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برداري نشده راش آميخته در  بهرهتوده شناسي يك  هاي جنگل مشخصهمطالعه برخي 
 هاي استان گلستان جنگل

 مجتبي اميري

  منابع طبيعيدانشكده دانشگاه سمنان،  ،سمنان ،ايران

  2/9/95: تاريخ پذيرش  31/3/95: تاريخ دريافت

   چكيده

ساختاري اين هاي  اهميت زيادي پيدا كرده، بطوريكه آگاهي از ويژگي نخورده دستهاي جنگلي  شناسي توده جنگلامروزه مطالعه 
هدف از تحقيق حاضر بررسي . مورد استفاده قرار گيرد هاي مديريت شده تودهعنوان يك معيار و الگو براي تواند ب ها مي توده

 اطالعات درختان با قطركليه . كالته گرگان بود راش آميخته در سري يك جنگل شصت تودهشناسي يك  هاي جنگل مشخصه
ها  فاصله بين پايه و تاج ، درصد داراييمتر شامل گونه، ارتفاع كل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، قطرتاج سانتي 5/7بزرگتر از  برابرسينه

اد، ترتيب بيشترين تعدمترمكعب ب 3/263مترمربع و  2/17پايه،  116راش با نتايج تحقيق نشان داد كه . گيري و ثبت شد اندازه
ميانگين حجم تاج متعلق ين قطر، مساحت و بيشترين ميانگهمچنين . دهد هكتار را به خود اختصاص مي زميني و حجم در رويه

به خود اختصاص ) توسكا، شيردار، ملج و خرمندي(ها  هاي فوق را ساير گونه به راش بود، در حاليكه كمترين مقادير مشخصه
توزيع پراكنش ارتفاعي . ممرز بود - آشكوب، ساختار ناهمسال منظم و تيپ غالب راشجنگل مورد بررسي داراي سه . داد مي

متر به باال منحني گونه  سانتي 35اما از قطر . درختان در طبقات قطري نشان داد كه منحني ممرز در ابتدا باالتر از راش قرار دارد
 يكه درختان توده از نظر ضريب قدكشيدگي در وضعيت پايدارنتايج تحقيق همچنين نشان داد . گيرد ميقرار ممرز  باالتر ازراش 
 ها اين مشخصهبا توجه به تغييرپذيري شناسي يك توده  هاي جنگل از مشخصه آگاهيكه  شود گيري مي در مجموع نتيجه. هستند

   .جنگل به ارمغان بياورد و كارشناسان گيري مثبتي را براي مديران تواند نتيجه در بعد زمان و مكان مي

  كالته  ، جنگل شصتراششناسي، ساختار توده،  هاي جنگل مشخصه: كليديواژه هاي 

    mojtabaamiri@semnan.ac.ir :الكترونيكي ،  پست 02333335405:  مسئول، تلفن نويسنده

  مقدمه
 ارزشمندي هاي رويشگاه نخورده دست و طبيعي هاي جنگل
، 40( هستند گياهي پوشش ساختار و پويايي مطالعه جهت

ي طبيعي هاي جنگل ساختار تودهعبارتي ديگر، به ). 51، 41
و دخالت نشده به اين علت كه مورد استفاده و دخالت 

اند، منابع ارزشمندي براي  هاي بشري قرار نگرفته فعاليت
 كنند پايش اكولوژيكي فراهم مي ارزيابي تنوع زيستي و

منظور مديريت صحيح جنگل به ب از طرفي ).33، 32(
ايجاد  زارهايي نياز است كه با استفاده ازآنها بتوان تغييراتاب

 همچنين). 21(شده در ساختار جنگل را بررسي كرد 

 مهمترين از جنگل ساختار و زيستي تنوع بررسي
 جنگلي هاي اكوسيستم مديريت و درك براي نيازها پيش
 وضعيت تغيير طبيعي، ناهمسال هاي جنگل در). 43( است
 مستمر، صورت به فضا و مكان، زمان بعد سه در جنگل

 تحت تغييرات اين). 9( گيرد مي صورت كند و تدريجي
 بوجود توالي و پيرشدن رقابت، رويش، فرايندهاي تأثير
 ابعاد بزرگي و ها جغرافيايي جنگل گستره دليل به. آيند مي

 معين زمان يك در ها وضعيت تفاوت مرز تفكيك درختان،
 با متفاوت هاي زمان در ينمع جنگل يك حالت وتغيير
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 و انجام در تسهيل هاي راه از يكي. شود مي روبرو مشكالتي
 شناسي، جنگل هاي مشخصه تبديل مطالعات، دقت افزايش

 پردازش قابل هاي كميت به تشريحي و كيفي هاي داده
 در ها توده ساختار تحليل روش از استفاده با. است

 هاي توده اسازيجد و مختلف مكاني و زماني هاي موقعيت
 يافت دست هدف اين به توان مي متفاوت ساختار داراي

عبارت است از  مطالعه ساختار يا ساختمان جنگل ).9(
شناسايي عناصر متشكله توده و : بررسي دو ويژگي آن

در عمل . بررسي ميزان و نوع ارتباط آن عناصر با يكديگر
 هاي رويه زميني، حجم ك از كميتهرگاه فراواني هري

پوشش در ازاي طبقات يا  سرپا، تعداد درختان، ارتفاع يا تاج
همراه با نوع و  هايي از قطر، سن يا نيمرخ ارتفاعي كالسه

 سهم هر عامل بررسي شود، ساختار مطالعه شده است
توده، نظم و ترتيب و ارتباط  همچنين مطالعه ساختار). 10(

چگونگي وضعيت دار،  بين درختان زنده و خشكه
و توزيع سطحي درختان زنده ) 38(پوشش  هاي تاج كالسه

هاي توده شامل گياهان علفي و  و يا پراكنش ديگر مولفه
 ساختار توده. )35، 33(دهد  دار را نشان مي خشكه

هاي جنگلي شامل حفظ  كاربردهاي مهمي در اكوسيستم
، تعديل وضعيت اقليم )50، 49، 32( وحش زيستگاه حيات

ايجاد تجديدحيات  و) 35، 34( طريق ذخيره كربن از
  ). 47( درجنگل رابه عهده دارد

تواند شامل بررسي  هاي جنگلي غالباً مي ساختار توده
برابرسينه،  شناسي شامل؛ قطر هاي جنگل مشخصه

زميني، تعداد، حجم، تعداد در طبقات قطري و  رويه
ارتفاعي، تعداد طبقات ارتفاعي، ارتفاع كل، ارتفاع تنه، 

اي،  قطر، مساحت و حجم تاج، تنوع گونه ارتفاع تاج،
هاي  دار، وجود روشنه، تجديدحيات، گونه خشكه

اي باشد كه در مورد  اي و حتي پوشش كف و بوته درختچه
هاي ذكر شده محققين زيادي در  هر يك از اين ويژگي

اند، كه  دادهر مطالعات متعددي انجام داخل و خارج كشو
 اباذري و همكاران ، دلفان)4(استقامت توان به تحقيقات مي

، )6( طالبي اسالمي و ثاقب، )15( ، دانشور و همكاران)16(

، اميني و )8، 7( ، اميري و همكاران)5( اسالمي و همكاران
، )11(پورهاشمي و همكاران ، )10( همكاران
جاني  علي ،)13(محله  نژاد سادات زادناورودي و حسن حسن

نوري و  ،)22( نكاكاوند و همكارا، )21(و همكاران 
ساه و لي  ،)37(هلمز  ،)41( تاليبوندگو ،)29(همكاران 

، )35( ، گادو و همكاران)45( اوهيم و همكاران  ،)52(
سفيدي  و )43(مريدي و همكاران ، )31(اميري و همكاران 

هاي  گيري در مجموع اندازه .اشاره كرد )48(و همكاران 
يك  شناسي هاي جنگل متنوع و گوناگون ازمشخصه

شناس در  تواند اطالعات ضروري را براي يك جنگل مي
گسترش و توسعه عمليات  مورد وضعيت فعلي يك توده،

شناسي براي مديريت جنگل فراهم آورد، كه  جنگل
مهمترين هدف اين عمليات درك وقايع تحول جنگل و 
ارتباط فرايندهاي اكولوژيكي و الگوهايي از رشد توده 

