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 ایالم  دینارکوه یهاجنگل در درختی  یهاگونه 
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 ، ایران ایالمکشاورزی،  
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 چکیده 
بیشررتر   یررر،اخ یهایخشکسررال بررروز و گذشته یهادهه طیدر  دام و انسان فشار از ناشی زاگرس  یهاجنگلدر    یسازگانبوم  ضعف  دلیلبه

  راهبررردی یهابرنامرره ترردوین منظوربرره مدیریتی مختلف اقدامات تأثیر بررسی  شرایط  این  در.  است  شده  زوال  دچار  آن  جنگلی  هایعرصه

  ده سررالدر  یریتیمرردمختلررف اقدامات  تأثیر یمنظور بررسبه یالم،استان ا ینارکوهپژوهش در جنگل د ینا ،زمینهدر همین   .است  یضرور

  ،هرس +قرق ،قرق شامل مدیریتی اقدامات. گرفتانجام  درختی یهاگونه یستی، خاک و تنوع زسنجی درختانزیست یرهایمتغبر   گذشته

طرح آمرراری    قالب  با در نظر گرفتن جهت دامنه درکه    بود  شاهد  منطقۀ  و  آبگیر  سامانۀ  +جنگلکاری  +هرس  +قرق  ،یجنگلکار +هرس +قرق

  یرهرراغیبرداشررت شررد. مت یآرپررانزده ۀقطعرره نمونرر  76در مجمرروع  .شددر نظر گرفته  برای هر تیمار تکرار چهار و یمارت  نوزده  ،فاکتوریل

تجزیررۀ  سرر ب بررا اسررتزاده از آزمررون  وشررده  یریگاندازه هنمونقطعه  هر دردرختی  یهاگونهسنجی درختان، خاک و تنوع زیستی زیست

متغیرهررای    برریناز  نتررایج نشرران داد کرره  .  مقایسرره شرردبا هدف بررسی تأثیر اقدامات مرردیریتی و جهررت دامنرره بررر آنهررا   طرفهدو واریانب

مرراده  ،  خصوصیات فیزیکی و شرریمیایی خرراک  بیناز  ؛  و تراکم درختان  ارتزاع کل   ،قطر تاجقطر برابرسینه، قطر جست،   ،درختان یسنجستیز

  یلوپررا  ،ینرو  -شانون  ،تنوع زیستی یهاشاخص بیناز  و ؛عمق خاکفرسایش و پتاسیم، آهک، کربن، چگالی ظاهری،    آلی، سیلت، شن، فسزر،

ثر و مثبت  ؤآثار م  ،یریتیمد  تیمارهای  همۀ  ینکها  نظر به  ،در نهایتشاهد وجود دارد.   بامناطق تحت مدیریت بین  یداریمعنتزاوت  و هیپ

سرربب بهبررود وضررعیت موجررود  در بیشتر موارد  و  دارند    درختی  یهاگونه  و تنوع زیستی  خاک  ،درختان یسنجستیزمتغیرهای  بر وضعیت

قرق را بهترین تیمار  تیمار  توان میی ناشی از آنها در عرصه هااجرای تیمارهای مدیریتی و تخریبی الزم برای هابا توجه به هزینه ،نداشده

 معرفی کرد.  پژوهشمنطقۀ  مدیریتی در  

 .آلیمادۀ    ،قطر تاجفرسایش، قرق،  ،  پایلوشاخص  تراکم،   :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

دومررین منبررع    -زاگرررس    خشررک مه ی ن رویشرری  حوزۀ  

  ی ا ژه یرر و محیطی  زیسررت   ت ی اهم از    -جنگلی ایران تودۀ  زی 

و   خرراک  و مهم آب  ار ی بس  ۀ پشتوان زاگرس برخوردار است. 

مین آب  أ و از منابع مهم ت است    ی مل اقتصاد    ی کل عبارت  به 

بر مزایررای  افزون رود.  شمار می و ترسیب کربن در کشور به 

ی در اقتصرراد  م بسیار مه  تأثیر های زاگرس جنگل  یادشده، 

گذشته    ی ها دهه این منطقه در طول  .  دارند جوامع محلی  
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  ک یرر اکولوژ با ضعف مزرط ترروان   ی فشار شدید انسان   در اثر 

ناشی  تنش  تأثیر اخیر نیز تحت دهۀ  و در دو    ده ش رو  ه روب 

حملررۀ    و در نتیجرره با خشررکیدگی جنگررل  ، از خشکسالی 

این عارضه  مواجه شده است.  زغالی  آفات چوبخوار و قارچ  

  طوری برره ،  اسررت   ویژه در استان ایالم بسیار شدید برروده به 

کرره    ه نشرران داد ای  تصاویر ماهواره تحقیقات مبتنی بر  که  

برره  هررای اسررتان ایررالم  درصررد درخترران جنگل   47/ 7

طور  برره ند. بر این اسرراس،  دچار  تاجی خشکیدگی کامل یا 

درختی کررامال     ی ها ه ی پا درصد از سطح تاج    4/ 17میانگین  

است    ی ه ی بد .  ( Najafifar et al., 2021)   ت خشک شده اس 

منطبق بر    ی ت ی ر ی با اقدامات مد   د ی با   وضعیتی   ن ی که در چن 

و با شناخت مسررا ل و مشررکالت    جنگلداری   ی اصول علم 

  جنگررل   کمررک   برره محیطی و اجتمرراعی،  زیسررت موجررود  

  ۀ دکننررد ی تهد   عوامررل   حذف   منظور به   جنگل   قرق .  شتافت 

  ق یرر طر   از   آفررات   بررا   مبررارزه   و   جنگلکرراری   سرراخت، انسان 

  ترروان ی م   کرره   است   ی اقدامات   جمله   از   ، ی بهداشت   ی ها برش 

  . داد  انجررام  ها جنگل  ن ی ا  ۀ توسع احیا و  ی مدت برا در کوتاه 

ناحیررۀ  خشررکیدگی در  پدیرردۀ  ظهور  پب از  بدین منظور  

های دینررارکوه اسررتان ایررالم برره  زاگرس بخشی از جنگل 

مرردیریتی    ات هزار هکتار تحررت اقرردام ده مساحت تقریبی  

از جملرره   ی اقرردامات مختلزرر   زمینرره   یررن در ا   . قرار گرفررت 

،  یر عشررا   ی منطقه از خانوارها   یۀ تخل از ورود دام،    یری جلوگ 

آبگیر،   ۀ سامان   اجرای   ، ی جنگلکار   ی، هرس بهداشت   یات عمل 

  جنگررل   زیراشکوب   در   زراعت  از   جلوگیری  و   بر آتش   ایجاد 

مسرربوق    جهان و ایررران در  ی اقدامات  ین چن . پذیرفت انجام 

  ، ی مشخصرر  زمرران  مرردت   گذشررت   از   پب به سابقه بوده و  

  بررا   هررا آن  یسۀ مقا شده و حزاظت مناطق  ی محققان به بررس 

 Abbasi etجملرره    آن   از .  اند پرداخته   غیرحزاظتی   مناطق 

al. (2009)   ی غنررا و تنرروع ها نشرران دادنررد کرره شرراخص  

اشترانکوه لرسررتان   ۀ شد منطقۀ حزاظت در  گیاهی   پوشش 

تری نسرربت برره منرراطق غیرحزرراظتی  از وضعیت مناسب 

برره ایررن نتیجرره    et al. (2004)  Alijanpour  برخوردارنررد. 

منطقررۀ  های ارسباران در  جنگل   ای ه رسیدند که تنوع گون 

نتررایج    اظتی اسررت. غیرحزرر منطقررۀ  شده بیشتر از  حزاظت 

در    شان داد کرره ن   نیز   Yari & Rostami (2019)هش  و پژ 

وزن مخصرروص    مقرردار   هررای داالب اسررتان ایررالم، جنگل 

ازت کررل، فسررزر،    یکرری، الکتر   یت هرردا   یقرری، و حق   ی ظاهر 

  یب و ترسرر خرراک   ی آلرر   دۀ مررا   و   ی کربن آل   ی، تبادل   یم پتاس 

  ی نشررده دارا قرق شررده و  قرق   ۀ منطقرر دو    ین برر   در   کررربن 

  Rashe Shaeri et al. (2014)  . اسررت   دار ی اخررتالف معنرر 

ی چرروبی و تغییررر  ها سال قرق بر تنرروع گونرره   هزت   تأثیر 

هررای زاگرررس شررمالی در  مشخصررات خرراک را در جنگل 

ی  ها که شرراخص   و نتیجه گرفتند   پیرانشهر بررسی کردند 

قرررق بهتررر از  منطقررۀ  در    ای ه غنا، تنوع و یکنررواختی گونرر 

فیزیکرری و  ی  هررا بیشررتر ویژگی شرراهد برروده و  منطقررۀ  

بهبررود یافترره    اجرای قرق   سال   هزت خاک طی    شیمیایی 

 تررأثیر  ی بررس به    Negahdar Saber et al. (2017)  است. 

