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  هاي طبيعي راش كيفي و توالي توده بررسي خصوصيات كمي،
 وطنا استان گلستان در جنگل

  
  1ميركاظمي ...سيدزيدا  و1ناصر مهاجر*

  ي گلستانمنابع طبيع ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي وأهي عضو1
  21/4/91:  ؛ تاريخ پذيرش13/10/90: تاريخ دريافت

  چكيده
 در اين قسمت از راش هاي طبيعي  توده كمي و كيفي مراحل توالي و خصوصياتشناخت

 تا اتخاذ نمود را مناسبي شناسي جنگل هاي دخالت كه سازد مي فراهم را امكان  اينهاي شمال جنگل
داري  هاي طبيعي راش طرح جنگل توده اين مطالعه در .شود حفظ جنگل پايداري و توليد استمرار اصل

 كيفي و هاي كمي، گيري مشخصه  با اندازه هكتاري1 نمونه قطعه 15  متري در1300رتفاع اوطنا در 
هاي كمي  نتايج مشخصه .درخت انجام شد  اصله1814 روي بر  تعيين مراحل توالي هر يك از قطعات

ممرز،  -داري وطنا، راش تيپ توده در طرح جنگل، ها اساس آميختگي گونهكه بر دادها نشان  اين توده
 44/32زميني    اصله، متوسط رويه122 متوسط تعداد در هكتار .است سال نامنظم ساختار توده ناهم

 39/0 و 38/69ترتيب   به كالسيكمترمربع در هكتار، متوسط ضريب قد كشيدگي و ضريب انبوهي 
، متر 15 /9 ميانگين ارتفاع تاج ، متر43/11ميانگين ارتفاع تنه   متر،69/34 توده  ارتفاع غالب.باشد مي

  نشانهاي كيفي توده  مشخصه نتايج.هكتار است در  سيلو454 ن حجم آمتر و  8 /6تاج  ميانگين قطر
 درصد تاج درختان 25/54داراي عيب،   درصد75/40درختان بدون عيب و   درصد تنه25/59داد 

 نشان داد كه پژوهش از اين دست آمده به همچنين نتايج .ها نامتقارن است آن  درصد75/45متقارن و 
ندرت مشاهده  ه، مرحله تحولي اوليه ب قرار دارددر مرحله تحولي تخريب توده ترين سطح اين بيش
  .مرحله توالي اوليه است تر از  مرحله تحولي اپتيمال نيز به نسبت بيش وگردد مي

  

   گلستان، استانهاي طبيعي راش  توالي توده،و كيفي خصوصيات كمي  راش،:ديكلي هاي واژه
                                                 

  nasser_mohajer@yahoo.com: مسئول مكاتبه *
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  مقدمه
  شمالهاي جنگلي و تجارتي ترين گونه يكي از مهم )Fagus orientalis Lipsky(درخت راش 

. آيند شمار مي هاي ناحيه خزر به ترين جنگل  از غنيحال زاد راش در اين هاي دانه توده. كشور است
سزايي داشته  ها، نقش به هايي است كه در چرخه تكاملي و توالي اين جنگل  جمله گونهگونه راش از

هاي شمال ايران را به خود   درصد حجم جنگل96/29 درصد تعداد و 63/23حال  اينكه در  طوري به
 همچنين و طبيعي هاي توده ساختار مطالعه .)2004اباذري و همكاران،  دلفان( اختصاص داده است

 به توجه با كه سازد مي فراهم امكان را اين بكر هاي جنگل در پويايي روند و تحولي مراحلشناخت 
 اصل تا نمود اتخاذ را روش مناسبي طبيعت، به نزديك شناسي جنگل دانش با كاربرد و رويشگاه پتانسيل
 به يكنزد اصول با همگام هاي روش كارگيري هب كه چرا .شود حفظ پايداري جنگل و توليد استمرار
 براي را اجتماعي اقتصادي نيازهاي برآورد و اكولوژيك تعادل،  مانندجنگل چندگانه وظايف طبيعت،
هاي استان گلستان  جنگل در نهايي رويشگاه اين گونهحد ). 1982 ،كورپل( نمايد مي تضمين مديريت