اختار هر توده و تركيب آن با تعيين س). 39( باشد مي
شناسي كه شامل آميختگي، سن، ساختار  خصوصيات جنگل

درجه ، روشنهعمودي، ساختار افقي، وجود يا عدم وجود 
، انبوهي، وجود ياعدم وجود زادآوري يا پوشش تاجي

تواند ما را در  اي است، مي زيرآشكوب درختي و درختچه
  ). 20(ياري نمايددستيابي به يك مديريت مناسب و فراگير 

، هدايت شناسي هاي جنگل مشخصهاز نتايج بررسي 
ال از نظر كمي و  هاي جنگلي به سمت وضيعت ايده توده

، تغيير و تكوين آنهاكيفي، بهبود و ارتقاء رشد كيفي 
هاي مرغوب، حذف يا تقليل اثرات زيانبار  آميختگي گونه

هاي جنگلي، اعمال مديريت  عناصر نامرغوب در توده
پايدار و ارتقاء مديريت عالمانه و آگاهانه بر سطوح 

هاي مخروبه با استفاده از  جنگلي، احياء و بازسازي جنگل
بيني شده  هاي پيش برگ بومي، تحقق برنامه هاي پهن گونه

گيري دراجراي  تصميم براساس ضوابط علمي و فني،
هدف از اين . )7(ريزي منابع طبيعي است مديريت و برنامه

شناسي توده آميخته  هاي جنگل بررسي مشخصه مطالعه
برداري نشده جهت ارائه مدل طبيعي از مهمترين  راش بهره

تجزيه و تحليل ساختار افقي و (پارامترهاي ساختاري 
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است، تا با استفاده از آنها پايه و اساس درستي ) عمودي
ها تحت سيستم  براي مديريت پايدار اين جنگل

  .عت ارائه شودشناسي همگام با طبي جنگل

  مواد و روشها 
 85كالته گرگان در حوزه آبخيز  سري يك جنگل شصت

هاي شمال كشور و در حوزه استحفاظي  طرح جامع جنگل
استان گلستان در فاصله و آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي 

كيلومتري جنوب غربي شهرستان گرگان واقع شده است  8
 48′ 6″ بين رحط ناحيه يك سري هاي جنگل. )18، 17(
 21′ 26″ و شمالي جغرافيايي عرض 36° 43′ 27″ تا °36
 گرفته قرار شرقي جغرافيايي طول 54° 24′ 57″ تا °54

 - 6/2 بهمن در ماه سردترين دماي حداقل ).1 شكل( است
 درجه 7/28 مرداد در سال ماه گرمترين دماي حداكثر و

 4/15 طرح ماهانه دماي متوسط .باشد مي گراد سانتي
 ترتيبب ماهانه دماي حداكثر و حداقل متوسط و گراد سانتي

اين تحقيق  ).18(باشد مي گراد سانتي درجه 75/19 و 9/10
 آموزشي و پژوهشي سري يك جنگل ،32 پارسلدر 

هكتار كه به عنوان  7/89كالته گرگان با مساحت  شصت
جهت  .شد، انجام در نظر گرفته شده استقطعه شاهد 

بافت خاك . باشد ل غربي و غربي ميعمومي پارسل شما
تيپ جنگل . متغير از لوم، شني لومي و رسي لومي است

  ).18و  17(استممرز به همراه انجيلي  - راش

  

  

  

  

  

 

  

  
  )23(نقشه و موقعيت منطقه مورد مطالعه  - 1شكل 

  

شناسي توده مورد  هاي جنگل گيري ويژگي اندازه: روش
 32دائمي پارسل  بررسي حاضر در قطعه بررسي: مطالعه

 9/16كالته گرگان به مساحت  سري يك جنگل شصت
ها سطح  جهت تسهيل در برداشت داده. هكتار انجام شد
) متر 50×50(مترمربعي  2500پالت  64مورد بررسي به 

اطالعات كليه درختان زنده سرپا با قطر  سپس. تقسيم شد
به صورت  متر شامل  سانتي 5/7برابرسينه بيشتر از 

گونه، قطر، ارتفاع كل، ارتفاع برداري صد در صد شامل آمار
 توده هاي كمي ساختار و ساير مشخصه تاج، ارتفاع تنه

 تاج شروع و درخت كل ارتفاع. شدگيري و ثبت  اندازه
 وسيله هب) 16، 15، 12( درختان تمام) تنه ارتفاع(

 هاگالف، شركت ساخت( Vertex laser 402 دستــــگاه
 در درختان تاج مساحت همچنين. شد ريگي اندازه) سوئد
 مدل ليزري ياب فاصله توسط جغرافيايي جهت هشت

Leica DistoTM D5 ه بجهت محاس .شد گيري اندازه
 آنها مكاني هاي درختي موقعيت كليه پايهمتوسط فاصله بين 

 نما قطب بوسيله مختصات گيري اندازه از استفاده با
 دقت تا ليزري ياب فاصله و) آزيموت گيري اندازه(
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 2500 پالت هر در) فاصله گيري اندازه( متر سانتي1
 كه پالت هاي گوشه از يكي) مبداء( به نسبت مترمربعي
سپس  .شد انجام داشت، درخت از را ديد بهترين
 به مثلثاتي روابط از استفاده با هاي مورد نظر موقعيت
در نهايت  .گرديد تبديل) عرض و طول( دكارتي مختصات
شناسي مورد مطالعه در دو دسته ساختار  هاي جنگل ويژگي

 بندي و مورد مطالعه قرار گرفت عمودي طبقهافقي و 
  . )1جدول (

هاي  گيري قطر در توده با توجه به اهميت و كاربرد اندازه
جنگلي، در مطالعه حاضر قطر برابرسينه درختان در چهار 

- 50( ، ميان قطر)متر سانتي 30كمتر از (طبقه قطري كم قطر
و خيلي قطور ) متر سانتي 55- 70(، قطور )متر سانتي 35

 ).44، 43، 5(بندي شدند  طبقه) متر سانتي 75بيشتر از (
هاي مورد بررسي، توضيحات  براي توصيف بيشتر مشخصه

  . آيد برخي از اين عوامل در ادامه مي

در اين بررسي جهت : و حجم تاج درختانقطر، مساحت 
شعاع تاج درختان در  ،تاج حجمو  محاسبه دقيق مساحت

توسط متر ليرزي تا دقت  جهت اصلي جغرافيايي 8
سپس با استفاده از روش . گيري و ثبت شد اندازه متر سانتي
بندي و فرمول مثلث مساحت هر مثلث محاسبه  مثلث

ها با هم  در آخر مساحت تمام مثلث). 1رابطه (گرديد 
متوسط تاج و حجم تاج نيز با استفاده از قطر . جمع شد

  . بدست آمد) 2رابطه (طول يا ارتفاع تاج 

  

= S1+S2+…+S8 )1(رابطه   
  )مترمربع(مساحت تاج = Sكه 
V = مترمكعب(حجم تاج(  
d = متر(قطر يا قائده تاج(  

  )2(رابطه  
L = متر(طول تاج(  

 db=متر(قطرتاج(  
l = متر(طول شيبدار تاج بر اساس محور آن(  

  

  هكتار 9/16كالته گرگان به مساحت  مشخصات كمي ساختار توده مورد بررسي در قطعه بررسي دائمي جنگل شصت – 1جدول 
  هاي عمودي ساختار توده و واحد آنها مشخصهرديف هاي افقي ساختار توده و واحد آنها مشخصه  رديف

  متر/ ارتفاع غالب 1 مترسانتي/ ميانگين قطر 1
  متر/ ارتفاع كامل2 د در هكتارتعدا/ تراكم 2
  متر/ ارتفاع تنه بدون شاخه 3 مترمربع در هكتار/ زميني رويه 3
  متر/ ارتفاع تاج 4 مترمكعب در هكتار/ حجم 4
  تعداد/ بندي آشكوب 5 مترمربع در هكتار/ مساحت تاج 5
  درصد)/ دارايي تاج(نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع كل 6  متر/ قطر تاج 6
  درصد/ ضريب الغري يا قدكشيدگي 7 مترمكعب در هكتار/ تاج  حجم 7
  درصد/ نسبت تاج سالم يا زنده8 متر/هاي درختيمتوسط فاصله بين پايه 8
  درصد/ نسبت قطر تاج به طول تاج 9 درصد/سهم تعداد و حجم در طبقات قطري 9
  

