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چکیده
هدف این پژوهش ،ارزیابي عملکرد بهرهبرداران محلي گالجارها با استفاده از نمایههاي زیستسنجي
(ارتفاع کل ،ارتفاع تاج ،سطح تاج و نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل) گونۀ ويول ( Quercus libani

 ) Oliv.است .براي انجام این پژوهش ،سه گالجار با شرایط فيزیوگرافي تا حدودي مشابه و سن گالزني
یکسان (گذشت چهار سال از انجام آخرین گالزني) انتخاب شد .در گالجارهاي انتخابشده با انجام
آماربرداري صددرصد ،مشخصۀ قطر یقه براي تمام درختان (قطر یقه ≥  5سانتيمتر) مورد اندازهگيري قرار
گرفت .براي درختان ويول ،بهعنوان یکي از گونههاي اصلي در گالجارهاي بررسيشده ،جداي از قطر،
ارتفاع کل ،ارتفاع تنه و دو قطر کوچک و بزرگ تاج در دو جهت عمود برهم نيز اندازهگيري شد .نتایج،
حاکي از وجود تفاوت معنيدار ازنظر نمایههاي زیست سنجي (ارتفاع کل ،ارتفاع تاج ،سطح تاج و نسبت
ارتفاع تاج به ارتفاع کل) است که تأیيدکننده عملکرد متفاوت بهرهبرداران محلي در انجام گالزني و امکان
استفاده از نمایههاي زیستسنجي براي ارزیابي عملکرد آنها است.
واژههای کلیدی :جنگلدار محلي ،گالزني ،مدیریت سنتي ،نمایههاي زیستسنجي.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09188735785 :
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دانش سنتي به سه قسمت با توليد ساليانه کموبيش

مقدمه
ناحيه رویشي زاگرس با مساحت پنج و نيم

مساوي تقسيم ميکنند که در اصطالح محلي به هر

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

قسمت ،شانگال گفته ميشود .هرسال ،در یک چرخۀ

جنگلهاي ایران را دربر گرفته است و از نظر اجتماعي

سه یا چهارساله در یکي از شانگالها ،گالزني انجام

 -اقتصادي و اکولوژیکي از اهميت زیادي برخوردار

ميشود.

است .اصليترین گونههاي چوبي جنگلهاي زاگرس

شيوه انجام گالزني در منطقۀ انجام این پژوهش

با شرایط اقليمي شبه مدیترانهاي ،گونههاي جنس بلوط

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

Jazirehi and Ebrahimi

فصل خزان) ،مالکان عرفي ،در مناطقي که بهطور سنتي

 .)Rastaghi, 2003کمبود چراگاههاي مرتعي و در نتيجه

به آنها تعلّق دارد؛ شاخههاي برگدار درختان بلوط

کمبود علوفۀ موردنياز براي دامها بهویژه در فصل

مازودار ،ويول و برودار را قطع و پس از دستهبندي

زمستان ،دليل اصلي وابستگي ساکنان مناطق جنگلي

شاخههاي قطعشده (اصطالح محلي :باخهبندي) آنها

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

را روي درختان دو یا چند شاخه (در اصطالح محلي

بخشهایي از زاگرس شمالي (سردشت در آذربایجان

به این درختان دارگال گفته ميشود) یا روي زمين و یا

غربي و شهرستانهاي بانه و مریوان در استان

روي تختهسنگي به شکل مخروط انباشته و ذخيره مي

کردستان) یک شيوه سنتي بهرهبرداري جنگل با هدف

کنند که در اصطالح محلي به آنها گال یا لویه گال

تأمين علوفۀ ،از گذشتههاي دور مرسوم بوده است که

ميگویند .در فصل زمستان ،شاخههاي برگدار خشک

در آن برداشت برگ درختان بلوط بهعنوان محصول

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

اصلي جنگل تلقي ميشود .این شيوه بهرهبرداري سنتي

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

که در اصطالح محلي گالزني ناميده ميشود؛ نوعي

گالهایي که یک سال ،دو سال و یا سه سال از انجام

سرشاخهزني درختان بلوط (ويول ،مازودار و برودار)

گالزني آنها ميگذرد ،در اصطالح محلي بهترتيب

بوده که با هدف تأمين علوفۀ زمستانه دام (بهویژه بز

کورپه ،کور و خرت ميگویند ( Ghazanfari et al.,

مرخز) توسط مالکان عرفي (جنگلداران محلي) انجام

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

ميشود .گالزني ،بهعنوان یک شيوه سنتي مدیریت

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

درخت ،داراي نظم زماني – مکاني خاصي بوده که در

توليد علوفۀ درختي براي دام و چوب سوخت ،در

طي هزاران سال شکلگرفته و اصول نانوشتۀ آن

کشورهاي مختلف مرسوم است ( Smith et al.,

( Valipour

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

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

در بخشهاي غيرمدیترانهاي اروپا (پيرنه ،آلپ و

بر اساس تقسيمات عرفي مرسوم در جنگلهاي اطراف

باسک) گزارش کرده است .این سيستم مدیریت

بانه ،هر خانوار روستایي ،محدوده جنگلي به مساحت

درخت هنوز در یونان و سيسيل ایتاليا اجرا ميشود

 40هکتار در اختيار دارد که در اصطالح محلي گالجار

( .)Eichhorn et al., 2006بهرهبرداري از گونههاي

 .)Khedriمالکان عرفي،

درختي چندمنظوره با هدف تهيۀ علوفۀ دام ،در آسيا،

سطح گالجار تحت مالکيت خود را بر اساس تجربه و

آفریقا ،تعدادي از کشورهاي آمریکاي جنوبي

(sp.

