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  چكيده

با استفاده از عمليات آباد  خرم منطقه چگني ).Quercus brantii Lindl( برودار زاد هاي شاخه بخشي از جنگلدر  رو پيش پژوهش
انجام  برترهاي  جسترويشي بر  لپتانسي با هدف انتقالو  گروه ها در يك جست كاهش رقابت بين جست منظور بهكردن  پرورشي تنك

است ه طراحي شد تكرار چهار كامل تصادفي با چهار تيمار و هاي بلوكدر قالب طرح ساله 16براي يك بازه زماني پژوهش اين . شد
در كه بودند سبك، متوسط و سنگين  تيمارهايشامل  كردن تيمارهاي تنك. ه استشد هآن اراي اوليج چهارساله كه در اين مقاله نتا

عنوان  كردن به  و تيمار چهارم بدون تنك ندتنك شدها  گروه مقطع جست سطحدرصد  30و  20، 10 ترتيب بهسال اول در اين تيمارها 
 ها گروه هم جست بر قطر عمود دو وها  جست، ارتفاع متر در ارتفاع نيم ساله قطرره گروه جستدر هر  .شد شاهد درنظر گرفته

تاج سطح و  قطر ها و همچنين رويش جست ارتفاعي و قطري هاي با محاسبه رويش ،سال چهار در پايان .گيري شد اندازه
 داد كهآمده نشان  دست هنتايج ب. شدمشخص و بهترين تيمار  بررسي درختانكردن بر رويش  ثير تنكأ، تتفكيك تيمار ها به گروه جست

داشته است و باعث بهبود ساختار  درختانبيشتري بر متغيرهاي رويشي مثبت تأثير  ي ديگرتيمارهاكردن سنگين نسبت به  تيمار تنك
  .توده جنگلي شده است

 
  .رويش، زاگرس، سطح تاجگروه،  كردن، جست تنك :ي كليديها واژه

 
  مقدمه

گونه غالب درختي  ).Quercus brantii Lindl( برودار
مساحتي بالغ بر يك  است كه درهاي استان لرستان  جنگل

 Soleimani et( گسترش دارددويست هزار هكتار  ميليون و

al., 2005(. گستره  اين است كه چه كه مسلم است آن
هاي زاگرس در گذشته بسيار بيشتر از شرايط كنوني  جنگل

مانند تبديل اراضي، مهم تخريب  هاي املعآن بوده است و 
رويه دام، زراعت  هاي سنتي نادرست، چراي بي برداري بهره

سوزي در طول زمان سيماي اين  آتشزيراشكوب و 
 ,Fattahi( اند زاد درآورده ها را به فرم كنوني شاخه جنگل

  كه در حال حاضر گستره قابل طوري به ؛)1996 ;1994
زاد دارند  هاي زاگرس فرم رويشي شاخه اي از جنگل مالحظه
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صورت وجود،  درشوند و يا  زاد يا مشاهده نمي عناصر دانهو 
هاي  جنگل. مسن و قطور هستند درختان طور معمول به

 مستثني نيستكلي  هين قاعدانيز از  استان لرستان
)Mehdifar et al., 2014(.  

هاي  گروه ويژه در جست زاد به هاي شاخه در جنگل
اختار يك ستعداد زيادي جست  طور معمول بهقطر،  كم

براي بقاي خود متكي به دهند كه  گروه را تشكيل مي جست
قطر موجود در هر  هاي كم وفور جست. كنده مادري هستند

ازهاي غذايي اين يسو و تأمين ن گروه بلوط از يك جست
از سوي  ق كنده قوي مادرييطر ها از خاك جنگل از جست
كاهش مرور زمان باعث فقر مواد غذايي خاك و  ه، بديگر

 Birang et al., 1992; Jazirehi( شود حاصلخيزي آن مي

& Ebrahimi Rostaghi, 2003( .در  ادامه اين روند
هاي جنگلي و  زاد منجر به ناپايداري توده هاي شاخه جنگل

بنابراين  ،شود شكنندگي در ساختار عمودي و افقي آنها مي
ها اصالح يا  در چنين شرايطي بهتر است ساختار اين توده

ساختار اصالح  ،يشناس در دانش جنگل. ترميم شود
كردن   طريق اجراي عمليات پرورشي تنك هاي مذكور از توده
 ;Cañellas et al., 2004( شود تدريجي انجام مي طور و به

Marvie Mohajer, 2005( . در اين نوع عمليات پرورشي
مدت با انتقال  سعي بر اين است تا در يك بازه زماني ميان

گروه به  هاي موجود در يك جست پتانسيل رويشي جست
 طور معمول به(و باكيفيت  برترهاي  جست از تعداد محدودي

هاي نامناسب  از طريق حذف جست )بين يك تا سه جست
هم بتوان از فشار وارد بر خاك جنگل كاست و هم  و بدفرم،

سمت ساختاري متعادل، پايدار و  هساختار ناپايدار توده را ب
  . داراي تنوع سوق داد

به تأثير مثبت اجراي عمليات خارجي  هاي پژوهشدر 
و  زاد بلوط هاي شاخه تودهبر اصالح ساختار پرورشي 

