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  1چکیده
هاي سنتی رایج در برداريیکی از بهره ،زنی) درختان جنگلیگالزنی (سرشاخه :سابقه و هدف

) منطقه مورد مطالعهشهرستان بانه (هاي جنگلاز جمله  شمالی، هاي زاگرسهایی از جنگل بخش
معیشتی خود با  سازگار کردن نظامبراي حل بحران کمبود علوفه و  در تالش محلی مردم که باشد می

تواند در ساختار توده و گالزنی، می .دناهکرد ، ابداعشانهاي طبیعت پیرامونحدودیتها و مدشواري
ول از پذیري درختان ويتأثیرهدف این پژوهش بررسی میزان ریختار درختان ایجاد اختالل نماید. 

  .گونه براي ارزیابی استفاده شده است سنجی اینهاي زیستتنش گالزنی بوده و از نمایه
شده گالزنی و یک تودههکتار)  7/0( نشدهگالزنییک توده  ،این تحقیق براي انجام ها:شمواد و رو

 ،روستاي کوخ مامودر                            ً      با شرایط فیزیوگرافی تقریبا  مشابه یکدیگر ودر مجاورت هکتار)  یک(
 تمامی درختان با براي ،صددربا انجام آماربرداري صد. ندانتخاب شد استان کردستان ،شهرستان بانه

 ،ولگیري شد. در مورد درختان وياندازه گونه ثبت و قطر یقه اسممتر، سانتی 5قطر یقه بیش از 
گیري قرار ارتفاع تنه نیز مورد اندازه ارتفاع کل ودو قطر بزرگ و کوچک تاج،  ،قطر یقهبر  عالوه

دو توده با استفاده ول در سنجی درختان ويهاي زیستها، نمایهبعد از بررسی نرمال بودن داده گرفت.

                                                             
  lghahramany@gmail.com  :مکاتبه مسئول*
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سنجی مورد بررسی با هاي زیستول در طبقات نمایهو الگوي پراکنش درختان وي مستقل tاز آزمون 
  مورد مقایسه قرار گرفت. مربع کاياستفاده از آزمون 

(قطر، ارتفاع کل، ارتفاع  ولسنجی گونه ويهاي زیستنمایه دارکاهش معنیهنده د نتایج نشان: هایافته
نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل باشد. نمایه شده میدر توده گالزنی ارتفاع تاج و سطح تاج) تنه،

  باشد.خورده بیشتر میدست شده از توده کمتردر توده گالزنی ولدرختان وي
سنجی هاي زیستطور کلی باعث کاهش نمایه ، گالزنی بهبر اساس نتایج این تحقیق گیري:نتیجه

  باشد.هاي یاد شده میی بر نمایهکننده اثرات منفی گالزن تأیید که شودیمول ويدرختان 
  

  سنجیهاي زیستنمایه ،گالزنیریختار درخت، زاگرس شمالی،  :هاي کلیديواژه
  

  و هدف مقدمه
 کیلومتر از جنوب پیرانشهر 75کیلومتر و عرض متوسط  1150هاي زاگرس با طول متوسط جنگل  

). مساحت 1یابند (ی آغاز و در حوالی میان جنگل در جنوب شیراز پایان میواقع در آذربایجان غرب
امروزه  ،رویههاي بیبرداريدلیل بهره میلیون هکتار بوده است که به 10ها در گذشته بیش از این جنگل

هاي اصلی تشکیل  بر اساس پراکنش گونه). 10کاهش پیدا کرده است ( به حدود پنج میلیون هکتار
ومازودار   .Q. libani Olivول ، ويLindl Quercus brantii. هاي زاگرس (برودارنگلدهنده ج

Oliv. infectoria Q. ،(شامل جنگل آن) هاي هاي استانرا به دو بخش متمایز زاگرس شمالی
هاي کرمانشاه و لرستان) و جنوبی (از استان لرستان هایی از استان آذربایجان غربی، کردستان و قسمت

هاي زاگرس شمالی هاي از جنگلساکنان محلی در بخش). 4نمایند ( ستان فارس) تفکیک میتا ا
غربی و بانه و مریوان در استان کردستان) براي حل مشکل کمبود علوفه، (سردشت در آذربایجان

خانوار محدوده  هر ،گالزنی مبراي انجا). 1اند (زنی درختان بلوط را ابداع کردهگالزنی یا سرشاخه
(در اصطالح محلی به هر  به سه یا چهار قسمت تقسیم را(گالجار)  جنگلی تحت تصرف عرفی خود

زنی به سرشاخه ها به توالی، طی سه یا چهار سال اقدامو در آنشود) قسمت شان گال اطالق می
به  از اواسط شهریور ماه هر سال این ترتیب است که بهانجام گالزنی شیوه  .)7( دنمای(گالزنی) می

ها تعلق دارد؛ طور سنتی به آنکه به جنگلی در مناطق برداران محلیبهره، (قبل از فصل خزان) بعد
ها را روي سرعت آنقطع و به ؛است ولدار بلوط را که بیشتر از دو گونه مازودار و ويهاي برگشاخه
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 درکنند که اشته میدرختان دو یا چند شاخه یا روي زمین یا روي قطعات سنگی به شکل مخروط انب
آید که از با چنان شدتی به اجرا در می گالزنی عمل .شوندگال خوانده میگال یا لویهمحلی اصطالح 

