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   جنگلةگذاري درختان و تأثير آن بر تود  نشانهةبررسي نحو
  ) سري شوراب گلبند149پارسل :  مورديةمطالع(

  
  

  3 و عيسي انيسي2، رضا اخوان1*هادي كيادليري
 استاديار، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران 1
  ها و مراتع كشور تحقيقات جنگلةسسؤاستاديار پژوهش، م2

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران ،كارشناس ارشد جنگلداري ةآموخت انشد3
  )89 / 11 / 12: پذيرش تاريخ ،88/  10/  28 :تاريخ دريافت(

  
  چكيده 

ه رود ك شمار مي هاي مديريتي در جنگل بهترين دخالت  يكي از مهم است وي جنگليها ه ابزاري براي پرورش تود،گذاري نشانه
شـده  مديريتتحقيق حاضر با ارزيابي شرايط يك جنگل .  اثر مستقيمي بر تغييرات كمي و كيفي جنگل دارد   ، اجراي آن  ةنحو

ـ  گـذاري درختـان بـر رونـد تغييـرات كمـي و كيفـي جنگـل و                    نـشانه  ةدر مقايسه با جنگل شاهد، به بررسي تأثير نحـو           ة ارائ
در اين تحقيق تمـامي درختـاني كـه در پـاييز سـال              . پردازد   مي ر درست يمسها در     گذاري  ن نشانه يت ا يراهكارهايي براي هدا  

صـورت صددرصـد آمـاربرداري         قبل از عمليات قطـع بـه       ،گذاري شده بودند     سري شوراب گلبند، نشانه    149 در پارسل    1386
نتـايج  . دشـ نهـا ثبـت     هاي كمي و كيفي آنها مانند قطر برابرسينه، كيفيت ساقه و نيز موقعيت مكاني آ                 مشخصه ة و كلي  ندشد

كـه  تر انجام شده است، در حاليباالو متر   سانتي60 قطري اتطبقدر گذاري و برداشت    بيشترين نشانه  نشان داد كه      ها  بررسي
 از  ناشـي  فـشار    بيـشتر همچنين  .  در اين طبقات بوده است      پارسل در مقايسه با پارسل شاهد داراي تعداد درخت كمتري          اين

ـ ة راش با درجةي گون رو،  گذاري  اين نشانه  نحـوي كـه    بـه .  ممـرز بـوده اسـت   ة كيفي يك و در جهت تغيير شرايط به نفع گون
مترمكعـب در    5/63 برابـر گزيني راش مبدل ساخته و در مجموع سـبب برداشـت حجمـي                گرفته را به به    صورت گذاري  نشانه

شـده در همـين     گـذاري    نشانه  پراكنش درختان   رايپلي، K براساس تابع    اين در حالي است كه    .  است هكتار از اين پارسل شده    
بيـشتر مـورد توجـه     ها و اعمال مديريت در جنگل      گذاري  آنچه بايد در نشانه   . اي و مجتمع بوده است      شدت خوشه   سطح نيز به  

 ضمن اينكه نبايد از نقـش اطالعـات   ،برداري جنگل از توليد چوب به پرورش جنگل است قرار گيرد، تغيير نوع نگرش در بهره    
  .پوشي كرد  شرايط رويشگاه، در اعمال مديريت صحيح چشمو منطبق بردرست، مناسب 

  
  .  رايپلي، تغييرات كمي و كيفي، جنگل گلبندKگذاري، پراكنش مكاني، تابع  نشانه :هاي كليديواژه
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   و هدفمقدمه
هاي خزري يكي از بهترين ذخاير ژنتيكي بيوسفر جنگل

ر  بشي هستند كه تأثير مهميهاي باارز سرمايهن، از زمي
و با بيش از ) 1350نديالكوف، اصلي و (اقتصاد كشور دارند 

هاي طبيعي و كهن جنگلقدمت جزء  سال يك ميليون
؛ با وجود اين همواره )1384مروي مهاجر، (روند  شمار مي به

طوري كه امروزه كمتر  اند، به در معرض تخريب قرار داشته
از . نخورده و بكر باشد  دستتوان يافت كه جنگلي را مي

توان به وابستگي  هاي خزري ميعوامل تخريب جنگل
 مديريت، آنها مناطق شمالي كشور به ساكناناقتصادي 

 نادرست از ابزارهاي اعمال به عبارتي استفادةنامناسب و 
يكي از ابزارهاي اعمال . ها اشاره كرد مديريت در اين عرصه

يم بر خصوصيات كمي و مديريت در جنگل كه تأثير مستق
گذاري دقيق، مناسب  نشانه. گذاري است كيفي آن دارد، نشانه

هاي  و مطابق با برنامه از عوامل تأثيرگذار در موفقيت طرح
اما امروزه عوامل . شناسي است هاي جنگل جنگلداري و برنامه

اقتصادي، تأثير انكارناپذيري بر استفاده از اين ابزار در 
). 1384مروي مهاجر، (ريت دارد هاي تحت مديجنگل

