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 کارشناس ارشد جنگلداری، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران،  5

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

 مان تحقیقات، دانشیار بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساز 2

 آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 و آبخیزداری مازندران، ساری، ایران طبیعی  منابع کل ة ادارجنگلداری،  ارشد  کارشناس 5

 (51/5/5099تاریخ پذیرش: ،  8/1/5500)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی ضروری است. به همیین دیییل بر یی از پارامترهیای کم ی     مناسب مدیریت پایدار شیوة برای تعیین  جنگلهای مدیریتی در  ارزیابی روش

. برای این منظور شدبرداری شدند و پارسل شاهد مقایسه  گزینی بهره پناهی و سپس تک تدریجیشیوة صورت متوایی ابتدا به  بهجنگلی که 

برداری در  . نمونهشدند ال نکا انتخاب  های هفت های سری موزیسای جنگل های مجاور آن در راشستان هایی از پارسل پارسل شاهد و بخش
 8متیر و ارتفیا     سیانتی  1/52در تان قطیورتر از  همۀ برابرسینۀ صورت گرفت. قطر آری  دهدر قطعات  متر 299در  519 ای به ابعاد شبکه

درصید بیه    15/85شده از  برداری بهرههای  فراوانی راش در پارسل 5508تا سال  5589از سال  که گیری شد. نتایج نشان داد در ت اندازه

 1/05درصید بیه    0/80درصد کاهش یافت. فراوانی راش در پارسل شیاهد از   0/2به  درصد 05/50فراوانی ممرز از  و درصد افزایش 2/09

اصیله کیاهش    85/201اصله به  1/211در پارسل شاهد از  ،هکتار ویی در فراوانی ممرز تغییری ایجاد نشد. متوسط تعداد در ،درصد رسید

شیده از   بیرداری  افزایش یافت. حجم در هکتار در قطعات بهرهاصله  85/551اصله به  52/210شده از  برداری های بهره ویی در پارسل ،یافت

عرصۀ سیلو در هکتار افزایش یافت. هر دو  21/128سیلو به  0/010ویی در پارسل شاهد از  ،لو کاهش یافتسی 55/029سیلو به  01/085

جز قطیر   بررسی دارای سا تار ناهمسال تقریباً منظم بودند. سا تار حجمی در هر دو عرصه نزدیک به نرمال بوده است. در مجمو  بهتحت 

بیرداری از   دار نشید. در واقیع بهیره    بررسی معنیی تحت پارامترهای دیگر شده در  برداری بهرهی ها برابرسینه، تفاوت بین پارسل شاهد و توده

 تخریب نشد.سبب بررسی تحت گزینی در جنگل  تکشیوة جنگل به 

 .راش، شاهدتحت مدیریت، ، شده برداری بهرهارزیابی، کلیدی:  های واژه

 

 مقدمه

 (Fagus orientalis Lipsky) راش شرقی های جنگل

 هیای  طیر  نیم قرن گذشته تا کنون در قایب  از حدود

از جمله  شناسی جنگلمختلف  های شیوهجنگلداری با 

 تیثییر . ارزییابی  اند شده برداری بهره گزینی تکپناهی و 

کمی و کیفی  های ویژگیبر مدیریتی  های روشاعمال 

راش بیرای تعییین نظیان مناسیب میدیریت       هیای  توده

سیایه اسیتراحت جنگیل     دورة دهبعید از   وییژه  بهپایدار 
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(Anonymous, 2016  .بسیییار حییاهز اهمیییت اسییت )

 از جنگییل بسییته بییه نییو  د ایییت     بییرداری بهییره

ا در جنگیل از  وسیعی از تغییرات ردامنۀ  گرفته، صورت

تغییر در زادآوری تا تغیییر در سیا تار ایجیاد  واهید     

(. بییه همییین دییییل  Duncker et al., 2012کییرد )

مختلیف   های شیوهاجرای  تثییرمتفاوتی از  های گزارش

جنگلی در  های تودهدر کمیت و کیفیت  شناسی جنگل

مختلف دا لی و  ارجی اراهه شده اسیت.   های پژوهش

 Naudts et al. (2016)اننیید بر ییی از محققییان م 

دیییل  یرو     بیه از جنگیل   بیرداری  بهیره کیه  معتقدند 

بییر تییودة منفییی  تییثییر ،بخشییی از در تییان از عرصییه

نیز گزارش  هایی پژوهش. در مانده  واهد گذاشت باقی

منفیی   تیثییر موجیودی جنگیل   بر  ،برداری بهره که شد

 بیا شیده از جنگیل     یار  چراکه حجم  ،نخواهد داشت

در تان جوان ویژه  بهمانده  تشدید رویش در تان باقی

در پیژوهش  زمینیه  . در ایین  شود میو میانسال جبران 

Bouriaud et al. (2019)  راش رومیانی   های جنگلدر

 هییای تییودهمانییده در  بییاقیتییودة  زی کییه گییزارش شیید

 های جنگلتودة  زیصورت پناهی از  به شده برداری بهره

بیشتر بوده است. براساس نتایج پیژوهش   شده حفاظت

رویش  ،متر سانتی 09برداشت در تان قطورتر از  ،آنها

را  متیر  سیانتی  19تیا   59قطیری   هیای  طبقیه در تان 

  ایتایییا  هیای  جنگیل بیرای   تقویت کرد. همیین نتیجیه  

(De Simon et al., 2012 )  راش  هیای  جنگیل و نییز

 . شیییدگیییزارش ( Herbst et al., 2015)آیمیییان 

  در اییییییییران براسیییییییاس نتیییییییایج بررسیییییییی

Espahbodi. & Mohamadnejad Kiasari (2001) 
پنیاهی   هیای  بیرش اجرای سه دهه روش دانگ واحد با 

در طر  جنگلداری سیری پجییم بهشیهر موفید بیود.      

