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  مقدمه
 جنگلداري روش تغییر از سال 20 از بیش باوجودآنکه

 ولی گذرد،می شمال هايجنگل در ناهمسال زاددانه به
 بدون طبیعت در شدهانجام هايبرداشت بیشتر تاکنون
 طبقات در درختان تعداد پراکنش وضعیت به توجه

عنوان به مشخص الگوي نداشتن دلیلبه و قطري بوده
هاي گذارينشانه به اقدام اغلب آلایده و متعادل حالت
 Eslami et al., 2007; Moridi etشده است (اي سلیقه

al., 2016 .(مقدار داري آگاهی ازدر علم جنگل 
 ضروري اطالعات جزء تعداد) و حجمی( موجودي

 هايتوده از پایدار و بهینه برداريبهره و اداره براي
 ریزيبرنامه واقع در .است هاآن تولیدات و جنگلی

 دستبه جنگل از که است اطالعاتی اساس بر آینده
 ;Pretzsch, 2009; Weiskittel et al., 2011( آیدمی

Burkhart & Tom´e, 2012, West, 2015 .(بنابراین 
 موجودي حجم دانستن دقیق، ریزيبرنامه یک در

 ايگونه تنوع و قطري طبقات در تعداد پراکنش سرپا،
 اساس جنگلی، هايتوده حجمی رویش الزامی است.

 برداريبهره ریزيبرنامه در ساالنه برش اندازة تعیین
 .)Zobeiri, 2009آید (می حساببه جنگل از چوب
 اطالعات است الزم برش ساالنه اندازةتعیین  براي

 براي جنگلی هايتوده کیفی و کمی وضعیت از دقیقی
با ). Namiranian, 2010فراهم باشد ( ریزيبرنامه
واقعی  ساختار تعیین براي که موضوع این به توجه
 قطري، طبقات در درختان پراکنش جنگلی، هايتوده

 ةشیو در گذارياجراي نشانه و رویش اندازة ۀمحاسب
روش  اجراي ،است آماربرداري به نیاز گزینیتک

 و حجمی رویش محاسبه و صد درصد آماربرداري
هاي در توده مستقیم روش به جنگلی ةتود قطري

  .)Peng, 2000( است ناهمسال مناسب
 نمونه قطعات از استفاده بادر پژوهش دیگري 

سیلو در  13/8برابر با خیرود  جنگل دائمی رویش

 اختالف ازهکتار و نرخ رویش معادل دو درصد 
د آم دستبه 1369 و 1359 هايسال آماربرداري

)Zahedi Amiri, 1991 .(Attarod (1998)  رویش
هاي شمالی و حجمی جنگل شفارود را در جبهه

سیلو در هکتار در سال و نرخ  16/9و  55/9جنوبی 
  دست آورد.رویش را معادل دو و سه درصد به

رویشی در  ۀنمون 75گیري با اندازه پژوهشیدر 
رویش قطري و حجمی  ،یک هکتاري يهانمونهقطعه

داد  . نتایج نشانقرار گرفتدرختان راش مورد بررسی 
متر در سانتی 37/0رویش قطري بدون پوست معادل 

متر در سانتی 4/0سال و رویش قطري با پوست معادل 
  ).Mirbadin, 1999سال است (
Amini ) مقداربا هدف تعیین ) 2009و همکاران 

در طرح جنگلداري  همسانی رویش درختان راش
روند و مدل رویش  نتیجه رسیدند کهاین به  ،خالهفت

هاي قطري آن هاي حیاتی و کالسههر درخت در دوره
) رویش 2010و همکاران ( Jokarکند. تغییر می

بخش گرازبن  305در پارسل  را راش ۀحجمی گون
طی  یسیسوئجنگل خیرود با استفاده از روش کنترل 

صد و با انجام دو آماربرداري  سالهشش ةیک دور
داد که  نشان آمدهدستبهدند. نتایج کرتعیین  درصد

سیلو در هکتار  55/1رویش حجمی سالیانه برابر با 
است. همچنین درصد رویش جاري سالیانه نسبت به 

