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  دهيچك
در  خصوصيات كمي و كيفي نهالها بر »زادآوري حفره« ابعادثير أري طبيعي راش و تزادآوو انبوهي  آميختگيررسي بدر اين 

زاد  دانه« شيطرح آزما در مادري گذاري و قطع درختان نشانهحاصل از انجام  كه موجود در آنها »زادآوري سلول« 43تعداد 
و  8(تيمار گردش  2: شامل ماريت 5تصادفي در  الًكام پايه طرح در قالبآزمايش  طرح. ابي قرار گرفتيرد ارزموبود،  »ناهمسال

و برش  متر سانتي 75برش كالسيك با قطر برداشت قوي يا درختان با قطر برابر سينه بيش از ( و تيمار شدت برش) سال 12
سه در ) بدون انجام برش(و يك تيمار شاهد ) متر سانتي 60نه بيش از شديد با قطر برداشت ضعيف يا درختان با قطر برابر سي

استقرار ) متر 1300تا  1200( بند مياندر حد ارتفاعي  ،»شكته چالا« عرصهدريك هكتاري  قطعه نمونه 20در مجموع و  تكرار
 1به تعداد ميكروپالت ( مترمربعي يك قطعات نمونهمتفاوتي آن تعداد و همگني سطح بسته به  زادآوريسلول در هر  .يافته است

 .شد شمارش در آنها  ساله 4تا  2كساله و ي ها به تفكيك گونه و دو دامنه سني،نونهال سپس فراواني و مستقر 1382در سال ) 3تا 
انس يره وايتجز. مترمربع متغير بود 616تا  87سطح آنها از  كه سلول زادآوري ايجاد شده مورد بررسي قرار گرفت 43در مجموع 

پولوژي يت« .داري وجود ندارد اختالف معني، هانهالنو و همچنين تنوعفراواني  ،ها حفرهن سطح يبكه  نشان داد كايمربع  زمونآو 
ن فراواني برخوردار يشترياز ب در كليه تيپها آن راش كه درداد نشان تيپ را  6» تيپولوژي انبوهي« وپ يت 4 » زادآوري ختگييآم
سلولهاي  از% 57در  .تخمين زده شداصله  15 آن متوسط و 60، در هر مترمربعي راش يكساله نهالهااد نوبيشترين تعد .بود

ساله  4تا  1كمترين تعداد نونهالهاي . مشاهده شد مترمربعها در هر  از همه گونهو  ساله 4تا  1هاي اصله نهال 50بيش از  زادآوري
  .دبو مترمربعهر  اصله در  10 ،ها هو از همه گون

  
  .حفره ،سلول زادآوري ،تيپولوژي آميختگي ،تيپولوژي انبوهي ،راش شرقي :هاي كليديواژه

  
  مقدمه
ا يتحت برشهاي پناهي  راشمادري  يها هت توديريمد
همسال  جوان و يها هتود ن شدنيگزيجابا هدف  جييتدر
از  گريگذشته اجرا شد، چندي است كه د در چند دهه كه

ل ئگرچه از حضور دام و مساا .تسينت برخوردار يمقبول
حاكم بر مناطق جنگلي همواره  و معضالت اجتماعي

اما  ،شود مي ياد هايل ناكامين داليتر عنوان اصلي به

عدم  و نادرستيهاي گذار اشتباهات فني از جمله نشانه
داشته ر يثأت امرن يز در اين ي مادريها پ تودهيشناخت ت

 انجام از حاصل جهينت ).1378 ،حسنيو اماني ( است
ابي به يو دستجاد حفره يا ،مادريهاي  گذاري در توده نشانه

ايست كه از باال حفره استوانه( است »زادآوري سلولهاي«
سطح جانبي آن درختان مادري حاشيه  ،تا بستر ادامه دارد

موجود در حفره سلول زادآوري را  لهاينها و هستند
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 طيبه شراآن  ت مطلوبيفيت و كيكم كه )دهند ميتشكيل 
 )ي خاكالن آبي و غناينور، ب( ها حفرهن يحاكم بر ا رشد

