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  چکیده
 پیروي طبیعت، با همگام شناسی جنگل راستاي در جنگل مدیریت براي شیوه بهترین که این به توجه با هدف: و سابقه

 مقایسه و طبیعی هاي جنگل ساختار کیفی و کمی هاي مشخصه از آگاهی پس باشد می آن از گرفتن الهام و طبیعت از
 یاري ها جنگل پایدار مدیریت در را ما تواند می و است برخوردار زیادي اهمیت از شده مدیریت هاي جنگل با آن

 و )لوه يجنگلدار طرح( شده یریتمد يها توده ساختار یفیک و یکم يها مشخصه یسهمقا لعهمطا این از هدف نماید.
   باشد. یم گلستان استان گالیکش، شهرستان در خاندوشان) يجنگلدار (طرح نشده مدیریت

 در و ردیدگ پیاده موردمطالعه منطقه در ايدایره نمونه قطعات با تصادفی منظم روش به برداري نمونه ها:روش و مواد
 5/12 از بیشتر برابرسینه قطر با درختان تمام تنه کیفی درجه و ارتفاع برابرسینه، قطر گونه، نوع اطالعات نمونه قطعه هر

 و هکتار در درختان سرپا حجم زمینی،رویه ،تعداد یسهمقا جهت شد. ثبت و گیري اندازه زادآوري و مترسانتی
 .شد استفاده مستقل t آزمون از نشده مدیریت و شده یریتمد توده دو در نمونه قطعه سطح در تنوع يها شاخص
 درجات اساس بر هکتار در يقطر طبقات و نمونه قطعه در سرپا حجم و زمینی رویه ،تعداد سهیمقا جهت همچنین

  .شد استفاده یرنوفاسم -کولموگروف ناپارامتریک آزمون از جنگل یاتح تجدید و ها گونه یبترک درصد ،یفیک
 در درختان سرپا حجم و زمینیرویه تعداد، ازنظر نشده مدیریت و شده یریتمد توده دو بین که داد نشان نتایج ها:یافته

 نسبت شده یریتمد توده در هکتار در درختان تعداد دارد. وجود درصد 99 احتمال سطح در داري یمعن تفاوت هکتار
 توده از بیشتر نشده مدیریت توده در هکتار در سرپا حجم و زمینیرویه ولی است بیشتر نشده مدیریت توده به
 تفاوت کیفی درجات اساس بر هکتار در درختان سرپا حجم و زمینی رویه تعداد، نظر از باشد.می شده یریتمد
 2 و 1 کیفی درجه درختان و سالم درختان میزان ولی ندارد وجود توده دو بین درصد 95 احتمال سطح در داري یمعن
 بیشتر شده یریتمد توده در درختی يا گونه تنوع يها شاخص است. نشده مدیریت توده از بیشتر شده یریتمد توده در
 و شده یریتمد توده دو بین که داد نشان نتایج باشد. یم بیشتر نشده مدیریت توده در یکنواختی يها شاخص و
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 توده حیات تجدید ولی ندارد وجود درصد 95 لاحتما سطح در داري یمعن تفاوت حیات تجدید نظر از نشده مدیریت
   باشد. می نشده مدیریت توده از بیشتر شده یریتمد

 نظر از موارد اکثر در شده یریتمد يها توده که دهد می نشان تحقیق این از حاصل نتایج طورکلی به گیري:نتیجه
 و اند داشته جنگلداري طرح اجراي دلیل هب بهتري شرایط داراي توده تنوع و ترکیب ساختار، کیفی و کمی يها مشخصه

 جنگلی هايتوده تنوع و ترکیب ساختار، بهبود و حفظ بر جنگلداري هايطرح مدیریت اثربخشی از نشان امر این
  باشد. می
  

 تجدید اي،گونه تنوع کیفی، يها مشخصه کمی، يها مشخصه ،نشده مدیریت  توده شده، یریتمد  توده کلیدي: هاي واژه
  خاندوشان و لوه جنگلداري طرح حیات،

  
  مقدمه

 بخش عنوان به کشور شمال برگ پهن يها جنگل
 و ياقتصاد رشد در تجدیدشونده، منابع از یمهم

 با لذا .کنند می یفاا یمهم نقش کشور یدارپا توسعه
 صحیح اجراي و ریزي برنامه موضوع اهمیت به توجه

 زا کافی شناخت مستلزم منابع این پایدار مدیریت
 منابع این يا گونه تنوع و کیفی کمی، يها مشخصه

 ها جنگل صحیح اداره براي راستا همین در است.
 شعار که يبردار بهره و توسعه احیاء، حفاظت، منظور به
 آبخیزداري و مراتع ،ها جنگل سازمان کار سرلوحه و

 پیدا ضرورت يدار جنگل طرح تهیه باشد یم کشور
 منابع يدار جنگل ياه طرح اجراي طریق از و کرد

 لذا گرفت. خواهد قرار يبردار بهره مورد جنگل
 تواند یم مختلف کیفی و یکم يها مشخصه یبررس
 جنگل یک یریتمد نحوه یتموفق عدم یا یتموفق
 از یکی ن،ایرا شمال يها جنگل .یدنما مشخص بهتر
 منبع و کشور هاي یستماکوس ترین ارزش با و ترین مهم

 15  یرندهدربرگ که شوند یم محسوب چوب تولید
 از درصد 1/1 و ایران يها جنگل کل مساحت درصد

 از ایران شمال يها جنگل. تاس کشور کل مساحت
 تخریب و يبردار بهره مورد متعدد دالیل به دیرباز

 ها آن از محدودي سطح امروزه و اند قرارگرفته
 تحت ها آن از بخشی حاضر حال در که مانده باقی

 بنابراین دارند، قرار يدار جنگل ياه طرح مدیریت

 ارزشمند منابع این ساختار کامل و اولیه شناخت
 و توسعه حفاظت، چگونگی در را ما تواند می

 پایدار مدیریت سمت به ها آن از اصولی يبردار بهره
 ساختار کیفی و کمی يها مشخصه شناخت کند. یاري
 با ها آن مقایسه و جنگلی نشده مدیریت يها توده

 طرح و مدیریت متمادي سالیان طی که ییها نگلج
 و ها تفاوت تواند یم اجراشده، يدار جنگل

 نادرست یا درست يبردار بهره از ناشی يها اختالف
 ).1( سازد آشکار را تخریب و ها جنگل این از انسان

 شناخت و طبیعی يها توده ساختار مطالعه همچنین
 این بکر يها جنگل در پویایی روند و تحولی مراحل
 پتانسیل به توجه با که سازد می فراهم را امکان

 به نزدیک یشناس جنگل دانش کاربرد با و رویشگاه
 استمرار اصل تا نمود اتخاذ را مناسبی روش طبیعت،

 کارگیري به که چرا شود، حفظ جنگل پایداري و تولید
 وظایف طبیعت، به نزدیک اصول با همگام يها روش
 برآورد و اکولوژیک تعادل دمانن جنگل گانه چند

 تضمین مدیریت براي را اجتماعی -اقتصادي نیازهاي
 ساختار )2008( امیري زمینه این در که )13( نماید یم

 یپناه (شیوه شده مدیریت و طبیعی يها توده
 گرگان لوه جنگل در بلوط ساله)) 45 و 25 هاي توده(
 مقایسه مورد کیفی و کمی يها یژگیو لحاظ از را
 نشان ها داده وتحلیل تجزیه از حاصل نتایج ارداد.قر
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 سطح برابرسینه، قطر نظر از طبیعی يها توده که داده
 تاج مساحت و تنه ارتفاع کل، ارتفاع تراکم، مقطع،

 ساله 45 و 25 شده مدیریت يها توده با پوشش
 بیشترین که طوري به دارند. يدار یمعن آماري اختالف

