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 چكيده
و تشخيص فر و وجود روشنه يندهاي طبيعي در اكوسيستمابررسي امروزه در مديريت جنگل،ها هاي جنگلي از قبيل توالي

بهجزء  و شكل روشنه بررسي زادآوري گونه منظوربه. روز شده است اهداف و هاي درختي در رابطه با اندازه و همچنين شيب ها
و پژوهشي دانشكده منابع تحقيقي در جوامع راشستان موجود در بخش گرازب،جهت آنها در روي زمين ن از جنگل آموزشي

شددانشگاه تهران طبيعي و 318، 317هاي پارسلدر داخل مربعي شكل هكتاري25سه قطعه نمونه،گردشي با جنگل. انجام
هرشو با گرددگرديانتخاب 319 با. ها شناسايي شدند، روشنههكتاري25يك از قطعات در داخل سپس در داخل هر روشنه

 هاي راش، پلت، ممرز گونهكه اين بررسي نشان داد. اشت گرديدنددهاي زادآوري شده ياد نوع گونه،روش آماربرداري صددرصد
ها ها با اندازه مساحت روشنه نوع گونهفراواني داري بين از لحاظ آماري تفاوت معني وليها حضور داشته،و ملج در همه روشنه

و. مشاهده شدندها روشنهدر اشكال بيضوي نيزها بيشترين فراواني گونه. يافت نشد از با بدست آوردن شيب جهت هر يك
و روشنه تعداد،درصد20ات11مختلف اين نتيجه بدست آمد كه در طبقه شيبي بندي شيب آنها به چهار طبقه شيب تقسيم ها

و پلت نسبت به ساير طبقات بيشتر مي هاي راش، پلت، غربي گونه هايي با جهت جنوب همچنين در روشنه. باشد زادآوري راش
و ملج نسبت به ساير جهات استقرار روشنه در با بررسي تعداد كل گونه. ها داراي فراواني بيشتري بودند ممرز هاي مستقر شده

با داخل روشنه به ها ها گونه اين نتيجه حاصل شد كه گونه راش در روي دامنه استقرار بهتري نسبت به ساير،زمين شكلتوجه
و ممرز بهترين استقرار را نشان دادند و سپس پلت .داشته

.گرازبنشيب،، جهتزادآوري، روشنه،:كليدي هاي واژه

 مقدمه
و تحول آن شروع چرخه تكاملي و به تبع در جنگل

و پايداري اكوسيستمرون هاي جنگلي هموارهد توسعه

ت كه،جنگل است واليشامل مراحل مختلف  با اين توضيح

رسد، وقتي يك درخت جنگلي به سن ديرزيستي مي

و اندام هاي مختلف درخت در اثر اختالالت بيولوژيكي

و بيماريها شروع به پوسيدن مي و درخت حمله آفات كنند

جوزم و غيره بور در اثر عوامل ي مثل باد، برف، صاعقه

و مي را در توده در نتيجه سطح عاري از درخت افتد

اين سطح عاري از درخت روشنه.آورد جنگلي بوجود مي

)Gap(مي مي شود ناميده در.شد كه قبالً با واژه حفره بيان

از) نخورده دست(در جنگلهاي بكر تحول واقع روند

و همكاران دلفان( گردد همين نقطه آغاز مي ،اباذري

را.)1383 ومي روشنه توان در جنگلهاي طبيعي
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نخورده سطحي دانست كه توسط تاج درختان دست

