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چکیده
هاي ممتاز خود از اهمیت اند به لحاظ ویژگیهاي شمالی البرز واقع شدهعمده روي دامنههاي شمال ایران که به طورجنگل

ریزان و تواند به برنامه. بر همین اساس مطالعه تحول این جوامع جنگلی و بررسی وضعیت رویشی آنها میاستبرخوردار زیادي 
جنگل یکی از اطالعات اساسی دانستن میزان موجودي (حجمی و برداري پایدار از مدیران اجرایی کمک نماید.  براي اداره و بهره

آید. در این تحقیق که در ریزي آینده بر اساس آمار و اطالعاتی است که از جنگل بدست میباشد، در واقع برنامهتعداد) جنگل می
10در دو دوره زمانی به فاصله آري 10قطعات نمونه دائم 359هکتار انجام شد، با استفاده از 2/3550بخش جوجاده به وسعت 

گیري و محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین تعداد در هکتار سال، رویش حجمی و تعداد درختان توده جنگلی اندازه
حجم در هکتار به طور میانگین در باشد و می1392اصله در سال 1/188و 1382اصله در سال9/177درختان به ترتیب برابر با 

اصله در 14/13سیلو است. رویش سالیانه تعداد 43/354، 1392سیلو و در سال 80/309، برابر با 1382بخش در سال سطح 
یش در واحد سطح براي عالوه در این تحقیق بیشترین مقدار روباشد، بهسیلو در هکتار می24/6هکتار و رویش حجمی سالیانه 

ز آن است که آماربرداري با قطعات نمونه دائم، اطالعات الزم و دقیق را براي دست آمد. نتایج بدست آمده حاکی اگونه راش ب
.دهدتعیین رویش ارائه می

قطعات نمونه دائم، رویش حجمی مدیریت جنگل، بخش جوجاده، ،فریمهاي کلیدي: واژه

مقدمه
هاي متنوع و اي از گونهپیچیده با مجموعهنظامبومجنگل 

)، 5،6،14باشد (و توزیع کالسی متفاوت میساختار تاج پوشش
ها در الویت تاکید در رویکرد حفاظتی در مدیریت این جنگل

ی مورد توجه بوم نظاماست و مدیریت پایدار جنگل، با نگرش 
امروزه با توجه به نقش و گیرد.ریزان قرار میطراحان و برنامه

ی از اهمیت چند جانبه جنگل، موضوع مورد توجه محافل جهان
ها قرار ریو، اصول جنگل و سایر سازمان21جمله دستور کار 

ها گرفته و جنگلداري پایدار محور اصلی برنامه مدیریت جنگل
جنگلداري پایدار رسیدن به توسعه پایدار جنگل از هدف . است

، شناسیبوماست و مشتمل بر سه وجه بنیادي شامل پایداري 
ت که با هم ارتباط توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادي اس

متقابل دارند و بدون دستیابی به همگرایی و تلفیق این وجوه 
این ).  7(عمال توسعه پایدار معنی خود را از دست خواهد داد

هاي کشور و به خصوص در حالی است که وضعیت جنگل
هاي شمال نیاز به نیروي انسانی براي حفظ و احیاي جنگل
ظرگرفتن عوامل تخریب به و با در ندارد هاي جنگل عرصه

هاي مذکور از برداران عرصهسازي بهرهرسد توانمندنظر می
ترین راه رسیدن به توسعه آسانترین و طریق ترویج، نزدیک

بر آن با توجه به وضعیت فعلی ، افزون)17(باشدمیجنگل 
هاي ضروري است مدیریتی هوشمند بر محیطمنابع طبیعی 

ابزار این مدیریت هم اطالعات طبیعی کشور حاکم شود،
روزآمد و پایش علمی وضعیت منابع طبیعی است. در کنار این 

ها تحت مدیریت یکپارچه و پایش، ضروري است جنگل
ریزي دقیق، دانستن حجم برنامهدر یک.هدفمند قرار بگیرد

موجودي سرپا، پراکنش تعداد در طبقات قطري، ساختار 

هاي ي است. رویش حجمی تودهاي جامعه و غیره ضرورگونه
ریزي و جنگلی اساس تعیین میزان برش ساالنه در برنامه

