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  چکیده

خورده دست جنگلی تودههاي چوبی، دو برداري سنتی بر تنوع و ترکیب گونهبررسی تأثیر بهره منظوربه
 30 و تخاب شدندان در شهرستان سردشت خورده با شرایط فیزیوگرافیکی و فلوریستیکی مشابهدستو کمتر

فراوانی و و  در دو منطقه پیاده شد يمتر 50×50در یک شبکه  یمربعمتر 1000اي شکل دایره نمونهقطعه
ي ااي مارگالف، یکنواختی پایلو، تنوع گونههاي غناي گونهشاخصمیانگین . ندهاي چوبی ثبت شدنوع گونه

اسمیرنوف -آزمون کولموگروف باها نمونه محاسبه و نرمال بودن آنعهدر هر قطوینر و سیمپسون -شانون
و رمال هاي نتی غیرجفتی براي دادهها از آزمون اختالف بین میانگین بودنداریبررسی شد. براي آزمون معن

هاي پوشش گیاهان چوبی از بندي نمونهرج براينرمال استفاده شد. هاي غیریو براي دادهویتنیآزمون من
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین میانگین . استفاده شد شدهگیريروش آنالیز تطبیقی قوس

داري اختالف وجود دارد، اما اختالف بین اي در دو منطقه به شکل معنیهاي غنا و تنوع گونهصشاخ
 چنین با توجه به همبستگی باالي محوردار نیست. هماي در دو توده معنیمیانگین شاخص یکنواختی گونه
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  مقدمه
سائل مهم اي به یکی از مهاي اخیر، تنوع گونهدهه در

. )Iordan et al., 2018اکولوژیکی تبدیل شده است (
اي در توان به نقش مهم تنوع گونهاین اهمیت را می

یرا زها نسبت داد، حفظ ثبات و پایداري اکوسیستم
-تر در یک منطقه ساختار پیچیدهبیشهاي حضور گونه

هاي طبیعی خواهد داد، در نتیجه این تري به اکوسیستم
داشته  تري در پاسخ به تغییراتها توانایی بیشاکوسیستم
. بر اساس )Garet et al., 2012تر خواهند بود (و با ثبات

هاي برداريهاي موجود، تخریب ناشی از بهرهنظریه
گذار بر تنوع و ترکیب عوامل تأثیرترین انسانی از مهم

هاي جنگلی بوده و این پتانسیل را اي اکوسیستمگونه
 Newboldدارد که ساختار جوامع گیاهی را تغییر دهد (

et al., 2016هاي ). چنین تغییرات ایجاد شده در توده
تواند ها میجنگلی و الگوي تخریبی موجود در آن

 Grayلی بیان شود (هاي جنگتنوع اکوسیستم لهیوسبه

et al., 2018توان با محاسبه تنوع )، بدیهی است می
اي هاي به ارزیابی عملکرد و دخالت انسان در تودهگونه

  .)Ardakani, 2006(جنگلی پرداخت 
-هاي تنوع گونههاي اخیر در کنار پژوهشدر دهه

اي نسبت به اي، براي درك تغییرات ترکیب گونه
بندي استفاده هاي رجاز روشتغییرات عوامل محیطی 

بندي بر هاي رج). روشZarei et al., 2015شود (می
که در آن  است افتهیتوسعهاساس تحلیل گرادیان 
تغییرات عوامل  برحسباي تغییرات ترکیب گونه

 ,Whittaker and Levinشوند (محیطی مرتب می

 یها که اساساً بنیان توصیف. با استفاده از این روش)1997
 موجودیعلتوان درباره ساختار جوامع و روابط دارند می

بین تغییرات محیطی و پوشش گیاهی را تفسیر کرد. 
هاي تحلیل گرادیان به دو شکل مستقیم و روش

اي هگیرد. در روش مستقیم از دادهغیرمستقیم انجام می
هاي پوشش گیاهی نظم درآوردن نمونهمحیطی براي به

-روش غیرمستقیم، مستقل از داده شود و دراستفاده می

هاي محیطی هاي محیطی آنالیز انجام شده و سپس داده
اي همنظور تفکیک گرادیانهاي پوشش گیاهی بهبا داده

ها تعیین خواهد محیطی موجود و یا همبستگی بین آن
ها ). بسیاري از اکولوژیستMesdaghi, 2001شد (

و  ندي محیطیبعنوان رجتحلیل گرادیان مستقیم را به
 بندي پوششتحلیل گرادیان غیرمستقیم را براي رج

