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 های طبیعی و مدیریت شده های کمی و کیفی ساختار و ترکیب تودهمقایسه مشخصه

 جنگل شصت کالته گرگان( :موردی)مطالعه 
 

 3نمیرانیان منوچهر و 2، شعبان شتایی1جهانگیر محمدی*
 ن،گرگا طبيعي منابع و کشاورزي علوم دانشگاه دکتري، دانشجوي1

 دانشگاه تهرانگروه جنگلداري، ، استاد3گرگان،  طبيعي منابع و کشاورزي علوم دانشگاه دانشيار،2
 23/4/23 ؛ تاريخ پذيرش: 11/2/22 تاريخ دريافت:

 1 چكيده
هاي مديريت شده و مقايسه توده و ترکيب هاي کمي و کيفي ساختارمشخصهآگاهي از وضعيت 

شود. هدف منابع جنگلي تلقي ميصحيح بر هاي طبيعي از موارد مهم و ضروري در مديريت آن با توده
بخشي از )هاي مديريت شده تودههاي کمي و کيفي ساختار مشخصه بررسي وضعيتاز اين مطالعه 

نيا داري دکتر بهرامطرح جنگل (2سري هاي طبيعي )بخشي از مقايسه آن با توده و( 1سري 

هاي هاي طبيعي و تودهدر تودهبرداري به روش منظم تصادفي نمونهباشد. کالته گرگان( مي)شصت
هاي نوع گونه، قطر نمونه مشخصه و در هر قطعهمديريت شده در منطقه مورد مطالعه پياده گرديد 

گيري و متر اندازهسانتي 5/12برابر سينه، ارتفاع و درجه کيفي تمام درختان با قطر برابر سينه بيشتر از 
بر  و رويه زمينيسرپا از نظر حجم بين دو توده طبيعي و مديريت شده نتايج نشان داد که ثبت شد. 

وجود درصد  25داري در سطح احتمال تفاوت معنيقدکشيدگي گونه ممرز ضريب و  هکتار حسب

داري در تفاوت معني گونه راش درختان در هکتار و ضريب قد کشيدگيپايه دارد اما از نظر تعداد 
دو در هر دو توده طبيعي و مديريت شده توده وجود ندارد. همچنين  مدرصد بين دو 25سطح احتمال 

ترتيب و دو گونه انجيلي و ممرز بهعنوان تيپ غالب بهرتيب تممرز به -انجيلي و انجيلي -تيپ ممرز
در دو توده طبيعي و مديريت شده  1ميزان درختان با درجه کيفي  ليبيشترين درصد حضور را دارند و

با توجه به شاهد دهد نشان مي پژوهشطور کلي نتايج حاصل از اين هب .تفاوت زيادي با هم ندارند
هاي کمي و کيفي ساختار توده برخي مشخصههاي مديريت شده در تودههاي طبيعي، بودن توده

                                                             
 mohamadi.jahangir@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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هاي کمي و اند اما در کل تفاوت اکثر مشخصهداشتهداري در اثر سه دوره اجراي طرح جنگلتغييراتي 
توده مديريت شده منطقه  حفظ ساختاردهنده که نشان دار نبودهکيفي ساختار توده از لحاظ آماري معني

 . باشدو پيروي اين توده از روند و تکامل طبيعي خود مي مورد مطالعه
 

طرح ترکيب، هاي کمي و کيفي ساختار، مشخصه مديريت شده، هاي طبيعي،توده های کلیدی:واژه

 کالته گرگانجنگلداري شصت
 

 مقدمه
عنوان بخش مهمي از منابع تجديد شونده، در رشد اقتصادي و هاي پهن برگ شمال کشور بهجنگل

 مديريت بهينه و صحيح داري وهاي جنگلطرح کنند. اجرايتوسعه پايدار کشور نقش مهمي ايفا مي
ها را به فعل در که الزمه آن شناخت کافي از اين منابع است، استعدادهاي بالقوه اين جنگل ها،آن

اليل متعدد مورد هاي شمال ايران از ديرباز به د(. جنگل2002زاد ناورودي و همکاران، حسنآورد )مي
مانده که در حال حاضر ها باقيامروزه سطح محدودي از آن واند قرار گرفته برداري و تخريببهره

شناخت اوليه و کامل  بنابراينداري قرار دارند. هاي جنگلها تحت مديريت طرحقسمت اعظم آن
ها به برداري اصولي از آنرهتواند ما را در چگونگي حفظ، توسعه و بهساختار اين منابع ارزشمند مي

هاي ها و ساختار طبيعي توده(. شناخت پيچيدگي2002، )اميري سمت مديريت پايدار ياري کند

داري اجرا شده، طي ساليان متمادي مديريت و طرح جنگلکه هايي ها با جنگلنآجنگلي و مقايسه 
و  هانادرست انسان از اين جنگل برداري درست ياهاي ناشي از بهرهها و اختالفتواند تفاوتمي

