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بررسی روشنههای تجديد حيات طبيعی حاصل از خشکهدارها در يک راشستان
دخالت نشده (مطالعۀ موردی :سری جمند -گلبند)
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چكيده
زمينه و هدف :خشکهدارها سبب ایجاد روشنههای طبیعی در داخل توده جنگل میشوند و برای تنوع زیستی در جنگل بسیار ضروری
هستند ،بنابراین در اغلب بررسیها و دخالتهای جنگلشناسی بر حفظ و نگهداری از آنها تأکید شده است.
روش بررسی :در این مطالعه با پیمایش صددرصد سطح عرصه  74هکتاری راشستان دخالت نشده در جنگل ویسر نوشهر ،از سطح
روشنههای تاجپوشش حاصل از خشکهدارهای سرپای موجود در آن از لحاظ کمی و کیفی نمونه برداری شد .مجموعاً  47خشکهدار سرپا
در سطح روشنههای موجود شناسایی شدند که بیشترین تعداد مورد بررسی مربوط به گونه راش بود .در این تحقیق ،میزان پوسیدگی
خشکهدارها در چهار کالسه صورت پذیرفت.
يافتهها :نتایج نشان داد با توجه به شیب مالیم منطقه مورد مطالعه اغلب خشکهدارها از قطر و ارتفاع قابل توجهی برخوردارند و میتواند
نشان دهنده این موضوع باشد که ،اغلب درختان خشک شده دیرزیستی کامل داشتهاند .همچنین گذشت زمان که با افزایش درجه
پوسیدگی خشکهدارها همراه است موجب کاهش اندازه سطح روشنه میشود .بر اساس نتایج بدست آمده ،ارتباط درجه پوسیدگی خشکه-
دار با فراوانی زادآوری در هکتار در سطح  %5معنیدار میباشد.

 - 4دانشیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 - 2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
*
 -3دانش آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (مسئول مکاتبات)

بحث و نتيجهگيری :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بیشترین میزان استقرار نهالها در سطح روشنه خشکهدارهای با درجه
پوسیدگی پیشرفته تا کامل میباشد و ارتباط بین اندازه سطح روشنه با فراوانی زادآوری استقرار یافته در سطح  %5اختالف معنیداری
ندارد.

واژه های کليدی :روشنههای تاجپوشش ،خشکهدار ،درجه پوسیدگی ،زادآوری طبیعی.

مقدمه
فعالیت فیزیولوژیک درختان در جنگلهای طبیعی

میشوند .در شیبهای تند ،تکّه چوبهای باقی مانده از خشکه-

بعد از رسیدن به سنین باال به مرور کم شده و شروع به خشک

دارها به تشکیل ترکیبات آلی به اصالح و حاصلخیزی خاک

شدن میکنند .فشارهای محیطی (گرما ،سرما و یخبندان)،

جنگل کمک زیادی میکنند ،بویژه هنگامی که مواد آلی خاک

آفات و بیماریها ،دخالتهای انسان و در نهایت پایان عمر

بوسیلۀ وحوش یا فعالیتهای مدیریتی انسان بشدت از بین رفته

فیزیولوژیک درخت از دالیل عمده آن میتواند باشد که در

باشد (.)5

نتیجه باعث ایجاد روشنههایی در تاج پوشش جنگل میشود.

از اهمیت دیگر خشکهدارها این است که باعث

وجود درختان خشک سرپا یا خشکهدارها برای تنوع زیستی در

حاصلخیزی رویشگاه شده و در تجدید حیات طبیعی جنگل

جنگل بسیار ضروری هستند ،بنابراین اغلب بررسیها روی

نقش دارند .آثار ظرفیت حاصلخیزی رویشگاه با ترکیبات

حفاظت و نگهداری از آنها صورت میگیرد (.)4

لیگنینی درختان پوسیده و خشکهدارها در طی یک مدت

خشکهدارهای سرپا ،درختان خشک و پوسیدهای

طوالنی کربن را ذخیره و در طی فرآیند تجزیه بتدریج آن را در

هستند که با توجه به درجه پوسیدگی و کیفیت چوب آن در

محیط جنگل ترسیب و تنها بخش کوچکی از آن آزاد میشود

گونههای مختلف تشکیل میشود و با افزایش سن توده حجم

(.)6

خشکهدارهای سرپا نیز افزایش مییابد که محیط مناسبی را
برای پرندگان و فعالیت فون را در جنگل فراهم میکند (.)2

