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 چکیده:

های دست است که این امر استفاده از جنگلشده ها سطح جنگلکاهش افزایش رشد جمعیت و نیاز روز افزون به چوب باعث  هدف: 

اندیشی  ای مورد توجه است و نتیجه این امر حاکی از چارهکاری در دنیای امروز به طور فزایندهعلم جنگلدهد. کاشت را مورد توجه قرار می

های دست کاشت عالوه بر افزایش سطح زیر کاشت در ایجاد جنگل داکثر تولید کمی و کیفی در حداقل مساحت ممکن است.برای ح

های مختلف جنگلی از لحاظ تولید کمی و کیفیت چوب مورد توجه است. برای افزایش تولید چوب با کیفیت از گونه ، استفادهدرختان

، دستیابی به این موردبرای از اهمیت زیادی برخوردار است.  جنگل های طبیعیاز میان توده مناسبهای مطلوب، انتخاب گونه یا گونه

این امر کلید اساسی برای داشتن  .ی استهای تولید نهال ضرورکاشت شناخته شده از نظر منبع بذر و سایر فرآیندهای دستایجاد جنگل

های منطقه کاریهای کمی و کیفی گونه پلت در جنگلهمشخص از آگاهی این مطالعه اصلی هدفجنگل دست کاشت موفق خواهد بود. 

 .باشد داشته مشابه مناطق در گونه این از با استفاده آینده هایکاریجنگل موفقیت افزایش در مهمی نقش تواندمی باشد کهمی لومر اسالم

 اهداف اختصاصی زیر در این تحقیق مورد نظر است:عالوه بر این، 

ت عملیاى هابرنامه شامل ،هادهین توامدیریت بهتر  برایپلت افرا ان جوى هادهتفاعی توى و اریش قطرروقابت ن در رمازثر تعیین ا. 1

 .ست کاشتى دهارىکاجنگلدر ه یندآشی ورپرى هاخالتد

کاری های جنگلپایه (تنه و ... کیفیت مانی،زنده درصد )شامل کیفیو  )شامل قطر، ارتفاع و ...( های کمیمشخصه و مقایسه گیری. اندازه۲

 .کاریبرای جنگل های مورد استفادهافراپلت در مقایسه با سایر گونه

 های مدیریت شده و مدیریت نشده.توده کاری افراپلت درهای جنگلکیفی پایههای کمی و مشخصه و مقایسه گیری. اندازه3

 سوزی.در زمان آتش مدیریت بهترر به منظو های موجود در سریآزمایش و ثبت نتایج سوختن کامل چوب گونه .4

های های اصالح درختان جنگلی نیازمند شناخت میزان تنوع موجود و قابلیتانتخاب درختان برتر برای برنامه شناسی پژوهش:روش

و تنوع  ، شرایط خاکبنابراین برای رسیدن به این دانش نیازمند مطالعه ژنتیک جنگلهای طبیعی آن گونه است. در جمعیتتغییرپذیری 

، مقاوم در برابر عوامل رشد سریعهای مکرر و مداوم فصلی مهم از تغییرپذیری باال اعم از های مورد نیاز است. انجام آزمایشجغرافیایی گونه

 پلت با گونه سنواتی هایکاریجنگل در و گیالن اسالم لومر 1۲ سری در تحقیق این دهی باال از اهمیت آن است.و آفات و بهره یمحیط

 تعیینبا استفاده از این روش انجام شد.  منظم فاصله با سیستماتیک  -تصادفی روش به نواری برش روش اساس بر سالگی ۲5 سن در

 مقطع سطح قدکشیدگی، ضریب تاج، مساحت تنه، ارتفاع کل، ارتفاع قطر برابرسینه، هکتار، در درخت )تعداد کمی خصوصیات از برخی

سوزی و های مختلف در برابر آتشتاج(، مقاومت چوب گونه شادابی و تاج وضعیت تنه، فرم تنه، کیفیت مانی،زنده کیفی )درصد حجم(، و

در ادامه تجزیه و تحلیل نتایج  .شد انجام مورد مطالعه مدیریت شده منطقه و شاهد توده دو شده در جنگلکاری هایدر عرصه شرایط نوری

با کمک  ((K-S)، کلموگروف اسمیرنفLeven، (Anova) تجزیه واریانس ، دانکن،کای اسکوئر مستقل، t) ههای مربوطبا آزمونبدست آمده 

SPSS .صورت گرفت 

منطقه مورد مطالعه بر اساس آزمون دانکن نشان های موجود در با سایر گونه پلتمیانگین ارتفاع گونه  بر اساس نتایج این مطالعه، :هایافته

میانگین سطح مقطع درختان افرا در منطقه  اند.های موجود به خود اختصاص دادههای افرا و توسکا بیشترین ارتفاع را بین گونهداد که گونه

منطقه شاهد است. همچنین نتایج مقایسه  متر مربع در هکتار( در 96/5متر مربع درهکتار( بیشتر از این میزان ) 4۲/۲4کاری شده )جنگل

نسبت به  پلتها نشان دهنده سطح مقطع بیشتر گونه کاری نسبت به سایر گونهدر منطقه جنگل پلتمیانگین سطح مقطع در هکتار گونه 

دار مطالعه دارای اختالف معنیها در دو منطقه مورد میانگین حجم درختان افرا در مقایسه با سایر گونه باشد.های موجود میدیگر گونه

درختان افرا در دو منطقه مورد  رشد طولیضریب کاری از منطقه شاهد بیشتر است. بوده و میانگین حجم درختان افرا در منطقه جنگل

داری معنیباشد. با توجه عدم کاری میمطالعه نشان دهنده ضریب قدکشیدگی بیشتر درختان افرا در منطقه شاهد نسبت به منطقه جنگل

رویش قطری  شود.کاری مربوط میمیانگین ارتفاع درختان در دو منطقه، این اختالف به میانگین قطر بیشتر درختان افرا در منطقه جنگل

کاری درختان افرا در منطقه جنگل .میلی متر( است 5۲/5میلی متر( در مقایسه با منطقه شاهد ) 57/8کاری )بیشتر درختان افرا در جنگل

نتایج مقایسه سالمت تاج درختان در منطقه مورد مطالعه حاکی از  تری نسبت به درختان افرا موجود در منطقه شاهد دارند.اج متقارنت



 

 

 

 

های موجود در منطقه مود مطالعه از سالمت و داری اختالف سالمت تاج درختان در دو منطقه مورد مطالعه است و غالب گونهعدم معنی

نتایج آزمون کای اسکوئر در مقایسه پوسیدگی تنه درختان در دو منطقه مورد مطالعه حاکی از  باشند.برخوردار می شادابی تاج مناسبی

مقایسه درصد دوشاخگی درختان افرا،  کاری و شاهد بود.نگلعدم معنی داری اختالف درصد درختان افرا دارای پوسیدگی در دو منطقه ج

های انجیلی و های مورد مطالعه نیز گونهکاری نشان داد. در بین گونهاهد بیشتر از منطقه جنگلدرصد دوشاخگی درختان را در منطقه ش

( دارای اختالف معنی دار %76درصد درختان دارای تنه صاف و سیلندریک افرا در منطقه شاهد ) لیلکی بیشترین دوشاخگی را نشان دادند.

