
  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  - علمي فصلنامة 
 ) 1391(، 493- 504، صفحة 3 شمارة 20جلد 

  
  ممرز -هاي زادآوري در تيپ انجيلي ثير مساحت روشنه بر ويژگيهاي كمي گروهأت

  )كالته جنگل شصت(
  

  3اسالم شايسته پاهنگهو  2رامين رحماني، *1مهرداد ذوقي
   .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشكده علوم جنگل،  ،شناسي و اكولوژي جنگل جنگلگروه  ،وخته كارشناسي ارشدآم دانشنويسنده مسئول،  - *1

  m.zoghei@gmail.com :پست الكترونيك     
  وم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه عل دانشكده علوم جنگل،شناسي و اكولوژي جنگل،  گروه جنگل ،دانشيار -2
  لوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه عدانشكده علوم جنگل،  ،شناسي و اكولوژي جنگل جنگلگروه  ،آموخته كارشناسي ارشد دانش -3

  13/12/90: تاريخ پذيرش    10/8/90: تاريخ دريافت
  
  چكيده

) ديرزيستياتمام طوفان،  وقوع(پوشش جنگل در اثر افتادن يك يا چند درخت  اي است كه در تاج فضاي باز شده ،روشنه
ويژگيهاي كمي  ،روشنه وري و مشخص كردن بهترين مساحتموفقيت زادآميزان منظور بررسي  بهدر اين تحقيق . آيد وجود مي هب

 روشنه 15براي انجام اين تحقيق تعداد . مورد ارزيابي قرار گرفت روشنهمختلف سطحي  هاي هطبقهاي زادآوري در  گروه
ه طبقتكرار در هر  5مترمربع با ) بزرگ( 600تا  300و ) متوسط( 300تا  150، )كوچك( 150تا  50ه سطحي قطبزادآوري در سه 

مربعي با فاصله  متر 4هاي  از پالت هاي زادآوري گروه گيري برخي ويژگيهاي كمي منظور اندازه به روشنهدر داخل هر . شدانتخاب 
. غربي استفاده شد -جنوبي و ترانسكت شرقي -صورت ترانسكت شمالي هالب يك طرح سيستماتيك ساده بقمتري از هم در  2

ها از  منظور مقايسه ميانگين به. شدتصادفي با استفاده از آناليز واريانس يك طرفه انجام  ها در قالب طرح كامالً تجزيه و تحليل داده
 در مقايسه با نوشاخه بهارهيزان رشد طولي ع و مبزرگ ارتفا هاي روشنهنتايج نشان داد كه در . آزمون دانكن استفاده شد

در  نهال از لحاظ فراواني نونهال وهمچنين مشخص شد كه ). >05/0P(داري بيشتر است  طور معني كوچك به هاي روشنه
 اين صورتبه  ؛هستندتري برخوردار  بزرگ و كوچك از وضعيت مطلوب هاي روشنهمتوسط در مقايسه با  هاي روشنه ،مترمربع

توان چنين نتيجه گرفت  ميرو  از اين. متوسط مشاهده شد هاي روشنههالهاي ممرز و انجيلي در ترين فراواني نونهالها و نشيكه ب
  .باشند گزيني مي برشهاي تك دربراي استقرار نهال   روشنهمناسبترين ) مترمربع 300تا  150(متوسط  هاي روشنهكه 

  
  .گزيني تك ممرز، ،، گروه زادآوري، نهالروشنه :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

جنگلهاي شمال كشور كه به جنگلهاي خزري يا 
فرد از ، با توجه به ويژگيهاي منحصر بهيركاني مشهورند

تحول و . دنشو منابع طبيعي بسيار با ارزش محسوب مي
 هابه استقرار و تحول زادآوري در آن هاتداوم اين جنگل

صي دارد موضوع زادآوري طبيعي اهميت خا. بستگي دارد
دهد و از  را به رايگان در اختيار ما قرار مي كه طبيعت آن

آنجايي كه زادآوري درختان جنگلي تضمين كننده آينده 
درصد تحقيقات جنگل  50اغراق بيش از  جنگل است بي

 شود ريزي مي در زمينه زادآوري درختان جنگلي پايه
)Mosadegh, 1996( . كه  زمانيدر يك جنگل طبيعي

 در اثر شرايط ،رسند جنگلي به سن ديرزيستي ميدرختان 
از باال به پايين شروع  معموالً) باد، برف(نامساعد جوي 

ممكن است كه اين . كنند به شكستن و تخريب طبيعي مي
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واقعه در مورد يك يا دو و يا چند درخت موجود در يك 
 هاي روشنهجاي درختان در داخل  هب .وجود آيد توده به

دا نونهالهاي كوچكي با تعداد زياد مستقر ايجاد شده ابت
اي است كه گياه در سطح  شوند كه اين اولين مرحله مي

. )Marvi Mohadjer, 2007(شود  كف جنگل ظاهر مي
پوشش است كه در  عبارت از يك بازشدگي در تاج روشنه

