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  مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
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  های بلوط لوه گرگان برداری شده در جنگل های طبیعی و بهره یسه ترکیب و ساختار تودهمقا
  

  2 و هاشم حبشی2، داوود آزادفر2 داوود درگاهی،1مجتبی امیری*

  جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گروه ارشد   کارشناسیآموخته دانش1

   گرگانیعی و منابع طبیوم کشاورز دانشگاه عل،ی گروه جنگلداراریاستاد2
 2/6/87:  ؛ تاریخ پذیرش21/8/86:  تاریخ دریافت

 
 

 چکیده
هـدف از ایـن   . دباشـ  مـی های آن از موارد مهم و ضروری در مـدیریت منـابع جنگلـی          شناخت ساختار جنگل و پیچیدگی    

هـای    توده(ای مدیریت شده به شیوه پناهی       ه  های طبیعی و مقایسه آن با توده        مطالعه، بررسی وضعیت و ساختار جنگل در توده       
 متـر  50×50 مترمربعی با ابعاد 2500 قطعه نمونه 45منظور تعداد  بدین. باشد های بلوط لوه گرگان می     در جنگل )  ساله 45 و   25
ع کـل،    قطر برابر سینه، ارتفا    :های درختان شامل     سپس کلیه مشخصه   ،روش تصادفی سیستماتیک در عرصه مورد مطالعه پیاده        به

ها نشان داد کـه   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده. گیری و ثبت شد ارتفاع تنه و قطرتاج درختان در چهار جهت اصلی اندازه   
هـای مـدیریت    های طبیعی از نظر قطر برابر سینه، سطح مقطع، تراکم، ارتفاع کل، ارتفاع تنه و مساحت تاج پوشش با توده                توده
، سـطح   )متر   سانتی 5/22 ،   4/56(که بیشترین و کمترین میزان قطر         طوری  به. داری با هم دارند      معنی  ساله اختالف  45 و   25شده  

دارا ) دانـگ دوم  ( سـاله    25هـای     های طبیعی و توده      توده مربوط به )  متر 6/17،  7/23(و ارتفاع   )  مترمربع 77/20،  57/44(مقطع  
ـ دار) 230 و   521( و طبیعی    )دانگ اول  ( ساله 45های    همچنین بیشترین و کمترین مقدار تراکم را توده       . باشد  می هـای    تـوده . دن

. دارنـد را ) 7/98( سـاله کمتـرین مقـدار مـساحت تـاجی            45هـای     و تـوده  ) 5/218(طبیعی بیشترین میانگین مـساحت تـاجی        
  .ه معکوسی داردرابطها با میزان سطح تاج درختان  ای در توده طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تراکم پایه به
  

  برداری شده، جنگل لوه های طبیعی و بهره ترکیب جنگل، ساختار عمودی و افقی، توده: های کلیدی واژه
  

  1مقدمه
های شمال کشورمان دارای تنوع زیستی و  جنگل

ای هستند که تنها با شناخت کامل این  ساختار پیچیده
رست در به مدیریت بهینه و ددر آینده توان  اکوسیستم می

های  ها و پیچیدگی آگاهی از ویژگی. آینده آنها امیدوار شد
ه یساختار جنگل ما را در شناخت بهتر آن و ارا

                                                 
 

  m.amiri883@gmail.com : مسئول مکاتبه-*

پایدار جنگل تری جهت مدیریت  راهکارهای مناسب
اینکه اکوسیستم جنگل چه اجزاء و . نماید راهبری می

 تنوع ساختار ورا در حفظ    نقش مهمی،های دارد ویژگی
شناخت ساختار جنگل و . کند  جنگل ایفا میحیطمزیستی 

 وگیری  در تصمیمما را طورکلی اکوسیستم جنگلی  هب
 به سوی اکوسیستمچگونگی حفظ، توسعه وهدایت 

ساختار یک ). 2006دانشور،  (دهد ال سوق می اهداف ایده
جنگل که نتیجه پویایی و فرایندهای بیوفیزیکی آن است 

یندهای اکولوژیکی آن افرای در تنوع زیستی و  عمده نقش
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 ساختار یک توده با یک عموماً). 1998اسپایس،  (دارد
ال و نرمال مقایسه شده و سپس در ترمیم و  توده ایده

 )2003 استقامت،(شود  میریزی  مدیریت صحیح آن برنامه
سن، اندازه و (توده  مدیریت یک جنگل با کنترل ساختار

) مکانی درختاناندازه و نظم (و ساختار جنگل ) تراکم
 مفهوم ساختار جنگل نسبت به زیراباشد،  قابل اجرا می
اسمیت، (ای دارای اهمیت بیشتری است  ترکیب گونه