تأثیر خشکهدار بر روی خاک و هوموس تا حدود
زیادی محسوستر از سایر عوامل میباشد که در پژوهشهای

خشکهدارها در جنگل نه تنها مضر نیستند ،بلکه

مختلف نشان داده شده است .اطالعات بیان شده ضرورت

حضور آنها باعث افزایش حضور حیات وحش و پرندگان در

بررسی و مطالعه بیشتر را در مورد خشکهدارها بهعنوان نقطهای

جنگل است و وجود خشکهدارها برای چرخه بیولوژیک در

برای تغییر و شروع تحوالت دوباره در جنگلها نشان میدهد.

جنگل اهمیت زیادی دارند (.)3

با توجه به ضرورت مطالعه خشکهدارها و اهمیت حفظ آن در

خشکهدارها بهعنوان یکی از مهمترین اجزاء

جنگل ،در این پژوهش سعی شد ارتباط بین هر یک از عوامل

جنگلهای طبیعی است که شکلگیری تنوع زیستی در جنگل

مختلف شامل اندازه سطح روشنه ایجاد شده و درجه پوسیدگی

به آن وابسته است .تعداد خشکهدارها بطور طبیعی در

خشکهدار موجود در آن با وضعیت زادآوری استقرار یافته

جنگلهای مدیریت شده کمتر از جنگلهای قدیمی مدیریت

در درون روشنههای تاجپوشش در جنگل دست نخوردهای در

نشده است (.)7

ویسر نوشهر بررسی شود تا الگویی از فرآیند تغییر و تحول

اهمیت خشکهدارها به لحاظ ذخیره ترکیبات آلی،
مواد غذایی و حفظ آب و رطوبت اثبات شده است ،و در نتیجه
باعث ایجاد میکروکلیمای مناسبی در اشکوب زیرین جنگلها

طبیعی در جنگلها ،جهت بکارگیری آن در شیوههای مختلف
دخالت علمی و فنی در اکوسیستمهای مشابه باشد.
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مواد و روشها