 :)تاج درصد دارايي(كل ارتفاع به تاج ارتفاع نسبت
 ارتفاع به) CH( تاج ارتفاع بين سبتن دهنده نشان
 خوبي راهنماي تواند مي مشخصه اين. باشد مي )TH(كل

 يك ارتفاع افزايش زيرا. باشد پرورشي هاي برش براي
 تاج هرچه و است آن ناپايداري افزايش با توأم درخت

 همچنين). 28( است بيشتر آن ناپايداري باشد كوچكتر
 جنگل بيولوژيك وليدت و پايداري در تاج دارايي درصد
 نشان تواند مي نسبت اين بزرگي. كند مي ايفا بزرگي نقش
، 3(باشد زياد توليد قدرت حال عين در و پايداري دهنده

28 .(  
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براي بررسي ضريب  :ضريب قدكشيدگي درخت
استفاده ) 28(از روش نميرانيان  توده قدكشيدگي درختان

 100از طبق اين روش؛ اگر ضريب قدكشيدگي بيشتر . شد
باشد درخت و توده خيلي ناپايدار و اگر ضريب 

باشد درخت و توده جنگلي  100تا  80قدكشيدگي بين 
كمتر باشد درخت و توده جنگلي  80ناپايدار و اگر از 

درصد درخت در  45و در نهايت كمتر از  باشد پايدار مي
  ). 28( فضاي باز رويش دارد

در : ختان تودهگيري و تعيين طبقات ارتفاعي در اندازه
كليه درختاني كه ارتفاع هاي جنگلي؛  بندي توده آشكوب

ارتفاع غالب توده جنگلي باشد در  2:3 آنها بيش از
 2:3 درختاني كه ارتفاع آنها بين. گيرند آشكوب باال قرار مي

ارتفاع غالب توده باشد در آشكوب مياني منظور  1:3 تا
 حد بلندي دارند،شوند و ساير درختاني كه كمتر از اين  مي

براساس اين ) 27( آورند آشكوب پايين را بوجود مي
ارتفاع درختان، ابتدا مرز  بندي و نيز رابطه قطر و تقسيم

مجموع و درصد  شد و در نهايتقطري هرآشكوب معين 
در هكتار در هر زميني و حجم  رويه تعداد درختان،

  ). 10( گرديدآشكوب محاسبه 

 ج ينتا  
نتايج تحقيق حاضر : ساختار افقيهاي  بررسي مشخصه

دهد كه پلت بيشترين ميانگين قطر برابرسينه را در  نشان مي
همچنين راش . دهد بين درختان توده به خود اختصاص مي

درصد بيشترين و كمترين  8/2و  40و پلت به ترتيب با 
. دهند فراواني تعداد در هكتار درختان توده را تشكيل مي

 40/1با ها  مربع بيشترين و ساير گونهمتر 2/17گونه راش با 
در هكتار را به خود اختصاص  زميني مترمربع كمترين رويه

دهد  نشان مي 2با توجه به جدول همچنين  نتايج . دهند مي
درصد بعد از راش بيشترين حجم در  10/24كه ممرز با 

  ). 2جدول ( هكتار را دارا است

توسط هاي توصيفي تاج درختان و م مشخصه 3جدول 
هاي درختي توده جنگلي مورد مطالعه را نشان  فاصله پايه

متر  6/10شود راش با  طوريكه مشاهده ميه ب. دهد مي
در حاليكه . دارا هستندبيشترين قطر تاج را در بين درختان 

را به خود ) متر 7/5(ها كمترين ميانگين قطرتاج  سايرگونه
ه مورد در بين درختان موجود در تود. دهند اختصاص مي

ها با  مترمربع بيشترين و سايرگونه 7/117مطالعه راش با 
هاي درختي را  پايه مترمربع كمترين مساحت تاج تك 5/54

نتايج تحقيق همچنين در مورد . دهند به خود اختصاص مي
 6/39دهد كه راش با  مشخصه حجم تاج درختان نشان مي
توجه گونه راش با . مترمكعب بيشترين مقدار را دارا است

كمترين متوسط ) پايه در هكتار 116(به تعداد در هكتار باال 
هاي درختي موجود در توده را به خود  فاصله بين پايه
متر  40/23ها با  در مقابل سايرگونه. دهد اختصاص مي

  . شود هاي درختي را شامل مي بيشترين فاصله بين پايه
هاي ساختاري ساختار افقي توده  برخي مشخصه 4جدول 

بطوريكه از . دهد بر اساس طبقات قطري را نشان مي
 30اطالعات جدول مشخص است، طبقه قطري كمتر از 

بيشترين ) اصله در هكتار 197(درصد  5/68متر با  سانتي
تعداد در هكتار را در بين طبقات قطري به خود اختصاص 

درصد  5/8متر نيز با  سانتي 55- 70و طبقه قطري . دهد مي
كمترين تعداد در هكتار را شامل ) هكتار اصله در 6/24(

هاي كمي ساختار افقي  در مورد ساير مشخصه. شود مي
ترتيب بيشترين متر ب سانتي 75ه قطري بيشتر از توده طبق

 54(و حجم در هكتار ) درصد 87/47(زميني  مقدار رويه
نتايج همچنين با ). 4جدول (دهد  را تشكيل مي) درصد

ارتفاع غالب توده مورد دهد كه  نشان مي 5توجه به جدول 
ع كل گونه را با ميانگين ارتفا.  باشد متر مي 34مطالعه 

ترتيب  بيشترين ارتفاع كل و متر ب 4/15و طول تنه  4/28
هاي موجود در توده  طول تنه بدون در بين كل گونه

همچنين . دهد باالترين ارتفاع كل را به خود اختصاص مي
بيشترين طول تنه بدون شاخه را متر طول تنه  4/15راش با 
  . شود شامل مي
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  هاي توصيفي قطربرابر سينه، تعداد در هكتار، رويه زميني و حجم در هكتار توده مورد مطالعه مشخصه – 2جدول
 درصد  حجم  درصد  زميني رويه  درصد  تعداد در هكتار  ميانگين قطر گونه

10/52 2/17 40  116 39  راش  3/263 78/55  

43/21  62 37 ممرز  8 44/24  8/113 10/24  

83/2  8 42 پلت  7/1 11/5  85/25 47/5  

90/26  77 23 انجيلي  7/4 21/14  99/48 38/10  

83/8  25 26 ها ساير گونه  40/1 13/4 06/20 25/4 

  100 472 100 33 100 287 - مجموع
 

  هاي درختي در منطقه مورد مطالعه هاي توصيفي قطر تاج، مساحت تاج، حجم تاج و متوسط فاصله بين پايه مشخصه -3جدول
  )متر(ها  متوسط فاصله بين پايه  )مترمكعب(ميانگين حجم تاج  )مترمربع(ميانگين مساحت تاج )متر(ميانگين قطر تاج گونه

60/39 8/117 6/9  راش  5/4 

 84/6 30 7/92 8 ممرز

47/26 5/96 2/8 پلت  75/15 

7/33  6/83 8/8 انجيلي  37/5 

5/18 5/54 7/5 ها گونه ساير  40/23 

  هاي ساختار افقي توده بر اساس طبقات قطري مشخصه -4جدول
  درصد  )مترمكعب(حجم درصدرويه زمينيدرصد تعداد در هكتارطبقات قطري

30≤  1975/6835/474/125/37  8 

50-353/401474/581/163/70  15 

70-556/245/87/756/2210923 
75>   26 934/1687/4725454 

  
دهد كه توزيع  الف نشان مي 2نتايج تحقيق باتوجه به شكل 

موجود در سطح توده  كل درختانتعداد در طبقات قطري 
روند كاهشي از طبقات قطري پايين به طبقات قطري باال را 

