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 چكيده
 كارگيري هبدر راستاي  بكر هاي جنگل در پويايي روندو  تحولي مراحل شناخت همچنينو  طبيعي هاي توده ساختار مطالعه

. دكن مي ضمينرا ت اجتماعي -اقتصادي نيازهاي برآوردو  اكولوژيك تعادل قبيل از جنگل چندگانه وظايف طبيعت، با همگام هاي روش

در  )Fagus orientalis Lipsky( رقيشراش آميخته  طبيعيهاي  تودههاي ساختاري  سازي ويژگي با هدف كمي رو پيشپژوهش 

دانشگاه  كنارسري گرازبن جنگل خيرود 326متر) در پارسل  100 × 100هكتاري (  يك نمونه قطعهمرحله تحولي بلوغ انجام شد. سه 

گيري  هاي واقع در قطعات نمونه اندازهدار خشكهاي كمي و كيفي  ويژگي برابر سينه، ارتفاع درختان سرپا و قطر شد وتهران انتخاب 

ند. شتدا ي ديگرها به گونه  بيشترين فراواني را نسبت ،درصد 7/37و  8/52ترتيب با متوسط  ممرز و راش بهكه  شد. نتايج نشان داد

هاي پراكنش قطري درختان و نمودار. شدمكعب در هكتار محاسبه  متر 4/13و  2/629ترتيب  به دار خشكمتوسط حجم سرپا و 

راش و  ،همچنين .بودمتر  سانتي 35ه قطري كوچكتر از ها در طبقدار خشكن درختان و همچني  دهنده حضور بيشينه ها نشاندار خشك

گونه غالب  عنوان به نظر ارتفاعي از و راش داشتندمتر  30تا  15 متر و 15ر طبقه ارتفاعي كمتر از ترتيب بيشترين فراواني را د ممرز به

در  ييمبنا عنوان به تواند يم آمده دست به يجنتا شد،انجام  در قطعات شاهد رو پيشپژوهش كه  ينتوجه به ابا  .بودباال  اشكوبدر 

  .يردجنگل قرار گ احياي و برداري بهره شناسي، جنگل ياتجنگل در عمل يرانمورد استفاده مدديگر  يجنگل يها توده

  

  .تحولي مراحل ،شاهد هقطع شناسي، جنگل پويايي،كليدي:  هاي واژه

 

  مقدمه
 روابط و استقرار نحوه بهي جنگل هاي توده ساختار

 اشاره توده داخل در هادار خشكنيز  و زنده درختاني درون

ها  گر برآيندي از كنش و نشان) Moridi et al., 2016( دارد
هاي بين درختان مستقر در توده و نيز محيط  و واكنش

 مرحله به توجه باي جنگلي ها توده ساختار. استاطراف 

 & Chen( باشد متفاوت تواند مي آن بيترك و تودهتحولي 

Papadiouk, 2002(. هاي جنگلي  مراحل تحولي توده
 مثال عنوان به( يزيست فرآيندهاي مهمبراساس بازتاب 

 موزاييكي كه ساختار )و مرگ و مير رويشزادآوري، 

 ش شكلا دوره زندگي در طول جنگل را عمودي و افقي يك
 ;Leibundgut, 1959, 1993( است  تعريف شدهدهند،  مي
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Korpel, 1995صفت چندين  ). اين مراحل نماينده 

 مفيدي را زماني ارچوبهچ و هستند جنگل ساختاري

 اختالفگيري  شكل چگونگياز  درك ما بهبود منظور به

 دكنن در گذر زمان فراهم مي فرآيندهاي طبيعي ساختاري
)Huber, 2011 .(مراحل تكاملي توده شامل مراحل توالي 

)Successional stages( و مراحل تحولي )Development 

stages( وتحولي  مراحل پايداري .استهاي جنگلي  توده 
 و رشد درنتيجه توده ساختار تغييرات وسيله هبا آنه تعداد

 طبيعي جنگلو در هر  دشون مي مشخص خودتنظيمي مراحل

 ساختاري صفاتو  درختان ظاهري مشخصات اساس بر

 .است تشخيص قابل مختلف تكاملي مراحل ،توده

 شناخت همچنينو  طبيعي هاي توده ساختار مطالعه

 امكان اين بكر هاي جنگل در پويايي روندو  تحولي مراحل

 كاربردو با  رويشگاه پتانسيلبه  توجه اب كه دكن مي فراهم را

 را مناسبي روش طبيعت،به  نزديك شناسي جنگل دانش

 حفظ جنگل پايداري و توليد استمرار اصل تا كرد اتخاذ

به  نزديك اصول با همگام هاي روش كارگيري هب زيرا. شود
و  اكولوژيك تعادل قبيل از جنگل چندگانه وظايف طبيعت،
 دكن مي ضمينرا ت اجتماعي -اقتصادي نيازهاي برآورد