نتایج  باشد.کاری افرا بیشتر از منطقه شاهد میو درصد درختان سیلندریک در جنگلدرصد است(  89کاری )با این میزان در منطقه جنگل

داری وجود دارد و این تعداد های چنگالی شکل اختالف معنیمستقل نشان داد که بین دو منطقه مورد مطالعه از نظر تعداد نهال tآزمون 

کاری شده با گونه های نور مختلف در منطقه جنگلها در شدتتعداد نهالنتایج مقایسه  کاری است.در منطقه شاهد بیشتر از منطقه جنگل

های مختلف نور بود که بیشترین تعداد نهال گونه ها در شدتبا آزمون تجزیه واریانس نشان دهنده اختالف معنی دار بین تعداد نهال پلت

 های افرا ثبت گردید.رابطه منفی بین شدت نور و تعداد نهال نیز در شدت نور کم و کمترین آن در شدت نور خیلی زیاد مشاهده شد و پلت

های مختلف درختی در برابر آتش بر حسب ثانیه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بیشترین مقاومت را گونه مقاومت چوب گونه

 ند.ت را در برابر آتش سوزی نشان دادومها بیشترین مقاند و پس از آن، پلت و سایر گونهو لیلکی در برابر آتش داشتانجیلی 

 ضروری است.حجم( جنگل و تولید آن و تعداد میزان موجودی ) اطالع از یجنگلمنابع برداری پایدار از بهره مدیریت وبرای  گیری:نتیجه

منابع  دقیقو مدیریت ریزی برنامهآید. بنابراین در یک ریزی آینده بر اساس آمار و اطالعاتی است که از جنگل بدست میدر واقع برنامه

حجم موجودی مشخصات کمی و کیفی مانند ، دانستن اجتماعی-های انجام شده با اهداف مختلف اقتصادیکاریویژه جنگلبه جنگلی، 

 .باشدمی ای جامعه الزامیسرپا، رویش و منحنی پراکنش تعداد در طبقات قطری و ساختار گونه

 .لومر اسالم، تصادفی و سیستماتیک، کاریجنگل پلت، ،های کمی و کیفیمشخصه های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه  -1-1

و  یرانا هایجنگل از درصد 15 یباًشود که تقریهکتار را شامل م یلیونم 85/1 یبیمساحت تقر یرکانیه یهاجنگل   

و  باشندمی یرمتر متغ ۲800تا ارتفاعات  یاها از سطح درجنگل یندهد. ایم تشکیل را کشور وسعت کل از درصد 1/1

و  د. راش، بلوط، افرا، ممرزنشویم لشامها( را )درختان و درختچه یگونه چوب 80شامل حداقل  یانواع مختلف جنگل

به عنوان  یشناسیناز دوره سوم زم یرکانیه یهاجنگل ها هستند.جنگل یندر ا یدرخت یاصل یهااز جمله گونهتوسکا 

در  یعیطب یجنگل یهایستماکوس .شوندیجهان شناخته م یهاجنگل ینتریمیو به عنوان قد  شده شناساییجنگل 

با  یجنگل یاصل یها، پوششهاآن یان. در میردگیرا در بر م یاییو جغراف ییآب و هوا یطاز شرا یاگسترده یفط یرانا

، مازندران و یالنالبرز قرار دارد( در سه استان گ یهاکوه یشمال یها)که عمدتا در دامنه یرانشمال ا یمیقد ریشه

 یمتنوع یطیمحصوالت و خدمات مح است که یتجار یهاچوبو  یستی، تنوع زیکیاز تنوع ژنت یرینظیمنبع ب ،گلستان

اند. دامنه متنوع شرایط اقلیمی در طول واقع شده یو اقتصاد یمی، اقلیعیطب یاتدر ارتباط با خصوص ویژهکه به طور 

 یهاجنگلاهمیت که  دشویرا شامل م های گسترده حیات وحشها و زیستگاهمربع از جنگل کیلومتر 900× 70تقریبًا 

، یطور عمده توسط جوامع محل هها بآن یندهفزا ییرو تغ ینمختلف زم هاییکاربر جود. ودهدمی نشان را یرانشمال ا

نظارت  یبرا یمال و یفشرده و نامنظم و کمبود منابع انسان ی، گردشگریطوالن یهادر دوره یعیمنابع طب یریتسوء مد

 یتوسعه صنعت یبرا ییهابرنامه یراًخزر اخ یهاجنگل در. باشندیم کنندهیدتهد یلدال از یمنابع جنگل یریتو مد یدارپا

 یقبدون مالحظات دق یعموم یها، ساخت و ساز جاده(یمجاور مناطق جنگل یصنعت یهاشهرک یجاد)به عنوان مثال ا

 Talebi) خزر اضافه شده است یهاجنگل یستز یطکننده مح یدتهد یهایتفعال یطوالن یستبه ل یرهو غ یستیز یطمح

et al., 2005.) 

و  یتاست که از نظر کمو از خانواده افراها  یرانادر جنگلهای شمال و بومی پراکنده  یجنگل هایگونهاز  یکی پلت   

 طور کلیه ب. کاری در این منطقه نیز مورد توجه استهای جنگلو در برنامه داردا هجنگلاین در  ینقش مهم یفیتک

 یمکره. اگرچه افرا در سراسر ن(Acevedo-Rodríguez et al., 2010) گونه است 1۲6و حدود  گروه 16شامل  افرا خانواده

به عنوان . (Dirr Ma, 1990)دارند  یقابل توجه یفراوان یاو شرق آس یشمال یکای، اما در شرق آمرشودیم یافت یشمال

کنند و یپرندگان و پستانداران مختلف فراهم م یرا برا یادیز ییمواد غذاها و یستگاه، افراها زیعنصر مهم جنگل یک

 یزهاحفاظت از آبخ یبرا یکوهستان یهادر دامنه هاآن استقرار. باشندمیها ها و خزهمهم گلسنگ یبسترها ینهمچن

دهد که از یم یلما را تشک یشمال هایجنگل حجم از درصد 8/5 پلت گونه .(Bonner, Karrfalt, 2008) هستند یدمف

، به یرکانیجنگل ه یاییجغراف یتموقع 1-1شکل  .(Kiaei et al., 2012) کندیرشد م یامتر از سطح در ۲000تا  جلگه

 دهد.را نشان می خزر یایدر یسواحل جنوب یدر حوال یکباند سبز بار یکعنوان 

 



                                                                                                   ۲                                                                                              پلتا فرا هایکاریارزیابی مشخصات کمی و کیفی جنگل

 

 

 

 
 ,Poorzady) خزر یایدر یسواحل جنوب یدر حوال یکباند سبز بار یک، به عنوان یرکانیجنگل ه یاییجغراف یتموقع: 1-1شکل 

Bakhtiari, 2009) 

   بیان مسئله  -1-۲

 محصوالت به روزافزون نیاز و انسانی جمعیت افزایشدر نتیجه  دنیا در طبیعی هایجنگل تخریب روند به توجه با

)شعبانیان و  ناپذیر استاجتناب امری آینده و حال در کاریجنگل طریق از هاجنگل توسعة جنگل، خدمات دیگر و چوبی

 طبیعی حیات تجدید عدم و غیراصولی هایبرداریبهره دلیل به کشور شمال طبیعی هایجنگل توالی(. 1389همکارن، 

 کمک آن احیاء به نسبت کاریجنگل انجام عملیات با توانمی رو این از است، گرفته قرار تهدید مورد مختلف مناطق در

هستند ترین منابع برای تولید چوب ها به عنوان یکی از اساسیاین جنگل (.1389محمدنژاد کیاسری و همکاران، ) کرد

 به موفق تقریبا افتهی توسعه کشورهایها کاری. از طریق جنگلدارند مین چوب برای صنایع مرتبطأنقش مهمی در تو 

 به موفق افتهی تخریب مناطق در سالیانه جنگلکاری افزایش عملیات با عنیی اند،شده های خودجنگل تخریب سرعت مهار

)ایرانمنش و  باشدمی وارونه و متفاوت موضوع این توسعه حال در کشورهای در اند، اماشده هایشانجنگل سطح افزایش

  (.1386همکاران، 

 کاهش سطح بحران از خروج راه تنها ایران، شمال هایدر جنگل ویژه به هاکاریجنگل در بومی هایگونه از استفاده

های گونه با دیگر آمیخته یا و خالص طور به هاکاریجنگل اغلب در است که بومی هایگونه از یکی پلت .باشدمی هاجنگل

 گرمسیری، در نواحی افرا خانواده .باشدمی افرا جنس گونه تریناقتصادی و ترینمهماین گونه . شودمی کاشته بومی

 قفقاز گسترش هایجنگل تا شمال از و گلیداغی تا آستارا پلت از ولی دارد، انتشار شمالی و گرمسیری کوهستانی گرمسیری

 بیشتر دریا از سطح متر ۲000 ارتفاع تا مواقع بعضی در و خاص شرایط اقلیمی در گونه این. (1383)ثابتی،  افته استی

 8 حدود حجم نظر از قبل سال 45 حدود در پلت .دشویم دیده ایتوده حالت بندرت به و گروهی یا و پراکنده حالت به

 7/۲ حدود در تعداد، لحاظ دالیل گوناگون از به امروزه ولی داشت، اختیار در را کشور شمال هایجنگل ترکیب درصد

