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چكيده
مديريت جنگل با مقايسه خصوصيات كمي و كيفي ، ي مديريتي بر جنگلهااجراي طرحتأثيرمنظور بررسي بهتحقيق حاضر

عنوان بهترتيب بهگلبند45حوضهاز سري جمند218پارسلسري شوراب و 149پارسلبه اين منظور . شدشاهد انجام وشده 
10با قطعات نمونه )سيستماتيك(تصادفي–سپس آماربرداري به روش منظم .شدندريت شده و شاهد انتخاب مدييهاپارسل

يريگاندازهدرختانتيفي، ارتفاع و كبرابرسينهقطر ياههو مشخصانجام پارسلدو هر متر در 80×125ي به ابعاد اهآري در شبك
ا ههمديريت شده به نفع گونه ممرز براي رقابت با ساير گونجنگلشرايط در نتايج بدست آمده نشان دهنده تغيير . و ثبت شدند

كيفي مطلوب ياههو درجي اهاز نظر تنوع گون.استيافتهر ييراش تغ-ممرز به ممرز-از راشجنگلن يپ ايكه تطوريبه، دهبو
،باز شدن فضاباكهديگردمشخص ن همچني. نشان دادشاهد جنگلرا نسبت به تريضعيفشرايط جنگل مديريت شده نيز،

ممرز كه طوريبه، رسيدن جامعه به شرايط كليماكس كند شدهنتيجه سرعت و در افزايش يافته)ممرز(گونه نورپسندترفراواني 
به راش ديرتر از دست از لحاظ تعداد در طبقات قطري نسبتبرتري خود راشاهدپارسلسه با يدر مقادر پارسل مديريت شده 

حجم در هكتار نيبدرصد 5در سطحيدارمعنيتفاوتكه در پارسل مديريت شدهدادنشان tج آزمون ينتانيهمچن. داده است
. وجود داردشاهد پارسلاي راش و ممرز با ههگون

.كمي و كيفيخصوصيات ممرز، راش،ي،اهشاهد، تنوع گونپارسلمديريت شده، پارسل:اي كليديههواژ

مقدمه
در گذشته مديريت جنگل با هدف توليد چوب انجام 

بانان بايد كاركردهاي چندگانه اما امروزه جنگلشد،مي

ظير هاي مديريتي، نگيريهنگام تصميمبهجنگل را 

تنوع زيستي، كاركردهاي چندگانه اكولوژيكي، 

حفاظت اي در معرض خطر،ههگون(عملكردهاي حفاظتي

درآمد، اشتغال، (اقتصادي-و مسائل اجتماعي) منابع آب

كه هر روزه اهميت بيشتري )پژوهش، تفريح و تفرج

,.Teuffel et al(يابند، در نظر بگيرندمي عبارت به. )2006

دنبال يك هدف بهتواند تنها ميمديريت جنگل ن،ديگر

باشد، هرچند كه وجود هدفي محوري غير قابل اجتناب 

با بيشترين غناي هاي زيستيجنگلها در زمره محيط. است

اما شيوة مديريتي اثر ،روي زمين هستندبر ي اهگون

توجهي در كاهش جهاني تنوع زيستي در آنها داشته قابل

بدون شك ذخاير جنگلي نقش . (Anon., 2005)است

كنند، اما اين ميكليدي در حفاظت از تنوع زيستي ايفا 

طق نكته نيز بيش از پيش نمايان گشته كه حفاظت از منا

باشد ميها نيز حائز اهميت گاهخارج از محدوده ذخيره
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)Lindenmayer & Mc Carthy, 2006(،كه اينژهيوبه

