
  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي  هفصلنام
  ) 1395(، 32- 42، صفحه 1 هشمار 24 جلد

  
هاي استان  در جنگل) .Quercus brantii Lindl( ايرانيهاي بلوط  گروه كردن بر رويش جست تنكاثر 

  كرمانشاه
  

  4مرتضي پوررضا و  3، هوشمند صفري3حسني ، معصومه خان2، مهدي پورهاشمي*1يحيي خداكرمي
سازمان كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه، و آموزش  مركز تحقيقاتبخش تحقيقات منابع طبيعي،  ،شناسي و اكولوژي جنگل دكتراي جنگل نويسنده مسئول، -٭1

 ykhodakarami@gmail.com :پست الكترونيك. كرمانشاه، ايرانتحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، 

  تهران، ايرانسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، ها و مراتع كشور، سسه تحقيقات جنگلپژوهشي، مؤدانشيار  -2
كرمانشاه، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، ، كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاهو آموزش  مركز تحقيقاتبخش تحقيقات منابع طبيعي،  ،مربي پژوهشي -3

  ايران
  دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه رازي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران ،استاديار -4

  
 23/10/93: تاريخ پذيرش                                                      23/07/93: تاريخ دريافت

  
  چكيده

 اين ،شود تقسيم ميگروه  در يك جستهاي مختلف  زاد پتانسيل رويشي كنده بين جست هاي شاخه در جنگلكه  يياز آنجا 
بهترين شدت  انتخابو به تنك كردن  ).Quercus brantii Lindl( ي بلوط ايرانيها گروه جستمنظور تعيين پاسخ رويشي  پژوهش به

و سه  رتصادفي با چهار تيما در قالب طرح آماري كامل پژوهش اين .انجام شدها  گروه با توجه به اثر آن بر رويش جستتنك كردن 
ترتيب  كردن سبك، متوسط و سنگين بود كه به استفاده شامل تنك تيمارهاي مورد. استان كرمانشاه اجرا شد در جنگل داربادام تكرار

عنوان شاهد درنظر  ها تنك شدند و تيمار چهارم بدون دخالت به گروه متري جست 5/0درصد از سطح مقطع در ارتفاع  30و  20، 10
 هاي باقيمانده در هر تيمار، تأثير تنك گروه  ساله، با محاسبه رويش قطري، ارتفاعي و سطح تاج جست پنجپس از يك دوره . گرفته شد

داري بر افزايش رويش متغيرهاي سطح تاج و سطح  تأثير معني ،كردن سنگين تنك كه نتايج نشان داد. شدبررسي  كردن بر رويش آنها
براساس  .داري مشاهده نشد تفاوت معني ،گروه گروه و ارتفاع جست قطر جست مورد متغيرهاي ها داشته است، اما در گروه مقطع جست

گروه بود كه  هاي يك جست درصد از سطح مقطع جست 30نتايج، بهترين شدت تنك كردن مربوط به تنك كردن سنگين با حذف 
  . نظر گرفته شودتواند در كارهاي اجرايي در مي

  
  .زاد هاي زاگرس، رويش، شاخه جنگل كردن، ، تنكبلوط ايراني: كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

  527404مساحتي معادل كرمانشاه هاي استان  جنگل
با  اند كه به سه گروه انبوه اص دادههكتار را به خود اختص

 انبوه با مساحت هكتار، نيمه 67/11546 مساحت
  68/306050هكتار و تنك با مساحت  49/209806

دامنه . )Soleimani et al., 2013( شوند تقسيم ميهكتار 
جنوب غربي استان  از شمال غربي تا ها اين جنگلگسترش 

باعث تغيير  ،مختلف تخريب در درازمدت هاي عامل .است
و امروزه اين  اند هاي بلوط غرب شده سيماي ظاهري جنگل

. )Fattahi, 1996(اند  زاد درآمده صورت شاخه ها به جنگل
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ها مانند  اين جنگلآمده در اثر تخريب وجود همشكالت ب
و  فرسايش، كاهش حاصلخيزي خاك، كاهش منابع آبي

ها  كه پيامد تخريب اين جنگل هستندلي غيره ازجمله مسائ
ممكن و از توان ما به دور جبران آنها تقريباً غيرو  باشند مي

هاي  سابقه جمعيت در دهه رشد بي .)Fattahi, 1994( است
ناطق زاگرس نسبت اخير و پيچيدگي خاص نوع زندگي در م

مالحظه دام و  كشور همراه با افزايش قابل مناطقبه ساير 
مين منظور توسعه اراضي كشاورزي، تأ ها به تخريب جنگل

