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منطقۀ قشالقی، افرا پلت و بلندمازو در  یکاج تدا، توسکا ۀسال وپنج بیستهای  ارزیابی جنگلکاری

 استان گیالن ۀرادارپشت

 4اشرف سلطانی طوالرود علیو  3، علی صالحی*2چای فالحمظفر  میر، 1آدینه ابراهیمی اشبال

 ، ایرانالهیجان، دانشگاه آزاد اسالمیواحد الهیجان،  ،دانشجوی دکتری علوم جنگل1
 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، الهیجانواحد الهیجان،  گروه جنگلداری، دانشیار 6
 سرا، ایران دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه3

 اردبیلدانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، 1

 (50/51/1155؛ تاریخ پذیرش: 50/56/1155)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یهدا  یجنگلکدار عملکدرد   ارزیدابی حاضر با هدد   پژوهش . رود یمشمار  بهمین چوب أدر ایجاد پوشش سبز و تها  اقدام نیتر مهمجنگلکاری از 

تدودۀ  چهدار  در متدر مربعدی    155نموندۀ  هشدت قطعده   پدژوهش  اسدتان گدیالن بده انجدام رسدید. در ایدن        ۀرادارپشدت  منطقۀ لۀسا وپنج بیست

تندۀ  قطر، ارتفداع، طدول    هادر آن با روش منظم تصادفی اجرا وقطعه نمونه(  36)در مجموع افرا پلت، توسکا، بلندمازو و کاج تدا  هکتاری نیم و سه

همچنین کیفیت شد.  یریگ اندازه کش خطدر ده نقطه از قطعات نمونه با نیز عمق الشبرگ بدون شاخه، قطر بزرگ و کوچک تاج برداشت شد. 

 هتدود کمی و کیفدی چهدار    یها شاخص نیتر مهمشده  برداشت یها دادهشد. با استفاده از   میتقس سهو  دو، یکدرجه  دستۀدرختان به سه تنۀ 

. شدد  بدرآورد درختدان   تدودۀ  یز، تحت بررسدی  یها گونهبرای  موجود . همچنین با استفاده از معادالت آلومتریکشدآماری  ۀاستخراج و مقایس

متدر مربدع در    13/90) ، سدط  مقطدع  (متر یسانت 63/1) رویش قطری (،متر یسانت 16/33قطر ) آمده بیشترین میانگین دست بهنتایج  براساس

و  (متدر  یسدانت  2/0) ، ضخامت الشبرگ(درصد 76) 1درجه تنۀ ، (تن در هکتار 0/791) توده یز، (متر مکعب در هکتار 70/923) ، حجم(هکتار

متدر   100ترتیدب بدا    بده  توده یزبیشترین حجم و ، برگ پهن یها گونه. در میان بودکاج تدا  تودۀمربوط به  (90/5) کمترین ضریب قدکشیدگی

و  شده در اراضی غیرجنگلدی(  کنترلصورت  به)زیاد تولید تدا با توجه به  گونۀ بنابراین. بودتوسکا  گونۀمربوط به تن در هکتار  90/065مکعب و 

 .شوند یمدر استان توصیه  جنگلکاریباکیفیت برای  یها هیپامطلوب در کنار تولید  عملکردبا توجه به  بلندمازو گونۀ

 .توده یز، بلندمازو، توسکا، حجم، افراکلیدی:  یها واژه
 

 

 مقدمه

بدرای مددیریت    یزید ر برنامده  یکدم  و بیستدر قرن 

 انجدام  پایدار تیریمدمفهوم  به یجد نگاهی جنگل با

 بایدد  جنگلدی  و اراضدی  منابع که معنا نیا به ،دگیر یم

 همیشده  یشدناخت  بوم دید از که شوند مدیریت یطور

اجتمداعی،   یازهدا ین و باشدند  پایددار  و زندده، شداداب  

 را پاسدخ  آیندده  و فعلدی  یهدا  نسلو روحی  یاقتصاد

 سط  (. از طرفی کاهشRahmati et al., 2020دهند )

 اهمیدت  ،اخیدر دهدۀ  در چندد   طبیعدی  یهدا  جنگدل 

سط  پوشش  توسعۀ ابزاری برای مثابۀ به را یجنگلکار

 هر موفقیت. استکرده  تر انینما چوب تولید و درختی

مسدتقیم تحدت تدأ یر دو     طدور  بهجنگلکاری نیز  ۀپروژ
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مناسب مطابق بدا  گونۀ انتخاب . 1: اساسی استمرحلۀ 

رهدا نکدردن    .6؛ نظرمورد منطقۀ شرایط خاک و اقلیم 

 یجنگلکددارو پددایش مددداوم رشددد و عملکددرد  طددر  

(Niknejad et al., 2018،در مددورد انتخدداب گوندده .) 

بدین متخصصدان و    دیددگاه کده اخدتال     هاسدت  سال

 یهدا  گونده استفاده از  در خصوصجنگل  نظران صاحب

بومی و غیربومی، درصد و نوع ترکیدب کاشدت وجدود    

ماهیدت درختدان   از بیشتر  ها اختال . این استداشته 

اغلدب  کده   شدود  ناشی مدی به کشور  واردشدهغیربومی 

بر گیاهدان،   یمتفاوت هایو ا ر ندتندرشد و برگ یسوزن

منداطق   سازگان بومخاک، موجودات زنده و در مجموع 

(. با Rafiei Jahed et al., 2017)اند  دار شده جنگلکاری

لوار تولید ا وزیاد حال، رشد سریع و بازده اقتصادی  این

بددا  جنگلکدداریگسددترش سددبب کیفیددت بامناسددب و 

 کاج( در ایران یها گونهبا اغلب ) برگ یسوزن یها گونه

 ;et al., 2007اسدت شدمال کشدور شدده    در  ژهید و به و

Taheri Abkenar et al., 2018)  Gorji Bahri.) 