 و  شررده حزاظت  منطقررۀ  دو  جنگلرری  سرراختار  بررر  قرررق 

بررسی آنهررا    نتایج .  پرداختند   فارس  س یدان   ۀ نشد حزاظت 

منطقررۀ   در  ی ا درختچرره  و  درخترری  ی ها گونه  که  داد  نشان 

 منطقررۀ  از  ی شتر ی ب  تراکم  ی دار ی معن  شکل به  شده حزاظت 

نشرران    همچنررین   پررژوهش   ین ا  نتایج  . ند ر ا د   نشده   حزاظت 

موجررب   س یدان   کهنه ده   ۀ شد جنگل حزاظت   داد که قرِق

  اسررت.   جنگررل شررده   ی سرراختار   یررت و کم   یزیررت بهبود ک 

Karanian & Hosseini (2016)   ترراج  تررأثیر   ی برره بررسرر 

 شیمیایی  خصوصیات  برخی  بر  ها ی بلند  و  پستی  و  درختان 

 مطررابق .  پرداختنررد   ایررالم  استان  داالب تنگ   جنگل  خاک 

 ت ی هدا  و  تبادلی   م ی ز ی من  تبادلی،  پتاسیم  آمده دست به   ج ی نتا 

 بررا  ترراج  خررارج  و  ر یرر ز  موقعیررت  دو  هر  در خاک   ی ک ی الکتر 

 افزایش   با  ته ی د ی اس   مقدار   ولی  ، افت ی  کاهش  ارتزاع  ش ی افزا 

 همچنررین  . داد  نشان  ی مستقیم  ۀ رابط  ا ی در  سطح  از  ارتزاع 

 و  ی کرر ی الکتر  ت ی هرردا  تبررادلی،  م ی ز یرر من  تبررادلی،  پتاسرریم 

درخت    تاج از   خارج  و  ر ی ز  موقعیت  دو  هر  در خاک   ۀ ت ی د ی اس 

 کلسرریم  کرره   حالی در  ، افت ی   کاهش  شیب  مقدار  ش ی افزا  با 

  معکرروس  رابطۀ  شیب  و  ارتزاع  ش ی افزا  با  تاج  ر ی ز  در   تبادلی 

 مستقیم  رابطۀ  عوامل  ن ی ا   با  تاج  از سطح   خارج  ولی  ، داشت 

  ۀ منطق در    یقی تحق   در   Najafifar et al. (2018)  داد.  نشان 

و حررذف   ی برررش بهداشررت  ی اجرررا  یررالم اسررتان ا  یاه س مله 

  خسررارت   کرراهش   زمینررۀ   در   را   آلرروده  ی ها شرراخه   ی انتخاب 

.  کردنررد   توصرریه   ایرانرری   بلرروط   درخترران   خشررکیدگی 
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Sasanifar et al. (2018)    مدیریت مبتنرری    تأثیر   بررسی با

خرراک    فیزیکرری و شرریمیایی   ی هررا ی ژگ ی و بر حزاظررت بررر  

ارسباران نتیجه گرفتند که میانگین اسرریدیته،   ی ها جنگل 

غیر  برره خاک  ازت کل  و    ، کربن آلی، رس هدایت الکتریکی 

منطقرررۀ  از    بیشرررتر   شرررده حزاظت منطقرررۀ  از شرررن در  

ثیر  أ ترر مؤیررد کرره نتررایج ایررن پررژوهش  است  غیرحزاظتی  

  ی ها شرراخص رویکرررد مرردیریت حزرراظتی بررر    چشررمگیر 

  شررده حزاظت جنگلرری بخررش  ی ها شگاه ی رو  کیزیت خاِک

  اثرهررای با بررسی    Li et al. (2011)ارسباران بود.  منطقۀ  

خرراک در    فیزیکرری و شرریمیایی چرا و قرق بر خصوصیات  

سال قرررق موجررب بهبررود ایررن    هشت چین دریافتند که  

منطقررۀ  تحت قرررق در مقایسرره بررا  منطقۀ ر د خصوصیات 

  ۀ نحررو   ی برره بررسرر   Mikalas et al. (2014)   شرراهد شررد. 

شررده در  قرق نقش منرراطق    ین ها و همچن جنگل   یریت مد 

  کردنررد   بیرران پرداختند. آنها    ی ها در رومان جنگل   یریت مد 

و    یریت در مررد   یرراتی ح   یار بسرر   تررأثیر شررده  قرق   مناطق   که 

حررذف    اصررلی و عامررل    دارنررد هررا  کنترل سررالمت جنگل 

  یریت مررد   ۀ نحررو هررا در منرراطق مختلررف اروپررا برره  جنگل 

  ی بردار بهره   مکرر   ی ها چالش مناطق و وجود    ین ا   یح ناصح 

 . است   وابسته   مناطق   این   از 

  ی هررا در جنگل   یدگی خشک   ۀ گستر توجه به شدت و    با 

در   یریتی سال از اقدامات مررد  ده زاگرس و پب از گذشت  

  ی بررا بررسرر   که است    ی مناسب   فرصت   ینارکوه، د   ی ها جنگل 

  شناسی، جنگل   مختلف   های مشخصه   بر   اقدامات   این   تأثیر 

  یریتی اقرردامات مررد   یی ا کررار   منطقرره،   خاک   و   زیستی   تنوع 

و    ها و ضعف   ها قوت   یین و به تع   کرد   یابی ه را ارز گرفت انجام 

  دیگررر   در مشررابه    های مرردیریت   توصرریۀ   امکرران   همچنررین 

ارزیررابی و    ، حاضررر   تحقیق   هدف   مناطق زاگرس پرداخت. 

  منطقررۀ  در  گرفته صررورت  مرردیریتی  اقدامات  تأثیر  مقایسۀ 

ساله بررر  ده زمانی دورۀ پب از یک    شاهد   و   مدیریت   تحت 

سررنجی درخترران، فیزیکرری و شرریمیایی  زیست   ی رها ی متغ 

درختی و معرفرری بهترررین    ی ها گونه خاک و تنوع زیستی  

 . است منطقۀ پژوهش اقدام مدیریتی در 

 هاروش و  مواد

 پژوهش ۀمنطق

  شهرسررتان   در   واقررع   نررارکوه ی د   ت ی ر ی مررد   تحت   ۀ منطق 

  مسرراحت   برره   ی ا عرصرره   ایررالم،   اسررتان   توابررع   از   آبرردانان 

  1397تررا سررال    1387از سررال  کرره    است   هکتار   10000

  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبرردانان ادارۀ  توسط  

برررای  و ورود هر گونرره دام  شده  قرق   کامال   قرقبان توسط  

  پررژوهش  منطقررۀ . شده اسررت اسکان و چرا در آن ممنوع 

  برردون   عرصررۀ   و   مررذکور   جنگلرری   منطقررۀ   از   بخشی   شامل 

  هکتررار   803  مجمرروع در    کرره   اسررت   مجرراور آن   مرردیریت 

  53´شمالی   عرض   در   منطقه   ین (. ا 1  )شکل   دارد   مساحت 

  47°  20´  تررا   47°  16´  شرررقی   و طررول   32°  57´  تا   °32

  1860  و   1640  ارتزرراع و حررداکثر    حررداقل  دارد.   گسترش 

منطقرره    ۀ سرراالن   ی بارنرردگ   میررانگین .  ست متر از سطح دریا 

  متررر یلی م   1000تا    200که از    است   متر یلی م   500  حدود 

 (. Jamshidi & Amini, 2013)  است   یر متغ 

 
 منطقۀ پژوهش   موقعیت -1 شکل

Figure 1. Location of the study area  
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 پژوهش  یاجرا  ۀویش
 انتخاب تیمارها

