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  عملیات پرورشی در توده مدیریت شده و توده شاهد  بررسی اثرات
  ) سري برنجستانک13 و 2قطعات : مطالعه موردي(

  
   2داود اسدپور اتویی، 1لی کیاالشکیع

  17/9/89:                تاریخ پذیرش25/7/89: تاریخ دریافت

  
  چکیده 

ل مربوط به یشود و کلیه مساشناسی کاربردي محسوب میهاي جنگل     پرورش جنگل در حقیقت مهمترین قسمت فعالیت
 اجراي عملیات پرورشی مقاومت و پایداري درختان در برابر با. شودهاي جنگلی را شامل میتربیت و اصالح ساختار توده

هاي طبیعی افزایش یافته و با ایجاد شرایط مناسب براي درختان باقیمانده، رشدقطري و ارتفاعی و در نتیجه تولید چوب آسیب
و توده ) 2قطعه ( نشده یتکیفی گونه افراپلت در توده شاهد یا مدیروهاي کمیدر این تحقیق، ویژگی. یابدآنها افزایش می

 هکتار، روش 30مساحت هر قطعه . تحلیل قرار گرفتو برنجستانک مورد مقایسه و تجزیه2سري  )13قطعه (شده مدیریت
. باشد آر می4برداري  متر و مساحت هر پالت نمونه100 × 100آماربرداري سیستماتیک با نقطه شروع تصادفی، ابعاد شبکه 

. باشد اصله می977شده،  اصله و در توده مدیریت1365داد که میانگین تعداد در هکتار در توده شاهد، نتایج تحقیق نشان 
میانگین حجم در . باشدشده میمتر در توده مدیریت سانتی40/16متر در توده شاهد و  سانتی45/13میانگین قطر درختان 

 5/105ضریب پایداري توده شاهد . شده استوده مدیریت مترمکعب در ت5/188 مترمکعب در توده شاهد و 2/164هکتار 
هاي آماري نشان داد که بین میانگین پارامترهاي کمی دو آزمون.  درصد محاسبه گردید4/99شده درصد و در توده مدیریت

-اج و آشکوبتتاج، سالمتتنه، تقارناز نظر کیفی، وضعیت کیفیت. داري وجود دارداختالف معنی% 95توده در سطح اعتماد 

  .باشندشده داراي شرایط بهتري نسبت به درختان توده شاهد میبندي درختان موجود در قطعه مدیریت
  
  .شده، برنجستانکمدیریت شاهد، تودهکاري، افراپلت، پرورشی، توده جنگل: کلیدي هايهواژ
  
  
  
  
  
  ه مسوول ، نویسند استادیار گروه جنگلداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس-1

Ali_Kialashaki@ yahoo.com 
   دانشجوي کارشناسی ارشد جنگلداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس-2
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  ١٣٩٠بهار ، اول، شماره  ششمفصلنامه علوم و فنون منابع طبيعي، سال
    

 

٧٦

  مقدمه 
هاي هاي شمال کشور که به جنگلجنگل    

خزري یا هیرکانی نیز مشهورند متعلق به دوران 
هاي ده و با تنوع گونهشناسی بوسوم زمین

ترین اي و گیاهان علفی از مهمدرختی، درختچه
 .شودهاي جنگلی کشور محسوب میاکوسیستم

 Acer(هاي درختی افراپلت یکی از این گونه

velutinum Boiss ( باشد که از لحاظ می
گونه افراپلت یکی . ز اهمیت استیاقتصادي حا

 که در هاستاز افراهاي بزرگ اندام این جنگل
 8از نظر حجم حدود )  سال قبل40(گذشته 

( داد ها را تشکیل میدرصد ترکیب این جنگل
، ولی امروزه به دالیل  )1375امانی و همکاران، 

 درصد و حجم، 73/2گوناگون از لحاظ تعداد، 
هاي شمال را تشکیل داده  درصد از جنگل78/5

گونه این   ).1375دفتر فنی جنگلداري، ( است 
- الرشد جنگلهاي سریع ردیف یکی از گونهدر

