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استفاده از مدلهای رویشی برای بررسی و شبیهسازی
روشهای مختلفِ مدیریت جنگل
(مطالعۀ موردی :بخش گرازبن جنگل خیرود)
 محمود بیات؛ دوا ی جنگلداری ،دااشکد رنابع طبیعی دااشگاه ته اح ،و ج ،ای اح
 منوچهر نمیرانیان؛ ارااد دااشکد رنابع طبیعی دااشگاه ته اح ،و ج ،ای اح
 محمود زبیری؛ ارااد دااشکد رنابع طبیعی دااشگاه ته اح ،و ج ،ای اح
 تیمو پوکاال؛ ارااد ب وه جنگلداری ،دااشگاه ش ژی فنالاد ،جوئنزو ،فنالاد

چکیده
جنگلهای شمالِ کشبر باارزشتریر جنگلهای ایران از نظر صنعتی و تبلید چب
هقط در ایر تسم

از جنگلهای کشبرمان صبرت میگیردا ایر جنگلها تح

برای اینکه مشخص شبد روش مدیری

بهشمار میروندا برداش های صانعتی
ناهمسال و روش تکگزینیانادا

مدیری

دانهزاد ناهمسال در ایر جنگلهاا ناه هقاط از جنبا اکبلابژیکی ،بلکاه از ساایر

دیدگاهها بهخصبص از لحاظ اتتصادی بر سایر روشها برتری دارد ،ایر روش باید بهطریقی بررسی شبدا امروزه اساتفاده
از مدلسازیها و شبیهسازیها برای بررسی روشهای مدیری
بخش گرازبر جنگل خیرود به وسع

جنگل بسیار رایج و شایع شده اس ا در ایر تحقیق که در

 934/24هکتار انجام شد ،ابتدا مدلهای رویشای خااص جنگالهاای ناهمساال و

آمیخته تهیه شد و سپس با استفاده از ایر مدلها ا که مدلهای رویشی تکدرخ اند ا روشهای مختلف مدیری

جنگال

از لحاظ تبلید چب  ،اتتصادیببدن ،و پایداری جنگل بررسی و شبیهسازی شدا نتایج استفاده از ایر مدلها بار ایار نکتاه
دالل

میکند که رویش اجمی ساالنه در دامن  2/5تا  7متر مکع

مکع

در هکتار) اس ا همچنیر تحلیل مدل و آنالیزهای ایر تحقیق دالل

ناهمسال در افظ پایداری جنگل و تبلید چب

در هکتار (برای ممرز  ،2/5راش  ،5و بلبط تا  7متار
بر عملیببدن و برتری روش مدیری

داناهزاد

از نظر اتتصادی در مقایسه با سایر روشها (دانهزاد همسال جبان ،دانهزاد

همسال بالغ ،و دانهزاد دواشکببه) داردا
واژگان کلیدی :روشهای مختلف مدیری  ،گرازبر ،محصبل ،مدل رویشی تکدرخ ا
 اوی ند ر ئو تلفق026-32223044 :

فاوم026-32223044 :

Email: mbayat1983@ut.ac.ir
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کمک آن ا پی بینب کرد .تجزیه و تحلیال ییساتمب

مقدمه
هنطق اۀ رویش اب یرکااانب شاااهل جنگاال ااای انبااوه

اصوچ رویکردی ایا

کاه انسیشامنسان ای یاه د اۀ

داهنه ای شمالب البری ای

که ای آیتارا در غارب تاا

پی

گلیساغ در شرق با هساح

حسود  1/8هیلیون کتاار

آن یود بردهانس [ .]4هناب طبیعب و جنگال پسیاسهای

[ ]1گسترش دارد .این جنگل ا بهصورت یاک ناوار

فراگیر در تما یهینه ای ینسگب انساناناس کاه خاود

باریک و بلنس ( 800کیلوهتر طول و  20تا  70کیلوهتر

بهصورت یک نظا عمل هبکننس و باا چناین نظااهب

عرض) در اهتساد رشتهکوه البری کشیسه شسهاناس .ایان

نمبتوان با روش آیهون و خطا عمل کرد ،بلکه بایاس

جنگل ا ای بااریشتارین جنگال اای ایاران ای نظار

تما یاهانه ا بهصورت یک ییستم یا یاهانه در حل

صنعتب و تولیس چوبانس .برداش
در ای ان قساام

ای صانعتب فقا

ای جنگاال ااای کشااورهان صااورت

برای برخورد با هشکالت و پی بینب حوادش ای

هشکالت ایجااد شاونس [ .]5نتیجاۀ تجزیاه و تحلیال
ییستمب هسلیایی ای

که بهوایطۀ تحول و تکاهل

هبگیرد .این جنگل ا به  98حوضۀ آبخیز تقسیم شسه

رواب ا رگری ایونب توی ا انسااان و مچن این نساال

و اکار توده ا در این جنگلِ آهویشاب اا پیو شاب ای

کاهپیوتر ا ،بهوییه ای نسل چهار آن ا ،تحول ییاادی

نو دانهیاد نا مسال ای  .گونه ای اصالب را راش،

یافته ای  .چهبسا اهرویه در بسیاری ای طر ریزی اا

همری ،بلنسهایو (که در ایان هقالاه باهاختیاار بلاوط

و ییای

ا بسون هسلیایی و شبیهیایی نمابتاوان

ناهیسه هابشاود ،).افارا (پلا ) ،و تویاکای ییالقاب

به راهحل ای هنطقب دی

تشکیل هبد س و گونه اای دیگاری نیاز باهصاورت

جنگل شرای فعلب جنگل را با ایتفاده ای روش اای

هحسود وجود دارنس .این جنگال اا تحا

هاسیری

نا مسال باا شایوۀ تاکگزیناباناس [ .]2بارای اینکاه

یافا  .آهااربرداری اای

آهاربرداری صس درصس یاا نموناهبارداری باا قطعاات
نمونۀ دائم یا قطعات نمونۀ ثاب

ارییابب هابکناس [،6

دانهیادو نا مسال در این

 .]7این اطالعات با ترکیب با هسل ای رویشب جنگل

جنگل ا نه فق ای جنباۀ اکولاوژیکب ،بلکاه ای یاایر

برای پی بینب تویعۀ آینسۀ جنگل (روی

حجماب و

دیسگاه ا باهخیاوص ای لحااظ اقتیاادی باه یاایر

غیره) ،و مچنین برای جلوگیری ای بهرهبرداری بی

روش ا (روش دانهیاد مسال جاوان ،روش داناهیاد

ای حس و دنبالکاردن تویاعۀ پایاسار جنگال ا میا

هشخص شود روش هسیری

مسال بال  ،روش داناهیاد دواشاکوبه) برتاری دارد،

دارنس .هسل ای رویشب درخ

بهعناوان یاک گزیناۀ

این روش بایس برریب و برتری آن اثبات شود .اهرویه

هنایب انتخاب هبشونس ،ییرا رونس تویعه بارای ار

ایتفاده ای هسلیایی ا و شبیهیایی ا بارای برریاب

را در یطح توده پی بینب هبکننس [ .]8در این

روش ای هسیری
ای

جنگل بسیار رایاح و شاای شاسه

[ .]3ای ههمترین عواهلب که هسلیایی را توجیه

درخ

هسل یطح برریب ای یطح توده به درخ
که انعطا پدیری باچیب در پی بینب روی

تغییر کرده
درخ

هبکنس کاربرد هسل برای هسیری و بهترِ جنگال ایا .

