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  كاشت افراپلت هاي جوان دست تنك كردن در توده تأثيربررسي 
)Acer velutinum Boiss.( بر خصوصيات كمي و كيفي درختان آينده )مطالعه موردي :

  )هلومسر -آمل
  3غالمرضا هاديزاده مرجانيو  2، عليرضا اسالمي*1مجيد حسني

  ات جنگلها و مراتع كشور سسه تحقيقؤم ي،كشاورز جيترو و آموزش قات،يتحق سازمان ،تهران 1
 كشاورزيعلوم دانشكده واحد رشت،  رشت، دانشگاه آزاد اسالمي، 2

  برداري بهرهفني جنگلداري و امور دفتر ، كشورآبخيزداري سازمان جنگلها، مراتع و  ،چالوس 3

  25/11/93 :تاريخ پذيرش  19/2/93: تاريخ دريافت
  چكيده

هاي يكبار خرد شده در  بصورت كرتر روي خصوصيات كمي و كيفي درختان آينده بتنك كردن هدف بررسي اثر مطالعه با اين 
 30به مساحت  قطعه نمونه 9 در جمعا ،در سه تكرارسه تيمار اصلي و دو تيمار فرعي است كه با قالب طرح پايه كامالَ تصادفي 

در سال  .Acer velutinum Boiss پلتافرا كاشت و جوان گونه هاي جنگلي دست توده درقطعات نمونه اين . شدانجام  رآ 40تا 
- اندازه ساله با دوازده يك دوره ساله با دو آماربرداري صددرصد در توده اصلي و نتايج پس از يك دوره پنج. استقرار يافتند 1373

 دادايج نشان نت .تحليل قرار گرفتو تجزيه مورد كردن بار تنك ششو انجام  درختان آيندهساالنه  كمي و كيفي خصوصياتگيري 
كردن شديد روي رويش  مثبت تنك ثيرأت ،در درختان آينده. است دار معنيها ها در اشكوبدر توده اصلي برخي جابجاييكه 
قابل % 1در سطح قدكشيدگي در مقابل افزايش آن در تيمار شاهد،  ضريبويژه كاهش  ، قطر تاج و بهبرابر سينه ي در ارتفاعقطر
و در همين مدت رويش  در فاصله دو آماربرداري در تنك كردن شديد به دو برابر افزايش يافت مقطع سطحرويش  .است تأييد

براي مانده و  توده باقيبراي همچنين متوسط رويش حجمي ساليانه . در سال بدست آمد در هكتار مترمربع 3طور متوسط  فوق به
 و ضريب قدكشيدگيبر  همچنين تنك كردن .شدحاسبه م سال در هكتار درمترمكعب  07/29و  43/15ترتيب  به كل توده
   .داري داشت اثر معنيمترمكعب در سال و در هكتار  43/15توليد بيولوژيك همچنين 

 افراپلت ،ضريب قدكشيدگي درخت آينده،، گردشتنك كردن، : هاي كليدي واژه

  hassani@rifr-ac.ir: پست الكترونيكي  ، 021-44787280: تلفننويسنده مسئول، * 

  مقدمه
هاي طبيعي در دنيا، افزايش  با توجه به روند تخريب جنگل

 جمعيت انساني و نياز روزافزون به محصوالت چوبي و
كاري  ها از طريق جنگل توسعة جنگل ،ديگر خدمات جنگل

 توالي ).6( ناپذير است در حال و آينده امري اجتناب
هاي يبردار ل بهرهدلي هاي طبيعي شمال كشور به جنگل

و عدم تجديد حيات طبيعي در مناطق مختلف  غيراصولي
توان با انجام  مي رو از اين ،است  تهديد قرار گرفته مورد

 ).7(كرد كاري، نسبت به احياء آن كمك  عمليات جنگل
بيانگر اين واقعيت  1375هاي انجام شده در سال  بررسي

كاري در  هزار هكتار جنگل 200ر مجموع باشد كه د مي
درصد آن را  80سطح شمال كشور انجام شده كه حدود 

 ).1( دهند تشكيل مي) هزار هكتار 160( برگ هاي پهن گونه
دليل عدم موفقيت تعداد قابل توجهي از  البته امروزه به

برگ و  هاي سوزني كاري شده با گونه جنگل هاي عرصه
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م جنگل در اولويت دادن به ولن عامتخصص تأكيدهمچنين 
هاي منابع طبيعي، استفاده از  توان موجود در عرصه

كاري  هاي جنگل برگ بومي در فعاليت هاي پهن گونه
هاي  مهمترين اهداف فعاليت ).7( افزايش يافته است

كاري، افزايش توليد كمي و كيفي در واحد سطح،  جنگل
فعلي و  هاي غنا بخشيدن به جنگل  ايجاد تنوع محصول،

شرايط . )5( هاست اراضي مخروبه در سطح جنگلاحياء 
هاي شمال كشور بيش از پيش،  موجود در سطح جنگل

هاي منابع طبيعي، افزايش  ضرورت حفظ و توسعة عرصه
كاشت  هاي دست اين توده تأثيركاريها و تعيين  سطح جنگل

 Acer(پلت افراگونه  .دهد را بر روند توسعة پايدار نشان مي

velutinum Bioss. ( از فراوانترين و بزرگترين افراهاي
اي شمال كشور از  هاي جلگه ايران است كه بيشتر در جنگل

