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  چكيده

ه انجام نشد موضوع مورد تحقيق بر روي آن موردمطالعات چنداني در  كه شود جنگلهاي شمال كشور محسوب ميدرختي  ممرز فراوانترين گونه
شناسي است و تأثيرپذيري  كه متأثر از شيوه جنگل روشنهطه آن با مساحت اهميت كمي و كيفي زادآوري ممرز و راب دليل بهاين تحقيق  .است

با  ييها روشنهاقدام به انتخاب  )جنگلهاي شمال 45آبخيز   ضهسري سوم حو( خانيكان جنگل در در اين راستا. ه استشدنوري اين گونه انجام 
چهار زيرقطعه  روشنهدر هر  وتعداد چهار نمونه  ،روشنه سطحاز هر  .شدآر  10آر و بزرگتر از  10تا  5آر،  5تا  2آر،  2 ترتيب كمتر از مساحت به

با استفاده از دوربين با ( اين مطالعه در دو بخش مطالعات نورسنجي. گرديدانتخاب  روشنهمترمربعي در راستاي بزرگترين قطر  2 اي دايره نمونه
كه پس از اجراي عمليات صحرايي و  شدو كيفي نهالهاي ممرز انجام  )لشامل قطر يقه و ارتفاع نها( و خصوصيات كمي )عدسي چشم ماهي

و محل  روشنه اندازهمطالعات نورسنجي، شدت نور نسبي با توجه به  در: اين نتايج بدست آمده استها،  انجام محاسبات و تجزيه و تحليل داده
هر چه  ،كردنپيدا داري  با افزايش يا كاهش شدت نور تغييرات معني ي ممرزقطر يقه و ارتفاع نهالها ،درصد متغير بود 70تا  2ي آن بين گير اندازه

ممرز و همچنين بيشترين  بهترين وضعيت كيفي نهالهاي. شدشدت كاسته  از تعداد در واحد سطح نهالها به شد، بزرگتر ميآر  5از  روشنهسطح 
  .يدآر مشاهده گرد 2از  كوچكترهاي  روشنهتعداد در واحد سطح نهالها در 

  
  .روشنهزادآوري، ، ممرز، نور، ويژگي كمي و كيفي :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه
جنگلهاي توليد كننده چوب كه داراي  زيادي از بخش

باشد، در شمال كشور يا در منطقه  ارزش اقتصادي مي
است هكتار ميليون  9/1ه كه مساحت آن شدهيركاني واقع 

 Carpinus( ممرز در اين ميان .)1385، مهاجرمروي (

betulus L. ( از نظر تعداد و حجم، نخستين گونه

 اصالح هاي گونه از يكي عنوان و به جنگلهاي شمال است
 حجم درصد 30 حدود، هيركاني خاك جنگلهاي كننده

رسانه و ( دهد مي تشكيل را جنگلها اين سرپاي درختان
درخت ممرز از اروپا تا قفقاز و ايران و . )1380همكاران، 
ق مختلف جنگلهاي شمال، از جلگه تا ارتفاعات در مناط

در داغ  سباران و آستارا تا گُلياربند و از  متوسط و ميان
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در  اين گونه .انتشار دارد متر 600ارتفاعات باالي 
نيز متري  1000گُل گرگان تا ارتفاع  جنگلهاي نور و زرين

  ).1382ثابتي، (شود  ديده مي
ميزان برداشت  ،فادهشناسي مورد است براساس شيوه جنگل

از هر توده جنگلي متفاوت است كه اين عمل موجب 
سطوح . شود يا لكه در سطوح مختلف مي روشنهايجاد 

شرايط متفاوتي را از نظر ميزان رطوبت  روشنهمختلف 
خاك، دما، جريان باد، نوع و عمق هوموس و حتي تراكم 

  .نمايد پوشش علفي مزاحم ايجاد مي
هاي مناسب و  ضرورت انتخاب شيوه

تركيب توده، گذاريهاي صحيح در ارتباط مستقيم با  نشانه
ايجاد شده براي زادآوري و نيز  روشنهسطح برش و 

ما را بر آن داشت تا در اين  ،نور مانندوابسته به آن  عوامل
بدين منظور جنگل سري . عمل آوريم هزمينه تحقيقاتي را ب

كه در آن  شمال كشور 45حوضه آبخيز در خانيكان سوم 
، انتخاب سالهاي گذشته انجام شدهشهاي زادآوري طي بر
دليل انتخاب منطقه مورد مطالعه اين بود كه در اين  .شد

برداري و تجديد حيات جنگل، از  منظور بهره منطقه به
ها  روشنه واستفاده گرديده  گزيني و تك پناهيبرش شيوه 

 ،بوداجرا شده  در آنها گزيني مناطقي كه شيوه تك از
  :اهداف اين تحقيق عبارتند از .انتخاب گرديد

بررسي ميزان شدت نسبي نور وارده در نقاط مختلف  -1
  ها روشنه

نهالهاي ممرز در ميزان مختلف رويشي واكنش  -2
  نورهاي وارده

  روشنهتعيين مناسبترين سطح  -3
كمي و كيفي نهالهاي  هاي مشخصهنقش و اهميت نور در 

گرفته و مورد مطالعه قرار  سدر سوئيراش اروپايي 
هاي ايجاد  روشنهكه شدت نور در داخل مشخص شده 