دارد بااب اینکااه عااواهلب ای قبیاال آهیختگااب گونااه،

و عواهل هؤثر بار آن

ینب ،و ییستم ای هختلف هسیریتب ،که در

هسل ای ایجادشسه هیزان روی

پراکن

را هشخص هبکننس و بهترین گزینه را ارائه هبد نس و

جاااساول هحیاااول و در یاااطح تاااوده عواهااال

در بعضب ای هواق هبتاوان آیناسۀ جنگال را نیاز باه

هحسودکننااسه سااتنس ،وجااود داشااته باشااس [.]9
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ب ازبق جنگل خی ود)

جنگاال ااای شاامال کشااور ،بااهعنااوان جنگاال ااای

درجه و  40دقیقۀ شمالب و طول جغرافیایب  51درجه

پهن برد آهیخته و نا مسال ،باه هاسل اای رویشاب

و  32دقیقه تا  51درجه و  43دقیقۀ شرقب قارار دارد.

هنایب نیای دارنس تا بتوان هسیریتب جااه و صاحیح

بخ

گرایبن در ارتفا بین  840تا  1350هتار بااچتر

انجا داد و گزینه ای هختلاف هاسیریتب را هقایساه

ای یطح دریا قرار دارد .ای لحاظ یهینشنایاب ،یانگ

کرد و در نهای

بهترین گزینه را که تویاعۀ پایاسار

جنگل ا را تضمین کنس انتخاب کرد [.]5
س

ای این تحقیق ایتفاده ای هسل ای رویشاب

تهیهشسه برای جنگل ای پهنبرد آهیخته و نا مسال
و هقایس اۀ روش ااای هختلااف هااسیریتب و انتخاااب
بهتاارین روش ای ا  .در ای ان تحقی اق ای هااسل ااای
رویشبِ تکدرخ
هسل تکدرخا
روی

(هسل تکدرخ
رویا

رویا

قطاری،

ارتفاا  ،هاسل تاکدرخا

یادآوری) (تعساد درختانب کاه قطار آن اا در

طول دوره به بی

ای  7یاانتبهتار ریایسه ایا  ).و

هسل تاکدرخا

یناسههاانب (هارد و هیار)

رویا

ایااتفاده شااسه ایا  .مچنااین روش ااای هااسیریتب
دانهیادو مسال جوان ،دانهیاد مسال باال  ،و داناهیاد
دواشکوبه با هسیری

دانهیاد نا مسال ای دیسگاه تولیس

چوب و اقتیااد و در نهایا

تویاعۀ پایاسار جنگال

هقایسه شسه تا تیمیمب دری

بارای انتخااب روش

هسیریتب هنایب برای این یرهایه ای تجسیاسپادیر و
بااریش کشورهان گرفته شاود کاه ام بهارهبارداری
اقتیادی صورت بگیرد و ام ای یاایر هوا اب ایان
گنجینه ای طبیعب ایتفاده شود.

هادر بخ

گرایبن ،آ کب و طبق نقشۀ ویارت نفا

هتعلق باه دوران ژورایایک علیاا ایا
نقاااط ای طبقااات یااخ

و در بعضاب

شااکافسار و طبقااات ناار و

بهطور هتناوب روی م قرار گرفتهاناس .در بعضاب ای
بیرونیدگاب یانگ هاادر و پسیاسه اای

نقاط بهعل

کاریتیک اکار آب حاصل ای بارنسگب در خااو نفاو
هبکنس و بهصورت ی ک

طبیعب به رودخانۀ خیرود

هبریزد و بسینترتیب اغلب جنگل ،هخیوصا خااو
یطحب آن ،در تابستان دچار کمبود آب و خشاکب و
باعث کنسی روی
خاو این بخ

درختان در ایان فیال هابشاود.
در دیتهبنسی کلب جاز خااو اای

قهوهای جنگلب ای

[.]10

نحوۀ پرراکنش و انردازهگیرری در قطعرات
نمونۀ دائم
داده ایب که برای هسلیایی ایتفاده شاس ای دو دورۀ
آهاربرداری با قطعات نمونۀ ثاب

بهدی

آهسناس کاه

شر کاهل آن به این صورت ای  :در یال  1382به
کمک یک شبکۀ آهاربرداری هستطیلب  200×150هتار
(الگوی دیاتگاه اجرایاب) ،تعاساد  258قطعاه نموناۀ
دائم اب دای ارهایشااکل بااه هساااح

 10آر ،بااهطااور

مواد و روشها

ییستماتیک تیادفب در یطح بخ

گرایبن پراکناسه

منطقۀ مورد مطالعه

شسنس .در داخل قطعه نمونه ،قطار برابار یاینۀ تماا

این تحقیق در بخ

گرایبن جنگل خیارود دانشاکسۀ

هناب طبیعب دانشگاه تهران انجا شس .بخا
به ویع

 934/24کتار ،یوهین بخ

جنگل ای تحا
دانشگاه تهران ای

هاسیری

گارایبن

ای هجموعاه

دانشاکسۀ هنااب طبیعاب

که در  7کیلوهتری شرق نوشاهر

و در عرض جغرافیایب  36درجاه و  27دقیقاه تاا 36

درختان ینسه که در ارتفا برابر یینه قطری بزردتار
ای  7/5یانتبهتر داشتنس به کماک خا کا

دوباایو

انااسایهگی اری شااس و هقااادیر آن ااا در طبقااات ی اک
یانتبهتری در فر ای آهاربرداری به تفکیاک گوناه
یادداش

شسنس .در این تحقیق ،هحل انسایهگیری قطر

برابر یینۀ درختان با رنگ قرهز هشخص شس و یاویاۀ
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ریک ای درختاان ای طبقاۀ قطاری  7/5یاانتبهتاری
به هرکز قطعه نمونه برداشا

نسب

شاس و در هرکاز

ر قطعه نمونه ،قطعات نمونۀ دیگری باه هسااح
هتر هرب تعیین و به برداش

4

اطالعات یادآوری آن ا

اقسا شس .این عملیات باییابب قطعاات نموناۀ ثابا ،
پس ای گدش

 9یال با توجه باه آییماوت و رناگ

قرهز بر روی درختان در قطعات نمونۀ ثاب  ،هجاسدا
تکرار شس و پس ای اتما کار به انجا هحایابات چی
و ارائۀ هسل ای رویشب بارای اولاین باار در کشاور
برای جنگل ای پهنبرد آهیختاه و نا مساال اقاسا
شس.