 ).Gauch, 1982برند (می به کارگیاهی 

هایی که براي بندي، از روشهاي رجدر بین روش
-قرار می مورداستفادهشناخت الگوي موجود در جامعه 

 Detrrended(شده گیريگیرد، روش تطبیقی قوس

Correspondence Analysis, DCA(  است. در این
روش که نوعی تحلیل گرادیان غیرمستقیم است، فرض 
بر این است که بررسی تغییرات پوشش گیاهی با احتمال 

 ,Tahmasebiکنندة تغییرات محیطی است (زیاد منعکس

) اساس تحلیل به این شکل است که قطعات نمونه 2012
اي هدر مقابل محورها بر اساس ترکیب و فراوانی گونه

اي که داراي ساختار شوند. قطعات نمونهسم میها رآن
رام اي باشند در دیاگمشابه از نظر ترکیب و فراوانی گونه

). سپس He et al., 2007گیرند (در کنار هم قرار می
ها و یا توان با استفاده از همبستگی بین گونهمی

-برداري یا گونهبرداري در فضاي نمونهواحدهاي نمونه

هاي حاصل از اج الگوي موجود در دادهاي، براي استخر
  .)Tahmasbi, 2012(برداري استفاده کرد نمونه

تواند بر ترکیب و تنوع از عوامل محیطی که می
هاي جنگلی تأثیرگذار باشد، دخالت و اي تودهگونه
هاي برداري توسط انسان است. در ایران، جنگلبهره

و  دخالتدلیل هاي جنگلی که بهزاگرس از اکوسیستم
-اي آن دسترویه ترکیب و تنوع گونهبرداري بیبهره

. )Shami et al., 2018خوش تغییر بسیار شده است (
هاي زاگرس شده در جنگلهاي انجامبسیاري از پژوهش

هاي انسانی در این برداريمؤید اثرهاي منفی بهره
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 ,.Mirzaei et al., 2008 ،Abasi et al( ها هستندجنگل

2009 ،Amiri et al., 2009 ،Heydari et al., 2015( .
که این جنگل دچار تغییرات  دادند ها نشانپژوهشاین 

و  یچندشاخگفراوانی از نظر انبوهی و وضعیت کیفی (
 and( انداي شدهو نیز تنوع گونه کوتاه شده ارتفاع)

Parma Shataee Jouybari, 2010 ،Valipour et al., 

  ؛)2014
پژوهش در مورد تأثیرات تخریب بر روي بنابراین 

ترین عوامل مؤثر در اي و نیز تعیین مهمتنوع گونه
ها منظور احیاء و مدیریت آنها بهتخریب این جنگل

 نهیزمچنین تاکنون پژوهش در هم بسیار مهم است.
اي چوبی هبرداري سنتی بر تنوع گونهبررسی تأثیر بهره

 شده در اینگیريبه کمک روش آنالیز تطبیقی قوس
منطقه انجام نگرفته است. با توجه به حساسیت و 

هاي محیط هاي زاگرس از نظر ارزشاهمیت جنگل
کی از عنوان یاي بهو اهمیت تنوع گونهحفاظتی -زیستی

پژوهش به این ، هاي ارزیابی پایداري جنگلشاخص
رکیب ت برداري سنتی برهاي مهم بهرهبررسی تأثیر شکل

آن با  سهیمقاخورده و دست تودهاي در تنوع گونه و
 هلیوسبهشاهد،  تودهعنوان خورده بهدست کمتر توده

اي و آنالیز تطبیقی هاي تنوع گونهشاخص محاسبه
 .گیري شده پرداخته استقوس

  هاموارد و روش
  مورد بررسی منطقه
زاگرس شمالی، در  محدودهاي مورد پژوهش در توده

هاي پیرانشهر و سرشت و در مسیر شهرستان حدفاصل
درجه  45طول جغرافیایی  محدودهتان، در امیرآباد به آلو

درجه  36طول شرقی و عرض جغرافیایی  قهیدق 36و 
عرض شمالی واقع شده است. با وجود  قهیدق 9و 

در طی  بررسیهاي گسترده در منطقۀ مورد تخریب
دلیل خورده بهدستکمتر تودهسالیان متمادي 

برخورداري از قداست مذهبی کمتر مورد تخریب قرار 
هکتار و  4/5 اندازهبهگرفته است. مساحت این توده 

 15داراي جهت غالب شمالی، شیب غالب صفر تا 
متر و گونۀ  1430درصد، متوسط ارتفاع از سطح دریا 

