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  چكيده
 -داري نكا و سري سه از بخش پنج طرح جنگل مازندرانبند  هكتار در جنگلهاي ميان 1/6مي با وسعت ئقطعه بررسي دااين 
روي بر  پايهپالك فلزي نشانگر شماره هر  ،انجام آماربرداري صددرصدو  قطعه نمونهمحصور كردن از  پس. قرار دارد ظالمرود
بعد از تعيين . گيري شدند از درختان براي تهيه منحني ارتفاع اندازهاصله  دهدر هر طبقه قطري  آنپس از  .نصب شد درختان

در ادامه، فراواني  .اند، بدست آمد واقع شده) هاي ارتفاعي  طبقه(در هر آشكوب كه درختاني قطري ارتفاع غالب توده، طبقات 
 .محاسبه شدبراساس فراواني تعداد درختان در طبقات قطري و رابطه بين قطر و ارتفاع درختان، تعداد درختان در هر آشكوب 

 )افتادهپا، سرشكسته و خشك سرتوخالي، (ديده   صدمهسهم درختان  و تعيين بندي هاي مربوط به ساختار توده، آشكوب بررسي
تيپ غالب  و 27/1ليوكور دوضريب ، ساختار ناهمسال، مورد مطالعه داراي سه آشكوبجنگل  ،نتايج براساس. در توده انجام شد

 45 برابرسينهافزايش ارتفاع درختان راش تا زماني كه به قطر  .كند مطابقت مي S رابطه قطر و ارتفاع با مدل .استممرز  -راش
درختان ممرز در  .گيرند متر جاي مي سانتي 45تر از بيشت قطري ار برسند، بيش از زماني است كه اين درختان در طبقمت سانتي

 توانسپس با رشد بطئي ارتفاعي، بيشتر  ؛كشانند در جواني با سرعت بيشتري خود را به ارتفاع باالتر مي ،رقابت با درختان راش
دهند كه يك سوم از آن را درختان  ده درصد حجم توده را تشكيل مي ،ديده  ن صدمهدرختا. كنند خود را صرف رويش قطري مي

  .شود توخالي، يك سوم را نيز درختان سرشكسته و يك سوم ديگر به درختان افتاده و خشك سرپا مربوط مي
  

  .يدهد  صدمه، درختان مي، آشكوب، ضريب قدكشيدگيئدار، قطعه بررسي دا خشكهساختار،  :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
تغيير وضعيت جنگل در  ،در جنگلهاي ناهمسال طبيعي

صورت مستمر، تدريجي و  همكان، زمان و فضا ب بعدسه 
 ثير فرايندهايأاين تغييرات تحت ت. گيرد كند صورت مي

دليل  به. دآين رويش، رقابت، پيرشدن و توالي بوجود مي
كيك و بزرگي ابعاد درختان، تفها گستره جغرافيايي جنگل

حالت ها در يك زمان معين و تغيير  مرز تفاوت وضعيت

ي روبرو مشكالتبا هاي متفاوت يك جنگل معين در زمان
و افزايش دقت در انجام تسهيل هاي  راهيكي از . شود مي

هاي  ، دادهشناسي هاي جنگل مطالعات، تبديل مشخصه
با  .استپردازش هاي قابل  به كميتتشريحي كيفي و 

هاي  در موقعيتها  تحليل ساختار تودهش استفاده از رو
هاي داراي  و جداسازي تودهزماني و مكاني مختلف 

  . توان به اين هدف دست يافت ميمتفاوت ساختار 
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در بيان كلي،  ،مطالعه ساختار يا ساختمان جنگل
شناسايي عناصر : ست از بررسي دو ويژگي آنا عبارت

با  ن عناصرمتشكله توده و بررسي ميزان و نوع ارتباط آ
 هاي كميتيك از  هردر عمل هرگاه فراواني . يكديگر

 يا زميني، حجم سرپا، تعداد درختان، ارتفاع رويه
هايي از قطر، سن يا  پوشش در ازاي طبقات يا كالسه تاج

همراه با نوع و سهم هر عامل ) ها آشكوب( يارتفاعنيمرخ 
. )1380اميني، ( ساختار مطالعه شده است ،بررسي شود

هاي جنگلي در دو نماي افقي و  ساختار تودهطالعه م
 گيرد صورت جداگانه يا تلفيقي صورت مي بهعمودي 

  .)1384مروي مهاجر، (
هاي  بررسي حاضر با هدف تبيين مشخصه

با شيوه تحليل ساختار عمودي انجام توده شناسي  جنگل
 تحليلي هاي مشخصهدليل اشتراك  بههمچنين . شده است

، ساختار افقي نيز مورد مطالعه سي ساختاردر دو شيوه برر
توان با  را مي بدست آمدهنتايج . قرار گرفته است

ه ينددر آهايي كه  هاي مشابه يا مشخصههاي جنگل مشخصه
 ،شود اي همين جنگل استخراج مي ه هاي دور از آماربرداري