گذاري بر خصوصيات  ها در زمينة تأثير نشانه براساس بررسي
كمي و كيفي جنگل، بررسي مستقيمي صورت نگرفته و 

برداري از جنگل  هاي مديريتي و بهره بيشتر، آثار اجراي طرح
هاي چندساله ارزيابي شده كه در اين  به شكل كلي و در دوره

 Volin & Buongiorno (1996)تحقيق توان به  زمينه مي
   در اين تحقيق كه به بررسي آثار بلندمدت .اشاره كرد

هاي ناهمسال و هاي متفاوت مديريتي بر جنگلروش
ناخالص ايتاليا اختصاص داشت، مشخص شد كه با كاهش 

 ساله، 10برداري در يك دورة ثابت  حد قطري براي بهره
 درصد 6اي تا  وع گونهكند، ولي تندرآمد افزايش پيدا مي

يابد؛ در عوض افزايش دورة قطع سبب افزايش  كاهش مي
 Parthasarathy. شود اي و كاهش درآمد مي تنوع گونه

هاي دست   نيز با بررسي تنوع درختي در رويشگاه(1999)
سبز هند  هاي هميشهخورده و دست نخورده يا بكر جنگل

اي،   گونهنشان داد كه دليل تغييرات نوع گونه و غناي
 Altegrim & Sjobergهمچنين . هاي انسان استدخالت

به مقايسة فراواني خصوصيات مهم تنوع زيستي  (2004)
هايي كه  هاي بكر با تودهدر جنگل) دار اساساً خشكه(

روش  برداري از آنها به سه شيوة متفاوت قطع انتخابي به بهره
 روش جديد ، قطع انتخابي به)قطر هدف(قديمي 

. و قطع يكسره صورت گرفته بود، پرداختند) گزيني  تك(
هاي  دار در شيوه نتايج نشان داد كه انواع مختلف خشكه

ترتيب با كاهش  درخت به قطع يكسره، قطر هدف و تك
اين تحقيق همچنين نشان . اند هشددار مواجه  شديد خشكه

از نظر را  كمترين تفاوت ،گزيني  تكةكه شيو  در حاليهداد
 و از موفقيت دارددار با جنگل بكر   كيفيت خشكه وقدارم

ها برخوردار   شيوهدر مقايسه با ديگربيشتري در اين زمينه 
دار   موجودي خشكهكاهشرسد كه مشكل  نظر نمي ، بهاست

 ضرورتشده را حل كرده باشد و تهاي مديريدر جنگل
انداز   چشمةنشده براي ارائتهاي مديريحفظ جنگل

 زيادي از مقدار طبيعي با ياهصحيحي از زيستگ
 تحقيقات ةدر زمين. شود احساس ميهمچنان دارها  خشكه

پس از بررسي ) 1367(داخلي نيز نتايج تحقيق معيري 
اجراي طرح جنگلداري گلبند نشان داد كه اين طرح در 

 يعنيبه هدف خود ) سري شوراب(نسل  دانگ تجديد
 متعددي  و عواملافتاستقرار كامل تجديدحيات، دست ني

شامل طراحي نادرست و در نهايت عدم مطابقت برخي از 
گذاري نادرست، چراي  ها با اصول علمي، نشانه دستورالعمل

عنوان  هاي اصالحي و عمليات پرورشي به عدم دخالتدام،
همچنين اماني و حسني . ناكامي عنوان شدندداليل 

هاي مادري راش در  پس از بررسي تيپولوژي توده) 1376(
هاي زاد همسال جنگل زاد ناهمسال و دانه هاي دانه رحط

 تيپولوژي گذاران ازناآگاهي نشانهسنگده، بيان داشتند كه 
هاي زادآوري و  هاي مادري راش در دانگ توده
 ساختار اغلب نامنظم نادرست و نيزهاي  گذاري نشانه
هاي   آن با اجراي برشناهماهنگيهاي مادري راش و  توده

هاي متعدد در دستيابي به زادآوري  لل شكست از ع،پناهي
در اين تحقيق تالش شده تا . ها بوده است راش در اين طرح

به گذاري و   نشانهمزايا و معايبضمن كشف و معرفي 
 ، در اين منطقهگرفتهت صورت اعمال مديريعبارتي

گذاري هماهنگ با  راهكارهايي براي اجراي صحيح نشانه
 ، تا ضمن تحقق اهداف طرح شودارائهطبيعت منطقه 

   .متضمن سالمت جنگل نيز باشد
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  هامواد و روش
  منطقة تحقيق-

 سـري شـوراب بـه       149براي اجراي ايـن تحقيـق، پارسـل         
) برداري   هكتار مساحت قابل بهره    48( هكتار   8/52مساحت  

عنـوان پارسـل       متـر بـه    1520 تـا    1120 ارتفـاعي    ةبا دامن 
 7/68د بـه مـساحت    سري جمن218شده و پارسل    تمديري

 697 ة فاصـل  بـا  متر   1270 تا   1140 ارتفاعي   ةهكتار با دامن  
عنوان پارسل شاهد انتخاب       به شده،تمتري از پارسل مديري   