). براي 4آید (حساب میبرداري چوب از جنگل بهمدیریت بهره
این منظور الزم است که اطالعات دقیقی از وضعیت کمی و 

ریزي داشت. علم و هاي جنگلی در هنگام برنامهکیفی توده
قادر است اطالعاتی با دقت باال را براي فن آماربرداري جنگل 

). در 21شناسی همگام با طبیعت در اختیار بگذارد (یک جنگل
هاي آماربرداري شرایط فعلی جنگل را با استفاده از روش

صددرصد و یا آماربرداري با قطعات نمونه دائم و ثابت ارزیابی 
سبه ). زیرا با استفاده از قطعات نمونه دائم محا15کنند (می

پذیر سال در شیوه تک گزینی امکان10میزان رویش پس از 
باشد، اجراي این روش آماربرداري و محاسبه رویش می

حجمی توده جنگلی به طریقه مستقیم و با استفاده از قطعات 
باشد. به طوري که این اطالعات نمونه دائم روشی مناسب می

سعه آینده بینی توهاي رویشی جنگل براي پیشمدلبا ترکیب
جنگل (رویش حجمی و غیره) و همچنین براي جلوگیري از 

برداري بیش از حد و دنبال کردن توسعه پایدار جنگل، بهره
مهم هستند. در این خصوص مطالعات مختلفی صورت گرفته 

گیري رویش جنگل در سري )، در اندازه2اصلی و اتر (است:
صورت ذیل هاي مورد بررسی را بهگونهپاتم رویش حجمی 

، خرمندي 1، انجیلی 74/2، ممرز 78/1به دست آوردند: راش 
سیلو در هکتار در سال، که با 04/1ها و سایر گونه36/0

هاي مشابه در اروپا، مقایسه این مقدار رویش با رویش جنگل
اخالق حاصلخیزي سري پاتم رضایت بخش بوده است. خوش

نگلی شفارود در حوزه ج16)، در بررسی سري 11و همکاران (
گیالن و تعیین رویش حجمی ساالنه آن، رویش حجمی 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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2................................................................................ بخش جوجاده)،تعیین رویش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردي: جنگل فریم

مترمکعب در هکتار در سري مذکور 9/9متوسط سالیانه را 
) در بخش گرازبن از 3اند. بیات و همکاران (بدست آورده

قطعه 256جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود، با استفاده از 
یش حجمی و ساله، رو9آري در طی یک دوره 10نمونه دائم 

سیلو در 4رویش تعداد درختان توده جنگلی را به ترتیب 
اصله در هکتار اعالم نمودند. حاتمی و -8/5هکتار و 
منظور محاسبه میزان رویش )، در پژوهشی به10همکاران (

نیا، هاي اصلی سري یک طرح جنگلداري دکتر بهرامگونه
برداري آري، با روش نمونه10پالت 140تعداد 

سیستماتیک آماربرداري کردند. رویش حجمی -صادفیت
هاي اصلی با روش مایر محاسبه شد. ضریب همبستگی گونه

تشکیل شده میان متغیر قطر برابر سینه و رویش حجمی در 
هاي مذکور نشان داد که از نظر آماري میان این متغیرها گونه

داري وجود دارد و مجموع رویش همبستگی قوي و معنی
سیلو در هکتار و در سال 77/7نگل سري یک برابر حجمی ج

اي )، در مطالعه8زاد ناورودي و حسنقلی پور (بدست آمد. حسن
هاي جنگلی تحت عنوان تعیین رویش حجمی درختان در توده

سري یک ناواسالم، میزان رویش حجمی سري در سطح قابل 
ا ) برابر ب1378-1388ساله (10برداري را در طی دوره بهره
سیلو در هکتار و میزان رویش حجمی ساالنه سري 13/3032
و همکاران کوهل سیلو در هکتار محاسبه نمودند.  21/3

اي به بررسی کاربرد قطعات نمونه دائم در )، در مطالعه12(
هاي رویش و محصول پرداختند و به این نتیجه رسیدند مدل

