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 چكيده
از سري پنج صفارود  514و  513دو پارسل  در شده گذاري مكاني درختان نشانهپراكنش الگوي بررسي اين مطالعه با هدف 

پالت يك  20براي اين منظور،  .شدانجام  30حوزه آبخيز هاي  جنگل ا درمتر از سطح دري 1300تا  1200ارتفاع  واقع دررامسر 
 جهار( هاي شاهد و پالت) هكتار 16(شده  هاي مديريت مستقل راش شامل پالت برداري از دو جامعه براساس روش نمونههكتاري 

پالت  20كه ساختار  نتايج نشان داد. نددر آنها مقايسه شد 1391و  1379هاي  و اطالعات موجود در سال در نظر گرفته شد) هكتار
را از فرم  1391ها منحني سال  شده در اين توده گزيني انجام هاي تك و برشاست بوده ) نامنظم(نزديك به حالت تعادل  1379در سال 

. وجود آمده است هبقات قطري پايين نيز كاهش تعداد بتعداد درختان قطور و خيلي قطور كاهش يافته و در ط. تعادل دور كرده است
پراكنده در اطراف درختان قطور و خيلي (اي  خوشه طور كامل به 512شده در پارسل  گذاري مكاني درختان نشانهپراكنش الگوي 
. كه ارتباط مستقيم با تيپولوژي توده جنگلي دارد است )قطر قطر و ميان پراكنده در اطراف كم( تصادفي 513پارسل  و در) قطور

مربع، متر 384مترمربع و در جامعه شاهد  414شده  هاي زادآوري در جامعه مديريت شنهمتوسط سطح روكه  نتايج نشان دادهمچنين 
نگين تعداد نهال ميا و ترم 2/1و در شاهد  متر 4/1 شده د در جامعه مديريتهاي زادآوري موجو  در روشنهها  متوسط ارتفاع كل نهال

  . داري را نشان ندادند كه با هم اختالف معني بود اصله در هر آر 512اصله و در شاهد  603شده  در جامعه مديريت
 

  .گزيني ، تكروشنه تصادفي،پراكنش  اي، پراكنش خوشهالگوي مكاني، : كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
 هاي جنگلي راش در جوان كردن توده زادآوري و

اين  اجراي جنگلداري درآغاز  از هاي شمال كشور جنگل
هاي  طرح بيشتر، در )1340سال  حدود(ها  جنگل

پايه  بر و» همسال زاد تربيت دانه طرز«جنگلداري، درقالب 
» گروه زادآوري محدود يا روش جنگلداري دانگ واحد«

سال به اجرا  30مدت حدود  به 1370تا دهه  ريزي و برنامه
 نسبت بههاي  اجوفور درختان كهنسال و فرتوت با ت. درآمد
ناميه ضعيف از عيوب بارز  و با قابليت بذردهي و قوه كوچك
هاي مادري راش از ديدگاه يك جنگل توليدي در  توده

ها اين  ولي امروزه اكولوژيست. باشد هاي شمال مي جنگل
در چنين شرايطي . دانند ها را بسيار با ارزش مي توده
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ند خواهد زادآوري طبيعي راش بسيار سخت، تدريجي و ك
زاد  بود كه به هيچ وجه با خصوصيات طرز تربيت دانه

همسال سازگاري نداشته و اجراي اين طرز تربيت در واقع 
  تحميل كردن نظريه و خواست تئوري ما بر طبيعت است، اما

زاد  دانه يا به عبارت ديگرزاد ناهمسال  طرز تربيت دانه 
انطباق داشته  كاملطور  به يادشدهند با شرايط توا نامنظم مي

بايد به داليل   بر اين، اجراي اين طرز تربيت  عالوه. دباش
ها و  ضرورت حفاظت از خاك و جلوگيري از لغزش

ها و سيل و همچنين حفظ تنوع زيستي و ذخائر  رانش
محيطي براي  ژنتيك، حفظ منظر، مالحظات زيست

