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 هاي پيشگام پلت زني بذر گونههاي تاج پوشش بر جوانهاثر وسعت روشنه

(Acer velutinum Boiss.( و خرمندي )Diospyros lotus L.) 
2، *1، مهرداد زرافشار3، مهدی حيدری2، جواد ميرزايی1شيرزاد گرايلی  5وحيد اعتماد 9

 شگاه ايالم. ايالمدانشجوي دوره دکتري، گروه علوم جنگل، دانشگده کشاورزي، دان 1

 ايالم ،دانشيار، گروه علوم جنگل، دانشگده کشاورزي، دانشگاه ايالم 2 
 ايالم ،استاديار، گروه علوم جنگل، دانشگده کشاورزي، دانشگاه ايالم 3

 طبيعي فارس، سازمانطبيعي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابعاستاديار، بخش تحقيقات منابع 1
 زش و ترويج کشاورزي، شيرازتحقيقات، آمو 

 تهران ،گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران دانشيار، 5
 2/5/1331تاريخ پذيرش:            23/1/1331تاريخ دريافت: 

 
 چکيده

لذا کسب اطالع از  .روی مديران جنگل استهای پيشهای تاج پوشش يکی از چالشاستقرار زادآوری طبيعی در داخل روشنه

بسيار  ،های پيشگام، داشته باشدهای مختلف روشنه چه تاثيری بر صفات کمی و کيفی بذر درختان، بويژه گونهاينکه وسعت

-352)متوسط( و  352-152)کوچک(،  152روشنه در سه کالسه مساحت شامل کمتر از  21سودمند است. بدين منظور تعداد 

ساری -تيرانکلی از حوزه آبخيز رودخانه تجن -ی طرح جنگلداری حاجيکالمترمربعی)بزرگ( در تيپ راشستان آميخته 522

عنوان شاهد مل پلت و خرمندی از داخل روشنه و همچنين از توده مجاور آنها بههای درختی پيشگام شاشناسايی شد. بذور گونه

بذور پلت تحت تاثير  زنیآنها محاسبه شد. نتايج نشان داد اگرچه درصد جوانه زنی برای تمامیو درصد و سرعت جوانه آوریجمع

زنی اين ولی سرعت جوانه ؛داری وجود نداردهای ايجاد شده تفاوت معنیهای شاهد و روشنهوسعت روشنه نيست و بين توده

آوری شده از درون زنی بذور گونه خرمندی جمعهای جنگلی بيشتر است. در حاليکه درصد جوانهگونه همواره در داخل روشنه

های شاهد مجاورشان بوده است. از سوی ديگر درصد بيشتر از توده 22مربع حدود متر 352-522و  152-352های روشنه

ها آوری شده از روشنه بزرگ ثبت شد. تحقيق حاضر اثرات مثبت روشنهزنی اين گونه نيز در بذرهای جمعشترين سرعت جوانهبي

 نمايد.   زنی اين دو گونه را تاييد میمربع در حفظ شرايط جوانهمتر 522تا  152با مساحت بين 

 
 شگام، روشنههای پيزنی، بذر، گونهزادآوری طبيعی، جوانه کلمات کليدی:

                                                           
*

 M.zarafshar@areeo.ac.ir 
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 مقدمه

های پيشگام در ( از گونه.Diospyros lotus L( و خرمندی ).Acer velutinum Boissهای پلت )گونه

( که قادرند بعد از ايجاد يک تخريب و يا آشفتگی شرايط را 1362های شمال کشورهستند )مهاجر، جنگل

يکی از  که استقرار زادآوری طبيعی برای استمرار زادآوری طبيعی در جنگل فراهم نمايند. بديهی است

شود )امان های طبيعی آغاز میاست که فرآيند آن با ايجاد روشنه شناسیهای جنگلترين اهداف برنامهمهم

های طبيعی محسوب های رايج در جنگلهای تاج پوشش يکی از آشفتگی(. روشنه1361زاده و همکاران، 

به واسطه به پايان رسيدن عمر درختان بصورت طبيعی و در های جنگلی شوند. در صورتی که روشنهمی

های طبيعی و در مقابل در صورتی پي مد ضعف فيزيولوژيک و شيوع آفات و امراض ايجاد شود به آن روشنه

شوند های غير طبيعی شناخته میبرداری و با دخالت انسان ايجاد شود به نام روشنهواسطه بهرهکه به

(Santiago and Amanda, 2005.) 

