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استقرار و زنده مانی نهال جنگلی و نهال نهالستانی راش شرقی ) (Fagus orientalis Lipskyدر
مساحتهاي مختلف روشنه
حمید غیاث الدين* ،5عباس جمشیدی باختر ،2محمد رضا پور مجید يان  ،0مسعود طبری کوچکسرايی ،4شهره عامی ،1
6

کامبیز اسپهبدی
تاريخ دريافت94/55/57 :

تاريخ پذيرش91/15/58 :

چکیده
اين تحقیق به منظور بررسی تاثیر اندازه مساحت روشنه حاصل از برشهای تک گزينی بر زندهمانی
نهالهای نهالستانی و جنگلی راش شرقی ( )Fagus orientalis Lipskyدر سه حفره تاج پوشش (با
سطوح  411 ،211 ،11متر مربعی) يک تودۀ راش در مجاورت نهالستان اوريملک سنگده به همراه يک
فضای باز انجام گرفت .در مرکز هر يک از حفرهها  8کرت  2/1  2/1متر آماده گرديده و در هر يک از
کرتها  04اصله نهال با فاصله  1/1 1/1متر غرس گرديد .نتا يج اين تحقیق بعد از چهارمین فصل
رويش آشکار کرد که درصد استقرار نهالهای نهالستانی در حفره های مختلف تفاوت معنی داری را نشان
داد .شادابی نهالهای نهالستانی و جنگلی در حفرههای با مساحت کمتر نسبت به حفرههای با مساحت
بزرگتر به طور معنیداری بیشتر بود .مساحت حفره بر روی قطر يقه نهالهای نهالستانی به طور معنی
داری تأثیر گذاشت به طوری که در حفره های بزرگتر قطر يقه بیشتر به دست آمد .بهترين مقدار رويش
ارتفاعی نیز مربوط به نهالهای نهالستانی واقع در حفره  411متر مربعی است .اثر مساحت روشنه بر روی
جوانه انتهايی نیز در سطح ( )P<1/15معنی دار بود و بیشترين مقدار مربوط به نهالهای جنگلی واقع در
فضای باز بود.
کلمات کلیدي :روشنه ،راش ،نهال ،زنده مانی ،شادابی

 5دانشجوی دکترا جنگل شناسی و اکولوژی جنگل  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان  ،ايران-
نويسنده مسئولghiasoddinhamid@yahoo.com :
 2کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
0

عضو هیأت علمی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ،دانشکده منابع طبیعی  ،ساری ،ايران

 4عضو هیأت علمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده منابع طبیعی  ،نور ،ايران
 1کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
 4عضو هیأت علمی ،مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ايران
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مقدمه
سیر تکاملی هر جنگل به استقرار و تداوم تجديد
حیات آن بستگی دارد .به عبارت ديگر آينده يک
جنگل طبیعی به وضعیت کنونی زادآوری آن
وابسته میباشد و آنچه را که امروز در نقاط
مختلف تحت عنوان جنگل يا تودههای جنگلی
شناخته می شود در واقع نتیجه تکامل و تحول
زادآوری در آن جنگل در گذشته بوده است.
وضعیت کنونی زادآوری در يک منطقه مانند
آيینه ای است که سیمای آينده جنگل را در آن
نقطه مشخص میکند و به همین دلیل هرگونه
تغییر در وضعیت زادآوری طبیعی در واقع
سیمای تودههای جنگلی آينده را دگرگون می-
سازد (.)1
گونه راش از جمله گونههای با ارزش جنگلهای
شمال کشور است که در چرخه توالی و تکامل
اين جنگلها نقش به سزايی داشته و به عنوان
يکی از گونههای اصلی کلیماکس جنگلهای
شمال به حساب میآيد ( .)4خصوصیات کمی و
کیفی نهالهای راش تحت تأثیر سیستم
پیچیده ای از عوامل محیطی و ژنتیکی میباشند.
نتیجه حاصل از انجام نشانهگذاری در تودههای
جنگلی ،ايجاد حفره و دستیابی به لکههای
زادآوری است که کمیت و کیفیت مطلوب آن به
شرايط اکولوژيکی حاکم بر اين حفرهها بستگی
دارد .دانش اکولوژی در توسعه زادآوری بسیار
ضروری بوده و همچنین به تاثیر نور ،مواد غذايی
و آب در زنده مانی و توسعه نهال تاکید فراوان
دارد که در میان عوامل محیطی نور يکی از

