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  چكيده
و  »سي مرس«روي يال  برواقع هاي فني انسان بدون دخالتو ي راش حاصل از زادآوري طبيعي هاي طبيعاين مطالعه در توده

با آري  36شش قطعه نمونه از  در اين مطالعه. شدانجام  1378در سال و سنگده  دوجنگلهاي بخش در  اپتيمالدر مرحله توالي 
كه  از سطح دريامتر  1950تا  1900 و در ارتفاعهم  متر از يكديگر و در امتداد 25با فاصله بافر هكتار و  3سطحي حدود 

اين هاي كمي مشخصه .استفاده شددرخت  1244صددرصد با بررسي  منظور يك طرح آزمايش تنك كردن استقرار يافته بود به
 ،پايه 562ردر هكتار، متوسط تعداد در هكتا مترمربع 59/53 متوسط سطح مقطع برابرسينه ،متر سانتي 35 شامل قطر متوسطتوده 
سطح تاج . محاسبه شدمترمكعب در هكتار  9/677توده  و متوسط حجم سرپايمتر  3/30 ارتفاع غالب ،متر 8/27 متوسط ارتفاع

متوسط قطر تاج درختان و متوسط فاصله درختان از يكديگر  ،محاسبات براساسهمچنين  .بوددرصد  77پوشش توده نيز 
نتايج  .بدست آمد 05/1 و 74/79ترتيب به Reinekeضريب انبوهي  و ط ضريب قدكشيدگيمتوس. باشدمتر مي 5/4و  5ترتيب  هب

 70. باشنددرصد اين درختان سالم مي 52لم و تنها ادرصد درختان توده ناس 48 ،لحاظ كيفيت توده جنگلي ازكه نشان دادند 
درصد  23ند كه بوددرختان بدون عيب ) هكتار پايه در 160(درصد  30و ) هكتار پايه در 402( درصد درختان توده داراي عيب

درصد  72درصد درختان دوشاخه و  28 نيز يگنظر دوشاخ از. باشند مي» نخبه عالي«درصد اين درختان  7و » نخبه خوب«آنها 
  .ندهستآنها بدون دوشاخگي 

  
  .، جنگل خزرينخبه، دوشاخگيدرختان ، و كيفي مشخصه كمي ،، راشاپتيمالتوالي مرحله  :كليدي هايواژه

  
  مقدمه
ر دزادآوري طبيعي از حاصل مطالعه هاي مورد توده

و بدون هكتار  10، با سطحي حدود مرحله توالي اپتيمال
ط يشرا زا انسان است كه برخورداري هاي فنيدخالت
نتيجه پوشش در تغذيه آبي مناسب ( آل اكولوژيكي ايده

 و سبب استقرار آسان) وب و نور كافيبرف، زهكشي خ
ها با ساختار اين توده. توسعه سريع آنها شده است و رشد

طبق هايي چنين توده كه نظير باشدمي ديد كلي همسال
داري  هاي طرحهاي جنگلاز كتابچه آمده عمل هببررسيهاي 

و در ارتفاع از سطح دريا و موقعيت مشابه استان مازندران 
 همصورت يك نوار در جنگلهاي ديگر هب) روي يالبر (

شناخت  ،هدف از اين مطالعه. )1366نام، بي( شودديده مي
 اپتيمالمرحله توالي هاي كمي و كيفي توده در مشخصه

اين مطالعات انجام شده در داخل و خارج در . است
  .شودقسمتي از آنها اشاره ميكه به  زياد استارتباط 

در بررسيهاي انجام گرفته از راشستانهاي خالص سري 
جنگلهاي حوزه نكاچوب، انبوهي درختان راش اوپار در  3

 در هكتار مترمربع 89/26زميني ، رويهدر هكتاراصله  152
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. سيلو در هكتار محاسبه شده است 47/406و حجم 
اي آميخته همين جنگل، انبوهي ههمچنين در راشستان

در  مترمربع 57/21زميني  هكتار، رويه اصله در 228راش 
در هكتار محاسبه شده است سيلو  58/316و حجم  هكتار

  ).1379اسالمي، (
نخورده و روند پويايي جنگلهاي دست تواليمراحل 

لي توادر سه مرحله بررسي  يك درمنطقه كالردشت  راش
و  اپتيمال، )صعود و افزايش(اوليه  مرحلهشامل اصلي 

د ناعتقاد داركنندگان بررسي .شده استتخريب مشخص 
ا چند فاز تحولي يز يك يك از اين مراحل خود ا ركه ه

سه قطعه نمونه در مرحله در اين مطالعه . اندتشكيل شده
هاي كمي آنها و مشخصه شدتشخيص داده  اپتيمالتوالي 

پايه،  468و  271، 348ترتيب به شامل تعداد در هكتار
و  مترمربع 36و  31، 42 سطح مقطع برابرسينه در هكتار
 415و  271، 561 ترتيبهموجودي حجمي در هكتار ب

  .)1383، و همكاران دلفان اباذري( بدست آمد سيلو
اي براي دستيابي به مدل مناسب بررسي مقايسه

هاي طبيعي و پراكنش تعداد در طبقات قطري توده
كالته نشان داد كه در بخش ناهمسال در سنگده و شصت

اصله،  496هكتار درختان راش  سنگده، تعداد در 2
 92/465هكتار و حجم  رمربع درمت 65/35زميني  رويه

 يزان در جنگلباشد، اما اين مهكتار مي سيلو در
 40/34اصله در هكتار،  255ترتيب  كالته به شصت

سيلو در هكتار محاسبه شده  31/529هكتار و  مترمربع در
  ).1384فالح و همكاران، (است 
گرگان و در  تهكالشصت در بررسي جنگل راش در

كه  شدگونه همراه راش شناسايي  9 ،قطعه بررسي دائمي
 ودار هكتار خشكه در 7/18هكتار آن زنده،  اصله در 292

مترمكعب در هكتار و  501مجموع حجم درختان زنده 
شده مترمكعب در هكتار ثبت  3/24دار حجم خشكه

اصله در هكتار با  5/107 ،سهم راش در اين ميان. است
 3/17زمينيويهمتر و ميانگين ر 21/29ارتفاع ميانگين 
  ).1386حبشي و همكاران، ( بودمترمربع 
خال و  هفت 2بخش  4بررسي انجام شده در سري  در

تعداد  ،درصد 80-85با تاج پوشش  در تيپ راش خالص
مترمربع  7/42زميني اصله در هكتار، رويه 258هكتار  در
و فاصله متوسط  در هكتارسيلو  486هكتار، حجم  در
اسالمي و همكاران، ( است ست آمدهدمتر ب 2/6ها  پايه

