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  دهيچك

 4/1( خورده كمتردست ك تودهي. شدانجام به گالزني  ).Quercus infectoria Oliv(مازودار  پاسخبررسي  با هدف رو پژوهش پيش
كدام از در هر. ندانتخاب شد استان كردستان شهرستان بانه در آباد عقوبي يروستا در )يهكتار 7/1( شده توده گالزنيك يو  )يهكتار
 يبرامونه، ن قطعاتدر داخل . ندبرداشت شد يصورت تصادف به متر 20×30ابعاد   شكل به يلينمونه مستط قطعهشده، پنج  انتخاب يها توده
دو قطر بزرگ و  ارتفاع تنهنه، ارتفاع كل، يس و قطر برابرشد متر، نام گونه ثبت  يسانت پنجاز  ترشيبمساوي و نه يس درختان با قطر برابر همه

صورت  بهزاد  شاخه يشياصله درخت مازودار با مبدأ رو 18 ،در هر توده، يبراي بررسي رويش قطر .ندشد يريگ اندازه و كوچك تاج
ت نمونه رويشي يك جف ،سنج با استفاده از مته سال تنه متري يسانت 50در ارتفاع كدام و از هر ندشدنمونه انتخاب  انعنوان درخت تصادفي به

و شد محاسبه نيز  يش قطريرو .گيري شد اندازه يشعاع ، رويش جاري ساالنههاي رويشي در نمونه .هم برداشت شددر دو جهت عمود بر
نتايج . تعيين شد نام همدر طبقات قطري نيز درصد رويش قطري و برآورد شد  1388 تا 1362 يدر بازه زمانرويش قطري  نيانگيمسپس 

 درختان مازودار در توده) و سطح تاج قطر، ارتفاع كل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج(سنجي  هاي زيست نمايه ميانگينكه  نشان داد
 شده توده گالزنيدر  درختان مازودار يقطرش يرو نيانگيم .بوددار  اختالف بين آنها معني و بودبيشتر ده ش گالزني خورده از توده كمتردست

رويش در بازه زماني مورد بررسي و و اختالف  شتر بوديب) متر در سال يليم 32/1(خورده  كمتردستاز توده ) متر در سال يليم 08/2(
  .بوددار  يمعندر طبقات قطري درصد رويش قطري 

  
 .سنجي زيست گالزني، مازودار، نمايه زاگرس شمالي، :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

از نظام  كه بانهدر سنتي رايج  دامداري مشكل اصلي
در فصل سرد كه  كمبود علوفه است ،كند روي تبعيت نمي كوچ
 كند نمايي ميسيستم دامداري منطقه خود بحران در صورت به

)Ghazanfari et al., 2003( .منظور سازگار  به ،يساكنان محل
هاي طبيعت  ها و محدوديت معيشتي خود با دشواري كردن نظام
 درختان جنگلي را ابداع) زني سرشاخه(خود، گالزني  پيرامون

از سال هرترتيب است كه  ينبدشيوه انجام گالزني . دنا هكرد
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، مالكان عرفي جنگل )قبل از آغاز خزان(ماه اواسط شهريور
 ،)رگالجا( تعلق داردطور سنتي به آنها  در مناطقي كه به

و ) .Quercus libani Oliv( ول ويدار  هاي برگ شاخه
روي  آنها راو كنند  ميقطع  را ).Q. infectoria Oliv( مازودار

يا روي زمين يا روي قطعات  )دارگال( شاخهدرختان دو يا چند
در  وكنند  انباشته مي) گال يا لويه گال(شكل مخروط  سنگي به

) گوسفند ويژه بز و به(فصل زمستان از آن براي تعليف دام 
   .كنند استفاده مي

جاد اختالل در ساختار توده و يتواند باعث ا يگالزني م
 Hodgkinson, 1974; Pinkard( شود يختار درختان جنگلير

& Beadle, 1998; Pinkard et al., 1999; Ferrini, 2006; 

Khosravi et al., 2012.( شده  هاي انجام تايج پژوهشن
 يها هيها و نما بر ساختار توده ير گالزنيثتأدرخصوص 

گر كاهش  انيب) ارول و مازود يو(درختان بلوط  يسنج ستيز
، كاهش سطح تاج، كاهش )ارتفاع كل و ارتفاع تنه(ارتفاع 
، كاهش يا مت تاج درختان، كاهش تنوع گونهو سال يشاداب