 ،میرردانی بازدیرردهای و یگردشرر جنگل بررا ابترردا

 مرردیریتی اقرردامات از کرردام  هررر  برره  مربوط  یهاعرصه

 -2قرررق،    -1انررد از:  مشخص شررد کرره عبارت  گانهپنج

 +قرررق  -4  ،یجنگلکررار  +هرس  +قرق  -3هرس،    +قرق

بدون مرردیریت   -5و    آبگیر  ۀسامان  +یجنگلکار  +هرس

 سرر ب  .شررودیم  تعریررف  تیمررار  اینجررا  در  که  یا شاهد

ازآنجا که تغییرررات شرریب و ارتزرراع از سررطح دریررا در 

و هررر کرردام در یررک اسررت پژوهش ناچیز  عرصۀ تحت  

درصد و ارتزرراع  35شد )شیب از صزر تا طبقه واقع می

متررر(، فقررط از طبقررات جهررت  1850تررا  1650از 

منظور ایجاد واحرردهای همگررن اسررتزاده بهجغرافیایی  

هررر   گررنواحرردهای همنقشررۀ  روی  بعد    مرحلۀ. در  شد

 شررکلیرهدا یآرپررانزده ۀنمونرر چهررار قطعرره  ،یمررارت

(Najafifar et al., 2018 )یتصررادف کررامال  صررورت به 

سرر ب مختصررات مراکررز  قرررار گرفررت.  تکرررارعنوان  به

 بررا اسررتزاده از  قطعات نمونه از روی نقشه اسررتخراج و

در   در نهایررت  .ندشد  یابیمکان  عرصهدر    GPS  دستگاه

مختلررف   یمررارتنرروزده  ،  قالب طرح فاکتوریررل دوعاملرره

تکرررار در نظررر   چهارکه با    آمد  وجودبهبراساس جهت  

 نمونررۀ قطعرره 76در مجموع  برای هر تیمار شدهگرفته

 شد. برداشت  هعرصدر   1جدول  شرح به  یآرپانزده

 پژوهش عرصۀ رفته در کاربه مدیریتی مشخصات تیمارهای  -1 جدول
Table 1. The characteristics of management treatments used in the studied area 

 شمارۀ 

 تیمار
No. 

 مدیریتی تیمار
Management treatment 

 جغرافیایی   جهت
Aspect 

 یمار ت تعداد
No. of 

treatment 

 تکرار  تعداد
No. of 

replication 

 نمونه  تعداد
Sample 

size 

 مساحت 

 )هکتار( 
Area(ha) 

 Exclosureقرق  1

و   جهت اصلی چهار 

 جهت بی
4 main 

directions+plain 

5 4 20 198 

 Exclosure + pruningقرق+ هرس  2

و   جهت اصلی چهار 

 جهت بی
4 main 

directions +plain 

5 4 20 190 

3 
 قرق+ هرس+ جنگلکاری 

Exclosure + pruning + afforestation 
 جهت بی  و جنوبی

Sothern+ plain 
2 4 8 18 

4 
 آبگیر سامانۀ قرق+ هرس+جنگلکاری+  

Exclosure + pruning + afforestation 

+ catchment system 

 غربی و  جنوبی
Sothern+ western 

2 4 8 21 

 Controlشاهد  5

و   جهت اصلی چهار 

 جهت بی
4 main 

directions+plain 

5 4 20 376 

 Total  19 4 4 803 جمع

 

تحررت  منطقررۀایررن پررژوهش در یررک  ،در نتیجرره

 427مسرراحت  مدیریت تیمارهای مدیریتی یادشده به  

)بدون دخالررت و   شاهد  منطقۀ  در مقایسه با یک   هکتار

 803)در مجمرروع  هکتررار 376  مسرراحت  برره  مدیریت(

هرررس بهداشررتی در منرراطق  .گرفررتانجررام هکتررار( 

روش هرررس سرربک و بررا حررذف   براساس  شدهتیریمد

 یک فقط  و خشکیده در هر سال    زدهآفت  یهاسرشاخه

در ایررن  جنگلکرراریهمچنررین  وبررار در فصررل پرراییز 

 ۀگونانواع    ریاکو بذر  کاریدو روش نهال  به  مناطق نیز

درختی )شررامل بلرروط، بنرره، زالزالررک، کرریکم و بررادام 

مدیریتی   اقداماتاجرای    ۀدر ادام  .گرفتانجام    کوهی(

از روش   آبگیررر  یهاسامانهمنظور احداث  به  ،در منطقه
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بررا اسررتزاده از   به این منظررور  .استزاده شد  بندیبانکت

اصررلی تنررۀ    سمت پرراییندر    ییسکوها  ،سنگ و خاک

 فرسایش خاک و حزظ  ب وکاهش شی  منظوربهدرخت  

درخت و همچنررین افررزایش نزورپررذیری آب در ریشۀ  

 د.شخاک ایجاد  

 متغیرهای مورد بررسی

متغیرهای مربرروط برره هررر    نمونه قطعه  در داخل هر  

،  کررل  درخت شامل قطررر برابرسررینه، قطررر ترراج، ارتزرراع 

قطورتر از    ی ها جست شادابی، تعداد جست و قطر    مقدار 

گیری و ثبررت  گروه انرردازه جسررت برای هررر  متر  سانتی   1

بودنررد، قطررر    گروه جسررت صورت  در درختانی که به   شد. 

در محل ارتزرراع    متر ی سانت   1های قطورتر از  جست همۀ  

و سرر ب بررا تقسرریم مجمرروع    ی ر ی گ انرردازه برابرسررینه  

ها، قطر متوسط  به تعداد جست   گروه جست قطرهای هر  

 . ( Najafifar et al., 2009)  دست آمد به   گروه جست هر  

 خشررکیدگی  و درصدشادابی    مقداربرآورد    منظوربه

و شررادابی   شدعینی استزاده  مشاهدۀ  درختان از روش  

 یهاسرشرراخهدرصررد  در نظررر گرررفتندرخترران بررا 

   .تعیین شدزده  آفتخشکیده و 

سررطحی، طبقررۀ  سرره  برره    همنطقرر فرسایش در    نوع

. شرردت شررد یبنرردطبقهخنرردقی و برردون فرسررایش 

با استزاده از روش فا و   قطعه نمونه نیزفرسایش در هر  

(Kelley, 1990)  خیلرری کررم، کررم، طبقۀ  پنجبرمبنای

 یهانمونررهمتوسط، زیاد و خیلی زیرراد مشررخص شررد.  

اوگررر دسررتگاه    اسررتزاده ازا  برر   هررر قطعرره نمونررهخاک  

 30عمررق صررزر تررا در بدین صررورت کرره  .برداشت شد

 نمونرره  هقطعرر سطح  نقطه از    پنجدر    خاک  یمتریسانت

 سرر بو  شررد    ریبردانمونرره  یتصررادف   کررامال صورت  به

شدند تا در نهایررت یررک ترکیب    با همخاک  های  نمونه

 تهیرره و  هررر قطعرره نمونرره  درخرراک    ازترکیبرری    نمونه

تحررت   فیزیکرری و شرریمیاییمتغیرهررای    .شررود  بررسی

 ،تررروژنینآلرری،    ، مادهکربنآهک،    مقدارشامل    بررسی

، عمررق هرردایت الکتریکرریپتاسیم، سیلت، شن،    فسزر،

 د.بو فرسایش و رسوب  مقدارو   ، اسیدیتهخاک

و   یدرومتریرر هروش    از  خرراک  بافررت  نیرریتع  برای

 تررروژنین، آلرریمررادۀ  درصررد    ،کربندرصد  برآورد  برای  

اشررکال و   تعیررین  وقابررل جررذب    میپتاسرر فسزر و  ،  کل

 مقرردار .شررد اسررتزاده فررا وشرردت فرسررایش از روش 

کمک دستگاه بهاشباع و  عصارۀ  روش  بهخاک  اسیدیتۀ  

pH لندریسرر روش بررهمتررر، وزن مخصرروص ظرراهری ،

ایت هدایت الکتریکی با استزاده از دستگاه سنجش هد

 ,Allisonبالک )روش والکرریکربن آلرری بررهالکتریکی، 

 & Bremnerدال )لرر روش کجکل برره تروژنین(، 1965

Mulvaney, 1982 روش فلیم فتررومتری و به(، پتاسیم

( در Moreno et al., 2007روش اولسررن )فسررزر برره

 د.شآزمایشگاه تعیین  

 زیستی  تنوع هایشاخص

های غنررای در ایررن پررژوهش برخرری از شرراخص

درخترری   ایای و تنرروع گونررهای، یکنواختی گونررهگونه

تنوع زیسررتی در تیمارهررای مقایسۀ  منظور بررسی و  به

رکررر اسررت کرره شررایان  .شرردنیررز بررسرری نظر مررد

 نشان را هاگونه انواع حضور یاگونه یغنای هاشاخص

 یاهیرر گ یهاگونه تعداد شمارش قیطر از که دهندیم

 یکنررواختیهای . شاخصدیآیم دستبه منطقه ک ی در

 نشرران را هاگونرره افررراد عیتوز و پراکنش نحوۀ ایهگون

 از یبرر یترک ،یاگونرره تنرروع یهاشرراخصو  دهنرردیم

 کرره دو هستند یکنواختی و یاگونه یغنا یهاشاخص

و یکنررواختی را در یررک کمیررت  یاگونرره یغنررا مقدار

غنررای مقایسررۀ  منظور بررسی و  به  .کنندیم  یآورجمع

 ,Krebs)ی مارگررالف و منهنیررک هااز شاخص ایهگون

ی هااز شاخص  ایهیکنواختی گونبرای بررسی  ،  (1999

تنرروع برررای بررسرری  و (Krebs, 1999)و هیررپ پررایلو 

 & Shanon)ینر و  -تنوع شانون  هایشاخصاز   ایهگون

Weaner, 1949و سیم سررون ) (Simpson, 1949) 

ها بررا اسررتزاده از ایررن شرراخصمحاسرربۀ    استزاده شد.