ر د Ghomi  Avil et al. (2006)  هیای  یافتیه مطابد با 

جامعیۀ  در دو  یکم  های مشخصه تغییراتبررسی روند 

نوشهر طیی    یرودکناردر جنگل  شده مدیریت گیاهی

( تغیییرات  5582تیا   5510سایه )از  و سه  ة بیستدور

 دار معنیی راش  های تودهی ایجادشده در مشخصات کم 

و  کمیی   صوصییات بر  مدیریت تثییر نشد. در بررسی

شاهد در دو سیری از  قطعۀ با  مقایسهجنگل در  کیفی

در  شیرایط  تغیییر  کیه  طر  گلبند نوشهر گزارش شید 

که  طوری بهممرز بود، گونۀ به نفع  شده مدیریتجنگل 

 تغیییر راش  -ممرز بیه ممیرز   -جنگل از راش این تیپ

 (.(Anisi et al., 2010 جزو اهداف طر  نبود که یافت

و  کمیی  هیای  مشخصهاز  بر ی تغییراتدر بررسی 

کیه بیه    سرا جنبه یک سریدر  جنگلی های توده کیفی

 بیین شد کیه  ، گزارش شدناهمسال اداره  زاد دانهروش 

و تعیداد در تیان در هکتیار،     زادآوریتعیداد   میانگین

میییانگین قطییر برابرسییینه، رویییه زمینییی و ارتفییا  در  

دیده نشید.   دار معنیا تالف  5580و  5510 های سال

 5580، بر الف انتظار در سال 5درصد در تان درجه 

گل در جن وضعیت .یافتکاهش  5510نسبت به سال 

از حاییت مطلیوب    5510نسبت بیه سیال    5580 سال

مانند حجم  ها مشخصه بر یگرفت و در  زیادیفاصلۀ 

در تان، کاهش محسوسی دیده  کیفی وضعیتسرپا و 

در بررسیی  (. Hasanzad Navroodi et al., 2010) شد

مهیم   هیای  مشخصیه بر یی   بیر پناهی شیوة  اجرای تثییر

 29بعد از که شفارود آمده است  0 سریجنگلی  های توده

پنیاهی در دانیگ زادآوری، تفیاوت     های برشسال اجرای 

شیده از یحیا     بیرداری  بهره های تودهسل شاهد و رپا بین

ویی ترکییب راش در   ،نبود دار معنیحجم و سطح مقطع 

تیودة  نسیبت بیه    داری معنی طور بهشده  برداری بهرهتودة 

 هداف طر  بوده اسیت ا که همسو باشاهد افزایش یافت 

(Hasanzad Navroodi & Seyedzadeh, 2013 .) در

تیودة  بیین  کیه  گرگان گزارش شد  ۀکالت شصتجنگل 

شیده از یحیا  حجیم در     برداری بهره های تودهشاهد و 

هکتیار و تعییداد در هکتییار و ارتفییا  میییانگین، تفییاوت  

 ؛(Mohammadi et al., 2014دییده نشید )   یدار معنی

 Rezaei Sangdehi et al. (2017)امییا در بررسییی 

و مییانگین روییه    موجیودی  مییانگین  کیه  گزارش شد

پناهی در شیوة شده به  برداری بهره های تودهزمینی در 

سینگده   هیای  جنگیل دانگ زادآوری سیری جورجیاده   

شاهد بیوده اسیت.   تودة کمتر از  دار معنی طور بهساری 

تغیییرات روییش شیعاعی    مقایسیۀ  در تحقیقی دیگر با 
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شیییده و  بیییرداری بهیییره هیییای تیییودهدر تیییان در 

اسیایم، گیزارش    هیای  جنگلراش در  ةنشد برداری بهره

راش در  هیای  تیوده از  بیرداری  بهیره سیه دهیه   که شد 

نشیده از نظیر سیا تار     برداری بهره های تودهمقایسه با 

جنگلیی ایجیاد نکیرده     تودةسنی تغییرات چندانی در 

سیازی راش   سمت  ایص بهاگرچه تجدید حیات  ،است

 (. Ebrahimi et al., 2019) شد سوق داده
مختلف نتایج متفاوتی اراهه  های بررسیدر  بنابراین

موفقیییت  هییا بررسیییبیشییتر  امییا نتییایجشییده اسییت، 

. دهید  میی شده را نشان  اعمال شناسی جنگل های روش

بخشییی از نتییایج متفییاوت ممکیین اسییت بییه دقییت در 

و بر ی دیگر نییز   گذارها نشانهمدی او کار اریذگ نشانه

و  هیا  رویشیگاه  حاصیلخیزی وضیعیت  ممکن اسیت بیه   

 .باشدمربوط  ها تودهاوییۀ  صوصیات کمی و کیفی 

پنییاهی در شیییوة  تییدریج بییه ورشیییدی  09دهییۀ از 

 19دهیۀ  از ایین شییوه   امیا  شید،  شمال اجیرا   های جنگل

داد و در ادامه به نیوعی   گزینی تکمرور جای  ود را به  به

 کیفییت  کیم با تمرکز بیر انتخیاب در تیان     گزینی تکاز 

هیای جنگلیداری در    نیز طیر   5509تغییر یافت. از سال 

برنامیۀ  شمال ایران در راستای اجیرای قیانون    های جنگل

در  .شید ششم توسعه با عنوان استراحت جنگیل متوقیف   

شید؛  شمال ایران صدها طر  جنگلداری اجرا  های جنگل

 هیای  شییوه به همین دییل بیرای ارزییابی نتیایج اجیرای     

فقره پژوهش نیاز است. اما تحقیید   ها دهبه  شناسی جنگل

بر ی از پارامترهای کمی و کیفیی  مقایسۀ حاضر با هدف 

تحیت میدیریت )در قاییب     هیای  جنگلدر  شناسی جنگل

 عرصیۀ  )شیاهد( راش در  شده حفاظتطر  جنگلداری( و 

نتایج آن در همان منطقه قابیل   کهشد مورد تحقید اجرا 

 استفاده  واهد بود.

