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طبيعي مديريت شده و مديريت جنگلي  هاي در توده هاي كمي و كيفي مشخصهمقايسه 
  شن رود سياهكل 7 نشده سري

 نژاد سادات محله  و سميه حسن *ايرج حسن زاد ناورودي

  داري دانشگاه گيالن، دانشكده منابع طبيعي گروه جنگلصومعه سرا، 

  26/6/92 :تاريخ پذيرش    1/4/91 :تاريخ دريافت

  چكيده
شن رود  7سري  طبيعي مديريت شده و مديريت نشده جنگلي هاي در تودههاي كمي و كيفي  مشخصهضعيت و در اين تحقيق،

 قطعه هايعنوان  آن به 4و  3 قطعه هايعنوان مديريت نشده و  به 7سري  2 قطعهبراي انجام اين بررسي، . سياهكل، بررسي شد
متر و قطعات  100×200ا نقطه شروع تصادفي، به ابعاد شبكه آماربرداري به روش سيستماتيك ب. مديريت شده، انتخاب شدند

 5/12درختان با بيش از  آري دايره شكل، انجام و اطالعات مربوط به درختان شامل نوع گونه، قطر در ارتفاع برابر سينه 10نمونه 
همه عات زادآوري همچنين اطال. گيري و مشخص شد ، ارتفاع دو درخت شاهد و وضعيت كيفي درختان اندازهمتر سانتي
نتايج نشان داد كه بين ميانگين سطح مقطع، حجم در . و ثبت شدگيري متر اندازه سانتي 5/12هاي با قطر برابرسينه كمتر از  نهال

از نظر ساير . داري وجود ندارد مديريت شده و مديريت نشده تفاوت معني قطعه هايهكتار و درجه كيفي درختان در 
مطالعه  موردهاي  بين توده) تعداد و حجم سرپا در هكتار، ميانگين ارتفاع لوري و ميانگين زادآوري: لشام(هاي كمي  مشخصه

درصد در  15/97مديريت نشده و  قطعهدرصد در  87/83تركيب گونه راش . مشاهده شد 05/0داري در سطح  اختالف معني
تيپ ناخالص راش را به سمت تيپ خالص راش سوق  رسد كه دخالت در توده، بنظر مي. مديريت شده، بدست آمد قطعه هاي

نتيجه حاصل همچنين مناسب بودن محدوده ارتفاعي . افزايش استقرار تجديد حيات عمدتا از گونه راش شده استداده و باعث 
  .نمودتأييد مورد مطالعه را براي استقرار گونه راش 

  درختان، جنگل شن رود، سياهكلكمي و كيفي تغييرات مديريت شده، جنگلي هاي جنگل طبيعي، توده: كليديهاي  واژه

  Irzad2002@yahoo.com :يپست الكترونيك ،01344323600 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  قدمه م
ويژه جنگل، نقش مهمي در  منابع طبيعي تجديدشونده به

نگراني درباره . برقراري تعادل اكولوژيك در كره زمين دارد
ي مرتبط با پايداري تنگناهاي اجتماعي و زيست محيط

جنگل مانند تغيير تنوع زيستي، سطح شادابي و سالمت، 
هاي چوبي و غير چوبي جنگل و غيره منجر ورده افرتوليد 

منظور بهبود فعاليت هاي  به توافق و برنامه ريزي به
مديريت صحيح براي  ).19( مديريتي جنگل شده است

ي حفظ و ارتقاء كميت و كيفيت جنگل ها بسيار ضرور
عنوان شاخصي از  امروزه ميزان سطح جنگل به. باشد مي

بعالوه  .)9(توسعه يافتگي از اهميت زيادي برخوردار است 
هاي عمومي و اختصاصي جنگل نيز بسيار مهم تحقق هدف

در . شمار مي رود بوده و پايه و اساس مديريت جنگل به
گذشته مديريت جنگل با هدف توليد چوب انجام مي شد، 

ائل امروز مديريت جنگل مربوط به پايداري، تنوع مس ولي
براي تحقق مديريت ). 30( زيستي و حفاظت طبيعي است

پايدار در جنگل، منابع و اراضي جنگلي بايد به ترتيبي 
مديريت شوند كه از جنبه اكولوژيك هميشه زنده و پايدار 
باشند و بتوانند نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، اكولوژيك، 
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. روحي نسل هاي فعلي و آينده را پاسخ دهندفرهنگي و 
تمام اين ارزش ها در صورتي به طور كامل محقق خواهد 

). 6( شد كه جنگل به صورت طبيعي و پايدار مديريت شود
مواد و روش ها را با بايد براي توسعه مديريت جنگل 

 .)29( توجه به تغييرپذيري طبيعي جنگل ها انتخاب كرد
هاي طبيعي و توده هايي كه تحت  شناخت توده بنابراين

مديريت طرح هاي جنگل داري قرار گرفته اند ضروري به 
نظر مي رسد تا بدين وسيله تفاوت هاي ناشي از بهره 

به  ).1(برداري به صورت درست يا نادرست مشخص شود 
در سال هاي اخير توجه به سمت جنگل هاي  همين دليل

دليل دخالت ها  بهمتأسفانه  .شده استنخورده جلب  دست
هاي بكر دنيا از بين جنگل ،رويه هاي بي برداري و بهره