1386(.  
براي  »قطعه بررسي دائمي«در بررسي ديگري در يك 

ميزان  ،كالته گرگاندر جنگل شصت يك راشستان آميخته
متر،  53/29ر هكتار، ارتفاع اصله د 6/54تراكم راش 

مترمربع در هكتار و قطر تاج درختان  26/16زميني رويه
، و همكاران دانشور( متر محاسبه شده است 92/11

1386.(  
) فرانسه(هاي كوهستاني ماسيوسانترال ستاندر راش

سالگي و در  128سطح مقطع در سن متوسط حداكثر 
 محاسبه شده مترمربع 69شاهد تا  هنمون اتبعضي از قطع

  ).Chollet & Demarco, 1998( است
سطح مقطع براي حداكثر براساس مطالعات انجام شده 

اد همسال راش بدون دخالت تنك كردن زهاي دانهتوده
مترمربع  60تا  30سالگي بين 130تا  40در سنين  )شاهد(

و  Deivoux, 1966نقل از  به 1368 ،اماني(باشد متغير مي
Parde, 1981.(  

نمونه دائمي توليد براي راش كه در ات از شبكه قطع
 ،Eawy  ،Retz، Souillyپنج جنگل بزرگ دولتي شامل

Haye  وDarney برابر سينه اند سطح مقطع برداشت شده
هاي توده برايسالگي  120تا  65 در هكتار براي سنين

صورت  به )شرق فرانسهشمال( Hayeشاهد در جنگل 
  .محاسبه گرديده است 1جدول 
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  سطح مقطع برابرسينه در هكتار در سنين مختلف - 1جدول 
  )سال(سن  ٦٥ ٧٢  ٨٢  ٨٨  ١٠٠  ١١٠  ١٢٠
   )مترمربع(هكتار درسطح مقطع برابر سينه  ٣٥‐٤٤ ٤٢‐٤٣  ٤٥‐٤٩ ٤٧‐٥٠  ٥٠‐٥٥  ٥٣‐٥٦  ٦٠

  )Deivoux, 1978 ;Oswald, 1981 ;Oswald, 1971; Parde, 1981; ازنقل  به ١٣٦٨ ،مانيا(
  

مير در يك توده جنگلي  ضايعات در اثر مرگ و
گونه همسال از بدو استقرار تا سن برداشت كه تحت هيچ

- سهم قابل ،گيرندشناسي قرار نميلدخالتهاي جنگ
د كه حتي ممكن است اين دهاي را تشكيل مي مالحظه

ضايعات از لحاظ حجمي بيش از نصف توليد ناخالص 
  .(Nyland, 1996) توده جنگلي باشد

هاي بلوط مركز در مطالعات انجام گرفته در توده
 )Dale, 1968نقل از  به Nyland, 1996(اياالت متحده 

هاي غرب كانادا هاي صنوبر لرزان در دشتتودههمچنين 
 ,Steneker & Jarvisنقل از به Nyland, 1996توسط 

اند كه ميزان مرگ و مير در به اين نتيجه رسيده ،1966
 55 بيش ازافتد كه داراي انبوهي نسبي هايي اتفاق ميتوده
هاي با اين ضايعات براي توده .باشنددرصد مي 60تا 

درصد كل توليد  45 برابر ،درصدصد حدودانبوهي نسبي 
  .(Nyland, 1996)باشد مي
  

  مواد و روشها
  مواد

، )جاده فيروزكوه(سفيد موقعيت كلي طرح در شرق پل
 پوشش شركت فريممنطقه دودانگه، جنگلهاي تحت 

 و در )ه و عمران جنگلهاي بحر خزر سابقطرح توسع(
بندي تقسيم اين جنگلها در. باشدجنگلهاي سنگده مي

 جنگلهاي شمال كشور 65طرح جامع جزء حوضه آبخيز 
 دواست كه موقعيت دقيق منطقه مورد مطالعه در بخش 

  89 پارسلو كل سطح  78و  77 هاي پارسلسنگده، مرز 
اين . سي استبر روي يال پهن و گسترده مرساست كه 

عرصه از شمال به تالرسربند، از جنوب به ادامه يال 

چال و از گزنه تع بندبن، از غرب بهسي و به مرامرس
  ).2شكل ( شودمحدود مي 90 پارسلشرق به 

شناسي براساس نقشه زمين :شناسيخاك و شناسيزمين 
بخش سنگده سنگ مادر  ،)1338(شركت ملي نفت ايران 

رشته (تاني از جنس آهكي مربوط به دوره ژوراسيك تح
 سنگ و رس مربوط به دوره، آهكي ماسه)سنگيكوه

از . است) سنگ مادر قسمت اعظم منطقه( تحتاني هكرتاس
اي جنگلي تا شناسي انواع تيپ خاك از قهوهنظر خاك

 ).1358اماني، ( راندزين در اين منطقه وجود دارد
 ،بندي آب و هوايي عدلبراساس تقسيم :آب و هوا

درجه و  12درجه حرارت متوسط اين منطقه حدود 
 باشدميمتر ميلي 1200نزوالت متوسط ساليانه حدود 

  ).1358اماني، (
درصد و جهت عمومي  10صفر تا شيب عرصه بين 
تا  1900 ارتفاع از سطح دريا بين. آن رو به شمال است

از رستنيهاي علفي مشخصه اين . استمتر متغير  1950
عرصه آسپروال، التيروس، كاركس، سفاالنترا و كاردامين را 

يلي كم توسعه در زير صورت خ هتوان نام برد كه بمي
سي يال مرس. شوندپوشش انبوه درختان راش ديده مي

و طول آن بوده متر  80گسترده و پهن و به عرض حدود 
بر  ،ادامه دارد) متر 2100ارتفاع حدود ( تا مراتع ييالقي

گرفته كه قرار همگن هاي راش روي اين يال توده
  .پوشانندهكتار را مي 10مساحتي حدود 

  

  قيقتح روش
 6استقرار  نسبت به مورد نظر پس از انتخاب عرصه

سي  مرس  بر روي يال) متر 60×60(آري  36 قطعه نمونه
اقدام متر  25) بافر(و در امتداد هم، با حاشيه حفاظتي 
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مطالعه  براي قطعه نمونهسپس هر ). 1شكل ( گرديد
آري تقسيم و بررسيهاي  4 زيرقطعه نمونه 9به ساختار 
د شمتمركز  قطعات نمونهزيريك از  ر هركيفي د كمي و

