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  هاي تاج روشنه و تراکم زادآوري گونه راش در ی خاکعواملرابطه بین 
  با اندازه مختلفپوشش

  

  3عرب  علیرضا علی و2سیدغالمعلی جاللی ،2نیا مسلم اکبري* ،1سعید شعبانی

  دانشگاه داري، دانشیار گروه جنگل2، مدرس دانشگاه تربیت ،داري جنگلارشد  سی کارشناوختهآم دانش1
  استادیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان3تربیت مدرس، 

  26/2/90 : ؛ تاریخ پذیرش27/7/88 :تاریخ دریافت
  چکیده

این . عتدله بر عهده دارندهاي نواحی م جنگلی نقش مهمی در تحول و پویایی جنگلهايروشنه
 با اندازه مختلف و ارتباط آن با هايروشنه در ی خاکعواملمطالعه سعی بر آن دارد به بررسی تغییر 

 روشنه منظور سه اندازه به این. تراکم زادآوري گونه راش در منطقه جنگلی اللیس چالوس بپردازد
با سه تکرار در )  مترمربع600( بزرگ نهروشو )  مترمربع400( متوسط روشنه، ) مترمربع200(کوچک 

صورت تصادفی چهار پروفیل   بهروشنهبرداري از خاك معدنی، در هر جهت نمونه. منطقه انتخاب شد
 نه میکروپالت روشنههمچنین براي بررسی تراکم زادآوري گونه راش در هر . گردیدخاك حفر 

 عوامل .ها ثبت شد پیاده و زادآوري در آنوشنهر مترمربع بر روي دو قطر اصلی 14/3اي با ابعاد  دایره
رس، شن و  ( و بافت خاك درصد رطوبت اشباعpHکربن، نیتروژن، نسبت کربن به نیتروژن، فسفر، 

، کربن و نسبت کربن به نیتروژن روشنه نشان داد با افزایش اندازه  نتایج.گردیدگیري  اندازه)سیلت
 مطابق .داري داشتند افزایش معنیروشنهبا افزایش اندازه   خاكعواملسایر . داري داردکاهش معنی1

با بر این اساس . داري نشان داد مورد بررسی همبستگی معنیعواملنتایج تراکم زادآوري با کلیه 
. خاك و درصد رطوبت اشباع میزان زادآوري افزایش نشان داد pH نیتروژن، فسفر، عواملافزایش 

                                                
 makbarinia@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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 هیچ کدام از  بر تراکم زادآوري بر جا گذاشتند، ولینیز تاثیر منفیکربن و نسبت کربن به نیتروژن 
  .ددنداري نشان نداهاي مختلف تغییر معنیبافت خاك بین روشنه ذرات

  
   خاکی، همبستگیعوامل  راش، جنگلی، تراکم زادآوري،روشنه : کلیديهاي واژه

  
  مقدمه

ها را به اي زادآوري گونهچه وسیلهکه به باشد این میهاي مدیریت جنگل یکی از چالشامروزه 
حفاظت هاي گیاهی نگهداري و حمایت بیشتري صورت گیرد و با خوبی توسعه دهد تا از جمعیت
 منظور به این را نماید،هاي جنگلی اجرا در اکوسیستم  خودتنظیمیدقیق و بر اساس موازین علمی

 کارایی اکولوژیکی امري ضروري هاي مدیریتی جهت تامینبررسی و شناخت گسترده و مناسب روش
هاي  در جنگلزادآوري مطالعه و شناسایی چگونگی .)2007، موسکولو و همکاران (رسدبه نظر می

حل ممکن براي جلوگیري از کاهش سطوح کمی و   بهترین راهتواندمدیریت نشده میدست نخورده و 
). 1995؛ باهوس و بارتل، 1994مدسن، ( به حساب آید هاي درختیزادآوري در انواع گونهکیفی 

هاي مدیریت نشده این کمک را خواهد کرد تا هاي به ظاهر تصادفی در جنگلالگوبرداري از فعالیت
هوگبوم و (ریزي کرد  در هر منطقه با توجه به توان و قابلیت موجود، برنامهزادآوريبراي حفظ 
هاي نواحی معتدله ها در جنگلترین عرصه جنگلی یکی از شاخصهايروشنه). 2001همکاران، 

