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  چكيده
انجام  1374تا  1370هاي  و برش نهايي بين سالدرآمد در قالب شيوه پناهي به اجرا  1348داري سنگده در سال  جنگلطرح 

 -منظمبه روش  برداري نمونههاي كمي قطعه شاهد و يكي از قطعات دانگ واحد با  مقايسه برخي مشخصه منظور بهاين پژوهش . شد
نتايج نشان داد كه ميانگين موجودي . انجام شد داري مذكور هاي سري سه طرح جنگل در جنگلمتر  100×150تصادفي و ابعاد شبكه 

اصله، متوسط سطح مقطع  599و  232سيلو، ميانگين تعداد در هكتار،  95/240و  27/464 ترتيب به در هكتار قطعه شاهد و دانگ
ختار و سا متر 27/21و  3/28متوسط ارتفاع، متر،  سانتي 21و  9/39مربع، ميانگين قطر درختان،  متر 74/22و  69/31در هكتار، 

 5/12هاي با قطر كمتر از  متوسط تعداد در هكتار پايه. بودشكوبه دوا و اما در دانگ يك ،بود اشكوبه جنگل در قطعه شاهد دو و سه
ي ها طبقهمتر، در  سانتي 5/12 تا 5/7قطري  طبقهجز در  بهكه  بود اصله 715دانگ در و  1487در قطعه شاهد ) زادآوري(متر  سانتي
 بين ،متوسط موجودي، تراكم، سطح مقطع، قطر و ارتفاع درختاندر مورد . بود كمترها در دانگ نسبت به قطعه شاهد  فراواني پايه ديگر
 و آمددست  به انتظار مورد جينتا ها مشخصه از يبرخ در كه نيا با بنابراين شت،داري وجود دا شاهد و دانگ واحد اختالف معني قطعه

 انتظار مورد جينتا ،يختگيآم و بجا هاي مادري و زادآوري پيش توجه به وجود پايه با اما ،بود كرده عمل موفق نسبت بهشيوه مذكور 
  .شتدا فاصله يحدود تا مطلوب طيشرا با آن ياجرا دقت و نحوه ليدل به

  
  .زادآوري، شيوه پناهيتصادفي،  -برداري منظم نمونه، داري سنگده طرح جنگل :كليدي هاي هواژ

  
  مقدمه

 جنگل مديريت مختلف هاي روشآگاهي از تأثير اجراي 
 اكولوژيكي پايدار توسعه و حفظ منظور به اي گونه تنوع بر

 ,.Opdam et al( است برخوردار زيادي اهميت از جنگل

مديريت جنگل هم يك نوع از  روشنوع و ). 2002

 اي، بشري است كه تأثير زيادي بر تنوع گونه هاي دخالت
 خواهد جنگل اكوسيستم عملكردهاي و توده ساختار رقابت،
 هاي فعاليت تأثير بارهدر زيادي هاي پژوهش تاكنون .گذاشت

 شده انجام رقابت و اي گونه تنوع انداز، چشم ساختار بر بشر
يك عامل زادآوري استقرار  ).Nagaik et al., 2005(است 
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كننده پراكنش  جنگل و تعيين تجديدپذيريمهم در فرايند 
 ).Rey & Alcantra, 2000( استمكاني اجتماعات گياهي 

جنگل و  توده زادآوري حالت يعني جنگل پرورش روش
 كننده مشخص جنگل، كي درختان زادآوري چگونگي
 تحول توده جنگلي است چگونگي همچنين و ساختار

)2009 Abkenar, Taheri .(هاي  اين منظر طرح از
داري طي مديريت متفاوت نتايج مختلفي را نشان  جنگل
براي ارزشيابي ترين معيار  كه مناسب طوري به ،دهند مي

 ,Pulmptre( استطبيعي  زادآوريداري،  هاي جنگل طرح

بررسي تأثير اجراي شيوه پناهي در طرح ). 1995
اي كه در آن شيوه  قطعه مقايسه خصوصداري لنگا، در جنگل
در  ها تعداد نهال اعمال شده با قطعه شاهد نشان داد كهپناهي 

شده بيشتر از قطعه شاهد و زادآوري نيز  برداري قطعه بهره
ساختار جنگل به سمت همسال شدن  اما ه است،موفق بود

موفق بوده است نرفته و از اين نظر اجراي طرح ناپيش 
)Mortazavi, 2000 .(عنوان اثر اجراي  باي نتيجه پژوهش

گزيني بر ساختار جنگل در مقايسه با  شيوه پناهي و تك
سردآبرود سري طرح  38آبخيز  هطعه شاهد در حوضق

هر دو شيوه در  اعمال كهچشمه نشان داد  داري پلت جنگل
تنوع درختي و كاهش نسبي باعث  ،مقايسه با قطعه شاهد

