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تغییرات کمّی ساختار تودههای جنگلی به کمک آماربرداری صددرصد
(بررسی موردی :بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر)
3

محسن جوانمیریپور ،*1محمدرضا مروی مهاجر ،2محمود زبیری ،2وحید اعتماد 3و مقداد جورغالمی
5دانشجوی دکتری جنگلشناسی ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،ایران.
2استاد بازنشسته ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
9دانشیار ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت5934/50/3 :؛ تاریخ پذیرش)5931/7/21 :

چکیده
با بررسی ساختار جنگل نهتنها وضعیت جنگل از نظر ترکیب گونهای ،نحوۀ آشكکو بنكدی و مراحكل تكوايی مشكص
میشود ،بلکه میتوان آیندۀ جنگل را از نظر رویش ،تغییرات تنوع گونهای ،تاجپوشش و سطح مقطع پیشبینكی کكرد.
هدف این تحقیق بررسی کمّیسازی ساختار توده و پویایی تودههای جنگلی با استفاده از روش مثلك سكاختار اسكت.
این بررسی در سطح حدود  510هکتار واقع در پارسلهای  950 ،903 ،903 ،901و  955در بصكش گكرازبن جنگكل
خیرود دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت .برای این منظور از دو دورۀ آمكاربرداری صددرصكد اسكتفاده
شد .سپس تعداد و حجم سرپا در هر طبقۀ قطری بهدست آمد .نتایج این بررسی نشان داد تغییرات تعداد و حجم کكل
گونههای موجود در هر پارسل ،شامل گونه راش ،ممرز و پلت در طی ده سال فاصلۀ زمانی بین دو دورۀ آماربرداری بكا
استفاده از آزمون  tجفتی معنیدار نیست .با توجه به کند بودن تغییرات مكیتكوان نتیجكهگیكری کكرد کكه یك دورۀ
دهسايه زمان مناسبی برای بررسی مشصصههای در نظر گرفتهشده در این تحقیق نیست و الزم است نسبت بكه پكایش
تغییرات با تجدید آماربرداری در دورههای دهسايۀ متوايی اقدام شود .بنابراین پیشنهاد میشكود اسكتفاده از روشهكای
پایش و کنترل ساختار جنگل بههمراه دخايتهای مدیریتی در طی زمان بهعنكوان راه حلكی بكرای افكشایش کمیكت و
کیفیت تودههای جنگلی در تفکر جنگلشناسی همگام با طبیعت در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :آماربرداری صددرصد ،پویایی ،ساختار جنگل ،گرازبن ،مثل ساختار.

*

نویسنده مسئول

شماره تماس03509940020 :

ایمیلmjavanmiri@ut.ac.ir:
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آماربرداری صددرصد ...

مقدمه و هدف

مکكانی توسكعه یافتكهانكد (علیجكانی و همکكاران5932 ،؛

بررسی ساختار جنگل از مهمترین پیشنیازها برای
درك و مككدیریت اکوسیسككتمهككای جنگلككی اسككت

;Kint et al., 2000; Aguirre et al., 2003
Pommerening
;2002
Kint,
;2005
.)Pommerening and Stoyan, 2006

( .)Motz et al., 2010بكا بررسكی سكاختار جنگكل در

از روشهكككای کمّك كیسكككازی سكككاختار ارتفكككاعی
(آشکو بندی) در جنگلهای ناهمسكال مكیتكوان بكه
میانگین ارتفاع براساس فرمول يكوری ( )Loreyاشكاره
کرد .در این روش درختان بشرگتر به نسكبت حجمكی
(مجذور قطر برابرسینه) که در تكودۀ جنگلكی شكرکت
دارنككككد منظككككور مككككیشككككوند (زبیككككری5903 ،؛
نمیرانیان.)5930 ،
تاکنون نسبت به کمّكیسكازی سكاختار تكودههكای
جنگلككی در طككی مراحككل تکككاملی و فازهككای تحككويی
بررسی هایی در جنگل های شمال کشور انجكام گرفتكه
و همکككككككاران5932 ،؛
اسككككككت (سككككككفیدی
 .)Moridi et al., 2015; Sefidi et al., 2015مدیریت
جنگل با کنترل ساختار توده (سكن ،انكدازه و تكراکم) و
ساختار جنگل (اندازه و نظم مکكانی درختكان) در طكی
زمككان قابككل اجراسككت (امیككری و همکككاران5907 ،؛

