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 چکیده
های جنگلی و گامی مهم در پویایی جنگل و ها و حفاظت از تنوع زیستی در تودهزادآوری طبیعی، ضامن تداوم جمعیت گونه

فراهم کردن شرایط مطلوب برای زادآوری ضروریست. بهتوسعه پایدار است. حفظ درختان مادری برای ایجاد منبع بذر، همچنین 
شده و توده بر تراکم و تنوع زادآوری طبیعی، دو رویشگاه جنگلی شامل توده قرق (سال 20 از بیش)منظور ارزیابی اثر قرق بلندمدت 

گیری و شمارش رد اندازهمو (متر 100 × متر 100)شاهد انتخاب و در هر رویشگاه، تعداد شش قطعه نمونه به مساحت یک هکتار 
 نهالنهال کوچک،  نونهال، شاملطبقه  چهار درآنها،  ارتفاع براساس هازادآوری حضور)تعداد در هکتار(  زادآوری قرار گرفتند. تراکم

هر  برای یکنواختیغنا، تنوع و  هایشاخص یتنها. درشد گیریاندازه هانمونه قطعهداخل  در زاددانه بزرگ نهال و زادشاخهبزرگ 
( و 58/148) بلوط شامل اصلی هایگونه زادآوری تراکمتراکم نشان داد که  یبررس نتایج. شدند آماری تحلیل و محاسبه یشگاهرو

 تراکم گونه بود. اما( 13/151 و 75/136 ترتیببه) شاهد منطقه از داری بیشتربدون تفاوت معنی شدهقرق منطقه در( 58/152افرا )
 ( تفاوت67/104و  79/121ترتیب ( با منطقه شاهد )به21/25و  45/168ترتیب در منطقه قرق )به همراه هاینهگو سایر و ممرز
 داشتند، بیشتری داری فراوانیطور معنیبهشده در منطقه قرق ی. انواع طبقات زادآوردادند نشان درصد 5 احتمال سطح در داریمعنی

 مقادیر. داشت( 5/20به قرق ) نسبت دارییشتر و معنیب فراوانی( 17/81که در منطقه شاهد ) زادشاخه بزرگ هاینهال جزبه
 منطقه ( در932/0) یکنواختی ( و189/3و  683/0، 201/1ترتیب سون معکوس )بهپسون و سیمپشانون، سیم تنوع هایشاخص

 تفاوت غنا شاخص اما بودند، ( کمتر985/0و  702/3، 726/0، 319/0ترتیب )به شاهد منطقه از داریمعنی تفاوت با شدهقرق
 این پژوهش، از حاصل نتایج براساس (.≤p 05/0) نداشت (83/3و  67/3ترتیب رویشگاه قرق و شاهد )به دو بین داریمعنی
 و توده ترمیم فرایند بودن آمیزموفقیت زیستی، تنوع کاهش از جلوگیری منظوربهقرق  ینهطول مدت به یینتع ینهدر زم هایییبررس

 بذر بانک بر قرق اثر بررسی همچنین جنگلی و هایتوده کیفیت بهبود برای صرفهبهمقرون روشی عنوانبه یعیطب یزادآور تقویت
 .شودمی پیشنهاد منطقه در خاک

 
 ای، نونهال، نهال.زادآوری، شاخص تنوع گونه :های کليدیواژه

 

 مقدمه
درصد  2/4سال گذشته  30های جهان طی وسعت جنگل

ملیون  4060میلیون هکتار به  4238کاهش یافته است و از 

درصد از  31اکنون تنها ها همهکتار رسیده است و جنگل
 et alAbbas ,.)شوند های زمین را شامل میسطح خشکی

دالیل این کاهش عواملی مانند کاهش بانک بذر  (.2021
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ادآوری طبیعی موفق بیان شده درختان مادری و کاهش ز
است تا افزایش تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم تضمین 

ها در تودهشود. زادآوری طبیعی، مسئول تداوم جمعیت گونه
 et Abbas) های جنگلی و حفاظت از تنوع زیستی آن است

., 2021 et al., 2021; Bezerra al) مانند هایییندفرا و 
در  را غذایی مواد جریان کربن، ذخیره جنگل و بازسازی

درک  ین،. بنابرارساندمیسرانجام  بهجنگل  یستماکوس
 یدیکل یابزار ی،جنگل هایگونه یاتح یدتجد تأثیر یچگونگ

جنگل  اکوسیستمدر  فرایندها این یداریبه پا یابیدست یبرا
 (. et al., Talamo 2020) است

 یکنون یتوابسته به وضع یعیجنگل طب آینده یک
یندرختان تضم یزادآور یگردعبارتبه، آن است یزادآور
 عنوانبه امروزه آنچه و است هاجنگل حیات تداومکننده 
 نتیجه واقعدر دارد، وجود طبیعی جنگلی هایتوده یا جنگل
 بوده گذشته هایدوره درموفق آن  زادآوری تکامل و تحول

