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  چکیده

پوشش تاجی می تواند در برنامه ریزي قطع و کنترل توده در شیوه برش تک گزینی بسیار  هاي  روشنهآگاهی از پویایی  

طبیعی بر اساس نرخ پوسیدگی درختان روشنه ساز  هاي  روشنهبرآورد سن  منظور پژوهش حاضر بهداراي اهمیت باشد. 

از بین کنده هاي درختان روشنه  تصادفی طور نمونه برش به 30تعداد به این منظور راش اسالم انجام شد. هاي  جنگلدر 

نشان داد مدت زمان  جیثبت شد. نتا یدگینوع گونه، قطر کنده و درجه پوس برش عالوه بر  هر نمونه يبراو انتخاب  ساز

 یدگیاساس، نرخ پوس نیسال است. بر ا 22و  49 بترتی به راش کنده هاي% از جرم  50%  و 95 یدگیپوس يالزم برا

چوب راش با  تهیدانس راتییتغاساس نتایج به دست آمده  بر در هر سال قرار دارد.  07/0تا    01/0گونه در دامنه  نیا

زمان پوسیدگی و نرخ رابطه رگرسیونی بین که بر اساس آن یک  کند یم يرویکاهنده پ ییتابع نما کیگذشت زمان از 

درختان روشنه ساز می توان سن تقریبی آن ها بر اساس این مدل با در دست داشتن دانسیته چوب شد.  ارائه پوسیدگی 

انسان ساخت در پوشش تاجی طی برش هاي گزینشی درختان بایستی با در نظر گرفتن   هاي  روشنه ایجادرا برآورد کرد. 

  زمان پر شدن روشنه ها انجام گردد. 
  

  روشنه انسان ساز، عملیات جنگل شناسی، برش گزینشی، پوشش تاجیدینامیک روشنه واژگان کلیدي: 
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  مقدمه - 1

امکان  یجنگل يها در ساختار توده رییو تغ یروشنه در پوشش تاج لیبرگ و خزان کننده اغلب با تشک پهن هاي جنگلدر 

در  رییها که اغلب با تغ جنگل نیریدر اشکوب ز ینور نسب زانیدر م ریی. تغشود یها فراهم م در داخل آن دیجد يها استقرار گونه

محسوب  رانیراش در شمال ا هاي جنگلراش در  ماکسیجوامع کل ییایاز روند پو یهمراه است بخش یجنگل يها گونه بیترک

است همراه  دیجد يها در شکل، اندازه و پر شدن آن با نهال رییروشنه با تغ ییای). پو2011و همکاران،  Sefidi( شود یم

)Runle ،1988 .( برخوردار  ییباال تیاز اهم ینیتک گز هاي جنگلدر ساختار  رییها و تغ توده ییایپو ندیروشنه در فرا تیاهم

توده به سمت اهداف  تیدر ساختار و هدا رییاغلب به دنبال تغ یمصنوع يها روشنه جادیاست، چراکه جنگلشناسان با کنترل و ا

  ).2007و همکاران، Franklin(نموردنظر خود هست یشناس جنگل

 جادیسرپا ا ایدار افتاده  آن به خشکه لیدرخت و تبد راش اغلب با افتادن تک یعیطب يها ها در توده روشنه لیتشک ندیفرا

 هاي جنگلو در  رانیها در جنگل مختلف در شمال ا ابعاد و اندازه روشنه يبرا . )Von Lüpke  ،2005و  Drößler( شوند یم

 یجنگل يها در توده یطیمح طیدر شرا رییها در جنگل باعث تغ روشنه لیتشک . شده است گزارش یر مختلفیراش اروپا مقاد

 که یدرحال. )Vesterdal ،2006و  Ritter( شده است گزارش شتریها اغلب ب ازجمله رطوبت خاك در داخل روشنه شود، یم

 3 تواند یاندازه روشنه م بسته به یجنگل يها در داخل توده یکه نور نسب دهد ینشان م ارستانشده در کشور مج مطالعات انجام

 يبرا تواند یدر داخل روشنه م ینور نسب شیافزا ).2007، و همکاران Mihok( باشد یرامونیپ یجنگل يها از توده شتری% ب8تا 