 

 ها روشمواد و 

 منطقۀ پژوهش

تحقیید در طیر  جنگلیداری سیری چهیار       ۀمنطق

شهرسیتان نکیا اسیتان     هیای  جنگل  ال هفت 2بخش 

مازندران تحت مدیریت شرکت سهامی نکیاچوب قیرار   

تییا   15˚ 20ʺ 8ʺی مییذکور در ردارد. طییر  جنگلییدا

 50ʺ 50ʺطییول شییرقی و درجییۀ  15˚ 59ʺ 59ʺ

عرض شمایی واقع شده درجۀ  59˚ 22ʺ 59ʺتا  59˚

قیرار  هیم  در مجیاورت   بررسیی تحت  های عرصه .است

)شیاهد(   59(. برای این پژوهش پارسل 5دارند )شکل 

و  0، 8 هییای پارسییلهکتییار مسییاحت و  09بییا حییدود 

، در مجمو  با مساحت تقریبیی  1از پارسل  هایی بخش

. طیر   شید ر  جنگلداری انتخاب هکتار از این ط 599

تیا   5591تهییه و از سیال    5592جنگلیداری در سیال   

 5589پناهی اجرا شید و از سیال   شیوة به  5589سال 

تغییر یافت. براساس شواهد موجود  گزینی تکشیوة به 

دو بیرش اصیالحی و بذرافشیانی در آن     5589تا سال 

صیورت   بیه  5509یغاییت   5589. از سیال  گرفتانجان 

 .(Anonymous, 2011)شد مدیریت  گزینی تک

 5089ارتفا  از سطح دریا در پارسل شاهد از حیداقل  

هیای   متر از سطح دریا متغیر است. گونه 5959تا حداکثر 

هیای بلنیدمازو،    پاییه  همیراه ممیرز، توسیکا و تیک     راش به

گیالس وحشی و افیرا بیا سیا تار ناهمسیال و توزییع در      

را تشیکیل   59صلی پارسیل  های سنی ترکیب ا همۀ طبقه

هیای تحیت    دهنید. ارتفیا  از سیطح درییا در پارسیل      می

متر اسیت. در   5129تا حداکثر  5509مدیریت از حداقل 

نیدرت   همیراه ممیرز، توسیکا و بیه     هیا راش بیه   این پارسل

زاد ناهمسیال و توزییع در    بلندمازو و افرا بیا سیا تار دانیه   

 دهند. های سنی ترکیب اصلی را تشکیل می همۀ طبقه

 شیوۀ اجرای پژوهش

تهیه شید. در   5592طر  جنگلداری اوییه در سال 

تجدیید نظیر اول تیدوین شید. طیی ایین        5519سال 

های مورد بررسی  های عرصه تجدید نظر در مرز پارسل

در این تحقید تغییراتی ایجاد شد و از آن سال به بعد 

( در نظر گرفتیه  59عنوان شاهد )شمارة  یک پارسل به

اوییه و تجدید نظیر  شد. به همین دییل اطالعات طر  

اول قابل استناد و مقایسیه بیا تجدیید نظرهیای دون و     

نبیوده اسیت. از    5508گییری سیال    سون و نیز انیدازه 

هیای   رو حجم در هکتار و تعداد در هکتار در طیر   این
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( و 5509( و سیییییون )5589تجدییییید نظیییییر دون ) 

با هم مقایسیه شیدند. در    5508های سال  گیری اندازه

ات جنگل بررسی نشد، بلکیه تغیییرات   واقع روند تغییر

صیورت توصییفی در قاییب     در سه مقطیع یادشیده بیه   

 نمودار با هم مقایسه شدند.

 

 شده بررسیهای  موقعیت مکانی پارسل -5شکل 
 

 هیییای عرصیییهوضیییعیت فعلیییی مقایسیییۀ بیییرای 

تجدید نظر قبلی، مطیابد   های طر شده با  برداری بهره

 بیرداری  نمونه، ها جنگلبا روش آماربرداری در سازمان 

متر و قطعات نمونه  299در  519 ای به ابعاد در شبکه

بیا رعاییت   مربعی صیورت گرفیت.    متر 5999 ای دایره

 بییییرای آمییییاربرداری  نمونییییه قطعییییه 59حییییداقل 

( Tavankar et al, 2017 ) 59بیییه ایییین ترتییییب 

نمونییه در  قطعییه 52نمونییه در پارسییل شییاهد و  قطعییه

همۀ . قطر برابرسینه شدپیاده  شده مدیریت های پارسل

 شد. گیری اندازهمتر  سانتی 1/52در تان قطورتر از 

. شید مشخص  ها شکوبآنمونه وضعیت قطعهدر هر 

بعد از تشکیل جدول مربوط به قطر و برای این منظور، 

سیون   دواز  بییش ارتفا  آنهیا   که در تانی همۀارتفا ، 

باال قرار  شکوبزمرة آدر  ،بود جنگلی تودةارتفا  غایب 

سیون تیا    ییک  بیین ارتفا  آنها  که در تانیداده شدند. 

