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 چکیده

سنجي هاي زیستبرداران محلي گالجارها با استفاده از نمایهارزیابي عملکرد بهره هدف این پژوهش،

 Quercus libaniول )وي )ارتفاع کل، ارتفاع تاج، سطح تاج و نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل( گونۀ

Oliv. گالزني ( است. براي انجام این پژوهش، سه گالجار با شرایط فيزیوگرافي تا حدودي مشابه و سن

شده با انجام یکسان )گذشت چهار سال از انجام آخرین گالزني( انتخاب شد. در گالجارهاي انتخاب

گيري قرار ( مورد اندازهمتريسانت 5 ≤ قهی قطرقطر یقه براي تمام درختان ) صد، مشخصۀدرآماربرداري صد

شده، جداي از قطر، ارهاي بررسيهاي اصلي در گالجعنوان یکي از گونهول، بهگرفت. براي درختان وي

گيري شد. نتایج، هم نيز اندازهارتفاع کل، ارتفاع تنه و دو قطر کوچک و بزرگ تاج در دو جهت عمود بر

سنجي )ارتفاع کل، ارتفاع تاج، سطح تاج و نسبت هاي زیستنظر نمایهدار ازحاکي از وجود تفاوت معني

برداران محلي در انجام گالزني و امکان عملکرد متفاوت بهره کنندهارتفاع تاج به ارتفاع کل( است که تأیيد

 .ها استسنجي براي ارزیابي عملکرد آنهاي زیستاستفاده از نمایه

 *.يسنجستیز يهاهینما ،يسنت تیریمد ،يگالزن ،يجنگلدار محل های کلیدی:واژه

                                                                                                                     
 09188735785شمارۀ تماس:      نویسنده مسئول *
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 مقدمه

ناحيه رویشي زاگرس با مساحت پنج و نيم 

درصد کل  40 حدود (F.R.W.O., 2015)ميليون هکتار 

بر گرفته است و از نظر اجتماعي هاي ایران را درجنگل

 برخورداراقتصادي و اکولوژیکي از اهميت زیادي  -

هاي زاگرس هاي چوبي جنگلترین گونهاست. اصلي

هاي جنس بلوط گونه اي،با شرایط اقليمي شبه مدیترانه

(Quercus sp.)  است(Jazirehi and Ebrahimi 

Rastaghi, 2003)هاي مرتعي و در نتيجه . کمبود چراگاه

 فصل در ژهیوبه هابراي دام يازموردنکمبود علوفۀ 

 يجنگل مناطق ساکنان يوابستگ ياصل ليدل زمستان،

 در. (Ghazanfari et al., 2004) است جنگل به زاگرس

 جانیآذربا در)سردشت  يشمال زاگرس از یيهابخش

در استان  وانیمر وبانه  يهاشهرستان و يغرب

 هدف با جنگل يبرداربهره يسنت شيوه کیکردستان( 

 که است بوده مرسوم دور يهااز گذشتهعلوفۀ،  نيتأم

 محصول عنوانبه بلوط درختان برگ برداشت آن در

 يسنت يبرداربهره شيوه نیا. شوديم يتلق جنگل ياصل

 ينوع شود؛يم دهينام يگالزن يمحل اصطالح در که

برودار(  و مازودار ول،ي)و بلوط درختان يزنسرشاخه

 بز ویژهبه) دامزمستانه  ۀعلوف نيبوده که با هدف تأم

 انجام( يمحل)جنگلداران  يعرف مالکان توسط( مرخز

 تیریمد يسنت عنوان یک شيوهبه ي،. گالزنشوديم

بوده که در  يخاص يمکان –ي زمان نظم يدارا، تدرخ

آن  ۀو اصول نانوشت گرفتهشکلهزاران سال  يط

 Valipour) است شده منتقل پسر به پدر از سينهبهينهس

et al., 2014 ،Ghazanfari et al., 2004 ،Fattahi, 1997 .)

