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  چكيده
در طبقات قطري )  رويه زمينيوتعداد درختان (ني  جنگل، توزيع فراوات كمييف وضعاز اطالعات و متغيرهاي معر يكي

ين شاخص براي قضاوت، تعيين نحوه ا . كاربردهاي متعدد داردل جنگمديريت جنگل شناسي وتشريح ساختار و دركه در  است
تحقيق . رد قرار گي، سنجيده و مورد ارزيابي)نرمال(عادل تبايست با حالت   مييزيهاي مختلفر هاي جنگلي و برنامه تربيت توده

 قطعه نمونه يك هكتاري در مناطقي كه 6در قالب ) منطقه نكاء ظالمرود (ازندرانجنگلهاي مرد ستا،همين رادر شدهم انجا
عالوه بر كه دهد   نشان ميقين تحقيج اينتا .ده استي انجام گرددر شرايط متفاوت دارا بودهرا خصوصيات ظهور راشستان 

 در اولين ويژه به راش، شرط اساسي در ترسيم منحني تعادل يعني تعداد پايه كافي در هكتار، هاي ناهمسالي و ظهور گروهي توده
 ميليمتر در سال 7/2مورد مطالعه هاي  تودهدر ) قطري(رويش جاري ساليانه . باشد مي ، كمتر از حد مورد نياز)10n(طبقه قطري 

در   گزيني گروهي توان با اجراي شيوه تك مي)  رويش در حداقل زماناستفاده از حداكثر( به منظور برداشت هدفمند بنابراينبوده، 
 مترمربع در هكتار را در حالت تعادل پيش 25 تا 21 سانتيمتر و سطح مقطع تجمعي 85 تا 80گردشهاي اول و دوم، قطر هدف 

  . بيني نمود
  

  .، جنگلهاي خزريراش ،يقطر  رويش ،10n، تعادل،ساختار: كليديهاي  واژه
  
  ه مقدم

ديريت جنگل در مبهترين شيوه براي كه بديهي است 
هر منطقه كه مبتني بر توسعه پايدار نيز باشد، پيروي از 

هاي  تحقيق و بررسي در توده. طبيعت همان منطقه است
ر و ثسازد تا عوامل مو  ميطبيعي اين امكان را فراهم

 و از همطلوب موجود در رويشگاههاي مختلف را شناخت
برداري در جهت  هاي مورد بهره يت تودهآن براي هدا

گونه راش يكي . رسيدن به يك تعادل پايدار بهره جست
باشد كه بر اساس  هاي باارزش و مهم صنعتي مي از گونه

حجم % 30سطح و % 5/17ه اين گونه  شدآمارهاي منتشر

رسانه و ( دهد  تجاري ايران را تشكيل ميجنگلهاي
ترين شيوه مديريت نظر به اينكه به. )1380همكاران،

  هاي طبيعي راش در شمال كشور، روش  توده
تشخيص داده ) شيوه تك گزيني گروهي(زاد ناهمسال  دانه

 & Sagheb-Talebi؛1384 مروي مهاجر، (شده است

Schuetz, 2002(، داشتن اطالعاتي در مورد بهترين 
وضعيت از لحاظ تعداد پايه و حجم مناسب در هكتار 

تواند از   مشخص از حالت تعادل، ميعنوان يك الگوي هب
مطالعات . گذاريهاي سليقه اي جلوگيري نمايد انجام نشانه

 تنها در كه دهد مي انجام شده در كشورهاي ديگر نشان
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جنگلهايي كه به طريق روش دانه زاد ناهمسال و روش 
آمار برداري صد در صد در  (شوند كنترل اداره مي

   قطعاترسي هاي مشخص و يا از طريق بر دوره
 باشد  ميپذير ترسيم منحني تعادل، امكان )نمونه ثابت

(Schuetz, 1999).  
 اين تحقيق نيز با هدف تعيين مناسبترين و بنابراين

  مطلوبترين تعداد درختان در هر طبقه قطري به منظور
توليد  حداكثر رويشگاه در جهت عواملكليه  از استفاده
 ظالمرود -در منطقه نكا) بار در كشور اولين براي(ساليانه 

  .انجام گرديد
 مطالعه حاضر در دربارهترين تحقيقاتي كه   عمده

  : باشد خارج از كشور به انجام رسيده به شرح زير مي
  گزيده معادله هاي تك منحني سيماي بهينه توده

