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تولید جست، تجدید حیات می کنند، این فرم رویشی در اغلب نواحی 
زاگرس به وفور دیده می شود )شکل های 1 تا 5(. در این فرم رویشی 
و در مراحل آغازین رشد، بر اثر تحریک جوانه های نابجا و پیش بجا 
)به طور عموم بر اثر قطع یا عوامل دیگری مانند نور و گرما( تعداد 
زیادی جست روی کنده تشکیل می شود. جست های به وجود آمده 
به دلیل اتصال به کنده مادری و تغذیه از آن و درنتیجه تأمین کافی مواد 
غذایی و آب از طریق ریشه درخت مادری، به طور معمول به تعداد 
زیاد بوده و از حیث منابع غذایی و آب محدودیتی ندارند،  بنابراین 
با سرعت قابل توجهی رشد می کنند. با گذشت زمان و افزایش سن، 
به دلیل رقابت موجود بین جست ها، تعداد آنها کاهش می یابد و این 
مراحل  در  که  می یابد  ادامه  آنقدر  فرایند 
نهایی رقابت در یک توده فقط تعداد کمی 
 )1-3 بین  معمول  )به طور  قطور  جست 
فرایند،  این  در  مهم  نکته  می مانند.  باقی 
نوجوان  جست های  که  است  منفی  تأثیر 
غذایی  ذخایر  بر  رشد  حال  در  جوان  و 
از آنجایی که  می گذارند.  خاک  رطوبت  و 
زاگرس  جنگل های  در  رویشی  فرم  این 
غالب است، ادامه این روند باعث کاهش 
و  رطوبت  کمبود  خاک،  حاصلخیزی 
بستر  خاک  عمومی  ضعف  درنتیجه 
در  امروزه  به طوری که  می شود،  جنگل 
مشاهده  قابل  عناصر غذایی خاک  زاگرس ضعف  نقاط  اغلب 
است )زرین کفش، 1380؛ جزیره ای و ابراهیمی رستاقی، 1392؛ 
به  پورهاشمی و همکاران، 1396(. عالوه براین، توده هایی که 
ناپایدار و  این  شکل گذران زندگی می کنند، دارای ساختاری 
شکننده هستند. نیم رخ عمودی و افقی این توده ها بسیار ساده 
است، به طوری که معمواًل تک اشکوبه، خالص و همسال بوده و 
دارای تاج پوشش تنک هستند. طبیعی است که ادامه این روند 
هیچگاه با اصل استمرار تولید توده های جنگلی سازگار نیست. 
به همین دلیل، دخالت های جنگل شناسی در این توده ها الزامی 

مقدمه
جنگل های شاخه زاد بلوط زاگرس، بوم سازگانی هستند که با توجه 
به ویژگی های خاص خود، به نوع خاصی از دخالت های علمی و 
فنی نیاز دارند. دانش جنگل شناسی جنگل های زاگرس در آغازین 
دهه های عمر خود به سر می برد و تا رسیدن به فنون مطلوب دخالت 
تجربیات  اما  است،  پیش  در  درازی  به نسبت  راه  جنگل ها  این  در 
الزامی دخالت  اندک کنونی در این زمینه می تواند برخی از اصول 
در این توده ها را یادآوری کند. در این دیدگاه سعی خواهد شد  به 
با عنوان عملیات  الزامات جنگل شناسی در این جنگل ها  از  یکی 
پرورشی در توده های شاخه زاد کم قطر بلوط پرداخته شود. ذکر این 

نکته نیز الزامی است که فنون جنگل شناسی 
موجود  درختان  مدیریت  به  اشاره شده 
و  ترمیم  به  منجر  درنهایت  تا  می پردازد 
بهبود ساختار توده شود. طبیعی است که 
دخالت های  با  هم زمان  کوتاه مدت،  در 
احیا،  به  مربوط  امور  از  جنگل شناسی 
بود. نباید غافل  نیز  غنی سازی و توسعه 

موضوع،  این  به  پرداختن  از  پیش 
توده های  وضعیت  است  ضروری 
بیشتر  کمی  بلوط  کم قطر  شاخه زاد 
تشریح شود. این توده ها فرم عمومی و 
هستند  زاگرس  جنگلی  توده های  رایج 

