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 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل مجله پژوهش

  1391، دوم، شماره همنوزدجلد 
http://jwsc.gau.ac.ir  

 
  هاي استان گلستان در جنگل) Quercus macranthera (هاي اوري ساختار توده

  
  3 و داوود آزادفر3، رامين رحماني2حيدري... ا ، حشمت1رضا مهديانيعلي*

  ،دانشكده علوم جنگلاستاديار 2، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،  جنگلدانشكده علومارشد  كارشناسي1
  ، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشكده علوم جنگلدانشيار 3دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 

  10/8/89:  ؛ تاريخ پذيرش2/7/87: تاريخ دريافت
  

  1چكيده
ويژه در راستاي اهداف  ري بهنگل، امروزه از مباحث مورد توجه و ضرومطالعه ساختار ج

هاي  كلي در جنگلطور هاي ساختار جنگل به گرچه بررسي.  نزديك به طبيعت استشناسي جنگل
هاي اوري   شناسايي ساختار تودهولي ،باشد هاي شمال كامالً بديع مي كوهستاني و ارتفاعات فوقاني جنگل

حفاظتي واقع در شرايط سخت كليماتيك و حساس، امري مهم و ضرورتي هاي  عنوان جنگل هب
ادآوري مناسب و پايداري اين زتوان زمينه استقرار يك  صحيح ميبا آگاهي و مديريت . انكارناپذير است

هاي اوري كه از تخريب   منطقه از رويشگاهسه پژوهشدر اين . ها را براي نسل بعد فراهم نمود رويشگاه
انتخاب و در ) آباد و لوه منطقه درازنو، شيرين ( وردار بودند در سطح ارتفاعات استان گلستانتري برخ كم

اطالعات مربوط  تعيين وصورت انتخابي  به ) متر100×100( قطعه نمونه يك هكتاري چهارهر رويشگاه 
 4وري، منظور بررسي زادآ در هر پالت به. گيري و ثبت شد ساختار جنگل در اين مناطق اندازهبه 

ها  پالتدر داخل ميكرو. در چهار گوشه پالت تعيين گرديد)  متر15 ×15( مترمربعي 225ميكروپالت 
 در هر يك از در ضمن. ديدهاي قطري و ارتفاعي به تفكيك گونه ثبت گر فراواني زادآوري در كالسه

 ل توده براياخص كعنوان ش  به) متر20 × 50( مترمربع 1000ها يك پالت مستطيل شكل به مساحت  توده
 متر 3/1ز ه درختان با ارتفاع بيش ا و عمودي انتخاب و در هر پالت هميم ساختارهاي افقيستر

تجزيه و تحليل و ) SPSSو   Excel مانند(افزارهاي مناسب  از استفاده از نرم ها با داده. آماربرداري شدند
                                                 

 rezayar12@yahoo.com: مسئول مكاتبه *
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 نشان داد كه گونه اوري با پژوهشتايج اين ن. ها ترسيم شد ، ساختار تودهSVSافزار   نرم ازبا استفاده
ارتفاعات منطقه  (2و رويشگاه )  كردكوي- منطقه درازنو (1گير خود در رويشگاه  چشم حضور
عنوان  هاوري ب ،لوه 3رويشگاه  در .يابد لي و غالب تيپ نمود ميعنوان گونه اص هب)  آباد  علي-آباد شيرين

دارد   وضعيت بهتري نسبت به دو رويشگاه ديگر1وري دررويشگاه توده ا .گونه همراه توده پراكنش دارد
 اوري و  درصد سهم5/76( درصد 61اين رويشگاه، حداكثر تاج پوشش توده جنگلي  كه در نحوي به
سينه   ين قطر برابر، ميانگ مربع در هكتار  متر12/42سينه   ، سطح مقطع برابر)ها  درصد سهم ساير گونه5/23

 توزيع تعداد نمودارهاي. دست آمده است ه متر ب5/14ميانگين ارتفاع درختان توده  و ترم  سانتي80توده 
 ديگر ، وضعيت1جز رويشگاه  ه بوليمنظم است ال س همناهاي  ها نشانگر توده در طبقات قطري توده

راي  بF از آزمون دست آمده بهنتايج . كننده هستند  زادآوري بسيار ضعيف و نگرانها از نظر رويشگاه
هاي مورد مطالعه  رويشگاهزميني   رويه وسينه، ارتفاع درختان، حجم سرپا  هاي قطر برابر ايسه ميانگينمق

  .شود ها مشاهده مي داري بين رويشگاه معنيرصد اختالف  د5كه در سطح نشان داد 
  

  هاي رويشگاهي، زادآوري، استان گلستان  اوري، ويژگيگونهجنگل،  ساختار :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
اي هستند كه تنها با شناخت كامل اين  ساختار پيچيده هاي شمال ايران داراي تنوع زيستي و جنگل

 ).2009 ، و همكاراناميري(ها اميدوار شد  آينده آن توان به مديريت بهينه و درست در اكوسيستم مي
حرارت است كه ها در ارتفاعات درجه  ثر در متوقف شدن گسترش جنگلؤعامل مهم اكولوژيك و م

رسد كه ديگر براي رشد و نمو درختان و تشكيل  در نتيجه كاهش آن دوره رويش گياهي به حدي مي
روي   بهمن مانع پيشو باد، برف شرايط اكولوژيك مانندديگر بر آن  عالوه .باشد توده جنگلي كافي نمي

به اهميت روزافزون مصرف با عنايت ). 2004 ، و همكارانطالبي ثاقب(شود  درختان در ارتفاعات مي
 تر مطالعات با رسد بيش نظر مي هتر هم خواهد شد ب مراتب بيش هچوب و نيازي كه در آينده شايد ب

دست ها و مناطق جنگلي باال و از رويشگاه گيرد ها انجام مي گلنارزش اقتصادي ج محوريت توليدي و
كه  در حالي. خورد چشم مي هتري ب كم هاي پژوهش) از جمله رويشگاه اوري(اعات و ارتف) مرز جنگل(