هاي  هاي مخلوط راش با گونه وحش، داشتن توده حيات
گيالس وحشي، ( دوره بومي  گ با ارزش و كوتاهبر پهن

هاي  و يا ديگر گونه) گنجشك، شيردار و پلت بارانك، زبان
بومي و يا حتي غيربومي سازگار با رويشگاه، در واقع 

هاي  اجراي يك جنگلداري نزديك به طبيعت را در جنگل
هاي اين  از عمده ويژگي. نمايد راش شمال كشور تاكيد مي

ها و  هاي تعادل، الگوي مكاني برش ه منحنيمطالعه مقايس
 باشد ها مي بررسي كمي و كيفي زادآوري در روشنه

)Amani, 1992(.  
دو در كشور اندك است البته در  ،زمينه  مطالعات در اين

و گذاري  كه بيشترين نشانهمشخص گرديد  انچام شده بررسي
 متر و باالتر انجام شده سانتي 60برداشت در طبقات قطري 

گذاري شده در همين سطح نيز به  پراكنش درختان نشانهو 
 ,.Kiadaliri et al( اي و مجتمع بوده است شدت خوشه

2011; Anissi et al., 2010(.  
هاي  در ارتباط با الگوي مكاني روشنهدر مطالعه ديگري 

هاي مديريت شده و مديريت نشده در  حيات در توده تجديد
منطقه با شرايط  دوهاي طبيعي راش شرقي  جنگل

 50به  مشابه و سطحي نزديك طور تقريبي بهفيزيوگرافي 
هاي موجود در آن  در راشستان انتخاب و كليه روشنه هكتار
ها در  هد كه فراواني روشنهد نتايج نشان مي .شد يابي مكان

منطقه  واحد سطح در منطقه مديريت شده در مقايسه با
به متوسط سطح روشنه مديريت نشده، بيشتر بوده و با توجه 

و مديريت نشده ) مترمربع 235(مديريت شده  در منطقه

هاي تجديدحيات در منطقه مديريت  ، روشنه)مترمربع 201(
 درصد از كل 4درصد و در منطقه مديريت نشده  9شده 

ها در منطقه  پراكنش روشنه الگوي. شوند منطقه را شامل مي
تا  ديريت نشدهمتر و در منطقه م 60مديريتشده تا شعاع 

عاع بيشتر به متر به صورت يكنواخت و در ش 80شعاع 
گردد كه  بر اين اساس مالحظه مي .دباش صورت تصادفي مي

بين  ساختار مكاني در سطح توده به صورت يكنواخت و
  . )Mataji et al., 2008( دباش توده ها تصادفي مي

هاي ناهمسال  يك مدل ماتريسي در مديريت جنگل  
عبور از حد شمارش ) 1 آن، پارامتر مهم كه دوشده ارائه 

 رويش داخلي درختان) 2درختان بين طبقات قطري و 
جنگلي كه بستگي به موقعيت فردي آنها در توده  باشد مي
در . ريزي خطي استفاده شد از روش برنامه مدلدر اين . دارد

ه كه اين روش مديريت، بازده مستمر جنگل مورد تاكيد بود
برداري به  دوره بهرهپايان  رزش فعلي خالص را دردر آن ا
صورت يك لوالي اتصال  هباين روش . رساند مي بيشينه

مانده موجودي،  برداري مطلوب، باقي بهره    جهت تعيين 
زاد  توزيع قطري درختان و طول دوره گردش در روش دانه

 ,Buongiorno & Michi( نمايد را كنترل ميناهمسال 

1980(.  
هاي  هاي شمال ايران و در توده سي در جنگلطي برر

هاي  زادآوري در داخل روشنه ،خالص و مخلوط راش
گرفت و مشخص طبيعي با ابعاد مختلف مورد بررسي قرار 

هاي كوچك و هم سن اتفاق  كه زادآوري اغلب در گروهشد 
گزيني با حذف دو تا چهار  شيوه گروههمچنين  .افتد مي

هاي  اسب براي مديريت تودهتواند يك روش من درخت مي
  .)Sagheb-Talebi & Schütz, 2002( راش ايران باشد

