
28.................................................................................................1393نزمستاو پاییز/ مچهارشماره / هاي ایران سال دومشناسی جنگلبوم

هاي مختلف راش کیفی تجدید حیات با اندازه روشنه در تیپبررسی رابطه کمی و
)داري سوردار انارستان مازندرانطرح جنگل: مطالعه موردي(

3و مجید حسنی2، فرهنگ جعفري1علیرضا اسالمی

چکیده
هاي مستقرشده، ینده جنگل به استقرار پایدار نهالشناسی نزدیک به طبیعت، آویژه در شیوه جنگلهاي دانه زاد بهدر جنگل

منظور  بررسی رابطه بین خصوصیات کمی و کیفی تجدیدحیات با تحقیق حاضر در همین راستا و به. ها بستگی دارددر روشنه
60تعداد آري در مجموع5-10و 3-5، 5/1-3ها، در سه سطح اندازه روشنه در دو تیپ مختلف راش خالص و راش با سایرگونه

داري سوردار انارستان استان در طرح جنگلگیري انتخابی، روش نمونهبا) روشنه در هر تیپ30(روشنه در دو تیپ مختلف راش 
ها تعداد نهال. گیري و تحلیل آماري قرار گرفتسپس کمیت و کیفیت زادآوري در آنها مورد شمارش، اندازه. مازندران، انجام شد

هاي کوچک و داري در سطح یک درصد بوده و در روشنهف در هر یک از دو تیپ، داراي اختالف معنیهاي مختلدر روشنه
خالص راش آمیخته بیشتر از هايدر تودهمیانگین سطح روشنه. هاي بزرگتر کمتر  بودها بیشتر و در روشنهمتوسط تعداد نهال

ق آزمون دانکن بیشترین سطح روشنه در جهت شرق و پس از آن در طب. داري را نشان داددرصد اختالف معنی1در سطح بوده و
در نهاها و کیفیت آها از تعداد نهالهمچنین نتایج نشان داد، با افزایش سطح روشنه. هاي شمال شرقی و غرب بوده استجهت

بهترین سطح اندازه روشنه را با تواناز این رو می. گرددها افزوده میها کاسته شده و بر تعداد دوشاخگی نهالهر یک از تیپ
. آر پیشنهاد کرد5تا 3هاي مستقر شده، حداکثر اطمینان از آینده نهال

روشنه، راشستان، کمیت و کیفیت نهال، سوردار انارستان، مازندران: کلیديهايواژه

مقدمه
آنچه که امروزه در نقاط مختلف جهان تحت عنوان 

شناسیم، در واقع نتیجه لی میهاي جنگجنگل و یا توده
هاي تکامل و تحول زادآوري در آن جنگل در دوره

وضعیت کنونی زادآوري در یک . گذشته بوده است
اي است که سیماي آینده جنگل را در منطقه  مانند آینه

عنوان مرجعی اولیه براي مدیریت بهتعیینآن نقطه 
تعیین سطح ). 15(مشخص می کندپایدار جنگل 

ها به منظور استقرار مناسب تجدید حیات طبیعی هروشن
هاي که از عوامل بسیار مهم موفقیت در اجراي طرح

باشد، در مدیریت پایدار جنگل موضوعی داري میجنگل
هاي جنگلی نقش مهمی در روشنه. ناپذیر استاجتناب

هاي نواحی معتدله بر عهده تحول و پویایی جنگل
، آنهارسی روي اندازه مناسب از این رو تحقیق و بر.دارند

تواند نقش اساسی در هدایت جنگل به سوي استقرار می
ها در دراز مدت را به همراه و پایداري تودهاوجهاي گونه

هاي ها در تودهاهمیت بسیار زیاد روشنه.  داشته باشد
هاي اخیر محققان جنگلی سبب شده است تا در دهه

اي درمورد ت گستردهتوجه زیادي به آن داشته و تحقیقا
نتایج بررسی موسوي و همکاران . این موضوع انجام شود

در تعیین اندازه سطح روشنه براي بهبود زادآوري )11(

طبیعی راش، نشان داد که متغیرهاي مطالعه شده 
9(هاي بزرگتر و رشد در روشنهزادآوري، از نظر استقرار

