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افراپلتگونههاي کمی و کیفیتاثیر عملیات پرورشی بر مشخصه
(مطالعه موردي: سري برنجستانک، استان مازندران)

3و سیده کوثر حمیدي3نژاد، هاتف پري2، علی کیاالشکی1محلهسید مصطفی مسلمی سید

چکیده 
میزانمطالعه براي بررسیایناست. درجنگلپرورشییاتعملدرستاجرايجنگلکمیوهاي بهبود کیفییکی از ضرورت

) سري دو 2) و توده شاهد (پارسل13(پارسل عملیات پرورشی، دو توده مدیریت شدهاجراينتیجهدرجنگلتغییرات
100×100تصادفی، ابعاد شبکه - هکتار، روش آماربرداري منظم30برنجستانک استان مازندران انتخاب شد. مساحت هر قطعه 

در هر دو )Acer velutinum(افراپلتهاي کمی و کیفی گونه برداري چهار آر انتخاب شد و مشخصهمتر و مساحت هر پالت نمونه
متر بود. روش تنک 2×2ها سال و فواصل اولیۀ کاشت نهال20کاري مورد بررسی گیري قرار گرفت. سن جنگلاندازهتوده مورد

14کردن سه الی پنج سال و شدت تنک کردن در هر چرخش به طور تقریب ال بوده و چرخش تنککردن گزینش مثبت و از با
اصله، 977اصله و در توده مدیریت شده 1365درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین تعداد در هکتار در توده شاهد، 

2/164حجم در هکتار متر در توده مدیریت شده، میانگینسانتی4/16متر در توده شاهد و سانتی5/13میانگین قطر برابر سینه 
و در توده مدیریت 5/105مترمکعب در توده مدیریت شده و ضریب قدکشیدگی در توده شاهد 5/188مترمکعب در توده شاهد و 

دار اختالف معنی05/0اد هاي کمی دو توده در سطح اعتمآمارههاي آماري نشان داد که بین میانگینباشد. آزمونمی4/99شده 
بندي درختان موجود در قطعه مدیریت شده داراي وجود دارد. همچنین وضعیت کیفیت تنه، تقارن تاج، سالمت تاج و آشکوب

عملیات پرورشی تغییرات مثبتی را در مقدار شرایط بهتري نسبت به درختان توده شاهد بود. نتایج این پژوهش آشکار ساخت که
صوصیات ساختاري توده ایجاد کرده است. تولید چوب و خ

برنجستانک، توده شاهد، توده مدیریت شده، عملیات پرورشیهاي کلیدي:واژه

مقدمه
برگ و هاي پهنهاي خزري که به عنوان جنگلجنگل

شوند، از سواحل دریاي مازندران کننده ایران شناخته میخزان
هاي کوهستانی آن از آستارا گاههاي البرز و مراتع و چرادامنهتا

یابد و از مغرب تا ارسباران و از مشرق تا تا گرگان امتداد می
یکی از ).16رود (هاي گلستان پیش میگلیداغی و جنگل

Acer(افراپلتمهمترین درختان جنگلی ناحیه خزري گونه
velutinum Boissباشد که از لحاظ اقتصادي حائز ) می
یکی از افراهاي بزرگ اندام این فراپلتااهمیت است. گونه 

سال قبل) از نظر حجم حدود 40(هاست که در گذشتهجنگل
، ولی )1داد (ها را تشکیل میهشت درصد ترکیب این جنگل

درصد و حجم، 73/2امروزه به دالیل گوناگون از لحاظ تعداد، 
). این 3هاي شمال را تشکیل داده است (درصد از جنگل78/5

هاي شمال الرشد جنگلهاي سریعدر ردیف یکی از گونهگونه 
کاري با آن اقدام است که در دو دهه اخیر نسبت به جنگل

هاي خالص و همسال این گونه در نقاط مخروبه شده و توده
هاي شمال بوجود آمده است. جنگل

عملیات پرورشی تحولی در رویش درختان جنگلی ایجاد 
ها یکی از مباحث اساسی در گونهکند و تعیین رویش می

مدیریت جنگل است. آنچه مسلم است پژوهش درباره اجراي 
هاي دست کاشت بومی به عملیات پرورشی و رویش گونه
گویی مناسب به تقاضاي روز منظور افزایش تولید جهت پاسخ

هاي چوبی مورد مصرف کارخانجات متعدد از افزون فرآورده
کاري بابت احیاء است. جنگلاقدامات مهم مدیریت جنگل 

شروع و توسعه 1339هاي مخروبه شمال کشور از سال جنگل
میزان ).7بوده است (1370تا 1360چشمگیر آن در دهه 
ها، مراتع و آبخیزداري کشور در زمینه عملکرد سازمان جنگل

هاي شمال کشور در طول دو کاري و احیاي جنگلجنگل
) حدود 1378لغایت 1368سال (ازبرنامه اول و دوم توسعه 

که لزوم عملیات پرورشی را در این هکتار بوده است 877000
دهند، ها بویژه که قطب تولید چوب کشور را تشکیل میتوده

هاي جنگلی نه تنها باعث ). پرورش توده2سازد (میضروري
شود، بلکه مقاومت جنگل را در افزایش کمی و کیفی تولید می

امراض افزایش داده و خسارات ناشی از طوفان و مقابل آفات، 
پرورش جنگل در حقیقت مهمترین .دهدبرف را کاهش می

شود و کلیه مسائل مربوط شناسی محسوب میجنگلفعالیت
شود. در هاي جنگلی را شامل میبه تربیت و اصالح توده

هاي پرورشی در جنگل، روش حقیقت شدت و ضعف دخالت
دهد. هدف و منظور تحت تاثیر قرار میشناسی را نیزجنگل

اصلی پرورش جنگل تقویت و اصالح کمی و کیفی توده 
جنگل و سالم نگه داشتن آن در طول حیات طوالنی جنگل 
است. بدون اجراي عملیات پرورشی جنگل، امکان اجراي سایر

شناسی و اجراي اصول جنگلداري علمی و فنی عملیات جنگل
برگان انجام مورد سوزنییقاتی که درتحقوجود نخواهد داشت.

