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 مقدمه
 ا  ط یعی نتیج  حذف ط یعی یک یا تعداد   روشنه

درخت در جنگل اسةت کةه در مراحةل بعةد  زیةر      

گیرند. این   ا  درختی قرار می  ا  گقنه پقشا نهاب

[. تفاوب در 1] استمعروف  1پدیده به پقیایی روشنه

جذ  انری  و بیالن آبی و  مینین گردش متفةاوب  

 ةةا تةةابع عقامةةل مویطةةی  عناصةةر غةةذایی در روشةةنه

 ا  متفاوب از نظةر   آن واکنا ت ع  به[ و 2 است ] آن

 راشةکق  یز از آن انتظار داشةت.  تقان یمتنقع گیا ی 

دارد کةةه دسترسةةی بةةه   نامتجةةانسجنگةةل مویطةةی 

برخةةقردار   زادآور  مطلةةق  در آن از ا میتةةی ویةةژه

 ةةا   اسةةت. ایةةن مهةةم نیةةا عملکةةرد  دخالةةت  

گا  بةا   شناسی را بر اساس معیار ا  یلبفه،  م جنگل

 ةا  ط یعةی،      نیةرو  ریکةارگ  بةه ط یعت، بةه دلیةل   

  ةدف  بةا موییةان   1980کنةد. از د ة     تر می برجبته

 ا  جنگلی و دسترسةی بةه    درک عملکرد اکقسیبتم

اطالعاب مفید برا  مدیریت جنگل بر مطالع  عمیةق  

[. استیرار زادآور  مطلق  3 ا متمرکز شدند ] روشنه

 ا  پةرورش   از دستاورد ا  ببیار مهم اجرا  برنامه

که یرایند ط یعی آن با ایجةاد روشةنه در    استجنگل 

شةقد. انةدازة    لةی آغةاز مةی    ا  جنگ پقشا تقده تاو

روشنه، تقزیع زمانی، و شدب تخری  از عقامل مؤثر 

کننده در تغییر ترکی اب یلقریبتکی، سةاختار،   و تعیین

[. سةةفید  و 4ا ، و زادآور  اسةةت ] تنةةقع گقنةةه 

 مکةةاران او در جنگةةل بکةةر راش در شةةماب کشةةقر 

 ا  ایجادشده سطوی  دریایتند بیا از نیمی از روشنه

[. شع انی و  مکةاران  5متر مربع دارند ] 200کمتر از 

 ا  مةدیریتی   او در جنگل غال  راش، که یاقد برنامه

                                                      
1. Gap dynamic 

بقد، دریایتند بین تنقع زیبتی و اندازة سةطح روشةنه   

[. ابرار  و  مکةاران او  6دار وجقد دارد ] ارت اط معنا

 ةا    در راشبتان جادشدهیا ا   نیز در مطالع  روشنه

گزینةی بةقد،    ة مةدیریتی تةک  مازندران، که توت شیق

 ا  علفی را   ا  تنقع زیبتی گقنه رابط  بین شاخق

در سطقح و جهاب و  مینةین میةدار نةقر متفةاوب     

[. سةاپکقتا و  مکةاران او بةر ایةن     7ارزیابی کردند ]

   ةا  میة ریباورند که حتی داخةل یةک روشةنه  ةم     

تقان مشةا ده   رطقبت و حرارب و نقر مختلف را می

 ةا را از نظةر    تقان ایةن تفةاوب   ، مینیرابناب[. 4کرد ]

انتظار داشت. پر یزکةار و   راشکق یز ا   تنقع گقنه

 ةا     مکاران او دریایتند حاشی  غربی و مرکز روشنه

درصد  15تا  10با سطح متقس ، که شدب نقر نب ی 

ترین وضعیت بةرا  رویةا    کنند، مناس  دریایت می

و بیشترین [. کرن و  مکاران ا8 ا  راش است ] نهاب

 ةةا  متقسةة   ا  را در سةةطقح روشةةنه غنةةا  گقنةةه

 ةا  کق ةک و    گقینةد در روشةنه    ا مةی  دانند. آن می

[. شةهنقاز   9شقد ] ا  کاسته می بزرگ از غنا  گقنه

و  مکاران او اندازة روشةنه را بةر کمتیةت و کیفیةت     

[. نگةل و  مکةاران او در   10داننةد ]   ا مؤثر مةی  نهاب

بقسنی و  رزگةقین دریایتنةد    ا  راش و نراد  جنگل

ساختار و ترکی  زادآور  درختةان داخةل روشةنه و    

[. دوبروولبةکا و وبلةن بةا    11اند ] تقدة جنگلی مشابه

 ا  آمیخت  نراد در لهبتان، که با استیرار  بررسی تقده

 ا   ترانبکت و مطالع  ساختار و زادآور  در روشنه

 کق ک و متقس  و بزرگ انجا  شةد، اعةال  کردنةد   

اندازة روشةنه در کمتیتةت زادآور  مةؤثر نیبةت؛ امةا      

توت تأثیر درختان مجاور روشنه است. ال ته وسةعت  

 متر 250تا  100ترین روشنه بین  ترین و بزرگ کق ک

[. شةةرای  اکقلةةقی  حةةاکم بةةر 2بةةقده اسةةت ] مربةةع
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 رونةد  در رگةذار یتأث ا از عقامل ببیار مهةم و   روشنه

