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چکیده
گردند، نقش کلیـدي در تنظـیم مسـیرهاي تـوالی در     ایجاد میاسیمقکوچکهاي شفتگیهاي تاج پوشش که به وسیله آروشنه

هاي تاجی در فاز تشکیل روشـنه در رونـد   هاي ساختاري روشنهیویژگبررسیف هدبا پژوهشاینکنند.هاي معتدله ایفا میجنگل
جنگـل وهـا بررسـی ازپـس هاي راش صورت گرفت. آغازین تحول تودهفازعنوانبههاي اسالمهاي راش در جنگلتحولی توده

مسـاحت  ماننـد هـا  وشنههاي رویژگیازیبرخقطعات،نیاازکیهردروانتخابهکتاريیکنمونهقطعهسهاولیه،هايگردشی
قـرار يریگمورداندازهروشنه، مشخصات زادآوري، تعداد روشنه و درختان پرکننده روشنه جادکنندهیای درختيهاگونهنوع،روشنه
مشخصات زادآوري شامل گونه، تعداد، قطر یقه و ارتفاع و ها محاسبه ساز در هر یک از روشنهتعداد و گونه درختان روشنه.گرفت

نتـایج  بـر اسـاس  .گیري گردیداندازهپرکننده روشنه هاي تعداد و گونه نهالو بت ثها هاي مستقرشده در هر یک از روشنههالنون
روشـنه بـه   نیتـر کوچـک ترین و بزرگمترمربع به دست آمد و05/275ها در این فاز اندازه متوسط مساحت روشنهآمدهدستبه

ساز به گونـه راش اختصـاص   درختان روشنهنمونهقطعهشد. در هر سه يریگاندازهرمربع مت85/70و26/551ترتیب با مساحت 
ها محاسبه گردید. بیشترین و کمترین یافت. بیشترین و کمترین فراوانی درختان پرکننده روشنه به ترتیب براي راش و سایر گونه

در گیـري شـد.  درصـد) انـدازه  80/7(هاگونهریسارصد) و د26/53ترتیب براي گونه راش (ها بهمیزان زادآوري در داخل روشنه
سـازها  روشـنه متوسطگیري شد که حجم ساز که تماماً از گونه راش بودند، اندازهاصله روشنه28تعداد نمونهقطعهمجموع در سه 

تـرین  نطقه اسالم راش مهـم هاي مبر این اساس به نظر می رسد در مرحله انتهایی توالی در جنگلبود.مترمکعب در هکتار 7/15
گونه ایجاد کننده پر کننده روشنه ها به شمار می رود.

ساز، زادآوريتوالی، روشنهپرکننده روشنه، آشوب، کلیدي:هايواژه

مقدمه
ــلدر ــايجنگ ــی،ه ــلطبیع ــولیمراح ــرتح ــاس ب اس
زنـده، درختانحجموتعداداز نظرتودهساختاريهايویژگی

قطـري هـاي طبقـه درهـا آننسبتودارهخشکحجموتعداد
وزادآوريتـاجی، پوششدرروشنهحضورهمچنینومختلف
ــداد ــودههــايآشــکوبتع ــهت ــففازهــايومراحــلب مختل
اروپـا راشهـاي جنگـل دراسـاس ایـن بر. اندشدهيبنددسته

مطالعـات ). 9(انـد شـده ییشناسـا مختلفـی فازهـاي ومراحل
هـاي تـوده درکـه دادنشـان اروپـا هـاي جنگل) در9(کورپل
ـ تفکقابلاصلیتحولیمرحلهسهراش،طبیعی کـه اسـت کی
این سه مرحله در هستندپوسیدگیوبلوغاولیه،مراحلشامل

در. )23انـد ( راشستان هاي هیرکانی نیز نعیین و بررسی شـده 
ـ نرانیاشمالدرراشختهیآميهاجنگلهاي اخیر در سال زی
و کـاهش  یدگرگـون وحجـم انباشـت ،ییافزاحجممرحلهسه

ایـن  هـر یـک از   شـدند کـه   ییها شناسادر تکامل تودهحجم
شیافزامرحله. هستندمختلفیفازهايازمتشکلخودمراحل
مرحلـه رآشـکوب، یزلیتشـک وي زادآوريفازهاشامل حجم،

