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با تخريب جنگلها و کاهش مساحت آنها انقراض گونههاي گي اهي و ج انوري و در نتيج ه ک اهش
تنوع زيستي در دنيا مشاهده ميشود .با انقراض يک گونه تعادل حياتي در طبيعت بهم ميريزد چرا که
هر يک از گونههاي موجود در جنگل نقش حياتي و اساسي در زنجيره غذايي به عهده دارند (کاظمن ااد
و همکاران .)1391 ،از طرفي تنوع زيستي در جنگل به چرخه مواد غذايي ،تعادل گازه اي اتمس رري و
تعديل آب و هوا ،حرظ چرخه آب و خاک کمک ميکند .به همين دليل توجه به نقش تنوع زيس تي در
جنگل به منظور تامين سالمتي و رفع نيازهاي بشر و ساير موج ودات داراي اهمي ت اس ت (ممم ودي،
.)1386
در چند سال اخير کاهش تنوع زيستي به اندازهاي حاد و بمراني شده است که آن را به عنوان يکي
از معضالت اصلي جهان تبديل کرده است (قاسمي آقباش و فتايي .)1385 ،چرا که ب ا رش د و اف زايش
جمعيت ،دخالت انسان در جنگل افزايش يافته و سيماي طبيعت به تدريج حالت طبيعي و اوليه خود را
از دست داده است (قمي اويلي و همکاران ،)1386 ،که در نهايت منجر به قطعه قطعه شدن زيستگاهها،
تخريب عملکرد اکوسيستم و از دست دادن خدمات اکوسيستم به دليل فعاليتهاي انساني ش ده اس ت
( .)Benayas et al., 2009به همين دليل توجه به افزايش سطوح مناطق حراظت شده در جنگ ل ب ه
عنوان يکي از راهکارهاي افزايش وضعيت کمي و کيري جنگل شده است .همان ط ور ک ه عليج انوور و
همکاران ( )1388بيان کردند جلوگيري از حضور دام در عرصههاي جنگلي و قطع بيرويه درخت ان ب ه
وياه در تودههاي جنگلي مخروبه ميتواند به عنوان يک شيوه مناسب ب راي احي اي طبيع ي و اف زايش
تنوع گونهاي باشد.
در حال حاضر بيش از  1/6ميليارد نرر در دنيا براي تامين نيازهاي اساسي و معيشت خود به شکل-
هاي مختلف به کاالهاي جنگلي وابس ته هس تند (.)World Bank, 2001; Ghanbari et al., 2020
در کشور ما جنگل به عنوان چراگاه دام ،کمک به توليد دامداري ،عرصهاي براي تامين زمين کشاورزي،
ممل تهيه مصالح الزم براي ساخت و ساز خانههاي روستايي و تهيه و فروش چوب قاچاق ب راي کس ب
درآمد بوده است (عواطري همت و همکاران ،)1392 ،از طرفي برداشت چوب سوخت ب ه عن وان منب ع
مهم انرژي از مهمترين شکل وابستگي جنگلنش ينان کش ور ب ه جنگ ل اس ت (اس ماقي و ممم ودي،
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 .)1398چوب هيزمي که يکي از توليدات مهم جنگل براي روستائيان به خصوص در کشورهاي در حال
توسعه است ( ،)Schwarzbauer and Stern, 2010به عنوان فعاليت معيش تي در روس تاهاي مج اور
جنگلها از آن استراده ميشود ( .)Dovie et al., 2004به همين دليل تهيه چ وب س وخت از عوام ل
تخري ب جنگ ل در بس ياري از کشورهاس ت (.)Amacher et al., 1999; Specht et al., 2015
همچنين عرصههاي جنگلي و مراتع که جهت تعليف دامه ا توس د دام داران م ورد به رهب رداري ق رار
ميگيرند ،باعث صدمه به درخت از طريق سرشاخهخواري و لگدکوبي شده و در نهايت تنوع گون هه اي
جنگلي را کاهش ميدهد (جوانميري پور1388 ،؛ توحي دي و همک اران .)1397 ،چ راي دام ع الوه ب ر
تغييرات کمي ،کيريت و ترکيب جنگل را نيز تمت تاثير ق رار داده و گون هه اي ن امرغوب را ج ايگزين
گونههاي مرغوب ميکند (شيخ االسالمي و همکاران1392 ،؛ توحي دي و همک اران .)1397 ،همچن ين
عبور و مرور دام باعث فشرده شدن خاک شده و شرايد را براي بذرهايي که به زمين ميريزند نامس اعد
ميکند و به اين ترتيب تجديد حيات جنگ ل را ب ه مخ اطره م ياندازن د ( Farris and Filigheddy,
.)2008; Ghanbari et al., 2021
بنابراين برداشت هيزم را نميتوان به عنوان منبع مهم تخريب جنگل در مناطق بسيار پراکنده و پ ر
جمعيت ناديده گرفت .جنگلهاي ارسباران داراي  1072گونه گياهي و  97گونه چ وبي ب وده (ط اهري
آبکنار1382 ،؛ قنبري و همکاران )1397 ،و عناصر غالب آن را جنسهاي بلوط و ممرز به ترتيب ب ا 51
درصد و  36درصد اختالط با ساير گونهها تش کيل م يدهن د (عليج انوور1383 ،؛ قنب ري و همک اران،
 .)1397از گونههاي شاخص اين جنگلها ميتوان گونههاي زغالاخته ،شرت ،فندق ،پر ،سماق و هرت-
کول را نام برد (مروي مهاجر1390 ،؛ قنب ري و ش يداي ک رکج .)1397 ،ه د از انج ام اي ن تمقي ق،
مطالعه وياگيهاي کمي و کيري گونههاي درختي غالب ،وضعيت زادآوري و همچنين تنوع زيستي آنها
در سامانهاي عرفي هوش ،دينهور و آقاميرلو واقع در جنگلهاي ارسباران ميباشد.
