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خسارت برف به درختان در تودههای طبیعی و مدیریتشدة جنگلهای شمال ایران
فرزام توانکار ،1امیر اسالم بنیاد 2و بهروز کرمدوست مریان

3

9استادیار گروه جنگلداری ،واحد خلخال ،دانشگاه آزاد اسالمی
2دانشيار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه گيالن
3مدیر تحقيقات و نوآوری ،شرکت سهامی جنگل شفارود
(تاریخ دریافت9314/9/22 :؛ تاریخ پذیرش)9314/2/9 :

چکیده
مدیریت جنگل ها از طریق تأثير بر ساختار تودهها تأثير تعيينکنندهای در کاهش یا افزایش شدت و وسععت خاعارت
برف بر درختان خواهد داشت .در این تحقيق خاارت برف بر درختان در دو تودۀ طبيععی و معدیریتشعده بعش شعيوۀ
جنگلشناسی تکگزینی در جنگلهای ناو اسالم گيالن بررسی و مقایاش شد .انواع خاارت برف بر گونعشهعا و سعنين
مختلف درختان از طریق نمونشبرداری بش روش منظم-تصادفی با قطعات نمونۀ دایرهای  91آری و فواصل معنظم 911
متر از یکدیگر جمعآوری شد .نتایج نشان داد فراوانی خاارت برف بر درختان در تعودۀ معدیریتشعده ( 91/2درصعد)
بيشتر از تودۀ طبيعی ( 2/2درصد) بود ( .)P > 1/19تغييرات ایجادشده در ساختار سنی و ترکيع گونعشای درختعان
تودۀ مدیریتشده طی برشهای تکگزینی ،عامل اصلی بيشتر بودن خاارت برف در این توده نابت بش تودۀ طبيععی
بود .بيشترین فراوانی خاارت در درختان جوان با ضعری قدکشعيدگی زیعاد مشعاهده شعد .بعشمنظعور مقعاو سعازی
جنگلهای بررسیشده در برابر خطر خاارت برف ،اقداماتی مانند افزایش طول دورۀ بهرهبعرداری از  91سعال بعش 21
سال ،کاهش حجم برداشت در هر دوره بهرهبرداری ،کاهش سطح حفرههای زادآوری ،افعزایش تععداد درختعان قطعور،
عد قطع درختان حاشيۀ جنگل ،اجرای عمليات تنک کردن در تودههایی کش در اثر برشهای قبلی یکدست ،هماال،
جوان و دارای ضری قدکشيدگی زیادند و نيز عد قطع درختان در یالها ،شي های تند با عمق کم خاک کش مناطق
حااس در برابر برف بششمار میروند ،توصيش شود.
واژههای کلیدی :برهمخوردگی طبيعی ،جنگل ناو اسالم ،ساختار توده ،شيوۀ تکگزینی ،ضری قدکشيدگی.

 نویاندۀ مائول

شماره تماس11999933194 :

