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 يها درختان راش در جنگل اتيح ديتجد بر يپوشش تاج يها روشنههاي  تأثير مشخصه

  آميخته راش 

 
  4، راينهارد موزاندل3، وحيد اعتماد2مهاجر ، محمدرضا مروي*1كيومرث سفيدي

  13/2/93تاريخ پذيرش:           3/10/92تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

عنوان آشوب اثرگذار در فرايند تجديد حيات طبيعي  ها به هاي روشنه اين پژوهش باهدف بررسي ويژگي

ها  هاي روشنه مشخصه هاي راش در بخش گرازبن جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام گرفت و تمامي توده

طور  گيري شدند. نتايج نشان داد به ها هستند، اندازه هاي توده كه در ارتباط با روشنه و نيز ساير مشخصه

كند و درمجموع  مترمربع تغيير مي 1250 تا 19ها از  كه مساحت آن روشنه در هر هكتار وجود دارد 3متوسط 

%) داراي سطحي كمتر 58ها ( شود، اغلب روشنه ا شامل مير موردمطالعههاي جنگلي  از سطح كل توده 3/9%

مترمربع داراي شكل نامنظم بودند، اما  400از هايي با مساحت بيش  مترمربع بودند و روشنه 200از 

ها با افتادن يك  از روشنه %41دهند.  داري را با هندسي دايره نشان نمي تر از آن تفاوت معني هاي بزرگ روشنه

هاي درختي پركننده  % از گونه93هاي درختي روشنه ساز و  % از گونه63گونه راش شرقي درخت تشكيل و 

داري با مساحت  ها ارتباط معني ها در داخل روشنه دهد. فراواني و تنوع نهال روشنه را به خود اختصاص مي

رمربع ثبت، مت 7/23رسد  دهد. حداقل مساحتي كه در آن نهال راش به مرحله خال مي ها نشان نمي روشنه

هاي  مترمربع ثبت گرديد. بر اساس نتايج اين پژوهش شيوه 1808ترين روشنه  و بزرگ 206مديان آن 

شوند را به  هاي با ابعاد كوچك يا متوسط در پوشش تاجي درختان مي شناسي كه منجر به ايجاد روشنه جنگل

  شناسي نزديك به طبيعت محسوب شود. هاي جنگل طور يقين جزو شيوه 

  

  شناسي راش، شيوه تك گزيني، راش شرقي ، زادآوري جنگل، جنگل روشنههاي كليدي:  اژهو

  

                                                           
  استاديار دانشكده  فناوري كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران -1

 Email:  Kiomarssefidi@gmail.com* نويسنده مسئول: 

 استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، تهران، ايران -2

 استاديار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، تهران، ايران -  3

 شناسي دانشگاه مونيخ آلمان استاد و رئيس دپارتمان جنگل -  4
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  مقدمه

برگ و خزان كننده اغلب با  هاي پهن در جنگل

تشكيل روشنه در پوشش تاجي و تغيير در 

هاي جنگلي امكان استقرار  ساختار توده

 شود. ها فراهم مي هاي جديد در داخل آن گونه

ور نسبي در اشكوب زيرين تغيير در ميزان ن

هاي  تركيب گونه ها كه اغلب با تغيير در جنگل

جنگلي همراه است بخشي از روند پويايي 

هاي آميخته  جوامع كليماكس راش در جنگل

). 47شود ( راش در شمال ايران محسوب مي

پويايي روشنه با تغيير در شكل، اندازه و پر 

. )40هاي جديد همراه است ( شدن آن با نهال

ها و تغيير  اهميت روشنه در فرايند پويايي توده

هاي تك گزيني از اهميت  در ساختار جنگل

با  جنگل شناسانبااليي برخوردار است، چراكه 

هاي مصنوعي اغلب به  كنترل و ايجاد روشنه

دنبال تغيير در ساختار و هدايت توده به سمت 

خود هستند  موردنظرشناسي  اهداف جنگل

)14.(  

هاي طبيعي  ها در توده شكيل روشنهفرايند ت

و تبديل آن به  درخت تكراش اغلب با افتادن 

شوند  افتاده يا سرپا ايجاد مي دار خشكه

ها در جنگل  ). براي ابعاد و اندازه روشنه11،46(

هاي راش  مختلف در شمال ايران و در جنگل

ست (جدول ا شده گزارشاروپا مقادير مختلفي 

ر جنگل باعث تغيير در ها د يك). تشكيل روشنه

شود،  هاي جنگلي مي شرايط محيطي در توده

ها اغلب  رطوبت خاك در داخل روشنه ازجمله

 كه يدرحال )30،39(است  شده گزارشبيشتر 

در كشور مجارستان نشان  شده انجاممطالعات 

هاي  دهد كه نور نسبي در داخل توده مي

 %8تا  3 تواند يمروشنه  اندازه بهجنگلي بسته 

 ).30(هاي جنگلي پيراموني باشد  بيشتر از توده

براي  تواند يمافزايش نور نسبي در داخل روشنه 

هاي نورپسند يك مزيت نسبي براي حضور  گونه

. تشكيل )8هاي جنگلي باشد ( در داخل توده

با مرگ  تواند يمهاي جنگلي  ها در توده روشنه

ها و يا با  درختان پس از سن دير زيستي آن

، باد ها يماريبي محيطي نظير آفات و اه آشوب

  افتادگي همراه باشد.