دهد كه  الف همچنين نشان مي 2شكل  .دنكن طي مي
 15و سپس  10در طبقات قطري  تراكم درختانبيشترين 

اما اين روند در طبقات قطري باالتر . متري قرار دارد سانتي
طوريكه در طبقات قطري ه ب. دهد روند كاهشي را نشان مي

متري منحني توزيع تعداد در طبقات  سانتي 140تا  110
  . شود قطري با محور افقي مماس مي

 طبقات در را هكتار در سرپا حجم فراواني نيز )ب( 2 شكل

  همانطوركه. دهد د مطالعه را نشان ميتوده مور قطري
منحني توزيع حجم در هكتار درختان شود  مشاهده مي

اين  .استهاي مياني داراي بيشترين مقدار  داراي در قسمت
 105تا 100و   75تا  70منحني در طبقات قطري 

همچنين ) ب( 2شكل . باشد متري داراي دو اوج مي سانتي
نزديك  ترقطري باال دهد كه هر چه به طبقات نشان مي

شويم منحني توزيع حجم در طبقات قطري روند  مي
  .  كند كاهشي را داشته و به سمت محور افقي تمايل پيدا مي

نمودار توزيع تعداد در طبقات قطري درختان راش و ممرز 
گونه راش فراواني . نشان داده شده است) ج( 2در شكل 

دارد و اين بيشتري در تمام طبقات قطري نسبت به ممرز 
متر بيشترين  سانتي 20و  15، 10تفاوت در طبقات قطري 

 10بطوريكه در طبقه قطري . دهد مقدار را نشان مي
باشد، در  پايه در هكتار مي 37متر فراواني راش  سانتي

پايه در  5حاليكه براي گونه ممرز فراواني اين طبقه كمتر از 
  . باشد هكتار مي
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براي درختان راش و ممرز در توده مورد ) ج و د(براي كل درختان )  الف و ب(به ترتيب نمودار توزيع تعداد و حجم در طبقات قطري  -2شكل
  مطالعه

منحني توزيع حجم در طبقات قطري درختان ) د 2(شكل 
نتايج با توجه به شكل نشان . دهد مرز را نشان ميراش و م

دهد كه منحني توزيع حجم در طبقات قطري دو گونه  مي
بطوريكه . كند از يك ساختار همسال نامنظم پيروي مي

. نمودار بيشتر به سمت بال سمت منحني كشيده شده است
منحني توزيع حجم گونه ممرز در تمام طبقات قطري 

اين  بطوريكه .نه راش قرار داردتر از منحني گو پايين
متر به باال بيشتر  سانتي 70اختالف در طبقات قطري 

هاي حجم دو  بيشترين تفاوت بين منحني همچنين. شود مي
متر به چشم  سانتي 95و  90گونه در طبقات قطري 

منحني توزيع حجم در طبقات قطري ممرز در  . خورد مي

عدم حضور در با توجه به (متر  سانتي 110طبقه قطري 
  ). د 2شكل ( يابد خاتمه مي) طبقات قطورتر

شناسي ساختار عمودي توده مورد  هاي جنگل مشخصه
هاي ارتفاع غالب، ميانگين ارتفاع  مشخصه 5جدول  :مطالعه

هاي درختي  كل، طول تنه بدون شاخه و طول تاج گونه
در تحقيق حاضر ارتفاع . دهد توده مورد مطالعه را نشان مي

ترتيب با راش و انجيلي ب. متر بدست آمد 34وده غالب ت
متر بيشترين و كمترين ميانگين ارتفاع كل  50/17و  6/28

در مورد ساير . دهند درختان را به خود اختصاص مي
ها به علت حضور توسكا ميانگين ارتفاع كل اين  گونه

نشان  5نتايج با توجه به جدول . باشد درختان باال مي

 ب  الف

  ج د
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پلت بيشترين مقدار طول تنه بدون دهد كه راش و  مي
در حاليكه انجيلي . شاخه را در بين كل درختان دارا هستند

كمترين مقدار طول تنه بدون شاخه را به خود اختصاص 
گيري  همچنين كمترين و بيشترين ارتفاع اندازه. دهد مي

متر  براي  02/14و 10/11شده براي تاج درختان به ترتيب 
يعني به طور متوسط . بدست آمد ها و انجيلي سايرگونه

  . باشد متر مي 63/12 ارتفاع تاج كل درختان توده

ها كه  ضريب قدكشيدگي ساير گونهمطالعه پيش رو در 
بيشترين  ،استشامل توسكا، شيردار، خرمندي و ملج 

راش، ممرز و پلت نيز . دهد مقدار را به خود اختصاص مي
و  86/70، 30/73به ترتيب داراي ضريب قدكشيدگي 

باشند و در وضعيت پايداري قرار دارند  درصد مي 60/78
  ). 6جدول(

  

  هاي ساختار عمودي ارتفاع غالب، ميانگين ارتفاع كل، طول تنه و طول تاج توده مورد مطالعه مشخصه -5جدول
  )متر(اج ميانگين طول ت  )متر(ميانگين طول تنه   )متر(ميانگين ارتفاع كامل   )متر(ارتفاع غالب  توده  گونه
40/15  60/28 34  راش  2/13 

5/13  22/26 - ممرز  72/12 

70/14  67/26 - افرا  97/11 

48/5  50/17 - انجيلي  02/14 

30/12  40/23 - *ها ساير گونه  10/11 

  توسكا، شيردار، ملج و خرمندي -*

  وده مورد مطالعههاي ساختار عمودي ضريب قدكشيدگي، دارايي تاج ، طول تنه و طول تاج ت مشخصه -6جدول

  )درصد(ضريب قدكشيدگي  گونه
 دارايي تاج

  )درصد(
نسبت قطر تاج به طول 

  )درصد(تاج 
نسبت تاج زنده يا سالم 

  )درصد(
30/73 راش  15/45  72/72  4/96 

86/70 ممرز  50/48  90/62  6/92 

6/78  افرا  9/44  50/68  5/89 

5/63 انجيلي  90/71  76/62  7/88 

2/90 *ها ساير گونه  43/47  35/51  4/91 

  توسكا، شيردار، ملج و خرمندي -*
گونه انجيلي با توجه به طول تاج بيشتر، بيشترين درصد 

دهد  داراي تاج را در بين درختان به خود اختصاص مي
ها  در حاليكه پلت، راش، ممرز و ساير گونه ).درصد 9/71(

باشند و تفاوت  داراي درصد دارايي تاج نزديك به هم مي
مشخص شد كه نسبت قطر به . داري با هم ندارند معني

هاي مختلف متفاوت است بطوريكه در  طول تاج در گونه
ها با  درصد بيشترين مقدار و در ساير گونه 72/72راش با 

همچنين راش . درصد كمترين مقدار را دارا هست 35/51
درصد بيشترين نسبت تاج سالم را در بين كل  4/96با 

. دهد ه توده را به خود اختصاص ميدرختان تشكيل دهند

درصد كمترين مقدار اين مشخص  7/88در مقابل انجيلي با 
  . شود را شامل مي

هاي درختي  توزيع پراكنش ارتفاع كل گونه) الف( 3شكل 
شود، توزيع  بطوريكه در شكل مشاهده مي. دهد را نشان مي

ارتفاع كل درختان در طبقات قطري روند صعودي را طي 
متر  سانتي 10قطري طبقه  كمترين ارتفاع كل در. كند مي

اين روند در طبقات قطري باالتر به اين . شود مشاهده مي
صورت است كه با افزايش طبقه قطري، تعداد در هكتار 

همچنين  )الف( 3نتايج شكل . يابد اين طبقات كاهش مي
 130و  125، 115دهد كه در طبقات قطري  نشان مي
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غيرمنقطع يا كاهش در ارتفاع كل  متري يك شكست سانتي
دهد كه  نيز نشان مي) ب( 3نتايج شكل . شود درختان مي

توزيع ارتفاع كامل درختان راش و ممرز  در رابطه با 
. طبقات قطري همانند كل درختان توده حالت افزايشي دارد

متر  سانتي 10-30با اين توصيف كه در طبقات قطري 
ز كمي باالتر از درختان ميانگين ارتفاع كل درختان ممر