ایميلtavankar@aukh.ac.ir:
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مقدمه
خاارت برف بر درختان ،از نظر اکولوژیکی یکی از
عوامل طبيعی برهمخوردگی تودههای جنگلی اسعت و
موج افعزایش تنعوع زیاعتی و تجدیعد حيعات ایعن
توده ها می شود ،اما بشدليل کعاهش کيفيعت و کميعت
چوب توليدی و درآمد نيعز اهميعت اقتصعادی زیعادی
دارد ( ;Attiwill, 1994; Angers et al., 2005
 .)Papaik and Canham, 2006مشخصعات سعاختار
توده ها ،فيزیوگرافی و شرایط آبوهوایی از مهعمتعرین
عوامل تعيينکنندۀ خاعارت بعرف بعر جنگعل هاسعت
( .)Nykänen et al., 1997مدیریت جنگلها از طریعق
تأثير بر سعاختار تعوده هعا ،تعأثير تعيعينکننعده ای در
کاهش یا افزایش شعدت و وسععت خاعارت بعرف بعر
درختعععان خواهعععد داشعععت ( .)Paatalo, 2000در
جنگل های اروپا تحقيقات گاترده ای در زمينعۀ تعأثير
مدیریت بر حااسيت توده ها در برابر برف انجا گرفتش
است ( .)Solantie, 1994; Hurtalova et al., 2007در
توده های طبيععی ،هعم سعاختار افقعی و هعم سعاختار
عمودی از عوامل تأثيرگذار بر مقاومعت یعا حااسعيت
آنهعععا در برابعععر بعععرفهعععای سعععنگين هاعععتند
( .)Martin-Alcon, et al., 2010تعودههعای معنظم و
جنگلکاری ها مقاومت کمتری در برابر برف ناعبت بعش
تعععععودههعععععای نعععععامنظم و طبيععععععی دارنعععععد
( .)Martin-Alcon, et al., 2010مقاومعت گونعشهعای
مختلععف درختععان در برابععر بععرف متفععاوت اسععت
(.)Zhu et al., 2006; Martiník and Mauer, 2012
نوع خاارت برف نيز در گونش هعای مختلعف ،متفعاوت
گزارش شده اسعت ( .)Zhu et al., 2006تجمعع زیعاد
برف ،موج وارد آمعدن فشعار بعر تعا  ،تنعش و ریشعۀ
درختان می شود .در تحقيقات ،چهار نوع خاارت برف
گزارش شده کش عبارتند از :شکاتگی تا  ،شکاعتگی
تنععععش ،خععععم شععععدن و ریشععععشکععععن شععععدن
( .)Nykänen et al., 1997شعدت خاعارت بعرف ،بعا
مشخصعععععات درختعععععان تعععععوده ارتبعععععاد دارد
( .)Hurtalova et al., 2007بشطعور معمعول درختعان
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بزرگ تر توده ها کعش ارزش اقتصعادی بيشعتری دارنعد،
بيشععععتر در معععععرب خاععععارت بععععرف هاععععتند
( .)Teste and Lieffers, 2011در بيشععتر مطالعععات،
نابت ارتفاع بش قطعر درختعان (ضعری قدکشعيدگی) از
عوامل مهم در شدت خاارت بعرف در تعودههعا گعزارش
شده است ( ;Paatalo et al., 1999; Cameron, 2002
 .)Zhu et al., 2006بشطور عمومی بعا افعزایش ارتفعاع
درختعان تعوده (،)Valinger and Lundqvist, 1992
افعععععزایش ناعععععبت وزن تعععععا بعععععش تنعععععش
( ،)Peltola and Kellomaki, 1993افعزایش ضعری
قدکشيدگی ( )Zhu et al., 2006و کعاهش قطعر تنعش
( )Valinger and Fridman, 1997خاععارت بععرف
افزایش مییابد.
افزون بر مقدار بعارش بعرف ،زمعان بعارش نيعز در
خاارت برف بر درختان مؤثر است .خاعارت بعرف در
زمان برگدار بعودن درختعان افعزایش معییابعد .ایعن
خاارت وقتی کش خاک یخنزده است نيز بيشتر اسعت،
زیرا ریششها در زمين یخزده بهتر لنگربندی (اسعتقرار)
مییابند ( .)Peltola et al., 1997بارش بعرف سعنگين
در سالهای اوليش پس از اجرای عمليات روشن کعردن
خاعععارت بيشعععتری بعععر تعععوده وارد معععیکنعععد
( .)Teste and Lieffers, 2011اگعر روشعن کعردن تعا
رسيدن ارتفاع درختان بش  21متعر بعش تعأخير بيفتعد،
احتمال خاارت برف زیاد می شود .بشطور معمول  5تا
 91سال پس از روشن کردن ،تعوده هعا در برابعر بعرف
سنگين حااسانعد ( .)Peltola et al., 1997درختعان
حاشيۀ حفرهها مقاومت کمتعری در برابعر بعرف دارنعد
( .)Valinger et al., 1994در تعودههعای بعاز بعشطعور
معمول تا درختان نامتقارن بوده و خطر خاعارت بعرف
بيشتر است ( .)Cameron, 2002باقی گذاشتن درختانی
کش تا آنها تکامعل یافتعش اسعت خطعر خاعارت بعرف را
کاهش معیدهعد (.)Valinger and Lundqvist, 1992
درختععان صععدمشدیععده در اثععر عوامععل مختلععف ماننععد
عمليات جادهسازی ،قطع و چوبکشی ،مقاومت کمتری
در برابر برف نابت بش درختعان سعالم بعا همعان قطعر
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دارند ( .)Dunham and Cameron, 2000در تحقيقعی
گزارش شده است کش هر چش تعودههعای سعوزنیبعرگ
کا جنگلعی ( )Pinus sylvestrisناهماعالتعر شعوند
کمتععر تحععت تععأثير خاععارت بععرف قععرار مععیگيرنععد
( .)Fridman and Valinger, 1998تودههای با تعراکم
زیاد پایش ها ،تنعش هعای سعيلندری و سياعتم ریشعشای
کمتععر توسعععشیافتععش ،در برابععر بععرف حاععاسانععد
(.)Valinger and Fridman, 1997; Cameron, 2002
خاععارت بععش جنگععل در اثععر بععرف ،یععک مشععکل
اقتصادی مداو در جنگلداری اروپا گزارش شعده کعش
هر سالش خاارت زیادی بش این جنگلها وارد معیکنعد
( ;Nicolescu et al., 2004; Hurtalova et al., 2007
Paatalo, (2000) .)Martin-Alcon, et al., 2010
طعی تحقيقعی در جنگعلهعای جنعوب فنالنعد ،خطععر
خاارت برف در جنگلهای مدیریتشعده و معدیریت-
نشده در تودههای کعا جنگلعی (،)Pinus sylvestris
نراد ( )Picea abiesو توس ( )Betula spp.را مقایاعش
کععرد و نتيجععش گرفععت کععش خطععر خاععارت بععرف در
تودههای کعا جنگلعی بيشعتر از دیگعر تعودههاسعت.
همچنععين خطععر شکاععتگی و ریشععشکععن شععدن در
توده های مدیریتنشدۀ کا جنگلی بيشتر از توده های
مدیریتشدۀ آن است .در تودههای مدیریتنشدۀ نعراد
نيز خطر شکاتگی بيشتر است ،امعا خطعر ریشعشکعن
شدن در تودههای مدیریتنشدۀ نراد کمتر است .نتایج
تحقيععق ایععن نویاععنده نشععان داد در هععر دو تععودۀ
مدیریتشده و مدیریتنشدۀ توس ،خطر انواع خاارت
برف وجود دارد .بيشتر بودن خطعر خاعارت بعرف در
تودههای مدیریتنشده بعشدليعل ضعری قدکشعيدگی
زیاد آنهعا عنعوان شعده اسعت .معدیریت جنگعل هعای
کوهاتانی بشمنظور حفاظت بهتر از تودههای طبيععی،
بش اطالعات دقيق از وسعت و شدت خاارت برف نيعاز
دارد .فخععاری و همکععاران ( )9391خاععارت بععرف در
جنگل کاری های انجعا گرفتعش بعا چهعار گونعش صعنوبر
دلتوئيدس ،توسکا قشعالقی ،پلعت و زربعين در اسعتان
مازندران را بررسی و فراوانی خاارت برف در هر تعوده
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را بععشترتي ع  ،99/3 ،6/2صععفر و  94درصععد گععزارش
کردند .نتایج تحقيعق آنهعا نشعان داد کعش بعا افعزایش
ضری قدکشيدگی و طول تا  ،احتمال خاارت بعرف
افزایش مییابد.
جنگلهای شمال ایعران بعا ماعاحت  9/9ميليعون
هکتار از نظر دیرینگی و تنوع زیاد گونشهای گيعاهی و
جانوری ،از باارزشتعرین جنگعلهعای طبيععی جهعان
است (مرویمهاجر .)9394 ،این جنگل ها تنها جنگعل
تجارتی ایران بششعمار معیرونعد و اهميعت زیعادی در
توليد چوب در کشور دارند .جنگلهعای شعمال ایعران
بيشتر در مناطق کوهاتانی واقع شدهانعد .حفاظعت از
این اکوسياتم های با ارزش مهمترین هدف معدیریتی
این جنگلهاست .تعا کنعون بررسعیهعای گاعتردهای
دربارۀ خاارت برف در جنگلهای شمال ایعران انجعا
نگرفتش و تحقيقات بيشتر در این زمينش ضعرورت دارد.
هدف این تحقيق ،بررسی و مقایاۀ خاعارت بعرف بعر
درختععان در تععودههععای طبيعععی و مععدیریتشععدۀ
جنگلهای شمال ایران است.
مواد و روشها
منطقة تحقیق