و مجاور بسته نمي هاي تدريج با زادآوري گونهبشود

. گردد جنگلي مجدداً تبديل به يك توده جنگلي مي

ت روشنه و پايداري ثيرات مثبتي بر روي تنوع گونهأها اي

از بسته شدن روشنه. دارندجنگلها  ها توسط درختان

و ساختار اشكوب بااليي ابتدا در لبه روشنه ها بوجود آمده

و تركيب گونه ب آينده جنگل وجوده اي يك جنگل را

اندازه روشنه، ). Pedersen & Howard, 2004( آورد مي

و تراكم زادآوري درون روشنه ها شكل روشنه، موقعيت آن

و انفعاالت پيچيده ميان پوشش زيرفعل شناختبراي

و باال اشكوب ضروري مي و اشكوب  شناختباشد

فرگيپيچيد هاي شبيه به هم كمك يندها به قسمتااين

,.Gagnon et al( خواهد كرد تا نونهال بيشتري توليد شود

و مطرح در علم جنگل). 2004 شناسي، از مسائل مهم

مي تجديد حيات درختان به آينده زيرااشدب صورت طبيعي

و استمرار جنگل به تجديد نسل اين اكوسيستم وابسته 

و البته. است با توجه به سرشت نوري گياهان يك حداكثر

و توسعه آنها الزم است، به عنوان حداقل نور براي رشد

و پلت نسبت به  مثال راش نسبت به سايه بردباري زياد

و ممرزكه در صورتي،نور زياد بردباري بيشتر دارند ملج

و جز هاي گونهونسبت به نور زياد بردباري كمتر داشته

مي نيمه سايه ). 1385مروي مهاجر،(دنشو پسند محسوب

مي اندازه روشنه بنابريان ت ها وأتواند ثير زيادي روي رشد

هدف اصلي اين تحقيق. ها بگذارد استقرار اين گونه

اندازه، بررسي نوع زادآوري درون روشنه در ارتباط با 

و مي شكل، جهت در شيب آنها باشد تا بتوان از آن

در اين. مديريت نزديك به طبيعت جنگل استفاده كرد

 توان به بررسيهاي صورت گرفته توسط حجتي رابطه مي

و همكاران،)1378( موسوي. اشاره كرد) 1382(موسوي

به منظور يافتن مناسبترين اندازه سطح) 1382(و همكاران

ب راي بهبود وضعيت تجديد حيات راش در جنگل روشنه

داري شوراب گلبند به اين نتيجه سري يك طرح جنگل

هاي رسيدند كه نهالهاي راش ايجاد شده در روشنه

و كيفي مطلوب تري كوچك داراي خصوصيات كمي

و همكاران مرتضي. هستند ، با بررسي موقعيت)1384( پور

بهو شكل زمين در جنگلهاي خيرود اين نتيجه كنار

. ند كه بيشترين پوشش زادآوري در يالها وجود داردرسيد

و همكاران امان ، با بررسي روي زادآوري)1385( زاده

هاي طبيعي جنگل اسالم به اين نتيجه راش در روشنه

هاي مورد ارزيابي از شكل هندسي رسيدند كه روشنه

و منظمي پيروي نمي به اشكال ولي عمدتاً،كند خاص

مي دايره كهبه،باشد اي تا بيضوي نزديكتر 54طوري

مي درصد از روشنه همچنين مشاهده. باشند ها از اين نوع

تا گرديد كه با افزايش سطح از تعداد نهال و هاي راش

با پلتشود اما فراواني گونه حدودي ممرز كاسته مي

و دلفان. دار نبود ها از نظر آماري معني اندازه روشنه اباذري

وها، با بررسي سطوح روشنه)1383( رانهمكا ي زادآوري

وضعيت كمي نهالهاي استقرار يافته در قطعه شاهد در

كه) طرح لنگا(جنگلهاي كالردشت  به اين نتيجه رسيدند

هاي طبيعي دخالت نشده راش بيشترين فراواني در توده

اصله درخت2هايي است، كه حداقل مربوط به روشنه

و به مترمربع 552ل طور متوسط سطحي معاد افتاده داشته

و كمترين فراواني مربوط به روشنه را شامل مي هايي شود

و سطحي اصله درخت افتاده داشت4است كه بيش از  ه

ميمتر 1700تا 1200معادل روشنه اثر.شود مربع را شامل

-اي در دو منطقه متفاوت جنگلي، صخره روي زادآوري

و داراي شيب تپه م اي مورد ارزيابي Kibaleتوسط در هاي

و مشخص شد قرار  ها در منطقه داراي كه روشنهگرفته

به) مترمربع 140( شيب متوسط، سطح بزرگتري نسبت

و تعداد) مترمربع 100(اي تپه-اي منطقه صخره داشتند

 هاي زادآوري با افزايش سطح افزايش يافت گونه

)Adeniji et al.,  & Martins همچنين.)2004

Rodrigues (2002) در با مطالعه روشنه طبيعي10اي كه

در Sanota Genebraگاه شهر ايجاد شده در ذخيره واقع

در برزيل انجام دادند، به اين نتيجه Saopauloايالت 

از رسيدند كه اندازه روشنه مترمربع متغير8/46تا9/20ها
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و بيشترين خانواده ، Rutaceae هايي كه ظاهر شدند بودند