ها، احياء و مديريت پايدار اين جنگل از سوي ديگر(. 2002 ،)اميري را آشکار سازد تخريب
انيسي و ريزي و تصميمات مديريتي بايد بر پايه منابع اطالعاتي قابل اطمينان استوار باشد )برنامه

شناسي همگام مديريت جنگل در راستاي جنگلکه بهترين شيوه براي  اينبا توجه به .(2002همکاران، 
هاي کمي و کيفي پس آگاهي از مشخصه باشدميبا طبيعت، پيروي از طبيعت و الهام گرفتن از آن 

، رويه زميني و تعداد درختان در هکتار، ميانگين ارتفاع و ضريب قد حجم سرپا)مانند ساختار 

ت زيادي برخوردار شده از اهميّهاي مديريت جنگلهاي طبيعي و مقايسه آن با جنگلکشيدگي و ...( 
هاي جنگلداري ها ياري نمايد. در زمينه عملکرد طرحتواند ما را در مديريت پايدار جنگلاست و مي

 ؛1222 ،نژادشريعت ؛1211 ،باباکردي ؛1222 ،اعتماد ؛1222 ،در کشور مطالعات زيادي )اسدي توئي
هاي داري، مشخصهاند در اثر اجراي طرح جنگلگي بيان نموده( انجام شده است که هم1211 ،معيري
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هاي اند. اما در مورد بررسي مشخصههاي جنگلي دستخوش تغييراتي شدهکمي و کيفي ساختار توده

در سطح سري و شرايط هاي طبيعي ها با تودههاي مديريت شده و مقايسه آنکمي و کيفي توده

انيسي و همکاران از مطالعات  دست آمدهبهنتايج . انجام شده استمطالعات کمي رويشگاهي مشابه 
( نشان داد که از نظر 2005( و بونينو و آرايوجو )2005(، انگرس و همکاران )2002اميري ) (،2002)

 .داري وجود داردت شده و طبيعي تفاوت معنييمشخصه حجم سرپا درختان بين دو توده مدير
انگرس و همکاران  و (2002اميري ) هايبررسينتايج ( 2005ايوجو )برخالف مطالعات بونينو و آر

بين دو توده طبيعي و مديريت شده تفاوت از نظر تعداد پايه درختان در هکتار ( نشان داد که 2005)
هاي انجام شده در مورد مشخصه رويه زميني نشان داد که بين دو توده داري وجود دارد. بررسيمعني

بونينو  ؛2005 ،انگرس و همکاران ؛2002 ،داري وجود دارد )اميريشده تفاوت معنيطبيعي و مديريت 

بين دو  از نظر مشخصه ارتفاع درختان نشان داد که (2002اميري ) نتايج مطالعات. 2005 ،و آرايوجو
 (2002انيسي و همکاران )نتايج بررسي  .داري وجود داردتوده طبيعي و مديريت شده تفاوت معني

هاي طبيعي اي و درجه کيفي ضعيف تري را نسبت به تودهاد که توده مديريت شده تنوع گونهنشان د
و  حجم سرپا ( نشان داد که بين ميانگين2002زاد ناورودي و همکاران ). نتايج مطالعات حسندارند

و  سرپاحجم  داري وجود ندارد اما ميزانرويه زميني در هکتار در ابتدا و انتهاي دوره تفاوت معني

سال اجراي طرح کاهش يافته است. همچنين بين ميانگين تعداد  10رويه زميني در هکتار بعد از 
داري درختان در هکتار، قطر سطح مقطع متوسط و ارتفاع لوري در ابتدا و انتهاي دوره اختالف معني

ن با درجه کاهش و درصد درختا 1وجود دارد و در طول اجراي طرح، درصد درختان با درجه کيفي 
 افزايش پيدا کرد. 2005در سال  4و  3، 2کيفي 

هاي هاي انجام شده، مشخص گرديد که انجام تحقيقات بيشتر در رويشگاهبا توجه به بررسي
ي که هنوز طرح يهاهاي مديريت شده و تودههاي بين تودهمتفاوت در جهت روشن شدن تفاوت

جهت بررسي  عي داراي ساختار کم و بيش طبيعي هستندها اجرا نشده است و به نوداري در آنجنگل

هدف از اين مطالعه مقايسه باشد. ت و ضروري مياهميّ داراي داريهاي جنگلثير اجراي طرحأت
شرايط  يکهاي طبيعي و مديريت شده در توده و ترکيب هاي کمي و کيفي ساختارمشخصه

 نياداري دکتر بهرامطرح جنگل 2و  1هاي سري جنگلبخشي از مشابه در  تقريباً رويشگاهي
تواند در دستيابي به آگاهي و بينش الزم در مورد باشد. اين بررسي ميمي کالته گرگان()شصت