()1
 )idij = exp(-0.8824 +uj +0.4343ln(dij0.1987(dij/100)2 +0.0031BALij +0.5861Fagus
+0.4396Carpinus +0.8202Quercus
+0.6940Alnus+0.7475Acervelutinum +0.6796
Acer cappadocicum +0.6535Tilia) + eij

قطری  9یالۀ درخ  i ،ای قطعه

که در آن  idijروی

نمونۀ  jبه یانتبهتر uj~N(0,σu2) ،فاکتور قطعه نمونۀ
تیادفب d ،قطر در ارتفا برابر یاینه باه یاانتبهتار،
 BALیطح هقط قطورترین درختان در به هتر هربا
در کتااار ،و ) eij~N(0,σe2باااقبهانااسه ای ا  .راش،
همری ،و یاایر گوناه اا شااخص اای هتغیار بارای

مدلهای رویشی مورد استفاده در شبیهسازیها
ای هسل لجستیک با آنالیز رگریایون لجساتیک بارای
هسل ینسههانب ایتفاده شس .هاسل اای غیار خطاب باا
واردکردن اثر آهیختگب برای هسل ای روی

قطری و

ارتفا ایتفاده شسنس .شاخص ایب که در هسل روی
قطری و ینسههانب ایتفاده شسنس ،تیثیر رقاب
درخ

و انسایۀ

و ترکیب توده را نشان هابد ناس .رقابا

در

توده به کمک یطح هقط و یطح هقطا قطاورترین
درختان در توده برریب و هحایبه شاس .در هاسل اا،
شاخص ای رقاب

نقشاب در هاسل رویشاب ارتفاا

نساشتنس .برای رف اثر مبستگب هشا سهشسه در باین
قطعات نمونۀ دائم ای شاخص تیادفب قطعات نموناه
برای هسل ای روی

قطری و ارتفاا ایاتفاده شاسه

ای .
مدل رویش قطری :هسلب که برای روی
برایش داده شس بهصورت رابطۀ  1ای

قطاری

گونه ای هختلفانس( .در اینجا  Fagus=1ایا

اگار

گونۀ هورد نظر راش باشس .و برای بقیه صفر گداشاته
هبشود ).انحرا

هعیار برای شاخص تیادفب قطعاه

نمونه  ،0/860و انحرا
یانتبهتر ای

هعیار برای بااقبهاناسه 3/68

[.]11

مدل رویشی ارتفاع :نو گوناه تایثیری در هاسل
رویشب ارتفا نساش  .بهترین هسل رویشب ارتفااعب
که بهدی

آهس بهصورت رابطۀ  2ای .

()2
eij

dij2.336/(0.705+0.360dij)2 +

در این رابطه  hijارتفا درخ

hij = 1.3 +

 iای قطعه نمونۀ ،j

 dijقطاار در ارتفااا براباار یااینۀ مااان درخاا  ،و
) eij~N(0,σe2باقبهانسه ای  .اثار قطعاه نموناه ههام
نبود ،بنابراین در هسل ایاتفاده نشاس .انحارا

هعیاار

باقبهانسه  5/49هتر ای .
مدل زندهمانی :تاب لجستیک رابطۀ  3برای هاسل
ینسههانب برایش داده شس ای

[.]11

()3
1
)) 1  exp( (1.282  0.954 ln( dij )  0.023dij  0.116 BALij / dij  1  0.438Carpinus

sij 
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 iای

یاختار توده با تعساد کل درختاان باا قطار برابار

قطعه نمونۀ ( jکه برای  9یال ینسه هبهانس) dij ،قطار

یینۀ بی

ای  7یانتبهتر ) ،(Nقطار حاساکار یاا قطار

در ارتفا برابر یینه ،و  BALیطح هقط قطاورترین

بهرهبارداری ) ،(Dmaxو دو پااراهتر تااب وایباول در

(هتر هرب در کتار) ای .

درخ

رابطۀ  5توضیح داده شسه ای

مدل زادآوری (درختانب که قطر آن ا به بی

()5

ای

 7یانتبهتر در طول دوره رییسه ایا  ).باهصاورت
ییر بر روی داده ا برایش داده شاس .در ایان رابطاه،

[.]12

  d c 
exp    
  b  

c 1

 c  d 
f (d )    
 b  b 

ای

در این رابطه  dقطر برابر یینه f(d) ،فراوانب قطر

 7یانتبهتر در کتار ،در طول دوره رییسه ای  ).ای

 b ،dضرایب هکاان ،و  cیاک ضاریب شاکل ایا .

پالت  jو  Gjیطح هقط توده به هتر هرب در کتاار

ایتفاده ای تاب وایبول باه جاای پاراکن

در طبقاات

ای  .این هسل در بهینهیایی ا ایتفاده شس [.]11

قطری بهطور فزاینسهای ای تعساد هتغیر ای بهینهیایی

 INjیادآوری 9یاله (درختانب که قطر آن ا به بی

هبکا س [ .]13هتغیر ای بهینهیایی در تااب وایباول

()4
)INj =exp(2.75+0.2ln(Gj)-0.005 Gj

فق  4هتغیر ستنس ( dقطر برابر یاینه f(d) ،فراواناب
قطر  b ،dضاریب هکاان ،و  cیاک ضاریب شاکل).

بهینهسازیها و شبیهسازیهای مدیریتی

تحقیقات قبلب بر این دچل

یه روش هتفاوتو بهیناهیاایی برریاب شاس .اولاین

تاب وایبول در بهینهیایی در حالا

روش بهینهیایی ،یهانب کاه تولیاسات چاوبب پایاسار

هنایب و قابل قیان با نتایح بهینهیایی با پراکن

حساکار ای  ،با ایتفاده ای برش ای تناکیاایی در

طبقات قطری ارائه هبکنس [ .]14در یهان تولیاس یاک

در دیاترن

تودۀ اولیه ،که هسنول ایجاد هجموعهای ای هتغیر اای

طبقات قطری (برش اایب کاه باهعلا

هبکنناس کاه ایاتفاده ای
پایاسار ،نتاایجب
در

نبودن تودۀ اولیه در هراحل بعسی تویعۀ تاوده انجاا

بهینهیایی ای  ،فراوانب اا ای تااب وایباول در یاک

هبشود ).انجا هبشود .در ایان برناهاۀ شابیهیاایی،

داهنۀ  2هیلبهتری و برای حساکار قطر  7یانتبهتاری

تااودۀ اولیااه وجااود نااسارد .در عااوض باارش ااای

هحایبه هبشونس .فراوانب بهدی آهسه در هقیان کلب

طبقات قطری را بهیناه هابکنناس.

