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 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

  1394، چهارم، شماره بیست و دومجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  آمیخته راشستانزادآوري در  بر گزینی تکشناسی  اجراي شیوه جنگل ثیرأت
  )نیا داري دکتر بهرام طرح جنگل(مطالعه موردي: 

  

  4و رامین رحمانی 3قب طالبی، خسرو ثا2، هاشم حبشی1محمد واعظ موسوي سید*
 ،، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانشناسی و اکولوژي استادیار گروه جنگل1
  ،شناسی و اکولوژي، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان استادیار گروه جنگل2

  شناسی و اکولوژي، دانشکده علوم جنگل،  دانشیار گروه جنگل4، رها و مراتع کشو موسسه تحقیقات جنگل3
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  25/9/1394تاریخ پذیرش: ؛ 21/4/1394تاریخ دریافت: 
 1چکیده

نجام اشناسی  هاي جنگل یوهمنظور استقرار زادآوري در جنگل در قالب ش به ریزي برنامه: سابقه و هدف
شناسی  هاي جنگل شناسی که بیشترین کاربرد و تطابق را با دیدگاه هاي جنگل یکی از شیوهد. گیر می

بر  گزینی تک  این پژوهش با هدف بررسی اثر اجراي شیوه گزینشی است.  نزدیک به طبیعت دارد، شیوه
   .شد انجام شرق هیرکانی جنگل راش آمیختهیک وضعیت زادآوري در 

شامل  روشنه 102 ،اي راش، انجیلی و ممرز هایی با ترکیب گونه در تودهظور ن منای   به: ها مواد و روش
 مدیریت شده  ه  روشنه مصنوعی در تود 44روشنه طبیعی و  43 همراه به بکر ي روشنه در توده 15

میکروپالت یک مترمربعی مورد بررسی  5در  در هر روشنهوضعیت زادآوري  سپس انتخاب شدند.
ثبت ها  نهالو وضعیت سالمت هایی از قبیل فراوانی، قطر یقه  ویژگی کروپالتهر می در قرار گرفت.

  گردید.

                                                             
    waezmousavi@gau.ac.irول مکاتبه: مسئ*
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ها به خود اختصاص  راش بیشترین فراوانی را در روشنه  گونه هاي نهالکه نتایج نشان داد : ها یافته
ه بین س .داشتکاهنده  نمایی ها حالت بیشتر گونه زادآوري تعداد در طبقات قطريپراکنش  د.نده می
داري  گونه اختالف معنی هاي مختلف هیچ روشنه از نظر فراوانی تعداد در طبقات قطري گونه نوع

 .شود میتراکم زادآوري کاسته ها از  با افزایش وسعت روشنهنتایج نشان داد که  همچنین .مشاهده نشد
هاي  ودهطبیعی واقع در تهاي  ها نیز بهترین وضعیت در روشنه به لحاظ وضعیت سالمت زادآوري

  بکر مشاهده گردید.هاي  ترین حالت نیز در روشنه مدیریت شده و نامناسب
اي مناسب براي این  را شیوه گزینی تک  توان شیوه می حاصل، نتایج به در مجموع با توجه :گیري نتیجه

هاي مدیریت شده  داري در وضعیت زادآوري توده که اجراي آن تغییرات معنی جنگل ارزیابی نمود
  .ایجاد نکرده است هاي بکر به توده نسبت

  
  کالته ، جنگل شصتگزینی تک، نزدیک به طبیعت اسیشن جنگل، زادآوري، روشنه کلمات کلیدي:

  
  مقدمه

 از جملهو  بودهداري   برترین اقدامات در جنگل استقرار زادآوري یکی از هزینهجایی که  از آن  
هاي مدیریت نشده،  براین بررسی زادآوري در جنگلبناباشد  میداري  جنگل هاي طرح اهداف ترین  مهم

توان گفت وضعیت زادآوري یکی از  میبه نحوي که ). 19، 16، 4است ( از اهمیت باالیی برخوردار
همچنین شناخت و تجزیه و تحلیل  .)14است ( داري هاي جنگل ارزیابی طرحها براي  بهترین شاخص

منظور  ریزي به برنامه ).16، 3باشد ( میپرورش جنگل اقدامات اساسی در   عوامل زادآوري از جمله
  د.گیر شناسی انجام می هاي جنگل یوهاستقرار زادآوري در جنگل در قالب ش

مین همزمان اهداف اقتصادي (نیاز سنتی به أت ،شناسی روي جنگل هاي اصلی پیش یکی از چالش  
عنوان راهی براي  یک به طبیعت بهشناسی نزد هاي جنگل است. شیوه اهداف اکولوژیکی وتولید چوب) 

مشخصه اصلی چنین  ).22، 12باشند ( مین همزمان این دو هدف مطرح میأغلبه بر این چالش و ت
  ). 30باشد ( هاي طبیعی می هایی استفاده از ظرفیت زادآوري موجود در جنگل شیوه
شناسی نزدیک  اي جنگله شناسی که بیشترین کاربرد و تطابق را با دیدگاه هاي جنگل یکی از شیوه  