زادآوری، سیمای است. به همین دلیل ایجاد هرگونه تغییر در 
کند. زادآوری طبیعی از های جنگلی را دگرگون میتوده

های طبیعی مهمترین عوامل مؤثر بر بقا و پایداری جنگل
شود. بنابراین، شناخت عوامل مؤثر بر روند استقرار تلقی می

تواند در شناخت بهتر مراحل های جنگلی میزادآوری گونه
شد. تجدید حیات مختلف توالی این اکوسیستم مؤثر با

جنگل، فرایندی پویا است که درنتیجه استقرار و رشد انواع 
زادآوری، به مرور زمان درختان جدیدی به جمعیت درختان 

رو بررسی وضعیت کمّی زادآوری اینشود. ازبالغ اضافه می
ها در آینده و تواند در جلوگیری از کاهش سطوح جنگلمی

های حلاز بهترین راه عنوان یکیتوسعه پایدار جنگل به
 (.2017et al Bayat ,.شمار آید )ممکن به

های مدیریتی های گذشته با حرکت به سمت سیستمدر دهه
کننده، برگ خزانهای پهنویژه در جنگلنزدیک به طبیعت، به

منظر اکولوژیکی و کمک به زادآوری های مدیریتی از روش
et al. Tinya ,گرفته است )طبیعی توده، بیشتر مورد توجه قرار 

(، زیرا اولین گام در مدیریت همگام با طبیعت در توده2020
های طبیعی است. در های جنگلی، شناخت و درک پویایی توده

شود با های مدیریتی جنگل تالش میاین رویکرد از برنامه

های طبیعی مانند سازوکار تجدید حیات کشف چگونگی رخداد
های موجود برای اخت صحیح از الگوها، ضمن شندر توده

Mohammadi بهبود عملیات پرورشی در جنگل استفاده شود )

., 2014et alهای طبیعی که در معرض تخریب (. در توده
دلیل تخریب تاج، دمای باال، سرعت اند، تابش شدید نور بهبوده

های گیاهی و زیاد باد، کم شدن رطوبت هوا، آسیب به بافت
از سوی  است. بودهناموفق  یزادآور ز، هموارهکاهش فتوسنت
کاری مصنوعی نیز سبب ایجاد هایی مانند جنگلدیگر، روش

رو اینهای همسال و کاهش تنوع زیستی خواهند شد. ازتوده
های طبیعی روشی بسیار مؤثر کمک به زادآوری در توده
های ناهمسال با ساختار ناهمگن و خواهد بود. هدف ایجاد توده

نوع، با ترکیب و پراکنش سنی و قطری ناهمسال سبب مت
تضمین تنوع زیستی و ایجاد زیستگاهی پایدار خواهد شد و در 

کننده خدمات اکوسیستم ها تأمیناین شرایط است که جنگل
شود. ایجاد ها تضمین میهستند و عملکرد چندگانه جنگل

در های غالب درختی های طبیعی برای گونهدر توده زادآوری
کننده توسعه پایدار پوشش جنگلی است. برای توده، تأمین

های مختلف حفاظتی مناسب رسیدن به این اهداف روش
خواهد بود. در حقیقت، حفاظت، راهبرد حفظ درختان مادری 
برای ایجاد منبع بذر، همچنین فراهم کردن شرایط مطلوب برای 

در  های طبیعی گامی مهمزادآوری است. تجدید حیات توده
پویایی جنگل و مدیریت پایدار آن است. زادآوری طبیعی یکی 

های رسیدن به این هدف است که شامل مراحل تولید بذر، از راه
دیگر عبارتزنی و بقای نونهال است. بهپراکنش بذرها، جوانه

مانی و رویش مهم است زادآوری از سه جنبه استقرار، زنده
(, 2020et al. Tinyaکه هر یک ا ) ز این مراحل توسط عوامل

 گیرند. ظهور و بقای زادآوری بهدیگری تحت تأثیر قرار می
خاک،  (رطوبت و)دما  شرایط محیطی مطلوب مانند کلیمای

طریق عوامل  از دمای خاک و نور بستگی دارد. این شرایط
های علفی کف زنده و غیرزنده مانند درختان اشکوب باال، گونه

شود. درنتیجه موفقیت ان تعیین میخوارجنگل و جمعیت علف
یا شکست زادآوری طبیعی، بستگی زیادی به شرایط محیطی 

ها و شرایط حضور زادآوری طبیعی بسیار آن دارد. درک فرایند
های باالتر نقطه آغاز زادآوری مهم است. قطع درختان اشکوب
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پوشش عامل که میزان بسته بودن تاجطوریطبیعی است. به
 دهد. قطعزادآوری را تحت تأثیر قرار می مهمی است که

تواند ضمن تأمین بذر برای ادامه زادآوری طبیعی، شده میکنترل
رطوبت مناسب، دسترسی به نور و رقابت نوری را در کف 
جنگل فراهم کند و سبب افزایش غنا و فراوانی تنوع زیستی 

 (. 2020et alGuignabert ,.شود )
دلیل اهمیت جنگلی به هایموضوع زادآوری در توده

های اخیر ها در سالموضوع در تضمین توسعه پایدار جنگل
مورد توجه محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. 