تعداد و ( يو كاهش انبوه غيرجنسيجنسي و  يها يزادآور
 است شده گالزني يها در توده) هكتار رويه زميني در

)Heidari, 2005; Shakeri, 2006; Salehian, 2009; 

Ranjbar et al., 2012; Ghalavand, 2014(.  
Ghazanfari  ول در  يو يش قطريرو) 2003(و همكاران

 5/3 شده گالزنيتوده در شهرستان بانه استان كردستان را 
و  Ranjbar كه درحالي ،برآورد كردند متر در سال ميلي

شده  دخالتو كمترشده  گالزني يها در توده )2012(همكاران 
و  متر در سال يليم 20/2و  41/3ب يترت بهاين مقدار را 

Ghalavand )2014 (متر در  ميلي 07/2و  28/2ترتيب  به
) Abdollahpour )2005مازودار،  يبرا. دندكربرآورد  سال

و شده  زنيگال يها را در توده يش قطريمقدار رو
متر در سال،  يليم 84/2و  26/2ب يترت به خورده كمتردست
Abedini  37/1و  86/0 اين مقادير را )2010(و همكاران 

توده  در) 2014( همكارانو  Valipourمتر در سال و  يليم

  . ندكرد متر در سال برآورد يليم دو، شده گالزني
 كه تحت سنجي درختانيهاي زيستاطالع از مشخصه

بي اثرات اين نوع در ارزيا ،اندگالزني شكل گرفتهتأثير 
قابل استفاده  آنو شناسايي اشكاالت احتمالي مديريت سنتي 

ها، بعد از  خوراكي برگ دليل خوش مازودار به .خواهد بود
هدف  ،رو از اين .الزني داردول مطلوبيت زيادي براي گ وي

 مازودار به گالزني بوددرختان  پاسخ بررسيرو،  پيشپژوهش 
عنوان نمايه در اين  سنجي اين گونه به هاي زيست و شاخص
در ارزيابي اثرات رو  پيشنتايج پژوهش  .رفتكار  ارزيابي به

و در  استآن قابل استفاده  گالزني و شناسايي نقاط ضعف
  .داردها كاربرد  مديريت اين جنگل

  

  ها و روش مواد
  مورد مطالعه نطقهم

تا  35˚45΄ ييايعرض جغرافو  شرقي 46˚30 ́تا 45˚15΄ ييايطول جغراف(شهرستان بانه  منطقه مورد مطالعه در
 شده واقع )زاگرس شمالي(در استان كردستان  )شمالي 36˚15́

هايي  اين منطقه داراي زمستان. )Anonymous, 2005( است
هاي  با برف و يخبندان زمستانه و تابستانهمراه و طوالني  سرد

در  ي ساالنهدمامتوسط  ونه ساال بارندگيمتوسط . معتدل است
 ساله ميانگين هفت( متر ميلي 647ترتيب  منطقه مورد مطالعه به

است گراد  درجه سانتي 4/11 و) 1391تا  1385از 
)Valipour, 2013.(  

  روش پژوهش
خورده  كمتردست يك توده ،رو پژوهش پيشبراي انجام 

و يك ) هكتار 4/1با مساحت (واقع در يك آرامگاه قديمي 
 اساس برنامهكه بر) هكتار 7/1با مساحت (شده  گالزني توده
طور منظم هر سه سال  بندي سنتي رايج در منطقه به زمان
با شرايط و در مجاورت هم شود،  بار گالزني مي يك

) نه و ارتفاع از سطح دريا، جهت دام شيب(فيزيوگرافي مشابه 
 انتخاب شدنددر شهرستان بانه  آباد در اطراف روستاي يعقوب
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 ها با استفاده از محدوده تودهبرداشت پس از  ).1جدول (
GPS ،30ابعاد   شكل به مستطيلي نمونه قطعه پنج در هر توده 

در داخل قطعات . ندبرداشت شد صورت تصادفي متر به 20×
از  تربيشمساوي و سينه  درختان با قطر برابر همهنمونه براي 

 ، ارتفاع كل،برابر سينهو قطر شد متر، نام گونه ثبت  سانتي پنج
. ندشد گيري اندازه ارتفاع تنه و دو قطر بزرگ و كوچك تاج