ار ناهمگن يبسو سلول  ك حفرهيدر كه  بستگي دارد
  .باشد مي

ار يعي بسيدانش اكولوژي در توسعه زادآوري طب
مواد غذايي و آب در  ن به نور،يو همچن بوده ضروري

گردد  نهال تأكيد فراوان مي و توسعه ماني زنده
(Gianfranco & Simone, 1996) .بسته به اندازه حفره و 

 ،ه آنيحاشتوده مادري  ب درختانيترك نيسلول و همچن
در  تري ط مناسبيطور موضعي از شرا به ها هبعضي از گون

گذاري  نشانه نيبنابرا .دار خواهند بودبرخوررقابت 
تنوع   انبوهي و در جاد ويط متفاوتي را ايتواند شرا مي

 ها حفرهتجمع نهالها در  .اساسي داشته باشد نقش  نهالها
 يادنيز متفاوت  Lawton & Putz (1998) در مطالعات 
ط مناسب براي ين شرايمأجاد حفره و تيا. شده است

داليل  بهدرختان مادري كه با حذف  عييزادآوري طب
شود حادث  ميفيزيولوژيك در يك روند طبيعي طي 

تاج پوشش  ابعاد ي ازتابع ها حفرهن ياندازه ا. گردد مي
تواند نقش بزرگي در  درختان حذف شده است كه مي

 داشته باشد طبيعي زادآوريتعيين اختالط 
 (Wright et al., 1988). ر اندازه حفره براييثأالبته ت 

 اينكه كما .ي مختلف متفاوت استها هگون
 Bazzaz & Timothy (1988) را اي تفاوت قابل مالحظه 

ي مختلف افرا مشاهده ها هصفات در گوناز نظر بعضي از 
نور از   Adrienne et al. (1999) به اعتقاد .اند كرده
  . باشد مياين تفاوتها ن عوامل يتر اصلي

 در جنگل زادآوري اعتقاد دارند فراواني اي نيز  عده
 باشد مي كمتر تيريجنگلهاي تحت مدنسبت به بكر 

(Buergi et al., 2004) . 1382(طبري و همكاران( 
ي كوچكتر ها حفرهماني و شادابي راش را در  زنده

 ،دنكن ابي مييي با ابعاد بزرگ ارزها حفرهتر از  مطلوب
 )1384 ،و همكاران طبري(گر ين در بررسي ديهمچن

عاري از زادآوري راش، به  يها حفرهدري مصنوعي اياح

جمع آوري ( جنگلي با نهالهايرا  مترمربع 600تا مساحت 
   .دندان مي صيهقابل تو )جنگل شده از سطح

Leibundgut (1993) و Korpel (1995)   مطالعات
جنگلهاي بكر راش زادآوري ي ها حفرهجالبي را در بسيار 

(Fagus sylvatica) اند هدر اروپاي شرقي انجام داد .
جنگلهاي تحت مديريت نيز در مطالعات متعددي مورد 

في نهالهاي خصوصيات كمي و كي. اند هبررسي قرار گرفت
اي از عوامل محيطي و  راش تحت تأثير سيستم پيچيده

عوامل محيطي، نور يكي از اين در بين . ژنتيكي هستند
ي ها حفرهاست كه با توجه به اندازة  يمهمترين عوامل

جنگل بر روي كميت و كيفيت  ايجاد شده در پوشش تاج
  .گذارد نهالها اثر مي

 و  LeTacon (1985) ،Roloff (1986)مطالعات 
Sagheb- Talebi (1995) ويژه پناه  هبيانگر اثر محيط ب

بر روي خصوصيات كيفي نهالهاي حاشيه حفره درختان 
در اين مطالعات ارتباط نور با دوشاخگي . باشد ميراش 

  . خوبي ارائه شده است هنهالهاي راش ب
و » تيپولوژي  آميختگي«منظور شناخت  بهن بررسي يا