ت در مديري). Sibi et al., 2011(ه است شد حجم
هاي كوهستاني شمال ايران، شيوه پناهي مناسب اين  جنگل
گزيني مناسب  گزيني يا گروه بلكه شيوه تك نيست،ها  جنگل
نتايج اجراي ). Parsakhoo & Nasiri, 2012( است
بازسازي توده  برايشناسي  هاي مختلف جنگل شيوه
تيمار شامل تيمار شاهد، پنج برگ در كبك كانادا با  پهن

و ) Single-tree selection(گزيني  تكتركيبي از شيوه 
دو شيوه پناهي نامنظم با  ،)Group selection( گزيني گروه

 Continuous cover irregular( پوشش دائمي

shelterwood ( يافته پناهي نامنظم توسعهشيوه و 

)Extended irregular shelterwood ( شيوهنشان داد كه 
و بازگرداندن ساختار  ءبراي احياتري  دوره طوالنيبه  اخير

  .)Bedard et al., 2014(توده به حالت ناهمسالي نياز دارد 
مطالعه از سوي كارشناسان وقت در سال  منطقه مورد

و  دشارزيابي  مناسب اجراي شيوه پناهيبراي  ،1349
. ادامه يافت 1370مديريت آن با شيوه مذكور تا اوايل دهه 

بررسي ساختار توده جنگل  منظور به رو پيشرو تحقيق  از اين
مؤثر بر  يها املع كه شدپس از اجراي شيوه پناهي انجام 

 ها بر جنگل تيريمد وهيتواند از نظر ش يم آننتايج اجراي 
  .باشد تاهمي حائز
  

 ها مواد و روش
  مطالعه موردمنطقه 

قطعه  ،سري سه جنگل بخش سنگدهدر  پژوهشدر اين 
از جمله قطعات دانگ ( 11عنوان قطعه شاهد و قطعه  به چهار

، انتخاب )بود هشدواحد كه آخرين برش پناهي در آن انجام 
 تا 53° 13′18˝ محدوده جغرافيايي در اين سري .ندشد
 03′ 36˝تا  36° 02′ 24˝طول شرقي و  °53 ′14 16˝
ارتفاع منطقه در . )1شكل ( دقرار دارعرض شمالي  °36

متر از سطح دريا و جهت عمومي  1700تا  1280حدود 
خاك از سنگ مادري  منشأ .شرقي است شيب آن شمال

اي جنگلي اسيدي  قهوه سنگ و سيلتستون و تيپ خاك ماسه
 متر و ميلي 845متوسط بارش ساالنه در حدود  .است

 گراد درجه سانتي 11حدود نه االحرارت س متوسط درجه
مارتن داراي اقليم خيلي واساس روش دبرمنطقه . است

شامل راش، ممرز، هاي درختي  ترين گونه مهم. استمرطوب 
هاي علفي شامل  ترين گونه و مهم بلندمازوو  ييالقي يتوسكا

 پامچال و سيكالمن، بنفشه متامتي، آسپروال، انواع گرامينه،
 ).Anonymous, 2010( است
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  سري سه بخش سنگده 11و  چهارهاي  پارسلموقعيت مكاني  -1شكل 

  
  روش پژوهش
 نظر، منظور دستيابي به اهداف مورد بهرو  پيشدر تحقيق 

 Independent(ل برداري از دو جامعه مستق نمونه

sampling(  با استفاده از شبكه آماربرداري به ابعاد
و موقعيت قطعات نمونه با استفاده  شد انجاممتر  100×150

نهايت براي پارسل شاهد و در .دشثبت  GPSاز دستگاه 
آري 10 نمونه قطعه 34و  26ترتيب  شده به پارسل مديريت

گونه،  نمونه كليه اطالعات شامل در هر قطعه .شدبرداشت 
ترين  نه، ارتفاع قطورترين درخت و نزديكقطر برابر سي

ع منطقه، ارتفا شكوب،نمونه، تعداد ا درخت به مركز قطعه
با ها  نمونه ريزقطعهدر  زادآوريدرصد شيب و وضعيت 

 .دشآري ثبت  مركزيت قطعات نمونه اصلي و در سطح يك
هاي  طبقههاي موجود در  تعداد و گونهها  نمونه در ريزقطعه

و متر  سانتي 5/12 تا 5/7 ،5/7 تا 5/2 ،5/2 صفر تا قطري
  .شدندثبت متر  3/1ارتفاع كمتر از 

  تجزيه و تحليل آماري
 نرمالنياز در عرصه،  آوري اطالعات مورد پس از جمع

 همگن سميرنوف و -فكولموگرو آزمون با ها داده بودن
بررسي  SPSS 19 افزار نرمون در يل آزمون با ها داده بودن
نظر در دو  ورهاي موردمقايسه ميانگين فاكت برايسپس  .شد

