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چکیده
بار هاي یککرتبادر یک طرح آزمایش کمی درختان آینده هايویژگیبر با هدف بررسی اثر تنک کردن روپیشپژوهش

به مساحت نمونهقطعهنهدر و در مجموعدر سه تکراربا سه تیمار اصلی و دو تیمار فرعی تصادفیکاملدر قالب طرح پایه خردشده
Acer velutinum(کاشت و جوان پلتهاي جنگلی دستدر تودههانمونهقطعهانجام شد. آر 40تا 30 Boiss.( استقرار 1373در سال
شد. و تحلیلتجزیهاز درختان آینده صددرصدساله با شش بار تنک کردن و آماربرداري 20پس از یک دوره ها داده.ه بودندیافت

تیمار اصلی تنک کردن اختالف بین،سینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه و قطر تاجقطر برابرشامل براي متغیرهاي وابسته که نتایج نشان داد 
اما براي تیمار ،بوددارمعنیو شاهد درصد رویه زمینی)15تا 10(برداشت ، ضعیفدرصد رویه زمینی)25تا 20(برداشت شدید

95/32(. بیشترین قطر برابر سینه بودندارمعنیاختالفسال) و تالقی بین تیمار اصلی و تیمار فرعی پنجو سهفرعی (گردش 
درمتر) 42/24(. بیشترین ارتفاع کل بودمربوط به تیمار شاهد متر)سانتی39/27(آن مربوط به تیمار شدید و کمترین متر) سانتی

سال براي 20منحنی توزیع فراوانی قطري درختان آینده پس از .مشاهده شدتیمار شاهد درمتر) 63/23(تیمار شدید و کمترین آن 
بهتر از شاهد مراتببهشدهدخالتب پایداري در تیمارهاي اصالح ضری،. همچنینبودتر از تیمارهاي ضعیف و شاهد پخ،تیمار شدید

.بود100و تیمار شاهد نزدیک 85تا 80، تیمار ضعیف بین 80کمتر ازاین ضریب براي قطر متوسط در تیمار شدید طوري کهبه،بود

.هاي کمی، ویژگیضریب پایداريدرخت آینده، آماربرداري صددرصد، :کلیديهاي واژه

مقدمه
رویشگاهیشرایطشمال کشور از بهترین هايجنگل

ترین ارزشو قابلیت تولید باند(اقلیم و خاك) برخوردار

نظر فناوري،ازها. این گونهرا دارندبرگ هاي پهنگونه
ترین و قابل استفاده در اقتصاديداشتهرا کیفیت بیشترین

جزبه. اعتقاد بر این است که هستند» روکش«صنایع یعنی 
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نظرازها جنگلهاي غیرتولیدي و بسیار حیاتی، این نقش
در سطح ملی، و بودهارزشباتولیدي و اقتصادي نیز بسیار 

ها از جمله پلت که بعضی از این گونه.دارندراهبردياهمیت 
هاي شمال کشور رویشگاهبرخیدر ،استتندرشداي گونه

(منطقه اسالم) به یک دیرزیستی مناسب با ابعاد بسیار بزرگی 
آن همانندکه رسندمیاز دو متر) بیشتر(قطر برابر سینه 

,Amani(معتدله اروپا دیده نشده استهايجنگلهرگز در 

1991(.
امروزه در کشورهاي اروپایی پس از یک قرن تجربه و 

اتفاق نظر کامل وجود ،یک اصل اساسیدر موردپژوهش
از حجمبه بیشترین یابیدستکهاست ایندارد و آن 

راش و هايبینهچوبی یعنی گردهتمحصوالترینباکیفیت
در صورت فقطد،نگیري باشروکشکه مناسبیبلوط

هاي جوان، یعنی در توده» هاي پرورشیمواظبت«اجراي 
هاي تنک برشنیزانجام عملیات آزاد کردن، پاك کردن و 

ابتداياز بایدها خواهد بود. این دخالتپذیرامکانکردن 
(طبیعی یا مصنوعی) شروع شوند و در استقرار زادآوري

