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  ساله در يك دوره پنج هاي راش منطقه كالردشت توده تغييرات قطعات بررسي دائمي
  و خسرو ثاقب طالبي *پژمان پرهيزكار

  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي،تهران، 

  7/3/93 :تاريخ پذيرش  19/1/93 :تاريخ دريافت
  چكيده

 43به مساحت ) كاظم رود( 36داري لنگا در حوضه آبخيز شماره  سري يك طرح جنگل) 139(هد تحقيق حاضر در قطعه شا
وسعت يك  شناسايي و در هر مرحله تحولي يك قطعه نمونه به و پوسيدگي اوج، اوليهمراحل تحولي  .هكتار انجام شده است

 نوع گونه درختي و ثبتهكتاري با  هاي يك آماربرداري صددرصد در قطعه 1387در سال  .دشانتخاب ) متر 100×100(هكتار 
دهند كه  مي نتايج نشان .گيري شدند گذاري شده دوباره اندازه درختان شماره 1391قطر برابر سينه انجام و در سال  گيري اندازه

 در مرحله بيشترين مقدار اين افزايش. سال افزايش داشته است 5ميانگين قطر برابر سينه درختان در مراحل تحولي در طول 
حجم سرپاي كل  .متر محاسبه شد سانتي 9/0با  پوسيدگيتحولي متر و كمترين مقدار آن در مرحله  سانتي 2/2اوليه با  تحولي

حجم سرپاي البته . افزايش نشان داد 1387مترمكعب در هكتار نسبت به سال  26/31، 1391درختان زنده در مرحله اوج در سال 
كاهش داشته  1387مترمكعب در هكتار نسبت به سال  30/25و  26/9ترتيب  به پوسيدگياوليه و كل درختان زنده در مراحل 

به دليل وقوع سرماي زودرس در منطقه و بارش برف سنگين در زماني كه هنوز درختان خزان نكرده بودند،  1390در سال . است
سال  5طي  تلفاتحجم كه  طوري به. ي را موجب شدا تلف شدن تعداد زيادي از درختان و در نهايت كاهش حجم قابل مالحظه

رويش حجمي ساليانه  .مترمكعب در هكتار محاسبه شد 048/40و  2/24، 305/29ترتيب  ، بهپوسيدگيدر مراحل اوليه، اوج و 
ز نظر طور جداگانه ا قطري به طبقهيراتي كه در هر يتغ .مترمكعب در هكتار محاسبه شد 8/8تا  4/2قطعات مورد بررسي بين 

نتايج اين . اند دهند كه قطعات مورد بررسي بيشتر در حد فازهاي تحولي جابجا شده فراواني و حجم اتفاق افتاده است نشان مي
در اجراي مديريت درست و  دهد تا به آنهامديران جنگل  اطالعاتي را در زمينه رويش راشستانها در اختيار تواند پژوهش مي

   .رساند هاي مناسب ياري گيري تصميم

  راش، رويش قطري، مراحل تحولي، قطعه شاهد، رويش حجمي: هاي كليدي واژه

  parhizkar@rifr-ac.ir: يپست الكترونيك ،  09122092600 :تلفننويسنده مسئول،  *

  مقدمه
نحوه مديريت جنگلهاي راش شمال كشور از اهميت بسيار 

اي ه مديريت اشتباه اين تودهپيامد . زيادي برخوردار است
ولي ممكن است در  ،امروز قابل لمس نباشد شايدجنگلي 

، يا مشكالتي مانند كاهش غناي گونهطور مستقيم  بهآينده 
تعداد در پراكنش قطري نامتعارف، تغيير در تعداد  

بيش از شدن باز غيرمستقيم مانند طور  به يادارها و  خشكه
به را هاي نابردبار به سايه  غلبه گونهاندازه تاج پوشش و 

 دليل دخالتهاي اشتباه به دنبال داشته باشد كه در نهايت

اصل توليد مستمر را با خطر جدي روبرو  پايداري توده و
طور  مديريت جنگل بهتوان گفت يمبنابراين  .كند مي

  . مستقيم و غيرمستقيم اثر زيادي بر پويايي جنگل دارد

هاي محوري مديريت  تعيين رويش درختان از موضوع
رود كه در مديريت زيستي و پرورش  ل به شمار ميجنگ
ريزي توليد و برداشت جنگل كاربرد  ها و نيز برنامه توده

