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  دهيچك

زاگرس  يدر جنگلهاپس از قطع  يطبقات مختلف قطر درول يد شده درختان ويتولسه تعداد جست ين مطالعه، مقايهدف ا
. سه شدنديد شده با هم مقاياز لحاظ تعداد جست تول رمت يسانت 45> و  45-35، 35- 25 ين منظور سه طبقه قطريبد. بود يشمال
 شد آرمرده بانه انتخاب يبلوك در جنگلها 5عنوان  هشگاه بيرو 5. استفاده شد يكامل تصادف هاياز طرح بلوك تحقيق ياجرا يبرا

ل بهار ياواه در اصله درخت قطع شد 45. ديقطع گرد 1385در زمستان  يول در هر طبقه قطرياصله درخت و 3و در هر بلوك 
   يج نشان داد طبقه قطرينتا. ندورماه برداشت شدير و شهريها در دو نوبت در تداده. قرار گرفتند يتحت حفاظت فرد 1386

ن تعداد جست بوده و اختالف آن با دو يشتريب يجست دارا 81 و 101ن يانگيب با ميترت ور بهير و شهريمتر در ت يسانت 35-45
در  تلفات. با هم نداشتند يدارياختالف معن ،يريگها در دو اندازهتعداد كل جست. دار شديورماه معنيشهر گر دريد يطبقه قطر

ن رفته تا يماه و تعداد جست از ب رين تعداد جست تيب يون خطياما رابطه رگرس ،دار بوديمعن هم فاقد اختالف ين طبقات قطريب
كه تعداد   نيبا توجه به ا. دهديرخ م يشتريب تلفات ،شتر باشديب) ريت(ه يت اولن بود كه هرچه تعداد جسيانگر ايب ماهوريشهر

شد كه  يمعرف يدهجست ين قطر برايبهتر هان اثرينقطه تعادل ا ،اندازه كنده درختان است يمثبت و منف هاياز اثر يجست تابع
) ا دامنهي(ن نقطه يتر اقيدق تعييند بر يبا ندهيآ يهايسبرر. گرفتقرار  متر سانتي 45-35 ين مطالعه نقطه تعادل در طبقه قطريدر ا

  . دتعادل متمركز شو
  

   .لويودهي، قابليت جست، يزاگرس شمال آرمرده، تعداد جست، :يديكل يهاواژه
  

  مقدمه
ه از سه گون يبيبا ترك يبلوط زاگرس شمال يجنگلها

   ، مازودار).Quercus brantii  Lindl(بلوط ايراني 
)Oliv. Q. infectoria (ول  و وي)Q. libani Oliv.( 

رند يگيبر م ران را دريا يهكتار از جنگلها 449000حدود 
ن جنگلها با دخالت يا). 1382غضنفري، ؛ 1379فتاحي، (

اد آنان روبرو بوده و ساختار يز يو وابستگ يد انسانيشد
اي و جزيره(گرفته است  تها قرارين فعالير ايآنها تحت تأث

پور، ؛ عبداله1384، يدري؛ ح1382مي رستاقي، ابراهي
كه  يسنت يها ر استفادهيدام و سا يل چرايدل به). 1384

و  يدار جنگل يستمهايرسيو ز يمحل يشتيستم معيس
 يات جنسيح ديكند، تجديجاب ميا يسنت يدامدار
رد و نهالها قبل از يگين جنگلها صورت نميدر ا مستمر

اي و جزيره(روند ين ميبدن به مرحله استقرار از يرس
 Ghazanfari et؛ 1384؛ هناره، 1382رستاقي،  يميابراه

al., 2004 ،حل  يبرا يمختلف يروشها). 1385؛ شاكري
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 ن جنگلها اجرا شدهيدر ا يجنس اتيح ديمشكل تجد
اند اوردهيبدست ن يق چندانيل مختلف توفيدال هكه ب است

 ،حل راه كيعنوان  هزاد بروش شاخه). 1384هناره، (
اصالح ساختار جنگل در دست  ياست كه برا يكوشش
مختلف  يهاشناخت جنبه). 1386پور، يول(است  يبررس

 يدهجست ين روش و ابعاد مناسب درختان برايا
در . است يم جنگل ضروريبهتر تنظ يزيربرنامه منظور به
از جمله تعداد جست  يمختلف يهان راستا شاخصيا

جست بر  يع مكانيتوز يستها و الگوارتفاع جد شده، يتول
 ;Johnson, 1992(رد يگيقرار م يكنده مورد بررس يرو

McLaren & McDonald, 2003; Gracia & Retana, 
2004; Ward & Brose, 2004 .(له با كسب يوس نيبد