مهمترين عواملی است که با توجه به اندازه
روشنههای ايجاد شده در تاج پوشش جنگل بر
روی کمیت و کیفیت و همچنین زندهمانی نهال-
ها اعم از طبیعی يا دست کاشت اثر میگذارد
( .) 5به همین دلیل تحقیق بر روی وضعیت
روشنههای ايجاد شده در سطح جنگل با
مساحتهای مختلف و اثر اندازه اين روشنهها بر
زنده مانی زادآوری از اهمیت زيادی برخوردار
است زيرا دانستن اين موضوع میتواند به عنوان
يک الگو مديران بخش اجرايی را در انتخاب
روشهای مناسب جنگلداری و شیوههای
جنگلشناسی خصوصاً در انجام نشانهگذاری بهتر
برای دست يافتن به بهترين اندازه سطح حفره
جهت استقرار زادآوری ياری کند .)8( .در يک
توده آمیخته کوهستانی مسن  1گونه از جمله
راش اروپايی ( )F.sylvaticaرا در  4تیمار نوری
و نور کامل (قطع يکسره) و قطع سنگین (نور
 11درصد) و قطع سبک (نور 01درصد) و سايه
کامل (يعنی بدون قطع) در بهار  5977کاشت.
پس از گذشت  1سال نتايج به اين قرار بود
بیشترين مرگ و میر در نور کامل و سايه کامل
بود .بهترين بقا برای تمام گونهها در زير سايه
همراه با نور (قطع سبک) بود .نسبت رشد طولی
به قطر يقه با افزايش نور کاهش يافت که اين
امر موجب مقاومت بیشتر نهالها در برابر
افتادگی و خمیدگی در برفهای سنگین میشد
( .)55در تحقیق خود روی نقش حفرات تاج
پوشش روی راش های جوان نتیجه گرفت که در
حفرههايی با بزرگی  %5تا  %4هکتار افزايش
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شدت نسبی نور به طور معمول اثر منفی روی
کیفیت نهالها میگذارد .در حالی که روی رشد
طولی و قطری نهالهای راش اثر مثبت میگذارد
( .)9در مطالعه خود زنده مانی نهالهای حاصل
از زادآوری طبیعی برای گونههای جنگلی طبیعی
و کاشت در روشنهها ،با کوچکترين اندازه 211
متر مربع در شرايط نوری مختلف در  Paraرا
بررسی نمود و سه ماه بعد از کاشت نتیجه گرفت
که میانگین نرخ زنده مانی  %81بود ( .)7در
مطالعهای رشد و زنده مانی نهالهای راش شرقی
را در اندازههای مختلف تاج پوشش (سه حفره
 11و  211و  711متر مربعی و يک فضای باز)
در جنگلهای سنگده مورد تحقیق قرار دادند و

میلی متر است .اکثر نونهالها در حفره ها  11و
 211متر مربع شاداب هستند و در حفرههای
 411متر مربع و کامالً باز بیشتر خشک شده و
کمتر رنگ پريده به نظر میرسند به طور کلی از
اين تحقیق میتوان چنین نتیجه گیری نمود که
وضعیت نونهالهای گلدانی راش در اولین سال
رويش در هر يک از دو حفره کوچکتر مطلوبتر از
آنها در هر يک از دو حفره بزرگتر است (.)0
زنده مانی و شادابی و رشد نهالهای راش شرقی
 F.orientalisرا در سه حفره تاج پوشش 1 /12
و  5/1و 7آری به همراه يک فضای باز در بخش
سنگده مورد بررسی قرار داد بر اساس اين
تحقیق درصد استقرار نهالهای سه ساله

به اين نتیجه رسیدند که در اندازههای کوچکتر
نهالهای راش شرقی از نظر رشد و کیفیت بهتر
میتوانند ظهور و استقرار پیدا نمايند .طبری و
همکاران ( )2اثر اندازه مساحت حفره روی زنده
مانی و رشد و شادابی نهالهای گلدانی راش در
جنگلهای سنگده را مورد بررسی قرار داد .برای
اين منظور سه حفره به مساحتهای  11و 211
و  411متر مربع و نیز يک فضای باز را انتخاب
نموند .بعد از يک فصل رشد نتايج نشان داد که
نونهالهای رشد يافته در هر يک از حفرههای
 11و  211متر مربعی حدود  71درصد است
ولیکن در هر يک از فضاهای  411متر مربعی و
کامالً باز اين نرخ به حدود  51درصد کاهش
میيابد ارتفاع نونهالها در حفرههای  11و 211
متر مربع به ترتیب  41و  91میلی متر در فضای
 411متر مربع  41میلی متر و کامالً باز 01