گونه  .(1380همکاران، )رسانه و  دهدهای شمال را تشکیل میدرصد ترکیب جنگل 8/5درصد و از نظر حجم در حدود 

کاری شده استان گیالن به ویژه منطقه اسالم مورد استفاده قرار گرفته و به پلت به عنوان گونه پرستار در مناطق جنگل

 هاجنگل آماری هایهمین علت بررسی کمی و کیفی این گونه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از طریق بررسی

ی هر گونه مدیریت و الزمهعالوه بر این،  دهد، بدست آورد.می رخکاری جنگل عرصه در چهآن از تصویر روشنی توانمی

 ارائه به منظور آماری بررسی مطالعه این از بنابراین هدف ت.ریزی اصولی، داشتن اطالعات کمی و کیفی مناسب اسبرنامه

های شاهد و مدیریت شده و نیز مقایسه تودهلومر اسالم،  هایجنگل پلت در کاریجنگل کیفی و کمی وضعیت از تصویری

 موفقیت عدم یا موفقیت بررسی نیز و یکسان اکولوژیکی و شرایط رویشگاهی به توجه با افراپلت در منطقه مورد مطالعه

 .است هاآن



 

 

 

 

 
 ضرورت پژوهش  -1-۳

 تولید و جنگل سطح توسعه با هدف کاریجنگل که شده سبب مختلف عوامل نتیجه در طبیعی هایجنگل سطح کاهش  

 .است جنگل اصول مدیریت از کاریجنگل کیفی و کمی مشخصات از آگاهی شود. برخوردار ایویژه اهمیت از چوب

 اری،کجنگل موفقیت میزان ارزیابی انتخاب گونه، ها،توده وضعیت اصالح جمله از شناسیجنگل هایگزینه از بسیاری

 بنابراین. دهدمی قرار تأثیر تحت را مانیزنده درصد و توده نرخ رویش رویشگاه، حاصلخیزی گونه، سازگاری میزان تعیین

 ایفا در آینده بهتر کمیت و کیفیت با هایکاریجنگل ایجاد در مهمی نقش تواندمی گرفته انجام هایکاریارزیابی جنگل

توقف این روند ، این منابعبرای  روزافزونی تقاضاو افزایش جمعیت  در نتیجه هابا توجه به روند نابودی جنگل .نماید

 با باید جنگل متخصصان (.1390)زارع و همکاران،  زیادی برخوردار استاهمیت  ازها توسعه جنگل همراه با

 سرمایه طبیعی این از اصولی برداریبهره منظور به هاجنگل رویش و موجودی میزان از الزم اطالع های علمی،ریزیبرنامه

 کندمی ایجاد جنگلی درختان در رویش تحولی ،پرورشی عملیات (.1384، بنیادت و دوس)کرم آورند  دست به را ملی و

 و قطری رویش مطالعة .است جنگل مدیریت در مباحث اساسی از یکی ها،گونه ارتفاعی و حجمی رویش قطری، تعیین و

 است. هاتوده ریزیبرنامه و مدیریت برای ناپذیر باجتنا امری ها،کاریجنگل در پرورشی عملیات اجرای نتایج

 Zhang et al., 2016; Haughian, & Frego, 2016) .)  

 بسیار تحقیقات اخیر هایسال در بنابراین است، گیاهی هایاکوسیستم در زیستی هایمولفه مهمترین از یکی رویش  

 آنالیز هاروش این از یکی است. شده متمرکز گیری رویشهای مختلف برای اندازهدر استفاده از روش جهان در زیادی

 معموال .نمود ارزیابی زیادی بسیار دقت با را درختان مختلف هایویژگی رویش توانمی آن از استفاده با کهاست، تنه

 مقایسه امکان رویش، مقادیر کردن نسبی که چرا ،گرددمی بیان رویش درصد قالب در تنه آنالیز از آمده دست به رویش

 اهداف برای اما است رشد پاسخ ارزیابی آنالیز این اصلی هدف چه اگر د.سازمی فراهم را مختلف هایرویشگاه یا هاگونه

 ثبت بازسازی با توانمی را هوا آلودگی و خوار برگ حشرات حمله منابع، برای رقابت جنگل، مدیریت اثر مانند نیز دیگری

منابع برداری پایدار از بهره مدیریت وبرای (Newton, 2003).  آورد بدست دارند طوالنی عمر که درختانی از تاریخی رشد

ریزی آینده بر اساس در واقع برنامه ضروری است.میزان موجودی )حجمی و تعداد( جنگل و تولید آن  اطالع از یجنگل

دقیق، دانستن حجم موجودی سرپا، رویش  ریزیآید. بنابراین در یک برنامهآمار و اطالعاتی است که از جنگل بدست می

های جنگلی اساس ست. رویش حجمی تودها ای جامعه الزامیو منحنی پراکنش تعداد در طبقات قطری و ساختار گونه

آید. در این تحقیق رویش برداری چوب از جنگل به حساب میریزی و مدیریت بهرهتعیین میزان برش ساالنه در برنامه

 د.شوگیری و محاسبه میبا استفاده از روش آنالیز تنه اندازهارتفاع و حجم قطر، سطح مقطع، 

 برای افزایش تولید منظور به هاکاریجنگل رویشی هایبر مشخصه پرورشی عملیات اجرای اثرات مورد در پژوهش

 جنگل مدیریت مهم از اقدامات متعدد هایکارخانه مصرفی چوبی هایروزافزون فراورده تقاضای به مناسب پاسخگویی

 ،شودمی تولید کیفی و کمی باعث افزایش تنها نه جنگلی هایتوده پرورش (.1384)خانجانی شیرازی و همکاران،  است

 و دهد. هدفمی کاهش را و برف طوفان از ناشی خسارات و داده افزایش امراض و آفات در مقابل را جنگل مقاومت بلکه

جنگل  طوالنی حیات طول در آن داشتن نگه سالم و توده جنگل کیفی و کمی اصالح و تقویت جنگل پرورش منظور اصلی

 و علمی جنگلداری اصول اجرای و شناسیجنگل سایر عملیات اجرای امکان جنگل، پرورشی عملیات اجرای است. بدون

های در این تحقیق اثرات اجرای عملیات پرورشی در توده (.1395داشت )مسلمی و همکاران،  نخواهد فنی وجود

 های مدیریت نشده مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. گیرد و نتایج با تودهشده مورد بررسی قرار میمدیریت
 

 پژوهش هایاهداف و نوآوری  -1-4

 از استفاده با تحقیق این در تا داشته آن بر را ما زیست، محیط از صیانت سوی به حرکت برای جامعه امروز نیاز   
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های کمی و کیفی گونه پلت در مشخصه از آگاهی اصلی . هدفگامی را در این راه برداریم مختلف سازوکارهای

 با استفاده آینده هایجنگلکاری موفقیت افزایش در مهمی نقش تواندمی باشد کهمی های منطقه لومر اسالمکاریجنگل

 حاضر تحقیق .آیدمی شمار به آیندگان برای مهم ایمسأله جنگلکاری که چرا ،باشد داشته مشابه مناطق در گونه این از

 تاج، مساحت تنه، ارتفاع کل، ارتفاع قطر برابرسینه، هکتار، در )تعداد کمی خصوصیات از برخی تعیین و بررسی هدف با

، تاج( شادابی و تاج وضعیت تنه، فرم تنه، کیفیت مانی،زنده کیفی )درصد و حجم( و مقطع سطح قدکشیدگی، ضریب

  -تصادفی روش به نواری برش روش اساس رب سوزیهای مختلف در برابر آتشمقاومت چوب گونهشرایط نور و 

مورد  شده منطقه جنگلکاری هایدر عرصه ،SPSSافزار نرمتجزیه و تحلیل آماری با کمک  و منظم فاصله با سیستماتیک

 .شودمی انجام مطالعه

 :باشدمی ترتیب زیر به تحقیق اهداف بنابراین   

 در  ،هادهین تودر امدیریت بهتر  برایپلت افرا ان جوى هادهتفاعی توى و اریش قطرروقابت ن در رمازثر تعیین ا

 .ست کاشتى دهارىکاجنگله یندآشی ورپرى هاخالتت دعملیاى هابرنامه

 مانی، کیفیت تنه )شامل درصد زندهکیفی و  )شامل قطر، ارتفاع و ...( های کمیمشخصه و مقایسه گیریاندازه

 .کاریبرای جنگل های مورد استفادهکاری افراپلت در مقایسه با سایر گونههای جنگلپایهو ...( 

 های مدیریت شده و توده کاری افراپلت درهای جنگلکیفی پایههای کمی و مشخصه و مقایسه گیریاندازه

 نشده.مدیریت 

 سوزیدر زمان آتش مدیریت بهترر به منظو های موجود در سریآزمایش و ثبت نتایج سوختن کامل چوب گونه. 