 يمانز  تحول  روش ييشتر و شناساياطالعات ب
)Dynamic( يشناسبرنامه جنگل ،زادشاخه )ياهكيتكن 

 يمكان - يزمان يسازمانده( يدار و جنگل) يپرورش
 ؛1382، يغضنفر(رد يگيانجام م يبه شكل بهتر) اتيعمل

Davis & Johnson, 2001 .(ان تعداد جست ين ميدر ا
استفاده  ،يدهجست ييان توانايب يبرا يعنوان شاخص هب
 ,Zaczek(اشاره شده دارد  يهاان شاخصيدر م يشتريب

2002; Espelta et al., 2003; McLaren & McDonald, 
2003; Luoga et al., 2004; Plieninger et al., 2004 .(

نه ياكثراً قطر برابر س(ل رابطه آن با ابعاد درخت ين دليهم هب
قرار گرفته  يمختلف مورد بررس يهاگونه) و قطر كنده

 Johnson, 1992; Logli & Joffre, 2001; Weigel(است 

& Peng, 2002; Luoga et al., 2004  .( در مورد
در  يو جهانباز يرستاق يميزاگرس ابراه يها بلوط
در  يرانيبلوط ا يدهقدرت جست يخود بر رو يبررس

 5/21با قطر  يها جه گرفتند كه كندهينت يزاگرس جنوب
د جست را ين توليشتريبسال  102و سن  متر سانتي
ن يا. )1382اي و ابراهيمي رستاقي، جزيره( اند داشته
انجام  متر سانتي 55تا  10 يق در دامنه قطريتحق

 يدهجست يبا بررس   Ducrey & Turrel (1992).گرفت
دند كه اندازه كنده يجه رسين نتيسبز به ا شهيبلوط هم
. دارد يش و تعداد جست اثر مثبتيبر رو يمادر  درخت

ش يز نسبت به فصل روين قطع در فصل خواب نيهمچن
 Johnson. دهد يد جست ميتول نظراز  يجه بهترينت

 كه ان نموديبميسوري منطقه در  يادر مطالعه (1992)
ن ياز مهمتر يكيو توسعه آن  يدهجست ينيبشيپ

ات بلوط قبل از قطع يح ديتجد توان يابيارز يها بخش
ن رابطه سه شاخص سن، قطر و شاخص يدر ا. است
، Oliver & Larson (1996). شنهاد شده استيشگاه پيرو

Larsen & Johnson (1998) ،Smith (1998)، Johnson 

et al. (2001)  وEspelta et al. (2003) قات خود يدر تحق
ت سه عامل ابعاد كنده يزاد بر اهمدر رابطه با روش شاخه

 يدهشگاه بر قدرت جستي، سن و رويمادردرخت 
 Zaczekو   Logli & Joffre (2001).كننديد ميتأك

ش قدرت يل افزايدل هتعداد جست را بشاخص  (2002)
در روش  يشناسجنگل يات بعديعمل يانتخاب برا

 McLaren & McDonald (2003). دانند يزاد مهم مشاخه
خورده در دستك جنگل يزاد را در شاخه اتيحديتجد
. كردند يكا بررسيدر جامائ يريمنطقه خشك گرمسيك 

دانند يم لفاتتدر برابر  ينياد جست را تضميآنان تعداد ز
 ديتجد يابيارز يد تنها عامل مورد نظر برايكه البته نبا

ن يرا ب يق رابطه مثبتين تحقيج اينتا. زاد باشدات شاخهيح
 Luoga et al. (2004). قطر تنه و تعداد جست نشان داد

قا يآفر ياهزاد در ساوانات شاخهيح ديدر مطالعه تجد
ط تعداد متوس( يدهجست ييف شاخص كارايضمن تعر

مؤثر بر  ياصلرا از عوامل  ياندازه درخت مادر ،)جست
  . اندآن بر شمرده
ت يبر قابل نهياثر قطر برابر سحاضر ق يدر تحق

تا  قرار گرفت يول مورد بررسيگونه و يده جست
  . ن شودييتع يدهاز لحاظ جست ين طبقه قطريبهتر
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  مواد و روشها
  منطقه مورد مطالعه

كيلومتري  17نگلهاي آرمرده در جن مطالعه در يا
. انجام شدغربي بانه در شمال استان كردستان  جنوب
ول، مازودار و برودار هاي اصلي اين جنگلها ويگونه

متر  1550ارتفاع متوسط منطقه از سطح دريا . هستند
صورت  بهمتر و ميلي 760ميانگين بارندگي ساالنه . است

