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 :چكیده
 تجزیه و موثر عوامل شناخت و رود می شمار به جنگل احیاء و جنگلداری شناسی، جنگل مسائل مهمترین از یکی راش طبیعی زادآوری مسئله

زادآوری  مقایسه وضعیت کمی و کیفی هدف تحقیق حاضر. باشد می جنگل پرورش اساسی کارهای از یکی های آن مشخصه آن تحلیل و
 و متر 152×022 ابعاد به ای شبکه با تصادفی منظم روش به برداری نمونه. خالص و آمیخته در جنگل شوراب نوشهر بودراش های  توده

پارسل برای  5خالص و راش های  پارسل برای توده 5)جنگل شوراب  از بخشی در مترمربع 1222 مساحت به شکل ای دایره نمونه قطعات
 سانتیمتر 5/10 از بیشتر برابرسینه قطر با درختان تمام قطر و گونه نوع های مشخصه نمونه قطعه هر در. شد انجام( های آمیخته توده

سپس . های زادآوری انتخاب گردید گیری مشخصه بزرگ یک میکروپالت جهت اندازهدر داخل قطعات نمونه .  شد ثبت و گیری اندازه
 02/1متر و یک کالسه ارتفاعی کمتر از  سانتی 5/7-5/10و  5/0-5/7، 2 -5/0سه کالسه قطری در زادآوری کمی و کیفی های  مشخصه

گونه درختی در هر دو توده خالص و آمیخته وجود دارد که در این  15در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که   . گیری و ثبت گردید اندازهمتر 
پایه در  011در حالیکه تراکم درختان توده آمیخته . پایه بود 5/190میانگین تعداد در هکتار توده خالص . باشد گونه آن مشترک می 8میان 

نتایج تحقیق همچنین نشان داد که . مترمکعب در هکتار بود 019و  5/088حجم در هکتار توده خالص و آمیخته نیز به ترتیب . هکتار بود
پایه متعلق به گونه راش  10027که از این مقدار . باشد اصله در هکتار می 10892مجموع تراکم زادآوری در هکتار درختان توده راش خالص 

. دهد پایه آن را گونه راش تشکیل می 12887تار بود که پایه در هک 19980های  در توده آمیخته نیز تراکم زادآوری کل گونه. باشد می
-10-5متر بود و کمترین تراکم را کالسه قطری  02/1بیشترین تراکم زادآوری درختان در هر دو توده متعلق به کالسه ارتفاعی کمتر از 

های عالی و  توده راش خالص در کالسه نتایج همچنین نشان داد که کیفیت زادآوری درختان از نظر تراکم. شد متر شامل می سانتی 5/7
در حالیکه در کالسه خوب کیفیت زادآوری راش آمیخته فراوانی بیشتری نسبت به راش خالص . متوسط نسبت به توده آمیخته بیشتر است

این تحقیق نشان داد که در مجموع نتایج . تاج درختان مادری توده خالص در حالت متقارن فراوانی بیشتری نسبت به توده آمیخته دارد. دارد
های مختلف جنگلی با توجه به ترکیب و ساختار آنها در هر رویشگاه از اهمیت زیادی برخوردار  های کمی و کیفی توده توجه به مشخصه

 . مدنظر قرار گیردهای جنگلداری  توسط مدیران و کارشناسان طرح بایستیکه این مهم . است

 کمی و کیفی، راش خالص و آمیخته، جنگل شورابزادآوری، وضعیت : های کلیدیواژه

 

 

 :مقدمه و هدف

 و مهم جنگل اکوسیستم پرورش و شناسی جنگل عملیات برای هم و عملکرد درک برای هم های طبیعی پویایی ساختار توده از آگاهی
 طوالنی سالیان طی در آنها بومی های گونه که هستند آنهایی اند، یافته توسعه طبیعی صورت به که جنگلی های رویشگاه. است ضروری
 های مقیاس در آنها مکانی و زمانی پویایی و نخورده دست و طبیعی جنگلی های رویشگاه های ویژگی از آگاهی بنابراین. اند یافته تکامل

