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تأثیر شدت نور نسبی و موقعیت مکانی روشنه بر ویژگیهای کمی و کیفی تجدید حیات
طبیعی بلندمازو در جنگل لوه – استان گلستان
4

*یاسر شاهینی ،1خسرو ثاقب طالبی ،2حشمتاله حیدری ،3پژمان پرهیزکار
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و داوود آزادفر

1دانشجوی گروه جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2 ،دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور 3 ،استادیار گروه جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان4 ،عضو هیأتعلمی مؤسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور5 ،استادیار گروه جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دریافت 11/7/22 :؛ تاریخ پذیرش13/4/23 :

چكيده
بلندمازو ( )Quercus castaneifoliaاز مهمترین گونههای صنعتی شمال ایران و قفقاز بهشمار
1

میآید پرورش تودههای جنگلی نیاز به شناخت دقیق از سرشت طبیعی گونهها و نحوه استقرار ،رقابت
و غلبه آنها در اکوسیستم منطقه دارد .نور مهمترین عامل اکولوژیکی است که در عملیات پرورش
جنگل تغییر داده میشود تا کمیت و کیفیت نهالها و درختان بهبود یابد .هدف از این پژوهش بررسی
شدتهای مختلف نور  ،جهت دستیابی به بهترین شرایط نوری است تا در کنار افزایش خصوصیات
کمی نهالهای بلندمازو ،مشخصههای کیفی آنها هم بهبود یابد .به این منظور  12روشنه طبیعی با ابعاد
مختلف در توده بلوط -ممرز در جنگل لوه استان گلستان انتخاب شد و در هر روشنه  1میکروپالت 4
متر مربعی تعبیه شد .جهت اندازهگیری شدت نور نسبی در هر میکروپالت از دوربین مجهز به عدسی
چشم ماهی استفاده شد و عکسها توسط نرمافزار  GLAتجزیه و تحلیل شدند .ویژگیهای کمی
(قطر یقه ،ارتفاع ،طول نوشاخه و عرض تاج) و ویژگیهای کیفی (شاخه دوانی ،فرم ساقه ،تقارن تاج،
شادابی و سالمتی) نهالها برداشت شد .نتایج نشان داد که متوسط شدت نور نسبی در میکروپالتها از
*مسئول مکاتبهyaser.shahini.y@gmail.com :
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 1/1درصد در زیر تاج پوشش تا  31/7درصد در مرکز روشنه نوسان داشت .بیشترین مقدار متوسط
رویش ارتفاعی ساالنه نهالها ( 8/7 ±1/2سانتیمتر) در سطوح متوسط روشنه ( 222تا  522مترمربع)
اندازهگیری شد .فراوانی نسبی نهالهای بلندمازو در سطوح متوسط نسبت به سطوح کوچک (کمتر از
 222مترمربع) و بزرگ (بیشتر از  522مترمربع) بیشتر بود .متوسط شدت نور نسبی در روشنه با سطوح
متوسط معادل  22/2±7/1درصد تعیین شد .نتایج نشان دادند که نهالهای بلندمازو علیرغم معروف
بودن به نورپسندی ،در مراحل اولیه رشد تا حدودی نیاز به سایه دارند و نباید در مقابل تابش شدید
آفتاب قرار بگیرند .در نتیجه ،روشنه متوسط میتواند موجب بهبود ویژگیهای کمی و کیفی نهالهای
بلندمازو شود.
واژههای کلیدی :بلندمازو ،شدت نور نسبی ،روشنه ،مشخصههای کمی و کیفی
مقدمه
جنگل لوه از جمله با ارزشترین و کم نظیرترین رویشگاههای شمال محسوب میگردد .بنابراین
مطالعه و بررسی ویژگیهای ساختاری و رویشگاهی در این جنگل ضروری بهنظر میرسد .اساسا
جنس بلوط ( )Quercusنورپسند بوده و بلندمازو ( )Quercus castaneifolia C.A.Mکه از
خانواده راش ( )Fagaceaeمیباشد را میتوان در گروه نیمهنورپسندها جای داد (مروی مهاجر،
 .) 2222گونه بلندمازو خاص منطقه هیرکانی (شمال ایران و قفقاز) است (مختومی2222 ،؛ هدایتی،
1111؛ موسوی نوکنده2222 ،؛ مروی مهاجر .)2222 ،اهمیت جنگلهای بلندمازو و ارزش باالی
اقتصادی و زیست محیطی اینگونه ایجاب میکند که به موازات احیای مناطق مخروبه ،به افزایش کمی
نهالهای آن نیز توجه الزم بهعمل آید و در کنار آن بستر مناسب افزایش کیفیت نهال اینگونه با ارزش
با توجه روشهای نوین و مؤثر جنگلشناسی مهیا گردد .پرورش تودههای جنگلی نیاز به شناخت
دقیق از وضعیت سرشت طبیعی گونهها و نحوه حضور آنها در اکوسیستم منطقه دارد .نور بهعنوان
مهمترین عامل اکولوژیکی است که سایر عوامل اکولوژیک (دما و رطوبت) را تحت تأثیر قرار داده
(ثاقب طالبی و جشنی )2211 ،و در عملیات پرورش جنگل تغییر داده میشود تا کیفیت چوب تولید
شده بهبود یابد (داونز و همکاران .)1111 ،رقابت نوری برگسترش تاج درختان مؤثر است و هرس
طبیعی در تودههای جنگلی از طریق شدت نور رسیده به آشکوبهای مختلف متفاوت است (دانشور
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و همکاران .)2227 ،بنابراین ،آگاهی از سرشت نوری درختان جنگلی و تجدید حیات آنها جهت
اجرای صحیح عملیات پرورشی و جنگلکاری الزم است (مروی مهاجر2222 ،؛ امبورگ و همکاران،
.)2222
روشنهها نقش مهمی در تغییر میکروکلیما و بهمخوردن چرخه منابع مؤثر ایفا میکنند (لومان و
رینکور .)2224 ،بازشدگی تاجپوشش ،در طی زمان تغییرات چشمگیری در شرایط نوری کف جنگل
ایجاد میکند (پرهیزکار و همکاران2211a ،؛ هائو و ژو )2228 ،و این تغییرات ،برای جوانهزنی بذر،
زندهمانی و رشد گیاهان بسیار ضروری است (ثاقبطالبی و همکاران2221 ،؛ مونت فورد و همکاران،
 .)2222قلیچخانی و همکاران ( )2222در بررسی اثر نور بر رشد ارتفاعی و قطری نهال بلندمازو بیان
کردند که رویش طولی نهالهای بلندمازو در نور  122درصد (کامل) ،کمتر از رویش طولی در میزان
نورهای با شدت  75و  52درصد است .در حالی که این اندازه در دو تیمار اخیر یکسان است .اگرچه
الزم است بیان شود که روش برآورد نور در این پژوهش بهصورت یک برآورد معمولی با استفاده از
سایبان روی نهالها بود و اندازهگیری دقیق با نورسنجی در آن انجام نشد .در مطالعات دیگری که بر