)Korpel, 1982اوليه، بينابيني و  توالي ). مراحل توالي شامل
اند كه هريك از مراحل يادشده داراي  نهايي معرفي شده

لي مراحل تحو .هستنداي و محيطي خاص خود  تركيب گونه
هاي مختلف گياهي مرحله نهايي  يكپويايي موزاي را براي
مطالعات  ).Kakavand et al., 2015برند ( كار مي توالي به

 هاي زيادي در رابطه با تعيين مراحل تكاملي توده در جنگل
 Leibundgut, 1993; Korpel, 1995; Emborg etاروپا (

al., 2000هاي راش شرقي شمال ايران ( ) و جنگلMataji 

& Namiranian, 1999; Sagheb Talebi et al., 2003 (
هاي بكر در ايران با مطالعات  مطالعه جنگلاست. انجام شده 

 Sagheb Talebiشمسي آغاز شد ( 80طالبي در دهه  ثاقب

et al., 2004 گانه  اين مطالعات اغلب مراحل سه). در
 Sagheb( سط كورپل مالك عمل قرار گرفتشده تو معرفي

Talebi et al., 2005; Sagheb Talebi & Schütz, 2012 (
ل اوليه، بلوغ و اوج مراحل تحولي شامل مراح ،نهايتدرو 

 ;Korpel, 1995; Emborg et al., 2000د (تعريف شدن

Sagheb Talebi, 2014.( گانه  يك از مراحل تحولي سههر
نتيجه فازهاي تكاملي ر درون خود از تنوع ساختاري و درد

ند. مرحله تحولي بلوغ (شامل هست مشخصي برخوردار
كه  شود آغاز مي زمانيخوردگي)  و ساله اشكوب يكفازهاي 

ي يباال اشكوببه  طور كامل به جوان نسبت به درختان غالب
(مرحله تكاملي اوليه)  پيشينمقايسه با مرحله  رسند. در مي

حجم درختان افزايش  ، امايابد ميتعداد درختان كاهش 
   ).Korpel, 1995; Emborg et al., 2000يابد ( مي

 در) 2004و همكاران ( Delfan Abazeri در پژوهش
كه بيشترين  مشخص شد، هاي منطقه كالردشت راشستان

 و كمترين تعداد نهال )مكعب در هكتار متر 508( حجم سرپا

در مرحله تحولي بلوغ (اپتيمال)  )اصله در هكتار 1090(
) در بررسي كمي و كيفي Amani )2009 و  Hassani.بود

 ،تحولي بلوغ  سي واقع در مرحله هاي راش منطقه مرس توده
 برابر مقطع سطح متر، متوسط سانتي 35 توده را متوسط قطر

 را توده سرپاي حجم متوسط هكتار، در مربع متر 59 را سينه

 8/27 را مكعب در هكتار، ارتفاع متوسط توده متر 9/677
گزارش اصله   562توده را متر و متوسط تعداد در هكتار 

شناخت در بررسي  )Sagheb Talebi )2014 ند.كرد
اعمال  هاي شمال كشور براي هاي مناسب راشستان ويژگي
در سه استان مازندران، نزديك به طبيعت  شناسي جنگل

در  دار خشكمتوسط تعداد درختان و تعداد  ،گيالن و گرگان
اصله در  18 و 310ترتيب  بهرا هكتار در مرحله بلوغ 

 .كردهكتار گزارش 

 رشد، اصول زا آگاهي ،ها جنگل مناسب مديريت براي

 مطالعه با و است ضروري طبيعي ساختار چگونگي و تكامل

 زادآوري و دهي محصول نحوه توان مي طبيعي هاي توده

 بين از و كرد شناسايي را مختلف هاي رويشگاه طبيعي

 معيار عنوان هبآل را  ايده سيماي با جنگلي ودهت ها، توده

). Asli & Nedialkov, 1973( كرد انتخاب جنگل سيماي

هاي  بند جنگل ميان هاي آميخته در حد ارتفاعي راشستان
 . با دهند ترين جامعه درختي را تشكيل مي غالب ،هيركاني

