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  هاي مريوانزاد بلوط جنگلهاي شاخههاي ساختاري تودهبررسي ويژگي
  3و پريسا پناهي 2، مهدي زندبصيري*1مهدي پورهاشمي

  بخش تحقيقات جنگل، ، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشورتهران 1
  داري  گروه جنگلاالنبياء بهبهان، دانشگاه صنعتي خاتم، بهبهان 2

 شناسيبخش تحقيقات گياه، جنگلها و مراتع كشور، مؤسسه تحقيقات تهران 3

  16/5/93 :تاريخ پذيرش  26/1/93 :تاريخ دريافت
  چكيده

 هاي ساختاريرو با هدف شناسايي ويژگيپژوهش پيش. هاي جنگلي از ضروريات مديريتي آنهاستتعيين عناصر ساختاري توده
منطقه است،  هشدبرداريبهره هايستان كردستان كه الگويي از تودهريخالن شهرستان مريوان ا هزاد بلوط در منطقهاي شاخهتوده

هاي مهم شكل نيم هكتاري، با استفاده از روش آماربرداري صددرصد، ويژگيمربعي هنمونكردن يك قطعهپس از پياده. انجام شد
متر، دو قطر ها در ارتفاع نيمقطر جست گروه،، تعداد جست در هر جست)زادزاد يا شاخهدانه(ساختاري درختان شامل گونه، مبدأ 

شده، گيرياندازه هايبا استفاده از داده. شد گيرياندازهگروه جست در هر جست 4ها و ارتفاع گروهبزرگ و كوچك تاج جست
ه تيپ مطالع مورد هنتايج اين پژوهش نشان داد كه تيپ جنگلي منطق. گروه نيز محاسبه شدزميني، سطح تاج و قطر جست هروي

و ) مترسانتي 4/5(ها بودن متوسط قطر جستكم. زادندشاخه است و تمام درختان) .Quercus brantii Lindl(خالص برودار 
 4كمتر از (ها ارتفاع جستمتوسط بودن كمو  مطالعه مورد هبودن تودنوجوان هدهند نشان) مترسانتي 5/20(ها گروهقطر جست

كرد كه مي مطالعه از الگوي نرمال پيروي مورد هپراكنش قطري تود. توده بود عمودي رخنيمبودن  عمقكم هدهند نيز نشان) متر
هاي مختلف  همچنين پس از برازش مدل .نيز فقط يك اشكوب وجود داشت عمودي رخنيمدر  .بيانگر همسال بودن توده است

اي چوبي و مطالعه فاقد تنوع گونه مورد همجموع توددر. رگرسيوني، بهترين مدل براي منحني ارتفاع، مدل سهمي بدست آمد
سازي غني شناسي و پرورش وهاي جنگلتنوع ساختاري بود و از نظر پايداري در شرايط نامطلوبي قرار داشت، بنابراين دخالت

  . توده الزاميست

  گروهزاد، قطر جستشاخهتيپ جنگلي، برودار،  :يكليد يهاواژه

  Pourhashemi@rifr-ac.ir: يپست الكترونيك ، 02144787280 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه 
هاي جنگلي توده ساختار بررسي جنگل، مديريت فرايند در
 آينده هاي برنامه طراحي و يفعل وضعيت برآورد منظوربه

هاي هاي ساختاري تودهتعيين ويژگي. دارد فراواني اهميت
 ريزي امهبرن توده، تحوالت روند بررسي جنگلي براي

 شناسي مانند عمليات پرورشي وهاي جنگلدخالت
 توده ساختار مفهوم. الزاميست يياياح اتيعمل يزير برنامه
 و تعريف متفاوتي هاي شكل به مختلف پژوهشگران توسط

شناسان معتقدند ساختار برخي جنگل .شده است تفسير
هاي قطري يا سني و همچنين توده اشاره به پراكنش طبقه

شناسان ديگري جنگل). 18(هاي تاج دارد نش طبقهپراك
 ساختار واژه معتقدند Levinو  Gusev ،Lebkovهمانند 

 سني تركيب توده، بندياشكوب و تركيب فرم، بيانگر توده
 هاي شاخص طبقات در درختان پراكنش هنحو و

و  Tiaberaبرخي پژوهشگران مانند  و است سنجي زيست
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Shiapatene اند كه اشاره نموده فوق، ياتنظر ييدأت ضمن
 يمعنبه و داشته تري گسترده مفهوم توده ساختار واژه
  ).19(است  توده كيفي و كمي هاي شاخص منديقانون

هاي غرب ايران در طول سلسله جبال زاگرس با  جنگل
كيلومتر،  75كيلومتر و عرض متوسط  1150طول متوسط 

غربي از شمال )بيغرواقع در آذربايجان( از جنوب پيرانشهر
بندي طبقه در يك). 9(شرقي امتداد دارند سمت جنوببه

