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  چكيده
برداري بهينه و پايدار از جنگل يكي از اطالعات اساسي و ضروري، دانستن ميزان موجودي  بهره ،طوركلي براي اداره به

ده بر اساس آمار و اطالعاتي است كه از جنگل بدست ريزي آين باشد، در واقع برنامه جنگل و توليد آن مي) حجمي و تعداد(
 و پراكنش تعداد در طبقات قطري منحني رويش وريزي دقيق، دانستن حجم موجودي سرپا،  بنابراين در يك برنامه. آيد مي

ديريت ريزي و مهاي جنگلي اساس تعيين ميزان برش ساالنه در برنامهرويش حجمي توده .اي جامعه الزاميست ساختار گونه
استفاده  باانجام شد، هكتار  24/934بخش گرازبن به وسعت  در اين تحقيق كه در .آيدبرداري چوب از جنگل به حساب ميبهره

نتايج نشان  .گرديدگيري و محاسبه اندازه مستقيم، روشرويش حجمي و تعداد درختان توده جنگلي به  ،دائم قطعات نمونهز ا
اصله در  4/290، 1382اصله در سال  15/298با ب برابر يترت در بخش گرازبن بهدر هكتار درختان حجم تعداد و ميانگين داد كه 

درصد تعداد  31گونه راش با وجود آنكه . باشدمي 1391سيلو در سال  7/367و  1382ل سيلو در سا 8/335و  1391سال 
رويش  .دهديل مياين بخش را تشك يجوددرصد مو 57 به لحاظ حجم سرپا يدهد وليل ميدرختان بخش گرازبن را تشك

بيشترين مقدار رويش  كه در اين تحقيق باشداصله در هكتار و در سال مي -8/5و رويش تعداد  سيلو در هكتار 4حجمي ساالنه 
در  لين بارها براي او سطح مورد عمل و تجزيه و تحليل دادهاينكه نتايج اين تحقيق با توجه به البته  .دست آمد براي گونه راش به

 تعيين رويشرا براي  و دقيق اطالعات و آمار الزم با قطعات نمونه دائم نشان داد كه آماربرداري ،گيرد صورت مي جنگل خيرود
  .دهد ارائه مي

 
  ، حجم سرپاپراكنش يمنحن خصوصيات كمي و كيفي،، آماربرداري به روش مستقيم، راش: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

طبيعي، ازجمله  منابعهاي بشر در عرصه دخالت
     ً معموال  ي به اصل پايداري آنها، هتوجدر اثر بيجنگل، 

كه  طوري هبها را به همراه داشته است، تخريب اين عرصه
رويه جمعيت و نياز روزافزون امروزه با توجه به رشد بي

-منابع جنگلي مورد بهره بيشتر، چوبيهاي به فرآورده
- دستهاي توان جنگلياند و كمتر مبرداري واقع شده

كه بهترين شيوه براي اداره  است بديهي .نخورده پيدا نمود
 پايدارو مديريت جنگل در هر منطقه كه مبتني بر توسعه 

طبيعت  زيرا. نيز باشد، پيروي از طبيعت همان منطقه است
نهفته در آن هاي ييتوانااستعدادها و  بههر منطقه با توجه 

گزيند كه برمي راهاي گياهي ونهمنطقه، طي ساليان دراز گ
منطقه رويشي . بيشترين سازگاري را با شرايط محل دارند

-هاي شمالي البرز ميدامنههاي انبوه كاني شامل جنگلرهي
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باشد كه از آستارا در غرب تا گليداغ در شرق آن با 
 ,Marvie-Mohadjer(هكتار  886/847/1 حدودمساحت 

كه امروزه بهترين روش نظر به اين. گسترش دارد) 2012
زاد روش دانه كشورشمال  جنگلي درهاي مديريت توده

تشخيص داده شده  ، با توجه به ساختار طبيعي آنناهمسال
 روشدر اجراي طرحهاي جنگلداري به  بنابرايناست، 

رويش و زاد ناهمسال داشتن اطالعاتي در مورد دانه
در  مناسب حجمبهترين وضعيت از لحاظ تعداد پايه و 

با . رسدهاي طبيعي ضروري به نظر ميهكتار در جنگل
از تغيير روش جنگلداري بيش از بيست سال وجود آنكه 

شمال  هايزاد ناهمسال در جنگلزاد همسال به دانهاز دانه
تاكنون بررسيهاي كاربردي در سفانه أمتگذرد، ولي مي

حالت متعادل و نرمال  بهها جهت سوق دادن عرصه
فته و بيشتر برداشتهاي انجام شده در طبيعت با صورت نگر

يك فرمول مشخص در تعيين حجم برداشت بوده  محاسبه
در  درختانو بدون توجه به وضعيت پراكنش تعداد 

طبقات قطري و بدليل نداشتن يك الگوي مشخص بعنوان 
هاي گذارياقدام به نشانه اغلبال ايدهحالت متعادل و 

طوركلي براي  به). Eslami, 2008( است گرديدهاي سليقه
برداري بهينه و پايدار از جنگل يكي از  اداره و بهره

اطالعات اساسي و ضروري، دانستن ميزان موجودي 
باشد، در واقع  جنگل و توليد آن مي) حجمي و تعداد(

ريزي آينده بر اساس آمار و اطالعاتي است كه از  برنامه
ريزي دقيق،  نامهبنابراين در يك بر. آيد جنگل بدست مي

دانستن حجم موجودي سرپا، پراكنش تعداد در طبقات 
رويش  .الزاميست... اي جامعه و  قطري، ساختار گونه

هاي جنگلي اساس تعيين ميزان برش ساالنه حجمي توده
برداري چوب از جنگل به  ريزي و مديريت بهرهدر برنامه

 رويش حجمي يك توده جنگلي عبارت. آيدحساب مي
مقدار حجم چوبي است كه درختان يك جنگل  ،ازست ا

