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جنگلآمیختةراش

بهرهبرداریوطبیعیدر
روشنههایناشیاز 

مشخصههایکمیزادآوریدر

(مطالعةموردیبخشنمخانهجنگلخیرود)
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لیالمحمدی،1محمدرضامرویمهاجر ،وحیداعتماد وکیومرثسفیدی 
 9کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژیجنگل ،دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه تهران
 2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 3استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 4استادیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ ،دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
(تاریخ دریافت9312/99/22 :؛ تاریخ پذیرش)9313/92/97 :


چکیده
روشنهها نقش مهمی در استقرار زادآوری و تعیین ترکیب پوشش گیاهی در اکوسیستمهای جنگلی دارندد .اغلدب در
شیوۀ تکگزینی استقرار زادآوری با ایجاد روشنههایی در پوشش تاجی پیگیری میشود .این پژوهش در بخش نمخانۀ
جنگل خیرود نوشهر بهمنظور بررسی ویژگیهای نهالهای استقراریافته در روشنههای طبیعی و روشنههدای ناشدی از
بهرهبرداری انجام گرفت .درمجموع  27روشنه در این جنگل انتخاب و مشخصههای روشنهها شامل مسداتت و شدکل
برآورد و ارتباط بین فراوانی و ارتفاع نهالها با هر یک از مشخصههدای روشدنههدای طبیعدی و روشدنههدای ناشدی از
بهرهبرداری آزمون شد .نتایج نشان داد در روشنههای طبیعی میانگین فراوانی نهالها و همچندین فراواندی نهدالهدای
گونۀ راش رابطۀ معنیداری با مساتت روشنه دارندد ،در تدالی کده فراواندی نهدالهدای بلنددتر از  9/37متدر ارتبداط
معنیداری با اندازه روشنه نشان نمیدهند .فراوانی کل نهالها نیز ارتباط معنیداری با شکل روشنهها در روشدنههدای
ناشی از بهرهبرداری و طبیعی دارد ،همچنین گونۀ راش شرقی بهتنهایی بیش از  17درصد از نهالهای بلندتر از 9/37
متر را تشکیل میدهد .در مقایسۀ روشنههای طبیعی و روشنههای ناشی از بهرهبرداری مشخص شد رابطۀ معندیداری
بین استقرار نهال در اندازههای مختلف روشنه وجود دارد ،بر این اساس توصیه میشدود در ایجداد روشدنه و برداشدت
درختان در شیوۀ تکگزینی مشخصههای ساختاری روشنه بهعنوان عوامل مؤثر در اسدتقرار نهدالهدای گونده راش در
نظر گرفته شوند.
واژههایکلیدی:استقرار نهال ،پرکنندۀ روشنه ،روشنه ،روشنهساز.
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مقدمه وهدف
روش های مدیریتی همگام بدا طبیعدت ،مدی تواندد
بهترین انتخاب برای مدیریت توده های طبیعی (نظیدر
جنگلهای شمال) باشد؛ روش هدایی کده اسداس آنهدا
دخالددت بهیندده در سدداختار و فرایندددهای طبیعددی در
جنگل است .استفاده از روشهای مدیریتی همگدام بدا
طبیعت بدون داشتن منبع قابدل اتکدا و نیدز شدناخت
دقیق آن میسر نیست .بهعبارتی اولین گام در مدیریت
همگددام تددودههددای جنگلددی ،شددناخت و درپ پویددایی
تودههای طبیعی جنگلدی اسدت (.)Leibndgut, 1978
در این رویکرد از برنامه های مدیریتی جنگل ها تدشش
می شود با کشف چگونگی رخداد رویددادهای طبیعدی
مانند سازوکار تجدیدد تیداد در تدودههدای طبیعدی،
ضمن شناخت صحیح ،از الگوهای موجود برای بهبدود
تیمارها و عملیاد پرورشدی در جنگدل اسدتفاده شدود
(.)Sefidi et al., 2011; Drößler and Von Lüpke, 2005
در جنگل هدای راش ،اسدتقرار نهدال هدای راش در
مناطقی که روشنههایی در پوشش تاجی رخ مدیدهدد
آغدداز مددیشددود (دلفددان ابددايری و همکدداران9343 ،؛
9
 )Sefidi et al., 2011و بر این اساس ،راش گونۀ فداز
روشدددنه محسدددوب مد دیشدددود (مدددروی مهددداجر و
سفیدی .)9319،روشنه ها در جنگل اغلدب بدا افتدادن
درخت یا قطع درخت بهدست انسان ایجاد مدیشدوند.
روشددنههددای ایجادشددده در تدداپ پوشددش درختددان در
اکوسیستم هدای جنگلدی ممکدن اسدت آغدازی بدرای
اسددتقرار زادآوری و پویددایی تددودههددای جنگلددی باشددد
(مروی مهاجر .)9317 ،زادآوریهدای اسدتقراریافته در
روشنهها سبب تدداوم و پایدداری اکوسیسدتم در طدی
فراینددد تددوالی جنگددل مددیشددود ،بددرای درپ صددحیح
تغییددراد آتددی تددودههددای جنگلددی و اتخدداي برنامددۀ
جنگل شناسدی مناسدب ،شدناخت پویدایی تدوده هدای
جنگلی ،اهمیت فراوانی دارد .یکی از مهمترین مراتدل
شناسایی شدده در فرایندد پویدایی تدوده هدای راش در