ـ پاکـاهش يفازهـا شـامل حجـم انباشت ویینـورافزا هـا، هی
يفازهـا شـامل حجمکاهشدگرگونی ولهمرحوییافزاحجم
.)25(باشندمییکاهحجمورستکهنروشنه،لیتشک

هـاي جنگلـی   هاي ساختاري تـوده ترین ویژگییکی از مهم
در اثر مرگ یک یا گروهـی از  هاروشنه. )30(ها هستندروشنه

هــاي  تـوده گیري فضایی درشکلدرختان به دالیل مختلف و
بسته به قطـر و تعـداد   هاآند که وسعت نشوجنگلـی ایجاد می

هـا آنبـه درختـانی کـه مـرگ  . متغیر استشدهحذفدرختان 
به ایجاد فضاي بـاز در تـاج پوشـش جنگـل یـا روشـنه       منجر

.)24،31(شـود روشنه اطالق مـی یجادکنندهاشود، درختان می
اثر خشک شدن درختان و درنتیجه از بـین رفـتن  در هاوشنهر

ــاج پوشــ ــان در ش ت ــه وجــود درخت ــدیمــجنگــل ب ). 20(آین
هـاي طبیعـی و   هـا دو نـوع هسـتند، روشـنه    روشنهیطورکلبه

اختالل در تاج پوشـش و  (مصنوعی). ساختانسانهاي روشنه
درختـان ها باعـث افـزایش رشـد تجدیـدحیات     تشکیل روشنه

چشـمگیري  طوربهها ي روشنهبنابراین تعداد و اندازه؛ دگردمی
).27دهد (جوامع را تحت تأثیر قرار میپویایی

چرخهاز وقایع مهم در تجدید حیات طبیعی درختان جنگل
تداوم حیات و پایداري کهيطوربهرود، جنگل به شمار می

هاي جنگلی به آن بستگی دارد دائمی و تا حدي ترکیب توده
علمدریموردبررسهاي پدیدهمهمترینو یکی از) 3(

رويتنهانهطبیعیحیات). تجدید29است (شناسیجنگل
نیزپوسیدنحالدرهايتنهوهاچوبرويبلکهخاك،

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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توانند بستر بذر درختان پوسیده می).6گیرد (میصورت
). از سوي 2ها به شمار روند (مناسب براي رشد و استقرار نهال

هاي طبیعی دیگر، ایجاد فضاي خالی در آشکوب باالي جنگل
که حاصل افتادن یا خشکیدن درختان بزرگ است، و بکر 

باعث تابش نور خورشید به کف جنگل، حفظ خنکی و رطوبت 
تحریک بذردهی درختان اطرافیجهدرنت) و 13در جنگل (

شرایط محیطی کف جنگل در عالوه بر، )29(گرددمیروشنه
طوري که یابد، بهدارها به تدریج تغییر میمجاورت خشکه

ها هاي حاصل از آنها و رویش نهالدن بذربراي سبز ش
.گرددمساعدتر می

دربـاره متعـددي مطالعاتایران، شمالراشهايجنگلدر 
هـا روشـنه شکلو مساحتماننده روشنساختاريهايویژگی
راشهايجنگلاز جمله این مطالعات که در است،شدهانجام

1250تـا  19ز هـا ا روشنهمساحت، استانجام شدهگرازبندر 
مترمربـع 178هـا  روشنهساحتممدیانو بودهمتغیرمترمربع
400از کمتـر مسـاحت ها با روشنهشکلو استشدهگزارش
)12(). محمـدي و همکـاران   26(استنامنظمکامالمترمربع

هاي ناشـی از  هاي کمی زادآوري در روشنهدر بررسی مشخصه
راش در خیرودکنار بـه  برداري و طبیعی در جنگل آمیختۀ بهره

هاي طبیعی میـانگین فراوانـی   این نتیجه رسیدند که در روشنه
هـاي گونـه راش رابطـه    هـا و همچنـین فراوانیـئ نهـال    نهال
داري بـا مسـاحت روشـنه دارنـد، در حـالی کـه فراوانـی        معنی
داري با اندازه روشـنه  متر ارتباط معنی30/1هاي بلندتر از نهال

