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 چكيده
هاي بدون دخالتحاصل از زادآوري طبيعي)Optimalاوج؛(بلوغ تحولي در مرحله هاي طبيعي راش اين مطالعه در توده

شش قطعه نمونهاز در اين مطالعه.شدانجام 1378سنگده در سال2، جنگلهاي بخش»سي مرس«روي يالبرواقع فني انسان 
كه25 بينابينيآري با فاصله 36 و در امتداد هم تبهمتر  آماربرداريبا،نك كردن استقرار يافته بودمنظور يك طرح آزمايش

شددرخت 1244از صددرصد و نتايج نشان داد كه توزيع فراواني پايه.استفاده ها برحسب طبقات قطر برابرسينه همگن بوده
حك مرتبطولي نتايج.و به ساختار همسال نزديك است)Bell shape(اي ولهنماي عمومي آن زنگ تانس از اختالفتيابا سن

شد 137سنج سن متوسط توده نيز با استفاده از مته سال. داشترا سال 40 از) سال 160تا 120دامنه سني( سال تخمين زده كه
به.بودلحاظ قطري همگن  سهبندي نمايش اشكوبو پوشش تصوير افقي تاجبا توجه مي درختان در فضاي به توان بعدي

وي چيره، چيرهها پايه ب زبون اشاره نمود كه در تودهنما، مغلوب ميههاي همسال از آنها .دشو عنوان طبقات اجتماعي درختان ياد
و نسبتاً خالص نهايت توده از نظر ساختار يك تودهدر.بودتصادفيو توزيع آنها در سطح عرصه نيز مكاني درختان الگوي
تا،سال40با اختالف سني راش همسال و پوشش بسته است كه توزيع درختان در سطح عرصهجبا طبقات اجتماعي متنوع

.است شده تصادفي سازماندهي

.مكاني، ساختارش شرقيراتوزيع افقي،،)اوج( بلوغتحولي مرحله:كليدي هاي واژه

 مقدمه
متر 2400تا 700گونه راش در شمال ايران از ارتفاع

 طوريهب،گسترش يافته است هاي شمالي البرز در شيب

د هر با پهن آميختهر ارتفاعات پايين كه و برگان ديگر بوده

مي شويم خالصمي چه به ارتفاعات باالتر نزديك دشو تر

و با ساختار روي يالها همگن كه بر همسال نزديك به تر

.شود ديده مي

يك توده طبيعي در هاي موردنظر اين تحقيق توده

وري زادآاز حاصل،)Optimalاوج؛(بلوغ تحولي مرحله 

و بدون دخالت انسان  كه)دخالتهاي فني(طبيعي است

تغذيه(آل اكولوژيكيط ايدهيشراازدليل برخورداريهب

و نور در آبي مناسب  نتيجه پوشش برف، زهكشي خوب

توسعه سريع آنها شدهو رشدو سبب استقرار آسان) كافي

10سي حدود روي يال مرسبرمساحت اين توده. است

آن قبالً انجام تحوليكه شناخت مرحلهشدباميهكتار

و حسني،( شده است و اين توده.)1376اماني ها همگن

ميهب همسالبا ساختار  هايي چنين توده كه نظيررسند نظر

 هاي هاي طرح از كتابچه گانهاي نگارند طبق بررسي

و مازندران استان داري جنگل و در ارتفاع از سطح دريا

در صورتبه)روي يالبر(موقعيت مشابه يك نوار
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هدف از اين مطالعه شناخت. شود جنگلهاي ديگر ديده مي