دهد که عملیات پرورشی در طوالنی نشان می،شده است
شود.مدت باعث افزایش رویش می

گونه نوئل در فنالند و مورددرگذشتهدر تحقیقات 
مورد کاج تدا به این نتیجه رسیدند که در ایران درفیروزان 

،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريموزشی گروه جنگلداري آو کارشناس دانشجوي دکتري، دانشگاه تربیت مدرس-1
)smm797@yahoo.com(نویسنده مسوول:

دانشیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس-2
دانشجوي دکتري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-3

11/6/96تاریخ پذیرش: 29/9/95تاریخ دریافت:  

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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52............................................................. (مطالعه موردي: سري برنجستانک، استان مازندران)گونه پلتهاي کمی و کیفیی بر مشخصهتاثیر عملیات پرورش

) سرعت رشد درختان را عملیات پرورشی (عملیات تنک کردن
عاعی دهد و برداشت درختان چیره مجاور، رویش شافزایش می

تحت ايدر مطالعه. )7،11،19(بخشددرخت را بهبود می
در سري چندال هاعنوان اثر تنک کردن بر رویش قطري گونه

طرح جنگلداري چوب و کاغذ مازندران به این نتیجه رسید که 
ییالقی رویش متوسط قطري توسکاسینه ومیانگین قطر برابر

باشد در توده دخالت شده و شاهد بیشتر از گونه افراپلت می
) درختان افراپلت در هر دو توده H/D(ولی ضریب قدکشیدگی 

.)5(ییالقی بوده است(تنک شده و شاهد) بیشتر از توسکا
در ارزیابی تاثیر فاصله کاشت بر وضعیت کمی و پژوهشی

کند که میانگین میتوسکا ییالقی بیان کاري کیفی جنگل
3×3ضریب قدکشیدگی توده توسکا در حالت فاصله کاشت 

بیشترین است که نشان از 1×1کمترین و در فاصله کاشت
تحقیقی . )15(متر است3×3پایداري توده در فاصله کاشت 

، توسکا هاي دست کاشت سکویابه بررسی کمی و کیفی توده
در .ه جیساي عباس آباد مازندران پرداختپلت در منطقو افرا

برداري تصادفی سیستماتیک تعداد روش نمونهبهاین تحقیق
تر م500(متر25×20برداري آمارپالتنمونه با ابعاد قطعه46

ها، مانی، ارتفاع گونهمربع) پارامترهاي کمی مثل میزان زنده
نین سینه (در هکتار) و همچقطر برابرسینه، سطح مقطع برابر

، ها مثل ارتفاع هرس، وضعیت کیفی تنهوضعیت کیفی توده
10×10وضعیت تاج پوشش و ... مورد ارزیابی و در زیر قطعه

مترمربع) کلیه زادآوري طبیعی براي مراحل مختلف 100(
رویشی مورد شمارش قرار گرفت. نتایج بدست آمده در 

مقطع پلت با سطح افراهاي خالص مورد تحقیق و در توده توده
مترمربع و سکویا با 5/18مترمربع در هکتار و توسکا با 4/10
مترمربع در هکتار بوده که گونه سکویا بیشترین سطح 2/41

همچنین بیشترین حجم در هکتار مقطع در هکتار را داشته و
متر مکعب نسبت به توسکا با 	428را گونه سکویا، به میزان 

مترمکعب در 137پلت باافرامتر مکعب در هکتار و 284
با هدف بررسی اثر ايهمطالع). 7(هکتار را تشکیل داده است

پلتوي خصوصیات کمی و کیفی گونه افراتنک کردن بر ر
)Acer velutinum( .نتایج پس از در شهر آمل انجام شد

یک دوره پنج ساله با دو آماربرداري صددرصد در توده اصلی و 
گیري خصوصیات کمی و کیفی زهساله با اندا12یک دوره 

کردن مورد تجزیه ساالنه درختان آینده و انجام شش بار تنک
تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در توده اصلی برخی 

دار است. در درختان آینده، تأثیر ها معنیها در اشکوبجابجایی
د روي رویش قطري در ارتفاع کردن شدیمثبت تنک

قدکشیدگی در ج و به ویژه کاهش ضریبسینه، قطر تابرابر
قابل یک درصدمقابل افزایش آن در تیمار شاهد، در سطح 

مقطع در فاصله دو آماربرداري در تأیید است. رویش سطح
تنک کردن شدید به دو برابر افزایش یافت و در همین مدت 

متر مربع در هکتار در سال سهرویش فوق به طور متوسط 
متوسط رویش حجمی سالیانه براي توده بدست آمد. همچنین

