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هاای شاما  کشاور در     میانی توالی جنگال های راش در مرحلة  های ساختاری جنگل یشگیواین وشوهد به منظور بررسی 

خوردة خیرود نوشهر انيام شد. ساه قطعاه نموناة یاك هکتااری در ایان مرحلاه         های کمتر دست بخد گرازبن از جنگل
متار و   ساانتی  5/7های درختان شامل قطر و ارتفاع درختان باا قطار باید از     انتخاب و آماربرداری صد در صد از مشخصه

 130 و بلنادتر از  130تاا   30، 30تر از  ها شامل ارتفاع در سه ببقة ارتفاعی کوتاه در این والتهای حاضر  مشخصات نها 
رو، انشاعابی و چنگاالی( و شاادابی )درجاة یاك، دو و ساه(        ها شامل فرم رویشی )میاان  متر، مشخصات کیفی نها  سانتی

آ  فاصاله   ظ ساختاری از حالات ناامنظم ایاده   برداشت شد. بر اساس نتای  به دست آمده تودة جنگلی مورد مطالعه به لحا
شود. با توجه  متر در قطعات نمونه مشاهده می  سانتی 55داشت و کمبود تعداد در ببقة قطری او  و ببقات قطری بید از 

های حاضر در آشکوب وایین و میانی در سطوح یك، دو و  بندی درختان، سهم درختان راش نسبت به کل گونه به آشکوب
درصاد و بارای ساایر     45 و 2/57 ،5/73 درصد، برای ممرز این مقادیر به ترتیب 49و  8/32، 5/14ری به ترتیب هکتا سه

های مادری و مقایساة ایان    ها به تعداد وایه نسبت تعداد نها  شود. محاسبة درصد مشاهده می 6و  10 ،12ها به ترتیب  گونه
ی راش در حرکت اسات. در  ها جنگلی به سمت مرحلة نهایی در دهد که مسیر توال های مختلف نشان می نسبت بین گونه

رود در مرحلة نهایی توالی با درختان  یمهای میانی و وایینی دارد که انتظار  این مرحله ممرز بیشترین حعور را در آشکوب
 راش جایگزین شود.
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 مقدمه
 از بریاق بررسای  ی جنگلا ی هاا  تاوده یی ایا ووتعیین 

 زمااان بااو  دری جنگلاا ةتااود ساااختار راتییااتغ

 ةتاود  تیوضاع  و رفتاار  شاامل  کاه  اسات  وشیر امکان 

 موجاود ی ها آشوبوقوع  ازوس  و بی بروزی جنگل

در ی جنگلا ی هاا  تاوده  تکامال  [. بی فرایناد 1] تاس

 رقابات  نظیر تعددیمی ها کندمراحل مختلف توالی 

 داخل تاوده،  درختان نیب یا گونه نیب وی ا گونه درون

 باا هاا   آن راماون یوی کا یزیف ویمحا  و درختان نیب زین

ی درختا  هاای  گونه متفاوت كیاکولوژ انیآش به توجه

 جنگل ساختاری رو روند نیا ةيینت که ردیگ یم شکل

. [2] دکنا  یم دایو نمود آن با همراه ةزند بخدی حت و

ها  در حقیقت، ساختار جنگل نشانگر برایندی از کند

های بین درختان مستقر در توده و نیز محیو  و واکند

 ةنحاو  باه ی جنگلا  هاای  تاوده  سااختار ابرا  است. 