بقییۀ  و  میانی شکوبآسون ارتفا  غایب توده بود در  دو

 آشکوبدر  ،داشتند بلندیحد  ایناز  کمتر کهدر تان 

 (.(Marvie Mohajer, 2007 قرار گرفتند پایین

ابتیدا بیا مشیخص شیدن      ،ارتفیا   گیری اندازهبرای 

نمونیه،   قطعیه حداقل و حداکثر قطر برابرسیینه در هیر   

(، متر سانتی 21قطر )کمتر از  در تان به چهار گروه کم

 11تییا  19(، قطییور )متییر سییانتی 19تییا  29میییانگین )

 متیر(  سیانتی  11 یلی قطیور )بیشیتر از    ( ومتر سانتی

(Amini et al., 2009; Sagheb-Talebi, 2012 )

طور تصادفی دو  شدند. سپس از هر گروه به بندی دسته

در ت برای یبت ارتفا  کل هشت در ت و در مجمو  

شدند. با استفاده از این اطالعیات متوسیط    گیری اندازه

دسیت آمید. سیپس     هقطری بی  های طبقهارتفا  کل در 

قطری و ارتفیا  و اعمیال    طبقۀپایه براساس  حجم تک

د. در ادامه براساس تعداد شمحاسبه  1/9ضریب شکل 

د. شقطری حجم در هکتار محاسبه  ۀدر هکتار در طبق

 ۀپارسییل شییاهد بییا عرصیی   هییای میییانگین ۀمقایسیی

 .گرفتمستقل انجان  tشده با آزمون  برداری بهره

 

N 
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 نتایج

 ای ترکیب گونه

تییا  5589در پارسیل شیاهد فراوانییی راش از سیال    

درصید افیزایش    1/05درصید بیه    0/80از  5508سال 

سیال یابیت    58 ایین  ویی فراوانی ممرز در طیی  ،یافت

فراوانیی راش از   ،تحیت میدیریت   هیای  پارسلماند. در 

درصد در سیال   2/09به  5589در سال  درصد 15/85

 2/50نی ممیرز از  اافزایش یافت و در مقابل فراو 5508

در هیر  . (5)جیدول   درصد کاهش یافت 0/2درصد به 

های شیاهد و تحیت میدیریت بیشیترین      یک از پارسل

آشکوبه و کمتیرین   سهدرصد فراوانی مربوط به سا تار 

 آشکوبه بوده است. یکآن مربوط به سا تار 

 )اعداد به درصد( تجدید نظر های دورهتحت مدیریت و شاهد در  های تودهدر  ها گونهترکیب  -5جدول 

 گونه

 پارسل

 5508سال  5509سال  5589سال 

 تحت مدیریت شاهد تحت مدیریت شاهد تحت مدیریت شاهد

 2/09 1/05 50/80 51/00 15/85 0/80 راش

 0/2 1 91/55 5/5 05/50 8/0 ممرز

 9 9 95/5 55/9 10/5 5/9 بلوط

 0/9 5 00/2 98/2 25/2 8/0 توسکا

 9 5/9 00/9 52/9 55/9 0/9 سایر

 599 599 599 599 599 599 جمع

 

 قطر، ارتفاع و رویه زمینی

میانگین قطر برابرسیینه در پارسیل    5508در سال 

 هیییای پارسیییلو در  متیییر سیییانتی 21/05شیییاهد 

بود. میانگین ارتفا   متر سانتی 15/50شده  برداری بهره

متر بود.  15/20و  18/20ترتیب  بهیادشده عرصۀ در دو 

 شیده  بیرداری  بهیره شاهد و  های پارسلرویه زمینی در 

مربیع در هکتیار بیود     متیر  50/55و  11/58ترتییب   به

 ۀ(. بین میانگین قطر برابرسیینه در دو عرصی  2)جدول 

مشیاهده شید    دار معنیو شاهد تفاوت  شده برداری بهره

(p<0.01 امییا تفییاوت بییین دو عرصییه از نظییر د .) یگییر

 .(2جدول نشد ) دار معنیشده  متغیرهای بررسی

 تحت مدیریت و شاهد های تودهمیانگین صفات مورد بررسی در  ۀنتایج آزمون مقایس -2جدول 

 عدد تی 5508سال  

  تحت مدیریت شاهد تودة میانگین

 90/1** 15/82±50/50 21/95±05/55 متر( قطر برابرسینه )سانتی

 ns 12/9 50/91±55/0 11/90±58/8 مربع در هکتار( رویه زمینی )متر

 ns 12/9 85/02±551/58 85/99±201/51 تراکم )تعداد در هکتار(

 ns 55/9 15/51±20/55 18/99±20/55 ارتفا  )متر(

 ns 15/9 55/11±029/15 21/20±128/99 حجم )سیلو در هکتار(

 دار معنینبود ا تالف  ns درصد؛ 00دار در سطح  معنی **

 

 بررسیتحت  های دورهتغییرات تعداد و حجم در 

طییر  اوییییه و   هییای کتابچییهاطالعییات  براسییاس

تجدیید نظیر، مییانگین تیراکم در تیان در       هیای  طر 

)تجدیید نظیر دون(،    5589 هیای  سالپارسل شاهد در 
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، 1/211 ترتییب  بیه  5508)تجدید نظر سیون( و   5509

