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4دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 2کارشناس ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
(تاریخ دریافت4159/1/10 :؛ تاریخ پذیرش)4151/1/41 :

چکیده
عملیات پرورشی بهمنظور بهبود کمی و کیفی جنگلکاریها ،امری ضروری است و تنک کردن بهعنوان مهمترین مرحلۀ آن تأثیر بسزایی در
افزایش رویش درختان دارد .در این پژوهش ،تودۀ همسال توسکای ییالقی و پلت سری چندال واقعع در شعمال شهرسعتان زیعرآ اسعتان
مازندران ،برای مقایسۀ اثر سه مرحله تنک کردن بر رویش قطری بررسی شد .در مجموع  141درخت انتخعا و قطعر برابرسعینه و دیگعر
مشخصههای کمّی اندازهگیری شد .سه درخت از هر طبقۀ قطری پنج سانتیمتری (در مجموع  19درخت) بهطور تصادفی بعرای برداشعت
دیسک در ارتفاعهای  20سانتیمتری و  410سانتیمتری انتخا و قطع شد .قطر میانه و ارتفاع کامل درخت برای محاسبۀ مقعدار رویعش
قطری درختان بهدست آمد .بهمنظور مقایسۀ آماری مشخصههای کمّی هر یک از جنگلکاریها و تودۀ شاهد از آزمون  tاستیودنت استفاده
شد .نتایج این پژوهش نشان داد میانگین قطر برابرسینه و رویش متوسط قطری هر دو گونه در تودۀ تنکشده بیشتر از تعودۀ شعاهد شعد.
همچنین میانگین قطر برابرسینه و رویش متوسط قطری در تودههای دخالتشده و شاهد توسکای ییالقی بیشتر از تودههای دخالتشده و
شاهد پلت بودند .البته ضریب قدکشیدگی درختان پلت در هر دو تودۀ دخالتشده و شاهد بیشتر از تودههای دخالتشده و شاهد توسکای
ییالقی بود .نتایج این پژوهش نشان داد تأثیرات مثبت تنک کردن در ویژگیهای جنگلشناسی تودۀ توسکای ییالقعی بعهمراتعب بیشعتر از
پلت بوده است.
واژههای کلیدی :پلت ،تنک کردن ،توسکای ییالقی ،جنگلکاری ،رویش قطری.

مقدمه
براسععاس آمععار موجععود ،حععدود  19درصععد چععو
موردنیاز جهان از عرصههای دستکاشت تهیه میشود
و حدود  10درصعد جنگعلهعای دنیعا بعه جنگلکعاری
اختصاص دارد که پیشبینی معیشعود ایعن منعابع تعا
سال 2010جوابگوی  11درصد نیاز چوبی دنیعا باشعد
( .)Booth et al., 2002عملیعات پرورشعی ،تحعولی در
رویش درختان جنگلی ایجاد میکند و تعیعین رویعش
* نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس05444911190 :

