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 چکیده
اسـت، زیـرا میـزان فتوسـنتز در حفـرات       براي تعیین پویایی جنگل مهم نه،اندازه روش سابقه و هدف:

هاي مختلـف بسـته بـه انـدازه     باشد و گونه ها میمانی نهالو زنده ثر در رشدؤهم میک فاکتور مجنگل 
   .دهندمتفاوتی از خود نشان می هاي العمل عکس روشنه،

منظور  این تحقیق به در. گرفت مالزي انجامUPM جنگل پژوهشی دانشگاه  این تحقیق درها: مواد و روش
متر و  10×10هاي اندازه با هاییروشنههکتاري  مختلف در چهار پالت یک سازي جنگل به چهار روشغنی
و  هاي سه گونه نورپسندنهال ها آندر داخل ایجاد شد که  )میکروپالت 28 جمعاً( متر 20×20

× 5/2با فواصل  Mersavaanisoptera و Shoreaassamica, Shoreaplatyclados الرشد سریع
، طول ساقه بدون یقه ، قطرها نوع گونه، تعدادپالتاین میکرو در شد. اصله نهال) کاشته 812 (جمعاً متر 5/2

. میزان نور در گردید ثبت گیري واندازه یزان نورم و هاشاخه، ارتفاع، قطر تاج، درصد زنده مانی نهال
 4-10 یککالسدرصد و  10-17درصد، کالس دو  17-24 سه (کالس به سه کالس ها میکروپالت

  .است بندي شده  طبقهدرصد) 
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طول ساقه نیز به استثناي  طبقه نوريکه اثر گونه بر کلیه پارامترها و اثر نتایج تحقیق نشان داد  ها:یافته
بر روي قطر  است. این درحالی است که اثر متقابل گونه و میزان نور تنها داربر سایر پارامترها معنی
 .Sداراي بیشترین میزان رشد ارتفاعی و گونه  .anisopteraMگونه  .باشددار میتاج و طول ساقه معنی

assamic هاي تیب در گونهتر حداکثر و حداقل طول ساقه نیز بهاست.  داراي کمترین میزان بوده
anisopteraM.  وS. assamica ها براي گونه مانی نهالهمچنین بیشترین نرخ زنده .مشاهده شد
anisopteraM.   است.  مشاهده شده 3طبقه نوري  درو  

هاي گاهی، روشنهطی این تحقیق مشخص شد که بسته به نوع گونه و شرایط رویش گیري:نتیجه
  باشد.ها مناسب میگونه متوسط و کوچک براي زادآوري

  
 مالزي قطري، ویشر، زنده مانی نهال ،روشنهاندازه ، شدت نور کلمات کلیدي:

  
  مقدمه

گاه و ایجاد فضاي خالی در سبب تخریب رویش شناسیهاي جنگلبعضی از شیوهاجراي نادرست   
هـاي  نـه هاي زیـرین، سـبب حضـور گو   شدن تاج پوشش و نفوذ نور به الیهباز  شود.جنگل می سطح

در این مواقع،  یکی از راهکارهاي اساسی جهت حفظ ترکیب اصلی جنگل، اصالح  شود.ناخواسته می
مرغوب و مزاحم در باشد. در این روش گیاهان نامی 2سازيکارگیري روش کاشت غنیهو ب آن 1اي لکه

  گردد. اصلی و مرغوب در فضاهاي خالی می هايکاري با گونهاشکوب زیرین حذف و اقدام به جنگل
سازي جنگل، انتخـاب  ها، مهمترین عامل موفقیت غنیهدر روشن محیطیتفاوت شرایط با توجه به   

چرا که میـزان فتوسـنتز در    ).6، 5( باشده میروشندرختی با توجه به اندازه و شرایط آن  مناسب گونه
مقاوم به هاي مقاوم و غیرگونه ).7( باشدمیها مانی نهالثر در رشد و زندهؤک فاکتور مهم می هاروشنه

 پـذیري انعطـاف  ).4( دهنـد متفـاوتی از خـود نشـان مـی     هايالعمل، عکسروشنه سایه، بسته به اندازه
ها نسـبت بـه افـزایش     موجب واکنش سریع آن ،هاي مقاوم به سایهفیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گونه