نیااز  و زنااده درختااانی دروناا روابااو و اسااتقرار

ی اجازا  از کاه  دارد اشااره  توده داخل در دارها خشکه

 سااختار [. 3] دیا آ یمحساب  بهی جنگلی ها توده مهم

 و تاوده ی تکاامل  ةمرحلا  به توجه بای جنگلی ها توده

  .[4است ] متفاوت آن بیترک

ی هاا  توده عتیبب با گام هم تیریمد در گام نیاول

و ی جنگلا ی عا یببی هاا  تودهساختار  شناختی جنگل

ی تااوال[. 6، 5] اسااتی تااوال ناادیافر درتغییاارات آن 

 باو   در ساتم یاکوس در رییا تغ از ستا عبارتل جنگ

 بهجنگل ی اکولوژ دری اساس میمفاه ازی کی ، کهزمان

 دریی ایااوو وی تااوال ةمطالعاا. [7] دیااآ یماا حساااب

ی جنگلادار  گسترش منظور بهی جنگلی ها ستمیاکوس

 باور  باه ی تیریماد  مناسب های اتخا  راهبرد و داریوا

 دری تااوال ریمساا. [8] رسااد ماای نظاار بااه الزمی جااد

ی طا یمح های آشوب از بعد که یجنگلی ها ستمیاکوس

 شادت  باه  و سات ین گریهماد  مشاابه  شود یم شروع

 ازی ریا گ بهره در ها گونه تیقابل و شگاهیرو به وابسته

 بکار  وی عیببی ها جنگلی برا. [9] است( ویمح) نآ

احال  مرو  اند داده صیتشخی مختلف یفازها و مراحل

جااوان  جنگاال شاااملتحااولی کلیماااکس راشسااتان 

 )زادآوری(، بلااو) )اوتیمااا (، کهنسااا  و ووساایدگی 

هر یاك از مراحال یااد شاده ویشگای      . [10شود ] می

روناده   خاص خود را دارند که به تناسب حرکت وید

 [. 11ة اکوسیستم است ]روند وسیا 

در مطالعااة وااراکند تعااداد درختااان در ببقااات 

های ببیعی، نمودار واراکند در ببقاات    قطری جنگل

شااونده بااود و تااوده حالاات  ه صااورت کاامقطااری باا

هاای   [. ساختار تاوده 13، 12] ناهمسا  نامنظم داشت

[ و در 14راش خااالص و آمیختااه در منطقااة نکااا ]  

[ مطالعه و بیان شده که با نزدیك شدن باه  15خیرود ]

سطز حدود یك هکتاار، سااختار حالات ناهمساالی     

دهااد. بررساای مراحاال تحااولی   خااود را نشااان ماای

[ نشاان  16)لنگا( ] ببیعی در کالردشت های راشستان

دهد که کمترین میزان حيم در هکتار، رویة زمینی  می

در هکتار و تعداد در هکتار، مربوط به مرحلة تخریب 

است. در مطالعات ساختاری مرحلة تحاولی تخریاب   

[، حيام در هکتاار   17های شاما  کشاور ]   در جنگل

 اصاله در  371مترمکعب به دست آماد و تعاداد    470

تاا   10گیری شد کاه در ببقاات قطاری     هکتار اندازه

هاای   بررسی وویایی توده .متر حعور دارد سانتی 120

ی گارازبن ساه مرحلاة    هاا  جنگل[ در 4راش شرقی ]

اصلی افزاید حيم، ثبات حيام و کااهد حيام را    

بررسای تناوع    .در مرحلة انتهایی توالی گازارش کارد  

ن داد کاه  [ نیز نشاا 18ساختاری در راشستان آمیخته ]
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هاا باه سامت     بی عباور از مراحال تاوالی راشساتان    

 شود.  های چوبی کاسته می کلیماکس از تنوع گونه

هااای  در مطالعااة خصوصاایات ساااختاری جنگاال

نخوردة راش مشاخص    های دست [، جنگل19اکراین ]

 شد که این جنگل باه حالات دو آشاکوبه اسات، در    

شادة راش سااختاری    هاای مادیریت   که جنگل حالی

های  شناسی توده . در مطالعات جنگلدآشکوبه دار تك

دهاد کاه    [ نتاای  نشاان مای   20ممرز ] -آمیختة راش

درختان ممرز در جوانی با سرعت بیشتری خود را به 

هاایی کاه باه منظاور      . بررسای کشانند یمارتفاع باالتر 

های ناهمساا    یابی به منحنی تعاد  در راشستان دست

نشاان داد کاه شارط     [ انياام شاد،  21، 12مازندران ]

یابی به منحنی تعاد  که تعاداد   اساسی به منظور دست

اسات برقارار نیسات و     (N10)در اولین ببقة قطاری  

 120برای رسیدن به منحنای تعااد  در ببقاة او  باه     

درخت نیاز است. در وشوهشای دیگار کاه باا هاد       

[ انيام شد، نتاای   22های ساختاری ] مطالعة مشخصه

نشان داد که تنها یکی از قطعات نمونة یاك هکتااری   

از ميموع وان  قطعاه نموناه دارای سااختار ناامنظم      

در جنگل  راش های تودهالی تو بررسیاساااااات. در 

 جنگلای  هاای  تاوده  که [ اعالم شد23]بیل دفندقلو ار

 سمت به ویشروی حا ر د ببیعی توالی نظر از فندقلو

 بلوط یا راش ةآمیخت و ناهمسا  زاد دانه جنگلی جوام 

 است. 

در مطالعات دیگری که به منظاور بررسای روناد    

که جنگل [ انيام شد نتای  نشان از آن دارد 24توالی ]

 –راش به زودی جای خود را به جنگال راش  -بلوط

هاای راش و   افرا خواهد داد. مطالعات دیگر در جنگل

هاای ناراد    دهاد کاه جنگال    [ نشان مای 25نراد ارووا ]

های راش شده اسات. باا توجاه باه      جایگزین جنگل

اهمیت شناخت ترکیب و سااختار و تکامال سااختار    

ی راش هاا  جنگال ی جنگلی بی فرایند تاوالی  ها توده

هاای مادیریتی    شرقی و کاربرد آن در تادوین برناماه  

های جنگلی، این وشوهد با هد   گشاری( توده )نشانه

)واراکند تعاداد در ببقاات قطاری،      ساختاربررسی 

بندی درختان، بررسی کمّی و کیفای زادآوری   آشکوب

 راش ةختیآمی ها توده و مثلث ساختار جنگل نامنظم(،

ی راش هاا  جنگلز توالی اکولوژیك ا یانیم ةمرحل در

 انيام شد.