(. 5اصیله در هکتییار بیود )جییدول    85/201و  11/295

تحیت میدیریت    های پارسلتراکم در تان در  میانگین

و  15/211، 52/210 ترتییب  بیه یادشیده   هیای  سالدر 

اصله در هکتیار بیود. بیه ایین ترتییب تیراکم        01/551

وند کاهشیی و  در تان در قطعه شاهد با شیب مالیم ر

تحیت میدیریت رونید افزایشیی داشیت       های پارسلدر 

 هیای  سیال میانگین حجم پارسل شاهد در  (.5)جدول 

سییلو   21/128و  29/155، 0/010 ترتییب  بیه یادشده 

حجیم در قطعیات   (. مییانگین  5در هکتار بود )جدول 

، 01/085 ترتیب بهیادشده  های سالتحت مدیریت در 

هکتییار بییود. بییه اییین   سیییلو در  55/029و  15/052

بیا شییب    5509ترتیب حجم پارسیل شیاهد تیا سیال     

امیا   ،مالیم روند افزایشی و سپس روند کاهشی داشیت 

تحیت میدیریت رونید آن در طیی سیه       های پارسلدر 

 (.5)جدول  بررسی کاهشی بوددورة 

 تجدید نظر های دورهتحت مدیریت و شاهد در  های تودهتراکم و حجم در  -5جدول 

 5508سال  5509سال  5589سال  

 تحت مدیریت شاهد تحت مدیریت شاهد تحت مدیریت شاهد پارسل

 01/551 85/201 15/211 11/295 52/210 1/211 تراکم )تعداد در هکتار(

 55/029 21/128 15/052 29/155 01/085 0/010 حجم )سیلو در هکتار(

 

 قطری های طبقهدرختان در  پراکنش
در تعیداد در تیان در طبقیات     هیایی  تفیاوت وجود با 

در دو عرصییه، در هییر دو   متییر سییانتی 51و  59قطییری 

از  5508در سیال   هیا  تیوده عرصه شاهد و تحت مدیریت، 

سا تار سینی ناهمسیال تقریبیاً مینظم بر یوردار بودنید       

 09تیا   59قطیری   های طبقه(. تعداد در تان در 2)شکل 

بیشتر از تعیداد   شده برداری بهره های تودهدر  متری سانتی

یادشیده در پارسیل شیاهد بیوده      هیای  طبقیه در تان در 

وانیی  های قطری فاصلۀ بین فرا ویی با افزایش طبقهاست. 

 شییود. در تییان در دو عرصییه مییورد بررسییی کمتییر مییی 

 

 

 های تحت مدیریت با پارسل شاهد های قطری )سا تار سنی( در توده مقایسۀ تراکم در تان در طبقه -2شکل 

  9  

  59  

  29  

  59  

  09  

  19  

  99  

  19  

   ۱۰    ۱۵    ۲۰    ۲۵    ۳۰    ۳۵    ۴۰    ۴۵    ۵۰    ۵۵    ۶۰    ۶۵    ۷۰    ۷۵    ۸۰    ۸۵    ۹۰    ۹۵    ۱۰۰    ۱۰۵    ۱۱۰    ۱۱۵    ۱۲۰    ۱۴۰ 
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(
تار
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) 

 (سانتی متر) طبقات قطری

 مدیریت شده شاهد
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تعیداد   متیر  سیانتی  551تیا   599قطری  های طبقهدر 

تحیت میدیریت    هیای  تیوده شیاهد و   تیودة در تان در 

شیده در   بیرداری  بهیره  هیای  تیوده تقریباً مشابه بود. در 

در تیی   متیر  سیانتی  551قطری بیشیتر از   های طبقه

 متر سانتی 509شاهد تا قطر قطعۀ اما در  ،وجود ندارد

 .شود میدر ت دیده 

 های قطری پراکنش حجم در طبقه

در هیر دو عرصیه    5508سا تار حجمی در سیال  

شده و شیاهد، هرمیی و نزدییک بیه نرمیال       برداری بهره

بوده است. در پارسل شاهد بیشتر موجیودی سیرپا بیه    

سیمت در تیان    در تان میانسال بیا انیدکی چوییه بیه    

هیای تحیت    (. در پارسل5شود )شکل  مسن مربوط می

درصییید حجییم برداشیییتی از   19مییدیریت بیییش از   

متر صورت گرفیت.   سانتی 599تا  99های قطری  طبقه

 59های  ها نیز از طبقه عالوه بخش زیادی از برداشت به

 متر انجان گرفت. سانتی 19تا 

 

 شده با پارسل شاهد برداری های بهره های قطری در پارسل مقایسۀ پراکنش حجم در هکتار در طبقه -5شکل 

 

 بحث

 قطری های طبقهپراکنش درختان در 

ارزیابی سا تار از اویین گان در مدیریت همگان بیا  

(. منحنیی  SaghebTalebi et al., 2003طبیعت است )

عرصیۀ  قطیری در هیر دو    هیای  طبقهتوزیع فراوانی در 

صیورت ناهمسیال تقریبیاً     بیه شیده   برداری بهرهشاهد و 

(. همیین  2وارونه بوده است )شکل  Jت رصو به منظم و

در بررسی سیا تار   Ebrahimi et al. (2019)نتیجه را 

و شیاهد در   شیده  بیرداری  بهیره  های پارسلدر تان در 

عمومی پذیرفته  طور بهاسایم گزارش دادند.  های جنگل

طبیعیی بیا رونید میداون      های جنگلشده است که در 

میییر  و مییر و  سییال میییاناسییتقرار در تییان جییوان و 

در تان مسن، سا تار سنی در تان ایگوی ناهمسایی 

فراوانیی در تیان    .(Hart et al., 2012)  واهد داشت

شده بیشتر  برداری بهره های پارسلمیانسال و جوان در 

سیوابد موجیود در    براساساز پارسل شاهد بوده است. 

