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  چكيده
از سطح درياي  باالتر متر 1400 ارتفاع در منطقه اسالم جنگل اروستون در 1353در سال  Picea abies (L.Karst) آ پيسهگونه 

هاي اين گونه در  كاري هكتار از جنگل 4/1 ،كردن منظور بررسي واكنش توده به عمليات تنك به 1375در سال . كشت گرديدآزاد 
درصد  15تا  10( سبك كردن تنك ،)بدون دخالت(تيمار شامل شاهد  4تكرار و  3تصادفي در  كامل هاي آماري بلوكقالب 
درصد  25تا  20( شديدساله و  جبا گردش زماني پن )زميني درصد رويه 20تا  15(متوسط  ،ساله با گردش زماني سه )زميني رويه
گيري شده و  اندازه يمترمربع 1200كرت  12در  سالههران تقطر درخ .رديدساله انتخاب گ با گردش زماني هفت) زميني رويه

سالگي  23مطالعه در سن  .انجام شديسي ئبا در نظر گرفتن وضعيت توده و تيمارهاي موردنظر به روش سون كرد عمليات تنك
بين تيمارهاي مختلف از نظر  را اريد نتايج اوليه اختالف معني .بود 1385تا  1375توده آغاز و طول دوره بررسي شامل سالهاي 

 سبككردن  تنكترتيب در قطعات شاهد و  رين و كمترين تعداد در واحد سطح بهتبيش. دادنشان  هكتار و رويش قطري تعداد در
  .)P<0.05( كمتر بود ،بود كه در آن دخالت شده ييهاتيمارنسبت به تيمار شاهد  درميزان رويش قطري  و شدديده 

  
   .اسالم ،شدت ،كردن ، تنكآ پيسه: دييهاي كل واژه

  
  مقدمه

برگان در شمال كشور با  كاري با سوزني از زمان جنگل
كنندگان و كاهش  هدف تأمين مواد اوليه موردنياز مصرف

رويه از منابع جنگلي حدود  برداري بي زيانبار بهره تااثر
و پايه اصول علمي  برها  كشت اين گونه .گذرد نيم قرن مي

ه شدو بر حسب نياز صنايع در گذشته انجام سي كارشنا
هاي  ي و ويژگييبا توجه به شرايط آب و هوا. است

در  1340از دهه آ  پيسه ،هاي شمالي البرز اكولوژيكي دامنه
در چهار منطقه جنگلي گيالن  1350مازندران و در دهه 

  .)1381 ،پور سياهي( كشت شد

تنه با است  يدرخت Picea abies (L.Karst)آ  پيسه
در استفاده فراوان كه داراي با ابعاد بزرگ  و صافمستقيم، 

اين گونه  يبردار دوره بهره. باشد مي چوبي ع مختلفيصنا
نرمش  يدارابوده و برگان  پهن يارياز بستر  كوتاه
اين گونه قلمرو نسبتاً وسيعي را به  .ستا زياد يكياكولوژ

 يابد مي و در خاكهاي مختلف استقرار خود اختصاص داده
   .استپذيري آن  انعطاف زيادكه نشان از قدرت 

منطقه بالتيك شمالي از شمال شرق لهستان تا غرب 
روسيه، فنالند، سوئد و شرق نروژ تا سواحل اقيانوس 

كارپاتيان واقع  -نين اين كشور و منطقه هرسي اطلس در
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در جنوب غربي آلمان، جنوب لهستان و كوههاي تارا، 
هاي  شامل كوه و قلمرو آلپي در رومانيكوههاي كارپات 

ژورا، نواحي غربي، مركزي و شرق آلپ مناطق تحت 
هر ساله سطوح همچنين  .باشد اشغال اين گونه مي

 اروپايي به كشت يكاري در كشورها توجهي از جنگل قابل
  .)Rostami Shahraji, 1995(يابد  اختصاص ميآ  پيسه

ايش كمي و افز منظور بهكردن  اجراي عمليات تنك
، ها ضروري بود كاري بهبود كيفي محصول در اين جنگل

از  كردن شدت و چرخش بين دو تنك طوري كه به
. استاجرايي كردن عمليات پرورشي  هايمهمترين نياز

براي دستيابي به اين اهداف، طرح تحقيقاتي شدتهاي 
ساله واقع در  23 آ پيسهكردن بر روي توده  مختلف تنك

