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  چكيده
 500تا 200(هاي متوسط روشنه با اندازهشش ها،  ماني نهال با هدف بررسي تأثير اندازه و موقعيت روشنه بر زنده در اين پژوهش

 36 نمونه قطعه پنج كردنپس از مشخص شدند. كالته گرگان انتخاب  در جنگل شصتمتر مربع)  500(بزرگتر از و بزرگ ) مربع متر

 هاي بلندمازوساله از هريك از گونه نهال يك 12، هاشمال، جنوب، شرق و غرب روشنههاي مركز، در جهت) متر 6×6مترمربعي (

)Quercus castaneifolia C. A. Mey.(شيردار ، )Acer cappadocicum Gled. (و توسكاي ييالقي )Alnus subcordata C. A. 

Mey.(  شده در طول دوره رويش و  هاي كاشته نهال فتوسنتزيرشد ارتفاعي و سطح  .كاشته شدند ها آندر متر  1×1 هاي فاصلهبا
هاي دوبار خردشده و آزمون  طرح كرت تجزيهها با استفاده از روش داده .ها در انتهاي دوره، مورد بررسي قرار گرفت ماني نهال زنده

SNK داريمعني طور به گونه سه هر هاينهال مانيزنده درصد ،روشنه اندازه افزايش با نتايج نشان داد كه. شدندتحليل  و  تجزيه 

 بودند و در برخوردار مانيزنده ينيشترب از وبلندماز هاينهال ،متوسط هايروشنه در هم و بزرگ روشنه در يافت. هم كاهش

رشد  بيشترين. ندبود برخوردار كمتري مانيزنده درصد از شده كاشته هايگونه ساير با مقايسه در شيردار هاينهال بزرگ هاي روشنه
رشد  ،هاشمال، غرب، جنوب و شرق درون روشنه هايموقعيت در ترتيببه ي بود وهاي مركزها مربوط به موقعيتارتفاعي نهال

برخوردار شدند،  بيشتري از رشد ارتفاعي و سطح فتوستزيو بلندمازو  ي ييالقيتوسكا ،با افزايش اندازه روشنه. ارتفاعي كاهش يافت
هاي بزرگ و يا درون روشنه كاريجنگل برايد شو  ميبنابراين، پيشنهاد هاي متوسط عملكرد بهتري داشت.  روشنه شيردار در اما

هاي روشنه هاي متوسط و يا حاشيه كاري در روشنهو براي جنگلو بلندمازو  ي ييالقياز توسكا هاي متوسطموقعيت مركزي روشنه
  .استفاده شوداز شيردار بزرگ 

  

   . كارينهال موقعيت مكاني،كالته، رشد ارتفاعي، سطح فتوسنتزي،  جنگل شصتهاي كليدي:  واژه

 

  مقدمه
هاي غيراصولي و برداريدليل بهره به هيركانيهاي جنگل

كه  مورد تخريب قرار گرفته است ،عدم تجديدحيات طبيعي
نسبت به احياي آن توان  ميكاري  با انجام عمليات جنگل
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حفظ و شناسان معتقدند كه براي  از جنگلبسياري  .كرد اقدام
هاي بومي گونه ي بهتر است ازجنگلهاي  اكوسيستم ءاحيا

وجود  كه در منطقهچوبي هاي موجود در منطقه و يا گونه
ثر بر ؤم هاي عامل شناخت ،. بنابرايناستفاده شود ،اندداشته

هاي هاي كمي و كيفي گونهبررسي ويژگيموفقيت كاشت و 
ها در ها و استفاده از اين يافتهبومي، مطالعه صفات اين گونه

ها با هدف توليد كاريجنگل برايهاي مناسب معرفي گونه
 Sadati( فراواني استچوب و حفظ اكوسيستم داراي اهميت 

& Mostafanejad, 2008 .(كاري با هدف وقتي جنگل
 طور معمول بهشود،  قه انجام ميهاي طبيعي منط احياي جنگل

 ديرزي هايگونه با تركيب در تندرشد و پيشگام هايگونه از

 بومي هاي گونه از استفاده. شودمي استفاده منطقه بومي

 .Alnus subcordata C. A( ييالقيتوسكاي  مانند تندرشد

Mey. (توليد توان افزايشمنظور  به ،كاري در جنگل هاافرا و 

 چوب برداريبهره فشار موجب كاهش ،كوتاه زمان مدت در

 )Pourbabai et al., 2004شود (ميهيركاني  هايجنگل از
 Quercusبلندمازو ( مانندهاي ديرزي و بومي منطقه و گونه

castaneifolia C. A. Mey.(،  پايداري و عملكرد مناسب
يكي از بلندمازو د. نكناكوسيستم در طول زمان را تضمين مي

است  هيركانيهاي هاي جنس بلوط در جنگلگونه ترين مهم
هاي  اي در احياي اكوسيستم نقش ارزندهكاري آن  جنگلكه 

