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  دورة جنگلداريبعد از يك هاي جنگلي كمي و كيفي تودههاي مشخصهبررسي تغييرات 
  )گيالن- سراسري جنبه:  مورديمطالعة(

  
  

  3اللهيانحميدرضا سيف و 2نسرين سيدي، 1*زاد ناوروديايرج حسن

  استاديار گروه جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه گيالن1
  شكدة منابع طبيعي، دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي دكتري جنگلداري دان2

  كارشناس ارشد شركت سهامي جنگل شفارود، گيالن3
  )88 / 9 / 4: ، تاريخ تصويب88 / 2/ 15: تاريخ دريافت( 

  
  چكيده 

زاد روش دانهكه بهسرا سري يك جنبهدر هاي جنگلي هاي مهم كمي و كيفي تودهمنظور بررسي تغييرات برخي مشخصهبه
. مقايسه شدتجزيه و تحليل و  1384 و 1374 هايشده در سطح سري در سالآورياطالعات جمع، شوداداره ميناهمسال 

 آري انجام 10 ة متر و سطح قطعات نمون200×150 ةتصادفي و با ابعاد شبكسيستماتيك روش بهدر هر دو سال آماربرداري 
درختان، مشخص كيفي و وضعيت بر سينه، ارتفاع دو درخت شاهد در داخل هر قطعه نمونه نوع گونه، قطر در ارتفاع برا. شد

نتايج بين   براساس.شد آري شمارش 10  به شعاع يك آر و به مركز قطعة نمونةاي در قطعة نمونهو فراواني زادآوري نيز
 1384 و 1374هاي ل مقطع متوسط و ارتفاع لوري در ساميانگين تعداد زادآوري و تعداد درختان در هكتار، قطر سطح

، 1374 سيلو در هكتار نسبت به سال 95/5 اندازة به 1384حجم موجودي سرپا در سال . داري وجود دارداختالف معني
 از 1374 قطر سطح مقطع متوسط در سال ،بر اساس نتايج.  نيستدار معني05/0 اين كاهش حجم در سطح .كاهش يافت

 بين قطر سطح . كاهش يافت1384 متر در سال 42/2 اندازةن ارتفاع لوري به متر و ميانگي سانتي7/39متر به  سانتي18/42
 05/0در سطح داري  اختالف معني1384 و 1374هاي  سالمربوط به ميانگين ارتفاع لوري  همچنينمقطع متوسط و

 10در طول ، ... سكا، ون و ها شامل راش، نمدار، ممرز، پلت، تو گونههمةدر مورد فراواني زادآوري در هكتار . شودمشاهده مي
 1374 نسبت به سال 1384در سال برخالف انتظار  ،1 كيفية درصد درختان با درج. پيدا كردسال اجراي طرح افزايش

كه اين تغييرات در سطح   افزايش پيدا كرد1384 در سال 4و  3، 2كه درصد درختان با درجات كيفي در حالي. كاهش يافت
 زيادي دارد ة فاصلحالت مطلوب از 84 و 74هاي دهند وضعيت جنگل در سالهمچنين نشان مييج نتا. دار است معني05/0

تنها بهبود  نه،ساله نيز در برخي موارد مانند موجودي حجمي سرپا و وضعيت كيفي درختانو در پايان اجراي طرح ده
  .كاهش كمي و كيفي نيز محسوس استبلكه د، شونمي مشاهده

  
  .سرا يفي توده، طرح جنگلداري، جنبهك هايمشخصه كمي توده، هايمشخصه :هاي كليديواژه
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   و هدفمقدمه
عنوان بخش مهمي از منابع تجديدشونده، در ها بهجنگل

مي ايفا مه كشور نقش هر پايدار ةرشد اقتصادي و توسع
 شناخت ها آنةهاي صحيح كه الزماجراي برنامه. كنندمي

ها را به  جنگلة، استعدادهاي بالقوكافي از اين منابع است
 ،امروزه در جهان). 1348،  و اتراصلي(آورد ميفعل در
شود و نياز روزافزون ها متر مكعب چوب مصرف ميميليون

تقاضا براي .  محسوس استبه منابع جنگلي كامالً
 افزايش دارد درصد 1محصوالت چوبي در جهان ساالنه 

 56/0 جنگل در دنيا ةمتوسط سهم سران). 1376آزادي، (
 مردم ايران از جنگل، با ةسفانه سهم سرانأهكتار است و مت
 ، هكتار17/0 حداكثر ،هاي غرب و جنوباحتساب جنگل

 ). 1380رستمي، ( جهاني است ةسوم سرانيعني يك
هاي شمال كشور، در صورت اعمال مديريت صحيح جنگل

 ولي ،ند مطرح باش نيزتوليد چوبعنوان منبع توانند بهمي
برداري صحيح ريزي و بهره برنامهنبوددليل متأسفانه گاه به

ارزش رو به كاهش   مجدد، اين ذخاير با نشدن جايگزينو
بنابراين . شوندهاي مخروبه تبديل ميد و به جنگلنگذارمي

 اين منابع در معرض تخريب، ريزي و مديريت اصوليبرنامه
 .  اهميت فراواني دارد

ها، با و حفظ جنگل از منابع جنگلي اصوليبرداري بهره
و درنظر گرفتن اهداف عمومي و رعايت اصول علمي 
عمومي شامل اهداف . قابل تحقق استاختصاص جنگلداري 

اصل بازده مستمر و اصل بازده حداكثر است و اهداف 
دهد، ريزي را تشكيل مياختصاصي كه هستة اصلي برنامه
 و استويشگاه، متفاوت بسته به توانايي و ظرفيت هر ر