 هایروش با ارتباط در طبیعی زادآوری موفقیت میزان
بلوط و ممرز در  هایتوده در جنگل در حفاظت مختلف
( 0202و همکاران ) Tinya توسطشرق مجارستان شمال

 درختان بذر یفراوان که میزاننشان دادند  آنان شد، بررسی
که نحویبه بود. بیشتر بسیار حفاظت تحت هایجنگل در
قطع  دلیلبه که هاییتوده در نونهال عنوانبه بذرها یشرو

یهسا یزادآور یو فراوان بیشتر بودند، یحفره تاج دارای
 بررسی. بود بیشتر بسیار شدهحفاظت هایتوده در نیزپسند 

 زادشاخه مدیریت تحت sativa Castaneaگونه  زادآوری
و  Marcolinتوسط  یتالیاشرق اساله در شمالدر دوره پنج

 که داد نشان یفیو ک یکمّ یتنظر وضعاز ( 2020همکاران )
 الشعاعتحت بسیار زادشاخه یزادآور ابتدایی، سال دو در

 هایبخش در تنها آن، از بعد و بود زاددانه یزادآور
حاصل  یهسا زیرا ،جنگل موفق عمل خواهد کرد ایحاشیه

خواهد  زادشاخه هایبر نهال ایاز اشکوب باال اثر بازدارنده
های علفی و ساله بر غنای گونهتأثیر قرق ده داشت.

ای در جنگلی در کشور فرانسه در مقایسه با مناطق درختچه
( بررسی و 2017کاران )و هم Boulangerنشده توسط قرق

درصد  15نشده گیری شد که الیه علفی در مناطق قرقنتیجه
درصد غنای  17ای از ای بیشتر و الیه درختچهغنای گونه

های نورپسند در منطقه گونه وجودکمتری برخوردار بود. 
ای شده الیه درختچهنشده بیشتر بود و در منطقه قرققرق

و  Laurentشی دیگر، تراکم بیشتری داشت. در پژوه
( اثر قرق را در پویایی پوشش زیراشکوب 2017همکاران )

شرقی فرانسه های شمالطی دوره هشت ساله در جنگل

بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد طی دو سال ابتدایی قرق، 
های علفی مقدار فراوانی زادآوری تحت تأثیر رویش گونه

پسند و افزایش یههای ساکاهش یافت، اما با رویش گونه
پوشش تأثیر کاهش رویش زادآوری بیشتر اندازی تاجسایه
ها پیشنهاد کردن را در این تودهشود و عملیاتی مانند تنکمی

 اکوتون ناحیه در قرق صورتبه حفاظت اثر کردند. بررسی
 یشتریب یستینشده از تنوع زقرق داد، منطقه نشان جنگلی

 داشت افزایش قرق تحت هاگونه ینااما فراو ،برخوردار بود
 یافت کاهش تنوع این دریا سطح از ارتفاع افزایش با که
(Bodrat, 2015 &Davies  .) مطالعه زادآوری در جنگل

دار ویژگی( تأثیر معنی2019) Abediارسباران نیز توسط 
پوشش های ساختاری توده شامل تراکم، سطح مقطع و تاج

نشان داد.  campestre erAcدرختان را بر زادآوری گونه
Quercus همچنین بررسی وضعیت زادآوری طبیعی گونه 

macranthera  تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل
ارسباران نشان داد که افزایش ارتفاع سبب افزایش کیفیت 

 et al.,Safari د )زاد خواهد شزاد به دانهزادآوری از شاخه

بررسی اثر قرق در استان چهارمحال و بختیاری در (. 2018
و  Jahanbazi Gojaniرویشگاه گونه ارس توسط 

Iranmanesh (2014 نشان داد که پوشش گیاهی منطقه )
قرق دارای تنوعی سه برابر منطقه خارج از قرق بود و گونه

صورت نادر و در خارج های گیاهی مهاجم در داخل قرق به
 اوانی و غلبه باال پراکنش داشتند.از قرق با ضرایب فر

 استان شمال و کشور غربشمال در ارسباران منطقه
قفقاز  هایکوه با یکسو از شرقی واقع شده است کهآذربایجان

البرز  هایکوهبا رشته یتالق در از سوی دیگراحاطه شده و 
 در منطقه یطیمح تنوع در عوامل یجادا موجبزاگرس  و

 با طبیعی هایرویشگاه سبب ایجاد موضوع ینا است، شده
یطورهب .شده استفرد در ارسباران بهمنحصر زیستی تنوع

