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  92 :تعداد         27/11/1395 دفاع تاریخ          کشاورزي و منابع طبیعی :دانشکده

  :چکیده

گشاي  راه تواند یمي ساختاري مراحل و فازهاي مختلف ها یژگیولی و هاي جنگشناخت از روند تحولی و پویایی توده

ي ساختاري ها یژگیوبه منظور تعیین  پیش رو پژوهش .هاي جنگلی باشدهاي پیش رو در پرورش تودهچالش

کمی سازي ساختار  يها از شاخصي ا مجموعههاي راش با استفاده از توده دري جنگلی در فاز تشکیل روشنه ها توده

از قطعات  یکفاز انتخاب و در هر  یندر ا يهکتار یکسه قطعه نمونه  به این منظور. انجام شدهاي اسالم در جنگل

فاصله به  ترین یکدو درخت راش در نزد یکم هايیژگیوبر این اساس . شد گیريتوده اندازه يمشخصات ساختار

فاصله از  ترین یککه در نزد یهه سه درخت همسابه عنوان درختان شاهد، به همرا )متر 30×30(محل تقاطع شبکه 

نسبت به  یهفاصله درختان همسا ینو همچن یهدرخت شاهد و درختان همسا ینب یهفاصله و زاو. برداشت شد آن

اصله در هکتار و متوسط حجم توده  379 نتایج نشان داد میانگین تعداد درختان براي این فاز .محاسبه شد یکدیگر

در طبقه  ریوم مرگ بیشترین نرخ .متر مکعب در هکتار محاسبه شد 36دار به طور میانگین شکهو حجم خ 514سرپا 

شاخص آمیختگی  ،شاخص کالرك و ایوانز بزرگتر از یک. مشاهده شد 25آن در طبقه قطري و کمترین  95قطري 

مایز ارتفاعی و قطري به ت متوسطمقدار . شد محاسبهمتر  8/4شاخص فاصله همسایگی و  23/0اي به طور متوسطگونه

 مترمربع 275 متوسط مساحتبا روشنه در پوشش تاجی  11 در این فاز تحولی .به دست آمد 43/0و  87/0 ترتیب

.  روشنه سازها به گونه راش تعلق داشتدرختان همه  و بودند   شده جادیاکه اغلب با افتادن دو درخت  شناسایی شد

فاز تشکیل روشنه مرحله کلیدي . استدر این فاز % 5/59ه روشنه  با فراوانی همچنین گونه راش گونه اصلی پرکنند

ي تحولی قبل به چشم در فازهااست که  یهاي ساختاري مشخصهاي راش است که داراي ویژگیتحول توده روند در

بیعی تحول در راستاي روند ط ي ساختاري صورت گرفتهها دخالتها، ی از این مشخصهآگاه و با شناخت. خوردنمی

  .از طبیعت خواهد بود  انحرافها و با کمترین توده

  

  .دارروشنه، شاخص آمیختگی، درختان پیرامونی، درختان پرکننده، خشکهتشکیل فاز تحولی  :ها دواژهیکل
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  مقدمه -1-1

 و بـوده  طبیعـت  بـا  همگـام  شناسیجنگل اساس و پایه جنگلی، هايتوده پویایی بررسی و شناخت

 پویـایی  ایـن  شـناخت  شناسـی، جنگـل  مناسـب  برنامه تدوین و جنگلی توده تغییرات صحیح درك براي

 هـاي تواند بهترین انتخاب جهت مـدیریت تـوده  هاي مدیریتی همگام با طبیعت، میهبرنام .دارد ضرورت

 دخالـت  حداقل آن اساس که هاییروش. باشد) ایران شمال هاي جنگلمانند ( طبیعی هايجنگل در راش

بـا طبیعـت بـدون     همگام مدیریتی هايروش از استفاده. است جنگل در طبیعی فرآیندهاي و ساختار در

، اولین گام در مدیریت همگـام  دیگر به عبارت. نبع قابل اتکا و نیز شناخت دقیق آن میسر نیستداشتن م

همچنـین  و  هـا  ، شناخت سـاختار تـوده  هاي طبیعی جنگلهاي جنگلی، شناخت و درك پویایی تودهتوده

  .هاي جنگلی استکننده بقاي تودهتضمین عنوان بهیسم تجدید حیات مکانشناخت 

 یانهسـال  یدکاهش شد ی،چوب يهاروزافزون چوب و فرآورده يو تقاضا یتجمع یشزابا توجه به اف

 يهـا در قالـب برنامـه   یعـی و جهان و توجه روزافزون به حفاظت از منـابع طب  یرانا يهامساحت جنگل

از  النهعاق يبرداربهره حال ینو درع زیست یطکه در جهت حفظ مح يبردارتوسعه و بهره یا،اح ی،حفاظت

داشـته و در   یشتريتوجه ب هایستماکوس یداريتا به مسئله پا کندیمتخصصان را وادار م هاست،ستمیاکوس

 یکی شده،یریتمد هايجنگلدر   ياستقرار زادآور. منابع باشند یدارپا یریتمد یمنطق يهاکشف راه یپ

ل را به عهده دارد در جنگ یاتتوده و استمرار ح ياست که بقا یشناسجنگل هاي یتفعال یاز اهداف اصل

 حال ینع و در شودیمستمر م یدمنجر به تول ی،جنگل يهاموفق در توده يزادآور). 1390مهاجر،  يمرو(

   یعـی تحـول طب  ینـد از فرآ یبخشـ  یجنگلـ  هـاي دهتـو  يزادآور. درختان را به دنبال دارد یاتاستمرار ح

ها در ساختار توده ییرو تغ یجنگل يهاتوده یاییدر بحث پو یدياز مباحث کل یکیعنوان   هاست که توده

  ).1996الرسون،  یورواول( شودیمطرح م

 هـاي جنگلـی در طـول زمـان    تغییر ساختار توده به معناي جنگلیهاي پویایی یا فرآیند تحول توده

بـراي درك صـحیح از    .شـود هاي محیطی در جنگل آغاز و دنبال مـی این تغییرات اغلب با آشوب. است
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شناسی مناسب، شناخت پویایی جوامع جنگلی، داراي هاي جنگلی و اتخاذ برنامه جنگلتوده تغییرات آتی

  گیـري و پرشـدن   ایـن در حـالی اسـت کـه فرآینـد شـکل      ). 1390مـروي مهـاجر،   ( اسـت نقش کلیدي 

هـاي راش اروپـا   و جنگـل ) 2011 ،سـفیدي (هـاي راش در شـمال   ، پوشش تاجی در جنگل1هايروشنه

 5؛ ناگـل و اسـبودا  2005و همکـاران،   4؛ زیبیـگ 2005، 3دروسـلر و لوپکـه  ؛ 2010ن، و همکـارا  2بلچکا(

گونه بردبار بـه   یک عنوان بههاي فرآیند تجدید حیات گونه راش ین بخشتر مهمیکی از  عنوان به). 2008

  .است شده شناخته طی فرآیند تحول توده هاي طبیعی سایه

زیـادي از آشـفتگی    طـور  بهکنند که اري را طراحی میبردبهره مدیریتی هاياغلب پژوهشگران شیوه

سیستم جنگل، شرایط طبیعی داشته باشـد و بـازدهی   اکو که یناکند، با امید به موجود در طبیعت تقلید می

یا با افتادن طبیعی درخت و یـا بـا    اغلب ها در جنگل،روشنه. محصول در جنگل از این طریق بهبود یابد

هـاي  درختان در اکوسیسـتم  تاجی شده در پوشش هاي ایجادروشنه. شوندد میقطع آن توسط انسان ایجا

 و یديسـف (باشـد   یجنگلـ  هـاي تـوده  یـایی توسـعه و پو  ،ياستقرار زادآورتواند آغازي براي جنگلی می