، نیبنةابرا رود.  ر مةی استیرار مطلق  زادآور  به شما

ی متةراکم، بةا کةا ا رقابةت     گرو ة  خابدسترسی به 

 ا  مزاحم، در د   اوب سن درختان نقجةقان   رستنی

ا میت یراوان دارد. در این خصقو، مةرو  مهةاجر   

و مرغةق    بةاارزش  ا   اعال  کرد م نا  اولی  جنگل

[. 12شةةقد ] در ایةةن مرحلةة  رویشةةی گذاشةةته مةةی  

 ةا    و حباسةیت تةقده   سةق   ک ا  زیاد از یة   زینه

حاصل از زادآور  به شرای  مویطی از سةق  دیگةر   

ریزان در به قد   ا  مهم برنامه در این مرحله از انگیزه

  از الگةقبردار یرایند پرورشی جنگل است. بنابراین، 

آن در شرای  مختلف  لیوتول  هیتجز ا  مشابه و  تقده

مفید باشةد.   ا  جنگل    تقدهنیبهتقاند در  دایت  می

 ةا  راش خةالق کشةقر      ةا در تةقده   دربارة روشنه

مطالعاب زیاد  صقرب گریته اسةت. امةا، بةا وجةقد     

 ا  آمیخته سطح قابل تقجهی را بةه خةقد    اینکه تقده

 ا کایی به نظةر   اند، اطالعاب دربارة آن اختصاو داده

 ا  تنقع زیبتی و  رسد. در این بررسی، شاخق نمی

 ةا    رکیة  زادآور  در انةدازه   مینین یراوانةی و ت 

 ةةا  آمیختةةه، کةةه     ةةا  تةةقده  مختلةةف روشةةنه 

  ا  نب تاج زیاد  دارند، ارزیابی شدند. پیییدگی

 ها مواد و روش
حقضة    3واقةع در سةر     320این بررسی در قطعة   

آبخیز نةاو اسةالم، بةا عةرط و طةقب جغراییةایی بةه        

شرقی، انجا  گریت  48°45َشمالی و َ 37° 41َترتی  َ

 گریتةه (. این قطعه، که قطع  شةا د در نظةر   1شکل )

 کتار داشت. تیةپ جنگةل در    43، مباحتی برابر شد 

ة راش  مراه شةیردار و   ة ممرز و ممرز این قطعه راش

تقسةةکا و دو طةةرف آن تیةةپ آمیختةة  متشةةکل از    

 ا  ممرز، راش، تقسکا، ون، گیالس وحشی، و  گقنه

داقل و حة   ةا  بلنةد مةازو اسةت.     پایةه  ندرب تةک  به

 1120و  1050میانگین و حداکثر ارتفاع از سطح دریا 

. جهت عمقمی شةمالی و شةی  آن   استمتر  1210و 

درصد و نقع سةنگ مةادر     60تا  30عمدتاج در دامن  

ا  جنگلةی   گرانیت و میکاشیبت و تیپ خةاک قهةقه  

 5خاک بین  pHاسید  با بایت لقمی تا لقمی شنی و 

 [.13] استمتغیر  1/6تا 

 

 
 شده مطالعهة موقعیت جغرافیایی منطق .1 شکل
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 ،سةاله   ا  ده داده با استفاده ازو قایی،  از نظر آ 

ایبةةتگاه کلیمةةاتقلقی  بةةه منطیةةه     نیتةةر کیةةنزد

و متةر  از سةطح دریةا     1284سقن( در ارتفاع  )پیبه

و  متةر  میلةی  5/1286انه یمیزان بارنةدگی سةال  میانگین 

و گراد  سانتی  درج 5/8انه یحرارب سال  متقس  درج

  درجةة -5/19شةةده  حةةرارب ث ةةت   حةةداقل درجةة 

 اسةت  روز 132روز ا  یخ ندان تعداد و گراد  سانتی

قلیم سرد و مرطةق   اآم ریه جزء  بر اساس روشکه 

 [.14] گیرد قرار می

 روش تحقیق

در قطعةة  شةةا د   1393ایةةن بررسةةی در تاببةةتان   

 ةا     ا  آمیخت  نةاو اسةالم، کةه یاقةد برنامةه      جنگل

دار  بةةقد، انجةةا  گریةةت.  مةةدیریتی و طةةرح جنگةةل

جنگلةی تعریةف    ةا     ا یضةا  بةاز در تةقده    روشنه

، در نتیج  حذف یک یا  ا شقند که مبیر توقب آن می

[، عمقمةاج در اشةکق  یققةانی    12دو یا  ند درخت ]

پیقندد. اندازة روشةنه از خصقصةیاب    [ به وققع می5]