 کشور، کل ساحتدرصد از م 8تنها  داشتن با این منطقه که
 اختصاص خود را به گیاهی هایگونه درصد 10 از یشب

 تبدیل ایگونه تنوع نظراز فرد بهمنحصر ایمنطقه به و داده
با وجود اهمیت این . )Abedi, 2019, 2021) است شده

موضوع، هنوز اطالعات زیادی از وضعیت زادآوری طبیعی 
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های ارسباران در اختیار نداریم. هدف این مطالعه، در جنگل
ارزیابی کمّی اثر یک قرق بلندمدت بر تراکم و تنوع الیه 

های طبیعی های اصلی تودهزادآوری با تمرکز بر گونه
سخ زادآوری به شرایط قرق بلندمدت بود تا ارسباران و پا

های اطالعات مناسبی از وضعیت زادآوری طبیعی گونه
 درختی ارسباران فراهم شود.

 
 هامواد و روش

 مطالعهمنطقه مورد 
غرب ایران و شمال های ارسباران واقع در شمالجنگل

های با پوشش درختان جمله جنگلشرقی ازاستان آذربایجان
های درختی اصلی کننده و آمیخته از گونهزانبرگ خپهن

شامل بلوط سیاه، بلوط سفید، ممرز، افرا و بسیاری از 
دلیل تنوع گیاهی ای است. این منطقه بههای درختچهگونه

شده در کشور محسوب میهای حفاظتگاهیکی از ذخیره
مطالعه (. مناطق مورد 2014et alTalebi  Sagheb ,.شود )

 57درجه و  38ساله، در مختصات  20ای با قرق شامل توده
دقیقه طول شرقی و  17درجه و  47دقیقه عرض شمالی تا 

درجه و  38منطقه شاهد و بدون شرایط قرق، در مختصات 
دقیقه طول شرقی  0درجه و  47دقیقه عرض شمالی و  50

 بودند. 

 
 روش پژوهش

آوری اطالعات فراوانی زادآوری در هر منظور جمعبه
شده و شاهد، تعداد شش قطعه نمونه مربعی به نطقه قرقم

متر( برای شمارش تعداد  100× متر  100مساحت یک هکتار )
ها گیری ارتفاع آنها انتخاب شد. زادآوریکل زادآوری و اندازه
Quercus های اصلی شامل بلوط اوری )به تفکیک نوع گونه

macranthera( ممرز ،)betulus Carpinusکرب  (، افرای
(campestre Acerو سایر گونه ) های درختی همراه شامل

گیالس، فندق، آلوچه، سیب و گردو در چهار طبقه رویشی 
متر و سانتی 130شامل زادآوری نهال بزرگ با ارتفاع بیشتر از 

زاد متر با منشأ دانهسانتی 5/7قطر برابر سینه کمتر از 
(Standard Large Sapling: SLSنهال بزر ،) گ با منشأ

(، نهال کوچک با Coppice Large Sapling: CLSزاد )شاخه
( و Sapling: SS Smallمتر )سانتی 130تا  30ارتفاع بین 

( در هر Seedling: Sمتر )سانتی 30نونهال با ارتفاع کمتر از 
 al et., 2014; Bayat et alYang ,.د )قطعه نمونه شمارش شدن

2019, Abedi., 2018; al et2017; Safari  .)نهایت آزمون در
ها منظور بررسی نرمال بودن دادهاسمیرنوف به -کولموگروف

انجام شد. تحلیل آماری میانگین فراوانی به روش تجزیه 
 5داری واریانس با استفاده از آزمون توکی در سطح معنی

ها انجام گردید. ها و طبقات زادآوریدرصد بین رویشگاه
تنوع، شامل غنای گونه )تعداد گونه در های محاسبه شاخص

سون پسون، سیمپهای شانون، سیمهر قطعه نمونه(، شاخص
 1های ترتیب و براساس رابطهای بهمعکوس و یکنواختی گونه

 BiodiversityR Version 2.12-3افزاری تحت بسته نرم 4تا 
(Coe, 2005 &Kindt در محیط نرم ) افزارR  انجام شد. این

 5داری مستقل در سطح معنی tبا استفاده از آزمون ها شاخص
درصد، در دو رویشگاه با یکدیگر مقایسه شدند. تمام تحلیل

 Version Rcmdr 2.7-1افزاری های آماری تحت بسته نرم
(Valat, 2020-Bouchet &Fox در محیط نرم ) افزارR  انجام

 شد. 
 