07/29و 43/15ترتیب مانده و براي کل توده بهباقی
. تنک کردن همچنین شدمترمکعب در هکتار در سال محاسبه 

متر 43/15بر ضریب قدکشیدگی و همچنین تولید بیولوژیک 
.)13(داري داشتمعنیمکعب در سال و در هکتار اثر

نشان داد که رشد قطري درختانده اي در ایالت متحمطالعه
یابد که در درصد افزایش می51تا سازيبعد از دو بار تنک

نتیجه باز شدن تاج پوشش رسیدن نور کافی و بهبود قدرت 
در پژوهشی.)9(فیزیولوژیکی درختان باقیمانده بوده است

آمیخته وبه صورت خالص فرانسه در زمینه کاشت افرا
. این انجام شدوحشی)جشک و گیالسگنهمراه زبان(به

کمینهو 8000تا بیشینهکاري با انبوهی اولیه متفاوت (جنگل
پایه در هکتار) بوده که در نتیجه سن اولین تنک 400تا 

غالبارتفاعکهوقتییاوسال12- 15کردن را در حوالی 
متر باشد توصیه کرده است و رشد متوسط 10حدودتوده

3/4تا8/1ازرا) سال10-20ن اولیه (ساالنه در سنی
برايمترسانتی83تا62وبرابرسینهقطربرايمترسانتی
هاي تودهترکیب و ساختار). 6(گزارش کردبیانارتفاع

ساله با برش تک12هاي برداري شده (تودهطبیعی و بهره
ساله با برش در طبقات قطري پایین) را در 28-33گزینی و 
هاي ، راش و سایر گونههاي غالب افراادا با گونهکبک کان

که بین ه شدبرگ مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتپهن
و 12هاي هاي سالمند با تودهاي تودهساختار و ترکیب گونه

داري وجود دارد. ساله اختالف ساختاري معنی33-28
علت باز شدن بیش از حد تاج ها بههمچنین در این توده

هاي اي غیر از گونههاي ناخواستهپوشش، تراکم زادآوري گونه
از نظر خصوصیات افراپلتگونه .)4(اصلی را سبب شده است

شناسی بسیار نزدیک با یکی از افراهاي موجود در اروپا جنگل
Acer pseudoplatanus)چناريیعنی افراي شبه L.) است

توده دست کاشت هاي پرورشی درتحقیقات در زمینه دخالتو 
.این گونه نیز در اروپا سابقه چندانی ندارد

کاري گونه توسکا در دو توده به بررسی جنگلايمطالعه
شاهد و دخالت شده پرداخت و در تحقیق خود به این نتیجه 
رسید که تعداد در هکتار درختان در توده دخالت شده از 

وانی تعداد اصله درخت در هکتار بیشترین فرا630مجموع 
284متر به تعداد سانتی5/17- 5/22مربوط به طبقه قطري 

که در توده دخالت نشده (شاهد) باشد. در صورتیاصله می
اصله درخت در هکتار 655بیشترین فراوانی تعداد از مجموع 

ألهمتر قرار دارد این مسسانتی5/12-5/17در طبقات قطري 
پرورشی عالوه بر اینکه بیانگر آن است که با انجام عملیات 

تعداد درختان در هکتار کاهش یافته از طرفی موجب افزایش 
. )13(گرددتعداد درختان در طبقه قطري باالتر می

با بررسی رویش و تولید چوب توسکاي در پژوهشی 
ییالقی پس از اجراي سه دوره عملیات پرورشی تنک کردن 

اصله 1700درختان از در نوشهر به این نتیجه رسید که تعداد
76اصله در هکتار کاهش یافت و اندازه قطر درختان 400به 

. )11(درصد افزایش یافت40درصد و ارتفاع درختان 
هاي مختلف تنک کردن بر تاثیر شدتفدپژوهشی با ه

هاي دست کاشت اسالم تحت تاثیر در جنگلنوئلگونه 
ار سبک، متوسط و ه شاهد، تیمتیمارهاي مختلف شامل منطق

گیري اندازهساله مورد 10دورهکه در طی یک شدید، پرداخت
طولسینه در که میانگین قطر برابرشدیان گرفت و بقرار

تیمار شاهد، تیمار سبک، متوسط و شدید در طی یک پریود 
متر افزایش یافته سانتی7و9/6، 9/5، 4ساله به میزان 10
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با شرایط شاهد، یهایدر توده. موجودي در هکتار)17(است
ساله به 10تیمار سبک، متوسط و شدید در طی یک پریود 

متر مکعب در هکتار افزایش 65و 2/60،28، 2/37میزان 
داشته است. 

وکیفیبهبودبرايهاروشترینمهمازبنابراین یکی
کهاستجنگلپرورشیعملیاتدرستاجرايجنگلکمی
محسوبعملیاتاینمهماز مراحلیکینیزکردنتنک
ساز هزیرا تمرکز روي درختان انتخاب شده که آیند.شودمی

پذیرد و توده از لحاظ میزان رویش و میجنگل هستند صورت
یابد. تحقیق کیفیت محصول و پایداري توده افزایش می

رو نتیجه عملکرد پرورشی در دو توده شاهد و مدیریت پیش
دهد.پلت در سري برنجستانک را نشان میافراشده گونه 

هامواد و روش
63حوزه آبخیز شماره هاي سري برنجستانک درجنگل

از بخش دوقرار دارد و بر اساس تقسیمات انجام شده سري 
هاي حوزه چوب و کاغذ مازندران را تشکیلجنگلیک
دهد. این سري از لحاظ تقسیمات کشوري در حوزه می