به شرایط که قطعات نمونه دائم، اطالعات دقیقی را با توجه 
هاي رویش و عملکرد فراهم منطقه و تاریخچه آن براي مدل

هاي هاي اطالعاتی و بهبود مدلکند و موجب کاهش گپمی
)، در بررسی 13و همکاران (ماتیو شود. رشد و محصول می

هاي سیبري و محاسبه آن هاي جنگلی در جنگلرویش گونه
ت بین رویش و شرایط رویشگاهی ارتباط مستقیم بدس

)، به بیان مفهوم تنظیم موجودي 16(اوهرا و گرسونداند. آورده
شناسی پرداختند. تنظیم موجودي عبارت است سرپا در جنگل

از تنظیم تعداد و نحوه پراکنش درختان در یک توده داراي 
هاي مدیریتی براي دستیابی به اهداف مدیریتی. ساختار دخالت

هاي تاج و تعداد در یهیک توده جنگلی شامل ارتفاع، قطر، ال
شود. امروزه بدون استفاده از ابزاري که هکتار درختان می

کنند پایداري جنگل قابل سازي میوضعیت جنگل را شبیه
)، پژوهشی 19(استربا و لدرمابینی نیست.گیري و پیشاندازه

هاي در حال سازي براي جنگلبا عنوان آماربرداري و مدل
ل به ناهمسال انجام دادند. در این عبور از مدیریت همسا

سازي دائم همراه با شبیهالعه آماربرداري با قطعات نمونهمط

کننده رویش درخت، ابزار مناسبی براي ارزیابی تغییرات 
)، به 9و همکاران (هارکوننمدیریتی جنگل معرفی شد. 

سازي رشد جنگل با قطعات نمونه دائم در بررسی و شبیه
داختند و به این نتیجه رسیدند که قطعاتجنگل فنالند پر

محیطیزیستتحقیقاتدرايعمدهنقش) PSP(دائمنمونه
تحقیقی در )، 20و همکاران (تاکاگی. کندمیبازيمدیریتو

منظور بررسی به،جنگل معتدله سرد در شمال هوکایدو، ژاپن
انجام دادند. نتایج حجم چوب جنگل و زیست توده جنگل 

کربن باالي سطح اندوختهحجم چوب و میزان نشان داد 
40/480زمین در توده جنگلی مورد مطالعه به ترتیب

و شانین. باشدتن در هکتار می54/180ومترمکعب در هکتار
سازي شده هاي شبیه)، در بررسی استفاده از مدل18همکاران (

بینبرداشتی راچوبهاي ناهمسال حجمدر مدیریت جنگل
مترمکعب 5/7حجممترمکعب در هکتار و رویش400و320

هايمدل. گزارش کردندساله60دورهیکبرايدر هکتار را
مختلفهايبرداشتجالبی از گزینهنتایجشدهسازيشبیه
. کردندفراهمنروژدر شمالناهمسالجنگلمدیریتبراي
نظامبومپاسخبرايدانشدرشکافکردنبراي پرنتایجاین
مدیریتهايشیوهتوسعهازحمایتومدیریتهايروشبه

ریزي براي با توجه به اینکه در هر نوع برنامه.استپایدار
برداري از جنگل و کنترل آن آگاهی از میزان رویش بهره

امري بدیهی است و نیز میزان رویش یکی از متغیرهاي 
ضروري و مهم براي محاسبه امکان برداشت جنگل است، 

انجام این تحقیق، تعیین رویش حجمی درختان در هدف از
هاي شمال کشور به روش مستقیم با این بخش از جنگل

برداري با قطعات نمونه دائم و نشان دادن اهمیت قطعات نمونه
شناسی همگام با طبیعت مخصوصا در نمونه دائم در جنگل

گزینی به منظور شناخت دقیق از ساختار توده شیوه تک
می باشد.