′𝐻                 1رابطه  =  − ∑ (𝑝𝑖)( 𝐿𝑛𝑆
𝑖=1 𝑝𝑖) 

𝐷                               2رابطه  =  
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)𝑆

𝑖=1

𝑁(𝑁−1)
 

𝐷−1                                           3رابطه  =  
1

𝐷
 

𝐸                                             4رابطه  =  
𝑒𝐻′

𝑆
 

: شاخص D: شاخص شانون، 'Hکه در این روابط 
: شاخص E، سون معکوسپ: شاخص سیمD-1سون، پسیم

افراد  تنسب ip)تعداد گونه(،  : غنای گونهSیکنواختی شانون، 
: تعداد کل افراد N و i: تعداد افراد گونه inبه کل،  i گونه

  (. Coe, 2005 &Krebs, 1989; Kindt) نمونه است
 نتایج

 در بلوط گونه زادآوریتعداد در هکتار(  ی)فراوان تراکم
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در هکتار  یهپا 58/148 ± 86/9 یانگینم با شدهقرق منطقه
 پایه 75/136 ± 71/8تراکم  با شاهد منطقهاز  بیشتر اندکی

 مقایسهحاصل از آزمون  یجدر هکتار بود که براساس نتا
 یانگینم .(≤p 05/0)نبود  دارمعنی تفاوت این ها،میانگین
 24/12با  برابرشده  کل گونه ممرز در منطقه قرق یزادآور

 از بیشتر داریمعنی طوربهدر هکتار و  پایه 45/168 ±
در هکتار  پایه 79/121 ± 18/14 یانگینبا م شاهدمنطقه 

 قرق شده منطقه در افرا گونه زادآوری. (≥p 05/0)بود 

با  شاهددر هکتار و در منطقه  پایه 58/152 ± 19/12
 ینکه ا بود هکتار در پایه 13/151 ± 35/8کاهش  یاندک

 هامیانگین مقایسهحاصل از آزمون  یجبنابر نتا یزتفاوت ن
 منطقه درهمراه  هایگونه سایر اما؛ (≤p 05/0) نبود دارمعنی

 بادر هکتار بود که  پایه 21/25 ± 57/4 تنها قرق شده
 ± 31/5 تراکم با شاهد منطقهکمتر از  داریمعنی تفاوت

 (.1جدول و  1شکل ) بود هکتار در پایه 67/104

 

 

 
 

 

 

 ممرز   بلوط

  
 

 هاسایرگونه افرا
 رویشگاه

 شده و شاهدها در دو رویشگاه قرقميانگين فراواني تعداد در هکتار زادآوری بلوط، ممرز، افرا و سایر گونه -1شکل 
 

 یتعداد در هکتار بر حسب نوع زادآور فراوانی میانگین
 نونهال، که داده شده است، نشان داد یشنما 2در شکل  که

منطقه قرق  دربلوط  گونه زاددانه بزرگ هالکوچک و ن نهال
 نسبت( پایه در هکتار 33/136 و 33/202، 157 یب باترت)به

پایه  161 و 33/159، 33/138 یب باترتبه منطقه شاهد )به

 یب باترتمنطقه قرق )به درگونه ممرز  همچنین ،(در هکتار
 منطقه به نسبت( پایه در هکتار 83/139 و 67/231، 194
پایه در  67/105 و 67/143، 17/109 یب باترت)به شاهد
 نهالاما  ؛بودند دارییشتر و معنیب یفراوان ی( داراهکتار
پایه  33/133) شاهددو گونه در منطقه  هر زادشاخه بزرگ
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 یبرا پایه در هکتار 67/128گونه بلوط و  یبرا در هکتار
 منطقه به نسبت دارییشتر و معنیب یفراوان یگونه ممرز( دارا

پایه  33/108گونه بلوط و  یبرا پایه در هکتار 67/98) قرق
و  نونهالنظر  از یزافرا ن گونه( بود. ممرز گونه در هکتار برای
 و 33/179 ترتیب بابهشده )قرق منطقه درنهال کوچک 

 ترتیب بابه) شاهد منطقه به نسبت( پایه در هکتار 67/213
فراوانی  افزایش دارای( پایه در هکتار 83/171 و 33/138

 شاهدگونه در منطقه  این زاددانه هاینهالاما  بود، داریمعنی
پایه  67/127) قرقبه منطقه  نسبت( پایه در هکتار 83/129)

در منطقه نیز  زادشاخه همچنین نهال ؛بود بیشتر( در هکتار
 67/89به منطقه قرق ) نسبت( پایه در هکتار 5/164) شاهد

 هایگونه. داشت داریبیشتر و معنی فراوانی( پایه در هکتار
شامل  زادآوری نوع طبقات چهار همه در نیز همراه درختی

زاد د و نهال بزرگ شاخهزانونهال، نهال کوچک، نهال بزرگ دانه
 17/81 و 99، 33/130، 17/108ترتیب با به) شاهد منطقه در

 قرق منطقه به نسبت دارییشتر و معنیب ی( فراوانپایه در هکتار
( پایه در هکتار 5/20 و 33/20، 67/31، 33/28ترتیب با به)

 .(1و جدول  2 )شکل داشتند
 

 
 

 

 ممرز بلوط

 
 