 مسیرهای ،های طبیعی مطالعه ساختار جنگل). 1986
توسعه مدیریت جنگل را برای رسیدن به یک ساختار 

که استفاده از یک  طوری به. کند مطلوب مشخص می
سازی ساختارهای  اسی مطلوب و شیبهنش عملیات جنگل
های تحت مدیریت، راهی برای حفظ تنوع  طبیعی در توده

تا . رود شمار می بیولوژیکی، پویایی و پایداری جنگل به
که اطالعات ما از ساختار جنگل محدود باشد،  زمانی
توان انتظار حفظ اکوسیستم جنگل را در طوالنی مدت  نمی

های  گیری  اندازه، مجموعدر). 2003استقامت، (داشت 
تواند   میتودهمتنوع و گوناگون از ساختار و ترکیب 

شناس در مورد  گلاطالعات ضروری را برای یک جن
 گسترش و توسعه عملیات  ووضعیت فعلی توده

ترین هدف این عملیات  اسی فراهم آورد که مهمنش جنگل
درک وقایع تحولی جنگل و ارتباط فرایندهای اکولوژیکی 

جانسون و همکاران، (باشد  لگوهایی از رشد توده میو ا
تعیین ساختار و ترکیب هر توده با خصوصیات ). 2002
 آمیختگی، سن، ساختار عمودی، :اسی که شاملنش جنگل

ساختار افقی، وجود یا عدم وجود روزنه، تاج پوشش، 
انبوهی، وجود یا عدم وجود زادآوری یا زیرآشکوب 

یابی به  تواند ما را در دست میای است،  درختی و درختچه
یک مدیریت مناسب و فراگیر یاری نماید 

ی بسیارن امحقق). 2004طالبی،  شانجانی و ثاقب صالحی(
 به  از آنبرداری های طبیعی و بهره درباره ساختار توده

در مطالعات خود به اهمیت ساختار  و مطالعه پرداخته
حت مدیریت های ت های طبیعی و مقایسه آن با توده توده

 ، اختری؛1994 ،پور پاشاکالیی ولی( اند هنمودجنگل اشاره 
 ؛2006 ، دانشور؛2003 ، استقامت؛2001 ، امینی؛1996
 ، کولوانیین و همکاران؛1998 ، سوه و لی؛2007 ،پاتو

 ، انگرس و همکاران؛2004 ، مالکلم و همکاران؛1996

 ، جان و همکاران؛2006 ، اورازیو و همکاران؛2005
ترکیب و ساختار ) 2005(انگرس و همکاران . )2007
 ساله با 12های  توده(برداری شده  های طبیعی و بهره توده

 ساله با برش در طبقات قطری 28-33گزینی و  برش تک
ی غالب افرای قندی،  ها را در کبک کانادا با گونه) پایین

برگ مورد مطالعه قرار داده و  های پهن راش و سایر گونه
های  ای توده گرفتند که بین ساختار و ترکیب گونهنتیجه 

 ساله اختالف ساختاری 28-33 و 12های  سالمند با توده
علت باز  ها به همچنین در این توده. داری وجود دارد معنی

های  شدن بیش از حد تاج پوشش، تراکم زادآوری گونه
. های اصلی را سبب شده است ای غیر از گونه ناخواسته
، ساختار جنگل و تاثیر آن بر زادآوری را )2003(استقامت 
های طبیعی و مدیریت شده جنگل زیارت مورد  در توده

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  .بررسی قرار داد
و هم از لحاظ کیفی  توده مدیریت شده هم از لحاظ کمی 

از ساختار طبیعی فاصله گرفته و منجر به زیاد شدن 
 کم شدن حجم و تعداد  ونامطلوبنحو  پوشش علفی به

از طرفی نسبت طول تاج به تنه . دارها شده است خشکه
های مدیریت شده، افزوده شده است و در کل  در توده

توده مدیریت شده پس از اعمال شیوه پناهی در راستای 
اهداف مورد نظر یعنی رسیدن به یک توده همسال قرار 

ری توسط در شیوه پناهی عمل زادآو .نگرفته است
گیرد و هدف از   پناهی صورت می-های تدریجی برش

اجرای آن ایجاد و توسعه زادآوری در پناه درختان مادری 
های  و همچنین استفاده بیشتر از رویش قطری گونه

های  هدف دیگر این شیوه ایجاد جنگل. مرغوب است
 یبرا ).2005مهاجر،  مروی(زاد همسال است  دانه

