
 و همکاران علیرضا اسالمی

111 

  
 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

  1395، دوم، شماره بیست و سومجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  
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  چکیده
در طول حداقل یک  شناسی جنگل هاي دخالت ها آنکه در  هایی عرصهپایش  بررسی و هدف: سابقه و

دخالت صورت نگرفته  ها آنر که د هایی تودهبا  ها آنات کمی و کیفی مقایسه مشخص و شده  انجامدهه 
 مدیریت بر اساس اهدفببعدي  هاي گردشدر  ریزي برنامهراهنماي مناسبی جهت  تواند میاست 
هدف مطالعه  بررسی حاضر، با .نزدیک به طبیعت بوده و پایداري توده را تضمین نماید شناسی جنگل

عنوان نمادي از  به )10n( پایه در اولین طبقه قطري هاي راش با تأکید بر تعداد توده ساختار طبیعی
هاي جنگلی  کافی این طبقه در عرصهریزي در جهت وجود تعداد  ها و برنامه پایداري درازمدت توده

  انجام شد.
 127 (مدیریت نشده) و 128تحقیق حاضر با توجه به هدف فوق در قطعات  ها: روش مواد و

در  طورکلی بهآبخیز جهان نماي گرگان انجام گردید. در این تحقیق حوضه ) سري یک شده مدیریت(
به  سیستماتیک تصادفیبه روش  هکتاري)یک  پالت 10 مجموعاً( آري 100 ،پالت 5هر قطعه تعداد 

سپس با استفاده از روش آماربرداري صد در صد کلیه درختان با قطر بیشتر  شکل مربع برداشت گردید.
همچنین میزان  و متر در داخل قطعات نمونه برداشت شد. جهت بررسی ساختار توده سانتی 5از 
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در مرحله بعد  متر در دو جهت تعبیه شد، 100×10زادآوري، در وسط هر پالت، ترانسکتی به ابعاد 
ها مانند وضعیت تاج پوشش و کیفیت تنه  و سایر مشخصه ترانسکتارتفاع کلیه درختان موجود در 

 ها، جهت بررسی زادآوري و نهال هاي مربوطه ثبت شد. سپس در داخل هر ترانسکت درختان در فرم
  .یدگرد متر پیاده 3×3متر یک میکرو پالت  15در فواصل 

همچنین میزان زادآوري در دو و ارتفاع  ،طربین میانگین ق داري معنینتایج نشان داد اختالف  ها: یافته
داراي  )10N(قطري  طبقهتعداد در اولین  نظر از موردمطالعهقطعه مطالعه شده وجود دارد. قطعات 

برابر  7 تقریباً شده یتمدیر قطعهقطري در  طبقهدر اولین  تعداد فراوانی .هستند داري معنیاختالف 
برابر قطعه مدیریت نشده)  5/4شده  راش در قطعه مدیریت (فراوانی گونه است مدیریت نشدهقطعه 
برابر قطعه مدیریت نشده است بنابراین در قطعه  3شده  ها در قطعه مدیریتتعداد نهال. است

  گروه وجود دارد. و خالهاي بیشتري از گونه راش براي رسیدن به مرحله شل  شده نهال مدیریت
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده به لحاظ ساختاري، تعداد درختان در اولین طبقه  گیري: نتیجه

مدیریتی به  هاي دخالت رو این ازقطري در توده مدیریت شده بیشتر از توده مدیریت نشده بوده است 
 منظمنا زاد دانهسمت جنگل ه توده را بلحاظ کمی و کیفی با اهداف طرح جنگلداري مطابقت داشته و 

استمرار پایداري  تواند میو در صورت انجام و تکرار منظم عملیات پرورشی  ه استهدایت نمود
  داشته باشد. همراه هاي کلیماکس (مانند راش) را در درازمدت به هاي جنگلی با حضور وسیع گونه توده