اغلب جانداران دنيا در ذخاير و مناطق بكر حضور ندارند 

)Daily, 2001( . در جنگلهاي جهان درصد 92حدود

توليد يبراند و اهها قرار گرفتگاهمناطقي خارج از ذخيره

اي جنگلي مورد استفاده ههب، كاغذ و ساير فرآوردچو

. )Lindenmayer & Franklin, 2002(گيرندميقرار 

در كشور ايران درصد كمي از پهنه اين سرزمين را جنگلها 

و از طرفي همواره در معرض تخريب قرار هدر بر گرفت

كه كردتوان پيدا ميامروزه كمتر جنگلي را . نداهداشت

شمال خزريويژه جنگلهايبهو بكر باشد، نخورده دست

عنوان يكي از بهترين ذخاير ژنتيكي بيوسفر بهكشور كه 

اي با ارزشي ههاين جنگلها سرماي. شوندميمحسوب 

اصلي و (مهمي در اقتصاد كشور دارند تأثيرهستند كه 

، جنگلهابراي احياء و مديريت ). 1350نديالكوف، 

ه منابع اطالعاتي قابل تصميمات مديريتي بايد بر پاي

وسيله مدلهاي رشد و توليد بههايي كه بينياطمينان و پيش

. )Teuffel et al., 2006(گردد، استوار باشد ميارائه 

براي بهترين شيوه همچنين اين نكته را بايد متذكر شد كه 

،همگام با طبيعتشناسيجنگلمديريت جنگل در راستاي 

ن يدر هم.استتن از آنو الهام گرفپيروي از طبيعت 

ت يريمختلف مدياههويشير اجرايثتأاز يراستا آگاه

دار يمنظور حفظ و توسعه پابهياهبر تنوع گونجنگل

برخوردار استياديت زيجنگل از اهميكياكولوژ

)Opdam et al., 2002.( يريتاعمال مدثير تأدر رابطه با

اطراف آنها هاي ها و محيطاي انتخابي بر جنگلههو شيو

مطالعات بسياري در جهان صورت گرفته كه نتايج حاصل 

تواند راهگشاي مناسبي براي تصميمات مديريتي مياز آنها 

مدت روشهاي در تحقيقي در اين زمينه اثرات بلند. باشد

خالص بر روي جنگلهاي ناهمسال و نايتي يرمتفاوت مد

ل حاصيج نتا. )Volin & Buongiorno, 1999(بررسي شد 

از اين بررسي نشان داد كه با كاهش حد قطري براي 

ان درآمد ميز) ساله10(دوره ثابت يك در برداريبهره

و در يابد ميكاهش % 6ي تا اهان تنوع گونميزولي يش افزا

ميزان تنوع ويش دوره قطع سبب افزايش عوض افزا

نيز Bonino & Araujo)2005(.ستاه شدآمد كاهش در

ع ساختار جنگل دخالت نشده در منطقه با بررسي تنو

چاكو آرژانتين، سطح مقطع كل و حجم توده را در جنگل 

عنوان شاخص براي رسيدن به حداكثر بهنخورده دست

عنوان الگوي بهنمايند و ميكميت مورد انتظار معرفي 

در كشور ما . گيرندميدر نظر جنگلهامديريت براي احياء 

به ا صورت گرفته كه عمدتاًر اين راستنيز مطالعاتي د

ي مديريتي در هااي مديريتي و طرحههبررسي شيو

اي به اي مشخص اختصاص دارد و در كمتر مطالعهههدور

ي مديريتي با معيارهاي هامقايسه نتايج حاصل از طرح

با ) 1364(ش صفت يدرو.طبيعت پرداخته شده است

ه ك دوريفي ناشي از اجراي يكبررسي تغييرات كمي و

رودكنار نوشهر، يدر سري پاتم جنگل خداريجنگلطرح 

ن حجم و تعداد در هكتار نسبت به يانگيبيان داشت كه م

حجم درصد كاهش و7/17و 1/10ب يترتبه1345سال 

ن يل ايدل. افته استيش يدرصد افزا7/5متوسط درختان 

ان به اراضي يجي روستائيكاهش حجم را تجاوز تدر

ش از مقدار يان بيئروستاجنگلي و مصارف چوب

اجراي طرح ) 1367(معيري .كندميني شده عنوان يبشيپ

نتايج وي نشان . گلبند را مورد بررسي قرار دادداريجنگل

به )شورابيسر(داد كه اين طرح در دانگ تجديد نسل

نرسيده كه ) استقرار كامل تجديد حيات(هدف خود 

مطابقت عوامل متعددي شامل طراحي نادرست و عدم

گذاري ها با اصول علمي، نشانهاز دستورالعملبرخي

از نادرست و عدم دخالتهاي اصالحي و عمليات پرورشي 

اعتماد همچنين . گرديدعدم موفقيت اين طرح عنوان علل

ياز اجرايناشيفيو كيبه بررسي تغييرات كم) 1373(

يبر رو) 1371تا 1362(داريجنگلك دوره طرح ي

رودكنار نوشهر يخانه جنگل خپا در بخش نمسريموجود

مالحظه 1359پس از مقايسه نتايج با آمار سال . پرداخت

سيلو 10گرديد كه ميانگين حجم در هكتار به ميزان 

كمقطريدر طبقاتهكتار عمدتاًافزايش، موجودي در 
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كاهش و همچنين كيفيت در ) مترسانتي15و 10(