 ,Mihok( شود نتيجه مرگ حداقل يك درخت ايجاد مي

بتي، حرارتي و نوري رژيم رطو ،روشنهايجاد  با .)2007
و شرايط محيطي  ثير قرار گرفتهأفضاي داخل آن تحت ت

 Gaudio et( دشو گياهي مساعد مي براي افزايش رويش

al., 2006(. هاي مختلفي  داراي مساحت معموالً ها روشنه
صورت يك فضاي باز كوچك  هستند كه ممكن است به

پوشش ايجاد  يا در نتيجه حذف يك تك درخت در تاج
د و يا اينكه شامل سطح وسيعي باشد كه در اثر افتادن شو

. )Galhidy et al., 2006( آيد وجود مي هچند درخت ب
بيشترين ميزان زادآوري و تجديد حيات در درون 

 .)Gray & Speis, 1996( دشو انجام مي ها روشنه
Jennifer et al. (2004) در يك  ها روشنهمطالعه روي  با

نونهالهاي  فراوانيبيان نمودند  Pinus palustrisكاج توده 
ثير أداري تحت ت طور معني ها بهيقه آن اين گونه و قطر

ها و  ، موقعيت مكاني پالتروشنه، اندازه روشنه شكل
 .بوده است روشنهميانگين قطر يا ارتفاع درختان حاشيه 

Yammamoto (1989)  در مطالعات خود بر روي
 روشنهبهترين سطح ن، برگ ژاپ در جنگلهاي پهن ها روشنه

 2را حدود ) Fagus crenata(براي زادآوري گونه راش 
نشان دادند كه در  Tabari et al. (1998) .آر گزارش كرد

پوشش بسته جايي كه ميزان  تاج كوچك و زيرهاي  روشنه
نونهالهاي بردبار به ماني  درصد است، زنده 5نور معادل 

باز و بزرگ  هاي روشنهگنجشك، نسبت به  سايه مثل زبان
مطالعه بر روي گونه  با Schmidt (1996) .بيشتر است
به اين نتيجه رسيد كه ) Fagus sylvatica( راش جنگلي

ارتفاع  ،بزرگتر به علت دريافت نور بيشتر هاي روشنهدر 
باشد و در شرايط نوري مناسب نهالهاي  نهالها بيشتر مي

در  Emborg (1998) .راش داراي قطر يقه بيشتري هستند

جنگلهاي راش آميخته واقع در برگ  پهنيك توده جنگلي 
به اين نتيجه رسيد كه  ها روشنهبا مطالعه بر روي دانمارك 

 2تاج پوشش بسته  متوسط شدت نور نسبي در محيط زير
وي  .باشد درصد مي 10حدود  روشنهدرصد و در داخل 

 ميزان رشد ارتفاعي چنين عنوان كرد كه با افزايش نورهم
داري افزايش  طور معني گنجشك به نهالهاي راش و زبان

با بررسي كمي زادآوري در  Gallej et al. (2007). يابد مي
كه زادآوري در  يك شمشادستان به اين نتيجه رسيدند

 هاي روشنهولي در  ،باشد بزرگ محدود مي هاي روشنه
 ،درخت است تكصورت  بهبرداشت  كوچك كه عموماً
جه به با تو .باشد ط بهتري برخوردار ميزادآوري از شراي

 بر روشنهاندازه بسيار مهم تاثير مطالب بيان شده كه بيانگر 
مثل نور، رطوبت و ضخامت  اي متغيرهاي غيرزنده

بذر  زني جوانه منظور شرايط اكولوژيكي به. است الشبرگ
هاي چوبي در داخل  و رشد گياهان علفي و زادآوري گونه

 روشنهرو زادآوري در داخل  از اين. متفاوت است روشنه
شود كه نونهالها و نهالها در  نحو مطلوب مستقر مي زماني به

رقابت با پوشش علفي بر سر منابعي مثل نور، رطوبت و 
به عبارت ديگر با توجه به . موادغذايي خاك پيروز شوند

گزيني يا  از جنگلهاي شمال براساس شيوه تكبرداشت 
پوشش  سطح بازشدگي تاج ،طبيعتبا شيوه همگام 

شرايط مناسب از اي باشد كه  اندازه بايستي به) روشنه(
براي استقرار زادآوري و تداوم بقاء  لحاظ نور و رطوبت

 . آينده فراهم شود جنگل در
با توجه به مطالب بيان شده هدف از انجام اين تحقيق 

بر روي برخي ويژگيهاي كمي  روشنهثير اندازه أبررسي ت
براي  روشنهو معرفي بهترين سطح زادآوري  هاي گروه

  .باشد جنگل ميزادآوري  تداومتجديد حيات و استقرار 
  

  روشهامواد و 
  منطقه مورد مطالعه

طرح  1ر سري واقع د 13اين تحقيق در پارسل 
در  كالته جنگل شصت. شدانجام  كالته داري شصت جنگل

 45درجه  36دقيقه تا  41درجه و  36عرض جغرافيايي 
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دقيقه تا  20درجه و  54قيقه شمالي و طول جغرافيايي د
دقيقه شرقي قرار دارد و مساحت آن در  24درجه و  54

