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  چكيده

هرساله اراضي وسيعي به صورت خالص با آن جنگلكاري  رود و مي درختان جنگلي شمال كشور بشمار مهمترين بلوط از
آينده ها و چگونگي مديريت آن براي رسيدن به فرم مطلوب  اين توده چون يكي از هدف اين تحقيق مطالعه چند و. شود مي

تعدادي  ارتفاع قرارگرفته و و گيري قطر ساله انتخاب و درختان مورد اندازه 25هكتار توده  2/1 به اين منظور سطحي برابر. است
 10كاري با يك گونه بلوط بود ولي تركيب كنوني توده از  ها نشان داد اگرچه نهال تحليل داده. يابي شدند عنوان نمونه حجم به

ها تشكيل شده  ساير گونهاز درصد  2/6درصد انجيلي و  7/0درصد ممرز،  9/7درصد بلوط،  2/85شامل گونة درختي مختلف 
متر  4/16متر و ارتفاع ميانگين  سانتي 3/15قرارداشته و درختان با قطر ميانگين  20و 15، 10طبقات قطري  درختان در بيشتر. بود
مقدار رويش . متر رويش ارتفاعي داشتند سانتي 66و ) متر رويش شعاعي يليم 3( رويش قطري  مترميلي 6طور ميانگين ساليانه به 

گرفتن متوسط رويش قطري  نظر در هاي مشابه و يافته اين تحقيق و برابر. دست آمد سيلو به 13/5حجمي ساليانه در هكتار 
هدف  سن كمتري به قطر در بوده و ارهاي مشابه اروپايي از رويش بيشتري برخورد ساليانه بايد گفت بلوط ايران نسبت به گونه

هاي تحول آن به توده  آميختگي بررسي و راه درصد فرم و نظر توده از ساختار اينكه عالوه به. رسد براي صنعت روكش مي
  .شناسي قرارگرفت تحليل جنگل وآميخته مورد تجزيه 

 
 ، قطر، ارتفاع، حجمآميختگي ، توده خالص،جنگلكاري: هاي كليدي واژه

  
  دمهمق

ترين درختان جنگلي شمال كشور بلوط از مرغوب
نظر  پنجمين و از) درصد 4/7(نظر تعداد  از. رود بشمار مي

چهارمين درخت جنگلي ) درصد 8/7(حجم چوب سرپا 
 1365آماربرداري سالهاي  مقايسه دو. ناحيه هيركاني است

ره دو نشان داد كه حجم سرپاي اين درخت در 1375با 
 ).Rasane et al., 2001(كاهش داشته است ساله اندكي  ده

هرساله اراضي وسيعي در نواحي مخروبه و به طور 
. شود اين گونه نهالكاري مي معمول به صورت خالص با

هاي جوان  اين توده تحوالت بعدي در از ميزان رويش و
ل ئمسا نحوه اداره آنها از.  دست نيست اطالع زيادي در

رود؛ زيرا  ل بشمارميپرورش جنگ شناسي و مهم جنگل

فرم خالص هدف نيست بلكه  نگهداري اين جنگلها با
چندآشكوبه  ساختار با تغيير آنها به فرم آميخته و هدايت و

 .هدف نهايي است
اي به نسبت گرمادوست است و نواحي  بلوط گونه

بند را ترجيح مي دهد  بند و ميان اي و ارتفاعات پائين جلگه
هايي مثل  نگلي آن با گونهو از همين رو اجتماعات ج
مقدار و ميزان رويش . باشد شمشاد و يا ممرز همراه مي

شيب، جهت و ارتفاع (بلوط بستگي به شرايط فيزيوگرافي 
توليد و  دارد، و مجموعه اين عوامل بر) از سطح دريا

جنگل  بلوط در بيشترين انتشار. هستند مؤثررويش آن 
 غربي و جنوب وهاي جنوب  دامنه در خيرودكنار نوشهر

هاي غربي  دامنه در شرقي بوده و شمال شمال و كمترين در
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ميزان رشد ). Gorji Bahri, 1987(شرقي بينابين بود  و
تا (هاي نقاط مرتفع در استان گيالن  ارتفاعي در پرووننس

 ,.Naghshi et al(بيشتر است ) متر از سطح دريا 1100

جنگلي لوه  ؛ اما ارتفاع از سطح دريا در ناحية)2007
بر استقرار نونهال نداشته ولي  يدار گرگان تأثير معني