توجه به وسعت پراكنش اين جامعه در مناطق مختلف 
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مطالعات  زيادبا توجه به حجم هاي هيركاني و  جنگل
و  هاي كشور حل مختلف تحولي راشستاندر مرا شده انجام

هاي آميخته در مراحل تحولي  فقدان بررسي راشستان
 ،با ديدگاهي نوآورانه رو پژوهش پيشمختلف، هدف 

 - ممرزآميخته  هاي اري تودههاي ساخت ويژگيسازي  كمي

   .بود راش در مرحله بلوغ

  

 ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

پژوهشي  - هاي مورد مطالعه در جنگل آموزشي رويشگاه
در هفت كيلومتري شرق نوشهر و در غرب استان  كنارخيرود

 º51 32عرض شمالي و َ º36 40َ تا º36 27بين َ ،مازندران

اند. بخش گرازبن از جنگل  طول شرقي واقع شده º51 43َ تا
 مجموعه از بخش سومين، آموزشي پژوهشي خيرودكنار

 دانشگاه طبيعي منابع مديريت دانشكده تحت هاي جنگل

 گزارش توجه به ). باAnonymous, 2003( است تهران

 نهساال يبارندگ ،نوشهر) يستگاهمنطقه (ا يهواشناس يستگاها

درجه  1/16ه نساال دماي ميانگينو  متر ميلي 1300
). وسعت Etemad, 2002(شده است  گزارش سانتيگراد

درختي تيپ  16شامل  است كههكتار  1001بخش گرازبن 
 با راش -ممرز تيپ را بخش گرازبن غالب تيپ .استاصلي 

 تشكيل كل) سطح از درصد 20( هكتار 214 مساحت

 متر 1300 تا  900  ارتفاعات در راش - دهد. تيپ ممرز مي

 درصد 40 تا 25 شيب آن تغييرات دامنه و شده گسترده

 گرفته قرار شرقي و غربي هاي جهت در بيشتر است. اين تيپ

هاي مورد مطالعه با توجه  رويشگاه .)Etemad, 2002( است
برداري  گذاري و بهره به سابقه مديريتي و عدم انجام نشانه

هاي  از جنگل ،صنعتي، تشابه تيپ و شرايط رويشگاهي
اين (قطعه شاهد)  326بخش گرازبن و پارسل  طبيعي
  .ندانتخاب شد ها جنگل

  پژوهشروش 

هاي راش  توجه به مطالعات مشابهي كه در جنگل با
 ،بود انجام شده هيركانيهاي  اروپا و همچنين جنگل

با استفاده  ،رو پيشاطالعات مورد نياز براي انجام پژوهش 

كه هر سه ) متر 100 × 100هكتاري (  يك نمونه قطعهاز سه 
آوري  ، جمعشتنددر مرحله تحولي بلوغ قرار دا نمونه قطعه

شد. تشخيص اين مرحله با استفاده از تجربيات و همچنين 
 ;Korpel, 1995; Emborg et al., 2000تعاريف موجود (

Delfan Abazari et al., 2004; Sagheb Talebi et al., 

2005; Hassani & Amani 2010; Moridi et al., 

2016a (پويايي و ساختار توده در مرحله بلوغ . انجام شد
شده همسال  هاي مديريت هاي زيادي به توده شباهت

هاي مرحله تحولي  ترين ويژگي مهمه دارد. از اشكوب تك
عدم حضور زادآوري يا زادآوري بسيار پراكنده و كم،  ،بلوغ

ري يكنواخت، وجود توزيع قطهاي قطور، دار خشكفقدان 
كلي يك تا  طور قطر، به در طبقات ميان ويژه درختان بالغ به

با  زيادسطح برگ ، شاخص پوشش بسته ه، تاجاشكوبدو
 و كاهش حجم سرپا ترينبيش ،كمترين شدت نور نسبي

 ;Sagheb Talebi, 2014( استحجمي درختان  رويش

Moridi et al., 2016a; Zenner et al., 2015.(  

پس از تعيين شرايط فيزيوگرافي (شامل  نمونه قطعهدر هر 
جهت دامنه)،  متوسط منطقه، ارتفاع از سطح دريا وشيب 

روش   و سپس بهشدند هاي درختي شناسايي  گونه
 هاي كمي و كيفي تمام ويژگي ،آماربرداري صددرصد

متر شامل قطر برابر سينه،  سانتي 5/7از قطورتر  درختان 
درختان و وضعيت تاج بررسي شد. شادابي  ميزانارتفاع، 