 )Quercusاست (

سينهبهسينه از پدر به پسر منتقل شده است

خوانده ميشود

(et al., 2017
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هکتار،

زادآوريهاي

دانهزاد

و شاخهزاد

(آرژانتين ،شيلي و برزیل) و آمریکا نيز گزارششده

در

است و بهعنوان بخش ارزشمندي از سيماي فرهنگي

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

( )Cultural landscapeاین مناطق شناخته ميشود

،Ranjbar et al., 2012 ،Ghalavand, 2014

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

،Ghahramany et al., 2012

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

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

Thakur and ،Rawat and Everson, 2013 ،2013

ارتفاع تاج به ارتفاع کل و رویش قطري ( Ranjbar et

 .)Thakur, 2007ازآنجاکه هدف اصلي از انجام

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

گالزني ،توليد علوفۀ زمستانۀ دام است؛ پرورش

 )Ghahramany et al., 2017است.

Rostami Jalilian,

درختان بلوط برخوردار از ارتفاع و سطح تاج بزرگتر

بررسي پژوهشهاي پيشين ،نشان ميدهد اگرچه

براي بهرهبرداران محلي از اهميت ویژهاي برخوردار

در سالهاي اخير پژوهشهایي در خصوص توصيف

است .اگرچه ،روش کلي در انجام گالزني یکسان

کمّي تودههاي گالزني شده ،توصيف فرآیند گالزني و

است؛ ولي آرایش تاج و تنظيم ارتفاع درختان بلوط با

ارزیابي اثرهاي گالزني بر ساختار توده و ریختار

قطع شاخههاي برگدار آنها بسته به مقدار دقت،

درختان جنگلي در زاگرس شمالي انجام شده است؛

ارزش و اهميت جنگل براي بهرهبرداران محلي ،دانش

ولي تنوع عملکرد و رفتار بهرهبرداران محلي در اجراي

سنتي و تجربۀ صاحبان گالجارها متفاوت است و در

گالزني ،مورد بررسي قرار نگرفته است؛ بنابراین،

نتيجه ،گالزني درختان بلوط تا حد زیادي بهصورت

هدف این پژوهش ارزیابي عملکرد جنگلداران محلي

سليقهاي و بدون دستورالعمل مدوني انجام ميشود .در

در انجام گالزني و مدیریت سنتي تودههاي جنگلي

نتيجه انجام سليقهاي گالزني ،در برخي از گالجارها،

گالزنيشده است .براي این منظور ،از نمایههاي

درختان بلوط ،داراي تاج گسترده و متقارنتر و تناسب

زیستسنجي (ارتفاع کل ،ارتفاع تاج ،سطح تاج و

ارتفاع تاج و ارتفاع کل هستند .در مقابل ،گالجارهایي

نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل) گونۀ ويول

نيز وجود دارند که درختان بلوط موجود در آنها

( )Quercus libani Oliv.که در فرآیند گالزني بهطور

داراي تاج نامتقارن (یکطرفه) و کوچک بوده و نا

مستقيم تحت تأثير قرار ميگيرند؛ استفاده شده است.

متناسب بودن ارتفاع تاج نسبت به ارتفاع کل مشهود

ويول بههمراه مازودار دو گونۀ غالب در ترکيب

است.

گالجارهاي بررسي شده است که با توجه به خوش-

نتایج بررسيهاي انجامشده در خصوص توصيف

خوراکي بيشتر برگهاي آن در مقایسه با گونههاي

گالزني و اثرهاي آن بر ساختار تودهها و ریختار

برودار و مازودار ،بيشتر مورد گالزني قرار ميگيرد

درختان بلوط ،بيانگر پيامدهاي منفي گالزني بر نمایه

()Ghahramany et al., 2017؛ بههمين دليل براي

هاي ترکيب و تنوع گونهاي ،ارتفاع کل ،ارتفاع تنه،

انجام این بررسي انتخاب شده است.

سطح تاج ،سالمت و شادابي تاج ،تعداد و سطح مقطع
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شکل  -1شاخه و برگ ذخيرهشده بر روي درخت بلوط (دارگال) ( )Aو تعليف بز مرخز با برگ بلوط در فصل زمستان ()B
در منطقۀ انجام پژوهش (عکس از :ز .شاکري).
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

مواد و روشها

علوفۀ موردنياز براي دامهایشان ،بهویژه در فصل

منطقه مورد بررسی

زمستان بهشدت به جنگل وابسته هستند.

