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 1 چکیده

منظـور حفـظ و توسـعه     حیات به تجدید هاي مختلف مدیریت جنگل بر رويثیر شیوهأگاهی از تآ
       پوشـش             هایی در تاج           شوند، روشنه                که درختان خشک می          از زمانی. باشدمیپایدار جنگل بسیار ضروري 

                           با استقرار گونـه جدیـد و     شته وجنگل دا ستمیدر اکوس يادیز تاهمی   ها      روشنه     آید.       وجود می         جنگل به
ـ ا.       دهنـد   می                                             گسترش مناظر طبیعی، تنوع زیستی جنگل را افزایش  ـ  یمطالعـه بـا هـدف بررسـ     نی ثیر أت

ـ  ها بـر دارخشکه و تاج پوشش هاي روشنه جنگـل  پارسـل شـاهد    در درختـان  یعـ یطب اتیـ ح دتجدی
ـ   ،)آغوزچال (سري تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس ـ ا  هصورت گرفـت. ب منظـور، پـس از جنگـل     نی

در  یمترمربعـ  400عـات نمونـه   پوشـش، قط تاج يهاروشنه یمکان تیموقع نییو تع هیاول هايیگردش
دو بخش نمونه در  موجود در قطعات هايشد و نهال ادهیموجود پ دارهايمجاورت خشکه ها وروشنه

قـرار   یبررسـ مـورد   )   متر   0 / 5      تر از    بیش       ارتفاع ( و نهال بلند )   متر   0 / 5               ارتفاع کمتر از ( مجزا، نهال کوتاه
و وضـعیت تخریـب    )یدگی(درجه پوسـ  یفیک تیوضع ،نوع گونه دارها،شکهگرفت. همچنین تعداد خ

        مربـع)     متر     500          (بیشتر از                                    دست آمده کالسه سطح روشنه خیلی بزرگ              طبق نتایج بهثبت گردید.  روشنه
                         مربـع) کمتـرین تعـداد         متـر      100           (کمتـر از                                 دار و کالسه سطح روشـنه کوچـک                 ترین تعداد خشکه   بیش

                     ترتیـب مربـوط بـه                         بندي شدت پوسیدگی به            بر اساس طبقهو                               دار را به خود اختصاص داده است    خشکه

                                                
  gholamalij@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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  و   بـود      تـر                      دارهاي سرپا خیلی بیش                          دارهاي افتاده نسبت به خشکه            فراوانی خشکه       باشد.  می  4  و    2     درجه 
     . در       باشـد                                       ترتیب مربوط به گونه راش و توسـکا مـی                  دارهاي افتاده به                 ترین فراوانی خشکه         ترین و کم   بیش

                                ترتیب مربوط به گونـه توسـکا و                  ترین فراوانی به      ن و کم   تری               دارهاي سرپا بیش           در بخش خشکه   که       حالی
تـرین  داراي بـیش  نهـال کوتـاه  گونه راش هم در بخش نهال بلند و هـم در بخـش     .        دست آمد   ه ب    راش 

جنگـل دارد و   یعیطب تجدیدحیاتبر  یمهم رثیأدارها در جنگل تحضور خشکهبنابراین  فراوانی است.
  .مهم توجه شود نینقش ا به دیجنگل با يداریبه پا دنیرس يبرا

  

  تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرسجنگل  ،یعیطب اتیح ددار، تجدیپوشش، خشکهروشنه تاج کلیدي: هاي واژه
  
   دمهقم

      طـور                      هایی اسـت کـه بـه             ها و واکنش      بر کنش                            شناسی نزدیک به طبیعت مبتنی                  اندیشه و تفکر جنگل
                 هایی کـه بـدون                        لیل شناخت وضعیت روشنه      همین د        شود به                                  طبیعی در یک اکوسیستم جنگلی حادث می

        ار است.                         شود از اهمیت خاصی برخورد                  هاي طبیعی ایجاد می                               گونه دخالت مدیریتی در عرصه جنگل     هیچ
       داري و             هـاي جنگـل                                ریزان را در تهیه و اجراي طـرح                        تواند مدیران و برنامه                        زیرا دانستن این موضوع می

                                گـذار بـا آگـاهی از انـدازه                    کند. یک نشـانه         هدایت می            شناسی بهتر        هاي جنگل            ها و یا شیوه         تعیین روش
                              قت و توجه بیشـتري بـه امـر              تواند با د        شوند، می                             طور طبیعی در یک جنگل ایجاد می          هایی که به     روشنه
                                           حیات مناسب در جنگـل خواهـد بـود کـه در                                                    گذاري بپردازد که نتیجه آن دستیابی به یک تجدید     نشانه

               . روشنه در اثر  )    2004                                           وابسته به آن است (دلفان اباذري و همکاران،                                واقع استمرار و تداوم حیات جنگل
              هـاي جنگلـی                     گیري فضایی در توده              و در نتیجه شکل                                         مرگ یک یا گروهی از درختان به دالیل مختلف

                    بـه درختـانی کـه       .                                                ها بسته به قطر و تعداد درختان حذف شده متغییر است              شود که وسعت آن          ایجاد می
                              شود، درختان ایجاد کننده روشنه                                           اد فضاي باز در تاج پوشش جنگل یا روشنه می             ها منجربه ایج        مرگ آن

     آید.        وجود می              پوشش جنگل به           هایی در تاج           شوند، روشنه                         از زمانی که درختان خشک می     شود.            اطالق می
          در واقـع         شـود.                                                        ل توالی و رقابـت بـین درختـان در جنگـل حاصـل مـی               دلیل مراح                  این پدیده طبیعی به

                   هاي بکـر در اثـر          در جنگل                                                      ً درختان خشک شده سرپا یا افتاده در جنگل هستند که معموالً       دارها      خشکه
               دارهـا باعـث         خشـکه ). 1998(لـویس،        آیند                       هاي مساعد محیطی پدید می                       مسن شدن درختان و یا تنش

