -5شكل(متوسط 
دارهاي با اي تجديد حيات در مجاورت خشكهتنوع گونه

و درجه روشنه متوسط ) ج - 5شكل( 2درجه پوسيدگي 
بين سطوح روشنه و فراواني و . دست آمدبه) د -5شكل(

دار وجود اي تجديد حيات تفاوت آماري معنيتنوع گونه
- همچنين بين كالس پوسيدگي خشكه). 8جدول(داشت 

اي تجديد حيات تفاوت دارها و فراواني و تنوع گونه
  ).  8جدول(شت دار وجود داآماري معني

  گيري بحث و نتيجه
نتايج اين بررسي نشان داد فراواني تجديد حيات طبيعي 

دارها بيشتر از مجاورت  درختان در مجاورت خشكه
ي جنگلهادر تحقيقي كه در ). 2جدول(درختان سالم است 

خيرودكنار نوشهر انجام گرفته اشاره شده است كه باز شدن 
روشنه در تاج پوشش در نتيجه خشك شدن درختان آثار 

دارهاي افتاده و  خشكه). 6(قابل توجهي در زادآوري دارد 
هاي  سرپا نقش مؤثري در افزايش تجديدحيات طبيعي توده

در ). 17(ي مازندران داشته است جنگلهاراش آميخته در 
ي آميخته راش و ممرز مازندران فراواني زادآوري نگلهاج

دارها بيشتر از فراواني آن در مجاورت  در مجاورت خشكه
بر اساس تحقيقي، ). 18(درختان سالم به دست آمده است 

ي شمال جنگلهادارها از سطح  آوري و برداشت خشكه جمع
از . تايوان موجب كاهش تجديد حيات طبيعي جنگل شد

ي مديريت بهتر جنگل پيشنهاد شد كه رو برا اين
اين نتايج همسو ). 35(دارها در جنگل باقي بمانند  خشكه

نتايج اين تحقيق نشان . با نتايج تحقيق انجام گرفته است
دارها بهتر  داد تجديد حيات گونه ملج در مجاورت خشكه

و همسو با نتايج تحقيق داخلي ) 3جدول(گيرد  انجام مي
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هايي با  تحقيق نشان داد در روشنه نتايج اين. است) 5(
اي  بيشترين تنوع گونه) مترمربع 113تا  50(سطوح متوسط 

و فراواني تجديد حيات درختان وجود دارد و در 
اي و  هاي بيشتر يا كمتر از اين سطوح، از تنوع گونه روشنه

ب و -5شكل(شود  فراواني تجديد حيات درختان كاسته مي
هاي مزاحم بيشتر شده  م گونهتر تهاج در سطوح بزرگ). د

در . يابد و استقرار تجديد حيات طبيعي درختان كاهش مي
ي سردآبرود چالوس جنگلهاتحقيق انجام گرفته در 

دارهايي  بيشترين فراواني تجديد حيات در مجاورت خشكه
البته در ). 17(كه تاج پوشش بسته دارند گزارش شده است 

ز بوده و به مرور هنگام خشك شدن درختان تاج پوشش با
ي خيرودكنار نوشهر جنگلهاهمچنين در . اند زمان بسته شده

نيز بيشترين فراواني تجديد حيات در تاج پوشش بسته 
اين نتايج با نتيجه تحقيق انجام ). 6(گزارش شده است 
هاي  بررسي در مورد تأثير اندازه روشنه. گرفته مغايرت دارد

بر استقرار و تاج پوشش حاصل از خشك شدن درختان 
. نياز دارد  جانبه تر و همه تركيب زادآوري به مطالعات كامل

رسد عالوه بر سطوح روشنه، شرايط رويشگاه و  به نظر مي
تحقيق . فيزيونومي منطقه نيز در اين زمينه مؤثر هستند

ي نوشهر نشان داد كه تيپ خاك جنگلهاانجام گرفته در 
عيت منطقه از نظر داري آب و موق جنگل از نظر ظرفيت نگه

اي و ميزان  ميزان انرژي خورشيدي دريافتي بر تنوع گونه
كه در خاكهاي  طوري  بذردهي درختان تأثيرگذار است، به