هاي آستارا در غرب تا حوزة گلستان در شرق  جنگل
هاي  پسند، طالب خاك اين گونه روشنايي .گسترش دارد

عميق و غني است و نسبت به سرما تا حدودي نابردبار 
الرشد بوده و عموما  ونه پلت نسبتا سريعگ. )5( باشد مي
هاي طبيعي حضور دارد و  صورت انفرادي در جنگل به

سال  150تا  100طور متوسط از   ديرزيستي آن نيز به
در اروپا تحقيقات بسيار زيادي  ).2، 13( گزارش شده است

، 12( است شدهدر سه دهه اخير راجع به تنك كردن انجام 
پلت از نظر خصوصيات  چون گونه .) 15، 11، 9

ا يكي از افراهاي موجود در بشناسي بسيار نزديك  جنگل
 (.Acer pseudoplatanus L) چناري اروپا يعني افراي شبه

بنابراين تحقيقات در زمينه دخالتهاي پرورشي در  ،است
توده دست كاشت اين گونه نيز در اروپا سابقه چنداني 

ي به يك ميزان دستياب )15(تحقيقات در بلژيك  .ندارد
هاي دست كاشت افراي  پيشنهادي براي هدايت توده

تواند يك راهنماي  كه مي شود مي موجبچناري را  شبه
 .هاي پلت باشدتوده كردن در مقدماتي براي دخالتهاي تنك

هاي افراي شبه  همچنين به يك مدل توليد براي توده
) شدت ضعيف و قوي( كردنچناري در دو حالت تنك

تئوري به  توره صطوري كه توليد كل را ب هب ،ارداشاره د

سن . دهد مترمكعب در هكتار ارائه مي 223و  266ترتيب 
 .كند سالگي پيشنهاد مي 15را در حوالي اولين تنك كردن 

در زمينه كاشت افراي شبه  )9 و 11(تحقيقات در فرانسه 
گنجشك  به همراه زبان( آميختهچناري به صورت خالص يا 

كاري با  اين جنگل .استشده انجام  )وحشي و گيالس
 400و حداقل تا  8000حداكثر تا ( انبوهي اوليه متفاوت

كه در نتيجه سن اولين تنك كردن را  بوده) پايه در هكتار
سال و يا وقتي كه ارتفاع غالب توده  12 – 15در حوالي 

متر باشد توصيه كرده است و رشد متوسط  10حدود 
 3/4 تا 8/1از را  )سال 10 – 20( هساالنه در سنين اولي

راي متر ب سانتي 83تا  62 و برابر سينه قطرمتر براي  سانتي
 )11( دانماركيكارشناسان طبق نظر  .دارد ارتفاع بيان مي

سالگي بدست  50در  ،براي افراي شبه چناري بيشينهتوليد 
مترمكعب در هكتار و در  19تواند به مقدار  آيد كه مي مي

ميزان عملكرد سازمان جنگلها، مراتع و  .سال باشد
كاري و احياي جنگلهاي  آبخيزداري كشور در زمينه جنگل

از سال ( شمال كشور در طول دو برنامه اول و دوم توسعه
 هزار هكتار بوده است 45/877حدود ) 1378لغايت  1368

ها  عمليات پرورشي را در اين تودهانجام كه لزوم ) 3(
 ،دهند مي د چوب كشور را تشكيلويژه كه قطب تولي هب

  .سازد يضروري م

  مواد و روشها
هاي  تودهدر  1373زمستان سال  دراين پژوهش 

 )متر 2×2با فاصله كاشت ( پلتافرا ساله 9 كاشت دست
منطقه . شد انجام هلومسر آملداري  در طرح جنگل واقع
در شرق و  پنج كيلومتري جاده هراز آمل در ،مطالعه مورد

و داراي مساحتي در حدود  قرار داردزاده عبداله جاده امام
اي  عرصهدر رويشگاه مورد نظر . باشد هكتار مي 350
واقع  درياسطح متر از  100تا  80دامنه ارتفاعي  باشيب  كم
، )متر 10تا  8(  عميق خيلي منطقه، خاك. است شده
روي رسوبات  اي مايل به خاكستري اي تيره تا قهوه قهوه

در مجموع،  .ستا بافت متوسط تا سنگين آبرفتي داراي



 1395، 2، شماره 29جلد                                                                                     )       مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

341 

اي  هاي دامنه خاك منطقه در شرايط فيزيوگرافي دشت
اي مربوط به دوران  گيرد و آبرفت رودخانه هموار قرار مي

زاد پلت، حاصل  توده جنگلي دانه .شناسي است چهارم زمين
اين تحقيق . باشد مي) پرونانس محلي( 1364نهالكاري سال 

هاي يكبار خرد شده و در قالب  بصورت آزمايش كرت
سه تيمار اصلي و دو  داراي، )14(تصادفي طرح پايه كامالً

 يكهر قطعه نمونه 9 درتكرار  3 با) 1 نقشه( تيمار فرعي
جبر شكل هندسي عرصه و (آر  40تا  30به مساحت 

انتخابي  روش تنك كردن. شدانجام ) همگني توده جنگلي
 ها آينده در سلول و با انتخاب و مشخص كردن درختان

كردن  تنك C(، Aو  A،B( اصلي در تيمارهاي .باشد مي
كردن  تنك B، )درصد رويه زميني 25تا  20برداشت ( شديد
 شده انجام )درصد رويه زميني 15تا  10برداشت ( ضعيف