Gap phase species

1

جنگلهای شمال ایران ،مرتلۀ تشدکیل روشدنه اسدت
(Barnes et al., 1998؛ سفیدی و همکاران.)9313 ،
فرایند تشکیل روشنه ها در توده های طبیعدی راش
اغلدددب بدددا افتدددادن تدددکدرخدددت و تبددددیل آن
بده خشدکهدار آغداز مدیشدود ( ;Sefidi et al., 2011
 .)Drößler and Von Lüpke, 2005بددرای اندددازۀ
روشنهها در جنگدلهدای مختلدف در شدمال ایدران و در
جنگلهای راش اروپا مقادیر مختلفی گزارش شده اسدت.
تشکیل روشنهها در جنگل سبب تغییر شدرای محیطدی
در توده های جنگلی میشود ،ازجمله اینکه مقدار رطوبت
خاپ در داخل روشنهها اغلدب بیشدتر از محدی مجداور
گددزارش شددده اسددت ( ;Gálhidy et al., 2006
 )Ritter and Vesterdal, 2006درتالیکده تحقیقداد
در مجارستان نشان می دهد که ندور نسدبی در داخدل
تودههای جنگلی ،بسته بهاندازۀ روشنه میتواند  3تا 4
درصدد بیشددتر از تددودههدای جنگلددی پیرامددونی باشددد
( .)Mihok et al., 2007افزایش ندور نسدبی در داخدل
روشنه میتواند برای گونههدای نورپسدند یدک مزیدت
نسبی برای تضور در داخل تدودههدای جنگلدی باشدد
(.)Collet and Chenost, 2006
در پژوهشی که روشنههایی به ابعاد  977تا 9277
متر مربع بررسی شدند ،نتایج نشان داد که مرگومیدر
نهال ها و نونهالها و نیز فراوانی آنها رابطۀ معندیداری
بددا اندددازۀ روشددنههددای ناشددی از بهددرهبددرداری دارد.
همچنین در این بررسی ،فراوانی گونههای پیشدگام در
روشنه های مصنوعی به مراتدب بیشدتر از روشدنه هدای
طبیعی بدوده اسدت (.)d’Oliveira and Ribas, 2011
در پژوهشدددی در کشدددور بوسدددنی و هرزگدددوین و در
جنگل های راش اروپا ،ارتباط معندیداری بدین انددازۀ
روشنههای طبیعی و فراواندی نهدالهدا مشداهده نشدد
( .)Nagel et al., 2010تدثثیر روشدنههدای ناشدی از
بهرهبرداری و روشنههدای طبیعدی بدر چرخدۀ عناصدر
تغذیه ای در خاپ و نیز رشد و زنده مدانی نهدال هدا در
روشنه ها در پژوهشهای متعدددی بده اثبداد رسدیده
اسدت (.)Gray et al., 2002; Muscolo et al., 2007
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در پژوهش دی مشددابه در جنگددلهددای راش شددرقی ،در
ارتباط معنیداری بین مسداتت روشدنههدا و اسدتقرار
گونههای درختی مختلف در منطقۀ پدژوهش مشداهده
نشددد ،هرچنددد کدده بهتددرین و بیشددترین زادآوری در
روشنههایی با ابعاد متوس و کوچک به ثبدت رسدیده
اسددت ( .)Sefidi et al., 2011همچنددین ارتبدداط
معنیداری بین تضور نهالهای راش شرقی بدا تغییدر
در شدد نور نسبی در روشدنههدای بدا ابعداد مختلدف
نشان داده شدده اسدت ( .)Parhizkar et al., 2011در
زمینۀ پراکنش روشنههدا (متداجی و همکداران9347،؛
کرمی و همکاران )93192 ،و ویژگیهای روشدنههدای
طبیعی در پوشش تاجی مطالعاد متعدد و پراکندده ای
در جنگلهای شمال ایران انجامگرفتده اسدت (کدو و
همکاران9341،؛ شدهنوازی و همکداران .)9344 ،طدی
پژوهشی ساختار توده های طبیعی راش در تدوده هدای
خالص و آمیخته در جنگلهای شدمال بررسدی شدد و
مشخص شد کده بهتدرین زادآوری در روشدنههدای بدا
مسدداتت کوچددکتددر از  7/9هکتددار اتفددا مددیافتددد
( .)Sagheb-Talebi and Schutz, 2005همچنددین
براسدداس نتددایج پددژوهش صددوردگرفتدده در طددر
جنگلداری شوراب توس موسوی و همکداران ()9342
بددهمنظددور بهبددود وضددعیت تجدیددد تیدداد طبیعددی،
مساتت نشانه گدذاری بدرای برداشدت تداپ پوشدش از
طریددق بددرشهددای نخسددتین پندداهی (آمددادگی و
بذرافشانی) و نیز تکگزینی نباید از  4آر تجداوز کندد.
سفیدی و همکاران ( )9342نشان دادند که بین تجم
خشکه دارها و استقرار نهال ها در روشنه رابطدۀ مثبدت
وجود دارد و تضور خشکه دارها نشانۀ تضور فعلی یدا
شکل گیری روشنه ها درگذشته است .مطالعاد شعبانی
و همکاران ( )9317نیز نشان داد که بیشترین تندوع و
غنددای گونددهای در روشددنههددای بددزرگتددر بدده چشددم
می خورد و در روشنههای کوچک (کوچدکتدر از 277
متددر مربددع) بددزرگتددرین سددطو توسدد راش و در
روشنههای بزرگ ( 477تا  277متر مربدع) ،بیشدترین
سطو توس ازگیل و ولیک اشغال میشوند .مطالعاد
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يوقی و همکاران ( )9319در تیپ انجیلی -ممدرز نیدز
نشان داد فراوانی نهالهای این دو گونه در روشنههایی
بددا ابعدداد متوس د ( 377تددا  277مترمربددع) بددیش از
روشنههای با مساتتهای بزرگتر و کوچکتدر اسدت.
در پژوهشدی در جنگددلهددای آمیختددۀ راش در بخدش
گرازبن جنگل خیرود نوشهر ،ارتباط معندی داری بدین
اندازۀ روشدنه و فراواندی نهدال هدا دیدده نشدد (آملدی
کندری و همکاران.)9319،
نتایج این پژوهش مدیتواندد اطشعداد مناسدبی از
استقرار نهال ها در روشنه های طبیعدی و روشدنه هدای
ناشی از بهره بدرداری فدراهم کندد .شناسدایی بهتدرین
روشنه هدا از دیددگاه اسدتقرار نهدال هدا در تدودههدای
آمیختددۀ راش ،رهنمددودی بددرای تدددوین شددیوههددای
مدیریتی همگام با طبیعت در جنگلهای شمال ایدران
خواهد بود .در شیوۀ تکگزینی اغلب درختان بهشدکل
گزینشی و با اهداف مشخص توس نشانهگذار انتخاب
و قطع میشود و بر این اساس روشنههایی در پوشدش
تاجی درختان پدید میآید .هدف اصلی این پدژوهش،
مقایسۀ کمی استقرار نهالها در روشنههدای بدا منشدث
طبیعی و ناشی از بهره برداری است .اهداف فرعی ایدن
پژوهش شامل موارد زیر است -9 :تعیدین رابطدۀ بدین
مساتت روشنههای طبیعی و ناشی از بهرهبدرداری بدا
فراوانی گونه هدای راش و ممدرز بدهعندوان گونده هدای
درختی غالب در منطقه؛  -2بررسی رابطۀ بین بلنددی
نهال های راش و ممرز و مساتت روشنههای طبیعی و
ناشی از بهرهبرداری.
موادوروشها

