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  چکیده

 شناسی از اهمیت فراوانی برخوردار است و بررسی سازگاري وکاشت از نظر اقتصادي و جنگلهاي دستپرورش جنگل و جادیا

 تیوضع بهبودداري و مدیریت جنگل براي ترین اقدامات جنگلکاشت از مهمهاي دستو پرورشی در جنگل یاجراي عملیات مراقبت

هاي طبیعی افزایش یافته و با ایجاد است. با اجراي عملیات پرورشی، مقاومت و پایداري درختان در برابر آسـیب هاتوده نیا یکم و یفیک

 اتیعمل نوع نییتع يبرایابد. ها افزایش میشد قطري و ارتفاعی و درنتیجه تولیــد چوب آنتر براي درختان باقیمانده، رشرایط مناسب

توده  کی در حاضر قیتحقمنظور  نیهم. بهاست برخوردار ییباال تیاهم از کاشتدست يهاتوده یفیک و یکم تیوضع یبررس یپرورش

در قطعه نمونه تعداد بیست شد.  انجام يسار شهرستان تجن زیآبخ حوزهکال واقع درپهنهداري کاشت افرا پلت واقع در طرح جنگلدست

محاسبه و در  هاآن قدکشیدگی ضریبو  یفیک تیوضع ،قطر، ارتفاع درختان شامل هاي کمی و کیفیانتخاب و مشخصه کاشتتوده دست

 یدگیقدکش بیمتر و ضریسانت 9/17 قطر درختان ،متر 14/19ارتفاع درختان  نیانگینشان داد م قیتحق جینتا .هاي مربوطه ثبت گردیدفرم

ویژه بهکردن) کردن و تنک(پاكموقع و درست عملیات پرورشی توده با اجراي به داریناپا تیبوده است. لذا با توجه به وضع 107 زانیمبه

توان در درازمدت پایداري همراه است میها گیري ساختار عمودي آنها و شکلبندي در تودهدر مرحله خال و تیرك که با شروع اشکوب

  ها را تضمین نمود. توده

 کاري، عملیات مراقبتیجنگل افراپلت،: يدیکل ناگواژ
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  هألمس انیب

و همکاران،  ي(شهسوار دـینآیـم باـحسهـب روـکش رـه یـمحیط تـیسز ابعـمن رینـتارزش اـب هـجملاز  اـجنگله

و حفاظت از  یستیحفظ تنوع ز ،يو ذخیره انرژ ریپذدیتجد هیمواد اول نیازجمله تأم ياری) که داراي خدمات و منافع بس1395

 خدمات و يکشاورز اراضی به تبدیل و کاربري تغییر ،يسوز آتش خطر معرض در طرفی از و باشندو آب می نیمنابع زم

 پوشش زیاد سطح دادن دست از يریگرمس مناطق در خصوص به. دارند قرار يشمار یب و متنوع اختالالت و ویالسازي ،يشهر

 و کربن بیترس با اقلیم تغییر اثرات تعدیل جهت به کاشتدست يها جنگل جادیا نیبنابرا است، هشداردهنده بسیار یجنگل

  ).2015 همکاران، و Allen( است ضروري صنایع چوبی نیاز کننده نیتأم عنوان به نیز و مزایا سایر

کاشت هستند تا بتوانند خدمات اکوسیستمی مختلفی را ارائه دهند. عالوه بر هاي جهان دستدرصد از جنگل 4تقریباً  

هاي مختلف مزایاي هاي جنگلی با گونهکاشت از طریق ایجاد زیستگاههاي دستخدمات اقتصادي و تولید چوب این جنگل

 انعنوبه ن،جهاي هارکشو از ريسیاــبدر  کاريجنگل طریقاز  لــجنگ طحــس یشازــفامستقیم و غیرمستقیمی نیز دارند. 

). با توجه به نیاز 2002و همکاران،  Paulست (ا گرفته ارقر تأکید و توجه ردوـمین مز نشد مرـگ راـثآ کاهش يهااز راه یکی

 یدلتو جهت الرشدسریع يهاهگونجنگلی و انبوه درختان  کاشت ستمیقرن ب لیاز اواهاي چوبی روزافزون به چوب و فرآورده

- لحاظ اقتصادي و جنگلکاشت بههاي دستپرورش جنگل) و 2010و همکاران،  Marcos( است هشدت گرفت یچوب صنعت

  ). 1398زاده و همکاران، پیدا کرده است (غنیشناسی اهمیت فراوانی 

سال  150تا  100تی آن باشد و دیرزیساز درختان بلند قامت و بومی منطقه خزري می )Acer velutinum Bois(افراپلت 

برگان مانند هاي چند آري مخلوط با سایر پهناي در گروهصورت آمیخته گروهی و پایهتوان ترجیحاً به. افراپلت را میاست

مثل  هاي دیگرعنوان پرستار براي استقرار گونهصورت خالص و با زیراشکوب کافی بهبهو یا زبان گنجشک یا گیالس وحشی 

هاي هاي ریشه عمیق نقش مناسبی در استفاده از تمام افقهاي افشان بوده و در ترکیب با گونها داراي ریشهافر .راش کاشت

