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 چکیده 

  ۱370های هیرکانی از دهه  گزينی در جنگلبرای رسیدن به اهداف مديريت پايدار جنگل، شیوه تک

های  های زادآوری درختان تودهولی مشخص نیست که اجرای اين شیوه چه تأثیری بر مشخصه  ،اجرا درآمدبه

های دو راشستان  جنگلی داشته است. برای اين منظور در اين پژوهش وضعیت زادآوری درختان در روشنه

و مديريتمديريت مقايسه شدند. روشنهشده  با هم  از  نشده  بیشتر  با سطح  که  ۱00هايی  بقايای    مترمربع 

چهار    نمونهباشد، مورد بررسی قرار گرفتند. در هر روشنه پنج قطعه  ها قابل مشاهدهساز در آندرختان روشنه

های  ها و نونهال مترمربعی )يکی در مرکز و مابقی در چهار جهت اصلی روشنه( مشخص شد. تمامی نهال 

گیری قرار  ی راش مورد بررسی و اندازهها های کمی و کیفی نهال های نمونه شمارش و مشخصهداخل قطعه

های درختی، جز تراکم و غنای گونهها محاسبه شد. بههای درختی، فراوانی تمامی گونهگرفت. غنای گونه

)قطر يقه، طول نهال، عرض تاج، طول نوشاخه بهاره و طول باالترين  ا  ه های کمی نهال میانگین ديگر مشخصه

بهمیان )  طورگره(  مديريت> 05/0Pچشمگیری  قطعه  در  مديريت(  از  بیشتر  درحالی  نشده  بود.  که شده 

(. > 05/0P)د  شده مشاهده شرو )دارای تنه واحد( در قطعه مديريتهای سالم و میانبیشترين فراوانی نهال 

ر  ای در هر دو منطقه مقدار پايینی را نشان داد. با توجه به اينکه يکی از اهداف مديريت پايداغنای گونه

گونه و غنای  تنوع  ارتقا  به  اکوسیستم است، الزم است  با  و سازگاری  درختان  تنوع  افزايش  های  جنگل، 

 .های مديريتی آتی مناطق مورد بررسی توجه شوددرختی در برنامه
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 مقدمه

جنگلبه تمام  در  طبیعی  مانند  طور  عواملی  ها 

بیماریآتش حشرات،  برف،  سوزی،  و  باد  ها، 

تاجی ايجاد میآشفتگی به  هايی را در پوشش  کنند که 

تاجی"ها  آن  )گفته می  "روشنه پوشش   Kern etشود 

al., 2017ايجاد کرده  های متفاوت  ها ريزاقلیم(. روشنه

 ,.Torimaru et alکنند )و بر جانشینی جنگل کمک می

های تحت مديريت، عامل اصلی ايجاد  (. در جنگل 2012

درخت يا گروهی از درختان است  روشنه برداشت تک

گونه خاص   يک  زادآوری  مانند  متفاوتی  اهدف  با  که 

می بهايجاد  مديران  خصوص  اين  در  صورت  شود. 

روشن اندازه  تغییر  آگاهانه  نظر  مورد  گونه  نفع  به  را  ه 

(، که ممکن است نتايج با  Leak et al., 2014دهند )می

 ,.Forrester et alهای نظری سازگار نباشند )بینیپیش

2014  .) 

دهه   تک  ۱370از  از  شیوه  برداشت  برای  گزينی 

تصور  راشستان زيرا  شد.  برگزيده  کشور  شمال  های 

، رژيم اغتشاش طبیعی  شد که با استفاده از اين روشمی

کند، تقلید  های راش شرقی را حفظ میغالب که جنگل

 Amiri etنوعی مديريت پايدار جنگل است )شده و به

al., 2015  های  حفاظت از جنگل  رایب  ۱395(. در سال

  - دهها برای يک دوره  هیرکانی، برداشت از اين جنگل

تک شیوه  اگر  شد.  ممنوع  اختالفات  ساله  گزينی 

های کمی و کیفی زادآوری توجهی را در مشخصهقابل

اين   درختان ايجاد کند، ممکن است ساختار و پويايی 

بیاندازد. در اين  های راش را بهجنگل صورت از  خطر 

شود. ها حمايت میرويکرد عدم برداشت از اين جنگل

از   تقلید  بر  مبتنی  مديريت  که  داد  نشان  پژوهشی 

تنوع  اغتشاشات طبیعی موجب حفظ، پاي داری و ارتقا 

میگونه )ای  برخی Harvey et al., 2002شود   .)