هاي مديريت جنگل در روش  دخالت شدهياددر منابع 
باعث تغيير تعداد و آرايش درختان در » كنترل موجودي«

ميان توده جنگلي خواهد شد كه خود يك عامل اصلي و 
بسياري از . شناسي ناهمسال است مركزي براي روش جنگل

توسعه  هاي روشداراي » كنترل موجودي«آلترناتيوهاي 
ساخته   BDqروش . هاي ناهمسال هستند يافته براي توده

است كه توزيع قطري درختان وارونه  Jشده از روي حرف 
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 ,O'hara & Gersonde( داند را در خدمت ساختار هدف مي

2004(.  
يط مناسب براي زاد آوري شراايجاد روشنه و تامين 

با حذف درختان مادري كه به داليل فيزيولوژيك در  طبيعي
 Lawton et( گردد شود حادث مي يك روند طبيعي طي مي

al., 1998( .ج پوشش اندازه اين روشنه ها تابعي ازابعاد تا
تواند نقش بزرگي در تعيين  درختان حذف شده است كه مي

 ,.Wright et al( اشداختالط زادآوري طبيعي داشته ب

هاي مختلف  گونه البته تاثير اندازه روشنه براي. )1988
تفاوت قابل  )Bazzaz )1995 و Sipe .متفاوت است

هاي مختلف  اي را از نظر بعضي از صفات در گونه مالحظه
تواند  ها مي عامل اصلي اين تفاوت. اند افرا مشاهده كرده

   .)Adrienne et al., 1999( نور باشد دليل به
  
  
  

  مواد و روش ها
  مطالعهمورد منطقه

چال  طرح آزمايش موردمطالعه در جنگل اشكته
، )1شكل (صفارود رامسر  5، سري 30آبخيز  هحوض
 1300تا 1200و در حد ارتفاعي  514و  513هاي  پارسل

خاك در قسمت . واقع شده است از سطح دريا باالتر متر
اي  از نوع قهوه جنوبي عرصه آبرفتي و در قسمت شمالي

در مطالعات خاكشناسي كه در اين عرصه . جنگلي است
درخاك  pHصورت گرفته است مشخص شده كه ميانگين 

است كه  63/5در اليه هوموس  pHو ميانگين  54/5
از . است  چال شده گيله در عرصه اشكته موجب حضور سياه

راش،   هاي درختي توان از گونه نظر پوشش گياهي مي
افرا، نمدار و پوشش كف جنگل يالقي، ممرز، توسكاي ي

، متامتي، مهرسليمان، علف جيوه، آسپروال، زنگي دارو شامل
 گيله را نام برد خاس، شيرسگ و سياه سرخس، كوله

)Anonymous, 2001(.  
  

  
تصويرگوگل از منطقه مورد مطالعه -1شكل     
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  آب و هواي منطقه موردمطالعه
 25از لحاظ اطالعات اقليمي نيز چون اين عرصه در 

قع گرديده از اطالعات ميانگين كيلومتري شهرستان رامسر وا
متوسط ساليانه  .شده استساله فرودگاه رامسر استفاده 22

گراد، متوسط ساليانه  درجه سانتي 9/15درجه حرارت 
درصد و ميزان كل بارندگي ساليانه  7/84رطوبت نسبي 

عرصه  .)Anonymous, 2001( باشد مي متر ميلي 1162
يكي از علت رطوبت و نزوالت ساليانه باال كه  هچال ب اشكته

سكا ييالقي در ويژه حضور توداليل آن اختالط مناسب به 
فصل خشك از . خيز است باشد بسيار حاصل اين جنگل مي

ترين فصل  مرطوب. خرداد شروع و تا اواخر مرداد ادامه دارد
  ).2شكل ( باشد مربوط به مهر مي

   
ساله 22متوسط  -منحني آمبروترميك ايستگاه هواشناسي رامسر -2شكل   

  
  پژوهشروش 

بررسي موردنظر در قالب يكي از اهداف فرعي پژوهش 
طرحي كه برپايه يك  .انجام گرفت پژوهشيدر يك طرح 

