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 *چکیده

سه  در یی وشناساهاي ناو اسالم استان گیالن مورد ها در قطعه تحقیقاتی جنگلدر این بررسی، تمامی روشنه
 بنديطبقه) مترمربع 500از بیش بزرگ ( و) مترمربع 500 تا 200)، متوسط (مربعمتر 200کالسه کوچک (کمتر از 

 چهارمسهو  چهارمکی) در چهار جهت اصلی، مرکز و 2×2چهار مترمربعی ( نمونهقطعهدر هر روشنه هفت . شدند
اس گونه ثبت شده و پوشش علفی نیز بر اس کیبه تفکروشنه مستقر شد. تعداد نونهال و نهال درختی طول بزرگ هر 

ا ههاي تنوع و همچنین فراوانی زادآوري در روشنهیافته برداشت شد. مقادیر عددي شاخصبالنکه توسعه–معیار براون
شده شناسایی شد. متوسط اندازه روشنه ایجاد 30روشنه طبیعی و  38شد. در این بررسی  لیوتحلهیتجزاز نظر آماري 
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شده و طبیعی اختالف هاي ایجادمترمربع بود. بین سطح روشنه 381و  358ترتیب شده و طبیعی بههاي ایجادروشنه
ا از داري رشده) تفاوت معنیایجادداري مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که منشأ ایجاد روشنه (طبیعی یا معنی

ها تنها در فراوانی نهال هاي این روشنهاما تأثیر ابعاد و اندازه؛ نظر تعداد نونهال و کل زادآوري، ایجاد کرده است
یعی هاي طبشده بیشتر از روشنهایجادهاي هاي تنوع نیز در روشنههاي علفی و مقادیر شاخصمشاهده شد. تعداد گونه

 بود.

 .يتنوع، راش، روشنه، زادآور ،یاهیپوشش گ هاي کلیدي:واژه

 قدمهم
اي پویا بر اساس سرشت عنوان مجموعهجوامع گیاهی به
هاي متفاوتی را به دهندة آن واکنشاجزاء تشکیل

ها که در نتیجه دهند. روشنهتغییرات محیطی نشان می
هاي انسانی در و یا دخالت پویایی هايکنش و واکنش

د، سبب تغییرات محیطی شده که نشوجنگل ایجاد می
تواند اثرهاي متمایزي را داشته در شرایط مختلف می

وشش پها در تاجهاي طبیعی روشنهباشد. در اکوسیستم
یا گروه  درختانتکهاي جنگلی در اثر حذف توده

 ,Yamamoto( شوندکوچکی از درختان ایجاد می

2000 ،Clinton, 2003 ،Stan and Daniels, 2014( ، و
تواند عامل یک پدیده طبیعی محسوب شده که می

 Fahey andتفاوت در عملکرد اکوسیستم باشد (

Puettmann, 2008.( Runkel (1982) هاي در پژوهش
هاي شمال شرق ایالت متحده دریافت خود در جنگل

ها روشنههاي جنگلی را درصد کل سطح توده 5/9که 
 طور متوسطتشکیل داده و شدت ایجاد روشنه نیز به

ساالنه یک درصد کل سطح جنگل است. استقرار 
 زادآوري و بررسی کمی و کیفی آن

)Shabani ) 2011و همکاران ،(Amoli Kondori  و
، ))2008و همکاران ( Kenderes)، 2012همکاران (

و  Taati (  فیزیک و شیمیایی و بیولوژي خاك وضعیت
 و Ritter and Vesterdal (2006) )،2015همکاران (

Amanzadeh پوشش علفی و  )،)2015( همکاران و
) و 2012و همکاران ( Zoghi (ارتباط آن با ابعاد روشنه 

Castleberry ) شدت نورو  ،))2000و همکاران 
)Haghverdi از موضوعات مهم  ))2012همکاران ( و

 شناسی وهاي جنگلشیوهها است. در ارتباط با روشنه
پوشش هایی که منجر به ایجاد روشنه در تاجدخالت