مکرر و مستمر در طی تحول توده طوربهمناسب هايزمان
تا مرحله توده ها طوري که این دخالتبه،جوان انجام گیرند

ادامه یابند. دوبارهي جنگلی رسیده یا آماده براي زادآور
و در هستندبه هم وابسته شدهاشارههاي پرورشی مواظبت

هر دخالتی ،دیگرعبارتبه.واقع الزم و ملزوم یکدیگرند
,Amani(استپیشینادامه منطقی دخالت  1991.(

کمی و هايویژگی، بررسی روپژوهش پیشهدف اصلی 
Acer velutinum(پلت کاشتدستتودهیک کیفی  Boiss.(

تنک عملیات پس از انجام زاده عبداله آمل در منطقه امام
ح هاي فنی در طر. دخالتبودبا تیمارهاي مختلف کردن

نظردر توده موردساله12آزمایش تنک کردن در یک دوره 
، از شروع طرحسال20گذشتپس از.بودشدهانجام 

.ندشدتجزیه و تحلیلکمی و کیفی نظرازدرختان آینده
هاي کاريجنگل، بخشی از مورد مطالعهپلت هايتوده

،که طی آنهستند1366تا 1362هايسالدر اجراشده
تعداد محدودي توسکا و صنوبر جایگزین پلت و

(کاج 1354تا 1348هايسالناموفق هايکاريجنگل

این مساحت . کریپتومریا و زربین) شدهمراهبهتهران 
به حدود در حال حاضر پس از تحوالتی هاکاريجنگل
سن، نظرازهاتودههکتار کاهش یافته است. این 150

همگن بودن و کیفیت عمومی، براي استقرار طرح آزمایش 
(تنک کردن) با شدت و گردش روپیشپژوهشمربوط به 

» درختان آینده«متفاوت، بر پایه انتخاب و مشخص کردن 
پس از چندین بار مورد بررسی. تودهدندبوبسیار مناسب 
1386تا 1374آزمایشی از سال هايکرتتنک کردن در 

. اکنون پس شدیک طرح تحقیقاتی تجزیه و تحلیل عنوانبه
هاي کمی و ویژگی،از پایان طرحسال هشتاز گذشت 

پایش شد.درختان آیندهکیفی 
طی چند هیرکانیهاي جنگلکاشتدستهاي تودهدر 

انجام » انتخاب گونه«نظرازتحول محسوسی ،دهه اخیر
هايگونهبه هاکاريدر جنگلکهطوريبه،استشده
خصوص کاري با پلت بهعنوان مثال، جنگل(بهبرگ بومیپهن

هاي کارينگلج. توجه بیشتري شده استبند) در پایین
کاشت ودارندمخروبه را هايعرصهترینوسیعبندپایین

تا هايلکهپراکنده و در طوربهها پلت در این عرصه
جزواین گونه ،است. همچنینشدهبزرگ انجام حدودي
است که در هیرکانیهايجنگلتندرشدهايگونهیکی از 

هايتودهو انجام شدهبا آن کاريجنگلدهه اخیر چند
هاجنگلاین مخروبه هايعرصهدر آنخالص و همسال 

ازضرورت توجه به این گونه بنابراین .آمده استوجودبه
شودیمپرورشی بیش از پیش احساس هايمراقبتنظر

)Hassani & Amani, 2004( .
مطالعات تعداد ،ایراندر گسترش پژوهشبا توجه به 

چند دهه اخیر قابل توجه است. طیمورد پلت درشدهانجام
هاي کمی و کیفی پس از تنک کردن در تودههايبررسی
تواند ابزاري براي مدیریت عملیات تنک پلت میکاشت دست

) 2006(همکارانوFirouzanها باشد.کردن در این توده
بربررسی اثرات عملیات پرورشی تنک کردن در 

در ) Pinus taeda(کیفی کاج تداهاي کمی ومشخصه
شدهتنکضریب کاهش قطري در توده کهدریافتندالهیجان 

