فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل
جلد  ،6شماره  ،4صفحه )6311( ،666-676

ویژگیهای کمی زادآوری روشنههای ناشی از بهرهبرداری و طبیعی در سطوح ارتفاعی متفاوت در جنگلهای
راش شرقی
فاطمه فرجی ،1جواد اسحاقیراد* ،2پژمان پرهیزکار 3و مایکل

منتای4

 -6دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران)farajifatemeh66@gmail.com( .
 -2دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران)J.eshagh@urmia.ac.ir( .
 -3استادیار پژوهش،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران)parhizkar@rifr-ac.ir( .
 -4دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گرایفسوالد ،گرایفسوالد ،آلمان)manthey@uni-greifswald.de( .

تاریخ پذیرش99/50/35 :

تاریخ دریافت99/50/63 :

چکیده
هدف از اجرای این پژوهش مقایسه وضعیت کمی زادآوری در روشنهها با سطوح مختلف در جنگل
مدیریتشده و جنگل مدیریتنشده در طبقات ارتفاعی مختلف بود 02 .روشنه در سه طبقه سطحی به-
همراه  61قطعه نمونه کنترل در زیر پناه پوشش تاجی بهصورت تصادفی انتخاب شدند .نتایج نشان داد تا
ارتفاع  6455متری بین میانگین فراوانی نسبی نهالها هم در بین روشنهها و هم بین روشنهها و زیر پناه
پوشش تاجی در تودههای مدیریتشده و تودههای مدیریتنشده اختالف معنیداری وجود ندارد؛ اما با
افزایش ارتفاع از سطح دریا فراوانی نسبی نهالهای راش در تودههای مدیریتنشده در روشنههای کوچک
افزایش مییابد .همچنین فراوانی نسبی نهالهای راش در ارتفاع  6555-6255و 6455-6655متر از سطح
دریا در روشنههای کوچک بین پارسل مدیریتنشده و پارسل مدیریتشده تفاوت معنیداری را نشان داد.
در حالیکه فراوانی نسبی نهالهای راش در ارتفاع  6255-6455متر در روشنههای متوسط اختالف معنی-
داری را بین دو توده نشان داد .نتایج این پژوهش نشان داد که عامل ارتفاع از سطح دریا یکی از عوامل
مهم و تأثیرگذار بر استقرار زادآوری و رشد نهالها در روشنهها محسوب میشود.
واژههای کلیدی :تاجپوشش ،راش شرقی ،روشنه ،شیب ارتفاعی ،مدیریت.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس54432005419 :
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مقدمه

اند .در بیشتر این پژوهشها محققان ویژگیهای

آشفتگی ( )Disturbanceدر تاجپوشش درختان

زادآوری ،توزیع اندازه ،تعداد در هکتار ،درصد و

جنگلی همواره رخ میدهد و در پی آن ساختار توده،

مساحت کل روشنهها را محور پژوهش خود قرار

زادآوری ،پوششعلفی ،ترکیب و تنوعگونهای با توجه

دادند ( )Khodaverdi et al., 2018که به مواردی از

به مقدار این آشفتگیها دستخوش تغییر میشوند

آنها اشاره میشود Vilhar .و همکاران ( )2015و

( .)Promis et al., 2009بهطورکلی حذف یا برداشت

 Feldmannو همکاران ( )2018اندازه روشنه را عامل

درختان که در اثر آشفتگیهایی مانند بیماری ،طوفان،

موثری بر استقرار زادآوری راش بیان کردند .همچنین

آتش و بهرهبرداری در جنگل رخ میدهد سبب ایجاد

 Galhidyو همکاران (،)2006

فضای بازی میشوند که روشنه تاجپوشش ( Canopy

) Puettmann (2007و  Raymondو همکاران ()2018

 )gapنامیده میشود ( .)Kukkonen et al., 2008نقش

در پژوهشهای خود بهاین نتیجه رسیدند که غنا و

آشفتگیها درکنترل پویایی مانند ترکیب و ساختار توده

ترکیب گروههای زادآوری در سطوح مختلف آشفتگی

و همچنین وضعیت زادآوری گونههای درختی بسیار

متفاوت است .در جنگلهای هیرکانی نیز پژوهشگران

حائز اهمیت است (McCarthy, ،Zhu et al.,2007

ویژگیهای روشنه ،نقش خشکهدارها و زادآوری

 .)Parhizkar et al., 2020 ،2001پاسخ جوامع جنگلی

موجود در آنها را مورد بررسی قرار دادند که به

به آشفتگی در مقیاس روشنه تحت تأثیر تعدادی از

مواردی از آنها اشاره میشود Nasiri .و همکاران

ویژگیهای روشنه مانند اندازه ( Jankovska et al.,

( )2015ایجاد روشنه را در راشستانها ،پس از استقرار

 ،)2015سن ( ،)Schnitzer and Carson, 2001شکل

نهالهای راش برای ادامه رشد نهالها و تضمین بقای

( ،)Petritan et al., 2013مکانیزم تشکیل ( Hart and

زادآوری در زیر پناه پوشش تاجی پیشنهاد میکنند.

