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  چكيده
و كاهش رقابت بين  ).Quercus brantii Lindl(برودار قطر  زاد كم شاخههاي  رو با هدف تغييرشكل رويشي توده پژوهش پيش

آباد و  چگني شهرستان خرم هاين پژوهش در منطق .كردن تدريجي انجام شد كمك عمليات پرورشي تنك  گروه به هر جستهاي  جست
كامالً طرح  ،پژوهشآماري  قالب. شدارائه خواهد  آناول  هسالچهاركه نتايج فاز  طراحي شده استساله 16زماني  هيك بازبراي 

در تيمار . باشد مي و شاهد ي، سنتي، كاهشيشيافزا شامل روشكردن   تيمارهاي تنك كه بودتكرار  سهتيمار و  هارچتصادفي با 
در تيمار  .ستها درصد جست 32درصد و فاز چهارم  28درصد، فاز سوم  22درصد، فاز دوم  18افزايشي شدت برش در فاز اول 

قه، يك يا دو پيروي از نظام سنتي موجود در منط در تيمار سنتي نيز به. استافزايشي ها برعكس تيمار  كاهشي برنامه و شدت برش
) سال اول(ن كرد  هاي كمي درختان نمونه قبل از تنك ويژگي. ها قطع شدند مانده و بقيه جست  گروه باقي جست از هر جست

داد كه تيمار  نشاننتايج . ها تكرار شد گيري در سال پاياني طرح مجدداً اندازه .شدانجام كردن  تنكدر فصل زمستان  وگيري  اندازه
توجه رويش ارتفاعي  ها و تيمار سنتي باعث افزايش قابل گروه و قطر جست توجه رويش سطح تاج جست كاهشي باعث افزايش قابل

هاي مشابه اثبات  كردن را در توده تأثير مثبت اجراي عمليات پرورشي تنك ،دار بودن اختالف بين تيمارها معني. ها شده است جست
طور   هافزايش رويش متغيرهاي كمي ب در تيمارهايي كه شدت برش بيشتر بود، ،چنين براساس نتايج اين پژوهشهم. كند مي
كه با اجراي تيمارهاي  كردتوان بيان  درمجموع مي .بود) شاهد(از تيمارهاي با شدت برش كمتر و يا بدون برش  اي بيشتر مالحظه  قابل

  .هاي زاگرس وجود دارد زاد جوان بلوط در جنگل هاي شاخه پرورشي، امكان اصالح و ترميم ساختار ناپايدار توده
    

   .رويش سطح تاجهاي زاگرس،  جنگل، بروداركردن،  تنك: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه 
يك ميليون هاي استان لرستان با مساحتي بالغ بر  جنگل

 اند شده هكتار در منطقه رويشي زاگرس واقع و دويست هزار
هاي زاگرس محسوب  از مهمترين جنگل نظراز اين  و
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 Quercus( برودار. )Soleimani et al., 2005( شوند مي

brantii Lindl.( استان اين  يها مهم و غالب جنگل  گونه
ت كه طي ساليان متمادي دستخوش تغيير و تحوال است
هاي  هاي بلوط لرستان در گذشته جنگل. شده است زيادي

پوشش مناسب  زاد و با تاج فرم دانه بهعمدتاً چندان دور  نه
با گذشت زمان اما ، )Soleimani et al., 2005( اند بوده

طبيعي و مهمتر از همه عوامل انساني مختلف براثر عوامل 
ها به  ويژه تبديل جنگل و بهچراي دام مكرر،  هاي قطعمانند 
همانند ساير نقاط ، )Fattahi, 1996(هاي زراعي  زمين

در آنها ايجاد شده و ادامه اين  يتغييرات چشمگير زاگرس
 قطر كمزاد  به شاخهدر اغلب مناطق را رويشي فرم  ،روند

توجهي  رويشي تعداد قابل شكلدر اين   . تبديل كرده است
مادري هستند و براي تأمين قطر متكي به يك كنده  جست كم

عنوان رابط استفاده  هزهاي غذايي خود از اين كنده بيان
در سنين اوليه ها  دليل توان رويشي زياد جست هب. كنند مي

) Birang et al., 1992( سن هاي هم مقايسه با نهال دررشد 
كه ارتباط مستقيمي به فيزيولوژي گياه و همچنين وجود 

ده و عميق كنده مادري دارد، دواني گستر ريشه سيستم
كنند و  ها حداكثر استفاده را از مواد معدني خاك مي جست