 اطراف يهاجنگل در مرسوم يعرف ماتيتقس بر اساس

 به مساحت يجنگل محدوده ،یيروستا خانوار هر بانه،

 گالجار يمحل اصطالح در که دارد ارياخت در هکتار 40

، يعرف مالکان .(Khedri et al., 2017) شوديم خوانده

خود را بر اساس تجربه و  تيسطح گالجار تحت مالک

 يشوبکم انهيسال ديتولبه سه قسمت با  يدانش سنت

 هربه  يمحل اصطالح درکه  کننديم ميتقس يمساو

 چرخۀ کیدر ، هرسال. شوديم گفته گالشان قسمت،

 انجام يگالزن گالها،شان از يکی در چهارسالهیا  سه

 .شوديم

 پژوهشانجام این  منطقۀ در گالزني انجام شيوه

 آغاز از)قبل  شهریور اواسط از که است ترتيب این به

 سنتي طوربه که مناطقي در، عرفي مالکان(، خزان فصل

 بلوط درختان داربرگ هايشاخه دارد؛ تعلّق هاآن به

 يبنددسته از پس و قطع را و برودار ولوي ،مازودار

 هاآن( يبندباخه: يمحل)اصطالح  شدهقطع يهاشاخه

 يمحل اصطالح)در  شاخه چند یا دو درختان روي را

 یا و زمين روي یا( شوديم گفته دارگال درختان نیا به

مي رهيذخ و انباشته مخروط شکل به يسنگتخته روي

 گال لویه یا گال هاآن به يمحل اصطالح در که کنند

 خشک داربرگ هايشاخه ،زمستان فصل در. گویندمي

به، دام تعليف براي آن از و خارج گال لویه از را شده

شان به. (1)شکل  کنندمي استفاده و گوسفند بز ویژه

 انجام از سال سهیا  و سال دو سال، کی که یيگالها

 بيترتبه يمحل اصطالح در گذرد،يم هاآن يگالزن

 ,.Ghazanfari et al) گویندمي خرت و کور کورپه،

2004 ،Valipour et al., 2014 ،Ghahramany et al., 

2017 ،Khedri et al., 2017.) هدف با يگالزن انجام 

 در سوخت، چوب و دام يبرا يدرخت ۀعلوف ديتول

 ,.Smith et al) است مرسوم مختلف يکشورها

2012). Read (2006)  مرسوم بودن انجام گالزني را

، آلپ و رنهيپاي اروپا )غيرمدیترانه يهابخشدر 

 تیریمد ستميس نیا. است ( گزارش کردهباسک

 شوديم اجرا ايتالیا ليسيو س ونانیدرخت هنوز در 

(Eichhorn et al., 2006). يهاگونه از يبرداربهره 

 ا،يدر آس ،دام با هدف تهيۀ علوفۀمنظوره چند يدرخت

 يجنوب يکایآمر يکشورها از يتعداد قا،یآفر
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 شدهگزارش زين کای( و آمرلیبرز و يليش ،ينآرژانت)

 يفرهنگ يماياز س يعنوان بخش ارزشمندو به است

(Cultural landscape) شوديم شناخته مناطق نیا 

(Peri et al., 2016 ،Geta et al., 2014 ،Franzel et 

al., 2014 ،Berhe and Tanga, 2013 ،Alemu et al., 

2013 ،Rawat and Everson, 2013 ،Thakur and 

Thakur, 2007) .هدف اصلي از انجام  ازآنجاکه

گالزني، توليد علوفۀ زمستانۀ دام است؛ پرورش 

 تربزرگ تاج سطح و ارتفاعدرختان بلوط برخوردار از 

برخوردار  ياژهیو تياهم از يمحل بردارانبهره يبرا

 کسانی يگالزن انجام در يکل روشچه، اگراست. 

 با بلوط درختان ارتفاع ميتنظ و تاج شیآرا يول است؛

 دقت، مقدار به بسته هاآن داربرگ يهاشاخه قطع

 دانش ،يمحل بردارانبهره يبرا جنگل تياهم و ارزش

در  و است متفاوت گالجارها صاحبان ۀتجرب و يسنت

 صورتبه يادیحد ز تادرختان بلوط  يگالزن نتيجه،

 در. شوديانجام م يو بدون دستورالعمل مدون ياقهيسل

از گالجارها،  يدر برخ ،يگالزن ياقهيسل انجام جهينت

و تناسب  ترو متقارن گسترده تاج يدارا بلوط، درختان

 یيگالجارهاارتفاع تاج و ارتفاع کل هستند. در مقابل، 

ها که درختان بلوط موجود در آن دارند وجود زين

طرفه( و کوچک بوده و ناکیتاج نامتقارن ) يدارا

 مشهودبودن ارتفاع تاج نسبت به ارتفاع کل  متناسب

 .است

 فيتوص خصوص در شدهي انجامهايبررس جینتا

 ختاریر و هاتوده ساختار بر آن اثرهاي و يگالزن

هینما بر يگالزن يمنف يامدهايپ انگريب بلوط، درختان

 تنه، ارتفاع کل، ارتفاع ،ياگونه تنوع و بيترک يها

 مقطع سطح و تعداد تاج، يشاداب و سالمت تاج، سطح

 زادشاخه و زاددانه يهايزادآور هکتار، در

(Ghahramany et al., 2018 ،Khedri et al, 2017 ،

Ghalavand, 2014 ،Ranjbar et al., 2012 ،

Ghahramany et al., 2012 ،Rostami Jalilian, 

2016 ،Shakeri, 2006 )نسبت بر آن مثبت ريتأث و 

 Ranjbar et) يقطر شیرو و کل ارتفاع به تاج ارتفاع

al., 2012 ،Rostami Jalilian et al., 2016 ،

Ghahramany et al., 2017 )است. 

اگرچه  دهدينشان م هاي پيشين،بررسي پژوهش

 فيتوص خصوص در هایيپژوهش رياخ يهاسال در

 و يگالزن ندیفرآ فيتوصشده،  يگالزن يهاتوده يکمّ

 ختاریر و توده ساختار بر يگالزن اثرهاي يابیارز

 است؛ شده انجام يشمال زاگرس در يجنگل درختان

 ياجرادر  يمحل بردارانبهره رفتار و عملکرد تنوع يول

 ،نیبنابرا؛ است نگرفته قرار يبررس مورد ي،گالزن

 يمحل جنگلداران عملکرد يابیارز پژوهش نیا هدف

 يجنگل يهاتوده يسنت تیریمد و يگالزن انجام در

 يهاهینما از ،منظور نیا يبرااست.  شدهيگالزن

)ارتفاع کل، ارتفاع تاج، سطح تاج و  يسنجستیز

 وليونسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل( گونۀ 

(Quercus libani Oliv.) طور که در فرآیند گالزني به

. است شده استفاده رند؛يگمستقيم تحت تأثير قرار مي

دو گونۀ غالب در ترکيب  مازودارهمراه به وليو

-خوش گالجارهاي بررسي شده است که با توجه به

هاي هاي آن در مقایسه با گونهخوراکي بيشتر برگ

 رديگيمبرودار و مازودار، بيشتر مورد گالزني قرار 

(Ghahramany et al., 2017)يبرا ليدل نيهمبه ؛ 

 .است شده انتخاب يبررس نیانجام ا
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( B) زمستان فصل در بلوط برگ با مرخز بز تعليف و( A( )دارگال) بلوط درخت روي بر شدهيرهذخ برگ و شاخه -1 شکل