آن در فصل زمستان برف و باران است كه بيشترين مقدار 
زمستانهاي سرد و طوالني و تابستانهاي معتدل از . باردمي

 براساساقليم منطقه . خصوصيات اين منطقه است
بوده و چهار ماه  مرطوب سرد اقليم نيمه ،بندي آمبرژه طبقه

معيشت مردم . )1384، نام بي(باشد از سال خشك مي
تگي گروسيلوپاستورال بوده و وابسآصورت  بهمنطقه 

هاي جنگل توليد مهمترين استفاده. دنشديدي به جنگل دار
علوفه دام، چرا، چوب هيزمي و برداشت محصوالت 

  ).Ghazanfari et al., 2004(باشد  جنگلي مي
  

  هاطرح و برداشت داده يروش اجرا
 يكامل تصادف هاياز طرح بلوك تحقيق ياجرا يبرا

ن يا ياجرا ياز اهداف اصل يكيجا كه  از آن. استفاده شد
ك نظام ياستقرار  ،شده ينيبشيپ يزمان يدر افقها تحقيق

جاد تعامل يو ا يبر مشاركت مردم يم جنگل مبتنيتنظ

 يمشاركت جامعه محل ؛مردم بود و ن جنگليمناسب ب
مطالعه مدنظر قرار  ياصل ياز محورها يكيعنوان  هب

ت يمالك يمنطقه دارا يكه جنگلها  نيبا توجه به ا. گرفت
انجام هر تقريباً م شده است، ين مردم تقسيبوده و ب يرفع

رممكن يمدت، بدون مشاركت آنان غ بلند ويژه به يقيتحق
اده كردن طرح يشد در پ يكرد سعين رويبا ا. است
و جلب اعتماد  يضمن مشاركت دادن مردم محل يشيآزما

ز يا نهشيآمار و طرح آزما يهياصول بد ،يآنان به همكار
 يان افراد داوطلب همكارين منظور از ميبد. ت گردديعار

 ساكنمورد اعتماد و  )رابط محلي( خواهكه توسط خوانه
سامان  5در واقع (نفر  5 ،شده بودند ييدر منطقه شناسا

ا تكرار در نظر يعنوان بلوك  هانتخاب و ب) ا گالجاري يعرف
دن به يرس يالزم به ذكر است كه برا. ندگرفته شد

 يعيمنابع طب ياتكرار در طرحه 6تا  4طمئن م يپاسخها
در انتخاب . )1377مصداقي، ؛ Krebs, 1989(معمول است 

شگاهها يدر داخل رو ين همگنيشتريبلوكها تالش شد ب
رگذار قابل ين عوامل تأثيهمچن. وجود داشته باشد

تا حد امكان  يب و كاربريمانند ارتفاع، جهت، ش ييشناسا
ب يترتنيبد). 1 جدول(شدند انتخاب همگن صورت  هب

 هيجاد خطا با تجزير عوامل ايساكه ن است يانتظار بر ا
مار مورد ياز ت يبه روش طرح بلوك كامل تصادف هاداده
  . دنجدا شو) قطر( يبررس

 
  مشخصات بلوكهاي انتخاب شده براي اجراي طرح -1جدول 

  مالک عرفي
 متوسط

  شيب 
  جهت

  از ارتفاعمتوسط 

 )متر(سطح دريا  
  )UTM( موقعيت جغرافيايي  بريکار  تيپ

x y                    

۳۵%محمود رشيدي غربي شمال  گالزني ‐ چرامازودار ‐ولوي ۱۶۸۰   ۵۷۰۶۹۲ ۳۹۷۵۸۹۵ 

۳۵%علي رشيدي غربي شمال  گالزني ‐ چرامازودار ‐ولوي ۱۶۸۰   ۵۷۴۲۶۶ ۳۹۷۶۰۲۲ 

۴۵%ه فرجيلعبدا غربي جنوب ‐ غرب  راچبرودار ‐مازودار ‐ولوي ۱۸۰۰   ۵۷۳۹۶۲ ۳۹۷۵۹۳۱ 

۴۰%رحمان رشيدي شرقي شمال  گالزني ‐ چرامازودار ‐ولوي ۱۶۷۰   ۵۷۱۳۳۹ ۳۹۷۷۸۴۷ 

۴۰%احمد اميني شرقي شمال  گالزني ‐ چرامازودار ‐ولوي ۱۷۰۰   ۵۷۳۴۹۹ ۳۹۷۷۶۰۵ 
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سه مار شامل يسه سطح ت ين طرح دارايا يطوركل هب
كه در  بود متر سانتي 45 > و 45-35، 35-25 يطبقه قطر

