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  چکیده

هاي جنگلی مدیریت نشـــده و ایجاد الگوي به لزوم تحقیق روند رویش و تکامل طبیعی توده توجه با
سب و همگام با طبیعت به  شابه، در این  منظور دخالت در تودهمدیریتی منا ی از برخ پژوهشهاي جنگلی م

صه    شخ سال د      م شت  صله ه شی، طی دو مرحله آماربرداري به فا  رهاي یک توده طبیعی فاقد دخالت پرور
 ،به روش آماربرداري صد در صد بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که در طول دوره        کنار خیرودجنگل 

صد از درختان افتاده،   7/9 صد از درختان خشک   5/6در صد از درختان توده خمیده و تاج   6/2شده،  در در
ست          6/1 شده ا سته  شک صد از درختان توده  شتر این درختان در طبقات  در  20و  10ایین (قطري پ که بی

ــانتی ــیس ــریب متري) پراکنش دارند. بررس ــیدگی قدهاي ض دوره حاکی از احتمال ابتداي درختان در  کش
تان، زمان و افزایش ارتفاع درخ باگذشتها در آینده بود. نتایج نشان داد در توده مورد بررسی بادافتادگی آن

ــتري پیدا می         ــبت به ارتفاع تنه افزایش بیشـ در طول زمان در اثر افزایش قطر   کند. همچنین ارتفاع تاج نسـ
سینه  سبت به افزایش ارتفاع تنه   شاخه  بدوندرختان، افزایش ارتفاع تنه  برابر س  شاخه  بان ست. وسمح  تر ا

ــکدرختان افتاده و  تعداد ــدهخش ــان ،در توده و جایگاه این درختان در طبقات قطري ش حرکت  دهندهنش
ریزي و هایی را به برنامههمســالی اســت. نتایج، نیاز چنین توده  ســاختار توده از همســالی به ســمت نا   
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  مقدمه
صیات کمی و کیفی        صو شناخت خ سی تغییرات و  برر

طول یــک دوره،                توده  لی در  گ ن ج عی  ی ب ط هــاي 
ــخص روند بهبود یا تخریب، رویش و تکامل   کنندهمش

ــی  .توده خواهد بود ــتفاده از نتایج چنین بررس ی هایاس
ــازد کــه دخــالــتاین امکــان را فراهم می هــاي ســ

ر هاي صحیحی د تصمیم شناسی مناسبی اتخاذ و    جنگل
ــتاي مدیریت آن توده و توده ــابه گرفته و راس هاي مش

اصـــل اســـتمرار تولید و پایداري جنگل حفظ شـــود. 
هاي شــمال کشــور در صــورت اعمال مدیریت  جنگل

عنوان منبع مهم تولید چوب مطرح توانند بهصــحیح می
سفانه گاه به    شند، ولی متأ این  ،يریزعلت نبود برنامهبا

هاي  گذارند و به جنگل    اارزش رو به کاهش می  ذخایر ب  
 ,.Hasanzad Navrodi et alشوند ( مخروبه تبدیل می

گل 2009 ید چوب جزء       ). در این جن چه تول نان ها چ
شد، روش   صلی پرورش جنگل با هاي مختلفی اهداف ا

 نهایی پایدار با کمتریرو وجود دارد که تولید تودهپیش
ــاخه ــبطول تنه بدون ش براي تحقق این  ، راهی مناس

). در رابطه با تغییرات Namiranian, 2000هدف است (
ــی   توده یک دوره، بررسـ در ها  هاي جنگلی در طول 

ست.      صورت گرفته ا و  Ghomi Aviliشرایط متفاوتی 
 کنار خیرود) در یک بررسی در جنگل 2006همکاران (

هاي حاصـــل از آماربرداري در طی با اســـتفاده از داده
صه    1382تا  1359هاي سال  شخ هاي کمی تغییرات م

ستان و راش    ش سه     -در دو جامعه را ستان را مقای ممرز
در جامعه راشستان در   کرده و به این نتیجه رسیدند که  

عنی              طی دوره  م یرات  غی ت لف،  ظر  دار هــاي مخت ن  از 
صه    شخ شد،    م صل ن در جامعه  کهدرحالیهاي کمی حا

 Amani است. دار این تغییرات معنیممرزستان   -راش

and Hasani (1997)  خصــوصــیات کمی و کیفی یک
هاي بخش دو سنگده را در  توده طبیعی راش در جنگل

 Habashiمرحله توالی اپتیمال مورد بررسی قرار دادند.  

کاران (  گل راش در  2007و هم ــی جن ) نیز در بررسـ
گونه  9گرگان و در قطعه بررسی دائمی،   کالته شصت  

سایی کردند که    شنا اصله در هکتار   292همراه راش را 
ــکه   7/18آن زنده،   دار و مجموع حجم در هکتار خشـ

مترمکعــب در هکتــار و حجم         501درختــان زنــده  
مترمکعب ثبت شد. در پژوهشی دیگر    3/24دار خشکه 

Hasanzad Navrodi   ) یرات      2009و همکــاران غی ت  (
هاي جنگلی گیالن بعد هاي کمی و کیفی تودهشخصه  م

به نتیجه       ــی کرده و  از یک دوره جنگلداري را بررسـ
سیدند که در پایان اجراي طرح   ضعیت  ساله دهر ، در و

ــاهده نمی  کیفی درختان نه   ــود، بلکه  تنها بهبود مشـ شـ
و  Kolahiکاهش کمی و کیفی نیز محســـوس اســـت. 

