
در يك جنگل بررسي و تعيين ميزان رويش قطري و حجمي گونه راش 

  ناو اسالم در منطقه  دست خورده  طبيعي كم
  

٢اميراسالم بنيادو ١بهروز كرمدوست مريان
  

  

  چكيده 

با ارزش جنگلهاي خزري است كه هاي  يكي از گونه) Lipsky) Fagus orientalisگونه راش 

محاسبه رويش  دهد. مي ي شمال ايران را به خود اختصاص% حجم موجودي سرپاي جنگلها30حدود 

. نظر مي رسده ضروري ب ،بهره برداري صحيح قطري و حجمي گونه راش  براي برنامه ريزي و

براي  همچنين امكان برداشت ساليانه طرحهاي جنگلداري، بر مبناي رويش حجمي آن استوار است.

ناو اسالم  جنگل در سري يك آري 5 دايره اي شكل قطعه نمونه 30تعداد محاسبه ميزان رويش جنگل 

اصله  3با روش تصادفي انتخاب گرديد. در هر قطعه نمونه عالوه بر اندازه گيري متغيرهاي مختلف، از 

محاسبه رويش حجمي گونه  براي رويش قطريمحاسبه  پس از .نمونه رويشي تهيه گرديد ،درخت

استفاده شد كه ) Meyer(ه (بكر) از روش مايرطبيعي و كمتر دست خورد جنگل راش در وضعيت

. براي بررسي بيشتر ميزان رويش بدست آمددرسال  وسيلو در هكتار 284/10ميزان رويش حجمي 

(درختان  Cm 75-45 ،(درختان جوان ) Cm 45 -15گونه راش در سه طبقه قطري مختلف  حجمي

 0735/0و  0512/0 ،0295/0به ترتيب (درختان كهنسال) محاسبه شد كه  Cm 75ميانسال) و بيشتر از 

با ميزان   (d) متغير قطر برابر سينه مياندرسال بدست آمده است. ماتريس همبستگي و سيلودرهكتار

اين  ميانكه از نظر آماري  دادنشان  وتشكيل گرديد  (IV)و رويش حجمي  (Id)رويش قطري 

  متغيرها همبستگي قوي و معني داري وجود دارد. 

  

    .رويش حجمي، ناو اسالم، رويش قطري ،راشكليدي: هاي  واژه     

                                                           
  شركت سهامي جنگل شفارود كارشناس ارشد -1

  گيالندانشگاه استادياردانشكده منابع طبيعي   -2

 13/10/84تاريخ پذيرش:                   13/2/84تاريخ دريافت: 
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  مقدمه 

 يبهره برداري از جنگل، آگاهي از ميزان دقيق رويش، امر دردر هرگونه برنامه ريزي 

ميزان رويش يكي از متغيرهاي مهم براي محاسبه امكان برداشت ساليانه  . بديهي است

ن ابيعي مهم كشور است، متخصصجنگل يكي از منابع طكه  يياز آنجا  .جنگل است

 موجودي و رويش جنگلهاميزان برنامه ريزيهاي علمي اطالع الزم را از  بايد با جنگل

همچنين در برنامه  .از اين سرمايه طبيعي و ملي بدست آورند اصولي براي بهره برداري

ه نياز است. انداز ها مورداقتصادي جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آن هايريزي

صنعتي هاي  گيري رويش قطري وحجمي گونه راش كه يكي از مهمترين گونه

برخوردار است. در اين بررسي ميزان رويش  زياديجنگلهاي شمال است از اهميت 

جنگل طبيعي و كم دست خورده  اندازه گيري و  يكقطري و حجمي گونه راش در

ري وحجمي گونه تعيين ميزان رويش قط ،تعيين شده است. هدف اصلي اين بررسي

رويش حجمي سري پاتوم  )1345 (اترو راش درمنطقه ناو اسالم مي باشد. اصلي 

 زاهدي اميري .اند سيلو در هكتار گزارش نموده 948/6را  جنگل خيرودكنار نوشهر

سيلو در  137/8نم خانه جنگل خيرودكناررا  سري رويش حجمي) 1370(

براي مقايسه رويش راش  )1373ادين (ميرب است. كردهدرصد  محاسبه 2هكتاربارويش 

بكر و بهره برداري شده جنگلهاي راش منطقه ويسر در استان مازندران، هاي  در توده

ميزان رويش حجمي در توده بكر بسيار  و گزارش نموده است كه دادهتحقيقي انجام 

 . با اجراي برش بذر افشاني رويش حجمي افزايش قابل توجهي نشان استبطئي 

براي  ،به طوري كه نسبت رويش حجمي ساليانه به موجودي در ابتداي بررسي ،دهد مي

) 1377(نوروزي  توده بهره برداري شده چهار برابر اين نسبت در توده بكر است.