                          غـذایی و رسـاندن مـواد                              دارها با شرکت در چرخه مواد          شوند. خشکه        جنگلی می     هاي               پویایی اکوسیستم
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   .      کننـد                  هـا فـراهم مـی                                                             حفظ رطوبت، محیط مساعدي را براي سبز شدن بذرها و رویش نهـال        مغذي و 
    ثیر  أ        دهند و ت                                                                         ها با استقرار گونه جدید و گسترش مناظر طبیعی، تنوع زیستی جنگل را افزایش می     روشنه

                           تـوان در افـزایش تـراکم                                                   هاي چند اشکوبه و تک اشکوبه بر کف جنگـل را مـی                   متفاوت آن در جنگل
                      باز شدن روشنه در تـاج  . )    2002       (مایو،                      مواد غذایی بیان کرد                   ت سطحی خاك و چرخه         ها و رطوب      ریشه

                                                                                    پوشش جنگل، در اثر خشک شدن تاج درختان و تابش نور خورشید به کف جنگـل، باعـث تحریـک    
                                                                                      بذردهی درختان اطراف و همچنین با تبخیر آب از سطح خاك و باال آمدن آب زیر سطحی باعث بـاال  

(حبشی،             خواهد داشت      حیات       تجدید                                             ت خاك سطحی شده که اثرات مختلفی را در استقرار          رفتن رطوب
    است تجدید حیات         استقرار              ها، اختالل در                  رویه و تخریب جنگل         برداري بی                  از جمله تبعات بهره. )1997

                            کاهش قـدرت احیـاي طبیعـی          کند،                             هاي جنگلی را با مشکل مواجه می                 که ادامه نسل گونه            که ضمن این
                                       به انقراض جوامع جنگلی منجر خواهد شـد                 در صورت تداوم،                           هاي جنگلی را در پی دارد و   ستم     اکوسی

                                                           شروع چرخه تحولی در جنگـل و بـه تبـع آن رونـد توسـعه و             ً اساساً . )2010روانبخش و همکاران،  (
                            همراه است. یک درخت جنگلی پس                                        هاي جنگلی همواره با مرحله تحولی تخریب                پایداري اکوسیستم

       نمـاد              شـود کـه    می              هاي بیولوژیکی                  اختالالتی در فعالیت  و             دچار نارسایی                  به سن دیر زیستی،          از رسیدن 
                                       هاي هوایی درخت (تاج)، کوچک شدن سطح تاج         هاي قسمت          ها و اندام                     ظاهري آن خشک شدن شاخه

ـ                                                                  پوشش درخت، پوسیده و تو خالی شدن تنه در اثر حمله آفات و بیمـاري                ود. در چنـین                  هـا خواهـد ب
                               ویـژه بـرف)، وقـوع زلزلـه،          (به                                                وزش یک تند باد سنگین و یا بارش سنگین نزوالت جوي          شرایطی با 

            هایی در تاج                                                                              صاعقه، زمین لغزش و سایر عوامل تخریب طبیعی، درخت مزبور افتاده و در نتیجه روشنه
                          خورده از همین نقطه آغـاز   ن   دست    هاي     جنگل          هاي تحول       قع روند             گردد که در وا                  پوشش جنگل ایجاد می

                                               هـاي ایجـاد شـده، نقشـی بسـیار اساسـی در                                      توان گفت ابعاد و اندازه روشـنه      که می      طوري        ردد به گ  می
ـ    ی ک ی      اکولوژ   ت          دارها اهمی    خشکه   .                          هاي طبیعی آینده خواهد داشت          وضعیت توده ـ     ی        فراوان    ر ی ث أ             داشـته و ت

  ؛     1988  ،                   (اسپایس و فرانکلین      دارند    ی    جنگل     هاي   ستم ی       در اکوس   ی ک ی      اکولوژ   د ی   تول    ی و   ست ی         بر تنوع ز   ي  اد ی ز
   ی     بـاق          گـذاري          مهم نشانه   ل ی      از مسا   ی ک ی        امروزه   ).     2002                  ؛ یانیش و هارمون،     2003                    آنگلستام و همکاران، 

ـ        هـاي                  مختلـف در تـوده         هـاي            دارهاي گونه       از خشکه   ی                گذاشتن تعداد کاف ـ  ا   .     اسـت    ی      جنگل          امـر در     ن   ی
  .     شـد            حسـوب مـی      ها م                              عنوان مرکز انتشار حشرات و قارچ      دار به      و خشکه    شد ی        اعمال نم   م ی  قد     هاي      زمان

   از        سـتم  ی                             جانوران و نقش آن در سالمت اکوس       ستگاه ی          با عنوان ز   ی ع ی  طب     هاي           دار در جنگل           امروزه خشکه
   ی  ست ی      تنوع ز   ش ی    افزا   ي               جنگل امروزه برا     ران ی  مد   .)2005(مروي مهاجر،               برخوردار است   ي  اد ی ز   ت ی   اهم
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                    یبـري و همکـاران،            دهنـد (ک  ی   مـ    ش                        دار را در جنگـل افـزای                چوب تعداد خشکه   د ی   تول   ي   دار ی         جنگل و پا
    بذر    ش              عنوان بستر روی           دارها را به    خشکه   ت ی م         کهنسال اه     هاي                          مطالعات صورت گرفته در جنگل.  )    1998

   ت ی ر                دارهـا در مـدی              نقـش خشـکه     ).     2003                             دهنـد (برانـگ و همکـاران،     ی           نهال نشان م   ي             و استقرار بعد
   ي    مـا  ی     کروکل ی م   ط ی     شـرا    ر  یی     با تغ        توانند        دارها می    خشکه    را ی      است، ز   ت ی      با اهم    ار ی  بس   ی    جنگل     هاي    شگاه ی  رو

ـ  ف ی ک  . )    1996                    (ریـد و همکـاران،           شـوند              تجدیـدحیات                   جنگل باعث گسـترش                دار و درجـه        خشـکه    ت   ی
ـ  م   ن ی     شـتر  ی       دارد، ب      هـا                 اسـتقرار نهـال       زان ی    در م   ی          آن نقش مهم   ی  دگ    پوسی                             اسـتقرار نهـال در اطـراف         زان   ی