از (. Angelstam,1998; Bergeron et al . 2002) رسد می نظر به ضروری زیستی تنوع حفظ برای جهات همه از مختلف
 از زادآوری(. 1998 اسمیت،) است طبیعی های اکوسیستم در زادآوری تداوم و زیستی تنوع حفظ طبیعی منابع مدیریت از اصلی هدفطرفی 

 ای، گونه تنوع و زادآوری استقرار روند بر موثر عوامل شناخت بنابرابن. شود می تلقی طبیعی جنگلهای پایداری و بقاء بر موثر عوامل مهمترین
 مناطق در زادآوری(. 1087 همکاران، و امیری) کند یاری اکوسیستم این توالی مختلف مراحل بهتر شناخت در را ما تواند می جنگلی درختان
 از ارتفاع و شیب کلی جهت ها، گونه ترکیب و ساختار گونه، نوع اقلیمی، عوامل خاک، به مربوط عوامل تأثیر تحت شمال های جنگل مختلف
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 صحت بررسی منظور به دقت به بایستی گیاهی جوامع تنوع و ترکیب بنابراین(. 1079 همکاران، و جاللی) باشد می متفاوت بسیار دریا سطح
 و بیجا دخالتهای تحت چنانچه کشور، شمال جنگلهای (.0222 همکاران، و اونیاندیا) شود مطالعه مشخص های ناهمگنی تاثیر ارزیابی و

 در تحول و تداوم. بود خواهند( است وابسته آن به جنگل حیات و تداوم واقع در که) تجدیدحیات به قادر خود به خود نگیرند، قرار مخرب
 زادآوری کنونی وضعیت به وابسته طبیعی جنگل یک بنابراین(. 1999 ایکوال،) است آن در طبیعی زادآوری تحول و استقرار به وابسته جنگل

 تحول و تکامل نتیجه واقع در شناسیم، می جنگلی های توده یا و جنگل عنوان تحت مختلف نقاط در امروز ما وآنچه باشد می آن در
 مشخص منطقه آن در را جنگل سیمای که است ای آینه منطقه یک در زادآوری کنونی وضعیت. است بوده گذشته دورهای در آن زادآوری

. سازد می دگرگون را آینده جنگلی های توده سیمای واقع در آید، می بوجود زادآوری وضعیت در که تغییری گونه هر دلیل همین به سازد، می
 است کرده فراهم اکولوژیکی پایداری و زیستی تنوع بر تأثیرگذار و مثبت ارزیابی جهت هایی روش جنگل مدیریت عملیات امروزه

 ارزیابی که. باشد می درختان زادآوری جنگلی های توده رشد و توسعه بر گذار تاثیر و مهم های شاخص از یکی(. 0220 هینینن، و کانین میلی)
 طرفی از. باشد داشته همراه به را شناسی جنگل و مدیریتی عملیات اجرای و گیری تصمیم در مهمی نقش تواند می آن کیفی و کمی وضعیت

 شناخت و آگاهی بنابراین. است باالتر و بیشتر آینده در توده آن سالمت و پایداری باشد، تر متنوع توده یک تجدیدحیات ساختار تنوع چه هر
 . کند کمک بلندمدت اهداف به دستیابی در را ما تواند می جنگلی مختلف های توده تجدیدحیات های ویژگی

 جنگل مدیریت های روش اثرات ارزیابی جهت جنگلی های اکوسیستم بیولوژیکی تنوع حفظ و اهمیت برمطالعات زیادی  در سالهای گذشته
 گیلیام، و رابرتس ؛1990 ،1991 مین، مک ام ؛1991 و 1982 همکاران، و اسویندل) است شده فراوانی تاکید زیستی تنوع زادآوری و بر

 راش گونة (. 1090 همکاران، و محمدی، 10091پیام و همکاران،  ؛1087 همکاران، و امیری؛ 1072 مهاجر،  ،0220 ژو، و رابرتس ؛1995
 و رقابت قدرت مناسب، زادآوری پسندی، سایه خاصیت علت به گونه این. است خزری ناحیه و اروپا جنگلی درختان مهمترین از یکی