. به اجرا درآمد) ستونومنطقه ار(سالم جنگلهاي ناو ا
اي كه شكل اصلي  هاي جوان در مرحله درختان در توده

و داراي تنه، ساقه و تاج مشخص هستند   را گرفته خود
مهاجر، مروي ( دارند كردن تنكعمليات پرورشي نياز به 

، فواصل كردن زمان شروع اولين عمليات تنك .)1384
با  گردش آن و كردن شدت تنك ،دخالتزماني بين دو 

در . باشد ميشرايط رويشگاه متفاوت  و هدف، نوع جنگل
 عمليات پرورشي موردهاي زيادي در  همين راستا بررسي

  . است شدهانجام 
Fangliang & Barclay (1999) درازمدت  واكنش

طي را  Picea abies كاشت روي توده دست بر كردن تنك
ك بررسي كرده شديد، متوسط و سب كردن سه تيمار تنك

تيمار  ساله 27كه در يك دوره  رسيدندو به اين نتيجه 
 همچنين .دار است متوسط نسبت به دو تيمار ديگر معني

آ،  گونه درختي توس، پيسه 6رشد  بركردن  تأثير تنك
در  جنگلي گنجشك و كاج صنوبر لرزان، بلوط، زبان

توده سن (ساله  35جنگلهاي شمال ليتواني در يك دوره 
 مشخص شد و گرفتمورد بررسي قرار ) سال 60تا  10

درصدي رويش قطري  80موجب افزايش كردن كه تنك 
مناسبترين  و گشتهو كاج جنگلي  آ هاي جوان پيسه در توده

سال  30تا  10آ طي دوره زماني  پيسهكردن  دوره تنك
  .)Juodvaliks et al., 2005( باشد مي

قطري گونه  و رشدتوده تراكم  بركردن  تأثير تنك
Picea abies توسط در جنوب سوئد Pape (1999) 

ماليم تأثير چنداني كردن  كه تنكو مشخص شد  بررسي
در  ،نه و افزايش حجم رويشگاه نداشتهرشد قطري ساال بر

ها  درصد كل پايه 40شديد كه در آن كردن  كه تنك حالي
دار قطر  معني گردد موجب افزايش هر سال برداشت مي

كه در زمان مشابه ميزان  طوري ه، بده استدرختان ش
افزايش رويش قطري در تيمار متوسط نسبت به دو تيمار 

در . درصد بيشتر است 64و  51ترتيب  هشديد و سبك ب
  . نيز كاهش نيافتتوده حجم كردن  ضمن در اين نوع تنك

Seidel (1980) ساله  55توده ن رشد ودر ايالت اورگ
يد و متوسط مورد بررسي قرار شد كردن نكبا ترا الريكس 

ميزان افزايش رويش كه  به اين نتيجه دست يافت داد و
 ،بوده دار ساله اول معني 5ساله دوم نسبت به  5قطري در 
 .سال اول كاهش يافت 5كه رويش ارتفاعي در  در صورتي

شديد  كردن همچنين رويش قطري الريكس در تيمار تنك
 .نشان دادافزايش % 12 متوسط كردن در تيمار تنكو % 25

هدف از اين بررسي، ضمن انجام عمليات پرورشي 
آ در گيالن،  كاشت پيسه هاي دست كردن در توده تنك

كردن بر خصوصيات  هاي مختلف تنك شدت ثرمطالعه ا
  . باشد ميها  كمي اين توده

  
   مواد و روشها
  منطقه ييايو جغراف يميمشخصات اقل

ن منطقه اروستون در جامعه راشستا P. abiesگونه 
ا در سال يمتر از سطح در 1400اسالم در ارتفاع حدود 

 15تا  5ب منطقه حدود يش. شده استكشت  1353
براساس . باشد يم يآن شرقعمومي درصد و جهت 

با مرطوب  يلياسالم جزء مناطق خ ،ماگرام آمبرژهيكل
 5/1286آن  ين بارندگيانگيزمستان سرد بوده كه م
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ن دما يانگيحداقل، حداكثر و م. ده استش گزارشمتر  يليم
. باشد ميگراد  يدرجه سانت 5/19 و 30 ،5/8بيترت در آن به