تحوالتي كه در نيمرخ توده سير مقايسه نمود و در مورد 
   .قضاوت كرد ،پيوندد بوقوع مي

كه  يدرختان برگ ناهمسال آميخته، ي پهنهادر جنگل
شامل درختان افتاده،  شوند، ميصدمه علل طبيعي دچار  به

عنوان  به) الپي(خشك سرپا، سرشكسته و توخالي 
عناصري كه فيزيك متفاوتي با درختان سالم حاضر در 

چه اين اگر. نمايند هاي جنگلي دارند، جلب توجه مي توده
درختان از نظر اقتصادي در زمره ضايعات محسوب نوع 
جهت وابستگي عناصر متعدد و متنوعي  بهشوند، ولي  مي

در چرخه طبيعي جنگل نقش مهمي  ،از اكوسيستم به آنها
در اثر خشك شدن  ،در اين نوع جنگلها. را بر عهده دارند

اين . شوند ايجاد مي يفضاهاي كوچكيا افتادن درختان 
بهبود جريان هوا، زايش ميزان نور جنگل، اف امكان فضاها
 ها نهالظرفيت نگهداري آب در جنگل و دسترسي  افزايش

نيتروژن و فسفر (مواد غذايي بيشتر به و درختان جوان 
آمده از  ساقاب بدست. دكنن فراهم ميرا ) قابل جذب

توجهي نيترات و فسفيد دارد كه  ر قابليدادارها مق خشكه
 ا در زنجيره غذايي جنگل استدهنده اهميت آنه نشان

اي كه  در مطالعه ).1380و رحماني،  كياسري محمدنژاد(
اين نتيجه  ،كال ساري انجام شد الدين جمالسري در 

ي راش و ممرز كه در ها نهالتعداد كه  بدست آمد
اند، نسبت به نقاط  دارها مستقر شده مجاورت خشكه

دار  معني آنها همجوار درختان سالم بيشتر است و اختالف
در دو ). 1380و رحماني،  كياسري نژادمحمد( است

و  ذوالفقاري(مطالعه جداگانه در جنگل خيرودكنار نوشهر 
ج اين نتاي) 1386، و همكاران سفيدي ؛1386، همكاران

دارها،  خشكهحاصل شد كه با افزايش درجه پوسيدگي 
و  هاي انبوه در توده و يابد افزايش مي ها نهالميزان استقرار 

ي راش و ممرز در اطراف ها نهالانبوه، استقرار  نيمه
 بنابراين. دارها بيشتر از پيرامون درختان سالم است خشكه

شناسي نزديك به طبيعت ثبت و بررسي  در جنگل
تواند به شناخت  درختان مينوع هاي مربوط به اين  كميت
در  بنابراين. جنگل منجر گردد فرايندهاي طبيعيتر  عميق

ديده و   صدمهدرختان  توصيفيهاي  كميتحاضر بررسي 
مورد بررسي قرار گرفته نيز در ساختار توده فراواني آنها 

   .است
  

  مواد و روشها
 پارسل، پنج خشب ،ميئقطعه بررسي دااين بررسي در 

طرح از ) دانگ قديم 121 پارسل(سري سه  21
از نظر كه انجام شده است  ظالمرود -داري نكا جنگل

كيلومتري جنوب شهرستان ساري، دامنه  45در  جغرافيايي
 750در ارتفاع  و تجن حوضهشمالي رودخانه گلورد از 

   .)1شكل ( قرار دارد از سطح درياباالتر متر 
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  )شمال كشورهاي جنگلطرح جامع ( 73ه آبخيز ضحو نقشه موقعيت مكاني محل اجراي طرح در -1شكل 

  
ترين ايستگاه هواشناسي به  اطالعات نزديكساس برا

آماري  دورهدر  »تجن سركت«محل انجام پژوهش 
متوسط ماهانه دما و مجموع  ،)1376 تماب،( ساله  بيست

  . خالصه شده است 1جدول در بارش ماهانه 
  

  )1375ي به سال منتهآمار بيست ساله ( ايستگاه سركت تجندر  متوسط ماهانه دما و مجموع بارش ماهانه - 1جدول 
  ساالنه  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  آگوست جوالي جون مي آوريل مارس فوريه  ژانويه 

  دما متوسط ماهانه
  3/14  5/8  6/12  8/16  7/20  23  9/22  2/20  4/16  5/12  7  1/5  4/5  )گرادسانتي(

بارندگي 
  5/836  9/71  9/69  7/80  2/75  6/66  2/54  8/57  5/69  1/66  7/82  9/74  6/69  )مترميلي(

  
نمودار اقليمي  1هاي جدول  با استفاده از داده

اين براساس . محل اجراي تحقيق رسم شد) نما اقليم(
و در تمام  ردفصل خشك ندامورد بررسي منطقه  نمودار