منطقعۀ تحقيعق ،جنگعل سععری یعک نعاو اسععالم در
حوضۀ آبخيز شمارۀ هفت در استان گيالن است (شعکل
 .)9مختصات جغرافيایی این سعری ' 49° 33تعا '41° 9
طععول شععرقی و ' 32° 39تععا ' 32° 45عععرب شعمالی و
ارتفاع از سطح دریا از  951تا  9911متر است .اقلعيم
منطقعش بعر اسعاس ضعری رطوبعت دمعارتن در گعروه
مرطوب قرار دارد .مقدار بارش ساالنش  924ميلیمتر و
ميانگين دمای ساالنش در حدود  10/2درجۀ سانتیگراد
است .از این سری ،پارسلهعای ( 992معدیریتشعده) و
( 923حفاظتشده) بشترتي بش وسعت  63و  43هکتار
بععشعنععوان منطقععۀ تحقيععق انتخععاب شععد .مشخصععات
فيزیوگرافی هر دو پارسل تقریباً مشابش است .تيپ غال
جنگل در هر دو پارسل راشاتان همراه با ممعرز اسعت.
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ساختار توده در هر دو پارسل ناهماال است و عالوه بعر
گونعععشهععععای راش ()Fagus orientalis Lipsky
و ممععرز ( ،)Carpinus betulus L.دیگععر گونععشهععای
درختعععععی بعععععشترتيعععع بيشعععععترین فراوانعععععی
عبارتنععععد از پلععععت (،)Acer velutinum Boiss
شععععععيردار (،)Acer cappadocicum Gled.
توسععکا ( ،)Alnus subcordata C.A.M.بلنععدمازو
( )Quercus castaneifolia C.A.M.و نمععععدار
( .)Tilia begonifolia Stev.پارسععععععل 992
(مدیریتشعده) طعی سعش دوره در سعال هعای ،9369
 9329و  9399بش روش تکگزینی بهرهبعرداری شعده
است .بهره برداری از این پارسل مانند دیگر پارسلهای

این سری بش طریق سياعتم چوبکشعی زمينعی انجعا
گرفتععش اسععت .در پارسععل ( 992طبيعععی) تععا کنععون
هيچ گونش بعرش معدیریتی انجعا نگرفتعش و بعشعنعوان
پارسل شاهد در این سری حفاظت می شعود (بعینعا ،
 .)9399در  21آذر  9311بععارش بععرف سععنگين بععش
مقدار  24سانتیمتعر در معدت  24سعاعت در منطقعۀ
تحقيق روی داد (سازمان هواشناسعی کشعور.)9319 ،
شایان ذکر است کش بارشهای قبل از تاریخ مذکور بعش
شکل باران بود و مجموع بارندگی های یک هفتش قبعل
از بارش برف 52/4 ،ميلیمتر بود .هرچند بعارش بعرف
در منطقۀ تحقيق معمول است ،ایعن شعدت بعارش در
زمان مذکور استثناست.

شکل  -9منطقۀ تحقيق :الف -حوضۀ آبخيز شمارۀ هفت در جنگلهای شمال ایران،
ب -سری یک ناو اسالم و موقعيت پارسلهای مورد بررسی

جمعآوری دادهها

جمع آوری داده ها یک هفتش پعس از بعارش بعرف از
طریق نمونشبرداری بشروش منظم-تصادفی انجا گرفعت
(.)Zhu et al., 2006; Martin-Alcon et al., 2010
شکل قطعات نمونعش دایعرهای ،ماعاحت آنهعا  91آر و
فواصععل آنهععا از یکععدیگر  911متععر بععود .در پارسععل
مدیریتشده 61 ،پالت (شدت آماربرداری  1/5درصد)

و در پارسل طبيعی  41پالت (شدت آمعاربرداری 1/3
درصد) واقع شدند .در داخل هر پالت قطعر برابرسعينش
( ،)DBHارتفاع ( ،)Hقطر تا ( )CDو طول تا ()CL
تما گونعش هعای درختعان (سعانتیمتعر )DBH ≤ 2/5
اندازهگيری و ثبت شعد .قطعر برابرسعينۀ درختعان بعا
استفاده از نوار قطرسنج و ارتفاع درختان با اسعتفاده از
دستگاه شي سنج سونتو اندازهگيعری شعد .قطعر تعا
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درختان از تصویر قائم تا آنها بر روی زمعين بعا متعر
نواری اندازه گيری شدند .طول تا از طریق کم کردن
ارتفاع تنش بدون شاخش از ارتفاع درخت بشدسعت آمعد.
وضعيت درختان بعش دو شعکل سعالم و خاعارتدیعده
شناسایی و ثبت شد .خاارات واردآمده بر درختان بعش
چهار نوع :صدمش بش تعا (کعد ،)9خعم شعدن (کعد،)2
شکاتگی تنش (کد )3و ریششکنشده (کد )4ثبت شد.
تجزیهوتحلیل دادهها

فراوانعععی خاع عارت از تقاعععيم تععععداد درختعععان
خاارتدیده بر تعداد کعل درختعان در هعر پارسعل و
برای هر گونش بشدست آمد .برای مقایاۀ فراوانی انعواع
خاارت در دو پارسعل و در گونعشهعای درختعان و در
طبقععات قطععر درختععان از آزمععون کععای اسععکوئر ()χ2
استفاده شد ( .)Zhu et al., 2006ضری قدکشعيدگی
درختان از تقايم ارتفاع بر قطعر برابرسعينش بعرای هعر
درخت بشدست آمد .ميانگينهای ضری قدکشعيدگی
درختان در دو پارسل و وضعيتهای درختان (سعالم و
خاععارتدیععده) بععرای هععر گونععش از طریععق آزمععون t
نمونشهای ماتقل بررسی شعد .ميعانگينهعای ضعری
قدکشيدگی درختان خاارتدیده از هر نوع خاارت و
در هر گونش از طریعق تجزیعۀ واریعانس ( )ANOVAو
آزمون دانکن بررسی و مقایاش شد .بعرای اطمينعان از
توزیع نرمال دادهها و برابری واریانسهعا بعشترتيع از
آزمونهای کولموگروف-اسعميرنوف 9و لعون 2اسعتفاده
شد .تجزیشوتحليل داده ها بعا نعر افعزار آمعاری SPSS
ناخش  91انجا گرفت.
نتایج
خاععارت بععرف در  9325اصععلش درخععت در تععودۀ
مدیریتشده و  9352اصلش درخعت در تعودۀ طبيععی
بررسی شد .تراکم درختان در تودۀ مدیریتشعده 229
اصلش در هکتار ،و در تودۀ طبيعی  339اصلش در هکتار
Kolmogorov-Smirnov
Levene