ــی کمی 2006همکاران ( کیفی درختان  و) نیز در بررس
گ برهاي پهنپارك جنگلی طرق مشهد متشکل از گونه

ــوزنی ــیدند درختان پارك      این برگ به  و سـ نتیجه رسـ
 Hasanzad Navrodi شادابی متوسط و ضعیف دارند.   

صیات کمی و کیفی درختان      (2006) صو سی خ در برر
شگاه، نتیجه گرفت که طول      سه روی سکا ییالقی در  تو

شدت    شاخه و  دار بودن تنه درختان بر شاخه تنه بدون 
ــطح دریا، تغییر می     ند.   کاثر تغییرات عامل ارتفاع از سـ

Etemad  ) ــی در بخش 2013و همکاران   ) در پژوهشـ
نه   نم گل خیرود   خا هدف   جن قدار تغییرات   با تعیین م

ــرپا پس از اجراي  تعداد درخت و موجودي حجمی س
ــاله دهیک دوره طرح جنگلداري    نتیجه گرفتند که     سـ

ــیلو افزایش و میانگین   10میانگین حجم در هکتار    سـ
صله   47تعداد در هکتار  شتر     یافتهکاهشا ست. در بی ا

خصــوصــیات کمی و کیفی    شــده انجامهاي پژوهش
ــدهمدیریت  هاي  توده ــی قرار گرفته و   شـ مورد بررسـ

هاي بکر و بدون مدیریت توجهی به روند تغییرات توده
ست. چنی   شده ا توان گفت که در صورت آگاهی  ن مین

 خوبیهب از روند تکامل و تغییرات طبیعی توده جنگلی    
صمیمات کارآمد و همگام با طبیعت در مورد  می توان ت
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ستا در بررسی حاضر     توده هاي مشابه گرفت. در این را
باً       ویژگی یک توده طبیعی تقری ــی کمی  هاي رویشـ

رار ق قیقموردتحنورپســند  گونهیکهمســال با غالبیت 
ــود این توده و توده  ــخص ش هاي طبیعی گرفت تا مش

شابه، بدون اعمال دخالت  هاي پرورشی در چه جهتی  م
ــریب  کهازآنجاییکنند. حرکت می ــیدگی قدض ه ب کش

هاي رویشــگاه بســتگی تراکم توده، رقابت و شــاخص
) و ارتفاع تاج و ارتفاع تنه     Wang et al., 1998دارد (

کیفی تنه درختان و ســـالمت بدون شـــاخه در برآورد 
ناسی شتوده و در نتیجه در ارزشیابی توده از نظر جنگل

صه     شخ صادي، م ستند ( و اقت  ,Namiranianاي مفید ه

ــه  روازاین) 2004 ــخصـ ها از  در این تحقیق این مشـ
شود این    قرار می موردبحثدرختان  شخص  گیرند تا م
ــده به چه         ویژگی ها در یک توده آمیخته مدیریت نشـ

 کنند.تی تغییر میصور

 هامواد و روش

  منطقه مورد بررسی
شی خیرود در هفت کیلومتري     شی و پژوه جنگل آموز

متر از  2050شرق نوشهر در محدوده ارتفاعی صفر تا     
ستاي خیرود، از    شده واقعسطح دریا   شمال به رو و از 

به         ــرق  تاي کلیک، از شـ ــ به ییالقات و روسـ جنوب 
گل  گل     جن به جن ندپی و از غرب  ــر  هاي ب هاي ویسـ

شود. این جنگل شامل هفت بخش است که    محدود می
باً       ته تقری یک توده طبیعی ون آمیخ این پژوهش، در 
صورت       سعت یک هکتار در بخش چلیر  سال به و هم

 مورد بررسی حالت تودهم به ذکر است گرفته است. الز
شته و هیچ  شی در  بکر دا گونه عملیات مدیریتی و پرور

شده انجامآن  ست. گونه  ن هاي مختلف درختی موجود ا
ند عبارت این توده  در لت  افرااز ون، ممرز،  ا مدار،  پ ، ن

توسکا، افرا شیردار، بلوط، ملج، خرمندي و راش. گونۀ 

ست که بیش ا  ،غالب توده صد از درختان   65ز ون ا در
 دهد.توده را تشکیل می

  پژوهشروش 
یه این توده در ســــال    داده به روش   1384هاي اول

صد     صد در   534و تعداد  شده آوريجمعآماربرداري 
قطر  هايگیري شــدند. مشــخصــهاصــله درخت اندازه

نه  ــی تا نوك درخت)،       برابرسـ فاع کل (بن درخت  ، ارت
ــروع   تاج)، ارتفاع تنه بدونارتفاع تنه (بن درخت تا ش