 
  راش مشخصات کمی، ،زادآوري، )10N( قطري تعداد در اولین طبقه هاي کلیدي: هژوا
 

   مقدمه
مدیریت بهینه جنگل را براي رسیدن به ساختار   توسعهطبیعی مسیرهاي  هاي جنگلساختار   مطالعه  

جنگل و مدیریت آن محدود باشد . تا زمانی که اطالعات ما از ساختار کند میمطلوب مشخص 
 از ها جنگلاگرچه  ).8انتظار داشت ( مدت نیطوالطبیعی را در  هاي جنگلپایداري اکوسیستم  توان نمی

رشد و تخریب  فرایندهايتفاوت دارند، اما  باهمآوري ادو روند ز اي گونهترکیب ، ساختاري لحاظ
 تواند میند جنگل تعیین دقیق اطالعات ساختاري و فرآیند زادآوري در چ نتیجه درمشابه است و  ها آن

 رویه بی هاي برداري بهرهتخریب ناشی از  .)23( باشد ربرد داشتهدر موارد مشابه کا ها جنگل براي سایر
بهترین شیوه  ).13( شود می ها تودهجنگلی و کاهش پایداري  هاي تودهموجب تغییر وضعیت طبیعی 
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) شیوه تک گزینی و گروه گزینینامنظم ( زاد دانهمدیریت توده طبیعی در شمال کشور به روش 
که  دهد میدیگر نشان  کشورهايدر  شده انجاممطالعات  ).22و  20 و 17( است شده  دادهتشخیص 

صد در صد  آماربرداري( شوند میو روش کنترل اداره  ناهمسال زاد دانهکه به روش  هایی جنگلتنها در 
 است پذیر امکان) ترسیم منحنی تعادل از طریق بررسی قطعات نمونه ثابت یا مشخص و هاي دورهدر 

ایران را شمال  هاي جنگلدرصد حجم  30درصد سطح و  5/17راش حدود  ارزش با گونه ).22(
در خارج از کشور به انجام رسیده  تحقیقاتی که پیرامون مطالعه حاضر ترین عمده .)19( دهد میتشکیل 

و  النتان و )2000امبرگ و همکاران ( و )1995( کورپل ،)1993( الیبونووت به مطالعات توان می
به بررسی ) 2007( ثاقب طالبیاسالمی و مطالعات  به توان میر داخل کشور د و) 1996( همکاران

فالح  ،)شمال کشور (منطقه نکاء ظالمرود هاي جنگلهاي خالص و آمیخته در  ساختار طبیعی راشستان
 و همکاران و دلفان اباذري )2002متاجی و نمیرانیان ( ،)2007پاتو ( ،)2009( و امانی حسنی ،)2006(
  ).18و  10و  9و  15 و 11و  4( نمود ارهاش) 2007(

دائم قابل تکرار باشد  طور به ها پایهتوزیع پراکندگی  بایست می ،ها تودهبراي ایجاد شرایط تعادل در   
جمعیت ثابت باقی  منطبق باشد، ومیر مرگاگر میزان تولد با  مستقیمی با جمعیت دارد. رابطهآن  و

قطري باالتر  طبقهباشد درختانی که حذف خواهند شد و یا به پایدار  اگر سیستم پویا و .ماند می
 کنند میباال حرکت  طبقهکه به  تر پایینقطري  طبقهدرختان  وسیله به) باید کنند می(رشد  روند می

اگر حجم توده همواره  .است شده تنظیماصل تعادل براي یک مدت طوالنی  یک  این جایگزین شوند.
 باشد میمتناوب مستلزم برداشت  ، بدین معنی که افزایش حجمآید می وجود بهثابت باقی بماند تعادل 

که براي ارزیابی  اي رابطه. سبک جدید و گیرد میمتناوب انجام  شناسی جنگل هاي دخالت وسیله بهکه 
که جابجایی درختان  دهد مینشان  )،1975 (شوتز، ارائه گردید 1سسوئی هاي جنگلتعادل توده در 

