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 چکیده

 مشكص   تكوايی  مراحكل  و بنكدی  آشكکو   ۀنحو، ای گونهترکیب  نظر از جنگل وضعیت تنها نه جنگل ساختار بررسی با

 .دکكر  بینكی  پیش مقطع سطح و پوشش تاج ،ای گونهتنوع تغییرات  رویش، نظر را از جنگل ۀآیند توان می بلکه ،شود می

 .اسكت جنگلی با استفاده از روش مثلك  سكاختار    های تودهو پویایی  هتود ساختار سازی کمّی بررسی تحقیقاین هدف 

بصكش گكرازبن جنگكل     در 955و  950، 903، 903 ،901 های پارسلهکتار واقع در  510سطح حدود  این بررسی در

ده آمكاربرداری صددرصكد اسكتفا    ۀدور. برای این منظور از دو گرفتمنابع طبیعی دانشگاه تهران انجام  ۀدانشکدخیرود 

کكل   تعداد و حجم تغییراتنتایج این بررسی نشان داد  آمد. دست بهقطری  طبقۀدر هر سرپا د. سپس تعداد و حجم ش

بكا   آماربرداری دورۀزمانی بین دو  ۀفاصلپلت در طی ده سال  اش، ممرز وگونه ر شامل موجود در هر پارسل، های گونه

 دورۀیك   کكه  کكرد   گیكری  نتیجكه  تكوان  مكی تغییرات بودن کند به با توجه نیست.  دار معنی جفتی  tآزمون استفاده از

الزم است نسبت بكه پكایش   و  شده در این تحقیق نیست گرفتهدر نظر  های مشصصهزمان مناسبی برای بررسی  سايه ده

 هكای  وشراسكتفاده از   شكود  میپیشنهاد بنابراین . اقدام شود متوايی ۀساي ده های دورهدر  تغییرات با تجدید آماربرداری

راه حلكی بكرای افكشایش کمیكت و      عنكوان  بهدر طی زمان مدیریتی  های دخايتهمراه  بهپایش و کنترل ساختار جنگل 

 .در نظر گرفته شودهمگام با طبیعت  شناسی جنگلجنگلی در تفکر  های تودهکیفیت 

 .مثل  ساختار ،گرازبنساختار جنگل، آماربرداری صددرصد، پویایی،  کلیدی: های واژه
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 و هدف مقدمه