نهالستانی و جنگلی در ابتدای فصل رشد در
حفرههای مختلف تفاوت معنی داری را نشان
نداد و بین نهالهای نهالستانی و جنگلی از نظر
زنده مانی و رشد در اواخر فصل رويش تفاوت
معنی داری مشاهده نشد .تنها در فضای باز
نهالهای نهالستانی زنده مانی بیشتری نسبت به
نهالهای جنگلی داشتند .همچنین بررسی زنده
مانی نونهالهای کاشته شده راش در
مساحتهای مختلف حفره تاج پوشش در منطقه
سنگده نشان داد که حدود  71درصد از
نهالهای کاشته شده در فضای کامالً باز و  1تا
01درصد از آنها در حفرههای کوچکتر از  7آر
از بین رفتند.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در جنگلهای بخش سنگده
که بخشی از حوزه آبخیز کسیلیان است ،که بین
عرض جغرافیايی ״،01׳  ،01 º،18تا״ ،11׳ º،17
 04شمالی و طول جغرافیايی ״،01׳ 10 º،51تا״
،11׳  10 º،58شرقی واقع شده است .بر اساس
روش آمبرژه اقلیم منطقه مرطوب با زمستانهای
سرد تعريف میگردد .همچنین طبق آمار اتخاذ
شده از ايستگاه سینوپتیک سنگده متوسط
بارندگی سالیانه  811میلیمتر ،معدل درجه
شده از ايستگاه سینوپتیک سنگده متوسط
بارندگی سالیانه  811میلیمتر ،معدل درجه
حرارت حداکثر گرمترين ماه سال 22 ،درجه
سانتی گراد و معدل درجه حرارت حداقل
سردترين ماه سال  -4درجه سانتیگراد
همچنین ضريب باران و حرارت  ،511میباشد.
ارتفاع متوسط حوزه از سطح دريا 5421متر،
شیب متوسط حوزه ا 51/8درجه و مساحت آن
 47/7کیلومتر مربع میباشد.
روش تحقیق
اين تحقیق در مهرماه  5080و در سه حفره
تقريباً بیضی شکل که در سال  5079به وسیله
نهالهای راش شرقی نهالستانی و جنگلی جنگل
کاری شده بود به مساحت های411 ،211 ،11
مترمربعی و يک فضای کامالً باز و در قالب
بلوکهای کامالً تصادفی با چهار تیمار اندازه
روشنه در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت
ارتفاع از سطح دريا حدود  5411متر و شیب

 21-01درصد در مرکز هر يک از اين حفرات 8
کرت  2/1×2/1متر با راهروهايی به عرض دو متر
توسط کوبیدن پايه چوبی در گوشه کرت ها
آماده شد ،در درون هر کرت مبادرت به کاشت
 04اصله نهال سه ساله راش نهالستانی و 04
اصله نهال راش شرقی جنگلی حاصل از زادآوری
طبیعی به فواصل  1/1×1/1متر گرديد و در
انتهای فصل رويش مبادرت به اندازه گیری
فاکتورهای کمی (قطر يقه ،ارتفاع نهال ،اندازه
جوانه انتهايی) و کیفی (زندهمانی و شادابی)
نهالها گرديد .مبنای محاسبه برای تعیین درصد
زنده مانی در انتهای فصل رويش ،نهالهای زنده
و موجود در هر کرت بود .در پايان با استفاده از
نرم افزار آماری  ، SPSSآنالیز دادهها انجام شد.
به اين صورت که نرمال و همگن بودن دادهها از
طريق آزمونهای Kolmogorov – Smironov
انجام شد ،سپس معنی دار بودن اختالف
میانگینها با استفاده از آزمونهای آنالیز واريانس
يک طرفه  one – Way ANOVAانجام گرفت.
نتایج
بر اساس نتايج به دست آمده مشخص شد که
نهال راش طبیعی يا مصنوعی متأثر از اندازه
روشنه بوده و میزان نور بر کیفیت و زندهمانی
آن اثرگذار است .نتايج تجزيه واريانس زنده مانی
در مساحتهای مختلف روشنه نشان داد که
اختالف معنی داری در سطح  5درصد بین زنده-
مانی در سطوح مختلف روشنه وجود دارد ،اما
نهالستانی يا جنگلی بودن نهال و تاثیر متقابل
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اندازه حفره و نوع نهال بر زندهمانی نهالها تأثیر