افتادگي درختان و شكستن تاج  ي و بادكن شهير

هاي شمال ايران يكي از داليل  در جنگل ها آن

ها در پوشش تاجي  اصلي تشكيل روشنه

هاي  ). در جنگل46،21درختان جنگلي است (

راش در ژاپن نيز داليل مشابهي براي تشكيل 

در ارتباط با  ).51(است  ذكرشدهها  روشنه

ها در پوشش تاجي  هاي روشنه پراكنش و ويژگي

هاي  ي در جنگلا پراكندهمطالعات متعدد و 

  ).10،31،5،27است ( شده انجامشمال ايران 

Hojjati )2004 ( طي مطالعه تجديد حيات

 در بخش گرازبن جنگل خيرود نشان داد راش

ي و گروهي ا لكهتجديد حيات راش به شكل ه ك

هاي  از طريق ايجاد روشنه در پوشش تاجي توده

  .دهد يمجنگلي رخ 

 يپژوهش صورت گرفته در طرح جنگلدار جينتا

سطح  شي) نشان داد كه با افزا27وراب (ش

راش كاهش و برعكس  يها روشنه تعداد نهال

 هيو توص ابدي يم شيافرا افزا يها تعداد نهال

به  دنيرس يبرا ينيتك گز يها برش شود يم

 ،مترمربع نباشد 500از  شتريب يزادآور نيبهتر

et al., Sefidi )2008 نشان دادند كه بين (

 در روشنهها  دارها و استقرار نهال حجم خشكه

دارها  رابطه مثبت وجود دارد و حضور خشكه
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ها  گيري روشنه نشانه حضور فعلي و يا شكل

  درگذشته دارد.

نيز نشان داد  )et al.,  Shabani )2001مطالعات

اي در  كه بيشترين ميزان تنوع و غناي گونه

خورد و در  تر به چشم مي ي بزرگها روشنه

) مترمربع 200تر از  ي كوچك (كوچكها روشنه

هاي  ترين سطوح توسط راش و در روشنه بزرگ

مترمربع) بيشترين سطوح  600تا  400بزرگ (

مطالعات شوند.  توسط ازگيل و وليك اشغال مي

Zoghi et al., )2012(  و همكاران در تيپ

هاي  ممرز نيز نشان داد فراواني نهال -انجيلي

هايي با ابعاد متوسط  اين دو گونه در روشنه

هاي با  مترمربع) بيش از روشنه 600تا  300(

در  تر است. تر و كوچك هاي بزرگ مساحت

هاي آميخته راش در  اي كه در جنگل مطالعه

وشهر انجام شد، بخش گرازبن جنگل خيرود ن

ي را بين اندازه روشنه و دار يمعننتايج ارتباط 

  ).3ها نشان نداد ( فراواني نهال

در اين مطالعه كه بخشي از طرح مطالعاتي 

هاي راش شرقي در مرحله  پويايي توده

هاي راش است، اهداف زير  كليماكس جنگل

ها  گردد: (الف) تشريح ساختار روشنه دنبال مي

يخته راش شرقي، (ب) هاي آم در جنگل

هاي درختي روشنه ساز در  شناسايي گونه

هاي راش، (پ) بررسي  فرايند پويايي توده

ها در  هاي پركننده روشنه و استقرار آن گونه

  ها. داخل روشنه

  

  :مطالعه موردمنطقه 

 موردمطالعه در جنگل آموزشي و يها شگاهيرو

كيلومتري شرق  7پژوهشي خيرود واقع در 

 º36 27'غرب استان مازندران بين  درو نوشهر 

 43'و  º51 32'بين  وعرض شمالي  º36 40'و 

º51 اين  .)1(شكل اند شده  طول شرقي واقع

از شمال به نوار ساحلي و روستاي  جنگل

به ييالقات و روستاي كليك  و از جنوب دهرنجا

و از غرب به  46حوزه هاي  و از شرق به جنگل

 مساحت كل شود. محدود ميرودخانه خيرود 

 يها شگاهيهكتار است. رو 8000منطقه حدود 

سابقه مديريتي و عدم موردمطالعه با توجه به 

تشابه  ي صنعتيبردار بهرهي و گذار نشانهانجام 

از بخش گرازبن اين تيپ و شرايط رويشگاهي 

   جنگل انتخاب شد.

  
هاي راش در مناطق  ها در جنگل اندازه روشنه - 1جدول 

احت روشنه با توجه به اختالف در مختلف. حداقل مس

ي داده در مطالعات مختلف در اين آور جمعي ها روش

  جدول گنجانده نشده است.