هاي سال  ،واملي مانند سن، مرحله رويشيع ).3(دارد 
آب، خاك، رقابت،  ،هاي فردي و ژنتيكي بذردهي، مشخصه
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وضعيت آب و ، يجغرافيايت يموقعارتفاع از سطح دريا، 
ويش و سال قبل از آن بر نحوه رويش هوا در سال ر

الزم ). 25و  22، 21، 20، 15 ،14، 9 ،7(درختان اثرگذارند 
هاي  به ذكر است كه مقدار رويش برآيندي از اثر همة عامل

  . باشد ذكر شده مي

با مطالعه رويش قطري راشستانهاي استان گيالن  محققان
رد نشان دادند كه حجم در هكتار گونه راش در منطقه مو

مترمكعب و  174سانتي متر برابر  80مطالعه تا طبقه قطري 
سال  اصله و مقدار رويش در 226تعداد درختان در هكتار 

محققان . )13( مترمكعب بوده است 47/3هكتار  و در
تعداد و حجم در هكتار درختان در توده طبيعي ديگري، 

به  ،نشان دادندراش در مراحل مختلف تحولي را متفاوت 
و  347، مرحله اوج 468كه مرحله تحولي اوليه  طوري
حجم در هكتار . داشتنداصله درخت  279 پوسيدگيمرحله 

مترمكعب  357و  588، 415ترتيب بهز يناين درختان 
ضمن بررسي الگوي ، يگريدر پژوهش د. )8( محاسبه شد

هاي دست  مكاني درختان در مراحل تحولي در توده
ابر سينه براي درختان در نخورده راش، ميانگين قطر بر

و  8/36، 6/27مراحل اوليه، اوج و پوسيدگي به ترتيب 
هاي  مشخصه بررسي. )1( محاسبه شد متر  سانتي 8/35

ز ين درختي جنگل خيرودكنار در نوشهرهاي  كمي گونه
اين  ي درختيها نشان داد كه متوسط قطر برابر سينه گونه

متر  سانتي 46راش با  .استمتر  سانتي 3/39جنگلها 
متر كمترين متوسط قطر  سانتي 2/30با  پلتبيشترين و 

وضعيت  همچنين بررسي. )11( داشتندبرابر سينه را 
تحولي نشان داد كه فراواني مختلف درختان در مراحل 
ليه به اوج و پوسيدگي كاهش داشته، درختان از مرحله او

بيشترين مقدار موجودي حجمي در مرحله اوليه كه  طوري به
. شدگيري  و كمترين مقدار آن در مرحله پوسيدگي اندازه

در هر سه مرحله تحولي نيز طبقه قطور بيشترين و طبقه 
در  .)5( داشتقطر كمترين ميزان موجودي حجمي را  كم

هاي ساختاري  برخي مشخصه با بررسي يگريپژوهش د

هاي جنگلي دست نخورده راش در مراحل مختلف  توده
در درخت  كه تعدادمشخص شد ن تحولي جنگلهاي گرگا

 188و  206، 207مراحل اوليه، اوج و پوسيدگي به ترتيب 
كه حجم كل  مشخص شدهمچنين . است در هكتار  اصله
 )مرحله پوسيدگي( 658تا  )مرحله اوليه( 580بين 

) اوليه( 1/11ها بين  دار مترمكعب در هكتار و حجم خشكه
 داشته استيير مترمكعب در هكتار تغ) پوسيدگي( 106تا 
)24(.  

داري  جنگلهاي طبيعي كليد اهداف مطالعات جنگل
). 23 و 17، 16(پيشرفته، اكولوژي و حفاظت زيستي هستند 

تحولي و دوره ا براي تسريع در بنابراين الزم است ت
مرار توليد، وضعيت درختان در جنگلهاي دست است

نخورده شناخته شود تا بتوان از آنها در ديدگاه 
  . شناسي نزديك به طبيعت استفاده كرد جنگل

  مواد و روشها
) 139(تحقيق حاضر در قطعه شاهد : منطقه مورد بررسي

داري لنگا در حوضه آبخيز شماره  سري يك طرح جنگل
. )1شكل ( هكتار انجام شد 43به مساحت  )كاظم رود( 36