 نیددز پددایش رشددد و عملکددرد جنگلکدداری  در زمینددۀ

کمی و کیفی مرتبط با درختان و  بدت   یها دادهبرداشت 

 ,.Rahmati et al) داردضدرورت   هدا آن ۀشدد  یبندد  زمدان 

ات رویدش  بعد با بررسدی روندد تیییدر   مرحلۀ در . (2020

درختدی مختلد ،    یهدا  گونده عملکرد مقایسۀ درختان و 

مهمی چون تنک کدردن یدا حتدی     یمدیریت های تصمیم

 شدد  درختان در زمان مناسدب اخدذ خواهدد   یکسرۀ قطع 

(Bragg, 2011) . ی در کمّ یها شاخص نیتر مهماز جمله

به رویش قطدری و   توان یم ها یجنگلکاربررسی عملکرد 

ارتفدداعی، میددانگین قطددری، میددانگین سددط  مقطددع و   

در کندار برخدی    کده کدرد  میانگین حجم در هکتار اشاره 

 درخدت، تندۀ  خصوصیات کیفی درختان از جمله کیفیت 

ایجداد ههنیتدی    منظور بهجنگل در بیشتر تحقیقات علوم 

 کاشدت  دسدت  تدودۀ دقیق از وضعیت رویشگاه جنگلی یا 

 یهدا  شداخص . از دیگر (Zobeiri, 2002) شود یمگزارش 

 1توده یزبه  توان یممهم توصی  وضعیت پوشش گیاهی 

. (Heidari Safari Kouchi et al., 2016)کدرد  اشداره  

                                                                                    
1. Biomass 

است از وزن خشک پیکر موجودات زندده اعدم از    توده یز

امدروزه در علدوم مختلد      . این موضوعگیاهان و جانوران

یافتده  زیادی منابع طبیعی و محیط زیست اهمیت  ژهیو به

 ,.Iranmanesh et al., 2019; Khalili et al) اسددت

سداختار  ت و یوضعبرای تشخیص  توده یز. برآورد (2021

مهدم بدرای    یو شاخصد  است پوشش گیاهی حائز اهمیت

و اقتصددادی  یشددناخت سددتیزارزیددابی رویشددگاه از نظددر 

 ;Hassangholipour et al., 2017) شدود  یمد  محسدوب 

Bragg, 2011) در  کددربن ترسددیبمقدددار . دسددتیابی بدده

 توده یزگیری  برمبنای اندازهنیز  مختل  گیاهی یها پیت

مخربی چدون قطدع کامدل یدا      یها روشبا  . این کاراست

معددادالت  کدداربرد یدداو  یبددردار نمونددهماننددد  ییهددا روش

 Heidari Safari Kouchi et) گیدرد  مدی یک انجام آلومتر

al., 2017; Ochal, 2013.) 

کاشدت   دسدت  یها توده ریانکارناپذ با توجه به اهمیت

بررسی رشد و عملکدرد   ،یطیمح ستیزاز نظر اقتصادی و 

توجدده مختلدد  مددورد  هددای پددژوهشدر  هددا یجنگلکددار

بددا  Bragg (2011)از جملدده  پژوهشددگران بددوده اسددت.

متحددۀ  الت اکداج تددا در آرکدانزاس اید     ۀتدود  یزبررسی 

 ۀتدود  یزبا استفاده از معادالت آلومتریک، میانگین آمریکا 

. کدرد این گونده در طبقدات مختلد  قطدری را محاسدبه      

درختدان در   تودۀ یزمیانگین  ،پژوهش این نتایج براساس

کیلدوگرم، در   96تدا   05بین  متر یسانت 10قطری طبقۀ 

کیلدوگرم و   609تا  129بین  متر یسانت 60قطری طبقۀ 

 055تددا  355بددین  متددر یسددانت 30قطددری طبقددۀ در 

مختلد    یهدا  مددل کیلوگرم بدرای هدر درخدت توسدط     

مقایسدۀ  با   Pandey et al. (2017)نیهمچنمحاسبه شد. 

 Populus) صنوبر ۀشد جنگلکاری گونۀرشد و عملکرد دو 

deltoides Bartr. ex Marsh.) و اکددددددالی توس 

(.Sm treticornis Eucalyptus)    گوندۀ با عملکدرد چهدار 

 ۀشددد جنگلکدداری گونددۀجنگلددی طبیعددی دریافتنددد کدده 

 Shoreaطبیعددددی ) گونددددۀاکددددالی توس و یددددک 

robusta Gaertn. f.  بهتدددرین عملکدددرد را در بدددین )

در ایدددران . اندددد داشدددته تحدددت بررسدددی یهدددا گونددده

Mohammadnejad Kiasari et al. (2010)  پدژوهش  در
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بدومی   بدرگ  پهدن  یها گونهعملکرد برخی مقایسۀ خود با 

جنگلکاری توسکا ییالقدی  در استان مازندران دریافتند که 

و پد    دارداز لحاظ متییرهای کمّی بهترین وضدعیت را  

. در قدرار گرفتندد  پلدت و بلنددمازو    یهدا  یکارجنگلاز آن 

 Rezaei Taleshi & Ekhlasi (2011)دیگدر   شدی پژوه

سداله توسدکا را در    پدانزدۀ  یها یجنگلکاررشد و عملکرد 

ن . همچندی کردندمتر حداکثر گزارش  3×6فاصله کاشت 

Rahmati et al. (2020)  رشددد و عملکددرد مقایسددۀ بددا

بلنددمازو و کداج تددا در اسدتان گدیالن       یهدا  یجنگلکار

از بیشدتر   یدار یمعند شکل  بهکاج  گونۀدریافتند که رشد 

 گوندۀ منفدی   هایاست؛ درحالی که ا ر بوده بلندمازو گونۀ

   کاج تدا بر خصوصیات خاک بیشتر بوده است.