دادهبررسی نشان  نیز  روشنهها  که  ايجادشده  اند  های 

ها  تواند شرايط بهتری را برای رشد نهال توسط بشر می

 (. Wang and Liu, 2011ايجاد کند )

های مختلف مديريت  گیری در مورد روشتصمیم

تنوع ها در راستای  جنگل پايداری اکولوژيکی و حفظ 

پرورشی   عملیات  اجرای  است.  پیچیده  بسیار  زيستی 

کردن و نظارت مستمر در جنگل به حفاظت مانند روشن

 ,.Gharehaghaji et alکند )از درختان جنگلی کمک می

بايد  (2019 بهینه  مديريت  راهبردهای  حال،  اين  با   .

شراي عمیق  ارزيابی  و  بررسی  بر  مبتنی  توده  همیشه  ط 

نتايج   خصوص  اين  در  باشد.  پژوهش  اين  جنگلی 

 اطالعات مفیدی را در اختیار قرار خواهد داد.

های متعددی بر تأثیر زادآوری درختان بر پژوهش 

 ,.Feldmann et alاند )ساختار کلی جنگل تأکید کرده

بررسی2018 برخی  نهال (.  ارتفاع  که  داد  نشان  های  ها 

سايه زير  در  شرقی  بهباراش  بسته  قابل ن  توجهی  طور 

بود ) بیشتر از داخل روشنه ( و  Nasiri et al., 2018ها 

نهال  معنیفراوانی  منفی  همبستگی  راش  با  های  داری 

اندازه روشنه در هر دو نوع طبیعی و ساخت بشر داشت  

(Mohammadi et al., 2020پژوهش برخی  در  ها،  (. 

اد زادآوری  عنوان يک عامل مؤثر در ايجاندازه روشنه به

( است  شده  معرفی  (.  Feldmann et al., 2018راش 

های زادآوری برخی نشان دادند که غنا و ترکیب گروه

 Raymondدر سطوح مختلف آشفتگی متفاوت است )

et al., 2018  .)Amanzadeh et al. (2019)    با مقايسه

های ناو اسالم  ساز در جنگلهای طبیعی و انسانروشنه

که   دادند  نهال اندازه روشنهنشان  تنها در فراوانی  ها  ها 

راشستان در  ديگری  بررسی  شد.  حوضه  مشاهده  های 

مهم    69آبخیز   از  يکی  که  داد  در  نشان  عوامل  ترين 

های طبیعی و استقرار و رشد زادآوری در داخل روشنه

)انسان است  دريا  از سطح  ارتفاع   ,.Faraji et alساز، 

های  ه بر روی ويژگیهای يادشد(. بیشتر بررسی2020

مشخصه و  بوده  متمرکز  زادآوری  کیفی  کمی  های 
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 Parhizkar etزادآوری کمتر مورد بررسی قرار گرفت.

al. (2011)   های سالم راش  نشان دادند که فراوانی نهال

درصد افزايش يافته    ۱5تا    5شرقی با شدت نسبی نور  

 يابد.  و سپس کاهش می

های کمی و کیفی زادآوری ويژگیدر اين پژوهش،  

های  شده، که در سال مديريت  درختان در يک راشستان

راشستان   ۱390و    ۱380 يک  با  شده،  برداشت 

جنگلمديريت در  تا  نشده  شد  مقايسه  شفارود  های 

های احتمالی مشخص و بررسی شوند. سواالت  تفاوت

اندازه شکاف چه اثرهايی    -۱پژوهش عبارت بودند از  

های  های راش در تودهشناسی نهال های جنگلگیبر ويژ

مديريت مديريتجنگلی  و  دارد؟  شده    - 2نشده 

جنگلويژگی جنگل های  يک  در  راش  نهال  شناسی 

مديريتمديريت جنگل  يک  و  چه  شده  نشده 

 هايی با هم دارند؟ تفاوت

 ها مواد و روش

 منطقه مورد بررسی 

رزه از    نهسری  های  راشستاندر محدوده    پژوهش ن  اي 

اين جنگلهای شفارود  جنگل  نهحوضه   ها  انجام شد. 