 Cañellas et al., 2004; Ciancio et(افزايش رويش آنها 

al., 2006; Liu et al., 2011(حفظ منابع آبي ، )Shipek et 

al., 2004; Shipek & Ffolliott, 2005; Cotillas, 2008; 

Cotillas et al., 2009; Gautam et al., 2009 ( و بهبود
 از .اشاره شده است )Gautam et al., 2009( شرايط خاك

مورد  در شده انجام توان به پژوهش مي ها اين پژوهش جمله
Q. pyrenaica سه بلوط اسپانيا با  زاد هاي شاخه در جنگل

و تيمار ) سنگين و سبك، متوسط(كردن  شدت مختلف تنك
اشاره،  كردن مورد تيمارهاي تنكدر . اشاره كرد شاهد

نتايج . تنك شددرصد رويه زميني  30 و 20، 10ترتيب  به
، 1994هاي  سالدر طي سه مرحله آماربرداري  اين پژوهش

تيمارها ازنظر  بينداري را  تفاوت معني 2002و  1998
رويش قطري جاري درختان نشان  توده و ميانگين قطر، زي

كه بيشترين افزايش ارزش در ميانگين  طوري به داد؛
 بودكردن سنگين  مربوط به تنكنظر،  متغيرهاي مورد

)Cañellas et al., 2004 .( رخصوص دديگري  پژوهشدر
هاي  زاد راش قسمت هاي شاخه كردن بر جنگل اثر تنك

كردن بر رويش  كه تنك شدمركزي و جنوب ايتاليا، مشخص 
 شته استمثبتي دار ها تأثي گروه جستقطري و ارتفاعي 

)Ciancio et al., 2006( . در پژوهشي كه همچنين در
، شدآريزوناي آمريكا انجام  يجنوبهاي مناطق  جنگل

حفظ وجود دارد و آبي  در مناطقي كه مشكل كممشخص شد 
استفاده از تيمارهاي هاي مديريتي است،  يتواز اولآب 
دليل كاهش ميزان  بهكردن سنگين  تنكويژه  كردن به تنك

 ,.Shipek et al( اي برخوردار است از اهميت ويژهتعرق، 

هاي  كردن و تراكم جست در بررسي اثر زمان تنك. )2004
              هاي گروه جستكردن در  مانده پس از تنك باقي

Q. acutissima هاي موجود در  در چين، همه جست
رويشي  دورهكردن در  سپس تنك. بر شدند ها كف گروه جست

 چهارو  دو، يكهاي جديد انجام شد و  بعدي بر جست
هاي  زمان. نگهداري شد درختجست جديد در هر 

نتايج . بودبهار، تابستان و پاييز  هاي در فصلنيز كردن  تنك
و درخت چهار جست در هر نشان داد كه تيمار نگهداشتن 

ثير مثبت را در توليد أكردن پاييز بيشترين ت  كزمان تن
  .)Liu et al., 2011( ه استها داشت توده جست زي

هاي  توان به بررسي اثر شدت مي از منابع داخلي نيز
هاي  گروه كردن بر متغيرهاي رويشي جست مختلف تنك

كه براساس  ريخالن مريوان اشاره كرد جنگلبرودار در 
كاهش ( درصد 32كردن با شدت  تنكنتايج آن مشخص شد 
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نسبت به  )گروه هر جست هاي درصد تعداد جست 32
درصدي  18درصدي و كاهش  22كاهش (تيمارهاي ديگر 

داري موجب افزايش  معني طور به) گروه هاي هر جست جست
ها  گروه جستسطح تاج رويش  و ها رويش قطري جست

تيمارهاي فوق در پژوهش  ).Fani et al., 2008( شده است
نيز در ) 2014(و همكاران  Mehdifar شده توسط انجام

كه  مشخص شدو  شد اعمالآباد  منطقه چگني خرم
كردن سنتي  نسبت به تنك درصد 32با شدت اوليه كردن  تنك

 و) گروه باقي گذاردن يك يا دو جست در هر جست(
همراه  بهرا ي بهتردرصد نتايج  18كردن با شدت اوليه  تنك

ش رويش موجب افزاي داري طور معني داشته است و به
در جنگل داربادام . شده است ها جستارتفاعي  و قطري

كردن سبك، متوسط و سنگين  تيمارهاي تنك كرمانشاه نيز
درصد  30و  20، 10ترتيب  مورد برودار اجرا شد كه به در

ها تنك شدند و  گروه متري جست نيممقطع در ارتفاع  از سطح
. عنوان شاهد درنظر گرفته شد تيمار چهارم بدون دخالت به

 ميزان رويشكه  ساله مشخص شد پنجپس از يك دوره 
كردن  تنكها در تيمار  گروه مقطع جست سطح تاج و سطح

، اما بود ي ديگرداري بيشتر از تيمارها طور معني سنگين به
گروه تفاوت  مورد متغيرهاي قطر جست و ارتفاع جست در

  .)Khodakarami et al., 2014(داري مشاهده نشد  معني
هاي فوق  رو كه در تكميل زنجيره پژوهش پژوهش پيش

 چگنيهاي  جنگلاجرا شده است، سعي دارد در بخشي از 
بر رويش عمليات پرورشي به بررسي تأثير اجراي آباد  خرم

الزم به توضيح است كه . هاي برودار بپردازد گروه جست
متغير رو برمبناي  روش اعمال تيمارها در پژوهش پيش