 در اختصاصيهدف . طلبدميرا ريزي خاصي برنامه
  . است توليد، حفاظت يا تلفيقي از اين دو ،جنگلداري

با توجه به برنامة بلندمدت يا مطلوب هاي جنگلداري طرح
شوند و در تعيين برنامة بلندمدت توان بالفعل ريزي ميطرح

ات كمي و كيفي در بررسي تغيير. جنگل نقش اساسي دارد
يك ها در اين تحقيق سعي شده است تغييرات در توده

در صورت امكان با توجه به وضعيت دورة اجراي طرح و 
   .مطلوب ارزيابي شوند

دانگ تجديد نسل (بررسي عملكرد طرح جنگلداري گلبند 
، نشان داد عوامل متعددي شامل طراحي )اول سري شوراب

ها با اصول رالعملنادرست و عدم مطابقت بعضي دستو
گذاري علمي، همچنين ناقص بودن كنترل چرا، نشانه

برداري جنگل، عدم سازي و بهرهنادرست، اشكال فني جاده
 موفقيت  عدمموجب اصالحي و عمليات پرورشي هايتالدخ

همچنين ناهماهنگي ). 1367 معيري،(در اين دانگ بوده 
 ةزهاي منطقشده با شرايط و نيامسائل موجود در طرح تهيه

اسدي ( شده استبيني از تحقق اهداف پيشمورد اجرا، مانع
نتايج مورد انتظار از اجراي طرح جنگلداري ). 1378اتوئي، 

 هم بهبود كيفي و كمي توده و استمرار توليد، راستايدر 
به اجراي اصولي هم   و منطقي و درست طرحةبه تهي
 و هاهمة ديدگاهداري و به كار بستن لهاي جنگروش
 اعتماد،( طرح بستگي دارد ةشده در كتابچهاي ارائهبرنامه
طرح در تجديدحيات و اجراي درست يا نادرست ). 1373
 ، طرحهربراي اجراي درست .  توده بسيار مؤثر استةآيند

  هاي هدفمند، هماهنگ و  فعاليت رشتهبايد يك
   .)Linder et al., 2002 (شده انجام گيردريزيبرنامه
بيني عمليات  پيشوجود بانشان داد كه ) 1370(ي جبار

داري، لهاي زادآوري در يك طرح جنگپرورشي در دانگ
 ةاي ناصحيح شيواجرا نشدن آن در طول دورة طرح و اجر

. شود مي اهداف طرح نيافتن تحققسببتدريجي پناهي، 
به چشم  نيز) 1367(له در نتايج تحقيقات معيري ئاين مس

 طرح جنگلداري مكارود ةسال ده عملكردارزيابي. خوردمي
 طرح ةدهد اهداف مورد نظر در كتابچ نشان مي78در سال 

). 1378 اسدي اتوئي،(ها تحقق نيافته است  زمينههمةدر 
 دانگ زادآوري سري يك پجيم نشان ةنتايج بررسي عرص

 ساختار ، دانگ در پايان مدت اجراي طرحةدهد عرصمي
  كه هدف اجراي طرح، ايجاد  در حالي ،ناهمسال دارد

هاي همسال و جوان راش با ساختار منظم در كل توده
). 1379 ، و همكاراناسپهبدي(سطح دانگ بوده است 

 طرح 2جديدحيات سري كمي و كيفي تبررسي وضعيت 
ت كه در اساز آن  حاكي 74جنگلداري گلندرود در سال 
ار  استقرةشده در زمينتعيينطرح مذكور اهداف از پيش
رسانه و ). 1374 اسماعيلي،(زادآوري تحقق نيافته است 

نيز در تحقيقات خود با عنوان بررسي ) 1375(همكاران 
هاي شمال كشور نشان دادند حجم كمي و كيفي جنگل

هايي مانند راش، ممرز، بلوط، افرا و نمدار نسبت به گونه
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 كاهش يافته و حجم توسكا، انجيلي و ديگر 1365سال 
   .افزايش يافته استها گونه

طرح   موفق يا ناموفق بودن هريهاي بررسيكي از راه
تغييرات تأثير اجراي طرح جنگلداري بر جنگلداري، بررسي 

در طرح،  پس از اجراي يجنگلهاي تودهكمي و كيفي 
با ارزيابي تغييرات جنگل، . است زماني مربوطه دورةپايان 

شده بينيف پيشرسيدن به اهدانتوان برخي از داليل  مي
 Hickey ).1382 زاد،حسن( كرددر طرح اوليه را شناسايي 

et al. (2005) نيز در مورد ضرورت ارزيابي و كنترل جنگل 
كنند كه مديريت استاندارد در صورتي نتيجة مي كيدأت

هاي آن ارزيابي و  جنبههمةمطلوبي خواهد داشت كه 
هاي جنگل مديريت  مشكالت زياديمتأسفانه. كنترل شود

براي كاهش اين مشكالت . كندشمال كشور را تهديد مي
هاي برنامه. هاي اصولي و بنيادي داشته باشيمبايد برنامه

 طور دقيقهب غلبا ،شودها آورده مياي كه در طرحسالهده
 صرف هزينه، در وجود بادر پايان ده سال شود و اجرا نمي

ي وضعيتي بيشتر اوقات به همان وضعيت شروع يا حت
ها  ارزيابي عملكرد طرحرواز اين. رسيممي آناز تر نامناسب

 كنترل روند  براي،پايان اجراي طرحدر طول دوره و يا در 
هايي كه در ارزيابي. رسدمينظر اجراي طرح ضروري به

هاي جنگلداري در كشور انجام  عملكرد طرحة نحومورد
 ةكنندو تعييناند كه برخي خصوصيات مهم شده نشان داده