  هاسایر گونه افرا

  نوع زادآوری

(، SLSزاد )دانهنهال بزرگ )ها برحسب نوع زادآوری ميانگين فراواني تعداد در هکتار زادآوری بلوط، ممرز، افرا و سایر گونه -2شکل 
 شده و شاهد(( در دو رویشگاه قرقS( و نونهال )SS(، نهال کوچک )CLSزاد )نهال بزرگ شاخه
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 آناليز واریانس دو طرفه فراواني تعداد در هکتار در طبقات مختلف زادآوری -1جدول 

 داریسطح معني Fآماره  ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات هاگونه منبع تغييرات

 رویشگاه

 281/0ns 195/1 333/1680 1 333/1680 بلوط

  *008/0 826/7 333/26133 1 333/26133 ممرز

  896/0ns 017/0 521/25 1 521/25 افرا

  *00/0 414/159 521/75763 1 521/75763 هاسایر گونه

 نوع زادآوری

  *001/0 014/7 222/9860 3 667/29580 بلوط

  *020/0 666/3 139/12244 3 417/36732 ممرز

  *00/0 771/7 299/11474 3 896/34422 افرا

  *012/0 172/4 743/1982 3 229/5948 هاسایر گونه

 نوع زادآوری× رویشگاه 

  091/0ns 314/2 556/3252 3 667/9757 بلوط

  088/0ns 339/2 389/7810 3 167/23431 ممرز

  *002/0 114/6 243/9027 3 729/27081 افرا

  224/0ns 521/1 854/722 3 562/2168 هاسایر گونه

ns 05/0دار در سطح : اختالف معنی *دار، : بدون اختالف معنی    

 

مقایسه اثر متقابل تراکم در طبقات زادآوری و رویشگاه نیز 
نظر هر دو عامل دارای تفاوت معنینشان داد که گونه افرا از 

داری در طبقات مختلف زادآوری، همچنین در دو رویشگاه بود 
 (.1)جدول 

 مقایسه و زیستی تنوع هایشاخص مقادیر از حاصل نتایج
 مقادیرنظر از  شاهدشده و قرق دو منطقه که داد نشان آنها بین

 سونپسیم ،319/1و  201/1 ترتیببه شانونتنوع  هایشاخص
 189/3 ترتیبمعکوس به سونپیمس ،726/0 و 683/0 ترتیببه
 985/0و  932/0 ترتیببه یکنواختی شاخص و 702/3 و

 نظراز  داریمعنیتفاوت  کهحالیداشتند؛ در داریمعنی اختالف
و  667/3 یبترتشده و شاهد )بهقرق منطقه دو در ایگونه یغنا

  (.2 جدولنشد ) مشاهده( 833/3
 

 شده و شاهدهای تنوع در دو رویشگاه قرقمعيار شاخص مقادیر ميانگين و اشتباه -2جدول 

 های تنوعشاخص
 رویشگاه

 داریسطح معني tآماره 
 شاهد شدهقرق

 190/0ns -330/1 078/0 ± 833/3 098/0 ± 667/3 غنا

 *00/0 -704/3 023/0 ± 319/1 022/0 ± 201/1 شانون

 *00/0 -213/4 007/0 ± 726/0 007/0 ± 683/0 سونپسیم

 *00/0 -815/4 082/0 ±  702/3 068/0 ± 189/3 سون معکوسپسیم

 *00/0 -321/6 003/0 ± 985/0 008/0 ± 932/0 یکنواختی شانون

ns 05/0دار در سطح : اختالف معنی*دار، : بدون اختالف معنی 
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 بحث 
نتایج بررسی فراوانی انواع طبقات زادآوری در این 
مطالعه نشان داد که شرایط قرق سبب افزایش زادآوری گونه

های اصلی منطقه شامل بلوط، ممرز و افرا شد، اگرچه 
درختان همراه کاهش یافت و زادآوری گونهفراوانی سایر 

های اصلی منطقه از زادآوری های همراه در رقابت با گونه
کمتری برخوردار شدند که این موضوع به افزایش پوشش 
درختان در اشکوب غالب کمک خواهد کرد؛ اما به نظر می

های تنوع، سبب رسد که براساس نتایج بررسی شاخص
یش یکنواختی در اشکوب درختی کاهش تنوع زیستی و افزا

ها در منطقه شاهد تقریباً مشابه شود، زیرا فراوانی این گونه
شده از فراوانی این های اصلی بود؛ اما در منطقه قرقگونه
داری کاسته شد. براساس استناد به سایر طور معنیها بهگونه

ها این حالت در شرایط قرق دور از انتظار نبود. پژوهش
Kiasari ( نیز در مطالعه اثر قرق بر 2009و همکاران )

درختان ارس، اعالم کردند که قرق کردن فراوانی در هکتار 
عنوان گونه غالب منطقه به میزان هشت برابر این گونه را به