رويم  اما هرچه به سمت طبقات قطورتر مي. راش قرار دارد
ميانگين ارتفاع كل درختان راش در فاصله بيشتري نسبت 

گيرند و اين حالت تا آخرين طبقه  به درختان ممرز قرار مي
  . قطري ادامه دارد

ديده  )الف( 4 براساس نتايج و همانطوركه در شكل
كل درختان توده مورد مطالعه قدكشيدگي شود، ضريب  مي

 .دهد در ازاي افزايش قطر درختان، روند كاهنده را نشان مي
بنابراين با بيشتر شدن سن درختان، افزايش قطر و افزايش 

 افزايش با بلكه. افتد ارتفاع درخت متناسب با هم اتفاق نمي
 روي پديده اين. شود مي گذشته از كمتر ارتفاعي رشد قطر،
   .است رؤيت قابل يكنواخت و ماليم شيب با دارنمو

  
  

  توده مورد مطالعه) ب(و راش و ممرز ) الف(هاي درختي  نمودار توزيع ارتفاع كل در طبقات قطري  كل گونه – 3شكل  

  

  

  

  

  عهموجود در توده مورد مطال) ب(هاي راش و ممرز  و گونه) الف(هاي درختي  نمودار ميانيگن اتفاع كل گونه -3شكل

  

  

  

  

  

  موجود در توده مورد مطالعه) ب(هاي راش و ممرز  و گونه) الف(هاي درختي  نمودار ضريب قدكشيدكي كل گونه -4شكل
  

نيز نمودار توزيع ضريب قدكشيدرگي ) ب( 4شكل 
دهد،  درختان راش و ممرز توده آميخته را نشان مي

 سرشت دليل به ممرز درختان گردد ميبطوريكه مالحظه 
 در راش، درختان با رقابت در ،بيشتر نسبي ينورپسند

  الف  ب

  الف
  ب
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 در و رسانند مي باالتري ارتفاع به را خود باسرعت جواني
 را خود انرژي بيشتر ارتفاعي، بطئي رشد با بعدي سنين
بنابراين ضريب قدكشيدگي . كنند مي قطري رويش صرف

متر هميشه  سانتي 10-25درختان ممرز در قطرهاي پايين 
دكشيدگي درختان راش در طبقات قطري باالتر از ضريب ق

 درختان قدكشيدگي ضريبهمچنين . باشد ذكر شده مي
 به بعد و است 80 بيشتر سانتيمتر 40 قطري طبقه تا راش
 رشد چشمگير كاهش نشان دهنده كه يابد مي كاهش كُندي

اين  سالي ميان سنين در قطري رويش افزايش و ارتفاعي
   .دارد پسند گونه سايه
 ارتفاع ،5جدول  نتايج اساس بر :جنگل  بندي آشكوب

 در متر 36 تا 28 بين( متر 34بررسي مورد توده غالب
درختان با  تمامييعني  .دست آمده ب )مختلف هاي گونه

گيرند  متر در آشكوب باال توده قرار مي 23ارتفاع بيشتر از 

ر در آشكوب مياني و ساير مت 23تا  12و درختان بين 
با توجه به نتيجه . گيرند ب پاييني قرار ميدر آشكودرختان 
كليه درختاني كه قطر برابرسينه آنها بيشتر از  بندي آشكوب

حتي . گيرند در آشكوب باال قرار ميهست متر  سانتي 5/37
و  20و  15درختاني كه در حال رسيدن به طبقات قطري 

براي رسيدن به آشكوب مياني هستند در حال عبور از آنها 
بر اساس . ها در حال رقابت هستند ا ساير پايهشدت ب به

درصد از كل درختان توده در  33 مشخصه تعداد در هكتار
فراواني تعداد در هكتار درختان . آشكوب باال قرار دارند

 35/47و  40به ترتيب  نيزراش و ممرز در اشكوب باال 
بندي بر  در حاليكه اگر آشكوب ).5شكل(باشد  درصد مي

، درختانكل بيان شود فراواني  زميني ويهراساس توزيع 
درصد خواهد  2/90و  1/89 ،3/81راش و ممرز به ترتيب

  ). 6شكل (بود 
  

  

  

  

  
  

  هاي مختلف توده مورد مطالعه توزيع فراواني تعداد در هكتار در آشكوب -5شكل
  

  

  

  

  

  

  العههاي مختلف توده مورد مط زميني در هكتار در آشكوب توزيع فراواني رويه -6شكل
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 كه دهد مي نشان درختان حجم به تعداد نسبت مقايسه
 درصد 85 از بيش تعداد، درصد 33 با باال آشكوب درختان
آشكوب  درختان حاليكه در .دهند مي تشكيل راتوده  حجم
 ، امادهند مي تشكيل را درختان تعداد از درصد 6/41مياني 
زميني و حجم درختان  درصد از رويه 01/13و  55/16فقط 

نتايج با توجه به  .دهند در اين آشكوب را تشكيل مي
دهد كه درختان راش و ممرز به  نشان مي 7و  6شكلهاي 

زميني و حجم در  دليل ابعاد بزرگتر سهم بيشتري از رويه
  .  دهند ها به خود اختصاص مي هكتار را نسبت به ساير گونه

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  هاي مختلف توده مورد مطالعه توزيع فراواني حجم در هكتار در آشكوب -7شكل
  

 گيري بحث و نتيجه

برگ آميخته ناحيه  در يك جنگل پهنرو  پيشتحقيق 
كه هدف از انجام آن تحليل  .رويشي هيركاني انجام شد

برداري  يعي بهرهطبشناسي يك توده  هاي جنگل مشخصه
نتايج  .بودكالته گرگان  جنگل شصت نشده راش آميخته در

زميني و  هاي تعداد، رويه ا توجه به مشخصهتركيب توده ب
هاي راش و ممرز سهم  حجم در هكتار نشان داد كه گونه

طوريكه ه ب. دهند چشمگيري از تركيب توده را تشكيل مي
هاي فوق درختان راش و ممرز به ترتيب  در مورد مشخصه

رصد از كل درختان توده را به د 10/80و   54/76، 33/61
دهد كه  اين آمار و ارقام نشان مي. دهند خود اختصاص مي

هاي غالب و چيره تا چه حد در تشكيل ساختار يك  گونه
، دانشور و )7(اميري و همكاران . توده جنگلي نقش دارند

، اميني و همكاران )12(، حبشي و همكاران )15(همكاران 
اي به  در مطالعات مشابه) 26(و محمدي و همكاران ) 10(

هاي غالب و مهم در تركيب يك توده  نقش و اهميت گونه
 مورد توده حجم همچنين ميانگين. اند جنگلي اشاره كرده

 در مترمكعب 33 آن زميني رويه و مترمكعب 472 مطالعه
 دامنه در) 27(مهاجر  بدست آمد كه از نظر مروي هكتار
هاي  بررسي در. دارد رارق مناسب شرايط با هاي توده عددي
 و خالص هاي جنگل هكتار در زميني رويه و حجم ديگر

 حاضر مطالعه مشابه مقادير نيز كشور شمال راش آميخته
 به توان مي كه است آمده بدست بيشتر و كمتر صورت به

  .كرد اشاره )43، 16، 10، 5، 1( مطالعات

هاي قطر، مساحت و حجم تاج و نيز  از طرفي مشخصه
گيري  ط فاصله بين درختان نقش مهمي در شكلمتوس

بطوريكه اگاهي از . كنند ساختار افقي يك توده ايفاء مي
تواند جهت انجام عمليات  ها مي مقدار اين مشخصه

نتايج جدول . گذاري در جنگل مفيد باشد پرورشي و نشانه
هاي راش،  نشان داد كه ميانگين مساحت تاج براي گونه 3

 .استمترمربع  96و  7/92، 8/117تيب ممرز و افرا به تر
گذاري  تواند در هنگام نشانه درك اين اعداد و ارقام مي

هاي با شرايط ساختاري  گذار در جنگل توسط نشانهدرختان 
بطوريكه . مورد استفاده قرار گيرد و رويشگاهي مشابه
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دهنده  توان گفت ميانگين مساحت تاج هر درخت نشان مي
و اگر قرار است هست در جنگل  ايجاد يك روشنه طبيعي