ها  سسه تحقيقات جنگلمؤ. طرح آزمايش بنا نهاده شده است
طرح آزمايش دانه زاد  1376و مراتع كشور در سال 

هاي راش در  براي تودهناهمسال را براي يك مدل مديريت 
هاي اسالم، صفارود رامسر، سنگده و زيارت گرگان  جنگل

ها فقط چند  قبل از آن نيز در اين پارسل .ريزي نمود پي
در  .درخت تحت عنوان برش اصالحي برداشت شده بودند

در اجراي طرح تحقيقات زادآوري راش در  1379سال 
پالت يك  20هاي صفارود رامسر پس از استقرار  جنگل

كليه درختان داخل ) متر 100×100(هكتاري به شكل مربع 
سال  16پس از گذشت . گيري قرار گرفت پالت مورد اندازه

بار  3ها و  در پالت) براساس تيمار(عبور  3و گذر از 
برش تك (كار كننده  هاي همه گذاري و اجراي برش نشانه

ز ني 1391در سال  در نهايت) گزيني، اصالحي و پرورشي
براي اين . انجام گرفت% 100براي ادامه مطالعه آماربرداري 

تجزيه و نيز كه بر پايه يك پژوهش جداگانه بوده مطالعه 
تحليل آماري براساس دو جامعه مستقل شامل جامعه 

جامعه مديريت شده با . باشد مي مديريت شده و شاهد
باشد كه در  هكتار مي 4هكتار و شاهد نيز  16مساحت مفيد 

از اين جوامع . اند واقع شده 514و  513پارسل  دو
 هاي داده. صورت صددرصد انجام گرفته است هآماربرداري ب

در كليه  1376مربوط به آماربرداري صددرصد در سال 
نيز آماربرداري صددرصد  91پالتها موجود است و در سال 

تعداد  هاي توزيع سپس منحني. پالتها انجام گرفت تماميدر 
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هاي  از روشنه. قطر برابرسينه با هم مقايسه شدند در طبقات
بوجود آمده نيز ميكروپالتهايي بصورت تصادفي جهت 

كيفي زادآوري نيز برداشت گرديد تا موفقيت  و  بررسي كمي
يا عدم موفقيت مديريت اعمال شده نيز مورد بررسي قرار 

پالت  ميكرو 3( روشنهاز هر پالت يك هكتاري سه . گيرد
با انتخاب تصادفي موردبررسي  )در هر روشنهعي يك مترمرب
  . قرار گرفت

هاي قطع شده از نظر خصوصيات  ابتدا تمامي پايه   
ئي ها منظور مشخصه براي اين. كيفي اندازه گيري شدو كمي 
كيفيت تنه  ، ارتفاع، قطر تاج وسينهقطر برابر مانند

همچنين موقعيت . گيري و بررسي قرار گرفت مورداندازه
مثلثاتي  هاي رابطهو  GPSها بااستفاده از  مكاني اين پايه

براي تحليل اين نقاط جهت توزيع افقي يا الگوي . ثبت شد
و فرمول تصحيح شده  Pastافزار  مكاني درختان از نرم

درصد  95كارلو و حدود اطمينان  ن مونترايپلي با آزمو
  .استفاده گرديد

  نتايج
و  1379سال هاي  ن دردرختا هاي پراكنش مقايسه منحني

1391  

و  1379هاي  منحني توزيع قطري درختان در سال
براي هر پالت به تفكيك برروي يك نمودار به  1391

نمودارها تحول توده جنگلي را پس . نمايش در آمده است
  .دهند ميسال نشان  12هاي فني در طول  از دخالت

  توده جنگلي مديريت شده
 اين جنگل تحت دو عبور كه دهد نشان مي 3شكل 

گزيني قرار گرفته  جهت برش تك) سال 12و  8گردش (
در . باشد كاهنده مي 1379شكل عمومي منحني سال . است

