مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران
سال نهم ،شمارۀ  ،4زمستان 9613
ص 415-459

مقایسۀ مدیریتهای غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازهای
در جنگلهای زاگرس شمالی
2

سید امین حسینی ،1احمد ولیپور *2و زاهد شاکری

 9کارشناس ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج
 3استادیار ،گروه جنگلداری و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج
(تاریخ دریافت9613/6/6 :؛ تاریخ پذیرش)9613/0/4 :

چکیده
جنگلداری سنتی در جنگلهای زاگرس به شکلهای مختلف و با ریشه در دانش بومشناس ی س نتی م ردم میل ی ب رای ت أمین نیازه ای
معیشتی انجام میگیرد .در این مطالعه سه الگوی جنگل-چرایی شاخهزاد جوان ،شاخهزاد کهنسال و الگوی بینابینی ب هع وه ی ت ودۀ
حفاظتشده با هم مقایسه شد .مشخصههای درختان در قطعه نمونههای با مساحتهای مختلف اندازهگیری و ساختار تودههای هر الگو ب ا
استفاده از شاخصهای تنوع ساختاری مارگالف ،برگرپارکر ،تنوع شانون ،سیمپسون و یکنواختی شانون ارزیابی ش د .نت این نش ان داد ک ه
میانگین قطر و ارتفاع تودۀ کهنسال و حفاظتشده بهطور معنیداری بیشتر از دو تودۀ دیگر بود .بیشترین تراکم توده ،کمترین مقدار روی ۀ
زمینی ،زادآوری قابل قبول و توزیع قطری نمایی وارون با دامنۀ پراکنش قطری می دود ،از ویژگ یه ای ش اخهزاد ج وان ب ود .در الگ وی
کهنسال و میانسال پراکنش قطری بهصورت زنگولهای با چولگی مثبت ،اما با دامنۀ پراکنش بهنسبت زیاد و ضعف زادآوری مشاهده شد .بر
پایۀ شاخصها ،بیشترین تنوع اندازهای در تودۀ حفاظتشده آرامگاه و کمترین آن در الگ وی بین ابینی وج ود دارد و در می ان ت ودهه ای
بهرهبرداریشده نیز الگ وی کهنسال بهترین وضعیت را داشت .الگوی شاخهزاد جوان با توجه به ضعفهایی مانند میدودیت دامنۀ پ راکنش
قطری ،اتکای زیاد به پایههای جوان و موجودی کم ،تنوع ساختاری ضعیفتری نسبت به الگوی کهنسال دارد .در ساختار تودۀ کهنسال ،با
وجود ضعفهایی مانند نبود زادآوری کافی و کمبود درخت ان ج وان ،نق ا ق وتی وج ود دارد ک ه بای د بیش تر م ورد توج ه ق رار گی رد.
اندوختهگیری و افزایش موجودی در جستگروههای جوان و کم به استقرار زادآوری در الگوی کهنسال مه مت رین اق دامه ای اجرای ی
پیشنهادی هستند.
واژههای کلیدی :الگوهای جنگل-چرایی ،تنوع ساختاری ،جنگلداری سنتی ،جنگلهای زاگرس.

مقدمه
ساختار توده و جنگ ل از مه م ت رین ویژگ یه ای
جنگل است که بهطور معمول هم برای برنامهری زی و
هم ارزیابی فعالیته ای م دیریتی مطالع ه م یش ود
(.)Korpel, 1982; Emborg, 1996; Pommerening, 2002
ساختار کنونی جنگلهای زاگرس در من اط مختل ف
 نویسندۀ مسئول

وهب ر ا ر ویژگ یه ای مییط ی
ع
( ،)Valipour et al., 2013بازتاب تأ یر م دیریته ای
س نتی و حف اظتی ح اکم ب ر ای ن من اط اس ت
( .)Ghazanfari et al., 2004واژۀ ساختار نشاندهندۀ
ویژگی های خاص درختان و توده های جنگل ی ش امل
اندازه ،سن درخت ،گونه یا جنس یت و الگ وی توزی ع
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این ویژگیهاست ( .)O’Hara, 1998; Graz, 2006ب ا
مطالعۀ ساختار جنگلهای طبیع ی ب هعن وان یک ی از
ابزارهای مهم در مدیریت صییح م ی ت وان جنگ ل را
ب هس وی وض عیت پای دار س و داد
( .)O'Hara et al., 2007گوناگونی س اختاری جنگ ل،
همانند تنوع گونههای گیاهی ،نقش مهم ی در بهب ود
عملکرد و پویاییهای جنگل دارد ( & Staudhammer
;LeMay, 2001; Neumann et al., 2001
;)Pommerening, 2002; O'Hara et al., 2007؛ ب ه

همین دلیل از ای ن ویژگ ی ب رای مقایس ه و ارزی ابی
روشهای مختلف مدیریت جنگ ل اس تفاده م یش ود
( ;Lexerod & Eid, 2006; Ozdemir et al., 2008
.)Hosseini, 2016
زاگرس شمالی با الگوهای مدیریت سنتی مختل ف
و تأ یر فعالیته ای انس انی ح اکم ب ر آن دس تخوش
تغیی رات س اختاری زی ادی ش ده اس ت .دلی ل ای ن
تغییرات به شیوۀ زندگی ،نوع وابستگی معیشتی مردم
میلی به جنگل و ش دت و ن وع به رهب رداری آنه ا از
تولی دات جنگل ی برم یگ ردد .ع وهب ر عوام ل
بومشناختی و اقلیمی ،عوامل اجتماعی بهویژه الزام ات
دامداری سنتی ،کوهستانی بودن منطقه و نبود مرات ع
کافی برای تأمین علوف ۀ دام از گذش ته ت ا ب ه ام روز
چه رۀ زاگ رس را از حال ت بک ر خ ود دور
ک رده اس ت و ه ر روز ب ر ای ن دگرگ ونی اف زوده
م یش ود ( ;Jazirehi & Ebrahimi Rastaghi, 2003
.)Ghazanfari et al., 2004
سیستم معیش ت میل ی در جنگ ل ه ای زاگ رس
شمالی شامل سه زیرشاخۀ اصلی دامداری ،کش اورزی
و جنگلداری است که بهصورت سنتی انجام میگی رد.
جنگل داری س نتی (جنگل داری میل ی) در زاگ رس
ش مالی در قال ب مجموع های از رفت ار ،اعم ال و
شیوه های تربیت و پرورش توده های جنگلی بهمنظ ور
حفظ و استمرار در برداشت چوب سوخت و علوف ه ب ا
سازماندهی مک انی -زم انی مش خص ش ناخته ش ده
است و بهطور کل ی ب ه دو ش یوۀ ش اخهزاد ناهمس ال
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روی زم ین و ش اخهزاد همس ال روی درخ ت توس
مردم میلی اجرا میشود (.)Ghazanfari et al., 2004
حالتهای دیگری نیز در س ایر نق ا وج ود دارد ک ه
مشابه دو سیستم کلی اشارهشده یا وض عیت بین ابینی
آنهاست.
) Valipour et al. (2008در مقایس ۀ دو الگ وی
جنگلداری میلی در زاگرس شمالی واقع در شهرستان
بانه (هوارهخول و آرمرده) دریافتند که در ه وارهخ ول
از دو روش تنظ یم س طیی ب رای برداش ت علوف ه از
سرشاخۀ درخت ان (گ زن ی) و تنظ یم درخت ی ب رای
مص ارچ چ وب هیزم ی و در آرم رده از روش تنظ یم
سطیی برای گ زنی استفاده میشود .با توجه به ای ن
دو ش یوۀ برداش ت ش کل جنگ له ای ه وارهخ ول
به صورت دواشکوبه و آرمرده به ص ورت ت اش کوبه و
تقریباً همسال درآمده است .همچنین نت این پ ژوهش
) Valipour et al. (2013در زمینۀ بررسی ارتبا بین
ویژگیهای ساختار جنگ ل و ابع اد درخت ان بل و ب ا
عوامل فیزیوگرافی در جنگل های زاگرس شمالی نشان
داد که الگوی پراکنش قطری در هم ۀ موقعی ت ه ای
فیزیوگرافی زنگولهایشکل نامتقارن چوله ب ه راس ت
است که نشاندهندۀ ضعف در تجدی د حی ات در ای ن
منطقه است Ghahramany et al. (2009) .با مطالع ۀ
ساختار جنگل های تیت م دیریت میل ی در زاگ رس
شمالی به این نتیجه رسیدند که مهمترین عامل م ث ر
بر ویژگ یه ای زیس تس نجی درخت ان ای ن منطق ه
فعالیت انسانی و م دیریته ای س نتی موج ود در آن
است .مدیریت جنگل-چرایی در کشورهایی که جنگل
بلو دارند ،با رویکردهای مختلف بررسی شده اس ت.
از جمله مطالعات صورتگرفت ه م یت وان ب ه مطالع ۀ
) Pulido et al. (2001اشاره کرد که با بررسی ساختار
ان دازهای و زادآوری جنگ له ای بل و همیش هس بز
اسپانیا به این نتیج ه رس یدند ک ه منین ی پ راکنش
قطری به سمت همسال و زنگولهشکل ش دن م یرود.
آنان ساختار فعل ی و نب ود زادآوری ک افی را ناش ی از
چ رای دام ،جم عآوری ب ذر بل و و چ وب س وخت
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م یدانن د ک ه وض عیت ناپای داری را در یک انه ای
جنگل داری میل ی (دهس ا) ایج اد ک رده اس ت.
) Hitimana et al. (2004با مطالعۀ ساختار س ه ت ودۀ
ت ودۀ حفاظ تش ده در
به رهب رداریش ده و ی
جنگل ه ای غ رب کنی ا نش ان دادن د ک ه س اختار و
زادآوری جنگ ل تی ت ت أ یر ش دت به رهب رداری و
تاریخچۀ توسعۀ جنگل دستخوش تغیی ر ش ده اس ت.
) Tarrega et al. (2006تأ یر دخالتهای انسانی را بر
ساختار و تنوع زیراشکوب جنگ ل ه ای بل و بررس ی
کردند و نتیجه گرفتند که ویژگ یه ای س اختاری در
ت ودهه ای ب ا دخال ته ای انس انی بیش تر ب هط ور
معنیداری با ت ودهه ای کمت ر دخال تش ده متف اوت
است Pach & Podlaski (2015) .تنوع ساختار قطری
جنگل های اروپای مرکزی را در دو تودۀ مدیریتش ده
و مدیریتنشده مقایسه کردن د .نت این نش ان داد ک ه
تنوع ساختاری قطر در تودۀ م دیریتنش ده بیش تر از
تودۀ مدیریتشده است و بر این پایه پیشنهاد شد ک ه
تنوع ساختار قطری درختان جنگل های مدیریت ش ده
با استفاده از الگوهای جنگلشناسی نزدی به طبیعت
ارتقا داده شود.
با توج ه ب ه نت این مطالع ات انج امگرفت ه ،ت أ یر
مدیریته ای میل ی ب ر ویژگ یه ای زیس تس نجی
توده های جنگلی قابل مشاهده است؛ هدچ از تیقی
حاضر مقایسۀ س ه الگ وی غال ب م دیریت جنگ ل در
زاگرس شمالی (مناط نژو ،آرمرده و ه واره خ ول) ب ا
هم و مقایسۀ آنها با ی تودۀ حفاظ ت ش ده (آرامگ اه
نژو) بهعنوان تودۀ شاهد از لیاظ ویژگیهای ان دازهای
و توزی ع قط ری درخت ان جنگ ل ب ود .من اط
بررسیشده ،نمونهای از الگوه ای م دیریت جنگ ل در
زاگ رس ش مالیان د ک ه در ای ن پ ژوهش ق وته ا و
ضعفهای آنها و در نهایت اولویتبندی این من اط از
لیاظ تنوع ساختاری و نزدی بودن به حالت طبیع ی
(تودۀ شاهد) از طری ش اخص ه ای تن وع ان دازه ای
ارزیابی شد.
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مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