منطقۀ انجام این پژوهش در غرب ایران ،استان

منطقۀ انجام پژوهش شامل تپههایي کم ارتفاع و

کردستان و شهرستان بانه (طول جغرافيایي  45درجه و

بدون رخنمون سنگي بوده که سنگ مادر آن را

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

شيست ،کنگلومرا ،شيل و آهک دگرگونشده تشکيل

شرقي و عرض  35درجه و  53دقيقه و  31ثانيه تا 35

داده و ژرفاي خاک آن نيمه عميق و قهوهاي آهکي

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

است ( .)Anonymous, 2005متوسط ساليانۀ بارندگي

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

و دما در منطقۀ مورد بررسي بهترتيب  647ميليمتر و

سطح دریا داراي حدود  50000هکتار جنگل است

 11/4درجه سانتيگراد است ( Shahabedini et al.,

( .)Fattahi, 1994تيپ غالب گالجارهاي انتخاب

.)2018

شده ،ويول  -مازودار و گونههاي برودار ( Quercus

روش پژوهش

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

براي انجام این پژوهش ،سه گالجار با شرایط

گالبي وحشي ( )Pyrus sppبهعنوان گونههاي همراه

فيزیوگرافي تا حدودي مشابه که چهار سال از انجام

در ترکيب گالجارها حضور دارند .در گالجارهاي

آخرین گالزني آنها گذشته بود (اصطالح محلي:

بررسي شده اول ،دوم و سوم ،تعداد درخت بهترتيب

دوخرت)( ،تحت مدیریت سنتي سه نفر بهرهبردار

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

محلي) در روستاي کانيچولکه در شهرستان بانه،

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

استان کردستان انتخاب شدند (جدول  .)1قبول

در منطقۀ انجام این پژوهش 12 ،خانوار زندگي

همکاري مالکان عرفي گالجارها ،انجام منظم گالزني

ميکنند که شغل اصلي آنها دامداري است .بهدليل

در آنها در سالهاي گذشته و انجامنشدن گالزني در

کمبود علوفه ،ساکنان منطقه براي تأمين بخشي از

دو سال منتهي به انجام این پژوهش (با هدف کامل
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بودن ارتفاع و تاج درختان و امکان اندازهگيري ارتفاع

ويول ،بهعنوان گونۀ غالب در گالجارهاي بررسي

و تاج آنها) ،نکات مهم موردنظر در انتخاب گالجارها

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

بوده است .در گالجارهاي انتخابشده ،با انجام

از شيبسنج سونتو) و دو قطر کوچک و بزرگ تاج در

آماربرداري صددرصد ،مشخصۀ قطر یقه (با استفاده از

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

خطکش دو بازو) براي تمام درختان (قطر یقه ≥ 5

اندازهگيري شد.

سانتيمتر) مورد اندازهگيري قرار گرفت .براي درختان

شکل -2موقعيت جغرافيایي منطقۀ مورد بررسي در شهرستان بانه ،استان کردستان و کشور
Figure 2. Location of the study area in Baneh city, Kurdistan province, Iran

جدول  -1مشخصههاي اصلي گالجارهاي بررسي شده
Table 1. Main characteristics of the studied stands
مشخصهها

گالجار اول

گالجار دوم

گالجار سوم

Characteristics
جهت

Stand No. 1
شمال شرقي

Stand No. 2
شمال شرقي

Stand No. 3
شمال شرقي

Aspect
شيب (درصد)

NorthEast

NorthEast

NorthEast

24

18

35

)Slope (%
ارتفاع از سطح دریا (متر)

1684

)Altitude (m.a.s.l.
مساحت (هکتار)

1.0

1695

0.6

1699

0.4

)Area (ha

تجزیهوتحلیل آماری دادهها

شده با استفاده از آزمایش فاکتوریل و در نظر گرفتن

نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون

گالجار در سه سطح و طبقههاي قطري در  10سطح

کولموگروف-اسميرنوف یک نمونهاي بررسي شد.