ن متمايز نمودن  شرايط اكولوژيكي منطقه ضمها از نظر و همچنين آميختگي اين گونه با ساير گونه
 هاي شمال ضرورت شناخت مراحل توالي هاي راش در جنگل هاي اين گونه با ساير رويشگاه رويشگاه

منظور  هاي شمال به جنگل ها را در اين قسمت از كمي و كيفي اين توده ها و خصوصيات آن تعدد و
ار نزديك به طبيعت، حفظ ساخت  تحقق اين موضوع با.كند حفظ، احياء و توسعه آن را دو چندان مي

مطالعات . پذير است شناسي مناسب امكان هاي جنگل اجراي صحيح و اصولي طرز تربيت و شيوه
 آن انجام شده است كه به  و تواليكيفي ،هاي كمي هاي راش و بررسي رويشگاه زيادي در مورد
دهد در تعيين  مينشان ) 2004( اباذري و همكاران مطالعات دلفان .شود ها اشاره مي تعدادي از آن

سه مرحله توالي  ،)لنگا( كالردشت نخورده راش منطقه هاي دست مراحل توالي و روند پويايي جنگل
كنندگان  بررسي. ، اپتيمال و تخريب مشخص شده است)صعود و افزايش(اصلي شامل مرحله اوليه 

در اين مطالعه سه . اند هيك از اين مراحل خود از يك يا چند فاز تحولي تشكيل شد اعتقاد دارند كه هر
 ترتيب ها تعداد در هكتار به هاي كمي آن قطعه نمونه در مرحله توالي اپتيمال تشخيص داده شد و نتيجه

 مترمربع و موجودي حجمي در هكتار 36  و31 ،42زميني در هكتار   ، رويهاصله 348، 271، 468
 در) 1995 (  توسط كورپلشده جامان هاي بررسي .دست آمد ه سيلو ب415  و271 ، 561ترتيب  به

 اين .است تفكيك قابل اصلي مرحله تكاملي سه طبيعي هاي توده در كه دهد مي نشان بكر هاي جنگل
سريع  ارتفاعي رشد يا مرحله اوليه از مرحله عبارتند  كه بوده مختلفي فازهاي متشكل از خود مراحل
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)Initial stage(اپتيمال ، مرحله) Optimal stage (تخريب  مرحلهو) Decay stage .( ديدگاهاز 
 در سال ناهم زاد دانه :تيپ چهار شامل سال، ناهم هاي جنگل ساختار اساساً )1997( حسني و اماني
 و مرحله تخريب و شدن منظم و شدن پير مرحله اپتيمال، مرحله در سال ناهم زاد دانه زادآوري، مرحله
 سال، ناهم زاد دانه هاي توده در تحولي مراحل تعيين دگان،نگارن نظر به چنينهم .باشد مي شدن جوان

 مورد  در)1993( ليبانداگات .سال ندارد هم هاي توده در نظر مورد رويشي مراحل با ارتباط مشخصي
 در تحولي فازهاي تشريح و تشخيص كه كند مي بيان گونه اين بكر، هاي جنگل ساختار مطالعه روش
 بندي، موجودي اشكوب درختان، آميختگي بايد و دارد اي ل مالحظهقاب اهميت مطالعه مورد توده

 او .گيرند قرار بررسي مورد ها توده تحول و روند پويايي همچنين و پوشش تاج وضعيت حجمي،
 فاز هاي عنوان با مختلفي را تحولي فازهاي نمود، مشاهده بكر هاي توده در كه هايي ويژگي براساس
 جنگل فاز و جوان جنگل گزيني، فاز تك فاز حيات، تجديد فاز تخريب، زفا شدن، مسن فاز اپتيمال،

  فازهاي)2000 (مبوراك و همكارانا نظريه براساس .نمود مشخص رويشي تير مرحله در سال هم
 مسن فاز بلوغ، فاز توده، تشكيل نوسازي، فاز يا حيات تجديد فاز شامل طبيعي هاي جنگل در تحولي
 بررسي مراحل تحولي و پويايي در) 2007 (طالبي  مطالعات متاجي و ثاقب.شدبا تخريب مي فاز و شدن

تحولي  مراحل هكه همدهد   نشان ميهاي طبيعي منطقه خيرود گياهي راش شرقي در جنگل  دو جامعه
 در اپتيمال مرحله ولي بوده تشخيص قابلRusco - Fagetumجامعه در )تخريب و اپتيمال اوليه،(