هاي مورد اجراي طرح، هاي جنگلي در سطح سريتوده
اند كه جنگل را به وضعيت مطلوب دستخوش تغييراتي شده

 هايتوان به برخي پژوهشزمينه ميدر اين . كندهدايت نمي
، اسپهبدي و )1378(اسدي اتوئي انجام گرفته توسط 

، )1367(، باباكردي )1373(، اعتماد )1379 (همكاران
 . كرد اشاره )1367( معيري و )1378(نژاد شريعت
هاي كمي بررسي ويژگينيز در ) 1387( همكاران و ساداتي
  چمستانةهاي نمدار و شيردار در منطقاريكجنگل و كيفي

  را  نمدار و شيردار ةسين ميانگين قطر برابر، استان مازندران
 ةرويش قطري ساليان، متر سانتي3/11 و 1/17ترتيب به

 مترمربع برآورد 8/16 و 27 ترتيبهنيز برا نمدار و شيردار 
مشخصات كمي و ، )1385(طالبي فر و ثاقبمهدي .كردند

 را كيفي و خصوصيات رويشگاهي دارمازو در استان لرستان
در فرم دره و در جهت را بلندترين درختان بررسي كرده و 

 فرم دررا بيشترين طول تنه  و  متر7/7به ارتفاع شمالي 
،  )1385 (زاد ناوروديحسن .برآورد كردند متر 2/3با دامنه 

ييالقي در سه  خصوصيات كمي و كيفي درختان توسكاي
 بررسي كرد و به اين نتيجه سالمادر را  ارتفاعي ةمنطق

عالوه بر عامل ارتفاع از سطح دريا كه در كيفيت رسيد كه 
 و pHثير دارد، عواملي مانند شيب زمين، أرويشگاه ت

تر موقعيت رويشگاهي در رطوبت خاك و از همه مهم
 . و كيفي توسكاي ييالقي مؤثرندوضعيت كمي

 سال ده بررسي تغييرات جنگل طي ،هدف از اين تحقيق
 طرح اوليه و طرح ة مقايس،ين منظوره اب. استگذشته 

 جنگل اتتجديدنظر، براي پي بردن به روند و علت تغيير
براي اجراي اين . ت گرفت سال اجراي طرح، صوردهطي 

 عنوان باگيالن استان هاي جنگلداري تحقيق يكي از طرح
اين . سرا مورد ارزيابي كمي و كيفي قرار گرفتسري جنبه
 موفقيت يا عدم موفقيت حد ةدهندتواند نشانبررسي مي

 .  سال اجراي طرح باشدده در طول طرح جنگلداري
  

  هامواد و روش
  بررسي مورد ةمنطق -

هاي جنگل 10آبخيز ة ضحوبخشي از سرا ي جنبهسر
و تحت مديريت شركت سهامي جنگل شفارود است شمال 

اين سري از شمال به مرز مشترك با سري چهار . قرار دارد
از جنوب به سري دو  و  از غرب به سري دو لومر،بيلسياه

مساحت كل . شوديم شفارود محدود مازوپشته و سري دو
مساحت .  پارسل است33شامل  وهكتار  1849 سري

بارندگي  مقدار.  هكتار است1260منطقة مورد بررسي 
 ةمتر، درجي ميل2/1542 پيلمبرا ةمتوسط ساليانه در منطق

گراد، متوسط  سانتية درج7/15حرارت متوسط ساليانه 
 ة درج3/30، )تيرماه(ترين ماه سال حرارت حداكثر گرم

دترين ماه سال گراد و متوسط حرارت حداقل سرسانتي
نوع اقليم . استگراد  سانتية درج5/2، )دي و بهمن(

هاي خنك معرفي شده منطقه، خيلي مرطوب با زمستان
  .   )1374 ،نامبي (است

 متر از 850 تا 100سرا از نظر ارتفاعي بين سري جنبه
وبيش جزو اتراقگاه زمستاني  و كمسطح دريا قرار دارد

شرايط اكولوژيكي حاكم بر با توجه به . دامداران است
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 متر تيپ انجيلي و 200تر از  در ارتفاعات پايينه،منطق
 نمدار و مانندهاي اصلي همراه گونهممرز و خرمندي به

 ملج، ، افرا،صورت گروه كوچك تا انفرادي و ونتوسكا به
در . وجود دارندصورت انفرادي به... گيالس وحشي و 

 است، كه دسترسي كمتر ارتفاعات باالتر و مناطق پرشيب
طرح . شودمي هاي راش با كيفيت مطلوب نيز ديدهپايه

 و )1384نام، بي (، دومين طرح سري استجنگلداري فعلي
اين . تهيه شده است 1374 جنگلداري در سال اولين طرح

  .شودزاد ناهمسال مديريت ميسري با روش دانه
  روش بررسي -

هاي جنگلـي سـري    دهبراي بررسي تغييرات كمي وكيفي تو     
 سال اجراي طرح، اطالعات خام مربوط به        ده طي   ،سراجنبه

 دورةها در ابتـدا و انتهـاي        آماربرداري و تشريح پارسل توده    
ــه شــدده ــه. ســاله تهي ــه ب ــاربرداري اولي ــصادفي آم روش ت

ـ   متر   200×150سيستماتيك با ابعاد شبكه       ةو قطعات نمون
 تـا   1373ر سـال     طـرح اصـلي از اواخـ       ة تهيـ  براي آري   10

ــاربرداري گرفــت انجــام 1374ارديبهــشت  ــشريح  و آم   و ت
 طـرح تجديـدنظر، در      ة تهي براينيز  ها در انتهاي دوره     توده

