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شیب غالب دامنه نبود )به ویژه در مواردی که کاماًل مخالف جهت دامنه 
است(، به احتمال قریب به یقین می تواند ناشی از فرم رویشی درخت 
این  از  این موضوع  دلیل   .)1 )شکل  باشد  آن  بیانگر شاخه زادی  و 
اصل انکارناپذیر جنگل شناسی توده های شاخه زاد نشأت می گیرد که 
جست هایی که پس از قطع به صورت متحدالمرکز روی کنده مادری 
)کنده جوش( یا در محل یقه کنده )پاجوش( تولید می شوند، به دلیل 
تراکم زیاد و کمبود نور، برای دریافت نور بیشتر تمایل دارند خود را 
به سمت بخش های بیرونی کنده متمایل کنند و همین موضوع باعث 
انحنا  دارای  تنه  پایینی  بخش  کم قطر،  جست های  در  که  می شود 
شود. این انحنا الزامًا از جهت غالب شیب دامنه پیروی نمی کند و 
تابع وضعیت نوری توده و شرایط رقابتی جست های هر جست گروه 
می ماند  باقی  عمر  پایان  تا  قطع جست،  عدم  در صورت  و  است 
)شکل 2(. این وضعیت، فرم عمومی رشد در جنگل های شاخه زاد 
است. اگر در طول زمان، نتیجه مدیریت و پرورش جست گروه ها 
این باشد که از بین تعداد زیاد جست اولیه، فقط یک جست باقی 
از نظر  میان سالی  سنین  در  مورِدنظر  جست گروه  بنابراین  بماند، 
از  و  شدن  پوسیده  به دلیل  که  است  تک پایه ای  درخت  ظاهری، 
مشابه  کاماًل  می تواند  آن،  رؤیت  عدم  و  مادری  کنده  رفتن  بین 
یک پایه دانه زاد باشد. در این صورت اگر سابقه پرورشی درخت 
در اختیار نباشد، این خطا ایجاد می شود. بهترین مثال برای این 
شیوه مدیریت و پرورش درخت، توده های شاخه زاد میان قطر و 
قطور بلوط در جنگل های زاگرس شمالی هستند که در نگاه اولیه 
فرم دانه زاد دارند، اما با مطالعه سوابق مدیریت سنتی آنها )بی نام، 
1386؛ جمشیدیان و غضنفری، 1384( فرض دانه زاد بودن آنها 
کاماًل رد می شود )شکل های 3 و 4(. بنابراین، اگر در جنگل های 
زاگرس، پایه تک تنه ای مشاهده شد که در مبدأ رویشی آن تردید 
با بررسی وضعیت بخش پایینی  وجود داشت، تاحدی می توان 
تنه درخت، تشخیص را دقیق تر کرد. بدیهی است که اگر انحنای 
بخش پایینی تنه درخت به سمتی به جز جهت شیب غالب دامنه 
بود )شکل های 1 و 2(، با قطعیت بیشتری می توان گفت که پایه 
مورِدنظر شاخه زاد است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که 

مقدمه
جنگل های  در  جنگل شناسی  الزام  یک  به  دارد  نگاهی  دیدگاه  این 
زاگرس که با عنوان رویکرد جست محور مطرح است. این رویکرد 
مطرح  سنی  به  رسیدن  از  پیش  تا  بلوط  بالغ  پایه های  مورد  در 
است که دیگر درخت قادر به تولید جست نیرومند و قوی نباشد. 
پیش  است  ضروری   ،)1398 )پورهاشمی،  پیشین  دیدگاه  همانند 
از  متشکل  توده های  یا  درختان  این  وضعیت  موضوع،   تشریح  از 
شاخه زاد  توده های  گستره  هرچند  شود.  تشریح  درختان،  این 
الزامات جنگل شناسی  کم قطر بلوط که موضوع دیدگاه بخش اول 
اما  است،  قابلِ مالحظه   ،)1398 )پورهاشمی،  بود  زاگرس 
متشکل  آنها  رویشی  غالب  فرم  که  توده هایی  گستره  و  فراوانی 
است،  بلوط  تک تنه  شاخه زادهای  یا  بلوط  دانه زاد  پایه های  از 
نیز کم نیست. این قبیل درختان در دو دسته کلی قرار می گیرند:
و  زاگرس  خاص  شرایط  به  نظر  دانه زاد:  پایه های   )1
جنگلی،  توده های  و  درختان  بر  تأثیرگذار  متعدد  عوامل 
نیست. زیاد  شاخه زاد  پایه های  با  مقایسه  در  آنها  فراوانی 

