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 چكيده
باشد،  ي جنگلي ميها تودهرويشي  رشد و مراحل كه ناشي ازر توده  تغييرات ساختادر نتيجهتعدد آنها   وتحوليمراحل 

 مختلف قابل تحولي مراحل ، در هر جنگل طبيعي بر اساس مشخصات ظاهري درختان و ساختار توده.گردند  ميمشخص
ي را اتخاذ مناسب شناسي جنگلدخالتهاي سازد كه  مي و روند پويايي اين امكان را فراهم تحوليشناخت مراحل . تشخيص است

 تحولي طبيعي و روند ها تودهساختار با هدف بررسي اين مطالعه نيز  .نمود تا اصل استمرار توليد و پايداري جنگل حفظ شود
پژوهشي دانشگاه تهران واقع در خيرودكنار  -در سري چلير جنگل آموزشي ، مختلف در جنگلهاي طبيعيراشستاندو  در آنها

مورد بررسي قرار گرفت كه براي انجام آن در آنها  و ساختار تحوليهر كدام از اين جوامع، مراحل در  .نوشهر انجام گرفته است
دهد كه  مينتايج حاصل از اين بررسي نشان  .ي كمي و كيفي مورد اندازه گيري قرار گرفتندها قطعات نمونه يك هكتاري مشخصه

مرحله اپتيمال در جامعه  بوده ولي صقابل تشخي Rusco – Fagetumدر جامعه ) ، اپتيمال و تخريباوليه (تحوليكليه مراحل 
Carpineto-Fagetum ي با سرشت اكولوژيك ها گونهدليل حضور  بهتواند  له ميئاين مسكه  به مفهوم واقعي تحقق نيافته 

 ه با جامعه در مقايس Carpineto – Fagetumجامعه. دارند ي در عرصهتوجه قابلو ديرزيستي متفاوت باشد كه فراواني 
Rusco – Fagetum  بنابراين . تري قرار دارد ، در رديف پايينشناسي جنگلي كمي ها لحاظ مشخصه به تحولي در كليه مراحل

ثر أاين پايداري بيشتر مت.  مد نظر قرار داد Rusco – Fagetumجامعه  ي استقرار يافته درها تودهتوان پايداري بيشتري را براي  مي
  Rusco – Fagetum باشد كه در جامعه  ميها گونهثر از آميختگي و ديرزيستي أروند متاين  چرا كه ، استلتحواز طول روند 

برداري از  بهرهمديريت و تواند در الگوي  مي باشد و اين امر مي تر  طوالنيتحوليي خالص از اين جامعه، روند ها تودهدر ويژه  به
 . ثيرگذار باشدأعرصه ت

 
  .، جوامع گياهي، راش شرقي، جنگلهاي طبيعيتحوليراحل م:  كليديهاي واژه

 
 مقدمه 

ي طبيعي و همچنين شناخت ها تودهمطالعه ساختار 
 و روند پويايي در جنگلهاي بكر اين امكان تحوليمراحل 

سازد كه با توجه به پتانسيل رويشگاه و با  ميرا فراهم 
 نزديك به طبيعت، روش شناسي جنگلدانش كاربرد 
 را اتخاذ نمود تا اصل استمرار توليد و پايداري مناسبي

چرا كه بكارگيري روشهاي همگام با . جنگل حفظ شود

 :اصول نزديك به طبيعت، وظايف چندگانه جنگل از قبيل
 اجتماعي را -نيازهاي اقتصادي تعادل اكولوژيك و برآورد

 تبنابراين براي مديري .)Korpel, 1982( نمايد ميتضمين 
داشتن آگاهي از اصول رشد، تكامل و  امناسب جنگله

ا مطالعه باشد و ب مي چگونگي ساختار طبيعي ضروري
توان نحوه محصول دهي و زادآوري  ي طبيعي ميها توده

طبيعي رويشگاههاي مختلف را شناسايي نمود و از بين 
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 399  4 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

معيار «، توده جنگلي با سيماي اپتيمم را بعنوان ها توده
). 1350،  و نديالكوفلياص( انتخاب كرد »سيماي جنگل

كه پايداري مراحل تكاملي و  است نكته قابل ذكر اين
تعداد آنها بوسيله تغييرات ساختار توده در نتيجه رشد و 

گردند و در هر جنگل  ميمراحل خود تنظيمي مشخص 
طبيعي براساس مشخصات ظاهري درختان و صفات 
ساختاري توده مراحل تكاملي مختلف قابل تشخيص 

 . است
 تحولياصوالً مراحل ) 1376(و حسني از ديدگاه اماني 

مشخص در سطوح بزرگ در جنگلهاي طبيعي قابل 
 ، ناهمسالزاد دانهي جنگلي ها تودهتفكيك نبوده، زيرا در 

صورت  هب) دار و نهال، شل، خال، تيرك(مراحل رويشي 
وجود مراحل (چنين حالتي . تفكيك شده وجود ندارد

در جنگلهاي تحت ) شدهصورت تفكيك  هرويشي ب
نكته ديگر .  همسال قابل مشاهده استزاد دانهمديريت 

:  شامل چهار تيپ،اساساً ساختار جنگلهاي ناهمسال كه اين
 ناهمسال در زاد دانه ناهمسال در مرحله زادآوري، زاد دانه

مرحله اپتيمال، مرحله پيرشدن و منظم شدن و مرحله 
نظر نگارندگان،  به اگرچه .باشد مي تخريب و جوان شدن

زاد ناهمسال، ارتباط  هاي دانه  در تودهتحوليتعيين مراحل 
هاي همسال  مشخصي با مراحل رويشي مورد نظر در توده

  . ندارد

 ,Korpel (هاي انجام شده در جنگلهاي بكر بررسي

ي طبيعي سه مرحله ها تودهدهد كه در  مي نشان )1995
متشكل احل خود اين مر .تكاملي اصلي قابل تفكيك است

يا اوليه مرحله : عبارتند از كهبوده از فازهاي مختلفي 
 مرحله اپتيمال، (Initial stage) مرحله رشد ارتفاعي سريع

(Optimal stage)  مرحله تخريبو )Decay stage(. 
Leibundgut (1993) و تكاملي تحولي فازهاي نيز 

 نمايد مي عنوان  و طبيعيرا در جنگلهاي بكرمختلفي 
 ، چرخه تكاملي ذكر شدهكه اين توجه قابلنكته ). 1شكل(

كه نتيجه آن  شود ميدر هر بخشي از جنگل حادث 
يكي فازهاي تكاملي است و مساحت هر يموزاجابجايي 

 فاز تقريباً با طول دوره مربوط به آن ارتباط مستقيم دارد
)Emborg et al., 2000(.  بر اساس نظريهEmborg et al. 