هايتاج پوشش شرايط محيطی در آن منطقه از عرصه جنگلی تغيير يافته بدون شک بعد از ايجاد روشنه

( و شدت برخورد Clinton, 2003( و در اين ميان شدت نور و حرارت )1361)حق وردی و همکاران، 

داخل عرصه افزايش  ترين تغييرات، درعنوان واضح(، بهBrokaw and Scheiner, 1989قطرات باران )

درختان بويژه گونه های پيشگام را تحت تاثير قرار دهند. بعد از  زيستیتوانند چرخهيافته که اين عوامل می

ايجاد يک روشنه عالوه بر تغييرات رطوبت، نور و حرارت ممکن است ساير عوامل محيطی نيز متاثر از اين 

های جنگلی ی نباشد. تغيير در شرايط محيطی در عرصهگيرآشفتگی قرار بگيرند که قابل رويت و اندازه

زنی و عنوان فرصتی برای رويش و برای برخی ديگر بعنوان مانعی برای جوانهها بهبرای برخی از گونه

گذار بر کيفيت بذر و چرا که دو عامل رطوبت و دما که بعنوان عوامل اصلی تاثير ؛شوداستقرار محسوب می

-های جنگلی قرار می( تحت تاثير وسعت و شدت روشنه1365ياری و همکاران، )علیزنی آنها است جوانه

 گيرد.

های علفی و های جنگلی بستر مناسبی برای رويش انواع گونه( روشنهWoods, 2000طبق نظر وودس )

 های جنگلی برای استقرار سريع و موفقهستند اما نکته حائز اهميت اين است چه وسعتی از روشنه چوبی

ها بايد در جنگل اجتناب کرد. لذا بايد اطالع کاملی در رابطه زادآوری طبيعی مناسب بوده و از کدام وسعت

زنی بذر درختان که نقش اصلی را در تجديد های جنگلی بر خصوصيات جوانهبا تاثير وسعت و شدت روشنه

اد که تاکنون اين مهم مدنظر بدست آورد و در اختيار مديران جنگل قرار د ؛کنندحيات طبيعی ايفا می

های جنگلی به موضوعاتی از قبيل بررسی محققين قرار نگرفته است. بيشتر تحقيقات در رابطه با روشنه

اند های مختلف پرداختههای علفی و چوبی به انضمام فراوانی و تراکم زادآوری در روشنهتنوع و ترکيب گونه

(، امان Abrari et al., 2012(، ابراری )1362انی و همکاران )های شعبتوان به پژوهشکه از آن جمله می

( و گرايلی و 1365(، ميردار هريجانی و همکاران )1363(، محمدی و همکاران )1361زاده و همکاران )

 ( اشاره داشت.  1369ميرزايی )

جنگلی اطالعاتی  زنی بذر درختانهای جنگلی بر صفات جوانهاز آنجايی که در رابطه با تاثير وسعت روشنه
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( و سنگين بذر Acer velutinumيک گونه سبک بذر ) زنیدر اين تحقيق صفات جوانه ،وجود ندارد

(Diospyros lotusتحت تاثير روشنه )های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. های طبيعی با وسعت

پلت از اهداف اصلی اين تحقيق های پيشگام خرمندی و پوشش بر استقرار گونهبررسی اثر وسعت روشنه تاج

های جنگلی سبب بهبود شرايط محيطی در روشنه فرضيه اين تحقيق بر اين اساس می باشد که باشد.می