هاي مديريت شده و در هاي طبيعي و مقايسه آن با جنگلهاي کمي و کيفي ساختار جنگلمشخصه
  ياري نمايد. ماها به نهايت مديريت پايدار و صحيح جنگل
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 هامواد و روش
نيا داري دکتر بهراممنطقه مورد مطالعه واقع در سري يک و دو طرح جنگل منطقه مورد مطالعه:

اداره کل منايع طبيعي استان گلستان و در جنوب شرقي شهر گرگان  15کالته( در حوزه آبخيز )شصت

درجه  31دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  25درجه و  54دقيقه تا  24 و درجه 54با طول جغرافيايي 
 1 سري منطقه مورد مطالعه درمساحت (. 1)شکل  باشددقيقه شمالي مي 42درجه و  31 دقيقه تا 31و 

هکتار  331)توده طبيعي(  2سري مساحت منطقه مورد مطالعه در و  هکتار 212 )توده مديريت شده(
دامنه اين دو توده شمال غربي و در محدوده ارتفاعي منطقه مورد آماربرداري جهت عمومي باشد. مي

بر اساس اطالعات ايستگاه  اند. منطقه مورد مطالعهمتر از سطح دريا واقع شده 240تا  300

بندي اقليمي کيلومتري شمال منطقه طرح در جلگه از نظر طبقه 5آباد در فاصله کليماتولوژي هاشم
متر بوده که بين ميلي 142 باشد و ميزان بارندگي متوسط ساليانهميمرطوب معتدل  اقليمداراي آمبرژه 

 (.2002 ،نياداري دکتر بهرامطرح جنگل) متر متغير استميلي 112تا  521
 

 
 .موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان گلستان -1 شکل
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اي که براي تحقيق ديگري انجام شده بود از اطالعات آماربرداري نمونه پژوهشدر اين  روش بررسی:

متر و  150×200اي به ابعاد برداري به روش منظم تصادفي با شبکهنمونهاستفاده گرديد. در اين مطالعه، 

هاي مديريت شده( و از سري يک )توده هاييبخشآر در  10به مساحت  اي شکلقطعات نمونه دايره

قطعه  232هاي طبيعي و قطعه نمونه در توده 21که انجام شد. به طوري هاي طبيعي()تودهسري دو 

هاي نوع و در هر قطعه نمونه مشخصه گيري قرار گرفتشده مورد اندازه هاي مديريتنمونه در توده

متر سانتي 5/12ونه، قطر برابر سينه، ارتفاع و درجه کيفي تمام درختان با قطر برابر سينه بيشتر از گ

با دقت باال و با استفاده از دستگاه  که ارتفاع تمامي درختانگيري و ثبت شد. با توجه به ايناندازه

(Vertex Laser VL 402) از جداول حجم دو عامله تهيه شده توسط سازمان  ،گيري شده بوداندازه

تک  حجم سرپاشد. ابتدا استفاده درختان  حجم سرپاجهت محاسبه و برآورد ها و مراتع کشور جنگل

هکتار تمامي قطعات نمونه محاسبه شد.  در حجم سرپادر قطعه نمونه و  حجم سرپادرخت و سپس 

 (2003)شتايي،  رويه زميني روش فراواني بر حسبدر هر قطعه نمونه از درختان جهت تعيين تيپ 

ارتفاع به قطر برابر سينه نسبت طريق نيز از دو گونه راش و ممرز ضريب قد کشيدگي استفاده شد. 

( محاسبه گرديد. بررسي وضعيت پايداري فيزيکي درختان براساس ضريب قد کشيدگي h/dدرخت )

)کبيري کوپائئ و  صورت گرفت 1( مطابق جدول 1212بندي بروسکل و هاس )طبقه طبق روشها آن

بر ميانگين حسابي ارتفاع، ميانگين ارتفاع لوري ها عالوهبا توجه ناهمسال بودن توده. (2002 ،همکاران

ترتيب از آزمون ها بهها و همگني واريانس کل مشخصهبررسي نرمال بودن داده جهتنيز محاسبه شد. 

و  رويه زميني، سرپا مقايسه حجمو آزمون لون استفاده شد همچنين جهت  اسميرنوف -کولموگروف

مستقل و  tدر دو توده طبيعي و مديريت شده از آزمون و ضريب قد کشيدگي  تعداد درختان در هکتار

در طبقات قطري در هکتار و  حجم سرپاجهت مقايسه تعداد درختان در طبقات قطري در هکتار، 

   (.2002 ،اسميرنوف استفاده شد )زبيري -فميانگين ارتفاع در طبقات قطري از آزمون کولموگرو
 

 .(1891 ،ضریب قد کشیدگی و پایداری درخت )بروسکل و هاس طبقات -1 جدول

 ضريب قد کشيدگي ميزان پايداري

 > 100 خيلي ناپايدار

 10-100 ناپايدار

 < 100 پايدار

 < 45 رويش در فضاي باز
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 نتايج