منطقةپژوهش

رویشگاه های مدوردپژوهش در جنگدل آموزشدی و
پژوهشی خیرود واقع در  7کیلومتری شر نوشهر ،در
غرب استان مازندران بین ´ 32◦ 27و ´ 32◦ 47عدر
شمالی و بین ´ 49◦ 32و ´ 49◦ 43طول شدرقی واقدع
شدهاند .این جنگل از شمال به نوار ساتلی و روسدتای
خیرودکنار و از جنوب به ییشقداد و روسدتای کلیدک
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محدود میشود .مسداتت کدل منطقده تددود 4777
هکتار است .رویشگاههای مورد پدژوهش بدا توجده بده
سابقۀ مدیریتی و نشانهگذاری و بهرهبدرداری صدنعتی،
تشابه تیدپ و شدرای رویشدگاهی از بخدش ندمخانده
انتخاب شد .پس از جنگلگردشی در بخدش ندمخانده
پارسلهای  293و  294با توجه دارا بودن روشنههدای
ناشی از بهره برداری (برداشدت درخدت در طدر هدای
جنگلداری) و نیز روشنههای طبیعی بهعندوان منطقدۀ
پژوهش انتخاب شد .در بخش نمخانده دومدین دوره از
طر تجدید نظدر اجدراشدده و نشدانهگدذاری در ایدن
پارسل در گذشته صورد گرفته است ،هرچندد کده در
قیاس با بخش پاتم در همین جنگل شدد دخالدتهدا
بسیار کمتر بوده است.
شیوةاجرایپژوهش

