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چكيده
زمينه و هدف :خشکهدارها به عنوان مهمترين عامل کنترل کننده ساختار و فعاليت در جنگلهاي معتدله شناخته ميشوودد بوه منروور
بررسي دقش خشکهدارها در زادآوري درختان جنگلي ،تراکم زادآوري محيط اطراف خشکهدار در جنگلهاي بکور منققوه يلويو دوشوهر
مورد بررسي قرار گرفت
روش بررسي :جهت دمودهبرداري از خشکهدارهاي سرپا از پالتهاي دايرهاي به مساحت  5آر و به مرکزيت خشکهدار ،و هموين طوور در
خشکهدارهاي افتاده از پالتهاي مستقيلي به عرض  4متر و طول خشکهدار موجود ،استفاده شد درجه پوسويدگي خشوکهدار بوه هموراه
موقعيت توپوگرافيک و مساحت حفره تاجي داشي از خشکه دار با توجه به ميادگين ققر بازشدگي تاج ،يادداشت گرديد بوراي بررسوي ا ور
حفرهها ،از درر سقح به پنج دسته تاج پوشش بسته ،سقح خيلي کم (کمتر از  55مترمربع) ،سوقح کوم ( 55توا  055مترمربوع) ،سوقح
متوسط ( 055تا  055مترمربع) و سقح زياد ( 055تا  485مترمربع) تقسيم شد
يافتهها :دتايج مربوط به زادآوري دشان داد گوده راش بيشترين تراکم زادآوري را در برگرفته است ميزان تراکم دهال در کالس پوسيدگي
چهارم بيشترين تعداد را براي تمام گوده ها به خود اختصاص داد همچنين با افزايش اددازه سقح حفورههواي تواجي ،بور توراکم زادآوري
افزوده شده است و کالس سقح زياد بيشترين زادآوري را دربردارد تراکم زادآوري بين طبقات شيب و کالسهاي ارتفاعي تفاوت معنوي-
داري دشان دداد ،ولي تراکم گودههاي راش ،پلت ،شيردار و توسکا در جهات مختلف تفاوتهاي معنيداري دشان ميدهد
بحث و نتيجهگيري :يافتههاي تحقيق حاضر دشان ميدهد که شناخت فرآيندهاي طبيعي در تودههواي بکور اکوسيسوتمهواي جنگلوي،
اطلالعات مفيدي در اختيار مديران اجرايي ،جهت اتخاذ تصميمات درست قرار ميدهد
واژههاي کليدي :خشکهدار ،کالس پوسيدگي ،زادآوري ،حفره تاجي ،عوامل توپوگرافيک
 -0استاديار پژوهشي ،بخش تحقيقات منابع طبيعي ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان ،سازمان تحقيقات ،آموزش و
ترويج کشاورزي ،گرگان ،ايران
 -0دادشيار گروه جنگلداري ،دادشکده منابع طبيعي ،دادشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران*(مسوول مکاتبات)
 -3دادشيار گروه جنگلداري ،دادشکده منابع طبيعي ،دادشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
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Abstract
Background and Objective: Dead trees are an important factor for structure and activity controlling
in forest temperature. For the sake of survey role of dead trees in the regeneration of trees species,
regeneration density of environs dead trees in Lalis forests, Nowshahr was studied.
Method: For a sampling of snags by circle plots (500 m2 area) and snag in the center, and also in the
logs used of along plots into width four-meter and dead trees length. Decay classes of dead trees,
topographic position and canopy gap area due to dead tree inscribed according to average diameter of
canopy opening. In this study gaps were divided into five groups, including close canopy, very small
(<50 m2), small (50-150 m2), medium-size gap (150-250 m2) and large size (250-480 m2).
Findings: Results of regeneration show that beech species had the most regeneration density.
According to the results of density in decay classes, the fourth class had the most regeneration density
for total species. Also with the increase in the size of gaps area, accrue in regeneration density and
fifth class includes most regeneration. Differences mean values of density between slope and altitude
classes weren't significant, but the density of Beech, Persian Maple, Cappadocian Maple, and Alder
species were significant in different aspects.
Discussion and Conclusion: The findings of the present study show that recognizing natural
processes in virgin stands of forest ecosystems provides useful information for managers to make the
right decisions.
Keywords: dead tree, decay classes, regeneration, canopy opening, topographic factors.
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مقدمه
خشکهدار و حفرههاي داشي از ايجاد خشکهدار دقش مهمي در