كمي و كيفي مورد  مشخصه 25 آنهاكه در هر يك از 
  .بررسي قرار گرفت

 زيرقطعه نمونهيك  قطعات نمونهيك از  در هر
شاخص ونه زيرقطعه نمنام  بهصورت تصادفي انتخاب و  هب

زيرقطعه كليه درختان موجود در اين  كهشد گذاري نام
اين بررسيها شامل  .رار گرفتندمورد بررسي ق نمونه

برابر سينه، ارتفاع كل، قطر  قطر(مشخصات كمي و كيفي 
و مختصات مكاني ) تاج در چهار جهت و ارتفاع تنه

  .درختان بوده است

  

  
  قطعات نمونهموقعيت كلي  -2 شكل                    هاي طبيعي راشدر توده قطعات نمونه -1 شكل                     

  

 رابطهمحاسبه ضريب فاصله براي توده با استفاده از 
Hart-Becking است گذاري شده كه بنام اين دو محقق نام
اساس اين ضريب مبتني بر . )1368اماني، ( انجام گرفت

اين اصل است كه هر اصله درخت در درون يك توده 
جنگلي براي توسعه هماهنگ خود نياز به يك حداقل فضا 

ي متوسط به نسبت اندازه هر درخت متغير اين فضا. دارد
فضا همان فاصله بين درختان و اندازه  منظور از. است

 رابطهاز  ضريب فاصله .است درخت يعني ارتفاع غالب

oH
aS فاصله درختان  a شود كه در آنمحاسبه مي %=
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. باشديجنگلي م نيز ارتفاع غالب توده oHبه متر و 

 رابطهفاصله درختان از 
866.0*

10000
N

a  شد محاسبه =
نگر بيا  0.866تعداد درختان در هكتار و ضريب  Nكه 

با . ضلعي است 6روي شبكه بر پراكنش درختان 
 تصحيح شده رابطه ،باال رابطهدر  a جايگذاري

%1005.107صورت به ×=
NH

S
o

 دآيبدست مي 
(Dhote, 1997).  

 Reinekeب انبوهي كالسيك مبتني بر عقيده ضري
 يشامن» Rdi« عالمت اب» ضريب انبوهي نسبي«كه است 

رابطهاز  و شدهداده 
β

α
q

di

Nd
R . شودميمحاسبه  =

هاي جنگلي از اين ضريب براي كمي كردن انبوهي توده
» Self – thinning ،خود تنك شدن«بر پايه قانون كه 

از تركيب تعداد  كه شودمي تفادهاسساخته شده است 

 αبه توان  متر سانتيبه  dquadraticو قطر متوسط  )N(ها  پايه
و  α=574/1براي گونه راش . آيدبدست مي

145248=β باشدميط اروپا يدر شرا              
.(Dhote, 1997 & 1999)   

  

  نتايج
  مشخصات كمي 

از بررسي  2جدول ارائه شده در مشخصات كمي 
اين  .استآمده  بدست در قطعات نمونهصددرصد توده 

 562، تعداد در هكتارمتوسط : هاي مهم شاملمشخصه
 59/53، سطح مقطع برابرسينه در هكتارمتوسط ، اصله

از سطح مقطع برابر سينه حاصل  ، قطر متوسطمترمربع
 3/47، ، قطر غالبمتر سانتي 7/34، سطدرخت متو

و حجم در  متر سانتي 1/33 ،، قطر متوسط حسابيمتر سانتي
  .شدسيلو محاسبه  678هكتار 

  

  جنگلي توده هاي كمي و اصليهمشخص از برخي - 2جدول 
 ۲حجم سرپا

  )هکتار /سيلو(

  قطر متوسط حسابي

  )متر سانتي(

  قطر غالب

  )متر سانتي(

  ۱قطر متوسط

  )ترم سانتي(

  سينه برابر سطح مقطع

  )هكتار /مترمربع(

  تعداد در

  هكتار 

  شماره

  قطعه نمونه

٠١/٦١٩  

٩٨/٧٤٠  

٧٣/٦٦٢  

٤٦/٧١٩  

٩٦/٦٨٧  

٤٢/٦٣٧  

٢/٣٤  

٤/٣٦  

٢/٣٢  

٣٤  

٩/٣١  

٣٠  

٢/٤٩  

٤/٥٣  

١/٤٥  

٨/٤٧  

٢/٤٥  

٩/٤٢  

٣/٣٥  

٩/٣٧  

٧/٣٣  

٣/٣٦  

٤/٣٣  

٢/٣١  

٤٥/٤٨  

٢٥/٥٦  

٨٠/٥٢  

٧٩/٥٥  

١١/٥٥  

١٤/٥٣  

٤٧٨  

٤٥٨  

٥٧٥  

٥٣٩  

٦٣١  

٦٩٤  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

  متوسط  ٥٦٢  ٥٩/٥٣  ٧/٣٤  ٣/٤٧  ١/٣٣  ٦٧٨

  قطر متوسط حاصل از سطح مقطع درخت متوسط=  ۱

  )۱۳۶۴نام، بي( = ۲

  

در  سي مرسهاي كمي توده جنگلي مشخصه ساير
ارتفاع : ها شاملمشخصه ناي .ارائه شده است 3جدول 
وسط متر، ارتفاع مت 3/30 ،متر، ارتفاع غالب 8/27 ،متوسط
و  متر 5 ،متر، قطر تاج 6/12 ،متر، طول تنه 2/27 ،حسابي

الزم به توضيح است كه منحني . استمتر  15 ،طول تاج

ن ابا استفاده از رابطه پرود )3 شكل( سي مرسارتفاع توده 
ترسيم و ارتفاعهاي متوسط، غالب و متوسط حسابي از 
به روي منحني ارتفاع و با استفاده از رابطه مربوطه محاس

  .شده است
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  جنگلي هاي كمي تودهمشخصه ساير - 3جدول 
  طول تاج

  )متر(

  قطر تاج

  )متر(

  طول تنه

  )متر(

  حسابي ارتفاع متوسط

  )متر(

  ارتفاع غالب

  )متر(

  توسطمارتفاع 

  )متر(

  شماره

  قطعه نمونه

١٧  

٢/١٨  

١/١٢  

٧/١٥  

٥/١٤  

٥/١٢  

٩/٦  

٤/٥  

١/٤  

٨/٤  

٤/٤  

٢/٤  

١٢  

٣/١٤  

٣/١٢  

٤/١٢  

٥/١٢  

٩/١١  

٦/٢٧  

٣/٢٨  

٨/٢٦  

٥/٢٧  

٧/٢٦  

٩/٢٥  

٤/٣٠  

٣/٣٠  

١/٣٠  

٣/٣٠  

١/٣٠  

٨/٢٩  

٢٨  

٧/٢٨  

٤/٢٧  

٣/٢٨  

٣/٢٧  

٤/٢٦  

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

  توده جنگلي  ٨/٢٧  ٣/٣٠  ٢/٢٧  ٦/١٢  ٥  ١٥

  