رفته و يا در معرض نابودي هستند ولي خوشبختانه توده 
نخورده و يا به عبارتي كمتر دست  هاي جنگلي دست

هاي شمال ايران وجود دارند كه بعضا به خورده در جنگل
نظر  در داري لهاي جنگ عنوان قطعات شاهد در طرح

استفاده مطلوب و اصولي از اين از اين رو . گرفته مي شوند
يعني . منابع در معرض تخريب، اهميت فراواني دارد

برداري از اين جنگل ها به گونه اي بايد صورت گيرد  بهره
كه موجوديت جنگل و توليد چوب و بعالوه مواهب 
مستور در ذات جنگل به طور اليزال باقي و محفوظ بماند 

توسط  ناچيزيمساحت  كشور ما با توجه به اينكه در .)11(
، عواملي نظير برنامه ريزي نادرست و شدهجنگل پوشيده 

داري در كنار ديگر عوامل، هاي جنگل اجراي ناصحيح طرح
 ).18( موجبات تخريب جنگل ها را فراهم آورده است

ن و صحيح وداشتن يك برنامه مدحفظ اين جنگلها الزمه 
اشد و هرگونه برنامه ريزي و سياست غلط مديريتي مي ب

جبران ناپذيري را متوجه خسارتهاي در اين رابطه مي تواند 
مديريت مطالعات تأثير در رابطه با . حيات جنگل نمايد

تواند راهگشاي مناسبي براي  كه ميانجام شده زيادي 
 Hitimana در تحقيقي كه توسط .تصميمات مديريتي باشد

ويژگي هاي  ،)26(ه استنجام شدا) 2004(و همكاران 
در دست خورده و دست نخورده هاي ساختاري جنگل

براي درك بهتر وضعيت زيست محيطي و  غرب كنيا
حاصل و اين نتيجه شده نيازهاي مديريتي جنگل بررسي 

در نتيجه  ،تراكم درختان در هر دو جنگلكه شد 
برداري و كيفيت مكان متفاوت بوده و منحني پراكنش  بهره

ها به شكل جي وارونه مي  قطري براي تركيب همه گونه
اي از جنگل هاي آميخته ناهمسال  باشد كه در واقع نمونه

 .و از لحاظ زادآوري جنگل وضعيت مطلوبي دارد است
) 2005(و همكاران   Commarmot نتايج مربوط به بررسي

هاي راش هاي ساختاري جنگلويژگيدرباره ) 23(
نشان داد كه  در اوكراين س و بكرمديريت شده در سوئي

پراكنش قطري جنگل مديريت شده راش داراي ساختاري 
كه جنگل بكر داراي ساختاري در حالي، ستا آشكوبهدو 

ناهمسال بوده و از درختاني با قطرهاي متفاوت تشكيل 
بين دو توده از لحاظ ارتفاع و تعداد درختان . شده است

ساير پارامترهاي داري ديده نشده ولي  تفاوت معني
حجم توده و شاخص  ،گيري شده مثل سطح مقطع اندازه

، تراكم توده در جنگل بكر بيشتر از جنگل مديريت شده
تنوع بسياري از پارامترهاي اندازه گيري شده در  .بود

 .جنگل بكر راش بيشتر از جنگل مديريت شده راش بود
و  اميري. تراكم زادآوري در هر دو توده مناسب بود ولي

دو توده  ،منظور شناخت ساختار جنگل به) 1387( همكاران
مديريت شده را با توده طبيعي در جنگل لوه گرگان مقايسه 

نشان داد كه توده هاي طبيعي از نظر آنان نتايج . )2( ندكرد
قطر برابر سينه، سطح مقطع، تراكم، ارتفاع كل، ارتفاع تنه و 

داري  ف معنيتاج پوشش با توده هاي مديريت شده اختال
تغييرات ) 1388(و همكاران ناورودي حسن زاد . دارند

برخي مشخصه هاي مهم كمي و كيفي توده هاي جنگلي 
سرا را بررسي كرده و به  زاد ناهمسال در سري يك جنبه دانه

و  1374اين نتيجه رسيدند كه وضعيت جنگل در سال هاي 
ايان در پ و) 7(از حالت مطلوب فاصله زيادي دارد  1384

اجراي طرح ده ساله، نه تنها وضعيت كمي و كيفي درختان 
. كيفي نيز محسوس است بهبود نيافته، بلكه كاهش كمي و

مديريت را بر خصوصيات تأثير  )1388(انيسي و همكاران 
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كمي و كيفي جنگل در مقايسه با جنگل شاهد در سري 
 و به اين نتيجه رسيدند) 3( گلبند مورد مقايسه قرار دادند

تغيير شرايط در جنگل مديريت شده به نفع گونه ممرز  كه
براي رقابت با ساير گونه ها بوده، به طوري كه تيپ اين 

 .راش تغيير يافته است –ممرز به ممرز  –جنگل از راش 
كه از نظر تنوع  همچنين مشخص گرديد در اين تحقيق

گونه اي و درجه هاي كيفي مطلوب جنگل مديريت شده 
نشان داده تري را نسبت به جنگل شاهد  شرايط ضعيف