 .(شاکري. ز: از عکس) پژوهش انجام ۀمنطق در

Figure 1. Stored leaves on standing oak trees (Dargala) (A) feeding Markhoz goats with leaf fodder in 

winter (B) in the study area (Photo by: Z. Shakeri) 
 

 هاروش و مواد

 بررسی مورد منطقه

 استان ران،یا غرب در انجام این پژوهش ۀمنطق

درجه و  45 جغرافيایي)طول  بانه شهرستان و کردستان

 ثانيه 27دقيقه و  53درجه و  45 ثانيه تا 13دقيقه و  49

 35 تا ثانيه 31دقيقه و  53درجه و  35 و عرضشرقي 

 است شده واقع (شمالي ثانيه 27دقيقه و  57درجه و 

 از متر 1550 متوسط ارتفاع با بانه شهرستان(. 2)شکل 

است  جنگل هکتار 50000 حدود يدارا ایدر سطح

(Fattahi, 1994) .انتخاب يگالجارها غالب پيت 

 Quercus) برودار يهاگونه و مازودار - وليو ،شده

brantii Lindl.)، بنه (Pistacia atlantica Desf.)  و

هاي همراه عنوان گونهبه (Pyrus spp) ي وحشيگالب

در ترکيب گالجارها حضور دارند. در گالجارهاي 

 بيترتبهدرخت  تعداد ،دوم و سوم اول،بررسي شده 

-به مقطع سطح و هکتار در اصله 143 و 202، 164

 .است هکتار در مترمربع 3/17 و 7/25، 4/22 بيترت

 يزندگ خانوار 12 پژوهش، نیانجام ا ۀمنطق در

 ليدلهباست.  يها دامدارآن ياصل شغل که کننديم

براي تأمين بخشي از  هقمنطکمبود علوفه، ساکنان 

در فصل  ویژههایشان، بهنياز براي داممورد ۀعلوف

 .هستندشدت به جنگل وابسته زمستان به

و  کم ارتفاع یيهاتپه شامل انجام پژوهش ۀمنطق 

 را آن مادر سنگکه  بوده يبدون رخنمون سنگ

 ليشده تشکو آهک دگرگون ليکنگلومرا، ش ست،يش

آهکي  ياقهوهو  يقعم يمهنخاک آن  يو ژرفا داده

 بارندگي ۀساليان متوسط. (Anonymous, 2005) است

 و مترميلي 647 ترتيببه بررسي مورد ۀدر منطق دما و

 ,.Shahabedini et al)است  گرادسانتي درجه 4/11

2018). 

 پژوهشروش 

 طیشرا باپژوهش، سه گالجار  نیانجام ا براي

مشابه که چهار سال از انجام تا حدودي  يوگرافیزيف

: يمحل)اصطالح  بود گذشته هاآن يگالزن نیآخر

 برداربهره نفر سه يسنت تیریمد تحت)(، دوخرت

 بانه، شهرستان در چولکهي کانيروستا در (يمحل

 قبول(. 1د )جدول شدن انتخاب کردستان استان

 يگالزن منظم انجام گالجارها، يعرف انمالک يهمکار

 در يگالزننشدن انجام و گذشته يهاسال در هاآن در

کامل با هدف ) این پژوهش انجام به يمنته سال دو
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ارتفاع  يريگاندازه امکان و درختان تاج و ارتفاع بودن

 در انتخاب گالجارها موردنظرنکات مهم  ،(هاآن و تاج

 انجام با ،شدهانتخاب يگالجارها دراست.  بوده

 از استفاده)با  قهی قطر ۀمشخص صد،درصد يآماربردار

 5 ≤ قهی قطر) درختان تمام يبرا( بازو دو کشخط

 درختان يبرا. گرفت قرار يريگاندازه مورد( متريسانت

ي بررس يگالجارها در غالب گونۀعنوان به ،وليو

)با استفاده شده، جداي از قطر، ارتفاع کل و ارتفاع تنه 

سنج سونتو( و دو قطر کوچک و بزرگ تاج در از شيب

دو جهت عمود بر هم )با استفاده از متر نواري( نيز 

 گيري شد.اندازه

 

 
 کشور ومنطقۀ مورد بررسي در شهرستان بانه، استان کردستان  یيايجغراف تيموقع-2 شکل

Figure 2. Location of the study area in Baneh city, Kurdistan province, Iran 

 

 ي شدهبررس يگالجارها ياصل هايهمشخص -1 لجدو

Table 1. Main characteristics of the studied stands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاداده یآمار وتحلیلیهتجز