ویژه بز و شده براي تعلیف دام (بهاز برگ درختان گالزنی ).7(ماند درخت فقط ساقه آن باقی می
  ).19و  7، 2شود (استفاده می در فصل زمستان گوسفند)

قطعاتی از جنگل  ؛شودانجام می ي بانههااي که در جنگلگسترده هاي شدید وبرداريود بهرهبا وج 
هکتار و در  5/0( متفاوتهاي مساحتا ب صورت پراکنده واماکن متبرکه) به وها واقع در آرامگاه(

ی که براي تقدس ل اعتقادات مذهبی ساکنان منطقه ویدلوجود دارند که به هکتار) 10مواردي بیش از 
 مصون مانده و(گالزنی و زراعت زیر اشکوب) هاي انسانی دخالت برداري ومردم دارند از بهره

این بررسی  ).7( است برداري قرار گرفتهیا بهره ها کمتر مورد تخریبپوشش گیاهی آن ساختار و
برداري و درك  ههاي مورد بهر ها با توده آن  آگاهی از ساختارهاي آرمانی و مقایسهجهت ها  توده

  اهمیت دارد.آرمانی و سامانه موجود   هاي بین سامانه تفاوت
ایجاد توده و ریختار درختان  تواند در ساختارهاي وارده بر درخت، میگالزنی، مانند سایر تنش  

هاي سنتی (گالزنی و چراي دام) برداريثیر بهرهأت ،هاي اخیردر سال). 13، 12، 9، 6، 2( اختالل نماید
)، 1388صالحیان ( مورد بررسی قرار گرفته است.ها در برخی پژوهشسنجی هاي زیستبر نمایه

شده در زاگرس خورده و گالزنیدست هاي کمترتوده هاي کمیمنظور بررسی و مقایسه ویژگی به
هاي شهرستان بانه (یعقوب آباد، خورده در سه منطقه مختلف از جنگلدستسه توده کمتر شمالی،

برداري سنتی خورده یک توده تحت بهرهدستهر توده کمتر انتخاب و در مجاورترا یین و شوي) بو
 هاي کمتر                                                  ً                               رایج در منطقه (گالزنی) و با شرایط فیزیوگرافی تقریبا  مشابه را انتخاب نمود. بین توده

داري در سطح برداري متناظرشان اختالف معنیهاي تحت بهرهآباد با توده خورده بوئین و یعقوبدست
 کمتر هايولی بین توده ؛داشتهوجود  سطح مقطعاز نظر قطر برابر سینه و  یک درصد خطاي

دار و میانگین قطر برابر سینه اختالف معنیسطح مقطع برداري شوي از نظر بهره خورده و تحت دست
 هاي کمتربین تودهد زازاد و شاخهدانه هاياختالف زادآوريبر اساس نتایج این تحقیق . نشد همشاهد
دار معنی یک درصد خطايبرداري متناظر در سطح هاي تحت بهرهخورده مورد بررسی با تودهدست

 قطري گونه مازودار را در دو توده) درصد رویش 1389رستمی جلیلیان ( ).17( استشده گزارش 
ورد بررسی قرار داد. نتایج آباد بانه م هاي یعقوبخورده در جنگل برداري سنتی و کمتر دستبهره تحت

 14/2برداري (نشان داد که میانگین رویش قطري گونه مازودار در طبقات قطري در توده تحت بهر
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متر میلی 23/1خورده (دست طبقات قطري متناظر در توده کمتر متر در سال) از میانگین رویش درمیلی
). 15دار بوده است (ک درصد معنیی خطاي در سال) بیشتر و اختالف درصد رویش قطري در سطح

بر پایه مدیریت سنتی منطقه بانه بلوط هاي جنگلی ساختار تودهدر بررسی ) 2014پور و همکاران (ولی
دام، کشاورزي و جنگلداري مؤلفه معیشت مردم محلی بر روي سه  نشان دادند کهچرایی جنگل

در  دانش سنتی شکل گرفتهم شده است. صورت عرفی بین ساکنان محلی تقسی متمرکز بوده و جنگل به
درختی  در طول زمان بر پایه گالزنی درختان و با هدف تأمین مستمر علوفه ،منطقه انجام تحقیق

هاي کمتر از تودهسنتی، هاي تحت مدیریتساختار جنگلهاي چوبی در تنوع گونه. بوده است (برگ)
ضعف اصلی این سیستم ها دام در این جنگلدلیل چراي  بهخورده بوده و نبود زادآوري کمتر دست

هاي سنتی، براي مدیریت پایدار این ضمن احترام به روش پژوهشگران معتقدندباشد. مدیریتی می
   .)19( ها مشارکت داشته باشندهاي مدیریتی این جنگلها بایستی مردم محلی در برنامهجنگل

هاي یر پیامدهاي گالزنی بر نمایههاي اخاگرچه در سال، دهد نشان می محققینمطالعات نتایج   
دلیل تفاوت ساختار  هبمورد بررسی قرار گرفته است؛ اما ها از پژوهش تعداديدر سنجی  زیست

آوري جمع اهمیت، مناطق مختلف در واقعنشده) (گالزنی خوردهدست شده و کمترهاي گالزنی دهتو
 پاسخبررسی ، گالزنی و توصیف کمی اثراتسازي آشکارنشده و هاي گالزنیطالعات مربوط به تودها

ضروري به  )برداري سنتی در منطقه انجام تحقیقترین بهرهرایج( گالزنیبه  بلوط هاي مختلفگونه
دلیل باشد که بههاي زاگرس شمالی میهاي مهم تشکیل دهنده جنگلول از گونهگونه وي رسد.ینظر م