در هکتار، ضريب  و تعداد درختان رويه زميني، سرپا هاي حجمهاي توصيفي مشخصهبررسي آماره

نشان  (2 )جدول هاي طبيعي و مديريت شدهتوده قد کشيدگي و ارتفاع براي دو گونه راش و ممرز در

هاي نشان دهنده کل دامنه ساختار توده که اين امرها زياد بوده که دامنه تغييرات اين مشخصه دهدمي

هاي و تعداد درختان در هکتار توده نيرويه زمي، حجم سرپاو دامنه  باشدجنگلي منطقه مورد مطالعه مي

تري از طبقات قطري در دهنده دامنه وسيع نشان باشد کهميهاي مديريت شده بيشتر از تودهطبيعي 

 42/21ترتيب ارتفاع لوري براي دو گونه راش و ممرز در دو توده طبيعي، به باشد.هاي طبيعي ميتوده

متر حاصل شد که در همه موارد بيشتر از  45/25، 21/22ترتيب برداري شده، بهبهرهدر متر و  22/25و 

 باشد.ميانگين حسابي مي

 
های طبیعی و و تعداد درختان در هکتار در توده رویه زمینی، حجم سرپاهای های توصیفی مشخصهآماره -2 جدول

 .مدیریت شده

 دامنه انحراف از معيار حداکثر حداقل ميانگين  مشخصه مورد بررسي توده

ي)
بيع

 ط
وده

ت
21 

ه(
مون

ه ن
طع

ق
 

 21/111 142/114 20/122 22/21 102/321  مکعب در هکتار()متر حجم سرپا

 21/42 211/1 01/51 12/1 023/21  مربع در هکتار(رويه زميني )متر

 510 245/20 140 10 04/212  تعداد در هکتار

 ارتفاع )متر(
 2/21 2/1 31 1/2 2/23 راش

 2/21 42/4 2/31 5/2 22/23 ممرز

 ضريب قد کشيدگي
 21/141 25/25 14/152 31/15 54/12 راش

 33/131 01/21 141 12/11 22/13 ممرز

ه )
شد

ت 
يري

مد
ده 

تو
23

2
 

ه(
مون

ه ن
طع

ق
 423/122 212/102 1/212 102/32 114/244  )مترمکعب در هکتار( حجم سرپا 

 33/45 12/2 15/50 32/5 143/22  رويه زميني )مترمربع در هکتار(

 550 212/22 100 50 11/212  تعداد در هکتار

 ارتفاع )متر(
 5/22 22/1 5/32 10 2/25 راش

 4/30 11/4 2/31 5/1 11/23 ممرز

 ضريب قد کشيدگي
 24/121 22/21 5/142 51/13 5/11 راش

 12/151 52/21 52/121 2/12 15/21 ممرز
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اسميرنوف نشان داد که  -ها با استفاده از آزمون کولموگروفنرمال بودن داده بررسينتايج 

، رويه زميني، تعداد درختان و ضريب قد کشيدگي دو گونه راش و ممرز در سرپا هاي حجممشخصه

همگني (. همچنين نتايج بررسي <05/0P) کنددرصد از توزيع نرمال پيروي مي 25سطح احتمال 

تعداد  ،رويه زميني، سرپا هاي حجمفاده از آزمون لون نشان داد که واريانس مشخصهها با استواريانس

 باشنددرصد همگن مي 25در سطح احتمال  و ضريب قد کشيدگي دو گونه راش و ممرز درختان

(05/0P>) آزمون . نتايجt از نظر تعداد نشان داد که  (3)جدول  هاي واريانسمستقل با فرض برابر

درصد بين دو توده طبيعي و  25در سطح احتمال  و ضريب قد کشيدگي گونه راش هکتاردرختان در 

حجم و رويه زميني ا از نظر امّ .(2)جدول  (P>05/0) داردنداري وجود تفاوت معنيمديريت شده 

درصد بين دو توده طبيعي و  25در سطح احتمال  و ضريب قد کشيدگي گونه ممرزدر هکتار  سرپا

 .(P<05/0) داري وجود داردتفاوت معنيمديريت شده 
 

و ضریب قد  تعداد درختان در هکتار ،رویه زمینی، حجم سرپاهای مشخصهداری وت معنیاتفنتایج  -3 جدول

 .مستقل tبا استفاده از آزمون  های طبیعی و مدیریت شدهبین تودهکشیدگی دو گونه راش و ممرز 

 داريسطح معني درجه آزادي tآماره  مشخصه مورد بررسي

 000000001532/0** 333 -214/1 مکعب در هکتار()متر سرپاحجم 

 0000000001134/0** 333 -114/1 مربع در هکتار()متر رويه زميني

 ns21/0 333 421/0 تعداد در هکتار

 ns201/0 311 -314/0 ضريب قد کشيدگي راش

 00000000000001411/0** 2205 132/2 ضريب قد کشيدگي ممرز

 