 ها مواد و روش
های  های ساختاری توده یابی به ویشگی به منظور دست

آمیختة راش در مراحل میانی توالی، سه قطعاه نموناة   

خوردة خیارود    های کمتر دست یك هکتاری از جنگل

 310قطعات انتخاابی در وارسال   . نوشهر انتخاب شد

گاشاری و   بخد گرازبن انتخاب شد که عملیات نشانه

برداشت درختان در آن )تا زمان این مطالعه( صاورت  

ی مادیریتی  هاا  دخالتنگرفته و ساختار جنگل بدون 

 (.1 شکل گرفته است )جدو 

 . مشخصات رویشگاهی منطقة مورد مطالعه1جدول 

 تیپ جنگل تیپ خاک شیب اقلیم
 حيم در هکتار

 )متر مکعب(

 تعداد در

 هکتار
 منطقه بخد وارسل

 مربوب نوع ب

 )آمبرژه(
 آلفی سو  ≤30

 راش همراه -ممرز

 با توسکا
 خیرود گرازبن 310 7/261 18/477



 1394، بهار 1ارة ، شو68ها  چوب، مجله مناب  طبیعی ایران، دورة  نشریه جنگل و فرآورده  
 

34 

های اولیاه، ساه    یگردش ها و جنگل وس از بررسی

در وارسال شامارة    [20، 18، 5قطعة یاك هکتااری ]  

هااای  انتخاااب شااد. بااه منظااور بررساای ویشگاای 310

باا   1نموناة  ساختاری به موازات افزاید سطز، قطعة 

باا ساطحی    2هکتاار، قطعاة نموناة     1سطحی معاد  

( و قطعة 2و  1هکتار )ميموع قطعات نمونة  2معاد  

هکتاار )ميماوع قطعاات     3با سطحی معاد   3نمونة 

یاك از  ر ( انتخاب شد. ساپس، در ها  3و  2، 1نمونة 

برابار ساینه در    هایی نظیر قطار  قطعات نمونه، ویشگی

و ارتفاع با استفاده دساتگاه  متر  سانتی 1ببقات قطری 

های با قطار   متر برای تمامی وایه ورتکس تا دقت دسی

بار ایان، باه     انيام شاد. عاالوه   متر سانتی 5/7بید از 

)قطر کمتر از  ها خا های شل و  منظور بررسی ویشگی

هکتااری،   3و  2، 1متر( در قطعات نموناة   سانتی 5/7

متار در ساه    ساانتی  5/7ارتفاع درختان با قطر کمتر از 

متار و   سانتی 130تا  30متر،  سانتی30تر از کالسة کوتاه

شاامل   هاا  نهاا  متر، فرم رویشی  سانتی 130بلندتر از 

هاای   کشایده و مشاخص از شااخه    تناه )رو  فرم میاان 

دارای تناة مشاخص نیسات و    )جانبی(، فرم انشعابی 

رو، تااج حالات ناامنظم دارد(،     نسبت به حالت میاان 

ش  جواناة انتهاایی شاکل ببیعای     در اثر ح)چنگالی 

خود را از دست داده( و نیز شادابی نها  شامل درجة 

هاا بادون وجاود عالیام      جوانة انتهایی سالم، بر ) 1

جواناة  ) 2زدگی و سبز تیره، تنة شاقولی(، درجة  آفت

میزان کم و با رن   زدگی به انتهایی سالم، عالیم آفت

دگی و از تر )بر ( و تنة مقاداری دارای ویچیا   روشن

جواناة انتهاایی   ) 3حالت شااقولی دورشاده(، درجاة    

زده و باه رنا     ها بیشتر آفت دیده، بر  آسیب معموالً

[. در نهایت، از مثلاث  26سبز مایل به زرد( ثبت شد ]

ساااختار جنگاال بااا هااد  مشااخص کااردن جایگاااه 

ساختاری قطعات مرحلة میانی توالی استفاده شاد. در  

ر در قطعاة نموناه در   این مثلث درصد درختان حاضا 

قطار   متر(، ببقاة میاان   سانتی 35قطر )کمتر از  ببقة کم

متار(   سانتی 55متر( و قطور )بید از  سانتی 55تا  35)

ها در مثلاث سااختار، جایگااه     محاسبه و از برایند آن

 [.21قطعات نمونه در مثلث ساختار مشخص شد ]

 نتایج و بحث
اصااله  282میااانگین تعااداد درختااان در هاار هکتااار  

حاسبه شد. همچنین، فاصلة متوسو بین درختاان در  م

ی هاا  مشخصهمتر بود. سایر  08/6این مرحله از توالی 

در هار یاك از قطعاات نموناه در      هاا  تودهساختاری 

 نشان داده شده است. 2جدو  

 هکتاری 1 ة)متوسط( قطعات نمون یمشخصات کمّ .2جدول 

 3 ةشمار ةنمون ةقطع 2 ةشمار ةنمون ةقطع 1 ةشمار ةنمون ةقطع نمونه ةقطع ةشمار
میانگین 
 قطعات