روی راش و ممرز در شمال ایران انجام شده است ،مشخص شده که نهالهای راش در روشنههای
کوچک تراکم بیشتری داشته (ثاقب طالبی و همکاران )2221 ،و فراوانی نهالهای ممرز از مرکز روشنه
به زیر تاج پوشش افزایش مییابد (واحدی و همکاران .)2221 ،حسینی و همکاران ( )2228در بررسی
خصوصیات کمی و کیفی بلوط غرب نتیجه گرفتند که بیشترین میزان استقرار زادآوری بلوط و
همچنین بیشترین نهالهای با کیفیت بلوط بهترتیب در سایه و پناه :الف  -درختان و درختچهها ،ب-
بوتهها و سنگهای بزرگ و کمترین میزان استقرار در فضای باز حتی با شیب مالیم اتفاق افتاده بود.
براون ( )1185در بررسی یک توده مخلوط بلوط در جنگلهای ایسلند بیان کرد که به رغم نورپسندی
بلوط ،نهالهای جوان بلوط در اثر تابش شدید نور خورشید آسیبپذیر هستند و باعث بروز
خصوصیات ناخواسته کیفی از جمله چند شاخگی تاج ،پیچیدگی تنه و نامتقارن بودن تاج میشود و
نهالهای اینگونه در سنین اولیه (کمتر از  12سالگی) نیاز به مقداری سایه دارند و باید در پناه درختان
مادری باشند.
موییک ( )1112به منظور بررسی اثرسایه بر استقرار و رشد بلوط آبی ( )Quercus douglasiiو
بلوط ساحلی ( )Q. agrifoliaدر علفزارهای کالیفرنیا مطالعهای انجام داد .او بیان نمود که تاج پوشش
درخت تابشهای خورشیدی را جذب میکند و منجربه کاهش نور در زیر تاج پوشش و اطراف
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درخت میشود و سایه اثر قوی و معنیداری در رابطه با زنده مانی نهالهای بلوط دارد .در کل مقاومت
به سایه ،هم به سن نهال و هم خصوصیات فردی نهال بستگی دارد .مثال بلوط سیاه ( )Q. kelloggiiدر
دوره نهالی تا چند سال میتواند در زیر سایه بماند ولی در دوران بلوغ باید تاج آن در معرض نور
خورشید باشد .در نهایت پیشنهاد کرد که بلوطهای آبی و بلوط ساحلی برای جوانهزنی و رشد اولیه
نهال به سایه نیاز دارند.
پرهیزکار و همکاران ( )2211aبهمنظور شناسایی خصوصیات جنگلشناسی نهالهای راش ،تحت
شرایط نوری مختلف و موقعیت در روشنهها ،تحقیقی انجام دادند .آنها بیان کردند که نور در
روشنههای مختلف مقادیر متفاوت دارد و در مرکز روشنه بیشتر از حاشیه آن است .آنها حداکثر
سالمتی نهالهای راش را در طبقات شدت نورنسبی  5تا  12درصد و  12تا  15درصد معرفی کردند.
با توجه به رویکرد اخیر سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور مبنیبر استفاده از شیوه تک
گزینی و گروه گزینی در تودههای جنگلی شمال کشور و همچنین با توجه به نتایج مطالعات قبلی یاد
شده بهنظر میرسد که تعیین سطح روشنه در دخالتهای جنگلشناسی در تودههای بلندمازو امری
مهم و ضروری است .بنابراین هدف از این پژوهش بررسی شدّتهای نور در سطوح مختلف روشنه،
جهت دستیابی به بهترین شرایط نوری است تا در کنار افزایش خصوصیات کمی نهالهای بلندمازو،
ویژگیهای کیفی مطلوب آنها نیز حاصل شود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و شیوه نمونهبرداری :طرح جنگلداری لوه در حوزه آبخیز  14شمال ایران و در
 24کیلومتری شهرستان گالیکش واقع شده است .این پژوهش در قسمتی از سری  ،1پارسلهای 122
(عرض شمالی  37درجه و  17دقیقه و  42ثانیه و طول شرقی  55درجه و  44دقیقه و  25ثانیه)123 ،
(عرض شمالی  37درجه و  17دقیقه و  44ثانیه و طول شرقی  55درجه و  44دقیقه و  22ثانیه) و 124
(عرض شمالی  37درجه و  17دقیقه و  41ثانیه و طول شرقی  55درجه و  44دقیقه و  27ثانیه) این
طرح با مساحت  227هکتار انجام شده است .سری  1جنگل لوه (کندسکو) در بخش شرقی سلسله
جبال البرز 41 ،درجه و  1دقیقه و  32ثانیه تا  41درجه و  2دقیقه و  22ثانیه طول جغرافیایی شرقی و
 37درجه و  13دقیقه و  42ثانیه الی  37درجه و  14دقیقه و  13ثانیه عرض شمالی واقع شده است
(بینام.)2221 ،
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با مطالعه کتابچه تجدیدنظر دوم طرح جنگلداری لوه (بین ام )2221 ،و انج ام جنگلگردش ی12 ،
روشنه با ابعاد متفاوت از حداقل  112تا حداکثر  542مترمرب ع در ت ودهه ای بل وط -مم رز انتخ اب
گردید .نکات دارای اهمیّت در انتخاب روشنهها عبارت بودند از وجود تودههای طبیعی دارای تجدی د
حیات بلندمازو ،تشابه خصوصیات اقلیمی ،خاکی و پستی و بلندی .ب ا توج ه ب ه بررس یها و من ابع
پژوهش ،شکل هندسی روشنهها بیضی در نظر گرفت ه ش د و س طح ه ر روش نه ب ا اس تفاده از روش
محاسبه سطح بیضی محاس به گردی د (ثاق ب ط البی1112 ،؛ حجت ی1111 ،؛ پرهیزک ار و همک اران،
 .)2211bبا توجه به تعاریف جنگلشناسی (شوتز1112 ،؛ مروی مهاجر )2222 ،سطح روشنهها در سه
گروه کوچک (کمتر از  222مترمربع) ،متوسط ( 222تا  522مترمربع) و بزرگ (بیشتر از  222مترمربع)
در نظر گرفته شدند .در هر روشنه بر روی  2قطر بزرگ و کوچک بیضی دو نوار عمود بر هم با عرض
 2مترمربع تعبیه شد .بر روی نوارها جهت برداشت اطالعات الزم تعداد  1عدد میکروپالت  2×2متری
پیاده گردید ،بهطوری که یک میکروپالت در مرکز روشنه و  4میکروپالت در  4حاشیه روشنه (شمال،
جنوب ،شرق و غرب) و  4میکروپالت دیگر نیز در چه ار جه ت جغرافی ایی اص لی و در زی ر ت اج
پوشش بسته و متراکم مجاور روشنه قرار گرفتند (شکل  .)1از  12میکروپالت پیشبین ی ش ده در 12
روشنه انتخاب شده ،تعداد  12میکروپالت که در زیر تاج پوشش بودند بهدلیل برخورد با رویشگاههای
سنگی و صخرهای قابل اجرا نبوده و حذف شدند و فقط  82میکروپالت مورد اندازهگیری قرار گرفت.
در  5میکروپالت نیز هیچ نهال بلندمازویی وجود نداشت.