کوچکتر هايمحدود بوده، از این رو در روشنه) آر11تا 
صورت تک برداشت عناصر بهًَّ اًکه عموم) آر5و 4، 2، 1(

تري گیرد، از شرایط مطلوبمیدرخت صورت
با انجام تحقیقات ) 8(همکاران گلیج و. برخوردارند

ترین سطح براي استقرار زادآوري، جهت تعیین مناسب
هاي هاي نهالگیري فراوانی، ارتفاع و یقهبا اندازه
اصله و در 5هاي بزرگ، تعداد شده، در روشنهزادآوري 

اصله نهال در مترمربع 28هاي کوچک و متوسط روشنه
گزینی در چنین ترین سطح براي برش تکو مناسب

در . کردندمترمربع، پیشنهاد300هایی را تا جنگل
هاي کمی و درمورد ویژگی)  10(تحقیقات قورچی بیگی 

رامسر  مشخص شد هايهاي راش در جنگلکیفی نهال
آري از 5تا 2هاي  روشنههاي موجود درکه نهال

ها، تري نسبت به سایر اندازه روشنهکیفیت مناسب
به بررسی کمی و ) 14(همکاران شهنوازي و. برخوردارند

ها ایجاد شده در کیفی زادآوري طبیعی در روشنه
نتایج این تحقیق نشان . هاي گلبند پرداختندراشتسان

هاي ها فراوانی نهالکه با افزایش سطح روشنهداد، 
ها روند کاهشی داشته که زادآوري شده، براي کل گونه

)dr_eslami2006@yahoo.com: نویسنده مسوول(، رشت، ایرانواحد، دانشیار دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی-1
رشت، ایران ، دانشگاه آزاداسالمی، تحقیقات گیالنروه جنگلداري، پردیس علوم وگدانشجوي کارشناسی ارشد، -2

ها و مراتع کشورمؤسسه تحقیقات جنگل،کارشناس ارشد-3
11/11/93: تاریخ پذیرش24/10/92: تاریخ دریافت

نشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدا
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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آر 10هاي با مساحت بیش از کمترین آن در روشنه
هاي  بوده و براي گونه راش بیشترین فراوانی در روشنه

نتایج بررسی وضعیت . آري مشاهده گردید5تا 2
هاي منطقه د شده در جنگلهاي ایجازادآوري در روشنه

نشان داد،  ) 2(زاده و همکاران مانااسالم گیالن توسط 
2276و 89ها به ترتیب حداقل و حداکثر سطح روشنه

هاي مترمربع بوده و با افزایش اندازه آنها از تعداد نهال
که درطوريشود بهراش و تا حدودي ممرز کاسته می

مترمربع نهال راش 1000هاي با مساحت بیش از روشنه
به مطالعه اندازه ) 13(سفیدي و همکاران .شوددیده نمی

جنگل گرازبن مترمربع در1250تا19ها از روشنه
نتایج تحقیقات آنها . منطقه خیرود کنار نوشهر پرداختند

400هایی تا ها در مساحتنشان داد، شکل روشنه
بوده مترمربع نامنظم و از آن بزرگتر به شکل دایره  

هاي آنها پیشنهاد نمودند، جهت مدیریت توده. است
هاي راش آمیخته  با الگوبرداري از طبیعت باید روشنه

وگوگنانبررسی . کوچک تا متوسط ایجاد نمود
ها و زادآوري در درمورد مشخصات روشنه)  9(همکاران 

ها داراي شکل هندسی منظمی آنها، نشان داد روشنه
ها ارتباطی با شکل راکم نهالارتفاع و ت. نیستند
همچنین قطر یقه . هاي مورد بررسی نداشته استروشنه

داري با اندازه شکل روشنه داشته ها ارتباط معنینهال
ولی با میانگین ارتفاعی و قطري درختان حاشیه روشنه 

به )  1(و همکاران آلبانسی. ارتباطی نداشته است
موقعیت محیطی و ها روي بررسی تأثیر اندازه روشنه

در ایتالیا ) Silver-fir(نژادهايشرایط زادآوري در توده
ها با نتایج آنها نشان داد، سطح روشنه. اندپرداخته
ها را به خود مترمربع بیشترین ارتفاع نهال210مساحت

با بررسی نهاآ)  6(نو وبلوبروسکاد.اختصاص داده است
در Abiesگونهها در فرآیند تجدید حیاتنقش روشنه