ی تودۀ طبیعی نه تنها وضعیت جنگل از نظر ترکیكب
گونه ای ،نحوۀ آشکو بندی و همچنین توايی مشص
می شود ،بلکه می توان آیندۀ جنگل را از نظكر رویكش،
ترکیب جنگكل براسكاس تكاج پوشكش و سكطح مقطكع
برابرسكككینه پكككیشبینكككی کكككرد (رسكككتمیکیكككا و
زبیری5935،؛ .)Halla et al., 2003ساختار به آرایكش
مکانی اجشای مصتلف اکوسیستم از قبیل آشکو بندی
درختككككان و فاصككككلۀ آنهككككا از هككككم اشككككاره دارد
( .)McElhinny et al., 2005سككاختار در حقیقككت
ساختمان (عمودی و افقی) ،ترکیب و تنوع تكودههكای
جنگلی را مشص میکند (مروی مهكاجر .)5932 ،در
سالهای اخیر به کمّكیسكازی سكاختار جنگكل توجكه
زیادی شده است ،کمّی سازی ساختار با عددی کكردن
اجشای مصتلف جنگل به درك و فهم مكدیریت نسكبت
به اجشای مصتلف اکوسیستم جنگل کم میکنكد .از
مهمترین دالیل اهمیت کمّی سازی ساختار می توان به
مرتبط بودن مستقیم و غیرمستقیم ساختار جنگكل بكا
زیستگاه بسیاری از گونه های گیاهی ،مديسازی جنگل
براساس تشریح ویژگكیهكای سكاختاری آن ،بازسكازی
جنگل براساس تشریح ویژگیهای سكاختاری و اینکكه
سككاختار جنگككل منبككع اطیعككاتی مهمككی در زمینككۀ
دینامی جنگكل ،زیباشكناختی و تويیكد كو اسكت
اشاره کرد ).(Kint et al., 2000
بهطور کلی روشهای کمّیسازی سكاختار مکكانی بكه
سه گروه تقسیم میشوند .5 :شكاخ هكای کمّكیسكازی
غیرمکانی که تیش دارند بدون در نظر گكرفتن موقعیكت
متقابل ت درختان به تشریح سكاختار تكوده بپردازنكد؛ .2
روشهای آماری؛  .9شاخ های کمّیسازی مکكانی کكه
به بررسی موقعیت قرارگیری ت درختان نسكبت بكه هكم
میپردازند .بهديیل نیاز به شناخته شدن نحوۀ قرارگیكری
درختان داخل جنگل نسبت به همدیگر ،روشهكای آمكار

;Van den meersschaut et al., 1999
O’Hara, 2002 Newton, 2007; O’Hara and
 .)Ramage, 2013روش مثل ساختار با ايهام از مثل

بافت خكاك از روش هكایی اسكت کكه در فرانسكه و در
منطقكۀ فككرانش-کنتكه ( )De Franche-Comteبككرای
کمّیسازی وضعیت تكوده اسكتفاده مكیشكود .در ایكن
روش ساختار عبارت است از توزیع تعداد و متناسب با
آن حجم در طبقات قطری کمقطر ،میانقطكر و قطكور
(.)Viellard, 2000
ثاقب طكايبی ( )5935بكهمنظكور بررسكی سكاختار
تككودههككای جنگلككی ناهمسككال دسككتنصككورده بككرای
دخايت های جنگل شناسی هكار تكودۀ کهنسكال راش
شرقی را از غر تا شرق انتصكا کكرد .نتكایج مثلك
ساختار نشان داد ساختار بیشتر قطعه نمونه های مورد
بررسی فاصلۀ زیادی از ساختار نامنظم داشت.
بصككش گككرازبن جنگككل خیككرود براسككاس شككواهد
موجككود (سككاختار و ترکیككب فلوریسككتی ) هماننككد
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دیگككر بصككشهككای جنگككلهككای شككمال در مرحلككۀ
انتهایی تكوايی قكرار دارد ،امكا خكود ایكن مرحلكه نیكش
شككككامل مراحككككل تحككككويی مصتلفككككی اسككككت
( .)Sefidi et al., 2014روشككن اسككت کككه سككرعت
رشككد و دیگككر فراینككدهای جككاری طبیعككی در تمككام
ایككن فازهككا مشككابه نیسككت .پویككایی تككودههككا در
تعكدادی از ایككن فازهككا در مقیكاس زمككانی کوتككاهتككری
اتفاق میافتد.
با توجه به اهمیت تودههای طبیعكی جنگكلهكای
شمال ایران ،باید مطايعات کاملی در زمینۀ ساختار این
جنگلها و کمّیسكازی تغییكرات آنهكا در طكول زمكان
انجام گیرد .با استفاده از این بررسكی مكیتكوان بكرای
کمّیسازی ساختار تودههای جنگلی در طكی زمكان و
در ار و فعايیتهكای جنگكلشناسكی همگكام بكا
طبیعت اقدام کرد.

