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 :چكیده
 و زادآوری تنوع، ترکیب، تغییر در مهمی نقش و آیند می شمار به جنگلی اکوسیستم ساختار مهم های مشخصه از یکی پوشش تاج های روشنه
شوند، شکل غالب  ها تاجی که بوسیله مرگ یک یا چند درخت در جنگل ایجاد می روشنه از طرفی .کنند می ایفا جنگلی های توده ساختار

همچنین نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و خاکی، موثر بر ها  روشنه. باشند های جنگلی دنیا می آشفتگی طبیعی در بسیاری از اکوسیستم
ها و پویایی  در طول چند دهه گذشته مطالعات زیادی ویژگی. چرخه مواد غذایی و حفظ پیچیدگی ساختاری جنگلهای بکر و کهنسال دارند

در بررسی حاضر  .اند سی قرار دادهسازی توزیع آنها را مورد برر های جنگلی  از جمله مفهوم، روش تشخیص و بررسی، سن و مدل روشنه
های جنگلی  ها روشنه با توجه به اهمیت توسعه پایدار مدیریت اکوسیستم سعی بر درک پویایی روشنه در ارتباط با زادآوری و تاکید بر ویژگی

اندازه . زیر بدست آمداین تحقیق نتایج  در مقاالت بررسی شده در مورد. باشد می منطقه های بومی گونهو همچنین حفظ تنوع زیستی 
های مختلف روشنه به عنوان  در بیشتر مطالعات اندازه. مترمربع نوسان دارد 0111تا  11های جنگلی مختلف دنیا از  ها در اکوسیستم روشنه

تان های زادآوری درخ های بیولوژیک خاک و همچنین نوع و تراکم  و گروه یک عامل مهم و تاثیرگذار بر شدت نور، رطوبت، مشخصه
های بزرگ موفقیت بیشتری از نظر  های نورپسند در روشنه پسند به صورت گروهی در سطوح کوچک و گونه های سایه باشد گونه جنگلی می

و . باشد های مختلف طبیعی از جمله بورآل، معتدله، گرمسیری و کوهستانی متفاوت می در مجموع پویایی روشنه در اکوسیستم. استقرار دارند
 های ویژگی که گفت توان می مجموع در. سازد های مختلف و نوع تجدیدحیات درختان را دوچندان می اهمیت تفاوت در اقلیم این موضوع

 در بایستی که است، دیگر رویشی مناطق از متفاوت اقلیم و خاک فیزیوگرافی، های ویژگی جنگل، تیپ به توجه با منطقه هر در روشنه
 . شود ای ویژه توجه مهم این به پرورشی عملیات و گذاری نشانه هنگام

 های طبیعی روشنه، زادآوری، پویایی روشنه، اکوسیستم: های كلیدیواژه

 

 

 :مقدمه و هدف

 ساختار، یک با جنگلها از بسیاری چوب تولید بر عمدتاً بزرگ برداری از جنگل در سطوح و بهره جنگلداری عملیات گذشته قرن طول در
 اهداف زیراکه بوده است کننده نگران تغییرات این مجموع در(.  9112 همکاران، و بوچر) اند داشته تاکید ساده ای گونه ترکیب و سنی توزیع

 اکوسیستم و زیستی تنوع حفظ شامل که وسیع انداز چشم تا تولید حداکثر بر تاکید از جهان مهم و اصلی های بخش در تغییر پایدار جنگلداری
 های روش توجهی قابل بطور جنگل مدیران جدید، اهداف این به رسیدن جهت(. 9119 فرانکلین، و مایر لیندن)  دارند باشد، می کار حال در

 در شده، جنگلها احیاء  و شرایط شدن بهتر باعث هایی سیستم چنین به امید با آمده بوجود طبیعی حوادث که کرده طراحی را برداری بهره
 (.9111 هیم، باخ و اشلیمن)باشد  و هم راستا با میزان رویش متناسب محصول برداشت حالیکه