هاي زاگرس به دو بخش مجزا تفكيك كلي، جنگل
. زاگرس شمالي و زاگرس جنوبي :شوند كه عبارتند از مي

باشد، نظر مي رو موردزاگرس شمالي كه در پژوهش پيش
ت اس) Quercus infectoria(مازودار  هرويشگاه خاص گون
هاي برودار هايي از اين حوزه با گونهكه البته در قسمت

)Q. brantii (ول و وي)Q. libani (شود، اما تركيب مي
). 3(برودار است  هزاگرس جنوبي رويشگاه خاص گون

هاي هاي سنتي كه در زاگرس شمالي مدتبرداريبهره
اي شود، تغييرات عمدهطوالني است توسط مردم انجام مي

. هاي جنگلي اين مناطق ايجاد كرده استاختار تودهرا در س
انساني در اين مناطق، گالزني  متداولترين دخالت

زمستاني  هدرختان بلوط بمنظور تأمين علوف) زنيسرشاخه(
هاي البته برخي برداشت. )10و  6( هاي محلي استدام

آوري بذر درختان بلوط و سنتي ديگر مانند جمع
دام نيز در اين  هزمستان ههدف تغذيسازي آنها با  ذخيره
شود كه نسبت به گالزني تأثير كمتري بر ها انجام ميجنگل

. هاي جنگلي داردريختار درختان بلوط و ساختار توده
گالزني درختان بلوط در مناطق مختلف زاگرس شمالي 

زاد شاخه: شوددر قالب دو فرم كلي انجام ميبطور سنتي 
در هر دو فرم . زاد روي درختو شاخه) زمين(روي كنده 

به منطقه گاهي با توجه كلي نامبرده اصول يكسان هستند و 
هايي در روش تفاوت ،منطقه و ديدگاه و دانش بومي هر

هاي توجهي از جنگلقابل هدر گستر. شوداجرا ديده مي
زاد روي هاي بلوط شاخهمريوان، گالزني باعث ايجاد توده

 هپاي(گروه لت معموالً هر جستدر اين حا. كنده شده است
هاي با قطرهاي مختلف اي از جستاز مجموعه) زادشاخه

به گونه، نوع با توجه تشكيل شده است كه تعداد آنها 
. مديريت و شرايط محيطي و ادافيكي منطقه متغير است

ست كه مالكان عرفي جنگل ا ها اينمهم در اين توده هنكت
ا سهولت بيشتري مديريت براي اينكه بتوانند درخت را ب

كرده و گالزني نمايند، مانع رويش ارتفاعي درختان بلوط 
. شده و بعبارت ديگر ارتفاع درخت را در كنترل خود دارند

هاي بلوط بشدت فرم تاج همچنين با قطع مكرر سرشاخه
بنابراين طبيعي است كه در چنين  ،دهنددرخت را تغيير مي

ها و توده متأثر از دخالتهاي ساختاري هايي ويژگيتوده
هاي انساني در طول زمان تغييرات اساسي كرده برداريبهره
  . است

هاي محدودي اختصاص به بررسي پژوهشدر داخل كشور 
اند كه به زاد بلوط زاگرس داشتههاي شاخهساختار توده

 هجنگل دويسپژوهشي در در  .شودبرخي از آنها اشاره مي
تيپ درختي  10هكتار،  660 شهرستان مريوان با وسعت

نتايج اين . شدول شناسايي غالب وي هاصلي با گون
زاد، منحني پراكنش در بخش شاخهنشان داد كه پژوهش 

مورد  شكل ناهمسال نامنظم و درول بهقطري برودار و وي
همچنين . استشكل همسال و نامنظم مازودار به هگون

سني جوان  هطبقزاد در هاي شاخهدرصد پايه 90بيشتر از 
زاد بيشترين فراواني مربوط به در بخش دانه. قرار داشتند

 7/3(و بنه ) اصله در هكتار 3/8(درختان گالبي وحشي 
هاي و كمترين فراواني مربوط به گونه) اصله در هكتار

همچنين . بودول شامل برودار، مازودار و ويمختلف بلوط 
ناهمسال و  هيك تودزاد بيانگر هاي دانهپراكنش قطري پايه

نامنظم بود كه اكثر درختان در طبقات قطري جوان و 
هاي در پژوهشي ديگر در جنگل). 2( ميانسال قرار داشتند

 48آمده از هاي بدستبا توجه به دادهاستان ايالم، 
شده، كمترتخريب همنطق 12يك هكتاري در  هنمون قطعه

صد، سطح در 35مطالعه  پوشش در مناطق موردحداكثر تاج
مترمربع در هكتار و حجم سرپا  6/22مقطع برابر سينه 

نمودار توزيع تعداد در . در هكتار بدست آمد سيلو 3/64
هاي ناهمسال ها نيز نشانگر تودهطبقات قطري برخي توده
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ها مسن و داراي زادآوري نامنظم بود، اما بيشتر توده
ي هاساختار جنگلدر پژوهشي ديگر،  .)4(ضعيف بودند 