شکل  -1موقعیت قرار گرفتن میکروپالتها در روشنه
(دورترین میکروپالتها از مرکز روشنه ،میکروپالتهای زیر تاجپوشش هستند).
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نهال ها طوری انتخاب شدند که در مرحله رویشی نهال و شل و در یک محدوده سنی باشند.
محاسبه سن نهالها با توجه به مدل رشد بلوط و اثر باقیمانده فلس جوانه انتهایی سال قبل روی ساقه
اصلی و شمارش آنها و یا شمارش شاخههای فرعی و محاسبه سن آنها با توجه به ظهور شاخههای
همان سال ،صورت گرفت (ثاقب طالبی و همکاران.)2228 ،
ویژگیهای کمی مورد اندازهگیری نهالها عبارتند از )1 :قطر یقه :قطر یقه نهالها کمی باالتر از
سطح خاک (حدودا یک سانتیمتری سطح زمین) با استفاده از کولیس و با دقت میلیمتر اندازهگیری
شد )2 .ارتفاع نهال :ارتفاع نهال با استفاده از متر از زمین (محل یقه نهال) تا جوانه انتهایی نهال با دقت
سانتیمتر اندازهگیری شد )3 .طول نوشاخه بهاره :آخرین مقطع رشد طولی نهال (فاصله بین انتهای
رویش سال قبل تا جوانه انتهایی امسال (پرهیزکار و همکاران ،)2211a ،در زمان اندازهگیری که جوانه
انتهایی تشکیل شده بود با خطکش فلزی با دقت میلیمتر اندازهگرفته شد )4 .عرض تاج :بهدلیل آنکه
در این مرحله سنی (مرحله رویشی نهال و شل) هنوز تاج نهالها حالت کروی به خود نگرفته و امکان
برداشت قطر تاج میسر نیست ،بنابراین بلندترین فاصله بین دو سرشاخه فرعی در دو جهت مخالف به
عنوان عرض تاج با دقت میلیمتر اندازهگیری شد (پرهیزکار و همکاران.)2211a ،
مشخصههای کیفی مورد بررسی عباتند از )1 :تعداد جوانه انتهایی :با شمارش جوانههای انتهایی که
در انتهای محور اصلی نهال تجمع کردهاند و باعث رشد طولی نهال در سال آینده میگردند ،بهدست
آمد )2 .شاخهدوانی :شامل نهالهایی که تاج آنها حالت میانرو ،دو شاخه و یا چند شاخه باشد)3 .
تقارن تاج :نهالها به دو دسته با تاج متقارن و یا تاج نامتقارن و منحرف به یک سمت (مثل حالت
پرچمی) تقسیم شدند )4 .فرم ساقه :دو گروه با محور اصلی قائم است و یا مایل و از حالت قائم
خارج شده )5 .شادابی :نهالها به دو دسته شاداب (دارای برگهای سبز و سالم) و ضعیف (دارای
برگهای پژمرده و رنگ پریده) تقسیم شدند )2 .سالمتی :نهالهای فاقد بیماری ،آفات و آثار چرا
بهصورت سالم و نهالهای دارای عالئم بیماری و ضعف در جوانهها یا صدمه دیده در اثر چرا توسط
احشام بهصورت ناسالم تعریف میشوند (ثاقب طالبی.)1112 ،
جهت اندازهگیری شدت نور نسبی از دوربین  Canonمدل  F-1مجهز به یک لنز چشم ماهی (7/5
میلیمتر= )5:1/2 ،fاستفاده شد .در هر میکروپالت یک عکس نیم کروی (در زمان بدون تابش مستقیم
خورشید و بدون اسمان ابری) با فیلم سیاه و سفید با حساسیت  122 ASAبرداشت و عکسها پس از
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ظهور با اسکنر  Microtek, Scanmaker, i320و با وضوح  300dpiاسکن شده و توسط نرمافزار
 1GLAپردازش شدند.
تجزیه و تحلیل آماری اطالعات :دادههای برداشت شده در مورد ویژگیهای کمی و کیفی نهالها و
مقدار شدت نور نسبی حاصل از پردازش عکسها در محیط  Excelو  SPSSوارد گردید .ابتدا با
استفاده از دستور نمودار مستطیلی 2نحوه پراکنش دادهها بررسی و دادههای پرت شناسایی و حذف شد
(فتوحی اردکانی .)2222 ،پس از اینکه نرمال بودن دادههای کمی بهوسیله آزمون مربع کای مشخص
شد (زبیری ،)2222 ،تجزیه واریانس دادههای کمی (پارامتری) به روش تجزیه واریانس یک طرفه