شمال کشور در  یها جنگلوجه به  بت جهانی با ت

شمال کشور  یها جنگلاز  یبردار بهرهیونسکو و توق  

توجه کردن ، معطو  ها جنگلاستراحت در قالب طر  

موضدوعات کداربردی،    علدوم جنگدل بده    هدای  پژوهش

 تددر  یصددحجنگلکدداری بدده درک  مقولددۀ  ژهیددو بدده

گسددترش سددطو  زمینددۀ در موجددود  یهددا لیپتانسدد

 حاضدر پژوهش  رو نیامنجر خواهد شد. از  کاشت دست

شدده   جنگلکداری  تدودۀ به بررسی رشد و عملکرد چهار 

بدومی   برگ پهنبومی  گونۀدر استان گیالن شامل سه 

   .پردازد یموارداتی کاج تدا  گونۀ و یک

   ها روشمواد و 
 پژوهش منطقۀ

به  رادارپشته ۀمنطق یها یجنگلکاردر این تحقیق 

 º17 11'50"تدا   º17 11'56 "مختصدات جیرافیدایی   

 51' 27" تدا  º39 51' 51" و یشدرق  جیرافیایی طول

º39  از توابع استان گیالن در  یشمالجیرافیایی عرض

 نیانگیددم. (1)شددکل  شددمال ایددران بدده انجددام رسددید

و  متدر  یلد یم 0/1621 منطقۀ پژوهش انهیسال یبارندگ

اسدت.   گدراد  یسانتدرجۀ  12آن سالیانۀ متوسط دمای 

 یتوسدکا  یهدا  گونده بررسدی شدامل   تحدت   یهدا  توده

 ، افدرا پلدت  (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) قشالقی

(Acer velutinum Boiss)بلندددمازو ، (Quercus 

castaneifolia C. A. Mey.) و کدداج تدددا (Pinus 

taeda L.) یهددا تددوده. سددط  هددر یددک از   بددود 

سدال و   60 هدا  تدوده هکتار، سدن   0/3شده  جنگلکاری

 تحدت  منداطق شدیب  . بودمتر  3×3 هاآنکاشت فاصلۀ 

 تدا  5 از ،مشابه دامنۀبا توجه به قرار داشتن در  بررسی

در میانگین ارتفاع از سط  دریا است.  متییر درصد 35

 تدودۀ در متدر،   102توسکا  تودۀدر متر،  190تدا  تودۀ

جهت متر است.  191 بلندمازو تودۀدر متر و  129افرا 

 بررسددی غربددی اسددت تحددت  تددودۀچهددار  عمددومی

(Fallahchai & Marvie Mohadjer, 2005)  بافدت .

لومی و بافت خداک   بلندمازوتدا، افرا و  یها توده خاک

کندون عملیدات    تدا  .سدیلتی اسدت   -توسکا لومی تودۀ

براسداس  . اسدت نگرفتده  انجام  ها تودهپرورشی در این 

اظهارات روستاییان رادارپشته و قرقبان منطقه، وجدود  

بررسی بده واکداری   تحت  یها تودهقطر در  کم یها هیپا

توسدط مدردم بدومی     75دهدۀ  گرفته در اوایدل   صورت

 .شود یمتبط مر

 
 : توسکا(d ؛کاج :c، بلندمازو: b، پلت : افراaبررسی )تحت  یها تودهموقعیت مکانی  -1شکل 
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 پژوهش اجرای شیوۀ

 داده برداشت و آماربرداری

پژوهش با توجه بده همگدن بدودن    این  برای اجرای

هشت قطعده  ، ها هیحاشبا حذ   بررسی،تحت  یها توده

متدر( در هدر یدک از     65×65متر مربعدی )  155  ۀنمون

قطعده نمونده بدرای چهدار تدوده( بدا روش        36) ها توده

با توجه به سط  منطقده و تعدداد    سیستماتیک تصادفی

، رقطد  و متدر اجدرا   20×20شبکۀ با ابعاد  قطعات نمونه،

درختددان در همددۀ  ، قطددر کوچددک و بددزرگ تدداجارتفدداع

 ,Attar Roshan)) و  بت شد یریگ اندازه قطعات نمونه

2017; Rahmati et al., 2020      عمدق الشدبرگ نیدز بدا

کدش در ده نقطده از قطعدات نمونده بدا       خدط استفاده از 

تندۀ  شدد. همچندین کیفیدت     یریگ اندازهفواصل منظم 

تحقیدق  در  شدده  اسدتفاده  یبندد  درجه براساسدرختان 

Forouzesh-Sotgavaberi et al. (2009)  دسدتۀ به سه 

)کمددی  6درجدده  ،دوشدداخگی()قددائم و بدددون  1درجدده 

پیچیدده و  تندۀ  ) 3( و درجده  یدوشاخگخمیده و دارای 

 .شدو  بت   میتقسچند شاخه( 

 توده یکمّ یها شاخص محاسبۀ

برخدی   1در ادامه با استفاده از روابط مندرج در جدول 

شامل میانگین قطدر   ها تودهی کمّ یها شاخص نیتر مهماز 

ویش قطر و ارتفاع، سط  مقطع، حجم، سدط   و میانگین ر

ضریب قدکشیدگی درختان در سط  قطعدات نمونده   تاج و 

 محاسبه و به هکتار تعمیم داده شد.

 6در جددول   منددرج در ادامه با استفاده از روابدط  

در سدط  قطعدات نمونده     ها گونهروی زمینی  تودۀ یز

 برآورد و به هکتار تعمیم داده شد.

 (Zobeiri, 2002) ها تودهی درختان در کمّ یها شاخصمحاسبۀ در  کاررفته بهروابط  -1جدول 

 رابطه یها مؤلفه رابطه مشخصه

̅  میانگین ارتفاع )متر(  ∑
  

 
 

ارتفاع هر درخت برحسب  hi:میانگین ارتفاع توده،  ̅  

 : تعداد درختانnمتر، 

میانگین قطر 

̅  (متر یسانت)  ∑
  

 
 

قطر هر درخت برحسب  di:میانگین قطر توده،  ̅  

 : تعداد درختانn، متر یسانت

میانگین رویش قطری 

̅   (متر یسانت)  ∑
 ̅

 
 

: A: متوسط قطر و ̅ : متوسط رویش قطری توده، ̅  

 سن توده

میانگین رویش 

̅   (متر یسانتارتفاعی )  ∑
 ̅

 
 

: متوسط ارتفاع و ̅ : متوسط رویش ارتفاعی توده، ̅  

Aسن توده : 

 مقطعمیانگین سط  

 )متر مربع(
  ∑     

 
 ⁄ ∑    

       

G :توده به متر مربع،  سط  مقطعgi :هر  سط  مقطع

هر  ۀنیبرابرس: قطر diمربع  متر یسانتدرخت به 

 11/3برابر با   ، عدد متر یسانتدرخت به 

میانگین حجم )متر 

 مکعب(
V=∑       

Vحجم درختان در توده  ::g   سط  مقطع، h : ارتفاع

 0/5برابر با و درخت  ۀتن شکل  بیضر fدرخت و 

 سط  تاج
4


CCi (CD1i*CD2i) 