هاي مناطق مرکزي لهستان دریافتند، اندازه روشنه
هاي ثیري روي تعداد نهال و شل گروهأمختلف ت

ها، هاي درختی نداشته ولی تراکم نهال و شل گروهگونه
هاي مختلف درون روشنه، هایی با ترکیب گونهدر روشنه

.داري داشته استارتباط معنی
، با هدف تعیین تحقیق حاضر در همین راستا

هاي مختلف گونه راش ها در تیپاندازه مناسب روشنه
هاي متفاوتی از نظر جهتشناختیبومکه شرایط 

مختلف جغرافیایی و توپوگرافی بر آنها حاکم بوده،  انجام 
همچنین کیفیت و سالمت تجدید حیات در . گردید
اطمینان از اندازه مطلوب . ها بررسی شدروشنه
گذاري درایجاد شده حاصل از نشانههاي حفره
هاي راش همراه برداري در جنگلههاي مورد بهرعرصه

در اوجهاي با استقرار تجدید حیات گونه
ها، از اهداف کاربردي این پژوهش است، تا بتوان روشنه

ها ي صحیح و هدفمند به پایداري تودههابا انجام دخالت

جهت مدیریت همچنین به. در دراز مدت دست یافت
هاي مورد ها در عرصهبهتر و اطمینان از آینده توده

گزینی به سمت برداري، باید از اجراي شیوه تکبهره
از . حرکت نمود) Gap system(هاشیوه مدیریت روشنه

ها هاي گسترده روي خصوصیات روشنهاین رو پژوهش
تواند در اجراي هاي جنگلی، میهاي مختلف تودهدر تیپ

ها، بسیار ت این روش و تضمین استمرار بقاء تودهدرس
. ثر و مفید باشدؤم

هامواد وروش
منطقه مورد مطالعه

و در 49آبخیز حوزهاین مطالعه در محدوده 
انارستان الویج از توابع سوردار طرح 3و 2، 1هاي سري

وسعت آن . شهرستان نور در استان مازندران انجام شد
متر از 350- 1900در محدوده ارتفاعی هکتار و 7356

به دلیل نزدیکی به منابع رطوبتی . سطح دریا قرار دارد
خیزي مناسبی دریاي خزر از شرایط رویشگاهی و حاصل

در ارتفاعات باال به باشد، بطوریکه عمدتاًبرخوردار می
و ) مه تابستانه(گیر بودهمهسهودوهاي ویژه در سري

. یافته استر وسیع در آن استقرارجامعه راشستان به طو
شناسی تک این عرصه طی دو گردش با شیوه جنگل

خاك آن در بیشتر . گزینی، تحت مدیریت بوده است
مارن، قلیایی بوده و مناطق به علت سنگ مادر آهکی و

تنها در مناطقی که خاك از عمق مناسبی برخوردار بوده 
هاي باال فقعمل آبشویی آهک انجام گرفته و در نتیجه ا

خاك قلیایی pHاسیدي و در عمق زیرینpHداراي
بافت خاك بیشتر داراي درصد رس زیاد، کمی . است

پذیري و سنگین که در نتیجه داراي نفوذسنگین  تا
زهکشی متوسط تا ضعیف بوده، که یکی از فاکتورهاي 

بیشترین . شودکننده این خاك محسوب میمحدود
متر در فصل پاییز میلی750انبارندگی ساالنه به میز

صورت برف افتد که در بهمن و اواسط اسفند بهاتفاق می
مطالعات ضریب خشکی و منحنی . یابدمیریزش

دهد که در منطقه مورد مطالعه آمبروترمیک نشان می
روز در 160حداقل زمان استفاده از روزهاي مساعد،

). 3(سال است 
روش مطالعه

1:25000و 1:10000هاي توپوگرافی در ابتدا نقشه
داري الویج که محدوده مورد مطالعه در طرح جنگل

گزینی در آن اجرا شده است،  شناسی تکشیوه جنگل
هاي تیپ جنگل و سپس به کمک  نقشه. تهیه گردید

هاي متعدد، دو تیپ مختلف راشستان جنگل گردشی
قالب ها مشخص و در خالص و راش همراه با سایر گونه

و 30گیري انتخابی، در هر تیپ روش آماربرداري  نمونه
در سه سطحروشنه،60در مجموع در دو رویشگاه 