 یشناس جنگل  وداری پاتیرید به اهداف میابی دست
  ویعی طبیها  شناخت ساختار تودهعتی به طبکینزد
  قراری جنگلداریها  طرحتیری که تحت مدییها توده
 یها تفاوت لهیوس نی تا بدرسد یم نظر  بهیاند ضرور گرفته
 نادرست مشخص ایصورت درست   ه بیبردار بهره ازی ناش
 مازو منطقه لوه های بلوط بلند در این راستا توده. شود

ترین  فرد و با ارزش عنوان یکی از منحصربه گرگان به
 دور  ی موجود در شمال ایران از گذشتههای جنگل توده

  تحت مدیریت طرح جنگلداری با شیوه پناهی قرار گرفته
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است و تاکنون ارزیابی از عملکرد این شیوه بر ساختار 
لذا . ستهای مورد مطالعه صورت نگرفته ا جنگل در توده

های  هدف از این بررسی آنالیز ساختار و ترکیب توده
بلوط لوه ) پناهی شیوه تدریجی(طبیعی و مدیریت شده 

بوده تا از این طریق بتوان به تفاوت ناشی از دخالت در 
  .برد ها پی ها برای مدیت بهینه آن این توده

  

  ها مواد و روش
ه های بلوط طرح جنگلداری لوه در حوزه ادار جنگل

کیلومتری شرق  24کل منابع طبیعی استان گلستان و در 
55 شهرستان گالیکش در طول جغرافیایی ْ 33 55تا  َ ْ 47 و  َ

37 عرض جغرافیایی ْ 14 37تا   َ ْ 14 -1900، در ارتفاع َ
جهت کلی ). 1شکل ( متر از سطح دریا قرار دارند 700

غربی و مساحت آن  ها شمال و شمال دامنه این جنگل
براساس اقلیم نمای آمبرژه آب و . باشد ار می هکت10683

مرطوب سرد است  )متر 1000 در ارتفاع(هوای جنگل لوه 
؛ کتابچه طرح جنگلداری لوه، 2003دوست،  کریمی(

و  گراد  سانتی درجه2/12دمای متوسط ساالنه ). 2006
تیپ . باشد متر می  میلی524متوسط بارندگی سالیانه منطقه 

، )با هوموس اوتروف(ای جنگلی  هعمده خاک از نوع قهو
در ( و راندزین ای هیدرومورف ای آهکی، قهوه خاک قهوه
 8/6-7/8  خاک بینpH. باشد می) های فوقانی رویشگاه

این ). 2003دوست،  ؛ کریمی2002کفش،  زرین(باشد  می
 پناهی - تدریجی  سال تحت شیوه50مدت  طرح به

 مدیریت  مدیریت شده و در حال حاضر با تغییر شیوه
گزینی اداره  های شمال، این طرح نیز به شیوه تک جنگل

سال  (یبردار  منطقه از آغاز بهرهیها جنگل. گردد می
و ) یگروه-یجیتدر (ی پناهیشناس  جنگلوهیبه ش) 1342
سال  (ری اخیها  در سالی ولشد ی اداره م،کسرهیقطع 
 یها  ساله پنجم جنگل10با انجام طرح تجدید نظر ) 1382

 یکه حاصل اجرا .شوند ی اداره مینیگز  تکوهینطقه به شم
، ) ساله25 (دانگ دوم ه مختلف، سه تودیها وهی شنیا

در ) طبیعی(برداری نشده  و بهره)  ساله45(دانگ اول 
  ).1 جدول (باشد یمنطقه مورد مطالعه م

 جهـت اجـرای ایـن       :بـرداری   روش آماری و شیوه نمونه    
 قطعـه   45 متر با تعداد     200×200ای به ابعاد      تحقیق، شبکه 

 سیـستماتیک در    -صورت تـصادفی    متری به  50×50نمونه  
شـبکه طـوری در داخـل       (های مورد مطالعه پیاده شد        توده

 15جنگل پیاده شد که هر توده بـه تعـداد مـساوی یعنـی               
هـای انتخـاب شـده در         پارسل). قطعه نمونه را شامل شود    

نی بـوده و    این تحقیق دارای توپـوگرافی و شـرایط یکـسا         
هـای انتخـاب شـده جهـت برداشـت            سعی شد کـه تـوده     

در ایـن تحقیـق     . های مورد نیاز، در کنـار هـم باشـند           داده
 قطـر (های کلیه درختان شـامل قطـر برابـر سـینه              مشخصه

ارتفاع کل، ارتفـاع تنـه      ) متر   سانتی 5/12درختان با بیش از     
 جهـت   یا ارتفاع شروع تاج، تاج پوشش درختان در چهار        