نحوه نشانه گذاري  )1389(كيادليري و همكاران . است
را در سري گلبند  يآن بر توده جنگلتأثير درختان و 

، نشانه گذارينحوه اجراي بررسي كرده و نتيجه گرفتند كه 
   .)15( اثر مستقيمي بر تغييرات كمي و كيفي جنگل دارد

داري  اجراي طرح جنگلتأثير يين ، تعاين تحقيقهدف از 
با انجام اين . استدر افزايش يا كاهش موجودي جنگل 

مطالعه مشخص خواهد شد كه آيا تغييرات ايجاد شده در 
آل در توده هاي جنگلي جهت اهداف مورد نظر و ايده

در اين تحقيق، تفاوت توده مديريت شده با . هست يا نه
نظر  براي جنگل موردكه (آل  مديريت نشده و منحني ايده

باهم مقايسه شده اند و ساير تحقيقات مشابه ) بدست آمده
بدون (اجراي مديريت بر يك توده مشخص تأثير عموما به 

بعالوه اين . پرداخته اند) مقايسه با توده يا توده هاي شاهد
بررسي، مي تواند يك تحقيق بنيادي نيز باشد كه وضعيت 

ك شرايط خاص به ما را در يطبيعي توده هاي جنگلي 
نتيجه اين بررسي مي تواند در تعيين هدف . نشان مي دهد

ضرورت دارد كه اين . آل راهنما و راهگشاي ما باشد ايده
تحقيق در شرايط و موقعيت هاي ديگر هم انجام شود و 

 .بر اولويت اجراي تحقيق حاضر استتأكيدي اين موضوع، 
شده، عمدتا  قابل ذكر است كه در ساير تحقيقات انجام

دخالت و اجراي طرح جنگل داري در يك جنگل تأثير 
بدون توجه به دست خوردگي يا دست نخوردگي آن 

در حالي كه در اين مطالعه، جنگل مديريت  ،بررسي شده
شده با جنگل دست نخورده يا كمتر دست خورده مقايسه 

د كه دهنشان مي تواند به ما نتيجه اين تحقيق . شده است

چه تغييراتي در توده ايجاد  ،عمال شده در جنگلمديريت ا
توان اين تغييرات را در جهت بهبود كند و چگونه ميمي

ت توده از لحاظ كمي و كيفي هدايت كرد و از اثرا
   .جلوگيري كرد هانامطلوب اين دخالت

 مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه در ديلمان در : نطقه مورد مطالعهم
داري  اولين طرح جنگل. قرار دارد سياهكل استان گيالن

است كه طي سال هاي  1353شن رود مربوط به سال 
زاد همسال و شيوه پناهي  تحت روش دانه 1369تا  1356
مورد تجديدنظر قرار  1372اين طرح در سال . گرديداجرا 

، به 25و  24گرفت و به لحاظ واقع شدن در حوزه هاي 
شن رود  6و سري  شير قاليه 4دو سري به نام هاي سري 

شن رود طي سال  6طرح تجديدنظر اول سري . تقسيم شد
زاد همسال و شيوه پناهي  به روش دانه 1382تا  1372هاي 

 6در تجديدنظر دوم سري . برداري قرار گرفت مورد بهره
نام به شن رود با توجه به وسعت زياد آن به دو سري 

تغيير با توجه به  ضمنا. شن رود تقسيم شد 7و  6سري 
، در سري داري در جنگل هاي شمال كشور نظام جنگل

كه داراي مساحتي در حدود ( 7مورد مطالعه يعني سري 
زاد ناهمسال روش دانه، 1378از سال  )هكتار است 3707

گزيني براي اداره جنگل هاي ناحيه طرح و شيوه تك
براساس اطالعات بدست آمده در . گرديد و اجرا توصيه
ش در روشن رود  7در سري  ،بررسي هاي مورد قطعه
يك برش انجام شده و از سال شروع زاد ناهمسال  دانه

شيوه تك گزيني  زاد ناهمسال نيز برداشت ها به روش دانه
هكتار  81اين سري به مساحت  2 قطعه. استه دنبال شد

متري از سطح دريا  1250-850كه در محدوده ارتفاعي 
 قطعهعنوان  سري است، به عنوان قطعه شاهد قرار دارد و به

هكتار  80به مساحت كل  4و  3مديريت نشده و قطعات 
- 700كه در محدوده ارتفاعي ) هكتار 51و29به ترتيب (

مديريت  قطعهعنوان  متري از سطح دريا قرار دارند به 1250
شده براي انجام اين تحقيق انتخاب شدند، به طوري كه 
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همراه با گونه تيپ جنگلي راش  قطعه تيپ اصلي هر دو
ضمنا اين قطعات در مجاورت . هاي توسكا و ممرز است

يكديگر قرار داشته و در انتخاب اين قطعات سعي شده كه 
آب و هوايي، توپوگرافي، شيب، جهت و (از نظر شرايط 

   ).4(با يكديگر مشابه باشند ) نوع خاك

ابتدا براي تعيين تعداد قطعات نمونه مورد : بررسيروش 
از داري رمنظور رسيدن به دقت الزم در آماربنياز به 