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جنگلهاي ارسباران در شمال غرب کشور و شمال شرق استان آذربايجان شرقي و در مختصات
جغرافيايي  46درجه و  39دقيقه تا  47درجه و  1دقيقه شرقي و  39درجه و  8دقيقه تا  38درجه و
 43دقيقه شمالي واقع شدهاند .ميزان بارندگي ساليانه اين منطقه  275ميليمتر و ميانگين درجه
حرارت ساليانه آن حدود  11/6درجه سانتيگراد برآورد شده است (قنبري و همکاران.)1394 ،
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در تمقيق حاضر ابتدا در سامان عرفي روستاهاي دينهور ،هوش و آقاميرلو به منظور بررسي تعداد
درختان در هکتار ،سطح مقطع در هکتار ،وضعيت تاج پوشش ،وضعيت کمي و کيري زادآوري ،حجم
ضايعات موجود در کف جنگل و گونههاي افتاده بر کف جنگل و وجود درختان کت زده آماربرداري
زميني صورت گرفت .ضايعات چوبي درشت در يک توده جنگلي به شاخههاي بهجامانده در کف جنگل
با قطر مياني بيش از  10سانتيمتر و همچنين درختان افتاده و قطعات چوب تکهتکه شده و کندههاي
درخت اطالق ميگردد .با توجه به بهينه بودن آماربرداري با استراده از خد نمونه (ترانسکت) از نظر
دقت و هزينه در منطقه ارسباران (عليجانوور و همکاران ،)1383 ،در سامانهاي عرفي مطالعه شده از
روش خد نمونه استراده شد .طول خد نمونه در نمونه برداري به روش خد نمونه با خد نمونههاي
داراي طول ثابت بستگي به تراکم درختان در عرصه جنگل دارد .طول خد نمونه به اندازهاي گرفته
ميشود که به طور متوسد تعداد  15-10اصله درخت در هر خد نمونه قرار گيرند .با جنگل گردشي و
بررسي توده جنگلي مورد آماربرداري ،طول خد نمونه مشخص ميگردد (زبيري .)1386 ،در اين
تمقيق نيز بعد از جنگل گردشي و با توجه به تراکم درختان ،طول خد نمونهها انتخاب گرديد .در
سامان عرفي هوش 14 ،خد نمونه  50متري ،در سامان عرفي دينهور  32خد نمونه  50متري و در
سامان عرفي آقاميرلو  40خد نمونه  70متري پياده شد .در سامان عرفي هوش ابعاد شبکه آماربرداري
 300در  150متري ولي در سامان عرفي دينهور و آقاميرلو ابعاد شبکه به دليل وسيع نبودن جنگل
منطقه  200در  100متري انتخاب شد .در انتهاي هر خد نمونه  50متري نيز يک قطعهنمونه زادآوري
يک آري ( 100متر مربع دايرهاي) براي بررسي وضعيت زادآوري (ارتراع و تعداد نهالها) پياده شد .در
خد نمونهها ،نوع گونه ،قطرگونه ،کيريت نهال و وجود درختان کت زده برداشت و ثبت شد .ارتراع
نهالها در سه طبقه کمتر از  30سانتي متر ،بين  30تا  130سانتي متر و بيشتر از  130سانتي متر
طبقهبندي شدند ( .)Ghanbari et al., 2021قطر درختان در طبقات قطري پنج سانتيمتري طبقه
بندي شدند .کيريت نهالها در چهار طبقه شامل طبقه يک يا عالي با تاج پوشش کامل و شاداب ،طبقه
دو يا خوب با تاج پوشش کامل و شادابي کم ،طبقه سه يا متوسد با تاج پوشش و شادابي کم و
بهنسبت ضعيف و طبقه چهار يا ضعيف با تاج پوشش کوچک و داراي نشانههاي بيماري و شادابي
ضعيف بررسي شدند .براي طبقهبندي تاج پوشش از معيار طبقهبندي  Daubenmireاستراده شد که
تاج پوشش در طبقههاي کمتر از  5درصد 6 ،تا  26 ،25تا  51 ،50تا  75و  76تا  95و  96تا 100
درصد استراده شد .همچنين طبقههاي شيب در سه طبقه کمتر از  25درصد ،بين  40-26درصد و
بين  41تا  50درصد طبقهبندي شدند.
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سوس در هر يک از سامانهاي عرفي ،شاخصهاي تنوع زيستي مماسبه شد .مقادير تنوع گونهاي با
استراده از شاخصهاي سيموسون و شانون واينر و يکنواختي با استراده از شاخص يکنواختي
سيموسون و يکنواختي شانون واينر مماسبه شد.
شاخص تنوع گونهاي شانون واينر :اين شاخص هم تعداد گونهها و هم پراکنش افراد در ميان
گونهها را مدنظر قرار ميدهد (رابطه .)1
رابطه1
مقدار عددي اين شاخص از صرر تا  6متغير بوده و هر چقدر ميزان آن بيشتر باشد نشان دهندهي
تنوع زياد اکوسيستم است (.)Magurran, 1988
شاخص غالبيت سيموسون :عمدتًا به عنوان شاخص غالبيت استراده ميشود (رابطه  .)2در اين
رابطه با افزايش شاخص  ،Dتنوع کاهش مييابد ( .)Maua et al., 2020براي بيان تنوع گونهاي از
شاخص معكوس سيموسون استراد شد که با استراده از معکوس  Dمماسبه ميگردد.
رابطه 2
شاخص يکنواختي سيموسون :اين شاخص دامنهاي از صرر تا يک دارد و تاثير کمي از گونههاي
نادر ميپذيرد (بخشي خانيکي.)1391 ،
رابطه 3
شاخص يکنواختي شانون واينر :مقدار يکنواختي از صرر تا يک تغيير ميکند .يکنواختي يک بدين