 ،)Kupfer, 2011فاصله از حاشیه ( Kupfer et al.,

همچنین  Shabaniو همکاران (Mirdavoodi ،)2009

 ،)1997قطر درختان روشنهساز ( Parhizkar et al.,

و همکاران ( )2013و  Moradiو همکاران ()2016

 ،)2018موقعیت توپوگرافی ( ،)Gale, 2000جهت

بیان کردند که تنوع گونهای زادآوری در سطوح

دهی ( ،)Hart and Kupfer 2011نوع و قطر درختان

مختلف آشفتگی متفاوت است؛ بنابراینمحوریت بیشتر

حاشیه روشنه (Hart and ،Hart and Mayer, 2008

آنها بر ویژگیهای ساختاری روشنهها مانند مساحت

 )Kupfer, 2011است .از طرف دیگر اگرچه بین

و شکل روشنهها متمرکز بوده است ( Amoli Kondori

روشنهها و محیط بسته در زیر تاجپوشش درختان

،Waez Mousavi et al., 2016 ،et al., 2012

فاصله کمی وجود دارد ،اما تفاوت فلورستیک بین این

.)Khodaverdi et al., 2018 ،Abdolahi et al., 2017

دو عرصه زیاد بهنظر میرسد (،Prescott et al.,2003

درحالیکه زادآوری در مناطق مختلف راشستانهای

Ritter et al., ،Scharenbroch andBockheim, 2007

شمال تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا ،عوامل اقلیمی،

 .)2005با توجه بهاینکه روشنهها در اکوسیستمهای

نوع گونه ،ساختار و ترکیب گونهها ،جهت کلی شیب

جنگلی از اهمیت کارکردی و اکولوژیک باالیی

میتواند متفاوت باشد ( .)Amiri et al., 2009همچنین

برخوردار هستند ،درنتیجه در جنگلهای مناطق معتدله

عوامل محیطی مانند دما ،رطوبت ،فشار هوا و مقدار

پژوهشگران متعددی ویژگیهای آنها را بررسی کرده-

تابش نور خورشید با افزایش ارتفاع از سطح دریا
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تغییر میکنند (Li et al., ،Lykholat et al., 2016

باید مساحت روشنه و داشتن شرایطی مشابه با شرایط

 .)2019با این حال ،با وجود پژوهشهای متعددی که

زیرپناه پوشش تاجی مورد توجه قرار گیرد ،زیرا پناه

برای توصیف رابطه بین ویژگیهای روشنهها و

پوشش تاجی مانع ورود نور اضافی به کف جنگل و

زادآوری در اکوسیستمهای مختلف جنگلی انجام شده

کاهش رطوبت میشود و احتمال زنده ماندن نهالها را

است ( ،)Sapkota et al., 2009بیشتر پژوهشها

افزایش میدهد ( .)Nasiri et al., 2015در راشستان-

مربوط به روشنههای تاجی در یک ارتفاع متمرکز

های شمال ایران شیوه تکگزینی بهعنوان مناسبترین

شدهاند یا عامل ارتفاع را نادیده گرفتهاند ( Li et al.,

شیوه توصیه شده و در دهههای اخیر جایگزین شیوه-

)2018؛ بنابراین الزم است تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر

های کالسیکی مانند شیوه پناهی شده است .در این

وضعیت زادآوری درون روشنهها با سطوح مختلف

شیوه با برداشت یک یا چند درخت (مشابه آنچه در

بهدقت بررسی شود.

طبیعت بهصورت افتادن یک یا چند درخت در اثر

از سویی دیگر زادآوری ،تنوعگونهای ،رقابت،

عواملی مانند آشفتگیهای طبیعی روی میدهد)

ساختار توده و عملکردهای اکوسیستم جنگل تحت

( )Amanzadeh et al.,2019در تاجپوشش روشنه

تأثیر نوع و شیوه مدیریت جنگل قرار دارند ( Nagaik

ایجاد میشود؛ اما مسئلهای که باید بهطور دقیق مورد

 .)et al., 2005مدیریتهایی که مبتنی بر الگوبرداری

بررسی قرار گیرد تشابه یا تفاوت وضعیت زادآوری در

از تخریبهای طبیعی هستند ،سبب حفظ ،پایداری و

روشنههای طبیعی و روشنههای ناشی از بهرهبرداری با

حتی ارتقای تنوع گونهای میشوند ( Harvey et al.,

شیوه تکگزینی است .بهطور کلی با توجه به اهمیت

مدیریت

روشنهها در زادآوری ،تنوع زیستی ،پویایی و ساختار

اکوسیستمهای جنگلی باید ترکیب همزمان تولید

جنگلها ،هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت کمی

چوب و حفاظت از تنوع زیستی را مد نظر قرار دهد و

زادآوری در روشنهها با سطوح مختلف در جنگل

در نتیجه منجر به پایداری و ارتقا اکوسیستم شود

مدیریتشده و جنگل مدیریتنشده در طبقات

( .)Bengtsson et al., 2000همانند جنگلهای طبیعی،

ارتفاعی مختلف است.