ها در طبقات قطر  پس از انجام برش 1391منحني سال 
دليل عمليات  برابرسينه پايين كاهش فراواني وجود دارد كه به

بادافتادگي اتفاق افتاده ي پرورشي تنك كردن، رقابت و گاه
علت  هزادآوري در اين جنگل زياد بوده ولي ب شمار. است

ها به مرحله رويشي  وجود سايه درختان مادري زادآوري
ايجاد روشنه و رساندن نور به . توانند صعود نمايند بعدي نمي

توده زادآوري فرصت رشد و نمو را به آنها داده تا مستقر 
ها در غيبت دخالت فني  زادآوري شتربيهمين دليل  به. گردند
توانند خود را به حد شمارش برسانند كه موجب خالء  نمي

گذاري شده  منحني درختان نشانه. گردند مي n10تعداد در 
  . باشد صورت كاهنده مي هنيز ب

  

  
  .در پالتهاي دخالت شده 1391و  1379سال اي توزيع درختان برحسب قطر برابرسينه  هاي مقايسه منحني -3شكل 
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  توده جنگلي شاهد 
چگونه اين جنگل تحت هي كهدهد  نشان مي 4شكل 

هاي فراواني  ولي بادافتادگي .دخالت فني قرار نگرفته است
منحني . استها كاسته  را توده متحمل شده كه از تعداد پايه

شاهد يك منحني كاهنده بوده هاي  نيز در توده 1379سال 
 60قطر باالي (يلي قطور آن كه فراواني درختان قطور و خ

همچنين كليه درختان خيلي قطور . است زياد) متر سانتي

. اند بعلت بادافتادگي حذف شده) متر سانتي 120قطر باالي (
داليل ه ميزان زادآوري درتوده شاهد نيز زياد بوده ولي ب

و يا مغلوب شديد، خشكي تابستانه انند رقابت گوناگون م
توانند صعود نمايند و يا  ماندن به مرحله رويشي بعدي نمي

به . اينكه زمان بسيار زيادي را براي اين منظور نياز دارند
ها نتوانستند خود را به حد شمارش  همين دليل اكثر زادآوري

  . اند شده n10برسانند كه موجب خالء تعداد در 
  

  .در پالتهاي شاهد 1391و  1379اي توزيع درختان برحسب قطر برابر سينه سال  هاي مقايسه منحني -4شكل 
 

  گذاري شده توزيع افقي و الگوي مكاني درختان نشانه
شود پراكنش  مالحظه مي 5كه در شكل  طوري همان

گذاري شده در قسمت غربي طرح تا  نشانهمكاني درختان 
عبارتي ديگر  صورت تصادفي است يا به همتري ب 30فاصله 

اين فاصله . كارلو قرار گرفته است مشاهدات بين حدود مونت

ست كه در محاسبه رايپلي از آن ا اي همان اندازه شعاع دايره
متري چون مشاهدات باالي  30از فاصله . شود استفاده مي
شدت  همتري ب 150كارلو قرار گرفته تا فاصله  تحدود مون

اي كم  اي شده و بيشتر از اين فاصله از شدت خوشه خوشه
  .گردد مي
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 512پارسل  –گذاري شده  نمايش توزيع افقي يا الگوي مكاني درختان نشانه -5شكل 

  
گذاري شده در  درختان نشانهالگوي مكاني  6در شكل 

عبارتي در قسمت شرقي طرح آزمايش به  يا به 513پارسل 
كه  طوري با توجه به تصوير همان. نمايش گذاشته شده است

علت  همتري ب 130متري تا  5شود از فاصله  مالحظه مي
كارلو الگو تصادفي  عبور خط مشاهدات بين محدوده مونت

ودن در اين فواصل با شدت و البته ميزان تصادفي ب. باشد مي

 43تا  30كه در فواصل  طوري هب ،هايي همراه است ضعف
اي بودن  متري چند بار به مرز خوشه 80تا  60متري و  
متري  130اين الگو در فواصل باالي  .شود نزديك مي