 35تر از كوچكقطر ( كم طبقهبراساس قطر برابر سينه به چهار 
 75تا  50)، قطور (متر سانتي 50تا  35قطر ( )، ميانمتر سانتي

) متر سانتي 75بيشتر از ) و خيلي قطور (متر سانتي

 ,.Sagheb Talebi, 2014; Moridi et alشدند ( بندي تقسيم

2016a.( وضعيت ن كردمشخص  منظور به ،براين عالوه
 طبقهكليه درختان به سه  ،در اين مرحله تحوليبندي  اشكوب

 30از بلندتر متر و  30 تا 15 متر، 15از تر  كوتاهي عارتفا

بررسي ضريب قدكشيدگي  منظور بهبندي شدند.  متر طبقه
درختان در اين مرحله تحولي، ارتفاع هر درخت به مقدار 

 ,.Mohammadi et al( قطر برابر سينه آن درخت تقسيم شد

2014(.  

 ،يعيطب يها توده در يساختار مهم يها از مشخصه يكي
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 ،ها آن يها يژگيو از يآگاه كه هستند هادار خشك
در شناخت هرچه بهتر مراحل و  را جنگلان صصخمت

 .)Moridi et al., 2016b( كند يم ياري ي تحوليفازها
ها در سطح توده با دار خشكاز هاي كمي و كيفي  گيري اندازه

هاي كمي  گيري اندازهبرداري صددرصد انجام شد. روش آمار
 5/7با قطر برابر سينه حداقل  هادار خشك از تمامو كيفي 

و قطر ميانه هفت  هاي سرپادار خشكمتر در  سانتي
. براي شدها انجام  هاي افتاده و كندهدار خشكمتر در  سانتي

هاي سرپا، قطر برابر سينه در ارتفاع دار خشكبرآورد حجم 
 هاي افتادهدار خشكمتري از سطح زمين در  3/1

سه قطر ابتدايي، مياني و انتهايي با  گيري شد. همچنين اندازه
و ارتفاع  ندگيري شد اندازهمتر  دقت ميلي كش دوبازو تا خط

. براي برآورد حجم شدبرآورد نيز  دار خشك يا طول
 Vاستفاده شد كه در آن  1هاي افتاده از رابطه دار خشك
و  At ،Am، دار خشكطول  Lمكعب،  به متر دار خشكحجم 

Ab هاي سطح مقطع در انتها، ميانه و ابتداي  ترتيب مساحت به
  ):Moridi et al., 2016b( هستندتنه افتاده 

  

  

  

شد و  مشخص گونه دارها ابتدا  گيري خشك در اندازه
 از يكي در پوسيدگي مقدار حسب دارها برخشك سپس

) پوسيدگي 1 :بندي شدندطبقه شرح پوسيدگي بدين هاي طبقه
درخت تازه افتاده، پوست و چوب درخت قابل  ؛درجه يك

تشخيص است و گاهي اوقات جوانه رشد يك سال اخير 
پوسيدگي  ؛) پوسيدگي درجه دو2شود،  روي آن ديده مي

چوب آشكار است و در بيشتر موارد پوست درخت درون
 ؛) پوسيدگي درجه سه3شوند،  ها ديده نمي ديده و جوانه

ر كامل پوسيده شده است، طو چوب و پوست درخت به درون
اند و به آساني با ضربه به حالت  ها كنده شده سرشاخه

چوب و درون ؛) پوسيدگي درجه چهار4د و نآي پودري درمي
پوسيده و در برخي موارد درخت به كلي  طور كامل بهپوست 

طور كامل مستقر شده  به خاك تبديل شده و پوشش علفي به

 ،اينبر ). عالوهSefidi & Marvie-Mohadjer, 2010است (
تا  35، 35تر از  طبقه قطري كوچكدارها به چهار خشك

هاي  نام به ترتيب متر بهسانتي 75و بيشتر از  75تا  50، 50
. بندي شدندقطر، قطور و خيلي قطور طبقه قطر، ميان كم

استفاده   Excelافزارنرمها از داده تحليل و تجزيهمنظور  به
  شد.