هاي  هاي زادآوري در جهت حداكثر تعداد نهال
درصد  10هاي كمتر از  شرقي و شيب غربي و شمال جنوب

اما دركل  ،درصـد مشاهده شد 90تا  75و تاج پوشش 
غربـي و  ي جنوبـي، جنوبها تر، جهت ارتفاعات پائين

 ,.Amiri et al(تر بهتر است  هاي ماليم يبو ش گــرمتر

2008.(  
هرس ريشه بر روي رشد قطري و طولي نهال بلوط 

ها در تيمار هرس  قطورترين و بلندترين نهال مؤثر است و
 ,.Sagheb Talebi et al(متري مشاهده شد  سانتي 20

 24اي چمستان در  نهالكاري بلوط در ناحية جلگه). 2009
ماني داشت و درختان با ارتفاع  د زندهدرص 2/73سالگي تا 
متر، رويشي  سانتي 7/26متر و قطرمتوسط  7/19متوسط 
 ,.Zabihi et al(سيلو در هكتار داشت  5/12حدود 

همين ناحيه بلوط آميخته با ممرز بيشترين  در). 2007
را داشت ولي ) متر سانتي 6/0(رويش قطري ساليانه 

 93(با آزاد در تركيب بيشترين رويش ارتفاعي ساليانه را 
 و  (Roohimoghadam et al., 2011نشان داد) متر سانتي

Ebrahimi, E., 2005 .( 
برگان  اي به پهن نگاه تازه هاي اخير دهه در اروپا و در

در  Q. roburبلوط . ها شده است ازجمله بلوط و
 50تا  45هاي كشاورزي رها شده در ايتاليا در  زمين

مترمكعب در  6 تا 4حدود  Cerasusسالگي و آميخته با 
 در). Kenk, 1993(هكتار و در سال رويش دارد 

آميخته با  Q. pubescenceيونان، بلوط  رويشگاهي در
 9متر قطر و  سانتي 5/12سالگي داراي  35كاج سياه در 

 ,.Thanasis et al). (2007متر ارتفاع بوده است 
وپاست چوب بلوط از گرانبهاترين چوبها در بازار ار

چوب اوليه . رود هاي تزئيني بكار مي كه براي تهيه روكش
هاي با قطر  گرده بينه. بايد عاري از گره و بدون عيب باشد

سازي استفاده  متر براي صنايع روكش سانتي 60تا 50ميانه 
سازي،  صنعت روكش با پيشرفت فناوري در. شوند مي

تفاده متر نيز اس ميلي 4 هاي رويش با پهناي حدود حلقه
 & Peters(متر بود  ميلي 2شوند كه در گذشته  مي

Beckers,1995.( 
متر  سانتي 80تا 70هاي اروپايي با قطر برابر سينه  بلوط

تا  160كه در باشند مي متر سانتي 60تا  50داراي قطر ميانه 
تنه بدون  اينكه عالوه به. رسند سالگي به اين قطر مي 240

بلكه بايد تراكم  ،آيد نميدست  گره در يك تودة خالص به
توده در دورة جواني زياد باشد و سايه دائمي روي تنة 
بلوط به كمك يك گونه همراه ايجاد شود تا تنه بدون گره 

 ,Peters & Beckers(هاي جانبي توليد شود  و بدون شاخه

 .رين گونه همراه بلوط، ممرز استايران بهت در). 1995
خيرودكنار نوشهر ممرز در  -بررسي جنگلهاي بلوط

نشان داد، ميانگين رويش قطري ساليانه درختان حدود 
 80تا 60متر در سال است كه با قطر متوسط  سانتي 64/0

سال  125تا  110متر در برابر سينه سني حدود  سانتي
جنگلهاي شمال زودتر  دركل، بلوط در خواهند داشت و
 ).Gorji Bahri, 1987(رسد  به قطر هدف مي

كه  طوري سايه رشد بيشتري دارد، به ط در نيمنهال بلو
در جنگل حومه شهر گوتينگن آلمان، حداكثر ارتفاع 

 44در شرايط نور Q. sessilifloraساله  هاي بلوط ده نهال
آراي ). Peters & Beckers, 1995(دست آمد  درصد به