.)2002

شیوههای

جنگلشناسی

در

عملیات بهرهبرداری در جنگل مدیریتشده نیز می-

مواد و روشها

تواند روشنه به اندازههای مختلف را در جنگل به-

مشخصات منطقه مورد بررسی

وجود آورد ( .)Kukkonen et al., 2008زادآوری،

این پژوهش در سه طبقه ارتفاعی  6255-6555متر،

رشد و همچنین تنوع و غنای پوشش گیاهی در داخل

 6455-6255متر و  6655-6455متر از سطح دریا در

روشنهها تفاوتهای زیادی با جنگل متراکم اطراف

جنگلهای اداره کل منابع طبیعی ساری واقع در

خود دارند ،دلیل این اختالف به سبب تفاوت در

موقعیت جغرافیایی ” 03° 26‘ 44تا” 03° 22‘ 69طول

قابلیت دسترسی به منابع ،بهویژه نور است ( Rose and

جغرافیایی و ” 36° 24‘ 66تا” 36° 22‘ 1عرض

 .)Kendle, 2000برخی پژوهشها نشان دادند روشنه-

جغرافیایی انجام شد .پارسل  60و  63در سری دو

هایی که توسط انسان بهوجود میآید شرایط مناسب-

طرح حاجیکال -تیرانکلی در ارتفاع  6255-6555متر

تری را میتواند برای رشد نهالها مهیا کند( Wang

از سطح دریا ،پارسل  6و  62در سری سه طرح

 ،)and Liu, 2011اما برای کاهش استرسهای محیطی
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حاجیکال -تیرانکلی در ارتفاع  6455-6255متری و

در نتایج این پژوهش ،روشنههایی در قطعات شاهد

پارسل  23و  66در سری پنج بخش سه هفت خال در

انتخاب شدند که از نظر سنی با روشنههای قطعات

ارتفاع  6655-6455متری در حوزه آبخیز  69جنگل-

مدیریتشده مشابه باشند .جهت عمومی پارسلها

های شمال ایران برای این پژوهش انتخاب شدند

شمال -شمال غربی و متوسط شیب آنها  60درصد

(شکل  .)6پس از جنگلگردشی از راشستانهای

است .تیپ جنگل راش ()Fagus orientals Lipsky

منطقه ،در هر طبقه ارتفاعی یک قطعه شاهد و یک

بههمراه ممرز ( ،)Carpinus betulus L.توسکا

قطعه مدیریتشده بهگونهای انتخاب شدند که جهت

( ،)Alnus subcordata C.A. mayافرا ( Acer

فیزیوگرافی (شیب و جهت) مشابه داشته باشند.

 )velutinum Boiss.و تک پایههای شیردار ( Acer

همچنین روشنههایی در این پژوهش انتخاب شدند که

 ،)cappadocicum Gled.گیالسجنگلی ( Prunus

از نظر سنی مشابه بودند .با توجه به اینکه برشهای

 )aviumو ملج ( )Ulmusglabra Hudsonبا ساختار

تکگزینی در قطعات مدیریتشده در سال 6395

دانهزاد ناهمسال است (.)Anonymous, 2010

انجام شده است در نتیجه برای دستیابی به دقت بیشتر

شکل  -6موقعیت مکانی پارسلهای  23 ،62 ،6 ،63 ،60و  66در حوزه آبخیز  69جنگلهای شمال ایران
Figure 1.Location of compartments 15, 13, 6, 12, 23 and 11 in the watershed of 69 forests of northern
Iran

روش پژوهش

صورت تصادفی و با سطوح اندازهای مورد نظر

در ابتدا با بررسی اطالعات کتابچه سری و سپس با

انتخاب و نمونهبرداری شدند ( Jankovska et al.,

جنگلگردشی ،در راشستانهای استان مازندران

.)2015روشنهها از گروههای کوچک (کمتر از 255

و

مترمربع) ،متوسط ( 255تا  055مترمربع) و بزرگ

مدیریتنشده که دارای ویژگیهای الزم با توجه به

( 055تا  6555مترمربع) در جنگل مدیریتشده و

هدف پژوهش بودند ،انتخاب شدند .روشنهها به-

مدیریتنشده انتخاب شدند .از هر طبقه سطحی

(شهرستان

ساری)

پارسلهای

مدیریتشده
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چهارتکرار درنظر گرفته شد ،بهعبارت دیگر در هر

سطح دریا ،مدیریت و اندازه روشنه بر فراوانی نسبی

پارسل  62روشنه و در کل  02روشنه نمونهبرداری

گونههای زادآوری انجام شد.