  شد. حجم اول دوره برابر با یک درصد محاسبه
Bayat ) ا استفاده از ) ب2014و همکاران

 هکتار در حجم و تعداد میانگین دائم، ياهنمونهقطعه
 15/298 با برابر ترتیببه را گرازبن بخش در درختان

هاي سیلو در سال 7/367و  8/335 ؛اصله 4/290 و
 ساالنه حجمی رویش .محاسبه کردند 1391 و 1382

همچنین  است. چهار سیلو در هکتار در سال
Moayeri ) هاي رویش گونه اندازة) 2014و همکاران

 -هاي راشاصلی جنگل شصت کالته گرگان در پهنه
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به  را ممرز و آمیخته -انجیلی، انجیلی -ممرز، ممرز
روش تصادفی سیستماتیک با استفاده از 

. محاسبه کردنداي شکل آري دایره 10هاي نمونهقطعه
ترین ممرز بیش -راش ۀداد رویش پهن نتایج نشان

رین رویش را تممرز بیش -انجیلی ۀبوده، سپس پهن
دیگر تقریباً در یک سطح قرار دارند.  ۀداشته و دو پهن

 77/7در مجموع رویش حجمی سالیانه سري یک، 
  دست آمد.سیلو در هکتار به

و  Nunes در خارج از ایران در همین راستا
درخت را براي  ۀرویش ساالن لگوي) ا2011( همکاران
 استفادههاي کاج دریایی در پرتغال جنگلبررسی 

 آن نرخ بقاء و رشد متفاوت درخت را در که درند دکر
و زمان  تنک کردنسپس شدت . وارد کردند الگو

مورد بررسی قرار  الگو، هايآن را در فرمول شروع
متفاوت و  ةرشد در دو شیو اندازةو در نهایت  داده

 .شدند شیآزمامتمایز 

Medarevic ) تایج روش ) ن2010و همکاران
هکتار و از  2649کنترل در یوگسالوي را در سطح 

. از کردند یبررسمیالدي  1960-2000زمانی  ةدور
-شاخص تغییر پراکنش تعداد درختان و حجم در طبقه

هاي موجود در پارسل هاي قطري براي کل گونه
. همچنین آنالیزها شامل تغییرات در تعداد استفاده شد

اري، محصول و تعداد درختان، حجم، رویش حجم ج
انجام درختان ورودي در واحد سطح براي هر گونه 

درصد حجم در  مقدار بررسی. در طول دوره شد
 درصد 5/78به  درصد 66برگان از هکتار سوزنی

 9/35به  در هکتار افزایش یافت. میانگین حجم نراد
  .رسید مترمکعب 086/1افزایش یافت و به درصد 

شده براي تعیین انجامهاي با نگاهی به پژوهش
توان هاي جنگلی ناهمسال میرویش حجمی توده

رویش  ۀدنبال محاسبها بهگیري کرد که بیشتر آننتیجه

 ۀرویشی و قطعات نمون ۀبا استفاده از سطح مقطع نمون
گرفته هاي صورتبررسی کهییازآنجااند. دائمی بوده

 یسیسوئدر این زمینه با استفاده از روش کنترل 
بنابراین ؛ ) بسیار اندك استصد درصدآماربرداري (

 و حجمی قطري رویش تعیین تحقیق این هدف
کشور به روش  شمال هايجنگل در درختان

است تا  یسیسوئیا کنترل  صد درصدآماربرداري 
تکیه بر آمار تخمینی در مورد رویش، مبناي  يجابه

ساله در پارسل بر  10برداشت  اندازةها و دخالت
مبناي آماربرداري دقیق در آغاز و پایان یک دوره 

  باشد.

 هامواد و روش

  بررسی مورد منطقه
گذاري هاي مدیریتی از قبیل نشانهدلیل انجام دخالتبه

 309و  306، 305هاي و قطع، این تحقیق در پارسل
. براي انجام این بررسی از انجام شدبخش گرازبن 

 1383هاي در سال صد درصدهاي آماربرداري داده
)Marvie Mohadjer et al., 2009 ( استفاده  1393و

 سومین هکتار، 24/934 وسعت به گرازبن بخش. شد
ة دانشکد مدیریت تحت هايجنگل ۀمجموع از بخش