  .گیری و ثبت شد  اندازهاصلی

  .های جنگلی در منطقه مورد مطالعه  وضعیت توده-1جدول 
 ها توصف توده  سن  وضعیت  وضعیت

  سال ناهم  جنگل طبیعی  جنگل طبیعی
  نامنظم

باشند، به  صورت طبیعی، دست نخورده وتاج پوشش بسته می ها به این توده
گونه عملیات  از شده و هیچاستثنا مواردی که در اثر بالیای طبیعی تاج پوشش ب

  .ها انجام نشده است شناسی و جنگلداری در این توده جنگل

  برداری شده به بهره
  شیوه پناهی

  برداری شده به بهره
  شیوه پناهی

  سال ناهم
 نامنظم

  ) سال25-5(

 برش آمادگی، 3و   پناهی مدیریت شده-ها به شیوه تدریجی این توده
بندی شده همراه با نظم مکانی در  ا یک برنامه زمانبذرافشانی، ثانویه و نهایی ب

ها هنوز برش نهایی   ضمن آنکه در این توده.سال انجام گردیده است 20مدت 
 .شود  ها مشاهده می انجام نشده و درختان مادری با قطر باال در این توده

برداری شده به  بهره
  شیوه پناهی

برداری شده به  بهره
  شیوه پناهی

  وان جسال ناهم
 ) سال45-25(

های پناهی   پناهی قرار داشته و برش-ها تحت مدیریت شیوه تدریجی این توده
 سال انجام 40بندی شده همراه با نظم مکانی در مدت  یک برنامه زمان با
اول، کلیه عملیات  ساله20بر اجرای عملیات پرورشی در عالوه. ردیده استگ

 سال دوم 20نیز در ) هداشتیهای تنک کردن، روشن کردن، ب برش( پرورشی
 .صورت گرفته است
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  . موقعیت نقشه منطقه مورد مطالعه در کشور و استان گلستان-1شکل 
 

های  در این تحقیق ابتدا داده: ها  تجزیه و تحلیل داده
 -حاصل از آماربرداری با استفاده از آزمون کولموگرف

 از لحاظ نرمال بودن بررسی و در صورت 1اسمیرنوف
. های تبدیل نرمال شدند رمال نبودن با استفاده از روشن

های  ها با استفاده از آزمون سپس تجزیه و تحلیل داده
و مقایسات چندگانه ) 2طرفه تجزیه واریانس یک (Fآماری 

برای نشان دادن .  انجام شدSPSS,13افزار  دانکن در نرم
ها با استفاده از  وضعیت ساختار عمودی و افقی توده

ختان در  وضعیت و موقعیت درSVS3افزار تخصصی  نرم
  .داخل توده مشخص شده است

  
  نتایج

در این مطالعه اطالعات مربوط به ترکیب و ساختار 
جنگل شامل نوع گونه، قطر در ارتفاع برابر سینه، ارتفاع 
کل، ارتفاع تنه، مساحت تاج و سطح مقطع درختان در 

در . دشررسی های مورد مطالعه با هم مقایسه و ب توده
 گونه درختی بلند مازو، 13سطح منطقه مورد مطالعه 

ممرز، شیردار، پلت، نمدار، ملج، ون، بارانک، آلوکک، 
خرمندی،  ( ها ، انجیلی، کرکف، توسکا و سایر گونه کرکف

های  مشاهده شدند که در بین آنها گونه) ازگیل و ولیک

                                                 
 
1- Kolmogorove-Smirvov  
2- ANOVA (One Way)  
3- Stand Visualization Systems 

ترین ترتیب دارای بیش بلوط، ممرز، نمدار و شیردار به
ها دارای  های توسکا، انجیلی و سایر گونه مقدار و گونه

 نیز 2در شکل . ها بودند کمترین مقدار حضور در توده
  . توده با هم مقایسه شده است3ای  ترکیب گونه

طرفه  همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس یک
گانه فوق در کلیه  های سه دهد که توده  نشان می ها گونه

با >P 03/0جز ارتفاع کل  هب(ورد مطالعه فاکتورهای م
 درصد با 99در سطح اطمینان )  درصد95سطح اطمینان 

های  هنتایج با توجه به مقایس. داری دارند هم اختالف معنی
دهد میانگین قطر برابر سینه  چندگانه دانکن نشان می

 ساله و توده طبیعی با هم تفاوت 45، 25های  توده
 نشان )ب( 3شکل ).  الف3 شکل(داری دارند  معنی
های مورد مطالعه در فاکتور سطح مقطع با  دهد که توده می

 57/44که توده طبیعی با  طوری هم تفاوت دارند به
ترتیب   مترمربع به33/20 ساله با 25مترمربع و توده 