رابطه
   %E

  %×
2

22 Sxt
n  در اين رابطه . استفاده شدn 

درصد انحراف از معيار و  Sx%قطعات نمونه الزم،  تعداد
%E  درصد دقت آماربرداري وt  نيز از جدولt-student 

پس از محاسبه تعداد قطعات نمونه الزم از . استخراج شد
نمونه آنگاه . ، ابعاد شبكه آماربرداري مشخص شدرابطه باال
تصادفي مورد مطالعه به روش  هاي قطعهاز  برداري

 10 پالت در متر 100×  200سيستماتيك با ابعاد شبكه 
 .انجام شد درصد 5و با شدت آماربرداري  دايره شكلآري 

مديريت  قطعهقطعه نمونه در  40 در اين نمونه برداري،
گيري اندازه، مديريت شده قطعهنمونه در قطعه  41نشده و 

نظير قطر برابر ي يهادر داخل هر قطعه نمونه، مشخصه .شد
و ارتفاع متر  سانتي 5/12با قطر بيش از  سينه كليه درختان

مربوط به قطورترين و نزديكترين درخت به مركز قطعه 
 درجه كيفي درختانهمچنين  .نمونه اندازه گيري شد

 متر در قالب چهار درجه كيفي سانتي 5/42از قطورتر 
 منظور بررسي وضعيت تجديد حيات طبيعي، به. تعيين شد

متر مربع،  100ميكروپالتي دايره اي شكل به مساحت  در
به تفكيك  متر سانتي 5/12از  كمترهمه نهال هاي با قطر 

 سانتي 5/7 - 5/12، 5/2 -5/7، 0- 5/2در چهار كالسه 
از  متر 30/1ارتفاع كمتر از راي متري و نيز نهال هاي دا

براي تعيين . )10( ندداد مورد اندازه گيري قرار گرفتنظر تع
كه توسط شركت حجم درختان سرپا از جدول حجم چوكا 

استدلر كانادا با همكاري كارشناسان سازمان جنگل ها و 
با استفاده از نرم ). 4( مراتع تهيه شده است، استفاده شد

درختان بر اساس اين جدول حجم حجم    Excelافزار 

حجم در هكتار توده بعد تعيين شد و حجم هر پالت و 
با توجه به اين كه جنگل مورد مطالعه . محاسبه شد

است، براي بدست آوردن ميانگين ارتفاع از ناهمسال 
در اين . استفاده شد Hl = (Σgi × hi) / Gلوري فرمول 
سطح مقطع هر   giري به متر،ميانگين ارتفاع لو Hlفرمول 

سطح  Gارتفاع هر درخت به متر و  hiدرخت به مترمربع، 
كه در محاسبه ميانگين  مقطع تمام درختان به مترمربع

مچنين منحني هاي پراكنش قطري ه. ارتفاع دخالت دارند
مديريت شده و مديريت نشده ترسيم و با هم  هاي قطعه

 .مقايسه شد

 هاي قطعهو مقايسه تغييرات  منظور بررسي در نهايت به
براي بررسي و  tمديريت شده و مديريت نشده از آزمون 

دار بودن اختالف بين ميانگين شاخص هاي كمي  معني
تعداد در هكتار، سطح مقطع درهكتار، حجم در هكتار، (

و از آزمون كاي ) ميانگين ارتفاع لوري و ميانگين زادآوري
هاي كيفي  دار بودن شاخص معني براي بررسي) (اسكور

  .استفاده شد )ها، درجه كيفي درختان تركيب گونه(

 نتايج

نشان مي دهد كه درصد گونه  1شكل : ها تركيب گونه
 قطعهدر  درصد و 15/97مديريت شده  قطعه هايراش در 

گونه هاي توسكا، تعداد . است) 87/83(مديريت نشده 
 ترتيب ديريت شده بهم قطعهدر  نيز ممرز و ساير گونه ها

مديريت نشده  قطعهدرصد و در  25/0و  67/0 ،92/1
آزمون كاي اسكور . است 48/2 و 48/2، 16/11ترتيب  به

معني دار  05/0در سطح  تفاوت هانشان مي دهد كه اين 
(است 

 
9.493، df=3 .(   

ميانگين سطح مقطع در هكتار : سطح مقطع در هكتار
و  متر مربع در هكتار 06/42 مديريت شده قطعهدرختان در 

 .متر مربع در هكتار است 47/50 مديريت نشده  در قطعه
ميانگين سطح مقطع در هكتار تفاوت  tبا توجه به آزمون 
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   ).1 جدول(نيست دار  مديريت نشده، معني قطعه مديريت شده نسبت به ميانگين اين پارامتر در قطعهدر 
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  مديريت شده و مديريت نشدههاي  قطعهها در  تركيب گونه -1شكل 

مديريت  قطعهميانگين تعداد در هكتار در : تعداد در هكتار
 قطعهمي باشد كه نسبت به اصله در هكتار  8/426 شده

 اصله در هكتار داراي ميانگين تعداد در 310 مديريت نشده
نشان مي دهد كه بين ميانگين  tآزمون  .هكتار بيشتري است

اختالف معني  05/0در سطح  طعهقهكتار در دو  تعداد در
  ).1 جدول( وجود دارد  يدار

مشاهده  2همانطور كه در شكل : درجه كيفي درختان
 و 1مديريت شده درختان با درجه كيفي  قطعهشود در  مي