 هفت در که است تهران دانشگاه منابع طبیعی
 51˚ 35ʹ 25”تا  51˚32ʹ30”در  نوشهرشرق  کیلومتري

 36˚ 40ʹ 25” تا 36 ˚27ʹ 30”و  طول جغرافیایی
 بخش ).1 (شکل قرارگرفته استعرض جغرافیایی 

 از سطح دریا متر 1380تا  550 بین ارتفاع در گرازبن
بخش  مادر سنگ شناسیزمین نظراز  و دارد قرار

 به متعلق نفت وزارت نقشه طبق و آهکی گرازبن،
 طبقات از نقاط بعضی در و بوده علیا دوران ژوراسیک

-روي متناوب طوربه و نرم طبقات و دارسخت شکاف

  ).Anonymous, 2008اند (قرار گرفته هم
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  و شهرستان نوشهر ایران، استان مازندران به موقعیت منطقۀ مورد بررسی نسبت -1شکل 

Figure 1. Study area location within Iran, Mazandaran province and Nowshahr city 
 

  پژوهشروش 
 309و  306، 305هاي در پارسل درصدصدآماربرداري 

. در انجام شدهکتار  47و  19، 22ترتیب با مساحت به
 يانهیبرابرسها درختانی که داراي قطر این آماربرداري

متر) سانتی 5/12قطري  ۀشمارش (طبق ازحدشیب
 گیريمتري اندازهسانتی پنجهاي قطري بودند در طبقه

 3/1گیري قطر در هر دو دوره در ارتفاع شد. اندازه
. انجام شد دو بازوکش متري از سطح زمین و با خط

براي جلوگیري از برداشت تکراري درختان و افزایش 
شدند، دقت کار الزم بود درختانی که آماربرداري می

 يریجلوگها شوند تا از برداشت مجدد آن مشخص
قطر  ريگیاندازه، بنابراین درختان پس از شود

 درنگیسفبا گچ  آمارگرها توسط فرد آن نهیبرابرس
شدند. سپس حجم هر کدام از درختان  گذاريعالمت

قطري با استفاده از تاریف  ۀبرحسب نوع گونه و طبق
استخراج یک عامله ثابت براي هر گونه بخش گرازبن 

درختان سرپاي  نهیبرابرس. همچنین عالوه بر قطر شد
اربرداري، حجم درختان آم ةموجود در دو دور

شده در بین و درختان قطع شکسته شده، شده کنشهیر
 .استفاده شدگیري و در محاسبات دو دوره اندازه

سهم حجمی  بر اساس شدهبرداشتدرختان همچنین، 
 قطر انیممتر)، سانتی 10-30( کم قطرهاي به کالسه

متر) سانتی 50متر) و قطور (بیشتر از سانتی 50-35(
  ).Javanmiri, 2017تقسیم شدند (

 اندازة BV-H+VE=VIV فرمول از استفاده با
 EV. محاسبه شد هایک از پارسل هر در حجمی رویش
 سال در حجم مقدار BV، 1393 سال در حجم مقدار
1383، HV و شده در طول دوره حجم درختان قطع

 سال 10ر د جنگل حجمی رویش اندازة IV باالخره
 دورهرویش در  ).Zobeiri, 2009( است سیلو برحسب

ساله.  10 ةاز افزایش حجم در یک دور عبارت است
-حجم محاسبه دورهرویش حجمی در  ۀبراي محاسب

. درصد محاسبه شد دورهشده با تاریف ثابت در طول 
از درصد مقدار  عبارت استرویش جاري سالیانه نیز 

 کهیدرصورتازدیاد حجم درخت در طول یک سال. 
هاي دوره تقسیم شود و بر تعداد سال دورهر رویش د
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دست ضرب شود رویش جاري سالیانه به 100در عدد 
  آید.می

  نتایج
دهد رویش سالیانه در هکتار نشان می ۀنتیجه محاسب

سیلو در هکتار، در  3/3، 305رویش در پارسل  اندازة

، 309سیلو در هکتار، در پارسل  6/4، 306پارسل 
  ).1است (جدول  سیلو در هکتار 83/3

حجم در هکتار راش، ممرز، بلوط،  2جدول 
آماربرداري در  ةها را در دو دورگونه دیگرتوسکا و 