 توده) است. .Quercus infectoria Olivغالب دارمازو (
 ترمک تودهمتري از  200 فاصلهنیز در خورده دست
 5/5خورده با گونۀ غالب دارمازو، مساحت تقریبی دست

 35هکتار جهت غالب شمالی، شیب غالب صفر تا 
متر است.  1420درصد و میانگین ارتفاع از سطح دریا 

تر برداري سنتی که بیشاین توده بر اثر افراط در بهره
 به شکلدام بوده،  زنی، قطع و چرايشکل سرشاخهبه

  .یافته درآمده استتخریب
  پژوهشروش 

  برداريالف) روش نمونه
با انجام  وتهیه  20000/1 منطقه بامقیاس نقشهابتدا 
ر تکم تودهخورده در مجاورت دست توده یگردشجنگل
خورده و با شرایط فیزیوگرافیک مشابه انتخاب دست

ر تنوع سنتی ببرداري منظور بررسی تأثیر بهره. بهندشد
 برداريهاي چوبی در جنگل بلوط، با انجام نمونهگونه

 30 درمجموعتصادفی، -به روش سیستماتیک
 تودهدر  نمونهقطعه 12اي شکل (دایره نمونهقطعه

-دست تودهدر  نمونهقطعه 18خورده و تردستکم

 شبکهدر یک  مترمربع 1000خورده) با مساحت 
متر از هر دو منطقه  50در  50آماربرداري با ابعاد 

و اطالعات الزم از قبیل نوع و فراوانی  شد برداشت
ه بهاي چوبی در فرم آماربرداري ثبت شد. تمامی گونه

خورده و تردستکم منطقهسطح  بر اساس یعبارت
، ابعاد شبکه نمونهقطعه 30شده و در نظر گرفتن تخریب

ی نوعمتر در نظر گرفته شد تا به 50در  50آماربرداري 
 30مناسب بر اساس منطق آماري ( نمونهقطعههم تعداد 

منطقی بین قطعات نمونه  فاصله) بوده و هم نمونهقطعه
وجود داشته باشد تا قطعات نمونه داراي شباهت بسیار 
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 منظور تبعیت توزیع میانگینزیاد نباشند. از طرفی به
 در این نمونهقطعه 30 درمجموعها از توزیع نرمال، داده

ابه مش هايپژوهشتر برداشته شد که در بیش پژوهش
-بهره کهییازآنجااست.  قرارگرفته مدنظرنیز این تعداد 

تر بیش یموردبررس منطقههاي سنتی موجود در برداري
زنی، قطع و چراي دام است، سعی شد به شکل سرشاخه

 هنمونقطعهها، در داخل هر منظور بررسی اثرهاي آنتا به

ند اهاي ذکر شده را داشتههایی را که مشخصهتعداد پایه
. ودشمحیطی ثبت  يرهایمتغ عنوانبهدر فرم آماربرداري 

-هایی که داراي آثار قطع، سرشاخهتعداد پایه درمجموع

زنی، چراي دام، سطح مقطع، تعداد جست و تعداد پایه 
ته گرف در نظرعنوان متغیرهاي محیطی درختان سالم به

  .شد

  

 
 بررسیهاي مورد و موقعیت جغرافیایی توده شهرستان سردشت نقشه -1شکل 

Figure 1. Map of Sardasht city and the geographical location of the studied stands. 
  

  بندياي و رجهاي تنوع گونهب) شاخص
چنین ها) و هماي تابعی از غنا (تعداد گونهتنوع گونه

) ههرگونفراوانی یا یکنواختی (نسبت تعداد افراد در 
اي، ). براي ارزیابی تنوع گونهKrebs, 1998است (
اي به یکی از هاي متعددي وجود دارد که عدهشاخص

اند آن توجه داشته ۀدو جنب اي دیگر به هرها و عدهآن
ها براي ترین شاخصاز متداول پژوهشکه در این 

اي قطعات نمونه استفاده شده است گونه تنوع محاسبه
 هايمنظور تعیین ارتباط بین شاخص). به1(جدول 

از محیطی  يرهایمتغها با ، فراوانی گونهبررسیمورد 
عنوان یکی از ) بهDCA(شده گیريتطبیقی قوسآنالیز 
بندي پوشش گیاهی استفاده هاي رجترین روشمرسوم

در محیط  DCAو نیز آنالیز  موردنظرهاي شد. شاخص
  محاسبه شد. PC-ORD5افزار نرم
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 ايهاي تنوع گونهشاخص -1جدول 
Table1. Species diversity indices 