H = -0.011d2 + 1.1056d + 2.6321
R2 = 0.665

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

طبقات قطر برابرسينه (سانتي متر)

تر)
 (م
فاع

 رت
ا

 
 سيمنحني ارتفاع توده جنگلي مرس - 3شكل 

  

  ب ويژه توده يضرا
مشخصات كمي و ضرايب ويژه ديگري نيز براي 

 4بررسي قرار گرفته كه در جدول مورد  نمونه اتقطعزير
فاصله متوسط : ها شاملاين مشخصه .ارائه شده است

 (h) به ارتفاع كل (Lc) متر، نسبت طول تاج 5/4درختان 
، نسبت طول 3/1 (Ls) ، نسبت طول تاج به طول تنه53/0

، نسبت طول تنه به ارتفاع كل 2/3 (dc) تاج به قطر تاج
، نسبت 6/13 (d) سينه بربرا ، نسبت قطر تاج به قطر46/0

، 7/79» ضريب قدكشيدگي«سينه يا  برابر ارتفاع كل به قطر
 05/1و ضريب انبوهي نسبي  14ضريب فاصله درصد 

  .محاسبه گرديد
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  ب ويژه توده جنگلييضرا -4جدول 
ضريب 

انبوهي 

  نسبي

  

  

درصد 

 ضريب

  فاصله

  

  

ارتفاع نسبت 

  به كل

  قطر برابر سينه

d
h  

قطر نسبت 

  به تاج

  قطر برابر سينه

d
dc  

طولنسبت

  به تنه

  ارتفاع كل

h
Ls

  

طولنسبت

  به تاج

  قطر تاج

cd
Lc

  

طولنسبت

  به تاج

  طول تنه

sL
Lc

 

طولنسبت 

  به تاج

ارتفاع كل 

h
Lc

  

فاصله 

متوسط 

  درختان

  )متر(

  

شماره 

قطعه 

  نمونه

  

  

٩٣/٠  

٠٤/١  

٠٤/١  

٠٥/١  

٠٩/١  

٠٧/١  

١٥  

١٤  

١٤  

١٥  

١٤  

١٤  

٩١/٧٠  

١٢/٧٨  

٦٦/٨٣  

٠٢/٨٥  

٩٥/٨٣  

٧٩/٨٦  

٨٥/١٥  

٥٦/١٢  

٧٢/١٣  

٠٥/١٢  

١٢/١٣  

٣٧/١٤  

٤٢/٠ 

٤٥/٠  

٥١/٠  

٤٤/٠  

٤٧/٠  

٥/٠  

٥٩/٢ 

٤٥/٣  

١٩/٣  

٤٧/٣  

٥٢/٣  

١٢/٣  

٧/١ 

٦١/١  

٩٣/٠  

٣٠/١  

٠٦/١  

٩٤/٠  

٥٨/٠  

٥٥/٠  

٤٩/٠  

٥٦/٠  

٥٣/٠  

٥٠/٠  

٨/٤  

٨/٤  

٤/٤  

٦/٤  

٣/٤  

١/٤  

١ 

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٥/٤  ٥٣/٠  ٣/١  ٢/٣  ٤٦/٠  ٦/١٣  ٧٩/ ٧  ١٤  ٠٥/١  
توده

  جنگلي

  
  خصوصيات كيفي 

كه در  طوري به ،استمهم هاي  مشخصهكيفيت از ديگر 
 درخت مورد اصله 1244كيفيت تنه و تاج اين مطالعه 

درصد  48 ،سالمت تنه در مورد. قرار گرفتبررسي 
پايه در هكتار ناسالم و داراي  275عبارتي  هدرختان يا ب
با آفات، بيماريها و  يكه رابطه مستقيم بودندعيوب مهم 

البته . هاي بومي داردتناشي از چوپانان و توريس هايخسارت
اي پوسيدگي از پاي كنده در بعضي درختان در نتيجه كپه

كه در نهايت  است تودهسنين اوليه  شدن زادآوري در
ها و جا ماندن بعضي از آنها در اثر منجر به رشد كليه پايه

 هاي ديگرصورت جسم پوسيده در داخل تنه پايههرقابت ب
پايه در  299عبارتي هدرصد باقيمانده يا ب 52 .شودمي

  .باشندهكتار داراي تنه سالم يا بدون عيب مي
ا عيب مهم درصد توده را درختان ب 70طوركلي  هب

پايه در  174(مانده باقيدرصد  30و) پايه در هكتار 402(
» نخبه خوب و عالي«را درختان بدون عيب  )هكتار

درصد  23درصد حدود  30كه از اين  اندتشكيل داده
 7و تنها » نخبه خوب«درختان ) پايه در هكتار 132(

 باشند مي »نخبه عالي« درختان) پايه در هكتار 40(درصد 
   ).4 شكل(

درختان بد
70%

نخبه خوب 
23%

نخبه عالي
7%

  
  سيسهم كيفي درختان در توده جنگلي مرس - 4شكل 
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درصد درختان بدون  72، اي بودناز نظر دوشاخه
 بقيهدرصد  28 از. ي و داراي تنه واحد هستندگدوشاخ

 4متر،  5/2درصد آنها با دوشاخگي زير  11درختان، 

 10درصد زير  5متر و  8درصد زير  8متر،  5درصد زير 
دچار عارضه دوشاخگي هستند  ،سطح زمينمتر ارتفاع از 

  ).5شكل (
   

8

28

72

54
11

0
10
20
30
40
50
60
70
80

بدون دوشاخگي دوشاخه زير 2/5 متر زير 5 متر زير 8 متر زير 10 متر

ارتفاع بروز دوشاخگي

اني
راو
د ف

رص
د

 
  بودن در تنه ايهشاخسهم درختان از لحاظ دو -5 شكل

  

، درختان در بررسيهاي انجام گرفته از لحاظ كيفيت تاج
درصد  63 و درصد داراي تاج متقارن 37 مشخص شد كه

داراي تاج نامتقارن هستند كه رابطه مستقيم با انبوهي توده 

درصد داراي تاج  56درصد داراي تاج پرتوسعه،  44 .دارد
درصد  23درصد آنها سالم و  77 و در مجموع كوچك