؛ 2000بارچ، ( باالیی برخوردار هستند حاظ شرایط محیطی خاص خود از زادآوريباشند که به ل می
 که در این میان ، اثر گذارند دراین مناطقزادآوري مناسب عوامل مختلفی در پیدایش .)2002کوتس، 

؛ پرسون و همکارن، 1999ولد؛ میر(نقش خاك و چرخه عناصر غذایی داراي اهمیت زیادي است 
هاي اخیر مطالعات متعددي روي تقابل بین که در دهه با این). 2004؛ باهوس و همکاران، 2000

؛ امت و همکاران، 1993سینساباق و همکاران،  (هاي اکوسیستم خاکی انجام شده است و فرآیندپوشش
، اما به نسبت شناخت کمی )2008، ؛ شعبانی2005؛ مروي مهاجر، 2002؛ تروفیموو و همکاران، 1998

مجموعه .  جنگلی وجود داردهايروشنهخصوص در   خاك بهعوامل و زادآوريدر مورد ارتباط بین 
 و محیط هاروشنهصورتی است که اگر چه فاصله کوتاهی بین   بههاروشنههاي صورت گرفته در فرآیند

رسد نظر می شش بین این دو عرصه زیاد بهبسته در زیر تاج پوشش درختان وجود دارد، اما تفاوت پو
). 2007، بوخهیم؛ اسکارنبروچ و 2005ریتر و همکاران،  ؛2005 ریتر، ؛2003پرسکات و همکاران، (
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  مختلف خاك نوع، کمیت و عواملرود که با کاهش یا افزایش چرخه مواد در خاك به شکلی پیش می
زادآوري  این تغییرات در ، که البته)1998، گاندرسن و همکاران(شش تغییر خواهد کرد کیفیت پو

شعبانی، ؛ 2002گري و همکاران، (دهد  زودتر و بهتر خود را نشان می،علت حساسیت بیشتر  بهدرختان
هاي ترین منبع براي اکثر فعالیتترین و اساسیعنوان مهم توان خاك را بهاز این رو می ).2008

 مصدق، ؛1984ستور و همکاران، پا (به حساب آورد) ادآورينظیر کمیت، کیفیت و تداوم ز(بیولوژیک 
 خاکی بر روي میزان زادآوري عوامل بررسی اثر. )2004؛ پترسون و هوگبوم، 1994پترسون،  ؛1996

با . )1986بینکلی،  (هاي اکولوژیک در اکوسیستم جنگلی داردتاثیر فراوانی در شناخت رابطه فرآیند
 خاکی در عواملمطالعه سعی دارد با بررسی تغییرات برخی از  این هتوجه به مطالب گفته شد

هاي اشستانادآوري گونه راش در یکی از ر را با تراکم زهاآن ارتباط ، مختلفهاي با اندازههاي روشنه
  به تحقیق حاضر به دنبال آن است که از این رو.قرار دهدمدیریت نشده شمال کشور مورد بررسی 

رابطه بین عوامل هاي مختلف بپردازد و فیزیکی و شیمیایی خاك در روشنه خصوصیات تغییربررسی 
  .مختلف خاکی با زادآوري گونه راش را مورد مطالعه قرار دهد

  
  هامواد و روش

داري هاي سري اللیس و دلدره از حوزه آبخیز طرح جنگلاین تحقیق در جنگل: منطقه مورد مطالعه
جنگل ناحیه مورد .  استشده انجام گردد میچالوس محسوب  که جزء بخش کرکرود شهرستان گلبند

 درجه 51  عرض جغرافیایی شمالی و دقیقه32 درجه و 36  و دقیقه29 درجه و 36 بررسی در محدوده
 -این جنگل با نام موزیک قره. ارد طول جغرافیایی شرقی قرار د دقیقه28 درجه و 51  و دقیقه23و 

 متر 1400 تا 1100 که در دامنه ارتفاعی شودري اللیس محسوب میس) 126(عنوان قطعه شاهد  چال به
مخلوط با مارن سیلتی به صورت تخریب یافته , نوع سنگ مادر سنگ آهک مارنی. واقع شده است