زاگرس شامل  بومی  بلوط  گونه  هر سه  پراکنش  گستره  در  و 
مازودار  ،)Quercus brantii Lindl.( برودار  ایرانی/  بلوط 

 )Q. libani Oliv.( وی ول  و   )Q. infectoria Oliv.(
1392؛ ابراهیمی رستاقی،  و  )جزیره ای  می شوند  مشاهده 
 Sagheb Talebi et al., 2014(، اما نظر به وسعت بیشتر 
رویشگاه های بلوط ایرانی، در محدوده پراکنش این گونه بیشتر 
قابل مشاهده اند. از آنجایی که بنا به  دالیل مختلف به ویژه سرشت 
اکولوژیکی درختان جنس بلوط و بهره برداری های سنتی مداوم، 
پایه های بلوط زاگرس به طور عمده از طریق غیرجنسی و با 

دانش جنگل شناسی
آغازین  در  زاگرس  جنگل های   
دهه های عمر خود به سر می برد و 
تا رسیدن به فنون مطلوب دخالت 
به نسبت  راه  جنگل ها  این  در 
درازی در پیش است، اما تجربیات 
اندک کنونی در این زمینه می تواند 
در  دخالت  الزامی  اصول  از  برخی 

این توده ها را یادآوری کند.
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است. جنگل شناسان برای چنین توده  هایی عملیات پرورشی 
 Cañellas et( را تجویز می کنند )Tending operations(
با اجرای عملیات پرورشی در  به عبارت دیگر،   .)al., 2004
توده های شاخه زاد بلوط کم قطر می توان ضمن حفظ ارزش های 
حفاظتی و اکولوژیکی توده ها به استمرار تولید نیز دست یافت. 

همچنین، می توان به ترمیم و بهبود ساختار توده امید داشت. 
اصولی  دارای  بلوط  کم قطر  جست گروه های  پرورش 

بنیادین است که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می شود:
- نوع عملیات پرورشی )Tending kind(: هرچند عملیات پرورشی 
در توده های دانه زاد برحسب سن توده دارای اسامی مختلف آزاد کردن 
و   )Thinning( تنک  کردن   ،)Cleaning( پاک کردن   ،)Realizing(
روشن کردن )Lighting( است، اما در توده های شاخه زاد به طور معمول 

از اصطالح تنک  کردن استفاده می شود.
- بازه زمانی/ دوره )Period(: از نکات مهمی است که در اجرای 
کلی،  قاعده  یک  براساس  شود.  توجه  آن  به  باید  پرورشی  عملیات 
عملیات تنک  کردن در توده های شاخه زاد کم قطر که درنهایت منجر 
باید  تا سه جست روی هر جست گروه می شود،  ماندن یک  باقی   به 
به صورت تدریجی انجام شود. بازه های زمانی کوتاه که نیازمند حجم 
نوع  این  در  زیرا  نمی شوند،  توصیه  به هیچ وجه  هستند،  زیاد  برداشت 
به توده داده نمی شود که واکنش خود  عملیات پرورشی، زمان کافی 
را نشان دهد. به  نظر می رسد بازه های زمانی 15 تا 20 سال )با دوره 
گردش 4 تا 5 سال( و حتی بیشتر برای عملیات پرورشی توده های 

شاخه زاد کم قطر بلوط مناسب هستند.

- شیوه برداشت )Method(: شیوه های مختلفی برای عملیات تنک  
کردن مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از شیوه ها حجم برداشت ها 
کاهشی است، به عبارت دیگر، اولین برداشت با شدت به نسبت زیادی 
انجام می شود و در گردش های بعدی، شدت برداشت به تدریج کاهش 
می یابد. از آنجایی که شیوه برداشت از زیاد به کم است و روند کاهشی 
دارد، این شیوه، شیوه کاهشی نام گذاری شده است. نقطه مقابل شیوه 
مذکور، شیوه افزایشی است که نحوه عمل آن برعکس شیوه کاهشی 
ثابت  گردش  هر  در  برداشت ها  نیز  دیگری  متداول  شیوه  در  است. 
هر  جست های  درصد   30 مثال،  به عنوان  می شوند.  گرفته  نظر  در 
جست  گروه در هر گردش برداشت می شوند و این روند آنقدر ادامه 
منابع  براساس تجربیات جوامع محلی زاگرس، همچنین  تا  می یابد 
علمی موجود )Shipek et al., 2004(، به باقی ماندن یک تا 3 
جست در هر جست گروه منجر شود. به طور کلی توصیه می شود شیوه 
برداشت به صورت کاهشی در نظر گرفته شود، به این مفهوم که با 
افزایش قطر و سن جست ها و پیرو آن کاهش سرعت رشد و واکنش 

