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  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  - علمي فصلنامة 
 ) 1391(، 578- 594، صفحة 4 شمارة 20جلد 

  
   ).Quercus libani Oliv( ولويدرخت  يسنجستيز يهامشخصهبر ) زنيسرشاخه( يگالزن يامدهايپ
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  ، سنندجدانشگاه كردستانزاگرس شمالي، و مركز پژوهش و توسعه جنگلداري دانشكده منابع طبيعي  ،استاديار -2
  تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، تهران سسهؤپژوهش، م راستاديا -3

  17/7/91: تاريخ پذيرش      27/10/90: تاريخ دريافت
  

  دهيچك
شود يم انجام يزاگرس شمال ياست كه در جنگلها يو عرف يسنت يهاازجمله برداشت درختان بلوط )يزنسرشاخه( يگالزن

 يسنجستيز يهامشخصه بر گالزني يامدهايپمنظور بررسي به .تأثيرگذار استدرختان بلوط  يسنجستيز يهابر مشخصهو 
در مجاورت شده  گالزني ةيك تودهكتار و  65/0به مساحت ) قبرستان( شده دخالت كمتر ة، يك تود)Quercus libani(ول يو

 يبررس يبرا .دگرديانتخاب  شهرستان بانه ةدر روستاي بلك مشابهتقريباً هكتار و با شرايط فيزيوگرافي  5/2به مساحت آن 
و  نه، ارتفاع كل، ارتفاع تنهير برابرسقط شامل يمشخصات كمصددرصد  يآماربرداره با روش تودهر دو در ، يساختار يهايويژگ

 ،يش قطريرو يمنظور بررسبه .شد يريگدازهانمتر يسانت پنجاز  ترشيببرابرسينة ول با قطر يدرختان و دو قطر عمود بر هم تاج
عنوان صورت تصادفي بهزاد بهول با مبدأ رويشي شاخهاصله وي 26 شده خالتد كمتر ةتوداصله و در  19شده گالزني ةتوددر 

تنه تري مسانتي 50سنج از ارتفاع سال ةرويشي با استفاده از مت ةدرخت نمونه انتخاب و از هر درخت نمونه يك جفت نمون
و درصد گيري و متوسط رويش جاري ساالنه اندازه ها نمونه رويش جاري ساالنه .شد استخراجبراساس روش شاين گروبر 

 سميرنف -فوا با استفاده از آزمون كولموگرهرمال بودن توزيع دادهن .تعيين شد نمونه درختانقطري  هايهدر طبق يرويش قطر
نظر  ازج نشان داد كه ينتا .انجام شد مستقل tآزمون با استفاده از  هتود بين دوول يختان ودر يسنجستيز يهامشخصه ةمقايس و

در سطح  هتوددو  بين ،وليدرختان و) يانيم يقطر هايهدر طبق(نه، طول تنه، سطح تاج و ارتفاع كل يقطر برابرس يهامشخصه
 يگالزن ةشتر از توديب شده خالتد كمتر ةتوددر  هاشخصهن ميكه مقدار ا يطوربه ؛وجود دارد يدارياختالف معن يك درصد
 هتود دو بينو بود شده  دخالت بيشتر از تودة كمتر شده تودة گالزني طول تاج ،متريسانت 21تا  15قطري  هايهدر طبق .شده بود

ترتيب به شده نيگالز ةرويش قطري در توددرصد و متوسط  يرويش قطرمتوسط  همچنين .داشتوجود  يدارياختالف معن
كه از اين  بود درصد 02/1متر و يميل 23/2ترتيب به شده دخالت كمتر ةتوددر مقادير متناظر آنها  درصد و 83/2متر و يميل 41/3

 .داري وجود داشتدر سطح يك درصد تفاوت معني نظر بين دو توده
  

  .يش جاريپوشش، رو جمشخصات ساختاري، ارتفاع كل، ارتفاع تنه، قطر، تا: هاي كليديواژه
  

  مقدمه
-جنگلهاي زاگرس شمالي واقع در محدودة شهرستان

غربي و بانه هاي پيرانشهر و سردشت در استان آذربايجان

و مريوان در استان كردستان با تركيبي از سه گونة بلوط 
و ) Q. infectoria(، مازودار )Q. brantii(ايراني يا برودار 

هكتار از جنگلهاي  449000حدود ) Q. libani(ول وي
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ول شوند كه در اين بين گونة ويزاگرس را شامل مي
معادل  يخالص و يا آميخته با سطح يهاصورت توده به

فقط در همين محدوده ) Fattahi, 1997(هكتار  106306
هاي زاگرس مشاهده پراكنش داشته و در ساير قسمت

 & Fattahi, 1994a & 1997; Jazirehi(شود نمي

Ebrahimi Rostaghi, 2003(. 
اجتماعي  -اقتصادي در زاگرس شمالي وابستگي
 ,.Ghazanfari et al( روستاييان به جنگل بسيار زياد بوده

اي در و اين وابستگي باعث ايجاد تغييرات عمده) 2003
 ,Heidari(ساختار و شكل طبيعي اين جنگلها شده است 

دارد،  اي كه اين منطقهدليل وضعيت ويژهبه). 2005
نشينان به دامداري و استفاده از برگ و وابستگي جنگل

هاي هاي درختان بسيار بيشتر از ساير قسمت سرشاخه
در جنگلهاي شهرستان ). Fattahi, 1994b(زاگرس است 

داري  نشينان يك سيستم جنگلدر پاسخ به نياز جنگل ،بانه
هاي درختان سرشاخه سنتي متكي بر دامداري و استفاده از

وجود آمده كه آنرا اصطالحاَ هبدامها  تأمين علوفة يبرا
 يزنشاخه و يزنشاخهسر .نامندزني ميسرشاخهگالزني يا 
هرس  ينوع ينام عموم) Pollarding( يبريا شاخه

)Pruning (است )Turnbull, 2005 ( هدف تأمين  باكه
و ) برگدار يهابا استفاده از قطع سرشاخه(دام  يعلوفه برا

 شوديانجام م )هابا استفاده از قطع شاخه( أمين چوبت يا
)Read, 2006( .يكشورهادر  اين سيستم مديريت درخت 

ن اشاره شده به آ ير منابع مختلفو د شتهمختلف كاربرد دا
 ;Read, 2006; Dagley, 2006عنوان مثالبه(است 

Ferrini, 2006; Riańo, 2011; Cantero, 2012; 

Contratas Ancar, 2012(اين  يدر زاگرس شمال ي، منته
 صورتداشته و بهتأمين علوفه كاربرد  يسيستم فقط برا

در  يگالزن يسيستم سنتدر . شوديم انجام يزنسرشاخه
هاي جنگلي تحت هر خانوار محدوده بانه، يجنگلها