 و Zobeiri, 2008(كنند طي يك زمان معين توليد مي
Namiranian, 2010(،  اطالعات  كهبراي اينكار الزم است

 هنگامهاي جنگلي در  دقيقي از وضعيت كمي و كيفي توده
علم و فن آماربرداري جنگل قادر . ريزي داشته باشيم برنامه

ترين اطالعات را براي اجراي يك  ا دقيقاست بهترين ي
 شناسي همگام با طبيعت در اختيار بگذارد جنگل

)Zobeiri, 2008  وMarvie-Mohadjer et al., 2012(.  با
 توجه به اين موضوع كه براي تعيين ساختار واقعي

، در طبقات قطري پراكنش درختان هاي جنگلي، توده
راي سال و اج 10محاسبه ميزان رويش پس از 

 اب آماربرداري به گزيني نياز گذاري در شيوه تك نشانه
، اجراي اين روش باشدمياستفاده از قطعات نمونه دائم 

و  گيري و محاسبه رويش حجمياندازه و آماربرداري
با استفاده از مستقيم و  روشتوده جنگلي به  قطري

البته به اين  .باشدمي ي مناسبروشمي ئداقطعات نمونه 
يد توجه شود كه در كنار محاسن استفاده از قطعات نكته با

برداري به علت در نظر نمونه ثابت، اين روش نمونه
عوامل طبيعي و (نگرفتن حجم درختان قطع شده يا افتاده 

باشد، كه بايد مد در طول دوره، داراي عيب مي) مصنوعي
در اين روش قطر برابر سينه درختان در . نظر قرار گيرد
گيري و اندازه ثابت دوره در قطعات نمونهاول و آخر 

رويش حجمي درختاني كه در هر دو آماربرداري سرپا 
هستند به اضافه حجم درختاني كه در طول دوره از حد 

اند جمعا گيري شدهشمارش گذشته و در آخر دوره اندازه
 Zahedi .دهندرويش حجمي توده جنگلي را تشكيل مي

Amiri (1991) ثابت(مي ئداقطعات نمونه  با استفاده از (
رويش جنگل را به طريق  ،خانه جنگل خيروددر بخش نم
خانه به ساله بخش نمرويش ده .دست آورد مستقيم به

 1359طريق مستقيم و از اختالف دو آماربرداري در سال 
در  دائماز قطعات نمونه استفاده . آمدبه دست 1369و 

عيين رويش بسيار و ت گيري براي اندازهساير نقاط دنيا 
 گيري و تعيين رويشبراي اندازه. باشدمتداول و رايج مي

 ،در جامائيكا طوالني مدت درختان و نهالهاي زادآوري
ماني آنها از قطعات نمونه دائم در يك جنگل هاي زندهداده

استقرار يافته  1998- 2008از سال  كه استوايينيمهخشك 
وره رويش د(مدل رشد  به دست آوردنند براي دبو

اي و تنوع عملكرد ساختار خوشه و ديناميك بقا،) ساليانه
هاي درختي انتخاب شده از گونه برآورد سن و در نهايت
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 McLaren et( نگلهاي گرمسيري خشك استفاده گرديدج

al., 2011(. در ايالت  جيااي در منطقه كامبودر مطالعه
ي سطح ن افزايش زيست توده جنگل در باالاتو ،كامپونگ

قطعه  32در  ده از دو دوره متوالي آماربرداريزمين با استفا
برآورد گرديد و   2000و  1998نمونه دائمي در سالهاي 

قطعه نمونه در سال  540هاي موجودي جنگل در داده
 قطعات نمونه دائمي براي. يده بودآوري گردجمع 1997

رويش  ه بين زيست توده اوليه و متعاقباتعيين رابط
اين رابطه  ،توده طي دوره دو ساله استفاده گرديدستزي

 هاي موجودي براي برآورد دقيق رويشبه صورت داده
هاي جنگلي اصلي منطقه استفاده در تمام تيپ زيست توده

هاي بلند از داده در يك تحقيق .(Top et al., 2004) شد
نمونه نيم مربوط به پنج قطعه)  1978-2000(مدت 

بتا دست نخورده از ر يك منطقه بزرگ  نسهكتاري ثابت د
قي برزيل براي تعيين در جنوب شر يك جنگل مرطوب

وزن زيو تغيير در مجموع ، )DMI( تودهافزايش زيست
هاي  داده، از مرگ و مير، زادآوري و )DMتوده (توده 

 10داراي قطر برابر سينه بيش از رشد براي درختان 
 ,.Rolim et al( استفاده شد )ارتفاع برابر سينهدر  سانتيمتر

در قطعات نمونه  هكتار 117هاي مجموع ادهد. )2004
همراه با  در چهار منطقه) هكتار/ 25-4(وچك كمي ئدا

سازي براي برداري در مدل شبيهاطالعاتي در مورد بهره
برداري پايدار چوب در جنگلهاي گرمسيري تعيين بهره

 ).(Dauber et al., 2005 بوليوي مورد استفاده قرار گرفت
هاي قطعات نمونه دائمي براي اصالح يك همچنين داده

هاي طبيعي مدل مفهومي توالي توده بعد از آشفتگي
ها كه به طراحي خصوصيات آشكار آشفتگي .شداستفاده 

د شناسايي شده و مدل ساخته مديريتي جنگل مربوط هستن
ازي در جنوب فنالند شبيه س ).(Kangur et al., 2005 دش

تركيب و رشد در سطح درخت و در سطح توده انجام شد 
با استفاده از يك شبكه و  ،آنها مورد بررسي قرار گرفت

بزرگ از قطعات نمونه دائم جنگل ملي در جنوب فنالند 
  .)et al., 2009) Härkönen پوشش داده شد

و  رويش قطري تعيين: ق عبارتند ازين تحقياهداف ا

 هاي شمال كشورجنگلدر اين بخش از درختان  حجمي
 ؛با قطعات نمونه دائمبرداري  به روش مستقيم با نمونه