شود نیز بر اساس ارزیابی معیارهاي هاي جنگل میتوده
 ,.Goleij et al( طبیعی مورد کنکاش قرار گرفته است

2007 ،Falk et al., 2008 ،Abrari vajari et al., 

روند  هاي طبیعی دارايتغییرات در داخل توده .)2011
تدریجی است. آمادگی توده براي یک بذردهی فراوان 

 وعشرو ایجاد فضاي الزم، براي استقرار زادآوري نقطه 
عی هاي طبیاین تغییر و تحول است. این تحول در توده

پویا است و عناصر آن تحت تأثیر عوامل درونی و برونی 
) اعتقاد دارند 2000همکاران ( و Eysenrode قرار دارند.

اي و از نظر زمانی ها از نظر مکانی کپهپراکنش روشنه
تراکم  Clinton and Boring (1993) تصادفی است.
هاي آمیخته بلوط را در ارتباط با درصد نهال در توده

 Wang and Liu (2011) دانند.شیب و سن روشنه می
-شده بر زادآوري گونههاي ایجاددر بررسی تأثیر روشنه

) دریافتند که Pinus tabuliformis carriereاي از کاج (
هاي چوبی شده ایجاد روشنه سبب افزایش تنوع گونه

همچنین دریافتند که اندازه روشنه در تراکم نهال  ،است
) فراوانی 2016و همکاران ( Xuها مؤثر است. و رشد آن

هاي مختلف و ترکیب جمعیت فون خاك در اندازه
گی البته توصیف بزر روشنه را متفاوت ارزیابی کردند.

دي بنها در بسیاري از موارد یک طبقهو کوچکی روشنه
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مختلف از سطوح متفاوتی  پژوهشگراناسمی است و 
ضمن بررسی تأثیر اندازه  Lhotka (2013) کنند.یاد می
-ها در ساختار و ترکیب گونه در سه روشنه دایرهروشنه

هایی سال بررسی دریافت که شاخص 48اي شکل طی 
ر تهاي کوچکنظیر سطح مقطع، ارتفاع و قطر در روشنه

اختصاص داده است. همچنین  به خودکمترین مقدار را 
تفاوت در جذب انرژي، بیالن آبی و نیز گردش متفاوت 

ها ها تابع عوامل محیطی آنعناصر غذایی در روشنه
 Ritter and Vesterdal, 2006 ،Dobrowolska( است

and Veblen, 2008(  هاي متفاوتی را آن واکنش تبعبهو
از آن انتظار داشت. اندازة  توانیماز نظر تنوع گیاهی، 

روشنه، توزیع مکانی و شدت تخریب از عوامل مؤثر و 
کننده در تغییر ترکیبات فلوریستیکی، ساختار، تعیین

 ,.Sapkota et alاي و زادآوري هستند (تنوع گونه

2009 .(Shabani ) در جنگل غالب 2011و همکاران (
هاي مدیریتی بود دریافتند که بین راش که فاقد برنامه

ي دارتنوع زیستی و اندازه سطح روشنه ارتباط معنی
) نیز در 2012و همکاران ( Abrari vajariوجود دارد. 

هاي مازندران در راشستان شده جادیاهاي بررسی روشنه
رابطه ود، ب قرارگرفتهگزینی که تحت شیوة مدیریتی تک

 هاي علفی در سطوحهاي تنوع زیستی گونهبین شاخص
دار نور را متفاوت ارزیابی و همچنین مق هاتجهو 

که  دارند اعتقاد )2009( و همکاران Sapkotaکردند. 
ي رطوبت، هامیرژحتی در داخل یک روشنه هم 

ن بنابرای؛ توان مشاهده کردحرارت و نور مختلفی را می
اي بوده که از جنگل، داراي محیط ویژه راشکوبیز

ویژه دسترسی به زادآوري شرایط فلوریستکی و به
مطلوب در آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. 

