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 هچكيد

تا  1359طي سالهاي  هاي حاصل از آماربرداري در با استفاده از داده ،شد انجام رودكنار نوشهري كه در جنگل خدر اين مطالعه
روش تصادفي  آماربرداري با .گرديدمقايسه  ممرزستان -در دو جامعه راشستان و راش ي كميها  مشخصهتغييرات1382

 )هكتار سطح 125 جامعه با هر( ار هكت250در سطح   آري10قطعه نمونه  با  متر200×200به ابعاد  ثابت سيستماتيك و با شبكه
 .انجام گرفت

حاصل كمي ي ها دار به لحاظ مشخصه معني تغييرات ،هاي مختلف دورهطي  در جامعه راشستان در دهد كه يج نشان ميتا ن
 ها  گونهبرخيتوان اذعان نمود كه حذف  ن مييبنابرا. باشد دار مي  معنيتغييراتن ياممرزستان  -جامعه راش درلي كه انشد، در ح

 1359كمي نسبت به سال  عواملعامل كاهش تواند  مي راشپ خالص يجاد تيا با هدفگذاري  هنگام نشانه در ممرز به خصوص
 به موجودي حجميجامعه راشستان تمركز حجم در طبقات قطري مياني تا قطور بوده كه باعث شده نمودار پراكنش   در.باشد

 ممرزستان منحني پراكنش - در جامعه راش.ش گذارديانسال را به نمايك جنگل ميري از ي و تصوگردداي  زنگوله صورت تقريباً
طبقات قطري باال  دهنده تمركز حجم در  نشان موردكه اين باشد ميچپ از حالت نرمال فاصله داشته و چوله به  حجم در هكتار

 .است و مسن بودن توده
 

   نوشهرممرزستان، - راشستان، راش،ه گياهيي كمي، جامعها ارزيابي، مشخصه  :يي كليدها واژه
 
 همقدم

ريزي نادرست و اجراي  برنامهنظير  يعواملامروزه 

 در كنار ديگر عوامل ناصحيح طرحهاي جنگلداري

 نميرانيان،( است را فراهم آورده تخريب جنگلها اتموجب

توان از طريق بررسي و كنترل   مياين موضوع را. )1378

 عملكرد و نتايج طرحها در مقايسه با همه جانبه و به موقع

 رييگيپريزيهاي انجام شده  برنامه وضعيت پيشين آن و

 انجام اين مطالعات و بررسيها  باكه ، به طورينمود

. فرصت اصالح و درصورت امكان، تغيير روش آن باشد

ريزيهاي كوتاه مدت طرحهاي  برنامه به طور كلي هدف از

ي ها  دوره محدوده جنگلداري اين است كه بتوان در

ساله وضعيت طرح را از هر لحاظ ارزيابي و سنجش  ده

 نقاط ضعف و قوت آن و همچنين تا )1381تكه، (كرد 

مشخص نمود و از را اجراي عمليات جنگلداري اثرات 

در رهبري و هدايت صحيح طرح بدست آمده تجربيات 

 در سطح د منظور باينيابراي  ).1371اعتماد،(بهره جست 

 و به رديپذ اقداماتي صورت اي و محلي تواماً همنطق

زادآوري مستقر شده در سطح جنگل توجه شود 

)Kleinhof, 1997( .دهد كه  ها نشان ميچرا كه بررسي

جهت ارزيابي طرحهاي جنگلداري مناسبترين معيارها 

 . )William & Veit, 1998 (باشد تجديد حيات طبيعي مي

راي واحد مديريتي ارزيابي راهكارهاي اتخاذ شده ب

سازد كه آن راهكار موفق بوده يا خير؟   ميمشخص

چندين راهكار، ارزيابي گردد تا تا ضرورت دارد بنابراين 
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در . ودشه ئالگوي مناسبي براي اجرا در عرصه جنگل ارا