 0222تا 722 ارتفاعی محدودة در گونه این .(Homasius, 1992) گردد می  غالب جنگلی درختان سایر بر ها، رویشگاه اکثر در باال دیرزیستی
و  1082مهاجر،  ؛ مروی1080پور،  مرتضی)  آورد می وجود به را آمیخته و خالص های راشستان از، تیپیکی جوامع آزاد های آب سطح از متر

 از که باشد، می جنگل در بیولوژیک تولید استمرار شناسی، جنگل کارهای در اساسی و مهم اصول از یکی امروزه. (0220طالبی و شوتر،  ثاقب
 تحول و استقرار به وابسته جنگل، در تداوم بنابراین. است پذیر امکان( بذرپاشی یا و کاری نهال) مصنوعی بعضاً و طبیعی زادآوری طریق

 دگرگون را آینده جنگلی های توده سیمای واقع در آید وجود به زادآوری وضعیت در که تغییری هرگونه و باشد می آن در طبیعی زادآوری
  (. 1088ستودئیان، ) سازد می

 اداره حوزه از شوراب جنگل دو سری در شرقی راش آمیخته و خالص های توده زادآوری کیفی و کمی وضعیت مقایسه حاضر تحقیق هدف
 .باشد می نوشهر طبیعی منابع کل

 

  :هامواد و روش

 بندی تقسیم به توجه با و واقع نوشهر طبیعی منابع کل اداره استحفاظی حوزه در هکتار 0802 مساحت با شوراب جنگلداری طرح دو سری
 ناحیه در سری این جنگلی های رویشگاه موقعیت. است گرفته قرار گلبند 25 شماره آبخیز حوزه در 1082 کشور آبخیز های حوزه مطالعات

 و دقیقه 08 و ثانیه 55 تا درجه 51 و دقیقه 02 و ثانیه 28 جغرافیایی طول بین شوراب دو سری جنگلهای. است واقع کوهستانی و بند میان
 متوسط. است شده واقع شمالی درجه 08 و هدقیق 01 و ثانیه 02 تا درجه 08 و قیقهد 07 و ثانیه 0 جغرافیایی عرض و شرقی درجه 51

 و( 7/02) مرداد های ماه در ترتیب به بارندگی مقدار بیشترین و کمترین که. باشد می سال در متر میلی 729 سری این جنگلهای بارندگی

 بافت(. =7/81Q) دارد قرار مرطوب و سرد  اقلیم جز آمبرژه اقلیمی بندی طبقه روش به توجه با همچنین. باشد می( متر میلی 101) مهرماه
 . است شنی -رسی تا رسی لومی عمدتاً منطقه خاک
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 : برداری نمونه روش
 در مترمربع 1222 مساحت به شکل ای دایره نمونه قطعات و متر 152×022 ابعاد به ای شبکه با تصادفی منظم روش به برداری نمونه

های خالص  برای توده( 018و  018، 015، 012، 010)های  های آمیخته راش و پارسل برای توده( 005و  017، 028 ،020،021)های  پارسل
 سانتیمتر 5/10 از بیشتر برابرسینه قطر با درختان تمام سینه برابر ارتفاع در قطر و گونه نوع های مشخصه نمونه قطعه هر در و پیاده راش
 سپس و پیاده مترمربعی 122 میکروپالت یک پالت هر داخل در زادآوری به مربوط های مشخصه برداشت جهت .شد ثبت و گیری اندازه

 5/7 -5/10و  5/0- 5/7، 2-5/0)متر و سه طبقه قطری  02/1های کمی و کیفی زادآوری در یک کالسه ارتفاعی کمتر از  مشخصه
عالی، خوب، متوسط و )های کیفی توده شامل کیفیت زادآوری در چهار کالسه  در تحقیق حاضر ویژگی. شد ثبت و گیری اندازه( متر سانتی
مورد ( خوب، متوسط و بد)و کیفیت درختان مادری در سه کالسه ( تاج متقارن و نامتقارن)ادری در دو کالسه تاج درختان م ، وضعیت(ضعیف

