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  چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي . هاي جنگلي نقش كليدي دارد يندي مهم در استمرار حيات تودهعنوان فرآ تقرار زادآوري طبيعي بهاس
 نوشهرشهرستان د خيروجنگل  ي، دردر داخل روشنه و زير پناه پوشش تاج) Fagus orientalis Lipsky( راش  ي استقرار زادآوريكم

ترين  متر، نزديك 50× 50اي با ابعاد  انتخاب و با پياده كردن شبكه گرازبن بخش گردشي دو پارسل از از جنگلس پ. انجام شد
 آنهاها در  پناه پوشش تاجي در محل تقاطع اضالع شبكه انتخاب و نوع گونه، فراواني و ارتفاع نهال زير هاي زادآوري  ها و لكه روشنه
پناه پوشش تاجي بيشتر از فراواني و ارتفاع  هاي راش در زير ني و ارتفاع نهالها نشان داد فراوا دادهتحليل  و تجزيه. گيري شد اندازه
. وجود دارد يدار اختالف معني  پناه پوشش تاجي و داخل روشنه راواني و ارتفاع نهال راش در زيردر داخل روشنه است و بين ف آنها

ر در توان گفت كه كمبود نو پناه پوشش تاجي نسبت به داخل روشنه، مي راش در زير هاي رتفاع بيشتر نهالبا توجه به فراواني و ا
اين گونه محسوب   پناه پوشش تاجي نسبت به روشنه نه تنها مانعي براي افزايش فراواني و ارتفاع نهال ابتداي رشد گونه راش در زير

نتايج اين بررسي نياز به نور كم . پناه پوشش تاجي شده است زير فراواني و ارتفاع در نظرازشود، بلكه موجب بهبود زادآوري آن  نمي
ها و تضمين  هاي راش براي ادامه رشد نهال ييد كرد و ايجاد روشنه را پس از استقرار نهالأرا ت  پسند بودن آن گونه راش يعني سايه

  . كند اني و ارتفاع كافي رسيده است، پيشنهاد ميپناه پوشش تاجي به فراو اطقي كه زادآوري اين گونه در زيرها در من بقاي زادآوري
  

   .روشنه، زادآوري طبيعي ،راش شرقيپناه پوشش تاجي،  :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
ي موجود در فرآيندهابراي شناخت صحيح از 

جنگل با اهدافي مانند حفاظت بهتر از اين سازگان  بوم
هاي دخالت نشده  ، الزم است به بررسي تودهسازگان بوم

هايي كه انسان از طريق  بتوان بدون دخالت پرداخت تا

دهد، قضاوت درستي در مورد  مي انجام آنهابرداري در  بهره
. داشت فرآيندهاي موجود و ارتباط بين اين فرآيندها
برگ شمال كشور ايران ازجمله  هاي پهن جنگل
هاي جنگلي دخالت  هايي هستند كه داراي توده سازگان بوم

اين  هاي پژوهشتوانند اطالعات مفيدي در  اند و مي نشده
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زادآوري طبيعي يكي از . حيطه در اختيار ما قرار دهد
ثر ؤترين عوامل م ي مهم در جنگل است كه از مهمفرآيندها

 Amiri et(د شو  هاي طبيعي تلقي مي بر بقا و پايداري جنگل

al., 2008(. اي براي  توان آينده بدون وجود زادآوري نمي
هاي جنگلي امروز نتيجه   ر شد، چراكه تودهجنگل متصو

هاي آن توده در گذشته است  تحول و تكامل زادآوري
)Delfan Abazari et al., 2005 .( بنابراين تضمين بقاي

مديريت پايدار در جنگل امري ايجاد يك زادآوري براي 
در . )Mostacedo et al., 2009(شود  مي ضروري محسوب

ها در جنگل، وجود  بقاي زادآوريعين حال براي تضمين 
 & Fredricksen(يك مديريت پايدار مورد نياز است 

Mostacedo, 2000.( رو شناخت زادآوري در جنگل  از اين
د ثر بر آن مورؤنظور بايد عوامل ممهم بوده و براي اين م

  . طالعه قرار گيردم
ها پناه  ثر بر كميت استقرار زادآوريؤم هاي عامليكي از 

ها را از نور زياد  تاجي درختان است كه زادآوريپوشش 
كند  جلوگيري مي آنهاحفاظت كرده و از آفتاب سوختگي 