معنیداری ندارد (جدول .)5

جدول  -5آنالیز واريانس مربوط به درجه زنده مانی نهالهای راش در چهار مساحت روشنه
منبع تغییرات
مساحت حفره

درجه آزادی
0

مجموع مربعات
1/915

میانگین مربعات
1/011

F
54/722

نوع نهال

5

1/110

1/110

5/140

ns

حفره × نوع نهال

0

1/114

1/110

1/998

ns

خطا

24

1/489

1/112

P
1/111

**

1/220
1/455

** = معنی دار در سطح  %5و  =nsغیر معنیدار

نتايج اثر اندازه حفره تاج پوشش بر روی شادابی
نهالهای راش در سطح  1درصد معنیدار نشان
داد در حالیکه نوع نهال بر شادابی تأثیرگذار نبود
و برای هر دو نوع نهال تأثیر يکسان بود .و اثر

متقابل حفره و نوع نهال بر روی شادابی آنها
معنی دار نبود (جدول .)2

جدول -2آنالیز واريانس مربوط به درجه شادابی نهالهای راش در چهار حفره تاج پوشش
منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

مساحت حفره

0

4/44

5/48

F
4/218

نوع نهال

5

1/1112

1/1112

1/117

ns

حفره ×نوع نهال
خطا

0
24

1/058
8/445

1/514
1/012

1/015

ns

P
1/154

*

1/904
1/824

*= معنی دار در سطح  %1و  =nsغیر معنیدار

نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس تغییرات
قطر يقه در مساحتهای مختلف روشنه نشان

داشته و همچنین تأثیرمتقابل اندازه روشنه و نوع
نهال در سطح  1درصد معنیدار بوده است

داد که اندازه روشنه بر قطر يقه نهال نهالستانی و
جنگلی تأثیر معنیداری در سطح  5درصد

(جدول .)0

جدول -0آنالیز واريانس مربوط به فاکتور قطر يقه نهالهای راش نهالستانی و جنگلی در چهار حفره تاج پوشش
منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

مساحت حفره
نوع نهال

0
5

5551/958
552/510

075/1970
552/510

F
8/595
2/471

P
1/111
ns
1/557

حفره × نوع نهال

0

148/175

582/491

4/120

**

خطا

24

54014/181

41/455

**

1/118

**= معنی دار در سطح  %5و  =nsغیر معنیدار

آنالیز ارتفاع نهالها نشان داد که اندازه حفره بر
رويش ارتفاعی نهالها در سطح( ) p<1/15تأثیر
داشته است و اين تأثیر برای دو نوع نهال

متفاوت بوده است .همچنین تأثیر متقابل اندازه
حفره و نوع نهال بر رويش ارتفاعی در سطح 1
درصد تأثیر معنیدار داشت (جدول .)4
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جدول -4آنالیز واريانس مربوط به رويش ارتفاعی نهالهای راش نهالستانی و جنگلی در حفرههای مختلف تاج پوشش
منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

مساحت حفره

0

52471/484

4514/828

4/421

**

1/111

نوع نهال

5

0499/128

0499/128

1/894

*

1/154

حفره×نوع نهال

0

4200/502

2177/755

0/055

*

1/121

خطا

24

597415/414

427/441

P

**= معنی دار در سطح  =* ،%5معنیدار در سطح  %1و  =nsغیر معنیدار

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول  1اندازه
حفره بر رشد جوانه انتهايی در سطح  5درصد
تأثیر معنیدار داشته که اين تأثیر برای هر دو

نوع نهال يکسان بود اما تأثیر متقابل اندازه حفره
و نوع نهال بر جوانه انتهايی معنی دارنبود.