شرايط الزم را براي تشديد  ،بيكاريو  سوخت، فقر عمومي
 ,.Fattahi et al(فراهم آورده است رويه  برداري بي بهره

2001(.  
ساليان متمادي در ي كه طي هاي املع همجموع

اند كه امروزه  اند، باعث شده هاي زاگرس دخيل بوده جنگل
زاد  داراي فرم رويشي شاخه ها جنگلاين وسيعي از  هگستر
 پتانسيل رويشي درخت بين در اين حالت. قطر باشند كم

شود و رقابت زياد بين  هاي مختلف تقسيم مي جست
ها  گروه شود كه جست مي گروه باعث ها در يك جست جست

پوشش نتوانند به اندازه  رويش قطري و ارتفاعي و تاج نظراز 
دليل اينكه  همچنين به. كننديك درخت با تنه واحد رشد 

كنند و  ها از يك كنده و يك ريشه تغذيه مي گروه جست
شوند، در طول زمان  طور سنتي برداشت مي به طور دائم به

ا اصل استمرار له بشوند كه اين مسأ باعث فقر شديد خاك مي
هايي  در چنين توده. جنگل و پايداري آن مغايرت دارد

گروه و  هاي هر جست دليل شرايط تقريباً يكسان جست هب
هاي جنگلي،  توده هدهند هاي تشكيل گروه همچنين جست

در اغلب موارد  .تنوع اشكوب نيز وجود ندارد طور معمول به
اشكوب نيز اشكوبه هستند و همان يك  ها تك اين توده

درنتيجه . كند ارتفاع چنداني پيدا نمي ،هاي مكرر دليل قطع هب
ها ناپايدار و  توده پروفيل طولي و عرضي اين طور معمول به

 شوند مي  زاد ساده ناميده ها  كه شاخه اين توده .شكننده است
)Birang  ،و در زياد در تراكم  حتي) 1992و همكاران

نظر انبوهي، قادر  زاد از نقطه ههاي دان توده باشرايط يكسان 
هاي جوي  به حفاظت بستر رويشگاه خود در مقابل ريزش

 Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi, 2003; Marvie( نيستند

Mohadjer, 2005(. منظور دستيابي به  ها به اين توده در
عمليات اصالحي و ترميمي بايد ساختاري متعادل و پايدار، 

اين مهم درنهايت باعث جايگزيني . ساختار انجام شود
هاي  گروه جستجاي  هزاد ب هاي باكيفيت و دانه گروه جست
زاد به  هاي شاخه تبديل توده. زاد كنوني خواهد شد شاخه
استفاده از عمليات صورت تدريجي و با  هزاد ب هاي دانه توده

شود كه طي آن  كردن انجام مي پرورشي تنك
شوند  و با كيفيت خوب تقويت مي هاي مناسب گروه جست

)Marvie Mohadjer, 2005 .(هاي  اين عمل تنها در برنامه
صرف انجام است و مستلزم  بلندمدت پرورش جنگل قابل

  .زمان زيادي است
 زاد بلوط هاي شاخه در مورد پاسخ رويشي جنگل

)Quercus pyrenaica( مختلف تنكهاي  به شدت نسبت 
سنگين  چهار نوع تيمار سبك، متوسط و ،كردن در اسپانيا

درصد از سطح  30و 20، 10كردن  ترتيب با شدت تنك به
نتايج . شدبررسي ) تيمار شاهد(كردن  بدون تنكمقطع و 

، 1994اي ه برداري سالآمده طي سه مرحله آمار دست هب
 تيمارها ازنظر بينداري را  تفاوت معني 2002و  1998

رويش قطري جاري درختان نشان  توده و ميانگين قطر، زي
در ميانگين درختان  مقداركه بيشترين افزايش  طوري به داد؛

داري بين  تفاوت معني. بودكردن سنگين  مربوط به تنك
توده و سطح مقطع كلي توده مشاهده  تيمارها در مورد زي

هاي مناسب  گروه جستروي بدين معني كه رويش بر . نشد
همچنين ساختار توده در تيمارهاي . تمركز داده شده است

ارزش  سوزي كمتر، تر، خطرات آتش منظم ،شده تنك
 سيلوپاستور افزايشانداز تفرجي بيشتر و امكان كاربرد  چشم

در تحقيق ديگري در ). Canellas et al., 2004( يافته بود
 زاد بلوط هاي شاخه كردن جنگل جنوب آريزونا، تأثير تنك

)Q. emoryi(  در اين تحقيق . بررسي شدبر مقدار تعرق آنها
 سهو  يك، دوگذاردن  كردن به اندازه باقي سه تيمار تنك

