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  چكيده

وجودآمده در اثر اجراي آن در دانگ اصالحي سري يك طرح  هو پايش تغييرات ب d15با هدف ارزيابي شيوه  رو پژوهش پيش
آماربرداري توده  برايآري  10شكل  اي هاي دايره نمونه قطعهبا  تصادفي - منظمروش   برداري به نمونه. شد داري لوه انجام جنگل

هاي  هاي موجود در سابقه طرح و داده براساس داده. متر اجرا شد 150 × 200آري براي زادآوري با شبكه آماري  يكجنگلي و 
با  1389و  1361هاي  زميني، حجم، تركيب و پراكنش در طبقات قطري در سال از آماربرداري كنوني، زادآوري، رويه آمده دست به

پراكنش درختان در طبقات قطري  ،در اثر اجراي اين شيوهكه نتايج نشان داد . كاي مورد مقايسه قرار گرفتمربع هاي تي و  آزمون
زميني شيردار،  تغييرات رويه. داشتداري  يبا وضعيت نرمال در يك توده همسال اختالف معن 1389و  1361هاي  ها در سال گونه

حجم بلندمازو، شيردار، ملج، ممرز و حجم . دار نبود معني ي ديگرها تغييرات گونه امابود، دار  كرب، ملج و ممرز داراي اختالف معني
وري، با گذشت زمان هاي زادآ داده براساسو  بودميانگين ارتفاع توده و تعداد در هكتار افزايش يافته . دار داشتند كل اختالف معني
اي به ضرر  ونهتنوع گ .بود هكردتركيب توده تغيير  d15در اثر اجراي روش  همچنين. كرده بودبلوط تغيير  - سمت ممرز  تركيب توده به

براي مديريت آينده . بودنحو مطلوبي مديريت نشده  شده بهكرده بود و زادآوري مستقر ساختار توده تغيير زيادي .هاي غالب بود گونه
 از باالسال با انتخاب مثبت  30تا  20مدت  برگان مرغوب، عمليات پرورشي به هاي بلندمازو و پهن تقويت پايه منظور بهها،  اين توده

  .انجام شودريزي مناسب  ها برنامه شود تا توده به ساختار و وضعيت مطلوب برسد و سپس براي توده پيشنهاد مي
  

  .مديريت ،داري طرح جنگل، دانگ اصالحي، بلندمازو :يكليد هاي واژه
  

  مقدمه
مجموعه جنگل و  مانندبراي شناخت هر جامعه زنده 

ريزي اصولي براي بهبود اوضاع كمي و كيفي آن،  برنامه
 جنگل بررسي شود و دروضعيت فعلي كه ضروري است 

. مقايسه با گذشته، نقاط ضعف و قوت عملكردها تعيين شود
 بع طبيعينااز نفت مهمترين م ها بعد در كشور ما جنگل

هاي  و جنگل) Karimidust, 2004( هستند شوندهتجديد
ايران  ديگر اقتصادي نسبت به مناطق نظر شمال كشور از

هاي  ثر براي سيستمشناسي مؤ جنگل. نداهميت بيشتري دار
شناس براي كاربرد  به توانايي جنگل ،زادآوري طبيعي بلوط

ثر بر تركيب و ساختار ترل مؤايجاد كن براي موقع تيمار به
هاي مختلف كه  در اكوسيستم. بستگي داردجنگلي توده 
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و  استها متفاوت  ديناميك توده ،بلوط در آنها چيره باشد
شناسي  جنگل. وجود دارد ها اين تودهتفاوت زيادي در بين 
هاي ارزيابي شرايط توده و برآورد  بهينه به توسعه روش

هاي مختلف چقدر تغيير  مان و روشها نسبت به ز كه توده اين
  ).Bayramzadeh & Attarod, 2007(بستگي دارد  ،كنند مي

هاي مختلف مديريت جنگل بر  شيوه تأثيرآگاهي از 
حفظ و توسعه جنگل  منظور بهاي  زادآوري و تنوع گونه

ها  طرح بنابراين ،)Ersali, 2000( استبسيار ضروري 
ري هستند و بردا پس از دوره بهره قنيازمند ارزيابي دقي

يكي . استوابسته به زادآوري  طور كامل ها به نگهداري گونه
هاي  طرح تأثيرهاي مورد استفاده، بررسي  شيوه از مهمترين
هاي غالب است و  ري گونهكيفيت زادآو ر كميت ومديريتي ب
برداري بر  هاي بهره اثر شيوه درخصوصتحقيقات  در ادامه

و  شود انجام ميهاي غالب  ت زادآوري گونهكميت و كيفي
 منفي را تأثير كمترينشود كه  ي ميهاي اخذ تصميممنجر به 

هاي مختلف  شيوه. در يك سيستم مديريتي داشته باشد
جنگلي مورد استفاده  يها شناسي براي مديريت توده جنگل

هاي قديمي  شيوه پناهي يكي از روش. گيرند قرار مي
 مانندسنگين هاي بذر وسعه زادآوري گونهبراي تشده  استفاده

 ,Quinby, 2000; Glöde & Sikström(راش و بلوط است 

براي  Hartigتوسط 1971در سال  اين روش). 2001
 Marvie(هاي راش اروپاي مركزي معرفي شد  جنگل