شناسی را بر هاي جنگلاین مهم نقش عملکردي دخالت
-هبدلیل اساس معیارهاي فلسفه همگام با طبیعت به

 کند. از دههتر میهاي طبیعی برجستهي نیروریکارگ

-درك عملکرد اکوسیستم هدف با پژوهشگران 1980

هاي جنگلی و دسترسی به اطالعات مفید براي مدیریت 
 Naafها متمرکز شدند (جنگل به بررسی دقیق روشنه

and Wulf, 2007.( 
ترین دستاوردهاي استقرار زادآوري مطلوب از مهم

 که فرآیند طبیعی استهاي پرورش جنگل اجراي برنامه
هاي جنگلی آغاز پوشش تودهآن با ایجاد روشنه در تاج

شود. براي دسترسی به عملکرد مطمئن در استقرار می
زادآوري با حفظ تنوع و خصوصیات برتر کمی و کیفی 

 ه؛ کاست ریناپذاجتنابهاي اثرگذار آن، شناخت مؤلفه
این پژوهش با هدف الگوبرداري از طبیعت از نظر 

شده، خصوصیات ها، تعداد درختان حذفوح روشنهسط
-کمی و کیفی زادآوري و تنوع پوشش علفی براي دست

هاي خالص راش با رویکرد یابی به مدیریت برتر توده
اي هشناسی نزدیک به طبیعت در جنگلفلسفه جنگل

 .اسالم انجام شد

 هامواد و روش
 منطقۀ مورد بررسی

سري سه ناو، از  336و  340این بررسی در قطعات 
هاي شمال کشور هاي حوزه هفت آبخیز جنگلسري

انجام شد. عرض و طول جغرافیایی قسمت میانی ناحیه 
 37´´ و شمالی 37° 39´ 20´´ ترتیبمورد بررسی به

بوده که میانگین ارتفاع از سطح دریا آن نیز  °48 43´
متر است. جهت عمومی شمالی و شیب آن  1600
 12هاي درصد است. بر اساس داده 60تا  30بین بیشتر

ن در سوساله هواشناسی ایستگاه کلیماتولوژي پیسه
 5/1286بارندگی سالیانه به   متري متوسط 1244ارتفاع 

گراد درجه سانتی 5/8متر و متوسط دماي سالیانه به میلی
). کمینه و بیشینه دماي Shikholeslami, 1992رسد (می

گراد است. درجه سانتی 30و  -5/19ترتیب ثبت شده به
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-شناسی که تهاین منطقه متعلق به دوران دوم زمین

 سنگماسههاي رسوبی شامل آهک ناخالص و نشست
. اند، هستندنشست شدهو گرانیت در دوره کرتاسه ته

ناخالص، همراه  يهاآهکسنگمالیم و  به نسبتشیب 
و گرانیت، شیست و میکاشیست، رسوبی  سنگماسهبا 

و دگرگونی بوده و نفوذپذیري، با زهکشی خوب و 
ه اسیدیت اي جنگلی وخاك عمیق است. تیپ خاك قهوه

بافت آن الي تا الي شنی است. تیپ و  pH=8/5-6 آن
 Fagusجنگل در این قطعات عمدتاً راش خالص (

orientalis Lipskyهمراه ممرز () بهCarpinus 

betulus L.) شیردار (Acer cappadocicum Gled. و (
) .Alnus subcordata C.A.Meyییالقی (توسکاي 

 Salviaتوان عسلک (است. از گیاهان علفی می

glutinosa L.) شیرپنیر ،(Galium odoratum (L.) 

Scop.) ،انواع بنفشه ،Viola spp. مرهمی یا شفابخش ،(
)L. Sanicula europea) انواع جگن ،(Carex spp. و (

 ).1(شکل  )Anonymus, 2006( ها را نام بردسرخس
 

 

 
بررسیموقعیت جغرافیایی منطقه مورد  -1 شکل  

Figure 1. Geographical location of the study area 
 

 پژوهشروش 

-نشانه ،شدهدر قطعات تحقیقاتی یاد 1385در سال 

 هاي ایجادگزینی انجام شد. روشنهگذاري با شیوة تک
زمان با آن انتخاب هم به نسبتها طبیعی شده و روشنه