هاي شمال است که در دو دهه اخیر نسبت به 
هاي خالص کاري با آن اقدام گردیده و تودهجنگل

هاي و همسال از این گونه در نقاط مخروبه جنگل
جنگل همانند موجودات  .شمال بوجود آمده است

العمل از خود نشان زنده در برابر هر عملی عکس
د که اگر واکنش وارد بر آن مثبت باشد سیر دهمی

اما اگر . گیردشدن را در پیش میتکاملی و غنی
تاثیر وارد بر آن مخرب و منفی باشد سیر قهقرایی 

شناخت این عکس  .کندرا براي خود انتخاب می
هاي جنگلی اهمیت ها در پرورش تودهالعمل

زیادي دارد که بدون توجه به آن ممکن است 
هاي پرورش توده. ورد نظر محقق نشوداهداف م

کیفی تولید وجنگلی نه تنها باعث افزایش کمی
شود، بلکه مقاومت جنگل را در مقابل آفات، می

امراض افزایش داده و خسارات ناشی از طوفان و 
این پژوهش با هدف  .دهدبرف را کاهش می

بررسی و تعیین اثرات عملیات پرورشی روي 
برابرسینه، تعداد قطر(ی برخی از خصوصیات کم

مقطع در هکتار در هکتار، حجم در هکتار، سطح
- تاج، سالمتتنه، تقارنکیفیت(و کیفی ) و ارتفاع

توده دست کاشت افراپلت ) بنديتاج و آشکوب
در منطقه برنجستانک شهرستان قائم شهر انجام 

  .شد
  

  مواد و روش ها
  منطقه مورد بررسي

ت کاشت افرا پلت تحقیق فوق در توده دس      
) مدیریت شده (13و ) شاهد (2واقع در قطعات 

 63هاي سري برنجستانک در حوزه آبخیز جنگل
 20′′ این منطقه در بین .)1شکل( ب انجام شد

  طول 52ˆ / 56′ / 35′′ تا52ˆ / ′51/ 
 / 23′ / 35′′ تا 36ˆ / 22′ / 00′′شرقی و 

حداقل و حداکثر .  عرض شمالی قرار دارد36ˆ
 150-300 قطعات فوق  درتفاع از سطح دریاار

  .باشدمی شرقیجهت دامنه جنوبو متر، 
 ساله ایستگاه 20 بر پایه آمار و اطالعات    

ترین ماه هواشناسی شیرگاه متوسط دما در گرم
گراد، متوسط دما در  درجه سانتی4/29سال 

گراد و  درجه سانتی1/0سردترین ماه سال 
  . متر است میلی6/1042مجموع باران سالیانه 
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   )1388دفتر فنی جنگلداري چالوس، (  سري برنجستانک 13 و 2  نقشه قطعات -1شکل 
  

از نظر اقلیم این سري در منطقه اقلیمی خیلی     
شناسی از نظر دیرینه. استمرطوب واقع شده

قسمت عمده سري مربوط به دوران سوم یا 
 pHاي جنگلی با یپ خاك قهوهپالئوژن نئوژن، ت

عمیق، بافت خاك قلیایی، عمق خاك عمیق تا نیمه
قطعات . لومی و نوع هوموس مول جنگلی است

کاري گردید و از نظر  جنگل1368فوق در سال 
هاي پرورشی، در قطعه شاهد تاکنون دخالت

هیچگونه دخالتی صورت نگرفته ولی در توده 
یات آزادکردن و مدیریت شده عالوه بر انجام عمل

 3-5کردن با فواصل زمانی کردن، دو بار تنکپاك

از نظر پوشش گیاهی . سال صورت پذیرفت
ین دست یهاي پا جنگلوهاي سري جزجنگل

هاي انجام شود که به دلیل دخالتمحسوب می
هاي آن تغییر نموده و شده سیماي واقعی رستنی