 گرفت ومورد مطالعه قرار  آرمرده شهرستان بانه همنطق
بررسي  هاي موردكه ميانگين قطر در جنگل مشخص شد

ول با متوسط ارتفاع و درختان وي استمتر سانتي 3/20
متر  4/5متر و درختان برودار با ميانگين ارتفاع  1/7
 هاي موردترين درختان جنگلترتيب بلندترين و كوتاه هب

سنجي هاي زيستمشخصه همقايس. )12( هستند مطالعه
 هشده با تودكمتردخالت هول بين دو توددرختان وي

 كه از نشان دادبلكه شهرستان بانه  هشده در منطقگالزني
هاي قطر برابر سينه، طول تنه، سطح تاج و نظر مشخصه

ول بين درختان وي) هاي قطري ميانيدر طبقه(ارتفاع كل 
داري وجود دارد، بطوريكه مقدار اين معنيدو توده اختالف 

 گالزني هشده بيشتر از تودكمتردخالت هها در تودمشخصه
  . )6(است شده 

هاي جنگلي و در منابع خارجي نيز به موضوع ساختار توده
. زاد توجه خاصي شده استهاي شاخهبخصوص توده

هاي جنگلي در يك جنگل ساختار توده عنوان مثال هب
 .Carpinus spو  Q. serrata همتشكل از دو گونزاد شاخه

بسيار سردسير و پربرف در مركز ژاپن  هواقع در يك منطق
براساس نتايج بدست آمده، رويش قطري . شدبررسي 

هاي تند هاي ماليم بيشتر از شيبهاي غالب در شيبگونه
 14زماني  هومير درختان در طول يك بازمتوسط مرگ. بود

همچنين در طبقات قطري . اسبه شددرصد مح 26ساله 
 در پژوهشي ديگر .)22( ها بيشتر بودپايين، تراكم جست
آمده از آماربرداري ملي هاي بدستبا بررسي داده

، تأثير اجراي تيمارهاي 1985هاي ايتاليا در سال  جنگل
  زادهاي شاخهشناسي در بهبود ساختار تودهجنگل

Q. cerris  ي عمليات اجرا. شدمطالعه و تفسير
زاد و دانه زاد به شاخههاي شاخهشناسي تبديل توده جنگل

گيري، باعث تغيير در ساختار با استفاده از اندوخته
 كردهاي مذكور شده بود و نتايج اين پژوهش تأييد  توده

كه با اجراي اين عمليات تبديلي، هرچند ميانگين سني توده 

وده كاملتر و افزايش يافته است، اما درمجموع ساختار ت
زاد در بررسي ساختار جنگل شاخه .)15( بهتر شده است
 Boljevac هدر منطق) Fagus sylvatica(راش اروپايي 

كه با افزايش قطر درختان راش،  مشخص شدصربستان 
همچنين . يابدداري بهبود مي ساختار كلي توده بطور معني

يد زاد راش اين منطقه باعث تولقطر بيشتر درختان شاخه
جنگلي  هتر نسبت به منطقآالت مرغوبتر و باكيفيتچوب

Crni Vrh اي مشابهي داشته، شده است كه تركيب گونه
در  .)20( ولي درختان راش آن داراي قطر كمتري هستند

شده يك جنگل مديريتپژوهشي ديگر، ساختار توده در 
شرقي نشده در مناطق جنگلي شمالبا يك جنگل مديريت

 هنتايج اين پژوهش نشان داد كه تود. شدسي ايتاليا برر
اي نشده داراي نيتروژن خاك بيشتر، غناي گونهمديريت

هاي متنوعي از درختان و دار بيشتر و تركيببيشتر، خشكه
   .)21( باشدتعدد اشكوب مي

هاي جنگلي با توجه به اهميت مطالعات ساختار در توده
هاي گلزاگرس، در اين پژوهش سعي شد بخشي از جن

هاي مريوان در جنگل هزاگرس شمالي واقع در محدود
استان كردستان كه سالهاست نوع خاصي از مديريت و 

عنوان الگويي  هبشود، هاي سنتي در آن انجام ميبرداريبهره
هاي گزينش شده و مهمترين ويژگيهاي منطقه از جنگل

  . ساختاري توده بررسي شود

  مواد و روشها
مطالعه بخشي  مورد همنطق: مطالعه وردم همشخصات منطق
در  مريوانكيلومتري شهرستان  5در  ژيروله از سامان عرفي

ارتفاع منطقه از سطح ). 1شكل (باشد استان كردستان مي
براساس . متر بوده و توپوگرافي آن هموار است 1380دريا 
ايستگاه  )1389تا  1371( هسال 19وهوايي هاي آبداده