بهمنظور بررسی و مقایسۀ روشدنه هدای طبیعدی و
روشنههای ناشی از بهرهبرداری در جنگلهای راش در
بخش مدیریتشدۀ نمخانه و با توجه به نتایج مطالعاد
قبلدددی و تعدددداد روشدددنههدددا در واتدددد سدددطح
( )Sefidi et al., 2011جنگلهدای بدا غلبدۀ راش (27
درصد فراوانی درختان) در منطقۀ پژوهش در بخش ندم-
خانه و نیز پژوهش دفترچۀ قطع در طدر هدای گذشدته،
قطعهای به مسداتت  27هکتدار در پارسدلهدای  293و
 294که در طی دو دوره طر بهرهبرداری نشدانهگدذاری
شدهاند ،انتخاب و تمامی روشنههای موجدود در پوشدش
تاجی به همراه زادآوریهای مستقر در داخدل روشدنههدا
اندازهگیری شدند .در ایدن بررسدی روشدنههدای طبیعدی
بهشکل باز شدن پوشش تداجی بدا تدداقل مسداتت 27
متر مربع که در اثر پوسیدگی طبیعی و اغلب ریشدهکندی
درختان اتفا میافتند ،تعریف شدند ( ;Runkle, 1982
;Kenderes et al., 2008; Nagel et al., 2010
 ،)Sefidi et al., .2011در روشددنههددای طبیعددی

نشانههایی از بقایدای درخدت مانندد کنددههدای بلندد
طبیعی و تضور تنه افتاده به چشم می خدورد .زمدانی
که ارتفاع درختان و نهال ها به نصدف ارتفداع درختدان
جانبی رسید ،روشنه ها بسدته فدر شددند و در ایدن

پژوهش اندازهگیدری نشددند (،)Kucbel et al., 2010
روشنههای ناشی از بهرهبرداری ،روشنههایی بودندد کده در
باز شدن تاپ با قطع درختان پدید آمدند و تنها کنددههدای
با پله برش مشخص انددازهگیدری شددند .در مدواردی کده
امکان تفکیک روشنههای طبیعی و روشدنههدای ناشدی از
بهرهبرداری به هر دلیلی ممکن نبود ،انددازهگیدری صدورد
نگرفت .برای در نظر گرفتن عامل زمان در استقرار نهالهدا،
روشنههای طبیعی و روشنههای ناشی از بهرهبرداری ،بدا در
نظددر گددرفتن زمددان پوسددیدن کامددل یددک خشددکهدار و
مشاهداد صوردگرفتده در تدوده و مطالعده در راش اروپدا
( )Drößler and Von Lüpke, 2005روشدنههدایی بدا
خشکهدارهای واقع در درجۀ پوسیدگی مشابه انتخداب
شد.
برای برداشت مساتت روشنه قطدر بدزرگ ( )Lبدا
تعریف بزرگ ترین قطر روشنه و نیز قطر کوچدک ()W
با تعریف کوچک ترین قطر عمود بر قطر بزرگ در هدر
روشنه با استفاده از متر نواری برداشت شدد .براسداس
روش  Runkleبددهعنددوان شددکل غالددب در روشددنههددا
مساتت هر یک از روشنه ها اندازهگیری شد .این روش
از روشهدددای پرکددداربرد در جنگدددلهدددای مشدددابه
اسددت ( ;Runkle, 1982; Zeibig et al., 2005
;Kenderes et al., 2008; Nagel et al., 2010
 )Sefidi et al., 2011و در فضای منطبدق بدر تاشدیۀ

تاپ بر روی زمین مشپ عمل قدرار مدیگیدرد .پدس از
آن ،با استفاده از رابطۀ بداال ،محدی روشدنه محاسدبه
شد .شمارش نونهالها و نهالها همراه با ثبدت گونده و
ارتفاع نهالهای مستقرشدده در هدر روشدنه در داخدل
میکروپشدهای کوچک تر بدا شدعاع  2متدری صدورد
گرفت و در امتداد شمال به جندوب بدزرگتدرین قطدر
روشنه اندازه گیری انجدام پدذیرفت (شدکل  .)9تعدداد
میکروپشدها بسته به اندازه متغیر بود .میکروپشدهدا
با فاصلۀ  2متدر از هدم در روی زمدین مسدتقر شددند.
عشوه بر این ،تعداد و گونۀ نهالهای پرکننددۀ روشدنه
با در نظر گدرفتن موقعیدت خدال یدا نهدال در داخدل
روشنه و ارتفاع آن (ارتفاع بیش از  9/37متدر) در هدر
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روشنه بهعندوان زادآوریهدای اصدلی اسدتقراریافته در
روشنه اندازهگیری شد .روشهای متفاوتی برای کمدی
سازی شکل روشنه استفاده میشود که شاخص نسبت
قطددر بددزرگ بدده کوچددک ( )Rentch et al., 2010و
شددداخص نسدددبت محدددی بددده مسددداتت روشدددنه
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( ;Lertzman and Krebs, 1992; Nagel et al., 2010