شد .برای برداشت زادآوری در هر روشنه دو

نتایج

ترانسکت به عرض دو متر و به طول قطرهای بزرگ و

با توجه به اندازه متفاوت روشنهها ،مساحت آنها در

کوچک روشنه ،در عرصه تعبیه و پنج قطعه نمونه

سه طبقه کمتر از  255 ،255تا  055و 6555-055

چهار مترمربعی (دو متر × دو متر) در حاشیه و مرکز

مترمربع تقسیمبندی شد .بیشینه مساحت ثبتشده برای

هر روشنه در داخل ترانسکتهای یادشده مشخص و

روشنهها در تودههای مدیریتشده  155/0مترمربع،

شمارهگذاری شدند (،Parhizkar et al.,2011

کمینه مساحت  66/02مترمربع و میانگین مساحت

.)Khodaverdi et al., 2018 ،Abdolahiet al., 2017

روشنهها  343/4مترمربع محاسبه شد .همچنین بیشینه

سپس در قطعات چهار مترمربعی نوع گونه و فراوانی

مساحت ثبت شده برای روشنهها در توده مدیریت-

زادآوریها بررسی شدند .برای مقایسه استقرار

نشده  941/06مترمربع ،کمینه مساحت  41/06مترمربع

زادآوری در پناه درختان و زیر پناه پوشش تاجی ،سه

و میانگین مساحت روشنهها  306/00مترمربع محاسبه

قطعه نمونه شاهد (کنترل) دایرهای شکل به شعاع 65

شد .با آماربرداری انجامشده در منطقه مورد پژوهش و

متر (دارای لکههای زادآوری) بهصورت تصادفی در

با توجه بهاین که نهالهای بعضی از گونهها (راش،

سه مکان بدون روشنه در منطقه مورد بررسی درنظر

ممرز و افراپلت) تعداد بیشتری داشتند و نهالهای

گرفته شد ( .)Jankovska et al.,2015با استفاده از

برخی دیگر (شیردار ،بلندمازو ،نمدار ،گیالس جنگلی،

روش ) Runkle (1981که شکل بیضی را بهعنوان

ولیک ،ملج و ازگیل) دارای فراوانی کمتری بودند،

شکل غالب در بیشتر روشنههای جنگلهای طبیعی

بنابراین نتایج در قالب  3گونه اصلی و دیگر گونهها

معرفی کرده است ،مساحت هر یک از روشنهها اندازه-

ارائه شد.

گیری شد .این روش از روشهای پرکاربرد در جنگل-

براساس نتایج مقایسه فراوانی نسبی نهالها که در

های مشابه است (Sefidi et al., ،Zeibig et al., 2005

جدول  6ارائه شده است ،در ارتفاع  6555-6255متر

.)Nagel et al., 2010 ،2011

ازسطح دریا اختالف معنیداری از نظر فراوانی نسبی

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS

راش در روشنههای با اندازه کمتر از  255مترمربع بین

(نسخه  )26استفاده شد .نرمال بـودن دادههـا بـا

توده مدیریتشده و مدیریتنشده وجود دارد .در

آزمـون کولموگروف-اسمیرنوف و همگنی آنها با

حالیکه اختالف معنیداری بین فراوانی نسبی ممرز،

آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از

افراپلت و دیگر گونهها در روشنههای با اندازه متفاوت

میانگین فراوانی نسبی گونهها در تودههای مدیریت-

و نمونههای کنترل بین دو توده مدیریتشده و

شده و مدیریتنشده با استفاده از آزمون  tمستقل مورد

مدیریتنشده یافت نشد.

مقایسه قرار گرفت .مقایسه میانگین فراوانی نسبی

در ارتفاع  6255-6455متر از سطح دریا اختالف

گونهها با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه و به-

معنیداری بین فراوانی نسبی راش در روشنههای

وسیله آزمون توکی در سطح اطمینان  90درصد انجام

متوسط با اندازه  255-055مترمربع در توده مدیریت-

شد .همچنین آزمون  GLMبرای بررسی اثر ارتفاع از
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شده و مدیریتنشده وجود دارد ،اما فراوانی نسبی

معنیداری از نظر فراوانی نسبی راش بین دو توده

ممرز ،افراپلت و دیگر گونهها در روشنههای با اندازه

مدیریتشده و مدیریتنشده در روشنههای کوچک

متفاوت و نمونههای کنترل بین دو توده مدیریتشده و

(کمتر از  255مترمربع) وجود دارد ،در حالیکه

مدیریتنشده اختالف معنیداری را نشان ندادند

فراوانی نسبی ممرز ،افراپلت و دیگر گونهها در دو

(جدول .)6

توده اختالف معنیداری را نشان ندادند.

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود در
ارتفاع  6455-6655متر از سطح دریا نیز اختالف
جدول  -6نتایج آزمون آماری  tمستقل فراوانی نسبی گونهها در روشنههای مختلف بین تودههای مدیریتشده و مدیریتنشده
در سطوح ارتفاعی متفاوت (میانگین  ±انحراف معیار)
Table1. Results of the Independent t-test of relative abundance of species in different gaps between
)managed and unmanaged stands at different elevations (Mean± Standard deviation
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی
افراپلت
راش
ممرز
دیگر گونه ها
Relative
Relative
abundance of
Fagus
orientals
Lipsky

مدیریتشده

≤ 255مترمربع

Managed

≤ 200 m²

مدیریتنشده

69* ± 12.19
29.5* ± 9.19

Relative
abundance of
Carpinus
betulus L.
1.3 ± 0.52
2.45 ±1.65

abundance of
Acer
velutinum
Boiss.