دهند.نشان نمی
دخالـت  گونـه یچهـ هایی کـه بـدون ناخت وضعیت روشنهش

شـود از  هـاي طبیعـی ایجـاد مـی    جنگلي مدیریتی در عرصه
توانـد  ایـن موضـوع مـی   ، زیـرا اهمیت خاصی برخوردار اسـت 

ــه ــه و اجــراي طـــرح مــدیران و برنام ــزان را در تهی يهـــاری
یشناسـ جنگـل هـاي  ها و یـا شـیوه  جنگـلداري و تعیین روش

تـرین رویـدادهاي   یکی از اصـلی هدایت کند.رتريموثطوربه
عنوانبهسازد و هاي مختلف را متأثر میطبیعی که تحول توده

هاي جنگلی بـه شـمار   نخستین مرحله از آغاز روند پویایی توده
کـه در فـاز   اسـت رود، تشـکیل روشـنه در پوشـش تـاجی    می

ريگیـ شکلاهمیتبه توجهباافتد. ها اتفاق میتشکیل روشنه
ــادو  ــنهایج ــا در روش ــیوهه ــلش ــجنگ ــیگیشناس در زینش

بررسـی ف هـد بـا  پـژوهش اینکشورشمالراشهاي جنگل
هاي تاجی در فاز تشـکیل روشـنه   هاي ساختاري روشنهویژگی

هاي اسالم بـه عنـوان   هاي راش در جنگلدر روند تحولی توده
ــوده  ــول ت ــازین تح ــه  فازآغ ــت. ارائ ــورت گرف ــاي راش ص ه

تواند هاي تاجی در این فاز میي کمی و کیفی روشنههاویژگی
شناسی مانند عملیات پرورشی و نیـز  هاي جنگلریزيدر برنامه

ها مورد استفاده قرار گیرد.گذاري تودهنشانه

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

یکـی از  ،حوضه آبخیز شفارودهاي مورد مطالعه دررویشگاه
37467اسـتان گـیالن بـا مسـاحت     هاي آبخیـز غـرب  حوضه
23'از نظر مختصات جغرافیـایی در عـرض جغرافیـایی   ،هکتار 49°00'و48°42'طول جغرافیاییشمالی و37°40'و°37

هـاي  واقـع گردیـده اسـت. پـژوهش حاضـر در جنگـل      شرقی 
نشده غـرب اسـتان گـیالن، در قطعـات شـاهد مـورد       مدیریت

هاي اي مناسب راشستانهبررسی در طرح ملی شناخت ویژگی
شناسـی نزدیـک بـه طبیعـت     شمال کشور براي اعمال جنگـل 

حوضـه آبخیـز   9سري 914گزینی) واقع در پارسل (شیوه تک
درشـد. ارتفـاع از سـطح دریـا    تالش انجـام  شهرستانشفارود
شـده  اي شسـته قهوه،. تیپ خاكر استمت1200حدود منطقه 

عمیـق بـا سـاختمان    رسـی و بسـیار   -با بافت رسی تـا لـومی  
دوانی خـوب  ریشه،داراي هوموس مول اسیدي عمیق،ايدانه

خوب تـا متوسـط اسـت. براسـاس     ،و میزان نفوذپذیري خاك
گراد است. یسانت7/15اطالعات موجود، متوسط دماي سالیانه 

متر بوده و منطقـه فاقـد   میلی7/989میانگین بارندگی سالیانه 
.)1(هاي خشک در سال استماه

هاي اسالمموقعیت جغرافیایی قطعات یک هکتاري مورد مطالعه در جنگل-1شکل 
Figure 1. The geographical location of study area in the Asalem forest
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شیوه اجراي پژوهش
هـا در فـاز   روشـنه هـاي کمـی   منظور مطالعه ویژگـی به

هـاي گردشیجنگلوهایبررسازتحولی تشکیل روشنه، پس
شـناخت ملـی طرحدریبررسموردشاهدقطعاتبینازاولیه،

اعمـال بـراي کشـور شمالهايراشستانمناسبهايویژگی
واقـع )23()ینیگزتکشیوه(طبیعتبهنزدیکشناسیجنگل