 ةا  جنگلةی    ببیار مهم تأثیرگذار در مةدیریت تةقده  

 ةا و   است. به  مین دلیل، رواب  بین وسعت روشةنه 

مقضةةقعاتی اسةةت کةةه دربةةارة آن ببةةیار زادآور  از 

مطالعةةه شةةده اسةةت. سةةفید  و  مکةةاران او در     

 15 ا  شماب ایران سةطح روشةنه را بةیا از     جنگل

 ةا را   نگل و اسقبقدا روشةنه  .[5اند ] متر قلمداد کرده

ومیر درختةان بةا    دانند که، در نتیج  مرگ یضا ایی می

وسعت متر مربع  5متر، بیا از  سانتی 25قطر بیا از 

 ا   [. به منظقر بررسی تأثیر اندازه15داشته باشند ]

مختلف روشنه بر تنةقع پقشةا علفةی و  ةقبی و     

 ةا  آمیختةه، بةا  ةدف      وضعیت زادآور  در تقده

 ا  مشابه،  م   الگقبردار  از آن برا  مدیریت تقده

ی و بر اساس بررس ا  مقجقد در سطح قطعه  روشنه

ه شناسةایی شةدند و   وتولیل مراحل توقلی تقد تجزیه

، GPSیةا     ا، به کمک مققعیةت  مختصاب مکانی آن

 ا  مقجقد در ط یاب با وسعت کةم   ث ت شد. روشنه

 10تةا   5آر(، بزرگ ) 5تا  2آر(، متقس ، ) 2)کمتر از 

و    بند ط یه [16آر( ] 10آر(، و ببیار بزرگ )بیا از 

 ا  با مشخصاب نب تاج  مگن از نظر جهت و  روشنه

شدند. طقب دو قطر عمقد بر  م )قطةر   تخا  شی  ان

گیةر  و سةطح آن    کق ک و بزرگ(  ر روشنه اندازه

 منظةقر   بةه [. 4به کمک معادل  بیضةی مواسة ه شةد ]   

 ا زیر   ا   قبی و علفی روشنه بررسی پقشا گقنه

( در  هةار گقشةه،   2×2متر مربعی ) 4 ا   نمقنه  قطعه

ن در و  مینةی  مول تیاطع دو قطر کق ک و بةزرگ، 

 [.8] (2ربع قطر بزرگ  ر روشنه مبتیر شدند )شکل 

 ةا  علفةی و  ةقبی بةه      نمقنه گقنه در  ر قطعه

کمةةک منةةابع یلةةقر ایةةران شناسةةایی شةةدند. تعةةداد   

ا  شمارش شد و درصد   ا  درختی و درختیه گقنه

[ 17بالنکةه ]  ة پقشا علفی بةر اسةاس معیةار بةراون    

 برداشت شد. 1تقسعه یایت و مطابق جدوب 

 1 ةا  تنةقع سیمپبةقن    شةاخق ،  ةا  تعداد گقنه

  شةةاخق (،2)رابطةة   2واینةةر ة ، شةةانقن(1)رابطةة  

 4ویلبقن واسمیت (، و 3)رابط   3کامارگق یکنقاختی

در   ا  علفی و  ةقبی بةه تفکیةک    در  یه( 4)رابط  

 Ecologicalایةزار   نةر   به کمک ا،   ر یک از روشنه

methodology،  شد.مواس ه 

                                                      
1. Simpson 

2. Shannon-Wiener 
3. Camargo 

4. Smith and Wilson 
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 ها داخل روشنه ها نمونه هوضعیت زیر قطع .2شکل 

 

 بالنکه ـ ونابر ةشد مقیاس تصحیح .1جدول 

 سطح پقشا ط ی  یراوانی ة بالنکه ضرای  براون

R 1  درصد 5کمتر از  یرد 3تا 

 (5/1ة  5/0درصد ) 5کمتر از  کم +

 ( 3ة 5/1درصد ) 5 کمتر از زیاد 1

m2 (5ة 3درصد ) 5کمتر از  خیلی زیاد 

a2  5 5/12% ة% 

b2  25%   5/12 ة% 

 %50% ة 25  3

 %75% ة 50  4

 %75بیا از   5
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1-D    ،شاخق تنةقع سیمپبةقنPi    نبة ت ایةراد