 آزمون از استفاده با هاداده عیتوز نرمال بودن

. شد يبررس ايیک نمونه رنوفياسم-کولموگروف

ي بررس يدر گالجارها يسنجستیز يهاهینما ۀمقایس

و در نظر گرفتن  لیفاکتور شیبا استفاده از آزما شده

سطح  10در  يهاي قطرسطح و طبقه سه در گالجار

 در قالب طرح کامالا ي، بررس مورد يهاعنوان عاملبه

هاي گالزني شده، در تودهشد.  وتحليلیهتجزتصادفي 

 هاهمشخص

Characteristics 
 گالجار اول

Stand No. 1 

 دومگالجار 
Stand No. 2 

 سومگالجار 
Stand No. 3 

 جهت

Aspect 
 يشرق شمال

NorthEast 

 يشرق شمال

NorthEast 

 يشرق شمال

NorthEast 
 (درصد) بيش

Slope (%) 
24 18 35 

 )متر( ایدر سطح از ارتفاع

Altitude (m.a.s.l.) 
1684 1695 1699 

 )هکتار( مساحت

Area (ha) 
1.0 0.6 0.4 
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معيار انتخاب درخت براي انجام گالزني توسط 

تمامي  يشوبکمو  استبرداران محلي، قطر یقه بهره

مساوي یا بيشتر از پنج  ۀدرختان بلوط داراي قطر یق

به اینکه  با توجهگيرند. متر مورد گالزني قرار ميسانتي

پاسخ درختان به تنش ناشي از گالزني بسته به سن 

هدف  بارو ممکن است متفاوت باشد؛ از ایندرخت 

بر درختان متعلق به  يگالزن اثرهايساختن  انینما

 يباال يبا توجه به همبستگ مختلف، يهاي قطرطبقه

-به قهیقطر  ،پژوهش نیدر ا درخت، سن و قهیقطر 

 در نظر هاداده وتحليلهیتجز در عامل کی عنوان

دليل هها بنيانگيم ۀمقایس يبراگرفته شده است. 

 هاول - مزيج آزمون از هاانسیوارنامساوي بودن 

و رسم نمودارها  يآمار هايوتحليلیهتجز. شد استفاده

 انجام Excelو  16نسخه  SPSSافزارهاي نرم طيدر مح

 .شد

 جینتا

 قهی قطر

-5/82اول  گالجار در درختان یقۀ قطر پراکنش ۀدامن

-5/82 سوم و دوم يارهاجگال در و متريسانت 5/32

درختان در  ياست. پراکنش قطر مترينتسا 5/27

شکل  يازنگولهبيش وکم شدهيبررس يگالجارها

، 71 بيترتبه شدهيبررسي هاتوده در(. 3)شکل  است

 يقطر هايطبقه بهمربوط  درختان درصد 78 و 61

طبقه در درختان نبود. هستند متريسانت 5/62-5/42

 5/82تر از و بزرگ متريسانت 5/27 از کمتر يقطر يها

 (.3متر مشهود است )شکل يسانت

 کل ارتفاع

 و 91، 80 بيترتبه سوم و دوم اول، يگالجارها در

طبقه بهمربوط  شدهيگالزن بلوط درختان درصد 90

 پراکنش يالگو. هستند متر 10 از کمتر يارتفاع يها

 استشکل  ايزنگوله ي،ارتفاع يهاطبقه در درختان

 درختان کل ارتفاع يآمار هايشاخص(. A4)شکل 

 نشان 2 جدول درشده يبررس يگالجارها در وليو

 کل ارتفاع انسیوار هیتجز ۀتيجن. است شده داده

( B4 )شکل شدهيبررس يگالجارها در وليو درختان

گالجارها )در  نيب هینما نیا داريمعن يآمار اختالف بر

)در  يقطر يهاطبقه ني( و بدرصد پنج يخطا سطح

اثر متقابل  ي( داللت دارد؛ ولدرصد کی يخطا سطح

يمعن کل ارتفاع ۀنمای بر يقطر يهاگالجارها و طبقه

 ،(. از نظر ارتفاع کل3( )جدول p=95/0) ستين دار

گروه )گروه اول شامل  2به  شدهيبررس يگالجارها

 يو سه و گروه دوم شامل گالجارها کی يگالجارها

متر( و  4/7) نیشتريهستند. ب ميدوم و سوم( قابل تقس

-به وليارتفاع درختان و نيانگيمتر( م 4/6) نیکمتر

)جدول  استاول و دوم  يمتعلق به گالجارها بيترت

4). 

 تاج ارتفاع

 8/91 ،5/78 بيترتاول، دوم و سوم به يگالجارها در

 بهمربوط  شدهيگالزن بلوط درختان درصد 4/78و 

(. A5)شکل  هستندمتر  8کمتر از  تاج ارتفاع يهاطبقه

 در وليو درختان تاج ارتفاع يآمار يهاشاخص

. است شده ذکر 2 جدول در ي شدهبررس يگالجارها

 تاج ارتفاع نيب انس،یوار هیتجز جینتا اساس بر

 (B5 شکل)شده يبررس يگالجارها در وليو درختان

 در يقطر يهاطبقه نيپنج درصد و ب يدر سطح خطا

 دارد؛ وجود داريمعن اختالف ،درصد کی يخطا سطح

 ارتفاع ۀنمای بر يقطر ۀطبق و گالجار متقابل اثر يول

 ۀمقایس ۀنتيج(. بر اساس 3)جدول  ستين داريمعن تاج

 4/4) نیکمتر و( متر 5/5) نیشتريب ،ارتفاع تاج نيانگيم

 و اول يگالجارها به بيترتبه تاج ارتفاع مقدار( متر

 (.4)جدول  دارد قتعلّ دوم

 کل ارتفاع به تاج ارتفاع نسبت

 کل ارتفاع به تاج ارتفاع نسبت يآمار هايشاخص



 شمالی زاگرس در گالجارها محلی بردارانبهره عملکرد ارزیابی

417 

 