اين طرح به دو سري تقسيم  .هكتار است 3716حدود 
. باشد هكتار مي 6/1698شده كه مساحت سري يك آن 
 اي تشكيل شده و احتماالً زمين اين ناحيه از سنگهاي ماسه

خاك منطقه از خاكهاي . زوئيك تعلق داردبه دوره اول مزو
اي و بسيار عميق تشكيل شده و  جنگلي به رنگ قهوه

 .سنگهاي سائيده شده در سطح منطقه پراكنده هستند
از سطح دريا  رمت 400-500تفاعي ردر دامنه ا 13پارسل 

و  درصد بوده 30شيب پارسل كمتر از  .است واقع شده
ي مواقع شمالي غربي غربي و در برخ جهت دامنه عموماً

 خزري داراي اقليم كالته داري شصت طرح جنگل. باشد مي
، با تغييرات دماي ساالنه كم، رطوبت زياد و بادهاي معتدل

زياد با پراكنش  شديد بحري و محلي و بارندگي نسبتاً
آمار ايستگاه هواشناسي . باشد مناسب در طول سال مي

متوسط بارندگي  دهد كه ميزان آباد گرگان نشان مي هاشم
 817الي  4/528و بين  متر ميلي 649ساالنه گرگان 

در متر در سال متغير است و تابستان سهم كمتري  ميلي
كمبود رطوبت از اواسط ارديبهشت . داردبارندگي ساليانه 

تيپ اصلي موجود در پارسل  .تا آخر شهريور وجود دارد
 بوده و از مهمترين ممرز -مورد بررسي تيپ انجيلي

هاي پلت، شيردار،  هتوان گون هاي ديگر همراه تيپ مي گونه
 ,Anonymous( نام بردرا خرمندي و در موارد اندك ملج 

1995(.  
  

  روش تحقيق
مورد  1385و  1379پارسل مورد مطالعه در سالهاي 

منظور بررسي  به. رداري و استحصال قرار گرفته بودب بهره
يهاي كمي ويژگبرخي بر روي  روشنهثير اندازه أت

گردشي  جنگل اابتدا ب 1390تيرماه در هاي زادآوري  گروه
ايجاد  1385ايي كه در سال ه روشنهتمام موقعيت مكاني 

انتخاب و ه روشن 30 سپس .شد مشخص ،بودند  شده
 & Renato( با استفاده از روش مثلثاتي هامساحت آن

Ferreira, 2005(  طبقهبه سه  ها روشنه .دشمحاسبه 
 300تا  150(، متوسط )مترمربع 150تا  50(كوچك 
. بندي شدند طبقه) مترمربع 600تا  300(و بزرگ ) مترمربع

شده در سال  ايجاد روشنه 30تمام از بين  ،مرحله بعد در
نحوي  بهتصادفي  صورت كامالً به روشنه 15تعداد  1385

انتخاب  ،در نظر گرفته شده بودتكرار  5ه طبقكه براي هر 
ويژگيهاي گيري  منظور اندازه ن مرحله بهپس از اي. دش

 ، ارتفاع)متر ميلي( قطر يقههاي زادآوري شامل  كمي گروه
، رشد طولي شاخه نوشاخه بهاره، رشد طولي )متر سانتي(

 نونهالهاو ) تعداد در آر(نهالها  فراواني، )متر ميلي( جانبي
هاي چهار  از پالت روشنهدر داخل هر  )مترمربع(

طرح در قالب متري از هم  2اصله با فمترمربعي 
جنوبي و  -صورت ترانسكت شمالي سيستماتيك ساده به

  ).1شكل(غربي استفاده شد  -ترانسكت شرقي
هاي اوليه، نوع توزيع  در اين تحقيق پس از تنظيم داده

 - براساس آزمون كولموگروف) نرمال يا غيرنرمال(آنها 
بودن پس از اطمينان از نرمال . اسميرنوف تعيين شد

هاي  هاي مربوط به گروه ها، تجزيه و تحليل داده داده
زادآوري و مقايسه اين متغيرها بين سطوح مختلف روشنه 
در قالب طرح كامالً تصادفي با استفاده از آناليز واريانس 

ها با استفاده از آزمون دانكن  طرفه و مقايسه ميانگين يك
متغيرهاي منظور بررسي ميزان ارتباط بين  به. انجام شد

قطر يقه، رويش طولي ساليانه، فراواني و ارتفاع (وابسته 
و متغير مستقل مثل سطح روشنه از ضريب ) نهال

  .همبستگي پيرسون استفاده شد
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  )غرب :Wشرق،  :Eجنوب،  :Sشمال،  :N( ها روشنهدر داخل متر ) 2×2(مترمربعي 4هاي  نحوه استقرار پالت -1شكل
  
  ايجنت

ه طبقزادآوري در سه  روشنه 15بعد از آماربرداري از 
گونه درختي انجيلي،  6نهالهاي مشخص شد كه  ،سطحي