 شود.زنی هر دو گونه پيشگام میصفات جوانه

 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

بخشهی از حهوزه آبخيهز     ،تيرانکلی انجام شد. جنگل اين سهری  -يک طرح حاجيکال تحقيق حاضر در سری

کيلومتری جنوب غربی شهرستان ساری قرار دارد. ايهن منطقهه    32ساری بوده که در فاصله -رودخانه تجن

قرار دارد. بر اساس  39ْ 22َ 33ه ً  39ْ 25َ 32و عرض جغرافيايی ً 53ْ 29َ 2ه ً  53ْ 32َ 25درطول جغرافيايی  ً

متر و همچنهين متوسهط بارنهدگی در    ميلی 3/913ه منطقه اطالعات اقليمی موجود، متوسط بارندگی ساليان

تها   23ميلی متر اندازه گيری شده است. رطوبت نسبی هوا بهين   2/33و  91های آبان و خرداد به ترتيب ماه

باشد. متوسط حداکثر دما در گرمترين ماه سال و متوسط حداقل دما در سهردترين  درصد در نوسان می 31

گراد اسهت. نهوع سهنگ مهادری منطقهه مهورد مطالعهه آههک         و صفر درجه سانتی 2/26ماه سال به ترتيب 

باشد. تيپ قالب خاک در منطقه  نئوژن دوران سوم می -ای،  ماسه سنگ آهکی و مارن از دوره ميوسن ماسه

مورد مطالعه، قهوه ای شسته شده با افق کلسيک و جنوب عرصه، راندزين تيپيک، پايداری زمهين متوسهط   

لومی( و در عمق زيرين بسيار سهنگين )رسهی(، عمهق خهاک در     -بافت خاک کمی سنگين )رسیتا ضعيف، 

های ميانی و شمال عرصه، عميهق   متر و در قسمت سانتی 55 -52جنوب جنگل مورد مطالعه، کم و حدود 

(. ايهن تحقيهق در تيهپ جنگلهی راش آميختهه در طهرح       1336نهام،   باشد )بهی  متر می سانتی 112و حدود 

 ی مذکور، انجام شد.  جنگلدار
 

 نمونه برداری

( و از سوی ديگر شهرايط  1361، ذوقی و همکاران، 1362با عنايت به تحقيقات گذشته )شعبانی و همکارن، 

هها در سهه سهطح شهامل تها       شود، روشنهمتفاوت در آن ديده می هايی با وسعتحاکم بر رويشگاه که روشنه

متر مربع )روشنه بزرگ(  352-522مربع )روشنه متوسط(،  متر 152-352مربع )روشنه کوچک(، متر 152

هکتار و با فواصل متفهاوت   32ای به مساحت تقريبی سرييک طرح مذکور و در عرصه 35و  31در دو قطعه 

سن و نيز همگن )از لحاظ جهت، دامنه، توپوگرافی و ساختار عمهودی   های تقريبا هم)به جهت يافتن روشنه

بندی شدند. از هر کالس ياد شده، هشت تکهرار در عرصهه   ها(( انتخاب و کالسهشنهو افقی جنگل اطراف رو

هها در زمهان آمهاربرداری چههار سهال سهن       بصورت انتخابی شناسايی شد. بر اساس آمار و اطالعات، روشهنه 

 اند. داشته

اده گرديهد. در ايهن   استف متر 2×2با توجه به مرور منابع و شرايط جنگل از قطعات نمونه مربع شکل با ابعاد 
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پالت روی اقطار پياده شد )حق  5راستا هر روشنه بصورت شکل هندسی بيضی در نظر گرفته شده و تعداد 

آوری های پلت و خرمنهدی از سهطح خهاک جمهع    (. در داخل هر روشنه بذور گونه1361وردی و همکاران، 

در شرايط طبيعی از سرمای الزم بهرای   تا بذرها ،گرديد. جمع آوری بذرها در اواخر فصل زمستان انجام شد

آوری گرديهد و   انهدازه جمهع  عدد بذر سالم و هم 122مند شوند. در هر روشنه برای هر گونه سازی بهرهبهاره