CCi ،سط  تاج درخت به مترمربع :CD1i  وCD2i :

 iتاج درخت  بزرگکوچک و  قطرهای

 Slc= H×100/dbh ضریب قدکشیدگی
Slc ،ضریب قدکشیدگی :H ارتفاع کل درخت به متر :

 متر یسانتدرخت به  ۀنیبرابرس: قطر dbhو 
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 درختان  تودۀ یزبرآورد  منظور به شده استفادهمعادالت آلومتریک  -6 جدول

 منبع توضیحات معادله آلومتریک درختی گونۀ

 روی زمینی تودۀ یز: ABG = Exp [-2.09 + 0.86 ln (DBH2×H)] AGB افرا

DBH نهیبرابرس: قطر 

Hارتفاع درخت : 

Lnلگاریتم : 

(Vahedi & Jafari, 2016) 

 ABG=0.08 DBH2.52 (Vahedi et al., 2014) بلندمازو

 ABG = -3.09 + 1.32 In dbh (2013 Ochał,) توسکا

 AGB= 0.413 +0.506(DBH2.43) (Taheri Abkenar et al., 2018) تدا

 
 تحلیل روش

 یتدوده، بررسد   یکمّ یها مشخصه مقایسۀ منظور به

و  یرنو اسدم  -لمدوگرو  وبا آزمدون ک  ها داده نرمالیتۀ

. گرفدت با آزمون لون انجام  ها یان وار یهمگن یبررس

 ،هدا  یدان  وار یو همگند  ها دادهبا توجه به نرمال بودن 

مورد  یها تودهمختل   یاتاختال  خصوص داری یمعن

 و ی شدد بررس یکطرفه یان وار یۀتجزبا آزمون  یبررس

 برای .پذیرفت نجاما با آزمون دانکن ها یانگینم مقایسۀ

خصوصدددیات کیفدددی درختدددان از آزمدددون مقایسدددۀ 

 افدزار  نرم ازو برای آنالیزهای آماری  والی  -کروسکال

SPSS-21 .بهره گرفته شد  

 نتایج 

 طبقاتهکتار درختان به تفکیک  منحنی تعداد در

خالصده   6بررسی در شدکل  تحت  یها تودهقطری در 

هدای   یجنگلکدار شده است. با توجه بده ایدن نمدودار،    

و  بلنددمازو بدرگ افدرا،    پهدن  گوندۀ با سه   گرفته صورت

 30تدا   15) اندد  داشدته توسکا رشدد قطدری مشدابهی    

برگ کاج تدا رشد  سوزنی گونۀدرحالی که  ؛(متر یسانت

داشدته و قطدر    بدرگ  پهدن  یها گونهبیشتری نسبت به 

نیدز رسدیده    متدر  یسدانت  00درختان در این توده بده  

 است.

ی هدا  نیانگید منتایج آزمون تجزیۀ واریان ، اخدتال   

(، رویددش  =511/5sig*(، ارتفدداع )sig= /555**قطددر )

(، رویددددددش ارتفدددددداعی sig=555/5**قطددددددری، )

(*537/5=sig( تنۀ بدون شاخه ،)*56/0 =sig  ضدریب ،)

 /555**(، سددط  مقطددع )sig= /555**قددد کشددیدگی )

=sig( حجم ،)**555/ =sig513*پوشدش )  (، درصد تاج/ 

=sig ( ضددخامت الشددبرگ ،)**555/ =sig تددوده یز( و 

(**555/ =sig را )ی در دار یمعندد*نشددان داد ) دار یمعندد

 (.  50/5ی در سط  دار یمعن **و  51/5سط  

براساس نتایج آزمون دانکن، بیشدترین میدانگین و   

رویش قطری مربوط به گونۀ کاج تدا و س   توسکا و 

بیشترین میانگین و رشد ارتفداعی نیدز بده تدودۀ افدرا      

مربوط است، درحالی که سه گونۀ دیگر از نظر ارتفداع  

 (. 3ی ندارند )شکل دار یمعناختال  
 

 
 ها تودهمنحنی پراکنش در طبقات قطری  -6 شکل
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 کالسه قطری

Acer velutinum
Quercus castaneifolia
Pinus taeda
Alnus glutinosa
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  ها تودهمیانگین قطر، میانگین ارتفاع، رویش قطری و رویش ارتفاعی درختان در  -3 شکل

بددون  تندۀ  بیشترین مقدار طدول  ها،  براساس یافته

افدرا و کداج تددا و     گوندۀ ترتیدب مربدوط بده     بده شاخه 

بیشترین ضریب قدکشیدگی مربوط به درختان افدرا و  

 (.1)شکل  است بلندمازو

متر مربع در هکتار به  05با  مقطع سط  نیشتریب

گونۀ کاج تدا و کمترین سط  مقطع به گونۀ افرا تعلق 

دارد. در مددورد حجددم نیددز بیشددترین حجددم معددادل   

ۀ کاج تددا  متر مکعب در هکتار مربوط به تود 70/923

از نظدر تولیدد حجمدی اخدتال        هدا  تدوده است. بقیۀ 

 (.0ی ندارند )شکل دار یمعن
 

 

 شده بررسیتودۀ بدون شاخه درختان در چهار تنۀ ضریب قدکشیدگی و طول  -1 شکل

 

 شده بررسی تودۀچهار در میانگین سط  مقطع و حجم در هکتار  -0شکل 
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پوشدش و ضدخامت الشدبرگ     تداج میانگین درصد 

خالصه شده  2در شکل  یادشده تودۀدرختان در چهار 

پوشددش  تدداجکمتددرین درصددد  ،اسددت. بددر ایددن اسدداس

دیگر از ایدن   تودۀسه  و تعلق داردافرا  تودۀدرختان به 

. بیشدترین ضدخامت   ندارندد  یدار یمعند نظر اخدتال   

 تدودۀ کاج تددا و کمتدرین آن در    تودۀ درنیز الشبرگ 

 .شدتوسکا مشاهده 

روی زمیندی در   تدودۀ  یزبراساس نتایج، بیشدترین  

تن در هکتار بده   0/791ی مورد بررسی با ها گونهبین 

ی توسدکا و بلنددمازو   هدا  گونده تودۀ کاج تدا و سد    

تدن در هکتدار    155متعلق است و تودۀ افرا بدا حددود   

 (.9را دارد )شکل  توده یزکمترین مقدار 

بندی درختان به تفکیک درجات کیفدی تنده    دسته

شده نشان داد که گونۀ کداج تددا    در چهار تودۀ بررسی

بیشترین درصد درختان درجه یدک را دارد و درختدان   

تنه نسدبت بده سده تدودۀ دیگدر      توسکا از نظر کیفیت 

 (.3ی دارند )جدول تر نامناسبوضعیت 

 
 