برده هبشود تا تعساد تما درختان در کتار که برابار

ایجااد

آیس .یاپس احتماال یناسههاانب و

تنکیایی ،پراکن

یک توده که هسنول پاراکن

آیهایشاب ایا

با  Nای

بهدی

بارای چرخاۀ بارش تاا بارش

یادآوری در پایان چرخۀ برش با ایتفاده ای هسل ایب

این برش ا ها را به

که در این تحقیق ایاتفاده شاس شابیهیاایی گردیاس.

فراوانب کالن ای قطری در تاودۀ اولیاه هابریاانس.

برش ا فراوانب درختان را در طبقات  5یاانتبهتاری

ای قطاری هختلاف قبال و

هبد نس تا به یطح اولیهشان برینس .در دوهین

هبشود ،یپس روی

بعسی شبیهیایی و عکس حرک
برداش

ا برای پراکن

کا

بعس ای برش ای تنکیاایی هحایابه هابشاود .اگار

هجموعااه ای بهینااهیااایی ااا ،تااوالب ای باارش ااای

فراوانب بعضب ای کالن ای قطری بعس ای برش اای

تنکیایی در پراکن

قطری برای چهار تودۀ هتفاوت

تنکیایی کوچکتر ای فراوانب اولیه باشنس ،یادآوری

اولیه انجا شس با این شرط که پراکن

کااافب نیس ا

و راهحاال بهین اۀ نهااایب جلااوگیری ای

انتخاب یاختار ناپایسار توده ای .

پراکن

قطری س

ای پی

قطری بایس باه

تعیینشسه با یک تعاساد

هشخص برش بریس .س و ای پی

تعریفشسه یاک
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[ ]13کاه

قطری با یرهایهگداری پایسار ای

درآهس خالص ای  6برش نخس

به یهان حاال فعلاب

این یرهایهگاداری اریش خاالص فعلاب را باا نارخ

شس و جم گردیاس ،یاپس درآهاس ای یاک دوره ای

کاه نارخ

پای اسار جنگاال

تنزیل  1درصس ( 1درصس نرخ تنزیلب ای

دوره ااای ناهحااسود تااوده در حالا

بهاارهباارداری پای اسار ای ا  .ای ان ناارخ در اقتیاااد و

شبیهیایی و هحایبه شس و به یهان حال فعلب گردیس.

ای بهرهبرداری کاربرد فراوان دارد .این نارخ

این درآهس نیز به درآهس حاصل ای بارش اای تباسیلب

تا  3درصس ام اضاافه هابشاود ).حاساکار هابکناس

اضافه شس 4 .تودۀ اولیه با یاختار هختلف شاهل تودۀ

(هعادلۀ  .)5تااب

اس

ایان برناهاۀ تباسیلب ،اریش

مسال جوان ،تودۀ مسال بال  ،تاودۀ دواشاکوبه ،و

خالص فعلب ای

که با نرخ تنزیل  1درصس هحایابه

تااودۀ نا مسااال در دوهااین و یااوهین هجموعااه ای

برش ای تنکیایی ای  5بارش هتاوالب

بهینهیایی ا ایتفاده شاس .یااختار پایاسار تاوده کاه

در یال اای  ،120 ،80 ،40 ،0و  160تشاکیل شاسه،

یرهایهگداری کارآهس ناهگداری شس با نرخ ای هشابه

تعریافشاسه

تنزیاال نیااز باارای هقایسااه انتخاااب شااس .در ایاان

شرک

شس .پراکن

با این شرط که پراکن

س

ای پای

بایس در برش ششام در یاال  200بهیناه شاود .تماا
که تما توده اای

طول دوره طوری تنظیم شسه ای
اولیه در طول دورۀ تبسیل به پراکن
تعیینشسه برینس .پراکن

اس

ای پای

برش اای تناکیاایی باا

تعساد کل درختان باقب هانسه در کتار ،حاساکار قطار
بااهدی ا آهااسه ،و ضاارایب وایبااول  bو  cتعری اف
هبشونس .در برش ای تبسیلب در یال ای  0تاا 160
ای پراکن

وایبول بهعنوان حس برش ایتفاده هبشاود

کااه ایان بااسان هعنایا
هبشونس س

کااه اضااافاتب کااه برداشا

نهایب نیستنس ،بلکه نقیان در طبقاات

قطریانس .در ششمین برش ار نقیاانب در پاراکن
قطری با پراکن
پااراکن

قطری اس

قطااری ااس

هقایساه هابشاود تاا

دقیقااا بااهدیا

هتغیر ای که در بهینهیایی شرک

آیاس .تعااساد

داشتنس  20هتغیار

بودنس (.)5x4=20

(N0, N40,…, N160, Dmax0,…, Dmax160,
)b0,…, b160, c0,…, c160

در یوهین هجموعه ای بهیناهیاایی اا ،پاراکن
قطری در حالتب که پایسار ای  ،میهان با برش ای
تبااسیلب بهینااه هابشااود .پااراکن

قطااری پای اسار در

ششمین برش حاصال هابشاود .و تعاساد هتغیر اای
بهینهیاایی ( )4×6=24هتغیار ایا  .اریش خاالص
فعلب با نارخ تنزیال  ،2 ،1و  3درصاس حاساکار شاس.