معني است که همه گونهها داراي فراواني يکسان هستند (.)Magurran, 1988
رابطه 4
در رابطههاي فوق S ،تعداد گونهها ni ،تعداد افراد گونه  iام pi ،فراواني نسبي گونه  iام Ln ،لگاريتم
طبيعي و  Nتعداد افراد کل گونهها در جامعه ميباشد.
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نتايج بررسي وضعيت زادآوري نشان داد در سامانهاي عرفي هوش ،دينهور و آقاميرلو به ترتيب
 528 ،514و  652نهال در هکتار وجود دارد .در سامانهاي عرفي هوش و دينهور ،بيشترين و کمترين
تعداد نهال در هکتار به ترتيب مربوط به گونههاي ممرز و افرا بوده در حاليکه در سامان عرفي آقاميرلو
بيشترين تعداد نهال مربوط به گونه افرا و کمترين تعداد آن مربوط به گونه ممرز است (شكل  .)1در
مجموع سامانهاي عرفي مورد مطالعه گونههاي ممرز ،بلوط و افرا به ترتيب  506 ،828و  360نهال در
هکتار را به خود اختصاص دادهاند .پراکنش نهالها در طبقههاي ارتراعي نيز نشان ميدهد در طبقه
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ارتراعي بيشتر از  130سانتيمتر نهالها تعداد در هکتار بيشتري داشته و در طبقه ارتراعي کمتر از
 30سانتيمتر تعداد در هکتار کمتر است .بيشترين تعداد زادآوري در سامان عرفي هوش ،در طبقه
شيب  40-26درصد ( 456اصله) ،تاج پوشش  95-76درصد ( 322اصله) و در جهت شرقي (485
اصله) مشاهده شد و در سامان عرفي دينهور ،در شيب  40-26درصد ( 271اصله) ،تاج پوشش 75-51
درصد ( 455اصله) و در جهت غربي ( 261اصله) به دست آمد در سامان عرفي آقاميرلو نيز در شيب
 26-40درصد ( 324اصله) ،تاج پوشش  75-51درصد ( 615اصله) و در جهت شمالي ( 290اصله)
ديده شد .همچنين بيشترين تعداد زادآوري برحسب درصد شيب ،در شيب  40-26درصد ( 456اصله
زادآوري) در سامان عرفي دينهور مشاهده شد .در ارتباط با درصد تاج پوشش و جهت جغرافيايي نيز در
تاج پوشش  75-51درصد ( 615اصله زادآوري) در اسان عرفي اقاميرلو و در جهت شرقي ( 485اصله
زادآوري) در سامان عرفي هوش به دست آمد (شكل  .)2جمع کل زادآوريها نيز در مجموع سه سامان
مورد مطالعه در طبقه شيب 40-26درصد ،تاج پوشش  75-51درصد و جهت شرقي بيشترين مقدار را
داشتند که به ترتيب داراي  1263 ،1051و  786اصله زادآوري هستند (شکل .)2
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نتايج نشان داد كه زادآوريها از نظر کيريت ،که شامل شادابي و سالمت برگها و نهالها است در
دو طبقه متوسد و خوب قرار دارند که به طور متوسد در کل سامانهاي عرفي مورد مطالعه حدود
 27/5درصد نهالها از کيريت خوب و  72/4درصد نهالها از کيريت متوسد برخوردار بودند .در
سامانهاي عرفي آقاميرلو و دينهور ،نهالها فراواني بيشتري در طبقه متوسد داشته که به ترتيب 92/2
درصد و  90درصد است .در حاليکه در سامان عرفي هوش بيشتر نهالها ( 64/9درصد) داراي کيريت
خوب هستند که نشان دهندهي شادابي و سالمت نهالها در اين سامان عرفي است (شكل .)3
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ميانگي ن ( ±اشتباه نمونه برداري) تعداد درختان در هکتار ،سطح مقطع در هکتار و درصد تاج
پوشش در سامانهاي عرفي مورد مطالعه در جدول  1نشان داده شد .بيشترين و کمترين ميانگين
تعداد درختان در هکتار و سطح مقطع در هکتار به ترتيب در سامانهاي عرفي هوش و آقاميرلو به
دست آمد .در سامان عرفي هوش گونههاي ممرز ،بلوط و افرا به ترتيب  164 ،274و  59درخت در
هکتار ،در سامان عرفي دينهور به ترتيب  159 ،180و  59درخت در هکتار و در سامان عرفي آقاميرلو
به ترتيب  100 ،99و  62درخت در هکتار دارند (جدول  .)1همانطور که مشاهده ميشود بيشترين
تعداد درختان در هکتار و سطح مقطع در هکتار در سامانهاي عرفي هوش و دينهور مربوط به گونه
ممرز و در سامان عرفي آقاميرلو مربوط به گونه بلوط است .گونه افرا در همه سامانهاي عرفي کمترين
تعداد درختان در هکتار و سطح مقطع در هکتار را دارد .با توجه به اينکه تعداد درختان در هکتار و
سطح مقطع در هکتار در سامان عرفي هوش بيشترين مقدار را دارند ،بنابراين در اين سامان عرفي
تراکم درختان باال است در حاليکه در سامان عرفي آقاميرلو تراکم درختان نسبت به ساير سامانهاي
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عرفي پايينتر است .درصد تاج پوشش در همه سامانهاي عرفي بين  50تا  90درصد بوده ،بنابراين تاج
پوشش اين مناطق نيمه بسته است (جدول .)1

