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  چكيده
-ها كشت ميكشتي و يا آميخته با ديگر گونه صورت تككاريها به هاي بومي ايران است كه در اغلب جنگلپلت يكي از گونه

ب تقويت توليد و اصالح كمي و كيفي توده در حيات طوالني جنگل هايي موج انجام عمليات پرورشي در چنين توده. شود
و چايباغ ) قطعه دخالت نشده(داري برنجستانك  در همين راستا اين تحقيق روي دو توده پلت واقع در طرح جنگل. گردد مي

ه بودند، انجام كاري شد جنگل 1370در محدوده طرحهاي جنگلداري چوب و كاغذ مازندران كه در سال ) قطعه دخالت شده(
پالت  33و  39اي شكل يك آري، تعداد هاي نمونه دايرهبا استفاده از روش آماربرداري تصادفي سيستماتيك با قطعه. شد
هاي كمي و سپس در هر پالت مشخصه. نشده انتخاب و در طبيعت پياده شدند  هاي دخالت شده و دخالتترتيب در قطعه به

نتايج نشان . هاي مربوطه ثبت گرديدفيت تنه و وضعيت تاج درختان در دو توده برداشت و در فرمكيفي قطر، ارتفاع، تعداد، كي
متر و ميانگين ارتفاع نيز سانتي 84/13و  98/19ترتيب  كه متوسط قطر درختان در توده دخالت شده و دخالت نشده بهدهد مي
مترمربع در هكتار و در توده شاهد  74/30توده دخالت شده  ميانگين سطح مقطع در. متر بوده است 46/17و  32/18ترتيب  به
دهد كه بين ميزان رويش قطري، حجمي، نشان مي Tاز انجام آزمون آماري نتايج حاصل . مترمربع در هكتار محاسبه شد 7/15

لحاظ كيفي نيز  به. داري وجود دارددرصد اختالف معني 99ارتفاعي، سطح مقطع و ضريب قدكشيدگي بين دو توده در سطح 
انجام آزمون مربع كاي در مورد . توده دخالت شده از پايداري و وضعيت بهتري نسبت به توده دخالت نشده برخوردار بود

. داري وجود دارددهد كه در دو توده در سطح يك درصد اختالف معنينيز نشان مي) كيفيت تنه و تقارن تاج(متغيرهاي كيفي 
كاري و ارتقاء ارزش افزوده  هاي باالي عمليات جنگل جويي در زمان و هزينه دليل صرفه آمده و به يج بدسترو، با توجه به نتا ازاين

توان اجراي عمليات ها، ميهاي مرغوب و بدون عيوب فيزيكي، با تأكيد بر پايداري درازمدت توده محصوالت با توليد چوب
  .داري پيشنهاد كرد ن طرحهاي جنگلموقع و با شدت مناسب را به طراحان و مجريا پرورشي به

  
  .كاري، قطر، ارتفاع، سطح مقطع، تاج، كيفيت تنه، ضريب قد كشيدگي جنگل :كليدي هاي هواژ

  
 مقدمه

 1درصد مساحت دنيا و بيش از  1ايران حدود  كشور
درصد جمعيت جهان را داراست؛ اما مساحت جنگلهاي 

رصد د 36/0هاي دنيا از آن در مقايسه با سطح جنگل
كشورهاي فقير از لحاظ جنگل  وجز و كندتجاوز نمي

وسيله عوامل  همين سطح محدود نيز دائماً بهباشد كه  مي

مناطق ). Gharib, 2004( شودانساني و دام تهديد مي
درصد از جنگلهاي دنيا را تشكيل  10كاري شده  جنگل

آالت مورد نياز جهان را درصد از چوب 37دهند و  مي
كاريها  در عين حال كه وسعت جنگل. دناينم تأمين مي