Mohajer, 2006 .(بهبود  ،هاي پناهي برش هدف اصلي
هاي  درختان براي زادآوري طبيعي و توسعه گونه دهيبذر

رويش قطري است  بيشينهمطلوب براي رسيدن به 
)Schlesinger et al., 1993; Brose & Van Lear, 

هدف ) شيوه پناهي(هاي اصالحي  در دانگاصل  در). 1999
سازي  دخالت در اين دانگ، آمادهاز و هدف  نيست زادآوري

هاي مرسوم در شيوه پناهي در دوره  توده براي انجام برش
لوه گلستان اين شيوه  هاي بلوط در جنگل امابعدي است، 
و در دانگ اصالحي اقدام به برداشت تمام  تغيير يافت

 ؛شد d15پوشش زير درختان مادري در قالب روش 
ي برابر 15شعاع  در درخت تمام پوشش زيرين كه طوري به

توجيه . رداشت شدب در اطراف درخت قطر درختان مادري

بلوط را  ،1350در اوايل دهه ": امر به اين صورت بوداين 
دانستند و اعتقاد بر اين بود كه  گونه نورپسند محض مي

 بنابراين برايمازو نياز به گرماي شديد دارد، بلندهاي  نونهال
تسريع در رسيدن به زادآوري بلوط با ابداع فرمول خاص 

ستان لوه كه در مغايرت براي قطعات دانگ اصالحي بلوط
اقدام به اجراي اين  ،بود هاي اصالحي محض با تعريف برش

هدف اين روش ايجاد ). Khanlari, 2006( "دندشيوه كر
ي زمان در جوي جا در اين قطعات و صرفه هب زادآوري پيش

با اين  ترتيب كه در دانگ اصالحي هاي بعدي بود، بدين دوره
عات زادآوري مستقر شود تا در دوره بعدي كه اين قط ،شيوه
نيازي به  ،شوند نظر گرفته ميدر زادآوريدانگ  عنوان به

 ,Sagheb-Talebi(زمان نباشد هاي زادآوري و صرف  برش

2011.(  
 10رسي با بر) Miller )1995و    Schulerدر پژوهشي،

جا  هب براي استقرار زادآوري پيش ساله تيمارهاي شيوه پناهي
در نواحي جنگلي غرب ويرجينياي آمريكا، آن را يك تيمار 

شكوب آنها سه تراكم از زيراشكوب و ا. الم كردندناموفق اع
و نتيجه گرفتند كه  كردندش تيمار مطالعه در شفوقاني را 

در بيشتر ) Quercus rubra(جاي بلوط  هب زادآوري پيش
فوقاني، شكوب در تيمار ا. بود كممنطقه مورد مطالعه، 

. هاي بلوط شد زادآوري توس باعث كاهش استقرار نهال
اي استقرار يا توسعه كه مديران جنگل برنشان داد نتايج آنها 

كه  مناطقيجا با كميت و كيفيت كافي در  هب زادآوري پيش
. ندناتوان بود بود،كار رفته  هب زادآوريشيوه پناهي براي 

Downs )2006 ( پناهي بر  شيوه هايتأثيربا مطالعه
برداري در  زادآوري بلوط در يك و دو سال پس از بهره

 70و  50برداري  دو شدت بهره تأثيرجنوب اوهايو، 
وي تراكم زادآوري الگ. موجودي كل را بررسي كرد يدرصد

شناسي  داد كه تيمارهاي جنگل نشانشده  در روش استفاده
. ار زادآوري كنوني موفق بودمورد استفاده براي استقر

 بايدشناسي  جنگل شيوهاين گيري شد كه  نتيجه ،درنهايت
برگان  گردو در ناحيه پهن -هاي مشابه بلوط براي جنگل
  . باقي بماند

كه تاكنون  و با توجه به اين پيشينبا ارزيابي مطالعات 
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مطالعه دقيقي براي ارزيابي اين شيوه و چگونگي مديريت 
انجام نشده است،  d15روش   شده به هاي مديريت آينده توده

ها پس از  وضعيت توده بررسي ،رو هدف پژوهش پيش
براي مديريت آينده  و پيشنهاد اقدامات الزم شيوهاجراي اين 

  .بودها  آن
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 24در  و منطقه مورد مطالعه در شرق استان گلستان
مورد  منطقه. اقع شده استوكيلومتري شهرستان گاليكش 
مساحت . قرار گرفته استها  مطالعه در سري يك اين جنگل

هكتار و مساحت بخشي كه شيوه مورد نظر  1805كل سري 
قطعات مورد . استهكتار  260 است،در آن اجرا شده 

داري  سري يك طرح جنگل 129و  128هاي  پارسل مطالعه،
 37° 14´ 13تا ً 37° 13´40ً  مختصات جغرافياييبا  لوه

 به طول شرقي 49° 02´تا  49° 01´ 30مالي و  ًعرض ش
 حوزه اداره كل منابع كه در بودندهكتار  142مساحت  

هاي كنوني در  پارسل. اند طبيعي استان گلستان واقع شده
سري يك اين  15و  14قطعات اصالحي  عنوان به گذشته
هكتار مديريت  2/44و  4/100هاي  ها به مساحت جنگل
ها به اين دليل  اين پارسل). Anonymous, 1982( اند شده مي