)Marvie Mohadjer, 2011 .( پناه پوشش تاجي درختان
اي و صدمات  با كاستن از شدت نور، رقابت بين گونه

، از )Agestam et al., 2003(محيطي مانند سرما 
در تراكم و  اي كننده نقش تعيين ها محافظت كرده و زادآوري

 ,.Silva et al(درختان در جنگل دارد فراواني زادآوري 

ها در مراحل اوليه رشد به نور  با وجود اينكه نهال. )2012
اما با گذشت زمان  ،)Rozas, 2003(د نزيادي نياز ندار

يابد  كاهش مي آنهاتوانايي تحمل شرايط كم نور براي 
)Parpan et al., 2009(  رقابت براي كسب نور  در نتيجهو

رو به كاهش  آنهاها افزايش يافته و فراواني  بين نهال
 ,Szwagrzyk et al., 2001; Wang & Liu( گذارد  مي

شود،  مي در اينجا نقش نور در رشد نهال بارز). 2011
گذار بر تاثيرعنوان دومين عامل  بنابراين عامل نور به

گيرد كه در داخل  ر ميها مورد برررسي قرا زادآوري
دليل  با خشك شدن درختان به. شود ها يافت مي روشنه

درصد از شاخ و برگ  50كهولت سن و يا افتادن بيشتر از 
همچون طوفان، فضاهايي در  هايي عامل تحت تأثيردرختان 

تواند از اين فضاهاي  مي شود و نور خورشيد جنگل باز مي
فضاهاي خالي موجود در به اين . باز وارد كف جنگل شود

با افزايش نور در . شود پناه پوشش تاجي، روشنه اطالق مي
توانند رشد بيشتري كرده و  ها مي پناه پوشش تاجي، نهال 

 ;Parpan et al., 2009برسانند باال  اشكوبخود را به 

Wagner et al., 2010)  Rozas, 2003;.( واقعدر 
ر مكانيسم زادآوري ترين مرحله د ها اصلي روشنه گيري شكل

عنوان گونه بردبار به سايه  هاي شمال به راش در جنگل
  ).Sefidi et al., 2011(شود  محسوب مي

دهند كه ايجاد روشنه توسط  ها نشان مي برخي پژوهش 
تر براي  انسان گامي مثبت در جهت ايجاد شرايط مناسب

، اما در اين ميان )(Wang & Liu, 2011ها است  نهال رشد 
پناه  مساحت روشنه و داشتن شرايطي مشابه با شرايط زير

هاي محيطي نيز حائز  پوشش تاجي براي كاهش استرس
چراكه پناه پوشش تاجي از ورود نور اضافي و  .اهميت است

كند و با وجود اينكه از رشد  مي كاهش رطوبت جلوگيري
دهد  را افزايش مي آنهاماني  درصد زندهاما  ،كاهد مي ها نهال

)Amoli Kondori et al., 2011 .(  
هاي رشد  هاي بسياري براي كشف تفاوت تاكنون پژوهش

نوري  و شرايط كم) ها داخل روشنه(ها در شرايط نوري  گونه
در برخي از . انجام شده است) زير پناه پوشش تاجي(

ها با تغيير  داري بين فراواني نهال ها اختالف معني پژوهش
اما در برخي ديگر ). Emborg, 1998(نور مشاهده نشد 

ها در زير پناه پوشش تاجي بيشتر از داخل  فراواني نهال
ها  در برخي بررسي و) Agestam et al., 2003(روشنه بود 
بيشتر از زير پناه پوشش  هاي داخل روشنه نهال نيز فراواني
پژوهش انجام ). Wang & Liu, 2011(آمد   دست تاجي به
كشور بوسني و هرزگوين نشان داد كه  هاي راشستانشده در 

ها در داخل روشنه و  داري بين فراواني كل نهال اختالف معني
زير پناه پوشش تاجي وجود ندارد و شرايط حاكم در دو 

ها نشده  موجب تغيير در فراواني نهال رويشگاه موردبررسي
پژوهشگران بسياري نيز بيان ). Nagel et al., 2010(است 
موجب ) با ايجاد روشنه(وجود نور در جنگل اند كه  كرده