مسن میباشد و تاجپوشش در آن نسبتا متراکم است .قطعه

منطقه مورد مطالعه

مورد مطالعه بهعنوان قطعه شاهد محدوده آن با پنج ردیف

سری جمند سومین سری در حوضه آبخیز شماره

سیم خاردار قرق و محصور است و در طول دوره هیچگونه

( 75گلبند) میباشد که بین طول جغرافیایی " 54° 30' 00تا

برداشتی در آن صورت نخواهد گرفت (از سال  4372تاکنون

" 54° 32' 22شرقی و عرض جغرافیایی " 36° 24' 35تا "00

دخالتی در آن صورت نگرفته است) .مهمترین تیپهای جنگلی

' 36° 30شمالی واقع شده است .از شمال به جنگلهای سری

آن عبارتند از :راش خالص ،راش -ممرز ،راش -توسکا ،راش-

 9توسکاچال ،از جنوب به روستای ویسر ،از شرق به دره مرز

پلت ،ممرز -توسکا و سایر گونهها بطور پراکنده ،که در منطقه

سری شوراب -جمند و از غرب به یال مرز سریهای جمند-

مورد مطالعه قابل مشاهده هستند.
این رویشگاه بسیار حاصلخیز و خاک آن از عمق

اللیس محدود است.
جنگل مورد مطالعه در این تحقیق پارسل  42طرح

مناسب برخوردار است .از نظر پستی و بلندی نسبتا هموار و

جنگلداری سری جمند ،نام جنگل کمرلو -لش سرا به مساحت

بندرت بصورت تپهماهور بوده .سنگ مادر از نوع ماسه سنگ،

 74هکتار ،با سطح قابل بهرهبرداری  77هکتار ،جهت عمومی

سیلتستون و شیل ذغالی میباشد .خاک تکامل یافته است که

شمالشرق ،با تعداد در هکتار  492پایه و حجم در هکتار 320

آهکزدایی بطور کامل و تا سنگ مادر ادامه یافته با توجه به

مترمکعب میباشد ،که در محدوده ارتفاعی بین  4000تا4400

روش طبقهبندی  USDAدر رده خاکهای  Alfisolsقرار

متر از سطح دریا قرار دارد ،انتخاب شده است که اقدام به

میگیرد .همچنین با داشتن رژیم رطوبتی یودیک در تحت رده

بررسی وضعیت خشکهدارهای سرپای موجود در روشنههای

 Udeptsقرار میگیرد .بر اساس روش فرانسوی جزء خاکهای

تاجپوشش گردید .این قطعه به سبب عدم دخالت در آن بسیار

قهوهای جنگلی شسته شده طبقهبندی میشود (.)4

شكل  -0نقشۀ قطعه بندی و نقشۀ شيب سری  3جمند

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،65تابستان 24
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به جهت این که تعداد در کالسههای مورد مطالعه از

روش مطالعه
برای دستیابی به اطالعات کمی و کیفی روشنههای

نظر آماری صحیح باشد ،برای بررسی ارتباط درجه پوسیدگی

حاصل از خشکهدارهای سرپا بعد از مطالعات اولیه و انجام

خشکهدار با وضعیت زادآوری ،به دو کالسه :کوچکتر و مساوی

جنگل گردشیهای مقدماتی از تمامی خشکهدارهای سرپای

درجه پوسیدگی دو (درجه پوسیدگی 4و )2و کالسه بزرگتر از

موجود در روشنهها آماربرداری صددرصد انجام گرفت .جهت

درجه پوسیدگی دو (درجه پوسیدگی 3و ،)7همچنین جهت

دستیابی به اهداف پژوهش ،اندازه سطح روشنه (اندازهگیری از

بررسی ارتباط اندازه سطح روشنههای با وضعیت زادآوری ،به دو

پای درختان حاشیه) ( ،)2نوع گونه خشک شده ،قطر و ارتفاع

کالسه :اندازه سطح روشنه کوچکتر از  7آر و اندازه سطح روشنه

خشکهدارها به غیر از خشکهدارهای دارای درجه پوسیدگی

بزرگتر از  7آر ،تقسیم و سپس با استفاده از آزمون مقایسه

چهار (به علت پوسیدگی تقریبا کامل) ،شیب ،جهت دامنه مورد

میانگینها به روش  tمستقل اقدام به بررسی ارتباط درجه

برداشت قرار گرفت و سپس درجه پوسیدگی برای هریک از

پوسیدگی خشکهدارها و اندازه سطح روشنههای با تجدید حیات

خشکهدارها تعیین گردید .به نسبت قطر بزرگ روشنه ایجاد

طبیعی صورت گرفته و سایر پارامترهای نامبرده شده گردید.

شده در امتداد آن ،در  5قطعه نمونۀ  4متر مربّعی ،تعداد ،نوع
گونه و ارتفاع نهال های استقرار یافته اندازهگیری شد و پس از
آن ارتفاع نهال ها در دو گروه ارتفاع کمتر از  4/3متر و ارتفاع
بیشتر از  4/3متر مورد سنجش قرار گرفتند (.)44 -40 -9

نتايج
در این بررسی تعداد  47خشکهدار سرپا در روشنه-
های با سطوح متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند .شکل روشنهها