الرأسها به علت  راندزين با ذخيره آبي ضعيف و در خط
تابش مستقيم و شديد نور خورشيد ميزان بذردهي و 

تحقيق  همچنين در). 15(گيرد  زادآوري كمتري صورت مي
ي چالوس نتيجه گرفته شده است جنگلهاانجام گرفته در 

كه جهات جغرافيايي به عنوان يك عامل مؤثر در ايجاد 
شرايط متنوع در رويشگاه بوده و وفور و تنوع گياهان را در 

بر اساس ). 16(دهد  هاي مختلف تحت تأثير قرار مي دامنه
كا، تراكم ي آپاالشين آمريجنگلهاتحقيقات انجام گرفته در 

ها در ارتباط با مساحت،  ي استقرار يافته در روشنهنهالها
ها بوده و با افزايش سطح  سن، شيب و زير اشكوب روشنه

). 29(يابد  افزايش مي نهالهااي و تراكم  ها غناي گونه روشنه
در تحقيق فوق نتيجه گرفته شده است كه با افزايش سن 

. شود كاسته مي نهالهااي و فراواني  ها از غناي گونه روشنه
همچنين زير اشكوب متراكم و هميشه سبز مانع استقرار 

به منظور حفظ ). 29(شود  ها مي تجديد حيات در روشنه
تنوع زيستي و افزايش تجديد حيات طبيعي درختان، باقي 

هاي طبيعي و اجراي  دارها در توده گذاشتن خشكه
اد افزايش تعد(برداري طوالني مدت  هاي بهره دوره

كاريهاي ژاپن پيشنهاد شده است  در جنگل) دارها خشكه
برگ  ي پهنجنگلهاتحقيق انجام گرفته در ). 46(

در فضاهاي  نهالهاآگاساواراي ژاپن نشان داد كه تعداد 
در ). 48(خالي بيشتر از مناطق زير تاج پوشش بسته است 

تحقيقي تأثير اندازه روشنه بر تجديد حيات گونه 
Nothofagus  ي آرژانتين مورد بررسي قرار جنگلهادر

گيري شد كه اگرچه توليد روشنه شرايط  گرفت و نتيجه
كند، اما  مناسبي را براي تجديد حيات اين گونه ايجاد مي

هايي با سطوح بزرگتر به كاهش تراكم  ايجاد روشنه
اين نتايج همسو با ). 37(شود  زادآوري اين گونه منجر مي
بر اساس تحقيق انجام . است نتايج تحقيق انجام گرفته

ترين سطح  ي گلبند شمال ايران مناسبجنگلهاگرفته در 
هاي  روشنه براي بهبود زادآوري طبيعي راش ايجاد روشنه

). 24(پيشنهاد شده است ) مترمربع 200تا  100(كوچكتر 
زايش تنوع دارها موجب افنتايج اين تحقيق نشان داد خشكه

دارها نه خشكه). 6جدول(شوند اي تجديد حيات مي گونه
شوند، تنها موجب تغيير در شرايط اكولوژيكي جنگل مي

بلكه با ايجاد منابع غذايي قابل دسترس و برقراري انواع 
همزيستيها موجب افزايش تنوع زيستي اكوسيستم جنگل 

دارها از عناصر طبيعي مهم خشكه). 54و  43، 39(شوند مي
در اكوسيستمهاي  و ضروري براي پايداري تنوع زيستي
). 38و  32(شوند جنگلي هستند و باعث پويايي جنگل مي

دارها به پايان رسيده اما هرچند سن ديرزيستي در خشكه
 15(وظايف اكولوژيكي آنها در اكوسيستم جنگل ادامه دارد 

 3دارهاي درجه  نتايج اين تحقيق نشان داد خشكه).  32و 
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جاورت خود دارند بيشترين فراواني تجديد حيات را در م
اين نتيجه همسو با نتايج تحقيقات داخلي ). الف-5شكل(
بر اساس تحقيقات انجام گرفته در . است) 17و  6(