 ;Madsen & Larsen, 1997( شود افزايش رشد ارتفاعي مي
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Emborg, 1998; Sagheb-Talebi & Schütz, 2006; 

d,Oliveira & Ribas, 2011  .(هاي ديگري نيز  ر پژوهشد
ها در داخل روشنه بيشتر از زير پناه  متوسط ارتفاع زادآوري
برخي  .)Myers et al., 2000( ه استپوشش تاجي ثبت شد
كه تغيير شدت نور بر تعداد  اند كردهاز محققان نيز اذعان 

وجود با. )Parhizkar et al., 2011( ي نداردثيرأتها  نهال
اما در مديريت  ،اينكه راش يك گونه بردبار به سايه است

در كشورهاي اروپايي با نور زيادتر ويژه  به هاي راش جنگل
هاي اين گونه انجام  لزوم عمل توليد و رشد زادآورياز حد 

 آيا اين موضوع است كه دنبالبه  رو پيش پژوهش. شده است
در زير پناه پوشش تاجي هاي طبيعي زادآوري راش  در توده
براي زادآوري اين گونه نياز به اينكه شود و يا  ميانجام 

  . ايجاد روشنه جديد است

  ها  مواد و روش
  منطقه موردمطالعهمشخصات 

پژوهشي خيرود  -آموزشي  در جنگل رو پژوهش پيش
شكل (واقع در شهرستان نوشهر، استان مازندران انجام شد 

و طول  36°40'تا  36°27'بين عرض شمالي   اين جنگل). 1
قرار دارد و مساحتي بالغ بر  51°43'تا  51°32'شرقي 
پس از . شود بخش شامل مي هشتهكتار را در  8000
و  317هاي  هاي راش واقع در پارسل گردشي، توده جنگل
برداري و  علت عدم بهره از بخش گرازبن اين جنگل به 318
جهت عمومي . تخاب شدبراي تحقيق ان  نخورده بودن دست

ترتيب  شمالي، حداقل و حداكثر ارتفاع به -منطقه جنوبي
، %30تر از سطح دريا، شيب متوسط متر باال 1380و  1150

اي  متر و خاك رويشگاه قهوه ميلي 1300دگي متوسط ارنب
  ). Anonymous, 2010(جنگلي است 

 

 
نوشهر از بخش گرازبن واقع در جنگل خيرود 318و  317هاي موقعيت مكاني پارسل -1شكل   

  

45حوزه آبخيز   

جنگل خيرود
 بخش گرازبن

هاي مورد بررسيپارسل  
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  روش پژوهش
هاي كمي مربوط به زادآوري  منظور بررسي ويژگي به

 30پوشش تاجي، ها و زير پناه  طبيعي در داخل روشنه
ها  تصادفي انتخاب و مساحت روشنه - روشنه به روش منظم

گيري و  ازههاي داخل آن اند هاي كمي زادآوري و ويژگي
 ها با پياده كردن شبكه آماربرداري انتخاب روشنه. ثبت شد
ترين روشنه به تقاطع  متر و انتخاب نزديك 50 ×50به ابعاد 

 ,.Szwagrzyk et al( اضالع شبكه آماربرداري انجام شد

2001; Van Der Meer & Dignan, 2007 .(منظور  به
مقايسه استقرار زادآوري در پناه درختان و زير پناه پوشش 

اي شكل به شعاع متوسط  قطعه نمونه شاهد دايره ،تاجي
ترين لكه زادآوري به مركز  روشنه طبيعي به مركزيت نزديك

هاي  هاي كمي زادآوري تقاطع شبكه پياده و كليه مشخصه
ها با استفاده  مساحت هر يك از روشنه. طبيعي برداشت شد

هاي  گيري و اندازه) Runkle, 1982(محاسبه  از روش رانكل
ترين لكه زادآوري در مساحت مشابه با  در نزديكالزم 

هاي  ها و لكه از انتخاب روشنه پس. روشنه انجام شد
 هاي موجود زادآوري زير پناه پوشش تاجي، تمام زادآوري

ها، عامل  شمارش و بعد از ثبت نوع گونه و ارتفاع نهال
متر  30/1ارتفاع در دو طبقه ارتفاعي كمتر و بيشتر از 