  ).6شكل ( آنها ناسالم هستند
  

37 44

77

63 56

23

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

تقارن توسعه سالمت

ني
اوا

 فر
صد

در

نامتقارن كوچك

پرتوسعه

ناسالم

سالم
متقارن

  
  سهم وضعيت كيفي تاج درختان -6 شكل
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  مرگ و مير  ضايعات در اثر
 ينتايجسي توده جنگلي مرسبررسي ضايعات در 

  :ه استنشان داد را زير شرح به
صورت كنده با ارتفاعهاي گوناگون كه قطع آن  هب) الف
وسيله تبر هيا بعد از خشكيدن بو چوپانان قبل  توسط
ها كه در روي تنه بعضي از اين كنده بر .ه استشدانجام 

. شدمي زدگي ديدهكت آثار ،اندچند سال اخير قطع شده
ي از سطح متر سانتي 30ها در ارتفاع گيري قطر كندهاندازه
  . نجام گرفتزمين ا

درختان خشك سرپا كه عموماً از درختان مغلوب ) ب
اين درختان در  طوركلي هب .اندبوده و در رقابت جا مانده

  . اند نما قرار داشتهزير سايه سنگين درختان چيره و چيره
كن درختان بادافتاده و برف شكسته كه كامالً ريشه )ج

آوري است كه الزم به ياد. شده و يا از كمر شكسته بودند
آثار و بقاياي تجزيه شده بعضي از درختان نيز در سطح 

اين  .گيري نبودندشود كه قابل اندازهعرصه ديده مي
ضايعات از لحاظ تعدادشان در واحد سطح مورد تجزيه و 

  .)7شكل ( اندتحليل قرار گرفته

0
2
4
6
8

10
12

10 15 20 25 30 35 40
طبقات قطر برابر سينه (سانتي متر)

تار
هك

در 
اد 
عد
ت

كنده
خشك سرپا
بادافتاده

  
  توزيع تعداد در هكتار ضايعات در اثر مرگ و مير - 7شكل 

  

اين ضايعات مربوط به شود كه مالحظه مي طوري هب
كه بيشترين آن در  باشدمي متر سانتي 10-35قطرهاي 

 تياكه خود حكمتمركز شده ي متر سانتي 25طبقه قطري 
هاي ضعيف بنابراين پايه .دارداز اشكوب مغلوب و زبون 

در اين توده مرگ و  .انددر اين رقابت محكوم به فنا بوده
باشد كه ن اشكوب پايين تا مياني ميمير مربوط به درختا

توسعه و اين درختان داراي تاج كم. اندضعيف مانده
   .هستند كوچك

كنده در هكتار كه  45تعداد سي در توده جنگلي مرس
دهنده نشان ،انددهشمتري قطع  1-5/1عموماً در ارتفاع 

. باشدمراتع ييالقي مي حاضر در قطع توسط چوپانان
پايه بادافتاده  4خشك سرپا در هكتار و پايه  21همچنين 

طوركلي  هب .به ثبت رسيده استبررسي در هكتار در زمان 
پايه در  97با  6بيشترين ضايعات مربوط به قطعه نمونه 

پايه در  50با  3هكتار و كمترين آن مربوط به قطعه نمونه 
  .باشدهكتار مي

  
  بحث

بع مترمر 59/53 رويه زمينيسي با مرسجنگلي توده 
زاد همسال شاهد راش در هاي دانههكتار همانند تودهدر 

در مترمربع  60تا  30بيناست كه سالگي  160تا  40سنين
 ,Deivoux نقل از به 1368 ،اماني( دارند زمينيرويههكتار 

مانند هتواند اين توده مي بنابراين ،)Parde, 1981و  1966
  .هاي شاهد اروپايي باشدتوده
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سطح مقطع برابر سينه در هكتار توده دامنه مقايسه 
هاي  توده و )مترمربع در هكتار 45/48-25/56(سي مرس

د دهنشان مي شرق فرانسه در شمال Hayeشاهد جنگل 
ساله جنگل صدهاي نزديك به توده سي مرسكه توده 

Haye بررسيهاي سن اين  نتايجتوان بنابراين مي. دباشمي
  .توده را نزديك به واقعيت دانست

ب ويژه اين يهاي كمي و ضرااز مشخصهديگر برخي 
 6و  5 هايهاي مشابه داخل و خارج در جدولتوده با توده

  .مورد مقايسه قرار گرفته است
  

  هاي داخل و خارجهاي كمي تودهاز مشخصه رخيب قايسهم -5جدول 

  نام منطقه

 تعداد در

  هكتار 

  

قطر متوسط

  )متر سانتي(

  

سطح مقطعمتوسط

 هكتار در سينه برابر

  )مترمربع(

ارتفاع متوسط

  )متر(

  

  ارتفاع غالب

  )متر(

  

  سن متوسط

  )سال(

  

حجم متوسط 

  در هكتار

 )متر مكعب(

  ۶۷۸  ۱۳۷  ۳/۳۱  ۱/۲۷ ۵۹/۵۳ ۳۵ ۵۷۴ )مطالعه حاضر( سي سنگدهمرس‐۱

  ‐‐   ۲۰‐ ۴۰  ‐‐ *  ۱۰ ۱۰ ۸ ۲۰۰۰  )قطعه نمونه( سنگده ۳۰پارسل‐۲

  ‐‐   ‐‐   ۱۶  ۱۳ ۲۸/۷ ۵/۱۱ ۶۸۸  )۸نمونه  قطعه( كالردشت‐۳

  ۴۱۵  ‐‐   ‐‐  ‐‐  ۳۶ ‐‐ ۴۶۸ )۱۳۹پارسل ( چالجل، كالردشت‐۴

  ۸/۴۵۳  ‐‐   ‐‐  ‐‐  ۸/۳۲ ‐‐ ۳۱۷ )۵ نمونه قطعه( خيرودكنار، چلير‐۵

  ‐‐   ۶۵  ۲۴  ‐‐  ۹/۳۷ ۱/۱۷ ۱۴۷۰  الليس ويسر‐۶

  ‐‐   Haye( ۵۲۴ ‐‐ ۵۵‐۵۰  ‐‐  ‐‐  ۱۰۰ جنگل( شرق فرانسهشمال‐۷

 ازنقـل   بـه  1368 ،مـاني ا -7، 1370امـاني،   -6، 1386، طـالبي ثاقـب و  متـاجي  -5، 1383، و همكـاران  اباذريدلفان -4، 1372و رمضانزاده،  رمضانزاده -3، 1370اماني،  -2
;Deivoux, 1978 ;Oswald, 1981 ;Oswald, 1971; Parde, 1981   