  .استفاده شدمستقل  t از آزمونمطالعه  منطقه مورد
وجه به ثبت قطر و گونه محاسبه موجودي در هكتار با ت

اساس جدول تاريف سري مذكور ابتدا در سطح درختان بر

تفكيك گونه و  به ،كل پارسل سطح نمونه و سپس در عهقط
فراواني و سطح مقطع در هكتار . شد انجامهاي قطري  هطبق

و سپس شد ري مشخص هاي قط هطبقتفكيك گونه و  نيز به
كه  با توجه به اين. دست آمد مطالعه به هاي مورد در پارسل

 ها در هاي درختي و تعداد آن در عمليات آماربرداري، گونه
ميختگي ، بنابراين درصد آهر يك از قطعات نمونه ثبت شد

نمونه و درنهايت در  ها در سطح قطعه ونههر يك از گ
پوشش و  تاج ميزان .مطالعه نيز محاسبه شد هاي مورد پارسل

بندي نيز طي عمليات آماربرداري در سطح قطعات  شكوبا
و در نتيجه با داشتن اطالعات هر يك از شد نمونه ثبت 
هاي مذكور مشخص  مقادير آن در كل پارسل ،قطعات نمونه

آري  يك هاي نمونه قطعهريزدر  زادآوري گيري اندازه. شد
تفكيك متوسط  به ها نمونه در ريزقطعهكه  طوري به ،شدانجام 

و  شدمشخص ، گونه و همچنين تعداد كل هطبق تعداد هر
در اين مشخصات مذكور، نهايت با داشتن اطالعات در

  .مطالعه محاسبه شد هاي مورد پارسل
  
  نتايج

ها نرمال هستند  بررسي متغيرهاي كمي نشان داد كه داده
متغيرهاي هاي توصيفي  آماره. باشند ها همگن مي و واريانس

ارائه  1مورد بررسي در دو قطعه شاهد و دانگ در جدول 
  .شده است
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  شاهد و دانگ اتدر قطع هاي توصيفي متغيرهاي مورد بررسي آماره - 1جدول 
 انحراف معيار ميانگين قطعه مشخصه

)سيلو( حجم در هكتار  
27/464 شاهد  43/132  
95/240 دانگ  33/92  

 تعداد در هكتار
61/115 232 شاهد  
55/185 599 دانگ  

)متر مربع( سطح مقطع در هكتار  
69/31 شاهد  57/7  
75/22 دانگ  25/6  

  
  ها ميانگين

كه در قطعه شاهد و دانگ  دادها نشان  مقايسه ميانگين 
اصله، حجم  599و  232ميانگين تعداد در هكتار  ترتيب به

مقطع در هكتار سيلو، سطح  95/240و  27/464در هكتار 

 21و  9/39مربع، ميانگين قطر  متر 74/22و  69/31
نتايج . بودمتر  27/21و  3/28متر و ميانگين ارتفاع  سانتي

داري  مستقل تفاوت معني tاز آزمون  آمده دست به
)01/0<p (دادها نشان  اين مشخصه را بين ) 2جدول( . 

  
  مستقل tهاي كمي دو جامعه با استفاده از آزمون  مقايسه مشخصه - 2 جدول

  داري معني  درجه آزادي  t  اشتباه معيار  ميانگين  قطعه  مشخصه

  تعداد در هكتار
  قطعه شاهد
  دانگ

232  
599  

67/22  
81/31  

85/8-  58  **001/0  

  )سيلو( حجم در هكتار
  قطعه شاهد
  دانگ

27/464  
95/240  

97/25 

83/15  
69/7  58  **009/0  

  )متر مربع( سطح مقطع در هكتار
  قطعه شاهد
  دانگ

69/31  
74/22  

48/1  
07/1  

01/5  58  **001/0  

  )متر سانتي( قطر
  شاهدقطعه 

  دانگ
9/39  

21  
2/2  
64/0  

34/8  58  **001/0  

  )متر( ارتفاع
  قطعه شاهد
  دانگ

3/28  
27/21  

08/1  
59/0  

6  58  **003/0  
  درصد 99 اطمينان سطح در دار معني**
  

  تعداد، حجم و سطح مقطع در هكتار بر حسب طبقات قطري
بين قطعه شاهد و دانگ ) تعداد در هكتار(مقايسه فراواني 

كه بيشترين فراواني در قطعه شاهد و  دادنشان  3 طبق جدول
 30تا  15طبقات قطري (هاي جوان  دانگ مربوط به پايه

ترتيب  و كمترين فراواني در قطعه شاهد و دانگ به) متر سانتي
از  ترو بيشمتر  سانتي 70تا  55هاي قطري  هطبقمربوط به 