این . دشآري، انتخاب 5-10و 3- 5، 5/1- 3
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۴×۴
١

گذاري درختان به روش تک ها، حاصل از نشانهروشنه
هاي مختلف بود و مساحت آنها با گزینی در تیپ

کوچک حفره و استفاده از گیري قطر بزرگ و قطراندازه
آنهاسپس موقعیت . فرمول مساحت بیضی محاسبه شد

ثبت )GPS(یاب جهانیبا استفاده از سیستم موقعیت
نمونه 10در مرحله بعد در داخل هر روشنه، . گردید

به شکل ) متر1× 1و4×4میکروپالت،5پالت و 5(
، در چهار جهت اصلی و مرکزي روشنه )1شکل (مربع 

ا در مراحل مختلف رویشی به نهکه مساحت آشدعیین ت
جهت  همگن یا ناهمگن بودن نوع پوشش گیاهی عرصه 
و تعمیم آن به کل سطح روشنه، متغیر بوده است 

مترمربع و تیر و نونهال یک مترمربع، نهال و خال چهار(
سعی شد با توجه به شرایط ). تیرك کل سطح روشنه

هاي ها در شیبروشنهتوپوگرافی عرصه مورد مطالعه
هاي و شکل) درصد100و20، 15، 10، 5، 0(مختلف 

باالي دامنه، پایین دامنه، تراس، (مختلف سطح زمین
اطالعات . برداشت شوند) هاي باز و بسته، مسطحدره

هاي برداشت شده، در کمی و کیفی زادآوري نمونه
هاي کمی مورد سپس داده. هاي مربوطه ثبت گردیدفرم

قرار ) اسمیرنوف- کولموگروف(ها زمون نرمال بودن دادهآ
همچنین به کمک آزمون تجزیه واریانس . گرفت

هاي دانکن مقایسه میانگینطرفه و در نهایت آزمونیک
هاي کمی و آزمون کروسکال والیس، به منظور براي داده

هاي کیفی تجدید حیات، مقایسه بین مشخصه
.هاي آماري انجام شدتحلیل

ها در هر روشنه زادآوريو میکرو پالتنحوه برداشت پالت- 1شکل

و بحثنتایج
نشان داد، یک طرفه نتایج حاصل از آنالیز واریانس 

درصد، بین میانگین مساحت روشنه 99که به احتمال 
ص و آمیخته، جهت دامنه و لهاي خادر انوع راشستان

داري حت روشنه، تفاوت معنیتوپوگرافی به لحاظ مسا
همچنین، در این تحلیل مشخص شد که . وجود دارد

هاي داري روي نوع گونهثیر معنیأمساحت روشنه،  ت
).  1جدول (ها ندارد ظاهر شده در روشنه

تجزیه واریانس اثر عوامل مورد مطالعه بر مساحت روشنه -1جدول 

ns :درصد1داري در سطح معنی: **وداري عدم معنی.

با دو تیپ راش خالص و آمیختهدر مقایسه بین 
مستقل، مشخص شد که سطح tاستفاده از آزمون 

هاي ایجاد شده در توده راش آمیخته بیشتر از روشنه
در راشستان آمیخته مساحت . توده راش خالص است

مربع نسبت به راشستان متر828روشنه با میانگین 
مربع بزرگتر بوده و اختالف متر573ص با میانگین خال

).2شکل(داري بین دو توده مشاهده شد معنی

داريسطح معنیFمقدار میانگین مربعاترجه آزاديدمنبع تغییرات
000/0**1276/537099827/29تیپ توده

000/0**4813/735405895/40جهت دامنه
000/0**4139/205241398/11توپوگرافی

9091/10656593/0ns804/0گونه
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31..................................................................................................................1393زمستانو پاییز/ مچهارشماره / هاي ایران سال دومشناسی جنگلبوم

b
a

٠
٢٠٠
۴٠٠
۶٠٠
٨٠٠

١٠٠٠

راش خالص )مخلوط(راش آمیخته 

)
(

هاي دامنه با استفاده از آزمون مقایسه بین جهت
دار بوده و بیشترین درصد معنی5دانکن در سطح  

متر 7/856سطح روشنه  در جهت شرق با میانگین 
ع و پس از آن در جهت شمال شرقی و غرب به مرب