 ي كمي مختلف بهترها بررسي مشخصه خصوص نيا

تواند موفقيت يا عدم موفقيت نحوه مديريت يك  مي

 .)Norris & Farrar, 1999(  مشخص نمايدجنگل را

 عملكرد اجراي طرح جنگلداري گلبند نشانبررسي 

دهد كه عدم موفقيت طرح، ناشي از ناقص بودن كنترل  مي

 گذاري غير اصولي، اشكال فني در چراي دام، نشانه

عدم مداخالت اصالحي  رويه و برداري بي بهره سازي، جاده

 تنوع ،آميختگي و )1367 معيري،( باشد و پرورشي مي

زادآوري مستقر شده در سري و تعداد در هكتار اي  گونه

 شريعت نژاد،(است  ناهمسال بيشتر از سري همسال

نتايج ارزيابي يكي از ). 1379 طاهري آبكنار، ؛1378

شناسي در سري يك پجيم نشان  روشهاي عمده جنگل

دهد كه با خروج دام از جنگل مشكل استقرار زادآوري  مي

برداري نيمه مكانيزه و مديريت   بهرهاغلبمتر شده و ك

ي جوان ها مناسب پس از اجراي برش باعث افزايش پايه

  نژاد كياسري،اسپهبدي و محمد( شود تا ميانسال راش مي

ت  بردن به تغييرا پي با هدف زين مطالعه حاضر ).1380

 دورةدو  گذشت ي كمي پس ازها برخي مشخصه

انجام كنار  مخانه از جنگل خيرودبرداري در سري ن بهره

 مناسبي نسبت به دخالتهاي ابييارز اساس نياشده تا بر 

ش فرض كه همواره ين پي، البته با اديتي بعمل آيريمد

 . باشد ط توده مييدخالت مجري در جهت بهبود شرا

 

 هاش و رومواد

ه آبخيز رودخانه ضبخش نمخانه قسمتي از حو
 27  هكتار و داراي778  مساحت آن،خيرودكنار بوده

ترين نقطه اين بخش از سطح دريا  ينيپا .باشد مي پارسل
  متر ارتفاع1290ترين نقطه آن داراي   متر و مرتفع350
 آهكي و متعلق به منطقهسنگ مادر . )1شكل ( باشد مي

 . است دوران ژوراسيك عليا
روي سنگ مادر آهكي و به  خاكهاي بخش نمخانه بر

ي ها  مارن آهكي قرار دارد و تيپندرت بر روي شيست و
اي  قهوه، كالسيكاي   قهوه،آهكي اسكلتياي   قهوهعمده آن
اي  با پسدوگلي و خاكهاي قهوهاي  ، خاكهاي قهوهجنگلي
 ). 1369 ، اميري زاهدي؛1353 حبيبي،(باشد  شده مي شسته

 

  در داخل سري رد بررسيو مناطق موموقعيت سري نمخانه نقشة  -1 شكل
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بويژه ( آهكي با كربنات كلسيم فعال اي خاكهاي قهوه
 اي ين خاكها در مرحله جواني خاكهاي قهوهرا ا)  Bدر افق

مقدار داراي سنگ مادر مختلط بوده و كه نامند ميكالسيك 
خاكهاي . هستند اليكاتهيبيشتر از رس و سكربناتهاي آن 

به آنها  ه كه الشبرگها درشد  جنگلي يا كم شستهاي قهوه
. معدني شده و روي سنگ مادر آهكي قرار دارندسرعت 

ي مسطح و ها جنگلها يا چمنزار خاكهاي پسدوگلي در
مرطوب كه در تابستان تبخير و تعرق شديد داشته و سفره 

 اي خاكهاي قهوه. شود ميآبي موقتي آنها درتابستان خشك 
لي مشخص شسته شده به وسيله تجزيه سريع ماده آ