يم و در چهار قسمت تقس تاتصرف عرفي خود را به سه 
دام به گالزني چهار سال اق آنها به توالي، طي سه تا

از ها براي تعليف دام و د تا از برگنمايميدرختان بلوط 
از  .)Fattahi, 1994b( چوب براي سوخت استفاده نمايد

هاي جنگلي سوي ديگر در زاگرس شمالي گورستان
متعددي وجود دارد كه درختان آنها كمتر مورد تخريب يا 

ها رستاناند و در برخي از اين گوگرفته برداري قراربهره
اند، جنگل و يا نزديك به آن واقع شده ةكه در محدود

هاي مختلف بلوط وجود گونهجنگلي متشكل از هاي توده
دارد كه قطورترين و بلندترين درختان جنگلهاي زاگرس 

 & Jazirehi(توان در آنها جستجو نمود شمالي را مي

Ebrahimi Rostaghi, 2003 .(ويژگيهاي  ةمطالع
هاي جنگلي اين شناسي تودهو جنگلاكولوژيكي 

ها زيرا اين توده ها حائز اهميت فراواني است،گورستان
هاي جنگلي زاگرس بوده و واقعي رويشگاه بيانگر قابليت

هاي الگو و مدل در مديريت توده عنوانتوانند بهمي
 .هاي زاگرس كاربرد مؤثري داشته باشندجنگل

ول از وي برگمختلف بلوط،  يهادر بين گونه
براي دام  هاخوشخوراكي بيشتري نسبت به ساير گونه

برخوردار است، بنابراين عمل گالزني بيشتر در مورد اين 
كه  يياز آنجا). Fattahi, 1994b(شود گونه انجام مي

قطعاً بر  يول در طول ساليان متماديدرختان و يگالزن
گذار آن تأثير يسنجزيست يهايريختار درخت و ويژگ

بر  ير گالزنيتأث ين مطالعه بررسي، هدف از اده استبو
-يبانه م يسنجي اين گونه در جنگلهازيست يهايژگيو

مشابه با موضوع پژوهش  يازجمله مطالعات داخل .باشد
 :توان به موارد زير اشاره نموديرو مپيش

Ghazanfari et al. (2003) ستميس هاياثر يبررس به 
 )خولروستاي هواره( بانه ةمنطق در جيرا يسنت تيريمد
 ةگون دو يقطر شيرو يبررس و يقطر پراكنش يالگو بر
 ق ضمن ارائهين تحقيدر ا. ندپرداخت مازودار و وليو

 از يچوب برداشت امكان نييتع و جنگل ميتنظ روش
درختان  يقطر ةساالن يرويش جار ،زاگرس يجنگلها

 Heidari (2005) .محاسبه شدمتر ميلي 5/3ول  وي
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 در جنگلهاي بلكة شهرستان بانه ).Quercus libani Oliv(ول سنجي درخت ويهاي زيستبر مشخصه) زنيسرشاخه(پيامدهاي گالزني   580

 كمتري  ها اي را در توده وع گونهتن هاي تركيب ولعام
بانه مورد  شهرستان تحت مديريت سنتي وشده  دخالت

 تراكم و ،نتايج بيانگر اين بود كه تركيب .ررسي قرار دادب
مراتب بيشتر از بهشده  دخالت ة كمتراي در تود تنوع گونه

 Abdollahpour (2005) .است تحت مديريت سنتي ةتود
 ة كمتردو تود بين قطري رويش ةمقايس و در بررسي

با  ودر جنگلهاي بانه  بلوط ةشد تخريبشده و  دخالت
قطر با پوست دو  ةهاي رويش ساليان منحني گذاريرويهم
شده رويش  دخالت كمتر ةتود در كه نمودبيان  توده،
داراي  و مقدار رويش كندترافزايش  كاهش و و بيشتر

اكولوژيك و  هاياثر Shakeri (2006) .شيب كمتري است
شناسي گالزني را در جنگلهاي مناطق بلكه، جنگل

نتايج . نمودشير شهرستان بانه بررسي ميريوسف و قوله
هاي اين تحقيق نشان داد كه در هر سه منطقه بين توده

شدة متناظر آنها  دخالت هاي كمترو تودهشده  برداريبهره
، تعداد در هكتار تعداد درختان در هكتار يمتغيرهااز نظر 

 درصد زادآوري جنسي و غيرجنسي، ارتفاع كل درختان و
و مقدار  ردداري وجود دازاد اختالف معنيهاي دانهپايه

بيشتر از  شده خالتد هاي كمترها در تودهاين مشخصه
 Rostami Jalilian. شده است برداريهاي بهرهتوده

در  رويش قطري مازودار ةبا بررسي و مقايس (2010)
 شهرستان بانه ةشد دخالت شده و كمتر هاي گالزني توده

گيري نمود نتيجهبود،  مشابه يقطر هايهآن طبق يكه مبنا
ترتيب به مذكور ةتوددو كه ميانگين رويش قطري در 

ها در متر بوده و اختالف بين تودهميلي 23/1و  14/2
 Abedini et al. (2010) .دار استمعني سطح يك درصد

 يهاتوده ول دريدرختان و يرويش شعاع ةز محاسبپس ا
بانه با  ةآرمرد يجنگلها ةنشد يگالزن و شده يگالزن
 ةو مقايس مختلف يقطرها ياز درختان دارا يگيرنمونه
ل در ويو درختان ياند كه رويش شعاع، ذكر نمودهآنها
 يگالزن تودةنسبت به  يشده كاهش محسوس يگالزن ةتود

ذكر است كه در اين پژوهش  الزم به .نشده داشته است

 .اندنبوده مشابهمقايسه  يمورد استفاده برا يقطر هايهطبق
- ينيز م مرتبط با موضوع پژوهش يازجمله منابع خارج

 :توان به موارد زير اشاره نمود
Pinkard & Beadle (1998) مختلف  يهاتأثير شدت

زندة پايين  يهادرصد شاخه 50(زنده  يهاهرس شاخه
) زندة پايين تاج و تيمار شاهد يهادرصد شاخه 70تاج، 

در  Eucalyptus nitens سالة 3 يهايكار را در جنگل
هرس،  يدو سال پس از اجرا. نمودند يبررساستراليا 

بر  يداريدرصد تأثير معن 50نتايج نشان داد كه تيمار 
درختان نداشته است، اما تيمار  يو ارتفاع يرويش قطر

شده  يو ارتفاع يث كاهش رويش قطردرصد باع 70
در پژوهش خود به  Neilson & Pinkard (2003) .است

- هرس كل شاخه(اين نتيجه رسيدند كه هرس سبك تاج 
بر رويش  يتأثير) درخت يدرصد قسمت پايين 45 يها