مربع و متر2/765و 1/787ترتیب با میانگینی برابر با 
کمترین مقدار نیز در جهت شمال غربی و شمال به 

مربع مشاهده شد متر9/670و 2/565ترتیب با میانگین 
داري در مساحت که به لحاظ آماري اختالف معنی

اي مختلف جغرافیایی  ههاي ایجاد شده در جهتروشنه
اما بین ،درصد وجود دارد95در سطح اطمینان 

ها شرقی به لحاظ اندازه روشنههاي غرب و شمالجهت
). 3شکل (داري  مشاهده نشد اختالف معنی

0
200
400
600
800

1000

شمال   شمال شرقی شرق غرب شمال غربی

c
b a b

d

اي دانکن در از آزمون چند دامنههاي مختلف دامنه به لحاظ مساحت روشنه  با استفادهمقایسه میانگین بین جهت- 3شکل 
درصد5سطح اطمینان 

هاي همچنین، اندازه و مساحت روشنه در شکل
که بر اساس آزمون طوريمختلف زمین متفاوت بود، به

درصد، در مناطق وسط 5اي دانکن در سطح مقایسه
هاي بزرگتري به ترتیب با میانگین دامنه و مسطح روشنه

متر مربع مشاهده 5/801و 7/809مساحتی برابر با

این . شد و به لحاظ آماري نیز در یک گروه قرار گرفتند
که منطقه تراس با میانگین مساحت استدر حالی 

متر مربع کمترین میزان  سطح روشنه را به خود 5/326
داري با سایر اختصاص داده و بدین لحاظ، اختالف معنی

). 4شکل(مناطق داشته است 

تراس زیر دامنه باالي دامنه مسطح وسط دامنه

d

c
b a a

مقایسه میانگین بین نوع راشستان به لحاظ مساحت روشنه - 2شکل 

اي دانکن در با استفاده از آزمون چنددامنهمقایسه میانگین بین سطوح مختلف توپوگرافی به لحاظ مساحت روشنه - 4شکل
درصد5سطح اطمینان 
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32...................................................................................................... هاي مختلف راشبررسی رابطه کمی و کیفی تجدید حیات با اندازه روشنه در تیپ

نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد، بین سطوح 
هاي خالص هاي مختلف راشستانمختلف روشنه در تیپ

و آمیخته، جهت دامنه و توپوگرافی به لحاظ تعداد نهال، 
اما تعداد نهال در بین ،داري وجود نداردیاختالف معن

داري در سطح یک لف اختالف معنیهاي مختگونه

اصله، 18گونه راش با میانگین . دهددرصد نشان می
بیشترین تعداد نهال را دارا بوده و از این لحاظ اختالف 

هاي مورد بررسی داشته استداري با سایر گونهمعنی
.)5و شکل2جدول (

هاوامل مورد مطالعه بر تعداد نهالتجزیه واریانس اثر سطوح مختلف ع- 2جدول 

ns :درصد1داري در سطح معنی: **وداريعدم معنی.

0

5

10

15

20

توسکا نمدار سایر شیردار ممرز انجیلی پالت راش

b b b b b b
b

a

هاهاي مختلف در داخل روشنهگونهمقایسه میانگین تعداد نهال- 5شکل 

نتایج حاصل از آنالیز واریانس در ارتباط با ارتفاع 
نشان داد، که )>30/1(هاهاي موجود در روشنهنهال

اطمینان یک درصد، بین داري در سطح اختالف معنی
سطوح مختلف جهت دامنه و گونه به لحاظ ارتفاع نهال 

ها و اما در میانگین ارتفاع نهال در راشستان،وجود دارد
داري مشاهده نشداختالف معنیتوپوگرافی جنگل،

).3جدول(

ها اریانس اثر سطوح مختلف عوامل مورد مطالعه بر ارتفاع نهالتجزیه و- 3جدول 

ns :درصد1داري در سطح معنی: **و داري عدم معنی.