 ها روشنه كلملج در  و ممرز، پلت، خرمندي، شيردار
زادآوري تمام نهالهاي آماربرداري شده  .حضور داشتند
درختان جنگلي بوده است  هايزني بذر ناشي از جوانه

هاي  شنه هاي برداشت شده از رو تعداد پالتو  )1ولجد(

 59و  39، 26ترتيب  كوچك، متوسط و بزرگ به طبقه
كه در هر روشنه با توجه به بزرگي  مترمربعي بود 4پالت 

فرق هاي برداشت شده  و كشيدگي روشنه تعداد پالت
 و ي شيردارنهالهابا توجه به اينكه تعداد اندكي از . كرد مي

ي نهالهاويژگيهاي كمي  ،ها وجود داشتند نهملج در نمو
دليل وجود  بهپلت و خرمندي پلتانجيلي، ممرز، چهار گونه 
  .مورد بررسي قرار گرفتتكرار كافي 

  
 تعداد نهالهاي برداشت شده در سه طبقه سطح روشنه -1جدول

  گونه
  كوچك

  )مترمربع 150-50(
  متوسط

  )مترمربع 300-150(
  بزرگ

  )مترمربع 600-300(
  4  16  6  ممرز
  15  54  6  انجيلي
  46  37  17  خرمندي
  22  14  3  پلت
  2  0  3  *ها ساير گونه

  89  121  35  نهالهاكل 
  .باشند ها شامل شيردار و ملج مي ساير گونه*: 

  
با استفاده از آناليز ها  نتايج تجزيه و تحليل داده

) رمت ميلي(نشان داد كه از لحاظ قطر يقه طرفه  واريانس يك
تفاوت آماري  طبقهسه  بين نهالها) متر سانتي(فاع و ارت
درصد وجود دارد  95داري در سطح اطمينان  معني
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)05/0P< .(ها با استفاده ار آزمون  نتايج مقايسه ميانگين
در ي ممرز، خرمندي نهالهاكه قطر يقه  دانكن نشان داد

داري كمتر از  طور معني ك بهكوچ طبقه هاي روشنه
). 2جدول(باشد  بزرگ مي طبقهه مربوط ب هاي روشنه

ها با استفاده از آزمون دانكن  همچنين نتايج مقايسه ميانگين
ي در انجيل و ي ممرز، خرمندينهالهانشان داد كه ارتفاع 

داري در  طور معني بزرگ به طبقهمربوط به  هاي روشنه
ه مربوط ب هاي روشنهاطمينان بيشتر از درصد  95سطح 
توان  طور كلي مي به ).3ولجد(باشد  كوچك مي طبقه

رويش قطري و ارتفاعي  ،روشنهگفت با افزايش سطح 
  .)3 و 2هايجدول( شود داري بيشتر مي طور معني به نهالها

  
  هايي با مساحت مختلف در روشنه) متر ميلي(اشتباه معيار قطر يقه نهالها  ±مقايسه ميانگين  -2جدول

  گونه
  كوچك

  )مترمربع 150-50(
  متوسط

  )مترمربع 300-150(
  بزرگ

  )مترمربع 600-300(
  b5/0 ± 41/4  ab39/0 ± 28/5  a95/0 ± 59/6  ممرز

  b96/0 ± 7/6  ab58/0 ± 1/8  a21/1 ± 48/10  خرمندي
  a25/0 ± 14/5  a84/0 ± 17/6  a47/0 ± 84/6  انجيلي

  a73/0 ± 14/5  a94/0 ± 02/7  a18/1 ± 18/8  پلت پلت
 .باشد درصد مي 95سطح اطمينان تفاوت حروف بيانگر تفاوت آماري در 

  
  هايي با مساحت مختلف در روشنه) متر سانتي(اشتباه معيار ارتفاع نهالها  ±مقايسه ميانگين  -3جدول

  گونه
  كوچك

  )مترمربع 150-50(
  متوسط

  )مترمربع 300-150(
  بزرگ

  )مترمربع 600-300(
  b17/4 ± 5/42  b89/2 ± 32/54  a51/4 ± 83/79  ممرز

  b2/12 ± 37/60  ab1/9 ± 62/89  a32/19 ± 04/126  خرمندي
  b6/0 ± 66/50  a01/3 ± 78/67  a6/5 ± 16/71  انجيلي

  a03/4 ± 83/44  a53/6 ± 22/54  a5/17 ± 69/78  پلت پلت
 .باشد درصد مي 95حروف بيانگر تفاوت آماري در سطح اطمينان تفاوت 

  
دهد كه از  طرفه نشان مي بررسي آناليز واريانس يك

و رشد طولي ساليانه شاخه نوشاخه بهاره شد لحاظ ر
سطحي تفاوت آماري  طبقهبين سه ) متر ميلي(جانبي 
نتيجه . درصد وجود دارد 95داري در سطح اطمينان  معني

كه ها با استفاده از آزمون دانكن نشان داد  مقايسه ميانگين
و انجيلي  پلتها بجز گونه  تمام گونه نوشاخه بهارهطول 

