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چكيــده
اين بررسى با هدف تعيين ميزان تغييرات تعداد درخت و موجودى حجمى سرپا پس از اجراى يك دوره طرح جنگل دارى 
ده ساله (1362ـ1371) و مقايسة اين تغييرات با اهداف انتخاب  شده صورت گرفته است. آماربردارى در ابتدا و انتهاى دوره 
به  روش منظم تصادفى و با قطعات نمونة 10 آرى انجام شد و در هر قطعه نمونه، قطر برابر سينة درختان از قطر 7/5 سانتى متر 
به باال، و ارتفاع دو اصله درخت شاهد اندازه  گيرى شد و كيفيت 6 متر اول تنة درختان داراى قطر برابر سينة باالتر از 42/5 
مقايسة  براى  شد.  محاسبه  نم  خانه  جنگل دارى  طرح  تعاريف  اساس  بر  آماربردارى شده  درختان  حجم  شد.  برآورد  سانتى متر 
t استودنت استفاده شد و براى مقايسة منحنى ارتفاع  ميانگين حجم و تعداد درختان در هكتار در دو آماربردارى از آزمون 
درختان در ابتدا و انتهاى دوره، ابر نقاط مربوط به ارتفاع درختان شاهد ترسيم و با توجه به آن مدل سازى شد. نتايج نشان داد 
كه طى اجراى طرح، ميانگين حجم در هكتار 10 سيلو افزايش، و ميانگين تعداد در هكتار 47 اصله كاهش يافت كه اين مقدار 
تغييرات با توجه به آزمون انجام شده (در سطح احتمال 5 درصد) معنى دار نيست. پس از اجراى طرح، منحنى ارتفاع درختان 
باالتر رفت و حجم درختان با كيفيت درجة يك افزايش يافت. درصد حجم در هكتار گونة راش از مرز برنامه ريزى شده بيشتر 
شد و در مورد گونه هاى ممرز و بلوط به اهداف ايده  آل نزديك تر شد. در مورد ساير گونه ها نه تنها نتوانسته  به اهداف ايده آل 

نزديك شود، بلكه از آن دور شده  است. ميزان جنگل كارى هاى انجام گرفته تقريبًا 50 درصد ميزان برنامه ريزى شده است. 
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مقدمه
آب  منابع  از  حفاظت  به منظور  جنگل دارى  طرح هاى 
تأمين  طبيعى،  اكوسيستم هاى  ارتقاى  و  حفظ  خاك،  و 
سوق  دادن  و  توليد  استمرار  و  جنگل،  حيات  تجديد 
مى شوند.  اجرا  برتر  كيفيتى  و  باال  توليد  به  سوى  آن 
كه  است  ممكن  صورتى  در  اهداف  اين  به  دست يابى 
تدوين  و  تهيه  صحيح  شيوة  به  جنگل دارى  طرح هاى 
و اجرا شوند. در غير اين  صورت، اجراى اين  طرح ها 
موجب تخريب و نابودى جنگل مى شود [1]. عالوه بر 
فراهم  را  جنگل  تخريب  موجبات  كه  بيرونى،  عوامل 
دارند  وجود  نيز  درونى  عوامل  دسته  يك  مى كنند، 
اين  از  مى كشانند.  نابودى  به  را  شمال  جنگل هاى  كه 
عوامل درونى مى توان به برنامه ريزى نادرست و اجراى 
ناصحيح طرح هاى جنگل دارى اشاره كرد. با بررسى و 
كنترل همه جانبه و به  موقع عملكرد و نتايج طرح ها در 
مقايسه با وضعيت پيشين آن، نه تنها مى توان از تخريب 
بلكه  كرد،  ممانعت  جنگل  درونى  عوامل  نابودى  و 
اجرايى  عمليات  قوت هاى  و  ضعف ها  به موقع  مى توان 

را شناسايى كرد و در صدد چاره جويى برآمد.
جنگل دارى  طرح هاى  اجراى  و  سابقه  اگر چه 
قرن  سه  از  بيش  به  اروپايى  كشورهاى  از  بعضى  در 
به  جنگل دارى  طرح  هاى  سابقة  ايران،  در  مى رسد، 
ساله  هر  تاكنون  زمان  آن  از  برمى گردد.   1338 سال 
طرح هاى  اجراى  و  تهيه  نحوة  در  پيشرفت هايى  شاهد 
كشور  شمال  در  علمى  اصول  با  مطابق  جنگل دارى 
هستيم، اما تجربيات حاصل از اجراى اين گونه طرح ها 
تاكنون به صورت منظم تدوين نشده  تا ميراثى پربها براى 

جنگل بانان آيندة كشور باشد.
اكثر  كه  داده اند  نشان  صورت  گرفته  تحقيقات 
طرح هاى جنگل دارى اجراشده به اهداف انتخابى خود 
نرسيده اند. درويش صفت [2] در بررسى تغييرات كمى 
و كيفى ناشى از اجراى يك دوره طرح جنگل دارى در 
طول  در  كه  داد  نشان  خيرودكنار)  (جنگل  پاتم  بخش 
اجراى طرح ميانگين حجم در هكتار 10/1 درصد كاهش 
برنامه ريزى شده  اهداف  برخالف  اين  كه  است  يافته 

گلبند  جنگل دارى  طرح  اجراى  عملكرد  بررسى  است. 
نشان داد كه اين طرح به هدف خود، كه استقرار كامل 
شريعت نژاد   .[3] است  نرسيده  بوده،  حيات  تجديد 
و  تك گزينى  جنگل شناسى  شيوة  دو  مقايسة  با   [4]
بيان  ايران  شمال  در  ويسر  منطقة  جنگل هاى  در  پناهى 
كرد كه انتخاب شيوة پناهى باعث دورشدن از اهداف 