 رابطه
Equation 

 شاخص
Indicator 

R= (S-1) / log N 
 اي مارگالفغناي گونه

Margalef species richness 

퐻 = − 푝 푙푛푝  
 وینر-شاخص تنوع شانون

Shannon winner diversity index 

퐽 =
퐻
퐻 =

−∑ 푝 푙푛푝
푙푛푆  

 شاخص یکنواختی پایلو
Pielo evenness index 

퐷 = 1 − 푝  
 شاخص تنوع سیمپسون

Simpson diversity index 
S: در نمونهها تعداد گونه ،Nتعداد کل افراد در نمونه : ،iP : سهم افراد در گونهi ام نسبت به کل نمونه 

S: number of spices in sample, N: total number of individuals in sample; Pi: portion of individuals in species i to total number 
of sample. 

  
 آماري لیوتحلهیتجزج) 

هاي میانگین بین شاخصمنظور بررسی اختالف به
تر خورده و کمهاي دستدر بین توده شدهمحاسبه

) t-studentآزمون آماري تی غیرجفتی (خورده از دست
ویتنی من هاي با توزیع نرمال و آزمون آماريبراي داده

)Mann-Whitneyهایی که از توزیع نرمال ) براي داده
ه نرمال ک الزم به ذکر است کنند استفاده شد.پیروي نمی

-ها با استفاده از آزمون کولموگروفداده هیکلبودن 
 هاي مربوطاسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت که داده

وینر و -اي شانونهاي تنوع گونهبه میانگین شاخص
-عیت میبتون و یکنواختی پایلو از توزیع نرمال سسیمپ

اي مارگالف هاي شاخص غناي گونهکردند اما میانگین
فاقد توزیع نرمال بود. در انتخاب  موردنظر ودهتدر دو 

زمان و هم هیدوسوسازي توجه ها امکان فراهمشاخص
قرار  موردتوجههاي فراوان هاي نادر و گونهبه گونه

هاي مطروحه بر اساس رو شاخصگرفت. از این
یابی به اهداف مدنظر را هاي متعدد امکان دستگزارش

آنالیزهاي آماري ذکر شده در کنند. تمامی فراهم می
  انجام شد. SPSS18افزار محیط نرم

 نتایج
شود عامل چراي دام با ، مالحظه می2با توجه به شکل 

درصد، سپس عامل قطع  18زنی با درصد، سرشاخه 22
ترین سهم را در درصد بیش 18زنی با چرا و سرشاخه

  برداري سنتی دارا است.تخریب توده در سیستم بهره
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 خوردهبرداري سنتی توده دستثر بر روي تخریب جنگل در سیستم بهرهؤسهم عوامل م -2شکل 

Figure 2. The distribution of affecting factors on forest destruction in the traditional utilization system 
of disturbed stand 

  
میانگین و انحراف معیار شاخص تنوع  2جدول 

 تودهشده از دو برداشت قطعات نمونه اي را درگونه
طی دهد. خورده را نشان میدست ترو کم خوردهدست
دو توده براي در آماري  آنالیزاز  آمدهدستبهنتایج 

 درصد 1اي در سطح هاي تنوع و غناي گونهشاخص
براي شاخص  دار است، اما این اختالفتفاوت معنی

ار داي در بین دو توده از نظر آماري معنییکنواختی گونه
  .نیست

 
: Dخورده، تر دست: کمL( یموردبررسهاي اي در تودهتنوع گونه يهاشاخصمیانگین و انحراف معیار  -2جدول 

 خورده)دست
Table 2. Mean and standard deviation of species diversity indices in the studied stands (L: less 

disturbed, D: disturbed) 
 پایلو یکنواختی

Pielo evenness 

 اي سیمپسونتنوع گونه
Simpson species 

diversity 

 وینراي شانونتنوع گونه
Shannon winner 
species diversity 

 اي مارگالفغناي گونه
Margalef species 

richness 
 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

 میانگین
Mean 

 توده
Stand 

0.094 0.7 0.07 0.71 0.195 1.45 0.227 1.13 L 
0.149 0.679 0.119 0.454 0.173 0.756 0.083 0.514 D 
 0.67ns  0.00**  0.00**  0.00** p-Value 

  دارمعنی اختالف عدم: ns درصد، 1 سطح در يداریمعن**: 
**: significance in 1% level, ns: non-significant 