قطری ،حجمی و ارتفعاعی گونعههعا ،یکعی از مباحع
اساسععی در مععدیریت جنگععل اسععت (.)Sterba, 2004
پژوهش در مورد تأثیرات اجرای عملیات پرورشعی بعر
مشخصه های رویشی جنگلکاریها بعه منظعور افعزایش
تولید برای پاسخگویی مناسب بعه تقاضعای روزافعزون
فراوردههعای چعوبی مصعرفی کارخانعههعای متععدد از
اقععععدامات مهععععم مععععدیریت جنگععععل اسععععت
(.)Khanjani Shirazi et al., 2006
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توسکای ییالقی ( )Alnus subcordata C.A.M.و
پلت ( )Acer velutinum Boiss.دو گونۀ تندرشد و از
مععرو تععرین گونععههععای بععومی پیشععاهن محسععو
میشوند .توسکا (ییالقی و قشالقی) از نظعر تععداد بعا
 1/5درصد ششمین و از لحاظ حجعم بعا  5/01درصعد
پس از گونعههعای راش ،ممعرز و بلنعدمازو ،چهعارمین
گونۀ درختی تجعاری شعمال کشعور بعهشعمار معیرود
( .)Rasaneh et al., 2000پلت در حدود  19سال قبل
از نظر حجم حدود  1درصد ترکیب جنگلهای شعمال
کشععور را در اختیععار داشععت ،ولععی امععروزه بععه دالیععل
گوناگون از لحاظ تعداد ،در حدود  2/7درصد و از نظعر
حجم ،در حدود  9/1درصد ترکیب جنگلهای شعمال
را تشکیل میدهعد ( .)Rasaneh et al., 2000ایعن دو
گونه اهمیت تجاری فراوانی دارند و نسبت بعه شعرایط
نامسععاعد رویشععگاهی بردبععاری زیععادی از خععود نشععان
مععیدهنععد .بععه همععین دلیععل سععط وسععیعی از
جنگلکاریهعای شعمال کشعور را بعه خعود اختصعاص
دادهاند.
مطالع عۀ رویععش قطععری و نتععایج اجععرای عملیععات
پرورشععی در جنگلکععاریهععا ،امععری اجتنععا ناپععذیر
بعععرای معععدیریت و برنامعععهریعععزی تعععودههاسعععت
( ;Crecente-Campo et al., 2009; Eslami et al., 2013
.)Zhang et al., 2016; Haughian, & Frego, 2016

اجرای عملیات پرورشی بهویژه تنک کعردن بعهمنظعور
افععزایش کمّععی و بهبععود کیفععی محصععول در سععط
جنگلکاریها ضروری است .همچنین بهدلیعل افعزایش
قطر ،ارتفاع و کیفیت چو تولیعدی درختعان پعس از
اجرای برش تنک کعردن ،پایعههعای خعوش فعرم و بعا
فواصل مناسب در سط تودههای جنگلکاریشده باقی
خواهنععد مان عد .ازای عنرو مطالعععات زیععادی در زمینععۀ
تأثیرات تنک کردن و بعه طعورکلی عملیعات پرورشعی
انجعام گرفتعه اسعت Kian et al., (2006) .پژوهشعی
دربععارۀ تغییععر برخععی از صععفات کمّععی تععودۀ طبیع عی
توسععکای ییالقععی غععر مازنععدران داشععتند و نتیجععه
گرفتنععد کععه متوسععط رویععش قطععری سععاالنه یععک

