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چکیده
روشنههای تاج يکي از مهمترين پديدههای طبيعي مقياسکوچک جنگلهای معتدله هستند که ميتوانند نقش مهمي در تغيير
ساختار و ترکيب توده ايفا کنند .ايجاد روشنه در جنگلهای هيرکاني اثرات زيادی بر استقرار تجديد حيات و افزايش تنوع زيستي
دارد .در اين پژوهش ،مشخصههای روشنه تاج در يک جنگل آميخته پهنبرگ در سری دو جنگل شصتکالته گرگان بررسي شد.
پس از جنگلگردشي 82 ،روشنه با حداقل سطح  40متر مربع در پارسلهای  5 ،4 ،3و  7شناسايي شده و مشخصههای هر روشنه
شامل قطر بزرگ و کوچک ،قطر و ارتفاع درختان روشنهساز (افتاده و سرپا) اندازهگيری شدند .برای برداشت تجديد حيات گونههای
درختي ،در دو طبقه ارتفاعي کمتر و بيشتر از  0/5متر در داخل هر روشنه پنج ريزقطعهنمونه  2×2متر (درمجموع  410ريزقطعهنمونه)
درنظر گرفته شد .همچنين ،در صورت وجود ،تعداد گونههای پرکننده تا قطر  10سانتيمتر در سطح کل روشنه برداشت شد .نتايج
نشان داد که مساحت روشنهها بين  40تا  1708و ميانگين آنها  470متر مربع بود .اکثر روشنههای تاج ( 72درصد) مساحتي کمتر از
 400متر مربع داشتند .همچنين ،عامل ايجاد اکثر روشنهها ،تعداد دو و بيشتر خشکدار بود که ممرز با  51/45درصد مهمترين گونه
روشنهساز بهشمار ميآمد .افزايش سطح روشنه تا  400متر مربع باعث افزايش زادآوری گونههای درختي شد ،در حاليکه با افزايش
سطح روشنه به بيشتر از  500متر مربع ،تجديد حيات گونههای اصلي توده کاهش يافت .ممرز بيشترين فراواني تجديد حيات در سطح
روشنهها را داشت .با توجه به نتايج ،ميتوان گفت که روشنهها عامل مهمي برای تجديد حيات درختان جنگلي محسوب ميشوند،
بنابراين برای دستيابي به اهداف مديريت پايدار جنگل بايد در طرحهای جنگلداری توجه ويژهای به آنها شود.
واژههای کلیدی :تجديد حيات ،جنگلهای هيرکاني ،خشکدار ،درختان روشنهساز.

مقدمه
اکثر اکوسيستمهای جنگلي بهويژه جنگلهای مسن و
دستنخورده مناطق معتدله در معرض آشفتگيهای طبيعي

هستند .اين آشفتگيها نقش مهمي در کنترل پويايي ازجمله
ترکيب و ساختار توده و همچنين وضعيت تجديد حيات
گونههای درختي ايفا ميکنند ( ;Pickett & Whith 1985
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 .)Attiwill, 1994; McCarthy, 2001آشفتگيها همچنين
در دامنهای از حوادث کوچکمقياس مانند ايجاد روشنههای
تاج تا حوادث بزرگمقياس ازجمله باد ،آتشسوزی،
طوفانهای ناگهاني و طغيان حشرات بهوجود ميآيند
( .)Pickett & Whith 1985; Mihok et al., 2007امروزه
در بعضي از انواع جنگلها ايجاد روشنه بهعنوان يک حادثه
غالب شناخته شده است .حضور و ايجاد هر روشنه در
جنگل ميتواند بدينصورت اتفاق بيفتد .هنگامي که يک يا
چند تاج و تنه از درختان در يک جنگل بهدليل حوادث
طبيعي يا مصنوعي آسيب ديده و خشک ميشوند ،فضاهای
کوچکي در تاج جنگل ايجاد ميشود که روشنه ناميده
ميشوند ،سپس توسط ساير درختان يا توسعه زادآوری پر
ميشوند )2000( Yamamoto .اين پديده را بهاصطالح
پويايي روشنه ناميده است.
با توجه به اهميت کارکردی و اکولوژيک روشنهها در
اکوسيستمهای جنگلي ،در دو دهه اخير مطالعات زيادی
ويژگيهای آنها را بهويژه در جنگلهای مناطق معتدله
بررسي کردهاند .محور اکثر اين پژوهشها بر توزيع اندازه،
تعداد در هکتار ،درصد و مساحت کل و ويژگيهای تجديد
حيات روشنهها بوده است ( ;Yamamoto, 2000
McCarthy, 2001; Zeibig et al., 2005; Mountford,
;2006; Kenderes et al., 2008; Nagel et al., 2010