 حضور دليل به تواند مي لهأمس اين كه نيافته تحقق واقعي مفهوم بهCarpineto-Fagetum  جامعه
 انجام شده توسط اسالمي  كميهاي  بررسي.باشد متفاوت ديرزيستي اكولوژيك و سرشت با هاي گونه

تعداد در هاي خالص   نشان داد در راشستانچوب هاي حوزه نكا  اوپار درجنگل3در سري ) 2000(
 هاي آميخته راشستان  درولي   سيلو در هكتار27/406  آن راحجم و اصله 152 درختان راش هكتار
 سيلو 58/316 مترمربع و حجم آن 57/21زميني    رويه در هكتار، اصله228 راش تعداد درختان اوپار

يابي  اي براي دست در بررسي مقايسه) 2004(مطالعات فالح و همكاران . در هكتار محاسبه نموده است
كالته   سال در سنگده و شصت هاي طبيعي و ناهم ناسب پراكنش تعداد در طبقات قطري تودهبه مدل م

 مترمربع 65/35زميني    اصله، رويه496  سنگده تعداد در هكتار درختان راش2نشان داد كه در بخش 
 225ترتيب  كالته به باشد اما اين ميزان در جنگل شصت  سيلو در هكتار مي92/465در هكتار حجم آن 

در بررسي .  سيلو در هكتار محاسبه شده است31/529 مترمربع در هكتار و 40/34 اصله در هكتار
كالته گرگان در قطعه بررسي دائمي كه توسط حبشي و همكاران  جنگل راش در جنگل شصت
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 اصله در هكتار و ميانگين 5/107سهم راش   اصله موجود در هكتار292انجام شد از مقدار ) 2007(
كالته گرگان  جنگل شصت در) 2007( مطالعات دانشور و همكاران . مترمربع بود3/17زميني آن   رويه

 ارتفاع ، اصله6/154 راش تعداد در هكتار در يك قطعه بررسي دائمي در يك راشستان آميخته ميزان
 4سري در بررسي انجام شده در .  مترمربع در هكتار محاسبه شده است26/16 زميني   متر، رويه53/29

  اصله، رويه258 درصد، تعداد در هكتار 80-85خال در تيپ راش خالص با تاج پوشش   هفت2بخش 
دست آمد  ه متر ب2/6ها   سيلو در هكتار و فاصله متوسط پايه486 مترمربع در هكتار، حجم 7/42 زميني 

در مرحله هاي طبيعي راش  و كيفي توده در بررسي خصوصيات كمي). 2007اسالمي و همكاران، (
 تعداد شد، انجام )2009( توسط حسني و همكاران كهتوالي اپتيمال جنگل مرس سي بخش دو سنگده 

 و حجم سر پاي 8/27ارتفاع متوسط توده ، مترمربع 59/53 زميني  رويه، متوسط  اصله562در هكتار 
) فرانسه(وسانترال هاي كوهستاني ماسي در راشستان .اند ه سيلو در هكتار محاسبه نمود1/677توده را 
مترمربع  69 سالگي در بعضي از قطعات نمونه شاهد تا 128در سن متوسط زميني   رويهحداكثر 

شمال  در Hayeعمل آمده در جنگل  هاي به در بررسي). 1998د ماركو،  چولت و(محاسبه شده است 
 30-60 سالگي بين 40-130 سنين،سينه در هكتار براي    زميني برابر  هاي شاهد رويه فرانسه در توده

  به نقل از1368 ،اماني( مترمربع در هكتار محاسبه شده است 35-60 سالگي بين 60-120 مترمربع و
oswad ،1971 ؛oswad ،1981 ؛Deivoux ،1978 ؛Parde ،1981(.  