تاجي و تشکيل خشکهدار در تودههاي جنگلي است ( )8قابل

تحول جنگلهاي معتدله بر عهده داردد ( )0شناخت اين گوده

ذکر است ،کارايي خشکهدارها در افزايش تنوع چوبي و غير

آشفتگيها و عناصر ايجاد کننده و ايجاد شده توسط آن گامي

چوبي عالوه بر ميزان و تعداد خشکهدار ،با دوسان دمايي،

بزرگ در مديريت دزديک به طبيعت محسوب ميشود ()0

پراکنش مکادي ،درجه پوسيدگي ،دوع گودهها و موقعيت

حضور خشکهدارها در داخل جنگل از اهميت بسيار زيادي

قرارگيري مرتبط است ()9

برخوردار است ،هرچند اغلب در مورد آنها به عنوان يکي از

ذوالفقاري و همکاران ( )0385با بررسي دقش خشکهدارها در

مهمترين اجزاي سازدده اکوسيستمهاي زدده و پويا ،غفلت شده

تجديد حيات طبيعي در جنگلهاي خيرودکنار دوشهر به اين

است درختان بزرگ در ابتداي مراحل پوسيدن به صورت سرپا

دتيجه رسيدهادد که بيشترين فراوادي دهالها در مجاورت

قرار داردد ،سپو با مرور زمان و بر ا ر فشارهاي محيقي

خشکهدارهاي با پوسيدگي زياد مشاهده شده است؛ همچنين

شاخههاي ققور از آن جدا ميشود و اين شرايط در اکوسيستم-

بين اددازه حفرات تاجي و تراکم دهالها تفاوت معنيدار آماري

هاي طبيعي به صورت متوالي تکرار ميشود خشکهدارها بر

وجود دارد ( )05بررسي توده هاي سوزديبرگ در تايوان دشان

حسب اددازه و دوع اجزاي سازدده درختي به ادواع (خشکهدار

داد که الگوي زادآوري درختان تا حد زيادي تحت تا ير

سرپا ،خشکهدار افتاده ،شاخههاي بزرگ ،ققعات چوبي کنده

خشکهدار قرار دارد و درختان افتاده به عنوان گوده پرستار دقش

شده ،کنده و بقاياي بهرهبرداري درختي) تفکيک ميشود ()3

حفاظتي را براي زادآوري ايفا ميکنند ( )00همچنين افزايش

ساختار و شکلگيري خشکهدار از اهميت زيادي در سير

منابع غذايي سبب افزايش سرعت رويش در دهالها خواهد شد

حرکتي چرخههاي ديتروژن و کربن جنگل برخوردار است ،چرا

بررسي زادآوري در تودههاي دوئل فنالدد دشان داد که آشفتگي-

که موجودات خاکي رويشگاه و تباديت عناصر غذايي و رطوبتي

هاي محيقي و ايجاد درختان افتاده و خشکهدار کميت و

در خاک ،تا حد زيادي تحت تا ير آن قرار خواهد گرفت ()4

کيفيت دهالها را افزايش خواهد داد با ايجاد خشکهدار به علت

مقالعه فوايد خشکهدارها ،دقش مو ر آن را در فرآيند توالي

تغييرات عناصر معددي و آلي ،مواد غذايي و منابع رطوبتي

دشان ميدهد بررسيهاي صورت گرفته در جنگلهاي بارادي و