     ).     2006           شود (موتا،  ی            باال مشاهده م   ی  دگ ی           با درجه پوس        دارهاي      خشکه
دارهاي افتاده و سـرپا بـر   ) با بررسی اثرات نوع و درجه پوسیدگی خشکه2010( ارانکوچ و همک

          سطح روشنه    ش ی       با افزاهاي چوبی، جنگل سردآبرود چالوس نشان دادند که روي تراکم زادآوري گونه
ـ  تــراکم زادآوري در درجــات مختلــف پوســیدگی                                هــا کــاهش یافتـه و همچنــین                  اســتقرار نهــال     زان    می

طوري که بیشترین تراکم زادآوري به درجـه پوسـیدگی   صورت معکوس بود، به اده بهدارهاي افت خشکه
چهارم و کمترین تراکم به درجه پوسیدگی اول اختصاص داشت، اما در ارتبـاط بـا درجـه پوسـیدگی     

  داري مشاهده نشد. دارهاي سرپا تفاوت معنیخشکه
راش و ممرز در  هايتقرار نهالدارها در اسخشکه ریثأت یبررس با )2007سفیدي و همکاران (

 شها افزایاستقرار نهال زاندارها میخشکه یدگیدرجه پوس شیکه با افزاند راش نشان داد ختهیجنگل آم
 نی. همچنابدیدارها کاهش میاستقرار نهال اطراف خشکه نیانگها می فاصله از آن شیو با افزا افتهی

 ریثأانبوه ت مهین هايدر توده ژهویبه ختهیآم هايدر جنگل راش و ممرز هايدارها در استقرار نهالخشکه
   .دارند يادیمثبت ز

دارها حاالت خشکه یدگی، نشان داد که در درجات مختلف پوسايدر مطالعه )2004ذوالفقاري (
دارها با تعداد نهال در اطراف خشکه نیشتریکه ب شودیمشاهده م حیات تجدیداز استقرار  متفاوتی

تاج پوشش  دارها با باز کردن روشنه درکه اثر خشکه ادنشان د يشده است و دهید 3 یدگیدرجه پوس
  .آن است یدگیاز درجه پوس شتریب يدر استقرار زادآور

      مستقر      هاي    نهال   ی      فراوان    سه ی     و مقا   ی           با هدف بررس    اي      مطالعه  )     2001 (  محمدنژاد کیاسري و رحمانی
     نشان             راش و ممرز     خته ی       جنگل آم   ک ی      انبوه     مه ی         انبوه و ن     هاي                           دارها و درختان سالم در توده    خشکه   ر ی    در ز

ـ        شـتر         دارها بی                         راش و ممرز در مجاورت خشکه     هاي    نهال   ی             انبوه، فراوان     هاي       در توده       ند که   داد    ی           از فراوان
     هاي    نهال   ی            انبوه فراوان    مه ی ن     هاي                               مجاورت درختان سالم است. در توده                     راش و ممرز مستقر در     هاي    نهال
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ـ         هاي       از نهال     شتر ی       دارها ب    خشکه              راش در مجاورت     ی                                              راش مستقر در مجاورت درختـان سـالم اسـت ول
        ندارد.      داري ی              ممرز تفاوت معن     هاي    نهال

   ی      بررسـ          همچنـین    و                    در جنگـل دارنـد        حیات                        دارها در استقرار تجدید       که خشکه   ی ت ی              با توجه به اهم
                 هـا، در پارسـل       آن          در مجاورت   ی  ع ی  طب    ات ی ح   د            دارها و تجدی    خشکه   ت ی              تاج پوشش و وضع     هاي     روشنه
     .                    موضوع صورت گرفته است   ن ی    با ا    اي        ، مطالعهجنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس     شاهد 

  
  هامواد و روش

ـ دانشـگاه ترب  یقاتیجنگل تحق: منطقه مورد مطالعه                  سـومین سـري از    )               سـري آغوزچـال  ( مـدرس  تی
    طرح      حیه  نا         . فاصله                                         کجور است و در شمال شرقی حوزه واقع شده است    46                       تقسیمات انجام شده حوزه 

        طبیعـی            کل منـابع                                                           کیلومتر است و این سري از نظر تقسیمات اداري در حوزه اداره    30               تا شهرستان نور 
     جنگل                                                                   نوشهر و حوزه استحفاظی رویان و سرجنگلبانی توسکاتک واقع شده است. در   -              استان مازندران

    36   و         ثانیـه     56          دقیقـه و      32  و        درجـه      36                         (که بین عرض جغرافیـایی       مدرس   ت ی           دانشگاه ترب   ی   قات ی   تحق
       درجه و     51   و       ثانیه    39        دقیقه و     47       درجه و     51                 و طول جغرافیایی      شمالی        ثانیه    23        دقیقه و     29       درجه و 

           کـه داراي     8       پارسل  ،     گردشی   نگل                    پس از انجام عملیات ج               واقع شده است،) شرقی       ثانیه    20        دقیقه و     43
       هکتار،     81                    مساحت پارسل موردنظر   .     گردید             باشد انتخاب                               هاي الزم با توجه به هدف تحقیق می     ویژگی

             باشد و متوسط   می                  باالتر از سطح دریا     متر       1300  و      900      ترتیب                                       حداقل و حداکثر ارتفاع از سطح دریا به
       شـمال    -                                       متر بوده و جهت عمـومی آن شـمال غربـی         1150                                    ارتفاع از سطح دریا اکثریت سطح پارسل 

                                                     موقعیت جغرافیایی منطقـه مـورد مطالعـه نشـان داده       و           ) محدوده 1          . در شکل ( )2002     نام،      (بی      باشد    می
     .       شده است
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  .مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی منطقه -1 شکل

  

             اي یا لغـزش                          باشد. از لحاظ حرکات توده            پذیري خوب می    نفوذ   ي                             نوع سنگ مادر آهکی بوده و دارا
ـ    ی       پسدو گل   ا ی         شسته شده     اي                  باشد. تیپ خاك قهوه                    خاك، حساس به لغزش می ـ         و باف   و    ی            ت خـاك کل