درصد حجم را به  8/5درصد تــعداد و  7/2هاي شمال جنگل عنوان پنجمین گونه صنعتیخاك خواهد داشت. این گونه به

هاي نورگیرتر و با حرارت باالتر بیشتر باالیی است که در دامنهخود اختصاص داده است. افرا داراي تمایالت نوري نسبتاً 

  ).1375 گردد (امانی و همکاران،ظاهر می

کـاري و زراعـت چـوب بـا اسـتفاده از هـاي طبیعـی کـشور، لـزوم جنگلبرداشـت چـوب از جنگـلبا ممنوعیت 

استفاده گردد (فروزش و همکاران، هاي بومی گونه تر است ازکاري به. براي انجام جنگلرشد انکارناپذیر است هـاي تندگونـه

1388 .(  

. ضریب قدکشیدگی باشدیم يضرور کاشتدست يهاتوده یفیک و یکم تیوضع بهبود يبرا یپرورش اتیعمل انجام

اطالع از  باشد و همچنین باهاي جنگلی میراهنماي بسیار مفید براي تعیین زمان مناسب و نوع عملیات پرورشی در توده

 ).1386توان قضاوت نمود (اخوان، ضریب قدکشیدگی توده درخصوص مقاومت درختان توده در برابر عوامل اقلیمی نیز می

و همکاران،  Wang(شود با سن توده رابطه عکـس دارد یعنـی بـا افزایش سن از میزان آن کاسته میضریب قدکشیدگی 

پایداري توده در برابر عوامل اقلیمی بیشتر بوده و هرچه مقدار این ضریب بیشتر ). هرچه این ضریب کمتر باشد، میزان 1998

باشد، بنابراین مقاومت درخت در برابر عوامل بیرونی کمتر خواهد تر میباشد، میزان کشیدگی درخت بیشتر و درخت باریک

  شد.

یکی از مباحث اساسی در  ن فرآیند. ایکندتحولی در رویش درختان ایجاد میهاي جنگلی در تودهعملیات پرورشی 

توان درخصوص اجراي عملیات مراقبتی و پرورشی ها نمیاما بدون اطالع از وضعیت کمی و کیفی توده مدیریت جنگل است.

کاشت در منظور تعیین ضریب قدکشیدگی درختان افراپلت در جنگل دستها اقدام نمود. بنابراین تحقیق حاضر بهدر جنگل
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ریزي براي آینده ان ساري انجام شد تا با توجه  به نتایج چنین تحقیقاتی بتوان در خصوص مدیریت و برنامهمحدوده شهرست

 ریزي و اقدام نمود.هاي دست کاشت برنامهتوده

  

  دستاوردها یمعرف

جهت دامنه غالب سري شمال غربی  .در حوزه آبخیز رودخانه تجن قرار داردکال پهنهداري جنگلطرح  درمنطقه تحقیق 

 سینوپتیک مهدشت ایستگاه آمار براي اطالعات هواشناسی منطقه از ).1394نام، (بی باشدمیمتر  500 از سطح دریاو ارتفاع آن 

 یکآمبروترم منحنی ماهانه متوسط و دماي بارندگی هايداده به توجه با. استفاده شد )1395 تا 1375 سال از سالهده دوره(دو 

  ).1وجود دارد (شکل  ماه مرداد خراوا تا ماه خرداد لیاوا از یخشک دوره دهد در منطقهمنطقه ترسیم شد که نشان می براي

  

  
  نمودار آمبروترمیک منطقه تحقیق -1شکل 

  

 400قطعه نمونه مربعی شکل به مساحت  20ساله افراپلت انجام شد. تعداد  20کاشت تحقیق حاضر در یک توده دست

منظور گیري و ثبت شد. براي انتخاب درخت مورد نظر بهانتخاب و فاکتورهاي کمی و کیفی درختان اندازه تودهمترمربع در 

بودن توده مورد نظر و با توجه به  بررسی فاکتورهاي رویشی قطري و ارتفاعی و سطح مقطع، با توجه به همسال و همگن

گیري قطر اصله درخت انتخاب گردید و اندازه 10متر) به تفکیک براي هر طبقه قطري سانتی 10- 26دامنه پراکنش قطر توده  (

ها انجام شد. جهت تعیین ضریب قدکشیدگی توده، قطر و متري و ارتفاع کل درختان و ثبت وضعیت کیفی توده 3/1در ارتفاع 

  گیري و میانگین آن محاسبه و ثبت شد.تفاع کل درختان اندازهار

  

 يقطر طبقات در تعداد - 1

قطري این توده نشان داد که توده داراي ساختاري همسال بوده و از شکل منحنی توزیع نرمال  طبقاتمنحنی تعداد در 

  .)2(شکل کند پیروي می
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 تعداد در طبقات قطري مختلف -2شکل 

  

  ی دگیقدکش بیضر - 2

Burschel and Huss  )1987 1بندي زیر را انجام دادند (جدولتوده طبقه یدگیقدکش) براي میزان ضریب.(  

  

 کاشت افراپلتضریب پایداري توده دست -1جدول 

 میزان پایداري خیلی ناپایدار ناپایدار پایدار پایدار کامالً

 مقدار 100< 80-100 > 80 40>

  

  براي توده افراپلت در این منطقه با توجه به میانگین قطر و ارتفاع توده برابر است با: ضریباین 

F=(h/d)*100= (19.15/17.97)*100= 107  

F        ضریب قدکشیدگی :h      میانگین ارتفاع توده :dمیانگین قطر توده :  

نشان داده شده  3باشد. این وضعیت براي درختان توده در شکل بندي فوق، توده مزبور بسیار ناپایدار میبا توجه به طبقه

  است. 