سانتیمتر و متوسط رویش ارتفاعی سعاالنه ایعن تعوده
 4/7متر است و اجعرای عملیعات پرورشعی را یکعی از
دالیل اصلی افزایش رویش قطری و ارتفعاعی تعودههعا
بیان کردنعد Hassani & Amani (2004) .بعا اجعرای
عملیات تنک کردن در تودههای دستکاشت پلعت در
منطقۀ امامزاده عبداهلل آمل نتیجه گرفتند که عملیات
پرورشی تنک کردن سعبب افعزایش رویعش قطعری و
ارتفاعی درختان تودههای مدیریتشده نسبت به تعودۀ
شاهد میشود .در پژوهشعی تعأثیر عملیعات پرورشعی
تنک کردن بر سعاختار ،رویعش و خطعر آتعشسعوزی
تععاجی در گونععۀ  Pinus sylvesterدر شععمال اسععاانیا
انجام گرفعت ( .)Crecente-Campo et al., 2009آنهعا
پس از بررسی دو تودۀ دخالتشده و شاهد نتیجه گرفتنعد
که عملیات پرورشی تنک کردن اثر مثبت و معنیداری بعر
بهبود کیفیت ساختار توده و افعزایش رویعش قطعری دارد.
در پژوهشی ،دربارۀ تعأثیرات تنعک کعردن بعر گونعۀ پلعت
دستکاشت دخالتشده و شاهد سری برنجستانک چعو
و کاغذ مازندران ،ضریب قدکشیدگی تعودۀ دخالعتشعده و
شعععاهد بعععهترتیعععب  55/1و  409/9بعععهدسعععت آمعععد
( .)Kialashaki & Asadpour Atoei, 2011نتععایج
تحقیععد در سععری برنجسععتانک نشععان داد کععه ضععریب
قدکش عیدگی در تععودهای کععه در آن عملیععات پرورشععی
صورت گرفت ،کاهش پیدا کرد .شایان ذکر است ضریب
قدکشیدگی یا ضریب پایداری تودۀ جنگلعی کعه بیعانگر
نسبت ارتفاع متوسط به قطر برابرسینه آن تعوده اسعت،
شاخص مفیدی برای قضعاوت در معورد وضععیت ثبعات
تودۀ جنگلی است Lindgren & Sullivan (2013) .در
پژوهشععی در کانععادا دربععارۀ واکععنش رویشععی تععوده و
درختان  Pinus contortaنسعبت بعه عملیعات تنعک
کردن ،به این نتیجعه رسعیدند کعه عملیعات پرورشعی
تنک کردن بهترتیعب موجعب افعزایش میعانگین قطعر
برابرسینه و سط مقطع برابرسینه به میزان  47و 21
درصد نسبت به تودۀ شاهد شد .در پژوهشعی ،رویعش
قطری و ساختار تودۀ جنگلکاریشعدۀ کعا  29 ،سعال
پس از عملیعات تنعک کعردن بررسعی شعده و نتیجعه
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گرفتعه شععد کععه تنععک کععردن سععبب کععاهش ضععریب
قدکشیدگی ،کاهش تعداد در هکتار و افزایش میانگین
قطععععری و رویععععش حجمععععی درختععععان شععععد
(.)Sullivan & Sullivan, 2016
در پععژوهش حاضععر ،تععأثیر سععه مرحلععه عملیععات
پرورشی تنک کردن در فواصعل زمعانی  41 ،41و 21
سال پس از کاشت بر رویش قطری و برخی از صعفات
کمّی تودههای توسعکای ییالقعی و پلعت  11سعاله در
قطعات شاهد بهعنوان تودههای معدیریتشعده کعه در
آنها عملیات تنعک کعردن صعورت نگرفتعه بعا اجعرای
عملیععات تنععک کععردن در سععری چنععدال در طععر
جنگلداری چو و کاغذ مازندران بررسی شد تا دالیل
الزم به منظور اجرای عملیات پرورشعی بعهویعژه تنعک
کردن برای افزایش پایداری و کمیعت تعودههعا آشعکار
شود.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

طر جنگلداری چندال با مسعاحت تقریبعی 4111
هکتار در حوضۀ آبخیز شمارۀ  91شعمال کشعور قعرار
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دارد و جزء جنگل های تحت مدیریت شرکت چعو و
کاغذ مازندران (حوضۀ تاالر) است .این سری در فاصلۀ
حدود  79کیلومتری جنو تا جنعو غربعی شعرکت
چو و کاغذ و  12کیلومتری جنو شهرستان ساری
و شمال شهر زیرآ واقع شده اسعت .منطقعۀ تحقیعد
دارای حداقل  100متر و حداکثر  4410متر ارتفعاع از
سط دریاست و در˝ 91˚25َ 20تا ˝ 91˚17َ 10طعول
شرقی و ˝ 11˚20َ 00تعا ˝ 11˚27َ 10ععر شعمالی
قرار دارد (شکل  .)4عملیات تنک کردن در سعالهعای
4171، 4174و  4114بععه روش دانمععارکی (برداشععت
درخت از آشکو باال و پایین) براساس نظعم زمعانی و
مکععانی طععر مصععو در تععودههععای مععورد مطالعععه
بهاستثنای تودههای شاهد صورت پعذیرفت ( FRWO,
 .)2002متوسط بارندگی سالیانۀ منطقه  950/9میلی-
متر و متوسط دمای سالیانه  41/5درجعۀ سعانتیگعراد
است .منطقه براساس اقلعیمنمعای دومعارتن در اقلعیم
مدیترانه ای قرار دارد .منشأ خاک منطقعه سعن هعای
آهکی بوده و تیپ های خاک اصلی آن شامل رانعدزین
تکامععلنیافتععه ،قهععوهای جنگلععی و قهععوهای جنگلععی
شستهشده با پسدوگلی است (.)FRWO, 2002