كه  است يق با بافت لوميق تا عميعم مهيخاك منطقه ن
 اسيديته و شود محسوب مي يجنگل يا قهوه يخاكها جزء
ط ياز شرا ير و از نظر زهكشيمتغ 8/5تا  5/4ن يآن ب
   .)1381 ،پور و همكاران ياهيس( برخوردار است يمناسب

  
  روش تحقيق

 ،كردن واكنش توده به عمليات تنك يبررس منظور به
به مساحت ) P. abies( آ پيسه ساله 23كاشت  دستتوده 

. شدانتخاب  )طرح ناو(اسالم  يهكتار در منطقه جنگل 4/1
كامل  يها بلوكبراي اجراي اين پژوهش از طرح آماري 

. ديگرداستفاده مار يهار تدر سه تكرار و چ يتصادف
درصد  15تا  10(ا سبك يم يمالكردن  مارها شامل تنكيت

متوسط  كردن سه ساله، تنك يبا گردش زمان) ينيزم رويه
 كردن تنك ،ساله 5با گردش ) ينيزم رويهدرصد  20تا  15(

و ساله  7با گردش  )ينيزم هيدرصد رو 25تا  20(د يشد
اوليه  فاصله كاشت .بودند )بدون دخالت(تيمار شاهد 

ه و فاصله بين تيمارها و تكرارها متر بود 2×2 درختان
تا زمان اولين  كهترتيب دو و سه رديف درخت بوده  به

 در آن گونه برنامه قطع دخالت در اين بررسي، هيچ
با نوار درختان  برابرسينهقطر  ساالنه. صورت نگرفته بود

 يمترمربع 1200 قطعه نمونه 12در سطح قطرسنج 
گزينش مثبت ( يسيئسوكردن  تنك از روش و يريگ اندازه

كردن اين توده  براي تنك )پايه ترين از باال و حذف مزاحم
زميني با مالحظات  البته برداشت براساس رويه. استفاده شد

هاي  توجه به درختان آينده، حفره نظير شناسي جنگل
 توده انجامموجود و ممانعت از ايجاد فضاي باز در 

آن  آغاز و نتايج 1375از سال  تحقيقاتي طرحاين . يدگرد
 .شود ارائه مي )1385تا سال (سال  11اين مقاله پس از  در

در اين مدت  كهساله بوده  34مقاله توده  در زمان ارائه اين

كردن متوسط و يك بار  بار تنك 2كردن سبك،  بار تنك 4
رويش در هكتار نيز با  .كردن شديد صورت گرفت تنك

  .محاسبه شد زير ستفاده از رابطها
  

  حجم برداشت شده + تفاضل حجم در اول و آخر دوره )= به سيلو( رويش در هكتار
  

ها با استفاده  تجزيه و تحليل آماري و مقايسه ميانگين
انجام  SAS افزار وسيله نرم هاي دانكن ب از آزمون چنددامنه

  .شد
  
  جينتا

دوره  وضعيت كمي توده در اول و آخر 1جدول 
با توجه به تلفات طبيعي با . دهد نشان مي گيري را اندازه

متوسط تعداد در هكتار در اول دوره  ،فاصله كشت اوليه
  .نوسان داشته استاصله  1842و  1558بين 

درختان % 18در تيمار شاهد بررسي، سال  11در طول 
در اثر  نو افتادشدن خشك رقابت، ( بر اثر عوامل طبيعي

يات در تيمارهاي تحت عمل. حذف شدند )باد و برف
% 50تا ذف طبيعي و برداشت حدر نتيجه  كاهش ،پرورشي
با اين وجود هنوز فاصله  .خورد چشم مي هم بهتعداد 

). 2جدول (درختان به دو برابر فاصله اوليه نرسيده است 
صورت طبيعي از تيمارهاي  بهطور ميانگين درختاني كه  به

سبك كردن  تنكبرابر تيمار  2 اند بيش از شاهد حذف شده
، حذف طبيعي كردن تنك گرچه با افزايش شدت ،است

كه در تيمار  طوري به ،دهد اي را نشان مي روند افزاينده
در  اصله 300تعداد درختان باد افتاده به  شديدكردن  تنك

در  اصله 317(رسد كه در مقايسه با تيمار شاهد  ميهكتار 
قطر متوسط درختان  ).1 شكل( است ملأت قابل) هكتار