 ,Aliarabدارد ( يافته شمال شرق ايران تخريبجنگلي 

 منابع را پوشش تاج طبيعي هاي روشنه پژوهشگران .)2010

 ,Yahner( دانندمي هاجنگل اين در حيات تجديد اصلي

 ظاهري هاي ويژگي و سن ،منشأ اندازه، البته كه) 2000

 حيات تجديد بر ها آن اثرگذاري چگونگي در ها روشنه

 در نهال مكاني موقعيت براين،عالوه. دارد نقش هاگونه

و همچنين شرايط  نسبي نور شدت بر تواندمي نيز روشنه
 نشان ها پژوهش. باشد ثرؤمحيطي تجديدحيات جنگل م

 و رطوبت هوا، و خاك دماي مانند هاييفاكتور  كه اند داده
 به وابسته جنگل حياتي فاكتورهاي از بسياري همچنين

 به باتوجه). Schütz, 2004( هستند تابش هاي مؤلفه توزيع

 پوشش تاج هايروشنه در تابش هايمؤلفه توزيع اينكه

 در آگاهي د،نگيرمي قرار مكاني موقعيت ثيرأت تحت جنگل

 پوشش تاج هايروشنه در رقابت و نور الگوهاي مورد

 & Diaci( نقش مهمي در احياي جنگل داشته باشد تواند مي

Thormann, 2002 (مكاني توزيع بر تواندمي عامل اين زيرا 

 ثيرأت چوبي هايگونه حيات تجديد توسعه چگونگي و

   ).Mountford et al., 2006( بگذارد

زيادي اثر  پژوهشگرانباتوجه به اهميت موضوع، تاكنون 
 تجديد رويشي هايويژگي بر را پوشش تاج روشنه اندازه

و همكاران  Parhizkar. اند كرده بررسي جنگل حيات
)a2011 (روشنهكه  بيان كردند ) تا  200هاي با سطح متوسط

مربع) در مراحل تحولي پوسيدگي و اوليه شرايط  متر 500
جنگلشناسي هاي راش در  تري براي رشد نهال مناسب

و  Sheykholeslami. نددآور وجود  هنزديك به طبيعت ب
 و روشنه سطح افزايش با كه نشان دادند) 2011(همكاران 

 و كاسته راش زادآوري درصد و تعداد از ،بيشتر نور رسيدن
 ها گونه ساير در ، اماشد افزوده افرا هاي زادآوري تعداد به

) نشان داد كه با Mohebi )2012. نشد مشاهده تفاوتي
به  6/10افزايش اندازه روشنه، متوسط شدت نور نسبي از 

اين تفاوت از نظر آماري  و يافتدرصد افزايش  7/43
هاي هاي بلندمازو در روشنهنهال ،. همچنينبوددار  معني

كمي و كيفي بهتري  هاي ويژگيكوچك و متوسط داراي 
پسند بودن بلندمازو در  دهنده سايهبودند كه اين مطلب نشان
 نشان) 2014(و همكاران  Shahini مرحله شل و خال است.

 ، ي ب س ن ور ن  دت ش  ش زاي اف و  ه ن روش  طح س  ش زاي اف ا ب كه دادند
  ه ل اص 82 از ازو دم ن ل ب  حيات تجديد  ي ب س ن  ي راوان ف و داد ع ت
  ، يعنييافت  ش اه ك) د درص 5/35  ه ل اص 77  ه ب) د درص 38(

 در ، دي ن س ورپ ن  ه ب  ودن ب  روف ع م  م برغ ازو دم ن ل ب  اي ه ال ه ن

 در د اي ب ن و د دارن  ه اي س  ه ب از ي ن  دودي ح تا د رش  ه ي اول  ل راح م

و  Nasiri .د رن ي بگ رار ق  خورشيد نور د دي ش  ش اب ت  ل اب ق م
حيات راش در  جديد) با مقايسه ت2015همكاران (

بع)، رم متر 200هاي با مساحت كوچك (كمتر از  روشنه
متر  500از  بيشترمتر مربع) و بزرگ ( 500تا  200متوسط (

به اين  ها آنپوشش بسته اطراف  پوشش با تاج مربع) تاج
هاي راش در زير كه فراواني و ارتفاع نهال ندنتيجه رسيد

   .بودها داخل روشنهپوشش تاجي اطراف روشنه بيشتر از 
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اثر اندازه و  شده در مورد انجامبسياري از مطالعات 
جنگل طبيعي حيات  ها بر تجديدهاي كلي روشنه ويژگي

تغييرات شرايط محيطي درون  ،كه . حال آنبوده است
از اهميت ها هالنهاي سني  و همچنين تفاوتها  روشنه
 تجديد بدون شك چنين تغييراتي بر برخوردار است. زيادي

در نظر دارد با  رو پژوهش پيشر است. ثؤحيات جنگل م
هاي بررسي اثر اندازه روشنه و موقعيت دروني روشنه

بر رشد و (مركز، شمال، جنوب، شرق و غرب) پوشش  تاج
ترين اندازه روشنه و مناسب شده،  ي كاشتهاماني نهالزنده

از  ماني هريكبراي رشد و زندهرا موقعيت مكاني داخل آن 
) .Acer cappadocicum Gled(هاي بلندمازو، شيردار گونه

  .كندمشخص و معرفي ييالقي  يو توسكا

  

  ها مواد و روش
  مطالعه منطقه مورد

كالته)  نيا (شصت جنگل آموزشي و پژوهشي دكتر بهرام
هاي شمال كشور و طرح جامع جنگل 85در حوضه آبخيز 