مار در هر بلوك يهر ت يبرا. بلوك پراكنده شده بودند 5
 و در )درخت در هر بلوك 9در مجموع ( درخت 3ز ين

 1385در زمستان زاد با مبدأ شاخهاصله درخت  45كل 
ك از نحوه پراكنش يشمات يينما 1 شكل. ديقطع گرد

 مورد استفاده را نشان  يشيطرح آزما وتكرارها  و مارهايت
  .دهديم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تيمار

  ۱سطح   ۲سطح   ۳سطح بلوک

c  a  b ۱ 

a  b  c  ۲ 

b  c  a  ۳ 

c  a  b  ۴ 

a  b  c  ۵ 

 3تكرار و  5نماي شماتيك طرح بلوك تصادفي با  -1  شكل
  تيمار

  
به  بستگيمارها يو انتخاب ت يبندنحوه طبقه

. داشتمنطقه آرمرده  يات جنگلهايخصوص
انجام شده  يهاه و اطالعات طرحياول يهايگردش جنگل

 يمشخص نمود كه جنگلها ،در منطقه) 1384، نام بي(
ها در قطر كمتر از هير هستند و تعداد پايمنطقه همسال و پ

  ). 2 شكل(ابد ييسرعت كاهش م به متر سانتي 25
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 منحني تعداد در طبقات قطري بخش آرمرده -2شكل 

  
ه نديكه بتواند ساختار آ ين جنگلها نسل جوانيدر ا

درختان پير و فرتوت ن يگزيت كرده و جايجنگل را حما
ات در يح ديدر واقع بحران تجد. وجود نداردفعلي شود 

ن يبر ا. شده است يتين وضعيجاد چنين جنگلها باعث ايا

 ،قطع يها در انتخاب درختان براتياز محدود يكياساس 
ز ين طرح نيا ييدر منطقه بود كه هدف نها يپراكنش قطر

ن با توجه يعالوه بر ا. باشديم ين پراكنش قطرياصالح ا
است يدر سرلوحه س يت حفاظتيريكرد مديكه رو  نيبه ا
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زاگرس  يدر مورد جنگلها يعيمنابع طب يمتول يسازمانها
قطع درختان اعمال  يبرا يخاص يتهايقرار دارد محدود

 ،آل بوددهياگرچه ا يقطر يهازتر طبقهيمات ريشده و تقس
ازمند قطع درختان يبه جواب مناسب ن يابيدست ياما برا

با روش  1386ل بهار يمانده در اوايباق يهاكنده. شتر بوديب
ها با نيپرچ. ندشدمحصور ) يحصاركش( يبندنيپرچ

سال قبل و  يحاصل از گالزن يهااستفاده از سرشاخه
ك متر يهر گالجار به شعاع حدود  ين عرفيتوسط مالك

با ). 3 شكل(جاد شدند يا هاكنده يحفاظت فرد يبرا
پيدايش جست و تثبيت نسبي رشد از نظر تعداد درختان 

زا كه پس از بازديدهاي مكرر از منطقه مشخص جست
گيري شامل تعداد جستها در هر ، اولين اندازهندگرديد

گيري دوم در اندازه. ماه انجام شدرطبقه قطري در تي
  .ت گرفتشهريورماه و با پايان تقريبي فصل رويش صور

  

 

  
 ين به دور کنده براي محافظت از چراي دامچايجاد پر ‐۳شکل 

  
  يآمار يها و روشهال دادهيه و تحليتجز

، ليه و تحليتجز يها براداده يسازدر مرحله آماده
ع نرمال با استفاده از آزمون يها از توزت دادهيابتدا تبع
 انسها با آزمونيوار يرنوف و همگنياسم -فوكولموگر

يا  ينسب يين كاراييتعپس از . دشبارتلت مشخص 
 كه دشمشخص بلوك  (Relative efficiency) يسودمند

Re د و در يمف يبندبلوك يعبارت هب و بوده 100از  بيشتر
منظور  به. )Krebs, 1989(كاهش خطاها مؤثر بوده است 

ه يد شده از تجزياثر قطر بر تعداد جست تول يبررس
 يقالب طرح بلوك كامل تصادفانس دوطرفه در يوار

رات تعداد جست در فاصله دو ييتغ. استفاده شد
رات يين تغيا. شد يز بررسيور نير تا شهريت يريگ اندازه

ه يتجز يبرا. ها بودجست تلفاتا يشتر در جهت حذف يب
طرفه مورد كيانس يه واريتجز ،راتيين تغيل ايو تحل