بـا  نظـر     مـورد  هايشاخص براي برداشت    1384ارديبهشت  
در . شد اجراقطعات نمونه سطح و  ابعاد شبكههمان روش و 

 برابـر سـينه،   داخل هر قطعه نمونه نوع گونه، قطر در ارتفاع  
ارتفاع دو درخت شاهد، فراوانـي زادآوري برداشـت شـده و            

ارزيــابي كيفــي . بنــدي شــددرختـان از نظــر كيفــي درجــه 
ــتورالعمل    ــاس دس ــاي دوره براس ــدا و انته ــان در ابت درخت

زبيـري،  (هـا و مراتـع كـشور، انجـام گرفـت            سازمان جنگل 
 آري برداشت   10 ةنمون  قطعه 420در اين بررسي،    ). 1373

آوري اطالعـات خـام، تجزيـه و تحليـل          پـس از جمـع    . شد
هـاي   تغييرات كمي وكيفي تـوده     ةمنظور مقايس اطالعات به 

  . شدانجامبررسي  ةجنگلي منطق
حجم در هكتار، تعداد در هكتار و سطح مقطـع در هكتـار،             

ــر ــي      قط ــوري و برخ ــاع ل ــط، ارتف ــع متوس ــطح مقط   س
هـاي  هاي مهم معرف وضعيت كمي و كيفـي تـوده         مشخصه

نمودارهاي پراكنش قطري در ابتـدا و       . جنگلي محاسبه شد  
براساس مـدل نمـايي     نمودار پراكنش قطري    دوره و   انتهاي  

. ترسيم و با هم مقايسه شـد      ماير براي منطقة مورد بررسي،      
ترسيم و با   دوره  هاي قطر و ارتفاع در ابتدا و انتهاي         منحني

بـراي   (t آزمـون . هم مقايسه و روابط مربوطه محاسبه شـد       
هـاي  شـاخص دار بودن اختالف بين ميـانگين       بررسي معني 

دار بـراي بررسـي معنـي     ) ( 2x( و آزمون كاي اسكور   ) كمي
مـورد اسـتفاده قـرار      ) هاي كيفي شاخصبودن اختالف بين    

  .گرفت
  
  
  
  
  
  
  

  
 هاي نمودارهاي پراكنش تعداد در طبقات قطري سال- 2شكل 

  )سراسري جنبه(ماير  و منحني 1384 و 1374
  

) 2شكل ( 1384 و 1374هاي مقايسة پراكنش قطري سال
دهد تعداد درختان در طبقات قطري در سال نشان مي

. چنداني نداشته است ، تغيير1374 نسبت به سال 1384
 در مقايسه با 1384اگرچه منحني پراكنش قطري سال 

سمت مدل ماير حركت كرده است،  اندكي به1374سال 
). X2 ،18=df=057/4( ار نبوده استداين تغيير معني

 با منحني 1374مقايسة منحني پراكنش درختان در سال 
 01/0دهد بين اين دو منحني در سطح ماير نشان مي
و ) X2 ،18=df=908/66(داري وجود دارد اختالف معني

 با مدل 84اختالف بين منحني پراكنش درختان در سال 
 ).X 2 ،18=df=356/39(دار است  نيز معني05/0ماير در سطح 

  موجودي حجمي سرپا در منطقة مورد بررسي  -
 سيلو بود 16/196،  1374ميانگين حجم در هكتار در سال 

 سيلو در هكتار 21/190 به 1384كه اين مقدار در سال 
دهد كاهش ميانگين حجم  نشان ميtآزمون . كاهش يافت

ت دار نيس معني05/0در هكتار در طول ده سال در سطح 
)623/0=t ،419=df.(  ميانگين حجم در هكتار 3شكل 

 به تفكيك 1384 و 1374هاي  درختان را به سيلو در سال
بررسي تغييرات ميانگين . دهدهاي درختي نشان ميگونه

دهدهاي درختي نشان ميحجم در هكتار به تفكيك گونه
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هـاي   ميانگين حجم در هكتـار بـراي گونـه         1384 ر سال د 
 كـاهش  1374، ممرز و پلت در مقايسه با سـال    راش، نمدار 

 هـاي گونه يافت، در صورتي كه ميانگين حجم در هكتار براي        
لـج،  مبلندمازو، ون، آزاد،    ( هاانجيلي، خرمندي و ديگر گونه    

در سال  ) داغداغان و شيردار، گيالس وحشي، بارانك، ليلكي    
 و ايـن    افـزايش پيـدا كـرد      1374 در مقايسه با سال      1384
  ).t ،419=df=386/4(دار است  معني01/0ات در سطح تغيير

  
  
  
  
  
  
  

هـا در    در هكتار به سيلو به تفكيـك گونـه          حجم مقدار -3شكل  
  )سراسري جنبه(دوره ابتدا و انتهاي 

  

سينه در هكتار درختان در منطقة مورد         سطح مقطع برابر   -
  بررسي 

سينه در هكتار درختان در سـال       ميانگين سطح مقطع برابر   
مربع بود كه در      متر 42/18،  بررسي در منطقة مورد     1374
بـا  . مربع در هكتار كاهش يافـت      متر 14/17 به   1384سال  

، كاهش ميانگين سطح مقطع در هكتار در        tتوجه به آزمون    
 1374 نسبت به ميانگين اين شاخص در سـال          1384سال  

  ).t ،419=df =019/1(دار نيست  معني05/0در سطح 
  ار درختان در منطقة مورد بررسي تعداد در هكت -

 اصله در هكتـار  140ها از  ميانگين تعداد در هكتار كل گونه     
 1384 اصــله در هكتــار در ســال 160 بــه 1374در ســال 