عنـوان   بـه  یاز پوشش تاج یبرداشت درخت اغلب بخش   هاياساس، در روش ینبر ا). 1393همکاران، 

  .ي مدیران جنگل باشدراهگشا  تواندیآن م یتاز وضع یکه آگاه شودیروشنه باز م

توانیم انتظار حفظ اکوسیستم جنگـل را  تا زمانی که اطالعات ما از ساختار جنگل محدود باشد، نمی

 دریله تغییـرات سـاختار تـوده    وسـ  بهها، پایداري مراحل تحولی و تعداد آن. مدت داشته باشیمدر طوالنی

مشخصات ظـاهري   بر اساسگردند و در هر جنگل طبیعی حل خودتنظیمی مشخص مییجه رشد و مرانت

متـاجی و ثاقـب طـالبی،    (یص اسـت  تشخ  قابلمختلف  تحولیدرختان و صفات ساختاري توده، مراحل 

هاي جنگلی آمیختـه راش و شـناخت از مراحـل مختلـف     شناخت از روند تحول و پویایی توده). 1386

کـه   ییآنجـا  از. هاي مدیریتی و پـرورش تـوده در جنگـل باشـد    ي تدوین برنامهراهگشاتواند تحولی، می

هاي طبیعی هستند، پایه و اساسی را براي مـدیریت جنگـل   مانده اکوسیستمشده، باقی یریتمدهاي جنگل

یـک مـدل و راهنمـا بـراي مـدیریت جنگـل        عنوان بهها توان از آنکنند که میبر مبناي طبیعت فراهم می

هاي آمیختـه راش اسـت   تحول توده درروندمرحله مهم و کلیدي روشنه  تشکیل تحولیفاز . کرد استفاده

                                         
1. Gap  
2. Kucbel 
3 Drossler and Lupke 
4. Zeibig 
5. Nagel and Svoboda 
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بـا  . خـورد هاي ساختاري مشخصی است که در فازهاي تحولی قبل و بعد به چشم نمیکه داراي ویژگی

هاي جنگلی واقع در ایـن  توده در صورت گرفتههاي ها، دخالتداشتن شناخت و آگاهی از این مشخصه

  .ها، با کمترین انحراف از طبیعت خواهد بودراستاي روند طبیعی تحول توده فاز

  :سواالت تحقیق) الف

  است؟ یرقابت تاج يها  دارا گونه یرروشنه گونه راش با سا یلدر فاز تشک یاآ )1

  .می شوند ها باز روشنه توسط روشنه یلدر فاز تشک یجنگل يها از سطح توده یزانچه م )2

هـا   روشـنه کـدام گونـه    یلروشنه ساز و پرکننده روشنه در  فاز تشک یدرخت يها گونه ینتر مهم )3

  هستند؟

  :فرضیه تحقیق) ب

  .ها دارد گونه یرروشنه با سا یلرا در فاز تشک یحداقل يا گونه راش رقابت برون گونه )1

بـاز   یپوشش تـاج  يها روشنه توسط روشنه یلدر فاز تشک یجنگل يها سطح توده% 10کمتر از  )2

  .شود یم

شـمال   يهـا  روشـنه در جنگـل   یلگونه روشنه ساز و پرکننده روشنه در فاز تشک ینتر راش مهم )3

  .است

  :استاهداف کلی این پژوهش شامل موارد زیر 

 فاز تشکیل روشنهدر هاي جنگلی هاي ساختاري تودهتعیین ویژگی -1

  روشنه تشکیل فاز در ي پوشش تاجیهاروشنه هايویژگی ترینمهم تعیین -2

  در فاز تحولی تشکیل روشنهدارها  خشکه یفیو ک یمشخصات کم یبررس - 3

  در فاز تحولی تشکیل روشنه جنگل افقی و عمودي ساختار در درختان استقرار و پراکنش نحوه بررسی - 4

  1شناسی گونه راش شرقیخصوصیات جنگل -1-2

جه شـمالی و طـول   در 38تا  36هاي ناحیه هیرکانی در عرض جغرافیایی رویشگاه راش در جنگل

از نظـر    این گونه. هاي آستارا تا گرگان قرار دارددرجه شرقی یعنی تقریباً از جنگل 58تا  48جغرافیایی 

متر به بـاال قـرار    1000ارتفاع از سطح دریا، درخت ارتفاعات البرز است و رویشگاه طبیعی و انبوه آن از 

                                         
1. Gap Phase 
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متر از  600هایی از آن به صورت جامعه تا حدود ونهولی بسته به شرایط محلی و میکروکلیمایی، نم. دارد

بـه  . هاي کوچـک وجـود دارد  متري به صورت دسته و گروه 500شود و تا ارتفاعات سطح دریا دیده می

ایـن گونـه، در ارتفاعـات سـنگده و     . اسـت  شـده  دهیدمتري از سطح دریا نیز  110درخت تا صورت تک

 F. Sylvaticaدر اروپاي مرکزي، گونه . سطح دریا گسترش داردمتري از  2650هاي نکا تا ارتفاع جنگل

سطح دریا حضور دارد، در حالی که در ایران بـه علـت   به علت باال بودن عرض جغرافیایی در ارتفاع هم

متـري بـه بـاال بـه      700، راش از ارتفـاع  ايو گرما و خشکی در مناطق جلگه اختالف عرض جغرافیایی

   ).1354، مهاجر(شود می حالت توده و جامعه دیده

  تجدید حیات راش شرقی -1-3

هـا را محـدود   هاي مختلف درختان در سایه درختان واقع در اشکوب باالیی، رشـد آن استقرار گونه

هـر گونـه داراي   . شـوند هـا در سـایه درختـان اشـکوب بـاالیی مسـتقر مـی       کنـد و برخـی از گونـه   نمی

زیکی و زیستی خاص، امکـان اسـتقرار نهـال را فـراهم     هاي مشخصی است که تحت شرایط فی سازگاري 

هاي تجدید حیات درختان را توان سیستم، عمومیت دادن این اصل، مشکل است، اما میهرحال به. کندمی

 صورت گرفتههاي الگوهاي استقرار در شرایط رویشگاهی و میزان و نوع آشوب. به سه گروه تقسیم کرد

  ):1391، مروي مهاجر و سفیدي(متفاوتند 

هایی همچون آتـش،  کنند که آشوبهاي باز، زادآوري میها در رویشگاهاین گونه :1هاي پیشروگونه .1

اند و رقابت کمی بین درختان وجود دارد و محیط طوفان و لغزش زمین را پشت سر گذاشته ،سیالب

  رعت جوانـه  هـا بـه سـ   ایـن گونـه  ). گرما یا سرماي شدید، خشکی، رطوبت و باد(نسبتاً خشن است 

هـا را  و جوانـه ) هـا مثل کاج(کنند ها به سرعت در داخل خاك نفوذ میریشه. کنندزنند و رشد میمی

هـا ایـن توانـایی    هاي مستقر در آبرفتگونه. سازند تا در برابر خشکی تابستان ایستادگی کنندقادر می

هـاي  در گونـه . بجـایی تولیـد کننـد   هاي ناها با آب یا خاك پوشیده باشند، ریشهکه اگر ریشه رادارند

 P.elliottiو  P. echinata  ،P. taedaهاي جنوب شرقی شمال آمریکا ، مانند کاجستود آتشپیشرو 

هـاي گونـاگونی   شوند، آتش، رویش بذر را بـه روش هاي همسال مستقر میکه به طور انبوه در توده

گسـترش  ). 1956بـري،  ( یابنـد گسترش می ها به سرعت در سال اولها و جوانهکند و نهالآماده می