شده توسط  مقطع طراحي شده است كه با پژوهش انجام سطح
Mehdifar  كه برمبناي تعداد جست ) 2014(و همكاران
نتايج اين پژوهش و همچنين ادامه . تفاوت داردبوده است، 

گيري  تواند به تصميم تر مي آن در يك بازه زماني طوالني
اين  يدارريزي براي مديريت پا مديران اجرايي در برنامه

  .دها كمك شاياني كن جنگل
  
  

  ها و روشمواد 
  مطالعه منطقه مورد

منطقه  زاد برودار هاي شاخه در جنگلرو  پژوهش پيش
 ،آباد كيلومتري غرب شهرستان خرم 35چگني واقع در 

متر از  1175در ارتفاع  جنگلاين . شد اجرا ،استان لرستان
 هوايي و هاي آب راساس دادهب .است  شده سطح دريا واقع

ايستگاه هواشناسي سينوپتيك  )1389تا  1365( ساله 25
 2/502 منطقهآباد، متوسط ميزان بارندگي ساالنه  خرم
 - 13و حداقل آن + 43حرارت  حداكثر درجه، متر ميلي

بندي اقليمي آمبرژه،  ازنظر تقسيم. استگراد  درجه سانتي
خشك معتدل محسوب  مطالعه جزء مناطق نيمه منطقه مورد

  .)Mehdifar et al., 2014( دشو  مي
  پژوهشروش 

در قالب مدت چهار سال  به 1388اين پژوهش از سال 
 چهارتيمار و  چهارهاي كامل تصادفي با  طرح آماري بلوك
هاي مشابه خارجي  با استناد به پژوهش. تكرار اجرا شد

)Cañellas et al., 2004(  سه تيمار براساس شدت
درنظر سبك، متوسط و سنگين كردن  شامل تنك كردن تنك

هر  مقطع درصد سطح 30و  20، 10ترتيب  كه بهگرفته شد 
و تيمار چهارم  تنك شدمتري  در ارتفاع نيم گروه جست

كه پژوهش  باتوجه به اين .عنوان شاهد درنظر گرفته شد به
هاي اجراي عمليات پرورشي در  اولين تجربه رو جزء پيش
هاي  اعمال شدت هاي زاگرس است، سعي شد از جنگل

در انتهاي فصل رويش سال اول  .نظر شود بيشتر صرف
 مقطع ، سطحآماربرداري صددرصدطرح، با استفاده از 

و عمليات  شدتفكيك محاسبه  به ي هر تيمارها گروه جست
انجام  نظر موردهاي  كردن در تيمارهاي مربوطه با شدت تنك
گروه  جست ها در هر ابتدا بهترين جست براي اين منظور .شد

وضعيت داراي بهترين  شناسي هاي ريخت ويژگينظر كه از
ي ها م به برداشت جستسپس اقدا .شدندانتخاب  بودند،

 هسالهر .شد منتخبهاي  نفع جست كيفيت به نامناسب و بي
 شدنددشده قطع تولي هاي تازه ، جستنظر مورد يدر تيمارها

از تمركز پتانسيل رويش بر  ،رويش آنها با ممانعت ازتا 
پايان دوره رويشي هر  رد .هاي جديد جلوگيري شود جست
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كه ( متري نيمع در ارتفا گروه ي هر جستها قطر جست ،سال
هاي  جست ، ارتفاع)بود گذاري شده در هر جست عالمت

گيري  اندازهها  گروه جست تاجدو قطر عمود برهم  منتخب و
متري و سطح  ارتفاع نيمها در  مقطع جست شد و سطحمجدد 
، چهارساله در انتهاي دوره. محاسبه شد ها گروه جست تاج

ها  جستمقطع  سطحرويش و  ارتفاعيرويش  ،رويش قطري
تفكيك  به ها گروه سطح تاج جست قطر و همچنين رويش و

 درختانكردن بر رويش  ثير تنكأتا ت محاسبه شد تيمار
كردن  تيمار تنكو بهترين  شودمشخص  زاد برودار شاخه

  .دشوانتخاب 
ها  گروه ها و جست  كمي جست هاي ويژگي واكاوي براي

. استفاده شد SPSSافزارآماري   نرم ازمختلف تيمارهاي در 
 -از آزمون كولموگروفبا استفاده ها  بودن داده  نرمالابتدا 

براي  ،ها با توجه به نرمال بودن داده. شد بررسيسميرنوف 
 Analysis of( روش آماري تجزيه مركبها  داده واكاوي

combined( براي مقايسه ميانگينهمچنين . كار برده شد به 
 ، اثرسال ،)تكرار(بلوك  ،اثرات اصلي و متقابل شامل تيمار

از  اثر تيمار در سال و اثر تكرار در سال، تيمار در تكرار

  .استفاده شد دانكن اي چنددامنهآزمون 
  
  نتايج

كردن  تيمارهاي تنكآمده از تجزيه مركب  دست نتايج به
شود،  كه مشاهده مي طور همان. ه شده استاراي 1در جدول 

× تيمار، بلوك، سال، تيمار(بين اثر   ها، ازنظر ارتفاع جست
دار و بين اثر  تفاوت معنيدرصد  99اطمينان در سطح ) سال