3

انجام شد .دادههای غیرنرمال با استفاده از آزمون کروسکال -والیس 4که مشابه آزمون آنالیز واریانس
میباشد (بیهمتا و زارعچاهوکی )2228 ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت مقایسه میانگینها از
آزمون دانکن بهرهگرفته شد (یزدی صمدی و همکاران .)2222 ،در مواردی از پژوهش و آزمایش،
میانگین تیمارها در اطراف میانگین کل بهطور قرینه قرار میگیرند که این امر موجب کوچک شدن
واریانس تیمار و در نتیجه معنیدار نبودن آن میگردد ،در صورتی که بین چند جفت میانگین از جمله
کوچکترین و بزرگترین آنها تفاوت بارزی مشاهده میشود .در این موارد میتوان با وجود معنیدار
نبودن واریانسها ،از آزمون دانکن که بر مبنای دامنه بین میانگینها استوار است ،استفاده نمود (یزدی
صمدی و همکاران )2222 ،که ما نیز در این پژوهش از این نکته استفاده نمودیم.
آنالیز مشخصههای کیفی با آزمون مربع کای ( )x2انجام و با استفاده از آزمون کروسکال  -والیس
کنترل و تجزیه و تحلیل شد .تحلیل دقیقتر با استفاده از رسم نمودار فراوانی نسبی هر کدام از
مشخصههای کیفی در دستهبندیهای فاکتور موردنظر ،در نرمافزار  ،Excelصورت گرفت و نتایج
نشان داده شدند .شدت نور نسبی طوری به طبقات مختلف (با تناوب  12درصد) تقسیم شد که تعداد
کافی نهال و میکروپالت در آنها توزیع شود.

1- Gap Light Analyzer, V.2
2- Box plot
3- One way ANOVA
4- Kruskal-Wallis
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نتايج
در  82میکروپالت مورد بررسی در مجموع  272اصله نهال شمارش گردید که تعداد  245اصله
( 32/2درصد) آنها نهال بلندمازو بودند .فراوانی نسبی نهالهای بلندمازو و سایر گونهها به تفکیک هر
گروه از شدت نور نسبی در جدول یک نشان داده شده است (جدول .)1
جدول  -1فراوانی نسبی نهالهای بلندمازو و سایر گونهها در شدتهای مختلف نور نسبی.
بلندمازو

طبقات شدت
نور نسبی (درصد)

تعداد

سایر گونهها*

فراوانی نسبی

تعداد

(درصد)

مجموع

فراوانی نسبی

تعداد

(درصد)

فراوانی نسبی
(درصد)

<12

17

42/1

145

51/1

242

122

11-22

22

31/5

15

22/5

157

122

21-32

42

32/2

18

72/2

142

122

31-42

21

41/4

41

58/2

72

122

>41

15

24/2

42

75/4

21

122

مجموع

245

32/2

425

23/4

272

122

* منظور نهالهای ممرز ،پلت ،شیردار ،بارانک ،کرب و گیالس وحشی است.

با افزایش سطح روشنه و افزایش شدت نور نسبی ،تعداد و فراوانی نسبی نهالهای بلندمازو ابتدا
افزایش و سپس به  77اصله ( 31/4درصد) کاهش مییابد و این در حالی است که با افزایش سطح
روشنه ،تعداد و فراوانی نسبی سایر گونهها افزایش نشان داد (جدول .)2
جدول  -2فراوانی نسبی نهالهای بلندمازو و سایر گونهها در سطوح مختلف روشنه.
تعداد نهال
سطح روشنه

میانگین شدت نور نسبی

تعداد

(متر مربع)

در مرکز روشنه (درصد)

میکروپالت

بلندمازو
تعداد

فراوانی نسبی
(درصد)

سایر گونهها *
تعداد

فراوانی نسبی
(درصد)