در  .)1 نقشه( دخالتي انجام نشده است شاهدC است و در 
شامل  دصددرصآماربرداري  1377و  1373 هاي زمستان
قطر برابر سينه، ( هاي كمي و كيفي توده اصلي بررسي

 ارتفاع كل، قطر تاج، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، تقارن تاج،
در سال . شدانجام ) سالمت جوانه انتهايي، سالمت تنه

 150و  80( گانه درختان آينده بر اساس تيمارهاي سه 1374
قطعات  زيردر . يابي شدند و مكانانتخاب ) درخت آينده 

تيمارهاي  1383و  1380، 1377، 1374هاي  در سال نمونه
كردن با گردش سه ساله و در  تنكصورت  فرعي به

كردن با گردش  تنك 1384و  1379، 1374هاي  سال
تا  1374از سال همچنين . شد يابي و مكان ساله اجرا پنج

هاي  بررسي ،هر ساله پس از پايان هر فصل رويش 1385
 12حاصل  .انجام شد صورت منظم هنده بكمي درختان آي

در » درختان آينده«سال بررسي روند تغييرات كمي و كيفي 
داده كمي و  40000طرح آزمايش گردآوري بيش از 

داده كيفي بوده كه با ساخت يك فايل حجيم داده  20000
و بر اساس قالب آماري   SPSSها توسط نرم افزار آماري 

مورد تجزيه و تحليل قرار  )كامالً تصادفي( طرح آزمايش
  .گرفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  آمل –كاشت پلت امامزاده عبداله  هاي جوان و دست تحقيقات تنك كردن در توده هاي طرح آزمايش -1 نقشه
  o 36  23 /  49//    عرض جغرافيايي                                        o 52  20 /  42//     طول جغرافيايي

 به طرف تهران

 آملبه طرف 

 سيم توري فنس

تيمارهاي  اصلي
A :تنك كردن شديد  
B :تنك كردن ضعيف  
C :شاهد  

  

 فرعيتيمارهاي 

a :سال 3ش برش گرد  
b : سال 5گردش برش  

  



 1395، 2، شماره 29جلد                                                                                     )       مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

342 

شناسي توده اصلي در  هاي كمي جنگل صه بررسيخال
  .)2( استشده ارائه ) 1(جدول 

  )1373زمستان ( هاي كمي توده برخي مشخصه -1جدول 
 مقدار  مشخصه كمي

 مترسانتي1/10 قطر متوسط در ارتفاع برابر سينه
 مترسانتي2/15  قطر غالب در توده اصلي

 متر9/10  ارتفاع متوسط
 متر1/12  ارتفاع غالب

 پايه1626  تعداد در هكتار متوسط
ضريب قدكشيدگي در توده 

  اصلي
107  

   نتايج
  دوره  12  طي  در آينده   درختان يقطر پراكنش تغييرات

و  2 ،1  هايدر شكل) 1385لغايت  1374( رويش ساالنه
به منحني  مربوطاولين تفاوت . نمايش داده شده است 3

براي تيمارهاي تيمار  جبره تعداد درختان آينده است كه ب
پايه در  150و  80به ترتيب تنك كردن شديد و ضعيف 

در تيمار شاهد نيز تعداد . هكتار در نظر گرفته شده است
درختان آينده انتخاب شده به ميزان حداقل در نظر گرفته 

اينكه در اين   هزيرا با توجه ب ،)پايه در هكتار 80( شده
هدف نيل به يرد، براي گنمي تيمار تنك كردن صورت

بررسي چگونگي تحول كمي و كيفي اين درختان در 
انتخاب حداقل بيولوژيك  بيشينهوضعيت نزديك به انبوهي 

تعداد درختان آينده كافي بود و انتخاب تعداد حداكثر 
   .تفاوت چنداني در نتيجه نداشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

زمستان (دوره رويش  12طي  سال 3و  5شديد با دو گردش  برابر سينه در تيمار قطرر حسب طبقات مقايسه توزيع فراواني درختان آينده ب - 1شكل 
 )85لغايت زمستان  74

تيمار شديد با گردش 3 سال پس از چهار بار تنك كردن  
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تيمارشديد با گردش  5 سال پس از سه بار تنك كردن   
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درختان  قطري پراكنشتفاوت ناشي از تيمار در چگونگي 
مد و مديان در روي منحني  ميانگين،قطر از نظر مقدار 

بخوبي نشان داده  مربوطه هاي مشخص بوده و در شكل
روند تغييرات الگوي پراكنش تعداد در طبقات  .استشده 

. سال در تيمارهاي مختلف متفاوت است 12قطري در طي 
سال و در  3آنچه مسلم است در تيمار فرعي با گردش 

اي را بوجود فاصله 85و  74تيمار شديد بين دو نمودار 
آورده است ولي در نسبتاً ضعيف اين دو نمودار در امتداد 

در واقع سرعت عبور از يك . بيده هستندهم و بهم چس
طبقه قطري به طبقه قطري باالتر در بعد زمان در تيمار 

 5سال سريعتر از تيمار فرعي با گردش  3فرعي با گردش 
سال هم  5در تيمارهاي فرعي با گردش . سال مي باشد
 85و  74گردد كه دو نمودار مربوط به سالهاي مالحظه مي