داري  طور معني بزرگ به طبقهرويش در  در آخرين سال
البته  .باشد كوچك و متوسط مي هاي طبقهبيشتر از 

ي گونه نهالهاشود  مشاهده مي 3همانطور كه در جدول
بزرگ از لحاظ رشد طولي ساليانه  طبقهموجود در انجيلي 

طور  كوچك به طبقهموجود در ي نهالها در مقايسه بافقط 
همچنين ). 4جدول) (>05/0P( تفاوت دارندداري  معني

ها با استفاده از آناليز واريانس  نتايج تجزيه و تحليل داده
طرفه نشان داد كه از لحاظ رشد طولي شاخه جانبي  يك

در آخرين سال رويش بين سه  ي خرمندي و انجيلينهالها
داري در سطح احتمال  سطحي تفاوت آماري معني طبقه
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ها با  ه ميانگينو مقايس. درصد اطمينان وجود دارد 95
استفاده از آزمون دانكن مشخص كرد كه رشد طولي 

 طبقهي خرمندي و انجيلي موجود در نهالهاشاخه جانبي 
ي انجيلي و نهالهااز  داري بيشتر طور معني بزرگ به

). >05/0P(باشد  كوچك مي  طبقهخرمندي موجود در 
چون يك گونه نورپسند است  پلتي نهالهاالبته در مورد 

تعداد اندكي از  ،توجه به ساختار رشد اين گونه و با
به همين د نباش داراي شاخه جانبي مي پلتي گونه نهالها

در سه  پلتدليل مقايسه رشد طولي شاخه جانبي نهال 
ها ممكن  طبقهار كافي در تكر دليل فقدان سطحي به طبقه
  ).5جدول( نشد

  
  هايي با مساحت مختلف در روشنه) متر ميلي(بهاره  اشتباه معيار رشد نوشاخه ±مقايسه ميانگين  -4جدول

  گونه
  كوچك

  )مترمربع 150-50(
  متوسط

  )مترمربع 300-150(
  بزرگ

  )مترمربع 600-300(
  b57/5 ± 5/52  b83/7 ± 24/80  a67/50 ± 83/153  ممرز

  c51/11 ± 69/66  b81/12 ± 22/117  a92/19 ± 54/168  خرمندي
  b52/5 ± 5/65  ab53/8 ± 74/90  a25/15 ± 83/109  انجيلي

  a13/10 ± 66/58  a14/21 ± 02/89  a45/12 ± 72/93  پلت پلت
  

هايي با مساحت  در روشنه) متر ميلي(اشتباه معيار رشد طولي ساليانه شاخه جانبي نهالها در آخرين سال رويش  ±مقايسه ميانگين  -5جدول
  مختلف

  گونه
  كوچك

  )مترمربع 150-50(
  متوسط

  )مترمربع 300-150(
  بزرگ

  )مترمربع 600-300(
  a69/11 ± 33/38  a92/15 ± 87/57  a01/19 ± 5/79  ممرز

  b77/7 ± 5/49  a89/5 ± 4/97  a86/18 ± 15/108  خرمندي
  b02/8 ± 32  a64/8 ± 93/61  a15/6 ± 33/67  انجيلي

  
و ) آرواحد تعداد در ( نهالها فراوانيدر اين تحقيق 

در (رمندي و انجيلي ، ممرز، خپلتچهار گونه  ينهالهانو
و آناليز  سطحي مورد بررسي طبقهدر سه ) واحد مترمربع
ها با استفاده آناليز  نتايج تجزيه و تحليل داده. قرار گرفت

ي نهالها فراوانيكه از لحاظ  دادطرفه نشان  واريانس يك
سطحي  طبقهبين سه  نهالهاممرز، انجيلي و در مجموع كل 

درصد  95ح احتمال داري در سط تفاوت آماري معني
سطحي  طبقه هاي روشنهكه در   حوين به ،وجود دارد

 هر آردر  نهالهااين  فراواني )مترمربع 150-300(متوسط 
هاي  طبقهموجود در  هاي روشنهداري بيشتر از  طور معني به

). 2شكل( )>05/0P( باشد سطحي بزرگ و كوچك مي
 95طح طرفه نشان داد كه در س بررسي آناليز واريانس يك

داري از لحاظ فراواني  درصد، اختالف آماري معني
 طبقهبين سه ) در واحد مترمربع(ي ممرز و انجيلي نهالهانو

ها با  مقايسه ميانگين). >05/0P( سطحي وجود دارد
كه فراواني  نموداستفاده از آزمون دانكن مشخص 

موجود در  هاي روشنهدر  نهالهاممرز و كل نو ينهالهانو
داري بيشتر از  طور معني به متوسطسطحي  طبقه

 .باشد سطحي كوچك و بزرگ مي طبقه هاي روشنه
ر انجيلي د هايهمچنين نتايج نشان داد كه فراواني نونهال
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 هاي روشنهداري بيشتر از  طور معني به متوسط هاي روشنه
ي نهالها، اما از لحاظ فراواني نو)>05/0P(باشد  بزرگ مي