 

 

 
 

 

 

 شده بررسی تودۀپوشش و ضخامت الشبرگ درختان در چهار  تاجمیانگین درصد  -2 شکل

 

 
 شده بررسی تودۀدرختان در چهار  تودۀ یزمیانگین  -9 شکل

 والی  -کروسکالبا آزمون  درجات کیفی تنه براساسمختل   یها توده در درختان یبند دسته -3جدول 

 گونه
 کیفیت تنه

 )%( 3درجه  )%( 6درجه  )%( 1درجه 

 b99 a19 b2 افرا

 b92 ab10 b7 بلندمازو

 c27 ab19 a11 توسکا

 a76 b0 c3 تدا
 .ستها نیانگیم اختال بودن  دار یمعن ۀدهند حرو  متفاوت نشان

c 
bc 
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 بحث  

انگین ید حاضدر، بیشدترین م   پدژوهش نتایج  براساس

 براساس. تعلق داردکاج تدا  تودۀقطر و رویش قطری به 

درختدی،   یهدا  گونده مختل  در مورد رشد  های پژوهش

رویدش سداالنه و رشدد     بدرگ  یسدوزن  یهدا  گونده اغلب 

 ,.et alدارندد )  بدرگ  پهدن  یهدا  گونهبیشتری نسبت به 

2020 Khorankeh et al., 2013; Rahmati.)   پد  از

دیدده  توسدکا   گوندۀ در بیشترین رشد قطری  ،کاج گونۀ

 ،نخسدت رشدد   یهدا  سدال نورپسند توسکا در  گونۀ. شد

خاک و نیز  پتانسیل موجود درهمۀ از  یریگ بهرهضمن 

خدوبی رشدد    بده فرانکیدا،   یها هیجداامکان همزیستی با 

 (.Motaghikhah et al., 2021) ردید گ یمو قطر کند  می

، تددا و توسدکا   یها گونهبیشتر با توجه به رویش قطری 

بلنددمازو و افدرا را    تدودۀ در  قطدر  کدم  یهدا  هید پاحضور 

 گرفتده  صدورت و نیدز واکداری    کمتدر به رویدش   توان یم

بده آن اشداره    ها روشو  توسط بومیان که در بخش مواد

افدرا و  قطری همچنین رویش شده است مربوط دانست. 

توسکا و تددا کمتدر بدرآورد     یها گونهنسبت به  بلندمازو

 گوندۀ  مشدابه رشدد   هدای  پدژوهش با توجه به نتایج  .شد

. (Rahmati et al., 2020) متعادل بدوده اسدت   بلندمازو

 Rouhi Moghaddam et al. (2009) پددژوهشدر 

 یهددا یجنگلکددارهددای رویشددی بلندددمازو در   ویژگددی

چمستان مازندران بررسدی  ۀ آمیختخالص و  ۀسال شانزده

در ی ایدن گونده را   ند یزم یروو  یقطدر رویش  . آنهاشد

. دلیدل ایدن   کردندحاضر برآورد پژوهش سوم  یکحدود 

و تدراکم   تحدت بررسدی   تدودۀ بدودن   تدر  جوان ،اختال 

بدا   .پدژوهش آنهدا بدوده اسدت    کاشت بیشتر درختان در 

 تدوان  یمد رشد قطری افرا پلت را محدود بودن  حال این

به شرایط نامناسب خاک از نظر عمق و حاصدلخیزی آن  

نیدز   Moshki et al. (2019) پژوهش. در مرتبط دانست

افدرا پلدت    ۀسال هجدهجنگلکاری  یها تودهبرآورد حجم 

گدیالس   گوندۀ نشان داد کده ایدن گونده در مقایسده بدا      

 متر مکعب در هکتار( 16) وحشی رشد حجمی کمتری

 ضدع  دلیل آن را که در مدت زمان مشابه داشته است 

 ,.Yosef-zadeh et al) خداک دانسدتند.   حاصدلخیزی 

افددرا نیددز  گونددۀبیشددتر رشددد ارتفدداعی دلیددل (. 2008

برای دسترسی بده ندور   آن این گونه و تالش  یتندرشد

تندۀ  موجدب افدزایش طدول    موضوع همین کافی است. 

افرا نیز شده اسدت. ارتفداع بیشدتر در     گونۀشاخۀ بدون 

موجدب کداهش ضدریب     ،رشدد قطدر  محدود بودن کنار 

 بدا توجده بده   . این گونه افرا شده است گونۀقدکشیدگی 

در دارد،  155از اینکدده ضددریب قدکشددیدگی بیشددتر    

این  دیدگی و امکان آسیبگیرد  میناپایدار قرار محدودۀ 

 وجددددود دارد بادهددددای شدددددید و بددددر در تددددوده 

(Mohammadi Limaei et al., 2013.)  همچنین نتایج

حاضر نشان داد کده بیشدترین سدط  مقطدع و      پژوهش

مربدوط بده    شده بررسی یها تودهحجم درختان در بین 

سدط   کاج تدا است. با توجه به ا رپذیری مستقیم  تودۀ

و حجم درختان از رویش قطدری و نیدز اخدتال      مقطع

بودن حجم درختدان  بیشتر  ،ارتفاعی محدود چهار گونه

ایدن گونده حاصدل شدده     بیشتر کاج در ا ر رشد قطری 

نیددز  Rahmati et al. (2020) پددژوهشاسددت کدده بددا 

افرا  تودۀجز  بهپوشش،  تاجدر مورد درصد مطابقت دارد. 