کـوچکتر بیشـتر    هـاي روشـنه مـانی در  ها را براي رشـد و زنـده   شانس آن و شودمیروشنه نور محیط 
عنـوان   و بـه  دارددار معنـی  یتنوع تاج پوشش جنگـل ارتبـاط   ها باهروشنسازد. بنابراین تنوع اندازه  می

                                                             
1- Forest patch improvement 
2- Enrichment Planting Method 
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میزان نور زیر اشکوب، درصد رطوبت اشباع و میانگین  ).2( شودقلمداد می 1محیطیناهمگنی شاخص 
کـه  شـد  طی تحقیقی در ژاپن مشخص  ).13( باشدمیها بیشتر از جنگل بسته هروشن دماي محیطی در

هـاي بزرگتـر هسـتند و بـراي راش     هروشناستقرار و تنوع زادآوري بهتر از  هاي کوچکتر از نظرهروشن
بنـابراین بـا    ).16( اسـت  شـده متر مربع گزارش  200ه روشنبهترین سطح  ،)Fagus crenata( ژاپن

ثیر أتبررسی منظور  ، تحقیق حاضر بههاي  طبیعیوان در سطح اکثر جنگلفراهاي روشنهتوجه به وجود 
ه راهکارهاي مناسب براي احیـا  یاراه و روشنبسته به شرایط  هاو واکنش دینامیک گونه هاهروشناندازه 
  است. سازي جنگل صورت پذیرفتهو غنی

  
  ها مواد و روش

متري شهر کیلو 20 مالزي واقع در UPMجنگل پژوهشی دانشگاه  این تحقیق در: منطقه مورد مطالعه
رطوبت  باشد. متوسطگراد میسانتیدرجه  4/27ماهانه . متوسط درجه حرارت گردیدانجام  کواالالمپور

 برداري شدهبهره گزینیتک روشبه  1936-1951هاي این جنگل بین سال است.درصد  83 نسبی
  .است

داخـل هـر یـک از    متر) کـه در   100× متر 100( تعداد چهار پالت مربعی یک هکتاري: روش تحقیق
شدت نور  در جنگل مشخص شد.متر  20×متر  20متر و  10 ×متر 10 مربعیپالت ها تعدادي میکرو آن

 .گیري شداندازهدوربین مخصوص نور سنج برداري از تاج درختان با طریق عکسها از  پالتدر میکرو
 گرفتـه شـده   13الی  12ی و در ساعت ها در ارتفاع یک متري از سطح زمین و در روزهاي آفتابعکس

طور دقیـق محاسـبه    درصد شدت نور در هر میکروپالت به GLA2سپس با استفاده از نرم افزار  است. 
 و کـالس سـه  درصـد   10-17 ، کالس دودرصد 4-10(کالس یک  است که به سه کالسه نوري شده
هـاي یـک سـاله    نهـال در جنگل نسبت به کاشـت   روشنه. پس از ایجاد بندي شد درصد) طبقه 24-17

 ایـن  .اقـدام گردیـد   Shorea platyclados Shorea assamica، Mersava anisoptera هايگونه
مـورد اسـتفاده    هاي گرمسـیري سازي جنگلدر غنی بوده که الرشد و نور پسندها مرغوب و سریعگونه
دو سال بعـد   کاشته شد؛متر)  5/2*5/2( اصله نهال 812میکروپالت  28در  در مجموع .گیرندمی قرار

درصـد   یقـه،  نهال، دو قطر عمود بر هم تاج، قطر ارتفاع کل صفات طول ساقه بدون شاخه، از کاشت
                                                             
1- InvironmentalHeterogenity 
2- Gap Light Analyzer 
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هـاي آنـالیز واریـانس دو طرفـه و     بـا آزمـون  هـا  . دادهگیري قـرار گرفـت   مورد اندازه هامانی نهالزنده
  است. گرفته د تجزیه وتحلیل آماري قرارمور SPSSافزار   توسط نرمتوکی