 
 نامهساختار پایان  -۱-5

 : مقدمه و هدف فصل اول   

 .پرداخته شدبه طرح اطالعات مقدماتی تحقیق  این ر فصل اولد   

 و پیشینه تحقیقدوم: مبانی  فصل   

 زمینه درداخلی و خارجی  محققان تحقیق مورد موضوعات از قسمتی پیشینه و اولیه معرفی به بخش این در   

 مباحث معرفی عالوه بر .است شده پرداخته تحقیقات به دهیمرجع طریق از هاکاریجنگل های کمی و کیفیمشخصه

 .قرار گیرند بررسی مورد هاپژوهش و با اعتبارترین جدیدترین تا بوده این بر ، تالشورد بحثم

  روش تحقیق سوم: فصل   

روش تحقیق به صورت مرحله  روی بر فصل این در تمرکز بیشتر است. شده ارائه بندیو فرمول روش کار بخش این در   

  .است تحقیق این دربرای انجام کار  به مرحله

 های پژوهشو یافته نتایج چهارم: فصل   

 .است گرفته قرار وتحلیل مورد تجزیه فصل این در کمی و کیفیهای مشخصه از حاصل نتایج   

 گیرینتیجه بحث و پنجم: فصل   

.است شده پیشنهاداتی ارائه آن ادامه در و حاصل پرداخته شده نتایج بندیبه جمع فصل این در   
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    مقدمه -۲-1

 احیاء و حفظ و محسوب ملی هایثروت ءزج جهان نادر اکوسیستم از بخشی عنوانه ب (خزری) ایران شمال هایجنگل   

در صورت استفاده  .است کشور مراتع و هاجنگل سازمان هایبرنامه اولویت در هاآن از صحیح برداری بهره و توسعه و

 شونده تجدید منابع از یکی عنوانه ب جنگل از دلیل مینه بهکند، را حفظ می صحیح، این منابع جنگلی پایداری خود

مدیریت منابع مداخالت در بنابراین با توجه به ضرورت پایداری این منابع و نیز محدود بودن آنها،  .شودمی نامبرده نیز

 خسارت و ضایعه گونه هر ترمیم ..شدطبیعی باید بر اساس اصول مدیریت پایدار و سازگار با شرایط اکولوژیکی منطقه با

 هم آن شده، تخریب طبیعی منابع ترمیم برایو  است، پذیر امکان سختیه ب الاقل نباشد، غیرممکن اگر طبیعی منابع به

، سرمایه و علم پشتوانه با تواننمی هرگز و است مهمی کننده تعیین عامل زمان طبیعی عوامل کلیه پایداری صورت در

 به ساعت چند مدت در که خساراتی وانتب ات باشد نیاز طوالنی هایسال به بسا چه و داد کاهش دلخواهه ب را الزم زمان

 گذرد،می کشور منابع طبیعیِ مدیریت از که قرنی نیم حدود در .کرد جبران را  است شده وارد ایمنطقه طبیعی منابع

 نظر مورد اهداف به دستیابی در که گرفته است انجام هاآن وضعیت بهبود و هاجنگل برای مدیریت متعددی هایتالش

 برداری بهره و خسارت بروز از جلوگیری برای لذا .است ها نشدهآن نتایج از درستی ارزیابیِ اینکه یا اند،موفق نبوده کامال

 دقت با و گیرد انجام علمی و صحیح طوره ب ریزی،برنامه باید گیاهی پوشش و خاک و آب حفظ و طبیعی منابع از صحیح

 ترکیب و تنوع و کیفی وضعیت ها،جنگل سطح کمّی کاهش بر عالوه .شود گذاشته اجرا مورده ب مسئولیت احساس و

در جبران این کاهش در  .(Shamekhi, 1993)است  بوده کیفیت کاهش جهت در عموماً و کرده تغییر نیز هاآن ایگونه

کاری های جنگلطبیعی، حفظ منابع موجود درکنار توسعه آنها از طریق فعالیتکمیت و نیز کیفیت منابع جنگلی 

کاری مطابق با امکانات و شرایط محیط زیست منطقه و حائزاهمیت باالیی است. این امر نیازمند تعیین اهداف جنگل

 تدوین برنامه دقیق برای اجرایی شدن و تحقق این اهداف است. 

 کاریجنگلاهداف  -۲-۲

 :( 1375 مصدق،) باشنددالیل اصلی جنگلکاری موارد زیر می از   

  های بیگانهسازگار نبودن گونه -3 های طبیعیمشکل زادآوری جنگل -۲ های طبیعیناکافی بودن جنگل -1

  اندشده داده شرح زیر در کرد پیدا دست آن به توانمی کاریجنگل از استفاده با که مختلفی اهداف

 )1995 ,et al Folit(  : 

 السناهم جنگل بطرف آن دادن سوق و لنگج جدیدت ،خاک و آب منابع حفاظت.  

 در اقتصادی نسبی ییکفا خود یبایدست به کمک اشتغال، ایجاد جهت در جنگل اکولوژیک توان از گیریرهبه 
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 هایهزینه کاهش کاغذسازی صنایع و کشور چوبی صنایع نیاز از بخشی تامین با وبچ یعانص زمینه

 .گذاریسرمایه

 آن توسعه و جنگل بازده کم و مخروبه های عرصه بازسازی و احیاء 

  انرژی یعرضه تنوع از اطمینان حصول. 

 طبیعی حیات تجدید طریق از نسم هایجنگل تارساخ اصالح. 

 آن از ناشی هایخسارت و سیل بروز از جلوگیری و آبخیز هایحوزه تنظیم.  

 پایدار توسعه به دستیابی و جنگل پایداری حفظ. 

 زیستی تنوع حفظ. 

کاری معموالً مهمترین هدف جنگل شود. امالکاری به فراخور شرایط موجود در منطقه تعیین میاهداف یک جنگ   

 مورد وسلولز کاغذ چوب، صنایع مختلف هایبخش درتولید چوب به صورت صنعتی و به صرفه است. این تولیدات 

 فرسایش از جلوگیری خاک، حفاظت همچون دیگری اهداف تواندمی کاریجنگل آن کنار در. دارند وسیع استفاده

مقابله با بهمن، تأمین سوخت، تأمین خوراک دام، استفاده از مواد مستحصله  وحش، حیات پناهگاه ایجاد آن، لغزش و

و  تفرجگاه وتوسعه گردشگری، ایجاد مصارف دارویی، ایجاد بادشکن درختی همچون مواد تانن، صمغ و رزین و...

  د.اشته باشتقویت توان تولیدی رویشگاه های کم بازده، ایجاد کمربند سبز و غیره را در خود د

 

 کاریانواع جنگل -۲-۳

های جدید در مناطقی که در حال این جنگلکاری به منظور ایجاد جنگل کاری در مناطق بدون جنگل:جنگل -1

 گیرد.ندارد صورت میجنگل وجود  ر اثری ازضحا

در چند حالت یا به عبارتی به چند دلیل در مناطق  (:جنگلی مناطق احیاء)  کاری در مناطق جنگلیجنگل -۲

 شود که عبارتند از :کاری انجام میجنگلی، جنگل

 .کاری در مناطق خالی از درختج( جنگل  ب( ترکیب جنگل  الف( کمک به تجدید حیات طبیعی جنگل

 و ریزیبرنامه اساس بر و کرده خودداری صرف، هایجنگل از خاص، شرایط در کشاورزی: کاری وجنگل تلفیق -3

 شده، کاریجنگل که هاییردیف بین در مثال طور به که ترتیب بدین. شودمی انجام زراعت با کاریجنگل قبلی، طراحی

کاری وکشاورزی آید. روش تلفیقی جنگلعمل میگردد و از توان زمین استفاده بیشتری به کشت می زراعی محصوالت