 نمونه، قطعات شماره قبیل از نیز نیاز مورد های داده کلیه نمونه، قطعه سطح در نظر مورد های مشخصه برداشت از پس. بررسی قرار گرفت
در نهایت نتایج  .گردید ثبت Excelو  SPSS,19 آماری افزار نرم در ها، گونه زادآوری به مربوط های مشخصه و آن حجم و درخت هر قطر

  .  تحقیق حاضر پس از تجزیه و تحلیل به صورت نمودار و جدول در بخش نتایج آمده است
نظر  براساس شاخصهای موجود از ددهایی که وجود دارد ارزیابی گر بررسی کمی یک زادآوری احتیاج به آن است که زادآوری با شاخص در

یا  و( 1080، درستکار) اصله نهال با آینده مطمئن در آن وجود داشته باشد 2تراکم، زادآوری خوب زادآوریی است که در هر متر مربع 
سازمان  دفتر فنی جنگلداری همچنین .هکتار موجود باشد در( 1080مروی مهاجر ،)هزار اصله 12درشروع مرحله خالی رقمی نزدیک به 

 : گیرد بندی زیر رادرنظر می تقسیم های جنگلداری هنگام تهیه طرح درجنگلها و مراتع کشور 
 

 (2131ناصر، مهاجر، به نقل از 2111دفتر فنی جنگلداری) هكتار تعداد در از نظر زادآوریکیفیت بندی  تقسیم -2جدول

 عالی خوب متوسط غیرقابل قبول زادآوری ضعیف

1222< 0222- 1222 5222- 0222 12222- 5222 12222> 

 

  :نتایج

 : های کمی ساختار توده ویژگی
. گونه درختی در دو توده راش خالص و آمیخته در سری دو جنگل شورآب شناسایی و مشخصات آنها مورد بررسی قرار گرفت 15در مجموع 

های  گونه. باشد توسکا، راش، شیردار، لور، ون و بارانک در هر دو توده مشترک میگونه پلت، بلندمازو،  8دهد که  نتایج تحقیق نشان می
توده راش خالص وجود  در حالیکه سیب و گیالس وحشی فقط در ترکیب. ، ملج و نمدار در توده راش آمیخته حضور دارند انجیلی، گالبی

پایه در هکتار  011باشد، در مقابل میانگین تراکم توده راش آمیخته  پایه در هکتار می 5/190میانگین تعداد در هکتار توده خالص . دارند
ر هکتار را درصد بیشترین تعداد د 0/59با راش توده آمیخته در دهد که  نشان می 0نتایج تحقیق با توجه به جدول (. 0جدول )باشد  می

و ( 0/81)راش و ون به ترتیب بیشترین . دهد به خود اختصاص میدرصد کمترین تعداد در هکتار را  20/2وحشی با  دهد و گالبی تشکیل می
در توده خالص نیز همانطور که . دهند های موجود در توده آمیخته را تشکیل می درصد حجم در هکتار را در بین کل گونه( 02/2)کمترین 

 (.  1جدول )دهد  درصد بیشترین حجم توده را به خود اختصاص می 2/92بینی است گونه راش با  ل پیشقاب
   

 جنگل شورآب 0های خالص و آمیخته راش در سری  های کمی ساختار توده برخی مشخصه -0جدول 

 
 خالص آمیخته

 درصد حجم حجم در هکتار درصد تعداد تعداد در هکتار درصد حجم حجم در هکتار درصد تعداد تعداد در هکتار گونه

 78/2 92/1 18/1 75/0 80/2 90/12 55/0 10/2 پلت

 02/1 82/2 97/2 92/1 02/2 02/10 02/0 92/2 بارانک

 85/1 8/8 59/2 12/1 82/8 52/11 02/0 05/9 بلندمازو

 28/0 9 85/2 05/1 70/8 95/02 05/5 2/8 توسکا
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 2/92 52/009 72/91 77/170 0/81 7/187 02/59 82/92 راش