  
  بحث ونتایج 

ـ  ) (بـه اسـتثناي طـول سـاقه     و میزان نوردهد که اثر گونه نتایج این تحقیق نشان می   ه بـر روي کلی
بـر   . این درحالی است که اثر متقابل گونه و میزان نور تنهااست دار بودهاي مورد بررسی معنیپارامتره

 .M ها به روش توکی نشان داد که گونـه میانگین باشد. مقایسهدار میروي قطر تاج و طول ساقه معنی

anisoptera  داراي بیشترین میزان رشد ارتفاعی و گونهS. assamic است.  داراي کمترین میزان بوده
کمترین  1بیشترین میزان رشد ارتفاعی و قطري و در رژیم نوري طبقه  3همچنین در رژیم نوري طبقه 
در و  M. anisopteraگونه براي ها نهالمانی همچنین بیشترین نرخ زنده میزان آن مشاهده شده است.

کوچک در جنگل شرایط اکولوژیکی محیط دچار  هايروشنهبا ایجاد است.  مشاهده شده 3طبقه نوري 
گردد که مجموعـه ایـن   دهی به کف جنگل بیشتر میي و نورگیراکسیژن یر، جریان چرخه آبی بهتر،تغی

اشکوب هی زیر ی توده و گسترش بیشتر جوامع گیایعوامل موجب افزایش سرعت سیر تحولی و پویا
و کـالس نـوري همبسـتگی     روشـنه  این تحقیق مشخص شد که اندازهگردد. طیهاي باز میدر عرصه

 3هـا در کـالس نـوري    داشته و رشد قطري و ارتفاعی نهـال  هامستقیمی با افزایش قطر و ارتفاع نهال
هـا در  مـانی نهـال  زنـده گذار در افزایش رشـد و  . مهمترین عامل تأثیرباشدمی 1 بیشتر از کالس نوري

 pHمیـزان   روشـنه  با افزایش انـدازه . باشدبه انرژي نوري می بیشترو دسترسی  روشنه، اندازه هاروشنه
 کوچک خاك بیشـتر حالـت اسـیدي دارد. در    هايروشنهخاك افزایش یافته و بالعکس در تاج بسته و 

تجزیـه و در اختیـار نهـال قـرار      سـرعت مناسـب  هاي الشبرگ کف جنگل بـا  هاي متوسط الیهروشنه
سی گیاه به رطوبـت  شود و میزان دستربه زیراشکوب منتقل می تريشدت مناسبگیرد و نور نیز با  می

دنبـال آن افـزایش دمـا و نـور سـبب افـزایش تبـدیل         و به روشنهشود. افزایش اندازه تر می خاك آسان
جمله رطوبت و دماي میزان نیتروژن خاك توسط چندین عامل از  زیرا، شودمینیتروژن آلی به معدنی 

گـاهی، تجدیـد حیـات    بنابراین با توجه به مناسـب بـودن شـرایط رویـش     ).11( شودخاك، کنترل می
 اسـت. البتـه   از کمیت و کیفیت باالیی برخوردارهاي کوچک و متوسط روشنه درهاي سایه پسند  گونه

هاي خیلی باز باعث افزایش تبخیر، کاهش رطوبت خاك، ایجاد تنش خشکی براي بذر و نهال و روشنه
سـایه   هاي موجود درسطوح بازتر نسبت به نهالدر  موجودهاي نهال. شودمیکاهش میزان تولید نهال 
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و بـه  دریافت انـرژي خورشـیدي    با ارتباط زیادي روشنه. کاهش رطوبت در داخل دارندرشد بیشتري 
زیـر تـاج پوشـش بسـته      دردارد، میزان رطوبت خاك  روشنهاقلیم درون دنبال آن افزایش دماي میکرو

کـالس نـوري روي    این تحقیـق نیـز اثـر    در ).10( باشدمی هاروشنهداخل داري بیشتر از طور معنی به
ها بیشـتر از  نهالمانی زنده 3در کالس نوري  طوري کهاست، بهداري داشتهها رابطه معنیمانی نهال زنده

  است. بوده 2 و 1هاي نوري کالس
شاخصی براي  C/Nنسبت  هاي با ابعاد مختلف متفاوت است.نیز در روشنهC/N  مقدار میانگین  