دقیقه شمالی و    35درجه و    37  عرض جغرافیايی بین  

و    48  طول شرقی   50درجه  است  دقیقه  شده   .واقع 

سالیانه  حرارت  سانتی  5/8  منطقه   متوسط  ،  گراددرجه 

سالیانه   بارندگی  و  متر  میلی  ۱280حدود    آنمتوسط 

کوتاه    یدارا بسیار  خشک  منطقه   است.فصل    خاك 

  934های شماره قطعه .است (pH=2/5) اسیدی ایقهوه

مساحت   به  شاهد(  و    98)قطعه  )قطعه    923هکتار 

مساحت  مديريت با  بررسی    97شده(  برای  هکتار 

روشنه داخل  گرفتند. زادآوری  قرار  بررسی  مورد  ها 

است    متر از سطح دريا  ۱300متوسط ارتفاع قطعه شاهد  

شناسی در آن انجام  برداری و يا دخالت جنگلکه بهره

متر    ۱200شده  نشده است. متوسط ارتفاع قطعه مديريت 

مورد    ۱390و    ۱380های  از سطح دريا بوده و در سال 

تکبهره )برش  گرفت  برداری  قرار  گزينی( 

(Anonymous, 2010 .) 

 روش بررسی

تمامی   بررسی،  مورد  قطعات  سطح  روشنهدر  با  های 

مترمربع که در اثر مرگ و میر و يا برداشت    ۱00بیشتر از  

يک يا چند درخت ايجاد شده بودند، شناسايی و توسط  

( ثبت شدند. مساحت  GPSياب جهانی )سیستم موقعیت

 Weberهر روشنه با استفاده از تابع بیضی محاسبه شد )

et al., 2014ن در  که قطر زادآوری درختا(. در صورتی

روشنه سانتیداخل  نیم  و  هفت  از  بیشتر  يا  ای  و  متر 

ها از دو سوم ارتفاع درختان اطراف بیشتر بود، ارتفاع آن

روشنه بسته درنظر گرفته و مورد بررسی قرار نگرفت  

(Petritan et al., 2013( تعاريف بر اساس   .)Schütz 

  200ها در چهار گروه کوچک )کمتر از  (، روشنه1990

)بین  مترمربع متوسط  بزرگ    500تا    200(،  مترمربع(، 

مترمربع( و خیلی بزرگ )بیشتر از    ۱000تا    500)بین  

طبقه۱000 بهمترمربع(  منطقه،  هر  در  طور  بندی شدند. 

روشنه   اندازه  گروه  هر  از  تکرار  سه  حداقل  تصادفی 

ها بررسی های زادآوری درختان در آنانتخاب و ويژگی

 شد. 

کیفی  و  کمی  های  قطعه  نهال   ويژگی  پنج  در  ها 

)دو × دو متر( در مرکز و چهار جهت )شمال،   نمونه 

قطعه   ارزيابی شد.  و غرب( هر روشنه،  شرق، جنوب 

  - جنوب و شرق  -ها در انتهای هر محور )شمال نمونه

غرب( با فاصله يک متر از تنه درختان لبه روشنه قرار  

 گرفتند. 

متر( و نتیسا   ۱5تر از  ها )ارتفاع کوتاهتمامی نونهال 

متر و با قطر برابر سینه کمتر  سانتی  ۱5ها )بلندتر از  نهال 

قطعهسانتی  7/ 5از   داخل  در  شمارش  متر(  نمونه  های 

( گونهParhizkar et al., 2011شدند  غنای  های  (. 

درختی و فراوانی برای هر گونه و همچنین برای تمام  
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ه از  های راش با استفادها محاسبه شد. ارتفاع نهال گونه

متر نواری )در مواردی که ارتفاع بیشتر از دو متر بود از  

کولیس،   از  استفاده  با  يقه  قطر  شد(،  استفاده  ورتکس 

فاصله بین دو شاخه بزرگ  )عرض تاج با استفاده از متر  

طول   و  اصلی  تنه  روی  بهاره  شاخه  طول  جانبی(، 

میان باالترين جوانهباالترين  بین  )فاصله  و    گره  جانبی 

 گیری شد.  ه انتهايی( نیز با استفاده از کولیس اندازهجوان

های کیفی شامل سالمتی )سالم = با شاخ  مشخصه

سبز برگ  ساقه    ،و  سبز،  برگ  و  شاخ  بدون   = ناسالم 

يا  آفت  حضور  و  پژمرده  برگ  چراشده،  يا  خشک 

انتهايی(،   جوانه  فاقد  يا  ناسالم  انتهايی  جوانه  بیماری، 

شاخه جارويی  میان)دوانی  وضعیت  و  دوشاخه  رو، 

(Sagheb-Talebi, 1995 و )شاقولی  ساقه  فرم  و   ))

های راش نیز مورد بررسی قرار گرفت  غیرشاقولی( نهال 

(Parhizkar et al., 2011 .) 