در حوزه استحفاظي اداره كل منابع طبيعي استان گلستان 
  بيناين جنگل . موقعيت جغرافيايي سري يك قرار دارد

 54˚21' 26˝عرض شمالي و  36˚48' 6˝تا   36˚43' 27˝
طول شرقي قرار گرفته است. بارندگي  54˚24' 57˝تا

س منحني متر و اقليم منطقه بر اساميلي 649متوسط ساالنه 
با ). Anonymous, 2008( است مرطوب نيمه ،آمبروترميك

گزيني در پارسل  روش تك به شده انجام برداري بهرهتوجه به 
هاي هايي با اندازه، روشنه1390سري در سال  اين پنج

گردشي  مختلف در اين پارسل ايجاد شده بود. پس از جنگل
سان از در پارسل يادشده، شش روشنه كه داراي شرايط يك

نظر جهت جغرافيايي، درصد شيب و ارتفاع از سطح دريا 
متر باالتر از سطح دريا  370تا  350در ارتفاع  ،بودند

  انتخاب شدند.

  روش بررسي

 سهمربع) و  متر 500تا 200( روشنه با اندازه متوسط سه
متر مربع) انتخاب  500 از بيشتر( روشنه با اندازه بزرگ

كه در  ششو  سه، يكهاي روشنهيافته . سطح توسعهشدند

 متر 405و  358، 493ترتيب به ،طبقه متوسط قرار گرفتند

كه در طبقه بزرگ  چهار و پنج، دوهاي مربع و سطح روشنه
متر مربع  1782و  1139، 941ترتيب به ،قرار گرفتند

ها از روش  گيري سطح روشنه . براي اندازهگيري شد اندازه
) 2002و همكاران ( Almquistاستفاده شده در پژوهش 

 ،موقعيت مكاني متفاوت پنجدر هر روشنه  استفاده شد.
 هاي شامل يك موقعيت در مركز و چهار موقعيت در حاشيه

 ,Schütz( شمالي، جنوبي، شرقي و غربي مشخص شدند

با استفاده از  هاشكل روشنهابتدا  ،بدين منظور .)2004
بر روي كاغذ اطالعات مكاني تاج و تنه درختان حاشيه، 

در روي آن در  نمونه اتقطعمتري ترسيم و موقعيت ميلي
. شدندمشخص و در طبيعت پياده  مذكورمكاني پنج موقعيت 

مورد نظر  مكاني هاي در هريك از موقعيتدر اسفند ماه، 
و سپس در  شدمتر مشخص  6×6با ابعاد  نمونه قطعهيك 

تايي) از هر گونه با  6نهال (دو رديف  12 ها آنهريك از 
متر از يكديگر كاشته شدند. باتوجه به اينكه  1×1فواصل 

تكرار)، از  3درنظر گرفته شد ( پژوهشروشنه براي  شش
ييالقي و بلندمازو ي هاي شيردار، توسكا هركدام از گونه

طي فصل  نهال كاشته شد. 1080نهال و در مجموع  360
آماربرداري ها) (از ابتداي كاشت نهالرويش در چهار نوبت 

هاي گيري قطر يقه، ارتفاع و همچنين تعداد نهالشامل اندازه
ها ابتداي كاشت نهال . آماربرداري درشدخشك شده انجام 

خرداد، شهريور و آبان سال  و درانجام شد  )1391 (اسفند
خشك شده در طول هاي نهال .تكرار شدنيز  )1392( بعد

. در پايان ندفصل رويش براي هر گونه شمارش و ثبت شد
فصل رويش با توجه به تعداد نهال كاشته شده از هر گونه در 

هاي خشك شده از آن گونه در و تعداد نهال نمونه قطعههر 
 .شدماني براي هرگونه محاسبه  ، درصد زندهنمونه قطعههمان 

اقه در آغاز و پايان فصل رشد ارتفاعي از تفاوت ارتفاع س
ها دست آمد و براي محاسبه سطح فتوسنتزي نهال هرويش ب

نهال در شهريور، در هر  هر برگ تعداد شمارش از پس
 سپس. شد تهيه برگ نمونه پنج گونه هر از نمونه ريزقطعه

افزار فتوشاپ  وسيله نرم هب ها آنتمامي  سطح و اسكن هابرگ
پس از محاسبه . )Bradshaw et al., 2007( محاسبه شد
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 ، با ضربنمونه ريزقطعهدر  گونه هر براي متوسط سطح برگ
فتوسنتزي  سطح ،نهال در اين مقدار هر هايبرگ تعداد كردن
 ,.Yousefzadeh et al( شد محاسبه هانهال تمام براي

2008(.   

  ها تحليل آماري داده

با  هاهمگني واريانس داده ،پس از بررسي نرمال بودن
انجام  درصد 95 اطميناندر سطح  Levenاستفاده از آزمون 

براي اي ها از تبديل زاويهاين آزموننتايج و باتوجه به  شد
هاي رشد براي دادهماني و از تبديل لگاريتمي زنده هاي داده

تجزيه  برايسنتزي استفاده شد. ارتفاعي و سطح فتو
بار خردشده در قالب دوهاي  طرح كرت از روش واريانس

 SPSSافزار  و با استفاده از نرمتصادفي  بلوك كاملطرح 
 د. در مواردي كه تجزيه واريانس اثر اصلي يا متقابلش انجام

ها با استفاده از آزمون مقايسه ميانگيننشان داد، دار معني را
SNK افزار  در نرمMSTATC  شدانجام .  