بوده و متغير  درصد 97تا  6 بين شالگ فمل  شيوهشده از 
رشد ارتفاعي و قطري نهالهاي راش با افزايش نور زياد 

  .)Sagheb- Talebi, 1996( شده است
اي به بررسي  در مطالعه) 1380(بيگي  قورچي

كيفي نهالهاي راش در رابطه با سطح خواص كمي و 
نتايج اين بررسي نشان داد كه تعداد در . پرداخت روشنه

واحد سطح نهال راش با افزايش شدت نور نسبي كاهش 
، شدبزرگتر آر  5از  روشنههمچنين هر چه سطح . يابد مي

و نيز بهترين شد از تعداد در واحد سطح نهالها كاسته 
هايي با  روشنهراش در وضعيت كمي و كيفي نهالهاي 

وي در مطالعات نورسنجي  .بوده استآر  5تا  2مساحت 
نيز بيان داشت كه شدت نور نسبي با توجه به بزرگي 

درصد  31/16تا  7/1گيري آن بين  و محل اندازه روشنه
  .بوده استمتغير 

 مورددر مطالعات زيادي در خارج از كشور 
داخل جنگل،  نسبي در گيري شدت نور نورسنجي و اندازه
 Anderson (1964) ،Dohrenbusch. انجام شده است

(1989) ،Brunner (1993) و Sagheb- Talebi (1995)  با
ويژه با استفاده از دوربين  استفاده از روشهاي مختلف به

مجهز به عدسي چشم ماهي، شدت نور نسبي را 
در تحقيقات  Yamamoto (1989). اند گيري كرده اندازه

در ژاپن ) Fagus crenata(ي زادآوري راش خود بر رو
هاي كوچكتر از  روشنهكه بهترين زادآوريها در  شدهمتذكر 

به بررسي اثر  Xiaobing (1996) .شوند ميمستقر آر  2
هاي مختلف  پوشش بر روي نهال گونه در تاج روشنهايجاد 

افزايش ميانگين رشد بر روي نهالهاي  اثر و پرداخت
 Page & Cameron .دادرا نشان  ويژه ممرز مختلف به

 جنگل دستدر يك وضعيت تجديد حيات را  (2005)
نشان داد كه در  آنها نتايج. كاشت مورد بررسي قرار دادند
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افزايش نور خورشيد و  ،وجود دارد روشنهمكانهايي كه 
ميزان  ،در اين مكانها. افتد مي اتفاقدما و كاهش رطوبت 

زني در زير  اقل جوانهزني نهال بيشتر است و حد جوانه
  .پوشش وجود دارد بان حاصل از تاج سايه

  
  روشها مواد و
دي است كه از لحاظ زياهاي  در ايران داراي واريتهممرز 
 برخياندازه برگ و  ،رنگ پوست درخت ،ميوه ،شكل

 .)1382ثابتي، (است متمايز آن مشخصات از گونه اصلي 
عميق  هاياكبنا بر سرشت اكولوژيكي خود در خ اين گونه

است، و خنك كه داراي ظرفيت نگهداري آب بيشتري 
عمق  بهترين وضعيت را دارد و از خاك خشك و كم

اي  در خاكهاي قهوه ها كيفيت توده باال بودن. استگريزان 
اين خصوصيات را  ،اي هيدرومورف اسيدي و گاهي قهوه

 تر چه خاك اسيدي هرطوري كه  به ؛دهد خوبي نشان مي به
البته اين  ،شود هاي ممرز افزوده مي بر كيفيت توده باشد،
 تجاوز نمايد، در) مول اليگوتروف(تواند از حد معيني  نمي
هاي ديگر  اين صورت ممرز ناپديد و جاي آن را گونه غير

 در جواني اين گونه ).1363حبيبي، (اشغال خواهند نمود 
به نور زياد  باالترپسند است كه در سنين  نيمه روشنايي
تحمل نيز با اين حال روشنايي متوسط را  ؛احتياج دارد

 دارد نيازطوبت هوا و خاك به ر بيشتر در تابستان. كند مي
  .)1383 پوربابايي،(
  

  وضعيت عمومي منطقه
سوم از حوضه آبخيز  بخشخانيكان كه بخش جنگلهاي 
از نظر تقسيمات اداري در حوزه اداره  ،دنباش كركرود مي

از نظر تقسيمات  طقه نوشهر وكل منابع طبيعي من
واقع  45هاي آبخيز شمال كشور در حوضه آبخيز  حوضه

آن متر و حداكثر ارتفاع  50 منطقه حداقل ارتفاع .اند شده
در در اين جنگلها . باشد متر از سطح درياي آزاد مي 1400

 20تا  10 دورهسال پيش و تقريبًا در يك  50تا  30حدود 
برداري شديد با هدف  بهره ،ساله در تمامي سطح سري

سيماي عمومي جنگل و . توليد زغال صورت گرفته است
 -ممرزستان و راش -بلوط مانندجوامع گياهي اصيل 

گزيني  بودن برشها و به علت تداوم و يكسره بهممرزستان 
عالوه رعايت نكردن نكات  بهدرختان صنعتي و مرغوب و 
بع طبيعي و مندي جنگل و منا فني و ناديده گرفتن قانون