 .)Muscolo et al., 2014در جنگلهای هيرکاني نيز
تحقيقات انجام شده به اهميت ويژگيهای روشنه ،نقش
خشکدارها و تجديد حيات موجود در آنها پرداختهاند .از
جمله اين پژوهشها ميتوان به  Delfan-Abazariو
همکاران ( Mataji ،)2004و همکاران ( Sefidi ،)2008و
 Sefidi ،)2010( Marvi-Mohajerو همکاران (،)2011
 Parhizkarو همکاران ( Amiri ،)2011و همکاران
( )2015و  Amanzadehو همکاران ( )2015اشاره کرد.
نتايج پژوهشها در بعضي از روشنههای طبيعي ايجاد
شده در تودههای راش منطقه گلبند استان مازندران نشان داد
که تجديد حيات بهنحو مطلوب مستقر شده و در بعضي ديگر
با توجه به شرايط مختلف روشنه ،گياهاني نظير سرخس و

25

تمشک استقرار يافته بود .همچنين ،در پژوهشهای ديگر
درصد آميختگي و ترکيب گونهای در روشنههای تجديد
حيات تيپهای مختلف جنگلي نشان داد که راش بيشترين
فراواني ( 50-75درصد) در مناطق مورد مطالعه را بهخود
اختصاص ميداد ( Amanzadeh et al., 2004; Mataji et
al., 2008; Sefidi et al., 2011; Amanzadeh et al.,