 تحلیل آماری

ها حتی پس از تبديل، تجزيه  با توجه به نرمال نبودن داده

پارامتريک  های غیر و تحلیل آماری با استفاده از آزمون

Kruskal-Wallis    و گروه(  دو  از  بیش  -Mann)برای 

Whitney U    برای دو گروه( انجام شد. تمام تجزيه و(

افزار   نرم  از  استفاده  با  آماری    2۱نسخه    SPSSتحلیل 

 . انجام شد

 نتایج 

نونهال )راش:    387شده در مجموع،  در قطعه مديريت

پلت:  ۱68 ممرز:  ۱53،  شیردار:  50،  توسکا  ۱2،    4:  و 

،  60، ممرز:  76، پلت:  465نهال )راش:    639اصله( و  

های درختی شمارش  ( از گونه9و شیردار:    29توسکا:  

نشده نیز در مجموع، در قطعه مديريت.  (۱شد )شکل  

، شیردار: ۱6، ممرز:  76۱، پلت:  89نونهال )راش:    905

، ۱8، پلت:  204نهال )راش:    228اصله( و    7و ون:    32

شیردار۱ممرز:   ون:  3:  ،  بلوط:    ۱،  گونه۱و  از  های  ( 

های  (. فراوانی نسبی گونه2درختی شمارش شد )شکل  

پسند، در هر  های سايهدرختی نورپسند نسبت به گونه

نشده، در دوره نونهالی  شده و مديريتدو قطعه مديريت

 .بیشتر بود

 

 
شده های درختی در قطعه مديريت ( گونهچپهای ) ( و نونهالراست ها )فراوانی نسبی نهال -۱شکل   

Figure 1. The relative frequency of seedlings (right) and saplings (left) of tree species in the managed 

compartment 
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 نشدههای درختی در قطعه مديريت ( گونهچپهای ) ( و نونهالراست ها )فراوانی نسبی نهال -2شکل 

Figure 2. The relative frequency of seedlings (right) and saplings (left) of tree species in the 

unmanaged compartment 

 

ویژگی  تأثیر بر  شکاف  منطقه  اندازه  در  راش  نهال  های 

 نشده مدیریت

معنیبه تفاوت  تاج،  عرض  ديگر  جز  بین  داری 

های مختلف  های راش در اندازههای کمی نهال مشخصه

چند بیشترين اندازه عرض تاج  روشنه مشاهده نشد. هر  

های کوچک مستقر  هايی بود که در روشنهمربوط به نهال 

تغییرات اين مشخصه در > 0ρ/ 05شده بودند ) (، ولی 

. کردهای مختلف روشنه از روند ثابتی پیروی نمیاندازه

مشخصه بین  نهال در  میانگین  کیفی،  ناسالم  های  های 

دارای بیشترين مقدار  های خیلی بزرگ  راش در روشنه

. اين درحالی است که روند ثابتی برای  (> 05/0ρبود )

های کوچک تا  افزايش يا کاهش اين مشخصه از روشنه

 (.۱بزرگ مشاهده نشد )جدول  

 

 نشده مديريت های مختلف روشنه در قطعه های راش در اندازههای نهالمقايسه مشخصه -۱جدول 

Table 1. Comparison of beech saplings parameters by gap size in the unmanaged compartment 

 

 اندازه روشنه 
Gap size 

 کوچک 

Small 

 متوسط

Medium 

 بزرگ 

Large 

 خیلی بزرگ 

Very large 
 متر(قطر يقه )میلی 

Collar diameter (mm) 
27.7±11.5 9.8±1.5 11.9±2.2 12.1±3.2 

 متر(طول نهال )سانتی

Sapling Height (cm) 
131.8±59.2 56.9±7.0 97.2±18.4 75.1±22.8 

 متر(طول نوشاخه بهاره )سانتی

Length of spring shoot (cm) 
11.9±2.0 11.2±1.4 17.7±3.0 11.0±3.2 

 متر(گره )سانتیطول باالترين میان

Length of uppermost internode (cm) 
3.3±0.4 3.1±0.3 4.1±0.4 2.7±0.6 

 متر(عرض تاج )سانتی

Crown width (cm) 
a121.9±51.1 b26.1±3.8 a46.0±5.4 b32.2±9.9 

 تراکم نهال راش در پالت 

Beech saplings density (individuals/plot) 
4.2±0.8 3.4±0.5 3.7±0.9 2.3±0.5 

 .(> 05/0ρدار است )دهنده اختالف معنیحروف متفاوت نشان 

Letters a and b indicate significant differences between means. 
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 .۱جدول ادامۀ 