 طبقهدرختان  بایست می ها تودهبنابراین براي رسیدن به حالت تعادل در . )21( است تابعی از رشد
قطري  طبقه) با درختانی که به nipi ورود(ضریب  اند کردهقطري باال حرکت  ءطبقهقطري پایین که به 

مساوي  )ni+1 * ei+1 خروج(ضریب  اند شده برداشتدرختانی که  عالوه به )pi+1 * ni+1( اند رفتهباالتر 
و  سیراش در منطقه سوئ هاي جنگله در ک یبر اساس مطالعات ).2007 ،و همکاران (اسالمی باشند
 ،)2003 (شوتز و راهانسون، تعادل یم منحنیترس منظور بهآلمان  يالنگوال هاي جنگلن در یهمچن
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متر و  یسانت 60اصله با قطر هدف  100در منطقه النگوال حدود  ين طبقه قطریتعداد در اول شده انجام
مختلف) در  هاي آمیختگیراش (با  هاي جنگلن مقدار در ید، ایگرد بینی پیشمترمربع  21سطح مقطع 

ن ی. در هم)22( شنهاد شدیمتر پ یسانت 90تا  70دف ) با قطر ه10n( اصله 150شتر از یس بیشور سوئک
 سطح وبه رویش قطري متوسط با توجه ( اءظالمرودکدر منطقه ن گرفته انجامراستا بر اساس مطالعات 

، ی و همکاران(اسالم دیگرد بینی پیش ين طبقه قطریاصله در اول 120ز تعداد حدود یمقطع متوسط) ن
بر تعداد پایه در اولین  تأکیدبا راش  هاي توده ساختار طبیعی مطالعه باهدف بررسی حاضر،). 2007

بررسی تعداد درختان در  ویژه به بهترتا با شناخت  انجام شدشموشک گرگان  منطقهدر طبقه قطري 
در جهت وجود  ریزي برنامهو  ها توده درازمدتنمادي از پایداري  عنوان به )10n( قطرياولین طبقه 

 شناسی جنگلاتخاذ روش  ،پایدارياستمرار به  بتوان جنگلی، هاي عرصهکافی این طبقه در  تعداد
ساختار  مطالعه با ،در این پژوهش هدفکه این  یافت دست ها آنمتناسب با ساختار و مدیریت بهینه در 

  دخالت شده صورت گرفته است. شاهد و قطعاتدر  ها توده
  

  ها روشمواد و 
نما از طرح جنگلداري شموشک در حوزه  منطقه موردمطالعه محدوده موردبررسی در بخش جهان  

ترتیب  از سري یک، به 128و  127شده است. قطعات   اداره کل منابع طبیعی منطقه گرگان واقع
شده (تک گزینی ناهمسال) در نظر گرفته شد. دامنه  هاي جنگلی مدیریت نشده و مدیریت عنوان توده به

 15متر باالتر از سطح دریا بوده، شیب منطقه بین  2000تا  1350ارتفاعی راشستان منطقه موردمطالعه، 
اکثریت سطح، آهکی است. تیپ جنگل  درصد، جهت عمومی منطقه شمال غربی و خاك آن در 30تا 

قطعه  تیپ غالب راش و ممرز است. زاد ناهمسال، برگ خالص و آمیخته و فرم آن دانه موردمطالعه پهن
شده طی دو گردش به شیوه تک گزینی تحت مدیریت بوده است. طبق اطالعات کتابچه طرح  مدیریت

(قارچ عامل  ها م حشرات و بیماريآخرین اتفاقات نامطلوب در محدوده موردمطالعه شامل هجو
گونه عملیات پرورشی  باشد و هیچ کن شدن درختان می و خسارات باد مثل ریشه بیماري مرگ نارون)

  ).2نشده است (  برداري در پارسل مدیریت نشده (شاهد) انجام و بهره
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  .شکطرح جنگلداري شمو نقشهبر روي  128و  127هاي  موقعیت جغرافیایی پارسل -1 شکل