Rubiaceae وEuphorbiaceae و گونه هاي بودند

.هاي كوچكتر ظاهر شدند پسند در روشنه سايه

Dobrowolska & Veblen (2008) با بررسي نقش

فر روشنه و توسعه ساختاراها در يند زادآوري درختان

 Abies alba(نراد هاي اي در يك سري از توده توده

Mill.(ندر تيجه رسيدند كه اندازه لهستان مركزي، به اين

و نهالها هاي مختلف گونهيروشنه روي كميت نونهالها

ت .ثير نداردأدرختي

و روشها  مواد
و پژوهشي خيرود  8000به مساحت جنگل آموزشي

7َهكتار در 36َ˚27كيلومتري شرق نوشهر بين 36˚42تا

َ و طول شرقي واقع شده51˚43َو51˚32عرض شمالي

شم. است و از از ال به نوار ساحلي در روستاي نجارده

. گردد جنوب به ييالقات روستاي كليك محدود مي

باشد، اين زهكش اصلي اين حوزه رودخانه خيرود مي

).1388فر، مهربان(بخش است7جنگل شامل 

و در داخل مطالعه مورد نظر در بخش گرازبن

كه)1شكل( 319و 318، 317هاي پارسل انجام شده

به دليل دارا بودن تودههب و با توجه هاي راشستان طبيعي

و با توجه طبيعي بودن روشنه به هاي بوجود آمده در آن

.عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گرديد هدف تحقيق به

هكتار از جهت شمال به يال 1022اين بخش با وسعت

و قسمتي از مرز نمخانه  و چلك جنوبي جنگلهاي چلندر

ازو از جنوب و و رودخانه خيرود به جنگلهاي آغوزبن

و از غرب  و جنگلهاي چلندر شرق به گاوسراي ماتلستان

و رودخانه خيرود محدود است . به مرز بخش نمخانه

متر ميلي 1600تا 1300 بخشميزان نزوالت در اين

3/15ميانگين درجه حرارت ساليانه اين بخش. باشد مي

مي درجه سانتي خ گراد و بر روي سنگهايآناكهاي باشد

و مارني قرار دارند  ).1378حجتي،(آهكي

گردشي در داخل بخش گرازبن سه قطعه با جنگل

هاي در داخل پارسل)متر 500×500( هكتاري25نمونه 

و 319و 318، 317 از بعدانتخاب شد در داخل هريك

شناساييي موجودها هكتاري، تمام روشنه25قطعات 

هكتاري ثبات نسبي25خاب قطعات نمونه علت انت.شدند

هاست كه در قطعات مراحل مختلف توالي طبيعي راشستان

و اين قطعات كوچكتر داراي تغييرا ت بيشتري است

به هكتار را نمي25از كوچكتر يك توان عنوان الگوي

مروي مهاجر،( راشستان طبيعي كامل در نظر گرفت

ربرداريل هر روشنه با روش آمادر داخ). 1376

و،درصدصد از نوع گونه يادداشت گرديد براي هريك

در روشنه ها شكل تقريبي، جهت، شيب، موقعيت آنها

و) دولينو درهيال، دامنه،( روي اشكال مختلف زمين

شكل تقريبي. ها يادداشت گرديد همچنين مساحت روشنه

و با نگاه كردن به باال  هر روشنه با ايستادن درون روشنه

شد تشخيص ،Runkle (1981)با استفاده از روش. داده

گيري شد، براي اين كار ها اندازه مساحت هريك از روشنه

ها را به شكل بيضي در نظر گرفته يك از روشنه شكل هر

و با گرفتن دو قطر در داخل هر بيضي كه بزرگترين قطر 

و تا لبه روبرو ادامه و از يك لبه آن شروع در طول روشنه

و  مي قطر بعدي آن نيز عمود بر اين قطردارد ،شد گرفته

هر)1384زبيري،()1( رابطه سپس با استفاده از مساحت

.روشنه محاسبه گرديد

 S= (π/4)×(D1×D2):)1(رابطه

 قطر كوچك:D2و) متر( قطر بزرگ:D1كه در آن

.باشدمي مساحت روشنه:Sو)متر(

ا و دامنه مساحتي با توجه به نتايج وليه بدست آمده

و همچنين سهولت در كار، روشنه روشنه ها به چهار رده ها

از مساحتي و 1000تا 400، 400تا 100، 100كمتر

.مربعي تقسيم شدندمتر 1000بيشتر از
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منطقه مورد مطالعه-1شكل

و پژوهشي خيرود جنگل آموزشي

N

)319تا 317(مورد مطالعه هاي پارسل

بخش گرازبن

317 

318

319 
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بندي به اين دليل انجام شد كه سطوح كمتر اين تقسيم
بهپوشش درختان مترمربع در بين تاج 100از  طور جنگلي

و امكان بسته شدن تدريجي آنها وجود  طبيعي وجود دارد
و بر اين اساس  به 100دارد و كمتر عنوان رده اول مترمربع
مترمربع 400با توجه به اينكه سطح. مساحتي انتخاب شد

در روش بروان بالنكه مشخصه برداشت 
مي فيتوسوسيولوژيك در جوامع پهن و در شيوه برگ باشد

هاي ايجاد شده توسط اي نيز روشنه زيني پايهگ تك
گيرند، برداشت يك درخت در اين محدوده قرار مي