زاد  هاي شاخه طور مكرر در نظام هها ب اگر فرآيند قطع جست
 توجهي از همانند آنچه در گستره قابل(اتفاق بيافتد 

هاي زاگرس و ازجمله منطقه موردمطالعه در پژوهش  جنگل
، كاهش شديد حاصلخيزي خاك )رو قابل مشاهده است پيش
 Birang et al., 1992; Marvie( دنبال خواهد داشت هرا ب

Mohadjer, 2005( توليد در جنگل  ركه با اصل استمرا
 وفورزاد كه  هاي شاخه براين در توده عالوه. مغايرت دارد

گروه وجود دارد، پتانسيل رويشي گياه  جست در يك جست
شود و درنتيجه رقابت زياد بين  ها تقسيم مي بين جست

ها  گروه شود كه جست گروه باعت مي هاي يك جست جست
پوشش نتوانند به اندازه  رويش قطري و ارتفاعي و تاج نظراز

  .يك درخت با تنه واحد رشد كنند
ساختار عمودي و افقي جنگل در  ،موارد فوق بر عالوه  
، استناپايدار بسيار شكننده و  زاد ي شاخهها توده
تراكم هستند  اشكوبه و كم ها معموالً يك كه اين توده طوري به

و در نيمرخ طولي و عرضي جنگل خألهاي زيادي 
عنوان  كه از آنها تحتها  اين توده .مشاهده است قابل
حتي  ،)Birang et al., 1992( شود زاد ساده نيز ياد مي شاخه

زاد از  هاي دانه تودهدر تراكم زياد و در شرايط مساوي با 
حيث انبوهي، قادر به حمايت از بستر رويشگاه در مقابل 

 ,Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi( عوامل جوي نيستند

2003; Marvie Mahadjer, 2005(.  مجموعه اين عوامل
منجر به كاهش توان توليدي محصوالت اصلي و فرعي 

 تجديدحيات جنسي آنها راهمچنين و است جنگل شده 
هاي  روي همين اصل امروزه جنگل .اندازد ميخطر  به

توصيه نيستند و سعي  جز در موارد خاص قابل هزاد ب شاخه
زاد با پايداري  هاي دانه شود تاحدامكان تبديل به جنگل مي

  . بيشتر شوند
طور  هبزاد  زاد به يك جنگل دانه يك جنگل شاخه غييرت

كردن انجام   از طريق عمليات پرورشي تنك و تدريجي
شود  كه طي آن سعي مي )Canellas et al., 2004( شود مي

هاي  تدريج فراواني جست هب ،در يك بازه زماني مشخص
نهايت از كل درو  بدگروه كاهش يا جست موجود در هر

به هاي غرب  در جنگل يگروه كه گاه هاي هر جست جست
 سه، تعداد يك تا )Fattahi, 1994( رسد عدد نيز مي 150

صورت پتانسيل  دراين. باقي بماند نخبهو  باكيفيتجست 
هاي باقيمانده منتقل  شده به جست هاي حذف رويشي جست

زاد،  شاخه هاي شده و ضمن كاهش اثرات نامطلوب سيستم
   .شود پايداري جنگل نيز تضمين مي

 زاد در هاي شاخه كردن در توده اثرات مختلف تنك
عنوان  به .ر گرفته استهاي مختلفي موردبررسي قرا پژوهش

تيمار  سهكردن در  هاي مختلف تنك مثال در اسپانيا شدت
 20، 10كردن  تنك ترتيب با شدت سبك، متوسط، سنگين به

 بدون(تيمار شاهد  همراه بهدرصد رويه زميني  30و
موردبررسي قرار   Q. pyrenaicaدرمورد گونه) كردن تنك
آماربرداري در آمده طي سه مرحله  دست هنتايج ب. گرفت
داري را ميان  معني تفاوت 2002و  1998، 1994هاي  سال

و رويش قطري جاري  توده  زيتيمارها ازنظر ميانگين قطر، 
كه بيشترين افزايش ارزش در  طوري درختان نشان داد، به



 آباد هاي خرم هاي برودار در جنگل گروه هاي كمي جست كردن بر ويژگي تأثير تنك  360

كردن سنگين بود  متغيرهاي موردبررسي مربوط به تيمار تنك
)Canellas et al., 2004.(  ديگري در جنوب در تحقيق