بـه هکتـاري یـک نمونـه  قطعـه سهتالش،شفارودحوضهدر
هايمشخصهداشتناظلحبهکه) متر100×100(مربعشکل

مـورد وانتخـاب دارنـد، تعلـق تشکیل روشنهفازبهساختاري
کـردن قطعـات   از انتخاب و مشخصپس. گرفتندقرارمطالعه 

،يهکتارکینمونهقطعاتنیاازکیهردرنمونه در جنگل، 
،مساحت روشنهمانندفازنیادرها هاي روشنهویژگیازیبرخ
، سـازها) (روشـنه کننـده روشـنه  ادایجی درختـ يهـا گونـه نوع

مشخصات زادآوري، تعداد روشـنه و درختـان پرکننـده روشـنه     
يهادر روشنه1سازدرخت روشنه.گرفتقراريریگاندازهمورد

از یعیطبيهایکه با آشفتگشودیاطالق میدرختانبهیعیطب
ماننـد درختـان   یاشکال متفاوتيتاج پوشش حذف شود و دارا

و یعوامـل قـارچ  ایکن شده، شکسته شده) و شهی(ربادافتاده 
در واقع بـه درختـانی   2روشنهپرکننده درختهستند.زايماریب

شود که در حال پرکردن فضاي ایجاد شـده در زیـر   اطالق می
).26روشنه هستند (
هاي مربوط به روشنه به شکل آماربرداري صد برداشت داده

در قطعـات مـورد مطالعـه    هاي موجـود درصد از تمامی روشنه
هـا بـه شـکل    ). در پژوهش حاضـر روشـنه  26صورت گرفت (

مترمربع که در اثر 20بازشدن پوشش تاجی با حداقل مساحت 
افتنـد، تعریـف شـد    خشک شدن طبیعـی درختـان اتفـاق مـی    

هـا بـه نصـف    . زمانی که ارتفاع درختان و نهال)7،15،22،24(
بسته فـرض شـدند و در   ها ارتفاع درختان جانبی رسید، روشنه

)10گیري نشدند (این بررسی اندازه
) بـا  Lگیري مساحت روشـنه قطـر بـزرگ (   به منظور اندازه

) با تعریف Wتعریف بزرگترین قطر روشنه و نیز قطر کوچک (
کوچکترین قطر عمود بر قطر بزرگ در هر روشنه با استفاده از 

نوان شکل به ع3رانکلمتر نواري برداشت شد. براساس روش 

. شـد گیري ها اندازهها مساحت هریک از روشنهغالب در روشنه
مشـابه اسـت   هـاي هاي پرکاربرد در جنگلاین روش از روش

) و در فضاي منطبق بر حاشیه تـاج بـر   7،8،15،18،22،24،28(
گیـرد. سـپس تعـداد و گونـه     روي زمین مالك عمل قرار مـی 

ادداشت و محاسـبه  ها یساز در هر یک از روشنهدرختان روشنه
). مشخصات زادآوري شامل گونه، تعـداد، قطـر یقـه و    26(شد

ها محاسـبه  هاي مستقرشده در هر یک از روشنهنهالنوارتفاع 
هاي پرکننده روشـنه  همچنین تعداد و گونه نهالو ثبت گردید.

با درنظر گرفتن موقعیت خال یا نهال در داخل روشنه و ارتفاع 
ــاع  ــیش از آن (ارتف ــه 30/1ب ــنه ب ــر روش ــر) در ه ــوان مت عن

شـد گیـري  هاي اصلی استقراریافته در روشـنه انـدازه  زادآوري
سـازي شـکل روشـنه    منظور کمیهاي متفاوتی به). روش12(

که شاخص نسبت قطر بزرگ به قطر کوچـک  شودمیاستفاده 
) 14،15،24) و شاخص نسبت محیط به مسـاحت روشـنه (  19(

هش حاضر از نسـبت مسـاحت بـه    در پژوکاربرد بیشتري دارد.
اي عنوان شاخصی براي بررسی تـأثیر حاشـیه  محیط روشنه به

به منظور تجزیه و تحلیل .شدها براستقرار نهال استفاده روشنه
ــههــا در ســه هــا، روشــنهداده از نظــر مســاحت، شــامل طبق