بيشتري در اختيار گياه قرار ميگيرد و حفره از تراکم زادآوري

معتدله دشان از رابقه گسترده بين خشکهدار و تنوع زيستي

بايتري برخوردار خواهد شد ( )00بررسي تودههاي پهن برگ

اين مناطق دارد ( )5حيات شمار زيادي از گياهان آودددار و

در ژاپن ديز دشان ميدهد که وجود خشکهدار و درختان باد

بدون آودد ،ادواع خزهها ،جلبکها ،قارچها ،ميکوريزها ،باکتري-

افتاده در حفرات جنگلي سبب افزايش تنوع و غناي گودههاي

هاي تجزيه کننده ،بيمهرگان و مهرهداران وابسته به وجود

گياهي چوبي و غير چوبي خواهد شد ( )03بررسي تنوع

خشکهدارهاي جنگلي است ( 5و  )6ميزان تباديت زيستي در

گياهان زيرآشکوب در جنگلهاي راش اروپاي مرکزي دشان

برخي گياهان و قارچها با خشکهدار تا اددازهاي است که در

داده است که مهمترين عامل ا رگذار در افزايش تنوع گياهي و

صورت حذف يا کاهش خشکهدار تنوع و تعداد آنها به شدت

چوبي در حفرات ،اددازه بازشدگي است حفرات متوسط

کاهش خواهد يافت و حتي ميتوادد منجربه دابودي گودهاي

مناسبترين شرايط اقليمي را براي زادآوري گودههاي چوبي و

گردد ( )7تداوم و پويايي جنگل وابسته به زادآوري درختان آن

با حفظ تنوع زيستي فراهم خواهد آورد ()04

جنگل است؛ بنابراين براي استمرار توليد در جنگل امر زادآوري

همانطور که مشاهده شد بررسيهاي صورت گرفته همگي

بسيار ضروري است و بايستي به آن توجه خاصي شود شروع و

دشان دهنده اهميت بايي وجود خشکهدار حفرات جنگلي مي-

استمرار زادآوري در جنگلهاي طبيعي وابسته به ايجاد حفره

باشد بنابراين بهترين سياست مديريت جنگل زمادي صورت
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شعباني و همكاران

خواهد گرفت که شناخت و الگو برداري از جنگلهاي بکر به

يادداشت و با توجه به ميزان پوسيدگي در يکي از چهار کالس

بهترين وجه ممکن ادجام شود اين مقالعه سعي دارد به بررسي

پوسيدگي زير قرار گرفت ( :)05پوسيدگي درجه اول :درخت

تا ير خشکهدارها بر روي زادآوري ادواع گودهها بپردازد و به علت

تازه خشکيده ،تغيير خاصي در چوب و پوست ايجاد دشده،

کمترين دخالت ادسادي ،عرصه بکر براي ادجام تحقيق در درر

گاهي اوقات دوشاخههاي رشديافته سال اخير (بر روي شاخه)

گرفته شده است

ديده ميشود؛ پوسيدگي درجه دوم :پوسيدگي واضح درون
چوب ،در بيشتر موارد پوست هنوز وجود دارد ،دوشاخه ديده