 ممـرز   -طوري كه تيپ اصلي هـر دو پارسـل راش            به شدند،
اولين طرح جنگلداري در اين منطقـه       ). 1376نام،    بي (است

 1376 تـا    1340هاي     اجرا شد كه طي سال     1339در سال   
هـاي     پناهي با سيستم دانگ واحد و طـي سـال          ةتحت شيو 

گزينـي اداره شـده اسـت      تحت شـيوه تـك    1387 تا   1377
 كـه سـال     1386در پـاييز    ). 1381نـام،     ؛ بي 1376نام،    بي(

 149 اصله درخـت در پارسـل        294 بود، اين تحقيق    اجراي
گذاري و در زمستان همـان سـال قطـع            سري شوراب نشانه  

  .شدند
  
  بررسيروش -

شده قبل از انجـام     گذاري   درختان نشانه  ةدر اين تحقيق كلي   
 آماربرداري صددرصد شـدند،     1386عمليات قطع، در پاييز     

قطـر  (هـاي كمـي       طوري كه عالوه بر نوع گونه، مشخـصه         به
روي  درصد زخم يـا شـانكر بـر       (، كيفي   )برابرسينه و ارتفاع  

ــه   ــاف تن ــه، درصــد پوســيدگي، پيچيــدگي الي ــداد تن و تع
 بـا و موقعيت مكـاني ايـن درختـان هـم           ) هاي جانبي   شاخه

تبـديل بـه    ( آزيمـوت    -روش فاصـله   بـه  و هم    GPSدستگاه  
ثبـت  ) با استفاده از روابط مثلثاتي     y و   xمختصات دكارتي   

 5/37 تنها درختان قطـورتر از  ، كيفيةدر مورد مشخص  . شد
متـري كـه چـوب كـار           سـانتي  40 قطري   ةطبق(متر    سانتي

سـپس نتـايج    . شـدند بندي     ارزيابي و درجه    )كند  يد مي تول
شـده  ت مـديري    پارسل ةاين بررسي با نتايج حاصل از مقايس      

 سـري جمنـد كـه       218 سري شوراب و پارسل شاهد       149
اي شكل     نمونه دايره  ة قطع 55 و   49گيري    ترتيب با اندازه   به

 متر  80×125 منظم به ابعاد     اي آري با استفاده از شبكه     10
 تا اثـر    شد، مقايسه   )1388انيسي و همكاران،     (گرفتام  انج

ه بر تغييرات كمي و كيفـي       گرفتهاي انجام     و نقش برداشت  
  . شده مشخص شودتجنگل مديري

گـذاري شـده      در اين تحقيق الگوي پراكنش درختان نشانه      
 ةشـد كه شكل اصـالح  L (Besag, 1977)با استفاده از تابع 

 براساس تعداد نقاط است و) Ripley, 1981( رايپلي Kتابع 
 مـشخص بـه بررسـي الگوهـاي         يموجود در شعاع  ) درخت(

 ةصورت رابطـ    به Lتابع  . تحليل شده است  پردازد،    مكاني مي 
  :شود  محاسبه مي1

)1   (                                       r
K
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r −=

π
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r
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K =   

سـت  ا اي   ميانگين تعداد درختان همـسايه     rn)(كه    طوري  به
 تـراكم   ρانـد و       از يك درخـت قـرار گرفتـه        rكه به شعاع    

  .است) تعداد در واحد سطح(
 آنهـا از  ة پراكنش نقـاط و فاصـل      ةدر اين روش براساس نحو    

 ة معين، نوع الگوي پراكنش به سه دست       ييكديگر در سطح  
اگر طوري كه     شود، به   اي تقسيم مي     تصادفي و خوشه    منظم،

 ؛ الگـوي تـصادفي    ةدهند   برابر صفر باشد، نشان    Lمقدار تابع   
اي و اگر      الگوي خوشه  ةدهند  اگر بزرگتر از صفر باشد، نشان     

. دهنـده الگـوي مـنظم اسـت         تر از صفر باشد، نشان    كوچك
دار بـودن تفـاوت    اين روش براي آزمون معنـي     همچنين در   

، )فــرض صــفر(الگـوي مــشاهده شـده بــا الگــوي تـصادفي    
كـارلو    هاي باال و پـايين بـا اسـتفاده از آزمـون مونـت               كرانه

در داخل   Lكه اگر تابع      طوري    ؛ به شودمحاسبه و ترسيم مي   
شـده بـا     قرار گيرد، الگـوي پـراكنش مـشاهده        اين محدوده 

داري نخواهـد داشـت،       دفي تفاوت معني  الگوي پراكنش تصا  
 نشانه الگـوي  ،باالتر از اين محدوده قرار گيرد  Lاما اگر تابع      

ــايين خوشــه ــر از ايــن محــدوده واقــع شــود  اي و اگــر پ  ،ت
  ).1389اخوان و همكاران، ( الگوي منظم است ةدهند نشان