Figure 1. Site of Study 
  

ها  اي که جنبه تصادفی بودن پالت گونه با استفاده از روش آماربرداري تصادفی سیستماتیک به  
 10شده (مجموعاً  پالت در هر یک از قطعات مدیریت نشده و مدیریت 5رعایت شده باشد، تعداد 

) انتخاب و موقعیت 2007بی (ثاقب طال اسالمی ومتر)  100×100پالت) مربعی شکل یک هکتاري (
). به جهت نشان دادن بهتر زادآوري قطر 1روي نقشه پیاده گردید (شکل  در GPSقطعات به کمک 

متر در نظر گرفته شد بنابراین با استفاده از روش آماربرداري صد در صد کلیه درختان با  سانتی 5باالي 
 5تاري برداشت شد و در طبقات قطري متر در داخل قطعات نمونه یک هک سانتی 5قطر بیشتر از 

متر مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی ساختار توده و همچنین میزان زادآوري، در وسط هر  سانتی
). ارتفاع کلیه درختان موجود در 2(شکل  متر در دو جهت تعبیه شد 100×10پالت، ترانسکتی به ابعاد 

ها  طبقه مورد بررسی قرار گرفت. سایر مشخصه متر در چهار  10ثبت شد و در طبقات ارتفاعی  آن
هاي مربوطه ثبت شد. سپس در داخل هر  مانند وضعیت تاج پوشش و کیفیت تنه درختان در فرم

ها  ها و نونهال متر جهت بررسی زادآوري و نهال 3×3متر یک میکرو پالت  15ترانسکت در فواصل 
اسمیرنوف  - کمک آزمون آماري کلموگرافها ابتدا به  وتحلیل داده جهت تجزیه پیاده گردید.

)Kolmogorov–Smirnov test (ها بررسی و سپس با استفاده از آزمون آماري  نرمال بودن آنT 
هاي  گیري شده و براي مقایسه آماره هاي کمی اندازه مستقل (غیر جفتی) براي مقایسه میانگین آماره

هاي آماري  وتحلیل استفاده شد. کلیه تجزیه  Chi- Squareاي) از آزمون مربع کاي مقیاس رتبه (با کیفی
انجام  SPSSها) و  اي داده عنوان منبع ذخیره پایه (بهExcel افزارهاي  شده در نرم و اطالعات گردآوري



  1395) 2)، شماره (23جنگل جلد ( هاي علوم و فناوري چوب و نشریه پژوهش

116 

در توده مدیریت نشده و مقایسه  )10Nذکر است بررسی تعداد درختان در اولین طبقه قطري ( شد. قابل
 عنوان یکی از فاکتورهاي مهم در این بررسی، موردتوجه بوده است. ه، بهشد هاي مدیریت آن در توده

 
  .متر) 3×3متر) و میکروپالت ( 10×100( ترانسکت ،متر) 100× 100(اصلی  نمونه قطعهنمایش  -2 شکل

Figure 2. Sample Plot (100×100m), Transect (10×100m) and Microplot (3×3m).
  

  بحث و نتایج
هاي  گونه دهد،هاي مورد بررسی نشان می هاي انجام شده در پالت نتایج حاصل از آماربرداري  

شوند. نمودار  صورت پراکنده دیده می هاي راش به ممرز، پلت، انجیلی، خرمندي و توسکا در بین پایه
و مدیریت شده در  )اهدش( مدیریت نشدهپراکنش تعداد در هکتار در طبقات قطري در دو پارسل 

تعداد کل پایه در اولین طبقه قطري در دو پارسل مدیریت شده و مدیریت  آمده است. 4و  3شکل 
برابر  7 اصله بوده است، که این تعداد در پارسل مدیریت شده تقریباً 12و  75ترتیب  نشده (شاهد) به