بیشترین و کمترین مقدار سطح مقطع در هکتار را دارا 
دهد که  ان مینتایج حاصل از این تحقیق نش. باشند می

میانگین ارتفاع تنه کل درختان موجود در سه توده با هم 
شود   مشاهده می)ب( 4که در شکل  طوری تفاوت دارد، به

های  ترتیب توده بیشترین و کمترین مقدار ارتفاع تنه را به
  .رند دا)دانگ دوم ( ساله25های  طبیعی و توده
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  . توده مورد مطالعه3ای   ترکیب گونه-2شکل

  

  
  .)اشتباه معیار ±میانگین(های مورد مطالعه  در توده) ب(سطح مقطع درختان ) الف( مقایسه میانگین قطر برابر سینه -3 شکل

  
های چندگانه دانکن نشان  ههمچنین نتایج مقایس

گانه  های سه دهد که میانگین ارتفاع کل درختان در توده می
نتایج با . ) الف4شکل  (فوق تفاوت چندانی با هم ندارند

دهد که میانگین   نشان می)الف و ب (5توجه به شکل 
های مورد مطالعه  مساحت تاجی و تراکم درختان در توده

که بیشترین و  طوری داری دارند به با هم تفاوت معنی
ترتیب مربوط به  کمترین مقدار سطح تاجی درختان به

باشد و در   می)دانگ اول ( ساله45های طبیعی و  توده
 و 575(د تراکم درختان بیشترین و کمترین مقدار مور
  ساله45های  ترتیب در توده به)  اصله در هکتار234

 نمودار تعداد در 6شکل .  و طبیعی وجود دارد)دانگ اول(
های مورد مطالعه نشان  طبقات قطری مختلف را در توده

دهد که بیانگر چگونگی توزیع قطری درختان در  می
دهد که  این شکل نشان می. دباش طبقات قطری می

دانگ ( ساله 45و ) دانگ دوم ( ساله25های طبیعی و  توده
که  طوری از حالت ناهمسال متفاوتی برخوردارند به) اول
در حالت ) دانگ دوم( ساله 25های طبیعی و  توده

  ساله45های   اما توده.نامنظمی قرار دارندناهمسالی 
برند داری حالت   میسر ه که در مرحله تیرک ب)دانگ اول(
 هستند که از روش تدریجی پناهی حاصل جوانهمسالی نا

های مورد   ساختار عمودی و افقی توده7شکل . ندا دهش
ساختار افقی سیمای جنگل را از . دهد مطالعه را نشان می

دهد و نمایانگر  باالی سطح تاج پوشش به بیننده نشان می
تی، همچنین های درخ تراکم تاج پوشش و پراکنش گونه

ساختار افقی . باشد توسعه تاج درختان از لحاظ قطری می
دهد که   ساله نشان می45 و 25های طبیعی،  در توده

تاجی را در بین  های بلوط و ممرز بیشترین سطح گونه
های درختی دارند که این تمایز در توده طبیعی  سایر گونه

ی ساختار عمود. شود بیشتر از دو توده دیگر دیده می
سیمای جنگل را از مقابل نشان داده و نمایانگر 

همچنین ساختار . بندی در جنگل موردنظر است شکوبآ
های قرار گرفته در هر طبقه  عمودی بیانگر تراکم پایه

ه شده در شکل یساختار عمودی ارا. باشد ارتفاعی می
بندی و تنوع ارتفاعی در  دهد که آشکوب نشان می

 ساله 45 و 25های  تر از توده فتههای طبیعی توسعه یا توده
اند، هر چند که  برداری شده است که به شیوه پناهی بهره

سالی قرار  های مدیریت شده در مراحل جوانی و میان توده
 7شکل (اند  ندی توسعه نیافتهب دارند و از لحاظ آشکوب

  . )الف، ب و ج
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  .های مورد مطالعه ی، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، مساحت تاجی و تراکم درختان در توده مقادیر آنالیز واریانس فاکتورهای قطر، رویه زمین-2 جدول
 مقدارF درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات فاکتور 
63/111882 ها بین گروه   32/55941  2 885/257 ** 

87/470290 ها داخل گروه قطر برابر سینه  92/216  2168  
50/582173 کل    2170  

7/75 ها بین گروه زمینیرویه   37/85  2 316/167 ** 

43/490 ها داخل گروه   23/0  2168  
13/566 کل    2170  

ها بین گروه ارتفاع کل  20/1878  1/939  2 58/56 * 
ها داخل گروه   65/35983  6/16  2168  
85/37861 کل    2170  