مجموع
تعداد

<222

18/3

25

82

33/5

134

31/5

212

522-222

22/2

32

82

35/1

151

35/5

237

>522

37/1

25

77

31/4

142

33/2

217

82

245

32/2

425

23/4

272

مجموع

* منظور نهالهای ممرز ،پلت ،شیردار ،کرب ،بارانک و گیالس وحشی است.
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از کل میکروپالتها 12 ،عدد در مرکز روشنهها تعبیه شد که در مجموع  17نهال بلندمازو در آنها
شمارش گردید 42 .میکروپالت در حاشیه روشنهها تعبیه شدند که تعداد  125اصله نهال بلندمازو در
آنها مستقر بود .در زیر تاج توده هم  32میکروپالت دارای  123نهال بلندمازو بودند .متوسط تعداد
نهال بلندمازو در میکروپالتها از  1/7اصله در مرکز روشنه تا  3/4اصله در زیر تاج توده نوسان
داشت (جدول .)3
جدول  -3تعداد میکروپالت و نهالهای بلندمازو بر حسب جایگاه آنها در روشنه.
جایگاه

تعداد

تعداد نهال

متوسط تعداد نهال در

میکروپالت

میکروپالت

بلندمازو

میکروپالت

مرکز

12

17

1/7

حاشیه

42

125

3/1

زیر تاج

32

123

3/4

در  2میکروپالت نهال بلندمازو نبود

مجموع

82

245

3/1

در  5میکروپالت نهال بلندمازو نبود

توضیحات
در  3میکروپالت نهال بلندمازو نبود

ویژگیهای کمی نهالهای بلندمازو :بیشترین مقدار متوسط طول آخرین نوشاخه ( 7/1سانتیمتر) در
روشنههای بزرگتر از  522مترمربع و بیشترین مقدار متوسط رویش متوسط ارتفاعی سالیانه ( 8/7سانتیمتر)
در روشنههای  222تا  522مترمربع و کمترین مقدار مشخصههای نامبرده بهترتیب  3/8و  2/3سانتیمتر در
روشنههای کوچکتر از  222مترمربع بود .این تفاوتها از لحاظ آماری در سطح  1درصد معنیدار است.
سطح روشنه بر سایر مشخصههای مورد بررسی نهالها اثر معنیداری نشان نداد (جدول .)4
جدول  -4مقایسه میانگین ویژگیهای کمی نهالها (در سطح  )1/11در سطوح مختلف روشنه (اعداد سمت چپ
میانگینها و اعداد سمت راست انحراف معیار هستند).
مشخصه سطح روشنه (مترمربع)
<222

سن (سال)
قطریقه (سانتیمتر)
ارتفاع (سانتیمتر)
طول آخرین نوشاخه (سانتیمتر)
عرض تاج (سانتیمتر)
متوسط رویش ارتفاعی سالیانه (سانتیمتر)

7±2/7a
1/1±2/1a
43/8±2/4a
3/8±2/3b
32/4±4/3a
2/3±2/4c

43

522-222

2±2/4
1/2±2/1a
45/7±5/3a
2/8±2/4a
33/2±3/7a
a

8/7±1/2a

>522

2±2/7
1/2±2/2a
53/2±8/8a
7/1±2/2a
34/3±2/5a
a

7/1±2/4b
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تجزیه واریانس دادهها نشان داد که شدت نورنسبی در نقاط مختلف داخل روشنه و زیر تاج توده
دارای اختالف معنیداری است .حداقل شدت نور نسبی بهمیزان  1/2درصد در زیر تاج توده و
حداکثر آن  53/5درصد در مرکز روشنهها محاسبه شد .متوسط شدت نور نسبی از  1/1درصد در زیر
تاج تا  31/7درصد در مرکز روشنه نوسان داشت (جدول  .)5نتایج آزمون دانکن نشان داد که بهجز
طول آخرین نوشاخه ،سایر ویژگیهای کمی در نقاط مختلف روشنه دارای اختالف معنیداری هستند
(جدول .)5
جدول  -5نتایج آزمون دانکن و مقایسه میانگین ویژگیهای کمی نهالها در موقعیت مکانی میکروپالت.
موقعیت

مکانی در روشنه

مرکز

حاشیه

8±2/1a

2±2/3b

4±2/2b

31/7±3/1a

22/3±2/1b

1/1±2/7c

1/8±2/4

1/2±2/1

2/2±2/24

مشخصه
سن (سال)
شدت نور نسبی (درصد)

a

قطریقه (سانتیمتر)
ارتفاع (سانتیمتر)
طول آخرین نوشاخه (سانتیمتر)
عرض تاج (سانتیمتر)
متوسط رویش ارتفاعی سالیانه (سانتیمتر)

b

زیر تاج پوشش

c

21/1±11/5

41/2±3/1

21/1±2/2

2/3±2/1

2/1±2/3

5/3±2/2

23/3±12/2a

31/2±2/2b

22/1±1/5b

7/1±2/7a

7/8±2/7a

7/5±2/3a

a

a

b

a

b

a

از میان ویژگیهای کمی فقط اختالف میانگین رویش ارتفاعی سالیانه در طبقات مختلف شدت
نور نسبی معنیدار نبود (جدول  .)2بیشترین مقدار متوسط سن و قطر یقه نهالها بهترتیب  7سال و
 1/2سانتیمتر در شدت نور نسبی بیشتر از  41درصد و کمترین مقدار متوسط ویژگیهای نامبرده
بهترتیب  4سال و  2/2سانتیمتر در شدت نور نسبی کمتر از  12درصد اندازهگیری شدند .متوسط
رویش ارتفاعی ساالنه نهالها برخالف سایر ویژگیهای مورد بررسی بیشترین مقدار ( 8/3سانتیمتر)
را در طبقه  11تا  22درصد شدت نور نسبی و کمترین مقدار را ( 2/7سانتیمتر) در طبقه  31تا 42
درصد شدت نور نسبی نشان داد (جدول .)2
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جدول  -6مقایسه میانگین ویژگیهای کمی در طبقات مختلف شدت نور نسبی.
طبقات شدت