 .)Sapru ,1987( گویندرا اصطالحًا آگروفارستری می
 

 کاریخصوصیات یك جنگل -4-۲

 عبارتند از: کاریخصوصیات یک جنگل   

 .شناسیعملیات جنگل -5 محصوالت یکنواخت -4 همسال بودن -3 شکل )نظم در کاشت( -۲ گونه -1

رود، اصوال شرایط محل، مسائل شرایط اکولوژیکی آن یکی از اصول اساسی به شمار می برای انتخاب یک گونه

در انتخاب گونه  آید.اقتصادی، اجتماعی و باالخره زیبایی در راس عوامل محدود کننده برای انتخاب گونه به حساب می

 با دقتای دارد و انتخاب باید ی گستردهی محیطی طبیعزیرا یک گونه دامنه است، گونه از ترمهمونانس امروزه مسئله پر

 متفاوت هاگونه کاشت فاصله کاشت، از هدف و گونه یک خصوصیات و سرشت به توجه با همچنین صورت گیرد،

ود محد منابع تخریب از جلوگیری متقابالً و افزایش حال در جمعیت افزون روز نیاز رفع برای مناسب راهکاری باید .است

های دست کاری و ایجاد جنگلترین راهکارها برای رفع این نیاز، جنگلگرفته شود. یکی از مناسبجنگلی در پیش 

توانند با تولیدات خود در تأمین بخشی از احتیاجات جامعه به چوب، مؤثر باشند. در شرایط موجود کاشت است که می

های از اهمیت خاصی بر خوردار است. پروژه کاری چه از نظر تأمین چوب و چه از جهت حفاظتی و حمایتی،مسأله جنگل
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 و توسعه شاخص عنوان به و یافته ایفزاینده اجتماعی -و اقتصادی زیستی های اخیر اهمیت محیطکاری در سالجنگل

کاری به نوبه خود یکی از جنگل .(1375مصدق، )باشد های عمرانی در سطح بین المللی میتفعالی ترینمهم از یکی

های کاربری باید همراه با سایر کاربری این که داشت توجه نکته این به باید زمینه این در .است زمین کاربری هایشیوه

شود باید متناسب با شرایط محیطی آن کاری برگزیده میای که برای جنگلهر گونه .زمین صورت گرفته وتلفیق شود

موجود در  1خاکی آن محل خود را تطبیق دهد و با عوامل زندهمحل باشد. به عبارت دیگر، باید بتواند با وضع اقلیمی و 

های مورد نظر اگر به جای یک گونه، به هر علتی، چند گونه باید برگزید، در این صورت همه گونه .آن سازگاری پیدا کند

تواند به در عمل میها آن ها و به کار بردنباید حائز شرایط سازگاری با محیط باشند. دانستن نیازهای اکولوژیکی گونه

های کنند، کمک شایانی نماید. با مطالعه پوششهای که در رویشگاهای خاص رشد میما در شناخت و توسعه گونه

توان به پایداری جوامع گیاهی و عوامل مختلف محیطی همچون فیزیوگرافی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می

برد که این مسئله از جهت توسعه و احیای جوامع جنگلی بسیار مهم پی گیاهی و همبستگی این عوامل با پوشش گیاهی

)پس از حفاظت از  ترین مسالهها، مهمکه در راستای سیاست افزایش سطح جنگل با توجه به این .و کاربردی است

طالعات و تحقیقات باشد، لذا انتخاب گونه مناسب با انجام مهای سازگار با منطقه میهای موجود( احیاء با گونهجنگل

 . )et al Folit, 1995(است کاری الزم و ضروری الزم قبل ازانجام هرگونه جنگلداری و جنگل

 پلت گونهمعرفی  -5-۲

 یایو آس یشمال یکایاما عمدتاً در شرق آمر اند،شده عیگونه است که در سراسر جهان توز 1۲6شامل حدود افرا خانواده   

نام  .کشور وجود دارد یها در قسمت شمالآن شتریوجود دارد که ب رانیدر ا این خانوادهقرار دارند. هشت گونه از  یشرق

علت تیز بودن انتهای لوب برگ بعضی از به باشد و آن ه معنای تیز و سخت میعلمی درختان افرا واژة التین است و ب

گونه  این. است رانیا یبوم یهااز گونه یکی( Acer velutinumپلت ) .(Mohtashamian et al., 2017)های آن است گونه

. ، استکاربرد دارد نتیکاب دیو کاغذ، مبلمان و تول ریدر صنعت خم کهمتوسط چوب  یچگال باقابل توجه  گیپراکندبا 

 لی، به دلنیبنابراشود. یم استفاده یتخته سنگ و ظروف چوب یهاروکش، تخته سه ال، تخته هیته یاز آن برا نیهمچن

های نمونه .) 2015et al.,  Naji HR( وجود دارد گونه نیا شیافزا یبرا یقابل توجه لیمطلوب آن، پتانس یهایژگیو

 ۲5درختی با ارتفاع بیش از . نور دیده شده استشهرستان ای آن در سواحل آستارا و حد فوقانی آن در ارتفاعات جلگه

های سانتیمتر و با لوب ۲5هایش بزرگ با ابعاد برگ های آن ابتدا ارغوانی و صاف،شاخه متر،ای به قطر یک تر با تنهم

روی آن سبز و پشت آن  با نوک تیز یا کند و با قاعده قلبی شکل، دار کمانی غیر منظم،مثلثی محدب و حاشیه دندانه

 د.شودمبرگ زیاد و گاهی به نیم متر بالغ میطول . شودهای مخملی دیده میهای اصلی آن کرککبود است و در رگبرگ

 ابعاد آن دهد وای حاده تشکیل میسامارهای آن با یکدیگر زاویه است.گل آذین آن دارای تعداد زیادی گل و میوه 

نقشه پراکندگی این گونه در  (Mohtashamian et al., 2017).ن گرد و کرکدار است آسانتیمتر است ودانه  5/4×5/1

 نشان داده شده است. ۲-۲و برگ و گل آذین آن در شکل  1-۲شکل 
 

 سوزیهای شمال: آتشعوامل تخریب در جنگل -6-۲

 .است سوزیآتش تخریب، عوامل این از یکی که دارند، قرار تخریب مختلف عوامل تحت ایران شمال هایجنگل

 دهدمی قرار خسارت یا تهدید مورد را شمال هایجنگل مساحت از زیادی بیش و کم سطح ساله همه سوزیآتش پدیده

 توسط آیا کهاین به توجه بدون ها،سوزی آتش تمام. (1387)مقدم،  گذارد می منفی تأثیر هاآن سالمت و کیفیت بر و

 نیز را خاک حرارتی رطوبتی، شیمیایی، و فیزیکی خواص غذایی، مواد تشکیل اند،شده ایجاد طبیعی طوره ب یا و انسان

                                                                                                                                                                        
 

1 Biotics 
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 سوزی،آتش تخریب قدرت شامل متعددی، عوامل توسط سوزیآتش مدت طول و درجه .دهندمی قرار تغییر دستخوش

 قبل هوایی و آب شرایط و سوختن فصل توپوگرافی، ها،رستنی نوع و میزان خاک، نوع و رطوبت آتش، فرکانس حرارت،

 نیتروژن مانند غذایی مواد از زیادی مقدار شدن اکسید باعث شدید هایسوزی آتش .شودمی تعیین سوزی آتش از بعد و

 به آن تبدیل و آلی ماده شدن اکسید باعث آتش .شوندمی دهه چند مدت به گیاه و خاک بین رابطه خوردن برهم و

 بازسازی .(1385بانج شفیعی و همکاران، ) گرددمی گرما قالب در انرژی زیادی مقدار شدن آزاد و آب و اکسیدکربن دی

 یا دیده آسیب شده، تخریبساخت -سوزی یا انساندر طی عوامل طبیعی مانند آتش  که است سازگانیبوم بهبود روند

 مستقیم دخالت طریق از یا بازسازی این .است گذشته شرایط به سازگانبوم یک بازگشت بازسازی هدف .است شده نابود

 شودمی انجام طبیعی زادآوری به کمک طریق از غیرمستقیم طور به یا و گیردمی صورت بذرپاشی یا کارینهال توسط

.(Adel, 2015) کاری حائزاهمیت های جنگلهای جنگلی از طریق فعالیتریزی برای احیا و بازسازی عرصهبنابراین برنامه

 باالیی است. 