 )Sefidi et al., 2011کداربرد بیشدتری دارد .در ایدن
بررسی نسبت مسداتت بده محدی روشدنه بدهعندوان
شاخصی برای بررسی تدثثیر تاشدیه ای روشدنه هدا بدر
استقرار نهال بهکار گرفته شد.

شکل .9موقعیت میکروپشدها و نحوۀ اندازهگیری و ثبت زادآوری در داخل روشنهها ()Huth and Wagner, 2006

دادهها
تجزیهوتحلیل 


در تحلیل داده ها ،روشنه ها در سه کشسه از لحدا
مساتت ،شامل روشنه های کوچک با مساتت کمتر از
 277متر مربع ،روشنه های متوس با مساتت  277تا
 477متر مربع و روشنه های بزرگ با مساتت بدیش از
 477متر مربع ( Zeibig et al., 2005; Nagel et al.,
 )2010; Sefidi et al., 2011دسددتهبندددی شدددند.
همچنین از طبقاد ارتفاعی یک سانتیمتری بهمنظدور
بررسی فراوانی نهالها در طبقاد ارتفاعی استفاده شد.
بدددرای بررسدددی نرمدددال بدددودن دادههدددا از آزمدددون
کولموگروف -اسمیرنوف 9و برای ارزیدابی رابطدۀ بدین
فراوانی و ارتفاع نهالهای گونههای مختلف و مسداتت
و شکل روشنه از آزمون همبستگی اسپیرمن 2استفاده
شد .از آزمدون  tنمونده هدای مسدتقل 3بدرای مقایسدۀ
مقادیر کمی مربوط به زادآوری در روشنههای طبیعدی
و ناشی از بهره برداری استفاده شد .تمامی آزمون هدای
1

Kolmogrov-Smirnov test
Spearman’s correlation test
3
Independent samples t test
2

آماری در محدی ندرمافدزار آمداری  SPSSنسدخۀ 91
انجام گرفت.


نتایج
درمجموع در این بررسی در منطقۀ پدژوهش24 ،
روشددنۀ طبیعددی و  32روشددنۀ ناشددی از بهددرهبددرداری
شناسایی شد .در شدکل  2نمدودار جعبدهای مسداتت
روشنهها شامل چارپها ،میدانگین و مددیان مسداتت
نشان داده شده است.
با توجه به اهداف پژوهش ،در این پژوهش ،اسدتقرار
نهال های گونههای مختلف در روشنهها شد (جدول .)9
براسدداس آزمددون همبسددتگی رابطددۀ معنددیداری بددین
متوس فراوانی نهال ها با اندازه یدا مسداتت روشدنههدا
وجود دارد ( ،)r2= -7/413 P = 7/774همچنین گونۀ
راش همبستگی معنیدار و منفی (شکل  )3با مساتت
روشدنههدای طبیعدی نشدان مدیدهدد (P = 7/774
 .)r2= -7/447سایر گونهها ،ارتباط مشخصی با انددازۀ
روشنه ها ندارند .در روشنه های ناشدی از بهدرهبدرداری
رابطددۀ معنددیداری بددین شدداخص نسددبت محددی بدده

مشخصههای کمی زادآوری در روشنههای ناشی از بهرهبرداری و طبیعی در...
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مساتت روشنه و میدانگین تعدداد نهدال هدی یدک از
گونههدای اصدلی مشداهده نشدد (جددول  .)2فراواندی
نهال های گونۀ راش نیز رابطهای با اندازۀ روشدنههدای
ناشی از بهدرهبدرداری نشدان نمدیدهدد (P = 7/494

 .)r2= 7/742شکل  3میانگین فراوانی نهال های راش
در واتد سطح را در روشنه های طبیعی و روشنه هدای
ناشی از بهرهبرداری نشان میدهد.
مقایسۀ تعداد نهال در اندازههای مختلف روشنه در
روشددنههددای طبیعددی و ناشددی از به درهبددرداری نشددان
می دهد که تفاود معنیداری در اسدتقرار نهدالهدا در

اندازه های مختلف روشنهها وجود دارد .با ایدن اسدتثنا
که در روشنه های بزرگ تر از  477متر مربدع ،تفداوتی
بین فراوانی نهال ها در واتد سطح مشاهده نمدیشدود
(شددکل  .)4همچنددین ارتفدداع متوسدد نهددالهددا در
اندازههای مختلف روشنه و نیز در روشنههای طبیعدی
و ناشی از بهرهبرداری بررسی شد و نتایج نشان داد که
متوس ارتفاع نهالهای راش در روشنههای طبیعدی و
روشنه های ناشی از بهره برداری به ترتیب  2/34و 2/4
متددر اسددت .شددکل  4متوسدد ارتفدداع نهددالهددا در
مساتتهای مختلف را نشان میدهد.