 Nagel et al., 2010; Sefidi et al., 2011( دبندي ش طبقه

.(  

و  Excel افزارهاي ها از نرم تحليل داده و منظور تجزيه به
SPSS ) براي مقايسه ميانگين  .استفاده شد) 20نسخه

ها در روشنه و زير پناه پوشش تاجي درختان  فراواني نهال
در ها  دار بودن ميانگين مستقل استفاده شد و معني tاز آزمون 

. درصد مورد بررسي قرار گرفت 99و  95 اطمينان سطح
ها نيز از آزمون  بودن توزيع داده  براي بررسي نرمال

سميرنوف استفاده شد و در مواردي كه نياز به  -كولموگروف
از روش تحصيح لگاريتمي استفاده  ،نرمال كردن داده بود

  .گرديد
  
  نتايج

  نههاي مختلف روش ها در مساحت فراواني نهال
در سه  آنهامساحت ، ها روشنه ندازه متفاوتبا توجه به ا

مربع متر 500و بيشتر از  500تا  200، 200طبقه كمتر از 
كمتر   ها در مساحت بيشترين فراواني روشنه .شد بندي تقسيم

اواني در مساحت بيشتر از مربع و كمترين فرمتر 200از 
شده براي  حداكثر مساحت ثبت). 2شكل ( بودمربع متر 500
 17/33مربع، حداقل مساحت متر 62/671ها  روشنه
مربع و متر 3/151ها  يانگين مساحت روشنهمربع، ممتر

 يكل طور به. مربع محاسبه شدمتر 61/127 آنهامديان 
ندرت  بههاي طبيعي  روشنه ها راشستاندر توان گفت  مي

  .شوند مربع را شامل ميمتر 500مساحت بيشتر از 
  

       
  هاي مختلف ها در مساحت نسبي روشنه نيفراوا -2شكل 
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ارائه  3براساس نتايج بررسي كميت فراواني كه در شكل 
در واحد سطح  هاي راش شده است، متوسط فراواني نهال

در پناه  ها از فراواني نهالها كمتر  در داخل روشنه) مترمربع(
 داد نيز نشاني آماري ها زمونآ .)3شكل (پوشش تاجي بود 

زير پناه  در راشي ها فراواني نهال نيبي دار يمعن اختالف
، اما اين اختالف دارد وجود ها روشنه در وي پوشش تاج

كه  جايي آناز ). 1جدول (دار نبود  ها معني براي ساير گونه

 95از  ترهاي داخل روشنه و بيش درصد از گونه 80از  تربيش
هاي زير پناه پوشش تاجي گونه راش بود  درصد از گونه

نيز در مورد گونه  اين پژوهشو موضوع اصلي ) 4شكل (
ها  ، از بيان نتايج آماري مربوط به ساير گونهاستراش 

هاي مربوط به ساير  و تنها به بيان كميت است شده خودداري 
  .شود ها اكتفا مي گونه

  

 
  در داخل روشنه و زير پناه پوشش تاجي) در مترمربع(ها  هاي راش و ساير گونه متوسط فراواني نهال -3شكل 

  

  مستقل زادآوري راش در داخل روشنه و زير پناه پوشش تاجي tنتايج آزمون آماري  - 1جدول 
  داري سطح معني  tآماره   درجه آزادي  اختالفاتميانگين   متغيرها

  02/0*  23/2  58  9/11  )تعداد(فراواني 
  02/0*  3/2  58  001/1  )متر(ارتفاع 

  ns8/0  25/0  58  95/0  متر 30/1هاي كوتاهتر از  فراواني نهال
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  هاي مختلف در داخل روشنه و زير پناه پوشش تاجي فراواني نسبي گونه -4شكل 

  
در ) مترمربع(ميانگين فراواني نهال راش در واحد سطح 

هاي  پوشش تاجي براي مساحتداخل روشنه و زير پناه 
در  مربعمتر 500و بيشتر از  500تا  200، 200كمتر از 

دهد كه تعداد نهال  نتايج نشان مي. شده است ارائه 2جدول 
در زير پناه پوشش تاجي  ،طبقات مساحتي راش در تمام