 يها توده را ارتفاع و مقطع سطح قطر، میزان کمترین و
 تراکم نتایج .باشند یم دارا ساله 25 يها توده و طبیعی

 بین يدار یمعن آماري اختالف که داد نشان زادآوري
 يها توده در متر 30/1 از کمتر ارتفاع با يها نهال

 يها نهال در اختالف این اما ندارد وجود موردمطالعه
 و محمدي شد. همشاهد متر 30/1 از بیشتر ارتفاع با

 -تدریجی یشناس جنگل شیوه تأثیر )2008( همکاران
 شده مدیریت توده سه در يا گونه تنوع بر را پناهی
 دانگ پناهی توده ساله)، 20( دوم دانگ پناهی (توده

 در طبیعی توده و اصالحی) و ساله) 40( اول
 دادند. قرار موردبررسی گرگان لوه بلوط يها جنگل
 اساس بر یادشده، توده چهار هک داد نشان نتایج

 درصد 95 احتمال با یکنواختی و تنوع يها شاخص
 شاخص مقدار بیشترین و داشتند يدار یمعن تفاوت

 شاخص مقدار نیتر کم و ویلسون -اسمیت یکنواختی
 همچنین .بود شاهد توده به مربوط وینر -شانون تنوع

 تنوع يها شاخص مقایسه )2014( همکاران و محمدي
 از بخشی در شده مدیریت و طبیعی هاي توده يا گونه

 نیا بهرام دکتر جنگلداري طرح 2 و 1 سري يها جنگل
 نتایج دادند. قرار موردبررسی را گرگان) کالته (شصت
 غنا نظر از که داد نشان نیز تحقیق این از حاصل

 هیل تنوع يها شاخص و مارگالف و منهنیک يا گونه
 يها شاخص و فراوان يها گونه تعداد وینر، -شانون و

 اسمیت یکنواختی کامارگو، و سیمپسون یکنواختی
 احتمال سطح در نی شده یلتعد شاخص و ویلسون

 تفاوت شده مدیریت و طبیعی توده دو بین درصد 95
 دهنده نشان که )p<05/0( ندارد وجود داري یمعن

 شده مدیریت يها توده مثبت روند و صحیح مدیریت
 و ترکیب مقایسه به )2005( رانهمکا انگرس باشد. یم

 تک برش( شده يبردار بهره و طبیعی يها توده ساختار

 در برگان پهن )پایین قطري طبقات در برش و گزینی
 يها توده بین داد نشان نتایج. پرداختند کانادا کبک

 ساختاري اختالف شده يبردار بهره هايتوده و طبیعی
 بین يساختار اختالفات دارد، وجود داري یمعن

 قطري طبقات در برش با ییها توده و طبیعی يها توده
 يا گونه ترکیب لحاظ از ها توده بین. بود تر یدشد پایین

 همکاران و چائوهان. دنش مشاهده داري یمعن اختالف
 طبیعی جنگلی توده دو درختی يا گونه تنوع )2008(
 موردبررسی هند يها جنگل در را کاشت دست و

 که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج قراردادند.
 به نسبت باالتري يا گونه تنوع داراي طبیعی يها توده

 )2008( همکاران و نیکوالس دارند. ها يکار جنگل
 تنوع روي بر را گزینی تک شیوه به يبردار بهره یرتأث

 موردبررسی را مالزي بارانی يها جنگل درختی
 تک شیوه به يربردا بهره که داد نشان نتایج قراردادند.

 حفظ را جنگلی يها توده يا گونه تنوع تواند یم گزینی
 تنوع و توده ساختار )2012( همکاران و سیتزیا نماید.
 رهاشده و شده مدیریت يها جنگل گیاهی يها گونه

silver fir قرار موردمطالعه ایتالیا شرقی شمال در را 
 داد نشان ها وتحلیل تجزیه از حاصل نتایج. دادند

 غناي بیشتر، خاك ازت داراي نشده مدیریت يها ودهت
. بودند بیشتري چوبی هاي یزهوار و درختی گونه

 هاي یهال ترکیب نخورده دست يها توده همچنین
 و روتن. داشتند تر متنوع آشکوبی زیر و درختی

 يها توده ترکیب و ساختار )2015( همکاران
 يها توده و سال) 40-30( شده يبردار بهره
 مورد را کلیمانجارو يها جنگل نشده يبردار بهره

 ازنظر که داد نشان تحقیق این نتایج دادند. قرار بررسی
 تفاوت وینر شانون ي،ا گونه غناي يها شاخص

 این مقدار و ندارد وجود توده دو بین داري یمعن
 يها توده از بیشتر شده مدیریت يها توده در ها شاخص

 بهترین که ینا به توجه با باشد. یم نشده يبردار بهره
 یشناس جنگل راستاي در جنگل مدیریت براي شیوه

 از گرفتن الهام و طبیعت از پیروي طبیعت، با همگام
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 کیفی و کمی يها مشخصه از آگاهی پس باشد یم آن
 سرپا حجم و زمینی رویه تعداد، (مانند ساختار
 قد ضریب و ارتفاع میانگین هکتار، در درختان

 و طبیعی يها جنگل ي)ا گونه ترکیب و کشیدگی
 زیادي اهمیت از شده یریتمد يها جنگل با آن مقایسه

 پایدار مدیریت در را ما تواند یم و است برخوردار
 هاي یبررس به توجه با ).15( نماید یاري ها جنگل
 در یشترب یقاتتحق انجام که شد مشخص شده انجام

 شدن روشن جهت در متفاوت هاي یشگاهرو
 که يها توده و شده یریتمد يها توده ینب يها تفاوت

 یا و است نشده اجرا ها آن در يجنگلدار طرح هنوز
 و بوده یحفاظت يجنگلدار طرح يدارا که يها توده
 نوعی به و نگرفته صورت ها آن در يبردار بهره یاتعمل
 یبررس جهت هستند یعیطب وبیش کم رساختا يدارا
 و یتاهم يادار يدار جنگل يها طرح ياجرا یرتأث

 یسهمقا مطالعه ینا از هدف .باشد یم ضرورت
 تنوع و ترکیب ،ساختار یفیک و یکم يها مشخصه

 يها توده با شده مدیریت يها توده درختی ايگونه
 مشابه    ٌیبا تقر یشگاهیرو یطشرا یک در نشده مدیریت

 لوه يجنگلدار طرح سه و یک يسر يها جنگل در
 ینتر باسابقه از کیی که شده یریتمد توده عنوان به

 مدیریت تحت و گلستان استان جنگلداري يها طرح
 طرح و است استان آبخیزداري و طبیعی منابع کل اداره

 که نشده مدیریت توده عنوان به خاندوشان يجنگلدار
 در روستایی مصارف قالب در فقط آن از يبردار بهره

 تحت اکنون هم و گرفته صورت گذشته سالیان
  شد. انجام باشدمی زیست یطمح نسازما مدیریت

 
  هامواد و روش

پژوهش در طرح  ینا: منطقه جغرافیایی موقعیت
که تحت  شده یریتعنوان توده مد لوه به يجنگلدار

استان و  یزداريو آبخ یعیاداره کل منابع طب یریتمد
عنوان توده مدیریت  خاندوشان به يطرح جنگلدار

باشد  ت میزیس سازمان محیط یریتنشده که تحت مد
منطقه مورد مطالعه در سري یک و سه  انجام شد.