شکل  -4موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
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جامعۀ آماری تحقید ،جنگلکعاریهعای موجعود در
قطعات  2و  1سعری چنعدال بعه مسعاحت  91هکتعار
است .این قطعات دارای جهت عمومی جنو غربعی و
متوسط شیب  4تا  9درصد هستند.
شیوه اجرای پژوهش

برای بررسی منطقه ،ابتدا با مطالعۀ کتابچۀ طر و
اسعععتفاده از نقشعععۀ توپعععوگرافی منطقعععه (مقیعععاس
 )4:29000اقدام به جنگلگردشی شد .پس از جمعع-
آوری اطالعات ،دو تودۀ مدیریتشده و شاهد پلت هعر
یععک بععه مسععاحت  4000متععر مربععع و دو تععودۀ
مدیریتشده و شعاهد توسعکای ییالقعی هعر یعک بعه
مساحت  4200متر مربع برای بررسی رویش قطری و
ارتفاعی طعوری انتخعا شعدند کعه نماینعدۀ منطقعۀ
تحقید باشند .در توده های مدیریتشعده سعه مرحلعه
عملیععات تنععک کععردن در سععالهععای  4171 ،4174و
 4114اجرا شعده بعود .در هعر یعک از قطععات مزبعور
آماربرداری  400درصد انجام گرفعت و مشخصعههعای
کمّی قطر برابرسینه و ارتفاع درختان اندازهگیری شد.
برای تعیین رویش قطری 49 ،اصله درخعت بعهطعور
تصادفی در هر توده انتخا و قطع شعد .پعس از قطعع و
سرشاخهزنی در امتداد طول ساقۀ درخت ،اقدام بعه تهیعۀ
دیسک از ارتفاع یقه ( 0/2متری از سط زمین) و ارتفعاع
برابرسینه (4/10سانتیمتری از سط زمین) به ضعخامت
 9تععا  1سععانتیمتععر شععد .جهععت شععمال روی درخععت
عالمتگذاری شد تا این عالمعت در مراحعل بععدی روی
تمام دیسکها برای اندازهگیعری رویعش ثابعت و در یعک
جهت باشد .کلیۀ دیسکها در شرایط سایه خشک شعدند
و پس از کدگعذاری و مشعخص شعدن مقطعع رویعی بعا
دستگاه پرداخت چو رنده شدند تا سطحی صعا پیعدا
کنند .حلقههای سالیانۀ رویش در هعر مقطعع شعمارش و
پهنای دوایر تعا دقعت  0/4میلعیمتعر انعدازهگیعری شعد.
شمارش دوایر سالیانه از طر خعار (پوسعت) بعهطعر
مرکز نمونه صورت گرفت تا رویش درخعت در هعر سعال
بهدسعت آیعد .سعاس رویعش جعاری سعالیانه و رویعش

متوسط سالیانه محاسبه و نمودار آنها رسم شد.
مشخصۀ بعدی ضریب پایداری تعوده اسعت کعه از
تقسیم میانگین ارتفاع توده بر متوسط قطر برابرسعینه
و رابطۀ  4بهدست آمد.
رابطۀ 4

Fn  h 100
d

در رابطه باال  Fnضریب پایداری توده و  hمیانگین
ارتفاع به متر و  dمتوسط قطر برابرسینه به سانتیمتر
است.
ساس رویش متوسط قطر برحسب سن از رابطۀ 2
بهدست آمد:
رابطۀ 2

d
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که  diمتوسط رویش قطری توده d ،متوسط قطر
و  Aسن توده است.
برای تعیین ارتفعاع درخعت از شعیبسعنج سعونتو
استفاده شد.
ضریب شکل سومین مشخصه اسعت کعه در کنعار
قطر برابرسینه و ارتفاع درخت برای تعیین حجعم الزم
است که از رابطۀ  1محاسبه میشود:
رابطۀ 1