) بدون تنك كردن(ه تيمار شاهد همرا جست بر روي كنده به
داري  درنتيجه اين تحقيق، تفاوت معني. نظر گرفته شددر

حقيق اين ت. ازنظر ميزان تعرق در بين تيمارها مشاهده شد
ها و با توجه به  منظور مديريت چندگانه اين جنگل به
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 معيارهايي مانند حفاظت منابع آبي، توليد چوب و حيات
كدام از اين معيارها ارزش عددي  و به هر انجام شدوحش 

يك داراي  مقداركه  طوري به داده شد؛ چهاراز يك تا 
براساس . داراي بيشترين ارزش بود چهارمقدار كمترين و 

ل آبي و مسائ تايج اين پژوهش، در مناطقي كه مشكالت كمن
باشد،  مورد توجههاي بهتر  گروه جستحفظ آب و توليد 

كردن  خصوص تنك كردن به استفاده از تيمارهاي تنك
در  ).Shipek et al., 2004( دارداي  سنگين اهميت ويژه
كردن بر رويش متغيرهاي ساختاري در  بررسي تأثير تنك

 )Fagus sylvatica( اروپاييزاد راش  شاخههاي  جنگل
كردن بر رويش قطري و ارتفاعي اثر  كه تنك مشخص شد
 13 ،شدهكه با توجه به رشد تاجي ايجاد ريطو به مثبتي دارد،

. پوشش به اندازه كافي بسته شد كردن تاج سال پس از تنك
درصد كمتر  20 ،كردن در اين تحقيق بهترين شدت براي تنك

شده براساس جدول محصول نرمال برداشت تجويزاز مقدار 
هاي مركزي و  زاد راش در قسمت هاي دانه براي جنگل

). Ciancio et al., 2006( گزارش شده استجنوب ايتاليا 
Liu  ن تنك نيز در پژوهشي اثر زما) 2011(و همكاران

 برمانده پس از تنك كردن را  هاي باقي كردن و تراكم جست
چين بررسي  در) Q. acutissima( بلوطهاي  گروه جست
هاي  وش كار بدين صورت بود كه همه جستر. كردند

كردن در  سپس تنك. بر شدند ها كف روهگ موجود در جست
 دو، يكهاي جديد انجام شد و  دوره رويشي بعدي بر جست

هاي  زمان. جست جديد در هر پايه نگهداري شدچهار و 
نتايج نشان . بوديز تنك كردن در فصل بهار، تابستان و پاي

جست در هر پايه و زمان تنك  چهارداد كه تيمار نگهداشتن 
 توده زيثير مثبت را در توليد بيشترين تأ ،زكردن پايي

كه تنك كردن  نتايج نشان دادپايان در. ه استها داشت جست
جست  چهارساله و نگهداري  سه تا پنجبا يك دوره چرخش 

هاي  براي مديريت توده اند بهترين روشتو در هر پايه مي
  .زاد اين گونه بلوط باشد شاخه

هاي  در مورد اثر تنك كردن در جنگلنيز در ايران 
چگني  منطقه ).Q. brantii Lindl( بلوط ايرانيزاد  شاخه

 Mehdifar et( پژوهشي انجام شده است آباد شهرستان خرم

al., 2014(.  سال اجراي پنج اين پژوهش در مدت نتايج
كردن در  هاي مختلف تنك پرورشي با شدتعمليات 

كردن با  نشان داد كه تنك منطقه زاد بلوط هاي شاخه جنگل
باقي گذاردن يك (نسبت به برش سنتي % 32شدت اوليه 

و  كند عمل ميبهتر % 18و شدت ) گروه جست در هر جست
موجب افزايش رويش قطري، ارتفاعي و افزايش بذردهي 

 هاي گروه ه از پرورش جستآمد دست هنتايج ب .شده است
زاد بلوط ايراني مريوان  هاي شاخه جوان و نوجوان در جنگل

ها نشان داد كه  تعداد جست% 18و % 32ن كرد با شدت تنك
نسبت به تيمارهاي ديگر % 32كردن با شدت  برش تنك

و  گيري داشته است اندازه بر صفات مورد داري ثير معنيتأ
گروه، سطح  موجب افزايش رويش قطري جست در جست

و ارتفاع حداقل شده است، اما اين تيمار موجب رشد  جتا
گروه نسبت به دو  گروه و سطح مقطع جست كمتر قطر جست

  .)Fani et al., 2008( است شدهتيمار ديگر 
گزارش در  در ايران فقط دو با توجه به پيشينه پژوهش، 