شرایط تنک کردن زیرا ،نشده کمتر بودنسبت به توده تنک
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که کنددر توده فراهم میبراي رقابت یکسان را یمناسب
. شودمیتر شدن درختان اياستوانههمین عامل باعث 

Forouzesh-Sotgavaberi) ندنشان داد) 2009و همکاران
تنک کردن ویژهبهعدم اجراي عملیات پرورشی دلیلبهکه 
مورد بررسی هکاشت توسکاي ییالقی، توددستهتودیک در 
قطريهرویش ساالنویژهبهکمی و کیفی هايویژگینظراز

بر اجراي تنک،اشت. بنابراینندو ارتفاعی، وضعیت مناسبی 
و همکاران Eslami.شدهایی تأکید کردن در چنین توده

ررسی اجراي عملیات پرورشی تنک کردن در در ب)2013(
چوب و کاغذ هايجنگلدرکاشت پلت هاي دستتوده

رویشدو توده از نظر بین که رسیدندبه این نتیجه مازندران
قطري، حجمی، ارتفاعی، سطح مقطع و ضریب قدکشیدگی

و همکارانPourmajidian. داشتداري وجود اختالف معنی
بر رویش قطري درختان تنک کردن سه مرحله اثر )، 2017(

سريرا در پلتوییالقیتوسکايهمسالتودهیک در 
استان مازندران ب زیرآشهرستانشمالدرواقعچندال

قطرمیانگینکه دادنشانهانتایج مطالعه آنبررسی کردند.
تودهدرگونهدوهرقطريمتوسطرویشوسینهبرابر
قطرمیانگین،. همچنینبودندشاهدتودهازبیشترشدهتنک
شدهمدیریتهايتودهدرقطريمتوسطرویشوسینهبرابر

و شدهمدیریتهايتودهازبیشترییالقیتوسکايشاهدو
هردرپلتدرختانقدکشیدگیضریب، البته.بودپلتشاهد

شدهمدیریتهايتودهازبیشترشاهدوشدهمدیریتتودهدو
پژوهشاین. نتایجگزارش شدتوسکاي ییالقیشاهدو

هايویژگیبرکردنتنکمثبتحاکی از آن بود که اثرات
از پلتبیشترمراتببهییالقیتوسکايتودهشناسیجنگل

.بود
در يبسیارهايپژوهشدهه اخیر چهارطیدر اروپا 

. استشدهانجام جنگلی هايدر تودهتنک کردن مورد
Zhang) از هدفچنانچهکه اشاره کردند) 2009و همکاران

و بازیابی چوب و نیز رویشالوارکیفیت افزایشتنک کردن
با شدت از تنک کردن ، بهتر استباشدمتوسط در حد

تنک کردن اتاثري،در بررسی دیگر.متوسط استفاده شود
در جنوب شرق آالسکا و نوئل تسوگا کیفیت چوب بر

Lowellارزیابی شد ( et al., که ددانشان نتایج). 2012
ازو شاهد شدهتنکهاينمونهقطعهداري بین تفاوت معنی

گزارش در آلبانی .شتوجود ندانظر حجم و بهبود محصول 
رویش شعاعیافزایشدرهاي بلوط تودهتنک کردن کهشد 

Toromani(بودمؤثردرختانحجمافزایشآنپیروو et

al., درمهمینقشتنک کردنگزارش شده است که . )2013
ازآمدهدستبهالواربندي درجهوچوبکیفیتبهبود

Toromani(کندمیبازيبلوطهايجنگل et al., 2013.(
LindgrenوSullivan)2013(کاج رویشیهاي واکنش

)P. contorta(تجاري در سطح پیشتنک کردنبهرا
عنوان باپژوهشیک نتایجکردند. ارزیابی درخت و توده

فاصله کاشت و تنک کردن بر خواص چوب در تأثیر
که استفاده از مواد حاکی از آن بودبرگان سوزنیکاريجنگل

با همراه متر 2×2با فاصله کاشت شدهاصالحاولیه کاشت 
افزایش کیفیتمنجر بهزیادانتخاب درختان با کیفیت 