Pinus radiata  هرس كل(نداشت، اما هرس شديدتر 
 باعث) درخت يدرصد قسمت پايين 75يا  60 يهاشاخه

تنه، حجم تنه و ارتفاع  يرويش قطر يكاهش متغيرها
-با انجام مطالعات گاه Rozas (2005). درخت شده بود

رشد و  ي، الگويكمك دواير رويش به يدرخت يشناس
 .Qرا بر درختان  يمديريت ياستقرار درخت و تأثير فعاليتها

robur يزنسرشاخه) ساله 500( در يك جنگل كهنسال 
براساس نتايج اين . ورد پژوهش قرار دادمدر اسپانيا  شده

بين دوبار  يپژوهش مشخص شد كه شدت و فاصلة زمان
داشته  يزياد فوق نوسانهاي يدر بازة زمان يزنسرشاخه
بين دوبار  يميانگين فاصلة زمان يطور كلبه ياست، ول
 .فوق افزايش يافته بود يدر طول بازة زمان يزنسرشاخه

Chandrashekara (2007) تأثير هرس  يپس از بررس يزن
 يباغها يمهم سيستم اگروفارستر ةگون 10بر رويش 

. را ثبت نمود يمتفاوت يهادر كشور هند، واكنش يخانگ
و  Ailanthus triphysaعنوان مثال در دو گونة به

Artocarpus hirsutus مختلف هرس يهاشدت در تمام، 
ها ر گونهدر ساي يساالنه كاهش يافته بود، ول يرويش قطر
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 75هرس  يهاساالنه فقط در شدت يمقدار رويش قطر
 & Gilman .درصد كاهش يافته بود 90درصد و 

Grabosky (2009) شاخه مختلف هرس يهاشدت نيز-
 75درصد و  50درصد،  25شاهد، (قسمت پايين تاج  يها

آمريكا  يجنگلها را در Q. virginiana درختان) درصد
  .مطالعه نمودند

  
 روشها مواد و

  موردمطالعه ةمشخصات جغرافيايي منطق
 شده خالتد كمتر ةيك تودق ين تحقيانجام ا يبرا

 يگالزن ةتودهكتار و يك  65/0به مساحت ) قبرستان(
در مجاورت قبرستان مذكور و هكتار  5/2به مساحت شده 

منظور حذف اثر هب( يكسانتقريباً  يبا شرايط فيزيوگراف
شهرستان  ةبلك ي، در روستا)يطبيع ةشدعوامل شناخته

همچنين با استناد به گفتة . )1شكل( دبانه انتخاب گردي
ول يدرختان و يمطالعه، گالزن مالك عرفي گالجار مورد

انجام شده بود و  1387شده در سال يدر تودة گالزن
و ) سال بعد از گالزني 2( 1389رو در سال پژوهش پيش

  .م شدقبل از اجراي گالزني مجدد توده انجا

  

  
  

  مطالعه در كشور، استان كردستان و شهرستان بانه مورد ةموقعيت منطق -1شكل
  

  قيروش تحق
با (شده هاي انتخابتوده ةپس از برداشت محدود

 ةدر تود(صددرصد با انجام آماربرداري ) GPSاستفاده از 
هاي مشخصه) ياهيبا حذف اثر حاش شده دخالت كمتر

، تنه طولنه، ارتفاع كل، ير برابرسقطشامل سنجي زيست
ول با ويدرختان و دو قطر عمود بر هم تاج  طول تاج

براي . شد يريگاندازه مترسانتي 5از  برابرسينة بيشتر قطر
با استفاده از  شده، يگالزن ةدر تود يبررسي رويش قطر

 ول وية اطالعات موجود در ارتباط با رويش قطري گون
)Ghazanfari et al., 2003 ( و حداكثر خطاي مجاز در

 1 ةو با استفاده از رابط) درصد 15(برآورد اين مشخصه 
 ةنياز براي برداشت نمون مورد ةتعداد درختان نمون

با استفاده  شده خالتد كمتر ةاصله و در تود 19 ،رويشي
ه و حداكثر ياول يبردارآمده از نمونه از اطالعات بدست

 تعداد درختان نمونه جاز در برآورد اين مشخصه،خطاي م
  .)1جدول(اصله محاسبه شد  26

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 در جنگلهاي بلكة شهرستان بانه ).Quercus libani Oliv(ول سنجي درخت ويهاي زيستبر مشخصه) زنيسرشاخه(پيامدهاي گالزني   582

2 1رابطه

%
%

xt sn
E
×

= 
  

-درصد انحراف: t-Student، %Sx ريبض: t :كه در آن 

 درصد خطاي آماربرداري :%E و يش قطريرو معيار
  .باشد يم

  
  يبررس مورد يهاتوده در رويشي ةنبراي برداشت نمو ن تعداد درختان نمونهييتع -1جدول

  توده
  شيرو معيار انحراف
  )مترميلي(

  خطاي آماربرداري
  )درصد(

  ميانگين رويش
  )متر ميلي(

  انحراف معيار
  )درصد(

  تعداد درختان نمونه
  )اصله(

  19  7/32  58/3  15  17/1  شده يگالزن
  26  03/38  26/3  15  24/1 شده خالتد كمتر
  

 روشه در طبيعت از براي انتخاب درختان نمون
براي اين . استفاده شد يتصادف ةن فرد به نقطيتر كينزد

برابر با تعداد درختان (منظور مختصات تعدادي نقطه 
بررسي  هاي مورد تودهطور تصادفي در به) نياز مورد ةنمون

در طبيعت با استفاده از . منتقل شد GPSانتخاب و به 
GPS ن درخت يتركييابي و نزدشده مكان نقاط انتخاب

متر و با مبدأ يسانت 15بيشتر از  برابرسينة با قطر(ول يو
عنوان درخت به ،شده ادهيپ يتصادف ةبه نقط) زادشاخه
در آذرماه . انتخاب شد يشيرو ةبرداشت نمون يبرا نمونه
 ،درخت نمونههر  ةمتري تنسانتي 50ارتفاع از  1388

 نسبت به كه يرويش ةنمون دو ن گروبريبراساس روش شا
با  يمساز آنها موازيو ن هدرجه بود 90 ةيزاو يهم دارا

 ,.Ghazanfari et al( ندبرداشت شد ،زان بوديم يمنحن

 يشگاه در قالبهايپس از انتقال به آزماها نمونه. )2003
سه نوع ه شده بود، قرار داده شده و با يكه از قبل ته يچوب

ه نرم سنباده زده ب از زبر بيترتبه 400و  220، 100سنباده 
شعاعي ش يرو. شود يقليشدند تا سطح آنها صاف و ص

 1389از سال  AXIOMنوكوالر مدل يها با بنمونه ةساالن
ص در تمام يقابل تشخ يشيرو ةن حلقيآخر( 1365تا 