 شده یریتطرح مد یکعنوان  لوه به يطرح جنگلدار
استان  یعیاداره کل منابع طب 94 یزکه در حوزه آبخ

و  یکششرق شهرستان گال یلومتريک 24گلستان و در 
 گلستان انجام شد. یپارك مل يهادر غرب جنگل

 یاییطول جغراف ارايدلوه  يطرح جنگلدار یک يسر
و  یشرق دقیقه 46درجه و  55 اتدقیقه  41درجه و  55

درجه و  37 تادقیقه  17درجه و  37 یاییعرض جغراف
لوه  يطرح جنگلدار سه يسرشمالی بوده و  دقیقه 19
 55 تادقیقه  41درجه و  55 یاییطول جغراف يدارا

درجه  37 یاییو عرض جغراف یشرق دقیقه 46درجه و 
 باشد. شمالی می دقیقه 22درجه و  37 تا یقهدق 19و 

 9/1869لوه  يطرح جنگلدار یک يمساحت سر
متر و  1250حداقل آن  یهکتار و محدوده ارتفاع

 يمساحت سراست.  یامتر از سطح در 1820حداکثر 
هکتار و محدوده  3/2637لوه  يسه طرح جنگلدار

متر از  1400متر و حداکثر  500آن حداقل  یارتفاع
 يدر طرح جنگلدار ین. همچنباشد یمیا درسطح 

طرح مدیریت نشده که در  یکعنوان  خاندوشان به
استان گلستان  یعیاداره کل منابع طب 94 یزحوزه آبخ

 تا ثانیه 32دقیقه و  48درجه و  55 یاییبا طول جغراف
و عرض  یشرق ثانیه 13دقیقه  44درجه و  55

درجه و  37 تا ثانیه 1دقیقه  24درجه و  37 یاییجغراف
انجام شد و در محدوده  یشمال ثانیه 40دقیقه  15

شده است  واقع یامتر از سطح در1756تا  500 یارتفاع
 3530خان دوشان  يو مساحت کل طرح جنگلدار

 . باشد هکتار می
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  .یرانموقعیت قطعات نمونه و منطقه مورد مطالعه  در طرح جنگلداري لوه و خاندوشان، استان گلستان، ا - 1شکل 

Figure 1. Location of plots level in the Loveh and Khandoushan forestry plan, Golestan Province, Iran. 
 

 به يبردار نمونه ي:بردار نمونه شیوه و آماري روش
 ابعاد به يا شبکه با یتصادف شروع با منظم روش
 به شکل اي یرهدا نهنمو قطعات و متر 150×200

 در درصد 3/3 يآماربردار شدت با آر 10 مساحت
 )نشده مدیریت (توده خاندوشان يجنگلدار طرح
 سال يآماربردار اطالعات از .یدگرد یادهپ و یطراح
 128-129- 131-132-133 شماره هايپارسل 1392
 لوه داريجنگل طرح یک يسر ششم تجدیدنظر طرح
 - 304 -  305 -  306 قطعات و )شده یریتمد (توده
 سه يسر ششم تجدیدنظر طرح 301- 302 -  303
 علت به شده) مدیریت (توده لوه يجنگلدار طرح

 نشده مدیریت توده با مشابه یعموم یطشرا داشتن
 130 اطالعات که طوري به ).1 (شکل یدگرد استفاده

 128 و نشده مدیریت يها توده در نمونه قطعه
 یريگ اندازه مورد شده یریتمد يها توده در نمونه قطعه
 نوع يها مشخصه نمونه قطعه هر در و گرفت قرار

 برابرسینه قطر با تاندرخ تمام برابرسینه قطر و گونه
 درختان یهکل یفیک درجات متر،یسانت 5/12 از یشترب

 یتوضع یبررس يبرا همچنین شد. ثبت و یريگ اندازه
 يتر کوچک یرهدا جنگل کف يزادآور یکم و یفیک

 100( آر یک تمساح به بزرگ یرهدا با متحدالمرکز
 به آن داخل يها نهال یهکل و داده یلتشک مترمربع)

 و 5/2-5/7 ،0-5/2 قطر طبقه  سه در گونه یکتفک
 ترکم ارتفاع با يها نهال همراه هب متر سانتی 5/12-5/7
  .یدگرد شمارش متر 30/1 از

ي کمی و کیفی ساختار در ها مشخصهمحاسبه 
 تاریف از جداول حجم نمونه و طبقات قطري: قطعه

ها و مراتع کشور  توسط سازمان جنگل شده یه ته
جهت محاسبه و برآورد حجم سرپا درختان استفاده 

نمونه و  در قطعه، رویه زمینی، حجم سرپا شد. تعداد
درختان در شش  یهکل یفیدرجه کو  يطبقات قطر

 45قطر کمتر از  يطبقه شامل درختان سالم دارا
 45قطر کمتر از  يمتر، درختان ناسالم دارایسانت
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 يدو، سه و چهار دارا یک، متر و درختان درجه سانتی
و  شده یریتمد همتر در تود سانتی 45از  یشترقطر ب

 یپت یینتوده مدیریت نشده محاسبه شد. جهت تع
 یفراوان وشنمونه از ر درختان در هر قطعهغالب 

نوع و تعداد ) استفاده شد. 20( ینیزم یهبرحسب رو
طبقه  گونه در سه یکجنگل به تفک کف تجدید حیات

متر به همراه  سانتی 5/7-5/12و  5/2- 5/7، 0-5/2قطر 
ابتدا در سطح  متر 30/1از  تربا ارتفاع کم هاينهال
 این در نمونه و سرانجام در هکتار محاسبه شد. قطعه

 در هرگونه درختان مقطع سطح مجموع از تحقیق
تنوع  يها شاخص محاسبه جهت نمونه قطعه

جهت  .)17و  18) استفاده شد (یو ناهمگن کنواختیی(
و  یکمنهن يا گونه يغنا يها محاسبه شاخص

تعداد افراد استفاده شد. با در نظر  یرمارگالف از متغ
 و نمونه قطعه هر در موجودهاي  گرفتن نوع گونه

و  یکمنهن يا گونه غناي بر عالوه ها آن مقطع سطح
شاخص تنوع مارگالف، چهار شاخص ناهمگنی شامل 

 -سیمپسون، عکس شاخص سیمپسون، تنوع شانون
 شاخص چهار و همسانهاي  تعداد گونه وینر و

و  ویلسون - اسمیت کامارگو، سیمپسون، یکنواختی
 Ecologicalافزار نرم از استفاده با نی شده تعدیل

Methodology و ثبت شد. یدمحاسبه گرد  
، تعداد یسهجهت مقا و تحلیل آماري:  تجزیه

و  درختان در هکتارزمینی، حجم سرپا  یهرو
دو توده نمونه در  سطح قطعهتنوع در  يها شاخص

مستقل  tو مدیریت نشده از آزمون  شده یریتمد
ها و  نرمال بودن داده یجهت بررسو  استفاده شد

از آزمون  یبها به ترت کل مشخصه یانسوار یهمگن

. آزمون لون استفاده شدیرنوف و اسم -کولموگروف
، رویه زمینی و حجم سه تعدادیجهت مقاچنین هم

در هکتار بر  ينمونه و طبقات قطر در قطعهسرپا 
 تجدید وها  گونه یب، درصد ترکیفیاساس درجات ک

 -کولموگروف ناپارامتریکجنگل از آزمون  یاتح
 ).23استفاده شد ( یرنوفاسم

  

  نتایج
 130و  لوه يطرح جنگلدارنمونه در  قطعه 128

براي محاسبه خاندوشان  يدر طرح جنگلدارنمونه  قطعه
 درختان در هکتار، رویه زمینی و حجم سرپا تعدادمیزان 

 یفیتوص يها آماره یجنتامورداستفاده قرار گرفت که 
  ) آمده است.1در جدول ( موردبررسی يها مشخصه
 با ها داده بودن نرمال بررسی از حاصل نتایج

 داد نشان اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از استفاده
 سرپا حجم و زمینی رویه ،تعداد يها مشخصه که

 و لوه جنگلداري طرح در هکتار در درختان
 نرمال توزیع از درصد 95 احتمال سطح در خاندوشان

 یبررس یجنتا ینهمچن .)p<05/0( کنندمی پیروي
 داد نشان لون آزمون از استفاده با ها یانسوار یهمگن

 حجم زمینی، رویه ،تعداد يها مشخصه یانسوار که
 و لوه يجنگلدار طرح در هکتار در درختان سرپا

 همگن درصد 95 احتمال سطح در نیز خاندوشان
 فرض با مستقل t آزمون نتایج .)p<05/0( باشد می

 ،تعداد يها مشخصه که داد نشان ها یانسوار برابري
 95 احتمال سطح در درختان سرپا حجم زمینی، رویه

 خاندوشان و لوه يلدارجنگ طرح دو بین درصد
 ).2 جدول( )p>05/0( دارد وجود داري معنی تفاوت
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 مدیریت نشدهو  )لوهشده ( توده مدیریتکل درختان در هکتار در ، رویه زمینی و حجم سرپا تعداد هاي مشخصه یفیتوص هاي آماره یجنتا - 1 جدول
 ).خاندوشان(

Table 1. The results of descriptive statistics Characteristics of number, basal area and total volume of trees per hectare in 
managed (Loveh) and unmanaged (Khandoushan) stands.  