گذاري چندپايه كنار هم جهت قطع انتخاب  هنگام نشانه
شوند به ميانگين مساحت تاج درختان مذكور نيز توجه 

 حدبيش از زيراكه بازشدن تاج پوشش جنگل . شود
هم ه ها، ب ها و نونهال براي نهال  تواند خطرات جدي مي

هاي  در تركيب گروه ها، تغيير خوردن تعادل خرد اقليم توده
زادآوري و در نتيجه از دست رفتن رطوبت خاك جنگل 

هاي طبيعي دست  بنابراين توجه به توده. شود منجر مي
تواند براي  نخورده و نتابج حاصل از مطالعه آنها مي

برداري شده از اهميت بااليي  هاي بهره ريت تودهيمد
  . برخوردار باشد

هاي مهم  يكي از مشخصههاي درختي نيز  فاصله بين پايه
بطوريكه نتايج تحقيق حاضر نشان . باشد شناسي مي جنگل

، افرا پلت 14/6، ممرز 5/4براي درختان راش  داد متوسط
اگاهي از اين . باشد متر مي 2/23ها  و ساير گونه 5/15

مشخصه و اعداد بدست آمده از آن نيز به نوبه خود در 
ر هنگام توان گفت د چنانچه مي. خور توجه است

هاي طبيعي  هاي باز داخل جنگل در عرصهكاري  جنگل
نكته . هاي مختلف توجه شود بايستي به فاصله كاشت گونه

هاي درختي اين است  ديگر در مورد متوسط فاصله بين پايه
از تركيب  آنها سهمدرختان راش و ممرز  و همچنين كه 
نه هاي اين دو گو بطوريكه فاصله كم بين پايه. است  توده

بنابراين  .در جنگل استيك حالت اجتماعي گوياي 
تجديدحيات اين درختان نيز به صورت توان گفت  مي

گيرد كه در خيلي از مطالعات جنگلهاي  گروهي صورت مي
هاي راش و ممرز  طبيعي به تجديدحيات گروهي گونه

هايي از جمله افرا پلت،  در مقابل گونه. اشاره شده است
ي ملج و خرمندي به علت بذور شيردار، توسكا و حت

افشاني آنها از يك  هاي گرده سبكي كه دارند و ويژگي
هاي جنگلي برخوردار هستند، و  زندگي انفرادي در توده
هاي خالص و گروهي در جنگل  كمتر به صورت توده

بنابراين حضور تجديدحيات آنها نيز به . حضور دارند

اي درختي اين ه باشد و فاصله بين پايه صورت پراكنده مي
تواند جهت ارائه  نتايج باال مي. باشد ها نيز زياد مي گونه

ال در جنگل مورد استفاده  الگوي مديريتي و تركيب ايده
  . قرار گيرد

هاي تعداد،  نتايج تحقيق حاضر در مورد مشخصه
هاي  زميني و حجم در هكتار توده بر اساس كالسه رويه

اد در هكتار تعد  نشان داد كه مشخصهقطري مختلف 
كند،  زميني و حجم در هكتار عمل مي درست عكس رويه

نزديك (بطوريكه در طبقه كم قطر بيشترين تعداد در هكتار 
رد وجود دارد، در حاليكه در مو) ها درصد كل پايه 70

درصد  54و  8/47ترتيب با زميني و حجم در هكتار ب رويه
 75شتر از بي(بيشترين فراواني درختان به طبقه خيلي قطور 

دهد كه هرچه توده  اين نشان مي. تعلق دارد) متر سانتي
تر و قطر درختان تشكيل دهنده آن بزرگتر باشد حجم  مسن
از آن را درختان قطور و خيلي قطور به خود  بااليي

ساختار توده به سمت فاز  بنابراين. دهند اختصاص مي
) 31(در مطالعه اميري و همكاران . رود كهنسالي پيش مي

هاي  در جنگل) 5(در همين رويشگاه، اسالمي و همكاران 
و اخوان و ) 47(طالبي و همكاران  رود، ثاقب ظالم - نكا

هاي خيرودكنار نوشهر نيز وضعيت  در جنگل) 1(همكاران 
زميني و حجم در هكتار توده در طبقات قطري  تعداد، رويه

با  قطور بررسي و نتايج آنها  جوان، ميانسال، قطور و خيلي
  . نتايج مطالعه حاضر مطابقت دارد

منحني توزيع تعداد در طبقات قطري كل درختان توده 
هاي راش  مورد مطالعه حالت كاهنده داشته و در مورد گونه

طوريكه وجود ه ب. استتر  و ممرز اين حالت نمايان
هاي كوچك همسال در اين دو گونه نظريه  گروه

اسالمي و . كند تجديدحيات گروهي آنها را تاييد مي
و اميري و ) 24(، كبيري كوپايي و همكاران )6( طالبي ثاقب

هاي خالص و  در بررسي ساختار توده) 31(همكاران 
آميخته راش منطقه هيركاني به نتايج مشابهي اين تحقيق 

دو  با توجه به نتايج منحني توزيع حجم .اند دست يافته
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متمايل  باالگونه راش و ممرز كمي به سمت طبقات قطري 
در حاليكه منحني توزيع حجم در طبقات قطري . نشان داد

كل درختان توده به سمت طبقات مياني تمايل دارد و به 
شكل توزيع نرمال نزديكتر بوده، هر چند اين منحني نيز 

  ). ب و د 2شكل (باشد  داراي يك حالت دو كوهانه مي

 و حتي طول تاج درخت ارتفاع كل و طول تنه بدون شاخه
باشند كه  هاي كمي مهم ساختار جنگل مي نيز از شاخص

 .كنند نقش مهمي در ارزيابي كميت و كيفيت توده ايفاء مي
و ) متر 60/28(در مطالعه حاضر بيشترين ميانگين ارتفاع 

به گونه راش تعلق  )متر 40/15(طول تنه بدون شاخه 
هاي  در حاليكه انجيلي كمترين مقادير اين شاخص داشت
نشان  ها شاخص مقادير اين .داد خود اختصاص ميرا به 

مختلف از درختان در دهد كه توليد تنه بدون شاخه  مي
چرا كه وجود شاخه بر . به چه ميزاني است جمله راش

روي تنه درختان باعث كاهش كيفيت و ارزش چوب 
توان گفت هر درختان يك توده در  بنابراين مي. شود مي

اشته باشند طول تنه بدون شاخه مرحله رويشي باالتر قرار د
  . آنها بيشتر است

تواند  هاي تاج درختان مي اهميت و ضرورت مطالعه ويژگي
در رابطه با توليد بيولوژيك، پايداري پايه و در نتيجه توده 

در تحقيق حاضر ارتفاع تاج، درصد دارايي . جنگلي باشد
 تاج، نسبت قطر به طول تاج و نسبت تاج زنده نيز بررسي

بطوريكه ميانگين . آمده است 6نتايج آن در جدول  و
درصد  45درصد دارايي تاج براي تمام درختان بيشتر از 

درصد به  90/71و انجيلي با  45بدست آمد كه پلت با 
اين . شدند ترتيب كمترين و بيشترين مقدار را شامل مي

دهد كه نزديك به نيمي از ارتفاع يك درخت  نكته نشان مي
تواند در پايداري  كه از طرفي مي. دهد تشكيل ميرا تاج آن 

تواند  درخت نقش داشته باشد كه نكته مثبتي است و هم مي
اي توليد چوب  باعث كاهش طول تنه شده كه نقش عمده

از نظر شاخص تاج سالم درختان راش با . را بر عهده دارد
) 7/88(درصد باالترين و انجيلي كمترين درصد  4/96

هاي تشكيل دهنده توده  را در بين كل گونه نسبت تاج زنده
  . دادند به خود اختصاص مي

توان گفت كه درختان ممرز در رقابت با درختان راش،  مي
طبقات ( به دليل سرشت نورپسندي كه دارند، در جواني

باسرعت بيشتري خود را به ) سانتيمتر 30 قطري كمتر از
عي كمتر، بيشتر كشانند و بعد با رشد ارتفا ارتفاع باالتر مي