 برای نیازها پیش ترین مهم از جنگل ساختار ررسیب

  اسككت جنگلككی هككای اکوسیسككتم مككدیریت و درك

(Motz et al., 2010).  در جنگكل  سكاختار  بررسكی  بكا 

ترکیكب   نظر از جنگل وضعیت تنها نه طبیعی ۀتود ی 

 مشص  توايی همچنین و بندی آشکو  ۀنحو، ای گونه

 ،رویكش  نظكر  را از جنگل ۀدآین توان می بلکه ،شود می

 مقطكع  سكطح  و پوشكش  تكاج  براسكاس  جنگكل  ترکیب

و  کیكككا رسكككتمیکكككرد ) بینكككی پكككیش برابرسكككینه

به آرایكش  ساختار  .(Halla et al., 2003؛5935زبیری،

 بندی آشکو اجشای مصتلف اکوسیستم از قبیل مکانی 

 دارد اشككككاره از هككككم  آنهككككا ۀفاصككككلدرختككككان و 

(McElhinny et al., 2005.)  سككاختار در حقیقككت

 هكای  تكوده ساختمان )عمودی و افقی(، ترکیب و تنوع 

در (. 5932، مهكاجر   یمرو) کند میجنگلی را مشص  

سكاختار جنگكل توجكه     سكازی  یکمّك اخیر به  های سال

ساختار با عددی کكردن   سازی یکمّشده است، زیادی 

نسكبت  اجشای مصتلف جنگل به درك و فهم مكدیریت  

. از کنكد  مییستم جنگل کم  به اجشای مصتلف اکوس

به  توان میساختار  سازی یکمّترین دالیل اهمیت  مهم

مرتبط بودن مستقیم و غیرمستقیم ساختار جنگكل بكا   

جنگل  سازیمديگیاهی،  های گونهزیستگاه بسیاری از 

، بازسكازی  آن یسكاختار  هكای  ویژگكی تشریح  براساس

و اینکكه   سكاختاری  های ویژگیتشریح  براساسجنگل 

 در زمینككۀ یتار جنگككل منبككع اطیعككاتی مهمكك سككاخ

 دینامی  جنگكل، زیباشكناختی و تويیكد  كو  اسكت     

 .(Kint et al., 2000)اشاره کرد 

بكه  مکكانی  سكاختار   سازی یکمّ های روشطور کلی  به

 سكازی  یکمّك  هكای  شكاخ  . 5: شوند میسه گروه تقسیم 

غیرمکانی که تیش دارند بدون در نظر گكرفتن موقعیكت   

. 2؛ به تشریح سكاختار تكوده بپردازنكد    درختان ت متقابل 

مکكانی کكه    سازی یکمّ های شاخ  .9؛ آماری های روش

نسكبت بكه هكم     درختان ت گیری به بررسی موقعیت قرار

گیكری  قرار ۀنحو نديیل نیاز به شناخته شد به. پردازند می

آمكار   هكای  روش ،درختان داخل جنگل نسبت به همدیگر

 ؛5932علیجكانی و همکكاران،   ) انكد  یافتكه توسكعه  مکكانی  
Kint et al., 2000; Aguirre et al., 2003; 

Pommerening 2002; Kint, 2005; 

Pommerening and Stoyan, 2006.) 

سكككاختار ارتفكككاعی  سكككازی یکمّككك هكككای روشاز 

بكه   تكوان  مكی ناهمسكال   های جنگل( در بندی آشکو )

( اشكاره  Loreyمیانگین ارتفاع براساس فرمول يكوری ) 

به نسكبت حجمكی    تر بشرگد. در این روش درختان کر

جنگلكی شكرکت    ۀتكود در  که( برابرسینه)مجذور قطر 

 ؛ 5903زبیككككری، ) شككككوند مككككیدارنككككد منظككككور 

  (.5930نمیرانیان، 

هكای   سكازی سكاختار تكوده    یتاکنون نسبت به کمّك 

جنگلككی در طككی مراحككل تکككاملی و فازهككای تحككويی  

گرفتكه  جكام  های شمال کشور ان هایی در جنگل بررسی

 ؛5932، و همکككككككاران سككككككفیدیاسككككككت )

Moridi et al., 2015; Sefidi et al., 2015 .)مدیریت 

 و (و تكراکم  انكدازه  سكن، ) توده ساختار کنترل با جنگل

در طكی   (درختكان  مکكانی  نظم و اندازه) جنگل ساختار

 ؛5907امیككری و همکككاران،  ) سككتاجرا قابككلزمككان 

Van den meersschaut et al., 1999; 
O’Hara, 2002 Newton, 2007; O’Hara and 

Ramage, 2013 .) با ايهام از مثل  روش مثل  ساختار

در و در فرانسكه  اسكت کكه    هكایی  روشاز بافت خكاك  

بككرای ( De Franche-Comte)کنتكه  -فككرانشمنطقكۀ  

. در ایكن  شكود  مكی وضعیت تكوده اسكتفاده    سازی یکمّ

ناسب با و مت از توزیع تعداد است عبارتروش ساختار 

 قطكور و  قطكر  میان ،قطر کم قطری طبقاتدر  آن حجم

(Viellard, 2000.) 