ال
بهعنوان عاملهاي مورد بررسي ،در قالب طرح کام ا

مقایسۀ نمایههاي زیستسنجي در گالجارهاي بررسي

تصادفي تجزیهوتحليل شد .در تودههاي گالزني شده،
415
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معيار انتخاب درخت براي انجام گالزني توسط

(شکل  .)4Aشاخصهاي آماري ارتفاع کل درختان

بهرهبرداران محلي ،قطر یقه است و کموبيش تمامي

ويول در گالجارهاي بررسيشده در جدول  2نشان

درختان بلوط داراي قطر یقۀ مساوي یا بيشتر از پنج

داده شده است .نتيجۀ تجزیه واریانس ارتفاع کل

سانتيمتر مورد گالزني قرار ميگيرند .با توجه به اینکه

درختان ويول در گالجارهاي بررسيشده (شکل )4B

پاسخ درختان به تنش ناشي از گالزني بسته به سن

بر اختالف آماري معنيدار این نمایه بين گالجارها (در

درخت ممکن است متفاوت باشد؛ از اینرو با هدف

سطح خطاي پنج درصد) و بين طبقههاي قطري (در

نمایان ساختن اثرهاي گالزني بر درختان متعلق به

سطح خطاي یک درصد) داللت دارد؛ ولي اثر متقابل

طبقههاي قطري مختلف ،با توجه به همبستگي باالي

گالجارها و طبقههاي قطري بر نمایۀ ارتفاع کل معني

قطر یقه و سن درخت ،در این پژوهش ،قطر یقه به-

دار نيست (( )p=0/95جدول  .)3از نظر ارتفاع کل،

عنوان یک عامل در تجزیهوتحليل دادهها در نظر

گالجارهاي بررسيشده به  2گروه (گروه اول شامل

گرفته شده است .براي مقایسۀ ميانگينها بهدليل

گالجارهاي یک و سه و گروه دوم شامل گالجارهاي

نامساوي بودن واریانسها از آزمون جيمز  -هاول

دوم و سوم) قابل تقسيم هستند .بيشترین ( 7/4متر) و

استفاده شد .تجزیهوتحليلهاي آماري و رسم نمودارها

کمترین ( 6/4متر) ميانگين ارتفاع درختان ويول به-

در محيط نرمافزارهاي  SPSSنسخه  16و  Excelانجام

ترتيب متعلق به گالجارهاي اول و دوم است (جدول

شد.

. )4
ارتفاع تاج

نتایج

در گالجارهاي اول ،دوم و سوم بهترتيب 91/8 ،78/5

قطر یقه

و  78/4درصد درختان بلوط گالزنيشده مربوط به

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

طبقههاي ارتفاع تاج کمتر از  8متر هستند (شکل .)5A

 32/5سانتيمتر و در گالجارهاي دوم و سوم -82/5

شاخصهاي آماري ارتفاع تاج درختان ويول در

 27/5سانتيمتر است .پراکنش قطري درختان در

گالجارهاي بررسي شده در جدول  2ذکر شده است.

گالجارهاي بررسيشده کموبيش زنگولهاي شکل

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،بين ارتفاع تاج

است (شکل  .)3در تودههاي بررسيشده بهترتيب ،71

درختان ويول در گالجارهاي بررسيشده (شکل )5B

 61و  78درصد درختان مربوط به طبقههاي قطري

در سطح خطاي پنج درصد و بين طبقههاي قطري در

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

سطح خطاي یک درصد ،اختالف معنيدار وجود دارد؛

هاي قطري کمتر از  27/5سانتيمتر و بزرگتر از 82/5

ولي اثر متقابل گالجار و طبقۀ قطري بر نمایۀ ارتفاع

سانتيمتر مشهود است (شکل .)3

تاج معنيدار نيست (جدول  .)3بر اساس نتيجۀ مقایسۀ

ارتفاع کل

ميانگين ارتفاع تاج ،بيشترین ( 5/5متر) و کمترین (4/4

در گالجارهاي اول ،دوم و سوم بهترتيب  91 ،80و

متر) مقدار ارتفاع تاج بهترتيب به گالجارهاي اول و

 90درصد درختان بلوط گالزنيشده مربوط به طبقه

دوم تعلّق دارد (جدول .)4

هاي ارتفاعي کمتر از  10متر هستند .الگوي پراکنش

نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل

درختان در طبقههاي ارتفاعي ،زنگولهاي شکل است

شاخصهاي آماري نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل
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درختان ويول در گالجارهاي بررسيشده در جدول

شکل  7Aنشان داده شده است .نتيجۀ تجزیه واریانس

 2ذکر شده است .نتيجۀ تجزیه واریانس این نمایه

سطح تاج درختان ويول در گالجارها (شکل ،)7B

نشاندهنده (شکل  )6وجود اختالف معنيدار بين

نشاندهنده وجود اختالف معنيدار بين آنها (در سطح

گالجارها (در سطح خطاي یک درصد) و نبود اثر

خطاي پنج درصد) و بين طبقههاي قطري (در سطح

متقابل بين گالجار و طبقۀ قطري است (جدول .)3

خطاي یک درصد) است (جدول  .)3نتيجۀ مقایسۀ

نتيجۀ مقایسۀ ميانگين نمایۀ نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع

ميانگين سطح تاج در گالجارهاي بررسيشده در

کل در گالجارها در جدول  4ذکر شده است.

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

سطح تاج

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

شاخصهاي آماري سطح تاج در گالجارهاي بررسي

گالجار دوم است.