نشدان ندادندد و هدر     یدار یمعند دیگر اختال   تودۀسه 

بدا   .ندد پوشدش انبدوهی دار   تداج  عچهار تدوده در مجمدو  

شدکل   بده کداج تددا    گوندۀ حدال ضدخامت الشدبرگ     این

کده دلیدل   است  برگ پهن یها تودهبیشتر از  یدار یمعن

یچیدده در  پو وجدود ترکیبدات   اسیدیتۀ زیداد  اصلی آن 

 بدودن آن اسدت   ریپدذ  هیزتج سختالشبرگ این گونه و 

(Mohammadnejad Kiasari et al., 2007) .گونددۀ 

دارای  شددده بررسددی برگددان پهددندر بددین نیددز  بلندددمازو

بیشدترین ضدخامت   و اسدت   یریپدذ  هیتجزکمترین نرخ 

 Marvieالشبرگ نیز به این گونه اختصاص یافته است )

Mohadjer, 2011.) 

روی زمینددی در بددین   تددودۀ یزمقدددار ترین شددیب

 مربدوط  تددا  کداج  رشدتند ۀگون به شدهیبررسدرختان 

کدربن در   دیاکسد  یدبیشتر این درختان با جذب  .است

بیشتری را نسدبت   تودۀ یز برگ پهن یها تودهمقایسه با 

از نظدر   یگدذار  ارزشو در کنند  میایجاد  ها گونهبه این 

دیگدر قدرار    گوندۀ کنترل آالینددگی هدوا بداالتر از سده     
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ش ید در کنار رو برگ یسوزن یها گونهرو  این. از درنیگ یم

 محیطی مطلوبی نیز از نظدر  زیست هایا ر ،زیادحجمی 

 Taheri) گذارندد  یمد جدای   کاهش آالینددگی هدوا بدر   

Abkenar et al., 2018).  مطلدوب   یهدا  جنبده البته این

توسط ایراداتی چون ا ر نامطلوب بر کیفیت خاک اغلب 

در کشدت وسدیع ایدن گونده      بایدد کده   شود یمکمرنگ 

پد  از  (. Marvie Mohadjer, 2011) گیردمدنظر قرار 

در  و بلندمازو و توسکا برگ پهن یها گونهکاج تدا،  گونۀ

را در بددین  تددوده یزبیشددترین ترتیددب  بددهافددرا نهایددت 

 Mohammadnejad. اندد  داشدته  شدده  بررسی یها گونه

Kiasari et al. (2010)  مقایسدۀ  خود بدا   پژوهشنیز در

بدومی در اسدتان    بدرگ  پهدن  یهدا  گونده عملکرد برخی 

ییالقدی از   یجنگلکداری توسدکا  مازندران دریافتند کده  

و پد  از   دلحاظ متییرهای کمّی بهترین وضعیت را دار

ایدن  کده  گرفتند قرار پلت و بلندمازو  یها یکارجنگلآن 

 حاضر مطابقت دارد. پژوهشبا نتایج یافته 

درختان به تفکیک درجدات کیفدی تنده     یبند دسته

کداج تددا    گوندۀ نشدان داد کده    یادشدده  تدودۀ در چهار 

و درختدان   داردبیشترین درصد درختان درجده یدک را   

دیگدر وضدعیت    تدودۀ سده   ازتوسکا از نظر کیفیت تنده  

درختان توسدکا  تنۀ کیفیت  هرچنددارند.  یتر نامناسب

 ,.Azaryan et al) شدود  یمد در مجموع خدوب ارزیدابی   

با توجه بده نورپسدند بدودن درختدان توسدکا و      . (2015

تنه در این اعوجاج چندشاخگی و  دوشاخگی و بلندمازو

 اسددتمحتمددل  تددراکم کددم یهددا پددالتدر درختددان 

(Azaryan et al., 2015)  بدا توجده بده    ایدن،  . با وجدود

ایدن  تندۀ  تراکم مناسب در جنگلکاری این بدشدکلی در  

درختان محدود است. اما در مورد درختان کاج تددا کده   

قدائم و صدا  را تشدکیل     یا تنده  ،تدراکم پر یها تودهدر 

و احتمال دوشداخگی و چنگدالی شددن آندان      دهند یم

اندک اسدت، بیشدترین درختدان درجده یدک مشداهده       

 ;Mohammadnejad Kiasari et al., 2007) دشدو  یمد 

Taheri abkenar et al., 2018 ).  پدددژوهشدر 

Charkazi et al. (2017)  تنددۀ نیددز بررسددی کیفیددت

درصدد   75درختان کاج بروسیا نشان داد که نزدیک به 

کیفدی  درجدۀ  و بدا   مرغدوب  یها تنهاین درختان دارای 

مطابقدت دارد.   پدژوهش یک هستند کده بدا نتدایج ایدن     

اغلدب   بدرگ  پهندرختان تنۀ درحالی که وضعیت کیفی 

تحت تأ یر شرایط فیزیوگرافی و اقلیمی از جمله شدیب،  

و در منداطق مختلد    داشدته  جهت و شددت ندور قدرار    

 (.Mosayeb Neghad, 2007) داردشرایط متفاوتی 

 گیری نتیجه

 گوندۀ از میدان چهدار    پژوهشاین  جینتا به توجه با

رشدد و عملکدرد و    بیشترینکاج تدا  گونۀ، شده بررسی

کده از نظدر اغلدب اسدتانداردهای      داردرا  تنده کیفیت 

وضدعیت قابدل قبدولی    دارای مدنظر برای جنگلکداری  

از نظددر زیدداد  تددودۀ یزاسددت. ایددن رشددد مطلددوب و  

تلطی  هدوا حدائز اهمیدت     منظور بهمحیطی نیز  زیست

 منطقدۀ  با توجه به استقرار مناسب کاج تددا در   است.