و  Bayatنسبت به منطقه شاهد افزایش داد. از سوی دیگر 
دلیل ( استدالل کردند که یک جنگل تنک به2017همکاران )

بود درختان مادری و افزایش رقابت گیاهان در کم
زیراشکوب، زادآوری کمتری دارد. همچنین، افزایش 

خیزی توده و زادآوری را دارای اثرهای مثبت بر حاصل
تولید چوب دانستند و بیان کردند با دو برابر شدن زادآوری 

های ممرز صددرصد افزایش خواهد میزان تولید در توده
زادآوری با ساختار توده در ارتباط است. یافت. البته نوع 

آنان همچنین نشان دادند که تراکم توده بر فراوانی زادآوری 
تأثیر دارد و با افزایش سطح مقطع توده زادآوری کم 

( نیز زادآوری طبقه نهال را با میزان 2019) Abediشود. می
سطح مقطع توده مرتبط دانست و بیان کرد که تراکم تاج

که با افزایش طوریبقه نونهال همبستگی دارد. بهپوشش با ط
پوشش، میزان فراوانی زادآوری گونه افرا در طبقه نونهال تاج

شود و دلیل آن ممکن است نیاز بیشتر و در طبقه نهال کم می
های ابتدایی باشد، اما با ها به رویش در سایه در سالنونهال

یاز به افزایش افزایش رشد نونهال و رسیدن به طبقه نهال ن

 Hoseinzadehو  Hosseiniنور نیز بیشتر خواهد شد. 
( نیز بر نقش سایه و رطوبت در استقرار اولیه 2018)

عنوان پرستار در استقرار ها و نقش تاج درختان بهنونهال
های نورپسند در شرایط قرق ها تأکید کردند. گونهنهال

وشش پرویش مناسبی نخواهند داشت، زیرا شرایط تاج
برداری درخت، بسته است و موفقیت تنها با دلیل عدم بهرهبه

های که توسعه نونهالطوریپسند است. بههای سایهگونه
کوچک بسیار وابسته به الگوی نوری داخل توده است. 

نشده در امریکا نیز نشان های بلوط مدیریتمطالعه جنگل
بیشتری پسند توان رویش زادآوری های سایهداد، گونه

های افرا، راش و ممرز گونهنسبت به بلوط داشتند و گونه
های اصلی الیه زادآوری در چنین شرایطی بودند، زیرا بلوط 

ای نورپسند است و نیازمند وجود نور فراوان برای گونه
رویش زادآوری است. بنابراین رویش زادآوری بلوط در 

 (. et al Tinya.2020 ,های تاجی بیشتر خواهد بود )حفره
مقایسه انواع طبقات زادآوری نیز نشان داد که زادآوری 

دیگر قرق عبارتزاد در شرایط قرق کاهش یافت، بهشاخه
زاد های دانهویژه در نهالسبب افزایش فراوانی زادآوری به

زاد های دانهتواند نویدبخش افزایش پایهشد. این موضوع می
و  Salehi Ardali. و بهبود کیفیت توده در آینده باشد

( در این زمینه بیان کردند که در داخل قرق 2014همکاران )
، گیاهان انرژی بیشتری را صرف ثابت تقریباً دلیل شرایطبه

کنند، در چنین شرایطی امکان ایجاد زادآوری تولید بذر می
دلیل غنی بودن، بانک بذر خاک زاد حاصل از بذر نیز بهدانه

رو این نظر با نتیجه مطالعه پیش بیشتر خواهد شد و از
مدت یا وجوداین، بررسی اثر قرق کوتاهمطابقت داشت. با

های جنگلی در مدت بر تولید بذر و بانک بذر خاک تودهبلند
 بذر، تولید مقدار ینهدر زم را مهمی تواند نتایجاین منطقه می

به  زاددانه زادآوری موفقیت و شدهتولید بذرهای کیفیت
( دلیل ایجاد 2009و همکاران ) Shakeriباشد.  داشته همراه

های هایی مانند بلوط را وابسته به سالزاد گونهزادآوری دانه
بذردهی کلی آنها که هر سه تا پنج سال است دانستند. 

های این گونه در زاد در تودههای دانهبنابراین وجود نونهال
و  sseiniHoناپذیر است. ها امری اجتناببین این سال



 175   1، شماره 19، جلد تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

 

Hoseinzadeh (2018 نیز فراوانی زادآوری جنسی در پناه )
درختان مادری را گزارش کرده و بیان کردند که در فضاهای 

دلیل نور شدید و عدم رطوبت کافی ی بهپوشش تاج فاقد
زاد کمتری های دانهخاک توان رویشی بذرها و ظهور نونهال

وه زادآوری آن دارد، همچنین نوع بذر نیز در انتقال و نح
که درختانی با بذرهای سنگین مانند طورینقش داشته، به