يابد، جوامع محلي توجه خود را به سمت  مي توسعه
كاريها  هاي بومي مناسب براي كاشت در جنگلگونه
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. )Petit & Montagnini, 2004( اندمعطوف كرده
آالت با ارزش در سطح جهان تأمين چوبكه  طوري به
تبديل و تغيير  برداري بيش از حد اين منابع، دليل بهره به

و افزايش حمايت از اراضي جنگلي  كاربري جنگلها
. )Augustoa et al., 2002( گردد باقيمانده محدودتر مي

هاي تخريب يافته موجب تأمين كاري در عرصه جنگلالبته 
توليداتي از قبيل چوب و چوب سوخت و محصوالت 

طور نامحسوس موجب برقراري تعادل  هديگر و نيز ب
يكي، احيا و حاصلخيزي خاك، ترسيب كربن و هيدرولوژ

). Montagnini, 2000( شود دار مي پايداري اراضي شيب
ويژه در  كاريها به جنگل در هاي بوميگونه استفاده از

تنها راه خروج از بحران كاهش  جنگلهاي شمال ايران،
 است هاي بومي پلت يكي از گونه. باشدسطح جنگلها مي

كشتي و يا آميخته با  طور تك يها بهكار كه در اغلب جنگل
شرايط  دراين گونه . شودهاي بومي كاشته ميديگر گونه

متر از  2000اقليمي خاص و در بعضي مواقع تا ارتفاع 
 بندرت حالت پراكنده و يا گروهي و سطح دريا بيشتر به

 Hashemnejad( شود اي ديده ميحالت توده به

Rahimabadi, 2001 .(ويژه پرورشي به اجراي عمليات
منظور افزايش كمي و بهبود كيفي محصول  تنك كردن به

رو شدت و  ازاين ست؛كاريها ضروري در اين جنگل
چرخش بين دو تنك كردن از مهمترين نيازهاي اجرايي 

افزايش قطر، ارتفاع  دليل هب. باشداين عمليات پرورشي مي
 ،كيفيت چوب توليدي وموجودي محصول  در نهايتو 

شدت ب آن را هاي اوليه ي برش تنك كردن هزينهاجرا
فرم و با فواصل  هاي خوشدر نتيجه پايه كاهش داده و

. ماندخواهند باقي  هاي جنگلمناسب در سطح توده
آميز يك جنگل بر پايه اطالع دقيق  اداره موفقيت رو ازاين

رويش و تعداد درختان و پراكنش  پا،از ميزان موجودي سر
است امكانپذير ري استوار طقآنها در طبقات 

)Namiranian, 1991.( Azarnoosh (1996)  در بررسي
كمي و كيفي گونه پلت به اين نتيجه رسيد كه حدود 

از . دهد ارتفاع هر درخت را طول تنه تشكيل مي% 39/47
خوب، % 86/55عالي، % 34/10نظر كيفيت تنه درختان 

هاي  لترو دخا ازاينند؛ بد بود% 66/9 متوسط و% 14/22
. داند پرورشي در مراحل مختلف رويشي را ضروري مي

Kian et al. (2008) بررسي تحول برخي از در 
كمي توده طبيعي توسكا ييالقي غرب  هاي مشخصه

مازندران اعالم نمودند كه متوسط رويش قطري يك 
 آنها .متر است 7/1 متر و متوسط رويش ارتفاعيسانتي

از عوامل اصلي افزايش اجراي عمليات پرورشي را يكي 
 .Repola et al .ندندا ها مي ارتفاعي توده رشد قطري و

در بررسي تأثير شدت تنك كردن بر رويش و  (2006)
غان در شمال و  ومير توده آميخته نوئل و مرگ

شرقي فنالند به اين نتيجه رسيدند كه توده شاهد  جنوب
در ضمناً رويش حجمي . بيشترين رويش حجمي را دارد

 8، 1 ترتيب ضعيف، متوسط و شديد تنك شده به هاي ودهت
بررسي  در Asadpour (2010) .داشتدرصد كاهش  22 و
كاشت مديريت  لت دستپگونه  پرورشي عمليات هاياثر