تنها ضع  ، ها یماریبو مقاومت آن به آفات و  پژوهش

اسیدیتۀ آن بر تأ یر الشبرگ و زیاد این گونه ضخامت 

شده  کنترلصورت  بهشت این گونه اکه با کخاک است 

ایدن   منفدی  ا رگذاریاز  توان یمجنگلی در اراضی غیر

. همچندین  پیشگیری کردهیرکانی  سازگان بومگونه بر 

 بدرگ  پهن یها گونهبا برخی  کاج تداآمیختۀ با کاشت 

الشدبرگ ایدن گونده را    تجزیدۀ   افزایش توان یمبومی، 

پد  از  . داردنیداز  که به پژوهش جداگانده   افزایش داد

و توسکا از  بلندمازوو بومی  برگ پهن یها گونه کاج تدا

امدا بدا    ،وضعیت مشابهی را نشدان دادندد  نظر عملکرد 

بددرای  بلندددمازو گونددۀبهتددر تندده، کیفیددت توجدده بدده 

اولویددت خواهددد بلندمدددت  هددای دورهدر جنگلکدداری 

نخسدتین   یهدا  سدال بلنددمازو در   گونۀچراکه ؛ داشت

است کده بده مدرور     هتنواضحی در اعوجاج رشد دارای 

   .خواهد شد کاشت اصال  یها سالو با افزایش  زمان

 سپاسگزاری

نهایت تشکر خود را از آقای دکتدر   مقالهنگارندگان 

همکاری دلسدوزانه و   بابتابوهر حیدری صفری کوچی 

در مراحل مختلد  ایدن پدژوهش ابدراز     ارزنده زحمات 

 و برای ایشان آرزوی توفیق دارند.  دارند  می



 61 62تا  10، صفحۀ 1151بهار ، 1، شمارۀ چهاردهممجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال 

 

References  
Attar Roshan, S. (2017). Evaluation of exclosure effect on ecological groups and plant species 

diversity in Tang-e-pol Ziziphus spina-christii forest reserve in the Masjed Solieman. Plant Ecosystem 

Conversation, 5(10), 197-211. 

Azaryan, M., Marvie Mohadjer, M.R., Etemaad, V., Shirvany A., & Sadeghi, S.M.M. (2015). 

Morphological characteristics of old trees in Hyrcanian forest (Case study: Pattom and Namkhaneh 

districts, Kheyrud). Forest and Wood Products, 68(1), 48-59. 

Bragg, D.C. (2011). Modeling Loblolly Pine Aboveground Live Biomass in a Mature Pine-hardwood 

Stand: A Cautionary Tale. Journal of the Arkansas Academy of Science, 65, 31-38. 

Charkazi, A., amiri, M., Ravanbakhsh, H., & Moghadasi, D. (2017). Examination of Quantitative and 

Qualitative Characteristics of Cupressus Sempervirens Var. horizontalis and Pinus brutia in Plantation 

Forests in the Ramian, Golestan Province. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 

23(1), 11-20.  

Fallahchai, M.M., & Marvie Mohadjer., M.R. (2005). Ecological Role of Altitude in Diversity of Tree 

Species in Siahkal Forests, North of IRAN. Iranian Journal of Natural Resources, 58(1), 89-100. 

Forouzesh-Sotgavaberi, R., Ahmadi, M., Etemad, V., & Saeidi, H. (2009). Investigation on 

quantitative and qualitative characteristics of 19-years old plantation of Caucasian alder (Alnus 

subcordata) in Siahkal region. Iranian Journal of Forest, 1(2), 137-150. 

Gorji Bahri, Y., Hemati, A., & Mahdavii, R. (2007). Effects of thinning intensities on Loblolly pine 

(Pinus taeda L.) plantation in Guilan province (Iran).  Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 

15(3), 232-217. 

Hassangholipour, H., Bonyad, A., Torkman, J., & Amanzadeh, B. (2017). Estimating biomass of 

loblolly pine (Pinus taeda L.) using allometric equations (Case study: plantations of Chobar-Shaft, 

Guilan). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(4), 646-655. 

Heidari Safari Kouchi, A., Rostami Shahraji, T., Iranmanesh, Y., & Moradianfard, F. (2016). 

Comparison of product, biomass and kinds of wood consumption of white poplar (Populus alba L.) in 

four plant spacing, Iranian Journal of Forest, 8(2), 141-152. 

Heidari Safari Kouchi, A., Moradian Fard, F., Rostami Shahraji, T., & Iran manesh, Y. (2017). 

Biomass and carbon allocation of 10-years-old poplar (Populous alba L.) plantations of west Iran. 

Forest Research, 6(2),1-13.  

Iranmanesh, Y., Sohrabi, H., Sagheb-Talebi, KH., Hosseini., S.M., & Heidari Safari Kouchi, A. 

(2019). Biomass, Biomass Expansion Factor (BEF) and Carbon Stock for Brant's Oak (Quercus 

brantii Lindl.) Forests in West-Iran. Annals of Silvicultural Research 43(1), 15-22.  

Khalili, A., Mataji, A., Sagheb Talebi, K., & Hodjati, S. (2021). Changes in wood density, biomass, 

and carbon and nitrogen storage of Beech and Hornbeam CWD based on different decay grade in 

Khairud forest of Nowshahr, Iranian Journal of Forest, 12(4), 557-575. 

Khorankeh, S., Sardabi, H., & Espahbodi, K. (2013). Investigation on growth and performance of 

three exotic softwood species on eastern Caspian Sea littoral of Iran (case study: Zaghemarz 

Experimental Station, Mazandaran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(3), 542-556. 

Marvie Mohadjer, M.R. (2011). Silviculture, Tehran, University of Tehran Press. 400 p. 

Mohammadi Limaei, S., Bahramabadi, Z., Rostami Shahraje, T., Adibnegad, M., & Mosavi Koupar, 

S.A. (2013). Determination of economically optimal rotation age of Populus deltoides in Guilan 

Province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(1), 63-75. 

Mohammadnejad Kiasari, S., Sagheb-Talebi, K., Rahmani, R., Adeli, E., Jafari, B., & Jafarzadeh, H. 

(2010). Quantitative and qualitative evaluation of plantations and natural forest at Darabkola, east of 

Mazandaran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 18(3), 351-337. 



 سالۀ کاج تدا، توسکای قشالقی، افرا پلت و بلندمازو در منطقۀ رادارپشتۀ استان گیالن وپنج های بیست ارزیابی جنگلکاری 60

Mohammadnejad Kiasari, Sh., Sardabi, H., Mousavi, S.A., Dehbandi, A., Borhani A., & Ghasemi, S. 

(2007). Seedling production of Loblolly Pine (Pinus taeda L.) in eastern Mazandaran (Passand 

Research Station-northern Iran). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(1), 65-75. 

Mosayeb Neghad, I., Rostami Shahraji, T., Kahneh, E., & Porbabaii, H. (2007). Evaluation of native 

broadleaved forest plantations in east of Guilan province. Iranian Journal of Forest and Poplar 

Research, 15(4),  319-311. 