 اساسی وضعیت جهت جنگلها توالی آخر مرحله کنند، می ایفا طبیعی های اکوسیستم در مهمی نقش حوادث که شده مشخص حاضر حال در
 همسان روند و مکانی الگوی مطالعه که داشت عقیده وات. شد گرفته نظر در( 1291) وات راهنمای و برجسته مقاله توسط پیشتر همگونی و

 تحلیل و تجزیه چندگانه سطوح و ها مقیاس در بایستی سیستم که کند می اشاره او ویژه به. است ضروری های اکوسیستم پایداری شکل در
  وات مقاله ،(1201) باری مطالعه جزء به. دارند کوچکتر سطوح در کاملتری پویایی ظاهراً بزرگ  پایدار های سیستم از بسیاری چونکه شود

 زیادی موارد در سرانجام جنگل اکولوژی در حوادث اهمیت هنگامیکه 1291 دهه اواخر اینکه تا شد گرفته نادیده زیادی بطور 1299 سال در
 (. 1299 شوگارت، ؛1292 وایت، ؛1292 لیکنز، و برومن ؛1299 گروب، مثل) گرفت قرار پذیرش مورد

 ،(1292 مور، وایت) درخت چند یا یک مرگ علت به پوشش تاج شدن بازیا  روشنه ایجاد و درخت افتادن دنیا، سراسر ها جنگل از بسیاری در
 چرخه در بلکه دنشو می مسن های جنگل ناهمسالی ساختار ویژگی حفظ باعث تنها نه ها روشنه این. هستند های طبیعی آشفتگی غالب شکل
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 هیم، باخ و اشلیمن) دارند تاثیر. باشند می ها جنگل از بسیاری در میکروتوپوگرافی تغییر و گیاهی های گونه تنوع و خاک حفظ غذایی، مواد
 ها روشنه اهمیت واضح بطور مقاله این(. جنوب قطب قاره بجز) ها قاره همه در ها اکوسیستم از ای دامنه یک در افتاده باد های روشنه(. 9111

 (.9111 بیزینگ، و براکاوا ؛1292 یاماموتو، ؛1299 دنیزلو، ؛1290 وایت، و پیکت ؛1299 رانکل،) کند می بررسی را ها سیستم این در
( 1299) دنیزلو. ای گونه غنای حفظ به کمک جهت نور افزایش چگونگی هست  روشنه تشکیل تاثیر کامل بطور اغلب شاید یا است ممکن
. دارد زندگی از سهمی یک برای شدیدی رقابت گونه هر زیراکه دارد وجود ای حاره اکوسیستم در داری معنی  ای گونه تنوع که کند می اظهار

 بطور کناری درخت یک مرگ. دارند وجود رشد جهت  ها خرداقلیم از وسیعی دامنه در آنها دارند، طوالنی زندگی درختان اغلب آنجائیکه از
 نه است، مناسب ها گونه بعضی برای شرایط این. شود می غذایی مواد چرخه و خاک رطوبت دما، نوری، شرایط در تغییر باعث چشمگیری

 نتیجه در و گردد می بر حادثه از قبل سطوح به کندی به غذایی مواد و خرداقلیم شرایط شود، می پر روشنه اینکه به نظر. ها گونه همه برای
 دارد، زندگی کسب برای شدیدی رقابت رشد حال در درخت یک اگر. دارد گرایش گونه از متفاوت رویشگاه یک در مناسب سمت به شرایط

 ای گونه تنوع حفظ باعث بزرگ تا متوسط از ها روشنه اندازه معتدله، مناطق در(. 9119 رایت، ؛1299 دنیزلو،) کرد خواهد مقاومت درخت آن
 در کامل نور با باز سطوح در تنها ها گونه این. است مناسب نورپسند های گونه برای بزرگتر ها روشنه در بیشتر نوری شرایط زیراکه شود می

 به سریع طور به قادرند و دارند نیاز سریعتری رشد به نورپسند های گونه زنی، جوانه از بعد. کنند می رشد به شروع روز از بخشی حداقل
 همکاران، و پاکاال ؛1220 همکاران، و کوبه ؛1299 شوگارت،) شوند می حفظ جنگل در سپس و برسند، پسند سایه های گونه پوشش تاج