داري در  تفاوت آماري معني طبقهبين سه  پلتخرمندي و 
  ).3شكل() ≤05/0P(درصد وجود ندارد  95سطح احتمال 

  

  
  

  با مساحت مختلف هايي روشنهونه در به تفكيك گ )تعداد در آر( نهالها فراوانيمقايسه  -2شكل
  )ح پنج درصد استها در سط ميانگين روف متفاوت نمايانگر تفاوت آماريها مقادير اشتباه معيار و ح هاي روي ستون ميله(

  

  
  

  با مساحت مختلف هايي روشنهبه تفكيك گونه در  مترمربعدر  نهالهامقايسه فراواني نو -3شكل
  )ها در سطح پنج درصد است ميانگين روف متفاوت نمايانگر تفاوت آماريها مقادير اشتباه معيار و ح هاي روي ستون ميله(

  
اي برخي ويژگيه و روشنهميزان همبستگي بين سطح 

هاي زادآوري مثل قطر يقه، ارتفاع، رشد طولي  كمي گروه
، رشد طولي ساليانه شاخه جانبي در آخرين نوشاخه بهاره
تفكيك گونه  به نهالها آرواحد فراواني در و  سال رويش

با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار 
و ) مترمربع( روشنه نتايج نشان داد كه بين مساحت. گرفت

در سطح پنج  و ممرز ي خرمندينهالها) متر ميلي(قطر يقه 
 .)6جدول( داري وجود دارد معنيمثبت درصد همبستگي 



  )كالته جنگل شصت(ممرز -آوري در تيپ انجيليهاي زاد تأثير مساحت روشنه بر ويژگيهاي كمي گروه  500

و ارتفاع  روشنه ي همبستگي ميان مساحتنتايج بررس
داري  داد كه همبستگي معنينشان نيز  نهالها) متر سانتي(

در  پلتگونه  جزب نهالهاو ارتفاع تمام  روشنه بين مساحت
همچنين ). 6 جدول(پنج درصد وجود دارد  سطح

و  پلتنهال گونه  فراوانيط بين مشخص شد كه فق

داري در سطح اطمينان پنج  ارتباط معني روشنه مساحت
 6 ولهمانطور كه در جد ).6جدول(درصد وجود دارد 

ي نهالها فراواني روشنه شود با افزايش مساحت مشاهده مي
دليل  تواند به ين مييابد كه ا ممرز و انجيلي كاهش مي

  .سرشت نوري اين دو گونه باشد
  

  )مترمربع(همبستگي پيرسون بين برخي ويژگيهاي كمي گروه زادآوري و مساحت روشنه  -6 جدول
  پلت پلت  خرمندي  انجيلي  ممرز  مشخصه
  ns205/0  *593/0  ns371/0  597/0*  قطر يقه
  ns370/0  683/0**  631/0*  890/0**  ارتفاع
  ns361/0  887/0**  753/0**  753/0**  اخه بهارهرشد طولي نوش

  ns50/0  ns585/0  **654/0  ns294/0  رشد طولي ساليانه شاخه جانبي
  ns340/0-  ns198/0-  ns272/0  *521/0  فراواني نهال

  دار فقدان همبستگي معني: nsو سطح پنج درصد و  1ترتيب همبستگي در سطح احتمال  به*: و ** 
  

  بحث
داراي  روشنه نشان داد كه مساحت ايج اين تحقيقنت
هاي  دار بر  برخي ويژگيهاي كمي گروه معني       تأثير

طرفه نشان داد  نتايج آناليز واريانس يك. باشد زادآوري مي
ها در  مندي و كل گونه، خري ممرزنهالهاكه قطر يقه 

 هاي روشنهز داري بيشتر ا طور معني بزرگ به هاي روشنه
همچنين نتايج ). 1جدول( ) >05/0P(باشد  كوچك مي

ها با استفاده از آزمون دانكن مشخص نمود  مقايسه ميانگين
 هاي روشنهانجيلي موجود در ي ممرز، خرمندي، نهالهاكه 

كوچك از  هاي روشنهي واقع در نهالهابا بزرگ در مقايسه 
 ) >05/0P( باشند لحاظ آماري داراي ارتفاع بيشتري مي

يك شاخص روشنه  ساحتماز آنجايي كه . )2جدول(
بسيار خوب براي توصيف كردن ميزان نور ورودي و 

و يك عامل بسيار مهم  بودههمچنين منابع قابل دسترس 
مثل  روشنه احتسمهاي وابسته به  مشخصهبراي ارزيابي 

 بنابراين ،)Denslow, 1987( ستنهالهاتنوع و تراكم نو
 روي رشد روشنهورودي به داخل نور و رطوبت  ميزان

 ؛گذارد ثير ميأاري تد طور معني به نهالهاقطري و ارتفاعي 

بزرگتري هستند  يي كه داراي مساحتها روشنهدر  بنابراين
متوسط رويش  ،افزايش ميزان نور و آب دريافتيواسطه  به

متوسط و  هاي روشنهارتفاعي و قطري در مقايسه با 
ه با مطالع Galhidy et al. (2006) .يابد كوچك افزايش مي