شروع   شاخه  شاخه (بن درخت تا   با)، ارتفاع تنه اولین 
تا شروع تاج) و ارتفاع تاج   (شروع اولین شاخه   شاخه 

) 1 (شروع تاج تا نوك تاج) و همچنین قطر تاج (رابطه
)Zobeyri, 2005        تان تاج درخ یدگی  هت خم ) و ج

ندازه  با      ا ــات عمودي درختان  ــدند. مختصـ گیري شـ
ــی بین دو پایه هانداز ــله و آزیموت مغناطیس گیري فاص

  محاسبه شد. 3و  2هاي مجاور به کمک رابطه
قطر تاج  )1رابطه ( = × قطر بزرگ  قطر کوچک
푋  )2رابطه ( = 퐿 × 푠푖푛 ⁄  
푋  )3رابطه ( = 퐿 × 푐표푠 ⁄  

  
ــده در تمامی درختان اندازه    که ازآنجایی  گیري شـ
گذاري ) آماربرداري شماره84اول (سال  توده در مرحله

ــده بودند، داده  دوم از درختان این توده   هاي مرحله  شـ
ــال   ــتان سـ ــده و  1391در تابسـ ــت مجدد شـ برداشـ

، ارتفاع درخت، برابرســینهمشــخصــات قطر کنده، قطر 
شاخه، ارتفاع تنه   ، شاخه  ابارتفاع تنه، ارتفاع تنه بدون 

گیري درختان اندازه  ارتفاع تاج و جهت خمیدگی تاج      
 قطر تاج در دوره گیري مشـخصـه  شـدند (امکان اندازه 

سایه تاج درخت بر   دلیل بهدوم  ابري بودن هوا و نبود 
شت). داده  ست بههاي خام روي زمین، وجود ندا  آمدهد

یه و       ماربرداري، براي تجز حاصـــل از هر دو دوره آ
د. شــدن  Excelافزار آماري تحلیل اولیه وارد محیط نرم

یل داده     یه و تحل ند تجز ــم و  در فرآی ها از طریق رسـ
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شاهده نمودار پراکنش داده  صد از   هام تا حدود پنج در
سته      دالیل بهها، داده شک شخص بودن تاج درخت،  نام

هــاي غیرمعمول بودن تــاج و دیگر مواردي کــه داده
شدن پراکنش داده       سبب نامتعادل  شده و  سوب  ها مح

اي پرت از روند محاســبات  هعنوان دادهشــدند، به می
ضریب    شدند.  شیدگی  قدحذف  سبت ارتفاع   ک که از ن

ست  بهها درختان به قطر آن آید، براي درختان در می د
منظور دوره اول و براي درختان خمیده در دوره دوم به   

هاي آینده محاسبه ها در سالبررسی احتمال افتادگی آن
ــد. به ــی چگونگی تغییرات ارتفاش نه و ع تمنظور بررس

ارتفاع تاج درختان نسبت به تغییرات ارتفاع کل، درصد 
ــد ارتفاع تاج (رابطه     4 ارتفاع تنه (رابطه    ) 5) و درصـ

ــبه و نمودار پراکنش ابر نقاط بین ارتفاع کل با         محاسـ
صد ارتفاع تاج    صد ارتفاع تنه و بین ارتفاع کل با در در

  رسم شد.

100  )4رابطه ( ×
ارتفاع تنه
ارتفاع کل

=  درصد ارتفاع تنه

  )5رابطه (
100 ×

ارتفاع تاج
ارتفاع کل

=  درصد ارتفاع تاج

  
ــی چگونگی تغییرات           منظور   همچنین بــه      بررسـ

در  شاخه درختان و ارتفاع تنه بدون  شاخه  باارتفاع تنه 
ــینه اثر افزایش قطر  ــت دلیل  به ، برابرسـ گی نبود همبسـ

سون معنی  صه   پیر شخ ها، از روش دار آماري بین این م
  آمار توصیفی استفاده شد.

 نتایج

  بررسی درختان افتاده در طول دوره در توده
ــدازه  ــان ان ــراکنش مکــانی درخت ــري الگــوي پ گی

هـا و  توده مورد بررسی بـا توجـه بـه شـماره    شده در 
 1درختــان، در شــکل  شــدهثبــتمختصــات عمــودي 

نمـودار پـراکنش تعـداد در هکتـار      شـود. مشاهده مـی 
ــورد   ــوده م ــان ت ــیدرخت ــکل  بررس ــاهده  2در ش مش

شود. می

 
 گیري شده در توده مورد بررسیموقعیت درختان اندازه -1شکل 

Figure 1. Location of measured trees in the studied stand  
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  اول و دوم پراکنش تعداد در هکتار در طبقات قطري در دوره -2شکل 

Figure 2. Distribution of number per hectare at diameter classes in the first and second periods 
  

شــود توده مورد مشــاهده می 2با توجه به شــکل 
ــال بوده که در دوره   ــی در دوره اول تقریباً همس بررس

