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 چکیده 

و  نیا از  اطالع  هدف  با  جنگلی    یساختار  یهایژگیپژوهش  توده  و  دو    شده یبرداربهرهطبیعی 

بندی کل منطقه  برای انجام این پژوهش، با تقسیم  .شدانجام    یغرب  جانیاستان آذربادر    شهرستان سردشت

شد.    انجام به روش صددرصد در هر توده    یآماربردار متر،    40  ×   40هایی با ابعاد  مورد بررسی به موزائیک

ارتفاع  ،  قطر برابرسینههمچنین  و  ها تعیین شد  آنها و منشأ رویشی  درختان، درختچه  همه  موزائیکدر هر  

تاج کل،    ،شروع  قطر  تاج    ارتفاع ارتفاع  کوچک  و  و  اندازهت بزرگ  شداج  ساختار  .  گیری  نمایش  برای 

ابعاد  نمونهات  قطع  ها،توده به  هر  100× 100ای  در  اطالعات  شد  پیاده    توده  متر  جنگل و    ساختاری 

ثبتاندازه و  داده  گیری  در  گیریاندازه  هایشد.  توده  هر  در  مورد    افزارهاینرم  محیطشده  آماری 

استفادهوتحلیل  تجزیه با  جنگل  ساختار  نرم  و  شد.    SVSافزار  از  مشخصه  مقایسهترسیم  های  میانگین 

نتایج نشان   .نشان داد  هاتوده  درصد بین  ۵داری در سطح  مورد بررسی، اختالف معنی  هایتودهساختاری  

خود  اشکوب غالب را بهمازودار  بیشتر است و گونه  بندی در توده طبیعی  و آشکوبارتفاعی    تنوعداد که  

طور کلی  و به یافته  دارای بیشترین تراکم تاج و تاج توسعهطبیعی  رویشگاه  . همچنین  اختصاص داده است

 حفاظت و و    های طبیعیدادن تودهالگو قراربا  شود  پیشنهاد میرو  از این  .تری قرار دارددر وضعیت مطلوب

شده، برداریسازی رویشگاه بهرهغنیبرداری سنتی و اجرای برنامه قرق و  تحت بهرههای  تودهاز  حمایت  

 .دادسوق  پایدارتری سوی وضعیتبهبهبود و  ها راوضعیت این توده
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 مقدمه

سطح  جنگل با  زاگرس  میلیون های  پنج  حدود 

تقریبا   کل جنگل  40هکتار وسعت،  های  درصد سطح 

در    ینقش مهماست و    خود اختصاص دادهایران را به

و   آب و هوا  تیبهبود وضعتأمین آب، حفاظت خاک،  

اقتصاد   نیهمچن اجتماع  یتعادل  ادر    یو    فا یمنطقه 

)یم یک  Beygi Heidarloua et al., 2019کند  در   .)

کطبقه جنگلبندی  بخش لی،  دو  به  زاگرس  های 

جنوبی زاگرس  و  شمالی  می  زاگرس  . شودتقسیم 

مازودار گونه  خاص  رویشگاه  شمالی   زاگرس 

(Quercus infectoria  )  آناز    هاییبخشاست که در 

(  Q. libani)  ول و وی (Q. brantii)  های بروداربا گونه

می ا.  شودترکیب  بهلجنگ  ن یاگرچه  قابل  طور  ها 

مورد استفاده   یصنعت  تجاری و  اهداف  یبرا   یا مالحظه

نگرفته خسارتقرار  برابر  در  اما    ی انسان  یاه اند، 

نشده روزافزون محافظت  گسترش  به  توجه  با  و  اند 

تغتیجمع تغنیزم  یکاربر   ریی،  هوا  راتیی،  و  ،  ییآب 

دام  شیب  یچرا حد  اجت  یاقتصاد  طیشرا  ،از  ی  ماع و 

نمانند   و  اشتغالییغذا  یازها ی فقر    ش ی افزا  و  ، 

شده  یا گسترده  بیتخر  ینیشهرنش متحمل  اند  را 

(Beygi Heidarloua et al., 2019  تخریب  .)

ناشی از    تاکنون،  های دورهای زاگرس از گذشتهجنگل

جنگلبرداریبهره نادرست  اغلب  و  سنتی  نشینان  های 

است  متداول  امری    و امرار معاش،  بیکاری  ،دلیل فقربه

(Ahmadi Sani et al., 2017)  .های زاگرس بهجنگل-

هنوز  ها در تولید چوب صنعتی،  آن  دلیل نقش کمرنگ

شیوه بر  دارای  مبتنی  اکولوژیک  مدیریت  جامع  نامه 

آنبهره خدمات  و  کارکردها  از  اصولی  ها  برداری 

جنگلنیستند در  اجتماعی  مسائل  اگرچه  شناسی  . 

دار  طبیعت  با  ویژههمگام  اهمیت  هستندای  اما    ،ای 

جنگلنامهشیوهاغلب   زادآوری    بیشترشناسی  های  بر 

طبیعی و تولید چوب همراه با حفظ ساختار و تمامیت  

تأکید توان  دارند. در این رابطه نمی  اکولوژیکی جنگل 

های زاگرس  مقوله تولید چوب صنعتی را برای جنگل

ن با توجه به بنابرای(.  Pato et al., 2017)  درنظر گرفت

چشم جنگلکاهش  این  کیفیت  و  کمیت  لزوم  گیر  ها، 

روشبهره از  دانش  گیری  بر  مبتنی  مدیریتی  های 

گیری  ها و بهرههدف احیای این جنگل  شناسی با جنگل

 . ها ضروری استاز خدمات آن

ها در ایران عمومی و زیر نظر  اگرچه منافع جنگل

و   محلی  مردم  هستند،  بهجنگلدولت  در نشینان  ویژه 

آن از  شمالی  بهزاگرس  از  ها  ناپایدار  و  نادرست  طور 

بهرهجنبه مختلف  میهای  چنین  برداری  کنند. 