Relative
abundance of
other species

22.75 ± 14.66

5.75 ± 5.62

54 ± 38.96

11 ± 9.62

Unmanaged

 055-255متر-
6555-6255

مربع

متر

200-500 m²

1000-1200
m

 6555-055متر-
مربع
1000-500 m²

مدیریتشده

37.25 ± 24.71

1.9 ± 1.7

48.25± 29.9

4.5 ± 4.12

Managed

مدیریتنشده

36.25 ± 35.65

1.82 ± 0.58

54 ± 43.78

4.75 ± 4.34

Unmanaged

مدیریتشده

36.25 ± 17.55

مدیریتنشده

60.25 ± 16.31

2.01 ± 1.6

47.25 ± 14.33

1.5 ± 0.57

Managed
1.44 ± 1.06

34.5 ± 13.89

2.75 ± 1.7

Unmanaged

مدیریتشده
کنترل

Managed

Control

مدیریتنشده

50.67 ± 33.82
47.67 ± 32.03

1.2 ± 0.4
1.97 ± 1.87

46 ± 30.34
27 ± 5.56

4 ± 3.5
3.33 ± 3.21

Unmanaged

6255-6455
متر
1200-1400
m

مدیریتشده

≤ 255مترمربع

Managed

≤ 200 m²

مدیریتنشده

19.25± 18.99
22.33 ± 15

9.84 ± 6.25
6 ± 4.5

61.25 ± 34.78
91 ± 12.7

13.5 ± 7.04
28.33 ± 19.9

Unmanaged

 055-255متر-
مربع
200-500 m²

مدیریتشده

17.33* ± 9.6

مدیریتنشده

72.75*±33.54

16.75 ± 15.55

57 ± 32.03

10.25 ± 5.26

Managed
12 ± 11.31

72± 38.4

13 ± 11.7

Unmanaged

٭ :معنیداری در سطح اطمینان  90درصد.

*: Significance at 95% confidence level.
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ادامه جدول .6
Continued table1.
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی
راش
ممرز

 6555-055متر-
6255-6455
متر
1200-1400
m

مربع
1000-500 m²

مدیریتشده

فراوانی نسبی
افراپلت

فراوانی نسبی
دیگر گونه ها

Relative
abundance of
Fagus
orientals
Lipsky

Relative
abundance of
Carpinus
betulus L.

Relative
abundance of
Acer
velutinum
Boiss.

Relative
abundance of
other species

37.25 ± 39.71

8.3± 4.3

68 ± 42.33

12.5 ± 17.5

Managed

مدیریت نشده

52.25 ± 48.74

7.2 ± 3.3

56.5 ± 45.46

20 ± 14

Unmanaged

مدیریتشده
کنترل

Managed

Control

مدیریتنشده

37.67 ± 24.17
43 ± 35.55

9.1± 4.35
7.1 ± 2.9

62.33 ± 24.17
43 ± 39.34

8.5± 4.31
11.5 ± 2.1

Unmanaged

مدیریتشده

≤ 255مترمربع

Managed

≤ 200 m²

مدیریتنشده

46.75± 35.39

34* ± 25.23
83.75 *± 10.34

23 ± 4.6

2.3 ± 1.3
2.08 ± 0.67

11.75 ± 10.5
9.5 ± 4.65

Unmanaged

 055-255متر-
6455-6655

مربع

متر

200-500 m²

1400-1600
m

 6555-055متر-
مربع
1000-500 m²

مدیریتشده

40 ± 20.94

45 ± 26.19

1.5± 1

13.75 ± 8.18

Managed

مدیریتنشده

32.6± 38.5

71 ± 32.75

3.5 ± 2.1

6.16 ± 5

Unmanaged

مدیریتشده

73.75 ± 26.42

41± 18.3

2.1 ± 1.4

9.75 ± 9.39

Managed

مدیریتنشده

74.75 ± 20.82

30.33± 13.5

1.8 ± 1

1.75 ± 0.5

Unmanaged

مدیریتشده
کنترل

Managed

Control

مدیریتنشده

29.33 ± 22.74
30.33 ± 13.65

48 ±26.85
38.33 ± 7.76

1±0
2.33 ± 2.1

29.67 ± 12.01
22.67 ± 4.72

Unmanaged
٭ :معنیداری در سطح اطمینان  90درصد.

*: Significance at 95% confidence level.

نتایج آزمون توکی نشان داد که بین میانگین

تودههای مدیریتنشده در ارتفاع  6555-6255متر و

فراوانی نسبی راش ،ممرز ،افراپلت و دیگر گونهها در

 6255-6455متر اختالف معنیداری وجود ندارد

بین روشنهها و همچنین بین روشنهها و زیر پناه

(شکل  2و شکل .)3

پوشش تاجی هم در تودههای مدیریتشده و هم در
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 نتایج آزمون توکی مقایسه فراوانی نسبی گونههای زادآوری مختلف بین روشنههای مختلف در تودههای مدیریت-2شکل
 متر از سطح دریا6555-6255 شده و مدیریتنشده در ارتفاع
Figure 2. Tukey test results comparing the relative abundance of different regeneration species
between different gaps in managed and unmanaged stands at an elevation of 1000-1200 m above sea
level
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شکل  -3نتایج آزمون توکی مقایسه فراوانی نسبی گونههای زادآوری مختلف بین روشنههای مختلف در تودههای مدیریت
شده و مدیریتنشده در ارتفاع  6255-6455متر از سطح دریا
Figure 3. Tukey test results comparing the relative abundance of different regeneration species
between different gaps in managed and unmanaged stands at an elevation of 1200-1400 m above sea
level

با توجه به شکل  4بیشترین فراوانی نسبی راش

همچنین بیشترین فراوانی نسبی دیگر نهالها در

در روشنههای کوچک (کمتر از  255مترمربع) و

نمونههای کنترل و کمترین آنها در روشنهها مشاهده

کمترین فراوانی نسبی راش در نمونههای کنترل در

شد؛ اما در توده مدیریتشده اختالف معنیداری از

ارتفاع  6455-6655متر از سطح دریا یافت شد.