از اين مرحله . كنند انرژي خود را صرف رويش قطري مي
راش نسبت به ممرز پيشي ) يعني مرحله ميانسالي(به بعد 

و منحني ارتفاعي راش باالتر از ممرز قرار  گيرد مي
نتايج تحقيق حاضر با مطالعه اميني و همكاران  .گيرد مي

دران مطابقت رود استان مازن ظالم -هاي نكا در جنگل) 10(
 و ي تركيب نيز در مطالعه )23(كاكاوند و همكاران . دارد

 هاي توالي جنگل مياني مرحلة در جنگلي هاي توده ساختار
راش بخش گرازبن خيرودكنار نوشهر به اين نتيجه رسيدند 

هاي پايين و مياني  كه گونه ممرز درصد بااليي از آشكوب
دهد، اما در  جنگل مورد مطالعه را به خود اختصاص مي

شود  آشكوب باال و مراحل بعدي كه قطر درختان بيشتر مي
  . شود تر از ممرز مي حضور راش پررنگ

درختان توده بين كل حاضر ضريب قدكشيدگي در تحقيق 
ها نوسان  درصد براي ساير گونه 2/90براي انجيلي تا  5/63

نتايج  تحقيق مشخص كرد ) الف و ب( 4در شكل . داشت
ن ضريب قدكشيدگي درختان راش و ممرز كمتر كه ميانگي

 75تا  40، درختان با قطر 70متر بيش از  سانتي 35از 
و درختان خيلي  70تا  40متر ضريب قدكشيدگي  سانتي

 .باشند مي 40قطور داراي ضريب قدكشيدگي كمتر از 
جدول (درختان توده حاضر با توجه به مقادير بدست آمده 

 شده ارائه هاي پايداري شاخص مطابقو ) 4و شكل  6
 )28( نميرانيان به نقل از) 1987(براشل و هاووس  توسط

) 1376( حسني اماني و. در وضعيت پايداري قرار دارند
هاي  مقدار ضريب قدكشيدگي درختان راش در توده

؛ 101 قطر، ناهمسال و همسال را در چهار طبقه قطري كم
گزارش  رصدد 47 و خيلي قطور، 62 ؛ قطور،82قطر،  ميان
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درصد  75 )3(در تحقيق ديگري اخوان و نميرانيان . كردند
درختان توده در وضعيت پايدار قرار داشته و ميانگين 

درصد بدست  5/59راش را  هاي ضريب قدكشيدگي پايه
) 24(كبيري كوپايي و همكاران  ،حاليكه در. آوردند

ضريب  خيرودكنار نوشهر ميانگين  جنگلهاي بخش گرازبن
ترتيب  به آميخته و خالص دو توده در راش يدگيقدكش

رابطه بين ) 28(نميرانيان . درصد بدست آمد 2/97و  2/94
ضريب قدكشيدگي و قطربرابرسينه را كاهشي اعالم كرد كه 

سانتيمتر بزرگتر درختان به ضريب  35 از طبقه قطري
همچنين  .رسند مي) درصد 80 كمتر از(قدكشيدگي مناسبي 

رود  ظالم - در جنگلهاي طرح نكا) 10(ان اميني و همكار
 35 ضريب قدكشيدگي درختان با قطر برابرسينه كمتر از

سانتيمتر برابر  80 تا 35 و درختان با قطر 88 سانتيمتر را
 35 سانتيمتر 80 بيش از و براي درختان با قطر 71 تا 50

توان گفت كه  در مجموع مي. را بدست آوردنددرصد 
كل زمين، جهت جغرافيايي و ضريب قدكشيدگي به ش

  ). 3(حتي كيفيت رويشگاه بستگي دارد 

هاي مختلف توده مورد  توزيع تعداد درختان در آشكوب
ها، راش و  مطالعه نشان داد كه تعداد در هكتار كل گونه

ممرز در هر سه آشكوب بااليي، مياني و پاييني روند 
هاي  در مقابل در مورد مشخصه. يكسان و متناسبي را دارند

رويه زميني و حجم در هكتار بخش اعظمي از اين 
بطوريكه اين . ها در آشكوب بااليي توده قرار دارد مشخصه

درصد از مجموع  2/90و  1/89، 3/81آشكوب به ترتيب 
سه آشكوب را در مورد كل درختان توده، راش و ممرز به 

و  اين نتايج اهميت آشكوب باال. دهد خود اختصاص مي
دهد  نخورده را نشان مي هاي طبيعي دست تودهدر سهم آن 

و  گذاري كه بايستي در هنگام عمليات پرورشي، نشانه
در مجموع نتايج . برداري به اين نقش توجه شود بهره

مشخص كرد كه توده مورد مطالعه داراي مطالعه حاضر 
يك ساختار ناهمسال و ناهمگن بوده، كه شكل توزيع 

هاي  ي آن از منحني جنگلپراكنش قطري، ارتفاعي و حجم
تواند به عنوان يك الگو براي  كند و مي ناهمسال پيروي مي

هاي آميخته راش با شرايط ساختاري و  ساير توده
هاي ناحيه هيركاني مورد  رويشگاهي مشابه در جنگل

هاي جنگلداري قرار  استفاده كارشناسان و مديران طرح
  .گيرد

  منابع
. 1389. سني، م و پرهيزكار، پح. طالبي، خ ثاقب. اخوان، ر .1

هاي  بررسي الگوي مكاني درختان طي مراحل توالي در توده
 Fagus)نخورده راش  دست orientalis  L) در كالردشت .

 18. پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران-فصلنامه علمي
)2 :(336-322 . 

 رايپلي K دومتغيره تابع كارايي. 1390. طالبي، خ و ثاقب. اخوان، ر .2
 توده: موردي مطالعه( درختان پذيري اجتماع و رقابت بررسي در

پژوهشي  -فصلنامه علمي. )كالردشت راش نخورده دست هاي
 . 632- 644):46 ، پياپي4( 19. تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

 پنج قدكشيدگي ضريب بررسي. 1386. اخوان، ر؛ و نميرانيان، م .3
 - فصلنامه علمي .ايران خزري جنگلهاي در درختي مهم گونه

): 28، پياپي 2(15. پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
180-165 

تاثير ساختار توده بر زادآوري در جنگل . 1381. استقامت، م .4
در جنگل ) پناهي –شيوه تدريجي(طبيعي و تحت مديريت 

نامه كارشناسي ارشد جنگلداري، دانشگاه  پايان. زيارت گرگان
 .صفحه 110رگان، علوم كشاورزي و منابع گ

بررسي . 1386. و نميرانيان، م .طالبي، خ ثاقب. ر. اسالمي، ع .5
هاي ناهمسال شمال كشور  دستيابي به منحني تعادل در راشستان

پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر  -فصلنامه علمي. در مازندران
  .92-104):  2(15 .ايران

 بررسي ساختار. 1386. طالبي، خ ، و ثاقب.ر.اسالمي، ع .6
منطقه (هاي شمال كشور  هاي خالص و آميخته در جنگل راشستان

پژوهش و ). رود ظالم -مورد مطالعه، طرح جنگلداري نكا
 . 39-46: 77سازندگي در منابع طبيعي، شماره 

مقايسه . الف 1387. رگاهي، د؛ حبشي، ه؛ و آزادفر، داميري، م؛ د .7
 در شده برداري بهره و طبيعي هاي توده ساختار و تركيب
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طبيعي  منابع و كشاورزي علوم مجله گرگان، لوه هاي جنگل
 . 54-63): 6(15. گرگان

 1387. اميري، م؛ درگاهي، د؛ حبشي، ه؛ آزادفر، د و سلبماني، ن .8
 طبيعي هاي توده در اي گونه تنوع و زادآوري تراكم مقايسه. ب
 منابع و كشاورزي علوم مجله. لوه بلوط جنگل شده مديريت و

 .44-53): 6( 15. انطبيعي گرگ

. 1389. و اميني، ر .خورنكه، س، .طالبي، خ ثاقب ،.اميني، م .9
 -شناسي، جنگل آميخته راش هاي جنگل بررسي برخي ويژگي