متر بوده كه پس از آن  سانتي 14كردن حدود  قبل از تنك
كردن  متر افزايش در تيمار تنك سانتي 7حداكثر با حدود 

  .متر رسيده است سانتي 21به  سبك
  



  كاشت اسالم در جنگلهاي دست  L.Karst(Picea abies(آ  كردن بر گونه پيسه هاي مختلف تنك نتايج مقدماتي تأثير شدت  38

  ده ساله گيري شده در اول و آخر دوره ازهدان هاي مشخصهبرخي از  -1  جدول

  تيمار  سال
متوسط تعداد در 

 )اصله(ار هكت
 قطر متوسط

 )مترسانتي(
قطر 
 غالب

سطح مقطع متوسط 
  )مترمربع(درخت

ميانگين حجم يك 
  )مترمكعب(درخت 

  حجم توده 
  )مترمكعب در هكتار(

1375  

 3/150 0839/0  015/0  3/21  0/14 1792  شاهد

 7/130 0839/0 016/0 0/21 1/14 1558  سبك

 4/145 0839/0  015/0  6/20  8/13 1733 متوسط

 5/154 0839/0  015/0  9/21  8/13 1842  شديد

1385  

  5/187  1949/0 025/0 1/29 0/18 1475  شاهد
 9/190 2219/0  035/0  1/31  0/21 725  سبك

 8/173 1949/0  03/0  2/30  7/19 892 متوسط

 2/219 2505/0  03/0  7/30  7/19 875  شديد

  

0
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ف 
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ار)
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در 
داد 

(تع

شاهد ماليم متوسط شديد

  شدت تنك كردن
  

  كردن مختلف تنكدر تيمارهاي  حذف شده طبيعيتعداد درختان  -1 شكل
  

 63/27تا  92/24بين كردن  قبل از تنكزميني  رويه
اين مقدار پس از  كهدر نوسان بود  مربع در هكتارمتر
. رسيد در هكتار مربعمتر 9/36تا 4/25كردن به  تنك

اما  ،هنوز به تيمار شاهد تعلق داردزميني  رويهبيشترين 
 ،شديددر تيمار  تعداد درصد 50رغم برداشت بيش از  به

قابل توجه اين تيمار در زميني  رويه مربع متر 25/26
  .)2جدول ( باشد مي

متر  سانتي 21تا  11متوسط قطر درختان قطع شده بين 
ضريب شكل بدست  .متر بوده است 18تا  9 هاآن و ارتفاع

 71اشت برابر با دبر متوسط .بود 7/0 ات 57/0آمده 
ت در تيمار شترين برداشبيبوده كه در هكتار مترمكعب 

 مترمكعب و كمترين آن در تيمار 77سبك با كردن  تنك
بوده است  در هكتار مكعب متر 59متوسط با  كردن تنك

  .)2جدول (
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  در يك دهه آزمايشي كردن توده قبل و بعد از تنكهاي  مشخصه مقايسه برخي از -2جدول 

  تيمار  سال
تعداد 
  دخالتها

متوسط فاصله 
  )متر(درختان 

يه متوسط رو
مربع  متر(زميني 

  )در هكتار

   حذف طبيعي
تعداد در (

  )هكتار

  برداشت

در هكتار تعداد 
  )اصله(

   زميني رويه
  مربع  متر(

  )در هكتار

   حجم
  مترمكعب (

  )در هكتار

1375  

  -  -  -  711  88/26  36/2×36/2  -  شاهد
  -  -  -  939  92/24  53/2×53/2  -  سبك
  -  -  - 769 99/25 4/2×4/2  - متوسط
  -  -  -  661  63/27  3/2×3/2  -  شديد

1385  

  شاهد
بدون 
  دخالت

61/2×61/2*  9/36  317  -  -  -  

  44/77  92/11  722  114  4/25  71/3×71/3  4  سبك
  44/59  70/9  542  292  8/26  4/3×4/3  2 متوسط
  47/76  92/10  664  300 25/26 38/3×38/3  1  شديد

  .يل تلفات طبيعي در طول ده سال بوده استدل هتغيير در فاصله درختان در قطعه شاهد ب* 
  

دوره بين  يزميني در تيمارهاي مختلف در ابتدا رويه
در  ،مترمربع در هكتار در نوسان بوده 6/27تا  9/24