2( پایه های شاخه زاد تک تنه: دسته ای از درختان در جنگل های 
اما  دارند،  )جست(  غیرجنسی  مبدأ  هرچند  که  هستند  زاگرس 
به دلیل نوع پرورش و مدیریت درخت در گذشته، در سنین بلوغ 
)میان سالی و بیشتر( نمود عینی و شکل ظاهری آنها همانند یا 
به  درختان  این  شباهت  است.  دانه زاد  درخت  یک  شبیه  بسیار 
پایه های دانه زاد آنقدر زیاد است که اگر آگاهی کاملی از سوابق 
مدیریت و پرورش این قبیل درختان در اختیار نباشد، تشخیص 
آنها از پایه های دانه زاد بسیار دشوار بوده و دارای خطا خواهد 
از  درختان  قبیل  این  شناسایی  عملی  راه های  از  یکی  بود. 
درختان  این  پایین تنه  بخش  انحنای  جهت  دانه زاد،  پایه های 
است. به طورکلی، در جنگل ها، فشار نیروی ثقل زمین بر بستر 
جنگل که به بخش پایینی درختان در دامنه های شیب دار منتقل 
می شود، سبب ایجاد انحنایی در این بخش از تنه می شود که 
پدیده  یک  این  و  است  دامنه  غالب  شیب  جهت  با  هم جهت 
متداول در جنگل ها است، اما اگر این انحنا هم جهت با جهت 
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می تواند  نیز  نهال ها  بین  نوری  رقابت  انبوه،  در جنگل های 
تا سنین  تنه شود که  پایینی  انحنا در بخش  ایجاد  به  منجر 

کهن سالی درختان نیز باقی بماند. 
جنگلی  توده های  در  وقوع  حال  در  ناخوشایند  اتفاق 
فوق الذکر  درخت  دسته  دو  شامل  آنها  درختان  که  زاگرس 
است، رسیدن درختان به سنین کهن سالی بدون بهره گیری از 
توان تولید جست آنها است. به عبارت دیگر، فرصت طالیی 
که در طول   )Coppicing/Sprouting( یا جست زایی جست گیری 
عمر یک درخت فقط محدود به بازه زمانی )سنین( مشخصی است، در 
حال از دست رفتن است. جست گیری یا جست زایی الزام فنی است که 
در مورد هر دو گروه درختان فوق باید اجرا شود. خوشبختانه بلوط ها 

ازجمله درختان جنگلي هستند که تجدید حیات غیرجنسي در آنها 
،)Sprouting power( بسیار متداول است. دارا بودن توان جست دهی

از   )Resprouting( بازجست دهی  یا  مکرر  جست دهی  همچنین 
ویژگی های بارز بلوط هاست، اما این نکته را باید متذکر شد که توان 
جست دهی در درختان بلوط همانند سایر درختان جست ده متأثر از 
سن/قطر است، به این مفهوم که تولید جست در بلوط ها تا سن یا 
محدوده سنی مشخصی که کاماًل بستگی به گونه و شرایط اکولوژیک 

توده دارد، افزایش می یابد، اما پس از آن افول می کند.
جست ها در آغاز رویش نسبت به نهال هاي هم سن خود سرعت 
رشد بیشتري دارند که دلیل آن تغذیه از سیستم ریشه دواني قوي و 
تأمین کربوهیدرات هاي مورد نیاز رشد از کنده مادري و نیز تحریک 
 Daniel( است  زخم  محل  هورمون هاي 
.)et al., 1979; Smith et al., 1997
و  افزایش سن  با  برتری رویشي جست ها 
ابعاد درخت کاهش مي یابد که دلیل اصلي 
شدن  پیر  و  مادري  کنده  سن  افزایش  آن 
جوانه های  تعداد  کاهش  البته  است.  آن 
مولد جست به موازات افزایش سن درخت 
بنابراین،  نیز از دالیل دیگر این امر است. 
جست دهي خوب ویژگي است که منحصر 
درختان  میان سالي  و  جواني  دوران  به 
است. نوسانات زیادی در این ویژگی بین 
گونه های مختلف بلوط وجود دارد. برخی 
گونه های بلوط قابلیت جست دهی خود را 
به عنوان مثال  می کنند.  حفظ  زیاد  سنین  تا 
انجام شده، پژوهش های  استناد  به 

Quercus rubra تا 100 سالگی و حتی 
بیشتر، جست های بسیار خوبی تولید می کند 
تا   Q. alba گونه   .)Johnson, 1975(
قطر 40 سانتی متری یا سن 100 سالگی و 
 Q. coccinea و Q. velutina گونه های
 150 سن  یا  سانتی متری   55 قطر  تا  نیز 
سالگی به خوبی تولید جست کرده ولی پس 
از آن قابلیت جست دهی آنها بسیار کاهش 
.)Roth & Hepting, 1943( می یابد 