- هاي ثانویههاي جنگلی موجود در واقع تیپتیپ

با . ها شکل گرفتنداي هستند که بر اثر دخالت
هاي فوق، در توجه به مخروبه شدن جنگل

هاي  هکتار آن بوسیله گونه81/351سطحی معادل 
کاري گردید که به دلیل شرایط مختلف جنگل

مساعد رویشگاهی درختان موجود از میانگین 
رشد باالیی برخوردارند و اکثریت درختان 
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٧٨

 كمرحله رویشی تیر و تیرکاري شده در جنگل
کردن را بوده که نیاز به عملیات پرورشی تنک

  )1381نام،بی( دارند
  

   روش تحقیق
منظور بررسی اثرات عملیات پرورشی روي به     

کیفی گونه افرا پلت در دو وخصوصیات کمی
شده از روش آماربرداري توده شاهد و مدیریت

ه به با توج. تصادفی سیستماتیک استفاده شد
ها، براي هر پارسل، همگن و همسال بودن توده

 قطعه نمونه با ابعاد شبکه آماربرداري 30
 هر هکتار در یک پالت ي متر و به ازا100×100

- و آري کلیه درختان موجود در آن از نظر کمی4

گیري قرار گرفتند که کیفی مورد بررسی و اندازه
  .باشندشامل پارامترهاي زیر می

متر با ابرسینه درختان تا دقت دسی قطربر-الف
  کش دو بازوخط
نمونه، به منظور  تعداد درختان در قطعه-ب

  محاسبه تعداد در هکتار
سنج متر با شیب ارتفاع درختان تا دقت دسی-پ

  سونتو و متر نواري
تنه که درختان به چهار گروه خوب،  کیفیت-ت

  .متوسط، بد و بسیاربد تقسیم شدند
  شامل متقارن و نامتقارنتاج  تقارن-ث

- تاج که به سه گروه شاداب و نیمه سالمت-د

  .شاداب و زرد تقسیم شدند
- هاي چیره، چیرهبندي که به آشکوب آشکوب-ذ

  .بندي گردیدندنما و مغلوب دسته
کیفی وهاي کمیپس از برداشت مشخصه    

هاي مورد درختان، براي تعیین وضعیت توده

تعداد در هکتار،  بهبررسی، محاسبات مربوط
مقطع در هکتار، متوسط حجم در هکتار، سطح

قطربرابرسینه، متوسط ارتفاع، ضریب قدکشیدگی 
ها و وضعیت کیفی درختان افراپلت در دو توده

براي . شده انجام گردیدتوده شاهد و مدیریت
محاسبه ضریب قدکشیدگی از نسبت ارتفاع به 

نمیرانیان، ( .قطربرابرسینه درختان استفاده شد
و براي محاسبه سطح مقطع در هکتار، ) 1385

 مقطع برابرسینه هر درخت محاسبه حسط ابتدا
گردید سپس از مجموع سطح مقطع برابرسینه 

مقطع تمام توده و در نهایت سطح درختان، سطح
 زبیري،(مقطع برابرسینه در هکتار محاسبه گردید 

1384.(  
متغیرهاي براي پیدا کردن اختالف میانگین     

- ها براي دادهتحلیل دادهوگیري شده، تجزیهاندازه

هاي  استیودنت و براي دادهt–هاي کمی از آزمون 
-  نرمبا استفاده ازر و ااسکوکیفی از آزمون کاي

نمودارها نیز با .  انجام شدspssافراز آماري 
  .گردید ترسیم Excelاستفاده از برنامه 
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  نتایج
  های كمي بررسي-١

  

ضریب  سینه، ارتفاع،مقطع در هکتار، قطربرابر میانگین تعداد در هکتار، حجم در هکتار، سطح-1دول ج
  شدهقدکشیدگی قطعات شاهد و مدیریت

  شدهقطعه مدیریت  قطعه شاهد  
  977  1365  )اصله(تعداد در هکتار 
  5/188  2/164  )متر مکعب(حجم در هکتار 

  57/224  4/154  )متر مربعسانتی( مقطع در هکتار سطح
  4/16  45/13  )مترسانتی(قطربرابرسینه 