 جدول درشده يبررس يگالجارها در وليو درختان

 هینما نیا انسیوار هیتجز ۀنتيج. است شده ذکر 2

 نيب داريوجود اختالف معن (6)شکل  دهندهنشان

 اثر نبود و( درصد کی يخطا سطح در) اگالجاره

(. 3)جدول  است يقطر ۀطبق و گالجاربين  متقابل

نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع  نمایۀ ميانگين ۀمقایس ۀنتيج

 .شده است ذکر 4در جدول  در گالجارها کل

 تاج سطح

ي بررس يسطح تاج در گالجارها يآمار هايشاخص

 در درختان پراکنشذکر شده است.  2در جدول  شده

 در شدهيبررس يگالجارها در تاج سطح هايهطبق

 انسیوار هیتجز ۀنتيجنشان داده شده است.  A7 شکل

، (B7)شکل  گالجارهادر  وليسطح تاج درختان و

 سطح در) هاآن نيب داريمعن اختالف وجود هدهندنشان

 سطح در)ي قطر يهاطبقه نيب و( درصد پنج يخطا

 ۀیسمقا ۀنتيج(. 3)جدول  است( درصد کی يخطا

 در شدهيبررس يگالجارها در تاج سطح نيانگيم

و ( مترمربع 7/30) نیشتريب. است شده آورده 4 جدول

 به مربوط تاج سطح مقدار( مترمربع 85/1) ینکمتر

 .است دوم گالجار

 

 شدهيبررس يگالجارها در وليو درختان سنجيزیست هايیهنما يآمار هايشاخص -2 دولج
Table 2. Statistical parameters of biometric indices of Q. libani trees in pollarded stands 

 

 

 

 يسنجستیزهاي یهنما

Biometric indices 
 يآمار هايشاخص

Statistical parameters 
 گالجار اول

Stand No. 1 

 گالجار دوم
Stand No. 2 

 گالجار سوم
Stand No. 3 

 کل ارتفاع

Total height 

 (مترميانگين )

Mean (m) 
7.4 6.4 7.0 

 (مترمعيار ) انحراف

Standard deviation (m) 
2.3 1.9 1.7 

 (مترحداقل )

Minimum (m) 
3.0 2.4 4.0 

 (مترحداکثر )

Maximum (m) 
13.6 12.7 10.9 

 تاج ارتفاع

Crown height 

 (مترميانگين )

Mean (m) 
5.5 4.4 5.2 

 (مترمعيار ) انحراف

Standard deviation (m) 
2.2 1.7 1.6 

 (مترحداقل )

Minimum (m) 
1.2 0.9 2.4 

 (مترحداکثر )

Maximum (m) 
12.0 10.0 9.1 

 تاج سطح

Crown area 

 (مترمربعميانگين )

)2Mean (m 
15.3 10.7 15.0 

 (مترمربعمعيار ) انحراف

)2Standard deviation (m 
8.2 7.3 7.1 

 (مترمربعحداقل )

)2Minimum (m 
0.8 0.4 2.8 

 (مترمربعحداکثر )

)2Maximum (m 
37.4 33.2 41.3 
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 .2 دولجادامۀ 
Continued table 2. 

 

 شدهيبررس يگالجارهاول در يرختان ود يسنجستیز يهاهینما انسیوار هیتجز نتيجۀ -3جدول 

Table 3. Results of ANOVA for biometric indices of Q. libani trees in the studied stands 
 يسنجستیز هايیهنما

Biometric indices 

 راتييمنبع تغ

Source of variation 
 درجه آزادي

df 
 مربعات نيانگيم

MS 
F P-VALUE 

 )متر( کل ارتفاع

Total height (m) 

 گالجار

Pollarded stand 
2 12.4 3.2 0.05 > 

 يقطري هاطبقه

Diameter classes 
9 12.4 3.2 0.01> 

 يقطر يهاطبقه × گالجار

Pollarded stand×Diameter classes 
18 2.1 0.55 0.93 

 )متر( تاج ارتفاع

Crown height (m) 

 گالجار

Pollarded stand 
2 16.85 4.72 0.05> 

 يقطر يهاطبقه

Diameter classes 
9 9.40 2.63 0.01> 

 يقطر يهاطبقه × گالجار

Pollarded stand×Diameter classes 
18 2.09 0.59 0.91 

 (مترمربع) تاج سطح

)2Crown area (m 

 گالجار

Pollarded stand 
2 149.9 3.2 0.05> 

 يقطر يهاطبقه

Diameter classes 
9 269.7 5.7 0.01> 

 يقطر يهاطبقه × گالجار

Pollarded stand×Diameter classes 
18 54.5 1.1 0.30 

 ارتفاع تاج به ارتفاع کل نسبت

Crown height to total height ratio 

 گالجار

Pollarded stand 
2 0.07 8.6 0.01> 

 يقطر يهاطبقه

Diameter classes 
9 0.01 1.1 0.34 

 يقطر يهاطبقه × گالجار

Pollarded stand×Diameter classes 
18 0.01 1.1 0.37 

 

 

 

 

 

 

 