  
  نتايج

شـده  گـذاري   هاي درختـي نـشانه      نتايج بررسي تركيب گونه   
شده در پارسـل    گذاري  ة نشانه  پاي 294كه از ميان    نشان داد   

 متعلـق بـه گونـه       ) درصد 67(ها     شوراب بيشترين پايه   149
  ).1شكل (راش است 
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 149شده در پارسل گذاري هاي نشانه  درصد گونه-1شكل 
  شوراب

ــان      ــري درخت ــات قط ــداد در طبق ــودار تع ــي نم در بررس
ايـن نمـودار    كـه شـكل   شـد گذاري شده نيز مشخص    نشانه

، اما در برخي از طبقات قطـري        استنزديك به توزيع نرمال     
كه موجودي كمي در پارسل وجود داشته، برداشت بيشتري      

 قـدار طوري كـه بيـشترين م       به). 2شكل  ( است    گرفته انجام
ضـمن اينكـه    . متعلق به طبقات قطري مياني است       برداشت
ــشانه ــه ن ــذاري ب ــ گ ــا طبق  130 قطــري ةشــكل پيوســته ت

صورت ناپيوسته     قطري به بعد به    ة و از اين طبق    يمتر  نتيسا
  .متري ادامه يافته است  سانتي200 قطري ةتا طبق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شدهگذاري نشانه پراكنش تعداد در طبقات قطري درختان -2شكل 
  

با توجه به نمودار تعداد در طبقات قطـري درختـان راش و             
هاي انتخابي را     يه درصد از پا   94گذاري شده كه      ممرز نشانه 

گـذاري     كه بيشترين نـشانه    شود ، مالحظه مي  گيرنددربر مي 
شـكل  ( راش اسـت     ةدر بيشتر طبقات قطري مربوط به گون      

شـكل بـسيار     بـه  اين تفـاوت از طبقـات قطـري ميـاني         ). 3
متـري     سانتي 100 قطري   ةو از طبق  است  محسوسي آشكار   
ـ شـده شـامل گو    گذاري  هاي نشانه   به بعد تمامي پايه     راش  ةن

  ).3شكل  (هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شدهگذاري  تعداد در طبقات قطري درختان راش و ممرز نشانه-3شكل 
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گـذاري    همچنين در بررسي درجـات كيفـي درختـان نـشانه          
 84عبـارتي      پايه، يا بـه    294 پايه از مجموع     247شده، شامل   

شده، مشخص شـد كـه در       گذاري  هاي نشانه   درصد از كل پايه   
هاي درجة كيفي يك      ري انجام گرفته، اولويت با پايه     گذا  نشانه

 درصـد از كـل ايـن درختـان،          45طـوري كـه       بوده است، بـه   
مطلـب مهـم ديگـر،      ). 4شـكل   (هاي درجه يك هـستند        پايه

هاي درجة يك اسـت كـه          درصدي راش از كل پايه     87سهم  
.شــده اســتگــذاري  درصــد از كــل درختــان راش نــشانه55

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب(شده جات كيفي درختان در پارسل مديريتو درصد در) الف(شده گذاري  درجات كيفي درختان نشانه درصد-4شكل 
  

شده، مـشخص   تدر بررسي حجم برداشتي از پارسل مديري      
ـ             شد  ة كه تمركز برداشت در مورد اين مشخصه نيـز بـر گون

 درصد حجـم برداشـتي      80طوري كه بيش از       راش بوده، به  
  ).1جدول (افته است  راش اختصاص يةبه گون

  
  شده به تفكيك گونهت حجم برداشتي از پارسل مديري-1جدول 

گذاري  حجم نشانه  گونه
  )مترمكعب(شده 

درصد حجمي 
  شدهگذاري نشانه

حجم در هكتار 
شده پارسل مديريت

  )مترمكعب(

پارسل  درصد حجمي
 شدهمديريت

10/242  5/80  26/1636  راش  63 
54/112  4/15  59/312  ممرز  29 

24/31  1/4  86/83  ي ديگرها گونه  8 
88/385  100  71/2032  مجموع  100 

  
هـاي    هاي پايه   دست آمده از مشخصه   هپس از بررسي نتايج ب    

شـده و پـراكنش     تشده در سطح پارسل مديري    گذاري  نشانه
 هكتـار   20 كـه در سـطحي حـدود         معلـوم شـد   مكاني آنها   

راي قطع انتخاب   اي ب   دليل وجود فضاي باز و گاوسرا، پايه        به
گرفتـه   هكتار انجام    32گذاري در سطح      نشده و عمالً نشانه   

، 1عبـارت ديگـر بـا توجـه بـه جـدول              بـه ). 5شـكل    (است
. اســت مترمكعــب 5/63 ،ميــانگين برداشــت در هــر هكتــار

 درصد از كـل     75هاي راش،      درصد از كل پايه    81همچنين  

 90هـاي قطـورتر از       درصـد از پايـه     74 يك،   ةهاي درج   پايه
 90 تـا    60 قطـري    طبقـة هاي     درصد از پايه   70متر و   سانتي
 درصـد از سـطح   48( هكتار 25 برابرمتر، در سطحي      سانتي