Continued table 1. 

 

 اندازه روشنه 
Gap size 

 کوچک 

Small 

 متوسط

Medium 

 بزرگ 

Large 

 خیلی بزرگ 

Very large 
 های درختی در پالت غنای گونه

Richness (tree species number/plot) 
2.2±0.1 2.3±0.1 2.2±0.3 2.0±0.2 

 ها در پالت تراکم کل نهال 

All saplings density (individuals/plot) 
13.4±1.9 29.8±8.6 11.1±2.4 14.9±2.3 

 سالمتی

Healthiness 

a0.68±0.09 a0.60±0.09 a0.8±0.1 b0.2±0.1 

 شکل ساقه

Stem form 
0.64±0.1 0.7±0.07 0.8±0.06 0.8±0.09 

 دوانیشاخه

Mode of branching 
2.0±0.2 1.8±0.1 1.7±0.2 2.5±0.1 

 .(> 05/0ρدار است )حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی

Letters a and b indicate significant differences between means 

 

 شدههای نهال راش در منطقه مدیریتاندازه روشنه بر ویژگی تأثیر

های مختلف روشنه مشاهده شد.قطر يقه،  ها در اندازهدار بیشتری بین مشخصهشده اختالفات معنیدر منطقه مديريت

نهال ) )(> 0ρ/ 05طول  بهاره  نوشاخه  اندازه   ،05/0ρ <)میان باالترين  نهال ، طول  تاج  ورد  های راش مگره و عرض 

های درختی و  ، غنای گونه(> 0ρ/ 05های راش )بررسی با افزايش اندازه روشنه روند افزايشی را نشان داد. تراکم نهال 

ها  روند برعکسی را نشان دادند و با افزايش اندازه روشنه مقادير اين میانگین(  > 05/0ρها )همچنین تراکم کل نهال 

داری را نشان نداد. های مختلف روشنه اختالف معنیها در اندازهنهال کاهش يافت. سالمتی و وضعیت شاقولی بودن  

های روشنه  گیری بیشتر از ديگر اندازههای خیلی بزرگ به نحو چشمرو در روشنههای میانکه، میانگین نهال درحالی

 . (2( )جدول > 05/0ρبود )

 

 شده ت يريمختلف روشنه در قطعه مد یهاراش در اندازه یهانهال یهامشخصه سهيمقا -2جدول 

Table 2. Comparison of beech saplings parameters by gap size in the managed compartment 

 

 اندازه روشنه 
Gap size 

 کوچک 

Small 

 متوسط

Medium 

 بزرگ 

Large 

 خیلی بزرگ 

Very large 
 متر(قطر يقه )میلی 

Collar diameter (mm) 
4.2±0.3 3.9±0.2 5.0±0.4 4.9±0.5 

 متر(طول نهال )سانتی

Sapling Height (cm) 
24.0±0.8b 28.1±1.5ab 30.8±2.6ab 34.5±3.3a 

 متر(طول نوشاخه بهاره )سانتی

Length of spring shoot (cm) 
4.7±0.4b 6.8±0.6ab 7.2±0.9ab 8.6±1.1a 

 .(> 05/0ρدار است )اختالف معنیحروف متفاوت نشان دهنده 

Letters a and b indicate significant differences between means 
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 . 2جدول ادامۀ ادامۀ 

Continued table 2. 