گزيني در آنها اجرا نشده  كنون شيوه تك انتخاب شدند كه تا
هاي  عنوان بخش بهو تا آخرين دوره برداشت از آنها، بود 

منطقه مورد  متوسط بارندگي ساالنه .شدند اصالحي اداره مي
 برابر با) 2011تا  1981(ساله  30در يك دوره  مطالعه
گراد،  درجه سانتي 2/12متر، دماي متوسط ساالنه  ميلي 524

گراد و كمينه مطلق  درجه سانتي 42بيشينه مطلق دما برابر با 
  . گراد است درجه سانتي - 8/19دما برابر با 

  روش پژوهش
اولين آمار قابل استفاده از اين جنگل پس از اجراي 

راي سال پس از اج 15( 1361روش مذكور، مربوط به سال 
اوليه پس از  كننده وضعيت توانست بيان بود كه مي) شيوه

طرح   هاي مورد نظر از كتابچه داده .باشد شيوهاجراي اين 
)Anonymous, 1982 (هاي  و با داده نداستخراج شد

 توده مقايسه شدند تا روند تغييرات پس از وضعيت كنوني
 - منظمبرداري با روش  نمونه. اجراي اين شيوه مشخص شود

ابعاد  .درصد انجام شد 3/3دت آماربرداري تصادفي و ش
آر بود  10 نمونه قطعهمتر و مساحت هر  150 × 200شبكه 
نمونه  قطعهدر هر  .پياده شد نمونه قطعه 46مجموع  كه در

پوشش، گونه، قطر برابر سينه  پارامترهاي شيب، درصد تاج
ترين  و ارتفاع نزديك متر سانتي 5/12همه درختان بيشتر از 

گيري  و قطورترين درخت اندازه نمونه قطعهدرخت به مركز 
شده، نمودار توزيع در طبقات قطري  هاي برداشت با داده. شد

ترسيم  1389و  1361هاي  و منحني ارتفاع توده در سال
در  چند دهه بعد بايددرختان مادري كه  توضيح اين .شد

ابتكار  ،چون اين روش اما ،شدند دانگ زادآوري برداشت مي
نابراين در ب ،بعدها ادامه پيدا نكرد ،شوراي عالي جنگل بود

شناسي انجام  گونه دخالت جنگل جنگل مورد مطالعه هيچ
قطر  كم طبقههمچنين طبقات قطري درختان به چهار . نشد

، )متر سانتي 50تا  35(قطر  ، ميان)متر سانتي 30تا  15 قطر(
 70بيشتر از (و خيلي قطور ) متر سانتي 70تا  55(قطور 
صورت تعداد در  زادآوري ابتدا به. تقسيم شدند) متر سانتي

هكتار زادآوري براي هر گونه محاسبه شد و سپس در چهار 
متر و طبقه قطري صفر تا  3/1تر از  طبقه با ارتفاع كوتاه

. شدبندي  گروهمتر  سانتي 5/12تا  5/7و  5/7تا  5/2، 5/2
بندي  ه آميختگي و كميت زادآوري از طبقهبراي ارزيابي درج

و  1 هاي جدول( سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور
  .استفاده شد )2

  
براي درجه آميختگي زادآوري  مورد استفادهبندي  طبقه - 1جدول 

هاي صنعتي شامل راش، افرا،  هاي مطلوب براي زادآوري گونه گونه(
 )است هغيربلوط و 

  طبقه  زادآوري مقدار
  خيلي خوب   <75%

  خوب  50% -% 75
  متوسط  25% -% 50

  ضعيف   >% 25
  



  163  1شماره  25فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 براي كميت زادآوري مورد استفادهبندي  طبقه - 2جدول 

  طبقه  )هكتار درتعداد ( زادآوري
  خيلي كم  1000 <

  ضعيف  3000-1000
  متوسط  5000-3000
  خوب  10000-5000

  عالي   <10000
  

  ها تحليل دادهتجزيه و 
 -ها با آزمون كولموگروف ودن دادهابتدا نرمال ب

 tهاي پارامتري  سپس از آزمون. دسميرنوف بررسي ش
 يجفت tزميني،  اي براي مقايسات حجم و رويه نمونه يك

كاي براي مربع براي مقايسه ارتفاع توده و آزمون ناپارامتري 
 تجزيه و تحليل. استفاده شدقطري توزيع تعداد در طبقات 

از  و با استفادهدرصد  95ها در سطح اطمينان  داده
  .شد انجام  Excelو SPSS 15افزارهاي  نرم

  نتايج
 d15سال پس از اجراي روش  15وضعيت توده بررسي 

شكل ( ناهمسال بود كاملطور  بهل نشان داد كه ساختار جنگ
تعداد درخت در طبقات قطري مياني و طبقات همچنين ). 1

نسبت به طبقات ) باال به متر سانتي 60طبقات ( زياد قطري
اين درختان قطور همان درختان  .بودزياد  قطري پايين،

 .بودند d15مادري باقيمانده در عرصه پس از اجراي روش 
گروه  ،، در اثر اجراي اين روش1شكل با توجه به  همچنين
و  يمنسل قد(نسله شكوبه دواو جنگل دو وجود آمد هب جوان