ــنه ــر از  روش ــا مســاحت کمت ــاي کوچــک ب ــع، 200ه مترمرب
ــا مســاحت روشــنه ــا 200هــاي متوســط ب ــع و 500ت مترمرب
مترمربع طبقه بندي 500هاي بزرگ با مساحت بیش از روشنه
).15،23،24،28شدند (

و بحثنتایج
جنگل به منظـور حفاظـت   نظامبومها نقش مهمی در روشنه

از تنوع زیستی و خاك، تحت تـأثیر قـرار دادن چرخـه عناصـر     
ـ غذایی والی جنگـل  و حفاظت از ساختار پیچیده مرحله نهایی ت

هـاي  هاي ساختاري روشـنه کنند. در این مطالعه ویژگیایفا می
هـاي راش  تاجی در فاز تشکیل روشنه در رونـد تحـولی تـوده   

ــت.   ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــدول (م ــی 1ج ــات کم ) مشخص
گیري شده سه قطعه یک هکتـاري شـامل حجـم سـرپا،     اندازه

ت بهتـر  منظـور شـناخ  را بـه تعداد در هکتار و قطر برابر سـینه 
دهد.هاي مورد مطالعه نشان میوضعیت توده

فاز تشکیل روشنهدرهکتاريیکقطعاتکمیمشخصات- 1جدول 
Table 1. Quantitative characteristics of one-hectare sample plots in the Gap making phase

متوسط تودهقطعه سهقطعه دوقطعه یک
37446430166/379تعداد در هکتار

26/3041/2690/3319/30)مترسانتی(میانگین قطر درخت 
9/4802/4754/58883/514حجم سرپا (مترمکعب در هکتار)

119833/9سازتعداد روشنه

روشنه 12در این مطالعه، در مجموع سه قطعه نمونه، تعداد 
گیـري  زه(در هر قطعه نمونه چهار روشنه) شناسایی و مورد اندا

در این پـژوهش در پوشـش تـاجی در هـر هکتـار      قرار گرفت. 
گیــري شــد. ســفیدي و روشــنه در هکتــار انــدازهچهــارتعــداد 

هـاي  هـاي روشـنه  ) در بررسـی تـأثیر مشخصـه   26همکاران (
روشـنه  سـه پوشش تاجی بر تجدید حیات درختان راش، تعداد 

اختالف در هر هکتار را گزارش نمودند که با نتایج این تحقیق 

سازها با افتادن بـیش از دو  در پژوهش حاضر روشنهکمی دارد. 
هاي انجام شـده  اند که با نتایج سایر پژوهشدرخت ایجاد شده

هـاي هیرکـانی از جملـه پـژوهش دلفـان ابـاذري و       در جنگل
ــاران ( ــاران ( 5همک ــدي و همک ــت دارد. 12) و محم ) مطابق

سـاز در یـک   ) بیشترین تعـداد روشـنه  26سفیدي و همکاران (
دار گـزارش نمودنـد. در ایـن پـژوهش     خشـکه چهارروشنه را 

دار بـود.  خشـکه هفتساز در یک روشنه بیشترین تعداد روشنه
1- Gap Maker 2- Gap filler 3- Runkle
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) 23هـاي شـمال ایـران ثاقـب طـالبی و همکـاران (      در جنگل
و همکـاران  کاکبـل انـد.  ساز را ذکر کردهروشنه6اي با روشنه

هاي راش بوسنی بیـان  ل) در اروپا، در مطالعه خود در جنگ10(
هـا) بـه   درصـد روشـنه  50ها (بیش از داشتند که اغلب روشنه

در ) 14ناگل و اسـبودا ( شوند. دار تشکیل میوسیله یک خشکه
هاي راش نراد اروپا گـزارش دادنـد کـه اغلـب تشـکیل      جنگل

دلیل ایـن  شوند.روشنه با افتادن بیش از یک درخت ایجاد می
هاي ها در جنگلر نوع و شدت آشوبتواند تفاوت دموضوع می

راش در ایران و اروپا باشد.
دهـد.  هـا را نشـان مـی   ) مشخصات کمـی روشـنه  2جدول (

هـا  شود، تنـوع در انـدازه، در روشـنه   طور که مالحظه میهمان
ترین روشنه بـا مسـاحت   شود، به طوري که بزرگمشاهده می