 شامل فاززهاي تحولي در جنگلهاي طبيعي فا (2000)
 Innovation phase  يا نوسازيتجديدحيات

(regeneration)، فاز تشكيل تودهAggradation 

(building) phase، فاز بلوغEarly Biostatic (mature) 

phase ، فاز مسن شدن Late Biostatic (ageing) phase 
 Degradation (degrading) phase فاز تخريبو 
 .باشد مي

فاز تك گزيني 

فاز مسن شدن

( فاز اوليه )  فاز جنگل جوان
  

  

  

  

   فاز تخريب   فاز تجديد حيات                                 فاز اپتيمال                

  

  

  

 

  
 )Leibundgut, 1993(  فازهاي تحولي و تكاملي در توده بكر بر اساس تحوالت طبيعي-1شكل 
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Leibundgut (1993)  در مورد روش مطالعه ساختار
تشخيص و كند كه  ميجنگلهاي بكر، اين گونه بيان 

 در توده مورد مطالعه اهميت قابل تحوليتشريح فازهاي 
بندي،  ستي آميختگي درختان، اشكوببايو اي دارد  مالحظه

موجودي حجمي، وضعيت تاج پوشش و همچنين روند 
او .  مورد بررسي قرار گيرندها توده تحولپويايي و 

ي بكر مشاهده نمود، ها تودهبراساس ويژگيهايي كه در 
 فاز اپتيمال، فاز هايناو مختلفي را با عنتحوليفازهاي 

گزيني،  ت، فاز تكمسن شدن، فاز تخريب، فاز تجديد حيا
فاز جنگل جوان و فاز جنگل همسال در مرحله رويشي 

 . مشخص نمود تير
Watt (1925 & 1947)  يك مدل قابل تصور از سيكل

 (Shifting musaic)كيييتكاملي جنگل كه جابجايي موزا
وي ايجاد .  ارائه نمود،نمايد ميسته بين فازها را تشريح پيو

ها را مرحله   در اين حفرهآمدن زادآوري وجود بهحفره و 
 چنين كه اينكند به  ميداند و اشاره  ميآغازين هر سيكل 

 . افتد مي پويايي سيكلي در هر بخشي از جنگل اتفاق
 در اين زمينه تحقيقاتي با عنوان پويايي 
 جنگلهاي خالص راش در بخش غربي فرانسه

et al., 1984; Koop & Hilgen, 1987) Faile(  و
 ;Korpel, 1982) وط در اروپاي مركزيجنگلهاي مخل

Emborg, 1996) Mayer & Neumann, 1981; صورت 
خوبي تشريح  بهيكي را يگرفته كه مفهوم چرخه موزا

نمايد و به ارتباط بين طول دوره و ميزان مساحت هر  مي
توان به مطالعه  نمايد، از جمله اين موارد مي فاز اشاره مي

 . كورپل اشاره نمود
 و روند پويايي در تحولي شناخت مراحل در زمينه

مطالعات جامعي را در  Korpel (1995) جنگلهاي بكر،
 در يك جنگل بكر در 1993 تا 1963طي سالهاي 

ياد ي جنگل ها توده كورپل وضعيت .اسلواكي انجام داد
هكتاري بررسي نمود نيم تا يك  را در قطعات نمونه شده

لحاظ مراحل  هبو متوجه شد كه عمده سطح منطقه را 
كه سهم   درحالي؛دهد  مرحله تخريب تشكيل مي،تحولي

باشد و   سطح كل مي درصد20مرحله اپتيمال تنها معادل 
در طول اين سه دهه تنها در دو ناحيه از كل منطقه 

 .  صورت گرفته استتحولييكي مراحل يجابجايي موزا
بندي رويشگاه بر  در بررسي ديگر كه در قالب طبقه

هاي طبيعي در  عيت ساختار و روند پويايي تودهاساس وض
 صورت گرفت، مشخص گرديد  نوشهرجنگل خيرودكنار

ي مورد مطالعه عمدتاً داراي ساختار ناهمسال ها تودهكه 
لحاظ  بهو ) 1379 ، فالح؛1378 ،متاجي(نامنظم بوده 

پويايي و روند تكاملي از فاز اپتيمال دور بوده و در حال 
 دنباش مي و شروع فاز تجديد حيات گذر از فاز تخريب

 ). 1378متاجي، (
در بررسي مراحل ) 1383(و همكاران دلفان اباذري 

 و روند پويايي در جنگلهاي دست نخورده راش در تحولي
مرحله صعود و ( اصلي تحوليمنطقه كالردشت سه مرحله 

را مشخص )  مرحله تخريب وافزايش، مرحله اپتيمال
ن مراحل خود از يك تا چند فاز  كه هر يك از ايندنمود

 بيشترين ،بر اساس اين مطالعه .اند  تشكيل شدهتحولي
 اپتيمال و كمترين تحوليفراواني تعداد در هكتار در مرحله 

اين بررسي .  تخريب مشاهده گرديدتحوليآن در مرحله 
 در جنگلهاي طبيعي منطقه توالينشان داد كه سيكل 

 .كشد طول ميل  سا230 تا 200كالردشت در حدود 
مديريت منظور  بهبا توجه به موارد ياد شده، بنابراين 

 بررسي و شناخت اصول رشد، تكامل و ،مناسب جنگلها
)  محيطيعواملثير أتحت ت(چگونگي ساختار طبيعي 

 شناسايي خصوصيات و )Emborg, 1996( ضروري بوده
س آنها قرار دارد أسيماي توده جنگلهاي طبيعي در ر

 تحقيق حاضر نيز با هدف ).1350 ،يالكوفنداصلي و (
 در دو جامعه گياهي تحولي روند تبررسي الگوي تغييرا

در ) راشستانهاي خالص و آميخته با ممرز(مختلف 
  .جنگلهاي راش شرقي انجام شده است
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 مواد و روشها
منظور انجام اين تحقيق بخش شمالي سري چلير  به

  نابع طبيعيچهارمين بخش تحت مديريت دانشكده م(
كه داراي وسعتي معادل  انتخاب گرديد) دانشگاه تهران

 هكتار بوده و از شمال به يال جنوبي جنگلهاي 700
زبن، از جنوب به رودخانه چلندر و بخشي از سري گرا

 از شرق به جنگلهاي كجور و از غرب به مرز ،زه تاشه
كل سري از  دامنه ارتفاعي در. گرازبن محدود است بخش
منطقه ( متر متغير بوده كه در نيمه شمالي 1750ا  ت750

بر . رسد مي  متر1450، حداكثر ارتفاع  به )سيمورد برر
اساس گزارش ايستگاه كليماتولوژي نوشهر و با توجه به 

در منطقه مورد  گراديان بارش، ميزان بارندگي ساالنه
 ميليمتر بوده كه حداقل آن در تيرماه 1360 –1410مطالعه 
شناسي، در  لحاظ زمين به. ر آن در مهرماه استو حداكث

منطقه خيرودكنار تشكيالت دورانهاي مختلف ديده 
 حضور دارد كه  نسنشود، از دوران پرمين تشكيالت مي

از رسوبات . شوند ميترين تشكيالت محسوب  قديمي
ژوراسيك و كرتاسه و  دوران دوم سازندهاي ترياس، اليكا،

متشكل از كنگلومرا و وباتي از تشكيالت دوران چهارم رس
باشد كه در حاشيه درياي خزر و  اي مي آبرفتهاي رودخانه

سرمديان و (در تمام منطقه مازندران گسترش دارند 
  ). 1380جعفري، 

بيشتر خاكهاي تشكيل دهنده منطقه مورد مطالعه كه در 
 اند از تيپ اثر هواديدگي سنگهاي آهكي حاصل شده

مل آنها، پوشش گياهي نقش اي بوده و در تكا منطقه
 در منطقه خيرودكنار چهار رده طوركلي هب.  دارديتوجه قابل

سولها،  شامل انتي كه شود مشاهده مي اصلي خاك
در سري . باشد سولها مي آلفي سولها و سولها، مولي اينسپتي
اي  خاكهاي خاكستري ـ قهوه) منطقه مورد مطالعه(چلير 

سول حضور دارند سول هوموسي، ريگو پدزوليك، گلي
لحاظ پوشش گياهي،  به ).1380سرمديان و جعفري، (