مطالعه حاضر.استافتهيمانده افزايش اي باقيههتود

ي مديريتي بر جنگل، از هاطرحثير تأمنظور بررسي به

موجودي، (طريق مقايسه خصوصيات كمي و كيفي 

جنگل مديريت شده با شاهد انجام ) آميختگي و كيفيت
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سري شوراب به149پارسلبراي انجام اين تحقيق 

1520تا 1120فاعي ارتبا دامنه هكتار و 8/52مساحت 

سري 218پارسلمديريت شده و پارسلعنوان بهمتر 

تا 1140تفاعي اربا دامنههكتار و 7/68مساحت بهجمند 

پارسل .شدندشاهد انتخاب پارسلعنوان بهمتر1270

مديريت پارسلتاكمترفاصلهدليل هبشاهد از سري جمند

ارسل شاهد در مقايسه با پ)نقشهيبر رومتر697(شده 

داشتن همچنينو ) نقشهيروبرمتر3000(سري شوراب 

اي ههبا گون) ممرز-راش(ن دو پارسليادر كسان يپ يت

109كه پارسل يدر صورت.انتخاب گرديدهمراه مشابه 

1650يدر محدوده ارتفاع)شورابيسرپارسل شاهد(

.استاي همراه متفاوتههگونتيپ وباو يمتر2030تا 

اراي شيب د109درصد از سطح پارسل 70ضمن در

ل مشكل يدلبهرسد ينظر مبهكه درصد است80بيشتر از 

و مقرون به صرفه ييات اجرايون عمليزاسيبودن مكان

عنوان پارسل شاهدبهبرداريبهرهات قطع و ينبودن عمل

ن منطقه يايدارن طرح جنگلياول. استشدهانتخاب 

1360تا 1340يسالهايكه طاست1339سال مربوط به

شيوه پناهي با سيستم دانگ واحد تحت 1376تا 1360و 

گزيني تحت شيوه تك1387تا 1377يسالهايو سپس ط

با بررسي ).ب-1381،نامبي؛1376نام، بي(يد اداره گرد

آمارهاي موجود در طرح اوليه منطقه مشخص شد كه تيپ

.بوده استممرز-پارسل مديريت شده راشاوليه
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با ) سيستماتيك(تصادفي -گيري به روش منظم نمونه

ي اهونه دايرمتر و قطعات نم80×125ي به ابعاد اهشبك

مديريت شده و پارسلدر دو آر10شكل به مساحت 

پارسلنمونه در قطعه49كه طوريبه. شدشاهد انجام 

د ورشاهد مپارسلنمونه در قطعه 55مديريت شده و 

ايي نظير قطر ههمشخصو گيري قرار گرفتاندازه

ومتر سانتي5/12كليه درختان با قطر بيش از برابرسينه

ارتفاع مربوط به قطورترين و نزديكترين درخت به مركز 

از قطورتردرختان نيهمچن. ندشدگيري اندازهنمونه قطعه

كه چوب يمترسانتي40يقطرطبقه(مترسانتي5/37

بر روي ردرصد زخم يا شانكاز نظر ) كندميتوليد صنعتي

اي ههتعداد گرتنه، الياف تنه، درصد پوسيدگي، پيچيدگي 

به لحاظ كيفي، بهاي قطور جانبيههو تعداد شاخروي تنه

شامل بهترين 1طوري كه درجه ؛ بهشدنددرجه تقسيم4

.هايي با بدترين كيفيت بودشامل تنه4كيفيت تنه و درجه 

اي ههبراي برآورد منحني ارتفاع با دادرگرسيوني ابطهر

. محاسبه گرديدشده، گيري اندازهدرختان قطر و ارتفاع 

همچنين براي محاسبه حجم در هكتار با استفاده از 

اي تعيين حجم ههاي قطري و ارتفاعي و رابطههمشخص

، ابتدا اقدام به )الف-1381، نامبي؛ 1364، نامبي(مربوطه 

ن حجم تك درخت و سپس تعيين حجم در هكتار تعيي

بودن يا نبودن اختالف دارمعني. گرديدهاپارسلاين 

پراكنش تعداد در طبقات قطري و حجم در هكتار، 

Kolmogorov-Smirnovوسيله آزمونهايبهترتيب به

(K-S)  وt 1381زبيري،(قرار گرفتيبررسمورد(.