 4,5که  اصله بوده، 10 و 44ترتیب  ) به4همچنین این تعداد تنها براي گونه راش (شکل  ،شاهد است
  .باشد برابر توده شاهد می
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باشد. فراوانی  می دهنده ساختار ناهمسال هاي موردمطالعه نشان توزیع قطري کل درختان در توده  

شده برابر  درصد و در قطعه مدیریت 9/38اصله در هکتار معادل  62درختان راش در قطعه شاهد برابر 
گونه، نسبت به سایر  هاي کم قطر یا جوان این باشد. پایه درصد می 2/51در هکتار معادل اصله  4/126

شده از فراوانی بیشتري  طبقات قطري داراي تعداد بیشتري بوده که این موضوع در قطعه مدیریت
هاي مسن در قطعه شاهد است، زیرا  نسبت به قطعه شاهد برخوردار است. دلیل این امر ازدیاد پایه

ها مانع بزرگی، براي ایجاد و استقرار زادآوري  ، سایه چتر آنکنند که بذر کمتري تولید می  بر این وهعال
هاي قطري  دهد، بیشترین فراوانی در کالسهنشان می 4 و 3هاي  مطالعه کلی شکل ).4است (شکل 

نسبت به مراحل  ها و نیاز نوري کمتر دلیل آن کم بودن تاج پوشش نهال متر است، سانتی 30کمتر از 
تابعی از تنوع  هاي قطري باالتر تواند باشد. تنوع درختان در کالسه سنی باالتر در این کالسه می

هاي  ) است، بنابراین براي اعمال روشN10( هاي قطري پایین بخصوص اولین طبقه قطري کالسه
بررسی  ).1د توجه شود (ها بای ها در همه کالسه به آمیختگی توده ،شناسی نظیر عملیات پرورشی جنگل

هایی که با احتساب آنان  عنوان اطمینان از وجود زادآوري و پایه تعداد درختان در اولین طبقه قطري به
شود، دررسیدن به منحنی تعادل امري ضروري  گذاري و برداشت می عنوان آینده توده اقدام به نشانه به

شده بیشتر از  اولین طبقه قطري در قطعه مدیریت ها در فراوانی تعداد پایهدر این مطالعه ). 6( است
گذشته امکان  شده در هاي انجام گذاري دهد، با نشانه قطعه مدیریت نشده بوده و این موضوع نشان می

 بیشتر شده است. )10Nها و درختان در اولین طبقه قطري ( نتیجه تعداد نهال و در شده زادآوري فراهم

 .ها در طبقات قطري تعداد کل گونه پراکنش -3شکل 
Figure 3. Distribution of Species Number in 
Diameter Classes. 

  .پراکنش تعداد گونه راش در طبقات قطري -4شکل 
Figure 4. Distribution of Oriental Beech Species 
Number in Diameter Classes. 
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دار کاهش یافته است.  طور معنی هتان در طبقات قطري میانه و قطور بدر قطعه مدیریت شده تعداد درخ
هاي بیشتر ارتباط دارد. اما افزایش تعداد درختان در هکتار  برداري از درختان با قطر این مسئله به بهره

) مؤید این مطلب است که زادآوري در هکتار 10Nدر طبقات قطري پایین و اولین طبقه قطري (
برداري  هاي بهربرداري شده باشد. بهره دهنده موفقیت مدیریت توده تواند نشانست و میاافزایش داشته 

در نتیجه  ه،ها از حد شمارش عبور کرد و تعدادي از پایه هدرختان سبب باز شدن توده و زادآوري شد
متر  سانتی 85ها نشان داد از کالسه قطري  بررسی. تعداد درختان در قطعه مدیریت شده افزایش یافت

طبیعت مانع از گسترش گونه  در بخش مدیریت نشده، .شود به باال اختالف بین دو قطعه کم می
دلیل باز شدن تاج پوشش به میانگین  گونه مهاجم به شده این خرمندي شده است اما در بخش مدیریت

اختالف در دهد، بیشترین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می. اصله در هکتار رسیده است 58تعداد 
متر است و همچنین به لحاظ ساختاري در قطعات موردمطالعه، درختان  سانتی 15کالسه قطري کمتر از 