را  برداریبهره آن  برد  تناسب زمین و ظرفیت  هایی که 

گیرد، منجر به تخریب اکولوژیکی روزافزون  نادیده می

  های اقتصادی ها و در نهایت سبب تحمیل خساراتآن

 Ahmadi Sani etشود )و اجتماعی بر مردم محلی می

al., 2016  ،دیگر سوی  از  جنگلی  توده(.  های 

بهدست شمالی  زاگرس  منطقه  در  دلیل  نخورده 

جنگل   به  منطقه  مردم  شدید  درختان وابستگی  و 

این جنگلبرداری  بهرهو  است  بسیار کم  جنگلی   ها  از 

توسعه  تا مرزمان  نیازهای  تأمین  و  ادامه  یافتگی  دم، 

این از  یافت.  ازخواهد  احتمال  ها  توده  اینرفتن  بینرو 

از   آگاهی  برای  اطالعاتی  گنجینه  و  اندوخته  تنها  که 

 .نیز وجود دارد ،ها هستندوضعیت پویایی توده

جنگلشیوه در  مدیریت  ویژگیهای  بر  های  ها 

آن میطبیعی  تأثیر  وها  از    گذارد    ها پژوهش بسیاری 

های  از جنبهشده  برداری های بهرهکه جنگل  ندکردثابت  

از جنگلمختلف    Gunnهستند )های طبیعی  متفاوت 

et al., 2019  .)کمی تفاوتبرای  این    ها، کردن 

شاخص  پژوهشگران و  معیارها  مختلفی  از    مانند های 

قطر   الشبرگ، مقدار   متوسط  سرپا،  درختان،    حجم 

 اند.کردهها استفاده پایه وترکیب گونه  تعداد
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زیستجنگل فاکتورهای  از  پیروی  به  محیطی،  ها 

منحصربهویژگی دارندهای  این    که  فردی  از  یکی 

بر زادآوری  زیادیفاکتورها ساختار توده است که تأثیر 

چگونگی    ، ساختار جنگل  .و میکروکلیمای جنگل دارد

ویژگی اکوسیستمتوزیع  در  درختان  مختلف  های  های 

عنوان یکی از  بهدهد و  مورد بررسی قرار می  ی را جنگل

زیستی  مهم تنوع  در  کلیدی  اجزای  تشریح  و  ترین 

بهاکوسیستم جنگلی  میهای  جنگل.  رودکار    ، ساختار 

مختلفی  جنبه گونهمانند  های  پراکنش  تنوع  الگوی  ای، 

ویژگی تنوع  و  ومکانی  درختان  فیزیکی   های 

میها  درختچه دربر  (.  Aguirre et al., 2003) گیرد  را 

ترین  زیستی و از مهمتنوع  یکی از سطوحای  تنوع گونه

اکوسیستم  گربیانهای  شاخص در  است تغییرات    ها 

(Mohammad-Dustar-Sharaf et al., 2016  و  )

گونه تنوع  از  بومحفاظت  در  جنگلی  سازگانای  های 

می جنگل  پایدار  مدیریت  از    .شودموجب  دیگر  یکی 

توزیع  مؤلفه نحوۀ  جنگلی،  تودۀ  ساختار  اصلی  های 

که  مکانی  است  یک    گرنمایان  درختان  افراد  موقعیت 

آن آرایش  نحوۀ  و  محیط  در  به  جمعیت  نسبت  ها 

است وویژگیتنوع    .یکدیگر  درختان  فیزیکی   های 

نیز  درختچه در  دهندهنشانها  هایی  مشخصه  تفاوت 

 پوشش است. ارتفاع و تاج، مانند قطر

Muller et al. (2000)  بررسی   ساختار   ضمن 

گونه) ابعادتنوع  تنوع  و  مکانی  الگوی  تودۀ    یک  (ای، 

تفاوت به  آلمان،  در  ساختاریجنگلی  با    های  بلوط 

گونه تشریحدیگر  اهمیت  بر  و  کرده  اشاره  ساختار    ها 

توده گونهدر  با  کردندهایی  تأکید  مختلف،  . های 

Hosseinzade et al. (2004)    تحت  نیز پژوهشی  در 

جنگل ساختار  بررسی  کمترعنوان  یافته  تخریبهای 

با   ایرانی  بلوط  گونه  که  دریافتند  ایالم  استان  در  بلوط 

صورت خالص یا گونه اصلی نمود  گیر بهحضور چشم

نمودار توزیع تعداد در طبقات قطری برخی از   .یابدمی

نشانتوده تودهها  است  هایگر  منظم  اما    ،ناهمسال 

توده ازبیشتر  و    .نظر زادآوری ضعیف هستند  ها مسن 

  Ghahramany et al. (2008)پژوهشی دیگر توسط    در

جنگل شهرستانساختار  آرمرده  منطقه  در  بانه    های 

شمالی   نشان  زاگرس  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

 Quercus)  ول های اصلی شامل بلوط ویگونه  داد که

libani( مازودار   ،)Quercus infectoria برودار و   )

(Quercus brantii  ) وحشی  هستند زالزالک    و 

(Crataegus spp.  ،)وحش )گالبی  (،  .Pyrus sppی 

( ) .Acer spکیکم  بنه  و   )Pistacia sp. به عنوان  ( 

شدند. شناسایی  همراه  چوبی  و   گیاهان    میانگین 

قطر   معیار  از  جنگل ددرختان  انحراف  مورد  ر  های 

بودسانتی  7/10و    3/۲0  ترتیببه  بررسی  درختان.  متر 

به برودار  و  کم  ترتیبمازودار  و  قطرترین  قطورترین 

 .Moridi et al.  ها بودندجنگل  های درختی در اینپایه

با    (2015) بر روی نیز  نشده  های مدیریتتوده  بررسی 

های شمال  در جنگل  (Fagus orientalis)  راش شرقی

کمی به  تودهویژگی  سازیایران،  ساختاری  در  های  ها 

های معمول  استفاده از شاخص  مختلف توالی با  مراحل 

بهنزدیک  و  نتیجه رسیدند    ترین همسایه پرداختند  این 

ویژگی بهتر  درک  ساختاریکه  در    های    مراحل توده 

به دینامیکمختلف  از  مهمی  بخش  طبیعی    عنوان 

جنگلی  یستماکوس پیش  برایهای  تغییرات    بینیتسهیل 

 .Piroozy et al شود.آینده درون توده درنظر گرفته می

جنگل  (2018) خرمدر  نوژیان  به  های  مقایسه  آباد 

توده تراکم و های شاخهساختار جنگل در  با  بلوط  زاد 

متفاوت پژوهش    آمیختگی  این  در  های  تودهپرداختند. 