افـزايش ميـانگين تعـداد در هكتـار در سـال            . افزايش يافت 
 دار اســـت معنـــي01/0 در ســـطح 1374 نـــسبت 1384

)458/3=t  ،419=df .(ر هكتار بـراي گونـه   ميانگين تعداد د
 در مقايسه بـا سـال       1384هاي راش، نمدار و ممرز در سال      

همچنـين ميـانگين تعـداد در هكتـار       .  كاهش يافـت   1374
 در 1384هاي انجيلي، توسكا و خرمندي در سال براي گونه

 1374هـا در سـال      مقايسه بـا تعـداد در هكتـار ايـن گونـه           
ش، نمـدار،   هـاي را  درصد گونـه  ). 4شكل  (افزايش پيدا كرد    
 1374 در مقايسه بـا سـال        1384در سال    ممرز و پلت نيز   

هاي انجيلي، توسـكا و     كه درصد گونه  كاهش يافت، در حالي   
  .  كرد  افزايش پيدا1384خرمندي در سال 

  
  
  
  
  
  
  

هـا در ابتـدا و      تفكيك گونـه   تعداد در هكتار درختان به     -4شكل  
 )سراسري جنبه( نتهاي دورها

  
 سطح مقطـع متوسـط درختـان در منطقـة           ميانگين قطر  -

  مورد بررسي 
 ميانگين قطر سطح مقطع متوسط درختـان        1374در سال   

 1384متر بود كه در سال       سانتي 18/42سرا  در سري جنبه  
، t بـا توجـه بـه آزمـون     .متـر كـاهش يافـت    سانتي7/39به 

 1384كاهش ميانگين قطر سطح مقطع متوسـط در سـال           
 در سـطح    1374خص در سـال     نسبت به ميانگين ايـن شـا      

  ).t ،419=df=084/3(دار است  معني01/0
  ميانگين ارتفاع لوري در منطقة مورد بررسي -

ــوري در ســال   مــورد ة در منطقــ1374ميــانگين ارتفــاع ل
 كـاهش يافـت و     1384 متر بود كه در سال       62/27بررسي،  

بين ميانگين ارتفاع لـوري در دو سـال         .  متر رسيد  2/25به  
   داري مـشاهده  اخـتالف معنـي  01/0ي در سـطح  آماربردار

  ). t، 419=df=251/3(شود مي
     فراواني زادآوري در هكتار در منطقة مورد بررسي -

 در سـطح    1374ميانگين تعداد زادآوري در هكتار در سال        
 1374 نـسبت بـه      1384 اصله بود كه در سـال        406سري  

ر  رسـيد، كـه ايـن تفـاوت د         2458افزايش يافت و به رقـم       
ــار . دار اســت معنــي01/0ســطح  ــداد در هكت ــانگين تع مي

   ســال افــزايش 10هــا در طــول زادآوري بــراي همــة گونــه
  ).t، 419=df=112/13( پيدا كرد 01/0دار در سطح معني

   درجة كيفي درختان در هكتار در منطقة مورد بررسي -
 درصـد   8/51 ، درختان با درجة كيفي يـك،      1374در سال   

 41/32همچنـين   . دادنـد ا تشكيل مـي   كل درختان سري ر   
درجـة كيفـي    ،   درصد 95/8درصد درختان، درجةكيفي دو،     
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براسـاس  .  درجـة كيفـي چهـار داشـتند        ، درصد 84/6سه و   
، 2، 1، درجة درختان با درجة كيفي   1384آماربرداري سال   

 درصــد 35/13 و 15/10، 38/56، 12/20ترتيــب بــه 4 و 3
ـ ). 5شـكل   (ند  دداسري را تشكيل مي    ة ين ميـانگين درجـ    ب

 در  1384 و   1374هـاي   كيفي درختان در هكتـار در سـال       
ــطح  ــي  اخــتالف معنــي 05/0س ــشاهده م ــود داري م ش

)389/3=t، 3=df .(           در طول ده سـال اجـراي طـرح، درصـد
كاهش و درصد درختان با درجـة        1درختان با درجة كيفي     

  . افزايش يافت4 و 3، 2كيفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

درختان در هكتار با درجات كيفي درصد تعداد  -5 شكل
  )سراسري جنبه( مختلف در ابتدا و انتهاي دوره

  

    گيريبحث و نتيجه
 100دليل واقع شدن در حد ارتفاعي       بهبررسي  جنگل مورد   

 متر از سطح دريا، كم و بيش توسط دامداران محلي           850تا  
گيـرد،   مـورد اسـتفاده قـرار مـي        يعنوان اتراقگاه زمـستان   به

نـشينان  هاي غيرمجاز جنگل  رسد استفاده نظر مي اين به بنابر
از اين سري، موجب تخريب و كاهش كيفيت جنگل در اين           

توان گفت تخريب جنگل توسط عوامل      مي. سري شده است  
يادشده، عالوه بر ديگر عوامل، سبب شده كه منحني جنگل      
با منحني مطلوب كاهندة جنگل ناهمسال مربوطه اخـتالف         

رسد مدت زمان زيادي براي  باشد و به نظر مي   زيادي داشته 
دار منحنـي   اختالف معني . رسيدن به اين منحني الزم است     

 با منحني ماير نيز اين مطلب را        1374پراكنش قطري سال    
پس از اجـراي طـرح جنگلـداري در         . كندخوبي تأييد مي  به

 نيـز   1384 پراكنش قطري در سـال       ةسري، منحني كاهند  
اواني بـا منحنـي مـاير جنگـل مربوطـه           همچنان اختالف فر  