 

 
 (Mohtashamian, 2017)پلت در ایران  پراکندگی یاییجغراف یتموقع -1-۲شکل 

 

 

 (Mohtashamian, 2017)پلت برگ و گل آذین  -۲-۲شکل 
 

 

 

 تحقیقپیشینه  -7-۲

برگان و یک منطقه مرتعی به برگان و پهناری شده با سوزنیکدو منطقه جنگل( در 1389شعبانیان و همکاران )     

در اطراف شهر سنندج به منظور  (هر سه منطقه از لحاظ شرایط فیزیوگرافی و اقلیمی مشابه بودند)که عنوان شاهد 

تصادفی به عنوان قطعات نمونه  -مترمربعی به صورت منظم 400قطعه نمونه مربعی شکل  60، مطالعه کمی توده ها

ها در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان . تجزیه و تحلیل دادهکردنداصلی مشخص 

های علفی در جنگلکاری پهن برگ بیشترین و میزان شاخص یکنواختی آن کمترین ای گونهای و غنداد که تنوع گونه
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مقدار را دارا بوده است. از نظر خصوصیات فیزیکی خاک، اختالف وزن مخصوص حقیقی در بین مناطق مورد مطالعه 

ای مورد مطالعه اختالف ههای موردنظر در تودهدار بوده و از نظر خصوصیات شیمیایی خاک نیز بیشتر مشخصهمعنی

 .داری را نشان دادندمعنی

و توده  های کمی و کیفی گونه پلت در توده شاهد یا مدیریت نشده، ویژگییتحقیق در (1390کیاالشکی و اسدپور )  

روش آماربرداری سیستماتیک با نقطه شروع تصادفی مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل با برنجستانک  ۲ مدیریت شده سری

اختالف  درصد 95 . آزمون های آماری نشان داد که بین میانگین پارامترهای کمی دو توده در سطح اعتماددادندر قرا

معنی داری وجود دارد. از نظر کیفی، وضعیت کیفیت تنه، تقارن تاج، سالمت تاج و آشکوب بندی درختان موجود در 

 .شاهد می باشندقطعه مدیریت شده دارای شرایط بهتری نسبت به درختان توده 

های توسکا ییالقی، افرا )پلت( و ون در خصوصیات کمی و کیفی گونه خود به مطالعه بررسیدر  (1390فالح چای )

 5 قطعه نمونه 57 سیستماتیک در -. آماربرداری انجام شده به روش تصادفی پرداختهای توتکی استان گیالن جنگل

ارتفاع و رویش سالیانه ارتفاع و میانگین حجم درختان  ،میانگین قطر نتایج بر اساسدرصد انجام گرفت.  5 آری و با شدت

، های افرا و ون دارای مقادیر بیشتری هستند. از نظر توزیع درختان در طبقات قطری مختلفتوسکا نسبت به گونه

ست. از نظر صفات کیفی به جز های افرا و ون از این نظر دارای توزیع نرمال بوده ولی گونه توسکا فاقد این ویژگی اگونه

بین سه گونه وجود دارد. از این نظر جنگلکاری با گونه توسکا  %=1 صفت پیچیدگی تنه اختالف معنی داری در سطح

های افرا و ون قابلیت توسعه بیشتری را از لحاظ متغیرهای کمی و کیفی بهترین وضعیت را دارا بوده و نسبت به گونه 

 .باشددارا می

در تحقیق خود در زمینه اثر فاصله اولیه در کاشت گونه پلت را مورد بررسی قرار دادند که  (1391ح نیا و رفیقی )فال  

، ۲5/3ترتیب  به را متر ۲×۲، 1.5×1.5، 1×1فواصل کاشت  در گرگان کالته شصت جنگل در پلت ساالنه قطری رویش

 محاسبه نمودند. 4/5و  4/3

 توده در فعلی میزان موجودی تعیین و مایر روش با قطری رویشخود محاسبه  بررسیدر  (139۲)کیانی و همکاران   

 متوسط رویش که داد نشان تحقیق این نتایج را انجام دادند.کال )ساری(  پهنه تلوکالی نهالستان پلت در دست کاشت

 باشد.می سیلو در هکتار 4/145متر و میلی 36/8 ترتیب به مطالعه مورد توده فعلی سرپای موجودی و ساالنه قطری

 شده مدیریت طبیعی جنگلی هایتوده در کیفی و کمی هایوضعیت مشخصه، (1394نژاد )زاد ناورودی و حسنحسن    

برداری به روش سیستماتیک با نقطه شروع  ماررا مورد بررسی قرار دادند که آ سیاهکل رود شن 7 سری نشده مدیریت و

متر و قطعات نمونه دایره شکل، انجام و اطالعات مربوط به درختان شامل نوع گونه،  100×۲00تصادفی، به ابعاد شبکه 

متر، ارتفاع دو درخت شاهد و وضعیت کیفی درختان اندازه سانتی 1۲/5از قطر در ارتفاع برابر سینه درختان با بیش 

های نتایج نشان داد که بین میانگین سطح مقطع، حجم در هکتار و درجه کیفی درختان در پارسل .شخص شدگیری و م

های کمی )شامل: تعداد و حجم سرپا مدیریت شده و مدیریت نشده تفاوت معنی داری وجود ندارد. از نظر سایر مشخصه

 05/0مطالعه اختالف معنی داری در سطح  ی موردهادر هکتار، میانگین ارتفاع لوری و میانگین زادآوری( بین توده

 .کردندمشاهده 

جنگلکاریهای ، به بررسی طرح پیرهرات حوزه ناو اسالم گیالن 1۲در سری ( 1394و همکاران ) دیگه سرا میکائیلی

سیستماتیک با فاصله منظم  -سالگی بر اساس روش برش نواری به روش تصادفی ۲0سنواتی با گونه پلت در سن 

میانگین  . نتایج کمی میانگین درصد پلت ، میانگین رویش قطری سالیانه، میانگین رویش ارتفاعی سالیانه،پرداختند

که بدلیل عدم دخالتهای پرورشی در سن  نشان دادتوده H/Dمیانگین حجم در هکتار و ضریب  رویش حجمی سالیانه،

ای سالم و استوانه ای درصد درختان دارای تنه 9۲کیفی نیز  مناسب، توده در شرایط ناپایداری قرار گرفته است. از نظر

 درصد درختان دارای تاج متقارن بود.  70و 
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 شده قرق جنگل هایروشنه در بلندمازو زادآوری کیفی و کمی (، به بررسی مشخصات1395زاده و همکاران )آقاسی

 قرق منطقه در روشنه 30 و شده قرق منطقه در روشنه 30 تعداد منظور این به پرداختند. شمالی خراسان نشده قرق و

را  علفی پوشش و ارتفاع جهت، شیب، کلی پارامترهای و کردند ثبت را  هاروشنهساحت م ابتداکردند.  انتخاب نشده

 و بلندمازو های نهال برابرسینه قطر و یقه قطر زادآوری، نور، شدت شامل کمی مشخصات قرار دادند. گیریاندازه مورد

را مورد بررسی قرار دادند. مشاهده  مختلف هایهروشن در زادآوری دوانی شاخه و تاج تقارن شامل کیفی مشخصات

 .رددا وجود داری معنی اختالف هانهال برابرسینه قطر و یقه قطر جز به فوق پارامترهای نظر از منطقه دو بینکردند 

 زادآوریه و داشت قرار مناسبتری وضعیت در کیفی هم و کمی جهت از هم شده قرق منطقه که ندگرفت نتیجه نهایت در

 نبوده برخوردار مناسبی وضعیت از بیشتر، برداری بهره و تخریب روستا، به بودن ترنزدیک علت به نشده قرق منطقه در

 .است

رامیان های سوزنی برگ زربین و کاج بروسیا در کاریهای کمی و کیفی جنگل(، مشخصه1395و همکاران ) چرکزی

های مورد که کاج بروسیا با توجه به مقادیر بیشتر مشخصه استان گلستان را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه گرفتند

بین بیشتر از بررسی موفق تر از گونه بومی زربین بوده است. هر چند میزان زنده مانی، تعداد و حجم در هکتار گونه زر

 .کاج بروسیا می باشد

های کمی و کیفی (، مطالعاتی در رابطه با تاثیر عملیات پرورشی بر مشخصه1395همکاران )مسلمی سیدمحله و 