431

مواد و روشها
معرفی منطقه

بصش گكرازبن بكا داشكتن  27پارسكل و مسكاحت
حدود  5000هکتار ،سومین بصش از مجموعه جنگكل
تحت مدیریت دانشکدۀ منابع طبیعی دانشكگاه تهكران
است که در  7کیلومتری شرق نوشهر قكرار دارد .ایكن
بصش از شمال بكه یكال جنكوبی جنگكلهكای لنكدر
(حوزۀ  )43و ل  ،از شكرق بكه جنگكلهكای بصكش
لیككر ،از جنككو بككه رودخان كۀ خیككرود و از غككر بككه
جنگلهای بصش نمصانه محكدود اسكت (شكکل  .)5از
يحاظ زمینشناسی سنگ مادر بصش گرازبن ،آهکكی و
بنا به نقشۀ وزارت نفت متعلق به دوران ژوراسی علیا
است و در بعضی نقاط طبقكههكای سكصت شكکافدار و
طبقه هكای نكرم و متنكاو روی هكم قكرار گرفتكه انكد
(اعتماد5900 ،؛ مرویمهاجر و همکاران.)5907 ،

شکل  -5موقعیت منطقۀ تحقیق

شیوة اجرای پژوهش

برای این بررسی از دو دورۀ آمكاربرداری صددرصكد

اسككتفاده شككد .دورۀ اول آمككاربرداری در سككال 5909
(مككرویمهككاجر و همکككاران )5907 ،و دورۀ دوم آن در
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سال  5939انجكام گرفكت .آمكاربرداری صددرصكد در
پارسككلهككای  950 ،903 ، 903 ،901و  955انجككام
گرفت (جدول  .)5ديیل انتصا این پارسل هكا اجكرای
دو دوره آماربرداری صددرصكد بكه فاصكلۀ  50سكال و
همچنككین اعمككال دخايككتهككای مككدیریتی از قبیككل
نشانهگكذاری اسكت؛ زیكرا پكایش وضكعیت تكودههكای
جنگلی بدون اعمال دخايتهای مدیریتی بیمعناست.
در این آماربرداری همۀ درختان عرصۀ پارسل کكه

آماربرداری صددرصد ...

قطر برابرسینۀ بیش از حكد شكمارش یعنكی قطكر 7/1
سانتیمتر (طبقۀ قطری 50سكانتیمتكر) داشكتند ،در
طبقههای قطری  1سانتیمتكری انكدازهگیكری شكدند.
شایان ذکر است که اندازهگیری قطر برابرسینه در هكر
دو دوره در ارتفككاع  5/90متككری از سككطح زمككین و بككا
استفاده از خطکش دو بازو با دقكت میلكیمتكر انجكام
گرفت.