  .اندررسي، محاسبه نشدههاي مورد بها احتماالً بدليل ناهمسال بودن تودهبرخي مشخصه *

  

(ضريب ارتفاع نسبي تاج 
h
Lc ( يا نسبت طول تاج به

، باشدمي راهنماي شكل ويژه درختارتفاع كل 
زاد كه اين ضريب براي درختان راش در توده دانه طوري هب

زاد كمتر از و در توده شاخه و دانه 45/0همسال بيشتر از 
 ,Legaff نقل از به 1368 ،اماني( تگزارش شده اس 45/0

حدود  سي مرسمتوسط اين ضريب براي توده  .)1984
  .دشمحاسبه  53/0

)(نسبت قطر تاج به قطر برابر سينه  d
dc تواند مي

 كمك خوبي در تعيين تعداد و فاصله درختان آينده باشد
 باشدمي 20و براي راش  22ان حدود برگ پهنبراي  كه
  .)Legaff, 1984 نقل از به 1368 ،اماني(

 زوريخ شهر در حومهديگر مطالعه يك در همچنين 
(Sagheb-Talebi & Schuetz, 2006) در ناحيه تحت ،

مترمربعي استقرار يافته در  4نمونه  قطعاتكوهستاني و در 
قرار گرفته  گاشالفمل شيوههاي زادآوري كه تحت حفره
از سه معيار هاي جوان ده، براي نمايش تراكم توبودند

  :شدستفاده شرح زير ا هويژه و يك معيار انحصاري ب
  تعداد نهال در هر مترمربع) 1
   :رابطهمحاسبه متوسط فاصله بين نهالها با استفاده از ) 2
 1

)(5.107
1

)
1

32*10000(
2 −

=⇒
−−

= NMDSNMDS  
  
   :رابطهرقابت تاجي با استفاده از  مشخصهمحاسبه ) 3

15.107)( −= NMCDCCF  
MCD = متوسط قطر تاج  

 
هاي كه وابسته به سطح و اندازه) GS( رشدفضاي ) 4

در  صورت انفرادي به ست كهرقابت تاجي نهالها مرتبط با
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 رابطه مجاور هستند ازارتباط با نهالهاي 
1)( −= SBDCDGS كه متوسط آن  محاسبه شده است

      شده است ذكر 5براي نهالهاي راش حدود 
.(Sagheb-Talebi & Schuetz, 2006) 

راحتي  هبنابراين براساس قطر برداشت تعيين شده ب
 هنتيج در توان قطر تاج درختان را در نقطه نهايي ومي

عبارت ديگر فاصله درختان و تعداد آنها  هيا بو فاصله آنها 
 6/13سي اين نسبت براي توده مرس .را تعيين كرد

بسيار  گيسال 137محاسبه شده است كه در سن متوسط 
در توده  قطر برداشت درختان راش اگر. كم است

براي  20 با ضريب ،شودفرض  متر سانتي 60 سي مرس
براي هر درخت  بايدمتر را  12قطر تاجي معادل  ،راش

كه قطر متوسط تاج  با توجه به اين .گرفتآينده در نظر 
حتي اگر  ،باشدمتر مي 5حدود  سي مرسدرختان در توده 

نشان دهند سالها  واكنشن در برابر تنك كردن اين سدر 
توانند در پيش داشته باشند و هرگز نخواهند توانست مي

توانست اين ميزان مي كه متر برسند 10تاج متوسط  به قطر
  .موقع و مكرر اصالح شود هكردنهاي بتنك با انجام

  

  هاي كمي درختانمشخصه از مقايسه برخي -6جدول 

  منبع

h
Lc

  
d
dc

  
cd

Lc
  

d
h

  

  طول تنه

  )متر(

  

  طول تاج

  )متر(

  

  قطر تاج

  )متر(

  

  ارتفاع كل

  )متر(

  

  برابر سينه قطر

  )متر سانتي(

  

  منطقهنام 

  سي مرستوده   ٣٥  ٧/٢٧  ٩٨/٤  ١٥  ٥٧/١٢  ٧٤/٧٩  ٢٢/٣  ٦/١٣  ٥٣/٠  ‐‐

ي
امان

 
ي
سن
ح

و 
 ،

١٣٧٦
  سنگده زاد همسالطرح دانه  ٣٥  ١٨/٢٨  ٦٧/٥  ٤١/١٤  ٧٩/١٣  ٦٥/٨٢  ٦٣/٢  ٣٩/١٦  ٥١/٠  

(Medium Timber)  

  سنگده زاد ناهمسالطرح دانه  ٥/٣٥  ٤٦/٢٨  ٩٧/٦  ٦٦/١٣  ٨/١٤  ٧١/٨٠  ٠٣/٢  ٧٦/١٩  ٤٨/٠

(Medium Timber)  

  Haut-Fays *جنوب بلژيك  *٣٥  ٩٠/٢٣  ٥٣/٦  ٤٠/١٢  ٥٠/١١  ٣٠/٦٨  ٩٠/١  ١٩  ٥٢/٠

(Medium Timber)  
  متر ٥٠/١در  قطر               *

  
(نسبت ارتفاع كل به قطر برابر سينه 

d
h(  يا ضريب

طور متوسط حدود  سي به قدكشيدگي نيز براي توده مرس
تواند براي اين مي مقدار اين. محاسبه شده است 7/79

قرار دارد ياي باال روي يال و ارتفاع از سطح در برتوده كه 
اين ضريب  .باشد زيادمراه خطر باد و برف بسيار ه هب

اصالح  ،ديررس كردن تنك با استفاده از دخالتهاي يبايست
 .شود

براي هدايت برشهاي تنك فاصله ضريب استفاده از 
كاشت يك ابزار بسيار  برگان دست در سوزني ويژهبهكردن 

ستوار است كه هر اساس آن بر اين اصل ا .باشدمفيد مي
به  ،جنگلي افزايش يابد چه ارتفاع غالب درختان توده

اماني و همكاران، (فواصل بيشتري از يكديگر نياز دارند 

از  Hart-Beckingضريب اصالح شده  ).1375
%1005.107رابطه ×=

NH
S

o

   دشو ميمحاسبه  
(Dhote, 1997).  سيبراي توده جنگلي مرسضريب اين، 

  .به شدمحاس% 14
 رابطهفاصله متوسط درختان با استفاده از 

866.0
10000
×

=
N

a ) ،براي  )1375اماني و همكاران
كه اين مقدار  متر محاسبه شد 5/4حدود  سيتوده مرس

متر  5حدود كه توده جنگلي  (dc)قطر متوسط تاج مشابه 
  .باشد مي است

 سي مرسجنگلي براي توده  انبوهي نسبي ضريب
كه ضريب  درصورتي ،محاسبه شده است 05/1حدود 
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Reineke 1تا  0بيني شده كه مقدار آن بين طوري پيش 
. است 1ها حدود ترين تودهمتغير باشد كه براي انبوه