دهي قوي  همچنين كوتاه بودن سيكل بذردهي و جست
تر و صنعتي،  ارزش در مقابل درختان باارزش درختان كم

زاد  هاي فرعي دانه و شاخه دستخوش تغيير شده و تيپ
انجيلي و غيره ايجاد و  -يا ممرز ،ممرز -انجيلي مانند

فرم پرورشي جنگل در . اند هشدهاي اصلي  جايگزين تيپ
زاد ناهمسال و نامنظم آميخته  سري دانه و شاخه اين
   ).1376نام،  بي(باشد  مي

تيپ  :عبارتند از در منطقه هاي جنگلي عمده تيپ
افرا  -و ممرز ممرز -انجيلي ،انجيلي -، ممرزممرز خالص

از  درصد 3/3و  6/19، 2/36، 3/36حدود ترتيب  بهكه 
 -بلوط تيپ. دنگير بر مي برداري را در سطح قابل بهره

تيپ  و درصد 7/1ممرز در بخش جنوبي سري حدود 
همراه افرا و شمشاد در حاشيه دره اصلي و فرعي  بهممرز 

 برداري سري را در از سطح قابل بهره درصد 6/1حدود 
زاد  فرم پرورشي اين جنگل، دانه و شاخه. دنگير بر مي

از كل  درصد 6/36طور كلي  به. ناهمسال آميخته است
ختان مادري ممرز با ابعاد متوسط تشكيل عرصه را در

  .دهند مي
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  روش مطالعه
استفاده از نقشه  ، نخست بااين مطالعهمنظور انجام  به

گردشي و بازديد از  ، اقدام به جنگل1:25000توپوگرافي 
مطالعه وضعيت  منظور بههاي موجود گرديد و سپس  توده

 موردهاي  روشنه شده، هاي ايجاد روشنه حيات در تجديد
 ،شناسي ديدگاه تعاريف جنگل اندازه از چهار بررسي در

هاي آنها  بدين معني كه اندازه. گرفتند قرار مطالعه مورد
هاي  انفرادي يا دسته حضور(آر  2 ازصورت كوچكتر  به

آر  10 تا 5بين  ،)گروه كوچك(آر  5 تا 2بين  ،)كوچك
 نظر در) گروه بزرگ(آر  10از  بزرگتر و) گروه متوسط(

قطعات در سطح كل بخش انتخاب گرديدند  .ندگرفته شد
 اندازهاز هر  .و مطالعه در سطح پارسل خاصي انجام نشد

 روشنهدر مجموع شانزده  ونمونه  تعداد چهار روشنه
 در ،روشنههر بزرگ  راستاي قطر سپس در .انتخاب شدند

يك سمت حاشيه  از يك ترانسكت به عرض يك متر،
قطعات نمونه كوچك  ،وشنهرسمت ديگر  به روشنه

تعبيه  متر 8/0اي به شعاع  دايره مترمربعي دو) ميكروپالت(
چهار زيرقطعه نمونه  ،)قطعه نمونه( روشنههر  در .شدند

كه يكي در مركز ند طوري انتخاب شد )ميكروپالت(
در  بعدي واصلي   پوشش توده در زير تاج ديگري، روشنه

چهارمي باالخره  و روشنه  زير تاج اولين درخت حاشيه
 .قرار داشتنداي  و زير تاج درخت حاشيه روشنهبين مركز 

 با كمي نهالها، هاي مشخصهروي  بر نور بررسي اثر براي
 به عدسي چشم ماهي در دوربين عكاسي مجهز استفاده از

عكس  چهار هاي مختلف، اندازه ها با روشنهاز  نقطه چهار
 ، درروشنه مركز ترتيب در عكسها به .برداشت گرديد
حاشيه  در، )درختان توده اصلي زير( روشنهحاشيه بيروني 

منطقه بينابيني  در و) با ميزان سايه بيشتر( روشنهداخلي 

) با ميزان سايه كمتر( روشنهحاشيه  و روشنه مركز
  .شدند برداشت

 AE1مدل   Cannonدوربين عكسبرداري از در
 كانونيبا فاصله  )Fish eye(به عدسي چشم ماهي  مجهز

با حساسيت  Forteسفيد مارك  فيلم سياه و متر و ميلي 8
روي سه پايه  بدين ترتيب كه دوربين بر. استفاده شد 200
) روشنهباالي (سمت آسمان  به نصب و موردنظرمحل  در

عدسي چشم  .دوانجام شبرداري  عكس تاروي شد  نشانه
 را همانند گنبدي از ها روشنهماهي تمام فضاي باالي 

عكسها پس . نمودافق برداشت  ت افق تا سمت ديگرسم
روي  قراردادن شبكه عنكبوتي مخصوص بر با ،از ظهور
نسبي وارده به  شدت نور گرفته و بررسي قرار آنها مورد

 .گيري شد دقت اندازه بههر محل  در روشنهعرصه داخل 
الهام از مطالعات و تجربيات انجام شده  اين روش با

 توسط ي آنتدريج اصالح  و Anderson (1964)توسط 
Dohrenbusch (1989) ،Brunner (1994) و       
Sagheb- Talebi (1995) انجام شد.  