 

 اندازه روشنه 
Gap size 

 کوچک 

Small 

 متوسط

Medium 

 بزرگ 

Large 

 خیلی بزرگ 

Very large 
 متر()سانتیگره طول باالترين میان

Length of uppermost internode (cm) 
1.6±0.1 1.9±0.1 2.1±0.2 2.2±0.1 

 متر(عرض تاج )سانتی

Crown width (cm) 
19.2±0.8 18.2±1.4 20.3±1.7 24.1±2.7 

 تراکم نهال راش در پالت 

Beech saplings density 

(individuals/plot) 

17.4±4.3a 6.6±2.3ab 10.6±4.1ab 3.1±1.2b 

 های درختی در پالت غنای گونه

Richness (tree species number/plot) 
2.6±0.2 2.2±0.3 2.6±0.2 2.1±0.2 

 ها در پالت تراکم کل نهال 

All saplings density (individuals/plot) 
33.5±8.2a 15.4±4.3ab 25.8±8.3a 7.1±2.1b 

 سالمتی

Healthiness 
0.9±0.05 0.9±0.01 0.8±0.08 0.9±0.02 

 شکل ساقه

Stem form 
0.2±0.05 0.2±0.06 0.4±0.07 0.3±0.07 

 دوانیشاخه

Mode of branching 
1.3±0.05a 1.2±0.08ab 1.3±0.1ab 1.0±0.02b 

 .(> 05/0ρدار است )حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی

Letters a and b indicate significant differences between means 

 

 های نهال راش بین دو منطقه مورد بررسی مقایسه ویژگی

های قطر يقه، طول نهال، اندازه نوشاخه بهاره،  میانگین

میان باالترين  نهال طول  تاج  عرض  همچنین  و  ها  گره 

معنیبه مديريتطور  منطقه  در  از  داری  بیشتر  نشده 

(. اين درحالی است که هیچ  > 05/0ρ)شده بود  مديريت

معنی نهال اختالف  تراکم  میانگین  در  راش،  داری  های 

ها بین دو منطقه  درختی و تراکم کل نهال های  غنای گونه

شده در منطقه مديريت  یهای مورد بررس ديده نشد. نهال 

های مستقر  روتر از نهال تر و میانداری سالمطور معنیبه

مديريت قطعه  در  بودند  شده  ولی  > 0ρ/ 05)نشده   )

نشده بیشتر  های شاقولی در قطعه مديريتفراوانی نهال 

 (. 3 ( )جدول > 05/0ρ)بود 

 بحث 

قطعه مديريت در در  تاج  مقدار عرض  بیشترين  نشده، 

گیری شد که با نتايج پژوهش  های کوچک اندازهروشنه

Orman et al. (2021)  جنگل راش  در  آمیخته  های 

که   دادند  نشان  ايشان  دارد.  قرار  راستا  در يک  لهستان 

های راش اروپايی در شرايط نوری بهتر، تمايل به نهال 

تاج نور در  های کوچک ساخت  دارند. مقدار شدت  تر 

پايین است روشنه برای  و نهال   های کوچک  های راش 

گست  بیشتر  را  خود  تاج  نیاز،  مورد  نور  رش  دريافت 

اندازهمی معنی دهند.  اثر  ديگر  روشنه  بر  داری 

های راش نشان نداد، که با نتايج  های کمی نهال مشخصه

Mohammadi et al. (2020)     و همچنینSefidi et al. 

های هیرکانی در يک راستا قرار دارند.  در جنگل  (2011)

پیشپژوهش زادآوری  قبلی، حضور  دلیل  بههای  را  جا 

ان  تأثیر  مشخصهعدم  بر  روشنه  نهال دازه  کمی  ها  های 
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جا  بهپیشی  (. زادآورNagel et al., 2010معرفی کردند )

می مستقر  روشنه  تشکیل  از  اندازه  قبل  بنابراين  شود، 

مهمی   نقش  آن  استقرار  در  غالب  نور  مقدار  و  روشنه 

( نهال  (.Forrester et al., 2014ندارند  های  فراوانی 

در   راش  قطعه  روشنهناسالم  در  بزرگ  خیلی  های 

ها  گیری بیشتر از ديگر روشنهطور چشمنشده بهتي مدير

قسمت در  قطعه  اين  حصارکشی  متأسفانه  هايی  بود. 