  

  نتايج
حضور   دهنده ساختاري قطعات نمونه نشانمشخصات 

 7/37و  8/52ترتيب با متوسط  ممرز و راش به پررنگ
. همچنين متوسط حجم بود درصد در قطعات نمونه

مكعب در هكتار  متر 4/13در قطعات نمونه  دار خشك
 ).1(جدول  محاسبه شد

يدگي نسبت ارتفاع كل به قطر برابر سينه يا ضريب قدكش
. شدمحاسبه  8/85طور متوسط  رد مطالعه بههاي مو در توده

  دهنده قطري نشان هاي طبقهپراكنش تعداد درختان در  نمودار
قطر در قطعات نمونه  كم طبقهبيشترين حضور درختان در 

  ).1(شكل  بود

پراكنش تعداد در  نموداراز  آمده دست بهاساس نتايج بر
هاي ارتفاعي، بيشترين و كمترين فراواني كل درختان  طبقه
متر و  30  تا 15ترتيب مربوط به طبقه  شده به گيري اندازه

طور كه مشاهده  همان). 2متر بود (شكل  15كوچكتر از 
 30تا  15هاي ديگر در طبقه ارتفاعي  ممرز و گونه ،شود مي

در اين  كه راش حالي متر بيشترين فراواني را داشتند، در
و بيشتر درختان در  شتارتفاعي كمترين فراواني را داطبقه 
  .شتندمتر حضور دا 30متر و بزرگتر از  15كوچكتر از  طبقه

هاي سرپا و افتاده را دار خشكفراواني تعداد  2جدول 
دهد. فراواني  هاي مختلف پوسيدگي نشان مي طبقهدر 

ه ها در درجات مختلف پوسيدگي در اين مرحلدار خشك
 هاي هدرج ،شود مشاهده ميطور كه  همان د.متفاوت بو

پوسيدگي ابتدايي (درجه پوسيدگي يك و دو) بيشترين 
پوسيدگي  هاي هكه در درج حالي فراواني را داشتند، در

ها دار خشكپيشرفته (درجه پوسيدگي سه و چهار) فراواني 
  كمتر بود.

6

)4(
tmb

AAAL
V

++

=  )1(رابطه 
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  ميانگين) ±معيار  (اشتباه ساختاري قطعات نمونه در مرحله تحولي بلوغمشخصات  -1جدول 

 متوسط قطعات قطعه سه قطعه دو قطعه يك مشخصه

ونه
 گ

ب
ركي

ت
 

(%
ي (

ا
 

 7/37 ± 38/3 38 7/31 4/43 راش

 8/52 ± 41/7 42 67 5/49 ممرز

 6/3 ± 77/2 1/9 3/0 4/1 بلندمازو

 3 ± 8/1 6/6 8/0 7/1 ي ييالقيتوسكا

 9/2 ± 32/1 3/4 2/0 4 پلت

 350 ± 29/5 360 342 348 )در هكتار(تعداد تراكم 

ي
انت

(س
ر 

قط
 

ر)
مت

 

 8/26 ± 5/1 9/26 ±32/1 4/28 ±49/1 5/27 ±34/1 انگينيم

 - 16 05/18 17 ميانه

 - 5/7 7 5/7 كمينه

 - 138 153 155 بيشينه

ر)
(مت

ع 
تفا

ار
 

 3/20 ± 53/0 48/18 88/22 5/20 ميانگين

 - 4/18 7/21 9/18 ميانه

 - 1/5 1/3 6 كمينه

 - 4/43 8/44 4/43 بيشينه

 2/629 ± 29/40 7/563 6/702 3/621 )مكعب در هكتار (متر حجم سرپا

 4/13 ± 47/3 5/8  1/20  6/11 )مكعب در هكتار (متر دار خشكحجم 

 03/2 ± 35/0 5/1 7/2 9/1 دار خشكدرصد حجم 

   

 
 هاي قطري در مرحله تحولي بلوغ درختان در طبقهپراكنش  -1شكل 
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  بلوغ تحولي مرحله در ارتفاعي هاي هطبق در درختان فراواني -2 شكل