درصد  95اطمينان در سطح ) سال× تكرار و تكرار×تيمار(
بين اثر   ها، ازنظر قطر جست. داشتدار وجود  نيتفاوت مع

دار  تفاوت معنيدرصد  99اطمينان در سطح ) سال و تيمار(
و بين اثر تيمار   ها، مقطع جست ازنظر سطح .داشتوجود 
درصد تفاوت  99 اطمينان اثر سال در سطح همچنين
بين اثر   ها، گروه ازنظر قطر تاج جست. داشتدار وجود  معني

درصد  99اطمينان در سطح ) سال× تيمار، سال و تيمار(
  ،ها گروه ظر سطح تاج جستناز. داشتدار وجود  تفاوت معني

درصد  99اطمينان در سطح ) سال× سال و تيمار(بين اثر 
درصد  95اطمينان سطح  دار و بين تيمار در معنيتفاوت 

  .داشتدار وجود  تفاوت معني
  

  برودارهاي  گروه جستكردن  تنكتيمارهاي مختلف تجزيه مركب  - 1 جدول
  ميانگين مربعات

df  سطح تاج   منابع تغييرات
  گروه جست

  قطر تاج
  گروه جست

  ارتفاع جست  قطر جست  جست مقطع سطح

  تيمار  3  595/0**  595/0**  84/2493**  303/0**  059/1*
ns403/0  ns003/0  ns081/24  ns18/0  **074/0  3  كرارت( بلوك(  
  سال  3  101/0**  101/0**  455/161**  656/0**  419/26**

ns12/0  ns 004/0  ns577/51  ns544/0  *028/0  9  تكرار×تيمار  
**742/3  **074/0  ns696/18  ns333/0  **053/0  9  سال× تيمار  
ns373/0  ns009/0  ns549/15  ns06/0  *018/0  9  سال× تكرار  

  زمايشيآ خطاي  27  007/0  226/0  566/23  003/0  315/0
  كل  63  -  -  -  -  -

  دار غيرمعني nsدرصد؛  95دار در سطح اطمينان  معني*درصد؛  99دار در سطح اطمينان  معني**
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 )2جدول (از آزمون دانكن  آمده دست بهبراساس نتايج 
ترتيب با  كردن سنگين و متوسط به تنك تيمار مشخص شد كه
متر نسبت به تيمارهاي سبك  22/4و  23/4ميانگين ارتفاع 

كردن سنگين با متوسط  تيمار تنك. و شاهد برتري داشتند
. بودمتر نسبت به تيمارهاي ديگر برتر  سانتي 73/8 قطر

 56/63 مقطع سطحسنگين با ميانگين  تيمارهمچنين 
و  ي داشتبرتر ي ديگرنسبت به تيمارهامربع  متر سانتي

سبك  كمترين ميانگين نيز مربوط به تيمارهاي شاهد و

تيمارهاي . بودمربع  متر سانتي 32/34و  1/32 ترتيب با به
ترتيب با متوسط قطر  كردن سنگين، متوسط و سبك به تنك
متر نسبت به تيمار شاهد با  36/3و  37/3، 41/3تاج 

سنگين با ميانگين سطح  تيمار. ندبود متر برتر 07/3 ميانگين
و  ي داشتتيمارها برتر بقيهمربع نسبت به  متر 65/10تاج 

مربع  متر 98/9كمترين ميانگين نيز مربوط به تيمار شاهد با 
  .بود

  
  زمون دانكنآا استفاده از ب مقايسه ميانگين اثرات تيمار - 2جدول 

 تيمار
  جست ارتفاع
  )متر(

 جستقطر
 )متر سانتي(

 جستمقطعسطح
 )مربع متر سانتي(

  گروهجست قطر تاج
 )متر(

  گروه جست سطح تاج
  )مربع متر(

  b87/3  c64/6 c32/34 a36/3  b08/10 سبك
  a22/4  b61/7 b37/46 a37/3  ab29/10 متوسط
  a23/4  a73/8 a56/63 a41/3  a65/10 سنگين
  b  82/3  d06/6 c1/32 b07/3  b98/9 شاهد

  .دهد را نشان مي درصد 95 اطمينان سطح در ها دار بين ميانگين حروف انگليسي متفاوت، اختالف معني

  
 كه شدمشخص  3شده در جدول  هبراساس نتايج اراي

و  09/4ترتيب با ميانگين ارتفاع  چهارم و سوم به هاي سال
ازنظر . هاي ديگر برتري داشتند سال متر نسبت به 07/4

  75/7ميانگين قطر جست، سال چهارم با ميانگين قطر 
هاي چهارم و  سال. هاي ديگر برتري داشت نسبت به سال

 44/45و  37/46مقطع  ترتيب با ميانگين سطح سوم به
هاي اول و دوم  مربع داراي بيشترين و سال متر سانتي

 متر سانتي 44/42و  46/40مقطع  ترتيب با ميانگين سطح به
سال چهارم با ميانگين قطر . مربع داراي كمترين مقدار بودند

هاي ديگر برتري داشت و  متر نسبت به سال 52/3تاج 
متر  12/3كمترين ميانگين نيز مربوط به سال اول با مقدار 