  51ْ 02َ 25جنگلهاي ناحيه سري يك بين طول جغرافيايي ً
 36ْ 35َ 10تا ً 36ْ 32َ 15شرقي و عرض ً  51ْ 05َ 05تا ً

هيچ گونه  1340در قطعه شاهد از سال . شمالي قرار دارد
و حتي شود يانجام نم  يشناس برداري يا جنگل برنامه بهره

كن و يا خشك سرپا نيز به حالت طبيعي در  درختان ريشه
تا  1350اين قطعه در دامنه ارتفاعي . ندنما ميجنگل باقي 

جهت عمومي . متر باالتر از سطح دريا قرار دارد 1650
سيماي عمومي، يك . شمالي است –قطعه شمال شرقي 

دهد و تيپ جنگل راش  زاد نامنظم را نشان مي جنگل دانه
متر و  ميلي 1300نه حدود ميزان بارندگي ساال. خالص است

گراد و فاقد  درجه سانتي 8متوسط دماي ساليانه حدود 
  ). 4(ت فصل خشك حياتي اس
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه -1شكل 

گردشي در قطعه شاهد در سال  جنگل: پژوهشروش 
 Korpelبر اساس تعاريف انجام و مراحل تحولي  1387

و  اوج، اوليهشناسايي و در هر مرحله تحولي  (1995)
يك قطعه نمونه به وسعت يك هكتار  پوسيدگي

آماربرداري  1387در سال . دشانتخاب ) متر 100×100(
گونه درختي و ثبت هكتاري با  هاي يك صددرصد در قطعه

درختان  1391قطر برابر سينه انجام و در سال  يريگاندازه

درختان وارد  .گيري شدند گذاري شده دوباره اندازه شماره
متر طي اين دوره، شمارش نشده و  سانتي 10شده به طبقه 
در محاسبات، قطر . نيز دخالت داده نشدند در محاسبات

، )مترسانتي 30كمتر از (قطر  كم طبقهدرختان به چهار 
) مترسانتي 70تا  55(، قطور )مترسانتي 50تا  35(قطر  ميان

و  2(شدند ك يتفك) مترسانتي 75بيشتر از (و خيلي قطور 
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تعيين موجودي حجمي قطعات، از جدول حجم  يبرا). 5
  ).4(استفاده شد محلي منطقه 

به دليل وقوع سرماي  1390الزم به ذكر است كه در سال 
زودرس در منطقه و بارش برف سنگين در زماني كه هنوز 
درختان خزان نكرده بودند، تعداد زيادي از درختان 

درختان تلف شده به دو گروه . كن و كمرشكن شدند ريشه
شك ، درختان خشك سرپا كه در اثر رقابت ختقسيم شدند

كن كه در اثر بارش برف سنگين  شدند و درختان ريشه
حجم درختان خشك سرپا در محاسبات . تلف شدند

در كن  حجم درختان ريشه در آخر، دخالت داده نشد ولي
  .محاسبات منظور شد

  نتايج
كه در سال  زنده هاي درختي از پايه 1391آماربرداري سال 

كاهش فراواني نشان دهنده  ،گذاري شده بودند شماره 1387
در مراحل  1387تعداد درختان در هكتار در سال . آنها بود

 285و  309، 428به ترتيب  پوسيدگيتحولي اوليه، اوج و 
 281، 366به ترتيب  1391اصله بود، در حالي كه در سال 

 اين تلفاتبخش زيادي از  .اصله شمارش شدند 254و 
ل و سا 5درختان خشك شده در طي  رقابت و مربوط به

باد افتاده و كمرشكسته هستند همچنين مربوط به درختان 
  . به آنها پرداخته خواهد شد اًبعد كه 

روند تغييرات فراواني نسبي درختان در مراحل تحولي در 
 طبقهكم قطر به  طبقهمشابه و از  1391 و 1387سالهاي 

فراواني نسبي درختان كم . خيلي قطور كاهش داشته است
كاهش نشان  طي اين دورهرحله تحولي در هر سه مقطر 
در  پوسيدگيو  واني نسبي درختان در مراحل اوليهفرا. داد

افزايش  بعدبه  قطر ميان طبقهاز  ،1387نسبت به  1391سال 
اين در حالي است كه فراواني درختان خيلي . داشته است