شده در جدول  2ذکر شده است .پراکنش درختان در
طبقههاي سطح تاج در گالجارهاي بررسيشده در
جدول  -2شاخصهاي آماري نمایههاي زیستسنجي درختان ويول در گالجارهاي بررسيشده
Table 2. Statistical parameters of biometric indices of Q. libani trees in pollarded stands
نمایههاي زیستسنجي

شاخصهاي آماري

گالجار اول

گالجار دوم

گالجار سوم

Biometric indices

Statistical parameters

Stand No. 1

Stand No. 2

Stand No. 3

ميانگين (متر)

7.4

انحراف معيار (متر)

2.3

6.4

7.0

)Mean (m

ارتفاع کل

)Standard deviation (m

Total height

حداقل (متر)

3.0

1.9

2.4

1.7

4.0

)Minimum (m

حداکثر (متر)

13.6

12.7

10.9

)Maximum (m

ميانگين (متر)

5.5

انحراف معيار (متر)

2.2

4.4

5.2

)Mean (m

ارتفاع تاج

)Standard deviation (m

Crown height

حداقل (متر)

1.2

1.7

0.9

1.6

2.4

)Minimum (m

حداکثر (متر)

12.0

10.0

9.1

)Maximum (m

ميانگين (مترمربع)

15.3

10.7

15.0

انحراف معيار (مترمربع)

8.2

7.3

7.1

)Mean (m2

سطح تاج

)Standard deviation (m2

Crown area

حداقل (مترمربع)
)Minimum (m2

حداکثر (مترمربع)
)Maximum (m2
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0.8

0.4

2.8

37.4

33.2

41.3
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.2 ادامۀ جدول
Continued table 2.
گالجار سوم

گالجار دوم

گالجار اول

شاخصهاي آماري

نمایههاي زیستسنجي

Stand No. 3

Stand No. 2

Stand No. 1

Statistical parameters

Biometric indices

0.72

ميانگين

0.09

انحراف معيار

0.72

0.67

Mean
0.08

0.09

0.53

0.34

Standard deviation

نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل

حداقل

Crown height to total height ratio

0.42

Minimum
0.87

0.82

حداکثر

0.94

Maximum

 نتيجۀ تجزیه واریانس نمایههاي زیستسنجي درختان ويول در گالجارهاي بررسيشده-3 جدول
Table 3. Results of ANOVA for biometric indices of Q. libani trees in the studied stands
P-VALUE

F

> 0.05

3.2

>0.01

3.2

0.93

ميانگين مربعات

درجه آزادي

منبع تغييرات

نمایههاي زیستسنجي

MS

df

Source of variation

Biometric indices

2

گالجار

12.4

Pollarded stand

0.55

12.4
2.1

9

طبقههاي قطري

)ارتفاع کل (متر

Diameter classes

Total height (m)

18

گالجار × طبقههاي قطري
Pollarded stand×Diameter classes

>0.05

4.72

>0.01

2.63

0.91

16.85

گالجار

2

Pollarded stand

0.59

9.40
2.09

9

طبقههاي قطري

)ارتفاع تاج (متر

Diameter classes

Crown height (m)

18

گالجار × طبقههاي قطري
Pollarded stand×Diameter classes

>0.05

3.2

>0.01

5.7

0.30

1.1

149.9

گالجار

2

Pollarded stand
269.7
54.5

9
18

طبقههاي قطري

)سطح تاج (مترمربع

Diameter classes

Crown area (m2)

گالجار × طبقههاي قطري
Pollarded stand×Diameter classes

>0.01

8.6

0.34

1.1

0.37

0.07

گالجار

2

Pollarded stand

1.1

0.01
0.01

9

طبقههاي قطري

نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل

Diameter classes

Crown height to total height ratio

18

گالجار × طبقههاي قطري
Pollarded stand×Diameter classes
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جدول  -4نتيجۀ مقایسۀ گالجارهاي بررسيشده از نظر ميانگين نمایههاي زیستسنجي
Table 4. Results of comparing average of biometric indices in the studied stands
گالجار سوم
گالجار دوم
گالجار اول
نمایههاي زیستسنجي
Biometric indices

Stand No. 1

Stand No. 2

Stand No. 3

7.4a

6.4b

7.0 ab

ارتفاع کل (متر)
)Total height (m

ارتفاع تاج (متر)

5.5a

5.2a

4.4 b

)Crown height (m

سطح تاج (مترمربع)
)Crown area (m2

نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل

15.3a

10.7 b

15.0a

0.72 a

0.67 b

0.72a

Crown area to total height ratio
*حروف التين غيرهمسان نشاندهنده اختالف معنيدار در سطح خطاي پنج درصد است.
* Different letters indicate significant difference at the 5% level.

