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چکیده
شناخت راهکارهایی برای بازیابی خاک مسیرهای چوبکشی ضروری است .یکی از فعالیتهای مدیریتی
برای اصالح کوبیدگی و جلوگیری از فرسایش ،احداث جویپشته در مسیرهای چوبکشی است .بازیابی
ویژگیهای فیزیکی خاک  11سال پس از احداث جوی-پشته بر روی مسیرهای چوبکشی در قطعات 40
مترمربعی در قالب دو طبقه شیب (کمتر از  10درصد و بیشتر از  10درصد) و سه طبقه ترافیک (کم ،متوسط
و شدید) در جنگل های سری ناو در غرب استان گیالن بررسی شد .متغیرهای موردبررسی شامل وزن
مخصوص ظاهری ،تخلخل ،نفوذپذیری و عمق شیار بود .اندازهگیری نفوذپذیری خاک با استفاده از پنترومتر
جیبی ،نمونه برداری مربوط به وزن مخصوص ظاهری با استفاده از سیلندر و اندازهگیری شیار با استفاده از
شاخص  5متری انجام شد .شاخصهای موردبررسی در هر تیمار ،در سه تکرار مورد تحقیق قرار گرفتند.
تأثیر تغییرات شیب و ترافیک بر روی ویژگیهای فیزیکی خاک بر روی  72نمونه انجام شد .نتایج نشان داد
که اثر شیب ،ترافیک و اثر متقابل آنها بر روی متغیرهای وزن مخصوص ظاهری ،درصد تخلخل ،نفوذپذیری
و عمق شیار معنیدار است .مقدار وزن مخصوص ظاهری ،تخلخل و نفوذپذیری در طبقه شیب کم و ترافیک
کم بازیابی شده بود و بین این طبقه با طبقههای شاهد تفاوت معنیداری مشاهده نشد .نتایج پژوهش اثر
مثبت ساخت جوی-پشته در بازیابی ویژگیهای خاک در مسیرهای چوبکشی را مسیرهای با ترافیک و شیب
کم نشان داد.
واژههای کلیدی :وزن مخصوص ظاهری ،جوی پشته ،ویژگیهای فیزیکی خاک ،عمق شیار ،نفوذپذیری.
* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس01344320894 :
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مقدمه

میشود ( .)Grace et al., 2006هدف مدیریتی در بهره-

عملیات بهرهبرداری جنگل که با احداث مسیر چوبکشی

برداری جنگل به حداقل رساندن تأثیرات وسایل نقلیه

و تردد ماشینآالت برای خروج محصوالت جنگلی در

بر روی خاک است که تأثیرات منفی آن میتواند

این مسیرها همراه است ،ممکن است بهطور متوسط

معنیدار و طوالنیمدت باشد (.)Cambi et al., 2015

حدود  16تا  25درصد از کل منطقه را در برگیرد و

درحالیکه علل و راهحلهای احتمالی تراکم خاک در

سبب تغییر ویژگیهای فیزیکی ،کاستن از توان تولیدی

سیستم کشت زراعی مورد بررسی قرار گرفته است ،اما

آن و موجب تخریب خاک شود (.)Murphy, 2004

دانش اثرهای عملیات چوبکشی بر اصالح خاکهای

تخریب خاک بهصورت کوبیدگی ،افزایش وزن

جنگلی هنوز ناقص است ( Hamza and Anderson,

مخصوص ظاهری خاک ،افزایش مقاومت به نفوذ،

 .)2005طراحی دقیق و درست مسیر چوبکشی مهمترین

جابهجایی الیه الشبرگ ،کاهش تهویه و نفوذپذیری

راه برای کاهش اثرهای زیستمحیطی بهرهبرداری و نیز

آبوهوا در خاک ،شیاریشدن مسیر ،جابهجایی و

کاهش وسعت و شدت تخریب خاک است.