  
هاي بندي قطعات نمونه و گونهنمودار رج 3شکل 

خورده دست تودهرا در دو  DCAچوبی حاصل از آنالیز 
 از آمدهدستبه دهد. نتایجخورده نشان میدستترو کم
 توده نمونهکه قطعات  داد نشان DCA بنديرج روش
 نمونهدر سمت چپ محور اول و قطعات  خوردهدست

ست محور اول قرار خورده در سمت رادستترکم توده
-چنین، در سمت چپ محور اول مشخصهاند. همگرفته

زنی، چراي برداري سنتی مانند قطع، سرشاخههاي بهره
هاي دام و تعداد جست جاي گرفته است و مشخصه

سطح مقطع و تعداد درختان در سمت راست محور اول 

18

22

18

4

10

17
Branching
سرشاخه زنی
Grazing
چراي دام
Cutting and grazing and branching
قطع و چراي دام و سرشاخه زنی 
Cutting and grazing
قطع و چراي دام
Branching and cutting
سرشاخه زنی و قطع
Grazing and branching
چراي دام و سرشاخه زنی
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 توان دریافت که پراکنشبنابراین می؛ قرار دارد
بین دو  در بنديرج فضاي در بردارينمونه واحدهاي

 یبترک نظر از دو توده نتیجه در و است متفاوت توده
توان دریافت که از چنین میمتفاوت است. هم گیاهی

برداري نظر مقاومت در برابر فشارهاي ناشی از بهره
وول وی ۀدارمازو و پس از آن گون ۀاول گون ۀسنتی در رتب

هایی که در سمت چپ محور گونه دیگرقرار دارد و 
نسترن ، بادام، بنه، یوحش یگالبمانند  DCAاول 
، مکیافرا کگنجشک، ، آلوچه، شیرخشت، زبانیوحش
هاي حساس جنگلی، دافنه و زالزالک جزو گونه سیب

  .ستندهبرداري سنتی هاي ناشی از بهرهدر برابر فعالیت

  

  
 یموردبررسهاي در توده DCAهاي چوبی حاصل از آنالیز پوشش گیاهان چوبی و گونه ۀبندي قطعات نمونرج -3شکل 

Figure 3. Plots ordination of woody plants cover and woody species ordination resulted from DCA 
analysis in studied stands 

  
برداري بهرههاي ، همبستگی مشخصه3در جدول 

 DCAی با محور اول و دوم هاي کمسنتی و مشخصه
نشان داده شده است. محور اول با عوامل قطع، 

زنی، چراي دام و تعداد جست دادي همبستگی سرشاخه
ح درختی و نیز سط ۀدار و با عوامل تعداد پایمثبت معنی

ه دار است. با توجه بمقطع داراي همبستگی منفی معنی

را  DCAتوان محور اول نتایج حاصل از این جدول می
ان شدت تخریب در نظر گرفت، عنوان محور گرادیبه

یعنی طرف چپ این محور نشانگر شدت باالي تخریب 
-برداري و سمت راست این منحنی نشانناشی از بهره

کمتر بودن شدت عوامل تخریبی است. ةدهند

  
 

 خوردهکمتر دست

 خوردهدست

Plots 

Less Disturbed 

Disturbed  
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 یبرداري سنتی و کمهاي بهرهمشخصه، DCAهاي محور مابین همبستگی پیرسون -3جدول 
Table 3. Pierson correlation among DCA Axis, traditional utilization, and quantitative factors 

 محور دوم
Second axis 

 محور اول
First axis 

 

0.22 -0.566** 
 چراي دام
Grazing 

0.301 -0.791** 
 نیزسرشاخه

Branching 

0.253 -0.875** 
 قطع

Cutting 

0.397 -0.851** 
 تعداد جست

Number of coppice 

-0.276 0.891** 
 سطح مقطع
Basal area 

-0.225 0.789** 
 تعداد پایه

Number of trees 
 درصد 5در سطح  يداریمعن: *درصد،  1در سطح  يداریمعن: **

**: significance in 1% level, *: significance in 5% level 
  

 هايگونه فراوانی پیرسون همبستگی 4 جدول در
 برداريبهره هايمشخصه و DCA اول محور با چوبی
همان. است شده داده نشان یکم هايمشخصه و سنتی
 هايونهگ بیشتر فراوانی مابین شود،می مالحظه که گونه

یمعن منفی همبستگی تخریبی هايمشخصه و موجود
 دارمعنی مثبت همبستگی کمّی هايمشخصه با و دار

 توانمی این پژوهش هايیافتهبا توجه به  دارد. وجود
گیر دریافت که وجود عوامل تخریبی باعث کاهش چشم