بارش  توسطم تيك شهرستان مريوان،هواشناسي سينوپ
گراد و سانتي هدرج 5/12 دما توسط، ممترميلي 909 هنساال

. است سال در روز 100نيز  يخبندان روزهاي تعداد ميانگين
آغاز  خردادماه است كه از  4فصل خشك در منطقه حدود 
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   .است مرطوبدومارتن، اقليم منطقه نيز براساس روش . ادامه دارد هريورشده و تا ش
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه  -1شكل 

 
 مورد هبراي اجراي پژوهش ابتدا در منطق: حقيقروش ت

 نيم هكتارمربعي شكل به مساحت  هنمونمطالعه يك قطعه
در داخل . انتخاب و مرز آن مشخص شد) متر 6/76ابعاد (

آماربرداري صددرصد، نمونه با استفاده از روش اين قطعه
هاي مختلف ساختاري توده شامل گونه، مبدأ مشخصه

، تعداد جست در هر )زادزاد يا شاخهدانه(درختان 
هاي هر متري تمام جستگروه، قطر در ارتفاع نيم جست
گروه و گروه، دو قطر بزرگ و كوچك تاج جستجست
گروه شامل بلندترين جست، جست در هر جست 4ارتفاع 
گروه رين جست، نزديكترين جست به مركز جستقطورت

گروه در جهت شمالي و نزديكترين جست به مركز جست
حد شمارش قطري براي . شدگيري در جهت جنوبي اندازه

نظر گرفته شد و براي طبقات  متر در سانتي 2ها جست
  . متري استفاده شدقطري از طبقات يك سانتي

ي متشكل از چندين هاگروهجست(زاد هاي شاخهدر پايه
گروه مشخص شود، براي اينكه وزن قطري جست) جست

ها، متغير متر جستبا استفاده از متغير قطر در ارتفاع نيم
گروه تعريف شد متر جستجديدي بنام قطر در ارتفاع نيم

متر مجموع مجذور قطر در ارتفاع نيم هكه بصورت ريش
و  16(شود گروه محاسبه ميهاي هر جستتمام جست

دهد كه بتوان براي اين متغير اين امكان را مي همحاسب. )17
شده كه منتج از قطر گروه يك قطر تصحيحهر جست

هاي هاست، محاسبه كرد و اين متغير را در تحليلجست
الزم بذكر است كه . استفاده قرار داد ساختاري توده مورد

بجاي متغيرهاي قطر  پسبراي رعايت اختصار، از اين 
 مترگروه در ارتفاع نيمقطر جست ،متردر ارتفاع نيم تجس

ترتيب از قطر  هب مترگروه در ارتفاع نيممقطع جستو سطح
استفاده  گروهمقطع جستو سطح گروهقطر جست ،جست

  . خواهد شد

ها ابتدا نرمال بودن آنها با استفاده از دادهآماري براي تحليل 
معادالت . شد آزمايشسميرنوف  - آزمون كولموگروف

رگرسيوني منحني ارتفاع براساس حداقل مربعات برازش 
. داده شدند و بهترين مدل رگرسيوني انتخاب شد

رگرسيون شامل نرمال بودن متغير وابسته  ههاي تجزي فرض
نظر گرفته  هاي پرت نيز درو عدم وجود داده) ارتفاع(

هاي منحني ارتفاع نيز با اعتبارسنجي مدل). 1(شدند 
معيار مدل تبيين، انحرافهاي ضريبتفاده از شاخصاس

 tيافته، تحليل واريانس رگرسيون، آزمون برازش
ها از هاي مدل و تبعيت توزيع مقادير باقيمانده ضريب

  . توزيع نرمال انجام شد

  محل اجراي طرح
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  نتايج
هاي درختي پايه همبدأ كلي: تيپ جنگلي، تراكم و مبدأ

 144ها در هكتار گروهجستتراكم همچنين . زاد بودشاخه
 2/97(برودار  گروهجست 140بدست آمد كه شامل 

در  ،بود) درصد 8/2(مازودار  گروهجست 4و ) درصد
هاي آماره .برودار بود خالص، تيپ هنتيجه تيپ تود

 1مطالعه در جدول  هاي ساختاري موردتوصيفي ويژگي
  . است شده ارائه

نش پراك هنحو: توزيع فراواني متغيرهاي ساختاري
طور همان .ارائه شده است 2متغيرهاي ساختاري در شكل 

هاي بروداري كه گروه، فراواني جستشودمشاهده ميكه 
است، بمراتب بيشتر از ساير  10تعداد جست آنها كمتر از 

 . باشدطبقات مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توزيع فراواني متغيرهاي ساختاري در توده مورد مطالعه -2شكل 
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  هاي توصيفي متغيرهاي كمي مورد مطالعهآماره -1جدول 
  بيشينه  ميانگين ± معيارانحراف كمينه متغير