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

2/3550منطقه مورد بررسی در بخش جوجاده با مساحت 
تحت پوشش طرح جنگلداري هکتار، یکی از پنج بخش 

که در جنوب باشددر منطقه فریم میتوسعه و عمران 
شهرستان ساري و در دامنه و امتداد شمالی سلسله جبال البرز، 

. حداقل ارتفاع از واقع شده استگه ام دودانبناي در منطقه
1شکل باشد.میمتر 1780متر و حداکثر 760سطح دریا

دهد.موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می
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موقعیت منطقه مورد مطالعه الف) نقشه ایران، ب) استان مازندران، ج) بخش جوجاده-1شکل 
Figure 1. Location of study area a) Iran map b) Mazandaran Province, c) Jojadeh District

روش مطالعه
آماربرداري (مربع شبکهیککمکبه1382سالدر

قطعه359تعدادتصادفیشروعمتر) با×200150مستطیل 
طور منظم دربهآر،10مساحتبهاي شکلدایرهدائمینمونه

قطعاتمراکزشدنمشخصازشد. پسهپیادسطح بخش
کمکبهگیري واندازهدر طبیعت، شیب قطعه نمونهنمونه
داخلشعاع قطعه نمونه مشخص شد. درتصحیح شیب،جدول
برابرارتفاعدرکهزندهدرختانتمامنمونه، قطربرابرسینهقطعه

کش دوبازوخطکمکبهداشتندمترسانتی5/12سینه، 
متري درطبقات قطري پنج سانتیدرآنهامقادیروگیرياندازه
اینکهبراي.شدیادداشتگونهتفکیکبهآماربرداريهايفرم

دورهآخردراند دوبارهشدهگیرياندازهدورهاولدرکهدرختانی
اندگذشتهشمارشحدکه ازدرختانیتعدادوشدهگیرياندازه

بهبایدجنگلدرنمونهدر قطعاتدرختانشوندمشخصنیز
قطعهمرکزعالمتگذاريروشعالمتگذاري شوند. یکطریقی
عالمتگذاري ودرختانگذاريشمارهورنگباو درختاننمونه
اصله است. هردورهاولدرسینهبرابرقطرگیرياندازهمحل

هاي مربوطه در فرموگیرياندازهعالمتی مشخص،بادرخت
قطعات نمونه مجددا بازیابی و در آخر دوره،. شدیادداشت 

ازپسها همانند اول دوره تکرار شد یعنی عملیاتگیرياندازه
وشددر بخش جوجاده تکرار1392سالدرسال10گذشت

در وشداقدامالزممحاسباتانجامبهنسبتکاراز اتمامپس

) 3) و (2) و (1بر طبق رابطه (جنگلرویشمیزاننهایت
.شدمحاسبه

H+VE=(VIV(-BV)1ابطه (ر

طول دوره،درجنگلیتودهحجمی: رویشIVدر این رابطه 
EVدوره،آخردرتوده: حجمHVدرشدهقطعدرختان: حجم

باشد.دوره میاولدرتوده: حجمBVطول دوره،
H+NE=(NIN(-BN)2رابطه (

:ENطول دوره،درختان درتعداد: رویشINدر این رابطه 
: تعداد درختانی که در طول HNدوره،آخردرختان درتعداد

است.دوره اولدرختان در: تعدادBNدوره قطع شدند
H+GE=(GIG(-BG)3رابطه (

طول درجنگلیتودهسطح مقطع: رویشIGدر این رابطه 
سطح مقطع: HGدوره،آخردرسطح مقطع: EGدوره،

اولدرسطح مقطع: BGددرختانی که در طول دوره قطع شدن
باشد.دوره می

و بحثنتایج
هاي قطعه نمونه دائم دو بار در سال359در مجموع 

در قسمت بخش جوجاده پیاده و برداشت 1392و 1382
، تعداد در قطر سطح مقطع متوسطهاي گردید و مشخصه

و حجم سرپاي درختان در بخش جوجاده سطح مقطع هکتار، 
محاسبه شد. 92و 82در سال 
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4................................................................................ بخش جوجاده)،ش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردي: جنگل فریمتعیین روی

و حجم سرپاي درختان در بخش جوجاده درسطح مقطع ، تعداد در هکتار، قطر سطح مقطع متوسطهاي هاي توصیفی مشخصهآماره- 1جدول 
)92) و دوره دوم (82(دوره اول