 N = Aq(n) توسط De Liocourt (1898)  كه هدش عرضه 
  .يك معادله تصاعدي هندسي است

هاي   با توجه به بررسير جنگل ناهمسالساختا
 ويتعريف  ه ودشمطالعه ) De Liocourt, 1898 (دليوكور

است جنگلي ،  تعادلتدر حالدر مورد جنگل ناهمسال 
 شت شود به صورت دوره اي برداكه اگر رويش جاري آن

توزيع قطري باقيمانده و حجم اوليه جنگل تغييري 
   .(Hush et al., 1963) نخواهد نمود

در بررسي توده هاي )  1350(الكوف ياصلي و ند
 ران، براي قسمتهاي مرتفعيجنگلي دست نخورده راش ا

 ني ابيشتر قسمت ان مي كنند كهي بجنگلهاي خزر
ده شده كه يگلهاي ناهمسال نامنظم پوشنارتفاعات از ج

مطالعات ديگر انجام شده در  .شترشان دو اشكوبه هستنديب
ناهمسال اين جنگلها را تاكيد راشستانها نيز ساختار 

 ؛1379 اسالمي، ؛1384فالح و همكاران، ( نمايد مي
اباذري و همكاران،   دلفان؛1380طالبي و همكاران،  ثاقب
  ).1381 متاجي و نميرانيان، ؛1383

Colette (1951)، در زمينه جنگلداري دانه زاد 
ناهمسال و طريقه كنترل در جنگلهاي پهن برگ جنوب 

، طي چهار دوره آماربرداري )ن ولورندطقه آرمن( بلژيك
صددرصد در يك منطقه جهت رسيدن به منحني تعادل 

عنوان قطر هدف و ضريب دليوكور ه  سانتيمتر را ب70قطر 
 اين ،Roisin (1981)كه در حالي  ، در نظر گرفته46/1را 

تعداد را براي جنگلهاي جنوب بلژيك زياد دانسته و سطح 
 مترمربع را در حالت تعادل پيشنهاد 20مقطع تجمعي زير 

  . نمايد مي
Schuetz (1999)، ترسيم منحني تعادل در براي 

 دهد  را پيشنهاد مياي رابطهسوئيس   Emmentalجنگلهاي 
  ]n i+1 = ni * Pi (Pi+1 + e i+1) -1 [حور عنوان م هكه ب

 تعداد niها بوده كه در آن  هدرسيدن به حالت تعادل در تو
 تعداد در طبقه قطري n i +1 ،طري موردنظردر طبقه ق

 P i  +1 ، ورود در طبقه قطري مورد نظرضريب Pi ،بعدي
برداري   بهرهضريب e i+1 ورود براي طبقه باالتر و ضريب

  . براي طبقه باالتر است
  

  تعريف منحني تعادل 
بايست توزيع  ها، مي براي ايجاد شرايط تعادل در توده

ر دائم قابل تكرار باشد و آن رابطه طو هها ب پراكندگي پايه
 اگر ميزان تولد با ميزان مرگ و .ت دارديمستقيمي با جمع

اگر سيستم . ماند مير منطبق باشد، جمعيت ثابت باقي مي
پويا و پايدار باشد، درختاني كه حذف خواهند شد ويا به 

وسيله  هبايد ب) كنند مي رشد( روند ر ميتطبقه قطري باال
طري پايين تر كه به طبقه باالحركت درختان طبقه ق

 اين يك اصل تعادل .)1شكل  (جايگزين شوند كنند مي
  . باشد براي يك مدت طوالني تنظيم شده مي
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  )Schuetz, 1999اقتباس از  (دوره يك در باالتر طبقات به i قطري طبقه از درختان  عبور-1 شكل

  
وجود  اگر حجم توده همواره ثابت باقي بماند تعادل ب

آيد، بدين معني كه افزايش حجم متناوب مستلزم  مي
شناسي  وسيله دخالتهاي جنگل هباشد كه ب برداشت مي

 كه براي اي رابطهسبك جديد و . گيرد متناوب انجام مي
 سوئيس ارائه Emmentalارزيابي تعادل توده در جنگلهاي 