هاي  كردن جنگل ثير تنكتأ آريزونا در آمريكاي جنوبي،
 روش بر مقدار تعرق آنها به )Q. emoryi( زاد بلوط شاخه
HPV )Heat-plus velocity (اين پژوهش،در  .سي شدبرر 

 يا دو، يكگذاردن  باقي اكردن ب چهار نوع تيمار شامل تنك
. جست بر روي كنده و تيمار شاهد درنظر گرفته شد سه

دار ميزان تعرق بين  نتايج اين پژوهش بيانگر تفاوت معني
كه  تيمارها بود كه به استناد آن پيشنهاد شد در مناطقي

هاي بهتر  ل حفظ آب و توليد پايهئآبي و مسا مشكالت كم
ويژه  هكردن ب باشد، استفاده از تيمارهاي تنك درنظر مي

 Shpik(اي برخوردار است  كردن سنگين از اهميت ويژه كتن

et al., 2004.(  اثر در كشور ايتاليا، ديگري  پژوهشدر
 اروپاييزاد راش  شاخه درختان رويشكردن بر  تنك

)Fagus sylvatica ( كه  شدبررسي شد و مشخص
در اين . كردن بر رويش قطري و ارتفاعي اثر مثبتي دارد تنك

سال پس از  13 شده، انجام به رشد تاجيتحقيق با توجه 
 پيش از(خود  همقدار اوليپوشش به  كردن تاج تنك
 در اين تحقيق بهترين شدت براي. رسيد) كردن تنك
درصد كمتر از مقدار برداشت تجويزشده  20 ،كردن تنك

زاد راش  هاي دانه براساس جدول محصول نرمال براي جنگل
 ب ايتاليا بودهاي مركزي و جنو در قسمتاروپايي 

)Ciancio et al., 2006 .(  
هاي مختلفي كه در خارج كشور درمورد  رغم پژوهش به

متأسفانه در داخل رو انجام شده است،  موضوع پژوهش پيش
انجام بلوط  درموردمطالعه جامع و كاملي كشور تاكنون 

هاي ريخالن  در جنگلپژوهش يك نشده است و فقط در 
 ,.Fani et al( پرداخته شده استبه اين موضوع مريوان 

دو نوع تيمار افزايشي و شده،  در پژوهش اشاره. )2008
كه  شدبرودار استفاده  هكاهشي و يك تيمار شاهد در گون

بر  كاهشيمشخص شد، تيمار ) اتمام فاز اول(سال  4پس از 
 ها و همچنين رشد جستارتفاعي  و رويش قطري

ذكر  هالزم ب. تأثير بهتري داشته استگروه  جستپوشش  تاج

درصد  32شدت برش در فاز اول  ،كاهشياست كه در تيمار 
تدريج تا فاز چهارم كاهش  هببيني شده است   پيشبود كه 

درصد  18درصد و  22درصد،  28ترتيب  به كه طوري ، بهبديا
. شوند قطع ميدر سه فاز بعدي گروه  هاي هر جست جست

ها برعكس تيمار  يز برنامه و شدت برشن افزايشيدر تيمار 
  . بود كاهشي

ضرورت مسأله،  همچنينو با توجه به توضيحات فوق 
هاي اطراف  در بخشي از جنگلشد سعي  پژوهشدر اين 

كاهش  منظور بهكردن  تنكپرورشي عمليات آباد تأثير  خرم
 لپتانسي و تمركز گروه جست ي هرها رقابت بين جست

هاي  اليت و درنتيجه بهبود ويژگي هاي جسترويشي بر روي 
فاز  چهاراين پژوهش براي . ساختاري توده بررسي شود

طراحي شده است و مقاله ) سال 16درمجموع ( سالهچهار
بديهي است . درخواهد ك ارائهرو نتايج فاز اول اجرا را  پيش

هاي مديران  سازي تواند در تصميم نتايج اين پژوهش مي
عنوان الگو  هشناسي ب جنگلروش غيير اجرايي براي ت

  .موردتوجه قرار گيرد
  

 ها مواد و روش
   منطقه موردمطالعههاي  ويژگي

 برودارزاد  هاي شاخه در جنگل 1384از سال اين تحقيق 
 آباد كيلومتري غرب شهرستان خرم 35منطقه چگني واقع در 

در طول  موردمطالعه همنطق. آغاز شد استان لرستان در
 33˚32ʹ شرقي و عرض جغرافيايي 48˚4ʹ جغرافيايي