نظر فراوانی نسبی راش و فراوانی نسبی دیگر نهالها
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بین روشنهها و نمونههای کنترل مشاهده نشد .همچنین

در روشنههای با اندازه متفاوت در تودههای مدیریت-

اختالف معنیداری بین فراوانی نسبی ممرز و افراپلت

شده و همچنین در توده مدیریتنشده یافت نشد.
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شکل  -4نتایج آزمون توکی مقایسه فراوانی نسبی گونههای زادآوری مختلف بین روشنههای مختلف در تودههای مدیریت
شده و مدیریتنشده در ارتفاع  6455-6655متر از سطح دریا (حروف انگلیسی متفاوت ،اختالف معنیدار بین میانگینها در
سطح اطمینان  90درصد را نشان میدهد)
Figure 4. Tukey test results comparing the relative abundance of different regeneration species
between different gaps in managed and unmanaged stands at an elevation of 1400-1600 m above sea
)level (Letters a and b indicate significant differences between means P < 0.05
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نتایج آزمون  GLMنشان داد که عامل ارتفاع از

راش دارد و در نهایت عامل ارتفاع-مدیریت تأثیر

سطح دریا تأثیر معنیداری بر فراوانی نسبی راش،

معنیداری بر فراوانی نسبی نهالهای راش و دیگر

ممرز ،افراپلت و دیگر گونهها دارد .همچنین عامل

گونهها دارد (جدول .)2

مدیریت نیز اثر معنیداری بر فراوانی نسبی نهالهای
جدول  -2نتایج آزمون  GLMفراوانی نسبی گونهها در روشنههای مختلف بین تودههای مدیریتشده و مدیریتنشده در
سطوح ارتفاعی متفاوت
Table2. Results of the GLM of relative abundance of species in different gaps between managed and
unmanaged stands at different elevations
میانگین مربعات
Mean Square

منبع

درجه آزادی

Source

df

ارتفاع از سطح دریا

2

راش

ممرز

افراپلت

دیگر گونهها

Fagus
orientals
Lipsky

Carpinus
betulus L.

Acer
velutinum
Boiss.

Other
species

٭2422.921

٭2101.01

٭10195.59

٭960.109

Elevation

مدیریت

1

٭7860.001

345.731ns

275.316ns

456.504ns

Management

اندازه

2

1462.908ns

98.43ns

315.763ns

352.141ns

Size

ارتفاع×مدیریت

2

٭2157.219

376.622ns

322.805ns

٭1144.28

Elevation× Management

ارتفاع × اندازه

4

779.254ns

293.182ns

402.389ns

93.064ns

Elevation× Size

مدیریت × اندازه

2

ارتفاع × مدیریت × اندازه

4

535.644ns

60.625ns

327.316ns

98.089ns

Management × Size
1050.774ns

383.697ns

217.938ns

215.766ns

Elevation× Management× Size

خطا

649.988

343.115

868.449

182.203

Error
٭ :معنیداری در سطح اطمینان  90درصد ns ،غیر معنیدار.
*: Significance at 95% confidence level, ns: no significant.

بحث

بهترتیب  343/4و  306/00مترمربع بهدست آمد .در

نتایج این پژوهش دامنه مساحت روشنهها در توده

پژوهشهای دیگر مانند  Amanzadehو همکاران

مدیریتشده را بین  66/02تا  155/0مترمربع نشان

( )2004در جنگل اسالم دامنه مساحت روشنهها را بین

داد .دامنه مساحت روشنهها در توده مدیریتنشده نیز

 19تا  2209مترمربع Sagheb-Talebi ،و همکاران

بین  41/06تا  941/06مترمربع بهدست آمد .همچنین

( )2005در جنگلهای راش مازندران  63تا 6313

میانگین روشنهها در توده مدیریتشده و مدیریتنشده

مترمربع Mataji ،و همکاران ( )2008در جنگل راش
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خیرود  34تا  009مترمربع Sefidi ،و همکاران ()2011

تاجی هستند در نتیجه بیشتر دامهای اهلی روشنهها را

در بخش گرازبن جنگل خیرود  69تا  6205مترمربع،

برای چرا ترجیح میدهند .دامها با تغذیه کامل نونهال-

 Amiriو همکاران ( )2015در سری یک جنگل

ها و لگدکوب کردن آنها سبب ازبین رفتن نهالها در

شصتکالته گرگان  41/0تا  622مترمربع و

داخل روشنهها میشوند .نتایج پژوهش  Jankovskaو

 Khodaverdiو همکاران ( )2018در سری دو جنگل

همکاران ( )2015نیز حاکی از آن بود که نهالهای

شصتکالته گرگان  45تا  6051مترمربع نشان دادند.