اكنش مكـاني    پـر  ة نقـش  5شـكل   . قـرار دارنـد   ) كل پارسـل  
دهـد كـه براسـاس        شده را نـشان مـي     گذاري  هاي نشانه   پايه

گذار    مسير حركت نشانه   ،گذاري شده   موقعيت درختان نشانه  
 الگـوي پـراكنش     6در شـكل    . ترسل كامالً مشهود اس   در پا 

  . ارائه شده استL  تابع اشده بگذاري نشانهمكاني درختان 
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  شدهگذاري هاي نشانه  نقشه پراكنش مكاني پايه-5شكل 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  )چين خط(كارلو  و حدود مونت) خط ممتد (L نمودار تابع -6شكل 
  

نـسبت زيـادي بـاالتر از          به ة با فاصل  Lكه تابع   ينبا توجه به ا   
 درختـان   كـارلو قـرار گرفتـه، الگـوي پـراكنش           حدود مونت 

  . اي است شدت خوشه بهشده گذاري نشانه
  

  بحث
ـ     نتايج اين تحقيق به    ة دسـت آمـده از مقايـس      ههمراه نتايج ب

شــده و شــاهد در بررســي انيــسي و هــاي مــديريت پارســل

 از نظـر تعـداد،      بـا اينكـه   دهـد    نشان مي ) 1388(همكاران  
داري   سطح مقطع برابرسينه و حجم در هكتار تفاوت معنـي         

ــ   ــدارد، در پارســل شــاهد، دامن ــين دو پارســل وجــود ن  ةب
نظـر    خـورد كـه بـه       چشم مـي    تري از طبقات قطري به      وسيع
  اسـت،   توجـه نـشده    اين موضوع گذاري به     رسد در نشانه    مي
 ةتر شـدن دامنـ      وتاهگذاري به ك    طوري كه اين روش نشانه      به

تـر   منحني تعداد در طبقات قطـري و در نتيجـه بـه جـوان             
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همچنـين  . شـده كمـك كـرده اسـت      شدن پارسل مـديريت   
گرفته گامي در جهـت مـساعدتر شـدن         گذاري صورت   نشانه

شـده و    در پارسل مـديريت    طبيعي تغيير نوع گونه   رروند غي 
برتري هرچه بيشتر فراواني ممرز نسبت بـه راش بـوده كـه             
حتي تأثير آن بر روند تغييرات تعداد در طبقات قطـري دو            

طـوري كـه از       بـه .  راش و ممرز نيز بـروز كـرده اسـت          ةگون
جايي و تشديد اختالف      طبقات قطري مياني به بعد كه جابه      

ــري    ــه و برت ــن دو گون ــات قطــري اي ــداد در طبق ــان تع مي
ديـده  ) پارسل شاهد ( راش در حالت طبيعي      ةمحسوس گون 

شده ت، در پارسل مديري)1388سي و همكاران، اني (شودمي
با وجود تعويق و روند كند و نامحسوس اين برتري و رقابت            
پاياپاي اين دو گونه، همچنان شاهد حذف شديدتر درختان         
راش در اين طبقات قطري و حتي در طبقات قطري بيشتر           

توانـد ايـن     د، هستيم كه مي   ان پارسل فاقد فراواني   كه در اين  
در واقع بـه تعويـق افتـادن        . كندطبيعي را تشديد    رروند غي 

پسند از آن جهت اهميت دارد كـه سـبب             سايه ةبرتري گون 
حركت جامعه در رسيدن به مرحله      توقف  كند شدن و حتي     

ــاكس(اوج  ــي) كليم ــود م ــاران   .ش ــسي و همك ) 1388(اني
شـده را كـه     تهاي ممرز در پارسل مديري      افزايش تعداد پايه  

 ةدهند نشان وجود آمده بود،  هري اوليه ب   در طبقات قط   اغلب
هاي گذشته، ايجاد فضاي بـاز، افـزايش نـور و در            اثر دخالت 

ـ          ممـرز در طبقـات      ةپي آن ايجاد شرايط مناسب بـراي گون
نحـوي كـه كـاهش تعـداد راش در            ، به ندقطري اوليه دانست  

شـده نـسبت بـه پارسـل         در پارسـل مـديريت     طبقات قطور 
ـ    سبب ايجاد شرايطي     ،شاهد  نورپـسندتر ممـرز     ةبه نفع گون

 در  ايـن رونـد   . پسند راش شده بود      سايه ةبراي رقابت با گون   
هاي نادرست در اين عرصه از گذشته آغاز شده و          اثر دخالت 

كمكي به اصالح ايـن رونـد       گذشته از اينكه     ،گذاري  با نشانه 
حــذف شــديد .  اســتانجاميــدهه تقويــت آن نيــز ، بــنــشده
ـ (هـاي راش      پايه از )  اصـلي و كليمـاكس ايـن جنگـل         ةگون