در این تیقی ب همنظ ور مقایس ۀ م دیریته ای
مختل ف جنگ ل ،س ه منطق ۀ به رهب رداریش ده
(هواره خول ،نژو و آرمرده) با ی منطقۀ حفاظتش ده
(آرامگاه نژو) در جنگل های شهرستان بان ه در اس تان
کردس تان بررس ی ش د .ه وارهخ ول روس تایی 67
خانواری از تیپ متمرکز واقع در  98کیلومتری ش ر
بانه با متوس ارتفاع از سطح دری ای آزاد  9337مت ر
دارای سامان عرفی  804هکتاری است که  648هکتار
آن جنگل و بقیه اراضی کش اورزی ،مرت ع و مس کونی
اس ت .از ک ل خانواره ای روس تا 33 ،خ انوار س اکن
روس تا و  38خ انوار دارای مالکی ت عرف ی در عرص ۀ
جنگلیاند .همانند بیشتر روستاهای منطق ه ،م ردم در
کن ار کش اورزی و س ایر مش اغل ،ب ه دام داری ه م
میپردازند .نتاین بررسی آمار واکسیناسیون دامی ادارۀ
دامپزشکی شهرستان نیز نشان میده د ک ه در س ال
 9613از  067رأس دام کوچ موجود در هوارهخول،
 857رأس آن را بُز و بقیه را گوسفند تشکیل میدهد.
بیشترین استفاده از جنگل برای چرا و گ زنی توس
دامهای کوچ انجام میگیرد ،ام ا ممک ن اس ت ه ر
خانوار چند رأس گاو و حیوان باربر نیز داشته باشد که
معموالً کمتر از پنن رأس است و منابع ت أمین علوف ۀ
آنها خارج از جنگل است .سیس تم جنگل داری میل ی
بهصورت ترکیب ش اخهزاد ج وان روی درخ ت و روی
زمین برای تهیۀ علوفه از درختان بلو و رفع نی از ب ه
چوب هیزم ی و س اختمانی پی اده م یش ود .تنظ یم
جنگل بهصورت سطیی و درختی صورت میگیرد ک ه
در آن س امان عرف ی خ انوار ب ا تن اوب  6ت ا  4س ال
گ زنی م یش ود (س طیی) و به رهب رداری درخت ان
هیزم ی ه م ب ا روش درخت ی انج ام م یگی رد
( .)Valipour et al., 2008منطق ۀ آرم رده در 96
کیلومتری جنوب غربی شهرستان بانه با دامنۀ ارتف اع
از سطح دریا بین  9377تا  3377متر قرار دارد .شکل
زندگی روستایی در این منطقه بهصورت پراکنده تیت
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عنوان کوخ است .کوخها مجموع های ش امل  9ت ا 97
خانوار با سطح معینی از جنگل هستند که شغل اصلی
آنه ا دام داری اس ت ( .)Valipour et al., 2013دام
اصلی را نوعی ب ز ب ه ن ام مرخ ز تش کیل م یده د و
سیستم جنگلداری شاخه زاد کهنسال روی درخ ت در
تناسب با این گونه ب ز ش کل گرفت ه اس ت .براس اس
مطالع ۀ ) Shamohammadi et al. (2017در ک ل
میدودۀ تقریباً  4777هکتاری آرمرده  93ک وخآب اد ب ا
 40خانوار وجود دارد که در کل کمتر از  877رأس دام
تغذیهکننده از جنگل دارند .روستای نژو با ارتفاع 9387
مت ر از س طح دری ا و در  93کیل ومتری ض لع غرب ی
شهرستان بان ه دارای جمعی ت  395نف ر و  43خ انوار
است که شغل دامداری بهطور کام ل ی ا ت وأم ب ا س ایر
ش غله ا منب ع درآم د ح دود  37درص د از آنهاس ت.
جنگلداری میلی در این روستا از شاخهزاد جوان فاصله
گرفته ،اما مانند آرمرده ب ه مرحل ۀ کهنس الی نرس یده
است و بهطور کلی هم از نظر سنی و هم از نظر اندازه و
تراکم درختان حالت بینابینی دارد .ع وهب ر ت ودهه ای
بهرهبرداریشده ،ی تودۀ کمتر به رهب رداریش ده نی ز
بهعنوان تودۀ حفاظتی در نزدی روستای ن ژو انتخ اب
شد .این توده ش اهد ی آرامگ اه اس ت ک ه ب هدلی ل
مقدس بودن آن ،از چوب و برگ درختان به رهب رداری
نمیش ود .تأکی د م یش ود ک ه تع داد دام روس تاییان
سالهای مختلف نوسان زیادی دارد و در ای ن خص وص
وضعیت کاسبیهای مرزی و بازار بانه بسیار مث ر اس ت؛
بهطوریک ه رون فعالی ته ای اقتص ادی در م رز ب ه
کاهش اشتغال به دامداری در منطق ه منج ر م یش ود.
شایان توجه است که بهمنظور همگنی دادهها و افزایش
قابلیت مقایس ه ،در ه ر س ه منطق ه ص رفاً ت ودهه ای
موجود در جهت های ش مالی انتخ اب و نمون هب رداری
شد؛ ازاینرو تیپ غالب این تودهها ویول و مازودار بود.
شیوۀ اجرای پژوهش