منظكور بررسكی سكاختار     بكه  (5935) ثاقب طكايبی 

بككرای  نصككورده دسككتجنگلككی ناهمسككال  هككای تككوده

راش  سكال کهن ۀتكود  هكار   شناسی جنگل های دخايت

شرقی را از غر  تا شرق انتصكا  کكرد. نتكایج مثلك      

مورد  های نمونه  قطعه بیشترتار ساختار نشان داد ساخ

 ر نامنظم داشت.زیادی از ساختا ۀفاصلبررسی 

شككواهد  براسككاسبصككش گككرازبن جنگككل خیككرود 

 هماننككدموجككود )سككاختار و ترکیككب فلوریسككتی (   
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 ۀمرحلككهككای شككمال در  هككای جنگككل بصككش دیگككر

نیكش   یكن مرحلكه  تهایی تكوايی قكرار دارد، امكا خكود ا    ان

  تاسككككی تحككككويی مصتلفكككك  مراحككككلشككككامل 

(Sefidi et al., 2014) . سككرعت کككه روشككن اسككت

در تمككام طبیعككی جككاری ینككدهای افر دیگككررشككد و 

هككا در  ایككن فازهككا مشككابه نیسككت. پویككایی تككوده     

 تككری کوتككاهتعكدادی از ایككن فازهككا در مقیكاس زمككانی   

 .افتد اتفاق می

 هكای  جنگكل  طبیعكی  های توده اهمیت به توجه با

 این ساختار ر زمینۀد کاملی مطايعات باید ایران، شمال

در طكول زمكان    آنهكا  تغییكرات  سكازی  یکمّ و ها جنگل

 بكرای  تكوان  مكی  بررسكی با استفاده از این  .گیرد انجام

 در طكی زمكان و   جنگلی های تودهساختار  سازی یکمّ

 بكا  همگكام  شناسكی  جنگكل  هكای  فعايیت در  ار و 

 .اقدام کرد طبیعت

 

 ها روش و مواد

 معرفی منطقه

 مسكاحت  و پارسكل  27 داشكتن  ابك  گكرازبن  بصش

 مجموعه جنگكل  از بصش سومین هکتار، 5000 حدود

 تهكران  دانشكگاه  منابع طبیعی ۀدانشکدمدیریت  تحت

 ایكن . دارد قكرار  نوشهر شرق کیلومتری 7 در که است

  لنكدر  هكای  جنگكل  جنكوبی  الیك  بكه  شمال از بصش

 بصكش  هكای  جنگكل  بكه  شكرق  از  ل ، و( 43 ۀحوز)

 بككه غككر  از و خیككرود ۀودخانككر بككه جنككو  از  لیككر،

از . (5)شكکل   اسكت  محكدود  نمصانه بصش های جنگل

سنگ مادر بصش گرازبن، آهکكی و   شناسی زمینيحاظ 

متعلق به دوران ژوراسی  علیا وزارت نفت  ۀنقشبنا به 

سكصت شكکافدار و    هكای  طبقكه و در بعضی نقاط  است

 انكد  گرفتكه نكرم و متنكاو  روی هكم قكرار      هكای  طبقه

 (.5907و همکاران،  مهاجر مروی؛ 5900اعتماد، )

 

 ۀ تحقیقمنطقموقعیت  -5 شکل
 

 اجرای پژوهش ةشیو

صكد  درآمكاربرداری صد  ۀدوربرای این بررسی از دو 

  5909اول آمككاربرداری در سككال  دورۀد. شككاسككتفاده 

در  دوم آن دورۀو  (5907و همکككاران،  مهككاجر مككروی)
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در  صكد آمكاربرداری صددر  .گرفكت انجكام   5939سال 