1
2
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برآورد شد کش اختالف معنی داری داشتند (،P >1/19
 .)t=5/92فراوانی انواع خاعارت بعرف بعر درختعان در
تودههای مدیریتشده و طبيعی در جدول  9ارائش شده
است .چهار نوع خاارت برف بر درختان شامل صعدمۀ
تععاجی ،خععم شععدن ،تنععش شکاععتش و ریشععشکععنشععده
تشخيص داده شد .بيشترین نوع خاارت بعرف در هعر
دو توده صدمۀ تعاجی بعود .فراوانعی صعدمۀ تعاجی در
توده های مدیریتشده و طبيعی بعشترتيع  4/9و 4/2
درصعععد بعععود کعععش اخعععتالف معنعععیداری نداشعععتند
( .)P< 1/15فراوانی خم شدن درختان در اثر بعرف در
توده های مدیریتشده و طبيعی بعشترتيع  2/2و 9/2
درصد بود کش اختالف معنیداری نداشتند (.)P<1/15
فراوانی خاارت بعرف بعش شعکلهعای تنعش شکاعتش و
ریششکن شده در تودۀ مدیریتشده بشطور معنعیداری
( )P > 1/15بيشتر از تودههای طبيعی بودند .خاارت
کل برف نيعز در تعوده هعای معدیریتشعده و طبيععی
بشترتي  91/6و  2/2درصد بشدست آمد کعش اخعتالف
معنیدار آماری ( )P > 1/19داشتند (جدول .)9
مشخصات درختان خاارتدیده در اثر بارش بعرف
در جدول  2ارائش شده است .ميانگين ارتفعاع درختعان
خاارتدیده در تودۀ طبيعی ( 24/5متر) بعزرگتعر از
ميععانگين ارتفععاع درختععان خاععارتدیععده در تععودۀ
مععدیریتشععده ( 91/6متععر) بععود و ایععن دو ميععانگين
اخعععتالف معنعععیدار آمعععاری ( )P > 1/19داشعععتند.
همچنعععين ميعععانگين قطعععر برابرسعععينۀ درختعععان
خا عارتدیععده در تععودۀ طبيعععی ( 32/2سععانتیمتععر)
بععزرگتععر از ميععانگين قطععر برابرسععينۀ درختععان
خاارتدیده در تودۀ مدیریتشده ( 23/2سانتیمتعر)
بود و اختالف معنعیدار آمعاری داشعتند (.)P > 1/19
اما ميانگين ضری قدکشيدگی درختان خاارتدیعده
در تععودۀ مععدیریتشععده ( )94/9بععزرگتععر از ض عری
قدکشيدگی درختان خاعارتدیعده در تعودۀ طبيععی
( )26/1بود ( .)P > 1/19ميانگين هعای قطعر و طعول
تا درختان خاارتدیعده در تعودۀ طبيععی بيشعتر از
مقادیر آنها در تودۀ مدیریتشده بود (.)P > 1/19
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جدول  -9فراوانی انواع خاارت برف در تودههای طبيعی و مدیریتشده
مدیریتشده

نوع خاارت

طبيعی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

نتایج آزمون کای اسکوئر
P-value
مقدار x2

صدمۀ تاجی

64

4/9

52

4/2

1/59

1/444

خم شدن

21

2/2

23

9/2

1/94

1/369

تنش شکاتش

25

9/1

99

1/9

5/99

1/196

ریششکنشده

22

9/2

2

1/5

9/95

1/114

خاارت کل

941

91/6

19

2/2

1/11

1/113

جدول  -2مشخصات درختان خاارتدیده (ميانگين  ±انحراف معيار) در تودههای طبيعی و مدیریتشده
مشخصات درختان

مدیریتشده

طبيعی

مقدار t

P-value

ارتفاع (متر)

91/6 ± 5/21

24/5 ± 5/95

6/42

1/111

قطر برابر سينش (سانتیمتر)

23/2 ± 99/51

32/2 ± 22/44

3/12

1/111

ضری قدکشيدگی

94/9 ± 2/93

91/1 ± 2/23

2/13

1/196

قطر تا (متر)

4/3 ± 9/55

5/6 ± 9/91

2/23

1/115

طول تا (متر)

5/5 ± 9/54

6/2 ± 9/11

2/65

1/112

فراوانی خاارت برف در طبقات قطعر برابعر سعينش
درختان در توده های طبيعی و مدیریتشده در جدول
 3ارائش شده است .در تودۀ مدیریتشده با افزایش قطر
برابرسينش درختان از فراوانی خاارت برف کاستش شده
است ،بشطوری کش بيشترین فراوانی خاعارت بعرف در
طبقۀ قطری  2/5تعا  21سعانتی متعر بعا مقعدار 95/2
درصد و کمترین فراوانی خاارت برف در طبقۀ قطری
بععزرگتععر از  911سععانتی متععر بععا مقععدار  4/5درص عد
مشاهده شد .اما در تودۀ طبيعی روند کاهش خاعارت
برف با افزایش قطر برابرسينش درختان بشصورت معنظم
نبود و بيشترین فراوانی خاارت برف در طبقۀ قطعری
 2/5تا  21سانتیمتر با مقعدار  1/3درصعد و کمتعرین
آن در طبقۀ قطری  21تا  41سانتیمتر با مقعدار 4/6
درصد مشاهده شد .تعا قطعر  41سعانتی متعر فراوانعی
خاارت در تودۀ مدیریتشده بيشعتر از تعودۀ طبيععی
اسععت ،امععا از قطععر بيشععتر از  41سععانتیمتععر فراوانععی
خاارت در تودۀ طبيعی بيشتر از تعودۀ معدیریتشعده
اسععت .نتععایج آزمععون کععای اسععکوئر نشععان داد کععش

فراوانی های درختان خاارتدیده تنها در طبقۀ قطری
 2/5تا  21سانتیمتعر در دو تعوده ،اخعتالف معنعیدار
آماری ( )P > 1/19دارند.
فراوانی خاعارت بعرف بعر گونعشهعای درختعان در
تودههای مدیریتشده و طبيعی در جدول  4ارائش شده
است .با توجش بش جدول  ،4فراوانعی خاعارت بعرف بعر
تما گونش های درختان بشجز گونعۀ بلنعدمازو در تعودۀ
مدیریتشده بيشتر از تعودۀ طبيععی اسعت .بيشعترین
فراوانی خاارت برف در تودۀ معدیریتشعده در گونعۀ
توسععکا ( 25/6درصععد) ،و در تععودۀ طبيعععی در گونععۀ
بلندمازو ( 99/1درصد) مشاهده شد .گونشهای توسعکا،
شععيردار ،بلنععدمازو و پلععت در هععر دو تععوده خاععارت
بيشتری نابت بش گونشهای راش ،ممرز ،نمعدار و ملعج
دیدنععد .نتععایج آزمععون کععای اسععکوئر نشععان داد کععش
فراوانیهای خاارت در درختعان در دو تعوده در هعيچ
یععک از گونععشهععای درختععان دارای اخععتالف آمععاری
معنیدار نياتند (.)P < 1/15
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جدول  -3فراوانی خاارت برف در طبقات قطر برابرسينۀ درختان در تودههای طبيعی و مدیریتشده
مدیریتشده