  خورده شده است.دست ۀدر منطق هاگونهفراوانی 

  بحث
 ارزشمند هاياکوسیستم یکی از زاگرس رویشی ۀمنطق

 محسوب ژنتیکی ذخایر حفظ و اکولوژیکی نظر از ایران

، امّا )Jazirei and Ebrahimi Rostaghi, 2003( شودمی
 به حالترویه و چراي مفرط دلیل قطع بیامروزه به

اي در و از نظر تنوع گونه زاد درآمدهمخروبه و شاخه
، Marvi Mohajer, 2006( معرض تهدید قرار دارند

Henareh Khalyani and Mayer, 2013( در راستاي .
اي هسنتی بر مقدار شاخص برداريآگاهی از تأثیر بهره

پژوهش نشان داد که این هاي اي، یافتهغنا و تنوع گونه
گیري موجب کاهش برداري انسانی به شکل چشمبهره

ر تکم تودهخورده نسبت به دست تودهاي در تنوع گونه
ین میانگ سهیمقاخورده شده است. نتایج حاصل از دست

اي گونههاي تنوع اي، شاخصهاي غناي گونهشاخص
هاي جنگلی مؤید وینر و سیمپسون در دو توده-شانون
خورده دست تودهاي در دار بودن کاهش تنوع گونهمعنی

اي که گونهخورده بود. بهتردستکم تودهنسبت به 
وینر و سیمپسون و -اي شانونهاي تنوع گونهشاخص

 تودهاي مارگالف در چنین شاخص غناي گونههم
 72/63و  62/36، 59/47ترتیب به مقدار خوره بهدست

  خورده بود.تردستکم تودهتر از درصد کم
) در 2009و همکاران ( Alijanpourها، با نتایج این یافته

حفاظت تودههاي جنگلی در دو مورد تفاوت تنوع گونه
چنین با نتایج ارسباران و هم ةنشدشده و حفاظت

Sottile اي در تنوع گونه نهیزم) در 2015همکاران ( و
 نمبیّ هایافته این هاي پاتاگونیا نیز مطابقت داشت.جنگل

 از یناش یجنگل يهاتوده تخریب که بوده مطلب این
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 جنگلی هايعرصه در دام چراي و درختان رویهبی قطع

مختلف چوبی شده  هايگونه تنوع شدید کاهش سبب
  است.

  
 یبرداري سنتی و کمهاي بهرهو مشخصه DCAبا محورهاي  هاهمبستگی پیرسون بین فراوانی گونه -4جدول 

Table 4. Pierson correlation among frequency of species and DCA Axis, traditional utilization, and 
quantitative factors 

 تعداد پایه
Number of trees 

 سطح مقطع
Basal area 

 قطع
Cutting 

 زنیسرشاخه
Branching 

 چراي دام
Grazing 

 محور اول
First axis 

 گونه
Species 

0.804** 0.572** -0.520** -0.525** -0.362 0.551** 
 دارمازو

Quercus infectoria 

0.767** 0.698** -0.598** -0.505** -0.662 0.597** 
 ویول

Quercus libanii 

0.822** 0.587** -0.542** -0.501** 0.526** 0.638** 
 زالزالک

Crataegus spp 

0.573** 0.805** -0.756** -0.706** -0.746** 0.828** 
 گالبی وحشی
Pyrus spp. 

0.706** 0.779** -0.656** -0.615** -0.649** 0.773** 
 بادام

Amygdalus spp. 

0.822** 0.557** -0.472** -0.429* -0.476** 0.594** 
وحشی نسترن  

Rosa canina 

0.200 0.320 -0.397 -0.272 -0.393* 0.487** 
 بنه

Pistacia atlantica 

0.160 0.220 -0.299 -0.280 -0.295 0.360 
 کیکم

Acer monspessulanum 

0.478** 0.354 -0.429* -0.412* -0.434* 0.529* 
رخشتیش  

Cotoneaster sp. 

0.579** 0.301 -0.375* -0.258 -0.272 0.255 
گنجشکزبان  

Fraxinus spp. 