حفاظت خاك و منابع آب و توزيع تعادل  ها در محيطي اين جنگل  زيستنقش حياتي، حمايتي و
ماني و  ها ضامن زنده پايداري اين رويشگاه. مل استأگير و بسيار قابل ت طبيعي در اين مناطق چشم

  .باشد دست مي هاي پايين بقاي جنگل
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فـردي دارنـد يكـي از ايـن          هبهاي منحـصر    محيطي، ويژگي  هاي زيست   ز فاكتور  ا ها به پيروي   جنگل
 اسـتقامت، ( سزايي بر زادآوري و ميكروكليمـاي جنگـل دارد         هباشد كه تأثير ب     فاكتورها ساختار توده مي   

بيني وضعيت آينـده   مرتفع، احيا و پيش هاي كوهستاني و ين منظور با توجه به اهميت جنگل      ا  هب). 2003
مطالعه ساختار جنگل امـروزه     . هاي رويشگاهي ميسر نخواهد بود      ون مطالعه ساختار و ويژگي    جنگل بد 

. شناسـي نزديـك بـه طبيعـت اسـت          ويژه در راستاي اهداف جنگل      ري به از مباحث مورد توجه و ضرو     
 ايـن زمينـه     هاي اندكي در    كلي در كشور ما نوپاست و پژوهش      طور هاي ساختار جنگل به     گرچه بررسي 

هـاي كوهـستاني و      اما اين موضوع بـراي جنگـل      ). 2004 ، و همكاران  زاده حسين(فته است   صورت گر 
شـناخت  ). خـورد  چـشم نمـي     در خصوص سـاختار اوري بـه       اي مطالعه(باشد   دست كامالً بديع مي   باال

عنوان اكوسيستمي كه در ارتفاعات فوقاني جنگل، جايي كه شـرايط            هها ب  ساختار و وضعيت اين جنگل    
 دارند و با توجه به عوامل       خت بوده و خاك اين مناطق در معرض شستشو و فرسايش قرار           كلماتيك س 

هـا   چند اين جنگل هر .ناپذير است ضرورتي انكار ها كننده طبيعي و انساني و روند تخريب در آن   تهديد
تنظـيم آب، خـاك و تعـادل         دليل نقش مهمي كـه در       توليد چوب صنعتي ندارند اما به      جايگاهي از نظر  

ـ   ارزيـابي دقيـق كيفـي و اكولـوژي بـه            مورد توجـه و    يك منطقه دارند بايد   اكولوژ   منـاطق كـم    ه در ژوي
تر چنين مناطقي و تحول شرايط طبيعي امكان بازسازي          چرا كه با تخريب بيش    . يافته قرار گيرند   تخريب

  .ها ميسر نخواهد بود آن
 تر كم هاي جنگل ساختار بررسي عنوان تحت پژوهشي در، )2004 (همكاران و زاده حسين

 مناطق در خود قوي و گير چشم حضور با ايراني بلوط گونه  دريافتند كهايالم استان در بلوط يافته تخريب
 قطري طبقات در تعداد توزيع نمودار. يابد مي نمود تيپ اصلي گونه يا خالص صورت به بررسي مورد
 زادآوري نظر از و مسن هاي توده ها آن تر بيش اما است منظم سال ناهم هاي توده نشانگر ها توده از برخي
 و اوري يافته تخريب جنگل پوشش احيا منظور به اي مطالعه در ،)2003 (تيمورزاده .هستند ضعيف
 اوت بررسي به آن هاي رويشگاه اصولي مديريت با رابطه در اردبيل منطقه جنگلي اكوسيستم بهسازي
 بلوط - فندق گياهي جامعه سه گياهي شناسي جامعه جدول به وجهت با .است پرداخته اوري  گونهاكولوژي

 به )2007 (طالبي  ديگري اسالمي و ثاقبپژوهش در .اده شدد تشخيص كرب - فندق و راش - فندق و
در اين بررسي دو قطعه . رود پرداختند  ظالم-هاي نكاء هاي طبيعي راش در جنگل مطالعه ساختار توده

هاي  هاي توده مشخصهصد برخي در 100سپس از طريق آماربرداري . گرديد هكتاري انتخاب 4نمونه 
سينه و حجم در هكتار   برابرها، تعداد، سطح مقطع   ساختار عمودي و افقي، تركيب گونهجنگلي مانند
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 نشان داد كه با افزايش سطح قطعه نمونه ساختار پژوهش از اين دست آمده بهنتايج . آمددست  هب
هاي طبيعي  ، در راشستان)2005 (اباذري و همكاران همچنين دلفان. شود ها بهتر مشاهده مي سالي توده ناهم

 از اين دست آمده بهنتايج . دادندهاي جنگلي را مورد بررسي قرار  دههاي تو مشخصهمنطقه كالردشت 
ها قابل  مطالعه نشان داد كه سه مرحله اصلي تحولي شامل تخريب، مرحله اوليه و اپتيمال در اين جنگل

در . باشد ترين تعداد در هكتار را دارا مي  اصله در هكتار بيش468كه مرحله اوليه با . تشخيص است
همچنين در خصوص . باشد ترين ميزان حجم را دارا مي كه از نظر حجمي مرحله اپتيمال بيش حالي

مربوط به مرحله ترين  و كم)  اصله17600(ترين ميزان حجم مربوط به مرحله تخريب  زادآوري بيش
 رفع نيازهاي پايه و كاربردي در رابطه با براياين پژوهش  نتايج بنابراين .باشد مي)  اصله1090(اپتيمال 

منظور احيا پوشش جنگل  هاي كوهستاني و جوامع مرز جنگل به مديريت اصولي و هدايت رويشگاه
  .باشد اي مي حظهمالبل  اهميت قادارايتخريب شده و توسعه جنگل و بهسازي اكوسيستم 

  
  ها مواد و روش

هاي فوقاني استان گلستان با  ، سه منطقه از جنگلپژوهش هدفتوجه به  با: مناطق مورد مطالعه
باشد  هاي جنگلداري مي اين مناطق خارج از طرح. ندانتخاب شد مشخصه توده اوري شناسايي و

