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تاریخ پذیرش99/02/23 :

چکیده
این پژوهش برای بررسی تأثیر اجرای طرح صیانت بر ویژگیهای کمی ،کیفی ،گسترش موخور و
زادآوری در تودههای جنگلی شهرستان ثالثباباجانی انجامشد .بدین منظور در داخل تودههای جنگلی
صیانتشده و صیانتنشده ،دو عرصه به مساحت  40هکتار با شرایط فلورستیکی و فیزیوگرافی مشابه
انتخاب شدند .سپس شبکه آماربرداری منظم تصادفی به ابعاد  100×100متر طراحی و  40قطعه نمونه
دایرهایشکل به مساحت  12آر در هر کدام از آنها پیاده شد .در هر قطعهنمونه عالوه بر مشخصات محیطی،
ویژگیهای توده بالغ شامل نوع گونه ،مشخصات کمی درختان مانند قطر برابرسینه (با حد شمارش 7/5
سانتیمتر) و قطر کوچک و بزرگ تاج درختان و ویژگیهای زادآوری اندازهگیری شد .برای مقایسه دادههای
کمی بین دو توده ،از آزمون  tمستقل و برای دادههای کیفی از آزمون مربع کای استفاده شد .براساس نتایج
بهدستآمده از این پژوهش گونه  Quercus brantiiو گونه  Crataegus sp.بهترتیب دارای بیشترین و
کمترین درصد آمیختگی در منطقه مورد بررسی بودند .میانگین قطر تاج ،درصد پایههای سالم ،میانگین تعداد
جست در پایههای دارای جست و میانگین تعداد موخور در پایههای مبتال به موخور در منطقه صیانتشده
بیشتر از منطقه صیانتنشده است.
واژههای کلیدی :ثالث باباجانی ،جنگلهای زاگرس ،طرح صیانت ،قطر تاج ،موخور.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09143402298 :
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جنگلزدایی است.

مقدمه

برای جلوگیری از روند

سطح و کیفیت جنگلهای ایران در سالهای اخیر به-

) Zandebasiri et al. (2017با بررسی هفت شاخص

دلیل افزایش جمعیت جوامع انسانی و عدم اجرای

پایداری در رابطه با مدیریت پایدار جنگلهای زاگرس

روشهای مدیریتی علمی و فراگیر رو به کاهش نهاده

بیانکردند که شاخص پایداری در این جنگلها بسیار

است ( Hosseinzadeh et al., 2004; Moradi

کم است .همچنین در یک بررسی با عنوان اثرهای

 .)Dirmandrik et al., 2015تخریب و تکهتکهشدن

رخدادهای اقلیمی و نحوه مدیریت انسانی بر تودههای

مناطق جنگلی و کاهش سطح آن بهویژه در کشورهای

بلوط که در منطقه کانزاس آمریکا معلوم شد ،که اثر

درحال توسعه ،عالوه بر تاثیرات منفی آن در سطح

وقایع اقلیمی بر تودههای بلوط در مناطق با شدت

محلی مانند فرسایش خاک و تنش بر جوامع بومی ،در

فعالیتهای انسانی بیشتر ،معنیدارتر است ( Aber et

سطح جهانی نیز مسائل زیستمحیطی دیگری مانند

 Wheeler et al. (2016) .)al., 2002در یک پژوهش

تغییرات آب و هوا را موجب شده است ( Houghton,

در جنگلهای تروپیکال به نتیجه رسیدند که حفاظت

 .)2005; Butchart et al., 2010جنگلهای زاگرس به-

جنگلهای مخروبه سبب احیا و افزایش قطر برابر سینه

دلیل کوهستانی بودن ،تخریب خاک و پوششگیاهی

درختان میشود Sasanifar et al. (2019) .با بررسی اثر

ضعیف ،فاقد توان تولیدی باال بوده و در زمره جنگل

مدیریت مبتنی بر حفاظت بر بخش حفاظتشده

های حمایتی قرار گرفتهاند ( Nos and Cooperri,

جنگلهای ارسباران با پیادهکردن  132قطعه نمونه در

 .)1994این جنگلها از نظر تولید چوب مورد توجه

دو منطقه حفاظتشده و غیرحفاظتی این جنگلها به

قرار نمیگیرند ،اما از جنبه زیستمحیطی ،حفاظت منابع

نتیجه رسیدند که شاخصهای قطر برابر سینه ،سطح

آب و خاک ،پناهگاه حیات وحش و تولید محصوالت

مقطع برابر سینه ،درصد پایههای دانهزاد ،ارتفاع کل و

فرعی متنوع نقش انکارناپذیری در پایداری اکوسیستم

ارتفاع تاج درختان بهطور معنیداری در منطقه حفاظت-

و معیشت ساکنان این مناطق ایفا میکنند

شده بیشتر از منطقه غیرحفاظتی است.