انجككام  955و  950، 903،  903، 901 هككای پارسككل

 اجكرای  هكا  پارسلديیل انتصا  این . (5)جدول  گرفت

سكال و   50 ۀفاصكل دو دوره آماربرداری صددرصكد بكه   

ریتی از قبیككل هككای مككدی  همچنككین اعمككال دخايككت 

 هكای  تكوده زیكرا پكایش وضكعیت     ؛اسكت  گكذاری  نشانه

 است.عنم بیمدیریتی  های دخايتجنگلی بدون اعمال 

 کكه  پارسل ۀعرصدرختان  ۀهم آماربرداری این در

 1/7شكمارش یعنكی قطكر     حكد  از بیش برابرسینۀ قطر

 درداشكتند،   (متكر  سكانتی  50قطری ۀطبق) متر سانتی

 .شكدند  گیكری  انكدازه  متكری  سانتی 1 قطری های طبقه

در هكر   برابرسینهقطر  گیری اندازهذکر است که  شایان

بككا  تككری از سككطح زمككین وم 90/5 دو دوره در ارتفككاع

انجكام   متكر  میلكی با دقكت   دو بازو کش خطاستفاده از 

 .گرفت

 در بررسی جاریبررسی مورد  یها پارسلمشصصات کلی  -5جدول 

  ۀشمار

 پارسل

 مساحت

 )هکتار( 

 ارتفاع از سطح

 دریا )متر( 

 شیب عمومی

 )درصد( 

 )سیلو(کتار ه حجم در هکتار تعداد در تیپ غايب

5909 5939 5909 5939 

 495 401 914 1/925 ممرز-راش 40 5000 22 901

 417 422 079 000 بلوط-ممرز 41 5000 53 903

 411 427 205 294 راش-ممرز 90 5500 47 903

 150 477 273 237 ممرز،راش 90 5520 1/21 950

 907 203 450 933 بلوط-ممرز 90 5520 20 955

 

پای حجكككم سكككر پكككژوهشایكككن  اجكككرای بكككرای

ثابت بصش گرازبن  تاربفبا استفاده از  درختان ت  ت 

د و از حجكم درختككان  شككمحاسكبه  بكرای هككر دو دوره  

قطر و قطور  میانقطر،  کم طبقاتگونه و در  هرسرپای 

 ۀطبقككبككرای تشككکیل مثلكك  سككاختار و تعیككین نككوع  

با استفاده از هكر کكدام از ایكن     د.شساختاری استفاده 

از صفر تكا صكد بكر روی     قطری برحسب درصد طبقات

از  سكهم هكر کكدام    ۀمحاسبهر کدام از اضیع مثل  و 

. در مثلك   آیكد  مكی  دسكت  بهسنی نوع ساختار  طبقات

مصتلككف قابككل  یسككاختار ۀطبقككسككاختار هفككت نككوع 

میان قطكر، میكان قطكر،     -شناسایی است: قطور، قطور

 و نكامنظم. قطر  کم –قطر، قطور  کمقطر،  میان -قطر کم

 90)کمتكر از   قطكر  کكم  طبقكۀ طكور معمكول از سكه     به

( و قطكور  متكر  سكانتی  90-30) قطكر  میكان (، متر سانتی

  شكككود مكككی( اسكككتفاده متكككر سكككانتی 30)بیشكككتر از 

(Viellard, 2000) . بنككككدی دسككككتههمچنككككین از 

 هككای طبقككهبككرای تشككکیل  2در شككکل  شككده طراحككی

 د.شساختاری استفاده 

 ۀشككیورداری مككدیریت بككه و دوره آمككاربدر بككین د

 بررسكی مكورد   های پارسلو در  گرفت انجام گشینی ت 

ایككن مقككدار حجككم  .اجككرا شككدو قطككع  گككذاری نشككانه

هكا   با موجودی توده ،در دوره موجودیاز  شده برداشت

 .(2جدول د )ش وم جمعد دورۀ در

هكای مكورد نیكاز در     نویسكی  در این بررسكی برنامكه  

کمك    مودارهكا بكه  ، رسكم ن MATLAB 2013افشار  نرم

و  Sigmaplot ،Edraw Max 7.9  12.3افشارهكای  نكرم 

 صورت گرفت.  SPSS 20افشار ها با نرم آنايیش داده
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 هگرفت انجام های گذاری نشانهآمار کلی  -2 جدول