 دارد هاي سال، در زمره مناطق جنگلي مرطوب قرار ماه
  . )2شكل (
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برداري  بهره«تحت  ،ميئقطعه بررسي دا جنگل
توسط مردم قرار  برداشت چوب و »ريزي شده برنامه

، تنوع و تركيب )ناهمسال( چند سنيساختار  .استنگرفته 
درخت در هكتار تعداد  دار، وجود خشكه، زياد اي گونه
خيلي  هاي مادري در سطح جنگل پراكنش پايه، كافي
 اغلب تنه و سبمتنا آنهاتاج و شكل ظاهري ، خوب

 خنيمر ردبندي  آشكوب وجود .است سالم درختان
حد  درطبيعي استعداد تجديد حيات عمودي توده، 

ي و عمق خاك، آبوجود عوارض طبيعي، تغذيه  مطلوب،
، موجودي سرپا متوسط و معرف ها نيسمفعاليت ميكروارگا

، ميئقطعه بررسي دامساحت . باشد ميبند  هاي ميانجنگل
  . استكتار ه 1/6برابر 

  
  بررسيروش 

فاع رتقطر در ا ،با اجراي آماربرداري صددرصد
كه از مي ئداخل قطعه بررسي داهمه درختان  برابرسينه

دوبازو  شك با خط ،متر گذشته بودند سانتي 10طبقه قطري
كيفيت تنه و  ،نوع گونه همچنين .گيري شد اندازه) كاليپر(

حليل تمنظور  هب. شد يادداشتدرختان  ظاهري وضع
از ثبت در  اطالعات آماربرداري بعد ،مشخصات كمي توده

  . مورد پردازش قرار گرفت spsswin12افزار  با نرم ،رايانه
  

در زمان آماربرداري از  :ديده  درختان صدمهبررسي 
درختان درختان خشك سرپا،  مي،ئدرختان قطعه بررسي دا

يا هاي فيزيولوژيك  بر اثر عارضهكه  يدرختان سرشكسته،
 اخيراًمحيطي از درون خالي شده بودند و درختاني كه 

شكسته نشده هنوز تنه آنها بر اثر مرور زمان  اما ،اند افتاده
همانند ، بودندگذاري  قابل نام» درختان افتاده« عنوان و به

 بدين ترتيب كه. مورد بررسي قرار گرفتنددرختان زنده 
درخت  متر باالتر از كنده 3/1قطر آنها به فاصله 

ظاهري ) صدمه(عارضه  ،گيري و همراه با نام گونه اندازه
  .شد ثبتآنها نيز 

قطر و بين براي تعيين رابطه  :منحني ارتفاع درختان
در هر طبقه قطري با دامنه ) درختان منحني ارتفاع(ارتفاع 

 دوهريك از از (اصله درخت  ده، تعداد يمتر پنج سانتي
اصله  204مجموع  و درپنج اصله  گونه راش و ممرز

گيري قرار  مورد اندازه ،كه ظاهر عادي داشتند )درخت
 وسيله بهدرخت هر ارتفاع كل  .)1373زبيري، ( گرفتند
بعد از . محاسبه گرديد ،متر تا دقت دسي سنتوسنج  شيب
ارتفاع درختان  جداگانه، دو معادله رايانه بهها  داده ورود

منظور احراز  هب .شدبراي دو گونه راش و ممرز محاسبه 
تعداد  ،از بين درختانمعادله ارتفاع، ) Validation(اعتبار 

صورت تصادفي جدا شده و از فرايند برازش  هده اصله ب
ن قطر و بيراي بررسي رابطه ب. كنار گذاشته شدند مدل

خطي، : رگرسيوني شامل هاي مدلانواع  ،ارتفاع درختان
 ، تواني،معكوس، درجه دو، درجه سه، مركب ،لگاريتمي

در اين آزمون . آزمون شدند )S( مدل اس  وفزاينده   ،نمايي
. نظر گرفته شد رعنوان متغير وابسته د ارتفاع درختان به

و در مرحله  )R2(يين ببرازش ابتدا ضريب ت نيكوييمعيار 
همراه با خطاي  )Adj. R2(تعديل شده يين بتبعد ضريب 

. بوده است ).Std(هاي مدل رگرسيون  استاندارد باقيمانده
معيار ) F )Sig f داري در تمام برآوردها مقدار سطح معني

كمتر باشد به معني  05/0اگر مقدار آن از  كه قرار گرفت
گلدسته و ( است مدلجايز بودن ورود متغير وابسته در 

و  )outliers( پرتمنظور حذف نقاط  به ).1377 همكاران،
 100طبقه قطري  برآورد ارتفاع درختان تا ،بهبود برازش

قطر و  مدلبعد از برازش  .استمتر انجام شده  سانتي
 مدلارتفاع، مقدار قطر ده اصله درخت مذكور، در 

نتايج سپس . جايگذاري شد تا ارتفاع آنها بدست آيد
برآورد ارتفاع، با نتايج واقعي مقايسه شد كه اختالف در 