( .)Hamzehpour et al., 2006عواملی چون ضعف

صیانت از جنگلها و مراتع نیاز ملی و تالش

رویشگاه ،چرای دام ،فقر جنگلنشینان و برداشتهای

همگانی و راهبردی برای حفظ ارکان محیط زیست

سنتی چوب ،آتشسوزی و ریزگردها سبب تخریب

کشور است .یکی از طرحهای صیانت از منابع جنگلی

جنگلهای زاگرس میشوند و عواملی هم مانند زراعت

اجراشده در کشور ،طرح صیانت از جنگلهای زاگرس

در زیرآشکوب ،عدم زادآوری درختان ،آفات و بیماری-

است .این طرح از سال  1382بهصورت طرح ملی در

ها در گسترش پدیده خشکیدگی درختان نقش اساسی

 11استان کشور مانند کرمانشاه اجرا شد .حفظ ،احیاء،

دارند .این عوامل سبب کاهش تراکم و حجم تاج-

توسعه جنگلها و رساندن درصد تاجپوشش جنگلی

پوشش ،پایینآمدن تنوع گونههای گیاهی و جانوری

منطقه زاگرس به مرز  10درصد از مهمترین اهداف

میشوند.

طرح صیانت بهشمار میرفت .از دیگر اهداف طرح

در پژوهشی ) Li Zahi et al. (2015با بررسی

صیانت میتوان به شناسایی دقیق محدودههای جنگلی،

جنگلزادیی و تکهتکهشدن جنگلهای طبیعی در چین

بهدستآوردن کمیت و کیفیت جنگل ،بهرهبرداری از

بیان کردند که حفاظت از جنگلها از مهمترین راهها

محصوالت فرعی ،توسعه و احیای جنگلهای تخریب-
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شده اشاره کرد .یکی از عرصههای جنگلی مورد صیانت

از سال  1385طی طرح صیانت از جنگلهای

واقعشده استان کرمانشاه ،در شهرستان ثالثباباجانی

زاگرس با هدف غنیسازی و توسعه جنگل بخشهایی

قرار دارد .برای بررسی تاثیر مدیریت از نوع صیانت با

از تودههای جنگلی این شهرستان با مساحت  180هکتار

اهداف ازپیشتعیینشده مبنی بر بهبود وضعیت

قرقشده و محدوده آن حصارکشی شده است .برای

رویشگاهی جنگل و درختان جنگلی ضروری است

انجام این پژوهش ابتدا براساس اطالعات ارایه شده از

مقدار اثرگذاری این نوع مدیریت مورد ارزیابی قرار

اداره منابعطبیعی شهرستان و سپس با جنگلگردشی و

گیرد .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اجرای طرح

بررسی تصاویر  Google Earthاز تودههای جنگلی

صیانت برویژگیهای کمی ،کیفی توده بالغ ،زادآوری و

تحت طرح صیانت ،منطقهای به مساحت  40هکتار در

گسترش موخور درتودههای جنگلی مورد صیانت

محدوده ارتفاعی  1250تا  1546متر از سطح دریا

واقعشده و تودههای مجاور آن درشهرستان ثالث-

انتخاب شد .همچنین در مجاورت منطقه صیانتشده،

باباجانی استان کرمانشاه است.

منطقهای در بخش صیانتنشده به مساحت  40هکتار با
شرایط فلورستیکی و فیزیوگرافی مشابه در حدود

مواد و روشها

ارتفاعی از  1238تا  1519متر از سطح دریا انتخابشد.

شهرستان ثالثباباجانی با مساحت  1920کیلومتر مربع،

براساس بازدید محلی و جنگلگردشی یک شبکه

در  150کیلومتری شمالغربی استان کرمانشاه واقع شده

آماربرداری  100×100متر برای منطقه طراحی و با

است .متوسط بارندگی بلندمدت این منطقه از  400تا

استفاده از محیط  Google Earthو به روش منظم -

 700میلیمتر و بهطور میانگین  550میلیمتر در نوسان

تصادفی موقعیت  40قطعهنمونه در هر یک از مناطق

است .متوسط درجه حرارت سالیانه شهرستان  15درجه

صیانتشده و صیانتنشده مشخصشد .در ادامه

سانتیگراد و حداقل آن  -10و حداکثر آن  47درجه

موقعیت هر یک از قطعات نمونه در عرصه با استفاده از

سانتیگراد در مناطق گرمسیری است .دوره خشکی از

دستگاه موقعیتیاب جهانی ( )GPSمشخص شده و در

خرداد ماه شروع و تا مهر ماه ادامه دارد .سطح این

محل تالقی شبکه ،قطعه نمونهای به شکل دایره و با

شهرستان پوشیده از جنگلهای بلوط ایرانی ( Quercus

مساحت  12آر ( 1200مترمربع) پیاده شد .در هر قطعه-

 )brantii lindl.بوده و گونههای دیگر شامل پسته
وحشی

(Pistacia

نمونه ابتدا مشخصات محیطی محل قطعهنمونه از قبیل

 ،)atlanticaبادام کوهی

شیب دامنه ،ارتفاع از سطح دریا و جهت دامنه ثبت-

( ،)Amygdalus scopariaآلبالوی وحشی ( Prunus

شدند .سپس در قطعات نمونه ضمن ثبت نوع گونه،

 ،)incanaگالبی وحشی (،)boissieriana Pyrus

مشخصههای قطر برابر سینه در طبقات قطری یک

مازودار( ،)Quercus infectoriaزالزالک ( Crataegus

،)aronia

ارغوان(siliquastrum

،)Cercis

سانتی متری و قطر کوچک و قطر بزرگ تاج درختان

انار

(متر) برای درختان با قطر بیش از  7/5سانتیمتر اندازه-

( )Punica granatumو گردو ( )Juglans regiaبه-

گیریشدند .همچنین ارتفاع قطورترین و نزدیکترین

صورت گونه همراه حضور دارند .همچنین در فصل

درخت به مرکز قطعهنمونه با استفاده از شیبسنج سونتو

بهار و در روزهای آغازین سال انواع گیاهان دارویی،

اندازهگیریشد .در رابطه با مشخصات کیفی منشاء و

خوراکی و معطر در دامنه کوههای آن میروید.