هاي راش و ممرز در دو توده طبيعي و مديريت شده بر مبناي بررسي ميانگين قطر و درصد پايه

و درصد  شودها بيشتر مي( نشان داد که با افزايش قطر، پايداري آن4ضريب قد کشيدگي )جدول 

باشد درصد مي 12و  22حدود ترتيب دو توده طبيعي و مديريت شده به در هاي پايدار گونه راشپايه

دو توده طبيعي و مديريت شده در هاي پايدار گونه ممرز که تفاوت زيادي با هم ندارند اما نسبت پايه

 باشد که تفاوت زيادي با هم دارند. درصد مي 24و  41ترتيب حدود به
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 .اری بر اساس ضریب قد کشیدگیدر طبقات مختلف پاید ی گونه راش و ممرزهامیانگین قطر و درصد پایه -4جدول 

  
راش در توده 

 مديريت شده

ممرز در توده 

 مديريت شده

راش در توده 

 طبيعي

ممرز در توده 

 طبيعي

وضعيت 

 پايداري

ضريب قد 

 کشيدگي

درصد 

 هاپايه

ميانگين 

 قطر

درصد 

 هاپايه

ميانگين 

 قطر

درصد 

 هاپايه

ميانگين 

 قطر

درصد 

 هاپايه

ميانگين 

 قطر

 11 22/1 43/11 05/11 41/11 12/20 12/12 1/14 >100 ناپايدارخيلي 

 24/45 24/11 32/20 52/21 43/25 42/25 11/24 22/12 10-100 ناپايدار

 22/54 01/24 4/55 32/12 1/41 1/41 13/52 42/22 <100 پايدار

 

در  سرپا حجماسميرنوف نشان داد که از لحاظ  -نتايج آزمون کولموگروف در هکتار: حجم سرپا

 وجود ندارد داري بين دو تودهدرصد تفاوت معني 25طبقات قطري در هکتار در سطح احتمال 

که توزيع حجم سرپا در طبقات قطري در هر دو توده از رغم اينعلي .داري(= سطح معني052/0)

طبقات هايي از نظر شکل توزيع حجم سرپا در اما تفاوت (P>05/0کنند )توزيع نرمال پيروي مي

هاي مديريت شده، متر( در تودهسانتي 40تا  15که در طبقات قطري پايين )قطري وجود دارد به طوري

به  45کمي بيشتر است اما از طبقه قطري  هاي طبيعي تقريباًحجم سرپا در طبقات قطري نسبت به توده

 هاي طبيعي استتودههاي تودهکمتر از هاي مديريت شده در تودهحجم سرپا در طبقات قطري باال 

 (.2)شکل 
 

 
 .های طبیعی و مدیریت شدهدر توده هاکل گونه در طبقات قطری حجم سرپامقایسه پراکنش  -2 شکل
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نشان داد که در  به تفکيک گونهدر طبقات قطري  حجم سرپااز بررسي پراکنش  دست آمدهبهنتايج 

 در تمام طبقات قطري نسبت به توده مديريت شده بيشتر است حجم سرپاهاي طبيعي گونه راش توده

کنند در طبقات قطري گونه راش در هر دو توده از توزيع نرمال پيروي مي حجم سرپاو توزيع 

(05/0<P)  (. 3)شکل 

 

 
 

 .های طبیعی و مدیریت شدهدر طبقات قطری گونه راش در توده حجم سرپامقایسه پراکنش  -3 شکل

 

نيز نشان داد که در طبقات هاي ممرز در طبقات قطري گونه حجم سرپانتايج بررسي پراکنش 

در طبقات قطري نسبت به  حجم سرپاهاي مديريت شده، متر( در تودهسانتي 40تا  15قطري پايين )

در  حجم سرپاهاي مديريت شده به باال در توده 45هاي طبيعي بيشتر است اما از طبقه قطري توده

در طبقات قطري گونه ممرز  حجم سرپاو توزيع  هاي طبيعي کمتر استطبقات قطري نسبت به توده

 (.4)شکل  (P>05/0کنند )در هر دو توده از توزيع نرمال پيروي مي
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 .های طبیعی و مدیریت شدهدر طبقات قطری گونه ممرز در توده حجم سرپامقایسه پراکنش  -4 شکل

 

 آزمون از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه از دست آمدهبه نتايج هکتار: تعداد درختان در

 در هکتار در قطري طبقات در پايه درختان تعداد لحاظ از که داد نشان اسميرونوف -کولموگروف

پراکنش  توزيغ ندارد اما از نظر شکل وجود توده دو بين داريمعني تفاوت درصد 25 احتمال سطح

هاي مديريت متر( در تودهسانتي 40تا  15که در طبقات قطري پايين )دارد به طوري هايي وجودتفاوت

