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 يدهچك
باشد كه به اين جهت همواره مورد توجه  مي ضامن بقاي جنگل و توليد مستمر در آن ،آوري طبيعي در جنگلاستقرار زاد

  يد حيات طبيعي در يك جنگل آميختهدارها بر فراواني تجد ژوهش با هدف بررسي تأثير خشكه اين پ. شناسان بوده است جنگل
قرار گرفت و بررسي اوليه  هكتار از اين جنگل مورد 100در حدود . رت گرفتراش و ممرز در جنگل خيرودكنار نوشهر صو

دارها آماربرداري  از خشكه.   پياده شد214 و 112هاي  دارها و درختان سالم در پارسل  قطعه نمونه در اطراف خشكه108
ياده كردن قطعات نمونه در اطراف آنها اقدام به پ. صددرصد صورت گرفت و درجه پوسيدگي آنها نيز يادداشت گرديد

همچنين در .  گرديدقطعات نمونه آري و شمارش نهالهاي راش و ممرز موجود در اين 5متحدالمركز با شعاع متفاوت يك و 
دار بود،   از نظر گونه و ابعاد مشابه خشكه متري از آنها، در اطراف درخت سالمي كه30 تا 20  دارها و در فاصله اطراف خشكه

 استقرار نهالهاي انبوه نيمههاي  طبق نتايج بدست آمده، در توده.  انتخاب و اقدام به پياده كردن قطعات نمونه گرديدعنوان شاهد به
اطراف  استقرار نهالهاي راش و ممرز در هاي انبوه نيز در توده .دارها بيشتر از درختان سالم است راش و ممرز در اطراف خشكه

هاي صورت  اين درحالي است كه طبق آزمون. شدبا دار نمي  سالم است كه اين اختالف معنيدارها اندكي بيشتر از درختان خشكه
 درصد 5داري را در سطح  انبوه اختالف معني  نيمهيها  واقع در تودهيهادار خشكهگرفته، استقرار نهالهاي راش و ممرز در اطراف 

همچنين با افزايش . شود  مشاهده مي4هايي با درجه پوسيدگي دار خشكهبيشترين ميزان استقرار نهالها در اطراف . دهد مينشان 
نهالها افزايش يافته و با افزايش فاصله از آنها ميانگين استقرار نهال در اطراف  ها ميزان استقراردار خشكهدرجه پوسيدگي 

قرار نهالهاي ها در استدار خشكه توان نتيجه گرفت كه مي از اين پژوهش، بدست آمدهبا توجه به نتايج . يابد دارها كاهش مي خشكه
 .  دن دارزيادي تأثير مثبت انبوه نيمههاي  ويژه در توده به راش  هاي آميخته راش و ممرز در جنگل

 

  .، جنگل آميخته، راش و ممرزكناردار، زادآوري طبيعي، جنگل خيرود  خشكه: كليديهاي واژه
 

 مقدمه
كهولت هاي طبيعي بعد از رسيدن به  جنگل درختان در

در واقع هر روز  .كنند و پايان زندگي شروع به پوسيدن مي
شود، فشارهاي محيطي، آفات و  تعدادي درخت خشك مي

هاي انسان، بيماريها و در نهايت پايان  حشرات، دخالت
ا پايان اما ب. باشند  آن مي عمر فيزيولوژيكي داليل عمده
ظايف اكولوژيكي درخت در عمر فيزيولوژيكي درخت، و

هايي   دارهاي سرپا زيستگاه يابد، خشكه كوسيستم ادامه ميا
. كنند در جنگل فراهم ميموجودات جانوري را براي 

 آشيان ،نيز ضمن تأثير در زادآوريدرختان افتاده 
ياهان و جانداران گاز اكولوژيك جديدي را براي بسياري 

 مواد   چرخهر د راي و حياتنقش اصليفراهم كرده و 
 .)Santiago & Roclewald, 2005( كنند يغذايي بازي م
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در واقع پايان زندگي درخت با تشديد و شروع 
داران  جاناز بسياري. ها در اطراف آن همراه است فعاليت