 (. 9119 لوریمر، و هانسن ؛9119 وودز، ؛1221
 دارند، گرایش شدن معدنی و تجزیه باالتر نرخ با سطوح به آنها بعلت "داغ نقاط" اند شده مغذی اصطالح به جنگل های روشنه همچنین

 ؛9110 رایتر، ؛1229 همکاران، و دنیزلو ؛1221 پلیت، و پالسن ؛1299 پیکت، و کولینز) شوند می غذایی مواد سطوح افزایش به منجر
 . کند می ایفاء جنگلی های اکوسیستم بیوشیمیایی سراسر در مهمی نقش روشنه بنابراین،(. ب 9119 و الف 9119 باکهیم، و باراخ شارن

 کولوواینن، ؛1229 یاماموتو، ؛1299 دنیزلو،) است شده نوشته روشنه دینامیک توصیف مورد در زیادی مقاالت گذشته سال 11 طول در
 تاثیر بر مقاالت این(. 9119 رایت، ؛9111 کارتی، مک ؛9111 باگمن، ؛9111یاماموتو،. آی. اس ؛9111 یاماموتو،. کا ؛9111 اوالنوف، ؛1229
 روشنه دینامیک مورد در ای گسترده ادبیات اگرچه. اند داشته تاکید جنگل مدیریت و اقلیم خرد غذایی، مواد چرخه جنگل، ساختار بر روشنه
 این. است مشکل شود، می متناقضی های روش به منجر که جنگلداری های طرح مجریان و مدیران برای اغلب آن نتایج تفسیر دارد، وجود
 یک توسعه برای روشنه مهم ها ویژگی بررسی جهت پذیرش مورد های روش از ای خالصه و علمی معتبر مقاله چندین ای مقدمه مقاله

 . باشد می موفق مدیریتی سیستم
 

 :بررسی های روش

 :آن انواع و روشنه تعریف :روشنه اندازه
 موسکولو ؛9119 همکاران، و گری ؛1220 زاک، و زانگ) باشد می غذایی مواد چرخه و گیاهی پوشش نمو و رشد از متاثر بشدت روشنه انداره

 ایجاد های تاکید بر روشنه بررسی این در. باشد می بررسی و گیری اندازه برای مهم ویژگی یک روشنه اندازه بنابراین(. 9119 همکاران، و
 با .است شده گزارش مترمربع 0111 تا 0 از ها ی روشنه اندازه دامنههای جنگلی  در بیشتر اکوسیستم . باشد می درختان افتادن طریق از شده
به عنوان روشنه کوچک  آیند می بوجود درخت چند یا یک ی درختان و حتیها شاخه افتادن یا شدن خشک بوسیلهکه یی ها روشنه حال، این

 هوایی های جریان ،طوفان سوزی، آتش بوسیله( مترمربع1111 از بزرگتر) بزرگ یها روشنه. در نظر گرفته شوند( 1299وات، )اند  تعریف شده
 بویژه. است مشکل هم با آنهاهای  ویژگی مقایسه زیراکه دارند، درختی ها روشنه از متفاوتی کامالً های ویژگی شوند، می ایجاد تندرها یا و

 از بیشتر آنها در خاک دمای و کرده دریافت را بیشتری نور نتیجه در و داده کاهش درختان اطراف از را سایه بزرگ خیلی یها روشنه
 ؛1220 زاک، و زانگ) دهند می کاهش بیشتر را خاک رطوبت تعرق و تبخیر اثر در همچنین بزرگ یها روشنه این. است کوچک ها روشنه
 از یدار معنی تفاوت اسثتناء بطور بزرگ یها روشنه این موارد بسیاری در همچنین(.  9119 همکاران، و موسکولو ؛9119 همکاران، و گری