 282 368 239 237 نمونه )اصله( ةتعداد در قطع

 59/331 65/308 66/329 48/356 حيم )متر مکعب در هکتار(

 ها )متر( متوسو وایه ةفاصل
ميموع سطز مقط  در 

 هکتار

49/6 
17/26 

46/6 
54/27 

2/5 
55/25 

08/6 

42/26 

 3119 3316 3054 2989 تعداد نها  )اصله(
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دسات آماده در ایان مرحلاه،      با توجه به نتای  به

تحولی مقدار رویة زمینی برای قطعات یك، دو و سه 

مترمکعب در هکتار  5/25و  54/27، 17/26به ترتیب 

نزدیك به عدد باه   2 به دست آمده که در قطعة نمونة

در  2/27 دست آمده برای مرحلاة تخریاب باا مقادار    

[ اسات، ولای ایان    18مطالعات دانشور و همکااران ] 

کمتاار از مطالعااات  3و  1مقاادار در قطعااات نمونااة 

مقدار حيم در  1نامبرده است. همچنین، قطعة نمونة 

مترمکعب داشت کاه تقریبااً برابار باا      48/356هکتار 

 357در مرحلة تخریب و برابر باا   مقدار این مشخصه

 مترمکعب به دست آمد.

مورد مطالعه ابالعاات مرباوط    در سه قطعه نمونة

درخت در هر ببقة قطری برای قطعات نمونه  به تعداد

 است. نشان داده شده 3و  2، 1  شکلبه ترتیب در 
 

 
 (توسکا ،پلتبلندمازو،  ها شامل )سایر گونه 1 ةشمار ةنمون ةنمودار تعداد در طبقات قطری در قطع .1شکل 

 

 
 توسکا( ،پلتبلندمازو،  ها شامل )سایر گونه 2ونة شمارة نم ةنمودار تعداد در طبقات قطری در قطع .2شکل 
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مماز 86 94 59 42 22 14 18 9 9 8 18 8 3 7 5 2 4 1 6 3 2 0 1

سایا 14 10 18 6 5 5 8 5 6 5 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120



 1394، بهار 1ارة ، شو68ها  چوب، مجله مناب  طبیعی ایران، دورة  نشریه جنگل و فرآورده  
 

36 

 
 توسکا و نمدار( ،پلتبلندمازو،  ها شامل )سایر گونه 3 ةشمار ةنمون ةنمودار تعداد در طبقات قطری در قطع .3شکل 

 

های واق  در مرحلة نهاایی تاوالی    غالباً در جنگل

)اوج یا کیماکس( منحنی تعاد  برای مقایساة فاصالة   

شاود. درختاان    توده از وضاعیت تعااد  اساتفاده مای    

در حاضر در قطعات نموناه در مرحلاة میاانی تاوالی     

اناد کاه    متار قرارگرفتاه   ساانتی  120تا  10های  کالسه

[ اسات. بار   5باالبی و همکااران ]   ثاقاب    ینتامشابه 

اساس نتای  به دسات آماده در مرحلاة میاانی تاوالی      

اولیه کم است و باعاث دور   ببقاتتعداد درختان در 

قطااری از  ببقاااتشاادن منحناای تعااداد درختااان در 

ی تعداد در ببقات شود. اگرچه منحن یممنحنی تعاد  

ی آمیختاة  هاا  تاوده ی مشاابه و در  ها جنگلقطری در 

راش در مرحلة نهایی حالت کاهنده و ناهمسا  منظم 

[ ولی در مرحلة میاانی تاوالی   12، 4دهد ] را نشان می

بسیار کمتر  (N10)تعداد درختان در اولین ببقة قطری 

کاه حتای باا     [، به نحاوی 8از حد مورد انتظار است ]

سطز از یك هکتار باه دو هکتاار، تعاداد باه     افزاید 

هکتااری   3رسد و تنها در قطعاة نموناة    عدد می 100

درخت رسید. چنین حاالتی اغلاب    215این مقدار به 

شاود   قطعات نمونة حالات دو آشاکوبه دیاده مای     در

[. همچنااین، کمبااود تعااداد درختااان در ببقااات  19]

هده قطری باال نیز در این مرحله در قطعات نمونه مشا

رسد در مرحلة ابتادایی از تاوالی،    یمشود. به نظر  می

ی درختای اغلاب در ابعااد    هاا  گوناه درختان و ساایر  

ی قرار دارند و امکاان رشاد و رسایدن باه     تر کوچك

ی باال کمتر است و با ادامة روند توالی درختان قطرها

زیستی باال غلبة بیشاتری دارناد، زیارا درختاان     ربا دی

و  15، 10بیشتری در مرحلة نهایی در ببقات قطاری  

 شود. یممتر مشاهده  سانتی 90ی بید از قطرهادر 

هاای جنگلای، آرایاد     در مطالعات ساختار تاوده 

بنادی   فعایی درختان در توده، یعنی بررسی آشاکوب 

ه ایان  درختان، یکی از مطالعات مفید خواهد باود. با  

بندی ارتفاعی تاوده و   منظور در هر قطعه نمونه تقسیم

های مختلف انياام شاد.    حعور درختان در آشکوب

متار   2/9در قطعه نمونة یك درختان با ارتفاع کمتر از 

در  4/18تاا   2/9در آشکوب وایین، درختان با ارتفااع  

متر  4/18آشکوب میانی، و درختان با ارتفاع بلندتر از 

گیرند. در قطعاه نموناة دو،    الیی قرارمیدر آشکوب با

متر در آشکوب واایین،    1/9درختان با ارتفاع کمتر از 
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در آشاکوب میاانی، و    2/18تاا   1/9درختان با ارتفاع 