  نتايج
 ماني زنده

ي هاي توسكاماني نهالهاي زندهداده واريانس تجزيه
نشان داد كاري مازو و شيردار در عرصه جنگل، بلندييالقي

ثير نوع گونه أتحت تداري طور معنيبهها ماني نهالكه زنده
 اندازه روشنهاثر متقابل و همچنين  )> p 01/0(قرار داشت 

). 1(جدول دار بودت % معني99 اطميناندر سطح گونه  و

هاي متوسط و هم ها نشان داد هم در روشنهمقايسه ميانگين
ترتيب با مقادير ماني بههاي بزرگ، بيشترين زندهدر روشنه

هاي بلندمازو بود و درصد مربوط به نهال 91/82و  06/94
ها ماني نهالزنده ي ييالقيهاي شيردار و توسكادر گونه

حداقل درصد كه طوري ، بهداري كاهش يافتطور معني به
 ي ييالقيهاي متوسط مربوط به توسكاماني در روشنهزنده

هاي بزرگ مربوط به شيردار درصد) و در روشنه 11/74(
ها مقايسه ميانگينهمچنين، ). 2درصد) بود (جدول  35/65(

هاي هاي مورد بررسي در روشنهه تمام گونهنشان داد ك
سبت به ن يشتريماني بداري زندهطور معنيمتوسط به

  ).2هاي بزرگ داشتند (جدول  روشنه

  

اندازه روشنه،  هاي دوبار خردشده براي بررسي اثراتكرت تجزيه واريانسشده در  زادي و واريانس (ميانگين مربعات) محاسبهآدرجه  -1جدول 

  هانهالارتفاعي و سطح برگ  و رشد مانيموقعيت مكاني و گونه بر زنده

 منابع تغييرات آزادي درجه مانيزنده  رشد ارتفاعي  سطح برگ

ns
 117/0 ns

 479/0 ns
 بلوك 2 063/0 

ns124/1 *512/2 ns387/0 1 ) اندازه روشنهA( 

Eaخطاي اندازه روشنه ( 2 %253/0) 7/43( 036/0 %)8/6( 182/0 %)4/7(
( 

*128/1 *262/1 ns
 )Bموقعيت ( 4 121/0 

ns
 399/

 0 ns
 064/

 0 ns
 082/0 4 A×B 

Eb( خطاي موقعيت 16 153/0 %)0/34( %360/0)6/21( %234/0)4/8(
(  

**613/9 **723/1 **
 )Cگونه ( 2 856/0 

**210/0 **117/0 **
 052/0 8 A×C 

*
 730 

/0 ns
 171 

/0 ns
 073/0 2 B×C 

ns
 075/0 ns

 077/0 ns
 047/0 8 A×B×C 

Ec( خطاي گونه 40 083/0 %)0/25( 093/0 %)0/11( 205/0 %)9/7(
( 

ns ؛درصد 95 اطمينان سطح در دار معني* ؛درصد 99 اطمينان سطح در دار معني**
  دارمعنيغير 

    .ه استداخل پرانتز درج شد ي مربوطههاي خطادر هريك از رديفشده براي اندازه روشنه، موقعيت مكاني و گونه  ضريب تغييرات محاسبه



 279  2شماره  25فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  ها ماني، رشد ارتفاعي و سطح فتوسنتزي نهالاثر متقابل اندازه روشنه و گونه بر زنده -2جدول 

 بلندمازو توسكاي ييالقي شيردار اندازه روشنه  

  ماني (درصد) زنده

  Ab32/76  Ac11/74  Aa06/94  متوسط

  Bc35/65  Bb09/72  Ba91/82  بزرگ

  )متر سانتيرشد ارتفاعي (

  Bc82/11  Ba58/19  Bb01/15  متوسط

  Ab90/16  Aa57/30  Ab55/18  بزرگ

  )مربع متر سانتي(فتوسنتزكننده  سطح

  Bc77/311  Ba51/805  Bb97/526  متوسط

  Ac78/326  Aa69/1516  Ab48/597  بزرگ

  .دنده را نشان مي درصد 95 اطمينان سطح در ها دار بين ميانگين حروف انگليسي متفاوت، اختالف معني

  

  ارتفاعي رشد

موقعيت مكاني درون كه نشان داد واريانس  تجزيهنتايج 
بر داري ثير معنيأت درصد 95 اطمينانها در سطح روشنه

و باتوجه به  ها گذاشترشد ارتفاعي نهال ميانگين
توان چنين دار بودن اثر متقابل اين فاكتور و گونه مي غيرمعني
ها چنين تفاوتي وجود داشته  كه در تمام گونه كرداستنباط 

ها آزمون مقايسه ميانگيننتايج  همچنين. )1(جدول است 
ها مربوط به ترين نرخ رشد ارتفاعي نهالكه بيش نشان داد
بود و اين مقدار  متر) سانتي 90/29( يهاي مركزموقعيت