 

  منبع
 منطقه

  موردمطالعه

حداكثر 

اندازه 

  روشنه

m2  

متوسط و 

ميانه اندازه 

  روشنه

m2  

Busing (1998)  50  -  امريكا  
Mihok et al. 
(2007)  

  61  378  مجارستان

(2004) Fajardo 
and deGraaf  

  78  400  شيلي

Kenderes et al. 
(2009)  

جمهوري 

  چك
1288  95  

(1999) 
Yamamoto and 
Nishimura  

  113  585  ژاپن

Zeibig et al. 
(2005)  

  137  833  اسلووني

Henbo et al. 

(2004)  
  233  3925  ژاپن

Mattaji et al. 
(2008)   

  210  -  ايران

Delphan Abazari 
et al.(2004)  

  550  -  ايران

  

شرايط اقليمي منطقه موردمطالعه بر اساس 

 ازلحاظاقليم نگار آمبرژه مرطوب سرد است، 
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ي و آهكي سنگ مادر اين بخش شناس نيزم

 عمده متعلق به دوره ژوراسيك عليا است.

هاي منطقه اسيدي و در رده آلفي سولها  خاك

  ).4گيرند ( قرار مي

  
رود منطقه موردمطالعه واقع در جنگل خي- 1شكل 

  نوشهر

  

در اين بخش از جنگل خيررود حجم متوسط 

 338ي صد در صد، آماربرداردرختان بر اساس 

) و بر اساس مطالعه پويايي توده در 25سيلو (

 مترمكعب 386) 47هكتاري ( 75يك منطقه 

كه در فرايند  دارها شد، حجم خشكه برآورد

هاي راش داراي اهميت هستند، در  پويايي توده

در هكتار  مترمكعب 51مواردي تا  اين بخش در

  .)45(است  شده گزارش

  اجراي پژوهش: روشي بردار نمونه

ها به شكل  ي مربوط به روشنهها دادهبرداشت 

هاي  ي صد در صد از تمامي روشنهآماربردار

موجود در جنگل صورت گرفت. براي اين كار 

كافي از  بافاصلههكتاري  25 نمونه قطعهسه 

و داراي تشابه نسبي  ها جادهحاشيه جنگل و 

انتخاب شد.  ها دامنهشيب و جهت كلي  ازلحاظ

ايده جنگل  بر اساسي هكتار 25انتخاب سطح 

ها صورت گرفت  پايدار و مطالعه پويايي توده

ها به شكل باز شدن  ). روشنه37،47،19،20(

مترمربع كه  15تاج پوشش با حداقل مساحت 

در اثر پوسيدگي طبيعي درختان اتفاق 

، تعريف شدند، زماني كه ارتفاع افتند يم

ها به نصف  هاي پركننده روشنه درختان و نهال

ها بسته  ارتفاع درختان جانبي رسيدند، روشنه

براي برداشت مساحت روشنه دو  فرض شدند،

ترين قطر روشنه  ) با تعريف بزرگLقطر بزرگ (

 نيتر ) با تعريف كوچكWو نيز قطر كوچك (

رگ در هر روشنه با قطر عمود بر قطر بز

استفاده از متر نواري برداشت و با استفاده از 

عنوان شكل غالب در  فرمول رياضي بيضي به

ها  ها مساحت هر يك از روشنه روشنه

عداد و گونه ت .)18،47،40،34گيري شد ( اندازه

درختان روشنه ساز در هر روشنه نيز يادداشت 

گرديد. الزم به ذكر است كه در محاسبه 

گيري مساحت  ها از روش اندازه حت روشنهمسا

واقعي استفاده شد، به اين معني كه فضاي 

واقعي كامالً منطبق حاشيه تاج بر روي زمين 

مالك عمل قرار گرفت. گونه، قطر يقه و ارتفاع 

گيري  هاي مستقرشده در هر روشنه اندازه نهال

درختي  هاي و ثبت شد. همچنين تعداد و گونه

متر  3/1وه با ارتفاع بيش از گر خالدر مرحله 

هاي اصلي  عنوان پركننده در هر روشنه به

به شكل صد روشنه در توده آتي در هر روشنه 

  ).33،24شد ( در صد شمارش

  :ها داده ليوتحل هيتجز

ها در سه كالسه  ، روشنهها دادهدر انجام تحليل 

هاي  ي شدند: روشنهبند ميتقسمساحت  ازلحاظ

مترمربع،  200از كوچك با مساحت كمتر 
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تا  200هاي با اندازه متوسط با مساحت  روشنه

هاي بزرگ با مساحتي  مترمربع و روشنه 500

). از رگرسيون 47،33(مترمربع  500بيش از 

خطي ساده براي ارزيابي رابطه بين فراواني 

هاي مختلف و مساحت و شكل  هاي گونه نهال

روشنه استفاده شد. از شاخص تنوع زيستي 

ها در  ي نهالا گونهبراي برآورد تنوع  شانون

ها استفاده شد. اين شاخص از  داخل روشنه

هاي ارزيابي تنوع است كه به  ترين شاخص مهم

  شود: شكل زير محاسبه مي

  
نسبت گونه  Piشاخص شانون،  `Hكه در آن  

i ) براي  ها داده) تجزيه واريانس 36ام هستند

اواني ها و فر هاي اصلي روشنه بررسي مشخصه

قرار  مورداستفادهها  ها در داخل روشنه نهال

  گرفت.