سامان

تعداد خد
نمونه

ميانگين تعداد درختان در هکتار
( ±اشتباه نمونه برداري)

ميانگين سطح مقطع درختان
در هکتار ( ±اشتباه نمونه
برداري)

ميانگين درصد تاج
پوشش

هوش

14

52±498

10/0±77/99

76/36

دينهور

32

41±388

7/0±78/76

71/3

آقاميرلو

40

27±260

5/76 0±/49

71/69

عرفي

نتايج تجزيه واريانس در بين روستا نشان داد که از لماظ مشخصه ميانگين تعداد درختان در هکتار
در قطعات نمونه اندازهگيري شده تراوت معنيداري در بين سه روستا وجود دارد (F(2,83)=36.081,
) .p-value<0.001همچنين نتايج تجزيه واريانس براي مشخصه سطح مقطع درختان در هکتار نيز
تراوت معنيداري در بين سه منطقه نشان داد ).(F(2,83)=41.43, p-value<0.001

شکل  4نموهي پراکنش گونهها را در طبقات قطري در سامانهاي عرفي مورد مطالعه نشان مي-
دهد .همانطورکه مشاهده ميشود بيشترين پراکنش درختان به ترتيب در طبقات قطري  15و 20
سانتيمتر اتراق افتاده است و در طبقات قطري بيشتر از  30سانتيمتر کاهش يافته است که نشان
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نتايج نشان داد كه مجموع حجم ضايعات در سامان عرفي هوش  4/04متر مکعب در هکتار ،در
سامان عرفي دينهور  8/10متر مکعب در هکتار و در سامان عرفي آقاميرلو  9/74متر مکعب در هکتار
است .همانطور که مشاهده ميشود بيشترين مقدار مجموع حجم ضايعات ،در سامان عرفي آقاميرلو و
کمترين مقدار آن در سامان عرفي هوش به دست آمد .بيشترين حجم ضايعات در سامانهاي عرفي
هوش و دينهور مربوط به گونه ممرز و در سامان عرفي آقاميرلو مربوط به گونه بلوط است و کمترين
حجم ضايعات در همه سامانهاي عرفي مربوط به گونه افرا است .همچنين نتايج اين تمقيق نشان داد،
در سامان عرفي هوش يک عدد بلوط کت زده وجود دارد اما در سامانهاي عرفي دينهور و آقاميرلو
تعداد درختان کت زده زياد بود که بيشترين تعداد آن مربوط به روستاي آقاميرلو است.