بیشتري براي  هاي بلوط (برودار و مازودار) مطلوبیتر گونهدر مقایسه با سایها خوراکی برگخوش
هدف اصلی این تحقیق از تنش گالزنی گونه  اینپذیري  تأثیربررسی میزان رو دارد؛ از اینگالزنی 

  .است
  

 هامواد و روش
در جنوب غربی هکتار  076/619با مساحت  روستاي کوخ ماموسامان عرفی : تحقیق منطقهمعرفی 

طور ). به1 (شکل کیلومتري از آن واقع شده است 15 انه در استان کردستان و در فاصلهشهرستان ب
هایی کم تپهشامل  منطقه مورد مطالعه .هکتار از سطح روستا را جنگل در برگرفته است 450تقریبی 

 که از شیست، کنگلومرا، شیل و آهک دگرگون شده تشکیل یافته وبوده ارتفاع و بدون رخنمون سنگی 
و طوالنی  هایی سرداین منطقه داراي زمستان. )4( باشدلیتوسل می       ً و عمدتا  ژرفاي خاك آن نیمه عمیق 
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. متوسط سالیانه بارندگی، دما و تعداد هاي معتدل استم با برف و یخبندان زمستانه و تابستانأتو
روز  6/135گراد و تیدرجه سان 4/11متر، میلی 735ترتیب  روزهاي یخبندان در منطقه مورد مطالعه به

  ).4باشد (می

  
 .مورد مطالعه منطقهموقعیت  -1 شکل

Figure 1. Study area location. 
  

با واقع در یک آرامگاه قدیمی  نشدهگالزنییک توده پژوهش، براي انجام این : شیوه اجراي پژوهش
از  سنتی رایج در منطقه هايبرداريکه بدلیل اعتقادات مذهبی ساکنان منطقه از بهرههکتار  7/0مساحت 

یک سال از انجام گالزنی ( شده با مساحت یک هکتارو یک توده گالزنیجمله گالزنی مصون مانده 
با شرایط در مجاورت هم و  ،شهرستان بانه، استان کردستاندر روستاي کوخ مامو،  )شته بودذدر آن گ

با توجه ). 1انتخاب شدند (جدول  سطح دریا) ، جهت دامنه و ارتفاع از (شیب مشابه      ً تقریبا  فیزیوگرافی 
 هاآرامگاهخورده واقع در دستهاي کمترتوده ساختاريبه اهمیت و ضرورت بررسی و ثبت اطالعات 

خورده روستاي کوخ دستها براي ساکنان محلی (نسل جوان)، توده کمتر قبل از بین رفتن تقدس آن
جهت رقی براي بررسی انتخاب شد. با هدف کاهش اثر مامو در شهرستان بانه با جهت دامنه جنوب ش

یک توده  ،سنجیزیست هايکمیت نمایهطبیعی مؤثر بر  هشدعوامل شناختهعنوان یکی از  دامنه به
با  مورد بررسیهاي محدوده توده شده واقع در دامنه جنوب شرقی براي مقایسه انتخاب شد.گالزنی

 یند آماربرداري،آانجام شد. در فرصد درصدآماربرداري ا ه در سطح آنبرداشت و  GPSاستفاده از 
(با استفاده از  قطر یقه ،گونه اسمبعد از ثبت  ،مترسانتی 5قطر یقه بیش از  دارايتمامی درختان  براي
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(با استفاده از  یقه، دو قطر عمود برهم تاج قطربر  عالوه ،ولدرختان وي براي گیري شد.اندازه کالیپر)
  .قرار گرفت گیرياندازهمورد نیز سنج سونتو) با استفاده از شیبارتفاع تنه ( و تفاع کلار و متر)

  
 .هاي مورد بررسیمشخصات فیزیوگرافی و مساحت توده -1 جدول

Table 1. Physiographical characteristics and area of studied stands. 
 توده

Stand 
 جهت

Aspect  
 )درصدمتوسط شیب (

Slope (percent)  
 )مترمتوسط ارتفاع (

Altitude (m)  
 )هکتارمساحت (

Area (ha)  
 گالزنی نشده

Unpollarded  
  SE   16.0  1527  0.7جنوب شرقی

 گالزنی شده
Pollarded  

  SE   14.5  1528  1.0جنوب شرقی

  
  هاتحلیل آماري دادهتجزیه و 

هاي ف بررسی شد. مقایسه نمایهسمیرن -ها با استفاده از آزمون کولموگروفنرمال بودن توزیع داده 
براي مقایسه الگوي  انجام شد. مستقل t دو توده با استفاده از آزمون ول دردرختان وي سنجی زیست

ر اسکو -هاي مورد بررسی از آزمون کايسنجی تودههاي زیستپراکنش درختان در طبقات نمایه
 Excelافزارهاي ها با استفاده از نرمهاي آماري و رسم نمودارکلیه محاسبات، تحلیلاستفاده شد. 