بلوط در روشنههای کوچکتر نسبت به زیرپناه پوشش

همچنین در جنگلهای استوایی میانگین اندازه روشنه

تاجی فراوانی بیشتری دارند .نهال بلوط نسبت به

Yamamoto,

رقابت پوشش گیاهی کف جنگل حساسیت کمتری

 )2000و در جنگلهای معتدله 35-645مترمربع

دارد ،عالوه بر این پوشش گیاهی متراکم در روشنه-

(،Kenderes et al., 2008 ،Zeibig et al., 2005

های کوچکتر ممکن است به نفع استقرار این گونه و

 )Kucbel et al., 2010بهدست آمده است.

همچنین رشد نهالهای آن بهویژه برای نهالهای

 95-205مترمربع (،Brokaw, 1985

کوچکتر از  05سانتیمتر باشد.

در این پژوهش نتایج آزمون توکی نشان داد که
بین میانگین فراوانی نسبی راش ،ممرز ،افراپلت و

نتایج پژوهش پیشرو نشان داد که در ارتفاع

دیگر گونهها در بین روشنه و همچنین بین روشنهها و

 6455-6655متر از سطح دریا بیشترین فراوانی نسبی

زیر پناه پوشش تاجی هم در تودههای مدیریتشده و

نهالهای راش در تودههای مدیریتنشده در روشنه-

هم در تودههای مدیریتنشده در ارتفاع 6555-6255

های کمتر از  255مترمربع وجود دارد و کمترین

متر و  6255-6455متر اختالف معنیداری وجود

فراوانی آنها در نمونههای کنترل یافت شد .با توجه

ندارد .این یافته با پژوهشهای  Nagelو همکاران

به نتایج بهدست آمده میتوان بهاین نکته اشاره کرد که

( )2010و ) Emborg (2007که در مورد فراوانی نهال-

زادآوریهای راش بیشتر در لکهها و روشنههای

ها در راشستانهای دانمارک و اسلوونی انجام شد،

کوچک مشاهده میشود ( .)Zeibig et al., 2005نتایج

مطابقت دارد .نتایج این پژوهشها نیز حاکی از آن بود

بسیاری از پژوهشهای انجام شده در تودههای راش

که بین فراوانی نهالها در داخل روشنهها و زیر پناه

حاکی از آن بود که بیشتر روشنههای موجود در

پوشش تاجی تفاوتی وجود ندارد Sharma .و

راشستانها را روشنههایی با مساحت کم (تقریباً کمتر

همکاران ( )2016نیز بیان کردند که ترکیب گونههای

از  255مترمربع) تشکیل دادهاند ( Zeibig et al.,

چوبی و نهالها در روشنهها و زیر پناه پوشش تاجی

.)Nasiri et al., 2015 ،Sefidi et al., 2011 ،2005

در جنگلهای نیمهگرمسیری مشابه است .در حالیکه

حضور بیشتر این گونه در روشنههای کوچک در

 Nasiriو همکاران ( )2015در پژوهش خود بهاین

ارتفاعات باالتر را میتوان این گونه توجیه کرد که در

نتیجه رسیدند که نهالهای راش در زیر پناه پوشش

ارتفاعات باالتر بهدلیل شرایط آب و هوایی سختتر،

تاجی نسبت به روشنه فراوانی بیشتری را دارا بودند.

امکان زندهمانی نهالهای راش در روشنههای کوچک-

دلیل این تفاوت وجود چرای دام اهلی در منطقه مورد

تر نسبت به روشنههای بزرگتر افزایش مییابد .در

بررسی پژوهش آنهاست .روشنهها دارای نور بیشتر و

حالیکه  Liو همکاران ( )2019در پژوهش خود بهاین

نیز تنوع گیاهی بیشتری نسبت به زیر پناه پوشش

نتیجه رسیدند که در ارتفاعات باال تنوع آلفا بین
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روشنههای با اندازههای متفاوت ( 465-31/0مترمربع)

های کوچک (کمتر از  255مترمربع) موجود در پارسل

تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد.

مدیریتنشده و روشنههای کوچک حاصل از عملیات

در این پژوهش فراوانی نسبی دیگر گونهها

تکگزینی در پارسل مدیریتشده در ارتفاع -6255

(شیردار ،بلوط ،گیالس جنگلی ،ولیک و  )...در نمونه-

 6555و  6455-6655متر از سطح دریا دیده میشود.