و مشخصه در ساختار و كيفي توده موردنظر هاي كمي

كهو چگونگي مديريت در آنهاست تحولي بلوغمرحله 

ها مورد بحث قرار گرفته در اين فرصت ساختار اين توده

خا. است و رج در ارتباط با مطالعات انجام شده در داخل

به جنگلهاي بكرتحولي مراحل  از برخييا طبيعي بوده كه

.شود آنها اشاره مي

انواع تيپ،در طرح آزمايش سنگدهطور كلي به

ج  بندي نگلهاي طبيعي در چهار گروه تقسيمساختار در

و هر ساختار از تحول ساختار ديگري حاصلشو مي ند

و حسني،(شود مي ها يا مراحل گروهاين.)1376اماني

ازليتوا ، مطلوبناهمسال در مرحله زادآوري،: عبارتند

و مرحله پير و باالخره مرحله تخريب و منظم شدن شدن

 چال رامسر همچنين در طرح آزمايش اشكته. جوان شدن

و همكاران،( از سه تيپ بزرگ يا سه مرحله) 1380اماني

،)اوليه( مرحله ناهمسال: نام برده شده كه شاملليوات

.و مرحله تخريب موقتي است)اپتيمال(شده مرحله منظم

و نديالكوف اعتقاد دارند كه قسمتهاي) 1350(اصلي

و قسمت اعظم اين ارتفاعات از  مرتفع جنگلهاي خزري

و نامنظم پوشيده شده است كه  جنگلهاي ناهمسال

ب.بيشترشان دواشكوبه هستند بههدر واقع طور غيرمستقيم

.اشاره دارند توالي مطلوبمرحله 

دار بودن منحني فراواني از كوهان) 1378( متاجي

تعداد در طبقات ارتفاعي جنگلهاي طبيعي بخش گرازبن 

و دليل آن را  3تا2جنگل آموزشي خيرودكنار ياد كرده

در)1382( متاجي همچنين. داند اشكوبه بودن توده مي

ت نمونه خود يكي از قطعا،مطالعه ديگري در جنگل چلير

ميتحولي اپتيمال را در مرحله هاي كه مشخصه كند معرفي

كمي اين توده شامل تعداد در هكتار، سطح مقطع 

و موجودي حجمي در هكتار را  برابرسينه در هكتار

و8/32پايه، 317ترتيبهب سيلو در هكتار 8/453مترمربع

.برآورد كرده است

Leibundgut (1959) تو هاي مختلفدهمعتقد است كه

باشند تحوليهفت فاز توانند داراي در يك جنگل بكر مي

، تخريب، تجديدحيات، كهولت، مطلوب: كه شامل

و جنگل همسال در مرحله تك گزيني، جنگل جوان

.Emborg et al.باشند رويشي تير مي يك مدل (1999)

 دانمارك ارائه Suserup skovبراي سيكل جنگل در منطقه 

ونده مي ميتحولي از پنج مرحلهد ند كه شاملنك ياد

و تجديدحيات، مسن شدن، بلوغ زودرس، بلوغ ديررس

در Korpel (1995).باشند تخريب مي مطالعات جامعي را

در جنگلهاي بكر راش انجام داده تحولي زمينه مراحل 

اسلواكي Vihorlatاو در مطالعات خود در منطقه.است

راا اپتيمالتحولي سهم مرحله  درصد20 برابرز نظر سطح

و بيشترين سطح را در مرحله تخريب حدود مي 50داند

تحولي كورپل مراحل مختلف. درصد برآورد كرده است

طورهب،را كه توسط دانشمندان ديگر ذكر شده است

كند كه شاملمي عمومي در سه مرحله اصلي خالصه

و افزايش رشديا(اوليه مرحله  اوج(غ بلو، مرحله)شتاب

.است)پوسيدگي(و مرحله تخريب)يا اپتيمال

و روشها  مواد
 مواد

جاده(موقعيت كلي طرح در شرق پل سفيد

، منطقه دودانگه، جنگلهاي تحت پوشش)فيروزكوه

و عمران جنگلهاي بحر خزر(» شركت فريم« طرح توسعه

ميو)سابق در. باشد جنگلهاي سنگده اين جنگلها

جنگلهاي65ع جزء حوضه آبخيز بندي طرح جام تقسيم

در شمال كشور است كه موقعيت دقيق منطقه مورد مطالعه

و كل سطح78و77هاي پارسلسنگده، مرز2بخش 

و گسترده مرس89 پارسل اين. سي است بر روي يال پهن

عرصه از شمال به تالرسربند، از جنوب به ادامه يال 

گ مرس و به مراتع بندبن، از غرب به از زنهسي و چال

مي90 پارسلشرق به  ).1شكل(گردد محدود
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شناسي شركت ملي نفت ايران براساس نقشه زمين