 وسيلو در هكتار 776/8 گيالن حوزه آبخيز شفارود 9درسري  را رويش حجمي توسكا

را  جنگل رويش حجمي ،فاروددرحوزه آبخيز ش )1377آورد. عطارد (درسال بدست 

 165/9جبهه جنوبي  در درصد رويش  و 2سيلو در هكتار با  552/9در جبهه شمالي 
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) 1378پور و همكاران ( همچنين سياهيدرصد رويش بدست آورد.  3سيلو در هكتاربا 

 اند. گيري نموده نيز رويش قطري راش را در استان گيالن اندازه

  

  مواد وروشها

 35ك حوزه آبخيز ناو اسالم ازجنگلهاي استان گيالن به مساحت سري ي124پارسل 

از سطح باالتر متر  1050تا  840هكتار، منطقه مورد بررسي است. ارتفاع منطقه بين 

نام،  (بي مي باشد )شمال شرقي و شمال غربي شمالي (با دو جبهه دريا وجهت آن

طبيعي و كمتر هاي  ه. براي بررسي و محاسبه رويش حجمي گونه راش در تود)1376

دست خورده، محاسبه رويش قطري درختان مورد مطالعه الزم است. براي اين منظور 

نمونه برداري به روش كامال تصادفي انجام شد. دراين بررسي با توجه به وقت وهزينه 

صورت دايره اي انتخاب ه قطعه نمونه در نظر گرفته شد. شكل قطعه نمونه ب 30تعداد 

متر در نظر گرفته شد.  62/12متر مربع با شعاع  500ت هر قطعه نمونه گرديد و مساح

اين مساحت به دليل همگن بودن توده،  طبيعي و كمتر دست خورده بودن آن انتخاب 

يكي از انواع آن  كه روشهاي مختلفي براي اندازه گيري رويش جنگل وجود دارد شد.

در  .)1373(زبيري،  ل سنج مي باشدبا استفاده ازمته سا  )Meyerماير( روش پيشنهادي

هريك ازقطعات نمونه سه اصله درخت راش كه به مركز قطعه نمونه نزديك تر بودند 

 5سانتيمتري (با قطر  20انتخاب و براي محاسبه رويش آنها با استفاده از مته سال سنج 

ر برابر از محل قطها  ميليمتر) نمونه رويشي تهيه گرديد. براي كم كردن خطاها، نمونه

طرف مركز قطعه نمونه تهيه شد. پس از نمونه برداري براي واضح ه سينه درختان و ب

سازي حلقه هاي رويشي از سنباده استفاده گرديد و اندازه گيري و شمارش دواير با 

دقت زياد برحسب ميليمتر و با استفاده ازميكروسكوپ انجام شد. پس از اندازه گيري 

 و برابر كردن آن، رويش قطري در دوره ده ساله بدست آمد.ساله با د 5رويش شعاعي 
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با استفاده از قطر با پوست در نصف  ،)Iرويش ساليانه قطر با پوست ( براي محاسبه

براي محاسبه رگرسيون بين  استفاده شد. I=a+bXاز فرمول  aو bيب ا) و ضرXدوره (

رويش  a,b -ومتغير= ضرايب ثابت ( IV=a+bdفرمول  ،قطر برابر سينه و رويش حجمي

  شد. بكار گرفته ) dقطربرابر سينه به سانتيمتر=، =IVحجمي به سيلو 

) 1376نام،  براي محاسبه رويش حجمي از جدول حجم يك عامله، تاريف چوكا (بي

  استفاده شد. 

  

  نتايج

هكتار) اندازه  5/1مترمربعي ( 500قطعه نمونه  30اصله درخت راش در  270تعداد 

اصله درخت خواهد  5/1270=  180نتيجه تعداد در هكتار راش برابربا    گيري شد. در

  بود.