d 2m
d 21 / 30
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 Fضریب شکل تنه dm ،قطر در میانۀ ارتفاع تعا 7
سانتیمتر و  d4/10قطر در ارتفاع برابرسینه است.
در این روش با اندازهگیری قطر درختان قطعشعده
در دو مقطع (برابرسینه و میانۀ درخعت) و اسعتفاده از
فرمول باال ،ضریب شکل تنه برحسب طبقعات قطعری
بهدست میآید .این ضریب به طعور معمعول از ععدد 4
کمتر است و در تودۀ جوان و همسال مقدار آن بیشتر
و در تععععودۀ مسععععن مقععععدار آن کمتععععر اسععععت
( .)Zobeiry, 2000بععرای مقایسععۀ آمععاری متغیرهععای
کمّی اندازهگیریشدۀ قطر برابرسینه و رویعش قطعری
در تودههعای معدیریتشعده و شعاهد پعس از بررسعی
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همگنی واریانس ها توسط آزمون لعون ،از آزمعون  tبعا
استفاده از نرمافزار  SPSSو برای رسم نمعودار مقعادیر
اندازهگیریشده از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتایج
منحنی تعداد درختان در طبقعات قطعری مختلع
برای توسکای ییالقی و پلت دخالتشده و شاهد پعس
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از تبدیل درختان هر قطعه نمونه بعه تععداد در هکتعار
محاسععبه و نتععایج در قالععب طبقععات قطععری پععنج
سانتیمتری ترسیم شد (شکلهعای  2و  .)1تععداد در
هکتار تعودۀ توسعکای ییالقعی دخالعتشعده و شعاهد
بهترتیب  954و  197اصله و برای پلعت  710و 4010
اصله در  11سالگی است.

شکل  -2تعداد در هکتار توسکای ییالقی دخالتشده و شاهد در طبقات قطری مختل

شکل  -1تعداد در هکتار پلت دخالتشده و شاهد در طبقات قطری مختل
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متوسط ارتفاع تنه در توسکای ییالقی دخالتشعده
و شاهد بهترتیب  41/12و  41/1متر و برای پلعت 41
و  41/12متر به دسعت آمعد .متوسعط ارتفعاع تعا در
توسکای ییالقی دخالتشده و شاهد بهترتیعب  9/41و
 1/1متر و برای پلت  1/41و  1/11متر محاسعبه شعد.
متوسط ارتفاع تودههای جنگلعی در توسعکای ییالقعی
دخالتشده و شاهد بعهترتیعب  24/99و  41/7متعر و
برای پلت  20/41و  41/9متر بعهدسعت آمعد .رویعش
متوسط ارتفاع در توسکای ییالقی دخالتشده و شاهد

بهترتیب  0/19و  0/97متر و برای پلعت  0/14و 0/91
متر محاسبه شد.
به منظور مقایسعۀ آمعاری مشخصعههعای کمّعی در
توسکای ییالقی و پلت دخالتشده و شاهد از آزمون t
استیودنت استفاده شد که نتایج آن در جدول  4آمعده
اسععت .هععر دو مشخصععۀ قطععر و رویععش قطععری تععودۀ
دخالتشعده و شعاهد توسعکای ییالقعی و پلعت دارای
اختال معنیدار است.

جدول  -4میانگین قطر و رویش قطری در تودۀ توسکای ییالقی و پلت دخالتشده و شاهد
تعداد درختان اندازهگیریشده

متغیر

قطر برابرسینه (متر)
*

رویش قطر (سانتیمتر)
**

تودۀ توسکای ییالقی

دخالتشده
شاهد

75
74

14/1 ± 1/7
21/91 ± 9/1

0/59 ± 0/24
0/1 ±0/41

تودۀ پلت

دخالتشده
شاهد

71
401

**27/7 ± 1/4
22/11 ± 7/2

** 0/11 ± 0/45
0/15 ± 0/22

*معنیدار در سط  59درصد ** ،معنیدار در سط  55درصد

ضریب قدکشیدگی توسکای ییالقی دخالتشعده و
شاهد با توجه به متوسط قطر و ارتفاع توده بعهترتیعب
 11/11و  70/1درصد و در تودۀ پلت  72/17و 10/19
درصد بود .ضریب قدکشیدگی برحسب قطر برابرسینه
در شععکلهععای  1تععا  7ارائععه شععده اسععت .ضععریب