بررسي رويش قطري، با استفاده از اطالعات موجود در  براي
و با هدف ) Ghazanfari et al., 2003( ارتباط با اين نمايه

درنتيجه برداشت نمونه (به تعداد كمتري از درختان آسيب 
 15 ،در برآورد اين مشخصه ، حداكثر خطاي مجاز)رويشي

گرفته شد و تعداد درختان نمونه مورد نياز براي  نظردرصد در
 اصله 18مورد بررسي  هاي برداشت نمونه رويشي در توده

درختان مازودار (انتخاب درختان نمونه مورد نظر  .دش محاسبه 
ترين  از روش نزديكبا استفاده ) زاد با فرم رويشي شاخه

برداشت  و )Vidal Ruiz, 1986( درخت به نقطه تصادفي
از  .انجام شد 1388هاي رويشي در اواخر آذرماه  نمونه

متري تنه با استفاده از مته  سانتي 50در ارتفاع درختان نمونه 
هم كه و جهت عمود بريك جفت نمونه رويشي در د ،سنج الس

ها موازي ساز آن درجه بودند و نيم 90زاويه  نسبت به هم داراي
  . )Grissino-Mayer, 2003( برداشت شد ،با منحني ميزان بود

آنها در تثبيت به آزمايشگاه و  ها از انتقال نمونه پس
، سطح آنها صاف و از سنباده با استفاده هاي چوبي، قالب

ها با استفاده  درنهايت رويش شعاعي ساالنه نمونهصيقلي شد و 
ساخت كشور آلمان، از ) AXIOM(از بينوكوالر مدل اكسيوم 

آخرين حلقه رويشي قابل تشخيص در ( 1362تا  1388سال 
گيري رويش آخرين  با اندازه. گيري شد اندازه) ها تمام نمونه

از قطر درخت در دن آن كر مو ك) 1388 سال(دايره ساالنه 
با . محاسبه شد) 1387سال (همان سال، قطر در سال قبل 

تا  1362هاي  استفاده از اين روند، با برآورد قطر در سال
درختان نمونه نيز ساالنه ، مقدار رويش شعاعي 1388
متوسط رويش شعاعي دو نمونه برداشتي از . گيري شد اندازه

با . سبات مورد استفاده قرار گرفتتنه درختان نمونه، در محا
شده، رويش  گيري دوبرابر كردن رويش شعاعي ساالنه اندازه

تعيين شد و  1388تا  1362در بازه زماني ساالنه قطري 
نام نيز در  درصد رويش قطري مازودار در طبقات قطري هم

  .هاي مورد بررسي تعيين و مقايسه شد توده
  

 هاي مورد بررسي مشخصات فيزيوگرافي توده - 1جدول 

 نمايه  خورده توده كمتردست شده توده گالزني

  )هكتار(مساحت   4/1  7/1
  )درصد(شيب  14  20

 )متر(ارتفاع از سطح دريا  1450  1470
  جهت جغرافيايي  شمال غربي  شمال غربي

  
 ها داده يل آماريه و تحليتجز

 - با استفاده از آزمون كولموگروف ها توزيع دادهنرمال بودن 
سنجي  هاي زيست نمايه براي مقايسه .ف بررسي شدوسميرن

مستقل  tاز آزمون  ،بررسي در دو توده مورددرختان مازودار 

هاي  نمايهاثر سن، مقايسه  كاهشمنظور  به. استفاده شد
. انجام شد نام همهاي قطري  در دو توده، در طبقهسنجي  زيست

هاي آماري و رسم نمودارها با استفاده  كليه محاسبات، تحليل
  .شدنجام ا  Excel و SPSS16افزارهاي  از نرم
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  جينتا
  هاي مورد بررسي سنجي توده هاي زيست نمايه

 2هاي مورد بررسي در جدول  توده سنجي زيست هاي نمايه

 هاي مورد بررسي در اي توده تركيب گونه .شده است ارايه
  .نشان داده شده است 1شكل 

  
 هاي مورد بررسي سنجي توده مشخصات فيزيوگرافي و زيست - 2جدول 

 نمايه  خورده توده كمتردست شده توده گالزني

 تيپ جنگل همراه برودار ول به وي-مازودار  ول وي -برودار -مازودار
 )متر سانتي( ميانگين قطر ±انحراف معيار 8±4/15 6±6/12