شهرستان قائمشهر و از نظر استحفاظی در حوزه اداره منابع 
در توده حاضریق طبیعی شهرستان قائمشهر قرار دارد. تحق

13(شاهد) و دوهاي واقع در پارسلافراپلتکاشت دست
هاي سري برنجستانک انجام شد (مدیریت شده) جنگل

22′00′′عرض شمالی هاي این سري بین ). جنگل1(شکل
35′′تا 52ˆ51′20′′طول شرقی و 36ˆ23′35′′تا 36ˆ
هکتار 1208اند. مساحت کل این سري واقع شده52ˆ′56

).3باشد (می
سري برنجستانک به 13و 2هاي در این تحقیق پارسل

عنوان توده شاهد و مدیریت ترتیب بههکتار به30مساحت 
هاي کمی و مشخصهمنظور تاثیر عملیات پرورشی برشده به

کیفی گونه افراپلت در نظر گرفته شده است. براي انجام این 
هت بررسی کمی و کیفی درختان تحقیق پارامترهاي الزم ج

در دو توده شاهد و توده مدیریت شده انجام شد که
سینه، ارتفاع درخت، ارتفاع پارامترهاي کمی شامل، قطر برابر

وضعیت ؛تنه، قطر تاج، ارتفاع تاج و پارامترهاي کیفی شامل
.بودتاج پوشش، عوامل تخریب و نوع آشکوب 

برنجستانکموقعیت جغرافیایی سري-1شکل 
Figure 1. Location of the study area

در این تحقیق از روش آماربرداري تصادفی سیستماتیک 
استفاده و براي انجام این کار ابتدا نقشه توپوگرافی با 

قطعات فوق تهیه گردید و سپس با توجه به 1:25000مقیاس
هاي مذکور همگن و همسال بودند براي هر که تودهاین

هاي مورد نظر پالت در نظر گرفته شده که پالت30ارسل، پ

شدابتدا روي نقشه طراحی و سپس در طبیعت پیاده 
ازاي هر متر و به100×100آماربرداري ). ابعاد شبکه 2(شکل

صورت دایره با شعاع ه آري (بچهارهکتار در یک پالت 
متر)، کلیه درختان موجود در آن از نظر کمی و کیفی 28/11

). 9گیري قرار گرفتند (مورد بررسی و اندازه
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سري برنجستانک13و 2شبکه آماربرداري تصادفی سیستماتیک قطعات -2شکل 
Figure 2. Network Statistics systematic random sampling parts 2 and 13 series Berenjestanak

هاي فوق در طبیعت، مختصات براي پیاده کردن پالت
ها به دستگاه طول و عرض جغرافیایی تمامی نقاط پالت

GPS .داده شده، سپس با استفاده از آن در طبیعت پیاده شد
گیري شده براي محاسبه تعداد در هکتار، تعداد درختان اندازه

آر) در عدد 4(نمونه جه به سطح قطعهنمونه را با تودر هر قطعه
د. ونمونه مشخص شضرب شد تا تعداد در هکتار هر قطعه25

براي هر توده، تعداد در هر هکتار همه قطعات نمونه موجود در 
اي را جمع و تقسیم بر تعداد قطعات نمونه موجود در هر توده

تعداد در هکتار متوسط در سطح هر توسط هر توده نموده تا 
رسل بدست آید.پا

شکنی، ) سله1368- 69در توده مدیریت شده، سال اول (
سالگی 10عملیات آزاد کردن و تا )1373(گیسالپنجتا 

تا 1378) عملیات پاك کردن صورت پذیرفت. از سال 1378(
ي در دو چرخش تنک کردن انجام شد. فاصله1388سال 
نک کردن متر بوده. روش ت2×2ها در هنگام کاشت نهال

سال و 20. سن توده استباال اعمال شدهانتخاب مثبت و از 
سال بوده است. شدت تنک 5الی 3چرخش تنک کردن 
درصد و به طور تقریب در هر سال 14کردن در هر چرخش 

مساوي و به نسبت یکسان انجام شد.
وسیله هسینه بها قطر درختان در ارتفاع برابردر تمام پالت

سنج بازو تعیین و ارتفاع درختان با استفاده از شیبکش دوخط
گیري شد. قطر تاج بوسیله متر نواريسونتو و متر اندازه

و میانگین آنها محاسبه شد. براي تعیین ارتفاع تاج گیرياندازه
هر درخت، ارتفاع تنه درختان از ارتفاع کل درخت کم شد. 

ارتفاع کل، سینه،هایی نظیر قطر برابرمطالعه کمی مشخصه
ارتفاع تنه، قطر تاج، ارتفاع تاج، سطح مقطع در هکتار، حجم 

) و تعداد V=G×h×f)20در هکتار با فرمول محاسبه حجم 
گین ارتفاع به کشیدگی (نسبت میاندر هکتار و ضریب قد

سینه توده) در توده شاهد و مدیریت شده میانگین قطر برابر
کیفی درختان گیري قرار گرفت. مشخصاتمورد اندازه

برداشت شده شامل وضعیت تاج پوشش، عوامل تخریب و نوع 
آشکوب براي تک تک درختان در فرم قطعه تهیه شده 