شکل  -1ضریب قدکشیدگی توسکای ییالقی دخالتشده

همبستگی ضریب قدکشیدگی برحسب قطر برابرسینۀ
توسکای ییالقی در توده هعای معدیریتشعده و شعاهد
 0/79و  0/11و بععرای گونععه پلععت بععهترتیععب  0/92و
 0/11محاسبه شد.

شکل  -9ضریب قدکشیدگی توسکای ییالقی شاهد
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شکل  -1ضریب قدکشیدگی پلت دخالتشده

شکلهای  1تا  44نشان میدهد که بعهطعور کلعی
رویش متوسط قطری گونههای توسکای ییالقی و پلت
در سنین اولیعۀ رشعد کمتعر از رویعش جعاری سعاالنه
است ،ولعی پعس تالقعی دو منحنعی ،رویعش متوسعط
قطری بیشتر از رویش جاری ساالنه میشعود .ایعن دو
منحنی برای تودۀ توسکای ییالقی دخالتشده و شاهد
بععهترتیععب در هفععت و نععهسععالگی و در تععودۀ پلععت
دخالتشده و شاهد به ترتیب در شش و هفعت سعالگی
همدیگر را قطع میکنند و به نقطۀ او خود میرسند.
رویش جعاری سعاالنۀ قطعر بعرای گونعۀ توسعکای
ییالقی و پلت در سنین اولیه بسیار زیاد است و مقعدار
آن بععرای تععودۀ توسععکای ییالقععی دخالععتشععده در

شکل  -1رویش جاری ساالنه و رویش متوسط قطر برحسب
سن توسکای ییالقی دخالتشده
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شکل  -7ضریب قدکشیدگی پلت شاهد

سهسالگی با  4/19سانتیمتر و برای توسعکای ییالقعی
شاهد در چهارسالگی با  4/21سانتیمتر و بعرای تعودۀ
پلت دخالتشده در سهسالگی با  2/2سانتیمتر و برای
پلت شاهد در دوسالگی با 4/99سانتیمتر به نقطۀ او
خود میرسعد و پعس از آن کعاهش معییابعد .رویعش
متوسط قطری در سنین اولیعۀ رشعد کمتعر از رویعش
جاری ساالنه است ،ولی بعد از قطع دو منحنی رویعش
متوسط قطری بیشتر از رویش جاری ساالنه میشعود.
این دو منحنی برای تودۀ توسکای ییالقی دخالتشعده
و شاهد بهترتیب در نه و هفتسالگی و برای تودۀ پلت
دخالتشده و شاهد به ترتیب در شش و هفعتسعالگی
همدیگر را قطع میکنند و به نقطۀ او خود میرسند.

شکل  -5رویش جاری ساالنه و رویش متوسط قطر برحسب
سن توسکای ییالقی شاهد
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تأثیر عملیات تنک کردن در جنگلکاریهای توسکای ییالقی و پلت در...

شکل  -40رویش جاری ساالنه و رویش متوسط قطر برحسب
سن پلت دخالتشده

نتایج نشان داد رویعش جعاری سعاالنۀ قطعر بعرای
گونۀ توسکای ییالقی و پلت در سنین اولیه بسیار زیاد
است کعه بعرای تعودۀ توسعکای ییالقعی دخالعتشعده
حداکثر رویش جاری قطر در سهسالگی با مقدار 4/19
سانتیمتر بعهدسعت آمعد .بیشعترین رویعش متوسعط
قطری با مقدار  4/12سانتیمتر به پعنجسعالگی تعلعد
دارد و پععس از آن کععاهش مععییابععد .رویععش جععاری و
رویععش متوسععط قطععری ایععن تععوده در هفععتسععالگی
همدیگر را قطع معیکننعد (شعکل  .)7رویعش جعاری
ساالنۀ قطر برای پلت دخالتشده در سهسالگی با 2/2