شده و شاهد سري برنجستانك چوب و كاغذ مازندران 
 ترتيب شاهد را به ضريب قدكشيدگي توده مديريت شده و

 در Fennessy (2004). ردمحاسبه ك 5/105و  4/99
تحقيقات خود بر روي گونه توسكا قشالقي در كشور 

سالگي  15-20 سن اين گونه دركه  دارد ايرلند بيان مي
همچنين . ساالنه بيش از يك متر رشد ارتفاعي دارد

 60سالگي بوده و در 30-40 حداكثر رشد مربوط به سن
كه پي برد  او. شود سالگي رشد ارتفاعي آن متوقف مي

% 20 تنك كردن مداوم در توده فوق رشد قطري را تا
ترين زمان اولين تنك كردن را وقتي  مناسب افزايش داده و

 2100 و تعدادشان به متر6-7داند كه ارتفاع درختان به مي
 & Hassani. رسدمي) سالگي 7 سن يعني( هكتار اصله در

Amani (2005)  هاي جراي عمليات تنك كردن در تودهابا 
زاده عبداله آمل دريافتند  كاشت پلت در منطقه امام دست

ارتفاعي درختان نسبت  كه تنك كردن بر رويش قطري و
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كه رويش  طوريبهاست؛ ثير بسياري داشته أبه توده شاهد ت
 رويه زميني در فاصله دو آماربرداري تنك كردن به دو

  .برابر افزايش يافته است
ي اجراي عمليات اين تحقيق با هدف بررسبنابراين 

كاشت پلت و تأثير آن  پرورشي تنك كردن بر گونه دست
 و ديگر رشد قطري، ارتفاعي، ضريب قدكشيدگي بر

فاقد (صفات كمي و كيفي اين گونه در قطعات شاهد 
اجراي  پس از( و دخالت شده )عمليات تنك كردن
اجراي  الزم برايداليل  تا انجام شد) عمليات تنك كردن

افزايش  منظور بهويژه تنك كردن  شي بهعمليات پرور
مجريان  طراحان و ها را بر كميت توده كيفيت و ،پايداري

نموده تا در انجام طرحهاي جنگلداري شمال كشور روشن 
  .به موقع و درست آن اهتمام ورزند

  
  مواد و روشها

از باغ  چايو  برنجستانك هاي در سريپژوهش اين 
حوزه شركت چوب و مجموعه جنگلهاي  63آبخيز ضهحو

سري برنجستانك در محدوده  .انجام شدكاغذ مازندران 
00و شرقي طول جغرافيايي  52ْ 56َ 35تا ً 52ْ 51َ 2ً بين ًً 
و سري  شمالي عرض جغرافيايي 36ْ 23َ 35ً تا 36ْ 22َ
طول  52ْ 55َ 40تا ً 52ْ 51َ 45بين ً باغ در محدودهچاي

عرض  36ْ 20َ 33ًًتا  36ْ 18َ 27ًًو  شرقي جغرافيايي
 سري برنجستانك 2قطعه .قرار دارد شمالي جغرافيايي

) توده دخالت نشده يا شاهد(عنوان قطعه مديريت نشده به
توده ( عنوان قطعه مديريت شده چايباغ بهسري  2و قطعه

 28 كاري ترتيب با مساحت جنگل يك به هر )دخالت شده
براي  ادريسطح  از متر 250با ارتفاع متوسط  هكتار 48 و

دو قطعه از نظر شرايط اين .شدانجام تحقيق انتخاب 
 .باشند يكساني مي داراي شرايط نسبتاً اقليمي و توپوگرافي

ه طبقوضعيت شيب، هر دو قطعه در محدوده شيب  نظراز 
I )30-0 اطق با شيب كم تا متوسط من وبوده و جز) درصد

 منطقه عمدتاً از دو خاك در هر أمنش. شوندمحسوب مي

در  اي و آهك ماسه -آهكي ،سنگ ماسه -سنگهاي آهكي
هاي اصلي آنها را راندزين تكامل نيافته،  عمق مارن و تيپ