در آشکوب بااال قارار    2/18از   درختان با ارتفاع بید

بنادی درختاان در قطعاه     گیرند. در نهایت، تقسایم  می

درختان با ارتفاع کمتار  که  ستا یا گونهنمونة سه به 

 18 تاا  9متر در آشکوب وایین، درختان با ارتفاع  9از 

در  18 در آشکوب میانی و درختان با ارتفاع باید از 

 6و  5، 4  گیرنااد. در شااکل آشااکوب باااال قاارار ماای

حساب  ر ها با  بندی گونه ابالعات مربوط به آشکوب

درصد نسابت باه کال درختاان حاضار در آشاکوب       

ات نمونة یك، دو و سه آورده شاده  قطع مربوط برای

است. در قطعات یاك و دو، فراوانای ممارز در هماة     

کاه ساهم ایان      باوری  ها چشمگیر است، باه  آشکوب

کناد. در قطعاة    درصد نوسان مای  80تا  50گونه بین 

یك، آشکوب وایینی فاقد درختان جاوان راش اسات.   

 هاا  گونهدر قطعة نمونة شمارة سه راش، ممرز و سایر 

درصد از کال درختاان را در    14و  62، 24تیب به تر

دهاد. همچناین،    یمآشکوب چیره به خود اختصاص 

ممرز بیشترین میزان فراوانی درختاان را در آشاکوب   

 .دهد یمدرصد به خود اختصاص  53میانی با 

 
 پلت وتوسکا( ،بلندمازوها شامل  )سایر گونهیک  ةمارش ةنمون ةهای مختلف در قطع فراوانی درختان در آشکوب .4شکل 

 

 
 پلت و توسکا( بلندمازو،ها شامل  )سایر گونهدو  ةشمار ةنمون ةهای مختلف در قطع فراوانی درختان در آشکوب .5شکل 

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

آشکوب پایین آشکوب میانی آشکوب باال

صد(
)در

ی 
اوان

فر

راش

ممرز

سایر

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

آشکوب پایین آشکوب میانی آشکوب باال

صد(
)در

ی 
اوان

فر

راش

ممرز

سایر



 1394، بهار 1ارة ، شو68ها  چوب، مجله مناب  طبیعی ایران، دورة  نشریه جنگل و فرآورده  
 

38 

 
 و نمدار( توسکا، پلت ،بلندمازوها شامل  )سایر گونهسه  ةشمار ةنمون ةهای مختلف در قطع فراوانی درختان در آشکوب .6شکل 

 

ی جنگلای تکامال   ها تودهدر مرحلة میانی توالی، 

[. با توجه به نمودارهاای مرباوط   13، 4کمتری دارد ]

بنادی درختاان در مرحلاة میاانی تاوالی       به آشاکوب 

شااود کااه در سااطز یااك هکتااار و در   مشاااهده ماای

درختان درصد از کل  84آشکوب وایین درختان ممرز 

دهد، در حالی که هی  یك از  را به خود اختصاص می

درختان راش در سطز یك هکتاار در ایان آشاکوب    

قرارندارد. با افزاید سطز به دو و سه هکتار فراوانی 

اناد   درختان راش کاه در آشاکوب واایین قرارگرفتاه    

درصاد از   57و  5/32یابد و به ترتیب باه   افزاید می

دهندة غالاب شادن ایان     نرسد که نشا کل درختان می

گونه در آشکوب وایین باا افازاید ساطز در مرحلاة     

میانی توالی است. این موضوع حرکت قطعات نموناه  

به سمت چیرگی راش در آینده را نسبت باه ممارز و   

 ها نشان دهد.  سایر گونه

گرفتااه در  نتااای  مشااابهی در مطالعااات صااورت

ی نکا گازارش شاده   ها جنگلقطعات نمونة دائمی در 

[، با این تفاوت که در قطعاة ساه هکتااری    20است ]