69/504 ها بین گروه ارتفاع تنه  35/252  2 375/15 ** 

90/35581 ها داخل گروه   41/16  2168  
59/36086 کل    2170  

62/155806 ها بین گروه مساحت تاجی  31/77903  2 768/269 ** 

84/626073 ها داخل گروه   78/288  2168  
46/781880 کل    2170  

36/183646 ها بین گروه تراکم  31/97203  2 38/359 ** 
23/224273 ها داخل گروه )تعداد در هکتار(  78/638  2168  

51/831844 کل    2170  
  .باشد  درصد می95 درصد و 99داری در سطح احتمال  ترتیب بیانگر وجود اختالف معنی  به* و **های  عالمت

  

  
  

  . ) اشتباه معیار±میانگین(های مورد مطالعه  در توده) ب(ارتفاع تنه درختان ) الف( مقایسه میانگین ارتفاع کل -4 شکل
  

  
  

  ). اشتباه معیار±میانگین(های مورد مطالعه  در توده) ب(تراکم درختان ) الف( ه میانگین مساحت تاج پوشش مقایس-5 شکل
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  .های مورد مطالعه  نمودار تعداد در طبقات قطری مختلف توده-6 شکل

  

  

  
  های مورد مطالعه در قطعات نمونه جنگل لوه  نمایش ساختار عمودی و افقی توده-7شکل 

  ). ساله25توده (و ج )  ساله45  توده(، ب ) طبیعی توده(الف 
  

  گیری بحث و نتیجه
 و کـم    تـرین    بـا ارزش   ،های بلوط لوه از جملـه       جنگل

های جنگلـی شـمال کـشور محـسوب           نظیرترین رویشگاه   
های سـاختاری     بنابراین مطالعه و بررسی ویژگی    . گردند  می

. رسـد  مـی نظـر   ها ضروری بـه     و رویشگاهی در این جنگل    
ساختار فعلی جنگل تحـت تـأثیر فاکتورهـای متعـددی از            

ها  اثرات متقابل بین درختان توزیع و اختالف بین رویشگاه        
در . نمایــد در منــابع مختلــف و نــوع مــدیریت تغییــر مــی

شناسی رقابت برای نـور عامـل         های مختلف جنگل    سیستم
آیـد    مـی  شـمار   هـای جـوان بـه       مهمی در رشد و نمو توده     

ــوگار( ــت، ش ــور، 1980ت و وس ــوگارت، 1981؛ الی ؛ ش
و ادامـه آن    ) 1996؛ الیور و الرسن،     1986؛ اسمیت،   1984
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های کهنـسال     ی در جنگل  تأثیر توسعه و تکامل مراحل توال     
 ایجاد شده در مرحله ایجـاد فـضای بـاز و            های  که اختالل 

؛ اسـتیوارت،   1988؛ کانهم،   1985رانکل،  (جایگزینی است   
با ارزیابی نتـایج حاصـل از ایـن         ). 1992؛ الرتزمن،   1989

 40ت که با توجه به گذشت نزدیک بـه          گفتوان    تحقیق می 
هـای بلـوط لـوه کـه          پناهی در جنگـل     سال از اجرای شیوه   

ها به سـمت      هدف اصلی و اولیه آن سوق دادن این جنگل        
دهـی    های همسال و همچنین حفظ مـستمر محـصول          توده

خوانی نداشـته    ر هم جنگل بوده است با ایده مدیریت پایدا      
کـه در بخـش نتـایج آمـد مقایـسه ترکیـب               طوری  به. است
های مورد مطالعـه نـشان داد کـه           ایی درختی در توده     گونه

بـرداری شـده در    هـای بهـره   ایی درختی تـوده   ترکیب گونه 
خـوش تغییراتـی شـده       های طبیعـی دسـت      مقایسه با توده  

.  نـشان داده شـده اسـت       2کـه در جـدول        طـوری   به. است
دار، کرکــف و انجیلــی در  ی نــم هــا رصــد ترکیــب گونــهد

 مقایـسه بـا     ر سـاله د   45 و   25برداری شـده      های بهره   توده
های بلوط، ممـرز و شـیردار از سـهم            توده طبیعی که گونه   

اسـتقامت  . اند، افزایش یافتـه اسـت   بیشتری برخوردار بوده 
، پــاتو )2002(؛ وب و ســاه )1998(؛ ســوه و لــی )2003(
در مطالعـات خـود     ) 2005(گرس و همکاران    و ان ) 2007(

هـای درختـی غالـب در         اند که ترکیـب گونـه       اذعان داشته 
هـای طبیعـی      برداری شده در مقایسه با توده       های بهره   توده