  66  3/15±7/13 1 گروهتعداد جست در جست
  16  4/5±1/2 2 )مترسانتي(قطر جست
  8/44  5/20±9/9 3 )مترسانتي(گروهقطر جست

  201  26±22 2 )مترمربعسانتي(گروهمقطع جستسطح
  95  29±4/20 77/1 )مترمربع(گروهجستسطح تاج

  8  8/3±2/1 1/1 )متر(ارتفاع جست
 

هاي توده مورد مطالعه درمجموع گروهدرنتيجه جست
گروه وجود جست 4باشند، بطوريكه فقط جست مي كم

همچنين . بود 50هاي آنها بيشتر از داشت كه تعداد جست
 6كمتر از (ها در طبقات قطري پايين عمده جست

ها پراكنش داشته و سهم بسيار كمي از جست) متر انتيس
 10متعلق به طبقات قطري بيشتر از ) درصد 3كمتر از (

هاي با توجه به اينكه اكثر جست. متر بودسانتي
قطر بودند، درنتيجه مقادير متغير قطر شده كمگيري اندازه
باشد، ها ميگروه نيز كه كامالً وابسته به قطر جستجست
ها گروهدرصد جست 10د، بطوريكه فقط حدود كم بو

 .متر داشتندسانتي 5/27قطري بيشتر از 

 مورد هپراكنش قطري تود: پراكنش قطري و ارتفاعي
گروه مطالعه با استفاده از دو متغير قطر جست و قطر جست

طور كه مشخص همان. مشاهده است قابل 2 در شكل

، توده ناهمسال باشد، با درنظرگرفتن متغير قطر جست مي
گروه توده فرم همسالي  و با درنظرگرفتن متغير قطر جست

اي توده نيز بشكل زنگوله) 2شكل (پراكنش ارتفاعي . دارد
ها در طبقات ارتفاعي است كه بيانگر تجمع بيشترين جست

  .باشدمياني مي

براي تعيين منحني ارتفاع توده پس از : منحني ارتفاع
هاي مختلف رگرسيوني، مدلترسيم ابرنقاط و برازش 

مشخص  3طور كه در شكل همان. بهترين مدل محاسبه شد
آن  تبييناست، بهترين مدل، مدل سهمي بود كه ضريب

آمده از تجزيه داري بدستسطح معني. بدست آمد 62/0
شده، در سطح محاسبه واريانس نيز نشان داد كه مدل

ح سط ).3 شكل(دار است درصد معني 99اطمينان 
ارائه شده  2هاي مدل نيز در جدول داري ضريب معني
  . است

  

  

y = -0.009x2 + 0.41x + 1.36

R2 = 0.616

0
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  منحني ارتفاع توده مورد مطالعه -3شكل 
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  نتيجه تحليل رگرسيون غيرخطي براي تعيين مدل منحني ارتفاع توده مورد مطالعه -2جدول 

  معادله
ضريب تبيين 

 F  يافتهتطبيق
داري سطح معني
  مدل

  معيار مدلانحراف
  هااري ضريبدسطح معني

b0  b1  b2  

Y = -0.009X2+ 0.41X+ 1.36 616/0  24/84  ٭٭٭  ٭٭٭  58/0 ٭٭٭  ns 

 001/0داري در سطح معني :٭٭٭،  X2ضريب متغير : X ،b2ضريب متغير : b1عدد ثابت، : b0تحليل واريانس،  هآمار: F، )مترسانتي(قطر جست : X، )متر(ارتفاع جست : Y: توضيحات
  داريم معنيعد :nsخطا، 

  

  بحث
زاد هاي شاخهكه در بخشي از تودهرو پيشدر پژوهش 

اطراف مريوان در استان كردستان  هشدبرداريبهره بلوط
انجام شد، سعي شد تصوير روشني از وضعيت كنوني 

. ها ارائه شوداين تودههاي ساختاري ويژگي
اجراي هنگام ها و مشاهدات عيني كه در  گردشي جنگل

هش بعمل آمد مشخص نمود كه متأسفانه در اين پژو
مطالعه از يكسو تردد بيش از حد انسان و  هاي موردجنگل

جنگل باعث كوبيدگي شديد خاك منطقه و  هدام در عرص
در بستر  تجديدحياتايجاد شرايط نامطلوب براي استقرار 

هاي جنگل شده است و از سوي ديگر قطع مكرر سرشاخه
نامطلوبي بر بذردهي اين  ثيربرگدار درختان بلوط، تأ

بنابراين درمجموع شرايط بستر  ،درختان گذاشته است
بديهي است . جنگل براي استقرار تجديدحيات مهيا نيست

هاي مختلف درختي قادر به در اين شرايط حتي اگر گونه
توليد بذر نيز باشند، امكان استقرار بذرها و تبديل آنها به 

طبيعي چرخه قاعدتاً . نهال با شانس بسيار كمي روبروست
ها دچار اختالل گ در اين تودهتجديدحيات، رويش و مر