  دهد.نشان می 1393و  1383هاي سال

  
  شده بخش گرازبنهاي بررسیساله در پارسل 10رویش در دورة  اندازة -1 جدول

Table 1. The growth in the ten-year period on studied compartments of Gorazbon district 

 رویش حجمی 
 جاري (سیلو)
The current 

volume 
increment 

(syl) 

 قطعحجم  
(سیلو در 

  )رهکتا
The cutting 

volume 
(syl/ha) 

 1393حجم  
(سیلو در 

 هکتار)
Volume 

2014 
(syl/ha) 

 1383حجم  
(سیلو در 

  )هکتار
Volume 

2004 
(syl/ha) 

 قطر سطح مقطع

(سال  متوسط
1393(  

The average 
diameter 

of the cross 
section (2014)  

 قطر سطح مقطع 

سال (متوسط 
1383(  

The average 
diameter 

of the cross 
section (2004) 

  پارسل 
Compartment 

3.3 7.30 431 405 39.7 41 305 
4.6  7.36 457.6 419.2 28.2 25.3 306 
3.8  10.30 455 427 51.6 47.6 309 

 
  هاي مورد بررسیها در پارسلحجم در هکتار (سیلو) انواع گونه -2 جدول

Table 2. Volume per hectare (syl) of species on the studied compartments 
  هاي دیگرگونه

Other species 
  توسکا
Alder 

  بلوط
Oak 

 ممرز
Hornbeam 

  راش
Beech  پارسل  

Compartment 1393 
2014 

1383  
2004 

1393 
2014 

1383  
2004 

1393 
2014 

1383  
2004 

1393 
2014 

1383  
2004 

1393 
2014 

1383  
2004 

96 80 - - 10 11 115.4 108 210.5 199 305 
92  82.4 - - 92 84 238 221.4 35 32.2 306 
92  85 - - - - 136.5 127 227.5 211.5 309 

 
 انیمدرصد حجم نسبت به حجم اولیه در طبقۀ 

ترین ) و در طبقۀ قطور کم6/2ترین مقدار (بیش قطر
میانگین نسبت به مجموع و ) را دارد. 96/0مقدار (

، کم قطردرصد حجم اولیه براي هر سه گروه درختان 
 است 03/2و  1/6ترتیب برابر با و قطور به قطر انیم

  ).3(جدول 
 انیمدرصد حجم نسبت به حجم اولیه در طبقۀ 

ترین ) و در طبقۀ قطور کم1/3ترین مقدار (بیش قطر

) را دارد. مجموع و میانگین نسبت به 55/1مقدار (
، کم قطردرصد حجم اولیه براي هر سه گروه درختان 

 است 4/2و  23/7ترتیب برابر با و قطور به قطر انیم

  ).4(جدول 
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  در یک دوره 305ها در پارسل محاسبه رویش کل گونه -3جدول 
Table 3. Total species growth calculation in a period at compartment 305 

  مجموع
Sum 

> 50 35 – 50 10 - 30 
 متر)طبقه قطري (سانتی

Diameter class (cm) 

6464 823 774 4545 
 دورهاول  در تعداد

Number at the beginning of period 

6971 874 829 5268 
 دورهپایان تعداد در 

Number at the end of period 

171 70 64 37 
 شدهقطعتعداد 

Number of cutting off trees 

7142 954 893 5305 
 مجموع درختان
Total of trees  

10100 131 119 760 
  تعداد درختان

Number of trees محصول 
Yield 1032 807.9 189 133.9 

 حجم (سیلو)
Volume (syl) 

4188 636 664 2888 
 شدهخارج درختان

Passed trees 
  رویش

Increment 
1440 620.1 365.5 454.3 

 حجم (سیلو)
Volume (syl) 

6.1 0.96 2.6 2.54 
 به حجم اولیه درصد نسبت

Percent compared to the initial volume 
 

  دوره کیدر  306 پارسل موجود در هايکل گونه شیمحاسبۀ رو -4جدول 
Table 4. Total species growth calculation in a period at compartment 306 

  مجموع
Sum 

> 50 35 – 50 10 - 30 
 متر)طبقه قطري (سانتی

Diameter class (cm) 