دهد اجراي طرح پس از ده سال، اين موضوع نشان مي. دارد
. نتوانست وضعيت جنگل را به حالت مطلـوب نزديـك كنـد           

هـاي پـراكنش قطـري      دار بـين منحنـي    نبود اختالف معني  
يـد ايـن مطلـب      ؤ نيز م  1384 و   1374هاي  جنگل در سال  

، سـاله طـرح   دهاست كه جنگـل پـس از اجـراي يـك دورة             
نتوانست به منحني مطلوب بـراي جنگـل ناهمـسال مـورد            
بررسي دست يابد و بهبود در وضعيت پـراكنش قطـري آن،         

البته . دست نيامد به سال از اجراي طرح   وجود گذشت ده     با
بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه براي رسيدن جنگـل بـه              

 اعتماد،(ت  ساله الزم اس  حالت مطلوب، بيش از يك دورة ده      
1373             .(  

   طـور سـال اجـراي طـرح بـه       ميانگين قطر تـوده پـس از ده       
بـرداري از   اين مسئله بـه بهـره     . دار كاهش يافته است   معني

برداشـت قطرهـاي    . درختان با قطرهاي بيشتر ارتبـاط دارد      
بيشتر موجب شده متوسـط قطـر تـوده كـاهش يابـد و در               

 سـطح مقطـع متوسـط    نتيجه با كاهش قطر متوسط تـوده،  
در واقع كـاهش قطـر متوسـط تـوده،          . توده نيز كاسته شود   

سبب كاهش سطح مقطع درختان در هكتار شده و افزايش          
سـرا نيـز    دار تعداد در هكتار درختان در سـري جنبـه         معني

نتوانست موجب افزايش سـطح مقطـع درختـان در هكتـار            
طبقات شود، زيرا افزايش تعداد درختان در هكتار مربوط به          

قطري پايين اسـت كـه تـأثير كمـي در افـزايش موجـودي               
كاهش سطح مقطع درختان در هكتـار در اثـر          . جنگل دارد 

برداري در قطرهـاي زيـاد، مربـوط بـه نـوع دخالـت و                بهره
اين موضوع، يعني افـزايش تعـداد       . مديريت در جنگل است   

درختان در هكتار در طبقات قطـري پـايين و نيـز افـزايش              
وري در هكتار در طول دوره، ممكن است يكي از          تعداد زادآ 

بـرداري  بهـره . هـا باشـد   داليل موفقيت مديريت ايـن تـوده      
درختان سبب باز شدن تـوده و زادآوري شـد و بـسياري از              

 شـمارش نـشده     1374هايي كـه در آمـاربرداري سـال         پايه
در نتيجه، تعداد درختان    . بودند، از حد شمارش عبور كردند     

با آنكه افزايش تعـداد در هكتـار در         . ش يافت در هكتار افزاي  
دار و محسوس است، اين افزايش اغلب در سطح سري معني  

هاي خرمندي و انجيلي بوده است كه از نظر صنعتي و           گونه
شـوند، حـال آنكـه      هاي مرغوبي محـسوب نمـي     كيفي گونه 

هـايي ماننـد راش، نمـدار و ممـرز در           تعداد در هكتار گونـه    
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دار داشته، ولـي تعـداد در هكتـار         يسطح سري كاهش معن   
خرمندي، انجيلي و توسـكا،     . گونة توسكا افزايش يافته است    

دليـل  دهي زياد هستند و در ضمن بـه       هايي با جست  گونه از
گذر (برداري و رويش سريع     باز شدن توده طي عمليات بهره     

، تعداد در هكتار اين سـه گونـه در طـي ده           )از حد شمارش  
افزايش تعداد در هكتار توسكا ممكن . ردسال افزايش پيدا ك

سازي و چوبكشي نيز باشد، زيرا      است متأثر از عمليات جاده    
  هــاي هــاي پيــشگام اســت و در خــاكايــن گونــه از گونــه

  . كند سرعت رشد ميها بهخورده و حاشية جادهدست
و رويد  ميسرعت  هاي پس از قطع به    خرمندي نيز در عرصه   

دهي و رشد   قدرت جست .  آيد مي صورت مهاجم در  حتي به 
بـرداري عرصـه نيـز بـسيار زيـاد اسـت            انجيلي پس از بهره   

) 1375(تحقيقات رسـانه و همكـاران       ). 1380 پورهاشمي،(
نيز افزايش تعـداد در هكتـار سـه گونـة توسـكا، انجيلـي و                

  .كندييد ميأخرمندي را پس از ده سال اجراي طرح  ت
ة مورد بررسي ناشي از كاهش تعداد در هكتار راش در منطق

برداري اين گونه توسط مجريان طرح و تا حدودي قطع        بهره
  همچنــين محــدودة ارتفــاعي ســري . غيرمجــاز بــوده اســت

اي است كه گونة راش كمتـر در آن وجـود           گونهسرا به جنبه
بنابراين شرايط براي   ).  متر از سطح دريا    850 تا   100(دارد  

) 1355( روي مهـاجر  مـ . رويش و زادآوري آن بهينه نيـست      
 متر  1500 تا   900 ارتفاعي براي گونة راش را       دامنةبهترين  

در بررسي ديگري، ارتفـاع مناسـب بـراي         . اعالم كرده است  
 متر از سطح دريا دسـت آمـده         1200 تا   750استقرار راش   

  بــرداري ايــن رو پــس از بهــره از). 1379زاد، حــسن(اســت 
يگـري كـه شـرايط      هـاي د  سرا، گونه هاي راش در جنبه   پايه