برنامه ريزى شده مى شود.
اهداف ايده آل طرح جنگل دارى مورد بررسى، ايجاد 
شرايط  به  (بسته  همسال  و  ناهمسال  دانه زاد  توده هاى 
مرغوب  گونه هاى  نفع  به  ممرز  ميزان  كاهش  توده ها)، 
(تا 10 درصد موجودى حجمى توده)، و افزايش كمى 
و كيفى موجودى سرپاى گونه هاى راش (تا 50 درصد 
رويشگاه هاى  (در  بلوط  توسكا،  افرا،  توده)،  كل  حجم 
و  زبان گنجشك،  نمدار،  ملج،  ـ ممرزستان)،  بلوط 
پى بردن  بررسى  اين  هدف  است.  بوده  گيالس وحشى 
پس  آن  داليل  و  سرپا  تودة  حجم  تغييرات  ميزان  به 
اين  مقايسة  و  جنگل دارى  طرح   دوره  يك  اجراى  از 

تغييرات با اهداف انتخاب شده است.
مواد و روش ها
منطقة مورد مطالعه

به  طبيعى  منابع  دانشكدة  پژوهشى  و  آموزشى  جنگل 
شرق  كيلومترى  هفت  در  هكتار  هشت هزار  وسعت 
آبخيز  زير حوزه هاى  از  يكى  و  است  شده  واقع  نوشهر 
شمارة 45 از جنگل هاى شمال و از مجموعه جنگل هاى 
تحت مديريت ادارة كل منابع طبيعى نوشهر محسوب 
از  (نم  خانه)  بخش  دومين  در  بررسى  اين  مى شود. 
هشت بخش اين جنگل ها صورت گرفته است (شكل 
1). مساحت اين بخش 992 هكتار است و با توجه به 
اينكه تعداد پنج پارسل به  عنوان سطوح حفاظتى در نظر 
گرفته شده اند، برنامة بهره بردارى در سطح 667 هكتار 
اجرا شده است. بخش نم  خانه از ارتفاع 350 تا 1290 
متر از سطح دريا گسترش دارد. ميزان نزوالت ساليانه 
 16/1 ساليانه  حرارت  درجة  متوسط  و  ميلى متر   1350
تشكيل  دهندة  اصلى  گونه هاى  است.  سانتى گراد  درجة 
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اين جنگل راش، ممرز، افرا، توسكا، و بلوط اند. در سال 
1360 ميانگين موجودى حجمى آن 487 سيلو در هكتار 
اندازه  گيرى شده است [5]. به علت مسن بودن توده هاى 
جنگلى، در دورة مورد بررسى، حداكثر امكان برداشت 
تعيين  هكتار (9/74 سيلو)  ميانگين حجم در  درصد   2
سنگ  روى  اغلب  نم  خانه  بخش  خاك هاى  است.  شده 
مادر آهكى شكاف دار و به ندرت روى شيست و مارن 
آهكى قرار دارد و تشكيالت زمين شناختى آن مربوط به 

دوران ژوراسيك علياست.
طول  در   224 و   217 پارسل هاى  در  گاوسرا  دو 

عرفى  سامان  به  توجه  با  و  بوده  فعال  طرح  اجراى 
طرح هاى مجاور حدود چهار ماه، در اوايل پاييز و بهار، 
تمامى پارسل هاى اين جنگل را مورد چرا قرار داده  اند. 
فعاليت هاى  كلية  بررسى  مورد  جنگل دارى  طرح  در 
تفصيلى  گزارش هاى  و  ثبت  روزانه  دفاتر  در  اجرايى 
جنگل شناسى  و  جاده سازى،  بهره بردارى،  فعاليت ها، 
كلية  مى شود.  تدوين  و  جمع بندى  ساليانه  به صورت 
اطالعات مورد نياز از دفاتر موجود در طرح استخراج 

شده است.

 1.      

روش بررسى
در اين مطالعه ميزان موجودى حجمى و موجودى تعداد و 
تغييرات آن ها پس از گذشت يك دوره طرح جنگل دارى 
ده ساله (1362ـ1371) بررسى شده است. آماربردارى در 
ابتدا و انتهاى دوره به يك روش و مشخصات (از نظر 
زمان يا فصل آماربردارى، شكل و اندازة قطعات نمونه، 
انجام  نظر)  مورد  مشخصه  هاى  و  اندازه  گيرى،  وسايل 
بوده  سيستماتيك  تصادفى  روش  به  آماربردارى  گرفت. 

و با توجه به تجربيات قبلى [6] قطعات نمونة دايره  اى 
گوياتر كردن  براى  شد.  انتخاب  آرى  مساحت10  با 
در  كه  را  نمونه  قطعات  تعداد  دوم،  آماربردارى  نتايج 
آماربردارى اول 176 قطعه نمونه با شبكة200×200 متر 
بوده، در آماربردارى دوم با شبكة 150×200 متر به 239 
قطعه نمونه افزايش دادند تا بدين وسيله اثرات عمليات 
بهتر  و  بيشتر  اعمال شده  جنگل دارى  و  جنگل شناسى 
شود.  معلوم  دقيق  تر  آماربردارى  نتايج  و  شود  نمايان 
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در هر قطعه، نمونه عالوه بر قطر برابر سينة تمام درختان 
به  درخت  نزديك  ترين  (ارتفاع  شاهد  درختان  ارتفاع  و 
مركز قطعه و قطورترين درخت موجود در قطعة نمونه)، 
كيفيت 6 متر اول تنة درختانى كه قطر برابر سينة آن ها 
 Speidel روش  براساس  بود،  سانتى متر   42/5 از  باالتر 