 به پژوهشدر اين ). باشد ميهاي حفاظتي در دست تهيه  قالب برنامه هاي اين مناطق در طرح(
  ).1 شكل( اري شدندزگ نام) 1 جدول(  از غرب به شرق3  و2 ،1هاي  رويشگاه

  

  
  . نقشه موقعيت مناطق مورد مطالعه-1 شكل
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  .هاي مورد مطالعه  اطالعات رويشگاه-1جدول 
 * 3رويشگاه  2رويشگاه  1رويشگاه   مشخصه

   ثانيه48 دقيقه و 44 درجه و 55   ثانيه43 دقيقه و 2 درجه و 55   ثانيه49 دقيقه، 7 درجه، 54  )شرقي(طول جغرافيايي 
   ثانيه45 دقيقه و 15 درجه و 37   ثانيه25 دقيقه و 45 درجه و 36   ثانيه46 دقيقه و 39 درجه، 36  )شمالي(عرض جغرافيايي 

  ارتفاعات جنوب گاليگش  آباد ارتفاعات جنوب علي  ارتفاعات جنوب كردكوي  موقعيت مكاني
   درصد23 و 14   درصد27 و 17   درصد32 و 25  )درصد( شيب -)ha(سطح 

  1720- 1880  1850تا m(  2480 -2360  2220(دامنه ارتفاعي 
  دست شاد و لوه  آباد و افرا تخته شيرين  درازنو  ترين ايستگاه كليماتولوژي نزديك

  9/8  2/7  7/6  )گراد درجه سانتي(ميانگين دما 
  433  471  523  )رمت ميلي(بارندگي ساالنه 

   ماه3-4   ماه3حدود    ماه3تر از  كم  فصل خشك
   با زمستان سردخشك  نيمه  مرطوب با زمستان سرد نيمه  سرد مرطوب با زمستان خيلي نيمه  )روش آمبرژه( اقليم منطقه
  شرقي شمال تا شمال  شرقي  جنوب تا جنوب  شمال تا شمال غربي  جهت دامنه

  اي هاي ستبر اليه تاتوده آهك  هاي ضخيم دولوميت  اي ولوميتي اليهسنگ آهك د  شناسي وضعيت زمين
  ).2006(كتابچه طرح جنگلداري لوه  *
  

هاي استان سه   بازديدهاي صحرايي در سطح فوقاني جنگلانجام با: برداري روش آماري و شيوه نمونه
 شناسايي 3  تا1ي ها نام رويشگاه به) عرصه مناسب جهت بررسي ساختار(رويشگاه معرف توده اوري 

امتداد بلندترين قطر عرصه، خط اساسي  مشخص شدن شكل رويشگاه در هر منطقه در پس از. شد
در هر قسمت ترانسكتي تا مرز محدوه مورد مطالعه  و  قسمت مساوي تقسيم،5به  آن را  پياده نموده و

 ورت تصادفي انتخابص ه از قطعات نمونه بيبر روي هر ترانسكت يك. عمود به خط اساس اخراج شد
 صد آماربرداري شد در100طور  نه بهه درختان به تفكيك گوقطر برابر سينه هم آندر داخل  و
 هكتاري  يك قطعه نمونهچهارهر رويشگاه  مجموع در در .)2008، يمهديان ؛2008شبانلو، محامد(

 قطعات نمونه يك منظور بررسي ساختار افقي و عمودي جنگل، در محل هر يك از ه ب.ديگرد انتخاب
 صورت تصادفي انتخاب و ه متر در جهت شيب عمومي منطقه ب20×50هكتاري، نواري به ابعاد 

 ارتفاع  و متري50 برداري، فاصله درخت در مسير آمارسينه ، قطر برابر گونهنياز مانند  اطالعات مورد
 حيات ي وضعيت تجديدگير منظور اندازه  به.ديشروع تاج از سطح زمين در جدول مربوطه ثبت گرد

در چهار گوش قطعه نمونه يك هكتاري مستقر و )  متر15×15 (يمربع متر225، قطعات نمونه درختان
براي محاسبه حجم از فرمول  ).2 شكل (هاي مربوطه ثبت گرديد اطالعات مربوط به زادآوري در فرم
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V=f.g.h استفاده شده كه V :،حجم درخت g :سينه،   سطح مقطع برابرh :ارتفاع درخت و f : ضريب
  ).2000زبيري، ( در نظر گرفته شد )f=5/0(درخت شكل 

  

  
  

  .)زادآوري: چپ سمت ميكرو پالت ساختاري و :سمت راست(  طرح شماتيك پراكنش قطعات نمونه-2 شكل
  

آزمون كولموگروف و  از  ها  نرمال بودن دادهبراي: ها و اطالعات حليل دادهروش تجزيه و ت
 پارامترهاي براي مقايسه ،)ها نرمال بودن داده(به نتيجه آزمون با توجه  و  استفاده شد)KS( اسميرنوف

) F ( ANOVAپارامتريي  رويشگاه از آزمون آمار3) زميني  رويهحجم و  ارتفاع، قطر،( مختلف
  درصد براي5سطح  رد) ها بودن اختالف ميانگين دار معني(نتايج آزمون به توجه  با. استفاده شد

  Excelافزارهاي در اين راستا از نرم. آزمون دانكن استفاده شد بندي پارامترها از گروه بندي و السهك
   .گرديداستفاده  SVS هاي عمودي و افقي توده از  نمايش پروفيل براي و SPSSو
  

  نتايج
 شـامل اوري،    1هـا در رويـشگاه        تنـوع گونـه   : هـا   بررسي تركيب، تراكم و درصد آميختگـي گونـه        

در .  گونـه اسـت  10 آلوچه، وليك، زرشك و نسترن در مجمـوع     دكركو، كچف، لور، كرب، گالبي،    سفي
 گونه 7آلوچه، زرشك و نسترن در مجموع  ، شامل اوري، سفيدكركو، كچف، ممرز و گالبي       2 رويشگاه