نتايج
نشان داد كه پارسلي اين دو نتايج حاصل از آماربردار

و برابرسينهتعداد، سطح مقطع هاي كميمشخصهاز نظر

بين دو %5در سطح يدارمعنيحجم در هكتار تفاوت

گردد ميكه مالحظه طورهمان. نداردوجود پارسل
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پارسلاختالف ميان حداقل و حداكثر حجم در هكتار در 

باشدميده مديريت شپارسلشاهد بيشتر از ميزان آن در 

طبقات قطري براي تري ازوسيعكه نشان دهنده دامنه

همچنين در پارسل شاهد ضريب .شاهد استپارسل

تعداد ضريب تغييراتبزرگتر از تغييرات حجم در هكتار 

مديريت شده اختالف پارسل، ولي در استدر هكتار 

اي حجم در هكتار ههزيادي ميان ضريب تغييرات مشخص

.)2و 1ي هاجدول(خوردميچشم نبهتار و تعداد در هك

قطعه نمونه55با شاهدپارسلدربرداري كمي نمونهنتايج -1جدول 
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قطعه نمونه49با برداري در پارسل مديريت شدهنتايج كمي نمونه-2جدول 
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مديريت شده از لحاظ پارسلبا وجود برتري نسبي 

،)131به 143(شاهدپارسلتعداد در هكتار نسبت به 

اي مختلف در ههتفاوتهايي از لحاظ درصد حضور گون

خورد، به اين صورت كه تفاوت در ميچشم بههاپارسل

شاهد و پارسلممرز براي -تيپ راش (پارسلتيپ دو 

يهاو درصد) مديريت شدهپارسلراش براي -ممرز 

به پارسلاي مختلف در اين دو ههمتفاوت حضور گون

).2و1يهاشكل(است شكل محسوسي قابل مالحظه

پارسلعبارت ديگر هرچند ميزان تعداد در هكتار در به

،شاهد افزايش داشته استمديريت شده نسبت به پارسل

.مراه بوده استههاما اين افزايش با تغيير گون
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پراكنشبراي مقايسه K-Sبا توجه به نتيجه آزمون 

مشخص گرديد هاپارسلدر طبقات قطريدر هكتار تعداد

در طبقات در هكتار پراكنش تعدادآماري بين لحاظ بهكه 

ي دارمعنيتفاوت % 95احتمال به پارسلقطري اين دو 

اما از نظر شكل پراكنش تفاوتهايي ).3شكل (وجود ندارد 

در كه منحني تعدادطوريبهمالحظه گرديد، پارسلدر دو 

تر و با شكلي منظمباشاهد پارسلدر طبقات قطريهكتار 

،يابدميكاهش ت شده يريمدپارسلشيبي كمتر نسبت به 

يمترسانتي150يقه قطرخود را تا طبيوستگيپليو

ن يت شده ايريمدپارسلكه در يدر حال،حفظ كرده است

.وجود دارديمترسانتي130يقطرتا طبقهيوستگيپ

در پارسل مديريت شدهتوان نتيجه گرفت كهميبنابراين

كاسته شده نسبت به پارسل شاهداز تعداد درختان قطور

در ) مترسانتي30تا 15(ضمناً در طبقات قطري كم .است

پارسل مديريت شده، تعداد درختان بيشتر از پارسل شاهد 

.استتر شدهعبارت ديگر توده جوانبهاست، 
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پارسل مديريت شده