هدررفت خاک سطحی ،کاهش ریشهدوانی گیاهان،

متداولترین شیوههای مدیریتی در این زمینه شامل

فرسایش و تغییرات هیدرولوژی عرصه و اختالل در

طراحی قبل از برداشت ،ساختارهای کنترل آب و

تبادل گازها است .کوبیدگی ،جابهجایی آبوهوا را در

پوشش خاک است .پژوهشها نشان داده است که این

داخل خاک کاهش و میزان رواناب سطحی و فرسایش

روشها در صورت اجرای درست میتوانند 52-94

را افزایش میدهد (.)Williamson and Neilson, 2000

درصد از غلظت جریان رسوب بکاهند ( Edwards and

همچنین کوبیدگی خاک در درازمدت میتواند روی

 .)Williard, 2010زهکشهای عرضی یکی از

بهرهوری خاک ،توده جنگل و تغییرات هیدرولوژیکی

روشهای مدیریتی در کاهش تولید رسوب مسیرهای

تأثیر بگذارد (.)Ozturk, 2016; Kazemi et al., 2015

چوبکشی است که در پژوهشهای مختلفی به نقش

با گذشت زمان تخریب وارده به خاک در طی عملیات

اصالحی آن پرداخته شده است ( Lotfalian et al.,

مدیریتی جنگل پدیدهای برگشتپذیر هستند که بسته به

 .)2018عموماً زهکشهای عرضی بهتنهایی و یا

شرایط اقلیمی ،توپوگرافی و فیزیوگرافی ،سن توده،

بهصورت تلفیق با بذر ،مالچهای گیاهی ،مازاد مقطوعات

فعالیت فون و فلور خاک شدت و وسعت خسارات

درختی (پهنبرگ و سوزنیبرگ) در مقادیر مختلف در

میتواند از یک سال در الیههای سطحی تا  100سال در

کاهش تولید رواناب و رسوب مورد بررسی قرار

الیههای عمیقتر خاک زمان ببرد ( Greacen and Sand,

گرفتهاند ( .)Solgi et al., 2015در زهکشهای عرضی

.)1980; Rab et al., 2005; Sylvia and James, 2006

اغلب با استفاده از خاک یا چوب موانعی عرضی

در چند دهه اخیر ،افزایش نگرانیها درباره تأثیرات

بهصورت قائم و یا مورب در مسیر ایجاد کرده و سبب

مدیریتی جنگل بر محیط زیست بهویژه کیفیت آب و

توقف و نفوذ آب به داخل مسیر و یا هدایت آن به

خاک باال رفته است .این افزایش حساسیت نسبت به

اطراف مسیر چوبکشی میشوند (،Imani et al., 2018

مدیریت جنگل ،از پژوهشهای مرتبط با ارزیابی

 .)Jourgholami et al, 2018مطابق با دستورالعمل

تأثیرات زیستمحیطی عملیات بهرهبرداری جنگل منتج

سازمان جنگل ،مراتع و آبخیزداری کشور حفاظت از
مسیرهای چوبکشی با استفاده از روش جوی پشته در
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فواصل مختلف از حدود یک دهه قبل در جنگلهای

روش و شیوه جنگلشناسی در این سری روش

شمال کشور شروع شده است و مسیرهای خروج

دانهزاد ناهمسال و شیوه تکگزینی بود .تیپ پهنبرگ

چوبآالت پس از پایان عملیات چوبکشی توسط جوی

آمیخته با حضور درختان راش ،ممرز ،بلوط و توسکا

پشته مورد حفاظت و نگهداری قرار گرفتهاند .هدف از

است .تعداد درختان در هکتار  398اصله ،حجم در

کاربرد این روشها مدیریت ،حفاظت از خاک مسیرهای

هکتار  255مترمکعب ،جهت شمالی ،مقدار تاج پوشش

چوبکشی و کمک و بررسی اندازه بازیابی ویژگیهای

 95-85درصد ،میانگین شیب  20-50درصد ،حجم

فیزیکی خاک مانند وزن مخصوص ظاهری ،درصد

برداشت  220مترمکعب و طول مسیر چوبکشی 2250

تخلخل ،مقاومت به نفوذ ،عمق شیار و رطوبت خاک

متر بود .اسکیدر چوبکشی مورد استفاده در عملیات

پس از یک دوره بلند مدت است .استفاده از تیمارهای

چوبکشی مسیر مورد بررسی در این پژوهش تیمبرجک

حفاظتی در بهبود ویژگیهای خاک مسیرهای چوبکشی

 450Cبود.