انجام شده زاد بلوط  هاي شاخه مورد تنك كردن در جنگل
تعداد جست است  هاكه اساس شدت تنك كردن در آناست 

شدت تنك كردن با  رو پيشپژوهش در . نه سطح مقطع
 .نه تعداد آنها ه استها انجام شد توجه به سطح مقطع جست

طور ويژه هدف پاسخ دادن به دو  هبرو  پژوهش پيشدر 
ساله  پنجتنك كردن در يك بازه ثير تأآيا : مهم است شپرس

درصورت مثبت ست؟ ا دار معني ها گروه بر رويش جست
هاي تنك كردن اثر بيشتري  يك از شدت كدام بودن پاسخ،

  دارد؟ ها گروه جستبر رويش 
  

  ها مواد و روش
  مطالعه منطقه مورد

در  سال پنج مدت به 1392 تا 1388 سال از پژوهش اين
 از بخش گواور دراز جنگل تحقيقاتي داربادام واقع  بخشي

بلوط  درموردكرمانشاه و در استان  گيالنغرب شهرستان توابع
 حداكثر و 1635 اين جنگل ارتفاع حداقل .شد ايراني اجرا

 است هكتار 1266 جنگل مساحت كل. است متر 2105 آن

 زراعي هاي زمين را مابقي و جنگلرا  آن درصد 77 كه
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 هاي داده براساس .)Fattahi et al., 2001( دهند مي تشكيل
 ايستگاه نزديكترين )1390تا  1371( ساله 20وهوايي  آب

 ميانگين ،)غرب آباد اسالم(سينوپتيك  هواشناسي
دما  متر، ميانگين ميلي 450 داربادام جنگل ساالنه بارندگي

 يخبندان تعداد روزهاي ميانگين و گراد سانتي درجه 8/13
 روش براساس منطقه اقليم. باشد مي سال در روز 98

 فصل همچنين .است مرطوب تا مرطوب نيمه دومارتن،
 خرداد اواسط كه از است ماه چهار از بيشتر منطقه در خشك
 Khodakarami( يابد مي ادامه مهر اواخر تا و شود مي شروع

et al., 2014.(  
  روش پژوهش
تصادفي با  كاملدر قالب طرح آماري رو  پيشپژوهش 

سه تيمار براساس . تيمار و در سه تكرار اجرا شد چهار
نظر گرفته عنوان شاهد در و تيمار چهارم به كردن شدت تنك

، )الف(سبك  :كردن عبارت بودند از تيمارهاي تنك. شد
و  20، 10ترتيب  بهدر آنها كه ) ج(و سنگين ) ب(متوسط 

و در تيمار  شدهها تنك  گروه سطح مقطع جستدرصد  30
ابتدا . نشدكردني انجام  گونه تنك هيچ) د(شاهد 
هاي هر بلوك  نمونه قطعهنظر در  هاي مورد گروه جست

 نمونه قطعهطور متوسط در هر  كه به طوري شدند، بهانتخاب 
قبل از . اني قرار گيردبلوط اير گروه جست 10تا  هشت

كردن و در انتهاي فصل رويش سال  هاي تنك اجراي برش
، با استفاده از آماربرداري )1388(اول اجراي طرح 

هاي  گروه جستمتغيرهاي كمي الزم در  هصددرصد كلي
قطر در : ارت بودند ازاين متغيرها عب. گيري شد منتخب اندازه
گروه، ارتفاع  هاي هر جست متري جست ارتفاع نيم

با . گروه اج جستگروه و دو قطر بزرگ و كوچك ت جست
سطح مقطع شده، متغيرهاي  گيري رهاي اندازهاستفاده از متغي
سپس در . متري و سطح تاج نيز محاسبه شدند در ارتفاع نيم

 فصل زمستان سال اول اجراي طرح، عمليات پرورشي تنك
و  20، 10هاي مختلف  كردن در تيمارهاي مربوطه با شدت

 گونه عنوان شاهد هيچ درصد اجرا شد و در يك تيمار به 30
ها سعي شد بدترين  براي گزينش جست. شدبرشي انجام ن

 ههرسال. قطع شوند بهترهاي باكيفيت  ها به نفع جست جست

 شده قطع شدندهاي تازه توليد شده، جست تنك يدر تيمارها
تا از تمركز پتانسيل رويش  شدجلوگيري رويش آنها از و 

ل آخر طرح در سا .جلوگيري شودهاي جديد  بر جست
بررسي،  گيري مجدد متغيرهاي مورد اندازهو پس از ) 1392(

رويش سطح مقطع، رويش سطح  ،ها جست رويش قطري
ي منتخب محاسبه شد ها گروه جسترويش ارتفاعي تاج و 
كردن بر رويش متغيرهاي  ثير تيمارهاي مختلف تنكتا تأ