مهمترين تيپهاي جنگلي موجود در سري چلير كه سطح 

 شامل راش ـ ممرز، ،دهند اي را تشكيل مي قابل مالحظه
  راش خالص، راش ـ توسكا، راش ـ پلت و بلوط ـ ممرز

 .)1381 ساجدي، (باشد مي
 بررسيهاي متعددي كه از، تحوليمطالعه مراحل منظور  به

 و  در نقاط مختلف انجام شده بود
 و Korpel (1982 & 1995) هايي كه همچنين مشخصه

Emborg et al., (2000)  در زمينه الگوي ساختار مراحل و
 جنگلهاي بكر و طبيعي ارائه مورد در تحوليفازهاي 
براي اين منظور در دو جامعه گياهي . استفاده شدنمودند، 
كه  (Rusco-Fagetum, Carpineto-Fagetum) يراش شرق

 بررسيهاي فيتوسوسيولوژيك  ازدر منطقه مورد مطالعه پس
 جنگل با انجام، )1381متاجي، (مشخص شده بودند 

 ;هايي براي مطالعه انتخاب شدند  عرصهگردشيهاي متعدد
هاي ذكر   بايستي مشخصهها  كه اين عرصهپيش فرضبا اين 

  . بودند مي را دارا حوليتشده در زمينه مراحل 
نسبت مشابهي كه در زمينه  به به تحقيقات توجهبا 

 انجام شده تواليي طبيعي و سيكل ها تودهسيماي ظاهري 
؛ دلفان اباذري، 1379؛ فالح، 1379اسالمي،  (بود

 & Korpel, 1982 & 1995; Sagheb-Talebi؛1381

Schuetz, 2002 ( سي هترين ابعاد قطعه نمونه براي بررب
در اين  .توصيه شده بودهكتار تا يك  75/0 ساختار

  ساختار وتحولي مطالعه مراحل مختلف برايبررسي نيز 
 دو جامعه گياهي در منطقه كه  اين، با توجه به آنها

 قطعه نمونه يك هكتاري مربع 6مشخص گرديد، تعداد 
كه هر  طوري به ، متر انتخاب شدند100×100شكل به ابعاد 
مورد ارزيابي   را بتوان در جوامعتحوليحل كدام از مرا

منظور ارائه پروفيل ساختار عمودي و  بههمچنين . قرار داد
 متر در 10×100، نواري به ابعاد تحوليمراحل افقي در 

 قطعه نمونه براي هردر . داخل قطعات نمونه پياده شدند
،  سانتيمتر5/7 كليه درختان با قطر برابر سينه بيش از

بر سينه، ارتفاع كل، برا  چون گونه، قطرهايي مشخصه
گيري قرار  ارتفاع تنه مورد اندازه، قطر تاج و ارتفاع تاج

 . گرفتند
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 نتايج
  Rusco – Fagetum قطعه نمونه يك در جامعه

بر اساس نمودار پراكنش تعداد در طبقات قطري 
 10، بيشترين فراواني تعداد مربوط به طبقه قطري )2شكل(
 كمترين فراواني تعداد مربوط به و )تار اصله در هك95(

 طوركلي به .باشد مي  سانتيمتر160 تا 135طبقات قطري 
 داراي شيب تندي ها گونهنمودار پراكنش تعداد براي كل 

ين بوده كه مقادير محاسبه شده يدر طبقات قطري پا
 و ضريب پخي )= Skewness 84/1(ضريب چولگي 

)13/3 Kurtosis =( يد نمايد وأيضعيت را توتواند اين  مي 
نشان دهد كه منحني پراكنش داراي چولگي به راست 

 تا 10 كالسه بيشترين فراواني در كه اين با توجه به .است
  درصد70 اصله در هكتار يا بيش از 243(سانتيمتر  35

را  توده مورد مطالعه دتوان مينهايت در قرار دارد، ) فراواني
حني پراكنش داراي چولگي نشان دهد كه من يد نمايد وأيت
  بيشترين فراواني دركه  اين با توجه به .است راست به

 اصله در هكتار يا بيش از 243(سانتيمتر  35 تا 10 هكالس
توان توده  مينهايت در قرار دارد،  )فراواني  درصد70

 توجه قابلحضور با  ناهمساليك توده مورد مطالعه را 
. دانست ) سانتيمتر35از كمتر  (قطر  كمكالسهها در  پايه

نمودار پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي تقريباً تمايل 
 با اين توضيح كه ،)3شكل (سمت منحني نرمال داشته به

  مقادير ضريب چولگي، داردچولگي راست سمت بهاندكي 
)38/0= Skewness ( و ضريب پخي)ـ 7/0 =Kurtosis( 

 كه  اينبراين نظر به بنا. يد نمايندأيتوانند اين مورد را ت مي
لحاظ فراواني در طبقه ارتفاعي  به ها گونه  درصد50بيش از

توان توده را يك توده  ميقرار دارند متر  20 تا 10
سمت دو يا سه اشكوبه شدن  بهناهمسال دانست كه 

چنين حالتي براي  البته بروز. تواند تمايل داشته باشد مي
ربوط به يك گونه  فراواني م درصد80اي كه بيش از  توده
 .باشد نمي باشد چندان دور از انتظار مي

 

 
 1  نمودار فراواني تعداد در طبقات قطري در قطعه نمونه-2 شكل
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 1  نمودار فراواني تعداد در طبقات ارتفاعي در قطعه نمونه-3شكل

 

 689 بيش از وبوده زياد موجودي حجمي در توده 
 سيلو 624 از اين ميزان، كه هكتار برآورد شده سيلو در

. باشد ميمربوط به گونه راش )  موجودي سرپا درصد90(
ه  كالسمربوط بهبيشترين حجم كه  نكته قابل ذكر اين

 است ) ه قطوركالس( سانتيمتر 55 از بيشتري رقط
دهد كه درختان با ابعاد  مينشان  5 شكل ).4 شكل(

و تجديد حيات هنوز در مختلف در توده وجود داشته 
با توجه . ي زادآوري استقرار پيدا نكرده استها لكه قالب

استقرار تجديد  براي هاي ايجاد شده  عمده حفرهكه  اينبه 
-5) در جوامع مورد بررسي(حيات در منطقه مورد مطالعه 

در تصوير ساختار   آر بوده، فضاي خالي قابل مشاهده3
 باشد كه هنوز فضاي تواند بيانگر اين قضيه مي افقي

 . استمناسبي براي استقرار تجديد حيات فراهم نشده
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 هاي قطري در  نمودار حجم در هكتار به تفكيك كالسه-4شكل

 1 قطعه نمونه
 

 
       1  پروفيل ساختار عمودي و افقي در قطعه نمونه-5شكل

 

  Rusco – Fagetum  در جامعه٢قطعه نمونه 

، )6شكل(با توجه به نمودار فراواني در طبقات قطري 
 51با سانتيمتر  20بيشترين تعداد مربوط به طبقه قطري
 110 طبقه قطريهاصله در هكتار و كمترين تعداد متعلق ب

 .باشد ميبا فراواني يك اصله در هكتار سانتيمتر  125و 
تواند بيانگر  ميدامنه حضور طبقات قطري مختلف 

 .  توده مورد مطالعه باشدناهمسالي
  اصله در هكتار 289در اين توده گونه راش با فراواني 

 اصله در 2و گونه ملج با فراواني )  درصد كل درختان90(
ترتيب بيشترين و  به) درصد كل درختان 6/0(هكتار 