جدول  -1آنالیز واريانس مربوط به رويش جوانه انتهايی نهالهای راش نهالستانی و جنگلی در حفرههای مختلف تاج پوشش
منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

مساحت حفره
نوع نهال

0
5

4747/181
2/094

5189/590
2/094

F
07/157
1/114

حفره×نوع نهال

0

545/215

10/711

5/212

خطا

24

50120/422

42/905

P
1/111
ns
1/850

**

ns

1/295

**= معنی دار در سطح  %5و  =nsغیر معنیدار

بر اساس نتايج جدول  4بیشترين زنده مانی
برای نهال نهالستانی و همچنین جنگلی در حفره
 1/2آری و کمترين آن در حفره  7آری مشاهده

که بیشترين ارتفاع نهال برای نهال نهالستانی در
حفره  7آری به دست آمد و کمترين ارتفاع
مربوط به حفره  1/2آری بود در حالیکه برای

گرديد و از اين نظر اختالف میانگین زندهمانی
نهالهای نهالستانی و جنگلی در حفره  1/2آری

نهال جنگلی اين تأثیر معنیدار نبود به طوری
که بیشترين ارتفاع نهال برای حفره  5/1آری به

با حفرههای  7آری و فضای باز در سطح 1
درصد معنیدار میباشد .اندازه حفره بر قطر يقه
نهال نهالستانی تأثیر معنیدار داشته بطوريکه
بیشترين میزان قطر يقه برای نهال نهالستانی در

دست آمد و کمترين ارتفاع مربوط به فضای باز
بود .همچنین جوانه انتهايی به طور معنیداری از
اندازه حفره تأثیر پذيرفته به طوری که بزرگترين
اندازه جوانه انتهايی برای هر دو نهال در فضای

فضای باز به دست آمد و کمترين میزان در حفره
 1/2آری بود اما بر قطر يقه نهال جنگلی تأثیر
معنیدار نداشت .تأثیر اندازه حفره بر رويش
ارتفاعی نهال نهالست انی معنیدار بود به طوری

باز اندازه گیری شد و از اين نظر با سه اندازه
حفره تفاوت معنیداری در سطح  1درصد وجود
دارد (جدول .)4
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جدول -4مقايسه میانگین فاکتورهای مختلف نهالهای راش نهالستانی و جنگلی(اعداد  ±اشتباه معیار را نشان میدهد)
ترکیب

زنده مانی (درصد)

شادابی (درصد)

قطر يقه (میلی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

جوانه انتهايی(سانتی متر)

حفره 1/2آری نهال نهالستانی

81±1/18 a

5/87±1/27ab

7/4±1/45 b

44/5±4/7 b

4/4±5/9b

حفره  5/1آری نهال نهالستانی

70±1/14 a

2/20±1/41a

51/9±1/7ab

82/8±55/7 ab

55/4±2/8 b

حفره  7آری نهال نهالستانی

40±1/54 b

5/02±1/48b

52/2±4/5ab

92/7±1/9 a

51/4±1/5 b

فضای باز نهال نهالستانی

49±1/55 b

5/01±1/45b

51/1±4/7a

70/4±27/2ab

59/9±0/4 a

حفره 1/2آری نهال جنگلی

82±1/54 a

2/51±1/47a

9/5±2/0a

48/9±57/5a

7/1±0/1b

حفره 5/1آری نهال جنگلی

40±1/2ab

2/12±5/12ab

55/5±1/9a

77/1±7/12 a

52/2± 0/2 b

حفره 7آری نهال جنگلی
فضای باز نهال جنگلی

09±1/17 b
47±1/57b

5/58±1/01 b
5/11±1/14b

55/5±0/2a
55/5±5/4a

49/5±50/7a
47/7±59/4a

8/9± 4/1b
59/4±1/1 a

حروف متفاوت (… .) a, b, c,نشان دهنده معنی دار در سطح  1درصد میباشند.

بحث و نتیجه گیري
همان طور که در نتايج ذکر شد بیشترين زنده-
مانی نهالها اعم از نهالستانی و جنگلی در
کمترين اندازه حفره يا روشنه يعنی  11متر

مادری مرغوب و نخبه استفاده میشود اين
نهالها نسبت به نهالهای جنگلی از کیفیت
باالتری برخوردار هستند و بیشترين شادابی در

مربعی به دست آمد و با افزايش اندازه حفره و
رسیدن به فضای باز از میزان و درصد زندهمانی
نهال راش کاسته شد به گونهای که کمترين

نهالهای نهالستانی موجود در حفره  5/1آری
مشاهده گرديد .که اين نتیجه با نتايج ( )0که
میزان شادابی نهالهای کاشته شده در حفره