 2 2 2 2 02/12 82/2 85/1 52/18 انجیلی

 72/2 85/0 25/1 75/0 25/0 05/7 98/0 25/5 شیردار

 2 2 2 2 02/2 225/2 20/2 07/2 گالبی

 28/2 0/2 81/2 72/2 02/0 12/5 05/8 19 لور

 2 2 2 2 02/2 97/2 51/2 87/2 ملج
 28/0 80/7 12/0 20/8 25/12 02/22 88/02 80/25 ممرز

 2 2 2 2 02/1 77/0 52/2 88/2 نمدار

 02/2 08/1 07/2 70/2 202/2 27/2 00/2 58/2 ون

 87/2 00/0 70/2 20/1 2 2 2 2 سیب

 10/2 28/2 08/2 50/2 2 2 2 2 وحشی گیالس

 122 82/088 122 5/190 122 019 122 011 مجموع

 
جنگل شورآب را نشان  0لص در سری آمیخته و خاهای راش  به ترتیب توزیع تعداد و حجم در طبقات قطری توده 0و  1های  شکل

در ابتدا باالتر از منحنی راش خالص قرار در طبقات قطری توده آمیخته شود منحنی توزیع تعداد  مشاهده می 1بطوریکه در شکل . دهند می
اما در سایر طبقات قطری . باشد متر تعداد در هکتار توده آمیخته بیشتر از توده خالص می سانتی 05و  02، 15ی یعنی در طبقات قطر. دارد

 . شود تعداد در هکتار توده راش خالص بیشتر از آمیخته می
این اختالف حجم در طبقات . در مورد توزیع حجم در طبقات قطری در بیشتر موارد منحنی حجم توده خالص باالتر از توده آمیخته قرار دارد

متر منحنی حجم در هکتار توده  سانتی 102و  115، 02، 15اما در طبقات قطری . شود متری بیشتر می سانتی 122و  75، 55، 25قطری 
 . تر خالص قرار داردراش آمیخته باال

 
 
 

 : مطالعهمورد  های های کمی و کیفی زادآوری توده ویژگی
. دهد جنگل شوراب را نشان می 0های راش خالص و آمیخته سری  تودههای مختلف درختی در  نتایج تحقیق حاضر فراوانی زادآوری گونه

در حالیکه میانگین تعداد در هکتار زادآوری . باشد اصله در هکتار می 19980ی آمیخته  های موجود در توده زادآوری کل گونهمجموع تراکم 
پایه در هکتار بیشترین  12887و  10027در هر دو توده خالص و آمیخته گونه راش به ترتیب با . باشد پایه می 10892برای راش خالص 

کل  در حالیکه کمترین تراکم زادآوری. دهد جنگل شوراب به خود اختصاص می 0های موجود در سری  تراکم زادآوری را در بین کل گونه

 های مورد مطالعه  در طبقات قطری توده تعدادمنحنی توزیع  -1شکل  های مورد مطالعه  منحنی توزیع حجم در طبقات قطری توده -0شکل 
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زادآوری توسکا، ملج و ممرز فقط در . باشد پایه در هکتار مربوط به گونه ون می 01و  8ته به ترتیب ها در هر دو توده خالص و آمیخ گونه
 . در مقابل نمدار فقط در توده خالص زادآوری دارد. شود ها مشاهده نمی راش آمیخته وجود دارد و در توده خالص هیچ زادآوری از این گونه

متر در دو توده خالص و آمیخته بیشترین تعداد در هکتار را به خود اختصاص  02/1کمتر از های زادآوری طبقه ارتفاعی  در بین کالسه
همچنین تراکم زادآوری پلت، توسکا، شیردار، ملج، ون . پایه در توده خالص تراکم بیشتری نسبت به توده آمیخته دارد 8001راش با . دهد می