سجاد قنبري و همکاران

دهندهي کم قطر بودن درختان در سامانهاي عرفي مورد مطالعه است .در طبقه قطري  15سانتيمتر
در سامانهاي عرفي هوش و دينهور ،گونه ممرز و در سامان عرفي آقاميرلو گونه بلوط تعداد بيشتري
نسبت به ساير گونهها دارند .در طبقه قطري  20سانتيمتر نيز در همه سامانهاي عرفي مورد مطالعه،
تعداد گونه ممرز بيشترين است.
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سجاد قنبري و همکاران

نتايج نشان داد كه در سامان عرفي آقاميرلو تنوع گونهاي شانون واينر بيشترين و شاخص معکوس
سيموسون بيشترين ميزان را دارند .اين نشان ميدهد که در سامان عرفي آقامير تنوع گونهاي نسبت به
ساير سامانهاي عرفي باال است .سامان عرفي هوش نيز کمترين ميزان شاخص تنوع گونهاي شانون
واينر و کمترين ميزان شاخص معکوس سيموسون را دارد که نشان دهندهي پايين بودن تنوع زيستي
در اين سامان عرفي است .شاخصهاي يکنواختي سيموسون و شانون واينر در سامانهاي عرفي هوش
و آقاميرلو به ترتيب کمترين و بيشترين ميزان را دارند .باال بودن شاخص يکنواختي شانون واينر در
سامانهاي عرفي آقاميرلو و دينهور نشان ميدهد که گونهها تقريبًا از فراواني نسبي يکساني برخوردار
هستند که باعث افزايش تنوع گونهاي شانون واينر شده است (جدول  .)2در سامان عرفي آقاميرلو
ترکيب يا درصد تعداد گونههاي ممرز ،بلوط و افرا تقريبًا در يک سطح قرار داشته که باعث افزايش
درصد آميختگي درختان در اين سامان عرفي شده است .در سامان عرفي هوش نيز درصد تعداد گونه
ممرز بيشتر و گونه افرا کمتر است ،بنابراين درصد آميختگي درختان در اين سامان عرفي نسبت به
ساير سامانهاي عرفي کمتر است (جدول .)3
سامان عرفي

شاخص معکوس
سيموسون

شاخص تنوع گونهاي
شانون واينر

شاخص يکنواختي
سيموسون

شاخص يکنواختي
شانون واينر

هوش

2/38

0/94

0/78

0/86

دينهور

2/63

1

0/86

0/91

آقاميرلو

2/94

1/07

0/96

0/97

سطح معني
داري

0/002

0/001

0/004

0/001

ترکيب (درصد تعداد)

سامان عرفي
هوش

55/11

32/95

11/93

دينهور

45/12

40

14/87

آقاميرلو

38/04

38/26

23/69
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ممرز

بلوط

افرا
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نتايج حاصل از اين تمقيق نشان داد در سامانهاي عرفي مورد مطالعه ،وضعيت پراکنش تعداد در
طبقات قطري به صورت کم شونده است .همچنين پراکنش درختان به ترتيب در طبقات قطري  15و
 20سانتيمتر بيشتر است .با توجه به اين موارد ميتوان گرت که جنگلهاي موجود در سامانهاي
عرفي مورد مطالعه از نظر ساختار سني جوان و ناهمسال ميباشند به طوري که قطورترين پايه آنها به
صورت پراکنده در طبقههاي قطري  30و  35سانتيمتر است.
در اين تمقيق مشخصه سطح مقطع در هکتار به عنوان يکي از مشخصههاي مهم مورد بررسي قرار
گرفت .در سامانهاي عرفي هوش ،دينهور و آقاميرلو ميانگين سطح مقطع به ترتيب  7/78 ،10/77و
 5/76مترمربع در هکتار است .سطح مقطع گونههاي ممرز ،بلوط و افرا در سامانهاي عرفي مورد
مطالعه به ترتيب  9/61 ،11/34و  3/31مترمربع در هکتار برآورد گرديد .اين نتايج نشان ميدهد که
ميانگين سطح مقطع در هکتار گونههاي موجود در سامانهاي عرفي مورد مطالعه پايين است .با توجه
به اينکه پايههاي موجود در اين جنگلها از نظر سني جوان بوده و از قطر برابر سينه کمتري نيز
برخوردار هستند ،بنابراين ،ميانگين سطح مقطع در هکتار نيز در اين جنگلها پايين است .مومني مقدم
و همکاران ( )1385در تمقيقي ميانگين سطح مقطع در هکتار درختان ارس را در دامنههاي کوه داغ
 43/3مترمربع برآورد کرده و بيان کردند در بخشهايي از رويشگاه که داراي درختان نسبتًا قطوري
است ،تعداد پايههاي ارس کم است و در بخشهايي از رويشگاه که داراي پايههاي بيشتري است به
دليل جوان بودن پايهها سطح مقطع برابر سينه در هکتار پايين است و در مقايسه با ساير رويشگاههاي
کشور وضعيت چندان مناسبي ندارد.
مطابق نتايج به دست آمده در سامانهاي عرفي هوش ،دينهور و آقاميرلو به ترتيب  389 ،499و
 260درخت در هکتار وجود دارد .گونههاي ممرز ،بلوط و افرا به ترتيب  423 ،553و  180درخت در
هکتار دارند .تعداد در هکتار درختان در يک جامعه جنگلي بيانگر وضعيت موجود بوده و پايش آن در
ارزيابي تغييرات تودههاي جنگلي بسيار اهميت دارد (عرفاني فرد .)1392 ،همانطور که مشاهده مي-
شود تعداد درختان در هکتار در سامان عرفي هوش بيشترين و در سامان عرفي آقاميرلو کمترين مقدار
را دارند .از طرفي تعداد درختان کتزده و مجموع حجم ضايعات در سامان عرفي هوش کمتر و در
سامان عرفي آقاميرلو بيشتر است ،بنابراين ميتوان گرت که دخالت و دستاندازي مردم مملي در
سامان عرفي آقاميرلو زياد بوده و جنگلهاي موجود در اين منطقه بيشتر مورد تخريب قرار گرفتهاند و
در نهايت باعث کاهش تعداد درختان در هکتار شده است .حسنزاد ناورودي و حسننااد سادات ممله
( )1392به نتيجه مشابه اين تمقيق دست يافته و بيان داشتند که عمومًا جنگلهايي که در حاشيه