، يش شعاعيدن روكربرابر  و با دو يريگاندازه )هانمونه
د و درصفوق  يزمان ةساالنه در باز يجار يش قطريرو

منظور بهاين پژوهش در  .شد محاسبه يرويش قطر
با  )درصد 15( نظر با دقت مورد يجيبه نتا دستيابي

ول، در ياز درختان و يتعداد كمتر يزناستفاده از مته
 هايهطبق ياقدام به بازساز يبررس مورد ةدرختان نمون

سال از قطر  هر يش شعاعيبا كسر نمودن رو. شد يقطر
ن سال، قطر بدون پوست نمونه در بدون پوست در هما
ش يبا كسر نمودن روعنوان مثال به .سال قبل محاسبه شد

، 1389از قطر بدون پوست در سال  1389سال  يشعاع
ن يبد. محاسبه شد 1388قطر بدون پوست نمونه در سال 

 مورد يقطر هايهطبق يبرا يش شعاعيب قطر و رويترت
ش يرو ي،شعاعش يدن روكربرابر  نظر محاسبه و با دو

 ةدو نمون يش شعاعيمتوسط رو. محاسبه شد يقطر
استفاده  محاسبات مورد درختان نمونه در ةاز تن يبرداشت

  .قرار گرفت
  

  هاداده يل آماريتحل
ها با استفاده از آزمون ع دادهينرمال بودن توز

 ةسيمقا يبرا. شد يرنف بررسيسم -فوكولموگر
ة تود بين دوول يدرختان و يسنج ستيز يهامشخصه
منظور حذف به .شداستفاده  مستقل t از آزمون يموردبررس
 هايهميزان رويش در دو توده، در طبق ةمقايس ،اثر سن

 يآمار يها ليتحل ،محاسبات ةيكل. انجام شد مشابه يقطر
 SPSSو Excel يافزارهانرمبا استفاده از  و رسم نمودارها

  .شدانجام   16
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  نتايج
  اييب گونهترك

 مورد يهادرختان توده يو فراوان ياكيب گونهتر
طور كه مشاهده همان. ارائه شده است 2مطالعه در جدول

- درصد تركيب گونه 5 شده دخالت در تودة كمتر ،شوديم

كيكم، گالبي وحشي و  مانندها اي اختصاص به ساير گونه
شده حضور  يها در تودة گالزنزالزالك دارد كه اين گونه

 دخالت در تودة كمتر ندرختا ينين فراوانهمچ. ندارند
  .باشديشده م يگالزنة شده بيشتر از تود

  
  يموردبررس يهاتودهدر درختان  يو فراواناي تركيب گونه -2جدول

  توده

  گونه
  كل  هاساير گونه  برودار مازودار وليو
تعداد در
تعداد در  درصد هكتار

تعداد در   درصد هكتار
ر تعداد د  درصد  هكتار

تعداد در   درصد  هكتار
  هكتار

  375  5  20  2 6 66 249 27 100  شده دخالتكمتر
  225  0  0  3 7 63 142 34  76  شدهيگالزن

  
درختان  يسنجستيز خصوصيات يآمار يها مشخصه

براي  tنتيجة آزمون و  يبررس مورد يهادر توده ولوي
 4و  3يهاي مذكور در جدولهامقايسة ميانگين مشخصه

  .باشديصورت زير مهو شرح آنها ب اندشده ارائه
  

 سينهقطر برابر
هاي ول در تودهميانگين قطر برابرسينة درختان وي

 6/13و  1/26ترتيب شده به شده و گالزني خالتد كمتر

 5/17و  39ترتيب متر و دامنة پراكنش قطري نيز بهسانتي
تودة متر بود كه بيانگر محدوديت دامنة قطري در سانتي

حاليست كه در  اين در. )3جدول( باشدشده مي الزنيگ
 هايهدرصد درختان در طبق 63شده،  دخالت تودة كمتر

). 2شكل(متر پراكنش دارند سانتي 21قطري بيشتر از 
ول بين دو توده مقايسه ميانگين قطر برابرسينة درختان وي

دار در سطح يك درصد نيز بيانگر وجود اختالف معني
  ).4جدول(باشد خطا مي

  
  بررسي هاي مورددر توده ولسنجي درختان ويهاي زيستمشخصهپارامترهاي آماري  -3جدول

 حداكثر حداقل معيارانحراف ميانگينسنجيهاي زيستمشخصه  توده

  شده دخالت كمتر

 5/45 5/6 5/9 1/26)مترسانتي(قطر برابرسينه
 1/17 9/2 4/3 9)متر(ارتفاع كل
 9/9 2/0 3/2 6/4)رمت(طول تاج
 00/26 14/3 19/6 82/12)مترمربع(سطح تاج
 4/8 21 4/4)متر(تنهطول

  22/4  22/0  60/0  02/1 )درصد(رويش قطري

  شده گالزني

 8/22 3/5 8/3 6/13)مترسانتي(قطر برابرسينه
 5/10 2 9/1 6/5)متر(ارتفاع كل
 7 8/0 5/1 3/3)متر(طول تاج
 5/7 5/0 9/1 63/2)مترمربع(سطح تاج
 4/4 8/0 9/0 3/2)متر(تنهطول

  76/17  71/0  10/2  83/2 )درصد(رويش قطري
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  هاي موردبررسيول در تودهسنجي درختان ويهاي زيستبراي مقايسة ميانگين مشخصه tنتيجة آزمون  -4جدول

  سنجيهاي زيستمشخصه
  هامقايسة ميانگين  هامقايسة واريانس

F يداريسطح معن محاسبه شدهt يداريسطح معن شده محاسبه 
 >01/0  7/10 >01/0  78/90  سينه قطر برابر

 >01/0  24/5 272/0  47/1 )قطري مياني هايهطبق( ارتفاع كل

413/0  318/1  طول تاج  785/3  <0/01 
07/0  68/3  سطح تاج  16/11  < 01/0  

>  78/36  طول تنه 01/0  03/5  < 01/0  

8/0  07/0  قطري ةطبق درصد رويش در  32/31-  01/0<  
  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

طبقات قطري (سانتي متر)

تار
هك

در 
اد 
عد
ت

توده گالزني شده توده كمتردخالت شده

  
  

  قطري هايهول در طبقپراكنش درختان وي -2شكل
  

  ارتفاع كل
و  شده خالتد كمتر يهاميانگين ارتفاع كل در توده

نيز  آنتغييرات  ةدامن ومتر  6/5و  9ترتيب به شده يگالزن
همچنين ). 3جدول(متر محاسبه شد  5/8و  2/14ترتيب  به

 هايهول در طبقين ارتفاع كل درختان ويتفاوت ميانگ
 ،در دو توده) متريسانت 13تا  11 هايهطبق(قطري مياني 