اند كه بوسيله هاشور مشخص شده بر روي هم منطبق شده
در تيمار شاهد فضاي اين همپوشاني بسيار زيادتر از . است

  .باشدتيمارهاي ديگر مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  
  
  

  سال  3و  5نسبتاًٌ ضعيف با دو گردش  برابر سينه در تيمار قطرمقايسه توزيع فراواني درختان آينده بر حسب طبقات  - 2شكل 
  )85لغايت زمستان  74زمستان (دوره رويش  12طي  

  
، همچنين قطر تاج و ارتفاع كل زمينيرويهو  قطرتحول 

  2دوره رويش ساالنه در جدول  12درختان آينده طي 
ويژه بر روي  هثير مثبت تنك كردن بأت. داده شده است نشان

بخوبي مشخص ) قطر ، سطح مقطع و ارتفاع(اول  متغيرسه 
روي رشد ارتفاعي درختان،  بردر مقابل تنك كردن . است

در مبحث . استنداشته نسبت به تيمار شاهد تأثير چنداني 

تيمار نسبتا ضعيف با گردش 3 سال پس از چهار بار تنك كردن 
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تيمار نسبتا ضعيف با گردش 5 سال پس از سه بار تنك كردن 
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  .شدلت آن اشاره ه عو ب بودهاين پديده مواجه سهم درختان در طبقات اجتماعي توده اصلي نيز با  تغيير
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )85لغايت زمستان  74زمستان (دوره رويش  12طي   شاهد ر تيماربرابر سينه د قطرمقايسه توزيع فراواني درختان آينده بر حسب طبقات   - 3شكل 
اين امر در مقايسه منحني هاي ارتفاع كل درختان آينده بر 

گانه مربوط  بين تيمارهاي سه )سهمي( اساس فرمول پرودن
 .نيز بخوبي نمايان است) 1385 زمستان(به آخرين بررسي 

و رويه ه برابر سين دورمقدار رشد متوسط ساالنه براي 

براي تيمارهاي  ،ساله 12درختان آينده طي دوره زميني 
كاهش بارز از البته . ارائه شده است  2گانه در جدول  سه

تيمار شديد به تيمارهاي نسبتا ضعيف و شاهد براي هر دو 
  . مشخصه مشهود است

  گانه فصل رويش در تيمارهاي سه 12آينده  طي ، ارتفاع كل و قطر تاج درختان رويه زميني، برابر سينهقطر رشد متوسط  -2جدول 

برابر سينه  قطرمتوسط   تيمار  سال
D1.30(cm)  

سطح مقطع متوسط 
  برابر سينه 

G1.30(cm2)  

  ارتفاع كلمتوسط 
h (m)  

  قطر تاجمتوسط 
dc (m)  

74  A  19/13 58/137 47/12  39/3  
85  A  54/26 37/5456 02/21  19/6  

  8/2  55/8 79/5318 36/13 سال 12رشد در 
  23/0  71/0 23/443 11/1 متوسط رشد ساالنه

74  B 00/13 70/134 72/12  40/3  
85  B 81/24  96/4774  26/20  58/5  

  18/2  54/7 26/4640 81/11 سال 12رشد در 
  18/0  63/0 69/386 98/0 متوسط رشد ساالنه

74  C 79/13  60/149  73/12  94/3  
85  C 60/22  83/3957  96/20  90/3  

  0  23/8  23/3808  81/8 سال 12رشد در 
  0  69/0 35/317 74/0 متوسط رشد ساالنه

توليد حجمي  ،آماربرداري صددرصد دورهبر اساس دو 
توليد  .ارائه شده است 3در جدول و مورد بررسي توده 

 43/15به ميزان ) سالگي 14تا  10از سن (بيولوژيك توده 
ن اين سنين در فاصله بي. سيلو در سال و در هكتار مي باشد

در اولين تنك . است شدهدو بار تنك كردن در توده انجام 
مترمكعب در هكتار و در دومين تنك  16/20كردن مقدار 
كه  شدهمترمكعب در هكتار برداشت  43/34كردن حدود 

تا  1373جمعا توليد مكانيك اين توده در طول سالهاي 

تيمار شاهد بدون دخالت 
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مترمكعب در  59/54عنوان پيش محصول حدود  هب 1377
با احتساب توليد  رو از اين .تار برآورد شده استهك

مكانيك و اثر مثبت تنك كردن در روند افزايش توليد توده 

مترمكعب در هكتار و در  07/29جنگلي، توليد كل توده به 
  .رسيدسالگي  14سال در سن 

  دوره رويش 4در طول ) بيولوژيك( يجدول توليد حجم -3جدول 

  سال بررسي
 سينهمتوسط قطر برابر
  درخت
(cm)  

 متوسط ارتفاع توده
  
(m)  

متوسط تعداد در هكتار 
  توده

N/ha)(  

متوسط حجم در 
  هكتار 

  )سيلو(

  )سال 10سن ( 1373
  )سال 14سن ( 1377

1/10  
4/13  

9/10  
15  

1626  
1288  

3/73  
98/134  

  68/61  338  1/4  3/3  تفاوت

  43/15  --  03/1  82/0  متوسط رويش ساالنه

تحليل هاي : ه و تحليل آماري طرحنتايج حاصل از تجزي
پايان ( 1385و سال ) ابتداي طرح( 1374مربوط به سال 