هاي استان گلستان و همچنين آميختگي اين گونه بـا سـاير             حد نهايي رويشگاه اين گونه در جنگل      
هـاي ايـن گونـه بـا سـاير            شرايط اكولـوژيكي منطقـه ضـمن متمـايز نمـودن رويـشگاه             از نظر ا  ه گونه

هـا و همچنـين    آن تعـدد  و هاي شمال ضـرورت شـناخت مراحـل تـوالي     هاي راش در جنگل رويشگاه
 حفـظ، احيـاء و   منظـور  هاي شمال بـه  جنگل ها را در اين قسمت از كمي و كيفي اين توده خصوصيات

حفـظ    بـا   در مـديريت جنگـل،     ها آن كارگيري ه استفاده از اين نتايج و ب      .كند چندان مي توسعه آن را دو     
شناسـي مناسـب     هـاي جنگـل    ساختار نزديك به طبيعت، اجراي صحيح و اصولي طرز تربيـت و شـيوه             

  .رسيد جنگلپايداري  و توليد استمرار توان به اصل مي
  

  ها مواد و روش
غربي شهرستان بندرگز   كيلومتري در جنوب7/4فاصله   وطنا درطرح جنگلداري  در:منطقه مورد مطالعه

هاي حوزه  داري وطنا قسمتي از جنگل طرح جنگل.  استشدههاي استان گلستان واقع  در غرب جنگل
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 اين بررسي در سري دو. است  متر530-1724 كه ارتفاع آن بين شود  را شامل مي84آبخيز شماره 
) قطعه نمونه (220باشد، در پارسل   هكتار مي2219 كه مساحت آن ي متر1300در ارتفاع ) چشمه عقرب(
كه  هاي قبلي برداري بدون بهره متر) 100×100(  مربعي شكل به ابعاد هكتاري1 قطعه نمونه 15 آن
، درختان  كل بر روي يافته بود با بررسي استقرارسال راش  زاد ناهم  طرز تربيت دانهمنظور طرح تحقيقاتي به

ميزان  متر و  ميلي5/603طرح برابر با بارندگي مقدار متوسط ساالنه ). 1 شكل( انجام شد ه اصل1814
 توجه به منحني آمبروترميك طرح وطنا اقليم باگراد است   درجه سانتي9/11دماي متوسط ساالنه برابر با 

 . استهاي مادري سازند شيست سنگ منشأ اصلي خاك منطقه از . استمرطوب منطقه مرطوب تا نيمه
ساختمان آن  ، بافت خاك متوسط تا كمي سنگين و)7/4-1/6(  اسيديpHاي جنگلي با  خاك قهوه تيپ
 هاي درختي فهرست گونه. باشد اي ريز تا درشت چندوجهي و منشوري، نوع هوموس آن مول مي دانه

  ).2001داري وطنا،  كتابچه طرح جنگل(  آمده است1 در جدول داري وطنا طرح جنگل
  

  .هاي درختي طرح جنگلداري وطنا  فهرست گونه-1جدول 
  .Carpinus betulus L  ممرز .Sorbus torminalis L  بارانك
  Alnus subcorodata C.A.M  توسكا ييالقي  Quercus castaneifolia C.A.M  بلند مازو
 Fagus orientalis Lipsky  راش Parrotia persica C.A.M  انجيلي

 Acer velutinum Boiss  افرا پلت .Diospyrus Lotus L  خرمندي

  Acer cappadocicum Gled  افرا شيردار .Peterocarya  fraxinifolia L  لرگ
 Tilia begonifolia Stev  نمدار .Fraxinus excelsior L  ون

 .Cerasus avium L  گيالس وحشي .Ulmus glabra Huds  ملج

  
  ،آلوچه جنگلي ؛Crataeguls sp ،ليك و؛ mespilus germanica، ازگيل:ها شامل درختچه و

Prunus ceraciferaاي  سرخس پنجه،فرفيون،  بنفشه،پامچال، سيكالمن  و گياهان علفي و خشبي مانند ،
  .شود مي يونجه وحشي مشاهده و  شبدر وحشي، علف چاي،پونه، سرخس عقابي

 در قطرگيري  اندازهه و تعيين نوع گونشناخت كمي توده مادري با  :گيري  آماربرداري و اندازهروش
اي به مساحت  هاي كمي در مركز هر قطعه نمونه دايره  و ساير مشخصهه درختانهم سينه   برابرارتفاع