 SDR (Species Diversity & Richness)افررزار نرم

 .گرفتانجام  4.1.2نسخۀ  
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 روش تحلیل  

 نرمررال ابترردا  ،هرراداده  آمرراری  تحلیلوتجزیه  قبل از

 یرنوفاسررم  -کمک آزمون کولمرروگروفبه  هاداده  بودن

بررودن    دار معنرری منظور بررسرری  برره   سرر ب  شررد.  یبررس

مررردیریت و جهرررت دامنررره برررر متغیرهرررای    اثرهرررای 

قطر برابرسینه، قطر ترراج، ارتزرراع )   درخت   ی سنج ست ی ز 

  ، خرراک ( هاجسررتکل، تراکم، شررادابی، تعررداد و قطررر  

، هرردایت میپتاسرر ، فسررزر،  تررروژنینآلرری،  مادۀ  ،  کربن) 

الکتریکی، وزن مخصوص ظرراهری، اسرریدیته، سرریلت، 

  و تنرروع زیسررتی (  شررن، عمررق خرراک و فرسررایش

وینررر،  -مارگررالف، منهنیررک، شررانونی  ها )شرراخص 

واریررانب  تجزیررۀ  از آزمررون    ( یررپسیم سررون، پررایلو و ه

 یررانگینممقایسررۀ  همچنررین .دوطرفرره اسررتزاده شررد 

. گرفررت انجررام براسرراس آزمررون دانکررن یرهررامتغ

 افررزارنرمهررا بررا اسررتزاده از  داده  یآمررار  یلتحلویهتجز

SPSS    گرفتانجام   26نسخۀ. 

 نتایج

 703شررده  نمونررۀ بررسیقطعرره    76موع در  در مج

 5/47بررا فراوانرری    1بررروداری  هاشامل گونه  درخت  پایه

با فراوانی   3، کیکمدرصد  21با فراوانی    2، زالزالک درصد

، آلبررالوی درصررد 4/8بررا فراوانرری  4، ارژندرصررد 7/10

، درصررد  7/5بررا فراوانرری    6، بنرره7/5با فراوانی    5وحشی

درصررد  1/0بررا فراوانرری  8و ون 9/0بررا فراوانرری  7شررن

   .گیری شداندازه

واریررانب دوطرفرره  تجزیررۀ  نتررایج آزمررون    2جرردول  

بررسی با دو عامل نوع مرردیریت  تحت  میانگین متغیرهای  

 دهد. می را نشان متقابل آنها  اثرهای و جهت دامنه و  

مشررخص اسررت، اثررر  2گونرره کرره از جرردول همان

متقابل نوع مدیریت و جهت دامنه برای چهررار متغیررر 

 
1. Quercus brantii Lindl. 
2. Crataegus meyeri Pojark. 
3. Acer monspessulanum L. 
4. Amygdalus scoparia Spach. 
5. Cerasus microcarpa C.A.Mey 
6. Pistacia atlantica  Desf. 
7. Lonicera nummularifolia Wall. 
8. Fraxinus rotundifolia Mill. 

سنجی درخررت )قطررر برابرسررینه، قطررر جسررت، زیست

 -متغیر خصوصرریات فیزیکرری  10ارتزاع کل، تراکم( و  

شیمیایی خاک )آهک، کربن، مادۀ آلرری، ازت، سرریلت، 

شررن، فسررزر، پتاسرریم، چگررالی ظرراهری، فرسررایش( 

های تنوع کدام از شاخصدار شده، ولی برای هیچمعنی

دار نشده اسررت. در نتیجرره ایررن چهررارده زیستی معنی

بندی شدند کرره متغیر با استزاده از آزمون دانکن گروه

تزکیک متغیرهررای برره  4و    3های  نتایج آن در جرردول

شرریمیایی   -ی درخت و خصوصیات فیزیکیسنجستیز

 خاک ارا ه شده است.

مشخص است، بیشررترین   3از جدول    طور کههمان

سنجی تحررت بررسرری )گررروه مقادیر متغیرهای زیست

a در تیمار قرررق و قرررق+ هرررس قرررار دارد و بیشررتر ،)

 اند.ها در تیمار شاهد یا بدون مدیریت واقع شدهکمینه

مشخص است، بیشررترین   4طور که از جدول  همان

مقادیر مادۀ آلی، سرریلت و چگررالی ظرراهری خرراک در 

؛ بیشررترین مقررادیر فسررزر و 4و  3، 2، 1رهررای تیما

؛ و بیشررترین مقرردار 4و  2درصد کررربن در تیمارهررای  

فرسایش، درصد ازت و آهک در تیمار شرراهد مشرراهده 

شررود. همچنررین بیشررترین مقرردار پتاسرریم و شررن می

طور مشررترک در تیمارهررای قرررق و شرراهد دیررده برره

 شوند. می

ابررل فاقررد اثررر متق  2متغیرهررایی کرره در جرردول 

دار بودند، اما از نظر نوع مدیریت یا جهت دامنرره معنی

های داری داشتند نیز جداگانرره در جرردولتزاوت معنی

 بندی شدند.روش دانکن گروهبه 6و   5

مشخص اسررت کمترررین   5طور که از جدول  همان

شده در این جدول متعلق برره مقادیر متغیرهای بررسی

یر متعلق به تیمرار و بیشترین مقاد  (bتیمار شاهد )گروه  

 جز مقدار اسیدیته( است. ، بهaقرق )گروه  

مشررخص اسررت تعررداد   6طور کرره از جرردول  همان

جست و شررادابی درخترران در جهررت غربرری کمترررین 

( aهررا کرره در یررک گررروه )مقدار بوده و در دیگر جهت

 اند بیشترین مقدار است.قرار گرفته
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  اثرهای واریانب دوطرفه میانگین متغیرهای مورد بررسی با دو عامل نوع مدیریت و جهت دامنه و تجزیۀ نتایج آزمون   -2جدول 

 متقابل آنها  
Table 2. The results of two- way ANOVA for the mean of studied variables with two factors of management and 

aspect and their interactions 

 متغیر
Variable 

 F آماره

 مدیریت 
Management 

 جهت 
Aspect 

 جهت  × مدیریت 
Management×Aspect 

 سنجی زیست

 درخت 
Tree 

Biometric 
variable 

 DBH (cm) ns 0.94 **11.1 **3.63 متر( قطر برابرسینه )سانتی

 Sprout diameter (cm) *3.44 **12.88 **1.46 متر(قطر جست )سانتی

  Crown diameter (m) **28.7 ns0.81 ns1.69 قطر تاج )متر( 

 Total height (m) ns2.7  **5.97 **3.18 ارتزاع کل )متر(

 Density (N/ha) **15.5 ns1.1  **2.96  )تعداد در هکتار(تراکم 

 Sprout No. ns0.89  *5.67 ns0.81 تعداد جست

  Vigority (%) ns2.80  **7.34 ns1.43 شادابی )درصد(

 خاک 
Soil variable 

 Lime (%) ns0.60  **3.98 **2.98 )درصد( آهک

 C (%) **2.84 *6.03 **3.72 کربن )درصد(

 Organic matter (%) **629.6 **1397.5 **80.5  آلی )درصد(مادۀ 

 N (%) **38.18 **521.4 **242.7 ازت )درصد( 

 Silt (%) **66.11 **43.61 **33.94 سیلت )درصد(

 Sand (%) **1393.12 **722.87 **665.32 شن )درصد( 

 K (ppm) **7.94 **14.36 **40.32  ام(پی)پی پتاسیم

 P (ppm) **1032.43 **1883.37 **1162.38 ام(پیفسزر )پی

  Soil depth (cm) **17.84 ns 0.60 ns1.84 متر(عمق خاک )سانتی

 Bulk density **3.57 **13.83 **21.75 چگالی ظاهری خاک

 Erosion **123.08 **95.58 **8.43 فرسایش

 متر( سانتیموس/  میلی) یکیالکترهدایت 

)2Electrical conductivity (mos/cm 

ns0.64  ns1.66 ns1.59  

  pH *4.61 ns0.81  ns0.85 اسیدیته 

 شاخص تنوع 

 زیستی
Biodiversity 

index 

  Menhinick ns2.30  ns0.78  ns0.84 ای(منهنیک )غنای گونه

  Margalef ns0.95  ns1.09  ns0.66 ای(مارگالف )غنای گونه

  Simpson ns0.81  ns0.41  ns0.50 ای(سیم سون )تنوع گونه

  Shannon-Wiener **3.71 ns1.61  ns1.05 ای(وینر )تنوع گونه -شانون

  Pielou **3.71 ns1.61  ns1.05 ای(پایلو )یکنواختی گونه

  Heip *2.93 ns1.08  ns2.03 ای(هیپ )یکنواختی گونه

 .دارغیرمعنیاختالف  : ns؛  درصد  5دار در سطح  معنیاختالف  درصد؛ *:  1دار در سطح  معنیاختالف  **:  
**: Significant difference in p<0.01; *: Significant difference in p<0.05; ns: Non significant difference   
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 روش دانکنبه دارمعنیدرخت دارای اثر متقابل  یسنجست ی زمتغیرهای   بندیگروه  -3جدول 
Table 3. Grouping of tree biometric variables with significant interactions using Duncan's posthoc 