  .بيشتر از تعداد متناظر آن در داخل روشنه است
  

  راش در هر مترمربع روشنه و زير پناه پوشش تاجي  ميانگين تعداد نهال - 2دول ج
  )مترمربع(زير پناه پوشش تاجي   )مترمربع(روشنه   

  <500  200-500  >200  <500  200-500  >200  مساحت
9/23  راش  22/7  74/0  81/30  25/19  21/5  

  
  ها ارتفاع نهال
نشان داده شده است، متوسط  5كه در شكل  طور همان

ها  ها در داخل روشنه هاي راش و ساير گونه ارتفاع نهال
اين اختالف تنها  كه  ،زير پناه پوشش تاجي استبيشتر از 

  ). 1جدول ( باشد ميدار  براي گونه راش معني

در داخل روشنه  متر 30/1هاي كمتر از  فراواني نهال
اما اين  ،زير پناه پوشش تاجي بود بيشتر از اين فراواني در

هاي بلندتر از  كه فراواني نهال حاليدر. دار نبود اختالف معني
در زير پناه پوشش تاجي بيشتر از روشنه بود و  رمت 30/1

  ).  1جدول (دار بود  اين اختالف معني
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  بحث

پوشش تاجي پناه هاي راش در زير  در اين پژوهش نهال
اين يافته با . نسبت به روشنه فراواني بيشتري را دارا بودند

 هاي راشستانها در  تحقيقات ديگر كه درمورد فراواني نهال
 ,Emborg, 1998; Emborg( دانمارك و اسلووني انجام شد

2007; Nagel et al., 2010 ( در اين . مطابقت ندارد
گيري شده بود كه تفاوتي بين فراواني  ها نتيجه پژوهش

ها در زير پناه پوشش تاجي و داخل روشنه وجود   نهال
با  رو پيش نتايج پژوهشعدم تطابق علت  .ندارد

جود چراي دام اهلي در توان و را مي هاي ذكر شده پژوهش
ها  ي از دامبسيار. مطالعه اين پژوهش ذكر كردمنطقه مورد

دليل نور بيشتر و نيز وجود تنوع بيشتر گياهي در داخل  به
ها نسبت به زير پناه پوشش تاجي كه نور كمتري  روشنه

چراي دام موجب . كنند دارد، روشنه را براي چرا انتخاب مي
خصوص در مرحله نونهالي  ها به ز بين رفتن بسياري از نهالا
. شود مي) آنهاكردن   بها و لگدكو با تغذيه كامل نونهال(

تواند موجب حضور بيشتر اين گونه در  عامل ديگري كه مي
كلي  طور به. پوشش تاجي شده باشد، نور استزير پناه 

تحمل هاي نورپسند  هاي بردبار به سايه نسبت به گونه گونه
ها  و مير اين گونه  كه مرگ طوري بيشتري به نور كم دارند، به

هاي نورپسند است و اين  از گونه كمتربسيار  كمدر نور 
هاي بردبار به سايه با  موضوع يعني كاهش مرگ و مير گونه

كاهش نور در پژوهش ديگري نيز به اثبات رسيده است 
)Gratzer et al., 2004 .(حتي  هاي بردبار به سايه گونه

براي رشد خود نيز نياز به نور زيادي ندارد و چنانچه در 
قرار گيرد، احتمال ) هاي بزرگ شنهدر رو(معرض نور زياد 

پناه درخت ). Emborg, 2007(بقاي كمتري خواهد داشت 
 پسهاي راش  ماني نهال مادري موجب افزايش درصد زنده

امل ديگري ع). Peltier et al., 1997(شود  زني مي از جوانه
ثر در فراواني بيشتر ؤعنوان عامل م توان از آن به كه مي
پناه پوشش تاجي نسبت به روشنه نام  زيرهاي راش در  نهال

ها  بسياري كه در روشنه مطالعاتدر . برد، رطوبت است
به حضور بيشتر راش در حاشيه روشنه و  ،است شدهانجام 

دليل  نوبي داخل روشنه يعني جايي كه بهنيز در ضلع ج
. ده استبرخورد نور كمتر، رطوبت بيشتري دارد اشاره ش

دليل ميزان نور كمتر نيز از مركز  رطوبت در حاشيه روشنه به
ش در زير پناه پوش). ,.Powers et al 2008(آن بيشتر است 