های ناخواسـته     که اغلب گونه    طوری  دچار تغییراتی شده به   
هـای اصـلی و غالـب         و علفی کف جنگل جانـشین گونـه       

هـای توصـیه شـده جهـت          شیکـی از رو   . انـد   شدهمنطقه  
تم جنگـل یـادگیری     سهـای مـدیریت اکوسیـ       اجرای شیوه 

 استفاده از   برایهای انسانی     مطالعه بالیای طبیعی و دخالت    
منظـور حـداقل رسـاندن فاصـله           به ،دانش مدیریت جنگل  
های طبیعی و مدیریت شـده اسـت          اکولوژیکی بین جنگل  

ت که  تحقیقات نشان داده اس   ). 2005انگرس و همکاران،    (
هـای همـسال و یـک آشـکوبه معمـوالً یـک               منشأ جنگـل  

باشد و به مـوازات هـر طبقـه           تخریب طبیعی و انسانی می    
آشکوبی بخشی از میکروکلیمـای جنگـل حـذف و تنـوع            

یابـد    ای کـاهش مـی      نحـو قابـل مالحظـه      زیستی تـوده بـه    
بنـابراین پـیش از     ). 2002؛ وب و ساها،     2003استقامت،  (

اف اکولوژیکی و زیستگاهی بایـد      دخالت در یک توده اهد    

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کـه         . مدنظر قرار گیرد  
هـای مـورد مطالعـه         تاجی درختان در تـوده      تراکم و سطح  

ی جنگـل     گیری ساختار و آینده     سزایی را در شکل    نقش به 
تراکم نقش مـوثری در ارزیـابی و        . ال دارند   در حالت ایده  

عنـوان یـک      جنگل دارد و بـه    بینی وضعیت و شرایط       پیش
معیار کمکی برای ارزیابی کل رویشگاه، وضعیت طبیعی و         

کـه    طوری همان. )2007پاتو،  ( باشد  ساختار تاج پوشش می   
تاجی در منطقه مورد      در نتایج مشخص شده تراکم و سطح      

هــا نــشان  العمــل متفــاوتی را در تــوده مطالعــه دو عکــس
 در سـطح    کم درختان  ساله که ترا   45های    در توده . دهند  می

 دیگر است، رقابت برای کـسب       باالتری نسبت به دو توده    
نور بیشتر شده و در نتیجه طـول تنـه درختـان افـزایش و               

امـا  ). الف و ب   5شکل  (سطح تاج آنها کاهش یافته است       
 ساله که هنوز درختـان      25های    های طبیعی و توده     در توده 

ارای تـراکم   اند و د    مادری حاصل از برش نهایی قطع نشده      
ویـژه درختـان      ای کمتری هستند، سطح تاج درختان به        پایه

این مسئله  . یابد  مادری بلوط و ممرز با قطر باال افزایش می        
هـای بـا سـن بـاال رقابـت بـرای        دهد که در توده  نشان می 

افزایش طول تنه و قطر کمتر شده و رقابت درختان مادری       
بـذر بیـشتر در     برای ایجاد سایه بیـشتر و همچنـین تولیـد           

ایی بلـوط     توان گونه   از جمله می  . یابد  سنین باال افزایش می   
ایـی موجـود در       ممرز و پلت را ذکر کرد که در بین گونـه          

رین سـطح تـاج پوشـش را دارا         منطقه مورد مطالعـه بیـشت     
  .بودند

سطح مقطع توده مشخصه خوبی بـرای بـه کمیـت در            
تـوان آن    های جنگلی است چرا که می       آوردن ساختار توده  

ی درختــان داخــل تــوده  ای از تعــداد و انــدازه را چکیــده
که در   طوری همان). 2004زاده و همکاران،      حسین(دانست  

 قطـر برابـر سـینه و سـطح مقطـع درختـان در            ،نتایج آمـد  
داری بـا هـم داشـتند         های مورد مطالعه تفاوت معنـی       توده
 هـای   که بیشترین مقدار قطر و سطح مقطع را توده          طوری  به

باشند هر     ساله دارا می   45های    طبیعی و کمترین آن را توده     
 سـاله بیـشتر از      45چند که سطح مقطح درختان در تـوده         

دلیـل تـراکم      تواند به   باشد اما این می      ساله می  25های    توده
نسبت بـه  ) مرحله تیر( ساله 45های  باالی درختان در توده  

 25 تـوده    اما قطر بیـشتر درختـان     .  ساله باشد  25های    توده
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ماندن درختان مادری بـا قطـر بـاال          توان به باقی    ساله را می  
شـمار    نسبت داد که از نکات منفی اجرای شیوه پنـاهی بـه           