برگ ايتاليا نيز نتيجه گرفته شده است كه با  ي پهنجنگلها
تري  دارها شرايط مناسب افزايش درجه پوسيدگي خشكه
ر كلي نتايج طوبه). 45(شود  براي استقرار زادآوري مهيا مي

دارها نقش مؤثري در اين تحقيق نشان داد كه خشكه
ساختار تجديد حيات جنگل و تركيب آنها دارند كه با 

، 6(هاي شمال ايران نتايج تحقيقات انجام گرفته در جنگل
، 37، 35، 29(و ساير تحقيقات انجام گرفته )  18و  17، 7

و ي ايران كم جنگلهاسطح . همخواني دارد) 55و  45
محدود بوده و حفاظت از آنها مهمترين هدف مديريت 

دارها موجب افزايش  در جنگل مورد مطالعه خشكه. است
اين موضوع . اند فراواني تجديد حيات طبيعي درختان شده

تجديد حيات استقرار يافته . به نفع اكوسيستم جنگل است
ها گذاري از اين جنگلنشانه. كندآينده جنگل را تضمين مي

د عالوه بر اهداف پرورشي و افزايش كمي و كيفي باي
ها حجم توده، افزايش درختان قطور، تنظيم آميختگي گونه

و ايجاد شرايط استقرار و گسترش تجديد حيات طبيعي را 
با توجه به اينكه مديريت و هدايت تنوع ). 19(دنبال نمايد 

آل ارتباط مستقيم با حفظ  زيستي به سمت يك تنوع ايده
حيات طبيعي درختان دارد، بنابراين اجراي كامل و  تجديد

بهينه خروج دام از جنگل بايد مورد توجه جدي واقع شود 
دارها در جنگل  باقي گذاشتن تعداد مناسب از خشكه). 4(

هاي متفاوت براي افزايش تجديد  ها و از گونه در اندازه
موقعيت، فراواني، . حيات و حفظ تنوع زيستي مفيد است

دار از فاكتورهاي مهم در مديريت  هاي خشكه و گونه اندازه
با مطالعه و . بر اساس تفكر نزديك به طبيعت است جنگلها

توان  ي بكر شمال ايران ميجنگلهابررسيهاي بيشتر در 
دارها را مشخص نمود و  كميت، كيفيت و ديناميك خشكه

  . انجام داد جنگلهامديريت بهتر و نزديك به طبيعت در اين 
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Abstract 

Future of natural forests depends on stand regeneration. In this research impact of 
standing dead trees (snags) on the species diversity and density of established 
regeneration was studied in district No. 2 Forest of Nav-Asalem, Guilan. In this regard, 
32 snags with D.B.H. above 50Cm were taken as the centers of sampling plots. Canopy 
gap areas caused by snags and their decay degree were measured and determined. Also 
in a 50m distance from snags with same canopy, one safe tree with same D.B.H. and 
species were selected as the sampling plots. At each of these plots variables of number, 
species and growing stage (seedling, small sapling and sapling) of regeneration were 
counted in a 1000 m2 circular sample area. For each sample plot frequency and species 
diversity calculated from Shannon Winner diversity index, Pielous evenness index and 
Minhinich richness index. Mean of frequency and species diversity indices in each 
statistical population were compared from ANOVA and t-test. Results showed that 
frequency and species diversity of established regeneration in the snag plots were more 
than safe tree plots and this different was significant at =0.01 statistical level. Reason 
of different diversity amount was more amount of richness in snag plots. More of 
frequency and species diversity in snag plots was occurred due the established and 
growth of more number and species from seed trees. Snags with medium canopy gap 
areas (50-113m2) had more influence on frequency and species diversity of 
regeneration. Also, snags with degree 3 of decay had more frequency and snags with 
degree 2 of decay had more regeneration species diversity. Snags with create of gaps in 
forest canopy and increasing sun light to forest floor, moreover, have positive influence 
with preparing suitable condition and resources to establishment and growth of different 
tree seeds. Saving snags in forest stands in different sizes and species can be useful to 
regeneration and sustainability in these ecosystems. 

Keywords: snag, regeneration, species diversity, Asalem 

 

 

 

 

 

 