جايي  هدهد كه جاب ، نشان مي)Schuetz, 1975 (گرديد
 براي رسيدن به بنابراين .بعي از رشد استدرختان تا

بايست درختان طبقه قطري  ها مي حالت تعادل در توده
 ضريب( اند كرده حركت طبقه قطري بااليي پايين كه به

  اند  باالتر رفته قطري طبقه  به با درختاني كه) ni piورود 
(Pi+1 * ni+1) ضريب(اند  عالوه درختاني كه برداشت شده هب 

  . مساوي باشد)  ni+1 * ei+1خروج 
  

  مواد و روشها 
  مناطق مورد بررسي 

ظالمرود در  -جنگلهاي طبيعي راش كه در منطقه نكا
حوزه اداره كل منابع طبيعي منطقه ساري جهت انجام اين 

 و 3ريهاي شامل سكه اند  تحقيق مورد بررسي قرار گرفته
خال از   بخش هفت4 سري ، بخش تيرانكلي ميانشه4

 ،76 چهار نكاچوب از حوزه آبخيز ، بخش69بخيز حوزه آ
 و 74 طرح جنگلداري دارابكال از حوزه آبخيز 2سري 

د نباش  مي72بخش هفت نكاچوب از حوزه آبخيز 
 هاي  در روي نقشهGISموقعيت قطعات به كمك سيستم (

 قطعه نمونه يك 6كه در قالب ) پياده گرديد 1:25000
ي جامعه راشستان منطقه ها گويا هر يك از نمونه(هكتاري 

مشخصات رويشگاهي و كمي . اند بوده) مورد مطالعه
  .  آمده است2 و 1هاي هاي مورد مطالعه در جدول توده

 
  روش بررسي 

 قطعه 6 محدوده مورد مطالعه، در ييپس از شناسا
تا حد ظالمرود كه  -انتخاب شده از راشستانهاي حوزه نكا

 در آنها صورت  در گذشته، دخل و تصرف كمتريامكان
در قالب سطوح اصالحي در شيوه پناهي مديريت (گرفته 

 و ترجيحاً در چند سال اخير مورد ) استشده مي
اند، اقدام به  برداري با هدف تك گزيني قرار گرفته بهره

پياده نمودن قطعات نمونه يك هكتاري، به شكل مربع به 
  . گرديد)نمونه برداري انتخابي ( متر100 × 100ابعاد 
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  مطالعههاي مورد   رويشگاهي تودهمشخصات -1جدول 
  4 بخش ميانشه    تيرانكلي مورد بررسيمناطق

 نكاچوب
 7 بخش  ميانشهتيرانكلي دارابكالجنگلداري طرح

 نكاچوب
  2بخش 
  خالهفت

 ۴ ۲ ۴ ۲ ٢ ۳ سري
 ۳۶ ۸۱ ۲۵ ۱۳ ۱۴۹ ۲۲ پارسل
  ‐شرقي شمال  غربيشمال  غربيشمال غربيشمال ‐شمال  شرقيشمال  شرقيشمال جهت

 جنوب غربي
 ۱۳‐ ۱۵ ۲۷‐ ۳۰ ۱۵‐ ۲۰ ۱۰‐ ۱۵ ۱۰‐ ۱۳ ۱۵‐ ۲۰  (%)شيب

  درياسطح از ارتفاع

 )متر(
۱۱۵۰ ۷۸۰ ۶۴۰ ۱۳۸۰ ۱۵۴۰ ۱۴۱۰ 

  خالصراش ممرز ‐راش الص خراش ممرز ‐راش ممرز ‐راش  خالصراش  جنگلتيپ
 شسته اي قهوه یجنگلاي  قهوه جنگلي اي قهوه جنگلي اي قهوه شدهشسته اي قهوه  خاكتيپ

 شده
 شسته اي قهوه

 شده
 ۸۰‐ ۸۵ ۷۵‐ ۸۰ ۸۰‐ ۸۵ ۷۵‐ ۸۰ ۷۵‐ ۸۰ ۷۵‐ ۸۰  پوششدرصدتاج
 همراه راش ها  گونهتركيب

 ها سايرگونه
  ،ممرز ،راش افرا  وممرز ،راش

  توسكا وافرا
  وممرز، راش

 ها سايرگونه
ممرز ، راش

 افرا و بارانك
  زرمم، راش

 توسكا و

  