  3/16  2/14  )متر(ارتفاع 
  4/99  5/105  )درصد(ضریب قدکشیدگی 

  
براساس نتایج حاصل از بررسی مشخصات      

کمی، از نظر تعداد در هکتار، بطور میانگین براي 
شده  اصله و براي توده مدیریت1365توده شاهد 

). 2شکل (آورد گردید اصله درخت بر977
 2/164میانگین حجم در هکتار براي توده شاهد 

 5/188شده مترمکعب و براي توده مدیریت
- میانگین سطح ).3شکل ( مترمکعب بدست آمد

 4/154مقطع در هکتار براي توده شاهد 
 57/224شده سانتیمترمربع و براي توده مدیریت

  ).4شکل ( متر مربع برآورد گردیدسانتی

1365

977

0

500

1000

1500

پارسل 2 پارسل 13

تعداد

  
  13 و 2هاي  هیستوگرام میانگین تعداد در هکتار گونه افراپلت در پارسل-2شکل 
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٨٠
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پارسل  2 پارسل  13

حجم(مترمکعب)

  
  13 و 2هاي  هیستوگرام میانگین حجم در هکتار گونه افراپلت در پارسل-3شکل 

154/4

224/57

0
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250

پارسل 2 پارسل 13

سطح مقطع 
(سانتیمتر مربع)

  
  13 و 2هاي مقطع در هکتار گونه افراپلت در پارسلحن سط هیستوگرام میانگی-4شکل 

  
  
  

 45/13میانگین قطربرابرسینه در توده شاهد     
متر سانتی4/16شده متر و در توده مدیریتسانتی

میانگین ارتفاع براي ). 5شکل ( محاسبه گردید
شده  متر و براي توده مدیریت2/14توده شاهد 

  ).6شکل ( دست آمده متر ب3/16
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16/4
13/45

0
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پارسل 2 پارسل 13

 قطر (سانتیمتر)

  
  13 و 2هاي  هیستوگرام میانگین قطربرابرسینه گونه افراپلت در پارسل-5شکل 

14/2

16/3

13
13.5

14
14.5

15
15.5

16
16.5

پارسل 2 پارسل 13

ارتفاع (متر)

  
  13 و 2هاي  هیستوگرام میانگین ارتفاع گونه افراپلت در پارسل-6شکل 

  
براي توده شاهد ) H/D( ضریب قدکشیدگی    
 درصد و براي توده 5/105ر متوسط بطو

  . درصد برآورد گردید4/99شده مدیریت
عمل آمده بین  به T-testبا توجه به آزمون    

هاي شاهد اختالف میانگین پارامترهاي کمی توده
  درصد معنی95ده در سطح اعتماد شو مدیریت

  .گردددار بوده و فرض صفر رد می
   بررسي هاي كيفي-٢

 درصد 35یفیت تنه، در توده شاهد از نظر ک    
 درصد متوسط، 41درختان داراي کیفیت خوب، 

که در  درصد بد و بسیاربد بوده در صورتی24
 درصد درختان داراي 63شده، توده مدیریت
 درصد 5/3 درصد متوسط و 5/33کیفیت خوب، 

  ).8و7شکل( باشندبد و بسیاربد می
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٨٢

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  

  

که درصورتی.  درصد نامتقارنند65 درصد درختان داراي تاج متقارن و 35توده شاهد، تاج در از نظر تقارن  
  ).10و 9شکل(  درصد باقیمانده نامتقارنند37 درصد درختان متقارن و 63شده، در توده مدیریت

  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

مشاهدات حاصله نشان داد که از نظر      
 درصد درختان 57تاج در توده شاهد، سالمت

 درصد 21شاداب و  درصد نیمه22اب، شاد
- که در توده مدیریتغیرشاداب بوده در صورتی

 درصد 13 درصد درختان شاداب، 5/85شده 
-  درصد غیر شاداب5/1شاداب و نیمه

  ). 12و11شکل(ندهست
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متقارن نامتقارن

   هیستوگرام تعداد و درصد فراوانی– 9شکل 
  2تاج گونه افرا پلت در پارسل  تقارن

 