0.780** 0.509* -0.280 -0.257 -0.376* 0.487 
 آلوچه

Prunus divaricate 

0.408* 0.529** -0.227 -0.316 -0.334 0.416 
 سیب جنگلی

Malus orientalis 

0.270 0.229 -0.209 -0.196 -0.207 0.257 
 دافنه

Daphne sp. 
 درصد 5در سطح  يداریمعن: *درصد،  1در سطح  يداریمعن: **

**: significance at 1% level, *: significance at 5% level 
  

 Erfanifard and Soleimani (2012)در این راستا 
ند رسید در پژوهش خود در منطقۀ زاگرس به این نتیجه

-حفاظت منطقه در هاگونه کل غناي و زیستی تنوع که

 این ولی بود؛ نشدهحفاظت منطقه از تربیش شده

 چنین بر اساسنبود. هم دارمعنی آماري نظربه اختالف
 شدت افزایش ، با)2004(و همکاران  Mishra نتایج

 غییرت موجب و شده کاسته هاگونه تنوع و غنا از تخریب
 هاهگون تراکم گیاهی، ترکیب نظر از جوامع ساختار در
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و  Valipour شود. از طرفیمی درختی جوامع ساختار و
و همکاران  Mokaram Kashtiban، )2014همکاران (

)2016،( Ghomi Avili همکاران  و)و ) 2007
Pourbabaei (2000) کاهش بر مبنی به نتایج مشابه 

  یافته دست یافتند.تخریب مناطق در ايگونه تنوع
هاي با تودهها در دلیل اصلی کاهش شدید گونه

دهی باالي بلوط و ناتوانی غالبیت بلوط، توان جست
ها در رقابت با آن بوده که در نهایت منجر به دیگر گونه

 Pato( شوداز عرصه می هاگونه گرید یجیتدرحذف 

et al., 2017 ،Cervellini et al., 2017(چنین می. هم-

 توان به انتخاب گزینشی بلوط توسط افراد محلی اشاره
هاي گونۀ بلوط براي تعلیف و چرا دام و کرد، زیرا برگ

چوب آن براي مصارف سوختی و ساختمانی مناسب 
ا ههمین دلیل گونۀ بلوط انتخاب و دیگر گونهبوده که به

 توده ؛ که)Namiranian et al., 2008حذف شده (
  ود.نب مستثنانیز از این امر  پژوهشخورده در این دست

-ساز آنالیز تطبیقی قو آمدهدستبهبر اساس نتایج 
برداري سنتی در هاي بهره)، مشخصهDCAگیري شده (

) مشاهده شده 3(شکل  DCAسمت چپ محور اول 
خورده است. دست توده نمونهکه محل تجمع قطعات 

هاي کمّی مانند سطح مقطع و تعداد پایه داده کهیدرحال
در سمت راست محور اول (محل تمرکز قطعات نمونه 

). 3هستند (شکل  مشاهدهقابلخورده) تر دستکم توده
ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که محور اول با 

فی ترتیب همبستگی منی بههاي تخریبی و کممشخصه
ور اول ي محو مثبتی داشت. با توجه به همبستگی باال

DCA و نیز با  برداري سنتیهاي بهرهبا مشخصه
توان به این نتیجه رسید که این هاي کمّی میمشخصه
ذار گتأثیر تودهها در تفکیک قطعات نمونه دو مشخصه

رو، ها داشتند. از ایندر تفکیک آن ییبسزابوده و سهم 
شرایط  باوجودبرداري سنتی تخریب ناشی از بهره

مدن آوجودیک و اکولوژیک مشابه، موجب بهفیزیوگراف

 هايهاي متفاوت از نظر ترکیب و فراوانی گونهتوده
-چنین نتایج همبستگی مشخصهچوبی شده است. هم

هاي تنوع ی با شاخصبرداري سنتی و کمهاي بهره
ا ها بدهندة همبستگی منفی این شاخصاي نشانگونه

ین مثبت ابرداري سنتی و همبستگی ها بهرهمشخصه
ی بود. این نتایج نشان هاي کمها با مشخصهشاخص

برداري سنتی تأثیر هاي بهرهدهند که مشخصهمی
هاي چوبی داشته که با گیري بر تنوع گونهچشم
  سو است.) هم2011و همکاران ( Wuهاي یافته

زنی این پژوهش، چراي دام و سرشاخه همچنین در
-هشکل و ترکیب تود جزء عوامل مؤثر در تغییر ساختار،

 Carmel etاند (اي معرفی شدههاي جنگلی مدیترانه

al., 2001هاي مختلف گیاهی از قبیل ). چراي دام شکل
گیاهان علفی و چوبی را تحت تأثیر قرار داده و منجر 

ود. شهاي گیاهی میبه کاهش تنوع دامنۀ وسیعی از گونه
 بچنین با کوبیدگی و تخریب ساختمان خاك موجهم