جست ها، شدت برداشت کاهش یابد.
شیوه  از  متأثر  برداشت  شدت   :)Intensity( برداشت  شدت   -
می توان  را  مختلفی  شدت های  کاهشی  روش  در  است.  برداشت 
اعمال کرد که بستگی به گونه و شرایط اکولوژیکی دارد. در چندین 
پژوهش موردی در جنگل های زاگرس در مورد بلوط ایرانی این 
شیوه برداشت با چهار شدت به ترتیب 32، 28، 22 و 18 درصد 
برداشت  و  اول  گردش  چهار  در  )باقی مانده(  موجود  جست های 
کلیه جست های باقی مانده با باقی گذاردن یک تا سه جست در 

شکل 1- جست گروه های بلوط ایرانی در ایستگاه تحقیقاتی داربادام استان کرمانشاه
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گردش پنجم در حال مطالعه است و نتایج گردش های اولیه گزارش 
و همکاران، 1393،  مهدی فر  و همکاران، 1387؛  )فانی  است  شده 
تعداد  اگر  مثال،  به عنوان   .)1395 همکاران،  و  خداکرمی  1395؛ 
جست های یک جست گروه 10 باشد، در گردش اول پس از برداشت 
32 درصد آنها )3/2 = 10 × 0/32( و گردکردن عدد به دست آمده، 7 
جست باقی می ماند. در گردش دوم با برداشت 28 درصد جست های 
باقی مانده، 2 جست )2 = 7 × 0/28( برداشت شده و 5 جست باقی 
می ماند. در گردش سوم با برداشت 22 درصد جست های باقی مانده، 
2 جست )1 = 5 × 0/22( برداشت شده و 4 جست باقی می ماند. در 
گردش چهارم با برداشت 18 درصد جست های باقی مانده، یک جست 
)0/7 = 4 × 0/18( برداشت شده و 3 جست باقی می ماند. در گردش 
پنجم نیز می توان تعداد جست ها را به دو یا یک کاهش داد. الزم به 

ذکر است که هرچه تعداد اولیه جست ها بیشتر باشد، در ابتدای گردش 
پنجم تعداد جست بیشتری باقی می ماند. به عنوان مثال، اگر تعداد اولیه 
جست ها 30 باشد، در ابتدای گردش پنجم 9 جست باقی می ماند که 
باید به یک تا 3 جست کاهش یابند. به  استناد نتایج موجود،  این روش 
بر سایر روش ها برتری دارد و می تواند به عنوان الگویی برای توده های 

شاخه زاد کم قطر بلوط زاگرس پیشنهاد شود.
در شیوه افزایشی، شدت برداشت در گردش های چهارگانه، عکس 
شیوه کاهشی است. در شیوه برداشت ثابت نیز همان طور که ذکر شد، 
همواره شدت ثابتی از جست ها برداشت می شوند. در مثال اشاره  شده 
در بند پیشین، پس از سه گردش برداشت )سه بار اعمال شدت 30 
درصد(، 90 درصد جست های هر جست گروه برداشت خواهند شد و 
در گردش چهارم، سهم برداشت، کمی کمتر از 10 درصد خواهد بود 

شکل 2- یک نمونه از چاله های کشت هندوانه دیم واقع در مزرعه »ُسنبک« 
)ماسه زارهای ریگ بلند شمال آران و بیدگل(

شکل 2- جست گروه های بلوط ایرانی در جنگل های چگنی خرم آباد، استان لرستان

شکل 4- جست گروه های بلوط ایرانی در جنگل های مریوان، استان کردستانشکل 3- جست گروه های بلوط ایرانی در دشت برم کازرون، استان فارس
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شکل 5- جست گروه های انبوه وی ول در جنگل های سردشت، استان آذربایجان غربی