واقع از سطح دريا باالتر  يمتر 1175شمالي و در ارتفاع 
تا  1365( ساله 25براساس آمار  .)1شكل ( شده است

متوسط  ،آباد ايستگاه هواشناسي سينوپتيك خرم) 1389
متر، حداكثر  ميلي 2/502ميزان بارندگي ساالنه 

گراد  تيدرجه سان - 13و حداقل آن + 43حرارت  درجه
منطقه موردمطالعه  ،بندي اقليمي آمبرژه براساس تقسيم. است

فصل . دشو  خشك معتدل محسوب مي جزء مناطق نيمه
ماه است كه از اواسط  7خشك در اين منطقه حدود 

  .يابد يو تا اواخر آبان ادامه م شدهفروردين آغاز 
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  آباد موقيت منطقه موردمطالعه در كشور، استان لرستان و شهرستان خرم -1شكل 

 
  تحقيق روش

تيمار  چهاربا كامالً تصادفي طرح پژوهش، آماري قالب 
كردن و تيمار  شدت تنكسه تيمار براساس  .بودتكرار سه و 

تيمارهاي . شدعنوان شاهد درنظر گرفته  به نيزچهارم 
در . يسنتو  يكاهش، يشيافزااز  بودند كردن عبارت تنك

هاي  جستدرصد  18تيمار افزايشي شدت برش در فاز اول 
تدريج تا فاز  هبيني شده است ب  كه پيش بودگروه  هر جست

كه در فازهاي دوم  طوري چهارم شدت برش افزايش يابد، به
ي هر ها درصد جست 32و  28، 22ترتيب  تا چهارم به

در تيمار كاهشي نيز برنامه و . قطع خواهند شد گروه جست
كه شدت  طوري ها برعكس تيمار افزايشي بود، به شدت برش

 18درصد بود كه در فاز انتهايي به  32برش در فاز اول 
پيروي از نظام  به در تيمار سنتي نيز  .درصد خواهد رسيد

گروه  سنتي موجود در منطقه، يك يا دو جست از هر جست
در تيمار شاهد نيز . ها قطع شدند مانده و بقيه جست  باقي

  . هيچگونه عمليات قطع انجام نشد

سال اول اجراي طرح و پس از در انتهاي فصل رويش 
 با استفاده از روشتيمارها در منطقه، موقعيت شدن  مشخص

هاي آنها  ها و جست گروه ابتدا جست ،صددرصد آماربرداري
 كمي متغيرهايگذاري شدند و سپس  شمارهتفكيك تيمار  به

هاي  گروه گروه و همچنين جست هاي هر جست جست
متري  در ارتفاع نيمقطر  ها، جستارتفاع شامل  منتخب
گيري با  محل اندازه(متر  سانتي دوي قطورتر از ها جست

قطر دو  وها  گروه كل جستارتفاع  ،)رنگ مشخص شد
) براي محاسبه سطح تاج( ها گروه جست تاجعمودبرهم 

در  .شدندو در فرم آماربرداري ثبت گيري  اندازه تفكيك به
 با توجه به ها گروه جست كردن تنكزمستان همان سال، 

هايي كه بايد  گزينش جست در. هاي موردنظر انجام شدتيمار
داراي  فرم ظاهريكه از نظر  ييها جست، شدند قطع مي

 ،)گزينش منفي( يت قرار گرفتندودر اول ،بودندشرايط  دترينب
كه پس از انجام عمليات برش در سه فاز بعدي  طوري به
همچنين . هاي اليت و باكيفيت باقي بمانند نهايت جستدر
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هاي كانديد قطع طوري گزينش شوند كه در  سعي شد جست
عبارت ديگر در  باشند، بهگروه متمركز ن يك قسمت جست

يكباره بخشي از  گروه توزيع شوند تا به سطح جست
صورت پوشش  دراين. گروه خالي نشود پوشش جست تاج

زاد بسيار حائز  هاي شاخه ها كه در جنگل گروه تاجي جست
در  ههرسال. حفظ خواهد شد تاحدامكاناهميت است، 

تا از تمركز  شدندقطع  جديدهاي  جست شده، تنك يتيمارها
در انتهاي فصل . شودجلوگيري  آنهاپتانسيل رويش بر روي 