ها با استفاده از نتایج حاصل از مقایسه میانگین
درصد 5حتمالي دانکن در سطح اآزمون چنددامنه

، هاي مختلف دامنهنشان داد که ارتفاع نهال در جهت
که در جهت شمال شرق طوريبه،باشدمتفاوت می

متر و در جهت سانتی115بیشترین ارتفاع به میزان 

48شمال غرب کمترین ارتفاع نهال با میانگین
داري متر مشاهده شد و بدین لحاظ، اختالف معنیسانتی

). 6شکل(داردبین آنها وجود

داريسطح معنیFمقدار میانگین مربعاتدرجه آزاديمنبع تغییرات
1390/20162/0ns687/0راشستان

4296/35281/0ns891/0جهت دامنه
4381/177410/1ns229/0توپوگرافی

000/0**9407/774156/6گونه

هاارتفاع نهالمنبع تغییرات
داريسطح معنیFمقدار میانگین مربعاتدرجه آزادي

1055/1141542/0ns462/0راشستان
001/0**4906/9800659/3جهت دامنه

4058/3317574/1ns179/0توپوگرافی
000/0**9657/18633857/8گونه

هال
اد ن

عد
ت

تار
هک

در 
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33..................................................................................................................1393نزمستاو پاییز/ مچهارشماره / هاي ایران سال دومشناسی جنگلبوم

0
20
40
60
80

100
120

شمال غربی غرب شرق شمال  شمال شرقی

c bc bc
b

a

اي دانکن با استفاده از آزمون چنددامنههاي مختلف دامنه به لحاظ ارتفاع نهالسه میانگین بین جهتمقای- 6شکل

در بررسی مشخصات کیفی تجدید حیات در 
ها با استفاده از آزمون کروسکال والیس هر یک از روشنه

فاقد (عوامل مورد بررسی، برحسب میزان کیفیت عالی
ها کمی فاقد دوشاخگی، نهال(خوب) دوشاخگی و سالم

، )معوجاز حالت مستقیم خارج شده و اندکی کج و
ها نیمه سوخته، کج و عدم شادابی برگ(متوسط 

) زدهمعوج، آفتشاخه، کج وها دونهال(و بد ) مناسب
درصد از تجدید 4/52به طور کلی، . بندي شدندرتبه

17درصد خوب و 6/30حیات، داراي کیفیت عالی، 
رصد نیز در سطح متوسط تا  نامناسب قرار داشتند د
دهنده کیفیت نسبتاًاین وضعیت، نشان). 7شکل (

.هاي مورد مطالعه استمطلوب  آینده توده

52.4: عالی

30.6: خوب

17: متوسط و بد

سهم کیفی درختان در توده جنگلی الویج- 7شکل

هاي کیفیت تحلیل دادهبر اساس نتایج تجزیه و
داري از نظر نوع راشستان، د حیات، تفاوت معنیتجدی

اما کیفیت . جهت دامنه و توپوگرافی وجود نداشت

داري را در هاي مختلف، اختالف معنیها بین گونهنهال
). 5جدول (دهد سطح یک درصد نشان می

مطالعه کیفیت تجدید حیات بر اساس عوامل مورد -5جدول 
داريسطح معنی درجه آزادي اسکوئرمقدار کاي هامشخصه

ns213/0 2 093/3 راشستان
ns205/0 2 170/3 جهت دامنه
ns274/0 2 592/2 توپوگرافی
**000/0 2 755/19 گونه

ns :درصد1داري در سطح معنی: **و داري عدم معنی.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، سطح 
هاي ایجاد شده در توده راش آمیخته، بیشتر از روشنه

رسد، توده راش خالص  است که این موضوع به نظر می
هاي مختلف درکنار در جنگل آمیخته بدلیل وجود گونه

از این رو با . یکدیگر با اندازه تاج پوشش متفاوت باشد
هاي درختان همجوار از گونهدرخت قطور،برداشت یک 

مختلف بدلیل حجم تاج پوشش متفاوت، فضاي زیادي از 
جنگل باز شده و سطح روشنه بزرگتري را ایجاد 

به همین دلیل در برداشت درختان در . نمایدمی
هاي آمیخته در جهت ایجاد روشنه، باید دقت توده

ها در بیشتري داشته و به تخمین فضاي تاج پوشش آن
. گذاري توجه بیشتري گرددزمان نشانه

ها در جهت دامنه شرقی بیشترین سطح روشنه
وکمترین مقدار آن در جهت دامنه شمال غربی مشاهده 