كردن  و بهترين تيمار تنك شده ساختاري توده مشخص
ليات پرورشي در جنگل كه اجراي عم آنجايياز. انتخاب شود

ز اول يك دوره عنوان فا مدت است، اين طرح به طوالني
براي تحليل . ساله درنظر گرفته شد 25عمليات پرورشي 

بودن آنها با استفاده از آزمون ها ابتدا نرمال  هآماري داد
شد و مشخص شد كه  بررسيسميرنوف  -كولموگروف

بودن اختالف بين  دار براي بررسي معني .مال هستندها نر داده
و براي  ANOVA هطرف واريانس يك هتيمارها از تجزي

دانكن  هها از آزمون مقايسات چندگان ميانگين همقايس
هاي آماري طرح با استفاده از  تحليل هكلي. استفاده شد

  .انجام شدند SPSSو  Mstatcافزارهاي  نرم
  
  نتايج
بررسي  هاي مورد گروه برداري صددرصد جستآمار

هاي پرورشي نشان داد كه تعداد متوسط  از اجراي برش پيش
جست، ارتفاع متوسط  14گروه  تهاي هر جس جست
ها در ارتفاع  متر، قطر متوسط جست 93/3ها  گروه جست

گروه  متر، سطح مقطع متوسط جست سانتي 74/5متري  نيم
 93/5گروه  تاج جستمتر مربع، قطر متوسط  نتيسا 19/27

 مربع بود  متر 99/28گروه  جست  جمتر و سطح متوسط تا
 كل براي صفات مورد  ين مقدار رويشهمچن. )1جدول (

نشان داد كه ) 1392تا  1388(مطالعه در طول مدت بررسي 
متر،  سانتي 42گروه معادل  رويش متوسط ارتفاع جست

متر،  ميلي 39 يمتر ويش متوسط قطر جست در ارتفاع نيمر
تر مربع، م سانتي 7/3 گروه رويش متوسط سطح مقطع جست
متر و رويش  سانتي 10گروه  رويش متوسط قطر تاج جست

  .بودمربع  متر 93/0گروه  هرجست  متوسط سطح تاج
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  متغيرهاي كمي در ابتدا و انتهاي اجراي طرح هانداز - 1جدول 

ميانگين قطر جست  صفت
 )متر سانتي(

گروهارتفاع جست
 )متر(

متر(گروه  جست ميانگين سطح تاج
 )مربع

گروه  ميانگين سطح مقطع جست
 )متر مربع سانتي(

شدت
  اول سال  آخر سال  اول سال  آخر سال  اول سال  آخر سال  اول سال  آخر سال كردنتنك

30% 77/6  35/6 68/4 20/4 20/36 07/35  30 %  87/32  
20% 89/6  51/6 43/4 03/4 07/37 03/36  20 %  98/33  
10% 79/5  42/5 21/4 81/3 26/26 44/25  10 %  85/23  

  05/18  شاهد  44/19 16/20 68/3 07/4 69/4  05/5 شاهد
  19/27  كل  99/28  92/29  93/3  35/4  74/5  13/6  كل

  
  ها  رويش قطر جست

متري  ارتفاع نيمها در   تحليل آماري متغير قطر جست
شده  تيمارهاي استفاده براياين متغير  مقداربين نشان داد كه 

 ).2دول ج( شتنداوجود  داري با تيمار شاهد تفاوت معني

نمودار ستوني ميانگين رشد قطري  2 همچنين در شكل
از  آمده دست بهبندي  و گروه متر ها بر حسب سانتي جست

   .واريانس است  دي بر تجزيهييكه تأ ه شدهآزمون دانكن اراي

  

  
  گروه در تيمارهاي مختلف تنك كردن ميانگين رويش قطري جست -2شكل 

  
  در تيمارهاي مختلف تنك كردن صفات مورد بررسيتجزيه واريانس  - 2جدول 

 رويش قطر جست گروهرويش سطح مقطع جست  گروه جسترويش سطح تاج  رويش ارتفاعي
درجه 
  آزادي

منابع 
ميانگين   Fآماره   تغييرات

 Fآماره   مربعات
ميانگين 
 Fآماره   مربعات

ميانگين
  ميانگين مربعات Fآماره  مربعات

ns911/0 031/0 **786/7  240/0  **863/7 957/0  ns8895/1 013/0  3 تيمار  
ns70/1 034/0  ns816/0 031/0  ns81/0 122/0 ns70/0 007/0 8  خطا 