قطاری

بهینهیایی ا (یرهایهگداری کارآهس) پراکن
بهینه ای طریق رابطۀ  6حساکار شس [.]16 ،15
NT
 CT
(1  i)T  1

()6

در این رابطه  NTدرآهس خالص ای

NPVT 

که باهطاور

هرتب در یک فاصلۀ یهانب هشخص ) (€ ha-1بهدی
هبآیس T .طول چرخ

برش (به یاال) و  CTاریش

یااارهایهگاااداری اولیاااه ) (€ ha-1ایااا  .اریش
یرهایهگداری اولیه ای اریش چوب یارپای درختاان
در توده ایب که بارش تناکیاایی دارناس باهدیا
هبآیس .در رابطۀ  6ای ی تودۀ اولیهای بهعنوان نقطاۀ
شرو ایتفاده نمبشود .س

کلب هقایساۀ پاراکن

قطااری حاصاال ای یاارهایهگااداری کارآهااس بااا یااایر
پااراکن

ااای بهین اۀ پای اانب بااهدی ا آهااسه ای یااایر

توده ای اولیاه باههنظاور داشاتن یاک ایاسه ای قابال
ایتفاده بودن یارهایهگاداری کارآهاس بارای پاراکن
ای  .روش بهینهیایی برای تما برناهه ا باههنظاور
ارییابب ایتراتیی بهینهیایی ایتفاده شس [.]18 ،17

نتایج
هسل رویشب قطری نشان هبد س کاه در جنگال اای
پهنبرد آهیخته و نا مساال بخا
خیرود ،افزای

روی

گارایبن جنگال

قطری تا قطر  100یاانتبهتار

ارافاده از رد های رویشی ب ای ب رری و شبیهرازی روشهای رتال م ردی ی جنگل رطالعس روردی :بت

تابعب ای قطار برابار یاینه ایا  ،ولاب ای قطار 100
قطر ،روی

یانتبهتر به بعس ،با افزای

قطری کا

نشان هبد س .هسل رویشب ینسههانب نشان هبد س که
درختان با قطر  20تا  100یانتبهتر بهترین و بیشترین
ینسههانب را دارنس .باا افازای

رقابا

قطورترین درخ ) ینسههانب کا

(یاطح هقطا
هبیاباس و گوناۀ

همری در هقایسه با یایر گوناه اا باه هقاسار کماب ای

هتوی برداش

ب ازبق جنگل خی ود)
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یالیانه حساکار شود .بهیناهیاایی اا
برش  70 ،... ،20 ،10یال

برای تودۀ راش با چرخ

و برای گونۀ همری و بلوط با چرخ
انجا شس .فرض بر این ای

 30و  40یاال

که توده اا خاالص ،ای

یک گونه ،و یادآوری ای رابطۀ  6برای تماا گوناه اا
آهسه ای  .یاختار پایسار تودهای که بیشترین

بهدی

تولیس چوب را دارد ای پراکن

قطری کا ناسه کاه باه

ینسههانب برخوردار ای  .درصاس پای بیناب صاحیح

یم

هسیری

هااسل ینااسههااانب  91/8درصااس ایاا ( .اگاار ای 0/5

ای

(شکل ای  1و  .)2تفاوت اصلب بین آنالیز یاه

بهعنوان آیتانۀ ینسههانب ایتفاده شود ()Nagelkerge

گونۀ اصلب بر این دچل

 R2آهاری  0/082ای  ).در بهینهیایی ا نتاایح ییار

باارای گون اۀ راش و بلااوط بااهدی ا

بهدی

آهس.

توده با ساختار بهینه بررای حرداک ر تولیرد
پایدار
نخستین هجموعه ای بهینهیاایی اا ،پاراکن

قطاری

پایساری را ای برش ای تنکیایی باهدیا

آورد تاا

هبکنس تشکیل شاسه

نا مسال حرک

هبکنس که حساکار قطری که
ه ابآیااس 100

یانتبهتر ای

که این بهطاور چشامگیری بیشاتر ای

گونۀ همری ای

که  85یانتبهتر ای  .حساکار تولیس

پایسار برای راش  4/8هتار هکعاب در کتاار ،بارای
همری  2/2هتر هکعب در کتار ،و برای بلوط  6/5هتر
هکعب در کتار ای

(جسول .)1

بعس ای برش
70
60
50
40

همری
بلوط

30

120

100

40
60
80
طبقات قطری (یانتبهتر)

20

شکل  .1پراکنش قطری بهینه بعد از تنکسازی

0

10
0

در

20

تعساد درخا

کتار

راش
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قبل ای برش

70
60
کتار

همری

40

بلوط

30

در

20

تعساد درخا

راش

50

1
120

100

40
60
80
طبقات قطری (یانتبهتر)

20

0

00

شکل  .2پراکنش قطری بهینه قبل از برشهای تنکسازی
جدول  .1خصوصیات تودة پایدار بعد از برشهای تنکسازی زمانی که تولید چوب در یک چرخش برش  30و  40ساله حداکثر است

متغیر

ممرز

بلوط

راش

40ساله

30ساله

40ساله

30ساله

30ساله

40ساله

حجم قبل ای قط m3ha-1

276

233

463

501

587

594

حجم بعس ای قط m3ha-1

183

166

275

351

387

332

یطح هقط قبل ای قط m2ha-1

31/7

27/9

45/1

46/9

47/9

49/2

یطح هقط بعس ای قط m2ha-1

22/7

21

29/4

35/1

33

29/2

275

270

310

301

260

280

253

248

275

281

227

239

88/8

83/5

82/6

98/5

98/7

78/8

تعساد درخ

یرپا قبل ای برش

(در کتار)
تعساد درخ

یرپا بعس ای برش

(در کتار)
حساکار قطر بهرهبرداری
(یانتبهتر)
هحیول m3ha-1a-1

هجمو

2/26

2/17

4/73

4/85

6/48

6/59

گردهبینۀ درجه 1

0/37

0/33

0/73

0/86

1/22

1/16

گردهبینۀ درجه 2

0/55

0/49

1/17

1/33

1/82

1/74

گردهبینۀ درجه 3

0/74

0/72

1/57

1/53

2/02

2/12

گردهبینۀ خاره ای درجه

0/41

0/42

0/87

0/83

1/06

1/15

کاتین درجه 1

0/08

0/09

0/15

0/12

0/16

0/19

کاتین درجه 2

0/1

0/12

0/19

0/16

0/20

0/24
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یهانب که درختان برداش شسه خیلب بزردانس بیشتر
حجم برداشا شاسه هتعلاق باه اناوا گاردهبیناه ایا
(گردهبینۀ درجه  ،3 ،2 ،1و خاره ای درجه) .اگر چرخ
برش  30یا  40یال باشس ،تعساد درختانب کاه در کتاار
برداش

هبشونس ،بسته به گونه و فاصالۀ برداشا  ،باین

 20تا  40درخ

در کتار ای  .حجم برداشتب باین 68

( همری ،چرخ

برش  30یاله) تا  260هتار هکعاب در

کتار (بلوط ،چارخ
پراکن

بارش  40یااله) ای .شاکل 1

قطری بهینه بعس ای برش ای تناکیاایی بارای

توده ای نا مسال راش ،بلوط ،و همری را در یهاانب کاه
تولیس چوب حساکار و چرخاۀ بارش اا  30یااله ایا
نشان هابد اس .شاکل  2پاراکن

قطاری بهیناه قبال ای

برش ای تنکیاایی بارای تاوده اای نا مساال راش،
بلوط ،و همری را در یهانب کاه تولیاس چاوب حاساکار و
چرخۀ برش ا 30یاله ای

نشان هبد س.