R10)  تاج ارتفاع كل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج و قطر ه درختان آن از نظرتعيين و هم) متر 84/17شعاع 
متوسط ارتفاع  هاي قطري، ا توجه كالسه ارتفاع غالب ب.ندگيري شد اندازه هاي كيفي و مشخصه
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 ).1965پارودان، ( . گرفته شدعنوان ارتفاع غالب در نظر سينه را به   قطر برابرنظرقطورترين كالسه از 
كه  شدمحاسبه ) 1( رابطه نمايش داده شده از) Rdi( كه با عالمت )Reinck( ضريب انبوهي كالسيك

آيد براي گونه  دست مي به aمتر به توان   به سانتيdquadratic طو قطر متوس) N(ها  از تركيب تعداد پايه
؛ Dhote ،1997  به نقل از1388حسني، ( باشد  در شرايط اروپا ميB=145248 و A=574/1راش 

Dhote ،1997( .كيفيت ،متر  سانتي5 اولين شاخه ظهور كيفيت تنه تا مطالعات كيفي شامل بررسي 
 2درجه  )دگي لياف، هرس طبيعي، بدون آفات و امراضي پيچراست قامت بدون (1درجه اساس بر
ه هم .دار صورت عيب در غير اين و سالمت تاج بدون عيب و تقارن ).1 هاي درجه  شاخصهبدون(

 يا Small Timber ،)متر  سانتي40-79سينه  درختان با دور برابر(قطر  كم قطري طبقهدرختان در چهار 
STمتر  سانتي80-139سينه   رابردرختان با دور ب( ، ميان قطر(، Medium Timber يا MT قطور ،

  درختان با برابر(، خيلي قطور LT يا Large Timber) متر  سانتي140-199سينه  درختان با دور برابر(
با استفاده از نتايج و . بندي شدند طبقه XLTيا Extra Large Timber  )متر  سانتي200 سينه بيش از

سال  زاد ناهم دانه سال و زاد هم  دانههاي ر طرح آزمايشهاي مادري راش د وژي تودهنحوه تعيين تيپول
ي توده و مراحل توالي ژتشريح توده، تركيب، تيپولو ،)1997 ،اماني و حسني( هاي سنگده جنگل
  .انجام شد Excelافزار  آناليز كمي و كيفي با نرم ها و توده

                                                               )                             1(رابطه 
β

a
q

di
Nd

R =  
  

 
  . طرح وطناچشمه  در منطقه عقربقطعات نمونه موقعيت -1شكل 



  ميركاظمي... زيداسيد و ناصر مهاجر

49 

  نتايج 
 ، ممـرز  درصـد  52 ترتيب راش  ها در كل عرصه مورد مطالعه به       سهم گونه : ها گونه )آميختگي(اختالط  

صـورت    گونه راش بـه قطعات نمونه همه  در. است درصد 6ها   ، سايرگونه درصد 16 ، توسكا درصد 26
هـا   ترين گونه   ممرز از مهم   ،هاي همراه با راش    از بين گونه  . غالب بوده و تيپ خالص راش وجود ندارد       

  .دهد  را نشان مي گانه15هاي  ها در پالت گونه  درصد آميختگي2 شكل .باشد مي
  

  
  

  . گانه15هاي  ها در پالت گونه درصد آميختگي -2شكل 
  

  
قطعات ترين و   مترمربع در هكتار بيش08/49 با 10 قطعات نمونه 2اساس جدول بر: رويه زميني

زميني در هكتار   زميني را دارند و متوسط رويه  ترين رويه كم  مترمربع در هكتار88/20با   7 نمونه
 درصد و 65/55مربوط به گونه راش زميني   رويهترين  بيش  3با توجه به شكل .  مترمربع است05/32
 72/17 درصد و توسكا 54/20ممرز با . باشد  درصد مي09/6ها با  ترين آن مربوط به ساير گونه كم

  .باشند درصد در رتبه بعدي مي
  

  
  

  . گانه15 قطعات نمونهدر هكتار در ها  زميني گونه  متوسط رويه-3شكل 
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 دورچهارگانه  طبقاتهيستوگرام توزيع سهم   براساس :ها احل توالي آنهاي مادري و مر ساختار توده
هاي  ها در توده و مراحل توالي هر يك از آنپنج گروه تيپ ساختار  ،)تعداد در هكتار(سينه    قطر برابر

  :است  قابل تفكيكراش وطنا به شرح زير
ايـن تيـپ    . اراي اين تيپ هستند   د 11 و   7 قطعات نمونه  ،حال منظم شدن   سال در  زاد ناهم  دانه  تيپ