 1نتايج اندازه گيري و محاسبه رويش قطري ومراحل آن به شرح جدول شماره 

در سه طبقه در ، رويش قطري درهكتار ساالنه ميانگين، ربراي بررسي بيشت. باشد مي

   نشان داده شده است. 2جدول شماره 



  K=  012/1 محاسبه رويش قطري گونه راش در وضعيت طبيعي و كمتر دست خورده -1 جدول شماره

قطر با پوست در 

نصف دوره 

  (سانتيمتر)

قطر بدون پوست 

در نصف دوره 

  (سانتيمتر)

رويش ساالنه قطر 

با پوست 

  (سانتيمتر)

رويش ساالنه قطر 

بدون پوست 

  (سانتيمتر)

رويش شعاعي در دوره 

بدون پوست 

  (سانتيمتر)

  قطر بدون پوست
  (سانتيمتر)

  قطر با پوست
  (سانتيمتر)

  طبقات قطري  تعداد در هر طبقه
  (سانتيمتر)

X=x.k 
Ldx ub −= 

I=k.i 10:2Li =  L  ∑ i
L  ubd  ∑ ubi

d  d  ∑ i
d  

n   

89/12 74/12  374/0 37/0  86/1  58/5  6/14  8/43  15  45  3 15 

56/18  34/18  415/0  41/0  06/2  3/10  4/20  102 21  105  5  20 

77/22  5/22  445/0  44/0  2/2  4/15  7/24  173 25  176  7  25 

51/26  2/26  567/0  56/0  8/2  8/16  29  3/174  5/29  177  6  30 

69/32  3/32  546/0  54/0  7/2  6/21  35  3/280  5/35  284  8  35 

62/35  2/35  648/0  64/0  2/3  2/19  4/38  3/230  39  234  6  40 

79/41  3/41  607/0  6/0  3  21  3/44  5/310  45  314  7  45 

06/47  5/46  567/0  56/0  8/2  4/36  3/49  9/640  50  646  13  50 

22/52  6/51  526/0  52/0  6/2  6/15  2/54  2/325  55  328  6  55 

77/56  1/56  445/0  44/0  2/2  11  3/58  5/291  59  297  5  60 

64/62  9/61  465/0  46/0  3/2  9/6  2/64  6/192  65  196  3  65 

99/66  2/66  384/0  38/0  9/1  8/3  1/68  2/136  69  138  2  70 

96/72  1/72  405/0  4/0  2  6  1/74  3/222  75  224  3  75 

14/79  2/78  364/0  36/0  8/1  6/3  80  160 81  162  2  80 

20/84  2/83  364/0  36/0  8/1  5/4  85  255 86  258  3  85 

14/88  1/87  384/0  38/0  9/1  9/1  89  89 90  90  1  90 

51/93  4/92  425/0  42/0  1/2  2/4  5/94  189 5/95  191  2  95 

47/98  3/97  364/0  36/0  8/1  4/5  1/99  5/297  100  301  3  100 

63/103  4/102  324/0  32/0  6/1  6/1  104  104 105  105  1  105 

64/108  35/107  334/0  33/0  65/1  3/3  109  218 110  220  2  110 

99/116  6/115  286/0  28/0  4/1  4*/1  117  117 118  118  1  120 

47/157  6/155  243/0  24/0  2/1  2/1  8/156  8/156  158  158  1  160 
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  قطري مختلف طبقهميانگين رويش قطري در سه  - 2 جدول شماره

  ميانگين رويش قطري

  )سانتيمتر(
  )اصله(تعداد 

  دامنه

  )سانتيمتر(
  قطري طبقه

458/0  42  45 -15  I 

326/0  32  70 -45  II 

 III  70بيشتر از   16  255/0

  

 3در جدول شماره . رويش حجمي محاسبه گرديد ،پس از محاسبه رويش قطري

ه گرديده است . محاسب )Meyer(رويش حجمي و مراحل آن با استفاده از روش ماير 

جمع  و با يسانتيمتر 5پس از محاسبه ميزان رويش حجمي در هريك از طبقات قطري 

 سيلو در هكتار IV Σ=  284/10كردن آنها ميزان رويش حجمي گونه راش در جنگل  

و  IIو  Iدرسال بدست آمده است . براي بررسي بيشتر، رويش حجمي در سه طبقه  و

III  نشان داده شده است. 1شماره  شكلنتايج آن در  محاسبه گرديده است كه   
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براي گونه ) Meyer( محاسبه رويش حجمي با استفاده از روش ماير- 3 جدول شماره