آماربرداری در جنگل های بهره برداریشده به روش
نمونه برداری منظم تصادفی با استفاده از قطعات نمونه
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و در تودۀ حفاظتی با توجه ب ه مس احت ک م آن (9/0
هکتار) ب ه روش صددرص د انج ام گرف ت .تع داد 67
قطعه نمونه در هر ی از الگوه ای به رهب رداریش ده
به صورت م نظم تص ادفی و ب ا مس احت متف اوت ب ه
نسبت عکس تراکم تودهها انتخاب و آم اربرداری ش د؛
بهطوریکه در جنگلهای آرم رده ب ا کمت رین ت راکم
مس احت قطع ات نمون ه بیش تر ( 97آر) از ن ژو و
ه وارهخ ول ( 477مت ر مرب ع) ب ود .مس احت
قطعهنمونههای اندازهگیری زادآوری در آرمرده ی آر
و در نژو و هوارهخول برابر با مس احت قطع ات نمون ۀ
اصلی بود.
روش تحلیل

داده ها در دو بخش تجزیه وتیلیل ش د؛ در بخ ش
نخس ت ویژگ یه ای عم ومی چه ار تی پ م دیریتی
مختلف مانند ترکیب گونهای و زادآوری بررس ی ش د.
ترکیب گونهای توده ها با استفاده از سه شاخص تن وع
زیستی ،تنوع شانون ،یکنواختی ش انون و سیمپس ون
مقایسه شد (جدول  .)9نرمال بودن توزیع مان ده ه ا و
همگنی واری انسه ا ب هترتی ب ب ا اس تفاده از آزم ون
کولم وگروچ-اس میرنوچ و ل ون بررس ی ش د .ب رای
مقایسۀ ویژگیهای مختلف از آزمونه ای پ ارامتری و
غیرپارامتری استفاده شد .ب ا توج ه ب ه نرم ال نب ودن
توزی ع مان دهه ای زادآوری (براس اس نتیج ۀ آزم ون
کولم وگروچ -اس میرنوچ) ،از آزم ون ویلکاکس ون
نمون های
) (One-sample signمع ادل  tت
( )One- Sample T Testبرای مقایسۀ بین تودهه ای
بهره برداری شده با تودۀ حفاظتی (قبرس تان) اس تفاده
شد .زادآوری سه الگوی بهره برداریشده نیز با آزم ون
م نویتن ی )(Two - independent samples test
مقایسه شد .بهمنظور ارزیابی الگوهای مدیریتی ،هر ک دام
از شاخصهای تنوع قطری با شاخص متناظر آن مقایس ه
شد .از آزمون  tت نمون های ()One- Sample T Test
برای مقایسۀ روش های شاخهزاد همسال روی درخ ت
(الگ وی آرم رده) ،حال ت بین ابینی (الگ وی ن ژو) و
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ناهمسال روی زمین (الگوی هوارهخول) ب ا ت ودهه ای
حف اظتی اس تفاده ش د .ش اخصه ای س ه جنگ ل
به رهب رداریش ده نی ز ب ا آن الیز واری انس یکطرف ه
( )One- Way ANOVAبا هم مقایسه شد .در صورت
معنی دار بودن آنالیز واریانس ،مقایسۀ می انگین ه ا ب ا
آزمون دانکن صورت گرف ت .در نهای ت ش اخصه ای
م ورد اس تفاده ب ا اس تفاده از طی ف لیک رت در
رویشگاه های مختلف با هم مقایسه شدند .شایان ذک ر

458

است که برای ارائۀ نتیجۀ مقایسهها ،برای جلوگیری از
طوالنی شدن متن ،هر چهار الگوی م دیریتی در ی
جدول نشان داده شده است ،اما همانگون هک ه اش اره
شد ،آزم ون ت ودهه ای به رهب رداریش ده ب ا تجزی ۀ
واریانس یکطرفه و آزمون دانکن و مقایس ۀ ت ودهه ای
بهره برداری ش ده ب ا ت ودۀ حفاظ ت ش ده ب ا آزم ون t
ت نمونهای انجام گرفته است.

جدول  -9شاخصهای تنوع زیستی بهکاررفته برای بررسی ترکیب گونهای
نام شاخص

معادله

تنوع شانون
یکنواختی شانون
سیمپسون

حساسیت به

میدودۀ شاخص

تعداد گونهها

[)]7 ، ln(s

تعداد افراد ی

گونه

تعداد گونهها

[]7 ،9
[]7 ،9

در معادلههای مذکور :S :تعداد گونههای مختلف  :Piنسبت گونۀ مورد نظر در قطعه نمونه  iبه تعداد کل گونههای موجود در قطعه نمونه

بخش دوم تجزیه وتیلیل ه ای آم اری مرب و ب ه
مشخصه های ساختاری قطر برابرس ینه ،ارتف اع ،روی ۀ
زمینی و تعداد درخت ان ،ارزی ابی ش اخصه ای تن وع
اندازه ای و رتبه بن دی م دیریت ه ای مختل ف از نظ ر
شاخصهای مورد مطالعه بود .در نهایت ب ا اس تفاده از
طیف لیک رت رویش گاهه ای مختل ف براس اس تن وع
اندازهای رتبه بندی ش دند .در ادام ه ،ه ر ش اخص ب ا
استناد به ) Lexerod & Eid (2006بهاختصار توض یح
داده شده است:
 .9ش اخص مارگ الف :ب رای بی ان دامن ۀ قط ری
درختان توده بهکار میرود؛ حداقل آن برابر صفر است
و زمانی بهدست می آید که همۀ درختان در ی طبقۀ
قطری قرار گیرند (جدول .)3
 .3شاخص برگرپارکر :برابر است ب ا نس بت س طح
مقطع ک س قطری دارای بیشترین س طح مقط ع ب ه
سطح مقطع کل و مقدار آن بین ی ت ا ص فر متغی ر
است (جدول .)3

 .6شاخص تنوع شانون :ب رای ان دازهگی ری تن وع
توده بهکار م یرود .مق دار آن ب ین ص فر ت ا لگ اریتم
طبیع ی تع داد طبق ات قط ری ( )ln sمتغی ر اس ت.
درصورتی که همۀ درختان توده در ی طبق ۀ قط ری
قرار گیرد ،ضریب تنوع شانون برابر با صفر است و اگ ر
رویۀ زمینی در همۀ طبقات قطری ب هص ورت یکس ان
توزی ع ش ده باش د ،ح داکثر آن ب هدس ت م یآی د
(جدول .)3
 .4شاخص یکنواختی شانون :مقدار بهدستآمده از
این شاخص بین صفر تا ی متغیر اس ت .ع دد ص فر
نشان دهندۀ قرار گرفتن تمام درخت ان در ی طبق ۀ
قطری خاص و عدد ی نش اندهن دۀ براب ری حو ور
درختان در تمام طبقات قطری است (جدول .)3
 .8شاخص سیمپسون :نشاندهن دۀ غالبی ت ی
طبقۀ قطری در توده بوده و مقدار آن بین صفر تا ی
است (جدول .)3

مقایسۀ مدیریتهای غالب جنگل – چرایی از نظر ...

453

جدول  -3شاخصهای تنوع اندازهای بهمنظور بررسی تنوع ساختاری تودههای بررسیشده ()Lexerod & Eid, 2006
حساسیت به

میدودۀ شاخص

نام شاخص

معادله

مارگالف

تعداد طبقات قطری

[∞ ]7 ،

برگرپارکر

اندازه سطح مقطع درختان

[]7 ، 9

تنوع شانون

تعداد طبقات قطری

[)]7 ، ln(s

یکنواختی شانون

یکنواختی

[]7 ،9

سیمپسون

اندازۀ سطح مقطع درختان

[]7 ،9

در معادلههای یادشده :S :تعداد طبقات قطری  :BAسطح رویه زمینی کل (متر مربع در هکتار)  :Piنسبت رویۀ زمینی در ک سه  iبه سطح رویۀ زمینی
کل  :j BAرتبۀ ی درخت به شکل صعودی از ی تا  nاست  : bamaxحداکثر سطح رویۀ زمینی (متر مربع در هکتار) در ک سه i

ترکیب و تنوع گونهای

نتایج
نتاین ای ن پ ژوهش در دو بخ ش  .9ویژگ یه ای
ساختاری (ترکیب گونه ای ،تع داد درخ ت در هکت ار،
پراکنش درختان در طبقات قط ری ،ارتف اع درخت ان،
مبدأ رویشی و زادآوری) تودههای بهرهب رداریش ده و
تودۀ حفاظت شده (آرامگ اه) و  .3تن وع س اختاری در
الگوهای مدیریتی و مقایسۀ آنها توس طی ف لیک رت
ارائه شده است.