  

  

  نتايج

روشنه در اين بررسي ثبت و  231درمجموع 

 3قرار گرفت، اين ميزان برابر با  موردمطالعه

كه  ها است روشنه در هر هكتار از اين جنگل

)، 2كند (جدول  از سطح جنگل را باز مي 3/9%

 m22246 تا m2 6/19ها نيز از  ابعاد روشنه

ترين روشنه ثبت گرديد. ميانه  عنوان بزرگ به

مترمربع محاسبه شد.  178ها  اندازه روشنه

 ها مساحتي كمتر از از روشنه %59 نيب نيدرا

مساحتي بيش از  %3مترمربع و كمتر از  200

از  تر بزرگهاي  روشنه مترمربع داشتند. 1000

ها را  كل فراواني روشنه %14مترمربع تنها  500

ها  همين روشنه كه يدرحال، دهند يمل تشكي

ها در  % از كل سطحي را كه توسط روشنه41

  .اند داده، به خود اختصاص اند بازشدهكل جنگل 

هاي  ها در مساحت منحني توزيع فراواني روشنه

ها از منحني نمايي كاهنده با  مختلف اين جنگل

  كند: پيروي مي 94/0و ضريب تبيين رابطه 

 
  هاي آميخته راش شرقي در پوشش تاجي در جنگل جادشدهياهاي طبيعي  هاي روشنه يويژگ - 2جدول 

  شده محاسبهمقدار   ويژگي

  m2 6/19  حداقل مساحت روشنه 

  m2 2246  حداكثر مساحت روشنه 

  m2 178  ميانه مساحت روشنه

  %3/9  ها (%) كل مساحت بازشده با روشنه

    غالب روشنه ساز: هاي درختي گونه 

Fagus orientalis راش شرقي   63%  

  Acer velutinum 21% پلت

    هاي درختي غالب پركننده روشنه: گونه 

  F. orientalis  93% راش شرقي

  Carpinus betulus 5% ممرز 

  

Y = 34/688 × e
−0/037x 
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  ها در جنگل آميخته راش هاي مختلف مساحت روشنه ها در كالسه پراكنش روشنه - 2شكل  

  

ها  شنههمچنين نسبت محيط به مساحت در رو

ها  شكل روشنه كند، تغيير مي 8/0تا  07/0از 

مترمربع به شكل  400هاي باالي  در مساحت

داري با شكل هندسي دايره تفاوت دارد  معني

)00/ 0P =،31/10F = اين در حالي است كه ،(

 مترمربع 400هاي با مساحت كمتر از  روشنه

هاي موجود ازلحاظ آماري  نظمي عليرغم بي

اري را با شكل هندسي دايره د تفاوت معني

  ).= 0P =،644/0F /507دهد ( نشان نمي

 231درخت روشنه ساز در بين  241درمجموع 

ترين گونه  روشنه موردمطالعه ثبت گرديد. اصلي

درختي روشنه ساز در اين مطالعه گونه راش 

% از درختان روشنه ساز را تشكيل 63بود كه 

به ازآن درختان پلت و ممرز  داد و پس مي

از درختان روشنه ساز را  %12و  21ترتيب 

). هرچند كه 2دهند (جدول  تشكيل مي

هايي نظير توسكا ييالقي و نمدار نيز  گونه

عنوان درختان روشنه ساز ثبت شدند. تشكيل  به

روشنه در منطقه موردمطالعه اغلب با افتادن 

) و 3دهد (شكل  يك يا دو درخت رخ مي

نه ساز يا بيشتر، روش 3هايي با  تشكيل روشنه

هاي موردمطالعه يك استثنا است  در جنگل

). بيشترين تعداد روشنه ساز در 3%، جدول 5(

درخت بود كه تنها در يك مورد  4يك روشنه 

درختان روشنه ساز در  شود. اغلب اين ثبت مي

و  تري از پوسيدگي قرار داشتند مراحل پيشرفته

ي بودند ا ها درختان تازه افتاده از آن %14تنها 

كه پوست درخت و استحكام بافت چوبي در 

  خورد. ها به چشم مي آن

نهال  16385 ها در اين پژوهش در داخل روشنه

%) و راش 39هاي پلت ( و خال ثبت شد، گونه

ها به  %) بيشترين ميزان را در بين زادآوري32(

%) 5%) و ملج (18خود اختصاص دادند، ممرز (

ها به خود  ينيز سهم مهمي در بين زادآور

ها داراي  از نهال %72اختصاص دادند، همچنين 

بودند، شاخص  متر يسانت 30ارتفاعي كمتر از 

هاي درختي  تنوع زيستي شانون نيز براي گونه

ها محاسبه شد كه  مستقرشده در داخل روشنه

. بيشترين ميزان استمتغير  49/1 صفرتابين 
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مترمربع  37از  تر بزرگي ها در روشنهتنوع 