كمي و كيفي نهالها از قبيل تعداد كل  هاي مشخصه
ارتفاع نهال  ،متر ميلي ، قطر يقه با دقتنهال براساس گونه

عالي ) 1: در چهار گروهكيفيت نهال  ومتر  سانتي ا دقتب
متوسط ) 3 ،)اندكي خميده مستقيم و(خوب ) 2 ،)مستقيم(
) چندشاخه، كج و خميده(بد ) 4و  )مستقيم و دوشاخه(

  .ندبررسي شد
افزار  آماري از نرم هاي انجام بررسي در اين مطالعه براي

SPSS تجزيه و تحليلهاي كمي از آزمون در  .استفاده شد
الها از و در بررسي كيفي نهها  تجزيه واريانس ميانگين

  .گرديداستفاده ) chi square(مربع كاي  آزمون
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  نتايج
  ها روشنهكميت نور در 

جا كه شدت نور نسبي عبارت است از ميزان نور  از آن
به نور كامل كه به باالي نسبت  روشنه به وارده داخل

 نسبي در گيري شدت نور اندازه ؛رسد مي روشنهسطح 
نتايج  ،مختلف هاي مساحت ها با روشنهنقاط مختلف 

نسبي  طوري كه حداقل شدت نور ارائه داد، به جالبي را
 حداكثر آر و 2 از هاي كوچكتر روشنه درصد در 2ميزان  به

آر  10 از هاي بزرگتر روشنه در درصد 70ميزان  بهآن 
 7/19شدت نور نسبي از  ،طور متوسط به. محاسبه شد
د در درص 1/42 به آر 2هاي كوچكتر از  روشنهدرصد در 

  ). 1 جدول( يابد آر افزايش مي 10 هاي بزرگتر از روشنه
  

  هاي مختلف روشنهشدت نور نسبي در  -1جدول 
  )درصد(متوسط   )درصد(حداكثر )درصد(حداقل )آر( روشنه اندازه

  7/19  32 2  2كمتر از 
  6/30  52 3  5تا  2
  3/37  58 5  10تا  5

  1/42  70 3 10بيشتر از 
  

  ها روشنههالها در كمي ن هاي مشخصه
 5/3، نهالهاي ممرز تراكمطبق نتايج اين مطالعه، ميانگين 

اصله در  4/0(آن باشد كه حداقل  مي مربعاصله در متر
و  آر 10هاي با مساحت بيشتر از  روشنهدر مركز  )مترمربع
در دومين قطعه نمونه ) اصله در مترمربع 8/9(آن حداكثر 
 مالحظه گرديد رآ 2هاي با مساحت كمتر از  روشنه

 6/2برابر  نهالهاي ممرز يقه ميانگين قطر. )2جدول (

 آنو حداقل متر  ميلي 25 يقه برابر متر، حداكثر قطر ميلي
در منطقه مورد مطالعه،  .متر بدست آمد ميلي 5/1برابر 

، متر سانتي 2/20 نگينميا طور به ارتفاع نهالهاي ممرز
 آنهاحداقل ارتفاع و متر  سانتي 65حداكثر ارتفاع نهالها 

ميانگين  2جدول در  .محاسبه شد متر سانتي 5/7
هاي  هاي با اندازه روشنهكمي نهالها در  هاي مشخصه
  .شده است ارائهمختلف 

  
  ي مختلفها كمي نهالها در روشنه هاي مشخصه -2 جدول

 اندازه روشنه
 )آر(

  )متر سانتي(ل ارتفاع نها    )متر ميلي(قطر يقه نهال     تعداد نهال در مترمربع
 متوسط حداكثر حداقل   متوسط حداكثر حداقل  متوسط  حداكثرحداقل

  17  20  5/7   5/2  5/7  5/1   5/5 8/9  9/3  2كمتر از 
  20  65  5    8/2  25  3   2/3  8/7  2/1  5تا  2
  6/18  35  4    5/2  15  7   5/3  7  5  10تا  5

  32  48  11    3/3  11  22   8/1  8/2  4/0  10بيشتر از 
  2/20  42  9/6   6/2  5/31 4/8    5/3  8/6  6/2  ميانگين
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يقه، ارتفاع و تعداد نهالها  هاي قطر تجزيه واريانس ميانگين
هاي مختلف نتايج را بهتر  هاي با مساحت روشنهدر 

 هاي قطر كه تفاوت ميانگين دادنتايج نشان . كردمشخص 
ولي  ،نيستدار  هاي مختلف معني روشنهيقه نهالها در 

نهالها در و تعداد در واحد سطح ارتفاع تفاوت ميانگين 
درصد  1و  درصد 5در سطح  ترتيب به هاي مختلف روشنه
  .)3 جدول(هستند دار  معني

  
  هاي مختلف روشنهنهالها در كمي  هاي مشخصهتجزيه واريانس  -3جدول 

مشخصه مورد 
 گيري اندازه

F  مربعات ميانگين  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغييرات  داري معني  آماره 

 قطر يقه نهال
 ns434/0  951/0  953/13 4 81/55 بين گروهي

     665/14 654 037/9591 گروهيدرون
   658 9646.848 كل

 ارتفاع نهال
 041/0*  506/2  647/3889 589/15554 بين گروهي
     132/1552 654 556/1015094 درون گروهي