، مجدداً كليه متغيرهاي كمي موردنظر سال آخر طرح رويشي
گيري شدند  اندازهتفكيك تيمار  ها به گروه ها و جست جست

مشخص و واكنش رويشي درختان نمونه  آنهاتغييرات تا 
تفكيك  نام به هم ميانگين رويش متغيرهايمقايسه . دوش

كردن را معرفي  بهترين تيمار تنك تيمارهاي موردبررسي،

  . كرد
بودن  نرمالتست هاي آماري، ابتدا  براي انجام تحليل  
 انجامسميرنوف  - ها با استفاده از آزمون كولموگروف داده
ها براي مقايسه تيمارها از  بودن داده و با توجه به نرمال شد

مقايسه  و براي ANOVAطرفه  يك واريانس تجزيه
ترسيم  .استفاده شد دانكناي  چنددامنهآزمون  ها از ميانگين

افزارهاي  نرمدر محيط هاي آماري  نمودارها و انجام تحليل
Excel  وSPSS17 انجام شد.  
  
  نتايج

و تفكيك تيمارها   هاي توصيفي متغيرهاي كمي به آماره
كردن و  پيش از تنك(گيري  تفكيك سال اندازه همچنين به
  .ارائه شده است 1در جدول ) سال پاياني

  
  تفكيك تيمار  هاي توصيفي متغيرهاي كمي به آماره - 1جدول 

  
  گروه رويش سطح تاج جست

كه بين تيمارها  دادواريانس نشان  نتايج حاصل از تجزيه
درصد  99گروه در سطح  ازنظر رويش سطح تاج جست

 > 01/0؛ F=  14/86(دار وجود دارد  تفاوت معني اطمينان
P .(مقايسه ميانگين استمشخص  2 شكلطور كه در  همان ،

افزايشي هركدام  دهد كه تيمار كاهشي و اين متغير نشان مي

  متغير  تيمار
  سال پاياني سال اول

  بيشينه  ميانگين ±معيار انحراف  كمينه  بيشينه  ميانگين ±معيار انحراف  كمينه

   سطح تاج

  گروه   جست
  )مترمربع(

  88/12  85/6±44/2  40/2 94/11 93/5±77/2 01/2  شاهد
  85/14  04/7±84/3  43/2 56/12 76/5±23/3 01/2  افزايشي
  88/12  09/7±06/3  65/2 75/10 06/5±60/2 01/2  كاهشي
  46/10  46/3±12/1  21/2 94/5 68/2±61/0 01/2  سنتي

  قطر جست 

  )متر سانتي(

  87/9  74/9±33/1  3 28/9 25/8±19/1 13/2  شاهد
  25/12  35/9±45/1  05/2 73/11 79/7±35/1 70/1  افزايشي
  20/13  30/12±69/1  40/3 83/10 79/9±50/1 25/2  كاهشي
  27/13  02/13±33/2  25/2 37/12 30/10±28/2 90/1  سنتي

  ارتفاع جست 

  )متر سانتي(

  90/4  22/6±59/0  95/1 81/4 51/5±63/0 68/1  شاهد
  02/5  90/5±69/0  59/1 08/4 22/5±62/0 28/1  افزايشي
  50/7  09/7±84/0  90/1 87/6 05/6±76/0 50/1  كاهشي
  90/7  12/7±98/0  55/1 53/6 14/6±96/0 15/1  سنتي
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 28/1و  03/2سطح تاج  ترتيب با ميانگين رويش به
نسبت به ساير تيمارها شرايط بهتري را داشتند و  مربعمتر 

 78/0كمترين ميانگين نيز مربوط به تيمار سنتي با ميانگين 
   .مترمربع بود

  

  
  ها در تيمارهاي مختلف گروه مقايسه ميانگين رويش سطح تاج جست -2شكل 

  
  رويش قطر جست

ي كه بين تيمارها دادنشان  ها تحليل آماري داده
 اطميناندرصد  99در سطح   ازنظر قطر جست موردبررسي
با ). P > 01/0؛ F=  97/25( دار وجود دارد تفاوت معني

تيمار  و يتيمار سنت مشخص است كه 3 توجه به شكل

 3/1و 4/1 قطري ميانگين رويش ترتيب با هركدام به يكاهش
و  دارند تري مطلوبشرايط متر نسبت به ساير تيمارها  سانتي