زة استقرار و رويش را     تري براي استقرار داشتند، اجا    مناسب
دار تعداد  ند كه اين مسئله موجب كاهش معني      به راش نداد  

طـور كلـي كـاهش تعـداد در         بـه . در هكتار راش شده است    
هكتار گونه راش در سـري ممكـن اسـت متـأثر از مطلـوب               

  . آن باشدبرداري نبودن حدود ارتفاعي و برداشت و بهره
تـر  البته در برخي منـاطق، گونـة راش در ارتفاعـات پـايين            

نيز گزارش شده است، ولي از نظر )  متر200تا  150حدود (
هـاي راش ارتفاعـات بـاال       كمي و كيفي قابل مقايسه با گونه      

 ).        1370، نامبي(نيست 

ــت       ــن اس ــرز، ممك ــار مم ــداد در هكت ــاهش تع ــل ك   دلي
 و غيرمجاز توسـط روسـتاييان از ايـن          هاي مجاز برداريبهره

علت واقـع شـدن در حـد ارتفـاعي          اين سري به  . گونه، باشد 
ي گونـة    متر از سطح دريـا، در گـسترة طبيعـ          850 تا   100

ليل همـين گـسترة ارتفـاعي،       دهمچنين به . ممرز قرار دارد  
علـت  شود و بـه   جزء اتراقگاه زمستاني دامداران محسوب مي     

ــه   ــاد چــوب ممــرز ب ــوان ســوخت، احــداث مــصرف زي   عن
هـاي سـنتي كوچـك و مـصارف سـاختماني و تـا              دامداري

هـاي ممـرز بـراي      هاي پايه حدودي نيز استفاده از سرشاخه    
زني آن، تعداد در هكتار ممرز در       تعليف دام و همچنين كت    

قطـع و   ). 1374 ،نـام بي(اين سري رو به كاهش بوده است        
 تعداد در هكتـار     برداري از گونة نمدار نيز عامل كاهش      بهره
  . است

  دار تعـداد در هكتـار   داليـل ذكرشـده بـراي كـاهش معنـي     
هاي مختلف در سطح سـري، بـراي كـاهش حجـم در             گونه

  هـا و در مقابـل افـزايش حجـم در هكتـار             هكتار اين گونـه   
باوجود افزايش  . كندهايي مانند خرمندي نيز صدق مي     گونه

هـاي  گونه ر موردتعداد در هكتار درختان، اين مسئله تنها د  
  چنــدان مرغــوب روي داده و عــالوه بــر ممــرز در مــورد نــه

هاي راش و نمدار نيز تعداد درختان در هكتـار پـس از             گونه
بنـابراين افـزايش    .  سال اجراي طرح، كاهش يافته اسـت       ده

توانـد شـاخص    طـور كلـي، نمـي     ها بـه  تعداد در هكتار گونه   
، پس از ده سـال      سرامناسبي از توسعه و بهبود جنگل جنبه      

 . به حساب آيد
حجم در هكتار سري بعد از يك دوره اجراي طـرح كـاهش             

علـت  . اسـت  دار معنـي  05/0يافت كه اين كاهش در سطح       
متوسـط تـوده    دار ميـانگين قطـر  اين موضوع، كاهش معني 

داري كـاهش   صورت معنـي  شده حجم نيز به   سبب  است كه   
ــد و افــزايش معنــي  هكتــار نيــز دار تعــداد درختــان درياب

ثر واقع شـود، زيـرا      ؤنتوانسته در بهبودي موجودي جنگل م     
 نيز بيان شد، افزايش تعداد درختان در        پيشترطور كه   همان

هكتار مربوط به طبقات قطري پايين است كه تـأثير كمـي            
از طرفي تعـداد در هكتـار       . در افزايش موجودي جنگل دارد    

، كـاهش   84سـال    هاي راش، ممرز، نمـدار و پلـت در        گونه
 ها پس از دهيافت كه سبب كاهش حجم در هكتار اين گونه  

دهنـد در كـل   هـا نـشان مـي   بررسي. سال اجراي طرح، شد 
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هـايي ماننـد راش،     هاي شمال نيز درصد حجم گونـه      جنگل
هاي قبل كاهش   ممرز، بلوط، افرا و نمدار در مقايسه با سال        

 ).1375رسانه و همكاران، (يافته است 
 ،1384 بـا    1374مقايسة ارتفاع لـوري در سـال        با توجه به    

دار است كه علـت      معني 1384كاهش اين شاخص در سال      
تـوان كـاهش قطـر سـطح مقطـع متوسـط تـوده        مي آن را

دانست، چرا كه قطر سطح مقطع متوسـط تـوده بـا ارتفـاع              
 و  1384منحنـي ارتفـاع سـال       . لوري ارتبـاط نزديـك دارد     

ا در طـول چنـدين دوره       دار ندارد، زير   اختالف معني  1374
همسال تغييرات محـسوسي    هاي نا نبايد منحني ارتفاع توده   

  ).1373اعتماد، ( داشته باشد 
تعداد در هكتار زادآوري، بـراي همـة         داري در افزايش معني 

شـود كـه دليـل آن       ها در سطح كل سري مشاهده مي      گونه
هاي جنگل و افزايش ورود نور به       ممكن است باز شدن توده    

 سـال اجـراي     ده. ها باشد توده و استقرار و رشد نهال     داخل  
طرح و تـا حـدي حفاظـت جنگـل توانـسته اسـت موجـب                

) 1378(اسدي اتوئي   . افزايش تعداد در هكتار زادآوري شود     
نيز افزايش زادآوري بعد از ده سال اجراي طرح را ناشـي از             