 متر 73/11سال چهارم با متوسط سطح تاج  همچنين .بود
  .ودمربع داراي بيشترين مقدار ب

  
 آزمون دانكنبا استفاده از  ي برودارها گروه جستمشخصات كمي  اثرات سال برمقايسه ميانگين  - 3 جدول

 سال
 جست ارتفاع
  )متر(

 جستقطر
 )متر سانتي(

 جستمقطعسطح
 )مربع متر سانتي(

  گروهقطر تاج جست
 )متر(

  گروه سطح تاج جست
  )مربع متر(

  b95/3  b97/6 b46/40 c12/3  b44/9 سال اول
  b99/3  b06/7 b44/42 b27/3 b85/9 سال دوم
  a07/4  b15/7 a44/45 b32/3 b12/10 سال سوم
  a09/4  a75/7 a37/46 a52/3  a73/11 سال چهارم

  .دهد را نشان مي درصد 95 اطمينان سطح در ها دار بين ميانگين حروف انگليسي متفاوت، اختالف معني
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، بين ارتفاع مشخص است 4جدول  كه در طور همان
اطمينان هاي اجراي طرح در سطح  ها در سال گروه جست

حال  اما در عين ،داري وجود ندارد اختالف معني درصد 95
كردن سنگين در سال آخر با ميانگين ارتفاع  تنك تيمار

كردن سنگين  تنك تيمار. متر بيشترين مقدار را داشت 39/4
و  44/9ميانگين قطر  ترتيب با چهارم و سوم به هاي در سال

و كمترين بود تيمارها برتر  بقيهمتر نسبت به  سانتي 24/9
ميانگين نيز مربوط به تيمار شاهد در سال اول با ميانگين 

كردن سنگين در  تنك تيمار. بودمتر  سانتي 89/5قطر 
 مقطع سطحترتيب با ميانگين  چهارم، سوم و دوم به هاي سال

نسبت به مربع  متر سانتي 14/64و  25/64،  25/67
و كمترين ميانگين نيز مربوط  ي داشتبرتر ي ديگرتيمارها

. بودمربع  متر سانتي 38/30با در سال اول به تيمار شاهد 
ترتيب با  بهدر سال چهارم كردن سنگين و متوسط  تنك تيمار

ي متر نسبت به تيمارها 68/3و  71/3متوسط قطر تاج 
تيمار شاهد و كمترين ميانگين نيز مربوط به  ندبودبرتر  ديگر
سنگين در كردن  تنكتيمار . بود متر 04/3سال اول با در 

مربع نسبت به  متر 85/11سال چهارم  با متوسط سطح تاج 
ط به و كمترين ميانگين نيز مربو ي داشتتيمارها برتر بقيه

  .بودمربع  متر 89/7سال اول با كردن متوسط در  تيمار تنك
  

 آزمون دانكن ي برودار با استفاده ازها گروه جستمشخصات كمي  تيمار بر ×اثرات سالمقايسه ميانگين  - 4 جدول

  تيمار  سال
  جست ارتفاع
  )متر(

  جست قطر
  )متر سانتي(

  جست مقطع سطح
  )مربع متر سانتي(

  گروه قطر تاج جست
 )متر(

  گروه سطح تاج جست
  )مربع متر(

  a75/3  cd34/6  d42/31  bc12/3  abc  92/8  سبك  سال اول
  a2/4  bcd96/6  cd86/40  c08/3  abc89/7  متوسط  سال اول
  a04/4  ab35/8  ab18/59  abc  23/3  abc  03/10  سنگين  سال اول
  a62/3  d89/5  d38/30  c04/3  bc74/8  شاهد  سال اول
  a89/3  cd64/6  d63/34  abc36/3  abc  84/9  سبك  سال دوم
  a22/4  bc58/7  bc08/49  abc36/3  c64/10  متوسط  سال دوم
  a22/4  ab41/8  a14/64  abc29/3  abc08/10  سنگين  سال دوم
  a7/3  cd97/5  d7/30  c05/3  abc96/9  شاهد  سال دوم
  a92/3  bcd93/6  d72/36  ab45/3  ab35/11  سبك  سال سوم
  a24/4  ab31/8  bc16/49  a48/3  a3/11  متوسط  سال سوم
  a26/4  a24/9  a25/64  a68/3  a74/11  سنگين  سال سوم
  a79/3  cd21/6  d12/35  c07/3  abc  06/11  شاهد  سال سوم
  a97/3  bcd94/6  d91/36  ab61/3  ab48/11  سبك  سال چهارم
  a31/4  ab41/8  bc18/49  a68/3  a35/11  متوسط  سال چهارم

  a39/4  a44/9  a25/67  a71/3  a85/11  سنگين  چهارمسال 
  a96/3  cd32/6  d23/35  c09/3  abc  26/11  شاهد  سال چهارم

  .دهد را نشان مي درصد 95 اطمينان سطح در ها دار بين ميانگين حروف انگليسي متفاوت، اختالف معني
  
  



 ... زاد برودار تأثير عمليات پرورشي بر رويش درختان شاخه  362

  بحث 
كردن با شدت  تيمار تنكدرمجموع كه داد نتايج نشان 

بررسي  متغيرهاي موردميانگين رويش  نظرسنگين از
 همچنين قطر تاج و جست و مقطع سطحو ارتفاع، قطر (