بنابراين چنين ). 7شكل(باشند  ميكمترين فراواني را دارا 
اهمسال خالص دانست كه توان يك توده ن مياي را  توده
 ،قطريهاي  كالسهلحاظ پراكنش تعداد در هكتار در  به

سانتيمتر  35 تا 10 قطري كالسه بيشترين فراواني در 
و )  درصد كل درختان66( اصله در هكتار 210تعداد  به

سانتيمتر  55بيشتر از  قطريكالسه كمترين فراواني در 
  ) درصد كل درختان3/11( اصله 36تعداد  به
يي چون ضريب چولگي ها آمارهمقادير ). 8شكل( باشد مي

)99/1=  Skewness( و ضريب پخي  
)137/0 = Kurtosis (محدوده تمركز فراواني تعداد را در 

 با اين ،نمايد يد ميأيتسانتيمتر  35 تا 10قطري طبقه 
سمت راست چولگي  توضيح كه منحني پراكنش كمي به

ها در   پايه درصد90نزديك به كه   اينتوجه قابلنكته . دارد
قرار )  سانتيمتر50 تا 35 و 35 تا 10( قطري اول كالسهدو 

 .  بيانگر ميانسال بودن توده باشددتوان كه مي دارند
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  2 نمونه   نمودار فراواني تعداد در طبقات قطري در قطعه-6شكل  
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  2 نمونه
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) 9شكل(بر اساس نمودار پراكنش در طبقات ارتفاعي 
 87 متر به ميزان 25بيشترين فراواني در طبقه ارتفاعي 

و كمترين ) درصد كل درختان 30تقريباً (اصله در هكتار 
 اصله 11ان  متر به ميز10فراواني مربوط به طبقه ارتفاعي 

همچنين . باشد مي) درصد كل درختان 4/3(در هكتار 
 توان بيان نمود كه عمده فراواني در طبقات ارتفاعي مي

 پراكنش با چولگي بسيار كم داشته و منحني مياني قرار
تمركز . باشد ميسمت چپ، تقريباً شبيه به منحني نرمال  به

دوده در مح)  درصد از كل درختان63( اصله 200بيش از 
يي چون ها آماره متر و همچنين مقدار 30 تا 20ارتفاعي 

و ضريب پخي ) Skewness = -008/0(ضريب چولگي 
)23/4 = Kurtosis (نمايد يد ميأياين مورد را ت . 
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   نمودار تعداد در هكتار به تفكيك كالسه قطري در قطعه-8شكل 
 2نمونه 
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 2 نمودار فراواني تعداد در طبقات ارتفاعي در قطعه نمونه -9شكل 

 

 297راش با فراواني (اي كه خالص  بنابراين در توده
بوده و تنها يك )  درصد كل درختان90اصله در هكتار يا 

فرماست، بروز چنين شرايطي  عرصه حكم گونه غالب در
نوري بين درختان پذير بوده و در نتيجه رقابت  امكان

 . وجود آمده است بهنهايي از توده يك تا دو اشكوبه 
 539بوده و به ميزان زياد موجودي حجمي در توده 

 76(  سيلو6/411باشد كه از اين مقدار  ميسيلو در هكتار 
تصوير  .متعلق به گونه راش است)  موجودي سرپادرصد

 مطالعه دهد كه توده مورد مينشان  )10شكل(ساختار 
 چرا كه عمده درختان موجود در ;اشكوبه است دو ًتقريبا

آن در يك طبقه ارتفاعي مياني قرار گرفته و بخش ديگر 
تدريج در حال  به در طبقه پايين حضور دارند كه ًعمدتا

فراواني تعداد در طبقات ارتفاعي . حذف شدن است
فضاي بين تاج درختان در  .يد اين مورد باشدؤتواند م مي

 به ولي ،قسمتهاي تصوير افقي قابل مشاهده است ازبرخي 
باشد كه تجديد حيات بتواند استقرار يابد و با  ميزاني نمي 

 عمده درختان در طبقات قطري متوسط و كه اينتوجه به 
گذرد كه اين  اند، ديري نمي در يك اشكوب قرار گرفته

سرعت بسته شود و در   بهفضاي بين تاج پوشش درختان 
 يتوجه ي موجودي درختان به ميزان قابلچنين شرايط

  .يابد ميافزايش 
 

 
 2  پروفيل ساختار عمودي و افقي در قطعه نمونه-10شكل

 

  Rusco – Fagetum  در جامعه٣قطعه نمونه 

بيشترين ) 11شكل(براساس نمودار فراواني تعداد 
 طوركلي بهفراواني در طبقات قطري اوليه موجود بوده ولي 

در . كند  از يك روند كم شونده تبعيت نمينمودار پراكنش
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در طبقات قطري بعد با شيب نسبتاً زياد كاهش يافته و  ابتدا
. باشد مي، افزايش نشان داده و داراي چندين ماكزيمم يشترب

و ) = Skewness 51/0( ي ضريب چولگيها آمارهمقادير 
دهد كه منحني  مينشان  ) = kurtosis-83/0( ضريب پخي
سمت راست بوده و فراواني  بهراي چولگي كم پراكنش دا

تعداد در عمدة طبقات قطري تفاوت محسوسي را دارا 
هاي  تواند دليلي بر تراكم پايه مي اين مورد خود. باشند مين

 فراواني بيشترين اصله، 176از مجموع  .قطور در توده باشد
  درصد65( اصله در هكتار 115نه راش با متعلق به گو
 است و كمترين فراواني مربوط به نمدار و ون )فراواني كل

  ).12شكل(باشد  مي اصله در هكتار يكبا 
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 3 نمودار فراواني تعداد در طبقات قطري در قطعه نمونه -11شكل
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 3ر به تفكيك گونه در قطعه نمونه  نمودار فراواني در هكتا-12شكل

 

با توجه به نمودار فراواني تعداد در طبقات ارتفاعي 
 31(متر  40، بيشترين فراواني در طبقه ارتفاعي )13شكل(

 متر، 45 تا 30بوده و در محدوده طبقات ) اصله در هكتار
ميانگين .  فراواني كل درختان حضور دارد درصد60تقريباً 

اي  ازهباشد كه تا اند مي متر 1/29ارتفاعي درختان توده، 

 .دهد مي تمركز فراواني در طبقات ارتفاعي باال را نشان
 پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي از الگوي كم نمودار

سمت چپ  بهشونده فاصله داشته و داراي چولگي 
بدين مفهوم كه با افزايش طبقات ارتفاعي بر . باشد مي

يي چون ها آمارهگردد و مقادير  ها افزوده مي تعداد پايه
 و ضريب پخي  ) = Skewness- 23/0(چولگي  بضري

)1 – Kurtosis =( نمايد مي چنين وضعيتي را توجيه. 
 ه قطورطبقحجم در بيشترين لحاظ حجم در هكتار،  به
 1/433بوده كه به ميزان )  سانتيمتر55بيشتر از قطرهاي (

باشد و كمترين  مي) درختان حجم كل  درصد80( سيلو
 سانتيمتر ديده 35 تا 10 ه قطريطبقميزان حجم در 

 .)14شكل(شود  مي

0

5

10

15

20

25

30

35

ار  
هكـت

ر 
د د
ـدا
تع

10 15 20 25 30 35 40 45 50

اعي  (متر) طبقات ارتـف

 
     3  نمودار فراواني در طبقات ارتفاعي در قطعه نمونه-13شكل
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ه  نمودار حجم در هكتار به تفكيك كالسه قطري در قطع-14شكل
 3نمونه 

 