با توجه به  1374در سال  .گرفتمورد بررسي قرار ) طرح
  :بين تيمارها و شاهد نتايج زير حاصل شده است ،4جدول 

براي دور برابرسينه، طول تاج و ضريب قدكشيدگي 
براي طول  .شدده مشاه% 5اختالف معني داري در سطح 

تنه، قطر تاج، نسبت طول تاج به ارتفاع كل، نسبت طول 

تاج به ارتفاع تنه، نسبت طول تاج به قطر تاج، نسبت 
ارتفاع تنه به ارتفاع كل و نسبت قطر تاج به قطر برابر سينه 

مشاهده گرديد و تنها % 1اختالف معني داري در سطح 
  .براي ارتفاع كل اختالف معني دار نبود

  )1374سال (بين تيمارها و شاهد يكطرفه آناليز واريانس  -4جدول 

 .F Sig  مربع ميانگين  زاديآدرجه   مجموع مربعات    متغيرها

  دور برابرسينه
  هابين گروه
  هاداخل گروه

  كل
858/844  
835/17632  
694/18477  

4  
300  
304  

215/211  
776/58  

  
594/3  
  
  

007/0  
  
  

  ارتفاع كل
 هابين گروه
  هاروهداخل گ
 كل

725/1 
581/370  
306/372 

4 
300  
304 

431/0  
235/1  
  

349/0  
  
  

845/0  
  
  

  طول تنه
 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
794/31 
918/335  
712/367 

4 
300  
304 

949/7  
120/1  
  

099/7  
  
  

000/0  
  
  

  قطر متوسط تاج
 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
311/24 
778/173  
089/198 

4 
300  
304 

078/6  
579/0  
  

492/10  
  
  

000/0  
  
  

  طول تاج
 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
251/30 
389/454  
640/484 

4 
300  
304 

563/7  
515/1  
  

993/4  
  
  

001/0  
  
  

نسبت طول تاج به 
  ارتفاع كل

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
204/0 
921/1  
126/2 

4 
300  
304 

051/0  
006/0  
  

972/7  
  
  

000/0  
  
  

نسبت طول تاج به 
  طول تنه

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
258/11 
751/118  
009/130 

4 
300  
304 

814/2  
396/0  
  

110/7  
  
  

000/0  

نسبت طول تاج به 
  قطر تاج

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
864/6 
349/64  
213/71 

4 
300  
304 

716/1  
214/0  
  

000/8  
  
  

000/0  
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نسبت طول تنه به 
  ارتفاع كل

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
204/0 
922/1  
126/2 

4 
300  
304 

051/0  
006/0  
  

954/7  
  
  

000/0  

نسبت قطر تاج به 
  قطر برابر سينه

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
262/531 
358/6379  
619/6910 

4 
300  
304 

815/132  
265/21  

  
246/6  
  
  

000/0  
  
  

  ضريب 
  قدكشيدگي

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
170/3991 
658/66677  
828/70668 

4 
300  
304 

792/997  
259/222  

  
489/4  
  
  

002/0  
  
  

  

برابر سينه، قطر تاج، نسبت طول قطر  نيز 1385در سال 
تاج به قطر تاج، نسبت قطر تاج به قطر برابر سينه و 

معني % 1ضريب قدكشيدگي بين تيمارها و شاهد در سطح 
همچنين ارتفاع كل، طول تاج، ). 5جدول (اند  دار شده

نسبت طول تاج به ارتفاع كل، نسبت طول تنه به ارتفاع كل 
معني دار % 5د در سطح و طول تنه بين تيمارها و شاه

اختالف ميانگين نسبت طول تاج به طول تنه نيز . اندگرديده

فاكتورهاي مورد بررسي كه در بيشتر . معني دار نمي باشد
معني % 5اند و در سطح  آناليز واريانس گرديده 1374سال 

معني دار شده اند % 1در سطح  1385دار بوده اند در سال 
ردن بر روي فاكتورها را نشان و اين خود اثر مثبت تنك ك

متغيرها، در مقايسه بيشتر . دهد كه قابل انتظار بوده استمي
دار بوده يعني نسبت به تنك  ميانگين ها در تيمارها معني

  .دهند كردن تودها حساسيت نشان مي
  

  )1385سال (آناليز واريانس يكطرفه بين تيمارها و شاهد  -5جدول 

 .F Sig  مربع ميانگين  جه آزاديدر  مجموع مربعات    متغيرها

  دور برابرسينه
 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
419/7166 
230/41039  
649/48205 

4 
295  
299 

605/1791  
116/139  

  
878/12  

  
  

000/0  
  
  

  ارتفاع كل
 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
909/51 
383/793  
292/845 

4 
295  
299 

977/12  
689/2  
  

825/4  
  
  

001/0  
  
  

  طول تنه
 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
962/58 
304/1580  
266/1639 

4 
295  
299 

741/14  
357/5  
  

752/2  
  
  

028/0  
  
  

  قطر متوسط تاج
 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
552/219 
677/277  
229/497 

4 
295  
299 

888/54  
941/0  
  

312/58  
  
  

000/0  
  
  

  طول تاج
 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
397/98 
801/2158  
198/2257 

4 
295  
299 

599/24  
269/7  
  

384/3  
  
  

010/0  
  
  

نسبت طول تاج به 
  ارتفاع كل

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
140/0 
837/3  
977/3 

4 
295  
299 

035/0  
013/0  
  

700/2  
  
  