 توده
Stand  

 مشخصه موردبررسی
Parameters  

 میانگین
Mean  

 حداقل
Min  

 حداکثر
Max  

 انحراف از معیار
Std. Deviation  

 دامنه
Range  

یت
دیر

م
 

شده
 

M
an

ag
ed

 st
an

ds
 

 تعداد درختان در هکتار
Tree density 

294.4  80  790  138  710  
 (مترمربع در هکتار)رویه زمینی 

Basal area (m2.ha)  
30.1  7.8  67.5  12  59.7  

 حجم (مترمکعب در هکتار)
Volume (m3.ha)  322.8  56.1  748.6  140.4  699.5  

یت
دیر

م
 

شده
ن

 

U
nm

an
ag

ed
 st

an
ds

  

 داد درختان در هکتارتع
Tree density 

227.8  20  630  80.1  610  
 (مترمربع در هکتار)رویه زمینی 

Basal area (m2.ha)  
33.8  8.3  82.7  11.1  74.4  

 حجم (مترمکعب در هکتار)
Volume (m3.ha) 

386.9  102.5  986.9  139.1  884.36  

    
 مستقل. tلوه و خاندوشان با استفاده از آزمون  يطرح جنگلدار یندرختان بحجم سرپا ، رویه زمینی و تعداد يها مشخصهنتایج مقایسه  - 2جدول 

Table 2. The results of the comparison tree density, basal area and volume of trees between Loveh and Khandoushan forestry 
plan using independent t-test.  

 مشخصه موردبررسی
Parameters  

 tآماره 
t statistics  

 درجه آزادي
df  

 داري سطح معنی
Significance  

 تعداد درختان در هکتار
Tree density  4.751  256  **0.000  

 (مترمربع در هکتار)رویه زمینی 
Basal area (m2.ha-1)  

-2.559  256  *0.011  

 حجم (مترمکعب در هکتار)
Volume (m3.ha-1)  

-3.685  256  **0.000  

 .داري یمعن: عدم nsدرصد  95در سطح احتمال  داري یمعن* درصد 99داري در سطح احتمال  یمعن**

  
 و زمینی رویه ،تعداد يها مشخصه میانگین بررسی

 و لوه يجنگلدار طرح دو ینب درختان سرپا حجم
 در زمینی رویه و سرپا حجم که داد نشان خاندوشان

 جنگلداري طرح از کمتر لوه جنگلداري طرح
 طرح درختان تعداد ولی باشد. یم وشانخاند

 خاندوشان جنگلداري طرح از بیشتر لوه جنگلداري
 یکناپارامتر آزمون از حاصل یجنتا ).3 شکل( باشد می

 تعداد لحاط از که داد نشان یرنوفاسم -کولموگروف

 کل يبرا هکتار در يقطر طبقات در زمینی رویه و
 طرح ود ینب داري یمعن تفاوت ها گونه و درختان
 يقطر طبقات در سرپا حجم لحاط از و ندارد وجود

 سایر جز به ها گونه و درختان کل براي هکتار در
 در توده دو بین داري یمعن تفاوت هیزمی يها گونه
 )p<05/0( ندارد وجود درصد 95 احتمال سطح

  ).3 (جدول
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لوه و خاندوشان در سطح کل  يدر هکتار در طرح جنگلدار يبقات قطردر ط ، رویه زمینی و حجمدرختان تعدادمشخصه نتایج مقایسه  - 3جدول 
 .یرنوفاسم - کولموگروف یکها با استفاده از آزمون ناپارامتر گونه درختان و

Table 3. The results of comparison tree density, basal area and volume of trees in diameter classes between Loveh and 
Khandoushan forestry plan using Kolmogrov-smirnov test.  

 مشخصه موردبررسی
Parameters  

 موردبررسی سطح
Level  

 یرنوفاسم - آماره کولموگروف
Statistics Kolmogrov-smirnov  

 درجه آزادي
df 

 داري سطح معنی
Significance  

تعداد درختان در 
 طبقات قطري

Tree density  per 
diameter classes  

   ل درختانک
total trees  

0.394  58  ns 0.998  
  ممرز

 hornbeam  0.474  40  ns 0.978 

  بلوط
 oak  

0.744  57  ns 0.638 

  ي صنعتیها گونهسایر 
Other industrial species  

0.754  44  ns 0.621 

  ي هیزمیها گونهسایر 
 Other woody species  

0.866  12  ns 0.441 

در طبقات  زمینیرویه
 يقطر

Basal area per 
diameter classes  

  کل درختان
 total trees  

0.657  58  ns 0.784 

  ممرز
 hornbeam  

0.994  40  ns 0.277 

  بلوط
 oak  

0.646  57  ns 0.798 

  ي صنعتیها گونهسایر 
 Other industrial species  

1.148  44  ns 0.144 

  ي هیزمیها گونهسایر 
 Other woody species  

1.443  12  * 0.031 

 حجم در طبقات قطري
Volume per 

diameter classes  

  کل درختان
 total trees  

0.657  58  ns 0.782 

  ممرز
 hornbeam  

0.791  40  ns 0.560 

  بلوط
oak  

0.827  57  ns 0.500 

  ي صنعتیها گونهسایر 
Other industrial species  

0.754  44  ns 0.621 

  ي هیزمیها گونهسایر 
Other woody species  

1.443  12  *0.031 

  .داري یمعن: عدم nsدرصد  95در سطح احتمال  داري یمعن* درصد 99داري در سطح احتمال  یمعن**
  

 طبقات در درختان تعداد مشخصه یانگینم یبررس
 و لوه يجنگلدار طرح دو ینب هکتار در يقطر

 تعداد که داد نشان درختان کل سطح در خاندوشان

 يجنگلدار طرح یزمیه يها گونه یرسا جزبه درختان
 يجنگلدار طرح از یشترب یهاول طبقات در لوه

   .)2 شکل( باشد می خاندوشان
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 .لوه و خاندوشان در سطح کل درختان يدر هکتار در طرح جنگلدار يدرختان در طبقات قطر تعداد یسهمقا - 2شکل 

Figure 2. Comparison of tree density in diameter classes per hectare in the Lovhe and Khandoushan forestry plans for total trees.   
  

 حجم و زمینی رویه مشخصه یانگینم یبررس
 طرح دو ینب هکتار در يقطر طبقات در درختان سرپا

 درختان کل سطح در خاندوشان و لوه يجنگلدار
 يجنگلدار طرح درختان يسرپا حجم که داد نشان

 طرح از بیشتر متر یسانت 45 قطري هطبق تا لوه
 باال قطري طبقات در و باشد یم خاندوشان يجنگلدار

 است بیشتر خاندوشان جنگلداري طرح در سرپا حجم
   ).4 و 3 (شکل

  

  
 .لوه و خاندوشان در سطح کل درختان يدر هکتار در طرح جنگلدار يطبقات قطر درختان در زمینیرویه یسهمقا - 3شکل 

Figure 3. Comparison of basal area in diameter classes per hectare in the Lovhe and Khandoushan forestry plans for total trees.  
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  .لوه و خاندوشان در سطح کل درختان يدر هکتار در طرح جنگلدار يحجم سرپا درختان در طبقات قطر یسهمقا - 4شکل 

Figure 4. Comparison of volume in diameter classes per hectare in the Lovhe and Khandoushan forestry plans for total trees.  
 