                                         
1. Pioneers 
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ها که دوره رشـد  اي آب در سوزن نهالهاي عمودي است، به دلیل این که به طور قابل مالحظهریشه

 .کنند، مورد نیاز استو نوجوانی را طی می

پوشـش  هاي بردبار به سایه هستند که وجود تاجها اغلب گونهاین گونه :1هاي فاز ایجاد روشنهگونه .2

  هـا را قـادر   هـاي محلـی آن  کند و عوامل آشـوب هاي پیشرو تحمل میگلی انبوه را برخالف گونهجن

). 1947، 2وات( یابند درختان، و نفوذ و استقرار تاجی هاي ایجادشده در پوششسازد تا در روشنهمی

 افـرا، ، )Q. rubra(، گـیالس، بلـوط سـرخ    )F. americana(، درختان زبان گنجشـک  )1956، 3بري(

هـر  . رونـد توس، گردوي سیاه، نارون، صنوبر و تا حد کمی دوگالس، نماینده این گروه به شمار مـی 

پوشـش و  هـا بـه تـاج   از طریق روشنه اگر در مکان و زمان مناسب قرار گرفته باشند، هاکدام از گونه

پوشـش در  هاي ذکرشده نه تنها توانایی تحمـل سـایه تـاج   به هر حال، گونه. رسنداشکوب باالیی می

شوند، قبل از مستقر هاي ایجادشده کنند تا در روشنهاشکوب پایین را دارند، بلکه به سرعت رشد می

پوشـش  هاي منحصر به فرد در حال رقابت، آن را حذف کنند یا روشنه موجـود در تـاج  این که گونه

 .توسط درختان دیگر اشغال شود

هایی با نور کم و سـطح رطوبـت   ه استقرار در رویشگاهقادر ب :4هاي بسیار بردبار به سایهنهال گونه .3

ها براي مدت آن). هایی که بعد از فصل رشد به آب دسترسی دارندیشگاهودر ر(کم یا متوسط هستند 

میرند و کنند و به تدریج زمانی که درختان اشکوب باالیی میپوشش ایستادگی میطوالنی در زیر تاج

 .کنندپوشش نفوذ مید، در تاجنسازا فراهم میهبراي آن ی راهاي کوچکروشنه

  5هاي پوشش تاجیتعریف روشنه -1-4

  اهروشنهتعریف  -1-4-1

یک یا چند درخت در اثر عوامل طبیعی از قبیـل بـاد، بـرف و    یا شکسته شدن تنه با افتادن  روشنه

هـاي  کن شـده یـا تنـه   حضور بقایاي درخت افتاده از جمله تنه شکسته شده، ریشه. گردندغیره ایجاد می

شناسی اغلب بر این اساس، مطالعات جنگل. باشدهاي طبیعی میدهنده وجود روشنهپوسیده و غیره، نشان

                                         
1 Gap- phase species 
2. Watt 
3  . Bray 
4 Shade/ under story tolerant species 
5 Crown Canopy Gaps 
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در  شش تاجی و رعایت الگوهاي موجود در طبیعتها در پوگیري روشنهسازي فرایند شکلبه دنبال کمی

یکـی از مهمتـرین مسـائل پایـداري و پویـایی اکوسیسـتم        .هاي طبیعی راش اسـت مدیریت همگام توده

در ایـران و در  . اسـت  )هـا روشنه( 1ها خصوصاً در آشفتگیجنگلی، توجه به زادآوري و نحوه استقرار آن

و شـکل   هاي ساختاري روشـنه ماننـد مسـاحت   هاي راش شمال، مطالعات متعددي درباره ویژگیجنگل

  .ها انجام شده استروشنه

بـه بازشـدگی در   تعریفی است کـه  ترین تعریف کاربردي در ارتباط با روشنه پوشش تاجی، متداول

متر بـاالتر از سـطح زمـین     2ها تا پایین و ارتفاع متوسط تاج درختان جنگل که از میان تمام شاخ و برگ

براساس مطالعات انجام شده بـر روي   ر یک نگاه کلیهرچند د ).1982بروکا، (شود ادامه دارد، اطالق می

  .)1982، 2رانکل(ها، اغلب دو تعریف از روشنه وجود دارد گیري روشنهساختار و شکل

هـا تـا پـایین و    که به بازشدگی در تاج درختان جنگل که از میان تمام شاخ و بـرگ  واقعی 3روشنه تاجی

کـه عـالوه بـر     4یافتـه روشنه گسترش .شوده دارد اطالق میمتر باالتر از سطح زمین ادام 2ارتفاع متوسط 

را ) از پـاي کنـده  (شده زیر تاج درختان جانبی تا تنه درختان اطراف روشنه  روشنه تاجی، سطح گسترده

  .شودنیز شامل می

  کهولـت، بیمـاري،   (هـایی بـا منشـأ طبیعـی و عوامـل زیسـتی       ها در جنگل به وسیله آشـوب روشنه

هـاي متفـاوت و امکـان    باعث ایجـاد روشـنه بـا مسـاحت    ) باد، طوفان و برف(غیرزنده  و یا) زدگیآفت

با افتادن درخت و افزایش نـور نسـبی در داخـل روشـنه،     . باشدها در روشنه میاستقرار و رشد زادآوري

هاي راش مستقرشده، افزایش یافته و با این فرآیند، کمک بسیار شایانی در جهـت سـرعت پـر    رشد نهال

  .شودها و در نتیجه پویایی جنگل میروشنه توسط خال شدن

سـایر عوامـل    ). 2005 زیبیگ و همکـاران ( ها هستنداز مهمترین آشفتگی هاي ساپروفیت و بادقارچ

هاي اسیدي، خشکی و تغییـرات آب و  ها، تجزیهایجادکننده روشنه شامل حمله آفات و حشرات، بیماري

  ).2011، 5و بوکهیم لیماناسچ(هوایی هستند 

  

                                         
1 Disturbance 
2 Runkle 
3 Canopy gap 
4Expanded gap  
5 Schliemann and Bockheim 
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  هاي جنگلیترکیب و ساختار توده -1-5

ترکیب، ساختار و پویایی توده، عناصر مهم به منظور رسیدن به مدیریت صحیح و اسـتفاده از منـابع   

هاي اصلی یک توده ترکیب و ساختار توده، ویژگی. )2011، 1گاروالو( جنگل و حفظ تنوع زیستی هستند

و همکـاران،   2کـراو ( گذارنـد تأثیر مـی هاي جنگلی  که کوسیستمجنگلی هستند و بر روي عملکردهاي ا

دارهـا در  هاي جنگلی، به نحوه استقرار و روابط درونی درختان زنده و نیـز خشـکه  ساختار توده. )2002

مطالعه ساختار توده و توسعه . )1996 ،؛ اولیور و الرسون2002، 3و پاپادیوگ چن( داخل توده اشاره دارد

هـا و سـایر   ها، علـف شود که شامل مقایسه درختان با درختچهچندین شکل بررسی میه بآن در جنگل، 

هاي متوالی بـه وجـود آمـده و شـامل تغییـرات      گیاهان، مطالعه ساختار در درختان چندساله که طی سال

و نیز مطالعه ساختار به منظور استفاده از محصوالت اصـلی و   هستندگسترده و وسیع در ساختار عمودي 

  هـاي  رعی جنگل که در حقیقت نوعی مطالعـه اقتصـادي بـوده و بـه طـور وسـیع بـه سـاختار و گونـه         ف

هـاي جـانوري و   ساختار توده با زیستگاه گونه). 1996، 4اولیور و الرسون(دهنده آن وابسته است تشکیل

و  هـاي حشـرات  تنوع گونه. گیاهی مرتبط است و در نتیجه یک شاخص مناسب براي تنوع زیستی است