 پایداری به یک حالت کوچک یها روشنه بوسیله جنگل اگر بویژه. دارند کوچک یها روشنه به نسبتمواد مغذی خاک  بلندمدت بازگشت
 ترنر) شوند نمی و تعریف مشخص بزرگ مقیاس یها روشنه بوسیله حوادثهای طبیعی  در بعضی از اکوسیستم حالیکه در باشد، داشته گرایش
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و رد  باشد می مترمربع 1111 روشنه اندازه حداکثر که کرد پیشنهاد و مشخص را موضوع این ،(1229) یاماموتوکه  (. 1221 همکاران، و
 . بررسی ححاضر تاکید زیادی بر روی آن شده است

( ب و الف 1299) براکاوا که تعریفی از در اکثر مطالعات. باشد داشته مشخص تعریف یک بایستی شود، کمی روشنه اندازه اینکه از قبل
 نسبت برگها و شاخ سطوح همه بوسیله جنگل پوشش تاج در باز فضای یک عنوان به را درختی ها روشنه ایشان. شود می استفاده است، داشته

 درک قابل و آسان عرصه در کاربرد برای تعریف این. کنند می تعریف باشد، نسبت به کف جنگل می متر 9 از زادآوری ارتفاع متوسط یک به

 برای روشنه تشکیل با همراه اقلیم خرد در تغییر -و کوچک درختی ها روشنه در – زیراکه دارد وجود هایی نقص آن در حال این با. باشد می
( 1299) رانکلاینکه  نهایتاً. آید می بوجود آن اقلیم خرد در یتغییرات روشنه های حاشیهدر  همچنین. ندارند محدویت روشنه زیر مستقیم سطح

 1299) براکاوا بوسیله شده تعریف روشنه یک بویژه تاجی روشنه یک. یافته توسعه ها روشنه و تاجی ها روشنه: کرد مشخص را روشنه نوع دو
 . باشد می روشنه اطراف درختان تنه اساس بر ای یافته توسعه سطح یافته توسعه روشنه و( ب و الف

-91 بایستی روشنه در دوباره رویش که گرفت نتیجه( 1299) رانکل(. روشنه یک مرگ) دارد وجود روشنه شدن بسته تعریف در هایی تفاوت
 رشد این که کند می بیان( ب و الف 1299) براکاوا حالیکه در. شود گرفته نظر در شدن بسته جهت روشنه برای زمین سطح از باالتر متر 11

 ،روشنه یک در درختان: دادند ارائه نه یا است بسته روشنه آیا اینکه ارزیابی برای معیار 1 (1229) کارو و تیرول. است کافی متر 9 از ارتفاعی
 روشنه و است متراکم توده جنگلی پوشش تاجاینکه  یا متر سانتی 90 از کمتر قطر با روشنه در درختان پوشانند، می را  تاج ارتفاع 1/9 تا 9/1

 .نیست تشخیص قابل آسانی به اولیه

 :روشنه اندازه و شكل
 از بعدی دو تصویر بر یها روش پیشتر. شود می گرفته نظر در و مهم کمی پارامتر یک روشنه اندازه. روشنه مشخص شد تعریف بعد از اینکه

 فرض یکنواخت را روشنه شکل: 1. دارد وجود راهکار سه بعدی  دو های گیری اندازه برای. اند کرده تاکید جنگل کف تا روشنه پوشش تاج
 شکل: 1. دهیم می انجام را متعددی های گیری اندازه و کنیم می فرض نامنظم را روشنه شکل: 9. آن ضلع دو گیری اندازه و لوزی شکل کنیم،
 یک ای نیمکره های عکس از استفاده با( 9112) زوه و هوو(. 9 جدول) برداری عکس های داده اساس بر مساحت محاسبه و نامنظم روشنه
 محاسبه موثر اندازه گیری اندازه مناسب روش یک بعنوان پوشش تاج ارتفاع به را روشنه قطر نسبت دیگر محقیقن. کردند پیشنهاد را روش