جدول  -5مشصصات کلی پارسلهای مورد بررسی در بررسی جاری
شمارۀ
پارسل

مساحت
(هکتار)

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

شیب عمومی
(درصد)

تیپ غايب

تعداد در هکتار

5909

5939

901

22

5000

40

راش-ممرز

914 925/1

401

495

903

53

5000

41

ممرز-بلوط

000

079

422

417

903

47

5500

90

ممرز-راش

294

205

427

411

950

21/1

5520

90

ممرز،راش

237

273

477

150

955

20

5520

90

ممرز-بلوط

933

450

203

907

بكككرای اجكككرای ایكككن پكككژوهش حجكككم سكككرپای
ت ت درختان با استفاده از تاربف ثابت بصش گرازبن
بكرای هككر دو دوره محاسكبه شكد و از حجكم درختككان
سرپای هر گونه و در طبقات کمقطر ،میانقطر و قطور
بككرای تشككکیل مثل ك سككاختار و تعیككین نككوع طبق كۀ
ساختاری استفاده شد .با استفاده از هكر کكدام از ایكن
طبقات قطری برحسب درصد از صفر تكا صكد بكر روی
هر کدام از اضیع مثل و محاسبۀ سكهم هكر کكدام از
طبقات سنی نوع ساختار بهدسكت مكیآیكد .در مثلك
سككاختار هفككت نككوع طبق كۀ سككاختاری مصتلككف قابككل
شناسایی است :قطور ،قطور -میان قطكر ،میكان قطكر،
کمقطر -میانقطر ،کمقطر ،قطور – کمقطر و نكامنظم.
بهطكور معمكول از سكه طبقكۀ کكمقطكر (کمتكر از 90
سانتیمتر) ،میكانقطكر ( 90-30سكانتیمتكر) و قطكور

5909

5939

حجم در هکتار (سیلو)

(بیشكككتر از  30سكككانتیمتكككر) اسكككتفاده مكككیشكككود
( .)Viellard, 2000همچنككككین از دسككككتهبنككككدی
طراحككیشككده در شككکل  2بككرای تشككکیل طبقككههككای
ساختاری استفاده شد.
در بككین دو دوره آمككاربرداری مككدیریت بككه شككیوۀ
ت گشینی انجام گرفت و در پارسلهای مكورد بررسكی
نشككانهگككذاری و قطككع اجككرا شككد .ایككن مقككدار حجككم
برداشت شده از موجودی در دوره ،با موجودی توده هكا
در دورۀ دوم جمع شد (جدول .)2
در این بررسكی برنامكهنویسكیهكای مكورد نیكاز در
نرمافشار  ،MATLAB 2013رسكم نمودارهكا بكهکمك
نكرمافشارهكای  Edraw Max 7.9 ،Sigmaplot 12.3و
آنايیش دادهها با نرمافشار  SPSS 20صورت گرفت.
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جدول  -2آمار کلی نشانهگذاریهای انجامگرفته
نوع و تعداد گونههای نشانهگذاریشده

پارسل

حجم
نشانهگذاری
(سیلو)

955
903
950
901
903

5503
5147
054
757/7
300/3

53
04
31
73
57

جمع

4031/9

210

راش

ممرز

بلوط

توسکا

پلت

ملج

شیردار

کمقطر
(درصد)

میانقطر
(درصد)

قطور
(درصد)

243
215
32
505
229

4
7

5
7
4
4
3

2
2
1
5

4

9

23/3
21
47/7
29/3
99/7

95/9
93
99/7
44/7
47/5

42
93
53/3
95/4
53/5

359

55

22

3

4

9

تصریبشده

ساختار بیتفاوت

قطور

غايبیت قطور

قطور-میانقطر

قطور -میانقطر

میانقطر

آمیصته
غايبیت میانقطر

کمقطر -میانقطر

کمقطر -میانقطر

نامنظم

آمیصته
نامنظم

سطح مقطع کمتر از  5 m2در هکتار
 ≥ 50%قطور
 ≥50%قطور≤ 25%

 ≤ 25%کمقطر

 < 25%قطور
 <15%قطور
 ≤ %99قطور< %51
>33%میانقطر

 < 66%میانقطر
در غیر این
صورت

 <50%کمقطر >25%

 < %99قطور

≤33%میانقطر
قطور-کمقطر

کمقطر -قطور

کمقطر

آمیصتهقطر
غايبیت کم

 ≥33%میان قطر

≥ 50%کم قطر

 <33%میان قطر

شکل  -2نمودار گونگی دستهبندی قطر در طبقات کمقطر ،میانقطر و قطور ()Viellard, 2000

نتایج
جككدول  9آمككار کلككی تعككداد و حجككم درختككان در
طبقات قطكری را در کكل پارسكلهكای مكورد بررسكی
بهدست میدهد.
شکل  9پراکنش کل گونههای موجكود در پارسكل
 903را نشككان مككیدهككد .در هككر دو دورۀ آمككاربرداری