از جنس آهكي مربوط بخش سنگده سنگ مادر) 1338(

، آهكي)سنگي كوه رشته(دوره ژوراسيك تحتاني به 

و رس مربوط به دوره كرتاسيك ماسه سنگ( تحتاني سنگ

م از. تشكيل شده است) نطقهمادر مربوط به قسمت اعظم

تا انواع تيپ خاك از قهوه،شناسي نظر خاك اي جنگلي

بندي براساس تقسيم. راندزين در اين منطقه وجود دارد

و هوايي  درجه حرارت متوسط اين منطقه،عدلدكتر آب

و نزوالت متوسط ساليانه حدود12حدود   1200درجه

).1358اماني،( باشدميمتر ميلي

و جهت عمومي0-10بين تحقيقه شيب عرص درصد

تا 1900ارتفاع از سطح دريا بين. آن رو به شمال است

اين شاخص هاي علفي از رستني. استمتر متغير 1950

و كاردامين،عرصه آسپروال، التيروس، كاركس، سفاالنترا

كه را مي خيلي كم توسعه در زير صورتبه توان نام برد

سي يال مرس. شوندمي ديدهپوشش انبوه درختان راش 

ب و و پهن بوده تا، متر80 عرض حدوداگسترده طول آن

،ادامه دارد) متر 2100ارتفاع حدود( مراتع ييالقي

در همگن هاي راش بر روي اين يال تودهكه طوري به

مساحتيكه اند گرفتهقرار)اپتيمال( بلوغ تحوليمرحله 

مي10حدود  .پوشانند هكتار را

 روش

 آري36 قطعه نمونه6،موردنظرس از انتخاب عرصهپ

و بر روي يال مرس) متر60×60( انتخابي صورت به سي

شدمتر25) بافر(در امتداد هم، با حاشيه حفاظتي   پياده

هر).2شكل( 9به مطالعه منظوربه قطعه نمونهسپس

و بررسي4 زيرقطعه نمونه و آري تقسيم شد  هاي كمي

درو متمركز گرديد زيرقطعات نمونهازيك كيفي در هر

و كيفي مورد بررسي مشخصه25 آنهاهر يك از كمي

.ندقرار گرفت

از در هر  زيرقطعه نمونهيك قطعات نمونهيك

و تصادفي صورت به نمنامبهانتخاب شاخص ونه زيرقطعه

زيرقطعهو كليه درختان موجود در اين گرديد گذاري نام

ها شامل اين بررسي.ر گرفتندمورد بررسي قرا نمونه

و كيفي  ، ارتفاع كل، قطر برابرسينه قطر(مشخصات كمي

و ارتفاع و مختصات مكاني) تنه تاج در چهار جهت

سن توده جنگلي نيز با استفاده از مته.درختان بود

و گرفتن نمونه رشد از ارتفاع سال و عمود برابرسينهسنج

.دشبر محور اصلي درخت تا مغز محاسبه
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 موقعيت كلي قطعات نمونه-1شكل قطعات نمونه در توده طبيعي راشموقعيت-2شكل

 تايجن
در صورتبه نمونه رشد30در اين بررسي از تصادفي

و تحليلزتج.دشگانه بهره گرفتهشش هاي قطعه نمونه يه

م نمونه و كاغذ سسه تحقيقاتؤها در بخش صنايع چوب

و مراتع  سن توده در نتيجه.شدانجام كشور جنگلها

ب  120در يك دامنه سنيوسال 137طور متوسطهجنگلي

.سال قرار گرفت 160تا

يك توده خالص راش در حال حاضرسي توده مرس

وجود اين. باشد است كه در حالت طبيعي نادر مي

ميبرهاي خالص توده ب روي يال طيعلت شراهتواند

در: هي بسيار محسوس شاملرويشگا تغذيه آبي مناسب

در زير بذرهازير پوشش طوالني مدت برف، سالم ماندن 

و نور  كافي پوشش برف تا فصل رويش، زهكشي خوب

حضور باعث عدمكه باشدگزيني توسط چوپانانو يا به

.شده استهاي ديگر در عرصه گونه

 رياضي ساختار

و مقايسه توزيع نمونه زيرقطعه54نتايج آناليز كمي در

هر برابرسينهفراواني درختان بر حسب طبقات قطر  در

ب توزيع،يك از آنها :نشان دادريزشرحههاي مختلفي را

از-توزيع يكنواخت يا مربع- مستطيلي كه در بعضي

شد زيرقطعات نمونه .مشاهده

از- اتزيرقطعتوزيع زيادشونده كه تعداد اندكي

.بودندنوع توزيع داراي اين نمونه

كم- از توزيع نمونهاتزيرقطعشونده كه در بعضي

.مشاهده شد
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در- نمونهاتزيرقطع بيشترتوزيع تقريباً نرمال كه