قطري درختان در طبقات  تعدادو  دست آمد به) يدنسل جد
پراكنش . زياد شد) عدب  به متر سانتي 80از  يعني( زياد

دهنده  نشان 1389درختان در طبقات قطري در سال 
طبقات قطري و تعداد در هكتار  بود وضعيت ناهمسالي توده

قطري  در طبقات. داشتافزايش خوبي متر  سانتي 25تا  15
  .متر نيز نوساناتي وجود داشت سانتي 45تا  35

  

  
 

  1389 و 1361 يها سالي قطر طبقات در درختان عيتوز -1شكل 
  

 شيوهاز اجراي  ناشيبراي نشان دادن ميزان زادآوري 
 طبقهمورد مطالعه، تعداد درختان در طبقات قطري به چهار 

 طبقهنشان داد كه  آمده دست بهنمودار ). 2شكل ( تقسيم شد

 1361سال  نسبت بهتعداد بيشتري  1389قطر در سال  كم
قطور تعداد بيشتري  طبقه ،1361كه در سال  ، درحاليداشت

الت توده به سمت تحودهد كه  اين امر نشان مي. را داشت
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از تعداد در  ،سال گذشته 28و در طي  جوان شدن بود
طبقات قطري  و بر تعداد دركاسته شد  زيادطبقات قطري 

برخي از  توان مي 2شكل  براساس. پايين افزوده شد
و براي اصالح آن كرد هاي ساختاري توده را درك  جنبه

كه از زمان اجراي  با توجه به اين .ي را ارايه كردهايپيشنهاد
حال درختاني كه در  غلبا، گذشت سال مي 44 شيوه،اين 

ثر ند، متأداشتحضور  متر سانتي 30تا  15حاضر در طبقات 
تفكيك  ها به درصد حضور گونه بنابراين ،بودنداز همين شيوه 

مازو بلند زادآوريقطر محاسبه شد تا وضعيت  كم طبقهدر 
نتايج نشان داد كه . مشخص شود ي ديگرها نسبت به گونه

خود اختصاص  را به طبقهدرصد از كل اين  6/43مازو بلند
 ري را نسبت به اين گونه داشتشتو فقط ممرز تعداد بي داد

 بنابراين ،)3شكل ( دادرا تشكيل  4/44دل كه درصدي معا
اين  اجراي تحتمازو بلند زادآوريشود كه  گيري مي نتيجه
 نسبت تركيب به بودو توانسته  هموفق بودحدودي ه تاشيو

  .وجود آورد هب ها مناسبي را نسبت به كل گونه
  

  

     
 ه كم قطرطبقها در  گونه فراواني -3ل شك            1389و  1361هاي  هاي قطري سال هطبقتوزيع درختان در  - 2شكل  

  
در  اصله 165 با برابر 1361تعداد در هكتار كل در سال 

اصله در هكتار بود كه  215برابر با  1389و در سال  هكتار
دهنده افزايش تعداد در هكتار در طي دوره مورد  نشان

برابر  1361اما سطح مقطع در هكتار در سال  ،بودبررسي 
برابر با  1389هكتار و در سال  مربع در متر 78/23با 
اين دهنده  اين تغييرات نشان .بودمتر مربع در هكتار  27/23

درختان قطوري  طور عموم به 1361كه درختان سال بود 
تار و سطح از تعداد در هكتوان  ميند و اين مطلب را بود

. استنباط كرد 1389مقايسه با سال  مقطع در هكتار آنها در
 ،ر هكتار افزايش چشمگيري داشتتعداد د 1389در سال 

جدول ( يافتاما سطح مقطع در هكتار كاهش بسيار جزيي 
3.(  
  

نتايج مقايسه آماري نشان داد كه تغييرات سطح مقطع كل 
دار نبود؛  ابتدا تاكنون معنياز  d15در طي دوره اجراي روش 

تفكيك گونه، تغييرات شيردار، كرب، ملج و  كه به حاليدر
اما آلوكك، بارانك، بلندمازو و نمدار  دار بود، نيممرز مع

حجم در هكتار كل . داري را نشان ندادند تغييرات معني
كه در سال  سيلو بود 8/374برابر با  1361ها در سال  گونه

 تجزيه و تحليل. يلو كاهش يافتس 39/281به  1389
آماري نشان داد كه اختالف بين ميانگين حجم در هكتار كل 

ها نيز اختالف  تفكيك گونه تغييرات به. دار بود ا معنيه ونهگ
زو، شيردار، ملج و ممرز نشان داري را در حجم بلندما معني

دار نبود  و نمدار معنيتغييرات آلوكك، بارانك، كرب  داد، اما
  ).4جدول (
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 تفكيك گونه به 1389و  1361هاي  حجم و سطح مقطع در هكتار در سال دارمق - 3جدول 

  گونه
  )سيلو در هكتار(حجم   )متر مكعب( سطح مقطع در هكتار

  1389سال   1361سال   1389سال   1361سال 
  1/2  3/1  1853/0  1554/0  آلوكك
  15/6  5/10  5007/0  7978/0  بارانك