 نيز مربوط به تيمار شاهدرويش قطري كمترين ميانگين 
  .است )متر سانتي 7/0(

  
  تيمارهاي مختلف ها در مقايسه ميانگين رويش قطري جست -3شكل 

  
 رويش ارتفاع جست

مشخص واريانس  از تجزيه آمده دست هبنتايج با استناد به 
بين تيمارها در سطح   ،ها ازنظر رويش ارتفاعي جستكه  شد
=  22/12( دار وجود دارد تفاوت معني اطميناندرصد  99
F 01/0؛ < P .(است،مشخص  4 شكل طور كه در همان 

رويش  ترتيب با ميانگين هركدام به يكاهشو  يسنتتيمار 
متر نسبت به ساير تيمارها  سانتي 6/47 و 1/52 ارتفاعي

كمترين ميانگين نيز مربوط به تيمار . شرايط بهتري دارند
   . است متر سانتي 4/35 مقدارشاهد با 
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  تيمارهاي مختلف ها در مقايسه ميانگين رويش ارتفاعي جست -4شكل 

  بحث
داليل  ههاي زاگرس بناب وسيعي از جنگل هامروزه گستر

 ;Fattahi, 1994( زادند رويشي شاخه شكلمختلف داراي 

Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi, 2003; Pourhashemi 

et al., 2004; Marvie Mohadjer, 2005;(. 
هاي  موردنياز دامن علوفه أميهاي سنتي براي ت برداري بهره

محلي و همچنين چوب سوخت در اكثر نقاط زاگرس باعث 
هاي  گروه صورت جست ههاي بلوط عمدتاً ب پايه شده است

اين . هستندشامل چندين جست درآيند كه قطري  كم
دليل مشابهت سني معموالً در يك اشكوب قرار  هها ب جست

درنتيجه  ،گرفته و نيازهاي نوري و غذايي مشابهي دارند
ها بسيار ساده و شامل يك اشكوب  ارتفاعي اين توده رخ نيم

طور كه پيشتر اشاره شد، وفور  هماناز سوي ديگر . است
گروه كه متكي به يك كنده  هاي موجود در هر جست جست

در درازمدت ، و نيازهاي غذايي فراواني دارند مادري هستند
مر امروزه نتيجه اين ا. شود ف خاك مييضعتشدت باعث  هب

ساختار . مشاهده است قابلبخوبي هاي زاگرس  در جنگل
هاي جنگلي در اغلب نقاط بسيار شكننده و ناپايدار و  توده

در اكثر مناطق شرايط نامطلوبي دارد و ضعف نيز بستر خاك 
اي بجز  اين روند نتيجه هادام. غذايي در آن مشهود است مواد

كيفيت رويشگاه ناپايداري بيشتر توده و كاهش بيشتر 
نخواهد داشت، بنابراين در چنين شرايطي است كه 

ترين  مناسبيكي از . يابد شناسي الزام مي هاي جنگل دخالت
رفت از اين شرايط  براي برون شناسي هاي جنگلراهكار

صورت تدريجي در  هب كردن استفاده از عمليات پرورشي تنك

 ,.Canellas et al( استزماني نسبتاً طوالني  هيك باز
كاهش رقابت  در اين نوع عمليات پرورشي، ضمن. )2004

شود  گروه، سعي مي هاي موجود در هر جست بين جست
هاي اليت و نخبه  جست ارزش رويشي درخت بر روي

ها  در نتيجه ضمن كاهش رقابت بين جست. تمركز يابد
را ) بندي اشكوب(ارتفاعي توده  رخ نيمتوان  مرور زمان مي هب

هاي  همچنين درصورت انتخاب مناسب جست. كردنيز ترميم 
توان ساختار افقي  توده مي سطحآنها در  هبرتر و توزيع بهين

توان  ها در درازمدت مي در اين توده .توده را نيز اصالح نمود
تنه نمود و   تك قطر را تبديل به درختان كم هاي گروه جست

دريج ت هصالح ساختار توده و مهياشدن شرايط مطلوب، بابا 
 زاد كرد دانهو شاخهزاد را تبديل به  فرم رويشي شاخه

)Serrada et al., 1998; Canellas et al., 2004; Ducrey 

& Toth, 1992.(  
اعمال تيمارهاي  برمبنايدر اين پژوهش كه سعي شد 

اجرا  همرحل هاي زاگرس به پرورشي در بخشي از جنگل
هاي  درآيد، مشخص شد كه تيمارهاي مورداستفاده بر ارزش