با  »زادآوري يها حفره«در نونهالها  »پولوژي انبوهييت«
در  ايجاد شده، )آر در روي زمين 2-4( متفاوتابعاد 

 )رامسر  -جنگلهاي صفارود( چال اشكته يآزمايش رصهع
از  باالترمتر  1300تا  1200( بند مياندر حد ارتفاعي واقع 

ي مادري ها هساختار تود .انجام گرفته است ) سطح دريا
ن يشترياز بو راش در آنها » نامنظم ادز دانه« در اين عرصه

 و اماني( استبرخوردار %) 87ن يانگيبا م(فراواني 
  .)1380همكاران،

  

  مواد و روشها
  نطقه مورد مطالعهم

، 30آبخيز  هضحو چال اشكتهجنگل در  شيطرح آزما
حد و در  514و  513صفارود رامسر، پارسلهاي  5سري 

) اير ارتفاع از سطح درمت 1300تا 1200( »بند ميان«ارتفاعي 
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در قسمت جنوبي عرصه آبرفتي و خاك  .واقع شده است
در . است اي جنگليقهوهاز نوع در قسمت شمالي 

شناسي كه در اين عرصه صورت گرفته  مطالعات خاك
و  54/5خاك  در  pHمشخص شده كه ميانگين  ،است

است كه نسبت به  63/5در اليه هوموس  pHميانگين 
يك  )66/6و  4/6 ،سفيد شرق پل( سنگده عرصه تحقيقاتي

حضور  يد اين مسئله،مؤ. تر استيشواحد اسيديته آن ب
همچنين از لحاظ . است چال اشكتهگيله در عرصه  سياه

كيلومتري  25اطالعات اقليمي نيز چون اين عرصه در 
 20از اطالعات ميانگين  ،شهرستان رامسر واقع گرديده

كه  طوري هب ،شده استساله فرودگاه رامسر استفاده 
گراد،  درجه سانتي 9/15متوسط ساليانه درجه حرارت 
درصد و ميزان كل  7/84متوسط ساليانه رطوبت نسبي 

 چال اشكتهعرصه . باشد مي متر ميلي 1162بارندگي ساليانه 
كه يكي از داليل آن  زيادعلت رطوبت و نزوالت ساليانه  هب

شد بسيار با ميحضور توسكا ييالقي در اين جنگل 
توان از  از نظر پوشش گياهي مي. حاصلخيز است

راش، توسكاي ييالقي، ممرز، افرا، نمدار   ي درختيها هگون
علف جيوه، آسپروال، زنگي دارو،  از و پوشش كف جنگل

خاس، شيرسگ و  متامتي، مهرسليمان، سرخس، كوله
  .گيله نام برد سياه

  
  روش تحقيق

مار يت 5تكرار و  4ر تصادفي د كامالًطرح  ماريآقالب 
مار يت 2و  )سال 12و  8( برش مار گردشيت 2شامل 
برش كالسيك با قطر برداشت قوي يا ( برش شدت

و برش  متر سانتي 75درختان با قطر برابر سينه بيش از 
شديد با قطر برداشت ضعيف يا درختان با قطر برابر سينه 

م بدون انجا( شاهد ماريتك ي و )متر سانتي 60بيش از 
 باشد مي يك هكتاري قطعه نمونه 20 در مجموعو  )برش

در قالب تيمارهاي در نظر  گذاري نشانه پس از. )1شكل (
تيپولوژي «و » تيپولوژي آميختگي« پايه بر گرفته شده و

كه در فرصت ديگري مورد  هاي مادري تودهدر  »ساختار
، )1380،اماني و همكاران( سي دقيق قرار گرفته بودربر

گذاري  نشانه نتيجه. قطع شدند ،گذاري شده نشانه درختان
ه جاد شدياهاي  حفره سپس ؛حفره زادآوري بود 43و قطع 
 و يابي مكاندر روي زمين » سلولهاي زادآوري«حاوي 