031/0  
  
  

نسبت طول تاج به 
  طول تنه

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
215/2 
158/90  
373/92 

4 
295  
299 

554/0  
306/0  
  

812/1  
  
  

126/0  
  
  

نسبت طول تاج به 
  قطر تاج

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
683/30 
758/95  
440/126 

4 
295  
299 

671/7  
325/0  
  

631/23  
  
  

000/0  
  
  

نسبت طول تنه به 
  ارتفاع كل

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
141/0 
834/3  
974/3 

4 
295  
299 

035/0  
013/0  
  

708/2  
  
  

030/0  
  
  

به  نسبت قطر تاج
  قطر برابر سينه

 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
461/1666 
011/2209  
471/3875 

4 
295  
299 

615/416  
488/7  
  

636/55  
  
  

000/0  
  
  

  ضريب قدكشيدگي
 هابين گروه
  هاداخل گروه

 كل
920/10901 
211/48413  
130/59315 

4 
295  
299 

480/2725  
113/164  

  
607/16  

  
  

000/0  
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برابر سينه، قطر تاج، نسبت طول نيز دور  1385در سال 
تاج به قطر تاج، نسبت قطر تاج به قطر برابر سينه و 

از نظر دور  1385در سال  6با توجه به جدول  ضريب 
ميانگين ها در تيمارهاي مختلف به دو گروه و  برابرسينه

تقسيم شده اند كه تيمار شاهد داراي كمترين ميانگين و 
. راي بيشترين ميانگين استسال دا 3تيمار شديد با گردش 

نحوه پراكنش تيمارها در داخل گروه ها در اين مرحله 
ثير تنك كردن ها هدايت شده و آنطور كه انتظار أتحت ت

بعبارتي ديگر اثر مثبت تنك كردن . اند شدهمي رفت تنظيم 
ترتيب قرار . بر روي دور برابر سينه معني دار بوده است

يانگين به بزرگترين ميانگين گرفتن تيمارها از كوچكترين م
  :باشدبه ترتيب زير مي

  )سال 5تيمار شاهد و  ضعيف با گردش (گروه  - 1

سال، شديد با گردش  3تيمار ضعيف با گردش (گروه  - 2
  )سال 3سال و شديد با گردش  5

در گروه دوم كه گروه قطورها مي باشد و بين آنها اختالف 
ي كيفي از لحاظ پس از بررسي هامعني داري وجود ندارد 

  .تنه و تاج، تيمار برتر معرفي مي گردد

ها  دار نيست ولي بين گروه ها معني اختالف در داخل گروه
  . دار است معني% 1اختالف در سطح 

  )1385سال (به سانتيمتر  ها در تيمارها به روش دانكن براي دور برابر سينه مقايسه ميانگين -6جدول 

  تعداد  تيمار
  ها نگينبندي ميا دسته

  2گروه   1گروه 
   1377/71 69  شاهد

   7284/74 81 سال5ضعيف با گردش
  6214/80  70 سال3ضعيف با گردش
  5897/82  39 سال5شديد با گردش
  5976/84  41 سال3شديد با گردش

  096/0 112/0  داري سطح معني
  

 از نظر ارتفاع كل 1385در سال ، 7با توجه به جدول 
ن ها در تيمارهاي مختلف به سه گروه تقسيم شده ميانگي

سال داراي كمترين  5اند كه تيمار ضعيف با گردش 
سال داراي بيشترين  3ميانگين و تيمار شديد با گردش 

نحوه پراكنش تيمارها در داخل . ميانگين ارتفاع كل است
تنك كردن ها طبقه تأثير گروه ها در اين مرحله تحت 

تي ديگر اثر مثبت تنك كردن بر روي بعبار. بندي شده اند
ارتفاع كل نيز معني دار بوده و ترتيب قرار گرفتن تيمارها 
از كوچكترين ميانگين به بزرگترين ميانگين در گروه هاي 

  :گانه بصورت زير است سه

سال و ضعيف با  5گروه تيمار ضعيف با گردش  - 1
  سال 3گردش 

 5با گردش سال، شديد  3ضعيف با گردش تيمار گروه  - 2
  سال و شاهد

سال، شاهد و شديد با گردش  5گروه شديد با گردش  - 3
  سال 3

كه مالحظه مي شود ميانگين ارتفاع در تيمارهاي  همانطوري
رديف شاهد قرار دارند و  شديد بيشترين مقدار بوده و هم

پس تنك  ،تيمارهاي ضعيف داراي كمترين ميانگين هستند
ثير مثبت أيش ارتفاع نيز تكردن بر خالف انتظار در افزا

داشته است و تيمارهاي شديد در گروهي قرار گرفتند كه 
انتظار داشتيم كه بنابراين . تيمار شاهد قرار گرفته است

تيمار شاهد با داشتن باالترين انبوهي تعداد در هكتار در 
يك گروه جداگانه داراي بيشترين ميانگين ارتفاع باشد كه 



 1395، 2، شماره 29جلد                                                                                     )       مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

348 

اختالف در داخل گروه ها معني لبته ا. نتيجه اينچنين نيست
معني دار % 5دار نيست ولي بين گروه ها اختالف در سطح 

  . است

  )1385سال ( به متر ها در تيمارها به روش دانكن براي ارتفاع كل مقايسه ميانگين -7جدول 