 .)2015; Amiri et al., 2015نتايج برخي پژوهشهای
ديگر در جنگلهای هيرکاني نشان داد که با افزايش سطح
روشنهها ،از تعداد نهالها در واحد سطح کاسته شده و بر
ارتفاع نهالها افزوده ميشود ( Mataji et al., 2008; Amiri
.)et al., 2015
 Dehdashtifarو همکاران ( )2014در جنگل پژوهشي
دانشگاه تربيتمدرس ،اثر اندازه روشنهها و خشکدارها بر
تجديد حيات طبيعي درختان را بررسي کردند .نتايج اين
پژوهش نشان داد که طبقه سطح روشنه خيلي بزرگ (بيشتر
از  500متر مربع) بيشترين تعداد خشکدار و طبقه سطح
روشنه کوچک (کمتر از  100متر مربع) کمترين تعداد
خشکدار را داشتند .در مطالعه  Matajiو همکاران ()2008
در جنگل خيرودکنار نوشهر ،متوسط سطح روشنه در منطقه
مديريتشده  235متر مربع و در منطقه مديريت نشده 201
متر مربع بهدست آمد .نتايج مطالعه  Mohammadiو
همکاران ( )2014در روشنههای طبيعي و بهرهبرداریشده
بخش نمخانه جنگل خيرودکنار نشان داد که در روشنههای
طبيعي رابطه معنيداری بين نهالهای با ارتفاع کمتر از 1/3
متر و مساحت روشنه وجود دارد ،در حاليکه فراواني
نهالهای بلندتر از 1/3متر ارتباط معنيداری با اندازه روشنه
نشان نداد Amoli Kondori .و همکاران ( )2011ارتباط
معنيداری بين اندازه روشنهها ،استقرار و فراواني تجديد
حيات گونههای درختي مختلف مشاهده نکردند ،هرچند که
در اين مطالعات بهترين و بيشترين زادآوری در روشنههايي
با ابعاد متوسط و کوچک به ثبت رسيد ( Sefidi et al.,
 .)2011در پژوهش انجامشده توسط  Amiriو همکاران
( ،)2015پويايي روشنههای تاج در قطعه بررسي دائمي
سری يک جنگل شصت کالته گرگان بررسي شد .نتايج
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مطالعه ايشان نشان داد که مساحت روشنهها بين  48/3تا
 622/7متر مربع نوسان داشت .بيشتر از سهچهارم (77/7
درصد) روشنهها مساحتي کمتر از  200متر مربع داشتند.
همچنين ،بيشتر از نيمي از روشنهها ( 53درصد) توسط
افتادن يک درخت بهوجود آمده بودند که راش  52درصد
درختان روشنهساز و  23/4درصد از درختان پرکننده
روشنه را تشکيل ميداد .در پژوهشي در کشور
بوسنيوهرزگوين و در جنگلهای راش اروپا ،ارتباط
معنيداری بين اندازه روشنههای طبيعي و فراواني نهالها
مشاهده نشد ( .)Nagel et al., 2010در پژوهش ديگری،
روشنههايي به ابعاد  100تا  1200متر مربع در جنگلهای
کاج سياه مرکز ايتاليا بررسي شد .نتايج نشان داد که مرگ و
مير نهالها و نونهالها و نيز فراواني آنها رابطه معنيداری با
اندازه روشنههای ناشي از بهرهبرداری داشت .همچنين،
فراواني گونههای پيشگام در روشنههای مصنوعي بهمراتب
بيشتر از روشنههای طبيعي بود (.)Muscolo et al., 2014
سری دو جنگل شصتکالته گرگان يک جنگل طبيعي و
دستنخورده است که تاکنون هيچگونه بهرهبرداری در آن
انجام نشده است .به همين دليل ،پژوهش پيشرو در قسمتي
از اين جنگل انجام شد و هدف از انجام آن بررسي
مشخصههای روشنه تاج و تأثير آن بر تجديد حيات
گونههای درختي بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
جنگلهای سری دو جنگل شصتکالته گرگان با
مساحت  1992هکتار بين " 36° 42' 30تا "36° 43' 30
عرض شمالي و " 54° 21' 06تا " 54° 23' 30طول
شرقي قرار گرفته است .اين سری از شمال به زمينهای
کشاورزی و سری يک ،از جنوب به بلندیهای پرشيب و
صخرهای ارتفاعات ترکت ،از شرق به طرح جنگلداری
سعدآباد و سری يک شصتکالته و از غرب به دره بزرگ
شصتکالته و طرح جنگلداری شموشک متصل است.
حداقل و حداکثر ارتفاع از سطح دريا بهترتيب  250و
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 1935متر است .از نظر پوشش گياهي ،تمام سطح سری
دارای پوشش جنگلي انبوه است .اين منطقه تاکنون هيچگونه
بهرهبرداری مدون در قالب طرح جنگلداری نداشته و تقريباً
يک جنگل بکر و دستنخورده است ( Anonymous,
.)2008
روش پژوهش
در ابتدا با مطالعه اطالعات کتابچه سری و سپس با
جنگلگردشي ،پارسلهای  5 ،4 ،3و  7که دارای
ويژگيهای الزم با توجه به هدف تحقيق بودند ،انتخاب
شدند .کليه پارسلهای انتخاب شده در مجاورت يکديگر
بوده و در دامنه ارتفاعي  400تا  800متر از سطح دريا قرار
داشتند .مساحت پارسلها بهترتيب 36/5 ،35/5 ،30و 82
هکتار بود .سپس مشخصههای تمام روشنههای با مساحت
بيشتر از  40متر مربع شامل طول و عرض روشنه (متر) ،نوع
و قطر برابر سينه خشکدارهای سرپای بيشتر از 20
سانتيمتر و قطر سر نازک ،ميانه و سر بزرگ خشکدارهای
افتاده ،ارتفاع خشکدارهای سرپا و طول خشکدار افتاده
(درختان روشنهساز) اندازهگيری و ثبت شد ( Amiri et al.,
 .)2015عالوهبراين ،در سطح هر روشنه در صورت وجود،
نوع و تعداد گونههای پرکننده روشنه تا قطر  10سانتيمتری
اندازهگيری و ثبت شد .درنهايت ،برای برداشت اطالعات
تجديد حيات گونهها ،پنج ريزقطعهنمونه با ابعاد  2×2متر در
داخل هر روشنه درنظر گرفته شد .يکي از ريزقطعهنمونهها
در وسط روشنه و چهار ريزقطعهنمونه ديگر در جهت
قطرهای بزرگ و کوچک روشنه مستقر شدند .درمجموع،
 410ريزقطعهنمونه در  82روشنه پياده شدند.
شمارش نونهالها و نهالها همراه با ثبت گونه و ارتفاع
آنها در دو طبقه ارتفاعي (کمتر از  0/5و بيشتر از  0/5تا
ارتفاع  1/3متر) در ريزقطعهنمونههای  4مترمربعي انجام
شد .در اين پژوهش مساحت روشنهها از لبه تاج درختان
مجاور روشنه درنظر گرفته شد .برای محاسبه مساحت
روشنه از روش  )1982( Runkleکه شکل بيضي را
بهعنوان شکل غالب در اکثر روشنههای جنگلهای طبيعي
معرفي کرده است ،استفاده شد .اين روش از روشهای
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مساحت  200متر مربع اتفاق افتاد ،در حاليکه کمترين
فراواني ( 1/21درصد) مربوط به مساحت  800متر مربع
بود .اندازه روشنهها از  41تا  1708متر مربع نوسان داشت.
ميانگين و ميانه اندازه روشنهها نيز بهترتيب  470و
 278/60متر مربع بود (شکل .)1
با توجه به مساحت روشنه ها در اندازه های مختلف،
تناسب يکساني بين فراواني و مساحت روشنه مشاهده
نشد .در حالي که روشنه های کوچک (کمتر از  200متر
مربع) حدود  38درصد تعداد روشنه ها را به خود
اختصاص مي دادند ،سهم آن ها از کل مساحت روشنه ها
نزديک  14درصد بود .در مقابل ،روشنه های خيلي
بزرگ (بيشتر از  1000متر مربع) که تنها  6درصد تعداد
روشنه ها را تشکيل مي دادند ،حدود  22/ 5درصد
مساحت کل روشنه ها را شامل مي شدند (شکل .) 2