سطح كم بوده و  در واحد  فراواني تعداد،در اين توده
وجود فضاهايي را در بين ) 15شكل(تصوير ساختار افقي 
 محل استقرار ها حفرهاين . دهد ميتاج درختان نشان 
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باشد كه با تراكم بسيار زياد كل سطح  ميتجديد حيات 
 .پوشانده است ها را حفره

 
 3 پروفيل ساختار عمودي و افقي در قطعه نمونه -15شكل

 

   Carpineto – Fagetumعه در جام٤قطعه نمونه 

 اصله 213مجموع فراواني تعداد در طبقات قطري 
درخت در هكتار بوده كه بيشترين تعداد در محدوده 

  درصد40حدود( سانتيمتر 25 تا 15طبقات قطري  
 130بوده و كمترين آن در طبقه قطري ) فراواني كل

با  نمودار پراكنش در ابتدا ).16شكل(سانتيمتر قرار دارد 
يابد كه اين كاهش در طبقات قطري  ميشيب تندي كاهش 

 حالت كند و عمدتاً خاصي تبعيت نمي از نظم زياد
صورت متناوب كم و  بهنامتعادل داشته و در مواقعي هم 

چنين وضعيتي در نمودار پراكنش در طبقات .  شود ميزياد 
 چرا كه ،قابل توجيه است) 17شكل(تفكيك گونه  بهقطري 

موجود در  عمدة فراواني مشخص گرديد كهبا اين عمل 
طبقات قطري باال مربوط به گونه راش بوده و در طبقات 

. گردد نمي  مشاهدهٔ راش اصال، سانتيمتر35كمتر از قطري 
كه پراكنش گونه ممرز در طبقات قطري نشان  درحالي

 35كمتر از (ين ي در قطرهاي پادهد كه اين گونه عمدتاً مي
 اصله 122اي كه از مجموع  گونه شته بهحضور دا) سانتيمتر

ذكر  آن در طبقه قطري)  اصله98 ( درصد80ممرز، حدود 
يي ها آماره مقادير. قرار دارد)  سانتيمتر35كمتر از (شده 

 چون ميانگين قطر، ضريب چولگي و پخي براي نمودار
تفكيك،  بهي ذكر شده ها گونهپراكنش كل و هر كدام از 

 ).1جدول( نمايد مي چنين وضعيتي را توجيه
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 4طبقات قطري در قطعه نمونهدر   نمودار فراواني-16 شكل
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  4 فراواني در طبقات قطري به تفكيك گونه در قطعه نمونه -17شكل

 
 ٤ي محاسبه شده در قطعه نمونه ها آماره مقادير  ‐١جدول 

 گونه ميانگين يب چولگيضر ضريب پخي

 راش ٨/٦٤ ٦٩/٠ ٤٣/٠

 ممرز ٨/٢٨ ٦/١ ٧٠/١

 ها گونهكل  ٣/٣٨ ٩٥/٠ ١٠/٠

 
بر اساس نمودار پراكنش تعداد، بيشترين فراواني در 

 فراواني در  درصد50  متر بوده و تقريبا25ًارتفاعي طبقه 
گردد و كمترين   متر مشاهده مي30 تا 25 طبقات ارتفاعي
قرار )  اصله در هكتار4( متر 40بقه ارتفاعي فراواني در ط

 213 از مجموع كه اين توجه قابلنكته  ).19شكل(دارد 
در )  فراواني كل درصد38( اصله 81اصله درخت، حدود 

حدوده گونه اين م در( متر بوده 20 تا 10محدوده ارتفاعي 
 فراواني كل در محدوده  درصد62و ) راش حضور ندارد

ي ها آمارهمتر قرار دارند و مقادير  40 تا 25ارتفاعي 
و ضريب پخي ) - = Skewness 085/0(ضريب چولگي 
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 407  4 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

)68/0 Kurtosis = - ( چپ بودن خيلي كم منحني  بهچوله
 .نمايند ميپراكنش و عدم وجود شيب پرتگاهي را توجيه 

نمودار پراكنش تعداد در طبقات  در چنين وضعيتي
حالت نرمال بوده و با توجه به  به نزديك ارتفاعي تقريباً

سوس بين طبقات ارتفاعي مياني، تفاوت مح عدم وجود
 .توان توده را يك تودة دو تا سه اشكوبه دانست مي

 53 سيلو بوده كه 6/489حجم در هكتار به ميزان 
  درصد32آن متعلق به گونه راش و ) سيلو 9/269 (درصد

با توجه  .)19 شكل(باشد  ميمربوط به ممرز )  سيلو157(
   )20 شكل(پروفيل ساختار عمودي و افقي به 
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 4  نمودار فرواني تعداد در طبقات ارتفاعي در قطعه نمونه-18شكل
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   4 تفكيك گونه در قطعه نمونه به نمودار حجم در هكتار -19شكل
 

ي قطور ها را پايهتان گردد كه عمده درخ مي مالحظه
 هايي كه نزديك به سن ديرزيستي  پايه؛دهد ميتشكيل 

 بنابراين در اثر افتادن اين درختان امكان ايجاد. باشند مي
  .گردد براي استقرار تجديد حيات مهيا مييي ها حفره

 

 ٤ پروفيل ساختار عمودي و افقي در قطعه نمونه ‐٢٠شكل
 

   Carpineto – Fagetum در جامعه٥قطعه نمونه 
 اصله در هكتار 317فراواني تعداد در طبقات قطري، 

 10بوده كه بيشترين مقدار آن مربوط به طبقه قطري 
)  فراواني كل درصد26( اصله 82سانتيمتر با فراواني 

 35 تا 10طبقات قطري  (قطر كمقه بدر ط. باشد مي
 اصله در 208( فراواني كل  درصد68حدود ) سانتيمتر
 ). 22 و21هاي شكل(وجود دارد ) هكتار
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 5 نمودار فراواني تعداد در طبقات قطري در قطعه نمونه -21شكل
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     5نمونه 
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ممرز در قطعه در طبقات قطري گونه  نمودار فراواني -23شكل 
 5 نمونه
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در طبقات قطري گونه راش در قطعه  نمودار فراواني -24شكل
   5 نمونه

 

ين داراي شيب ينمودار پراكنش در طبقات قطري پا
پرتگاهي بوده و در طبقات قطري مياني و باال اين شيب 

 يابد و در برخي از طبقات قطري ميي توجه كاهش قابل
اگر به . دهد جاي كاهش، افزايش نشان مي بهباال اين روند 

 23 شكل(تفكيك گونه توجه شود  بهنمودار فراواني تعداد 
 راش در چندين گردد كه فراواني گونه ميمالحظه ) 24و 

. باشد مي بوده و فاقد نظم خاصي بيشتريننقطه داراي 
 شونده را كه نمودار پراكنش گونه ممرز روند كم درحالي

 اصله در 198(نشان داده و از مجموع فراواني كل ممرز 
در )  اصله156( درصد فراواني 80، نزديك به )هكتار

.  قرار دارندسانتيمتر 35 تا 10محدوده طبقات قطري 
ي ضريب چولگي و ضريب پخي براي ها آمارهمقادير 

فراواني كل و همچنين براي فراواني راش و ممرز 

راست بودن و حضور فراواني  بهبيانگر چوله ) 2جدول(
چنين وضعيتي . باشد ميتوجه در طبقات قطري اوليه  قابل

چرا . باشد ميبيشتر متأثر از حضور ممرز در اين طبقات 
ي چولگي و پخي براي گونه راش ها آمارهكه مقادير 