اي به همراه لغزش هم در آن دیده نفوذپذیري سنگ مادر ضعیف بوده و حرکات توده. باشد می
فت خاك نیمه سنگین تا خیلی سنگین و عمق خاك نیمه عمیق تیپ خاك قرمز پودزولیک، با. شود می

, هاي ممرزتیپ جنگلی غالب راش به همراه گونه. باشد میتا عمیق با حداکثر عمق بیش از یک متر 
اي صورت لکه وضعیت زادآوري به. گیالس وحشی و بارانک است, ملج, نمدار, پلت, شیردار, توسکا

سازمان (باشد  می درصد30 پلت و شیردار با متوسط پوشش ،اه ممرزهاي راش به همر از گونهبیشترو 
  ).1996، ها و مراتعجنگل
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ها بر تراکم زادآوري گونه  و تاثیر آنی خاکعواملمنظور بررسی  به: هاآوري دادهجمعبرداري و نمونه
و ) مترمربع 400( متوسط روشنه، ) مترمربع200( کوچک روشنه جنگلی، سه اندازه هايروشنهراش در 

 هر کدام با سه تکرار و سن برابر حدود سه سال در منطقه انتخاب شد)  مترمربع600( بزرگ روشنه
چهار پروفیل  صورت تصادفی  بهروشنه، در هر  معدنیبرداري از خاكجهت نمونه. )2008شعبانی، (

مچنین براي بررسی ه. )2007موسکولو و همکاران،  (گردید حفر متر سانتی) 50×50×30(خاك با ابعاد 
 مترمربع بر روي دو قطر 14/3اي با ابعاد  میکروپالت دایره9 روشنه در هر ،تراکم زادآوري گونه راش

هاي با ارتفاع کمتر  نهال.)2005آلبانسی و همکاران،  (ها ثبت شد پیاده و زادآوري در آنروشنهاصلی 
کربن، نیتروژن، از بین عوامل خاکی،  .)2008 شعبانی، (عنوان زادآوري در نظر گرفته شد  متر به3/1از 

 )رس، سیلت و شن( و بافت خاك  درصد رطوبت اشباع،pHنسبت کربن به نیتروژن، فسفر، 
شده خرد پس از خشک شدن  ها، تهیه شده از پروفیلهاي خاكنمونه  به این منظور.گردیدگیري  اندازه

متر، رطوبت  pHدر گل اشباع بوسیله دستگاه اسیدیته خاك . متري عبور داده شد  میلی2و از الک 
 -روش والکلی ، کربن آلی بهاشباع با استفاده از گل اشباع به روش توزین، نیتروژن کل به روش کجدال

 به .گیري گردید اندازه و بافت خاك به روش هیدرومتري به روش اولسون فسفر قابل جذببالك،
ها هاي مورد بررسی انجام شد و مقایسه میانگین متغیرداري، تجزیه واریانس رويمنظور تعیین معنی

 مختلف خاکی و عوامل رابطه همبستگی بین .صورت گرفت Student-Newman-Keulبا آزمون 
ها با تحلیل داده  تجزیه و،تراکم زادآوري گونه راش نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام

   .انجام شد Excelها با نرم افزار مودارترسیم ن و  SPSSافزار استفاده از نرم
  

  نتایج
هاي تاج  روشنهها با زادآوري گونه راش در و ارتباط آنی خاکعوامل به بررسی پژوهشدر این 

 و نسبت کربن به نیتروژن با  کلمیزان کربنمطابق نتایج  .هاي منطقه اللیس پرداخته شد جنگلپوشش
 کوچک بیشترین میزان این روشنهکه  طوري ي کاهش یافته است بهدارطور معنی  بهروشنهافزایش اندازه 

سفر قابل جذب، درصد  نیتروژن کل، فعوامل. )پالف، ، 1 شکل و 1 جدول ( را دربرداشتعوامل
 ندداري داشت افزایش معنیروشنه با افزایش اندازه  و تراکم زادآوري راش خاكpH رطوبت اشباع،