طبقۀ ساختاری بهدستآمده نامنظم* است.
شکل  4پراکنش کكل گونكههكا را در پارسكل 901
نشككان مككیدهككد .در هككر دو دورۀ آمككاربرداری طبق كۀ
ساختاری بهدستآمده میانقطر است.

* شکل دایرۀ توپر نشاندهندۀ طبقۀ قطری در مثلث است.
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جدول  -9آمار کلی تعداد و حجم درختان در طبقات قطری
ردیف

تعداد (درصد)
کمقطر

حجم (درصد)
کمقطر

تعداد (درصد)
میانقطر

حجم (درصد)
میانقطر

تعداد (درصد)
قطور

حجم (درصد)
قطور

سال 5909
سال 5939

73
79/9

52
54/3

51/9
57/5

24/2
21/4

3/2
50/2

32/1
30

شکل  -9نمایش ساختار پارسل  903در سالهای ( 5909سمت راست) و ( 5939سمت پ)

شکل  -4نمایش ساختار پارسل  901در سالهای ( 5909سمت راست) و ( 5939سمت پ)
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شکل  1پراکنش کل گونههای موجود را در پارسل
 903نشان مكیدهكد .در دورۀ آمكاربرداری اول طبقكۀ
ساختاری بهدسكتآمكده قطكور -میكانقطكر و در دورۀ

آماربرداری دوم طبقۀ ساختاری به دست آمده میانقطر
است.

شکل  -1نمایش ساختار پارسل  903در سالهای ( 5909سمت راست) و ( 5939سمت پ)

شکل  3پراکنش کكل گونكههكا را در پارسكل 950
نشككان مككیدهككد .در هككر دو دورۀ آمككاربرداری طبق كۀ
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ساختاری بهدستآمده میانقطر است.

شکل  -3نمایش ساختار پارسل  950در سالهای ( 5909سمت راست) و ( 5939سمت پ)
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شکل  7پراکنش کل گونههای موجكود در پارسكل
 955را نشككان مككیدهككد .در هككر دو دورۀ آمككاربرداری
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طبقۀ ساختاری بهدستآمده قطور -میانقطر است.

شکل -7نمایش ساختار پارسل  950در سالهای ( 5909سمت راست) و ( 5939سمت پ)

میدهد که به جش پارسل  903در هیچکدام از مكوارد و
در دورههای آماربرداری تغییرات معنیدار نشده است.

جدول  4نتایج آزمون معنی داری درصد توزیكع در
طبقكات قطكری را بكا اسككتفاده از آزمكون  tجفتككی در
سال هكای  5909و  5939بكرای کكل گونكههكا نشكان

جدول  -4آزمون معنیداری با استفاده از آزمون  tجفتی
اختیفات جفتها
معنیداری
(سطح  31درصد)

درجۀ
آزادی

مقدار t

0/425
0/407
*0/045
0/340
0/307

2
2
2
2
2

5/009
-/041
4/0
0/079
-/050

*در سطح  0/01معنیدار است.