  دار غيرمعني ns درصد؛ 95دار در سطح اطمينان  معني*درصد؛  99 اطمينان سطح در دار معني**

    

a
a a a

0.0
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

30 20 10 شاهد
درصد تنك كردن
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 95 اطمينان اينكه اختالف بين تيمارها در سطح با وجود
دار نبود، اما بيشترين ميزان افزايش قطر  درصد معني 99و 

 20،  30ترتيب مربوط به شدت تنك كردن  ها به گروه جست
  .درصد بود 10و 

  ها گروه رويش سطح مقطع جست
ها نشان داد  گروه تجزيه واريانس سطح مقطع جست نتايج

 99اطمينان بررسي در سطح  بين تيمارهاي مختلف موردكه 
بيشترين  ).2جدول ( شتدار وجود دا اختالف معنيدرصد 

درصد  30ميزان رويش سطح مقطع در شدت تنك كردن 
ها نيز دو گروه از  بندي ميانگين در گروه .مشاهده شد

ترتيب با  درصد به 20و  30هاي  شدت. شدند جدايكديگر 
شترين رويش را به خود مربع بي متر سانتي 151/4و  482/4

درصد  10شدت  .قرار گرفتند aر گروه و د دادنداختصاص 
 متر سانتي 839/2و  237/3ترتيب با  و تيمار شاهد نيز به

  ).3شكل ( قرار گرفتند bمربع افزايش رشد در گروه 
 

  
گروه در تيمارهاي مختلف  جست سطح مقطعميانگين رويش  -3شكل 

  تنك كردن
  

  ها گروه رويش سطح تاج جست
ها نشان داد  گروه نتايج تجزيه واريانس سطح تاج جست

داري در  تنك كردن تفاوت معني مختلفهاي  كه بين شدت
 تيمار تنك. )2جدول ( درصد وجود دارد 99 اطمينان سطح

درصد با ميانگين افزايش سطح تاج  30كردن با شدت 
بيشترين رويش را  مربع متر 13/1گروه به مقدار  جست

كمترين ميزان . گرفتقرار  aداد و در گروه خود اختصاص  به
با ميزان  كه بودنيز مربوط به تيمار شاهد   رويش سطح تاج

قرار  bگروه در به تنهايي  متر مربع 717/0رويشي معادل 
درصد  10و  20هاي  كردن با شدت تيمارهاي تنك. گرفت

متر مربع  816/0و  046/1ترتيب با رويش سطح تاج  بهنيز 
درصد و تيمار  30حد واسط تيمار ( abنابيني در گروه بي

  .)4شكل ( قرار گرفتند) شاهد
  

  
هاي مختلف  گروه در شدت ميانگين رويش سطح تاج جست -4شكل 

  تنك كردن
  

  ها گروه رويش ارتفاعي جست
واريانس رويش ارتفاعي   از تجزيه آمده دست بهنتايج 

كه هاي مختلف تنك كردن نشان داد  ها در شدت گروه جست
اطمينان  داري در سطح بين تيمارهاي مختلف اختالف معني

دار  گرچه اختالف معني. )2جدول ( وجود نداشت درصد 95
درصد داراي بيشترين  30نيست، اما تنك كردن با شدت 

بررسي بود و پس  موردميزان رويش ارتفاعي در طي دوره 
د در جايگاه دوم درص 10و  20 تنك كردن هاي از آن شدت

ميانگين رشد  بندي گروه 5در شكل  .سوم قرار داشتندو 
  .است ه شدهارايها   گروه ارتفاعي جست

a
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b
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  گروه در تيمارهاي مختلف تنك كردن ميانگين رويش ارتفاعي جست -5شكل 

  
موارد نشان داد كه در تمام شده  جفت tآزمون نتايج 
 ،آمده در ابتدا و انتهاي دوره بررسي دست ههاي ب ميانگين

 ،بودنددرصد  99اطمينان دار در سطح  داراي اختالف معني

در طي  ها گروه بررسي جست ات رويشي موردبنابراين صف
  .)3جدول ( اند داري افزايش رشد داشته معني طور هدوره ب

  
  شده در اول و آخر دوره گيري براي صفات اندازه مطالعه شده به تفكيك تيمارهاي مورد جفت tآزمون  - 3جدول 

 tآماره   درجه آزادي  انحراف استاندارد متوسط اختالف صفت تيمار

  شاهد

  13/ 38** 24  13/0 36/0 قطر جست
  82/9**  24  42/1 84/2 گروهسطح مقطع جست
  79/9**  24  36/0 72/0 گروهسطح تاج جست
  84/13**  24  14/0 39/0 گروهارتفاع جست