اي شسته شده با  قليايي و قهوه pHاي جنگلي با  قهوه
دو منطقه از  خاك در هر pH. دهد لي تشكيل ميكپسدو

 5/6-5/7حدود  از اسيدي ضعيف تا قليايي ضعيف، يعني
اين  Anonymous (2004a & b). تدر نوسان اس

با فاصله  )ونانس محليوپر( 1370 در سال هاكاري جنگل
در حال حاضر در مرحله  وانجام شده  متر 2×2كاشت

در قطعه دخالت نشده  .رويشي خال تا تيرك قرار دارند
ولي در قطعه دخالت  ،تنها عمليات پرورشي آزاد كردن

اولين ، كردنپاك  و شده عالوه بر عمليات آزاد كردن
توده  حجم درصد 6شدت حدود  مرحله تنك كردن با

 5با يك چرخش  آنمرحله  دومينو 1381در سال  سرپا
براساس انتخاب  توده حجم درصد 7شدت حدود  با ساله
 )روش سوئيسي( اشكوب باال اصالح تكيه بر با و مثبت

  .ه استشد انجام 1386در سال 
هاي  يه نقشهپس از شناسايي منطقه مورد نظر و ته

آوري اطالعات  براي جمع ،1:25000نياز با مقياس  مورد
متر با روش  50×50ابعاد  اقدام به تهيه شبكه آماربرداري با

 33سپس تعداد  .برداري تصادفي سيستماتيك شد نمونه
 39 قطعه دخالت نشده و اي شكل درآري دايره يكپالت 

ز مختصات مراك پالت در قطعه دخالت شده تعيين و
در  ثبت و )GPS( ياب جهاني ها در سيستم موقعيت پالت

 پس از تعيين مركز هر پالت در عرصه،. طبيعت پياده شد
ها شامل قطر، ارتفاع، تعداد،  كيفي توده مشخصات كمي و

و تقارن تاج ) عالي، خوب، متوسط و ضعيف( كيفيت تنه
هاي  گيري و بررسي قرار گرفته و در فرم مورد اندازه

منظور تعيين چولگي تراكم درختان از  به .ثبت شدمربوطه 
از ضريب پيرسون  ازبا استفاده محاسبه آن  و 1رابطه
  .استفاده شد 2رابطه

c  1رابطه
fi

fc
LM d ×

−
+= 2  

  2رابطه
Sx

Mdxb )( −
=  
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ها ابتدا به كمك آزمون تحليل داده تجزيه و براي
ال بودن آنها نرم) K-S( اسميرنوف -فوآماري كلموگر

 مستقل Tبا استفاده از آزمون آماري  بعدبررسي و 
هاي كمي  براي مقايسه ميانگين آماره) غيرجفتي(

بامقياس ( هاي كيفي براي مقايسه آماره گيري شده و اندازه
. استفاده شد) Chi-Square( از آزمون مربع كاي) اي رتبه

شده هاي آماري و اطالعات گردآوري  كليه تجزيه و تحليل

اي  عنوان منبع ذخيره پايه به( Excelافزارهاي  در نرم
  .شد انجام SPSSو ) ها داده

  
  نتايج

در طي يك دوره تحوالت پراكنش قطري درختان 
  .شده است نشان داده 1 شكلرويشي در 

  
  

 )شاهد( دخالت نشده و دخالت شده پلت تعداد در طبقات قطري توده منحني -1شكل
  

توده دخالت شده ضريب  دركه  هدد نتايج نشان مي
منحني تا حدي گوسي شكل ، )b= 3/0( چولگي كم

-سانتي 20-5/22ي باشد و بيشترين تعداد در طبقه قطر مي
اما در توده  ؛ارداصله در هكتار قرار د 215با تعداد  متر

بوده و بيشتر به سمت چپ  25/0شاهد ضريب چولگي 
نيز در طبقه ري در طبقه قط بيشترين تعداد .ردانحراف دا