 )متر( ميانگين ارتفاع ±انحراف معيار  2/2±8/6  3/1±9/4

 )اصله در هكتار( ميانگين تعداد ±انحراف معيار  136±1033 68±713

 )متر مربع در هكتار(ميانگين سطح مقطع ±انحراف معيار  11/3±24 ±85/10 01/2

 

  
 هاي مورد بررسي اي توده تركيب گونه -1شكل 

  
  مازودار سنجي زيستهاي  نمايهثير گالزني بر تأ

 هاي تودهدر مازودار قطر  اختالفبراساس نتايج، 
 3/13(شده  و گالزني) متر سانتي 2/18(خورده  كمتردست

 .)P > 01/0؛ t = 41/5(بود دار  معني )3جدول ( )متر سانتي
گر آن  در طبقات قطري بيان مازودار منحني پراكنش درختان

داراي قطر درختان  درصد 4/95 ،شده كه در توده گالزنيبود 

قطري  ،آنهااز  درصد 6/4تنها و بودند متر  سانتي 30كمتر از 
 90 ،خورده دسته كمتردر تود. ندداشتمتر  سانتي 30از  تربيش

 10متر و  سانتي 30در طبقات قطري كمتر از  درختان درصد
 30از  ترطبقات قطري بيشاز درختان مازودار در  درصد
  .)2شكل ( داشتندقرار متر  سانتي
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  يمورد بررس يها مازودار در توده يسنج ستيز يها هينما يها هآمار - 3جدول 
  بيشينه  كمينه  انحراف معيار  ميانگين  سنجي هاي زيست نمايه  توده

  خورده دستكمتر

  56  6  7/8  2/18  )متر سانتي( قطر برابر سينه
  7/12  7/2 3/2  2/7 )متر(ارتفاع كل
  3/7  3/1 3/1  9/3 )متر(ارتفاع تنه

  1/8  8/0  5/1  3/3  )متر(ارتفاع تاج 
  3/41  3/0  9/7  5/8  )متر مربع(سطح تاج 

  شده گالزني

  38  4/5 4/6  3/13 )مترسانتي(قطر برابر سينه
  7  1/2  2/1  7/4  )متر(ارتفاع كل 
  6/4  7/1  8/0  9/2  )متر(ارتفاع تنه 
  6/4  3/0 9/0  8/1 )متر(ارتفاع تاج

  7/17  1/0  3  2/3  )متر مربع(سطح تاج 
  
  

  
  پراكنش درختان مازودار در طبقات قطري -2 شكل

  
از  تردرخت مازودار با ارتفاع بيش ،شده در توده گالزني

 ،خورده توده كمتردست كه در حال آن مشاهده نشد، متر شش
از  ترهاي ارتفاعي بيش درصد از درختان مازودار به طبقه 6/44

ميانگين ارتفاع كل  ).الف -3شكل ( شتندمتر تعلق دا شش

 تودههاي قطري در  تمام طبقهدر  مازوداردرختان 
بيشتر شده  از مقدار اين نمايه در توده گالزني خورده دستكمتر
 بود دار و اختالف بين آنها معني) ب - 3و شكل  3جدول ( بود

)83/3 = t 01/0؛ < P(.  
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  )ب(ارتفاع كل  - قطر و منحني) الف(پراكنش درختان مازودار در طبقات ارتفاع كل  -3شكل 

 

زودار امكان رسيدن به شده، درختان ما در توده گالزني
 در تودهاما  ،شتندمتر را ندا چهاراز  تربيش ارتفاع تنه
هاي ارتفاع  درصد از درختان به طبقه 1/17 ،خورده كمتردست
ارتفاع تنه ). الف -4شكل ( شتندمتر تعلق دا چهاراز  ترتنه بيش

شده  گالزنيتوده  خورده از توده كمتردست در درختان مازودار
 و اختالف بين آنها) ب -4و شكل  3جدول (بود بيشتر 

  ).P > 01/0؛ t = 77/3( بود دار نيمع

 

        
  )ب(ارتفاع تنه  -منحني قطرو ) الف(پراكنش درختان مازودار در طبقات ارتفاع تنه  -4شكل 