 ازگيـل جنگلـي در       و وليـك   داراي بلند مازو، اوري، ممرز، كچف، كـرب، گالبـي،          3بوده و رويشگاه    
 گونـه اوري در      فراوانـي  كه درصد   3شكل   دهند  ها نشان مي    هيستوگرام. باشد   گونه مي  8ع داراي   مجمو

 .باشـد    درصد مـي   27 معادل 3 درصد و در رويشگاه      67 برابر 2 درصد، رويشگاه    55 معادل   1ويشگاه  ر
 وري بوده    مربوط به گونه او    2 و 1 رويشگاه ترين ميانگين فراواني در     بيش دست آمده   بهاساس نتايج   بر
  .باشد  مربوط به گونه بلندمازو مي3رويشگاه  در
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  .هاي مورد مطالعه ها در رويشگاه  نمودار درصد آميختگي گونه-3 شكل
  

 61 برابـر    1تـاج پوشـش درختـان در رويـشگاه          : هاي مورد مطالعه    پوشش در رويشگاه    سي تاج برر
 سـهم   گونـه اوري .باشـد   درصد مـي 57 لمعاد 3 درصد و در رويشگاه    42  برابر 2 در رويشگاه    درصد،
كـه در    دهـد در حـالي      تـشكيل مـي    2 و   1را در رويشگاه    )  درصد 76-81بين  (اي از تاج پوشش      عمده

  .)4 شكل (ست اها در تاج پوشش را دارا تري از ساير گونه  بلند مازو سهم بيش3رويشگاه 
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  .ها درصد تاج پوشش اوري و ساير گونه -4 شكل
  

 درختــان تــوده در قطـري تعـداد در طبقــات  دامنــه پــراكنش : ش قطــري تـوده اوري بررسـي پــراكن 
سـطح مقطـع متوسـط      ميانگين قطـر     و 15-105و   20-105،  25-190ترتيب   به 3  و 2،  1 يها شگاهروي

 متـر  سـانتي  50 و 62 ،78ترتيـب برابـر      بـه  3 تـا  1هـاي    در رويشگاه سال و آميخته     هاي ناهم   براي توده 
  .)7 تا 5 هاي شكل( باشد مي
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درختـان تـوده در     هكتار   تعداد در   و ميانگين، ماكزيمم  دامنه پراكنش قطري،  دهد كه    ينتايج نشان م  
 سـني فراتـر    از نظر  1توان گفت رويشگاه     در نتيجه مي  . باشد ها مي  تر از ديگر رويشگاه     بيش 1اه  رويشگ

 بـين   2 و در رويـشگاه      55-95ري  دامنه قط  ها در  تر پايه  بيش 1در رويشگاه   . از دو رويشگاه ديگر باشد    
  بقات قطر برابرنمودارهاي توزيع تعداد در ط .متر قرار دارند  سانتي40-60 بين 3رويشگاه  در و 70-50

نمودارهاي ترسـيم شـده      .هاي جنگلي هستند   هاي مناسب براي نمايش ساختار توده      سينه يكي از شيوه   
  . است منظمسال همناهاي  شبيه نمودارهاي توده
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  . 1 نمودار تعداد در طبقات قطري رويشگاه -5شكل 
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  .2 نمودار تعداد در طبقات قطري رويشگاه -6شكل 
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  .3 نمودار تعداد در طبقات قطري رويشگاه -7شكل 

  
دامنه از آزمون چنددست آمده  بهنتايج  :ها رويشگاه در سينه توده اوري  مقايسه ميانگين قطر برابر

) 3 تا 1(هاي مورد مطالعه   ميانگين قطر برابر سينه توده اوري رويشگاهنظره از ست ك ا  آنبيانگردانكن 
 مده دست آ به همچنين نتايج .)2جدول  (گيرند اي قرار مي  هر كدام در گروه جداگانه درصد5در سطح 

 در داري  وجود اختالف معنيبيانگرسينه توده اوري   ، ميانگين قطر برابر Fاز آزمون آناليز واريانس 
  ).3جدول (باشد  ها مي  بين رويشگاه01/0سطح 

  
  .ها مورد مطالعه گيري شده در رويشگاه پارامترهاي اندازهبراي   چنددامنه دانكنهاي  نتايج مقايسه-2 جدول

)متر سانتي( ميانگين قطر رويشگاه )مترمربع (سطح مقطع   )متر(ارتفاع   ) در هكتارسيلو(حجم    
1 99/77 a 12/42 a 73/14 a 168a 
2 99/61 b 43/12 c 43/9 b 65b 
3 72/49 c 34/21 b 32/11 b 55b 

  
باتوجه به نمودارهاي پراكنش ارتفاعي توده  :توده اوريدر طبقات ارتفاعي پراكنش تعداد درختان 

ميانگين  ترين طبقات ارتفاعي بوده و  داراي بيش1شود رويشگاه  نتيجه مي) 10 تا 8 هاي شكل(اوري 
شود كه ارتفاع  نتيجه مي نمودارهااز مقايسه اين  .باشد تر مي  رويشگاه ديگر بيش از دوارتفاع توده
 اوري  مربوط به گونه غير3رويشگاه  در  مربوط به گونه اوري بوده و2 و 1 رويشگاه غالب در

 و 43/9، 73/14ترتيب برابر   به3تا  1هاي  ن ارتفاع درختان توده در رويشگاه ميانگيباشد مي )مازوبلند(
  .باشد مي  متر32/11
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  .1 شگاهي رويطبقات ارتفاع  تعداد در نمودار-8شكل 
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  .2 شگاهي رويطبقات ارتفاع  تعداد در نمودار-9شكل 
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  .3 شگاهي رويطبقات ارتفاع  تعداد در نمودار-10شكل 
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آزمون  از دست آمده بهنتايج : 3 تا 1هاي  مقايسه ميانگين ارتفاع درختان توده اوري در رويشگاه
ست ا   آنبيانگرمناطق مورد مطالعه  براي مقايسه ميانگين ارتفاع درختان توده اوري در F آناليز واريانس