مشخصه

نور نسبی (درصد)

<12

22-11

32-21

42-31

>41

4±2/3c

5±2/3bc

2±2/8ab

2±2/7ab

7± 1/3a

2/2±2/1

2/8±2/1

1/3±2/2

a

1/2±2/2

1/2±2/4

52/2±8/3

41/8±2/1

21/5±18/2

5/5±2/5b

8/3±1/2 a
52/1±11/3a
7/8±2/8

سن (سال)
قطریقه (سانتیمتر)

c

ارتفاع (سانتیمتر)

21/1±2/5

42/2±1/7

طول آخرین نوشاخه (سانتیمتر)

5/3±2/3b

2/1±2/4b

5/2±2/3b

عرض تاج (سانتیمتر)

22/8±1/1b

22/8±2/3b

45/5±2/8a

28/1±4/7b

7/2±2/3

8/3±1/4

7/4±2/5

2/7±2/5

c

متوسطرویشارتفاعیسالیانه(سانتیمتر)

a

bc
ab

a

a
ab

a

b

a

a
a

a

ویژگیهای کیفی نهالهای بلندمازو :نتایج آزمون مربع کای نشان داد که سطوح مختلف روشنه فقط
بر وضعیت شاخهدوانی نهالها اثر معنیدار داشته و بر سایر ویژگیهای کیفی نهالهای بلندمازو اثر
معنیداری را نشان نداده است (جدول  .)7همانطور که نتایج آزمون مربع کای نشان داد ،فراوانی
وضعیتهای مختلف شاخه دوانی در موقعیّت مکانی میکروپالتها در روشنه نیز دارای تفاوت
معنیدار است .این آزمون نشان داد که شدت نور نسبی بر مشخصههای کیفی نهالهای بلند مازو اثر
معنیداری ندارد (جدول .)7
جدول  -7نتایج آزمون مربع کای دادههای کیفی بر اساس سطح روشنه ،موقعیت مکانی میکروپالتها و شدت نور نسبی.

ویژگی کیفی

تعداد جوانه
انتهایی
وضعیت
شاخهدوانی
تقارن تاج
فرم ساقه
شادابی
سالمت

مکانی
میکروپالت

شدت

سطح
معنیداری

سطح

روشنه

موقعیت

آزادی

مربع
کای

سطح
معنیداری

مربع کای

سطح
معنیداری

مربع کای

2

2/325

2/325ns

1/185

2/371ns

2/154

2/117ns

2

12/42

*2/25

13/223

**2/222

4/312

2/355ns

2
2
2
2

2/384
5/223
2/147
2/571

2/324ns
2/274ns
2/121ns
2/275ns

3/831
2/227
1/518
2/252

2/147ns
2/182ns
2/452ns
2/882ns

3/322
2/213
2/154
1/842

2/411ns
2/122ns
2/117ns
2/724ns

درجه

*( = ns )P<2/25معنیدار نیست.
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در سطوح مختلف روشنهها ،فراوانی نسبی نهالهای میانرو نسبت به نهالهای دو و چند شاخه
بیشتر بود .کمترین مقدار فراوانی نسبی نهالهای دو و چند شاخه نیز در روشنههای با سطح بیشتر از
 522متر مربع شمارش شد (شکل .)2
100
چندشاخه
دوشاخه
60

میانرو

40

فراوانی نسبی نهالها ()%

80

20
0
<500

200-500

<200

سطح روشنه (مترمربع)

شکل  -2فراوانی نسبی نهالهای بلند مازو در سطوح مختلف روشنه از نظر وضعیت شاخهدوانی.