 هیستوگرام تعداد و درصد فراوانی –10شکل 
 13تاج گونه افرا پلت در پارسل تقارن

 هیستوگرام تعداد و درصد فراوانی – 7شکل 
 2 کیفیت تنه گونه افراپلت در پارسل

م تعداد و درصد فراوانی  هیستوگرا–8شکل 
 13کیفیت تنه گونه افراپلت در پارسل 
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 درصد 31نما و ه درصد چیر32 درصد درختان درآشکوب چیره، 37بندي در تود شاهد از نظر آشکوب      
 باشند درصد مغلوب می14نما و  درصد چیره25 درصد درختان چیره، 61شده، مغلوبند اما در توده مدیریت

  ).14و 13شکل(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ج تاهیستوگرام تعداد و درصد فراوانی سالمت –11شکل 

  2گونه افراپلت در پارسل 

تاج هیستوگرام تعداد و درصد فراوانی سالمت –12شکل 

  13گونه افراپلت در پارسل 

   هیستوگرام تعداد و درصد فراوانی–13شکل 

 2بندي گونه افراپلت در پارسل  آشکوب

  داد و درصد فراوانی هیستوگرام تع–14شکل 

 13بندي گونه افراپلت در پارسل  آشکوب
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عمل آمده بین درصد کاي بهباتوجه به آزمون مربع
- فراوانی کیفیت درختان در توده شاهد و مدیریت

شته و در سطح داري وجود داشده اختالف معنی
  .گردد درصد فرض صفر رد می95اعتماد 

  

  گیريو نتیجهبحث 
 1365از نظر تعداد در هکتار، در توده شاهد،      

 اصله درخت 977شده، اصله و در توده مدیریت
 4/28یعنی حدود  ). 1جدول(دست آمده است به

کردن کاهش  درصد درختان در اثر عملیات تنک     
 × 2کاري با فواصل ه جنگلاینکبا توجه به. یافت

 پایه در 2500 متر و یا انبوهی اولیه کاشت برابر 2
هکتار انجام گرفت تفاوت موجود در توده شاهد 

گونه تاکنون هیچ. (باشدناشی از تلفات طبیعی می
ــورت    ــاهد ص ــوده ش ــی در ت ــات پرورش عملی

  ) نپذیرفت
این مقدار تلفات براي گونه افرا امري طبیعی 

رشت نسبتاً ظریف این گونه ناشـی       بوده و از س   
، مقدار تلفـات را بـراي       )1375امانی،. (گرددمی

. درصد برآورد نمود36گونه افرا در توده شاهد،      
که تاکنون دو ایندر توده مدیریت شده باتوجه به

 سـال   5کردن با فواصل زمانی     بار عملیات تنک  
طور به(درصد درختان 28صورت پذیرفت حدود 

درختان برداشت ) درصد14 مرحله میانگین در هر
  . گردید

میانگین حجم در هکتـار در تـوده شـاهد،          
 5/188شده،  متر مکعب و در توده مدیریت2/164

در نتیجـه   . مترمکعب در هکتار بـرآورد گردیـد      
میانگین حجم هر اصله درخت افراپلت در توده       

شـده   مترمکعب و در توده مدیریت     12/0شاهد،  
  . گردید مترمکعب برآورد 19/0

شده افزایش حجم درختان در توده مدیریت
ثیر عملیات پرورشی انسبت به توده شاهد نتیجه ت

  . باشدمی
مقطع در هکتـار بـراي تـوده        میانگین سطح 

 3/7با رویش سالیانه( سانتیمترمربع 4/154شاهد، 
و بـراي تـوده مـدیریت شـده         ) متر مربـع  سانتی

 7/10هبا رویش سـالیان   (متر مربع    سانتی 57/224
برآورد گردید که با سطح اعتماد ) متر مربعسانتی

. باشـد دار مـی   درصد اختالف بین آنها معنی     95
سطح مقطع در هکتار تـابعی از قطـر برابرسـینه      
است و هرچه قطر بیشتر باشد بالطبع سطح مقطع 