  ).3جدول (داري وجود دارد   تفاوت معني3 تا 1هاي  بين رويشگاه 01/0  كه در سطح)3 جدول(
 و  2هـاي     وري رويشگاه ه ا  دانكن بيانگر آن است كه بين تود        دامنهدست آمده از آزمون چند      نتايج به 

. انـد   داري وجود نداشته است و در يك گروه قرار گرفته            ميانگين ارتفاع درختان اختالف معني      از نظر  3
  ).3جدول (د  درصد وجود دار5داري در سطح   تفاوت معني1ولي بين اين دو رويشگاه و رويشگاه 

هترين مدل يا منحني ارتفاع توده  تعيين ب براي:3 تا 1هاي  منحني ارتفاع توده اوري در رويشگاه
، Linear(طور مجزا در هر رويشگاه معادالت گوناگون  هها مورد مطالعه ب اوري در رويشگاه

Logaritmic ،Quadratic و cubic( تر، معادله ارتفاع  ارزيابي شد با توجه به ضريب همبستگي بيش
كافي برخوردار نيست ضريب دهد از كشش  ها نشان مي بررسي منحني ارتفاع توده. مشخص شد

  ).13 تا 11 هاي شكل( است 73/0ين و در حداكثر حدود يبين قطر و ارتفاع عموماً پا )2R(بستگي  هم
  

  .3 تا 1هاي   آناليز واريانس ميانگين ارتفاع درختان توده اوري در رويشگاه-3 جدول
 F  ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  تغييرات منابع  مشخصه

  طر برابر سينهق
  تيمار
  خطا
  جمع

74/1608  
38/263  
12/1872  

2  
9  
11  

37/804  
26/29  

--  

**49/27  
--  
--  

  ارتفاع
  تيمار
  خطا
  جمع

19/54  
79/17  
98/71  

2  
9  
11  

09/27  
98/1  

--  

**71/13  
--  

  حجم
  تيمار
  خطا
  جمع

48/25  
58/2  
07/28  

2  
9  
11  

74/12  
287/0  
--  

**35/44  
--  
--  

  زميني رويه
  تيمار
  خطا
  عجم

089/2921  
718/136  
807/3057  

2  
9  
11  

545/1460  
191/15  

--  

**15/96  
--  
--  

  .باشد دار مي  معني01/0 در سطح **
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y = 7.8785Ln(x) - 22.795
R2 = 0.583
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  .2ي ارتفاع توده اوري در رويشگاه  منحن-11 شكل

  

y = 6.2649Ln(x) - 13.599
R2 = 0.702
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  .1 منحني ارتفاع توده اوري در رويشگاه -12 شكل
  

y = 7.603Ln(x) - 18.41
R2 = 0.634
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  .3 منحني ارتفاع توده اوري در رويشگاه -13شكل 
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ترين مشخصه  حجم يا موجودي سرپا در جنگل يكي از مهم :ها جودي سرپا رويشگاهوضعيت مو
 قطر مانندهاي ديگر جنگل  د جنگل است زيرا بسياري از مشخصهويژه در واحد تولي همورد توجه ب

هاي  تر در جنگل گرچه اين مشخصه بيش. ت در آن نهفته اس... سينه، ارتفاع، شكل درخت و برابر
 با توجه به ارتباط آن با تراكم و ابعاد وليگيرد  توليد چوب مورد توجه قرار ميهدف صنعتي با 

وبي براي توصيف رسد كه شاخص خ نظر مي خيزي رويشگاه، به س و حاصلدرختان و نيز مقدار بيوما
ول حجم برآورد حجم  جدامتأسفانه نبود .هاي حفاظتي باشد هاي جنگل و حتي جنگل ساختار در توده

 به ناچار از روش محاسبه و برآورد بنابراينهاي مورد بررسي را مشكل كرده است  توده درختان در
 .شد استفاده V=g.h.fكارگيري فرمول  ههاي مختلف و ب گيري شده در توده  درختان اندازهتقريبي حجم
رد هاي مو ست كه توده ا آنبيانگرمورد بررسي هاي جنگل   نتايج برآورد حجم تودهf=5/0با احتساب 

 توده واقع در منطقه درازنو .هكتار هستند سيلو در 55-168بررسي داراي موجودي حجمي بين 
تنومند اوري از باالترين موجودي حجمي برخوردار ن بلند، قطور و وجود درختا  با توجه به1رويشگاه 

  .)3جدول  (ها دارد گيري با ديگر رويشگاه است كه تفاوت چشم
 از آزمون آناليز دست امده بهنتايج : 3 تا 1هاي  مقايسه ميانگين حجم درختان اوري در رويشگاه

  آنبيانگر 3 تا 1هاي  براي مقايسه ميانگين حجم درختان اوري در رويشگاه) 3جدول ( Fواريانس 
  .داري وجود دارد  اختالف معني3 تا 1هاي   بين رويشگاه درصد1داري  ست كه در سطح معنيا

هاي   خصوص ميانگين حجم درختان توده اوري در رويشگاه         و دانكن در   Fهاي    و آزمون  ها  مقايسه
 ميانگين حجم درختان تـوده اوري متفـاوت   3 تا 1هاي   در رويشگاه درصد5در سطح نشان داد    3 تا   1

  .باشد  مي1ترين حجم مربوط به رويشگاه  باشد و بيش مي
راي به سطح مقطع توده پارامتر بسيار مفيدي ب: ها نه رويشگاهسي  وضعيت ميانگين سطح مقطع برابر

تعداد و انداره  اي از را چكيده توان آن چرا كه مي.  استهاي جنگلي كميت درآوردن ساختار توده
ها  رويشگاهها و  ها، پالت انجام شده در خصوص سطح مقطع گونهبررسي . درختان داخل توده دانست

 با ميانگين 1هاي موجود در توده اوري، گونه اوري واقع در رويشگاه  نهدهد كه از بين گو نشان مي
 با 3ترين مقدار و گونه اوري واقع در رويشگاه   مترمربع در هكتار داراي بيش12/30سطح مقطع 