سالی    سمت ناهم شد     افتهیرییتغدوم به  ضافه  ست (ا ن ا
ــانتی 5درختان به طبقه قطري  ــدن س متري و حذف ش

متري)). سانتی  95الی  75ها از طبقات قطري باالتر (آن
یان   له درخت موجود در توده در دوره    534از م ــ  اصـ

عد  تا دوره     52اد اول، ت له درخت  ــ تاده  اصـ ند.  دوم اف ا

تاده در     تان اف قات فراوانی درخ ا ب قطري مختلف  طب
  است. شدهارائه 1، در جدول توجه به نوع گونه

شــود که بیشــتر مشــاهده می 1با توجه به جدول 
تاده   تان اف قات در در توده  درخ پایین تمرکز    طب قطري 

صاص دارند   دا سه میانگین  شته و به گونه ون اخت . مقای
ارتفاع تاج و میانگین قطر تاج درختان افتاده در طول        

  است. شدهارائه 3در شکل  قطري، طبقاتدوره در 
 

 توزیع فراوانی درختان افتاده در طول دوره در طبقات قطري -1جدول 
Table 1. Distribution of fallen trees frequency in diameter classes during the period 

 متر)طبقه قطري (سانتی
Diameter classes (cm) 

 گونۀ درختی
Tree species کل 

Total ون 
Fraxinus excelsior 

 افرا
Acer velutinum 

 ممرز
Carpinus betulus 

 بلوط
Quercus sp. 

5 1 0 0 0 1 
10 12 2 1 0 15  
15 15 1 1 1 18 
20 2 0 0  1 3 
25 2 0 1 0 3 
30 2 0 0 0 2 
35 3 0 0 0 3 
40 1 0 0 1 2 
70 0 0 2 0 2 
90 0 0 1 0 1 
95 0 0 1 0 1 

120 0 0 1 0 1 
 کل

Total 
38  3  8  3  52  
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  در طول دورهمقایسه میانگین ارتفاع تاج و قطر تاج درختان افتاده  -3شکل 

Figure 3. Comparing the crown height and crown diameter average of fallen trees during the period  
 

شود بیشتر درختان می الحظهم 3با توجه به شکل  
داراي اختالف قطر تـاج و   در طبقـات قطري پـایین  

سبت به درختان در طبقات قطري    شتري ن ارتفاع تاج بی
  باالتر هستند.

 در توده در طول دوره بررسی درختان خشک سرپا

دار) در توزیع فراوانی درختان خشــک ســرپا (خشــکه
به گونه، در جدول         با توجه  قات قطري در توده   2طب

  است. شدهارائه
  

 در طول دوره در طبقات قطري شدهخشکتوزیع فراوانی درختان  -2جدول 
Table 2. Distribution of dried trees in diameter classes during the period 

متر)سانتی( طبقه قطري  
Diameter classes (cm) 

درختی ۀگون  
Tree species کل 

Total ون 
Fraxinus excelsior 

 افرا
Acer spp. 

 ممرز
Carpinus betulus 

 توسکا
Alnus spp. 

10 15 0 1 0 16 
15 10 1 1 0 12 
20 4 0 1 1 6 
25 1 0 0 0 1 
 کل

Total  
30 1 3 1 35 

  
اصله درخت موجود در توده در سال  534از میان 

و  شــدهخشــکاصــله درخت در حالت ســرپا  35، 84
ــکه    تقریباً  ــاهده   دار به خود گرفته  حالت خشـ اند. مشـ

طري ق طبقاتدر  شده خشک شود که بیشتر درختان   می
  .)2جدول دارند ( پراکنشپایین 

  
  

  بررسی درختان تاج شکسته و خمیده در توده
 9، تاج 84اصــله درخت موجود در ســال  534از میان 

شده        شکیدگی ن سته ولی دچار خ شک صله درخت  . اندا
بدون شاخه در این درختان بسیار کم بوده و    تنهارتفاع 
اند. فراوانی درختان ها در سراسر طول تنه پراکندهشاخه

ــته  ــکس ــدهارائه 3در جدول با توجه به گونه تاج ش  ش
است.
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 فراوانی درختان تاج شکسته در طبقات قطري در توده -3جدول 
Table 3. Distribution of broken crown trees in diameter classes during the period 

متر)سانتی( طبقه قطري  
Diameter classes (cm) 

درختی ۀگون  
Tree species کل 

Total ممرز 
Carpinus betulus 

 ون
Fraxinus excelsior 

 بلوط
Quercus sp. 