 ).3و شكل 4جدول( بوددار معني در سطح يك درصد
ارتفاعي نشان  هايهبررسي پراكنش درختان در طبق

درصد درختان  8/86 شده يگالزن ةتوددهد كه در  مي

و فقط  داشتهمتر قرار  6 تا 2ارتفاعي  هايهدر طبقول يو
متر جاي  6بيشتر از  هايهدرصد درختان در طبق 2/13
درصد  54 ،شده خالتد كمتر ةدر تود كه در حالي ،رنددا

متر قرار دارند  6ارتفاعي بيشتر از  هايهدرختان در طبق
حداكثر ارتفاع  شده يگالزن ةتوددر همچنين ). 4شكل(

 خالتد كمتر ةتودكه در  حالي متر بود، در 10درختان 
 10تفاعي بيشتر از ار هايهدرصد درختان در طبق 23 شده

  .متر قرار داشتند
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

(سانتي متر) طبقات قطري

تر)
 (م
كل

اع 
رتف

ا

توده كمتر دخالت شده توده گالزني شده

  
  

  هاي قطريطبقهدر  ولارتفاع كل درختان وي -3شكل
  

0
5

10
15
20
25
30
35

2 4 6 8 10 12 14 16

طبقات ارتفاعي (متر)

كتار  
ر ه

د د
عدا

ت

توده گالزني شده توده كمتردخالت شده

  
  

  ارتفاعي هايهول در طبقپراكنش درختان وي -4شكل
  

  طول تاج
 خالتد كمتر ةول در توداج درختان ويميانگين طول ت

. متر بدست آمد 3/3 شده يگالزن ةتوددر  متر و 6/4 شده
و  شده خالتد كمتر ةنيز در توداين متغير تغييرات  ةدامن

 محاسبه شدمتر  3/6 و 8/9 ترتيبشده به يتودة گالزن

طول تاج،  -قطري هايهنمودار پراكنش طبق. )3جدول(
 يسانت 21تا  15 يقطر هايهدر طبقست كه ا بيانگر اين

شده داراي طول تاج بيشتري  گالزنيدرختان در تودة  متر
از نظر تفاوت هستند و  شده خالتد كمترنسبت به تودة 

  ).4و جدول 5شكل( باشديمدار معني يآمار
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0
1
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3
4
5
6
7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
(سانتي متر) طبقات قطري

تر)
 (م
اج
ل ت

طو

توده كمتر دخالت شده توده گالزني شده

  
  

  هاي قطريول در طبقهطول تاج درختان وي -5شكل
  

  سطح تاج
 كمتر ةول در تودمتوسط سطح تاج درختان وي

بيشتر از  يسطور محسوبه) مترمربع 82/12( شده خالتد
 بود شده يگالزن در تودة) مترمربع 63/2(مقدار متناظر آن 

در سطح اختالف  كه اين يطور، به)6و شكل 3جدول(
تغييرات اين  ةدامن). 4جدول(دار بود يك درصد خطا معني

دست آمد ب مربعمتر 49/7و  81/22ترتيب متغير نيز به
 يگالزن ةتودول در سطح تاج درختان وي). 3 جدول(

 ةدر تود كه يحال درمترمربع متغير بود،  7بين يك تا  شده
ول يو درختاناز  يامالحظه سهم قابل شده خالتد كمتر

سطح تاج بيشتر از  هايهدر طبق) درصد كل درختان 81(
  ).7شكل( پراكنش داشتندمترمربع  7
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(سانتي متر) طبقات قطري

ع)
مرب
متر

ج (
ح تا

سط

توده كمتر دخالت شده   توده گالزني شده  

  
  

  هاي قطريول در طبقهسطح تاج درختان وي -6شكل
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طبقات سطح تاج (مترمربع)

د ) 
رص

  ( د
اني

راو
ف

توده گالزني شده توده كمتردخالت شده

  
  

 سطح تاج هايهول در طبقتان ويپراكنش درخ -7شكل

  
  طول تنه

و  شده خالتد كمتر يهاميانگين طول تنه در توده
تغييرات آن  ةمتر و دامن 3/2و  4/4ترتيب به شده يگالزن

مقدار اين متغير ). 3جدول( بودمتر  58/3و  43/7ترتيب به

شده بيشتر از مقدار آن در تودة  دخالت در تودة كمتر
ها نيز داده يآزمون آمارو ) 8شكل(شده بود  يگالزن
طول تنه درختان دار ميانگين معني اختالفدهندة نشان
  .)4جدول( در سطح يك درصد بود دو تودهبين ول وي
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(سانتي متر) طبقات قطري

تر)
 (م
 تنه

ول
ط

توده كمتر دخالت شده   توده گالزني شده  

  
  

 هاي قطريول در طبقهطول تنة درختان وي -8شكل

  
  رويش قطريدرصد 

 مورد يهادرختان نمونه در توده يش قطريمتوسط رو
ش يرو درصدمتوسط . ستا شدهارائه  9در شكل يبررس
و  02/1 شده دخالت كمتر ةدر تودول يدرختان و يقطر
 مقدارن يشتريب. محاسبه شد 83/2 شده يگالزن ةتوددر 

 كمتر ةدر تود )درصد 25/3( يش قطريدرصد رومتوسط 
ن يمتر و كمتريسانت 9 يقطر ةمربوط به طبقشده  دخالت
متر يسانت 23 يقطر ةمتعلق به طبق )درصد 83/0(مقدار 

متوسط درصد  مقدارن يشتريبنيز  شدهيگالزن ةتوددر . بود
متر و يسانت 9 يقطر ةدر طبق )درصد 37/4( يش قطريرو
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متر  يسانت 22 يقطر ةدر طبق) درصد 22/1( مقدارن يكمتر
ش ين درصد رويانگيم ةسيمقا). 10شكل( داشتقرار 
مقدار اين نشان داد كه  يبررس مورد يهاتودهدر  يقطر

 خالتد كمتر ةتودبيشتر از شده   يگالزن ةدر تود مشخصه
 بوددار ين اختالف در سطح يك درصد معنيو ا بود شده

  ).4ولجد(
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توده كمتر دخالت شده توده گالزني شده

  
  

  بررسي هاي مورددر توده درختان نمونهطري متوسط رويش ق -9شكل
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توده كمتر دخالت شده توده گالزني شده

  
  

  بررسي مورد هايقطري در توده هايهمتوسط درصد رويش قطري در طبق -10شكل
  

  بحث
 ياتنوع گونه) همگام با طبيعت(نوين  يشناسدر جنگل

 يهاترين اركان تودهاز مهم) يو علف يچوب يهاگونه(
كه امروزه در مديريت  طوريشود، بهيمحسوب م يجنگل

. شوديم ياگونه يبه غنا يتوجه خاص يجنگل يهاتوده
شده بجز  يمشخص شد كه در تودة گالزن در اين پژوهش