ها  روشنه لیتشک. )Chenost  ،2006و  Collet( باشد یلجنگ يها حضور در داخل توده يبرا ینسب تیمز کینورپسند  يها گونه

 ها، يماریآفات و ب رینظ یطیمح يها با آشوب ایها و  آن یستیز ریبا مرگ درختان پس از سن د تواند یم یجنگل يها در توده

 یاصل لیاز دال یکی رانیشمال ا هاي جنگلها در  درختان و شکستن تاج آن یو باد افتادگ یکن شهیر .همراه باشد یباد افتادگ

 هاي جنگلدر  ).2011و همکاران  Sefidi؛2014و همکاران  Kooch( است یدرختان جنگل یها در پوشش تاج روشنه لیتشک

در ارتباط با  .)Nishimura  ،1999و  Yamamoto( ها ذکرشده است روشنه لیتشک يبرا یمشابه لیدال زیراش در ژاپن ن

اما در  .شده است انجام رانیشمال ا هاي جنگلدر يا مطالعات متعدد و پراکنده یها در پوشش تاج روشنه يها یژگیپراکنش و و

  طبیعی گزارشی وجود ندارد.هاي  روشنهارتباط با تعیین سن در 

یکی از مهمترین شیوه هاي تعیین سن طبیعی روشنه ها، استفاده از روابط رگرسیونی بین دانسیته چوب در روشنه 

. بر این اساس نرخ پوسیدگی و زمان پوسیدگی کامل خشکه دارها همواره مورد سوال محققان بوده است. استسازها 

مختلف را متفاوت ذکر کرده اند. بر اساس مطالعات  یختدر يگونه ها يخشکه دارها دنیمنتشر شده، زمان پوس يها گزارش

دهند. در  ینشان م یدگیرا به لحاظ نرخ پوس ییبرگ و پهن برگ تفاوت ها یمختلف سوزن یدرخت يصورت گرفته، گونه ها

آورد در سال بر 017/0سال و  20 ب،ینراد، به ترت یگونه درخت يراب یدگیکامل و نرخ پوس یدگیرگون، زمان پوسوا التیا

راش، زمان  یجنگل يآلمان و در توده ها يمرکز هاي  جنگل ياست که برا یدرحال نی. ا)Bailey  ،2006و  Dunn( کردند

 و Müller-Using( است دهیدر سال برآورد گرد 089/0گونه  نیا يبرا یدگیسال و نرخ پوس 35گونه  نیکامل ا یدگیپوس

Bartsch ،2009 .(دهد، در  یرا نشان م ییتفاوت ها زیجنس ن کیمختلف به  يگونه ها نیدرختان در ب یدگینرخ پوس

سال برآورد  46% از حجم درختان  95 یدگیزمان پوس  انهیم پتوسیمختلف جنس اکال يگونه ها نیمطالعات صورت گرفته ب

و همکاران ،  Mackensenست (مختلف برآورد شده ا یدرخت يگونه ها نیدر ب الس 91- 6 نیآن ب راتییشده است و دامنه تغ

2008.( Tobin ) در کنده و تنه درختان  هیتجز يالگو رلند،یبند کشور ا انیم هاي  جنگلدر  یپژوهش یط) 2008و همکاران

و همکاران  Fasthد. چوب در کنده و تنه حاصل ش تهیدر کاهش دانس یاساس، نرخ مشابه نیبه دست آمد و بر ا کسانی

 یگونه درخت دارهاي خشکه یدگیموثر بر روند پوس املعو ،یشمال ينایپهن برگ بلوط در کارول هاي ) در جنگل2011(

Quercus alba نیا جیاست. بر اساس نتا ریمتغ 24/0- 17/0 نیگونه ب نیدر ا یدگیو نشان دادند که نرخ پوس یرا بررس 

  .دهد یرخ م يشتریبا ابعاد کوچکتر با سرعت ب يدر خشکه دارها هیپژوهش، سرعت تجز
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تقریبی درختان روشنه ساز بر مبناي برآورد نرخ پوسیدگی در  یا قدمت بر آورد سنارائه مدل براي  این مطالعه به منظور