  . برابرسینه بیشتر خواهد بود
میانگین قطربرابرسینه بـراي تـوده شـاهد،        

متر  سانتی64/0ر با رویش سالیانه مت سانتی45/13
متـر بـا     سانتی 4/16و براي توده مدیریت شده،      

-به. متر برآورد گردید سانتی78/0رویش سالیانه 
عبارت دیگر میزان افزایش رشد قطري درختان       

-دست آمد که نتیجه اثرات دخالت درصد به9/21
. باشـد شـده مـی   هاي پرورشی در توده مدیریت    

متوسط رویش قطري سالیانه ) 1388(ترابی ورکی
. متر برآورد نمود   سانتی 66/0درخت افراپلت را    

در تحقیقات خود روي افراپلـت      ) 1375(امانی،
نتیجه گرفت که رشد قطري افراپلت تنک شده در 

متر در سال بیشتر مقایسه با توده شاهد یک سانتی
در طرح جنگلـداري    ) 1383قربان نژاد،   ( .است

که میانگین قطر درختان    سرچشمه نتیجه گرفت    
متر و در توده  سانتی89/22 نشدهدر توده دخالت

باشـد کـه بـا      متر مـی   سانتی 89/26 شدهدخالت
  .تحقیقات انجام شده مطابقت دارد

، در تحقیقات خود روي )2004( وارموال 
 سـاله   13-14توده کاج سیلوسـتردر یـک دوره        

هاي پرورشی، روي نتیجه گرفت که انجام دخالت
  .استثیر مثبت داشتهاانگین قطري سالیانه تمی
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 متر  2/14میانگین ارتفاع درختان در توده شاهد،     
و بـراي تـوده   )  متر20 متر و حداکثر 8حداقل  (

 متر و حداکثر 10حداقل ( متر 3/16شده، مدیریت
باتوجـه بـه سـن تـوده،     . برآورد گردید )  متر 22

رویش متوسط ارتفاعی سالیانه براي توده شاهد       
 متر در سال 8/0شده  متر وبراي توده مدیریت7/0

متوسـط رویـش   ) 1388(ترابی ورکـی    . باشدمی
  . متر برآورد نمود45/0ارتفاعی گونه افراپلت را 

متوسـط رویـش ارتفـاعی      ) 1374(امانی  
. گونه افراپلت را یک متر در سال برآورد نمـود         

در تحقیقـات خـود   ) 2006(جاکوال و همکـاران   
این نتیجه رسیدند که  فنالند بهروي گونه نوئل در

عملیات پرورشـی تنـک کـردن، سـرعت رشـد           
  .دهددرختان را افزایش می

ضریب پایداري توده براي گونه افراپلت      
ــاهد  ــوده ش ــوده 5/105در ت ــراي ت ــد و ب  درص

 درصـد بـرآورد     4/99شـده، بـه مقـدار       مدیریت
، )1379(بندي نمیرانیـان    باتوجه به طبقه   .گردید

شـده  لی ناپایدار و توده مـدیریت    توده شاهد خی  
بنابراین نیاز است که با انجـام   . باشدناپایدار می 

کردن با شدت بیـشتر     هاي پرورشی تنک  دخالت
میزان پایداري جنگل را افزایش دهیم تا در مقابل 

-با انجام دخالت. باد و برف و طوفان مقاوم گردد
هاي پرورشی رویـش قطـري تحریـک شـده و           

ــد ا  ــا رش ــب ب ــی متناس ــد م ــاعی رش ــدرتف . کن
میزان ضریب قدکشیدگی گونه افرا ) 1373(امانی
  .است درصد تعیین کرده85چناري را شبه

 هابین میانگین عمل آمده،هاي بهبا توجه به آزمون
-شده اختالف معنیدو توده شاهد و مدیریت در

 درصـد   95در سطح اعتماد     داري وجود دارد و   
  .گرددد میر) هابرابري میانگین(فرض صفر 