ها زنبورها و خزندگان،  سوسكها،  موريانهها،  مثل مورچه
 ).Kimel, 2001( كنند پرندگان در آن زندگي ميو 

نوران يستگاهي براي جاكه ز اين دارها عالوه بر خشكه
باعث رويش سريع  عنوان بستر بذر بهها هستند،  و قارچ

 گاه آب با  عنوان ذخيره بهو همچنين شوند  ها مي نهال
 ها در جهت   نهالحفظ رطوبت و مواد غذايي در تقويت

  كند طبيعي جنگل كمك فراواني مي ياستقرار زادآور
Comband et al., 1993).( 

هايي در  شوند، روشنه تان خشك ميكه درخ از زماني
دليل  بهاين پديده طبيعي  .آيد  مي تاج پوشش جنگل بوجود

مراحل توالي و رقابت بين درختان در جنگل حاصل 
رار  با استق)هاي تاج پوشش روزنه (ها روشنه .شود مي

طبيعي، تنوع زيستي  هاي جديد و گسترش مناظر گونه
فاوت آنها در دهند و تأثير مت جنگل را افزايش مي

هاي چند اشكوبه و تك اشكوبه بر كف جنگل را  جنگل
سطحي ها و به رطوبت  توان در افزايش تراكم ريشه مي

 .)Mayo, 2002( اي مواد غذايي بيان كرد خاك و چرخه
 برخوردارند، زياديدارها در جنگل از اهميت  خشكه

باعث حاصلخيزي رويشگاه شده و در تجديد حيات 
درختان  .)1384مروي مهاجر، ( ش دارندطبيعي جنگل نق
دارها در طي يك مدت طوالني كربن را  پوسيده و خشكه

تدريج آن را در محيط جنگل  بهذخيره و طي فرايند تجزيه 
 .) Jenish & Harmon, 2002( كنند رها مي

ها، حشرات و   توسط قارچبيشترفرآيند تجزيه 
و كربن بازگشت مواد غذايي . گيرد مهرگان صورت مي بي

در حين عمل تجزيه كمك فراواني به حاصلخيزي 
افزايش و حضور . كند هاي جنگلي مي رويشگاه
 در ارتباط با قارچهاي زياددارها با درجه پوسيدگي  خشكه

 در خاك شرايط بسيار مساعدي را براي يريزوميك
 ). (Smith et al., 2000 كند سالمتي درختان فراهم مي

ار يك بستر بذر بسيتوانند  يدرختان پوسيده مهمچنين 
 ,Ashton(  رشد و استقرار نهالها بشمار رونديمناسب برا

 يطبيعهاي  جنگل مطالعات صورت گرفته در .)1996
ن مازندران نشان داد كه در استا» واز« راش منطقه

 ملج ي استقرار زادآوري بر روير مثبتيثأها تدار خشكه
  .)1376 ،يحبش(ند داشته ا

 ي توسط محمدنژادكياسري و رحماني ديگر مطالعه
كال مازندران در مورد تأثير  الدين  در سري جمال)1380(

دارها بر فراواني تجديد حيات طبيعي در يك  خشكه
مطابق .  راش و ممرز صورت گرفته است تهجنگل آميخ

هاي راش در  در توده انبوه، فراواني نهالبررسي ايشان 
هاي مستقر در  دارها بيشتر از نهال مجاورت خشكه

 انبوه نيمههاي  مجاورت درختان سالم است و در توده
ها، در  هاي راش نسبت به ساير گونه فراواني نهال

هاي مستقر در  دارها بيشتر از نهال مجاورت خشكه
 .مجاورت درختان سالم است

رودكنار نشان يخ  ديگري در بخش چلير جنگل مطالعه
دارها با درجه   خشكههاي موجود در كنار بين نهالداد كه 

ولي بين  داري وجود ندارد اوت، تفاوت معنيپوسيدگي متف
 مستقر شده در زير  هاي مختلف روشنه و وجود نهال اندازه