كمترين اختالف ازنظر فراواني همچنين . بودمتر  سانتي 75
 50تا  35قطري  هطبقبين قطعه شاهد و دانگ مربوط به 
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ه ئارا 2منحني توزيع فراواني قطري در شكل  .بود متر سانتي
عه در قطبيشترين حجم در هكتار  3 طبق جدول. شده است

در  ومتر  سانتي 75تر از شاهد مربوط به طبقات قطري بيش
. بودمتر  سانتي 30تا  15طبقات قطري  ط بهمربودانگ  قطعه

متر همانند تعداد  سانتي 50تا  35 در طبقات قطريهمچنين 

در هكتار، بين قطعه شاهد و دانگ اختالف كمتري ازنظر 
بيشترين سطح مقطع در  .شدموجودي در هكتار مشاهده 

 75تر از قات قطري بيشمربوط به طبنيز قطعه شاهد 
 30تا  15ط به طبقه قطري دانگ مربوقطعه و در  متر سانتي
  .بود متر سانتي

  
 هاي قطري در قطعه شاهد و دانگ طبقهتعداد، حجم و سطح مقطع در هكتار بر حسب  - 3جدول 

  كل  <75  55-70 35-50 15-30  قطريطبقه
  درصد  ميانگين  درصد ميانگين  درصد ميانگين درصد ميانگين درصد  ميانگين  مشخصه

درتعداد
  هكتار

  )اصله(

  100  232  63/11  27  63/10 25 61/15 36 3/62  144  شاهد

  100  599  2/0  1  13/1  7  16/5  31  52/93  560  دانگ

حجم در
  هكتار

  )سيلو(

  100  27/464  78/51 41/240  13/25 65/116 09/14 4/65 01/9  81/41  شاهد

  100  95/240  16/4  03/10  04/12  29  44/20  26/49  36/63  66/152  دانگ

سطح مقطع در
  هكتار

  )مربع متر(

  100  69/31  7/46 8/14  14/24 65/7 5/15 9/4 66/13  33/4  شاهد

  100  75/22  7/2  61/0  6/8  96/1  47/16  75/3  23/72  43/16  دانگ

 

  
  منحني توزيع فراواني قطري قطعه شاهد و دانگ واحد -2شكل 

 
  حجم و سطح مقطع در هكتار بر حسب گونه درختي تعداد،

در قطعه شاهد و ، 4نتايج مندرج در جدول  سبراسا
ترين اصله بيش 18/48و  08/20با  راشترتيب  دانگ به

ناحيه دانگ  همچنين راش در. اشتتعداد در هكتار را د
خود اختصاص  نسبت به قطعه شاهد، فراواني بيشتري را به

دانگ قطعه شاهد ممرز و در قطعه بعد از راش، در . بودداده 
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مقايسه حجم در . ندشتبيشترين فراواني را دا ييالقي يتوسكا
كه راش بيشترين موجودي را داشت و  دادهكتار نيز نشان 

. بودبيشتر از ناحيه دانگ  البته در قطعه شاهد حدود دو برابر
شاهد و  ن كمترين موجودي در هكتار در قطعاتهمچني

از راش  پس .بود مربوط به ملج و بلندمازوترتيب  دانگ به
شاهد و دانگ  ترين موجودي در هكتار در قطعاتبيش

بررسي سطح مقطع . بودييالقي و ممرز  يتوسكا مربوط به
كه راش در هر دو قطعه شاهد و  دادنشان  نيزاساس گونه بر

و ملج در قطعه شاهد و  شتدادانگ بيشترين مقدار را 
خود اختصاص  ن مقدار را بهبلندمازو در ناحيه دانگ كمتري

 .داده بودند

  
 تعداد، حجم و سطح مقطع در هكتار بر حسب گونه درختي در قطعه شاهد و دانگ - 4جدول 

  خصهمش
 

  )مربع متر( سطح مقطع در هكتار  )سيلو( حجم در هكتار  )اصله( هكتار تعداد در
  دانگ  شاهد  دانگ شاهد دانگ  شاهد

  درصد  ميانگين  درصد  ميانگين  درصد  ميانگين  درصد  ميانگين  درصد  ميانگين  درصد  ميانگين  گونه
63/81  57/18 86/89  48/28 04/86 31/207 95/91 99/426 43/80  18/48 64/86  08/20  راش  
64/2  6/0  6/3  14/1  13/2  18/5  74/2  72/12  9/2  74/1  96/5  38/1  ممرز  

64/10  42/2  8/4  52/1  85/7  97/18  97/3  43/18 26/11  74/6  14/4  96/0 ييالقيي توسكا  
23/1  28/0  44/0  14/0  81/0  96/1  26/0  19/1  82/1  09/1  34/1  31/0 گيالس وحشي  