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، 
جست  تولید  حداکثری  توان  از  استفاده 
بومی زاگرس است. شرط الزم  بلوط های 
جست  تولید  که  است  این  کار  این  برای 
زاگرس،  بلوط  مختلف  گونه های  در  را 
ردیابی  مختلف  رویشگاه های  در  همچنین 
هر  که  شود  تا مشخص  کرد  مدل سازی  و 
گونه در یک رویشگاه خاص، از نظر تولید 
جست چه روندی را در سنین مختلف رشد 
سنی/ بازه  بتوان  درنهایت  تا  می کند  طی 
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شکل 1- انحنای بخش پایینی تنه درخت بلوط ایرانی در جنگل های لردگان استان چهارمحال و بختیاری 
جهت انحنا در جهت مخالف شیب غالب دامنه است که داللت بر شاخه زادی درخت دارد. 

شکل 2- فرم رویشی جست گروه های بلوط ایرانی در جنگل های ایالم؛ انحنای بخش پایین تنه به دلیل اثر 
رقابتی بین جست ها به وجود آمده است.
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رویشگاه  در  گونه  آن  تولید جست  حداکثری  توان  که  را  قطری 
این  اجرای  متأسفانه  کرد.  شناسایی  می شود،  مشاهده  مشخص 
است،  دشوار  عمل  در  درخت،  قطع  به  متکی  پژوهش های  نوع 
بنابراین دانش جنگل شناسی زاگرس به تقریب تجربه بسیار کمی 
مشخص  انجام شده  پژوهش های  معدود  در  دارد.  زمینه  این  در 
با  ایرانی  بلوط  کنده هاي  زاگرس جنوبی،  که در جنگل های  شد 
جست  تولید  بیشترین  سال   102 سن  و  سانتي متر   21/5 قطر 
این پژوهش  ابراهیمي  رستاقي، 1382(.  را داشتند )جزیره اي و 
پژوهش  در  شد.  انجام  سانتي متر   55 تا   10 قطري  دامنه  در 
دیگری، اثر متغیر قطر برابر سینه بر تولید جست درختان وی ول

)Q. libani( در جنگل های آرمرده بانه بررسی شد )ولی پور و 
 ،25-35 قطري  طبقه  سه  پژوهش  این  در   .)1387 همکاران، 
45-35 و بیشتر از 45 سانتي متر از نظر تعداد جست تولید شده 
تعداد  اینکه  به  توجه  با  مقایسه شدند.  یکدیگر  با  قطع  از  پس 
جست تابعي از اثرهاي مثبت و منفي اندازه )قطر( کنده درختان 
است، نقطه تعادل این اثرها بهترین قطر براي جست دهي است که 
در این پژوهش نقطه تعادل در طبقه قطري 45-35 سانتي متر 
این دامنه قطری، درختان  اگر در  بدین مفهوم که  قرار گرفت. 
از  نمی توان  نشوند،  موردِ مطالعه جست گیری  منطقه  در  وی ول 

مزایای بهترین زمان تولید جست این گونه بهره برد. 
به طورکلی، مجموعه فعالیت ها و اقدامات فنی و عملی را 
که باید در رویکرد جست محور درنظر گرفت، می توان به شرح 

زیر خالصه کرد:
- انجام پژوهش های مقدماتی با هدف شناسایی دامنه قطری 
مناسب گونه های مختلف بلوط با هدف تولید جست حداکثری. 
و  زاگرس  جنگل های  در  بلوط  گونه های  تنوع  به  توجه  با 
پژوهش ها  این  اجرای  آنها،  پراکنش  وسیع  گستره  همچنین 

مستلزم تکرار در مکان است.
برای  شده  شناسایی  قطری  دامنه  در  بلوط  درختان  قطع   -
اصول  بر  مبتنی  مشخص  مکانی  و  زمانی  نظم  با  گونه  هر 

جنگل داری پایدار

از  استفاده  با  قطع  از  پس  آمده  به وجود  جست های  از  حفاظت   -
سیستم های مختلف حفاظتی به ویژه سیستم های حفاظت فردی

عملیات  از  استفاده  با  )جست گزینی(  جست گروه ها  پرورش   -
تنک کردن با هدف پرورش جست های نخبه

و  میان قطر  پایه های  به جایگزینی  منجر  فوق  اقدامات  مجموعه 
قطور با پایه های شاخه زاد کم قطر/جوان خواهد شد. درنتیجه، باعث 
توزیع مناسب قطری/سنی درختان بلوط در توده های جنگلی زاگرس 
شده و مانع از حذف تدریجی درختان بلوط به دلیل کهولت سن می شود.
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