هاي  فرآیند قطع و زادآوري محدود به قسمت گزینشی در شیوه ی است.شگزین  به طبیعت دارد، شیوه
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معینی از جنگل نیست بلکه در سراسر سطح جنگل پراکنده است. فرایند قطع در این شیوه شامل قطع 
در آن داراي ساختار ناهمسال ). جنگل 18(  باشد هاي کوچک در سطح جنگل می ها و یا گروه تک پایه

از تمام طبقات قطري و ارتفاعی در سطح هایی  پایهبوده و زادآوري در تمام سطح جنگل پراکنده است. 
پرورشی شامل تنک کردن، روشن کردن و حتی ایجاد زادآوري  هاي کلیه عملیاتو  جنگل وجود دارد
 لید چوب، حفاظت از تنوع زیستی و پایداريدر کنار تو گزینشی  ). در شیوه17گردد ( همزمان انجام می

هاي شمال ایران نیز با توجه به ساختار  ). در راشستان5گیرد ( میکید قرار أاکوسیستم نیز مورد ت
ترین  عنوان مناسب را دارا هستند، این شیوه به گزینی تکهاي جنگلی، که شرایط اولیه ایجاد جنگل  توده

هاي کالسیکی مانند شیوه پناهی گردیده است  شیوهجایگزین  هاي اخیر شیوه توصیه شده و در دهه
صورت افتادن یک یا چند  به ). در این شیوه با برداشت یک یا چند درخت (مشابه آنچه در طبیعت17(

دهد) در تاج پوشش بازشدگی ایجاد شده و  روي می هاي طبیعی درخت در اثر عواملی مانند آشفتگی
در  مخصوصاً استقرار زادآوريبر  گزینشی  شیوهشود.  خالی میمتعاقب آن بخشی از سطح زمین 

). در این شیوه با قطع تک درختان فضاهاي خالی براي ورود نور در تاج 11( کید داردأتها  روشنه
ها اثري مستقیم بر  شود. وسعت این روشنه ها روشنه یا حفره گفته می شود که به آن پوشش ایجاد می

  ). 38، 8( داردجنگلی   آینده تودهنوع و مقدار زادآوري و 
 وضعیتشناسی بر  هاي مختلف جنگل تاکنون مطالعات زیادي در رابطه با بررسی اثر اجراي شیوه  

هاي  ) اثر اجراي شیوه2004تکه و همکاران ( انجام گرفته است. هاي جنگلی تودهزادآوري 
(از قبیل کیفی زادآوري  درختی و گروهی را بر برخی خصوصیات کمی و گزینی تکشناسی  جنگل

از کالته گرگان مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که  در جنگل شصت فراوانی، ارتفاع و سالمت)
 نسبتدرختی وضعیت بهتري  گزینی تکزادآوري مستقر شده در مناطق تحت شیوه  ،نظر کمی و کیفی

امیدوار و همکاران . )34( دارد شناسی هاي جنگل سایر شیوه زادآوري مستقر شده در مناطق تحت به
هاي  و پناهی را بر وضعیت زادآوري در توده گزینی تکشناسی  جنگل  اثرات اجراي دو شیوه )2008(

داري شنرود استان گیالن باهم مقایسه نموده و مشاهده کردند که از نظر  راش واقع در طرح جنگل
روند  راش) پیش می  گونهبه نفع ص شدن (پناهی به سمت خال  هاي تحت مدیریت شیوه زادآوري، توده

به سمت زادآوري اي  ترکیب گونه از نظر گزینی تک  شیوه به هاي تحت مدیریت که توده یدر حال
  هتأثیر اجراي شیو") در پژوهشی با عنوان 2009راد و همکاران ( اسحاقی .)23( روند می آمیختگی پیش

هاي  سراي استان گیالن مشاهده کردند که شاخصدر سري جنبه  "تک گزینی بر تنوع گیاهان چوبی
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 .)5( ممرز افزایش یافته است -هاي راش هاي ممرز و هم در توده اي هم در توده غنا و تنوع گونه
هاي آمیخته  بر توده گزینی تک  ) در بررسی اثر چهار دهه اجراي شیوه2010سراوي و همکاران ( شکري
هاي هیرکانی  مناسبی براي مدیریت جنگل  شیوه گزینی تک  هشیو هاي هیرکانی گزارش نمودند که جنگل
هاي  بر تنوع گونه گزینی تک ي ) به بررسی تأثیر اجراي شیوه2011توانکار و همکارن ( .)32( است

 ،گزینی تک  پرداخته و نتیجه گرفتند که با اجراي یک دوره شیوه هاي شمال ایران درختی در جنگل
در  )2011(شیخ االسالمی و همکاران . )35( نهال افزایش یافته است اي در مراحل شاخص تنوع گونه

هاي  هاي طبیعی و مصنوعی حاصل از برش وضعیت زادآوري در روشنه  تحقیقی به بررسی و مقایسه
هاي طبیعی و مصنوعی  نتیجه گرفتند که بین روشنه و داري جمند اقدام نمودند طرح جنگل گزینی تک