Table 1. Descriptive statistics Diameter of average at the breast height, Number per hectare, Basal area and volume of
standing trees in Jojadeh district in the first period (2003) and the second period (2013)

مشخصه
قطر سطح مقطع متوسط

سطح مقطعتعداد در هکتارمتر)(سانتی
(مترمربع در هکتار )

حجم سرپا
(سیلو در هکتار)

دومدورهاولدورهدومدورهاولدورهدومدورهاولدورهدومدورهاولدوره
35/4224/639/1771/18836/2069/2280/30943/354میانگین

61/1168/127/841/9211/875/820/13043/151انحراف معیار
61/066/005/112/142/046/087/699/7اشتباه معیار

1515304079/353/415/4580/43مقدارکمترین 
15514056056078/4513/5123/72940/785بیشترین مقدار

میانگین تعداد درختان در هکتار 
ها در سطح بخش در سال میانگین تعداد در هکتار گونه

برابر 1392اصله در هکتار و در سال 9/177برابر 1382
هاي راش و ممرز و باشد. گونهر میاصله در هکتا1/188

و 1382هاي توسکا بیشترین میزان را در سطح بخش در سال

باشد. میزان تعداد در هکتار و درصد سایر دارا می1392
در 1392و 1382ها در کل بخش جوجاده در سال گونه

آمده است.2جدول 

92و 82هاي  در بخش جوجاده در سالها میانگین تعداد در هکتار و درصد تعداد گونه- 2جدول 
Table 2. The average of number per hectare and the number percent of species in Jojadeh district in 2003 and 2013

سایر گونه هاافراپلتتوسکابلوطممرزراشگونهسال
4/1003/332/89/140/31/18تعداد در هکتار82

01/5613/1957/433/871/126/10درصد
1/1132/275/73/193/57/15تعداد در هکتار92

68/5863/1447/485/1097/241/8درصد

تعداد در هکتار درختان بر حسب طبقات قطري
ها را بر حسب طبقات منحنی پراکنش گونه2شکل 

د.دهنشان می1392و 1382متر در سال قطري پنج سانتی

0
200
400
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1000
1200
1400

15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 150

تار
هک

در 
داد 

تع

)سانتی متر(طبقه قطري 
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٨٢

92و 82هاي ها در سالمنحنی پراکنش تعداد در طبقات قطري کل گونه-2شکل 
Figure2. The distribution curve of number in diameter classes of total species in 2003 and 2013

میانگین حجم درختان در هکتار 
یف موجود براي بخش جوجاده (در دو با استفاده از تار

دوره از یک تاریف استفاده شده است)، حجم در هکتار براي 
هر پارسل و در نهایت براي سطح بخش جوجاده محاسبه شده 

حجم در هکتار به طور میانگین در سطح بخش در سال است. 
سیلو 43/354، 1392سیلو و در سال 80/309، برابر با  1382
است.
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92و82هاي ها در بخش جوجاده در سال(سیلو) و درصد حجم گونهمیانگین حجم در هکتار- 3جدول 
Table 3. The average of volume per hectare (sylve) and volume percent of species in Jojadeh district in 2003 and

2013
سایر گونه هاافراپلتتوسکابلوطممرزراشگونهسال
58/18019/6170/1637/3145/751/12در هکتارحجم 82

60/5874/1939/545/1040/211/4درصد
22/22773/5475/1648/3742/583/12حجم در هکتار92

10/6444/1572/499/1053/156/3درصد

92و 82هاي ها در بخش جوجاده در سالنمودار پراکنش حجم در طبقات قطري کل گونه-3شکل
Figure 3. Diagram of volume distribution in diameter classes of total species in Jojadeh district in 2003 and 2013

رویش توده جنگلی
رویش تعداد، سطح مقطع و حجم درختان به 4جدول 

اشت موجودي دهد. میزان بردتفکیک گونه را نشان می
حجمی بدست آمده از دفاتر ستادي در طول دوره و سالیانه به 