پارسل شاهد

پايان حضور درختان در طبقات قطري به صورت پيوسته    

شاهد و مديريت شدههايپارسلدرهكتار در طبقات قطريمقايسه پراكنش تعداد در-3شكل 

اي اصلي ههاز نظر پراكنش تعداد در طبقات قطري گون

مديريت شده تا پارسلگونه ممرز در ه مشخص گرديد ك

نسبت به راش بيشتريمتري حضور سانتي40طبقه قطري 

گرددميشاهد، چنين برتري مشاهده نپارسلدارد ولي در 

شاهد پارسلدر ضمن گونه راش در . )5و 4ي هاشكل(

مديريت شده از نظر تعداد در طبقات پارسلزودتر از 



)گلبند45حوضه : مطالعه موردي(تأثير مديريت بر خصوصيات كمي و كيفي جنگل در مقايسه با جنگل شاهد 620

شاهد پارسلجايي در هباين جا.رسدميقطري به برتري 

مديريت شدهپارسلو در متري سانتي55در طبقه قطري 

70در طبقه قطري جاييهسختي و بعد از چند جاببه

عبارت ديگربه.)5و 4ي هاشكل(افتد مياتفاق متري سانتي

در )كليماكس(مرحله اوجرسد روند رسيدن بهمينظر به

ه راش در طبقات شده و گونمديريت شده كندترپارسل

لحاظ تعداد در به(شاهد پارسلبا هسايقمدر قطورتر

نكته ديگر .شودميبر گونه ممرز غالب ) طبقات قطري

100مديريت شده تا طبقه قطري پارسلكه ممرز در اين

كند و به ميحضور پيوسته خود را حفظ متري سانتي

شاهد خيليپارسلكه در در حالي،دهدميرقابت ادامه 

اين رقابت پايان )يمترسانتي80طبقه قطري (زودتر

.)5و 4يهاشكل(پذيردمي
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راش

ممرز

پايان رقابت راش و ممرز 

جابه جايي نمودار راش و ممرز 

شاهدپارسلمقايسه پراكنش تعداد در طبقات قطري راش و ممرز در -5شكل 

پس از دندهمينشان 7و 6شكلهايكه طورهمان

ا در طبقات قطري ههپراكنش هر يك از اين گونمقايسه

مالحظه،ديگرپارسلاي همسان خود در ههمختلف با گون

پارسلگردد كه تعداد در طبقات قطري گونه راش در مي

تري نسبت تر و با دامنه پراكنش وسيعشاهد با شكلي منظم

ز در يگونه ممرز ن. ابديميكاهش مديريت شده پارسلبه 

ياهو دامنتركمي، تراكمشوندهكميشكلبا شاهد پارسل

در .حضور داردشدهتيريمدپارسلنسب به تركوتاه

دهد كه سهم ممرز در طبقات نشان مي7واقع شكل 

كه از دو برابر پارسل شاهد شده است، در حالي،قطري كم

شود كه سهم راش تفاوت خيلي مشخص مي6شكل 

.محسوسي ندارد
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پارسل مديريت شده 
پارسل شاهد

پايان حضور پيوسته گونه ممرز در طبقات قطري زياد

شاهد و مديريت شدهپارسلمقايسه پراكنش تعداد در طبقات قطري گونه ممرز در دو -7شكل 

با وجود تمامي اين تفاوتها در نحوه پراكنش تعداد در 

هاپارسلممرز در درونو راش ي اههطبقات قطري گون

هاپارسلاي همسان هر يك از ههو گونگريكدينسبت به 

نشان دهنده  K-Sج حاصل از آزمون ينتا، همنسبت به 

.استدرصد5ن تفاوتها در سطح ينبودن ادارمعني

برداري همچنين نشان دهنده يكسان بودننتايج نمونه

، اما اين استپارسلدر هر دو يحجمميزان موجودي

اي اين دو جامعهههشكلي متفاوت بين گونبهموجودي

گونه كههمان). 3جدول (تقسيم شده استجنگلي

شاهد درصد بيشتري از پارسلراش در ،گرددميمالحظه 

است، در خود اختصاص دادهبهرا يحجمموجودي 

مديريت شده اين حالت در موردپارسلدركهحالي

موجودي انميز. دگردميممرز مشاهده يحجمموجودي

دو برابر تقريباًشاهدپارسلا نيز در ههساير گوني حجم

.استمديريت شده پارسل
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تفكيك گونهبهشاهد و مديريت شده يهاپارسليحجميموجود-3جدول 
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يحجميموجودتفاوتداد كهنشانtآزمون نتيجه 