  658 155/1030653 كل

 تعداد نهال
 0001/0**  283/42  607/2149 4 429/8598 هيبين گرو

      132/1552 654 841/33451 درون گروهي
   658 270/4250 كل

  دار نيست معني: ns و درصد 5سطح در دار  معني :* ،درصد 1در سطح  دار معني :**                  
  

كمي نهالها در طبقات مختلف شدت نور  هاي مشخصه
  نسبي

محاسبات، ميزان نور وارده به هفت  براي سهولت انجام
هاي مختلف  گروه تقسيم گرديد و مقادير كمي مشخصه

گيري شده در هر گروه ارائه  نهال ممرز اندازهاصله  659

گردد كه  مشخص مي 4با توجه به جدول  .)4 جدول( شد
 70 تا 61در ميزان نور  زرگترين قطر يقه و ارتفاع نهالهاب

عداد در واحد سطح نهالهاي باشد و حداكثر ت درصد مي
  .شود درصد ديده مي 20تا  11ممرز در ميزان نور 

  
   )انحراف معيار: ±( نوري مختلف مورد بررسي در طبقاتنهالهاي ممرز  كمي هاي مشخصه -4جدول 

 شدت نور نسبي
  )درصد(

 ميانگين قطر يقه
 )مترميلي(

  نهال ميانگين ارتفاع
  )متر سانتي(

نهال در  تعداد
  عمترمرب

  8/2±3/1  3/10±7/8 0/2±30/0 10كمتر از 
20-11  7/0±7/2 0/10±4/19  2/6±0/17  
30-21  8/0±31/2 1/8±7/15  4/10±9/15  
40-31  2/1±7/2 8/12±8/19  6/4±5/11  
50-41  4/1±6/2 0/5±4/20  2/5±8/7  
60-51  9/2±7/3 0/17±0/39  0/3±1/5  
70-61  1/3±4/4 0/17±3/57  2/2±1/3  
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 يقه، ارتفاع قطر( مشخصهسي آماري اين سه برر منظور به
از آزمون ) و تعداد در واحد سطح نهالها با ميزان نور نهال

بين  كهنتايج نشان داد . تجزيه واريانس استفاده گرديد
و همچنين ارتفاع نهالهاي ممرز در يقه  هاي قطر ميانگين

اما . داري وجود ندارد تفاوت معني، نوري مختلف شرايط
 ،ريانس تعداد در واحد سطح نهالهاي ممرزوا  تجزيه

بين اين  درصد 99 احتمال بهداري را  اختالف معني
  .)5جدول (نوري نشان داد مختلف هاي  مشخصه در گروه

  
  نور نسبي مختلف هاي شدتدر  نهالها هاي كمي مشخصهتجزيه واريانس  -5جدول 

مشخصه مورد 
 گيري اندازه

F  ميانگين مربعات  آزادي درجه  مجموع مربعات  منبع تغييرات آماره    داري معني 

 قطر يقه نهال

 ns974/0  727/38  85/117 34 941/512  بين گروهي

      523/85  618  764/8999  درون گروهي
   652  687/9512  كل

 ارتفاع نهال

  ns557/0  434/44  803/44149  34  132/167172  بين گروهي
     591/9562  618  227/817006  درون گروهي

    652  359/984178  لك

 تعداد نهال

 0001/0**  267/12107  234/4650  37  622/20996  بين گروهي

     656/41  619  243/5883  درون گروهي
    656  865/26879  كل

  دار نيست معني: ns و درصد 1دار در سطح  معني :**             
  

  هاي مختلف نمونه زيرقطعهنهالها در  كمي هاي مشخصه
كه در بخش روش مطالعه اشاره شد، در هر  گونه همان
نمونه انتخاب شد كه موقعيت هر  زيرقطعهچهار  روشنه

تا زير توده  روشنهسمت حاشيه  بهيك از مركز شروع و 

 نهالها هاي كمي مقادير مختلف مشخصه .شدمادري ختم 
 شدهارائه  6در جدول هاي مختلف  نمونه زيرقطعهدر 
  .است

  
  )انحراف معيار: ±( هاي مختلف نمونه زيرقطعهنهالهاي ممرز در  ميهاي ك مشخصه -6جدول 

  نمونه زيرقطعه تموقعي
 ميانگين قطر يقه

  )متر ميلي(
 نهال ميانگين ارتفاع

  )متر سانتي(
 نهالميانگين تعداد 
  در مترمربع

  7/2±2/2  8/22±3/2  6/2±22/0  روشنهدر مركز 
  9/5±0/2  7/21±5/2  7/2±38/0 روشنهبين مركز و حاشيه 

  4/8±2/1  5/22±0/3  9/2±49/0 روشنهداخلي   در حاشيه
  7/3±7/1  2/10/±6/1  9/1±3/0 )زير توده( روشنهبيروني   در حاشيه
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 شود، كمترين قطر مشاهده مي 6گونه كه در جدول  همان
 زيرقطعهمربوط به چهارمين  ي ممرزيقه و ارتفاع نهالها

و كمترين ميزان  روشنهنمونه با بيشترين فاصله از مركز 
ها تفاوت  نمونه زيرقطعهدر ساير  از اين نظر. باشد نور مي