  6/116  5/148  9323/8  2442/9  مازوبلند
  14/15  3/34  2615/1  0351/3  شيردار
  76/1  5/2  13/0  273/0  كرب
  144/0  5/11  0229/0  8818/0  ملج
  49/114  162  1564/10  9953/12  ممرز
  08/5  2/4  4865/0  422/0  نمدار
  39/281  8/374  27/23  78/23  مجموع

  
 تفكيك گونه به 1389و  1361هاي  سطح مقطع سال نتايج مقايسات آماري حجم و - 4جدول 

 داري معني  درجه آزادي t  )متر مكعب(سطح مقطع  داري معني درجه آزادي t  )سيلو در هكتار( حجم

  ns745/0   45  327/0  آلوكك  ns452/0   45  759/0  آلوكك
  ns175/0   45  -379/1  بارانك  ns116/0   45  -606/1  بارانك

  ns817/0   45  -232/0  مازوبلند  043/0**  45  -72/1  مازوبلند
  000/0 **  45  -6  شيردار  000/0**  45  -282/5  شيردار
  013/0 *  45  -587/2  كرب  ns358/0   45  -929/0  كرب
  000/0 **  45  -544/52  ملج  000/0 **  45  -731/112  ملج
  009/0 **  45  -723/2  ممرز  000/0**  45  -109/4  ممرز
  ns805/0   45  249/0  نمدار  ns 761/0  45  -306/0  نمدار

  ns887/0   45  142/0  سطح مقطع كل  000/0**  45  -027/5  حجم كل
  دار غيرمعني nsدرصد؛  99 اطمينان سطح در دار معني**

  
، 1389و  1361هاي  شده در سال منحني ترسيم براساس

 برخوردار يشتريميانگين باز  1389ارتفاع متوسط در سال 
 1361كه منحني سال  حاليدر بود،و شيب آن نيز بيشتر  بود

كننده افزايش ارتفاع  و بيان تري قرار گرفت در ارتفاع پايين

نتايج نشان  همچنين). 4شكل ( بودتوده در طي دوره مزبور 
هاي مورد بررسي  ه در سالاختالف ارتفاع تود كه داد

  ).5جدول ( بوددار  معني
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  1389 و 1361 يها سال در توده ارتفاع يمنحن -4شكل 

  
 يجفت t آزمون با 1389 و 1361 يها سال در توده ارتفاع يآمار سهيمقا - 5جدول 

 داري معني درجه آزادي t معيار ميانگيناشتباه   انحراف معيار  منبع تغيير

  000/0 **  23  -969/15  3107/0  5219/1  1361به سال  1389ارتفاع سال 
  درصد 99 اطمينان سطح در دار معني**

  
  ماندهثر از درختان مادري باقيوضعيت زادآوري كنوني متأ

تفكيك  بههاي مختلف  در طبقهنتايج كمي زادآوري  
  . ارايه شده است 6گونه در جدول 

  
 )تعداد در هكتار(تفكيك گونه  مورد نظر به هاي همي زادآوري در طبقنتايج ك - 6جدول 

  متر 3/1 تراز كوتاه  گونه
  )متر سانتي(طبقه قطري

  جمع كل
5/2-0 5/7-5/2  5/12-5/7   

 111  3 14 87  7 ازگيل
 68  3 7 30  28 بارانك

 95  56 24 12  3 بلندمازو

 454  0 0 0  454 پلت

 5  0 0 5  0 خرمندي

 3  0 0 0  3 گنجشكزبان

 296  7 24 49  216 شيردار

 264  0 24 52  188 كرب

 14  0 0 0  14 گالبي

 38  5 7 21  5 ملج

 531  150 173 131  77 ممرز

 6  3 0 0  3 نمدار

 159  3 19 84  53 وليك

 2044  230 292 471  1051 مجموع

y89 = 9.8163ln(x) - 11.681
R² = 0.56

y61 = 10.604ln(x) - 17.312
R² = 0.87
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ممرز و پلت داراي بيشترين تعداد كل براساس نتايج، 
گنجشك،  خرمندي، زبانو آلوكك،  بودنددر هكتار زادآوري 

گالبي و نمدار كمترين تعداد كل را داشتند، اما در طبقه 
پلت،  هاي جنس افرا يعني گونهمتر،  3/1تر از  ارتفاعي كوتاه

شيردار و كرب غالب بودند و كمترين تعداد نيز به نمدار، 
در طبقات بلندتر . داشت گنجشك اختصاص و زبان بلندمازو

ممرز بيشترين تعداد در  ،در هر سه طبقه قطري رمت 3/1از 
 3/1تر از  و پلت كه در طبقه ارتفاعي كوتاه داشتهكتار را 

يشي تعداد زادآوري را داشت، در اين مرحله رومتر بيشترين 
هاي  كه تعداد نهال حاليطور كامل حذف شده بود؛ در به

نسبت به  متر سانتي 5/12تا  5/7 طبقه قطريبلندمازو در 
درجه  ،نتايجبر اساس . بوددو طبقه ديگر افزايش يافته 

كميت آن در زادآوري در طبقه خيلي خوب، اما  آميختگي
نتايج نشان داد كه در طي همچنين . ار گرفتطبقه ضعيف قر