بررسى و درجه  بندى شد [7، 8].
تعاريف  به  كمك  آماربردارى  شده  درختان  حجم 
موجودى  ميانگين  سپس  و  محاسبه  جنگل دارى  طرح 
حجمى و تعداد در هكتار براى كل توده ها و هر گونه 
تغييرات  بهتر  تحليل  و  نمايش  براى  شد.  محاسبه 
چهار  از  هكتار  در  تعداد  و  حجمى  موجودى  ميانگين 
شامل  كم  قطر  كالسة  كه  شد  استفاده  قطرى  كالسة 
ميان  قطر  كالسة  سانتى متر،   30 تا   10 قطرى  طبقات 
شامل طبقات قطرى 35 تا سانتى متر 50، كالسة قطور 
كالسة  و  سانتى متر،   80 تا   55 قطرى  طبقات  شامل 
خيلى   قطور شامل طبقات قطرى 85 تا 175 سانتى متر 
است. براى مقايسة ميانگين موجودى حجمى و تعداد 
 t آزمون  از  آماربردارى  دو  در  هكتار  در  درختان 
آزادى  درجة  و  درصد   5 احتمال  سطح  (در  استودنت 
33) استفاده شد. براى مقايسة منحنى ارتفاع درختان در 
ابتدا و انتهاى دوره، ابر نقاط مربوط به ارتفاع درختان 
شاهد (در دو آماربردارى ابتدا و انتهاى طرح) ترسيم 
ـ آمارى زير  و سپس با توجه ابر نقاط، مدل  هاى رياضى 

به دست آمدند.
     (1)

نتايج
دوره  اين  طول  در  نم  خانه  بخش  از  برداشت  مجموع 
جاده،  مسيرهاى  پارسل ها،  عرصة  در  برداشت  شامل 
بر  بالغ  روستايى  مصارف  و  جنگل كارى،  مناطق 
قابل  مساحت  به  توجه  با  كه  است  سيلو   57790/89
هكتار  در  سيلو   7/75 متوسط  به  طور  بهره  بردارى 
برداشت انجام گرفته است. ميانگين تعداد و حجم در 
هكتار گونه  ها در ابتدا و انتهاى دوره در جدول هاى 1 
حجمى  موجودى  ميانگين  است.  شده  داده  نشان   2 و 
در هكتار در ابتداى طرح، 489/82 سيلو، و در انتهاى 
آن 499/68 سيلو است (جدول 1). به عبارت ديگر، در 
اين مدت موجودى حجمى در هكتار ده سيلو افزايش 
دوره،  ابتداى  در  هكتار  در  تعداد  ميانگين  است.  يافته 
299 اصله، و در انتهاى دوره به 252 اصله رسيده است 

(جدول 2).
اختالف  كه  داد  نشان  استودنت   t آزمون  نتايج 
موجودى حجمى و تعداد در هكتار در ابتدا و انتهاى 
نيست  معنى  دار  درصد   95 احتمال  سطح  در  دوره 

(جدول 3).
هكتار  در  حجم  و  تعداد  منحنى   3 و   2 شكل  هاى 
مى  دهند.  نشان  را  دوره  انتهاى  و  ابتدا  در  گونه ها  تمام 
انتهاى  در  شده،  داده  نشان   2 شكل  در  كه  همان طور 
پايين  قطرى  طبقات  در  هكتار  در  تعداد  ميانگين  دوره 
(طبقات 10 تا 20) كاهش يافته، اما ميانگين حجم در 
وضعيت  يعنى  3)؛  (شكل  است  يافته  افزايش  هكتار 
زادآورى در پايان دوره در وضعيت نامناسب  ترى قرار 

گرفته است.
جدول 4 روند بهره بردارى هر گونه را در مقايسه 
گونة  گونه ها،  ميان  در  مى  دهد.  نشان  گونه ها  ساير  با 
را  نشانه  گذارى  حجم  و  تعداد  درصد  باالترين  ممرز 
شامل مى شود (جدول 4). در شكل 4 تغييرات تعداد 
گونه ها در ابتدا و انتهاى دوره با هم مقايسه شده  اند. 
در مورد گونه هاى بلوط، افرا، و توسكا شاهد افزايش 
تعداد  كاهش  شاهد  راش  گونة  مورد  در  اما  تعداديم، 
گونه ها  حجم  تغييرات   5 شكل  در   .(4 هستيم (شكل 

 30.1
02598.299335.26927.10 2

2

1 dd
dh  

 30.1
01881.961325.05727.1 2

2

2 dd
dh

    (2)

در اين روابط h1 و h2  به ترتيب ارتفاع برآورد شده 
در ابتدا و انتهاى دوره بر حسب متر، و d قطر برابر سينه 

بر حسب سانتى متر است. 
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 1.         )     (        

  
              