100

دوشاخه

60

میانرو

40
20

فراوانی نسبی نهالها()%

چندشاخه

80

0
زیر تاج

حاشیه

مرکز

جایگاه میکروپالت

شکل  -3فراوانی نسبی نهالهای بلندمازو در میکروپالتهای موجود در نقاط مختلف روشنه
از نظر وضعیت شاخهدوانی.
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بیشترین فراوانی نسبی نهالهای میانرو ( 37/7درصد) در زیر تاج توده دیده شد و کمترین
فراوانی نهال میانرو ( 35/3درصد) در مرکز روشنه شمارش شد .همچنین بیشترین نهالهای دوشاخه
( 35/3درصد) و چندشاخه ( 21/4درصد) در مرکز روشنه ثبت شدند (شکل  ،)4یعنی با دور شدن از
مرکز روشنه ،بر فراوانی نهالهای میانرو اضافه میشود.
بحث
روشنهها نقش مهمی در تغییر میکروکلیما و بههم خوردن چرخه منابع مؤثر ایفا میکنند (لومان و
رینکور .)2224 ،بازشدگی تاجپوشش ،در طی زمان تغییرات چشمگیری در شرایط نوری کف جنگل
ایجاد میکند (پرهیزکار و همکاران2211a ،؛ هائو و ژو )2228 ،و این تغییرات ،برای جوانهزنی بذر،
زندهمانی و رشد گیاهان بسیار ضروری است (ثاقبطالبی و همکاران2221 ،؛ مونت فورد و همکاران،
.)2222
بر اساس نتایج این پژوهش ،اختالف میانگین شدت نور نسبی در سطوح مختلف روشنه معنیدار
بود ،طوریکه با افزایش سطح روشنه میانگین شدت نور نسبی افزایش نشان یافت .ثاقبطالبی ()1112
و همچنین امبورگ و همکاران ( )2222نشان دادند که همبستگی مثبتی بین سطح روشنه و افزایش
شدت نور نسبی وجود دارد .با افزایش سطح روشنه ،فراوانی نسبی نهالهای بلندمازو کاهش داشت و
کمترین فراوانی نهالها متعلق به روشنههای بزرگتر از  522مترمربع بود .نتایج نشان داد که نهالهای
بلندمازو در سالهای اولیه رویش ،مقادیر پایین شدت نور را ترجیح میدهند .بیشترین مقدار متوسط
رویش ارتفاعی ساالنه نهالها در سطوح  222تا  522مترمربع محاسبه شد که نشان دهنده وضعیت
مطلوب نهالها در این سطح میباشد.
در بخش مطالعات نورسنجی روشنهها ،مشخص شد که شدت نور نسبی در داخل روشنه بین
 12/1تا  54درصد و در زیر توده بین  1/2تا  22/2درصد نوسان داشت .ثاقبطالبی ( )1112در بررسی
نقش عوامل محیطی بر خصوصیات کیفی راش اروپایی ( )Fagus sylvatica L.در سوئیس ،نتیجه
گرفت که تفاوت معنیداری بین شدت نور نسبی در نقاط مختلف روشنه وجود دارد .کوله و شنوز
( )2222در راشستانهای شمال فرانسه بیان کردند که میانگین شدت نور نسبی در زیر تاجپوشش کمتر
از میانگین آن در داخل روشنه است .کاهش متوسط شدت نور از مرکز روشنه به سمت زیر تاج توده،
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بهعلت ربایش امواج موثر در فتوسنتز توسط برگها و همچنین انعکاس نور از سطح تاج درختان
میباشد.
از مرکز روشنه به سمت تاجپوشش درختان اطراف روشنه ،بر فراوانی نهالهای بلندمازو افزوده شد و
بیشترین تعداد نهال در میکروپالت ،در زیر تاج توده وجود داشت .این نتایج با نتایج حسینی و همکاران
( )2228برروی بلوط غرب ( )Quercus brantiiمطابقت دارد که بیان کردند ،میزان زادآوری بلوط
غرب در زیر سایه تاج درختان بلوط و درختان و درختچههای همراه بیشتر و در نقاط لخت کمتر
میباشد .این نکته بیانگر آن است که باوجود سرشت نورپسندی بلوط ،نهالهای اینگونه در سنین اولیه
نیاز به مقداری سایه دارند و باید در پناه درختان مادری باشند .واحدی و همکاران ( )2221در مطالعات
خود در خانیکان نوشهر بر روی ممرز ( )Carpinus betulus L.نیز نتیجه گرفتند که از مرکز روشنه به
سمت تاجپوشش بر فراوانی نهالهای ممرز افزوده شد .همچنین ثاقبطالبی و همکاران ( )2221نتیجه
گرفتند که بیشترین تراکم نهالهای راش شرقی ( )Fagus orientalis Lipskyدر روشنههای کوچکتر
از  222مترمربع در مرکز روشنه است .درحالی که در روشنههای بزرگتر ،مرکز روشنه دارای کمترین
تعداد نهال بوده و نهالها بهصورت گروهی در حاشیه روشنههای بزرگ و همچنین زیر تاج توده مستقر
میشوند .البته علت وجود تعداد بیشتر نهال بلندمازو در زیر تاج توده میتواند بهعلت سنگین بودن بذور
بلندمازو باشد که باعث میشود بذور اینگونه در فاصلهای اندک از درخت مادری پراکنش یافته و
نهالهای طبیعی بلندمازو نیز عمدتا در زیر تاج پوشش درختان مادری دیده شوند .از طرفی در مرکز
روشنه نسبت به حاشیه و زیر تاج توده بذور بلندمازو قابل دیدتر هستند و بیشتر مورد تغذیه جانوران
قرار میگیرند.
فراوانی نهالهای بلندمازو با افزایش شدت نور نسبی رابطه عکس نشان داد که تأییدی است برای
نتایج بهدست آمده در نقاط مختلف روشنه و زیر تاج توده که کاهش فراوانی نهالهای بلندمازو را از
حاشیه به مرکز روشنه بیان میکنند .در مقابل ،واحدی و همکاران ( )2221نتیجه گرفتند که فراوانی
نهالهای ممرز با افزایش شدت نور نسبی ،افزایش نشان میدهد .اختالف نتایج بین دو پژوهش را
میتوان در سرشت نورپسندی دو گونه بررسی کرد.
در این پژوهش بیشترین متوسط قطر یقه نهالهای بلندمازو در مرکز روشنه ثبت شد و با حرکت از
مرکز روشنه به سمت زیر تاجپوشش از متوسط قطر یقه نهالها کم میشود .شهنوازی و همکاران
( )2222نتیجه گرفتند که قطر یقه نهالهای راش در مرکز روشنه بیشتر از زیر تاج توده است .همچنین
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موییک ( )1112در بررسی اثر سایه بر رشد  Quercus douglasiiو  Q. agrifoliaاعالم کرد که تاج
پوشش درخت ،تابشهای خورشیدی را جذب میکند و منجربه کاهش نور در زیر تاج و اطراف
درخت میشود که بر روند رشد طولی و قطری نهالها تأثیر منفی ولی بر زندهمانی نهالها تأثیر مثبت
دارد.
بر اساس نتایج این پژوهش ،متوسط ارتفاع نهالها نیز از مرکز روشنه به سمت تاجپوشش کاهش