 . کنند می
 جنگلی روشنه یک بودن هندسی. است استوار روشنه شکل فرضیات اساس بر روشنه بعدی دو اندازه گیری اندازه برای های روش اکثر
 سایه بوسیله که طویل و باریک ها روشنه بطورکلی(. 1299 کانهم،) باشد داشته تاثیر جنگلی ها روشنه در فتوسنتز موثر تابش بر تواند می

 دریافت اندازه همان با ای دایره ها روشنه به نسبت زمین سطح در کمتری فتوسنتز موثر تابش میزان شوند، می پوشیده اطراف درختان
 -سالوادورا) مثلث و( 1299 رانکل،) لوزی شکل ،(1299 اولدمن،) چابلیز یا دامبل شامل، که است شده مشخص مختلف های شکل. ندنک می
 ؛1221 همکاران، و باتلز ؛1221 کربس، و الرتزمن) دارند نامنظم شکل حقیقت در روشنه بیشتر وجود این با(. 1229 همکاران، و ایسندرو ون

 (.9119 همکاران، و گاکنون
 شکل این(. 1291 رانکل،) شود می محاسبه روشنه هر عرض و طول گیری اندازه با آسانی به شکل لوزی ها روشنه یکنواخت، و یکسان اندازه

 و باتلز ؛1221 کربس، و الرتزمن) باشد نامشخص و مبهم است ممکن روش این در روشنه های اندازه و است نادر و کمیاب بسیار روشنه
 جداگانه سطح هر و شده تقسیم کوچکتر سطوح به توانند می نامنظم های شکل با ها روشنه(. 9119 همکاران، و گاکنون ؛1221 همکاران،

 عکس دو جنگل کف بروی تاجی روشنه تصویر بجای( 9111) یاماموتو(. 9110 لیما، دی ؛1221 گرین، ب؛ 1299 براکاوا،) شود گیری اندازه
 . دادند انجام روشنه مساحت گیری اندازه برای هندسی محاسبات سری یک و گرفته مختلف ارتفاعات در تاجی روشنه از

  بنابراین. شوند می بیشتر نور عبور مانع بلندتر درختان زیراکه بود خواهد جنگل کف در فتوسنتز در موثر تابش میزان روشنه مرز درختان ارتفاع
 های ررویشگاه مطالعه مقایسه هنگام گیری اندازه این. شود می گیری اندازه روشنه از بعدی سه شکل ،روشنه شکل توصیف درستی جهت

 کردن مشخص جهت ای نیمکره های عکس( 9112) زوه و هوو. است مهم خیلی مختلف پوشش تاج دارای های گونه با ها روشنه یا مختلف
 تاثیر محاسبه جهت تاج ارتفاع به روشنه قطر ای، دایره  و انسان ساخت ها روشنه برای همچنین. کردند استفاده روشنه بعدی سه شکل

 دارند نامنظم شکل که طبیعی ها روشنه برای(. 9110 همکاران، و رایتر ؛9119 همکاران، و گری) شود می استفاده روشنه بر اطراف درختان
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 به نسبت جنوبی-شمالی های جهت در را بیشتری نور باریک و طویل ها روشنه شود، گرفته نظر در سال طول در جغرافیایی  جهت بایستی
 روشنه مجاور جدید ها روشنه شکل است ممکن  زیراکه هستند، متغیر اغلب روشنه شکل و اندازه.  کنند می دریافت غربی -شرقی های جهت
 .   باشد شده پر درختان مجدد رشد با قبل سال چند  از است ممکن روشنه شده بزرگ  اندازه و قبلی روشنه به نسبت

 :روشنه سن
 داخل کوچک مکانی های ویژگی زمان، طول در. کند می رشد سرعت به گیاهی پوشش خورشید تابش افزایش اثر در روشنه تشکیل از بعد

 اصلی روش 1 کلی بطور. باشد می جنگل در مطالعه و بررسی جهت مهم پارامتر یک روشنه سن بنابراین. شود می بسته تدریج به روشنه
 روش مهمترین. پوسیدگی و تجزیه نرخ -1 و رویش های حلقه شمارش -9 رویش های حلقه آنالیز -1: دارد وجود روشنه سن تعیین جهت
 ،روشنه یک تشکیل هنگام کنند می بیان( 1292) فرلیچ و لوریمر. باشد می درخت رویشی های حلقه آنالیز روش روشنه سن تعیین جهت