مديريت  قطعهبيشتر از  3 و 2كمتر و با درجه كيفي  4
آزمون كاي اسكور نشان مي دهد كه كاهش . نشده است

و همچنين افزايش  4و  1با درجه كيفي درصد درختان 
 05/0در سطح  3و  2درصد درختان با درجه كيفي 

  .)x2=1.360،df =3(دار نيست  معني

32/54
30/85

20/34

16/27

26/42

34/34

23/77

15/47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

درجه 1 2 درجه 3 درجه درجه4

تار   
هك

در 
اد 
عد
د ت

رص
د

پارسل مديريت نشده
پارسل مديريت شده

  
   هاي  مديريت شده و مديريت نشده قطعهدر  متر سانتي 5/42 بيشتر ازدرصد درجات كيفي درختان داراي قطر  نمايش -2شكل 
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قطعه اع لوري در ارتفميانگين : ميانگين ارتفاع لوري
 60/25 مديريت شده قطعه درو متر  27/33مديريت نشده 

اختالف معني دار بين ميانگين ارتفاع  t آزمون. است متر
 جدول(را نشان مي دهد  05/0در سطح  قطعهلوري در دو 

1.(   

 توده مديريت شده تعداد زادآوري در هكتار در: زادآوري
 5/328 يت نشدهدر توده مديرو اصله در هكتار  4/916

بين  كه نشان مي دهد tآزمون  .است اصله در هكتار

ميانگين تعداد در هكتار زادآوري در دو توده در سطح 
تعداد  ).1جدول( اختالف معني دار وجود دارد 05/0

هاي مديريت  قطعهزادآوري در هكتار به تفكيك گونه در 
 رشده و مديريت نشده نشان داد كه ميانگين تعداد در هكتا

 بيشتر از مديريت شده قطعهزادآوري براي راش و پلت در 
مديريت نشده ولي براي ساير گونه ها كمتر از  قطعه

  .)3 شكل( مديريت نشده است

  
  بررسي اختالف ميانگين در قطعه هاي مديريت شده و مديريت نشدهبراي  tآزمون  -1جدول 

  نوع آزمون واريانس  شاخص مورد آناليز
  براي بررسي اختالف ميانگين ها t  آزمون  بررسي اختالف واريانس هاآزمون لون براي 

F p-value t Df  p-value )دو دامنه(  

  تعداد در هكتار
  015/0  50  512/2  005/0  661/8  با واريانس برابر

  014/0  147/38  574/2      واريانس ها اختالف دارند

  سطح مقطع متوسط
  168/0  50  -398/1  308/0  063/1  با واريانس برابر

  165/0  318/49  -408/1      واريانس ها اختالف دارند
ميانگين حجم در 

  هكتار
  039/0  50  -123/2  746/0  106/0  با واريانس برابر

  039/0  829/49  -124/2      واريانس ها اختالف دارند

  ميانگين ارتفاع لوري
  000/0  102  196/5  559/0  344/0  با واريانس برابر

  000/0  188/99  178/5      الف دارندواريانس ها اخت

  ميانگين زادآوري
  002/0  49  253/3  237/0  435/1  با واريانس برابر

  002/0  865/48  287/3      واريانس ها اختالف دارند
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  مديريت شده و مديريت نشدههاي  قطعهتعداد زادآوري در هكتار به تفكيك گونه در  -3شكل 
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 قطعهدر هكتار ميانگين حجم : موجودي حجمي سرپا
 قطعهسيلو بوده كه اين مقدار در  20/453 مديريت شده

 tآزمون  .است بوده در هكتار سيلو 36/612مديريت نشده 
ميانگين حجم در هكتار در توده  تفاوتنشان مي دهد كه 

مديريت شده نسبت به ميانگين اين پارامتر در توده 
تار حجم در هك ).1 جدول( استمديريت نشده، معني دار 

مديريت شده و مديريت نشده به تفكيك طبقات  هاي قطعه
مديريت شده در  قطعهقطري نشان داد كه حجم در هكتار 

هاي  قطعهبيشتر از متر  سانتي 50تا  15 طبقات قطري
 145و  135، 130و در طبقات قطري مديريت نشده 

هاي  قطعهكمتر از و در ساير طبقات بوده  بهامتر مش سانتي
حجم در هكتار همچنين . )4شكل ( است دهمديريت نش

مديريت شده و مديريت  هاي قطعهبه تفكيك گونه در 
كه ميانگين حجم در هكتار براي گونه  مي دهدنشان  نشده

سيلو در هكتار مي  82/438 مديريت شده قطعهراش در 
 قطعهباشد كه نسبت به ميانگين حجم در هكتار راش در 

ميانگين حجم . است مترك) سيلو 35/545(مديريت نشده 
 و ساير گونه ها نيز براي گونه هاي توسكا، ممرز در هكتار

  ).5شكل ( استمديريت نشده  قطعهاز  كمتر
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 هاي مديريت شده و مديريت نشده به تفكيك طبقات قطري قطعهپراكنش حجمي  -4 شكل
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  ريت شده و مديريت نشدههاي مدي قطعهمقايسه ميانگين حجم در هكتار به تفكيك گونه در  -5 شكل
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مقايسه پراكنش : پراكنش تعداد درختان در طبقات قطري
نشده نشان مي  مديريت شده و مديريت هاي قطعهقطري 
 60تا  15درختان در طبقات قطري  كه تعداد در هكتار دهد