سجاد قنبري و همکاران

مناطق روستايي واقعاند ،بيشتر مورد تخريب قرار ميگيرند و تعداد در هکتار درختان آنها نيز کاهش
مييابد.
همچنين نتايج نشان داد در سامانهاي عرفي هوش ،دينهور و آقاميرلو به ترتيب  527 ،514و 653
پايه نهال در هکتار وجود دارد .گونههاي ممرز ،بلوط و افرا به ترتيب  506 ،828و  360پايه نهال در
هکتار را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به تعداد در هکتار پايههاي مادري در سامانهاي عرفي مورد
مطالعه اين وضعيت نشان ميدهد که زادآوري در وضعيت مطلوبي قرار دارد و موفقيت نهالها در
تبديل شدن از بذر به نهال باال ميباشد .اين يافته با نتيجه حاصل از تمقيق قنبري شرفه و همکاران
( )1389مطابقت دارد .حسن زاد ناورودي و سليمي ( )1392در مناطق کمترتخريبشده جنگلهاي
زاگرس در استان کردستان ،ميانگين زادآوري را  1024پايه در هکتار برآورد کردند که تراوت
قابلمالحظهاي با نتايج پاوهش پيشرو دارد .عالوهبر تراوت در روشها بهنظر ميرسد که شرايد
رويشگاهي در منطقه مورد مطالعه پاوهش پيشرو ،وضعيت بهتري در مقايسه با رويشگاههاي زاگرس
دارد .با توجه به زادآوري گونهها ،گونه ممرز ،بيشترين درصد زادآوري ( 49درصد) را به خود اختصاص
داده است و پس از آن گونههاي بلوط ( 30درصد) و افرا ( 21درصد) به ترتيب در رتبههاي دوم و سوم
قرار دارند .زادآوري بيشتر گونه ممرز ميتواند به دليل بيشتر بودن اين گونه نسبت به ساير گونهها در
پايههاي مادري باشد .همچنين نهالهاي داراي ارتراع کمتر به دليل قابل دسترس و نرمتر بودن ،بيشتر
مورد چراي دام قرار ميگيرند .توحيدي و همکاران ( )1397در تمقيقي در جنگل عباسآباد مازندران
بيان داشتند وضعيت زادآوري در طبقه ارتراعي بيش از  130متر از فراواني بيشتر و در طبقه ارتراعي تا
 0/5متر از شرايد نامساعدتري برخوردار است که به دسترسي هر چه بهتر دام به نهالهاي با ارتراع
کمتر که خوشخوراکتر نيز هستند ،ميتواند ارتباط داشته باشد .معموالً انتظار مي رود با افزايش اندازه
نهالها از تعداد نهالها بدليل رقابت و تنک شدن طبيعي کاسته شود .چون اگر دليل کمتر بودن چراي
نهالها باشد نهالهاي بزرگتر کنوني نيز اين مراحل را طي نمودهاند .مگر اينکه جمعيت حيوانات چرنده
وحشي يا اهلي زيادتر از گذشته باشد يا مصر بذور توسد حيوانات بيشتر باشد يا يک دوره خشکسالي
در طي سالهاي اخير استقرار نهالها را با مشکل مواجه کرده باشد.
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تاثير عوامل مميطي (شيب و جهت دامنه) و تاج پوشش پايههاي مادري بر زادآوري گونهها نيز
نشان داد که بيشترين تعداد زادآوري در طبقه شيب  40-26درصد ( 1051اصله زادآوري در هکتار)
مشاهده شد .اين مورد ميتواند به دليل تخريب انساني کمتر و سخت بودن شرايد براي چراي دام در
شيبهاي نسبتًا باال باشد .همچنين مجموع زادآوري گونهها در جهت شرقي ( 786اصله در هکتار)
بيشترين مقدار را نشان داد .احتماالً در جهت شرقي به دليل مناسب بودن درجه حرارت و همچنين
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وجود رطوبت زياد ،نهالها از رشد خوبي برخوردار بوده و باعث افزايش تعداد زادآوري شده است.
عليجانوور و همکاران ( )1389در تمقيقي در منطقه پيردانه پيرانشهر عنوان کردند که به دليل کمتر
بودن درجه حرارت و به تبع آن افزايش دسترسي به رطوبت در دامنههاي مشر به شمال مجموع
زادآوري گونهها نسبت به دامنههاي مشر به جنوب بيشتر است .در ارتباط با درصد تاج پوشش نيز
بيشترين تعداد زادآوري در طبقه تاج پوشش  75-51درصد ( 1263اصله زادآوري در هکتار) به دست
آمد .ميتوان گرت در تاج پوشش نسبتًا انبوه به دليل وجود شرايد مساعد نوري و رطوبتي و همچنين
وجود سرپناه مناسب براي زادآوري ،نهالهاي بيشتري ميتوانند مستقر شده و رشد کنند .نتيجه حاصل
از تمقيق حسيني ( )1389که عنوان کرد تراکم نهال گونههاي بلوط و بنه در تاج پوششهاي انبوه
بيشتر بوده است با نتيجه حاصل از اين تمقيق همخواني دارد.