اثر   ) با مطالعه2012ذوقی و همکاران ( .)31( داري وجود ندارد فاوت معنیتاز نظر وضعیت زادآوري 
کالته مشاهده کردند که وسعت  در جنگل شصتهاي زادآوري  هاي کمی گروه وسعت روشنه بر ویژگی

 همچنین. )40( هاي راش، انجیلی و افرا دارد هاي کیفی زادآوري گونه داري بر ویژگی روشنه اثر معنی
 دهی و جست قطع یکسره و گزینشی بر وضعیت زادآوري  طی بررسی اثر دو شیوه )2012(اینستینسون 

  هاي تحت شیوه هاي حاصله از قطع درختان در توده هاي توس مشاهده نمودند که طول جست در توده
و  .)6( بوده استقطع یکسره   هاي تحت مدیریت شیوه از تودهداري بیشتر  طور معنی  به گزینی تک

هاي  واقع در جنگلهاي  ) در بررسی وضعیت زادآوري طبیعی در روشنه2014ه رن و همکاران (باالخر
همبستگی مستقیم روشنه  حضورحضور زادآوري با بائی کشور چین مشاهده نمودند که  منطقه تائی

ن ای .)26( مانی بیشتري دارند ها زمستان را سپري کردند درصد زنده دارد و نیز بذرهایی که در روشنه
هاي راش آمیخته در  وضعیت زادآوري در جنگلبر  گزینی تکاجراي شیوه  اثر پژوهش با هدف بررسی

 نیا) انجام گردید. بهرامدکتر کالته ( سري یک جنگل آموزشی و پژوهشی شصت
 

  ها مواد و روش
گل ، جننیا) بهرامدکتر کالته ( شصتداري  پژوهش حاضر در سري یک طرح جنگل: مورد مطالعه  منطقه

 داري جنگل طرح آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان انجام گردید.
 54 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 45 درجه 36 تا دقیقه 41 و درجه 36 جغرافیایی عرض در مذکور
 این .اردد مساحت هکتار 3716 حدود در و گرفته قرار شرقی دقیقه 24 و درجه 54 تا دقیقه 20 و درجه
 هکتار 1690 حدود (محل انجام تحقیق حاضر) آن یک سري مساحت که شده تقسیم سري دو به طرح
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ترین  در نزدیک  ط بارندگی ساالنهمتر و متوس 1000تا  100آن بین از سطح دریاي ارتفاع  .باشد می
  .)7( باشد متر می میلی 650حدود ایستگاه کلیماتولوژي 

 قطعهبخشی از بر وضعیت زادآوري،  گزینی تک  ور بررسی اثر اجراي شیوهمنظ به: برداري روش نمونه
 برداري، بهره گونه عملیات هیچ که هکتار 16 مساحت بهکالته  داري شصت سري یک طرح جنگل 32

به ترتیب  به 28و  27هاي  قطعهو  شاهدقطعه عنوان  به نشده انجام آن قطعه در پرورشی و مواظبتی
قرار  گزینی تک  تحت مدیریت به شیوه 1385 تا 1376هاي  بین سال که )7( رهکتا 51و  68مساحت 

انتخاب  گزینی تک  شیوه به هاي طبیعی تحت مدیریت قطعات داراي توده عنوان به) 25گرفته بودند (
 باشند تیپ راش انجیلی ممرز میداراي در مجاورت هم قرار داشته و مذکور   قطعههر سه . ندگردید

جهت  مشابه هستند (عمدتاً که به لحاظ وضعیت شیب و جهت داراي حالتی نسبتاً ن. ضمن ای)7(
با جنگل گردشی  قطعهسپس در هر درصد).  40تا  10بین  آن عمدتا شمالی تا شمال غربی و شیب

عنوان  به 32روشنه در قطعه  15در مجموع تعداد  .ندهاي مختلف انتخاب شد تعدادي روشنه با اندازه
روشنه مصنوعی  44و  مدیریت شده)  قطعههاي طبیعی واقع در  (در توده شنه طبیعیرو 43 ،شاهد

هاي  روشنه حدودمنظور تعیین  به انتخاب شدند. 28و  27 ات) در قطعگزینی تکبرش از (حاصل 
ها نیز از روش بیضی استفاده  و براي تعیین مساحت آن )40( شدهمذکور از روش حاشیه تاج استفاده 

 میکروپالتیک مترمربعی، یکی در مرکز روشنه و چهار  میکروپالت 5در هر روشنه  ).27، 11(گردید 
در جهت قطر بزرگ و دو  میکروپالتدو  که به طوري ،لحاظ گردید در اطراف آن به فاصله یک متر

مورد  میکروپالت 510در مجموع   .)1(شکل  قرار گرفتندروشنه در جهت قطر کوچک میکروپالت 
کلیه  یقه در هر قطعه نمونه قطر .)510میکروپالت = 5× روشنه  102( رفتبررسی قرار گ

شامل طبقات متري  میلی 5در طبقات قطري  )35(ارتفاع داشتند متر  2حداکثر تا  یی کهها زادآوري
با استفاده از  متر میلی 9/29تا  25و  9/24تا  20، 9/19تا  15، 9/14تا  10، 9/9تا  5، 9/4تا  0قطري 
 ها، منظور بررسی اثر وسعت روشنه بر وضعیت تراکم زادآوري به ثبت گردید.دیجیتال کولیس  دستگاه