تجدید نظیر،   های طر طر  جنگلداری اوییه و  ۀکتابچ

 هیای  عرصهدر  19 ۀپناهی در ده های برشدو برش از 

. افیزایش تعیداد در تیان    گرفیت دانگ زادآوری انجان 

عمیده بیه ایین موضیو  و نییز       طور بهمیانسال و جوان 

 5589. از سال شود میمربوط  بجا پیشحفظ زادآوری 

و در  گزینیی  تیک دانیگ بیه    هیای  عرصهاز  برداری بهره

در تان پیر و فرتوت تغییر یافیت. در   ادامه به برداشت

مقیدار   براسیاس  گذاری نشانه ،از اجرای طر  ای مرحله

   ۰  

   ۲۰  

   ۴۰  

   ۶۰  

   ۸۰  

   ۱۰۰  

   ۱۲۰  

   ۱۵    ۲۰    ۲۵    ۳۰    ۳۵    ۴۰    ۴۵    ۵۰    ۵۵    ۶۰    ۶۵    ۷۰    ۷۵    ۸۰    ۸۵    ۹۰    ۹۵    ۱۰۰    ۱۰۵    ۱۱۰    ۱۱۵    ۱۲۰    ۱۴۰ 
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) 

 (سانتی متر)کالسه های قطری 

 شاهد بهره برداری شده
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 هیای  پارسیل . برعکس گرفترویش و قطر هدف انجان 

در تعیداد در پارسیل شیاهد    شده، میانگین  برداری بهره

 سال ا یر با شیب مالیم روند کاهشی داشیته  29طی 

تعیداد   فشیرده ممکین اسیت    هیم  به های تودهدر  است.

وییی   ،زیادی از در تان مادری بذردهی داشته باشیند 

که بیا افتیادن در تیان     شوند میزمانی مستقر  ها نهال

در بررسییی مناسییب ایجییاد شییود.  روشیینۀ کهنسییال 

Rahimian et al. (2014)  صییفارود  هییای جنگییلدر

تیا   5510سیایه )از   دوازدهدر مقطیع  کیه  گزارش شید  

هکتیار در پارسیل شیاهد در     ( تعداد در تان در5505

طور محسوسی  به تر ینیپامتر و  سانتی 51قطری طبقۀ 

که تعداد زییادی از در تیان در    حایی درکاهش یافت، 

 5505در سیال   متیر  سیانتی  529سنی بیاالتر از  طبقۀ 

افتادن این در تان  رفت میافتادند و پوسیدند، انتظار 

 سیوق  گراییی  جیوان سیمت   بیه سا تار پارسل شاهد را 

طبقیۀ  کاهش تدریجی تعداد در تیان جیوان در   دهد. 

ممکن در پارسل شاهد  تر ینیپاو  متر سانتی 51قطری 

 هیای  پاییه فشیردگی تیا  و رقابیت بیین      دییل است به

میادری و نبییود شیرایط الزن بییرای بیذردهی مناسییب،    

بذرها و در نهایت نبود نور الزن برای روییش   زنی جوانه

 ها باشد. نهال

 قطری های طبقهپراکنش حجمی در 
مییانگین   ،5508سیال   هیای  گییری  انیدازه  براساس

تحیت میدیریت    هیای  تیوده در پارسیل شیاهد و    حجم

 دسیت  بیه  در هکتار سیلو 55/029و  21/128 ترتیب به

داهمیی  قطعۀ در  Amini et al. (2016)آمد. در بررسی 

سیری سیه بخیش چهیار نکیاچوب       21واقع در پارسل 

تحقید حاضر، مییانگین حجیم   عرصۀ نزدیکی واقع در 

مکعب در هکتیار اعیالن شید. حجیم پارسیل       متر 158

تیودة  شاهد تحقید حاضیر بیشیتر از مییانگین حجیم     

مکعیب(   متیر  89/581شاهد طر  جنگلداری گلبنید ) 

و پارسیل   Anisi et al. (2010)شیده توسیط    گیزارش 

سنگده شرکت چوب  های جنگلشاهد سری جورجاده 

 Rezaeiشده توسیط   اعالنمکعب(  متر 21/900فریم )