به  45هاي طبيعي بيشتر است اما از طبقه قطري در طبقات قطري نسبت به تودهدرختان شده، تعداد 

هاي طبيعي کمتر است با اين در طبقات قطري نسبت به تودهتعداد هاي مديريت شده باال در توده

هاي متر وجود دارد ولي در تودهسانتي 110هاي طبيعي درختان با طبقه قطري تفاوت که در توده

 (.5)شکل  متري وجود دارندسانتي 130مديريت شده تا طبقه قطري 
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 .های طبیعی و مدیریت شدهها در تودهدر طبقات قطری کل گونهدرختان مقایسه پراکنش تعداد  -5 شکل

 

هاي از بررسي پراکنش تعداد در طبقات قطري گونه راش نشان داد که در توده آمدهدست بهنتايج 

 .(1)شکل  طبيعي گونه راش تعداد در تمام طبقات قطري نسبت به توده مديريت شده بيشتر است

هاي مديريت شده، تعداد در متر( در تودهسانتي 45تا  15گونه ممرز در طبقات قطري پايين ) براي

هاي مديريت به باال در توده 45هاي طبيعي بيشتر است اما از طبقه قطري نسبت به توده طبقات قطري

 (. 2هاي طبيعي کمتر است )شکل شده تعداد در طبقات قطري نسبت به توده

 

 
 .های طبیعی و مدیریت شدهدر توده راشدر طبقات قطری گونه درختان مقایسه پراکنش تعداد  -6 شکل
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 .های طبیعی و مدیریت شدهدر طبقات قطری گونه ممرز در تودهدرختان مقایسه پراکنش تعداد  -1 شکل

 

 از استفاده باهاي مورد بررسي ي ارتفاع درختان در تودههاداده نتايج تجزيه و تحليل ارتفاع درختان:

 در هکتار در قطري طبقات در ميانگين ارتفاع لحاظ از که داد نشان اسميرونوف -کولموگروف آزمون

ندارد و از نظر شکل پراکنش نيز تا طبقه  وجود توده دو بين داريمعني تفاوت درصد 25 احتمال سطح

 (. 1روند مشابهي دارند )شکل  تقريباً 120قطري 

 

 
 .های طبیعی و مدیریت شدهها در تودهمقایسه میانگین ارتفاع در طبقات قطری کل گونه -9 شکل
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 تيپ فراوانياز تعيين تيپ قطعات نمونه نشان داد که بيشترين  دست آمدهبهنتايج  تیپ درختان:

درصد( و  11ممرز ) -درصد(، انجيلي 21انجيلي ) -ترتيب ممرزهاي مديريت شده بهدر توده درختان

انجيلي  -ممرزتيپ ترتيب به هاي طبيعي نيزو بيشترين درصد تيپ در توده( ب 2باشد )شکل ميساير 

 .(الف 2باشد )شکل مي ... درصد( و 13ممرز ) -درصد(، انجيلي 35)

 

 
 

 .مدیریت شده )ب( های طبیعی )الف( ودرصد حضور تیپ در توده -8شکل 

 

هاي هاي مديريت شده گونههاي درختي نشان داد که در تودهو نتايج حاصل از درصد حضور گونه

( و 10باشند )شکل ترتيب بيشترين درصد حضور را دارا ميدرصد( به 31ممرز )درصد( و  45انجيلي )

درصد(  22درصد(، ممرز ) 52هاي انجيلي )ترتيب گونههاي طبيعي بهبيشترين درصد حضور در توده

 (. 11باشند )شکل بيشترين درصد حضور را دارا مي

 

 ب الف
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 .های طبیعی )ب()الف( و توده ت شدهمدیری هایدر توده درختیهای درصد حضور گونه -11شکل 

 

ها براي کيفيت تنه درختان نشان داد که از تجزيه و تحليل داده دست آمدهبهنتايج  کیفیت تنه درختان:

درصد از درختان در توده مديريت شده از نوع  24درصد از تنه درختان در توده طبيعي و  21کيفيت 

 (.13و  12)شکل داده اند  1درجه 

 

 

 .)ب( های طبیعیتوده)الف( و های مدیریت شده درختان در توده تنه درصد درجات کیفی -12شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه
تعداد  ،رويه زميني، سر پا هاي حجمهاي توصيفي دادهدست آمده از آمارهبا بررسي نتايج به

هاي طبيعي و توده ضريب قد کشيدگي و ارتفاع براي دو گونه راش و ممرز در ،درختان در هکتار

از واريانس و دامنه تغييرات بااليي  در هر دو توده هامشخص گرديد که اين دادهمديريت شده 

 212تا  32 حجم سرپاها از يک دامنه وسيع برخوردار هستند که بيان کننده اين نکته هستند که اين داده

و درخت در هکتار  140تا  50درختان  تعداد ،مربع در هکتارمتر 01/51تا  32/5 رويه زمينيمکعب، متر
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ساختار توده  تغييرات ( و در کل بيان کننده دامنه1اند )جدول انتخاب شدهمتر  24تا  5/2ارتفاع 