براساس مطالعات و بررسیهای انجام شده درجه

اغلب نزدیک به حالت بیضی بوده و خشکه دارهای سرپا عموماً

پوسیدگی خشکهدارهای سرپا بصورت چهار کالسه بترتیب زیر

حول مرکز روشنهها قرار داشتند .در این تحقیق حداقل و

تعیین شد (:)42

حداکثر سطح روشنه به ترتیب  253و  633متر مربّع با

درجه پوسیدگی  :4درخت تازه خشک شده ،برگ و جوانه وجود

میانگین  747/2متر مربّع بدست آمده است .بیشترین تعداد

ندارد و پوست و ظاهر درخت هنوز تغییر رنگ فاحشی نکرده

گونه خشک شده مربوط به گونه راش و با تعداد  43پایه بود که

است.

میتواند بهعلت تیپ عمومی و غالب جنگل منطقه مورد مطالعه

درجه پوسیدگی  :2شروع تجزیه و پوسیدگی است ،چوب شروع

که درختان راش را تشکیل داده و خشکهدار دیگر مربوط به

به تجزیه شدن نموده ،رنگ چوب تغییر نموده ،قهوهای شده و

گونه توسکا بوده است.

سفیدک دیده میشود ،ولی هنوز چوب سفت است و

بیشترین تعداد خشکهدارها در کالسه درجه

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن عوض نشده است.

پوسیدگی کوچکتر از  2با تعداد  9پایه که  67/3درصد خشکه-

درجه پوسیدگی  :3پوسیدگی پیشرفتهتر است ،رنگ آن کامال

دارها را در بر میگرفت .از این تعداد خشکهدار  4پایه در درجه

تغییر یافته و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب کامال عوض

پوسیدگی  2و همچنین  2پایه از خشکهدارها در درجه

شده است ،ترک میخورد ،رنگ آن تیرهتر شده و فرم و شکل

پوسیدگی  4قرار داشتند .کمترین تعداد خشکهدارها در کالسه

اولیه را از دست داده است.

درجه پوسیدگی بزرگتر از  2با تعداد  5پایه بوده است که 35/4

درجۀ پوسیدگی  :7چوب کامال پوسیده شده است و اصطالحا

درصد خشکهدارها را در بر میگرفت .از این تعداد خشکهدار 3

ذوب شده است (مرحلۀ ذوب شدگی) و چوب براحتی در مقابل

پایه در درجه پوسیدگی  3و همچنین  2پایه از خشکهدارها در

ضربه خرد شده و ریز میشود.

درجه پوسیدگی  7قرار داشتند (شکلهای 2و.)3
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میانگین اندازه سطح روشنهها با درجه پوسیدگی