سالمت پایهها و در صورت ناسالم بودن مواردی
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همچون کتزنی ،سرشاخهزنی ،حضور گیاه انگلی

کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها

موخور (درصد اشغال در چهار طبقه بهصورت طبقه

استفادهشد .برای مقایسه میانگین دادههای کمی بین دو

اول=  0-25درصد ،طبقه دوم=  25-50درصد ،طبقه

منطقه از آزمون  tمستقل و برای مقایسه میانگین داده-

سوم=  50-75درصد و طبقه چهارم=  100-75درصد)

های کیفی (منشاء ،سالمت) بین دو منطقه از آزمون مربع

تمام درختان قرارگرفته در قطعهنمونه مورد ارزیابی قرار

کای استفادهشد.

گرفت .برای بررسی زادآوری ،قطعهنمونه دیگری به

نتایج

مساحت یک آر ( 100متر مربع) و به مرکزیت قطعه-

نتایج مربوط به مقایسه درصد آمیختگی گونههای

نمونه اصلی پیاده و مشخصات زادآوری در دو طبقه

درختی برای دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده در

ارتفاعی با ارتفاع کمتر از  1/30متر و با ارتفاع بیشتر از

جدول  1ارائه شده است .با توجه به جدول  1مشاهده

 1/30متر طبقهبندیشد .همچنین نهالهای با ارتفاع

میشود که بین دو منطقه از لحاظ درصد آمیختگی

بیشتر از  1/30متر بر اساس طبقات قطری -2/5 ،0-2/5

گونهها تفاوت معنیدار وجود ندارد .نتایج بررسی و

 5و  5-7/5سانتیمتر دستهبندیشدند .تمامی دادههای

مقایسه میانگین مشخصههای کمی رویشی برای هر دو

ثبتشده از قطعات نمونه برای تجزیه و تحلیل اولیه

منطقه صیانتشده و صیانتنشده در جدول  2ارائه

وارد محیط نرمافزار  Excelشده و در نهایت دادهها پس

شدهاست.

از آمادهسازی وارد نرمافزار  SPSSشدند .از آزمون

جدول  -1میانگین درصد آمیختگی گونهها در دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده
Table 1. Average percentage of species composition in preserved and not-preserved regions
مربع کای
منطقه
Quercus brantii

Quercus infectoria

Pistacia atlantica

Crataegus sp.

Region

صیانتشده

Chi-square
72.7

2.2

24.1

1

Preserved

صیانتنشده

.24n.s
72.4

3

22.1

Not-preserved
 :nsعدم معنیداری اختالف میانگینها

2.4
ns: No significant difference of means

با توجه به جدول  2و آزمون تی مستقل انجام شده

کل در دو منطقه اختالف معنیداری ندارند .وضعیت

مشاهده میشود که میانگین قطر تاج در منطقه صیانت-

متوسط تعداد جست در هر پایه و متوسط تعداد موخور

شده در سطح احتمال یک درصد بیشتر از منطقه

در پایههای مبتال به موخور در دو منطقه صیانتشده و

صیانتنشده است .اما میانگین قطر برابر سینه و ارتفاع

صیانتنشده در جدول  3ارائه شدهاست.
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جدول  -2مقایسه میانگین (اشتباه معیار) مشخصههای کمی مورد بررسی در دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده
Table 2. Mean comparison (Standard error) of studied quantitative characteristics in preserved and
not-preserved regions
قطر تاج (متر)
ارتفاع کل (متر)
قطر برابر سینه (سانتیمتر)
منطقه
Region

)DBH (cm

)Total height (m

)Crown diameter (m

صیانتشده

(27.57)0.3

(4.84)0.06

(8)0.05

Preserved

صیانتنشده

(27.94)0.31

(5.08)0.03

(4.86)0.07

Not-preserved

تی مستقل

0.4n.s

**0.00

0.83n.s

Independent t
 :nsعدم معنیداری اختالف میانگینها

ns: No significant difference of means
**: significant differences, α= 1%

** اختالف معنیدار در سطح یک درصد

جدول  -3مقایسه میانگین (اشتباه معیار) مشخصههای کیفی مورد بررسی در دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده
Table 3. Mean comparison (Standard error) of studied qualitative characteristics in preserved and notpreserved regions
متوسط تعداد موخور در پایههای مبتال شده
متوسط تعداد جست
منطقه
Region

Mean number of sprouts

Mean number of Loranthus europaeus

صیانتشده

)12.18 (0.27

)1.73 (0.08

Preserved

صیانتنشده

)1.65 (0.12

)11.68 (0.24

Not-preserved

مربع کای

*0.00

*0.00

Chi-square
* :اختالف معنیدار در سطح پنج درصد

*: significant differences, α= 5%

بر این اساس مشاهده میشود که از لحاظ تعداد

مشخصات کمی در جهتهای مختلف جغرافیایی در

جست و تعداد پایههای مبتال به موخور در قطعه نمونه

کل منطقه و هر دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده در

بین دو منطقه صیانتشده و نشده تفاوت معنیدار در

جدول  5ارائه شده است.