13751 512 756 12479 
 دورهاول  در تعداد

Number at the beginning of period 

14882 573 862 13267 
 دورهپایان تعداد در 

Number at the end of period 

237 82 50 105 
 شدهقطعتعداد 

Number of cutting off trees 

14959 655 922 13382 
 مجموع درختان
Total of trees  

1206 137 166 903 
  تعداد درختان

Number of trees محصول 
Yield 1539.4 982.4 305.2 251.8 

 حجم (سیلو)
Volume (syl) 

5188 604 762 3822 
 شدهخارج درختان

Passed trees 
  رویش

Increment 
1841.7 614.9 419.85 807 

 حجم (سیلو)
Volume (syl) 

7.23 1.55 3.1 2.58 
 به حجم اولیه درصد نسبت

Percent compared to the initial volume 
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 انیم ۀدرصد حجم نسبت به حجم اولیه در طبق
ترین قطور کم ۀ) و در طبق08/7ترین مقدار (بیش قطر

) را دارد. مجموع و میانگین نسبت به درصد 1مقدار (

 انیم، کم قطرحجم اولیه براي هر سه گروه درختان 
است  7/3 و 08/11ترتیب برابر با و قطور به قطر

  ).5(جدول 
  

  دوره کیدر  309 موجود در پارسل هايکل گونه شیمحاسبۀ رو -5جدول 
Table 5. Total species growth calculation in a period at compartment 309 

  مجموع
Sum 

> 50 35 – 50 10 - 30 
 متر)(سانتیطبقه قطري 

Diameter class (cm) 

9541 2092 1852 5597 
 دورهاول  در تعداد

Number at the beginning of period 

12120 2308 2023 7789 
 دورهپایان تعداد در 

Number at the end of period 

322 159 99 64 
 شدهقطعتعداد 

Number of cutting off trees 

12437 2457 2123 7857 
 مجموع درختان
Total of trees  

8494 366 271 7857 
  تعداد درختان

Number of trees محصول 
Yield 4150.4 3164.4 508.3 477.6 

 حجم (سیلو)
Volume (syl) 

11597 1863 1816 7918 
 شدهخارج درختان

Passed trees 
  رویش

Increment 
4105.9 1897.2 999.85 1209 

 حجم (سیلو)
Volume (syl) 

11.08 1 3 7.08 
 به حجم اولیه درصد نسبت

Percent compared to the initial volume 
 

رویش حجمی در طبقات قطري  اندازة 2شکل 
ترین دهد. بیشرا نشان می بررسیهاي مورد پارسل
 8متر (سانتی 45رویش حجمی در طبقه قطري  اندازة

افتد. افزایش مقدار رویش سیلو در هکتار) اتفاق می

سیلو در  7/6متر (سانتی 20قطري  ۀحجمی از طبق
متري سانتی 75قطري  ۀطبق هکتار) آغازشده و در

کند.سیلو در هکتار) شروع به کاهش می 1/4(

  

  
  309و  306 ،305هاي پراکنش رویش حجمی در طبقات قطري در سطح پارسل نمودار - 2شکل 

Figure 2. Distribution diagram of volume increment in diameter class on 305, 306, 309 compartments 

  309پارسل 
Compartment 309 

  306پارسل 
Compartment 306 

 305پارسل 
Compartment 305 
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و  1383هاي تعداد در سالنتایج تغییرات پراکنش 
اسمیرنوف با -با استفاده از آزمون کولموگروف 1393

 309و  306، 305هاي توزیع نرمال و نمایی در پارسل
  ).6(جدول  شد داریمعن

 نمایی براي کل طبقات قطري) و نرمال براي طبقات قطريسمیرنوف (توزیع -داري کولموگروفنتیجه آزمون معنی -6 جدول
Table 6. Kolmogorov-Smirnov significant test result (normal distribution for diameter and Exponential 

distribution for entire diameter) 
)1393توزیع نمایی (   

Exponential 
distribution (2014) 

)1383(توزیع نمایی    
Exponential 

distribution (2004) 

)1393توزیع نرمال (   
Normal distribution 

(2014) 

)1383توزیع نرمال (   
Normal distribution 

(2004) 