شوند و هوموس آنها از نوع مول و گاهي مودر  مي
 .باشد مي

با استفاده از كليماگرام آمبرژه منطقه نوشهر در طبقه 

اين . گيرد مي اقليمي خيلي مرطوب با زمستانهاي خنك قرار

ترين  پرباران منطقه داراي بارندگي با نظم ساليانه بوده و

ترين ماه  باران  و كم ميليمتر6/237با ميانگين  ماه سال مهر

 ميليمتر بارندگي و فصل رويش حدود 5/47سال تير با 

 اعتماد،(باشد و فصل حياتي متمايز است   مي روز270

 - بلوطشاملچهار جامعه گياهي متمايز ). 1371

راشستان  و  راشستان مخلوط، ممرزستان-ستان، راشزممر

 زاهدي ؛ 1375 حسيني،( تفكيك شده است  در آنخالص

 .)1369 ،يريام
برداري  ق از روش نمونهين تحقيبه منظور اجراي ا 

 ن اساسيد، بر اي تصادفي استفاده گرد-كيستماتيس
 اب. اده شدي متر در منطقه پ200×200 به ابعاد اي شبكه

 قطعات نمونه محل استقرار 1359نكه از سال يتوجه به ا
رات ييد، روند تغين گردي ثابت معقطعاتبه عنوان 

-راشستان خالص و راشي كمي در دو جامعه اه مشخصه
 و 1369، 1359(برداري   در طي دو دهه بهرهممرزستان

 .شدبررسي ) 1381

سه در يرد مقاو مناطق متاد ين مطالعه سعي گرديدر ا
 مشابه يكي و ادافيكيوگرافيزيط فيدو جامعه داراي شرا

تي را به نحو يريباشند تا بتوان اثرات دخالتهاي مد
 . بررسي نمودمطلوبتري

شده  به ابعاد شبكه و سطح پارسلهاي بررسي توجهبا 
 1 شكل كه در  هكتار در هر جامعه125(در هر جامعه 

 آري 10 قطعه نمونه 60ت ي در نها،)مشخص شده است
 30( در صد برداشت شد 5/2عني با شدت آماربرداري ي

 حداقل تعداد به برداشت شده تا جامعه هر قطعه نمونه در
 نمونه ه قطعدر هر ).آماري منظور گرددلحاظ 
قطر برابر سينه به سانتيمتر، ارتفاع به ي نظير يها مشخصه

توده  تيپ فعلي ي برداشت ووضعيت زادآور متر،
سه ي و مقاها دادهتجزيه و تحليل آماري  . شدمشخص

افزار  نرمهاي مختلف با استفاده از  دوره در طي ها نيانگيم
SPSSاست  انجام گرفته. 

 

 نتايج

پراكنش تعداد در هكتار در طبقات قطري مختلف در 

 يبردار بهره دورهطي 

  سانتيمتر35 الي 10 جامعه راشستان در طبقات قطري
 -داراي تعداد در هكتار بيشتري نسبت به جامعه راش

 -شيب منحني يا نمودار در جامعه  راش .استممرزستان 
جه در ممرزستان كمتر بوده كه بيانگر كاهش قابل تو

. باشد مي مسن بودن توده اي طبقات قطري اوليه و تا اندازه
 ،در دو جامعه  نمودار پراكنش تعداد در هكتارهمچنين

 ).2 شكل( است در دو جامعه ها گوياي ناهمسالي توده

 پراكنش درختان ،براي بررسي تغييرات ساختار افقي 
ي بررسي بردار بهره دورةدر طبقات قطري مختلف در دو 

 و 1359تعداد در هكتار درختان در طي سالهاي . شد
 سانتيمتر فراواني 20تر از كم در طبقات قطري 1369
 ).3 شكل( است  داشته1382  نسبت به ساليبيشتر
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  پراكنش تعداد در هكتار در طبقات قطري مختلف در دو جامعه گياهي-2 شكل
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 يبردار بهره دورهطي پراكنش تعداد در هكتار در طبقات قطري مختلف در  -3 شكل
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در دو جامعه مقدار رويه زميني در هكتار در طبقات 