روش بررسي

دميشود؛ پوسيدگي درجه سوم :درون چوب و پوست کامال

منطقه مورد مطالعه

پوسيده و با ضربه به حالت پودري در ميآيد؛ پوسيدگي درجه

اين تحقيق در جنگلهاي سري يليو و دلدره از حووزه آبخيوز

چهارم :خشکهدار کامال پوسيده و تقريبا جزئي از فلور جنگل

طرح جنگلداري گلبند ادجوام شود؛ کوه جوزش بخوش کرکورود

ميشود و پوشش گياهي روي آن استقرار پيدا کرده است

شهرستان دوشهر محسوب ميشود جنگل داحيه موورد بررسوي

موقعيت توپوگرافيک (شيب ،جهت و ارتفاع از سقح دريا) براي

در محدوده  36 09و  36 30عورض جغرافيوايي شومالي و

هرخشکهدار يادداشت شد و همچنين ميزان بازشدگي (حفره

 50 03و  50 08طول جغرافيايي شرقي و محدوده ارتفاعي

تاجي) داشي از خشکهدار با برآورد ققر متوسط در چهار جهت

 0055تا  0455متر بايتر از سقح دريا قرار دارد اين جنگل بوا

اصلي مورد اددازه گيري قرار گرفت و به پنج کالس سقح زير

مساحت  58هکتار با دام موزيک قوره -چوال بوه عنووان ققعوه

تقسيم شد :تاج پوشش بسته ،کمتر از  55متر مربع :حفره با

شاهد ( )006سري يليو محسوب ميشوود دووع سونا موادر

سقح خيلي کم 55 ،تا  055متر مربع :حفره با سقح کم055 ،

سنا آهک ماردي ،مخلوط با مارن سويلتي بوه صوورت تخريوب

تا  055متر مربع :حفره با سقح متوسط ،بيشتر از  055متر

يافته است تيپ خاک قرمز پودزوليک همراه با قهووهاي شسوته

مربع :حفره با سقح زياد ()05

شده و پسدوگلي اسوت بافوت خواک ديموه سونگين توا خيلوي

يافتهها

سنگين بوده و عمق خاک از ديمه عميق تا عميق و بوا حوداک ر

با توجه به دمودهبرداري در منققه مورد مقالعه مجموعا 67

عمق بيش از  0متر است عمق يشوبرگ  0توا  5سوادتيمتور و

خشکهدار از گودههاي راش ،پلت ،شيردار ،ممرز و توسکا مورد

عمق ريشهدوادي  85تا  85سادتيمتر است تيپ جنگلوي غالوب

بررسي قرار گرفت گوده راش بيشترين و ممرز کمترين درصد

راش به همراه گودههاي ممرز ،توسوکا ،شويردار ،پلوت ،،دمودار،،

خشکهدار را به ترتيب با مقادير  %53و  %6به خود اختصاص

ملج ،گيالس وحشي و بارادک است

داددد (دمودار )0

روش نمونهبرداري

به منرور تعيين معنيداري ،تجزيه واريادو در ارتباط با توراکم

به منرور بررسي ا رات و اهميت خشکهدارها در استقرار تجديد

زادآوري گودهها در کالسهاي مختلف پوسويدگي ،کوالسهواي

حيات طبيعي ،پو از جنگلگردشي و شناسايي خشکهدارها،

سقح حفره و کالسهاي فيزيوگرافيک مورد بررسي قرار گرفت

دمودهبرداري در منققه صورت گرفت در خشکهدارهاي سرپا

دتايج دشان داد با افزايش ميزان پوسيدگي فراوادي زادآوري تمام

دايرهاي به شعاع  5متر و به مرکزيت خشکهدار ايجاد گرديد ،و

گودهها افزايش پيودا کورده اسوت بنوابراين بويشتورين توراکم

در خشکهدارهاي افتاده مستقيلي به عرض  4متر ( 0متر از

زادآور ي در کالس پوسيدگي چهارم مشاهده شود (جودول  0و

طرفين خشکهدار) و به طول خشکهدار موجود در درر گرفته

دمودار  )0همچنين دتايج مشخص ميکند گودهراش بيشتورين

شد ( ،)05سپو تراکم زادآوري براي هر يک از گودههاي راش،

تراکم و گودههاي ممرز و توسکا پايينترين تراکم را در بين تمام

پلت ،شيردار ،ممرز و توسکا بت شد دوع گوده خشکهدار

گودهها به خود اختصاص دادهادد (دمودار  ،0الف ،ت و ث) تراکم
زادآوري در کالسهواي حفوره مختلوف ديوز بررسوي شود ،کوه
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بيشترين و کمترين سقح حفره منققوه در محودوده صوفر توا