دد اين مقدار عهاي مت سال و برداشت 11كه بعد از  حالي
 مترمربع در هكتار افزايش يافته است 9/36تا  4/25بين 

متوسط و  ،كردن سبك رهاي تنكدر تيما .)2جدول (
 درختان برداشت شدند% 36و % 31 ،%46ترتيب  به شديد

صورت طبيعي حذف  بهنيز % 16و % 17، %7به ميزان و 
درختان در نتيجه رقابت و % 18در تيمار شاهد نيز  .اند شده

در مقايسه با كه  ندا هبين رفت حذف طبيعي و تدريجي از
تر داراي تلفات طبيعي برابر بيش 5/2تيمار سبك حدود 

  . بوده است
تعداد درختان  كهدهد  تجزيه و تحليل آماري نشان مي

تا  1588هر گونه دخالت در تيمارهاي مختلف بين  قبل از
كه  )1جدول (اصله در هكتار در نوسان بوده  1842

حكايت  كه )3جدول (اد د نميداري را نشان  اختالف معني
اما پس از اعمال  .دارداز همگني كرتهاي آزمايشي 

كل  در تيمارهاي آزمايشي و حذف طبيعي دركردن  تنك
حدود دو  بهاين اختالف  ،يك دهه بيش از كرتها در طول

تا  725( شده رسيده برابر بين تيمارهاي شاهد و تنك
داري بين  و اختالف معني) 1جدول  -اصله 1475

  .)3و جدول  2شكل (ايجاد شده است تيمارهاي آزمايشي 
  

  آزمون تجزيه واريانس تعداد در هكتار -3ول جد
ميانگين مربعاتآزادي هدرج منبع تغييرات

 ns 42/631 13753تعداد در هكتار در سال 

  86/4673 *  3 1385تعداد در هكتار در سال 
ns  :5در سطح  دار معني*: ، نيست دار معني%  
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1375 1385 تفاوت دو دوره 
شدت هاي مختلف تنك كردن

شاهد سبك متوسط شديد

  
  

  كردن ل و بعد از تنكقبهاي مختلف  شدتتعداد در هكتار در مقايسه  -2 شكل
  

در بين تيمارهاي مختلف در  قطري رويشميزان 
 شاهد با تيمار را يدار اختالف معني تحقيقسالهاي اجراي 

بيشترين ميانگين  .)4جدول () p >05/0(دهد  نشان مي
 مشاهده سبك كردن ساليانه در تيمار با تنك رويش قطري

و  شديدگرچه از نظر آماري با دو برداشت  ،دشو مي
كمترين ميانگين اما . داري ندارد اختالف معنيمتوسط 

كه از نظر  نيز در تيمار شاهد ديده شد رويش قطري
شكل ( استدار  معنيبا ساير تيمارها آماري اين اختالف 

 ،يك دههبين تيمارهاي مختلف طي كه  طوري به، )3

متر با تيمار شاهد  ميلي 8/2و حداكثر  4/1حداقل ساليانه 
  .ف وجود دارداختال

  
  رويش قطريآزمون تجزيه واريانس  -4جدول 

  ميانگين مربعات  يدرجه آزاد منبع تغييرات
  91/1  2  بلوك
 48/4*  3  )رويش قطري(تيمار

  74/0  6 اشتباه
  %5دار در سطح  معني :*
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  تيمارهاي مختلفدر آ  پيسه ساليانه قطري رويشميانگين مقايسه  -3 شكل
  

تا  6/20بين  كردن ختان قبل از تنكقطر غالب در در
متر  سانتي 31تا  29متر بوده و بعد از آن به  سانتي 9/21

اختالف بين تيمارها در هر دو مرحله كه ) 4 شكل(رسيده 
  ).5 جدول( دشو مشاهده نميداري  معني

  
  كردن در قبل و بعد از عمليات تنكآزمون تجزيه واريانس قطر غالب  -5جدول 

 ميانگين مربعات در پايان دورهدورهيميانگين مربعات در ابتدا درجه آزادي منبع تغييرات
  69/4  26/0  2  بلوك
91/0 3 )قطر غالب( تيمار ns 22/2 ns 