  شماره پارسل 
Compartment 

number 
0.000  0.000  0.000  0.000 305 
0.000  0.000  0.000  0.000 306 
0.000  0.000  0.023 0.003 309 

 
  بحث

رویش حجمی  اندازةداد که  نتایج این بررسی نشان
، 3/3ترتیب به 309و  306، 305هاي سالیانه در پارسل

سیلو در هکتار و درصد نرخ رویش  83/3و  6/4
 03/2 ترتیببهنسبت به اول دوره حجمی سالیانه 

-6هاي است (جدول درصد 7/3و  درصد 4/2، درصد
رویش حجمی سالیانه و نرخ رویش حجمی  اندازة). 4

 93/2طور متوسط به بررسیهاي مورد سالیانه پارسل
نتیجه دهد. را نشان می درصد 7/2سیلو در هکتار و 

روش  بودن کسانی باوجوددر این بررسی  آمدهدستبه
) 2013همکاران ( و Jaokar پژوهش ۀبررسی با نتیج

 این پژوهشزیرا در ؛ است متفاوت 305در پارسل 
سال  10ها براي مدت تمامی گونه ۀرویش سالیان

و همکاران  Jaokar پژوهشاما در  شده استمحاسبه
بوده سال  6محاسبه رویش سالیانه  ةطول دور) 2013(

رویش برحسب  اندازةهاي مختلف . در سالاست
ثیر شیب، جهت، أت ةشدت نوسانات، دوام و نحو

دهنده در تشکیل ۀحاصلخیزي و نوع گون ،ارتفاع
 ,.Amini et alها متفاوت است (از رویشگاه هرکدام

-رسد ترکیب، آمیختگی و تنوع گونهنظر میبه). 2009

هاي موجود در پارسل در مقایسه اي باال براي کل گونه
دلیل باالتر بودن  موجود در همین پارسلراش  ۀبا گون

 Jaokarت به بررسی رویش جاري در این بررسی نسب
اي با است. راش شرقی گونه) 2013و همکاران (

هایی در این پارسل گونه کهیدرحالرویش کند بوده 
که داراي  پلت وجود دارند توسکا، ممرز و افرا مانند

). Bayat et al., 2014سرعت رشد باالتري هستند (
 ةنشان دهند 6در جدول  آمدهدستبهداري نتایج معنی

نتایج  ةییدکنندأدار بودن تغییرات در دو دوره و تمعنی
و همکاران  Bayat پژوهشنتایج  است. آمدهدستبه
سیلو  4رویش کل بخش گرازبن  ۀبراي محاسب) 2014(

 ۀکه با نتیج شده استمحاسبهدر هکتار در سال 
دلیل روش بررسی، در این بررسی به آمدهدستبه

-اي باالتر پارسلگونه موقعیت رویشگاه، شیب و تنوع

و  Bayatهاي بررسی کنونی متفاوت است. در بررسی 
-کل بخش گرازبن به روش نمونه) 2014همکاران (

 کهیدرحال قرارگرفته است بررسیبرداري مورد 
بررسی جاري قسمتی از بخش گرازبن با استفاده از 

-پارسل در. است شدهیبررس صد درصدآماربرداري 

 و دارد وجود بیشتري ايگونه تنوع 306 و 305 هاي
) مراحل رویشی شل، خال و تیركجوانی ( هايتوده

ها رویش در آن اندازةدارند که  وجود هاپارسل این در
مراحل رویشی بیشتر است. علت کمتر  دیگرنسبت به 

بودن رویش این دو پارسل به شرایط فیزیوگرافیک 
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این هاي موجود در رویشگاه از قبیل شیب و دره
عمق همراه با گردد. وجود خاك کممیها برپارسل

هاي سنگی در این زدگیبستر سنگالخی و بیرون
کند که خود از عوامل کم می توجهجلبها رویشگاه

هاي شمال، جنگلبنابراین در ؛ بودن رویش است
تواند مربوط به ها میرویش گونه اختالفات موجود در

شرایط  ،اصلخیزي خاكح اختالفات در شرایط اقلیمی،
اثر این عوامل روي ژنتیک ، و توپوگرافی رویشگاهی

گیري هاي مختلف نمونهنیز مربوط به روش و ندرختا
 ,.Sheikholeslami et alد (گیري رویش باشو اندازه