تخریب   توده  (تنک)دچار  یافته  تخریبکمتر  هایبا 

گونه  (متراکم) تنوع  ساختاری  جنبۀ  سه  الگوی  از  ای، 

مقایسه مورد  ابعاد  تنوع  و  گرفتند  مکانی  نتایج    .قرار 

یافته  تخریبهای کمترای در تودهگونهتنوعنشان داد که  

توده از  تنک  هابیشتر  پراکنشو  ی  دو   الگوی  هر  در 
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را نشان داد. نتایج همچنین  نوع توده پراکنش تصادفی  

که داد  گالبی گونه  نشان  و  کیکم  ایرانی،  بلوط  های 

گونه دیگر  و  غالب  مغلوب  وحشی  ساختار    وها 

کمترتوده جنبهتخریبهای  از  دریافته  مختلف   های 

  Safari et al. (2020)تری قرار دارد.  وضعیت مطلوب

جنگل مکانی  در  ساختار  بررسی  به  ارسباران  های 

)توده اوری  بلوط  (  Quercus macrantheraهای 

الگوی مکانی  نتایج شاخصپرداختند که   پراکنش  های 

کپه الگوی  جانسونهاپکینز  و  ابرهارت  و    زایمر -ای 

بررسی  مورد  گونه  برای  را  یکنواخت  پراکنش    الگوی 

دادند همچنین    .نشان  بررسی  باالی  نتایج  آمیختگی 

گونه با  سیاه  بلوط  مورد  گونه  منطقه  در  همراه  های 

 را تأیید کرد.  بررسی

می که  است  ابزاری  جنگل  ساختار  تواند  بررسی 

برای دستراهنمای جنگل الگوی    هب  یابیشناسان  یک 

و ارزیابی . باشد هدف احیای جنگلمدیریتی مناسب با 

بهحفظ   جنگل  مناسبساختار  از  یکی  ترین  عنوان 

روند   بررسی  برای  جنگل  نوین  مدیریت  در  ابزارها 

شناسی  جنگل  هایریزی دخالتبرنامه  و  تحوالت توده

اهداف راستای  طبیعت  جنگل  در  به  نزدیک  و شناسی 

اکولوژیک   میجنگلداری  گرفته  این  .شوددرنظر  رو  از 

ویژگی ساختاری  ارائه  با  های  فعلی  شرایط  در  توده 

دخالت شدت  و  اقلیمی  تغییرات  به  های  توجه 

جنگلانجام در  میشده  کشور  غرب  تدوین تواند  های 

مناسب هرچه  و  راهکارهای  بیشترتر  سازگاری  با    با 

سازد فراهم  را  مناطق  این  در  توده  همچنین    .شرایط 

جنگل ساختار  از  زاگرس  هاآگاهی  مدیریت    رایبی 

این   بیاکوسیستمپایدار  و  ارزشمند  نظر  های  از  نظیر، 

و همچنین اهداف    )تولید محصوالت فرعی(  اقتصادی

  تعادل  و  خاک  و  آب  )تنظیم و حفاظتمحیط زیستی  

داردبسیار  منطقه(    اکولوژیکی  بنابراین    .اهمیت 

هدف  در این پژوهش با آوری و بررسی اطالعات  جمع

از   تودههای  ویژگیاطالع  طبساختاری  و های    یعی 

شهرستان  بلوط  های  جنگلشده  برداریبهره در 

  یابی به سردشت در استان آذربایجان غربی برای دست

پایدار و  تعیین  و    الگویی  مدیریتی  راهکار  رویکرد 

ریزی صحیح مناطق جنگلی  مناسب و هدایت و برنامه

 . انجام شدآینده برای  طبیعیبر اساس یک رویشگاه 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد بررسی 

جنگلاین   در  در پژوهش  واقع  شمالی  زاگرس  های 

استان آذربایجان غربی، شهرستان سردشت در دو توده  

انجام شدهم از سطح  (.  1)شکل    جوار  ارتفاع  متوسط 

بیشینه    1۲70متر )کمینه    1430دریا   متر(    1600متر و 

نیز   ساالنه  حرارت  درجه  و  بارندگی  میانگین  و 

و  میلی 08/889ترتیب  به سانتی  1/13متر  گراد درجه 

بر منطقه  اقلیم  محدوده است.  در  آمبرژه  روش  اساس 

اساس منحنی  اقلیم سرد و خشک قرارگرفته است و بر

خاک   است.  خشک  سال  از  ماه  چهار  آمبروترمیک 

ای  بررسی دارای عمق زیاد، ساختمان دانه  منطقه مورد

متوسط بافت  و  اسیدیته  ،    درشت،  نفوذپذیری  قلیایی، 

ای است. این  های قهوهزهکشی مناسب و از نوع خاک

تقسیم ازنظر  زمینمنطقه  و  تکتونیکی  ساختی  بندی 

مهاباد(   -)زون خوی ن آذربایجا  -ایران، جزء پهنه البرز

 . (Pato et al., 2017) شودمحسوب می
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 ارث )د( ای )ب و ج( و تصویر گوگلموقعیت شهرستان سردشت )الف( و منطقه مورد بررسی در تصویر ماهواره -1شکل 

Figure 1. Location of Sardasht County (a) and the study area in satellite image (b and c) and Google 

Earth image (d) 
 

 روش بررسی 

ا توده    نیدر  دو  )مساحت:  پژوهش    ۵/ 44طبیعی 

)مساحت:  برداری بهرهو    هکتار( هکتار(    96/4شده 

توده   شد.  اعتقادبه  طبیعیانتخاب  اهمیت  و    یعلت 

شده  واقع  بیمذهبی که نزد اهالی دارد، کمتر مورد تخر

جنگل   ساختار  به  نزدیک  ساختاری  در    بکرو  دارد. 

اکولوژیک  توده  ابانتخ  شرایط  که  شد  سعی  ها 

شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا    ل یقباز  هاشگاهیرو

 باشد. همشاب

توده محدود  سطح  به  توجه  ارزش  با  و  ها 

داده به  ،هااطالعاتی  صددرصد آماربرداری    صورت 

(Mahdiani et al., 2012, Aghabarati et al., 2018 )  

پژوهشاینبه.  شدانجام   به  توجه  با  که  های  صورت 

های زاگرس واهداف بررسی،  شده در جنگلقبلی انجام 

موزائیک به  بررسی  مورد  منطقه  با کل  )پالت(  هایی 

شد.  تقسیممتر    40  ×  40ابعاد   هر  سپس  بندی  در 

ها  آنها و منشأ رویشی  کلیه درختان، درختچه  موزائیک 

برابرسینه  دانه  و  زاد)شاخه قطر  و  مشخص  زاد( 

ار  متر و باالتر قرسانتی  10درختانی که در طبقه قطری  

اندازهداشت تاج  گیریند،  شروع  ارتفاع  همچنین   ، شد. 