مشاهدۀ تغییرات استقرار زادآوری در کالسه اندازه سطح روشنه

خشکهدارها رابطه معکوس نشان داد ،به طوریکه با افزایش

در مقایسه با درجه پوسیدگی خشکهدارها در سطح  %5معنیدار

درجه پوسیدگی خشکهدار از میانگین اندازه سطح روشنه کاسته

نمیباشد.
اگرچه تعداد زادآوریهای استقرار یافته به تفکیک

میشد (شکل.)7
اندازهگیری قطر و ارتفاع خشکهدارها تا درجه

نوع گونه با اندازه سطح روشنه و درجه پوسیدگی خشکهدارها

پوسیدگی سه در محل مورد مطالعه نشان دهنده این موضوع

موجود در آن در سطح  %5اختالف معنیداری نشان نداد

میتواند باشد که اغلب درختان خشک شده با میانگین قطر

(جدول  ،)4اما بیشترین تعداد زادآوری بترتیب برای گونههای

برابر سینه  90/5سانتیمتر و با میانگین ارتفاع  46/2متر ،از

راش و ممرز اندازهگیری شد (شکل .)2

قطر برابر سینه و ارتفاع قابل مالحظهای برخوردارند (شکل .)5

گروههای ارتفاعی نهالها در درجههای مختلف

شکلهای 6و 4فراوانی تجدید حیات به اصله در

پوسیدگی خشکهدارها در سطح  %5تفاوت معنیداری نداشت

هکتار را در درجههای مختلف پوسیدگی خشکهدارها و در

(جدول  )4اما در کالسه حفرههای تاجپوشش با توجه به

کالسههای اندازه سطح روشنه نشان میدهد .بیشترین فراوانی

عدم معنیداری تفاوتهایی را نشان میدهد (شکل  )9و در این

تجدید حیات اندازهگیری شده در روشنههای حاصل از خشکه-

تحقیق با افزایش اندازه سطح حفرههای تاج پوشش ارتفاع

دارهای با درجه پوسیدگی بیشتر از دو (درجۀ پوسیدگی 3و)7

نهالها افزایش مییابد.

مشاهده میشود و در سطح  %5معنیدار است در حالی که
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8

شكل  -7توزيع تجديد حيات بر حسب نوع گونه -شمارش

شكل  -2تعداد نهال بر حسب گروه ارتفاعی در کالسههای

شده در مجموع ميكروپالتها

اندازه سطح حفرههای تاجپوشش

برای بررسی ارتباط هریک از درجههای پوسیدگی

اختالف معنیدار را نشان میدهد ،به طوریکه بیشترین تعداد

خشکهدارها و اندازه سطح روشنه با متغیرهای مربوط به

تجدید حیات استقرار یافته در روشنههای حاصل از خشکه-

زادآوری ،پس از جمعآوری دادهها اقدام به تجزیه و تحلیل آنها

دارهای با درجه پوسیدگی بیشتر از دو (درجۀ پوسیدگی 3و)7

گردید .جدول  4نتایج حاصل از آزمون  tمستقل را نشان می-

قرار دارد .اما اندازه سطح روشنه در سطح  %5تفاوت معنیداری

دهد .با توجّه به نتایج بدست آمده از این آزمون ،ارتباط درجه

را با فراوانی زادآوری استقرار یافته ندارد.

پوسیدگی خشکهدارها با تعداد زادآوری در هکتار در سطح %5

جدول  -0نتيجۀ آزمون  tمستقل برای مقايسه متغيرهای زادآوری با درجه پوسيدگی خشكهدارها و
اندازۀ سطح روشنههای تاجپوشش
متغير

درجه آزادی

F

t

سطح معنیداری

درجه پوسیدگی خشکهدار
فراوانی زادآوری در هکتار

42

7/725

-2/472

٭0/042

شیب

42

4/65

-0/49

0/77n.s.

زادآوری راش

9

27/4

-4/93

0/09n.s.

زادآوری ممرز

5

0/22

-0/44

0/92n.s.

بررسی روشنه های تجديد حيات طبيعی حاصل از خشكه دارها ...
فراوانی نهال های دارای ارتفاع بزرگتر از 4/3
متر
فراوانی نهال های دارای ارتفاع کوچکتر از 4/3
متر

20

2

4/55

-0/94

0/36n.s.

9

6/42

-4/54

0/45n.s.

اندازۀ سطح روشنۀ تاج پوشش
فراوانی زادآوری در هکتار

42

2/493

-0/047

0/929n.s.

شیب

42

4/99

-0/64

0/55n.s.

زادآوری راش

9

4/22

0/25

0/24n.s.

زادآوری ممرز

5

0/07

4/47

0/34n.s.

2

47/22

0/22

0/73n.s.

9

0/03

0/04

0/99n.s.

فراوانی نهال های دارای ارتفاع بزرگتر از 4/3
متر
فراوانی نهال های دارای ارتفاع کوچکتر از 4/3
متر
(* ،معنیداری در سطح ) %5

 ،n.s.( -عدم معنیداری در سطح ) %5

شیب عمومی منطقۀ مورد مطالعه کمتر از  %30و جهت عمومی

بیشترین فراوانی تجدید حیات مربوط به روشنههای حاصل از

شمالشرق است و در آزمونهای آماری تفاوت معنیداری با

خشکهدارها با درجه پوسیدگی بیشتر از دو (درجه پوسیدگی

عوامل مورد مطالعه نشان داده نشد.