 )، غربمتر سانتي 80/18( شمال هايترتيب در موقعيت به

 متر) و شرق سانتي 33/16( متر)، جنوب سانتي 82/16(

نتايج نشان داد  .)1 (شكلكاهش يافت متر)  سانتي 44/13(
ها بر رويش ارتفاعي نهالگونه  روشنه و كه اثر متقابل اندازه

ييد أدر ت ).1 (جدول بودداري % معني99  اطميناندر سطح 
هاي هندر روشكه نشان داد  هااين نتيجه، مقايسه ميانگين

 ي ييالقيمتوسط و بزرگ بيشترين رشد ارتفاعي در توسكا
هاي بزرگ بين بلندمازو و . اين مقدار در روشنهشدمشاهده 
هاي متوسط نداشت، اما در روشنهداري تفاوت معنيشيردار 

داري در مقايسه طور معنيهاي شيردار بهرشد ارتفاعي نهال
مقايسه رشد ارتفاعي  ،براينيافت. عالوهبا بلندمازو كاهش 

هاي بزرگ و متوسط نشان هاي مختلف در روشنهگونه نهال
با افزايش  يها متوسط رشد ارتفاعي نهالدر تمام گونهكه داد 

ترين يشهمچنين ب). 2(جدول  يافتاندازه روشنه افزايش 

توسكاي رويش ارتفاعي مربوط به روشنه بزرگ و متعلق به 
ترين آن مربوط به روشنه كممتر) و  سانتي 58/30(ييالقي 

 (جدول ) بودمتر سانتي 82/11( متوسط و متعلق به شيردار

2( .  

  

در موقعيت مكاني  هارشد ارتفاعي نهالتفاوت ميانگين  -1شكل 

  ها داخل روشنه
  

  سطح فتوسنتزكننده

 اندازه متقابل واريانس نشان داد كه اثر نتايج تجزيه

مكاني و همچنين اثر متقابل موقعيت  موقعيت روشنه و
ترتيب در ها بهكننده نهال فتوسنتز مكاني و گونه بر سطح

). 1دار بود (جدول درصد معني 95و  99 اطمينانسطوح 
دار بود كه اثرات اصلي موقعيت مكاني و گونه نيز معني ،البته

 ها آندار از ذكر با توجه به وجود اثرات متقابل معني
فتوسنتزكننده  خودداري شد. نتايج مقايسه ميانگين سطح

b
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افزايش  ،هاي مورد بررسيدر تمام گونهداد كه ها نشان نهال
 فتوسنتز داري باعث افزايش سطحطور معنياندازه روشنه به

هاي توسكاي نهال ،). همچنين2(جدول  شدها كننده نهال
مربع)  ترمسانتي 69/1516هاي بزرگ (ييالقي هم در روشنه

متر مربع) سانتي 51/805هاي متوسط (و هم در روشنه
 ند.خود اختصاص داد فتوسنتزكننده را به ترين مقدار سطحيشب

فتوسنتزكننده  هاي بلندمازو و شيردار ميانگين سطحدر نهال
كه طوري ،)> p 05/0داري كاهش يافت (طور معنيبه

بزرگ  هايفتوسنتزكننده در روشنه كمترين مقدار سطح
متر سانتي 77/311متر مربع) و متوسط (سانتي 78/326(

 ،براين). عالوه2(جدول  شدهاي شيردار ثبت مربع) در نهال
ي هاي بلندمازو و توسكافتوسنتزكننده نهال بيشترين سطح

اما در  شد،ها مشاهده در موقعيت مركزي روشنه ييالقي

كننده در موقعيت  فتوسنتز هاي شيردار بيشترين سطحنهال
. در موقعيت شدشمالي و سپس در موقعيت مركزي مشاهده 

هاي  تمام گونه فتوسنتزكننده نهال ها سطحجنوبي روشنه
ها داري در مقايسه با ساير موقعيتطور معنيمورد بررسي به

در موقعيت مركزي  ،براين). عالوه3كاهش يافت (جدول 
هاي كننده در نهالها بيشترين مقدار سطح فتوسنتزروشنه
ترتيب در و اين مقدار به مشاهده شد ي ييالقيتوسكا

داري كاهش يافت. معني طورهاي بلندمازو و شيردار به نهال
توان اظهار داشت كه در تمام ها ميباتوجه به مقايسه ميانگين

هاي توسكاي نهال ،هاهاي مكاني داخل روشنهموقعيت
كننده برخوردار بودند و فتوسنتز ترين سطحيشييالقي از ب

هاي دوم و سوم ترتيب در رتبههاي بلندمازو و شيردار به نهال
  ).3قرار گرفتند (جدول 

 
  متر مربع)(سانتيها فتوسنتزكننده نهال سطحميانگين  و گونه بر موقعيت متقابل اثرات ميانگين -3  جدول

  بلندمازو  توسكاي ييالقي  شيردار  

46/393  شمال  Ac 38/1179  Ba 93/524  Cb 

93/242  جنوب  Ec 44/609  Ea 11/495  Eb 

25/310  شرق  Cc 09/1057  Ca 92/498  Db 

44/260  غرب  Dc 28/978  Da 61/568  Bb 

32/384  مركز  Bc 28/1981  Aa 53/724  Ab 

  .دنده را نشان مي درصد 95 اطمينان سطح در ها دار بين ميانگين حروف انگليسي متفاوت، اختالف معني