سطح احتمال یک درصد وجود دارد .نتایج مربوط به

بر اساس تجزیه واریانس انجامشده ،نتایج مربوط

مقایسه میانگین مشخصات کیفی درختان (منشأ

به مقایسه میانگین مشخصهها مربوط به اثرهای اصلی

وسالمت پایهها) در دو منطقه صیانتشده و صیانت-

مدیریت و جهت دامنه و اثرهای متقابل نشان داد که

نشده در جدول  4ارائه شدهاست .بر اساس جدول 4

فقط اثرهای اصلی مدیریت بر روی مشخصه قطر تاج

مشاهده میشود بین دو منطقه از لحاظ منشأ درختان

تأثیر معنیداری دارد .با توجه به اینکه اثرهای اصلی

تفاوت معنیدار وجود ندارد ،ولی بین دو منطقه از لحاظ

جهتهای جغرافیایی و اثرهای متقابل مدیریت و

سالمت درختان تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج

جهتهای جغرافیایی بر روی مشخصههای کمی مورد

درصد وجود دارد .همچنین نتایج جدول  4نشان میدهد

بررسی تأثیر معنیداری نداشت ،از اینرو مقایسه

که درصد پایههای سالم در منطقه صیانتشده بیشتر از

میانگین بین آنها انجام نشد (جدول .)6

منطقه صیانتنشده است .نتایج مربوط به میانگین
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جدول  -4مقایسه وضعیت منشأ و سالمت پایهها در دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده
Table 4. Comparison of trees origin and health in preserved and not-preserved regions
مربع کای
منطقه صیانتنشده
منطقه صیانتشده
مشخصه
Preserved region

Characteristic

دانهزاد
منشأ (درصد)

Seedling

)Origin (%

شاخهزاد

Not-preserved

72.5

Chi-square

68.5
ns

27.5

0.16

31.5

Coppice

سالم
سالمت (درصد)

Healthy

)Health (%

ناسالم

87.4

92.6

*0.01
12.6

7.4

Unhealthy
 :nsعدم معنیداری اختالف میانگینها

ns: No significant difference of means
*: significant differences, α= 5%

* :اختالف معنیدار در سطح پنج درصد

جدول  -5میانگین (اشتباه معیار) مشخصههای کمی مورد بررسی در دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده در جهتهای
مختلف جغرافیایی
Table 5. Mean (Standard error) of quantitative characteristics in preserved and not-preserved regions
in different aspects
ارتفاع کل
قطر برابر سینه
متوسط تعداد موخور
قطر تاج (متر)
تعداد جست
جهت
منطقه
(متر)
(سانتیمتر)
Mean number of
Crown
Region

Aspect

شمال

)DBH (cm

Total
)height (m

)diameter (m

)27.69 (0.61

)4.95 (0.13

)8 (0.12

Number of sprout

)11.74 (0.39

Loranthus europaeus
)1.38 (1.60

صیانتشده

Preserved

صیانتنشده

Not-preserved

North

شرق

)27.48 (1.03

جنوب

)27.26 (0.42

)4.92 (0.21

)8.09 (0.17

)12.92 (0.80

)2.50 (0.50

East
)4.71 (0.09

)7.99 (0.07

)12.36 (0.41

)1.67(0.12

South

غرب

)28.58 (0.76

)4.97 (0.18

)7.92 (0.12

)11.87 (0.90

)2 (0.00

West

شمال

)27.74 (0.58

)4.80 (0.13

)5.08 (0.06

)11.93 (0.37

)1.78 (0.26

North

شرق

)28.01 (0.88

)4.89 (0.21

)5.05 (0.10

)10.77 (0.64

)1.89 (0.42

East

جنوب

)28.13 (0.48

)4.87 (0.11

)5.09 (0.05

)12.12 (0.44

)1.46 (0.12

South

غرب

)27.79 (0.84

)4.91 (0.18

)5.11 (0.10

)10.81 (0.64

)1.67 (0.44

West

نتایج مربوط به میانگین مشخصات کمی در شیب-

نتایج مربوط به مقایسه میانگین مشخصهها مربوط

های مختلف ثبتشده در کل منطقه و هر دو منطقه

به اثرهای اصلی مدیریت و طبقات شیب و اثرهای

صیانتشده و صیانتنشده در جدول  7ارائه شدهاست.

متقابل آنها در جدول  8ارائه شدهاست.
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 نتایج تجزیه واریانس تغییرات مشخصههای کمی تحت عاملهای مدیریت و جهت جغرافیایی-6 جدول
Table 6. ANOVA results of quantitative characteristic changes under management and aspect factors
Sig.