   ها در مرحله تحولي بلوغ در طبقات پوسيدگي مختلفدار خشك (درصد)فراواني  -2 جدول

 سرپا (درصد) دار درجه پوسيدگي خشك
 نمونه قطعهشماره  گونه

 يك دو سه چهار

 راش 34/4 68/8 02/13 -

 ممرز 34/4 68/8 - - يك

 ي ديگرها گونه 34/4 - - -

 راش - 10 3/13 -

 ممرز 7/6 3/3 3/3 - دو

 ي ديگرها گونه - 7/6 -  -

 راش 6/2 1/21 3/5 -

 ممرز 6/2 2/13 3/5 - سه

 ي ديگرها گونه 3/5 - - -

ميانگين ±معيار  اشتباه  07/10 ± 84/1  89/23 ± 26/5  41/13 ± 74/1  0  

  افتاده (درصد) دار درجه پوسيدگي خشك
 نمونه قطعهشماره  گونه

 يك دو سه چهار

 راش 68/8 68/8 34/4 34/4

 ممرز 36/17 68/8 - - يك

 ي ديگرها گونه - 34/4 - -

 راش 3/3 20 10 -

 ممرز 7/6 3/13 3/3 - دو

 ي ديگرها گونه - - - -

 راش - 3/5 9/7 9/7

 ممرز - 9/7 2/13 - سه

 ي ديگرها گونه - - - 6/2

ميانگين ±معيار  اشتباه  01/12 ± 58/7  73/22 ± 83/5  95/12 ± 87/4  95/4 ± 05/3  

  

هاي مختلف قطري در اين  ها در طبقهدار خشكفراواني 
كه بيشترين و كمترين فراواني  طوري به ،بودمرحله متفاوت 

 ).3 (شكل بودقطر و خيلي قطور  كم طبقهترتيب مربوط به  به

خيلي قطور كمترين  طبقهها در دار خشككه  رغم اين  به
ها را دار خشكحجم قابل توجهي از  ، اماداشتندفراواني را 

 ).4(شكل دادند  تشكيل ميدر اين مرحله تحولي 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ساير گونه ها

راش

ممرز

كل

)درصد(فراواني 
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15 - 30

< 30
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قطري در مرحله تحولي بلوغهاي مختلف  هها در طبقدار خشكفراواني  -3شكل   

 

 

هاي مختلف قطري در مرحله تحولي بلوغ هها در طبقدار خشكحجم  -4شكل   

  

  بحث
عنوان يك مشخصه مهم در تعيين  ها به آميختگي گونه

توان با  و مي شود درنظر گرفته ميساختار يك توده جنگلي 
هاي اصلي، غالب و فرعي را شناسايي كرد  گونه ،بررسي آن

)Alijanpour et al., 2011 از پژوهش  آمده دست به). نتايج
مرز و راش م ،هاي مورد مطالعه نشان داد كه در تودهرو  پيش

اين موضوع با نتايج  ند.بيشترين آميختگي را داشت
 خواني دارد هم منطقهشده در   هاي انجام پژوهش

)Kakavand et al., 2015; Moridi et al., 2015(.  

 يجادهاي مختلف، سبب ا شكوبادرختان در  يريقرارگ
درختان  ين. رقابت بشود يدرختان م ينهمزيستي و رقابت ب

پاييني موجب پيشگيري از  يها شكوبابا  باالشكوب ا
ايجاد عوارض نامطلوب، اصالح شكل و كيفيت تاج و تنه 

اي درختان  تنوع گونه ينهمچن .شود يدرخت اصلي م
هاي با تركيبات  موجب ريزش برگ يزهاي مختلف ن شكوبا

. با شود و غناي خاك جنگل مي يفيتمتفاوت و اصالح ك
 يارتفاع يها طبقهدرختان در  يفراوان نمودارتوجه به 

به ممرز   نسبت يينباال و پا اشكوبمشخص شد كه راش در 
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موضوع  ينكه ا شتدا يشتريسهم ب ،ي ديگرها و گونه
 ه ازمرحل يندر ا يجنگل دهباشد كه تو ينا گر يانب تواند يم

  دهنده نشان يزدارد و ن يحالت پلكان ينظر ساختار ارتفاع
. است ييباال اشكوبدر  ي ديگرها گونه برغلبه راش 

 ي ديگرها گونهبر  يينپا اشكوبغلبه راش در  ينهمچن
ممرز در  يجا راش به يجيتدر ينيجانش گر يانب تواند يم
به راشستان خالص باشد. با توجه  ها ودهت ينا يلو تبد يندهآ

 هاي آميخته اروپا، راش  در راشستان شده  انجامبه مطالعات 

ديگر درختان شكوب باال بر ادر گونه ترين  غالب عنوان به
 ,Leibundgut, 1993; Saniga & Schűtz( شتغلبه دا

رو  پيشاز پژوهش  دهآم دست به يجنتا كننده ييد) كه تأ2001
اصله درخت  263 ،پاهاي آميخته ارو . در راشستاناست

شكوب اسوم آنها در  يككه  شدراش در هكتار شمارش 
). در Von Oheimb et al., 2005قرار داشتند ( ييباال