جهت   دو  در  تاج  قطر  و  تاج  طول  کل،  ارتفاع 

شداندازه اندازهشاخص  همه  سپس  .گیری    گیری های 

افزارهای  نرم  محیططور جداگانه در  شده در هر توده به

Minitab  ،Excel    وSPSS    قرار  وتحلیل  تجزیهمورد

رویه   محاسبه  بهرهگرفتند.  و  طبیعی  توده  در  -زمینی 

اندازه سینه  برابر  قطر  از  استفاده  با  شده  گیری  برداری 

شد. انجام  وضعیت    رای ب  شده،    بندی شکوبآبررسی 

اهمیتی   دارای  درختان  کل  ارتفاع  از  آگاهی  درختان، 

در   زیادی درختان  عمودی  ساختار  بنابراین  است. 

برداشت  توان با  را می  (بندیشکوب)آ  های جنگلی توده

 Haidari et) دست آوردهدرختان ب مشخصه ارتفاع کل 

al., 2014  ،پژوهش این  در  پراکنش    برای(.  بررسی 
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آشکوب و  درختان  میانگین  ارتفاعی  توده،    100بندی 

پایه قطورترین  از  غالب(  اصله  )ارتفاع  توده  هر  در  ها 

آن آشکوب اساس  بر  و  انجام شد.  محاسبه  توده  بندی 

سرپای حجم  فرمول    محاسبه  از  استفاده  با  درختان 

(𝑉 = 𝑔 × ℎ × ضریب  0.5 که  شد  انجام  -به  ۵/0( 

جنگل برای  قطری  کاهش  زاگرس  عنوان ضریب  های 

تاج درصد  محاسبه  برای  شد.  گرفته  پوشش  درنظر 

درنظر با  پایهدرختان،  متوسط  فاصله  از  گرفتن  ها 

تاج مقدار  درخت  هر  تاج  متوسط  و سطح  -همدیگر 

محاسبه   بیضی  مساحت  از  استفاده  با  توده  دو  پوشش 

عمودیشد.   ساختار  نمایش  افقی،   برای    و 

مترمربع )یک هکتار(    10000با مساحت  ای  نمونهقطعه

  100×100به ابعاد  که مربعی  عنوان شاخص کل توده  به

میمتر   دربر  در  گرفت،  را  عمومی  شیب  جهت  در 

هر میانی  مشد  پیاده    توده  بخش  اطالعات  وردنظر  و 

رواز فرم  گونه،  نام  ارتفاع  یقبیل  برابرسینه،  قطر  شی، 

مختصات جغرافیایی هر درخت    ،شروع تاج، طول تاج

، ارتفاع کل، قطر تاج در دو جهت  X-Y  نسبت به قطر

های  شد. همچنین مدل مربوطه یادداشت  هایول در جد

تکسه مقیاس  در  سطوح بعدی  در  و  توده  و  درخت 

انداز برای کاربردهای مهم مختلفی  تر مانند چشمبزرگ

می )استفاده  بهTang et al., 2019شوند  اما  دلیل (. 

های تک درخت تنها  بر بودن مدل بر بودن و هزینهزمان

آن از  در شبیهتعداد کمی  استفاده میها  از  سازی  شود. 

مدل  این  میمیان  به  ها   SVS  (Standتوان 

Visualization System  ،)Capsis    وSILVA   اشاره

از   استفاده  که  داده  SVSکرد  نوع  به  توجه  در  با  های 

  تر است. بنابراین برای صرفهدسترس در ایران مقرون به

ها در این پژوهش  توده  ساختار افقی و عمودی   نمایش

نرم شبیهاز  تخصصی  جنگل  افزار  توده  ساختار  ساز 

(SVS .استفاده شد ) 

 نتایج 

 ترکیب، رویه زمینی و تراکم 

طبیعی توده  درختی    7  ،در  دارمازو  گونه  شامل 

(Quercus infectoria( ویول   ،)Quercus libani  ،)

( وحشی  )Pyrus glabraگالبی  بنه   ،)Pistacia 

motica( زالزالک   ،)Crataegus monogyna  بادام  ،)

(Amygdalus communis( کیکم  افرا   ،)Acer 

monspessulanum   )  درختچه  3و نسترن  ای  گونه 

(Rusa sp( زرشک   ،)Berbaris sp( ال  و   )Cornus 

sanguineal  و بهره (  توده  گونه    4شده فقط  برداریدر 

درختی شامل دارمازو، وبول، گالبی وحشی و زالزالک  

می نوعدیده  زمینی،  گونه  شود.  رویه  تاج ،    درصد 

و توده    پوشش  دو  هر  هکتار  در    1جدول    درتعداد 

است.   شده  طبیعیآورده  توده  و  ،در  تنوع    تعداد 

داری  تراکم اختالف معنی  پوشش ودرصد تاج،  ایگونه

 شده دارد.برداریبا توده بهره

 پراکنش تعداد در طبقات قطری 

قطر نمودار   طبقات  در  تعداد    ی هاگونه  یپراکنش 

نشان    ۲ها در شکل  و مقایسه آن تودهدو   هرموجود در 

است.   شده  توجه  داده  این  با  ،  طبیعیتوده    ،شکلبه 

بهره توده  و  دارد  ناهمسال  نیز  برداریساختار  شده 

ناهمسال سمت  به  دامنه طبیعیتوده  .  دارد  یگرایش   ،

گسترده بهرهقطری  توده  به  نسبت  شده  برداریتری 

با قطر بیش  درختانی    طبیعیکه در توده    نحویبهدارد،  

 .وجود دارد نیزمتر سانتی 9۵از 
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 شدهبرداریتوده طبیعی و بهره های مختلف درشاخصمقایسه  -1جدول 

Table 1. Comparison of different parameters in natural and exploited stands 

 برداری شده توده بهره 
(Exploited stand ) 

 توده طبیعی
(Natural stand ) 

 

  ،(Quercus infectoria)دارمازو

  زالزالک، (Quercus libani) ویول

(Crataegus monogyna) ،گالبی  
 ( Pyrus glabra) وحشی

 Pistacia) بنه زالزالک، وحشی، گالبی ویول، دارمازو،

motica)، بادام (Amygdalus communis)، افرا کیکم  

(Acer monspessulanum)،  نسترن (Rusa sp)،  

 ( Cornus sanguineal) ال ،(Berbaris sp) زرشک

 هاگونه
Species 

12.42 25.22 

در   )مترمربعرویه زمینی 

 /Basal area (m2ha)(هکتار

25 62 
 اج پوششدرصد ت

Canopy (%) 

249 435 
 تراکم 

Density 

 

 
 شده و طبیعیبرداریبهرهدر توده  در طبقات قطری تعداد در هکتارمقایسه پراکنش  – ۲شکل 

Figure 2. Distribution comparison of number per hectare in diameter classes in exploited and natural 

stands 

 