االي حدود علت قرار گرفتن خط مشاهدات در ب هب
  .شود اي مي كارلو خوشه مونت

  
 513پارسل –گذاري شده  نمايش توزيع افقي يا الگوي مكاني درختان نشانه -6شكل 

  
هاي  ها در روشنه آزمون آماري متغيرهاي كمي و كيفي نهال

  بين دو جامعه مستقل مديريت شده و شاهد زادآوري
از متغيرهاي كمي موردارزيابي تعداد نهال در واحد سطح 

، متوسط ارتفاع كل نهال و سطح روشنه زادآوري مورد )آر(
، ميانگين تعداد نهال 1آزمون قرار گرفتند با توجه به جدول 

ها  اصله، ارتفاع متوسط نهال 603در جامعه مديريت شده 
مقادير در  مترمربع است كه اين 414متر و سطح روشنه  4/1

مترمربع محاسبه  384متر و  2/1اصله،  512جامعه شاهد 
  .شده است
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  مشخصات آماري دو جامعه مديريت شده و شاهد - 1جدول 
 خطاي معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد  جامعه  متغير

تعداد در آر
45/602 326 مديريت شده  58/551  55/30  

31/512 65  شاهد  87/450  92/55  

ارتفاع متوسط 
)متر(

43/1 326 مديريت شده  23/1  07/0  

26/1 65  شاهد  39/1  17/0  

سطح روشنه 
)مترمربع(

81/413 326 مديريت شده  03/197  91/10  

18/384 65 شاهد  46/173  51/21  

  

براي مقايسه ميانگين دو جامعه مستقل با  T-Testآزمون 
براي سه متغير تعداد نهال در هر  2توجه به جدول شماره 

ها و سطح روشنه معني دار نبوده  آر، ارتفاع متوسط نهال
  .است

  
  مقايسه ميانگين دو جامعه مستقل - 2دول ج

آماره لون براي همگني   
جامعههاي دو  واريانس  

t مقايسه ميانگين دوجامعه  

  متغير
F  Sig  T  df  Sig.   

(2-tailed) 

تفاوت 
 ميانگين

خطاي معيار 
 تفاوت ميانگين

درصد  95فاصله اطمينان 
 تفاوت ميانگين

            
Lower Upper 

731/3تعداد در آر  054/0  237/1  389 217/0  15/90  85/72  09/53-  38/233  

ارتفاع متوسط 
)متر(

677/0  411/0  010/1  389 313/0  17/0  17/0  16/0-  51/0  

سطح روشنه 
)مترمربع(

037/1  309/0  128/1  389 260/0  62/29  26/26  01/22-  26/81  

  

  بحث 
منحني پراكنش درختان بر حسب قطر برابرسينه براي دو 

در . صورت جداگانه موردبررسي قرار گرفت هقسمت طرح ب
قسمت غربي طرح با توجه به نمودارهاي ارائه شده سال 

گردد كه ساختار توده نامنظم بوده و  مالحظه مي 1379
 )Amani et al., 2002( مراحل تحولي اوليه و تخريب

شود  آنچه كه در تمام نمودارها ديده مي. گردد مشاهده مي
پس از انجام دو عبور به منظور برش و گذشت حداقل يك 
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. به پايين نزول كرده است 1391دهه، ابتداي منحني سال 
علت عبور اين  هكسر تعداد در طبقات قطري پايين نيز ب

 30و عدم وجود زادآوري زير درختان به طبقه قطري باالتر 
ولين متر بوده كه نتوانسته عمل جايگزيني را براي ا سانتي
زادآوري ايجاد شده در . وجود آورد هبرابرسينه ب قطرطبقه 

اند تا بتوانند خود را  ها هنوز به حد شمارش نرسيده اين توده
شناسي توده جنگلي  تيپولوژي جنگل. در نمودار نشان دهند

منظم شده در اطراف  طور عمومي بهدر اين قسمت طرح 
. )Amani et al., 2002( درختان قطور و خيلي قطور است

گذاري  نمودار پراكنش افقي يا الگوي مكاني درختان نشانه
شده يا در واقع قطع شده در اين قسمت طرح نيز از فاصله 