همان طور ک ه در ش کل  9مش خص اس ت ،گون ۀ
ویول در همۀ تودهها غالب است و پس از آن م ازودار
و برودار قرار میگیرد .اگرچ ه در ه واره خ ول برت ری
ویول به گونه ه ای دیگ ر بس یار چش مگیر و مطل
است ،در تودههای دیگر مق دار آن تقریب اً ب ا م ازودار
برابری م یکن د .س هم حو ور گون ه ه ای هم راه در
توده های بهره برداری شده نسبت به تودۀ حفاظتش ده
ناچیز است.

شکل  -9ترکیب گونهای در رویشگاههای بررسیشده
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مقایس ۀ ش اخصه ای تن وع گون هه ای چ وبی
نشاندهندۀ وجود اخت چ معنیداری ب ین ت ودهه ای
بهرهبرداریشده است ،بهطوری که آرمرده بیش ترین و
هواره خول کمترین تنوع گون های را داش تند (ج دول
 .)6همچن ین تن وع گون های در ت ودۀ حفاظ تش ده
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نسبت به تودههای بهرهبرداریشده بیشتر بود (ج دول
 .)6شایان ذکر است که از نظر یکنواختی حوور گون ه
در تودههای بررسیشده ،نژو دارای یکنواختی بیشتری
نسبت به س ایر الگوه ای بررس یش ده اس ت ک ه ب ر
مشاهدات میدانی منطب است.

جدول  -6مقایسۀ میانگین شاخصهای تنوع گونهای در تودههای بهرهبرداریشده و حفاظتی
(اعداد داخل پرانتز اشتباه معیار هستند .میانگینهای با حروچ مشابه اخت چ معنیداری ندارند)
منطقه

شاخصها
یکنواختی شانون

تنوع شانون

سیمپسون

هوارهخول

7/947)±7/76( a

7/979)±7/73( a

7/787 )±7/79( a

نژو

7/576)±7/74( b

7/303)±7/74( b

7/464 )±7/76( b

آرمرده

7/045)±7/76( b

7/059)±7/74( b

7/434)±7/79( b

آرامگاه

7/887 c

9/709 c

7/858 c

مبدأ و تراکم پایهها

مقایسۀ توده های بهره برداریشده با هم و ب ا ت ودۀ
حفاظتشده اخت چ معن یداری در س طح خط ای 9
درصد از نظر تع داد در هکت ار نش ان داد (ش کل  3و
ج دول  .)4مب دأ رویش ی غال ب در ت ودهه ای
بهرهبرداریشده شاخهزاد است ،درحالیک ه نس بت آن
در تودۀ حفاظت شده بسیار کمتر است .مب دأ رویش ی

شاخهزاد در توده های بهره برداریشدۀ هوارهخول ،ن ژو
و آرمرده بهترتی ب  55/30 ،10/63و  54/33درص د و
در تودۀ حفاظتشده این مق دار  83/37درص د اس ت
که نشاندهندۀ س هم بیش تر پای هه ای ش اخهزاد ب ه
دانهزاد در این جنگلهاست.

منطقه

تعداد قطعات نمونه

میانگین
(تعداد در هکتار)

اشتباه معیار
(تعداد در هکتار)

هوارهخول
نژو
آرمرده
آرامگاه

67
31
67
صددرصد

105 a
335 b
363 c
479d

39/865
31/997
90/463

F=45/00

جدول  -4مقایسۀ میانگین تعداد درخت در الگوهای مختلف مدیریت جنگل
(میانگینهای با حروچ متفاوت اخت چ معنیدار در سطح خطای  %9دارند) ،آمارۀ  tنشاندهندۀ مقایسۀ آرامگاه با تودههای
بهرهبرداریشده است .آمارۀ  Fاز تجزیۀ واریانس تودههای بهرهبرداریشده بهدست آمده است.

-

-

آمارۀ آزمون
t=-1/65
t=-6/50
t=-1/31
-
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شکل  -3منینی پراکنش قطری در جنگلهای با الگوهای مدیریتی مختلف

پراکنش درختان در طبقات قطری

منینی پراکنش درختان توده های بهرهبرداریشده
و تودۀ حفاظ ت ش ده نش ان داد ک ه دامن ۀ پ راکنش
درختان در توده های بهره برداریشده نسبت ب ه ت ودۀ
آرامگ اه می دودتر اس ت .در ش اخهزاد ج وان الگ وی
پراکنش ناهمسال با تمرکز بر پایهه ای ک مقط ر و در
شاخهزاد کهنسال الگوی زنگولهای ب ا دامن ۀ پ راکنش
گسترده و تجمع بیشترین تعداد درختان در قطره ای
میانی مشاهده شد .با توجه به دامنۀ پ راکنش قط ری،
الگوی آرمرده نیز کام ً همسال نیست ،اما نبود تعادل
در پراکنش پایهها در طبق ات قط ری و ت راکم ک م از
ضعف های مهم آن است .ت ودۀ حفاظ ت ش ده الگ وی
ناهمسال دارد و ضعفهای مدل شاخهزاد جوان (دامنۀ
ک م پ راکنش قط ری) و ش اخهزاد کهنس ال (کمب ود
پای هه ای ج وان و ت راکم پ ایین) در آن مش اهده
نمیشود.

ارتفاع

مقایس ۀ می انگین ارتف اع ک ل در ت ودهه ای
بررسی شده گویای آن است ک ه ارتف اع ت ودۀ آرامگ اه
بهطور معنیداری بیش از تودههای ن ژو و ه وارهخ ول
است .همچنین بین توده های بهره ب رداریش ده ،ت ودۀ
آرمرده بهترتیب ارتفاع بیشتری نسبت به توده های نژو
و هواره خول دارد ،اما اخت چ آن فق ب ا ه وارهخ ول
معنیدار است (جدول .)8
رویۀ زمینی

الگوی شاخهزاد کهنسال با وج ود کمت رین ت راکم
دارای بیش ترین روی ۀ زمین ی و ش اخهزاد ج وان ب ا
بیشترین تراکم دارای کمترین رویۀ زمینی ب ود .ت ودۀ
حفاظتشده از نظر رویۀ زمینی اخت فی ب ا ش اخهزاد
کهنسال و الگوی بینابینی نداشت (جدول .)3
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منطقه

تعداد قطعات نمونه

میانگین
(تعداد در هکتار)

اشتباه معیار
(تعداد در هکتار)

هوارهخول
نژو
آرمرده
آرامگاه

67
31
67
صددرصد

4/03 a
8/13 b
3/36 bc
0/38 c

7/907
7/334
7/383

F=91/8

جدول  -8مقایسۀ میانگین ارتفاع درخت (متر) در الگوهای مختلف مدیریت جنگل
(میانگینهای با حروچ متفاوت اخت چ معنیدار در سطح خطای  %9دارند) ،آمارۀ  tنشاندهندۀ مقایسۀ آرامگاه با تودههای
بهرهبرداریشده است .آمارۀ  Fاز تجزیۀ واریانس تودههای بهرهبرداریشده بهدست آمده است.

-

-

آمارۀ آزمون
t=-94/0
t=-8/0
t=-3/4
-

منطقه

تعداد قطعات نمونه

میانگین
(تعداد در هکتار)

اشتباه معیار
(تعداد در هکتار)

هوارهخول
نژو
آرمرده
آرامگاه

67
31
67
صددرصد

1/56 a
94/61 b
93/19 b
93/34 b

9/773
9/35
9/46

F=658/1

جدول  -3مقایسۀ میانگین رویۀ زمینی در الگوهای مختلف مدیریت جنگل
(میانگینهای با حروچ متفاوت اخت چ معنیدار در سطح خطای  %9دارند) ،آمارۀ  tنشاندهندۀ مقایسۀ آرامگاه با تودههای
بهرهبرداریشده است .آمارۀ  Fاز تجزیۀ واریانس تودههای بهرهبرداری شده بهدست آمده است.