، با رنگ قرمز مشخصحفره  درختان اطراف هر
در  ها حفرهموقعيت مركز . شدند برداري و مساحي نقشه
و همگني با توجه به سطح  .نشان داده شده است 1 شكل
 )3تا 1( عداد متفاوتيت ،»زادآوري سلولهاي«يك از هر 

در هريك مربعي متريك  )پالتميكرو(» ريز قطعه نمونه«
ريز   98و سلول  43در كل ( آنها در نظر گرفته شداز 

تعداد  »ريز قطعه نمونه« در داخل هرسپس . )قطعه نمونه
 2- 4 كساله ويسني، گروه و دو گونه به تفكيك  ها نهالنو

 نهالها براي هر موردنون تعداد يانگيم .ديساله شمارش گرد
انس مورد يه واريتجز با استفاده از در هرحفره محاسبه و

 از نظر ابعاد مورد بررسيي ها حفره. ابي قرار گرفتيارز
 200كمتر از ( كوچك :، شاملطبقهدر سه در روي زمين 

ش يب( و بزرگ) مترمربع 200-300(، متوسط )مترمربع
 پولوژييت« بررسي .بندي شدند گروه )مترمربع 300از

. از اهداف اصلي بود »تيپولوژي انبوهي«و  »آميختگي
 با فراواني زادآوري نيز باارتباط سطح حفره  عالوه به

  .  قرار گرفت بررسيآزمون مربع كاي مورد 
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  روي زمين عرصه بر» ي زادآوريها حفره«ايش موقعيت مركز نقشه طرح آزمايش و نم -1شكل 

  
  جينتا

 در روي زمين يك حفره ن مساحتيشتريبن و يكمتر
كمي  سطح حفرهميانگين و  مترمربع 617و  67ب يترت به
بيشترين  .)2شكل ( بود )مترمربع 227( آر 2 شتر ازيب

 اصله و 60 مترمربعتعداد نونهالهاي راش يكساله در هر 
 15 مترمربعر هر د كسالهيراش هاي نهالنو تعداد طمتوس

 % 48 معادل و متوسط سطح اشغالي توسط آنهااصله 
مساحت اشغالي متوسط براي نهالهاي يكساله  .دست آمد به

 ،رداريش ،نمدار، توسكا، ممرز، پلت: شامل ها هاز ساير گون

 ،%6/0 ،%2 ،%14ب يترت خرمندي بهو  الس وحشييگ
همين  .تخمين زده شد % 1/0و % 5/0، 1/0% ،68/1%

 ،پلت ،ي راشها هساله از گون 4تا  2نهالهاي تخمين براي 
الس وحشي يگ و ملج ،رداريش ،نمدار ،توسكا ،ممرز

 ،%15/0، %24/0 ،%2 ،%7/1 ،%3 ،%8 ،%17 معادل بيترت به
 4تا  1( راشنونهالهاي بنابراين كل  .شد  %5/0و  0%

 دررا  ن حضوريشتريب% 22 با افرا و  %66  با )ساله
خود  بهبررسي شده در اين عرصه » سلولهاي زادآوري«
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  انبوهيتيپولوژي 
تا  1براي نهالهاي  نتايج اين بررسي با تركيب و تلفيق 

شرح زير  بهانبوهي  پيت 6تعداد  ها هساله و از همه گون 4
خود اختصاص  بهرا  حضورن يشتريب 6پ يتكه  متمايز شد
  ):6شكل (داده است 

   مترمربعنهال در  10با كمتر از   -1

 نهال در  مترمربع                   20تا  11با   –2
 نهال در مترمربع                    30تا  21با   -3
   مترمربعنهال در  40تا 31با    -4
   مترمربعنهال در  50تا  41 با   -5
   مترمربعنهال در  60تا  51با    -6

 
 در هر مترمربع ها هساله از همه گون 4تا  1لوژي انبوهي نهالهاي تيپو -6شكل 

 

در هر  ها هاز همه گون ساله 4تا  1ي هااقل نهالحد
از %  57در  .بوداصله  10» سلولهاي زادآوري«از  مترمربع