مترمربع انتخاب 400تا 100بنابراين رده دوم مساحتي 
و نيمه هاي نيمه سايه با توجه به حضور گونه. گرديد پسند

مترمربعي تعيين كننده 1000تا 400نورپسند، سطوح 
و هستند، بنابراين اين رده مساحتي نيز انتخاب گرديد

از براي گونه مترمربعي 1000هاي نورپسند سطوح بيشتر
از. در نظر گرفته شد بعد از شناسايي روشنه با استفاده

به شيب و با توجه به قرار گرفتن آن در روي شيب، سنج
و در عين حال اندازه گيري شيب روشنه پرداخته شد

چون.نما مشخص گرديدبجهت آن نيز با استفاده از قط
ترتيب براي باشد، بدين هر روشنه داراي شيب مختلفي مي

و حداكثر شيب، آنها  و با توجه به حداقل راحتي در كار
30تا21درصد،20تا11درصد،10تا1دسته4به 

و با توجه به نرمال.درصد به باال تقسيم شدند31درصد
آن بودن داده و همگني واريانس، از اليز دادهها ها با استفاده

و براي غير نرمال بودن One-Way Anovaآزمونهاي 
95واليس با ضريب اطمينان ها از آزمون كروسكال داده

انجام Excelو SPSS (version 11)افزار درصد در نرم
با همچنين قابل ذكر است كه براي داده. شد هاي نرمال

 Dunnett T3و Tamhaneهاي واريانس ناهمگن از آزمون
و صفري شالي، حبيب( شد) 1388پور گتابي .استفاده

 نتايج
در يكي از نتايج جالب اين بررسي تعداد روشنه ها

جوامع راش مديريت شده بخش گرازبن جنگل خيرود 

ب  317هكتاري واقع شده در پارسل25كه طوريهبود،

81 داراي 318روشنه، قطعه نمونه پارسل73 داراي

و قطعه نمونه پارسل روشن . بودندروشنه77 داراي 319ه

 231هكتار جنگل مورد مطالعه75نتيجه در داخل در

ب،روشنه برداشت گرديد در3طور متوسطهيعني روشنه

حداقل مساحت روشنه. هر هكتار جنگل مطالعه شده

و حداكثر5/8ت شده در اين تحقيق حدود برداش مترمربع

 36905كه جمعاً مساحتي معادل بودمربع متر 1099آن 

ميمتر پس. سطح برداشت%5يعني،دندش مربع را شامل

ها به چهار رده مساحتي اين نتيجه بندي روشنه از تقسيم

مساحت كمتر در رده روشنه 116بدست آمد كه تعداد 

تا 100 روشنه در رده مساحت 100تعداد،مترمربع 100از

مس14، مترمربع 400  1000تا 400احت روشنه در رده

ازرده مساحتدر روشنهو يك مترمربع  1000 بيشتر

الزم به ذكر است كه رده مساحتي.داشتندمترمربع قرار

چهارم به علت اينكه شامل يك عدد روشنه بود از حالت 

شد اي بين رده مقايسه اين).2 شكل( هاي ديگر حذف

مع هاي ايجاد شده در جوا كه روشنه دهد نتيجه نشان مي

ازهاي راشستان مطالعه شده اكثراً در رده  400 كمتر

.گيرند مترمربع قرار مي

مي1همانطور كه در جدول شود بيشترين نيز مشاهده

به تعداد روشنه و صورت شكل بيضوي ها در روي دامنه

به مي باشند، در حالي كه در روي يال بيشترين شكل مربوط

و در دولين و نامنظم م چند ضلعي ميها .باشد ربوط به دايره

و درصد شكلهاي مختلف روشنه ها در روي تعداد

و داخل دولين در جدول  ارائه شده1يال، دامنه، دره

.است

و با توجه با آماربرداري بعمل آمده در داخل روشنه ها

و(ها به اينكه نهالهاي بعضي از گونه راش، پلت، ممرز

و نهالهاي) ملج هاي بعضي از گونهتعداد بيشتري داشتند

شيردار، وليك، بلندمازو، ون، نمدار، آلوچه،(ديگر 

و ازگيل وحشي، سياه گيالس تعداد كمتري داشتند،) توسه

.بندي شدند ها دسته صورت ساير گونه بنابراين به
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در روشنهفراواني-1جدول نيزم هاي مختلفشكلها

 جمع تعداد جمع درصد
و نامنظم چند ضلعي دايره ضيبي

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

4/0 1 0 0 0 0 4/0 1 دره

7/11 27 2/5 12 3 7 5/3 8 يال

1/80 185 4/13 31 3/27 63 4/39 91 دامنه

8/7 18 9/0 2 9/3 9 3 7 دولين

100 231 5/19 45 2/34 79 3/46 107 جمع
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 مختلف مساحتي هايا در ردهه فراواني روشنه-2شكل