  راش

ي 
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طب
  

9  8  7  6  5  4  3  2  1  

  سانتيمتر  سيلو  سيلو  سيلو  سيلو  سانتيمتر  سيلو  تعداد  سيلو

              146/0  15 

374/0  13  028/0  4818/0  058/0  170/0  142/0  288/0  20 

333/0  13  025/0  4831/0  051/0  23/0  199/0  487/0  25 

698/0  19  036/0  4823/0  074/0  294/0  261/0  748/0  30 

838/0  21  039/0  4525/0  086/0  362/0  327/0  075/1  35 

684/0  14  048/0  4365/0  109/0  433/0  397/0  472/1  40 

796/0  15  053/0  4137/0  128/0  508/0  47/0  942/1  45 

945/0  19  049/0  3528/0  138/0  586/0  546/0  488/2  50 

706/0  12  058/0  3421/0  169/0  666/0  626/0  114/3  55 

509/0  7  072/0  3327/0  216/0  749/0  707/0  821/3  60 

426/0  5  085/0  3105/0  273/0  835/0  792/0  613/4  65 

565/0  7  080/0  3105/0  257/0  923/0  879/0  492/5  70 

607/0  7  086/0  3109/0  276/0  014/1  968/0  460/6  75 

561/0  3  187/0  2964/0  630/0  106/1  06/1  520/7  80 

521/0  5  104/0  2959/0  351/0  200/1  153/1  673/8  85 

536/0  5  107/0  2878/0  371/0  298/1  248/1  921/9  90 

397/0  3  132/0  2766/0  477/0  394/1  349/1  27/11  95 

47/0  4  117/0  2564/0  456/0  495/1  44/1  71/12  100 

075/0  1  075/0  2357/0  32/0  6/1  55/1  26/14  105 

-  -  073/0  2153/0  34/0  7/1  65/1  91/15  110 

-  -  -  -  361/0  805/1  75/1  66/17  115 

243/0  1  243/0  2010/0  208/1  915/1  86/1  52/19  120 

-  -  -  -  405/0  025/2  97/1  49/21  125 

-  1  -  -  693/1  465/8  08/2  57/23  130 

284/10=Σ  -  -  2342/0  -  -  85/14  42/38  140 
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نمودار شماره 1- متوسط رويش حجمي براي يك اصله درخت درسه طبقه  قط�ري

0.029

0.051

0.073

0
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0.04

0.06
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15-45 45-75 <75
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 × 

  

  

پس از محاسبه ميزان رويش قطري و حجمي،  متوسط رويش قطـري و حجمـي بـراي    

شد كـه نتـايج    محاسبهسانتيمتر  5يك اصله درخت در هر يك از طبقات قطري با دامنه 

    مشخص شده است. 4آن در جدول شماره 

جنگل مورد بررسـي   اينحجم گونه راش در ،با استفاده از نمونه هاي اندازه گيري شده 

مـورد   بيشترين حجم توده  درصد 70 راش با كهداد اندازه گيري قرار گرفت و نشان  و

سـيلو   54/822اصله درخـت راش   270حجم كل  .دهد را به خود اختصاص مي مطالعه

محاسـبه شـده    5سيلو طبـق جـدول شـماره     36/548كه حجم در هكتارآن  بدست آمد

  است.

  متوسط رويش حجمي براي يك اصله درخت در سه طبقه قطري -1شكل شماره 

073/0 

051/0 

029/0 

06/0

08/0

04/0

02/0 

0 
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 طبقاترويش قطري و حجمي براي يك اصله درخت در  متوسط - 4 جدول شماره 

  قطري مختلف

متوسط رويش حجمي به متـر  
مكعب براي يك اصله درخت  

IV  

(m
3
)  

  متوسط رويش قطري براي 

 Idيك اصله درخت  

(cm)  

  قطري طبقه

(d)  

 -   -  15  

016/0  4818/0  20  

022/0  4831/0  25  

028/0  4823/0  30  

032/0  4525/0  35  

037/0  4365/0  40  

042/0  4137/0  45  

041/0  3528/0  50  

045/0  3421/0  55  

049/0  3327/0  60  

052/0  3105/0  65  

057/0  3105/0  70  

063/0  3109/0  75  

065/0  2964/0  80  

071/0  2959/0  85  

074/0  2878/0  90  

077/0  2766/0  95  

076/0  2564/0  100  

075/0  2357/0  105  

073/0  2153/0  110  

 -   -  115  

077/0  2010/0  120  

 -   -  125  

 -  2342/0  160  

  