باشد كه ارتباط  اي مي خوشه شدت بهمتري به بعد  30
چون . ها دارد شناسي اين توده مستقيم به تيپولوژي جنگل

تيپولوژي ها با استفاده از  گذاري در اين توده نشانه
كاركننده بوده  ها همه شناسي انجام شده است و برش جنگل

بنابراين چون توده منظم شده در اطراف درختان قطور و 
گذار با رعايت ساختار و تيپ پايه  خيلي قطور بوده نشانه

. مجبور به دخالت شده است تا ساختار طبيعي را حفظ نمايد
ار كاهنده است يا نيز يك نمود گذاري نمودار مربوط به نشانه

عبارتي دخالت در توده براي تمام قطرهاي موجود بوده  به
  .است

توسط گذاري و برداشت  بيشترين نشانهدر منطقه گلبند 
گزارش متر و باالتر  سانتي 60در طبقات قطري بخش اجرا 
كه اين پارسل در مقايسه با پارسل شاهد  ، در حاليشده است

. اين طبقات بوده استداراي تعداد درخت كمتري در 
گذاري، روي گونه  همچنين بيشتر فشار ناشي از اين نشانه

راش با درجه كيفي يك و در جهت تغيير شرايط به نفع گونه 
گذاري صورت گرفته را  به نحوي كه نشانه. ممرز بوده است

عبارتي ديگر در اين  يا بهراش مبدل ساخته  » گزيني به« به 
حالي اين در. نجام شده استتوده فقط برش تك گزيني ا

رايپلي، پراكنش درختان  K اساس تابعاست كه بر
اي و  گذاري شده در همين سطح نيز به شدت خوشه نشانه

در اين مطالعه كه روي مديريت دولتي  .مجتمع بوده است
توسط بخش اجرا صورت گرفته فقط قطر هدف مطرح بوده 

متر بوده  تيسان 60ها متمركز بر قطرهاي باالتر از  و برش
) هاي پرورشي عمليات(هاي توده  است و در ديگر قسمت

   .)Kiadaliri et al., 2011( دخالتي صورت نگرفته است

با توجه به نمودارهاي  پژوهش حاضردر قسمت شرقي 
با  )اپتيمال(اوج مراحل تحولي  1379ارائه شده سال 
 گردد ساختار توده نامنظم مشاهده ميبا فازهاي مختلف 

)Amani et al., 2002( .ه آنچه كه در تمام نمودارها ديد
منظور برش و گذشت  شود پس از انجام دو عبور به مي

به پايين نزول  1391حداقل يك دهه ابتداي منحني سال 
ها ساختار رياضي همسال را  كرده است و در بعضي از پالت

علت  هپايين نيز ب قطركسر تعداد در طبقات . دهد نشان مي
اين درختان از يك طبقه به طبقه باالتر و عدم  عبور

متر بوده كه نتوانسته عمل جايگزيني  سانتي 30زادآوري زير 
عدم عبارت ديگر،  به. را براي اولين طبقه قطري بوجود آورد

اپتيمال باعث بوجود و وجود زادآوري در فازهاي اوليه 
  .آمدن اين گونه خال شده است

جنگلي در اين قسمت طرح شناسي توده  تيپولوژي جنگل
قطر تا  منظم شده در اطراف درختان ميان طور عمومي به

نمودار پراكنش افقي يا . )Amani et al., 2002( قطور است
گذاري شده در اين قسمت طرح  الگوي مكاني درختان نشانه

متري به بعد تصادفي مي باشد كه ارتباط  5نيز از فاصله 
چون . ها دارد ي اين تودهشناس مستقيم به تيپولوژي جنگل

ها با استفاده از تيپولوژي  گذاري در اين توده نشانه
بنابراين چون توده منظم شده  ،شناسي انجام شده است جنگل

گذار بيشر  در اطراف درختان ميان قطر و قطور  بوده نشانه
ها و عمليات پرورشي را انجام دهد و  سعي كرده كه برش