   .داحراز ش مدلبودن قرار نگرفت و اعتبار  دار معنيحد 
  

هر ارتفاع كل مقدار  تقسيم با :ضريب قدكشيدگي
، ضريب برابرسينهدر ارتفاع آن قطر مقدار  بهدرخت 

  . قدكشيدگي بدست آمد
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 يقطرطبقات جايگذاري مقدار با  :محاسبه تاريف
معادله ارتفاع، جدول ارتفاع درختان راش و در  اندرخت

با استفاده راش حجم هر اصله درخت  .ممرز بدست آمد
براي  ،مراجعه به جدول حجم راش، ز منحني ارتفاعا

 -هاي نكامتر از سطح دريا در جنگل 1000از ارتفاع كمتر 
  .بدست آمد 1 رابطهو اجراي ) 1364 ،نام بي(ظالمرود 

 ) 1(رابطه 
V= 0.000009598 × D2 × H + 0.001069422 × D2 – 0.0954 

  
 برابرسينهدر ارتفاع درخت قطر  D، 1رابطه در 

 V ارتفاع درخت برحسب متر و H ،متر سب سانتيبرح
 آن زا ).1364نام،  بي( باشد حجم درخت برحسب سيلو مي

ها  براي ساير گونهتا زمان انجام بررسي حاضر، كه  جا
جدول حجم تهيه نشده است، با مراجعه به تاريف محلي 

و ) 2بخش پنج، سري (ظالمرود  -داري نكا طرح جنگل
 ها استخراج شد حجم اين گونه ،براساس منحني ارتفاع

   .)1384نام،  بي(
  

ورد آو بر )بندي آشكوب( طبقات ارتفاعيمرز تعيين 
بلندي  ،»بندي آشكوب«واژه  :هطبقهر در تعداد فراواني 

هاي جنگلي را از نظر ساختمان عمودي مشخص  توده
بندي درختان موجود در يك  كند و منظور از آن طبقه مي

كليه درختاني كه . رتفاع آنهاستتوده جنگلي از نظر ا
ارتفاع غالب توده جنگلي باشد در  2:3 ارتفاع آنها بيش از

 2:3ع آنها بين ادرختاني كه ارتف. زمره آشكوب باال هستند
باشد در آشكوب مياني منظور  ارتفاع غالب توده 1:3تا 
شوند و سايرين كه كمتر از اين حد بلندي دارند،  مي

. )1384 ،مهاجرمروي (آورند  مي وجودبآشكوب پايين را 
 ،رابطه قطر و ارتفاع درختانبندي و نيز  اين تقسيمبراساس 

و سپس مجموع  ،ابتدا مرز قطري هر آشكوب معين شد
زميني در هكتار  تعداد درختان، حجم سرپا و رويهدرصد 

  . در هر آشكوب محاسبه گرديد
  

  نتايج
اصله  1458نتايج كلي آماربرداري صددرصد از تعداد 

خالصه  2مي در جدول ئدرخت واقع در قطعه بررسي دا
  .شده است

  
  در هكتار برحسب گونه زميني رويه و حجمتعداد درخت، فراواني درصد مقدار و  -2جدول 

  گونه
  زميني رويه  حجم سرپا  تعداد درخت

 مترمربع در هكتار درصد مترمكعب در هكتار درصد  اصله در هكتار درصد
  14/20  7/51  34/333  56  2/139  57  راش
  98/10  2/28  42/155  26  51  21  ممرز

  86/1  8/4  66/18  3  34  14  انجيلي و خرمندي
  95/5  3/15 87/87 15 19 8 ها ساير گونه
  93/38  100  29/595  100  2/243  100  مجموع

  
 هكتار در درخت تعدادو  فراواني حجم سرپا 3شكل 

كه در اين طور  مانه. دهد نشان مي در طبقات قطري را
آسا  از شكل زنگ حجمتوزيع نمودار شود،  ها ديده ميشكل

منحني كاهنده شكل توزيع تعداد از نمودار و ) نرمال(
  .كنند تبعيت مي) هاي ناهمسالجنگل(
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  ها همه گونهطبقات قطري  برحسب) چپ(در هكتار تعداد درخت و  )راست(ها  ي تمام گونهفراواني حجم سرپا -3شكل 

  
  . بدست آمد) q=27/1(ليوكور در طبقات قطري در اين جنگل دوق محاسبات انجام شده، ميانگين ضريب مطاب
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  درختان انجيلي و خرمنديدر طبقات قطري ) چپ(و تعداد درخت ) راست(فراواني حجم سرپا  -4شكل 

  
درخت اصله  76در مجموع  :ديده  رختان صدمهد

، خشك سرپا، درختان افتاده :شامل »ديده  صدمه«
 2/5ري شدند كه يگ اندازه) الپي(سرشكسته و توخالي 

اين  .دادند درصد از تعداد كل درختان توده را تشكيل مي
درصد از  2/9 برابر ،مترمربع در هكتار 6/3درختان 