بررسي شاخصهاي تنوع گونهاي و يکنواختي نشان داد که سامانهاي عرفي آقاميرلو و هوش به
ترتيب بيشترين و کمترين تنوع زيستي را دارند .با توجه به اينکه تمام سامانهاي عرفي مورد مطالعه
تعداد گونههاي يکساني دارند ميتوان گرت در سامانهاي عرفي مورد مطالعه شاخصهاي يکنواختي
بيشتر از شاخصهاي غناي گونهاي در افزايش تنوع گونهاي اهميت دارند .در کل تنوع زيستي تودههاي
جنگلي موجود در سامانهاي عرفي مورد مطالعه پايين است اما حداکثر تنوع زيستي در شيبهاي
باالي  50درصد و جهتهاي شمالي است که دخالت کمتر و رطوبت بيشتر دارند .با توجه به اينکه
برداشت چوب در اکوسيستمهاي جنگلي ارسباران به دليل حراظتي بودن آن ممنوع است ،اما
خانوارهاي ساکن در اين اکوسيستمها براي تامين نيازهاي اساسي خود از چوب جنگلي به عنوان هيزم
استراده مينمايند .برداشت چوب سوخت يکي از منابع مهم تخريب جنگل و کاهش تنوع زيستي در
اکوسيستمهاي جنگلي پراکنده است ( .)Speght et al., 2015از طرفي دخالتهاي کنترل نشده و
برداشتهاي بيرويه از تودههاي جنگلي ارسباران تغييرات کمي و کيري معنيداري را در اين جنگلها
به وجود آورده است (عليجانوور و همکاران .)1388 ،بنابراين ،وابستگي جوامع مملي به تودههاي
جنگلي و بهرهبرداري بيرويه از آن توان توليدي رويشگاه و در نهايت تنوع زيستي را کاهش داده است.
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اسماقي ،. ،مممودي ،ب .1398 .ارزيابي تقاضاي مصر چوب هيزمي خانوارهاي جنگلنشين زاگرس
مرکزي بررسي موردي :ناحيه عرفي سردشت ،شهرستان لردگان ،پاوهش و توسعه جنگل:)4( 5 ،
.627-613
بخشي خانيکي ،غ .1391 .کتاب تنوع زيستي ،دانشگاه پيام نور 227 ،صرمه.
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توحيدي ،م ،.جاللي ،ج ،.يزديان ،. ،عادل ،م .ن ،.جيرود نااد ،ر ،.آذرنوش ،م .ر ،.صادق کوهستاني ،ج.
 .1397اثر خروج دام و جنگلنشين از جنگل بر تجديد حيات طبيعي در جنگل عباسآباد استان
مازندران ،انسان و مميد زيست.139-158 ،47 ،
جوانميري پور ،م .1388 ،.بررسي اثرات چراي دام وري زاداوري طبيعي جنگل .پايان نامه کارشناسي
ارشد ،دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران 127 ،صرمه.
حسن زاد ناورودي ،ا ،.سليمي ،ه .1392 ،.مقايسه وضعيت زادآوري در توده هاي جنگلي کمتردست
خورده و تخريب يافته بلوط استان کردستان .حراظت و بهرهبرداري از منابع طبيعي85- :)1( 2 ،
.98
حسنزاد ناورودي ،ا ،.حسننااد سادات ممله ،س .1394 .مشخصههاي کمي و کيري در تودههاي
جنگلي طبيعي مديريت شده و مديريت نشده سري  7شن رود سياهکل ،مجله زيست شناسي
ايران.115-103 :)1( 28 ،
حسيني ،ا .1398 .اثر تاج پوشش بر زادآوري طبيعي در جنگلهاي بلوط ايراني در منطقه مانشت ايالم،
تمقيقات جنگل و صنوبر ايران.229-219 :)2( 18 ،
زبيري ،م .1386 .زيست سنجي (بيومتري) جنگل ،انتشارات دانشگاه تهران 384 ،صرمه.
زبيري ،م .1391 .آمابرداري در جنگل (چاپ پنجم) ،انتشارات دانشگاه تهران 401 ،صرمه.
شيخ االسالمي ،ع ،.پورولي ،ر ،.كياالشكي ،ع .1392 .بررسي تاثير چراي دام بر زادآوري طبيعي گونه-
هاي جنگلي (مطالعه موردي :طرح جنگلداري سرچشمه) ،اکوسيستمهاي طبيعي ايران:)3( 3 ،
.51-39
طاهري آبکنار ،ک .1382 .جنگلشناسي جنگلهاي خارج از شمال در ايران ،انتشارات حق شناس،
 152صرمه.
عرفانيفرد ،س .ي .1392 .کارايي دو روش  LTSو  LISدر برآورد تعداد در هکتار درختان بنه
( )Pistacia atlantica Desf.در جنگلهاي زاگرس ،پاوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل،
.40-23 :)2( 20
عليجانوور ،ا ،.اسماقيراد ،ج ،.بانج شريعي ،ع .1388 .بررسي و مقايسه تنوع گياهان چوبي دو منطقه
حراظت شده و غير حراظتي ارسباران ،تمقيقات جنگل و صنوبر ايران.133-125 :)1( 17 ،
عليجانوور ،ا ،.بانج شريعي ،ع ،.اسماقي راد ،ج .1389 .بررسي وضعيت تجديد حيات طبيعي جنگلهاي
بلوط غرب در رابطه با عوامل رويشگاهي (مطالعه موردي :منطقه پيردانه پيرانشهر) ،مجله جنگل
ايران.219-209 :)3( 2 ،