گالجار دومStand 2/

گالجار سومStand 3/

گالجار اولStand 1/

40
35

20
15
10
5

Tree number per ha

25

تعداد درخت در هکتار

30

0
12

11

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2

طبقههاي قطر یقه (سانتيمتر)
)Collar diameter classes (cm

شکل  -3پراکنش تعداد درختان ويول در طبقههاي قطر یقه در گالجارهاي بررسيشده
Figure 3. Q. libani trees distribution on collar diameter classes in studied pollarded stands
A

70

گالجار دومStand 2/

40

گالجار سومStand 1/

30
20
10

Tree number per ha

گالجار اولStand 1/

50

تعداد درخت در هکتار

60

0
16

14

12

10

6

8

4

2

0

طبقات ارتفاع کل (متر)
)Total height classes (m

شکل  -4پراکنش درختان ويول در طبقههاي ارتفاع کل ( )Aو منحني قطر– ارتفاع کل درختان ويول ()B
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Figure 4. Q. libani trees distribution on total height classes (A) and total height vs. collar diameter (B)
B

Total height (m)

)ارتفاع کل (متر

10
8
6
4

Stand 1 /گالجار اول
Stand 2 /گالجار دوم
Stand 3 /گالجار سوم

2
0

17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 92.5

)طبقههاي قطر یقه (سانتيمتر
Collar diameter classes (cm)

.4 ادامۀ شکل
Continued figure 4.

Tree number per ha

تعداد درخت در هکتار

80

A
Stand 1 /گالجار اول
Stand 2 /گالجار دوم
Stand 3 /گالجار سوم

60
40
20
0
2

4

6

8

10

)طبقههاي ارتفاع تاج (متر

Crown height (m)

)ارتفاع تاج (متر

Crown height classes (m)
B

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Stand 1 /گالجار اول
Stand 2/گالجار دوم
Stand 3 /گالجار سوم
17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 92.5

)طبقههاي قطر یقه (سانتيمتر
Collar diameter classes (cm)

)B( ) و منحني قطر– ارتفاع تاج درختان ويولA(  پراکنش درختان ويول در طبقههاي ارتفاع تاج-5 شکل
Figure 5. Q. libani trees distribution in crown height classes (A) and crown height vs. collar diameter
(B)
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گالجار دومStand 2/

0.8
0.7
0.6
0.5
12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 92.5 97.5

نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل

0.9

Crown hieght to total hieght
ratio

گالجار سومStand 3/

گالجار اولStand 1/

1.0

طبقههاي قطر یقه (سانتيمتر)
)Collar diameter classes (cm

شکل  -6نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل درختان ويول در طبقههاي قطري
Figure 6. Crown height to total height ratio distribution in crown area classes
A

42.5

37.5

32.5

27.5

22.5

12.5

17.5

7.5

2.5

Tree number per ha

گالجار اولStand 1/
گالجار دومStand 2 /
گالجار سومStand 3 /

تعداد درخت در هکتار

70
60
50
40
30
20
10
0

طبقههاي سطح تاج (متر مربع)
)Crown area classes (m2

B

20
10

)Crown area (m2

30

سطح تاج (متر مربع)

گالجار اولStand 1 /
گالجار دومStand 2 /
گالجار سومStand 3 /

40

0
17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 82.5 87.5 92.5

طبقههاي قطر یقه (سانتيمتر)
)Collar diameter classes (cm

شکل  -7پراکنش درختان ويول در طبقههاي سطح تاج ( )Aو منحني قطر – سطح تاج درختان ويول ()B
)Figure 7. Q. libani trees distribution on crown area classes (A) and crown area vs. collar diameter (B

بحث

زاگرس شمالي و تلقيکردن گالزني بهعنوان یک

با وجود شش دهه برخورد سازمان جنگلها ،مراتع و

فعاليت تخریبي و اعمال جریمههاي اقتصادي براي

آبخيزداري با بهرهبرداري سنتي گالزني در جنگلهاي

بهرهبرداران محلي ،هنوز گالزني در بخشهاي زیادي
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از زاگرس شمالي انجام ميشود .جداي از این ،در

برداشت چوب سوخت و چراي دام ارتباط داشته

نتيجه غيرقانوني اعالم کردن گالزني ،امکان قرار

باشد .شایانذکر است که در منطقۀ انجام این پژوهش،

گرفتن کارشناسان و پژوهشگران در کنار ساکنان محلي

درختان تا زماني که برگ توليد کنند؛ ارزشمند هستند

و اعمالنظرهاي تخصصي و علمي در انجام گالزني

و قطع نميشوند .با آشکار شدن نشانههاي پيري در

(با هدف کاهش اثرهاي منفي آن) فراهم نشده است.