  .ستا

  

  
و  ها ط روشنهنسبت مساحت به محيه مقايس - 3شكل 

شكل هندسي دايره، خط ممتد شكل دايره و دايره توپر 

  .استنشانه قطعات نمونه 

  
  

دارهاي  بر اساس تعداد خشكه ها روشنهفراواني  - 4شكل 

  روشنه ساز در هر روشنه

  

هاي گونه  الداري بين نه هرچند كه رابطه معني

 امدينها به دست  درختي راش و مساحت روشنه

)986/ 0P = ،069/0r2= براي گونه پلت نيز ،(

، =897/0P( نشد دار يمعناين رابطه 

069/0r2=ها نيز رابطه  )، براي كل نهال

 ها برآورد نشد داري با مساحت روشنه معني

)134/0P = ،099/0r2=(. هاي درختي  گونه

ها و در تمامي  ي روشنهراش و پلت در تمام

ها حضور داشتند، رگرسيون  ها از روشنه اندازه

داري  خطي ساده نيز تائيد كرد كه رابطه معني

ها در منطقه  ها و اندازه روشنه بين فراواني نهال

)، اما = 0P /716موردمطالعه وجود ندارد (

داري با فراواني  شكل روشنه ارتباط معني

بر اين اساس  )= 0P /013( ها نشان داد نهال

با افزايش نزديكي شكل روشنه به شكل 

ها كاسته  هندسي دايره از ميزان فراواني نهال

  شود. مي

گونه درختي روشنه  354در اين مطالعه تعداد 

عنوان روشنه سازهاي اصلي  دار) به ساز (خشكه

بين گونه راش بيشترين  ثبت گرديد كه دراين

حداقل، %) را به خود اختصاص داد، 93سهم (

 حداقلميانه و حداكثر مساحت روشنه داراي 

عنوان پركننده اصلي روشنه  يك نهال راش به

 1806و  206، 24در اين مطالعه به ترتيب 

 %5مترمربع محاسبه شد. همچنين گونه ممرز 

هاي اصلي پركننده روشنه را به خود  از نهال

اختصاص داد، اين ميزان براي گونه پلت كمتر 

  شد. برآورداز يك درصد 
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  ها هاي مختلف و اندازه روشنه هاي گونه رابطه بين فراواني نهال - 5شكل 

  

  گيريبحث و نتيجه

در تاج پوشش درختان در  جادشدهيهاي ا روشنه

، آغازي براي   تواند يم يجنگل يها ستمياكوس

هاي جنگلي  و پويايي توده ياستقرار زادآور

 يها ط روشنه ييايپو يمنظور بررس بهباشد. 

و  يفيو ك يهاي كم مشخصه يتوال نديفرا

 يها در اين مطالعه موردبررس روشنه ييايپو

هاي  در مطالعات پيشين در جنگلواقع شد. 

 ها اغلب با راش در شمال ايران تشكيل روشنه

). 10است ( شده گزارشافتادن دو درخت 

ه اغلب مطالعه حاضر نشان داد ك كه يدرحال

ها در منطقه موردمطالعه تنها با افتادن  روشنه

). در 3(شكل  اند گرفته شكليك روشنه 

هاي راش  هاي راش اروپا و نيز در جنگل جنگل

در امريكا تشكيل روشنه با افتادن چندين 

. علت اين )22( است شده گزارشدرخت 

تواند، تفاوت در نوع و شدت  موضوع مي

در ايران و اروپا  هاي راش ها در جنگل آشوب

) Hix)2003 و  Weiskettel مطالعات باشد.

هاي با مساحت زياد در  نشان داد روشنه

هاي با زهكشي ضعيف در خاك رخ  جنگل

دهد، همچنين زهكشي خاك و ريشه دواني  مي

تواند در  هاي مختلف مي درختان در رويشگاه

ها تحت  دارهاي موجود در روشنه تعداد خشكه

گردد. مطالعه حاضر در رويشگاه  تأثير قرار مي

هاي عميق و خوب زهكشي شده  خايي با خاك

هاي  شده است و از سوي ديگر آشوب انجام

ي شديد در اين ها طوفانمقياس نظير  بزرگ

  ناحيه بسيار نادر است.

 178بر اساس نتايج مديان اندازه روشنه 

مترمربع برآورد شد كه بدين معنا است كه 

تر از  ي كوچكا اندازه ها روشنهحداقل نيمي 

تواند به  دارند اين مساحت مي مترمربع 178

 باشد. سازدرختان روشنه  علت تعداد كم
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 كه ) نشان دادNagel et al., )2010 مطالعات 

هاي  گونه افرا براي استقرار نياز به روشنه

كه درختان راش امكان  ي دارد درحاليتر بزرگ

تفاوت رادارند هايي با ابعاد م استقرار در روشنه

ها براي گونه راش  زادآوري هرچند كه بهترين

 400هايي با ابعادي كمتر از  اروپا در روشنه

شود. روند مشابهي براي  ديده مي مترمربع

استقرار اين دو گونه در جنگل راش شرقي به 

 در اين پژوهش در كل منطقه مورددست آمد. 