، وینةر  ة میدار شاخق شةانقن  'Hا  در جامعه، iگقن  

E'   ،شاخق کامةارگقPj      نبة ت ایةراد گقنةMj  در

شاخق یکنقاختی اسمیت و ویلبةقن،   Evarجامعه، 

ni  تعداد ایرادi   ،در نمقنهnj اد ایرادتعدj   ،در نمقنه 

Sاست.  ا در  م  نمقنه تعداد گقنه  

بةا اسةتفاده از    ، ةا  بةقدن داده  بعد از احراز نرمةاب 

واریةانس    تجزیة ، 1ة اسةمیرونف  کقلمقگروفآزمقن 

 2تقکیآزمقن  ه کمک ا ب میانگین   ا و میایب شاخق

 مینةین بةرا     انجةا  شةد.    SASایزار آمار  در نر 

کردنةد از   تقزیةع نرمةاب ت عیةت نمةی     ایی که از  داده

ةة والةیس اسةتفاده شةد.      آزمقن ناپارامتر  کروسةکاب 

بدین ترتی ، برا  تجزی  واریانس متغیر ا  تعداد و 

تنةةقع و یکنةةقاختی در ارت ةةاط بةةا پقشةةا علفةةی و  

( و بةةرا  One- wayطریةةه ) زادآور  آزمةةقن یةةک

 ا  مختلف   ا   قبی در اندازه میایب  یراوانی گقنه

 والیس به کار ریت.  ة شنه آزمقن کروسکابرو

 و بحث ها یافته
روشنه شناسةایی   80ناو اسالم  3شا د سر    در قطع

ث ةت    ةا  آناز  یةک وسعت  ةر  و و مختصاب مکانی 

متر مربع بةقد کةه    6/442 ا  متقس  سطح روشنه د.ش

 4/23 ا به ترتی  وسعتی معادب  روشنه  کمینه و بیشین

به خقد اختصاو داده بقد. بیا متر مربع را  1375و 

متر مربع  500کمتر از مباحتی  ا  درصد روشنه 70از 

 ا از سطوی بةیا از   درصد روشنه 11 یی داشتند و 

متر مربع برخةقردار بقدنةد. بیشةترین یراوانةی      1000

متةر   500تةا   200ی بقد کةه بةین   ی ا مربقط به روشنه

 .مربع وسعت داشتند

                                                      
1. Kolmogrov-Smirnov Test 

2. Tukey’s Test 

ر شةةرای  مختلةةف  ةةا د تعةةداد و انةةدازة روشةةنه 

رویشگا ی و حتی در مراحل مختلف توةقلی در یةک   

[. یامامقتق اعال  کرد 18و  1رویشگاه نیز متفاوب است ]

[. در 1 کتار اسةت ]  1/0 ا عمدتاج کمتر از  سطح روشنه

 ا وسعتی بیا از  درصد روشنه 11این بررسی نیز یی  

تةرین روشةن     متر مربع داشتند؛ ضمن آنکه بزرگ 1000

متر مربع وسعت داشةت.   1375شده در این بررسی  ث ت

بیشترین اندازة سطح روشنه در مطالعاب نةاف و ولةف   

[، حةةقو و 4] 1418[، سةةاپکقتا و  مکةةاران 3] 1410

متةةر  2246[، سةةفید  و  مکةةاران او 19] 2157واگنةةر 

تقانةد تةأثیر زیةاد  بةر      [. اندازة روشنه مةی 5مربع بقد ]

یی داشةته باشةد.   پقشا گیا ی و  رخة  عناصةر غةذا   

 ةا در    ا  علفی و  قبی و نیاط تیابل آن استیرار گقنه

نتیج  امکان دریایت انری  و به ت ع آن توةق ب ببةتر   

 ا در شرای  مختلف  مقاره با تغییراتةی مقاجةه    روشنه

است که به دلیل گقنةاگقنی عقامةل تأثیرگةذار قابلیةت     

 تعمیم نتایج به سایر مناطق وجقد ندارد.

 ةةقبی و علفةةی   گقنةة 92 ةةا  روشةةنهدر سةةطح 

تیةره   48جةنس و   76 کةه متعلةق بةه    شدندشناسایی 

 و Gramineae و Rosaceae ةةةا   بقدنةةةد. تیةةةره 

Dryopteridaceae و Cyperaceae  9به ترتی  با ،

 62. بةةیا از داشةةتندگقنةةه سةةهم بیشةةتر   6و  ،7، 7

  گقنةة 3یةةک گقنةةه داشةةتند.  ییةة  ةةا  درصةةد تیةةره

علفةی در    گقنة  79و  ،درختةی   گقن 10 ا ، درختیه

 ةا  درختةی    تعداد گقنه .شدند ا مشا ده  این روشنه

 ا  در کل روشنه .گقنه متغیر بقد 9تا  8بین   در روشن

در  ر روشنه حةداقل   .ا  یایت شد درختیه  سه گقن

کمترین تعداد  ا  وجقد داشته است. درختیه  دو گقن

گقنةةه( و  58)  ةةا  کق ةةک علفةةی در روشةةنه  گقنةة

  ر)متقس  و بزرگ   ا  روشنه بیشترین تعداد نیز در

 مشا ده شد. (علفی  گقن 72با  یک
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 های مختلف روشنه های چوبی و علفی در اندازه . گونه2جدول 

  ا روشنه

ببیار  نا  علمی تیره

 بزرگ
 کق ک متقس  بزرگ

 ايهايدرختيودرختچهگونه

+ + + + Aceraceae Acer cappadocicum Gled. 
+ + + + Aceraceae Acer velutinum Boiss. 
- + + + Betulaceae Alnus subcordata C.A.Mey. 
+ + + + Betulaceae Carpinus betulus L. 
+ - + + Rosaceae Cerasus avium (L.) Moench 
+ + - + Fagaceae Fagus orientalis Lipsky 

+ + + + Oleaceae 
Fraxinus excelsior subsp. coriariifolia 

(Scheele) A.E.Murray 
+ + + - Fagaceae Quercus castaneifolia C.A.Mey. 
+ - - - Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz 
+ + - + Ulmaceae Ulmus glabra Huds. 
+ - + - Rosaceae Crataegus microphylla K.Koch 
- + + + Rosaceae Mespilus germanica L. 
+ + + + Aquifoliaceae Ilex spinigera (Loes.) Loes. 