در  قطعات نمونه دائم بررسي كاربرد آماربرداري
شناسي همگام با طبيعت مخصوصا در شيوه  جنگل
از وضعيت ساختار گزيني به منظور شناخت دقيق  تك

وضعيت زادآوري طبيعي و باالخره اطالعاتي در  ؛قطري
  .مورد قطر هدف و يا پراكنش قطري درختان قطور موجود

  
  ها مواد و روش

  همنطقه مورد مطالع
هكتار، سومين بخش  24/934بخش گرازبن به وسعت 

هاي تحت مديريت دانشكده منابع از مجموعه جنگل
كيلومتري شرق  7باشد كه در طبيعي دانشگاه تهران مي

 1350-840بخش گرازبن در ارتفاع بين  .نوشهر قرار دارد
شناسي سنگ مادر بخش از لحاظ زمين متر قرار دارد و

گرازبن، آهكي و طبق نقشه وزارت نفت متعلق به دوران 
ژوراسيك عليا بوده و در بعضي نقاط از طبقات سخت 

روي هم قرار شكافدار و طبقات نرم و به طور متناوب 
زدگي سنگ  در بعضي از نقاط به علت بيرون. اند گرفته

آب حاصل از بارندگي  بيشترهاي كارستيك  مادر و پديده
در خاك نفوذ و به صورت زهكش طبيعي به رودخانه 

ريزد و بدين ترتيب اغلب جنگل، مخصوصا  خيرود مي
خاك سطحي آن در تابستان دچار كمبود آب و خشكي 

. شود ندي رويش درختان در اين فصل ميشده و باعث ك
هاي  بندي كلي جزء خاك خاك اين بخش در تقسيم

قسمت شرقي و . )Etemad, 2002(اي جنگلي است قهوه
جنوب شرقي اين بخش كه مشرف به رودخانه خيرود 

باشد و در حال حاضر و در اين  است، اكثرا پرشيب مي
برداري  بهرهدوره با در نظر گرفتن امكانات فعلي غير قابل 

هاي  به همين دليل تمام اين قسمت شامل پارسل. باشد مي
عنوان  هكتار به 85/165به مساحت كلي  303تا  301

طرح جنگلداري (جنگل حمايتي در نظر گرفته شده است 
  ).1387بخش گرازبن، 
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  گيري در قطعات نمونه دائم و اندازه پراكنشنحوه 
اري به كمك يك شبكه آماربرد 1382در سال 

، با يك )يياجراالگوي دستگاه (متر  x 200 150مستطيلي 
اي  دايرهمي ئدا قطعه نمونه 258اد شروع تصادفي تعد
آر، به طور سيستماتيك در سطح  10شكل به مساحت 
 بايدجهت اصلي شبكه به دليل اينكه . بخش پراكنده شدند

سه با انحراف نما در طبيعت پياده گردد،  به كمك قطب
نحراف مغناطيسي ا(نقشه ي يجغرافيابه شمال  درجه نسبت

در  1:10000توپوگرافي به مقياس بر روي نقش ) محل
با در نظر گرفتن جهت اصلي (جهت شمال و جنوب 

با توجه به جهت، شيب و تغيير . پياده شد) پستي و بلندي
ارتفاع عمومي منطقه موردنظر، عرض شبكه در جهت 

جنوب در نظر  -غرب و طول آن در جهت شمال -شرق
در  پس از مشخص شدن مركز قطعه نمونه. گرفته شد

طبيعت ابعاد شبكه به طور افقي پياده شدند، در جهت 
حداكثر خط شيب در دو جهت كلي قطعه نمونه، شيب 

نمونه مشخص و به كمك جدول تصحيح اصلي قطعه
نمونه، در داخل قطعه .دمناسب تعيين گردي شيب، شعاع

درختان زنده كه در ارتفاع برابر سينه،  قطر برابرسينه تمام
كش  متر داشتند به كمك خط سانتي 5/7قطري بزرگتر از 

متري  سانتيگيري و مقادير آنها در طبقات يك  دوبازو اندازه
. هاي آماربرداري به تفكيك گونه يادداشت شدند در فرم

اند گيري شدهبراي اينكه درختاني كه در اول دوره اندازه
گيري شده و تعداد درختاني كه ر آخر دوره اندازهدوباره د

 در اند نيز مشخص شوند درختاناز حد شمارش گذشته
گذاري  قطعات نمونه در جنگل بايد به طريقي عالمت

گذاري مركز قطعه نمونه و يك روش عالمت. شوند
گذاري گذاري درختان و عالمتدرختان با رنگ و شماره

فاصله . سينه در اول دوره استگيري قطر برابر محل اندازه
-درختان و آزيموت قسمت چپ تنه آنها از مركز قطعه

هر اصله . شوندگيري مينما اندازهنمونه با متر و قطب
گيري و يادداشت ا عالمتي معين، اندازهبدرخت مشخص 

هايي براي مشخص كردن اين موارد نشانه. شوندمي
آخر  حجم. شندبادرخت و بازيابي آن در اواخر دوره مي

دوره به اضافه تمام حجم درختاني كه در آماربرداري دوم 
اند رويش حجمي در طول گيري شدهبراي اولين بار اندازه
گيري  محل اندازه در اين تحقيق، .دهنددوره را تشكيل مي

قطر برابر سينه درختان توسط رنگ قرمز مشخص شد و 
تيمتري به سان 5زاويه هر يك از درختان از طبقه قطري 

با توجه به  .گرديدباال نسبت به مركز قطعه نمونه برداشت 
هاي اين بخش، براي  ناهمسال بودن قسمت اعظم توده

تهيه منحني ارتفاع، در هر قطعه نمونه قطورترين و 
و نزديكترين درخت به مركز قطعه نمونه انتخاب شده، 

 و يادداشت گيري اندازهقطر برابر سينه و ارتفاع آنها 
در مركز و چهار جهت خارجي هر قطعه نمونه . گرديد