-

-

زادآوری

تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین ها نش ان دهن دۀ
وجود اخت چ معنیدار بین تودههای بهرهبرداریش ده
است (جدول ه ای  0و  .)5ب ر ای ن اس اس بیش ترین
زادآوری بهترتیب در توده های حفاظتشده (،)95413
ش اخهزاد ج وان ( ،)9597/56الگ وی بین ابینی
( )873/17و شاخهزاد کهنسال ( )63مشاهده شد ک ه
در توده های به ره ب رداری ش ده بیش تر آن را زادآوری
ش اخهزاد تش کیل م یده د (آرامگ اه 1/5 :درص د،
هواره خول 15/5 :درصد ،نژو 14/1 :درص د و آرم رده:
 37/4درص د) .ترکی ب زادآوری در ت ودهه ای
بهرهبرداریشده فق ش امل گون هه ای بل و ویول،
مازودار و برودار ب ود ک ه ب ا توج ه ب ه ش مالی ب ودن
رویشگاهها غلبه با ویول است .در تودۀ حفاظ تش ده

آمارۀ آزمون
t=-3/00
T=-9/08
t=7/91
-

سهم چشمگیری از دیگ ر گون هه ا (زالزال  ،گ ب ی،
شهن ،شیرخشت ،آلبالو ،نسترن و زبان گنجش ) نی ز
در ترکیب زادآوری دیده میشود.
تنوع ساختاری در الگوهای مدیریت جنگل

مقایسۀ شاخص های تنوع قطری در دو گروه درون
تودههای بهرهبرداریشده و بین این تودهها ب ا الگ وی
حفاظت شده انجام گرفت .تجزیۀ واریانس شاخص های
تودهه ای به رهب رداریش ده نش ان داد ک ه الگوه ای
م دیریتی مختل ف از نظ ر ه ر پ نن
ش اخص مارگ الف (،)F=55.58, p-value<0.01
ارکر (،)F=11.14, p-value<0.01
رپ
برگ
تن وع ش انون (،)F=39.07, p-value<0.01
یکن واختی ش انون ( )F=6.12, p-value<0.01و
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سیمپس ون ( )F=3.62, p-value<0.01اخ ت چ
معنی داری دارن د .مقایس ۀ می انگین ه ا در ج دول 1
جزئیات بیشتر مقایسۀ جفتی هر الگو را نشان میدهد.

جدول  -5مقایسۀ فراوانی زادآوری در تودههای
بهرهبرداریشده

جدول  -0مقایسۀ فراوانی زادآوری در تودههای
بهرهبرداریشده با تودۀ حفاظتی

الگوی مدیریت
جنگل

آزمون ویلکاکسون
میانه بهرهبرداری
شده

میانۀ آزمون
(حفاظتشده)

9596
608
37

**98398
**98398
**98398

شاخهزاد جوان
الگوی بینابینی
شاخهزاد کهن

شاخصهای تنوع قطری تودۀ حفاظ تش ده بیش تر از
سایر الگوهای مدیریتی است (جدول .)1

** اخت چ معنیدار در سطح خطای %9

الگوهای
مدیریت جنگل

اخت چ
میانگین

U
من ویتنی

شاخهزاد جوان -الگوی بینابینی
شاخهزاد جوان -شاخهزاد کهن
الگوی بینابینی  -شاخهزاد کهن

9676/1
9005/5
404/1

**976
**6/8
**675

** اخت چ معنیدار در سطح خطای %9

جدول  -1مقایسۀ میانگین شاخصهای تنوع اندازهای در تودههای بررسیشده
(مقادیر میانگین و اشتباه معیار هر شاخص در مقابل رویشگاه مربوطه درج شده است)
رویشگاه
شاخص
مارگالف
برگرپارکر
تنوع شانون
یکنواختی شانون
سیمپسون

شاخهزاد جوان
(هوارهخول)

شاخهزاد بینابینی
(نژو)

شاخهزاد کهن
(آرمرده)

حفاظتشده
(آرامگاه)

9/68)±7/753(c
t=-60/34
7/83)±7/767(c
t= -1/39
9/3)±7/731(c
t= -90/38
7/55)±7/766(a
t= -7/54
7/38)±7/767(c
t= -5/75

9/38)±7/733(c
t= -87/60
7/44)±7/781(d
t= -3/36
9/75)±7/741(c
t= -33/87
7/05)±7/730(b
t= -4/57
7/30)±7/738(c
t= -6/65

3/69)±7/705(b
t= -31/66
7/0)±7/798(b
t= -5/01
9/03)±7/747(b
t= -93/89
7/51)±7/799(a
t= -9/94
7/01)±7/797(b
t= -1/07

4/33a

بهمنظور رتبه بندی مدیریت ه ای مختل ف از نظ ر
تنوع ساختاری از طیف لیکرت اس تفاده ش د .طبق ات
پنن گانۀ طی ف لیک رت ب ر اس اس کمین ه و بیش ینۀ

7/54a
3/4a
7/19a
7/51a

مقادیر هر شاخص تعری ف ش د .نت این نش ان داد ک ه
بیشترین تنوع ساختاری در ت ودۀ آرامگ اه و کمت رین
آن در نژو وجود دارد (جدول .)97
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جدول  -97رتبهبندی شاخصهای تنوع اندازهای تودههای بررسیشده با استفاده از طیف لیکرت
(اعداد داخل پرانتز ،رتبۀ مربو به طیف لیکرت* است)
شاخهزاد جوان
(هوارهخول)

شاخهزاد بینابینی
(نژو)

شاخهزاد کهن
(آرمرده)

حفاظتشده
(آرامگاه)

سطوح بررسیشده
مارگالف

(9/64 )3

(9/38 )3

(3/6 )6

(4/33 )8

برگرپارکر

(7/88 )6

(7/44 )6

(7/0 )4

(7/56 )8

تنوع شانون

(9/91 )6

(9/70 )6

(3/61 )8

(3/4 )8

یکنواختی شانون

(7/50 )8

(7/00 )4

(7/51 )8

(7/19 )8

سیمپسون

(7/34 )4

(7/30 )4

(7/01 )4

(7/51 )8

میانگین طیف لیکرت

6/4

6/3

4/3

8

شاخص

*طیف لیکرت =9 :خیلی کم =3 ،کم =6 ،متوس  =4 ،زیاد =8 ،خیلی زیاد

بحث
با توجه به نتاین ،در همۀ ت ودهه ای بررس یش ده
(بهرهبرداریش ده و حفاظ تش ده) گون هه ای اص لی
تشکیلدهندۀ ترکیب جنگل ،س ه گون ۀ اص لی بل و
(برودار ،وی ول و مازودار) بود .بیشترین س هم حو ور
گونههای هم راه در آرامگ اه و آرم رده مش اهده ش د.
درحالیکه در نژو و هوارهخول حوور گونههای هم راه
به کمترین مقدار رس ید؛ نتیج ۀ ش اخص ه ای تن وع
زیستی (سیمپسون ،تنوع شانون و یکنواختی ش انون)
نیز گویای این واقعیت است .اهمیت بلو در معیش ت
میلی و سازگاری آن با مدیریتهای س نتی از دالی ل
حوور بیشتر آن عنوان ش ده اس ت و نت این پ ژوهش
حاضر نشان میدهد که در شاخهزاد جوان روی زم ین
با توجه به قط ع درخت ان ب هص ورت دورهای ،فرص ت
کمت ری ب رای حو ور گون هه ای هم راه نس بت ب ه
شاخهزاد مسن روی درخت وج ود دارد .ب ا توج ه ب ه
انتخاب دامنهه ای ش مالی ب رای ای ن مطالع ه ،غلب ۀ
ویول ب ر س ایر گون هه ا قاب ل پ یشبین ی ب ود
( )Ghahramany et al., 2009و در هوارهخول با توجه
ب ه ق رار گ رفتن قطع ات نمون ه در ارتف اع بیش تر،
حو ور ویول بیش تر از س ایر ت ودههاس ت
( .)Ghazanfari et al., 2004همانطور که در پژوهش
) Shakeri (2006هم بهدس ت آم ده ب ود ،ت ودهه ای