ها تفسیر بهتري از  هاي این پژوهش می توان با برآورد قدمت تشکیل روشنه بر اساس یافتهمنطقه اسالم انجام شد.  هاي  جنگل

   ها و نقش آن در تجدید حیات گونه هاي فاز روشنه ارائه کرد.  دینامیک روشنه

  ها مواد و روش - 2

 ورد مطالعه منطقه م

 دسترسیناو اسالم انجام گرفت. انتخاب قطعات با توجه  يواقع در طرح جنگلدار 226و  137،220 هاي پارسلدر  یبررس نیا

 طیشرا در یهمگن جادیا يزمان قطع درختان صورت گرفت. براآگاهی از و  يبهره بردار نیشیپ يها به اطالعات مربوط به دوره

 قطعه. مکن برسدو خرد به حداقل م ینبعوامل جا ریمشابه تاث يها شگاهیبا انتخاب قطعات نمونه از رو دیتالش گرد یطیمح

رودخانه ناو و طرح  بهاز شمال  یک يدو طرح ناو اسالم قرار گرفته اند. سر يدر سر 226و  220 قطعاتو  کی يدر سر 137

و  هیژ هیکافر الیاز شرق به  غ،یمعروف والونه ت الیو  ریلوم کی يسر هاي جنگلاز جنوب به  ابن،یدر يسر يجنگلدار

جزء  يسر نیگردد. ا یدو ناو محدود م يسر هاي جنگلو  یقطره وون الیسرا، و از غرب به  لهیو گ لیب اهیطرح س هاي جنگل

شهرستان  تالش تحت نظر  يناو در محدوده حوزه جنگلدار 7دو ناو مربوط به حوزه  يسر. ناو است 7حوزه  هاي جنگل یاراض

از جنوب به  ابن،یدر يسر ينه ناو و طرح جنگلداراز شمال به رودخا يسر نیواقع شده، ا النیاستان گ یعیاداره کل منابع طب

 يو شن دول که حد مرز سر یقطره وون الیاست، از شرق به  ریلوم زیدو و حوزه آبخ يکه حد مرز سر یوون بهخط الراس اس

سه است، محدود  يسر هاي  جنگلدو با  يووزه لرزه و خلنبر که حد مرز سر الیاست، و از غرب به  کی يسر هاي جنگلدو با 

  .واقع شده است ایدر طحمتر از س 2120تا  280 یدر حدود ارتفاع يسر نیگردد. ا یم
  

  داده هاو تحلیل  جمع آوري 

 35تعداد  ، يطرح و مطالعه کتابچه طرح جنگلدار ییاجرا رانیمشورت با مد ،یو جنگل گردش یدانیم يها دیپس انجام بازد

، 1378، 1374، 1368 هاي درختان مربوط به قطع در سال نیجنگل از ب درمانده  یکنده باق 19از   ینمونه برش به صورت تصادف

و صفر سال از زمان قطع درختان بر اساس کتابچه طرح  2، 5، 11، 15، 19، 25 بیکه به ترت 1393و  1391 ،1388، 1382

  صورت گرفت. در روشنه ها جا مانده به برش  ياز کنده ها برداي شده بود، انتخاب و نمونه يسپر يجنگلدار

درختان  یعیطب یدگیمترمربع که در اثر پوس 15ها به شکل باز شدن تاج پوشش با حداقل مساحت  روشنهدر این بررسی 

ها  روشنه دند،یرس یها به نصف ارتفاع درختان جانب پرکننده روشنه يها که ارتفاع درختان و نهال یشدند، زمان فیتعر افتند، یاتفاق م

) با تعریف Wترین قطر روشنه و نیز قطر کوچک ( ) با تعریف بزرگLبزرگ ( طربسته فرض شدند، براي برداشت مساحت روشنه دو ق

عنوان شکل  قطر عمود بر قطر بزرگ در هر روشنه با استفاده از متر نواري برداشت و با استفاده از فرمول ریاضی بیضی به نیتر کوچک