  درصد 10

 38/16**  24  11/0 37/0 قطر جست

  30/15**  24  04/1 24/3 گروهسطح مقطع جست
  21/15**  24  26/0 82/0 گروهسطح تاج جست
  72/6**  24  3/0 4/0 گروهارتفاع جست

  درصد 20

  41/16**  24  12/0 39/0 قطر جست
  59/13**  24  5/1 15/4 گروهمقطع جستسطح 

  53/13**  24  38/0 05/1 گروهسطح تاج جست
  35/10**  24  19/0 4/0 گروهارتفاع جست

  درصد 30

  75/14**  24  14/0 43/0 قطر جست
  7/10**  24  05/2 48/4 گروهسطح مقطع جست
  66/10**  24  52/0 13/1 گروهسطح تاج جست
  81/12**  24  19/0 49/0 گروهارتفاع جست

  درصد 99 اطمينان سطح در دار معني**
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  اي تيمارها تجزيه خوشه
اي با  مطالعه، تجزيه خوشه براساس تمام صفات مورد

، 10( هاي مختلف تنك كردن براي شدت UPGMAروش 
 نمودار درختي 6شكل  انجام شد كه در) درصد 30و  20
با . بندي تيمارها نشان داده شده است از گروه آمده دست به

كه تيمار تنك  شدمشاهده نمودار درختي توجه به برش 

تيمارها فاصله بيشتري  بقيهدرصد با  30كردن با شدت 
و  در يك گروه جداگانه قرار گرفت كه طوري ه، بشتدا

درصدي در گروه دوم  20و  10تيمارهاي شاهد، تنك كردن 
ان اظهار داشت كه تنك كردن با شدت تو مي. دجاي گرفتن

 تا صفات مورد است در مجموع باعث شده درصد 30
  .دنوط ايراني رويش بيشتري داشته باشبررسي در بل

 

  
  هاي مختلف تنك كردن براي صفات مورد بررسي اي شدت از تجزيه خوشه آمده دست بهنمودار  -6شكل 

  
  بحث

ميزان رويش سطح نشان داد كه  رو پژوهش پيشنتايج 
درصد  99اطمينان دار در سطح  تاج داراي اختالف معني

و  Faniنسبت به تيمار شاهد بود كه با نتايج مطالعات 
 مطابقت) 2014(و همكاران  Mehdifar و) 2008(همكاران 

گروه شرايط  هاي هر جست حذف بخشي از جست. دارد
  فراهم ي ديگرها ا براي جستاستفاده از منابع غذايي ر

دنبال آن رويش  تر و به و باعث رشد قطري مناسب كند مي
مشخص  رو پيش پژوهشدر . سطح مقطع بهتر خواهد شد
درصد با تيمار شاهد داراي  30شد كه تنك كردن با شدت 

كه  بود درصد 99 اطمينان ري در سطحدا اختالف معني
ردن بر افزايش رويش سطح ثير مثبت تنك كدهنده تأ نشان

از  آمده دست بهبا نتايج   اين نتيجه. استها  مقطع جست
 و Mehdifarو  )2008(و همكاران  Faniهاي  بررسي

دار نبودن  در مورد معني. نيز مطابقت دارد) 2014(همكاران 
هاي تنك كردن بر رويش ارتفاعي  يك از شدت هيچ

با توجه به  -1 :مهم اشاره كرد نكتهبه دو  ديبا ها گروه جست
در  يدار يتنك كردن اثر معن ،بلوط يارتفاع شيكند بودن رو

به  اما ،اثر داشته كه نيا اي و نداشته است يبازه زمان نيا
 يكه بتواند از محدوده خطاهااست نبوده  يا اندازه
 يريگ ازهاند يخطاها يعبارت به. خارج شود يريگ اندازه

انجام  كيارتفاع چون مانند قطر از نزد يريگ اندازه(
 نيا انسيبوده و وار اديز) دارد يشتريب يشود، خطا ينم
 دار نشده است كه باز هم يو اختالف معن بيشتر شده ريمتغ
 يبازه زمان نيدر ا يارتفاع شيبه كم بودن رو يذات طور به
نيز طي بررسي ) 2008(و همكاران  Fani. گردد يمبر

زاد بلوط ايراني مريوان بيان  هاي شاخه در جنگل هشد انجام
گروه، اختالف  جستمتغير ارتفاع حداكثر  ازنظرد كه كردن
كاهشي تنك كردن داري بين تيمار شاهد و تيمار  معني