ها براي همه  مراحل مختلف رويشي، تعداد در هكتار نهال
  .بلندمازو روند كاهشي داشتجز ممرز و  ها به گونه

  
  بحث

هاي  برداري از جنگل با توجه به سابقه طوالني بهره
هاي مديريتي  منطقه لوه و تغييرات شديدي كه در اثر روش

، لزوم اجراي يك برنامه وجود آمده است بهدر اين منطقه 
هاي اين منطقه  دقيق و همگام با شرايط واقعي جنگل

ه فقط مورد مطالع شيوهكه  توجه به اين با. ضروري است
، امكان مقايسه نتايج با اجرا شده بود در همين منطقه بار يك

) Khanlari )2006 .وجود نداشت ها ساير پژوهش
طور بيان  اين d15گيري و ارزيابي خود را از شيوه  نتيجه
گذاري در قطعات دانگ  چنين عمليات نشانه نتيجه": كرد

ها و استقرار  باره تنوع زيستي گونه اصالحي، از بين بردن يك
هم خوردن  هدليل ب درختان قطور بلوط بود كه به تك
در و  از موعد رسيد پيشزيستي ، به ديرها زيستي گونه هم
ها و  جاي زادآوري بلوط، بوته هشكوب آن بازير

گيري اين  نتيجه ."ندشدهاي وليك و ازگيل مستقر  درختچه
وافق در كليات م) Khanlari )2006گيري  با نتيجه پژوهش
اي  ركيب گونهبا اين تفاوت كه در گذر زمان در ت ،است

وليك نيز در هاي ديگري غير از  و گونه تغييراتي ايجاد شد
و همكاران  Hickey. )4جدول (ند مستقر شدعرصه 

 حالتيديريت استاندارد جنگل در ند كه ماظهار كرد) 2005(
هاي آن ارزيابي و  نتيجه مطلوب خواهد داشت كه همه جنبه

  .كنترل شود
مشخص شد كه توده جنگلي مورد  رو پژوهش پيشدر 

يز و در برخي موارد ن تنزل داشت ها جنبهمطالعه از برخي 
طور كلي نمودار پراكنش  به. آن بهبود يافته بودشرايط 

به نوع  درختان در يك جنگل ناهمسال بستگي زيادي
نتيجه نمودار پراكنش درختان در دخالت در توده دارد و در

طبقات قطري شكلي بين حالت نرمال در جنگل خالص 
 ,Zobeiry( داشتهمسال و حالت جنگل ناهمسال منظم 

دهنده  نشان 1361سال  در طريتعداد در طبقات ق). 2005
مغاير  طور كامل ا هدف طرح بهكه ب بوديك توده ناهمسال 

جاد اجرا، اي شيوه مورد، به اين دليل كه هدف از اجراي بود
درختان در طبقات تعداد حتي و  يك ساختار همسال بود

دليل عدم اجراي  كه به بودزياد  نسبت در آن به زياد قطري
هاي  هاي بعد و اجراي طرح ر سالد. هاي نهايي بود برش
نسبت كالسيك  همسال بهنظر، جنگل به يك حالت نا تجديد
ر طبقات قطري پايين افزايش معني كه تعداد د بدين ؛رسيد
بايد مبناي  ، بنابراينشدكم  زيادطبقات قطري و در  يافت

با توجه به . توده باشد ناهمسالي براساسمديريت جنگل نيز 
كه در لوه ديگري ي ها مازو و گونهبلندكند  نسبت رشد به

رختان گونه استنباط كرد كه د توان اين مي ،ندحضور داشت
اكنون در عرصه  كه هممتر  سانتي 25تا  10طبقات قطري 
كه مشاهدات ميداني  بودند d15ثر از شيوه ، متأوجود داشتند

د، زيرا در اطراف درختان قطور و ييد كردناين مطلب را تأ
 10مادري، تعداد زيادي درخت از طبقات قطري اصطالح  به

 گيري كرد نتيجه طور توان اين مي. متر ديده شد سانتي 25تا 
در  يخوب نسبت به زادآوري شده باعث ايجادشيوه اجراكه 
هاي اصلي را حمايت كند و  گونه نتوانست، اما صه شدعر

كه بايد در تركيب اين  هايي شد از گونهمنجر به غلبه برخي 
در  همچنين. ندشد ميگونه همراه حاضر  عنوان بهها  جنگل

) هدف اين روش(لي سوق دادن جنگل به سمت همسا
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اي  تركيب گونه: عبارتند ازكه مهمترين داليل آن  ناموفق بود
آميخته، باقي ماندن درختان مادري در عرصه، عمليات 

از حد  ترشدن بيشبرداري و باز  نامناسب پرورشي و بهره
. پلت شد مانند يهاي نورپسند عرصه كه باعث حضور گونه

بسيار مطلوب البته آميختگي و حضور تعدادي پايه مادري 
از آنها در تغيير ساختار همسالي به ناهمسالي  توان كه مي بود

  .استفاده كرد
شناسي موفق روشي است كه بتواند  يك روش جنگل

 و در طي ساليانكند  ساختار و وضعيت توده را حفظ
شده در لوه سبب هاي اجرا روش. را بهبود بخشد ، آنطوالني
يير كه مهمترين آنها تغ نوسانات و تغييرات زيادي شد ايجاد