تعداد و گونه درختان روشنه ساز در هر   ).2010و همکاران  Nagel( شد يریگ ها اندازه ها مساحت هر یک از روشنه غالب در روشنه

از  برداري جهت نمونه گردید. و از هر یک از آن ها نمونه برش به منظور بر آورد  دانسیته چوب برداشت شد.  روشنه یادداشت 

هر  یجهت عمود بر هم از مقطع عرض 2در  متر یسانت 5شکل با طول و عرض و ارتفاع  یجوان و به منظور برش قطاع مکعب هاي کنده

  استفاده شد.  يکنده، از اره موتور

 تیدست انجام شد. در نها با ابقای برداشت صورت به سال کهن هاي کنده يبا کمک تبر و برا سال انیم هاي از کنده برداري نمونه

با  یمکعب هاي حجم تر نمونه منتقل شدند. شگاهیمخصوص جهت حفظ رطوبت قرار داده و به آزما هاي سهکی درون در ها نمونه

محاسبه   در آب ییبا شکل نامنظم با استفاده از روش جابجا هاي حجم مکعب محاسبه شد و حجم نمونه یاضیاستفاده از رابطه ر

 به ها  نمونهشد. سپس  يرگی گرم اندازه 001/0با دقت  تالیجید ترازوي توسط ها . در ادامه وزن تر نمونه) Yeboah ،2011( دیگرد

 ها  نمونهاز  کیدر دستگاه آون قرار گرفت و پس از خشک شدن، وزن خشک هر  گراد سانتی درجه103±1 دماي در ساعت 24 مدت

   :) محاسبه شد1با کمک  رابطه ( (g/cm3) حسب بر ها  نمونه ی. چگالدگردی محاسبه
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 95طح اطمینان دانسیته در مراحل پیشرفته از پوسیدگی مشاهده می گردد. مدل رگرسیونی کاهش دانسیته چوب راش در س

                                      % تغییرات در دانسیته با گذشت زمان را  با رابطه نمایی زیر تبیین می نماید.  87دار بوده و حدود درصد معنی

      yt 887/0 -  e 608/0= Dt                                                     )                                                                3رابطه (

   تعداد سال هاي پس از برش درخت هستند. Ytعدد نپر و   t ،eدانسیته چوب در زمان  Dtدر این مدل 

    

  

  

  )=87/0R2نتایج آنالیز واریانس مدل رگرسیونی رابطه بین دانسیته چوب و درجه پوسیدگی در راش ( ) 1( جدول

 داريسطح معنی F آماره میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغییرات

11/2 1 مدل  117/2  357/294  0001/0<  

633/0 88 خطا (باقیمانده)     

751/2 89 کل تصحیح نشده     

مچنین مقایسه مقدار متوسط دانسیته چوب راش در بین کالسه هاي پوسیدگی نیز تفاوت معنی داري را نشان می دهد ه

)8/ 101, F =00/0<sig  بیشترین دانسیته چوب راش در نمونه هاي برش و در کالسه یک از پوسیدگی مشاهده می شود .(

گرم بر  06/0دانسیته در بین نمونه هاي برش در کالسه چهار (گرم بر سانتی متر مکعب)، همچنین کمترین میزان  631/0(

تغییرات دانسیته چوب راش در کالسه پوسیدگی مختلف نشان می دهد. همچنین بر  2سانتی متر مکعب) به دست آمد. شکل 

فته پوسیدگی از حل پیشرادانسیته چوب راش در بین کالسه هاي پوسیدگی و از مراحل ابتدایی تا مر ،اساس معادالت رگرسیونی

  نتایج مربوط به تحلیل واریانس تابع برازش شده را نشان می دهد.   ،یک تابع نمایی کاهنده پیروي می کند. جدول دو

  )=85/0R2نتایج آنالیز واریانس مدل رگرسیونی رابطه بین دانسیته چوب و درجه پوسیدگی در راش ( )2( جدول

 داريسطح معنی F آماره میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغییرات

369/23 1 مدل  369/23  442/240  0001/0<  

551/8 88 خطا (باقیمانده)     
162/31 89 کل تصحیح نشده     

  