.مشاهده شد

يك- يك حداكثرتوزيع با از حداقلو كه در بعضي

دانمونهاتزيرقطع .شتوجود

آر براي مطالعه ساختار در مرحله4در نتيجه مساحت

و با اضافه كردن زيرقطعهت  حولي اپتيمال مناسب نبوده

آري، توزيعي تقريبا36ًدر قطعات نمونههمبهها نمونه

و نامتقارن ب( نرمال بههچوله و چوله بدست)چپ راست

).الف-3شكل( آمد

در-3در شكل ب نمايش توزيع فراواني درختان

دا)آري36قطعه6مجموع( هكتار16/2سطح ده نشان

مشاهده الف-3در شكلكه طوري همان. استشده 

 آري36گردد توزيع مناسب درختان از مقياس مي

تا زنگوله صورت به و با اضافه نمودن مساحت اي بوده

.هكتار اين شكل را حفظ كرده است16/2
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شش برابرسينهتوزيع فراواني درختان برحسب طبقات قطر-3شكل )ب(سيو توده جنگلي مرس) الف(نهگا در قطعات نمونه
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و، نمايش واقعي اشكوبپوشش تاجتصوير افقي بندي

 موقعيت مكاني درختان

قطعه زيردر اين بخش از اطالعات مربوط به

تصادفي انتخاب شده بودند صورتبهكه هايي نمونه

بهشداستفاده  و كه منجر شده4 هايارائه شكلترسيم

.است

)نيمه شمالي(c، زيرقطعه نمونه2قطعه نمونه)نيمه شمالي(b، زيرقطعه نمونه1قطعه نمونه

)نيمه جنوبي(c، زيرقطعه نمونه2قطعه نمونه)نيمه جنوبي(b، زيرقطعه نمونه1قطعه نمونه

و تصوير افقي تاج درختاننمايش اشكوب-4شكل بندي
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c، زيرقطعه نمونه2قطعه نمونهb، زيرقطعه نمونه1قطعه نمونه

قط3قطعه نمونه )نيمه شمالي(l، زيرقطعه نمونه4قطعه نمونه)نيمه شمالي(gعه نمونه، زير

)نيمه جنوبي(l، زيرقطعه نمونه4قطعه نمونه)نيمه جنوبي(g، زيرقطعه نمونه3قطعه نمونه

و تصوير افقي تاج درختاننمايش اشكوب-4شكلادامه بندي
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l، زيرقطعه نمونه3قطعه نمونهg، زيرقطعه نمونه3قطعه نمونه

)نيمه شمالي(h، زيرقطعه نمونه6قطعه نمونه)نيمه شمالي(c، زيرقطعه نمونه5قطعه نمونه

)نيمه جنوبي(h، زيرقطعه نمونه6قطعه نمونه)نيمه جنوبي(c، زيرقطعه نمونه5قطعه نمونه

و تصوير افقي تاج درختاننمايش اشكوب-4شكلادامه بندي
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h، زيرقطعه نمونه6قطعه نمونهc، زيرقطعه نمونه5قطعه نمونه