  انجام گرفت.  SPSS 16و
  

  نتایج
هاي مورد پژوهش اي تودهنتایج بررسی ترکیب گونه: هاي مورد بررسیسنجی توده هاي زیستنمایه

 -مازودار -ول، وينشدهگالزنی در توده تیپ جنگلبر اساس فراوانی درختان، بیانگر آن است که 
 بهگالبی وحشی، زالزالک و بادام  .باشدمازودار می -ولوي -برودار ،شدهگالزنی برودار و در توده

میزان  به شدهگالزنی درصد و در توده چهارمیزان  بهنشده گالزنی توده هاي همراه بلوط درعنوان گونه
تیپ جنگل در توده  ،بر اساس سطح مقطع در هکتار ).2(شکل  درصد حضور دارند یککمتر از 

 –مازودار –ولشده ويگالزنی و در توده درصد) 4/6( ول به همراه بروداروي -مازودارنشده نیگالز
 در ،بر اساس سطح مقطع) گالبی وحشی، زالزالک و بادامهاي همراه بلوط (گونهباشد. برودار می

(شکل  درصد حضور دارند 1/0درصد و  5/1میزان به ترتیب شده بهو گالزنینشده گالزنی هاي توده



 و همکارانلقمان قهرمانی 

141 

هاي میانگین قطر یقه در تودهباشد. زاد میهاي مورد بررسی شاخهفرم پرورشی غالب در توده ).3
ترتیب بهدر هکتار متر، میانگین تعداد درخت سانتی 8/17و  1/28ترتیب  به ،شدهو گالزنینشده گالزنی

 باشد.میمترمربع در هکتار  24/11و  1/21ترتیب صله و سطح مقطع بهاف 559و  593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  .هاي مورد بررسیدر هکتار درتوده ایی بر اساس تعداد درختترکیب گونه -2شکل 

Figure 2. Species composition based on tree number per ha in studied stands. 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

 
 .هاي مورد بررسیتوده در هکتار در سطح مقطعایی بر اساس ترکیب گونه -3شکل 

Figure 3. Species composition based on basal area per ha in studied stands . 
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پارامترهاي آماري  :هاي مورد بررسیدر تودهول سنجی گونه ويهاي زیستثیر گالزنی بر نمایهأت
   شده است. درج 2هاي مورد بررسی در جدول ول در تودهوي سنجی گونه هاي زیستنمایه

  
 .هاي مورد بررسیول در تودهسنجی گونه وي هاي زیستري نمایهماآپارامترهاي  -2جدول 

Table 2. Statistical parameters of biometric indices of Q. libani in studied stands. 
  توده

Stand 
 سنجی زیست هاينمایه

Biometric indices  
 میانگین
Mean  

 انحراف معیار
Std. deviation  

 گالزنی نشده
Unpollarded  

  متر)(سانتی قطر یقه
Collar diameter (cm) 

29.9  12.2  

 (متر) ارتفاع کل
Total height (m) 

7.3 2.4 

 )متر( ارتفاع تنه
Trunk height (m) 

2.2 1.1 

 ج (متر)تا ارتفاع
Crown height (m) 

5.2 1.8 

 نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل (درصد)
Crown height to total height ratio 

(percent)  
70.3  2.4  

 (مترمربع) سطح تاج
Crown area (sq.m) 

18.1 12.9 

 گالزنی شده
Pollarded  

  متر)(سانتی قطر یقه
Collar diameter (cm) 

25.1  13.9  

 (متر) ارتفاع کل
Total height (m) 

4.9 1.7 

 )متر( ارتفاع تنه
Trunk height (m) 

1.1 0.5 

 ج (متر)تا ارتفاع
Crown height (m) 

3.8 1.4 

 نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل (درصد)
Crown height to total height ratio 

(percent)  
79.3  3.8  

  ع)مترمرب) (1(کورپه سطح تاج
Crown area (sq.m) 

4.1 3.8 

  ها گذشته باشد. شود که یک سال از گالزنی آنکورپه به درختانی اطالق می - 1
 

ترتیب شده مورد پژوهش بهو گالزنی نشدهگالزنیهاي ول در تودهوي گونه طر یقهمیانگین ق: قطر یقه
. باشدمتر میسانتی 52و  60رتیب ت و دامنه تغییرات این نمایه به )2(جدول  مترسانتی 1/25و  9/29

هاي مورد بررسی در سطح خطاي یک درصد تودهول در درختان وي اختالف میانگین قطر یقه
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دهد که در ول در طبقات قطر یقه نشان میالگوي پراکنش درختان وي). 3باشد (جدول میدار  معنی
شده)، بیشترین فراوانی گالزنی متر در تودهسانتی 5/7هاي مورد بررسی (به استثناي طبقه قطري توده

تا  5/22 نشده وگالزنی متر در تودهسانتی 5/42تا  5/17ول متعلق به طبقات قطري میانی (درختان وي
هاي ول در تمام طبقهفراوانی درختان وي). 4باشد (شکل شده) میگالزنی متر در تودهسانتی 5/37

شده بیشتر گالزنی از توده نشدهگالزنی متر) در تودهسانتی 5/12و  5/7هاي قطري (به استثناي طبقه
یک  خطايدر سطح  ،توده ول در طبقات قطر یقه در دواست و تفاوت بین الگوي پراکنش درختان وي

  ).4 جدولو  4دار است (شکل درصد معنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ول در طبقات قطر یقهپراکنش درختان وي -4شکل 
Figure 4. Trees distribution of Q. libani in collar diameter classes. 