شکل  و 1ول جد ( را به خود اختصاص دادندعواملرین میزان این  بزرگ بیشتهايروشنهکه  يطور به
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هاي مختلف اختالف در روشنه) رس، شن و سیلت(کدام از ذرات خاك   هیچ.)، چ، ب، ت، ث، ج1
  .)، ح، خ، د1شکل   و1جدول  (داري نداشتندمعنی

ـ .  مختلف خاك و زادآوري گونه راش نیز مورد بررسی قرار گرفـت          عواملرابطه بین    ا توجـه بـه   ب
 هـاي روشنه بین افزایش کربن کل و تراکم زادآوري همبستگی منفی وجود داشت و           ،بررسی ایننتایج  

 ،)R2 = -60/0 (ترین تـراکم زادآوري را دربرداشـتند  کوچک که حاوي بیشترین میزان کربن بودند کم    
گ اتفـاق افتـاد، تـراکم     بزرهايروشنهمطابق نتایج با افزیش میزان نیتروژن کل که در     ). ، الف 2شکل  (

بـین تـراکم زادآوري و   ). ، ب2شـکل   (،)R2 = 92/0( داري افزایش یافته اسـت طور معنی  زادآوري به 
نسبت کربن به نیتروژن همبستگی منفی وجود داشت یعنی با افزایش نسبت کربن به نیتروژن زادآوري             

قابل جذب بـا بیـشترین تـراکم       بیشترین میزان فسفر    ). ، پ 2شکل   (،)R2 =- 89/0 (کاهش یافته بود  
نتـایج مربـوط   ). ، ت2شکل  (،)R2 = 92/0 (داري مشاهده شد و همبستگی معنیهزادآوري همراه شد 

داري  تراکم زادآوري نیـز افـزایش معنـی      ،عاملبه درصد رطوبت اشباع نیز نشان داد که با افزایش این            
 تراکم زادآوري راش با ،خاك pHزان همچنین با افزایش می). ، ث2شکل   (،)R2 = 69/0 (داشته است 

کـدام از ذرات   ، ولـی هـیچ  )، ج2شـکل   (،)R2 = 53/0 (داري افزایش پیدا کرده است   همبستگی معنی 
  ). ، چ، ح، خ2شکل (داري با تراکم زادآوري نداشتند بافت خاك همبستگی معنی

  

   و تراکم زادآوري گونه راشی خاکعوامل تجزیه واریانس -1جدول 

  

  داريمعنی  F  میانگین مربعات  درجه آزادي  موع مربعاتمج  متغیر
  039/0  812/5*  076/0  2  152/0  )درصد(کربن 
  00/0  8/421**  023/0  2  047/0  )درصد(نیتروژن
  00/0  566/281**  233/13  2  467/26  نیتروژن کربن به
  ppm(  339/155  2  669/77  **989/125  00/0(فسفر 

  005/0  286/14**  111/0  2  222/0  اسیدیته
  026/0  146/7*  032/6  2  065/12  )درصد(اشباع رطوبت

  00/0  800/48**  111/27  2  222/54  تراکم زادآوري
  ns75/4  058/0  53/0  2  06/1  )درصد(رس 

  ns 44/0  665/0  78/0  2  56/1  )درصد(سیلت 
  ns 40/0  686/0  03/1  2  06/2  )درصد(شن 
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  بحث
 زادآوري نیز همبستگی  بزرگهايروشنهتایج عنوان شد با کاهش میزان کربن در طور که در ن همان

ند در ارتباط با کاهش توا می از طرفیهاي بزرگ کاهش کربن در روشنه.داري نشان داده است معنی
هاي بزرگ، ف روشنهبه عبارت دیگر الشبرگ ناشی از ریزش شاخ و برگ درختان اطرا. مواد آلی باشد

 ترتیب سطح زمین در به این. شودهاي کوچک پخش میتري نسبت به روشنهدر سطح وسیع
رسد نظر می  این طور به دیگرسوي از .شود الیه نازکی از الشبرگ پوشیده میهاي بزرگ فقط با روشنه