و  200تا  100، 100تا  50، 50تر از  مساحت شامل: کوچکاز نظر ها به چهار گروه  کلیه روشنه
 ها از به جهت بررسی وضعیت تراکم زادآوري در روشنه .)36( مربع تقسیم شدند متر 200تر از  بزرگ

 ها ) متوسط فاصله بین نهال2مربع و ها در متر زادآوري) تعداد 1استفاده شد: تراکم دو شاخص 
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)MDS=Mean Distance of Sapling( )29.( ها با استفاده از  شاخص متوسط فاصله بین نهال
 : )1(رابطه  گردد زیر محاسبه می فرمول

MDS2= (10000 * 2√3 -1) N-1   ⇒  MDS =107.5 (√N)-1                                     1رابطه:  
  .استمتر  سانتی ها بین نهال  فاصلهواحد  و باشد ها در مترمربع می داد نهالتع Nکه در آن 

  
هایی مانند  و براساس ویژگی ها بر اساس وضعیت ظاهري آنها  همچنین وضعیت سالمت زادآوري  

اصلی از نظر پیچیدگی و خمیدگی و وضعیت  ها، وضعیت شاخه تعداد شاخه، سالمت و شادابی برگ
   .)2( در قالب دو گروه سالم و ناسالم مشخص شدتاج 

  

 
 .ها در روشنه برداري نمونه  شیوه تصویر شماتیک از -1شکل 

Figure 1. Schematic image of sampling method in gaps. 
 

بکر، طبیعی و ( از نظر دخالت روشنه نوعزادآوري بین سه  تراکم مقایسه براي: تجزیه و تحلیل آماري
) ANOVA( یک طرفه آنالیز واریانس اززادآوري در چهار گروه مساحت روشنه  فراوانی و )مصنوعی

ها در طبقات قطري بین سه گروه روشنه  منظور مقایسه پراکنش تعداد زادآوري  بههمچنین شد.  استفاده
براي مقایسه  و )39، 15(ی و مصنوعی) از آزمون کولموگروف اسمیرنوف هاي بکر، طبیع (روشنه

و من ویتنی ) 40(هاي کروسکال والیس  سه گروه روشنه از آزمونها در  وضعیت سالمت زادآوري
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الزم به ذکر است که  انجام گردید. SPSS  16افزار کلیه مقایسات فوق با استفاده از نرم .شداستفاده 
ها حذف  علت تعداد اندکشان از فرآیند تجزیه و تحلیل انند شیردار و ولیک بههاي کمیابی م گونه

  گردیدند.
  

  و بحث نتایج
هاي توده بکر، توده طبیعی و مدیریت  مساحت روشنه در روشنه ي در تحقیق حاضر متوسط اندازه  

مستقر  يها گونه زادآوريترکیب همچنین مترمربع ثبت گردید.  3/116و  2/116، 87ترتیب  شده به
نجیلی، خرمندي، شیردار و ولیک هاي مورد بررسی شامل هفت گونه راش، ممرز، افرا، ا شده در روشنه

از نظر فراوانی  ،(بکر، طبیعی و مصنوعی) از نظر دخالت هر سه گروه روشنهدر در مجموع  .باشد می
 کمترین درصد 09/0 نمیانگی ولیک با گونه و بیشتریندرصد  59/34 میانگین راش با  گونهزادآوري، 

انجیلی ، 81/32با بکر، گونه راش هاي  روشنههاي بررسی شده در  ها و نهال بین نونهالدر . بودندگونه 
. در باشد میهاي مشاهده شده  ونهترین گ اوانترتیب فر درصد به 88/16افرا با  و 06/24ممرز با ، 25با 

، 71/30، ممرز با 27/35گونه راش با  هاي دآوريزا ،مدیریت شده  واقع در توده طبیعیهاي  بین روشنه
هاي مصنوعی (ناشی از برش  در روشنه .دارددرصد بیشترین فراوانی را  07/13و انجیلی با  6/16افرا 
، افرا با  26/35هاي راش با  ترتیب متعلق به گونه به زادآوري فراوانی درصد بیشترین) گزینی تک
   .)2شکل ( است درصد فراوانی 85/11 و انجیلی با 79/24، ممرز با 07/25

گونه راش  هاي بکر، طبیعی و مصنوعی نیز در هر سه گروه روشنه در خصوص تراکم زادآوري  
  ).3(شکل  ه استبیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد

کاهنده نمایی حالت ها به غیر از خرمندي  براي همه گونه در طبقات قطري زادآوري تعدادپراکنش   
متر قرار  میلی 9/14تا  10، 9/9تا  5، 9/4تا  0ها در طبقات قطري کم قطر شامل  نهال  و عمده تداش

  .)4شکل (داشتند 
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  .)(بکر، طبیعی و مصنوعی روشنهسه نوع هاي مختلف در  گونهزادآوري درصد فراوانی  -2شکل 

Figure 2. Frequency distribution of different species regeneration in three gap types (virgin, natural 
and artificial). 
 