، رویه زمینی و حجم تعداد يها مشخصهمقایسه 
لوه و  يدرختان در هکتار در طرح جنگلدارسرپا 

نمونه بر اساس درجه  در سطح قطعه خاندوشان
ها بر  نهگو، رویه زمینی، حجم سرپاي تعداد کیفی:

تحت عنوان درختان  طبقهدر شش  یفیاساس درجه ک
قطر (، درختان ناسالم متر) یسانت 45کمتر از (سالم قطر 
 دو، سه و ،یک ، درختان درجهمتر) یسانت 45کمتر از 

 متر) براي کل درختان یسانت 45از  یشترقطر ب(چهار 

 یکآزمون ناپارامترحاصل از  یجشد. نتا یبررس
 يها نشان داد که مشخصه یرنوفاسم -کولموگروف

درختان در هکتار در ، رویه زمینی و حجم سرپا تعداد
 طبقهلوه و خاندوشان در سطح شش  يطرح جنگلدار

 درصد 95 احتمال سطح یفی دربر اساس درجه ک
 دو طرح وجود ندارد ینب داري یمعن تفاوت

)05/0>p(  جدول)4.(  

  
لوه و  يدر هکتار در طرح جنگلدار يدرختان در طبقات قطر، رویه زمینی و حجم سرپا تعداد يهامشخصهداري  یمعننتایج تفاوت  - 4جدول 

 .یرنوفاسم - کولموگروف یکدر سطح کل درختان با استفاده از آزمون ناپارامتر کیفی درجه اساس برخاندوشان 
Table 4. The results of comparison tree density, basal area and volume of trees in diameter classes between Loveh and 
Khandoushan forestry plan based on Qualitative grade using Kolmogrov-smirnov test.  

 مشخصه موردبررسی
Parameters  

میانگین توده 
 شده مدیریت

Mean 
managed stand  

میانگین توده 
 مدیریت نشده

Mean 
unmanaged stand  

 - فآماره کولموگرو
 یرنوفاسم

Statistic Kolmogrov-
smirnov  

 درجه آزادي
df  

 داري سطح معنی
Significance  

 تعداد درختان در هکتار
Tree density  

49.06  38.20  0.289  12  1.000 ns  
 (مترمربع در هکتار)رویه زمینی 

Basal area (m2.ha-1)  
5.02  5.67  0.289  12  1.000 ns  

 حجم (مترمکعب در هکتار)
Volume (m3.ha-1)  

53.79  64.96  0.577  12  0.893 ns  

  .داري یمعن: عدم nsدرصد  95در سطح احتمال  داري یمعن* درصد 99داري در سطح احتمال  یمعن**

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

رپا 
م س

حج
)

تار
هک

در 
ب 

کع
ترم

م
(

.h
a)

3
Vo

lu
m

e 
(m

 Diameter Classes (cm))مترسانتی(طبقات قطري 

managed forest stands توده مدیریت شده
Unmanaged forest stands توده مدیریت نشده



  1396) 4)، شماره (24لد (هاي علوم و فناوري چوب و جنگل ج نشریه پژوهش
 

227 

 و زمینی رویه ،تعداد يها مشخصه یانگینم یبررس
 لوه يجنگلدار طرح دو ینب درختان کل سرپاي حجم

 که داد نشان کیفی درجه اساس بر خاندوشان و
 حجم و زمینی رویه ،تعداد يها مشخصه یانگینم

 از کمتر قطر سالم درختان طبقه در درختان کل سرپاي
 قطر با سه و دو یک، درجه درختان و متر یسانت 45

 از بیشتر لوه جنگلداري طرح در متر یسانت 45 از بیشتر
 يها مشخصه و است خاندوشان جنگلداري طرح
 ناسالم درختان کل يسرپا حجم و زمینی رویه ،تعداد
 در چهار درجه درختان و متر یسانت 45 از کمتر قطر

 جنگلداري طرح از بیشتر خاندوشان جنگلداري طرح
  ).5 شکل( است لوه

  

    

  
اساس  لوه و خاندوشان بر يدرختان در هکتار در طرح جنگلدارکل (ب)، حجم سرپاي (پ)  (الف)، رویه زمینی تعداد هاي مشخصه یسهمقا - 5شکل 

   .یفیدرجه ک
Figure 5. The results of comparison tree density (A), basal area (B) and volume (C) of trees in diameter classes between Loveh 
and Khandoushan forestry plan based on Qualitative grade using Kolmogrov-smirnov test. 

  
 بیشترین که داد نشان هاادهد آنالیز از حاصل نتایج

 توده یک عنوان به لوه جنگلداري طرح سطح
 8/32 میزان به بلوط -ممرز تیپ از شده یریتمد

 درصد 18 میزان به ممرز -بلوط تیپ و درصد

 يجنگلدار طرح سطح یشترینب و شده یلتشک
 یپت از نشده مدیریت توده یک عنوان به خاندوشان

 ممرز -بلوط یپت و صددر 2/29 میزان به بلوط -ممرز
 یجنتا همچنین است. شده یلتشک درصد 5/28 میزان به



  همکاران ومحمد برزین 
  

228 

 داد نشان مختلف يها گونه حضور درصد از حاصل
 شده یریتمد يها توده در حضور درصد یشترینب که
 4/23( مازو بلند بلوط و درصد) 7/57( ممرز یبترت به

 يها توده در حضور درصد یشترینب و باشد می درصد)
 بلوط و درصد) 5/53( ممرز یبترت به شدهن مدیریت

  ).6 (شکل باشد یم )صددر 6/31( مازو بلند
  

  
  .مدیریت نشدهشده و  یریتمختلف در توده مد يها درصد حضور گونهمقایسه  - 6شکل 

Figure 6. The percentage of different species in managed and unmanaged stands. 
 

ــایج ــی از حاصــل نت ــاره بررس ــايآم ــیفی ه  توص
ــا، هــايشــاخص ــوع غن ــی و تن ــوده در همگن  هــاي ت

 از یشـتر ب تنـوع  يها شاخص یرمقاد تمام شده یریتمد
 نشـده  مـدیریت  يهـا  تـوده  در هـا  شاخص ینا یرمقاد

 یرمقــاد یکنــواختی يهــا شــاخص مــورد در و اســت
 ها شاخص ینا یرمقاد از یشترب نشده مدیریت يها توده

  .)7 شکل( است شده یریتمد يها توده در

  

  
  .نمونه در سطح قطعه  مدیریت نشده هاي تودهو  شده مدیریت هاي تودهدر  یغنا، تنوع و همگن هاي شاخص مقایسه میانگین - 7شکل 

Figure 7. Comparison of mean homogeneity, diversity and richness indices in managed and unmanaged stands in plot level. 
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 کل ها داده بودن نرمال یبررس از حاصل یجنتا
 يغنا )،یناهمگن و یکنواختی( تنوع يها شاخص

 آزمون از استفاده با مارگالف و یکمنهن يا گونه
 سطح در که داد نشان و اسمیرنوف -کولموگروف

 ندنک می یرويپ نرمال یعتوز از درصد 95 احتمال
)05/0>p.( اب ها داده وتحلیل تجزیه از حاصل یجنتا 

 ها یانسوار يبرابر فرض با مستقل t آزمون از استفاده
 يها شاخص و یکمنهن يا گونه غنا نظر از که داد نشان

 ین شده یلتعد شاخص و یلسونو یتاسم یکنواختی
 شده یریتمد توده دو ینب درصد 95 احتمال سطح در

 داردن وجود داري یمعن تفاوت نشده مدیریت و
)05/0>p( جدول) يا گونه يغنا رازنظ اما )؛5 

 ینر،و -شانون یل،ه تنوع يها شاخص و مارگالف
 یکنواختی يها شاخص و فراوان يها گونه تعداد

 درصد 99 احتمال سطح در کامارگو و یمپسونس
)05/0<p( سطح در یمپسون،س تنوع شاخص نظر از و 

 توده دو ینب )p>05/0( درصد 95 احتمال
 وجود اريد یمعن تفاوت نشده مدیریت و شده یریتمد

  ).5 (جدول دارد

 
 شده و مدیریت نشده. هاي مدیریت هاي غنا، تنوع و همگنی در توده مستقل شاخص tنتایج حاصل از آزمون  - 5جدول 

Table 5. The results of the independent t-test homogeneity, diversity and richness indices between managed and 
unmanaged stands. 