نماید و تجزیه  میها را تشدیدهاي بزرگ فعالیت میکروارگانیسمرطوبت مناسب در روشنه حرارت و
با هاي روشنه انباشت کربن در بنابراین. )2005ریتر،  (گیردها سرعت میمواد آلی توسط میکروب

پاستور و همکارن،  (یردگ متفاوت از یکدیگر صورت می و در مناطق جنگلی با تاج بستهختلفاندازه م
کوتس،  (اي مختلف داشته باشدهاستقرار زادآوري گونهدي بر روي اتواند تاثیر زی، که می)1984
زي، شرایط   با افزایش کربن و کاهش فعالیت موجودات خاكتوان بیان کرد کهمیاز این رو . )2002

 الزم به ذکر .شود نامناسب می متوسط و بزرگهايروشنه کوچک نسبت به هايروشنهزادآوري در 
اي با میزان کربن کمتر استقرار ه است که در رویشگاهصورتی گونه راش به است که شرایط رویشی

 با )2000( پرسون و همکاران مطالعات انجام شده توسط .)2005مروي مهاجر،  (بهتري خواهد داشت
ترین عناصر عنوان یکی از مهم بهکمبود عنصر نیتروژن  .ایج بررسی حاضر در این زمینه مطابقت داردنت

ر بسیاري وري درویش و استقرار زادآده براي  کنندعنوان عاملی محدو در تولید محصوالت جنگلی به
د از نیتروژن کل در  درص85حدود . )1999میرولد،  (ودشهاي معتدله شناخته میاز جنگل
 به سبب .)2001هوگبوم و همکاران،  (شودلی حاصل می مواد آتجزیهنگلی به وسیله هاي ج رویشگاه

هاي  خوردگی با ایجاد به هم. شودانباشته میروي هم ها  راشستانزیادي در الشبرگ ،سرعت تجزیه کم
هاي زیرین خاك  ختیار افق جنگلی میزان زیادي از نیتروژن الشبرگ در اهايروشنهطبیعی و تشکیل 

 بزرگ هايروشنه نیتروژن در مقداراز این رو افزایش . )2002تروفیموو و همکاران،  (گیرد قرار می
یل نیتروژن آلی به معدنی به عبارت دیگر عمل تبد.  داده استانداري با تراکم زادآوري نشارتباط معنی

 این تصور وجود دارد که .)2005ریتر،  (گیرد و سرعت بیشتري انجام می بزرگ با حجمهايروشنهدر 
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اي بوده است که فعالیت هاي با اندازه بزرگ به گونه روشنهر دوجود شرایط رطوبتی و گرمایی مناسب
 نتیجه  در.)2007موسکولو و همکاران،  ( شده باشدمعدنی شدن نیتروژن  تسریع سبب  بیشترمیکروبی

خیزي خاك افزایش  اد شده و حاصل زی معدنی غلظت نیتروژنروشنه،پس از مدت کوتاهی از ایجاد 
موسکولو و همکاران . )1995باهوس و بارتل،  (دارد به دنبال استقرار زادآوري را افزایش کهیابد می

 هاروشنه نسبت به سایر بزرگ با سطح هايروشنهافزایش میزان نیتروژن در رش دادند که  گزا)2007(
 اما .که مشابه بررسی حاضر استهاي چوبی شده راکم زدآوري گونهو مناطق شاهد سبب افزایش ت

اثیر دهد که میزان نیتروژن کل تنشان می )2001( هوگبوم و همکاران برخالف این بررسی نتایج مطالعه
 مطالعه به نوعجه با تو. هاي مختلف نگذاشته استداري بر روي تراکم زادآوري در رویشگاهمعنی

حدود عنوان عامل م ام گرفته بود، نیتروژن بهکوددهی انج  تحت عمليهاصورت گرفته که در جنگل
 ود نیتروژن با غلظت زیاد در تمامیگر وجعبارت دی به. آمدکننده رویش براي زادآوري به حساب نمی

. مناطق مورد بررسی باعث شده است که تقریبا کل اراضی جنگلی از نیتروژن کافی برخوردار باشد
نیتروژن   کربن بهتالزم به ذکر است که نگهداري و تثبیت نیتروژن در خاك تا حد زیادي به وسیله نسب