 ،كمترنور دليل وجود  تاجي ميزان رطوبت هوا و خاك به
پسند راش  بيشتر است و اين موضوع براي گونه سايه و مه

توان در اين پژوهش به آن  مي عامل ديگري كه. مهم است
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حضور اين گياهان در . ن علفي استاشاره كرد حضور گياها
ها  كه در روشنه حاليير پناه پوشش تاجي بسيار كم درز

گياهان علفي به دو دليل افزايش نور و . بسيار بيشتر است
معدني شدن موادآلي در روشنه رشد بيشتري  فرآيندتسريع 
هاي  حتي در داخل روشنه). Diaci, 2002(كنند  پيدا مي

هاي علفي در ضلع شمالي  ونهبزرگ نيز پراكنش اين گ
هاي ديگر  قسمتاز روشنه به دليل دريافت نور بيشتر، بيشتر 

دليل نبود اين دو عامل در زير پناه  روشنه است، اما به
قادر به زيستن در زير پناه پوشش تاجي  ،پوشش تاجي

راحتي آن  يعني شرايطي كه نهال راش به ،بسته نيستند تقريباً
نوري قدرت رقابتي  اين وضعيت كم در. كند را تحمل مي 

اي،  گونه  گياهان كاهش پيدا كرده و با كاهش رقابت بين
هاي راش امكان بقاي بيشتري خواهند داشت  نهال

)Shahnavazi et al., 2005 .(100تر از هاي بزرگ در روشنه 
كننده در   دليل افزايش ميزان گياهان علفي رقابت مربع بهمتر

هاي بردبار به سايه  هاي بسياري از گونه ، رشد نهالزيادحد 
بنابراين وجود گياهان علفي  ،)Diaci, 2002(شود  مختل مي

 ثيرأت بي هاي راش يستي بر فراواني نهالرا در روشنه نبا
همچنين وجود پوشش علفي با ايجاد رقابت شديد . دانست

ها مشكل زيادي براي رشد  براي منابع غذايي و نوري با نهال
  ). Diaci, 2002(آورد  ها نيز فراهم مي زادآوري

نشان داد كه متوسط ارتفاع نهال راش  پژوهشنتايج اين 
در زير پناه پوشش تاجي بيشتر از روشنه است كه با نتيجه 

در . مطابقت ندارد) 1996(و همكاران   Gammelپژوهش
راش در داخل   بين متوسط ارتفاع نهال شده  پژوهش اشاره

داري يافت  پوشش تاجي اختالف معنيزير پناه  روشنه و
ها عامل نور را  توجه به اينكه در بسياري از پژوهشبا . نشد
گذار در رشد ارتفاعي معرفي ثيرأتعنوان عامل بسيار  به

 يابد اند كه با افزايش آن رشد ارتفاعي افزايش مي كرده
)Albanesi et al., 2008(، رفت كه  در نتيجه اين انتظار مي

ها در اين بررسي نيز در داخل روشنه بيشتر از  نهالارتفاع 
آمده  دست هي نتيجه ب، اماي ثبت شودزير پناه پوشش تاج

نيز درنظر گرفت كه در بايد اين موضوع را . عكس بودبر
دليل  گيري عامل رشد ارتفاعي به رو اندازه پژوهش پيش

طوالني و چندساله  نيازمند بودن به گذشت زماني تقريباً
صورت متوسط ارتفاع  نشد و عامل ارتفاع تنها به بررسي

ها انتخاب شد، بنابراين اين  براي بررسي وضعيت زادآوري
مانند چراي دام و  هايي عامل. نتيجه دور از انتظار نيست

ثر بر رشد ؤم هاي عاملوجود پوشش گياهي زياد نيز از 
در روشنه . غافل شد آنها ثيرأتارتفاعي هستند كه نبايد از 

اما در مقابل  ،شود ملي مانند نور باعث تسريع در رشد ميعا
دليل نابودي جوانه انتهايي موجب  ها به چراي دام در روشنه

شود كه در  ها مي انداختن رشد نهال ريتأختوقف و به 
هاي بسياري اثر چراي دام به اثبات رسيده است  پژوهش