,Liziniewicz(شديتولیدهايچوب بررسیدر.)2014
شدهيجنگلکارهايتودهساختارورویش قطريتغییرات

تنکعملیاتل ازاس25پس از گذشت)P. contorta(کاج
ضریب کاهشسببکردنتنککهشدگزارش کردن

رویشمیانگینافزایشوهکتاردرتعدادکاهشقدکشیدگی،
Sullivan(شده بودحجمی درختانوقطري & Sullivan,

تنک اتاثربررسی منظوربهدیگريپژوهشنتایج). 2016
که تنک نشان داد )P. sylvestrisجنگلی (کاج بر کردن 
del(شدباعث کاهش محصول حجمی با شدت زیادکردن 

Río et al., منطقهبه رویشگاه، مقدار کاهشگرچه ،)2017
. شتو سن توده بستگی دا

هامواد و روش
مورد مطالعهمنطقه 

کاشت هاي دستدر توده1394این پژوهش در زمستان 
با فاصله کاشت اولیه از پروونانس محلی و ساله پلت (30
داري هلومسر در طرح جنگل) واقع 1364متر در سال 2×2

20′42″مختصات درانجام شد. منطقه مورد بررسی آمل
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شمالی واقع شده عرض 36°23′49″شرقیطول°52
در شرق جاده و پنج کیلومتري جاده هراز آملکه دراست
در حال حاضر این رویشگاه .قرار داردعبداله زادهامام

اي عرصهدر بوده و هکتار 150مساحتی حدود داراي 
واقع متر از سطح دریا 100تا 80با دامنه ارتفاعی شیب کم

اي اي تیره تا قهوه، قهوهعمیقخیلیمنطقه خاكاست. شده
روي رسوبات آبرفتی داراي بر است که ایل به خاکستري م

. در مجموع، خاك منطقه قرار داردبافت متوسط تا سنگین 
شتهدااي هموار قرار هاي دامنهدر شرایط فیزیوگرافی دشت

شناسی مربوط به دوران چهارم زمینآن اي و آبرفت رودخانه
Hassani(است et al., 2016 .(

پژوهشروش 
باریکهاي آزمایش کرتصورتبهاولیه پژوهش

داراي سه ،تصادفیکاملو در قالب طرح پایه خردشده
نمونهقطعهنهدرو تکرار سهباتیمار اصلی و دو تیمار فرعی

(جبر شکل آر 40تا 30هر کدامکه مساحت شدانجام 
,Townend(بودهندسی عرصه و همگنی توده جنگلی) 

انتخابی و با مشخص کردن ،. روش تنک کردن)2003
عبارت اصلیتیمارسه. شدانجام ها درختان آینده در سلول

درصد 25تا 20(برداشت شدیدتنک کردنAبودند از:
15تا 10(برداشت ضعیفتنک کردنB، رویه زمینی)

انجام نشد در آن دخالتیکه شاهدCو درصد رویه زمینی)
)Hassani et al., و 1373هايسالزمستاندر ).2016

هاي کمی و کیفی شامل بررسیصددرصدآماربرداري 1377
(قطر برابر سینه، ارتفاع کل، قطر تاج، ارتفاع تنه، توده اصلی

سالمت تنه) وارتفاع تاج، تقارن تاج، سالمت جوانه انتهایی
درخت 150و 80(درختان آینده ، 1374شد. در سال انجام 

یابی و مکانانتخاب گانهارهاي سهبر اساس تیمآینده) 
، 1377، 1374هاي در سالهانمونهقطعهشدند. در زیر

با کردنتنک صورتبهتیمارهاي فرعی 1383و 1380
تنک ،1384و 1379، 1374هاي ساله و در سالگردش سه

از ،یابی شد. همچنینساله اجرا و مکانبا گردش پنجکردن

، پس از پایان هر فصل رویشسالهر 1385تا 1374سال 
انجام شد. صورت منظمههاي کمی درختان آینده ببررسی

به این . بود1394زمستان مربوط بهآخرین بررسی نیز 
اطالعات کمی و کیفی شامل آماربرداري برداشتمنظور، 