شاود. در هار ساه قطعاة      یمی مشاهده متفاوتساختار 

نمونه گونة ممرز بیشترین درصد حعور در آشاکوب  

هاای حاضار باه     میانی و باالیی را نسبت به کل گوناه 

دهد کاه از ویشگای مرحلاة میاانی      خود اختصاص می

هاا در   در ماورد ساایر گوناه   هاست.  توالی این جنگل

شاود کاه باا افازاید      مرحله میاانی تاوالی دیاده مای    

فراوانی، حعورشاان در آشاکوب بااال افازاید ویادا      

کند ولی در مقایساه باا راش و ممارز در هار ساه       می

آشکوب و در هر سه قطعة نمونه درصد کمتری را به 

دهد. همچنین، باا توجاه باه سایر      خود اختصاص می

هاای میاانی و    ها در آشکوب گونه نزولی حعور سایر

توان به این نتیيه رسید که  وایینی، با افزاید سطز می

ها در مسیر توالی حش  خواهند شاد. البتاه،    این گونه

ها تا حاد زیاادی باه     حعور یا عدم حعور این گونه

های این  شرایو محیطی و وضعیت کمّی و کیفی نها 

ه اسات.  ی محیطی وابستها آشوبدرختان و نیز سایر 

در مورد آیندة درختان ممرز در مسیر توالی، با توجاه  

حعور در آشکوب وایینی و میاانی و   به درصد باالی

ی راش در آشاکوب واایینی   ها نها ی باالی فراواننیز 

رود در اثر رقابت و تناك شادن ببیعای در     یمانتظار 

 آینده و در جنگل نهایی، راش جایگزین ممرز شود. 

ها و فارم   ای  مطالعة کمّی نها نت 5و  4، 3جدو  
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هاا   دهاد. در ایان جادو     هاا را نشاان مای    رویشی آن

های متعلق به هار گوناه نسابت باه کال       فراوانی نها 

های موجود )برحسب درصاد( در قطعاة نموناه     نها 

رو در  های میاان  آورده شده است. بیشترین میزان نها 

متاار دیااده  30/1هااای راش بااا بلناادی بااید از  نهااا 

های باا   ود. همچنین، بیشترین میزان فراوانی نها ش می

فرم رویشی انشعابی و چنگالی در گونة درختای راش  

 شود. در این مرحله از توالی دیده می

 

 یک ةشمار ةنمون ةها برحسب درصد در قطع های رویش مختلف نهال فراوانی فرم .3جدول 

**سایر     مل      ولت     ممرز     راش   1 ةنمون ةقطع
   

 ةکالس
*یك

*دو 
*سه 

 سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه دو یك 
 ارتفاعی

 2/0 2/0 6/0 2/0 9/0 8/0 0 8/0 5/3 2/1 1/2 2 2/16 5/13 9 رو نمیا

 25/0 01/0 1/0 0 5/0 4/1 0 01/0 1/0 3/0 5/2 3 8/6 10 5/7 انشعابی

 0 0 1/0 0 2/0 1/1 0 01/0 1/1 1/0 4/0 1 2 5/6 3 چنگالی

 45/0 21/0 8/0 2/0 6/1 3/3 0 82/0 7/4 4/2 5 6 25 30 5/19 ميموع

های با  متر و کالسة سه شامل نها  سانتی 130تا  30ها با ارتفاع بین  متر، کالسة دو شامل نها  سانتی 30ها با ارتفاع کمتر از  * کالسة یك شامل نها 

 متر است. سانتی 130ارتفاع بید از 

  ها شامل بلندمازو، زالزالك، شیردار و نمدار است. ** سایر گونه

 

 دو ةشمار ةنمون ةهای رویش مختلف  برحسب درصد در قطع فراوانی فرم .4جدول 

 ةقطع

 2 ةنمون
   سایر**     مل      ولت     ممرز     راش  

 ةکالس
  سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه* دو* یك*

 ارتفاعی

 2/0 1/0 2/0 0 7/0 5/1 0 1 6/4 2/1 2/1 7/1 19 3/15 12 رو میان

 25/0 1/0 1/0 0 3/0 1/1 0 04/0 1/0 5/0 3/1 7/1 9/6 7/7 6/5 انشعابی

 0 3/0 1/0 0 2/0 2/1 0 08/0 1/1 1/0 7/0 1/1 1/2 4 4/3 چنگالی

 45/0 5/0 4/0 0 2/1 8/3 0 12/1 8/5 8/1 7/3 5/4 7/28 27 21 ميموع

های با  متر و کالسة سه شامل نها  سانتی 130تا  30ها با ارتفاع بین  متر، کالسة دو شامل نها  سانتی 30ها با ارتفاع کمتر از  یك شامل نها  |* کالس

 متر است. سانتی 130ارتفاع بید از 

  شیردار و نمدار است.ها شامل بلندمازو، زالزالك،  ** سایر گونه
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 سه ةشمار ةنمون ةهای رویش مختلف برحسب درصد در قطع فراوانی فرم .5جدول 