.دیادداشت ش
دیدگی درختان توسط عوامل آسیبمیزان تخریب و 

زنی و سوختگی) و عوامل طبیعی زنی، کتانسانی (شاخه
هر پالت بر (تخریب توسط دام، صاعقه و تگرگ و...) در 

حسب درصد فراوانی درختان آسیب دیده نسبت به درختان 
سالم تعیین شد. با توجه به اجراي عملیات پرورشی در مدت 

سال و تخریب توسط انسان و عوامل طبیعی، توده را از 20
نظر ارتفاعی و پروفیل طولی به سمتی سوق داد که در هر 

جود آورد که  بر پالت ایجاد طبقه قابل تفکیک بین درختان بو
نما و مغلوب) حسب تجربه آن را به سه طبقه (چیره، چیره

تقسیم نمود.
هاروش تجزیه و تحلیل داده

ها با استفاده از آزمون نرمال بودن دادهنخست
ها با آزمون لوناسمیرنوف و همگنی واریانس- کولموگروف

هاي . مقایسه و تجزیه و تحلیلرفتگمورد بررسی قرار 
استیودنت مستقل-هاي کمی در دو توده با آزمون تیداده

هاي کیفی با آزمون مربع کاي در و داده(با واریانس برابر)
.انجام شدSPSS 16افزار نرم

و بحثنتایج
بررسی در جدول هاي توصیفی متغیرهاي کمی موردآماره

طور که در این جدول مشخص ارائه شده است. همان1
پلت در دو توده افراسینۀ درختان شد، میانگین قطر برابربامی

متر، سانتی4/16و 5/13ترتیب شاهد و مدیریت شده به
و در توده متر25/14شاهد میانگین ارتفاع تنه در توده

15/2شاهد متر، میانگین قطر تاج در توده2/12مدیریت شده 
ن ارتفاع تاج در متر، میانگی49/2و در توده مدیریت شده متر

متر، 09/4متر و در توده مدیریت شده 04/3توده شاهد 
متر01544/0میانگین رویۀ زمینی در هکتار براي توده شاهد 

مربع و متر022457/0مربع و براي توده مدیریت شده 
مکعب و متر2/164میانگین حجم در هکتار براي توده شاهد 

در محاسبه شدمکعبمتر5/188براي توده مدیریت شده 
مورد تمام متغیرهاي مذکور اختالف بین دو توده در سطح 

دار بود. همچنین میانگین تعداد در درصد معنی95اعتماد 
اصله و براي توده مدیریت شده 1365هکتار براي توده شاهد 

اصله و میانگین حجم هر اصله درخت در توده شاهد، 977
متر مکعب 19/0، شدهمترمکعب و در توده مدیریت12/0

نیز در تودة افراپلتبدست آمد. ضریب قدکشیدگی درختان 
بود.) 4/99شده () از تودة مدیریت5/105شاهد بیشتر (
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در قطعات شاهد و مدیریت شدهافراپلتهاي کمی درختان میانگین و انحراف معیار مشخصه- 1جدول 
Table 1. Mean features of few trees in control plots and managed Acer velutinum

توده مدیریت شدهتوده شاهدمتغیر
میانگین±معیارانحرافمیانگین±معیارانحراف

977±136587/33±22/8تعداد درختان در هر هکتار (اصله)
5/188±2/1643/4±9/3حجم در هر هکتار (مترمکعب)

022457/0±01544/06/107±06/88مترمربع )رویۀ زمینی در هکتار (
4/16±45/133/4±9/3متر)قطر برابر سینه (سانتی

3/16±2/145/2±7/2ارتفاع (متر)
2/12±25/115/2±8/3ارتفاع تنه (متر)

09/4±04/32/1±3/1ارتفاع تاج
49/2±15/2811/0±03/1قطر تاج

5/1054/99ضریب قدکشیدگی

هاي کیفی آمده از تحلیل مشخصهبدستنتایج بر اساس 
ها داراي تاج پوشش بیشتر از درصد پالت80در توده شاهد، 

تا 50ها داراي تاج پوشش بین درصد پالت7/16درصد، 90
50ها داراي تاج پوشش کمتر از درصد پالت3/3درصد و 90

درصد 10که در توده مدیریت شده، حالیباشند، دردرصد می
درصد 70درصد، 90پوشش بیشتر از داراي تاجها پالت

درصد 20و درصد90تا 50ها داراي تاج پوشش پالت
باشند. با توجه درصد می50ها داراي تاج پوشش کمتر از پالت

به آزمون مربع کاي، بین درصد فراوانی تاج پوشش درختان در 
داري در سطح معنیدو توده شاهد و مدیریت شده اختالف

. )3(شکل وجود داشت%95اد اعتم

0

20

40

60

80

درصد

درصد تاج پوشش

مدیریت شده شاهد

در توده شاهد و توده مدیریت شدهافراپلتوضعیت تاج پوشش گونه -3شکل 
Figure 3. The canopy species in a sample stand platform and managed stands

درصد) 46له (اص198، در توده شاهد 4با توجه به شکل 
درصد) 54اصله (232توسط عوامل انسانی و افراپلتدرخت 

شده مدیریت اند، اما در تودهتوسط عوامل طبیعی تخریب شده
اصله 39درصد) درختان توسط انسان و 56اصله (49

اند. با توجه به شدهدرصد) توسط عوامل طبیعی تخریب44(

، بین تعداد انس برابراستیودنت فرض با واریتینتایج آزمون 
99تخریب در دو توده شاهد و مدیریت شده در سطح اعتماد 