 پارسل

حجم 

 گذاری نشانه

 )سیلو(

 شده گذاری نشانه های گونهنوع و تعداد 
 قطر کم

 (درصد)

 قطر میان

 (درصد)

 قطور

 شیردار ملج پلت توسکا بلوط ممرز راش (درصد)

955 5503 53 243 4 5 - - - 3/23 9/95 42 

903 5147 04 215 - 7 2 - - 21 93 93 

950 054 31 32 - 4 2 - - 7/47 7/99 3/53 

901 7/757 73 505 - 4 1 - - 3/29 7/44 4/95 

903 3/300 57 229 7 3 5 4 9 7/99 5/47 5/53 

    9 4 3 22 55 359 210 9/4031 جمع

 

 

 (Viellard, 2000)قطر و قطور  قطر، میان کم طبقاتقطر در  بندی دستهنمودار  گونگی  -2 شکل

 

 نتایج

آمككار کلككی تعككداد و حجككم درختككان در  9جككدول 

 بررسكی مكورد   هكای  پارسكل قطكری را در کكل    طبقات

 .دهد می دست هب

موجكود در پارسكل    های گونهپراکنش کل  9شکل 

آمككاربرداری  ۀ. در هككر دو دوردهككد مككیرا نشككان  903

 ست.ا *نامنظم آمده دست بهساختاری  ۀطبق

 901را در پارسكل   هكا  گونكه پراکنش کكل   4شکل 

 ۀآمككاربرداری طبقكك ۀ. در هككر دو دوردهككد مككینشككان 

 .استقطر  میان آمده دست بهساختاری 

 

 دهندۀ طبقۀ قطری در مثلث است. شکل دایرۀ توپر نشان* 

mسطح مقطع کمتر از 
2 

 شده تصریب تفاوت بی ساختار در هکتار 5

 قطر کم 25% ≥

 قطور ≤ 50%

 %25  ≥رقطو 50%≤

 قطور   25% >

 قطور غايبیت

 قطر میان -قطور

 آمیصته

 قطور

 قطر میان-قطور

 قطر میان قطر میان غايبیت

 این غیر در %25 < قطر کم   50%>
 صورت

 قطر میان >   66% 
 قطور  15%> 

 %51> قطور ≥ 99%

 قطور >% 99 

 قطر میان -قطر کم

 آمیصته

 نامنظم

 قطر میان -قطر کم

 نامنظم

 قطر میان 33%<

 قطر میان33%≥

 قطر کم50% ≤
 قطر میان33%≤ 

 قطر میان 33%> 

 قطور -قطر کم

 آمیصته

 قطر کم-قطور

 قطر کم قطر کم تغايبی
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 قطری طبقاتآمار کلی تعداد و حجم درختان در  -9 دولج

 ردیف
 )درصد( تعداد

 قطر کم

 )درصد( حجم

 قطر کم

 )درصد( تعداد

 قطر میان

 )درصد( حجم

 قطر میان

 )درصد( تعداد

 قطور

 )درصد( حجم

 قطور

 1/32 2/3 2/24 9/51 52 73 5909سال 

 30 2/50 4/21 5/57 3/54 9/79 5939سال 

 

 

 )سمت  پ( 5939)سمت راست( و  5909 های سال در 903 پارسلنمایش ساختار  -9 شکل

 

 

 )سمت  پ( 5939)سمت راست( و  5909 های در سال 901نمایش ساختار پارسل  -4 شکل
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موجود را در پارسل  های گونهپراکنش کل  1شکل 

 ۀطبقك آمكاربرداری اول   دورۀ. در دهكد  مكی نشان  903

 دورۀقطكر و در   میكان  -قطكور  آمكده  دسكت  بهساختاری 

قطر  میان آمده دست بهساختاری  ۀطبقآماربرداری دوم 

 است.