. باشد گیرتر از توده خالص می متر در توده آمیخته چشم سانتی 5/7 -5/10و  5/0-5/7 ،2-5/0متر،  02/1و ممرز در کالسه ارتفاعی کمتر از 
باشد  متر بیشتر از توده آمیخته می سانتی 5/7-5/10های زادآوری و گونه ون در کالسه قطری  در مقابل تراکم زادآوری راش در تمام کالسه

 (. 0جدول )
شود کیفیت  بطوریکه در شکل مشاهده می. دهد های مورد مطالعه را نشان می زادآوری درختان در طبقات مختلف تودهکیفیت ( الف) 0شکل 

در حالیکه . های کیفی عالی و متوسط نسبت به راش آمیخته از درصد بیشتری برخوردار است زادآوری از نظر تراکم راش خالص در کالسه
 . د بیشتری نسبت به توده خالص دارددر کالسه کیفی خوب کیفیت زادآوری درص

بطوریکه . در هر دو توده خالص و آمیخته وضعیت متفاوتی داردمتر اول تنه  8در دهد که کیفیت درختان مادری   نتایج تحقیق نشان می
ص وضعیت بیشتری بیشترین کیفیت درختان مادری در کالسه متوسط قرار دارد، که در این میان درختان مادری موجود در توده راش خال

همچنین در کالسه کیفی بد فراوانی کیفیت درختان مادری از نظر تعداد در هر توده خالص و آمیخته کمتر از . نسبت به راش آمیخته دارند

 (.  ب-0شکل)باشد  درصد می 12

تحقیق مشخص است، تاج درختان در بطوریکه از نتایج . دهد های مورد مطالعه را نشان می در تودهوضعیت تاج درختان مادری ( ج-0)شکل 

در مقابل در حالت نامتقارن فراوانی کیفیت درختان مادری توده راش . حالت متقارن توده خالص درصد بیشتری نسبت به توده آمیخته دارد
 .  درصد بیشتر است 01درصد نسبت به راش خالص  08آمیخته از نظر کیفی حدود 

 های مورد مطالعه  های مختلف درختی بر اساس طبقات قطری و ارتفاعی در توده فراوانی زادآوری گونه -0جدول 

ونه
گ

 

(متر سانتی)طبقات قطری  (متر)طبقه ارتفاعی   

2-5/0 02/1کمتر از  مجموع  5/7-5/0  5/10-5/7  

 خالص آمیخته خالص آمیخته خالص آمیخته خالص آمیخته خالص آمیخته

 881 0829 2 2 02 02 2 28 808 0721 افرا

 129 110 2 2 2 12 2 02 129 79 بارانک

 008 082 2 02 2 08 12 152 011 158 بلوط

 2 087 2 2 2 122 2 102 2 107 توسکا

 10027 12887 211 222 1105 1587 2292 2050 8001 2207 راش

 87 882 0 8 8 2 2 2 78 878 شیردار

 8 01 2 2 2 2 2 2 8 01 گیالس وحشی

 2 122 2 08 2 29 2 50 2 2 لور

 081 558 2 8 2 02 87 70 170 258 ملج

 2 0097 2 118 2 095 2 1925 2 985 ممرز

 88 759 70 2 12 2 2 217 2 020 ون

 70 2 2 2 2 2 2 2 70 2 نمدار

 10892 19980 281 595 1182 0111 2598 7227 7802 12000 مجموع
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 (الف، ب و ج)وضعیت کیفی زادآوری، درختان مادری و تاج درختان مادری  -0شکل 

 

 

 :گیری و نتیجه بحث
های  نتایج این بررسی نشان داد که بین مشخصه. شوراب نوشهر انجام شدهای راش خالص و آمیخته سری دو جنگل  تودهتحقیق حاضر در 

بیشتر از توده ( پایه 011)بطوریطه تعداد در هکتار توده آمیخته  . داری وجود دارد ساختار دو توده از جمله تعداد و حجم در هکتار تفاوت معنی
 8/089رسی نیز نتایج این گونه بدست آمد که حجم توده خالص باهای مورد بر در مورد حجم در هکتار توده(. پایه 5/190)خالص بود 