يري يتغ مطالعه هايدر سال پوسيدگيقطور در مرحله 
 طبقهنسبي درختان در مرحله اوج از  فراوانيالبته . نداشت

  ). 2شكل ( نشان دادقطور به بعد افزايش 

 1391و  1387روند كلي تغييرات حجم سرپا در سالهاي 
اين مشخصه از طبقه . در مراحل تحولي مشابه بوده است

كم قطر تا قطور افزايش داشته و در طبقه خيلي قطور از 
سرپاي درختان بيشترين حجم . مقدار آن كاسته شده است

مقدار اين . در مراحل تحولي در طبقه قطور محاسبه شد
سال در درختان كم قطر و ميان قطر از  5مشخصه طي 

مراحل اوليه و اوج كاهش داشته و در طبقه قطور و خيلي 
در صورتي كه . قطور اين مراحل افزايش نشان داده است

 هاي قطري سال، در تمام طبقه 5در مرحله پوسيدگي طي 
   ). 3شكل (كاهش حجم سرپا مشاهده شده است 

ميانگين قطر برابر سينه درختان در مراحل تحولي در طول 
بيشترين مقدار اين افزايش در . سال افزايش داشته است 5

متر و كمترين مقدار آن در مرحله سانتي 2/2مرحله اوليه با 
  ). 1جدول (متر محاسبه شد سانتي 9/0پوسيدگي با 

بدون احتساب درختان (كل درختان زنده  حجم سرپاي
مترمكعب در  26/31، 1391در مرحله اوج در سال ) افتاده

حجم سرپاي . افزايش نشان داد 1387هكتار نسبت به سال 
كل درختان زنده در مراحل اوليه و پوسيدگي به ترتيب 

 1387مترمكعب در هكتار نسبت به سال  30/25و  26/9
  .)1جدول (كاهش داشته است 

  1391و  1387ميانگين قطر برابر سينه و حجم كل سرپا در مراحل مختلف تحولي در سالهاي  -1جدول 
  پوسيدگي اوج اوليه 
  تفاوت  1391  1387  تفاوت 1391 1387 تفاوت 1391  1387 

ميانگين قطر برابر سينه 
 )متر سانتي(

3/28  5/30  2/2+  1/38  9/39  8/1+  6/36  5/37  9/0+  

70/588 )ترمكعبم(حجم كل سرپا  43/57926/9-30/55356/58426/31+  68/513  38/488  30/25-  
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  1391و  1387در سالهاي در مراحل مختلف تحولي  درختانفراواني نسبي  -2شكل 
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  1391و  1387در سالهاي در مراحل مختلف تحولي  )سرپا( موجودي حجمي -3شكل 

اصله  22و  21، 32 عدادسال از آماربرداري اول، ت 5بعد از 
در اثر  پوسيدگيدرخت به ترتيب در مراحل اوليه، اوج و 

. كن، خشك و يا شكسته شدند ريشه طبيعي، عوامل مختلف
 05/40و  21/24، 31/29به ترتيب  اناين درختحجم 
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نتايج نشان دادند كه  .محاسبه شدمترمكعب در هكتار 
درختان  بيشترين مقدار فراواني نسبي تلفات مربوط به

قطور و  طبقهقطر و كمترين مقدار فراواني مربوط به  كم
بيشترين مقدار حجم  تلفات در . خيلي قطور بوده است

. قطر و خيلي قطور محاسبه شد هاي ميان طبقههكتار، در 
كم قطر و  طبقهكمترين مقدار حجم تلفات در هكتار در 

    ). 2 جدول(قطور محاسبه شد 

  ساله در مراحل مختلف تحولي 5طي دوره  تلفات درختيو حجم  فراواني نسبي -2جدول 
  پوسيدگي اوج اوليه 

  
 فراواني

  (%)نسبي 
 حجم

  )مترمكعب(
 فراواني

  (%)نسبي 
  حجم

  )مترمكعب(
  فراواني

  (%)نسبي 
  حجم

  )مترمكعب(
9/71 كم قطر  17/5  9/61  02/4  0/50  79/3  

0/25 ميان قطر  24/13  5/28  60/8  8/31  29/11  

8/4 0 0 قطور  15/3  6/4  63/4  

1/3 خيلي قطور  90/10  8/4  43/8  6/13  34/20  

  05/40 100  21/24 100 31/29 100  مجموع
  

راش، ممرز، پلت، شيردار،  هاي گونه درختي شاملتلفات 
در  تلفاتبيشترين فراواني . گيالس وحشي و ملج بودند