  هاي مورد مطالعه  مي توده كمشخصات  -2جدول 
 طرح 3 سري  مورد بررسيمناطق

  ميانشهتيرانكلي
  4بخش

 نكاچوب
 جنگلداري طرح

 دارابكال
 تيرانكلي 4سري

 ميانشه
 7 بخش

 نكاچوب
 هفت 2 بخش4 سري

 خال
 ۲۵۸ ۲۱۷ ۱۸۹ ۱۴۲ ۲۰۰ ۱۳۶ )اصله (هكتار در تعداد
  برابـر سـينه     مقطع سطح

 )درهكتار مترمربع(
۳۲ ۳۷ ۳۲ ۲۶ ۵/۲۹ ۷/۴۲ 

  مترمكعب ( حجم

 )هكتاردر 
۴۹۱ ۴۹۱ ۵۰۹ ۳۸۸ ۴۴۲ ۴۸۶ 

   متوسط فاصله

 )متر(ها  پايه
۵/۸ ۰/۷ ۱/۸ ۲/۷ ۸/۶ ۲/۶ 

  

 5/7  بيش ازدر هر يك از قطعات كليه درختان با قطر
صورت طبقه يك  هسانتيمتر در ارتفاع برابر سينه ب

عالوه  .)داري صددرصدربرآما( ندشدبرداشت سانتيمتري 
تحت عنوان  ه يا قطع شدگذاري  آن درختان مورد نشانهبر

 با ارتفاع كليه نهالهاي. نددرختان برداشت شده ثبت گرديد
 5/7  بين سانتيمتر و0-5/2 مترو با قطرهاي 30/1كمتر از 

به منظور تعيين . ند شمارش گرديد نيز سانتيمتر5/2 –
 ساله آخر به كمك مته سال سنج اقدام 10رويش قطري 

هيه نمونه از درختان در طبقات مختلف قطري در به ت
كش دو بازو  جهت خطوط ميزان و در محل برخورد خط

هاي تهيه شده  گرديد كه نمونه) از باالي شيب(با درخت 

شناسي  پس از نگهداري درجاي سرد به آزمايشگاه چوب
  . گرديدمنتقل

هاي ضروري  براي انجام محاسبات و برآورد مشخصه
هاي بدست آمده از عرصه جنگل در  ادهتوده جنگلي، د
 ذخيره Spssهاي اطالعاتي در نرم افزار  قالب پرونده

 محاسبات و Spssو Excel نرم افزار  گرديد و به كمك
  . تجزيه و تحليل انجام گرفت

  

  نتايج 
  منحني پراكنش تعداد در طبقات قطري  

يك نمايش خالصه شده ها،  توزيع فراواني پايه
 يك پراكنش درختان در طبقات قطري در درون از سودمند
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 جنگل يگذارد و براي پايداري و بقا توده در اختيار ما مي
شناسي  هاي جنگل بيني برشها و اعمال شيوه به منظور پيش

 توزيع . ساختار هر توده امري ضروري استمتناسب با
در گانه  ها در طبقات قطري در مناطق شش فراواني پايه

حالت در اين نمودارها . ده استنشان داده ش 2شكل 

ناهمسالي و نامنظم بودن ساختار توده در همه قطعات 
شرط اساسي در (كمبود تعداد پايه كافي . مشهود است

  .داردنيز در بيشتر قطعات وجود ) لترسيم منحني تعاد
   

  
  

 نكاچوب و 7 و 4ميانشه، بخشهاي   تيرانكلي4 و 3طر برابرسينه در سريهاي  فراواني درختان سرپا و برداشت شده در طبقات ق-2شكل 
  ظالمرود -خال از راشستانهاي منطقه نكا مناطق دارابكال و هفت

  

 تيرانكلي ميانشه سري۳، پارسل ۲۲
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  درصد فراواني تعداد در طبقات قطري 
 ترسيم منحني تعادل و تعيين قطر هدف در براي

هاي مختلف داشتن اطالعاتي در مورد ميزان برداشت  توده
 امري (ei)يا نرخ خروج ) ضريب برداشت(ها  از توده

دهد كه در منطقه   مي در ابتدا نشان3شكل . ضروري است
دارابكال تا طبقه قطري موردنظر از اولين طبقه قطري چند 