 طور جنگلی و همین هاي نیتروژن در رویشگاهرخهچ چنین هم. )1998امت و همکاران،  (شودکنترل می
 به وسیله نسبت کربن به معدنی شدن نیتروژن بر گسترش شبکه نیتروژن معدنی و میزان تاثیر آن

در واقع کاهش نسبت کربن به . )1998گاندرسون و همکاران،  (شود خاك کنترل میpHنیتروژن و 
  و به دنبال آن همان طور که نشان داده شددهدیش میا در خاك افزنیتروژن در خاك میزان نیتروژن را

 باهوس و همکاران  توسط مطالعات صورت گرفتهشود که بااز تراکم بیشتري برخوردار میزادآوري 
 افزایش یافته و میزان زادآوري روشنه خاك با افزایش اندازه  pHدر این مطالعه .  مطابقت دارد)2004(

ها خاك را اسیدي ویژه در راشستان هاي جنگلی بهمواد آلی در خاك تجمع .نیز افزایش یافته است
جنگلی بسته به نوع مواد، هاي  ل از تجزیه مواد آلی در خاك هوموس حاص.)2000بارچ،  (نماید می

مروي مهاجر،  (ایی خواهد بودي یا قلیها اسیدو فعالیت میکروارگانیسمها  برگpHحرارت، رطوبت و 
اي بوده که میزان گونه  بزرگ بههايروشنهود که مجموعه این شرایط در شر میاین طور تصو. )2005

pH در واقع نوع و  .داري پیدا کرده استتر افزایش معنیهاي کوچکها نسبت به روشنهدر این روشنه
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 سبب تقویت و توسعه زادآوري  بزرگهايروشنهآن به قلیایی شدن در تکامل هوموس و گرایش 
 رویش گیاهان  فسفر نیز برايمیزان دسترسی به. )2007اسکارنبروچ و بوخهیم،  (تطبیعی شده اس

 آیدهاي جنگلی به حساب میعنوان عاملی محدود کننده در اکوسیستم بهبسیار ضروري است و 
افزایش تراکم ایج این بررسی مشاهده شد تطور که در ن از این رو همان. )1993ن، اسینساباق و همکار(

دهد که افزایش مطالعات صورت گرفته نشان می. ادداري با فسفر خاك نشان د رتباط معنی ازادآوري
افزایش . )2003پرسکات و همکاران،  ( داردكتبدیل فسفر آلی به معدنی ارتباط زیادي با رطوبت خا

دهنده میزان وزن الشبرگ است  کاهش نسبت کربن به نیتروژن که نشانرطوبت خاك و به دنبال آن 
 را  مواد غذاییمیزان دسترسی به بزرگ شده و این امر هايروشنهافزایش فسفر معدنی در سبب 

اسکارنبروچ و  (ها افزوده است باروري و توانایی خاك را براي پذیرش جوانه زنی گونهافزایش داده و
نی،  و میزان نیتروژن معدروشنه شد که در روند افزایش اندازه  مالحظهبنابراین. )2007، بوخهیم

 نیز )2004( پترسون و هوگبوم اي افزایش داشته که در مطالعه نیز به صورت قابل مالحظهوريزادآ
صورت  ها اتفاقی بود که به زادآوري گونه خاك و اشباع رطوبتدرصدافزایش  .نشان داده شده است

 بزرگ هايروشنهوجود ذرات رس بیشتر در  .ی مشاهده شد بزرگ در این بررسهايروشنهزمان در  هم
عنوان  طوبت به ر.ها شده باشدتواند سبب افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت در این گروه از روشنهمی

آید و در  به حساب می هنگام جوانه زنیبراي تیمار بذر ترین عوامل کلیدي و اصلیترین یکی از مهم
 برطرف کنند آینده بهتري خواهند  به خوبییی که بتوانند نیاز رطوبتی خود راهااوایل استقرار نهال پایه

ی از عوامل محدود کننده براي هاي خشکی یکواره استرسهم. )2005ریتر و همکاران،  (داشت
که جذب عناصر غذایی خاك،  چرا. شوندهاي جنگلی محسوب میزادآوري در تمامی اکوسیستم