پژوهشگران در مورد فاصله كاشت بلوط متفاوت بوده؛ 
 15000تا ) Rosenstock, 1992( 2500كه از  طوري به

شده  اصله درهكتار و در آلمان شرقي پيشين پيشنهاد مي
  ).,Koch (1992است 

آغاز نهالكاري، فاصله را كمتر انتخاب  دركل در
ها در اثر رقابت رشد ارتفاعي بيشتري پيدا  كنند تا نهال مي

هاي  كرده و با اجراي عمليات پرورشي و آميختگي با گونه
ها افزوده  بر كيفيت تنه بلوط) ها و ساير گونه ممرز(ديگر 
كاري با درختان بومي به علت  امروزه جنگل . شود

زيستي رو به  هاي محيط تغييرات اقليمي و بروز گرفتاري
اروپا از گونه  در. (Montagnini, 2000)افزايش است 
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هاي باير و  بلوط به صورت خالص و آميخته در زمين
 ,.Johnson et al(شود  ده ميبدون پوشش جنگلي استفا

برگ همراه  هاي پهن ، ولي كاشت آميخته آن با گونه)2002
ها نشان داده است كه ساختار عمودي  بررسي. برتري دارد

هاي آميخته براي اصالح كيفيت تنه كارآمدتر است  در توده
تر و  تواند محصول متنوع و اجتماع متنوع درختي مي
 Semwal et  2003(نمايد  چرخة غذايي پايدارتري توليد

al.,و Montagnini, 2000 (هاي  تودهاينكه عالوه  ؛ به
اي و استفاده  آميخته به علت كاهش رقابت درون گونه

توده و رويش بيشتري  حداكثراز توان توليد رويشگاه، زي
 ).(Montagnini & Porras, 1998دارند 

تعيين  –1: هاي اين تحقيق عبارت بودند از هدف
 25آميختگي تودة دست كاشت بلوط پس از  وضعيت

بررسي  –3رويش توده و  تعيين وضعيت كمي و -2سال، 
راهكار دستيابي به وضعيت مطلوب و آميخته سازي بلوط 

 .هاي همراه با گونه
 

  ها روش مواد و
  مواد

 ساله بلوط در25محل اجراي تحقيق؛ جنگلكاري 
محدوده حوضه آبخيز  در جنوب شهرستان نوشهر و

 تا 10دامنه شمالي، شيب . يرنگ واقع شده استن
. باشد مي متر 45سطح دريا  ارتفاع ازو  درصد15

 4/16ميانگين دماي ساليانه : مشخصات اقليمي عبارتنداز
 5/1293گراد، ميانگين بارندگي ساليانه  درجه سانتي

 Gorji(دهد  مرداد خشكي رخ مي10تير تا10متر و از ميلي

Bahri et al., 2011.(  
  

  ها روش
 انتخاب جنگلكاري، عرصه مورد بازديد و پس از

مترمربع كه يكنواخت  12000مساحت . بررسي قرارگرفت

گيري  و همسن بود انتخاب شد و قطر كليه درختان اندازه
دار كه در  اي تحقيقاتي و ادامه اين مقاله از پروژه. گرديد
سه  تيمار و چهار مترمربعي در 1000پالت  12سطح 
  .بوده استخراج شده استتكرار 

مشخص  ،طبقات قطري با محاسبه توزيع درختان در
 15و  10سه طبقه قطري  شد كه درختان به طور عمده در

گيري  از كل درختان اندازه. دارند قرارسانتيمتري  20و 
 60و حداكثر  32اصله با قطر حداقل  8شده تعداد 

اري ك اين درختان پيش از جنگل. متر وجود داشت سانتي
در توده بودند و از محاسبات حجم و رويش حذف 

منظور برآورد حجم توده سرپا و ميزان رويش،  به. اند شده
اصله درخت قطع و  30دركل  اصله از هرطبقه و 10تعداد 

و  )ازمحل قطع تاجوانه انتهايي( گيري طول  مورد اندازه
سپس حجم توده . سانتيمتري قرارگرفتند 5حجم تا محل 

نحوه مديريت  برآورد گرديد و درصدآميختگي ورويش  و
تحليل  توده از خالص به آميخته مورد تجزيه و

  .شناسي قرارگرفت جنگل
  
  نتايج

  ها  آميختگي گونه
هكتار عرصه  2/1 اصله درخت در 1098تعداد 

كاري با يك  اگرچه نهال. گيري شدند جنگلكاري اندازه
درختان توده گونه بلوط انجام شده بود ولي تركيب كنوني 