و تصوير افقي تاج درختان ايش اشكوبنم-4شكل ادامه  بندي

بندي نتايج زير حاصل از مقايسه نمايش واقعي اشكوب

:شد

دهنده داراي ارتفاعهاي مختلف درختان تشكيل

بهباشند مي تاج اين درختان بر روي هم قراركه نحوي،

و يك اشكوب را دادهچندين تشكيل گرفته توده«و

در طبقه؛انددهرا بوجود آور» جنگلي مركب بندي اشكوبي

ب اين توده تنوعكه طوريهب،خوبي مشهود استهها

بعمودي ساختار  عبارتي ديگر تنوع ارتفاعي درختانهيا

و در قطعه نمونه1در قطعه نمونه) تنوع اشكوبي( 6كمتر

.استبيشتر

متوسطكه شودميمالحظه1با توجه به جدول

مي86 برابر تصوير تاج درختانمساحت كل  باشد مترمربع

طورهب( درختان چيره بيشترين سطح ميانكه در اين 

آر مترمربع52متوسط  درختان. اندهكرداشغالرا)در هر

ب چيره و درختان مغلوب نيز27طور متوسطهنما مترمربع

.ندا كردهدر هر آر اشغال)مترمربع7( كمترين سطح را

9سطح متوسط همپوشاني تاجها در هر آر بنابراين

.باشد مترمربع مي
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 پوشش تاجخصوصيات كمي مربوط به تصوير افقي از برخي-1جدول

شماره

قطعه زير

 نمونه

تعداد

 درخت

طبقه مساحت تصوير تاجها به تفكيك

)مترمربع(اجتماعي 

مساحت

كل تصوير 

 تاجها

)مترمربع(

 سطح فضاي خالي پوشش سطح تاج
سطح

همپوشاني 

پوشش تاج

)مترمربع(

سطح متوسط

تاج يك 

درخت 

)مترمربع(
 درصد مترمربع درصد مترمربع زبون مغلوب نما چيره چيره

b-1456/3792/1808/33056/8984/808116/191972/839/22

c-2356/5696/40052/6144/575756/424308/45/20

g-3508/3928/480036/8712/777788/222324/1047/17

i-4448/242/590068/8312/808088/192056/392/20

c-5584/6888/234/3012/962/77778/222392/1822/19

h-658728/544/5072/9724/898976/101148/885/17

43/527/2670867777232397/19 متوسط

در23 طور متوسطهبمساحت فضاي خالي مترمربع

اين فضاها در اثر عوامل زير بوجود.باشد هر آر مي

:اند آمده

و خود تنكبرخشك شدن درختان- شدن اثر رقابت

)Self-thinning(و بيماري  يا آفات

 بادافتادگي موضعي درختان-

كت- و د قطع قيرختان توسط چوپانان مراتع ييالزدن

مترمربع77در هر آر حدود پوشش تاجسطح متوسط

ب بنابراين توده داراي،گرديددرصد محاسبه77عبارتيهيا

پ تاج ميپوشش بسته يا كهر درصد باقيمانده23باشد

هر تاج سطح متوسط. مربوط به وجود فضاي خالي است

شدمتر20درخت در توده نيز حدود  .مربع محاسبه

 درختان در سطح عرصه مكانيتوزيع

در به و تعيين الگوي مكاني درختان منظور بررسي

و رابطهسطح عرصه از   تصحيح شده مرزي رايپلي

صحت آن با آزمون كه استفاده شده ArcGIS افزار نرم

و با حدود اطمينان مونت .شددرصد آزمايش99كارلو

مي5كه در شكلهاي طور همان توزيع،گردد مشاهده

ششمكاني در  زير صورتبه گانه ختان در قطعات نمونه

:باشد مي

را كه در ابتدا توزيع خوشه3و1جز قطعاتهب اي

ب،دهد نشان مي دليل قرار گرفتن نمودارهدر ساير قطعات

.دو حد مرزي، توزيع درختان تصادفي است مياندر 



و صنوبر ايران جلد  2173شمارة18فصلنامة تحقيقات جنگل

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10

(متر) فاصله

L
(r

)

1 قطعه نمونه

خوشه اي

منظم
0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10
(متر) فاصله

L
(r

)

2 قطعه نمونه

خوشه اي

منظم

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10
(متر) فاصله

L
(r

)

3 قطعه نمونه

خوشه اي

منظم
0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10
(متر) فاصله

L
(r

)

4 قطعه نمونه

منظم

خوشه اي

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10
(متر) فاصله

L
(r

)

5 قطعه نمونه

خوشه اي

منظم
0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10
(متر) فاصله

L
(r

)