F

میانگین

مجموع

درجه

مربعات

مربعات

آزادی

MS

MS

df

منبع تغییرات
Change source
اثر اصلی مدیریت

0.74ns

0.10

5.13

5.13

1

0.90ns

0.18

8.89

26.68

3

Main effect of management
اثر اصلی جهت

3

Main effect of aspect
اثرهای متقابل

986

Interactions
خطا

1

Error
اثر اصلی مدیریت

3

Main effect of management
اثر اصلی جهت

3

Main effect of aspect
اثرهای متقابل

986

Interactions
خطا

1

Error
اثر اصلی مدیریت

3

Main effect of management
اثر اصلی جهت

3

Main effect of aspect
اثرهای متقابل

986

Interactions
خطا

1

Error
اثر اصلی مدیریت

3

Main effect of management
اثر اصلی جهت

3

Main effect of aspect
اثرهای متقابل
Interactions
خطا

0.64ns

0.55

27.06
48.54

0.86ns
0.73ns
0.58ns

0.03
0.42
0.65

0.98*
0.86ns

1391.23
0.05
0.24

0.45ns
0.29ns

0.28ns
0.32ns
0.60ns

3.43
0.87
1.24

1.15
1.18
0.62

0.07

1.02

3.08

1.59

1542.95

4.77
2412.37
1542.95

0.06

0.18

0.27
1.10

0.06ns

47864.88

0.07

2.44
0.00**

81.20

0.81
1093.53

33.11

33.11

8.46

25.40

11.96

35.90

)متر
DBH (cm)

)ارتفاع کل (متر
Total height (m)

)قطر تاج (متر
Crown diameter (m)

تعداد جست
Number of sprouts

9.64

2710.92

281

0.82

0.82

1

Error
اثر اصلی مدیریت

3

Main effect of management
اثر اصلی جهت

0.84
0.44
0.71

2.52
1.33
63.39

3

Main effect of aspect
اثرهای متقابل

89

Interactions
خطا

-قطر برابر سینه (سانتی

تعداد موخور
Number of

Loranthus
europaeus

Error
ns: No significant difference of means

 عدم معنیداری اختالف میانگینها:ns

**: significant differences, α= 1%

 اختالف معنیدار در سطح یک درصد:**

*: significant differences, α= 5%

 اختالف معنیدار در سطح پنج درصد:*
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 میانگین (اشتباه معیار) مشخصههای کمی مورد بررسی در کل منطقه و دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده در-7 جدول
شیبهای مختلف
Table 7. Mean (Standard error) of quantitative characteristics in preserved and not-preserved regions
at different slopes
ارتفاع کل
طبقات
تعداد موخور
قطر برابر سینه
تعداد جست
)قطر تاج (متر
منطقه
)(متر
شیب
Number of
)(سانتیمتر
Number of
Crown
Loranthus
europaeus

sprouts

diameter (m)

Total height
(m)

DBH (cm)

Slope
classes

Region

2(0.00)

11.09(0.78)

8.26(0.15)

4.99(0.20)

28.36(0.34)

10 – 20

1.80(0.10)

12.47(0.33)

7.98(0.06)

4.84(0.07)

27.62(0.35)

20 – 30

صیانتشده

1.33(0.21)

10.63(0.65)

7.65(0.16)

4.53(0.18)

26.12(0.89)

30 – 40

Preserved

1.67(0.33)

13(0.53)

8.40(0.28)

5.12(0.25)

28.58(1.17)

40 – 50

0

0

0

0

0

10 – 20

1.64(0.14)

11.45(0.26)

5.09(0.04)

4.89(0.08)

28.05(0.34)

20 – 30

صیانتنشده

1.75(0.36)

13.09(0.68)

5(0.09)

4.58(0.18)

26.83(0.85)

30 – 40

Notpreserved

1.50(0.50)

11.25(0.62)

5.43(0.22)

5.24(0.44)

29.93(1.90)

40 – 50

 نتایج تجزیه واریانس تغییرات مشخصههای کمی تحت عاملهای مدیریت و طبقات شیب-8 جدول
Table 8. ANOVA results of quantitative characteristic changes under management and aspect factors
میانگین
مجموع
درجه
منبع تغییرات
Sig.
F
مربعات
مربعات
آزادی
Change source

MS

MS

df

0/32ns

0/98

47/34

47/34

1

0/07ns

2/35

113/55

340/64

3

0/90ns

0/10

5/04

10/09

2

48/24

47614/47

987

0/70

ns

0/14

0/36

0/36

1

0/08ns

2/24

5/45

16/37

3

0/98ns

0/01

0/02

0/05

2

2/43

2402/66

987

اثر اصلی مدیریت
Main effect of management

اثر اصلی شیب
Main effect of slop

اثرهای متقابل
Interactions

-قطر برابر سینه (سانتی
)متر
DBH (cm)

خطا
Error

اثر اصلی مدیریت
Main effect of management

اثر اصلی شیب
Main effect of slop

)ارتفاع کل (متر

اثرهای متقابل

Total height (m)

Interactions

خطا
Error
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ادامۀ جدول .8
Continued table 8.
درجه

منبع تغییرات
Change source

اثر اصلی مدیریت
Main effect of management

اثر اصلی شیب
قطر تاج (متر)

Main effect of slop

)Crown diameter (m

اثرهای متقابل
Interactions

خطا
Error

اثر اصلی مدیریت
Main effect of management

اثر اصلی شیب
تعداد جست

Main effect of slop

Number of sprouts

اثرهای متقابل
Interactions

خطا
Error

اثر اصلی مدیریت
Main effect of management

تعداد موخور
Number of

اثر اصلی جهت
Main effect of slop

Loranthus
europaeus

اثرهای متقابل
Interactions

خطا
Error

مجموع

میانگین

آزادی

مربعات

مربعات

df

MS

MS

1

556/51

556/51

F

Sig.