            درشـت و در      نه                            متر و ساختمان خاك، در باال دا     سانتی     100   از      شتر                باشد. عمق خاك بی  می     کلی  - ی  لت ی س
               پـذیري خـاك،                        متر بوده و میزان نفوذ       سانتی    60   تا     40       دوانی،               باشد. عمق ریشه  می   ي     منشور   ن ی ر ی     عمق ز

       ردار، ی                مراه با پلت، شـ       ممرز ه  -                        . تیپ پارسل موردنظر، راش    باشد ی م   ش ی                  است. خاك فاقد فرسا   ف   ضعی
ـ      و         بـوده    ي     خرمند   و        ، توسکا  ی ل ی     ، انج ی   وحش    الس ی              نمدار، بلوط، گ        خصـوص     ه                         کیفیـت تـوده خـوب (ب

ـ         تـوده م    ی ش ی              دارند مراحل رو   ف ی           متوسط تا ضع   ت ی ف ی      قطور ک     هاي ه ی    ، پا   است       جوان)     هاي   ه ی  پا   ،      سـال   ان   ی
          مترمکعـب       700   ده               میانگین حجم تو       باشد. ی      درصد م    90   تا     70    بین                              مسن و جوان با درصد تاج پوشش
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                         باشد. درختان مادري اکثرا                         فرم تاج درختان متقارن می   و     اصله      205                                 در هکتار و تعداد درختان در هکتار 
    ).2002     نام،           باشد (بی                                                              از گونه راش با کیفیت مناسب و تاج متقارن و قدرت بذردهی مناسب می

گردشی موقعیت یات جنگلبا انجام عمل ابتدا: هاداده لیو تحل هیو تجز يآور جمع ق،یتحق روش
ضلعی و قرار ها از طریق روش چند . سپس حدود آندیمشخص گرد GPS ها با مکانی کلیه روشنه

 .دیدها تا پاي درختان حاشیه، تعیین گرگیري آزیموت از مرکز روشنه ها و اندازهگرفتن در مرکز روشنه
ف متفاوتی که از آن قابل ارائه است، بر اساس سه روش یا بر مبناي سه تعری      ًمعموال ها مساحت روشنه

   .)2 (شکلشود میگیري اندازه
مساحت عرصه باز شده کف جنگل است که در اثر  ):Actual gap( مساحت روشنه از لبه تاج -1

با رشد تاج درختان حاشیه زمان آید این سطح در طول وجود می هحذف یک یا چند اصله درخت ب
  .یابدروشنه کاهش می

  .کنداین مساحت با گذشت زمان تغییر نمی): Expanded gap( ت روشنه از پاي درختمساح  -2
(یو  روشنه ثیر روشنه: مساحت روشنه از لبه خارجی تاج درختان حاشیهأمساحت محدوده تحت ت -3

  .)2010؛ کوکبل و همکاران، 1998و هائو، 
  از روش دوم استفاده گردید. پژوهشدر این 

  

 
  .هاي ایجاد شده زه روشنهشماي اندا -2شکل 
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تاج پوشش اطراف  يهامحاسبه شد. در روشنه AutoCAD افزارها در محیط نرممساحت روشنه
گیري   و اندازهشد  ادهیپ هامتري) در مرکز روشنه 20×20مربعی ( متر 400قطعات نمونه  ،دارهاخشکه

  :صورت زیر انجام پذیرفت در محل هر روشنه به اتیح دیتجد
   .(نهال بلند) در سطح کل قطعه نمونه متر 30/1تا  5/0هایی با ارتفاع بین ارش نهال) شمالف
سطح پنج ریز قاب چهار مترمربعی در  ،(نهال کوتاه) متر 5/0هایی با ارتفاع کمتر از ) شمارش نهالب
داد . در محل هر روشنه همچنین تعدارنددر سطح قطعه نمونه پراکنش صورت تصادفی  که به) متر 2×2(

پوشش جنگل یا روشنه به ایجاد فضاي باز در تاج ها منجر درختانی که مرگ آن( 1سازدرختان روشنه
براساس وضعیت ظاهري درخت یا درختان عامل ایجاد روشنه، ثبت گردید.  اه و نوع گونه آن )شود می

 ،کن شده هدرختان زنده ریش - 2 ،رختان زندهسرشکستگی د -1ها در سه تیپ: وضعیت تخریب روشنه
همچنین درختان عامل و  )2010؛ کوکبل و همکاران، 1998(یو و هائو، بندي شده طبقه ،هدرختان مرد -3

، ها سالم هستند تازه مرده (پوست و سرشاخه -1ایجاد روشنه براساس شدت پوسیدگی در چهار کالسه: 
طور فاحش هنوز بهدرخت تازه خشک شده، برگ و جوانه وجود ندارد و رنگ پوست و ظاهر درخت 

تجزیه درخت ، ها آغاز شدند و تجزیه پوست و سرشاخه تخریبتجزیه اولیه ( -2 ،)تغییر نکرده است
شود، ولی هنوز چوب سفت  اي شده است و سفیدك دیده میآغاز شده، رنگ چوب تغییر کرده و قهوه

پوست به کلی از بین تجزیه پیشرفته ( -3 ،)است و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن عوض نشده است
تغییر یافته و                     ًتر است، رنگ آن کامال ، پوسیدگی پیشرفتههاي چوبی آغاز شده است رفته و تجزیه بافت

تر شده و فرم خورد. رنگ تیرهعوض شده است و ترك می                                  ًخصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب کامال 
تجزیه شده و           ًچوبی کامال  هاي به شدت تجزیه شده (بافت -4 ،)و شکل اولیه از دست رفته است

پوسیده و به اصطالح ذوب شده است و به راحتی در            ً، چوب کامال تخریب تا مغز چوب نفوذ کرده است
پس از ). 2010؛ کوچ و همکاران، 1998(یو و هائو، ند بندي شد) طبقهشودمقابل ضربه خرد و ریز می