 .بود و بعد از آن ممرزمربوط به راش  ،مراحل تحولي
راش از مرحله اوليه به اوج كاهش و در  تلفات فراواني
فراواني درختان ممرز . افزايش يافته است پوسيدگيمرحله 

كاهش نشان داده  پوسيدگياز مرحله اوليه به اوج و بعد 
ها از مرحله اوليه به اوج افزايش و  فراواني ساير گونه. است

با وجود . كاهش داشته است پوسيدگيپس از آن در مرحله 

ممرز در مراحل اوليه و اوج خيلي با  تلفاتكه فراواني اين
هم اختالف ندارند ولي از نظر حجمي تفاوت قابل توجهي 

كن شدن  ربوط به ريشهمكه  بين اين دو مرحله وجود دارد
فراواني ساير . باشد درختان ممرز قطور در مرحله اوليه مي

ست ولي برابر شده ا 3ها از مرحله اوليه به اوج تقريبا  گونه
بين اين دو مرحله  اتحجم تلف از نظراختالف چنداني 

  ).3جدول (وجود ندارد 

  ساله در مراحل مختلف تحولي 5هاي مختلف تلف شده طي دوره  فراواني نسبي و حجم گونه -3جدول 
  پوسيدگي  اوج  اوليه  

  
  فراواني

  (%)نسبي 
  حجم

  )مترمكعب(
  فراواني

  (%)نسبي 
  حجم

  )مترمكعب(
  فراواني

  (%)بي نس
  حجم

  )مترمكعب(
2/81 راش  23/23 2/76 6/22 9/90  46/38  
  59/1  1/9 4/0 3/14 6/1504/5 ممرز

  0  0 2/1 5/9 2/303/1 *هاساير گونه
  05/40  100 2/24 100 30/29 100 مجموع

   و ملچ وحشي پلت، شيردار، گيالس :ها ساير گونه *
  

شده از آنجايي كه قسمت زيادي از حجم درختان تلف 
 1390در اثر برف سال و شكسته  شدهكن مربوط به ريشه

اضافه و در  1391به حجم سال حجم اين درختان  بود،

كن،  با اضافه شدن حجم درختان ريشه .ارائه شد 4شكل 
در هر سه مرحله تحولي مقدار حجم كل مشخص شد كه 

  ).4 لشك( بوده است 1387بيشتر از سال  1391در سال 
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  مختلف در مراحل تحولي افتاده در اثر برفع حجم سرپا و حجم درختان مجمو -4شكل 

  افزايش حجم درختان در هكتار در مراحل تحولي -4دول ج
  پوسيدگي  اوج اوليه )مترمكعب در هكتار(رويش حجمي

  31/12  13/44 00/12 ساله5
  46/2  83/8 4/2 ساالنه

  

سال و مقدار افزايش  5مقدار افزايش حجم درختان بعد از 
، در مراحل تحولي )رويش حجمي( حجم ساالنه در هكتار

  .ارائه شده است 4در جدول 

  بحث
اين بررسي نشان داد كه فراواني درختان در منطقه مورد 

در زمان . سال كاهش داشته است 5مطالعه بعد از 
، فقط 1387سال مجدد از قطعات نمونه  آماربرداري

گذاري شده بودند مورد  درختاني كه در دوره قبل شماره
هايي كه از طبقه قطري غير  گيري قرار گرفتند و پايه اندازه

شده ) قابل شمارش(متر  سانتي 10قابل شمارش وارد طبقه 
عالوه تلفات، در محاسبات دخالت داده نشدند،  بودند به

اين . انديني شدهب ساله پيش 10زيرا در برنامه بررسي 
سال را توجيه  5موضوع، كاهش فراواني درختان بعد از 

 . كند مي

روند تغييرات فراواني نسبي طور كه نتايج نشان داد  مانه
مشابه  1391و 1387درختان در مراحل تحولي در سالهاي 

و  خيلي قطور كاهش داشته طبقهه كم قطر ب طبقهو از 
طبقات قطري درختان  نمودار پراكنش تعداد در هكتار در