تايی در ماسه مرطوب قرار داده شد 12بالفاصله به آزمايشگاه انتقال داده شد. بذرهای دو گونه در سه تکرار 

زنی قرار گرفتند. رطوبت بذرها نيز با اسهپری کهردن آب، ههر دو    ه آزمايش جوانهو در دمای اتاق برای مطالع

زنی، پارامترهای مورد نظر تا آخرين روز آزمايش بصورت روزانه در روز يک مرتبه، تامين شد. با شروع جوانه

ردد کهه  گه روز در نظر گرفته شد. خاطر نشان مهی  32زنی های مربوطه ثبت گرديد. مدت آزمايش جوانهفرم

عنهوان شهاهد   ههای بهذر بهه   های مجاور که تاج پوشش متراکم بود نيز نمونهه برای هر وسعت روشنه از توده

زنی از قبيل درصد جوانه زنی و سرعت جوانهه  زنی قرار گرفت. صفات جوانهآوری و مورد آزمايش جوانهجمع

زده  در اين راستا، درصد بذرهای جوانهه های مربوطه محاسبه و تجزيه و تحليل شد. زنی با استفاده از فرمول

زنی نيهز بهرای ههر سهه      زنی بذر در هر تيمار در نظر گرفته شد. سرعت جوانه در انتهای دوره به عنوان جوانه

تعهداد روز   tiتعهداد بهذر جوانهه زده در روز مشهخص و      niمحاسبه شد که  (ni/ti)∑گونه بر اساس فرمول 

(. شايان ذکر است که برای هر گونه، نمهودار  1369ياری و همکاران، )علیباشد زنی میگذشته از آغاز جوانه

زنی تجمعی نيز ارائه شد. بعد از آزمون مفروضات تجزيهه واريهانس شهامل نرمهال بهودن و       روند درصد جوانه

بهرای تجزيهه بررسهی اثهر      (two-way ANOVA)هها، از تجزيهه واريهانس دو طرفهه     همگنی واريانس داده

نسهخه   SPSSها از آزمون توکی در محيط نرم افزار آماری ميانگين  قابل تيمارها و برای مقايسهجداگانه و مت

 استفاده شد. 19

 

 نتايج

 گونه پلت

ها و زنی بذرهای گونه پلت تحت تاثير وسعت روشنهنتايج آناليز واريانس دو طرفه نشان داد که درصد جوانه

(. همچنهين نتهايج   1ين دو تيمار قهرار نگرفتهه اسهت )شهکل     موقعيت نمونه برداری و همچنين اثر متقابل ا

دارتيمارهای مختلف را تاييد کرد. از سوی ديگر اگرچه اثر وسعت روشنه آزمون توکی نيز عدم اختالف معنی

برداری )داخل روشهنه يها خهارج    ولی تحت تاثير موقعيت نمونه ؛دار نبودزنی اين گونه معنیبر سرعت جوانه

دار نبهود )شهکل   زنی معنیبرداری بر اين صفت جوانهفت. اثر متقابل وسعت و موقعيت نمونهروشنه( قرار گر

ههای کوچهک   زنی بذرهای جمع آوری شده از داخهل و خهارج روشهنه   (. از اين لحاظ اگرچه سرعت جوانه2

عت هها سهر  های متوسط و بزرگ، بذرهای جمع آوری شده از داخل اين روشهنه ولی در روشنه ؛متفاوت نبود

روز آزمهايش   32زنی تجمعی در طول (. بررسی نمودارهای درصد جوانه2داشتند )شکل  زنی بيشتریجوانه

زنهی بهتهری   های جنگلی همواره روند جوانهه دهد که بذرهای جمع آوری شده در داخل روشنهنيز نشان می

 (.3اند )شکل های شاهد خود داشتهنسبت به بذرهای متعلق به توده
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 ns23/21برداری: موقعيت نمونه ×و  وسعت  ns53/139برداری: ، موقعيت نمونهns52/156وشنه: وسعت ر