هاي مستقر شده در داخل با بررسي تعداد كل گونه

ها با توجه به وضعيت توپوگرافي آنها در روي يال، روشنه

و دامنه اين نتيجه حاصل شد كه تعداد كل نهالهاي،دولين

ها گونه راش در روي دامنه استقرار بهتري نسبت به ساير

و مم و سپس تعداد كل نهالهاي پلت رز بهترين داشته

دردر،استقرار را نشان دادند و داخل حالي كه روي يال

در. دولين بهترين استقرار را نهالهاي پلت نشان دادند

بر روشنه راش هاي نهالنهالهاي پلت، هاي روي يال عالوه

و سايرو تا  حدودي ممرز استقرار خوبي نسبت به ملج

به. داشتندها گونه يك دليل الزم به ذكر است كه واقع شدن

از روشنه در داخل دره در قطعه نمونه هاي مورد بررسي

شد حالت مقايسه  اي اين فرم با ساير فرمها خودداري

).3شكل(

و ساير نتايج تعداد كل نهالهاي راش، پلت، ممرز، ملج

2هاي مختلف مساحتي، در جدول ها در داخل رده گونه

.ارائه شده است

هاي راش، پلت، ممرز، ملج با بررسي تعداد كل نهال

كه در رده هاي مختلف مساحتي اين نتيجه حاصل شد

بجز،ها در سه رده مساحتي حضور داشته تمام اين گونه

مترمربعي 1000تا 400ها كه در رده مساحتي ساير گونه

مترمربعي تعداد 400تا 100در رده البته. حضور نداشتند

ب نهالهاي راش نسبت به ساير رده ميها باشد يشترين

).4شكل(
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 ها در شكلهاي مختلف زمين ها درون روشنه تعداد كل انواع گونه-3شكل

ها هاي مختلف مساحتي روشنه هاي مختلف در رده تعداد نهال گونه-2جدول

 گونه
)مربعمتر(هاي مساحتيتعداد كل نهالها در رده

مجموع100-0400-1001000-400

270629662935965راش

295529546366545پلت

12051654772936ممرز

308429109846ملج

1601260286هاساير گونه

73348129111516578جمع
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راش ساير گونه ها ملج ممرز پلت

ها هاي مختلف مساحتي روشنه ها در رده اي نهال تنوع گونه-4شكل
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ها روشنههاي مختلف مساحتي با بررسي رابطه بين رده
و ساير گونه تعدادبا هاي راش، پلت، ممرز، ملج، پلت

ها اين نتيجه حاصل شد كه بين تعداد كل نهالهاي گونه
و ساير گونه ها با افزايش مساحت راش، ممرز، ملج، پلت

همچنين قابل ذكر. داري يافت نشد ها رابطه معني روشنه
ها با افزايش داري بين تعداد كل گونه است كه رابطه معني

).3جدول(يافت نشدزني مساحت
از بررسي انواع گونه ها روشنه شكلهاي ها در هر يك
و ساير نشان داد كه گونه هاي راش، پلت، ممرز، ملج

در گونه  شكلهايبيضوي نسبت به ساير شكلهايها
).5شكل( باشند روشنه داراي فراوني بيشتري مي

ها در اشكال مختلف با مشخص شدن نوع گونه
و روشنه و ناهمگني نرمال بودن دادهبه باتوجه ها ها

و استفاده از  و استفاده از آناليز تجزيه واريانس واريانس
اين نتيجه حاصل Dunnett T3و Tamhaneآزمونهاي 

و پلت با اشكال شد كه بين گونه هاي راش، ممرز، ملج
وجود05/0داري در سطح ها رابطه معني مختلف روشنه

 ها با توجه غير ولي بين ساير گونه.)4جدول(داشته است 
و آزمون كروسكال نرمال بودن داده واليس، رابطه ها

هاي همين دليل دادهبه.)>338/0P(داري يافت نشد معني
 هايو ساير جدول4ها در جدول مربوط به ساير گونه
.مشابه ارائه نگرديد