  .باشد مي )1فرمول (شرح ه درسال ب و همچنين درصد رويش حجمي راش درهكتار
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  :1فرمول 

×۱۰۰                  =۱۰۰  ×                                               = درصد رويش حجمي راش = ۸۷/۱  

 

 

  ه راشمحاسبه حجم گون– 5جدول شماره  

  قطري طبقه  راش

  حجم كل

حجم يك اصله از 
  جدول

  تعداد

  به اصله

  سانتيمتر

  10  ـ  086/0  

61/1  146/0  11  15  

77/5  288/0  20  20  

25/9  487/0  19  25  

94/20  748/0  28  30  

32/33  075/1  31  35  

91/30  472/1  21  40  

72/42  942/1  22  45  

15/72  488/2  29  50  

56  114/3  18  55  

21/38  821/3  10  60  

90/36  613/4  8  65  

92/54  492/5  10  70  

7/64  460/6  10  75  

6/37  520/7  5  80  

38/69  673/8  8  85  

45/69  921/9  7  90  

09/45  27/11  4  95  

27/76  71/12  6  100  

26/14  26/14  1  105  

-  91/15  -  110  

-  66/17  -  115  

57/19  57/19  1  120  

-  -  -  125  

57/23  57/23  1  130  

  

  سيلوجنگل درهكتاربه رويش حجمي 

  سيلودر هكتار جنگل به  حجم

284/10  

36/548  
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و متوسـط  ) Id( متوسـط رويـش قطـري    بـا  )d( ماتريس همبستگي بين قطر برابر سينه

ايـن   .ارائـه شـده اسـت     6جـدول شـماره    درمحاسبه گرديد كه ) IV( رويش حجمي

و ميـزان رويـش قطـري در      دهد كه بين قطـر برابـر سـينه    مي ماتريس همبستگي نشان

). در واقـع بـا    r= -9727/0طبقات قطري مختلف يك همبسـتگي منفـي وجـود دارد (   

نيز نشـان   1اين نتيجه در جدول شماره  .يابد مي افزايش قطر ميزان رويش قطري كاهش

قطـري بـا    طبقاتپس از محاسبه ميزان رويش حجمي براي هر يك از  داده شده  است.

 يرگرسـيون  رابطـه  ،)r= -9727/0( دلـيل وجـود همـبستگي زياده سانتيمـتر، ب 5دامنه 

  محاسبه گرديد. نيز غيربين دو مت

  

متوسط رويش قطري و متوسـط   ،اتريس همبستگي ميان قطر برابر سينهم -6جدول شماره  

  رويش حجمي   

IV Id  d  ماتريس همبستگي  

9731/0  9727/0 -  1  d  

9488/0 -  1  9727/0 -  Id  

1  9488/0 -  9731/0  IV  

  

  بحث

 ،متر دست خوردهبراي بررسي متغير رويش قطري گونه راش در وضعيت طبيعي و ك

 15- 45به ترتيب با دامنه   IIIو  IIو  Iدرختان مورد اندازه گيري به سه طبقه قطري 

 75و بيشتـر از  سانتـيمتـر ( درختـان ميانسـال ) 45-75سانتيمتر ( درختـان جوان)، 

د كه رويش هد مي نشان 2 جدول شماره سـانتـيمتـر (درختان كهنسال ) تقسيم شدند.

ميزان رويش  از بيشتر بوده وباافزايش قطر درخت Iراش در طبقه قطري قطري گونه 
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به ترتيب  ات مختلفطبق قطري بين كه نسبت رويش طوريه ب . دوش مي قطري كاسته

  باشد: مي زير

Q1=I÷II= 458/0 ÷ 326/0 = 405/1  

Q2= I÷III= 458/0  ÷ 255/0  

Q3=II÷III= 326/0 ÷ 255/0  

سانتيمتر) به درختان  15-45طري در واقع نسبت رويش درختان جوان (طبقه ق

از آهنگ رشد خوبي  كهاست   796/1سانتيمتر )   75كهنسال (طبقه قطري بيشتر از 

بيشتر بوده ولي  Iبا توجه به اينكه ميزان رويش قطري در طبقه  باشد. مي برخوردار

دهد  مي اين بررسي نشان، كمتر است IIIو  IIمتوسط رويش حجمي آن نسبت به طبقه 

كه در محاسبه حجم، دليل آن . بهشود مي ا افزايش قطر  ميزان رويش حجمي بيشتركه ب

 قطر به توان دو دخالت دارد.