 

  بحث 
  مانيزنده

هاي در تمام گونهنشان داد كه  رو پيش پژوهشنتايج 
هاي ها در روشنهماني نهالترين زندهيشمورد بررسي ب

، 06/94ترتيب با مقادير بهمتر مربع)  500تا  200متوسط (
توسكاي هاي بلندمازو، گونهدرصد در  32/76و  11/74

با افزايش اندازه روشنه دست آمد و  هبو شيردار ييالقي 
داري طور معنيسه گونه بههر هاي ماني نهالدرصد زنده

) 2012و همكاران ( Kernتايج ناين نتيجه با كاهش يافت. 

 Betulaچهار گونه (هاي ماني نهالزندهمبني بر بيشتر بودن 

alleghaniensis، Q. rubra، Pinus strobus و Tsuga 

Canadensis ( هاي با اندازه متوسط و همچنين در روشنه
ترين ) كه مناسب2015و همكاران ( Amanzadehنتايج 

را  هيركانيهاي جنگلي آميخته اندازه روشنه در توده
 ،كردندمتر مربع معرفي  500تا  200هاي با سطح  روشنه

بيان ) 2005(و همكاران  Tabari ،همخواني دارد. همچنين
ي راش هاماني نهالزنده ،با افزايش اندازه روشنه كردند كه

  يافت. درصد كاهش  55به  84از  شرقي

پوشش  هم پيوسته تاجوقتي در ساختار به ،كلي طوربه
بسياري از  ،شوداي ايجاد مييك توده جنگلي روشنه

محيطي كف جنگل از جمله نور و رطوبت تحت  هاي عامل
افزايش اندازه با  داد كهها نشان گيرند. بررسيثير قرار ميأت
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هاي آميخته جنگل واز  شدت نور نسبي در توده ،روشنه
 7/43هاي كوچك به درصد در روشنه 6/10(چمستان) از 

 .)Mohebi, 2012( رسيدهاي بزرگ درصد در روشنه

Sariyildiz )2008 (با افزايش اندازه روشنه در  كه نشان داد
نرخ آن  پيروهاي كوهستاني تركيه، رطوبت محيط و جنگل
 پژوهشگرانبرخي  ،براين. عالوهيافت الشبرگ كاهش تجزيه

ماني نهال درختان  هاي اوليه استقرار، زندهمعتقدند كه در سال
ثير رقابت پوشش علفي و أداري تحت تطور معني جنگلي به

گيرد كه بايد با تنظيم اندازه اي كف جنگل قرار ميدرختچه
 & Gray(روشنه در عمليات جنگلشناسي، كنترل شود 

Spies, 1997(  . 

در روشنه بزرگ هم نشان داد كه  رو پژوهش پيشنتايج 
ترين يشباز  وهاي بلندمازنهال ،هاي متوسطو هم در روشنه

در ردار هاي شينهالبرخوردار بودند. همچنين ماني زنده
. داشتندرا ماني هكمترين زندهاي با اندازه بزرگ روشنه

هاي در اندازه شدهي كاشتهها ماني گونهتفاوت در زنده
گردد. بلندمازو  ها باز ميمختلف روشنه به سرشت اين گونه

با شرايط  زياديكه سازگاري  استهاي نورپسند از گونه
دارد. نهال اين گونه در  هيركانيهاي محيطي مختلف جنگل

كه در زمان كاشت از كيفيت مناسبي برخوردار باشد،  صورتي
اي سرعت سيستم ريشهبر اساس سرشت اكولوژيك خود به

عميق و طوالني خود را به اعماق خاك و منابع رطوبتي 
). Sagheb Talebi et al., 2008رساند (موجود در آن مي

ن رطوبت مورد نياز خويش ميزاتواند اين گونه مي درنتيجه،
هاي تر كه سطح روشنه و رقابت ريشهرا از اعماق پايين

دهند،  ثير قرار ميأسطحي گياهان علفي كمتر آنرا تحت ت
باتوجه به وجود قدرت بازسازي ساقه  ،فراهم كند. همچنين

هايي كه تحت آن در محوطه زيادماني در نهال بلندمازو زنده
ويژه گراز قرار  هخوار بجوندگان و پستانداران ريشه ثيرأت

نتايج نشان  .)Aliarab, 2010(گيرد، دور از انتظار نيست نمي
هاي شيردار در مقايسه با نهال ،هاي بزرگدر روشنهكه داد 

تري كمماني شده از درصد زنده هاي كاشتهساير گونه
ه داراي هايي است كشيردار از جمله گونه. ندبرخوردار بود

همين دليل در مراحل اوليه  . بهكمي استقدرت رقابتي 

در اثر رقابت با  ، امانسبت زياد رويشي تعداد زادآوري آن به
هاي آن ها حذف و با افزايش سن از تعداد پايهساير گونه

 .)Sadati & Mostafanejad, 2008( شودكاسته مي

Ramezani Kakroudi )1999 (و  كردييد أت اين موضوع را
 3/1هاي شيردار با ارتفاع بيشتر از نهالعلت كاهش تعداد 