  
بررسي توزيع درختان مازودار در طبقات ارتفاع تاج نشان 

هاي  مازودار به طبقه شده، تمام درختان داد كه در توده گالزني
در توده . شتندمتر تعلق دا چهار ارتفاع تاج كمتر از

هاي ارتفاع تاج  درصد درختان در طبقه 82 خورده، كمتردست
هاي  درصد درختان به طبقه 18و شتند متر قرار دا يك تا چهار

). الف - 5شكل ( شتندمتر تعلق دا چهاراز  ترارتفاع تاج بيش
خورده  كمتردست ميانگين ارتفاع تاج درختان مازودار در توده

 8/1(شده  از مقدار اين مشخصه در توده گالزني) متر 3/3(
و اختالف بين آنها ) ب - 5و شكل  3جدول ( بود بيشتر) متر

  ).P > 01/0؛ t = 13/3( بوددار  نظر آماري معنياز
متر  20مازودار از شده سطح تاج درختان  در توده گالزني

درصد درختان مازودار در طبقه سطح  8/81 و مربع كمتر بود
 ،خورده دستكمتر اما در توده ع قرار داشتند،مرب متر 5/2تاج 
متر  20درصد درختان مازودار داراي سطح تاج بيشتر از  15

سطح تاج درختان  گينميان). الف -6شكل ( بودندمربع 
شده  از توده گالزني بيشتر دهخور دستكمتر مازودار در توده

 بوددار  معنيو اختالف بين آنها  )ب - 6و شكل  3جدول (بود 
)14/3 = t 01/0؛ < P.(  

الف
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  )ب(ارتفاع تاج  - و منحني قطر) الف(ات ارتفاع تاج پراكنش درختان مازودار در طبق -5شكل 

  

      
  )ب( سطح تاج -و منحني قطر) الف(طبقات سطح تاج پراكنش درختان مازودار در  -6شكل 

  
  رويش قطري 

مورد  يبازه زمان يها در تمام سال مازودار يش قطريرو
از توده  شده يگالزنتوده در ) 1388تا  1362( يبررس

رويش قطري و اختالف ) 7شكل ( شتر بوديبخورده  دستكمتر
؛ t = -42/13( دار بود معنيبين دو توده درختان مازودار 

01/0 < P.(  
  

  
  1388تا  1362بازه زماني مازودار در  متوسط رويش قطري -7 شكل
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 يش قطريدرصد روميانگين اختالف براساس نتايج، 
) درصد 57/7(خورده  هاي كمتردست توده درختان مازودار در

  دار بود معني) 8شكل ( )درصد 25/11(شده  گالزنيو 
)49/2 - = t 05/0؛ < P.(  

  

  
  هاي مورد بررسي ميانگين درصد رويش قطري مازودار در طبقات قطري در توده -8شكل 

  
  بحث

درختان مازودار در توده  فراواني و قطرميانگين 
هاي قطري از  در تمام طبقه بتقريطور  بهخورده  كمتردست

در توده ). 2شكل و  3 جدول( بودشده بيشتر  توده گالزني
) درصد 10(از درختان  خورده، تعداد بيشتري كمتردست

متر را  سانتي 30از  ترهاي قطري بيش فرصت رسيدن به طبقه
توده در مقايسه با دامنه پراكنش قطري و  بودند پيدا كرده
كه شده  گالزنيهاي  ودهتدر ). 2شكل ( بودبيشتر  شده گالزني

 ،شوند مديريت مي زاد صورت شاخه بومي بهبا استفاده از دانش 
كه به قطر مشخصي  درختان بلوط قبل از مسن شدن و زماني

از ارتفاع پايين قطع ) متر سانتي 30از  ترقطر بيش(رسند  مي
ين ا. هاي جديد فراهم شود شوند تا امكان توليد جست مي

زاد را در اين  شاخه زادآوريچرخه امكان استفاده از مزاياي 
 و Jazirehiهاي  نتايج پژوهش. كند يها فراهم م جنگل

Ebrahimi Rostaghi )2003 (و Valipour و همكاران 
وط خصوص توليد بيشترين جست در درختان بلدر) 2013(

  .استكننده اين موضوع ييدمتر، تأ سانتي 45تا  35با قطر 
در توده ارتفاع تاج  و ارتفاع كل، ارتفاع تنه هاي ميانگين