نزديك به يك جنگل  و وارونه) J(نيز به صورت 
بررسي اين تغييرات در عرصه مورد . )10( گزيني است تك

دهد كه سهم ورود يا  نشان مي) 2و  1شكلهاي (مطالعه 
افزايش درختان كم قطر و جوان بسيار كم بوده و توده به 

  .سمت مسن شدن تمايل پيدا كرده است

ساله در  5نگين رويش قطري بعد از دوره رات ميايتغي
متر به ترتيب در  سانتي 9/0و  8/1، 2/2(مراحل تحولي 

د كه ميزان هد نشان مي) پوسيدگيمراحل اوليه، اوج و 
متر و متوسط  سانتي 6/1سال  5طي  رويش قطريمتوسط 

متر  ميلي 2/3ساالنه در اين منطقه حدود  رويش قطري
 .Moshtagh Kahnamoie et alهاي  بررسي. باشد مي

 4/3تا  8/1ميزان رويش قطري ساالنه راش را بين  (2004)
دهنده غني  متر نشان ميلي 2/3ميزان  ؛متر تعيين كردند ميلي
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بودن رويشگاه مورد بررسي و وجود شرايط مناسب براي 
  . )21( باشد رشد و توسعه گونه راش مي

ررسي ميانگين حجم درختان زنده سرپا در قطعات مورد ب
. مترمكعب در هكتار بود 80/550، معادل 1391در سال 

 9/677 :متوسط حجم سرپاي توده براي جنگلهاي مشابه
 2بخش (سيلو در هكتار  486، )سنگده 2بخش (مترمكعب 
قطعه شاهد (مترمكعب در هكتار  3/453، )هفت خال
 - جنگلهاي اسالم(مترمكعب در هكتار  174و ) كالردشت

و  8 ،6 ،2(است  گزارش شده) سانتيمتر 80تا طبقه قطري 
13 .(  

سال افزايش حجم نشان  5بجز درختان مرحله اوج كه طي 
در طول اين مدت  پوسيدگيدادند، درختان مراحل اوليه و 

همانطور كه نتايج نشان داده است، . كاهش حجم داشتند
اند كه حجم  تعداد زيادي از درختان در اين مدت تلف شده

. شوند را در قطعات مورد بررسي شامل مي اي قابل مالحظه
اصله در هكتار  25طور ميانگين در قطعات مورد بررسي  به 

، )1388(سفيدي و مهاجر . درخت تلف شده شمارش شد
دارها در جنگلهاي مديريت شده تعداد كل  با بررسي خشكه

اصله در هكتار برآورد  1/2را ) افتاده و سرپا(دارها  خشكه
ذكر  روش بررسيطور كه در قسمت  انهم. )12( كردند
به دليل وقوع سرماي زودرس در منطقه  1390در سال  شد،

و بارش برف سنگين در زماني كه هنوز درختان خزان 
كن و كمرشكن  ريشه نكرده بودند، تعداد زيادي از درختان

اي را موجب  و در نهايت كاهش حجم قابل مالحظه شده
د كه درختان جوان و كم نتايج اين تحقيق نشان دا. ندشد

قطر حساسيت بيشتري نسبت به درختان قطورتر در برابر 
زيرا ريشه دواني آنها خيلي  ،بارش برفهاي سنگين دارند

عميق نيست و در اثر فشار وزن سنگين برف، سريعتر يا 
  .شوند كن مي بيشتر ريشه

طور كه در باال ذكر شد حجم درختان تلف شده در  همان
ي از يك اتفاق نادر بوده و معموال تلف اين بررسي ناش
. افتد طور طبيعي در اين حجم اتفاق نمي شدن درختان به

براي از اين حجم  توان در اين شرايط نميبنابراين 
  .كردالگوبرداري نام نزديك به طبيعت  گذاري، به نشانه

در  و كمترين مقدار تلفات بيشترين مقدار رويش حجمي
وجودي حجمي در اين قطعه به م. مرحله اوج محاسبه شد

 Korpelبر اساس تعاريف . شود حد نهايي خود نزديك مي

 رسد نيز موجودي حجمي در اين مرحله به اوج مي (1995)
)18(.  