در   اطراف  روستاهای  دام  حضور  شرايط  و  تخريب 

دام احتماال  بود.  شده  فراهم  در  عرصه  چريدن  ها 

 های خیلی بزرگ( پوشش بازتر )روشنههای با تاجعرصه

 دهند. را بیشتر ترجیح می

 

 نشده تي ريو مد شدهتي ريراش در قطعه مد یها نهال  ی هامشخصه سهيمقا - 3جدول 

Table 3. Comparison of beech saplings parameters between managed and unmanaged compartments 

 

 اندازه روشنه 
Gap size 

 نشدهمديريت 

Unmanaged 
 شدهمديريت 

Managed 

 متر(قطر يقه )میلی 

Collar diameter (mm) 
15.4±3.3a 4.4±0.2b 

 متر(طول نهال )سانتی

Sapling Height (cm) 
86.2±16.4a 28.9±1.2b 

 متر(طول نوشاخه بهاره )سانتی

Length of spring shoot (cm) 
12.3±1.1a 6.7±0.4b 

 متر(گره )سانتیطول باالترين میان

Length of uppermost internode (cm) 
3.2±0.2a 1.9±0.09b 

 متر(عرض تاج )سانتی

Crown width (cm) 
56.2±14.7a 20.0±0.8b 

 تراکم نهال راش در پالت 

Beech saplings density (individuals/plot) 
3.4±0.3 9.3±1.7 

 های درختی در پالت غنای گونه

Richness (tree species number/plot) 
2.1±0.1 2.4±0.1 

 ها در پالت تراکم کل نهال 

All saplings density (individuals/plot) 
18.8±3.1 20.5±3.4 

 سالمتی

Healthiness 
0.5±0.05b 0.9±0.03a 

 شکل ساقه

Stem form 
0.7±0.04a 0.2±0.03b 

 دوانیشاخه

Mode of branching 
2.0±0.09a 1.2±0.05b 

 .(> 05/0ρدار است )حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی

Letters a and b indicate significant differences between means 

 

قطعه مديريت نهال  در  مقدار طول  بیشترين  شده، 

که برخالف   گیری شدهای خیلی بزرگ اندازهدر روشنه

راشستان  Parhizkar et al. (2011)نتايج   های  در 

است.   نشان   Huth and Wagner (2006)کالردشت 

به  نهال  طول  که  تعییندادند  عامل  رشد،  عنوان  کننده 

تحت تأثیر سن و اندازه روشنه قرار دارد. همسو با نتايج  
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پژوهش   در  بهاره  نوشاخه  طول  مقدار  بیشترين  ما، 

Parhizkar et al. (2011)  روشنه در  خیلی  نیز  های 

اندازه    Feldmann et al. (2020)گیری شد.  بزرگ اندازه

به را  بهاره  برای  نوشاخه  رقابتی  مزيت  يک  عنوان 

ايی معرفی کردند که قبل از تشکیل روشنه تولید  هنهال 

نهال شده تراکم  بیشترين  های راش و همچنین کل  اند. 

روشنهنهال  در  مديريتها  قطعه  کوچک  شده  های 

 Amiri etها )شمارش شدند که با نتايج ديگر بررسی

al., 2015 افزايش  های راش مطابقت دارد( در جنگل .

باشد و با گذشت زمان    ها ممکن است موقتیتراکم نهال 

عنوان مثال، زادآوری درختان ممکن است  از بین برود. به

مزاحم مهار شود   توسط پوشش گیاهی  در طول زمان 

(Kern et al., 2012 .) 