  93/2  39/0  6  اشتباه
                                ns : نيست دار معنيتفاوت  
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  كردن قبل و بعد از تنك هاي مختلف شدت در آ درختان پيسه مقايسه ميانگين قطر غالب -4 شكل
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  بحث 
هاي نيمه  از گونه Picea abies (L)آ  پيسهگونه 

سال هم  200كه ديرزيستي آن به بيش از است پسند  سايه
چوب در به در صنايع وابسته  برددليل كار به و رسد مي

كاري بسياري از كشورهاي  هاي توسعه جنگل برنامه
دليل اثربخشي  هبهمچنين  .اروپايي قرار دارد

 1100هاي اين گونه از نظر عملكرد، بيش از  سناپروون
جغرافيايي از اين گونه در كشورهاي اروپايي مورد  أمبد

هاي برتر  گونه ،ها ارزيابي قرار گرفته و براساس ارزيابي
 Rostami(د نشو براي هر منطقه جهت توسعه انتخاب مي

Shahraji, 1996( .ي يها عرصهد در اوايل دهه چهل به بع
با  نيز اي و خالص در شمال كشور لكه، آميختهصورت  به

هاي  بررسيكه پس از آن كاري شده  جنگلاين گونه 
موفقيت . ها انجام شده است روي اين تودهبر مختلفي 

آ با مبدأ يوگسالوي در كالردشت توسط ميربادين و  پيسه
 گزارش شده و بهترين رويشگاه آن در) 1370(طالبي  ثاقب

 120، 26خيزي  سالگي با درجه حاصل 25كالردشت در 
سازگاري اين گونه . مترمكعب توليد در هكتار داشته است

در منطقه اسالم نيز بررسي شده و در ارتفاعات باالبند و 
همتي و ( بند اين ناحيه موفق گزارش شده است ميان

همچنين در ). 1382همتي و همكاران،  ؛1381همكاران، 
ماني  آ با زنده پيسه )مبدأ يوگسالوي(سنگده  منطقه جنگلي

بحري و قليزاده،   گرجي(درصد معرفي شده است  95
سازگاري همين گونه با همين مبدأ در  كه ، در حالي)1376

درصد گزارش شده  70بند جنگلهاي نكا حدود  منطقه ميان
البته  ).1382محمدنژاد كياسري و همكاران، (است 
 ه در ايران محدود بوده و درهاي كاشته شد سنپروونا

از  برخياين گونه در با كاري  لگصورت ادامه توسعه جن
در  ها سناآزمايش عملكرد پروون ،مناسبهاي  رويشگاه

   .ضروريستترين عملكرد هجهت دستيابي به ب
در تحريك رشد قطري، كردن  عمليات پرورشي تنك

دارد  ثيرأمنظم شدن دواير ساليانه، فرم تنه و سالمت توده ت
)Schuetz, 1990 .( و كردن  تنك چرخهتيپ، شدت و

از اصول مهم اين عمليات كردن  زمان شروع اولين تنك
 .)Rollinson, 1988 ؛1384مروي مهاجر، ( پرورشي است
تا زمان شروع اين  آ از زمان كاشت كاري پيسه توده جنگل

بررسي فاقد هرگونه برنامه پرورشي بوده و درختان در اين 
 ،كارانزاده و هم امان( متر سانتي 14با قطر ميانگين  مرحله
رقابت ميان درختان  .در مرحله رويشي تيرك بودند) 1379

حكايت از نياز در آن  حذف طبيعي و آغاز آشكوبندي و
 برايتا فضاي مناسب  داشتتوده به عمليات پرورشي 

آشكوب باال بيشترين  .پرورش درختان منتخب مهيا گردد
 ,Leibundgut( است شدهتوده ارزيابي در يك ارزش 

دليل  هببنابراين گزينش مثبت و در اشكوب فوقاني  ،)1984
وجود و تشخيص درختان برتر و لزوم حمايت از آنها 

افزايش عملكرد در واحد سطح در اين بررسي مورد  براي
 فرم، هاي خوش درختان منتخب پايه. توجه قرار گرفت

هاي مزاحم آنها حذف  كه پايهبا تاج متقارن بوده و  شاداب
 ،69/0 ،41/0ترتيب  بهساليانه  رويش متوسط قطري. شدند