و بونينو و  2005 ،، انگرس و همکاران2002باشد. مطابق با نتايج اميري جنگلي منطقه مورد مطالعه مي

در  رويه زمينيو  سرپا از نظر حجمنيز نشان داد که  پژوهشاز اين  دست آمدهبهنتايج  2005 ،آرايوجو

درصد وجود دارد و  25داري در سطح احتمال هکتار بين دو توده طبيعي و مديريت شده تفاوت معني

ها که اين تفاوت بيشتر از توده مديريت شده استدر هکتار توده طبيعي  رويه زمينيو  سرپا حجم

اما گردد قطع، و در نتيجه آن حضور درختان قطور در توده طبيعي برمي گذاري واحتماال به عدم نشانه

 40تا  15گونه ممرز در طبقات قطري پايين ) حجم سرپاو  سرپا کل حجم سرپااز نظر شکل پراکنش 

به باال  40هاي طبيعي بيشتر است و از طبقه قطري هاي مديريت شده، نسبت به تودهمتر( در تودهسانتي

هاي طبيعي کمتر است. همچنين هاي مديريت شده نسبت به تودهطبقات قطري توده در حجم سرپا

هاي طبيعي نسبت به توده مديريت شده بيشتر در تمام طبقات قطري گونه راش در توده حجم سرپا

گذاري قطع و ايجاد فضا و شرايط مناسب دليل نشانهبه احتماالً در شکل پراکنشو اين تفاوت است 

ها و در نتيجه آن افزايش درختان در طبقات قطري پايين در توده مديريت شده نسبت نهالبراي رشد 

مغايرت دارد. مطابق با نتايج انيسي و  2002 ،تايج انيسي و همکارانگردد که با نبه توده طبيعي مي

 و بونينو و آرايوجو، 1222 ،اتوئياسدي  ؛2002 ،زاد ناورودي و همکارانحسن ؛2002 ،همکاران

تعداد درختان در هکتار در دو توده طبيعي و مديريت شده از نظر آماري با هم تفاوت  ؛2005

هاي مديريت شده شناسي همگام با طبيعت در تودهدليل اجراي شيوه جنگلکه به داري ندارندمعني

از نظر شکل  .باشداما ميانگين تعداد در هکتار توده مديريت شده بيشتر از توده طبيعي مي ،باشدمي

هاي ها و گونه ممرز در تودهمتر( براي کل گونهسانتي 40تا  15پراکنش، تعداد در طبقات قطري پايين )

هاي مديريت شده به باال در توده 45هاي طبيعي بيشتر و از طبقه قطري مديريت شده نسبت به توده

نش تعداد در طبقات قطري گونه هاي طبيعي کمتر است اما پراکتعداد در طبقات قطري نسبت به توده

که اين هاي طبيعي تعداد در تمام طبقات قطري نسبت به توده مديريت شده بيشتر است راش در توده

و ايجاد  گذاري و قطعنشانهبه ها هکتار براي گونه ممرز و کل گونه طقات قطري در تعداد درافزايش 

ها و حمايت از آنها و درختان با قطر پايين لفضاي باز و در پي آن مهيا شدن شرايط مناسب رشد نها

متر( در سانتي 40تا  15در طبقات قطري پايين ) حجم سرپابيشتر بودن . باشدتوده مديريت شده مي در

تعداد افزايش  و هادخالت و ايجاد فضاي باز و مهيا شدن شرايط براي نهالتوده مديريت شده نيز به 

همچنين دو توده از نظر ميانگين گردد. در طبقات قطري پايين برمي هاو همچنين رويش آن درختان
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و ميانگين ارتفاع لوري محاسبه شده براي دو گونه  داري ندارندارتفاع در طبقات قطري تفاوت معني

از اين  دست آمدهبهنتايج . يکسان بوده و تفاوت زيادي با هم ندارند راش و ممرز در دو توده تقريباً 

بين دو توده طبيعي و مديريت شده  ضريب قد کشيدگي گونه راش،نشان داد که از نظر نيز  پژوهش

اجراي بيانگر که همه اين اطالعات و نتايج  داردندرصد وجود  25داري در سطح احتمال تفاوت معني

 مطابق با نتايج اميري باشد.هاي مديريت شده ميشناسي همگام با طبيعت در تودهصحيح شيوه جنگل

درصد بين دو توده  25داري در سطح احتمال ضريب قد کشيدگي گونه ممرز تفاوت معني، 2002

شناسي نزديک گذاري در اثر اجراي شيوه جنگلدليل نشانهکه اين بهطبيعي و مديريت شده وجود دارد 

افزايش و به طبيعت در توده مديريت شده و ايجاد رقابت نوري و در نتيجه آن افزايش ارتفاع درختان 