همچنين نتايج  .باشد ترين مقدار رويه زميني مي اراي كم مترمربع در هكتار د74/5ميانگين سطح مقطع 
هاي  ميانگين سطح مقطع در هكتار توده اوري در رويشگاه. باشد  توده اوري نيز يكسان مي در موردباال
توان اظهار داشت  باشد با توجه به نتايج مي  مترمربع مي34/21  و43/12، 12/42ترتيب، برابر   به3 تا 1

  . باشدترين توده در مناطق مورد بررسي  باال مسن با قطر و سطح مقطع1ه توده واقع در رويشگا
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 )ANOVA( از آزمون آناليز واريانس دست آمده بهنتايج  :مقايسه سطح مقطع براي سه رويشگاه
داري   اختالف معني درصد1ست كه در سطح  ا آنبيانگرسطح مقطع توده اوري در مناطق مورد مطالعه 
  ).3 جدول(دارد  بين ميانگين سطح مقطع سه رويشگاه وجود

هاي مورد  ست كه بين توده اوري رويشگاه ا آنبيانگردامنه دانكن چند  از آزموندست آمده بهنتايج 
هاي   در گروه وجود دارد و درصد1داري در سطح   ميانگين سطح مقطع اختالف معنينظر از مطالعه

  ).2جدول (اند  مختلف قرار گرفته
جز در  هب متأسفانه مقدار زادآوري اوري )14شكل  (شود كه ديده ميطور همان :وضعيت زادآوري

 در ديگر مناطق زادآوري) خراش سطحي دليل قرق، به( باشد كه مناسب مي) 1رويشگاه ( منطقه درازنو
 2رويشگاه  دآوري درختان در وضعيت زا14مطابق شكل  .باشد ن و حتي در حد صفر ميييبسيار پا
دو رويشگاه  با سهاي در مق1 رويشگاه  در وضعيت بهتر شده و3 رويشگاه كه در حالي در. باشد صفر مي

از درصد  70 ،1 اين بررسي مشخص شد كه در رويشگاه در .باشد گير مي اين اختالف چشم ديگر
متر را دارا   سانتي0-5/7ها قطر بين   و بقيه آن متر3/1تر از  كمها  نهالها ارتفاع  مجموع زادآوري

 0-5/7ها قطر بين  بقيه آن ومتر  3/1تر از  آوري ارتفاع كم درصد زاد40 حدود 3در رويشگاه . باشند مي
  .باشد كننده مي نگران  در حد صفر و زادآوري2رويشگاه  كه در حالي  در،باشند يدارا م متر را سانتي
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  .هاي مورد مطالعه  رويشگاهدرها   تعداد زادآوري اوري و ساير گونه-14 شكل
  

. باشد  ميهكتار  در اصله3 و 2 ، 7رتيب ت به  3 تا 1هاي  رويشگاهدار  خشكه ميانگين نتايج نشان داد
 دار ترين خشكه  داراي كم2 رويشگاه توده واقع در .باشند تر از طبقات قطري باال مي تان بيشين درخا

تخريب   وها مقدار دسترسي نقاط جمعيتي به آن ها و اين وضعيت با موقعيت توده .باشد كتار ميه در
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دارها در سه رويشگاه با استفاده از  فراواني خشكهبا مقايسه .  ارتباط بسيار نزديكي داردتر توده كم
  .باشد  در سه رويشگاه مي01/0داري در سطح  اختالف معنيبيانگر آزمون كروسكال واليس 

مساحت ميكروپالت در نظر گرفته : 1سازي ساختار توده ر شبيهافزا ترسيم ساختار توده با استفاده از نرم
براي  .گرفت متر را در بر مي 20× 50مترمربع بوده كه مستطيلي به ابعاد  1000 ترسيم ساختار توده براي

نام  افزار تخصصي رشته جنگل به ها از نرم ها در رويشگاه عبارتي ترسيم پروفيل پالت رسم ساختار و به
SVSافزار  ها با استفاده از نرم ساختار پالت.  استفاده شدSVSبعد افقي، 3صورت شماتيك در  ه ب 

دهند   نشان مي)15 شكل( ساختارهاي افقي طراحي شده از اين تودها. مودي و پرسپكتيو طراحي گرديدع
يماي جنگل را از  ساختار عمودي، س.باشد يافته مي تاج توسعه  وترين تراكم تاجي بيش  داراي1 رويشگاه

رار هاي ق پايه  تراكمست همچنين نمايانگرموردنظر ا بندي در جنگل نمايانگر اشكوبمقابل نشان داده و 
دهند كه تنوع  ها نشان مي ه شده از اين تودهيعمودي اراهاي ساختار. باشد گرفته در هر طبقه ارتفاعي مي

  .غالب را به خود اختصاص داده است است و گونه اوري اشكوب تر بيش 1ارتفاعي در رويشگاه 
  

   

  
  

  .ها  ساختار عمودي و افقي رويشگاه-15شكل 
                                                 
1- Stand Visualization System   
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 گيري جهبحث و نتي
  كـه  گردد   اصله درخت روشن مي    900ري بيش از    گي دازه ان  و مناطق مورد بررسي   مجموع   با ارزيابي 
تركيـب ايـن    اي در  گونـه درختـي و درختچـه   8 و 7، 10ترتيـب تعـداد      بـه 3  و 2،  1هاي   در رويشگاه 

  اوري - كچـف و بلنـدمازو     -اوري  سـفيدكركو،  - ترتيب اوري  ها حضور دارند و تيپ جنگلي به       جنگل
 كـه گونـه غالـب       3جز رويـشگاه     هب(حال گونه اوري با حضور چشمگير و فراوان خود           با اين . باشد مي

  .يابد صورت گونه اصلي و غالب تيپ نمود مي ه ب2 و 1هاي  در رويشگاه) و استزبلندما
پـاتو،  (بينـي وضـعيت و شـرايط جنگـل دارد         ثري در ارزيابي و پـيش     ؤ نقش م  تاج پوشش   و تراكم