آمده  دست هنتايج ب. دنرويشي متغيرهاي كمي توده تأثيرگذار
 ، تيمارهاي سنتي وشده سه تيمار اعمالكه از بين  دادنشان 

تأثير ) دو تيماري كه شدت برش در آنها شديد است(كاهشي 
اند،  داشتههاي رويشي توده  مثبت بيشتري بر ويژگي

 سطحمتوسط رويش  كه با درنظر گرفتن متغيرهاي طوري به
كاهشي بهترين  ها، تيمار گروه و رويش قطر جست جست تاج

ها،  نتايج را داشته است و درمورد متغير رويش ارتفاعي جست
در  .همراه داشته است هترين نتايج را ب تيمار سنتي مطلوب
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خالن مريوان و ير هپژوهش مشابه ديگري نيز كه در منطق
دست  هنام برودار انجام شد، نتايج مشابهي ب هم هدرمورد گون

شده مشخص شد  در پژوهش اشاره). Fani et al., 2008(آمد 
ها و  كه تيمار كاهشي بر رويش قطري و ارتفاعي جست

ها تأثير بهتري داشته  گروه همچنين رويش سطح تاج جست
نتايج مشابهي ارائه هاي مشابه خارجي نيز  در پژوهش. است

عنوان مثال اعمال چهار تيمار سبك، متوسط،  به. شده است
درصد رويه  30و 20، 10كردن  ترتيب با شدت تنك سنگين به

 .Qگونهدرمورد ) كردن تنك بدون(زميني و تيمار شاهد 
pyrenaica   اسپانيا بيانگر اين بود كه بيشترين افزايش در

توده و رويش قطري جاري  ارزش متغيرهاي ميانگين قطر، زي
همچنين ساختار توده . كردن سنگين بود مربوط به تيمار تنك

سوزي كمتر و ارزش تفرجگاهي  تر، خطرات آتش مطلوب
كردن  تنك). Canellas et al., 2004(جنگل افزايش يافته بود 

در كشور فرانسه نشان داد كه  Q. ilexزاد  درختان شاخه
كردن سنگين  تيمار تنك افزايش رويش محيط درختان در

هاي جوان  در توده) زميني اوليه هدرصد روي 78برداشت (
هاي  دوبرابر تيمار شاهد و در توده) سال 25سن كمتر از (

كه در  برابر تيمار شاهد بود، درصورتي چهارمسن حدود 
و  42، 26برداشت (هاي كمتر  كردن با شدت تيمارهاي تنك

 & Ducrey( اوت كمتر بود، تف)زميني اوليه هدرصد روي 57

Toth, 1992.( تأثير مثبت نيزديگري  هاي در پژوهش 
در كشور  زاد راش اروپايي كردن بر رويش درختان شاخه تنك
 و همچنين حفظ منابع آبي )Ciancio et al., 2006( ايتاليا

)Shpik et al., 2005( و افزايش رشد اكاليپتوس )Chandler 

et al., 1939; Conell et al., 2004( و بلوط )Folliott et 
al., 2003( ه استاثبات شد.   

بديهي است در حال حاضر با توجه به ارزش حفاظتي 
هاي زاگرس، متغيري كه بيشترين اهميت را در اين  جنگل
. پوشش توده است ها دارد، سطح تاج درختان يا تاج جنگل

هاي زاگرس  پوشش درختان در جنگل هرچه مقدار تاج
. يابد ها نيز افزايش مي يابد، ارزشمندي اين تودهافزايش 

زاد  كه درختان شاخه رو نشان داد درصورتي پژوهش پيش
مقدار مشخصي ) تيمار شاهد(قطر به حال خود رها شوند  كم

زماني موردمطالعه خواهند  هرويش سطح تاج را در باز

ها انجام شود  گروه كردن جست كه تنك داشت، اما درصورتي
، رويش )صورت افزايشي هورت كاهشي و چه بص هچه ب(

سطح تاج توده بيشتر از تيمار شاهد خواهد شد كه اين 
بين تيمار كاهشي با تيمار شاهد كامالً از نظر ويژه  هتفاوت ب

بنابراين فقط با درنظرگرفتن همين . دار است آماري معني
توان لزوم اجراي عمليات پرورشي را در  متغير نيز مي

اين الزام . كرد تأكيدقطر زاگرس  زاد كم اخههاي ش توده
درمورد آمده  دست هب ه نتايجشود كه ب تر مي موقعي جدي