پرکاربرد در جنگلهای مشابه است ( ;Zeibig et al., 2005

 .)Nagel et al., 2010; Sefidi et al., 2011برای تعيين
رابطه بين اندازه روشنه و فراواني تجديد حيات گونهها نيز از
همبستگي پيرسون استفاده شد.

نتایج
ویژگیهای روشنه
درمجموع 82 ،روشنه با مساحت بيشتر از  40متر مربع
در منطقه مورد مطالعه شناسايي و ثبت شدند .مجموع
مساحت روشنهها  29117مترمربع بهدست آمد که 5/4
درصد از سطح کل منطقه را پوشش ميداد .اغلب روشنهها
( 71/95درصد) در اندازه بين  100تا  400متر مربع متمرکز
بودند ،در حاليکه ساير آنها مساحتي بيشتر از  400متر
مربع داشتند .بيشترين فراواني روشنهها ( 29/25درصد) در

35
25
20
15
10

فروانی روشنه (درصد)

30

5

>1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

اندازه روشنه (متر مربع)

شکل  -1توزیع فروانی روشنههای تاج در اندازههای مختلف
25

15
10
5

مساحت روشنه (درصد)

20

0
900 ≥1000

800

700

600

500

400

300

200

100

اندازه روشنه (متر مربع)

شکل  -2نسبت مساحت کل روشنههای تاج با توجه به اندازههای مختلف

مشخصههای روشنه تاج در يک جنگل آميخته ...

28

کمترين فراواني را به خود اختصاص مي دادند .در مقابل،
خشکدارهای افتاده  62/3درصد درختان روشنهساز را
تشکيل ميدادند و ممرز با  34/3درصد همانند خشکدار
س رپا بيشترين مقدار را شامل ميشد .راش نيز  9/5درصد
فرواني کل درختان روشنه ساز افتاده و سرپا را بهخود
اختصاص داده بود (جدول  .)1درمجموع 249 ،خشکدار
در داخل  82روشنه نمونه برداری شده ،شناسايي شد .ممرز
با  51/45درصد بيشترين درخت روشنهساز بود .انجيلي،
راش و پلت نيز ساير گونه های مهم سازنده روشنه بودند.
در مقايسه بين درختان روشنه ساز ،سهم ممرز حدود 5
برابر راش و  10برابر خرمندی بود (جدول .)1

ویژگیهای درختان روشنهساز
از  82روشنه نمونه برداری شده15 ،روشنه (18/5
درصد) به وسيله خشک دار های سرپا و  67روشنه ديگر
( 81/5درصد) به وسيله خشک دار های افتاده ايجاد شده
بودند .همچنين ،اندازه روشنه های ايجاد شده به وسيله
خشک دار های افتاده (ميانگين  770متر مربع) به مراتب
بزرگ تر از خشک دارهای سرپا (ميانگين  416متر مربع)
بود.
با توجه به نتايج 37/7 ،درصد خشکدارهای موجود
در سطح کل روشنه ها متعلق به خشکدار سرپا بود که
ممرز با  17/15درصد بيشترين و خرمندی با 1/15درصد

جدول  -1سهم (درصد) نوع خشکدار و گونههای روشنهساز در منطقه مورد مطالعه
خشکدار

گونه
راش

ممرز

انجیلی

پلت

خرمندی

مجموع

سرپا

2

17/15

11/7

5/7

1/15

37/7

افتاده

7/5

34/3

17/5

1/2

1/8

62/3

مجموع

9/5

51/45

29/2

6/9

2/95

100

درصد فرواني داشتند .تعداد درختان روشنهساز دامنهای بين
يک تا  8خشکدار داشتند ،به استثنای يک مورد که در
روشنه هيچ خشکداری مشاهده نشد (شکل .)3