 بيانضعف رقابتي شيردار هاي مورد مطالعه را در تودهمتر 

خود در  پژوهشدر ) 2011(و همكاران  Shabani .كرد
هاي تاج پوشش ي الليس چالوس كه در روشنهها ناراشست
ر در ، بيان كردند كه بيشترين درصد حضور شيرداشدانجام 
متر مربع و كمترين درصد  600تا  400 با سطحهاي روشنه

متر مربع  600بزرگتر از با سطوح هاي حضور آن در روشنه
خوبي نشان  نيز اين موضوع را به رو پيش پژوهشبود. نتايج 

از  طور طبيعي بههاي متوسط كه روشنهكه شيردار در  داد
تري دارد. يشماني بتري برخوردارند، زندهكمشدت نور نسبي 

  رشد ارتفاعي

متوسط رشد ارتفاعي نهال  مورد مطالعه هادر تمام گونه
اين يافته با نتايج . يافتبا افزايش اندازه روشنه افزايش 

Mohebi )2012 روي بلندمازو (و Gray  وSpies )1997 (

 Pseudotsuga( آمريكابرگ  گونه سوزني دو در مورد

menziesii, T. heterophylla (اما با نتايج  ،مطابقت دارد
راش  در مورد) 2003و همكاران ( Mousavi پژوهش
 هاي واكنش ،هاييندارد. وجود چنين تفاوت همخوانيشرقي 

را بردبار به سايه  هايگونهد و نهاي نورپسمتفاوت گونه
پژوهش . در كند كيد ميأنسبت به تغييرات اندازه روشنه ت

هاي بر رشد ارتفاعي گونه اثر افزايش اندازه روشنه رو پيش
رشد  ،با افزايش سطح روشنهكه طوري ،مختلف يكسان نبود

متر، شيردار  سانتي 99/10 ي ييالقيهاي توسكاارتفاعي نهال
. داشتمتر افزايش تينسا 54/3متر و بلندمازو سانتي 08/5

هاي متوسط و روشنهدر كه براين، نتايج نشان داد عالوه
ي توسكا هايمتعلق به نهالبيشترين رشد ارتفاعي  ،بزرگ
بلندمازو و  هاي بزرگ رشد ارتفاعيدر روشنه. بود ييالقي

هاي متوسط داري نداشت، اما در روشنهشيردار تفاوت معني
داري در مقايسه طور معنيهاي شيردار بهرشد ارتفاعي نهال

و از طرفي نورپسندي اين نكته با بلندمازو كاهش يافت. 
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دهد و از را نشان مي ي ييالقيهاي توسكابودن نهال تندرشد
هاي هاي شيردار در روشنهنهالعملكرد ضعيف  ،سوي ديگر

باتوجه به اينكه رشد . دهدكيد قرار ميأمورد ترا  متوسط
ثر در رقابت ؤم هاي عامل ترين مهمارتفاعي نهال يكي از 

كه در  كردتوان چنين استنباط د، ميشو نوري تلقي مي
هاي متوسط، قدرت رقابتي شيردار در مقايسه با روشنه

كمتر است كه اين مطلب با توسكاي ييالقي بلندمازو و 
 در مورد) Mostafanejad )2008و  Sadatiهاي يافته

كاري شيردار و نمدار  هاي كمي و كيفي جنگلويژگي
  . استراستا  هم

موقعيت مكاني بر اندازه روشنه،  عالوه ،تايجنبر اساس 
هاي داري رشد ارتفاعي نهالطور معنيداخل روشنه نيز به

ترين نرخ يشكه ب طوري ،ثير قرار دادأمورد مطالعه را تحت ت
هاي مركزي بود و ها مربوط به موقعيترشد ارتفاعي نهال

هاي شمال، غرب، جنوب و ترتيب در موقعيتاين مقدار به
 پژوهش ،استادر اين ر ها كاهش يافت.شرق روشنه

Shahini  كه  بلندمازو نشان داد در مورد) 2014(و همكاران
 در مركز) مترسانتي 1/69(ها نهال رشد ارتفاعيبيشترين 

در حاشيه و در زير متر)  سانتي 9/29(و كمترين آن  روشنه
ها در همچنين رشد ارتفاعي بيشتر نهال تاج درختان بود.

ابقت ) مطSpies )1997و  Gray پژوهش بامركز روشنه 
 در مورد) b2011و همكاران ( Parhizkar اما با نتايج ،دارد

 Parhizkarعدم تطابق در نتايج راش شرقي مطابقت ندارد. 
تواند تا حد زيادي مي اين پژوهشبا ) b2011(و همكاران 

 هاي پژوهشها باشد كه در مربوط به سرشت نوري گونه
ر شدت نور كمتر هاي راش دمختلف نيز، رشد بهتر نهال

 پژوهشهاي مورد استفاده در اين گونه .است شدهتاييد 
هاي كه در نور بيشتر يعني روشنه بودندهاي نورپسند گونه

بزرگ و موقعيت مركزي كه داراي بيشترين شدت نور نسبي 
هاي درون روشنه است، داراي رويش در بين موقعيت

  . بيشتري بودندارتفاعي 

   فتوسنتزكننده سطح

نشان داد كه بيشترين سطح  رو پژوهش پيشنتايج 
، بلندمازو و ي ييالقيترتيب متعلق به توسكا فتوسنتزي به