و جهت هر يك از روشنه و با بدست آوردن شيب ها

تا1(شيب آنها به چهار طبقه شيبي مختلف بندي تقسيم

از30تا21درصد،20تا11درصد، 10 و بيشتر درصد

و بررسي نوع زادآوري در داخل آنها اين) درصد 31

درصد20تا11نتيجه حاصل شد كه در طبقه شيب

و پلت نسبت به ساير طبقات بيشتر  تعداد زادآوري راش

و  با افزايش شيب از تعداد زادآوري آنها كاسته بوده

به مي از شود، از31طوري كه در طبقه شيب بيشتر درصد

مي تعداد كل زادآوري هر يك از گونه شود ها كاسته

غربي، هايي با جهت جنوب همچنين در روشنه).6شكل(

و ساير گونه گونه به هاي راش، پلت، ممرز، ملج ها نسبت

ها داراي فراواني بيشتري ار روشنهساير جهات، استقر

و در روشنه از هايي با جهت بودند و غربي هاي شرقي

الزم به ذكر).7شكل(تعداد آنها به شدت كاسته شد 

در است به دليل اينكه هر يك از روشنه هاي مستقر شده

و شيب دولين مي ها داراي جهت از هاي مختلف باشند

ها از حالتينآوردن نوع زادآوري هر يك از دول

شد اي با ساير روشنه مقايسه هاي بين جهت. ها خودداري

و نوع زادآوري داخل آنها مختلف واقع شدن روشنه ها

و انجام آناليز تجزيه)ها با توجه به نرمال بودن داده(

شد)05/0در سطح(داري واريانس تفاوت معني ديده

با توجه(ها ولي در تعداد نهالهاي ساير گونه.)5جدول(

و انجام آزمون به غير نرمال بودن داده ها

داري در جهت روشنه تفاوت معني) واليس كروسكال

 ). >252/0P(يافت نشد 
مختلف ها در طبقات بررسي تعداد نهالهاي انواع گونه

هاي شيب نشان داد كه بين طبقات شيب با انواع گونه

و پلت در اين طبقات شيب بودن با توجه به نرمال( راش

و آزمون تجزيه واريانس داده در(داري رابطه معني)ها

به.)6 جدول( وجود داشته است) درصد5سطح با توجه

و ساير گونه غير نرمال بودن داده در هاي ممرز، ملج ها

واليسو استفاده از آزمون كروسكالشيب طبقات مختلف 

ها با طبقات شيب نيز اين نتيجه براي هر يك از گونه

با)>000/0P( ست آمد كه بين تعداد نهالهاي ممرزبد

داري داشته ها تفاوت معني طبقات شيبي مختلف روشنه

 ولي بين تعداد نهالهاي ملج،)درصد5در سطح(

)170/0P<(هاو ساير گونه)769/0P<(با طبقات مختلف

.داري وجود ندارد شيب تفاوت معني
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گونه-3جدول تعداد ردهرابطه با روشنهها مساحتي مختلف هاهاي

)مترمربع(1000-400 )مترمربع(400-100 )مترمربع(100-0
گونه

معادله تبيينضريب معادله تبيينضريب معادله تبيينضريب

y = 0/0733x – 23/776 R2 = 288/0 y = 000752/0 x2+ 3013/0 x+ 398/56 R2 = 017/0 y = -0/003x2 + 0/4894x + 7/1149 R2 = 026/0 راش

y = 0/0314x + 29/109 R2 = 012/0 y = - 0002/0 x2+ 1522/0 x+ 125/11 R2 = 02/0 y = 0/0121x2 – 1/1753x + 48/214 R2 = 054/0 پلت

y = 0/0277x – 8/3024 R2 = 088/0 y = - 0007/0 x2+ 3111/0 x+ 6809/3 R2 = 018/0 y = - 004/0 x2+ 522/0 x+ 1175/0 R2 = 011/0 ممرز

y = 0469/0 x – 893/18 R2 = 3/0 y =0Ln(x) + 5883/2 R2 = 002/0 y=- 001/0 x2+ 111/0 x+ 3633/1 R2 = 01/0 ملج

y = -5E- 5/0 x2 + 027/0 x+ 0137/0 R2 = 025/0 y= 00075/0 x2+ 0899/0 x+ 832/5 R2 = 015/0 گونه هاساير

y = 112/0 x + 1778/7 R2 = 077/0 y = 0001/0 x2+ 051/0 x + 019/66 R2 = 012/0 y= 0039/0 x2+ 0155/0 x+ 77/47 R2 = 047/0 گونه كل هاتعداد
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)05/0در سطح(ها تعداد نهالها در اشكال مختلف روشنه انسيوارهيتجز-4جدول

P درجه آزادي ميانگين مربعات مجموع مربعات گونه
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ها هاي مختلف در طبقات شيب روشنه فراواني نهال گونه-6شكل

)05/0در سطح(ها مختلف استقرار روشنهيها تعداد نهالها در جهت انسيوارهيتجز-5جدول

P آ زاديدرجه ميانگين مربعات مجموع مربعات گونه
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وينهالها انسيوارهيتجز-6جدول ش راش بيپلت در طبقات مختلف