0/00** 511/48

3

14/34

4/78

4/39

**0/00

2

1/64

0/82

0/75

0/47ns

987

1073/90

1/08
ns

0/88

1

0/20

0/20

0/02

3

9/18

3/06

0/32

0/80ns

2

102/10

51/05

5/41

**0/00

282

2656/75

9/42

1

0/00

0/00

0/00

0/92ns

3

0/71

0/23

0/32

0/80ns

2

0/95

0/47

90

65/52

0/72

 :nsعدم معنیداری اختالف میانگینها

0/65

ns

0/52

ns: No significant difference of means
**: significant differences, α= 1%

** :اختالف معنیدار در سطح یک درصد

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،با توجه به مقایسه

مربوط به مقایسه میانگین قطر تاج بین طبقات مختلف

میانگین مشخصههای ویژگیهای کمی مربوط به اثرهای

شیب (مربوط به اثرهای اصلی شیب) ارائه میشود

اصلی مدیریت و طبقات شیب و اثرهای متقابل آنها

(جدول .)9

معلوم شد که اثرهای اصلی مدیریت و اثرهای اصلی

در این بررسی میانگین تعداد در هکتار زادآوری

شیب تنها بر روی عامل قطر تاج تأثیر معنیداری دارد.

برای هر دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده نیز بررسی

با توجه به اینکه مقایسه میانگین قطر تاج بین دو منطقه

شد که در شکل  1ارائه شده است.

قبالً در نتایج ارائه شد هاست ،از اینرو در ادامه نتایج
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جدول  -9مقایسه میانگین قطر تاج بین طبقات مختلف شیب با استفاده از آزمون دانکن (میانگین  ±اشتباه معیار)
Table 9. Comparison of the mean crown diameter between different classes of slope using Duncan test
)(mean ± standard error
طبقات شیب
20 - 30

10 - 20

40 - 50

30 - 40

Slope classes

قطر تاج

6.40 ± 0.06c

8.26 ± 0.15a

Crown diameter
حروف متفاوت ،نشانگر اختالف معنیدار در سطح  5درصد است.

صیانت نشده
Not-preserved
100

109.09

7.67 ± 0.28b

6.35 ± 0.15c

Different letters represent significant differences, α= 5%.

صیانت شده

150

Preserved

127.27

115.38

112.5

111.76

Frequency

h > 1.30 m, D: 0-2.5 cm

فراوانی

h > 1.30 m, D: 2.5-5 cm h > 1.30 m, D: 5.5-7.5 cm

100

160
140
120
100
80
60
40
20
0

h < 1.30 m

طبقات زادآوری
Regeneration classes

شکل  -1میانگین تعداد در هکتار زادآوری در هر دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده ( =hارتفاع =d ،قطر)
Figure 1. Mean number of stems per regeneration in preserved and not-preserved regions (h= height,
)d= diameter

نتایج مربوط به مقایسه میانگین تعداد در هکتار

هکتار زادآوری در طبقه زادآوری با ارتفاع کوتاه از 1/30

زادآوری بین دو منطقه با استفاده از مربع کای در جدول

متر در منطقه صیانتشده کمتر از منطقه صیانت نشده

 10ارائه شده است .با توجه به جدول  10بین دو منطقه

است .همچنین فراوانی میانگین تعداد در هکتار

از لحاظ میانگین تعداد در هکتار زادآوری تفاوت معنی-

زادآوریها در طبقات زادآوری با ارتفاع باالتر از 1/30

دار در سطح احتمال یک درصد وجود دارد و با توجه

متر ،در منطقه صیانتشده بیشتر از منطقه صیانتنشده

به شکل  1مشاهده میشود که فراوانی میانگین تعداد در

است.

جدول  -10آزمون مربع کای میانگین تعداد در هکتار زادآوری بین دو منطقه صیانتشده و صیانتنشده
Table 10. Chi-square test of mean number of stems per regeneration in preserved and not-preserved
regions
مشخصه
Characteristic

مربع کای

20.76

Chi-square

درجه آزادی

1

df
Sig.
** وجود تفاوت معنی دار در سطح اطمینان  95درصد
**0.00

**: significant differences, α= 1%
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بحث

تاج درختان در منطقه صیانت شده بطور معنی داری

پژوهشهای متعددی با دیدگاههای مختلف در

بیشتر از منطقه صیانت نشده است (جدول  .)4که این

تودههای جنگلی ناحیه رویشی زاگرس انجام شدهاست،

امر بهنوبه خود موجب افزایش قدرت باروری درختان

اما بهدلیل گسستگی زمانی و مکانی نتایج بهدست آمده

و تولید زادآوری بیشتر میشودSalehi et al. (2011) .