بيشترين عامل ايجاد روشنههای تاج  2و  3خشکدار
بودند که هر يک حدود  24درصد فراواني داشتند .روشنههای
ايجادشده بهوسيله  7 ،6و  8خشکدار هرکدام کمتر از 5
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شکل  -3فراوانی روشنهها بر اساس تعداد درخت روشنهساز در هر روشنه

فراوانی روشنه (درصد)
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بر اساس نتايج مندرج در جدول  ،2بيشترين فراواني
تجديد حيات گونههای درختي منطقه مورد مطالعه با 506
پايه در  100متر مربع مربوط به مرحله رويشي کمتر از 0/5
متر ارتفاع بود .در اين طبقه ،پلت با  32/85درصد بيشترين
و شيردار با  4/1درصد کمترين تراکم تجديد حيات را بهخود
اختصاص ميدادند ،اما در طبقه ارتفاعي بين  0/5تا 1/30
متر ،خرمندی با  44/1اصله در  100متر مربع و فراواني
 28/54درصد بيشترين تراکم تجديد حيات را داشت .در
اين طبقه ارتفاعي ،فراواني گونه های ممرز ،راش و پلت
نسبت به طبقه ارتفاعي کمتر از  0/5متر کاهش
چشمگيری داشت .در مورد فراواني گونه های پرکننده
روشنه که شامل زادآوری پيش بجا درختان نيز مي باشد
مي توان گفت که شيردار هيچ گونه حضوری در روشنه ها
نداشت .همچنين ،راش و ممرز در طبقه قطری کمتر از

 10سانتي متر در تمام روشنهها حضور داشته و فراواني
آنها نسبت به دو طبقه ارتفاعي کمتر از  0/5و بين 0/5
تا  1/30متر در روشنه های با مساحت بيشتر از 500
متر مربع افزايش چشمگيری داشت .در مقابل ،فراواني
گونه های پلت و خرمندی کاهش داشت .در مورد انجيلي
مي توان گفت که اين گونه نيز در همه طبقات قطری
حضور داشت  ،اما فراواني آن نسبت به راش و ممرز کمتر
بود .بيشترين تراکم تجديد حيات کل گونه در روشنه های
با اندازه  100تا  400متر مربع اتفاق افتاد .همچنين،
نتايج نشان داد که با افزايش اندازه روشنه ها از تراکم
تجديد حيات کاسته شد ،بنابراين ارتباط معني داری بين
افزايش سطح روشنه و افزايش فراواني تجديد حيات
وجود نداشت ( R2 = 0/038؛( )p = 0/278شکل .)4

جدول  -2فراوانی تجدید حیات گونههای درختی داخل روشنههای تاج (در  100متر مربع) و گونههای پرکننده روشنه در سطح کل روشنه
طبقه زادآوری
گونه

ارتفاع کمتر از  0/5متر

ارتفاع بین  0/5تا  1/30متر

درختان پرکننده روشنه تا قطر  10سانتیمتر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

راش
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19/47

5
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5/5
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ممرز
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پلت
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11/95
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17/9
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0

0

مجموع
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شکل  -4پراکنش فراوانی تجدید حیات گونههای اصلی با توجه به اندازههای مختلف روشنه

بحث
پژوهش پيشرو مشخصههای روشنههای تاج در يک
جنگل آميخته پهنبرگ در سری دو شصتکالته گرگان را
مورد بررسي قرار داد .منطقه مورد مطالعه يک جنگل طبيعي
دستنخورده بود که تاکنون هيچگونه بهرهبرداری درآن انجام
نشده بود ،بنابراين انتخاب آن ميتواند بهعنوان يک الگوی
تغييرات ساختاری توده ازجمله بررسي ويژگيهای
روشنههای تاج از اهميت زيادی برخوردار باشد .نتايج
بهدستآمده از بررسي روشنهها بهويژه در مناطق جنگلي
دستنخورده ميتواند در تصميمگيریهای مديريتي و انجام
عمليات جنگلشناسي مناسب برای تودههای جنگلي تحت
مديريت کاربرد داشته باشد.
در اين پژوهش ،مجموع مساحت کل روشنهها 29117
متر مربع بهدست آمد .با توجه به سطح منطقه مورد بررسي و
همچنين حداقل سطح انتخابي هر روشنه (بيشتر از  40متر
مربع) ،نسبت سطح روشنهها به کل جنگل  5/4درصد
محاسبه شد .اين نسبت در مطالعات مختلف جنگلهای
پهنبرگ هيرکاني بين  4تا  9/3درصد اعالم شده است .در
مطالعه  Matajiو همکاران ( )2008و  Sefidiو همکاران
( )2011در جنگلهای مازندران بين  8تا  9/3درصد
مساحت کل جنگل را روشنهها تشکيل داده بودند ،در
حاليکه در سری يک جنگلشصتکالته گرگان و
جنگلهای اسالم گيالن سطح روشنه بهترتيب  5و  4تا 6/3
درصد بهدست آمد ( Amanzadeh et al., 2004; Amiri et