معنيداري دشان دداددد (جدولهاي 3و  ،)4ولي تراکم زادآوري

 485متر مربع قرار گرفته بود دتوايج دشوان داد ،کوالس سوقح

تمامي گودهها به جزش ممرز در جهات مختلف جغرافيايي تفاوت-

زياد (بيشتر از  055متر مربوع) بويشتورين توراکم زادآوري را

هاي معنيداري دشان داد به علت دبود برخي جهات در منققه،

براي همه گودهها در بر گرفته بود و تاج پوشش بسوته و کوالس

چهار جهت شمالي ،شمال شرقي ،شومال غربوي و غربوي موورد

حفره کم (کمتر از  55متر مربع) از پايين ترين ميوزان زادآوري

بررسي قرار گرفت در مجموع جهات شمالي بويشتورين توراکم

برخوردار بوددود (جودول  0و دموودار  )3همچنوين بوه منروور

زادآوري را براي تمامي گودهها در برداشت (جودول  5و دموودار

تعيين معنيداري موقعيت توپوگرافيک هر خشوکهدار بوا توراکم

)4

زادآوري گودهها از تجزيه واريادو استفاده گرديد دتايج مربووط
به عوامل توپوگرافيک شويب و ارتفواع از سوقح دريوا تغييورات
60
40
20
0

نمودار  -1فراواني تعداد خشكهدار هر گونه در منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Frequency of dead tree in species in the study area

جدول  -1تجزيه واريانس زادآوري گونهها در درجات مختلف پوسيدگي
Table 1. Analyze of variance of species regeneration in different decay classes

متغير
F
معنيداري

a

راش

پلت

شيردار

ممرز

توسكا

00/970

00/679

5/306

3/975

5/509

5/55

5/55

5/553

5/500

5/550

10

a
b

a

a

20
b

b

5

0

0

(ب)

b

10

(الف)

214

a

علوم و تكنولوژي محيط زيست ،شماره  ،87آبان ماه 88
a

10

ab

a

8
ab

b

ab

شعباني و همكاران

6

b

5

4
2

0

0

(پ)

(ت)
ab

a

10
bc

c
5
0

(ث)
نمودار  -2ميانگين تراکم زادآوري هر گونه در انواع کالس پوسيدگي
Figure 2. The mean of regeneration density of species in different decay classes

جدول  -2تجزيه واريانس زادآوري گونهها در کالسهاي مختلف سطح حفره
Table 2. Analyze of variance of species regeneration in different gap classes

متغير

راش

پلت

شيردار

ممرز

توسكا

F

9/307

03/076

00/935

05/890

00/969

معنيداري

5/55

5/55

5/55

5/55

5/55

a

ab

10

b
c

c

a

ab

20

bc
bc

5

0

0

(ب)

c

10

(الف)
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a
ab
bc

c

c

15

a
ab

10

10

bc
c

5

c

0

5
0

(پ)

(ت)
a

15
ab
bc

10
c

c

5
0

(ث)
نمودار  -2ميانگين تراکم زادآوري هر گونه در کالس سطح حفره مختلف
Figure 3. The mean of regeneration density of species in different gap classes

جدول  -2تجزيه واريانس زادآوري گونهها در کالسهاي مختلف شيب
Table 3. Analyze of variance of species regeneration in different slope classes

متغير

راش

پلت

شيردار

ممرز

توسكا

F

5/833

0/574

5/676

5/595

0/568

معنيداري

5/505

5/377

5/600

5/670

5/385

جدول  -4تجزيه واريانس زادآوري گونهها در کالسهاي ارتفاع از سطح دريا
Table 4. Analyze of variance of species regeneration in altitude classes

متغير

راش

پلت

شيردار

ممرز

توسكا

F

5/050

5/589

5/079

5/655

5/005

معنيداري

5/809

5/905

5/758

5/549

5/896

جدول  -2تجزيه واريانس زادآوري گونهها در جهات مختلف جغرافيايي
Table 5. Analyze of variance of species regeneration in different aspects

متغير

راش

پلت

شيردار

ممرز

توسكا

F

6/755

6/536

4/895

0/008

4/754

معنيداري

5/550

5/550

5/554

5/595

5/555
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a
ab

ab

ab

8
6

b

شعباني و همكاران

ab

a

10

b

4

5

2

0

0

(ب)

(الف)
a

a
a

15

8

ab

6

a

ab

a

b

4
2

8
6
4
2
0

0

(پ)