متوسط  ،سبكمتر در تيمارهاي شاهد،  سانتي 59/0و  55/0
در تيمار اين بررسي نشان داد كه . بوده است شديدو 

بيشترين  سبكشاهد كمترين ميزان رويش و در تيمار 
 20تي از رويش ميزان رويش قطري اتفاق افتاده كه ح

زاده و  امان(متر بوده  سانتي 61/0ساله اوليه اين توده كه 
تيمار  ،از سوي ديگر. نيز بيشتر است )1379 ،همكاران

توجهي نيز برخوردار است كه  از ميزان تلفات قابل شاهد
حالتي است كه دخالت سبك در اين برابر  5/2بيش از 

وسط و گرچه در تيمارهاي مت. توده اعمال شده است
طوري كه با  به ،گردد مشاهده مي ينيز تلفات بسيار شديد

شدن سريع توده  و در نتيجه بازكردن  افزايش شدت تنك
تلفات طبيعي مشابه حالتي است كه در توده دخالتي 

دخالت كه آيد  نظر مي بهبنابراين . صورت نگرفته است
را تحت شعاع قرار كردن  مفيد عمليات تنك تاشديد اثر

آ در اين  براي گونه پيسه قدكشيدگيضريب  .دده مي
 بود 78كردن  بررسي در زمان شروع عمليات تنك

يا خطر افزايش بادافتادگي ). 1381 و همكاران،پور  سياهي(
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 ،با ضريب پايداري رابطه مستقيمي داردبادشكستگي 
ريسك بادافتادگي را افزايش اين ضريب  طوري كه هب

هرگونه  بنابراين .)Kramer, 1988( افزايش خواهد داد
در ؛ باشداي همراه  احتياط ويژه يد بادخالت در آن با

توده  ،بيش از اندازه افزايش يابدنهايت اگر اين ضريب 
طور كامل در خطر بادافتادگي قرار خواهد گرفت و  به

كارايي ديگري  ،عمليات پرورشي جز تحميل هزينه عمالً
و رويشگاه يت وضعبه بنابراين با توجه  .نخواهد داشت

انجام عمليات  ،لحاظ نمودن مشخصات كمي توده
   .كردن ضروري بود تنك

 دار در تيمارهاي مختلف معنيقطري افزايش رويش 
 تيمارها با سايرو عمده اين تفاوت در تيمار شاهد بوده 
ي كه نوعي دخالت يتيمارهاكه در بين  در حالي ،باشد مي

. مشاهده نشدفاوتي تا زمان اين بررسي تشده در آن لحاظ 
 را توده هك دليل اين به سبككردن  تنك ،در مجموعبنابراين 

خسارت و  دهد قرار ميتدريج در مقابل عوامل محيطي  به
از پايداري  گردد و همچنين توده ميكمتري را دچار 

نيز را  ميزان رويش بيشتريو  بودهبيشتري نيز برخوردار 
در  كاج تدا. شدبا قابل توصيه مي در بر خواهد داشت،

با  سبككردن  تنك به نيز به شدتاي گيالن  ناحيه جلگه
 بحري  گرجي( داده است ساله واكنش مناسبي 5تا  3 دوره

ثير أت Pape (1999) كه در حالي ،)1383 ،و همتي
و افزايش رويش در رشد قطري ساالنه را  سبككردن  تنك
  .كند ارزيابي نميتوجه  آ قابل پيسه

تا  29كردن بين  آ پس از تنك ان پيسهقطر غالب درخت
 سطح مقطع). 1جدول (متر محاسبه گرديد  سانتي 31

 03/0 برابرشده  در سه تيمار تنكدرخت متوسط نيز 
مربع است كه قطر حاصل از سطح مقطع درخت  متر

با مراجعه به . متر خواهد بود سانتي 20متوسط حدود 
و قرار  )Anon., 1983(آ در سوئيس  جدول محصول پيسه
كه  شود سالگي توده مشخص مي 35دادن اين قطر در سن 

يعني درختان  ،است 30 برابرخيزي رويشگاه  درجه حاصل
و  متر خواهند بود 30 برابرسن داراي ارتفاع غالبي  در اين

در سوئيس آ  رويشگاههاي پيسه ترينخيز با حاصلاين 
اي در  ، تعداد و حجم چنين تودهزميني رويه. كند مي برابري