ـ            طبقات قطور مي    ةتواند سبب تسهيل شـرايط بـه نفـع گون
ـ         گونه ديگرممرز و     راش  ةهاي نورپسندتر براي رقابت با گون

ـ     شـايان   و همچنين كاهش      ة اصـلي و در نتيجـ      ةتوجـه گون
سـالمت اكوسيـستم جنگـل     براي بار  ايجاد پيامدهاي فاجعه  

  ). Edmonds et al., 2005(شود 

 هاييرسد با توجه به اين مطلب كه در جنگل نظر مي   در كل به  
ريزي در جهـت    برنامه،شوند گزيني اداره مي  تك ةكه به شيو  

و انتخاب بايـد  ) Möller, 1923(حفظ ساختار جنگل است 
گذاري در    با در نظر گرفتن ساختار توده صورت گيرد، نشانه        

 . رسيدن به اين هدف ناموفق بوده است
ـ       به مرغوبيت و مشتري    با توجه   راش  ةپسند بودن چوب گون

مصارف صنعتي و قيمـت بيـشتر ايـن         نسبت به ممرز براي     
 ذكـر ايـن باشـد كـه         شايانهاي    ورده، شايد يكي از علت    فرا

گذاري شده اسـت       نوع گونه نشانه   ةكنندار تعيين تقاضاي باز 
هـاي انتخـابي      اين مطلب در مورد كيفيت گونـه      . نه طبيعت 
ة يـك   هاي درجـ    با وجود سهم كمتر پايه    . كندمينيز صدق   

نسبت به پارسل شـاهد     )  درصد 46(شده  در پارسل مديريت  
 گـذاري   ، در نـشانه   )1388انيسي و همكـاران،     ) ( درصد 75(

شـده را   گـذاري   هاي نـشانه     درصد از كل پايه    45گرفته  صورت
تر اين كه با توجـه بـه        درختان درجه يك تشكيل داده و مهم      

گذاري شـده،   هاي نشانه بندي كيفي پايه  ز درجه نتايج حاصل ا  
هاي درجـة يـك راش          شود كه در اين بخش پايه       مالحظه مي 

طـوري كـه      اند، به   ها مورد توجه قرار گرفته        بيشتر از ديگر پايه   
شـده، از گونـة     گـذاري   هاي درجة يك نشانه      درصد از پايه   87

در  يـك راش     ةهـاي درجـ     كـه پايـه     ، در حـالي   راش هستند 
 يـك را    ةهاي درجـ     درصد كل پايه   67 ،شدهل مديريت پارس

 دهنـدة نشانكه  ) 1388انيسي و همكاران،    (شود    شامل مي 
امـا در مـورد     .  يك راش است   ةهاي درج   فشار بيشتر بر پايه   

 اقـدامات   ه،شد چهار همان گونه كه مشخص       ةهاي درج   پايه
ها در عرصه شده      گرفته سبب كاهش فراواني اين پايه     صورت
گذاري حاضر نيـز در همـين راسـتا، يعنـي كـاهش               و نشانه 

 زمينـة  جز در    ،با وجود اين  . هاي درجه چهار بوده است      پايه
 چهـار در عمليـات      ةهاي مريض و معيوب درج      برداشت پايه 

گذاري كه آن هم بايد با احتياط صورت گيرد تا سـهم              نشانه
 جنگلي در نظر گرفتـه شـود،       ةدارها در موجودي تود     خشكه
سمت سالمت جنگـل تحـت مـديريت        از حركت به   اي  نشانه

گذشـته از   گـذاري     طوري كـه ايـن نـشانه        شود، به   ديده نمي 
ـ       اينكه آورد   وجـود نمـي   ه تغييري در وضعيت كيفي جنگل ب

تي و   يكسان بين درجات كيفي برداش     به نسبت هاي    نسبت(
 منفي  اثراي جهات     از پاره ،  )درجات كيفي موجود در پارسل    

برداشـت  . نگـل تحـت مـديريت دارد    بر كيفيت و سالمت ج    
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 حضور آن در    شدت برابر با    طور نسبي  يك به  ةهاي درج   پايه
بـه  هـاي مرغـوب و        عرصه، در واقع فشاري بر جمعيت پايـه       

 دو و سـه     ةهـاي درجـ     ايجاد فرصت بيشتر براي پايـه     معني  
  .براي رقابت با آنهاست

 كـه   شـد در مورد حجم برداشت از اين پارسل هم مشخص          
 مترمكعـب موجـودي در هكتـار بـراي          88/385  هببا توجه   

 مقـدار ،  )1388انيـسي و همكـاران،      (شـده   تپارسل مـديري  
 هكتـاري كـه تحـت       32برداشت با در نظر گرفتن مساحت       

 مترمكعب در هكتـار يـا       5/63، برابر    قرار گرفته  گذاري  نشانه
بنـابراين در   . است درصد موجودي اين پارسل      16 عبارتي  به

گذاري را در ارتباط بـا        راي عمليات نشانه  توان اج   صورتي مي 
 ايـن   ةآميز دانست كه رويش سـاليان       حجم برداشتي موفقيت  