 رو پژوهش پيش نتايج. ها بود تركيب و حجم گونه
شيردار، كرب، كاهش حجم بارانك، بلندمازو،   دهنده نشان

افزايش جزيي در و تنها آلوكك و نمدار  ملج و ممرز بود
. م در هكتار كل نيز كاهش يافتند و حجميزان حجم داشت

كه افزايش تعداد در هكتار در  بوداين امر به اين دليل 
در طي و از درختان قطور  رخ دادطبقات قطري پايين 

تغييرات سطح مقطع در توده نيز  .ساليان گذشته كاسته شد
از كاهش جزيي  ،دوره مورد بررسي طول نشان داد كه در
و مسن بودن  دليل اين امر، قطور. داشتاين نظر وجود 

اما در  ،بود كه تعداد در هكتار كم درختان در گذشته بود
و گرايش آن  تعداد در هكتار افزايش پيدا كردهاي اخير  سال

هاي  طبقهبا بررسي تعداد در . قطر بود به سمت درختان كم
نوني و تعداد زياد درختان در مرحله وضعيت ك در قطري

به اين نتيجه توان  مي) متر سانتي 5/7تا  5/2(رويشي خال 
كه بهتر است مبناي عمليات كنوني در اين منطقه  رسيد
پس از  .ودد تا ساختار توده اصالح شات پرورشي باشعملي

همراه با عمليات پرورشي، در آينده  و بيشترسنين رسيدن به 
توان از  شود كه مي هايي ايجاد مي ده روزنهبا تنك شدن تو

ارتفاع متوسط توده جنگلي . استفاده كرد زادآوري برايآنها 
و  وش پناهي تاكنون افزايش يافتنيز از ابتداي اجراي ر

دار بودن اين تحول را نشان  مقايسات آماري آن نيز معني
هايي مانند  دليل افزايش ارتفاع توده، نورپسند بودن گونه. داد

شده براي ايجاد زادآوريكه با باز شدن عرصه،  بودبلندمازو 

انبوه بودن  دليل ديگر .نور بيشتر بود ها به سمت هاين گون
كه منجر به  بود مورد نظر اين شيوهزادآوري در اثر اجراي 
  . شد آنهاكشيدگي ها و قد افزايش رقابت بين نهال

كنوني توده، در رسيدن به  زادآوريمطالعه وضعيت 
براي اين . كند ميشاياني ك پايداري آينده اين جنگل كم

و  ، درجه آميختگيشده انجامي ها بر بررسي منظور، عالوه
كميت زادآوري با استانداردهاي سازمان جنگلها، مراتع و 

ي از تر آبخيزداري كشور مقايسه شد تا درك بهتر و صحيح
و از آن براي مديريت بهينه اين  دست آيد بهوضعيت موجود 

زادآوري كنوني توده حاكي از غالب . ها استفاده شود جنگل
عنوان گونه  و بلندمازو كه بايد به ممرز و پلت بودبودن 

توجه  شته باشد، استقرار نامناسبي داشت كهاصلي حضور دا
 ضروريمهم  جدي و انجام مطالعات دقيق را براي درك اين

شده در دانگ زادآوري لوه  مطالعات قبلي انجام. كند مي
)Mohajer & Mirkazemi, 2004 ( درصد  59نشان داد كه

كه وضعيت كنوني نيز  فاقد زادآوري بلوط بود ،سطح دانگ
يج نتا. بوددر عرصه  بلندمازوهاي  دهنده تعداد كم نهال نشان

 زادآوريدر بخش نظر تعداد  ازممرز و پلت نشان داد كه 
د بسيار كم وضعيت كه بلوط با تعدا درحالي ،ندغالب بود

 و توجه و دخالت براي استقرار اين گونه مناسبي نداشت
هاي پلت  مراحل بعدي تحول، نهالالبته در . ضروري است

كننده اين  اين موضوع بيان .شوند طور تقريب حذف مي به
و داشتن توان  تكه تنها استقرار اوليه كافي نيسمطلب است 

در مراحل بعدي از ملزومات باقي ماندن يك  زيادرقابتي 
ها از طبقه ارتفاعي در انتقال نهال. نهال در عرصه است

چند كه روند رمتر، ه 3/1متر به بلندتر از  3/1تر از  كوتاه
از ، اما در برخي شدها ديده  نزولي در بسياري از گونه

ثر از شرايط محيطي كه متأ شد يز نوساناتي مشاهدهها ن گونه
ها  كل گونهدر  ،مجموع اما در ،بودشناسي  ائل جنگلو مس
جز بلندمازو كه روند  وضوح مشاهده شد، به نزولي به روند

ها ضعيف، اما  در بين نونهال بدين معني كه. افزايشي داشت
كه بين  بوددليل اين امر رقابتي . بودخوب  ها در بين خال

  . افتاده بودها اتفاق  گونه
كه گونه اصلي اين  بلندمازوهاي  دليل كم بودن نهال به
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زادآوري بايد اقدام به عمليات  ست، براي تكميلا ها جنگل
نياز  صورت و در شودشناسي مناسب با شرايط توده  جنگل