روشنه در هر  3روشنه معادل  231بررسي 

% از 3/9نشان داد كه  جيثبت گرديد. نتاهكتار 

شده  ها باز كل عرصه جنگلي توسط روشنه

شناسي  نسبت در مطالعات جنگل نياست. ا

آمده  دست مهم و باارزش است. رقم به اريبس

 درراش  يها مشابه مطالعات جنگل اريبس

شده  % گزارش5/9است كه  يشمال يكايآمر

صورت با مطالعات  سهياما در مقا .)40است (

است كه  شتريب اري%) بس7/1گرفته در ژاپن (

 يحداقل مساحت كمتر برا فيعلت تعر

 اريبس جياست. نتا قيها در آن تحق روشنه

شده  راش در اروپا گزارش يها از جنگل يمتفاوت

شمال  يها جنگل يآمده برا دست به قداراست، م

منتشرشده  جياز نتا شتريمطالعه ب نيدر ا رانيا

تا  3/3 يدر آلبان زي) و ن52% (6/5 ،يدر اسلوون

آمده  دست به جيمشابه با نتا اريبس ي) ول%29 (6

 )17(% 11-9 يراش در اسلواك يها در جنگل

% در 17-12و  )22( نيهرزگو يدر بوسن 3-11

 جينتا ني) است. با توجه به ا34چك ( يجمهور

 ييايدر پو ياديز يها شباهت رسد يبه نظر م

 رانيها با شمال ا جنگل نيهاي راش در ا توده

 وجود داشته باشد.

و  فيبه علت تفاوت در تعار جيدر نتا تفاوت

مثال در  عنوان ها است به برداشت داده يها روش

 فيمطالعه صورت گرفته در كشور ژاپن در تعر

 1000ها  روشنه يروشنه، حداكثر مساحت برا

شده است كه باعث  مترمربع در نظر گرفته

 كه يار شده است درحالمقد نيا ديكاهش شد

مطالعه  نيدر ا زياروپا و ن اشهاي ر در جنگل

نيز متر  2000با مساحت  ييها روشنه

مطالعه در  نيا نيگيري شده است. همچن اندازه

تر و  با مطالعات اروپا در مساحت بزرگ سهيمقا

شده است.  گيري كامل و صددرصد انجام با اندازه

هاي  تها در مساح فراواني روشنه پراكنش

مختلف در اين ناحيه از يك توزيع نمايي 

كند در مطالعات صورت  كاهنده پيروي مي

گرفته در ساير كشورها در مواردي توزيع لوگ 

ها بر اساس مساحت  نرمال براي پراكنش روشنه

در مواردي در ساير و ) 40،52ها ( روشنه

) 11،34هاي راش توزيع نمايي كاهنده ( جنگل

يج اين تحقيق مشابه نتايج شده است. نتا گزارش

هاي راش در اسلواكي و  آمده از جنگل دست به

بوسني هرزگوين است كه علت آن كمتر 

هاي راش در اين  بودن جنگل خورده دست

كشورها و نيز در منطقه موردمطالعه در اين 

هاي بسياري  . همچنين شباهتاستپژوهش 

هاي هيركاني در شمال ايران و  بين جنگل

اقع در ارتفاعات كارپات در اروپا هاي و جنگل

اين اساس بيشترين فراواني  بر ).23( وجود دارد

هاي طبيعي و آميخته  ها در جنگل اندازه روشنه

مترمربع است و با  100راش شرقي در كمتر از 

ها كاهش  ها فراواني آن افزايش اندازه روشنه

هاي با  حضور روشنه يابد؛ بنابراين مي

مترمربع  750بيش از  ژهيو بههاي باال  مساحت
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هاي راش نادر است.  به شكل طبيعي در توده