، اما ستيندارمعنيدرصد95احتمال به پارسلدر دو 

و ممرز در دو راشياههگونيحجميتفاوت موجود

.استدارمعنيپارسل

مديريت شده و پارسلنتايج نشان داد كه در در ضمن 

از درصد75و 46ترتيب به1درختان درجه ،شاهد

خود به،بندي داشتندكه قابليت درجهرااييههمجموع پاي

در واقع توزيع ؛)9و8ي هالشك(دهند مياختصاص 

ان دهنده كيفيت بهتر نشپارسلجات كيفي در دو در

.باشدميشاهد پارسلدر درختان 

1درجه 

46%
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31%

3درجه 

21%

4درجه 
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1درجه 

75%

2درجه 

16%

3درجه 
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4درجه 

2%

شاهدپارسلدرصد درجات كيفي درختان در - 9شكل مديريت شده  پارسلان در درصد درجات كيفي درخت- 8شكل 

رسد ميظر نبهمهم ،مقايسهمطلب ديگري كه در اين 

اي راش ههپايدرصد80شاهد پارسلاين است كه در 

59مديريت شده پارسلدر كهحاليدر،هبود1درجه 

درصد عالوهبه.باشندمي1اي راش درجه ههپايدرصد

با درجه كيفي و ممرز،غير از راشبها ههگونساير حضور 

مديريت شده است پارسلشاهد بيشتر از پارسلدر 1

). درصد17درصد و 25رتيب تبه(

، اين 1درجه كيفي اقتصادي درختان با دليل اهميت به

اي قطري مختلف نيز ههمشخصه از نظر توزيع در كالس

در و مشخص شد كه از اين نظرمورد بررسي قرار گرفت

در تمامي مديريت شدهپارسلشاهد نسبت به پارسل

سه وجود دارد، حتي در كالاي قطري برتريههكالس

مديريت شده پارسلو بيشتر نيز متري سانتي150قطري 

).10شكل(است1اي درجه كيفيههپايفاقد 
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   كالسه هاي قطري (سانتي متر)

شاهد و مديريت شدههايپارسلدر اي قطري مختلف ههدر كالس1كيفيدرجهباپراكنش درختان-10شكل 