حدود اعتماد (  31درصد)
باالتر

پایینتر

اشتباه
معیار

انحراف
معیار

میانگین

134/01
29/9
-2/4
7/3
7/7

-915/21
-94/7
-42/3
-7/7
-0/09

503/43
3/7
4/7
5/0
5/01

504/4
55/30
0/51
9/54
9/2

507
1/7
22/31
0/5999
0/09999

پارسل 903
پارسل 901
پارسل 903
پارسل 950
پارسل 955
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بحث
نتایج این بررسی نشان داد کكه در بكین پكنج پارسكل
مورد بررسی تنها در یك پارسكل تغییكرات شكمگیری
وجككود دارد .در پارسككل  903طبقككۀ سككاختاری غايككب در
دورۀ اول قطكور -میكانقطكر اسكت ،درحكايیکكه در دورۀ
آماربرداری دوم ،طبقۀ ساختاری غايب میكانقطكر اسكت.
تفسیر این نتایج را میتوان در دو سناریوی کلكی تقسكیم
کرد :سناریوی اول را میتوان نین تفسیر کكرد .پارسكل
 903در طی دورۀ دهسايه د ار کكاهش حجكم شكده و از
طبقۀ ساختاری قطورتر بهسمت طبقۀ ساختاری پایینتكر
کشیده شده است .علت این امر را مكیتكوان در عملیكات
نشانهگذاری و قطع دانست ،زیرا تنها دخايت مكدیریتی در
این پارسل ،عملیات مكذکور بكوده اسكت؛ از طرفكی ایكن
دخايت مدیریتی سبب تغییر مسكیر فراینكدهای طبیعكی
مانند توايی نیش شده است .نتایج مطايعات دیگر نیش تأییكد
میکنند که فعايیتهای مدیریتی و دخايتی در تودههكای
جنگلی ممکن است سمتوسكوی فراینكدهای جكاری در
این اکوسیستم را تغییكر دهكد ( ;Barnes et al., 1997
Sheil, 2001; Yoccoz et al., 2001; O'connor
;et al., 2005; Hurford and Schneider, 2006
.)Legg and Nagy, 2006

سناریوی دوم نیش نین تفسیر میشود که مسكئلۀ
زمان در مطايعات ساختاری و دینامیکی بسیار مهكم و
اساسكی اسكت ( ;Peng, 2000; Heiri et al., 2009
Medarevic et al., 2010; Vitkova and Dhubhain,
 .)2014بنابراین در این نوع بررسیها الزم است طكول