 200کالسه با مساحت کوچک (کمتر از  سهو به 

بیش بزرگ ( و) مترمربع 200 تا 500)، متوسط (مربعمتر
 Sagheb-Talebi and(شدند  می) تقسمترمربع 500از 

Schuetz, 2002 .(قطر اندازه) گیري دو قطر عمود برهم
کوچک و بزرگ) هر روشنه و محاسبه سطح آن با 

که در آن ) S=πLW/4( استفاده از رابطه مساحت بیضی
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S  ،برابر سطح روشنهL  قطر بزرگ وW  کوچک قطر
در این  .)Dobrowolska, 2006انجام شد (است، 

روشنه ایجاد شده  30روشنه طبیعی و  38بررسی 
 و وضعیت پوشش زادآوريبراي بررسی شناسایی شد. 

 نمونهقطعهها در هر روشنه هفت علفی داخل روشنه
) متر در چهار جهت اصلی، مرکز 2×2چهار مترمربعی (

طول بزرگ هر روشنه مستقر  چهارمسهو  چهارمکیو 
 کیبه تفکل و نهال درختی ). تعداد نونها2شد (شکل 

گونه ثبت شد و پوشش علفی نیز بر اساس معیار براون 
 Van der Maarel and Franklinیافته بالنکه توسعه –

ها، داده لیوتحلهیتجز منظوربرداشت شد. به (2013)
 هاآن پوشش درصد به هرگونه چیرگی– وفور مقیاس

 تنوع محاسبه در آنها معیار تعداد جايو به شد تبدیل

 ,Pourbabaei and Ranjavar(شد  گرفته در نظر زیستی

2008.( 

 

 
 هاوضعیت قطعات نمونه داخل روشنه -2شکل 

Figure 2. The position of sample plots within a gap 
 

خشک هاي گیاهی پس از براي شناسایی نمونه
-Rechinger (1963 ها، از فلور ایرانیکاشدن نمونه

فلور ایران ، Davis (1965-1988) فلور ترکیه ،(2005
Asadi ) و فلور رنگی ایران1988-2007و همکاران ( 

Ghahraman (1975-1999) هاي موجود در و نمونه
هرباریوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع 

 شد.طبیعی گیالن استفاده 

هاي تنوع پوشش کف شاخص بررسیبراي 
، تنوع )1هاي تنوع سیمپسون رابطه (از شاخصها روشنه
اسمیت  شاخص یکنواختی و )2رابطه واینر ( –شانون 

سیمپسون و شاخص یکنواختی ) 3و ویلسون (رابطه 
 .هاي علفی استفاده شددر الیه، )4رابطه (
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: Pi: شاخص تنوع سیمپسون، D-1در این روابط 
: مقدار شاخص 'Hدر جامعه،  ام iنسبت افراد گونه 

: شاخص یکنواختی اسمیت و Evarوینر،  -شانون
در  j: تعداد افراد jnدر نمونه،  i: تعداد افراد inویلسون، 

: فراوانی کل Nها ها در تمام نمونهگونه تعداد S:، نمونه
 ها.گونه

افزار هاي مذکور با استفاده از نرمشاخص
Ecological Methodology for windows Version 

تجزیه واریانس ). Krebs, 1998( ندمحاسبه شد 6.0
ها و همچنین تعداد زادآوري پس مقادیر عددي شاخص

 –از احراز نرمال بودن دادها با آزمون کلوموگروف 
 انجام شد. 1/9نسخه  SASاسمیرنوف، در محیط 

 نتایج
روشنه ایجاد شده  30روشنه طبیعی و  38در این بررسی 
ر طوهبي طبیعی و ایجاد شده هاروشنه .شناسایی شد

مترمربع وسعت داشتند. بین  371متوسط سطحی برابر با 
-هاي ایجاد شده و طبیعی اختالف معنیسطح روشنه

-). متوسط اندازه روشنهP> 0.05( داري مشاهده نشد

مترمربع  381و  358ترتیب هاي ایجاد شده و طبیعی به
 500وسعتی کمتر از  هاروشنه دوسومبود. بیش از 