قطر برابر سینه، ارتفاع هايمشخصهگیري با اندازهصددرصد
تفاع تاج، تقارن یا عدم تقارن کل، قطر تاج، ارتفاع تنه، ار

نهتاج، سالمت جوانه انتهایی و سالمت تنه درختان آینده در 
شد.انجام طرح آزمایشنمونهقطعه

ماريتجزیه و تحلیل آ
،رشد قطريسرعتبرتنک کردن تأثیربررسیمنظور به

قطري، اصالح ضریب هايطبقهتوزیع درختان در 
سینه، رویه زمینی، قدکشیدگی و رویش متوسط قطر برابر

با استفاده از ارتفاع کل و قطر متوسط تاج درختان آینده
محاسبه Excelافزارنرممحیطدر شدهتعییناز پیش هايفرم

و تجزیه و تحلیل نمودارهااستخراج رايبشد. همچنین، 
تحلیل واریانس و آزمون مقایسه میانگین ازهاآماري آن

شد.استفادهSPSSافزار در نرمدانکن 

نتایج
قطريهايطبقهتوزیع فراوانی درختان آینده در 

یندهدرختان آيقطریفراوانیعتوزهايمنحنی1شکل
در. دهدیو شاهد را نشان میفضعید،شدیماردر سه ت

حالدرعرضیصورتبهوترخپمنحنی،شدیدتیمار
يقطردامنهو143/2آنیدگیکشبیضرکهبودشرفتیپ

این ،همچنین. بودگریدماریتدوازشتریبوجلوترآن
بیضرباترکوتاهيقطردامنه،فیضعماریتمنحنی در 

گسترشحالدریطولنظرازوداشت 145/1یدگیکش
بیضربانهیکمدامنهنیکمتريدارازینشاهدماریت. بود
فیضعماریتبابیشینهدامنهنظرازوبود157/0یدگیکش
.بودرتبههم
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گانهسهیمارهايدر تینهقطر برابر سهايطبقهدر یندهدرختان آیفراوانیعتوز-1شکل

گانهسهقدکشیدگی در تیمارهاي عاملتحول ضریب پایداري یا 
را براي هر تیمار پایداريهايرگرسیون ضریب2شکل 
ضریب،برداري. با استناد به آخرین دادهدهدنشان می

تريبا شیب مالیمقويتنک کردنبراي تیمارپایداري

ضریب . یافتمی، کاهشضعیف و شاهدتیمارهاي نسبت به 
و اندك در دو تیمار ضعیف و شاهد با اختالف پایداري 

.بوددر حال کاهش یشیب یکسان

A(شدید) تیمار قوي :Bتیمار ضعیف :Cتیمار شاهد :

گانهمنحنی ضرایب پایداري در تیمارهاي سه-2شکل 

کمی درختان آیندههايویژگیتحول 
رویـه  رشد متوسـط قطـر برابـر سـینه،     1در جدول 

20طولزمینی، ارتفاع کل و قطر تاج درختان آینده در
. بیشـترین  اسـت مقایسـه شـده   یکـدیگر فصل رویش با 
994/0(مربـوط بـه تیمـار شـدید     ساالنهرویش قطري 

64/0(شـاهد مـار یتبهمربوطآننیکمترو)مترسانتی
درترتیـب  بهرویه زمینیشیرونیشتریب. بود)مترسانتی

ــایت و03/36،8/27(شــاهدوفیضــعد،یشــديماره
ـ رونیشـتر یب. مشاهده شـد )مربعمترسانتی26/21 شی

وفیضـع د،یشديمارهایتمربوط بهترتیب بهکلارتفاع
نیشتریب. بود)در سالمتر55/0و59/0،57/0(شاهد

د،یشديمارهایتدربیترتبهزینتاجمتوسطقطرشیرو
در ســال )متــرصــفرو16/0،13/0(شــاهدوفیضــع