تراکم )تعداد در  

 هکتار( 
Density (N/ha) 

ارتزاع کل  

 )متر( 
Total 

height (m) 

قطر جست  

 متر( )سانتی
Sprout 

diameter (cm) 

قطر برابرسینه  

 متر( )سانتی
DBH (cm) 

 جهت 
Aspect 

 مدیریتی تیمار
Management treatment 

88.0 ab 4.8 de 2.0 bcdef 31.34 ef 
  شمالی

Northern 

 ( 1قرق )
Exclosure (1) 

53.2 dce 6.7 ab 0.75 def 46.9 abc 
 شرقی 

Eastern 

71.2 bcd 4.6 f 1.5 dcef 33.5 def 
 جنوبی 

Southern 

76.6 bcd 7.2 a 0.75 def 60.0 a 
 غربی 

Western 

43.3 de 4.4 f 4.7 a 31.6 ef 
 جهت بی

Plain 

73.2 bcd 5.3 dce 1.7 bcdef 39.5 cdef 
 شمالی

Northern 

 ( 2)  قرق+ هرس
Exclosure + pruning (2) 

88.0 ab 4.8 de 4.0 ab 32.6 ef 
 شرقی 

Eastern 

58.0 bcde 4.7 de 2.0 bcdef 37.6 cdef 
 جنوبی 

Southern 

78.0 bc 6.0 abcd 0.0 f 53.1 ab 
 غربی 

Western 

113.2 a 5.3 dce 4.5 a 42.8 bcde 
 جهت بی

Plain 

5.0 dce 5.4 dce 1.0 def 37.7 cdef 
 جنوبی 

Southern 
 ( 3قرق+ هرس+ جنگلکاری )

Exclosure + pruning + 
afforestation (3) 53.3 dce 6.3 abc 3.5 abc 49.3 abc 

 جهت بی

Plain 

74.6 bcd 5.2 dce 3.0 abcd 41.5 bcdef 
 جنوبی 

Southern 
آبگیر  سامانۀ قرق+هرس+جنگلکاری+ 

(4 ) 
Exclosure + pruning + 

afforestation + 
catchment system (4) 

73.2 bcd 5.4 dce 0.75 def 49.8 abc 
 غربی 

Western 

43.3 de 4.5 f 1.2 dcef 32.6 ef 
 شمالی

Northern 

 ( 5شاهد )
Control (5) 

34.6 e 4.9 dce 1.2 dcef 29.7 f 
 شرقی 

Eastern 

24.6 e 5.4 dce 0.25 ef 43.8 bcde 
 جنوبی 

Southern 

46.6 dce 5.5 bcde 0.25 ef 45.9 bcd 
 غربی 

Western 

24.6 e 5.0 dce 2.5 abcde 40.6 bcdef 
 جهت بی

Plain 
 ند.دارمعنیاعداد قرارگرفته در هر ستون با حروف التین مشترک فاقد تزاوت 

 دهند.میهر متغیر در هر ستون را نشان  کمینۀ ، بیشینه و  پررنگمقادیر 
Values in each column with common letters have no significant difference. 
Bold values show the maximum and minimum of each variable in each column. 

 

 



  ...  ی درختی درهاگونهسنجی درختان، خاک و تنوع زیستی  تأثیر اقدامات مدیریتی و جهت دامنه بر متغیرهای زیست  283

 

 روش دانکنبه دارمعنیمتغیرهای خاک دارای اثر متقابل    بندیگروه  -4جدول 
Table 4. Grouping of soil variables with significant interactions using Duncan's posthoc 

 فرسایش 
Erosion 

چگالی  
 ظاهری خاک 

Bulk 
density 

فسزر  
 ام( پی )پی 

P (ppm) 

 پتاسیم 
 ام( پی )پی 

K (ppm) 

شن  
 )درصد( 
Sand 
(%) 

سیلت  
 )درصد( 

Silt 
(%) 

 آهک 
 )درصد( 
Lime 
(%) 

ازت  
 )درصد( 
N (%) 

آلی  مادۀ  
 )درصد( 

Organic 
matter 
(%) 

 کربن )درصد( 
C (%) 

 جهت 
Aspect 

 مدیریتی   تیمار 
Management treatment 

1.5 de 1.07 cd 7.6 j 670.7 b 42.6 k 57.0 a 21.5 
bcde 0.11 f 2.3 h 2.6 abcde 

 شمالی 

Northern 

 ( 1)   قرق 
Exclosure (1) 

1.0 e 1.26 a 10.5 ghi 883.0 a 43.2 k 56.5 a 18.0 
bcde 0.11 f 2.2 h 1.47 defg  شرقی 

Eastern 

1.0 e 1.04defgh 15.0 e 105.7 e 44.6 j 54.7 a 31.0 abc 0.17 e 3.4 g 2.9 abcd  جنوبی 
Southern 

4.5 ab 1.00 fgh 30.0 c 257.0cde 60.0 d 38.7 f 
27.5 
abcd 0.33 b 6.7 a 0.77 fg  غربی 

Western 

1.2 de 1.01 fgh 33.2 b 408.5 c 68.2 a 31.0 g 16.2 de 0.33 b 6.7 ab 2.0bcdefg  جهت بی 

Plain 

1.7 cd 1.07 cde 10.5 ghi 848.0 ab 44.3 j 54.7 a 14.5 de 0.09 f 1.8 i 2.9 abcd  شمالی 

Northern 

 ( 2) قرق+ هرس  
Exclosure + pruning 

(2) 

1.2 de 1.04 defgh 6.6 k 115.7 e 43.2 k 56.5 a 17.3 
bcde 0.1 f 1.9 i 1.9bcdefg  شرقی 

Eastern 

1.0 e 1.10 bc 9.8 i 841.7 ab 49.0 h 50.2 bc 27.4 
abcd 0.22 d 4.4 f 2.8 abcd  جنوبی 

Southern 

4.5 ab 1.05 def 20.7 d 120.7 de 46.5 i 53.2 ab 19.0 
bcde 0.32 b 6.4 b 0.47 g 

 غربی 

Western 

2.2 c 1.00 gh 36.7 a 232.7cde 58.5 e 40.0 ef 23.1 
abcde 0.33 b 6.1 c 3.5 ab  جهت بی 

Plain 

1.0 e 1.04 defgh 32.7 b 225.0cde 58.7 e 40.7 ef 16.9 
bcde 0.34 b 6.7 a 3.4 abc  جنوبی 

Southern   +( 3جنگلکاری ) قرق+ هرس 
Exclosure + pruning + 

afforestation (3) 1.7 cd 1.02 efgh 11.0 g 154.7 de 60.8 d 38.5 f 
26.6 
abcd 0.29 c 5.9 c 3.5 ab  جهت بی 

Plain 

1.0 e 1.05 def 10.7 gh 387.7 c 44.8 j 54.7 a 16.6 cde 0.24 d 4.8 e 3.7 a 
 جنوبی 

Shouthern 
قرق+هرس+جنگلکاری+  

 ( 4سامانه آبگیر ) 
Exclosure + pruning + 

afforestation + 
catchment system (4) 

4.2 b 1.07 cd 13.5 f 829.2 ab 52.6 g 47.0 cd 27.3 
abcd 0.27 c 5.3 d 1.3 defg  غربی 

Western 

5.0 a 1.00 h 6.0 k 305.0 cd 64.2 b 39.2 ef 9.4 e 0.02 g 0.37 k 1.7 defg  شمالی 

Northern 

 ( 5شاهد ) 
Control (5) 

4.0 b 1.02 efgh 10.0 hi 384.7 c 68.3 a 31.5 g 31.5 ab 0.15 e 0.27 k 3.4 abc  شرقی 
Eastern 

4.0 b 1.05 defg 10.7 gh 809.0 ab 54.7 f 43.2 de 20.4 
bcde 0.72 a 1.4 j 1.0 efg  جنوبی 

Shouthern 

5.0 a 1.12 b 10.2 ghi 889.2 a 62.4 c 36.7 f 36.0 a 0.17 e 3.5 g 2.3abcdef  غربی 
Western 

5.0 a 1.04 defgh 13.0 f 138.5 de 55.0 f 44.7 d 15.9 de 0.22 d 4.4 f 1.8 cdefg  جهت بی 
Plain 

 ند. دارمعنی در هر ستون با حروف التین مشترک فاقد تزاوت  قرارگرفتهاعداد 

  دهند.می هر متغیر در هر ستون را نشان  ۀ، بیشینه و کمینپررنگ مقادیر 
Values in each column with common letters have no significant difference. 