2007; Fallahchai et al., 2016 .( نتایج این بررسی
ترین مقدار رویش جاري درختان در داد بیش نشان

متر اتفاق افتاده و از سانتی 40یا  35طبقات قطري 
تدریج رویش به اندازةمتر سانتی 75طبقات قطري 

در سنین جوانی  یطورکلبه). 2یابد (شکل کاهش می
هاي افتد زیرا فعالیترویش اتفاق می اندازةترین بیش

 Rossi etیکی گیاه مانند فتوسنتز بیشتر است (فیزیولوژ

al., 2007; Li et al., 2012( . اندازةعلت کمتر بودن 
متر سانتی 40یا  35طبقات قطري کمتر از رویش در 

ها در آشکوب پایین است زیرا در مربوط به فراوانی آن
دریافت نور بسیار کم بوده و  مقداراین آشکوب 

شرایط مناسب رویش با ورود این درختان به طبقات 
هاي پویایی در قطري باالتر و در نتیجه فعالیت

در این بررسی رویش در  افتد.آشکوب باالتر اتفاق می

 هايپژوهشدر  کهیدرحال محاسبه شدسطح پارسل 
 Zahedi Amiri (1991) ،Attarod دیگر از قبیل

)(1998 ،(2006) Karamdost and Bonyad و 
Moayeri  رویش در سطح  )2014(و همکاران

شده محاسبههاي رویشی نمونه ۀیا به وسیل نمونهقطعه
گزینی سطح پارسل واحد تک ة. چون در شیواست

 فراهم بودنشود پس در صورت مدیریتی محسوب می
ترین و بودجه و امکانات اجرایی مناسب دقیق

رویش در سطح پارسل  ۀترین روش، محاسبکاربردي
 هاي مجزا.و یا حتی گونه هااست، نه توده

شناسی همگام امروزه در چارچوب تفکر جنگل
شناسی که فقط منجر به هاي جنگلبا طبیعت شیوه
شود ولی اکوسیستم جنگل را در تولید چوب 

یید مجامع أمدت به خطر اندازد مورد خواست و تدراز
توان هاي طبیعی میبا بررسی تودهعلمی نیستند. 

و زادآوري طبیعی  یمحصول ده ةرویش، نحو
-پیشنهاد میبنابراین ؛ مختلف را شناخت هايرویشگاه

هاي مختلف مناطق جنگلی شود که رویش گونه
ساالنه  شود تا امکان برداشت گیريشمال، اندازه

و از  ردیصورت گشده مقدار رویش محاسبه برحسب
 که طور عمده مبتنی بر تخمینبه بیشتر برداشت مقدار

خواهد  به دنبال ها راتخریب و عدم پایداري جنگل
  .داشت جلوگیري شود
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Abstract 
In close to nature silviculture system knowing the amount of forest stocking is critical issue to 
management, optimal and sustainable utilization of forest and its production. This research was done 
in compartments of 305, 306, and 309 with total area of 88 ha. Volume increment calculated using 
direct method by full calipering inventory. Current stocking volumes (2014) were acquired 431.6, 
457.6, 455.7 m3ha-1 for 305, 306 and 309, respectively. The volume growth results showed that the 
gross annual volume increments were 3.3, 4.6, and 3.8 m3ha-1 for 305, 306 and 309, respectively. 
Furthermore, the percentage of the annual volume growth rate compared to beginning of period (2004) 
for small, intermediate and large diameter trees were 2.54, 2.03 and 0.96 in compartment 305 
respectively. Moreover, the percentage of the annual volume growth rate compared to beginning of 
period (2004) for small, intermediate and large diameter trees were 2.58, 3.1 and 1.55 in compartment 
306, respectively. The percentage of the annual volume growth rate compared to beginning of period 
(2004) for small, intermediate and large diameter trees were 7.08, 3 and 1 in compartment 309 
respectively. The maximum amount of volume growth was occurred in 35 and 40 cm diameter classes 
while the growth rate was gradually reduced diameter classes greater than 75 cm. 

Keywords: Full calipering sampling, Gross increment, Net increment, Single selection system, Volume 
growth. 
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