جایی به فواصل دورتر را ندارند؛ بلوط و ممرز امکان جابه
همراه باد پخش اما بذر درختانی مانند افرا سبک هستند و به

شوند، درنتیجه این پراکنده شدن تراکم زادآوری متفاوتی می
سی الگوی پراکنش مکانی خواهند داشت. بنابراین برر

های درختی در زادآوری در بررسی رفتار زادآوری این گونه
مطالعه اطالعات خوبی را در مطالعات آینده در مناطق مورد 

( نیز به 2018و همکاران ) Safariاختیار قرار خواهد داد. 
زاد تأکید و پوشش و زادآوری شاخههمبستگی منفی بین تاج

ز شدن تاج و ورود نور و حرارت، بیان کردند که با با
شود و در دهی آغاز میهای نهفته فعال شده و جستجوانه

زاد با فراوانی بیشتری این صورت شاهد زادآوری شاخه
 خواهیم بود.

های تنوع، حکایت از کاهش تنوع نتایج بررسی شاخص
ها در شرایط قرق نسبت به توده شاهد داشت. بررسی

صورت قرق را برای کاهش هاثرهای مثبت حصارکشی ب
های انسانی و حیوانی بر پویایی جوامع گیاهی در تخریب

 et al.,Omidi ) اندهای جنگلی به اثبات رساندهاکوسیستم

Iranmanesh, 2014 &Gojani  2013; Jahanbazi.) 
اما بررسی تنوع در منطقه قرق نیز نشان داده است که 

این شده به منطقه قرقای در سازوکار تغییرات تنوع گونه
اند های غالب توده در رقابت پیروز شدهترتیب است که گونه

یابد، ای کاهش میای، افزایش و بین گونهگونهو رقابت درون
یابد، اما در به همین دلیل یکنواختی در توده کاهش می

دهنده بذر مناطق خارج از قرق عوامل زنده و غیرزنده انتقال
ست، بنابراین تنوع نیز بیشتر خواهد شد درختان بیشتر ا

(2019 et al.,Kazemi ( .Salehi Ardali  و همکاران
مدت، ( نیز بر این موضوع تأکید کردند که قرق کوتاه2014)

روشی مناسب برای کاهش فشار بر زادآوری طبیعی است و 

های بعد به همراه رشد بهتر و تجدید حیات را در سال
بلندمدت را عاملی در ایجاد شرایط  خواهد داشت. آنان قرق

های همراه از ترکیب های غالب و حذف گونهرقابتی گونه
های دقیق در ای معرفی کردند. بنابراین انجام پژوهشگونه

منظور جلوگیری از زمینه تعیین طول مناسب دوره قرق به
 کاهش تنوع زیستی توده ضروریست. 

 برای هایییبررس این پژوهش، از حاصل نتایج براساس
 کاهش از جلوگیری منظوربهقرق  ینهطول مدت به یینتع

 تقویت و توده ترمیم فرایند بودن آمیزموفقیت زیستی، تنوع
 بهبود برای صرفهبهمقرون روشی عنوانبه یعیطب یزادآور
 بانک بر قرق اثر بررسی همچنین جنگلی، هایتوده کیفیت

 .شودمی پیشنهاد منطقه در خاک بذر
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Abstract  

     Natural regeneration is responsible for the conservation of species and the protection of 

biodiversity in forest stands and an important step in forest dynamics and sustainable 

development. Conservation is a necessary strategy of preserving native trees to create a seed 

source as well as providing favorable conditions for breeding. In order to evaluate the effect of 

long-term enclosure (More than 20 years) on the density and diversity of natural regeneration, 

two forest habitats were selected consist of excluding stand and control stand, regenerations 

were measured and counted in six sample plots with an area of one hectare (100 m× 100 m). 

Regenerations were divided based on height into four categories: seedlings, coppice large 

saplings, standard large saplings, and small saplings. Finally, the indices of richness, diversity, 

and evenness were calculated and statistical analysis was performed for each habitat. The results 

of the density showed that oak and maple species regeneration densities per hectare had no 

significant differences in exclosure site (148.58 and 152.58, respectively) and control site 

(136.75 and 151.13, respectively), but hornbeam and other species had significant differences 

(p≤0.05) between in the exclosure site (168.45 and 25.21, respectively) and the control site 

(121.79 and 104.67, respectively). The types of regeneration classes were significantly different 

in the two sites (p≤0.05) so that have more frequent in the exclosure area (20/5), except for 

coppice large seedlings, which were more abundant in the control area (81.17). Diversity and 

evenness indices were less in the control area than the exclosure habitat with a significant 

difference, but the richness index was not significantly different between the two habitats 

(p≥0.05). Based on the results of the present research, studies on determining the optimal 

duration of exclosure in order to prevent biodiversity losses, the successful stand recovery 

process, and enhance natural regeneration as cost-effective ways to improve the quality of forest 

stands as well as effect of exclosure on soil seed banks in the studied area are suggested. 
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