 
دار یول در طبقات ارتفاع کل، در سطح یک درصد معنتفاوت بین الگوي پراکنش درختان وي: ارتفاع

متر) از  3/7نشده (گالزنی ول در تودهمیانگین ارتفاع کل درختان وي ).4الف و جدول  5است (شکل 
ها در سطح  ) و اختالف بین آن2متر) بیشتر بوده (جدول  9/4شده (گالزنی مقدار این نمایه در توده
  ).ب 5و شکل  3باشد (جدول دار میخطاي پنج درصد معنی

در سطح ول در طبقات ارتفاع تنه وي درختان توزیعالگوي بژوهش، تفاوت هاي مورد در توده  
ول در میانگین ارتفاع تنه درختان وي). 4و جدول  الف 6(شکل  باشدمیدار یک درصد معنیخطاي 

) و میانگین ارتفاع تنه در تمام 2 متر (جدول 1/1و  2/2ترتیب هاي گالزنی نشده و گالزنی شده بهتوده
 ).3و جدول  ب 6باشد (شکل شده بیشتر میگالزنی نشده از تودهگالزنی قطري در تودههاي طبقه
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 شدهنشده و گالزنیهاي گالزنیتوده ول در طبقات ارتفاع تاج دروي بین الگوي پراکنش درختان  
میانگین  ).الف 7و شکل  4دار وجود دارد (جدول معنی آماري یک درصد تفاوت خطايدر سطح 
شده گالزنی متر) از مقدار این مشخصه در توده 2/5نشده (گالزنی ول در تودهج درختان ويارتفاع تا

-5/27هاي قطري ول در طبقهمیانگین ارتفاع تاج درختان وينتیجه مقایسه  .باشدمتر) بیشتر می 8/3(
هاي طبقه )؛ اما درب 7و شکل  3 (جدول داللت دارد داراختالف آماري معنیبر نبود متر سانتی 5/7

شده بیشتر و اختالف در گالزنی نشده از تودهگالزنی متر، ارتفاع تاج در تودهسانتی 5/32-5/57قطري 
  ).ب 7و شکل  3 دار است (جدولیک درصد معنی يخطاسطح 

 درصد) از توده 3/70نشده (گالزنی ول در تودهنسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل درختان وي  
). نسبت 3و  2هاي باشد (جدولدار مید) کمتر و اختالف از نظر آماري معنیدرص 3/79شده (گالزنی

 5/7هاي قطري (به استثناي طبقه قطري ول در تمام طبقهارتفاع تاج به ارتفاع کل درختان وي
   ).8شده کمتر است (شکل گالزنی از تودهنشده گالزنی متر) در توده سانتی

   

 (ب) ول در طبقات قطر یقهمیانگین ارتفاع کل درختان وي ؛)الف( ول در طبقات ارتفاع کلش درختان ويپراکن - 5شکل 
Figure 5. Trees distribution of Q. libani in total height classes (A) and the mean total height of 

Q. libani trees in collar diameter classes (B). 
 

 )بول در طبقات قطر یقه (میانگین ارتفاع تنه درختان وي )الف(ول در طبقات ارتفاع تنه درختان ويپراکنش  -6شکل 
Figure 6. Trees distribution of Q. libani in trunk height classes (A) and the mean of trunk height of 

Q. libani trees in collar diameter classes (B) 
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 .)بول در طبقات قطر یقه ()؛ میانگین ارتفاع تاج درختان ويالف(ول در طبقات ارتفاع تاج پراکنش درختان وي - 7شکل 
Figure 7. Trees distribution of Q. libani in crown height classes (A) and the mean of crown height of 

Q. libani trees in collar diameter classes (B). 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 .ول در طبقات قطر یقهنسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل درختان وي -8شکل 
Figure 8. Crown height to total height ratio of Q. libani trees in collar diameter classes. 

  
رد هاي موول در طبقات سطح تاج در تودهدرختان وي توزیعالگوي بررسی و مقایسه  :سطح تاج

  ).4(جدول  باشدمی یک درصد خطايدار در سطح دهنده وجود اختالف معنی نشان، بررسی
 1/4و  1/18ترتیب شده، بهنشده و گالزنیهاي گالزنیول در تودهدرختان ويمیانگین سطح تاج   

 . میانگینباشدمیمربع  متر 7/15و  1/72ترتیب و دامنه تغییرات این مشخصه به) 2(جدول مترمربع 
شده بیشتر گالزنی نشده از تودهگالزنی هاي قطري در تودهول در تمام طبقهتاج درختان وي سطح

وجود  نام، برول در طبقات قطري هماج درختان ويسطح تمیانگین است. نتیجه مقایسه آماري 
  ).ب 9و شکل  3 (جدول داللت داردیک درصد  خطايدار در سطح اختالف آماري معنی
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 .)ب( ول در طبقات قطر یقهمیانگین سطح تاج درختان وي )؛الف( ول در طبقات سطح تاجپراکنش درختان وي - 9شکل 

Figure 9. Trees distribution of Q. libani in crown area classes (A) and  
the mean of crown area of Q. libani trees in collar diameter classes (B). 

  
 .در طبقات قطر یقه ولونه ويگسنجی هاي زیستبراي مقایسه میانگین نمایه tآزمون  تایجن -3جدول 

Table 3. Results of Student’s t-test for comparing biometric indices of Q. libani in collar diameter classes.  