غربی تراکم هاي شمالرسد در دامنهشده که به نظر می
درختان بیشتر بوده و یا درختان از تاج پوشش مناسبی 
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34............................ ..........................................................................هاي مختلف راشکیفی تجدید حیات با اندازه روشنه در تیپبررسی رابطه کمی و

درخت، اند و در اثر برداشت یک یا دوبرخوردار بوده
ها از مساحت کمتري ده و روشنهسطح عرصه زیاد باز نش

عکس این تفسیر می تواند در . در این جهت برخوردارند
. ها در دامنه شرقی باشدمورد بزرگتر بودن سطح روشنه

همچنین مشخص گردید که در مناطق وسط دامنه و 
هاي بزرگتري ایجاد شده و منطقه اراضی مسطح، روشنه

تصاص داده ها را به خود اختراس، کمترین سطح روشنه
ها، هاي موجود در سطح روشنهاز نظر تعداد نهال. است

شرایط متفاوت هاي مختلف جغرافیایی ودر جهت
اگرچه در (شودداري دیده نمیتوپوگرافی اختالف معنی

روي شمال غرب وهاي شمالی، شمال شرق وجهت
داري از ها بیشتر بوده اما اختالف معنیها تعداد نهالیال

هاي اما گونه راش در بین گونه) ماري نداشتندلحاظ آ
از . ها، بیشترین تعداد را دارا بوده استموجود در روشنه

آنجایی که همواره این اعتقاد وجود داشته، که 
غربی است - جنوبی بهتر از شرقی-هاي شمالیروشنه

دهد، که شرایط اما نتیجه این بخش از تحقیق نشان می
ثیر زیادي أمختلف جغرافیایی تهاي جهتتوپوگرافی و

آوري در مراحل اولیه رویشی نداشته است در حضور زاد
، در )>30/1(ها ها در روشنهاما در بررسی ارتفاع نهال

داري دیده هاي مختلف جغرافیایی اختالف معنیجهت
هاي ایجاد شده در جهت شمال شرقی از روشنه. شودمی

که این موضوع اندبیشترین ارتفاع نهال برخوردار بوده
تواند به دلیل اینکه، جهت شمال شرقی میزان نور می

کمتري در طول روز نسبت به سایر جهات جغرافیایی 
کند و گونه راش نیز سایه پسند بوده و حالت دریافت می

سایه که بهترین شرایط نوري براي گیاه در مراحل نیم
شمال(اولیه رویشی است، در این جهت جغرافیایی 

شود، از این رو بدلیل رقابت بیشتر فراهم می) شرقی
، امکان )فتوتروپیسم(درختان براي دریافت نور بیشتر

هاي راش را در این جهت جغرافیایی رشد ارتفاعی نهال
همچنین نتایج نشان داد، که با افزایش . آوردبه وجود می

هاي راش کاسته و به ها از تعداد نهالسطح روشنه
هاي تجدید حیات راش در سطح روشنهعبارت دیگر

این موضوع با مطالعات . شودکوچک بهتر  انجام می
و )12(همکارانوطالبیثاقب،)4(همکاران وبورگر 

پژوهشگران . همخوانی دارد)2(زاده و همکاران آمان
ها، سایر مذکور نیز معتقدند با افزایش سطح روشنه

ها، ک، گرامینههاي علفی نور پسند مانند تمشگونه
درمنه و گزنه سطح روشنه را پوشانده و استقرار تجدید 

با . سازدحیات طبیعی راش را با مشکل مواجهه می
10ها به میزان افزایش سطح، میزان نور در روشنه

در حالی که در مناطق با )5(یابد درصد  افزایش می
درصد  2تا 4/0تاج پوشش بسته شدت نور بین 

هاي ه این افزایش میزان نور، باعث ورود گونهباشد، کمی
هاي موسوي و همکاران نتایج یافته. گرددمهاجم می

در مورد راش شرقی نشان داده است، اختالف )11(
هاي راش در داري بین میانگین قطر یقه نهالمعنی

شود، در حالی آري مشاهده نمی4-5و1-2هاي روشنه
دار است، اختالف معنیآري این9- 11هاي که درروشنه

ها فوق با نتایج مطالعه حاضر همخوانی از این رو یافته
هاي تک توان گفت، در اجراي برشبه عبارتی می. دارد