 
  .)بکر، طبیعی و مصنوعی(  روشنه سه نوع در ي درختیها گونه زادآوري مقایسه تراکم -3شکل 

Figure 3. Comparison of regeneration density of different species in three gap types (virgin, natural 
and artificial). 
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 .هاي بکر، طبیعی و مصنوعی در روشنهزادآوري هاي مختلف  نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطري گونه -4شکل 
Figure 4. Diagram of regeneration number per diameter class in three gap types (triangle, 
rhombus and square shapes on the diagrams for virgin, natural and artificial gaps, respectively). 
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(بکر، طبیعی و روشنه  نوعهاي مختلف بین سه  گونه  آزمون تجزیه واریانس مقایسه تراکم زادآوري -1جدول 
   .مصنوعی)

Table 1. Analysis of variances test for comparison of regeneration density among three gap types 
(virgin, natural and artificial). 

  
 مجموع مربعات

Sum of Squares 
 آزادي  درجه

df 
 میانگین مربعات
Mean Squares 

 مقدار
F 

 داري میزان معنی
Sig. 

 راش
Beech 

 ها بین گروه
Between Groups 

7.488 2 3.744 1.51 0.226 ns 

 ها درون گروه
Within Groups 

245.502 99 2.48   

 
 لک

Total 
252.99 101    

 ممرز
Hornbeam 

 ها بین گروه
Between Groups 

4.638 2 2.319 0.649 0.525 ns 

 ها درون گروه
Within Groups 

354.01 99 3.576   

 
 کل

Total 
358.648 101    

 افرا پلت
Maple 

 ها بین گروه
Between Groups 

1.378 2 0.689 0.446 0.641 ns 

 ها درون گروه
Within Groups 

152.753 99 1.543   

 
 کل

Total 
154.13 101    

 انجیلی
Persian 

ironwood 

 ها بین گروه
Between Groups 

8.873 2 4.436 3.039 0.052 ns 

 ها درون گروه
Within Groups 

144.52 99 1.46   

 
 کل

Total 
153.393 101    

 خرمندي
Date-plum 

 ها بین گروه
Between Groups 

0.068 2 0.034 0.779 0.462 ns 

 ها درون گروه
Within Groups 

4.33 99 0.044   

 
 کل

Total 
4.398 101    

ns درصد  95در سطح احتمال  داري عدم معنی(ns: not significant at the 0.05 level)  
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آزمون سه گروه روشنه با استفاده از بین ري فراوانی تعداد در طبقات قط  نتایج حاصل از مقایسه  
هاي  هاي طبیعی واقع در توده بکر، روشنه  بین سه گروه روشنهکه داد کولموگروف اسمیرنوف نشان 

از نظر فراوانی تعداد زادآوري در  گزینی تکهاي مصنوعی حاصل از برش  مدیریت شده و روشنه
فوق از نظر   همچنین بین سه گروه روشنه. ندارد دداري وجو اختالف معنی ها کلیه گونه طبقات قطري

داري مشاهده نشد  ي مختلف نیز اختالف معنیها سطح (مترمربع) زادآوري گونه تعداد در واحد
  . )1جدول (

ها در سطح  مشخص گردید که تراکم زادآوريهاي تراکم  در بررسی وضعیت شاخصهمچنین   
. شتنوسان دا )اصله در هکتار 226000تا  0( در مترمربعاصله  6/22تا  0ها همگن نبوده و از  نهروش

همچنین بین سه گروه  .بود اصله در هکتار) 5400( در مترمربعاصله  54/0تعداد زادآوري  میانگین
داري مشاهده نگردید اما از  اختالف معنی ی در واحد سطحفراوان به لحاظ ،از نظر دخالت روشنه

براي روشنه در هکتار  42533داشته و مقدار آن از  یکاهش وندبه سمت روشنه مصنوعی رروشنه بکر 
مصنوعی کاهش یافت   براي روشنهدر هکتار  16409طبیعی و براي روشنه  در هکتار 22418بکر، به 

درصد  95 در سطح داري روشنه از نظر تراکم زادآوري اختالف معنی مساحتبین طبقات  .)5شکل (
). 6شکل ا افزایش وسعت روشنه از تراکم زادآوري کاسته شد (ب همچنین اطمینان مشاهده گردید.