3و )7بود .با توجه به شکل  ،7هرچه میزان درجه پوسیدگی
خشکهدارها باالتر میرود ،میانگین اندازه سطح روشنه کوچکتر

بحث

میشود و شرایط برای نونهالهای درختان مناسبتر میشود.

این بررسی با هدف مقایسه تأثیر اندازه سطح روشنه و درجه

این موضوع به این علت میتواند باشد که با گذشت زمان و

پوسیدگی خشکهدارها بر میزان استقرار تجدید حیات طبیعی

توسعه تاج درختان حاشیه روشنهها بدلیل رقابت برای کسب

در یک راشستان دست نخورده انجام پذیرفت.

نور بیشتر ،از سطح روشنهها کاسته میشود که این گذشت

براساس ارایه نتایج گونه راش بیشترین خشکهدار موجود در

زمان با افزایش درجه پوسیدگی خشکهدار همراه است.

روشنهها را تشکیل میداد که در محل مطالعه مورد بررسی قرار

تحقیقات نشان میدهند که بسته شدن تدریجی روشنهها در اثر

گرفت .با توجه به این که گونه غالب توده درختان راش و تیپ

گذشت زمان اتفاق میافتد ،به همین دلیل درجه پوسیدگی

غالب نیز راش خالص است ،داشتن بیشترین فراوانی خشکهدار

بیشتر از دو روشنه مناسب برای رشد نونهال ها است و بتدریج

راش در توده منطقی به نظر میرسد.

از درجه پوسیدگی  4به باال روشنه بسته میشود (.)47 -43

اندازهگیری قطر و ارتفاع خشکهدارها در محل مورد مطالعه

باتوجه به این که خشکهدارهای دارای درجه پوسیدگی چهار در

نشان دهنده این موضوع میتواند باشد که اغلب درختان خشک

مرحله پوسیدگی تقریبا کامل قرار دارند و قطر و ارتفاع قابل

شده از قطر برابر سینه و ارتفاع قابل مالحظهای برخوردارند که

اندازهگیری ندارند ،در این تحقیق در محل مورد مطالعه دو

این خشک شدن میتواند به دلیل پایان دیرزیستی و بروز مرگ

خشکهدار با درجه پوسیدگی چهار مشاهده و مورد بررسی قرار

درخت باشد نه قرار گرفتن آنها در مرحله رقابت.
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گرفتند .لذا در شکل  ،5دوازده خشکهدار سرپا نشان داده شده

میان اندازه مختلف روشنه در رابطه با تعداد نهالهای مستقر

است.

شده در زیر آنها تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)47البته

همچنین بیان میشود که زادآوری راش در حفرههای کوچکتر

تشخیص درجه پوسیدگی بین درجه 2و 3و یا 3و 7که یک

فراوانتر از حفرههای بزرگ میباشد به طوری که بهترین

متغیر کیفی است ممکن است موجب تفاوت در کسب نتایج

زادآوری راش در حفرههای کوچکتر از  200متر مربع اتفاق

باشد ،ام ا این در حالی است که نتایج این پژوهش عکس این

میافتد ( .)45شکل  4در کالسه اندازه سطح روشنه کوچکتر از

موضوع در تحقیق مورد نظر را اثبات میکند.

 7آر استقرار زادآوری کمتری را نشان میدهد و میتواند به این

در یک بررسی در ایتالیا نشان داده شد که بیشترین میزان

علت باشد که  3خشکهدار با درجه پوسیدگی کمتر از  2در

استقرار نهالهای  Picea abiesدر اطراف خشکهدارها با

کالسه اندازه سطح حفرههای کوچکتر از  7آر قرار گرفته و 2

درجه پوسیدگی پیشرفته تا کامل (درجه پوسیدگی 3و )7می-

خشکهدار با درجه پوسیدگی بیشتر از  2در کالسه اندازه سطح

باشد ( )44که با نتایج بدست آمده از این پژوهش مشابه است.