های  منحنی توزیع حجم و تعداد در طبقات قطری توده. مترمکعب در هکتار بود 019ته با مترمکعب در هکتار بیشتر از حجم توده راش آمیخ
و این نشان . ر از منحنی توده آمیخته قرار دارندهای مورد بررسی در توده خالص بیشتر و باالت خالص و آمیخته نیز نشان داد که مشخصه

و اسالمی و همکاران ( 1079)اسالمی . باشد دهد که تعداد درختان مسن و قطور در توده خالص به مراتب بیشتر از توده آمیخته می می
های آمیخته و خالص آزاد به این  در توده( 1091)رود و کیاالشکی و همکاران  ظالم-ه جنگلهای خالص و آمیخته راش نکار مطالعد( 1088)

بررسی وضعیت کمی تجدیدحیات . باشد های آمیخته می شتر از تودههای خالص بی زمینی، تعداد و حجم در هکتار توده نتیجه رسیدند که رویه
این اختالف در . باشد میدر تحقیق حاضر مشخص کرد که در مجموع تعداد نونهالها و نهالهای توده راش آمیخته بیشتر از توده خالص 

اصله  12000متر در توده آمیخته  02/1کالسه ارتفاعی کمتر از  آمد 0بطوریکه در جدول . متر مشهودتر بود 02/1کالسه ارتفاعی کمتر از 
تواند نشان  میو . دهد در هکتار زادآوری درختان وجود دارد که تقریباً بیش از نیمی از کل زادآوری توده آمیخته را به خود اختصاص می

البته بایستی به این نکته اشاره . ای بیشتر در یک توده تراکم و تعداد در هکتار بیشتری را به همراه دارد دهنده این نکته باشد که تنوع گونه

 ب

 ج

 الف
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( ه در هکتاراصل 878)و شیردار ( اصله در هکتار 0271)های نورپسند پلت  کرد که در توده آمیخته قسمت اعظم تجدیدحیات مربوط به گونه
اما در مقابل با وجود اینکه . ها در نیز به نوبه خود سهم مهمی در ترکیب تجدیدحیات توده راش آمیخته دارند باشد و سایر گونه می

زی های کمی مورد مطالعه سهم ناچی ی آمیخته در توده خالص نیز وجود دارند، ولی فراوانی آنها در اکثر کالسه های موجود در توده اکثرگونه
درصد ترکیب توده خالص را از نظر تراکم  92بطوریکه در توده خالص این گونه راش است که بیش از . دهند را به خود اختصاص می

گزینی و  های راش آمیخته به روش تک وضعیت کمی و کیفی زادآوری در توده( 1087)پیام و همکاران .  دهد زادآوری به خود اختصاص می
های کیفی در  نتایج این تحقیق نشان داد که زادآوری درختان از نظر تعداد در هکتار و مشخصه. بررسی قرار دادند تدریجی پناهی را مورد

در مورد وضعیت کیفی زادآوری در هر دو توده . پناهی دارد-ه تدریجیگزینی در وضعیت بهتری نسبت به شیو های به شیوه مدیریتی تک توده
اما ذکر این نکته خالی از لطف . داری بین دو توده از لحاظ کیفی وجود دارد که با وجود اینکه تفاوت معنیتوان به این نکته اشاره کرد  می

های جوان  در مورد مدیریت و پرورش تودهتا بتوان . نظر گرفتهای مورد مطالعه را نیز در  نیست که بایستی سایر شرایط محیطی توده
ج همچنین نشان داد که کیفیت زادآوری درختان از نظر تراکم توده راش خالص در نتای. گیری درست و منطقی گرفته شود تصمیم
در حالیکه در کالسه خوب کیفیت زادآوری راش آمیخته فراوانی بیشتری . های عالی و متوسط نسبت به توده آمیخته بیشتر است کالسه