 ةنمون ةقطع

3 
   مل    ولت   ممرز   راش 

 سایر

** 
 

 ةکالس
 سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه* دو* یك*

 ارتفاعی

 2/0 03/0 2/0 1/0 6/0 5/1 0 1 9/5 5/1 3/1 9/1 4/18 1/14 10 رو میان

 45/0 07/0 0 0 3/0 1 0 07/0 3/0 3/0 3/2 7/1 5/6 1/8 6 انشعابی

 0 01/0 0 0 15/0 4/1 0 02/0 5/1 01/0 7/0 4/1 5/1 1/6 6/3 چنگالی

 65/0 11/0 2/0 1/0 85/0 9/3 0 09/1 7/7 81/1 3/4 5 4/26 3/28 6/19 ميموع

های با  متر و کالسة سه شامل نها  سانتی 130تا  30ها با ارتفاع بین  متر، کالسة دو شامل نها  سانتی 30ها با ارتفاع کمتر از  * کالسة یك شامل نها 

 متر است. سانتی 130ارتفاع بید از 

 زالزالك، شیردار و نمدار است. ها شامل بارانك، بلندمازو، ** سایر گونه

 

هاای حاضار    بررسی وضعیت زادآوری همة گونه

در قطعات نمونه درک بهتری از وضاعیت سااختاری   

هااای راش شاارقی،  در مرحلااة میااانی تااوالی جنگاال

ها در مسیر حرکات تاوالی ایيااد     همچنین آیندة گونه

هاای   ها باه وایاه   نها  کند. با توجه به نسبت تعداد می

هااای مختلااف در  مااادری و مقایسااة آن باارای گونااه

قطعات نمونه که برای راش در قطعات نمونة یك، دو 

و برای ممارز در   6/26و  6/38، 5/33و سه به ترتیب 

و  5/2، 33/1قطعات نمونة یك، دو و سه باه ترتیاب   

به دست آمد و مشخص شد که مسایر حرکات    33/2

های خالص خواهد بود. ایان   تانتوالی به سمت راشس

نتیيه مشابه نتای  مطالعات دیگر در مناابق مختلاف   

[. در قطعااات نمونااه تعااداد باااالی   24، 23اساات ]

( به 11تا  6کنیم )جدو   های ولت را مشاهده می نها 

های ماادری در   ها به وایه نسبت تعداد نها  که یا گونه

و  4/69، 5/38قطعات نمونة یك، دو و سه به ترتیاب  

است. ممکن است این فرضیه مطرح شاود کاه در    59

آینده قطعات نمونه به سمت راشستان همراه باا ولات   

حرکت خواهد کرد، ولی با توجاه باه کیفیات واایین     

های ولت، همچنین مشاهده نشدن حتی یك نها   نها 

متر در این گاروه،   سانتی 130ولت با ارتفاعی بید از 

کناار راش بارای آینادة    در  هاا  آنتوان به حعور  نمی

 توده امیدوار بود.

های کیفای )شاادابی(    ویشگی 8و  7، 6در جدو  

های مربوط  ها برحسب درصد نسبت به کل نها  نها 

به همان گونه در قطعاات نموناه آورده شاده اسات.     

های شااداب راش )باه ترتیاب     بیشترین فراوانی نها 

 درصااد( در کالسااه ارتفاااعی بلناادتر از 53و  57، 55

 متر مشاهده شد. سانتی 130

هاای ممارز،    کیفیت وایین و کمباود شادید نهاا    

کناد   ها این فرضیه را تأیید می ولت، مل  و سایر گونه

که در راشستان با حرکت به سمت کلیماکس از تناوع  

و به حالات   [25-23شود ] های چوبی کاسته می گونه

 آید. راشستان خالص درمی
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 یک ةشمار ةنمون ةی شادابی به درصد در قطعها کالسهدر  ها نهالفراوانی  .6جدول 

 قطعة
 1نمونة 

  سایر**   مل    ولت   ممرز   راش 

 کالسة
 سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه* دو* یك*

 رتفاعیا

 0 2 84 75 62 42 0 1 1 54 32 1 55 42 38 درجة یك

 0 52 16 25 38 52 0 25 41 40 59 68 34 40 40 درجة دو

 0 36 0 0 0 6 0 74 58 6 9 31 11 18 22 درجة سه

 0 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 ميموع

های با  متر و کالسة سه شامل نها  سانتی 130تا  30ها با ارتفاع بین  متر، کالسة دو شامل نها  سانتی 30با ارتفاع کمتر از ها  * کالسة یك شامل نها 
 متر است. سانتی 130ارتفاع بید از 
 ها شامل بلندمازو، زالزالك، شیردار و نمدار است. ** سایر گونه

 

 دو ةشمار ةنمون ةدرصد در قطع ی شادابی بهها کالسهدر  ها نهالفراوانی  .7جدول 

 ةقطع
 2 ةنمون

  سایر**   مل    ولت   ممرز   راش 

 ةکالس
 سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه* دو* یك*

 رتفاعیا

 50 36 60 66 52 45 0 15 17 55 28 18 57 45 36 یك ةدرج

 50 29 25 34 44 55 0 34 32 30 53 50 30 36 54 دو ةدرج

 0 35 15 0 4 0 0 51 51 15 19 32 23 19 10 سه ةدرج

 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 ميموع

های با  متر و کالسة سه شامل نها  سانتی 130تا  30ها با ارتفاع بین  متر، کالسة دو شامل نها  سانتی 30ها با ارتفاع کمتر از  شامل نها * کالسة یك 
 متر است. سانتی 130ارتفاع بید از 
 ها شامل بلندمازو، زالزالك، شیردار و نمدار است. ** سایر گونه