10 4 1 1 6 
15 2 0 0 2 
20 0 0 1 1 
 کل

Total 
6 1 2 9 

  
اصــله درخت  57در دوره دوم آماربرداري، تعداد 

ــد که  ــله از این درختان  14خمیده در توده ثبت ش اص
ــتند،  ــیار زیاد هسـ  کهيطوربهداراي خمیدگی تاج بسـ

 تمال احبه ها تقریباً غیرممکن بود.   گیري ارتفاع آن اندازه 

زیاد این درختان در اولین زمستان دچار تاج شکستگی    
شد، زیرا پژوهش    شکیدگی خواهند  هاي و در نتیجه خ

 نیا ددرص پنجاهنشان داد بیشتر از    یدگیقد کش ضریب  
  دارند. 100بیشتر از  یدگیقد کشدرختان ضریب 

  
 فراوانی درختان خمیده در طبقات قطري در توده -4جدول 

Table 4. Distribution of curved trees in diameter classes during the period 

متر)سانتی( طبقه قطري  
Diameter classes (cm) 

درختی ۀگون  
Tree species کل 

Total ون 
Fraxinus 
excelsior 

 ممرز
Carpinus 
betulus 

 افرا
Acer 
spp. 

 بلوط
Quercus 

sp. 

 نمدار
Tilia 

begonifolia 
10 11 11 6 1 1 30 
15 10 11 0 0 0 21 
20 2 0 2 0 0 4 
35 1 0 0 0 0 1 
45 1 0 0 0 0 1 
 کل

Total 
25 22 8 1 1 57 

 
ــتر ، 4با توجه به جدول      درختان خمیده در   بیشـ

ون و  هايپراکنش داشته و به گونه قطري پایین  اتطبق
 اصله درخت  57اصله از   4دارند. تنها  ممرز اختصاص 

خمیده نبودند. مقایســـه میانگین  84در ســـال  خمیده،
نه و ارتفاع تاج درختان خمیده در طول دوره         ارتفاع ت

  است. شدهارائه 4در شکل 
ــکل       به شـ باال، درختان   در قطره ، 4با توجه  اي 

داراي میانگین ارتفاع تاج بسیار کمتري نسبت به ارتفاع 
  تنه هستند.

ستگی بین ارتفاع کل درختان توده با     ضریب همب
ــد ارتفاع تاج  ــد ارتفاع تنه در دورهو درصـ اول  درصـ

  است. شدهارائه 5آماربرداري در جدول 
شــود بین ارتفاع مشــاهده می 5با توجه به جدول 

ــ   ــد   کل با درصـ د ارتفاع تاج و بین ارتفاع کل با درصـ
آماري وجود دارد.  نظردار از ارتفاع تنه همبستگی معنی

صد ارتفاع تنه در   پراکنش ابر نقاط بین ارتفاع کل و در
  .شودمشاهده می 5اول آماربرداري در شکل  دوره
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  تنه درختان خمیده در طول دوره مقایسه میانگین ارتفاع تاج و -4شکل 

Figure 4. Comparing the crown height and trunk height average of curved trees during the period 
 

 ضریب همبستگی ارتفاع کل با درصد ارتفاع تاج و تنه در دوره اول -5جدول 
Table 5. Correlation coefficient between total height with crown height percent and trunk height 

percent in the first period 
 اي درختاناندازه مشخصه

Trees characteristic measurement 
 درصد ارتفاع تاج

Crown height percent 

 درصد ارتفاع تنه
Trunk height percent  

 ارتفاع کل (متر)
Total height (m) 

-0.176** 0.386** 

 Significant at level 5% **    درصد 5دار در سطح ** معنی

  

 
 ارتفاع کل برحسبنمودار پراکنش ابر نقاط درصد ارتفاع تنه  -5شکل 

Figure 5. Scatter plot between total height and trunk height percent 
  

 بین ارتفاع کل درختان و درصد ارتفاع تنه درختان
و جدول  5(شکل  دار مثبت وجود داردهمبستگی معنی

ــد ارتفا ارتفاع کل و   . پراکنش ابر نقاط بین  )5 ع درصـ

تان توده در دوره    ماربرداري در   تاج براي درخ اول آ
  شود.مشاهده می 6شکل 
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  ارتفاع کل برحسبنمودار پراکنش ابر نقاط درصد ارتفاع تاج  -6شکل 

Figure 6. Scatter plot between total height and crown height percent 
  

ــد     کل و درصـ فاع  فاع بین ارت تان   ارت  ،تاج درخ
جدول و  6شکل  دار منفی وجود دارد (همبستگی معنی 

با  درختان تودهضــریب همبســتگی بین ارتفاع کل ). 5
دوم  در دوره ،درصــد ارتفاع تاج و درصــد ارتفاع تنه 

پراکنش ابر نقاط اســـت.  آمده 7 آماربرداري در جدول
ــد ارتفاع تنه   ــبدرصـ دوم  ارتفاع کل در دوره برحسـ

شود.مشاهده می 7آماربرداري در شکل 

  
 دوره دومدرصد ارتفاع تاج و تنه در  ضریب همبستگی بین ارتفاع کل با -6جدول 

Table 6. Correlation coefficient between total height with crown height percent and trunk height 
percent in the second period 

 اي درختانمشخصه اندازه
Trees characteristic measurement 

 درصد ارتفاع تاج
Crown height percent 

 درصد ارتفاع تنه
Trunk height percent 

 ارتفاع کل (متر)
Total height (m) 

0.468** -0.468** 

 Significant at level 5% **    درصد 5دار در سطح ** معنی

  