  .)4 شكل( باشد مي در مرحله توالي اوليه
  

  
  

  .)در مرحله توالي اوليه(سال در حال منظم شدن  زاد ناهم دانهتيپ  - 4 شكل
  

 داراي اين تيپ 15 و 14، 13 ،12هاي   پالت،)MT( ميان قطر ختانزاد منظم شده در دانه  تيپ
  .)5 شكل( باشد ي اپتيمال مياين تيپ در مرحله توال. باشند مي

  

  
  

  .)مرحله توالي اپتيمال(زاد منظم شده   تيپ دانه- 5شكل 



  1391) 2(، شماره )19(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  مجله پژوهش

52 

 1فقـط در پـالت       كـه  )MT/LT ( و قطـور   قطر ميان    اطراف درختان   در زاد منظم شده   تيپ دانه 
  ).6 شكل(  شدمشاهده

  

  
  

  .)قطور و ميان قطر(درختان  زاد منظم شده تيپ دانه - 6شكل 
  

 2،  3هـاي    در پالت  )LT/XLT(  قطور و خيلي قطور     اطراف درختان  دركه   منظم شده    زاد تيپ دانه 
  .)7 شكل( ديده شد 6 و

  

  
  

  .) درختان قطور و خيلي قطور (زاد منظم شده  دانه  تيپ- 7شكل 
  

 كـه ) هـا   و استقرار نهال در حفره     خيلي قطور   قطور و  ختان در حذف تدريجي (تيپ تخريب موقتي    
  .)8 شكل( مشاهده شد 5 و 10، 9 ،4 ،8 هاي در پالت
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 .) درختان قطور و خيلي قطور خذف تدريجي ( تيپ تخريب موقتي - 8شكل  
  

  
ترين سطح طرح آزمايش در مرحله تحولي تخريب قرار گرفته است و بقيه مراحل تحولي از  بيش

  . اوليه استحل تحولي مراتر از مرحله تحولي اپتيمال بيش. گردد ندرت مشاهده مي هجمله مرحله اوليه ب
 قطري در طبقهشخصات كمي و ضرايب ويژه ميانگين چهار :  تودهخصوصيات كمي و ضرايب ويژه

 69/34 خيلي قطور طبقهميانگين ارتفاع درختان راش در . شود  مشاهده مي3رويشگاه وطنا در جدول 
 . متراست34/26ان قطر  متر و ميانگين ارتفاع درختان مي21/17قطر  ارتفاع متوسط درختان كممتر، 

، ميانگين متر 9/15ارتفاع تاج  متر و ميانگين 43/11 متر، ميانگين ارتفاع تنه 69/34ارتفاع غالب توده 
 ارتفاع بر روي قطر ( كشيدگي ضريب قد  متوسط، سيلو454، حجم در هكتار   متر6/8 قطر تاج

d
H  ( و

  .محاسبه شد 39/0 و 38/69يب ترت  به) Reineke (ضريب انبوهي
  

  . قطري در رويشگاه وطناطبقهمشخصات كمي و ضرايب ويژه ميانگين چهار  - 3جدول 

كالسه 
  قطري

  دور 
  برابر سينه 

Dمتر  سانتي 

  قطر 
  سينه برابر

dمتر  سانتي 

ارتفاع 
  كل 

Hمتر  

قطر 
  تاج 

Dمتر  

طول 
  تاج 

hمتر   

طول 
  تنه 

Lfمتر   
d
H  

d
h  

d
D  

H
h  

  61/0  31  7/1  2/88  61/6  6/10  99/5  21/17  5/19  4/61  قطر كم
  60/0  19  3/2  6/78  49/10  85/15  62/6  34/26  5/33  3/105  قطر ميان
  60/0  18  9/1  78/57  43/12  34/19  88/9  78/31  6/52  3/165  قطور
  52/0  7/13  5/1  8/40  65/16  04/18  69/11  69/34  85  8/266  رقطو خيلي
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كيفيت  ،متر  سانتي5اولين شاخه  ظهور كيفي شامل كيفيت تنه تاهاي  بررسي :خصوصيات كيفي
 2درجه  )امراض  لياف، هرس طبيعي، بدون آفات وادگي يراست قامت بدون پيچ (1رجه داساس بر
 بر روي دار صورت عيب  در غير اين مت تاج بدون عيب وتقارن و سال). 1  درجههاي مشخصه بدون(