) در Naghash Zargaran )2001نتايج شيردار بود كه با 
نتايج نشان براين، . عالوهداردمورد توسكا و شيردار مطابقت 

افزايش اندازه روشنه  ،مورد بررسيهاي در تمام گونهكه داد 
ها فتوسنتزكننده نهال داري باعث افزايش سطحطور معنيبه

هاي بلندمازو  فتوسنتزكننده نهال بيشترين سطح ،همچنين .شد
 شدها مشاهده در موقعيت مركزي روشنهتوسكاي ييالقي و 

تمام  فتوسنتزكننده نهال ها سطحو در موقعيت جنوبي روشنه
داري در مقايسه با ساير طور معنيبههاي مورد بررسي گونه

) نشان Abdollahi )2014ها كاهش يافت. نتايج موقعيت
و شمالي مركزي  هايموقعيت هاي بزرگ وروشنه داد كه در

تر از ساير يششدت نور نسبي ب ،هاي متوسط و بزرگ روشنه
كه  كردچنين استنباط  نتوامي ،بنابراينباشد. ها ميموقعيت
شده در موقعيت  هاي كاشتهسطح فتوسنتزي نهال افزايش

و  Brian. استمركزي با افزايش شدت نور نسبي همراه 
سطح  ،) بيان كردند كه با كاهش شدت نور1999( همكاران

افزايش سطح فتوسنتزي نهال  ،بنابراينيابد. برگ افزايش مي
دليل افزايش تعداد برگ در تواند به مي رو پژوهش پيشدر 

نتايج با اين يافته مده باشد. آوجود  همركزي روشنه بموقعيت 
Gray  وSpies  )1997 (استراستا  هم .Canham  و

 ،) بيان داشتند كه با افزايش اندازه روشنه1990همكاران (
مقادير ميانگين و دامنه تغييرات شدت نور رسيده به كف 

 ند كهايشان نشان داد ،براينيابد. عالوهجنگل افزايش مي

هاي مكاني موقعيتميزان نور مستقيم و پخش رسيده به 
 دكن اي تغيير ميشكل پيچيده بهمختلف داخل روشنه 

)Canham et al., 1990(.  سويي اين تغييرات از
فرصت گياه براي رسيدن به و تعداد برگ و  شناسي ريخت

دهد و از سوي ثير قرار ميأنقطه اوج تثبيت كربن را تحت ت
وجود آمدن تغييرات زيادي در رطوبت و  هديگر باعث ب

مواد غذايي  مقداردماي سطح زمين، نرخ تجزيه الشبرگ و 
. )Sagheb Talebi et al., 2012( شودموجود در خاك مي

هاي وجود چنين شرايط محيطي متنوعي در روشنه
باتوجه جنگلي هاي مختلف گونه شودپوشش باعث مي تاج

مختلفي نسبت به  هاي واكنشهاي ذاتي خويش  به ويژگي
كاري كه  در عمليات جنگل ،بنابرايندهند.   اين تغييرات نشان
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شود، توجه به اندازه پوشش انجام مي هاي تاج در روشنه
نظر ضروري بهروشنه و موقعيت مكاني در انتخاب گونه 

شده   ارايهذكر اين نكته الزم است كه نتايج  ،در انتها رسد.مي
 امكان و بودفصل رويش اول  مربوط به رو در پژوهش پيش

) ي و سطح فتوسنتزيارتفاع رشد ماني، زنده( نتايج در تغيير

 بررسيو  اين پژوهشادامه . دارد وجود آينده هاي سال در

كه  كرده خواهد يارا بهتري گيري نتيجه ،مدتدراز
  .باشد نتايج اين پژوهش ميكننده  تكميل
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Abstract  

In this study, six canopy gaps with medium (200-500 m
2
) and large (> 500m

2
) sizes 

were selected in Shastkolate forest. In each gap, micro sample plots (6×6 m) were 

established at the center and north, east, south and west directions of each gap. Within 

each micro plot, 12 seedlings of chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia C. A. 

Mey.), Cappadocian maple (Acer cappadocicum Gled.) and Caucasian alder (Alnus 

subcordata C. A. Mey.) were planted in spacing of 1×1 m. Height growth and 

photosynthetic rate of seedlings were studied during the growth season, while the 

survival rate was calculated in the end of season. Data were analyzed using spilt split 

plot plan and SNK test. Results showed that survival rate of seedlings of all three 

species decreased with increasing gap size. Oak seedlings showed the highest survival 

rate in both large and medium sized gaps. The maple seedlings showed the lowest 

survival rate in the large gaps. The maximum height growth of seedlings was measured 

in the center of gaps; this was decreased in north, west, south and east edges of the gaps, 

respectively. The larger the gap size the higher was the height growth of alder and oak 

and seedlings, while that of maple was higher in the medium gaps. Therefore one can 

conclude that planting of oak and alder seedlings in the center of large gaps could bring 

more promising results, while planting of maple in the center of medium and edges of 

large gaps would be more effective. 

 

Keywords: Height growth, photosynthetic rate, planting, Shastkolate forest, spatial 

location. 
 

 