وارد  SPSS افزار در نرم آوري شدهاي جمعه ابتدا داده ،يو محاسبه تراکم زادآور اتآوري اطالع جمع
مورد بررسی قرار گرفت. در  Shapiro Wilk ها از توزیع نرمال توسط آزمونو سپس تبعیت داده گردید

 رمالها و حذف اعداد پرت، سعی در نطریق تبدیل داده ها از توزیع نرمال، ازصورت عدم تبعیت داده
عداد تکار گرفته شد. جهت بررسی همگنی واریانس به Levene شود. همچنین آزمونها می کردن آن

                                                
1- Gap maker 
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ثبت  ریبر اساس مقادها  آن) یدگی(شدت پوس یفیک تیو وضع دار)(خشکه روشنه جاددرختان عامل ای
ها در چهار نخست روشنه ات،یح دیتجد ياندازه روشنه بر رو ریثأت یمنظور بررس . بهدیشده محاسبه گرد

مترمربع)  300- 500مترمربع)، بزرگ ( 100-300مترمربع)، متوسط ( 100گروه کوچک (مساحت کمتر از 
مزبور با استفاده از  يهاگروه سهیسپس مقا ند،شد يبند مربع) طبقه 500تر از  بزرگ (بزرگ یلیو خ
البته براي این منظور در مجموع  شد.دانکن انجام  نیانگیم سهیطرفه و آزمون مقا کی انسیوار لیتحل

  انتخاب و بررسی شد.  روشنه 24تعداد 
  

  نتایج و بحث
هاي تاج پوشش و برداشت محدوده با استفاده گردشی و تعیین موقعیت مکانی روشنهپس از جنگل

شکل و  AutoCADو  Arc Gis 10 هايزاراف)، با استفاده از نرمGPSیاب جهانی (از سیستم موقعیت
شکل منظم هندسی  یمورد بررس هاينشان داد که روشنه جنتای .ها مشخص گردیدمساحت روشنه

               ًهاي بزرگ اکثرا هاي کوچک شکلی نزدیک به سه گوش (مثلثی) داشته و روشنهروشنه دهنداشته و عم
  .اي یا بیضوي دارنداشکال هندسی نزدیک به دایره

درصد فراوانی نسبی درختان عامل ایجاد روشنه را در طبقات مساحت روشنه و براساس  3شکل 
 500دست آمده کالسه سطح روشنه خیلی بزرگ (بیشتر از  دهد. طبق نتایج بهنشان می شدت پوسیدگی

مربع) کمترین تعداد  متر 100دار و کالسه سطح روشنه کوچک (کمتر از مربع) بیشترین تعداد خشکه متر
دار بر اساس شدت دار را به خود اختصاص داده است. بیشترین و کمترین تعداد خشکهخشکه

  باشد.می 4و  2درجه ترتیب مربوط به درجه  بهپوسیدگی 
  

 

  
  کالسه سطح  اساس نمودار درصد فراوانی نسبی درختان عامل ایجاد روشنه بر -3شکل 

  .(سمت چپ) شدت پوسیدگیو  (سمت راست) روشنه



  1393) 2)، شماره (21هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

158 

                                                                   دست آمده از وضعیت تخریب درختان در روشـنه براسـاس وضـعیت ظـاهري                        با توجه به نتایج به
        درصـد)      45 /  16      هـا (                  بیشـتر روشـنه                    نتایج نشان داد که    )، 4شکل                     ن عامل ایجاد روشنه (             درخت یا درختا

                هـا، تیـپ دوم                    درصـد از روشـنه      34 /  41  و         باشـند                                              داراي وضعیت تخریب تیپ سوم (درختان مرده) می
                  هـا، تیـپ سـوم                     درصـد از روشـنه      20 /  43            در نهایـت                                      وضعیت تخریب (سرشکستگی درختان زنده) و 

   . )4شکل  (     اند                                        نده ریشه کن شده) را به خود اختصاص داده                     وضعیت تخریب (درختان ز
 

  
  .هاروشنه در فراوانی نسبی درختان عامل ایجاد روشنه براساس وضعیت تخریبدرصد نمودار  -4شکل 

  
این پوشش مورد بررسی در هاي تاجدارهاي موجود در روشنه فراوانی نسبی خشکه نتایج مربوط به

دارهاي دست آمده فراوانی خشکه آمده است. طبق نتایج به 5 شکل به تفکیک نوع گونه درپژوهش 
دارهاي بیشترین و کمترین فراوانی خشکه .باشددارهاي سرپا خیلی بیشتر میافتاده نسبت به خشکه

دارهاي سرپا بیشترین باشد و برعکس در بخش خشکهترتیب مربوط به گونه راش و توسکا می افتاده به
  باشد. ترتیب مربوط به گونه توسکا و راش می هو کمترین فراوانی ب

  

  
  .دار سرپا و افتاده) براساس نوع گونه نمودار درصد فراوانی نسبی درختان عامل ایجاد روشنه (خشکه -5شکل 
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هاي راش، ممرز، شیردار و پلت در دو بخش نهال کوتاه حیات طبیعی گونه فراوانی تجدید 6شکل 
دست  دهد. طبق نتایج بهدارها را نشان میمورد بررسی و در مجاورت خشکههاي و نهال بلند در روشنه

باشد هاي بلند مینهال فراوانیهاي مورد بررسی بیشتر از هاي کوتاه براي تمام گونهنهال فراوانیآمده 
ه بلندي از دو گون ها دارد. هیچ نهالتجدیدحیات را نسبت به سایر گونه فراوانیو گونه راش بیشترین 

  شیردار و پلت در عرصه مورد مطالعه مشاهده نشد. 
 