 05/1 سي مرسكه ميزان محاسبه شده براي توده  درحالي
براي  βو  α در نتيجه ضرايب ،دهدرا نشان مي

تب بهتر از رويشگاههاي مرا راش ايران كه به يرويشگاهها
  .باشند سانبايستي يكنراش اروپا هستند 

محقق مركز ( Oswaldاز نظر تراكم يا انبوهي نيز 
، بر روي محورهاي )سي فرانسهتحقيقات جنگل نان

خط را آن  كند كهخط راستي را پيشنهاد مي لگاريتمي نيمه
 زادهاي دانه براي توده» بيولوژيك حداكثريا انبوهي تراكم «

نقل از  به 1368 ،اماني(داند همسال راش اروپا مي
Oswald, 1981.(  

د كه توده جنگلي شو ميمالحظه  8با توجه به شكل 
) بيولوژيك حداكثرانبوهي (سي نزديك به اين خط  مرس

پايه در هكتار با خط  400قرار گرفته است كه در حدود 
 بيولوژيك فاصله دارد كه علت آن ارتفاع حداكثرانبوهي 

ويژه رشد ارتفاع و هكاهش رشد، ب( زياداز سطح درياي 
قطع توسط  و و همچنين باد افتادگيها) اع غالبتفار كاهش

تعداد پايه در  كاهشسبب است كه چوپانان مراتع ييالقي 
و ) 1370اماني، (توده الليس ويسر  .هكتار شده است

سنگده داراي موقعيت مشابهي بر روي نمودار  سي مرس
   .هستند

  

10

100

1000

10000

5 10 15 20 25 30 35 40 45
ارتفاع غالب (متر)

تار
هك

در 
داد 

 تع
يتم

گار
ل

الليس ويسر

مرس سي سنگده

پارسل 30 سنگده

بلژيك

souilly فرانسه

oswald انبوهي حداكثر بيولوژيك

قطعه نمونه 8 كالردشت

طرح ناهمسال سنگده
طرح همسال سنگده

  
  )1368نقل از اماني،  به( Oswald تجربي موقتي معيارشمال ايران و اروپا در جنگلي هاي از توده برخيموقعيت  -8 شكل

  

 Oswald بيولوژيك حداكثرتوده مورد نظر از خط 
  :داليل زير باشد هتواند بتر افتاده است كه ميپايين
هاي ويژه دامداران كه وجود كندههدخالتهاي انساني ب -

مؤيد اين امر %) 8 حدود( بلند فراوان در سطح عرصه
  .است
ميزان بارندگي و توزيع آن كه اين ميزان براي  -
 ،باشدمي بيشترهاي اروپا هاي ايران نسبت به راش راش

ولي در اروپا توزيع بارندگي منظم است كه در استقرار و 
  .ستابسيار پراهميت  توسعه نهالها

وسيله خاك كه در  هب بمدت زمان نگهداري آ -
قرار دارند اين   در شيبمعموالًراشستانهاي ايران چون 

كه همچنان ،باشدزمان نسبت به راشستانهاي اروپا كمتر مي
 زياديدر شرايط توپوگرافي روي يالها و تراسها انبوهي 

توان گفت كه هر چقدر خاك بنابراين مي .شودمشاهده مي
بدون وجود آب  ،داراي امالح معدني زيادي باشد
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 ،تواند استعداد بالقوه حاصلخيزي خود را نشان دهد نمي
در نتيجه سرعت رقابت طبيعي از لحاظ مواد غذايي بين 

در قرن  .دشو و از انبوهي كاسته مي افزايش يافتهها پايه
حاضر نيز كه با پديده گرم شدن زمين مواجه هستيم اين 

  .امر تشديد شده است
  

  پيشنهادها
هكتار مساحت دارند  10هاي مورد نظر حدود توده -

گونه تاكنون هيچ وباشند كه داراي ساختار همگن مي
اثر منفي عدم تنك  .دخالت فني در آنها انجام نگرفته است

سي با توجه به خصوصيات كمي و كردن در توده مرس
هاي كه در تودهطوريهب. شودوضوح ديده مي هكيفي توده ب

مين ه هنيز احتماالً وضعيت بشمال در جنگلهاي مشابه 
  .منوال است

ها گونه توده در اين» ديررس«ضرورت تنك كردن  -
در . دشوكه بايستي محتاطانه انجام  شتهاهميت خاصي دا

زمان در اثر عدم  ولصورت اين ثروت ملي در ط غير اين
انجام تنك كردن از بين خواهد رفت و يك توده بيمار و 

ها گونه توده برنامه هدايت اين. ندمريض باقي خواهد ما
  : شودپيشنهاد ميصورت زير  هب

ها بايستي بر پايه انتخاب و هدايت اين توده -
   ؛مشخص كردن درختان آينده صورت گيرد

 برايهاي طبيعي در توده» گروه درختان«كارگيري  هب -
       انتخاب درختان آينده مورد توجه قرار گيرد

(Bastien & Otto, 1998)؛  
بايستي ) تنك كردن ديررس(شدت اين تنك كردن  -

  ؛دشوضعيف تا متوسط و محتاطانه انجام 
هاي گونه توده كنترل آفات و بيماري نيز در اين -

 .باشدخالص حائز اهميت مي
عمليات پرورشي را  نبايستي ديگر مراقبتها و در نهايت

 و تنك پاك كردنها، آزاد كردنهاامروزه . به فراموشي سپرد
كردنها براي جنگلهاي شمال كشور بسيار حائز اهميت 

شناسي بايستي درجه اهميت آن كمتر از جنگلناست كه 
  .باشدبه طبيعت نزديك 

  

  سپاسگزاري
مرزدشتي وسيله از آقايان مهندس محمدعلي قمي بدين
همكاريهاي صحرايي  دليل هزاده بغالمحسن اله و روح

  .شودتشكر مي
  

  تفادهمنابع مورد اس
بررسي سـاختار طبيعـي راشسـتانهاي    . 1379، .ر. اسالمي، ع -

. ظـالم رود  -خالص و آميخته در جنگلهـاي حـوزه نكـا    
واحـد   ،دانشـگاه آزاد اسـالمي   ،كارشناسي ارشد نامه پايان