مترمربع شروع و تا  6/19ها از  اندازه روشنه

 2246مترمربع و با يك استثناء  1250

%) 58ها ( مترمربعي ثبت گرديد. اغلب روشنه

،  مترمربع هستند 200از ي كمتر ا اندازهداراي 

دهد در شرايط طبيعي در  كه نشان مي

هاي با مساحت باال  هاي راش روشنه جنگل

ها مساحت  از روشنه دوسومبسيار نادر هستند و 

از  %1/3مترمربع دارند. تنها  300كمتر از 

مترمربع  1000ها داراي مساحت  روشنه

 178ها نيز  هستند. مديان اندازه روشنه

دهد نيمي  گرديد كه نشان مي برآوردمترمربع 

 178كمتر از ها داراي مساحت  از روشنه

دهد كه  باشند. اين مقدار نشان مي مترمربع مي

هاي منجر به تشكيل روشنه در اين  آشوب

هستند و  اسيمق كوچكهايي  ها آشوب جنگل

هاي بزرگ در تكرار  هايي با ايجاد روشنه دخالت

تواند دور از طبيعت و متناقض با اصول  زياد مي

م جنگلداري همگام با طبيعت تلقي شود. اين رق

در مقايسه با مطالعات صورت گرفته در 

هاي اروپاي مركزي يك حد متوسط را  جنگل

شده در  هاي انجام دهند. در بررسي نشان مي

هاي غرب  هاي راش و نراد در جنگل توده

مترمربع  57ها  كارپات متوسط اندازه روشنه

همچنين در مطالعه  ،)22( شده است گزارش

ته راش مترمربع در جنگل آميخ 79ديگري 

هاي  در جنگل. )28است (آمده  دست به

هاي با مقياس  كالردشت در شمال ايران، آشوب

هاي  كوچك و متوسط در ايجاد روشنه در توده

). اهميت 10،41شده است ( راش گزارش

هايي در مقياس كوچك و متوسط در  آشوب

راش در  خورده دستهاي طبيعي و كمتر  جنگل

 ديتائي مركزي مطالعات صورت گرفته در اروپا

هرچند كه  )52،11،22،33است (شده 

 200هاي با مساحت كوچك كمتر از  روشنه

ها  %) از تعداد روشنه58زيادي (مترمربع بخش 

از كل  %26، اما تنها  دهند را تشكيل مي

 دهد ها در منطقه را شكل مي مساحت روشنه

هاي با  نشان داده است كه روشنه مطالعات

هاي با زهكشي ضعيف  مساحت زياد در جنگل

كه اين مطالعه در  دهد، درحالي در خاك رخ مي

هاي با زهكشي خوب و خاك غني  جنگل

تواند دليلي براي كوچك  صورت گرفته كه مي

باشد بودن روشنه (آشوب در مقياس كوچك) 

ها را،  ). بيشترين مساحت از روشنه50(

 300تا  200هايي با مساحت بين  روشنه

هاي راش  دهند. در جنگل مترمربعي تشكيل مي

شده  در اروپا در مواردي نتايج متفاوتي گزارش

هاي آميخته راش در كشور  است، در جنگل

ها داري مساحت  از روشنه %10اسلواكي تنها 

شكل ). 11( مترمربع بودند 1000تا  100بين 

كنند و تا  ها شكل منظمي پيروي نمي روشنه

با  يدار يمعنمترمربعي به شكل  400مساحت 

دهند، كه  شكل هندسي دايره تفاوت نشان مي

ها  ي زياد بر داخل روشنها هيحاشنشانه تأثير 

ي ا هيحاشتأثير  توسط درختان كناري است.

ي و زادآورها بر روي استقرار  درختان در روشنه

ها در مطالعات  براي آن دسترس قابلمنابع 

است  دشدهييتأهاي راش  متعددي در جنگل

دار در يك  ترين ميزان خشكهبيش ).9،6،15(

 %35روشنه چهار اصله ثبت شد. همچنين در 

داري ثبت نشد. در اروپا  ها هيچ خشكه از روشنه

هاي راش در بوسني  نيز در مطالعات جنگل

دار تشكيل  ) با يك خشكه%51ها ( اغلب روشنه
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 %50) در اغلب مطالعات بيش از 22شود ( مي