اش به اين مصنوعي در يك جنگل ر روشنهروي هشت 
ثيري قابل توجه أداراي ت روشنه نتيجه رسيدند كه مساحت

تنوع و پوشش ) نور، رطوبت خاك(بر متغيرهاي محيطي 
ميزان به اين صورت كه . باشد گياهان سبز زيراشكوب مي

داري  طور معني بزرگ به هاي در حفره شدت نور نسبي
 01/0P<.( Sagheb( استي كوچك ها بيشتر از حفره

Talebi (1996) ثير نور و عوامل رويشگاهي أدر رابطه با ت
 Fagus( اروپاييي راش نهالهابر روي كميت و كيفيت 

sylvatica(  بيان نمودند كه با افزايش شدت نور نسبي
به عبارت ديگر  ؛يابد ي راش افزايش مينهالهارشد قطري 

افزايش با زياد شدن نور اري د طور معني به نهالهاقطر يقه 
شدت  هايراثبه بررسي  Vahedi et al. (2008) .يابد مي

ي ممرز نهالهانور نسبي روي برخي ويژگيهاي كمي 
كه شدت نور نسبي با . ندبه اين نتيجه رسيدو  هپرداخت
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 70تا  2گيري آن بين  و محل اندازه روشنهتوجه به بزرگي 
از لحاظ  مختلف ايه روشنهباشد و بين  درصد متغير مي

داري در سطح يك  معنيآماري تفاوت شدت نور نسبي 
به اين نتيجه  هاآنهمچنين ). >01/0P(درصد وجود دارد 

كاهش  ي ممرز با افزايش يانهالهاقطر يقه در  كه ندرسيد
ولي . داري حاصل نشد يرات معنييحفره تغ مساحت

طور  به روشنه ي ممرز با افزايش مساحتنهالهاتفاع ار
با  Mousavie et al. (2003) .افزايش يافتداري  معني

پوشش براي بهبود زادآوري  تاج روشنه اندازه سطح بررسي
راش در حوزه گلبند به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين 

طور  به روشنه با افزايش مساحت نهالهاو قطر يقه  ارتفاع
نتايج تحقيق حاضر رو  از اين. يابد داري كاهش مي معني
از لحاظ قطر يقه  Sagheb Talebi (1996)نتايج با 

و  Vahedi et al. (2008)مطابقت دارد و با نتايج 
Mousavie et al. (2003) اما از لحاظ . همخواني ندارد

 .Vahedi et alارتفاع نهال نتايج تحقيق حاضر با نتايج 

در بيان نموده بود  كه Schmidt (1996) و (2008)
 نهالهاعلت دريافت نور بيشتر ارتفاع بزرگتر به  هاي روشنه

 Mousavie etبا نتايج مطابقت داشته ولي باشد  بيشتر مي

al. (2003) در اين تحقيق نتايج بررسي  .همخواني ندارد
و رشد طولي شاخه جانبي نشان  نوشاخه بهارهرشد طولي 

داري وجود  تفاوت آماري معني روشنه كه بين سه طبقه داد
رشد  روشنه كه با افزايش مساحت صورت به اين. دارد

داري  طور معني و شاخه جانبي به نوشاخه بهارهطولي 
 Brunner ).4و  3هايجدول( )>05/0P(يابد  افزايش مي

اين نتيجه رسيد كه با افزايش شدت نور نسبي  به (1993)
اما اين  ،يابد ي راش افزايش مينهالهاميزان رشد طولي 

 & Minotta. كند روند از رابطه خطي تبعيت نمي

Pinzauti (1996) را بر روي نور و حاصلخيزي خاك  اثر
ها آن. مورد بررسي قرار دادند رشد نونهال راش جنگلي

داري روي رشد و  معني اثركه تيمارهاي نوري  دريافتند
، به نحوي كه با افزايش اند تجديد حيات گونه راش داشته

برگ و مقدار نور ميزان تجديد حيات، وزن خشك، سطح 

بيان نمود كه  Emborg (1998). يابد وزن برگ افزايش مي
راش و ي نهالهارشد ارتفاعي  با افزايش مقدار نور

ه به اين امر كه با با توج. يابد گنجشك افزايش مي زبان
طور  مقدار نور ورودي به روشنه افزايش مساحت

نتايج تحقيق حاضر با  بنابراين ،شود داري بيشتر مي معني
 و Brunner (1993) ،Minotta & Pinzauti (1996)نتايج 

Emborg (1998)  در اين . همخواني داردتا حدودي
نهال فراواني كه از لحاظ مشخص شد همچنين تحقيق 

 طبقهبين سه  )مترمربعدر تعداد ( نهالهانوو ) تعداد در آر(
بزرگ، متوسط و كوچك تفاوت آماري  شامل روشنه
مشاهده  2طور كه در شكل همان. دارد داري وجود معني
ز، انجيلي و خرمندي با ي ممرنهالها فراوانيشود  مي

روند  ي و سپسافزايشروند ابتدا  روشنه افزايش مساحت
- 300(متوسط  هاي نحوي كه در روشنه به ،كاهشي دارد