 .)1383 ،ذوالفقاري(دار است  آنها تفاوت معني
 

 مواد و روشها
 دارها در استقرار نهالها خشكه ياتيبا توجه به نقش ح

رودكنار يپارسل از جنگل خدو ن پژوهش ي در ا،ر جنگلد
 راش و ممرز ي نهالهاي فراوانيبررس به  وانتخابنوشهر 

با انتخاب دو پارسل  .دي گرد اقدامدارها در اطراف خشكه
 ي تيپ اصل. صورت گرفتياهيتوجه به تشابه جوامع گ

 يگريدجوامع  .باشد يراش همراه با ممرز مآميخته جنگل 
 در آنها يا ه مطالعهد كن داردها وجو ن پارسليز در اين

 . صورت نگرفت
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  مورد مطالعهمنطقه

هاي مورد مطالعه در جنگل آموزشي و  رويشگاه
 كيلومتري شرق نوشهر و 7 پژوهشي خيرودكنار واقع در

 عرض º36 40' تا º36 27'استان مازندران بين غرب  رد
.  طول شرقي واقع شده اندº51 43' تا º51 32'شمالي و 

ساحلي و روستاي خيرودكنار و از جنوب از شمال به نوار 
مساحت كل . شود به ييالقات و روستاي كليك محدود مي

رويشگاههاي مورد . باشد  هكتار مي9000منطقه حدود 
مطالعه با توجه به تشابه تيپ و شرايط رويشگاهي از دو 

 بخش متعلق به اين جنگل انتخاب شدند كه 7بخش از 
هاي پاتم و   در بخش واقع214 و112هاي   پارسل شامل
  .باشد ميخانه  در نم
 
  منطقه مورد مطالعهيهاي اکولوژيک يويژگ

 نزديكترين ايستگاه هواشناسي به يبراساس گزارشها
ژي نوشهر ميزان بارندگي لومنطقه يعني ايستگاه كليماتو
 ميليمتر كه حداقل آن 1300ساليانه در منطقه خيرودكنار 

گرمترين ماه . باشد ماه مي و حداكثر آن در مهرماهدر تير
گراد و يدرجه سانت 29 /2سال تير و مرداد با ميانگين دماي 

 درجه 6/2سردترين ماه سال بهمن ماه با ميانگين دماي 
همچنين ميانگين دماي ساالنه برابر با .  استگراديسانت

هاي  عمده خاك .ثبت گرديده استگراد يدرجه سانت 9/15
اند  گ آهكي بوجود آمدهتشكيل دهنده از هواديدگي سن

اي بوده و در نتيجه در اثر فرايند  كه از تيپ منطقه
اند كه تأثير  آهكي بوجود آمده  يها هواديدگي سنگ

 اعتماد،( پوشش گياهي در تكامل آنها نقش بسزايي دارند
1373(. 

اي كه در اين مطالعه مورد بررسي واقع  اولين منطقه
اين پارسل . دباش ش پاتم مي بخ112 پارسل ،گرديد

هكتار دارد كه در ارتفاعي حدود  8/54مساحتي معادل 
.  از سطح دريا واقع شده استباالتر  متر630 تا 480

درصد  40 بيش ازشيب عمومي اين منطقه متوسط 
خاك منطقه راندزيني ثبت شده و سنگ مادر  باشد و مي

 ارسل راشآهكي و تيپ فعلي مشاهده شده در اين پ
 درختان .باشد  مي ممرز- و انجيليمرز م-وطمخلوط، بل

دومين . دنباش بلوط مشاهده شده در تيپ بسيار اندك مي
  هكتار38 به مساحت )214پارسل  (رويشگاه مورد مطالعه

خانه واقع شده است، حداقل ارتفاع در اين  در بخش نم
 متر باالتر از سطح 1110و حداكثر آن متر  950پارسل 
  درصد30 در سطح پارسل شيب متوسط. باشد دريا مي