برتري  ي ديگرنسبت به تيمارها )ها گروه سطح تاج جست
 .دار نبود ها معني ، هرچند كه در برخي موارد تفاوتشتدا
بيشتر  كاهش(كردن  عبارت ديگر، افزايش شدت تنك به

تأثير مثبت بيشتري بر ) گروه هاي هر جست جست
قطر برودار داشته  زاد كم شاخه درختانهاي رويشي  ويژگي
نيز مؤيد همين نكته داخلي هاي مشابه  نتايج پژوهش. است

مورد برودار در  شده در كه در پژوهش انجام طوري است، به
كردن  مشخص شد كه تيمار تنكجنگل ريخالن مريوان 

) گروه هاي هر جست درصد تعداد جست 32كاهش ( سنگين
ها و رويش سطح تاج  تأثير بيشتري بر رويش قطري جست

 ينتايج). Fani et al., 2008(ها داشته است  گروه جست
آباد  نيز در جنگل چگني خرم رو پيشپژوهش  به مشابه

جنگل  همچنين در). Mehdifar et al., 2014(دست آمد  به
 30كاهش (كردن سنگين  ، اعمال تيمار تنكداربادام كرمانشاه

كردن  نسبت به تيمارهاي تنك) ها مقطع جست درصد سطح
متوسط، سبك و شاهد باعث افزايش بيشتر رويش سطح 

 Khodakarami et( ها شد گروه مقطع جست تاج و سطح

al., 2014( .هاي خارجي نيز به تأثير مثبت  در پژوهش
افزايش رشد كردن سنگين بر  ويژه تنك كردن به تنك

 ,.Ffolliott et al(تغيرهاي ساختاري توده تأكيد شده است م

2003; Cañellas et al., 2004; Connell et al., 2004; 

Ciancio et al., 2006 .(كردن درختان  عنوان مثال تنك به
در كشور فرانسه نشان داد كه افزايش  Q. ilexزاد  شاخه

برداشت (كردن سنگين  يمار تنكدر ت رويش محيط درختان
سن كمتر (هاي جوان  در توده) زميني اوليه هدرصد روي 78
هاي مسن حدود  دوبرابر تيمار شاهد و در توده) سال 25از 

كه در تيمارهاي  درصورتي رابر تيمار شاهد بود؛بچهار 
درصد  57و  42، 26برداشت (هاي كمتر  كردن با شدت تنك
 ,Ducrey & Toth(ت كمتر بود ، تفاو)زميني اوليه هروي

1992.(  

ثير تيمار أبررسي، بيشترين ت بين متغيرهاي مورد در
ها و پيرو آن  كردن سنگين بر رويش قطري جست تنك

كه اعمال اين تيمار  طوري ، بهها بود مقطع جست رويش سطح
متر نسبت  سانتي 67/2ها به ميزان  باعث رشد قطري جست

درحالي است كه اعمال تيمارهاي اين . به تيمار شاهد شد
ترتيب  ها را به رشد قطري جست ،كردن متوسط و سبك تنك

همراه داشته است كه  متر به سانتي 58/0و  55/1به مقدار 
. طور محسوسي كم است مورد تيمار سبك به ويژه در به

ها نيز در تيمارهاي سنگين،  مقطع جست رويش سطح
 22/2و  27/14، 46/31ترتيب معادل  متوسط و سبك به

سنگين مورد تيمار  دست آمد كه باز هم در مربع به متر سانتي
توان گفت اعمال  بنابراين مي مالحظه است، اين مقدار قابل

كاهش تعداد  با تيمار پرورشي با شدت بيشتر توانسته است
 گروه، باعث افزايش قابل هاي موجود در هر جست جست

ها عالوه بر  جستكاهش تعداد . ش قطري شوديتوجه رو
مقداري چوب براي مصارف مختلف سنتي، باعث توليد 

 شود كه در گروه مي هاي هر جست كاهش رقابت بين جست
مانند روند در درازمدت مزاياي مختلفي  صورت ادامه اين

استفاده كمتر از مواد غذايي خاك و ترميم پروفيل افقي و 
ها  ودهدر اين ت. همراه خواهد داشت هعمودي توده را ب

سمت قطرهاي  اي به مالحظه ساختار قطري با جهش قابل
  .پيش خواهد رفت يشترب

هاي  جمله متغيرهاي ساختاري مهم ديگر در توده از
در شرايط . ها است قطر برودار، ارتفاع جست زاد كم شاخه

. هستندو فاقد تنوع اشكوبي اشكوبه  ها تك كنوني اين توده
مختلف نيز مزيد بر  درختانوجود فضاهاي خالي زياد بين 

 .استانداز درختان كم  علت شده و درمجموع سطح سايه
ها در كف جنگل و  نهال درنتيجه شرايط براي استقرار

هاي گياهي كه نياز به سايه و پناه دارند، با  همچنين پوشش
بهبود ساختار عمودي اين . مشكالت جدي مواجه است

توجهي  و بخش قابل تواند شرايط را مطلوب كند ها مي توده
رو  نتايج پژوهش پيش. دكناز مشكالت موجود را برطرف 
كردن سنگين و متوسط  نشان داد كه تيمارهاي تنك