رات قابل يتغي سال 5در مجموع نتايج نشان دادند كه بعد از 
اي در تعداد در هكتار، فراواني در طبقات قطري و  مالحظه

نيفتاده است و قطعات مورد بررسي حجم درختان اتفاق 
همچنان در همان مرحله تحولي قرار دارند كه در 

بجاي مرحله  Leibundgut (1993). آماربرداري قبل بودند
هاي بكر از فازهاي مختلف تجديدحيات،  تحولي در توده

گزيده، پيشاهنگ و جنگل جوان  پوسيدگي، اوج، تك
نيز ) 1383(ران دلفان اباذري و همكا. )19( كند صحبت مي

در بررسي مراحل تحولي راشستانهاي طبيعي شمال كشور 
خود از  ،به اين نتيجه رسيدند كه هريك از مراحل تحولي

راتي كه در يتغي. )8( اند يك يا چند فاز تحولي تشكيل شده
طور جداگانه از نظر فراواني و حجم  قطري به طبقههر 

مورد بررسي ما دهند كه قطعات  اتفاق افتاده است نشان مي
اند و همانطور  نيز بيشتر در حد فازهاي تحولي جابجا شده

نشان داده، عبور  )18و  17( انجام شده در اروپا كه مطالعات
 زمان بيشترياز يك مرحله تحولي به مرحله بعد با گذشت 

سال براي  5اگرچه ممكن است مدت  .افتد اتفاق مي
ين مدت مشخص گيري نهايي كوتاه باشد ولي در هم نتيجه

هاي راش، حتي در قطعات  گرديد كه رويش حجمي توده
كه در  طوري به .مجاور يكديگر، بسيار متفاوت است

 8/8تا  4/2هاي مورد بررسي رويش حجمي بين  توده
بنابراين . كند مترمكعب در هكتار و در سال نوسان مي

پيشنهاد مي شود مطالعات فوق همچنان ادامه يافته و 
سال يكبار انجام شود تا  10زم حداقل هر هاي ال پايش

 .كردبتوان نتايج تغييرات را با وضوح بيشتري مشاهده 
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كن شدن درختان  شود اثر برف و ريشه همچنين پيشنهاد مي
هاي بعدي مورد مطالعه قرار  و فضاهاي باز شده در بررسي

  . گيرد

هاي اشتباه كه  گيري و مديريت جلوگيري از تصميمبراي 
جبران ناپذيري را در توليد مستمر و خسارتهاي ند توان مي

طبيعت الهام ، بايد از هاي جنگلي داشته باشند پايداري توده
تا آيندگان نيز از ) شناسي نزديك به طبيعت جنگل( گرفت

  .مند شوند اين منابع بهره

  سپاسگزاري

مراتع و   وسيله از حمايتهاي سازمان جنگلها، بدين
ژه آقايان دكتر منتظري، مهندس وي آبخيزداري كشور، به

. گردد زاده و مهندس مرتضوي سپاسگزاري مي قاسم
همچنين از آقاي مهندس شعبان قلندرآيشي كه در 

سپاسگزاري  نيز ما را ياري نمودند برداشتهاي صحرايي
  .گردد مي

  منابع
پرهيزكار،  پژمان حسني ومجيد طالبي،  ثاقب خسرو ،ضااخوان، ر. 1

گوي مكاني درختان طي مراحل تحولي جنگل در بررسي ال. 1389
) Fagus orientalis Lipsky(هاي دست نخورده راش  توده

): 2(18، فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران. در كالردشت
336-322,  

. 1386نميرانيان،  منوچهر و طالبي خسرو ثاقب ،ليرضااسالمي، ع. 2
ي ناهمسال شمال بررسي دستيابي به منحني تعادل در راشستانها

، فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران. كشور در مازندران
15)2 :(104-92,  

اميني،  روجا و ثاقب طالبي خسرو نميرانيان، منوچهر ، حمداميني، م. 3
هاي رويش قطري درختان راش  بررسي ميزان همساني مدل. 1388
- 24): 4(16، مجله پژوهشهاي علوم و فنون چوب و جنگل. خزر

1,  

داري سري يك لنگا حوضه آبخيز شماره  طرح جنگل. 1377نام،  بي. 4
  .ص 450، اداره كل منابع طبيعي نوشهر). رود كاظم( 36