 هارویه زمینی در توده 

، رویه زمینی در طبقات مختلف قطری را در   3شکل  

مقدار  ای نشان می دهند.  صورت مقایسههر دو توده به

بهره و  طبیعی  توده  در  زمینی  رویه  شده  برداریکل 

برابربه کل سطح    6/61و    ۲۵/137  ترتیب  در  مترمربع 

توده  در  و    ۲۲/۲۵معادل    توده است که در توده طبیعی

  مترمربع در هکتار است.  1۲/ 4۲  ل معاد شدهبرداریبهره

در  شاخص زمینی  رویه  آماری    های هقطعهای 

هکتاری در دو توده محاسبه و مقایسه شد    0/ 16  نمونه

واریانس۲)جدول   برابری  آزمون  اجرای  (.  از  قبل  ها 

( لون  آزمون  طریق  از  میانگین  (  Leven’s Testآزمون 



3، شماره  8پژوهش و توسعه جنگل، جلد    علمی  فصلنامۀ  

318 

 

نرم توسط  آزمون   SPSSافزار  نیز  نتایج  شد.  بررسی 

که   داد  لونمعنی مقدارنشان  آزمون  بزرگداری  از  ،  تر 

آزمون خطای  =∝)   سطح  در   (،098/0)  است(   0.05

  .شودبودن واریانس دو جامعه رد نمینتیجه فرض برابر

زمینی دو توده از طریق  میانگین رویهداری  آزمون معنی

و  tآزمون   نابرابری  و  برابری  حالت  دو    ها اریانسدر 

  . نتایج مقایسه میانگین نشان داد که میانگین شد  ارزیابی

(  003/0)واریانس  برابری  توده با فرض    وزمینی درویه

( نابرابر  واریانس  معنی019/0و  اختالف  دارای    دار ( 

 .هستند

 

 
 شده و طبیعیبرداریبهرهدر توده  زمینی در طبقات قطریمقایسه رویه – 3شکل 

Figure 3. Distribution comparison of basal area in diameter classes in exploited and natural stands 

 

 شدهبرداریدو توده طبیعی و بهرهدر شاخصهای آماری رویه زمینی  -۲جدول 

Table 2. Statistical parameters of basal area in natural and exploited stands 

 نوع توده
Stand type 

 تعداد پالت 
Number of plots 

 میانگین 
Average 

 انحراف از معیار 
Standard deviation 

 اشتباه معیار 
Standard deviation 

 طبیعی
Natural 

34 3.2473 0.83125 0.2078 

 شدهبرداری بهره 
Exploited 

34 1.6327 0.45851 0.1146 

 

 هاتودهارتفاع  -نمودارهای پراکنش قطر

شاخص از  استفاده  اندازهبا  در گیریهای  شده 

مناسب ارتفاع(،  و  )قطر  صددرصد  ترین  آماربرداری 

و  (  4)شکل  قطر و ارتفاع توده طبیعی    مدل آماری بین

با درجه    به شکل سهمی و (  ۵)شکل  شده  برداریبهره

برابر  به  همبستگی دست  به  0/ 49۲6و    ۵1۵6/0ترتیب 

 .آمد
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 ارتفاع در توده طبیعی-نمودار پراکنش قطر – 4شکل 

Figure 4. Scatter plot for diameter- height in natural stand 

 

 
 شده برداریبهرهارتفاع در توده -نمودار پراکنش قطر – ۵شکل 

Figure 5. Scatter plot of diameter-height in exploited stand 

 

 دو توده در تعداد در طبقات ارتفاع

پایه در آشکوب توده طبیعی در شکل  تعداد  و   6های 

نشان داده    7همچنین براساس طبقات قطری در شکل  

 درختان توده،  ارتفاع غالب  ،در توده طبیعیشده است.  

ارتفاع    40/1۲ )میانگین  از    100متر محاسبه شد  اصله 

پایه اساس    ها(قطورترین  بر  غالباین  و  در    ،ارتفاع 

داده شدسه اشکوب  طبیعی  توده   این  .تشخیص  رو  از 

آشکوب طبیعی،برای  توده  ارتفاع    بندی  با  درختان 

متر در آشکوب باال، درختان با ارتفاع    1۲/ 40باالتر از  

متر در آشکوب میانی و درختان با ارتفاع    7/ ۵  –  4/1۲

از  پائین گرفتند.    ۵/7تر  قرار  پائین  آشکوب  در  متر 

گونهآ شامل  پایینی  و  شکوب  درختی    ای درختچههای 
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آ کیکم،  بادام،  نسترن،  شامل  زرشک،  میانی  شکوب 

ماگونه و زهای  زالزالک  و  وحشی  گالبی  ویول،  ودار، 

.  استشکوب باالیی منحصر به گونه مازودار و ویول  آ

بهره توده  اندازهبرداریدر  درختان  تمام  شده  گیریشده 

از  کمتر  ارتفاع  یک    ۵/ 80در  در  و  بوده  واقع  متر 

 رند. شکوب قرار داآ

 

 
 های توده طبیعی تعداد پایه در آشکوب – 6 شکل

Figure 6. Number per story in natural stand 

 

 
 اساس طبقات قطریهای توده طبیعی برتعداد پایه در آشکوب – 7شکل 

Figure 7. Number per story in natural stand based on diameter classes 

 

 ها توده حجم سرپا و تاج پوشش

شده  میانگین حجم سرپا در توده طبیعی و بهره برداری 

توده    63و    1۲6ترتیب  به در  است.  هکتار  در  سیلو 

بهبهره شده  مصارف  برداری  برای  درختان  قطع  علت 

تأمین سوخت جنگل نشینان   پایهساختمانی و  -تعداد 

به سطح  واحد  در  قطور  که  های  یافته  کاهش  شدت 

-برداریشدن مقدار حجم سرپا در توده بهرهسبب کم

تاج  درصد  طبیعی شد.  توده  به  نسبت  در شده  پوشش 

بهره  6۲توده طبیعی   توده    ۲۵شده  برداریدرصد و در 

شد. محاسبه  بهره  درصد  توده  بهبرداری در  علت  شده 

-زنی برای تعلیف دام مقدار تاجسرشاخهها و قطع پایه

 شدت کاهش یافت. پوشش به

 ها عمودی تودهافقی و  بعدی(،پرسپکتیو )سه  ساختار



  یزاگرس شمال   یهادر جنگل   شدهی بردارو بهره   یعیطب  یجنگل  یهاتوده   یاو تنوع گونه  بیساختار، ترک  یبررس