های کنترل بیشترین مقدار و در روشنهها دارای

عالوه بر این در ارتفاع  6255-6455متر از سطح دریا

کمترین مقدار بودند Amoli Kondori .و همکاران

نیز فراوانی نسبی نهالهای راش در روشنههای متوسط

( )2012نیز در پژوهش خود بهاین نتیجه رسیدند که

( 255-055مترمربع) اختالف معنیداری را بین دو

گونههای راش ،ممرز ،پلت و ملج دارای بیشترین

توده مدیریتشده و مدیریتنشده نشان دادند .این

فراوانی و گونههای شیردار ،ولیک ،بلوط ،ون ،نمدار،

یافته با پژوهش  Mohammadiو همکاران ( )2014که

آلوچه ،گیالس جنگلی ،سیاهتوسه و ازگیل دارای

در بخش نمخانه جنگل خیرود انجام شد ،مطابقت

کمترین فراوانی در داخل روشنهها بودند .تفاوت در

دارد .در این پژوهش نیز نتیجهگیری شده بود که

فراوانی و زندهمانی گونههای مختلف در روشنههای

فراوانی نهالها در تودههای طبیعی و ناشی از بهره-

با اندازه متفاوت و زیر پناه پوشش تاجی به سرشت

برداری دارای اختالف معنیداری در روشنههای با

اکولوژیک این گونهها باز میگردد .بهعنوان مثال

اندازههای متفاوت هستند .عاملی که سبب تفاوت

پژوهشهای مختلف نشان دادند که نهالهای بلوط

معنیدار بین دو توده شده است ،میتواند تأثیر فرآیند

باوجود معروفبودن به نورپسندی ،در مراحل اولیه

طبیعی تکامل تودهها در شکلگیری روشنههای طبیعی

رشد (کمتر از  65سال) تا حدودی نیاز به سایه دارند

باشد و حضور یا عدم حضور نهالها در پناه درختان

و باید در پناه درختان مادری رشد کنند ( Hoseini et

مادری اهمیت چندانی ندارد .در حالیکه نشانهگذار در

Parhizkar et al., ،Shahini et al., 2014 ،al., 2008

روشنههای ناشی از بهرهبرداری اغلب در راستای

 .)2017شیردار نیز از گونههایی است که دارای ضعف

تقویت نهالها ،نشانهگذاری را انجام میدهد ( Nagel

رقابتی است ،بههمین دلیل در اثر رقابت با دیگر نهال-

 .)Sefidi et al., 2011 ،et al., 2010عالوه بر این،

ها احتمال حذفشدن آن زیاد است ( Abdolahiet al.,

حضور و فراوانی نهالها در روشنههای با اندازههای

 .) 2017عالوه بر این حضور گیاهان علفی در زیر پناه

متفاوت به سرشت اکولوژیک آنها نیز بستگی دارد.

پوشش تاجی نسبت به روشنهها بسیار کمتر است.

در این پژوهش نتایج آزمون  GLMنشان داد که عامل

افزایش نور و تسریع فرآیند معدنیشدن مواد آلی دو

ارتفاع از سطح دریا و عامل ارتفاع–مدیریت اثر معنی-

دلیل اصلی حضور بیشتر این گیاهان در داخل روشنه-

داری بر فراوانی نسبی نهالها دارد Li .و همکاران

ها است .در نتیجه رقابتی که بین گیاهان علفی و نهال-

( )2018نیز در پژوهش خود بهاین نتیجه رسیدند که

ها برای دستیابی به منابع غذایی و نوری رخ میدهد،

ارتفاع از سطح دریا عامل مهم و تأثیرگذاری بر

مشکالت فراوانی برای رشد زادآوریها ایجاد میشود

زادآوری درون روشنهها محسوب میشود.
در برخی پژوهشها مانند Sagheb-Talebi and

()Diaci, 2002
با بررسی و مقایسه فراوانی نسبی نهالهای راش

) Schütz (2002و  Parhizkarو همکاران ()2018

در روشنههای موجود ،تفاوت معنیداری بین روشنه-

مناسبترین سطح روشنه برای زادآوری را  255تا
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زادآوری و توزیع نهالهای داخل روشنه میتواند

 مترمربع درنظر گرفتند و در برخی دیگر مثل055

 همچنین عامل.تحت تأثیر اندازه روشنه قرار گیرد

 تا655 ،)2003(  و همکارانMousavi-Mirkolaei

ارتفاع از سطح دریا یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر

- مناسب، در این پژوهش. مترمربع پیشنهاد دادند255

استقرار زادآوری و رشد نهالها در روشنهها محسوب

ترین سطح روشنه برای زادآوری گونه راش در منطقه

.میشود

255  روشنههای کوچک (کمتر از،مورد بررسی
 بنابراین وضعیت کمی و کیفی،مترمربع) بهدست آمد
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Abstract
The purpose of this study was to compare the quantitative regeneration status of gaps with different
areas in managed and unmanaged forests at different elevations. 72 gaps in three size classes and 18
control plots under canopy cover were randomly selected. The results showed that up to an elevation
of 1400 m, there was no significant differences between the average relative abundance of seedlings
among the gaps and also between gaps and under canopy cover in both managed and unmanaged
stands. However, with increasing elevation, the relative abundance of Fagus orientalis Lipsky
increased in unmanaged stands in small gaps. Also, the relative abundance of Fagus orientalis Lipsky
at elevation of 1000-1200 and 1400-1600 m in small gaps showed a significant difference between
unmanaged and managed stands. While the relative abundance of Fagus orientalis Lipsky at an
elevation of 1200-1400 m in medium size gaps showed none-significant difference between the two
stands. The results of this study showed that the elevation is one of the most important and influential
factor on the establishment of regeneration and growth of seedlings in canopy gaps.
Keywords: Canopy, Fagus oriental Lipsky, Gap, Elevation gradient, Management.
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