 9/9 برابرمترمكعب در هكتار  59توده و  زميني رويه
در . دهند تشكيل ميدرختان را سرپاي كل درصد از حجم 

از نظر بزرگ بودن ابعاد  ديده  صدمهانواع درختان  5شكل 
مطابق نتايج، درختان توخالي از  كه اند درخت مقايسه شده

برابر بزرگتر از درختان سرشكسته و  5/2نظر حجم سرپا 
. برابر بزرگتر از درختان افتاده و خشك سرپا هستند 5

گيرند  درختان سرشكسته پس از درختان توخالي قرار مي
از اين نظر بين درختان افتاده و خشك سرپا تفاوت  و

  .چنداني وجود ندارد
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  برحسب نوع صدمه ديده صدمهفراواني درصد حجم و تعداد درختان  -5شكل 
  

 صدمه ديدهدرصد حجم و تعداد درختان  6در شكل 
گونه  مطابق نتايج، كه اند تفكيك شده ها برحسب گونه

متر، حجم بيشتري از با تعداد كنسبت به راش ممرز 
بين تعداد و حجم  .دهد را تشكيل مي صدمه ديدهدرختان 

 .ها تعادل نسبي وجود دارد درختان راش و ساير گونه
 وجود نيز مطابق انتظار، با انجيلي و خرمنديهاي  گونه

  .دارند تودهحجم سهم را در كمترين  ،تعداد بيشتر
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صد
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  هاي مختلف در بين گونه صدمه ديدهتان مقايسه فراواني تعداد و حجم درخ -6 شكل
  

براساس نتايج در بين انواع  :معادله ارتفاع درختان
ورد ارتفاع درختان راش آترين آنها براي بر معادله، نزديك

     تعديل شده ضريب تبيين .باشد مي S نوعو ممرز 
)Adj. R2( هاي مدل  و خطاي استاندارد باقيمانده

  :ر استقرار زي به )Std(رگرسيون 

 ، )Std( = 1473/0 و) Adj. R2(=  81/0: گونه راش
  )Std(=  1626/0و ) Adj. R2( = 535/0 :گونه ممرز
 7در شكل  راش و ممرزارتفاع درختان مقايسه  نمودار

  .شان داده شده استن
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 ارتفاع دو گونه راش و ممرز نمودار -7شكل 
  

ز درختان ممر ،شود ديده مي 7كه در شكل  طور همان
متر نسبت به  سانتي 35تا زمان رسيدن به طبقه قطري 

سپس درختان راش بر آنها  ،درختان راش بلندتر هستند
   .گيرند پيشي مي

طور  براساس نتايج و همان :ضريب قدكشيدگي توده
ضريب قدكشيدگي در ازاي  ،شود ديده مي 8كه در شكل 

. دهد نشان مي را روند كاهنده ،افزايش قطر درختان
افزايش قطر و افزايش  ان،سن درخت با بيشتر شدنراين بناب

بلكه با . افتد ارتفاع درخت متناسب با هم اتفاق نمي
اين . شود ميافزايش قطر، رشد ارتفاعي كمتر از گذشته 

يت ؤقابل رپديده روي نمودار با شيب ماليم و يكنواخت 
گردد  مقايسه شوند، مالحظه مي 8و  7 هايشكلاگر  .است

در نسبي،  دليل سرشت نورپسندي بهكه درختان ممرز 
جواني با سرعت خود را به  در ،رقابت با درختان راش

با رشد بطئي  در سنين بعدينند و رسا ارتفاع باالتري مي
ارتفاعي، بيشتر انرژي خود را صرف رويش قطري 

تا طبقه قطري  ضريب قدكشيدگي درختان راش. كنند مي
يابد  ندي تنزل ميبه كُ بعداست و  80 بربرامتر  سانتي 35
چشمگير رشد ارتفاعي و افزايش از كاهش  حكايتكه 

  . داردرويش قطري در سنين ميانسالي 
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  ضريب قدكشيدگي درختان راش و ممرز -8شكل 
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 2برداري سري ربراساس نتايج آما :بندي جنگل آشكوب
جنگل مورد ارتفاع غالب  ،ميئقطعه بررسي داو  5بخش 
 )هاي مختلف در گونه متر 40تا  38بين ( متر 39 بررسي
متر به بعد را شامل  26يك سوم بااليي آن از  واست 

متر  سانتي 35درختاني كه به طبقه قطري بنابراين  .شود مي
 قراراند در اشكوب باال  وارد شده يا از آن عبور كرده

ساير درختان راش و ممرز در آشكوب مياني . گيرند مي
و  15حتي درختاني كه به طبقات قطري . شوند ميواقع 

براي قرار گرفتن در آشكوب  ،اند متر رسيده سانتي 20

مقايسه  .كنند سرعت رقابت با سايرين را آغاز مي بهمياني 
دهد كه درختان  نسبت تعداد به حجم درختان نشان مي