-به اهمترمربع داشتند کمترین و بیشترین سطح روشنه

هاي شش گونه مترمربع بود. نهال 1404و  56ترتیب 
درختی راش، پلت، ممرز، بارانک، شیردار و ملج در 

 هاي طبیعی و ایجاد شده دیده شد.روشنه
 هاالف) زادآوري در روشنه

-ایجاد روشنه (طبیعی یا ایجاد شده) تفاوت معنی أمنش

(نهال +  کل زادآوري و اري را از نظر تعداد نونهالد
 هايابعاد و اندازه ریتأثاما  ،را ایجاد کرده است نونهال)

 >p( مشاهده شدتنها در فراوانی نهال  هااین روشنه

 ).1 ) (جدول0.05

 
 هادر روشنهها تجزیه واریانس فراوانی زادآوري راش و دیگر گونه -1 جدول

Table 1. Analysis of variance test for regeneration abundance of Beech and other species in gaps 

 منبع تغییرات
Source of 
variation 

 درجه آزادي
df 

 میانگین مربعات
Mean Square 

 نونهال
Seedling 

 نهال
Sapling 

 کل زادآوري
Total 

regeneration 

 ونهالدرصد ن
 راش

Percentage of 
beech 

seedling 

نهال راشدرصد   
Percentage of 
beech sapling 

 نوع روشنه
Type of gap 

1 **1.24 ns 0.25 *3.2 ns 0.002 ns 0.0008 

 اندازه روشنه
Gap size 

2 ns 0.11 *2.09 ns 0.08 ns 0.0005 ns 0.0005 

 اثر متقابل
interaction 

effects 
3 ns 0.08 ns0.34 ns 0.07 ns 0.0007 ns 0.001 

 خطا
Error 

62 0.12 0.43 0.57 0.0009 0.0008 

 ضریب تغییرات
CV 

13 44 33 1.3 1.3 
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اي همقایسه میانگین تیمارها نشان داد که در روشنه
 هايها بیش از دو برابر نونهالتعداد نونهال ،ایجاد شده

) اما این تفاوت در 3(شکل هاي طبیعی بود روشنه
ها ). فراوانی کل نهال4ها دیده نشد (شکل ارتباط با نهال
یعی هاي طبهاي ایجاد شده نسبت به روشنهنیز در روشنه

 ها از). نسبت گونه راش به کل گونه5بیشتر بود (شکل 
هاي نظر نوع روشنه تفاوتی را نشان نداد. در روشنه

ها درصد نونهال 56و  68ترتیب ایجاد شده و طبیعی به
 ).6(شکل  را گونه راش تشکیل داده است

 

 
 هامقایسه فراوانی نونهال در روشنه -3شکل 

Figure 3.Comparison of seedling frequency in gaps 
 

 
 هامقایسه فراوانی نهال در روشنه -4 شکل

Figure 4. Comparison of sapling frequency in gaps 
 

 
 هادر روشنه(نونهال + نهال) مقایسه فراوانی کل نهال  -5شکل 

Figure 5. Comparison of total seedling frequency in gaps 
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 هامقایسه درصد نونهال راش در روشنه -6شکل 

Figure 6. Comparison of beech seedling frequency percentage in gaps 
 

ها اختالف در فراوانی نهالها روشنهاندازه  تأثیر
هاي ) که در آن روشنهp< 0.05( دادداري را نشان معنی

 هاي کمتري برخوردار بودند طوريتر از نهالکوچک
 6400مترمربع  200هاي با ابعاد کمتر از که در روشنه

هاي با ابعاد بیش از اصله نهال در هکتار و در روشنه
نهال در هکتار  13500 با افزایشی دو برابري متر 500

 ).7 شکل( شدمشاهده 
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 هاي مختلف روشنهدر اندازه يزادآورمقایسه فراوانی  -7شکل 

Figure 7.Comparison of regeneration frequency in different gap sizes 
 

 ،ها در ارتباط با فراوانی نونهالابعاد مختلف روشنه
، به راشو نهال نونهال زادآوري و نسبت حضور کل 