درختان ،ابتدا با تاجبري و کوچک کردن تاج و کاهش

در این پژوهش ،توصيف کمّي عملکرد

نسبت اندازه تاج به ریشه ،تالش ميشود درخت تا

بهرهبرداران محلي گالجارها ،بررسي شده است .براي

چند سال دیگر در فرآیند توليد باقي بماند .در نهایت

دستیابي به هدف موردنظر ،از نمایههاي ارتفاع کل،

با کاهش شدید توان فيزیولوژیک درخت ،حذف آن

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

انجام ميشود (Valipour ،Ghazanfari et al., 2004

درختان ويول بهعنوان مشخصههایي که جداي از

.)et al., 2014

شرایط رویشگاهي ،از مهمترین دخالت انساني مرسوم

بين گالجارهاي بررسيشده از نظر نمایۀ ارتفاع

در منطقۀ انجام این پژوهش (گالزني) نيز تأثير

کل ،اختالف معنيداري وجود دارد .بر اساس نتایج

ميپذیرند؛ استفاده شده است .بهمنظور کاهش اثر سن

مقایسۀ ميانگين ارتفاع کل (جدول  )4ميتوان

درختان بهعنوان یک عامل طبيعي تأثيرگذار بر

گالجارها را به دو گروه تقسيم کرد .در این گروه

نمایههاي زیستسنجي ،این نمایهها در طبقههاي

بندي ،مقدار نمایۀ ارتفاع کل در گالجارهاي اول و

قطري همنام و مشابه و در گالجارهاي داراي سن

سوم (بهترتيب  7/4و  7متر) یکسان است و این دو

گالزني مشابه ،موردبررسي و مقایسه قرار گرفته است.

گالجار در یک گروه قرار ميگيرند .اختالف ارتفاع

در ضمن ،مقایسۀ نمایههاي زیستسنجي درختان

کل گالجار دوم ( 6/4متر) با گالجار اول معنيدار ولي

ويول گالزني شده در گالجارهاي برخوردار از

با گالجار سوم ( 7متر) معنيدار نيست .معنيدار نبودن

شرایط فيزیوگرافي کموبيش مشابه ،در کاهش اثر

اثر متقابل گالجار و طبقههاي قطري در خصوص

شرایط رویشگاهي بر نمایههاي مورد مقایسه مؤثر

نمایۀ ارتفاع کل در تودههاي بررسي شده ،بيانگر آن

است (.)Ghahramany et al., 2018

است که تغييرات ارتفاع کل با افزایش قطر در

توزیع درختان در طبقههاي قطري (شکل ،)1

گالجارها روند مشابهي دارد .اختالف بين گالجارها از

نشان ميدهد که از طرفي ،سالهاست امکان استقرار

نظر ارتفاع کل ،ميتواند بر رفتار و عملکرد متفاوت

زادآوري فراهم نيست؛ که این موضوع تهدیدکننده

بهرهبرداران محلي گالجارها داللت داشته باشد.

حفظ و بقاي تودههاي بررسي شده است ( Shakeri et

مقایسۀ ارتفاع کل درختان ويول گالزنيشده با مقدار

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

این نمایه در توده گالزنينشده ( 9/0±3/4متر) در

هرساله تعدادي از درختان قطور با رسيدن به سالهاي

منطقۀ انجام این پژوهش ( Ghahramany et al.,

پایاني دیر زیستي طبيعي خود از این بومسازگانها

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

حذف ميشوند .کمبود پایههاي درختي در طبقههاي

بيانگر این موضوع است که یکي از پيامدهاي گالزني

قطري کناري (دو حد باال و پایين) ميتواند با بهره

کاهش ارتفاع درختان بلوط است (،Shakeri, 2006

برداريهاي سنتي مرسوم در منطقه ،مانند گالزني،

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

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

تاج درختان بلوط اهميت ویژهاي دارد؛ بهرهبرداران

 .)Shakeri, 2006بيشتر بودن نسبت ارتفاع تاج به

محلي اجازه نميدهند در نتيجۀ افزایش ارتفاع کل ،تاج

ارتفاع کل در درختان گالزني شده در افزایش توان

درختان از دسترس آنها خارج شود ( Ghahramany

توليد برگ مؤثر است ( Akhavan and Namiranian,

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

 .)Namiranian, 2000 ،2007نتایج پژوهشهاي

 .)Ranjbar et al., 2012در کنار شرایط رویشگاهي و

پيشين در خصوص مقایسۀ سطح تاج درختان ويول

تفاوت سني درختان ويول مورد مقایسه ،عملکرد و

گالزني شده و گالزنينشده ( )34/6±3/36در منطقۀ

رفتار متفاوت جنگلداران محلي گالجارها ،ارتفاع کل

انجام این پژوهش ،بيانگر کاهش معنيدار این نمایه در

این گونۀ درختي را تحت تأثير قرار ميدهد .از نظر

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

اکولوژیک ،ارتفاع اهميت زیادي در توان رقابتي

 .)Shakeri, 2006 ،Salehian, 2009بهرهبرداران محلي

درختان براي کسب نور دارد ( Flaster and Westoby,

با هدف برداشت برگ بيشتر ،درختان بلوط را

)2003؛ اما با توجه به پایين بودن تراکم تاجپوشش در

بهگونهاي تيمار ميکنند که از بيشترین ارتفاع ممکن

جنگلهاي زاگرس ،رقابت براي کسب نور از اهميت

تاج برخوردار باشند .در این سيستم ،جوانۀ انتهائي

کمي براي درختان بلوط برخوردار است.