58/1  36/0  16/0  05/0  32/1  22/3  1/0  44/0  42/1  85/0  52/0  12/0  شيردار  
04/0  01/0  57/0  18/0  1/0  02/0  57/0  63/2  05/0  03/0  35/0  08/0  بلندمازو  
09/0  02/0  38/0  12/0  08/0  19/0  29/0  35/1  15/0  09/0 35/0 08/0  پلت  
35/0  08/0  13/0  04/0  4/0  97/0  09/0  4/0  05/0  03/0 35/0 08/0  بارانك  
71/1  39/0  06/0  02/0  25/1  05/3  03/0  13/0  77/1  06/1 35/0 08/0  ملج  
09/0  02/0  -  -  04/0  09/0  -  -  15/0  09/0  - -  ون  

 
  رابطه قطر و ارتفاع

اساس رابطه از رابطه قطر و ارتفاع بر آمده دست بهنتايج 
كه در قطعه شاهد و دانگ  داد نشان 3 پرودن طبق شكل

 و h=d2/(2,1584+0,0771d)2,5روابط  ترتيب به
(2,0935+0,0809d)2,5 h= d2/    استبرقرار.  

  
 )چپ( قطعه شاهدو ) راست(دانگ واحد رابطه قطر و ارتفاع در  -3شكل 
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 وضعيت زادآوري
ه طبق ، تنها دراست آمده 5كه در جدول  طوري همان

متر بين قطعه شاهد و دانگ از نظر  سانتي 5/7 تا 5/2قطري 

اما در  ،شتوجود ندا) p <01/0(داري  اختالف معني ،تعداد
شاهد قطعات بين  داري اختالف معني ،كلدر ها و  هطبقساير 

  .شدو دانگ مشاهده 
  

  اساس طبقه قطريها بر مستقل، فراواني نهال tنتيجه آزمون  - 5جدول 
  داري معني  t  df  اشتباه معيار )اصله(ميانگين تعداد در هكتار قطعه  )متر سانتي( قطريطبقه

  001/0**  120  04/4  22/146 690 شاهد  5/2-0
  89/25 159 دانگ

  ns9/0  120  11/0  58/39 203 شاهد  5/7-5/2
  91/25 198 دانگ

  03/0*  120  -08/2  22 83 شاهد  5/12-5/7
  31/28 161 دانگ

  001/0**  117  3/3  53/92 511 شاهد  130ارتفاع كمتر از 
  49/44 197 دانگ

  001/0**  117  86/3  15/180 1487 شاهد  كل
  33/79 715 دانگ

  دار غيرمعني nsدرصد؛  95در سطح اطمينان دار  معني* درصد؛ 99دار در سطح اطمينان  معني**
  

  تعداد در هكتار زادآوري بر حسب گونه
نشان  بر حسب گونه زادآورينتايج مربوط به فراواني 

 1010راش با فراواني  ،مطالعه مورد قطعهدر هر دو  كه داد
) دانگ(اصله در هكتار  418و ) شاهد(اصله در هكتار 

دانگ، در ناحيه  .)4شكل ( است را داشته بيشترين تعداد
اما در قطعه  شد،نيز مشاهده بلندمازو، ملج و ون  زادآوري

شاهد قطعه بارانك در زادآوري  ،عالوه به. شاهد ديده نشد
 .دششاهده ناما در ناحيه دانگ م ،وجود داشت

  

 
  تعداد در هكتار زادآوري بر حسب گونه قطعه شاهد و دانگ واحد  -4شكل 

 
  پوشش  شكوب و وضعيت تاجنتايج مربوط به ا

كه ساختار عمودي جنگل  داد نشان آمده دست بهنتايج 
هاي دو و  در قطعه شاهد حالت .بوددستخوش تغييرات شده 

درصد  3/10اشكوبه و  درصد سه 7/89(شكوبه ا سه
 هاي يك ر ناحيه دانگ حالتاما د شت،وجود دا) شكوبهدوا
درصد را شامل  6/40و  7/56ترتيب  شكوبه كه بهدوا و

10
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 نيز پوشش خصوص تاجبررسي در .شد شدند، مشاهده مي
 63/79پوشش  متوسط تاجكه در قطعه شاهد داد نشان 

كه در است درصد بوده  75/85دانگ  درصد و در قطعه
  .بودهاي جوان  پايه زياد ناحيه دانگ ناشي از تراكم

  
  بحث

نشان داد كه ازنظر تعداد در هكتار  رو پژوهش پيش نتايج
بين قطعه شاهد و دانگ واحد وجود  داري اختالف معني

اصله  313متر با  سانتي 15كه طبقه قطري  طوري ، بهداشت
خود  دانگ بهقطعه در هكتار بيشترين فراواني را در 

متر در  سانتي 30تا  15طبقات قطري . بود اختصاص داده
كه اين مهم با  شدند درصد را شامل مي 5/93ناحيه دانگ 