   .اصله در هكتار بود 264متر با تعداد  سانتي15-5/12
نتايج بررسي وضعيت درختان موجود در توده دخالت 

دهد كه انجام عمليات  نشان مي 1در جدول شده و شاهد
پرورشي باعث افزايش ميانگين قطر، ارتفاع و ارتفاع 

  .تجاري تنه شده است

  
  دخالت شده و شاهد پلتتوده وضعيت درختان موجود در  -1جدول

  ضريب تغييرات اشتباه معيار ميانگين حداكثر حداقل متغير توده

  دخالت شده
  4/20  23/0  98/19 35 5/12 )مترسانتي(قطر درختان

  14/5  11/0  32/18 23 10 )متر(ارتفاع درختان
  21/18  22/0  52/11 19 3 )متر(ارتفاع تجاري تنه

  شاهد
  56/16  22/0  84/13 30 8 )مترسانتي(قطر درختان

  75/8  16/0  46/17 23 6 )متر(ارتفاع درختان
  59/15  23/0  20/10 18 2 )متر(ارتفاع تجاري تنه
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شاهد  و توده دخالت شده دو متوسط قطر در 2جدول
متر  سانتي 84/13 و 98/19 ترتيب بهدهد كه را نشان مي
در يك  بترتي ي نيز بهرويش متوسط قطر بوده و ميزان

و داراي  متر در سالسانتي 66/0 و 99/0ساله  21دوره 
   .ندباش مي درصد 1 در سطحدار  اختالف معني

  
  پلت بين دو توده دخالت شده و شاهد گونه) واريانس نامساوي( tآزمون  -2جدول

 داري معني سطح t  ميانگين ±اشتباه معيار   درجه آزادي  توده

  01/0  61/18  29/0±015/0  679  رويش قطري
  رويش ارتفاعي

  ضريب قدكشيدگي
  ارتفاع تنه

679  
679  
679  

009/0±042/0  
03/37±73/1  
48/1±30/0  

37/4  
4/21  

82/4  

01/0  
01/0  
01/0  

  
 شاهد و توده دخالت شده دو متوسط ارتفاع در

در  يرويش متوسط ارتفاع و متر 46/17 و 33/18 ترتيب به
در سال  متر 83/0 و 87/0 ترتيب به نيزساله  21يك دوره 
 شاهد و توده دخالت شده دوسطح مقطع در . بوده است

رويش متوسط ، مربع در هكتارمتر 7/15 و 74/30 ترتيب به
در  و مربع در هكتار در سالمتر 75/0 و 46/1قطع سطح م
برابر با  ترتيب به شاهد و حجم توده دخالت شده نهايت

  .باشد مكعب در هكتار ميمتر 5/145 و 75/290
 توده دخالت شده و در دو )h/d( قدكشيدگي ضريب

با  ترتيب برابر و ارتفاع به شاهد با توجه به ميانگين قطر
منحني ابر نقاط اين بنابراين، . بوده است 132 و 9/94

آن  با افزايش قطر برابرسينه مقدار كه دهد ضريب نشان مي
توده را پايداري بيشتر  و در توده دخالت شده كاهش يافته

  .اه خواهد داشتهمر به
  

   
  

  )چپ( دخالت شده و) راست(در دو توده شاهد  )h/d( ابر نقاط ضريب قدكشيدگي منحني -2شكل
  

 دوارتفاع در  و بين قطر برابرسينه همبستگي رابطه
 .نشان داده شده است 3شاهد در شكل و توده دخالت شده

در توده دخالت  )R2( ينيدهد كه ضريب تب نتايج نشان مي
  . باشد مي 48/0 و در توده شاهد 712/0برابر  شده

  



 81  1شمارة  21جنگل و صنوبر ايران جلد  فصلنامة تحقيقات

 

   
  