Bold values show the maximum and minimum of each variable in each column. 

 روش دانکن بهدر تیمارهای مختلف مدیریتی   دارمعنیمتغیرهای دارای تزاوت   بندیگروه  -5جدول 
Table 5. Grouping of variables with significant differences in different management treatments using Duncan's posthoc 

 هیپ
Heip 

 پایلو
Pielou 

 وینر -شانون
Shannon-
Wiener 

 اسیدیته
pH 

 عمق خاک
 متر()سانتی

Soil depth(cm) 

 )متر(  قطر تاج
Crown diameter 

(m) 

 تیمار مدیریتی 
Management treatment 

0.91 a 0.42 a 0.88 a 7.3 bc 2.0 a 8.1 a  قرقExclosure 

0.87 ab 0.42ab 0.87 ab 7.4 ab 2.0 a 7.5 a  قرق+ هرسExclosure + pruning 

0.87 ab 0.41ab 0.86 ab 7.3 bc 1.5 a 7.3 a 
 قرق+ هرس+ جنگلکاری 

Exclosure + pruning + afforestation 

0.83 ab 0.46 a 0.96 a 7.5 a 1.9 a 7.7 a 
 آبگیرسامانۀ قرق+ هرس+جنگلکاری+ 

Exclosure + pruning + afforestation + 
catchment system 

0.72 b 0.32 b 0.67 b 7.2 c 0.50 b 3.0 b  شاهدControl 

 ند.دارمعنیدر هر ستون با حروف التین مشترک فاقد تزاوت  قرارگرفتهاعداد 
Values in each column with common letters have no significant difference. 
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 روش دانکن به در تیمارهای مختلف جهت دامنه  دارمعنیمتغیرهای دارای تزاوت  بندیگروه -6جدول 
Table 6. Grouping of variables with significant differences in different aspects using Duncan's posthoc 

 متغیر/ جهت 
Aspect/ Variable 

 شمالی
Northern 

 شرقی 
Eastern 

 جنوبی 
Southern 

 غربی 
Western 

 جهت بی
Plain 

 تعداد جست 
Sprout No. 

5.6 a 5.9 a 4.3 a 1.3 b 7.4 a 

 شادابی )درصد( 
Vigority (%) 

88.6 a 88.2 a 86.6 a 73.7 b 87.3 a 

 ند.دارمعنیبا حروف التین مشترک فاقد تزاوت  ردیفاعداد قرارگرفته در هر 
Values in each row with common letters have no significant difference. 

 بحث

همراه بررهقرق  سال  ده  اجرای    تأثیردر این پژوهش  

و   جنگلکرراریاقرردامات مرردیریتی ماننررد هرررس،    دیگر

بر سه گروه با توجه به جهت دامنه  آبگیر  سامانۀ  ایجاد  

، خرراک و تنرروع درخررت یسررنجستیزمتغیرهررای از 

دینارکوه ایالم   یهاجنگلدرختی در    یهاگونهزیستی  

 بررسی شد.

 درختان  یسنجستیز  متغیرهای

مده نشان داد که از میان متغیرهای آدستبهنتایج  

امل نوع واثر متقابل ع  ،اندرخت  یسنجستیزمربوط به  

، قطررر  قطررر برابرسررینه مرردیریت و جهررت دامنرره برررای 

اسررت    دار معنرری درختان  تراکم    مقدار و  جست، ارتزاع کل 

ر ایررن متغیرهررا اکه بیشترین مقد  طوریبه،  ( 2)جدول  

)قرررق(   1  تیمارهای  های غربی و بدون جهتجهت  در

 منطقررۀو کمترررین آنهررا در تیمررار   (هرررس  قرق+)  2و  

 (.3شرراهد )برردون دخالررت( مشرراهده شررد )جرردول 

قرررق منطقررۀ همچنین میانگین قطر ترراج درخترران در 

+ هرررس +  )قرررق 3، 2همراه تیمارهررای مرردیریتی برره

سررامانۀ +    جنگلکرراری)قرق+ هرس +    4( و  جنگلکاری

ایررن  کرره ، درحررالیدگرفتنرر آبگیر( در یک گررروه قرررار  

( کمترررین 5متغیر برای تیمار بدون مدیریت )شرراهد؛  

علررت ایررن اسررت کرره در .  (5)جدول    بودمقدار را دارا  

هر گونه عملیات هرررس نگرفتن  دلیل انجام  به  1تیمار  

زنی، میررانگین قطررر ترراج افررزایش یافترره و و سرشرراخه

دهی در دلیل هرررس، جسررتبرره  2همچنین در تیمررار  

گونۀ غالب بلوط رخ داده که سرربب افررزایش تررراکم در 

 نیررز  Alijanpour et al. (2004) تیمار شده اسررت.این 

شرررده و حزاظت منطقرررۀدر بررسررری خرررود در دو 

و همچنررین ی ارسررباران اهرر غیرحزرراظتی در جنگل

Rashe Shaeri et al. (2014) هررای زاگرررس در جنگل

به این نتیجه رسرریدند کرره تررراکم شمالی در پیرانشهر  

صررورت به و قرررق شرردهحزاظت منطقررۀدرخترران در 

 غیرحزاظتی است.منطقۀ  ی بیشتر از  دارمعنی

شررده  کاشته هررای  نهال ،  3رکر کرره در تیمررار  شایان  

گونۀ غالب بلوط هنوز کوچررک برروده و شرررایط اقلیمرری  

خشک زاگرررس و تغییررر الگوهررای دمررایی و بارشرری در  

بودن نهال بلوط    پسند سایه اصل  نکردن  منطقه و رعایت  

هررای  در ابترردای کاشررت سرربب شررده تررا بیشررتر نهال 

اغلررب    و نباشررند  شررده از رشررد الزم برخرروردار  کاشته 

همررین    برره هنگام آماربرداری به حد شمارش نرسررند.  به 

 افزایش چشمگیری نیافته است.   3تراکم در تیمار  دلیل  

آبگیررر در زیررر سررامانۀ  ایجاد  ،  4همچنین در تیمار  

انداز تاج سرربب کرراهش فرسررایش خرراک و سطح سایه

ریشه شده کرره محدودۀ  افزایش نزورپذیری نزوالت در  

و  هررار جهتدر بیشررتدرخترران  خررود موجررب شررادابی

در ایررن تیمررار شررده اسررت.  قطررر برابرسررینهافررزایش 

Hoseinzadeh et al. (2016)  نیررز در پررژوهش خررود در

های آبگیر در کنترل استان ایالم به نقش مثبت سامانه

 خشکیدگی و رشد بهتر درختان بلوط اشاره داشتند.

 هابیشترین مقررادیر و بهترررین وضررعیت  در مجموع

 مربرروط برره تیمررار قرررق و تیمارهررای همررراه بررا آن

در   (.5و    3  های)جرردول  ه استبود  (4تا    2)تیمارهای  

 منطقۀ  در  بلوط  ارعان کرد که بذر  آن بایدمورد دالیل  

 در  مختلررف  افراد  توسط  غیرمجاز  صورتبه  اغلب  شاهد
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 از و شررودمی یآورجمررع زمسررتان و پرراییز یهافصررل