یافت .طوریکه نهالهای استقرار یافته در زیر تاج پوشش کمترین متوسط ارتفاع را داشتند .علّت
کاهش ارتفاع نهالها ،کاهش نور در زیر تاج توده است .پائور و همکاران ( )2228نیز نشان دادند که
قطر و ارتفاع نهالهای کاج در مرکز روشنه بزرگتر از نهالهای حاشیه روشنه بود.
در این پژوهش ،بیشترین میانگین عرض تاج نهالها در مرکز روشنه مشاهده گردید و به سمت
زیر تاج پوشش از متوسط عرض تاج کم شد .این پدیده نشان میدهد که در مرکز روشنه نور از همه
طرف به نهال رسیده و باعث گسترش تاج به تمام جهات میشود ،همچنین شدت نور نسبی بیشتر
باعث فعالیّت بیشتر جوانههای جانبی شده است.
فراوانی نهالهای میانرو از مرکز روشنه به سمت زیر تاجپوشش افزایش داشته و بیشترین فراوانی
نهالهای میانرو در زیر تاجپوشش و بیشترین فراوانی نهالهای دو و چند شاخه در مراکز روشنه بود.
این پدیده میتواند بهعلت تغییر میزان شدت نور نسبی باشد همانطور که ثاقبطالبی و همکاران
( )2221نشان دادند که در شدت نور  22تا  42درصد بیشترین فراوانی نهالهای راش در شمال ایران
تک ساقه و میانرو وجود داشت و با افزایش شدت نور نسبی از تعداد نهالهای خوش فرم کاسته
میشود.
متوسط قطر یقه نهالهای بلندمازو با افزایش شدت نور نسبی ،بیشتر شد .طوریکه حداکثر متوسط
قطر یقه در نقاطی از روشنهها که شدت نور نسبی بیشتر از  41درصد دریافت میکنند ،ثبت شد که با
تحقیقات واحدی و همکاران ( )2221روی ممرز مطابقت دارد .گری و تکلین ( )2222نیز بیان کردند
که رشد طولی نهالهای  Quercus lobataو  ،Quercus duglasiiتحت تأثیر پناه مادری افزایش
داشته ،اما در نهالهای  Quercus falacataبا افزایش نور ،افزایش رویش طولی رخ داد.
در مجموع نتایج این بررسی یافتههای ثاقبطالبی (  ،)1112حسینی و همکاران ( )2228و ثاقب
طالبی و جشنی ( )2211را تأیید میکند که کیفیت رشد نهالها و وضعیت شاخهدوانی و سالمت
نهالها تحت تأثیر میزان بازشدگی تاجپوشش و رقابت بین پایهها میباشد .نتایج این پژوهش و
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) و الرسن1112(  موییک،)1185(  براون،)2228( نتایج محققانی از جمله حسینی و همکاران
 نهال های بلوط در سنین اولیه (کمتر از،) نشان داد که با وجود سرشت نور پسندی بلوطها1117(
 این نتایج اهم ّیت. سال) نیاز به م قداری سایه دارند و باید در پناه درختان مادری باشند12
 اگر در هنگام نشانهگذاری درختانی انتخاب.نشانه گذاری درختان برای قطع را چند برابر میکند
،شوند که پس از قطع روشنه های کوچک ایجاد نمایند تا نیم سایه را در سالهای اول تأمین کنند
نهالها در سالهای بعد به دلیل بسته شدن سریع تاج پوشش دچار کمبود نور شده و از نظر کمی و
 نهالها در مراحل اولیه رشد، از طرفی اگر روشنه های بزرگ ایجاد شوند.کیفی خسارت می بینند
. افزایش دما و کاهش رطوبت عرصه دچار خسارت خواهند شد،به خاطر تابش شدید آفتاب
 درصد ایجاد32  تا22  مترمربع) که شدت نور نسبی522  تا222 روشنههای متوسط (با سطح
میکنند شرایط مطلوبی را برای نهال های بلندمازو ایجاد نموده و نهال های بلندمازو از مرکز روشنه تا
حاشیه آن ها از نور و نیم سایه مناسبی برخوردار میشوند و با رشد در مراحل بعدی بهدلیل توسعه
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Abstract1
Chestnut leaved oak (Quercus castaneifolia C.A.M) is one of the most commercial tree
species in the Hyrcanian forests of Iran and Caucasus. Having a good knowledge of tree
species habitat is essential for silvicultural intervention and treatments of different forest
stands. Light has been accepted as one the important ecological factors which can be altered
within silvicultural intervention that could affect the tree and wood quality. This paper
aimed to study the impact of light on oak seedlings within different gap sizes and position
within the gap. For this purpose, 10 gaps were selected in the Loveh oak stands, near
Gorgan in eastern Hyrcanian region. Nine microplots, each 4 m2, were laid out from the gap
center to the gap edge and under the mariginal tree in four directions. Hemispherical photos
were taken over each microplot and the data were analysed with GLA. Quantitative (collar
diameter, height, shoot length and crown width) and qualitative (mode of branching, stem
form, crown shape, vitality and health) characteristics of seedligs were measured or
assassed and were then analysed by SPSS and EXCEL softwares. Results showed that
mean realtive light intensity varied between 9.1% under the mariginal trees and 31.7% in
the gap center. The maximum of mean annual height increment of seedlings (8.7±1.2 cm)
was measured in the medium gap size (200 to 500 m2). The prportion of oak seedlings at
the medium gap sizes was higher than in small (<200 m2) and large (>500 m2) gaps. The
average relative light intensity at the medium gap size was computed about 20.1±7.1 %.
Resultes indicate that despite categorizing chestnut leaved oak as a light demanding tree,
it's seedlings need shadow in the early stages. Therefore medium gap size could be
introduced to achieve better quantitative and qualitative results.
Keywords: Chestnut-leaved oak; gap; relative light intensity; quantitative and qualitative
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