 )چپ(دخالت شده  و) راست( توده شاهد در دو قطر و ارتفاع منحني رابطه همبستگي بين -3شكل
  
در  كه دهد نشان مي دو توده وضعيت كيفيسي ربر

با تعداد ( درختان داراي تاج متقارن توده دخالت شده،
 92با تعداد (ج نامتقارن و داراي تا درصد 74 )اصله 259
درصد ولي در توده شاهد درختان داراي تاج  26) اصله

درصد و داراي تاج  44 )اصله 131 با تعداد(متقارن 
توده را تشكيل  درصد 56 )اصله 168با تعداد ( نامتقارن

  ).3جدول(دهند  مي

  
  وشاهد توده دخالت شده دو وضعيت كيفي تاج درختان در -3جدول

  كل تاج نامتقارن تاج متقارن تاجوضعيت  توده
  351  92 259 تعداد  دخالت شده

  %100  %26 %74 درصد
  299  168 131 تعداد  شاهد

  %100  %56 %44 درصد
  

دو توده  ها در نتايج بررسي وضعيت كيفيت تنه پايه
 .نشان داده شده است 4شاهد در شكل دخالت شده و

 16( اصله 55 ربراببراي توده دخالت شده كيفيت تنه عالي 
، كيفيت )درصد 66( اصله 232 كيفيت تنه خوب ،)درصد

و كيفيت تنه ضعيف ) درصد 14( اصله 49 تنه متوسط

توده  كه در درحالي. محاسبه شد) درصد 5(اصله  18 برابر
 براي تنه عالي، )درصد 14( اصله 43 اين ارقام برابرشاهد 

 28( اصله 85 ،تنه خوب براي) درصد 48( اصله 148
تنه براي ) درصد 10(اصله  30 و تنه متوسطبراي ) درصد

  ).4شكل(بود ضعيف 
  

48

28

10 14 آيفيت تنه
عالي

آيفيت تنه
خوب

آيفيت تنه
متوسط

آيفيت تنه
ضعيف

%

 66

14 5 16 آيفيت تنه
عالي

آيفيت تنه
خوب

آيفيت تنه
متوسط

آيفيت تنه
ضعيف

%

  
  

  )چپ(دخالت شده  و) راست( شاهد توده دوكيفيت تنه درختان در  نمودار -4شكل
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هاي  مشخصهدر مورد  )Chi-square( آزمون مربع كاي
تاج و ( دهد كه بين اين متغيرها نشان ميكيفي دو توده 

درصد  95احتمال  مناطق مورد مطالعه به در) كيفيت تنه
  ). 4جدول( داري وجود دارد اختالف معني

  
 )شاهد( هشدنو دخالت دخالت شده توده دوآزمون مربع كاي بين  -4جدول

  داري معني سطح  Chi-Square  درجه آزادي  توده  متغير

  تقارن تاج
  01/0  70/12  1  دخالت شده
  01/0  98/89  1  دخالت نشده

  كيفيت تنه
  01/0  53/590  3  دخالت شده
  01/0  16/232  3  دخالت نشده

  
  بحث

ويژه در درست عمليات پرورشي به موقع و به اجراي
ها توده بندي درك كه با شروع اشكوبتير مرحله خال و

تواند مي ،گيري ساختار عمودي آنها همراه استشكل و
 از اتالف تضمين نموده و ها رادر درازمدت پايداري توده

 و هاي طبيعييا استقرار جنگل و ءاهزينه در احي زمان و
نيز ضرورت اجراي  تحقيقاين هاي  يافته .مصنوعي بكاهد

را با مقايسه ويژه تنك كردن  عمليات پرورشي به
كاشت پلت دو توده دست خصوصيات كمي وكيفي

 .دهد قرار ميكيد أتمورد ) دخالت شده و دخالت نشده(
تعداد در بيشترين كه  هددينشان م اين پژوهش نتايج