شده  گالزني ها در توده خورده از مقدار اين نمايه دستكمتر
 -5 ،ب -4، ب - 3هاي  شكل( بود بيشترداري  طور معني به

رسيدن درختان مازودار امكان  ،خورده دستكمتر در توده .)ب
از  ترو ارتفاع تنه بيشمتر شش از  تربيش به طبقات ارتفاع كل

با توجه ). الف - 4و  الف -3 هاي شكل( داشتند متر را چهار
دسترسي به تاج درختان براي مالكان عرفي به انجام گالزني، 

دهند در اثر  اجازه نمي و استاي برخوردار  ه از اهميت ويژ
 شود دسترس آنها خارجافزايش ارتفاع، تاج درخت از 

)Valipour et al., 2014(. ها به  همين منظور وقتي جست به
 .شود قطع مي جوانه انتهايي آنها رسند، متر مي دو ارتفاع حدود

هاي خفته زير پوست تحريك  قطع جوانه انتهايي، جوانه در اثر
را در ارتفاع  يهاي جديد شاخه ،شوند و در سال بعد مي

 ,.Valipour et al( آورند وجود مي انتهايي به تر از جوانه پايين

هاي كل و  اين موضوع يكي از داليل كم بودن ارتفاع .)2014
كه  بودورده خ شده نسبت به توده كمتردست گالزني تنه در توده

هاي انساني براي محدود كردن ارتفاع  گر دخالت تواند نمايان مي
پوشش  تاجو  )2جدول ( تعداد در هكتار بيشتر .درختان باشد

شده  در مقايسه با توده گالزنيخورده  در توده كمتردست تر انبوه
عامل ( نتيجه رقابت بيشتر درختان براي دريافت نورو در

نيز در بيشتر بودن ارتفاع كل ) ثيرگذار بر رشد ارتفاعيتأ
در . استبوده ثر خورده مؤ ستدمازودار در توده كمتردرختان 

كمتري به تنه درختان تابيده است و  نور خورده، دستكمتر توده
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 اين .شود انجام ميطبيعي درختان بهتر و سريعتر نتيجه هرس در
 توده در تنه ارتفاع بيشتر بودن در تواند مي موضوع

 اين. باشد ثرمؤ شده گالزني توده با مقايسه در خورده كمتردست
 و همكاران Shakeri )2006(، Ranjbar هاي يافته با نتايج

  .مطابقت دارد) 2014( Ghalavandو ) 2012(
 كاهش باعث گالزنيكه  نشان دادرو  پژوهش پيشنتايج 

هاي ديگري  كه در پژوهش) ب -6شكل (شود  مي تاج سطح
 ,Shakeri, 2006; Salehian( ييد شده استنيز اين موضوع تأ

درختي  علوفه مينتأ هدف با گالزني يندآفر در ).2009
 قطع را مازودار درختان هاي شاخه ،محليبرداران  بهره ،)برگ(

اگرچه  .يابد مي كاهش شدت به تاج سطح درنتيجه و كنند مي
 هاي شاخه رويش اثر بر آينده سال در تاج سطح كاهش اين

 تاج دوباره ،كامل ترميم از قبل اما شود، مي ترميم كمي جديد
 در مازودار درختان تاج سطح نتيجهو در شود مي برداشت
 به و رددا شديدي نوسانات همواره شده گالزني جنگلي قطعات

 هاي توده ،رو از اين. شود نمي داده شدن تاج كامل فرصت آنها
 معرض در شدت به گالزني، از پس هاي سال در شده گالزني
 و جنگل كف به خورشيد نور مستقيم تابش از ناشي هاي آسيب

رو  پيش پژوهش نتايج. گيرند مي قرار خاك فرسايش خطرات
و  )2012( و همكاران Ranjbar ،)Salehian )2009 نتايج با

Ghalavand )2014( دارد مطابقت.  
ش در تمام يت روي، كمرو پيش پژوهش جياساس نتابر
از  شده توده گالزني در 1388تا  1362 يبازه زمان يها سال

قطر كه  يياز آنجا .)7شكل ( بودشتر يخورده ب دستتوده كمتر
كاهش  براي، متفاوت بود ينمونه مازودار مورد بررسدرختان 

 درختان مازودار يقطرش يرودرصد  ش،ياثر سن بر مقدار رو
درصد ج، ياساس نتابر .شدسه يمقا نام هم يقطر هاي هدر طبق