مطالعه و گذشت  جه به شرايط رويشگاهي منطقه موردتو
نتظار سال از اجراي آخرين برش نهايي مورد ا 20حدود 

 50تا  35كه در طبقات قطري  دادهمچنين نتايج نشان . بود
ترتيب در قطعه شاهد و دانگ  تعداد در هكتار به ،متري سانتي

برخي باتوجه به اينكه . اصله در هكتار بود 36و  31حدود 
 در ايجاد زادآوري را پناهي تدريجي روش هدف بانان جنگل
 نتايج و اند ستهبجا دان پيش زادآوري قبول با حتي دانگ
 دانند مي ها موفق مكان از بعضي در را روش اين اجراي

)Raafatnia, 1996(، پذيرشدليل  به كه توان اظهار داشت مي 
بجا توسط طراح اوليه در دانگ واحد، شاهد  زادآوري پيش

طبقات  كه دادنتايج نيز نشان . هستيمچنين طبقات قطري 
شاهد و دانگ واحد  قطعاتمتر در  سانتي 55تر از قطري بيش

 دادهخود اختصاص  درصد را به 33/1و  26/22ترتيب  به
تعداد در هكتار بر حسب طبقات قطري  اين،بر  عالوه. ندبود
مالحظه فراواني از  حاكي از كاهش قابل ،متري سانتي پنج

قطعه دانگ نسبت به در  عدمتري به ب سانتي 40طبقه قطري 
متري  سانتي 80فراواني طبقه قطري كه  طوري به ؛بودشاهد 

فراواني در قطعه  كه در حالي ،بود در دانگ به صفر رسيده
اين . بودمتري نيز مشهود  سانتي 110شاهد تا طبقه قطري 

كه به ارزيابي شيوه ) Ebrahimi )2004 پژوهشنتايج با 
و  داري سنگده پرداخت پناهي در دانگ اول طرح جنگل

كمتر كتار درختان در طبقات قطري نشان داد كه تعداد در ه

افزايش  در اين دانگ متر سانتي 40تا  21متر و  سانتي 20از 
متري كاهش داشته  سانتي 40كمتر از و در طبقات قطري 

تعداد اندك درختان  كه الزم به ذكر است. مطابقت دارد است،
باقيمانده در قطور در ناحيه دانگ مربوط به درختان مادري 

شناس،  احتياط توسط جنگل ازنظر بود كه مناطق پرشيب
  .ه بوددشگذاري ن نشانه

 بودتعداد در هكتار برحسب گونه درختي حاكي از آن 
 64/86اصله در هكتار و  08/20كه راش در قطعه شاهد با 

 43/80اصله در هكتار و  18/48دانگ با قطعه درصد و در 
 پس از .بودخود اختصاص داده  را به درصد بيشترين فراواني
ييالقي و گيالس  يممرز، توسكا راش در قطعه شاهد،

ييالقي، ممرز و  يتوسكا ترتيب دانگ بهقطعه جنگلي و در 
نتايج كه با  اشتندهاي بعدي قرار د گيالس وحشي در اولويت

 ;Espahbodi, 1994; Asadi Atoii, 2000( ديگر تحقيقات

Ahi, 2003( حضور رو پژوهش پيش نتايج. مطابقت دارد 
 ،ون ملج،ييالقي، پلت، شيردار،  يممرز، بلندمازو، توسكا

و از داد دانگ نشان قطعه در نيز  و گيالس وحشي را بارانك
كه اين نتايج با ون در قطعه شاهد ديده نشد اين ميان حتي 

مبني بر ) Ranjavar )2008و  Poorbabaei پژوهش
شده،  برداري هاي درختي در منطقه بهره افزايش گونه

هاي خالص فقط از يك  كه توده جايي از آن. خواني دارد هم
% 90شوند يا به عبارت ديگر حداقل  گونه درخت تشكيل مي
با توجه به و  هستند ها از يك گونهدرختان موجود در آن

زاد همسال  هاي دانه كه هدف شيوه پناهي ايجاد جنگل اين
 Marvi(اند  است كه اغلب از يك گونه تشكيل شده

Mohadjer, 2005(، خالص توده به ،موجود يجنگل توده 
  .نشد تبديل

داري را بين  متوسط حجم در هكتار نيز اختالف معني
و نتايج مربوط به موجودي در  دادقطعه شاهد و دانگ نشان 

 نهكه در قطعه شاهد  دادهكتار برحسب طبقات قطري نشان 
متر  سانتي 30تا  15درصد موجودي مربوط به طبقه قطري 

اين طبقه  زياداين ميزان با توجه به فراواني  كه در حالي ،بود
در قطعه . رسيده بوددرصد  36/63دانگ به قطعه قطري، در 