شکل  -2نمودار جعبهای مساتت روشنههای طبیعی و ناشی از بهرهبرداری

روشنههایناشیازبهرهبرداری


روشنههایطبیعی


شکل  -3رابطه بین مساتت و فراوانی کل نهالها در روشنههای طبیعی و ناشی از بهرهبرداری
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شکل  -4تعداد نهال در واتد سطح در مساتتهای مختلف و در روشنههای طبیعی و ناشی از بهرهبرداری
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شکل  -4مقایسۀ میانگین ارتفاع نهالها در روشنههای با مساتت کوچک ،متوس و بزرگ طبیعی و ناشی از بهرهبرداری

همچنین رابطۀ معنی داری بین فراوانی کل نهال ها
و شدداخص نسددبت محددی بدده مسدداتت روشددنه در
روشنههای طبیعدی وجدود دارد (7/794 ، P <7/777

= )r2این در تالی است که فراوانی نهالهای گونههای
درختی مختلف رابطۀ معندی داری را بدا ایدن شداخص
نشان نمیدهد ،اما با تغییر و افزایش نسبت محی بده
مساتت در روشنههدای طبیعدی میدانگین نهدالهدای
گونه های مختلف افزایش می یابد .رابطۀ کامشً مشابهی

نیز بین نسبت محی بده مسداتت روشدنه بدهعندوان
شاخصی از شکل روشنه و میانگین فراوانی نهال وجود
دارد ،بدین معنی که میانگین کل با نسبت محدی بده
مساتت روشنه در روشنههدای ناشدی از بهدرهبدرداری
رابطۀ معندیداری ( )r2=7/324 ، P =7/747دارد ،امدا
فراوانی نهال های گونده هدای درختدی مختلدف رابطدۀ
معنیداری با این شاخص ندارد (جدول .)2
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جدول  -9رابطۀ بین مشخصههای کمی زادآوری و اندازۀ روشنههای طبیعی و ناشی از بهرهبرداری در تودههای راش آمیخته
روشنۀ طبیعی

مشخصه

ضریب همبستگی
-7/413
7/377
7/979
-7/447

میانگین تعداد نهالها
تعداد در واتد سطح
تعداد نهالهای بلندتر از  9/37متر
تعداد نهالهای راش

Sig.
** 7/774
7/743
7/344
*7/774

روشنۀ ناشی از بهرهبرداری
ضریب همبستگی

Sig.
*7/749
7/174
7/349
7/494

-7/323
7/772
7/924
7/742

* و ** :معنیدار در سطح خطای  4و  9درصد.


در روشددنههددای طبیعددی  14درصددد از گونددههددای
درختی پرکنندۀ اصلی روشدنه را گوندۀ راش بده خدود
اختصددا مددیدهددد کدده در روشددنههددای ناشددی از
بهرهبرداری ایدن مقددار  11درصدد اسدت .در مقایسدۀ
استقرار نهالهای گونههدای پرکننددۀ روشدنه در بدین
روشددنههددای طبیعددی و ناشددی از بهددرهبددرداری در
مساتت هدای مختلدف اخدتشف معندی داری مشداهده
نمیشود (شدکل  ،)2هرچندد کده فراواندی نهدالهدای
بلندتر از  9/37متر در روشدنه هدای کوچدک ناشدی از
بهرهبرداری ،بیشتر؛ و در روشنههای متوس و بدزرگ،
کمتر است.
درمجمددوع در روشددنههددای طبیعددی و در داخددل
میکروپشدها  713نهدال انددازه گیدری شدد .متوسد

35

روشنه های طبیعی
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200-500
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میانگین تعداد نهال های بلندتر از  1/30متر

روشنه های ناشی از بهره برداری

ارتفاع کل نهالها در روشدنههدای طبیعدی  7/24متدر
است .ارتفداع کوچدکتدرین زادآوری اسدتقراریافته 97
سانتیمتر است و بدزرگتدرین نهدال  4/2متدر ارتفداع
دارد .شکل  4پراکنش فراوانی نهال ها در کشسدههدای
ارتفاعی نهالها را نشان میدهد .ایدن در تدالی اسدت
که در روشنه های ناشی از بهره برداری درمجموع 129
نهال اندازهگیری شد که متوسد ارتفداع  7/19متدر و
بزرگترین نهال  4/4و کوچکتدرین نهدال  7/92متدر
است (شکل  .)7بررسی رابطه ارتفاع متوس نهالهای
راش در روشنه های طبیعی با مسداتت روشدنه نشدان
داد که ارتباط معنیداری بین مساتت روشنه و ارتفاع
متوس نهال های راش وجدود نددارد ،در روشدنههدای
ناشی از بهرهبرداری نیز نتیجۀ مشابهی بهدست آمد.