ها  اين گونه. بودگونة درختي مختلف تشكيل شده  10از 
 چند اصله در(بلوط، ممرز، انجيلي، زربين : عبارتند از

، پلت، ملج، توسكا، شيردار، )زمان نهالكاري كاشته شد
بجز زربين كه دست كاشت است بقيـه . نمدار و اوجا

درصد  2/85در كل، . اند ها به طور طبيعي آميخته شده گونه
درصد  2/6درصد انجيلي و  7/0درصد ممرز،  9/7بلوط، 

  .)1شكل( اند ها تشكيل داده را ساير گونه
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  درصد آميختگي درختان برحسب گونه -1شكل
  

  ساختار قطري
طربرابرسينه حداقل ق. ساختار قطري توده همسال است

گيري  ن سرپا اندازهمتر در درختا سانتي 30و حداكثر  7

طبقات قطري و بيشينه  توزيع درختان در 2شكل در. شد
 26طبقه  كمينه در متري وسانتي 15تا  11طبقه  فراواني در

  ).2شكل(ست متري نشان داده شده ا سانتي 30تا 

  
  پراكنش درختان در طبقات قطري -2شكل

  
  حجم درختان -ارتفاع و قطر -روابط قطر

 حجم درختان درو ع و قطر ارتفا -رابطه قطر
  .نشان داده شده است 4 و 3هاي شكل

  رويش توده
با استفاده از معادلة حجم مقدار حجم چوبي كل تودة 

. براي يك هكتار برآورد گرديد بعدجنگلي محاسبه و 

.
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درج شده  1اي درختان توده در جدول مشخصات اندازه
تودة  اصله و 5/907هكتار  هر تعداد درختان در .است

متر و ارتفاع ميانگين  سانتي 3/15وجود با قطر ميانگين م
متر رويش قطري  ميلي 6به طور ميانگين ساليانه ، متر 4/16

متر رويش  سانتي 66متر رويش شعاعي و ساليانه  ميلي 3يا 
مقدار رويش . )بندي نامفهوم است جمله( ارتفاعي دارد

. دست آمد سيلو به 13/5حجمي ساليانه در هكتار برابر 
  . نشان داده شده است 5شكل سيماي توده مورد مطالعه در

  

  
  منحني ارتفاع درختان بلوط -3شكل

  
  منحني حجم درختان بلوط -4شكل

y Ln x= 5.8438 ( ) + 2.4886
R2 = 0.6414
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  سالگي 25مشخصات كمي تودة همسال بلوط در  -1جدول
تعداد

در 
هكتار 

 )اصله(

قطر كمينه 
 )مترسانتي(

قطر 
بيشينه 

 )سانتيمتر(

قطر
ميانگين 

 )سانتيمتر(

رويش
قطري 
ساليانه 

 )ميليمتر(

ارتفاع
ميانگين 

 )متر(

رويش
ارتفاعي 
ساليانه 

 )سانتيمتر(

سطح مقطع 
  )هكتار/مترمربع(
 

حجم چوب 
سرپا 

 )هكتار/سيلو(

رويش 
حجمي 
  ساليانه

 )هكتار/سيلو(

907 2/7 30 3/15 6 4/16 66 7/16 1/128 13/5 

  

  
  توده بلوط در جنگل نيرنگ نوشهر  -5شكل

  
  بحث

كاشت بلوط نشان داد كه  مطالعه تودة جنگلي دست
خورده قبلي               گونه متناسب با تيپ جنگلي دست اگر

تواند از  به خوبي نگهداري و مراقبت شود، مي انتخاب و
تودة مورد بررسي با . موفقيت بسيار زيادي برخوردار باشد

 هكتار اصله درخت سرپا در 907سال سن و با حدود  25
دهد؛ به طور  درصد آنرا بلوط تشكيل مي 85كه بيش از 

بر البته . سيلو درهكتار و در سال رويش دارد 13/5متوسط 
مقدار رويش موجود بايد حجم درختان برداشت شده 

هاي پرورشي را افزود كه متأسفانه آمار  قبلي و دخالت
تباط موجود نيست ولي اگر حدود  يك دقيقي در اين ار