. اول اين زنجيره در شرايط كنوني وجود ندارد هشده و حلق
هاي طبيعي و بايد اختالالت و آشفتگي فوق به مشكل

 مانند(ها تأثيرگذارند غيرطبيعي ديگري را كه بر اين توده
هاي سوزي و تبديل اراضي جنگلي به زمينآتش

هاي فوق عامل هموعدر نتيجه مج. افزودنيز ) كشاورزي
رو در پژوهش پيش. اي شده استباعث فرسايش گونه
درختان برودار  همطالعه كلي مورد هتودمشخص شد كه در 

همچنين . بودند و فقط يك اصله مازودار وجود داشت

اي كه معموالً همراه هاي درختي و درختچهساير گونه
ك و مانند زالزال( ها هستندهاي بلوط در اين جنگلگونه
با توجه به . مطالعه مشاهده نشدند مورد ه، در تود)بادام

مطالعه بنظر  مورد هشده در تودهاي انجامگستردگي تخريب
توده سازي عمليات احياء و غنياجراي رسد مي

توجه  هاي آينده حتماً بايد موردضروريست كه در برنامه
هاي تودههاي مشابهي در در پژوهش. قرار گيرد

نيز اشاره شده  هاي بانهبلوط در جنگل هشدريبردا بهره
نشده هاي متناظر دخالتاي كمتر از تودهتنوع گونه است كه

  .)8و  5( است

مبدأ درختان متغير ساختاري ديگري بود كه در اين 
آمده گيري شد و براساس نتايج بدستپژوهش اندازه

مطالعه  مورد همشخص شد كه تمام درختان در تود
طبيعي است كه نوع مديريت سنتي . ستندزاد ه شاخه

زاد در اين منطقه شده درختان بلوط باعث ايجاد فرم شاخه
طور كه قبالً نيز اشاره شد، حتي اگر بذردهي همان. است

، عمالً بدليل شرايط نامطلوب بيفتددر داخل توده اتفاق 
. گيردبستر جنگل، تجديدحيات جنسي صورت نمي

دهي باعث جستفقط نيز  گالزني مكرر درختان بلوط
 هها بدليل تغذيه از كندمكرر آنها شده و چون جست

مادري قوي، دسترسي بهتري به منابع غذايي و رطوبت 
از شوند، سرعت رشد كرده و مجدداً قطع ميخاك دارند، به

شرايط را براي تجديدحيات جنسي بسيار دشوار اين رو 
استفاده از بذر مطالعه با  مورد هسازي تودغني. سازندمي

تواند تا هاي همراه ميهاي مختلف بخصوص گونهگونه
مطالعه  مورد هزاد را در تودهاي دانهحدودي سهم پايه
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اي از درختان بلوط حال حاضر سهم عمده در .افزايش دهد
هاي مختلف زاد دارند و در پژوهشزاگرس فرم شاخه

، به ديگري نيز كه در ساير نقاط زاگرس انجام شده است
عنوان مثال تركيب  هب. اين موضوع اشاره شده است

 62محمودآباد ياسوج بصورت بلوط ايراني  هاي جنگل
 است گزارش شدهزاد  درصد دانه 38زاد و  درصد شاخه

درصد درختان  93 مبدأ نيز مريوان هدر جنگل دويس .)13(
 همچنين .)2(بدست آمد زاد  درصد دانه 7زاد و فقط  شاخه

 ههاي درختي موجود در سه تودمبدأ گونه هسپس از مقاي
مجاور آنها  هشدبرداريبهره هشده با سه تودكمتردخالت

هر شش توده شي غالب در يفرم روكه  مشخص شد
هاي ، با اين تفاوت كه در تودهزاد استشاخه
زاد بيشتر از هاي شاخهشده، سهم پايه برداري بهره
  . )7( نهاستمتناظر آ هنشدبرداريهاي بهره توده

هاي ساختاري مهم ديگري است تراكم توده ازجمله ويژگي
در هكتار  گروهجستتعداد آمده، براساس نتايج بدستكه 
 جنگلهاي مختلف ارتفاعدر اين مقدار . بدست آمد 144

 هكه عمدتاً گون(درختان بلوط  براي داربادام كرمانشاه
همچنين . )11(محاسبه شد  423تا  250بين ) بودند داربرو

در ول ويزاد  زاد و شاخه تعداد در هكتار درختان دانه
اصله و  242اصله، در فرم دره  352مريوان و در فرم يال 

 320اصله و نيز در بانه و در فرم يال  344در فرم دامنه 
اصله  383اصله و در فرم دامنه  276اصله، در فرم دره 

ه در مناطق شدبرداريبهره هدر سه تود .)14(مد بدست آ
تراكم درختان  نيز آباد شهرستان بانهشوي، بويين و يعقوب

اصله در هكتار محاسبه  716و  503، 726ترتيب  هببلوط 
- گالزني هدر يك تودهمچنين در پژوهش ديگري . )7(شد 