تا سه جست در هر جست گروه  تا یک 
شدت  اگر  که  است  طبیعی  بمانند.  باقی 
باشد،   مثال 20 درصد  به عنوان  برداشت 
درصد جست ها   80 گردش،   4 از  پس 
پنجم  گردش  در  و  شد  خواهند  قطع 
جست ها  درصد   20 از  کمتر  کمی 
جست  سه  تا  یک  تا  می شود  برداشت 
به طور  بمانند.  باقی  جست گروه  هر  در 
 30 از  بیشتر  شدت  برداشت  معمول، 
درصد توصیه نمی شود و در یک شدت 
برداشت عرف و متداول در جنگل های 

برداشت  برداشت 30 درصد جست ها شدید،  بلوط،  شاخه زاد 
جست ها  درصد   10 برداشت  و  متوسط  جست ها  درصد   20
ضعیف نام گذاری می شود. طبیعی است که هرچه شدت برداشت 
نیاز  اگر  باشد، پریود کاهش می یابد. در چنین مواقعی  بیشتر 
تا  می شود  گرفته  نظر  در  بیشتر  برداشت  گردش  طول  باشد، 

واکنش توده بهتر نمایان شود.
- گزینش جست ها )Selection(: با توجه به اینکه جست های 
هر جست گروه در سنین اولیه رشد رقابت شدیدی دارند، به طور 
معمول توصیه بر این است که در گردش های آغازین عملیات 
پرورشی،  گزینش منفی مورد استفاده قرار گیرد. در این نوع 
نامرغوب،  جست های  برداشت،  شدت  با  مطابق  گزینش، 

توجه  بدون  آسیب دیده  و  بدفرم  کج ومعوج، 
به اثر آنها بر جست های الیت )که در مراحل 
کمی  آنها  تشخیص  جست ها  رشد  آغازین 
افزایش  با  می شوند.  برداشت  است(  دشوار 
سن توده و زمانی  که جست های الیت و نخبه 
قابل شناسایی شدند، گزینش مثبت جایگزین 
گزینش،  نوع  این  در  می شود.  منفی  گزینش 
منتخب  جست های  مزاحم  که  جست هایی 
هستند، برداشت می شوند. به عنوان یک اصل 
جست ها  برداشت  که  می شود  توصیه  کلی 
در  اساسی  اختالل  هیچگاه  که  باشد  طوری 
تاج پوشش جست گروه و پیرو آن توده ایجاد نشود. به عبارت دیگر، 
جست های مورد نظر برای برداشت مربوط به یک قسمت مشخصی از 
جست گروه نباشند و طوری توزیع شوند که پس از برداشت آنها، در 
نقش اساسی تاج پوشش اختاللی ایجاد نشود )فضای زیاد برای تابش 
نور خورشید فراهم نشود(. نکته مهم دیگر در گزینش جست ها توجه 
به نیم رخ عمودی آنها است که سنگ  بنای اشکوب های توده پس از 
اتمام عملیات پرورشی است. در این خصوص باید سعی شود تنک 
 کردن طوری انجام شود که جست های باقی مانده پس از اتمام عملیات 
پرورشی دارای طبقات ارتفاعی و قطری مختلف باشند. دقت در این 
نکته فنی منجر به اصالح ساختار توده در آینده خواهد شد،  درنتیجه 
توده اصالح شده هم دارای طبقات ارتفاعی )اشکوب( متنوع خواهد 

توجه به الزام اجرای دخالت های 
شاخه زاد  توده های  در  پرورشی 
کم قطر بلوط زاگرس می تواند بخشی 
از نقائص این توده ها را برطرف کند. 
دخالت های  هرچه  است،  طبیعی 
جنگل شناسی دقیق تر و با وسواس 
بیشتری اجرا شوند، نتایج عینی آنها 

بهتر و ملموس تر خواهد بود. 
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بود و هم دارای طبقات قطری مختلف. تنوع در نیم رخ عمودی و افقی 
توده باعث بهبود اثرات توده خواهد شد.