مديريت  قطعهدر  متر سانتي 55بجز طبقه قطري  متر سانتي
طبقات  و دراست  ربيشتمديريت نشده  قطعهشده نسبت به 

در وضعيت مشابهي  متر سانتي 145 و 125،130،135 قطري

 قطعهدر ساير طبقات قطري تعداد در هكتار در . دارندقرار 
شكل ( مديريت شده است قطعهمديريت نشده بيشتر از 

نشان داد كه منحني پراكنش قطري يو  من ويتنيآزمون . )6
مديريت  قطعهمديريت شده در مقايسه با  قطعهدرختان در 

 .داردنداري  نشده اختالف معني

  
  مديريت شده و مديريت نشده هاي قطعه نمودار پراكنش قطري -6شكل 

  گيري  بحث و نتيجه
هاي مديريت قطعهدهند كه در دست آمده نشان مينتايج به

هاي ين مشخصهداري بشده و مديريت نشده تفاوت معني
و درجه كيفي  پراكنش قطري ع در هكتار،سطح مقط

ولي از نظر ساير مشخصه هاي مورد . درختان وجود ندارد
گين ارتفاع نميا حجم در هكتار، تعداد در هكتار،(مطالعه 

هايي تفاوت) هاو تركيب گونه لوري، ميانگين زادآوري
يكي از اين تفاوت ها مربوط به تركيب . شودمشاهده مي

هاي  قطعهاي مديريت شده و نشده توده هگونه ها در 
 قطعهدرصد تعداد گونه راش در  .است مورد بررسي
مديريت  قطعهدرصد بيشتر از  3/13 تقريبا مديريت شده

در مورد ساير گونه ها، درصد در صورتي كه . استنشده 
بدين معني  ؛هاي مديريت شده كمتر استقطعهدر  دتعدا

ختگي بيشتر هاي مديريت نشده درصد آمي قطعهكه در 

اعمال اثر  يت شده دررتوده مديدر صورتي كه  ،بوده
. ، به توده خالص راش تبديل شده استمديريت و دخالت

اين موضوع بايد مورد توجه مديران جنگل قرار گيرد كه 
در اجراي برش ها از گونه هاي همراه در تركيب جنگل 
حمايت شود تا تنوع گونه اي كه باعث ثبات و پايداري 

با  در غير اينصورت و. تر جنگل مي شود، افزايش يابدبيش
 - 750توجه به اينكه گسترشگاه طبيعي راش در ارتفاع 

و گونه راش  )16و  5( ستمتري از سطح دريا 1600
 پتانسيل بااليي براي استقرار در رويشگاه طبيعي خود دارد

در نتيجه گونه اصلي رويشگاه در مقايسه با ساير  ،)22(
علت افزايش گونه راش در ). 28( يابدميزايش گونه ها اف

سوق پيدا كردن در نتيجه و مقايسه با گونه هاي ديگر 
مديريت توده هاي در جنگل به سمت توده خالص راش 

تواند ناشي از قدرت رقابت راش در رويشگاه  مي شده
اين موضوع نشان مي دهد كه توجه به  .باشداصلي خود 
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يب گونه اصلي نياز به حفظ گونه هاي همراه در ترك
مراقبت هاي ويژه اي دارد و الزم است كه به استقرار و 

  . زادآوري آنها كمك شود تا پايداري اكوسيستم ارتقاء يابد

مديريت شده داراي ميانگين تعداد در هكتار  توده هاي
در اثر . مديريت نشده است توده هاينسبت به بيشتري 

مديريت شده  قطعه، عمليات بهره برداري در دوره گذشته
باز شده كه اين عامل باعث افزايش تعداد درختان جوان 

جنگل هايي كه در حاشيه مناطق عموما . شده است
و تعداد  ندريگ ميروستايي واقعند، بيشتر مورد تخريب قرار 

با ). 24و  21، 20(يابد  نيز كاهش مي آنها در هكتار درختان
 ترددكنار مسير  هاي مورد مطالعه در قطعهاينكه وجود 

واقع شده و دسترسي روستائيان به آن به راحتي امكان پذير 
است، ولي به دليل مجاورت اين توده ها با ساختمان محل 

داري، از تخريب و تجاوز استقرار مجري طرح جنگل
توسط اداره  ،همچنين منطقه مورد مطالعه. اندمصون مانده 

حفاظت ن بنابراي .استمراقبت  نيز تحتمحيط زيست 
تعداد  يدار نيز مي تواند در افزايش معنيها  از تودهمؤثر 

درختان در منطقه مورد مطالعه، نقش غيرقابل انكار داشته 
بسزايي در افزايش تأثير زيرا حفاظت توده جنگلي . باشد

  ).27(تعداد در هكتار درختان دارد 

 قطعهمديريت شده نسبت به  قطعهميانگين ارتفاع لوري در 
كاهش قطر سطح دليل اين امر، . است كمتريت نشده مدير