  برداریدر سه کالسه وسعت روشنه و موقعيت نمونه زنی گونه پلت مقايسه درصد جوانه -1شکل 
 دار آماری است.نشان از عدم اختالف معنی nsعالمت و  توضيح: اعداد گزارش شده مرتبط با ميانگين مربعات بوده

 
 

 
 ns22/2برداری: موقعيت نمونه×و وسعت  32/12*برداری: ، موقعيت نمونهns51/3وسعت روشنه: 

 برداریدر سه کالسه وسعت روشنه و موقعيت نمونه زنی گونه پلت جوانه مقايسه سرعت -2شکل 

دار آماری در سطح پنج درصد و به ترتيب نشان از اختالف معنی nsعالمت * و و  توضيح: اعداد گزارش شده مرتبط با ميانگين مربعات بوده

 دار آماری است.عدم اختالف معنی
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 های مختلفزنی تجمعی بذر گونه پلت با مبدا روشنه با مساحتبررسی روند جوانه -3شکل 

 توضيح: از شکل باال به پايين به ترتيب مربوط به روشنه کوچک، متوسط و بزرگ
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 ه خرمندیگون

زنی گونه خرمندی تحهت تهاثير اثهر سهاده وسهعت      تجزيه و تحليل آماری نشان داد که پارامتر درصد جوانه

روشنه و اثر متقابل وسعت روشنه و موقعيت نمونه برداری قرار گرفت و در مقابل اثر موقعيت نمونه بهرداری  

ا طبق روش تهوکی نشهان داد کهه بيشهترين     هبر روی اين پارامتر معنی دار نبود. نتايج گروه بندی ميانگين

های متوسط و بهزرگ بهوده و بهين سهاير     آوری شده از درون روشنهزنی متعلق به بذرهای جمعدرصد جوانه

زنهی بهذرهای گونهه    (. بر اساس نتايج آناليز واريانس، سهرعت جوانهه  1تيمارها اختالفی وجود نداشت )شکل 

گرفت ولی اثر ساده موقعيت نمونه برداری و اثر برهمکنش ايهن  خرمندی تحت تاثير وسعت جوانه زنی قرار 

دار نبود. طبق نتايج توکی بيشترين سرعت جوانه زنی مربوط به اين صفت جوانه زنی معنی دو عامل بر روی

بذرهای جمع آوری شده از روشنه های وسيع بود در حالی که بين روشنه های کوچک و متوسط اختالفهی  

روز آزمهايش نيهز نشهان داد کهه      32زنی تجمعی در طول (. مقايسه روند درصد جوانه1مشاهده نشد )شکل 

زنهی بهتهری نسهبت بهه بهذرهای      های جنگلی همواره روند جوانهه بذرهای جمع آوری شده در داخل روشنه

 (.  9اند )شکل های شاهد خود داشتهمتعلق به توده

 

 26/213*برداری: موقعيت نمونه ×و وسعت  ns16/9برداری: ، موقعيت نمونه13/969**وسعت روشنه: 

 برداریدر سه کالسه وسعت روشنه و موقعيت نمونه زنی گونه خرمندی مقايسه درصد جوانه -1شکل 
دار آماری در سطح پنج به ترتيب نشان از اختالف معنی nsعالمت *، ** و و  توضيح: اعداد گزارش شده مرتبط با ميانگين مربعات بوده

 دار آماری است.يک درصد و عدم اختالف معنیدرصد، 
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 ns553/2برداری: موقعيت نمونه × و وسعت ns213/2برداری: ، موقعيت نمونه11/3**وسعت روشنه: 

 برداری در سه کالسه وسعت روشنه و موقعيت نمونه زنی گونه خرمندی جوانه مقايسه سرعت -5شکل 

دار آماری در سطح به ترتيب نشان از اختالف معنی nsنگين مربعات بوده و عالمت ** و توضيح: اعداد گزارش شده مرتبط با ميا

 دار آماری است.يک درصد و عدم اختالف معنی

 

 گيریبحث و نتيجه

 ,Bradford 1990) هستند خواب بذرهای بدون زنی برجوانه تأثيرگذار محيطی ازعوامل ورطوبت دما

 باشند تأثيرگذار زنی سرعت جوانه و درصد روی توانند می باهم همراه يا و تنهايی به عامل دو هر(. 2002

(Baskina nd Baskin, 2001; Larsen et al, 2004 ،بديهی است که با ايجاد روشنه در تاج پوشش .)