ين و يمتر مربع تع 4قطعات نمونه ديگري به مساحت 
اين . نسبت به برداشت اطالعات زادآوري آنها اقدام گرديد

سال مجددا تكرار شد و پس از  9عمليات پس از گذشت 
اتمام كار نسبت به انجام محاسبات الزم اقدام شد و در 

الزم به . محاسبه گرديدواقعي رويش جنگل نهايت ميزان 
ابتدا در  قطعات نمونه دائم است كه آماربرداري باكيد أت

در بخش  1391در سالبعد و  انجام شد  1382سال 
- N+V1گرازبن نيز تكرار گرديد، و با استفاده از فرمول 

V2=I طور  ميزان رويش حجمي اين بخش در هر پارسل به
حجم جنگل  V2ر اين فرمول د. محاسبه گرديدجداگانه 
ميزان  N، 1382حجم آن در سال  V1و  1391در سال 

از  در قطعات نمونه ثابت سالحجمي كه در طول اين نه
 اضافهجنگل طريق درختان وارد شده به حد شمارش به 

-ميزان رويش حجمي جنگل در نه Iشده است و باالخره 
ايش پاز مزاياي اين روش . باشد سال بر حسب سيلو مي

هاي جنگلي ازجمله تغيير در حجم دقيق تغييرات توده
ها در طبقات قطري، ارزيابي توده، تعداد و درصد گونه

گذاري براي رسيدن هاي درختي، كمك به نشانهغناي گونه
ي درختان در طبقات به اهداف تعيين شده و پراكنش بهينه

   .باشندقطري از امتيازات مهم اين روش آماربرداري مي
  
  جينتا

 هاير در سالادو ب قطعه نمونه دائم 258در مجموع 
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 بخش گرازبن يبردارقسمت قابل بهرهدر  1391و  1382
رويش،  .آماربرداري گرديد هكتار 24/934به مساحت 

ك گونه و در طبقات يتعداد و حجم در هكتار به تفك
كل  ين برايو همچن 327تا  304 يهاپارسل يبرا يقطر

  .سبه شدبخش گرازبن محا
  

  در هكتار در كل بخش تعداد
ها در كل بخش گونه يتعداد در هكتار تمامميانگين 

و  در هكتار بود اصله 15/298برابر  1382در سال  گرازبن
ن يكه از ا است در هكتار اصله 4/290برابر  1391در سال 

و  33، 50ب با يترت ممرز، راش و بلوط به يهازان گونهيم
 1382در سال و  ان را در كل بخشزين ميشتريدرصد ب 5

و  2/37، 3/47ترتيب با  به هاي ممرز، راش و بلوطگونه
ر يزان تعداد در هكتار و درصد سايم. نددششامل  3/4

و  1در جدول 1382در سال  ها در كل بخش گرازبنگونه
  .آمده است 2جدولدر  1391در سال 

  
   82كل بخش گرازبن سال  ها درتعداد در هكتار و درصد تعداد گونه -1جدول

  نمدار  شيردار  افرا  توسكا ييالقي  بلوط  راش  ممرز  گونه
  80/3  74/6  50/10  21/12  14  8/92  139  تعداد در هكتار

  3/1  4/2  7/3  3/4  9/4  33  55/49  درصد 
  اوجا  بارانك  خرمندي  ون  گيالس  انجيلي  ملج  گونه

  0  0  0  0  16/0  0  28/1  تعداد در هكتار
  0  0  0  0  05/0  0  45/0  درصد 

  
   91ها در كل بخش گرازبن سال تعداد در هكتار و درصد تعداد گونه -2جدول

  نمدار  شيردار  افرا  توسكا ييالقي  بلوط  راش  ممرز  گونه
  25/2  49/3  92/9  11  11  8/92  118  تعداد در هكتار

  9/0  39/1  9/3  4/4  4/4  19/37  29/47  درصد 
  اوجا  بارانك  خرمندي  ون  گيالس  انجيلي  ملج  گونه

  0  0  0  0  04/0  0  01/1  تعداد در هكتار
  0  0  0  0  01/0  0  4/0  درصد 

  

منحني پراكنش تعداد درختان بر حسب طبقات 
  قطري

منحني پراكنش تعداد در طبقات  7تا  1هايشكل

، هاي راش، افرا، ممرز، بلوط، توسكاقطري براي گونه
ر د ها راو تمام گونه) بلوط بجز راش و(  هاساير گونه

  .دهدرا نشان مي 91و  82 بخش گرازبن را در سالهاي
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  ك پارسليتعداد در هكتار به تفك
  . دندهينشان م يها را بر حسب طبقات قطرپراكنش گونه يمنحن 9و 8يهاشكل 

  

  
 منحني پراكنش تعداد در طبقات قطري كل گونه ها-8شكل

 91در كل بخش گرازبن در سال
  منحني پراكنش تعداد در طبقات قطري كل گونه ها -9شكل

 82در كل بخش گرازبن در سال 

  
  حجم در هكتار در كل بخش

در دو دوره از يك ( ه شدهيف تهيبا استفاده از تار
ك ي، حجم در هكتار به تفك)تاريف استفاده شده است

 يت برايدر نهاهر پارسل و  يبرا يگونه و طبقات قطر
مجموع حجم . اسبه شده استكل بخش گرازبن مح

 ،1382در سال  بخش گرازبن يبردارقسمت قابل بهره
باشد كه يلو ميس 5/273267، 1391و در سال  6/259546

در سال  ن در كل بخشيانگيحجم در هكتار به طور م
 .لو استيس 7/377 1391و در سال  7/335برابر با  1382
يلو در س 197و  1382در سال  لويس 192راش با  يگونه
زان حجم در هكتار را در كل بخش ين ميشتريب 1391سال 

درصد حجم  57گر حدود يگرازبن داراست، به عبارت د
دهد و يل ميراش تشك يبخش گرازبن را گونه يسرپا