 ساله 4تا  1هاي اصله نهال 50ش از يب» زاد آوريسلولهاي «
راش نهالهاي  .شد مشاهده مترمربعدر هر  ها هاز همه گون

  مترمربعهر در اصله  15حدود متوسط كساله با حضور ي
 .)7شكل ( دنده نشان مي قابل قبولي را ت نسبتاًيوضع

 60به  مترمربعبيشترين تعداد نهالهاي راش يكساله در هر 
 . رسيد اصله مي

با افزايش سن نهالها، در غيبت دخالتهاي انساني، 
خشكسالي، سرماي ( دليل اثر رقابت و عوامل طبيعي به

ديررس بهاره، آفات و بيماريها، چريده شدن توسط حيات 
تدريج كاهش  بهتعداد نهالها در واحد سطح ) وحش

در اين بررسي نيز مشاهده شد كه براي نهالهاي . يابد مي
نهال در هر  10با كمتر از ( يكساله، تيپ  4تا  2راش 

از % 77 كه در طوري بيشترين سهم را داشت، به) مترمربع
 ). 8شكل (ها مشاهده شد  حفره
 

 نتايج تجزيه و تحليل آماري
: درگروههاي سه گانه شامل ها هتجزيه واريانس داد

بيش (و بزرگ ) آر 3تا  2(، متوسط )آر 2 كمتر از(كوچك 
از ) p>05/0(نشان داد كه اختالف معني داري ) آر 3 از

هاي مختلف  نظر فراواني نهال در واحد سطح در بين حفره
هچنين آزمون مربع كاي استقالل ). 1جدول (وجود ندارد 

  . ها را نشان داد فراواني زادآوري و ابعاد حفره
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  مترمربعكساله  در هر يراش نهالهاي   پولوژي انبوهييت - 7شكل 

  

  
  در هر مترمربع ساله ۴ا ت ۲تيپولوژی انبوهی زادآوری راش  ‐۸شکل 
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  ساله 4 تا 2ك ساله و ير راش يراش و غهاي انس فراواني نهاليه واريتجز -1جدول 
بعامن

  رات ييتغ

درجه 

آزادی 

نيانگيم 

  کسالهينهالهای 

 )فقط راش(

نيانگيم

 کساله ينهالهای 

 )راشريغ(

ن نهالهایيانگيم

  دوساله 

 )فقط راش(

ن نهالهای يانگيم

  دوساله

  )راشريغ(

ن کل يانگيم

نهالهای 

  کساله ي

ن کل يانگيم

  نهالهای دوساله

ن کل يانگيم

  نهالها 

۳۵/۲۶  ۲ ماريت  ns   ns۲۵/۴۵ ns۸۹/۶۵ ns۸۵/۱۰  ns ۲۷/۱۱۱  ns ۲۸/۲۳۴  ns ۳۵/۲۳  

  ۴۱/۴۱۰  ۲۷/۲۰۷  ۲۷/۳۰۲  ۹۶/۲۷ ۳۱/۴۸ ۳۸/۳۶ ۱۲/۲۴۳  ۴۱ اشتباه

  ۱۶۸۷  ۸۴/۸۹۷۴  ۷۹/۱۲۶۱۵  ۲۶/۱۱۶۸ ۴۸/۲۱۱۲ ۹۵/۱۵۸۱ ۶۶/۱۰۰۲۰  ۴۳ کل

ns‐  ستيدار ن معنی ها هگون بيسن و ترک تفاوت از نظردر حاالت مو  به ابعاد مختلف» ها حفره«فراوانی زادآوری در.  