85/70مترمربــع و کــوچکترین روشــنه بــا مســاحت 26/551
در قطعـه یـک و سـه انـدازه گیـري شـد.       مترمربع به ترتیـب  

ها در اندازه متوسط مساحت روشنهبراساس نتایج این پژوهش 

مـدیان انـدازه روشـنه    مترمربع به دست آمد و 3/238این فاز 
مترمربع برآورد شد که بدین معناست که حداقل نیمـی  5/217

دارند. این مقـدار  مترمربع3/238ها اندازه کوچکتر از از روشنه
هـاي  شفتگیاین موضوع است که اغلب آدر واقع نشان دهنده

ایجادکننده روشنه در این فاز تحولی در مقیـاس متوسـط و بـا    
پیوندنـد. ایـن   دار یا بیشتر به وقـوع مـی  افتادن تعداد دو خشکه

هـاي  مقدار در مقایسه با سایر مطالعات انجام گرفته در جنگـل 
). بسیاري 5،23دهد (توسط را نشان میشمال کشور یک حد م

هـاي  هـا در تـوده  که در مـورد روشـنه  دیگري از پژوهشگران 
هـا  هاي موجود در راشستاناند، بیشتر روشنهکردهراش مطالعه

مترمربـع)  200هایی با مساحت کم (تقریبـاً کمتـر از   را روشنه
ــرده ــی ک ــد (معرف ــا ).21،24،28ان ــوتز  ام ــالبی و ش ــب ط ثاق

متـر مربـع   500تـا  200در محـدوده  را هـا  ترین روشنهنفراوا
).25اند (اعالم کرده

هاي پوشش تاجی به تفکیک قطعه نمونه در فاز تحولی تشکیل روشنههاي روشنهویژگی- 2جدول 
Table 2. Characteristics of gaps separated by sample plots in the Gap making phase

میانگینسهدویکنمونهقطعه 
05/27530/27457/16531/238میانگین مساحت (مترمربع)

59/21544/25157/18553/217مدیان مساحت (مترمربع)
26/55162/46124/22004/411ترین روشنهبزرگ

79/11766/13285/7010/107ترین روشنهکوچک

سـاز و  ) فراوانی متوسط درختـان پیرامـونی، روشـنه   3جدول (
دهـد. براسـاس   پرکننده روشنه را در سطح سه هکتار نشان می

نتــایج بدســت آمــده، بیشــترین و کمتــرین فراوانــی درختــان  
هـا  درصـد) و سـایر گونـه   91ترتیب مربـوط راش ( پیرامونی به

درصد) به دست آمد. الزم به ذکر است در هر سه قطعـه  3/2(
یافـت.  سـاز بـه گونـه راش اختصـاص     نمونه درختـان روشـنه  

بیشترین و کمترین فراوانی درختان پرکننده روشنه بـه ترتیـب   
62/9هـا ( درصـد) و سـایر گونـه   95/59مربوط به گونه راش (

هـاي تـاجی، بیشـترین فراوانـی گونـه      در روشنه. درصد) است
درختان مربوط به پیرامونی و پرکننده و روشنه ساز مربـوط بـه   

ــه  ــه راش اســت ک ــ گون ــایج نصــیري و همک ــا نت ) 16اران (ب
نکته حائز اهمیت در این پژوهش این است که همخوانی دارد. 

اند. ایـن موضـوع   ها توسط گونه راش ایجاد شدهتمامی روشنه
هاي مورد مطالعه بـا توجـه   تواند به این دلیل باشد که تودهمی

به اینکه در مراحل تحولی پیشرفته قـرار دارنـد گونـه راش در    
درنتیجـه بـه دلیـل نزدیـک شـدن      این مرحله غالبیت داشته و 

هــاي درون درختــان بــه ســن دیرزیســتی و در نتیجــه آشــوب
جنگل، این درختان خشـک شـده و منجـر بـه ایجـاد روشـنه       

اند.شده

ساز در سطح سه هکتار در فاز تحولی تشکیل روشنهفراوانی درختان پیرامونی، پرکننده و روشنه- 3جدول 
Table 3. Frequency of Surrounding trees, gap fillers and gap makers in the Gap making phase