.شدمحاسبه

شاهد          ضعیف        شدید
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گانهسهفصل رویش در تیمارهاي 20، ارتفاع کل و قطر تاج درختان آینده طی رویه زمینی، برابر سینهقطر رشد متوسط -1جدول 

سینهبرابرقطرمتوسطتیمارسال
)متریسانت(

رویه زمینیمتوسط
)مربعمتریسانت(

کلارتفاعمتوسط
)متر(

تاجقطرمتوسط
)متر(

1374A19/1358/13747/1239/3
1394A07/33126/8583/2446/6

88/19546/72083/1107/3سال20رشد در 
994/003/3659/016/0متوسط رشد ساالنه

1374B137/13472/124/3
1394B1/30665/69013/2491/5

1/1796/55541/1151/2سال20رشد در 
85/08/2757/013/0متوسط رشد ساالنه

1374C79/136/14973/1294/3
1394C7/26721/57465/2309/3

91/12121/42592/100سال20رشد در 
64/026/2155/00متوسط رشد ساالنه

دوطرفهیانسواریهتجزنتایج-2جدول 
داريمعنیFآمارهمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجذور مربعاتوابستهمتغیرمنبع تغییرات

تیمار اصلی
(شدت برش)

000/0**876/922438/46971/18قطر برابر سینه
036/0*344/22172/1438/4ارتفاع کل
001/0**491/302246/15153/13ارتفاع تنه
000/0**679/40234/20924/27قطر تاج

تیمار فرعی
تنک کردن)چرخه(

743/01743/0304/0ns592/0قطر برابر سینه
000/01000/0000/0ns989/0ارتفاع کل
019/01019/0017/0ns899/0ارتفاع تنه
008/01008/0010/0ns92/0قطر تاج

فرعی×اصلی 

611/12806/0329/0ns726/0قطر برابر سینه
035/02018/0067/0ns936/0ارتفاع کل
502/02251/0216/0ns808/0ارتفاع تنه
051/02025/0035/0ns966/0قطر تاج

دارغیرمعنیnsدرصد؛ 95دار در سطح اطمینان معنی* درصد؛ 99دار در سطح اطمینان معنی**
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شود، متغیرهاي یممشاهده 2طور که در جدول همان
وابسته شامل قطر برابر سینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه و قطر 
تاج بین تیمارهاي اصلی (تنک کردن شدید، ضعیف و شاهد) 

هاي وابسته ذکرشده بین داري داشتند، اما متغیراختالف معنی
و پنج منابع تغییرات مربوط به تیمارهاي فرعی (گردش سه 

سال) و نیز تالقی بین تیمار اصلی و تیمار فرعی اختالف 
داري نشان ندادند.معنی

براي متغیر وابسته ،3جدول بر اساس نتایج موجود در 
کهندها به سه گروه تقسیم شدمیانگین،قطر برابر سینه

95/32(بیشترین قطر برابر سینه مربوط به تیمار شدید 
39/27(مربوط به تیمار شاهد آنو کمترین ر)متسانتی
13/30تیمار ضعیف نیز با قطر برابر سینه بود.)مترسانتی
متر در یک گروه مستقل قرار گرفت. براي متغیر سانتی

طوري کهبه،شدندبه دو گروه تقسیم هامیانگینارتفاع کل 
و )متر42/24(به تیمار شدید مربوطبیشترین ارتفاع کل
بین ) بود، امامتر63/23(ه تیمار شاهد کمترین آن مربوط ب

. متغیر شدنمشاهده داريمعنیو ضعیف اختالف شدیدتیمار 
طوري کهبه،شدبنديدستهارتفاع تنه نیز در دو گروه 

و )متر24/14(بیشترین ارتفاع تنه مربوط به تیمار شاهد 
، اما هر بود)متر47/11(کمترین آن مربوط به تیمار ضعیف 

دو به . متغیر قطر تاج نیز گرفتنددر یک گروه قرار دو تیمار 
بیشترین قطر تاج مربوط به کهطوري، بهشدبنديطبقهگروه

مربوط به تیمار شاهد آن و کمترین )متر44/6(تیمار شدید 
تیمارهاي شدید و ضعیف ،براي این متغیر. بود)متر09/3(