 ± 27/75( و میانگین آنبوده متر  سانتی 3/240و  6/22بین در کل منطقه ها  نهالبین   متوسط فاصله
طور  هاي بکر به که این مقدار در روشنه) 7شکل (متر در هکتار محاسبه گردید  سانتی) 62/107

  ).2جدول ( بودها کمتر  اطمینان) از سایر روشنه درصد 95داري (در سطح  معنی
یس لها نیز ابتدا نتایج حاصل از آزمون کروسکال وا ها و نهال در رابطه با وضعیت سالمت نونهال  

داري در سطح  ها اختالف معنی بین زادآوريروشنه از نظر وضعیت سالمت  نوعنشان داد که بین سه 
طور کلی  یس بهل. سپس از آنجایی که آزمون کروسکال وا)3جدول ( اطمینان وجود دارد درصد 95

ها اطالعاتی ارائه  بندي بین گروه  گروه  کند اما در مورد نحوه دار را اثبات می وجود اختالف معنی
ویتنی استفاده گردید که نتایج  ها از آزمون من بندي بین گروه منظور آگاهی از وضعیت گروه به دهد نمی

همچنین نتایج نشان داد که داري وجود دارد.  د بین هر سه گروه اختالف معنیحاصل از آن نشان دا
 69( هاي طبیعی هاي موجود در توده هاي سالم متعلق به روشنه بیشترین درصد فراوانی زادآوري

  . )8شکل ( باشد می) درصد 40(بکر   هاي موجود در توده ترین مقدار آن مربوط به روشنه و کم )درصد
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 .)بکر، طبیعی و مصنوعی( روشنه نوعدر سه   زادآوري یانگین تراکمم -5شکل 

Figure 5. Mean of regeneration density in three gap types (virgin, natural and artificial). 
  

 
 .در طبقات مساحت روشنه  زادآوري تراکم  مقایسه -6شکل 

Figure 6. Comparison of regeneration density among gap area classes.  
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 .)بکر، طبیعی و مصنوعی(روشنه  نوعها در سه  نهالمتوسط فاصله بین   مقایسه -7شکل 

Figure 7. Comparison of the mean distance of sapling among three gap types (virgin, natural and 
artificial). 

  
 .(بکر، طبیعی و مصنوعی)روشنه  نوعسه  ها در بین نهال  لهمتوسط فاص  آزمون دانت تی تري، مقایسه -2جدول 

Table 2. Dunnett T3 test for comparison of mean distance of sapling among three gap types (virgin, 
natural and artificial). 

 (I) روشنه
Gap (I) 

 (J) روشنه
Gap (J) 

 )I-Jمتوسط تفاوت (
Mean Difference (I-J) 

 شتباه معیارا
Std. Error 

 داري میزان معنی
Sig. 

 Natural -50.69774* 17.02 0.016  طبیعی Virgin  بکر

 
 Artificial -71.09212* 20.81 0.006 مصنوعی

 Virgin 50.69774* 17.02 0.016  بکر Natural   طبیعی

 
 Artificial -20.39438 22.551 0.746 مصنوعی

 Virgin 71.09212* 20.81 0.006  بکر Artificial مصنوعی

 
 Natural 20.39438 22.551 0.746  طبیعی

 (Significant at the 0.05 level*) دار است معنی درصد 95متوسط تفاوت در سطح *
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 ها بین سه نوع روشنه (بکر، طبیعی و مصنوعی). وضعیت سالمت نهال  آزمون کروسکال واریس، مقایسه -3جدول 
Table 3. Kruskal-Wallis test for comparison of regeneration health condition among three gap types 
(virgin, natural and artificial). 

  
  سالمت
Health  

 مربع کايمقدار 
Chi-Square 

45.581 

 آزادي  درجه
df 

2 

 داري میزان معنی
Sig. 

0.000** 

 (Significant at the 0.01 level**)    درصد  99داري در سطح  معنی **
  

 
  .سه نوع روشنه (بکر، طبیعی و مصنوعی) درها  مقایسه وضعیت سالمت نهال -8شکل 

Figure 8. Comparison of regeneration health condition among three gap types (virgin, natural and 
artificial). 

  
ها  در روشنه راش، ممرز، افرا، انجیلی، خرمندي، شیردار و ولیک  گونههفت  هاي نهال در مجموع  

بیشترین فراوانی را داشتند انجیلی)  و مشاهده شد که از نظر فراوانی چهار گونه اول (راش، ممرز، افرا
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هاي  هاي درختی در توده اي پایه انعکاسی از وضعیت فراوانی و ترکیب گونهاین فراوانی  در واقع که
در همین که ) 2012ذوقی و همکاران (  مطالعه در  .)2(شکل  است هاي مورد بررسی طعهموجود در ق

دست  هبها  هاي موجود در داخل روشنه زادآورياي  ترکیب گونهاي در مورد  نتایج مشابهقطعه انجام شد 
ند که هاي گونه راش بیشترین فراوانی را داشت نهالهاي بکر  هاي موجود در توده در روشنه .)40( آمد

هاي  نهالباشد. پس از راش  اي توده می این فراوانی ناشی از غالبیت نسبی گونه راش در ترکیب گونه
هاي مادري با ابعاد قابل توجه در قطعه  دلیل وجود پایه که به نداوانی را داشتبیشترین فرانجیلی   گونه

سرشت نوري نیمه سایه کر، هاي ب توده تاج پوشش بودن تر با توجه به بستهکه  ضمن این .است 32
ولیک و   نظر از دو گونه صرف .ثري در این فراوانی بوده استؤنیز عامل م )17پسند گونه انجیلی (

کر هاي ب خرمندي کمترین فراوانی را در روشنه  هاي گونه دلیل فراوانی ناچیزشان)، زادآوري شیردار (به
بسته بودن بیشتر تاج پوشش و در نتیجه عدم دخالت و  ،بکر بودن ناشی ازکه این موضوع  داشت