در هكتار و ارتباط نزديك ارتفاع لوري و درختان مقطع 
 كمتر شدندليل اصلي . )10(است قطر سطح مقطع 
 استكاهش درختان قطور و مرتفع  ،ميانگين ارتفاع لوري

برداري، برداشت  زيرا در شيوه هاي مختلف بهره ،)22(
اي باال و به سن بهره برداري درختان عمدتا در قطره

 .گيرد رسيده، صورت مي

 قطعهمديريت شده نسبت به  قطعهزادآوري در هكتار در 
 05/0در سطح  تفاوتكه اين  بيشتر استمديريت نشده 

، تعداد در هكتار زادآوريبيشتر بودن  .معني دار بوده است
ناشي از بهره برداري در توده و افزايش نور به داخل توده 

روش هاي بهره كه نوع  توان گفتمياز اين رو . است
اثرات متفاوتي بر روي  ،برداري و دخالت هاي مديريتي

بنابراين آگاهي از  .تعداد و تراكم زادآوري در جنگل دارند
اجراي شيوه هاي مختلف مديريت جنگل بر روي تأثير 

اي به منظور حفظ و توسعه پايدار  زادآوري و تنوع گونه
اميري و همكاران  .)2( ار ضروري مي باشدبسي ها جنگل

در  ، در بررسي تراكم زادآوري و تنوع گونه اي)2()1387(
برداري شده در جنگل هاي بلوط  توده هاي طبيعي و بهره

تحقيقات  در )2005(و همكاران  Comarmot و لوه گرگان
بهره برداري بر تراكم زادآوري به تأثير خود به نتيجه و 

بيشترين . )23( ن تحقيق دست يافته اندنتيجه مشابه اي
درصد زادآوري در هكتار را گونه راش به خود اختصاص 

تواند مربوط به قدرت رقابتي  اين موضوع مي. داده است
راش در رويشگاه اصلي خود باشد كه باعث شده در اثر 

ميزان تجديدحيات آن افزايش دخالت و اجراي برش ها، 
 قطعهبيشتري از راش در وري زادآدر نتيجه درصد يافته و 

منطقه با توجه به اينكه در . شود ، مشاهده ميمديريت شده
راش متعلق به  تعداد درختان% 80بيش از  ،مورد مطالعه

افزايش زادآوري گونه تواند در  نيز ميعامل ، اين است
. داشته باشدمؤثري هاي مديريت شده نقش  قطعهراش در 
كه عمدتا ) 23( يي داردراش قدرت رقابتي باال ،از طرفي

تاج پوشش  .)30( استن آپسندي  به دليل سرشت سايه
متراكم راش نيز باعث كاهش سطح نور و درجه حرارت 
براي اشكوب زيرين و در نتيجه كاهش زادآوري براي 

بنابراين در اجراي برش  .)25( گونه هاي ديگر مي شود
و اصالحي و پرورشي بايد دقت شود كه امكان رشد هاي 

حضور بيشتر ساير گونه ها در تركيب توده هاي جنگلي 
فراهم شود تا در نهايت از تغيير تيپ ناخالص راش به تيپ 

  . خالص راش جلوگيري شود

هاي مورد مطالعه نيز در  قطعهحجم در هكتار درختان در 
مي توان گفت كه بنابراين . است كمترمديريت شده  قطعه

مديريت شده در درجه  قطعهحجم در هكتار در  كم بودن
اول ناشي از بهره برداري درختان در قطرهاي زياد 
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متر  سانتي 50حجم در طبقات كمتر از  ).23و  7(باشد  مي
مديريت توده هاي در . است كمترو در ساير طبقات  بيشتر

توده به كهنسالي انجام نشده نشده كه عمليات بهره برداري 
و درختان جوان  نزديك شده و درختان كهنسال آن بيشتر

با كاهش حجم كل . آن كمتر از قطعه مديريت شده است
هاي مديريت شده، درصد حجم درختان  قطعهدرختان در 

افزايش يافته و درصد حجم ساير گونه % 95راش به باالي 
با وجود كمتر بودن حجم راش در . ها كاهش يافته است

ها توده هاي مديريت شده و نيز كم بودن حجم ساير گونه 
در اين توده ها در مقايسه با توده هاي مديريت نشده، 

دخالت در توده تيپ  ،چنين بنظر مي رسد كه بطور كلي
ناخالص راش را به سمت تيپ خالص راش سوق داده 

  .است

مورد از بين مشخصه هاي د كه انتايج بدست آمده نشان د
مديريت نشده يا  قطعهمديريت شده و  قطعهبررسي، بين 

ميانگين سطح مقطع و درجه كيفي  تفاوتبجز د قطعه شاه
. بوددار  مشخصه هاي درختان معني ساير تفاوتدرختان، 

حجم در قطعات مديريت ميانگين معني دار كمتر بودن البته 
. استرداشت، قابل انتظار بتمركز نسبي در شده به دليل 

كه براي تضمين آينده جنگل ، افزايش زادآوري
دن فضا در اثر بهره برداري ايجاد هم با باز ش ،ضروريست
مطالعات نيز نشان داده است كه در اثر باز و شده است 

حيدري و ). 12(يابد  شدن فضا، زادآوري راش افزايش مي
شدت نيز به اين نتيجه رسيدند كه  )8()1390(همكاران 