.ندشدبندي هطبقدر یک گروه 

آزمون دانکنمتغیرهاي وابسته با استفاده ازبنديگروه-3جدول 
(متر)تاجقطر(متر)تنهارتفاع(متر)کلارتفاع)متری(سانتسینهبرابرقطرتیمار

a95/32a42/24b50/11a44/6)شدیدقوي (
b13/30a37/24b47/11a09/6ضعیف
c39/27b63/23a24/14b09/3شاهد

.استها دار میانگینمعنیاختالف دهندهنشاندر هر ستونغیرمشابهحروف 

بحث
هاي اند که تولید کل تودهنشان دادهمتعدديتحقیقات 

تنک کردن قرار ثیرأجنگلی در یک دوره طوالنی چه تحت ت
,Bastien(است، ثابت نگیردو چه گیرد افزایش .)1995

کوتاه شدن دوره تولید براي به مفهومسرعت رشد قطري 
بهینه شدن بیالن اقتصادي و ،نتیجه آناست ونهاییمحصول 

با در آینده یا در حال حاضر تولید است که خالکاهش دوره 
.هستیمآن مواجه 

گزارش شد که)1996و همکاران (Amaniدر مطالعه 
پس از رو پیشپژوهشنظر در توده موردکردنتنک

با گذشت رودر مطالعه پیش. بودگذارثیرأتسالیکگذشت 
صورتبهاینکه همان نتایج برعالوه،ساله20یک دوره 

.دست آمدبهدیگري نیزمطلوب ، نتایج شدییدأتبارزتري
و کیفیت رشد قطري سرعتافزایشثیر تنک کردن در أت

در این یک نتیجه مورد انتظار است، نظريصورتبهکه توده 
(جدول شدییدأتآماري نظرازداري معنیطوربهپژوهش 

و همچنین با توجه به رویش ساالنه 1با توجه به جدول . )1
36متر، رویش ساالنه رویه زمینی سانتی1قطري حدود 

متر در سانتی59متر مربع و رویش ساالنه ارتفاع سانتی
تیمار قوي و مقایسه با مطالعات اروپا، برتري پلت نسبت به 

ت که مورد تأکید اسچناري یعنی افراي شبهگونه اروپایی آن 
یک گونه مهم عنوانبههیرکانیهايجنگلپلت در بر اهمیت 

.افزایدچوب میتولید نظراز
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توزیع فراوانی قطري درختان آینده در این بررسی 
که در هر سه تیمار بودساختار همسال در توده دهندهنشان

این ،. در تیمار شدیدمشاهده شد(زنگوله)به شکل گوس
(قطر) و در طول محور افقیترپخ،سال20منحنی پس از 

که حاکی از اثر مثبت تنک کردن در بوددر حال پیشرفت 
قطري توده جنگلی نسبت به دو تیمار سرعت رشد افزایش 

زمان عبور از طبقه ، 1بر اساس شکل . بودضعیف و شاهد 
، شدیدتیمار در ترتیببهعديبقطري پایین به طبقه قطري 

تنک کردن موجب ،. همچنینبودتر کوتاه،ضعیف و شاهد
هاي قدکشیدگی در تودهعاملاصالح ضریب پایداري یا 

شدیدبا تنک کردندر تیمارضریباین چنانچه. شدهمسال 
تیمار با شدت ،دیگرعبارتبهبود. در حال کاهش (قوي)

باعث ،بیشترقطردرختان با تولید غیر اززیاد تنک کردن به
پایداري و استقامت توده جنگلی در برابر حوادث افزایش
و همکاران Firouzanهايیافتهبا نتایج. این شودمیطبیعی 

)2006( ،Eslami) 2013و همکاران ،(Pourmajidianو
) 2016(Sullivanو Sullivan) و2017(همکاران