 .)al., 2015آگاهي از اين نسبت ميتواند در مطالعات
جنگلشناسي و همچنين عمليات نشانهگذاری درختان مهم و
با ارزش باشد .در بررسي انجام شده در کشور ژاپن اين
مقدار کمتر و حدود  1/7درصد کل عرصه جنگلي بود
( .)Yamamoto، 2000درصد مساحت روشنه در
جنگلهای آلباني  3/3تا  6درصد ( )Meyer et al., 2003و
در جنگلهای اسلووني  5/6درصد ()Zeibig et al., 2005
بهدست آمد .در جنگلهای راش کشور اسلواکي سهم
روشنهها  9-11درصد ( )Kenderes et al., 2008و در
بوسني و هرزگوين  11/3درصد ()Kucbel et al., 2010
برآورد شد .تفاوت در تعريف و روشهای مورد استفاده
برای نمونهبرداری ممکن است نتايج متفاوتي را در برآورد
مشخصههای روشنههای تاج در جنگلهای مختلف داشته
باشد ( .)Yamamoto et al., 2011همچنين ،استفاده از
مساحتهای کوچکتر ،تعداد و درصد مساحت بيشتری
روشنه را شامل شود ( .)Garbarino et al., 2012از سويي،
حداقل آستانه اندازه روشنه ممکن است در مطالعات مختلف
متفاوت باشد .بهعنوان مثال کمتر از  10متر مربع
( Kenderes et al., 2008; Kucbel et al., 2010; Bottero
 20 ،)et al., 2011; Petritan et al., 2013متر مربع
( 47/7 ،)Sefidi et al., 2011متر مربع ( Amiri et al.,
 89 ،)2015متر مربع ( )Amanzadeh et al., 2004و در
پژوهش پيشرو بيشتر از  40متر مربع .بنابراين ،مقايسه
اندازه روشنه در مطالعات مختلف بايد با احتياط انجام شود.