      
  هاي راش، ممرز، شیردار و پلت در دو بخشحیات طبیعی گونه نمودار فراوانی تجدید -6شکل 

  .در سطح قطعه نمونه نهال کوتاه و نهال بلند
 

پلت در دو  هاي راش، ممرز، شیردار و حیات گونهتجدید فراوانیمیانگین  9و  8 ، 7هاي  در شکل
آورده شده است.  Duncanبخش نهال کوتاه و بلند و نتایج حاصل از مقایسه میانگین توسط آزمون 

در بخش نهال کوتاه در بین و  در سطح قطعه نمونهتجدید حیات  فراوانیدست آمده  طبق نتایج به
ري را نشان داد دار آماهاي راش و شیردار تفاوت معنیهاي مختلف مساحت روشنه براي گونه کالسه

  ). 7(شکل ت دار آماري وجود نداش ولی براي گونه ممرز و پلت تفاوت معنی
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  ) قطعه نمونهتجدیدحیات (تعداد نهال کوتاه در  فراوانیمیانگین  -7 شکل

 هاي سطح روشنه.شیردار و پلت در کالسه هاي راش، ممرز،گونه

 ).دهدیدر سطوح مختلف روشنه نشان م کینه را به تفکهر گو سهیمقا نیحروف الت( اشتباه معیار) ±(میانگین
  

هـاي مـورد بررسـی     گونه نهـال بلنـدي در روشـنه    در بخش نهال بلند دو گونه شیردار و پلت هیچ
بین سطوح مختلف  ،نهال بلند دار آماري فراوانی وجود تفاوت معنیبیانگر مشاهده نشد و نتایج حاصل 

داري وجـود نداشـت    براي گونه راش تفاوت معنـی که  در حالی) 8(شکل  بودروشنه براي گونه ممرز 
   بود. گونه راش هم در بخش نهال بلند و هم در بخش نهال کوتاه داراي بیشترین فراوانی). 9(شکل 

  

  
  هاي حیات (تعداد نهال بلند در قطعه نمونه) گونه ممرز در کالسه میانگین فراوانی تجدید -8 شکل

  .تباه معیار)اش ±سطح روشنه (میانگین
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  هاي حیات (تعداد نهال بلند در قطعه نمونه) گونه راش در کالسهمیانگین فراوانی تجدید -9 شکل

  .اشتباه معیار) ±سطح روشنه (میانگین
  

                                     هاي راش، این موضوع ثابت شـده اسـت                                                       طبق مطالعات انجام شده در اروپا و در ایران درباره نهال
                   هـاي تجدیـدحیات،                              بـا افـزایش سـطح روشـنه         ) که     1996       طالبی،    اقب   ؛ ث    1993         ؛ بورنر،     1984         (موساند، 

                                    ها روند کاهشی داشته که کمترین آن در             براي کل گونه              ً مربع) تقریباً      (متر                             فراوانی (تعداد) در واحد سطح
                                                                      تر مشاهده گردید. براي گونه راش بیشترین فراوانی (تعداد) مربوط به روشنه                  هاي با سطح بزرگ     روشنه

                         در کالسه چهارم از میـزان                ً شود و مجموعاً                  تر فراوانی کمتر می                  ست. در سطوح بزرگ             با سطح کوچک ا
   .   شود          ها کمتر می                             در گونه راش نسبت به سایر گونه           ً ها مخصوصاً                     استه شده و تعداد پایه            تجدید حیات ک

                                 هاي با اندازه کوچک تا متوسـط از             ها در روشنه         حیات گونه            د که تجدید ن  ده                      مطالعات زیادي گزارش می
                               هـاي سـایه پسـند از اهمیـت                                                                   کمیت و کیفیت باالتري برخوردار خواهد بود و این موضوع براي گونـه 

       زاده و           ؛ امــان    2005                       شــهنوازي و همکــاران،   ؛     2002           ؛ کــواتز،     1997         فــارمر،  (      اســت      ردار                بــاالتري برخــو
  ز                          هـاي بـا سـطح کمتـر ا                   گیري در روشـنه                                  عنوان یک گونه سایه پسند با قرار           ). راش به    2006         همکاران، 

                          هـاي کوچـک تـا متوسـط                                شـود. از طرفـی در روشـنه                  تري برخوردار می                       شرایط خاکی و نوري مساعد
                            گیرد و از طرف دیگر نور بـا                                                          اي الشبرگ کف با سرعت مناسب تجزیه و در اختیار نهال قرار می ه     الیه

      اول و                           حیـات بـین کالسـه سـطح                               یابد. مقایسه میزان تجدید                          تري به زیر اشکوب انتقال می           کیفیت بهینه
                   ها ارتباط زیادي با          مانی نهال          رشد و زنده   .   کند                                                 چهارم روشنه به شناخت بهتر این فرآیند کمک زیادي می
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ـ    تبخ   ش ی                 دنبـال آن افـزا        بـه               تاج پوشـش و     اد ی ز   ی       باز شدگ                               میزان نور و رطوبت محیطی دارد. ـ  م   ، ر   ی      زان   ی
     کـه         شـود      ها می    گونه               در بذر و نهال   ی       تنش خشک     جاد ی       و سبب ا     دهد ی      کاهش م    یی         تا حد باال    را       رطوبت
   ر ی ث أ ت   ک ی           عامل اکولوژ   ن ی  تر         است مهم   ی ه ی          . البته بد   کند ی                       نهال را با کاهش مواجه م   د ی   تول     زان ی م   ت ی      در نها

ـ        اگـر م  . )    1999                                       وجود آمده خواهد بـود (نیکسـون و ورل،     به   ي         و تنش نور   ی       نور نسب   ش ی         گذار افزا      زان   ی
ـ           ها قرار می    گونه   ي      زادآور    ار ی   اخت    در     تري                      و نرمال باشد نور مناسب   ی ع ی        در حد طب   ی   تاج   ی      بازشدگ   ،   رد    گی

ـ         سـطوح ن    ن ی    در ا   ی  اه ی         و رقابت گ   ی ک ی ز ی ف     هاي ی                 هر چند وقوع آشفتگ                خواهـد بـود.      ر ی      ناپـذ           اجتنـاب    ز   ی
        کننـد        حفـظ    ی        احتمـال        هـاي                      خود را در برابر تـنش                                          قرار گرفته در سطوح بازتر چنانچه بتوانند   ي  ها      نهال