1362 1371  1362 1371 1362 1371 1362 1371 1362  1371  1362  1371  1362  1371  
10 00/2 13/1  93/1 42/1 85/0 06/0 62/0 03/0 05/0  25/0  19/0  11/0  29/4  80/2 
15 67/2 85/1  64/2 42/2 18/0 10/0 96/0 08/0 01/0  20/0  27/0  13/0  88/5  62/4 
20 97/3 80/2  77/3 63/3 19/0 22/0 21/0 12/0 02/0  04/0  33/0  13/0  52/8  95/6 
25 31/4 91/3  25/4 77/4 21/0 48/0 16/0 22/0 02/0  04/0  33/0  17/0  30/9  60/9 
30 8/5 32/5  13/6 35/6 50/0 65/0 45/0 35/0 00/0  36/0  46/0  45/0  35/13  18/13
35 25/6 43/6  37/6 30/6 25/1 19/1 31/0 26/0 08/0  15/0  50/0  24/0  68/14  59/14
40 30/7 70/7  17/6 35/7 74/1 94/0 60/0 65/0 11/0  18/0  78/0  44/0  69/16  29/17
45 95/7 80/8  5/7 86/7 51/0 20/1 56/0 58/0 00/0  24/0  56/0  40/0  27/17  08/19
50 42/11  80/10  76/7 04/7 37/1 91/0 15/0 58/0 00/0  05/0  06/1  32/0  77/21  72/19
55 07/9 60/13  5/8 15/6 96/0 99/0 38/0 71/0 24/0  40/0  96/0  74/0  88/19  61/22
60 28/10  08/12  37/8 60/6 47/0 50/0 32/0 29/0 00/0  21/0  47/0  50/0  09/20  29/20
65 24/10  65/15  6/7 10/7 75/1 51/0 00/0 10/0 00/0  10/0  17/1  52/0  77/20  00/24
70 14/13  25/13  23/9 25/7 77/1 75/0 71/0 75/0 00/0  12/0  71/0  62/0  56/25  75/22
75 93/10  43/14  45/13 84/7 42/0 37/0 42/0 74/0 00/0  00/0  00/0  37/0  22/25  75/23
80 35/12  00/12  88/9 65/5 49/0 30/1 49/0 04/1 00/0  60/0  98/0  17/0  22/24  80/20
85 77/14  00/13  25/6 20/8 70/1 00/1 70/1 00/1 00/0  00/0  13/1  50/0  56/25  70/23
90 36/10  08/12  65/11 55/8 23/3 80/1 29/1 57/0 00/0  00/0  64/0  91/0  20/27  37/23
95 92/13  06/14  86/5 28/9 73/0 00/0 00/0 64/0 00/0  00/0  73/0  64/0  25/21  64/24
100 30/9 28/12  1/4 21/6 00/0 45/2 00/0 59/1 00/0  15/1  00/0  28/0  13/13  84/23
105 51/16  72/13  17/9 74/2 59/4 13/1 00/0 32/0 00/0  32/0  00/0  00/0  27/30  25/18
110 25/16  67/14  12/7 83/4 00/0 25/1 03/2 79/1 00/0  00/0  03/2  89/0  46/27  45/23
115 64/5 52/10  76/6 98/1 00/0 38/1 00/0 98/1 24/1  00/0  13/1  99/0  53/13  88/16
120 68/13  42/16  97/4 35/6 24/1 28/3 48/2 09/1 00/0  00/0  24/1  65/0  88/24  81/27
125 87/6 56/6  75/2 13/4 37/1 00/0 37/1 21/1 00/0  00/0  00/0  00/0  37/12  85/11
130 52/1 30/8  00/0 53/0 00/0 00/0 00/0 00/0 68/1  53/0  52/1  00/0  01/3  40/9 
135 37/3 61/8  69/1 48/1 00/0 48/1 68/1 00/0 00/0  59/0  68/1  00/0  12/10  20/12
140 77/3 65/5  00/0 99/0 77/3 66/1 00/0 00/0 52/2  00/0  00/0  00/0  55/7  31/18
145 34/4 91/1  34/4 00/0 17/2 00/0 00/0 00/0 00/0  76/0  00/0  00/0  85/10  43/3 
150 05/5 44/4  52/2 22/2 52/2 22/2 00/0 00/0 00/0  00/0  52/2  00/0  15/15  89/8 
155 00/0 52/2  00/0 52/2 00/0 00/1 00/0 00/0 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  048/6
160 00/0 52/2  00/0 52/2 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  00/1  00/0  00/0  00/0  048/6
165 00/0 00/1  00/0 00/0 00/0 52/2 00/0 00/0 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  50/3 
170 00/0 00/0  00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0 
175 00/0 51/1  00/0 52/2 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  01/2  00/0  00/0  00/0  05/6 

 76/242  52/279  73/170 78/152 98/33 34/31 89/16 69/16 97/5  30/9  39/21  17/10  82/489  70/499
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 2.                   

  
             