P درجه آزادي ميانگين مربعات مجموع مربعات گونه

000/0

000/0

3

3

572/8426

181/20833  

715/25279

543/62499  

راش

 پلت

 بحث
روش جانبي براي محاسبه سطح16در حدود

و Elipseكه مهمترين آنها روشهاي ها وجود دارد روشنه

Runkle باشندميها براي محاسبه روشنه )Martins & 

Rodrigues, 2002.( و شكل روشنه از اندازه ها تابعي

و  و امان(اندازه تاج درختان حذف شده است شكل زاده

ها اغلب تعيين كردن دقيق اندازه روشنه).1385همكاران، 

ها مشكل است زيرا تعريف كردن لبه روشنه،مشكل است

)Myers et al., م). 2000 ها ساحت روشنهدر اين تحقيق

تا5/8اي حدودي گسترهبا در نظر گرفتن شكل بيض

در،Yamamoto (2000). مربع داشتندمتر 1099

حداقل اندازه برگ ژاپن مطالعاتش در جنگلهاي سوزني

 دامنه مساحت.گيري كرد اندازه مترمربع5روشنه را 

تا9از Liu & Hyttebern (1991) ها در مطالعات روشنه

و در مطالعاتمتر 2900 ،Huth & Wanger (2006) مربع

 1127تا25از Lertzman & Krebs (1991) به نقل از

در روشنهBroakow (1985)،30. مربع بودندمتر را

20 بينجنگلهاي مرطوب پاناما مورد بررسي قرار داد كه 

اي با بررسي تنوع گونه. داشتند مساحتمترمربع 705تا

و ملجهها گون در داخل روشنه هاي راش، ممرز، پلت

و گونه هاي شيردار، وليك، بلوط، داراي بيشترين فراواني

و ازگيل ون، نمدار، آلوچه، گيالس وحشي، سياه توسه

راش،. ها بودند داراي كمترين فراواني در داخل روشنه

و ملج بيشتر در رده مساحتي  مترمربعي 400تا 100ممرز

و ساير گونهشدظاهر  در ند مربعي متر 100كمتر از رده ها

در. فراواني را داشتندبيشترين  بين تعداد نهالهاي پلت

مربعي تفاوت متر 400تا 100و 100كمتر از هاي رده

ها در رده وان بودن گونهافر. داري مشاهده نشد معني

كه مربعي نشانمتر 400تا 100مساحتي  دهنده اين است

مي اي استقراراين رده بهترين سطح بر اين.باشد زادآوري

در شيوه گذاري جنگل تواند براي نشانه موضوع مي

با بررسي تعداد كل نهالهاي.گزيني حائز اهميت باشد تك

كه،هاي مساحتي مذكور در رده اين نتيجه بدست آمد

داري بين تعداد كل نهالهاي راش، ممرز، ملج، رابطه معني

و ساير گونه علت.د نداردها با افزايش مساحت وجو پلت

 100كمتر از فراوان بودن نهالهاي پلت در دو رده مساحتي 

ميمتر 400تا 100و توان به زادآوري خوب مربعي را

و توليد بذر فراوان درختان  درختان در اين رويشگاه

ها در داخل روشنه هايبيشترين شكل. نسبت دادمذكور 

كهبيشتر حالت بيضوي هاي مورد بررسي عرصه  داشتند

مي شكلهادرصد46تقريبا با اين نتيجه؛شدند را شامل

و همكاران مطالعات امان مي) 1385( زاده . باشد همسو

هايي با شكل بيضوي آوري در داخل روشنهزادبيشترين

توان نتيجه گرفت كه در منطقه موردميكه طوريهب،بوده

تري هاي با شكل بيضوي، زادآوري موفق نظر روشنه

س .Gagnon et al.اند داشته شكلهااير نسبت به (2004)،

ها بيشتر نامنظمد كه شكل روشنهننويس در تحقيق خود مي

و كمتر حالت دايره ها ممكن شكل روشنه.اي داشتند بودند

و  است در تعيين منابع رويشگاهي در دسترس مهم باشد

علت. ها گردد باعث توليد نهال بيشتر در داخل روشنه

مي روشنه مختلف شكلهاياصلي  توان به شكل ها را

و وضعيت توپوگرافي نسبت  و قطر آنها و ارتفاع درختان

و جهت هر يك از روشنه. داد و با بررسي شيب  ها

و بندي شيب آنها به چهار طبقه شيب تقسيم مختلف

شد،بررسي نوع زادآوري در داخل آنها اين نتيجه حاصل

اد زادآوري راش، درصد تعد20تا11كه در طبقه شيبي 
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و ساير گونه ات ها نسبت به ساير طبق پلت، ممرز، ملج