 هايعلفيگونه

- - + + Cruciferae 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 

Grande 

- + - - Caryophyllaceae 
Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados 

(Rchb.) Nyman 
+ - + - Caryophyllaceae Arenaria  leptophylla Cham. & Schltdl. 
- + - + Aspleniaceae Asplenium adianthum-nigrum L. 
- + + - Aspleniaceae Asplenium scolopendrium L. 
- + - + Athyriaceae Athyrium  filix-femina  (L.) Roth. 
- + + - Solanaceae Atropa belladonna L. 
+ + - + Gramineae Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 
+ + - + Gramineae Bromus benekenii (Lange) Trimen 

+ - + + Convolvulaceae 
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. / 

Calystegia sylvestris (Kit.) Griseb. 
+ + - + Campanulaceae Campanula odontosepala Boiss. 
+ + + + Cruciferae Cardamine impatiens L. 
+ + + + Cyperaceae Carex digitata L. 
- - + + Cyperaceae Carex divulsa Stokes 
- + - + Cyperaceae Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd. 
+ + + + Cyperaceae Carex remota L. 
+ - + - Cyperaceae Carex strigosa L. 
+ + + + Cyperaceae Carex sylvatica Huds. 
- + - + Orchidaceae Cephalanthera alba (Crantz) Simonk. 
+ + - + Onagraceae Circaea lutetiana L. 
+ + + + Labiatae Clinopodium umbrosum (M.Bieb.) Kuntze 
+ - + + Primulaceae Cyclamen coum Mill. 
- + - + Gramineae Dactylis glomerata L. 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2649658
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 های مختلف روشنه های چوبی و علفی در اندازه . گونه2جدول 

  ا روشنه

ببیار  نا  علمی تیره

 بزرگ
 کق ک متقس  بزرگ

+ + + + Dryopteridaceae Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. 

- + + + Dryopteridaceae 
Dryopteris caucasica  (A. Braun) Fraser-

Jenk. & Corley 

+ - - + Dryopteridaceae 
Dryopteris pallida (Bellardi) Woyn. ex 

Thell. 
- - + + Berberiadaceae Epimedium pinnatum Fisch. ex DC. 
- + - + Euphorbiaceae Euphorbia macroceras Fisch. & C.A.Mey. 
+ + + + Gramineae Festuca drymeja Mert. & W.D.J.Koch 
+ - + - Rosaceae Fragaria vesca L. 
+ + + + Rubiaceae Galium odoratum (L.) Scop. 
+ - + + Rubiaceae Galium rotundifolium L. 
+ + + + Geraniaceae Geranium robertianum L. 
- + + + Rosaceae Geum urbanum L. 
+ + + + Clusiaceae Hypericum androsaemum L. 
- - + - Clusiaceae Hypericum perforatum L. 
- - + + Lamiaceae Lamium album L. 
+ - + + Lamiaceae Lamium galeobdolon (L.) L. 
- - - + Compositae Lapsana communis L. 
- + + - Asteraceae Leontodon hispidus L. 
+ + + + Juncaceae Luzula forsteri (Sm.) DC. 
- + - + Gramineae Melica uniflora Retz. 
- - + - Lamiaceae Mentha aquatica L. 
+ - + + Euphorbiaceae Mercurialis perennis L. 
- + + - Gramineae Milium vernale M.Bieb. 
+ - - - Oxalidaceae Oxalis acetosella L. 
- + + - Phytolaccaceae) Phytolaca americana L. 
+ + + + Gramineae Poa nemoralis L. 
- + + - Asparagaceae Polygonatum orientale Desf. 
+ + + + Dryopteridaceae Polystichum aculeatum (L.) Roth ex Mert. 
+ + + + Dryopteridaceae Polystichum braunii (spenner) Fee 

- + + - Dryopteridaceae 
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex 

Woynar 
+ + + - Dryopteridaceae Polystichum woronowii Fomin 
+ + + + Rosaceae Potentilla micrantha Ramond ex DC. 
- - - - Rosaceae Potentilla reptans L. 
+ - + + Primulaceae Primula heterochroma Stapf 
+ + + - Labiatae Prunella vulgaris L. 
+ - + + Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
- + + - Pteridaceae Pteris cretica L. 

- + + - Ranunculaceae 
Ranunculus constantinopolitanus (DC.) 

d'Urv. 
+ + + + Rosaceae Rubus hirtus Waldst. & Kit. 
- + + + Polygonaceae Rumex conglomeratus Murray 
+ + + + Labiatae Salvia glutinosa L. 
+ - + + Umbelliferae Sanicula europaea L. 
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 های مختلف روشنه های چوبی و علفی در اندازه . گونه2جدول 

  ا روشنه

ببیار  نا  علمی تیره

 بزرگ
 کق ک متقس  بزرگ

- + + - Crassulaceae Sedum stoloniferum  S.G.Gmel. 
+ + + + Compositae Serratula quinquefolia M.Bieb. ex Willd. 
- + - - Caprifoliaceae Sambucus ebulus L. 
+ + + + Caryophyllaceae Solanum kieseritzkii C.A. Mey. 
- + - + Caryophyllaceae Stellaria holostea L. 
- + - - Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. 
+ + - + Dioscoreaceae Tamus communis L 
- + - + Compositae Taraxacum sp. 
- + + + Urticaceae Urtica dioica L. 
- + + + Scrophulariaceae Veronica persica Poir. 
+ + + - Leguminosae Vicia crocea (Desf.) Fritsch 
+ - + + Asclepiadaceae Vincetoxicum scandens  Sommier & Levier 
+ + + + Violaceae Viola alba Besser 
+ + + + Violaceae Viola ignobilis Rupr. 
+ + - + Violaceae Viola odorata L. 