1362 1371  1362 1371 1362 1371 1362 1371 1362  1371  1362  1371  1362  1371  
10 11/40 7/22  69/38 52/28 64/1 16/1 25/1 55/0 05/0  50/0  03/4  26/2  79/85  69/55  
15 31/24 84/16  03/24 04/22 70/1 99/0 85/0 77/0 11/0  19/0  50/2  2/1  52/53  03/42  
20 06/17 74/12  15/17 50/16 90/0 99/0 96/0 53/0 11/0  19/0  53/1  62/0  75/38  57/31  
25 28/10 32/9  11/10 37/11 51/0 14/1 39/0 53/0 05/0  10/0  79/0  41/0  15/22  87/22  
30 95/7 30/7  4/8 70/8 68/0 90/0 62/0 48/0 00/0  05/0  62/0  63/0  29/18  06/18  
35 68/5 85/5  79/5 73/5 13/1 08/1 28/0 24/0 00/0  14/0  45/0  22/0  35/13  26/13  
40 77/4 03/5  03/4 81/4 13/1 62/0 39/0 43/0 05/0  12/0  51/0  29/0  90/10  30/11  
45 98/3 40/4  75/3 93/3 28/0 60/0 28/0 29/0 05/0  12/0  28/0  20/0  63/8  54/9  
50 26/4 03/4  89/2 63/2 51/0 34/0 56/0 22/0 00/0  02/0  45/0  12/0  12/8  36/7  
55 67/2 00/4  50/2 81/1 28/0 29/0 11/0 21/0 00/0  12/0  28/0  22/0  85/5  65/6  
60 44/2 87/2  98/1 57/1 11/0 12/0 56/0 07/0 05/0  05/0  11/0  12/0  77/4  82/4  
65 99/1 04/3  67/1 38/1 34/0 10/0 00/0 02/0 00/0  02/0  22/0  10/0  03/4  66/4  
70 10/2 12/2  47/1 16/1 28/0 12/0 11/0 12/0 00/0  02/0  11/0  10/0  09/4  64/3  
75 48/1 95/1  80/1 06/1 05/0 05/0 56/0 01/0 00/0  00/0  00/0  05/0  40/3  21/3  
80 42/1 38/1  13/1 65/0 05/0 15/0 56/0 12/0 00/0  07/0  11/0  02/0  78/2  39/2  
85 48/1 30/1  62/0 82/0 17/0 10/0 17/0 01/0 00/0  00/0  11/0  05/0  55/2  37/2  
90 90/0 06/1  02/1 75/0 28/0 14/0 11/0 05/0 00/0  00/0  05/0  08/0  38/2  05/2  
95 08/1 09/1  45/0 72/0 05/0 00/0 00/0 05/0 00/0  00/0  05/0  05/0  64/1  91/1  
100 62/0 85/0  28/0 43/0 00/0 17/0 00/0 10/0 00/0  08/0  00/0  02/0  90/0  65/1  
105 28/0 53/0  56/0 17/0 28/0 07/0 00/0 02/0 00/0  02/0  00/0  00/0  87/1  13/1  
110 90/0 82/0  39/0 27/0 00/0 07/0 11/0 01/0 00/0  00/0  11/0  05/0  53/1  31/1  
115 28/0 53/0  34/0 10/0 00/0 07/0 00/0 01/ 00/0  00/0  05/0  05/0  68/0  85/0  
120 62/0 75/0  22/0 17/0 05/0 15/0 11/0 05/0 05/0  00/0  05/0  03/0  13/1  27/1  
125 28/0 27/0  11/0 02/0 05/0 00/0 56/0 05/0 00/0  00/0  00/0  00/0  51/0  49/0  
130 56/0 31/0  00/0 02/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  02/0  05/0  03/0  11/0  35/0  
135 11/0 29/0  05/0 05/0 00/0 05/0 56/0 00/0 00/0  02/0  05/0  00/0  34/0  41/0  
140 11/0 17/0  00/0 03/0 11/0 05/0 00/0 00/0 05/0  00/0  00/0  00/0  22/0  25/0  
145 11/0 05/0  11/0 00/0 05/0 00/0 00/0 00/0 00/0  02/0  00/0  00/0  28/0  09/0  
150 11/0 10/0  05/0 05/0 05/0 05/0 00/0 00/0 05/0  00/0  05/0  00/0  34/0  02/0  
155 00/0 05/0  00/0 05/0 00/0 02/0 00/0 00/0 00/0  02/0  00/0  00/0  00/0  12/0  
160 00/0 05/0  00/0 05/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  12/0  
165 00/0 02/0  00/0 00/0 00/0 05/0 00/0 00/0 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  07/0  
170 00/0 00/0  00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  
175 00/0 03/0  00/0 05/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0  04/0  00/0  00/0  00/0  12/0  

 94/137 84/111  59/129 61/115 68/10 64/9 10/9 94/4 62/0  93/1  56/12  89/6  90/298  63/251 

ـ جنگل خيرود) تغييرات كّمى و كيفى توده هاى جنگلى بعد از اجراى يك دوره طرح جنگل دارى (بخش نم خانه 
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ns19/0  *01/0  ns19/0 ns22/0 ns45/0 ns73/0 *00/0 ns96/0  *01/0  ns43/0  *02/0  *00/0  ns16/0  ns70/0 
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(اهداف  ايده  آل  حالت  با  دوره  انتهاى  و  ابتدا  در 
برنامه  ريزى شده) مقايسه شده است. در طى اين دوره 
و  افزايش  بلوط  و  راش  گونه هاى  حجمى  درصد 
برعكس ممرز، افرا، و ساير گونه ها كاهش يافته، ولى 
هيچ كدام به جز گونة راش به اندازة مقدار برنامه  ريزى 

نرسيده است (شكل 5).
درختان در سال 1362 با 1371 مقايسه شده است. 

از  پس  است،  شده  داده  نشان  شكل  در  كه  همان طور 
اجراى طرح، حجم درختان با كيفيت درجة يك افزايش 

يافته است (شكل 4).
ارتفاع  فرمول  در  قطرى  طبقة  هر  قرار دادن  از  پس 
در  طبقه  آن  ارتفاع  آماربردارى  ها،  از  هر يك  به  مربوط 
ابتدا و انتهاى دوره محاسبه شد و سپس منحنى ارتفاع 

ترسيم شد (شكل 5).

 

 4 .            5.                 

بحث و نتيجه  گيرى
واحد برنامه ريزى در طرح نم  خانه پارسل بوده و شيوة 
جنگل شناسى آن تك گزينى انتخاب شده است. هدف هاى 
دانه زاد  توده هاى  ايجاد  بخش،  اين  در  جنگل شناسى 
ناهمسال و بسته به شرايط توده ها همسال (به عنوان مثال 
در جنگل كارى ها) بوده است. بدين منظور، در توده هاى 
و  توخالى  مسن،  درختان  برداشت  به  نسبت  سالمند، 
عمليات  ميان سال  توده هاى  در  و  گرديد  اقدام  فرتوت 
هدف  كه  توده هايى  در  شد.  اجرا  تنك  كردن  پرورشى 
برش هاى  ضمن  بود،  همسال  دانه زاد  توده هاى  ايجاد 
نامنظم  حالت  همسان  نمودن  به  بهداشتى  و  اصالحى 
قطرى  پراكنش  و  سن  اختالف  آن ها  در  (كه  توده ها 
مناسب  كه  توده هايى  در  شد.  پرداخته  داشت)  وجود 
روش دانه زاد ناهمسال بودند، ضمن نشانه گذارى ها به 

شرايط  تا  شد  پرداخته  ناهمسال  توده هاى  منظم  كردن 
الزم براى اجراى شيوة تك گزينى در آن ها فراهم شود. 
با مقايسة دو آماربردارى انجام گرفته، ميانگين تعداد در 
هكتار از 299 اصله به 252 اصله كاهش يافته است كه 
اين مقدار كاهش با توجه به آزمون انجام شده معنى دار 
نيست. اين كاهش فقط در كالسة كم  قطر ديده مى شود 
تعداد  بيشتر،  بهره بردارى  به رغم  كالسه ها  ساير  در  و 
در هكتار آن ها افزايش يافته است (شكل 6). از طرف 
جنگل كارى ها  عرصة  در  غرس  شده  نهال هاى  ديگر، 
هنوز رشد چندانى نكرده و زمان بيشترى نياز دارند تا 
از حد شمارش عبور كنند و وارد كالسة كم قطر شوند. 
بنابراين، در انتهاى دورة اول نمى توان حصول به كلية 
اهداف طرح را انتظار داشت. عواملى كه باعث كاهش 
از:  عبارت اند  شده اند  كم قطر  كالسة  هكتار  در  تعداد 