  

به اين   نشان داد،اي را  ت مشابهيز وضعيناي  گونه تنوع
رات محسوسي را ييتغ حفره ش سطحيبا افزامعني كه 

گونه  9 ، حضور تعدادجموعدر م. توان مشاهده كرد نمي
در عرصه » سلولهاي زادآوري« در از درختان جنگلي نهال

اين  تعدادبيشترين  كمترين و. ديثبت گرد مورد بررسي
از % 88در . گونه بود 4و  1 بيترت بهسلول در هر  ها هگون

   . شد دهيگونه د 3تا  2سلولها 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کيک گونه و سننمايش فراوانی نهال به تف ‐  ۹کل ش
  

  بحث
 ،چال جنگلهاي صفارود اشكته درعرصهها فراواني نهال

جاد شده در دو طرح يا يها حفرهسه با يدر مقا رامسر
، سنگدهجنگلهاي ( چال و گزنه سربندتالر شيآزما
مراتب  به وضعيت از ،باالبند حد ارتفاعي واقع در )سفيد پل

ط يشرا .)1378 حسني،اماني و (برخوردار است بهتري 

تغذيه  سرماي ديررس بهاره كمتر و( شگاهييمناسب رو
ن وجود درختان مادري ينچو هم )آبي بسيار بهتر

با  .ن برتري باشديتواند عامل ا در عرصه مي تر مرغوب
  راش با جنگلهاي در مقايسهوجود اين 

  (Fagus sylvatica) 200وجود كه شمال شرق فرانسه در 
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ز گزارش شده تفاوت ين ربعمترميكساله راش در هر  نهال
  .)1378، و حسني اماني( توجهي دارد قابل

Hahn & Madsen (2004) داري ارتباط معنيوجود  بر 
اشاره نور و رطوبت خاك ، حفره زادآوري ساختارميان 
 ،ستيكسان نيز ياز عوامل ن ها هري گونيرپذيثأت .دنكن مي

 و دطي محدود كننده رشين عوامل محينور از مهمتركمبود 
  .رود شمار مي هبي جنگلي ها هاري از گونيماني در بس زنده

Chazdon (1996) ) نقل از  بهAdrienne et al., 

ز عامل نور ين Gianfranco & Simone (1996) و) 1999
 .ندندا زي خاك مييار مهمتر از حاصلخيبسبراي راش  را

در اين عرصه  »مادريهاي  توده پولوژييت«بررسي در 
 ،حسنيواماني (بود  %87ش از يسهم راش ب تحقيقاتي،

% 11 زان حدودين مياما در بررسي زادآوري ا. )1376
خود اختصاص داده  بهكل زادآوري را % 66عني يكمتر 
براي ) ساله 8تا  6(كه ميزان زادآوري  درحالي ،است

شهنوازي و ( محاسبه شده است% 75راشستانهاي گلبند تا 
هاي  گونه واكنشجه يد در نتيآ نظر مي به .)1384همكاران، 

تهاي يزمان وضع ولطي در طيط محيمختلف به شرا
   .اوتي مشاهده گرددفمت

كه براي اين تحقيق  زادآوريي ها حفره مساحت كل
 713ن يانگيطور م به قطعه نمونهدر هر  ايجاد شدند،

طور متوسط  هكه همانند جنگلهاي گلبند ب بود مترمربع
 دارد قرارآر  10تا  5 طبقهدر هاي زادآوري  حفره بيشتر

، ساله 4تا  2نهالهاي تعداد  ).1384شهنوازي و همكاران، (
كساله كاهش ينسبت به نهالهاي  ها هگوناز همه 

نظر از اثرات عوامل  صرف. دهد مي نشان توجهي قابل
ز يزا را نيماريعوامل ب و آللوپاتي هايي نظيرپديده ،محيطي

 پولوژييتسيهاي بررنتايج  .دانستمتحمل توان  مي
 درختي گونه 6وجود  بر، در اين عرصه ي مادريها هودت

روي نهالهاي ايجاد شده  بر يبررساما در  حكايت دارد،
ياد گونه  6نهالهاي  وجود عالوه بر ي زادآوريها حفرهدر

الس وحشي، ملج ير گينظبا ارزش ي ها هونگ ، نهالهايشده
  . ز مشاهده شديردار نيو ش

نهالها  تنوعو  زادآوري حفرهابعاد  اي بين هرچند رابطه
رود در  انتظار مي، اما همشاهده نشدبررسي در اين 