تبدیل بهینه برای رسیدن به پرراکنش هرد
سرمایهگذاری کارآمد
دوهین هجموعاه ای بهیناهیاایی اا ،تاوالب ای  5بارش
تنکیایی (در اینجا  cهخفف  ،cuttingیعنب بارش در
یال ای هختلف ایا  ).را در پاراکن قطاری بارای
توده ای اولیۀ هختلف بهینه هبکنس .باا ایان شارط کاه
پراکن باقبهانسه بعس ای  6برش بایس با پراکن ای قبال
تعیینشسۀ یرهایهگداری کارآهس ،کاه باا نارخ تنزیال 1
درصس بهینه شسه ای  ،هنطبق شود 4 .تودۀ اولیهای کاه
آنالیز شسنس شاهلِ تودۀ مسال جوان ،تودۀ مسال بال ،
تودۀ دواشکوبه ،و تودۀ نا مساالاناس .تماا هحایابات
برای تودۀ خالص راش انجا شس .اریش خالص فعلاب
با نرخ تنزیل  1درصس حاساکار شاس .هحایابات اریش
خالص فعلب در تودۀ پایسار در ششمین برش انجا شس.
توالب بهیناه ای پاراکن قطاری حاصال ای بارش اای
تنکیایی در شکل ای  3تا  6نشان هبد س که چگونه
برش ا پراکن قطری را باهطاور تاسریجب باه یام
پراکن کا نسۀ س هببرنس .برش ا تنها علا تغییار

ب ازبق جنگل خی ود)
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در یاختار توده نیساتنس ،بلکاه یادآوری و نارخ ناابرابر
آن ا در درختان هتفاوت نیز ای عواهل ههماناس .در یاال
صفر ،یعنب نخستین برش ،بهجز هقسار ناچیزی در تاودۀ
مسال بال برداشتب صورت نمبگیرد .اولین پراکن ای
برش تنکیایی بر یاختار تودۀ اولیه دچلا هابکناس.
هتوی برداش یالیانه ای برش اای تباسیلب در تاودۀ
نا مسال ،ای مه بیشتر ای اگرچه حجام اولیاۀ ایان
توده بهطور هشخیب نسب باه حجام اولیاه در تاودۀ
مسال بال کمتار ایا (جاسول  .)2در واقا حجام
برداش شسه هشابه با توده اای مساال جاوان و باال
ای اگرچه بعسا حجم اولیهای که برداشا هابشاود
 171هتر هکعب در کتار ای  .تاودۀ مساال باال در
هقایسه با بقیۀ توده ا در طول دوره بارش اای تباسیلب
نرخ روی بسیار کمتری داش  .بعاس ای تاودۀ مساال
بال  ،تودۀ نا مسال بیشاترین تولیاس چاوب را در طاول
دورۀ تبسیل داش و یپس تودۀ دواشکوبه و بعاس ام
تااودۀ مسااال جااوان .بیشااترین اریش خااالص فعلااب
برش ا ،که شاهل برش ای تبسیلب و هاسیری هتاوالب
پایسار توده ای  ،برای تودۀ مساال باال و بعاس ای آن
برای تودۀ مساال جاوان ایا (جاسول  )2کاه ایان
بهعلا تایثیر ییااد بارش اای اولیاه بار روی درآهاس
فعلبشسه هبباشس .شکل  3و  4نشاند نسۀ توالب بهیناه
ای برش ای تنکیایی پاراکن قطاری بارای  2تاودۀ
اولیۀ دانهیاد مسال جوان و باال در یهاانب ایا کاه
س بهینه نیس و اریش خالص فعلب با نرخ
پراکن
تنزیاال  1درصااس حااساکار شااسه ایاا  .شااکل  5و 6
نشاند نسۀ توالب بهینه ای برش ای تنکیایی پاراکن
قطری برای  2تودۀ اولیۀ دانهیاد نا مساال و دواشاکوبه
س بهینه نیسا و اریش
در یهانب ای که پراکن
خالص فعلب با نرخ تنزیل  1درصس حساکار شسه ایا .
جسول  2نشاند نسۀ خیوصیات توصیفب تبسیل  4تودۀ
اولیه به یک تودۀ س پایسار نا مسال ،دورۀ برش 200
یاله و شاهل  6برش ای  .اریش خالص فعلب با نارخ
تنزیل  1درصس فعلب شسه ای .
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شکل  .6توالی از برشهای تنکسازی پراکنش تودة اولیۀ دانهزاد دواشکوبه.

جدول  .2خصوصیات توصیفی تبدیل  4تودة اولیه به یک تودة هدف پایدار ناهمسال

نا مسال

مسال بال

مسال جوان

دواشکوبه

حجم اولیه m3ha-1

156

252

85

129

حجم پایانب m3ha-1

232

233

226

229

یطح هقط اولیه m2ha-1

21/5

33/1

15/1

18/9

یطح هقط پایانبm2ha-1

26/4

26/4

25/8

26/1

138916000

155920000

115012000

129698000

اریش خالص فعلب (توهان در کتار) با نرخ تنزیل 1
درصس
1برداش
2روی

-1 -1

3

m ha a

حجمبm3ha-1a-1

4/52

4/08

3/97

4/23

4/84

4

4/56

4/63

 1هتوی برداش یاچنه در طول دورۀ تبسیل.
 2هتوی روی حجمب یاچنه در طول دورۀ تبسیل.
 aای  annualyبه هعنب یاچنه ای .