 يسنجستیزهاي یهنما

Biometric indices 
 يآمار هايشاخص

Statistical parameters 
 گالجار اول

Stand No. 1 

 گالجار دوم
Stand No. 2 

 گالجار سوم
Stand No. 3 

 کل ارتفاع به تاج ارتفاع نسبت

Crown height to total height ratio 

 ميانگين

Mean 
0.72 0.67 0.72 

 معيار انحراف

Standard deviation 
0.09 0.09 0.08 

 حداقل

Minimum 
0.42 0.34 0.53 

 حداکثر

Maximum 
0.94 0.82 0.87 
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 سنجيهاي زیستنمایه يانگيننظر ماز  شدهيبررساي گالجارهنتيجۀ مقایسۀ  -4 جدول

Table 4. Results of comparing average of biometric indices in the studied stands 

 يسنجستیز يهاهینما
Biometric indices 

 گالجار اول
Stand No. 1 

 گالجار دوم
Stand No. 2 

 گالجار سوم
Stand No. 3 

 )متر( کل ارتفاع
Total height (m) 

7.4a b6.4 ab 7.0 

 )متر( تاج ارتفاع

Crown height (m) 
a5.5 b 4.4 a5.2 

 (مترمربع) تاج سطح

)2Crown area (m 
a15.3 b 10.7 a15.0 

 کل ارتفاع به تاج ارتفاع نسبت

Crown area to total height ratio 
a 0.72 b 0.67 a0.72 

 .است درصد پنج يخطا سطح در داريمعن اختالف دهندهنشان رهمسانيغ نيالت*حروف 

* Different letters indicate significant difference at the 5% level. 
 

 
 شدهيبررس يگالجارها در قهی قطر يهاطبقه در ولوي درختان تعداد پراکنش -3شکل 

Figure 3. Q. libani trees distribution on collar diameter classes in studied pollarded stands 
 

 
 (Bول )ارتفاع کل درختان وي –( و منحني قطرAهاي ارتفاع کل )ول در طبقهپراکنش درختان وي -4 شکل
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Figure 4. Q. libani trees distribution on total height classes (A) and total height vs. collar diameter (B) 

  
 .4ل شکادامۀ 

Continued figure 4. 

  

 

 
 

 (Bول )ارتفاع تاج درختان وي –( و منحني قطرAهاي ارتفاع تاج )ول در طبقهپراکنش درختان وي -5ل شک
Figure 5. Q. libani trees distribution in crown height classes (A) and crown height vs. collar diameter 

(B) 
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 هاي قطريطبقهول در نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل درختان وي -6 شکل

Figure 6. Crown height to total height ratio distribution in crown area classes 

 

 
 (B) ولتاج درختان وي سطح – ( و منحني قطرAسطح تاج ) هايهول در طبقپراکنش درختان وي -7 شکل

Figure 7. Q. libani trees distribution on crown area classes (A) and crown area vs. collar diameter (B) 
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 درشود. جداي از این، از زاگرس شمالي انجام مي

قرار  امکان ،يگالزن اعالم کردن يرقانونيغ نتيجه

 يدر کنار ساکنان محلپژوهشگران گرفتن کارشناسان و 

 يدر انجام گالزن يعلمو  يتخصص ينظرهااعمالو 

 است. فراهم نشده (آن يبا هدف کاهش اثرهاي منف)

در این پژوهش، توصيف کمّي عملکرد 

برداران محلي گالجارها، بررسي شده است. براي بهره

هاي ارتفاع کل، ، از نمایهموردنظریابي به هدف دست

ارتفاع تاج، سطح تاج و نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل 

یي که جداي از هاعنوان مشخصهول بهويدرختان 

انساني مرسوم  ترین دخالتشرایط رویشگاهي، از مهم

انجام این پژوهش )گالزني( نيز تأثير  در منطقۀ

منظور کاهش اثر سن پذیرند؛ استفاده شده است. بهمي

گذار بر عنوان یک عامل طبيعي تأثيردرختان به

هاي ا در طبقههسنجي، این نمایههاي زیستنمایه

و مشابه و در گالجارهاي داراي سن  همنامقطري 

و مقایسه قرار گرفته است.  يموردبررسگالزني مشابه، 

سنجي درختان هاي زیستدر ضمن، مقایسۀ نمایه

برخوردار از  يگالجارهاول گالزني شده در وي

در کاهش اثر  ،مشابه يشوبکم يوگرافیزيف طیشرا

 مؤثر سهیمقا مورد يهاهیبر نما يشگاهیرو طیشرا

 (.Ghahramany et al., 2018) است

(، 1قطري )شکل  هايهتوزیع درختان در طبق

امکان استقرار  هاستسالاز طرفي،  دهد کهنشان مي

 کنندهدیتهد موضوع نیايست؛ که زادآوري فراهم ن

 Shakeri et) است ي بررسي شدههاتودهي بقا و حفظ

al., 2009 ،Hosseini et al., 20 ) ،از طرف دیگر

هاي با رسيدن به سال قطور درختانتعدادي از  هرساله

ها سازگانخود از این بوم طبيعي یستيز یردپایاني 

هاي طبقه در هاي درختيشوند. کمبود پایهميحذف 

بهره با واندتميحد باال و پایين(  دوقطري کناري )

 گالزني،، مانند در منطقه مرسومهاي سنتي برداري

شته ارتباط دا دام يبرداشت چوب سوخت و چرا

 منطقۀ انجام این پژوهش،است که در  ذکریانشا. باشد

 هستنددرختان تا زماني که برگ توليد کنند؛ ارزشمند 

هاي پيري در شدن نشانه آشکارشوند. با و قطع نمي

و کوچک کردن تاج و کاهش  بريتاج بادرختان، ابتدا 

شود درخت تا تاج به ریشه، تالش مي نسبت اندازه

چند سال دیگر در فرآیند توليد باقي بماند. در نهایت 

با کاهش شدید توان فيزیولوژیک درخت، حذف آن 

 Ghazanfari et al., 2004 ،Valipour) شودانجام مي

et al., 2014.) 