مدت پژوهش به گونكه ای انتصكا شكود کكه تغییكرات
مذکور خود را نشان داده باشند .در بررسی حاضر ایكن
کار با دو دوره داده و به مدت ده سكال انجكام گرفكت.
این در حايی است که نتایج تحقیق کنونی بهعلت نبود
اطیعات آماری گذشكته اسكتنباط مكیشكود .ازایكنرو
پیشنهاد می شود این پژوهش بهعنكوان پایكه و اسكاس
پایش اطیعات آماری در آینده استفاده شود.
ثاقب طكايبی ( )5935در بررسكی سكهم حجمكی
طبقات قطری در مراحكل مصتلكف تحكويی در مثلك
ساختار مشص کرد که کلیۀ قطعات مورد بررسی در
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قسمت نوك باالی مثلك یعنكی در بصكش درختكان
قطور و خیلی قطكور قكرار مكیگیرنكد درحكايیکكه در
تحقیق کنونی بهجش پارسكل  ،903دیگكر پارسكلهكای
مورد بررسی در بصش درختان میانقطر یا میانقطكر-
قطور قرار میگیرند .دالیل همسو نبودن نتایج ایكن دو
پژوهش را می تكوان در تفكاوت روش تحقیكق ،تفكاوت
موقعیكت رویشكگاههككای مكورد بررسككی ،تفكاوت تنككوع
گونهای و نیش دخايتها و بهرهبرداری محلی جستوجو
کرد .روش آماربرداری پژوهش حاضر بهطور صددرصد
در سطح پارسل بكود ،امكا در بررسكی مكورد مقایسكه،
روش آماربرداری صددرصكد در سكطح قطعكات نمونكۀ
انتصابی ی هکتاری بود .تودههای بررسی حاضر برای
جنو غربی واقع شده ،این موقعیت ها در جنگلهكای
شمال گرم و آفتابگیرند و بیشكتر جكش رویشكگاههكای
مرغو و باکیفیت به حسا آورده نمیشوند .تودههای
مورد بررسكی در پكژوهش کنكونی ،آمیصتگكی و تنكوع
گونهای زیادی دارند ،درحكايیکكه تحقیكق در قطعكات
نمونۀ ی هکتاری در راشستانها انجام گرفتكه اسكت،
راشستان ها کلیماکس تودههای جنگلی شكمال کشكور
بكككوده و از تنكككوع گونكككهای کمتكككری برخوردارنكككد
( Chambers et al., 2012; Miller and Terhorst,
2012; Christensen Jr, 2014; Meiners et al.,
 .)2015دخايت ها و بهره برداری محلی برای تهیۀ زغال
و و آتشسوزی در گذشته در پارسلهكای  903و
 955از دیگر عوامل تفاوت نتایج دو پژوهش است.
بككا وجككود افككشایش کلككی تعككداد و حجككم در دورۀ
آماربرداری دوم نسبت به دورۀ آمكاربرداری اول (جكدول
 ،)5جدول  9نشان میدهد که تغییرات درصكد تعكداد و
حجم در طبقات قطری آنچنان زیكاد نبكوده کكه سكبب
جابهجا شكدن طبقكات در فاصكلۀ دهسكايه شكود .مكورد
استثنای این حايت ،توده های جنگلی پارسل  903است
که در دورۀ اول (سال  )5909در طبقۀ میكانقطكر قكرار
داشتند ،اما در دورۀ دوم (سال  )5939در طبقۀ قطكری
میانقطر -قطور جكای گرفتنكد .در تكودههكای جنگلكی
پارسكل  ،903زادآوری دارای وضكعیتی بسكیار خكو و
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کیفیتی عايی اسكت و اغلكب زادآوری مشكاهدهشكده در
مرحلۀ شكل و خكال هسكتند ،همچنكین دیگكر شكرایط
رویشگاه از قبیل شیب ،تنوع گونهای و مرحلكۀ تکكاملی
سبب معنیدار شدن تغییرات در این پارسل نسكبت بكه
دیگر پارسلهای بررسیشده است (جدول .)4
بدیهی است که در جابهجایی درختكان در طبقكات
قطری ،هم درختان ورودی اهمیت دارنكد و هكم گكذر
درختان از ی طبقه به طبقۀ دیگر؛ اما آنچكه ایكن دو
مورد را بیش از هكر عامكل دیگكری تحكت تكأثیر قكرار
میدهد عامل زمان است .بنابراین تکرار آماربرداری در
توده های جنگلی بررسی شده در این پژوهش ضكروری
بهنظر مكیرسكد تكا بتكوان جابكهجكایی درختكان را در
طبقات قطری بهخوبی مشاهده کرد.
بهطور کلی استفاده از این روش نیازمند داده هكای
زمانی طوالنیمدت اسكت کكه متأسكفانه تكا کنكون در
کشور ما توجهی به تکرار آماربرداریها و مقایسۀ آن با
نتایج آماربرداریهكای پیشكین نشكده اسكت .بنكابراین
پیشنهاد می شود استفاده از روشهای پایش و کنتكرل
ساختار جنگل در طی زمان با دادههای موثق بهعنوان
راه حلی برای تأثیرگذاری روش های مكدیریت جنگكل
در افشایش کمیت و کیفیت تودههای جنگلی در تفکكر
جنگل شناسی همگام با طبیعت به طكور ویكژه در نظكر
گرفته شود.
منابع
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Abstract
By examining the forest structure not only the forest conditions such as species composition,
story and succession are determined, but also the future of forest in relation to growth, species
diversity changes, canopy cover and basal area could be predicted. The purpose of this study
was to quantify the stand structure and forest stands dynamics through triangle structure
method. The current survey was carried out in compartments 305, 306, 309, 310 and 311
about 150 ha in Gorazbon district of experimental Kheyrud forest. For this purpose, two full
calipering periods were used. The frequency and stocking volume at each diameter class were
then obtained. The results showed that there was not significant differences between two
inventory periods about beech, hornbeam, and maple individuals and their volume by using
paired t-test. Generally, due to subtle changes, it is concluded that a 10-year period is not
appropriate to examine the considered factors. Therefore, it is necessary the changes
monitoring is done by repeated inventories in successive 10 year periods. Therefore, it is
suggested the monitoring methods and control of forest structure dynamics over times through
reliable data, as a solution for the forest management practices to increase the quality and
quantity of forest stands by management interferences in the nature oriented silviculture
context are specially considered.
Keywords: Dynamics, Forest structure, Full calipering inventory, Garazbon, Structure
triangle.
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