 <pنداد (داري را نشان معنی اختالفها دیگر گونه

ترتیب کمترین و بیشترین میانگین فراوانی ) و به0.05
 24441، 23249کل نهال  و 16500، 10625نونهال 

بود. میانگین درصد نونهال راش نیز بین  در هکتار اصله
درصد در نوسان بود میانگین درصد نهال راش  63تا  55

درصد بود. میانگین درصد کل نونهال  38تا  32نیز بین 
 درصد رسید. 63و حداکثر به  48قل نیز حدا

 هاپوشش علفی روشنه ب)

 66 گونه علفی متعلق به 83ایجاد شده هاي در روشنه
و  Carexهاي شناسایی شد. جنس خانواده 44جنس و 

Viola  .هرکدام با چهار گونه بیشترین فراوانی را داشتند
اي ههاي گیاهی در روشنههمچنین بیشترین فراوانی تیره
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 Poaceaeو  Lamiaceae ةایجاد شده متعلق به خانواد
 90هاي طبیعی نیز روشنه . دربودگونه  ششبا  هرکدام

، تیره گیاهی است 47جنس و  69گونه که متعلق به 
با پنج گونه و تیره  Carexشناسایی و ثبت شد. جنس 

Lamiaceae  گونه از بیشترین فراوانی برخوردار  7با

تجزیه واریانس منشأ روشنه و اندازه آن نیز نشان  بود.
هاي تنوع زیستی ایجاد روشنه در شاخص أمنشداد که 
اما این اختالف براي  استداري اختالف معنیداراي 
 ).2 جدول( نبوددار هاي مختلف روشنه معنیاندازه

 
 هاي ایجاد شده و طبیعیهاي علفی در روشنههاي تنوع زیستی گونهتجزیه واریانس شاخص -2ل جدو

Table 3. Analysis of variance of herbal species diversity indices between natural and created gaps 

 منبع تغییرات
Source of 
variation 

 درجه آزادي
df 

 میانگین مربعات
Mean Square 

 تعداد گونه
Number 

of 
species 

تنوع 
 سیمپسون

Simpson’s 
index of 
diversity 

 –تنوع شانون 
 واینر

Shannon-
Wiener 
index of 
diversity 

 یکنواختی سیمپسون
Simpson’s index 

of evenness 

یکنواختی اسمیت و 
 ویلسون

Smith and 
Wilson’s index of 

evenness 

 نوع روشنه
Type of gap 

1 **109.6 *0.045 **1.4 **0.09 ns 4000.0 

 اندازه روشنه
Size of gap 

2 ns 0.86 ns 0.0003 ns 0.002 ns 0.006 ns 0.001 

متقابل رهاياث  
interaction 

effects 
3 ns 4.02 ns 0.003 ns 0.08 ns 0.002 ns0.007 

 خطا
Erorr 

61 3.2 0.008 0.1 0.007 0.006 

 ضریب تغییرات
C.V 

23 14.4 17 19.6 24.7 

 
شده  جادیاهاي هاي علفی در روشنهتعداد گونه
). بررسی 8هاي طبیعی بود (شکل بیشتر از روشنه

هاي تنوع نیز حکایت از باال بودن مقدار آن در شاخص
 ).9کند (شکل هاي ایجاد شده را میروشنه
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 هاي ایجاد شده و طبیعیهاي علفی در روشنهمقایسه تعداد گونه -8 شکل

Figure 8-Comparison of number of herbal species in created and natural gaps 
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 هاي ایجاد شده و طبیعیهاي علفی در روشنهگونههاي تنوع مقایسه شاخص -9 شکل

Figure 9-Comparison of herbal species diversity indices in created and natural gaps 
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 هاي ایجاد شده و طبیعیهاي علفی در روشنهگونهیکنواختی سمپسیون  مقایسه شاخص -10 شکل

Figure 10-Comparison of Simpson’s evenness index of herbal species in created and natural gaps 
 