 

 )سمت  پ( 5939)سمت راست( و  5909 های در سال 903نمایش ساختار پارسل  -1شکل 

 

 950را در پارسكل   هكا  گونكه پراکنش کكل   3شکل 

 ۀطبقككری آمككاربردا دورۀ. در هككر دو دهككد مككینشككان 

 است.قطر  میان آمده دست بهساختاری 

 

 )سمت  پ( 5939)سمت راست( و  5909 های در سال 950نمایش ساختار پارسل  -3 شکل
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موجكود در پارسكل    های گونهپراکنش کل  7شکل 

آمككاربرداری  دورۀ. در هككر دو دهككد مككینشككان را  955

 .استقطر  میان -قطور آمده دست بهساختاری  ۀطبق

 

 

 )سمت  پ( 5939)سمت راست( و  5909 های در سال 950نمایش ساختار پارسل  -7شکل

 

درصد توزیكع در   داری معنین نتایج آزمو 4جدول 

در  جفتككی  tبكا اسككتفاده از آزمكون   قطكری را  طبقكات 

نشكان   هكا  گونكه بكرای کكل    5939و  5909 هكای  سال

از مكوارد و   کدام هیچدر  903پارسل  جش به که دهد می

 نشده است. دار معنیآماربرداری تغییرات  های دورهر د

 جفتی  tبا استفاده از آزمون داری معنیآزمون  -4 جدول

 

 ها جفتاختیفات 

 tمقدار 
 ۀدرج

 آزادی

 داری معنی

 (درصد 31)سطح 

 (درصد 31 حدود اعتماد )

 میانگین
انحراف 

 معیار

اشتباه 

 معیار
 باالتر تر پایین

 425/0 2 009/5 01/134 -21/915 43/503 4/504 507 903پارسل 

 407/0 2 -/041 9/29 -7/94 7/3 30/55 7/1 901پارسل 

 045/0* 2 0/4 -4/2 -3/42 7/4 51/0 31/22   903پارسل 

 340/0 2 079/0 3/7 -7/7 0/5 54/9 5999/0 950پارسل 

 307/0 2 -/050 7/7 -09/0 01/5 2/9 09999/0 955پارسل 

 است. دار معنی 01/0در سطح *
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 بحث 

کكه در بكین پكنج پارسكل     نشان داد این بررسی نتایج 

  شكمگیری یك  پارسكل تغییكرات    در تنها  بررسیمورد 

سككاختاری غايككب در طبقككۀ  903د. در پارسككل ردا وجككود

 دورۀدر  کكه  درحكايی اسكت،  قطكر   میكان  -اول قطكور  دورۀ

. اسكت قطكر   ختاری غايب میكان ساطبقۀ  ،آماربرداری دوم

  تقسكیم در دو سناریوی کلكی   توان میتفسیر این نتایج را 

د. پارسكل  کكر  نین تفسیر  توان مید: سناریوی اول را کر

د ار کكاهش حجكم شكده و از     سايه ده دورۀدر طی  903

 تكر  پایین ساختاریطبقۀ سمت  ساختاری قطورتر به ۀطبق

در عملیكات   وانتك  مكی علت این امر را کشیده شده است. 

و قطع دانست، زیرا تنها دخايت مكدیریتی در   گذاری نشانه

 از طرفكی ایكن   ؛عملیات مكذکور بكوده اسكت    ،این پارسل

طبیعكی  فراینكدهای   تغییر مسكیر سبب دخايت مدیریتی 

 تأییكد مطايعات دیگر نیش نتایج . استشده نیش  توايی مانند

هكای   هو دخايتی در تود های مدیریتی فعايیتکه کنند  می

در  ینكدهای جكاری  افر وسكوی  سمت ممکن است جنگلی

 ;Barnes et al., 1997) را تغییكر دهكد   اکوسیستم این

Sheil, 2001; Yoccoz et al., 2001; O
'
connor 

et al., 2005; Hurford and Schneider, 2006; 

Legg and Nagy, 2006.) 