هكتار درختان در توده دخالت شده مربوط به طبقه قطري 
 در توده دخالت نشده و اصله 215با متر نتيسا 5/22-20
 264با  مترسانتي 5/12-15قطري  مربوط به طبقه) شاهد(

اين مسئله بيانگر آن است كه . باشدميدر هكتار اصله 
با  مرحله دو در تنك كردنويژه  به انجام عمليات پرورشي

كه در توده  شده ، سبب)86 و 81 سالهاي( ساله 5چرخش
نسبت به كل درختان  در حالي كه تعدادمديريت شده 

ولي تعدادآنها در طبقه  ،كاهش يافته است توده شاهد
 تر قطري پائين بيشتر از طبقه) 20-5/22( قطري باالتر

عمليات  اجرايپس از  عبارت ديگربه .است) 5/17-15(
هاي مرغوب براي  فرصت رشد بهتري براي پايه پرورشي

ورود آن به طبقه قطري باالتر  گذر از يك طبقه قطري و

   .شده استفراهم 
متر و  87/0 در توده دخالت شده پلتميانگين ارتفاع 

) سالگي 21(رويش متوسط ارتفاعي با توجه به سن توده 
باشد ميشده بيشتر از توده دخالت ن ،متر در سال 04/0

) Ardeshiri, 2010( نتايج اين پژوهش و تحقيقات مشابه
بيانگر آنست كه انجام عمليات پرورشي موجب افزايش 

 يالبته اين مقدار رويش ارتفاع. گردد رويش ارتفاعي مي
توده مقايسه شده در تحقيق  كم بودن ميزان آن در دو(

دريا با توجه به شرايط رويشگاهي، ارتفاع از سطح  )حاضر
متفاوت  تواندمي ت دخالت تنك كردنو سن توده و شد

رويش متوسط آن  و ميانگين سطح مقطع در هكتار.باشد
مقايسه با توده  دربرابر  به دو در توده دخالت شده نزديك

  .ه استدخالت نشد
 ناشي از ،اكوسيستم ها واز آنجايي كه پايداري توده

رو ضريب  ينازا، باشدها ميپايداري درختان در توده
قدكشيدگي درختان شاخص مناسبي در تنظيم ميزان نور 

. خواهد بود) تنك كردن( براي اجراي عمليات پرورشي
يعني در واقع هرچه ضريب قدكشيدگي توده كمتر باشد؛ 

در اين پژوهش ضريب . آن توده پايدارتر خواهد بود
و در توده شاهد  9/94قدكشيدگي در توده دخالت شده 

ست، يعني در واقع پايداري توده در عرصه بوده ا 132
. باشدمي) شاهد( دخالت شده بيشتر از توده دخالت نشده

دهد كه رابطه همبستگي بين  آمده نشان مي نتايج بدست
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قطر برابرسينه و ضريب قدكشيدگي درختان جنگل يك 
كه با افزايش سن  طوري ه، ب)2شكل(است شونده  رابطه كم

هاي پرورشي، ضريب  و قطر درخت و با دخالت
كه اين  شود قدكشيدگي كاهش يافته و توده پايدارتر مي

هاي  هاي دخالت شده بيشتر از توده امر در مورد توده
توان در دخالت و  دخالت نشده است و علت آن را مي

دار  پرورش توده و هدفمند نمودن قطر درختان آينده
  .دانست

ان رويش بين ميز T-testآزمون آماري تجزيه و تحليل 
قطري، ارتفاعي، ضريب قدكشيدگي و ارتفاع تنه در دو 

دار در دهنده اختالف معني خالت شده نشانتوده شاهد و د
بررسي  در مورد .باشدمي درصد 99سطح احتمال 

ختان بايد تقارن تاجي در و رهاي كيفي كيفيت تنهمتغي
 كه توده مديريت شده از وضعيت بسيار بهتري گفت

 .)4شكل( برخوردار است دخالت نشدهنسبت به توده 
 1 دار در سطح نيز اختالف معنيكاي مربع آزمون آماري 