 -مطالعه موردي، پالت دائمي طرح جنگلداري نكا(ممرز 
پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر  - فصلنامه علمي ).رود ظالم
 21-34): 1( 17. ايران

هاي  هاي بررسي و مقايسه ساختار در توده روش. 1380. اميني، م .10
فصلنامه . جنگلي ناهمسال بر اساس توزيع در طبقات قطري

 . 4- 14): 1( 14پژوهش و سازندگي،  

 بررسي. 1393. پورهاشمي، م؛ زندبصيري، م و پناهي، پ .11
. مريوان هاي جنگل بلوط زاد شاخه هاي توده ساختاري هاي ويژگي
  . 766-776): 5( 27. گياهي هاي پژوهش مجله

تعيين . 1386. محمدي، ج و رحماني، ر. م.حسيني، س. حبشي، ه .12
كالته  الگوي پراكنش و ساختار در جنگل آميخته راش شصت

 صنوبر و جنگل تحقيقات پژوهشي -علمي فصلنامه .گرگان
 .55-64):1(15. ايران

 مقايسه. 1394. محله، س نژاد سادات زادناورودي، ا و حسن حسن .13
 مديريت طبيعي جنگلي هاي توده در كيفي و كمي هاي مشخصه

 مجله. سياهكل رود شن 7 سري مديريت نشده و شده
  .103-115): 1( 28. گياهي هاي پژوهش

خصوصيات كمي و كيفي بررسي . 1388. و اماني، م .حسني، م .14
: مطالعه موردي(هاي طبيعي راش در مرحله توالي اپتيمال  توده

پژوهشي  -فصلنامه علمي). سنگده سي، بخش جنگل مرس
  .134-148): 1(17. تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

بررسي تنوع ساختاري . 1386. و حبشي، ه. رحماني، ر. دانشور، ا .15
مجله علوم . كالته گرگان در راشستان آميخته جنگل شصت

  .20-31):4(14. كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

بررسي . 1384. و نميرانيان، م. طالبي، خ ثاقب. اباذري، ب دلفان .16
هاي استقرار  هاي زادآوري و وضعيت كمي نهال سطوح حفره

فصلنامه ). طرح لنگا(هاي كالردشت  يافته در قطعه شاهد جنگل

- 266): 2( 12. و صنوبر ايران  پژوهشي تحقيقات جنگل - علمي
252. 

. 1374. ها و مراتع كشور، دفتر فني جنگلداري سازمان جنگل .17
كتابچه طرح (منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان  اداره كل

 .صفحه 274). كالته گرگان جنگلداري شصت

. 1387. ها و مراتع كشور، دفتر فني جنگلداري سازمان جنگل .18
كتابچه طرح (اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان 

 .صفحه 302). كالته گرگان جنگلداري شصت

. ر؛ اعتماد، و ؛ و راينهارد موزاندل. ، ممهاجر سفيدي، ك؛ مروي .19
پويايي مرحله نهايي توالي در جنگلهاي راش آميخته در . 1393

 -علمي فصلنامه). بخش گرازبن جنگل خيرودكنار(شمال ايران 
 .270-283): 2( 22 صنوبر، و جنگل پژوهشي

 هاي ويژگي بررسي. 1384. خ طالبي، ثاقب ،.پ شانجاني، صالحي .20
 ديدگاه از ايران راش هاي توده كيفي و كمي ،مورفولوژيكي

): 2( 12 صنوبر، و جنگل پژوهشي -علمي فصلنامه. ژن حفاظت
181-148. 

 سازي كمي. 1392. طالبي، خ و اخوان، ر جاني، و؛ ثاقب علي .21
تحولي  مختلف مراحل در راش نخورده دست هاي توده ساختار

 -  علمي ةفصلنام. )مازندران كالردشت، منطقه: موردي مطالعه(
 . 396- 410): 3( 21. ايران صنوبر و جنگل تحقيقات پژوهشي

. طالبي، خ و سفيدي، ك  ر؛ ثاقب.مهاجر، م  كاكاوند، م؛ مروي .22
 مياني مرحله در راش آميخته هاي توده ساختاري تنوع. 1393
. )نوشهر خيرود جنگل گرازبن، بخش: موردي پژوهش( توالي

 22. ايران صنوبر و لجنگ تحقيقات پژوهشي -علمي فصلنامه
)3 :(422-411 . 

. طالبي، خ و سفيدي، ك  ر؛ ثاقب.مهاجر، م  كاكاوند، م؛ مروي .23
توالي  مياني مرحلة در جنگلي هاي توده ساختار و تركيب. 1394
 خيرود جنگل گرازبن، بخش: مطالعه مورد(راش هاي جنگل
  .31-45): 1(68هاي چوب  مجله جنگل و فراورده). نوشهر

ميرانيان، اميري، ق؛ ن ر؛ زاهدي. مهاجر، م پايي، ك؛ مرويكو كبيري .24
 و مورفولوژيك كمي هاي ويژگي بررسي. 1388. م و اعتماد، و

بخش : موردي مطالعه(آميخته  خالص و توده دو راش در كيفي
 تحقيقات پژوهشي -علمي فصلنامة. )خيرود جنگل گرازبن
 . 422- 433): 3( 17. ايران صنوبر و جنگل

هاي  بررسي ساختار توده. 1386. طالبي، خ و ثاقب متاجي، ا .25
طبيعي و روند تحول آنها در دو جامعه گياهي راشستان در 
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پژوهشي  -جنگلهاي طبيعي سري چلير جنگل آموزشي
پژوهشي تحقيقات جنگل  -ي علمي فصلنامه. خيرودكنار نوشهر

 .398-416): 4( 15و صنوبر ايران، 

 تنوع وضعيت ارزيابي. 1395. جويباري، ش محمدي، ج؛ و شتايي .26
 شده طرح مديريت و طبيعي هاي توده در درختي هاي هگون

 و علوم هاي پژوهش نشريه. گرگان كالته شصت جنگلداري
 . 113-131). 1( 23. جنگل و چوب فناوري

انتشارات . شناسي و پروش جنگل جنگل. 1390. ر.مهاجر، م مروي .27
 . صفحه 418. دانشگاه تهران

شناسي گونه راش  هاي جنگل مطالعه مشخصه. 1379 .نميرانيان، م .28
، 53. طبيعي ايران مجله منابع. در سري گرازبن، جنگل خيرودكنار

)1 :(95-87 . 

 كاربرد. 1394. ر. مهاجر، م نوري، ز؛ زبيري، م؛ و مروي .29
هاي  توده ساختار مطالعه در همسايه نزديكترين هاي شاخص
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The study of some silvicultural characteristics of an unlogged 
mixed oriental beech stand in the Golesatan Province 
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Abstract 

Today, silvicultural studies of intact forest stand have gained considerable importance 
so that knowledge of such stands structural characteristics can be applied as a pattern 
for managed stands. The aim of this study was to evaluate the silvicultural 
characteristics of a mixed beech stand in district one of Shast-Kalateh Forest in Gorgan. 
All living trees with a diameter at breast height ≥7.5 cm including; species, total height, 
trunk height, crown height, crown diameter, and the distance between the individual 
stems were measured. The results showed that beech allocated the highest number, 
basal area and volume per hectare to itself, being 116n.ha, 17.2m2 and 263.3m3, 
respectively. Also, the maximum mean diameter, area, and crown volume corresponded 
to beech stem, whereas the minimum values of the above-mentioned characteristics 
were pertaining to the other species. The studied forest had 3 layers, an unregularly 
uneven- aged structure and dominant type (Fagus orientalis-Carpinus betulus). The 
distribution of height frequency in diameter classes showed that hornbeam curve was 
higher than that of beech in lower diameter classes. While, beyond 35cm< diameter 
beech curve height surpasses that of hornbeam. The results of the research likewise 
displayed that the stand trees had a stable regarding to height/DBH ratio. It can be 
overally concluded that gaining knowledged on a stand's silvicultural characteristics can 
bring about positive results for forest manager and experts since the mentioned 
characteristics are variable in terms of time and spatial.  

Key words: Silvicultural Characteristics, Stand Structure, Oriental beech, Shast-
Kalateh Forest.  