تبدیل بهینۀ زمانی که پراکنش قطری پایرانی
بهطور همزمان بهینه میشود
یااوهین هجموعااه ای بهینااهیااایی ااا هشااابه دوه این
هجموعه ای

باا ایان تفااوت کاه پاراکن

نهاایب

برش ای تنکیایی تودۀ پایسار میهان با برش اای
تبسیلب بهینه شاس .اجاایۀ انجاا  6بارش تباسیلب باه
فاصلۀ  40یال وجود دارد ،و  6برش تناکیاایی در
پراکن

بهصورت ناهحسود به دنبال برش ای تبسیلب

انجا هبشود .ششمین پراکن
که بسین هعنب ای

بایس به پایساری بریس

که یهانب که برش اای پاراکن

برای  40یال انجا نشسنس ،تعاساد کاافب درخا

در

تما طبقات قطری وجود داشته باشس .اریش خاالص
فعلب توده با نرخ تنزیل  1درصس حساکار شسه ایا .
پراکن

پایسار نهایب برای تاوده اای اولیاۀ هختلاف

هتفاوت ای

(شکل ای  7تا  .)11شکل کلب به ایان

صورت ای

طبقات قطری بزرد

که رچه به یم
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هبرویم ای تعساد درختان کایته هبشود .حساکار قطر
بهدی آهسه در پراکن

پایسار برش ای تنکیاایی،

نخستین برش ای تبسیلب کوچکترنس ،یپس تسریجا
قطر ا حساکار به  89یانتبهتر هبرینس .یطح هقطا

فق  64یانتبهتر برای تودۀ مسال باال ایا

کاه

تودۀ پایسار بعس ای برش ای تایخیری در داهناۀ 18/6

بهطور هشخیب کمتر ای  85تا  90یانتبهتر ای

که

هتر هرب در کتار (برای تودۀ مسال بال ) تا  37هتر

(جسول  ،3شکل ای  7تا .)10

هرب در کتار (تودۀ نا مسال) ای  .شکل اای  7و

بستگب دارد که

قطاری

برای یایر توده ای

این تفاوت تا حسودی به این واقعی

درختان کوچک در توده ای مسال و بال کماناس ،و
یهان تبسیل ( 200یال) خیلب کوتاهتر ای حسی ایا
کااه در ی اک پااراکن

 8توالب بهینه ای برش ای تنکیایی پراکن

برای  2تودۀ اولیۀ دانهیاد مسال جاوان و باال را در
یهانب که پراکن

قطری س

میهان با بارش اای

پیویااته درختااان کوچااک بااه

تبسیلب بهینه شسه نشان هبد نس .شاکل اای  9و 10

قطر ای برابر یینۀ بیشتر ای  90-85یانتبهتر بریانس.

قطاری

در توده ای بال

توالب بهینه ای برش ای تنکیاایی پاراکن

مسال ،تما درختاان ای تاوده اای

برای  2تودۀ اولیۀ دانهیاد نا مسال و دواشاکوبه را در

اولی اه نی اای بااه جااایگزینب بااا یادآوری ااای جسی اس

یهانب که پراکن

میهان با بارش اای

(درختانب که به قطر باچی  7یاانتبهتار ریایسهاناس).

تبااسیلب بهینااه شااسه نشااان هاابد نااس .جااسول 3

قطری را پر کنناس.

خیوصیات توصیفب تبسیل  4تودۀ اولیه به یک تاودۀ

تما توده ای دیگر هبتواننس ای درختان اولیه بهعنوان

نا مسال پایسار را در دورۀ بارش  200یااله و

دارنس تا خأل ایجادشسه در پراکن
قسمتب ای پراکن

س

قطری س

قطری پایانب ایتفاده کننس .نماودار

شاهل  6برش نشان هبد س .یاختار پایاسار امیهاان

تودۀ نا مسال در شکل ای  7تا  10نشان هبد س کاه

با برش ای تبسیلب بهینه هبشود .اریش خالص فعلب

بزردترین درختان باقبهانسه حسود  55یاانتبهتار ای

با نرخ تنزیل  1درصس حساکار شسه ای .

جدول  .3خصوصیات توصیفی تبدیل  4تودة اولیه به یک تودة هدف ناهمسال

نا مسال

مسال بال

مسال جوان

دواشکوبه

حجم اولیهm3ha-1

156

252

85

129

حجم پایانبm3ha-1

297

151

236

229

یطح هقط اولیهm2ha-1

21/5

33/1

15/1

18/9

یطح هقط پایانبm2ha-1

30/7

18/6

24/1

26/1

139722000

164686000

117508000

129698000

4/72

4/98

4/86

4/23

5/32

4/56

5/48

4/63

88/8

64

90/9

5.85

اریش خالص فعلب (توهان در
کتار) با نرخ تنزیل  1درصس
1

برداش m3ha-1a-1

2روی

حجمبm3ha-1a-1

حساکار قطر بهرهبرداری
(یانتبهتر)
هتوی روی

حجمب یاچنه در طول دورۀ تبسیل.

 aای  annualyبه هعنب یاچنه ای .

ارافاده از رد های رویشی ب ای ب رری و شبیهرازی روشهای رتال م ردی ی جنگل رطالعس روردی :بت
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شکل  .11اثر ساختار تودة اولیه بر روی پراکنش قطری پایدار در پایان  200سال دورة برش

بهجز حجم ناچیز در تودۀ مسال بال اولیه (4/5

مسااال جااوان) ایاا  .برداشاا

ااای دورهای در

هتر هکعب در کتاار) ای درختاب فاورا برداشا

توده ای مسال بال پایسار در هقایسه با یایر توده ا

نمبشود .دوهین برش (یال  )40فقا در تاوده اای

کمتر ای  .شکل  11اثر یاختار تودۀ اولیاه بار روی

مسال بال و نا مسال اجرا هبشس .برش  3تاا  6در

قطری پایسار در پایان  200یال دورۀ برش را

 4توده اجرا هبشود .هیانگین حجم برداشا

یااچنه

در دورۀ تبااسیل ب این  4/67تااا  4/98هتاار هکعااب در
کتااار ایا

(جااسول  .)3هتویا رویا

حجماب

یاچنه در طول دورۀ تبسیل باین  4/5هتار هکعاب در
کتار (تودۀ مسال بال ) تا  5/5هتر هکعب (در تودۀ

پراکن

نشان هبد س .پراکن

یرهایهگداری کارآهس ای هعادلۀ

 2و نرخ تنزیل  1درصس برای چرخ

برش  40یاله

بهینه شسه ای .

بحث و نتیجهگیری
جنگل ای یرکانب کارکرد ای هختلفب ای قبیل تولیس

ارافاده از رد های رویشی ب ای ب رری و شبیهرازی روشهای رتال م ردی ی جنگل رطالعس روردی :بت

چوب ،تنو ییستب ،ییبایب و تفره ،حفاظا

ای آب

609

ب ازبق جنگل خی ود)