 بحث
ایجاد شده و  يهادر این بررسی متوسط سطح روشنه

دست آمد که مترمربع به 381و  358ترتیب طبیعی به
از سهاي طبیعی و انسانتفاوتی بین دو جامعه روشنه

ها درصد از روشنه 60وجود نداشت. ضمن آنکه بیش از 
این عدم تفاوت مترمربع داشتند.  500وسعتی کمتر از 

در دو جامعه نتیجه الگوبرداري و تحلیل اولیه از توده 
ها در شرایط قبل از دخالت در آن بود. اندازة روشنه

مختلف رویشگاهی و حتی در مراحل مختلف تحولی 
، Runkle, 1982( در یک رویشگاه نیز متفاوت است

Yamamoto, 2000( .درهرصورت Yamamoto 

 کمتر ازها عمدتًا سطح روشنه اعتقاد دارد که (2000)
درصد  11در این بررسی نیز تنها  ،هکتار است 1/0

-مترمربع داشتند. بزرگ 1000ها وسعتی بیش از روشنه

مترمربع  1404ترین روشنه ثبت شده در این بررسی 
هاي ثبت شده در هوسعت داشت. بیشترین انداز

مترمربع،  Naaf and Wulf (2007) 1410 هايپژوهش
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Sapkota ) 2006مترمربع، ( 1418) 2009و همکاران (
Huth and Wagner 2157  ،مترمربعSefidi  و همکاران

 Clinton and baker) 2000مترمربع، ( 2246) 2011(
 Kathke and Bruelheide (2010) مترمربع و 4043
 Delfanگزارش شده است. همچنین  مترمربع 5676

Abazari ) و2004و همکاران ( Sagheb-Talebi and 

Schuetz (2002) مترمربع در  1600ها را تا سطح روشنه
هاي اند. در این بررسی اندازهها گزارش کردهراشستان

اما  ،ها و گونه نداشتروشنه تأثیري در تعداد نونهال
که  داشتتر کاهش هاي کوچکها در روشنهتعداد نهال

لقی ادآوري تتواند تأثیر حداقل سطح براي استقرار زمی
ها درونی روشنه وانفعاالتفعلکرد. شدت مکانیزم 

 Naaf and( بستگی به عوامل متعدد مانند اندازة روشنه

Wulf (2007) ،Shabani و )2011( و همکاران 
Pourbabaei ) سن ))2013و همکاران ،

و وضعیت ) )2013و همکاران ( Duguid(روشنه
 دارد.) Dobrowolska (2006) ( درختان حاشیه روشنه

همچنین در این بررسی اندازة روشنه در تعداد گونه و 
-ا یافتهکه بتأثیر بود هاي تنوع و یکنواختی بیشاخص

 Moore and Vanket (1986) ،Dobrowolska هاي

and Veblen (2008)، Collins and Pickett (1988) ،
Sefidi ) و2011و همکاران ( Amanzadeh  و همکاران

آید افزایش نونهال نظر میاما به؛ مطابقت دارد) 2015(
هاي ایجاد شده نتیجه فراهم شدن شرایط در روشنه

زمانی زادآوري یا جدید در رویشگاه (احتماالً هم
-هاي انجام شده) است که انتظار میبذرافشانی با برش

هاي بعد رود تحت تأثیر عوامل درونی روشنه در سال
-نهروش بیشتروضعیت متمایزي را نشان دهد. همچنین 

ها تنوع زیادي هاي ایجاد شده از مقادیر شاخص
اي هدلیل اینکه روشنهو این پدیده به ندبرخوردار بود

؛ است ،اندمعین ایجاد شده زمانکی ایجاد شده در
ها نزمان در محیط آشدید و هم به نسبتبنابراین تغییر 

 دریافت انرژيو  خاك یخوردگبرهم(مانند 
)Salehzadeh ) تواند حضور ) می)2016و همکاران

هاي علفی بیشتر و با تنوع زیاد را سبب شود و گونه
ه بیک دورة زمانی هاي طبیعی که طی برخالف روشنه