زيـرا جنگـل    .  مترمكعـب باشـد    35/6 ،جنگل در هر هكتـار    
ناهمسال جنگلي اسـت كـه اگـر رويـش جـاري سـاالنه آن           

هـاي    اي برداشـت شـود، توزيـع قطـري پايـه            صورت دوره   به
 ,Meyer( تغيير نخواهد كرد  جنگلةمانده و حجم اولي باقي

 رويش جاري ساالنه در     مقدارست كه   ااين در حالي  ). 1933
بـا  ). 1376نام،    بي( مترمكعب در هكتار است      4 ،اين منطقه 

بـرداري از ايـن       توجه به اين مطلب، اگر رونـد كنـوني بهـره          
 شرايط  ةهمين شكل ادامه يابد و با فرض اينكه كلي         بهعرصه  

اي نه چندان دور موجودي  د، در آيندهمحيطي نيز ثابت بمان
 مهم ديگـر در مـورد       ةنكت. اين جنگل به صفر خواهد رسيد     

ــأمين    ــه ت ــوط ب ــتي، مرب ــم برداش ــم  80حج ــد حج  درص
 راش است كه با توجه به درصد كم ةشده از گونگذاري  نشانه

شده نـسبت   تموجودي در هكتار اين گونه در پارسل مديري       
 ةدهنـد  نـشان  ،)1388ران،  انيسي و همكـا   (به پارسل شاهد    

غير از الگوي طبيعي منطقه طـي ايـن          بهاستفاده از الگويي    
 درصــد 81در نهايــت بــا توجــه بــه اينكــه . اســتعمليــات 

 ةهـاي درجـ      درصد پايه  75شده،  گذاري  هاي راش نشانه    پايه
 درصد  70متر و    سانتي 90هاي قطورتر از     درصد پايه  74يك،  
 برابـر  در سطحي    متر  نتي سا 90 تا   60هاي طبقه قطري      پايه
قـرار دارنـد،   )  درصد از سطح كـل پارسـل       48( هكتار   25با  

گزيني راش    توان به   گرفته را مي   صورت گذاري  عمليات نشانه 
  . كردقلمداد 

نيـز  شده  گذاري بررسي الگوي پراكنش مكاني درختان نشانه     
شـده  ة فواصـل بررسـي    دهد كه ايـن الگـو در كليـ          نشان مي 

 ،عبارت ديگر   به). 6شكل  (اي است     ا كپه اي ي   صورت خوشه   به
گذار در مسير حركت خود براي انتخاب درختـان كـه             نشانه

 پس از توقف در هر نقطـه،        ، كامالً مشخص است   5در شكل   
 اين كار گذاري كرده كه      چندين درخت را در كنار هم نشانه      

، شـده گذاري  اي براي درختان نشانه      الگوي خوشه  شدهسبب  
 بـين دو    ةري كه مشخص شد حداقل فاصل     طو   به ايجاد شود، 

 294 فاصله بـين      متر و متوسط   1گذاري شده     درخت نشانه 
 ةدهنـد كـه نـشان    اسـت  متر   2/12شده  گذاري  درخت نشانه 

با توجه بـه خطـوط ميـزان        . تمركز برداشت در عرصه است    
اي بـا     صورت دامنه   ، توپوگرافي منطقه به   5منحني در شكل    

ــراي شــيب يكنواخــت اســت و از ايــن ن  ظــر محــدوديتي ب
اي    بنابراين دليل روشني براي خوشـه      گذار ايجاد نشد،   نشانه

  شده وجود ندارد،  گذاري بودن الگوي پراكنش درختان نشانه    
 بدون در   ،گذار پس از توقف در يك نقطه        غير از اينكه نشانه   

پوشـش و درختـان       نظر گرفتن شرايط محيط اطـراف، تـاج       
ذاري كرده و پـس از طـي        گ   چندين درخت را نشانه     مادري،

  .  استكردهمسافتي همين كار را تكرار 
هـاي    شده بين مشخصه  جادرسد اختالف اي    نظر مي   در كل به  

جنگل تحت مديريت با الگـوي طبيعـي آن را بايـد در نـوع               
شـده در اثـر     ت اعمال نگرش اقتصادي به جنگل، نوع مديري     

بينـي    اين نوع نگرش در گذشته و حـال و همچنـين پـيش            
 حجم قابل برداشـت كـه سـبب در          ةرست و گمراه كنند   ناد

شـود،    گذار مي    آزادي عمل نشانه   كاهشتنگنا قرار گرفتن و     
بيني شـده بـراي        پيش مقدارطوري كه      به ،جو كرد  و   جست

 مترمكعـب   3719 ،بـرداري در ايـن پارسـل        حجم قابل بهره  
 رويـش و سـطوح       مقدار  بهكه با توجه    ) 1376نام،    بي (است

برداري در آن وجود ندارد       را كه عمالً قابليت بهره    باز و گاوس  
رسـد، زيـرا در ايـن         نظر مي   ، عددي نامعقول به   ) هكتار 8/4(