ساده ترین   :)Indicator variable( مالک  شاخص/  متغیر   -
می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  تنک  کردن  عملیات  در  که  متغیری 
شدت  مثال  به عنوان   وقتی  که  مفهوم  این  به  است.  جست  تعداد 
تعداد  درصد   30 یعنی  می شود،  گرفته  نظر  در  درصد   30 برداشت 
متغیر و  این  برداشت شوند. سادگی  باید  جست های هر جست گروه 
سهولت آموزش و یادگیری آن باعث شده که این متغیر در عملیات 
پرورشی جایگاه ویژه ای داشته باشد. به ویژه در مواقعی که مجریان 
می شود.  توصیه  روش  این  هستند،  محلی  جوامع  پرورشی  عملیات 
در پژوهش های علمی یا در مواردی که نیاز به دقت بیشتری است، 
که  معنی  این  به  کرد.  تعداد  جایگزین  را  مقطع  سطح  متغیر  می توان 
به جای برداشت 30 درصد جست ها در مثال فوق، 30 درصد سطح 
از  بیشتر  روش  این  دقت  هرچند  شود.  برداشت  جست گروه   مقطع 
باید  منظور  این  برای  دارد.  محاسبه  به  نیاز  اما  است،  پیشین  روش 
قطر کلیه جست های هر جست گروه )پیشنهاد می شود برای توده های 
قرار  استفاده  مورد  متری  ارتفاع 0/5  در  قطر  زاگرس  بلوط  کم قطر 
و  جست ها  مقطع  سطح  محاسبه  از  پس  و  شده  اندازه گیری  گیرد( 
این  شود.  توزیع  جست ها  بین  برداشت،   شدت  معادل  جست گروه، 
جنگل داری  طرح های  در  نشانه گذاری  فرایند  مشابه  دقیقًا  عملیات 
منطقه هیرکانی است که متغیر مالک آن حجم است. در این فرایند، با 
اندازه گیری قطر و ارتفاع درخت و برآورد حجم، معادل حجم مورد نظر 
می شود. برداشت  و  توزیع  پارسل  درختان  بین  نشانه گذاری  برای 
اصول  از  موضوع  این   :)Cutting season( برداشت  فصل   -
پیشنهاد  و  می کند  پیروی  جنگلی  درختان  در  برداشت  فصل  کلی 
اجرای عملیات پرورشی در فصل زمستان )فصل خواب و  می شود 
زمان کاهش فعالیت های فیزیولوژیک درخت( انجام شود تا کمترین 

خسارت به درختان وارد شود.
از  شاخه زاد  توده های  کردن  تنک   اگر  جنگل شناسی،  دیدگاه  از 
سنین آغاز رشد جست ها با دقت انجام شود، دستیابی به موارد زیر 

دور از انتظار نیست:
- ترمیم و اصالح نیم رخ عمودی توده )تعدد اشکوب ها(

- ترمیم و اصالح نیم رخ افقی توده )کاهش فاصله بین پایه ها و 
متراکم شدن توده(

- افزایش تولید بذر درختان
برای  شرایط  توده،  شدن  متراکم  )با  گونه ای  تنوع  افزایش   -

جوانه زنی و استقرار سایر گونه ها نیز فراهم می شود(
- پراکنش قطری متنوع

- بهبود کیفیت خاک
- ایجاد الش برگ و هوموس در بستر جنگل

- غنای بیولوژیک خاک
- تولید چوب های نیمه صنعتی و صنعتی در درازمدت

- غنای پوشش گیاهی
- غنای فون جنگلی

- کسب درآمد برای جنگل نشینان و بهبود وضع معیشتی آنها
- تلفیق دانش سنتی عملیات پرورشی با دانش فنی و در صورت 

لزوم اصالح و ترمیم دانش سنتی
اجرای  الزام  به  توجه  که  است  نکته ضروری  این  ذکر  درنهایت 
زاگرس  بلوط  کم قطر  شاخه زاد  توده های  در  پرورشی  دخالت های 
می تواند بخشی از نقائص این توده ها را برطرف کند. طبیعی است، 
هرچه دخالت های جنگل شناسی دقیق تر و با وسواس بیشتری اجرا 
شوند، نتایج عینی آنها بهتر و ملموس تر خواهد بود. هرچند سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از مدت ها پیش به این موضوع 
واقف بوده است، اما تاکنون گام های جدی برای اجرایی شدن این الزام 
فنی برداشته نشده است. به  نظر می رسد اجرای عملیات پرورشی در 
چهارچوب فعالیت های مدیریتی توده های جنگلی زاگرس می تواند 

نقش مؤثری در بهبود ساختار این جنگل ها داشته باشد.
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