 .باشـد   مـي جنگلهمچنين امروزه كمكي براي ارزيابي كل رويشگاه، وضعيت طبيعي و ساختار  ). 2007
 3  و2 ،1هـاي   ست كه تاج پوشش توده در رويشگاه ا آنبيانگربررسي تاج پوشش مناطق مورد مطالعه       

در معـرض تخريـب و وضـعيت         2رسد رويـشگاه      نظر مي  ه ب .باشد مي  درصد 2/57  و 42،  61 ترتيب به
  . باشدثرؤم تواند  در اين مورد ميتنش ناشي از خشكي دامنه جنوبي وكه مطلوب قرار دارد نا

، هـستند هاي جنگلي     هاي خوبي براي به كميت در آوردن ساختار توده          قطر و سطح مقطع توده پارامتر     
 همكـاران،  زاده و حـسين (اي از تعداد و اندازه درختان داخل توده دانـست   چكيدهها را  آنتوان   چرا كه مي  

 100سـينه    متـر و ميـانگين قطـر برابـر         سـانتي  190قطـر   حداكثر   با   1نتايج نشان داد كه رويشگاه       ).2004
نمـودار تعـداد در     . باشد ترين مقدار را از اين نظر دارا مي        هاي مورد بررسي بيش    بين رويشگاه  متر در  سانتي

 شبيه  داراي ها  اين رويشگاه   سني از نظر موع  مج در از توزيع نرمال پيروي نموده     ها رويشگاهطبقات قطري   
هاي مورد بررسي با توجه بـه سـن    سينه توده  طع برابرميانگين سطح مق باشند سال منظم مي   همنا  ساختار به

جز توده جنگلي مـسن      هست كه ب  ا   مترمربع در هكتار متغير است و اين در حالي         12-42و تراكم توده بين     
هاي مورد بررسي سـطح مقطـع    هدر بقيه تود) هكتار  مترمربع در 42ع برابر   سطح مقط  (1واقع در رويشگاه    

 مـشابه ايـن بررسـي       هـاي   در پـژوهش  . بع در هكتار بوده است     مترمر 12-22سينه پايين و در حدود       برابر
زمينـي    اين نتيجه رسيدند كه باالترين درصد رويـه          به) 2004(زاده و همكاران     و حسين ) 2002(استقامت  

هـاي مـورد     متوسط موجـودي سـرپاي تـوده      . باشد هاي غالب و اصلي رويشگاه مي      ا مربوط به گونه   ه توده
 در دو رويـشگاه     3جز رويـشگاه     ه ب ، در هكتار محاسبه شده است     )1رويشگاه  ( سيلو 55-168بررسي بين   

  .)البغگونه ( باشد  حجم سرپا مربوط به گونه اوري ميديگر سهم عمده
هاي مورد بررسي نشان داد كه گونه اوري در رويشگاه            ارتفاع در رويشگاه   نقاط قطر و  پراكندگي ابر 

تـر   دهد و همبستگي بين قطر و ارتفاع بـيش  تري از قطر و ارتفاع را به خود اختصاص مي     دامنه وسيع  1
 منحني ارتفاع   دهد نتايج نشان مي  . باشد  مي 7/0 در حداكثر خود حدود      2Rاز دو رويشگاه ديگر بوده و       

انـد   كه عنـوان كـرده    ) 2004( زاده و همكاران   با نتايج حسين   بوده و تر    داراي كشيدگي بيش   1ه  رويشگا



  و همكارانعليرضا مهدياني

 39

سـمت   به  زياد نسبت  ستند معموالً داراي كشيدگي به    هاي كه در يك رويشگاه خوب واقع ه        منحني توده 
. دخـواني دار   هـا مـشهود اسـت، هـم        راست و باال است كه وجود درختان قطور با ارتفـاع زيـاد در آن              

ميـانگين  . باشد مي  اين امر   بيانگر 1بستگي باال در رويشگاه      توان گفت كه وجود ضريب هم      همچنين مي 
نتايج نشان داد كـه تـوده واقـع در          . باشد تر از دو رويشگاه ديگر مي       بيش 1ارتفاع درختان در رويشگاه     

همچنين . باشد خوردار مي تري بر   از تنوع ارتفاعي و پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي وسيع          1رويشگاه  
تواند با توجه به شرايط موجـود، بـه          اين اختالف مي  . باشد ترين تنوع ارتفاعي مي     داراي كم  2رويشگاه  

هـايي كـه در      وضعيت خاص رويشگاه يعني قرار گرفتن در دامنه جنوبي، تراكم مرتبط باشد، رويـشگاه             
هـاي موجـود در      تري ار رويشگاه   پتانسيل بيش تر بوده و داراي      هاي شمالي قرار دارند در كل غني       دامنه

خيـزي و مطلوبيـت      يـدي اسـت بـر حاصـل       أيله ت أاين مـس  ). 2005،  مهاجر مروي(ها هستند    ديگر دامنه 
  .3 و 2 در مقابل دو رويشگاه 1رويشگاه 

 نسبت به 1بندي و تنوع ارتفاعي در رويشگاه  ها نشان داد كه آشكوب ودي تودهساختار عم
. باشد  بلندمازو گونه غالب توده مي3كه در رويشگاه  در حالي.  توسعه يافته است3  و2هاي  رويشگاه

تر   بيش1ها در رويشگاه  هاي مورد مطالعه تراكم پايه همچنين با توجه به نتايج و نمايش پرسپكتيو توده
شكوبه  ارتفاعي غالباً دو انظرها از  توان گفت وضعيت رويشگاه مي. باشد از دو رويشگاه ديگر مي

  . تر است يافته  ساختاري توسعهنظر از 1تر در رويشگاه  اي بيش باشد كه با توجه به تنوع گونه مي
عرصه جنگل مورد مطالعه عوامل متعددي در تخريب و جلوگيري از زادآوري دخالت دارند  در