اصله  225شهرستان بانه، تراكم درختان  هبلك هشده در منطق
تراكم  رو،در پژوهش پيش. )6(مد در هكتار بدست آ

هاي فوق بدست آمد كه دليل درختان كمتر از پژوهش
اصلي آن نوع مديريت سنتي درختان و همچنين شدت 

، )7و  6(شده اشارههاي در پژوهش. برداري استبهره
زاد روي درخت مديريت درختان بلوط بصورت شاخه

، )بانه هآرمرد ههاي حوزفرم غالب در جنگل(شوند  مي
زاد بودن، شاخهبا وجود فاق درختان درنتيجه قريب به ات

در اين سيستم مديريت درخت، هرگاه اين . تنه هستندتك
احساس بوجود آيد كه درخت ديگر قادر به توليد 

هاي خوب روي تاج نيست، از ارتفاع كنده قطع  جست
جوش درخت استفاده شود تا بتوان از توان توليد كندهمي
يك يا دو جست  ها معموالًت جستيسپس با مدير. كرد

شود تا بتواند مرغوب گزينش و براي آينده تربيت مي
 مورد هكه در توددرصورتي. جديدي شود هتبديل به پاي

زاد روي رو، درختان بصورت شاخهمطالعه در پژوهش پيش
درخت مادري  هكه كندشوند و از آنجائيكنده مديريت مي

را از دهي خود پس از مدتي بدليل پوسيدگي، توان جست
گروه محكوم به فناست و دهد، طبيعتاً جستدست مي
  . شودديگري نيز جايگزين آن نمي همتأسفانه پاي

سطح نيم ( مطالعه مورد هدر تود مجموع سطح تاج درختان
كه تاج ازآنجائي. مترمربع بدست آمد 7/1393 )هكتار

پوشاني نداشت، اين مساحت تبديل درختان با يكديگر هم
 9/27پوشش توده شد و مشخص شد كه تاج پوششبه تاج

 مورد هدرصد است، بنابراين در بيشتر از دوسوم سطح تود
تابد و مطالعه، نور خورشيد بطور مستقيم بر بستر جنگل مي

وال ئاين موضوع نقش حفاظتي تاج درختان بلوط را زير س
مريوان  هدر جنگل دويسهاي مشابه، در پژوهش. بردمي

درصد گزارش  90درصد تا  5ز كمتر از پوشش امقدار تاج
هاي كمتر پوشش در جنگلحداكثر تاج و) 2(شده است 

  .)4(شده است درصد محاسبه  35 نيز ايالم هشدتخريب

گروه متغير ساختاري ديگري تعداد جست در هر جست
مقدار و (مديريت درخت  هاست كه بطور مستقيم به نحو

مادري  هكنددهي و همچنين توانايي جست) شدت قطع
رو متوسط تعداد جست در در پژوهش پش. بستگي دارد

تعداد . اصله محاسبه شد 3/15هاي برودار گروهجست
هاي بلوط زاگرس باتوجه به شرايط گروهجست در جست

ذكر عدد  150ادافيكي و نوع گونه متفاوت و حداكثر تا 
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باشد ميجست  30تا  10بطور متوسط بين  شده است كه
ها نظر ساختار قطري، متوسط قطر جست از .)9(

نيز مسئله اين . مطالعه بود مورد هبودن تودجوان هدهند نشان
قطع مداوم . باشدناشي از نوع مديريت سنتي درختان مي

هاي جديد شده و همواره ها منجر به ايجاد جستجست
متغير جديدي كه در اين . باشدسن ميقطر و كمتوده كم

متغير مهمي  ،گروه نامگذاري شدتپژوهش بنام قطر جس
با . دهدگروه را نشان مياست كه وزن قطري جست

زادي كه هاي شاخهتوان براي پايهاين متغير مي همحاسب
معموالً متشكل از چندين جست هستند، قطر جديدي را 

زاد زاد يا شاخههاي دانهبا پايهآنها را محاسبه كرد تا بتوان 
زم بذكر است كه مديريت درخت بر ال. مقايسه كردتنه تك

روي كنده كه درحال حاضر براساس دانش بومي مردم 
شود، باعث بوجود آمدن چنين ساختار منطقه انجام مي

مطالعه شده است، اما از  مورد هقطري يكنواختي در تود
برداري از درختان، شناسي، اين نوع بهرهديدگاه جنگل

مغاير با اصل ناپايداري توده را بهمراه داشته و 
 مورد همنحني پراكنش قطري تود. استتجديدپذيري 

هرچند . نمايدرا تأييد ميمسئله مطالعه نيز بخوبي اين 
منحني فوق براساس متغير قطر جست فرم ناهمسالي دارد، 

براساس متغير  پراكنش قطرياي بودن منحني زنگولهاما 
ز ا. ستهاگروهجستبيانگر همسال بودن گروه قطر جست