پر کنروشنهروشنه سازدرختان پیرامونیگونه

9110095/59راش
7/6043/30افرا

3/2062/9سایر گونه ها
100100100جمع

هاي تاجی را در داخل روشنهفراوانی زادآوري آن) 4جدول (
طـور کـه   دهد. همـان نمونه یک هکتاري نشان میدر قطعات 
زادآوري در داخل فراوانیشود بیشترین و کمترین مشاهده می

ــنه ــهروش ــا ب ــه راش  ه ــراي گون ــب ب ــد) 26/53(ترتی و درص
گیري شد.اندازهدرصد) 80/7(ها سایرگونه
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روشنهقطعات نمونه یک هکتاري در فاز تحولی تشکیلشمار و درصد زادآوري در- 4جدول 
Table 4. Number and percentage of regeneration in the one-hectare sample plots in the Gap making phase

جمعهاسایرگونهپلتراشقطعه نمونه
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

19707/4419685/435408/12447100یک
17449/5611831/381620/5308100دو
25009/6014065/332626/6416100سه

20726/5333/15194/3800/3280/733/390100میانگین

نتـایج بدســت آمـده از بررسـی تعــداد زادآوري در    براسـاس 
در مجمـوع سـه قطعـه    هادر داخل روشنههاي ارتفاعیکالسه
پلـت بیشـترین   افرامترانتیس30، در کالسه کوچکتر از نمونه

در ) را به خـود اختصـاص داد. همچنـین    درصد5/38فراوانی (
130و در کالســه بزرگتــر از متــري یســانت130-30کالســه 

1/15به ترتیب بیشترین فراوانی براي گونه راش بـا مترسانتی
براسـاس  ).2گیري و ثبـت گردیـد (شـکل    درصد اندازه7/7و 

رغـم اینکـه پلـت    رسـی زادآوري علـی  نتایج بدست آمـده از بر 
30هــاي ارتفــاعی کــوچکتر از بیشــترین فراوانــی در کالســه

ها بـه خـود اختصـاص داد امـا در     متر را در داخل روشنهسانتی
متر زادآوري ایـن گونـه مشـاهده    سانتی130کالسه بزرگتر از 
احتماال .شدهاي راش در این کالسه مشاهده نشد و تنها نهال

پلت به خوبی صورت گرفته افرااولیه تجدیدحیاتهاي در سال
و بـا  ولی با ادامه فرآیند رویش، به علت رقابت بـا گونـه راش  

و کاهش میزان نور روشنایی پسندي افرا پلت توجه به سرشت 
هـاي آن بـه   هاي بعدي از تعداد نهالدر سطح روشنه در سال

فـر و  شدت کاسته شده است کـه بـا نتـایج مطالعـه دهدشـتی     
اسـت و بـا دوره   سـنگین راش) مطابقت دارد. بذر4مکاران (ه

بذردهی طوالنی مـدت اسـت. بـذرهاي گونـه راش بـه دلیـل       
سنگینی اکثراً در اطراف درخت مادري (در مناطق مسـطح) یـا   

شـوند  دار) پراکنـده مـی  به فاصله کمی از آن (در مناطق شـیب 
هی کوتـاه  پلت سبک و بـا دوره بـذرد  افرا بذر،). در مقابل27(

). 11گیـرد ( صورت میبه وسیله باداست و پراکنش بذري آن 
ــل نورپســندبودن   ــه دلی ــزونپلــت ب ــارزتر در اف ــر حضــور ب ب

تواند وضعیت نوري مناسب را براي راش هاي بزرگ میروشنه
هاي تحت آشفتگی فراهم آورد. به عبارت دیگـر پلـت   در توده

وان گونـه پیشـاهنگ   این توانایی را دارد که قبل از راش به عن
رشد کند و شرایط محیطی به ویژه وضعیت نـوري مناسـب را   

) در 17و همکـاران ( پرهیزکـار براي گونـه راش فـراهم کنـد.    
هاي بررسی تأثیر اندازه روشنه و مراحل تحولی بر روي ویژگی

زادآوري راش بیان داشتند که اندازه روشنه بـه دلیـل افـزایش    
نرخ سریع تجزیه الشبرگ، یکی نور و آب قابل دسترس و نیز 