 باشدطبيعي ميبيشتر از توده  و ضريب قد کشيدگي توده مديريت شدهباشد ضريب قد کشيدگي مي

باشد مي و پايداري کمتر در توده مديريت شده که بيان کننده پايداري بيشتر گونه ممرز در توده طبيعي

هاي ممرز رصد پايهد 24باشد که حدود يد همين مطلب ميؤنيز م 4جدول از  دست آمدهبهکه نتايج 

 نتيجه عدم رقابت نوري و در گذارينشانهدليل عدم به ها احتماالً باشند و اين تفاوتدر طبقه پايدار مي

انجيلي  -ممرز دو تيپ دهد کهنشان مي پژوهشدست آمده از اين نتايج بهگردد. مي بردر توده طبيعي 

شده  ترتيب در هر دو توده طبيعي و مديريتممرز بهو دو گونه انجيلي و ترتيب ممرز به -و انجيلي

ها در توده بيشترين درصد حضور را دارند و همچنين درصد حضور افرا پلت، توسکا و ساير گونه

فقط در توده مديريت شده حضور راش نسبت به باشد مديريت شده نسبت به توده طبيعي بيشتر مي

شيوه  اجرا شدنبيان کننده اين مطلب است که با توجه به باشد که در کل توده طبيعي کمتر مي

توان ميقطرهاي باال  و عدم تمرکز برداشت دردر توده مديريت شده  شناسي همگام با طبيعتجنگل

اي کاهش پيدا نکرده و با ترکيب توده طبيعي تفاوتي ندارد که با نتايج انيسي گفت تنوع و اختالط گونه

در دو توده طبيعي و مديريت شده  1ميزان درختان با درجه کيفي دارد. مغايرت  2002ن و همکارا

دهنده مديريت ( که نشان13 و 12)شکل  ترتيب(درصد به 24و  21تفاوت زيادي با هم ندارند )

هاي کمي و کيفي با توجه به نکات ذکر شده، مشخص است که برخي مشخصهباشد. صحيح توده مي

هاي کمي و کيفي ساختار توده از لحاظ اند اما در کل تفاوت اکثر مشخصههساختار توده تغييراتي داشت

نظر حفظ ساختار و ترکيب اوليه دهنده روند مثبت توده مديريت شده از دار نبوده که نشانآماري معني

هاي توان گفت با توجه به شرايط رويشگاهي يکسان در دو توده، مشخصهمي در کلاست. خودشان 

مشابه توده طبيعي  داري تقريباًتوده مديريت شده با اجراي طرح جنگلکمي و کيفي ساختاري 
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الزم به ذکر است که الزمه استمرار توليد و . اندباشند و از روند و تکامل طبيعي خود فاصله نگرفتهمي

نظر هاي تجديدي طرحها حمايت از زادآوري و درختان با قطر پايين در راستاپايداري بيشتر اين توده

عنوان هاي کمي و کيفي مربوط به توده طبيعي بهاطالعات مشخصهآگاهي از باشد و همچنين مي

و اصالح  هاي جنگليو پايدار توده ترريزي و مديريت صحيحالگوي طبيعي مناسب در برنامه

 رسد. نظر ميالزم و ضروري به وجود آمده بين دو توده،ههاي کم بتفاوت
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Abstract2 
Investigation on quantitative and qualitative characteristics of forests structure and 

composition in managed forest stands and comparison with natural forest stands are the 

most important in management of forest stands. The aim of this study is investigation of 

quantitative and qualitative characteristics of forest structure in managed forest stands a 

part of district one Shast Kalate forests and comparison with natural forest stands in a part 

of district two Shast Kalate forests of Gorgan. The sample plots were collected in a 

systematic random sampling design in natural and managed forest stands. In each plot, we 

record species and their diameters, height and grade quality for all trees with a diameter at 

breast height (D.B.H.) greater than or equal to 12.5 cm. The results of statistical test 

showed that differences in stand volume, basal area and slenderness coefficient Hornbeam 

between managed forest stands and natural forest stands in 95% probability are significant 

but the differences in tree density and slenderness coefficient beech between managed 
forest stands and natural stands forest in 95% probability are not significant. Also, two type 

Carpinus - Parrotia and Parrotia-Carpinus as the dominant types are in natural and managed 

stands and two species Parrotia persica and Carpinus betulus have a highest abundance in 

natural and managed stands. Also, the numbers of trees in the first grade quality in natural 

and managed forest stands are not very different that indicating a positive trend is in 

management of managed forests in study area. Generally, the results of this study showed 

that the some of quantitative and qualitative characteristics of forests structure have 

changes but difference the most of quantitative and qualitative characteristics of forests 

structure between two stands are not statistically significant that indicating preservation of 

managed structure in study area and follow these forests from natural process and 

evolution. 
 

Keywords: Natural forest stands, Managed forest stands, Quantitative and qualitative 
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