عنوان  ه ب. استدرصد تعداد درختان را در خود جاي داده

درختان را شامل % 93 سانتيمتر حدود 90مثال تا قطر 
 منحني فوق درصد برداشت درختان از هر زير در .شود مي

عنوان مثال در طبقه  هطبقه قطري نشان داده شده است، ب
 هر دو اصله بوده كه 2 سانتيمتر تعداد درختان 90قطري 

شده موجودي طبقه فوق برداشت % 100برداشت، يعني 
  . است

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0

1 0 0

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0

قطر برابر سينه (سانتيمتر)

تار
هك
ددر

عدا
ي ت

جمع
ي ت

اوان
دفر

رص
د

درختان سرپا 

درختان برداشت 

ش

  
   در طبقات قطري بخش دارابكال شده درختان سرپا وبرداشتتعداد  تجمعيفراواني نمودار درصد -3شكل

  
   قطري طبقاتتوزيع تعداد، سطح مقطع و حجم در 

هاي مورد  به منظور مشخص شدن وضعيت كمي توده
 35كمتر از ( قطري كم قطر طبقهمطالعه، درختان در چهار 

 55-70( قطور ،) سانتيمتر35-55( ، ميان قطر )سانتيمتر
تقسيم )  سانتيمتر70بيشتر از (و خيلي قطور ) سانتيمتر
 طبقات بررسي توزيع سطح مقطع و حجم در .ندگرديد

شكل  (طبقاتقطري در كنار توزيع تعداد در هر يك از 
 مشخص و طبقاتتواند ما را در انتخاب برشها از   مي)4

اصالح ساختار توده و برداشت هدفمند هدايت نموده و 

طري  قطبقهتوان مقادير هر   ميپس از ترسيم منحني تعادل
آزمون و به درصد مناسب ) نرمال(را با حالت مطلوب 

دهد كه   نشان مي4شكل  .تعداد در هر طبقه قطري رسيد
 در  تيرانكلي ميانشه4 درسري  درصد درختان5/63حدود 

تدريج از سهم درختان در  هطبقه كم قطر قرار داشته و ب
در حالي كه از نظر سطح . يابد  قطورتر كاهش مياتطبق

هاي خيلي قطور به  حجم، درصد درختان در طبقهمقطع و 
 درصد بوده و در طبقات كم 8/54 درصد و 5/50ترتيب 

  .دهند قطر سهم كمي را به خود اختصاص مي
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، ميان ) سانتيمتر35كمتر از (كم قطر  ؛) تيرانكلي ميانشه4سري ( قطري طبقات حجم، در ار توزيع درصد تعداد، سطح مقطع و نمود-4شكل 

  ) سانتيمتر70بيشتر از (و خيلي قطور )  سانتيمتر55-70( قطور ،) سانتيمتر35-55( قطر 
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  )10n(بررسي تعداد درختان در اولين طبقه قطري  
عنوان  هب) 10n(بررسي تعداد پايه در اولين طبقه قطري 

 كه با احتساب آنان هايي اطمينان از وجود زادآوري و پايه
گذاري و برداشت  هم به نشان اقدا تودهآيندهعنوان  هب

. ، در رسيدن به منحني تعادل امري ضروري استشود مي
همچنين ارتباط سطح مقطع در اولين طبقه قطري با سطح 
مقطع تجمعي توده كه همسو با روند تغييرات ساختار 

باشد، قابل بررسي است  مي) منظم يا نامنظم بودن(ها  توده
 كه تعداد نمايد  اين جدول مشخص مي).3جدول (

 تا 15/0  بين اصله يعني74 تا 7 بين 10درختان در طبقه 
  . درصد سطح مقطع كل توده نوسان داشته است87/1
  

بررسي روند ارتباط رويش قطـري سـاليانه در طبقـات           
  قطري مختلف 

 تعيين رويش قطري ساليانه، در ترسيم منحني تعادل
  و بررسي روند ارتباط آن با طبقات مختلف)4جدول (

 بر ).5شكل (  استلفه كمكي بسيار خوبؤيك مقطري 
اساس نتايج اين مطالعه، رويش قطري ساليانه در طبقات 