 )ريت(ه ياول ن اثر تعداد جستيهمچن. استفاده قرار گرفت

طرفه كيانس يه واريرات تعداد جست با تجزييبر تغ
دار شد، با توجه به يكه اثرها معن يدر موارد .شد يبررس
 عواملك اثر يتفك يانسها آزمون دانكن برايوار يهمگن

دار يمعن(نوع اختالف . مختلف مورد استفاده قرار گرفت
 يبرا. شد ن نشان دادهيبا حروف بزرگ الت) داريرمعنيا غي

ب از يترت هل و رسم نمودارها بيه و تحلي، تجزيساز آماده
  . استفاده شد  Excelو  Minitab 14 ،SAS يافزارهانرم
  
  جينتا
  اصله درخت براساس يدهزان جستيم

ل خرداد يبهشت و اوايا در دهه آخر اردهن جستياول 
اصله در  41اصله درخت قطع شده،  45از . ظاهر شدند

درصد  يبررس. جست بودند يور داراير و شهريت
همه  4و  1در بلوك  كه در بلوكها نشان داد يده جست
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 3، 2 يكه در بلوكها يدرحال ،اندد جست كردهيتول هاكنده
 يهادر طبقه. فاقد جست بودندها از كنده يتعداد 5و 
 ،جست دادند 35-25 يز همه درختان طبقه قطرين يقطر

 45 > و 45-35 يراز درختان طبقه قط ياما بعض
  .)2 جدول(فاقد جست بودند  متر سانتي
  

  اثر قطر بر تعداد جست
عنوان عوامل مؤثر بر تعداد جست  هطبقه قطري ب 3اثر 

يا سطوح مختلف تيمار مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت 
بدين منظور تجزيه واريانس دوطرفه با در نظر ). 3جدول (

  . نجام شداتيمار  3و ) بلوك(تكرار  5گرفتن 
  

  هاي قطريو طبقهاصله درخت در بلوكها  براساسدهي جست -2 جدول

 بلوک
 )متر سانتي( يمولد جست در طبقه قطر يهاتعداد کنده

 جمع
۲۵ ‐۳۵   ۳۵ ‐۴۵   <۴۵   

۱  ۳  ۳  ۳  ۹  

۲  ۳  ۲  ۲  ۷  

۳  ۳  ۳  ۲  ۸  

۴  ۳  ۳  ۳  ۹  

۵  ۳  ۲  ۳  ۸  

  ۴۱  ۱۳  ۱۳  ۱۵  جمع

  

  گيري قطري مختلف در دو اندازه دهي در طبقاتميزان جست -3دول ج
 وريشهرگيري اندازه  ريتگيري اندازه  

  طبقه قطري

 )متر سانتي( 
 درصد   ميانگين درصد ميانگين

۲۵ ‐۳۵  a۷۳ ۳/۳۰  b۴۸۱/۳۷  

۳۵ ‐۴۵  a۱۰۱  ۲/۴۲  a۸۱۴/۴۵  

<۴۵  b۶۶  ۵/۲۷  b۴۹۵/۲۷  

  

كه تعداد جستها در طبقه  يج نشان داد با وجودينتا
گر يشتر از دو طبقه ديرماه بيدر ت متر تيسان 45-35 يقطر
وجود ندارد  يقطر يهان طبقهيب يدار ياختالف معن ،است

ورماه يانس دوطرفه در شهريوار هيتجزاما ). 4 جدول(
 يقطر يهان طبقهيب )%5( داريانگر وجود اختالف معنيب

  . )4 جدول( است يدهاز لحاظ توان جست
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   قطري مختلف در طبقاتتير و شهريور  يگيريهااندازهدهي اختالف كارايي جست طرفه واريانس دو هيتجز -4جدول 
  F Pr>Fمقدار   ميانگين مربعات  درجه آزادي  منبع

  وريشهر  ريت  وريشهر  ريت  وريشهر  ريت  وريشهر  ريت  گيرياندازه

  ۲۲۰۸/۰ ۴۰۸۷/۰  ۸۱/۱ ۱۳/۱  ۱/۵۲۱ ۱/۱۶۷۴  ۴  ۴  تکرار

  ns۱۸/۱ *۰۳/۶  ۳۵۵۲/۰ ۰۲۵۳/۰  ۳/۱۷۳۹ ۹/۱۷۵۷  ۲  ۲  قطر

           ۶/۱۴۸۵  ۸  ۸  خطا

CV ۲/۴۸  ۵/۲۸              

R2 ۴۶/۰  ۷۱/۰              

ns                                      ۰۵/۰دار در سطح يمعن * دار ويرمعنيغ ،CV : ،ضريب تغييراتR2 :ضريب تبيين  

  