وضعيت تغيير  اين ، با افزايش سن نهالهافرصتهاي بعدي
ك يدسترسي به  برايي زادآوري ها حفره ابعاد .نمايد

 ي جنگليها هتود داريت پايريمدبراي  وئن زادآوري مطم
ل در ئمساترين  دييعي آن از كليطب با حفظ ساختار و تنوع

 بنابراين. رود شمار مي به» ستمهاي جنگليياكوس« اداره
 نهيبهن سطح ييتعدر مورد متعددي ان تاكنون محقق

رسد كه  مينظر  به. اندمطالعه نموده ي زادآوريها حفره
تيپولوژي  از جمله رويشگاه و عوامل متعددنقش ل يدل به

چشم انداز نامعلوم از وضعيت  ويژه بهو ي مادري ها هتود
 كنونيرات اقليمي، حداقل در شرايط يآينده از جنبه تغي

، شگاههاي جنگلي مختلفيبراي رو واحد نسخهك يه ئارا
  .باشدندرست عملي و 
  از جنبه چگونگي توزيع نهالها زادآوري حفره ابعاد

 جا بهاثرات متفاوتي را از خود در درون آن نيز 
روي بر ر را يثأن تيا  Sipe & Bazzaz (1998).دگذار مي

هاي  در حفره )ماني زنده( فييو ك) رشد(صفات كمي 
در بعضي مطالعات اندازه مناسب  .ندا مشاهده نموده بزرگ

؛ 1384شهنوازي و همكاران (آر  5تا  2حفره 
 )Sagheb-Talebi & Schuetz, 2002 ؛1381بيگي،  قورچي

وسوي و همكاران، م(آر  2تا  1و در مطالعات ديگر 
  .  پيشنهاد شده است) 1382

حفره  جاديا ن بررسييدر ا طور كه اشاره شد همان
را سبب نشده محسوسي  تفاوت نيز آر 6تا  زادآوري

جه يي كوچك در نتها حفرهاما كاهش نور در . است
بر نهالها  م نوريا اثرات مستقيه يگسترش تاج درختان حاش

ي ها حفرهدر  )الن آبييب(ر يش سطح تبخين افزايو همچن
ت يفيت و كيدر كم تواند در سالهاي بعدي مي ،بزرگ
 كهدارد وجود تقاد از طرفي اين اع .رگذار باشديأثنهالها ت

عنوان ابزاري قدرتمند براي  بهكنترل اشكوب فوقاني 
  رود شمار مي راش بهنهالهاي استقرار و رشد 

 (Prevosto et al., 2004).  
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  سپاسگزاري
مهندس عليرضا سلمانيان آقايان له از ين وسيبد

ات يهمكاري در عمل برايپارسا اسالم  و چافجيري
دي براي همكاري در يي و سركار خانم مهندس رشيصحرا
  .گردد مانه تشكر و قدرداني مييات ستادي صميعمل
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Abstract 
 
     In this research typology of seedlings composition and density of Fagus orientalis stands in Caspian 
forests of Iran (Ramsar area), at altitude of 1200-1300 m.a.s.l. within 43 gaps were studied. The gaps 
were created after marking and cutting the trees. The gaps area varied between 67 and 617 m2. The trial 
was conducted under the fully randomized design. Based on gap size and homogeneity, 1 to 3 microplots 
(1m2) were established in each gap. Seedling frequency was counted in each microplot, according to their 
species and age range (1 and 2-4 years old). The statistical methods of chi-square and ANOVA (analysis 
of variance) were used to analyze the data. There was no significant difference of seedling frequency and 
species diversity among the gap sizes. However, the number of the defined seedlings composition and 
density types were four and six, respectively. Beech showed the highest frequency among the species. 
The maximum and average densities of beech seedling were 60 and 15 per m2, respectively. 57% of gaps 
showed a number of 10/m2 with 1 to 4 years old seedlings. 
 
Key words: Typology, density, composition, natural regeneration, beech, gap. 

 