نتایج آزمون کای اسکوئر

طبيعی

طبقۀ قطر
()cm

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مقدار x

2/5 – 21

911

95/2

52

1/3

99/36

P-value
1/119

21 – 41

25

6/9

95

4/6

1/23

1/314

41 – 61

9

5/9

92

6/4

1/15

1/939

61 – 91

4

5/3

6

5/6

1/19

1/121

91 – 911

2

4/9

5

6/9

1/21

1/652

< 911

9

4/5

3

5/2

1/14

1/945

2

جدول  -4فراوانی خاارت برف بش گونشهای درختان در تودههای طبيعی و مدیریت شده
گونش درخت

مدیریت شده

نتایج آزمون کای اسکوئر

طبيعی

2

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مقدار x

راش

44

2/9

41

6/4

1/23

P-value
1/631

ممرز

25

9/3

94

4/5

3/29

1/154

پلت

92

95/5

99

1/6

9/21

1/256

شيردار

21

99/3

91

1/2

3/26

1/152

توسکا

22

25/6

9

94/9

2/29

1/939

بلندمازو

2

96/3

99

99/1

1/15

1/996

نمدار

4

94/3

2

4/2

9/14

1/963

ملج

9

5/1

2

5/1

1/11

9/111

ميعععانگين ضعععری قدکشعععيدگی گونعععشهعععای
درختعععان سعععالم و خاعععارتدیعععده در تعععودههعععای
مععدیریتشععده و طبيعععی در جععدول  5ارائععش شععده
اسععععت .در هععععر دو تععععوده ،ميععععانگين ضععععری
قدکشعععيدگی درختعععان خاعععارتدیعععده بعععشطعععور
معنعععیداری ( )P > 1/19بعععزرگتعععر از ميعععانگين
ضععری قدکشععيدگی درختععان سععالم بععود .ميععانگين
ضعععری قدکشعععيدگی درختعععان خاعععارتدیعععدۀ
گونععشهععای راش ،ممععرز ،پلععت ،شععيردار و توسععکا
بعععشطعععور معنعععیداری ( )P >1/19بعععزرگتعععر از
ميععانگين ضععری قدکشععيدگی درختععان سععالم ایععن
گونش ها در تودۀ معدیریتشعده بعود .در تعودۀ طبيععی

نيعععز ميعععانگين ضعععری قدکشعععيدگی درختعععان
خاارتدیدۀ همۀ گونعشهعا بعش جعز بلنعدمازو بعشطعور
معنعععیداری ( )P > 1/19بعععزرگتعععر از ميعععانگين
ضععری قدکشععيدگی درختععان سععالم ایععن گونععشهععا
بععود .در هععر دو تععوده ،درختععان توسععکا بيشععترین و
درختععان بلنععدمازو کمتععرین ضععری قدکشععيدگی را
داشتند.
ميععععانگين ضععععری قدکشععععيدگی درختععععان
خاارتدیده بش تفکيعک نعوع خاعارت در تعوده هعای
مععدیریتشععده و طبيعععی در جععدول  6ارائععش شععده
اسععت .نتععایج آزمععون تجزیععش واریععانس نشععان داد کععش
در هععععر دو تععععودۀ مععععدیریتشععععده و طبيعععععی
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ميععععانگين ضععععری قدکشععععيدگی را داشععععتند.
ميععانگينهععای درختععان خاععارتدیععده در هععر چهععار
نععوع خاععارت در تععودۀ مععدیریتشععده بععزرگتععر از
تودۀ طبيعی بود.

ميعععانگينهعععای ضعععرای قدکشعععيدگی درختعععان
خاععارتدیععده بععش انععواع مختلععف ،تفععاوت معنععیدار
آمعععاری ( )P > 1/19دارنعععد .در هعععر دو تعععوده،
درختعععان خاعععارتدیعععده بعععششعععکل خعععم شعععدن
بزرگتعرین ،و درختعان صعدمشدیعدۀ تعاجی کمتعرین

جدول  -5ميانگين ضری قدکشيدگی گونشهای درختان سالم و خاارتدیده در تودههای طبيعی و مدیریتشده
گونۀ درخت

طبيعی

مدیریتشده
سالم

خاارتدیده

مقدار t

P-value

سالم

خاارتدیده

مقدار t

P-value

راش

22/9

99/3

1/41

1/111

25/6

96/5

99/23

1/111

ممرز

21/6

22/4

9/13

1/111

22/1

22/9

2/42

1/111

پلت

21/5

96/2

2/21

1/111

21/4

95/1

9/24

1/111

شيردار

92/9

15/2

1/94

1/111

92/1

14/2

1/13

1/111

توسکا

13/4

912/5

91/22

1/113

96/1

12/4

91/49

1/111

بلندمازو

61/9

69/2

9/16

1/932

64/1

65/9

9/22

1/999

نمدار

29/4

21/9

9/19

1/959

21/3

29/1

2/13

1/111

ملج

99/6

93/9

9/44

1/191

24/1

94/3

9/96

1/111

کل گونشها

26/2

94/9

1/33

1/111

23/4

91/1

9/69

1/111

جدول  -6ميانگين ضری قدکشيدگی درختان خاارتدیده بش تفکيک نوع خاارت در تودههای طبيعی و مدیریتشده
*

نوع خاارت

صدمۀ تاجی

مدیریت شده

c

طبيعی

c

22/2
26/1

خم شدن
a

تنش شکاتش

15/6

a

11/9

b

94/2

b

92/1

ریششکنشده
c

29/3

c

26/6

مقدار F
49/52
32/15

P-value
1/111
1/111

* :ميانگينهای دارای حروف غير مشترک در هر ردیف ،تفاوت معنیدار آماری در سطح  α=1/15از طریق آزمون دانکن دارند.