 ۀلئمسك  که شود می نین تفسیر نیش سناریوی دوم 

دینامیکی بسیار مهكم و  ساختاری و طايعات زمان در م

 ;Peng, 2000; Heiri et al., 2009) اسكت  اساسكی 

Medarevic et al., 2010; Vitkova and Dhubhain, 

الزم است طكول   ها بررسی. بنابراین در این نوع (2014

د کكه تغییكرات   وشك انتصكا    ای گونكه  به پژوهشمدت 

ی حاضر ایكن  خود را نشان داده باشند. در بررسمذکور 

. گرفكت کار با دو دوره داده و به مدت ده سكال انجكام   

 نبودعلت  بهکنونی  تحقیقاین در حايی است که نتایج 

 رو ازایكن  .شكود  مكی اطیعات آماری گذشكته اسكتنباط   

پایكه و اسكاس    عنكوان  به پژوهشاین  شود میپیشنهاد 

 .شوداستفاده پایش اطیعات آماری در آینده 

 حجمكی  سكهم در بررسكی   (5935ثاقب طكايبی ) 

 مثلك   در تحكويی  مصتلكف  مراحكل  در قطری طبقات

 در بررسی مورد قطعات کلیۀ که کرد ساختار مشص 

 درختكان  بصكش  در یعنكی  مثلك   باالی نوك قسمت

در  کكه  درحكايی گیرنكد   مكی  قكرار  قطكور  و خیلی قطور

 هكای  پارسكل  دیگكر  ،903پارسكل   جش بهکنونی  تحقیق

 -قطكر  میانقطر یا  میاندر بصش درختان  بررسیمورد 

. دالیل همسو نبودن نتایج ایكن دو  گیرند میقطور قرار 

، تفكاوت  تحقیكق روش تفكاوت  در  تكوان  میرا  پژوهش

، تفكاوت تنككوع  بررسككیمكورد   هككای رویشكگاه موقعیكت  

جو و محلی جست برداری بهرهو  ها دخايتو نیش  ای گونه

طور صددرصد  بهحاضر  پژوهشروش آماربرداری  کرد.