>200

شکل  -2مقایسۀ استقرار نهالهای بلندتر از  9/37متر در روشنههای طبیعی و ناشی از بهرهبرداری
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جدول  -2رابطۀ بین مشخصههای کمی زادآوری گونههای درختی و شاخص نسبت محی
به مساتت روشنه در تودههای راش آمیخته
مشخصه
تعداد نهالهای گونه راش
تعداد نهالهای گونه ممرز
تعداد نهالهای گونه پلت
تعداد نهالهای سایر گونهها

روشنه طبیعی
ضریب همبستگی
7/423
7/942
7/942
7/274

روشنه ناشی از بهرهبرداری
Sig.
7/994
7/429
7/427
7/247

ضریب همبستگی
7/749
-7/992
-7/931
-7/971

Sig.
7/749
7/442
7/444
7/327

شکل  -4فراوانی کل نهالها در کشسههای ارتفاعی در روشنههای طبیعی و ناشی از بهرهبرداری


بحث
استقرار نهال های گونده هدای مختلدف درختدی در
روشنه های طبیعی در طی فرایندد تکامدل تدوده هدای

جنگلی ضامن بقای جنگل و تجدید تیاد طبیعدی در
آن است .آگاهی از نحوۀ استقرار نهالهدای گوندههدای
مختلف در جنگل می تواند الگویی برای اجدرای شدیوۀ
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جنگلشناسی تکگزینی باشدد ( )Nyland, 1996کده
در آن با انتخاب پایده هدای درختدی و ایجداد روشدنه،
زادآوری طبیعی در جنگل تقویت می شود .نتایج نشان
داد تعداد نهال در هر صد متر مربع با افزایش مساتت
روشنهها کاهش می یابدد و علدت آن تدذف تددریجی
پایهها با گذشت زمان در نتیجه رقابت و سرشت سدایه
پسندی گونه راش به عنوان گونه غالب میباشدد کده
امکان زنده مانی و اسدتقرار را در محدی هدای بداز در
رقابت با گونههای علفی کاهش مدی دهدد .در همدین
راستا در روشدنههدای طبیعدی رابطده بدین میدانگین
فراوانی نهالها و اندازه روشنهها معندی دار اسدت ،کده
نتایج مشابهی در سایر مطالعاد نیدز بده دسدت آمدده
است (شعبانی و همکاران9317 ،؛ موسوی و همکاران،
 .)9342این در تالی است در جنگدل گدرازبن رابطده
معنی داری بین فراوانی نهالها و اندازه روشدنه دیدده
نشدددد (Sefidi et al., 2011؛ آملدددی کنددددری و
همکاران .)9319،همچندین در روشدنههدای ناشدی از
بهره برداری نیز رابطه بین میانگین فراوانی نهالها و
اندازه روشنهها برقرار می باشد که بده نظدر مدیرسدد
نشانه گذار روشنهها را در مکانی که نهدالهدا مسدتقر
شده اند انتخاب کرده و با این شرای  ،تضور نهدالهدا
در روشنه و انتخاب یک یا تدداکثر دو درخدت باعد
ایجاد روشنههایی با اندازههای کوچک و متوس شدده
و شرای مطلوبی برای ادامه رشد گونهها خصوصا راش
فراهم آورده است اما با توجه به سرشت سایه پسدندی
راش به عنوان گونده تجداری و غالدب در روشدنههدای
بزرگتر امکان رقابت و استقرار کمتر می شود .مقایسدۀ
فراوانی نهال ها در واتد سطح در روشنههای طبیعی و
ناشی از بهرهبرداری ،نشان داد که اختشف معندیداری
در کشسههای مساتت بین روشنههای با منشث متفداود
وجود دارد .روشدنههدای طبیعدی طدی فرایندد طبیعدی
تکامل تودهها ایجادشدهاند طی شده ولی در روشنههای
ناشی از بهرهبرداری اغلب نشانهگذاری در جهت تقویدت
نهالها انجام مدیگیدرد .در شدکلگیدری روشدنههدا در
شرای طبیعدی تضدور یدا عددم تضدور نهدال در پنداه