 
 

 سه ةشمار ةنمون ةی شادابی به درصد در قطعها کالسهدر  ها نهالفراوانی  .8جدول 

 ةقطع
 3 ةنمون

  سایر**   مل    ولت   ممرز   راش 

 ةکالس
 سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه دو یك سه* دو* یك*

 رتفاعیا

 60 36 71 57 49 49 0 25 23 51 25 17 53 42 36 یك ةدرج

 20 34 17 43 43 38 0 25 39 32 45 46 31 36 36 دو ةدرج

 20 30 12 0 8 13 0 50 38 17 30 37 16 22 28 سه ةدرج

 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 ميموع

های با  متر و کالسة سه شامل نها  سانتی 130تا  30ها با ارتفاع بین  متر، کالسة دو شامل نها  سانتی 30ها با ارتفاع کمتر از  شامل نها * کالسة یك 
 متر است. سانتی 130ارتفاع بید از 
 ها شامل بارانك، بلندمازو، زالزالك، شیردار و نمدار است. ** سایر گونه
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از مثلث ساختار به منظور مشاهدة جایگاه قطعات 

نمونه و فاصلة آن از جنگل نامنظم استفاده شاد و باا   

( مشاخص  9های قطری )جدو   توجه به سهم کالسه

شد که ساختار قطعات مورد بررسی در مرحلة میاانی  

 (.7گیرد )شکل  یمقطر قرار  توالی، در بخد کم

دن جایگاه قطعات نمونه در مثلاث  کرشخص با م

هااا از جنگاال نااامنظم مشاااهده  آن ةساااختار و فاصاال

مثلاث   قطار  کام شود که سه قطعه نمونه در بخد  می

داد  [ نشاان 22اند. نتای  مطالعات ] ساختار قرار گرفته

 ةمورد مطالعه، تنهاا یاك قطعا    ةنمون ةقطع ون که از 

مثلاث   نمونه به لحاظ سااختاری در قسامت ناامنظم   

دیگار مانناد    ةنمونا  ةقطعا  چهاار ساختار قاراردارد و  

شده در این وشوهد، در کالساة  مطالعه  ةقطعات نمون

هاای   گیرد. مطالعات دیگر در راشساتان  قطر قرارمی کم

ر شما  کشور نیز نشاان داد کاه از   خالص و آمیخته د

ف ماورد مطالعاه در مراحال مختلا     ةنمون ةقطع شد

اسات و   ار ناامنظم دارای سااخت توالی، تنها یك قطعه 

. ایان موضاوع   [17] داردقطر  بقیة قطعات ساختار کم

میاانی تاوالی    ةنشانگر این واقعیت است که در مرحل

های جنگلای در کالساة    های راش شرقی، توده جنگل

گیارد. مطالعاات صاورت گرفتاه در      یما قطار قرار  کم

هاای شاما  قطرهاای     نهایی تاوالی در جنگال   ةمرحل

 ةکه به علت تفاوت در مرحل دهد مینشان متفاوتی را 

 .[4است ]نهایی توالی  ةها در مرحل تکاملی توده
 

 مورد بررسی ةهای قطری مختلف در قطعات نمون فراوانی درختان در کالسه .9 جدول

  فراوانی )درصد( 

 نمونه ةقطع
 کم قطر

(35 سانتی )متر 

 قطر  میان

 متر( سانتی 50 تا 35)

 قطور

( 55 سانتی )متر 
 ساختار

 قطر کم 5/13 5/16 70 1

 قطر کم 13 19 68 2

 قطر کم 5/76 12 5/76 3

 
  [22] رمثلث ساختاجایگاه قطعات مورد مطالعه در  .7 شکل
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 گیری نتیجه
ی جنگلای، سااختار و ترکیاب    ها تودهدر مسیر توالی 

یاباد.   یمی محیطی تغییر ها آشوبجنگل در مواجه با 

یك از مراحل توالی مانند مرحلة میاانی انتظاار   ر در ه

های جنگلی ساختار مشخصی داشته باشد  رود توده یم

که بتوان آن را از سایر مراحل تفکیك کرد. با توجه به 

ی هاا  اینکه قطعاات نموناة ماورد بررسای از قسامت     

هاای مناساب    اند، با برناماه  نخورده انتخاب شده دست

هاااای زادآوری،  قسااامت ورورشااای و حماااایتی در

هاای ماادری باا احتیااط زیااد و باا        های وایه برداشت

تاوان تعاداد    های زادآوری، می دیدگاه نوردهی به لکه

در ببقة قطری او  را تقویت کرد. همچنین، اقداماتی 

بهباود وضاعیت    مادت باه   کاردن در میاان   نظیر تناك 

وراکند تعداد در قطعات نمونة ماورد مطالعاه کماك    

 کند. می
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