به  32ها در قطعه  . همچنین متوسط وسعت روشنهاست 32رسیدن نور کمتر به کف توده در قطعه 
سرشت  نظر گرفتن و با درموارد فوق به  باتوجهلذا  وجهی کمتر از دو قطعه دیگر بود.تمقدار قابل 

در  هستیم. 32  قطعه مدیریت نشدهر گونه د شاهد حضور کمتر این خرمندي  نورپسندي گونه
که  . با توجه به اینرا داشتبیشترین فراوانی  پلت افرا  راش، گونه  هاي مصنوعی پس از گونه روشنه
 شکل گرفته در داخل آن در مراحل گیاهی و جوامع مصنوعی از نظر سنی جوان بودههاي  روشنه

گونه  اینلذا  )17( باشد پیش آهنگ می  یز یک گونهنپلت و گونه افرا  دنابتدایی فرآیند توالی قرار دار
  ها را به خود اختصاص داده است. درصد قابل توجهی از فراوانی زادآوري

حالت کاهنده به استثناي خرمندي ها  گونه  همهپراکنش تعداد در طبقات قطري براي زادآوري   نحوه  
ها است.  قطور در داخل روشنه نهال مککم قطر و تعداد  نهال که به معناي وجود تعداد زیاد داشت

ها  در میکروپالتمتر  قطر بیشتر از یک سانتی باگونه زادآوري  ممرز که هیچ  ویژه در مورد گونه به
ها در مناطق مدیریت شده  . چنین حالتی در نحوه پراکنش تعداد در طبقات قطري زادآوريمشاهده نشد

هاي سیاهکل گیالن گزارش شده  در جنگل) 2008اران (توسط امیدوار و همک قبالً گزینی تکبه شیوه 
مناطق مورد در زادآوري  استقرارهاي با قطر باال به معناي وجود مشکل در  نهال. عدم وجود )23( است

  . دهد مینشان را مناسب لزوم دخالت مطالعه است که 
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که از نظر  ان دادروشنه نش نوعنتایج حاصل از مقایسه فراوانی تعداد در طبقات قطري بین سه   
داري وجود ندارد  اختالف معنی روشنه نوعسه بین  در طبقات قطري ها ي کلیه گونهها فراوانی زادآوري

  هاي مدیریت شده به شیوه هاي بکر و توده دار بین توده که این مطلب به معناي عدم وجود تفاوت معنی
وي اشکري سر مناطق مورد مطالعه است. مذکور براي  شیوه مناسب بودندهنده  بوده و نشان گزینی تک

ها از جمله وضعیت  بر برخی ویژگی گزینی تک  شیوه) در بررسی اثر اجراي 2010و همکاران (
هاي منطقه بهشهر مازندران، در مجموع  سال از اجراي شیوه مذکور در جنگل 44زادآوري، پس از 

هاي جنگلی مشابه در شمال ایران  یستماي مناسب و قابل توصیه براي اکوس را شیوه گزینی تک  شیوه
هاي طبیعی با  نتیجه گرفتند که بین روشنهنیز  )2011شیخ االسالمی و همکاران ( .)32( ارزیابی نمودند

داري از نظر فراوانی زادآوري وجود  اختالف معنی گزینی تکهاي مصنوعی حاصل از برش  روشنه
هاي پهن برگ شمال  براي جنگل گزینی تکشناسی  جنگل  مناسب بودن شیوهطور کلی  به .)31( ندارد

). البته مواردي از عدم موفقیت 35، 34، 32، 31، 5هاي مختلفی گزارش شده است ( ایران طی پژوهش
، چراي دام، کمبود جاده به دالیلی مانند اجراي نامناسب این شیوه نیز گزارش گردیده است که عمدتاً

بوده ) 23( برداري غیراصولی و بهره گذاري عایت اصول نشانهعدم ر ،)13نشینان ( حضور جنگل ،)9(
  است.
هاي طبیعی  روشنه  مترمربع) با متوسط اندازه 3/116هاي مصنوعی ( روشنه  اگر چه متوسط اندازه  

مترمربع)  87هاي بکر ( متوسط اندازه روشنه به یکسان بود اما نسبت تقریباً مترمربع) 2/116مجاور آن (
 )37( که در تحقیقات قبلی که در همین منطقه انجام گردیده با توجه به این .وجهی دارداختالف قابل ت

مهاجم تهدیدي براي استقرار زادآوري در   عنوان یک گونه تمشک به  گونهمشخص شده است که 
دقت کافی  گزینی تکهاي ناشی از برش  باید در اندازه بازشدگیلذا  این منطقه است،هاي بزرگ  روشنه

   تمشک جلوگیري شود. هاي مهاجم از جمله گونهو غلبه ول گردد تا از هجوم مبذ
داري مشاهده نشد، اما مقدار آن  تراکم زادآوري اختالف معنی به لحاظ ،روشنه نوعگرچه بین سه   