 مشخصه موردبررسی
Parameters  

 tره tآماره 
T test 

 درجه آزادي
df  

 داري سطح معنی
Significance  

  اي منهنیک غنا گونه
Menhienick index  

1.382  252  ns 0.168  
  اي مارگالف غناي گونه

Margalef index  
4.054  252  ** 0.000  

 تنوع سیمپسون
Simpson diversity index  

2.305  252  0.022*  
  کس شاخص تنوع سیمپسون (شاخص هیل)ع

Hill diversity index  
2.844  252  ** 0.005 

  وینر - شاخص تنوع شانون
Shannon-wiener diversity index  

3.825  252  ** 0.000  
  هاي فراوان تعداد گونه

Equally of common species  3.754  252  ** 0.000  
  یکنواختی سیمپسون
Simpson index  -3.416  252  ** 0.001  
  یکنواختی کامارگو
Camargo index  

-3.425  252  ** 0.001  
  ویلسون - یکنواختی اسمیت

Smith-wilson index  
-1.856  252  ns 0.065  

  شده نی شاخص یکنواختی تعدیل
Modified nee index  

-1.195  252  ns 0.233  

  .داري یمعن: عدم nsصد در 95در سطح احتمال  داري یمعن* درصد 99داري در سطح احتمال  یمعن**
  

 در کل یاتح یدتجد آمده دست به یجنتا اساس بر
 مدیریت توده از یشترب شده یریتمد توده در هکتار
 هکتار در نهال اصله 3250 و 4110 یبترت به و نشده
 توده در ممرز گونه نهال تعداد یانگینم است.

 یارتفاع طبقه هاينهال احتساب بدون شده یریتمد

 از یشترب که هکتار در اصله 2140 متر 30/1 از کمتر
 1750 یفراوان با نشده مدیریت توده يها نهال تعداد
 شده یریتمد توده در بلوط گونه است. هکتار در اصله
 30/1 از کمتر یارتفاع طبقه يها نهال حتسابا بدون

 نشده مدیریت توده در و هکتار در نهال اصله 170 متر
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 یصنعت يها گونه یرسا رد.دا هکتار در نهال اصله 600
 احتساب بدون هکتار در نهال اصله 3800 يدارا

 توده در متر 30/1 از کمتر یارتفاع طبقه يها نهال
 نشده مدیریت توده در نهال اصله 810 و شده یریتمد

 طبقه در همه یزمیه يها گونه یرسا يها نهال است.
 در آن تعداد که شد یدهد متر 30/1 از کمتر یارتفاع

 شده یریتمد توده از یشترب نشده مدیریت دهتو
  ).8 شکل( باشد می

  

  
 .شده و توده مدیریت نشده مدیریتدر توده  يدر طبقات قطرها  ید کل گونهدرصد تجد - 8شکل 

Figure 8. Percent of the total revision of the species in diameter classes in managed and unmanaged stands. 
  

 بـا  هـا  داده بـودن  نرمـال  یبررسـ  از حاصـل  یجنتا
 داد نشـان  اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از استفاده

 تـوده  در هکتار در درختان حیات تجدید همشخص که
 احتمـال  سـطح  در نشده مدیریت توده و شده یریتمد
ـ کن می یرويپ نرمال یعتوز از درصد 95  ).p<05/0( دن
 یرنوفسـم ا -کولمـوگروف  یـک ناپارامتر آزمون یجنتا

 سـطح  در درختان یاتح یدتجد مشخصه که داد نشان
 طبقـه  يهـا  نهـال  احتسـاب  بـدون  درصد 95 احتمال
 و شـده  یریتمـد  توده دو ینب متر 30/1 کمتر یارتفاع
ـ  تفـاوت  نشـده  مـدیریت  توده ـ  وجـود  دار یمعن  داردن

)05/0>p( )6 جدول.(   

  

 .مدیریت نشدهو توده  شده مدیریتدو توده  درختان در یاتح یدمشخصه تجد یرنوفاسم - کولموگروف یکآزمون ناپارامتر یجنتا - 6 جدول
Table 6. Nonparametric non-parametric Kolmogorov-Smirnov test of tree regeneration characteristics in two managed and 
unmanaged stands. 

 مشخصه موردبررسی
Parameters  

 یرنوفاسم - آماره کولموگروف
Statistic Kolmogrov-smirnov 

 درجه آزادي
df  

 داري سطح معنی
Significance  

 ها تجدید حیات کل گونه
Regeneration of all species  0.408  6  ns 0.996  

 ممرزگونه  یاتح یدتجد
Regeneration of Carpinus betulus species  0.408  6  ns 0.996  

 بلوطگو نه  یاتح یدتجد
Regeneration of Quercus Castaneifolia species  0.826  6  ns 0.518  

 هاي صنعتی سایر گونه یاتح یدتجد
Regeneration of other industrial species  0.408  6  ns 0.996  

 هاي هیزمی سایر گونه یاتح یدتجد
Regeneration of other Firewood species  0.707  8  ns 0.699 

  .داري معنی: عدم nsدرصد  95در سطح احتمال  داري معنیصد *در 99در سطح احتمال  داري معنی**
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 شده یریتمد يها توده دو در یاتح یدتجد یبررس
 طبقه در یاتح یدتجد که داد نشان نشده مدیریت و

 5/2 يقطر اتطبق از یشترب متر 30/1 از کمتر یارتفاع
 یاتح تجدید .است 5/7 – 5/12 ،5/2 – 5/7 ،0 -

 – 5/12 ،0 - 5/2 طبقه دو در شده یریتمد هاي توده
 یشترب 30/1 از کمتر ارتفاعی طبقه احتساب بدون 5/7
 – 5/7 يقطر طبقه در و است؛ نشده مدیریت توده از
 از یشترب نشده مدیریت يها توده یاتح تجدید 5/2

 فاصله علت به یقتحق ینا در است. شده یریتمد توده
 اصخ یطشرا ینهمچن و آماربرداري در دوساله یزمان
 نشده مدیریت توده آماربرداري سال ییهوا و آب

 یدتجد یساتمقا در 30/1 از کمتر ارتفاعی طبقه
   شد. حذف توده دو ینب یاتح
  

  يریگ جهینتبحث و 
 ساختار هاي یچیدگیپ و ها یژگیو از یآگاه
 يراهکارها ارائه و آن بهتر شناخت در را ما جنگل،
 نماید یم یتهدا جنگل یدارپا یریتمد جهت مناسب

 چوب یدتول باهدف جنگل یریتمد درگذشته ).1(
 يکارکردها باید جنگلبانان امروزه اما شد، یم انجام

 یریتی،مد هاي گیري یمتصم هنگام به ار جنگل چندگانه
 یستی،ز تنوع محیطی، یستز چندگانه يکارکردها یرنظ