 چیره آشکوب موجود در درختان مازندران انجام شد که نشان داد تعداد استان برنجستانک، گونه پلت در منطقه سری

 درختان فراوانی شده، درصد انجام پرورشی هایدخالت به دلیل شده مدیریت شده بود و در توده مدیریت توده از کمتر

 باشد.می و مغلوب نماچیره از بیشتر چیره آشکوب در

ارتفاع از  ییراتبا تغ ییالقی یدرختان توسکا یفیو ک یکم یاتخصوص یمنظور بررس به ،(1397) آقاجانی و حسینی    

 قرار دادند یبررس مورد را یاارتفاع از سطح در ییراتتغ یدر راستا یکال سارپهنه یهادر جنگل یشگاهچهار رو یا،سطح در

منظم استفاده و در مجموع  -یتصادف یاز روش آماربردار ییصحرا یهامنظور برداشت دادهبه خود در پژوهش که

 یدگیقدکش یبضر ینه،قطر برابرس یرهایو متغ استفاده کردند یریگدرخت اندازه 338تعداد  یفیو ک یمشخصات کم

(h/d)   تجدید وضعیت و درختان پوششتاج درصد تنه، کیفیت هکتار، در تعداد سرپا، حجم ینه،مقطع برابرسو سطح 

 سطح و توده سرپای حجم برابرسینه، قطر متوسط که داد نشان یج. نتاکردندثبت  را نظر مورد هایرویشگاه در حیات

 660 ارتفاع در قدکشیدگی ضریب و درختان ارتفاع میانگین و دریا سطح از متری 430 ارتفاع در درختان زمینی رویه

 نشان هارویشگاه ارتفاعی و قطری میانگین مقایسة همچنین. است بوده برخوردار مقدار بیشترین از دریا سطح از متری

 .دارند داریمعنی تفاوت ارتفاعی و قطری افزایش لحاظ از که داد

Calvo ( 2003و همکاران )گونه توسط یکی که منطقه دو در سوزی آتش از بعد زادآوری مقایسه به Quercus 

pyrenaica  گونه توسط دیگری و Pinus pinaster بیشترین که رسیدند نتیجه این به و پرداختند اندشده پوشیده 

 از عاری خاک سطح و بوده زاددانه منشا با کاج توده در و زادشاخه منشا با بلوط توده در سوزی آتش از بعد زادآوری

 د.ش انجام سریالنکا در که تحقیقی در .باشدمی بلوط توده از بیشتر بسیار کاج توده در پوشش

    Modry   شبه  افرای جمله درختی )از گونه 9 حیات یافته تجدید جوامع روی کهدر تحقیق خود  (2004)و همکاران

 هایخاک روی که شددبه چناری افرای گونه قطری رویش و ارتفاع بین میانگین شددد، انجام چک جمهوری چناری( در

 آمد.  بدست زیادی تاج همبستگی گستردگی میزان با بود، یافته تجدید حیات خیزحاصل

  Yousefi کاری شددده در مازندران را با اسددتفاده از های کمی و کیفی چهار گونه جنگلمشددخصدده(2013)  و همکاران

صادفی و با آزمون  ستماتیک ت سی ساس نتایج تفاوت ANOVAروش آماربرداری  سی قرار دادند. بر ا های بین مورد برر

میانگین قطر درخت در چهار گونه قابل توجه بود. نتایج کلی نشان داد که دو گونه صنوبر و کاج بروسیا  دارای مشخصه 
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 کاری در ناحیه رویشی هیرکانی است. کمی و کیفی باالتری بوده و مناسب برای جنگل

Naji   اثر تراکم کاشت درختان پلت در تعیین رشد درخت و کیفیت چوب را مورد بررسی قرار (2015)و همکاران ،

ساالنه،  نه،یس برابر ارتفاع ،قطر رییتغدادند، که  ستحکامعرض حلقه  سلول ف یساقه، چگال ا صاز  بریچوب و  صو  اتیخ

 بیشتر و عرض حلقه ساالنه برابر سینهقطر بزرگتر در ارتفاع  ،تراکم کاشت کم درختانبود. بر اساس نتایج  یمورد بررس

 هیحال، تراکم کاشت اول نیبا ا .بود نییکاشت پا یهاباالتر کمتر از تراکم یهادرختان در تراکم نیبزرگتر را نشان داد و

رشددد درخت و  یهایژگیو نیب ن،ینداشددت. عالوه بر ا یسددلول بریسدداقه، تراکم چوب و خواص ف یبر رو یدارااثر معن

یکسددان  مشددابه در تمام تراکم کاشددت به طور خواص چوب بدهدوجود ندارد، که نشددان  یداراارتباط معن خواص چوب

 است.

Hassanzad Navroodi   قطر و ارتفاع نیرابطه ب ینیب شیپ یمختلف برا یخطریغ یهامدل، (2016)و همکاران 

سی قرار دادند. ی یعیطب یهاجنگلدر درختان افرا  ستان گیالن را مورد برر سالم ا -رقط یهاکامل از مدل ستیل کا

ستفاده از معیارهای مختلف به این نتیجه رسیدند که با در قرار  یمورد بررسنهایی مدل  19و  ارتفاع انتخاب گرفت. با ا

 ینیبشیپ یمدل برا نیبهتر 11مدل  ،هامدل نیا انیدر م Akaike information criterion (AIC)نظر گرفتن معیار 

 است.منطقه  نیدر ا پلتدرختان  یارتفاع کل

Dunn  که کردند مشاهده دادند انجام آمریکا در اورگون غرب هایجنگل در تحقیقی که در (2016) و همکاران 

 .شودمی مقطع سطح و قطر درختی، هایگونه تراکم در تغییر باعث سوزیآتش

 Rieske   هاینهال که رسیدند نتیجه این به آمریکا در بلوط هاینهال بر سوزیآتش تاثیر بررسی با (2002)و همکاران 

 مناطق به نسبت کمتری ساقه قطر و کربوهیدرات تجمع و بیشتر اولیه تانن و نیتروژن آب، مقدار شده سوخته مناطق

 .داشتند نشده سوخته

Mohtashamian  ( 2017و همکاران)، ضعیت حفاظت هر پس از تعیین الگوی توزیع گونه های بومی افرا در ایران، و

 یهاجنگلمشدددخص شدددد که  HWSDکردند. با کمک نرم افزار تعیین را های آنها های مهم زیسدددتگاهگونه و ویژگی

 یبرا GeoCATبا اسددتفاده از و همچنین  هسددتند رانیافرا در ا یبرا یغن یهاگونه نیشددتریبا هفت گونه، ب یرکانیه

شان داد  قرار گرفت یمورد بررس رانیدر ا افراحفاظت از  تیشده، وضع دیتهد ریمقاد یابیارز به طور  افرا سه گونهکه ن

 .دنریقرار گ یابیمورد ارز ،دیتواند به عنوان تهدیبالقوه م

Shabanivaraki   ( 2017و همکاران)،  بررسددی تاثیر فاکتورهای فیزیوگرافیک )ارتفاع، شددیب و جهت شددیب( بر به

 یوگرافیزیف طیدر شرا یانتخاب یریگروش نمونه، با استفاده از ده استان مازندرانگدر سنپلت  خصوصیات کمی درختان

چند  لیو تحل هیتجز ی،وگرافیزیعوامل فه درختان افرا ب یکم اتیخصوص یپاسخ گروه یابیارز یبراپرداختند. مختلف 

ستفاده از (RDA)  رهیمتغ  ه،تنقطر  یهایژگیارتفاع، و شینشان داد که با افزا یهمبستگ جینتا اعمال شد. Canocoبا ا

کاهش  یقطر تاج و طول تاج درختان افرا به طور قابل توجه نیانگیطول تنه، مارتفاع کل،  ،سدددینه برابر قطر ارتفاع

محور اول قرار  یدرختان افرا در جهت منف یکم اتینشددان داد که خصددوصدد چند متغیره  لیو تحل هیتجز جی. نتاافتی

 است. یکم اتیمعکوس با خصوص یهمبستگ یدارد و ارتفاع دارا

   Kupka   مورد )هفت عدد در یقاتیطرح تحق 13بر اسدداس  بلوط قرمز  گونه تیفیرشددد و کبه (2018) و همکاران  