و در اين طبقه شيب و پلت بيشتر بوده زادآوري راش

مي نسبت به بقيه گونه كه باشد ها داراي فراواني بيشتري

دهنده شيب مناسب براي استقرار زادآوري در منطقه نشان

و و مورد مطالعه با توجه به وضعيت توپوگرافي آب

مي هوايي آن، براي گونه با افزايش. باشد هاي مورد بررسي

مي،شيب در طوريهب،شود از تعداد زادآوري كاسته كه

هر30طبقه شيبي بيشتر از   درصد از تعداد كل زادآوري

شد يك از گونه هايي با جهت همچنين در روشنه. ها كاسته

و،هاي راش، پلت، ممرز گونه غربي جنوب ر سايملج

نسبت به ساير جهات داراي فراواني بيشتري بودندها گونه

و غربي از تعداد آنها هايي با جهت روشنهو در هاي شرقي

خود مطالعهدر،)1378( حجتي. به شدت كاسته شد

هاي زادآوري در بخش گرازبن نويسد كه بيشترين لكه مي

و درصد واقع شده35تا31و در شيب متوسط  اند

.Diaci et alهمچنين  در تحقيق خود تفاوت، (2005)

از( داري با اكولوژي زادآوري در داخل تورفتگي معني

وندپيدا كرد غربي جنوببا جهتيها با شيب) قبيل دره

و تفاوت دليلهب علت آن را و بلندي هايي در پستي

كه سبب دانستندهاي وضعيت ميان رويشگاه شيب

پوشش واكنش هايي مشخص در نور مستقيم، تفاوت

و احتماالً تاثير ديگر عوامل اكولوژيكي از قبيل گياهي

و هجوم ناگهاني از شبنم  رطوبت خاك، رژيم غذايي

و همچنين عامل زادآوري موفق در جهت مي شود

و عمق خاك غربي جنوب نسبت را به وجود نور كافي

هاي مستقر شده در داخل با بررسي تعداد كل گونه.ندددا

اين نتيجه حاصل با توجه به وضعيت توپوگرافيها روشنه

روي دامنه استقرار بهتري نسبت،هاي راش كه گونهشد 

و ممرز گونه به ساير و سپس پلت بهترين استقرار ها داشته

و داخل دولين بهترين استقرار را را نشان دادند؛  روي يال

و هاي پلت نشان دادند كه با مطالعات مرتضي گونه پور

علت.مغايرت دارد) 1370(و گودرزي) 1384( همكاران

مياين مسئله  و را توان در وضعيت توپوگرافي منطقه

و دره دانست سطحفراواني  با. بيشتر دامنه نسبت به يال

توان مساحت توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق مي

20تا11 مربعي، شكل بيضوي، شيبمتر 400تا 100

و جهت اي ها كه دار غربي روشنه هاي جنوب درصد

شرايط اند را بهترين بيشترين استقرار زادآوري بوده

مي. براي استقرار زادآوري دانستها روشنه تواند اين امر

،شناسي مورد استفاده قرار گيرد ريزيهاي جنگل در برنامه

و ايجاد كردن طوريهب كه توجه كردن به اين نكات

تواند به استقرارميهاي برداشت روشنه در طي عمليات

مي. خوب زادآوري بينجامد در شود پيشنهاد كه اين تحقيق

و شرايط رويشگاهي متفاوت نيز جوامع مختلف جنگلي

نظر به اينكه در اين بررسي خاك منطقه.گيردبصورت 

در بنابراينمورد مطالعه قرار نگرفت،  هيچگونه قضاوتي

و اين امر نياز اين مورد امكان به مطالعات پذير نيست
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Abstract 
Nowadays the investigation and identification of natural process such as succession and gaps existence in 
forest ecosystems have been considered extently in forests management programs. This study examined 
the regeneration of tree species in relation to size, shape, slope gradient and direction of gaps in a 
Fagetum community in Gorazbon district of Kheyrud Forest, northern Iran. Three sample area, each 25 
ha, were selected and after field study, all gaps within the compartments 317, 318 and 319 were 
identified. Regeneration of all tree species were record in the gaps, using 100% inventory. Beech, maple, 
hornbeam and elm tree, were observed in all of the studied gaps, but no significant differences were 
observed between regeneration frequencies of the species in different gap sizes. The most frequent 
species were observed in elliptical-shaped gaps. The most frequency of regenerations of beech and maple 
were observed in slop classes of 11-20%. Also, regeneration of beech, maple, hornbeam and elm showed 
more frequency in southwest-facing gaps rather than the other directions. According to total number of 
regeneration in gaps located on the slopes, beech regeneration showed the best establishment rather than 
another species. Maple and hornbeam followed beech in next ranks. 
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