 خطر، معرض در يها (گونه یحفاظت يعملکردها
 ياقتصاد -یاجتماع مسائل و آب) منابع تحفاظ

 هرروزه که تفرج) و یحتفر پژوهش، اشتغال، (درآمد،
 ؛یرندبگ نظر در یابند، یم یشتريب یتاهم
 دنبال به تنها تواندینم جنگل یریتمد ،دیگر عبارت به

 يمحور یهدف وجود که هرچند باشد، هدف یک
 ها يگذار نشانه در یدبا آنچه ).3( است اجتناب غیرقابل

 قرار موردتوجه یشترب جنگل در یتیرمد اعمال و
 یدتول از جنگل يبردار بهره در نگرش نوع ییرتغ یرد،گ

 از یدنبا که ینا ضمن است، جنگل پرورش به چوب
 یطشرا رب منطبق و مناسب درست، اطالعات نقش

 کرد. پوشی چشم یحصح یریتمد اعمال در یشگاه،رو
 از یکی طرح ياجرا از پس یابیارز و کنترل     ًضمنا 

 که شود یم محسوب جنگل یریتمد یاساس کانار
 و اهداف به توجه با را حاصله یجنتا و هایتفعال روند

 قرار موردبررسی طرح در شده بینی پیش يها برنامه
 يهاآماره از آمده  دست به یجنتا یبررس با دهد. یم

 سرپا حجم و زمینیرویه تعداد، يها داده یفیتوص
 تفکیک به و ختاندر کل يبرا هکتار، در درختان

 نشده مدیریت و شده یریتمد يها توده در ها گونه
 از توده دو هر در ها داده ینا که یدگرد مشخص

 که هستند خورداربر ییباال ییراتتغ دامنه و یانسوار
 دامنه یک از ها داده ینا که هستند نکته ینا کننده بیان
 ینیزم یهرو مترمکعب، 748 تا 56 سرپا حجم یعوس
 تا 80 درختان تعداد هکتار، در مترمربع 5/67 تا 8/7

 توده در درختان کل براي هکتار در درخت 790
 9/986 تا 5/102 سرپا حجم و شده مدیریت

 هکتار، در مترمربع 7/82 تا 3/8 ینیزم یهرو مترمکعب،
 کل براي هکتار در درخت 630 تا 20 درختان تعداد

 در و دان شده انتخاب نشده مدیریت توده در درختان
 یجنگل توده ساختار تغییرات دامنه کننده بیان کل

 یريام یجنتا با مطابق باشد. می موردمطالعه منطقه
 و ینوبون و )2005( همکاران و انگرس ،)2008(

 نشان یزن یقتحق ینا از حاصل یجنتا )،2005( یوجوآرا
 ینب هکتار در ینیزم یهرو و سرپا حجم نظر از که داد
 تفاوت شدهن یریتمد و دهش مدیریت توده دو
 و دارد وجود درصد 95 احتمال حسط در يدار یمعن

 شدهن یریتمد توده هکتار در ینیزمیهرو و سرپا حجم
 ها تفاوت ینا که است شده مدیریت توده از یشترب

 آن یجهدرنت و قطع و يگذار نشانه عدم به       ًاحتماال 
 شدهن یریتمد توده در قطور درختان حضور

 کل سرپا حجم پراکنش شکل نظر از اام گردد یبرم
 یینپا يقطر طبقات در ممرز ونهگ سرپا حجم و سرپا

 نسبت شده، مدیریت هاي توده در )متریسانت 40 تا 15(
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 طبقه از و است یشترب شدهن یریتمد هاي توده به
 يقطر طبقات در سرپا حجم باال به 40 يقطر
 یریتمد هاي توده به نسبت شده مدیریت هاي توده

       ًاحتماال  پراکنش شکل در تفاوت ینا است. کمتر شدهن
 مناسب یطشرا و فضا یجادا و قطع يگذارنشانه یلدل به
 در درختان یشافزا آن یجهدرنت و هانهال رشد يبرا

 به نسبت شدهیریتمد توده در یینپا يقطر طبقات
 و یسیان یجنتا با که گردد یم شده مدیریت توده

 و یسیان یجنتا با مغایر رد.دا یرتمغا )2010( همکاران
 همکاران و يناورود زاد حسن ،)2010( همکاران

 یوجوآرا و ینوبون و )1999( یاتوئ ياسد ،)2009(
 توده دو بین هکتار در درختان تعداد ،)2005(

 داري یمعن تفاوت باهم نشده مدیریت و شده یریتمد
 شده یریتمد توده هکتار در تعداد یانگینم .دارند

 به احتماال که باشد می نشده مدیریت توده از یشترب
 توده در شده اجرا پناهی -تدریجی جنگلشناسی شیوه

 تعداد پراکنش، شکل نظر از گردد.برمی شده مدیریت
 کل يبرا )متریسانت 40 تا 15( یینپا يقطر طبقات در

 نسبت شده مدیریت هاي توده در ممرز گونه و ها گونه
 45 يقطر طبقه از و شتریب نشده مدیریت يها توده به
 طبقات در تعداد شده یریتمد يها توده در باال به

 .است کمتر نشده مدیریت يها توده به نسبت يقطر
 يبرا هکتار در يقطر قاتبط در ادتعد یشافزا ینا

 و قطع و يگذار نشانه به ها گونه کل و ممرز گونه
 مناسب یطشرا شدن یامه آن یپ در و باز يفضا یجادا

 ها آن از یتحما و یینپا قطر با درختان و ها النه رشد
 سرپا حجم بودن یشترب باشد. می شده مدیریت توده در
 توده در تر)میسانت 40 تا 15( یینپا يقطر طبقات در
 یامه و باز يفضا یجادا و دخالت به یزن شده یریتمد

 و درختان تعداد یشافزا و ها نهال يبرا یطشرا شدن
 برمی یینپا يقطر طبقات رد ها آن یشرو ینهمچن
 در يقطر طبقات در ینیزم یهرو و تعداد حجم، گردد.

 شده مدیریت يها توده در یفیک درجه اساس بر هکتار
 -کولموگروف آزمون با نشده یریتمد يها توده در و

 داري معنی تفاوت ها آن ینب و شد یبررس اسمیرنوف
 توده یحصح مدیریت دهنده نشان که ندارد وجود

 زمان کمی علت به داري یمعن تفاوت عدم این .اشدب می
 شده یریتمد توده در طوالنی زمان مدت چون باشد می

 کیفیت لحاظ از یافتهاستقرار يها نهال تا نشده سپري
 ذکرشده، نکات به جهتو با دهند. نشان را خودشان
 یفیک و یکم يهامشخصه یبرخ که است مشخص
 اکثر تفاوت کل در ماا اند داشته ییراتیتغ توده ساختار

 يآمار ازلحاظ توده ساختار یفیک و یکم يهامشخصه
 توده مثبت روند دهنده نشان که نبوده داریمعن

 یهاول یبترک و ساختار حفظ نظر از شدهمدیریت
 اثر در يا گونه تنوع ییراتتغ از یآگاه است. خودشان

 از را یباارزش اطالعات ي،بردار بهره و جنگل یریتمد
 جهت که داد خواهد ما به یجنگل يها توده
 يها توده یندهآ هاي یزير برنامه یح،صح گیري یمتصم
 است يضرور و الزم جنگل یدارپا یریتمد و یجنگل

 داد نشان یقتحق ینا از از آمده دست به یجنتا .)15 و 1(
 تنوع يها شاخص و مارگالف يا گونه غنا نظر از که
 فراوان يها گونه تعداد ینر،و -شانون یل،ه یمپسون،س
 یکنواختی یمپسون،س یکنواختی يها شاخص و

 توده دو ینب درصد 95 احتمال سطح در کامارگو
 دارد وجود داري یمعن تفاوت شده مدیریت و یعیطب
)05/0>p( و یلسونو یتاسم یکنواختی شاخص در و 