از این پژوهشها ،پایش این تودهها در دورههای زمانی

در بررسی خود در جنگلهای زاگرس بیان کردهاند که

مشخص را امکانپذیر نمیسازد .در همین راستا با توجه

در مناطق کمتردستخورده زاگرس بهدلیل عدم قطع

به سیاستهای متغیر مدیریتی در این جنگلها ،همواره

درختان و سرشاخهزنی آنها درصد تاجپوشش و قطر

فقدان آمار و اطالعات دقیق برای راهبری بخش اجرا و

برابر سینه درختان و برخی ویژگیهای حاصلخیزی

تعیین برنامه استراتژیک بلندمدت وجود نداشته است.

خاک بهتر از مناطق تخریبیافته است .همچنین نتایج

براساس نتایج حاصل از این پژوهش گونه Q. brantii

نشانداد که قطر تاج درختان در طبقات شیب  10الی

و گونه  Crataegus sp.بهترتیب دارای بیشترین و

 20درصد نسبت به شیبهای زیادتر ،بیشتر است.

کمترین درصد آمیختگی در منطقه مورد بررسی بودند.

) Bordbar et al. (2010در بررسی خود در استان فارس

آمیختگی و تنوع گونهها برای ارزیابی اکوسیستم کارآیی

بر روی بلوط ایرانی ( )Quercus brantii Lindlبه

مهمی دارد .از اینرو حفاظت از تنوع گونهای ،بهعنوان

نتیجه رسیدند که بیشترین مقدار سطح تاج در نواحی

مهمترین هدف در طوالنیمدت برای حفظ عملکرد

مسطح و کم شیب وجود دارد .بهنظر میرسد بهعلت

اکوسیستمها ضروری است .با اعمال مدیریت مبتنی بر

تخریبهای انسانی و دخالتهای بیش از حد در این

حفاظت ،با افزایش تنوع گونهای در تودههای مخروبه،

جنگلها ،خاک منطقه فرسایش و تخریب پیدا کرده

توان تولیدی این تودهها نیز افزایش مییابد .بررسیهای

است که در شیبهای باالتر به مراتب اثرهای تخریب

انجام گرفته نشان داد که بهرهبرداری از اراضی و تغییر

خاک بیشتر نمایان شدهاست و این امر سبب کاهش توان

کاربری آنها ،سبب تغییر در تنوع زیستی میشود .بهطور

رشد درختان در شیبهای باالتر شده است .بهبیان دیگر

کلی ،حداکثر غنای گونهای در حد متعادل استرس و

درختان در شیبهای باالتر بهدلیل عدم دستیابی به

تخریب بهوجود میآید و با استمرار آن ،تنوع به پایین

مواد مغذی و خاک غنی و عمیق توانایی بهبود

ترین سطح تنزل مییابد (.)Shackleton, 2000

مشخصههای کمی و کیفی خود مانند قطر تاج را ندارند.

) Alijanpour et al. (2009در پژوهشی برای بررسی

نتایج نشانداد میانگین تعداد جست در پایههای دارای

تنوع گیاهان چوبی در دو منطقه حفاظتشده و

جست و میانگین تعداد موخور در پایههای مبتال به

غیرحفاظتی جنگلهای ارسباران به این نتیجه رسیدند

موخور در منطقه صیانتشده بیشتر از منطقه صیانت-

که شاخصهای غنا ،یکنواختی و تنوع گونهای در توده-

نشده است .با توجه به اینکه در منطقه صیانتشده تاثیر

های جنگلی منطقه حفاظتشده در مقایسه با منطقه

عوامل انسانی مهاجم کمتر بوده و تودهها و درختان در

غیرحفاظتی اختالف معنیداری دارند .صیانت در منطقه

وضعیت مناسبتری از لحاظ خاک و دیگر عوامل

مورد بررسی سبب شدهاست که قطع و سرشاخهزنی

رویشگاهی قرار دارند بهنظر میرسد پایههای درختی

درختان کمتر شده و در نتیجه درختان توانستهاند نیروی

توانایی بیشتری برای تولید جست دارند .از طرف دیگر

خود را برای افزایش قطر تاج حفظ کنند و متوسط قطر

در منطقه صیانتشده میانگین مشخصه قطر تاج در
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سطح احتمال یک درصد ،بیشتر از منطقه صیانتنشده

منطقه صیانتنشده است .در صورتی که میانگین تعداد

بهدست آمدهاست که این امر موجب ایجاد فضای بیشتر

در هکتار زادآوری در کالسه ارتفاعی پایینتر از 1/30

برای رشد ،گسترش و استقرار موخور روی درختان شده

متر در منطقه صیانتنشده بیشتر از منطقه صیانتشده

و سبب افزایش تعداد و سطح اشغال موخورها بر روی

است .این موضوع نشاندهنده این است که صیانت

تاج درختان شدهاست Navidi et al. (2016) .با بررسی

جنگل در واقع منجر به افزایش زندهمانی نهالها و

تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر فراوانی و پراکنش موخور در