توان رويش واقعي توده را بيش  مي مترمكعب برآورد شود، 
  . سيلو در هكتار و درسال دانست 6از 

 6/0ترتيب  ارتفاعي ساليانه به ميانگين رويش قطري و

دست آمد كه  متر به سانتي 66 و) متر ميلي6( متر سانتي
بلوط هاي . هاي مشابه اروپايي است اندكي بيشتر از بلوط

متر  سانتي 80تا  70سالگي به قطر  240تا  160اروپايي در 
) رويش قطري ساليانه متر ميلي 3( در برابر سينه 

 كه بلوط در ؛ درحالي (Peters & Beckers, 1995)رسند مي
 ,Gorji Bahri(متر  سانتي 64/0ايران با  جنگلهاي شمال 

متوسط ) Ebrahimi, 2005(متر  سانتي 6/0 و) 1987
سالگي  135تا  115تواند حداكثر  رويش قطري ساليانه مي

اين . متر برسد سانتي 80تا  70به قطر برابرسينه 
. بري است بري و اليه ترين قطر براي صنعت لوله مناسب
 شمال ايران را بايد در علت افزايش رشد درالبته 
بودن دوره رويش گياهي نسبت به اروپا دانست؛  تر طوالني
ايران  هاي روكشي بلوط در بينه رو، توليد گرده ازاين

  .  تر از اروپاست اقتصادي
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 شناسي جنگلويژه براي آنچه در شرايط فعلي اهميت 
اگرچه توده در آغاز . دارد، آميختگي طبيعي درختان است

سال،  25ولي امروز با گذشت  ،نهالكاري خالص بود
پس . گونه افزايش يافته است 10هاي مستقر شده به  گونه

درصد قرار  9/7درصد آميختگي، ممرز با  2/85از بلوط با 
اي  عنوان گونه همراه از اهميت ويژه گيرد، كه به  مي

  .برخوردار است
پرسش اين است كه آيا تركيب فعلي مطلوب است؟ 

بود؟ تركيب  آيا جنگل آينده با تركيب فعلي پايدار خواهد
هايي براي  مطلوب آينده كدام است؟ چه نوع دخالت

رسيدن به تركيب مطلوب آينده ضرورت دارد؟ به نظر 
 10درصد ممرز و  30درصد بلوط،  60رسد تركيب  مي

ها  ها تركيب مطلوبي براي آينده اين توده درصد ساير گونه
هاي قبلي نيز نشان داد، بلوط در تركيب با  بررسي                                                                          . باشد

 است ممرز بيشترين رويش قطري را داشته
Roohimoghadam et al., 2011 ) و Ebrahimi, 2005(، 

و براي توليد تنه بلوط بدون گره و سالم، سايه دائمي گونه 
). (Peters & Beckers, 1995ضرورت دارد ) ممرز(همراه 

. پس آميختن بلوط با گونه همراه ممرز دو مزيت دارد
افزايد و دوم آنكه با هرس  نخست بر رويش جنگل مي

بخشد و  هاي تنه بلوط كيفيت آن را بهبود مي طبيعي شاخه
عالوه  به. افزايد بر مرغوبيت آن براي صنعت روكش مي

ي  چرخة غذايي پايدارتر، تر اجتماعات جنگلي متنوعاينكه 
 ,Semwal et al., ،Montagnini 2003(كند  توليد ميرا 

 & Montagnini( دهد ميافزايش را توده  و زي) 2000

Porras ,1998(هاي  سازي توده اين آميخته ، بنابر
شناسي  كاري خالص بلوط يك ضرورت جنگل جنگل
  اين هدف چگونه قابل دستيابي است؟ . است

و ممرز درصد  60درصد به  2/85چگونه بلوط را از 
درصد برسانيم؟ همانگونه كه اشاره  30درصد به  9/7را از 

متر  سانتي 20تا  15شد قطر متوسط درختان بلوط حدود 
بنابراين در اين مرحله عمليات  ،در برابر سينه است

با انتخاب درختان مثبت . شود كردن اجرا مي پرورشي تنك
هاي مرغوب، تعدادي از درختان  بلوط و نگهداري پايه

مزاحم، طي چند مرحله عمليات پرورشي تنك كردن 
كه  طوري شوند، به گذاري، قطع و از عرصه خارج مي نشانه