شش مورد در بلوط قرمز سنساقهیمخفف بلوط ب مورد و  شده  یجمع آور یهاردازد. دادهپیسال م 159تا  17 نی( با 

نشان داد  جینتا. هر درخت در طرح است یالمتس تیساقه و تاج، وضع تیفی، قطر تاج، ک قطر برابر سینهشامل ارتفاع، 

 .باشدی میترباال یسالمت اب تیفیبا همان ک ساقهیبا بلوط ب سهیچوب بلوط قرمز در مقا دیتول یباال لیکه پتانس
 بندیجمع -۲-9

 ازها تحقیقات کمی و کیفی گونه زمینه در محققان بحث مورد موضوعات از قسمتی و اولیه معرفی فصل به این در   

https://www.researchgate.net/profile/Iraj_Hassanzad_Navroodi2?_sg=Ve2CltIeFMeFmUYbjeiuF212bYzTKfmUC9NmXc8emRVshvO5p1fdKPO0aVyOXIJP5LKoX9w.sXNkcUFSLCfgf3RFnZ7fS8optNGf1qV9cTt6Zz09FIuP8Wz_pDb7nBoExcn6Z20fqvnhVNZ7I2Dp0Qw9FOsumw
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 .شد ارائه صورت گرفتهتحقیقات  از نیز مختصری توضیحو  است شده پرداخته مقاالت به مرجع دهی طریق

 تحقیق روش -3

 
 

 و روش تحقیق مواد -1-۳

 لومر اسالم 12 سری مکانی موقعیت و عمومی وضعیتمعرفی  -1-1-3

د شامل میشو( را 8ره بخیز شماآ زهحو) اسالمبخیز آ زهحوى جنگلهااز قسمتی لومر اسالم ح طر 1۲ى سروده محد

 سته اقع شدوا وزهحقسمت پایین بند در  ًتقریباى ین سرى اجنگلهاار دارد. قرو خانه نارودشرقی ب جنودر  ًکه تماما

 ۲ى تجدید نظر سرح )طر ستامتر  700 یادرسطح از  آن عتفاارکثر احد ومتر  150منطقه ع تفاارقل ا. حد(1-3)شکل

 شده گذاریاسالم نام لومر طرح نام به گذشته از سری این ،)لومر( ناو رودخانه وجود لیلد(. به 1388، سالمو انازه حو

 ۲5) مدیریت شده و شاهد توده به عنوان به ترتیب اسالم لومر سری 1212 و 12۰8 هایپارسل مطالعه این . دراست

نوع  (.1-3شد )شکل انتخاب پلت گونه و کیفی کمی هایمشخصه بر پرورشی عملیات بررسی اثرات منظور به سال(

شود. توده راش آمیخته بیشتر ها را شامل میپارسلبرگ آمیخته است که اکثر های جنگلی در این سری بیشتر پهنتوده

ای و شود. گونه توسکا بیشتر در قطعات جلگهدر بخش غربی و تا حدی بخش شرقی و نیز در ارتفاعات سری دیده می

های گذشته به صورت فضاهای باز ایجاد های انجام شده در زمانممرز به صورت آمیخته اکثراً در قطعاتی که بر اثر برش

برگ اند، پراکنش دارد. همچنین گونه سوزنیهای نخبه شدهشده است و به علت وجود نور کافی سریعًا جایگزین گونه

 تدا تنها در قسمتی از یک پارسل کاشته شده است.

 
 واقع در شمال شرق استان گیالن  8لومر، حوزه آبخیز شماره  1۲در سری  منطقه مورد مطالعهت موقعی -1-3شکل
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Abstract 

Research Aim: Increasing population growth and needs for wood have reduced the forests areas, which 

has led us to the use of plantations. The science of plantation is becoming increasingly popular in 

today's world, and this suggests a solution for maximum quantitative and qualitative production in the 

specific area. In addition to increasing the area under plantation, different types of forest species are 

considered in terms of quantity production and quality of wood. It is important to select the appropriate 

species from the natural forest stands to increase the production of optimum quality wood. To achieve 

this, the establishment of well-known planted forests for seed source and other seedling production 

processes is essential, and this will be the key to having a successful plantation. The main purpose of 

this study was to determine the quantitative and qualitative characteristics of Acer velutinum (Maple) 

in the plantation of Lomar Asalem, which could play an important role in increasing the success of 

future plantation using this species in similar areas. In addition, the following specific goals are sought 

in this study: 

1. Determine the effect of time on maple trees for management in future plantion programs. 

2. Measurement and comparison of quantitative (including diameter, height, etc.) and qualitative 

characteristics of maple plantation stands compared to other species used for plantation. 

3. Measuring and comparing the quantitative and qualitative characteristics of maple plantation stands 

in managed and unmanaged stands. 

4. Testing and recording the results of complete wood-burning of the species in order to better  

management of wildfires in the study area. 
Research method: Choosing superior trees for forest tree breeding programs requires knowledge of the 

extent of diversity and variability in natural populations. Therefore, to obtain this knowledge requires 

the study of forest genetics, soil conditions and geographical diversity of species. This study was 

conducted in 12 Lumar area of Asalem Guilan and in Maple plantations at the age of 25 based on a 

systematic random-systematic strip cutting method. Determination of some quantitative traits (number 

of hectares, diameter at height, total height, trunk height, crown area, height coefficient, cross-sectional 

area and volume), qualitative (survival percentage, trunk quality, trunk shape, crown condition and 

crown vigor), resistance of the different wood species against fire in the plantation and light conditions 

in two managed and unmanaged stands, which were analyzed by SPSS software using independent t-

test, chi-square, Duncan, analysis of variance (Anova), Leven, Kolmogorov-Smirnov (K-S) test. 
Findings:  Based on the results, the average height of maple species with other species in the study area 

showed that maple and alder species had the highest altitude among the species. The average trunk 

cross-sectional area of maple trees in the plantation (24.42 m2 to ha) is higher than that (5.96 m2 to ha) 

in the control area. Also the results of comparison of mean cross-sectional area per hectare of maple 

species in plantation showed more values of maple species than other species. The average volume of 

maple trees was significantly different in comparison with other species in the two study areas and the 

average volume of maple trees in plantations area was higher than the control area. Slenderness 

coefficient of Maple tress in the two study areas indicates more values in the control area than in the 

plantations. Due to the insignificance of average height of trees in the two areas, this difference is 

related to the mean diameter of most maple trees in the plantations. Diameter growth of maple trees in 

plantations (8.57 mm) is comparable to control area (5.52 mm). Maple trees in the plantations have a 

more symmetrical crown than in the control area. The results of comparing the crown health of the 

trees in the both study areas showed no significant difference and most of the species had good crown 

health and vitality. The results of chi-square test comparing trunk decay of maple trees in the two study 

areas showed no significant difference. Comparison of percentage of forked maple trees showed a 

higher percentage in the control area than the plantations. Among the species studied, Parrotia persica 

and Gleditsia caspica showed the highest percentage of forked trees. The percentage of maple trees 

with smooth and cylindrical trunk in the control area (76%) had a significant difference with this rate 

in plantations (89%) and the percentage in plantations was higher than control area. The results of 

independent t-test showed that there was a significant difference between the two studied areas in terms 

of number of forked seedlings and this number was higher in the control area than the plantations. 

Comparison of the number of seedlings at different light intensities in plantations with analysis of 
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variance showed significant difference, with the highest number of maple seedlings at high light 

intensity and a negative relationship was observed between light intensity and number of maple 

seedlings. Wood resistance of different tree species to wildfire was evaluated in seconds and the results 

showed that Parrotia persica and Gleditsia caspica species had the highest resistance to fire. After 

that, maple and other species have shown the highest resistance to wildfire. 
Conclusion:  For sustainable management and operation of forest resources it is necessary to know the 

amount (number and volume) of forest and its production. In fact, future planning is based on statistics 

and information from the forest. Therefore, in accurate planning and management of forest resources, 

especially plantations with different society-economic objectives, it is necessary to know the 

quantitative and qualitative characteristics such as stand stock size, growth and distribution curve in 

diameter classes and species structure of the community.  

Keywords:  Quantitative and qualitative characteristics, Acer velutinum, plantations, Random and systematic, 

Lomar Asalem. 
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