        تعـادل     ي                         رشد داشته باشند. برقـرار    ه ی                قرار گرفته در سا     هاي            نسبت به گونه   ي             با سرعت باالتر        توانند   ی م
       هـاي      ونـه              در رقابت با گ    ات ی ح     د ی   تجد   ي        شانس بقا   ش ی        سبب افزا   ي   نور     هاي      و فرصت    ها ت ی     محدود   ن ی ب
ـ                و اسـتقرار تجد    د ی           و مرحله تول    ند ی   فرآ   ن ی ا             است توجه به   ی ه ی  بد   ن ی ا               خواهد شد، بنابر    گر ی د ـ  ح   د   ی    از     ات   ی

          حیـات در                     مطالعـات تجدیـد     ).     2006                  (پـیج و کمـرون،                     رخـوردار باشـد   ب       تواند ی م    یی   باال    ار ی  بس   ت  ی   اهم
                                   ها داراي ارتباط نزدیکی با یکـدیگر                                                     هاي کلیماکس مناطق معتدله نشان داده است که برخی گونه      جنگل

       برد که                   هاي کلیماکس نام می               زیست را در جنگل        هاي هم                   چندین نمونه از گونه  )1977گروب (  .      باشند  می
                                        ز نوري، میزان رویش و استقرار داراي بستر                                خی خصوصیات مانند تولید بذر، نیا                علت مکمل بودن بر    به

                                                               باشند بذر راش سنگین و با دوره بذردهی طوالنی مدت است، در مقابـل                  حیات مختص خود می       تجدید
       گیـرد                                                                                       راش، بذر افرا سبک و داراي دوره بذردهی کوتاه بوده و پراکنش بذري توسط بـاد صـورت مـی   

      تواند            هاي بزرگ می                       بر حضور بارزتر در روشنه      عالوه                               گونه افرا به سبب نور پسند بودن     ). 5   200        (مهاجر، 
                            عبـارت دیگـر افـرا ایـن                                                                      وضعیت نوري مناسب را براي راش در اراضی تحت آشفتگی فراهم آورد. به

               ویـژه وضـعیت                                        عنوان گونه پیشاهنگ شرایط محیطـی بـه                                              توانایی را دارد که قبل از راش رشد کند و به
                      خوبی نمایان است تراکم                                  د. نکته دیگري که در این مطالعه به                               مناسب را براي گونه راش فراهم کن      نوري

                                                   هاي بلند این دو گونه در منطقه مورد مطالعـه اسـت.                                        هاي کوتاه هر دو نوع افرا نسبت به نهال         زیاد نهال
      علـت                    فرآیند رویش بـه                              خوبی صورت گرفته ولی با ادامه             حیات افرا به                 هاي اولیه تجدید             احتماال در سال

          علت میزان                           علت رقابت با گونه راش به                                            رایط اقلیمی و خاکی موجود در رویشگاه، یا به              نامناسب بودن ش
تحقیقـاتی کـه در      .     اسـت                          هاي آن به شدت کاسته شده                      هاي بعدي از تعداد پایه                    کم نور ورودي، در سال

              ذوالفقـاري و  همخـوانی دارد.   پـژوهش  بوده و بـا نتـایج ایـن   این پژوهش آید نیز موید نتایج ادامه می
                           هـاي بـا درجـات مختلـف        دار                            این نتیجه رسیدند کـه خشـکه          خود به       پژوهش          ) نیز در    2007         همکاران (
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                همچنین مشـاهده     و                  داري وجود نداشته                             ها با یکدیگر تفاوت آماري معنی                           پوسیدگی از نظر استقرار نهال
               ها، از نظر سطح                        شود. در بررسی اثر روشنه ی                                        افزایش درجه پوسیدگی از سطح روشنه کاسته م          شد که با

   تا     12 / 5                        مربع)، روشنه با سطح کم (     متر    12 / 5                                                  مشتمل بر روشنه بسته، روشنه با سطح خیلی کم (صفر تا 
        ردید که            مربع مشخص گ     متر     113                    مترمربع) و بیشتر از      113   تا     50                           مربع)، روشنه با سطح متوسط (     متر    50

        ترتیـب                                ها حداکثر بود و بعد از آن به   دار              پوشش باالي خشکه      در تاج          هاي بسته           ها در روشنه            فراوانی نهال
                   ها کاسته شد. نتایج                                                                           در زیر روشنه با سطح متوسط، خیلی کم، کم و زیاد (تاج پوشش باز) از تعداد نهال

                     ها با یکدیگر تفـاوت              استقرار نهال                                   هاي با درجات مختلف پوسیدگی از نظر   دار                      همپنین نشان داد خشکه
                      هـا) در رابطـه بـا       دار                          هاي مختلف روشنه (باالي خشکه                                داري وجود نداشته ولی میان اندازه  نی        آماري مع

                   گیري شد کـه اثـر                                 داري وجود دارد. بنابراین نتیجه             ها تفاوت معنی                         هاي مستقر شده در زیر آن          تعداد نهال
               ه پوسـیدگی آن                    حیات، بیشتر از درج                       پوشش در استقرار تجدید                           ها با باز کردن روشنه در تاج        خشکه دار

       حیـات                                   ها را در افـزایش تـراکم تجدیـد           تر روشنه               نیز سطوح کوچک  )     2000 (               النتر و پاردوس      باشد.   می
               مطابقت دارد.           این پژوهش             دست آمده از                          ثر دانستند که با نتایج به ؤ           هاي جنگلی م    توده

       غربـی           در شـمال   Nothofagus       حیـات                                     ثیر اندازه روشـنه را بـر تجدیـد    أ   ) ت    2000           و همکاران (  ن وبل
             هـا شـرایط                                                                             آرژانتین بررسی کردند و اظهار داشتند که اگرچه تولید روشـنه در ایـن جنگـل      ي         پاتوگونیا

           تر به کاهش                    هایی با سطوح بزرگ                    کند، اما ایجاد روشنه             گونه ایجاد می          حیات این                      مناسبی را براي تجدید
                             شان دادند کـه بـا افـزایش           ) نیز ن    2004           و همکاران (           شود. مادسن             گونه منجر می          حیات این           تراکم تجدید