وجود ) 11/0داري= (سطح معنیداريدرصد، اختالف معنی
.دارد
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0
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100
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200
250

تعداد 

عوامل انسانی عوامل طبیعی دام

عوامل تخریب

مدیریت شده شاهد

0
10
20
30
40
50
60

درصد

عوامل انسانی عوامل طبیعی دام

عوامل تخریب

مدیریت شده شاهد

در توده شاهد و تودة مدیریت شدهافراپلتوضعیت عوامل تخریب گونه -4شکل 
Figure 4. The situation of mass destruction maple control and managed in the cloud

بندي در توده شاهد، تعداد درختان موجود از نظر آشکوب
در آشکوب چیره کمتر از توده مدیریت شده بوده است. در 

هاي پرورشی انجام شده توده مدیریت شده بدلیل دخالت
نما و درصد فراوانی درختان در آشکوب چیره بیشتر از چیره

درصد درختان توده 61عبارت دیگر باشد. بهمغلوب می

. با توجه به نتایج داشتندشکوب چیره قرار مدیریت شده در آ
بندي درختان در آزمون مربع کاي، بین درصد فراوانی آشکوب
داري وجود ندارد دو توده شاهد و مدیریت شده اختالف معنی

).5شکل (

0
20
40
60
80

درصد

چیره چیره نما مغلوب
آشکوب بندي 

مدیریت شده شاهد

0

200

400

600

تعداد

چیره چیره نما مغلوب
آشکوب بندي 

مدیریت شده شاهد

توده شاهد و توده مدیریت شدهدر افراپلتبندي گونه آشکوب-5شکل 
Figure 5. The layers of mass destruction maple control and managed in the cloud

فن شناسی وعلم جنگلپرورش جنگل بخشی از
حیات ومستقیماً با درخت، استقرار تجدیدجنگلداري است که 

اشت حقیقت مرحله ددارد. این عملیات درآن ارتباط رشد
جنگل است که اجراي کلیه مراحل آن بطور طبیعی براي 

سال بطول 100هاي شمال کشور حدود درختان بومی جنگل
). عملیات پرورشی تنک کردن سبب بهبود نرخ 12انجامد (می

. شودمیرویشی و سایر خصوصیات کمی وکیفی درختان 
در این پژوهش از جمله فاکتورهایی که براي قضاوت در 

مورد بررسی قرار گرفت، ورد رشد درختان در مقایسه دو توده م
سینه، ارتفاع و حجم بود. نتایج ارزیابی دو توده قطر برابر

نشان داد که از نظر افراپلتمدیریت شده و توده شاهد گونه 
تعداد در هکتار، در توده مدیریت شده نسبت به توده شاهد 

نک کردن کاهش درصد درختان در اثر عملیات ت4/28حدود 

). با توجه به اینکه فواصل اولیۀ کاشت 1اند (جدولیافته
پایه در 2500متر و یا انبوهی اولیه کاشت برابر 2×2ها نهال

هکتار بوده است، تفاوت موجود در توده شاهد ناشی از 
هاي طبیعی است (تاکنون هیچگونه عملیات پرورشی خسارت

این مقدار خسارت براي گونه در توده شاهد انجام نشده است).
امري طبیعی بوده و از سرشت نسبتاً ظریف این گونه افراپلت
. اگر چه تعداد در هکتار توده شاهد بیشتر از توده شودمیناشی 

مدیریت شده است، اما سطح مقطع در هکتار آن کمتر است. 
این امر به مفهوم آنست که درختان این توده کم قطر بوده اما 

ه مدیریت شده با توجه به اینکه تعداد درختان کمتر در تود
ي سطح مقطع در هکتار بیشتري هستند. چون است اما دارا

یدر تحقیقاط مستقیم با قطر درختان دارد.سطح مقطع ارتب
در توده شاهد و افراپلتمقدار تلفات درختان را براي گونه 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
95

.4
.8

.5
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               6 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1395.4.8.5.6
http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-236-fa.html


57........................................................................................................................1395پاییز و زمستان/ هشتمم/ شماره چهارهاي ایران سال شناسی جنگلبوم

36حدود شده در منطقۀ امامزاده عبدا.. آمل به ترتیبمدیریت
درمورد انجام شده . در تحقیقات )2شد (درصد برآورد 28و 

13- 14) در یک دوره Pinus sylvestrisتوده کاج جنگلی (
هاي پرورشی بر میانگین که انجام دخالتبیان شدهساله، 

.)18،8(قطري سالیانه تأثیر مثبت داشته است
ن داد مورد متغیر ارتفاع درخت نتایج این پژوهش نشادر

توده اع درختان در توده شاهد کمتر از که میانگین ارتف
درمورد گونه انجام گرفتهمدیریت شده است. در تحقیقات 

مورد گونه کاج در)7(در ایرانفیروزانو )11(نوئل در فنالند
به این نتیجه رسیدند که عملیات پرورشی تنک کردن، تدا

این تحقیق با توجه دهد. در سرعت رشد درختان را افزایش می
دار بودن واریانس متغیر ارتفاع بین دو توده توسط به معنی

تست مشخص شده که دو توده از همگنی و آزمون تی
پراکنش ارتفاعی یکسان برخوردار نیستند. این میزان واریانس 
ارتفاع در توده شاهد بیشتر از توده مدیریت شده است که دلیل 