 

 ة ةةا در  ةةر  هةةار انةةداز درصةةد گقنةةه 26 ییةة 

 .Oxalis acetosella L  . گقنة دیده شدند ا  روشنه

 ةا    تر مشا ده شد و گقنه گ ا  بزر یی  در روشنه

.Arenaria serpyllifolia. L  وSambucus ebulus L 

 ةا    نیز در روشةنه  .Stellaria media (L.) Villو 

 Hypericumند. بةةا ابعةةاد متقسةة  دیةةده شةةد    

perforatum L.  وMentha aquatic L.   انوصار

 Lapsanaو بقدنةةد  ةةا  بةةا ابعةةاد متقسةة   روشةةنه

communis L.  ا  کق ةک حضةقر    در روشنه یی 

 ا  مختلةف   اندازهنتایج نشان داد  .(2)جدوب  داشت

تعةداد   از نظةر اسةالم     ةا  آمیختة   روشنه در جنگةل 

 (<P 05/0) ردثیر  نداأ ا  علفی کف جنگل ت گقنه

 12تةا   11 ةا   روشةنه یک از  طقر میانگین در  ره و ب

  ةا   که بیشترین آن متعلةق بةه روشةنه    ،گیا ی  گقن

 ا  تنقع سمپبةیقن   . شاخقشدبزرگ بقد، مشا ده 

دار  اآمةار  اخةتالف معنة    نیةز از نظةر   ة واینر و شانقن

تةا   70/0میدار شاخق سمپبةیقن بةین   . ندنشان نداد

 ا  کق ک و  متغیر بقد؛ که به ترتی  به روشنه 79/0

 مینةین تنةقع شةاخق     گ تعلةق داشةت.  ببیار بزر

اختالف معنادار  نشان نداد. کمتةرین و   ة واینر شانقن

 ةا  بةا    در روشةنه به ترتیة    8/2تا  4/2بیشترین آن 

 و کق ک مشا ده شةدند. بنةابراین،  ابعاد ببیار بزرگ 

 ةا     ا  غنا و تنقع پقشا علفی در انةدازه  شاخق

کةه بةا    دار  نشان ندادنةد امختلف روشنه تفاوب معن

 او،  ا  دوبروولبکا و وبلن، سفید  و  مکاران یایته

رسةد   بةه نظةر مةی    [.7، 5، 2و ابرار  مطابیةت دارد ] 

 ةا  مختلةف    ییدان تأثیر اختالف آمار  بةین انةدازه  

 ةا بةا    نظر غنا و تنقع به معنی حضقر گقنةه  روشنه از

 ؛ زیةرا مختلةف نیبةت     ا یراوانی یکبان در روشنه

 ا  تقزیع گقنه ةبر یراوانی و نوق ا  یادشده  شاخق

 ا  مختلف حضقر و ویةقر   استقار است و در اندازه

 ،بةه دلیةل تفةاوب در نیاز ةا  اکقلةقییکی      ، ةا  گقنه

  .تقاند متفاوب باشد می

درصةد   26 ییة   ،تر گفته شةد  طقر که پیا  مان

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2481938
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2858676
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2858676
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2858676
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روشةنه مشةترک بقدنةد.     ة ا در  ر  هةار انةداز   گقنه

 در برابر ا  بردبار  ع گقنهتنق نظر  ا  آمیخته از تقده

 ةا    که در روشةنه   طقر  ند؛شرای  مویطی غنی بقد

پبةند و در    ا  گیا ی سةایه  کق ک غنا و ویقر گقنه

 ةا     ةا( گقنةه   یضا ا  باز )تا این سةطح از روشةنه  

آورنةد کةه     ا را به اشغاب خقد درمةی  نقرپبند عرصه

 ا نمایا مشابهی از وضعیت پقشا گیا ی  برآیند آن

  ا  مختلف است. در اندازه

 واسةةمیت ق و گریکنةةقاختی کامةةا  ةةا  شةةاخق

 ةا  مختلةف    دار  در انةدازه ااخةتالف معنة   ویلبقن

 .(3)جدوب  (>05/0Pند )روشنه نشان داد

 ا  یکنةقاختی تةأثیر     ا بر شاخق اندازة روشنه

 ةا   دار دارد. نتایج نشان داد  ر  ةه ابعةاد روشةنه    معنا

شةقد.   میدار یکنقاختی کاسته مةی شقد از  تر می بزرگ

به ترتیة  در   56/0تا  4/0میدار شاخق کامارگق بین 

 ا  ببیار بةزرگ و کق ةک در نقسةان بةقد.      روشنه

میدار شاخق یکنقاختی اسةمیت و ویلبةقن نیةز در    

 ةا  بةا ابعةاد ببةیار بةزرگ کةا ا یایةت و         روشنه

بیشترین و کمترین میدار این شاخق بةه ترتیة  بةا    

 ةا    در روشةنه  38/0 ا  کق ةک و   شنهدر رو 62/0

 (.3بزرگ مشا ده شد )شکل 

 