درصد حجم  93درصد تعداد، بيش از  42آشكوب باال با 
كه درختان آشكوب  همچنين در حالي. ددهن را تشكيل مي

دهند،  درصد از تعداد درختان را تشكيل مي 9/49مياني 
در . درصد حجم توده به آنها تعلق دارد 5/6فقط 

ن راش نسبت به ممرز هاي مياني و بااليي درختا آشكوب
  ).9شكل (تري برخوردارند از ابعاد بزرگ
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  ها صد تعداد درختان در آشكوباي درصد حجم و در نمودار مقايسه -9شكل 
  

شود در آشكوب  ديده مي 10كه در شكل  طور همان
در همين . باال تعداد درختان ممرز توخالي بسيار زياد است

آشكوب درختان راش سرشكسته و خشك سرپا زياد 

تعداد درختان راش سرشكسته در آشكوب مياني . باشد مي
  .نيز زياد است
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  ها برحسب نوع صدمه ه درصد تعداد درختان راش و ممرز در آشكوبنمودار مقايس -10 شكل
  

شود در آشكوب  ديده مي 11طور كه در شكل  همان
در . باال حجم درختان ممرز توخالي بسيار زياد است

همين آشكوب حجم درختان راش سرشكسته و خشك 
  .شود زياد مينيز سرپا 
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  ها برحسب نوع صدمه رز در آشكوبحجم راش و ممدرصد نمودار مقايسه  -11شكل 
  

  بحث
گيري  قطورترين درخت اندازه :ضريب قدكشيدگي -1

 145راش با از گونه مي ئشده در قطعه بررسي دا
 از گونهمتر قطر در ارتفاع برابرسينه و بلندترين آنها،  سانتي

 دارايمتر  سانتي 81متر و قطر برابرسينه  45راش با ارتفاع 
قطورترين ) 1385(اميني . دوب 56ضريب قدكشيدگي 

داري  گيري شده در طرح جنگل درخت راش انداره
متر و  46متر با ارتفاع  سانتي 143خال ساري را  هفت

مورد بررسي در جنگل . ذكر نمود 32ضريب قدكشيدگي 
 35كمتر از قطر برابرسينه  با ضريب قدكشيدگي درختان

 برابرمتر  سانتي 80تا  35و درختان با قطر  88، متر سانتي
 متر سانتي 80براي درختان با قطر بيش از  و 71تا  50
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توسط مطابق شاخص ارائه شده . باشد مي 35 برابر
، Burschel & Huss, 1987نقل از  به 1379نميرانيان، 

 در ،مبناي ضريب قدكشيدگي درختان از نظر پايداري بر
 100ضريب بيش از . ندشو ميبندي  چهار گروه دسته

و پايدار  80تا  45 پايدار،نا 100تا  80ايدار، بين ناپخيلي 
جاي  »در فضاي باز روييده«در گروه  45كمتر از 

 زمي كه ائبر اين اساس درختان قطعه بررسي دا. گيرند مي
اند در زمره گروه پايدار  متر گذشته سانتي 35طبقه قطري 

در جنگل ) 1386(اخوان و نميرانيان  .گيرند جاي مي
درصد درختان را در وضعيت پايدار  75يرودكنار خ

بيشترين  ،يادشدهبررسي  مطابق نتايج. گزارش نمودند
طبقات كمتر (تفاوت ضريب قدكشيدگي در مرحله جواني 

مقدار ) 1376(اماني و حسني . ديده شد) متر سانتي 30از 
هاي ناهمسال و  ضريب قدكشيدگي درختان راش در توده

 ،قطر ميان ؛101 ،قطر قطري كم طبقههمسال را در چهار 
نميرانيان . گزارش كردند 47 ،خيلي قطور و 62 ،قطور ؛82

در جنگل خيرودكنار نوشهر ضريب ) 1383و  1379(
درخت راش با قطر  733قدكشيدگي را براي تعداد 

و  59 برابر ،متر 33توسط م متر و ارتفاع سانتي 67متوسط 
متر  تيسان 57درخت ممرز با قطر متوسط  441براي تعداد 

همچنين . بدست آورد 61 برابر، متر 27و ارتفاع متوسط 
رابطه بين ضريب قدكشيدگي و قطر برابرسينه را كاهشي 

متر به ضريب  سانتي 35از طبقه قطري  اعالم كرد كه
  .رسند مي )80كمتر از (قدكشيدگي مناسبي 

 :توزيع در طبقات قطريهاي كمي توده و  مشخصه -2
سيلو در هكتار و  595مطالعه حجم سرپاي توده مورد 

كه  )2جدول ( ع در هكتار استبمترمر 39آن  زميني رويه
هاي با شرايط مطلوب قرار دارد  در دامنه عددي توده

 اصله در هكتار 243تعداد درخت  .)1384مروي مهاجر، (
مقايسه مقدار اين  .بدست آمد 27/1ليوكور دوبا ضريب 