 مترمكعـب در  7/7 برابـر بـا   جنگل بايد رويـشي      اين صورت
 طـرح   ةكه با توجـه بـه دفترچـ         هكتار داشته باشد، در حالي    

 مترمكعب در هكتار اسـت      4 ، اين رويش  ،جنگلداري منطقه 
 در پارسلي كـه گاوسـرا وجـود         كهدر حالي  ؛)1376م،  نا  بي(

 كــاربردعـالوه   بـه . گـذاري جــايز نيـست    اصـوالً نـشانه  ،دارد
تـرين ابزارهــاي پرورشــي و اعمــال   اي يكــي از مهــم سـليقه 

 يكـي   تـوان  گذاري را نيز مـي      مديريت در جنگل يعني نشانه    
گـذاري    نـشانه . دانـست گـذاري      نشانه ناكاميديگر از داليل    
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و امـاني و حـسني      ) 1367( در تحقيقـات معيـري       نادرست
هـاي    عنوان يكي از داليل اصـلي شكـست طـرح           به) 1376(

عنـوان    بـه ) 1388( و در تحقيق انيسي و همكاران        تحقيقي
اي معرفـي شـده       علت كاهش كيفيت، سالمت و تنوع گونـه       

رسد استفاده از اطالعات حاصـل        نظر نمي   همچنين به . است
ــاربرداري ــاي دور از آم ــوع    هه ــم و ن ــين حج ــراي تعي اي ب

هـا     در ايـن آمـاربرداري     -1گذاري مناسب باشد، زيـرا        نشانه
 نـه   ،سري جنگل مبناي طراحـي شـبكه آمـاربرداري اسـت          

هـاي    بـرداري   بـا نمونـه   اغلب  ها    اين آماربرداري  -2پارسل و   
گـذاري   كـه نـشانه    ، در حـالي   گيرد  تصادفي انجام مي   -منظم

رت ديگر، درختـان قطـور كـه        عبا  به. عملياتي انتخابي است  
 در داخـل    طور معمول به ،اغلب از فراواني اندكي برخوردارند    

 ولــي در عــوض در  ،گيرنــد قطعــات نمونــه قــرار نمــي   
 پيشنهاد شده كه    اين رو  از  . شوند  ها انتخاب مي    گذاري  نشانه

گزينـي در سـطح پارسـل از اطالعـات            در اجراي روش تـك    
ــود   ــتفاده ش ــد اس ــاربرداري صددرص ــ(آم ــاجر و م روي مه

هاي تصادفي بايد همراه با       برداري   يا نمونه  ،)1387همكاران،  
گيـري درختـان      منظور شناسـايي و انـدازه       گردشي به   جنگل

ذكر اسـت كـه     شايان  در پايان   ). 1384مرادي،  (قطور باشد   
هـا، انتخـاب الگـوي         دقيق ساختار و تيپولوژي تـوده      ةمطالع

گـذاران و     نـشانه طبيعي مناسب و اسـتفاده از آن، آمـوزش          
 جنگلـــداري بـــراي كيـــد بـــر اســـتفاده از متخصـــصانتأ

بـرداري از     گذاري، داشـتن ديـدگاه پرورشـي در بهـره           نشانه
ها و پذيرش     گذاري  جاي توليد چوب، كنترل نشانه      جنگل به 
هـا كـه      گـذاري   نشانهتواند از اجراي اين گونه         مي ،اشتباهات
ــل ــه جنگ ــي را ب ــاي طبيع ــواختي  ه ــسالي، يكن ، ســوي هم

مانـده سـوق    هـاي بـاقي     حجمي و نـامرغوب بـودن پايـه         كم
 بـه ايجـاد     به جاي حفظ ساختار طبيعي جنگـل،      دهد و     مي

  .شود، جلوگيري كند  ميمنجر جديد يتركيب و ساختار
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Abstract 
Timber marking is one of the most important silvicultural intervention which affects directly on forest stand. 
This research investigates the impact of timber marking on qualitative and quantitative characteristics of 
forest stand in Shourab district (compartment No. 149). Comparing the condition of managed forest with 
control forest as well as proposes new approaches in timber marking were also envisaged. For this purpose, 
all of the marked trees in the studied area were tailed in the fall of 2007 before harvesting and their spatial 
coordinates were recorded, as well. Results showed that the most marked and harvested trees have been in 
high diameter classes while tree densities in this classes are fairly low. The mean rate of harvesting volume 
was 63.5 m3/ha in which the most part of them belonged to high quality of beech (Fagus orientalis Lipsky) 
trees. On the other hand, the spatial pattern of marked trees investigated using Ripley's K function was highly 
aggregated. The important point in timber marking is the change of forest harvesting conception from timber 
production to silvicultural tending. At the same time, the correct information according to forest stands is 
important for proper forest management.   
 
Key words: Timber marking, Spatial pattern, Ripley's K function, Qualitative and quantitative 
characteristics, Golband forest. 