خـوانی نداشـته و ایجـاد        رود زیرا با هـدف شـیوه هـم          می
از مقایـسه   ) 1999(نماید و اسالمی      برداری می   قربانی بهره 

ات نـیم   های خالص و آمیختـه راش در قطعـ          ساختار توده 
هـای خـالص      هکتاری در نکا نتیجه گرفت که منحنی توده       

کـه   با شیوه تدریجی پناهی حالت همسالی داشته در حـالی      
هــای طبیعــی و آمیختــه حالــت ناهمــسالی را نــشان  تــوده
). 5شـکل   (دهند بـا نتـایج ایـن تحقیـق مطابقـت دارد               می

همچنین نتایج این تحقیق با مطالعـه صـالحی شـانجانی و            
کنـد حالـت کلـی سـاختار          که بیان می  ) 2004(بی  طال ثاقب
ــا شــیوه پنــاهی( طبیعــی و مــدیریت شــده یهــا تــوده ) ب

صـورت خـالص در طبقـات ارتفـاعی بـاال گـرایش بـه                 به
 25هـای طبیعـی و مـدیریت شـده      ناهمسالی دارد در توده  

ساله که درختان مادری با قطر بـاال هنـوز در دانـگ بـاقی               
توجه خارج شدن شیوه پنـاهی  با  .خوانی دارد اند هم مانده

هـا و جـایگزین شـدن آن          از دستور کـار سـازمان جنگـل       
هـای    گزینی، بنابراین باید به حفـظ پایـه        وسیله شیوه تک   هب

و . های دخالت شده تأکید بیشتری نمود       مانده در توده     باقی
های خیلی مسن که ارزش اقتصادی چـوب آنهـا            فقط پایه 

قل ایجاد صـدمه بـه      باشد در صورت حدا     در حال افت می   

صـورت ایـن     در غیـر ایـن    .  خارج نمـود   ،زادآوری اطراف 
ها نیز جهت ایجاد تعادل زیـست محیطـی و زادآوری             پایه

توان با توجه بـه تـراکم         همچنین می . آتی باید حفظ گردند   
 ساله عملیات پرورشی را انجام داد تـا         45های    باال در توده  

 غالـب   هـای   فضای الزم جهت رشد کمـی و کیفـی گونـه          
سـاختار جنگـل تحـت تـأثیر عوامـل          . منطقه فـراهم آیـد    
شود رابطـه متقابـل بـین         لذا پیشنهاد می  . مختلفی قرار دارد  

عوامل فیزیوگرافی، خاک و حتی عوامل محیطی در شرایط       
مدیریتی مختلف مورد بررسـی قـرار گیـرد تـا اطالعـات             

هـای    کاملی در این راستا جهت مدیریت بهینـه ایـن تـوده           
شناسـان قـرار      در اختیار مدیران جنگـل و جنگـل       ارزشمد  

  .گیرد
  

  سپاسگزاری
 ،وســیله از زحمــات آقایــان مهنــدس ســلیمانی  بــدین
ن و کارکنـان    محامد و مصطفی همچنین مسووال    محمدی،  

نـاظر  (محترم طرح جنگلداری لوه آقایان مهنـدس سـیدی          
مجـری  (مهنـدس خـادم و سـینه سـپهر         ) طرح جنگلداری 

که در کلیـه مراحـل      سایر دوستان   و  ) طرح جنگلداری لوه  
 سپاسـگزاری   همکـاری الزم را داشـتند     اجرای این تحقیق    
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Abstract 
Knowledge of forest structure and its complications are very important and necessary in forest 

management. The aims of this study was to investigate structure in unmanaged Oak stands and were 
compared with managed stands including 25 and 45 years practiced stands (Shelter wood system) in 
the Loveh forest, north of Iran. In this study 45 plots were selected with dimension 50×50 m with 
systematic randomness layout. Then all of tree variables measured and recorded including: species 
name, DBH, total height, trunk height and diameter of the canopy. The results showed that unmanaged 
stand have difference significant (P<0.003) with 25 and 45 years managed stand in DBH, basal area, 
density, total height, trunk height and canopy area. Unmanaged stand has maximum DBH (56. 4 cm) 
while 45 years practiced stand has minimum DBH (22.5 cm). Basal area (44.57 and 20.77 m2) and 
height (22.6 and 18.12m) were influenced respectively. Also 45 year-old and natural stands have 
account density maximum and minimum (521 and 230 per hectare). Natural stand is including 
maximum canopy area with (218.5 m2 / hectare) and 45 year-old its have a minimum canopy area (98. 
7m2/hectare). Generally, results showed that density trees in stands with canopy area have relationship 
reverse. 
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