روي سنگ بستر آهكي  هاي اين پارسل بر خاك. است
باشد كه در اغلب  مي) ژوراسيك( متعلق به دوران دوم

اي شسته شده   قهوه-اي كالسيك نقاط داراي خاك قهوه
  وراش آميخته با پلت ذكر شده تيپ درختي  عمده ،است
 .)1جدول ( باشد  مي ممرز-ردار و نيز راششي

 
 هاي رويشگاههاي مورد مطالعه  برخي از ويژگي-1ول جد

 تيپ غالب بخش پارسل

شيب 

 متوسط

% 

  ارتفاعي دامنه

 )از سطح دريا  متر(
 خاك منطقهجهت جغرافيايي

 مساحت

 )هكتار (

 پاتم ١١٢
  آميختهراش

  ممرز‐راش
 ٨/٥٤ راندزين يشمال غرب ٤٨٠‐٦٣٠ ٤٠

 خانه نم ٢١٤
  آميختهراش

  ممرز‐راش
 يجنوب غرب ٩٥٠‐١١١٠ ٣٠

  ويكساي كال قهوه

 شده قهوه اي شسته
٣٨ 
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 روش تحقيق
 دستيابي به اطالعات كمي و كيفي از براي
 بعد از ،دارهاي موجود در دو رويشگاه مورد مطالعه خشكه

دارها  هاي مقدماتي از تمامي خشكه گردشي انجام جنگل
جهت  ، شيب،گونه .آماربرداري صددرصد انجام گرفت

 ع تقريبي و درجه و كيفيت پوسيدگي ارتفا،قطر ،دامنه

در اطراف . دارها تعيين گرديد براي هر يك از خشكه
 متحدالمركز  نمونه اده كردن قطعاتيها اقدام به پدار خشكه

 راش و يد و نهالهاي گردي آر5ك و يبا شعاع متفاوت 
در  .ديادداشت گردي  قطعات نمونهن يممرز موجود در ا

 از ي متر30 تا 20  و در فاصلهاداره اطراف خشكه
در اطراف  ، مشخصيياي جغرافهاي دارها در جهت خشكه

 مشابه  ارتفاع تقريبيقطر و ،كه از نظر گونه درخت سالم
اقدام به پياده عنوان شاهد انتخاب و  به ،بود دار خشكه

 5شعاع متفاوت يك و تحدالمركز با  م كردن قطعات نمونه
قطعات و ممرز موجود در اين آري گرديد و نهالهاي راش 

 انتخاب نهالهاي راش و ممرز .ند يادداشت شدنيز  نمونه
)  ممرز-راش(براي مطالعه با توجه به تيپ غالب درختي 

معناي عدم وجود نهال  بهو بوده منطقه مورد مطالعه 
باشد، همچنين با توجه فراواني كم  هاي ديگر نمي گونه

 امكان ،د قطعه نمونه با اين تعدا وها نهال ساير گونه
 هكتار 100در مجموع در حدود . گيري ميسر نبود نتيجه
نمونه  قطعه 108گرفت و يش قرارمورد پاين جنگل ا در

هايي با   در جنگلها و درختان سالمدار در اطراف خشكه
ن قطعات يا .شدپياده تيپ اصلي راش همراه با ممرز 

ش پياده و نوع تراكم تاج پوش با دييها نمونه در توده
 100 تا 75( تاج پوشش انبوه ي دارايها  در تودهشدند،
 تا 50( انبوه نيمه تاج پوشش ي دارايها توده  و در)درصد

 .)درصد 75

ثير كيفيت و درجه أدارها و ت  با توجه به نقش خشكه
ر يثأپوسيدگي آنها  بر روي تجديد حيات جنگل و نيز ت

ن نهالها و دارها همبستگي بين ميانگي فاصله از خشكه
 طبقه 4همين منظور  به .درجه پوسيدگي بررسي گرديد
 :دارها تعريف شد مختلف براي پوسيدگي خشكه

درخت تازه افتاده، پوست و چوب  :1پوسيدگي درجه 
  رشدنوشاخه گاهي اوقات ،درخت قابل تشخيص است