)Parpan et al., 2009 Diaci, 2002; Rozas, 2003; .(
توان به آن اشاره كرد،  عامل ديگري كه در اين رابطه مي

 ثيرأت بي كاهش رطوبت است كه در دستيابي به اين نتيجه
كه اين گونه بردبار به سايه است براي  از آنجايي. نبوده است

عامل رطوبت در زير پناه . رشد خود به رطوبت نيز نياز دارد
 ل افزايش نوردلي ها به اخل روشنهپوشش تاجي بيشتر و در د

دليل كاهش  ها عامل نور را به در برخي بررسي .كمتر است
اند  رطوبت عامل كاهنده رشد قطري و ارتفاعي معرفي كرده

)Lendzion & Leuschner, 2008.(  
هاي راش در زير  با توجه به فراواني و ارتفاع بيشتر نهال

توان متوجه شد كه  ها مي پناه پوشش تاجي نسبت به روشنه
و رشد نسبت به  ءرشد براي بقا اوليهگونه در مراحل  اين
هاي نورپسند نياز به نور كمتري  گونه ويژه هاي ديگر به گونه

آمده در تحقيق  دست هزيرا طبق نتايج ب ،براي رشد دارد
هاي راش در زير پناه پوشش تاجي ارتفاع  نهالرو  پيش
طور  البته به .هاي داخل روشنه دارند بت به نهالي نسترمناسب

هاي راش با گذشت زمان براي رسيدن به  قطع زادآوري
اشكوب باال و ادامه رشد به نور بيشتري نياز پيدا خواهند 

درصد  80حدود  رو پيش طبق نتايج پژوهش ،از طرفي. كرد
 90هاي راش در زير پناه پوشش تاجي و بيش از  از نهال

مربع حضور متر 200ها در مساحت كمتر از  نهدرصد در روش
است كه  نكتهدهنده اين   نشاناين موضوع . داشتند

هاي كوچك  ها و روشنه هاي اين گونه بيشتر در لكه زادآوري
) 2005(و همكاران  Zeibig پژوهششود كه با  مشاهده مي
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بسياري از پژوهشگران ديگر كه در مورد . مطابقت دارد
هاي  روشنه اند، بيشتر هاي راش مطالعه كرده ها در توده روشنه

تقريباً (ساحت كم هايي با م را روشنه ها راشستانموجود در 
 ;Runkle, 1982( اند معرفي كرده) مربعمتر 200كمتر از 

Rozas, 2003; Zeibig et al., 2005; Sefidi et al., 

كوچك را  هاي گونه در روشنه حضور بيشتر اين. )2011
ها در  گونه توجيه كرد كه بيشتر روشنه توان اين مي

 Sefidi(شود  بر اثر افتادن يك درخت ايجاد مي ها راشستان

et al., 2011 ;Wagner et al., 2010 Zeibig et al., 

هاي راش  در زير پناه پوشش تاجي نيز نهال ).;2005
حضور بيشتر اين گونه در  .بيشترين فراواني را دارند

 توان زير پناه پوشش تاجي را نيز چنين مي كمهاي  مساحت
توضيح داد كه زادآوري اين گونه در مساحتي محدود در 

ي ها شود و در مساحت اطراف درخت مادري پراكنده مي
دليل  طح پناه پوشش تاجي درخت مادري بهاز س تربيش

 ،)Wagner et al., 2010(شود  سنگين بودن بذر پراكنده نمي
مگر در موارد كمي كه توسط پرندگان و يا جوندگان به 

شود و يا اينكه چند درخت مادري در  فواصل دورتر برده مي
كنار هم حضور داشته باشند تا بتوانند لكه زادآوري 

بذرهاي . تري در زير پناه پوشش تاجي ايجاد كنند بزرگ
در (مادري در اطراف درخت  دليل سنگيني اكثراً هگونه راش ب

) دار در مناطق شيب(كمي از آن  فاصلهيا به ) مناطق مسطح
  . )Wagner et al., 2010(د نشو مي پراكنده

رو براي  ن طبق نتايج پژوهش پيشتوا درنهايت مي
در شمال كشور ايجاد  ،مطالعهمنطقه مورد هاي راشستان
كه زادآوري اين گونه به  كردتوصيه  مناطقيها را در  روشنه