ـ جنگل خيرود) تغييرات كّمى و كيفى توده هاى جنگلى بعد از اجراى يك دوره طرح جنگل دارى (بخش نم خانه 
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عوامل طبيعى (از جمله عدم يا كمبود نهال هايى كه قبًال 
غيرقابل شمارش بوده و  بايد اكنون به اين طبقات راه پيدا 
مى كردند، يا درختانى كه قبًال در اين طبقات بوده ولى 
بر اثر آفات يا بارش هاى سنگين برف خشك، شكسته 
يا ريشه كن شده يا بر اثر رقابت تاجى و نورى حذف 
متعدد  مصارف  جمله  (از  غيرطبيعى  عوامل  و  شده اند) 
درختان با قطر كم، افزايش سطح چراگاه و چراى دام، 
وجود نقاط خالى بر اثر اجراى طرح مثل جنگل كارى ها 
كه هنوز جوان اند و نهال هاى آن ها رشد زيادى نكرده، 

و مسيرهاى جاده).
مجموع برداشت از بخش نم  خانه در طول اين دوره 
به طور متوسط 7/75 سيلو در هكتار بوده است. با وجود 
اين ميانگين حجم در هكتار توده ها طى اجراى طرح 10 
به  مربوط  حجم  افزايش  اين  است.  يافته  افزايش  سيلو 
كالسة خيلى قطور است و بقية كالسه ها كاهش جزئى 
دارند (شكل 7). با توجه به آزمون انجام شده، اختالف 
حجم در هكتار در ابتدا و انتهاى دوره معنى دار نيست.

 6.             7 .           

گونة  تعداد  درصد  نسبت  شد،  گفته  كه  همان طور 
راش در مقايسه با ابتداى دوره كاهش يافته (شكل 4) 
و دليل آن را با توجه به كاهش شديد تعداد در كالسة 
نهال هايى  ورود  عدم  در  مى توان   (8 (شكل  كم قطر 
نتايج  نبوده اند.  اندازه  گيرى  قابل  قبًال  كه  دانست 
حجتى  مى كند.  تأييد  را  نكته  اين   [9] حجتى  بررسى 
در راشستان هاى بخش گرازبن جنگل خيرود پى برد كه 
به  سانتى متر  0ـ40  قطرى  طبقات  در  هكتار  در  تعداد 
مراتب كمتر از طبقة قطرى 41ـ80 سانتى متر است [9]. 
سال  زمانى  فاصلة  دوربودن  را  مشاهدات  اين  دليل  او 
عمدة بذردهى گونة راش، چراى دام، و بروز سرما يا 
يك  گونه  اين  حجم  كاهش  كرد.  ذكر  شديد  خشكى 
هشدار جدى براى مجريان طرح هاى جنگل دارى است 
كه با حضور دام چنين مشكالتى از نظر اجرايى به وجود 

مى آيد. اگر مشكل دام وجود نداشته باشد، مجرى بايد 
تحت  عرصة  در  زادآورى  عدم  مشكالت  رفع  درصدد 
مديريت باشد. اين در حالى است كه در بررسى عملكرد 
اجراى يك دوره طرح جنگل دارى گلبند [3] و بخش 
پاتم [2] تعداد در هكتار گونة راش افزايش داشته است. 
اگرچه گونة راش از نظر تعداد كاهش يافته، اين كاهش 
در سطح احتمال 95 درصد معنى  دار نيست. اين گونه از 
نظر حجم آن  هم در كالسه هاى ميان قطر، قطور، و خيلى 
قطور افزايش يافته است كه اين مسئله خود عدم ورود 
تأييد  را  شمارش  قابل  قطر  به  زادآورى شده  نهال هاى 
هدف هاى  و  نشانه گذارى ها  نحوة  به  توجه  با  مى كند. 
 50 مرز  از  راش  گونة  حجمى  درصد  جنگل شناسى، 
 55/95 به  و  گذشته  است،  ايده آل  هدف  كه  درصد، 

درصد رسيده است (شكل 5).
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اكولوژيكى  خواهش  به  توجه  با  ممرز  گونة 
ادافيكى،  شرايط  نوع  هر  با  سازگارى  سرشت  كم، 
جايگزين  به  سرعت  قديم  در  به گزينى  بهره بردارى  و 
پايين  كيفيت  به  توجه  با  و  است  شده  اصلى  جوامع 
نفع  به  گونه  اين  كاهش  طرح  هدف  ممرز  گونة 
گونه هاى مرغوب تا 10 درصد موجودى حجمى توده 
جنگل شناسى  برنامه هاى  در  دليل،  همين  به  مى باشد. 
عمده اى  فشار  وضعيت،  اين  تغيير  براى  طرح  كتابچة 
بهداشتى،  برش هاى  قالب  (در  گونه  اين  روى  بر 
در  است.  شده  پيشنهاد  يك سره)  قطع  و  اصالحى، 
بر  كه  زيادى  نشانه گذارى  به دليل  طرح،  اجراى  طول 
در  حجم  و  تعداد  درصد  ميزان  شده  گونه  اين  روى 
در   .(5 و   4 (شكل هاى  است  يافته  كاهش  آن  هكتار 
بررسى تغييرات كمى و كيفى اجراى يك دوره طرح 
جنگل دارى در بخش پاتم، درصد تعداد و حجم گونة 
داشته  افزايش  برنامه ريزى شده  هدف  برخالف  ممرز 