هبکنس هبشود .هحایبات اقتیادی این هطالعه نشاان

و خاااو ،و غیاره دارنااس کااه نیاای بااه یاک هااسیری

هبد س که یاختار بهینۀ جنگل نا مساال بساتگب باه

یکپارچه و مهجانبه دارد .بهنظر هبریس که هسیری

یاختار اولیۀ توده و نرخ تنزیال دارد .نتاایح نخسا

نا مسال در پی برد این ا سا

روشب کارآهس و هؤثر

ای  .در این تحقیق ای هسل ای رویشب برای برریب
و شبیهیایی روش ای هختلف هسیری

این تحقیق با نتایح تحقیقات [ ]22و [ ]23مخاوانب
قطاری واحاسی کاه اس

دارد .ای آنجا که پراکن

جنگل اای

میشگب باشاس و ماواره در جنگال پیگیاری شاود

شمال کشور ایتفاده شسه ای  .هجموعۀ این هسل اا

وجود نسارد ،وابستگب یاختار پایسار به شرای تاودۀ

بهیناۀ تولیاس چاوب در ایان

عملا اب ناهنایاااب و بناااابراین

به هاسیران در هاسیری

اولیا اه در هاااسیری

جنگل ا کمک فراوانب هبکنس .هسل و هحایبات ایان

دیتورالعمل کلب هسیری

تحقیق نشان هبد س که تولیس چوب یا بایده اقتیادی

یااعب در حاال ایاان هشااکل دارد .بااا بهینااهیااایی

این جنگل ا بین  2/2تا  7هتر هکعب در کتاار و در

یرهایهگداری کارآهس در یاختار توده ،که به یااختار

یال بسته به گونه و یاختار توده بارای هماری  2/2و

پیچیسه ای

که این تحقیق

س

تودۀ اولیه وابسته نباشس ،ایتفاده ای این پراکن

برای راش و بلوط نزدیک به  7هتر هکعب در کتاار

همکن ای

و یال ای  .این نتاایح در رایاتای تحقیقاات قبلاب

نویسنسگان برناهه ای فرهولب فاقس پایۀ تنوری هنطقب

بین  2تاا  8هتار

[ .]25 ،24خوشبختانه تیثیر یاختار تودۀ اولیه به

ای

که گزارش کردهانس نرخ روی

ای

ایجاد یؤال کناس و طباق نظار بعضاب ای

پایاسار در هقایسااه بااا ناارخ تنزیال یاا نااو

هکعاااب در کتاااار و در یاااال [ 2/2 ]19تاااا 8/3

پااراکن

هترهکعب در کتار و در یال [ ]20ایا  .بعضاب ای

بهینهیایی کمتر ای  .نا نجاری و اختال
مسال ای

که پراکن

اصلب در

قطری باریکتاری

هحققان بر این باورنس که اجارای هاسیری

نا مساال

تودۀ بال

برای جنگل اای یرکاانب پیچیاسه ایا

و نیاای باه

در هقایسه با یایر توده ای اولیه دارد .به ر حال این

ههارت باچ دارد [ .]21و برخب دیگر هاننس لوهاناسر و

تفاوت در دورۀ بلنسهست تبسیل همکن ایا

ناپسیاس

هحمسی [ ]20این روش را در این جنگل ا عملاب و

شاااود [ .]25تفااااوت ییساااتماتیک اصااالب باااین

قابل اجرا هبداننس .هسل و آنالیز ای ایان تحقیاق نیاز

یرهایهگداری کارآهس و یایر پراکن

بر عملابباودن ایان روش و حفاظ پایاساری جنگال

که حساکار قطار باهدیا آهاسه ای یاایر پاراکن

دچل

دارد .هسل ا به این نکته اشاره هبکنناس کاه در

هقایسه با جنگل ای هعتسله هقسار هحیول پایاسار ای
یطح کمتری برخوردار ای  ،ولب بهعلا
قیم

بااچبودن

چوب یرپا که ناشب ای انحیار فاروش ایا

کوچکتر ای  .ایاتفاده ای پاراکن
کارآهس بهعنوان س

ا در این ایا
اا

یارهایهگاداری

برای توده ای اولیۀ هختلف باه

جای بهینهیایی پراکن

پایانب میهان با برش اای

تبسیلب اریش خالص فعلب را  0/6درصس (تودۀ اولیاۀ

هیانگین درآهس یاچنه ای فروش چوب در ایران بسایار

نا مسال) تا  6/5درصس (تودۀ اولیۀ مسال باال ) ،در

باچ و برابر با  1700000تا  2000000توهان در کتار

یهانب که اریش خالص فعلب با نرخ تنزیل  1درصاس

برای تودۀ راش ای  .حساکار اریش خالص فعلب باا

هابد اس [ .]23مچناین بیاان

نرخ تنزیل بیشاتر ای  1درصاس باعاث کاا

شاسیس

حساکار شود ،افزای
هبکنس که پراکن

ثاب

س  ،اریش خالص فعلب را

هبد س و چون اس

هحاسودیتب اضاافب در

تولیس چوب و درآهاس و تاراکم تاوده ،در هقایساه باا

کا

شرای رایاح هاسیریتب کاه تولیاس چاوب را حاساکار

برناهااه ااای بهینااهیااایی ایجاااد هاابکنااس تااودۀ
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یرهایهگداری کارآهس هبتواناس اریش خاالص فعلاب

یااانتبهتاار در ی اک چرخ اۀ  30تااا  40یاااله باشااس.

برابر با  13662000توهان را در کتار ایجاد کناس کاه

طر ای هسیریتب ،که اریش خالص فعلب را با نارخ

این اریش به تودۀ با یااختار نا مساال و دواشاکوبه

تنزیل باچتر ای  3درصس یا بیشتر حساکار هابکنناس ،ای

[ .]26مچنین به این نتیجه رییسهاناس

دی اسگاه تولی اس چااوب باعااث باارش ااای فااوری در

باه نارخ اای تنزیال

یال ای ابتسایب و تغییرات شسیس در یاختار تاوده و

نزدیکتر ای

که ییس تودۀ باقبهانسه نسب

بسیار حسان ای  ،در توده ای راش یاطح هقطا

کا

توده در توده ای پایسار بعس ای برش ا تنکیایی و با

یایر کارکرد ای جنگل این برناهه ا هقبول نیساتنس و

برش  40یاله با نرخ تنزیال اای  ،2 ،1و 3

پایساری جنگل را حفظ نمبکننس .یک تعادل هنایاب

درصس ،بهترتیاب برابار باا  ،15-10 ،30-20و  5هتار

و درخور بین کارآهاسی اقتیاادی ،تولیاس چاوب ،و

هرب در کتار ای  .در تاوده اای راش یهاانب کاه

خسهات ییس هحیطاب در جنگال باا نارخ تنزیال 1

یااطح هقط ا بعااس ای

آهسه که حساکار یودآوری اقتیادی را

چرخ

تولی اس چااوب حااساکار ای ا

برش ای تیخیری بایس باین  30تاا  35هتار هربا در
کتار و حساکار قطر بهدیا آهاسه باین  80تاا 100

بهرهبرداری در بلنسهست هبشاونس .ای دیاسگاه

درصس بهدی

نیز بهدنبال دارد.
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