رسیدن آنها به مراحل بعدی رویش شدهاست که به-

جنگل های میرآباد شهرستان سردشت ،به نتیجه رسیدند

دنبال آن تبدیل به درخت میشود و پایداری و استمرار

که با کاهش درصد تاجپوشش و افزایش برخی

جنگل حفظ میشود .از اینرو میتوان گفت که نوع

مشخصههای کمی درختان مانند قطر تاج و قطر برابر

دخالتهای مدیریتی ،اثرهای متفاوتی بر روی تعداد و

سینه ،درصد ابتال به موخور بر روی پایههای درختی

تراکم زادآوری در جنگل دارند .بنابراین آگاهی از تأثیر

افزایش مییابد .همچنین نتایج حاصل از پژوهش

اجرای شیوههای مختلف مدیریت جنگل بر روی

) Kumbasli et al. (2011بر روی پراکنش موخور

زادآوری و تنوع گونهای برای حفظ و توسعه پایدار

( )Loranthus europaeus Jacq.در جنگلهای بلوط

جنگلها بسیار ضروری است (.)Amiri et al., 2009

ترکیه نشانداد که بیشترین مقدار آلودگی درختان به

این موضوع بایستی مورد توجه مدیران جنگل قرار گیرد

دارواش مربوط به قطعات نمونهای که دارای درختان

که اجرای طرح صیانت سبب افزایش و پایداری

قطورتر (دامنه قطری  21تا  36سانتیمتر) ،تاجپوشش

نهالهای جنگلی میشود .در واقع در اثر دخالتهای

متوسط ( 40تا  70درصد) و دامنههای رو به آفتاب

انسانی در منطقه صیانتنشده زادآوری درختان کمتر به

بودند .در منطقه مورد بررسی درصد پایههای سالم در

مراحل بعدی رویش میرسند و ازبین میروند .اغلب

منطقه صیانتشده بیشتر از منطقه صیانتنشده بوده و

جنگلهایی که در حاشیه مناطق روستایی واقع هستند،

در رابطه با منشا درختان ،تفاوت معنیداری بین دو

بیشتر در اثر دخالتهای انسانی مورد تخریب قرار

منطقه وجود ندارد (جدول  .)4با توجه به اینکه در

میگیرند و تعداد در هکتار درختان آنها نیز کاهش

منطقه صیانت شده محدودیت در تردد انسان و دام به-

مییابد ( Fernandez et al., 2005; Castro et al.,

دلیل فنسکشی اتفاق افتاده است ،بنابراین پایهها کمتر

 .)2005بنابراین حفاظت مؤثر از تودهها نیز میتواند در

مورد تعرض انسان و دام مانند کتزنی و سرشاخهزنی

افزایش معنیدار تعداد درختان در منطقه مورد بررسی،

وتعلیف سرشاخه قرار دارند .اما با امعان نظر به اینکه

نقش غیرقابل انکار داشته باشد .زیرا حفاظت توده

منطقه مورد بررسی به مدت  10سال تحت صیانت قرار

جنگلی تأثیر بهسزایی در افزایش تعداد در هکتار

گرفنه است ،به احتمال زیاد زمان بیشتری برای رسیدن

درختان دارد ( .)Kalliovirta et al., 2005بهطور کلی

به تفاوت معنیدار در رابطه با شاخص دانهزادی بین دو

نتایج این پژوهش بیانگر لزوم و اهمیت حفاطت ،احیا

منطقه نیاز است .براساس نتایج این پژوهش فراوانی

و توسعه تودههای جنگلی زاگرس در راستای کاهش

میانگین تعداد در هکتار زادآوری در طبقه ارتفاعی

خطرات و صدمات ناشی از دخل و تصرف و تخریب

بزرگتر از  1/30متر در منطقه صیانتشده بیشتر از

عموم و گسترش موخور است.
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Abstract
This research was conducted to study the effect of implementation forest protected plan on quantitative
and qualitative characteristics, extension of Loranthus europaeus and regeneration in Salas-babajani’s
Forest stands. For this purpose, in the protected and unprotected region, 40 hectares area with similar
physiography and floristic condition in a range of 1250 to 1550 meters above sea level, were selected.
40 circular sample plots with 1200 m2 area in a 100*100-meter inventory grid was established in each
of them. In each sample plot, the general specification of the location of the sample plot such as slope,
altitude, aspect, species type, quantitative characteristics of tree (diameter at breast height, small and
large diameter of the crown) measured. Independent t-test and chi-square test were used to compare
quantitative and qualitative data, respectively. According to the results of this study, Quercus brantii
and Crataegus sp. had the highest and lowest percentage of mixing in the forest stands of the study area,
respectively. The mean of crown diameter, the percentage of healthy trees, average sprout number and
the average number of Loranthus europaeus in the polluted trees in protected area were higher than
unprotected area. The results of this research indicated that the forest conservation-based management
has positive effect on quantitative and qualitative characteristics in protected forests and emphasized the
necessity of conservation, regeneration and development of these forests.
Keywords: Crown diameter, Loranthus europaeus, Preservation policy, Salas-e Babajani, Zagros forests.
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