 ميليمتر نوسان نموده كه 5/4 تا 6/1قطري مختلف بين 
 اين .محاسبه گرديد ميليمتر 7/2طور متوسط معادل  هب

دهد كه كدام طبقات قطري بيشترين  موضوع نشان مي
تا ) افزايش نهايي قطر( ها  رويش را داشته و نگهداري پايه

به منظور )  ميليمتر در سال7/2(رويش متوسط ساليانه 
 -استفاده از حداكثر رويش در حداقل زمان در منطقه نكا

 رويش با وجود نوسانهاي. نمايد ظالمرود را مشخص مي
 سانتيمتر رويشي معادل 85 و 80قطري، طبقات قطري 

  .رويش متوسط دارند
  

ارتباط رويش قطـري بـا سـطح مقطـع          بررسي روند     
  گانه   ششقطعات نمونهتجمعي، در 

 ميليمتر در سال از 3رويش قطري از كمي بيش از 
 5/0 متر مربع شروع و تا حدود 5سطح مقطع تجمعي 
 .يابد  مترمربع كاهش مي40طح مقطع ميليمتر در سال در س

 محدوده بين سطح مقطع  شود كه از اين نظر مشخص مي
 ميليمتر در سال 7/2با رويش در هكتار مترمربع  21-17

  ).6شكل(مطابقت داشته است ) رويش جاري ساليانه(
  
  

  شش گانه قطعات نمونه سانتيمتر در 10 وضعيت تعداد در طبقه قطري -3جدول 
  

  مشخصات                  
 اولين طبقه قطري

  4سري  هفت خال
 تيرانكلي ميانشه

  3سري  7بخش 
 تيرانكلي ميانشه

  4بخش  دارابكال
 نكاچوب

 ۰ ۷ ۱۱ ۴۱ ۶۳ ۷۴ )اصله(تعداد 
 ۰ ۰۵/۰ ۰۹/۰ ۳۲/۰ ۴۹/۰ ۵۸/۰  )مترمربع( ۱۰  قطري سطح مقطع طبقه

 ۰ ۱۵/۰ ۲۷/۰ ۰۸/۱ ۸۷/۱ ۳۵/۱  )درصد ( سطح مقطع كل توده به n10 سطح مقطع نسبت
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  )1382(گانه  شش قطعات نمونه ده سال آخر در طبقات قطري قطري رويش -4 جدول
   قطريطبقه

  )سانتيمتر(
   ساليانهشعاعي رويش متوسط

  )ميليمتر (
   ساليانه رويش قطري متوسط

  )ميليمتر(
۱۰  ۵۰/۱  ۰۰/۳  

۱۵  ۳۰/۱  ۶۰/۲  

۲۰  ۳۰/۱  ۶۰/۲  

۲۵  ۵۸/۱  ۱۶/۳  

۳۰  ۰۳/۲  ۰۶/۴  

۳۵  ۵۰/۱  ۰۰/۳  

۴۰  ۹۵/۱  ۹۰/۳  

۴۵  ۲۳/۲  ۴۶/۴  

۵۰  ۶۵/۱  ۳۰/۳  

۵۵  ۱۵/۱  ۳۰/۲  

۶۰  ۰۰/۱  ۰۰/۲  

۶۵  ۰۰/۱  ۰۰/۲  

۷۰  ۷۰/۱  ۴۰/۳  

۷۵  ۶۰/۱  ۲۰/۳  

۸۰  ۴۲/۱  ۸۴/۲  

۸۵  ۴۰/۱  ۸۰/۲  

۹۰  ۰۰/۱  ۰۰/۲  

۹۵  ۹۰/۰  ۸۰/۱  

۱۰۰  ۸۰/۰  ۶۰/۱  

  ۷۳/۲  ۳۶/۱  ميانگين
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   منحني بررسي روند ارتباط رويش قطري بر اساس طبقات قطري-5شكل 
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  منحني بررسي روند ارتباط رويش قطري ساليانه و سطح مقطع تجمعي -6شكل 

  
  بحث 

براي ترسيم منحني تعادل يعني تعيين تعداد مناسب 
بايست آمار درختان سرپا و  درختان در هر طبقه قطري مي

برداشت شده در ده سال گذشته با آمار موجود مقايسه و 
 (niei)وج  و نرخ خر(nipi)عنوان نرخ ورود  هدرصد آن ب