  تعداد  تيمار
  ها بندي ميانگين دسته

  3گروه   2گروه   1گروه 
      1111/20  81  سال 5ضعيف با گردش 
    4071/20  4071/20  70  سال 3 ضعيف با گردش
  8590/20  8590/20    39  سال 5شديد با گردش 

  9746/20  9746/20  69  شاهد
  2622/21    41 سال 3شديد با گردش 

  228/0  087/0  345/0   داري سطح معني

  
  بحث

 ،درختـان آينـده در ايـن تحقيـق     انتخاب و مشخص كردن
كردن پـس از گذشـت    ثير تنكأت فرصتي را بوجود آورد كه

كما اينكه اين كـار حتـي    ،قابل تحليل باشد كوتاهيك دوره 
اكنـون بـا   ). 2(شـد  پس از گذشت يكسال نيز امكان پـذير  

اينكـه همـان نتـايج     ساله عـالوه بـر   12گذشت يك دوره 
نتـايج  بلكـه  قرار گرفـت،   يديأتدارتري مورد  بصورت معني

تنك كردن در تسـريع   رثيأت .شدحاصل ديگري نيز مطلوب 
رشد قطري كه بصورت سنتي يك نتيجه مورد انتظار است، 

البته چگونه و . قرار گرفت يديأتبطور بسيار مشخصي مورد 
چه مقدار آن در اين فرصت براي اين گونه با ارزش بـومي  

. دهـد  به اين تحقيق جنبـه اختصاصـي مـي   كه بررسي شده 
ي خود يه اروپامشخص شدن برتري اين گونه بر گونه مشاب

يعني افراي شبه چنـاري نتيجـه اي بسـيار جالـب و مفيـد      
سانتي متر رشد قطر برابر سينه در تيمار  3/1مقدار . باشد مي

رشـد قطـر برابـر     شديد در عرصه مورد نظر در مقايسه بـا 
افراي شبه چناري در جنگلهاي اروپا و در سن مشابه  سينه 

مل است و بر أبل تقا )7( بوده است سانتي متر 1حدود كه 
عنوان يـك گونـه    هبگونه پلت در جنگلهاي خزري اهميت 

ثيرگـذار در  أاز عوامـل ت . گردد ميتلقي مهم از لحاظ توليد 
استقرار و پراكنش گونه پلت نيز درصد كربن آلي، نيتـروژن  

كل و رطوبت اشباع خاك است كه همبسـتگي معنـي داري   
). 4(جـود دارد بين اين عوامل خاكي و پراكنش گونه پلت و

است كه اين وضعيت مي توانـد در يـك دوره    ذكرالزم به 
طوالني تر از جمله براي كل دوره زندگي اين تـوده تغييـر   

نشان داده انـد كـه توليـد كـل      متعدديزيرا تحقيقات  ،كند
توده هاي جنگلي در يـك دوره طـوالني چـه تحـت تنـك      

افزايش  ).10( باشد كردن قرار گيرند و چه نگيرند، ثابت مي
سرعت رشد قطري به مفهوم كوتاه شدن دوره توليـد بـراي   

نتيجه آن بهينه شدن بيالن اقتصـادي   و ي بودهيمحصول نها
يـا در حـال   در آينده توليد مي باشد كه  خألو كاهش دوره 

اين امر وقتي اهميـت پيـدا مـي    . هستيمبا آن مواجه حاضر 
ه كند كه بدانيم توده هاي جوان و دسـت كاشـت پلـت كـ    

جايگزين جنگلهاي مخروبه شمال شده اند در حال حاضـر  
مساحت قابل مالحظه اي را تشكيل مي دهنـد و در آينـده   

الزم اسـت اضـافه گـردد كـه در     . نيز توسعه خواهند يافت
بـا  ) دوايـر سـاالنه پهـن   ( افزايش رشـد قطـري   گونه پلت 

ن گونه يعني روكـش  كيفيت تكنولوژي مورد هدف براي اي
تنـك كـردن خصوصـا    ثير بسيار معني دار أت .دمغايرتي ندار

از ديگـر نتـايج    ،ضـريب قدكشـيدگي   تنك كردن شديد در
ايـن ضـريب از هـم اكنـون در ايـن      . مهم اين تحقيق است

متوسـط تيمـار   ( تيمار به مقدار دلخواه نزديك شـده اسـت  
بديهي است كه اين امر از نظـر تضـمين پايـداري    ). 18/84
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پلـت در برابـر خطـرات    توده هاي جوان و دسـت كاشـت   
نتيجــه  در طوفــان هــا و بادافتــادگي هــاي رو بــه افــزايش
در مقابل . تغييرات اقليمي، از اهميت فراوان برخوردار است

درختـان آينـده در تيمـار     درمشاهده شد كه ايـن ضـريب   
بـدليل رشـد   (است  شدهشاهد افزايش يافته و نامناسب تر 

هـر چنـد كـه     .)ارتفاعي بيشتر در مقابل رشد قطري كمتـر 
ثير تنك كردن در اصالح ضريب ويژه تاج، شامل ضريب أت

(نسبي تاج 
h

hC ( و ضريب شكل تاج)
C

C

d

h ( هنوز چندان

در (كه تاج درختان آينـده   رودميمعني دار نيست اما انتظار
ويـژه در   به) قدرت رشد اين درختان واقع موتور و شاخص