گروه معادل يك زاد هر جستكه در جنگل شاخه آنجائي
 رسد قضاوت درشود، بنابراين بنظر ميپايه محسوب مي

-مورد همسالي يا ناهمسالي توده برمبناي متغير قطر جست

لزوم  ها نيزجست كم قطري هدامن. تر استگروه منطقي
عدم وجود . نمايدها گوشزد ميرا در اين توده كردنتنك
ن در طبقات قطري باال از يكسو و همچنين عدم درختا

استقرار تجديدحيات جنسي از سوي ديگر، مشكالت 
از . ها بوجود آورده استاساسي را در ساختار اين توده

يكسو فرصت بلوغ به درختان بلوط و امكان تبديل آنها به 
شود و از سوي ديگر درخت مادري بذرده داده نمي

  . شوديدحيات جنسي داده نميهيچگونه مجالي نيز به تجد

مطالعه نيز مشخص شد كه  مورد هتود عمودي رخنيمدر 
اين نتيجه در ساير نقاط . فقط يك اشكوب وجود دارد

در ). 6و  5(جنگلي زاگرس شمالي نيز گزارش شده است 
هاي زيرين، موجب هايي، فقدان اشكوبتوده چنين

خسارت بيشتر به خاك جنگل و عدم حفاظت خاك و 
ها اين توده عموديساختار . شودهمچنين بذر درختان مي

توده نياز به ترميم  افقي رخنيمبسيار شكننده بوده و همانند 
توان تنوعي از مي عمودي رخنيمبا اصالح . و اصالح دارند

اي را ايجاد نمود كه نقش هاي درختي و درختچهاشكوب
  .حفاظتي تاج درختان را پررنگ خواهد كرد

 مورد هع نتايج اين پژوهش نشان داد كه در توددرمجمو
اي وجود دارد و از ري عمدههاي ساختامطالعه ضعف

هاي وسيعي از جنگل هكه اين توده الگويي از گستر آنجايي
توان اذعان نمود كه سطح زاگرس است، بنابراين مي

زاد بلوط زاگرس كه هاي شاخهاي از تودهمالحظه قابل
. شوند، مشكالت ساختاري دارندمي برداريبهره طريقيب

البته هنوز مناطقي وجود دارند كه بنا بداليل مختلفي همانند 
يا دور از دسترس بودن ) هاگورستان(مقدس بودن 

هاي طبيعي خود را حفظ كنند، ولي بايد اند ويژگي توانسته
البته . ها بسيار محدود استبياد داشت كه سطح اين توده

هاي مطلوب بودن ويژگيدي به متعد هاي در پژوهش
زاگرس در مقايسه با  هشدهاي كمتردخالتساختاري توده

و  7، 6، 5، 3( شده استشده اشاره برداريهاي بهرهتوده
8( .  

  سپاسگزاري

تحقيقات  هاعتبارات مؤسسرو با استفاده از پيش پژوهش
همكاري مركز تحقيقات  و جنگلها و مراتع كشور

 ،عي استان كردستان انجام شده استكشاورزي و منابع طبي
همچنين . شودسپاسگزاري ميمحترم  بدينوسيله از مسئولين

از آقايان دكتر پژمان پرهيزكار، مهندس فرزاد منصوري، 
بدليل محمدي و محمد نظري .. ژاد، عبدا نمسعود بيضايي

  .شودميقدرداني هاي زميني طرح همكاري در برداشت
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Abstract 

Structural characteristics, as the basic characters for managements of forests stands, 
were studied in Rikhalan coppice forest, southeast Marivan, Kurdistan province. The 
selected site is a good model of utilized stands of northern Zagros forests. A quadratic 
plot with an area of 0.5 ha were selected, then structural characteristics of stands 
including species composition, origin of trees (seed or shoot), number of sprouts in 
sprout-clumps, diameter of sprouts at 0.5m height, height of four sprouts in each sprout-
clump, as well as the largest and smallest diameters of sprout-clumps crowns were 
measured on all trees. Furthermore, basal area, crown area and diameter of sprout-
clumps were calculated. Based on results, the stand type was pure type of Brant`s oak 
(Quercus brantii) and all of trees were in coppice form. Low values of the mean 
diameter of sprouts (5.4 cm) and sprout-clumps (20.5 cm) showed that the studied stand 
was young. The mean value of sprout heights were low (lower than 4 m), which 
illustrate a one-storey stand. Diameter distribution of the studied stand showed an even-
aged form. Furthermore, the best regression model for height-diameter curve of the 
stand was quadratic model. Totally, the studied stand was pure with no woody species 
diversity and with a little structure diversity, so its sustainability could be considered as 
unstable. Silvicultural activities such as tending operations and enrichment of the stand 
are recommended.  

Key words: Brant`s oak, coppice, forest type, mean diameter of sprout-clump. 

 