نشانگر چولگي كم منحني پراكنش بوده و مقدار ضريب 
لحاظ فراواني  هبپخي نيز تفاوت محسوسي را بين طبقات 

 .دهد مينشان ن
 5ي محاسبه شده در قطعه نمونه ها آماره مقادير -2جدول 

ضريب  ضريب پخي

 چولگي

 گونه  قطرميانگين

 راش ٩/٤٣ ٧٧/٠ ‐٤٧/٠

 ممرز ٤/٢٢ ١٥/٢ ٢٢/٥

 ها گونهكل  ٠٧/٢٩ ٦٩/١ ٥٦/٢

 
با توجه به نمودار پراكنش تعداد، بيشترين فراواني در 

 فراواني در  درصد60  متر بوده و تقريبا20ًارتفاعي طبقه 
گردد و كمترين  مي متر مشاهده 30 تا20محدوده ارتفاعي 

 اصله در 1( متر 45فراواني مربوط به طبقه ارتفاعي 
 نمودار پراكنش در طوركلي به ).25 شكل(باشد  مي) هكتار

طبقات ارتفاعي در اين قطعه نمونه به منحني نرمال شبيه 
 ي ضريب چولگي ها آمارهقادير بوده، چرا كه م

)28/0 Skewness =(  و ضريب پخي)6/0– kurtosis = (
چنين وضعيتي را توجيه نموده و همچنين عدم وجود 

  .كند ميتفاوت محسوس بين طبقات ارتفاعي را بيان 
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    5 نمودار فراواني تعداد در طبقات ارتفاعي در قطعه نمونه -25شكل
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در قطعه گونه راش  نمودار فراواني در طبقات ارتفاعي -26شكل
     5نمونه 

 

) 27 و 26 هايشكل(تفكيك گونه  بهپراكنش تعداد 
)  متر25 تا 10(ين يدهد كه در طبقات ارتفاعي پا نشان مي

  درصد85اي كه  ي داشته به گونهتوجه قابلممرز حضور 
  درصد53كه )  اصله در هكتار169( ممرز يها نهگواز كل 

.  اين محدوده قرار داردباشد در ميفراواني كل قطعه نمونه 
  كه حضور گونه راش عمدتاً در طبقه ارتفاعي درحالي

   منحني پراكنش آنبوده و)  متر40 تا30(باال 
 مقدار ضريب چولگي . باشد ميچپ  بهچولگي  داراي

)34/0Skewness= -( يب پخي و ضر)78/0– Kurtosis=( 
 طبقات چپ بودن منحني و تمركز فراواني در بهچوله 

 .نمايد ارتفاعي باال را تأييد مي
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در قطعه گونه ممرز  نمودار فراواني در طبقات ارتفاعي -27شكل
   5 نمونه
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    5تفكيك گونه در قطعه نمونه  بهر  نمودار حجم در هكتا-28شكل  
   

 سيلو بوده كه 8/453موجودي حجمي در قطعه نمونه، 
 مربوط به گونه راش و تقريباً آن)  سيلو3/252 ( درصد55
هايي  گونه. متعلق به ممرز است)  سيلو3/143 ( درصد32

   چون نمدار، شيردار و ملج داراي كمترين ميزان حجم
) 29شكل(توجه به تصوير ساختار با ). 28شكل(باشند  مي

ميزان پوشش تاجي درختان در توده مناسب بوده و در 
كليه  همچنين.  بسته استبرخي قسمتها تاج پوشش كامالً

طبقات قطري قابل مشاهده بوده با اين توضيح كه عمده 
 .فراواني در طبقات قطري پايين قرار دارند

 

 
 5طعه نمونه  پروفيل ساختار عمودي و افقي در ق-29شكل

 

  Carpineto – Fagetum در جامعه٦قطعه نمونه 

) 30شكل(نمودار فراواني تعداد در طبقات قطري 
ترتيب مربوط به طبقه  بهدهد كه بيشترين فراواني  مينشان 
 با سانتيمتر 15 اصله و طبقه 265سانتيمتر با  10قطري
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اين دو طبقه حدود . باشد ار مي اصله در هكت150فراواني 
را بوده كل فراواني را دا)  اصله در هكتار415 ( درصد68

  مربوط به گونه ممرز درصد51كه از اين ميزان حدود 
ي ضريب چولگي ها آمارهمقدار  بهبا توجه  .باشد مي

)68/1= Skewness(  و ضريب پخي)45/2 = kurtosis( 
مده راست بوده و ع بهتوده مورد مطالعه داراي چولگي 

  در نتيجه ;باشد ميين دارا يقات قطري پافراواني را در طب
فراواني با (ناهمسال يك توده عنوان  بهتوان آن را  مي
 .در نظر گرفت)  در طبقه قطري پايينتوجه قابل
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 6 نمودار فراواني در طبقات قطري در قطعه نمونه -30شكل

 

0

50

100

150

200

250

تار
هك

ر 
د د
عدا
ت

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

طبقات قطري (سانتيمتر)

 فراواني در طبقات قطري گونه ممرز در قطعه  نمودار-31شكل
  6نمونه 

 

 اگر پراكنش تعداد در طبقات كه  ايننكته قابل ذكر 
 ،نظر قرار گيردمد) 32 و31شكل(تفكيك گونه  بهقطري 

گردد كه فراواني تعداد براي گونه ممرز داراي  مشخص مي
راست با شيب تند بوده و مقدار آمارهاي  بهچولگي 

 و ضريب پخي )=94/3Skewness(ضريب چولگي 

)93/20kurtosis=(  خوبي توجيه بهاين وضعيت را 
 فراواني تعداد در ،گونه راش كه براي درحالي نمايد، مي

 )-=198/0Skewness(چپ  بهطبقات قطري داراي چولگي 
 زيادبوده و بيانگر حضور گونه راش در طبقات قطري 

رتفاعي، بيشترين از نظر فراواني تعداد در طبقات ا .باشد مي
 اصله در هكتار 310 متر با 15فراواني در طبقه ارتفاعي 

و كمترين فراواني در طبقه )  كل درختان درصد51(
 كل  درصد1(صله در هكتار  ا7 متر با 35ارتفاعي 
 83 حدود كه  اينذكر  نكته قابل .شود ميديده ) درختان
در )  اصله از كل درختان502( از كل درختان درصد

باشند كه بيانگر جوان  مي متر 10-20دوده ارتفاعي مح
 ).33شكل( بودن توده مورد مطالعه است
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 نمودار فراواني در طبقات قطري گونه راش در قطعه -32شكل
 6نمونه 
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 6نمونهر طبقات ارتفاعي در قطعه  نمودار فراواني تعداد د-33شكل
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 411  4 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

تفكيك گونه  بهبه پراكنش در طبقات ارتفاعي با توجه 
گردد كه در محدوده  ميمالحظه ) 35و 34هاي شكل(

 و گونه يك درصد گونه راش تنها ، متر20 تا 10ارتفاعي
نمونه را   قطعه از كل درختان موجود در درصد64ممرز 
 در طبقات ً عمدتا،كه گونه راش درحالي. شود مي شامل

 چولگي باال حضور داشته و مقدار ضريب ارتفاعي
)06/1Skewness = (  راست بودن منحني پراكنش  بهچوله

گونه راش و حضور در طبقات ارتفاعي باال را توجيه 
 .نمايد مي
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 6 نمودار فراواني در طبقات ارتفاعي ممرز در قطعه نمونه -34شكل
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 نمودار فراواني در طبقات ارتفاعي گونه راش در قطعه -35شكل
    6نمونه 