درختان دارای اهمیت نیست و بسته به شرای تکداملی
تودهها و نوع آشفتگیهای موجود ،روشنه در اندازههدای
مختلددف شددکل مددیگیددرد ( ;Nagel et al., 2010
 ،)Sefidi et al., 2011عددشوهبددر ایددن ،سرشددت و
خواهش های اکولوژیدک متفداود گونده هدای درختدی
مختلف نیز در تضور و فراوانی نهال ها در روشنههدای
مختلف تثثیر دارد .اندازه های مختلف روشنه بدا تدثثیر
بدر شددد ندور نسدبی (Clinton, 2003؛ تدقوردی و
همکاران )Parhizkar et al., 2011; 9319 ،و نیز تثثیر
بر مشخصههای فیزیکی و شیمیایی خداپ (شدعبانی و
همکاران )9317 ،همدراه بدا دیگدر عوامدل مدیتوانندد
تضور و فراوانی نهال ها را متثثر سازند .در مورد ارتفاع
نهال ها نیز شرای متعدد دیگری وجود دارندد کده بده
نظر میرسد بیش از اندازۀ روشنهها تثثیر داشته باشند
( ،)Nagel et al., 2010; Sefidi et al., 2011یافتههدا
نشان داد در هر دو نوع روشنهها ،اندازۀ روشنه تثثیری
بر فراوانی نهال هدای بدا ارتفداع بدیش از  9/37متدری
ندددارد کدده علددت مددیتوانددد اسددتقرار نهددال قبددل از
شکلگیری روشنه در تودههای جنگلی باشد در که در
مطالعاد مشابه در زمینۀ تکامل توده تثیید شده اسدت
(سددفیدی و همکدداران .)9313 ،همچنددین در اغلددب
روشنهها ،راش شرقی گونه اصلی بلنددتر از  9/37متدر
است که این موضوع کامشً با سدازوکار تجدیدد تیداد
تددودههددای راش و وابسددتگی آن بدده اسددتقرار در پندداه
درختان مادری مرتب اسدت (مدروی مهداجر.)9317،
نسبت مساتت روشنه به محی آن با توجه بده تدثثیر
تاشیهای تداپ درختدان مجداور مدیتواندد در فراواندی
نهال ها اثرگذار باشد .نتایج نشان داد نسبت محی بده
مساتت روشدنه ارتبداط معندی داری بدا فراواندی کدل
نهال ها دارد .شکل روشنه مهم ترین عامدل در کداهش
یا افزایش تثثیر تاشدیهای درختدان مجداور اسدت کده
میتواند شرای و مطلوبیت رویشگاه بدرای نهدالهدای
گونددههددای مختلددف را تحددت تددثثیر قددرار دهددد
( .)Lertzman and Krebs, 1992فراواندی نهدالهدای
گونه هدای مختلدف درختدی در کشسده هدای ارتفداعی
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نهالها در روشنههای طبیعی و ناشی از بهدرهبدرداری،
روند کاهنده را نشان میدهد که بدا توجده بده تنداوب
بذردهی و بذردهی فدراوان نهدال راش و بدهدنبدال آن
مرگومیر نهالها در طی استقرار نهالهای گوندههدای
درختددددی ایددددن رونددددد کددددامشً عددددادی اسددددت
( .)d’Oliveira and Ribas, 2011با توجه به نتایج این
پژوهش و رابطۀ بین اندازه روشنه و فراوانی نهالهدای
راش باید در نشانه گذاری و قطدع درختدان بده انددازۀ
مناسب روشنههای ناشی از بهرهبرداری توجه داشت.
منابع
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Abstract
Canopy gaps have an important role in constitution of the forest stand composition and
natural regeneration establishment in the forest ecosystems. In the single selection method,
forest manager try to improve the forest regeneration by the creation of gaps in the crown
canopy layer. This study was carried out in the Kheyrud forest to investigate the
characteristics of established seedlings within natural and artificial gaps. The study was done
in sixty canopy gaps. Gap properties including gap size and shape were precisely measured.
The main objective of research was to discover the relationship between abundances and
height of seedling with gap properties. Results showed that in the natural canopy gaps, total
abundance of seedlings correlated with gap size, moreover beech seedlings density correlated
negatively with size of gaps. Meanwhile there is no relationship among density and height of
maple, hornbeam and minor species seedlings. Canopy gap shape in natural and artificial gaps
correlates significantly with total density of seedlings. Also oriental beech constitutes more
than 90 percent of definitive gap fillers. The comparison of total number of seedlings and
sapling in different size classes in the natural and artificial canopy gaps revealed significant
relationship between size of gap and seedling density. According to our findings, we strongly
recommend that forest manager to consider the size and shape of canopy gaps in single tree
selection method.
Keywords: Canopy gaps, Canopy gap filler, Canopy gap maker, Seedling establishment.
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