مورد  يدرختان مازودار در تمام طبقات قطر يقطر شيرو
 بودبيشتر خورده  توده كمتردست از شده توده گالزنيدر  يبررس

كمتر درختان  يش قطريرو يان داليل برايب). 8 شكل(
 سه با تودهيخورده در مقا كمتردست در توده مازودار

درختان  ويشر نياز به مطالعات بيشتري دارد، زيرا شده گالزني
 سنفيزيولوژي، ( دروني درخت هاي املجنگلي تحت تأثير ع

 و) مادري پايه مرغوبيت و ژنتيكي مشخصات ،درخت
ارتفاع دامنه،  اييجغرافي جهت زمين، شيب( هاي محيطي مؤلفه

نوع خاك، عناصر قابل  وهوايي، شرايط آبا، ياز سطح در
، رقابت بين درختان تغذيه آبي، فاصله بين ،جذب خاك

 ,.Barnes et al( است )و موقعيت درخت در توده درختان

ن سال يدر اولبلوط شده توسط درختان ديتول يها برگ. )1997
ژه ين سطح ويشترين سطح و بيشترياز ب، ياز انجام گالزنپس 

 يها و توده يسوم پس از گالزن دوم و يها برگ، نسبت به سال
 ).Abbasi et al., 2015( ندهست خورده برخوردار دستكمتر

ش نرخ يفزااو ك يولوژيزيرات فييجاد تغيجر به ان امر منيا
 ;Gill et al., 1998( تر خواهد شد بزرگ يها فتوسنتز در برگ

Pinkard et al., 1999(. طور كلي مانند هرس عمل  گالزني به
ها  و منجر به افزايش توليد برگ و نرخ رويش شاخه كند مي
منجر به  وجودآمده بهتغييرات هورموني ادامه، در .شود مي

 ,.Barnes et al( نه بهاره خواهد شدافزايش پهناي دواير ساال

تاج درخت، منجر به  يكلبا كاهش سطح گالزني  ).1997
 ,Pinkard & Beadle( خواهد شد كاهش شاخص سطح برگ

1998; Abbasi et al., 2015(. تر  پوشش متراكم مقابل، تاجدر
هاي قطور  ، وجود شاخه)وجود محدوديت نوري(درختان 

اختصاص بخشي از رويش قطري به (شتر در تاج درختان يب
و  خشك يها شاخه شتريب يفراوانن يو همچن) ها اين شاخه

و  افزايش تنفس) (Shakeri, 2006; Salehian, 2009( مسن
را خورده  در توده كمتردست) كاهش نسبت توليد به تنفس

اين در  يش قطريكمتر بودن رو يها ن عامليتر توان از مهم يم
شتر يب يدامنه ارتفاع .دانست شده گالزني نسبت به توده توده

كاملتر در توده  يبند جه اشكوبينتدرختان و در
 ;Haidari, 2005( شده گالزني خورده نسبت به توده دستكمتر

Shakeri, 2006; Ranjbar et al., 2012( ارزش قابل هم 
خورده را در حفاظت از خاك و  ستكمتردهاي  توده توجه
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در بستر جنگل، نمايان  جنسي زادآوريامكان استقرار 
كاهش بر با افزايش رقابت بين درختان تواند  يم سازد و هم مي

توده كمتر  يانبوه .اثرگذار باشد يش قطريمقدار رو
افت يدربراي ن درختان يجه رقابت كمتر بينتو در شده گالزني

 ;Verbyla & Fisher, 1989; Uzoh, et al., 1998( نور

Plauborg, 2004( بيشتر  يانرژاختصاص بر تواند  يز مين
شتر بودن مقدار يب و يش قطريرو يدرختان مازودار برا

شتر يب يفراوانهمچنين . ثر باشدمؤ شده توده گالزنيدر ش يرو
 يبر رو )Loranthus grewinkii( انگل موخور مهياه نيگ

سه با يخورده در مقا كمتردست يها توده درختان موجود در
 و )Shakeri )2006 يها كه در پژوهش شده گالزنيي ها توده