را دارا  داري معني سانتيمتر تفاوت 35 كمتر ازقطري 

تفاوت   سانتيمتر35از بيش  ولي در طبقات قطري نبوده،

دهد كه  مي پراكنش رويه زميني نشان. است محسوس

 به عبارتي بوده وبيشترين تراكم در طبقات قطري باال 

 .)4 شكل( باشد چوله به چپ مي نمودار
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  دو جامعه گياهي پراكنش رويه زميني در هكتار طبقات قطري مختلف در-4 شكل
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طبقات  در هكتار  بررسي پراكنش حجم سرپا در
طبقات  اكثردهد كه حجم سرپا در  ميقطري مختلف نشان 

 ممرزستان -راش جامعه راشستان بيشتر از جامعهدرقطري 
در مشخصه ن يا ،قطورخيلي درطبقات قطري لي و ،است

 .باشد ميبيشتر از جامعه راشستان  ممرزستان -جامعه راش
در عرصه نشان را  آثار مديريت اي الگوي پراكنش تا اندازه

  نظم مناسب در پراكنش حجمينداشتندهد كه بيانگر  مي
 .)5 شكل( باشد مي

 هاي  دورهبررسي تغييرات حجم در هكتار در طي 
 سال  حجم سرپا در ميزاندهد كه مينشان ي بردار بهره

افته ياهش  سانتيمتر ك20  كمتر ازطبقات قطري  در1382
  مذكور سانتيمتر در سال85 الي 30  طبقات قطريو در

البته . است افتهي افزايش 1369 و 1359نسبت به سالهاي 

سرپا كم موجودي  سانتيمتر 90ش از يبطبقات قطري در 
 طبقات  كه ناشي از كاهش فراواني درختان قطور درهشد

بايستي متذكر شد كه وضعيت تجديد  .است قطري باال
نهال و شل خوب بوده و قطع درخت طبقات حيات در 

ي بردار بهره دورةبا شيوه تك گزيني در سطح سري در دو 
در در حال حاضر  جنگل مذكور .صورت گرفته است

كه پراكنش حجم در هكتار سالهاي بوده وضعيت ميانسالي 
 ).6 شكل(دهد  مين وضعيت را نشان خوبي ايه مختلف ب

نكته قابل توجه اينكه مدل پراكنش حجم بيشتر به سمت 
  نمايي از يك،مياني پيش رفته و تودهطبقات تمركز در 
 حجم در در نمودار پراكنش .ستدارا را ميانسالراشستان 

هكتار ميزان چولگي كاهش يافته و به حالت گوسي شكل 
 ميان قطر طبقه حجم در تمركزاز نزديك شده كه حاكي 

 .)6و 5 يها شكل (باشد مي
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  هكتار طبقات قطري مختلف در دو جامعه گياهيموجودي حجمي در پراكنش -5 شكل

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

8
5

9
0

9
5

1
0
0

1
0
5

طبقات قطري (سانتيمتر)

و)
سيل

ر(
كتا

 ه
در

م 
ج

ح

1359

1369

1382

 
 يبردار بهره دوره در هكتار در طبقات قطري مختلف در طي دو حجمپراكنش  -6 شكل
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ي درختي مختلف در طي يك ها ميزان برداشت گونه
ي ها دهد كه ميزان برداشت گونه ميساله نشان  دوره ده

ي نمدار ها گونه. است گونه راش باالتر بودهبه ممرز نسبت 
 سري نمخانه برداشتهاي را در سهمو بلوط كمترين 

 -برداشت گونه توسكا در جامعه راش. تاس داشته

 ولي گونه پلت برعكس در جامعه ،ممرزستان باالتر بوده
 ). 7 شكل( باشد مي راشستان بيشتر
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ي مختلف در يك ها ميزان حجم نشانه گذاري شده گونه -7 شكل

 دوره  ده ساله

 �5$,� %�*��  ��    ����
 ��6� �  ��+-�    ���    !� �� "�#�$� �
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تعداد، سطح مقطع و (ي كمي ها مشخصهميان 
در جامعه راشستان در طي ) موجودي سرپا در هكتار

 به لحاظ آماري تفاوت 1382 و 1369، 1359سالهاي 
 ممرزستان - ولي در جامعه راش،ي وجود نداشتهدار معني

جفتي   t با آزمون1382 نسبت به سال 1359در سال 
  نسبت به1369سال در  .دشو  ميمشاهده دار عنيمتفاوت 

 و 1 هايولاجد(شود  ميداري ديده ن معني  تفاوت 1382
2(. 