 .شود ديده مي )ها  شاخهيبر رو( سال اخير يافته
رون چوب واضح پوسيدگي د :2 پوسيدگي درجه

 ،شود  در اغلب موارد پوست درخت ديده مي،است
 .شوند ها ديده نمي  نوشاخه

 درون چوب و پوست درخت :3پوسيدگي درجه 
اند،  سرشاخه كنده شده. طور كامل پوسيده شده است به
 .آيد حالت پودري در مي بهراحتي با ضربه  به

درون چوب و پوست كامالً  :4پوسيدگي درجه 
 در برخي موارد درخت كامالً به خاك ،ده استپوسيده ش

شده است تبديل شده و پوشش علفي كامالً مستقر 
 .)1385، يسفيد(

 يبخش اقدام به آزمون اثر T-testبا استفاده از آزمون 
براي بررسي . ديات جنگل گرديد حيدارها در تجد خشكه

ثير كيفيت و درجه پوسيدگي بر روي تجديد حيات أت
 بررسي همبستگي بين ميانگين نهالها و جنگل اقدام به

 . دارها گرديد درجه پوسيدگي خشكه
 

 نتايج
 راش و ممرز در اطراف ميانگين نهالهاي 1 شكل
شكل ك جنگل انبوه و يدارها و درختان سالم را در  خشكه

دارها و   راش و ممرز در اطراف خشكهيميانگين نهالها 2
 .دنده مي نشان انبوه نيمهك جنگل يدرختان سالم را در 
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 دارها و درختان سالم در يك جنگل انبوه  راش و ممرز در اطراف خشكه ميانگين  نهالهاي -1شكل 
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 انبوه نيمه در يك جنگل دارها و درختان سالم  راف خشكهراش و ممرز در اط ميانگين  نهالهاي -2شكل 

 
 استقرارانبوه   نيمه يك توده  در،طبق نتايج بدست آمده

شتر از يدار ب ي راش و ممرز در اطراف خشكهنهالها
  درصد5بوده و  اين اختالف در سطح درختان سالم 

  نيز راش و ممرز ن دو گونهي ب سهيدر مقا دار است، معني
 .شتر استي راش بياختالف مشاهده شده در نهالها

راش و ممرز در ي استقرار نهالهاز ي ن انبوه در توده
 وليشتر از درختان سالم است، ي بيكدار اند اطراف خشكه

  .باشد ميدار ن ي معن درصد5ن اختالف در سطح يا

ش افزاي با شود  مالحظه مي3 در شكل كه طوري همان
 استقرار نهال دارها ميزان خشكه  دريدرجه پوسيدگ

قرار نهالها استبيشترين ميزان كه  يطور بهيابد،  افزايش مي
 مشاهده 4 پوسيدگي با درجهي دارها اطراف خشكه در
ن  بيزياد يهمبستگروند تغييرات نشان از  كه شود مي

 . دارد = r)  74/0 ( و استقرار نهال هايدگيدرجه پوس
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  با افزايش درجه پوسيدگيوند افزايش ميزان استقرار نهالها ر- 3شكل 
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 ز با شعاع متفاوت متحدالمرك دارها در قطعات نمونه  استقرار نهالها در اطراف خشكه-4شكل 

 
در دارها   اطراف خشكهاستقرار نهالها دربيشترين ميزان 

 يآزمونها ).4شكل ( شود ميده يد يك آري  نمونهقطعات 
اطراف صورت گرفته در ارتباط با استقرار نهالها در 

 نشان دادند با شعاع متفاوت دارها در قطعات نمونه خشكه
 در اطراف  راش و ممرزي استقرار نهالهاكه تفاوت

 5 متفاوت در سطح  با شعاع،در قطعات نمونهها دار خشكه
 همچنين با افزايش فاصله از .باشد ميدار  ي معندرصد
 راش و ممرز در اطراف يها ميزان استقرار نهالهادار خشكه