درصد تاج پوشش باز  25تا  20در هر مرحله حداكثر 
 400تا  350نگهداري تعداد تقريبي كه  نحوي به. شود مي

بنابراين . كند درخت مثبت كفايت مي هكتار اصله در
گردد و در  هاي مزاحم اجرا مي طبرداشت فقط در بلو

پس ضمن . گيرد مورد ممرز هيچگونه قطعي صورت نمي
استقرار ممرزهاي  پايش و نگهداري ممرزهاي موجود، از

شود و در  نقاط باز شده عرصه حمايت مي جوان در
صورت لزوم، خاك عرصه با ايجاد خراش براي استقرار 

قابل  نهايت آميختگي مطلوب طبيعي ممرز آماده و در
نكته مهم اين است كه بايد نقش . دستيابي خواهدبود
داشت  نظر پرورش بلوط را همواره در پراهميت ممرز در

هاي مستقر شده مانند انجيلي، ملچ،  گونه درضمن ساير و
ه و وجه برداشت نشد پلت، توسكا، نمدار و غيره به هيچ
  .در صورت استقرار حمايت شوند

 نگلي ممرز يكي ازكاشت دوباره بلوط در تيپ ج
در   اين تيپ. رود شناسي بلوط بشمارمي هاي جنگل اولويت

پايين،  ممرز در باال و گذشته با دوآشكوب متمايز بلوط در
. با برداشت سنگين بلوط به تيپ ممرز تنزل پيدا كرد

ها با برداشت ممرزهاي فرتوت و  اين توده احياي بلوط در
آري به صورت  كهنسال در سطوح كوچك و پراكنده چند

در صورت اجراي اين بنابريان . شود اي پيشنهاد مي لكه
ممرز  -يج به بلوطها به تدر شيوه، سيماي آينده اين توده

  .خواهدكرد تغيير
هاي جوان  شناسي مهم ديگر، مديريت توده اقدام جنگل

 به خود هاست كه سطوح وسيعي را جنگلكاري بلوط در
-رشي تنكمات پروبا اجراي اقدا. اختصاص داده است

 بلوط و(خالص به آميخته  كردن به تدريج فرم توده از
اين تحول . تحول خواهديافت) ها ممرز همراه سايرگونه

با اجراي عمليات  سال و 15تا  10دوره  در به آرامي و
كردن  نكنوعي ت اين. رخ خواهد دادكردن پرورشي تنك

هاي  نهسايرگو و طبيعي ممرززادآوري  همراه با حمايت از
نتيجه اين شيوه، تغيير فرم . باشد برگ مرغوب مي پهن
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 - احياي جامعه بلوط جنگلكاري و خالص به آميخته در
  .ستان خواهدبودزممر

  
  سپاسگزاري
كارشناسان محترم جنگلداري اداره كل منابع  از مدير و

اجراي اين پژوهش  آبخيزداري نوشهر كه در طبيعي و
  .زاريمصميمانه همكاري داشتند سپاسگ
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Abstract 
Oak (Quercus castaneifolia C.A.M.) is one of the most important forest tree species in the Caspian region 
of Iran and every year huge lands are purely planted by it. The aim of the research was to study 
characteristics of an even-aged planted stand (25 years old, 1.2 ha) of the species and proper management 
which lead to suitable tree form in future. For this purpose, diameter at breast height (dbh) and total 
height of all the trees and volume of 30 sample trees were measured. Results showed that although tree 
plantation was made only by oak species, but the stand today consists of 10 species as follows: oak 
(85.2%), horn beam (7.9%), iron wood (0.7%) and other species, including velvet, Cappadocian maple, 
elm, alder, and lime tree (6.2%). Most of the trees were classified at three diameter classes, including 10, 
15 and 20 cm. diameter and height increment for trees with average dbh and total height of 15.3 m. and 
16.4 m, were 6 and 66 mm. respectively. Mean dbh and height increment rates were 0.6 and 66 cm per 
year, respectively. Mean volume increment was 5.13 silve per year per ha. It can be concluded that 
according to our findings and other similar research results that diameter growth of oak in Iran is faster 
than its growth in Europe and might be utilized at lower age stage for veneer industry. Furthermore, stand 
structure in respect to trees form and mixture rate was studied and its trend process into mixed stand was 
silviculturally discussed and analyzed. 
 
Key words: Plantation, pure stand, mixture, dbh, total height, volume. 