Sangdehi et al. (2017)      اسیت. دیییل ایین تفیاوت را

جنگلی در  های رویشگاه حاصلخیزیتوان کیفیت و  می

دیگییر از  کییه احتمییاالً  دانسییت  ییال هفییتمنطقییۀ 

 تر است. شده مطلوب بررسی های رویشگاه

کمتیر از   شده برداری بهره های پارسلمتوسط حجم 

میانگین حجم در پارسل شاهد بود. کیاهش حجیم در   

دیییل برداشیت کمتیر از مقیدار      بیه  گزینیی  تیک شیوة 

 مانیده  بیاقی بیا روییش در تیان    طور معمول  بهرویش، 

پنیاهی   هیای  برش. اما کاهش حجم در شود میجبران 

دییل  رو  بخش مهمی از موجودی در هیر ییک از    به

سیایه   وپینج  بیستتا ست بیدورة ، در گانه پنج های برش

 هیای  پیژوهش از طرید رویش جبران نخواهد شید. در  

 & Hasanzad Navroodiتحقید مختلف از جمله در 

Syedzadeh (2013)  کییاهش موجییودی در هکتییار در

طیر  شیفارود در    0سری  شده برداری بهره های پارسل

 81/050( نییز از  5580تیا   5590سایه )از  بیست ةدور

سیییلو در هکتییار گییزارش شیید. بییا  00/280سیییلو بییه 

 59تحقیید حاضیر در    شیده در  بررسیعرصۀ حال،  این

بیه  سیپس  شد و  برداری بهرهصورت پناهی  بهسال اول 

. بیا اینکیه مییانگین قطیر     روی آورده شید  گزینیی  تک

شیده از قطییر   بیرداری  بهییره هیای  پارسیل برابرسیینه در  

 در تان در پارسل شاهد کمتر بوده، حجم دربرابرسینۀ 

 599تحت مدیریت تنهیا حیدود    های پارسلهکتار در 

سیلو از میانگین حجم در پارسیل شیاهد کمتیر بیوده     

تعداد زیاد در تان میانسال و  دییل بهاست. این موازنه 

که بخشی از  استشده  برداری بهره های پارسلجوان در 

تحیت   هیای  تیوده کاهش حجم در تیان کهنسیال در   

 هییای عرصییه در مییدیریت را جبییران کییرده اسییت.   

درصد از حجیم   19این بررسی حدود  شده برداری بهره

و  09تیا   99طبقیۀ  شده به در تیان واقیع در    برداشت

میانسیال و بقییه بیه     هیای  طبقیه درصد بیه   21حدود 

 شیود  میی مربیوط   متیر  سیانتی  599در تان قطورتر از 

تا  19قطری  های طبقه(. برداشت در تان در 5)شکل 

در  هیا  گذاری نشانهدر  گزینی به دییل بهمتر  سانتی 599

 گذاری نشانهدر  گزینی بهبوده باشد.  19و  99 های دهه
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 500در پارسیل    Kia Daliri et al. (2011) در بررسی