 های مختلف روشنه های علفی در اندازه های مختلف تنوع گونه . آنالیز واریانس شاخص3جدول 

 درجه آزاد  من ع تغییراب
  ا( میانگین مربعاب )شاخق

 اسمیت و ویلبقن کامارگق واینرة  شانقن سیمپبقن تعداد گقنه

 *ns 007/0 ns 17/0 ns 005/0 * 05/0 7/0 3 اندازة روشنه

 01/0 02/0 17/0 006/0 7/8 15 اشت اه

  18 کل

 %23 %15 %16 %11 %25 ضری  تغییراب

  عد  اختالف معنادار ns درصد 5* اختالف معنادار در سطح 

 

 
 های چوبی در ابعاد مختلف کامارگو و اسمیت و ویلسون گونههای یکنواختی  . میانگین شاخص3شکل 
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 ا   ةقبی    ا  تنقع گقنه تعداد گقنه و شاخق

(. کمتةرین  4دار نشان ندادند )جدوب   م اختالف معنا

 ةا    و بیشترین تعداد گقنه به ترتی  متعلق به روشنه

 4کق ةک بةا     ةا   گقنه و روشنه 5/3ببیار بزرگ با 

تنةقع    گقنه بقد. کمترین و بیشةترین میةدار شةاخق   

 ا  متقس  و ببیار بةزرگ بةین    سیمپبقن در روشنه

ةة واینةر نیةز در     بقد و شةاخق شةانقن   58/0تا  42/0

 ا  بةا ابعةاد متقسة  و     بین روشنه 53/1تا  1/1دامن  

یکنقاختی کامةارگق    کق ک مشا ده شد؛ اما شاخق

. میایبة   (>05/0p)کنةد   دار می د لت بر اختالف معنا

 ا    ا نشان داد، برخالف پقشا علفی، گقنه میانگین

 ا  ببیار بزرگ یکنقاختی بیشةتر     قبی در روشنه

 (.4دارد )شکل 

 

 های مختلف روشنه های چوبی در اندازه های مختلف تنوع گونه . آنالیز واریانس شاخص4جدول 
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 11گقن   قبی شامل  14 ا   قبی  از نظر گقنه

 2ا  شناسایی شةدند.   گقن  درختیه 3گقن  درختی و 

 ا حضقر داشةتند و   ممرز و پلت در  م  روشنهگقنه 

 ا مشا ده شد. از بین  درصد روشنه 90شیردار نیز در 

سة ز و بارانةک  ةر یةک بةه        ا  درختی گقجه گقنه

 ا دیده شةد.   درصد از روشنه 14و  10ترتی  یی  با 

 ةةا   گقنةةه خةةاس، سةةر، ولیةةک، و ازگیةةل گقنةةه 3

گقن  ازگیةل  دادند.   ا را تشکیل می ا  روشنه درختیه

یی  در یک روشنه حضقر داشةت. میایبة  یراوانةی    

 ا  مختلف با آزمةقن ناپةارامتر     زادآور  در روشنه

 ةةا در  ةةة والةةیس نشةةان داد یراوانةةی نهةةاب کروسةةکاب

 ةا  مختلةف     ا  با ابعاد گقنةاگقن در گقنةه   روشنه

گقنه ممةرز، پلةت، شةیردار،     5متفاوب است. یراوانی 

دار در  اختالیةةةی معنةةةا 01/0راش، و ون در سةةةطح 

 ا نشان داد. اما تعداد گیالس وحشی اخةتالف   روشنه

 ةا  مختلةف روشةنه نشةان      دار بین اندازه آمار  معنا

ةة   نداد. میدار آمارة مربةع کةا  در آزمةقن کروسةکاب    

بةا   4/26والیس در ارت اط با متغیر یراوانی گقن  ممرز 

 (.>01/0p)دار نشةان داد   درجه آزاد  اختالف معنةا  3

بدین ترتی  با ایزایا سةطح روشةنه از تةراکم نهةاب     

 ا  کق ةک   ممرز کاسته و بیشترین تراکم در روشنه

شقد. تعداد پلت و شةیردار بةه ترتیة  بةا      مشا ده می

دار   نیز اخةتالف معنةا   9/14و  3/12میدار مربع کا  

و مشخق شد حضقر کمتر  در  (>01/0p)نشان داد 

با ایزایا سةطح روشةنه   تر دارد و   ا  کق ک روشنه

 ةا    یابد. گقنة  راش در روشةنه   تعداد آن ایزایا می

 ةا  بةا سةطح     کق ک کمتر مشا ده شد و در روشنه

متةر از تةراکم بیشةتر  برخةقردار بةقد       200بیا از 

(9/17=X2  01/0وp<.)  ةایی بةا    گقن  ون در روشةنه 

متةر تةراکم قابةل تةقجهی دارد      1000تةا   500سطح 

(9/38=X2  01/0وp<.)   امةةا یراوانةةی گقنةة  گةةیالس

دار  بین سطقح مختلةف   وحشی اختالف آمار  معنا

 ا یک  . روشنه(<05/0pو  X2=9/6)روشنه نشان نداد 

[ که این شةرای   1کنند ] شرای  خرد اقلیمی ایجاد می

در پقیایی پقشا آن مؤثر است. شدب مکانیز  یعةل  

 ا بةه عقامةل متعةدد، نظیةر      و انفعا ب درونی روشنه

[ و وضةعیت  18[ و سن روشنه ]6و  3اندازة روشنه ]