نهال ممرز، انجيلي و  فراوانيبيشترين ) مترمربع 150
ين قضيه با ا پلتاما در مورد گونه  ،خرمندي مشاهده شد

و با افزايش  ردك فرق مي پلتتوجه به سرشت نوري گونه 
بيشترين . شد بيشتر مي پلتنهال  فراواني روشنه مساحت

ر مورد گونه د جزها ب فراواني نونهال در مورد تمام گونه
و دليل اين . متوسط مشاهده شد هاي خرمندي در روشنه

در  بود كه) ندهزنده، غيرز(امر شرايط مساعد محيطي 
بزرگ و  هاي روشنهمتوسط در مقايسه با  هاي روشنه

نيز بيان  Mousavie et al. (2003). كوچك وجود داشت
فراواني نونهال راش و  روشنه نمود كه با افزايش مساحت

 .يابد افزايش مي پلتممرز كاهش و فراواني نونهال 
Amanzadeh et al. (2006)  نتيجه رسيدند كه با به اين

ي راش و تا نهالهااز تعداد  روشنه حتافزايش مسا
ارتباط  پلت شود، اما فراواني گونه حدودي ممرز كاسته مي

 .Gallej et al .نداشت روشنه داري با مساحت معني

در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه از  (2007)
با  هايي روشنهو شمشاد بين  پلتي نهالهالحاظ فراواني 

 ،داري وجود ندارد معني تفاوت آماري مساحت مختلف
طور  متوسط به هاي روشنهي ممرز در نهالهاولي فراواني 



  )كالته جنگل شصت(ممرز -آوري در تيپ انجيليهاي زاد تأثير مساحت روشنه بر ويژگيهاي كمي گروه  502

. باشد بزرگ و كوچك مي هاي روشنهداري بيشتر از  معني
 ،Amanzadeh et al. (2006)نتايج تحقيق حاضر با نتايج 

Mousavie et al. (2003)  وGallej et al. (2007) ًتقريبا 
  .مطابقت دارد

ان نش روشنه ثير مساحتأتايج بررسي نتطور كلي  به
) مترمربع 600تا 300(بزرگ  هاي روشنهدهد كه در  مي
 زمينه براي حضور ،روشنهشرايط محيطي داخل دليل  به

و سرخس ك مثل تمش يهاي گياهي مزاحم گونهغالب 
و  نهالها فراوانيكه اين امر باعث كاهش  شود ميفراهم 

وجه به تيپ فعلي با تاما . گردد ميي درختي نهالهانو
در منطقه مورد مطالعه از ) ممرز -انجيلي(درختان توده 

و استقرار  ، تركيب)نهالهاو نو نهالها(لحاظ فراواني 
 300تا  150(متوسط  هاي روشنه ،هاي زادآوري گروه

بزرگ و كوچك از  هاي روشنهدر مقايسه با ) مترمربع
وجه با تطور كلي  به. ندستهوضعيت مطلوبتري برخوردار 

به نحوه برداشت از جنگلهاي شمال كشور كه براساس 
و با توجه به نتايج بدست  دشو گزيني انجام مي شيوه تك

گردد كه عمليات پرورشي  آمده از اين تحقيق پيشنهاد مي
صورت اصولي و ماليم و براساس  گذاري به و نشانه

رعايت تنظيم آميختگي همراه با حفظ تنوع و تركيب 
از و  شدهطور منظم و مستمر اجرا  هي بهاي درخت گونه

مترمربع در  300بيشتر از  با مساحت هايي روشنهايجاد 
در  .دشوگذاري اجتناب  برداري و نشانه عمليات بهره

وقع پوشش م با حذف بهنيز ايجاد شده بزرگ  هاي روشنه
تمشك و مثل هاي گياهي  گونه علفي مزاحم از غالب شدن

  .جلوگيري شود منفي دارد ثيرأبر زادآوري تسرخس كه 
  
 مورد استفاده منابع
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Abstract 

In this study, in order to investigate regeneration success and determine the best gap area, the 
quantitative characteristics of the regeneration groups were evaluated at different gap area classes. For 
this purpose, 15 regeneration gaps were selected at three area classes with five replications at each class, 
including: 50-150 (small), 150-300 (medium) and 300-600 m2 (large). Four square meter plots at two 
meter intervals were used to measure some quantitative characteristics of the regeneration groups by a 
simple systematic design on north-south (N-S) and east-west (E-W) transects. The data was analyzed, 
using the completely randomized statistical design and one way variance analysis and Duncan test 
methods. The Results showed that the total height and the height growth of the saplings were significantly 
higher in the large gaps in comparison to the small gaps. In addition, the frequency of seedlings and the 
density of sapling were the greatest in the medium sized gaps. For this reason seedling frequency of 
Carpinus betulus and Parrotia persica was found in the medium sized gaps. Overall, it can be concluded 
that in the selection cutting method, the medium sized gaps (150-300 m2) are the most suitable ones. 
 
Keyword: gap, regeneration, sapling, carpinus, selection system 