 پهنای افزایش به که. شود آزاد رویش حضور جهت ساز روشنه درخت بوسیله باال آشکوب از توده که دهد می اجازه درختان به نور افزایش
 یک. باشد مربوط رویشی های حلقه توسعه فضای به که است ممکن کردن آزاد که کند می توصیه 1299 رانکل. گردد برمی رویشی های حلقه

 روشنه سن همچنین. شود می رویش نرخ افزایش نتیجه در و نور افزایش به منجر شدن بزرگ حال در ی روشنه یک در رشد حال در درخت
 و لو) دارد تر مسن ها روشنه داخل در کمتری دقت روش این اگرچه. شود برآورد ساز روشنه درختان یا درخت تجزیه نرخ بوسیله است ممکن
 نظر از که هایی قسمت یا و گردند ایجاد آشفتگی یا حادثه یک توسط بیشتر است ممکن ها روشنه شد، گفته که همانطور(. 1229 بورن، هایت
 (. 9111 همکاران، و شلیمن) دارند اختالف هم با سنی

 :آشفتگی سطح افزایش و توسعه  -1
 جنگل یک برای حادثه کردن مشخص جهت برداری نمونه طرح یک بایستی محققان انداز چشم سطح در روشنه دینامیک بررسی جهت

 از استفاده -9بلندمدت دائمی هایی پالت -1 شامل که است شده پیشنهاد ها روشنه گسترش ارزیابی برای روش چندین. کنند طراحی
 .ها ترانسکت -0 و تصادفی نقاط در ها روشنه افزایش -9 جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده -1 هوایی های عکس

 

 :تعیین مبدا روشنه
با این . شود سوزی ایجاد می تشکیل روشنه عمدتاً بوسیله باد، برف، حشرات، بیماریها، خشکسالی، تغییرات اقلیم، مسن شدن درختان و آتش

در بسیاری از . های درختی نیز ممکن است در تشکیل آن موثر باشند های خاک و گونه اند که ویژگی وجود چندین مطالعه مشخص کرده
برداری درختان در  ها بوسیله قطع و بهره باشند یعنی اینکه این روشنه های ایجاد شده به صورت مصنوعی می ه روشنهمطالعات انجام شد
در برخی مطالعات نیز مشاهده شده . باشد که در باال توضیح داده شد اند، یا اینکه مبدا ایجاد روشنه به صورت طبیعی می جنگل ایجاد شده

این بررسی اطالعات مورد نیاز . باشد ی درختان می دوانی و عمق ریشه بر تشکیل روشنه متاثر از ریشه های خاک است که تاثیر ویژگی
کند و ساختار جنگل،  برداری با حداقل آشفتگی طبیعی را تاکید می های مختلف قطع و بهره مدیران و کارشناسان جنگل را در مورد شیوه

 . گیرد ها را در نظر می ح های طبیعی در طر اقلیم و نقش آشفتگی
. ها در اکولوژی شناخته شده است ندازها و تاثیرگذاری آنها بر ساختار اکوسیستما گیری چشم های طبیعی در شکل امروزه اهمیت آشفتگی

حادثه یا آشفتگی به عنوان یک حادثه نسبتاً مخرب در طول زمان تعریف شده است که باعث تخریب اکوسیستم، ساختار جمعیت، تغییر در 
های طبیعی بازی  همچنین نقش مهمی در همه اکوسیستم و(. 1290وایت و پیکت، )شود  منابع، دسترسی مواد یا محیط فیزیکی می

ها در سطوح بزرگ  و هم آشفتگی( مرگ یک یا چند درخت)های در سطوح کوچک و کم  هم آشفتگی(. 9119ماسکولو و همکاران، )کند می
شش جنگل شوند، که اغلب شرایط و پو توانند باعث ایجاد روشنه در تاج می( سوزی، طوفان، طغیان و شیوع حشرات و آفات و سایر بالیا آتش)