 نبوده به  يا كمبود درختان مادرياين عوامل ناشي از نبود) 2003، رستاقي ابراهيمياي و  جزيره(
آوري بذر بلوط براي مصارف   شرايط مناسب خاك، چراي مفرط دام، جمعايش شديد بستر و نبودسفر

نيز چنين عواملي بر ) 2رويشگاه ( در جنگل مورد بررسي .بستگي داردمختلف در عرصه جنگل 
هاي  تودهويژه با توجه به انتخاب  وضعيت زادآوري در مناطق مورد بررسي به . بودندمؤثرزادآوري 

 و )زدن شيار( فارو كه قبالً عمليات 1جز رويشگاه  هكننده است ب يافته نگران تر تخريب تر و كم طبيعي
 و وضعيت فعلي زادآوري آن ، حفاظت و قرق و ديگر موارد حمايتي انجام گرفته خراش سطحي

زاده   حسين.باشند ميكننده را دارا   و نگرانها وضعيت زادآوري ضعيف  ديگر رويشگاه،باشد ميمناسب 
ترين مقدار زادآوري  كه بيش طوري بهاند   دست يافتهپژوهشنتايج مشابه اين  به )2004(و همكاران 

 در .است دليل دور از دسترس بودن، اعمال حفاظت و قرق مستقر شده  در مناطقي كه به ايرانيبلوط
كه براي  خورد چشم مي هتر ب يشتر چون درازنو ب مسنهاي  رويشگاه در دار  وجود خشكهپژوهشين ا

  .باشد تواند سودمند يشرايط زادآوري م پايداري اكوسيستم و
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 بهترين و 1دهد كه رويشگاه  نشان مي ي در مناطق مورد مطالعههاي اور دهمقايسه و بررسي تو
 براي ع باالنزديكي به دريا، ارتفا( دامنه شمالي، موقعيت رويشگاه .باشد ترين رويشگاه توده اوري مي مناسب

ترتيب الويت  و عمق مناسب افق سطحي خاك به) ريزش مه( رطوبت ،)ميكروكليماي مناسب سد رطوبت و
 نتايج عمل آمده و ههاي ب توجه به بررسي با هاي ديگر باشد  نسبت به رويشگاهمل اصلي تغييرواد عنتوان مي
 سينه، قطر برابر: جمله هاي ساختاري از يها، مشاهده شد از نظر ويژگ  و آزمونها  از مقايسهمدهآدست  به

عوامل  دارها و  خشكهها، زادآوري و زميني، تراكم، درصد حضور گونه  يهارتفاع درختان، تركيب، رو
ها با هم   شيب محل تودهارتفاع، دامنه و  متوسط ساليانه، اقليم،يدما بارندگي و خاك، :جمله رويشگاهي از
  .باشد  مورد تأييد مي)هاي ساختاري ويژگياوت تف( پژوهشفرضيات  تفاوت داشته و

كشي اين مناطق  اولين اقدام قرق و حصار، با توجه به شرايط خاص هر يك از مناطق مورد مطالعه
سازي اين  مدت با اهداف، احياء و غني بلند، تهيه طرحهاي چوبي هاي خاردار و پايه با استفاده از سيم

هستاني و هاي مناطق كو طق توسط قرقبان، احداث نهالستانا، حفاظت منها، توسعه جنگل رويشگاه
در ) فارو(دار با ايجاد شيار   در مناطق شيب،بيني ديگر عمليات حراستي، حفاظتي و حمايتي پيش

زمان  طور هم هكاري ب اي هر منطقه بذركاري و نهال خالف جهت شيب دامنه با توجه به تنوع گونه
 رويشگاه و ءسبز كردن بذور و در نهايت احيا ها و ماني نهال زندهگردد تا ضريب اطمينان  يه ميتوص

  .ها افزايش يابد ترميم اكوسيستم طبيعي رويشگاه
رويـشگاه، زادآوري   وجود نهالستان در مجاور      با توجه به شرايط مناسب رويشگاه درازنو، از جمله        

 ارتفاع، قطر، حجم (  پارامترهاتر بيش از قرق دهه گذشته و باال بودن ميانگين      دست آمده   مناسب فعلي به  
هاي مـورد مطالعـه و مـسن بـودن سـاختار تـوده ايـن            نسبت به ديگر رويشگاه   )   رويه زميني درختان   و

اوري و قطعـه شـاهد        گاه توده  عنوان ذخيره  ه مساحت اين رويشگاه ب    منظور نمودن بخشي از    رويشگاه،
  .گردد توده اوري پيشنهاد مي
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Abstract1 
Study of forest structure is one of the basic requirements to achieve the 

objectives of close to nature silvicultural treatments. The study of forest structure 
in northern parts of the country is a new and important approach, besides more 
attention should be paid on the necessity of the structure of local oak forests, due to 
the harsh environment and its sensitivity. For the purpose of this research, three 
representative sites were carefully selected after a concise field and map 
recognition at the Golestan province mountainous forests (Derazno, Shirinabad, 
and Loveh). At each site, 4 sample plots with one hectare area (100×100 m) were 
established according to a random systematic design. In addition, at four parts of 
each sample plot a subplot (15×15 m) were determined for regeneration study. At 
each main plot, a 20×50 m plot was also established for further study of vertical 
and horizontal profile. The statistical packages used for all analyses were SPSS-and 
SVS. Results showed that, Quercus macranthera is the dominant species at site one 
(Derazno, Kordkoy) and site two (Shirinabad-Aliabad). Maximum crown canopy 
was 61% of the total (76.5% and 23.5% for Quercus macranthera and other 
species, respectively). At Derazno site, a more favorable condition compared to the 
other sites were observed. Stand mean diameter and height were 80 cm and 14.5 m, 
respectively. Stands diameter distributions showed an uneven-aged shape. The 
main issue was the fact that the regeneration density was not enough; except for 
site one at Derazno. The comparison of mean diameter, height, tree standing 
volume and basal area by using of ANOVA, and F test, suggest a significant 
difference, at 1% confidebce level for various sites. 
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