در مجموع نتایج . اوانی بیشتری نسبت به توده آمیخته داردتاج درختان مادری توده خالص در حالت متقارن فر. نسبت به راش خالص دارد
های مختلف جنگلی با توجه به ترکیب و ساختار آنها در هر رویشگاه از  های کمی و کیفی توده این تحقیق نشان داد که توجه به مشخصه

 . ری مدنظر قرار گیردهای جنگلدا که این مهم بایستی توسط مدیران و کارشناسان طرح. اهمیت زیادی برخوردار است
 

 :منابع

 90پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه منابع طبیعی گرگان، . بررسی و ارزش یابی شیوه پناهی در طرح جنگلداری مکارود.  1078، .اسدی اتوئی، ع 
 .صفحه

 ،فصلنامه. مازندران در کشور شمال ناهمسال های راشستان در تعادل منحنی به دستیابی بررسی. 1088. م نمیرانیان، و. خ طالبی، ثاقب. ر. ع اسالمی 
 .90-122(:  0)15  ایران، صنوبر و جنگل تحقیقات پژوهشی -علمی

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد . ظالم رود -ساختار طبیعی راشستانهای خالص و آمیخته در جنگلهای حوزه نکابررسی . 1079ر؛ . اسالمی، ع
 . ص 121. تحقیقات تهرانواحد اسالمی و 

 پناهی و  -شناسی تدریجی های طبیعی راش در دو شیوه جنگل مطالعه زادآوری توده. 1087. م؛ همتی، و؛ عبادی، آ.چای، م امیدوار، آ؛ پیام، ح؛ فالح
 1-10صفحه . 0جلد. 2مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال دوم، شماره (. جنگلهای سیاهکل)گزینی  تک

  مطالعه )گزینی با قطعه شاهد  بررسی کمی و کیفی زادآوری توده طبیعی راش در شیوه تک. م؛ امیدوار، آ؛ عبادی، آ و اسالمی، ع.چای، م فالحپیام، ح؛
 .11-00صفحه . جلد دوم. 2شماره . مجله علوم زیستی. 1091(.  های سیاهکل موردی جنگل

 ،صفحه  81ه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جزوه درسی جنگلشناسی تکمیلی، دانشگا. 1071ح، درستکار. 

 طرح )های زادآوری و وضعیت کمی نهال های استقرار یافته در قطعه شاهد جنگل های کالردشت  بررسی سطوح حفره.  1080، .دلفان اباذری، ب
 088صفحه های . 0شماره  10جلد  -051.، فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(لنگا

 بخش – کنار خیرود جنگل در موردی مطالعه" (راشستان – ممرز و راشستان)گیاهی جامعه دو راش در حیات تجدید بررسی. 1088 ،.ح ئیان، هستود 
 . 17-02دوم، شماره دوه، صفحه  سال طبیعی، منابع فنون و علوم فصلنانه ،"خانه نم

 پایان نامه دکتری دانشگاه (سری شوراب و جمند)گلبند از نظر جنگل شناسی ارزیابی عملکرد اجرای طرح جنگلداری .  1078، .شریعت نژاد، ش ،
 .صفحه 020تربیت مدرس تهران، 

 صفحه 098. جنگل شناسی، انتشارات حق شناس.  1087، .طاهری آبکنار، ک. 

 در شمال ایران، مجله منابع طبیعی ایران، نقش اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا در تنوع گونه های درختی، جنگلهای سیاهکل . 1082م ، .فالح چای، م
 .1، شماره58جلد 

 پایان نامه کارشناسی (شیوه تک گزینی)بنفشه تپه  - بررسی وضعیت موجود زادآوری راش در سری دو طرح جنگلداری لیوان.  1075ر، .گودرزی، غ ،
 .صفحه 195ارشد دانشگاه منابع طبیعی گرگان، 

 پایان ،(نوشهر خیرودکنار های جنگل از بخش نمخانه :موردی مطالعه) زمین شکل با راش زادآوری درخت رابطه ، بررسی1080 ،.پور،ص مرتضی 
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