(ت)
a
ab
ab

8
6
4

b

2
0

(ث)
نمودار  -4ميانگين تراکم زادآوري هر گونه در جهات جغرافيايي مختلف
Figure 4. The mean of regeneration density of species in different aspects

بحث و نتيجهگيري
از آن جا که خشکهدارها بخش کوچکي از فلور اکوسيستمهاي

خود اختصاص داده بود و ساير گودهها به عنوان همراه استقرار

جنگلي را ميپوشادد ،تاکنون دقش و اهميت کمي براي آن در

داشتند يکي از مهمترين مشخصههاي جنگل راش ،توان رقابتي

درر گرفته شده است اين در حالي است که مقالعات متعددي

بايي آن با ديگر گودههاي درختي همراه است که سبب ميشود

دشان ميدهد خشکهدار به عنوان مناسبترين مکان استقرار بذر

به عنوان تکگوده غالب خود را معرفي دمايد شواهد دشان مي-

و دهال براي ادواع اکوسيستمهاي جنگلي به حساب ميآيد (،3

دهد ده تنها در آشکوب باي ،بلکه در اشکوب پايين ديز اين گوده

 06و  )07دتايج اين بررسي دشان داد که تراکم زادآوري گوده-

به علت توادايي رشد در محيطهاي اسيدي و فقير توادايي

هاي مختلف با گذشت زمان و با افزايش ميزان پوسيدگي

استقرار زيادي دارد ( )08همچنين راش با قرارگيري در

افزايش مييابد در اين ميان گوده راش بيشترين زادآوري را به

محيطهاي غني ،مادند گودههاي پردياز ،مواد آلي و معددي

بررسي نقش خشكه دار در زادآوري طبيعي ....