 سنجیهاي زیستنمایه
Biometric indices  

 هاواریانس مقایسه
Comparison of variances  

 هامیانگین مقایسه
Comparison of means  

F P-value t P-value 
  متر)(سانتی قطر یقه

Collar diameter (cm) 
2.617  0.107  3.087  0.01 <  

 (متر) ارتفاع کل
Total height (m) 

4.351   0.05 <  2.676  0.05 <  

 )متر( ارتفاع تنه
Trunk height (m) 

7.236  0.05 <  4.724  0.01 <  

 متر)ج (تا ارتفاع
Crown height (m) 

4.520  0.05 <  1.716  0.106  

  مترسانتی 5/7- 5/27در طبقات قطري  متر)( ارتفاع تاج
Crown height (m) in diameter classes 7.5-

27.5cm  
1.087  0.329  0.238  0.818  

    مترسانتی 5/32- 5/57در طبقات قطري (متر) ارتفاع تاج 
Crown height (m) in diameter classes 32.5-

57.5cm  
0.593  0.459  5.119  0.01 <  

 نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل (درصد)
Crown height to total height ratio (percent)  

1.535  0.230  -5.379  0.01 <  

 مربع)(متر سطح تاج
Crown area (sq.m) 

18.063  0.01 <  3.964  0.01 <  
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 .سنجیهاي زیستمایهر براي مقایسه الگوي پراکنش درختان در طبقات ناسکو -آزمون کاينتایج  -4 جدول
Table 4. Results of chi square-test for comparing trees distribution in biometric indices classes. 

 سنجیهاي زیستنمایه
Biometric indices  

 کاي اسکور محاسبه شده
Calculated Chi-square  

P-value  

  متر)(سانتی قطر یقه
Collar diameter (cm) 

113.18  0.01 <  

 (متر) ارتفاع کل
Total height (m) 

109.03  0.01 <  

 )متر( ارتفاع تنه
Trunk height (m) 

154.54  0.01 <  

 متر)ج (تا ارتفاع
Crown height (m) 

100.82  0.01 <  

 مربع)(متر سطح تاج
Crown area (sq.m)  

140.17  0.01 <  

  
  بحث 

تعداد در هکتار به ، هاي مورد بررسی)(فرم رویشی غالب در توده زادهاي شاخهاز آنجا که در توده  
رو در این تحقیق براي  از این ؛)10( اي نمایه مناسبی باشدبراي معرفی ترکیب گونهتواند نمیتنهایی 

 ،ايبررسی ترکیب گونهنیز استفاده شد.  طح مقطعس از مشخصه ،ايتوصیف بهتر و گویاتر ترکیب گونه
هاي مورد دهنده ترکیب توده تشکیل هاي اصلیگونه عنوان ، مازودار و برودار بهولوي حضور بیانگر

هاي مورد بررسی بر اساس گیر مشارکت گونه برودار در ترکیب تودهکاهش چشم باشد.بررسی می
 بااليفراوانی دلیل  هاي بر اساس تعداد در هکتار، بگونه سطح مقطع در هکتار در مقایسه با ترکیب

 باشدمیگالزنی شده  ویژه توده هاي مورد بررسی بهبرودار در ترکیب توده هاي کم قطرجست
ول (در مقایسه با دو گونه وي ها برگ ترکم. گونه برودار با توجه به خوش خوراکی )3و  2هاي  (شکل

به  اغلبنتیجه  گیرد و درآن براي سوخت، بیشتر مورد قطع قرار میو ارزش باالتر چوب  و مازودار)
گونه مازودار همچنین ). 14(هاي مورد بررسی حضور دارد قطر در ترکیب تودههاي کمصورت جست

هاي حاوي تانن) (گزو، مازوج و سایر گال دلیل دارا بودن محصوالت غیر چوبی متنوع و ارزشمند هب
هاي مورد بررسی هاي قطور مازودار در تودهه و در نتیجه، شاهد حضور پایهکمتر مورد قطع قرار گرفت

) بر اساس گالبی وحشی، زالزالک و باداماي همراه جنس بلوط (هاي درختی و درختچهگونههستیم. 
درصد در  کمتر از یکو به میزان نشده گالزنیدرصد در ترکیب توده چهار تعداد در هکتار به میزان 
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در  ،بر اساس سطح مقطع در هکتار ،هاي همراهشده حضور دارند. سهم گونهگالزنی هترکیب تود
 یابدکاهش می درصد 1/0درصد و  5/1ترتیب به حدود  بهشده و گالزنینشده گالزنیهاي ترکیب توده

بیشتر       ًنسبتا . حضور داللت داردهاي همراه فراوانی کم و ابعاد کوچک (قطر و تاج) گونه که بر
تواند بیانگر حضور در مقایسه با توده گالزنی شده می نشدهگالزنیهاي همراه در ترکیب توده  گونه

بر تنوع  )گالزنی و چراي دامهاي انسانی (دخالتمنفی  تأثیرهاي همراه در گذشته و بیشتر گونه
کید أو ت تأییدمورد این موضوع  نیز) 17 ،16، 15( دیگري هايپژوهشدر باشد. شده گالزنیاي  گونه

هاي بلوط براي مالکان عرفی گالجار و نیز قدرت باالي با اهمیت بیشتر گونهآن را  و قرار گرفته
  .اندمرتبط دانستهزنی درختان بلوط جست

گالزنی شده  واصله در هکتار)  593(نشده زنیگال هايتوده در ،در هکتار تعداد درختاگرچه   
مربع در  متر 10/20(نشده گالزنیولی رویه زمینی در توده  ؛به هم نزدیک استاصله در هکتار)  559(

بیانگر  موضوعباشد. این مربع در هکتار) می متر 24/11شده (گالزنی تودهبرابر رویه زمینی  8/1 ،هکتار)
. قدرت استبیشتر  ،نشدهگالزنیشده از توده در توده گالزنیفراوانی درختان کم قطر آن است که 