متر با حجمي معادل  سانتي 75شاهد طبقه قطري بيشتر از 
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درصد بيشترين و در ناحيه  52سيلو و در حدود  41/240
 درصد چهارسيلو و در حدود  03/10 حجمي برابر دانگ با

 ،بودند هخود اختصاص داد كمترين موجودي حجمي را به
دانگ قطعه دار حجم در هكتار در  معني بنابراين كاهش

دار ميانگين قطر  نسبت به قطعه شاهد ناشي از كاهش معني
دار تعداد  كه افزايش معني به طوري ؛است بوده در اين توده

. استدر هكتار قطرهاي پايين در دانگ مؤيد اين موضوع 
كه به بررسي ) 2011(و همكاران  Sibi اين نتايج با پژوهش

گل در گزيني بر ساختار جن اثر اجراي شيوه پناهي و تك
سردآبرود سري  38ه آبخيز مقايسه با قطعه شاهد در حوض

نظر حجم كاهش و از چشمه پرداختند داري پلت طرح جنگل
  .مطابقت دارد ،گيري كردند نتيجهنسبي را 
در  كميت بـه براي خوبي مشخصه توده، مقطع سطح

 را آن توان مي چراكه است، جنگلي هاي آوردن ساختار توده
توده دانست  داخل درختان اندازه و تعداد از اي چكيده

)Hosseinzadeh et al.,2004.( نشان  رو پژوهش پيش نتايج
داري بين  اختالف معني ،داد كه ازنظر سطح مقطع در هكتار

دليل  كه به طوري به ،شاهد و دانگ وجود داشت قطعات
شدن توده در  جوانعبارتي  و به كمفراواني درختان با قطر 

 15قطري  هطبقترين سطح مقطع مربوط به دانگ واحد، بيش
درصد  23/72مربع و  متر 43/16دار متر با مق سانتي 30تا 
قطري  هطبق درترين سطح مقطع بيشاما در قطعه شاهد  ،بود
مربع مشاهده شد كه  متر 8/14متر با  سانتي 75از  تربيش
ميانگين سطح  ،درمجموع. دش درصد را شامل مي 7/46

داري را نسبت به  مقطع در هكتار دانگ واحد كاهش معني
 Ranjavarو  Poorbabaeiكه با نتايج  دادقطعه شاهد نشان 

 هكتار در مقطع وسطح تعداد خصوص كاهشدر )2008(
 نتايج چنين باشده و هم برداري بهره جنگل درختان در

Nagaike  مبني بر كاهش سطح مقطع ) 1999(و همكاران
هاي راش ژاپن،  برداري به شيوه پناهي در جنگل پس از بهره
نتايج مربوط به متوسط قطر و ارتفاع درختان . مطابقت دارد
شناسي مزبور،  كه پس از اجراي شيوه جنگل بود حاكي از آن

ميانگين  شاهد و دانگ ازنظر داري بين قطعات معني كاهش
كه متوسط قطر در  طوري به ،قطر و ارتفاع وجود داشت

متر و  سانتي 21و  9/39ترتيب  شاهد و دانگ بهقطعات 
  .بودمتر  27/21و  30/28ترتيب  متوسط ارتفاع نيز به

 مناسب و اجراي درست آن شناسي جنگل شيوه انتخاب
 كيفي و كمي نظراز(طبيعي  ادآوريز با گليجنتوده  تواند مي

 مطلوب، ساختار و مطلوب، نرمال قطري پراكنش ،)خوب
 داشته همراه به را مناسب نرمال و آميختگي اي گونه تركيب
در  رو پژوهش پيش نتايج). Rey & Alcantra, 2000(باشد 
متر بين  سانتي 5/12كمتر از  با قطرهاي  تعداد كل پايهمورد 
د، داداري را نشان  اختالف معنيدانگ شاهد و  قطعات

دو  طور تقريب بهكه اين ميانگين در قطعه شاهد  طوري به
ها در مراحل اوليه  كه زادآوري جايي از آن. بودبرابر دانگ 

علت  به به نور كمتري نياز دارند و) و نهالنونهال (رويشي 
 اتطبقشوند، در  مقاومت به سايه در حال انتظار ديده مي

متر  30/1متر و ارتفاع كمتر از  سانتي 5/2 تا صفر قطري
، ميانگين )هستندكه اغلب در مراحل رويشي نونهال و نهال (

ف و اختال در قطعه شاهد بيشتر از دانگ بود تعداد در هكتار
نيز  رو پيش نتايج تحقيق. ها وجود داشت داري بين آن معني

 تا 5/2 قطري هطبقدر  زادآوريكه فراواني  بودحاكي از آن 
در قطعه  ،دهستنتر كه در مرحله رويشي خال م سانتي 5/7