طبقه  كه نها با آزمون دانكن نشان داديانگيسه ميمقا
تعداد  ،يداريصورت معن به متر انتيس 45-35 يقطر

. داردگر يد ينسبت به دو طبقه قطر يشتريجست ب

فاقد اختالف   45>و  35-25 يكه دو طبقه قطر يدرحال
  ). 5 جدول(گر هستند يبا همد يداريمعن

  

  جست بين طبقات قطري   ميانگين اختالف تعداد ياه همقايس -5جدول 
 وريشهريري گاندازه ريتگيري اندازه  صفت   

۱  A ۷/۷۲  B ۴/۴۸  

۲  A  ۲/۱۰۱  A  ۸۱  

۳  A  ۸/۶۵  B  ۴۹  

  دهنده عدم وجود نشانب يترت هو حروف نامشابه بحروف مشابه 

  .هستند ۰۵/۰سطح دار در يو وجود اختالف معندار ياختالف معن 

  

  رات تعداد جستهاييتغ
تا  ماهريجستها در فاصله ت درات تعداييتغ يبررس

ن يتعداد جستها در ا يطوركل هب كه داد ورماه نشانيشهر
زان يم. رخ داده است تلفات يعبارت به و افتهيفاصله كاهش 

 يبررس) unstacked(طرفه  كيانس يه واريبا تجز تلفات
جاد شده يا) كاهش(ست كه اختالف ا نيانگر ايب جينتا. دش

ست يدار نيمعن ين فاصله زمانيدر تعداد جستها در ا
  ). 6 جدول(

  
  گيريطرفه اختالف تعداد جست در دو اندازهتجزيه واريانس يك -6ل جدو

 F Pمقدار   ميانگين مربعات  درجه آزادي  منبع

  ns۹۴/۲  ۰۹۸/۰  ۳۱۴۲  ۱  عامل

      ۱۰۷۰  ۲۸  خطا

        ۲۹  کل

ns                       ۰۵/۰دار در سطح غيرمعني
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ه يز با تجزيجستها ن تلفاتمختلف بر  ياثر طبقات قطر
ن يب يداريكه اختالف معنشد  يانس دوطرفه بررسيوار

 جدول(مشاهده نشد  يقطر يهاجست در طبقه تلفات
ها، تجس تلفاته بر ياثر تعداد جست اول يبررس يبرا). 7

و  50-100، >50در تيرماه در سه گروه ها تجستعداد 
 تلفاترابطه تعداد جست اوليه با . بندي شدندطبقه  <100

هرچه تعداد جست در تيرماه بيشتر باشد،  كه آنها نشان داد
هرچند اختالف  )4شكل (بيشتر است ها تجس تلفات

. داري بين گروههاي تعداد از اين لحاظ مشاهده نشدمعني
رات در مورد ييتغ ،شوديمشاهده م 4شكل طوركه در  همان

ن نشان يا. بوده است يگروهها منف دو دسته از جست
رات تعداد جست در ييغت يدهد كه اگرچه روند كل يم

و مرگ آنها  جستهاصورت حذف  هور بير تا شهريفاصله ت
رخ نداده و  ين اتفاقيها چنكنده ياما در بعض ،بوده است

رماه اضافه شده يت يهاجست به جست يعكس تعداد هب
  . است

  

  واريانس دو طرفه براي نشان دادن اختالف تغييرات تعداد در طبقات قطري هيتجز ‐۷جدول 
  F Pr>Fمقدار   ميانگين مربعات  درجه آزادي  منبع

  ۷۲۶۳/۰  ۵۲/۰  ۹/۳۶۴  ۴  تکرار

  ns۱/۰  ۹/۰  ۹/۶۹  ۲  قطر

      ۹/۷۰۵  ۸  خطا

CV ۸/۱۲۹        

R2 ۲۲/۰        

ns                                                                   ۰۵/۰دار در سطح غيرمعني ،CV : ،ضريب تغييراتR2 :بيينضريب ت  

  
R2 = 0.72
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  جست تعداد كاهشنمودار رابطه تعداد جست اوليه و  ‐٤شکل 

  
  بحث 

  دهي در طبقات قطريکارايي جست
در  يعنوان شاخص بهگروه تعداد جست در يك جست

  رودكار مي هدهي آن بتوان جست وتعيين عملكرد كنده 
)Johnson, 1992; Weigel & Peng, 2002; McLaren & 

McDonald, 2003 .(اهميت اين عامل در ارزيابي  دليل هب

عنوان شاخص كارايي  بهاز آن  درخت توان توليد جست
 براساس). Luoga et al., 2004( شود ميدهي ياد جست