بحث 
گردد كه در ميبا توجه به نتايج بدست آمده، مالحظه 

) مديريت شده و شاهديهاپارسل(د مطالعه دو جامعه مور

اي تعداد، ههآماري بين مشخصنظري از دارمعنيتفاوتهاي 

اما . وجود نداردو حجم در هكتار برابرسينهسطح مقطع

ا بين ههتوزيع اين مشخصنظرتوجهي از تفاوتهاي قابل

.دشوميمشاهده مختلف جامعهيفيكهاي ها و دستههگون

پارسلاوتها مربوط به تفاوت در تيپ دو يكي از اين تف

گونه راش و در عوض افزايش فراوانيباشد كه كاهش مي

نسبت به ت شدهيريدر پارسل مدگونه ممرزفراواني

افزايش . توان مشاهده كردميوضوح بهشاهد را پارسل

هشاهدمكمدر طبقات قطري تاًاي ممرز عمدههتعداد پاي

جاد يدخالت، اتواند در اثر ميكه اين افزايش شودمي

ط مناسب يجاد شرايآن ايش نور و در پيباز، افزايفضا

مديريت در تودهكميگونه ممرز در طبقات قطريبرا

كه كاهش تعداد راش در طبقات طوريبه. باشدشده

پارسلنسبت به ت شده يريمدپارسلدر ،زيادقطري

ممرزشاهد سبب ايجاد شرايطي به نفع گونه نورپسندتر

. شده استراشپسند براي رقابت با گونه سايه

اي نورپسند زودتر به حداكثر ههگونكه با وجود اين

رويش خود دست يافته و در عوض كم شدن رويش آنها 

افتد ميپسند اتفاق اي سايهههتر از گونزودتر و سريع

با گونه راش متوقف شدن رقابت ممرز ،)1385نميرانيان، (

مديريت شده ديرتر اتفاق پارسلدر زيادطري در طبقات ق

كه در شرايط طبيعي ديرزيستي ممرزدر صورتي.افتدمي

در نتيجه ؛)1384مروي مهاجر، (استراش نصف تقريباً

يا و كند ميظهور پيدا زيادكمتر از راش در طبقات قطري 

در واقع منحني پراكنش تعداد در طبقات قطري آن 

نيمي از بيش ازگونه ممرز يفراوان. محدودتر است

خود اختصاص دادهبهديريت شده را مپارسليفراوان

شاهد تعداد پارسل، اين در حالي است كه در است

. استاي راش ههتعداد پايدو سوميباًاي ممرز تقرههپاي

اين امكان وجود دارد كه اگر يك گونه درختي جايگزين 

بماند، سالمن ي ديگر شود اكوسيستم جنگل همچنااهگون

كه كاهش طوريبه،كندمياما همواره اين حالت صدق ن

تواند پيامدهاي فاجعه باري مياي اصلي ههتوجه گونقابل

Edmonds(سالمت اكوسيستم جنگل داشته باشد بر

et al., ا ههاين تفاوت در ميزان حضور ساير گون. )2005
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مديريت شده پارسلكه در طوريبه، باشدمينيز مشهود 