 
  ارتفاع کل برحسبنمودار پراکنش ابر نقاط درصد ارتفاع تنه  -7شکل 

Figure 7. Scatter plot between total height and trunk height percent 
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شود که بین ارتفاع کل و درصد ارتفاع می مالحظه
ــتگی معنی دار منفی وجود دارد تنــه درختــان همبسـ

شکل   7(جدول  صد ارتفاع  7و  ). پراکنش ابر نقاط در
ــبتاج   دوم آماربرداري در   ارتفاع کل در دوره   برحسـ

  شود.مشاهده می 8شکل 

ــکل  بین ارتفاع کل و  ،7و جدول  8با توجه به ش
 دار مثبتدرصــد ارتفاع تاج درختان همبســتگی معنی 

ر اثر د با شـاخه  تنهتغییرات فراوانی ارتفاع  وجود دارد.
 آمده 9در دوره دوم در جدول  نهیبرابرســافزایش قطر 

  است.
  

 
  ارتفاع کل برحسبنمودار پراکنش ابر نقاط درصد ارتفاع تاج  -8شکل 

Figure 8. Scatter plot between total height and crown height percent 
  

 توزیع فراوانی درختان در طبقات ارتفاعی تنه با شاخه نسبت به طبقات قطري در دوره دوم -7جدول 
Table 7. Distribution of trees in trunk with branches classes depending on diameter classes in the 

second period 

 متر)قطري (سانتی اتطبق
Diameter classes (cm) 

  (متر) شاخه باطبقات ارتفاعی تنه 
Trunk with branches classes (m) 

  کل
Total 5 10 15 20 

10 33 3 0 0 36 
15 51 14 1 0 66 
20 22 20 4 0 46 
25 34 16 5 0 55 
30 18 8 6 1 33 
35 29 18 4 0 51 
40 15 6 3 1 25 
45 6 3 3 0 12 
50 6 5 8 0 19 
55 3 3 1 0 7 
60 2 0 3 0 5 
65 0 1 1 0 2 
70 0 1 0 0 1 
 کل

Total 
219 98 39 2 358 

  
که بیشترین   شود میمشخص   9با توجه به جدول 

سه  شاخه  تنههاي ارتفاعی پراکنش کال سه  با  اي ه(کال
ــقطري قطر  طبقات متري) در  10پنج و   10 ینه برابرسـ

تغییرات فراوانی ارتفاع  متري قرار دارند.سانتی  35الی 
س شاخه در اثر افزایش قطر  بدون  تنه ر دوره د ،نهیبرابر

 است. شدهارائه 10دوم در جدول 
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 شاخه بسته به طبقات قطري در دوره دومتوزیع فراوانی درختان در طبقات ارتفاعی تنه بدون  -8جدول 
Table 8. Distribution of trees in trunk without branches classes depending on diameter classes in the 

second period 
  متر)قطري (سانتی اتطبق

Diameter classes (cm) 
 شاخه (متر)بدون  تنهعی ارتفا اتطبق

Trunk without branches classes (m) 
 کل

Total 
 5 10 15 20 25  
5 1 0 0 0 0 1 
10 33 3 0 0 0 36 
15 38 16 1 0 0 55 
20 17 18 9 3 0 47 
25 10 16 27 5 0 59 
30 2 13 17 5 0 37 
35 3 19 23 8 1 54 
40 2 12 14 2 1 31 
45 3 6 4 1 0 14 
50 2 9 4 2 1 18 
55 2 3 2 1 0 8 
60 1 2 0 1 1 5 
65 2 0 0 0 0 2 
70 1 0 0 0 0 1 
 کل

Total 
117 117 101 29 4 368 

 
شود که بیشترین مشاهده می 10با توجه به جدول 

ــه ارتفاعی تنه بدون  ــاخه پراکنش کالس در  يمترپنجش
متري، بیشترین پراکنش سانتی 25الی  10طبقات قطري 

سه  10شاخه  طبقه ارتفاعی تنه بدون  هاي متري در کال
  متري قرار دارند.سانتی 40الی  15قطري 

  بحث
ــی تغییرات ویژگیپژوهشهدف از این   هاي  ، بررسـ

شده     شی یک توده طبیعی مدیریت ن ر دون آمیخته روی
بود. نتایج نشان داد که توده   ساله هشت  طول یک دوره

ــتر از   موردنظر ــال بوده و بیش ــد  65تقریباً همس درص
د اي نورپســـنکه گونه ترکیب درختان توده را گونۀ ون

ست.       صاص داده ا ست، به خود اخت ترکیب  چنینیناا
سختی بین درختان ایجاد    ضایی و نوري  توده، رقابت ف

، تاج ادهبادافتکرده و سبب شده بیشترین تعداد درختان    
ته پایین پراکنش داش  قطريطبقات شکسته و خمیده در   

حاکم بر توده        بت  قا ند. همچنین این ر ــ جب   ،باشـ مو
 اسـتقرار هاي ضـعیف و مغلوب شـدن بیشـتر زادآوري   