Ghalavand )2014( ت يتواند بر كم يماست،  گزارش شدهز ين
 Glatzel & Gelis, 2008; Schulze et( ش اثرگذار باشديرو

al., 1984.( 
و  Ranjbar يها پژوهشبا نتايج  رو پژوهش پيشج ينتا
اما  ،مطابقت دارد )2014( Ghalavandو ) 2012( ناهمكار

همكاران  و Abediniو  )Abdollahpour )2005 هاي يافتهبا 
با  رو پژوهش پيشاختالف نتايج . مغايرت دارد )2010(

و  Abediniو  )Abdollahpour )2005 وردهايآ دست
. استها  دليل ماهيت متفاوت اين پژوهش به) 2010( همكاران

گرافي هايي با شرايط فيزيو انتخاب توده با ،تحقيق اين در
طبيعي مؤثر بر مقدار  شده شناخته هاي املحذف اثر ع(مشابه 
قطري  يها رويش براي درختان متعلق به طبقه درصد ،)رويش
ترتيب اثر  بدين .مبناي محاسبه و مقايسه قرار گرفت ،مشابه

عنوان يك عامل مهم اثرگذار بر رويش كاهش  سن درختان به
 با توجه به متفاوت بودن ميزان رويش ،نيبر ا عالوه. داده شد

، رو پژوهش پيشدر  زاد زاد و دانه خهشا يها هيپادر  يقطر
زاد  مازودار با مبدأ شاخهدرختان ، يش قطريرو يبررس يبرا
  .عنوان درخت نمونه انتخاب شدند هب

 توان گفت مي رو پيش پژوهشبا توجه به نتايج  درمجموع
رويش قطري بيشتري از  شده گالزني مازوداردرختان اگرچه 

و  پژوهشاين  هاي يافتهاما نشده داشتند،  يدرختان گالزن
تأثير نامطلوب گالزني بر  دهنده ي ديگر، نشانها پژوهش
، كاهش تنوع )تنه و تاج(سنجي درخت  هاي زيست ويژگي
هاي  و كاهش زادآوري و سالمت تاج يكاهش شاداب ،يا گونه

 ;Heidari, 2005; Shakeri, 2006( است جنسي و غيرجنسي

Salehian, 2009; Ranjbar etal., 2012; Ghalavand, 

ت يريخصوص مددر يريگ ميتصم براي ، بنابراين)2014
 يها است تمام جنبه يرضرو منطقه مورد مطالعه، يها جنگل
 -ياقتصاد طيشرا، گالزني يشناس جنگلك و ياكولوژ
هاي  و توجه به خواستهها  ن جنگليحاكم بر ا ياجتماع

  .قرار گيرد مورد توجهنشينان،  جنگل اجتماعي
  

  سپاسگزاري
ها و كارهاي ميداني آوري داده  بخش عمده عمليات جمع

داري  با همكاري مركز پژوهش و توسعه جنگلاين پژوهش 
كه  شدزاگرس شمالي وابسته به دانشگاه كردستان انجام 

  .شود وسيله سپاسگزاري مي بدين
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Abstract 
This study aimed to investigate the response of gall oak (Quercus infectoria Oliv.) to 
pollarding. Therefore, a less-disturbed stand (1.4 ha) and a pollarded stand (1.7 ha) were 
selected. Five rectangular plots (20×30 m) were established in each selected stand by 
random sampling. In each plot, tree species, diameter at breast height (DBH), total height, 
trunk height and crown diameter for all trees (DBH ≥ 5 cm) were recorded. In addition, 18 
tree samples were taken in each studied stands to assess the diameter increment of Gall oak. 
A pair of increment cores per sample tree was taken 50 cm above ground level, in which 
annual radial increment was measured and further multiplied by 2 to derive the annual 
diameter increment. Then, the diameter increment distribution of gall oak trees in identical 
diameter classes was determined for the period of 1984-2010. The mean radial increment of 
two cores extracted from each sample tree was used in the calculations. The results showed 
that the average diameters, total height, trunk height, crown height and crown area were 
significantly lower (P < 0.01) in pollarded stands. Moreover, the average diameter 
increment in less disturbed and pollarded stands was estimated 1.32 and 2.08 mm per year, 
respectively. The results indicated that average diameter increment of gall oak trees across 
the identical diameter classes during the studied period was significantly different between 
the examined stands.  
 
Keywords: Biometric index, gall oak, northern Zagros, pollarding. 
 
 