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  26شماره 1

نتايج پژوهش پيشرو دامنه مساحت روشنهها را بين 41
تا  1708متر مربع نشان داد .ميانگين و ميانه روشنهها نيز
بهترتيب  470و  278/6متر مربع بهدست آمد .مطالعات
ديگر در تودههای آميخته پهنبرگ هيرکاني نيز دامنه
مساحت روشنهها را بين  89تا  2279متر مربع در جنگل
اسالم ( 63 ،)Amanzadeh et al., 2004تا  1383متر مربع
در جنگلهای راش مازندران ( Sagheb-Talebi et al.,
 34 ،)2005تا  579متر مربع در خيرود ( Mataji et al.,
 19 ،)2008تا  1250در بخش گرازبن جنگل خيرود
( )Sefidi et al., 2011و  48/7تا  622متر مربع در سری
يک جنگل شصتکالته گرگان ( )Amiri et al., 2015نشان
داد .همچنين ،ميانگين اندازه روشنه برای جنگلهای معتدله
 30-140متر مربع ( Zeibig et al., 2005; Kenderes et
 )al., 2008; Kucbel et al., 2010و برای جنگلهای
استوايي  90-250متر مربع ( ;Brokaw, 1985
 )Yamamoto, 2000گزارش شده است.
در اين پژوهش ،اکثر روشنههای تاج ( 71/95درصد)
کوچکتر از طبقه  400متر مربع بودند که تعداد آنها با
افزايش اندازه روشنه کاهش پيدا ميکرد .همچنين ،تعداد
روشنههای کوچک (کوچکتر از  100متر مربع) در مقايسه
با ساير مطالعات کمتر از حد تصور بود (حدود  8درصد
تعداد و کمتر از  2درصد مساحت کل روشنهها) .در
صورتيکه در پژوهشهای ديگر ،فرواني روشنههای کمتر از
 100متر مربع بين  50تا  70درصد بهدست آمده بود
( ;Sagheb-Talebi et al., 2005; Mataji et al., 2008
 .)Sefidi et al., 2011اين موضوع ممکن است بهدليل
انتخاب آستانه حداقل اندازه روشنه ( 40متر مربع) يا داليل
ديگری ازجمله نوع درختان روشنهساز ،تيپ جنگل ،قطر
درختان و سن توده باشد .با وجود اين در مطالعه  Amiriو
همکاران ( )2015با همين حداقل آستانه در سری يک
جنگل شصتکالته گرگان در روشنههای کوچکتر از 100
متر مربع بسيار بيشتر ( 50درصد) بهدست آمده بود.
در پژوهش پيشرو ،عامل ايجاد اکثر روشنهها چند
خشکدار شامل دو ( 24/4درصد) ،سه ( 24/4درصد) و
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چهار ( 16درصد) بود .نتيجه بررسيها در تودههای آميخته
پهنبرگ هيرکاني نشان داده است که بيشتر روشنهها در
نتيجه خشک شدن يک درخت ( )Sefidi et al., 2011و دو
درخت بهوجود آمدهاند ( ;Delfan-Abazari et al., 2004
.)Sagheb-Talebi et al., 2005; Amiri et al., 2015
همچنين ،در اين مطالعه در سه روشنه ( 3/65درصد کل
روشنهها)  7و  8خشکدار وجود داشت که يک امر نادر در
جنگلهای هيرکاني است .هر چند پيشتر در مطالعه
 Sagheb-Talebiو همکاران ( )2005در جنگلهای
کالردشت مازندران و  Amiriو همکاران ( )2015در سری
يک شصتکالته گرگان بهترتيب  6و  7خشکدار نيز ثبت
شده بود .مطالعات انجامشده در جنگلهای آميخته راش
کوهستان ديناريک بوسني و هرزگوين نشان داد که بيشتر
روشنهها توسط يک تا  4خشکدار ايجاد شده و اين نوع
روشنهها حدود  66تا  75درصد از کل روشنهها را شامل
ميشدند ( .)Bottero et al., 2011نتايج مشابه نيز در
جنگلهای کهنسال نراد -راش و راش -نوئل جمهوری
چک و اسلواکي گزارش شده است ( Kenderes et al.,
 .)2008; Kucbel et al., 2010اين موضوع اهميت
آميختگي و ترکيب تودههای جنگلي شمال کشور را
ميرساند و يکي از ويژگيهای خاص تودههايي است که از
آميختگي و تنوع گونهای زيادی برخوردارند.
ممرز با  51/45درصد (مجموع خشکدار سرپا و افتاده)
مهمترين گونه روشنهساز در پژوهش پيشرو بود .سهم اين
گونه در ميان درختان روشنهساز 1/5 ،برابر انجيلي 5 ،برابر
راش و حدود  10برابر خرمندی بود .در مطالعه  Sefidiو
همکاران ( )2011و  Amiriو همکاران ( ،)2015راش
بهترتيب با  63و  52درصد مهمترين درخت روشنهساز بود،
در حاليکه  Amanzadehو همکاران ( )2015در تودههای
آميخته پهنبرگ اسالم ،ممرز و پلت را مهمترين گونههای
روشنهساز معرفي کردند .مطالعه  Ormanو Dobroloska
( )2017در جنگلهای آميخته راش -نوئل نشان داد که
مهمترين گونه روشنهساز نوئل بود که  3تا  6برابر بيشتر از
ساير گونهها در تشکيل روشنه دخالت داشت.
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در پژوهش پيشرو اکثر درختان روشنهساز خشکدار
افتاده بودند (جدول  ،)1نتايج مشابهي از ساير تودههای
آميخته راش-ممرز شمال کشور ( Amanzadeh et al.,
2004; Delfan-Abazari et al., 2004; Sefidi et al.,