[ و مققعیت مکانی روشنه، ببةتگی  2درختان حاشیه ]

دارد. تأثیر اندازة روشنه در ترکیة  زادآور  در ایةن   

 ةایی   بررسی ببیار متفاوب بقد. ممةرز و پلةت گقنةه   

 ا حضقر داشتند؛ گر ه ایةن   بقدند که در  م  روشنه

 ةا  متفةاوتی    واکنا دو گقنه نب ت به سطح روشنه

تقاند سایه  خقبی می از خقد نشان دادند. گقن  ممرز به

را تومل کنةد و ط یة  اجتمةاعی میانةه را بةه اشةغاب       

تةر    ةا  کق ةک   درآورد. به  مین سة   در روشةنه  

 ةةا  نقرپبةةند پلةةت و  یراوانةةی بیشةةتر  دارد. گقنةةه

 ا  بزرگ یراوانی بةا تر  دارنةد.    شیردار در روشنه

 ا  نقرپبند عمقماج بةا ایةزایا سةطح     گقنه  ا  نهاب

روشنه از سهم یراوانی بیشتر  برخقردارند. ال ته ایةن  

خطی نخقا د بقد. حةقو و و   ا  قاعده  مقاره رابطه

متةر   1000 ةا  بةیا از    اگنر اعال  کردند در روشنه

 ةا، از میةزان    مربع، به دلیةل ایةزایا رقابةت گةراس    

  طال ی و  مکاران [. ثاق19شقد ] زادآور  کاسته می

 ا از تعةداد   او نیز اعال  کردند با ایزایا سطح روشنه

شقد   ا  راش کاسته می نهاب در واحد سطح در تقده

[. در این بررسی راش نیز بیشترین حضةقر را در  20]

متةر   500 ةا  متقسة  )کمتةر از      ا  با اندازه روشنه

 ةا   گذار  مربع( داشت. شهنقاز  و  مکاران او نشانه

 ا تقصةیه کردنةد    آر در راشبتان 10تا  2را در سطح 

[10.] 
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 گییی نتیجه
 ا  آمیخته، که   ا  درختی مقجقد در تقده تنقع گقنه

 ا قابل انتظةار اسةت، انةدازة     ریتار ا  متفاوتی از آن

 ةا  راش خةالق در     ا را متمةایزتر از تةقده   روشنه

سةاخت. امةا ایةن بررسةی نشةان داد       ) ن مت ادر مةی 

 ةا  ط یعةی آمیختةه      ا  تةقده  اندازة روشنه متقس 

 ةایی بةا ابعةاد     متر مربع است و روشةنه  500کمتر از 

 ا  آمیخته از  متر مربع( در تقده 500تا  200متقس  )

وضعیت زادآور  مطلةق  )تنةقع و ویةقر زادآور (    

دار    ا  جنگل گذار  در طرح کند. نشانه حکایت می

ینةی بةه شةمار    تةرین عملکةرد    ترین و موقر  اصلی

 ةا و   ریز  برا  برداشت حجم از تقده رود. برنامه می

اسةةتیرار زادآور  بةةه برقةةرار  تعةةادب بةةین ا ةةداف  

گةا  بةا    اقتصاد  و اکقلقییکی در جهت مدیریت  ةم 

 ا از مطالع   ط یعت نیاز دارد. خطقط اصلی این برنامه

شةقد. در ایةن    نخةقرده حاصةل مةی     ا  دست جنگل

 ةایی    ا  آمیخته با ایجاد روشنه بررسی  دایت تقده

آر در جهت حفةظ سةاختار تنةقع، کةه پایةدار        5تا 

اکقسیبتم را نیز تضمین خقا د کرد، مناسة  اسةت.   

تةةر ایجادشةةدة احتمةةالی نیةةز   ةةا  بةةزرگ در روشةةنه

 ا  پرستار، نظیر پلت و شةیردار و تقسةکا، بةه     گقنه

منظقر ایجاد شرای  مویطةی مناسة  بةرا  اسةتیرار     

 ا  آمیخته  ا   دف، قابل تقسعه است. جنگل  گقنه

 ةا    بنةد از تةقده   بند و میةان  در ط یاب ارتفاعی پایین

قابل تقجةه در نةقاحی    ا  ند که گبتره ببیار ارزشمند

خزر  دارند. به دلیل اختالیاب اقلیمی و جغراییةایی،  

  ا ضرور  است. مطالعاب تکمیلی در این عرصه
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