وجود ندارد كه از  يديگر يبلوط، گونة چوب يهاگونه
ديگر  ياز سو .آيديشمار ماين توده به يمنف يهايويژگ
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 يادرختچه و يدرخت يهاگونه زيناچ چند هر حضور
 خالتد كمتر اي تودةدر تركيب گونه بلوط جنس همراه
نظر  ازمنطقه  يبالقوة جنگلها دهندة قابليت، نشانشده
هاي همراه در م وجود گونهعدبوده و  يا گونه يغنا

 يط يافرسايش گونهشده، بيانگر  تركيب تودة گالزني
. رخ داده است يداليل مختلف بهباشد كه يمساليان گذشته 

 شده گالزني ةهاي همراه در تركيب تودعدم حضور گونه

 كمتر ةتود در هاگونهاين  حضور درصد بودن كم و
 يهاگونه فراوان دكاربر با ،يكنون طيشرار شده د دخالت

 بلوط درختان بذر و برگ ،شاخه از استفاده(مختلف بلوط 
 تيريمد ستميس در) دام فيتعل يبرا نانينشجنگل توسط
 العادهفوق استقامت خصوص، نيا در. دارد ارتباط محلي
 )Fattahi, 1994a( زياد يدهجست توان دليلبه بلوط ةگون
 ليدلهب كه است ذكر انيشا .داد قرار توجه مورد ديبا زين را

 استقرار امكان ها، عرصه نيا در دام مستمر حضور
 سهيمقا در عمدتاً كه همراه يهاگونه يتجديدحيات جنس

 اريبس ند،برخوردار يترفيضع يدهجست توان از بلوط با
 ).Heidari, 2005; Shakeri, 2006( باشديم كم

- ول بهوية شهرستان بانه مديريت گون يجنگلهادر 
هاي آن از اهميت اي برگها و سرشاخهدليل ارزش علوفه

در  .هاي بلوط برخوردار استخاصي نسبت به ساير گونه
 يسنجزيست يهامشخصهبررسي اين پژوهش كه به 

 خالتد كمترشده و هاي گالزنيتوده ول دريدرختان و
، مشخص استبلكة شهرستان بانه پرداخته  يشدة روستا

ي مذكور بين دو توده بسيار هاتفاوت شاخص شد كه
 ول دردرختان وي ةقطر برابرسين يگيراندازه. مشهود است

 خالتد كمتر ةنشان داد كه در تود يبررس مورد ةتوددو 
و هم دامنة پراكنش آن  اين متغير مقدار متوسط ، همشده

تواند كه اين تفاوت مي است شده يگالزن ةتودبيشتر از 
. باشد شده يگالزن ةتودده در ش هاي انجامدليل دخالتبه

بيشتر از  يقطر هايهول در طبقيعدم وجود درختان و
باعث پراكنش  ،شده يمتر در تودة گالزنسانتي 23

كه در تودة  يحال ، دردرختان شده) يسن( ينامناسب قطر

موجود و  يقطر هايهشده، تنوع طبق دخالت كمتر
سبب  لويدرختان و يب قطرهمچنين دامنة پراكنش مناس

 وجود نداشته باشد كه شده اشاره محدوديتشده كه 
. آيديشمار مبارز و مثبت اين توده به يهايازجمله ويژگ

با شرايط مطلوب  يكه توزيع مناسب قطر يصورت در
مانند ارتفاع درخت و سطح تاج توأم شود،  يهايمشخصه

در چنين . توده را افزايش خواهد داد يكيفيت و پايدار
چنداشكوبه با ساختار  يهايط تشكيل تودهشرا يحالت
 يو كيف يمناسب كه از آن به بهبود كم ييا سن يقطر

 .دگرديشود، محقق ميجنگل ياد م يعمود ساختار
Heidari (2005)، Shakeri (2006)، Salehian (2009)  و

Rostami Jalilian (2010) خود به  يهانيز در پژوهش
دار متغير قطر يعندر مورد اختالف م يمشابهنتايج 

هاي توده و شده خالتد هاي كمترتودهبرابرسينه بين 
 .انداشاره نمودهشده گالزني

-هاز اين پژوهش به محدوديت طبق يدر بخش ديگر
شده نسبت  يول در تودة گالزنيدرختان و يارتفاع هاي

). 4و  3يشكلها(ده اشاره شد ش دخالت به تودة كمتر
 خالتد كمتر ةارتفاعي در تود هايهتنوعي از طبق وجود
بندي اشكوب. هاي تاج استتعدد اشكوببيانگر  شده
- يگالزن ةدر مقايسه با تود شده خالتد كمتر ةتر تودكامل
درختان آن در يك اشكوب ارتفاعي قرار  ةكه عمدشده 

را  شده خالتد كمترهاي توده ةمالحظ دارند، ارزش قابل
تجديدحيات جنسي  در حفاظت از خاك و امكان استقرار

با  Shakeri (2006). سازددر بستر جنگل نمايان مي
 دخالت در تودة كمتر يآر 25نمونة  برداشت يك قطعه
 يهانمونة مشابه در تودهقطعه سهرو و شدة پژوهش پيش

 يمتغيرها يبرخ يگيرو اندازهآن شدة مجاور  يگالزن
ات در داخل قطع) ولينه فقط گونة و( كلية درختان يكم

بيشترين تعداد  شده، يگالزن ةبيان داشت كه در تود، نمونه
در  رند؛متر قرار دا 6تا  4ارتفاعي  هايهدرختان در طبق

ة بيشتر درختان در طبق شده خالتد كمتر ةكه در تود حالي
ترين دليل اين و عمده شتهقرار دامتر  10تا  8 يارتفاع
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در  .هاي درختان استاختالف گالزني و قطع سرشاخه
-يگونة و يسنجزيست يهايرو كه به ويژگپژوهش پيش

-در تودة گالزني، مشخص شد كه اختصاص داشتول 
رتفاعي ا هايهول در طبقوي درختانبيشترين تعداد شده 

 كمتركه در تودة  متر قرار داشته، در حالي 6كمتر از 
ارتفاعي  هايهدرصد درختان در طبق 54شده،  خالتد

الزم به توضيح است ). 4شكل(ار دارند متر قر 6بيشتر از 
رو پژوهش پيشآمده از نتايج بدستدليل اختالف بين كه 

در همين منطقه را بايد  Shakeri (2006)با نتايج پژوهش 
 اينكه در پژوهش ييك. جستجو نمود يدر دو مورد اصل

-مطالعه قرار گرفته و اندازه ول مورديفقط گونة و حاضر
با استفاده از  اين گونه يسنجزيست يكلية متغيرها يگير