حفرههای بزرگتر از  7آر قرار گرفته است .با توجه به این که

همچنین در مطالعات بیان میشود بین درجه پوسیدگی

استقرار زادآوری بیشتر در حفرههای ناشی از خشکهدارها با

خشکهدار و فراوانی تجدید حیات استقرار یافته رابطه معنیدار

درجه پوسیدگی بیشتر از  2میباشد ،موجب افزایش نمودار

وجود دارد و تجدید حیات اطراف واریزههای درشت چوبی

زادآوری در کالسه اندازه سطح حفرههای بزرگتر از  7آر در

بیشتر از اطراف درختان سالم میباشد (.)42

شکل  4گردید ،امّا این اختالف در سطح  %5معنیدار نمیباشد

در تحقیقات نشان داده شده که با افزایش اندازه سطح روشنه

(جدول  .)4همچنین با توجه به شکل  ،3تعداد خشکهدار

بر ارتفاع نهال ها افزوده میشود که میتواند بهعلت رقابت

بیشتری در کالسه اندازه سطح حفرههای بزرگتر از  7آر وجود

بین نهال های استقرار یافته جهت کسب نور بیشتر باشد .اگرچه

دارد که میتواند موجب افزایش استقرار زادآوری در این شکل

این ارتباط در نتایج اختالف معنیداری را نشان نداده است ،اما

شود .اما بطور کلی با توجه به میانگین اندازه سطح روشنه در

تفاوتهایی وجود دارد که در شکل  9نشان داده است و با

کالسه درجه پوسیدگی خشکهدارها رابطه شکل  7برقرار است.

افزایش سطح روشنه بر ارتفاع نهالها افزوده شده است (-49

در مطالعهای در جنگل خیرودکنار برای وضعیت استقرار

.)20

نهالهای راش و ممرز نشان داده شد که بیشترین میزان

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بیشترین تجدید

استقرار نهالها در اطراف خشکهدارهای با درجه پوسیدگی 7

حیات استقرار یافته در روشنههای حاصل از خشکهدارها با

مشاهده میشود .همچنین با افزایش درجه پوسیدگی میزان

درجه پوسیدگی بیشتر از دو (درجۀ پوسیدگی 3و )7مشاهده

استقرار نهالها افزایش مییابد ( )46و نتایج بدست آمده از این

میشود و استقرار زادآوری با درجه پوسیدگی خشکهدار ارتباط

تحقیق نیز این موضوع را بیان میکند که بیشترین نوع گونه

معنیدار دارد ،در حالیکه با کالسه اندازه سطح روشنههای تاج-

زادآوری استقرار یافته به ترتیب مربوط به گونههای راش و ممرز

پوشش این ارتباط در سطح  %5اختالف معنیدار نشده است.

است که در روشنههای تاجپوشش مربوط به خشکهدارهای با

همچنین با مرور منابع گذشته و نتایج بدست آمده از این

درجه پوسیدگی بیشتر از دو (درجۀ پوسیدگی 3و )7وجود

پژوهش میتوان استنباط کرد ،با گذشت زمان و روند افزایش

دارند.

درجه پوسیدگی خشکهدارها ،ظرفیت نگهداشت آب ،میزان مواد

بررسی در بخش چیلر جنگل خیرودکنار نوشهر نشان میدهد

آلی خاک و حاصلخیزی آن افزایش یافته و میانگین اندازه

که بین میانگین تعداد نهالهای موجود در کنار خشکهدارها

سطح روشنه بهعلت رقابت تاج درختان حاشیه آن کاهش می-

با درجات مختلف پوسیدگی تفاوت معنیداری وجود ندارد ولی

یابد ،بدین ترتیب شرایط بهتری برای استقرار زادآوری مهیا
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