  هییای طبقییهسییری شییوراب و تمرکییز برداشییت در    

در پیییژوهش  متیییر سیییانتی 599تیییا  19قطیییری 

Mohammadi et al. (2014)  تحییت  هییای عرصییهدر

 گرگان نیز گزارش شد. کالته شصتمدیریت جنگل 

 ای ترکیب گونه-

تحییت مییدیریت فراوانییی راش از   هییای پارسییلدر 

درصید در   00به حیدود   5589درصد در سال  15/85

درصید   05/50و در مقابل فراوانی ممرز از  5508سال 

 درصیید رسییید. اییین نتیجییه بییا گییزارش  1بییه حییدود 

Rezaei Sangdehi et al. (2017)  در بررسی نتایج سه

 هییای جنگییلدهییه اجییرای دانییگ واحیید در جورجییاده 

 Savadkoohi et al. (2017)سنگده سیاری و بررسیی   

پارسل شیاهد و قطعیات    در ای گونهترکیب  ۀدر مقایس

در  گزینییی  تییکتحییت مییدیریت بییه روش    59و  0

کیه حتیی گیزارش داد تیراکم       یال  هفیت  های جنگل

ممرز، توسکا و افرا در قطعه تحیت میدیریت    های گونه

قبل افزایش یافت ناهماهنگ اسیت. بیه   دورة نسبت به 

 کند میپارسل شاهد سیر طبیعی  ود را طی حال  هر

غاییب نهیایی    ۀراش گونی  پسیند  سایهگونۀ و در نهایت 

شکوبی و تعیداد  واهید بیود. امیا در     آترکیب حجمی، 

 های دیگیر  ونهشده از سهم ممرز و گ د ایت های پارسل

نحیوی   به ،محسوسی کاسته شد طور بهاز ترکیب تعداد 

درصدی در ترکیب ممیرز ایجیاد    59که کاهش حدود 

 ةکننید  گونیۀ تقوییت   عنوان به. اگرچه کاهش ممرز شد

، سوق رسد نمیراش مطلوب به نظر  های توده اک در 

 ایص راش هدفی بیود   های تودهسمت  بهدادن جنگل 

دنبییال  هییا راشسییتانپنییاهی در شیییوة کییه در اجییرای 

در هیر دو عرصیه بیه     رسید  میرو به نظر  این. از شد می

سیمت حویور    به ها تودهد ایت مالیم برای سوق دادن 

صنعتی غیر راش مانند ممرز، توسیکا،   های گونهبیشتر 

 .استبلوط و افرا نیاز 

تحت مدیریت در ده سال اول به  های تودهاینکه با 

 گزینیی  تیک شییوة  ال بعید بیه   پناهی و در ده سشیوة 

شدند، تفیاوت بیین آنهیا و پارسیل شیاهد       برداری بهره

دیگیر  قطیر برابرسیینه، در  صیوص     در زمینیۀ  جیز  به

پیراکنش در تیان و حجیم    بررسی مانند تحت عوامل 

، تعیداد در  ای گونیه ، ترکیب یدر تان در طبقات قطر

بلکیه   ،نشید  دار معنیی  تنهیا  نههکتار و حجم در هکتار 

شیده مطیابد بیا اهیداف      برداری بهره های تودهوضعیت 

فراوانییی بر ییی از امییا . اسییتاوییییه طییر  جنگلییداری 

 شیده  بیرداری  بهیره  هیای  تیوده ماننید ممیرز در    ها گونه

کاهش محسوسی یافت. کاهش شدید ممرز از ترکییب  

دییل اعمال دو  بهتحت مدیریت،  های پارسلدر  ها گونه

پنیاهی( بیود    یهیا  برشبرش اصالحی و بذرافشانی )از 

در دانگ زادآوری کیه   5519تا  5591 های سالکه در 

. ایبته هدایت توده گرفتابتدا دانگ اصالحی بود انجان 

سمت راش  ایص از اهداف اصلی مندر  در کتابچه  به

 هیای  برداشیت  عالوه بهبود. هنگان طر  جنگلداری آن 

اصیالحی و   هیای  بیرش سنگین و متمرکز در تیان در  

میییانگین قطییر  دار معنیییکییاهش  سییبببذرافشییانی 

 حیال  ایین تحت مدیریت شد. با  های تودهبرابرسینه در 

آن  تثییرپایین قطری،  های طبقهتعداد زیاد در ت در 

 دار معنیی  سیبب مییانگین حجیم را جبیران کیرد و     بر 

 تفاوت حجم در بین دو عرصه شد. نشدن

 

 گیری نتیجه

، تیر  ناهمسالشده، سا تار  برداری بهره های تودهدر 

بدون در تان  یلی فرتوت و بیا فراوانیی زییاد نهیال،     

قطری متفیاوت بیوده    های طبقهشل،  ال و تیرک در 

مبنیی بیر   این وضیعیت بیا اهیداف طیر  اویییه      است. 

پناهی  های برشاعمال سازی با  سازی و همسال  ایص

کیه   تجدییدنظر  های طر ویی با اهداف  ،نیست مطابد

تغیییر یافیت    گزینی تکبه  اسیشن جنگلشیوة  آنهادر 

دییل فشیردگی   به. در پارسل شاهد نیز هماهنگ است

تییا ، وجییود در تییان  یلییی قطییور، تعییداد در تییان  

در  آنهابرابر تعداد  سهبادافتاده )از یحا  حجمی حدود 

طیی   ای گونهترکیب  ،(استتحت مدیریت  های پارسل

حتی که راش تغییر یافت غلبۀ سمت  بهسال ا یر  59

 پارسیل پراکنش قطری هم ایر گذاشته است. بیرای  بر 
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حفاظیت فیزیکیی و   ادامۀ جز  ای برنامه توان نمیشاهد 

تحیت   هیای  تیوده پیشینهاد داد. امیا در    نکردن د ایت

زادآوری و تنظییم  توسعۀ مدیریت، د ایت مالیم برای 

، ممانعیت از بادافتیادگی بییش از حید     ای گونهترکیب 

همراه )ممیرز،   های گونهه در تان و فوا دادن بیشتر ب

نیادر بارانیک و گییالس     هیای  گونهافرا، بلوط، توسکا و 

 وحشی( مورد نیاز است.

 تیوان  نمیی اگرچه نتایج ایین تحقیید را   حال  اینبا 

 تیوان  میی  ،هیرکیانی تعمییم داد   هیای  جنگلبرای کل 

از  برداری بهرهمورد بررسی،  های شا ص براساسگفت 

پنیاهی و در  شییوة  در طر  اوییه بیه  که  ها جنگلاین 

انجیان   گزینیی  تیک شییوة  نظرهیای بعیدی بیه     تجدید

تخرییب جنگیل نشیده اسیت. در واقیع      سیبب  ، گرفت

 هیای  تیوده تخرییب  ، سبب اصوییشیوة به  برداری بهره

مشابه  های جنگلجنگلی نخواهد شد. در این جنگل و 

این تحقید، د ایت مالییم بیرای کیاهش فشیار     عرصۀ 

ضیروری   ای گونیه دافتادگی و حفیظ ترکییب   رقابت، با

 است.

 

 سپاسگزاری

است کیه  تحقیقاتی این مقایه بخشی از نتایج طر  

وهشییی و تییثمین اعتبییار از طییرف پژدر قایییب قییرارداد 

کل منابع طبیعی و آبخییزداری اسیتان مازنیدران    دارها

هییای  وسیله از حماییت )ساری( اجرا شده است. به این

 .گرددسپاسگزاری میکل میایی آن اداره
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Abstract 
Evaluation of management practices in forests is necessary to determine the appropriate method of 

sustainable management. Therefore, some quantitative parameters of beech forests, harvested 

sequentially as shelterwood system and single-selection method were evaluated and compared to a 
controle compatrment. The control and harvested compartments were selected in Muzisay forest plan 

in Neka. The measurement was done within 0.1 ha sampe plots in 150×200m gridin 2019. Some 

quantitative characteristics were measured including the species type, DBH of all trees greater  than 

12.5 cm, and the height of eight trees in each sample plot. The results showed that from 2001 to 2019, 
the frequency of beech in exploited plots increased from 81.51% to 96.2%. The abundance of 

hornbeam decreased from 14.41% to 2.9%. In control compartment, the beech frequency increased 

from 89.9 to 93.7% too. The average number of trees in the control plot was gradually declined from 
275.5 to 245.83.  In contrast, it increased from 259.23 to 315.81 in managed plots. The opposite was 

seen regarding to the stand volume. In the managed compartments, the stand volume was declined 

from 481.47 silves to 426.31 silves. In contrast, it raised from 454.4 to 528.27 silves in control 

compartment. Both areas had an nearly regular age structure and near to normal volume structure. 
There were no significant differences between control and harvested compartments in light of total 

height, average number tree, and volume h
-1
. The exploitation of these forests by the shelterwood and 

the single selection method did not cause any destruction. 

Keywords: beech, control parcel, evaluation, exploited area, managed. 