   يعني(Schuetz, 1999)سط  توتعيين و در مدل ارائه شده
nipi = (ni+1 * pi+1) + (ei+1 * ni+1) حاسبه و تعداد دقيق م

درختان در هر طبقه قطري حاصل گردد كه با مقايسه 
منحني تعادل بدست آمده با منحني پراكنش تعداد در 

اه ها همر طبقات قطري، نسبت به اصالح ساختار توده
دليل نداشتن اطالعات دقيق  هب. برشهاي الزم اعمال گردد

ها و تازه بودن انجام اين پژوهش در  وده تآماري از گذشته
 در حال تعادلجنگلهاي شمال كشور، ترسيم دقيق منحني 

د توان اطالعات بدست آمده مي وليحاضر ممكن نگرديد، 

ش گرد(اي محاسبه منحني تعادل در سالهاي آتي مبنايي بر
  . باشد) دوم

منحني تعداد در طبقات قطري در همه قطعات حالت 
  ظهورنظريهشونده داشته و گروههاي كوچك همسال،  كم

كمبود تعداد پايه در . نمايد گروهي راش را تداعي مي
شود و نشان  شدت احساس مي هاولين طبقه قطري ب

نسبت به ( هر چه منحني ناهمسالي توده  كهدهد مي
به حالت منظم نزديك تر ) مسال ديگرهاي ناه منحني
سطح )  تيرانكلي ميانشه و بخش هفت خال4سري (باشد، 

مقطع در اولين طبقه قطري درصد بيشتري از سطح مقطع 
 با توان بنابراين مي. دهد كل توده را به خود اختصاص مي

برداشت درختان خيلي قطور و قطور كه درصد بااليي از 
دهند امكان   تشكيل ميها را حجم و سطح مقطع توده

شمارش و اصالح  ها از حد قابل فرصت براي عبور پايه
بر اساس مطالعاتي كه در  .نمودفراهم را ساختار آنها 



102  ي ناهمسال شمال كشور در مازندرانبررسي دستيابي به منحني تعادل در راشستانها

جنگلهاي راش در منطقه سوئيس و همچنين در جنگلهاي 
 Schuetz (النگوالي آلمان به منظور ترسيم منحني تعادل

& Roehnisch, 2003( اولين طبقه   انجام شده تعداد در
 60 اصله با قطر هدف 100قطري در منطقه النگوال حدود 

 اين . مترمربع پيش بيني گرديد21سانتيمتر و سطح مقطع 
در ) هاي مختلف با آميختگي(مقدار در جنگلهاي راش 

 70با قطر هدف ) 10n(  اصله150كشور سوئيس بيشتر از 
 در همين راستا بر اساس.  سانتيمتر پيشنهاد شد90تا 

با توجه به ( ظالمرود -مطالعات انجام گرفته در منطقه نكا
 نيز تعداد )ش قطري متوسط وسطح مقطع متوسطيرو

 اصله در اولين طبقه قطري پيش بيني 120حدود 
 همراه) هدف(ه تعيين قطر نهايي از آنجايي ك. گرديد مي

ساير قطرها در ترسيم منحني تعادل و همچنين اجراي 
 بنابراين ،ي امري ضروري استگزيني گروه شيوه تك

بايست تعيين قطر هدف با در نظر گرفتن دو عيب مهم  مي
اين . در چوب راش يعني دل قرمزي و درون تهي باشد

 سانتيمتر در درخت 20 از قطر ئاًستثنا اعيوب ممكن است
 سانتيمتر 60 تا 55 از قطرهاي هعمدبه طور  ولي ،ظاهر

 شود حيطي ديده مي به شرايط مبا توجهطور نسبي و  هب
 بنابراين .)1375، پارساپژوه و همكاران  ؛ 1379سوسني، (

 سانتيمتر با توجه به 60 پرورش قطرهاي باالي بايد در
دليل  ه ولي ب،عمل آيد ه بيشتري بدقتب ارائه شده عيو

وجود درصد بااليي از حجم و سطح مقطع درختان در 
 ور، قطري قطور و خيلي قططبقات درهاي راش  توده
در اجراي شيوه (در گردشهاي اول و دوم  توان حداقل مي
 سانتيمتر 60قطر هدف باالتر از ) گزيني گروهي تك