ه ک در اثر نبود نور و فضاي کافی براي رشد شده    یافته

ــدید (در طول         در نهایت در اثر وقوع طوفان یا باد شـ
سال گذشته) به     شه  هشت  سطح توده  صورت ری کن بر 

تاده  ند اف ــدن طبیعی   ا نک شـ جایگزین    ینوعبه . این ت
اســت.  شــدهیریتمدهاي هاي دســتی در تودهروش

سی  ضریب  برر ش هاي  شان  یدگیقد ک دهنده درختان ن
یداري درختان جنگلی بوده و     ماي خوبی براي   پا راهن

 ,Akhavan and Namiranian( عملیات پرورشی است

که با درجه حاصـــلخیزي رویشـــگاه نیز رابطه ) 2007
یم دارد (    مســـ ق و در ) Marvie Mohadjer, 1975ت

اي ههاي مناسب این ضریب بیشتر از رویشگاهرویشگاه
در بررسی این ضریب    ).Oliverira, 1987(فقیر است  
درصد   35، مشخص شد که حدود   موردنظربراي توده 

ــریب  ــاز درختان افتاده داراي ض  کمتر از یدگیقد کش
صد از آن  65و  100 ضریب  در ش ها، داراي   یدگیقد ک

ــتر از  قه      100بیشـ نا بر طب که ب ند  یدا    بود پا ندي  ري ب
ــریب  ــاس ض ــدرختان بر اس  Burschel( یدگیقد کش

and Huss, 1987( ،65  ــد از درختان توده مورد درصـ
ــی، در رده خیلی ناپایدار قرار می  گیرند که انتظاربررس

شت. این افزایش ارتفاع زیاد  افتادن براي آن ها وجود دا
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نسبت به قطر کم نیز حاکی از کیفیت مناسب رویشگاه    
 ,Oliverira(براي رشــد درختان اســت  موردنظرتوده 

سرپا نیز      . )1987 شتر درختان خشک  شان داد بی نتایج ن
یل این ام       پایین فراوانی دارند که دل  ردر طبقات قطري 

آوردن نور و  به دســـتنیز وجود رقابت در توده براي 
ــدن     ــک ش ــتر و در نتیجه مغلوب و خش ــاي بیش فض

ها نشان داده است که   . بررسی است درختان با قطر کم 
شکه  شرایط نوري    وجود خ سبب بهبود  دارها در توده 

ــکه    دار داخل توده و افزایش زادآوري در اطراف خشـ
 ,Mohammad nejad kiasari and Rahmani( شودمی

2001; Sefidi et al., 2007(     تاج تان  ــتر درخ . بیشـ
 دارند که وجودشـــکســـته نیز در طبقات قطري پایین 

بررسی قطر تاج و ارتفاع تاج این درختان نشان داد که   
سیار       شدن تاج این درختان، پایین بودن ب شکسته  دلیل 
زیاد قطر تاج نســـبت به ارتفاع تاج اســـت که موجب 

ج شــود. نتایتاج در برابر باد یا برف می کاهش مقاومت
 یولقشــا یرغدرصــد از درختان توده  6/2نشــان داد 

شــدن  یولقشــا یرغ(خمیده) هســتند. یکی از دالیل 
ــب نبودن ارتفاع تاج          باال، متناسـ درختان در قطرهاي 
صورت که       ست. به این  سبت به ارتفاع کل درخت ا ن

تاج کمتري        فاع  باال ارت که   درختان در قطرهاي  ند  دار
ست.       شد کافی ا ضاي ر شی از نبود ف همین عامل هم نا

سی  شان داده افزایش ارتفاع یک درخت توأم با  برر ها ن
خت            تاج در چه  یداري آن اســـت و هر پا نا افزایش 

چک  ــتر اســــت         ترکو یداري آن بیشـ پا نا باشــــد 
)Namiranian, 2000; Moradi et al., 2010 در .(

صد ارتفاع تاج که به   سی در رین تیکی از مهم عنوانبرر
ــاخص ــد درختان  ش ــالمت و توان رش هاي ارزیابی س

 Schomaker et al., 2007; Morin( است شدهگزارش

et al., 2012(    شد که در دوره اول با افزایش شخص  م
یدا        قطر و ارتفاع درختان، ارتفاع تاج افزایش کمتري پ
فاع درختان،     با افزایش قطر و ارت کرده و در دوره دوم 

ان بیان تومشخصه افزایش بیشتري داشته است. می     این 
رقابت بین درختان و نبود  یلبه دلاول،  کرد که در دوره

نور کافی در فضاي جنگل، امکان گسترش مناسب تاج    
که در  نســبت به رشــد ارتفاعی درخت وجود نداشــته

تاده،        تان توده اف عدادي از درخ ــال ت ــت سـ طی هشـ
درصد از کل درختان   18اند (و از بین رفته شده خشک 

توده)، بنابراین حفره خالی در توده بیشتر شده و در اثر   
سب براي گسترش       شتر به توده، فضاي منا ورود نور بی
فاعی          با رویش ارت ته و همراه  یاف تاج درختان افزایش 