آرامگاه بهدلیل حفاظت بیشتر و نبود دام تنوع گونهای
بیشتری را نشان داد.
تجزیه وتیلیل دو شاخص تراکمی تعداد در هکت ار
و رویۀ زمینی در این تیقی بیانگر ای ن اس ت ک ه در
الگوهای شاخه زاد روی زمین و جوان پایههای درختی
بیشتری نسبت به شاخهزاد کهن و حفاظتشده وجود
دارد ،درح الی ک ه در برخ ی مطالع ات
( )Shakeri, 2006; Abdollahpour, 2005تع داد در
هکتار در تودههای حفاظتش ده بیش تر از ت ودهه ای
بهرهبرداریش ده ب ود؛ ام ا در ای ن مطالع ه چ ون اوالً
دامنه های شمالی آماربرداری ش ده و انی اً دو جنگ ل
هوارهخول و نژو بهطور عمده در فاز جوانی قرار دارن د،
چنین نتیجهای بهدست نیامد .با وج ود ای ن ،مقایس ۀ
رویۀ زمینی الگوهای مختلف نشان داد ک ه موج ودی
ت ودۀ آرامگ اه بیش تر از س ایر ت ودههاس ت و جنگ ل
هوارهخ ول ب ا وج ود بیش ترین تع داد پای هه ا دارای
کمترین روی ۀ زمین ی اس ت؛ چراک ه عم دۀ درخت ان
موجود قطر کمی دارند .واض ح اس ت ک ه در ارزی ابی
وضعیت تراکم توده ها باید ابعاد مختلف آن را مطالع ه
کرد .با توج ه ب ه ای ن واقعی ت ک ه ه دچ از مطالع ۀ
مجموعه شاخصهای کمی و کیفی در نهای ت ارزی ابی
پایداری تودهها و اص ح روشهای م دیریت آنهاس ت،
باید از شاخصهای زیادی ب رای نش ان دادن جزئی ات
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ساختاری توده ها استفاده ک رد .ب ر هم ین اس اس در
تیقی حاضر تنوع قط ری درخت ان در کن ار منین ی
پراکنش ،رویۀ زمینی و تراکم آنها بررسی شد.
پراکنش درختان در طبقههای قطری از گذشتههای
دور بهعنوان راهنمای جنگلداران برای تنظ یم ت ودهه ا
اس تفاده ش ده اس ت ( .)Smith et al., 1997اگرچ ه
برخی پژوهش گران ( )O’Hara, 1998ک ارایی منین ی
پراکنش قطری را مورد پرسش قرار دادهاند ،هنوز هم از
پرکاربردترین شاخصهای ک سی مدیریت ت ودهه ای
جنگلی اس ت .الگ وی ش اخهزاد ج وان ه وارهخ ول ب ا
منین ی پ راکنش قط ری  Jش کل وارون (نم ایی
کمشونده) و منظم و تودۀ آرامگاه با منینی کمشونده و
نامنظم نشان دهندۀ جنگل ناهمسالاند .در منابع زیادی
این شکل از منینی ب هعن وان ش اخص پای داری ت وده
معرفی شده است ( .)Smith et al., 1997با ای ن ح ال
تفاوتهای چشمگیری هم بین این دو الگ و وج ود دارد
که از جمله میتوان به منظم بودن هوارهخول و نامنظم
بودن پراکنش قطری تودۀ آرامگاه اشاره کرد ،اما مهمت ر
از آن دامنۀ پراکنش قطری است که در تودۀ هوارهخول
بسیار میدودتر از آرامگاه است .در ت ودۀ آرم رده و ن ژو
وضعیت کام ً متفاوت است ،بهط وری ک ه منین ی ب ه
سمت شکل زنگوله ای حرکت ک رده ک ه نش اندهن دۀ
همسال بودن تودههاست .نژو حالت بینابینی هوارهخول
و آرمرده را نشان میدهد و می دودیت دامن ۀ طبق ات
قط ر درخت ان از مه مت رین ض عفه ای آن اس ت .در
آرمرده نیز همانند ن ژو تع داد پای هه ای خیل ی ج وان
میدود است ،اما تفاوت آن با تودۀ نژو در این است ک ه
اوالً تراکم تودۀ آرمرده ( 363اص له در هکت ار) در ک ل
بسیار کمتر از نژو ( 335اص له در هکت ار) اس ت و انی اً
به عنوان ی ویژگ ی مثب ت ،دامن ۀ پ راکنش قط ری
وس یعت ری دارد Ghazanfari et al. (2004) .و
) Valipour et al. (2008اه داچ م دیران میل ی و
دخالتهای جنگل داری س نتی را مه مت رین عام ل در
شکلگیری ساختار موجود جنگله ای منطق ه معرف ی
ک ردهان د .آنه ا ب ا مقایس ۀ وض عیت پ راکنش قط ری
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جنگلهای ه وارهخ ول و آرم رده اع م ک ردهان د ک ه
هرچند در هوارهخول دامن ۀ پ راکنش قط ری می دود
است ( 0/8تا  33/8سانتیمت ر) ،چ ون تع داد درخت ان
ج وان و زادآوری در آن زی اد اس ت ،م یت وان گف ت
پایداری بیشتری نسبت به تودۀ آرمرده دارد که ض عیف
بودن زادآوری وضعیت بیرانی را برای آن بهوجود آورده
اس ت .از نظ ر )،Ghazanfari et al. (2004
) Shakeri (2006و ) Valipour et al. (2014تودههای
آرامگاه از نظر مشخصهه ای س اختار ،روی ۀ زمین ی و
تع داد درخت ان ،ترکی ب و تن وع گون های و زادآوری
وضعیت ایدهآل را نشان میدهند که م یت وان از آنه ا
بهعنوان راهنمای دستیابی به وضعیت پای دار اس تفاده
کرد .شکلگیری شاخهزاد جوان نتیجۀ قط ع درخت ان
در قطر حدود  67تا  68سانتیمتر ب رای ت أمین نی از
مردم میلی به چوب سوخت و ساختمانی بوده اس ت.
با توجه به تولید علوفۀ مورد نیاز دام از برگ درخت ان،
جس تده ی درخت ان بل و از مه مت رین اص ول
جنگلداری سنتی اس ت .ب ه اعتق اد م ردم میل ی ب ا
افزایش سن و اندازۀ درختان به ب یش از  07س ال ی ا
قطر  67سانتیمتر به باال نشانه های فرت وتی مش اهده
می شود و ق درت جس ت ده ی درخت ان نی ز ک اهش
مییابد ( .)Ghazanfari et al., 2004به هم ین دلی ل
تعداد درختان قطورتر از  67س انتیمت ر در ش اخهزاد
جوان بسیار کم است .از طرفی در ش اخهزاد کهنس ال
آرم رده ،ب ا توج ه ب ه پ رورش ب ز مرخ ز ب ا ه دچ
بهرهبرداری از موهر ارزشمند آن ،تراکم جنگل در ح د
اندکی نگه داشته شده و فاصلۀ ب ین درخت ان در ای ن
سیستم بهنسبت زیاد است .نبود جست گروه ،ت پای ه
بودن درختان و تراکم کم در راستای حفاظت از موهر
مرخز و جلوگیری از کنده شدن آن پ یشبین ی ش ده
است .ازآنجا که مشابه شاخهزاد جوان ،علوفۀ مورد نیاز
دام از گ زنی درختان تأمین میشود ،درختان با ابع اد
(قطر ،ارتفاع و تاج) بزرگتری در آرمرده دیده میشود
و به این ترتیب تا حدودی مشکل تعداد ک م درخت ان
با تاج های بزرگ آنها جبران م ی ش ود ،ب ه ط وریک ه
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میانگین وزن خش برگ تولیدی ی درخت متوس
(طبقۀ قطری  97-98سانتی متر) در هواره خول حدود
 7/56کیلوگرم ( )Azizi, 2015و در آرمرده این مقدار
ب رای ی درخ ت متوس (طبق ۀ قط ری 38-67
سانتیمتر) کمی بیش از چهار برابر ه وارهخ ول اس ت
( .)Khosravi et al., 2012تطبی ای ن نت این نش ان
می دهد که جنگل های بلو زاگ رس تی ت م دیریت
جوام ع در راس تای ه دچه ای مشخص ی م دیریت
میشوند و تنظ یم ت راکم ،ش کل روی ش و موج ودی
جنگل برای تیق ای ن ه دچ ه ا ص ورت م ی گی رد.
چنانچ ه در دو سیس تم ه وارهخ ول و آرم رده ک ه
تفاوت های چشمگیری از نظر ویژگ ی ه ای س اختاری
دارند ،مقدار علوفۀ درختی تولیدی آنها در واحد سطح
بسیار نزدی به هم است.
نگاهی به ویژگ ی ه ای الگوه ای م دیریتی غال ب
جنگل های بانه نشان میدهد ک ه ی رون د تک املی
بهترتیب از هوارهخ ول ب ه ن ژو و آرم رده وج ود دارد.
وضعیت شاخصها بیانگر این است ک ه در مس یر ای ن
تکامل سنی و ان دازه ای ض عف ه ایی وج ود دارد ک ه
جنگل را از حالت پایدار دور کرده اس ت .ب رای مث ال
تودۀ نژو که حالت بین ابینی ش اخهزاد ج وان و مس ن
است ،هم دامنۀ پراکنش قطری می دودی دارد و ه م
سهم درختان جوان در آن کمتر است .ای ن در ح الی
است که با وجود تعداد زیاد درختان ،زادآوری و الگوی
پراکنش قطری مناسب در هواره خول ،موج ودی ای ن
جنگل کمتر از پتانسیل آن در دامنههای شمالی است.
) Valipour (2013با مدلس ازی پوی اییه ای جنگ ل
(زادآوری ،روش و مرگومیر) و شبیهسازی ت ودهه ای
جنگلی در منطقۀ آرم رده ،پتانس یل روی ۀ زمین ی در
دامنه های شمالی و حاصلخیز را  98تا  37مت ر مرب ع
در هکتار برآورد کرد که در جنگل آرمرده با موج ودی
حدود  93مترمربع در هکتار تا حد زیادی از پتانس یل
رویشگاه استفاده شده ،اما پراکنش نامناسب موج ودی
در طبقات قطری و تراکم کم جنگل ب هوی ژه فراوان ی
کم درختان جوان و نهاله ا ،ای ن جنگ ل را از حال ت
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تعادل دور کرده اس ت .موج ودی متوس ت ودهه ای
هوارهخول کمتر از  97متر مربع در هکت ار اس ت و ب ا
فرض همان موجودی آرمانی میتوان گفت که ظرفیت
این رویشگاه بیشتر از موجودی کنونی است .ازآنجا که
موجودی فعلی در رابطه با ساختار جنگل شکل گرفته
است ،مهمترین پیشنهاد اص حی برای ش اخهزاده ای
جوان ،اندوخته گیری بهمنظور افزایش دامنۀ قط ری و
افزایش موجودی جنگل است .به این ترتیب ب ا تن
کردن جستگروهها و انتخ اب پ ایه ای نخب ه ،ب ین
تراکم و موجودی جنگل تناس ب برق رار م یش ود .ب ا
تجزی هوتیلی ل و مقایس ۀ ویژگ یه ای جنگ له ای
بهرهبرداریشده و تودۀ حفاظت شدۀ آرامگاه ،بهروشنی
مشاهده میشود که ه م موج ودی مناس بی در ت ودۀ
آرامگاه ( 93/34متر مربع در هکتار) وجود دارد و ه م
توزیع موجودی و تعداد درختان در اندازه های مختلف
صورت گرفته است .با اینحال نباید از نظر دور داش ت
که در الگوهای بهرهبرداریشده دخالتهای انسانی ب ر
پایۀ اهداچ مدیریتی در طول سالیان ط والنی ص ورت
گرفته است و ساختارهای موجود برای تیق اه داچ
اشارهشده مورد نیازند .در نظر گرفتن ه ر گون ه اق دام
اص حی برای بهبود ساختار این جنگل ها ممکن است
مستلزم تغییر در رفتار بهرهب رداران میل ی ب ا جنگ ل
باشد .بنابراین در برنامهری زی ط رحه ای جنگل داری،
بای د آ ار اجتم اعی و زمین هه ای پ ذیرش اق دامات
پیشبینیشده بررسی شود.
در این تیقی غی ر از م وارد م ذکور ،جنب هه ای
دیگری از ساختار توده ها با عن وان می زان گون اگونی،
درج ۀ تن وع ان دازهای درخت ان ی ا تن وع س اختاری
اندازهگیری شد .این مفهوم بهطور کلی مقدار ن ابرابری
درختان ،غنای اندازه ای و یکنواختی درختان در درون
ت وده ی ا جنگ ل را نش ان م یده د و ب ا روشه ای
مختلف اندازهگیری ش ده اس ت ( ;Magurran, 1988
& Neumann & Starlinger, 2001; Staudhammer
 )LeMay, 2001و ب ا پ نن ش اخص انتخ ابش ده