است [2].
فقط  ممرز  گونة  هكتار  در  حجم  مطالعه،  اين  در 
كه  (شكل 10)  است  يافته  افزايش  ميان قطر  كالسة  در 
درختان  حجم  انتقال  به  مربوط  تنها  نه  امر  اين  دليل 
به دليل  گونه  اين  بلكه  باالست،  به  پايين  كالسه هاى  از 
اينكه  و  مرغوب  گونه هاى  اشكوب  زير  در  واقع شدن 
ساير  براى  جنگل شناسى  نظر  از  مزاحمتى  هيچ گونه 
گونه ها ندارد، ترجيحًا نگه دارى شده اند. در صورتى  كه 
در دورة گذشته برداشت بيشترى از اين درختان صورت 

مى گرفت، فضاى خالى زيادى به وجود مى آمد كه از   نظر 
جنگل شناسى و نشانه گذارى صحيح به نظر نمى رسد.

و  تعداد  افزايش  افرا،  گونة  مورد  در  طرح  هدف 
نظر  از  دوره  ابتداى  به  نسبت  گونه  اين  است.  حجم 
جزئى  كاهش  حجمى  درصد  نظر  از  و  افزايش  تعداد 
نيست  چشمگير  چندان  كه  است  داشته  (0/67درصد) 

(شكل 5).
هكتار  در  تعداد  دوره،  انتهاى  و  ابتدا  مقايسة  با 
گونة توسكا كاهش يافته است كه اين كاهش در سطح 
احتمال 95 درصد معنى دار است (شكل 11). عدم ورود 
داليل  از  نبوده اند  اندازه  گيرى  قابل  قبًال  كه  نهال هايى 
به علت  مى توان  را  وضعيت  اين  كه  است  كاهش  اين 
همچنين  كرد.  تفسير  گونه  اين  گستردة  زادآورى  عدم 
به دليل  كم قطر  كالسة  در  موجود  نهال هاى  از  تعدادى 
رقابت   اثر  بر  خشك شدن  و  برف  اثر  بر  شكسته  شدن 
يا  مى  روند  بين  از  كم)  قطر  و  ارتفاع  (به علت  تاجى 
اين  مى شوند.  كت زده  چوپانان  مصارف  نياز  به  دليل 
طرح  اجرايى  ابتداى  با  هكتار  در  حجم  نظر  از  گونه 
تغيير مهمى نداشته است (شكل 12) و ضرورى به نظر 
و  طبيعى  تخريب  عوامل  حذف  جهت  در  كه  مى رسد 
غير طبيعى و ايجاد فضاى مناسب زادآورى اقدام شود 
تا بتوانيم به اهداف ايده آلى كه براى اين گونه پيش بينى 

شده نائل آييم.
در مورد گونة بلوط، هدف طرح افزايش سطح كمى 
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ـ ممرزستان  بلوط  رويشگاه هاى  در  گونه  اين  كيفى  و 
است. در طول اجراى طرح تعداد در هكتار اين گونه 
اين   .(3 (جدول  است  يافته  افزايش  معنى دارى  به  طور 
از  نم  خانه  بخش  در  گونه ها  ساير  با  مقايسه  در  گونه 
به طور  دوره  ابتداى  در  است.  برخوردار  پايينى  درصد 

دوره  انتهاى  در  و  اصله،   0/62 هكتار  هر  در  متوسط 
1/93 اصله فراوانى داشته است (شكل 13). با مقايسة 
ابتدا و انتهاى دوره، شاهد افزايش حجم در هكتار اين 
عدم  مى توان  را  آن  علت  كه   (14 (شكل  هستيم  گونه 
و  استثنايى)  موارد  در  پارسل ها (به جز  در  نشانه گذارى 

 10.             11.            

 12 .           
  

 13.             14.            
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عبور نهال هايى، كه قبًال قابل شمارش نبوده اند و اكنون 
شده اند،  وارد  باال  به  سانتى متر   10 قطرى  طبقات  به 

دانست.
ساير گونه هايى كه پراكنش حجم و تعداد آن ها بحث 
مى شود شامل ملج، نمدار، زبان گنجشك، گيالس وحشى، 
خرمندى، انجيلى، و شيردار هستند كه به سبب حجم و 
تعداد كم تحت عنوان ساير گونه ها مقايسه شده اند. در 
مورد اين گونه ها، به  علت بيمارى مرگ نارون و برداشت 
مقدار زيادى درختان ملج خشك شده اند و در مجموع 
از نظر درصد حجم و تعداد كاهش معنى دارى مالحظه 
مى شود (جدول 3، شكل هاى 15 و 16). اما اين كاهش 
حجم بيشتر در كالسه هاى قطرى ميان  قطر و خيلى قطور 
و كاهش تعداد در كالسه هاى كم  قطر و ميان قطر صورت 
ده ساله  بهره بردارى  برنامه هاى  طول  در  است.  پذيرفته 

نشانه  گذارى  به  مبادرت  پارسل ها  سطح  در  به هيچ   وجه 
اين گونه درختان نشده است. كاهش حجم و تعداد در 
آن ها عمدتًا مربوط به خروج درختان خشك  شدة ملج 
براى مصارف روستايى و خروج درختانى است كه در 
مسير جاده هاى احداثى نشانه گذارى شده اند. علت ديگر 
زادآورى  عدم  در  مى توان  را  گونه ها  اين  تعداد  كاهش 
يا عدم ورود به طبقة قطرى 10 سانتى مترى دانست. در 
طول اجراى طرح، نشانه گذار در سطح پارسل ها همواره 
افزايش تعداد و حجم گونه هاى فوق را مدنظر قرار داده 
و هر جا كه ضرورت داشته به تقويت تاج و تكثير اين 
گونه ها اقدام كرده است. با اين حال با توجه به كاهش 
شديد درصد حجمى اين گونه ها (تا سقف 50 درصد 
كاهش)، نه تنها نتوانسته ايم به اهداف ايده آل در مورد 

اين گونه ها نزديك شويم، بلكه از آن دور شده ايم.