و ممرز غير از راش بهايي ههرا گونيفراواندرصد 7تنها 

درصد از كل 25شاهد پارسلدر امادهند، ميتشكيل 

در . دهندميخود اختصاص بها ههرا ساير گونيفراوان

تنوع و اختالط كاهشاين نتايج نشان دهندهمجموع

ب مديريت شده و دور شدن آن از تركيپارسلي در اهگون

ل اين كاهش ياز دال. باشدميبرگزيده طبيعت اين منطقه 

در يك برداريبهرهتواند كاهش حد قطري براي ميتنوع 

,Volin & Buongiorno(دوره ثابت  در كنار تمركز )1999

محمدي و همكاران، (برداشت در قطرهاي زياد باشد 

وجود آمدن باختالف در تيپ قطعات سبب .)1387

اي ههاكنش تعداد در طبقات قطري گونتفاوتهايي در پر

رچند از هه كشده است، تفاوتهاييپارسلاصلي اين دو 

كامالًاكولوژيكياما از نظر ،ستيندارمعنينظر آماري 

نفع يك گونه و به، زيرا تغيير شرايط استمهم و اثرگذار

ي ديگر را سبب اهاز بين رفتن شرايط رقابتي براي گون

رتيب ممكن است با گذشت زمان سبب به اين ت.شودمي

لحاظ اكولوژيكي بهدارمعنيي هاايجاد برخي از تفاوت

جايي نمودارهاي تعداد در طبقات قطري راش هجاب. دگرد

شاهد پارسلمديريت شده ديرتر از پارسلو ممرز كه در 

صورت گرفته است، در واقع نشان دهنده اين مطلب است 

شاهد زودتر به برتري سلپارپسندتر در كه گونه سايه

رسد و در واقع ميخود از نظر تعداد در طبقات قطري 

خود رسيده )كليماكس(مرحله اوججامعه سريعتر به

جايي همديريت شده قبل از اين جابپارسلاما در . است

سختي از نظر فراواني افتد و راش بهميچندين وقفه اتفاق 

تواند ميمسئله كه اين ) 4شكل(كند ميبر ممرز غلبه 

. سبب دخالتهاي صورت گرفته در جنگل موردنظر باشدبه

در طبقات) گونه نورپسندتر(نكته ديگر سهم بيشتر ممرز 

در حدودي مياني نسبت به راشابتدايي و تاقطري

،شاهد استپارسلدر مقايسه با پارسل مديريت شده

گونه ممرز برتري ،ت شدهيريمدپارسلدر كهطوريبه

40تا طبقه (كمترقطري سوسي را در طبقات مح

ثر متأتواند ميباشد كه ميه راش دارا نسبت ب) متريسانتي

استقرار گونه . ا در اثر دخالت باشدههاز باز شدن تود

لحاظ الگوهاي طبيعي بايد بهي كه اهدر عرصنورپسندتر

به پسند در آن حضور بيشتري داشته باشد،ي سايهاهگون

تواند در پي ايجاد فضا و در اختيار داشتن يماين شكل 

ي از اهتواند نشانمينور كافي صورت بگيرد كه خود 

اين تفاوت پراكنش تعداد در طبقات قطري . تخريب باشد

اي مختلف، در مشخصه حجم در هكتار و سهمي ههگون

دهند نيز نمود پيدا ميخود اختصاص بها ههكه اين گون

زان حجم در هكتاري كه گونه راش ميكهطوريبه،كندمي

خود اختصاص داده بيشتر از ميزاني بهشاهد پارسلدر 

سبب به(مديريت شده وجود دارد پارسلاست كه در 

همچنين ميزان حجم ). زياددر طبقات قطري بيشترحضور 

مديريت شده دو برابر پارسلدر هكتار گونه ممرز در 

ي سهم بيشتري شاهد است و از طرفپارسلميزان آن در 

پارسلا در ميزان موجودي در هكتار ههبراي ساير گون

. وجود آمده استشاهد ب

گونه كه مالحظه ا همانههمشخصه كيفي تودمورددر 

شاهد پارسلدر 1كيفي اي درجه ههميزان پاي،گرديد

مورد ولي در است،مديريت شده پارسلدو برابر حدود

پارسلشده نسبت به مديريتپارسل،جات كيفيساير در

،3كه در درجه كيفي طوريبه،شاهد پيشي گرفته است

و 8يشكلها(رسدميشاهد پارسلبرابر 3اين ميزان به 

كلشاهد ازپارسلدر كه نيانكته جالب توجه ديگر . )9

، در بوده1يفيدرجه كيدارادرصد 80راشياههپاي

اي ههكل پاياز درصد59مديريت شده پارسلكه در حالي

توان ميكه دليل آن را باشندمي1راش داراي درجه كيفي 

و پسند راشد شدن شرايط براي گونه سايهعمسانا

در نهايت .دانستراشزيادتيفيبا كياههيپابرداريبهره

توان نتيجه گرفت كه اعمال ميجاد شدهيرات ايينوع تغاز

گرفتن فاصله سبب، 149مديريت و دخالت در پارسل 

جنگل مورد مطالعه از ساختارها و الگوهاي طبيعي خود 

.نداشته استين عرصه در پيايرا برايو روند مثبتشده
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نتايج د ييتأدرن منطقه يدر انيز )1367(ي ريج معينتا

ي مديريتي در هااما نتايج بررسي طرح. باشدميحاضر 

و ) 1364(ساله كه توسط درويش صفت 10اي ههدور

ه خيرودكنار نوشهر صورت قدر منط) 1373(د اعتما

روند حركتي مثبتي را براي جنگلهاي مديريت ،گرفت

انتخاب الگوي طبيعي مناسب .دادميشده آن مناطق نشان 

و استفاده از آن، همچنين بررسي اقدامات انجام گرفته در 

گذشته و در اختيار داشتن اطالعات صحيح و دقيق از 

ايي ههلفؤم،ي شاهدجنگلهاو شده اي مديريت ههعرص

صحيحيهاگيريتوانند در زمينه تصميمميهستند كه 

در اين .مفيد واقع گردنداي جنگلي ههمديريتي در عرص

ا و ههكيفيت تودوتنوع زيستي، تيپولوژيتوجه به راستا 

و نزديك به طبيعتشناسيجنگلي هاتوجه به معيار

.ر استدارخوراز اهميت بسياري بطبيعييهاالگو
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Abstract

This study was performed in order to consider the effect of management plans on forest, through 
comparison between qualitative and quantitative characteristics of managed and unmanaged forests. 
Compartment No. 149 from Shourab district (52.8 ha) and compartment No. 218 from Jamand district
(68.7 ha) were selected as managed and unmanaged forests, respectively and were inventoried using a 
systematic rectangular grid of 80m×125m by 1000m2 sample plots; diameter at breast height, height and 
stem quality were measured. Results showed that forest type in managed forest has changed from beech-
hornbeam to hornbeam-beech. Respecting to species diversity and quality degrees, managed forest was
changed negatively in comparison to unmanaged forest. In managed forest, it's appeared that hornbeam 
populations have increased and as a result society movement toward climax has been slowed down or 
even prevented. In managed compartment comparing to unmanaged one, hornbeam lost advantage of
density in diameter classes, posterior to beech. Also the result of statistical test showed that difference in 
stock volume between beech and hornbeam species in two compartments is significant.

Key words: managed compartment, unmanaged compartment, species diversity, hornbeam, beech, 
quantitative and qualitative characteristics.