مثلفه های آن نشان داده شد .از این پ نن ش اخص دو
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مورد مارگالف و تن وع ش انون از دامن ۀ قط ری ت أ یر
میپذیرند؛ دو شاخص سیمپسون و برگرپارکر غالبی ت
را اندازهگیری میکنن د و ش اخص یکن واختی ش انون
یکنواختی پراکنش درختان در طبقات قطری را نش ان
میدهد .در این شاخصها سه ویژگی تعداد در هکت ار،
روی ۀ زمین ی و پ راکنش در طبق ات قط ری ب هط ور
همزمان برای مطالعۀ وضعیت جنگل دخالت داده شد.
این شاخص ها برخی ویژگیهای ساختاری ت ودهه ا را
که در منینی پراکنش قطری یا سایر ان دازهگی ریه ا
بهوضوح دی ده نم یش ود ،نش ان م یدهن د و از ای ن
دی دگاه تکمی لکنن دۀ س ایر ش اخصه ا هس تند .از
ویژگی های مهم شاخص ه ای م ورد اس تفاده در ای ن
پژوهش این اس ت ک ه مس تقل از فاص لهان د و ب رای
میاسبۀ آنها به اندازهگیری پراکنش مکانی درخت ان و
موقعی ت آنه ا در عرص ه نی ازی نیس ت
( .)Lexerod & Eid, 2006تودۀ هوارهخ ول ب ا ش یوۀ
جنگلشناسی شاخهزاد ناهمسال روی زمین و شاخهزاد
همس ال روی درخ ت ،دارای تع داد زی ادی درخت ان
شاخهزاد جوان در طبقات قطری پایین و روی ۀ زمین ی
کم است .نتاین دو شاخص مارگالف و تنوع ش انون ک ه
تیت تأ یر تعداد طبقات قط ری (دامن ۀ قط ری) ق رار
دارند ،نشان دادند که تودۀ هوارهخول ب ه نس بت ت ودۀ
آرمرده (شاخهزاد کهن) ساختاری با تنوع قط ری کمت ر
دارد .در آرمرده شیوۀ جنگلشناسی شاخه زاد کهنس ال
با تمرکز روی درخت ان قط ور ،ت ودهای ب ا ت راکم ک م،
درختان قطور و تنوع قطری بیش تر را ب ه وج ود آورده
است ( .)Valipour et al., 2008این ویژگیها موج ب
شده که در رتبه بندی طیف لیکرت ،شاخهزاد کهنسال
پس از تودۀ حفاظتشده در رتبۀ باالتری از نظر تن وع
اندازهای نسبت به دو تودۀ تیت بهرهبرداری دیگر (نژو
و هوارهخول) قرار گیرد .دلیل این برت ری را م یت وان
تعداد بیشتر طبقات قطری در ای ن ت وده دانس ت .ب ا
توجه به منینی پراکنش قطری ،دامنۀ قطری درختان
در نژو نسبت به آرمرده و هوارهخول میدودتر اس ت و
منینی آن نزدی ترین حالت به نمودار زنگولهایشکل
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یا همسال است .این مسئله ممک ن اس ت مه م ت رین
دلی ل ک اهش تن وع ان دازهای در ن ژو باش د
( .)Hosseini, 2016بن ابراین درص ورتیک ه
تجزیه وتیلیل توده ها صرفاً بر پای ۀ منین ی پ راکنش
قط ری انج ام گی رد ،ممک ن اس ت تص ور ش ود ک ه
شاخهزاد جوان کام ً به شاخهزاد کهنسال برتری دارد،
اما شاخصهای تن وع ان دازهای کم م یکنن د ک ه
ویژگیهای مثبت و منفی هر کدام از ای ن سیس تمه ا
بهتر دیده شود.
در آرمرده فق چهار اصله از  363در هکتار س هم
طبقه  0/8سانتیمتر است ،درحالیکه سهم این طبق ه
در تودۀ هواره خول  803اصله از  153اصله در هکت ار
است .در تودۀ نژو این نس بت  31ب ه  335و در ت ودۀ
حفاظتی  53به  479اصله در هکتار اس ت .ب ا تیلی ل
وضعیت زادآوری در دو الگوی ساختاری تقریباً مش ابه
(از نظر شکلی) ش اخهزاد ج وان و حفاظ تش ده ای ن
واقعیت مشخص شد که نرخ کاهش تعداد نونهاله ا و
نهالها از طبقۀ قطری کمتر از پنن سانتیمتر به باالی
پنن سانتیمتر در هواره خول حدود  07درص د اس ت،
درحالی که فق  7/8درصد از نونهال ه ا و نه اله ای
شمارششده در آرامگاه وارد طبقۀ حد ش مارش ش ده
بود .این واقعیت بیانگر نرخ شدیدتر تلفات زادآوری در
آرامگاه نسبت به ه واره خ ول اس ت .البت ه ای ن ن رخ
کاهش در طبقات قطری باالتر ب رعکس ش د و ش یب
کاهش در آرامگاه به نسبت هواره خول کمت ر ب ود .در
جنگل ه ایی همانن د ه واره خ ول ک ه توس انس ان
مدیریت می شود و دخالت هایی در آنها انجام میگیرد،
کنترل روی تعداد درختان در هر مرحلۀ رویشی وجود
دارد و در آنها ترکیب ،منشأ و تراکم نهالها و درختان
تیت تأ یر اقدامات مدیران میل ی ق رار م یگی رد .از
اینرو در هوارهخول بیشتر نهالها جستهای شاخهزاد
درون جستگروه ها و از گونۀ بلو هستند ،درحالیکه
در ت ودۀ آرامگ اه زادآوری گون هه ای مختل ف اغل ب
ب هص ورت دان هزاد دی ده م یش ود .در پ ژوهش
) Valipour et al. (2008مشخص ش د ک ه ب هدلی ل
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منین ی پ راکنش قط ری نم ایی ک مش ونده و وج ود
درختان جوان بیشتر تودۀ هوارهخ ول نس بت ب ه ت ودۀ
آرمرده پایدارتر است .ب ا توج ه ب ه یافت هه ای تیقی
حاضر این واقعیت مشرو شده و درصورتی ک ه دامن ۀ
پراکنش قطری در هواره خول با اندوختهگیری گسترش
بیشتری یابد ،نتاین تمام ش اخص ه ا در آین ده برت ری
تنوع اندازهای این الگو را نسبت به تمام ت ودهه ا نش ان
میدهد .همچنین با استقرار پایهه ای جدی د و اص ح
ض عف زادآوری در آرم رده وض عیت پای داری ت ودهه ا
بهبود خواهد یافت .الگوی نژو ه م ب ا ض عف زادآوری و
هم ضعف تنوع قطری همراه اس ت و جنگ له ای ای ن
منطقه دارای کمترین تنوع ساختاری در میان الگوه ای
جوانتر و مسنتر جنگلداری سنتی است.
شاخصهای سیمپس ون و برگرپ اکر غالبی ت ی
طبقۀ قطری در توده را اندازهگی ری م یکنن د ک ه در
این مطالعه برای اندازهگیری تن وع ان دازهای اس تفاده
شدند .برای این منظور مقادیر ب هدس تآم ده از ت ابع
مطاب جدول  3از عدد ی کسر شد .این دو ش اخص
بهش دت تی ت ت أ یر طبق ۀ قط ری دارای بیش ترین
فراوانی قرار م یگیرن د و حساس یت کم ی ب ه تع داد
طبق ات قط ری دارن د (.)Lexerod & Eid, 2006
بنابراین هرچه تجمع درخت ان در ی طبق ۀ قط ری
بیشتر باشد ،مقدار این شاخصها به ص فر نزدی ت ر
است و با پخش شدن پایهه ا در ب ین طبق ات قط ری
مقدار این شاخص ها بهسوی ح داکثر خ ود ( )9می ل
میکند .بر پایۀ این شاخصها نیز تودۀ حفاظتش ده و
شاخهزاد کهنسال بیشترین تن وع ان دازهای را دارن د و
شاخهزاد جوان و بینابینی دارای کمترین تن وع اس ت.