زنده مانی در فضای باز منتج شد که با نتايج
حاصل از تحقیق ( )2( ،)4( ،)7و ( )5مطابقت
دارد .البته نمیتوان به طور قطع نتیجه گرفت
که با کوچک شدن يا بزرگ شدن اندازه حفره بر
زندهمانی نهال راش افزوده شود بطوريکه
بیشترين مرگ و میر نهالهای گلدانی را در زير
تاج پوشش کامل برآورد کردند و همچنین ()8
بیشترين مرگ و میر را برای نهالها در تاج
کامل و فضای باز برآورد کرد .با افزايش سطح

 1/2آری را دارای بیشترين نرخ شادابی معرفی
کرد و نتیجه گرفت که با افزايش سطح حفره از
میزان شادابی نهالها کاسته میشود مطابقت
دارد .همچنین نتايج تحقیق ( )5و ( )2اين
مطلب را تصديق میکند که میتوان اين نتیجه
را متأثر از هجوم علفهای هرز و تمشک و آقطی
در فضاهای بازتر دانست که بر زندهمانی و
شادابی نهال تأثیر منفی میگذارد ( .)0مساحت
روشنه بر قطر يقه نهالهای جنگلی تأثیر معنی-

حفره از شادابی نهالها کاسته شد و نهالهای
مستقر شده در حفرههای  11و  511متر مربعی

داری نداشت اما تا حدودی بر رشد قطر يقهای
نهال نهالستانی تأثیر گذار بود بطوريکه بیشترين

بیشترين شادابی را نشان دادند .از آنجايی که
برای تولید نهالهای نهالستانی از بذر درختان

قطر يقه در فضای باز به دست آمد که دلیل آن
را میتوان کاهش رقابت نوری نهالها به دلیل
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وجود نور کافی در حفرههای بزرگتر و تمرکز
بیشتر رشد روی رويش قطری نهالها دانست که
با نتايج تحقیق ( )8و ( )55هم راستا میباشد.
رشد نهالهای نهالستانی و جنگلی در يک حفره
معین  11يا  511متر مربعی تفاوت معنی داری
نشان نداد که با نتايج ( )0مطابق بود .تفاوت اين
دو نوع کاشت در اين بود که در زمان کاشت
نهالهای نهالستانی با ريشه آغشته شده به رس
به محل کاشت انتقال يافته بودند ولی نهال
جنگلی بدون تیمار ريشه به محل کاشت منتقل
شده بودند .اين تیمار ريشه با هدف کاهش
تلفات نهال هنگام انتقال صورت گرفت و اثر آن
به اندازه ای نبود که موجب تفاوت در رشد

از حفره  5/1آری بود نونهالهای گلدانی در
حفره  5/1آری رشد بیشتری داشتند همانگونه
که در مورد زنده مانی و شادابی نیز گفته شد
نهال راش در حفرههای بزرگتر نیاز به مواد
غذايی بیشتری برای تأمین نیازهای خود دارند و
کمبود اين مواد موجب کاهش رشد میشود.
نتايج نشان داد که اندازه حفره بر اندازه جوانه
انتهايی تأثیر مثبت داشته و با افزايش اندازه
حفره اندازه جوانه انتهايی بزرگتر میشود به
طوری که در فضای باز بلندترين جوانه انتهايی را
داريم.
نتیجه کلی که از اين تحقیق میتوان گرفت اين
است که بهترين شرايط برای استقرار و رويش

نهالها گردد .رشد ارتفاعی نهالها برای نهال
نهالستانی با افزايش اندازه حفره از  1/2آری تا 7
آری افزايش يافت و در فضای باز دوباره کم شد
که با نتايج ( )8مغايرت داشت اما در مورد نهال
جنگلی با افزايش اندازه حفره از میزان ارتفاع و
رويش ارتفاعی نهالها کاسته شد که میتواند ب ه
دلیل کاهش رقابت نوری با افزايش سطح حفره و
میزان نور رسیده به نهالها باشد که نتايج
تحقیق ( )8اين مطلب را تايید میکند.
رشد نونهالهای عرصه در حفره  1/2آری بیشتر

هر چه بهتر نهال راش چه به صورت جنگلی يا
نهالستانی حفرها با اندازه کوچکتر که در اين
تحقیق  11مترمربعی و  511متر مربعی بوده،
میباشد .بنابراين میتوان نتیجه گرفت که راش
در مرحله نونهالی و نهال به نور شديد حساسیت
داشته و در شرايط نور کمتر و يا نیم سايه
بهترين رويش را دارد و کاشت و تجديد حیات
گونه راش در اين شرايط با موفقیت بااليی
برخوردار است.
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