درختان طبقه  ،گيريق در هر دو دوره اندازهين تحقيج اينتا
 81و  101 ترتيب با ميانگين به متر سانتي 45-35قطري 

البته در . اند د كردهجست بيشترين جست را تولي
ر دااين مقدار فاقد اختالف معني )تيرماه( گيري اول اندازه
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 گيري دومهكه در انداز حاليبا دو طبقه قطري ديگر بوده در
در درختان . دشمشاهده  يداراختالف معني )شهريورماه(

دارند، ويژگيهاي  زياديدهي بلوط كه قدرت جست
ف مورد بررسي هاي مختلشاخص تعداد جست از جنبه

كنده درخت  رابطه قطر يددمتعمحققان . قرار گرفته است
قرار  يمورد بررسمادري يا اندازه كنده و تعداد جست را 

 Quercus در مورد گونه Johnson (1992). اندداده

coccinea  16-12(مشاهده كرد كه قطرهاي مياني 
 Smith .ندا دهي را داشتهترين مقدار جستبيش) متر سانتي

هاي خود به اين نتيجه رسيد كه با در بررسيز ين (1998)
  . يابدگروه كاهش مي افزايش قطر، تعداد جست در جست

دهي تحت تأثير عواملي طوركلي كارايي جست به
گونه، رويشگاه، قطر، سن و ساختار توده تغيير  همچون

  ;Ducrey & Turrel, 1992; Johnson, 1992( كندمي
Larsen & Johnson, 1998; Smith, 1998; Johnson et 
al., 2001; Weigel & Peng, 2002; McLaren & 
McDonald, 2003; Gracia & Retana, 2004; Luoga et 

al., 2004 .(اياما قطر و ساختار اندازه )size structure( 
در مورد اثر محققان . هستندكليدي  عاملدر اين رابطه دو 

تجلي دو  قطر جا كه كه از آن اندقطر به اين نتيجه رسيده
دهي است،  در جست سن و اندازه سيستم ريشه مهم عامل

همواره . گذاردبه دو صورت بر عملكرد درختان تأثير مي
 سن از آستانه لييابد ومي سن نيز افزايش با افزايش قطر
. تواند عامل تحليل تعداد جست باشدمي بعدمشخصي به 

. اي مختلف، متفاوت استهالبته اين آستانه در گونه
)Ducrey & Turrel, 1992; Smith, 1998; Oliver & 

Larson, 1996; Weigel & Peng, 2002 .(عالوه  هب
 صورت بهبيشتر بوده و  زيادضخامت پوست در قطرهاي 

گيرد هاي خفته قرار ميجوانه رشديك سد محكم در برابر 
)Smith, 1998; Johnson et al., 2001 .(ه ديگر اما جنب

اي درخت و افزايش افزايش قطر، گسترش شبكه ريشه
قدرت جذب مواد غذايي و آب است كه در قطرهاي 

 & Ducrey(شود دهي ميباعث افزايش توان جست بيشتر
Turrel, 1992; Johnson et al., 2001; Espelta et al., 
2003; McLaren & McDonald, 2003; Gracia & 

Retana, 2004; Luoga et al., 2004 .( بنابراين قطر
كه اين  جا از آن. ثر استؤدهي مدو جانبه بر جست طور به
هر كدام تأثير عامل ديگر را  ،در يك جهت نيستند هااثر

يا (كه سرانجام در يك نقطه  د تا جاييندهكاهش مي
 ,Johnson(شود برقرار ميتعادل بين آنها ) اي از نقاط دامنه

آيد، اين مي كه از نتايج بر آنچناندر اين مطالعه ). 1992
سينه  قطر برابر متر سانتي 45تا  35نقطه تعادل در فاصله 

 بيشترتوجه به اين نكته مهم است كه در . وجود دارد
بردار مجموع  ،دليل وجود اثر متقابل هب ،مباحث بيولوژيك
. با جمع جبري نشان دادتوان نميتأثير عوامل را 

قطر با  زمان همر مورد تأثير كه اين مطلب د درصورتي
اي و ديدگاه رابطه مستقيم آن در گسترش شبكه ريشه

دهي و در نظرگرفتن سن، با ديدگاه عاملي مثبت در جست
كاهش قدرت بيولوژيك و افزايش ضخامت پوست و 

دهي، مصداق يابد آنگاه يافتن نقطه عاملي منفي در جست
د يكه با د شدتري خواهپيچيده مرحلهوارد  شدهيادتعادل 