این نتیجه در مورد شاخهزاد جوان هوارهخول بهدلی ل
منینی پراکنش قطری نمایی ک مش ونده و ناهمس ال
بودن توده ها قابل انتظار نبود؛ اما با توجه ب ه غالبی ت
مطل ی طبقۀ قطری ( 85درصد پایهه ا متعل ب ه
طبقۀ قطری  0/8سانتی متر است) مقدار این ش اخص
کمتر از تودههای دیگر بهدست آمده است .این بخ ش
از یافتهه ا ب ار دیگ ر نش ان م یده د ک ه در تیلی ل
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وضعیت ساختاری جنگل و برنامهریزی برای دس تیابی
به ساختار مطلوب نباید فق ش کل منین ی پ راکنش
قطری را مبنای قواوت قرار داد؛ ) O’Hara (1998ب ر
این مهم تأکید کرده بود.
مقایسۀ تودههای بهرهبرداریشده با ت ودۀ حف اظتی
(آرامگاه) با استفاده از شاخصهای تنوع اندازهای نش ان
داد که تنوع اندازهای در ت ودۀ حفاظ تش ده بیش تر از
تودههای دیگر (هوارهخول ،نژو و آرمرده) است .پایداری
بیشتر توده ه ای حفاظ ت ش ده نس بت ب ه ت وده ه ای
بهرهبرداریشده با استفاده از روشهای معم ول ب رآورد
س اختار در تیقیق ات ) Abdollahpour (2005و
) Shakeri (2006نیز نشان داده شده بود .دلیل برتری
ای ن ت ودهه ا در ای ن پ ژوهش مط اب آنچ ه در
پژوهشهای ) O’Hara et al. (2007نی ز اش اره ش ده
است ،به تعداد و تنوع طبقات قط ری بیش تر و توزی ع
متعادل رویۀ زمینی میان تمام طبقات قطری در ت ودۀ
حفاظتی مربو می شود ،که ب هوس یلۀ ش اخص ه ای
تنوع اندازهای نیز میاسبه شدند .ت ودهه ای ج وانت ر
مانند هوارهخول و نژو در مرحلۀ توس عه ق رار دارن د و
با وجود تعداد پایههای مناسب ،از نظر روی ۀ زمین ی و
تنوع قطری از سایر تودهها ضعیفترند.
عمدۀ کارشناس ان بخ ش اجرای ی من ابع طبیع ی
معتقدند که باید با حفاظ ت کام ل جنگ له ا آنه ا را
بهسوی الگوی تودهه ای آرامگ اه س و داد ،ام ا ای ن
دیدگاه جنبههای منفی و اشکال دارد که تیق آن را
دور از تصور و حتی تهدیدآمیز میکند؛ از جمله اینکه
اوالً حفاظت کامل این تودهها با واقعیتهای اجتم اعی
سازگاری ندارد و مردم میل ی ک م و ب یش از جنگ ل
استفاده میکنند .مسئلۀ دوم اینکه تهدید آتشس وزی
جنگل با حفاظت آن و عدم بهره برداری از علوفۀ ک ف
جنگل موجودیت این جنگل ها را با خطر جدی مواجه
می سازد .بر پایۀ یافته های این پژوهش ،مفه وم تن وع
ساختاری ویژگیهایی از ت ودهه ا را نش ان داد ک ه در
ارزیابیهای معمول ساختار تودهه ا ب ه آنه ا پرداخت ه
نمی شود .این نتاین با اینکه در ظاهر متفاوت از نت این
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.قواوت درستتر منجر خواهد شد
سپاسگزاری
پژوهش حاضر با همکاری مرکز پژوهش و توس عۀ
جنگلداری زاگرس شمالی انجام گرف ت و نویس ندگان
بر خود الزم میدانند مراتب سپاسگزاری خود را از این
 همچن ین از داوران میترم ی ک ه.مرکز بهعمل آورند
زحمت نقد و بررسی مقاله را بر عهده داشتند و نک ات
،ارزشمندی را برای بهبود کیفیت آن ی ادآوری کردن د
.تشکر میکنیم
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. در واقع تکمیلکنندۀ آنهاس ت،مطالعات گذشته است
بهطوریکه با تلفی آنها م یت وان ب ه در درس ت و
 همانگونهکه.کامل تری از وضعیت توده ها دست یافت
 تن وع ان دازهای در،نتاین پژوهش حاضر نشان میدهد
الگوی ش اخهزاد کهنس ال بیش تر از ش اخهزاد ج وان
است و به این ترتیب در جنگ ل آرم رده کارکرده ای
متناسب با این جنگل با اتکا ب ه ای ن س اختار تیق
 درحالیکه به نظر برخی جنگلبانان با توجه به.مییابد
 ش اخهزاد،الگوی پ راکنش قط ری نم ایی ک مش ونده
جوان (الگوی هوارهخول) وضعیت پایداری مناسبتری
 به این ترتیب واضح است که در ارزیابی وض عیت.دارد
 ب ه، ب هک ارگیری مجموع های از ش اخصه ا،جنگ ل
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Abstract
Traditional forest management in Zagros forests is rooted in traditional ecological knowledge
for livelihood needs. In this study, three prevalent models of silvopastoral management
including young coppices (YC), old-age coppices (OC) and transitional structure (TS) as well
as a preserved stand (PS) were compared. Trees were measured in the variable-area sample
plots and stand structure of each management model was evaluated using structural diversity
indices including Margalef, Berger-Parker, Shannon diversity, Simpson, and Shannon
evenness. Results showed that average diameter and height of trees in OC and PS were
significantly greater than both younger stands. The YC was characterized by maximum stand
density, lowest basal area, an acceptable rate of regeneration, and negative exponential
diameter distribution with a considerably limited size span. Positively skewed bell-shaped
diameter distribution was observed in OC and TS which conversely to the YC have
significantly wider size span and lower regeneration rates. Based on the indices, the
maximum and minimum size diversity were observed in PS and TS, respectively while OC
had the most diverse structure among the harvested stands. Due to weaknesses like limited
diameter range, abundance of young individuals and low stocking level, YC structural
diversity was lower than OC. Despite the lack of adequate regeneration and young stems,
structural diversity of OC model was interesting. Finally, stocking in the YC stands as well as
improvement of regeneration in the OC stands were suggested in order to regulate the forest
structure.
Keywords: Silvopastoral Models, Structural Diversity, Traditional Forest Management,
Zagros Forests