 ها ارتباط زیاديها و قارچباکتري با ها نهالمیزان همزیستی ریشهها و ريامقاومت در برابر انواع بیم
نتایج این بررسی را  )1994( مدسن در این رابطه مطالعه. )2000بارچ،  (با میزان رطوبت خاك دارد

  .کندتایید می
طورکلی بافت خاك از  به. داد مجموعه بافت منطقه را تشکیل میبافت رسی, ه به نتایجبا توج

 جنگلی تا هايروشنه. باشد میهاي طوالنی قابل تغییر وره است که در سطوح وسیع و با طی دعواملی
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سطوحی که در این مقاله مورد بررسی واقع شد طی مدت چند سال بسته خواهد شد و تاج پوشش به 
هاي جنگلی خصوصیات هاي کوچک در سطح تودهظهور آشفتگی. گرددحالت قبل خود برمی

غییر کند ولی احتمال چنین وضعیتی براي بافت خاك تواند دچار تشیمیایی خاك را در کوتاه مدت می
 جنگلی ایجاد هايروشنهدهد که  نشان می)2007 ( و همکاران موسکولومطالعه. رسدبعید به نظر می

  .هاي کاج واقع در ایتالیا نتوانسته بافت خاك را طی این مدت کوتاه دچار تغییر کندشده در توده
 نیتروژن و موجوديکه نشان داده شد ورد بررسی هاي مروشنه با توجه به اندازهدر این مطالعه 

 در مجموع  است، و بوده)روشنه کوچک و متوسط(مناطق سایر  بزرگ بهتر از هايروشنهفسفر در 
سبب شده است که پویایی  خاك و رطوبت قابل دسترس در خاك pH نسبت کربن به نیتروژن، میزان

تري نسبت ب از وضعیت مطلو زادآوريوي صورت گیرد که بزرگ به نحهاي روشنهتحول خاك در  و
هاي جنگلی تعمیم تمسسی را به انواع اکوسیرتوان نتایج این براگرچه نمی. باشد برخوردار به سایرین
هاي مختلف ب در رویشگاهاس با تکرار من وهاارد با انجام این گونه بررسیاین امید وجود دداد ولی 

خصوص شرایط خاکی و   وبی از روند تحولی شرایط اکولوژیک به مشاهدات مطلجنگلی بتوان
اجراي مطالعات متعدد از این دست و  بدیهی است .دست آورد  جنگلی بههايروشنهزادآوري در 

به ما کمک خواهد کرد که با   با اندازه بیشتر از این مطالعههايروشنهشناسایی شرایط رویش در 
  .نماییم دهیسامانها را جنگلشناخت بهتري مدیریت و حفاظت از 
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Abstract 
In temperate forests canopy gaps play an important role in driving stand 

dynamics. The purpose of this research was to compare soil characteristics in forest 
gaps with several size and its relation to Beech regeneration density in Lalis forest, 
Chalous. In order to investigate factors, three gap sizes as small gap (200 m2), 
medium gap (400 m2), and large gap (600 m2) with three replicate were selected in 
locatation. Mineral soil samples were randomly collected from four different places 
in each gap, all over the gap area. Nine circular subplots of 3.14 m2 were 
established inside each gap on two principal diagonals and the regeneration density 
of Beech species was estimated. Some of soil characteristics, such as total carbon, 
total nitrogen, available phosphorous, soil acidity (pH), C/N ratio, saturation 
moisture and soil texture (clay, silt and sand) were measured. Results showed that 
the carbon and C/N ratio significantly decreased with increasing of gap size. The 
other soil characteristics significantly increased with increasing of gap size. Similar 
to results, statistical difference between regeneration densities with soil 
characteristics was found. With thicken of soil characteristics consisting of 
nitrogen, phosphorous, pH, and moisture, regeneration density increased. Carbon 
and C/N ratio affected negatively on regeneration density, But there were no 
significant differences in soil texture ingredient between gaps. 
 
Keywords: Forest gap; Regeneration density; Beech; Soil characteristics; 
Correlation.2 
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