6 قطعه نمونه

خوشه اي

منظم

 رايپلي مرزي شده تصحيح رابطه نمودارهاي الگوي مكاني درختان براساس-5شكل

 بحث
در دليلهبسي مرسسن توده جنگلي قرار گرفتن

و در نتيجه كوتاه از سطح دريا متر 1950تا 1900ارتفاع 

بودن رويش قطري ساليانهكمو بودن دوره رويش گياهي

 كه در يك دامنه سنيشدمحاسبه سال 137طور متوسطهب

سال40اختالف سني. استسال قرار گرفته 160تا 120

به شتاب رشد درختان برابرسينهبا وجود همگن بودن قطر 

با.ارتباط دارد تواليدر اين مرحله   توده جنگلي فوق

كه40توجه به اختالف سني سنكمساله تر از نصف

بهو) 1369اماني،( برداشت گونه اصلي است با توجه

والهمس يك توده نسبتاً،همگن بودن قطر درختان

پوشش بستهو تاج متنوع طبقات اجتماعيبا خالص راش

توزيع درختان در سطح مكاني،از نظر ساختار.است

نقشكه شدهسازماندهي تصادفيدر اين سن عرصه 

زيست محيط. كليدي در تحول اين توده جنگلي دارد

وامحلي هر درخت از طريق فر  متقابل تأثيريندهاي رقابت
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كهميرختان بر روي هم تعييند) منفي يا مثبت( شود