رويش ارتفاعي در اند تقريباً به مقدار مشابهي،  توانسته
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براساس نتايج مشخص شد كه . داشته باشند تأثيرها  جست
عي سنگين، متوسط و سبك باعث رشد ارتفا تيمارهاي
. اند متر شده 05/0و  4/0، 41/0ترتيب به مقدار  ها به جست

گروه،  ها در هر جست درنتيجه توأم با كاهش تعداد جست
 و به ميزان قابلاست ميانگين ارتفاع توده نيز افزايش يافته 
  .است داشتهتوجهي طبقات ارتفاعي توده افزايش 

 هاي زاگرس ترين متغيري كه در شرايط كنوني جنگل مهم
جلوگيري از  قش اساسي در حفاظت از بستر جنگل،ن

فرسايش و صدمات وارده به خاك و پوشش گياهي كف 
در . پوشش توده است كند، سطح تاج يا تاج جنگل ايفا مي

پوشش  رو تاج هاي مشابه پژوهش پيش حال حاضر توده
به ايفاي نقش  وجه قادر هيچ هبسيار اندكي دارند كه ب

نگل همواره در رنتيجه بستر جد .حفاظتي خود نيستند
و شرايط براي است قرار داشته  معرض انواع تهديدها

ترميم . است نامساعد گياهي ششاستقرار هرگونه نهال و پو
هاي  قطر بلوط در جنگل زاد كم هاي شاخه سطح تاج توده

 ها ترين اهداف مديريتي در اين جنگل جمله مهم زاگرس از
باتوجه به . ود نرسيده استست كه تاكنون به سرانجام مقصا

رو مشخص شد كه  مده از پژوهش پيشآ دست نتايج به
متوسط و سبك ، سنگين كردن تنك تيمارهاي پرورشي

 به ترتيب ها به گروه جست سطح تاجاند باعث افزايش  توانسته
صورت ادامه  در. مربع شوند متر 1/0و  32/0، 67/0 ميزان

طور قطع  ينده بههاي آ اجراي تيمارهاي پرورشي در سال
توجهي افزايش خواهد يافت  طور قابل سطح تاج درختان به

افزايش . شود كه درنتيجه باعث بهبود پروفيل افقي توده مي
تدريج باعث افزايش سطح  هزاد ب سطح تاج درختان شاخه

انداز توده و همچنين ايجاد شرايط مطلوب براي استقرار  سايه
مجموعه اين . شود يمها و پوشش گياهي كف جنگل  نهال
هاي فيزيكي و شيميايي خاك را نيز  بهبود ويژگي ها املع
 ها و درختچه ها بوته ،ها استقرار نهال. همراه خواهد داشت به

هاي توده نيز خواهد شد،  باعث ايجاد تنوع در اشكوب
 و بهشود  ميدرنتيجه ساختار عمودي و افقي توده متحول 

  .سمت پايداري پيش خواهد رفت
رسد اجراي تيمارهاي  نظر مي هباتوجه به موارد فوق، ب

هاي زاگرس  هاي مشابه بلوط در جنگل پرورشي در توده
جنگلي  يها ناپذير است كه به پايداري توده امري اجتناب

شيوه اجراي عمليات پرورشي و بازه . كمك خواهد كرد
جمله  يابي به شرايط مطلوب از نياز براي دست زماني مورد

مهمي هستند كه بايد پس از اجراي تيمارهاي  موارد
 هاي زاگرس و همچنين در پرورشي در مناطق مختلف جنگل

شود  پيشنهاد مي .بررسي شوندهاي مختلف بلوط  مورد گونه
هاي زاگرس به مرحله اجرا  هاي مشابهي در جنگل پژوهش

ترين  بندي نتايج آنها به معرفي مناسب درآيد تا بتوان با جمع
از پژوهش  آمده دست هچند نتايج بهر. پرداختايي شيوه اجر

كردن سنگين بر  مثبت تنك ثيرأدهنده ت رو نشان پيش
 زاد برودار در منطقه مورد شاخه درختانكمي  هاي ويژگي

منوط به كنترل و نتايج كامل يابي به  دست مطالعه است، اما
  .استدرازمدت  ارزيابي

  
References 
- Birang, N., Javanshir, A. and Mojtahedi, Y., 

1992. Étude et culture de la forêt (translation). 
University of Tabriz Press, Tabriz, 397p (In 
Persian). 

- Cañellas, I., Del Río, M., Roig, S. and Montero, 
G., 2004. Growth response to thinning in 
Quercus pyrenaica Willd. coppice stands in 
Spanish central mountain. Annals of Forest 
Science, 61(3): 243-250. 

- Ciancio O., Corona, P., Lamonaca, A., 
Portoghesi, L. and Travaglini, D., 2006. 
Conversion of clearcut beech coppices into high 
forests with continuous cover: A case study in 
central Italy. Forest Ecology and Management, 
224: 235-240. 

- Connell, M.J., Raison, R.J. and Jenkins, P., 2004. 
Effects of thinning and coppice control on stand 
productivity and structure in a silvertop ash 
(Eucalyptus sieberi L. Johnson) forest. 
Australian Forestry, 67(1): 30-38. 

- Cotillas, M., 2008. Effects of increased drought 
and selective thinning on growth and 
resprouting of two coexisting mediterranean 
oaks with contrasting leaf habit (Quercus ilex 
and Quercus cerrioides). Ph.D. thesis, 
University of Barcelona, Barcelona, 25p. 