، 4/24 ب بايترت به و افرا ممرز، توسكا يهابعد از آن گونه
بخش گرازبن را شامل  يدرصد حجم سرپا 5/6و  2/7
اين نكته نيز قابل توجه است كه درصد حجم  .شونديم

كه درصد تعداد راش  راش بيش از ممرز است، درصورتي
باشد و اين يك حالت كلي است كه در  كمتر از ممرز مي

 4و  3جدولهاي. ساير جنگلها نيز وضعيت مشابهي دارد
ك گونه در بخش يحجم در هكتار و درصد آنها را به تفك

  .دندهينشان م1391و  1382در سال گرازبن 

  



 431  3شمارة  21فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  82ها در كل بخش گرازبن در سال و درصد  حجم گونه) سيلو(حجم در هكتار  -3جدول
  شيردار  نمدار  بلوط  توسكا ييالقي افرا ممرز راش  گونه

  3/2  8/3  1/8  1/24 7/21 4/81 192  حجم در هكتار
  7/0  2/1  4/2  2/7 5/6 4/24 5/57  درصد 
  اوجا  بارانك  يخرمند ون گيالس انجيلي ملج  گونه

  0  0 0 0 1/0 0 5/0  حجم در هكتار
  0  0 0 0 0 0 1/0  درصد 

  

  91ها در كل بخش گرازبن در سال و درصد  حجم گونه) سيلو(حجم در هكتار  -4جدول
  شيردار  نمدار  بلوط  توسكا ييالقي افرا ممرز راش  گونه

  7/1  4/6  5/7  8/24 6/27 3/76 197  حجم در هكتار
  5/0  9/1  2/2  2/7 1/8 3/22 6/57  درصد 
  اوجا  بارانك  خرمندي ون گيالس انجيلي ملج  گونه

  0  0 0 0 1/0 0 6/0  حجم در هكتار
  0  0 0 0 0 0 2/0  درصد 

  

اي بين درصد تعداد و نمودار مقايسه 11و 10شكل
. دهدها را در بخش گرازبن نشان ميحجم به تفكيك گونه

ر طبقات هاي پراكنش حجم دمنحني 13و  12هايشكل
اي در كل بخش صورت مقايسهها را بهقطري كل گونه

-در بخش گرازبن نمايش مي 91و  82گرازبن در سال 
پراكنش حجم راش در طبقات قطري داراي البته . دهند

 .هاستحالت منظمي نسبت به ساير گونه

  

  
نمودار درصد حجم و تعداد به تفكيك گونه در بخش-10شكل

  ١٣٨٢ گرازبن

نمودار درصد حجم و تعداد به تفكيك گونه در بخش -11شكل
 1391گرازبن
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 هانمودار پراكنش حجم در طبقات قطري كل گونه -12شكل

 82در كل بخش گرازبن درسال
  ها نمودار پراكنش حجم در طبقات قطري كل گونه -13شكل

  91در كل بخش گرازبن درسال

  
  رويش تعداد

ان به تفكيك گونه و رويش تعداد درخت 5جدول
رود متوسط تظار ميهمچنان كه ان. دهدپارسل را نشان مي

رويش  .باشدمي -8/5ويش تعداد درختان در هكتار ر
تعداد براي راش مثبت است و بيشترين كاهش تعداد براي 

   .باشدممرز مي
  

  تعداد درختان به تفكيك گونه و پارسل در بخش گرازبن رويش -5جدول

 شماره پارسل
 متوسط رويش   تعداد درختان در كل پارسلرويش 

  كل ها ساير گونه  بلوط ييالقي توسكا  افرا  ممرز  راش تعداد در هكتار
304  0  86-  0  43-  0  1302  1215  46  
305  213-  0  64  21-  0  84  193-  1/10-  
306  3/106- 7/402-  0  7/63-  489-  3/594-  4/1103- 8/64-  
307  9/108- 1/835-  3/36- 6/72-  6/72-  8/326-  8/1270- 6/29-  
308  5/193  7/483-  25/32 0  0  8/225  7/225-  8/5-  
309  6/314  1/305-  4/120 8/340-  21  3/164-  7/154-  8/3-  
310  5/1045 5/241  7/158 4/174  9/32  1/1297  2/2584  7/73  
311  4/191  9/491-  7/54  3/27-  3/27-  0  5/300-  7/15-  
312  9/27  7/111  0  9/55-  0  9/27-  7/111  3/3  
313  3/217  2/1583- 2/155 1  0  3/186  5/1179- 7/23-  
314  100  1/100-  25-  0  1/200  1/225  225  3/11  
315  6/140  5/105-  2/35- 0  0  16/35-  0  0  
316  9/386- 6/483-  2/32- 2/32  0  0  5/870-  6/38-  
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 شماره پارسل
 متوسط رويش   تعداد درختان در كل پارسلرويش 

  كل ها ساير گونه  بلوط ييالقي توسكا  افرا  ممرز  راش تعداد در هكتار
317  9/281  6/344  7/62- 94-  0  6/156-  9/469  6/13  
318  3/317- 7/48  4/24  0  0  0  6/268-  2/9-  
319  4/94-  8/125-  5/31  0  0  8/125-  8/125-  1/3-  
320  83  83-  41.5- 5/41  5/41  83-  83-  2-  
321  5/336  3/168-  1/72- 1/48  0  1/48  2/216  5  
322  75  0  0  37-  37-  37  112  3/4  
323  5/327  3/205-  9/81  9/122-  0  123-  1-  02/0-  
324  0  7/820-  0  3/51  3/51-  2/205  5/615-  1/14-  
325  6/60-  8/333-  0  0  0  4/30-  8/424-  28-  
326  2/313- 2/487-  4/104 0  0  4/104  696-  4/15-  
327  8/571- 9/22-  9/22- 0  0  6/68-  3/663-  2/32-  