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره نوزدهم ،پاييز و زمستان 1400
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عليجانوور ،ا ،.زبيري ،م ،.مروي مهاجر ،م .ر ،.ضرغام ،ن ،.فقهي ،ج .1383 .مقايسه وياگيهاي کمي
تودههاي جنگلي دو منطقه حراظت شده و غير حراظتي ارسباران ،منابع طبيعي ايران:)3( 57 ،
.453-447
عواطري همت ،م ،.شامخي ،ت ،.زبيري ،م ،.رضا عرب ،د ،.قاضي طباطبايي ،م .1392 .داليل تخريب
جنگل :بررسي مدلهاي ذهني کارشناسان منابع طبيعي و مردم مملي با استراده از روش پويايي
هاي سيستم ،مجله منابع طبيعي ايران.54-39 :)1( 66 ،
قاسمي آقباش ،. ،فتايي ،ا .1385 .بررسي نقش مديريت در تنوع زيستي گونههاي چوبي در منطقه
جنگلي فندقلوي اردبيل ،پاهش و سازندگي.18-11 :)2( 19 ،
قمي اويلي ،ع ،.حسيني ،س .م ،.متاجي ،ا ،.جاللي ،س .غ .1386 .بررسي تنوع زيستي گونههاي چوبي
و زادآوري در دو جامعه گياهي مديريت شده در منطقه خيرودکنار نوشهر ،مميد شناسي33 ،
(.106-101 :)43
قنبري شرفه ،ع ،.مروي مهاجر ،م .ر ،.زبيري ،م .1389 .بررسي وضعيت زادآوري طبيعي سرخدار در
جنگلهاي ارسباران ،تمقيقات جنگل و صنوبر ايران.389-380 :)3( 18 ،
قنبري ،س ،.جعرري ،م ،.نصيري ،و .1394 .اثر اجراي طرح صيانت در مقدار و نوع سوخت مصرفي
روستاييان در جنگلهاي ارسباران ،پاوهش و توسعه جنگل.83-67 :)1( 1 ،
قنبري ،س ،.شيداي کرکج ،ا .1397 .بررسي تنوع گونههاي درختي و درختچهاي بيشهزارهاي گويجهبل
در شهرستان اهر .تمقيقات جنگل و صنوبر ايران.118-128 :)1( 26 ،
قنبري ،س ،.مرادي ،غ ،.نصيري ،و .1397 .وياگيهاي کمي و ساختار گونههاي درختي در دو وضعيت
متراوت حراظتي در جنگلهاي ارسباران .تمقيقات جنگل و صنوبر ايران.355-367 :)3( 26 ،
کاظم نااد ،. ،حسن پورليما ،ع ،.حق وردي ،ک ،.اسدالهي .1391 . ،تنوع زيستي گياهي در گراديان
ارتراعي جنگل هاي شمال ايران (مطالعه موردي :حوزه  45گلبند نوشهر) ،اکوسيستمهاي طبيعي
ايران.12-1 :)3( 2 ،
مممودي ،ج .1386 .بررسي تنوع گونهاي گياهان جنگل حراظت شده کالرآباد در سطح گروههاي
اکولوژيک ،مجله زيست شناسي ايران.362-353 :)4( 20 ،
مروي مهاجر ،م.ر .1390 .جنگلشناسي و پرورش جنگل (چاپ سوم) ،انتشارات دانشگاه تهران440 ،
صرمه.
مصداقي ،م .1380 .توصيف و تمليل پوشش گياهي (مارتين کنت و پدي کاکر) ،انتشارات جهاد
دانشگاهي مشهد 283 ،صرمه.
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 بررسي وضعيت کمي و.1385 . م، اکبري نيا،. م، مخدوم فرخنده،. م. س، حسيني،. ت،مومني مقدم
.116-109 :)40( 32 ، مميد شناسي،کيري تودههاي ارس در دامنههاي کوه داغ
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