كه ياست، درحال انجام شدهصددرصد  يروش آماربردار
ه مربوط به نتايج ارائه شد Shakeri (2006) در پژوهش

. است انجام نشده ياتفكيك گونهكلية درختان بوده و 
در  يمردم بوم يتغيير ديدگاه و رفتارها ،اين بر عالوه
ساليان  ينشده طدخالت يهاهاز تود يبرداربهره يراستا

تأسفانه باعث شده كه م) تاكنون 1385از سال (اخير 
 يو گالزن يبرداربهره نير مورد درختان موجود در قبرستان

درختان  يسنجزيست يهايقرار گيرند كه طبعاً بر ويژگ
 شده توسطدر پژوهش انجام. ول تأثير گذاشته استيو

Salehian (2009) متر  8با ارتفاع كمتر از سهم درختان  نيز
 95بيشتر از بانه  يجنگلها درشده  يگالزن ةتودسه در 

 كمتر يهاهتود كه در حالي است، در شدهدرصد گزارش 
قطري  هايهبقدرختان در ط عمدة ،ة مجاور آنهاشد دخالت

 Rostami Jalilian همچنين. ندمتر جاي داشت 8بيشتر از 

در مازودار  ةمورد گون در تحقيق خود در (2010)
نتيجه گرفت كه ارتفاع درختان آباد بانه يعقوب يجنگلها

 كمتر ةكمتر از ارتفاع درختان در تود شده يگالزنة توددر 
فاع درختان با ارت سهمكه  طورياست، به شده خالتد

درصد و در  7/4 شدهيگالزن ةمتر را در تود 6بيشتر از 
 .وددرصد محاسبه نم 4/52 شده خالتد كمتر ةتود
 يقطر هايهدر طبق وليدرختان وطول تاج  نيانگيم

 تودة ازبيشتر شده  تودة گالزنيدر  متريسانت 21تا  15
دار معني ياز نظر آمارتفاوت  و بودشده  خالتد كمتر
 Rostami و Shakeri (2006)، Salehian (2009). است

Jalilian (2010) يخود به نتايج مشابه يهانيز در پژوهش 
اختالف بين نيز طول تنه  ةنظر مشخص از. اندافتهدست ي

-بهباشد، دو توده بسيار محسوس مي بينول درختان وي
 بيشتر ازشده  خالتد كمتر ةطول تنه در تودكه  يطور
اين تفاوت در سطح يك  وباشد ميشده  يگالزن ةتود

-يبيشتر بودن طول تاج درختان و. استدار معني درصد
 متر در تودةيسانت 15بيشتر از  يقطر هايهول در طبق

درختان نسبت به اين بودن طول تنه  تركمشده و  يگالزن
 برداريهاي سنتيبهره نيز ناشي از شده خالتد كمتر ةتود
 دليل تراكم بيشتربه شده خالتد كمتر ةدر تود. باشدمي

-يگالزن ةسه با توديدر مقا) صله در هكتارا 375(درختان 
رقابت نوري شديدتري بين  )كتاراصله در ه 225(شده 

له و همچنين عدم ئوجود اين مس. درختان وجود دارد
 تودهاين ول در دخالتهاي انساني باعث شده تا درختان وي

 ةداراي طول تنداشته و  يبيشتر يتمايل به رويش ارتفاع
چون  شده يگالزن ةدر تودكه  يحال در، باشند يبيشتر

طول تاج  و تي ارزش كمتربرداران سن طول تنه براي بهره
برگدار ارتباط  يهاكه مستقيماً با توليد شاخه و سرشاخه

 يول دارايو درختان دارد؛ بنابرين يترشدارد، ارزش بي
- به. طول تاج بيشتري هستندمعموالً  يول ،طول تنة كمتر

با  ياينكه گالزن يشده برا يعبارت ديگر در تودة گالزن
ول يمديريت درختان وانجام شود، با  يسهولت بيشتر

طول تنه كم  همچنين ودرخت  شود ارتفاع كليم يسع
طول تاج درخت بيشتر امكان  حد تا ي، ولشودنگه داشته 

طول تاج در تودة شتر بودن يبدر اين پژوهش . شود
متر يسانت 15بيشتر از  يقطر هايهشده در طبق يگالزن

 .ه استخود را نشان داد
ز مشخص شد كه ميانگين نياز نظر متغير سطح تاج 

شده كمتر از  يگالزن دةدر تو ولدرختان ويسطح تاج 
دليل اين امر ). 4جدول(باشد مي شده خالتد كمتر ةتود
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هاي وضوح به اجراي عمليات گالزني در تودهنيز به
هاي برداشت سرشاخه. برداري شده مرتبط است بهره

طح يند گالزني منجر به كاهش سابرگدار درختان در فر
كه بالفاصله پس از انجام گالزني در  طوريبه ،تاج شده
سهم ) شودكه معموالً در شهريورماه انجام مي(منطقه 
ها برداشته شده و سطح تاج بسيار زيادي از سرشاخه بسيار

در سالهاي آينده بر  تاج اين كاهش سطح. يابدكاهش مي
ولي قبل  شود، ميهاي جديد كمي ترميم اثر رويش شاخه

اج بنابراين سطح ت .شوداز ترميم كامل مجدداً برداشت مي
همواره  شده يگالزن ةول در تودواقعي درختان وي

ح تاج شديدي داشته و هيچگاه مقدار واقعي سط نوسانهاي
در سالهاي پس از شده  يگالزن يهاتوده. باشددرخت نمي
ناشي از تابش  يهاشدت در معرض آسيبگالزني به

رشيد به كف جنگل و خطرات فرسايش مستقيم نور خو
 ،Abdollahpour (2005) در تحقيق. خاك قرار دارند

Salehian (2009)  وRostami Jalilian (2010)  نيز به
 شده يگالزن ةسطح تاج و تغييرات آن در تود وضعيت

. رو مطابقت دارداشاره شده است كه با نتايج پژوهش پيش
Salehian (2009)  سه منطقة بويين، در پژوهش خود در
هاي آباد بانه، ميانگين سطح تاج را در تودهشوي و يعقوب

مترمربع براي  20/3و  40/2، 10/1ترتيب به شده گالزني
، 3/3ترتيب به شده خالتد كمترهاي هر درخت و در توده

مترمربع براي هر درخت محاسبه نمود كه  81/6و  2/4
از نظر  شده لتخاد كمترشده و  هاي گالزنياختالف توده

. دار بوده استاين مشخصه در سطح يك درصد معني
ميانگين سطح تاج  نيز Rostami Jalilian (2010)همچنين 

-يعقوب يروستاشده  يگالزن ةدر توددرختان مازودار را 
در  شده خالتد كمتر ةمترمربع و در تود 20/3آباد بانه 