كيفيت تنه، تقارن تاج و شاخه داوني  4جدول  .سينه انجام شد   طبقه قطري دور برابر4 درختان در كل
  .دهد  نشان مي قطري طبقه4 درختان را در

  
  .)درصد (دهي  وضيعت كيفيت تنه، تقارن تاج و شاخه-4جدول 

  )درصد ( دوانيشاخه  )درصد (تقارن تاج  )درصد( كيفيت تنه
   قطريطبقه

  دو شاخه  بدون شاخه  نامتقارن  متقارن  2  1
  37  63  40  60  40  60  قطر كم

  35  65  16  84  33  67  ميان قطر
  40  60  67  33  50  50  قطور
  39  61  60  40  40  60  قطور خيلي

  
  .ده ديگرسال توده وطنا با چند تو  مقايسه خصوصيات كمي كالس قطري ميان-5 جدول

  طول تاج  تاج قطر  طول تاج  ارتفاع
  نام محل  رديف

قطر 
برابر 
 سينه

  ارتفاع
 متر

قطر 
  تاج
  متر

طول 
  تاج
 متر

طول 
  تنه
 متر

  ارتفاع  قطر  قطر تاج  قطر

1*  
سي  توده مرس

  سنگده
35  7/27  98/4  15  57/25  14/79  01/3  22/14  54/0  

2  
زاد  طرح دانه

  سال سنگده ناهم
5/35  46/28  97/6  66/13  8/24  16/80  96/1  63/19  48/0  

  52/0  65/18  90/1  28/68  50/11  40/12  53/6  90/23  35 جنوب بلژيك  3
  60/0  76/19  3/2  62/78  49/10  85/15  62/6  34/26  5/33  وطنا  4

  ).1966 (Deivouxو ) Parde) 1981 ه نقل ازب ؛1989اماني،  -3؛ 1997 اماني، -2 ؛2009 حسني، -1* 
  

هـاي    قطر تـاج در رويـشگاه      تر در رويشگاه وطنا توسعه     هاي كم  ر تاج با توجه به تعداد پايه      از نظر قط  
ترتيب  سي به  سال سنگده و توده مرس     تر بوده است و اين اعداد براي وطنا، جنوب بلژيك، ناهم           وطنا بيش 

رويـشگاه وطنـا   علت عدم رقابت تاجي، طول تنه  از نظر طول تنه به    .  متر است  98/4  و 97/6،  53/6،  62/6
 بوده،  مؤثرله در ضريب انبوهي و درصد ضريب فاصله         أتر است و اين مس     نسبت به سه رويشگاه ديگر كم     
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 از نظر ارتفاع    . محاسبه شده است   28  و 39/0،  14،  05/1ترتيب   سي سنگده و وطنا به     اين اعداد براي مرس   
 متـر  Haut-Fays ،9/23  راش جنگـل  متر نسبت به ارتفـاع درختـان   34/26 با ارتفاع    ، توده راش وطنا   كل

 متر  46/28سال سنگده    و ناهم   متر 7/27سي   بلندتر است و در مقايسه با ارتفاع كل درختان كل توده مرس           
، 56/19قطـر، ميـان قطـر و قطـور سـنگده              ميزان ارتفاع متوسـط سـه طبقـه قطـري كـم            .باشد تر مي  كوتاه

ترتيـب    و اين اعـداد بـراي جنگـل وطنـا بـه            Haut-Fays، 5/19  ،90/23  ،20/26 و جنگل    46/28،80/32
قطـور تـوده وطنـا       ارتفاع متوسط طبقه قطـري درختـان خيلـي        . دست آمد   متر به  78/31 و   34/26،  21/17
، خيـزي  نظر حاصـل   كه از  متر است    Haut-Fays، 8/27طور جنگل     متر و همين   2/36سنگده   ، متر 69/34

 ،Haut-Faysهــاي راش جنــوب بلژيــك   جنگــلاز تــر و  از رويــشگاه ســنگده ضــعيفرويــشگاه وطنــا
 درصـد   25/59كـه در رويـشگاه وطنـا          آن اسـت   بيـانگر بررسي كيفيت تنه درختـان       .است خيزتر حاصل