 يا گونه غنا و ین شده یلتعد شاخص یکنواختی
 توده دو ینب درصد 95 احتمال سطح در یکمنهن
 ندارد وجود داري یمعن تفاوت شده مدیریت و یعیطب
)05/0<p.( يها توده تنوع يها شاخص یرمقاد تمام در 

 در ها شاخص ینا یرمقاد از یشترب شده مدیریت
 دلیل به       ًاحتماال  ها تفاوت ینا .است یعیطب يها توده
 که باشد یم ینیگز تک یوهش به یریتمد و يبردار بهره
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 و يگذار نشانه اثر در یجادشدها يادآورز يها حفره
 و یدهرس يبردار بهره سن به درختان قطع و یریتمد

 ها گروه خال و شل رشد و يزادآور يبرا فضا یده،پوس
 شده مدیریت يها توده در یشگامپ يها گونه همچنین و

 يها توده يا گونه يغنا فزایشا آن یجهنت و شده فراهم
 که است مطلب ینا کننده بیان و است شده مدیریت

 تنها نه ینیگز تک یوهش به يبردار بهره و یریتمد
 یبعض در بلکه است شده يا گونه تنوع حفظ باعث
 که است شده يا گونه تنوع یشافزا باعث یز،ن موارد
 مورد در باشد. می توده یحصح یریتمد دهنده نشان

 نشده مدیریت يها توده یرمقاد یکنواختی يها شاخص
 يها توده در ها شاخص ینا یردمقا از یشترب

 که است ینا دهنده نشان یرمقاد ینا است شده یریتمد
      ًاکثرا  و یدهرس یماکسکل به خاندوشان طرح درختان

 شکسته امکان و برند یم سر به یستیز یرد سن در
 و باشد؛ می اهمفر ها آن شدن کن یشهر یا افتاده
 يکمتر مقاومت یزن امراض و آفات مقابل در ینهمچن

   داشت. خواهند
 فراوانی که داد نشان جنگل زادآوري مقایسه

 توده به نسبت شدهن یریتمد توده در زادآوري
 زادآوري کاهش علت است. یافته کاهش شده مدیریت

 چون متعددي عوامل به تواند یم آن بودن ناموفق و
 یلهوس به تجاوز و تخریب و عرصه در دام وجود

 و نامناسب طراحی و جنگل حاشیه روستاییان
 داد نشان نتایج داد. نسبت غیراصولی مدیریت
 يها توده به نسبت شده مدیریت يها توده زادآوري
 تفاوت ولی دارد بهتري وضعیت نشده مدیریت

 يها توده بین ها نهال تعداد ازلحاظ داري یمعن
 تعداد نشد. مشاهده نشده مدیریت و شده مدیریت

 ترتیب به نشده مدیریت و شده مدیریت توده يها نهال
 باشد. یم هکتار در نهال 32500 و 41100 برابر

 همه دهد یم نشان نیز گونه تفکیک به زادآوري بررسی
 بیشتري نهال تعداد شده مدیریت توده در ها گونه

 پور یتق نتایج با که دارند نشده مدیریت توده به نسبت
 يها توده در يزادآور یشبرافزا مبنی )،2009(

 و چائوهان نتایج با و دارد یخوان مه شده مدیریت
 در زادآوري بودن بیشتر بر مبنی )،2008( همکاران

 از آگاهی .ندارد یخوان هم نشده مدیریت يها توده
 ترکیب و ساختار کیفی و کمی يها مشخصه وضعیت

 يها توده با آن مقایسه و شده یریتمد يها توده
 مدیریت در ضروري و مهم موارد از شده مدیریت

 ).15 و 1( شودمی تلقی جنگلی منابع بر یحصح
 قطري طبقه تا هکتار در سالم درختان تعداد افزایش

 خاندوشان، جنگلداري طرح به نسبت متر یسانت 45
 در 2 و 1 تنه کیفی درجات با درختان تعداد بودن باال

 جنگلداري طرح به نسبت لوه جنگلداري طرح
 ايهگون تنوع يها شاخص بودن باال خاندوشان،

 طرح به نسبت لوه جنگلداري طرح در درختی
 تجدید تعداد و تنوع بودن باال خاندوشان، جنگلداري

 طرح به نسبت لوه جنگلداري طرح در حیات
 با و معیوب درختان بودن باال و خاندوشان جنگلداري

 خاندوشان جنگلداري طرح در پایین کیفی درجه
 بودن تمثب دهنده نشان لوه جنگلداري طرح به نسبت
 توده صحیح مدیریت و جنگلداري هايطرح اجراي

 نتایج طورکلی به باشد.می شده یریتمد هايجنگل در
 هاي توده که دهد می نشان تحقیق این از حاصل

 کمی هاي مشخصه نظر از موارد اکثر در شده مدیریت
 شرایط داراي توده تنوع و ترکیب ساختار، کیفی و

 که اند داشته گلداريجن طرح اجراي دلیل به بهتري
 بر جنگلداري هاي طرح مدیریت اثربخشی کننده بیان

 جنگلی هايتوده تنوع و ترکیب ساختار، بهبود و حفظ
 زمینه در تکمیلی تحقیقات که رودمی امید .باشدمی

 با ها رویشگاه سایر در جنگلداري هايطرح ارزیابی
 با مقایسه همچنین و پایداري هايشاخص از استفاده

   گیرد. انجام نشده مدیریت هايتوده
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Abstract 
Background and objectives: As regards to the best way for manage forests in accordance with 
close to nature silviculture is spired by nature. Therefore, awareness of quanitative and 
qualitative properties of the natural forests structure and comparison with managed forests are 
very imoritant and it helps us in sustainable forest management. The aim of this study is to 
compare quantitative and qualitative characteristics of forest structure in managed forest stands 
(Loveh forestry plan) with unmanaged forest stands (Khandushan forestry plan).  
Materials and methods: The sample plots were collected in a systematic random sampling 
design in unmanaged 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. Statistical Analysis was used to determine differences in structural 
characteristics, tree species diversity and regeneration between two forest stands. According to 
results differences in tree density, basal area and stand volume between managed and 
unmanaged forest stands was found significantly in 99% probability level. The independent T 
test was used for compairing tree density, volume and basal area and tree species diversity in the 
plot level between managed and unmanaged stands. Furthermore, in order to compare tree 
density, volume and basal area based on species composition qualitative level stems of trees and 
regeneration classes between managed and unmanged stands, nonparametric Kolmogrov-
Smironov test was used. 
Results: Tree density (ha) in managed stand is more than unmanaged stand whereas basal area 
and stand volume had a higher value in unmanaged stand There are no significant differences (p 
>95%) in tree density, basal area and stand volume based on grade quality in two forest stands, 
but the number of healthy, 1and 2 grade quality trees in managed stand are more than 
unmanaged stands. Additionally, in both stands, two Carpinus– Querco and Querco-Carpinus 
forest types are as the dominant types and two specie European hornbeam (Carpinus betulus L.) 
and Oak (Quercus castanifolia C.A.Mey) have the highest abundance respectively. The diversity 
indices of trees in managed stand are greater than natural stand but evenness indices in 
unmanaged stands are greater than managed stands. The results indicated that natural 
regeneration of two stands has no significant differences in 95% probability but regeneration in 
managed stands is more desirable than unmanaged stands.  
Conclusion: Generally, our findings showed that the managed forest stands had a desirable 
condition in terms of quantitative and qualitative characteristics of forests structure, stand 
composition and diversity for forestry plan management. It seems forestry plan management 
improves structure, composition and diversity of forest stands. 
 

Keywords: Managed forest stands, Unmanaged forest stands, Quantitative characteristics, 
qualitative characteristics, Species diversity, Regeneration, Loveh and Khandushan forestry plan 
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