ها نشان از نظر کیفیت تنه درختان، بررسی
شده  درصد درختان در توده مدیریت5/96داد که 

 درصـد  5/3اند و   داراي کیفیت خوب تا متوسط    
. بسیار بد هستند   و درختان داراي کیفیت تنه بد    

 درصـد درختـان   76که در توده شاهد  درصورتی
د  درص24داراي کیفیت تنه خوب، متوسط بوده و 

چراکه . هستنددرختان داراي کیفیت بد و بسیار بد
ـ  با انجام عملیات     کـردن در تـوده     کپرورشی تن

شده، تعدادي از درختان که داراي کیفیت مدیریت
بد و بسیاربد بودند حـذف و در مقابـل تعـداد            
درختان با کیفیت خوب و متوسط، در توده باقی 

ان در نتیجه درصد آنها نسبت به کل درخت. ماندند
  .توده افزایش یافت

تاج درختان افراپلت، در توده شاهد تقارن
 درصد 65متقارن و  درصد درختان داراي تاج35

که درصورتی. درختان داراي تاج نامتقارن هستند
. شده عکس آن حـادث گردیـد  در توده مدیریت 

متقارن بوده و  درصد درختان داراي تاج63چراکه 
  .متقارنند درصد درختان داراي تاج نا37
گسترش تاج در جهات مختلف باعـث بـاال             

رفتن کیفیت چوب درختان شده و سبب مـنظم         
شدن دوایر سالیانه و در نهایت باعـث افـزایش          

  .گرددکیفیت محصوالت چوبی می
-هتاج، با توجه به اطالعات باز نظر سالمت     

شده درصد فراوانـی    آمده در توده مدیریت   دست
 درصد و در توده شاهد 5/85ن شادابی تاج درختا

اما در مقابل میزان . باشد درصد می57این مقدار 
شاداب و غیرشاداب درتوده    درصد فراوانی نیمه  

باشـد کـه    شده مـی  توده مدیریت  از شاهد بیشتر 
علت اصلی آن رقابت شدید تاجی بین درختان         

گونه افراپلت بـدلیل نورپـسند بـودن،        . باشدمی
ه صورت فشرده در کنار هم موقعی که تاج آنها ب

گیرد در اثر رقابت و نرسیدن به نور کافی قرار می
در  آیند وشاداب و غیرشاداب در میبصورت نیمه

در . گـردد نهایت باعث خشکیدگی درختان مـی     
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هـاي پرورشـی در تـوده       نتیجه با انجام دخالـت    
مدیریت شده مقدار رقابت تاجی کاهش یافته و        

شـادابی در وضـعیت     درختان از نظر سالمت و      
  .تري قرار دارندمناسب

 درصـد  37از نظر آشکوب در توده شاهد،          
 درصد در آشکوب 32درختان در آشکوب چیره، 

.  درصد درختـان مغلـوب هـستند     31 نما و چیره
-شده بدلیل دخالتکه در توده مدیریتدرصورتی

هاي پرورشی انجام شده درصد فراوانی درختان    
-نما و مغلوب میشتر از چیرهدر آشکوب چیره بی

 درصـد درختـان تـوده       61بعبارت دیگـر    . باشد
 درصـد در    25شده در آشکوب چیـره،      مدیریت

 درصد باقیمانده مغلوب    14نما و   آشکوب چیره 
کا، بین درصـد    با توجه به آزمون مربع    . باشندمی

شــاهد و فراوانــی کیفیــت درختــان در دو تــوده
جود داشته و   داري و شده اختالف معنی  مدیریت

- درصد، فرض صفر رد مـی 95در سطح اعتماد   
  .گردد

  

  پیشنهادات
هاي مورد نظر بصورت با توجه به اینکه توده

گردد جهت ایجاد باشند پیشنهاد میکشتی میتک
کردن تنوع و آمیختگی در پریودهاي بعدي تنک      

اي در بعضی از نقاط درختان افرا بصورت حفره       
هاي دیگر بذرکاري نهبرداشت شوند و بوسیله گو