  
  وضعیت پایداري توده در طبقات قطري مختلف -3شکل 
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با اجراي عملیات  باید) و h/d >100متر بسیار ناپایدار است (سانتی 25دهد که این توده تا قطر نشان می 3نمودار 

تدریجی به سمت توده پایدار سوق داده شود، چون تراکم باال موجب باالرفتن  طورپرورشی و کاهش تعداد و تراکم، توده به

  شده است. یدگیقدکشمیزان ضریب 

  

  میانگین قطر و رویش متوسط قطري در توده - 3

دست آمد. با توجه به %) به95متر (با اطمینان سانتی 97/17با توجه به محاسبات انجام شده میانگین قطر در توده افراپلت 

  ).4باشد. این مقدار با توجه به تراکم باالي توده قابل مالحظه است (شکل متر میسانتی 92/0توده رویش متوسط قطري  سن
  

  
  میانگین قطر و رویش متوسط قطري در توده -4شکل 

  

  میانگین ارتفاع و رویش متوسط ارتفاعی در توده  -4

باشد. با توجه به سن توده متر در سال می 95/0در توده افراپلت با توجه به محاسبات انجام شده میانگین رویش ارتفاع 

باشد و با انجام عملیات پرورشی باید توده را به رویش ارتفاعی قابل مالحظه بوده و این نشان دهنده توان باالي رویشگاه می

  ).5سمت تولید و پایداري بیشتر سوق داد (شکل 
 

  
  ارتفاعی در تودهمیانگین ارتفاع و رویش متوسط  -5شکل 
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  توصیه ترویجی

هاي انجام عملیات پرورشی در تودهعدم جـوان بـودن توده و  ،قدکشیدگی در مناطق مورد مطالعه ضریبباال بودن 

باشد. عدم انجام عملیات پرورشی یکی می ازیتوده ن ي اینداریپا حفظ يبرا یپرورش اتیملکاشت است. بنابراین عدست

هـاي کاشـته شـده در عرصه، افزایش رشد ارتفاعی براي بدست آوردن منابع و شرایط ماندن تراکم نهـالباال دیگر از دالیل 

خـوردن تناسـب ارتفاع و قطر براي این گونه در منطقه م اي) و بهبهتـر توسـط درختـان (افـزایش رقابت درون گونه

انجام عملیات پرورشی در  هات. بنابراین در این تودهاس هکه در نهایت ناپایداري این درختان را منجر شداست رشدشان 

انجام عملیـات پرورشـی در مراحل ابتدایی رشد خواهد شد و ابتداي سن درختان منجر به باال رفـتن کیفیـت چـوب درختان 

راي این توده . بنابراین بدارد کاشتهاي دستو بهبود وضعیت کیفی تودهدرختان اهمیت بسیاري در باال بردن کیفیت درخت 

  شود:کاشت افراپلت با شرایط توده مورد تحقیق، راهکار ذیل توصیه میهاي دستو توده

 هیتوص لذا .)h/d>100است ( داریناپا اریبس متریسانت 25قطر  تا یبررس موردتوده  کهنشان داد  یدگیقدکش بیضر یبررس -

 داریپا توده سمت به یجیتدر طورهب توده تراکم و تعداد کاهش و ی پاك کردن و تنک کردنپرورش اتیعمل ياجرا باشود یم

  شده است. یدگیقدکش بیضر میزانچون تراکم باال موجب باالرفتن ، شود داده سوق

  

  منابع فهرست

 هاي کمـی و کیفینتایج اولین بررسی .1375 نیا، م.، حـسنی، م.، یزدانـی، ش. و بهشتی، ح. مانی، م.، اخالصی، غ.، اسماعیلا

و سازندگی، ص  کاشت جـوان پلـت، طرح آزمایشات تنک کردن امامزاده عبداله آمل. پـژوهششناسی در توده دستو جنگل

31-21.   

مــروي ها، مراتع و آبخیزداري کشور. کال. حوزه تجن، سازمان جنگلداري سري پهنه. کتابچه طرح جنگل1394نام، بی

  ص. 387 پرورش جنگل، انتشارات دانشگاه تهران، شناسی وجنگــل. ، 1384مهــاجر، م.ر. 

ثیر چرخه تنک کردن بر برخی خصوصیات رویشی أت. 1398م.  تفضلی، م.ر. و پورمجیدیان، س.م.، حجتی، م.، زاده،نیغ

کید بر برنامه أالمللی توسعه کشاورزي و محیط زیست با تدومین کنگره بین. کاشت توسکاي ییالقیدرختان در توده دست
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