ب و مرگ احتمالي هر درخت عالوههقابليت توسعه، رشد

و زادآوري يك توده جنگلي به آن بستگي  استقرار نهالها

مي)Goreaud et al., 1997( دارد تواند الگوهاي مكاني كه

و مراحل مختلف زندگي يك توده  متفاوتي را در سنين

.بوجود آورد

ها بوسيله نحوه پراكنشش بسياري از گونهالگوي پراكن

و تغييرات مكاني جوانه مي بذر  حبشي(شود زني بذر تعيين

ازبه 1386و همكاران راش ). Kunstler et al., 2004نقل

و مقاوم به سايه اغلب  صورتبه با داشتن بذرهاي سنگين

ميو گروهياي لكه اين نوعكهنمايد تجديدحيات طبيعي

اي در تمامي يدحيات عامل اصلي پراكنش كپهالگوي تجد

در مطالعات. ها براي اين گونه است اشكوب انجام شده

در)Pinus sylvestris( جنگلي جنگلهاي طبيعي كاج

كه فرانسه طي مراحل نشان داده كه الگوي پراكنش راش

بهجايگزين كاج تحولي  الگوي تجديدحيات خاطر شده،

 1386و همكاران حبشي(ستااي صورت كپهبهاين گونه 

از به سي مرسجنگلي توده). Kunstler et al., 2004نقل

ب ط فيزيوگرافي خاص داراييعلت استقرار در شراهنيز

بيشتر( زيادمساحت علتهبو تصادفي بوده لگوي پراكنشا

يك پاركت نسبتاً همسال را در روش پرورشي) از ده هكتار

مي» نامنظم زاد دانه« ).1369اماني،( دهد تشكيل

زيساختار رياضي هاي توزيع،قطعات نمونهربسياري از

يكنواخت توزيع،ها يكي از اين توزيع. را نشان دادمختلفي 

اي. است مستطيلي بوده مربعيا  يك نوعن در توزيع، فراواني

و در واقع احتمال وجود يك مشخصه با ارزشي  مشخصه

). 1372نميرانيان،(ردخاص به بزرگي اندازه آن بستگي ندا

ميات پيدايش چنين توزيعي در زيرقطع ب نمونه علتهتواند

به باشد،)آر4(كوچك بودن سطح  9 چنانچه اين سطح

 افزايش يابد توزيع درختان در طبقات قطري)آر36( برابر

هاي در تودهاين مساحت.گوس خواهد بود صورت به

و اشكت ،چال رامسرهمادري راش در طرح آزمايش سنگده

و حسني،( هكتار برآورد شده است25/0 ؛1376اماني

و همكاران، ).1380اماني

به در يك توده مديريت شدهراش يك درختوقتي كه

 خودبهمتر10 برابرقطر تاجي،رسدميسن برداشت

ي اشغاليآر را در توده نها1 برابرآنگاه سطحي،گيرد مي

سن توده مرس درختانكه كند، در حالي مي سي كه در

يك،اند سالگي قرار گرفته 137متوسط  اين پنجم حدود

يك7/19( باشند سطح را دارا مي آر مترمربع يا از)پنجم كه

 حداكثرلحاظ انبوهي در وضعيت نزديك به انبوهي 

و نياز شديد به عمليات تنك .كردن دارند بيولوژيك هستند

� نكا(مازندران طبق مطالعات انجام شده در جنگلهاي

و آميخته راش در قطعات در توده)رود ظالم هاي خالص

توزيع فراواني درختان،هكتاري5/0و25/0نمونه 

در يك نمايوبرحسب طبقات قطر برابرسينه همگن بوده 

يك. باشند عمومي داراي ساختار همسال مي همچنين در

و1(مقياس بزرگتر  ان در توزيع نامنظم درخت) بيشترهكتار

بهشود عرصه مشاهده مي كه، 2در قطعات نمونه طوري

ها داراي يك ساختار ناهمسال هكتاري توزيع فراواني پايه

است كه از تركيب چند گروه همسال تشكيل شده كه در 

ب4قطعات نمونه  در نتيجه.شودميخوبي نمايانههكتاري

ي براي تعيين ساختار از اطالعات قطعات نمونه يك هكتار

در ).Sagheb-Talebi & Schuetz, 2002( استفاده شد

طياي ديگر در راشستانهاي طبيعي مازندران در شرا مطالعه

1و گاهي5/0براي مطالعه ساختار بهترين سطح،مختلف

).1379،و همكاران فالح( است شدههكتار عنوان

بر روي راشستانهاي بكر منطقه انجام شده در مطالعات

در،اكيكارپات اسلو نشان داد هكتار نمودار پراكنش تعداد

يكي از مناطق مورد مطالعه داراي دو كوهان يا كه 

مورد مطالعه بزرگتر در قطعه. استاصطالح دو نقطه اوج به

از همه درختان،سال 250تا1در فاصله سني از يك هكتار

سال 120تا 100سني در محدوده اما،دشتنسنين وجود دا

اصطالح تغيير نسل ديدهبهات شديد يا يك تجديدحي

 ).Korpel, 1998(شد مي
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، بلوغيكي از خصوصيات بارز مرحله تحولي

يا درختان ميان در اطرافشدن درختان منظم قطر، قطور

را قطور است كه خود تيپ خيلي هاي متفاوت ساختار

در اين مرحله اختالف سني بين درختان. دهد تشكيل مي

س تطبقا. اختار نسبتاً همسال استوجود دارد ولي

و اشكوبهاي مختلف را بوجود اجتماعي كامالً مشهود بوده

و از نظر مشخصه به هاي جنگل آورده است شناسي

هايي مديريت در چنين توده. ساختار همسال شبيه است

و  .باشدهاي همسال توده مانندبايد متمركز

 سپاسگزاري
دعلي قمي وسيله از آقايان مهندس محم بدين

و روح ب غالمحسن اله مرزدشتي همكاريهاي دليلهزاده

مي شان صحرايي .گردد تشكر

 منابع مورد استفاده
ع- بررسي سيماي،.1350،.ت.س،نديالكوفو.اصلي،

انتشارات. نخورده راش ايران هاي جنگلي دست توده
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Abstract 
 
In order to study the spatial structure of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stand at optimal stage, 
this research was carried out in the Caspian forests of Iran. The studied site consisted of a natural stand 
located at Sangdeh district (Mers-e-se) with three hectare area. It is located between 1900 and1950 
m.a.s.l. Six sample plots each with 0.36 ha area, were systematically selected and all trees (1244 stem) 
within the plots were measured and recorded. Using increment borer, the mean age of the stand was 
estimated as 137 years; the age difference of trees was 40 years. Results showed that the stand has a 
closed canopy cover and distribution of stem number per diameter class was more or less homogenous 
(Bell shape) with a semi even-aged structure. Using Ripley's K function, the distribution of trees within 
the stand was random.  
 
Key words: Optimal development stage, horizontal distribution, oriental beech, spatial distribution. 
 