ها در تيمارهاي  گروه رويش قطري جست .مشاهده نشد
. ي نداشتدار اختالف معني ،استفاده مورد مختلف تنك كردن
و  Mehdifarو ) 2008(و همكاران  Faniاين نتيجه با نتايج 
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كه بيان داشتند بين تيمارهاي مختلف از ) 2014(همكاران 
دار  درصد تفاوت معني 99اطمينان در سطح   نظر قطر جست

در بررسي  ،اين موضوع وجود با. استوجود دارد، متفاوت 
كه تنك كردن با  شداي رويش قطري مشاهده ه ميانگين
درصد نسبت به تيمار شاهد داراي بيشترين  30شدت 
در فاز اول  پژوهش مدت زمان اين اگر ديشا. بودرويش 
ي قطر شيرو ماريت نياي ها جست ،تر از پنج سال بود بيش

هاي مشابه  در پژوهش. دادند نشان ميرا  بهتري يارتفاع و
عنوان  به. ه شده استاراي نتايج مشابهينيز  خارج از ايران

ترتيب با  سنگين به چهار تيمار سبك، متوسط و اجرايثال م
درصد رويه زميني و  30و 20، 10كردن  تنكشدت 

             درمورد) كردن بدون تنك(تيمار شاهد همچنين 
Q. pyrenaica  كه بيشترين افزايش  بوددر اسپانيا بيانگر اين

توده و رويش قطري  متغيرهاي ميانگين قطر، زي مقدار
همچنين . استكردن سنگين  جاري مربوط به تيمار تنك

سوزي كمتر و ارزش  تر، خطرات آتش ساختار توده مطلوب
 ,.Canellas et al( بودتفرجگاهي جنگل افزايش يافته 

در كشور  Q. ilexزاد  كردن درختان شاخه تنك. )2004
فزايش رويش محيط درختان در تيمار نشان داد كه ا فرانسه
در ) زميني اوليه هدرصد روي 78برداشت (كردن سنگين  تنك
 برابر تيمار شاهد دو) سال 25سن كمتر از (هاي جوان  توده

 در برابر تيمار شاهد بود؛ چهارهاي مسن حدود  و در توده
هاي كمتر  شدتكردن با   كه در تيمارهاي تنك صورتي

، تفاوت )زميني اوليه هدرصد روي 57و  42، 26برداشت (
هاي  در پژوهش. )Ducrey & Toth, 1992(كمتر بود 

كردن بر رويش درختان  ديگري نيز تأثير مثبت تنك
 در كشور ايتاليا) Fagus sylvatica(زاد راش اروپايي  شاخه
همچنين حفظ منابع و ) 2006(و همكاران  Ciancio توسط
 و Shipekو ) 2004(و همكاران   Shipekتوسطآبي 

Ffolliott )2005 (توسط و افزايش رشد اكاليپتوس Conell 
و همكاران   Ffolliott توسطو بلوط  )2004(و همكاران 

 نتايجباتوجه به درمجموع . اثبات شده است) 2003(
 تنكاثر  توان گفت كه مي رو پيش پژوهشآمده از  دست هب

هاي بلوط ايراني بستگي به  گروه بر رويش جستكردن 

يعني  كردن سنگين تنك شدت تنك كردن دارد و شدت 
 ،گروه جست يها درصد از سطح مقطع جست 30حذف 

  .ه استها داشت گروه مثبت را بر رويش جست تأثيربيشترين 
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Abstract 
The vegetative potential of stump is divided among various sprouts in coppice stands. 
The main objectives of this research were to 1) identify the growth respond of Brant`s 
oak (Quercus brantii Lindl.) sprout clumps to thinning and 2) to choose the best 
intensity of thinning. This study was done based on completely randomized design with 
four treatments and three replications in Kermanshah province (Darbadam forests).We 
assessed the effect of different thinning intensities on growth of oaks in Darbadam 
region, Kermanshah, during a 5-year period. Four treatments including heavy 
(decreasing 30 percent of basal area), medium (decreasing 20 percent of basal area) and 
light (decreasing 10 percent of basal area) thinning, each with 3 replications was used. 
One treatment was considered as control with no intervention. Prior to thinning 
quantitative characteristics of sample trees were measured. In the last year of research, 
the measurements were repeated to calculate the growth values. Based on results, heavy 
thinning had considerably positive impact on growth of sprout-clumps crown area and 
basal area of sprouts. However, no significant difference was observed between 
treatments regarding to height of sprout-clumps and diameter of sprouts. We concluded 
that the heavy thinning with removing 30% of basal area was the most influential on 
sprout clumps growth that is applicable in thinning projects in Zagros oak coppice 
stands  
 
Keywords: Quercus brantii, thinning, Zagros forests, increment, coppice. 

 