باوجود باز شدن تاج در  در اولین طبقه قطري با تراکم بیشتري در کنار هم قرار دارند اما این تراکم
در قطعه  شود. هاي طبیعی رویش یافته می تر است که باعث حمایت از گونهشده بیش قطعه مدیریت

شده و درختان باقیمانده با  ها حذف نتیجه رقابت بین درختان تعدادي از پایه تدریج در شده به مدیریت
گیرند و بهتر است مدیریت در جهت افزایش  می ادامه رشد قطري و ارتفاعی در توده، عرصه را دربر

قطعه شاهد باوجود تاج پوشش بسته و  که حالی هاي زیراشکوب باشد، در و حفظ پایهآمیختگی 
  باشند.  درختان مسن، داراي تنوع بیشتر اما فراوانی کمتر می زادآوري کم

 باشد، هاي گونه راش در قطعات موردمطالعه زیاد می ، اختالف در تعداد نهالدهد نشان می 5شکل   
راش وجود دارد که  نهال 342 شده قطعه مدیریتو در  99 )شاهد( نشده قطعه مدیریتدر  که طوري  به

شده گونه توسکا و نمدار حذف شده  در بخش مدیریت است.شاهد قطعه برابر  5/3 تقریباً این مقدار
باشد اما  هاي ممرز، انجیلی و خرمندي در قطعات موردبررسی اختالف اندك می در مورد گونه است.

پسند در  هاي درختی سایه گونه علت استقرار توان به شده را می ر بخش مدیریتراش د  افزایش گونه
که شرایط را براي افزایش رشد نهال راش فراهم ساخته و باعث کاهش سایر دانست  هاي آن رویشگاه

ها مانند انجیلی، توسکا و نمدار در قطعه  حتی بعضی از نهال شده است ودرختی هاي  گونه
سال در کمون باشند و  20توانند بیش از  هاي راش می جایی که نهال از آن اند. دهش  شده حذف مدیریت

هاي جنگل  (انجام دخالت )، با باز شدن تاج2003 همکاران، اعتماد و( با فراهم شدن شرایط رشد کنند
نتایج با . این )5( ها رشد کرده و بتوانند خود را به اولین طبقه قطري برسانند شناسی)، نهال
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 مطابقت دارد )2002) و استقامت (2007)، اسالمی و همکاران (2009هاي، امانی و حسنی ( هشپژو
  .)18 و 6و  10(
  

  
  .ها میکروپالت متر در سانتی 0-5/2ها در طبقات قطري  گونه تعداد نهال -5شکل 

Figure 5. Seedling number species in 0-2.5 cm diameter class in the micro plots.  
 

مدیریت نشده ابتدا  در دو توده مدیریت شده و جهت مقایسه میانگین تعداد در طبقات ارتفاعی  
(شکل  بندي شد متر طبقه 30- 40و  20- 30، 10-20، 0-10کالسه ارتفاعی؛  ارتفاع درختان به چهار

بیشتري  شده داراي فراوانی درختان در قطعه مدیریت دومهاي اول و  . نتایج نشان داد، که در کالسه)6
یابد و  هستند اما در کالسه ارتفاعی سوم و چهارم فراوانی درختان در قطعه مدیریت نشده افزایش می

برداري داراي سن زیاد و  علت عدم بهره درختان در قطعه شاهد به شده است. بیشتر از قطعه مدیریت
شده  قطعه مدیریتشده هستند. در  بیشتري نسبت به قطعه مدیریت همچنین ارتفاع بلندتر و قطر

هاي قطري باالتر به مرحله تیرك و تیر  با باز شدن تاج به کالسه )10N( درختان از طبقه قطري اول
ها نسبت به مرحله درختان تنومند و پیردار کمتر است اما در قطعه مدیریت نشده  اند که ارتفاع آن رفته
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توده موجود  باشند و ده بسیار کمتر میش به مدیریت نسبت) 10N(ارتفاع درختان در اولین طبقه قطري 
شده  باشند تشکیل زاد کهن) و پیردار که داراي ارتفاع زیاد می دانه( قطعه شاهد از درختان تنومند در

  .)16( ) مطابقت دارد2002متاجی و نمیرانیان ( است. این نتایج با مطالعات
  

 
  .ها در طبقات ارتفاعی پراکنش تعداد گونه -6 شکل

Figure 6. Distribution of Species Number in Height Classes. 
 