Moshki, A., amiri, M., Mollashahi, M., Hooshmand, A., & Kianian, M. (2019). Soil and silvicultural 

characteristics in plantations of Prunus avium L. and Acer velutinum Boiss. in the west forest of 

Mazandaran. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 26(1), 37-48. 

Motaghikhah, K., Salehi, A., Kahneh, E., & Heidari Safari Kouchi, A. (2021). Comparing the effect of 

Frankia nodules and urea fertilizer on biomass and amount of nutrients of alder saplings. Forest and 

Wood Products, 73(4), 417-425. 

Niknejad, M., Fallah, A., & Mohammadi Limaei, S. (2018). Sustainable development of reforestation using 

goal programing and fuzzy- AHP. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(2), 256-263. 

Ochał, W. (2013). The above-ground biomass of trees in young black alder (Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn.) stands. Acta Agrar. Silvestria Ser. Silvestris 2013, 51, 75-89, (In Polish, English Summary). 

Pandey, R., Kumar, S., Harrison, S., & Yadav, V. (2017). Mitigation potential of important farm and 

forest trees: a potentiality for clean development mechanism, Afforestation reforestation (CDMA R) 

project and reducing emissions from reforestation and degradation, along with conservation and 

enhancement of carbon stocks (REDD+). Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 

21, 225-232. 

Rafiei Jahed, R., Fakhari, M.A., Eslamdoust,  J., Fashat, M., Kooch, Y., & Hosseini, S.M. (2017). 

Restoration of degraded forest using native and exotic species: Investigation on soil productivity and 

stand quality (Case study: Chamestan, Mazandaran province). Iranian Journal of Forest and Poplar 

Research, 25(3), 483-494. 

Rahmati, H., Rostami Shahraji, T., Salehi, A., & Heidari Safari Kouchi A. (2020). Comparison of 

Quantitative, Qualitative and Soil of Chestnut-leaved Oak and Loblolly Pine plantations of Shen-Rood 

Watershed No: 25 of Guilan Province. Iranian Journal of Forest Ecology, 8(15), 104-114. 

Rezaei Taleshi, S., & Ekhlasi, G. (2011). Evaluation of spacing impact on quantitative and qualitative 

characteristics of Alder (Alnus subcordata C. A. Meyer) plantation. Iranian Journal of Forest and 

Poplar Research, 19(3), 420-408. 

Rouhi Moghaddam, E., Ebrahimi, E., Hosseini, S., Rahmani, A., & Tabari, M. (2009). Comparison of 

growth characteristics of oak in pure and mixed plantations. Iranian Journal of Forest and Poplar 

Research, 17(2), 224-210. 

Taheri Abkenar, K., Heidari Safari Kouchi, A., Dehghanzad, S., Mostahsanpour, S., & Moradianfard, 

F. (2018). Estimation of carbon emissions from loblolly pine (Pinus taeda L.) forest plantations using 

Allometric equations. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 16(1), 88-101. 

Vahedi, A., & Jafari, M. (2016). Comparison of artificial neural network and allometric equations 

associated with modeling bole biomass of maple trees (Acer velutinum Bioss.) in the Hyrcanian 

forests. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 23(4), 111-132. 

Vahedi, A.A., Mataji, A., Babayi-Kafaki1, S., Eshaghi-Rad, J., Hodjati, S.M., & Djomo, A. 

(2014). Allometric equations for predicting aboveground biomass of beech-hornbeam stands in the 

Hyrcanian forests of Iran. Journal of Forest Science, 60, 236-247. 

Yosef-zadeh, H., Tabari, M., Spahbodi, K., & Jalali, G. (2008). Anticipation of Caucasian 

Maple (Acer velutinum Boiss) Seedling Growth Based on Leaf Characteristics.  Water and Soil 

Science, 12(44), 291-298. 

Zobeiri, M. (2002). Forest Biometry. Tehran: Tehran University Pres, 424 p. 

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=256
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=256


 

*
  Corresponding author                          Tel: +98 9111414575                                  Email: mozaffar@yahoo.com 

Iranian Journal of Forest 

Vol. 14, No. 1, Spring 2022 

pp. 15-26 

     Research Article 

 

 

Evaluation of 25-year-old afforestation's of loblolly pine, black alder, velvet maple and 

chestnut leaved oak in Radar Poshteh area of Guilan province 

A. Ebrahimi Ashbella
1
, M.M. Fallahchai

2
*, A. Salehi

3
, and A.A. Soltani Tolarood

4
 

1 Ph.D. Student of Forestry, Dept. of Forestry, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, I. R. Iran 
2Associate Prof., Dept. of Forestry, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, I. R. Iran 

3Associate Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, I. R. Iran 
4Associate Prof., Dept. of Soil Science Engineering Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh 

Ardebili, Ardebili, I. R. Iran 

(Received: 25 April 2021; Accepted: 29 June 2021) 

Abstract  
Afforestation is one of the most important tools in creating green cover and providing wood supply. 

The aim of current study was to investigate the growth and performance of 25-year-old afforestation's 

in the Radar-Poshteh region of Guilan province. In this study, eight sample plots of 400 square meters 

in four 3.5-hectare stands of maple, black alder, chestnut leaved oak and loblolly pine were executed 

by randomized systematic method and within each sample plot, diameter, height, trunk length without 

branches, large and small diameter of the crown were measured. Litter depth was also measured at ten 

points in the sample plots with a ruler. Also, the quality of tree trunks was divided into three 

categories: grade 1, 2 and 3. Using the collected data, the most important quantitative and qualitative 

indicators of the four stands were extracted and statistically compared. Also, the biomass of the trees 

was estimated using the reported allometric equations for the studied species. Based on the results, the 

highest average diameter (33.42 cm), diameter growth (1.23 cm), highest basal area (78.43 m
2
/ha), 

volume (763.98 m
3
/ha), biomass (971.5 ton/ha), grade 1 trunks (92%), litter thickness (8.6 cm) and the 

lowest height form factor (0.78) were obtained for loblolly pine stand. Among the native broadleaf 

species, the highest volume and biomass were calculated with 458 m
3
 and 520.75 ton/ha for alder 

species, respectively. Therefore, loblolly pine due to its high production (Controlled in non-forest 

lands) and chestnut leaved oak due to its high yield along with the production of high quality timbers 

are recommended for afforestation in Guilan province. 

Keywords: Maple, Chestnut-leaved oak, Alder, Volume, Biomass.  
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