فراوانععی انععواع خاععارت بععرف بععر گونععشهععای
درختععان در تععودههععای طبيعععی و مععدیریتشععده در
شععکل  2ارائععش شععده اسععت .فراوانععی خاععارت بععرف
بععششععکل صععدمۀ تععاجی بععش ج عز بلنععدمازو در تمععا
گونشهعای درختعان در تعودۀ معدیریتشعده بيشعتر از
تععودۀ طبيعععی بععود .درختععان بلنععدمازو بيشععترین
فراوانععی خاععارت تععاجی و درختععان ممععرز کمتععرین
فراوانععی صععدمۀ تععاجی را در هععر دو داشععتند (شععکل

-2العععف) .بيشع عترین فراوانعععی خاعععارت بعععششعععکل
خمشعدگی در هعر دو تعودۀ معدیریتشعده و طبيععی
در درختععان توسععکا مشععاهده شععد (شععکل -2ب).
بيشععترین فراوانععیهععای خاععارت بععش شععکلهععای
شکاتگی تنش و ریشعشکعنشعده در هعر دو تعوده نيعز
در درختععان توسععکا دیععده شععد (شععکلهععای  -2و
-2د).
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شکل  -2فراوانی انواع خاارت برف بر گونشهای درختان در تودههای طبيعی و مدیریتشده:
الف) صدمۀ تاجی ،ب) خمشدگی ) ،شکاتگی تنش و د) ریششکنشده

بحث
نتایج ایعن تحقيعق نشعان داد کعش  91/2درصعد از
درختان در تودۀ مدیریتشده و  2/2درصد از درختعان
در تودۀ طبيعی در اثر برف خاعارت دیعده بودنعد .در
تودۀ مدیریتشده  3/6درصد ( 42اصلش) بشعلت بعارش
برف در اثر شکاتش شدن تنش یا ریششکن شدن از بعين
رفتش بودند .این مقدار از نظر اقتصعادی مهعم و شعایان
توجش است .خاارت واردآمده بر توده ،موج کعاهش
حجم سعرپای تعوده و تعوان توليعدی ایعن جنگعل هعا
میشود .همچنين خاارت واردآمده بعر تعودۀ جنگلعی
با حملۀ آفات و قارچها بش درختان صدمشدیده افعزایش
مییابد (.)Nykänen et al., 1997
خاارت برف بر درختان بش چهار نوع صدمۀ تاجی،
خم شدن ،شکاتگی تنش و ریششکعن شعدن تشعخيص

داده شد .در هعر دو تعوده (معدیریتشعده و طبيععی)
درختان خاارتدیده از نعوع صعدمۀ تعاجی بيشعترین
فراوانی را در بين درختان خاعارت دیعده داشعتند .در
تحقيقات ) Nykänen et al. (1997و )Peltola (1997
 et al.در جنگلهای آميختۀ کشور چک نيز بيشعترین
نوع خاارت ،صدمش بعش تعا گعزارش شعده اسعت .در
تحقيععق فخععاری و همکععاران ( )9391در تععودههععای
دستکاشت بياتسالش در منطقعۀ سعوردار و واتاشعان
در استان مازنعدران نيعز بيشعترین فراوانعی خاعارت،
شکاتگی تا و تنش گزارش شده است .صدمش بعش تعا
درختان از قدرت رویش و تجدید حيات آنها میکاهعد
( 2/2 .)Schroeder and Eidmann, 1993درصععد از
درختان در تودۀ مدیریتشده و  9/2درصد از درختعان
در تودۀ طبيعی در اثر برف بششکل خمشدگی خاارت
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دیده بودند .خمشدگی ،رویش ارتفاعی و کيفيت چوب
درختان را کاهش میدهعد (.)Nykänen et al., 1997
فراوانععیهععای خاععارت بععر درخت عان بععش شععکلهععای
شکاتگی تنش و ریششکن شدن در تودۀ معدیریتشعده
بشطور معنیداری بيشتر از تودۀ طبيعی بود کعش دليعل
آن برداشت درختان قطعور و افعزایش تععداد درختعان
کمقطعر در تعودۀ معدیریتشعده اسعت .زیعرا نعابودی
درختععان (ریشععشکنععی و شکاععتگی تنععش) بيشععتر در
درختان کمقطر توده اتفاق میافتد .نتایج این تحقيعق
نيز نشان داد خاارت برف در درختان جوان و کمقطر
بيشتر از درختان مان و قطور است .سياتم ریشعشای
در درختان جوان بشطور کامل توسععش نيافتعش اسعت و
ناععبت بععش درختععان ماععن از لنگربنععدی و اسععتحکا
کمتری برخوردارند .این نتيجش هماعو بعا یافتعشهعای
فخاری و همکاران (Nykänen et al. (1997) ،)9391
و ) Martiník and Mauer (2012است.
نتایج نشان داد کش حااسعيت گونعشهعای مختلعف
درختان در برابر خاارت برف متفاوت است .این نتایج
هماو با یافتعشهعای ;)Martiník and Mauer (2012
;) Peltola et al. (1997); Zhu et al. (2006و
) Nykänen et al. (1997اسععت .تفععاوت در ضععری
قدکشيدگی گونشهای مختلعف درختعان ممکعن اسعت
دليل این امر باشعد .بيشعترین ضعری قدکشعيدگی را
درختان خمشده داشتند .این نتيجعش نشعان معیدهعد
ضری قدکشيدگی شاخص مناسبی برای پعيشبينعی
حااسععيت درختععان در برابععر خاععارت بععرف بععشویع ه
خمشدگی است .درختان با ضری قدکشعيدگی زیعاد،
بيشتر از دیگعر درختعان در مععرب خطعر بعرف قعرار
دارند .فراوانی زیعاد خاعارت در درختعان بلنعدمازو بعا
وجود کم بعودن ضعری قدکشعيدگی آنهعا معی توانعد
بشدليل فر تعا آنهعا باشعد؛ زیعرا درختعان بلنعدمازو
نورپاند و دارای تا گاتردهاند و شاخشها بعا زوایعای
بععزرگ از تنععۀ اصععلی انشعععاب دارنععد .در نتيجععش تععا
درختان بلندمازو در اثر فشار برف ،نابت بش درختعانی
کش فر تاجشعان اسعتوانشای اسعت خاعارت بيشعتری
میبيننعد Zhu et al. (2006) .در پ وهشعی ،خاعارت

خاارت برف بر درختان در تودههای طبيعی و...