  -8/5 -1/3242  7/1361 -1/381  -6/530  500 -5/6373 3/1162  مجموع
  

  رويش حجمي
اد، رويش حجمي روند مثبتي بر خالف رويش تعد

مشخص است متوسط  6طور كه از جدولدارد و همان
ساله برابر با  9رويش حجمي در هكتار در يك دوره 

رويش حجمي ساالنه  7جدول .باشدسيلو مي 7/37

كيك گونه و پارسل در بخش گرازبن را درختان به تف
متوسط رويش حجمي در هكتار در سال  دهد كهنشان مي

باشد كه برداشت اين مقدار رويش از سيلو مي 4بر با ابر
-باعث حفظ موجودي و توسعه پايدار جنگل ميجنگل 
  .گردد

  
  الهس 9دوره  در رويش حجمي درختان به تفكيك گونه و پارسل در بخش گرازبن -6جدول

 شماره پارسل
  متوسط رويش  )سيلو(حجمي درختان در كل پارسل   رويش

  كل ها ساير گونه  بلوط ييالقي توسكا  افرا  ممرز  راش )سيلو(حجمي در هكتار 
304  158  3/126  2/630  1/111  0  3/2318  3/2602  100  
305  2/144  9/109-  2/0 -  9/453  1/43  6/614  9/648  9/33  
306  03/156  8/16  3/30  1/169  228  1/647  820  2/48  
307  308  3/1179  4/159  333  144  5/650  7/2137  50  
308  9/538  3/984  1/603  5/153  5/93  9/1343  2867  74  
309  6/314  1/305-  4/120  8/340-  8/21  3/164-  7/154-  8/3 -  
310  5/1045  5/241  7/158  4/374  9/32  1/1297  2/2584  7/73  
311  8/260  26-  9/13  5/739  1/567- 4/186  2/421  22  
312  1331 -  6/512  2/4887  100  5/4  2/5004  2/4185  8/124  
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 شماره پارسل
  متوسط رويش  )سيلو(حجمي درختان در كل پارسل   رويش

  كل ها ساير گونه  بلوط ييالقي توسكا  افرا  ممرز  راش )سيلو(حجمي در هكتار 
313  1/460-  1/355  5/742  497  8/60  3/1314  4/1209  4/24  
314  1/45 -  6/236  3/85  3/59  8/86  3/234  8/425  3/21  
315  8/399  8/213  2/62 -  0  0  7/62 -  4/546  31  
316  4/353-  6/483-  2/32 -  2/32  0  0  5/870-  6/38 -  
317  5/1913  5/944  6/99 -  1/1320-  2/418- 1838 -  1020  6/29  
318  5/575  248  9/133  66.8  5/19  8/218  3/1042  6/35  
319  9/1010  1/82 -  5/342  6/76  0  3/535  1/1464  8/35  
320  4/2731  1/1153- 78  3/3  3/40 -  44  2/1622  1/39  
321  7/793  8/93  4/279- 3/167  7/8  1/336  5/1223  3/28  
322  8/596  1/4  163  8/204-  1/261  1/941  1542  59  
323  6/1691  5/245  6/106- 9/93  8/61  115  1/2052  5/45  
324  8/328-  2/633  7/57  180  2/225  449  5/753  3/17  
325  2/131  5/945  4/12  9/27  6/184  2/641-  6/435  29  
326  9/281-  2/138  9/464  0  9/28  9/496  9/325  8/7  
327  124  5/32  5/178  9/22  0  9/193  350  17  

  7/37 1/29254  4/14236  8/897  1/1787  7/8281  7/5036 1/10094  مجموع
 

  رويش حجمي ساالنه درختان به تفكيك گونه و پارسل در بخش گرازبن -7جدول

 شماره پارسل
  متوسط رويش  )سيلو(حجمي ساليانه درختان در كل پارسل  رويش

  كل ها ساير گونه  بلوط ييالقي توسكا  افرا  ممرز  راش )سيلو(حجمي ساليانه در هكتار 
304  6/17  14  70  3/51  3/12  6/257  1/289  11  
305  16  2/12 - 02/0 - 4/50  8/4  3/68  1/72  8/3  
306  3/17  2  4/3  8/18  3/25  9/71  1/91  4/5  
307  2/34  131  7/17  37  1/16  3/72  5/273  5/5  
308  9/59  4/109  67  1/17  4/10  3/149  6/318  2/8  
309  35  9/33 - 4/13  9/37 -  4/2  3/18 -  2/17 -  4/0 -  
310  2/116  8/26  6/17  6/41  7/3  1/144  1/287  2/8  
311  29  9/2 -  5/1  2/82  63-  7/20  8/46  4/2  
312  148-  57  543  1/11  5/0  556  465  9/13  
313  1/51 -  5/39  5/82  2/55  8/6  146  4/134  7/2  
314  5-  3/26  5/9  6/6  6/9  26  3/47  4/2  
315  4/44  8/23  5/7 -  0  0  5/7 -  7/60 -  5/3  
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 شماره پارسل
  متوسط رويش  )سيلو(حجمي ساليانه درختان در كل پارسل  رويش

  كل ها ساير گونه  بلوط ييالقي توسكا  افرا  ممرز  راش )سيلو(حجمي ساليانه در هكتار 
316  3/39 -  1/18  188-  6/1  9/1  5/184-  7/205- 1/9 -  
317  6/212  9/104  1/11 - 7/146-  5/46 - 2/204-  3/113  3/3  
318  9/63  6/27  9/14  4/7  2/2  3/24  8/115  4  
319  3/112  1/9 -  1/38  5/7  0  5/59  7/162  64/3  
320  5/303  128-  7/8  4/0  5/4 -  9/4  2/180  3/4  
321  2/88  4/10  31-  6/18  1  3/37  9/135  1/3  
322  3/66  5  1/18  8/22 -  29  6/104  3/171  6/6  
323  188  3/27  11.8 -  4/10  9/6  8/12  228  06/5  
324  5/36 -  4/70  4/6  20  25  9/49  7/83  2  
325  6/14  1/105  4/1  1/3  5/20  2/71 -  4/48  2/3  
326  3/31 -  4/15  7/51  0  2/3  2/55  2/39  9/0  
327  8/13  6/3  8/19  5/2  0  5/21  9/38  2  