 تباگذش ؛ کهتدریجی است راتییتغ، ونددیپیم وقوع
ه تري بتوانند نتایج قطعیها میزمان بررسی شاخص

رین تنتایج نشان داد که مناسب یطورکلبهنمایش گذارد. 
سطح روشنه براي دسترسی به بیشترین سطح زادآوري 

مترمربع است و اما با توجه به اینکه متوسط  200بیش از 
مترمربع داشت  500هاي طبیعی سطحی کمتر از روشنه

 يزادآورتعداد مترمربع کاهش در  200و طبقه کمتر از 
تواند الگوي مترمربع می 500تا  200طبقه  ،ان دادرا نش

قابل مترمربع نیز  1000از طبیعت باشد ضمن آنکه تا 
-) نشانه2005و همکاران ( Shahnavaziتوصیه است. 

ها توصیه آر در راشستان 10ها را در سطح دو تا گذاري
و  Delfan Abazariهاي راش کردند. همچنین در توده

و  Pourbabaeiمترمربع و  552) 2004همکاران (
مترمربع را تعیین کردند. در  400 )2013همکاران (

) 2012( و همکاران Amoli Kondori، هاي آمیختهتوده
تا  100 در رده مساحتی بیشترراش، ممرز و ملج براي 
ترین مناسب Dobrowolska (2006) مترمربع و 400

 Quercus(اندازة روشنه را براي زادآوري بلوط 

petrea(  مترمربع را توصیه  300در تودة آمیخته بیش از
 کرد.

 کلی يریگجهینت

یعی ها طبدر این بررسی مشخص شد که بیشتر روشنه
آر دارند و بیشترین زادآوري نیز در  5تا  2سطحی بین 

-این محدوده مشاهده شد گرچه از نظر آماري روشنه

 یبه عبارتداري نداشت. آر نیز اختالف معنی 10هاي تا 
ها را تضمین کند و تواند پایداري تودهتا این سطح می

هاي بعدي این بینیدر صورت خطا در برآوردها و پیش
ند. کپذیري را ایجاد میانعطاف به نسبتدامنه شرایطی 
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هاي تنوع پوشش ها نیز در مقادیر شاخصروشنه اندازه
ها هرچند از نظر نوع روشنه ،ایجاد نکردتمایز علفی 

ها در شرایط طبیعی تفاوت دلیل ایجاد تدریجی آنبه
بنابراین با آگاهی از سطح بهینه روشنه ؛ شودمشاهده می
و حفظ  سوکییابی به زادآوري مطمئن از براي دست

ع توان این منابتنوع پوشش گیاهی آن از سوي دیگر می
 رد.را با نگرش همگام با طبیعت مدیریت ک

 یتشکر و قدردان
هاي اجرایی این پروژه توسط اداره کل منابع هزینه

طبیعی و آبخیزداري استان گیالن تأمین شده که 
-مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم می لهیوسنیبد

 کنیم.
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Abstract 
In order to comparing the regeneration and diversity in natural and created gaps, all of the gaps in two 
compartments in Asalem forests were identified and divided into three categories: small gaps (<200 m2), 
medium gaps (200-500 m2), and large gaps (>500 m2). Seven plots with an area of 4m2 (2m×2m) were 
taken in each gap. The number of individuals of tree seedlings and saplings were recorded and coverage 
percent of herbaceous species were estimated in each plot based on extended Braun - Blanquet cover - 
abundance scale. In addition to counting the number of species, diversity indices including Simpson (1-
D) and Shannon-Wiener (H') and Smith- Wilson’s evenness indices were calculated. The Kolomogrov-
Smirnov test was used to study the normality of data and then one-way ANOVA test was performed 
using SAS software. Totally 38 natural and 30 created gaps were identified. The results revealed that 
mean of each gap size was 371 m2. There were no significant difference between the size of natural and 
created gaps but the number and total regeneration were significant differences among natural and 
created gaps. The least abundance of seedlings were obtained in the small gaps. Also diversity indices 
had maximum in the created gaps. 

Keywords: Beech, Diversity, Gap, Regeneration, Vegetation. 
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