 ،امكا در بررسكی مكورد مقایسكه     بكود، طح پارسل در س

نمونكۀ  آماربرداری صددرصكد در سكطح قطعكات    روش 

 برایبررسی حاضر  های توده. بودانتصابی ی  هکتاری 

 هكای  جنگلدر  ها موقعیتجنو  غربی واقع شده، این 

 هكای  رویشكگاه جكش    بیشكتر و رند شمال گرم و آفتابگی

 های توده. وندش نمیآورده  حسا  به باکیفیتمرغو  و 

آمیصتگكی و تنكوع    ،در پكژوهش کنكونی   بررسكی مورد 

 در قطعكات  تحقیكق  کكه  درحكايی زیادی دارند،  ای گونه

اسكت،  گرفتكه  انجام  ها راشستانی  هکتاری در نمونۀ 

جنگلی شكمال کشكور    های تودهکلیماکس  ها راشستان

 کمتكككری برخوردارنكككد ای گونكككهبكككوده و از تنكككوع 

(Chambers et al., 2012; Miller and Terhorst, 

2012; Christensen Jr, 2014; Meiners et al., 

 زغالتهیۀ محلی برای  برداری بهرهو  ها دخايت. (2015

 و 903 هكای  پارسلدر  در گذشته سوزی آتش و   و 

 است. پژوهشاز دیگر عوامل تفاوت نتایج دو  955

 دورۀدر تعككداد و حجككم کلككی بككا وجككود افككشایش  

)جكدول  آمكاربرداری اول   دورۀرداری دوم نسبت به آمارب

تغییرات درصكد تعكداد و   که  دهد مینشان  9(، جدول 5

 سكبب قطری آنچنان زیكاد نبكوده کكه     طبقاتحجم در 

شكود. مكورد    سكايه  دهفاصكلۀ  در  طبقكات جا شكدن   هجاب

است  903جنگلی پارسل  های توده ،استثنای این حايت

قطكر قكرار    میكان  بقۀط( در 5909اول )سال  دورۀدر که 

قطكری  طبقۀ ( در 5939دوم )سال  دورۀاما در  ند،داشت

جنگلكی   هكای  تكوده در  .جكای گرفتنكد  قطور  -قطر میان

 و خكو   بسكیار  وضكعیتی  دارای زادآوری ،903پارسكل  
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 در شكده  مشكاهده  زادآوریو اغلكب   اسكت  عايی کیفیتی

شكرایط   دیگكر ، همچنكین  هسكتند  خكال  و شكل  مرحلۀ

تکكاملی  مرحلكۀ  و  ای گونهشیب، تنوع رویشگاه از قبیل 

شدن تغییرات در این پارسل نسكبت بكه    دار معنی سبب

 (.4است )جدول  شده بررسی های پارسل دیگر

 طبقكات جایی درختكان در   هبدیهی است که در جاب

گكذر  هكم  هم درختان ورودی اهمیت دارنكد و   ،قطری

اما آنچكه ایكن دو    ؛دیگر طبقۀبه  طبقهدرختان از ی  

قكرار   تكأثیر را بیش از هكر عامكل دیگكری تحكت     مورد 

بنابراین تکرار آماربرداری در  عامل زمان است. دهد می

ضكروری   پژوهشدر این  شده بررسیجنگلی  های توده

جكایی درختكان را در    هتكا بتكوان جابك    رسكد  مكی نظر  به

 مشاهده کرد. خوبی بهقطری  طبقات

 یهكا  دادهطور کلی استفاده از این روش نیازمند  به

سكفانه تكا کنكون در    کكه متأ  اسكت  مدت طوالنیزمانی 

آن با مقایسۀ و  ها آماربرداریکشور ما توجهی به تکرار 

پیشكین نشكده اسكت. بنكابراین      هكای  آماربردارینتایج 

پایش و کنتكرل   های روشاستفاده از  شود میپیشنهاد 

 عنوان بهموثق  های دادهساختار جنگل در طی زمان با 

مكدیریت جنگكل    های روشثیرگذاری برای تأ حلی  راه

جنگلی در تفکكر   های تودهدر افشایش کمیت و کیفیت 

در نظكر   طكور ویكژه   بههمگام با طبیعت  شناسی جنگل

 .گرفته شود
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Abstract 

By examining the forest structure not only the forest conditions such as species composition, 

story and succession are determined, but also the future of forest in relation to growth, species 

diversity changes, canopy cover and basal area could be predicted. The purpose of this study 

was to quantify the stand structure and forest stands dynamics through triangle structure 

method. The current survey was carried out in compartments 305, 306, 309, 310 and 311 

about 150 ha in Gorazbon district of experimental Kheyrud forest. For this purpose, two full 

calipering periods were used. The frequency and stocking volume at each diameter class were 

then obtained. The results showed that there was not significant differences between two 

inventory periods about beech, hornbeam, and maple individuals and their volume by using 

paired t-test. Generally, due to subtle changes, it is concluded that a 10-year period is not 

appropriate to examine the considered factors. Therefore, it is necessary the changes 

monitoring is done by repeated inventories in successive 10 year periods. Therefore, it is 

suggested the monitoring methods and control of forest structure dynamics over times through 

reliable data, as a solution for the forest management practices to increase the quality and 

quantity of forest stands by management interferences in the nature oriented silviculture 

context are specially considered. 

Keywords: Dynamics, Forest structure, Full calipering inventory, Garazbon, Structure 

triangle.  

 
*
 Corresponding author    Tel: +989183348828       Email: mjavanmiri@ut.ac.ir 



 

 