ترکیـب درختـان   . ارتبـاط دارد تنوع و پیچیدگی ساختار توده  با کنند،پرندگان که در یک توده زندگی می

  ).2011گاروالو، ( گذاردتوده بر روي موجودات زنده جنگل از طریق تأمین منابع و سرپناه تأثیر می

سـت کـه تحـت    اي از درختان و جوامع گیـاهی ا توده جنگلی شامل گروه مشخص و به هم پیوسته

با مطالعه بر روي تغییرات ساختار تـوده کـه   . کندتأثیر شرایط اقلیمی و ادافیکی مشخص، رشد و نمو می

  سـاختار  . بینـی نمـود  هـا را پـیش  توان مراحـل تحـولی تـوده   دهد، میدر پاسخ به شرایط محیطی رخ می

الگـوي اسـتقرار    .اسـت  تـوده هاي جنگلی شامل پراکنش زمانی و مکانی درختان و دیگر گیاهان در توده

، دوره رشـد، انـدازه تـاج،    )پراکنش عمـودي و افقـی  (تواند براساس گونه پراکنش می درختان در جنگل

هـاي سـاختاري تـوده    ویژگـی . ها باشـد شاخص سطح برگ و ساقه و در نهایت سن گیاه و ترکیب گونه

. )1995، 5و اسـپیز  هالپرن( ار دهدها یا جوامع میکروبی داخل توده را تحت تأثیر قرممکن است گلسنگ

                                         
1. Carvalho 
2 Craw 
3.Chen and Papadiouk 
4 Olver and Larson 
5 . Halpern and Spies 
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بین ساختار یک جنگل و تنوع زیستی رابطه معناداري وجود دارد؛ به همین دلیل گاهی اوقات به منظـور  

سـازي سـاختار   کمی(هاي ساختاري فراهم کردن معیاري براي بررسی تنوع زیستی در جنگل از شاخص

 "سـاختار مکـانی جنگـل   "هـاي جنگلـی واژه   ستمبه طور کلی، در اکوسی. شوداستفاده می) مکانی جنگل

در رابطه بـا  (هاي درختان از جمله سن درخت، ابعاد، گونه، جنسیت چیدمان فضایی یک سري از ویژگی

در طـی فرآینـد   . )2006، 1شگـرا ( دهدو مواردي از این دست را مورد بررسی قرار می) هاي دوپایهگونه

اي و بـین  گونـه نظیر رقابت درون(ر بین درختان داخل توده هاي مختلفی دهاي جنگلی، کنشتحول توده

هـاي  ها با توجه به آشیان اکولوژیک متفاوت گونهو نیز بین درختان و محیط فیزیکی پیرامون آن) ايگونه

گیرد که نتیجه این روند، بر روي ساختار جنگل و حتی بخش زنده همـراه بـا آن نمـود    درختی شکل می

 هـایی عوامـل توانند به شکل یکنواخت و در پاسخ به درختان در هر گروه می. )2005، 2گادو( کندپیدا می

 هاي ارتفاعی مختلف رشد کنندهاي منظم محیطی و همچنین نرخ رشد ارتفاعی، در الیهنظیر نور، آشوب

 هـا و هـاي ژنتیکـی بـین گونـه    تنوع رشد ارتفاعی در درختان به علت تفاوت .)1996اولیور و الرسون، (

باشـد  هاي مختلـف تـوده مـی   توزیع ناهمگن نور، مواد غذایی موجود در خاك و فضاي رشد در قسمت

گستره وسیع و متنوعی از روابط ساختاري و عمکردي جوامع زنده و محـیط  . )1996اولیور و الرسون، (

ن نظیر پوشش هاي سازنده آها در هر یک از بخشها وجود دارد که به دلیل پویایی اکوسیستمپیرامون آن

  ).2002، 3شوتز( اقلیم منطقه استگیاهی، فون و همچنین تغییرات پیوسته در خرد

  هاي جنگلتأثیر محیط بر روي ساختار توده -1-6

  بخش غیرزنده -1-6-1

تـر در  هاي غنی از روابط درونـی ضـعیف  هاي فقیر نسبت به رویشگاههاي جنگلی در رویشگاهتوده

این روابط درونی . کنند، برخوردارندها به یکدیگر وارد میکه گونههایی تنشو  هاي موادارتباط با چرخه

البتـه نـرخ بـا رشـد پـایین در      . گرددها میو سایر اندام درختان ضعیف، موجب رشد با نرخ پایین در تنه

رشـد در  کم شدن نـرخ  . )1967اولیور، ( تواند اتفاق بیفتدخیزي خیلی باال هم میهایی با حاصلرویشگاه

هاي فقیر در تولید تنوع ژنتیکی احتماالً ناتوانی توده. هاي فقیر با عوامل مختلفی در ارتباط استرویشگاه

                                         
1  .  Graz 
2. Gadow 
3 . Schultz 
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روابط درونی ضعیف ممکن است درختان با تراکم تعداد باال بـه همـراه   . است یکی از دالیل این موضوع

هاي خـرد  د به کاهش تنوع رویشگاهتوانهمچنین روابط درونی ضعیف می. تراکم پایین تاج را سبب شود

هاي ضعیف و در نتیجه موجب تراکم باالي درختان که از نرخ رشـد ضـعیفی برخوردارنـد،    در رویشگاه

دوانی مناسب را حاصل نماینـد و نـور   نما امکان شاخههاي فقیر، درختان چیره و چیرهدر رویشگاه. بشود

هاي فقیـر  در نتیجه درختانی که در رویشگاه. رسدمی بیشتري به درختان حاضر در طبقات ارتفاعی پایین

  ).1996اولیور و الرسون، ( تري خواهند داشتگیرند، عمر طوالنیهاي بینابینی و پایین قرار میدر قسمت

  بخش زنده -1-6-2

الگوها  ینا. است یکیفلورست يالگوها یتوابسته به تقو ی،جنگل هايافراد حاضر در توده یستیهمز

ـ  یستیهمز باالي درجات از هاکه گونه شوندیم یانمفهوم ب ینا براساس  بـه   یو وابسـتگ  یو روابط درون

 هـاي و چرخـه  رشـد  يالگوها. دهندیم یلرا تشک یسمسوپرارگان یکبرخوردارند و در مجموع  یکدیگر 

ـ  گیرند،یشکل م یطیمح هايسازگار با تکرار و نظم آشوب یاهیگ هايدر گونه یاتح  یدتجد  هـاي هگون

در  ییـر موضـوع باعـث تغ   یـن ا. اسـت  متفـاوت  یرو نرخ مرگ و م یاتح یدتجد یسممکان  يدارا یجنگل

درختـان در   یو مکـان  یزمـان  راکنشپ يتوسعه الگوها. شودیتوسعه توده م یتنها و تعداد و در  یفراوان

شـکل   یطـی مح یرهايثآن به همراه تأ هايرفتار اجزا و گونه یلهمشخص، به وس به طور  یجنگل هايتوده

   ).1996الرسون، و  یوراول( گیردیم

  یجنگلهاي اکوسیستمدر ها دارو خشکه درختان مرگ و میر -1-7

زا، مرگ یک درخت اغلب عوامل متقابل زیادي از جمله رقابت، حمله حشـرات و عوامـل بیمـاري   

 شـود شـامل مـی  هـاي خـاك را   هاي محیطـی ناشـی از اقلـیم و محـدودیت    شکستگی مکانیکی، استرس

شناسایی عوامل چندگانه بـراي مـرگ مشـخص یـک درخـت و تعیـین       . )1987و همکاران،  1فرانکلین(

با وجود تغییرات گسترده در  .)2008و همکاران،  2داس( العاده دشوار باشدتواند فوقاهمیت نسبی آن می