3۲1 

 

نمونهساختار   نرم  قطعات  از  استفاده    SVSافزار  با 

در  به شماتیک  )بعد  سه  صورت  (،  بعدیسهپرسپکتیو 

افقی و  طبیعیدر    عمودی  بهره  توده  شده  برداریو 

از نتایج حاصل از  .  (10و    9،  8های  شد )شکلطراحی  

سه مینمایش  پایهبعدی  تراکم  به  چگونگی  توان  و  ها 

گونه سیمای  پراکنش  عمودی،  ساختار  برد.  پی  ها 

می نشان  مقابل  از  را  نمایانجنگل  و  گر  دهد 

ها در هر طبقه ارتفاعی  بندی توده و تراکم پایهاشکوب

عمودی    است. و ساختارهای  طبیعی  توده 

تنوع  دادنشان  شده  برداریبهره و ارتفاعی    که 

طبیعی  آشکوب توده  در  گونه  بندی  و  است  بیشتر 

.  خود اختصاص داده استاشکوب غالب را بهمازودار  

تاج   سطح  باالی  از  را  جنگل  سیمای  افقی،  ساختار 

می ایننشان  از  تفاوتدهد.  ت رو  در  موجود  وده  های 

بهره و  تاج برداریطبیعی  تراکم  نظر  از  و  شده  پوشش 

گونه از  پراکنش  تاج  وسعت  همچنین  و  درختی  های 

های موجود در تاج و نحوه پراکنش  نظر قطری، حفره

توده طبیعی و ساختار افقی  شود.  زادآوری مشخص می

نشانبرداریبهره که    شده  دارای  طبیعی  رویشگاه  داد 

  یافته است.ج و تاج توسعهبیشترین تراکم تا
 

 
 شدهبرداریتوده بهره -و ب توده طبیعی -الفای درختچهو  های درختیگونه بعدیسهساختار  -8شکل 

Figure 8. Perspective structure of tree and shrub species A. natural and B. exploited stands 
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Figure 9. Vertical structure of tree and shrub species A. natural and B. exploited stands 
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Figure 10. Horizontal structure of tree and shrub species A. natural and B. exploited stands 

 

 بحث 

شده،  برداری ای توده طبیعی و بهرهدر مقایسه تنوع گونه

  افرا کیکم،   بادام،  بنه،مانند  های همراه توده طبیعی  گونه

بهره  ال و    زرشک  نسترن، اثر  مستمر  برداریدر  های 

گونه با  رقابت  از  کمغیراصولی  و های  بازمانده  نیاز 

های بلوط، زالزالک و گالبی و تنها گونه  اندشدهحذف  

بیشتری  وحشی   اکولوژیکی  نرمش  ازنظر  دارند  که  و 

گونه جزو  منطقه  خانوارهای  اقتصاد  های  درآمد 

هستندچند د  ،منظوره  هر  باقیدر  توده  در    اند.مانده  و 

توسط   که  در    Zabihollahi et al. (2021)پژوهشی 

جنگل عمودی  و  افقی  ساختار  با  زاگرس  ارتباط  های 

)جنگل هوارهشمالی  انجام  های  بانه(  شهرستان  خول 

وی جنگل  غالب  گونه  نیز  بیشتر  شد  در  که  بود  ول 

وی خالص  تیپ  گونه  نقاط  نقاط  برخی  در  و  ول 

تیپ وی  مازودار بوده و  آن همراه  را    –ول  با  مازودار 

گونه همچنین  دادند.  و  تشکیل  کیکم  زالزالک،  های 

های مذکور ظاهر  صورت پراکنده همراه با تیپدافنه به

 شدند.  

از توده  دیگری  ویژگی  تراکم  مهم  های ساختاری 

که   تحقیق  است  این  شاخصدر  تعداد  براساس  های 

رویه   و  در هکتار  موردپایه  مقایسه    زمینی،  و  محاسبه 

مقایسه   گرفت.  توده  قرار  دو  سطح  واحد  در  تراکم 

داد توده    نشان  سطح  واحد  در  تراکم  که 

درصد توده طبیعی است. یعنی در   ۵4  ،شدهبرداریبهره

بهره و  تقریباً  اثر دخالت  واحد سطح  در  تعداد  برداری 

 زمینی رویه ،  یافته است. در هر دو توده  به نصف کاهش

مبدأ  تفکیک  نمونه    به  قطعات  در    16/0رویشی 

مورد قرار  هکتاری  توده است  گرفته    بررسی  در  که 

مترمربع در هکتار    ۲۲/۲۵طبیعی مقدار کل رویه زمینی  

  43/1۲زمینی  شده مقدار کل رویهبرداریو در توده بهره

دهد  مترمربع در هکتار محاسبه شد. این موارد نشان می

درختان با مبدأ    ،اثر دخالت کمترکه در توده طبیعی در  

زاد فرصت بیشتری برای رویش در طبقات  رویشی دانه

یافته باالتر  در قطری  توده حالی  اند.  در  که 

دخالتبرداریبهره اثر  در  بیشده  با  های  درختان  رویه 

رفته بین  از  باال  درصد  قطر  بیشترین  بنابراین  و  اند 

ربوط به درختانی  شده م برداریتوده بهره  درزمینی  رویه

 . هستندزاد هبا مبدأ رویشی شاخ

پراکنش  نمودار  طبقات    وضعیت  در  درختان 

ساختار جنگل    عنوان عامل مهمی در شناخت قطری به
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ساختار) جوانی  و  مسن  ناهمسالی،    است (  همسال، 

(Haidari et al., 2014و )  عنوان دور به  هایاز گذشته

ت  تنظیم  برای  جنگلداران  شده  ودهراهنمای  استفاده  ها 

شاخص پرکاربردترین  از  هم  هنوز  و  های  است 

توده  Hosseiniهای جنگلی است )کالسیک مدیریت 

et al., 2018  .) پراکنش توزیع  مقایسه  و  بررسی    در 

مشاهده شد    تعداد توده  دو  درختان  قطری  طبقات  در 

معنی اختالف  طبقات  که  در  تعداد  میانگین  بین  داری 

وجود توده  در  توزیع    قطری  پراکنش  مناسب  نادارد. 

طبقات   در  توده  تعداد  در    شده، برداری بهرهقطری 

های غیراصولی سنواتی  برداریها و بهرهحاصل دخالت

بهرهاست توده  در  بهبرداری.  با  شده  درختان  دلیل قطع 

از   بیش  یک  سانتی  3۵قطر  پراکنش  شکل  در  متر، 

می دیده  زیاد  شیب  با  کاهنده  هنگاحالت  که  میشود. 