درصد از درختان راش در  6/30 يزمورد مطالعه ن يها توده
  .شدند يريگ اندازه ييباال اشكوب

 طور متوسط اين مرحله به هاي جنگلي در تودهحجم 

به نتايج محاسبه شد كه نزديك  در هكتار مكعب متر 2/629
و همكاران  Delfan Abazeriآمده در مطالعات  دست به
 متر 588) در قطعه شاهد منطقه كالردشت (حجم 2004(

در جنگل  )2009( Amani و Hassani ) ودر هكتار مكعب
) در هكتار سيلو 9/677(حجم سنگده  بخش دو سي مرس

كه  است زياد. مقدار حجم در هكتار در اين مرحله بسيار بود
كه بيشترين  )2015(و همكاران   Zennerبا توجه به مطالعه

طبيعي  ،ندكرد برآورد حجم سرپاي جنگل را در اين مرحله
 تواند به اين دليل باشد كه تراكم اين امر مي رسد. نظر مي به

و درصد  بود زياددر هكتار در اين مرحله قطر  درختان ميان
قطر و قطور نسبت به  هاي قطري ميان طبقهدرختان در 

حضور در مرحله بلوغ،  ،واقعدر .بودتر يشمرحله اوليه ب
كه موجب  شود ديده ميفي از درختان با حجم ميانه طي
 همچنين تعاريف شود حجم در هكتار افزايش يابد. مي

Korpel )1995 ( د. براساس كن أييد ميايج فوق را تنتنيز
طور  تعداد درختان در اين مرحله به ،دهآم دست نتايج به
اصله در هكتار محاسبه شد كه با مطالعات  350متوسط 

Delfan Abazeri ) اصله در  347( )2004و همكاران
اصله در  323) (2014و همكاران ( Alijani و )هكتار

به  تا حد زيادي شبيهخواني دارد و  هم طور تقريب بههكتار) 
اروپا در  راش هاي جنگل هاي ساختاري ويژگي بسياري از

 است رخت در هكتار)د 400تا  225( و آلباني اسلواكي

)Korpel, 1995; Tabaku, 2000.( نتايج  اساسبر ،همچنين
هاي شمال  هاي مناسب راشستان شناخت ويژگيبررسي 

عداد ت ،نزديك به طبيعت شناسي جنگلاعمال  منظور بهكشور 
حجم  و اصله  310 درختان در اين مرحله در هكتار
 Sagheb( دست آمد به مكعب در هكتار متر 590درختان 

Talebi, 2014(.  

 8/85هاي مورد مطالعه  ضريب قدكشيدگي در توده
و همكاران  Mohammadiدست آمد كه با توجه به مطالعه  به
 و  Hassaniآيند. حساب مي پايدار بههاي  ودهت ء) جز2014(

Amani )2009( هاي راش در مرحله  در بررسي توالي توده
محاسبه  7/79اين مرحله  ضريب قدكشيدگي را در ،اپتيمال

تفاوت  رو پيشآمده از پژوهش  دست كردند كه با مقدار به
هاي رويشگاهي و  اين اختالفات با توجه به تفاوتدارد. 

نظر تيپ از رد بررسي و همچنين تفاوتاكولوژيكي مناطق مو
ها  هاي اين توده خورگي دست مقدارو  هاي مورد مطالعه توده

  قابل انتظار است.

 بلوغ مرحله در هادار خشك فراواني رو پيش پژوهش در

 كه آمد دست به هكتار در اصله 7/31 متوسط طور به

 مرحله اين در هادار خشك زياد نسبت به تراكم  دهنده نشان

 مطالعات از آمده دست به نتايج تأييد در موضوع اين. بود

Parhizkar شاهد پارسل در) 2011( همكاران و 

 و Moridi و لنگا يك سري كالردشت طبيعي هاي راشستان
 كه است نوشهر كنارخيرود جنگل در) a2016( همكاران

 ،مرحله اين در را درختان زياد تعداد شدن خشك دليل
 اي ريشه رقابت و پوشش اجبسته بودن ت، درختان زياد تراكم

 منظور به قطور و قطر ميان درختان با قطر كم درختان

 در هاآن شدن مغلوب همچنين و غذايي مواد يابي به دست

  .كردند بيان نور دريافت

در اين مرحله، حجم  زيادحضور  با وجودها دار خشك
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 نموداربه كه اين امر با توجه  خود اختصاص دادند كمي را به
قابل  )4شكل (هاي قطري  طبقهها در دار خشكپراكنش 