عالوه سیلو در هکتار محاسبه شد. به64/1و 37/16ترتیب 
تعداد درختان برداشت شده در طول دوره و سالیانه به ترتیب 

اصله در هکتار و رویش سطح مقطع در طول 35/0و 53/3
متر مربع در هکتار 18/0و 82/1دوره و سالیانه به ترتیب 

بدست آمد که در محاسبه رویش لحاظ شده است. همچنان 

آید متوسط رویش توده اصلی از نظر که از جدول بر می
اصله در هکتار و رویش سطح 14/13مشخصه تعداد برابر 

متر مربع در هکتار و 76/4ساله  برابر 10مقطع توده در دوره 
سیلو در 43/62ابر با  ساله بر10رویش حجمی در یک دوره 

24/6هکتار است و متوسط رویش حجمی در سال برابر با 
باشد که برداشت این مقدار باعث حفظ و سیلو در هکتار می

باشد.توسعه پایدار جنگل می

ساله10رویش توده جنگلی به تفکیک گونه در بخش جوجاده در دوره - 4جدول 
Table 4. Growth of forest stands for species in Jojadeh district in 10-year period

گونه
رویش   

هاکل گونههاسایر گونهافراپلتتوسکابلوطممرزراش

14/13-24/047/424/268/1-80/1293/4(اصله در هکتار)تعداد
24/070/012/054/076/4-40/324/0مربع در هکتار)سطح مقطع در دوره (متر
02/007/001/005/047/0-34/002/0مربع در هکتار)سطح مقطع سالیانه (متر

56/170/897/16/143/62-05/4945/0حجم در دوره (سیلو در هکتار)
15/087/019/016/024/6-90/404/0حجمی سالیانه (سیلو در هکتار)
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6............................................................................... بخش جوجاده)،تعیین رویش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم (مطالعه موردي: جنگل فریم

هاي طبیعی، امکان مدیریت بهینه مطالعه ساختار جنگل
کند. به جنگل را براي رسیدن به ساختار مطلوب مشخص می

هاي طوري که اجراي عملیات جنگل شناسی مناسب در توده
تحت مدیریت، باعث حفظ تنوع بیولوژیکی، پویایی و پایداري 

). ساختار جنگل فاکتور بسیار مهمی در 1(گرددجنگل می
هاي هیرکانی ارزیابی سالمت و پایداري جنگل است. جنگل

نیز داراي کارکردهاي مختلفی از قبیل تولید چوب، تنوع 
باشند، که نیاز به یک زیستی، زیبایی و تفرج و غیره می

رسد که جانبه دارند. به نظر میپارچه و همهمدیریت یک
برد این اهداف روشی کارآمد و موثر سال در پیشمدیریت ناهم

باشد. اما نبود ابزار مناسب براي اجراي صحیح مدیریت می
برگ آمیخته و ناهمسال، اجراي هاي پهنناهمسال در جنگل

علمی و کارآمد این روش را به تاخیر انداخته است. در مطالعه 
در هاي پراکنش قطري کلیه درختان حاضر با توجه به منحنی

دهنده ناهمسالی این بخش جوجاده با توجه به وسعت آن نشان
هاست که در جنگل هاي طبیعی امري واضح است تعیین توده

ها و بر حسب مشخصه کمی تعداد در هکتار به تفکیک گونه
هاي بخش جوجاده، که بیانگر طبقات قطري در پارسل

هاي وضعیت موجود بوده و پایش آن، در ارزیابی تغییرات توده
جنگلی بسیار اهمیت دارد، بدست آمد. همچنین آگاهی از 

هایی است که وضعیت تعداد در هکتار درختان، یکی از الویت
بندي تیمار مدیران جهت ارزیابی منابع جنگلی، زمان

ریزي، بایستی به آن دست یابند. با توجه شناسی و برنامهجنگل
الحظه به نمودارهاي تعداد و حجم در طبقات قطري م

اي باال گردد که در جنگل مورد مطالعه آمیختگی گونهمی
10رویش درختان به تفکیک گونه در دوره 4است. جدول 

شود متوسط رویش دهد. چنانچه دیده میساله را نشان می
باشد که با نتایج بخش می14/13تعداد درختان در هکتار 