  .کاري گرددیا نهال
کردن بایستی دقت نمود که در در هنگام تنک

مکـان درختـان زیرآشـکوب و مغلــوب    االتـی ح
چراکه با برداشت آنها هیچگونه . برداشت نگردند

کمکی به درختان الیت نخواهد شد بلکه وجود        
آنها باعث هرس طبیعی درختان، حفظ ساختار و 

  .گرددده میچندآشکوبه شدن تو

هـاي  گـردد کـه انجـام دخالـت      پیشنهاد می 
وده در زمان مقرر صورت     نیاز ت پرورشی بسته به  

چراکه انجام به . خیر در آن جایز نیستپذیرد و تا
ها موجب افزایش تولید چوب و  موقع این برش  

در غیر ایـن صـورت بـا    . گرددپایداري توده می 
 توجه به حساس بودن آنها در سنین فوق ممکن   

است خسارات جبران ناپذیري را در بـر داشـته      
  .باشد

اجراي عملیات پرورشی که با هدف تربیت 
-گیرد بایستی توسط زبدهتوده جنگلی صورت می

زیرا . ترین کارشناس پرورش جنگل انجام شود     
هاي کمی و کیفی مراحل رویشی مختلف، بررسی

ها و در نظر گرفتن ها، ساختار تودهآمیختگی گونه
هاي پرورشی بـه تجربـه تـوام بـا      دخالت اثرات

ضمناً کارشناس پـرورش    . تخصص احتیاج دارد  
جنگل بایستی ثبات شغلی داشته باشد تا اثرات        
عملیات پرورشی را به وضوح لمس نماید و در       

  .هاي بعدي تنک کردن بهتر تصمیم گیردچرخش
تاکنون بررسی علمی و دقیق و همه جانبـه       

رورشی و شدت هاي پدر خصوص نحوه دخالت
ارتفاع، شیب، (ها در شرایط مختلف برداشت توده

صورت نگرفت و وجود    ...) جهت، سن، گونه و   
یک دستورالعمل فنی و جامع و منسجم که منطبق 

-بر تحقیق و پژوهش باشد ضروري به نظر مـی         
گردد با همکاري دانشگاه و لذا پیشنهاد می .رسد

ـ        ی موسسه تحقیقات، دستورالعمل فنـی و اجرای
ــود  ــدوین شـ ــه و  تـ ــورد دوگانـ ــا از برخـ   تـ

اي افراد که گاها منجر به نتایج نـامطلوب         سلیقه
  .عمل آیدگردد جلوگیري بهمی
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  منابع 
کیفـی  و، بررسی کمـی   1376.  آذرنوش، م  -1

نامه سر تنکابن، پایانگونه افرا در سري یک لیره    
ارشد جنگلداري، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی

 . صفحه95یقات، واحد علوم تحق

کیفی و، بررسی کمی1388 . ترابی ورکی، ي-2
-، پایان )سلمانشهر(سرا  کاري گرجی توده جنگل 

داري، دانـشگاه آزاد  نامه کارشناسی ارشد جنگل  
 . صفحه51اسالمی واحد چالوس، 

هــا، درختــان و ، جنگــل1385 . ثــابتی، ح-3
هاي ایران، انتشارات دانشگاه یزد، شماره درختچه

 . صفحه806 چاپ چهارم، ،113

، آمـاربرداري در جنگـل،      1384 زبیري، م،  -4
، چـاپ   2238انتشارات دانشگاه تهران، شـماره      

 . صفحه401سوم، 

کیفی و، بررسی کمی1383 . قربان نژاد، س-5
داري هــاي تحــت مــدیریت طــرح جنگــلتـوده 

ــان116-114هــاي سرچــشمه پارســل نامــه ، پای
سـالمی واحـد    ارشـد، دانـشگاه آزاد ا     کارشناسی
 . صفحه84چالوس، 

، اثر  1386. همکاران  و . گرجی بحري، ي   -6
کاشـت  کردن مالیم و شدید در توده دسـت    تنک

کاج تدا در گـیالن، مجلـه تحقیقـات جنگـل و            
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