217

زيادي در مقايسه با ساير گودهها ميتوادد جذب کند مقالعات

دقش مراقبتي و تغذيهاي را عامل افزايش زادآوري در اطراف

زادآوري در تودههاي کاج دشان داده که  94تا  98درصد

خشکهدارها عنوان ميکند که با دتايج اين بررسي همخوادي

زادآوري گودههاي درختي در اطراف خشکهدارها صورت مي-

دارد ()05

گيرد و اين در حالي است که حداک ر فقط  %00سقح فلور

اهميت خشکهدار در رويشگاه به وسيله عوامل مختلفي کنترل

جنگل مورد بررسي را خشکهدار پوشادده بود ( )09بررسي ادجام

ميشود که مهمترين آن رطوبت محيقي است ميزان تامين آب

شده در جنگلهاي سوزدي برگ شمالي دسبت  %6به  %98را

به اددازهاي واجد اهميت است که عوامل ديگر به طور مستقيم

براي خشکهدار به زادآوري گوده تسوگا 0دشان ميدهد ()05

تحت تا ير آن قرار دارد رطوبت خشکهدار در محيطهاي

همچنين مقالعه زادآوري گودههاي کاج  0و تسوگا  3در جنگل-

مختلف واکنشهاي متفاوتي به همراه دارد در اکوسيستمهاي

هاي بکر کوهستادي آمريکا دشان داد ،تقريبا کل زادآوري منققه

آبي و باتالقي دقش رطوبت خشکهدار دميتوادد اهميت زيادي

بر روي بقاياي پوسيده درختان و در دزديکي خشکهدار وجود

براي استقرار داشته باشد ( ،)00اين در حالي است که در

دارد درير اين مقالعات در جنگلهاي متعددي صورت گرفته و

محيطهاي با خاک خشک يا رطوبت متوسط ،ترکيب ا رات

همگي به اين دتيجه رسيدهادد که زادآوري ادواع درختان حداقل

رطوبت با پوسيدگي در استقرار دهال تا يرگذار خواهد بود اگر

در سالهاي اوليه رويش ،شديدا به وجود خشکهدار وابسته

چه راش به عنوان گوده غالب منققه مورد مقالعه ديازمند

است ،هرچند گودههايي مادند کاج دشان داده است که تا آخرين

زهکشي مناسب است ،اما کوهستادي بودن و شيب زياد منققه،

مراحل رشد قادر به رشد بر روي تنه چوبي درخت در حال

رطوبت مورد دياز براي جواده زدي و رويش دهال را کاهش خواهد

پوسيدن ميباشد ( )00مقالعاتي که در باي عنوان شد دتايج

داد در اين شرايط با شروع پوسيدگي خشکهدار ،ابتدا گلسنا-

اينتحقيق ،مبني بر فراودي زياد دهالهاي ادواع گودهها در

ها ،قارچها و گياهان علفي بر روي تنه و اطراف آن استقرار پيدا

دزديکي خشکهدارهاي جنگلي را تاييد ميکند

کرده و غلبه بيشتري دسبت يه زادآوري چوبي خواهد داشت

با افتادن خشکهدار بر روي پوشش گياهي جنگل ،تغييرات

دياز به عمق ريشه دوادي کمتر و رطوبت پايين تر دليلي براي

گسترده اي تا تجزيه کامل صورت خواهد گرفت بقاياي پوسيده

توجيه اين فرآيند ميتوادد باشد با گذشت زمان و تجزيه بيشتر

و برجا مادده از درخت حاوي مواد آلي و معددي زيادي است ،اما

تنه ،منابع آبي تمرکز بيشتري در اطراف خشکهدار پيدا مي-

زمادي اين مواد غذايي براي زادآوري ميتوادد مفيد باشد که با

کند شواهد متعددي وجود دارد که دشان ميدهد بقاياي چوبي

تجزيه مناسب ،قابليت جذب براي زادآوري وجود داشته باشد

درختان ،رطوبت را بهتر از هوموس و يشبرگ در خود دگه مي-

در مراحل اوليه پوسيدگي به علت استحکام تنه ،دهالها ريشه

دارد بررسي صورت گرفته در ارتباط با رطوبت خشکهدار و فلور

دوادي مناسبي دخواهند داشت ،اين در صورتي است که دهال-

جنگل ديز دشان ميدهد که فلور جنگل محيط خشکتري

هاي مستقر بر روي هوموس دزديک خشکهدار به علت آن که

دسبت به بقاياي درخت پوسيده دارد بنابراين از آن جايي که

برگشت مواد به خاک صورت دگرفته است دميتوادند از اين

افزايش زدده مادي دهالها ارتباط دزديکي با رطوبت دارد ،بقاياي

منابع استفاده کنند با گذشت زمان و تجزيه بيشتر بقاياي

درختان مناسب ترين مکان براي استقرار بذر و دهال در

پوسيده اين امکان براي دهال و بذرهاي ريخته شده فراهم مي-

رويشگاههايي است که به علت خشک يا کوهستادي بودن

گردد تا در پناه خشکهدار استقرا مناسبي داشته باشند سفيدي

زهکش آب در آن شديدتر صورت ميگيرد ( )03بررسي رويش

و همکاران ( )0386در بررسي زادآوري گودههاي راش و ممرز

دهالهاي گودههاي منققه تاسمادي مشخص کرد که ريشهدوادي

1- Tsuga heterophylla
2- Pinus strobus, Pinus rubeas
3- Tsuga canadensis
4- Pinus palustris

آنها بر روي بقاياي کامال پوسيده دسبت به خشکهدارهاي تازه،
ادشعابات بيشتري دارد ( )9ادشعابات تا حدي بود که در
سرتاسر تنه گسترش يافته و به مراتب بيشتر از زمادي است که
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شعباني و همكاران