ارتفاع  نمایۀشده از نظر بين گالجارهاي بررسي

داري وجود دارد. بر اساس نتایج کل، اختالف معني

 توانيم( 4 جدولمقایسۀ ميانگين ارتفاع کل )

گروه نیا در. کرد ميتقس گروه دو به را گالجارها

 و اول يگالجارها در کل ارتفاع نمایۀ مقدار ،يبند

 دو نیا و است کسانی( متر 7 و 4/7 بيترت)به سوم

 ارتفاع اختالف. رنديگيم قرار گروه کی در گالجار

 يول داريمعن اول گالجار با( متر 4/6) دوم گالجار کل

 نبودن داريمعن. ستين داريمعن متر( 7) ومس گالجار با

ي در خصوص قطر يهاطبقه و گالجار متقابل اثر

 آن انگريب ي شده،بررس يهاتوده در ارتفاع کل نمایۀ

 در قطر شیافزا با کل ارتفاع راتييتغ که است

اختالف بين گالجارها از  .دارد يمشابه روند گالجارها

 متفاوت عملکرد و رفتار بر واندتيمنظر ارتفاع کل، 

گالجارها داللت داشته باشد.  يمحل بردارانبهره

 مقدار با شدهيگالزنول وي درختان کل ارتفاع ۀسیمقا

متر( در  0/9±4/3نشده )يگالزن توده در هینما نیا

 ,.Ghahramany et al) این پژوهشانجام  ۀمنطق

2012 ،Ghalavand, 2014 ،Ranjbar et al., 2012 )

 يگالزن يامدهايپ از يکی که است موضوع نیا بيانگر

، Shakeri, 2006) است بلوط درختان ارتفاع کاهش

Ranjbar et al., 2012 ،Ghahramany et al., 2018) .
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بودن  در دسترسبراي سهولت انجام گالزني  ازآنجاکه

برداران اي دارد؛ بهرهتاج درختان بلوط اهميت ویژه

افزایش ارتفاع کل، تاج  دهند در نتيجۀمحلي اجازه نمي

 Ghahramany) ها خارج شوددرختان از دسترس آن

et al., 2018 ،Ghalavand, 2014 ،Shakeri, 2006 ،

Ranjbar et al., 2012)نار شرایط رویشگاهي و . در ک

ول مورد مقایسه، عملکرد و تفاوت سني درختان وي

رفتار متفاوت جنگلداران محلي گالجارها، ارتفاع کل 

دهد. از نظر درختي را تحت تأثير قرار مي این گونۀ

اکولوژیک، ارتفاع اهميت زیادي در توان رقابتي 

 ,Flaster and Westobyدرختان براي کسب نور دارد )

پوشش در به پایين بودن تراکم تاج با توجه(؛ اما 2003

هاي زاگرس، رقابت براي کسب نور از اهميت جنگل

 کمي براي درختان بلوط برخوردار است.