 75/45 درصد داراي تـاج متقـارن و         25/54 داراي عيب و از نظر تقارن تاج         75/40درختان بدون عيب و     
كه رويشگاه   شاخه نيستند در حالي    صد درختان دو   در 25/62 ها نامتقارن است و در مجموع      درصد تاج آن  

سـي بـا     همچنين از نظر دوشاخگي رويـشگاه مـرس       . است درصد ناسالم    48 درصد سالم و     52 سي مرس
سـي    درصد درختان رويـشگاه مـرس      72ها انجام، و در مجموع       ها هرس طبيعي در آن     توجه به تراكم پايه   

هـاي   وجود تيپ .  درصد درختان دوشاخه هستند    38وطنا  كه رويشگاه    باشند در حالي   بدون دوشاخگي مي  
 ايـن  در. شود ها در طي زمان ناشي مي      لي آن واهاي مادري راش از وجود مراحل ت       در توده ساختار  متفاوت  

، در مرحلـه تـوالي اپتيمـال        قطعـه نمونـه    2در  ) سال در حال مـنظم     دانه زاد ناهم  (مرحله توالي اوليه     توده
قطعـه   1 در قطـور  زاد منظم شده در اطراف درختان ميـان قطـر و           ، دانه قطعه نمونه  4در   درختان ميان قطر  

ترين قطعات در مرحله      پالت و بيش   3 قطور در  زاد منظم شده در اطراف درختان قطور و خيلي         ، دانه نمونه
 ،قطعه نمونـه   5 ها در    و استقرار نهال در حفره     قطور  درختان قطور و خيلي    حذف تدريجي (تخريب موقتي   

كـه بـا     دهـد   مراحل تحولي توده راش جنگل وطنا نشان مـي         . مشاهده شد  5 و   10،  9،  4،  8 قطعات نمونه 
 امبوراك و همكاران،   ؛1993 ليبانداگات، ؛2007 ؛ اماني و حسني،   2004 اباذري و همكاران،   دلفان( مطالعات

داشـته و بـا توجـه بـه     خـواني   هاي راش هم طبيعي و توده هاي جنگل در تعيين فازهاي تحولي در) 2000
هـاي    شـيوه   و اجراء  مديريت در مرحله تخريب قرار دارد در        تر  ه مراحل تحولي توده راش وطنا بيش      ك اين

مورد و ايجاد حفره و      هاي بي  گذاري  از نشانه   دقت كافي نموده   )گزيني تك (شناسي همگام با طبيعت    جنگل
 درختان مـادري    پيرامونشناسي و پرورشي     عمليات جنگل . هاي موجود خوداري نمود    افزايش سطح حفره  

  . انجام شود تجديد حيات طبيعي استقرار بذردهي وبراي
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Abstract1 

Knowledge on succession stage and quantitative and qualitative characteristics 
of beech (Fagus orientalis, Lipsky) in natural stands of north forest made it 
possible to apply the best siliviculture management. Through those methods the 
permanent and stable forest productivity could be continued. This study was done 
in beech natural stands (Vatana forest project), at 1300 meters altitude. Fifteen 
samples with 1 ha area were selected. The qualitative and quantitative 
characteristics and succession stage of all trees in each sample within the plat were 
measured. The results indicated that mixture species in Vatana forest project is 
fagues orientalis-carpinus betulus and structure type of these natural stands had 
uneven age and irregular. The average number of trees were estimated 122 per 
hectare and basal area was 32.44 m²/ ha. In addition, average coefficient height and 
coefficient density based on Rinke density coefficient estimated 69.4% and 39%, 
respectively. Dominate stand height was 34.7 m, its canopy volume 454 (silv/ha) 
and average trunk height were 11.4 m. Average canopy height and diameter were 
15.9 m and 8.6 m, respectively. Qualitative characteristics of stand indicated that 
59.2% of trees trunk were free of defects. The results also showed that the most 
area in this plan phase transformation was destroyed. The initial stage of 
transformation succession is rarely observed. Optimal stage of development is 
more rapid than initial succession and most of then observed to be in latter stages. 
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