لذا اثر پذيری صفات  ؛کندشدت عوامل محيطی از قبيل حرارت، نور و رطوبت در داخل توده تغيير می

اند قابل انتظار است و اين مهم برای های درختی که در کف زمين عرصه پراکنده شدهونهزنی بذر گجوانه

ترين زمان مستقر شوند بسيار حائز بايستی بعد از ايجاد آشفتگی در جنگل در کوتاههای پيشگام که میگونه

اخل روشنه تاج زنی بذر دو گونه پيشگام پلت و خرمندی که از داهميت است. در اين تحقيق صفات جوانه

ها در رابطه با بذر يافته آوری شد مورد آزمون و مقايسه قرار گرفت.های مختلف جمعپوشش با مساحت

های شاهد زنی اين گونه متاثر از وسعت روشنه نبوده و بين تودهگونه پلت نشان داد که اگرچه درصد جوانه

زنی اين گونه پيشگام همواره ولی سرعت جوانه ؛های ايجاد شده تفاوتی از اين لحاظ وجود نداشتو روشنه

زنی نيز حاکی از موفقيت نسبی های جنگلی بيشتر است. همچنين ارزيابی روند جوانهدر داخل روشنه

آوری شدند.نتايج مشابه در رابطه با گونه خرمندی نيز مشاهده گرديد بذرهايی بود که از داخل روشنه جمع

و  152-352های آوری شده از درون روشنهی اين گونه در بذرهای جمعزنبا اين تفاوت که درصد جوانه

 های شاهد مجاورشان بود. از سوی ديگر بيشتريندرصد بيشتر از توده 22مربع حدود متر 522-352
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 های مختلفزنی تجمعی بذر گونه خرمندی با مبدا روشنه با مساحتروند جوانه بررسی -9شکل 

 شکل باال به پايين به ترتيب مربوط به روشنه کوچک، متوسط و بزرگتوضيح: از 
 

آوری شده از روشنه وسيع ثبت شد. در اين گونهه نيهز رونهد    زنی اين گونه نيز در بذرهای جمعسرعت جوانه

رسهد ارتبهاط   آوری شدند. بنظر مهی زنی حاکی از موفقيت نسبی بذرهايی بود که از داخل روشنه جمعجوانه

چراکهه گونهه خرمنهدی بعنهوان يهک گونهه نورپسهند،        ؛ فته با سرشت نوری دو گونه نيز مرتبط باشهد اين يا

 های تاج پوشش داشت.موفقيت بهتر و بيشتری در روشنه

های تروپيکال مالزی نشهان داد   ( در جنگلRaich, 1999های اين تحقيق، مطالعات رايچ )هم راستا با يافته

گيرد بطوريکه بذور  های مختلف تحت تأثير قرار می درختی به شدت در روشنههای  زنی گونه که ميزان جوانه
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های وسهيع جوانهه زنهی بهه شهدت      زدند ولی در روشنههای متوسط جوانه  های درختی در روشنه اغلب گونه

( اثبهات کهرد کهه در    Ren et al., 2015کهاهش و يها متوقهف شهد. همچنهين همچنهين تحقيقهات رن )       

ههای جهنس    حيهات گونهه    زنهی بهذر و تجديهد    واقع در چين بهترين جوانهه  Taibaiهای کوهستانی  جنگل