 .مترمربع محاسبه نمود 81/6 همين منطقه
ول در دو يدرختان و ييت رويش قطروضع يبررس

و  يرويش قطرمطالعه نشان داد كه متوسط  مورد ةتود
- به(شده  يدر تودة گالزن يمتوسط درصد رويش قطر

بيشتر از مقادير ) درصد 83/2متر و يميل 41/3ترتيب 

 23/2ترتيب به( شده خالتد كمتر متناظر آن در تودة
ن دو توده از يبو اختالف بوده ) درصد 02/1متر و يميل

 دار استمعني ن مشخصه در سطح يك درصدينظر ا
 نيز در Rostami Jalilian (2010). )10و شكل 4جدول(

آباد بانه به نتيجة يعقوب مورد گونة مازودار در جنگل
ارائة داليل اين رخداد نياز به . دست يافت يمشابه

 ةتراكم كمتر درختان در تود دارد، اما يمطالعات بيشتر
عدم (پوشش تنك درختان همچنين تاجو شده  يزنگال

قطور در تاج  يها وجود شاخه، )وجود محدوديت نوري
و اختصاص شده  دخالت در تودة كمترول يدرختان و
ها و همچنين به اين شاخه ياز رويش قطر يدادن بخش

، ياحتمال افزايش شاخص سطح برگ پس از انجام گالزن
امل واز عتوانند  يم دوم و سوم يخصوصاً در سالها

اختالف نتايج تحقيق  .تأثيرگذار در اين خصوص باشند
و  Abdollahpour (2005)رو با نتايج تحقيقات پيش

Abedini et al. (2010) متفاوت اين  ماهيتدليل هب
 و پژوهش انجامرو در پژوهش پيش. باشدها ميپژوهش

ضمن انتخاب  Rostami Jalilian (2010) شده توسط
حذف اثر عوامل (هايي با شرايط فيزيوگرافي مشابه توده

ميزان رويش ) ثر بر مقدار رويشة طبيعي مؤشد شناخته
 يمبنا مشابهقطري  هايهبراي درختان متعلق به طبق
ترتيب اثر عامل سن  بدين ،محاسبه و مقايسه قرار گرفت

عنوان يك عامل مهم اثرگذار بر رويش حذف به درختان
 مورد ةشد خالتد كمترهاي در توده شايان ذكر است. شد

 Abedini etو  Abdollahpour (2005)مطالعه در پژوهش 

al. (2010) زادغالب درختان شاخه ياگرچه مبدأ رويش 
زاد نيز هرچند به ميزان كم هاي دانهپايه باشد، امامي

از اين موضوع و با توجه به  يبا آگاه. حضور دارند
زاد، زاد و دانهدرختان شاخه متفاوت بودن ميزان رويش در

در تحقيق حاضر عالوه بر حذف اثر سن و عوامل 
انتخاب  يطورنيز رختان نمونه ، ديطبيع ةشدشناخته

مهم  ةنكت. زاد داشته باشندمبدأ شاخه يشدند كه همگ
قرار گيرد اين است كه  توجه وردديگري كه الزم است م
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رويشي هاي دليل شرايط نمونه هرو بدر پژوهش پيش
 ةگيري و مقايساستخراج شده از درختان نمونه، اندازه

ساله انجام شده  26 يزمان ةرويش فقط براي يك باز
 ةاست، بنابراين پاسخ به اين سئوال مهم كه در يك دور

ول چگونه خواهد يدرختان و يتر واكنش رويشطوالني
از طرف ديگر . است يبيشتر يهاپژوهش بود، نيازمند

مشخصة رويش  ازنتايج بدست آمده  ود كهشيتأكيد م
به اين  ،دباشگالزني  بر انجام يد تأييدتواننمي يقطر
سنجي ستهاي زياز مشخصه يكي فقطكه رويش  دليل

-ر مشخصهگالزني بر ساي هايست اثرتوده بوده و ضروري
توده  يساختار يهايويژگسنجي درخت و تسهاي زي

تراكم تاج،  يشاداب ارتفاع، طول و سطح تاج، ،قطرمانند (
هاي شاخص هايهده، پراكنش درختان در طبقو انبوهي تو

قرار  توجه موردز ين) هاو تنوع اشكوب سنجيستزي

شده بتوان  جامع انجام با استناد به نتايج مطالعات تا گيرند
. مثبت و منفي گالزني قضاوت نمود هايخصوص اثر در

-ر پژوهش پيشكه د يااغلب درختان نمونهاين  بر عالوه
 در ،اندپايين بوده يقطر هايهرو انتخاب شدند، از طبق

قرار گيرند،  يكه درختان قطورتر مورد بررس يصورت
 چند هرمجموع  در .بدست آيد يممكن است نتايج متفاوت

 گالزني ولرو درختان ويبا توجه به نتايج پژوهش پيش
نشده  شده رويش قطري بيشتري از درختان گالزني

با توجه به توضيحات فوق و همچنين اند، اما هداشت
ديگر  يهاپژوهشج پژوهش حاضر و ينتابراساس 

 ;Heidari, 2005; Shakeri, 2006; Salehian, 2009مانند(

Rostami Jalilian, 2010 (گالزني برنامطلوب  تأثير 
اثبات شده ) تنه و تاج(درخت  يسنجزيستويژگيهاي 

  .است
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Abstract 
Pollarding of oak trees as a traditional practice has been done in northern Zagros forests and affects tree 
characteristics. In order to assess the effects of pollarding on biometrical indices of Q. libani, a less-
disturbed stand with an area of 0.65 ha and a pollarded stand with an area of 2.5 ha, with similar 
physiographic conditions were selected in Belakeh Forests, Baneh city of Kurdistan province of Iran. In 
each stand, diameter at breast height, collar diameter, total height, stem height, crown length and crown 
area of all Quercus libani trees over five cm dbh were measured. Ninteen sample trees in pollarded 
coppice stand and 26 sample trees in less-disturbed coppice stand were randomly selected to measure the 
diameter increment. Pairs of increment cores were extracted from each tree at the height of 50 cm using 
increment borer. Current annual increment in the samples was measured and the average annual 
increments in diameter classes were determined. Normality test was done, using the Kolmogorov–
Smirnov test. Comparison of biometrical indices was done by Independent-samples T test. The results 
showed that the mean biometrical indices of Quercus libani were significantly different (P < 0.01) 
between the two stands. The value of the studied quantitative variables was greater in the less-disturbed 
stand. Furthermore, pollarding significantly increased the average diameter increment in pollarded oak 
trees (P < 0.01). The averages diameter increment and diameter increment percentage in pollarded stand 
were 3.41 mm and %2.83, respectively. Different values of the average diameter increment and the 
diameter increment percentage were obtained in the less-disturbed stand (2.23 mm and %1.02). 
 
Key words: diameter, total height, stem height, crown, coppice, diameter increment 
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