دهال بر روي هوموس کف جنگل استقرار دارد ( )9يکي از

گوده همراه راش در جهات شمالي باشد ( )09همچنين توسوکا

دييلي که سبب فراوادي تراکم زادآوري بر روي خشکهدارهاي

گوده اي است که دياز رطوبتي زيادي دارد ،احتمال جهات شمال

کامال پوسيده ميشود ،وجود ميکوريزاهايي است که با ريشه

به علت داشتن رطوبت باي ،رويشگاه مناسبتري دسبت به ساير

دهال همزيستي برقرار کرده است بررسي روي جنگل کاج

جهات براي آن فراهم ميآورد به طور کلوي ميوزان رطوبوت در

مناطق بورآل دشان ميدهد تنوع و تعداد قارچها و ميکوريزاهاي

جهات شمالي بيشتر از جهات ديگر اسوت کوه عواملي مناسوب

همزيست با ريشه که به صورت ايزوله بر روي خشکهدار وجود

براي تجزيه سريعتر خشکهدار محسوب ميشود به ددبال آن بوا

دارد با افزايش پوسيدگي افزايش مييابد همچنين حداک ر

فراهم شدن شرايط دوري و دمايي مناسب ،رقابت شديدي براي

فعاليت ميکوريزا در زمادي گزارش شد که منققه دوره خشکي

استقرار پوشش گياهي بور روي خشوکهدارهواي جبهوه شومالي

را به پايان رسادده و جذب رطوبت حداک ر بود ()04

فراهم خواهد آمد بررسيهاي ادجام شده در جنگلهاي استراليا

بررسي ادجام شده دشوان مويدهود بوا افوزايش سوقح حفورات،

ديز دشان ميدهد که ميوزان توراکم زادآوري در جهوات شومالي

فراوادي زادآوري بيشتر ميشود در اين ميان کالس تاج پوشش

بيشتر از ساير جهات است که مشابه دتايج ايون بررسوي اسوت

بسته و کالس دوم حفرات پايينترين و کالس پونجم ( 055توا

مرور مسايل گفته شده در اين بررسي اهميت زياد خشوکهدار و

 485متر مربع) بيشترين تراکم را به خود اختصواص داده بوود

حفرات جنگلي را به عنوان دققه شروع حيات اکوسيستم جنگل

(دمودار  )3بررسي صورت گرفته در جنگولهواي گلبنود دشوان

دشان ميدهد بدون ترديد شناخت و استفاده از قواعود طبيعوي

داده است ،که اددازه سقح حفره بر روي ميادگين فراوادي دهالها

حاکم در جنگلهاي بکر ،مهمترين عامل موفقيت در سياسوت و

تا يرگذار است و با افزايش اددازه سقح حفوره توا  5آر ،زادآوري

مديريت درست تودههاي جنگلي به حساب ميآيد ()35

گودههاي مورد بررسي از لحاظ کمي و کيفي رشد بويشتوري از
خود دشان ميدهند ( )05همچنين محققين با بررسوي حفوره-
هاي جنگلي ،تاکيد ميکنند که مهمترين عامول توا ير گوذار در
افزايش تنوع و غناي گودهاي در حفرهها ،ادودازه حفورههوا و بوه
ددبال آن قابليت دسترسي راحتتر به منابع دوري و آبوي اسوت
که دتايج اين تحقيق را تاييد ميکند ( 06و )07
دتايج اين بررسي دشان داد ميوزان زادآوري گودوههواي اطوراف
خشکهدار ارتباط دزديکي با جهت جغرافيايي دارد بوا توجوه بوه
دمودار چهارم مشخص شد که جهات شمالي بيشتورين توراکم
کليه گودهها به جزش ممرز را در مقايسه با ساير جهات بوه خوود
اختصاص داده است راش گودهاي سايه پسند بوده و به رطوبوت
ميکرواقليم بسيار وابسته است ،به همين جهت معمووي جهوات
شمالي بهترين مکان استقرار زادآوري راش به حسواب مويآيود
( )08گودههاي پلت و شيردار به عنووان گودوه هموراه راش بوه
صورت پراکنده در دواحي گستردهاي از جنگلهاي شمال ديوده
مي شود و احتماي از لحاظ ديواز رطووبتي شورايقي مشوابه راش
داشته باشند ،از طرفي وجود ديچ زادآوري بوين ايون دو گودوه و
راش ميتوادد توجيهي مناسب براي الزام استقرار آنها به عنوان
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