درختان در ارتفاع  1/5تا  2متري قطعشده و درخت

بر اساس یافتههاي این پژوهش ،بين گالجارهاي

بين  10تا  15سال در این ارتفاع نگهداشته خواهد شد

بررسيشده از نظر ارتفاع تاج ،نسبت ارتفاع تاج به

تا بهاندازه کافي قطر آن افزایش یابد و سپس اجازه

ارتفاع کل و سطح تاج درختان ويول ،اختالف

رویش ارتفاعي به درخت داده ميشود .با این شگرد،

معنيداري وجود دارد .این نتایج ،ميتواند بر رفتار و

از ارتفاع تنه کاسته شده و ارتفاع تاج درخت افزایش

عملکرد متفاوت بهرهبرداران محلي گالجارها داللت

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

داشته باشد .بررسي الگوي پراکنش درختان در طبقه

منطقۀ انجام این پژوهش ،جداي از شرایط رویشگاهي،

هاي سطح تاج (شکل  )7Aنشان ميدهد؛ بيشترین

گالزني اصليترین عامل تأثيرگذار بر تاج درختان

تعداد درختان در گالجارهاي بررسيشده مربوط به

است؛ اختالف بين درختان از نظر فرم و ابعاد تاج

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

(ارتفاع و سطح تاج) ،ميتواند نتيجۀ انجام سليقهاي

توجه به نقش مهم تاج درختان در جلوگيري از

گالزني توسط جنگلداران محلي و عملکرد متفاوت

فرسایش خاک و بروز سيالب در زاگرس ،اهميت

آنها باشد ( .)Ghahramany et al., 2009در فرآیند

افزایش سطح تاج چه از نظر اکولوژیک و چه از نظر

گالزني به روش سنتي مرسوم در منطقۀ انجام این

حفاظتي ،بسيار بيشتر از ارتفاع درختان است .نتایج

پژوهش ،تاج درختان بلوط در سال اول پس از

پژوهشهاي پيشين ،گویاي کمتر بودن ميانگين ارتفاع

گالزني بهشدت کوچکشده و شاخص سطح برگ

تاج درختان ويول گالزنيشده در مقایسه با درختان

درخت کاهش ميیابد و پس از چهار سال تا حدودي

گالزني نشده ( )6/1±0/28است .بيشتر بودن نمایۀ

به ابعاد تاج درختاني که گالزني نشدهاند؛ نزدیک

نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل درختان گالزنيشده در

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

مقایسه با درختان گالزني نشده در پژوهشهاي پيشين

سطح تکبرگ درختان بلوط خواهد شد؛ بهگونهاي که
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یافتههاي این پژوهش بر عملکرد و رفتار متفاوت

 درختان بلوط داراي،یک سال پس از انجام گالزني

جنگلداران محلي و انجام سليقهاي و متفاوت گالزني

بزرگترین سطح برگ و درختان گالزنينشده

 ازآنجاکه بهدليل وابستگي شدید ساکنان.داللت دارد

Abbasi et al., ( کوچکترین سطح برگ را دارند

محلي به جنگل و همچنين مشکالت معيشتي ناشي از

.)2015

 امکان توقف،تحریمهاي بينالمللي در سالهاي اخير

بر اساس نتایج و با در نظر گرفتن ميانگين نمایه

انجام گالزني وجود ندارد؛ شایسته است؛ ضمن

 گالجارهاي،هاي زیستسنجي درختان گالزني شده

پذیرش گالزني بهعنوان یک روش بهرهبرداري سنتي

اول و سوم بهعنوان گالجارهایي که مالکان آنها

 از،تأثيرگذار در تأمين بخشي از معيشت جوامع محلي

گالزني را به روش بهتري انجام ميدهند؛ انتخاب

دانش سنتي جنگلداران محلي و تلفيق آن با دانش

 روش گالزني مورد استفاده بهرهبرداران این.شدند

جنگلشناسي در راستاي کاهش پيامدهاي منفي

گالجارها (که در آنها درختان از سطح تاج بزرگتر و

 با توجه به اینکه محصول اصلي.گالزني گام برداشت

فرم تاج منظمتر و متقارنتري برخوردارند) را ميتوان

 سرشاخه و برگ درختان بلوط است؛،سيستم گالزني

 از تلفيق.بهعنوان روش سنتي قابلپذیرش انتخاب کرد

بنابراین نگهداري ارتفاع درختان در یک حد مشخص

 با اصول علمي،روش گالزني سنتي قابلپذیرش

و افزایش ارتفاع تاج و سطح تاج از شگردهاي مهم در

جنگلشناسي (طول چرخش و زمان مناسب انجام

گالزني بهشمار ميآیند و ميتوانند بهعنوان نمایۀ

گالزني با توجه به فنولوژي درختان) ميتوان براي

.معرف کيفيت انجام گالزني مورد استفاده قرار گيرند
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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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