توده این  باالی  درختان  قطر  به  متر  سانتی  3۵ها 

برای  ازیک  ،رسندمی مناسب  موردنظر  ابعاد  طرف 

و از طرف دیگر قدرت    استمصرف چوب ساختمانی  

ازدست را  زیاد  برگ  و  شاخ  برای    دهندمی  تولید  و 

های مناسبی  . بنابراین گزینهندزنی مناسب نیستسرشاخه

قطع   توسط    هستند برای  چوب  و  برای  منطقه  اهالی 

قطع   ساختمانی  مصارف  و  درنتیجه  شوند.  میسوخت 

از   بیش  قطر  با  توده سانتی  3۵درختان  در  متر 

در  برداریبهره و  دارد  وجود  کم  خیلی  تعداد  به  شده 

  40و حداکثر  3۵قطر هدف   ،عمل در جنگلداری سنتی

-Jazirehei and Ebrahimi)  شودمتر انتخاب میسانتی

Rostaghi, 2003 .) 

  پراکندگی ابر نقاط قطر و ارتفاع در دو توده مورد 

وسیع دامنه  طبیعی  توده  که  داد  نشان  از  بررسی  تری 

دهد و همبستگی  خود اختصاص میقطر و ارتفاع را به

نتایج  با  که  است  بیشتر  ارتفاع  و  قطر    بین 

Hosseinzade et al. (2004)    وMahdiani et al. 

  هر چه ها عنوان کردند که  آن  دارد.خوانی  هم  (2012)

  منحنی پراکندگی ابر نقاط در یک رویشگاه از کشیدگی 

  بیشتری به سمت راست و باال برخوردار باشد و دارای 

 ضریب همبستگی باالتری باشد، رویشگاه در وضعیت

دارد قرار  درختان  می.  مطلوبتری  وجود  که  گفت  توان 

زیاد   ارتفاع  با  بو  قطور  همبستگی  توده ضریب  در  اال 

است. میانگین ارتفاع درختان در    طبیعی بیانگر این امر

نتایج نشان داد   توده دیگر است.  بیشتر از  توده طبیعی 

در   تعداد  پراکنش  و  ارتفاعی  تنوع  از  طبیعی  توده  که 

 تری برخورداراست.طبقات ارتفاعی وسیع

  ، دهد که حجم سرپا در توده طبیعینتایج نشان می

هک  1۲6 در  بهره سیلو  توده  در  و    63  ،شدهبرداریتار 

بهره منطقه  در هکتار است.  مناطق  برداریسیلو  و  شده 

آن تقریباً    مشابه  را  جنگل  همهکه  منطقه  بلوط  های 

می یک  4یا    3  هر  ،شودشامل  عنوان  سال  تحت  بار 

مورد   می   زنی سرشاخهگالزنی  شدت  .  دشوواقع 

بهسرشاخه کلیه  زنی  که  است  از  شاخهحدی  اعم  ها 

ترتیب توان رویشی اینبه  ،دشواصلی و فرعی قطع می

شاخهپایه صرف  پیوسته  مناطقی  چنین  در  دهی  ها 

پایهمی قطری  رویش  و  بهشود  بسیار  انجام  کندی  ها 

تنهشودمی همچنین  قطور  .  مصارف    برایهای 

می قطع  سوخت  و  پایهساختمانی  تعداد  و  های  شود 

یابد. تا جایی که در وضعیت  شدت کاهش میقطور به

پایه شمالی  زاگرس  در  بهموجود  قطور  در های  ویژه 

وی و  دارمازو  بهگونه  در  ول  فقط  عمده  طور 

میگورستان دیده  بهها  کم   عبارتشود.  تعداد    دیگر 

هکتارپایه در  قطور  اختالف    ،های  این  حجم  در  دلیل 

 ,Jazirehei and Ebrahimi-Rostaghi)  استسرپا  

در  2003 پژوهش(.  مشاهده    این  به  شد نیز  علت  که 

پایه بهرهقطع  منطقه  در  قطور  عدم  برداریهای  و  شده 

رویش قطری درختان، موجودی    برایفرصت مناسب  

توده در  هکتار  در  بهرهسرپا  بهبرداریهای  طور  شده 

تودهمعنی از  کمتر  زاگرس  دار  در  است.  طبیعی  های 
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در   رح جنگلداری  فقره ط  ۵که روی    پژوهشیشمالی 

شد، مناطق    انجام  برای  هکتار  در  موجودی  حداقل 

تخریب حداکثر    0/ 0۲  ،شدهکامالً  و  هکتار  در  سیلو 

بکر مناطق  در  هکتار    6/98  ،موجودی  در  است  سیلو 

(Abdollahpoor, 2006)  این  آمده در  دستکه نتایج به

ت   پژوهش میأیی را  باد  مقایسه  در  البته  حالت    کند. 

  ۲۵0های زاگرس را  که پتانسیل تولیدی جنگل  مطلوب

کرده عنوان  هکتار  در  است    ،اند سیلو  کمتر  آن  مقدار 

(Haidari, 2005 .) 

پوشش یک مشخصه مهم ساختار جنگل برای  جتا

برنامه از  بومبسیاری  در  کاربردی  شناسی،  های 

استآب جنگل  مدیریت  و   Miri and)  شناسی 

Darwish Sefat, 2021).  تاج    ،بیعیدر توده ط انبوهی 

بهره  6۲پوشش   توده  در  و    ۲۵شده  برداریدرصد 

اندازه سرشاخهدرصد  شد.  پیزنیگیری  و  های  درپی 

پایه زیرقطع  باز شدن فضای  برای  قطور  شکوب  آهای 

توده در  بهرهجنگل  سبب  برداریهای    کاهش شده 

تاج باز شدن  شد.  توده  جنگلانبوهی    اثرهای   ،پوشش 

حفاظتی جنگل را کاهش داده و سبب بروز فرسایش و  

به و  شده  زادآوری  رفتن  بین  به  از  را  جنگل  تدریج 

و مشجر  مرتع  آخر  شکل  کم  در  پیش  مراتع  بازده 

بهره    .بردمی توده  سطح  دوسوم  از  بیشتر  در  بنابراین 

ببرداری خورشید  نور  بستر هشده،  بر  مستقیم  طور 

می نق جنگل  موضوع  این  و  تاج  تابد  حفاظتی  ش 

می سئوال  زیر  را  بلوط  پژوهشدرختان  در  های  برد. 