ت پروررشی باشد به عبارتی به تواند اثرات عملیاآن هم می
دلیل ورود نور بیشتر به توده و تعداد مناسب درختان و در 
نتیجه رقابت مساعد و همین طور به جهت بهبود کیفی جنگل 

که با اجراي کردبیان گرجی بحري در پژوهش خوددانست.
کردن توسکاي ییالقی طی سه دوره، تنکعملیات پرورشی

اصله در هکتار 400اصله به 1700از تعداد درختان این گونه 
درصد و ارتفاع درختان 76کاهش یافت و اندازه قطر درختان 

میانگین و همکاران امانی. )10(درصد افزایش یافت40
متر بدست 9/10سالگی  10ارتفاع توده  دست کاشت را در 

.)1(آوردند
مورد متغیر حجم توده مشخص شد که اختالف حجم در

شده با توجه به تنکمترمکعب است. در توده 24و تودهن دبی
اجراي عملیات پرورشی تنک کردن و ورود نور بیشتر به 
جنگل و باال رفتن کیفیت جنگل، قطر و ارتفاع از رشد نسبی 
باالتري برخوردارند و چون حجم متاثر از دو عامل قطر و 
ارتفاع است لذا در نتیجه عملیات پرورشی موجب افزایش 

1جم تولیدات جنگلی در این توده شده است. مطابق جدول ح
در هر دو توده با افزایش قطر، حجم درختان جنگل با شیب 

رو میانگین همچنین در پژوهش پیشیابد.تندي افزایش می
ارتفاع تنه، قطر تاج و ارتفاع تاج درختان براي توده شاهد 

فزایش قطر ). ا1شده برآورد شد (جدول کمتر از توده مدیریت
تاج نتیجه تأثیرات عملیات پرورشی بوده و در مقابل در توده 
شاهد به دلیل انبوهی درختان تاج به صورت فشرده بوده و 

باشد.داراي گستردگی کمتري می
پایداري توده جنگلی در برابر باد، طوفان و خطرات ناشی 

ریزيآن از جمله مهمترین مسایلی است که باید در برنامه
گیرد. یکی ازهاي جنگلداري مورد توجه قرارپرورشی طرح

سینه عوامل پایداري که به رابطه بین ارتفاع کل و قطر برابر
است. به عبارت دیگر گردد، ضریب قدکشیدگی میدرخت بر

هاي یک درخت یا توده که این ضریب از مهمترین مشخصه
شود. جهت قضاوت میزان پایداري آن مورد استفاده واقع می

دهد که در هر توده با افزایش هاي انجام شده نشان میبررسی
نشان 1یابد. جدول کشیدگی تنه کاهش میقطر ضریب قد

دهد که این ضریب در توده شاهد بیشتر از توده مدیریت می

شده است و این موضوع ناپایداري بیشتر توده شاهد را نسبت 
است که با انجام رساند. بنابراین نیازشده میتوده مدیریت

شده میزان هاي پرورشی تنک کردن در توده مدیریتدخالت
تا در مقابل باد، برف و طوفان دادپایداري جنگل را افزایش 

توده شاهد خیلی ناپایدار و بنديمقاوم گردد. با توجه به طبقه
. بنابراین نیاز است که )14(باشدشده ناپایدار میتوده مدیریت
هاي پرورشی تنک کردن با شدت بیشتر میزان تبا انجام دخال

پایداري جنگل را افزایش دهیم تا در مقابل باد و برف و 
میزان ضریب همکاران امانی و طوفان مقاوم گردد. 

زاده چناري را در طرح آزمایشی امامکشیدگی گونه افرا شبهقد
ضریب همچین . شده استدرصد تعیین 85عبداهللا آمل، 

در زاده در امامافراپلتکاشت توده دستپلت را درپایداري افرا
محاسبه 84و 107سالگی به ترتیب 15و 10در همان توده

. نتایج حاصله نشان داد که عملیات تنک کردن )1،2(نمودند
کشیدگی درختان موجب افزایش قطر و کاهش ضریب قد

مقایسه با توده شاهد) ییالقی و افراپلت دخالت شده (درتوسکا
گردید. ضمناً با انجام عملیات پرورشی رویش قطري توده 

نماید. تحریک شده و متناسب با افزایش ارتفاع رشد می
موقع نقش ه بنابراین فاصله کاشت مناسب و تنک کردن ب

ها مانی گونهبردن درصد زندهمهمی در پایداري توده و باال
و قطر شود که با افزایش سن گیري میدارد. لذا اینطور نتیجه

و با اجراي عملیات پرورشی، ضریب قدکشیدگی کاهش یافته 
گردد.و توده پایدارتر می

80در توده شاهد، افراپلتپوشش درختان از نظر تاج
باشند. دردرصد می90درصد توده داراي تاج پوشش بیشتر از 

هاي پرورشی دخالتشده با انجامصورتیکه در توده مدیریت
درصد توده 70ج پوشش درختان باز شده و تنک کردن، تا

هاي . اولین دخالتباشنددرصد می50- 90داراي تاج پوشش 
گیرد که تاج درختان در پرورشی تنک کردن زمانی صورت می

هم رفته و درگیر شده و رقابت براي رسیدن به نور شدت پیدا 
درصد 28کرده است. با توجه به اینکه در توده مدیریت شده 

با این وجود شدان در دو مرحله تنک کردن برداشت درخت
بدلیل شرایط مناسب جهت رشد و نمو درختان، تاج درختان 

هاي بعدي با شدت بهم رسیده و نیاز است که در تنک کردن
این نتایج با تحقیقاتی که در بیشتري درختان برداشت گردند.