شکل  -44رویش جاری ساالنه و رویش متوسط قطر برحسب
سن پلت شاهد

سععانتیمتععر و بععرای پلععت شععاهد در دوسععالگی بععا
4/99سانتیمتر به نقطۀ او خود میرسد و پس از آن
کاهش مییابد .رویش جاری و رویش متوسعط قطعری
ایععن تععوده در نععهسععالگی همععدیگر را قطععع کردنععد
(شکل .)5
شکل  42ضعریب شعکل تنعه را برحسعب طبقعات
قطری نشان میدهد .مقدار ضعریب شعکل تنعه بعرای
توسکای ییالقی دخالت شده و شاهد بهترتیعب  0/11و
 0/9و برای تودۀ پلت دخالتشده و شاهد  0/15و 0/1
بهدست آمد.

شکل  -42ضریب شکل تنۀ بهدستآمده برای تودههای بررسیشده برحسب طبقات قطری
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بحث
نتایج این پژوهش بههمراه دیگر تحقیقعات مشعابه
نشان میدهد که همعواره میعانگین قطعر و ارتفعاع در
تععودههععای جنگلکععاریشععدۀ دخالععتشععده گونععههععای
توسکای ییالقی و پلعت نسعبت بعه تعودههعای شعاهد
بهدلیل تأثیرات مثبعت تنعک کعردن از مقعادیر بعاالتر
معنع عیداری برخوردارنعععد (.)Bahri et al., 2009
همچنین نتایج بهدسعتآمعدۀ تععداد در طبقعات قطعری
نشععان داد (شععکلهععای  4و  )2کععه پععس از سععه مرحلععه
عملیات تنک کردن بعا فواصعل زمعانی پعنجسعاله ،تععداد
طبقات قطری از پنج طبقۀ قطری (شاهد) به هفت طبقه
(دخالتشده) بهبود یافت .بهطور مثال در تعودۀ توسعکای
ییالقععی دخالععتشععده طبقععات قطععری بععیش از 17/9
سانتیمتر تا  92/9سانتیمتر موجود است ،ولعی در تعودۀ
شاهد قطر درختان از  17/9سانتیمتر تجاوز نکرده است.
همچنین تعداد در هکتار تودههای مورد مطالعه از 2900
اصله در هکتار نهالکاری اولیه در اثر تلفات طبیعی و سه
مرحله عملیات تنک کردن کاهش یافعت .پعژوهشهعای
) Kian et al. (2006؛ ) Bahri et al. (2009و
) Masoumi et al. (2012به اثر عملیات پرورشی تنک
کردن در کاهش تعداد درختان و افزایش طبقۀ قطری
توده اشاره داشتند .با نگعاهی اجمعالی بعه نتعایج ایعن
تحقید مشخص شد که تعداد در هکتار پلت و توسعکا
در تودههای دخالتشده بهترتیب  710و  954اصعله و
در تودۀ شعاهد بعه ترتیعب  4010و  197اصعله اسعت.
ازآنجا که جنگلکاریهای مزبور با فاصلۀ کاشعت اولیعه
( 2×2متر) و تعداد  2900اصله در هکتار انجام گرفت،
کععاهش تععودۀ شععاهد در  11سععالگی ناشععی از تلفععات
طبیعی مانند رقابت شدید و باد است.
نتایج شکلهای  1تعا  7نشعان داد کعه بعین قطعر
برابرسینه و ضریب قدکشیدگی درختان رابطۀ کاهشی
وجود دارد .همچنین نتایج این تحقید نتایج نشان داد
که عملیات تنک کردن موجب شد ضریب قدکشیدگی
در تودۀ تنکشده بیشتر از تودۀ غیرتنکشده یا شعاهد
باشعد Kialashaki & Asadpour Atoei (2011) .و