 منطقررۀ  در  رهابررذ  از  حاصررل  نهررال  ناچیز  تعداد  طرفی

 چرررای  بررانیررز    زادشرراخه  یهاجستو همچنین    شاهد

 در  درختان  یهاجستاما  .  روندیم  بین  از  دام  غیرمجاز

 کننرردعمررل می  نوپا  نهال  مانند  اغلب  شدهقرق  مناطق

 طبیعرری  احیررای  و  نهررال  تکثیررر  ثررانوی  عامل  خود  که

   .رودیم  شماربه  جنگلی  اکوسیستم  در  درختان

شادابی درختان   مقدارهرچند تأثیر نوع مدیریت بر  

 تحت  مناطق  در(،  2دار نشده است )جدول  هنوز معنی

 درخترران  (،4تررا    2هرررس )تیمارهررای    و  قرق  مدیریت

و هرررس شررده و  ییشناسررا ههمرروار زدهآفررت و بیمررار

 فراهم  زایماریب  عوامل  حذف  منظوربه  مناسبی  شرایط

 در  خشررکیده  درخترران  تعررداد  که  طوریبه  است،  شده

داده   نشرران  چشررمگیری  کاهش  مدیریت  تحت  مناطق

 از روزروزبرره شرراهد منطقررۀ در کرره صررورتی در. اسررت

 برره  و  شررده  کاسررته  زدهآفت  درختان  شادابی  و  سالمت

 .شده است  افزوده نهاآی  بیمار و  خشکی  درصد

 خاک یمیاییش  -فیزیکی  خصوصیات

خصوصرریت سرریزده در ایررن پررژوهش از میرران 

)آهک، کررربن،  خصوصیت  ده  ،  خاکشیمیایی    -فیزیکی

مرراده آلرری، ازت، سرریلت، شررن، فسررزر، پتاسرریم، چگررالی  

 دارمعنرریمتقابررل  اثرهررایدارای  ظرراهری، فرسررایش( 

براساس دو عامل نوع مدیریت و جهت دامنه شرردند و 

عمررق خرراک، هرردایت الکتریکرری و مشخصررۀ  فقط سه  

بودند )جرردول   دارمعنیخاک فاقد اثر متقابل  ۀ  اسیدیت

نیررز میررانگین دو متغیررر   مشخصهسه    این  (. از میان2

 دارمعنرریی هرراخرراک دارای تزاوتاسرریدیتۀ عمررق و 

 (. 2عامل نوع مدیریت بودند )جدول   سبراسا

بررا   یخندق   یشفرسا  یخاک دارا  ،شاهدمنطقۀ    در 

در   کرره  یحررالدر،  برروده  (5)درجرره    یررادز  یلرریشدت خ

مناطق تحت مدیریت قرق و مشررتقات آن )تیمارهررای 

سررطحی  از نرروع و اغلررب  ترکم  یشفرسا  مقدار(  4تا    1

شاهد،   منطقۀدر  زیرا    .(4)جدول    ه است( بود5)درجه  

پوشش زیراشکوب و حضور دام در عرصه موجررب نبود  

کرره لگدکوب شدن و تخریررب سرراختمان خرراک شررده  

 درآبرری  اغلررب  صورت بادی و  موجب فرسایش خاک به

 ،زمینررهایررن  تنهررا اسررتثنا در    .اسررت  شررده  این منطقه

 ،1ی غربی تیمارهای  هاجهتدر  خاک    شدید  فرسایش

(. 4)جرردول  است 5/4حدود ن  آ  مقداراست که    4و    2

های گذشررته در از سالدلیل این موضوع این است که  

ی فررراوان و هادسترسرری  ،های غربی این منرراطقجهت

داشته وجود  ی اصلی و فرعی موجود  هاراحتی به جاده

 عشررایر  سررکونتمحل تجمع و    این مناطقو در نتیجه  

 هاو درختچرره  هارویه از بوتهبی  ۀاستزاددامدار بوده که  

داشررته در پی را  مختلف از جمله سوخت    برای مصارف

 است. همچنین تررردد فررراوان و تقریبررا  دا مرری دام در

 که محل تجمع و اسکان عشررایر برروده ی غربیهاجهت

سبب حذف پوشش گیاهی و لگدکوب شرردن خرراک و 

طوری که پب از ، بهاست  افزایش فرسایش خاک شده

گذشت یک دهه از اعمررال قرررق و اقرردامات مرردیریتی 

  آن باقی مانده است. اثرهایهنوز   ،دیگر

دلیل افزایش به  ،+ هرسقرقتیمار  در مناطق تحت  

و  نها پب از مرگآپوشش گیاهی و باقی ماندن بقایای  

یافترره فسزر خاک افزایش  مقداردر سطح خاک،    هرس

شاهد کرره دارای تررراکم   منطقۀاز سوی دیگر در    .است

 هایجدولپوشش کمتری است )پوشش درختی و تاج

رواناب سطحی بیشتر بوده و در نتیجرره   مقدار(،  5و    3

شده اسررت آبشویی و از دست رفتن فسزر خاک بیشتر 

هررای برخرری از جهتی را بررا دارمعنرریتزرراوت کرره 

این نتیجه   .(4)جدول    دهدمینشان    3تا    1تیمارهای  

کرره   شرراهد  منطقررۀفسزر خاک در    دارمق یعنی کاهش  

 Rashe Shaeri  و  Li et al. (2011)های  یافتهبا   همسو

et al. (2014) است . 

شده درصررد تخلخررل قرقمعمول در مناطق  طور  به

دلیل کاهش کوبیدگی خاک در اثر تردد دام و بهخاک  

چگررالی خرراک   مقررداریابد. در نتیجه  می  افزایشانسان  

 کنرردافررزایش پیرردا میکاهش و ضریب نزورپذیری آن 

(Rashe Shaeri et al., 2014 .) در پژوهش حاضر روند

منظمی در تغییرات چگالی ظاهری خرراک در منرراطق 

شده و شاهد مشاهده نشد، اما بیشترین مقدار مدیریت
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مشاهده شررد های شرقی و جنوبی  این متغیر در جهت

و در نررد  که از ساعات دریافررت نررور بیشررتری برخوردار

   کند.نتیجه خاک رطوبت کمتری را در خود حزظ می

از  خرراک و درصررد آهررک  )شررن، سرریلت و رس( بافت  

خصوصیات راتی خاک و متررأثر از سررنگ مررادر اسررت کرره  

  ن پررژوهش . امررا در ایرر اسررت   تررأثیر بی آن    چرررای دام بررر 

ی شررمالی و شرررقی  هررا بیشررترین مقرردار سرریلت در جهت 

و کمترررین آن    4و جنوبی تیمار    2و    1ریتی  ی تیمارهای مد 

ناشرری از  ممکررن اسررت  کرره  در تیمار شاهد مشرراهده شررد 

 Rashe  (. 4)جرردول    شاهد باشد   منطقۀ فرسایش شدید در  

Shaeri et al. (2014)    نیررز در بررسرری خررود برره تزرراوت

شررده  قرق شرراهد و   منطقررۀ بررین  ر  د سیلت    مقدار   دار معنی 

و دلیررل آن را فرسررایش شرردید در سررطح    دسررت یافتنررد 

نشرران  پژوهش حاضررر  نتایج  . نشده اعالم کردند قرق  منطقۀ 

صررورت  به شرراهد    منطقررۀ خرراک در  اسیدیتۀ    مقدار داد که  

تیمارهای مرردیریتی  خاک مناطق تحت  ی کمتر از  دار معنی 

قطر ترراج در    مقدار . با توجه به اینکه  ( 5)جدول    است   4و    2

  مقرردار (،  5)جدول    است مناطق    دیگر شاهد کمتر از    منطقۀ 

و همررین امررر  اسررت آن بیشررتر  آبشویی و فرسایش نیز در 

شاهد شررده اسررت کرره    منطقۀ تر شدن خاک  سبب اسیدی 

 .  است   Rashe Shaeri et al. (2014)  همسو با نتایج 

دلیل جررذب آن توسررط  به کاهش پتاسیم در خاک یا  

اسررت    دلیل فرسررایش و آبشررویی خرراک برره   گیاهرران یررا 

 (Rashe Shaeri et al., 2014 )  در نتایج مشخص شد که .

و   2، 1همراه تیمارهررای به شاهد  منطقۀ پتاسیم در   مقدار 

  مقرردار دلیل کاهش  به تواند  می که    است بیشترین مقدار    4

بشویی در مناطق تحت مرردیریت نسرربت برره  آ فرسایش و 

مواد آلرری   مقدار و همچنین ناشی از افزایش  شاهد  منطقۀ 

  . آن در خرراک منرراطق تحررت مرردیریت باشررد تجزیررۀ  و  

هررای غربرری و  جهت در  خرراک  افزایش پتاسرریم    همچنین 

زیرراد  دلیل تررردد  برره ممکن است  نیز  شاهد    ۀ منطق جنوبی  

اک باشد کرره بررا وجررود  فضوالت دامی با خ   دام و اختالط 

پتاسرریم    مقرردار د در این منطقه سرربب شررده  ا فرسایش زی 

 (. 4باشد )جدول    زیاد همچنان  خاک 

درصررد   از نظررری  دارمعنرریر این تحقیق اختالف  د

تحت قرق   باماده آلی خاک بین مناطق شاهد  کربن و  

بیشررترین مقررادیر آن در و مدیریت مشاهده شررد کرره  

 4و  3و  1ی غربرری و جنرروبی تیمارهررای هرراجهت

افررزایش تررراکم ممکن اسررت که دلیل آن    شدمشاهده  

ی درخترری و پوشررش گیرراهی در اثررر اعمررال هاپایرره

ی هرراتبع آن افررزایش الشرربرگ در افقبررهمرردیریت و 

   سطحی خاک باشد.