 يگالجارها نيب ،پژوهش نیا يهاافتهی اساس بر

نسبت ارتفاع تاج به  ،از نظر ارتفاع تاج شدهيبررس

 اختالف ول،وي ارتفاع کل و سطح تاج درختان

 و رفتار بر توانديم این نتایج،وجود دارد.  داريمعني

گالجارها داللت  يمحل بردارانبهره متفاوت عملکرد

پراکنش درختان در طبقه يالگو يداشته باشد. بررس

 نیشتريب ؛دهديم نشان( A7)شکل  تاج سطح يها

 بهمربوط  شدهيبررس يگالجارها در درختان تعداد

 با. است مترمربع 5/12 و 5/7 تاج سطح يهاطبقه

 از يريجلوگ در درختان تاج مهم نقش به توجه

 تياهم زاگرس، در البيس بروز و خاک شیفرسا

 نظر از چه و کیاکولوژ نظر از چه تاج سطح شیافزا

 جی. نتااست درختان ارتفاع از شتريب اريبس ي،حفاظت

ارتفاع  نيانگيم کمتر بودن گویاي ،نيشيپ هايپژوهش

درختان  در مقایسه باشده يگالزن ولويتاج درختان 

 . بيشتر بودن نمایۀاست( 1/6±28/0)نشده ي گالزن

شده در نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل درختان گالزني

هاي پيشين نشده در پژوهشمقایسه با درختان گالزني 

، Ranjbar et al., 2012) مورد تأیيد قرار گرفته است

Shakeri, 2006) .ارتفاع تاج به نسبت  بودن يشترب

 توان شده در افزایشارتفاع کل در درختان گالزني 

 ,Akhavan and Namiranian) برگ مؤثر استتوليد 

2007 ،Namiranian, 2000)هاي . نتایج پژوهش

ول سطح تاج درختان وي پيشين در خصوص مقایسۀ

 ( در منطقۀ6/34±36/3نشده )شده و گالزنيگالزني 

دار این نمایه در ، بيانگر کاهش معنيپژوهشانجام این 

، Ranjbar et al., 2012) انجام گالزني است نتيجۀ

Salehian, 2009 ،Shakeri, 2006) .يمحل بردارانبهره 

 را بلوط درختان شتر،يبرگ ب برداشت هدف با

 ممکن ارتفاع نیشتريب از که ندکنيم ماريت ياگونهبه

 يانتهائ جوانۀ ستم،يس نیا در. باشند برخوردار تاج

 درخت و شدهقطع يمتر 2 تا 5/1 ارتفاع در درختان

 شد خواهد داشتهنگه ارتفاع نیا در سال 15 تا 10 نيب

 زهاجا سپس و آن افزایش یابد قطر يکاف اندازهبه تا

 شگرد، نیا با. شوديم داده درخت به يارتفاع شیرو

 شیافزا درخت تاج ارتفاع و شده کاستهتنه  ارتفاع از

 در ازآنجاکه (.Valipour et al., 2014) افتی خواهد

 ،يشگاهیرو طیشرا جداي از ،پژوهش انجام این منطقۀ

بر تاج درختان  گذارريتأث عامل نیترياصل يگالزن

درختان از نظر فرم و ابعاد تاج  نياست؛ اختالف ب

 ايانجام سليقه نتيجۀ توانديم، )ارتفاع و سطح تاج(

عملکرد متفاوت  وي توسط جنگلداران محلي گالزن

 ندیفرآ در (.Ghahramany et al., 2009) باشد هاآن

 نیا انجام منطقۀ در مرسوم يسنت روش به يگالزن

 از پس اول سال در بلوط درختان تاج ،پژوهش

 برگ سطح شاخصو  شدهکوچک شدتبه يگالزن

یابد و پس از چهار سال تا حدودي ش ميدرخت کاه

اند؛ نزدیک به ابعاد تاج درختاني که گالزني نشده

خواهد شد؛ اما از سوي دیگر، گالزني منجر به افزایش 

اي که گونهدرختان بلوط خواهد شد؛ به برگتکسطح 
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یک سال پس از انجام گالزني، درختان بلوط داراي 

نشده يترین سطح برگ و درختان گالزنبزرگ

 ,.Abbasi et alترین سطح برگ را دارند )کوچک

2015.) 

هینما نيانگيم گرفتن در نظر با و جینتا بر اساس

 هايگالجار شده،ي گالزن درختاني سنجستیز يها

 هاآن مالکان که یيگالجارها عنوانبه سوم و اول

خاب انت ؛دهنديم انجام يبهتر روش به را يگالزن

 نیا بردارانبهره شدند. روش گالزني مورد استفاده

 و تربزرگ تاج سطح از درختانها آن در کهگالجارها )

 تواني( را مبرخوردارند يترمتقارن و ترمنظم تاج فرم

 قيتلف ازانتخاب کرد.  یرشپذقابل يعنوان روش سنتبه

 يبا اصول علم ،رشیپذقابل يسنت يگالزن روش

چرخش و زمان مناسب انجام  طول) يشناسجنگل

 يبرا توانيمدرختان(  يبا توجه به فنولوژ يگالزن

تا امکان کاهش اثرهاي  کردپرورش درختان استفاده 

درختان و  يسنجستیز يهاهیبر نما يگالزن يمنف

 زاگرس فراهم شود. يجنگل يهاتوده يداریپا

 متفاوت رفتار و عملکرد بر پژوهش نیا يهاافتهی

 يگالزن متفاوت و ياقهيسل انجام و يمحل جنگلداران

 ساکنان دیشد يوابستگ ليدلهب ازآنجاکه. دارد داللت

 از يناش يشتيمشکالت مع نيو همچن جنگل به يمحل

امکان توقف ، رياخ يهاسالدر  يالمللنيب يهامیتحر

ضمن  ؛است ستهیشا ندارد؛ وجود انجام گالزني

 يسنت يبردارروش بهره کیعنوان به يگالزن رشیپذ

از  ،يجوامع محل شتياز مع يبخش نيدر تأم گذارريتأث

آن با دانش  قيو تلف يجنگلداران محل يدانش سنت

 يمنف يامدهايپ کاهش يراستا در يشناسجنگل

 ياصل محصول نکهیا به توجه با. برداشت گام يگالزن

 ؛است بلوط درختان برگ و سرشاخه ،يگالزن ستميس

 مشخص حد کی در درختان ارتفاع ينگهدار بنابراین

مهم در  هايشگرد از تاج سطح و تاج ارتفاع شیافزا و

 عنوان نمایۀبه تواننديم و آیندشمار ميبه يگالزن

 .رنديگ قرار استفاده مورد يگالزنانجام  معرف کيفيت
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the performance of local users on pollarded oak stands. For this 

purpose, biometric indices (total height, trunk height, crown height, crown area and crown height to 

total height ratio) of Quercus libani Oliv. trees were used. Three pollarded stands with similar 

physiographic conditions and the same pollarded age (four years after pollarding) under the traditional 

management of three different local users were selected. In the selected pollarded stands, using 100% 

inventory, collar diameter for all trees (collar diameter ≥ 5 cm) were measured. For the Quercus libani 

trees, in addition to collar diameter, total height, trunk height and two small and large crown diameters 

in the two perpendicular directions were measured. The results indicate a significant difference in 

terms of biometric indices (i.e. total height, crown height, crown area and crown height to total height 

ratio), which confirms the different behavior of local foresters in performing pollarding and the 

possibility of using these biometric indices to evaluate the performance of local users. 

Keywords: Local forester, Pollarding, Traditional management, Biometric indices. 
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