  4  8/3112  7/1467  6/67  1/235  1/735  9/629 1/1153  مجموع
 

  بحث
شرايط تقريبا يكنواخت قسمت اعظم بخش گرازبن 
-مشرف به رودخانه خيرود، مناطق كم شيب و دولين

اين بخش، با زهكشي مناسب ي يباالزارهاي قسمت 
هاي نخبه را نيز فراهم  خاك، حضور راش و ساير گونه

هاي  در شيب. )نامفهوم است بندي جمله( نموده است
هاي  ممرزستان با گونه - جنوبي بخش گرازبن جامعه بلوط

نادر و گرمادوست ازجمله گيالس وحشي، بارانك و 
 بيشتربرتري راش و ممرز در . شيردار وجود دارد

هاي اين بخش محسوس است كه در نتيجه جامعه  قسمت
. دهد ممرزستان را تشكيل مي -راشستان و راش -ممرز
هاي جنوبي قسمت اعظم بخش گرازبن باعث حضور دامنه

عنوان گونه سوم به لحاظ بيشترين فراواني  گونه بلوط به
 ممرزستان -جامعه بلوط. باشدبعد از ممرز و راش مي

واقع شده ) گرم و آفتابگير(هاي جنوبي  بيشتر در دامنه
ب بودن محل براي چراي دام از است كه به علت مناس

با . اند برداري و چراي دام قرار گرفته بهرهباز مورد دير

در گذشته،   برداري درختان بلوط توجه به اين امر و بهره
هاي اين جامعه عمال از بين رفته و فقط  در نتيجه بلوط

بديهي است كه . اند عنوان شاهد باقي مانده تعدادي به
هاي پراكنش قطري كليه درختان در بخش گرازبن  منحني

دهنده ناهمسالي اين سعت آن نشانوجه به وتبا 
 ،هاي طبيعي امري واضح است هاست كه در جنگل توده

ها و كمي تعداد در هكتار به تفكيك گونه تعيين مشخصه
هاي بخش گرازبن، به بر حسب طبقات قطري در پارسل
شناسي است، چون با منظور كاربرد در مباحث جنگل

. تر تشريح كرد توان توده جنگلي را دقيقتوجه به آن مي
تشريح توده شامل وضعيت ساختاري از قبيل سن، البته 

تركيب، ساختمان و تشريح وضعيت توده جنگلي در 
با استناد به اين دو قسمت است كه . گذشته و حال است

گذاري  ريزي نمود و نشانهتوان براي آينده جنگل برنامهمي
 به عبارت ديگر آنچه در مبحث. را هدفمند اجرا كرد

شناسي نزديك به طبيعت مهم و اساسي است، همانا  جنگل
با توجه به  .تفكيك و تعيين جامعه يا تيپ جنگل است
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 1هايشكل( يقطر هاي تعداد و حجم در طبقه ينمودارها
ها مختلف گونه يهاگردد كه در پارسليمالحظه م )13تا 
 يهادر پارسل .هستند ياوتت متفيو وضع ركيبت يدارا
تنوع  306 و 305، 304بخش گرازبن ازجمله  دست نييپا

ن يدر ا يجوان يهاوجود دارد و توده يشتريب ياگونه
را  ياژهيو يشناسات جنگليها وجود دارند كه عملپارسل

ساختار . دنطلبينادر م يهاش گونهيبهبود و افزا يبرا
 يهابا آشكوب يجنگل يهاك تودهيو موزائ يناهمسال

بكر سبز تابستانه  يت جنگلهامتفاوت كه از مشخصا
رويش  5جدول .است، هنوز در بخش گرازبن وجود دارد

. دهد تعداد درختان به تفكيك گونه و پارسل را نشان مي
رود متوسط رويش  تعداد درختان  همچنان كه انتظار مي

رويش تعداد براي راش  .باشدمي -5.8در هكتار منفي  
باشد، ممرز مي ين كاهش تعداد برايمثبت است و بيشتر

 Zahedi Amiri (1991) كه نتايج اين تحقيق با نتايج
 گونه ممرز بيشترين كاهش را داشته، كه همخواني دارد

- هاي پيشهاي ممرز، بلوط، توسكا كه از گونهگونه ؛است
ابتدا تعداد آنها زياد ولي به تدريح در اثر هنگ هستند در آ

 .شوداسته ميهاي آنها كرقابت با راش از تعداد پايه
ايجاد  طول دوره بزرگ شدن ابعاد درختان و درهمچنين 

از بين رفتن آنها و  سبب تر هاي ضعيفرقابت براي پايه
. شده استدر نتيجه كاهش تعداد درختان در واحد سطح 

از عوامل ديگر كاهش ممكن است درختاني قطع يا بر اثر 
ر شده داعوامل طبيعي از بين رفته و يا تبديل به خشكه

بر . كه باعث منفي شدن رويش تعداد گرديده است باشند
خالف رويش تعداد، رويش حجمي روند مثبتي دارد و 

مشخص است متوسط رويش  6همان طور كه از جدول
سيلو  37.7ساله برابر با  9حجمي در هكتار در يك دوره 

از تعداد در واحد سطح كاسته شده ولي اين . باشدمي
ها ري پايين اتفاق افتاده كه اين پايهكاهش در طبقات قط

به ابعاد درختان قطور در . چنداني در حجم ندارندثير أت
زايش حجم در طول طول دوره افزوده شده و باعث اف

. ايجاد رويش حجمي شده است دوره و در نهايت

رويش حجمي ساالنه درختان به تفكيك گونه و  7جدول
كه متوسط دهد پارسل در بخش گرازبن را نشان مي