هاي زیادي تولید کنند. جست ،شدهشود درختان قطع باعث می ،)14( هاي بلوطنهدهی باالي گوجست
شده فاصله گالزنی باعث شده تراکم بر اساس تعداد در هکتار در توده هاي کم قطرجست زیاد فراوانی

بررسی و مقایسه در پژوهشگران دیگري نیز  .نداشته باشدنشده گالزنیزیادي با تراکم در توده 
 خورده و تحتدستهاي کمترول و برودار در تودههاي مازودار، ويسنجی گونهاي زیسته نمایه
  .)17، 16، 15( نداهبرداري سنتی به نتایج مشابهی دست یافت بهره
نشده کمتر داري از توده گالزنیطور معنی شده بهول در توده گالزنیمیانگین قطر درختان وي  

بیانگر ضعیف  از یک طرف ،هاي مورد بررسیدر توده ات قطر یقهول در طبقتوزیع درختان وياست. 
شده در محدود بودن دامنه پراکنش قطري در توده گالزنیو از طرف دیگر  ها آنبودن زادآوري در 

رسیدن به طبقات  ول امکانشده درختان ويباشد. در توده گالزنیمینشده مقایسه با توده گالزنی
برداران بهره باشد. هاتواند یکی از دالیل این تفاوتگالزنی می. را ندارند مترسانتی 45قطري بیش از 

دهند؛ زیرا با متر را نمیسانتی 45رسیدن به طبقات قطري بیش از  اجازه ولوي به درختان ،محلی
تولید بیشترین جست  ).19، 17، 15(یابد کاهش میآن دهی قدرت جست ،درخت افزایش قطر و سن

هاي زاگرس مورد هاي انجام شده در جنگلمتر در پژوهشسانتی 45تا  35بلوط با قطر  يهاپایهدر 
در جنگلی که هدف از مدیریت آن چراي دام بوده و برگ درختان  ).19و  7قرار گرفته است ( تأیید



 و همکارانلقمان قهرمانی 

149 

 ،تر دلیل رشد ارتفاعی سریع زاد به زادآوري شاخه باشد؛می اي براي عبور از بحران زمستان اندوخته
زاد با تمام  این ترتیب زادآوري دانه دارد. بهمتري)  2(ارتفاع فرصت بهتري براي عبور از افق چراي دام 

و  نداشتهجایگاهی  1 چرایی جنگل  در سامانه ؛اي دارد گوناگونی درون گونه افزایشهایی که در  برتري
و روش تنظیم رخت زاد روي د شاخه  با شیوه (برگ) درختی  تنظیم جنگل هم در برداشت علوفه

  .)19( شود سطحی انجام می
از مقدار نشده گالزنیدر توده  ،ولدرختان وي ، ارتفاع تنه و ارتفاع تاجمیانگین ارتفاع کلاگرچه   

شده از گالزنی نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل در توده اما ؛شده بیشتر استگالزنیدر توده  هااین نمایه
هاي یدن به طبقهول امکان رسدرختان وينشده گالزنیدر توده  .باشدبیشتر مینشده گالزنیتوده 

متر  10شده از گالزنی درختان در توده این که ارتفاع کل حال آن؛ متر را دارند 10بیش از  ارتفاع کل
اي برخوردار بوده و دسترسی به تاج درختان از اهمیت ویژ ،با توجه به انجام سنتی گالزنی. کمتر است

 شود ها خارجتاج درخت از دسترس آن دهند در اثر افزایش ارتفاع،اجازه نمی عرفی گالجارمالکان 
 .شودقطع می ها رسند؛ جوانه انتهایی آنمتر می 2 ها به ارتفاع حدودهمین منظور وقتی جستبه ؛)19(

هاي سال بعد شاخه رد شوند وهاي خفته زیر پوست تحریک میقطع جوانه انتهایی، جوانه در اثر
؛ این موضوع یکی از دالیل کم )19( آورندوجود می تر از جوانه انتهایی بهجدید را در ارتفاع پایین

 گرتواند نمایاناست؛ که می نشدهگالزنیشده نسبت به توده گالزنی تنه در توده هاي کل وبودن ارتفاع
در توده  ترانبوهتاج پوشش  در ضمن، .درختان باشدارتفاع  کردن هاي انسانی براي محدوددخالت
نیز ) ثیرگذار بر رشد ارتفاعیأعامل ت( و در نتیجه رقابت بیشتر درختان براي دریافت نور نشدهگالزنی

 ،نشدهگالزنیدر توده  باشد.ثر میؤمنشده گالزنیتوده  رول ددر بیشتر بودن ارتفاع کل درختان وي
 این .گیرد تر صورت می طبیعی درختان بهتر و سریعنورکمتري به تنه درختان تابیده؛ در نتیجه هرس 

 مؤثر شدهگالزنی توده با مقایسه درنشده گالزنی توده در تنه ارتفاع بیشتر بودن در تواندمی موضوع
قرار  تأییدمورد نیز در منابع علمی هاي متراکم نقش هرس طبیعی در افزایش ارتفاع تنه در توده. باشد

 است و از علوفه تأمین براي درختان زنیسرشاخه محلی، بردارانبهره اصلی هدف. )10( گرفته است
 تاج ها آن براي بنابراین که ارتفاع تاج با میزان تولید علوفه درختی (برگ) ارتباط مستقیم دارد؛ آنجا