از جهـات، زوال پوشـش   از بسـیاري  . اقلیم جهان، ارتقاء درك ما از مرگ و میر درختـان ضـرورت دارد  

  اي بـراي هـر گونـه تغییـرات ترکیبـی، سـاختاري و یـا عملکـردي در         تاجی در درختـان زنـده، مقدمـه   

                                         
1. Franklin 
2. Das 
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هاي رقابت یکی از عوامل به خوبی مستندشده مرگ و میر درخت در جنگل. هاي جنگلی استاکوسیستم

  ).2011همکاران،  داس و( معتدله است و اغلب به عنوان عامل اصلی مرگ و میر مطرح شده است

هـاي  که آگاهی از ویژگـی  هستند هاي طبیعیتودههاي مهم ساختاري یکی از مشخصهدارها خشکه

هاي در جنگل. کندجنگل را در شناخت هر چه بهتر مراحل و فازهاي تحولی یاري میمتخصصان ، هاآن

قرار گرفتـه   ، مورد تأکیددارها بر فرآیند زادآوري و حفظ تنوع زیستی جنگلشمال کشور، اهمیت خشکه

؛ 1386؛ ذوالفقـاري و همکـاران،   1386سـفیدي و همکـاران،   (اسـت  زیادي شده انجام شده  و مطالعات

هـاي مختلفـی   هـاي طبیعـی از الیـه   جنگـل ). 1389؛ سفیدي و مروي مهاجر 1389کیاالشکی و شعبانی، 

هـاي سـنگی و   زدگییده از بیرونها، پوشنماي ظاهري و معمول بیشتر این اکوسیستم. تشکیل یافته است

هـاي  درختـان در جنگـل  ). 1389کیاالشـکی و شـعبانی،   ( استاي و شاخ و برگ پوسیده درختان صخره

در . کننـد طبیعی بعد از رسیدن به کهولت و پایان زندگی و همچنین در اثر رقابت، شروع به پوسیدن مـی 

محیطـی، رقابـت، آفـات و حشـرات،      شود که فشـارهاي واقع در طول زمان، تعدادي درخت خشک می

و  1آنگـرز ( هسـتند ها و در نهایت پایان عمـر فیزیولـوژیکی دالیـل عمـده آن     هاي انسان، بیماريدخالت

اما با پایان عمر فیزیولوژیک درخت، وظایف اکولوژیکی درخـت در اکوسیسـتم ادامـه     ).2005همکاران، 

درختـان  . کندموجودات جانوري در جنگل فراهم میهایی را براي دارهاي سرپا، زیستگاهخشکه. یابدمی

افتاده نیز ضمن تأثیر در زادآوري، آشیان اکولوژیک جدیدي را براي بسیاري از گیاهان و جانداران فراهم 

اگرچـه  . )2005، 2و آمانـدا  سـانتیگو ( کنندکرده و نقش اصلی و حیاتی را در چرخه مواد غذایی بازي می

اي در ادامه حیات و گیرند، اما نقش ارزندهها را دربر میسطح کمی از جنگلدارها به طور معمول خشکه

هـاي جنگلـی بـدون    توان بیان کرد ادامه توالی در اکوسیسـتم تا آن جا که حتی می. پویایی بر عهده دارند

ند امروزه با مطرح شدن مسائلی مان). 1389کیاالشکی و شعبانی، (وجود این مؤلفه تقریباً غیرممکن است 

هاي طبیعی، سالمتی اکوسیستم هاي جنگلی و حفاظت از تنوع زیستی در سیستممدیریت پایدار در عرصه

یکی از موضوعاتی که براي حفـظ سـالمتی   . شودیز یکپارچگی اکوسیستم مطرح مینو کامل بودن آن و 

یدن بـه مرحلـه   شود، نگهداري تعدادي از درختان تا رسـ ها مطرح میاکوسیستم و تنوع زیستی در جنگل

روند که بسیاري هاي طبیعی، یک خردزیستگاه به شمار میدارها در داخل سیستمخشکه. پوسیدگی است

                                         
1  .  Angers 
2  . Santiago and Amanda 
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دارهـا در جنگـل   خشکه). 1389سفیدي و مروي مهاجر، (شوند از جانداران و گیاهان روي آن مستقر می

حیات طبیعی جنگل نقـش  خیزي رویشگاه شده و در تجدید از اهمیت زیادي برخوردارند، باعث حاصل

هـا در اطـراف آن   در واقع پایان زندگی درخت با تشدید و شـروع فعالیـت  ). 1390مروي مهاجر، (دارند 

ها و خزندگان، زنبورها و پرندگان در ها، سوسکها، موریانهبسیاري از جانداران مثل مورچه. همراه است

هـاي  مؤلفه جهت تشکیل خـاك در اکوسسـتم  دارها مهمترین خشکه .)2001، 1کیمل( کنندآن زندگی می

دارها عالوه بر این که زیستگاهی براي جـانوران و  خشکه). 1389کیاالشکی و شعبانی، (باشند جنگلی می

گاه آب شوند و همچنین به عنوان ذخیرهها میها هستند، به عنوان بستر بذر باعث رویش سریع نهالقارچ

ها در جهت استقرار زادآوري طبیعی جنگل کمک فراوانـی  ت نهالبا حفظ رطوبت و مواد غذایی در تقوی

دارها در طی یک مدت طوالنی، کـربن را  درختان پوسیده و خشکه .)1993و همکاران،  2کامباند( کنندمی

  .)2002، 3و هارمون جنیش( کنندذخیره و طی فرآیند تجزیه به تدریج آن را در محیط جنگل رها می

  جنگل و نقش آن در ساختارهاي محیطی آشوب -1-8

ي هـا گسـیختگی سـاختار تـوده   ها شامل رخدادهاي نسبتاً مجزایی هستند که موجـب از هـم  آشوب

هـاي هـر منطقـه بـه صـورت      آشـوب  .اید مورد توجه ویژه قرار بگیرنـد بجنگلی یا تغییر در مقدار منابع 

. گیرنـد هـا شـکل مـی   مشخص تحت تأثیر آب و هوا، خاك، پوشـش گیـاهی، حیوانـات و دیگـر فاکتور    

هاي محیطی هاي گیاهی سازگار با تکرار و نظم آشوبهاي تجدید حیات در گونهالگوهاي رشد و چرخه

هاي محیطی از چهار منظر قابل بحـث  توضیح پیرامون آشوب ).1996یور و الرسون، اول(گیرند شکل می

اي و در و شکل تخریب ناحیـه  ها، مقداردرختان جنگلی، تکرار آشوب حجمی مقدار موجودي: باشدمی

برنـد و  هاي محیطی تعـدادي از درختـان را از بـین مـی    آشوب. نهایت مقدار پوشش گیاهی کف و خاك

  .)1996اولیور و الرسون، ( هاي بعدي پایین بیاورندتوانند آمادگی توده را براي آشوبهمچنین می

  

  

  

                                         
1. Kimel 
2. Comband 
3  . Jenish and Harmon 
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 هاي جنگلیتوده 1مراحل تحولی -1-9

هاي کـاربردي در داخـل مراحـل تحـولی     ب براساس سن، ساختار و یا ویژگیهاي جنگلی اغلتوده

هاي ساختاري در میان مراحل تحولی، منحصر بـه  ویژگی). 2007، 3و فابرالنگدون 2گودل(گیرند قرار می

 هاي مختلف ممکن است به یک یا چند مرحله تحولی و یـا مراحـل سـاختاري تـوده     گونه .باشندفرد می

در هر مرحله تحولی توده براي حفاظـت از تنـوع    هادر نتیجه، حفظ موزاییکی از توده. شندداشته باتعلق 