  گیري کلی نتیجه
بر اطالعات صحیح از  هاي علمی، منطقی و مبتنی دهد، دخالت نتایج کلی این تحقیق نشان می  
شده   هاي جنگلی نخواهد شد، بلکه آینده جنگل بهتر تضمین تنها باعث نابودي توده هاي جنگلی، نه توده

هاي کلیماکس (مانند راش) را در درازمدت  هاي جنگلی با حضور وسیع گونه ایداري تودهو استمرار پ
 5/4 و همچنین تعداد )10n( ها در اولین طبقه قطري برابري کلیه پایه 7(تعداد  همراه خواهد داشت به

سی . تحقیق حاضر یعنی بررشده نسبت به مدیریت نشده) هاي مدیریت هاي راش در توده  برابري پایه
 هاي مرکزي استان مازندران، منطقه رویشی گرگان در راشستان بر اولین طبقه قطري عالوه تعداد پایه در

منطقه نوشهر و اسالم گیالن نیز موردبررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن باهم مقایسه و در مقاالت 
  استفاده براي محققین خواهد بود. پژوهشی دیگر متعاقباً قابل
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Abstract 
Background and objectives: Survey and monitoring of forest areas in which 
silvicultural interventions were conducted over at least one decade and comparing 
of quantitative and qualitative characteristics of them with untouched stands could 
be a useful guide for planning the next interventions considering the goals of close 
to nature silviculture. Present research was carried out with the aim of studying the 
natural structure of oriental beech stands with emphasis on stem number in the first 
diameter class in order to obtain continued stability and adopting an appropriate 
silvicultural method in accordance with their structure and optimal management by 
better recognition of them especially surveying number of the trees in first diameter 
class (n10) as a sign of long-term sustainability of stands and planning for existence 
of enough numbers of this class in forest areas. 
Materials and methods: This study aims to compare the silvicultural 
characteristics between compartments 127 (managed) and 128 
(unmanaged=control) in district one of Jahan-nama water catchment, Gorgan. Five 
sample plots, each one ha (100 x 100m), were laid out in each compartment, a total 
of 10ha, in random-systematic network. All of the trees with diameters above 5 
centimetres inside the sample plots were harvested using the one hundred percent 
inventory method. To study the structure and regeneration rate of the stand, 
transects with a size of 100×10 metres were embedded in the middle of each plot in 
two directions. The heights of all existing trees in each compartment and other 
features such as canopy cover and quality of tree trunks were recorded in the 
related forms. Then, a 3×3 m micro plot was inserted inside each transect in 15m 
distances in order to study regeneration and the seedlings. 
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Results: The results showed statistically significant differences of mean diameter 
and height of trees as well as regeneration number between the two studies 
compartments. Also, the frequency of stem number in the first diameter class (N10) 
of the managed compartment was 7 times higher than that of the control 
compartment. This difference was statistically significant. The results show that the 
highest difference in diameter classes is less than 15 cm, such that frequency of 
oriental beech species in the first diameter class (N10) in managed compartment is 
4.5 times more than reserve compartment. 
Conclusion: Hence, the silvicultural interventions have led the managed stand to 
uneven-aged structure with sufficient stem number in N10, that with executing of 
silvicultural tending we could obtain sustainable stands. It will bring continued 
stability of forest stands with a wide presence of climax species (such as oriental 
beech) in the long term. 
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