  .صفحه 101. علوم و تحقيقات تهران
بررسي . 1386 ،.نميرانيان، م و ، ثاقب طالبي، خ.ر. اسالمي، ع -

به منحني تعادل در راشستانهاي ناهمسال شـمال   دستيابي
جنگـل و صـنوبر    تحقيقـات فصلنامه . كشور در مازندران

  .92-104 ):2( 15 ايران،
طـرح  (اي درباره جنگلهاي سنگده  خالصه. 1358 ،.اماني، م  -

. در ايـن جنگلهـا   داري جنگـل و چگونگي اجـراي  ) فريم
  .صفحه 9 .منتشر نشدهياداشتهاي 

جــزوه ). 2و  1(شناســي عمــومي  جنگــل. 1368 ،.امــاني، م  -
  .صفحه 511.درسي منتشر نشده 

تحليلي بر اولين دخالتهاي پرورشـي انجـام   . 1370،.اماني، م  -
مـازو در جنگلهـاي    ي جوان راش و بلندها هگرفته در تود
  .صفحه 44 .مقاله منتشر نشده. شمال كشور

يزدانـي،   ،.ي، محسـن ، .نيا، م، اسماعيل.اخالصي، غ، .اماني، م -
نتايج اولين بررسـيهاي كمـي و   . 1375 ،.و بهشتي، ح .ش

شناسي در توده دست كاشـت جـوان پلـت    كيفي و جنگل
. آمـل  -امـامزاده عبدالـه   -» تنك كـردن «طرح آزمايشات 

  .6-21 :31پژوهش و سازندگي، 
ي هـا  هبررسـي تيپولـوژي تـود    .1376، .، حسـني، م .اماني، م -

زاد ناهمسـال و   آزمايشات دانـه مادري راش در طرحهاي 
. )دشرق پـل سـفي  (زاد همسال راش جنگلهاي سنگده  دانه

  .4-27 :37پژوهش و سازندگي، 
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جــدول حجــم گونــه راش بــراي جنگلهــاي . 1364، نــام بــي -
و مراتـع   ،سازمان جنگلها. داري جنگلدفتر فني . مازندران

  .صفحه 366. كشورآبخيزداري 
الويـج، غـرب    داري جنگـل اي هـ كتابچه طرح. 1366، نام بي -

دفتر فني  .هراز، بابلرود، كارسنگرود، لفور ولوپي، آذر رود
 .كشـور و آبخيـزداري  مراتع  ،سازمان جنگلها. داري جنگل
  .صفحه 1425

ــاني، ر و .محمــدي، ج ،.م. حســيني، س ،.حبشــي، ه -  ،.رحم
تعيين الگوي پراكنش و ساختار در جنگل آميختـه  . 1386

جنگــل و  تحقيقــاتفصــلنامه . نكــال گرگــا راش شصــت
  .55-63 ):1( 15 صنوبر ايران،

اثـر رقابـت   . 1386 ،.حبشي، ح و .، رحماني، ر.دانشور، الف -
اشـكوبه   نوري بر گسترش تاج درختان در جنگلهاي چند

ــه ــابع طبيعــي  . راش آميخت ــه علــوم كشــاورزي و من مجل
نامـه منـابع    شـماره اول ويـژه  . 14جلـد  . دانشگاه گرگـان 

  .39-48 :)ضميمه( طبيعي
. 1383، .نميرانيـان، م و . ثاقـب طـالبي، خ   ،.دلفان اباذري، ب -

راشستانهاي طبيعي در قطعه شاهد بررسي مراحل تحولي 
جنگــل و  تحقيقــاتفصــلنامه . )لنگــا( نطقـه كالردشــت م

  .307-325 ):3( 12 ،صنوبر ايران
ــان - ــون، م رمض ــان زاده  و .ر.زاده دت ــرمض . 1372، .ون، عدت

ي زادآوري طبيعـي راش  هـا  همي و كيفي در تودبررسي ك
ريـزي پرورشـي    در دانگ قديم طرح كالردشت و برنامـه 

دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد     پروژه كارشناسـي . براي آن
  .صفحه 235 .چالوس -نوشهر

ارائـه  . 1384، .ر. مـروي مهـاجر، م   و .، زبيري، م.فالح، الف -
هـاي  همدل مناسب پراكنش تعداد در طبقات قطـري تـود  

جنگلهاي سـنگده و  ( طبيعي و ناهمسال راش شمال ايران
 -821 ):4( 58مجله منـابع طبيعـي ايـران،    ). كالته شصت

813.  
بررسي مراحل تحولي و . 1386 ،.طالبي، خ و ثاقب .امتاجي،  -

پويايي دو جامعه گياهي راش شرقي در جنگلهاي طبيعـي  
و  جنگـل  تحقيقـات فصـلنامه  . منطقه خيرودكنـار نوشـهر  

  .398-415): 4( 15 صنوبر ايران،
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Abstract  
 
     In order to investigate some of the qualitative and quantitative characteristics of oriental beech (Fagus 
orientalis Lipsky) at optimal phase, this research was carried out in the Caspian forests of Iran in 1999. 
The study area consisted of a natural stand which was located at Sangdeh District (Mers-e-se) with three 
hectare area. It was located at 1900-1950 m.a.s.l. Moreover, six sample plots with 0.36 ha area and 25m 
buffer zone, were selected and all trees (1244 stems) within the plots were measured and recorded. 
Results showed that the highest frequency of stem number was recorded between diameter classes of 25 
to 40 cm. The mean dbh, stem number, basal area, and volume were 35 cm, 562, 53.59 m2ha-1 and 677.9 
m3ha-1, respectively. The mean height and dominant height of the stand was 27.1 and 31.3 m, 
respectively. Moreover, crown canopy was 77%. The mean crown diameter and mean distance between 
trees was 5 and 4.5m, respectively. On the other hand, the mean slenderness and Reineke coefficient was 
79.74 and 1.05, respectively. The results of qualitative characteristics showed that the healthy and non 
healthy trees of the stand were 48% and 52%, respectively. Moreover, 70% of the trees (402 stems per 
hectare) were defective or damaged. Thus, 30% of the trees (160 stems per hectare) were faultless, from 
which the good elite and fine elite trees were 23% and 7%, respectively. The frequency of forked and 
unforked trees were 28% and 72%, respectively.  
 
Key words: Caspian forest, elite trees, forking, optimal phase, oriental beech, qualitative & quantitative 
characteristics. 