 در نظر  رادر رويشگاههاي مختلف)  سانتيمتر85حداكثر (
  بيشترين رويش قطري  بايد توجه نمود كههمچنين. گرفت
 ميليمتر 5/3مقدار  سانتيمتر با 60 تا 35طبقات قطري  بين
 سانتيمتر 60 از قطر رويش قطري. مشاهده شدر سال د

 ميليمتر 3 سانتيمتر به 80 و تا قطر هشروع به كاهش نمود
 7/2(رسد كه نزديك به رويش متوسط ساليانه  در سال مي

 استفاده از حداكثر براي بنابراين. باشد مي) ميليمتر در سال

 ها بين طبقات رويش در حداقل زمان بايد به حمايت پايه
اهتمام ) در شرايط مساوي( سانتيمتر 60 تا 35قطري 
  . ورزيد

شناس   جنگل،Biolley (1906)نكته حائز اهميتي كه 
نمود، معيار و محور قرار  سوئيسي نيز به آن تاكيد مي

گرفتن منحني تعادل نبايد منجر به سادگي بيش ازحد در 
 مهم از قبيل انتخاب عواملعمل شده و باعث از بين رفتن 

هايي كه داراي رشد خوبي هستند و  ختان و نقش پايهدر
ترسيم  بنابراين. ديگر ويژگيهاي خوب آن جنگل شود

منحني تعادل فقط ارائه يك مدل بوده و تنها براي تجزيه 
ترين وضعيت توده از  يعني تعيين مناسبت، يل موقعيتحلو

لحاظ تعداد، حجم و سطح مقطع و انتخاب شيوه 
كافي به تنهايي ولي  ،باشد مي زمال شناسي مناسب جنگل

مشخص كردن (نبوده و جهت دستيابي به اهداف تكنيكي 
بايست در كنار   مياًحتم )درختاني كه بايد برداشت شوند

 ،هاي مداوم مدلهاي تعادلي توده، انجام جنگل گردشي
هاي جنگلي مورد استفاده   و كيفيت عرصهها ش تودهيپا

  .  قرار گيرد
ها و مطالعات انجام گرفته، در  بررسيبا توجه به كليه 

 حفظ ساختار ظالمرود به منظور -راشستانهاي منطقه نكا
  مي توانها در منطقه مورد مطالعه و پايداري تودهمناسب 
 مترمربع در هكتار با قطر 25 تا 21) تجمعي(مقطع  سطح

دليل  ه نكاچوب ب4در بخش ( سانتيمتر 85 تا 80هدف 
 70 تا 65قه مورد مطالعه شرايط خاص ادافيكي منط

 مترمكعب و 400 تا 350بين ) تجمعي(و حجم ) سانتيمتر
 اصله در 120حدود ) 10n(تعداد در اولين طبقه قطري 

پيشنهاد . بيني نمود  پيش)در حالت تعادل(هكتار را 
هاي طبيعي  ان ديگر با شناسايي رويشگاهگردد محقق مي

 نسبت به  ثابت در آنها،قطعات نمونهراش و انتخاب 
ترسيم منحني تعادل در راشستانهاي مختلف اقدام تا در 

 هاي جنگلي تا قطر مشخص جهت اصالح ساختار توده
  . اقدام نمايند) تعيين قطر هدف در مناطق مختلف(
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Abstract   
 
     This paper aimed to study the frequency distribution of tree number, basel area and volume in the 
uneven-aged oriental beech which are importent factors for determining of equilibrium state. For this 
purpose, six sample plots each covering one ha (100*100m) were established in different beech stands of 
Neka region in Mazandaran province at the Caspian forests. All trees with dbh more than 7.5cm were 
measured and the number of trees in the first diameter class (N10), as well as number of standing and 
marked trees for cutting were assesed. The results showed that the N10 of the plots varied between 7 and 
74 per ha. The mean annual diameter increment calculated to 2.7mm. The basel area varied between 26 
and 42.7 m2ha-1 , while the volume varied between 388 and 509 m3ha-1. A combination of datas showed 
that the equilibrium state would be expected, where the comulative basel area of the stand varies between 
21 and 25 m2ha-1 with a least N10 of 120 ha-1. Considering the red rot, the target diameter for harvesting of 
trees could be fixed between 80 and 85cm.  
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