البته . نخبه وابسته بوده است انتخاب او به درخت اليت يا
گزيني نيز انجام شده كه تعداد آن كم بوده  هاي تك برش
  .است

اصله و  603ميانگين تعداد نهال در جامعه مديريت شده 
باشد كه  مي )مترمربع 1000( اصله در هر آر 512در شاهد 

كه در  در حالي. دهند داري را نشان نمي با هم اختالف معني
اصله  200(نهال در مترمربع  2طور ميانگين  هبطرح اسالم 
در هر روشنه از گونه راش  مشاهده شد كه كمتر  )در هر آر
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. )Amanzadeh, 2013( دهد كل نهالها را تشكيل مي% 25از 
در راشستانهاي واقع بر روي سنگ مادر آهكي تعداد نهال 

به ترتيب  از كمترين به بيشترين تعداد فرانسهدر شمال شرق 
 هر متر مربع مي رسد اصله در 200و بيش از   70 تا 40

)Amani et al., 2002( . يتانهامطالعه ديگري در راشسدر 
تشكيل داده بيشترين فراواني را نهالهاي راش  شمال كشور

 7، آر 5- 2هاي  هاي روشنهتعداد نهالهاي راش در گرچه 
 ,.Sagheb-Talebi et al( مربع ذكر شده استاصله در متر

2002( .  
متوسط ارتفاع كل نهالها در جامعه مديريت شده و در 

متر محاسبه  2/1متر، و در شاهد  4/1هاي زادآوري  روشنه
در طرح . داري با هم ندارند شده است كه اختالف معني

هاي پناهي قرار گرفتند  جنگلداري شوراب كه تحت برش
 4ر و قطر يقه آنها از مت سانتي 100تا  20ميانگين ارتفاع از 

 .)Mousavi et al., 2003(گزارش شده است متر  ميلي 6تا 
 414متوسط سطح روشنه زادآوري در جامعه مديريت شده 

گيري شده  مترمربع اندازه 384مترمربع و در جامعه شاهد 
. دهند داري را نشان نمي است كه با هم اختالف معني

هاي طبيعي  كه در توده ندعمل آمده نشان داد هاي به بررسي
هايي مربوط  دخالت نشده راش، بيشترين فرواني به روشنه

طور متوسط  اصله درخت افتاده داشته و به 2است كه حداقل 
-Delphan( شود مترمربع را شامل مي 552سطحي معادل 

Abazari et al., 2005(  كه در جامعه شاهد ما اين رقم
و كمترين فراواني مربوط به باشد  مربع ميمتر 384
اصله درخت افتاده داشته و  4هايي است كه بيش از  روشنه

  . شود مترمربع را شامل مي 1700تا 1200سطحي معادل 
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Abstract 
This paper aims to study the spatial pattern of marked trees in compartments 513 and 
514 of district five of Safarood Ramsar which is located between 1200 and 1300 m.a.s.l. 
in the watershed management unit 30. For this purpose, twenty, 1ha sample plots were 
selected based on two independent communities, 16 plots in managed and 4 plots in 
unmanaged (control) stands, and the data on 2000 and 2012 were compared. Results 
showed that the structure of the 20 plots on 2000 was irregular and the selection cuttings 
within 12 years have made some effects on the structure in 2012 which is now a bit far 
from irregular form. The number of trees in small, large and extra large diameter classes 
is reduced. The spatial pattern of marked trees in the compartment 512 showed cluster 
pattern (located around large and extra large timber), whereas in the compartment 513 
was random (located around small and medium timber) which is directly related to the 
typology of the stands. Moreover, the results indicated that the mean area of gaps in the 
managed and control stands was 414m2 and 284m2, respectively. Mean total height of 
seedlings was 1.4m and 1.2m in the managed and control stands, respectively. Mean 
seedlings number in the managed and control stands was 603 and 512 in 100 m2, 
respectively. None of the differences of above mentioned data were statistical 
significant. 
 
Keywords: Spatial pattern, selection cutting, random, cluster, gap. 

  
 