گزيني و حمايـت از زادآوري بيـان كـرده          اجراي شيوة گروه  
  . است

ايج مربوط به درجة كيفي درختان در كل سري، كـاهش           نت
 در طول ده سال و بـه        1ها با درجة كيفي     درصد اغلب گونه  

تـر را نـشان     طور متقابل افزايش درصد درجات كيفي پايين      
بـرداري  گزينـي در بهـره    دهد كه ممكن است به دليل به      مي

هاي غير مجاز و دخالت در عرصـه        توسط مجري طرح، قطع   
 .باشد

  با توجه به نكـات ذكرشـده، مـشخص اسـت كـه برخـي از                
هـاي جنگلـي هماننـد سـطح مقطـع          هاي مهـم تـوده    عامل

درختان در هكتار، حجم سرپا در هكتار، قطر متوسط توده،          
هاي مرغوب و صنعتي و تعداد درختان       تعداد در هكتار گونه   

 كيفي باال پس از يـك دوره اجـراي طـرح كـاهش              ةبا درج 
. هندة روند نزولي جنگل از اين لحاظ است       دداشته كه نشان  

 در طول ده سال     بررسيتوان گفت سري مورد     در نهايت مي  
اجراي طرح نه تنها بهبود نيافت بلكه در برخي خـصوصيات          

طـوري كـه موجـودي در       كمي و كيفي تنزل نيز داشت، بـه       
هكتار و وضعيت كيفـي تـوده در پايـان ده سـال اجـراي               

هـا ماننـد تعـداد در       صهطرح كاهش يافت و ديگـر مشخـ       
هـاي مهـم در تحقـق       هكتار طبقات قطري كه از شاخص     

اهداف جنگلداري يعني اصل بازده مستمر و اصـل بـازده           
حداكثر است در پايان ده سـال اجـراي طـرح بـه سـمت               

 شايان ذكر است روند رو به       .وضعيت مطلوب نزديك نشد   
سـرا  هـاي مختلـف در سـري جنبـه        افزايش زادآوري گونه  

هـاي آينـده    تواند در طرح  كه اين سري مي    دهدمينشان  
همچنان كه در مـورد     . با اجراي اصولي رو به بهبود گذارد      

اين سري، پتانسيل زياد و قابليت خوب رويشگاه همـواره          
ازاين رو با حمايـت اصـولي از زادآوري         . مطرح بوده است  

 مـسائل اقتـصادي و      ماننـد موجود و رفع برخي مشكالت      
ها و  نشينان و رفع تخريب   ز حضور جنگل  اجتماعي ناشي ا  

تـوان پـس از اجـراي چنـد         ، مي مجازهاي غير برداريبهره
طرح تجديد نظر، به اهداف بلندمدت قابل اجرا در سـطح           

توجه به اين نكته نيـز ضـروري اسـت          . سري، دست يافت  
كه اين سري از ابتـداي تهيـة طـرح، وضـعيت طبيعـي و               

نشينان يا  ور جنگل حض(عادي نداشت و به داليل مختلف       
داراي وضعيتي نامناسب بـود، از      ...) دام، قطع غيرمجاز و     

هايي از اين دست، توجـه      سري اين رو در تهية طرح براي     
هاي رويشگاهي و توان و قـدرت اجرايـي طـرح           به قابليت 

نظر شده، ضروري به  تعيينپيش از براي رسيدن به اهداف   
   .رسدمي
  

  سپاسگزاري
نامة دانشجويي در دانشگاه گيالن     ب پايان اين تحقيق در قال   

هـاي مـالي معاونـت      وسيله از حمايت  انجام گرفت كه به اين    
محترم پژوهشي و فناوري دانشگاه گيالن تشكر و قـدرداني          

  .شودمي
  

  منابع
ــري،آزادي ــرجم(،  مه ــه  .  1376 ،)مت ــالي ب ــاهي اجم نگ

 جنگـل و    ةمجل. 1997هاي جهان در سال     وضعيت جنگل 
 .38 - 34 :36مرتع، 

. 1379و شـيرزاد محمـدنژاد كياسـري،         اسپهبدي، كـامبيز  
هاي شناسي در جنگل جنگلةهاي عمدارزيابي يكي از روش

، در مجموعـه  )اري سـري يـك پجـيم   دجنگلـ  طرح(شمال 
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Abstract 
In order to investigate the qualitative and quantitative changes in forest stands of Janbe Sara district, some 
raw data collected in 1993 and 2003 were compared. Inventory in both years was carried out using 
systematic random sampling with network dimensions of 150×200 meter and 0.1 ha sample plot. In each 
sample plot, such factors as type of species, diameter at breast height in cm, height of two trees in each plot 
in meter, regeneration conditions and qualitative class of trees were measured. The results of comparison 
between 1993 and 2003 data show significant difference between mean of regeneration’s density, stand 
density, average diameter of basal area and Lorey height in this period. Standing volume per hectare was 
significantly reduced about 19.63 silve/ha in 1993 comparing to 2003 (p-value < 0.05). Based on results, the 
average diameter of basal area was reduced from 42.638 in 1993 to 37.64 in 2003. Also average Lorey height 
had 2.42 meters of reduction and there were significant differences (p-value < 0.05) between average 
diameter of basal area and Lorey height in 1993 and 2003. The number of regeneration per hectare regarding 
to all species including Fagus orientalis, Tilia begonifolia, Carpinus betulus, Acer velutinum, Alnus sp., 
Fraxinus excelsior and other species increased during the period. But, percentage of first class trees in 2003 
has been reduced. Also the percentage of second, third and fourth class trees increased in 2003 and these 
changes are significant. 
 
Key words: Quantitative and qualitative characteristics, Forest management plan, Janbe Sara. 