هـاي طبیعـی،   در جنگل). 1999، 5؛ اسپیز و تورنر2003و وایت،  4لوریمر(زیستی ممکن است الزم باشد 

م ها به لحاظ تعداد و حجم درختان زنده، تعداد و حجـ مراحل تحولی براساس مشخصات ساختاري توده

هـاي قطـري مختلـف و همچنـین حضـور روشـنه در پوشـش تـاجی،         ها در طبقهدار و نسبت آنخشکه

بـر ایـن اسـاس، در    . اندبندي شدههاي توده به مراحل و فازهاي مختلف دستهزادآوري و تعداد آشکوب

دي و سـفی ؛ 1393طـالبی،   ثاقب(هاي شمال ایران و نیز در جنگل) 1982، 6کورپل(هاي راش اروپا جنگل

هـاي  در جنگـل ) 1982(مطالعـات کورپـل   . اندمراحل و فازهاي مختلفی شناسایی شده )1393همکاران، 

هاي طبیعی راش، سـه مرحلـه تحـولی اصـلی قابـل      دهد که در تودهارتفاعات کارپات در اروپا نشان می

هاي آمیختـه  گلدر جن. هستند )تخریب(و پوسیدگی ) بلوغ(تفکیک است که شامل مراحل اولیه، اپتیمال 

هـا  افزایی، انباشـت حجـم و دگرگـونی حجـم در تحـول تـوده      راش در شمال ایران نیز سه مرحله حجم

در مرحله افزایش حجم، فازهـاي  . شناسایی شدند که این مراحل خود متشکل از فازهاي مختلفی هستند

  ، نـورافزایی و  هـا زادآوري و تشکیل زیرآشکوب، در مرحله انباشت حجـم شـامل فازهـاي کـاهش پایـه     

کـاهی شناسـایی   رست و حجـم افزایی و در مرحله کاهش حجم شامل فازهاي تشکیل روشنه، کهنحجم

هر یک از مراحل یاد شده داراي ویژگی خاصی از نظر نـوع گونـه،   ). 1393سفیدي و همکاران، (اند شده

، )اي و غـذایی ري، ریشـه نـو (اي، ساختار عمودي و افقی، رقابت در اشکال و ابعاد مختلف ترکیب گونه

  .باشندرونده اکوسیستم میرونده یا پسهاي غذایی و پیچیدگی آن به تناسب حرکت پیشطول زنجیره

  

                                         
1 . Stand Development 
2. Goodell  
3. Faber-Langendoen 
4. Lorimer 
5. Spies and Turner 
6. Korpel 
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  هاي جنگلیپویایی توده -1-10

که شـامل رفتـار و    در ساختار توده جنگلی در طول زمان است تغییرهاي جنگلی شامل پویایی توده

شناخت و بررسی پویـایی مراحـل   . هاي موجود استپس از آشوبوضعیت توده جنگلی در طی بروز و 

به منظور درك صحیح از تغییرات آتـی  . است شناسی همگام با طبیعت، پایه و اساس دانش جنگل1توالی

شناسی مناسب، شناخت پویایی جوامـع جنگلـی داراي نقـش کلیـدي     توده جنگلی و اتخاذ برنامه جنگل

هاي جنگلی به منظـور تقویـت پایـه دانـش مـا از      مطالعه پویایی توده). 1393سفیدي و همکاران، (است 

شناسـی گیـاهی و تـأثیرات محیطـی     مشاهدات و اکولوژي انفرادي، فیزیولوژي گیاهی، آنـاتومی، ریخـت  

  ).1996اولیور و الرسون، (شود استفاده می

اساسـی در  توالی جنگل عبارت است از تغییرات اکوسیسـتم در طـول زمـان کـه یکـی از مفـاهیم       

هاي جنگلی بخشـی از  حول تودهت. )1993، 3؛ بوتکین1984، 2فاینگان( آیداکولوژي جنگل به حساب می

، 4فورد روبرتسـون (هاي جنگلی است که مرتبط با تغییرات ساختار توده در طول زمان است پویایی توده

نگلـداري پایـدار و   هـاي جنگلـی بـه منظـور گسـترش ج     مطالعه توالی و پویـایی در اکوسیسـتم  ). 1971

 .)2012، 5و گاناتسـاس  آیکونومـاکیس ( رسدهاي مناسب مدیریتی به طور جدي الزم به نظر میاستراتژي

شود، مشابه هم نیست و بـه  هاي محیطی شروع میهاي جنگل که بعد از آشوبمسیر توالی در اکوسیستم

هـاي در  و شامل عملکـرد گونـه   استگیري از محیط ها در بهرهشدت وابسته به رویشگاه و قابلیت گونه

و مـک   پیکت( اکولوژیک و تعامل موجود در بخش زنده استهاي محیطی، صفات آتمقابل محدودیت

  .)1989، 6دونال

  فاز تحولی تشکیل روشنه -1-11

سـازد و بـه عنـوان    هاي مختلـف را متـأثر مـی   ترین رویدادهاي طبیعی که تحول تودهیکی از اصلی

در پوشش تـاجی   7رود، تشکیل روشنههاي جنگلی به شمار میآغاز روند پویایی تودهنخستین مرحله از 

هـاي  الگوي تحـولی فازهـاي مختلـف در جنگـل     ).1-1شکل (افتد  ها اتفاق میکه در فاز تشکیل روشنه

                                         
1 . Forest Succesion 
2  .  Finegan 
3  .  Botkin 
4. Ford- Robertson  
5  . Oikonomakis and Ganatsas 
6. Piket Mac Donnall 
7 Gap phase 
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ترین تعریف کاربردي در ارتباط با روشنه پوشش تاجی، بـه بازشـدگی در   متداول .دهدشمال را نشان می

متر بـاالتر از سـطح زمـین     2ها تا پایین و ارتفاع متوسط درختان جنگل که از میان تمام شاخ و برگتاج 

  ).1982بروکا، (شود ادامه دارد، اطالق می

 
  )1393 ،سفیدي و همکاران( روشنه تشکیل فاز تحولیهاي تودهپویایی  الگوي :1- 1شکل 

 

هـا در  گیـري روشـنه  سازي فراینـد شـکل  کمیشناسی اغلب به دنبال بر این اساس، مطالعات جنگل

هاي طبیعـی راش اسـت و   پوششش تاجی و رعایت الگوهاي موجود در طبیعت در مدیریت همگام توده

 هـا یکی از مهمترین مسائل پایداري و پویایی اکوسیستم جنگلی، توجه بـه زادآوري و نحـوه اسـتقرار آن   

 هـا هـاي سـاختاري روشـنه   متعددي درباره ویژگی هاي راش شمال، مطالعاتدر ایران و در جنگل .است

هاي سـاختاري  شود تا ویژگیدر این بررسی تالش می .ها انجام شده استمانند مساحت و شکل روشنه

ارائـه   .هاي راش بررسی و به شـکل کمـی بیـان گـردد    تشکیل روشنه به عنوان فازآغازین تحول توده فاز

ملیـات پرورشـی و نیـز    عشناسی ماننـد  هاي جنگلریزير برنامهتواند دهاي ساختاري این فاز میویژگی

   .ها مورد استفاده قرار گیردگذاري تودهنشانه



  

 

 

  

  

  فصل دوم

  پیشینه پژوهش
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 هاي شمال ایرانسابقه پژوهش در جنگل - 2-1

 هاي راش شمال صورت گرفته است که به مطالعات متعددي در جنگلها در ارتباط با روشنه

  :شودمطالعات اشاره میمهمترین 

طی مطالعه تجدید حیات راش در بخش گرازبن جنگل خیرود نشان داد که تجدید ) 1378(حجتی 

   هاي جنگلی رخاي و گروهی از طریق ایجاد روشنه در پوشش تاجی تودهحیات راش به شکل لکه

نه، شیب دامنه، جهت ها و عواملی نظیر جهت دامدهد و همچنین بین فراوانی زادآوري راش در لکهمی