 

  در هكتار در دو جامعه گياهيكميعوامل  بررسي -1جدول 
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  بررسي تعداد ، حجم و رويه زميني در هكتاردرجامعه راشستان-2شماره جدول 

%��70�� ����� 
N= �� t df sig (2-tailed) 
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دهد  ي مختلف نشان ميها بررسي تعداد در هكتار گونه
ي راش، پلت، توسكا، ها كه در جامعه راشستان گونه

 لي و بوده، ممرزستان-شيردار و ملج بيشتر از جامعه راش

 ).8 شكل( است برعكسي ممرز، بلوط و نمدار ها گونه
ي درختي در سطح دو جامعه بررسي ها آميختگي گونه

 .است ئه شده ارا3در جدول شده 
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 ي مختلف در دو جامعه گياهيها  پراكنش تعداد در هكتار گونه- 8 شكل

 

 در دو جامعه گياهي ي درختيها در صد تركيب گونه -3جدول 
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 پلت، راش، يها گونه رويه زميني راشستان درجامعه
بوده، مرزستان م -راش جامعه از بيشتر شيردار و توسكا

. استبرعكس و ملج  ي ممرز، بلوط، نمدارها  گونهولي
 باشد مي يت رويه زميني مربوط به گونه راش و ممرزاكثر

 ).9 شكل(
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ي مختلف در دو ها  پراكنش روية زميني در هكتار گونه-9 شكل

 جامعه گياهي

ي راش، ممرز، بلوط، ملج و ها  گونهحجم در هكتار
بيشتر از جامعه  ممرزستان -راش  در جامعهنمدار

 ي پلت، توسكاها  حجم سرپاي گونه ولي،استراشستان 
 -بيشتر از جامعه راشدر جامعه راشستان  و شيردار
  ).10 شكل( باشد مي ممرزستان
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ي مختلف در دو ها  پراكنش حجم در هكتار گونه-10 شكل

 جامعه گياهي
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 بحث  

ي ها مشخصهميان ج حاصل حاكي از آن است كه ينتا
در ) سطح مقطع و موجودي سرپا در هكتارتعداد، (كمي 

 به 1382 و 1369، 1359جامعه راشستان در طي سالهاي 
 اين وي وجود نداشته دار معنيلحاظ آماري تفاوت 

 آن است كه دخالتهاي مديريتي در قالب انگريبموضوع 
 يدار معنيي مختلف تغييرات ها  دورهي در طي بردار بهره
تغييرات . است راه نداشتهي كمي به همها لحاظ مشخصهبه 

 سال ممرزستان در -ي كمي در جامعه راشها مشخصه
تفاوت جفتي  t  با آزمون1382 نسبت به سال 1359
 1382  نسبت به1369 اما سال ،دهد ميي را نشان دار معني

 توجه اينكه نكته قابل .شود ميي ديده ندار معنيتفاوت 
 فعليدر گذشته بيش از ميزان  ها ميزان اين مشخصه

اهي يگ و جامعه رويشگاهتوان با توجه به دخالتها . باشد مي
 - هدايت جامعه راش، و هدفبه خوبي انجام نشده

در تغيير . است بوده ممرزستان به سمت تيپ خالص راش
 مشهود  ممرزستان كامالً-تركيب و آميختگي جامعه راش

و تيپ فعلي در حال گذر به سوي يك تيپ راشستان بوده 
 كه از لحاظ تنوع زيستي و شرايط تاسخالص 
در سري مذكور مشخص شده  با جامعه بومي ياكولوژيك

گذاري در چنين  اين در هنگام نشانه  بنابر.مغايرت دارد
و آميختگي مناسب را لحاظ مطلوب  تركيب دجوامعي باي

كمي كاسته عوامل هاي آتي از ميزان  دورهكرده تا در طي 
 اين موضوع دارد كه به منظور كيد برأنيز ت تجربيات. نشود