  باشد: مي به ترتيب زير II و Iنسبت به طبقه  IIIنسبت رويش حجمي در طبقه  

  

              ١=                     =                                          =٤٣/١Q  

   

  

  49/2=                                         =                        =2Q  

  

درختان جوان ميزان رويش قطري  كه مشاهده مي شود 1 به جدول شماره توجهبا 

با ميزان ) d( ولي قطر برابر سينه .بيشتري نسبت به درختان ميانسال و كهنسال دارند

مثبتي نشان مي دهد. در واقع طبق اين بررسي با  همبستگي) IV( رويشي حجمي

كنـد ولي رويش قطري  مي ميزان رويش حجمي نيـز افـزايـش پيـدا ،قطر اندازه افزايش

) d(بين قطر  كه از آنجائيمنفي دارد.  اي رابطه 6با رويش حجمي طبق جدول شماره 

  III طبقهرويش حجمي 

  II طبقهرويش حجمي 

٠٧٣٥/٠  

٠٥١٢/٠  

  III طبقهرويش حجمي 

  I طبقهرويش حجمي 

0735/0  

0295/0  
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توان بين دو  ميبنابراين )، 6وجود دارد (جدول شماره  و رويش حجمي همبستگي قوي

  .ي تعريف كردرگرسيونرابطه متغير 

محاسبه رگرسيون بين قطر برابر سينه و رويش حجمي درخت راش در طبقات 

هاي طبيعي و كمتر دست  قطري مختلف كه براي اولين بار براي گونه راش در توده

 باشد. خورده جنگلهاي شمال ايران، محاسبه شده است از اهميت زيادي برخوردار مي

گيري قطر برابر سينه درخت سرپا و با استفاده از رابطه بدست آمده زير  چون اندازه

  برداري رويشي از درخت، ميزان رويش حجمي آن را محاسبه نمود: توان بدون نمونه مي

IV = a + bd 

IV = 009734/0  + 000647463/0 d 

R
2
=  95/0  

 در ن گونه بومياين بررسي نشان مي دهد كه ميزان رويش حجمي ساليانه اي

قابل مقايسه با گونه هاي  باشد كه مي سيلو درهكتار 284/10 ايران شمال جنگلهاي

 ن از جمله اصليااين ميزان رويش با تحقيقات ساير محقق است.سوزني برگ خارجي 

 948/6سري پاتوم جنگل خيرودكنار نوشهر را  ساليانه رويش حجمي) كه 1345( اترو 

 ساليانه سري ويش حجميكه ر )1370(زاهدي اميري  ،اند مودهسيلو در هكتار گزارش ن

درصد محاسبه كرده 2رويش  با سيلو در هكتار 137/8را  رنم خانه جنگل خيرودكنا

را در جبهه  ساليانه درحوزه آبخيز شفارود رويش حجميكه  )1377(عطارد  ،است

سيلو در  165/9جبهه جنوبي  در درصد رويش و 2سيلو در هكتار با  552/9شمالي 

براي گونه توسكا كه  )1377( نوروزيو درصد رويش بدست آورده است  3با  هكتار

 و هكتار سيلو در 776/8حوزه شفارود ميزان رويش حجمي را  9در جنگلهاي سري 

 درسال بدست آورده است همĤهنگي و همخواني دارد.

دازه گيري و ان كشور مختلف جنگلهاي شمالهاي  گردد كه رويش گونه مي پيشنهاد

آبخيز ميزان رويش جنگل از طرف سازمان هاي  در هريك از حوزه و محاسبه گردد
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گردد كه در هر حوزه آبخيز تعدادي  مي شود. پيشنهاد تعيينجنگلها و مراتع كشور 

نسبت به اندازه گيري تغييرات و هاي مشخص،  در دورهشود و  پيادهقطعات نمونه ثابت 

   . گرددلف اقدام مختهاي  ميزان رويش گونه

  

  سپاسگزاري

سر كار خانم مهندس  ،مدير محترم طرح وبرنامه شركت سهامي جنگل شفارود از

خاطر راهنمايي ه خاطر همكاري درارائه مطالب وازآقاي مهندس قرآني به مصدق ب

  علمي درارائه مقاله حاضر صميمانه تقدير وتشكر مي گردد.
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