كه قطعه  5بخش  2هاي كل سري  با مشخصه ضريب
و نيز  )1380اميني،(بررسي دائمي در بطن آن قرار دارد 

ذكر نموده است، نشان ) 1343(دامنه عددي كه بنان 

توزيع عمومي تعداد درختان در دهد كه تعداد كل و  مي
در تجزيه  .قرار داردحد مطلوب در طبقات قطري 

تعداد درختان ساير هاي بعدي مشخص شد كه  تحليل
اندك است  ،متر سانتي 40ت قطري كمتر ازها در طبقا گونه

متر به بعد فراواني بيشتري  سانتي 40و از طبقه قطري 
سمت طبقات  هشكل توزيع حجم نيز ب بنابراين .دارند
درختان شكل توزيع  .دارد )تمايل(ي چولگ ،تربيشي قطر

پيدا  منحني جنگل همسال شباهتبه انجيلي و خرمندي 
فقدان درختان با پديده، اين علت  ).4شكل ( كرده است

متر و فراواني زياد درختان  سانتي 65از برابرسينه بيش قطر 
در مقايسه با نتايج كلي جنگلي  اين ارقام .باشد قطر مي كم

 ،اميني( قرار دارد در بطن آنمي ئداكه قطعه بررسي 
اصله با ضريب بين  165حداقل (در دامنه مطلوب  ،)1380

توزيع عمومي حجم سرپاي  .گيرد قرار مي) 4/1تا  2/1
. كند تبعيت مي) نرمال(آسا  ها از شكل زنگ همه گونه

سمت  بهتوزيع حجم سرپاي دو گونه راش و ممرز كمي 
توزيع حجم سرپاي . تر متمايل استبيشطبقات قطري 

) ، انجيلي و خرمنديممرز ،جز راش هب(ها  گونهساير 
. دهند تر نشان ميبيشسمت طبقات قطري  بهتمايل بيشتري 
علت فقدان درختان  به انجيلي و خرمنديتوزيع حجم 

متر، اگرچه شكل مشابه نرمال  سانتي 65تر از بيشطبقات 
   .ولي حالت پخي دارد داشته
ده  ،صدمه ديدهدرختان  :صدمه ديدهدرختان  -3

يك  از اين مقدار. دهند درصد حجم توده را تشكيل مي
ان سرشكسته سوم را درختان توخالي، يك سوم را درخت

و يك سوم ديگر به درختان افتاده و دهند  تشكيل مي
درختان خشك سرپا،  .شود خشك سرپا مربوط مي

 ،صدمه ديدهدرصد حجم درختان  48 ،سرشكسته و افتاده
 8/4 برابر كه گيرند مي بر ا دررمترمكعب  3/28 برابر

در ) 1376(حبشي . درصد موجودي سرپاي توده است
سيلو در  609با موجودي سرپا » زرودوا«جنگل تحقيقاتي 

مترمكعب  7/32دار با حجم  اصله خشكه 24تعداد  ،هكتار
 .است درصد موجودي سرپا 4/5 برابركه گيري نمود  اندازه
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و قطعه » وازرود«دار در جنگل  بنابراين مقدار خشكه
فراواني تعداد  .مي تفاوت چنداني ندارندئبررسي دا

قات قطري تقريباً يكسان در بين طب صدمه ديدهدرختان 
 صدمه ديدههاي مختلف درختان  نسبت درصد گونه. است

مقايسه درصد . كند ت ميعيها در توده تب از فراواني گونه
شامل  صدمه ديدهگروه از درختان  تعداد و حجم هر

دهد كه  توخالي، سرشكسته، افتاده و خشك سرپا نشان مي
به اين  رباالتدرختان توخالي اغلب در طبقات قطري 

قطرتر، كمتر اين پديده  اند و درختان كم عارضه دچار شده
 ،سرشكستهدرختان  ،عبارت ديگر به. دهند را نشان مي

افتاده و خشك سرپا نسبت به درختان توخالي در طبقات 
 .صدمه ديده و در اين طبقات جاي دارند تر پايينقطري 

 بادرختان توخالي و سرشكسته دو گروه اگرچه سهم 
ولي از  ،كند برابري مي صدمه ديدهتعداد درختان موع مج

لحاظ حجم، درختان توخالي درصد بيشتري را تشكيل 
 .دهند مي

درختان ممرز در  :منحني و معادله ارتفاع درختان -4
دليل سرشت نورپسندي كه  بهرقابت با درختان راش، 

با ) متر سانتي 35طبقات قطري كمتر از (دارند، در جواني 
با  بعدكشانند و  يشتري خود را به ارتفاع باالتر ميسرعت ب

رشد بطئي ارتفاعي، بيشتر انرژي خود را صرف رويش 
راش نسبت به ممرز بعد  بهاز اين مرحله . كنند قطري مي

نمودار ارتفاع دو گونه بصري مقايسه از  .گيرد مي يپيش
استنتاج  زيرشرح  بهنتايجي ) 7شكل (ممرز و راش 