برف بر گونعش هعای مختلعف درختعان در جنگعل هعای
طبيعی پهعن بعرگ کوهاعتانی شعمال شعرق چعين را
بررسععی کردنععد و دریافتنععد کععش گونععشهععای مختلععف
درختان نشتنها در مقدار خاعارت کعل بعرف ،بلکعش در
نوع خاارت برف نيز متفاوتاند.
در مجموع میتوان نتيجش گرفت کش فراوانی و نعوع
خاارت برف بش مشخصات درختان واباتش است .گونش،
سععن ،ضععری قدکشععيدگی و فععر تععا درختععان از
مهععمتععرین عوامععل مععؤثر در خاععارت بععرف هاععتند.
مشخصات درختان در تعوده هعای جنگلعی نعشتنهعا در
طول زمان تغيير معیکنعد ،بلکعش بعا اجعرای عمليعات
جنگل شناسی نيز دستخوش تغييرات زیادی می شعود.
نتایج این تحقيق نشان داد کش فراوانعی خاعارت بعرف
بر درختان در تودۀ مدیریتشده بيشتر از تودۀ طبيعی
بود .این امر بش دليعل تغييعرات ایجادشعده در سعاختار
تودۀ مدیریتشده طی برشهای انجعا گرفتعش اسعت و
میتوان آن را بش شعر زیعر توضعيح داد -9 :در تعودۀ
مدیریتشده بر اثر برش های انجا گرفتش در دوره هعای
قبل ،فراوانی درختان کمقطر زیاد شعده اسعت؛  -2در
فراوانی گونشهای درختان تغييرات زیادی ایجعاد شعده
است .در هر دو توده ،درختان کمقطر متحمل خاارت
بيشتری نابت بش درختان قطور شدند .اما از آنجا کعش
فراوانی درختان کمقطر در تودۀ مدیریتشده بيشتر از
تعععودۀ طبيععععی بعععود ،فراوانعععی خاعععارت در تعععودۀ
مدیریتشده بيشتر بعود .همچنعين فراوانعی درختعان
توسکا ،پلت و شيردار در تودۀ مدیریتشعده بيشعتر از
تودۀ طبيعی بود .این درختان بشدليل روشعناییپاعند
بودن و داشتن ضری قدکشيدگی بعزرگتعر ،از دیگعر
گونش ها در مقابل برف حااسترند و خاارت میبينند.
ترکي گونش های درختان در یعک تعوده بعر فراوانعی و
شععععدت خاععععارت بععععرف تععععأثير مععععیگععععذارد
(;Zhu et al., 2006; Veblen et al., 2001
 .)Nykänen et al., 1997جنگلهای منطقعۀ تحقيعق
بش شيوۀ جنگل شناسی تکگزینی با دورۀ بهرهبعرداری
ده سالش مدیریت می شوند .هدف از اجرای ایعن شعيوۀ
جنگلشناسی حفظ ساختار طبيعی تودههاست .کعامالً
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واضح است کش این شيوۀ مدیریت برای این جنگعلهعا
مناس است .در صورت یکدست شدن این جنگلها از
نظر گونش ،قطر و ارتفاع درختان ،خاارت بعرف باعيار
افزایش خواهد یافت .اما با توجش بش نتایج ایعن تحقيعق
کش نشان داد فراوانی خاارت برف بر درختان در تعودۀ
مدیریتشده بيشتر از تودۀ طبيعی بعود پيشعنهادهای
زیر را میتوان مطر کرد :افزایش تعداد درختان قطور
در توده ،جلوگيری از ایجاد تعوده هعای یعکاشعکوبش و
حفظ تنوع طبيعی گونشهای درختی.
تنعععک کع عردن یکعععی از اقعععدامات اصعععالحی در
تععودههاسععت کععش شععدت و زمععان اجععرای آن تععأثير
ماتقيمی بر ضری قدکشيدگی درختان و در نتيجعش
حااسيت یا مقاومت توده ها در برابر بارش بعرف هعای
سنگين دارد ( .)Paatalo, 2000با اجرای عمليات تنک
کردن ،رویش قطری درختان افزایش پيعدا معیکنعد و
عالوه بر افزایش سطح مقطع توده ،مقاومت تودههعا در
برابر خطر برف فزونی مییابد.
در واقع هدف مدیریت باید حفظ سعاختار طبيععی
توده ها کش همان ساختار نعامنظم اسعت ،باشعد .بعرای
رسيدن بعش چنعين هعدفی ،بایعد تغييعرات اساسعی در
اجرای شيوۀ تکگزینی در این جنگلها انجا گيرد ،از
جملش :افزایش طول دوره بهرهبعرداری از  91سعال بعش
 21سعععال؛ کعععاهش حجعععم برداشعععت در هعععر دورۀ
بهره برداری؛ کاهش سطح حفعره هعای زادآوری؛ قطعع
درختان حاشيۀ جنگل و اجرای عمليات تنعک کعردن
در تودههایی کعش در اثعر بعرشهعای قبلعی ،یکدسعت،
هماال و جواناند و ضری قدکشيدگی بزرگ دارنعد؛
شناسایی مناطق حااس بش خطر برف و قطعع نکعردن
درختان در این منعاطق .یعال هعا ،حاشعيۀ جنگعل هعا،
شي های تند با عمق خاک کم از مناطق حاعاس در
برابر برف محاوب میشوند.

421

منابع
بی نا  .9399 ،طر جنگلداری سری یک نعاو اسعالم .ادارۀ
منابع طبيعی اسالم 299 ،ص.
سازمان هواشناسی کشور .9319 ،آمار استانها ،دسترسعی
در سایت .www.weather.ir
فخاری ،محمعدعلی ،محمعد بابعایی و مهيعار سععيدیزنعد،
 .9391بررسی خاارت بعرف در تعودههعای دسعتکاشعت
منطقۀ سوردار و واتاشان (چماتان  -مازندران) ،تحقيقات
جنگل و صنوبر ایران.452-442 :)3( 99 ،
مرویمهاجر ،محمدرضا .9394 ،جنگعلشناسعی و پعرورش
جنگل ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 392 ،ص.
Angers, V.A., C. Messier, M. Beaudet, and A.
Leduc, 2005. Comparing composition and
structure in old growth and harvested
(selection and diameter-limit cuts) northern
hardwood stands in Quebec, Forest Ecology
and Management, 217(2–3): 275–293.
Attiwill, P.M., 1994. The disturbance of forest
ecosystems: the ecological basis for
conservative management, Forest Ecology and
Management, 63(2–3): 247–300.
Cameron, A.D., 2002. Importance of early
selective thinning in the development of longterm stand stability and improved log quality,
Forestry, 75: 25-35.
Dunham, R.A., and A.D. Cameron, 2000.
Crown, stem and wood properties of winddamaged and undamaged Stika spruce, Forest
Ecology and Management, 135: 73-81.
Fridman, J., and E. Valinger, 1998. Modeling
probability of snow and wind damage using
tree, stand, and site characteristics from Pinus
sylvestris sample plots, Scandinavian Journal
of Forest Research, 13(3): 348–356.
Hurtalova, T., F. Matejka, D. Janous, R.
Pokorny, and J. Roznovsky, 2007. Influence of
snow damage on aerodynamic characteristics
of spruce stand, In: Proceedings of
international conference of bioclimatology and
natural hazards, Sep 17-20, Polana and
Detvou, Slovakia, 1-6.