 . کند های مناسبی برای جایگزینی و تجدیدحیات سریع گیاهان و رشد آنها را فراهم می فرصت
 

 
 :گیری و پیشنهادات نتیجه
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ف شناسی بر اساس پویایی روشنه، مدیران جنگل اول از وجود نوع آشفتگی در منطقه هد های جنگل گردد هنگام طراحی سیستم پیشنهاد می
اگر چنین اطالعاتی موجود یا قابل اطمینان نیستند و یک توده جنگلی مناسب در . های الزم را انجام دهند اطمینان حاصل کرده و مشاوره

های روشنه از جمله شکل، اندازه، سطح و شدت آشفتگی در منطقه انجام  ای جهت تعیین ویژگی شود که مطالعه منطقه وجود دارد، توصیه می
های آشفتگی  کند که با ویژگی مطالعه اطالعات الزم را برای مدیران جنگل جهت طراحی یک سیستم مدیریتی مناسب فراهم میاین . شود

های ساختاری و  تواند ویژگی از جمله اینکه این روش ضمن استفاده بهینه از محصول جنگل می. طبیعی منطقه نیز همخوانی دارد
اندازه، شکل، سن، علت های  ویژگی ی که در آینده انجام خواهد شدهشود که تحقیقات چنین توصیه میهم. زیستی جنگل را نیز حفظ کند تنوع

گردد که هر زمان که  پیشنهاد می. گیری هریک از موارد باال را در نظر داشته باشند موجود جهت اندازهو منشا روشنه، نوع پوشش اولیه 
گیری  ای جهت اندازه شود که روشهایی ویژه عالوه براین توصیه می. ممکن است از روش یا روشهایی که بیشترین دقت را دارند استفاده شود

 . های ذکر شده در نظر گرفته شود هر یک از مشخصه
ساز در مطالعاتی که تاثیر  های مصنوعی و انسان های طبیعی و روشنه ر فرایندد های طبیعی روشنه نتایج مطالعه شود که سرانجام پیشنهاد می

هنگام تشکیل یک روشنه فاکتورهای مختلفی از جمله شکل، اندازه، تغییر سن در طول . دهند، استفاده شود و قطع را نشان میبرداری  بهره
اتکا کرده و این نکته را در نظر داشته باشند ( 1299)به روش رانکل در این گونه موارد پیشنهاد شده است که محققین . زمان دخالت دارند

های بزرگتر مجسم کنند و شکل، اندازه، سن و مبدا هر یک را  ای از روشنه که روشنه را به عنوان یکی، روشنه بزرگ و به عنوان زیرمجموعه
 .کند که بر روی اولین و آخر حادثه تاکید داشته باشند صیه میتو( 1299)پذیر نیست، رانکل  هایی امکان گیری اگر چنین اندازه. ثبت کنند

بر روی عوامل رویشی گیاه را مطالعه د دارند و بخصوص اینکه تاثیر آن بسیاری از محققین تاثیر روشنه بر روی سطح خاک جنگل تاکی 
های آینده بر فرایندهای زیرزمینی نیز  پژوهش. تاما اطالعات در مورد تاثیر آن برروی زیر زمین هنوز به درستی مشخص نشده اس. کنند می

به عنوان یک   -انرژی تابشی از سطح خاکهای بیوشیمی، ترکیب و رویش میکروبی و افزایش  تواند شامل ویژگی تاکید خواهند کرد که می
بیشتری الزم است تا فرایندهای زیر  با وجود این مطالعات. فاکتور تاثیرگذار بر چرخه مواد غذایی و پویایی میکروبی خاک شاخته شده است

 . را تحلیل نمایندهای روشنه مثل اندازه، شکل، سن و نوع پوشش جنگل  ویژگیآن بر  سطح خاک روشنه را شناخته و تاثیر 
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