 .يابد ميآنها كاهش 
 

 بحث 
دارها بر  تأثير خشكه ياين پژوهش با هدف بررس

 راش و  در يك جنگل آميختهفراواني تجديد حيات طبيعي 

اين طبق نتايج بدست آمده در . ممرز صورت گرفت
 استقرار نهالهاي راش و انبوه نيمه يها  در تودهپژوهش

 .دار بيشتر از درختان سالم است كهممرز در اطراف خش
 كه نيز نشان داد»  واز  « جنگل صورت گرفته درعهمطال

 دآوري ملج داردمثبتي بر روي استقرار زا ثيرأدار ت خشكه
با  )1380(  محمدنژادكياسري و رحماني.)1376 ،حبشي(

 در  راشيفراواني تجديد حيات طبيعي نهالها يبررس
 هاي راشفراواني نهالكه دند ها نشان دادار مجاورت خشكه

ز دارها بيشتر ا مجاورت خشكه ها، در نسبت به سايرگونه
 شابهمكه  هاي مستقر در مجاورت درختان سالم استنهال

 نيز  انبوه در توده. ه در اين بررسي استدست آمد بهنتايج 
اندكي دار  راش و ممرز در اطراف خشكهي استقرار نهالها

 5الف در سطح بيشتر از درختان سالم است كه اين اخت
اين درحالي است كه طبق  .باشد دار نمي  معنيدرصد
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راش و ممرز ي استقرار نهالهاهاي صورت گرفته،  آزمون
 5در سطح انبوه   نيمه يك تودهدارها در   اطراف خشكهدر

كه علت آن  دهد داري را نشان مي اختالف معني درصد
 انبوه نيمه يجاد شده درتودهاي ايها ر روشنهيثأتواند ت يم

ك ياكولوژ طي در تاج پوشش شرا،جاد روشنهيبا ا. باشد
جاد نور و رطوبت يلحاظ ا به استقرار نهالها ي برايمساعد

ن درختان است در اين يجاد شده در بي در فاصله ايفكا
ش و ي ادامه رويشوند اما برا ميفاصله نهال ها بهتر مستقر 

. باشد مي نيط كافيران شيا  بااليشيدن به مراحل رويرس
از مطالعات انجام شده در بدست آمده نتايج 
 مازندران توسط محمدنژادكياسري و يكال الدين جمال

ز نشان داد كه فراواني نهالهاي راش در ي ن)1380(رحماني 
دارها بيشتر از نهالهاي مستقر در مجاورت  مجاورت خشكه

 فراواني انبوه نيمههاي  درختان سالم است و در توده
ها، در مجاورت  ساير گونه بهنهالهاي راش نسبت 

دارها بيشتر از نهالهاي مستقر در مجاورت درختان  خشكه
ز نشان ين پژوهش نيا ازه بدست آمدج ينتا. سالم است

 دارها كه فراواني نهالهاي راش در مجاورت خشكه دهد مي
 در مجاورت  بيشتر از نهالهاي مستقرانبوه نيمههاي  توده در

  فراواني نهالهاي راشن حاليع درختان سالم است و در
 يطالب ثاقبچون هم يناج محققي نتا.باشد يشتر از ممرز ميب

ز ين) 1382 ( و همكارانيوو موس) 1380 (و همكاران
 راش تحت تأثير يزان استقرار نهالهايكه م نشان داد

ن يكه بهتر باشد ميجاد شده در تاج پوشش ي ايها حفره
آر  5 كمتر از ي سطحي دارايها عت استقرار در حفرهيوض

 يز نشان از فراوانيپژوهش ناين ج ي نتا.گزارش شده است
 كه سطح انبوه مهني يها  راش در تودهياستقرار نهالها

 در. داردانبوه  يها  را دارند، نسبت به تودهيكوچكتر
 ي نهالهايفراوان دارها  اطراف خشكهنمونه واقع درقطعات 
 اين موضوع با توجه به اين شتر از ممرز است كهيراش ب