بيشترين تعداد در واحد سطح  .خورد چشم نمي بهچنداني 
و  )روشنهحاشيه داخلي ( نمونه زيرقطعهنهال در سومين 

مشاهده ) مركز روشنه(نمونه  زيرقطعهكمترين در اولين 
هاي  مشخصهبررسي اختالف موجود بين  براي. شود مي

تجزيه هاي مختلف، آزمون  نمونه زيرقطعهمورد بررسي در 
 كه نشان داد )7جدول ( كه نتايج آن انجام گرديد واريانس

 زيرقطعهيقه نهالها در  داري از نظر قطر اختالف معني
بين ارتفاع نهالها در  اما ،هاي مختلف وجود ندارد نمونه

اختالف  .اشتدداري وجود  ها تفاوت معني نمونه زيرقطعه
يعني  4نمونه شماره  زيرقطعهعمده بين ارتفاع نهالها در 
طوري  ، بههاست نمونه زيرقطعهدر زير توده مادري با ساير 

با . بوددر زير توده، ارتفاع نهالها كوتاهتر از ساير نقاط  كه
بين تعداد در واحد سطح نهالها در  7توجه به جدول 

داري  بسيار معنيهاي مختلف اختالف  نمونه زيرقطعه
  . وجود دارد

  
  هاي مختلف نمونه زيرقطعهدر  نهالها هاي كمي مشخصهتجزيه واريانس  -7جدول 

 دمشخصه مور
  گيري اندازه

F ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات  منبع تغييرات آماره    داري معني 

 قطر يقه نهال

  ns141/0  827/1  692/26  3  076/80  بين گروهي
     606/14  655  772/9566 روهيدرون گ
      658  848/9646  كل

 ارتفاع نهال

  03/0*  994/2  809/4647  3 426/93934  بين گروهي
     606/14  655  729/1016709 درون گروهي

       658  155/1030653  كل

 تعداد نهال

0001/0** 583/11  860/879  3  581/2639  بين گروهي
     962/75  235  055/17851 درون گروهي

        238  636/20490  كل
  دار نيست معني: ns و درصد 5سطح در دار  معني :*، درصد 1در سطح  دار معني :**                      

  
  هاي ممرزخصوصيات كيفي نهال

، كيفيت نهالها در درصدهاي مختلف نور 8مطابق جدول 
بيشترين نهالهاي  مورددر اين . باشد داراي تفاوتهايي مي

عبارت ديگر كمترين درصد فراواني نهالهاي  بهيا  و ممستقي
درصد  10دوشاخه و چندشاخه در ميزان نور كمتر از 

كمترين نهالهاي مستقيم در  كه در حالي ،مشاهده شد

 9مطابق جدول . رين شدت نور نسبي مشخص شدنديشتب
دار بودن تفاوت  ، معنيكاي  مربعبا استفاده از آزمون 
نهالها در شدتهاي مختلف نور نسبي  درصد فراواني كيفيت

سطح احتمال بدست آمده براي . مورد بررسي قرار گرفت
 120شدت نور نسبي و كيفيت نهالها با درجه آزادي 

 برآورد گرديده و از آن 0001/0روش پيرسون برابر با  به
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توان گفت  است، بنابراين مي 01/0جا كه مقدار آن كمتر از 
هاي  يت نهالها در ميزان روشناييكه بين درصد فراواني كيف

  .داري وجود دارد تفاوت بسيار معني ،مختلف

  
  رابطه كيفيت نهالهاي ممرز با شدت نور نسبي -8جدول 

  نسبي شدت نور
 )درصد ( 

  )درصد(كيفيت نهالها 
  جمع  بد  متوسط  خوب  عالي

  100  -  6/1  9/4  5/93  10كمتر از 
20-11  8/81  3/16  9/1  -  100 

30-21  3/80  0/17  0/2  7/0  100 

40-31  9/81  4/16  7/1  -  100 

50-41  0/77  1/19  3/2  6/1  100 

60-51  2/66  0/27  5/4  3/2  100 

70-61  7/58  6/30  7/10  -  100 

  
  كاي در بررسي كيفي نهالهامربع نتايج آزمون  -9جدول 

 داري معني   درجه آزادي  مقدار 

Pearson Chi-Square 646/255  120 0001/0 ** 

Likelihood Ratio 060/116 120 585/0 ns 

Linear-by-Linear Association 974/10 1 001/0 ** 

N of Valid Cases 659   
  دار نيست معني: nsدرصد و  1دار در سطح  معني**:                   

  
  بحث 

در زمينه اثر عوامل مختلف  اي كه با تحقيق و مطالعه
انجام في نهالهاي ممرز وضعيت كمي و كيروي محيطي بر 

نورسنجي   در بخش مطالعه :چنين نتايجي بدست آمد ،شد
به  با توجهها مشخص شد كه شدت نور نسبي  روشنه

درصد  70تا  2گيري آن، بين  و محل اندازه روشنهبزرگي 
 70تا  21اين مقدار بين  روشنهمتغير است كه در مركز 

وسان درصد در ن 12تا  2درصد و در زير توده بين 
حداكثر شدت نور نسبي مربوط به البته . باشد مي

مطالعات . باشد آر مي 10هاي با مساحت بزرگتر از  روشنه
هاي مختلف  ها و توده روشنهديگري در وضعيت نور 