های درختی، مقادير ديگر  جز تراکم و غنای گونهبه

نهال مشخصه بههای کمی  طور چشمگیری در قطعه  ها 

برخالمديريت بود.  بیشتر  پژوهش،  نشده  اين  نتايج  ف 

Parhizkar et al. (2022)    اختالف که  دادند  نشان 

معنی نهال میانگین  تراکم  در  غنای  داری  و  راش  های 

راشستانگونه بین  درختی  مديريتهای  و  های  شده 

آنمديريت پژوهش  در  دارد.  وجود  شفارود  ها  نشده 

بین ديگر مشخصهاختالف معنی ديده  داری  های کیفی 

مشابهی از سطح    ند دو منطقه ارتفاع تقريباًنشد. هر چ

های ساختاری، اقلیمی  دريا دارند ولی در ديگر مشخصه

توده ادافیکی  که  و  دارد  وجود  اختالفاتی  جنگلی  های 

که    ندنشان داد  پیشین   کند. بررسیها را توجیه میتفاوت

( کوانتومی  عملکرد  بیشترين  جذب،   Čaterبیشترين 

and Levanič, 2019ر بازده (،  باالتر،  نسبی  طوبت 

مصرف آب باالتر و همچنین بازده استفاده از نیتروژن  

جنگل در  مديريتفتوسنتزی  بههای  قابل  نشده،  طور 

بودند    مجاورشده  های مديريتتوجهی باالتر از جنگل

(Čater and Levanič, 2013معنی تفاوت  در (.  دار 

مشخصه قطعهمیانگین  در  راش  نهال  های  های 

نشده در پژوهش ما نیز ممکن شده و مديريتتمديري 

های  دلیل ريزاقلیم باشد. البته اختالف سن نهال است به

 تواند دلیل مناسبی باشد. مورد بررسی در دو قطعه نیز می

های ناسالم در قطعه  نتايج نشان داد که فراوانی نهال 

مديريتمديريت قطعه  از  بیشتر  است.  نشده  شده 

پیشتر هم اشاره شد، حصارکشی در قطعه  طور که همان

مکانمديريت برخی  در  اشده  امکان  ز  ها  و  رفته  بین 

که،  حضور دام را در عرصه فراهم آورده بود. در صورتی

مديريت قطعه  و اطراف  بود  کامل  حصارکشی  شده 

های  پذير نبود. فراوانی نهال ها امکانبه نهال   دسترسی دام

نشده بیشتر  عه مديريتهای قطشاقولی راش در روشنه

اند  های قبلی نیز نشان دادهشده بود. پژوهشاز مديريت

های راش  ( در نهال Plagiotropicکه رشد غیرشاقولی )

رست با شدت نور کمتری نسبت به  های کهندر جنگل

مديريتجنگل میهای  آغاز  )شده   Čater andشود 

Levanič, 2019نجر  (. راهبرد افقی تغذيه نور در سايه م

نهال  در  غیرشاقولی  رشد  میبه  راش  شود  های 

(Petritan et al. 2009بررسی .)  های قبلی نشان داد که

راش بیشترين وضعیت غیرشاقولی را در سطح نور کم  

( رشد Stancioiu and O'Hara, 2006دارد  و   )

از   کمتر  نسبی  نور  در شدت  مشهود    %۱5غیرشاقولی 

 (. Čater and Levanič, 2019است )

 کلی  گیریتیجه ن

زادآوری درختان در دو  اختالف معنی بین غنای  داری 

قطعه مورد بررسی مشاهده نشد. اين درحالی است که  

نسبت پايینی برخوردار  هردوی اين قطعات از غنای به

هستند. يکی از اهداف مديريت پايدار جنگل، افزايش  

های  نهال تنوع درختان و سازگاری با اکوسیستم است.  

دلیل رشد  آشکوب را بهتوانند شرايط نوری زيرراش می

)حلقهچند کردهPolycyclicای  تحمل  در  و سريع   (  تر 

نور کم در روشنه ها سازگار شوند. درحالی که  شدت 

ها ممکن است در اين شرايط به چندين سال  ديگر گونه
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گونه که  راش،  بر  تکیه  باشند.  داشته  در  نیاز  مقاوم  ای 

ر سايه است، ممکن است پايداری توده جنگلی آينده  براب

دلیل شرايط آب و هوايی و اختالالت طبیعی مختل  را به

گذاری به  کند. در اين خصوص، الزم است هنگام نشانه

افزايش   موجب  امر  اين  شود.  توجه  درختان  غنای 

توده نامطلوب  مقاومت  عوامل  برابر  در  جنگلی  های 

 . محیطی خواهد شد
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Abstract 

In order to achieve the goals of sustainable forest management, single tree selection method was 

implemented in Hyrcanian forests. But it is not clear what effect the implementation of this method has 

on the reproductive characteristics of trees in forest stands. For this purpose, we compared the 

quantitative and qualitative characteristics of beech seedlings and saplings in the gaps of two managed 

and unmanaged compartments. Expanded gaps with an area > 100 m2 were identified in the two 

compartments. Except of density and richness of tree species, the average of other quantitative 

characteristics of saplings was significantly (ρ<0.05) in the unmanaged than the managed compartment. 

While the highest frequency of healthy and unforked seedlings was observed in the managed 

compartment (ρ<0.05). Species richness in both compartments showed a low value. Considering that 

one of the goals of sustainable forest management is to increase the diversity of trees and adapt to the 

ecosystem, it is necessary to pay attention to the promotion of the diversity and richness of tree species 

in the future management plans in the studied areas. 

Keywords: Close to nature silviculture, Canopy gap, Sapling healthy, Species richness. 
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