 
 سيلو بوده 7/368حجم در هكتار در اين قطعه نمونه 

 8/197مقدار آن مربوط به گونه راش با حجم يشترين كه ب
 سيلو در 8/112ممرز با حجمي معادل . باشد ميسيلو 

ميزان آن متعلق گيرد و كمترين  ميهكتار بعد از راش قرار 
 ). 36 شكل(باشد  مي)  سيلو در هكتار5/0(به گونه ملج 

گردد كه فراواني  مالحظه مي 37 با توجه به شكل
 در يك ًدرختان در واحد سطح بسيار زياد بوده و عمدتا

همچنين تصوير تاج پوشش . طبقه ارتفاعي قرار گرفته اند
توجه   نيز بيانگر پوشش تاجي قابل)تصوير افقي(درختان 

توجه درختان،  رغم فراواني قابل به .در واحد سطح است
ميزان موجودي حجمي و رويه زميني در واحد سطح در 

 ،البته در قسمتهايي از توده. باشد مياين توده پايين 
 ،هاي قطور راش حضور داشته كه در زير اشكوب پايه
 . باشد ميي تجديد حيات كوچكي را دارا ها لكه

 
 6تفكيك گونه در قطعه نمونه  بهدار حجم در هكتار  نمو-36 شكل 

 

112.8

22.9 33.1

197.8

1.6 0.5

0

50

100

150

200

تار
هك

ر 
م د
حج

ممرز بلوط توسكا راش شيردار ملج

 گونه
 6 پروفيل ساختار عمودي و افقي در قطعه نمونه -37كل ش

 
 بحث 

ه چاگرخالص در قطعه نمونه يك از جامعه راش 
ي حضور توجه قابلدرختان با قطر كم در عرصه به ميزان 

 قابل يشد ارتفاعدليل رقابت نوري، ر بهداشته ولي 
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 تا دو اي كه نمايي از يك جنگل ي داشته به گونها مالحظه
عداد در تدهند و نمودار پراكنش  مي  اشكوبه را نشانسه

 .كند ميطبقات ارتفاعي نيز چنين وضعيتي را بيان 
دليل عدم وجود همه مراحل  به چنين ساختاري طوركلي به

يدار باشد و تواند چندان پا ميرويشي به ميزان مطلوب، ن
اي نه چندان دور فاز  توان انتظار داشت كه در آينده مي

توان  ته در وضعيت موجود ميبال. تخريب مشاهده شود
نظر قرار داد چرا كه  همپوشاني فازهاي مختلف را مد

اند و   وسعت چنداني پيدا نكرده،تحوليي موزاييكي ها لكه
د و فاز جنگل چن) از مرحله اپتيمال(فاز مسن شدن 

در كنار هم قرار ) اوليه اشكوبه از مرحله 3 تا 2(اشكوبه 
تواند  مي چنين ساختاري وجود 2در قطعه نمونه . دارند

و آغاز اوليه يا رشد ارتفاعي سريع بيانگر پايان مرحله 
 يك توده خالص كه  ايندليل  بهمرحله اپتيمال باشد و 

راش استقرار دارد، چنين روندي در حالت معمول 
 توده مورد ،3قطعه نمونه  در .خوبي ادامه يابد بهاند تو مي

 و توجه قابلو فضاي باز با داشتن درختان مسن بررسي 
لحاظ روند  بهبا توجه به ساختار عمودي و افقي، نيز 

توان  ميدر اين مرحله .  در مرحله تخريب قرار داردتحول
همپوشاني آنها را  هر دو فاز تخريب و فاز تجديد حيات و

 وجود فضاي باز و تجديد حيات در .هده نمودمشا
دار  جود درختان خشكهتواند حكايت از و ، ميها حفره

 .زيادي در ايام گذشته در سطح قطعه نمونه داشته باشد
توده با فراواني تعداد كم در واحد ، 4در قطعه نمونه

، نمايي از فاز مسن شدن را زيادسطح و ميانگين ارتفاعي 
 كه در تصوير ساختار عمودي چنين گذارد مي به نمايش

وجود آثار فاز  بهولي با توجه . وضعيتي مشهود است
ي جوان در عرصه، ها پايه تخريب در توده و همچنين

چنين ساختاري بيانگر حضور فاز پيشرفته تخريب از 
 .باشد ميتخريب بوده كه در حال توسعه  تحوليمرحله 

مود كه در گذشته توان اين گونه بيان ن  مي،عبارت ديگر به
ولي . اند فاز تخريب و تجديد حيات در عرصه ايجاد شده
خوبي  بهفاز تجديد حيات در اين جابجايي موزاييكي 

اند ناشي از ضعف تو نتوانسته استقرار پيدا كند كه مي
خير در بذردهي درختان أ، تهاي مادري فيزيولوژيك پايه

 . و يا شرايط محيطي باشداطراف حفره
توان يك ساختار  مي ،)توده آميخته( 5مونه قطعه ندر 

البته ذكر . پلكاني يا يك روند كم شونده را انتظار داشت
سمت منظم شدن  بهاين نكته ضروري است كه اين توده 

 الگوي ساختار عمودي كه  ايندليل  به ولي ،رود مي پيش
تفكيك گونه تراكم عمده راش را در طبقات ارتفاعي باال  به

هاي با سرشت  حضور گونه  به و با توجه دهد مينشان 
اكولوژيك متفاوت، اين وضعيت پايداري چنداني نداشته 

تواند دچار تغييرات زود هنگام  مي تحولو در نتيجه روند 
 توده در موقعيت پيشرفته ،تحوليلحاظ مراحل  به. شود

با توجه به .  قرار دارداوليه يا رشد ارتفاعي سريعمرحله 
نمايي از حضور توده  6قطعه نمونه در  ساختارچگونگي 

دهد كه  فاز تجديد حيات و فاز جنگل جوان را نمايش مي
توان چنين ساختاري را نمايي از  ميلحاظ الگوي كورپل  به

مرحله صعود و افزايش دانست كه با مرحله تخريب تا 
 . اي همپوشاني داشته است اندازه

ف در  مختلتحوليبا توجه به مراحل بر اين اساس، 
 گردد كه در جامعه يجوامع گياهي مالحظه م

Rusco - Fagetum  فراواني تعداد در طبقات قطري در
  Carpineto- Fagetumمرحله تخريب نسبت به جامعه

 قطر كمه طبق مربوط به ًاين تفاوت عمدتا. باشد مي كمتر
ي قطري متوسط و قطور درصد حضور ها هطبقبوده و در 
رشد ارتفاعي زان فراواني در مرحله مي .شود ميمشابه ديده 

 زيادبسيار  Carpineto-Fagetumدر جامعه ) اوليه(سريع 
. باشد مي گونه ممرز توجه قابلبوده كه مربوط به حضور 

چنين فراواني به ندرت قابل  Rusco-Fagetum در جامعه
 به سرشت اكولوژيك اي اندازه مشاهده است كه تا

 .شود ده مربوط ميياد شي گياهي و جامعه ها گونه
 ميزان حجم در هكتار و سطح مقطع در جامعه

Carpineto-Fagetumاز جامعه   Rusco-Fagetum در
 كمترين .)3 جدول( باشد مي كمتر تحوليكليه مراحل 
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 سيلو و 369ترتيب  بهزميني در هكتار  ميزان حجم و رويه
  و در جامعهاوليه مترمربع است كه در مرحله 2/29

Carpineto-Fagetum  يشترين حجم در ب .شود ميديده
بوده كه Rusco-Fagetum   زميني در جامعه هكتار و رويه