. نمايد ييد ميأت نيز رابين متغيرهاي كيفي دو توده  درصد
Asadpour (2010) بر  پرورشي نيز در بررسي اثر عمليات

لت با محاسبه پ كاشت مديريت شده و شاهد دست توده
و شاهد  4/99ت شده ضريب قدكشيدگي توده مديري

پايداري  منظور بهمليات ضرورت اجراي اين ع بر 5/105
تحقيقات انجام شده توسط . نمايدكيد ميأها تبيشتر توده

Abdullahi (2008) اجراي  با( خالت شدهتوده د روي دو
 و دخالت نشده گونه توسكا ييالقي و )عمليات پرورشي

Hassani & Amani (2005) پلت در  كاشت بر توده دست
ضرورت اجراي اين عمليات را  ،آمل الهدبزاده ع منطقه امام

ي در راستا ها رشد قطري پايه ثير زياد آن برأدليل ت هب
   .باشد مي هاي اين تحقيق يافته
 آمده از اين تحقيق و توجه به نتايج بدست با

نمود كه اجراي  گيريتوان نتيجه هاي مشابه مي پژوهش
هاي دست تنك كردن در توده ويژهعمليات پرورشي به

مقدار  لحاظ خصوصيات كمي و كيفي كاشت پلت به
مقاومت در برابر عوامل  حجمي و، رويش ساليانه قطري

داراي وضعيت ) برف، طوفان، باد غالب( نامساعد محيطي
 .هاي دخالت نشده استتري نسبت به تودهمناسب
االي هاي بهزينه جويي در زمان و دليل صرفهبه رو ازاين

ارزش افزوده محصوالت با  ارتقاء كاري و عمليات جنگل
كيد أبدون عيوب فيزيكي با ت هاي مرغوب وتوليد چوب

توان اجراي عمليات مي هابر پايداري درازمدت توده
 موقع و با شدت مناسب را به طراحان و پرورشي به

  .داري پيشنهاد نمود مجريان طرحهاي جنگل
  

  سپاسگزاري
 دانند از رياست وخود الزم مي اله برنويسندگان مق

اسالمي واحد علوم  معاونت محترم آموزشي دانشگاه آزاد
مديركل محترم منابع طبيعي استان  تحقيقات گيالن و و

هاي همكاري دليل هب مازندران آقاي مهندس عباس نوبخت
شائبه آقايان مهران معافي، محمد  بي كمك و صميمانه
كاغذ  تر نظارت طرح چوب ون ناظر دفامهندس عموزاد و

كليه عزيزاني كه ما را در انجام اين تحقيق  مازندران و
  .ندقدرداني را داشته باش اند كمال تشكر و ياري نموده
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Abstract 
Maple (A. velutinum) is a native species in Iran, used mostly in monoculture or mixed forest plantations. 
Silvicultural operations in such stands, particularly thinning might strengthen their wood production and 
improve their quantitative and qualitative characteristics. For this reason, two maple stands were selected 
which were planted during 1991 by Mazandaran Wood and Paper Company at Sari area of Caspian 
Forests. One of the stands (Berenjestanak District) was thinned and the other one (Chaibagh District) was 
unthinned (control). The systematic and random sampling method with circular plots (100m2) was 
implemented and 39 and 33 plots were allocated in the thinned and control stands, respectively. The 
measured characteristics of the species consisted of stem diameter, total height, density, stem quality, 
crown diameter and form factor. Results showed that there were significant differences between the two 
stands in respect to the measured characteristics (ρ<0.01). The average stem diameter, total height and 
basal area in the thinned and control stands were 19. 98 cm., 13.84 cm, 18.32 m., 17.46 m., 30.74 m2 and 
15.7 m2, respectively. Overall, on time thinning operations at appropriate intensive levels are suggested 
for forest experts in order to reduce high plantation costs and increase wood production quality and 
productivity. 
 
Key words: Forest plantation, stem diameter, total height, basal area, stem quality, crown, form factor 
 