کاهش در کمترین بود.  گزینی تک  هاي مدیریت شده به شیوه هاي بکر بیشترین و در روشنه در روشنه
هاي  ) در جنگل2001توسط ناکاگاوا و همکاران ( قبالً گزینی تک  بعد از اجراي شیوه ريتراکم زادآو

هاي منطقه  ) در جنگل2010وي و همکاران (او همچنین توسط شکري سر) 21(هوکایدوي ژاپن 
این کاهش در  که ند) بیان داشت2001(و همکاران . ناکاگاوا )32( شده بودمازندران گزارش  بهشهر
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  . همچنین در بررسی رابطه)21( دار موجود در توده است آوري ناشی از کاهش مقدار خشکهتراکم زاد
عکس وجود دارد و   رابطه این دو متغیرها با تراکم زادآوري مشاهده گردید که بین  وسعت روشنهبین 

  وجود دارد که این نتیجه با نتیجههاي کوچک  روشنهري در گروه بیشترین مقدار تراکم زادآو
شیخ )، 2007گلیج و همکاران (، )2005آبانسی و همکاران ( )،2005و همکاران ( میهوك هاي ژوهشپ

البته این  .)31، 28، 1،11،20( مطابقت دارد) 2012و صائب و همکاران ( )2011االسالمی و همکاران (
به سرشت ها با تراکم زادآوري وابسته  بین وسعت بازشدگی  موضوع را باید در نظر داشت که رابطه

شرایط نیم سایه را ترجیح  هاي نورپسند نیز در سنین جوانی، ها است، هر چند حتی گونه نوري گونه
   ).17دهند ( می

و کمترین مصنوعی هاي  که بیشترین مقدار آن در روشنهها نیز  نهالبین   در رابطه با متوسط فاصله  
 ها ین شاخص خود تابعی از تراکم زادآوريشد که ا ورمشاهده گردید، باید یادآبکر هاي  آن در روشنه

تواند  میتراکم اندك   ست. همچنین ذکر این نکته الزم است که تراکم بیش از حد توده نیز به اندازها
اندازي باعث ایجاد شرایط نوري و رطوبتی کافی  . تراکم مناسب و میزان مناسبی از سایهنامناسب باشد

 ،زادآوريبا کنترل مناسب تراکم باید بنابراین  )29، 24(شود  براي موفقیت در استقرار زادآوري می
   را ایجاد کرد. مطلوبیوضعیت 

 هاي مدیریت شده در توده واقع طبیعیهاي  در مورد وضعیت سالمت نیز بهترین حالت در روشنه  
شش تاج پوبودن  ناشی از بسته که احتماالً هاي بکر مشاهده گردید ترین حالت در روشنه و نامناسب

بکر به مقدار   ها در توده طوري که متوسط سطح روشنه به باشد وجود مقدار کمتر نور میتوده بکر و 
هاي  زادآوري که عمدتاً با توجه به این .هاي دو گروه دیگر است تر از سطح روشنه قابل توجهی کوچک

 )40، 33، 10دارند ( هاي با سطح متوسط هاي اصلی منطقه مانند راش بهترین کیفیت را در روشنه گونه
  هاي متوسط خواهند داشت. هاي با بازشدگی لذا وضعیت کیفیت بهتري را در توده

  
   گیري کلی نتیجه

از مدت  بلند در گزینی شناسی تک جنگل  که شیوه نمودتوان بیان  باتوجه به نتایج این پژوهش می  
بر اکوسیستم راش آمیخته باقی  اثرات عمده و غیرقابل بازگشتینظر وضعیت کمیت و کیفیت زادآوري 
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ه راش در هاي آمیخت مناسب براي توده  عنوان یک شیوه توان این شیوه را به بنابراین می گذارد. نمی
  هاي مشابه توصیه نمود. اکوسیستممورد مطالعه و نیز براي   منطقه
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Abstract 2 
Background and objectives: Planning for regeneration establishment in forest is 
possible through silvicultural systems. One of these systems which is in most 
accordance with close-to-nature silviculture is selection system. This investigation 
was done to assess the effects of single-tree selection system on regeneration in 
mixed beech stands.  
Materials and methods: Therefore 102 canopy gaps, including 15 in virgin 
stands, 43 natural and 44 artificial gaps within managed stands, were selected 
within a forest with species mixture of beech (Fagus orientalis Lipsky), Persian 
ironwood (Parrotia persica C.A.Mey.) and hornbeam (Carpinnus betulus L.). The 
status of regeneration was studied in 5 microplots with the area of 1 m2 within each 
gap. For each microplot some properties such as frequency, collar diameter and 
health condition of saplings were recorded.  
Results: Results showed that beech regeneration is the most frequent species in the 
gaps. Diameter class distribution for most species was negative exponential 
distribution. Frequency of different species in diameter classes was not significantly 
different among three gap types. Increasing in gap size caused reduction in density of 
regeneration. Best health condition of regeneration found in natural gaps within the 
managed stands and worst status was in gaps within the virgin stands.  
Conclusion: Totally it can be concluded that single-tree selection is a suitable 
system for this forest which its implementation caused no significant change in the 
regeneration status of managed stands in comparison to unmanaged stands.  
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