  : شود مي
ر ارتفاع درختان راش از حداكثر ارتفاع درختان حداكث

شيب صعود منحني ارتفاع نحوي كه  به. ممرز بيشتر است
درختان راش نسبت به شيب صعود ارتفاع درختان ممرز 

شتاب افزايش ارتفاع درختان راش تا زماني . تندتر است
متر برسند، بيش از زماني  سانتي 45 برابرسينهكه به قطر 

 45تر از بيشت قطري اختان در طبقاست كه اين در
اين بدان معني است كه درختان . گيرند متر جاي مي سانتي

 برابر(متر  سانتي 45راش پس از عبور از طبقه قطري 

شتاب  .به افزايش قطر تمايل بيشتري دارد) يكصد سالگي
افزايش ارتفاع درختان ممرز تا زماني كه از طبقه قطري 

ندتر است و بعد از آن ، كمي تُ متر عبور نمايد سانتي 35
ورد ارتفاع آها براي بر نزديكترين معادله. شود ماليم مي

  .باشد مي) S( مدلدرختان راش و ممرز 
  

  پيشنهادها
براساس مجموعه نتايج بدست آمده در مطالعات 

  :گردد ميشرح زير ارائه  به هاييپيشنهاد ،مختلف
گونه از  450دارها در چرخه زيستي  خشكه -1

، )1376حبشي، (دارند  يهاي جنگلي نقش مؤثر وسيستماك
مين آب و عناصر أدارها در استقرار، ت همچنين خشكه

هاي جنگلي نقش  حيات گونه نياز تجديد غذايي مورد
ن اتوصيه متخصص براساسبنابراين  ؛كنند مهمي را ايفا مي

طور متوسط ده  هب) 1384مروي مهاجر، (شناسي  جنگل
، صدمه ديدهصورت درختان  بهل، درصد از موجودي جنگ

  .دارها در نظر گرفته شود مين نقش خشكهأبراي ت
هاي مياني، پاييني و  در آشكوبدرختاني كه  -2

هاي باالتر  آشكوبگيرند با درختان  زيرآشكوب قرار مي
جا  از آناهميت اين رقابت . همزيستي و رقابت دارند

ي در درصد حجم تنه درختان جنگل 74 شود كه ناشي مي
 .)1385و  1386اميني، (نيمه پاييني آن متمركز است 

هاي پاييني  با آشكوببين درختان آشكوب باال رقابت 
اصالح  ،موجب پيشگيري از ايجاد عوارض نامطلوب
 تنوع. شود شكل و كيفيت تاج و تنه درخت اصلي مي

موجب ريزش نيز هاي مختلف  اي درختان آشكوب گونه
اوت و اصالح و غناي خاك هاي با تركيبات متف برگ

  . گردد ميجنگل 
گذاري  نشانهدر انتخاب درختاني كه پس از بنابراين 

مربوط ساير نكات فني رعايت عالوه بر  ،قطع خواهند شد
يكي : توجه شودديگر نيز به دو نكته بايد گذاري،  نشانهبه 

 حفظدر ساختار توده و ديگري ها  نقش مؤثر آشكوب
طوري كه  به. در توده دارها ي خشكها مقدار و تركيب گونه
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 عاملاكتفا به و  صورت عدم توجه به اين دو عاملدر 
هاي كاربرد ياربدرخت تنه يا نامرغوب بودن  يتمرغوب

حذف زيرآشكوب، ناپايداري  نقيصه ،تجاريصنعتي و 
اكوسيستم  ازدار  خشكهساختار و حذف عنصر مفيد 

  . دافتاخواهد اتفاق جنگل 
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Abstract 
 
The permanent plot, with 6.1 ha area, is located on mid-elevation of Hyrcanian forests at district 3 of 
Section 5 in Neka-Zalem Roud forest project. After fencing the border of the area, a metal number tag 
was installed on each tree. The full census inventory method performed and in each diameter class, ten 
trees were measured for preparing of tree height curves. Tree frequency in height classes (or crown 
layers) was obtained in the basis of: the diameter classes in each height stage, tree frequency in diameter 
classes and relationship between tree diameter and height. Forest structure, dead trees (snag and log) and 
damaged trees (hollow and broken), and rate of them within the stand were analyzed. Results showed that 
the stand consists of uneven-aged Beech-Hornbeam (Fagus orientalis-Carpinus betulus) with three 
layers. De Liocourt factor of stand is 1.27; diameter and height regression is fitted with S form model. 
The ratio of Beech height increment is higher in ages before reaching to 45 cm dbh. Hornbeam trees have 
higher height increment speed in younger stages in competition to beech. Damaged trees contain 10 
percent of the stand volume, of which one-third is hollow trees, one- third broken trees and the rest are 
snag and log. 
 
Key words: Structure, dead tree, permanent plot, layer, wounded tree. 
 
 