Betula افتد. های جنگلی اتفاق می در روشنه   

. از سهوی  Guerke et al., 2004)ارتبهاط تنگهاتنگی دارد )   با ميزان رطوبت محيط زنی جوانه معموالًسرعت

 Mihok etيک توده گزارش شهده اسهت )   هایها اغلب بيشتر از ساير قسمترطوبت خاک در روشنهديگر 

al., 2007تهوان  زنی بدست آمده در رابطه با دو گونه افهرا پلهت و خرمنهدی، مهی    (. با عنايت به نتايج جوانه

متراکم اطهراف   هایهای تاج پوشش مساعدتر از تودهاذعان داشت که شرايط رطوبت خاک در داخل روشنه

      ربهايی بهارش نهزوالت آسهمانی توسهط درختهان افتهاده و        م تهاج توان بهه عهد  باشد که اين موضوع را میمی

 ها نسبت داد.مندی بيشتر خاک از بارشبهره

زنهی اسهت    ههای بهذر بهرای رسهيدن بهه حهداکثر جوانهه        دمای مطلوب و بهينه نيز يکی ديگر از نيازمنهدی 

(Thygersom et al., 2002مطالعات جنگل شناسی در کشور مجارستان نشان داد .) ه که ميزان نور نسبی

درصد افزايش يابد که البته بسته به وسعت روشنه متفاوت اسهت   3تا  3تواند بين های جنگلی میدر روشنه

(Mihok et al., 2007بنابراين می )مترمربهع شهرايط تهابش     152تر از های بزرگتوان گفت که در روشنه

باشهد  ی ريخته شده بر روی خاک جنگل فهراهم مهی  خورشيد بهتر بوده و به تبع آن دما بهتری برای بذرها

 زنی بطور نسبی در داخل روشنه بيشتر بود. چرا که برای هر دو گونه ميانگين صفات جوانه

های مجاور با تاج پوشش متراکم وجود دارد اما تفاوت پوشش ها و تودهاگرچه فاصله کوتاهی بين روشنه

( که اين موضوع حاکی از Scharenbroch and Bockheim, 2007رسد )بين اين دو عرصه زياد بنظر می

محيطی متفاوت بين اين دو عرصه است که در اين تحقيق نيز به وضوح اختالف شرايط محيطی و غير

( نشان داد که 1361نتايج مطالعه ذوقی و همکاران ) های اين پژوهش،مشاهده شد. هم راستا با يافته

های زنی گونهباشد و اين تفاوت بر جوانههای مختلف متفاوت میحتها با مساشرايط محيطی در روشنه

( بعد از کاشت بذرگونه بلوط بلندمازو در زير 1331عرب و همکاران )گذارد. علیعلفی و درختی تاثير می

زنی بذر اين گونه در زير تاج به اين نتيجه رسيدند که بيشترين نرخ جوانه های مختلف تاج پوششتراکم

های تاج پوشش توان از نتايج آنها استنتاج کرد که در روشنهافتد لذا به نوعی میهای باز اتفاق میپوشش

 زنی بيشتر بلوط قابل انتظار است. نرخ جوانه

از لحاظ ايجاد شرايط  دار بين درون روشنه و تودهای متراکم شاهدتحقيق حاضر ضمن تاکيد اختالف معنی

ها با مساحت بين ی بذر دو گونه پيشگام پلت و خرمندی، اثرات مثبت روشنهزنمحيطی مساعد برای جوانه

رسد ميزان نمايد. بنظر میزنی اين دو گونه را تاييد میمربع در حفظ شرايط جوانهمتر 522تا  152

های ايجاد شده در محيط جنگل با سرشت نوری آنها نيز در ارتباط زنی درختان در روشنهموفقيت جوانه

  است.
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برداری نکا چوب و کارشناسان اداره کل منابع دانيم از همکاران شرکت بهرهبر خود الزم می تقدير و تشکر:

نمودند  آوری اطالعات و نمونه برداری در عرصه ياریساری که ما را در مراحل جمع-طبيعی مازندران

 تقدير و تشکر نماييم. 
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