منوچهر متاجي،  اسداهللاطالبي،  ثاقب خسرو ،ژمانپرهيزكار، پ. 5
بررسي وضعيت . 1390مرتضوي، محمد حسني و مجيد نميرانيان، 

ف تحولي در راشستانهاي درختان و زادآوري در مراحل مختل
). پارسل شاهد، سري يك لنگا: مطالعه موردي(طبيعي كالردشت 

  .141- 153): 1(19، فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

بررسي خصوصيات كمي و كيفي . 1388، .و اماني، م. حسني، م. 6
: مطالعه موردي(هاي طبيعي راش در مرحله توالي اپتيمال  توده

فصلنامه تحقيقات جنگل و ). خش دو سنگدهسي، ب جنگل مرس
  .134-148): 1(17، صنوبر ايران

ر، پتاسيم و كلسيم فبررسي وضعيت ازت، فس. 1354، سنحبيبي، ح. 7
. خاك راشستانهاي شمال ايران و نقش آنها در ميزان رويش راش

  .47-62: 32، دانشگاه تهران، نشريه دانشكده منابع طبيعي

بررسي . 1383، .و نميرانيان، م. اقب طالبي، خ، ث.دلفان اباذري، ب -8
مراحل تحولي راشستانهاي طبيعي در قطعه شاهد منطقه 

-326): 3(12، فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران. كالردشت
307,  

بررسي خواص كيفي راشستانهاي . 1355، حمد رضامروي مهاجر، م. 9
- 96: 34تهران،  ، دانشگاهنشريه دانشكده منابع طبيعي. شمال ايران

77.   

. جنگلشناسي و پرورش جنگل. 1384، حمد رضامروي مهاجر، م. 10
  .ص 387انتشارات دانشگاه تهران، 

درنا حسيني و  سيد انورخسروپور، اسماعيل ، ازيارحيدري، م. 11
هاي جنگلي شمال  مقايسه مشخصه هاي كمي گونه. 1390رضايي، 

مطالعه (ن جنگلها ايران و معرفي گونه برتر جهت مديريت اي
مجموعه مقاالت ). پژوهشي خيرودكنار -جنگل آموزشي: موردي

، من توسعه پايداراي جنگلها و محيط زيست ضا همايش منطقه
  .ص 997بوشهر، 

بررسي ميزان . 1388مروي مهاجر، محمد رضا و  يومرثسفيدي، ك. 12
. دار در جنگلهاي با سابقه مديريت متفاوت و كيفيت خشكه

 1035، انجمن جنگلباني ايران ايش ملي جنگل، كرج،سومين هم
  .ص

امان زاده،  اهللا  بيتميربادين،  عليرضا ،وقعليسياهي پور باالده، ذ. 13
تعيين رويش قطري . 1380 خانجاني شيراز، بابا و ارسالن همتي
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Status of unmanaged oriental beech stand in different 
development stages within 5-years period (case study: Langa- 

Kelardasht) 
Parhizkar P. and Sagheb-Talebi  Kh. 

Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension 
Organization (AREEO), Tehran, I.R. of Iran 

Abstract 

This study was carried out in reserve or control compartment of district one of Langa 
region in watershed No.36 Kazemrood. Development stages including initial, optimal 
and decay were identified and one sample plot, 1ha area (100 × 100m), was selected in 
each development stage. All of the trees with dbh larger than 7.5cm were measured in 
the sample plots within a 5-years period (2008 and 2012). Results showed that after 5 
years, maximum (2.2 cm) and minimum (0.9 cm) of diameter increment was observed 
in the initial and decay stages, respectively.  The volume increment in the optimal stage 
was 31.26 m3ha-1, while the total volume of standing trees in the initial and decay stages 
reduced about 9.26 m3ha-1 and 25.30 m3ha-1, respectively. Because of severe winter in 
2011 and a heavy snow fall some trees were damaged, broken or uprooted. The volume 
of damaged trees was 29.30, 24.2 and 40.05 m3ha-1 in the initial, optimal and decay 
stages, respectively. Considering both standing and damaged trees, the annual volume 
increment of the studied stands varied between 2.4 and 8.8 m3ha-1.   

Key words: Oriental beech, diameter increment, development stages, reserve forest, 
volume increment  