دلیل خاصیت اسفنجی  بهالیه هوموس  ).15( شودن تجزیه الشبرگ و هوموس محسوب میتعیین میزا
در زیر تاج پوشش بسته و به همین دلیل رطوبت خاك شود میخاك جنگل حفظ رطوبت موجب 
، قسمت زیادي روشنه. در صورت بروز آشفتگی و ایجاد استبیشتربه مناطق با تاج پوشش باز نسبت 

نسبت به اي تنوع گونههاروشنهگیرد. در هاي زیرین خاك قرار میختیار افقاز این الیه تجزیه و در ا
هاي افقهاي گیاهی مختلف موجب استفاده از استقرار گونه ).9( باشدشش بسته بیشتر میتاج پو

 در گردد.ي ودماي خاك و کاهش رطوبت خاك میاف خاك و افزایش فرآیند تنفس ریشهمختل
نجشک نسبت به گهاي راش و زبان مانی نهال) زندهدرصد 5( کوچک با تاج بسته هايروشنه
نظیر  هاي سایه پسند،هاي گونهرشد ارتفاعی نهال و مانیزنده ).14( است بیشتر ترگهاي بزر روشنه

  ).8( یابدکاهش می ،روشنهکوچکتر بیشتر است و با افزایش سطح  هايروشنهراش در 
بوده است. اثر متقابل گونه و  1کالس نوري  بیشتر از 3 و 2ها در کالس نوري رشد قطري گونه  

داري نداشته ي، طول ساقه و سطح مقطع اثر معنیقطرکالس نوري روي میزان رویش ارتفاعی، رویش 
لی در این تحقیق مشخص شد که طورکهب است.دار داشتهو طول ساقه اثر معنی و فقط بر روي قطر تاج

داراي رشد ارتفاعی و  2هاي با کالس نوري طبقه ورپسند و حتی سایه پسند در روشنههاي نگونه
ها تري نسبت به حاشیه روشنهها شرایط مطلوبوسط روشنه مانی بیشتري بوده و درقطري و زنده

دو  مانی، رشد قطري و طول ساقه نسبت بهداراي بیشترین میزان زنده M. anisoptera گونه دارند.
طی این تحقیق  باشد.ترین گونه میسازي این جنگل، مناسبباشد، بنابراین براي غنیي دیگر میگونه

گاهی براي زادآوري رایط رویشمتوسط و کوچک بسته به نوع گونه و شهاي مشخص شده که روشنه
  باشد.تر میها مناسبگونه
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Abstract 1 
Background and objectives: To determine the dynamics of forest gap size is 
important, because rate of photosynthesis in the cavities of forest is an important 
factor influencing the seedling growth and its survivals; depending on gap size, 
different species show different reactions.  
Materials and methods: This study was carried out in the researching forest of the 
UPM University of Malaysia. In order to enrichment the forest artificially and in 
four different ways, make artificial gap in four 1 ha (100×100) plot. 9 micro plots 
10m×10m made in 2 plots and 5 micro plots 10m×10m and 20m×20m in 2 other 
plots, totally 28 micro plots. In these micro plots was planted far from others in 
2.5m×2.5m, seedlings of 3 species of Shoreaassamica, Shorea platyclados, and 
Mersavaanisoptera, (totally 812 seedlings).  Species, number, diameter, length of 
stem without branches, length, diameters of crown, survival percentage of 
seedlings and light intensity in each micro plot was recorded.  The light intensity 
classified in 3 classes (Class 3: 17% - 23%, Class 2: 10% - 17%, and Class 1: 4% - 
10%).  
Results: Result indicated that the effect of species and Light class are significant 
on all under studies parameters, except Stem Length. Interaction of species and 
light class only are significant on stem length and canopy diameter. The highest 
rate of total height and diameter corresponded to light class 3. Maximum and 
minimum length stem observed for M. anisoptera andS. assamic, respectively. Also, M. 
anisoptera had highest survival rate.  
Conclusion: This research indicated that depending on the species and habitat 
conditions, medium and small gaps are more suitable for species regeneration. 
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