- Cotillas, M., Sabaté, S., Gracia, C. and Espelta, 



 ... زاد برودار تأثير عمليات پرورشي بر رويش درختان شاخه  364

J.M., 2009. Growth response of mixed 
mediterranean oak coppices to rainfall 
reduction; Could selective thinning have any 
influence on it?. Forest Ecology and 
Management, 258: 1677-1683.  

- Ducrey, M. and Toth, J. 1992. Effect of cleaning 
and thinning on height growth and girth 
increment in holm oak coppices (Quercus ilex 
L.). Vegetatio, 99-100: 365-376. 

- Fani, B., Amani, M., Yousefi, B. and Mardani, F., 
2008. Tending of Young Oak Sprout-Clumps in 
Coppice Forests of Marivan (First Phase). Final 
Report of Research Project, Published by 
Research Institute of Forests & Rangelands, 
Tehran, 39p (In Persian). 

- Fattahi, M., 1994. Study of Zagros Forests and 
the Most Important Degradation Factors. 
Published by Research Institute of Forests and 
Rangelands, Tehran, 63p (In Persian). 

- Fattahi, M., 1996. Role of local participation in 
reclamation of Zagros forests. Proceedings of 
the First Seminar on Natural Resources 
Extension, Animal Sciences and Fisheries 
(Second volume). Published by Ministry of 
Jahad-e-Agriculture, Tehran, 22-24 (In 
Persian). 

- Ffolliott, P.F., Farah, M.H. and Gottfried, G.J., 
2003. Growth and volume of Emory oak 
coppice 10 years after thinning: A case study in 
southeastern Arizona. Western Journal of 
Applied Forestry, 18(2): 77-80. 

- Gautam, S., Hasenauer, H. and Pietsch, S.A., 
2009. Comparison of Growth Response to 
Thinning in Oak Forests Managed as Coppice 
with Standards and High Forest. Geophysical 
Research Abstracts (Volume 11), 7936p. 

- Jazirehi, M.H. and Ebrahimi Rostaghi, M., 2003. 
Silviculture in Zagros. University of Tehran 
Press, Tehran, 560p (In Persian). 

- Khodakarami, Y., Pourhashemi, M., 
Khanhassani, M., Safari, H., Tavakkoli, A., 
Mehrjoei, A. and Pourreza, M., 2014. Effect of 
Thinning on Development of Brant`s Oak 
(Quercus brantii) Sprout-clumps in Forests of 
Kermanshah Province. Final Report of 
Research Project, Published by Research 
Institute of Forests & Rangelands, Tehran, 32p 
(In Persian). 

- Liu, Z., Fang, Sh., Liu, D., Yu, M. and Tang, L., 
2011. Influence of thinning time and density on 
sprout development, biomass production and 
energy stocks of sawtooth oak stumps. Forest 
Ecology and Management, 269: 299-306. 

- Marvie Mohadjer, M.R., 2005. Silviculture. 
University of Tehran Press, Tehran, 387p (In 
Persian). 

- Mehdifar, D., Pourhashemi, M. and Karamian, 
R., 2014. Impact of thinning on quantitative 
characteristics of Brant`s oak (Quercus brantii 
Lindl.) in Khorram Abad Forests. Iranian 
Journal of Forests and Poplar Research, 22(2): 
358-367 (In Persian). 

- Shipek, D.C. and Ffolliott, P.F., 2005. 
Management of thinned Emory oak coppice for 
multiple resource benefits. USDA Forest 
Service Proceedings. RMRS-P-36: 545-546. 

- Shipek, D.C., Ffolliott, P., Gottfried, G.L. and 
DeBano, L.F., 2004. Transpiration and Multiple 

Use Management of Thinned Emory Oak 
Coppice. Published by USDA Forest Service, 
Rocky Mountain Forest and Range Experiment, 
Research Paper RMRS-RP-48, 8p. 

- Soleimani, N., Fereiduni, S. and Derikvand, B., 
2005. Vegetation map of Lorestan. Final Report 
of National Plan, Published by Forests, Range 
and Watershed Managemnt Organization of 
Iran, Tehran, 157p (In Persian). 



365 Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 24 No. 2, 2016 
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Abstract 
As the first phase of a 16-year project, this research was carried out in a section of 
coppice Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) trees in Chegeni, Khorramabad, Lorestan 
province. We assessed the effect of different thinning treatments on growth of Brant`s 
oaks during a 4-year period. Three treatments with 3 replications were used including 
heavy (decreasing 30 percent of basal area), medium (decreasing 20 percent of basal 
area) and light (decreasing 10 percent of basal area) thinnings. One treatment was 
considered as control with no intervention. Quantitative characteristics of sample trees 
were measured prior to thinning. The measurements were repeated during 4 years to 
calculate the growth values. Based on results, heavy thinning had considerably positive 
impact on growth of diameter, height and basal area of sprouts as well as on growth of 
sprout-clumps crown area. It is concluded that thinning operations can improve the 
unsustainable structural characteristics of young coppice stands within Zagros forests.  
 
Keywords: Thinning, sprout-clump, growth, Zagros, crown area. 

  
 