. در ایررن ازت از عناصررر مهررم غررذایی خرراک اسررت

 مقررداردر تغییرررات    و مشخصرری  پژوهش روند منطقی

ازت خاک در مناطق تحت مدیریت و شرراهد مشرراهده 

نشد، ولی در جهت جنوبی تیمار شاهد افزایش شرردید 

ممکررن درصد ازت خاک مشرراهده شررد کرره دلیررل آن  

فضوالت دامی در ایررن  مقدارشدت چرا و افزایش است  

 Binkley هایکه همسو با نتایج بررسرری منطقه باشد

et al. (2003) و Rashe Shaeri et al. (2014) اسررت. 

نیز در همین را  شاهد    منطقۀکاهش اسیدیته خاک در  

 .کردارزیابی  توان  میزمینه  

از نظررر مقرردار هرردایت الکتریکرری خرراک تزرراوت 

. در بین تیمارهای مختلررف مشرراهده نشررد  یدارمعنی

سرراله دهزمررانی  دورۀ  شاید یک دلیل آن این باشد کرره  

نبرروده قرق برای تغییر ایررن خصوصرریت خرراک کررافی  

 Rashe Shaeri etهای  یافتههمسو با  این نتیجه   است.

al. (2014) سرراله در هزتقرررق اجرررای که نتایج  است

 .خود را بررسی کردند پژوهش  منطقۀ

 زیستی  تنوع هایشاخص

ی تنرروع زیسررتی نشرران هامیانگین شاخصمقایسۀ  

آنهررا بررر  اثر متقابل نوع مدیریت و جهررت دامنرره داد که  

رود کرره بررا ، اما انتظررار مرری(2)جدول    نیست  دارمعنی

سررال و ادامرره ده  افزایش زمان اجرای قرق به برریش از  

متقابل نوع مرردیریت و   اثرهایاقدامات مدیریتی،    دیگر

بررا . دار شرروداین متغیرها نیررز معنرری برای جهت دامنه

وینررر، پررایلو و   -ی شررانونهابررین شرراخص  در  حالاین

با   4و    1تیمارهای    مناطق تحت مدیریت  بیندر  هیپ  

 ی براسرراس نرروع مرردیریتدارمعنیزاوت  ت  شاهدتیمار  

کمترررین مقرردار  کرره طوری(؛ به5د )جدول شده  همشا
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 . ایررن امررردنرر قرررار دار  شرراهد  منطقۀ  در  هااین شاخص

 بررر  اقرردامات مرردیریتی  دیگرررو    قرق  تأثیر  ۀدهندنشان

ی درختی در هاگونه  یکنواختیو    ایگونه  تنوعافزایش  

تر و شرررایط حزرراظتی مطلرروب  مناطق تحت مرردیریت

. اسررتدر این مناطق در مقایسه با تیمار شاهد    هاگونه

  و  Abbasi et al. (2009) هاییافته با مشابه نتیجهاین 

Rashe Shaeri et al. (2014)  که شاهد افررزایش  است

شررده در قرقدر منرراطق ای گونررهی تنرروع هاشرراخص

  نشده بودند.حزاظتمقایسه با مناطق  

 گیرینتیجه

ده  اجرررای توان بیان کرررد کررهمیبا توجه به نتایج  

متغیرهررای   بیشررتر  بررر  چشررمگیریات  تأثیرسال قرق  

 فیزیکی و شرریمیایی  خصوصیات  ،درخت  یسنجستیز

ی هایکنررواختی گونررهی تنرروع و هاو شرراخص خرراک

شررده و تحررت مرردیریت در قرقمنرراطق  درخترری در

طوری کرره بررهشرراهد داشررته اسررت؛   منطقررۀمقایسه با  

 دلیل برقررراریبرره یریتدر منرراطق تحررت مررد  درختان

 خشررکی درصررد  جملرره  از  عدترامسرر   اکولوژیکی  شرایط

و   برابرسررینه  قطررر  ،متوسررط قطررر ترراج  درختان،  کمتر

 کمتررر  فرسررایش  وبیشررتر    عمق  ،درختان  بیشتر  تراکم

 چگررالی  و  خرراکفسزر    و  آلی  مواد  بیشتر  درصد  خاک،

 آن  نظررایر  و  خرراکو نزورپذیری بیشررتر    کمتر  ظاهری

 منظوربه  تریمناسب  شاهد، از شرایط  منطقۀ  به  نسبت

 همرره ایررن.  برخوردارنررد  خود  اکولوژیکی  احیای  و  رشد

 حزررظ برای ویژه و  طبیعی  اکولوژیکی  شرایط  به  عوامل

 تحررت  منرراطق  در  جنگلرری  پوشش  اکولوژیکی  سالمت

 همچنررین خصوصرریات .اسررت شررده منجررر مرردیریت

 یریتدر منرراطق تحررت مررد  خاک  فیزیکی و شیمیایی

بهبررود رشررد و سررالمت   منظوربرره  مسرراعدی را  یطشرا

  رده است.کفراهم  درختی  پوشش   یکیاکولوژ

متغیرهررای بیشررترین مقررادیر بررا توجرره برره اینکرره 

، قطررر جسررت، قطر ترراجقطر برابرسینه،    یسنجستیز

در   دارمعنرریتزرراوت  بررا    درخترران  و تررراکمارتزاع کررل  

بررا در نظررر گرررفتن   وشررود  میدیررده    2و    1تیمارهای  

ناشرری   هایانجام هرس و تخریب  الزم برای  یهاهزینه

بهترررین منزلررۀ  به  توانمییعنی قرق را    1از آن، تیمار  

   پیشنهاد داد.  تیمار مدیریتی

نیررز بررا    خرراک   فیزیکی و شیمیایی متغیرهای    از نظر 

  است   ناچیز برای تغییر این متغیرها  سال  ده  مدت  اینکه  

تررا نتررایج معتبرتررری    پیدا کند قرق ادامه    تا زمان باید  و  

ی مترتررب بررر  ها ید، با در نظررر گرررفتن هزینرره آ دست  به 

و    آبگیررر سررامانۀ  و ایجرراد    جنگلکرراری انجررام هرررس،  

ی ناشرری از  ها خسررارت   همچنررین   و   ی الزم هررا مراقبت 

مجرراور در    درختان   ریشۀ   )تخریب   ها اعمال این مدیریت 

  سررطحی،   خرراک   فرسایش  و  هم خوردن  ر ب  کنی، اثر چاله 

و افررزایش   شدن  متراکم کوبیدگی و   خاک،   بافت   تخریب 

منظور  برره   مکررانیکی   وسررایل   در اثر تردد   خاک فرسایش  

ترروان تیمررار قرررق را  می همچنرران    ( کنی و آبیرراری چالرره 

و نزدیررک برره اهررداف  بهترین تیمررار مرردیریتی  منزلۀ  به 

 . پیشنهاد داد شناسی همگام با طبیعت  جنگل 
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Abstract 
Due to the weakness of the ecosystem in the Zagros forests, which is due to human and livestock 

pressure over the past decades and the occurrence of recent droughts, most of the forest areas have 

declined. In this situation, it is necessary to study the effects of various management activities in order 

to design strategic plans. To do this, the current study was conducted in Dinarkuh forest area of Ilam 

province to investigate the impact of different management activities on tree, soil and biodiversity 

variables of tree species, taken during the last decade. Experimental treatments included exclosure, 

exclosure + pruning, exclosure + pruning + afforestation, exclosure + pruning + afforestation + 

catchment system and control which considering aspect in the form of factorial statistical plan, 19 

treatments with four replications were considered for each treatment. In total, 76 sample plots with 

area of 1500m2 were established in the field. The interested variables were measured and calculated in 

each sample plot and then compared between different treatments using two- way ANOVA with two 

factors: management activities and aspect. The results showed that among the biometric variables of 

trees; DBH, height, crown diameter, sprout diameter and tree density, among physical and chemical 

properties of soil; percentage of organic matter, silt, sand, bulk density, lime, carbon, phosphorus, 

potassium, soil depth, erosion and among biodiversity indices; Shannon-Wiener, Pielou and Heip 

indices were significantly different under management activities' areas compared to the control area. 

Even though, all management treatments had effective and positive effects on tree biometric variables 

and soil physico-chemical characteristics, as well as on biodiversity indices and in most cases made 

improved the current situation, considering the required costs for management treatments and their 

destruction in the field, exclosure can be introduced as the best management treatment in the region. 

Keywords: Crown diameter, Density, Erosion, Exclosure, Pielou index, Organic matter. 

 

 