) صورت گرفته است همسو 8) و ایالت متحده (6فرانسه (
در تحقیقات خود به این گرجی بحري باشد، همچنینمی

پوشش درختان نتیجه رسید که در هر مرحله از تنک کردن تاج
درصد باز گردد و این مقدار باز شدن تاج جنگل تا 30تا 25

.)10(دخالت بعدي ترمیم خواهد شد
هاي فوق شامل عوامل انسانی و عوامل تخریب در توده

زنی، اشند. عوامل انسانی شامل سرشاخهبعوامل طبیعی می
زدن و غیره بوده و عوامل طبیعی عواملی هستند که ناشی کت

هاي طبیعی و خارج از اراده انسان از جمله صفات از پدیده
باشند. رس، پوسیدگی و غیره میژنتیکی، صاعقه، سرماي دیر

درصد تخریب دست آمده در توده شاهدبا توجه به نتایج به
تان در اثر عوامل طبیعی بیشتر از عوامل انسانی بوده درخ

شده درصد تخریب درختان در اثر است، اما در توده مدیریت
در پژوهشی . عوامل انسانی بیشتر از عوامل طبیعی بوده است
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58............................................................. نک، استان مازندران)(مطالعه موردي: سري برنجستاگونه پلتهاي کمی و کیفیتاثیر عملیات پرورشی بر مشخصه

بدست %36سالگی 10را در افراپلتمیزان تلفات طیبعی 
ر دخالت شده دافراپلتدرختان تودة %70. حدود )1(آورند

اثر تلفات طبیعی و سه مرحله عملیات تنک کردن با فواصل 
زمانی پنج ساله برداشت و از عرصه خارج شد. در واقع با انجام 
عملیات تنک کردن گرچه از نظر تعداد در هکتار تودة دخالت 

نظر رشد قطري بهتر شده و شده کاهش یافته است ولی از
در طبقۀ قطري نسبت به توده شاهد درصد بیشتري از درختان 

گرفتند.باالتر قرار
درصد) 37اصله (505در توده شاهد در این پژوهش 

درصد) در آشکوب 32اصله (437درختان در آشکوب چیره، 
که صورتیدرصد) مغلوب هستند، در31اصله (423نما و چیره

درصد) درختان در 61اصله (596شده، در توده مدیریت
نما و درصد) در آشکوب چیره25ه (اصل244آشکوب چیره، 

مجموع ذکر این باشند . دردرصد) مغلوب می14اصله (137
نکته ضروریست که تاکنون بررسی علمی و دقیق و همه 

هاي پرورشی و شدت برداشت دخالتجانبه در خصوص نحوه
گونه) وها در شرایط مختلف (ارتفاع، شیب، جهت، سنتوده

ستورالعمل فنی و جامع و صورت نگرفت و وجود یک د
منسجم که منطبق بر تحقیق و پژوهش باشد ضروري به نظر 

هاي گردد پس از اجراي پژوهشلذا پیشنهاد میرسد.می
هاي متولی دستورالعمل فنی و تکمیلی، با همکاري دستگاه

کردن تدوین شود تا از برخورد اجرایی عملیات پرورشی تنک
منجر به نتایج اهی اوقاتگاي افراد که دوگانه و سلیقه

پایه این عمل آید. لذا برگردد، جلوگیري بهنامطلوب می
هاي بومی، پرکاري با گونهتوان اظهار کرد جنگلتحقیق می

منظور جبران خالء هتواند بمیافراپلتالرشد نظیر تولید و سریع
تولید در آینده و رفع نیاز صنایع کاغذ در راستاي کاهش فشار 

هاي طبیعی با ارزش شمال کشور، در دستور کار لبه جنگ
قرارگیرد.ها، مراتع و آبخیزداريسازمان جنگل
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Abstract
Tending Operation is one of the most important methods to improve equality and quantity

of forest stands. In this study, two stands including non-managed (in parcel No.2) and managed
stands (in parcel No.13) at the second series of "Berenjestanak" are selected to investigate the
structural followed by tending operation. Thirty hectare of each parcel was selected, the statistic
method was systematic and random, the netdimensions were 100×100 m and area of each
sampling plot was 4000 m. The quantitative and qualitative variables of Acer Velutinum were
measured in both stands. Age plantation was 20 years old and distances of each planted trees
were 2 × 2 m. Thinning method was positive selection and rotation and thinning also was 3 to5
years. Thinning intensity in each rotation was14% approximately.Thinning operations was
createda suitable atmosphereto select the trees. Results of this study show that the mean number
in one hectare in sample stand was1365and in managed stand were 977.The average diameter of
trees increased from 13.45 cm in sample stand up to 16.40 cmin managed stand. Also the
volume average in one hectare increased from non-managed (164.2 m3) up to 188.5m3 in
managed stand. The stability coefficient of control stand and managed stand were estimated
105.5 and 99.4 respectively. The statistical tests showed that there was a reasonable difference
between the averages of quantitative parameters of two stands in 95% confidence level and
equality of averages (zero hypothesis) are rejected regarding to quality, the managed parcel trees
are in better conditions comparing tosample stand trees. It is concluded that tending operation
had great effects on quantity, quality and stability of stand.

Keywords: Berenjestanak, Managed stand, Sample stand, Thinning
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