هـا را در داخـل   است که رویش نهـال هایی عاملاز مهمترین 
دهد. با افـزایش مسـاحت روشـنه    ها تحت تاثیر قرار میروشنه

رقابت نهالها براي کسب رطوبت و مواد غذایی از درختان بـالغ  
یابد.پیرامون روشنه افزایش می

در سطح سه هکتار در فاز تحولی تشکیل روشنهبه تفکیک گونه هاي ارتفاعی کالسهآوري در زادفراوانی تعداد -2شکل 
Figure 2. Frequency of regeneration number in height classes separated by species at the three hectares in the Gap

making phase

کـه  ساز اصله روشنه28در مجموع در سه قطعه نمونه تعداد 
گیري شد که حجم تماماً از گونه راش بودند، شناسایی و اندازه

مترمکعب در هکتـار محاسـبه شـد    7/25سازها روشنهمتوسط
ــان  ). 5(جــدول  ــین درخت ــه دســت آمــده در ب ــایج ب طبــق نت

ــنه ــکه روش ــی خش ــاز، فراوان ــه   س ــبت ب ــاده نس ــاي افت داره
هـا بسـیار بیشـتر    دارهاي سرپا و کنده در داخل روشـنه خشکه

) مطابقـت  4فر و همکاران (است که با نتایج پژوهش دهدشتی
دارد.
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سازها در فاز تحولی تشکیل روشنهویژگی روشنه- 5جدول 
Table 5. Characteristics of gap makers in the Gap making phase

گونه
کُندهسرپادار خشکهافتادهدار خشکه

تعداد
(اصله)

حجم
(مترمکعب)

دتعدا
(اصله)

حجم
(مترمکعب)

تعداد
(اصله)

حجم
(مترمکعب)

204/7266/421/0راش
204/7266/421/0جمع

توان عنوان کرد که  در فـاز از  در یک نتیجه گیري کلی می
تـرین گونـه از   هاي راش در منطقه گونه راش مهمتحول توده

دریجی روشنه هـا  گیري و نیز پر شدن تلحاظ دخالت در شکل
ــود  ــی ش ــوب م ــدانی در   محس ــش چن ــا نق ــه ه ــایر گون و س

شکل گیري روشـنه هـا نـدارد. الزم اسـت چنانچـه عملیـات       

پرورشی و یا قطع در این فاز از تحول صورت گیرد توجه کافی 
ها و ایجـاد روشـنه   گیري روشنهبه پیروي از روند طبیعی شکل

اقـدام کـرد.   درخـت و در انـدازه متوسـط   دو اصله با یک و یا 
هاي بزرگ تر با برداشت درختان بیش از سه اصـله دور  روشنه

.ها استتودهایناز روند طبیعی 
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Abstract
Small-scale disturbances that create canopy gaps play a key role in regulating successional

pathways in temperate forests. This research was carried out with the aim of investigating the
structural characteristics of natural canopy gaps in the in the Gap making phase during the
development of beech stands in the Asalem forests-Guilan as the initial phase of the
development of beech stands. Three one-hectare sample plots were selected in this phase, and in
each of them, some of the characteristics of the gaps, such as gap area, the species of gap
makers, the regeneration characteristics, the number of gaps and the gap filler trees was
measured and recorded. The number and species of gap maker trees were calculated. The
regeneration propertise such as the species, number, and diameter of the collar and the height of
seedlings were recorded in each of the gaps. The number and species of seedlings of gap filler
were measured. Based on the results, four gaps were measured in each sample plot. The size of
gaps varied between sample plots. The largest and smallest gaps were measured with an area of
551.26 and 70.85 m2, respectively. In all three plots, gap makers were allocated to beech trees.
The highest and lowest frequencies of gap filler trees were calculated for beech and other
species, respectively. The highest and lowest amount of regeneration was measured in the gaps
for beech (53.26%) and other species (7.80%), respectively. In total, in the three sample plots,
there were 28 gap makers, all of which were beech trees, and that the size of the gap makers’
tree was 15.7 m3 per hectare.

Keywords: Disturbance, Gap Filler, Succession, Gap Maker, Regeneration
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