نور يكي از عوامل مهم در فعال شدن جوانه هاي نهفته و 
فراواني ايش شدت نور با افزو  دهي مي باشد جست

زادآوري  ،بر اساس نتايج تحقيق. بديا ميافزايش زادآوري 
تفاوت در خصوص . ردبا تاج پوشش همبستگي منفي دا

هاي مديريت شده، مشاهده شد كه قطعهها در تركيب گونه
% 83مديريت نشده  قطعهدرصد گونه اصلي يعني راش در 

در مورد . است% 97هاي مديريت شده بيش از قطعهو در 
 بيشتر زادآوري نيز اين ميزان در توده هاي مديريت شده

كه در راستاي اهداف طرح نيست و هدف طرح است، 

تشكيل تيپ خالص نبوده و نحوه دخالت در توده مي تواند 
مي توان بنابراين . درصد اختالط گونه اي را تنظيم نمايد

ك هاي ناسازگار مجري مي تواند ي اذعان نمود كه دخالت
اجراي  ، زيرا)17(عامل اساسي در عدم موفقيت طرح باشد 

شناسي گام مناسبي در جهت توسعه  شيوه صحيح جنگل
ها بوده و چنانچه كليه مسائل نظير خروج دام  پايدار جنگل

گذاري اصولي و  برداري فني مرتفع گردد ولي نشانه و بهره
صورت نپذيرد اصل توليد ) پرورش مناسب توده(هدفمند 

نتيجه تحقيقات  ).14(است مر و پايدار رعايت نشده مست
مهمترين نيز نشان داد كه  )13()1390(شيرزاد و طبري 

انطباق شرايط منطقه با نتايج قابل عدم عوامل تأثيرگذار در 
رويه دام، راي بيمواردي مانند چمربوط به تواند  انتظار، مي

و  عدم مديريت صحيح علمي و برداريهاي غير اصولي بهره
نيز  )3()1388(در تحقيق انيسي و همكاران . عملي باشد

گذاري به عنوان علت كاهش كيفيت، سالمت و تنوع  نشانه
) 1389(كيادليري و همكاران . گونه اي معرفي شده است

نيز بيان داشتند كه اختالف ايجاد شده بين مشخصه ) 15(
هاي جنگل تحت مديريت با الگوي طبيعي آن را بايد در 

نگرش اقتصادي به جنگل، نوع مديريت اعمال شده در نوع 
بيني  اثر اين نگرش در گذشته و حال و همچنين پيش

جو وجست  ،كننده حجم قابل برداشت نادرست و گمراه
  . كرد

درصد آميختگي نشان داد كه  تحقيقبطور كلي، نتايج اين 
كمتر از اي همراه در توده هاي مديريت شده، هگونه 
هاي  هدتوتيپ  .مديريت نشده است هاي جنگلي توده

در صورتي كه  ،راش آميخته است مديريت شدهجنگلي 
. استتيپ خالص راش توده هاي مديريت نشده داراي 

داري نبوده و  اين موضوع در راستاي اهداف طرح جنگل
بايد حمايت بيشتري از زادآوري گونه هاي همراه بعمل 

. ديل شودآيد تا جنگل خالص راش به جنگل آميخته تب
بيشتر مديريت شده  قطعهنكته مهم ديگر اينكه زادآوري در 

و اين زادآوري عمدتا از گونه راش است كه اين بوده 
متر از سطح  1250- 700موضوع نشان مي دهد كه ارتفاع 
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Comparison of quantitative and qualitative characteristics in 
managed and unmanaged natural forest stands at district 7 - 

Shenrood (Siahkal) 
Hassanzad Navroodi I. and Hassannazhad S. 

Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Somesara, I.R. of Iran 

Abstract  

In this study, the effect of forest management was investigated in managed and 
unmanaged natural forest stands at district 7- Shenrood (Siahkal). Parcel 2 of the given 
district (81 ha) was selected as an unmanaged region while parcels 3 and 4 (80 ha in 
total) were considered as managed ones. The survey was done based on a systematic 
method. However, the starting sampling point was selected based on a randomized 
method. The dimensions of the survyed area were 200 m × 100 m with circular plots 
each of 0.1 ha. At each sampling plot, we investigated the kinds of species, their 
diameter at breast height (DBH) of more than 12.5 cm, the height of two control trees 
and the quality condition of trees. We also recorded all tree regenerations with DBH of 
less than 12.5 cm. The results showed that there are no significant differences between 
the trees in average of the cross-sections, volume per hectare and the degree of tree 
quality in managed and unmanaged parcels. There were also no significant differences 
between numbers and standing volume per hectare, Lorry’s mean height and mean 
regeneration in the managed and unmanaged forest stands were at 0.05 confidence 
level. The composition of beech species was found 83.87% and 97.15% in unmanaged 
and managed parcels respectively. It seems that management practices in forest stands 
caused an important change from the mixed beech forest stands to the pure, and it also 
increased reestablishment of plants mostly beech trees. The results also revealed that the 
altitudes range is suitable for establishment of beech species.  

Key words: natural forest, managed forest stands, quantitative and qualitative changes, 
Shenrood forest, Siahkal  

 