مت      ــ به قسـ تاج  پایین  درختان در طول دوره،  تر هاي 
ــته شــده اســت. در   کشــیده شــده و از ارتفاع تنه کاس

ــی روابط بین ارتفاع تنه   بر ــاخه  رسـ نه  و ارتفاع ت  با شـ
در طول دوره،  ینهبرابرســبدون شــاخه بســته به قطر  

شد که افزایش ارتفاع تنه بدون    سب  مشخص  ت شاخه ن
نه      فاع ت خه   به افزایش ارت ــا در اثر افزایش قطر  با شـ

ــ ــوسینه برابرسـ ــت. با توجه به اینکه با ، محسـ تر اسـ
ــمت درخت در ارزش ــتمت 10ترین قس  ر اول تنه اس

)Namiranian, 2000(،     مشــخص شــد که بیشــترین
ــاخه  پراکنش طبقه ارتفاعی تنه بدون      متري در  10شـ

متري وجود دارد ســانتی 35الی  25هاي قطري کالســه
این موضوع است که درختان توده مورد    دهندهنشان که 

شترین اندازه ارتفاع    سی در این بازه قطري داراي بی برر
ستند که در چنین توده    شاخه ه وان تهایی میتنه بدون 

نک کردن           یات ت با عمل ــتی  هداشـ یک برش ب عد از  ب
سب درختان در     سب و هدف قرار دادن پرورش منا منا

ــترین رویش قطري ب ــاین بازه قطري به بیش ترین ا بیش
ید.         ــ ــاخه رسـ بدون شـ نه  فاع ت ندازه ارت چنانچه در    ا

ــی   مـازنـدران  توده راش در گیالن و  در دوپژوهشـ
Marvie Mohajer and Moradi (2011)  نتیجه این به

رســیدند که بیشــتر درختان مورد تحقیق در رویشــگاه  
شتري بر روي تنه دارند     شاخه بی سن، تعداد  وجه . با تم

تایج   ــتبه  به ن مده دسـ عدم تنک کردن در توده   ، آ اثر 
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. دالیلی همچون تعداد شود دیده می وضوح به موردنظر
ا هدرختان افتاده، تاج شــکســته و خمیده و پراکنش آن

ــریب  ــدر طبقات قطري پایین، ضـ  و باال یدگیقد کشـ
سبت به افزایش ارتفاع   افزایش کم ارتفاع تاج درختان ن

هاي پرورشـــی مانند تنک حاکی از نیاز توده به دخالت
ست، چنانچه   ) 2009و همکاران ( Gorji Bahriکردن ا

نتیجه این نوشـــهر به  يهاجنگلبررســـی در یک طی 
ــیدند که تلفات طبیعی درختان بعد از تنک کردن          رسـ

بد.    کاهش می  کاران (  Etemadیا جه نت) 2013و هم  ی
ــبب بهره گرفتند ــب و تنک کردن توده، س برداري مناس

عدا  تار می افزایش ت ــود. د در هک ند شـ در چنین  هرچ
یت نشـــده      توده مدیر ید نقش هرس طبیعی    هاي  با ن

درختــان را در طول دوره در توده نــادیــده گرفــت 
)Sheikhulislami and Ahmadi, 2007 .( ــرورت ضـ

هایی اهمیت خاصــی تنک کردن دیررس در چنین توده
ــی اثر              ــود. بررسـ مل شـ نه ع طا تا ید مح با که  دارد 

یت    یت بر توده    هاي  مدیر مدیر عدم  هاي  مختلف و 
 ها خواهد شد وضعیت تکامل توده  آشکارکننده جنگلی 

ــتفاده اپژوهش چنینیناکه با توجه به نتایج       ز ها و اسـ
ــابه، می  ریزي براي تودهآنها در برنامه    توان از هاي مشـ

هــاي جنگلی در طی      کــاهش مقــدار موجودي توده     
 ,Nyland(هــاي زمــانی مختلف جلوگیري کرد دوره

1996.(  
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Abstract 
In this study some characteristics of an unmanaged natural stand were measured and surveyed in two 
sampling periods as long as eight years in Kheiroud forest. Results showed that about 9.7 percent of all 
trees was fallen, 6.5 percent of trees were dried, 2.6 percent of all trees were embowed and crown of 1.6 
percent of trees was broken during the period. Also the most fallen trees were occurred in low diameter 
categories (10 and 20 cm). Slenderness coefficient studies in the first period suggest the possibility of 
falling the trees in the future. Results showed that there is a negative significant correlation between 
height of crown and total height in first period and a positive correlation between height of trunk and 
total height. These relations in second period are inversed. In the surveying of relationships between 
trunk with branches and without branches in all specie, it is determined that trunk without branches 
height in relation to trunk with branches is more obvious. The number of fallen and dried trees in the 
stand and the situation of the trees in diameters classes imply on needing of stand thinning. Otherwise, 
continuing of the stand destroying and increasing number of unhealthy trees will not be avoided. 

Keywords: Height of crown, Height of trunk, Trunk with branches, Trunk without branches. 
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