ه بدست آمد ينتايج مشابه كه هويژه راش انجام شد به
 مورددر  Nakashizuka (1987) كه طوري به است،
 Fagus(در جنگلهاي راش ژاپن  هاي ايجاد شده روشنه

crenata(  كه شدت نور  ددانشان و  دادمطالعاتي انجام
 30طور متوسط حدود  آري به 1هاي  روشنهنسبي در 

درصد  80آري حدود  9هاي بزرگ  روشنهدرصد و در 
در رابطه با تأثير نور و  Sagheb- Talebi (1996). باشد مي

لهاي راش كميت و كيفيت نها عوامل رويشگاهي بر
و مشخصاً در مطالعات ) .Fagus sylvatica L(اروپايي 

هاي  روشنههاي مختلف  نورسنجي خود در قسمت
به ا توجه تجديدحيات بيان نمود كه شدت نور نسبي ب
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درصد  94تا  6گيري آن، بين  و محل اندازه روشنهبزرگي 
 56اين مقدار بين  روشنهطوري كه در مركز  به ،است متغير

علت تفاوت ميزان نور نسبي در . رصد متغير استد 94تا 
توان در شكل و  اين مطالعه و مطالعات ديگر را مي

در مطالعه ) 1380(بيگي  قورچي. بيان نمود روشنهمساحت 
هاي خواص كمي و كيفي نهال ارتباط بررسي مورددر  خود

اظهار داشت كه شدت نور نسبي  روشنهراش با سطح 
تا  7/1گيري آن بين  حل اندازهو م روشنهبسته به بزرگي 

اين مقدار بين  روشنهدرصد متغير است كه در مركز  1/63
 4/11تا  7/1درصد و در زير توده بين  1/63تا  8/41

باشد و حداكثر شدت نور نسبي  درصد در نوسان مي
  .باشد آر مي 10هاي با مساحت بزرگتر از  روشنهمربوط به 

 در د سطحدر واح نهال در بخش مطالعه تعداد
هاي زادآوري مشخص گرديد كه تعداد در واحد  روشنه

اصله  8/9تا  4/0از  روشنهبه بزرگي  با توجهسطح نهالها 
باشد كه حداكثر تعداد در واحد  مترمربع متغير ميهر در 

آر  2هاي با مساحت كمتر از  روشنهسطح نهالها مربوط به 
آر  10هاي با مساحت بزرگتر از  روشنهو حداقل آن به 

ميزان تعداد در واحد سطح  بههمچنين . شود مربوط مي
زيرقطعه سمت سومين  به روشنهنهالهاي ممرز از مركز 

بيشترين تعداد  زيرقطعه نمونهافزوده شده كه در اين  نمونه
زيرقطعه از سومين  .شدمشاهده در واحد سطح نهالها 

سمت زير توده از تعداد در واحد سطح نهالها  به نمونه
كه كمترين تعداد در واحد سطح نهالها در  شدته كاس

در اين رابطه موسوي  .شدواقع  زيرقطعه نمونهچهارمين 
در مطالعه خود در تعيين ) 1382( و همكاران ميركاليي

راش شرقي  هايجنگلزادآوري در  روشنهسطح مناسبترين 
و شدت  روشنهسطح كه با افزايش  نداين نتيجه رسيد به

د نهالهاي راش كاسته و بر تعداد نهالهاي از تعدانور نسبي 
در  )1384( و همكاران شهنوازي. شود افرا افزوده مي

هاي با مساحت بزرگتر  روشنهد كه نكن خود بيان مي مطالعه
يت ععلت شدت نور نسبي و تغييرات وض بهآر  9از 

هاي مهاجم علفي پوشيده  ز گونهاً ااكثر ،رطوبت خاك
  .اند شده

Yamamoto (1989)  در تحقيقات خود بر روي
شود  ميدر ژاپن متذكر  )Fagus crenata(زادآوري راش 

آر اتفاق  2هاي كوچكتر از  روشنهكه بهترين زادآوريها در 
در مطالعه بر ) 1380(بيگي  در اين رابطه، قورچي .افتد مي

روي خواص كمي و كيفي نهالهاي راش بيان نمود كه 
از  روشنهبه بزرگي ه ا توجتعداد در واحد سطح نهالها ب

طوري  به، باشد مترمربع متغير ميهر اصله در  5/16تا  5/0
حداكثر تعداد در واحد سطح نهالها مربوط به  كه

آر و حداقل آن به  5تا  2هاي با مساحت  روشنه
. شود آر مربوط مي 10هاي با مساحت بزرگتر از  روشنه

از همچنين از ميزان تعداد در واحد سطح نهالهاي راش 
شود كه  كاسته مي روشنهسمت حاشيه  به روشنهمركز 

كمترين تعداد در واحد سطح نهالها در زير توده وجود 
  .دارد

ها  روشنهدر بخش مطالعه قطر يقه نهالهاي ممرز در 
 آن متر و حداقل ميلي 25 قطر يقه مشخص شد كه حداكثر

دست باين بررسي اين نتيجه در . متر بوده است ميلي 5/1
ه بين شدت نور نسبي و قطر يقه نهالهاي ممرز ك آمد