طبقه ها در اين مرحله در دار خشكبيشتر  زيرا، بودانتظار 
 ،ها با توجه به ابعاد كوچك آنشدند كه گيري  قطر اندازه كم

ند. البته شد ها را شامل ميدار خشكانباشت  حجم كمي از
هاي جنگلي است.  توان گفت اين يك امر طبيعي در توده مي

Amiri نخورده  يك جنگل دستدر ) 2013ن (او همكار
كالته گرگان نتايج  در جنگل شصت آميخته راش طبيعي

د كه با افزايش قطر داشتنند و بيان كردگزارش را مشابهي 
ها دار خشكحجم در هكتار . شدزياد حجم آن  ،دار خشك

ديگر كمي بيشتر  نمونه قطعهيك نسبت به دو  نمونه قطعهدر 
خيلي قطور  دار خشكتواند حضور يك  بود كه دليل آن مي

پژوهش ها در دار خشكبيشتر در توده مورد مطالعه باشد. 
اين مسأله  .در درجات پوسيدگي ابتدايي قرار داشتند رو پيش
در  آنهاگرفتن قرار و مطالعه مورد هاي  گر پويايي توده بيان

در ادامه روند و در آينده  .بتدايي مرحله بلوغ استمراحل ا
رفته پوسيدگي خواهند شاين درختان به درجات پي ،تكامل
  رسيد.

بدون اطالع دقيق و جامع از  ي،جنگل يها مديريت توده
مراحل تحولي، تنها منجر به از  يفيو ك يهاي كم ويژگي

 تربكر يا كمهاي  دست رفتن الگوهاي طبيعي توده

 ساختار تخريب جز به پيامدي و شود مي خورده دست

منظور  بهبنابراين  ،داشت نخواهد درپي جنگلي هاي توده
 يدر انتخاب درختان برا شناسي جنگل هاي انجام دخالت

، بايد به نقش مؤثر بر رعايت نكات فني گذاري، عالوه نشانه
در  يفي هر مرحلهو ك يكم هاي مراحل تحولي و ويژگي

 در. شودتا پايداري توده حفظ  كرد يژهساختار توده توجه و

 يشتراطالعات ب دستيابي بهمنظور  كه به شود يم يشنهادپ يانپا
ساختار  ،بلوغ يتحوله ساختار جنگل در مرحل ييراتاز تغ
تا شود  پايش ،يزمان هاي دوره يط يجنگل هاي توده نچني

آن مورد مؤثر بر  هاي املمسير تغييرات ساختار توده و ع
حال كه در ينبا توجه به ا ،يند. همچننقرار گير يبررس

در كشور دنبال  يعتهمگام با طب يشناس جنگل نظام ،حاضر
ها كه در قطعات   پژوهش يناز ا آمده دست به يجنتا شود، يم

 يها در توده ييمبنا عنوان به تواند يم ،است شدهشاهد انجام 
 ياتجنگل در عمل يرانمورد استفاده مدديگر  يجنگل

جنگل قرار  احياي و كاري جنگل برداري، بهره شناسي، جنگل
  .يردگ
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Abstract 

Study of natural stands structure as well as knowledge of developmental stages and 

dynamic process in the natural forest stands for applying close to nature silviculture 

methods, ensures multiple functions of forests such as ecological balance and socio-

economic needs assessment. The aim of this study was to quantification of the structural 

characteristics of natural mixed oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stands in the 

optimal stage. For this purpose three sample plots, each one ha (100 × 100m), were 

selected in the compartment 326 of Gorazbon district in the Kheyrood forest, and height 

and diameter at breast height (dbh) of all trees with dbh larger than 7.5 cm, as well as 

quantitative and qualitative characteristics of deadwoods were recorded. Results showed 

that hornbeam and beech were the most frequent species in the sample plots with 

frequency of 52.8 and 37.7 percent, respectively. Mean volume of the stands was 629.2 

m
3
 ha

-1
, whereas the mean volume of deadwoods was 13.4 m

3 
ha

-1
. Diameter 

distribution of live trees and deadwoods indicated the maximum presence of trees and 

deadwoods in the small timber size (< 35 cm diameter) class. Height distribution of 

hornbeam and beech trees indicated the maximum frequency in the height classes with 

less than 15 meter and 15 to 30 meter, respectively and beech was the dominant species 

in the upper layer. The results of this study which was conducted in the control 

compartment could be used as a basis in other forest stands for silvicultural, harvesting 

and rehabilitation operations. 
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