...خاارت برف بر درختان در تودههای طبيعی و
Martin-Alcon, S., J.R. Gonzales-olabarria, and
L. Coll, 2010. Wind and snow damage in the
Pyrenees pin forests: Effects of stand attributes
and location, Silva Fennica, 44(3): 399-410.
Martiník, A., and O. Mauer, 2012. Snow
damage to birch stands in Northern Moravia,
Journal of Forest Science, 58(4): 181–192.
Nicolescu, N.V., I.C. Petritan, and M.M.
Vasilescu, 2004. The early and heavy
snowfalls, a major threat to the young
European beech (Fagus sylvatica L.) stands.
In: proceedings of IUFRO international beech
symposium: Improvement and silviculture of
beech, 10-29 May, Tehran, Iran, 96-101.
Nykänen, M.L., H. Peltola, C. Quine, S.
Kellomäki, and M. Broadgate, 1997. Factors
affecting snow damage of trees with particular
reference to European conditions, Silva
Fennica, 31(2): 193–213.
Paatalo, M.L., 2000. Risk of snow damage in
unmanaged and managed stands of Scots Pine,
Norway spruce and Birch, Scandinavian
Journal of Forest Research, 15(5): 530-541.
Paatalo, M.L., H. Peltola, and S. Kllomaki,
1999. Modeling the risk of snow damage to
forests under short-term snow loading, Forest
Ecology and Management, 116(1-3): 51-70.
Papaik, M.J., and C.D. Canham, 2006. Species
resistance and community response to wind
disturbance regimes in northern temperate
forests, Journal of Ecology, 94(5): 1011–1026.
Peltola, H., and S. Kellomaki, 1993. A
mechanistic model for wind throw and stem
breakage of Scot pine at stand edge, Silva
Fennica, 27: 99-111.
Peltola, H., M.L. Nykanen, and S. Kellomaki,
1997. Model computations on the critical
combination of snow loading and wind speed
for snow damage of Scots pine, Norway spruce
and birch sp. at stand edge, Forest Ecology and
Management, 95(3): 229–241.

431
Schroeder, L.M., and H.H. Eidmann, 1993.
Attacks of bark- and wood-boring Coleoptera
on snow-broken conifers over a two-year
period, Scandinavian Journal of Forest
Research, 8: 257-265.
Solantie, R., 1994. Effect of weather and
climatological background on snow damage of
forests in southern Finland in November 1991,
Silva Fennica, 28(3):203-211.
Teste, F.P., and V.J. Lieffers, 2011. Snow
damage in lodge pole pine stands brought into
thinning and fertilization regimes, Forest
Ecology and Management, 261(11): 20962104.
Valinger, E., and J. Fridman, 1997. Modeling
probability of snow and wind damage in Scots
pine stands using tree characteristics, Forest
Ecology and Management, 97(3): 215-222.
Valinger, E., and L. Lundqvist, 1992. The
influence of thinning and nitrogen fertilization
on the frequency of snow and wind induced
stand damage in forests, Scottish Forestry, 46:
311-320.
Valinger, E., L. Lundqvist, and G. Brandel,
1994. Wind and snow damage in a thinning
and fertilization experiment in Pinus sylvestris.
Scandinavian Journal of Forest Research, 9:
129-134.
Veblen, T.T., D. Kulakowski, K.S. Eisenhart,
and W.L. Baker, 2001. Subalpine forest
damage from a severe windstorm in northern
Colorado, Canadian Journal of Forest
Research, 31: 2089–2097.
Zhu, J.J., X.F. Li, Z.G. Liu, W. Cao, A. Gonda,
and T. Matsuzaki, 2006. Factors affecting the
snow and wind induced damage of a mountain
secondary forest in northeastern China, Silva
Fennica, 40 (1): 37-51.

Iranian Journal of Forest, Vol. 7, No. 3, Autumn 2015

431

Snow damages on trees in natural and managed stands of
the Caspian forests, North of Iran
F. Tavankar1, A. Eslam Bonyad2, and B. Karamdost Marian3
1

Assistant Prof., Department of Forestry, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, I. R. Iran
Associate Prof., Faculty of Natural Resources, Department of Forestry, University of Guilan, I. R. Iran
3
Director of Research and Innovation, Shafarood Forest Company, Rezvanshahr, I. R. Iran

2

(Received: 16 April 2015, Accepted: 23 September 2015)

Abstract
Forest management has a decisive role in decreasing or increasing snow damages on trees due
to effects on stands structure. In this research snow damages on trees were investigated and
compared in managed and natural stands with selection silvicultural system in Nav-Asalem
Forests, Guilan province. Circular 0.1 ha sample plots were established using randomsystematic method for studying the effects of snow on different species with various ages. The
distance between sample plots were set to 100 m. The results showed that the frequency of
snow-damaged trees in managed stand (10.2%) was significantly higher (P < 0.01) than
natural stand (7.2%). The occurred changes in the age structure and tree species composition
in the managed stand during selection cuts was the main cause of most snow damage in this
stand compared to natural stand. The most frequency of damages was observed on young
trees with high slenderness coefficient. For fortifying the studied forests against risk of snow
damage the following recommendations can be mentioned: increasing the selection cutting
period from 10 to 20 years, reducing the removed volume in each logging period, reducing the
areas of regeneration gaps, increasing the number of large trees, avoiding the cutting trees in
forest edges, implementing the thinning operation in the stands in which previous cuttings
caused homogenous, even aged, young stands with high slenderness coefficient, and avoiding
tree cutting in the areas that are sensitive to snow damage such as ridges, steep slopes with
low depth of soil.
Keywords: Asalem-Nav forest, Natural disturbance, Selection cutting, Slenderness
coefficient, Stand structure.
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