داري به قطر بزرگ لکه، اندازه قطر بزرگ، ارتفاع از سطح دریا و مساحت روشنه، رابطه خطی معنی

هاي زادآوري کاسته هاي موجود در لکههمچنین با افزایش ارتفاع زادآوري از تعداد کل گونه. دست نیامد

ها داراي اشکال هندسی و که روشنهگیري شد گرفته نتیجههمچنین براساس مطالعه صورت. شودمی

شده توسط ایشان بین هاي مطالعهمساحت روشنه. غیرهندسی متفاوت بوده و داراي ابعاد مختلفی هستند

  .متر مربع متغیر بوده است 3727و  129

در پژوهشی که به منظور مطالعه پراکنش تعداد درختان در طبقات قطري ) 1379(متاجی و همکاران 

در سري گرازبن جنگل خیرود انجام دادند و  هاي احتمالیهاي طبیعی با کاربرد توزیعگلمختلف در جن

شونده بوده و توده یک حالت ناهمسال اعالم نمودند که نمودار پراکنش در طبقات قطري به صورت کم

 .نامنظم دارد

ور گرفته در طرح جنگلداري گوراب به منظتایج پژوهش صورتن) 1382(موسوي و همکاران 

خش یک طرح ترین اندازه سطح روشنه براي بهبود وضعیت تجدید حیات راش در جنگل بیافتن مناسب

هاي کوچک داراي هاي راش ایجادشده در روشنهنشان داد که نهال داري شوراب گلبندجنگل

هاي راش کاهش و تري هستند و با افزایش سطح روشنه، تعداد نهالخصوصیات کمی و کیفی مطلوب

گزینی براي رسیدن به بهترین هاي تکشود برشیابد و توصیه میهاي افرا افزایش میس تعداد نهالبرعک

  .آر نباشد 5زادآوري بیشتر از 
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جنگل اسالم ) هاروشنه(هاي طبیعی با بررسی زادآوري راش در حفره) 1385(زاده و همکاران امان

کند، ولی شکل هندسی خاص و منظمی پیروي نمیهاي مورد ارزیابی از به این نتیجه رسیدند که روشنه

. باشندها از این نوع میروشنه% 54باشند، به طوري که تر میاي تا بیضوي نزدیکعمدتاً به اشکال دایره

شود اما هاي راش و تا حدي مرز کاسته میهمچنین مشاهده گردید که با افزایش سطح از تعداد نهال

  .دار نبودها از نظر آماري معنیروشنهفراوانی گونه افرا با اندازه 

هاي راش خالص و آمیخته را در منطقه نکا مطالعه و ساختار توده) 1386(اسالمی و ثاقب طالبی 

هاي همسال است ولی با نزدیک اعالم نمودند که در سطوح کوچک، ابتدا ساختار جنگل شبیه به توده

  .دهدی نشان میشدن به سطح حدود یک هکتار، ساختار حالت ناهمسال

به بررسی تنوع ساختاري در راشستان آمیخته جنگل شصت کال گرگان ) 1386(دانشور و همکاران 

  ها به سمت کلیماکس از تنوع پرداختند و اعالم نمودند که در طی عبور از مراحل توالی راشستان

  . شودهاي چوبی کاسته میگونه

ها ها در روشنهدارها و و استقرار نهالحجم خشکهنشان دادند که بین ) 1386(سفیدي و همکاران 

  دارها نشانه حضور فعلی و یا انبوه، رابطه مثبت وجود دارد و حضور خشکههاي نیمهدر جنگل

  .ها در گذشته داردگیري روشنهشکل

هاي طبیعی شمال ایران در مرحله تحولی بلوغ در بررسی ساختار راشستان) 1388(حسنی و امانی 

Optimal و  انجام دادند، به این نتیجه رسیدند، توده از نظر ساختار یک توده خالص سیسنگان در جنگل

پوشش بسته است که توزیع سال، با طبقات اجتماعی متنوع، با تاج 40نسبتاً همسال راش با اختالف سنی 

  . دهی شده استدرختان در سطح عرصه تصادفی سازمان

  دارهاي راش و ممرز در اي که در پویایی خشکهطالعهدر م) 1389(سفیدي و مروي مهاجر 

هاي آمیخته راش در در جنگل آموزشی پژوشی خیرودکنار هاي آمیخته راش و ممرز در جنگلجنگل

  حجم کل  درصد از 5/34و  درصد تعداد 3/25استان مازندران، خشکه دارهاي از نوع راش 

 4/22دارهاي سرپا در گونه ممرز به ترتیب خشکهاین مقادیر  .دهنددارهاي راش را تشکیل میخشکه

  .  است 6/32تعداد و 
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هاي در بررسی الگوي مکانی درختان طی مراحل تحولی جنگل در توده )1389(اخوان و همکاران 

در کالردشت به این نتیجه رسیدند که الگوي مکانی درختان در مراحل اولیه، بلوغ و  1نخورده راشدست

  .اي ضعیف استاي شدید، تصادفی و خوشهخوشهپوسیدگی به ترتیب 

هر . ها متفاوت استنشان دادند که شدت نور نسبی در داخل روشنه) 1390(پرهیزکار و همکاران 

ها ندارد، اما شواهدي مبنی بر استقرار داري بر روي کیفیت و کمیت استقرار نهالچند که تأثیر معنی

شده در فرم رویشی بیشترین فراوانی مشاهده. ی وجود دارددرصد نور نسب 15تا  10هاي راش در نهال

ها در مرکز و غرب رو در میان نهالچنگالی در جهت جنوبی و بیشترین فراوانی در فرم رویشی میان

ها افزایش و از ها ارتفاع نهالوي همچنین مشاهده کرد که از شرق به غرب روشنه. روشنه مشاهده شد

  . کردجنوب به شمال کاهش پیدا 

هاي راش آمیخته نشان داد در جنگل) اوج(در بررسی پویایی مرحله نهایی توالی ) 1390(سفیدي 

  هاي راش به لحاظ تحولی در سه مرحله افزایش حجم، انباشت حجم و کاهش حجم اتفاق که توده

امل مرحله افزایش حجم شامل فازهاي تشکیل زیرآشکوب و زادآوري، مرحله انباشت حجم ش. افتدمی

افزایی و مرحله کاهش حجم نیز شامل فازهاي تشکیل روشنه، ها، نورافزایی و حجمفازهاي کاهش پایه

عالوه بر این سه مرحله، مرحله بینابینی شامل آمیخته یا فاز چندفازي که . رست استکاهی و کهنحجم

  فازهاي . سایی شدشود، نیز شاهاي نامنظم و با تناوب و مقیاس زمانی کوتاه ایجاد میبا آشوب

ها بیشترین مساحت منطقه مورد بررسی را به خود اختصاص افزایی، زیراشکوب و کاهش پایهحجم

  . دادند

پذیري درختان در رقابت و اجتماع در بررسی الگوي مکانی و وضعیت) 1390(زاده و همکاران امان

الگـوي پـراکنش قطعـات مـورد بررسـی      ، Kبا استفاده از توابع یک و دو متغیـره   2هاي آمیخته ممرزتوده

  . باشندبا درختان قطر متوسط، قطور و بسیار قطور می 3قطر داراي اثر متقابلاي بوده و درختان کمخوشه

هاي مختلف مساحت بررسی میزان موفقیت زادآوريبه اي در طی مطالعه) 1391(ذوقی و همکاران 

فاع و میزان رشد طولی نوشاخه بهاره در قیاس با هاي بزرگ ارتکه در روشنه پرداخته و بیان کردند