 Burschel & Schmaltz .داري وجود ندارد رابطه معني

كاهش رشد قطري در سايه را در مورد راش  (1965)
     ،Mosandl (1984)همچنين . اند كردهگزارش 

Brunner (1993) و Sagheb- Talebi (1996)  افزايش
نور گزارش  رشد قطري نهالهاي راش را با افزايش

يان داشته كه با افزايش ب) 1380( بيگي قورچي .اند دهكر
، قطر يقه نهالهاي راش افزايش و سپس نسبي نور شدت

دار و همبستگي درجه  يابد كه داراي رابطه معني كاهش مي
در بخش مطالعه ارتفاع نهالهاي  .دنباش مي) سهمي(دوم 

 65 ارتفاع شد كه حداكثرمشخص  ،ها روشنهممرز در 
در اين بررسي . باشد متر مي سانتي 8 آن حداقل متر و سانتي

 ، بيننور نسبي هاي مختلف شدت درمشخص شد كه 
ولي  ،داري وجود ندارد ارتفاع نهالهاي ممرز تفاوت معني
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آر بر ارتفاع نهالهاي موجود  10از  روشنهبا افزايش سطح 
 و همكاران موسوي ميركاليي. در منطقه افزوده شده است

افزايش سطح  كه در اين رابطه نتيجه گرفتند) 1382(
كليه نهالها اثر مثبت  نيز بر ارتفاع نهالهاي راش و روشنه

هاي كوچك، بلندترين نهالها در مركز  روشنهدارد و در 
اي بزرگتر، بلندترين نهالها در ه روشنه، ولي در روشنه

و همكاران شهنوازي . دنشو مشاهده مي روشنهحاشيه 
ها، ارتفاع  روشنهكه با افزايش سطح  اند ان داشتهبي) 1384(

در  Sagheb- Talebi (1996). يابد نهالها نيز افزايش مي
كه براي نهالهاي با سن  مطالعات خود مشخص نمود

نيز افزايش  نهال ثابت، با افزايش شدت نور نسبي ارتفاع
وي همچنين دريافت كه مهمترين عوامل مؤثر بر . يابد مي

تركيبي از نور، قطر تاج و قطر  ،طولي نهال افزايش رشد
 و Brunner (1984)اما  .باشد مي) ضريب فضاي رشد(يقه 

Mosandl (1993)  هر دو اعالم نمودند كه افزايش رشد
 نسبي با افزايش شدت نور داراي يك رابطه خطي طولي
، رشد طولي كاهش نور زياد هاي كه در شدتلب ،نيست

خود به اين نتيجه  در مطالعه) 1380(بيگي  قورچي. يابد مي
دست يافت كه با افزايش شدت نور نسبي و همچنين با 

بر ارتفاع نهالهاي راش افزوده و  روشنهافزايش سطح 
 عواملارتفاع نهالها با  بنابراين. شود سپس كاسته مي

در منطقه مورد  .باشد مي يدار داراي رابطه معني يادشده
با كيفيت عالي و خوب در  مطالعه بيشترين فراواني نهالها

همچنين . درصد مشاهده گرديد 40تا  31شدت نور نسبي 
ميزان  بر روشنهبا افزايش شدت نسبي نور و سطح 

 .نهالهاي دوشاخه افزوده شد
گذاري درختان  نشانه دركه  شود پيشنهاد ميبنابراين 
 درو  صرف شودكافي  ا دقت الزم وهقطع آن جنگلي و

با  تاعمل آيد  ري دقت بيشتري بهدا تهيه طرحهاي جنگل
نوشته  ها ها طرح تركيب گونه توده و توجه به ساختار

 ها در گونه براي سايراين تحقيق ضمناً مشابه  .دنشو
 يابي به يكدستمنظور  به نيز جنگلهاي شمال كشور

 يمطالعات بيشتر همچنين .شود تكرارزادآوري ارزشمند 

و اثر متقابل  ثرؤژيكي معوامل اقليمي و ژئواكولو  در زمينه
  .تجديدنسل جنگلها انجام شود  براي توسعه آنها
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Abstract 
 
Hornbeam is the most frequent species in forests of northern Iran. This paper aims to study the 
relationship between gap size and some quantitative and qualitative characteristics of hornbeam seedlings. 
For this purpose Khanikan district in Korkrood forest was selected in northern Iran. Four sizes of gap 
were selected based on silvicultural definitions including: area with less than 200 m², 200 to 500 m², 500 
to 1000 m², and larger than 1000 m² and in each gap, 4 subplots each 2 m² were laid out. The current 
study was made in 2 phases: 1) study on light intensity using fish-eye camera, and 2) quantitative 
(including collar diameter and height) and qualitative characteristics of hornbeam seedlings. The obtained 
result showed that the intensity of light changed between 2 and 70 percent in different gaps and different 
locations of the gaps. The number of hornbeam seedlings increased with a relative increase in the light 
intensity initially and then decreased. Collar diameter and height of seedlings didn’t show significant 
differences among different light intensities. The number of seedlings was reduced significantly in the 
gaps larger than 500 m2. The best qualitative condition and the maximum number of hornbeam seedlings 
were observed in the gaps smaller than 200 m2. 
 
Key words: light, quantitative and qualitative characteristics, hornbeam, regeneration, gap. 