 ارتفاع به تاج ارتفاع نسبت شدهگالزنی توده در شودمی باعث موضوع این دارد. بیشتري ارزش درخت
 خوانیهم هاي انجام شده در منطقه مورد مطالعهسایر پژوهش هايیافته با نتایج این. گردد ربیشت کل

  .)19و  16(دارد 
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شده یک سال بعد از گالزنی مورد بررسی قرار گرفته و تاج درختان گالزنی با وجودي که توده  
ها گذشته است؛ نتایج  آن هایی که سه سال از گالزنیطور کلی حتی در توده هنوز کامل نشده بود؛ اما به

 بیشترنشده گالزنی توده در تاج سطح شود و میانگینمی تاج سطح کاهش باعث نشان داده که گالزنی
همسو  سایر پژوهشگران آوردهايدست با پژوهش این نتایج ).19 ،17است ( شدهگالزنی توده از

 گالجار، عرفی مالکان رختی (برگ)،د علوفه تأمین هدف با گالزنی یندآفر در). 17و  16، 15باشد ( می
 کاهش این. یابدمی کاهش شدت به تاج سطح نتیجه در و کنندمی قطع را ولوي درختان هايشاخه
 کامل، ترمیم از قبل ولی شده ترمیم کمی جدید هايشاخه رویش اثر بر آینده هايسال در تاج سطح

 همواره شده گالزنی جنگلی قطعات در ولوي درختان واقعی تاج سطح و شودمی برداشت      ًمجددا 
 شدن سطح کامل فرصت    ًعمال  گیرند؛می قرار گالزنی مورد که درختانی به و داشته شدیدي نوسانات

 معرض در شدتبه گالزنی، از پس هايسال در شدهگالزنی هايتوده بنابراین. شودنمی داده تاج
  . دارند قرار خاك فرسایش خطرات و لجنگ کف به خورشید نور مستقیم تابش از ناشی هايآسیب

  
  گیري کلی  نتیجه

طور  ، گالزنی بهمنطقه مورد مطالعهشده در  انجامهاي تحقیق و سایر پژوهشاین بر اساس نتایج   
تنوع  ،تاجو سالمت  ، شادابیسطح ،هاي قطر، ارتفاع کل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاجکلی باعث کاهش نمایه

کننده اثرات منفی  تأییدکه  شودزاد و تراکم درختان بلوط میزاد و شاخههاي دانهاي، زادآوريگونه
رایج در  هاي برداري شود جهت پایش اثرات بهرهباشد. پیشنهاد میهاي یاد شده میگالزنی بر نمایه

سنجی  کیفی زیست هاي کمی ونمایه )گالزنی، چراي دام و زراعت زیراشکوب( منطقه مورد مطالعه
در مدیریت جنگل مورد بررسی  گیري قرار گیرند. ها در قطعات نمونه دائمی مورد اندازهدهدرختان و تو

ها قرار  ن ضروري است مشارکت ساکنان محلی مد نظر قرار گیرد و به جاي تقابل با مردم در کنار آ
 حفظ و توسعه جنگل شناسی، در راستايها با دانش جنگل گرفته و از تلفیق تجربه و دانش سنتی آن

تا  عنوان یک روش جنگلداري سنتی پذیرفت و شود گالزنی را بهپیشنهاد میاین ترتیب  بهبهره گرفت. 
روش سنتی گالزنی، روش  يهاتالش شود ضمن شناسایی ایراد که امکان توقف آن فراهم گردد؛زمانی

ی معرفی برداران محلکه با اصول علمی پرورش جنگل مطابقت داشته را به بهره انجام آن راصحیح 
براي حفظ و برداران محلی را گالزنی، انتظارات از بهره انجامنمود. براي تضمین بقاي جنگل، در قبال 
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هاي گذاريبه نهاده را مشروط و انجام گالزنی برداري چراگاهیبهرهبه آنان اعالم و نگهداشت جنگل 
  الزم نمود.
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Abstract1 
Background and objectives: Pollarding (Galazani) is one of the common 
traditional practices in parts of Northern Zagros foresrs (especialy Baneh) that is 
done by local people in order to providing winter fodder and adaptation their 
livelihood to natural difficulties and limitations. Pollarding can affect on stand 
structure and architecture of trees. The objective of this research is to examine the 
influence of pollarding stress on Quercus libani trees and biometrical indices are 
used for tolerance evalution of this species to the stress. 
Materials and methods: Two adjacent stands including: an unpollarded stand (0.7 
ha) and a pollarded stand (one ha) with almost similar physiographic conditions 
were selected in Kokhe Mamo village, Baneh city, Kurdistan province, Iran. 100 
percent inventory was performed for all trees in both stands with collar diameter 
above 5 cm and species name and their collar diameter were recorded. Moreover, 
perpendicular crown diameters, total height and trunk height were measured in Q. 
libani trees in addition to collar diameter. After checking data normality, 
biometrical indices of Q. libani trees in both of stands using independent t-test and 
the distribution pattern of these trees in biometrical indices classes studied using 
the chi-square test were compared. 
Results: The results showed that the mean diameter, total height, trunk height, 
crown height and crown area were significantly lower in pollarded stands. Crown 
height to total height ratio of Q. libani trees were significantly higher in pollarded 
stands than unpollarded stands. 
Conclusion: The results of present study indicated a reduction in biometric indices 
of Quercus libani trees that confirms the negative effects of pollarding on 
mentioned indices.  
 

Keywords: Biometric indices, Northern Zagros, Pollarded stand (Galajar), Tree 
formation 
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