به آن  يتريو در مدت زمان طوالن آينده يهايدر بررس
  .پرداخته شود

  
  تغييرات تعداد جست

 ورماه كاهش تعداديتا شهر ماهريدر فاصله ت يطوركل هب
ن ين تعداد جست در اياما اختالف ب ،وجود داشت جست

كاهش تعداد جستها در يك . نبوددار يفاصله معن
ولوژيك پيروي كرده و امري گروه از قوانين اك جست

 ,.Barnez et al., 1997;  Johnson et al(طبيعي است 

گيري و توسعه ساقه و دليل شكل بهافزايش رقابت ). 2001
قسمت هوايي، رويش قطري، محدوديت منابع تغذيه، 

نخبه،  همراه غلبه جستهاي بهفضاي محدود روي كنده 
 يبه معن )جست(خ و خلف ياز دو كلمه ش يبيترك( شيخل
 Leading( رهبر ا جستي )ا جست غالبيجستها بزرگ 

shoot( ، از طرفي باعث منزوي شدن و تشديد ضعف
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جستهاي مغلوب شده و از طرف ديگر از ظهور جستهاي 
  ).Espelta et al., 2003(كند جديد جلوگيري مي

هم  ين طبقات قطريتغييرات تعداد جست در باگرچه 
اما ميانگين كاهش تعداد  ،نداد را نشان يداراختالف معني

و افزايش قطر  مشخصهدهنده رابطه منفي بين اين  نشان
 تلفاتتر ترتيب در طبقات قطري پايين بدين. است

كه با افزايش قطر،   با توجه به اين. بيشتري رخ داده است
هاي موجود از لحاظ جست، آيدفضاي بيشتري بوجود مي

وجوديت خود خواهند شانس بيشتري براي حفظ م مكاني
عالوه بر اين در يك فضاي بسته رقابت نوري نيز . داشت

توان از اصطالح براي بيان اين موضوع مي .شديدتر است
هرچه اين  ن اساسيبر ا. استفاده كرد فضا: تعدادنسبت 

كمتر جست نسبت كمتر باشد نشانه كنده بزرگتر يا تعداد 
شاره به درختاني دارد ا رماهيتگيري  است و طبيعتاً در اندازه

 يهابا كنده يدرختان( اندكه در طبقه سوم قرار گرفته
اي از طرف ديگر سيستم ريشه. )جستكم بزرگ و تعداد 

تواند دليلي بر قوي و گسترده در درختان بزرگتر مي
ه مجموع اين عوامل ب. پايداري بيشتر اين جستها باشد
 ,.Johnson et al(گردد ميمزاياي ناشي از اندازه كنده بر

2001; McLaren & McDonald, 2003; Gracia & 
Retana, 2004 (البته بايد . شودوسيله قطر بيان مي هكه ب

تواند از اين مزيت گروه ميتا چه مدتي جست كه ديد
 و مدت و موضعي است گيري كند و آيا يك اثر كوتاهبهره

  يا هميشگي و پايدار؟ 
گذاري رقابت ناشي از منظور مشخص شدن نحوه اثر به

قطر كنار گذاشته شد و نحوه اثر  مشخصهتعداد جست، 
بررسي اثر . دشبر تغييرات آن مشخص  قبليجست تعداد 

بندي تعداد با گروه ها،جست تلفاتتعداد جست قبلي بر 
تغييرات تعداد  هيتجز .انجام شد سه دسته به رماهيتجست 
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Abstract 
 
     This study was carried out in order to compare the number of produced sprouts in Lebanon oak 
(Quercus libani Oliv.)  tree after cutting among dbh classes in northern Zagros forests. 3 dbh classes 
including 25-35, 35-45 and >45 cm were compared in respect of number of produced sprouts. 5 sites in 
Armardeh forests were selected and results of study analyzed by random complete block design. 3 
Lebanon oak trees were cut in each diameter class and in each block. The 45 cut trees were fenced in 
early spring 2007 individually. Data were collected two times in June and September. Results showed that 
35-45 cm dbh class had the most number of sprouts (with 101 and 81 sprouts in June and September, 
respectively). Number of sprouts in 35-45 cm dbh class was significantly different from others in 
September, while no significant difference was found in number of sprouts between June and September. 
Mortality rate of sprout among dbh classes was not significantly different. However, linear regression 
trend between number of June sprout and died sprouts until September showed that mortality increased 
when number of June sprout increased. Since sprouting depend on positive and negative effects of stump 
size, balance point of these effects was introduced as optimum diameter for sprouting, which was between 
35-45 cm dbh range in this study. Future investigations should be focused on finding the balance point (or 
range), more precisely. 
 
Key words: Armardeh, Lebanon oak, northern Zagros, number of sprouts, sprouting ability. 