استمرار توليد كه خود اصل مهمي در توسعه پايدار منابع 
هاي مختلف  دوره ميزان موجودي طي د نباي،استطبيعي 

 -بنابراين در جامعه راش. )Nyland, 1996 (كاهش يابد
 باشد كه بتوان كمتر از اي ممرزستان بايد دخالتها به گونه

 اجازه ي فرعيها  به گونهو اشت نموددميزان رويش بر
پرورش در جهت مجري  هايسياست .ه شوداستقرار داد

نموده و سعي دارد در روند شرايط توده مهمي  ثيرأتوده ت
ن يبر ا. كه راشستان را به بيان خيلي ساده جوان نمايد

 تمركز برداشت در جامعه راشستان در طبقات اساس

 -اشدر جامعه راما  .است قطري باال صورت گرفته
 در طبقات قطري باال طور عمدهه ب گونه راش ،ممرزستان

و به لحاظ روند توالي اين توده در فاز مسن ور داشته ضح
كه  توان اذعان نمود مي ن اساسيبر ا. ردشدن قرار دا

ك عامل اساسي در يتواند  ميدخالتهاي ناسازگار مجري 
 در سال رييمع طرح باشد، همچنان كه تيموفقعدم 
وه يشجراي  چرا كه ا،دينما مين موضوع اشاره يا به 1367

 داريپاشناسي گام مناسبي در جهت توسعه   جنگلحيصح
ر خروج دام و ي مسائل نظهيكل و چنانچه بودهجنگلها 

 )1380(نژاد كياسري  و محمدي فني كه اسپهبدي بردار بهره
د يننما ميدر طرح اشاره ت يموفقتوجه به آنها را به منظور 

پرورش (گذاري اصولي و هدفمند  د، ولي نشانهمرتفع گرد
دار يپا مستمر و ديتول اصل ردينپذصورت ) مناسب توده

جهت توان ادعا نمود كه گامي در  مي نشده و تيرعا
ي گرينكته د. است  ستم جنگل برداشته شدهيب اكوسيتخر

 اي دهيچيبوم پ ستي در زكه كه بايد به آن اشاره كرد اين
ستم ين اكوسيي از ايدرخت كه جز ر جنگل تنها بهينظ

 .شود مياست توجه 
 قبل از انجام نشانه  كهشود ميتوصيه در هر حال 

گذاري الگوي ساختار افقي و عمودي توده مربوط به دو 
 اهداف اتخاذ شده در مديريت .شود متوالي ارزيابي دورة
گذار با آگاهي  نشانه  مشخص گردد كهاي  به گونههاطرح

تا توان  توده دخالت نمايد و سعي گردد مناسب بتواند در
 .تغيير نيابداست  رويشگاه كه همان جامعه استقرار يافته
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Abstract  
The aim of the study was to compare the quantitative characteristics of two Forest associations 

(Fagetum and Fageto- Carpinetum) at Kheiroudkenar Forest (Nowshahr, Mazandaran province, Iran), 
based on data collected from 1980-2003. The applied sampling method was systematic random with 
constant grid of 200*200 m. The plots (1000 m2) were located over 250 ha (125 ha for each forest 
association).  

The results showed that in the Fagetum association there was not significant differences between the 
quantitative characteristics at different periods, whereas in Fageto-Carpinetum association, the difference 
was significant. As a result, elimination of some trees species, particularly hornbeam, during trees 
marking in order to convert the current forest association to pure Fagetum, might reduce the quantitative 
characteristics in future in comparison to 1980. In Fagetum association, high proportion of the tree,s 
volume belonged to moderate and high stem diameter values, whereas in Fageto-Carpinetum association, 
high proportion of the tree,s volume belonged to high stem diameter values. This indicates a moderate 
aged forest at Fagetum and old aged forest at Fageto-Carpinetum (bell and skew shape volume curve), 
respectively. 

Key words: Association, Evaluation, Fagetum, Fageto-Carpinetum, Nowshahr, Quantitative 
characteristics. 