) Khanjani Shirazi et al. (2006در گونعۀ توسعکای
قشعالقی Forouzesh-Sotgavaberi et al. (2009) ،و
) Masoumi et al. (2012در گونۀ توسکای ییالقعی و
) Crecente-Campo et al. (2009در گونععععۀ
 Pinus sylvesterو ) Sullivan & Sullivan (2016در
جنگلکاری کا در پژوهشهعای خعود ایعن نتیجعه را
تأیید کردند.
نتایج بهدستآمده از رویش جاری سالیانۀ قطعر در
 22 ،47و  27سالگی (سالهای تنک کعردن توسعکای
ییالقی و پلت) روند صععودی را نشعان داد ،ولعی ایعن
حالت در هر دو تودۀ شاهد ،روند بهنسعبت یکنعواختی
دارد (شکلهای  1تا  .)44با توجعه بعه ایعن نتعایج ،در
مناطد مشابه از نظر شرایط آ وهوایی و همچنعین در
فاصلۀ کاشتهای مشابه ،می تعوان پیشعنهاد کعرد کعه
اولین عملیات پرورشی تنک کردن در تعودۀ توسعکای
ییالقی در هفت تا نهسالگی و برای پلعت در شعش تعا
هشتسالگی صورت پذیرد؛ زیرا در این محدودۀ سعنی
دو منحنی رویش جاری و رویش متوسط قطری با هم
تالقی دارند و حداکثر رویعش متوسعط قطعری وجعود
دارد Fennessy (2004) ،Masoumi et al. (2012) .و
) Lindgren & Sullivan (2013در پژوهشهای خعود
بر عملیات پرورشی در زمانی که رویش متوسط قطری
در بیشترین حد خود است تأکید داشتهاند .همچنعین
نتایج بررسی تغییرات ضریب شعکل برحسعب طبقعات
قطری نشان داد که با افزایش قطر ،ضریب شعکل تنعه
کاهش مییابد (شکل  .)42ایعن موضعوع بعا پعژوهش
) Masoumi et al. (2012مطابقت دارد.
بهطور کلی دستاورد پعژوهش حاضعر حعاکی از آن
اسععت کععه عملیععات تنععک کععردن موجععب بهبععود
مشخصههای کمّی گونههای پلعت و توسعکای ییالقعی
شد .ازاینرو چنانچه عملیات تنک کردن در تودههعای
جنگلکاری صورت گیرد ،رقابت بعین درختعان کعاهش
خواهد یافت و همچنین پایداری تعوده ،تقویعت رشعد
متوسط قطر برابرسعینه و افعرایش ارتفعاع درختعان را
شاهد خواهیم بود.
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Abstract
The tending operations are essential for the quantitative and qualitative improvement of
forests and thinning as the most important step has a significant role in increasing the growth
of trees. In this research, the even-aged alder (Alnus subcordata) and Persian maple
(Acer velutinum) stands located in Chendella district in the north of Zirab city in Mazandaran
province were investigated to compare the effect of thinning on diameter growth. Three
executive rotations were done in these plantations. Close to each plantation, one stand which
has received no thinning treatment was selected as the control to compare the effect of
thinning treatments on tree characteristics. The D.B.H and other growth parameters of 318
trees were measured. In this investigation 2 or 3 individual trees in each 5cm diameter class
(totally 45 trees) were randomly selected to obtain the disk at 20 cm, 130 cm and full length
heights for measuring the diameter growth rates. Medium diameter and total height of the tree
were measured to calculate the diameter growth of the trees. The Student t-test with SPSS
software was used to compare the quantitative characteristics of each of the forest plantations
and the control. The results of this study showed that the average DBH and average diameter
growth of both species in the thinned stands were higher than the control stand. Also, the
mean DBH and average diameter growth in the treated and control stands of alder were more
than the treated and control stands of Persian maple. However, the slenderness index of
Persian maple trees in both treated and control stands was greater than that of the treated and
control alder stands.The results of this study showed that the positive effects of thinning
operations on the silvicultural characteristics of alder stands were much more than maple.
Keywords: Caucasian Alder, Diameter growth, Forest plantation, Persian maple, Thinning
practice.
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