تدريج توسـعه كـافي يابـد و بـه      هب ،تنك كردن شديد تيمار
اين بررسي همچنان نشان داد كه تنـك   .شكل دلخواه برسد

اي قابل فروش و مصـرف در   محصول ميان دوره، كردن ها
بـا توجـه بـه وسـعت     . دهند صنايع ازجمله كاغذ سازي مي

ــن     ــمال، اي ــاي ش ــود در جنگله ــابه موج ــاي مش ــوده ه ت
ظر حجمي جالـب و بـر خـالف    از ن محصوالت مي توانند

صـرفه   كشـور ي، بـراي  يط حاكم در كشورهاي اروپـا يشرا
  .ي داشته باشنديزا اقتصادي و قابليت اشتغال

رويـه  متـر مربـع    3 شامل توليدشناخت توليد اين توده ها  
 در هكتـار و در سـال در تيمـار تنـك كـردن شـديد       زميني

بــر ســالگي و دو برا 14تــا   10و بــراي دوره  )2جــدول  (
 54/24به  73/12شدن آن در طي اين دوره يعني رسيدن از 

 متر مربع در هكتار و همچنـين رسـيدن بـه توليـد حجمـي     
متر مكعب در سال و در هكتـار   43/15)  توليد بيولوژيك(
. از ديگر نتايج مفيد و جالب اين تحقيـق اسـت  ) 3جدول (

افـراي شـبه    بيشـترين دانمارك توليـد  ن امحققبنا به عقيده 
متر مكعـب در سـال و در    19سالگي به  50اري در سن چن

انتخاب و مشـخص كـردن درختـان    . )12(هكتار مي رسد 
ي را يايـن فرصـت اسـتثنا     گيري هر ساله آنهـا  آينده و  پي

بوجود آورد تا اثر منفي خشكساليها روي رشد ارتفاعي اين 
ايـن پديـده    ثيرأتدرختان بصورتي ملموس مشاهده گردد و 

  .يد قرار گيردأيمورد ت يجنگله بر روي تود

از لحاظ آماري بهترين تيمار براي رويش قطر، تيمار شديد 
ـ    12باشد كه پس از سال مي 3با گردش  ثير أسـال تحـت ت
. ها بيشترين قطر را به خود اختصاص داده استتنك كردن

همچنين در قسمت نتايج اشاره شده بود كـه تيمارهـاي بـا    
زمـان كمتـري را نسـبت بـه      سال در بعد زمـان،  3گردش 

گذشتن از يك طبقه قطري و رسـيدن  براي تيمارهاي ديگر 
به طبقه قطري باالتر نياز دارند و از لحاظ كمي ايـن تيمـار   

  . ال براي تنك كردن در توده خواهد بوديك تيمار ايده

در پايان نيز در رابطه با تنك كـردن بـه دو جنبـه مثبـت و     
مي تواند  كه مثبت تنك كردن جنبه. شودميمنفي آن اشاره 
كما اينكه در همين  ،شود پوشش كف جنگلموجب ايجاد 

النـا   علفـي  پوشـش توسعه قابل مالحظـه   عرصه تحقيقاتي
)Oplismenus undulatifolius (Ard.)P.Beauv (در 

جنبه منفي تنـك كـردن   . تيمارهاي تنك كردن مشاهده شد
ه شايد مي تواند موجب حذف برخي اكوتيپ ها گردد ككه 

 آينــدهداراي قابليتهــاي مقــاومتي در برابــر انــواع حــوادث 
ازجمله استرس آبي باشند كه با توجه بـه پديـده تغييـرات    

. ارزش هاي ويژه هسـتند  اقليمي و بروز خشكساليها داراي
تنــك كــردن  «انجــام  بــهكمااينكــه در همــين راســتا   

، يعني انجام تنك كـردن بـا لحـاظ كـردن     »اكوفيزيولوژيك
ـ    حفظ چ عنـوان يكـي از راه حـل هـاي      هنـين پايـه هـايي ب

  .اشاره مي شود آيندهمديريتي 
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The effect of thinning on young plantations of velvet maple (Acer 
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of future trees(Case study: Holomsar-Amol) 
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Abstract 

This research was started in 1995, in order to investigate the effect of thinning on the 
young plantations of velvet maple (Acer velutinum Boiss). The silvicultural 
interventions were included 3 main treatments (medium thinning and heavy thinning), 2 
secondary treatment (a 3-year and a 5-year rotation) in the fully randomized design with 
three replications. There were 9 sampling plots in the experimental design with an area 
of 0.3-0.4 hectare. Results derived from treatments showed the story movement and 
positive effects of thinning on the future trees diameter (1.1 cm year-1, and reduction of 

the slenderness factor (
d

h = 79) in the year 2006, of the 1% significant. The thinning 

woody pre-product in diameter class of 12.7 in 1996 increased to 21.5 in 2006. The 
mean annual basal area increment between two measurements (1995 and 1998) was 3 
m2ha-1year-1. The mean annual volume increment (remained stand) was 15.43 m3ha-

1year-1, and the mean annual volume increment was 29.07 m3/ha/year. According to 
statistical analyses of quantitative and qualitative characteristics, the heavy thinning 
with 5 years rotation is the best treatment in the lowland area of the hyrcanian forests. 

Key words: Thinning, Rotation, Future trees, Slenderness factor, Velvet maple 

 
  