 جدول(  مترمربع است6/45سيلو و  689ترتيب به ميزان  به
، Carpineto-Fagetum از جامعهاوليه ر مرحله د ).3

عمده فراواني تعداد در طبقات قطري و ارتفاعي در كالسه 
فراواني   درصد90كه نزديك به شود  مي ديده قطر كم
  درصد60اي  با اين وجود در چنين جامعه ولي ،باشد مي

توده ديده كالسه قطور  فراواني  درصد5 حجم كل در
 فراواني كالسه  درصد10كه  قطرميان كالسه . شود مي
 قطر كماي با كالسه  باشد، حجم مشابه مي را دارا قطر كم

 ).3جدول(دارد 
 مشهود است كه در مرحله ًالدر كليه جوامع كام

تخريب عمده حجم در هكتار در كالسه قطور بوده و اين 
لحاظ حجمي تفاوت فاحشي  به ها كالسه با ديگر كالسه

 در نتايج بررسي دلفان اباذري و .)3جدول( كند ميپيدا 
 نيز اين تفاوت Korpel (1995)و ) 1383( همكاران

 .نمايد  ميأييد اين مورد را تكهخوبي بيان شده  به

توان بيان نمود كه مرحله اپتيمال  با توجه به نتايج مي
 تحقق به مفهوم واقعي Carpineto-Fagetum در جامعه
ي با ها گونهدليل حضور  بهتواند  له ميئاين مس. نيافته است

زيستي متفاوت باشد كه فراواني سرشت اكولوژيك و دير
 ًتيمال عمدتاچرا كه مرحله اپ. ي در عرصه دارندتوجه  قابل

 بوده و غالب  در جوامع گياهي كه تنها يك گونه گياهي
افتد و  ميدهد، بيشتر اتفاق  مي خالصي را تشكيلتوده 

دليل ديرزيستي كم گونه ممرز و سرشت متفاوت آن با  به
 – Carpinetoگونه راش مرحله اپتيمال در جامعه

Fagetum  سريعاً  يا اگر اتفاق بيفتدافتد  اتفاق نميًمعموال 
 – Carpineto جامعه. كند ميبه مرحله ديگر گذر 

Fagetum  در مقايسه با جامعه Rusco – Fagetum   در
ي كمي ها لحاظ مشخصه بهكليه مراحل تحولي 

بنابراين . تري قرار دارد شناسي، در رديف پايين جنگل
 هاي استقرار يافته در توان پايداري بيشتري را براي توده مي

اين پايداري . مدنظر قرار داد  Rusco – Fagetumجامعه
روند اين  چرا كه ،باشد مي ثر از طول روند تحولأبيشتر مت

باشد كه در  ها مي ثر از آميختگي و ديرزيستي گونهأمت
ي خالص از ها تودهدر ويژه  به  Rusco – Fagetumجامعه

باشد و اين امر  مياين جامعه، روند تحول طوالني 
  .ثيرگذار باشدأبرداري از عرصه ت ي بهرهتواند در الگو مي

 
  مختلف در دو جامعه گياهي مورد مطالعهتحوليدر مراحل  شناسي جنگلكمي ي ها  مقادير مشخصه-3جدول

  تعداد در هكتار   حجم  
تحوليمرحله   

%قطور  %ميان قطر     %قطر كم 
كل 

 )سيلو(

سطح مقطع

)متر مربع ( %قطور  %ميان قطر  جامعه  كل  %قطر كم

 گياهي

قطعه 

 نمونه

٦/٤٥ ٦٨٩ ٧ ١٣ ٨٠  تخريب‐اپتيمال   ٣/١٥ ٧/١٤  ٠/٧٠  ١ ٣٤٧ 
٨/٣٨ ٥٣٩ ١٣ ٢٢ ٦٥ اپتيمال  ٣/١١ ٩/٢٢  ٨/٦٥  ٢ ٣١٩ 
٦/٣٦ ٥٣٤ ٤ ١٥ ٨١ تخريب  ٠/٣٣ ٤/٢٤  ٦/٤٢  ١٧٦ 

R
usco - 

Fagetum
 ٣ 

٥/٣٣ ٤٩٠ ٧ ١٨ ٧٥ تخريب  ٠/٢٣ ٥/٢٢  ٥/٥٤  ٤ ٢١٣ 
صعود و افزايش ٨/٣٢ ٤٥٤ ١٠ ٢٨ ٦٢  ٨/٩  ١/٢١  ١/٦٩  ٥ ٣١٧ 
صعود و افزايش ٢/٢٩ ٣٦٩ ٢١ ٢١ ٥٨  ٤/٥  ٣/٨  ٣/٨٦  ٦٠٦ 

C
arpineto - 
Fagetum

 ٦ 
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 كه فاز مسن شدن در جامعه  ديگر اينتوجه قابلنكته 
Rusco-Fagetum  باشد و  ي را دارا ميتوجه قابلسطح

هاي آينده در بخشهاي وسيعي از  احتمال اينكه در دهه
 ،جابجايي موزاييكيتغيير الگوي ساختار و منطقه در نتيجه 

فاز تخريب حادث شود بسيار زياد خواهد بود و مشابه 
 انجام شده شرايطي خواهد شد كه در مطالعات

در جنگلهاي راش اروپا نيز به آن  Korpel (1995)توسط
بنابراين مديريت مناسب و هدفمند در چنين . اشاره شد

ي ها باشد، چرا كه با توجه به نقشه ميضروري  ييها توده
 در تحوليمراحل و فازهاي مربوط به جابجايي موزاييكي 

گردد كه  ميالحظه م )Emborg, 1998( جنگلهاي راش
ي از رويشگاههاي طبيعي راش منطقه توجه قابلبخش 

بوده و ) فاز اپتيمال و مسن شدن(متعلق به مرحله اپتيمال 
يگر فازها سطح چنداني را فاز مسن شدن در مقايسه با د

 .باشد مين دارا
مراحل طول مدت  قابل توصيه است كه ،بر اين اساس

 زمان دخالتهاي تعيين گردد و در هر جامعه گياهي تحولي
  با هدف برداشت از توده و حفظ پويايي آنشناسي جنگل

  يا پايشنظارت كنترلهمچنين . مشخص شود
)Monitoring(  مسير تغييرات و  برآوردبراي  تحولروند

 .ن مد نظر قرار گيردعوامل موثر در آ
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Abstract 
 

Considering the morphological characteries of trees and the structure of stands, different development 
stages could be recognized in natural untouched forests. The development stages as well as the dynamic 
of the stands are basic references for application and development of nature based silvicultural  
interventions. The aim of this research was to study the structure, qualitative and quantitative 
chareateristics of the main development stages (initial, optimal and decay) in two different plant 
communities of oriental beech forests, in the Caspian region. For this purpose two communities of Rusco-
Fagetum and Carpineto-Fagetum in the experimental forest of Tehran University (Kheyroudkenar-
Noshahr) were selected. In each community three sample plots, each one ha, were established and tree 
spieces, diameter and height of all trees were assessed. Moreover, one transect (10*100) was selected in 
each sample plot and the structure (vertical and horizontal profile) of the stand was studied. Results 
showed that all three stages could be recognized in the pure beech community, while the optimal stage 
has not been occured yet in the mixed beech–hornbeam community. Distribution of stem number, basal 
area and volume in different diameter and height classes of all development stages are given in this paper.  
 
Key words: development stage, plant community, oriental beech, natural forest, Caspian region. 
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