 15 .             16.             

از اقدامات جالب در بخش نم  خانه كشت آزمايشى 
سوزنى برگانى مانند پيسه   آ، نراد، و كاج جنگلى بوده است. 
و  برنامه ريزى شده  جنگل كارى هاى  سطح  شكل 17  در 
است.  شده  داده  نشان  انجام گرفته  جنگل كارى هاى 
غيرقابل دسترس بودن بعضى از پارسل ها (نبود جاده) 
سوزنى برگ  پيش بينى شدة  گونه هاى  نهال  كمبود  و 
مقدار  به  نسبت  جنگل كارى ها  ميزان  كاهش  داليل  از 

برنامه ريزى شده محسوب مى شود.

افزوده  شدن  با  كه  گفت  مى توان  كلى  جمع  بندى  در 
درصد حجمى گونه هاى راش و بلوط كاهش ميزان ممرز 
(تا سطح 5 درصد) با توجه به حداكثر برداشت از اين 

گونه تا حدودى به اهداف ايده آل طرح نزديك شده ايم.
همان طور كه گفته شد، پس از اجراى طرح، حجم 
درختان با كيفيت درجة يك افزايش يافته است (شكل 
4). با توجه به اينكه در اكثر قسمت هاى بخش نم  خانه 
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برش هاى اصالحى، بهداشتى، و تنك  كردن انجام گرفته، 
بديهى است كه پس از اين مدت كيفيت جنگل و درختان 
باقى مانده بهبود نسبى پيدا كنند. نتيجة كار اينكه با افزايش 
كيفيت حجم در ردة درجة يك، و از حجم ردة درجة 2، 
3، و 4 كاسته شده است. نهايتاً مى توان نتيجه گرفت كه 
حاصل فعاليت هاى پرورشى و نشانه گذارى انجام گرفته در 
قالب شيوه  هاى ارائه شده در كتابچة طرح، تأثير خود را از 
لحاظ كيفى بر روى توده هاى موجود نهاده و بهبود نسبى 
موفقيت هاى  به  طرح  نيز  زمينه  اين  در  و  آمده  به وجود 

مورد نظر نائل شده است.
طرح هاى  موفقيت   زمينة  در  انجام گرفته  مطالعات 
طرح هاى  اكثر  كه  است  داده  نشان  جنگل دارى 
جنگل دارى اجرا شده به اهداف انتخابى خود نرسيده اند 
حاصل  كيفى  و  كمى  تغييرات  بررسى  در   .[4  ،3  ،2]
پاتم  بخش  در  جنگل دارى  طرح  دوره  يك  اجراى  از 
ميانگين حجم در هكتار 10/1 درصد، و ميانگين تعداد 
در هكتار 17/7 درصد كاهش داشته است [2]. معيرى 
گلبند  جنگل دارى  طرح  اجراى  عملكرد  بررسى  با   [3]
افزايش  هكتار  در  تعداد  اجراى  از  پس  كه  كرد  اظهار 
استقرار  كه  خود  هدف  به  طرح  اين  كل  در  اما  داشته 

كامل تجديد حيات بوده نرسيده است.
مقايسة منحنى ارتفاع همة گونه ها در ابتدا و انتهاى 
دوره نشان داد كه شروع منحنى در انتهاى دوره از نقطة 
تا   25 طبقات  در  نسبى  كاهش  ضمن  و  آغاز  باالترى 
كه  به طورى   است؛  كرده  افزايش  به  شروع  مجدداًً   70

نشان  خود  از  باال  به   70 طبقة  از  محسوسى  افزايش 
سانتى متر   155 از  قطورتر  درختان  همچنين  و  مى دهد 
ارتفاع  منحنى  ناهمسال،  تودة  يك  در  شده اند.  اضافه 
تيپ  و  بافت  ثابت  ماندن  با  متفاوت  زمان هاى  طول  در 
جنگل ثابت باقى خواهد ماند. در طول اجراى اين طرح 
بيشترين ميزان بهره بردارى درختان در كالسه هاى قطرى 
قطور و خيلى قطور (به  خصوص بر روى درختان بسيار 
است.  گرفته  صورت  ممرز  گونة  از  بيشتر  و  سالمند) 
آماربردارى  در  داشتند  بااليى  قطر  كه  درختان  اين گونه 
دوم شركت نداشته اند و در نتيجه شانس شركت ساير 
دوم  آماربردارى  در  ممرز)  گونة  از  (به  غير  درختان 
را  ارتفاع  منحنى  باالتر رفتن  علت  است.  شده  بيشتر 
مى توان تغيير در بافت توده و شركت درختان جديد در 
از  هر يك  در  اندازه  گيرى  اشتباهات  يا  دوم  آماربردارى 

دو آماربردارى دانست.
دو  در  آماربردارى  نمونة  قطعات  اينكه  به  توجه  با 
آماربردارى  دو  هر  اينكه  به رغم  و  نبوده  ثابت  دوره 
مقايسة  است  ممكن  اما  است،  بوده  الزم  دقت  داراى 
نباشد.  اشكال  از  خالى  هكتار  در  تعداد  و  حجم  ميزان 
بنابراين، پيشنهاد مى شود در مطالعات بعدى از قطعات 
حذف  مورد  در  همچنين  شود.  استفاده  ثابت  نمونة 
عوامل اثرگذار در زادآورى ضرورت دارد براى خروج 
دام اقدام اساسى صورت گيرد، زيرا چه بسا تداوم چرا 
در دوره  هاى آينده وضعيت زادآورى و اهداف طرح را 

به  مخاطره اندازد.
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