اصله  1200مترمربع در هكتار،  33ترتيب  سوئيس به
 ,.Anon(باشد  مترمكعب در هكتار مي 250درخت و 

شده توده مورد بررسي  قطعات تنكدر كه  در حالي) 1983
 26ترتيب  به) دخالتميانگين سه (طور متوسط  هدر اسالم ب

مترمكعب در  185اصله درخت و  830مترمربع در هكتار، 
اي با چنين  در چنين سني، از چنين توده. تهكتار اس

مترمكعب در  10توان ساليانه  خيزي مي درجه حاصل
كه  در حالي ،)Anon., 1983(هكتار چوب برداشت كرد 

طور  هميزان برداشت طي عمليات پرورشي در اين توده ب
متوسط رويش حجمي  .مترمكعب بوده است 71متوسط 

 12 برابرسوئيس جنگلهاي  اي در ساليانه چنين توده
 ,.Anon( مترمكعب در هكتار و در سال برآورد شده است

كه در توده مورد بررسي، متوسط رويش  در حالي ،)1983
مترمكعب در هكتار و در سال  5/7 برابرحجمي ساليانه 

  .است
  

  منابع مورد استفاده
 ، خانجــاني.خ طــالبي، ثاقــب ،.ذ پــور، ســياهي ،.ب زاده، امــان -

بررسـي رويـش و توليـد     .1379، .ا متـي، و ه. ب ،شيراز
. در منطقـه اسـالم   Picea abies (L.) Karstچـوب گونـه   

 .64-67: 46پژوهش و سازندگي، 
، .ك و طـاهري، . خ طـالبي،  ثاقب ،.ت ، رستمي،.ذ پور، سياهي -

در  Picea abies (L.) Karstبررسي ميزان موفقيت . 1381
 و صـنوبر  تحقيقات جنگـل . هاي استان گيالن كاري جنگل
  .1-53: 10 ايران،

بررسـي مقايسـه   . 1376، .ن.اده، ميـز و قل. بحـري، ي   گرجي -
لخـت در دو   ميزان موفقيت كاشت نهال گلـداني و ريشـه  

در منطقـه  ) Picea abies(فصل پاييز و بهار درخت نوئل 
  .60-61: 37پژوهش و سازندگي، ). فريم(جنگلي سنگده 

نتايج عمليات پرورشي  .1383، .ا و همتي،. ي بحري،  گرجي -
كاشت كاج تدا و توسكاي ييالقـي در   در جنگلهاي دست
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-9: 62 ،پژوهش و سازندگي. اي شمال ايران ناحيه جلگه
2. 

 .شناسـي و پـرورش جنگـل    جنگـل  .1384، .م، مروي مهاجر -
  .صفحه 387 ،انتشارات دانشگاه تهران

ــادين، ع - ــب. ميرب ــالب و ثاق ــت . 1370، .، خيط ــزان موفقي  مي
آ در جوامع مختلـف گيـاهي در    كاري با گونه پيسه جنگل

انتشارات مؤسسه تحقيقـات جنگلهـا و   . منطقه كالردشت
  . صفحه 36، 75مراتع، شماره 

، موسوي گرمسـتاني،  .ستمالچي، م، د.محمدنژاد كياسري، ش -
طـرح  ) ساله ده(نتايج اوليه . 1382، .و جعفري، ب. ع.س
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Abstract 
 
Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) trees were planted in Asalem region in 1974 in altitude of 1400 
m.a.s.l. In order to study the stand response to thinning practice, 1.4 ha of this area was selected and an 
experiment was conducted by Complete Randomized Block with four treatments and three replications. 
The thinning treatments included light removal of basal area (10-15%), moderate (15-20%) and heavy 
(20-25%) and control (with no intervention). Thinning rotation were 3, 5 and 7 years for the treatments, 
respectively. Diameter at breast height (DBH) of all trees were measured every year. The study began at 
the age of 23 years and the study period extended between 1996 to 2006 when the trees were 34-years 
old. The thinning method was positive and from above (Swiss method). Results showed significant 
difference of stem numbers and diameters among different treatments after 11 years of study (P> 0.05). 
The lowest and the highest diameter increment was observed in control and light thinning treatments, 
respectively. 
 
Key words: Norway spruce, thinning, intensity, Asalem, Iran. 