شود. عامل آن می يزیحاصلخو  يرینفوذپذکاهش 
زنی نیز مانع رشد طبیعی درختان شده و با سرشاخه

کاهش پوشش تاجی درختان، خاك جنگل در معرض 
اه همرگیرد. این دو عامل تخریبی بهفرسایش قرار می

دیگر عوامل نه تنها در منطقۀ مورد بررسی بلکه در تمام 
سال گذشته  40 یطمنطقۀ زاگرس وجود داشته و 

تهدید  همچنانهاي مختلف مدیریتی طرح باوجود
هاي طبیعی محسوب شده و جدي براي بقاء جنگل

ند اهاي مدیریتی مختلف شدهموجب ناکارآمدي فعالیت
)Salehzadeh et al., 2016 با توجه به نتایج .(

یل دلتوان دریافت که بهمی پژوهشاز این  آمدهدستبه
برداري سنتی (قطع، مختلف بهرههاي اجراي شکل

زنی و چراي دام) در منطقۀ مورد بررسی و سرشاخه
ها، توان تولیدي جنگل بودن شدت این فعالیتباال

کاهش یافته است. در راستاي جلوگیري از چنین 
 برداري سنتی در ناحیۀفشارهاي تخریبی ناشی از بهره



 . . . دشت سر يهاشده در جنگل يریگقوس یقیتطب لیو تحل هیتجز قیاز طر یچوب هايگونه بیبر تنوع و ترک یسنت برداريبهره ریتأث

373 

 

ها و مراتع در اجراي قانون زاگرس، سازمان جنگل
برخورد قانونی براي جلوگیري  ،برداريحفاظت و بهره

ها را آغاز کرد ولی برداري سنتی از این جنگلاز بهره
وابستگی شدید  لیبه دلچنین برخوردهایی  باوجود

-جوامع محلی، هرگز این روند متوقف نشده و بهره

برداري سنتی هنوز در بسیاري از مناطق زاگرس شمالی 
  .)Ghazanfari et al., 2005ادامه دارد (

 گیرينتیجه

انند هاي تخریبی منشان داد که فعالیت پژوهشنتایج این 
هاي سنتی و حضور دام در جنگل يهايبرداربهره

 هاي چوبی در اینرفتن تنوع گونهبینزاگرس موجب از
مناطق جنگلی  مناطق شده است. وجود

هاي مختلف تنوع دهندة جنبهخورده نشانتردستکم
هاي زاگرس بوده که گیاهی و ماهیت واقعی جنگل

شاهد در آینده براي بازسازي جنگل عنوان تواند بهمی
 روقرار گیرد. از این موردتوجه شدهبیتخرهاي جنگل

مدیریتی امکان احیاء و بسترسازي  اقداماتبا انجام 
هاي گیاهی بومی را فراهم هی و کیفی گونترش کمگس

هاي تکمیلی در راستاي آورد. هرچند انجام پژوهش
هاي فیزیکی و شیمایی خاك، تحلیل نقش مؤلفه

زي و در نهایت خاك موجودات زیرجمعیت و تنوع 
قابلیت ترسیب کربن در دو منطقۀ مورد بررسی و یا 

  .مناطق مشابه ضروري است
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Abstract 
In order to investigate the effect of traditional utilization on the diversity and composition of woody 
species diversity in the western oak forest, two disturbed and less disturbed stands were selected with 
similar physiographic and floristic conditions. Therefore, 30 circularly shape plots with 1000 m2 surface 
area were established based on random-systematic sampling with 50×50 m network dimensions. In each 
sample plot, the frequency and type of woody species were recorded in the prepared sheets of inventory. 
The average Margalaf species richness indices, Pielo evenness, Shannon-Weiner and Simpson species 
diversity were calculated in each plot and normalized by Kolmogorov-Smirnov test. To test the 
significance of the difference between the mean of indices, t-student test was used for normal data and 
Mann-Whitney U test for abnormal data. Detrended Correspondence Analysis (DCA) was used for 
ordination of the woody species samples. The results of the study showed that the means of richness and 
diversity indices in the disturbed stand were significantly lower than in the less disturbed stand; however, 
the mean of evenness index did not show any statistically significant differences between two stands. 
High correlation of first axis of DCA proves the importance of destructive factors, such as cutting, 
branching, frequency of copping, grazing, and qualitative factors, such as basal area and number of trees. 
These factors plays an important role in differentiation of the forest stands. 

Keywords: Branching, Cutting, Disturbed stand, Grazing, Less disturbed stand, Species richness. 
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