بررسي كمي . كاري شود اقدام به عمليات بذرپاشي يا نهال
كه  بوددهنده اين  نها نيز نشا زادآوري براي تعداد كل گونه

و نيازمند توجه و  داشتزادآوري در طبقه ضعيف قرار 
عداد كافي نهال پوشيده حمايت است تا سطح عرصه از ت

آمده، بايد اقدام به عمليات  دست هنتايج ب براساس. شود
كمي نظر  مناسبي از زادآوريتا  شود مناسبشناسي  جنگل
كه داد نشان نتايج . شودو آينده توده نيز تضمين  شودمستقر 

و از اين  داشتدر طبقه خيلي خوب قرار وري تركيب زادآ
به مديريت صحيح اين  آيد كه بايد اقدام نتيجه چنين برمي

يك توده با تركيب شاهد در آينده  زادآوري كرد تا بتوان
 رو پژوهش پيشنتايج . بودهاي مطلوب  مناسب از گونه

 زادآوريبه ايجاد كمي منجر ازنظر  d15نشان داد كه روش 
مدت در تركيب ه در بلنداما با تغييراتي ك ،خوبي شد نسبت به

. را مختل كندآن نوعي پايداري  تواند به مي ،توده ايجاد شد
كه اين امر  اي تغيير كرد تركيب گونه ،در اثر اجراي اين روش
ورپسند هاي ن گونه. بودشناسي پايدار  مغاير با اصول جنگل
تواند باز  ند كه دليل اين امر ميافه شدبه تركيب جنگل اض

 .توده در اثر اجراي اين روش باشد از حد ترشدن بيش
از . كند ييد ميجراي اين روش نيز اين موضوع را تأماهيت ا

در ) بلندمازو(وقتي گونه شاخص  ،نظر توسعه پايدار نقطه
و اين امر  شود ميپايداري مختل  ،كم شود توده تركيب

بايد  بنابراين سود توسعه پايدار جنگل نيست،ه به وج هيچ به
و حمايت از گونه اصلي و شاخص اين  تظاحف راستايدر 

عمليات  حركت كرد و در تمام استمنطقه كه بلوط 
گونه اصلي و هدف مورد توجه  عنوان بهآن را گذاري  نشانه
هاي  كه اثبات شده است كه نهال با توجه به اين. دادقرار 

اما در مراحل  ،پسند نيستند يايروشنكامل  طور بلندمازو به
 ,Mohajer & Mirkazemi(كنند  اوليه كمي سايه را طلب مي

2004; Shahini, 2011(اجراي  شود كه از ، پيشنهاد مي
در اين حالت پيشنهاد  .مجدد اين روش صرفنظر شود

 10با توجه به تعداد زياد درختان در طبقه قطري  شود كه مي
عمليات پرورشي  ،سال 30تا  20مدت  ، بهمتر سانتي 25تا 

هاي  و با هدف تقويت پايه باال تنك كردن با انتخاب مثبت از
هاي نادر و مرغوب انجام شود  گونه از بلندمازو و حمايت

براي وضعيت كنوني نبايد . رسيدبه آميختگي مناسب  بتوان تا
، بلكه كرددرختان قطور و باقيمانده در عرصه تمركز  بر تك

عمليات و  كنندنوعي حفاظ در توده عمل  عنوان بهآنها بايد 
در مراحل بعدي نيز  .شودها انجام  در بين اين پايهپرورشي 

به زادآوري تكميلي براي بهبود  ،با توجه به شرايط توده
و پس از اين مرحله براي  كردشرايط آن توجه خاص 

 يلي و بهبودزادآوري تكم برايريزي مناسب  ها برنامه توده
  .گيرد انجامساختار 
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Abstract 
This study was carried out to evaluate the application of the 15d method and monitoring 
the alteration within the improvement area in district one from Loveh forest 
management plan after 28 years. A systematic sampling have been designed in a 
network of 150×200m with circle plots of each 0.1 ha for forest stand inventory and 
circle micro plots of each 0.01 ha for regeneration inventory. Based on available data 
from the previous inventory in the forests management plan and the current data that is 
collected from our inventory, some parameters including basal area, volume, forest 
composition and distribution in diameter classes were compared between 1982 and 
2010 using analysis of t-test and chi-square test. The result showed that under this 
method, distribution in diameter classes in both 1982 and 2010 years have significance 
differences with normal distribution. The differences of basal area for Cappadocian 
maple (Acer cappadocicum), field maple (Acer campestre), elm (Ulmus glabra) and 
hornbeam (Carpinus betulus) were statistically significant. Volume of chestnut-leaved 
oak (Quercus castaneifolia), Cappadocian maple, elm, hornbeam and total volume per 
ha were also significantly different. Comparing of stem number and height of the stand 
showed that the density and height of the studied stand have increased after application 
of this method. Study of regeneration showed that the interventions cause the stand 
composition altering to hornbeam-oak. Our result indicates that the application of the 
method 15d has affected the mixture, species diversity and the structure of the stand. 
Therefore, in order to improve the structure and favoring of oak and noble species, we 
suggest thinning operations for 20 to 30 years with a positive selection from above. 
 
Keywords: Forest management plan, improvement unit, management, Quercus 
castaneifolia. 