هایی با گزینی، برداشت یک تا دو درخت و ایجاد روشنه
تري را در شرایط مناسبمترمربع 600مساحت کمتر از

و استقرار براي رشد -هاي گروهی درختانمقابل برش
هاي بیش از زیرا مساحت.نمایدهاي راش فراهم مینهال

آن، تأثیري در افزایش تعداد نهال، بهبود کیفیت و رشد 
هاي راش نداشته و تنها موجب افزایش قطر  ارتفاعی نهال

ها شده که این موضوع، به ویژه در مراحل ابتدایی نهال
فقط از این رو. رشد گونه راش چندان الزامی نیست

هاي علفی ها، موجب حضور گونهافزایش سطح روشنه
مزاحم گردیده و ادامه مراحل رویشی گونه راش را دچار 

در همین راستا مطالعات انجام شده .کندمخاطره می
و شهنوازي و) 8(همکارانگلیج و) 7(قدیرپورتوسط 

یید أنتایج بدست آمده از این مطالعه را ت) 14(همکاران 
.نمایندمی

توان گفت بر اساس مطالعه انجام به طور کلی می
دلیل وجود هاي شمالی و شمال شرقی بهشده، دامنه

هایی با ارتفاع و تعداد مناسب از جهات دیگر نهال
هاي که به ویژه در عرصه(جغرافیاي در ایجاد روشنه 
تر بوده و آینده توده مناسب) گونه غالب سایه پسند باشد

ها و نهالدهمچنین از نظر تعدا. نمایدرا بهتر تضمین می
ارتفاع آنها در شرایط توپوگرافی مختلف، اختالف آماري 

شود، از این جهت محدودیتی در داري دیده نمیمعنی
ها در  شرایط مختلف زمین براي ایجاد این روشنه

گذران وجود ندارد اما باید توجه نمود با بزرگ نشانه
شود ها کاسته میتعداد نهالها از شدن سطح این روشنه
گردد از باز نمودن زیاد سطح به از این رو توصیه می

در نهایت در بررسی عوامل مختلف . دشوشدت پرهیز 
ها در هاي مختلف روشنهمحیطی و بیولوزیکی در اندازه

هاي روشنهتوان بیان نمود که با ایجاداین پژوهش، می
هاي در جهتِّ ترجیحا) آر5تا3(کوچک تا متوسط 

جغرافیایی شمال و شمال شرقی با اطمینان بیشتري 
اقدام به ایجاد روشنه نموده و جهت ایجاد روشنه در 
سایر جهات جغرافیایی با هدف استقرار مطمئن تجدید 

ها در سطوح کوچکتري روشنهگرددحیات، پیشنهاد می
شناسی حاصل از ایجاد آنها با ایجاد شود تا اهداف جنگل

.یشتري حاصل گرددیقین ب
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Relationship Between Qualitative and Quantitative Characteristics of
Regeneration with Gap Size in Different Types of Beech Stands (Case Study:

Sourdar Anarestan Management Plan, Mazandaran)

Alireza Eslami1, Farhang Jafari2 and Majid Hasani3

Abstract
In the high forests which managing with close-to-nature silvicultural method, the future of

forests depends on the stable establishment of saplings planted in the gaps; hence, the current
study was done by selection sampling method with the aim of qualitative and quantitative
investigation of natural regeneration based on the gap area in two different beech (Fagus
orientalis Lipsky) forests: pure beech forest and beech with other species, in three areas of 1.5-
3, 3-5 and 5-10 R, totally amounting to 60 gaps for two different beech types (30 gaps per forest
type) in Sourdar Anarestan forest management plan, Mazandaran province, North of Iran.
Number of saplings in different gaps was significantly different at 0.01for both forest types. The
number of saplings in small and medium area gaps was greater, whereas that of the larger ones
was lower. Concerning the mean area of gap with beech forest types, there was significant
difference at 0.01.The area of gaps created in the mixed beech stand was more than that in the
pure beech forest and according to Duncan's test; maximum gap area was east aspect and then
north eastern and west aspects. Also, results showed that as the gap area increased, the number
of saplings and their quality decreased for each type. Therefore, maximum the best gap area of 3
to 5 R can be suggested to ensure the future of the planted saplings.

Keywords: Gap, Beech forest, Qualitative and Quantitative seedling, Sourdar Anarestan,
Mazandaran
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