با . دار نبود اما اين اختالف معني ،شاهد بيشتر از دانگ بود
نياز نوري نيز بيشتر  ،رويشي فرآيندكه طي  توجه به اين

مرحله رويشي خال هايي كه در مرحله گذر از  شود، پايه مي
خشك شده و از  پوشش اغلب در زير تاج ،به تيرك هستند

 5/12 تا 5/7 قطري هطبقبدين ترتيب در . روند بين مي
دوبرابر اً ها در ناحيه دانگ تقريب متر ميانگين تعداد آن سانتي

سال از آخرين  20باتوجه به گذشت حدود . قطعه شاهد بود
چرا  ؛استانتظار  مرحله برش تدريجي پناهي اين مهم قابل

ها زياد نبوده و درختان  كه در توده همسال اختالف بين پايه
  .در يك دامنه قطري و ارتفاعي هستند

نتايج مربوط به فراواني زادآوري برحسب گونه درختي 
كه با  راش بودمالحظه زادآوري  حاكي از كاهش قابل

خصوص در) 2010(و همكاران  Pourmajidianتحقيق 
زادآوري و ساختار اكولوژيكي تأثير شيوه پناهي بر 

بلندمازو، ملج و  زادآوري. ني مطابقت داردهاي هيركا جنگل
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 .در قطعه شاهد ديده نشد ، اماشدون در دانگ مشاهده 
در  ، امابارانك در دانگ وجود نداشت زادآوريهمچنين 

  .قطعه شاهد ديده شد
عه شاهد اغلب د كه قطدانشان  رو پژوهش پيش نتايج

و به ميزان كمتر %) 7/89(وبه شكا ي سهداراي ساختار
، اما در ناحيه دانگ اغلب بود%) 3/10(شكوبه دوا
كه  شدمشاهده %) 6/40(شكوبه و دوا%) 7/56(شكوبه ا يك

مبني بر ايجاد ) Ebrahimi )2004اين نتايج با بررسي 
شكوبه در دانگ اول مطابقت اعمودي يك تا دوساختار 

دليل وجود  به قطعه شاهد الزم به توضيح است كه. دارد
داراي ساختار  ،)درصد 7/2در حدود ( كم هاي مادري پايه
 با توجه به كه دهد اين مهم نشان مي .محسوب شدشكوبه ا  سه
بجا تا مرحله تيرك  پيش زادآوريكه طرح اوليه با قبول  اين

بندي در دانگ واحد  ، وضعيت اشكوباست هشدتهيه 
دليل عدم  كه بهاست ه آمدصورت يك تا دواشكوبه در به

رعايت قواعد فني اين شيوه، دسترسي به اهداف از پيش 
 توجه با ،مجموعدر .تحقق نيافته است طور كامل شده به تعيين

در منطقه  يپناه برش نيآخر ياجرا از سال 20 گذشت به
 يساختار يها مشخصه از يبرخ در كه نيا با ،مورد مطالعه

 موفق نسبت به اين شيوه و آمده دست به انتظار مورد جينتا
دليل وجود برخي  ي بهبند شكوبا نظراز اما است، كرده عمل
 جينتا ي،ختگيآم و بجا هاي پيش هاي مادري و قبول پايه پايه
 مطلوب طيشرا با آن ياجرا دقت و نحوه ليدل به انتظار مورد

  .دارد فاصله يحدود تا
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Abstract 
The forest management plan of Sangdeh (Mazandaran province) was first implemented 
in in1969 under a Shelterwood system, which led to final cuttings conducted between 
1991 and 1995. This study was planned to compare some of the major quantitative 
characteristics of compartments managed under a unique block method to a selected 
control compartment. The forest inventory was carried out in a systematic random 
sampling with a 100×150 m grid size.The results showed the average growing stock of 
464.27 and 240.95 silve per hectare in control and unique block, respectively. In 
addition, the average number of trees per ha were 232 and 599 trees, the average basal 
areas per ha were 22.74 and 31.69 m2, the average tree diameters were 39.90 and 21.00 
cm and the average heights were 28,30 and 21,27 m, respectively. Furthermore, the 
vertical forest structure consisted of three and two stories in control stand, while it 
consisted of one and maximum two layers in the unique block. The average rates for 
total regeneration accounted for 1487 and 715 tree per ha in control and unique block, 
respectively. Furthermore, regeneration frequency in unique block showed a reduction 
compared to the control for all of class except in 7.5-12.5 cm class. Significant 
differences were observed for the average stock density, basal area, tree height and 
diameter between the control and unique block stands. All in all, although the unique 
block was evaluated relatively successful in the light of the majority of measured 
characteristics, the achieved results are assessed to be still sup-optimal when 
considering the mother trees and the expected advanced regeneration mixture. 
 
Keywords: Forest management plan, regeneration, shelterwood, systematic random 
sampling. 

 