                   ها کاسته شده است.                       سطح روشنه از تعداد نهال
           در اطـراف    Picea abies       هـاي       نهـال         حیـات              بر روي تجدید   ا ی   تال ی    در ا   ی    بررس   ک ی    در) 2006موتا (

   3   ی  دگ                      دار بـا درجـه پوسـی                     ها در اطراف خشـکه             استقرار نهال     زان ی م   ن ی  تر ش                    دارها نشان داد که بی    خشکه
       و بـا          ابنـد  ی ی         استقرار م   ي   شتر ی ب     هاي    نهال     زان ی م   ي  آر   ک                 دارها و در شعاع ی    خشکه             . در مجاورت    باشد   ی م

     بـا     ن            هـا همچنـی      نهال     زان ی         که کاهش م      ابد، ی ی                   استقرار نهال کاهش م     زان ی      ارها م د             فاصله از خشکه   ش ی    افزا
ـ              علت نقـش تغذ     به       تواند ی م   ز         دارها، نی             فاصله از خشکه   ش ی    افزا ـ     اي ه   ی                   دارهـا از بـذور         خشـکه    ی          و مراقبت

ـ  پ   ر  یی  تغ   ز ی           رطوبت خاك ن     زان        دارها می             فاصله از خشکه   ش ی             باشد. با افزا             رختان جنگلی د    در   .     کنـد  ی   مـ     دا   ی
  و            تجدیدحیات           که استقرار                      در انگلستان مشخص شد  Pinus silvestris     هاي       در جنگل   ی             مطالعات مشابه

 ی   خ م           پوشش جنگل ر            روشنه در تاج     جاد             دارها و با ای                          نسل در جنگل در مجاورت خشکه   د ی        چرخه تجد
 . )    1996                (رید و همکاران،     دهد
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 هايراش و ممرز، تعداد نهال ختهیجنگل آم کیکه در  ندنشان داد) 2007( و همکاران يدیسف
روشنه  جاددارها با ایخشکه رایاز درختان سالم است. ز شتردارها بیراش و ممرز در مجاورت خشکه

 یی) و دارا بودن مواد غذاستین ادیکه سطح روشنه ز یحفظ رطوبت (زمان نیدر تاج پوشش و همچن
  .)2004ذوالفقاري، ( دارند یجنگل هايدر استقرار نهال یقابل توجه ارآث
  

  گیرينتیجه
           است که راش    ی    صورت    به   ی               منطقه مورد بررس    اي    گونه   ب ی   ترک    شد     مشخص        پژوهش   ج ی              با توجه به نتا

                     هـا حضـور دارنـد.           روشـنه      ه در       همـرا        هـاي           عنوان گونه    به      ردار ی         و پلت و ش   ی                     عنوان گونه غالب و اصل    به
ـ        راحـت       تـر  ع ی                  علـت گسـترش وسـ           راش به     هاي       در نهال  تجدید حیات      تراکم      رات    تغیی         بنابراین      ده         تـر دی

ـ       روشنه     سطح      هاي    کالسه   ی                            نشان داد که گونه راش در تمام       همچنین    ج ی     . نتا   شود   ی م           فراوانـی     ن ی    تـر  ش ی   ب
ـ                                      را به خود اختصاص داده است، هر چنـد م   تجدید حیات                     بـا افـزایش سـطح        راش   اتتجدیـدحی      زان   ی

        دارهـا        خشـکه        هـا و         روشـنه    ت ی              با توجه به اهم       پژوهش   ن ی ا               مواجه شده است.    د ی       کاهش شد    با    ها     روشنه
ـ  ا   ج ی           طبـق نتـا                      ها انجام شده اسـت.      گونه  تجدیدحیات                 موجود در استقرار ـ          پـژوهش م    ن   ی           اسـتقرار       زان   ی

                             ها با افـزایش سـطح روشـنه       دار                 ها در مجاورت خشکه    گونه   ر ی    و سا        شیردار              ، ممرز، پلت،   راش     هاي      نهال
          با توجـه    .                                                           ت و بیشترین فراوانی مربوط به گونه راش و سطح روشنه کوچک است س                کاهش پیدا کرده ا
                     دارهـا در اسـتقرار                                                             حیات در پایداري ساختار جنگل، لزوم توجه بـه اهمیـت خشـکه                   به اهمیت تجدید

          داري بـه            هاي جنگل   طرح                                در مدیریت جنگل و در هنگام تهیه  و بایستی    شود              حیات احساس می       تجدید
         اي شود.                دارها توجه ویژه               حضور و نقش خشکه
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Abstract1 
Awareness of the impact of forest various management methods on forest 

regeneration is necessary for forest maintenance and sustainable development. 
Gaps occure in the forest canopy when trees dry out and die. Canopy gaps have 
great importance in forest ecosystems and increase the forest biodiversity by 
establishment of new species and development of natural landscape. This study 
aimed to investigate the effect of canopy gaps size and dead trees on natural 
regeneration in control compartment of the Experimental Forest Station of Tarbiat 
Modares University (Aghozchal district). Therefore, after an initial forest survey 
and determination of canopy gaps location, plots of 400m2 were sampled in the 
canopy gaps and adjacent to the existing dead trees and seedlings in the plots were 
studied in two separate forms: short (<50cm height) and tall (>50cm height) 
seedlings. Also, species, number of dead trees, quality status (decay class) and 
destruction status of canopy gaps were recorded. The results showed that maximum 
and minimum number of dead trees based on the size of canopy gap was in very 
large group and small group respectively, and based on decay class is related to 
class 2 and 4. Logs become much more frequent than snags and the highest and 
lowest frequency of logs was beech and alder respectively and in contrast, for 
snags was alder and beech respectively. In comparison with other species, beech 
has the highest frequency in both parts of natural regeneration. Thus the presence 
of dead trees in the forest has a significant impact on the natural regeneration and 
forest biodiversity, high attention should be given for the important role of dead 
wood in order to achieve forest sustainability. 
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