استناد نتايج  به. مراجعه شود ها متغيرهاي قطر و ارتفاع جست
كه تيمارهاي پرورشي در افزايش رشد مشخص شد 

ها نيز تأثير بسيار مثبتي  متغيرهاي قطر و ارتفاع جست
مده آ دست هدرمورد تيمار سنتي نيز هرچند نتايج ب. اند شتهگذا

بودن اين تيمار است، اما مشاهدات ميداني و  بيانگر مطلوب
تجربيات عيني نشان داده است كه در اجراي اين تيمار بايد 

در اين تيمار مردم محلي . احتياط و دقت بيشتري انجام شود
بدون رعايت كامل اصول پرورش توده اقدام به قطع 

تيمار روش اجراي در كنند، درنتيجه  هاي مازاد مي جست
. توصيه نيست قابلاشكاالت فني وجود دارد و سنتي 

توان  كردن مي  درصورت آموزش مردم محلي با اصول تنك
سمت تيمارهاي علمي سوق  هزيادي تيمار سنتي را ب حد تا
  . داد

 هسالچهاراجراي اين طرح در سه فاز  هبديهي است ادام
 دتوان هاي آتي مي ديگر و اعمال تيمارهاي پرورشي در سال

روند ترميم و اصالح . تر كند رو را تكميل نتايج پژوهش پيش
فاز پژوهش بخوبي  چهارساختار توده پس از اجراي كامل 

گيري درمورد لزوم اجراي عمليات پرورشي را در  تصميم
 ر خواهدسزاد نوجوان و جوان زاگرس مي هاي شاخه توده

هاي  براين تكرار اين پژوهش در ساير استان عالوه. ساخت
تر  نتايج جامع ههاي بلوط منجر به ارائ زاگرسي و ساير گونه

هاي آينده  كه الزاميست در پژوهش تر خواهد شد و دقيق
رو  آنچه از نتايج پژوهش پيش .موردتوجه قرار گيرد

 هاي خص شد اينست كه ساختار ناپايدار و شكننده تودهشم
توان با  هاي زاگرس را مي قطر بلوط در جنگل زاد كم شاخه

  .اجراي عمليات پرورشي اصالح و ترميم نمود
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  سپاسگزاري
موسسه و امكانات اين پژوهش با استفاده از منابع مالي 

و مركز تحقيقات كشاورزي  تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
سيله و انجام شده است كه بدين و منابع طبيعي استان لرستان

همچنين . شود                        از مسئولين ذيربط تشكر و قدرداني مي
فتاحي،  دكترضروريست از زحمات همكاران گرامي آقايان 

و ساير مهندس خادمي، مهندس مريدي مهندس سهرابي، 
عزيزاني كه در مراحل مختلف اجراي اين پژوهش ياريگر ما 

  .بودند، سپاسگزاري شود
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Abstract 
This research aims at exploring 1) change in growth form in young coppice stands of 
Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) and 2) decrease in competition among individual 
sprouts in a sprout-clump as imposed by gradual thinning operation. We assessed the 
effect of different thinning treatments on growth of Brant`s oaks in Chegeni region-
Khorram Abad along a 16-year period. The results of the first 4-years are presented 
here. Four thinning including increasing, decreasing, traditional and control treatments 
were established, each with 3 replications. The intensity of thinning in decreasing 
treatment was 32% of all sprouts in a sprout-clump. This was decreased in the next 
phases to 28%, 22% and 18%, respectively. The trend in the increasing treatment was 
vice versa. In traditional treatment, all sprouts except 1 to 2 in a sprout-clump were 
removed. The control treatment included no intervention. Prior to thinning, quantitative 
characteristics of sample trees were measured. In the last year of research, the 
measurements were repeated. The results showed that decreasing treatment imposed a 
considerably positive impact on growth in crown area and diameter of sprouts within 
the sprout clumps. In addition, traditional treatment was most influential in height 
growth of sprouts. This study proved the positive effect of thinning on quantitative 
characteristics of Brant`s oak. Furthermore, it showed that the more intensive the 
treatments are, the more positively they effect. As a conclusion, thinning operations can 
improve the unsustainable structural characteristics of young coppice stands within 
similar sites in Zagros forests of Iran.  
 
Keywords: Thinning, Brant`s oak, Zagros forests, crown area growth. 
 

 