                                         
1. Fagus orientalis Lipsky 
2. Carpinus betulus 
3 Interaction 
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همچنین مشخص شد  که از لحاظ فراوانی نونهال در . داري بیشتر استکوچک به طور معنیهاي روشنه

تري برخوردار هاي بزرگ و کوچک از وضعیت مطلوبهاي متوسط در مقایسه با روشنهمتر مربع، روشنه

. هاي متوسط مشاهده شدهاي ممرز در روشنهها و نهالانی نونهالبه این صورت که بیشترین فراو. هستند

ترین روشنه براي مناسب) مترمربع 300 تا 150(توان چنین نتیجه گرفت که روشنه متوسط از این رو می

  .ها در برش هاي تک گزینی استاستقرار نهال

راش در بخش گرازبن هاي آمیخته اي که در جنگلدر مطالعه) 1391(آملی کندري و همکاران 

  . ها به دست نیاوردندداري را بین اندازه روشنه و فراونی نهالجنگل خیرود انجام دادند، ارتباط معنی

در مطالعات بررسی ساختار مکانی راش و بلوط در یک جنگل ) 1391 الف،(علیجانی و همکاران 

وط، تمایل به آمیختگی بیشتر و اي، اعالم نمودند که گونه بلآمیخته و براساس شاخص اختالط گونه

  .گیردگونه خود قرار میها دارد ولی گونه راش در کنار درختان همحضور در کنار سایر گونه

هاي سازي ساختار مکانی جنگلدر مطالعاتی که به منظور کمی) 1391،ب(علیجانی و همکاران 

هاي کالرك و اوانز و ساس میانگین شاخصها برابند شمال انجام دادند، اعالم نمودند که توزیع گونهمیان

اي داشته درصد محاسبه شده، حالتی مابین تصادفی و کپه 53درصد و  86زاویه یکنواخت که به ترتیب 

هاي راش و ممرز و دهنده اختالط کم گونهدرصد به دست آمد که نشان 36و همچنین شاخص آمیختگی 

  .هاستاختالط باال در سایر گونه

هاي مختلف جنگلی با استفاده از شاخص در بررسی ساختار تیپ) 1392(مکاران علیجانی و ه

هاي اي و گونهگونههاي راش و ممرز داراي رقابت درونترین همسایه، اعالم نمودند که گونهنزدیک

همچنین براساس مقایسه . اي هستندو نمدار داراي رقابت دگرگونهپلت، بلوط، توسکا ییالقی، ملج 

هاي ها از نظر ویژگیدار بین آنهاي مختلف، عدم وجود اختالفات معنیهاي مشابه در تیپونهساختار گ

هاي دار در آمیختگی گونهشود و تنها اختالف معنیموقعیت مکانی، ابعاد قطر برابر سینه و ارتفاع دیده می

Carpinus betulus ،Fagus orientalis ،Acer velutinum ،Tilia begonifolia دارها همچنین خشکه و

  .هاي مورد مطالعه دیده شددر تیپ

اي که در جنگل گرازبن در مورد توضیع فضایی زادآوري در در مطالعه) 1392(کرمی و همکاران 

هاي کهن رست، در جنگل راش انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که طرح هاي زادآوري به صورت توده
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هاي انسانی و اختالالت دهنده این واقعیت است که فعالیتایج نشاناین نت و تصادفی و تکه تکه بودند

هاي مختلف و با این حال، در میان جنگل. دهدطبیعی ارائه یک الگوي فضایی را در مقیاس باال نشان می

هاي طبیعی و ساختار تواند ایجاد آشوبکه می. طور تصادفی متغییر استها بهالگوهاي مکانی طرح

  .هاي جنگلی راش را بنمایدیعت در تودهنزدیک به طب

هاي طبیعی، بهترین استقرار هاي راش شرقی با بررسی روشنهدر جنگل) 1393(سفیدي و همکاران 

هایی با ابعاد کوچک تا متوسط و نیز با افتادن یک یا دو درخت در هر روشنه هاي راش را در روشنهنهال

  از % 93ساز و هاي درختی روشنهاز گونه% 63شرقی  براساس این مطالعه، گونه راش. بیان کردند

ها، ها در داخل روشنهفراوانی و تنوع نهال. دهدهاي درختی پرکننده روشنه را به خود اختصاص میگونه

حداقل مساحتی که در آن نهال راش به مرحله خال . دهدها نشان نمیداري با مساحت روشنهارتباط معنی

  .متر مربع گزارش شده است 1808ترین روشنه، و بزرگ 206ع ثبت، مدیان آن متر مرب 7/23رسد، می

هاي اي در روشنهنیز نشان داد که بیشترین میزان تنوع و غناي گونه) 1390(مطالعه شعبانی و همکاران 

ترین سطوح ، بزرگ)متر مربع 200تر از کوچک(هاي کوچک خورد و در روشنهتر به چشم میبزرگ

، بیشترین سطوح توسط ازگیل و ولیک اشغال )متر مبع 600تا  400(هاي بزرگ و در روشنهتوسط راش 

  .شوندمی

هاي کمی زادآوري در اي که به منظور بررسی مشخصهدر مطالعه) 1393(محمدي و همکاران 

خانه جنگل خیرود انجام برداري و طبیعی در جنگل آمیخته راش در بخش نمروشنه هاي ناشی از بهره

هاي گونه راش رابطه ها و همچنین فراوانی نهالنهال کل دادند این نتیجه رسیدند که میانگین فراوانی

متر ارتباط معناداري با  30/1هاي بلندتر از فراوانی نهالهمچنین . معناداري با مساحت روشنه دارد

هاي ناشی از ها در روشنهنهها نیز ارتباط معناداري با شکل روشفراوانی کل نهال .ها داردمساحت روشنه

متر  30/1تر از هاي بلندنهال% 90همچنین گونه راش شرقی به تنهایی بیش از . برداري و طبیعی داردبهره

  .دهدرا نشان می

 دارهـاي راش و ممـرز در   پویایی روند پوسیدگی خشـکه ي در مطالعه) 1393(علیدادي و همکاران 

 30ي راش و ممرز را به ترتیـب  دار گونهسیدگی کامل خشکهپژوهشی خیرود، زمان پو -جنگل آموزشی

  .سال به دست آمد 16و 
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 Knowledge of the dynamics and structural characteristics of forest stands within the 

developmental stages and phases can be useful to facing with new challenges in the forest 

stand tending. This research was carried out to determine the structural features of the 

canopy gap formation phase through the development of beech stands in the Asalem 

Forests using a set of stand structure quantification indicators. For this purpose three 

sample plots, each one hectare, were selected. In each plot 30×30 m gird plot was laid out 

and some parameters including diameter at the breast height, tree height, distance among 

trees and the angle between them were measured for the closest beech to the center of plot 

as the reference tree. Three neighbor trees in the nearest to the reference tree were also 

measured. Results showed that the average number of trees per hectare and the average of 

stocking volume were 399 and 544 m3, respectively. Furthermore, the mean dead volume 

was 36 m3 ha-1 in this phase. The highest and least mortality of trees occurred in the 

diameter classes of 95 and 25 cm, respectively. The Clarck and Evans index was higher 

than one, species Mingling index calculated 0.23 and the average value of tree to tree 

distance was 6.5 m. Meanwhile diameter and height differentiation indices were 0.87 and 

0. 43, respectively. The number of 11 canopy gaps was identified with an average of gap 

area of 275 m2 that was formed by falling of two trees in the majority cases. All of gap 

fillers belong to the oriental beech. The canopy gap formation phase has certain structural 

features that do not exist in earlier developmental phases. Knowledge of these 

characteristics will help to apply structural interventions in accordance with natural 

process of development of the stands and minimum deviation from nature. 
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