کی از آن ) همخوانی ندارد. نتایج حا3گرازبن جنگل خیرود (
است که رویش تعداد براي راش مثبت است و بیشترین 

رسد این روند کاهش تعداد براي ممرز می باشد که به نظر می
هاي شمال ایران است که به نیز مربوط به کلیماکس جنگل

کند. همانطور که از این جدول نفع گونه راش حرکت می
ساله 10مشخص است متوسط رویش حجمی در یک دوره 

سیلو می باشد. همچنین رویش حجمی ساالنه 43/62ابر با بر
درختان به تفکیک گونه در بخش جوجاده را نیز نشان 

دهد، که متوسط رویش حجمی در هکتار در سال برابر با می
باشد که برداشت این مقدار رویش از سیلو در هکتار می24/6

شود. جنگل موجب حفظ موجودي و توسعه پایدار جنگل می
یزان رویش حجمی بدست آمده بیشتر از بخش گرازبن م

باشد و ) می8) و جنگل سري یک ناواسالم (3جنگل خیرود (
)، سري یک طرح 11کمتر از میزان جنگل شفارود گیالن (

جنگل ناهمسال شمال نوروژ) و 10نیا (جنگلداري دکتر بهرام
هاي بخش جوجاده با ) است. در مقایسات رویش گونه18(

هاي شمال و خارج از شمال، ت انجام شده در جنگلمطالعا
تواند مربوط به شرایط ها میاختالفات موجود در رویش گونه

اقلیمی، بارندگی و شرایط رویشگاهی منطقه باشد. از دیگر 
اهداف این مطالعه بررسی استفاده از قطعات نمونه دائم در 

اده در ترین منبع دباشد، که این روش، مناسبتعیین رویش می
)، زیرا فقط قطعات نمونه ثابت 9،12(تعیین رویش است

هاي آماري الزم را در امکان انجام مقایسه-1:هستند که
ها داخل و بین قطعات نمونه به منظور کنترل کفایت مدل

هاي معتبر و سازگار را در سطح توده فراهم داده-2دهند و می
سازي و م در مدلآورد. امروزه کاربرد قطعات نمونه دائمی

در پایش و ارزیابی سازي رویش در جنگل و همچنینشیبه
وضعیت و تغییرات ساختار جنگل و اثرگذاري آن روي پایداري 

باشد، به خوبی روشن شده و مدیریت جنگل که بسیار مهم می
هاي مختلف در شود رویش گونهاست.  همچنین پیشنهاد می

ي و امکان برداشت گیرسایر مناطق جنگلی شمال اندازه
گزینی در جنگل شمال بر ساالنه با توجه به اجراي شیوه تک

مبناي این محاسبه بدست آید تا از میزان برداشت بیشتر که 
ها را به دنبال خواهد داشت تخریب و عدم پایداري جنگل

جلوگیري شود.
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Abstract 
      Iran's northern forests, which are mainly located on the northern slopes of Alborz 
Mountains, are important due to their excellent features. Accordingly, studying the dynamic of 
forest communities and their growth status can help planners and executive managers. One of 
the basic information for the management and sustainable use of forests is forest stand volume 
(volume and number). In fact, the future planning is based on the inventory obtained from the 
forest. In Present study, conducted in Jojadeh with an area of 3550.2 ha, the volume growth and 
number of trees were measured and calculated using 359 permanent sample plots (1000 m

2
) in 

two time periods (a 10-year interval). Results showed that the average number of trees per 
hectare was 177.9 and 188.1 individuals per hectare in 2003 and 2013, respectively. In addition, 
the average volume per hectare in the district was 309.80 and 354.43 sylve in 2003 and 2013, 
respectively. Growing number was 13.14 trees per hectare and volume growth was 6.24 sylve 
per hectare. Furthermore, in this study the highest growth per hectar was obtained for oriental 
beech. Our results suggested that the inventory with permanent sample plots provide necessary 
and accurate information to determine the growth rate. 
  
Keywords: Farim, Forest Management, Jojadeh District, Permanent Sample Plots, Volume  
                    Growth  
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