دارد.خوانیهم
هاي آماري نشان دادند که بهترین تیمار تجزیه و تحلیل

طوري که به،بودبراي افزایش رویش قطري، تیمار شدید 
در این تیمار شش مرحله تنک کردنثیرأتتحت درختان 
اختالف ،همچنین.داشتندبیشترین قطر را سال،20پس از 
با دیگر قطر برابر سینه درختان در این تیمارمیانگین

تیمار ضعیف در مرحله از این نظر، . بوددارمعنیتیمارها 
بعدي و تیمار شاهد نیز در رتبه آخر قرار گرفتند. این نتیجه 

درختان،تاجبه فضا افزایش منطقی است که با نظري ازنظر
هایافته. این یابدافزایش میآینده هايپایهرشد قطري در 

Hematiو Gorji Bahriتوسطشدهانجامبا نتایج مطالعات 

)1999 ،(Eslamiو همکاران)2013،(Pourmajidian و
) و2013(SullivanوLindgren)،2017(همکاران

Sullivan وSullivan)2016 (دارد.مطابقت
متر 42/24تیمار شدید با مربوط بهبیشترین ارتفاع کل 

. بودمتر63/23تیمار شاهد با آن مربوط بهو کمترین 
که در تیمار شاهد با وجود انبوهی اولیه و رفتمیانتظار 

نسبت به دو تیمار ، ارتفاع درختانايگونهدرونرقابت شدید 
ارتفاع ،تیمار شدیددرختان مربوط بهاما،باشددیگر بیشتر

(افزایش ارتفاع در تیمار شاهد). این پدیدهبیشتري داشتند
Hassani(ابتداي تنک کردن اتفاق افتادهايسالدر  et al.,

فرصت کافی براي درختان ایجاد گذشت زمان و اما،)2016
ارتفاع متغیر آینده در تیمار شدید باعث شد تا نتیجه براي 

مشاهده . بیشترین طول تنه در تیمار شاهد برعکس شودکل 
و هرس طبیعی به نسبت توده انبوهی اولیه زیرا،شد

وجود نسبت به دو تیمار دیگر در تیمار شاهد يشدیدتر
بیشترین قطر تاج نیز رفت،میانتظار طور کههمان. داشت

این که بودتیمار شدید، ضعیف و شاهد مربوط بهترتیببه
فضادهی (تنک کردن) در مقداربایارتباط مستقیمنتیجه 

تاج دارد.
رو نکته پایانی اینکه موضوع مورد نظر در پژوهش پیش

ات پرورشی در عملیناپذیر جداییءتنک کردن جزیعنی 
و از اهمیت خاصی برخوردار هاي جوان و همسال استتوده
منظوربهبه این امر توجهمجري پرورش جنگل با .است

، فناورينظراز کیفیت چوببهبودسن برداشت، کاهش
تأثیراستقامت توده جنگلی در برابر حوادث طبیعی، افزایش

اززایی اشتغالو نیزخرداقلیم مثبت یا منفی در بیالن آبی و 
قابل توجهی را تولید محصولپیشتواند، میاقتصادينظر
.کند
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Abstract
This research was started in 1995 in order to investigate the effect of thinning on the young

plantations of velvet maple (Acer velutinum Boiss.). The silvicultural interventions comprised
three main treatments (medium and heavy thinning), two secondary treatments (3-year and 5-
year rotations) in the fully randomized design with three replications. There were 9 sample plots
in the experimental design with an area of 0.3-0.4 hectare each. A full calipering of the future
trees was done after 20 years and 6 thinning operations. The results for DBH, total height, trunk
height and trunk diameter showed significant differences between the control treatment and
thinning intensities. However, no significant difference was observed between the secondary
sub- treatment (circulation 3 years and 5 years) and the intersection between the main and sub
plots treatments for DBH, total height, trunk height and trunk diameter. For the intensive
thinning treatment, the largest value of 32.95 cm was observed for the DBH, while the lowest
value of 27.39 cm was observed for the slight thinning. In addition, the largest height of 24.42
m was observed for intensive thinning, whereas the lowest rate of 23.63 m was observed for the
control treatment.

Keywords: Full Calipering, future tree, quantitative characteristics, slenderness coefficient.