 ،)2011; Amiri et al., 2015نيز به اين موضوع اشاره
کردهاند .نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد که ممرز و
انجيلي سهم زيادی ( 76/5درصد) از خشکدارهای سرپا را
بهخود اختصاص ميدادند ،در حاليکه راش حدود 5/3
درصد درختان روشنهساز سرپا و  9/5کل درختان
روشنهساز را تشکيل ميداد .خشکدارهای سرپای خرمندی
حدود  5برابر بيشتر از خشکدار افتاده اين گونه بود.
درمجموع ،با توجه به فراواني زياد درختان روشنهساز افتاده
ميتوان گفت وزش باد يا حتي بارش برف نقش مهمي در
مرگومير درختان ايفا کرده بود .با اين حال ممکن است
عاملهای بيماریزای ديگری باعث ضعيف شدن درختان
شده و منجر به سهم بيشتر درختان افتاده شده باشد .اين
موضوع در پژوهش  Ormanو  )2017( Dobroloskaنيز
تأييد شده است که خشکدارهای افتاده (بهويژه راش و
ممرز) فراواني بيشتری نسبت به سرپا داشتند.
بر اساس نتايج ،ميانگين فراواني تجديد حيات گونههای
درختي (نونهال ،نهال و پرکننده) داخل روشنهها در  100متر
مربع حدود 660پايه بود و طبقات ارتفاعي کمتر از  0/5و
بين  0/5تا  1/3متر درمجموع حدود  90درصد فراواني
تجديد حيات کل گونهها را بهخود اختصاص ميدادند.
انجيلي ،ممرز ،پلت و راش بهترتيب بيشترين حضور را در
ترکيب تجديد حيات داخل روشنهها داشتند .مناسبترين
سطح روشنه برای تجديد حيات گونههای اصلي و مهم
منطقه مورد مطالعه ازجمله راش و ممرز بين  100تا 400
متر مربع بهدست آمد ،بنابراين اندازه روشنه ميتواند اثرات
متفاوتي بر وضعيت کمي و کيفي و توزيع نهالهای داخل آن
داشته باشد .سطوح مناسب روشنه برای تجديد حيات
گونههای درختي در برخي مطالعات از  200تا 500
مترمربع ( )Sagheb-Talebi & Schütz, 2002و در برخي
( 100 )Mousavi-Mirkolaei et al., 2003تا  200متر
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مربع پيشنهاد شده است .در مطالعه  Sefidiو همکاران
( )2011در جنگلهای خيرودکنار مازندران مناسبترين
اندازه روشنه بين  100تا  300متر مربع بهدست آمد .متوسط
اندازه روشنه برای تجديد حيات و همچنين عمليات
نشانهگذاری درختان در سری يک جنگل شصتکالته
گرگان نيز بين  200تا  400مترمربع پيشنهاد شد ( Amiri et
.)al., 2015
در پژوهش پيشرو فقط به بررسي اندازه روشنه ،تعداد
روشنه ،تعداد درختان و ترکيب درختان روشنهساز و
همچنين تجديد حيات داخل روشنهها پرداخته شد ،اما
درمجموع ميتوان گفت روشنههای تاج عامل مهمي برای
تجديد حيات تودههای آميخته پهنبرگ هيرکاني بهحساب
ميآيند .از اينرو ،مطالعه مشخصههای آنها در
رويشگاههای مختلف با توجه به عاملهای فيزيوگرافي و
محيطي ميتواند اطالعات بهتری را در اختيار مديران و
جنگلشناسان قرار دهد.
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Abstract
Canopy gaps are amongst the most important small-scale phenomena in many temperate, old
growth forests, and play a fundamental role in composition and structure of stands. Their
occurrence in Hyrcanian forests is associated with numerous effects, including the establishment
of species regeneration and increasing forest biodiversity. Due to the importance of in-depth
information on canopy gaps, a number of their characteristics were studied in an intact mixed
broad-leaved stand in Shast-Kalateh experimental forest Golestan province. We investigated 82
canopy gaps (with a size larger than 40m2) in the compartments 3, 4, 5 and 7 of the forest. For
each canopy gap, two parameters of length (L, as the longest distance within the gap) and the
width (W, as the largest distance perpendicular to the length) were measured. In addition, data
on natural regeneration was sampled within all gaps by species-specific measurement of
individuals with DBH <10cm (gap filler) and those with height <1.30m (seedlings) counted in
2×2m micro plots. Gap sizes varied from 40 to 1708 m2, with average and median gap size of
470 and 278.6 m2, respectively. The most frequent canopy gaps were those < 400 m2 (71.95%).
We observed only few gaps >1000 m2. Most gaps were formed by tree mortality, where
hornbeam trees were responsible for 51.45% of gaps. In this study, the increase of gap size to
400 m2 led to increasing the regeneration of tree species. In contrast, the regeneration of main
species decreased when gap area increased by more than 500 m2. Hornbeams were the most
frequent regenerations in canopy gaps. Finally, the results showed that canopy gaps are crucial
factors for regeneration and restoration of forest trees. Therefore, this study calls for increased
attention to the different aspects of canopy gaps in order to achieve sustainable management
objectives in forestry plans.
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