 راش و  ختهيها آم در توده ينمونه انتخابمحل قطعات كه 
نيز ) ختان سالمدر( و درختان شاهد باشد مي  واقعممرز

تواند قابل  يشدند، مانتخاب ها دار  خشكهگونهمشابه 

 راش و  ي وضعيت استقرار نهالهاسهيدر مقا .توجيه باشد
هاي با درجه پوسيدگي متفاوت دار ممرز در اطراف خشكه

اطراف  هالها درن قراراستشود بيشترين ميزان  مالحظه مي
 .شود  مشاهده مي4ي با درجه پوسيدگي هادار خشكه

ميزان دارها  ايش درجه پوسيدگي در خشكههمچنين با افز
تواند بازگشت  ييابد كه علت آن م استقرار نهال افزايش مي

و تجزيه  يدگي به خاك در اثر پوسيا هيعناصر تغذ
هاي حاصل از فعاليت قارچها و  توسط آنزيمها دار خشكه

ر  و مطالعه بيشتيكه نياز به بررس ها باشد ميكروارگانيسم
ب و دار امكان جذ همچنين در اين شرايط، خشكه. دارد

 .نگهداري رطوبت بيشتري را دارد
بخش چلير  در يا در مطالعه) 1383( اما ذوالفقاري

 بين نهالهاي موجود در كه دشان دا ن،خيرودكنار جنگل
دارها با درجه پوسيدگي متفاوت، تفاوت  اطراف خشكه

هاي مختلف روشنه  هولي بين انداز داري وجود ندارد معني
دار   مستقر شده در زير آنها تفاوت معني و وجود نهال

ن ي از ابدست آمدهج ي است كه نتاين در حالي ا.است
يك  در. دهد ين موضوع را نشان ميعكس اپژوهش 
زادآوري ) Motta, 2006( ايتالياگر در يد بررسي
 كه ها نشان داددار خشكه در اطراف   Picea abiesنهالهاي

ها با دار خشكهشترين ميزان استقرار نهالها در اطراف بي
 كاهش ميزان نهالها .باشد مي 4 و 3درجه پوسيدگي 

تواند  نيز مي دارها همچنين با افزايش فاصله از خشكه
 هايها از بذردار اي و مراقبتي خشكه علت نقش تغذيه به

دارها  با افزايش فاصله از خشكه. ي باشددرختان جنگل
 . كند ت خاك نيز تغيير پيدا ميزان رطوبمي

توان   مياين پژوهشنتايج بدست آمده در با توجه به 
ها در استقرار نهالهاي راش و دار نتيجه گرفت كه خشكه

هاي  ويژه در توده بههاي راش آميخته  ممرز در جنگل
شود   توصيه مي بنابراين. دارندزياديثير مثبت أ تانبوه نيمه

رار زادآوري طبيعي در جنگل  براي استمدارها كه خشكه
 .نگهداري شوند
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Abstract 
 

The process of natural regeneration including establishment of seedling under dead and mother trees 
ensure sustainable productivity in the forests. Qualifying the impact of dead trees on the density of 
establishment seedling in closed and open canopy in a mixed beech forest was studied. According to the 
field inspection, compartments 112 and 214 in Kheiroudkenar forests were chosen for sampling. Dead 
trees were considered as the center of sampling plot with different radius. Also in a 20-30 meter distance 
from dead trees, sound mother trees of same species were chosen. At the center of each plot, seedlings 
were counted in a circular sample plots with diffident radius. The results show that number of beech 
seedlings is higher than that of hornbeam and there is significant difference between establishments of 
seedling between dead and sound trees in an open canopy. Seedling density in open stand is higher than 
that under mother trees. Frequency of seedling around the dead trees was maximum. The higher decay 
class, the higher is the establishment of seedling. Also the number of seedlings is higher in small sample 
plots (100m2) which are closer to the dead trees. The results showed that the maintenance of dead trees is 
important and effective in establishment of natural regeneration in mixed beech forest. 
   
Key words: deadwood, mixed forest, Caspian forest, natural regeneration, beech, hornbeam.  