بر اساس تغییرات دانسیته چوب راش در سال هاي مختلف پس از پوسیدگی و همچنین تابع نمایی کاهنده ب دست آمده، 

متغیر هاي  3سال به دست آمد. جدول  49از دانسیته چوب راش در منطقه مورد مطالعه  ٪ 95مدت زمان الزم براي پوسیدن 

 یپژوهش نشان داد که م نیا يها افتهیرا نشان می دهد.  ٪95ي پوسیدن مربوط به رابطه کاهش دانسیته و مدت زمان الزم برا

 يدرصد 95زمان کاهش  گریبه عبارت د ای و چوب از ٪ 95حدود  یدگیاز زمان پوس ینیموجود، تخم یتوان بر اساس روند کاهش

مناطق  ریو در سا )2015و همکاران  Alidadi( رانیمطالعات انجام شده در شمال ا جیبا نتا افتهی نیوزن چوب را برآورد کرد، که ا

راش منطقه اسالم، هاي  جنگلپژوهش در  نیا جیمطابقت دارد. بر اساس نتا) 2012و همکاران،  Garrett( مشابه هاي  جنگلو در 

مدت  .انجامد یسال به طول م 46درصد دادن وزن چوب حدود  95راش و از دست  درخت کی دنیپوس يمدت زمان الزم برا

زمان پوسیدن خشکه دارها تحت تاثیر نرخ پوسیدگی است که در درختان مختف متفاوت است و تحت تاثیر رویشگاه نیز قرار دارد.  

در استفاده از رابطه بایستی دقت داشت که نرخ پوسیدگی در درختان مختلف عالوه بر ویژگی هاي ژئومورفیک رویشگاه و شرایط 

) تحت Dunn & Bailey, 2012( که تاثیر بسیاري در فرایند پوسیدگی دارند ).2014و همکاران،  Russell( محیطی نظیر اقلیم

تاثیر ژنتیک گونه ها نیز قرار دارد. مطالعات متعددي تفاوت هایی را در بین گونه هاي مختلف از لحاظ نرخ پوسیدگی ذکر کرده 
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ي جنس اکالیپتوس از لحاظ نرخ پوسیدگی نشان دادند.بر این ) تفاوت هایی را بین گونه ها2003و همکاران ( Mackensenاند.

   تفاوت هایی از لحاظ نرخ تجزیه چوب را نشان می دهند. E.elataو  E.radiataاساس گونه هاي درختی 

  .بر اساس مدل استخراجیدار راش مدت زمان الزم براي پوسیدن خشکه) 3(جدول  

  گیرينتیجه - 4

منطقه جهت تخمین قدمت روشنه ها به کار گرفت.  هاي  جنگلدست آمده می توان مدل ارائه شده در  هبر اساس نتایج ب

در استفاده از مدل بایستی دقت داشت که پوسیدگی به شدت تحت تاثیر عوامل رویشگاهی و نوع گونه قرار دارد. با این حال در 

آن را به کار صورت وجود روشنه ساز می توان سن روشنه ها را تخمین و در برنامه هاي مدیریتی به ویژه در برش هاي گزینشی 

  گرفت.
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Canopy Gaps Age  Detremitaion based on Decay Rate of Gap-
makers in Asalem Oriental Beech Forests. 

 
 

Abstract  
 
Knowing of canopy gap dynamics can be crucial in tree removal planning and stand 
controlling in single selection method. The current study was conducted to modelling of 
canopy gaps age based on decay rate of gap-makers in the Asalem beech forests. A total of 30 
sample cuts of dead beech stumps were randomly selected and studied. For each sample, 
species, diameter and degree of decay stumps were recorded. The results showed that the 
decay time of 95% and 50% of the dry mass of beech stumps take a 49 and 22 years, 
respectively. According to the results, the decay constant of this tree species varied 0.01 to 
0.07. Results revealed that variation of wood density described with negative exponential 
function. Accordingly, we can estimate gap age using presented model. We can conclude gap 
creation within stands with single tree removal should be consider the time elapsed for gap 
filling. 

  

Keywords: Canopy Gap Dynamics, Single Selection Method , Silvicultural Practice, Gap-
maker 
 
 
 

  

 