مانند  مشابه،   شد  انجام  زاگرس  دیگر  مناطق  در  که 

تاجPourhashemi et al. (2015)پژوهش   درصد   ،-

بهره با  مناطق  در  سنتی  پوشش  درصد    ۲7/ 9برداری 

است شده  با    گزارش  حدودی  این  که  تا  پژوهش 

  های کمتر پوشش در جنگلجحداکثر تاخوانی دارد.  هم

در    شدهتخریب نیز  درصد    3۵  دیگری  پژوهشایالم 

شد که  (  Hosseinzadeh et al., 2004)  محاسبه 

سطح  نشان مناطق  تاجکلی  دهنده  در  کم  پوشش 

 خوانی ندارد.پژوهش هماین اما با نتایج   ،است  زاگرس

روش از  توصیهیکی  مدیریت های  در    شده 

تودههای  اکوسیستم بررسی ساختار  برایجنگلی  به    ها 

بین جنگلحداقل و    های طبیعیرساندن فاصله زیستی 

)  شدهبرداریبهره رخ نیم (.  Angres et al., 2005است 

بهره توده  میشده  برداریعمودی  فقط    دهدنشان  که 

دارد اشکوب وجود  در    که  یک  نتیجه  نقاط    دیگر این 

شد   گزارش  نیز  شمالی  زاگرس   ,Haidari)جنگلی 

های زیرین،  هایی، فقدان اشکوب. در چنین توده(2005

موجب خسارت بیشتر به خاک جنگل و همچنین بذر 

شود. ساختار عمودی  عدم حفاظت خاک میو  درختان  

توده نیماین  همانند  و  شکننده  بسیار  توده  ها  افقی  رخ 

رخ عمودی الح دارند. با اصالح نیمنیاز به ترمیم و اص

ای را  های درختی و درختچهتوان تنوعی از اشکوبمی

پررنگ    کردایجاد   را  درختان  تاج  حفاظتی  نقش  که 

ترسیم ساختار افقی و عمودی جنگل در    .خواهد کرد

درختان  طبیعی    توده که  داد  اشکوبنشان  های  در 

دارند قرار  ارتفاعی  باال    و  مختلف  به  اشکوب  متعلق 

-از تاج  بیشتریاست که قسمت    مازودار و ویول گونه  

به را  جنگل  داد.پوشش  اختصاص  بررسی  نتایج    خود 

Haidari et al. (2014)    گونهداد  نشان  نیز های  که 

فوقانی قرار    در اشکوب  (جنس بلوط)مازودار و ویول  

اکولوژیکی    توان به نیازگیرند و علت این امر را میمی

و)ها  گونهاین   به خشکی  مقاوم  و  شرایط    نورپسندی 

محیطی داد  (سخت  با  .  نسبت  ساختار  ترسیم  روی  از 

توده طبیعی  مشخص شد که    SVSافزار  استفاده از نرم

بهره  یاشکوبسه توده  تنوع  برداریو  علت  به  شده 

  است. یاشکوبای و تنوع ارتفاعی کمتر، تکگونه

 گیری  نتیجه 

آذربایجان  های  جنگل استان  در  سردشت  شهرستان 

همواره  غربی، گذشته  سالیان  بهره  طی  برداری  مورد 
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قرارگرفته محلی  اینساکنین  و  سبب    اند  خارج  مسئله 

جنگل  شدن این  از  ساختار  شده    ها  طبیعی  حالت 

انجام ضرورت  موضوع  این  برای  این    است.  پژوهش 

جنگل این  فعلی  شرایط  ودرک  به   ها    کمک 

راآن   کردننزدیک طبیعی  ساختار  به    . دهدمی  نشان  ها 

بهره  ،طورکلیبه و  های  بردارینتایج  غیراصولی  سنتی 

بهره توده  میبرداریدر  را  بهشده  صورت خالصه  توان 

بیان  این  به   تنوع شکل  که  ی،  نیزمهیرو  و  یا گونه  کرد 

  در   هکتار  در  اندرخت  تعداد   و  ی قطر  پراکنش  دامنه

  ی ا درختچه  و  یدرخت  هایگونه  تعدادی و  قطر   طبقات

  توده   .است  افتهی  کاهش  شدهیبرداربهره  توده  در

 توده   کهیدرحال  است،  اشکوبه  کی  شدهیبرداربهره

  . است  یارتفاع   اشکوب  سه   ی دارا  بررسی   مورد   طبیعی

 توده  در  سرپا  حجم  و  پوششتاج  درصد

از    .است  افتهی  کاهش  شدتبه  نیز  شدهیبرداربهره

های  از جنبه  طبیعی  تودهبر اساس نتایج، ساختار  رو  این

ازآنجاکه    و  تری قرار داردوضعیت مطلوب   مختلف در

فلورستیکی    شرایط و  تودهفیزیوگرافیکی  مشابه  این  ها 

می انسانیاست،  عوامل  تفاوت    توان  اصلی  علت  را 

توده بهرهها آشکار  و  طبیعی  شده  ی  و برداری  دانست 

و  حفاظت  همچنین  و  عوامل  این  کاهش  صورت    در 

مدت  تهیه طرح بلند،  شدهبرداریبهرههای  حمایت توده

وضعیت این  ها،  سازی این تودهبا اهداف احیاء و غنی

 .تر سوق داده شودها به حالت مطلوبتوده
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Abstract 

This research was done with the aim of knowing the structural characteristics of two natural and 

exploited forest stands in Sardasht city in West Azarbaijan province. To conduct this research, 100% 

Inventory was performed in each stand by dividing whole study area into mosaics with dimension 40 × 

40 meters. In each mosaic, all trees, shrubs and their vegetative origin were determined and also DBH, 

height of crown beginning, total height, height and diameter (large and small diameter) of crown were 

measured. To show the structure of the stands, sample plots with dimension 100 × 100 m were placed 

in each stand and the structural information of the forest was measured and recorded. The measured 

data in each stand were analyzed via statistical software and forest structure was plotted using SVS 

software. Comparison of the means of structural characteristics showed a significant difference at the 

level of 5% between the stands. The results showed that the elevation variation and stratification is 

greater in natural stand and the Quercus infectoria species occupies the dominant story. Also, the 

natural habitat has the highest crown density and developed crown and enjoys more favorable 

condition. Therefore, it is suggested that by modeling the natural stands and protecting and supporting 

the stands under traditional exploitation and implementing of enclosing and restoration operation in 

the exploited habitat, the condition of these stands be improved and led to a more stable situation. 

Keywords: Traditional utilization, Species diversity, Oak forests structure, Stand Visualization System. 
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