ع كافي وجود داشته باشد تا از وجود فراواني و ارتفا
درضمن به اين طريق  .دآوري در روشنه اطمينان پيدا كردزا
دليل فراواني و ارتفاع  توان روند توالي در روشنه را به مي

تر بسته خواهد  زيرا روشنه سريع ،تر كرد كافي زادآوري سريع
زمان ايجاد  ،ديگري كه بايد به آن توجه كرد نكته. شد

نهال راش براي استقرار نياز به ايجاد . روشنه در توده است
مشخص شد اگر نهال راش  يك بررسيطبق . روشنه ندارد

مي دارد، در سالگي كه قدرت رقابتي ك دو تا سهدر سنين 

در رقابت با ) هاي بزرگ در روشنه ويژه  به(روشنه قرار گيرد 
هاي درختي و  ي گونهها هاي نورپسند اعم از زادآوري گونه

 ,.Parpan et al(داد  خواهد آنهاعلفي، جاي خود را به 

هاي دوساله راش در  و با توجه به اينكه بيشتر نهال) 2009
چهار سال  بيشتر ازهاي  زير پناه پوشش تاجي و اكثر نهال

د نشو ها و حاشيه تاج درختان مشاهده مي روشنه در
)Peltier et al., 1997(توجه اين موضوع شد كه توان م ، مي

كه زمان كافي براي  انجام شودگذاري در جايي بايد  نشانه
استرس كمتري به ها سپري شده باشد تا  بزرگ شدن نهال

 بدزادآوري استقرار يا ددر واقع در ابتدا باي .ها وارد شود نهال
اين روند در  .كردجاد روشنه در راشستان اقدام و سپس به اي

شود و بدون  حيات اين گونه مشاهده مي مكانيسم تجديد
زادآوري در خاك مستقر و سالها در پناه  ،وجود روشنه

شكوب ااما براي رسيدن به  ،پوشش تاجي رشد مي كند
. بااليي در ادامه نياز به باز شدن پوشش تاجي دارد

گيري روشنه  فرآيند زادآوري راش نيازمند شكل حقيقتدر
افزايش شدت نور نسبي رشد باشد تا با  در پوشش تاجي مي

 و همكاران Parhizkar هاي پژوهش. طولي نهال تقويت شود
شدت نور نسبي را بر افزايش رشد  افزايش ثيرأت )2011(

افزايش نور نيز در مورد اين گونه . طولي نشان داده است
و درمورد شيوه  انجام شودپسند بايد به آهستگي  سايه
تا حد توجه قرار گيرد كه گزيني بايد اين موضوع مورد   تك

مربع متر 500تر از  هاي بزرگ اد روشنهمكان از ايجا
كمتر  ها راشستانو دامنه مساحتي روشنه در  ودخودداري ش

پسند  توان گفت كه سايه درنتيجه مي. مربع باشدمتر 200از 
بودن اين گونه موجب بهبود و مطلوبيت رشد اين گونه شده 

بررسي . شود مي ثبت براي آن محسوبو عاملي م
پناه ها و زير  ها در داخل روشنه هاي كيفي نهال ويژگي

ها  زادآوري موردتوجه در پوشش تاجي نيز از نكات قابل
تحليل و انتشار   و0 كه نتايج آن در آينده مورد تجزيهاست 
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Abstract 
Establishment of natural regeneration is a crucial process which plays a key role in 
maintaining the sustainability within the forest stands. This study aimed to investigate 
the quantitative characteristics of oriental beech regeneration within canopy gaps and 
under the canopy in Kheyroud forests of Nowshahr in the north of Iran. Two 
compartments were initially selected, within which a sampling grid featuring 50×50 m 
distance between plots was established. Regeneration frequency, species and height of 
seedlings and saplings were measured both within the gaps and under the canopy. 
Results showed the frequency and mean height of beech regeneration to be higher under 
canopy layer. Those parameters also significantly differed from those within the gaps. 
Our findings also show that the reduced light under the canopy is by no means an 
obstacle to increase the beech regeneration, but it rather contributes to improve the 
establishment of natural regeneration of beech. This research confirms the previous 
findings on the shade tolerance of beech and suggests creating canopy gaps in those 
stands in which beech seedlings are previously stabilized as a mean to support the 
natural regeneration. 
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