باشد سيلو مي 4رويش حجمي در هكتار در سال برابر با 
كه برداشت اين مقدار رويش از جنگل باعث حفظ 

گونه راش با  .گرددموجودي و توسعه پايدار جنگل مي
درصد تعداد درختان را در بخش  31وجود آنكه تنها 

درصد حجم سرپاي اين  57دهد اما گرازبن تشكيل مي
 100تعداد درختان قطورتر از . گردد بخش را شامل مي

اصله  3692ي راش در كل بخش گرازبن متر گونهسانتي
كالس  برابر تعداد گونه ممرز در اين  6است كه بيش از 

به طور ميانگين در جنگل گرازبن در هر  .است يقطر
متر وجود سانتي 100درخت راش قطورتر از  5هكتار 

جنگل به كليماكس رسد در طول دوره به نظر مي. دارد
هاي قطورتر و  وجود پايهبنابراين . خود نزديكتر شده است

كاهش تعداد درختان ممرز  و راش درختان عدادت افزايش
 بخش گرازبن، هايدهد كه كليماكس جنگل نشان مي

گونه راش چه از نظر تعداد و چه . باشدجنگلهاي راش مي
. از نظر حجم در طول دوره روندي مثبت داشته است

سيلو براي كل  10094.1 ،رويش حجمي راش در دوره
الجثه در ميوجود درختان قطور و عظ. باشدگرازبن مي

ن يگر مشخصات عمده اياز د يجنگل يهاب تودهيترك
و  توارثي عنوان نماد درختان قطور به. جنگل است

 ,Marvie-Mohadjer(هستند سالم جنگل  يك يبنا سنگ

به حفاظت از نسبت د يارد باكه امكان ديتا جائو  )2012
ان قطور ن درختيوجود ا. گرازبن اقدام شود آنها در جنگل

ها در برابر  ودهشتر تيمت بو مقاو يداريو مسن باعث پا
- در پارسل يگذار نشانه. خواهد بود يعياثرات نامساعد طب

 يفيو ك يش كمي، افزايپرورش يد هدفهايبخش با يها
 يداريش پاي، افزايختگيم آمي، تنظيجنگل يها حجم توده

د يل و گسترش تجديجاد، استقرار، تكميجوان، ا يها توده
 يها در توده. ديرا به طور كامل دنبال نما يعيات طبيح

 و يا بهتر حيپراكنش صحبه د يناهمسال، برشها با يجنگل
 يد و توجه به منحنكمك كنها در عرصه جنگل  هيپا
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 هر يك از صهدر هكتار در عر يپراكنش تعداد و موجود
ديگر اهداف اين از  .ت استيار حائز اهميبس ها پارسل

ثابت، در تعيين  تحقيق بررسي استفاده از قطعات نمونه
اين روش ضعف با در نظر گرفتن نقطه باشد كهرويش مي

به علت در نظر نگرفتن حجم درختان قطع (برداري نمونه
وره و در طول د) عوامل طبيعي و مصنوعي(شده يا افتاده 

، روشي مناسب در تعيين رويش )ناديده گرفتن حجم آنها
در ساير نقاط  كاربرد قطعات نمونه ثابتامروزه . باشدمي

سازي رويش در جنگل و دنيا، براي مدلسازي و شبيه
هاي جنگلداري، و بررسي همچنين بررسي سناريو

تغييرات جنگل در طول دوره مشخص به خوبي روشن 
اين روش آماربرداري در  هكاست و مناسب  .استشده

هاي كشورمان نيز به سرعت پياده و اجرا شود تا جنگل
 Pukkala.بتوانيم از مزاياي اين روش برخوردار گرديم

درخت را با استفاده از قطعات مدل رويشي تك (2009)
هاي ناهمسال فنالند مورد استفاده در جنگل دائمينمونه 

رويش و محصول را  در اين تحقيق مدلهاي. قرار داد
هاي  سازي نموده كه به مديران اجازه انتخاب گزينهشبيه

مختلف مديريتي را با تجزيه و تحليل مدلهاي رويشي و 
ها از آماربرداري با قطعات نمونه داده. دهدمحصول مي

دست آمدند و مدلهاي رويشي قطر ارتفاع  ثابت و متغير به
البته . هيه شدندو حجم براي جنگلهاي ناهمسال فنالند ت

  7 تا 5هاي مركزي فنالند برداشت  بر طبق مدل در جنگل
مترمكعب در هكتار در سال، توسعه پايدار توده جنگل 

  .افتدحفظ شده و موجودي توده به خطر نمي
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Determining growth increment and density of trees in forest, using permanent sample 
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Abstract 
One of the main and important knowledge for forest management and its optimal and sustainable utilization is 
to determine its trees volume and number and its production potential. Actually, future forest management is 
based on its inventory and information. Thus for a precise planning its required to have information about 
forest standing stock volume and increment, distribution of diameter classes curve and spices structure. 
Determination of annual allowable cutting is required for wood utilization planning and management, based on 
stands volume increment data. The research was conducted in Gorzbon district (934.24 ha) at Kheyroud 
Educational- Experimental Forest (Caspian region of Iran), using 258 permanent sample plots and applying the 
directed method of inventory to measure volume increment and trees number two times with nine year interval. 
Results showed that average trees number and stocking volume per hectare were 298.15 and 335.8 sylve in 
2003 and 290.14 and 367.7 sylve in 2012, respectively. Although 31% of the forest tree number belonged to 
Fagus orientalis, but 57% of the standing stock volume belonged to this species. Volume increment was 4 
sylve/ha/year and average trees number growth was 5.8 ha/year. Overall, the beech species had the greatest 
volume increment. In fact, such huge research area and data analysis was carried out for the first time in 
Khyroud forest and the results showed that applying permanent sample plots method provides essential and 
precise information and data for measuring forest increment 
 

Keywords: Beech, quantitative and qualitative characteristics, frequency curve, inventory by directed 
method, standing stock volume. 