گيرند،  ميها با افتادن يك درخت شكل  روشنه

) و در Svoboda )2008و  Nagelمطالعات 

 كشور بوسني از اين لحاظ يك استثناء هست

ها با بيش از يك  از روشنه %64كه در آن 

كه علت آن وقوع  گيرد دار شكل مي خشكه

هاي شديد و باد افتادگي درختان است.  طوفان

 Sagheb-Talebi etهاي شمال ايران،  در جنگل

al., )2005 (روشنه ساز را ذكر  6ي با ا هروشن

كه در اين مطالعه بيشترين  درحالي اند كرده

شده است. در كل  مورد گزارش 4روشنه 

 منشأي كرد كه با توجه به ريگ جهينتتوان  مي

هاي شمال  هاي طبيعي در جنگل دروني آشوب

هايي با تعداد روشنه ساز  ايران، تشكيل روشنه

ت بلكه يك بيش از يك يا دو درخت، قاعده نيس

ها  ). در برخي از روشنه3شكل استثناء است (

از روشنه سازها به چشم  جامانده بههايي  تكه

دار به شمار  عنوان يك خشكه كه به خورد مي

هايي فاقد روشنه ساز  روشنه روند بنابراين نمي

، با توجه به مطالعات صورت گرفته اند شده ثبت

در ارتباط با پوسيدگي درختان راش در 

هاي شمال، سرعت پوسيدن درختان  نگلج

راش در شمال ايران با توجه به گرم و 

تر بودن اكوسيستم در قياس با  مرطوب

  ).45است (هاي اروپا بيشتر  جنگل

دارهاي روشنه  از خشكه %9/69در اين مطالعه 

و  3ساز در مراحل پيشرفته پوسيدگي (درجه 

 دو درجهدار  كه خشكه ) قرار داشتند درحالي4

) كي درجهدارهاي تازه افتاده ( و خشكه 8/18%

دارهاي روشنه ساز را تشكيل  از خشكه 5/13%

از  %70نزديك به  كه نياداد. با توجه به  مي

ها در مراحل پيشرفته پوسيدگي قرار  روشنه

 Müller-Using and دارند و بر اساس نتايج

Bartsch )2009 براي پوسيدن كامل يك  (

به  كشد، بنابراين مي سال طول 35درخت راش 

هاي موجود در حدود  رسد اغلب روشنه نظر مي

  .باشند شده ليتشكسال پيش  30

گونه راش و پلت بيشترين زادآوري را به ترتيب 

از كل زادآوري داخل  %7/36و  5/38با داشتن 

ها به خود اختصاص دادند. تعداد  روشنه

رابطه  ها گونه، افرا و ساير  هاي راش نهال

ها نشان ندادند، گونه  ي با سطح روشنهارد يمعن

ممرز به شكل ضعيفي با سطح روشنه با ضريب 

رابطه نشان داد. بيشترين  15/0همبستگي 

ها گونه راش است  ها در داخل روشنه تعداد نهال

ها  تواند سال بردبار به سايه است مي گونه ككه ي

درختان باقي بماند. تحقيقات گاه  راشكوبيزدر 

تي گونه راش جنوبي نشان داده شناسي درخ

سال قبل از  100تواند تا  مي گونه نيااست كه 

ها  رسيدن به اشكوب بااليي و پر كردن روشنه

اغلب  بنابراين). 38( به شكل مغلوب بماند

گيري  ها قبل از شكل هاي موجود در روشنه نهال

مستقر  در روشنهها در داخل جنگل و  روشنه

داري بين  معني رابطه شوند، بنابراين مي

و تعداد كل  گرفته شكلهاي  مساحت روشنه

ها راش هستند به چشم  ها كه اغلب آن نهال

توان انتظار داشت رابطه  بنابراين مي؛ خورد نمي

ها و تعداد  داري بين مساحت روشنه معني

هاي راش نيز نداشته باشيم. همچنين با  نهال

ي ريگ جهينتتوان  آمده مي دست توجه به نتايج به

هايي با مساحت كوچك بيشترين  كرد، روشنه

مطلوبيت را براي استقرار گونه راش دارند 

شده در  ). در ساير مطالعات انجام12،42(

هاي راش در شمال ايران نيز نتايج  جنگل
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و  نيتر برگهآمده است و خوش  دست مشابهي به

هايي با  هاي راش در روشنه ترين نهال سالم

مترمربع استقرار  500تا  200 مساحتي برابر با

). تعداد نهال در هر صد 43،49يابند ( مي

ها كاهش  مترمربع با افزايش مساحت روشنه

  كند. يابد و از يك منحني كاهنده پيروي مي مي

متر  3/1هاي با ارتفاع بيش از  تعداد و گونه نهال

ي اصلي ها پركنندهعنوان  در هر روشنه به

شد. درمجموع  گيري روشنه در توده آتي اندازه

متر در اين  3/1نهال با ارتفاع بيشتر از  354

ترين گونه پركننده  ها يادداشت شد. مهم روشنه

=  330،%3/93اصلي روشنه گونه راش است (

Nو  5/4ها نيز به ترتيب  )، ممرز و ساير گونه

ها را به  ي اصلي روشنهها پركنندهدرصد از  4/1

از  %6/8 هنكيبااپلت  گونه خود اختصاص دادند.

دهد، تنها  ها را تشكيل مي ي روشنهها سازنده

يك درصد از پركننده اصلي روشنه را به خود 

دهد. با توجه به اهميت  اختصاص مي

ي اصلي روشنه در ساختار جنگل و ها پركننده

هاي داراي حداقل يك  تركيب توده آتي، روشنه

اصله نهال پركننده اصلي روشنه از گونه راش 

العه واقع شد و حداقل، ميانه و نيز موردمط

هاي داراي حداقل يك  حداكثر مساحت روشنه

پركننده اصلي روشنه از گونه راش به ترتيب 

مترمربع محاسبه گرديد.  1808و  206، 7/23

تواند به علت  هاي افرا مي كم بودن نهال

ي و چراي آن توسط وحوش در خوراك خوش

يا  يا حساسيت آن به گرماي تابستانه و جنگل

كه در اين زمينه اطالعات  كمبود نور باشد

. تأثير فشار چراي دام بر ستينكاملي در دست 

هاي درختي نظير راش و  هاي گونه روي نهال

هاي راش در اروپاي مركزي  افرا در جنگل

 نيا جيبر اساس نتا .)2،43شده است( گزارش

كه منجر به  يا يشناس جنگل يها وهيپژوهش ش

متوسط در  ايبا ابعاد كوچك هاي  روشنه جاديا

 نيقيطور  را به شوند يدرختان م يپوشش تاج

 عتيبه طب كينزد يشناس جنگل يها وهيجزو ش

و  ينيهاي تك گز شيوه نيمحسوب شود. بنابرا

اي  شيوه دگاهيد نيدرختان از ا يبرش انتخاب

  شود. محسوب مي عتيبه طب كيكامالً نزد
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