این تیمارها کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است

روش پژوهش

هر چند موارد مرتبط با تولید رسوب و رواناب و نقش

در این پژوهش ضمن جنگلگردشی دقیق و بررسی

تیمارهای حفاظتی در کاهش مقدار رواناب و رسوب

شیب و ترافیک مسیرهای چوبکشی بر اساس فاصله از

بیشتر مورد توجه بوده است ( ;Solgi et al, 2017

دپو و مسیرهای فرعی یک مسیر چوبکشی انتخاب شد

;Parsakhoo et al., 2017; Jourgholami et al, 2018
 )Imani et al., 2018ولی اثرهای ساخت این انحراف

که  11سال بعد از چوبکشی و احداث جوی پشته بود.
این مسیر بر اساس شیب طولی و شدت ترافیک

دهندههای آب بر ویژگیهای خاک مسیرهای چوبکشی

طبقهبندی شد .در این مسیر سه شدت ترافیک بر اساس

و روند بازیابی آن در ایران در طوالنیمدت مورد

فاصله از دپو (کم ،متوسط ،زیاد) شناسایی و بر اساس

پژوهش قرار نگرفته است ،موضوعی که در این تحقیق

شیب طولی در هر طبقه ترافیک ،دو طبقه شیب (0-10

مورد توجه قرارگرفته است.

درصد و  10-20درصد) جدا شد (،Ezzati et al., 2012

مواد و روشها

 .)Jourgholami et al., 2018شیب طولی در مسیر

این پژوهش در پارسل بیست و هفت سری یک ناو

چوبکشی بهوسیله شیبسنج سونتو اندازهگیری شد .در

اسالم واقع در حوزه هفت جنگلهای شمال کشور انجام

هر طبقه ترافیک ،با توجه به تأثیر دو طبقه شیب شش

شد .این منطقه بین طول جغرافیایی ´´ 48°48´51تا

قطعهنمونه با ابعاد  4×10متر پیاده شد ( Ezzati et al.,

´´ 48°52´27و عرض جغرافیایی ´´ 37°37´51تا

 .)2012در هر قطعهنمونه پنج خط با فاصله  2متر از

´´ 37°41´16واقع شده است .متوسط بارش ساالنه

همدیگر طراحی و سه خط بهصورت تصادفی انتخاب

منطقه مورد پژوهش (با ارتفاع متوسط  921متر از سطح

شد ( .)Suvinon, 2007روی هرکدام از خطوط

دریا) ،حدود  945میلیمتر و مقادیر بیشینه و کمینه آن

انتخابشده ،دو نمونه در مرکز شیار سمت راست و

بهترتیب برابر  1155و  746میلیمتر است .میانگین

چپ و نمونهی دیگر در مرکز شیار وسط چرخها

دمای ساالنه منطقه برابر  12/4 °Cو متوسط تعداد

برداشت شد .همچنین سه قطعهنمونه شاهد در فاصله

روزهای یخبندان منطقه 71 ،روز در سال است.

 30-20متری و شرایط همگن با تیمارهای مورد بررسی
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در نظر گرفته شد .بنابراین در هر پالت  12نمونه و در
مجموع  72نمونه برداشت شد (شکل .)2

شکل  -1نقشه منطقه مورد بررسی واقع در حوزه هفت جنگلهای شمال ایران
Figure 1. Map of the study area located in the watershed number 7 in North forests of Iran

شکل  -2روش نمونهبرداری در پالتهای مستقر بر روی مسیر چوبکشی
Figure 2. Sampling method in located plots on skid trail

در ادامه تحقیق شاخصهای تخریب خاک شامل

 .)1985وزن مخصوص ظاهری خاک با استفاده از

وزن مخصوص ظاهری ،عمق شیار ،درصد تخلخل

روش نمونهبرداری با سیلندر از عمق  0-10سانتیمتر

خاک و میزان نفوذپذیری خاک مورد اندازهگیری قرار

بهدلیل تأثیرپذیری زیاد این افق خاک از عملیات

گرفتند ،تا با مقایسه این شاخصها با ناحیه شاهد میزان

چوبکشی ( )Fernández et al., 2002تعیین شد.

بازیابی ویژگیهای فیزیکی خاک در مسیرهای

نمونههای خاک در داخل پالستیک بهمنظور توزین وزن

چوبکشی مورد بررسی قرار گیرند ( Froehlich et al.,

مرطوب به آزمایشگاه منتقل شد .پس از تعیین وزن
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مرطوب ،نمونهها بهمدت  24ساعت در دمای 105

قالب آزمایش طرح فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل

درجه سانتیگراد در آون خشک و دوباره وزن شد

تصادفی با دو فاکتور شدت ترافیک (در سه طبقه ترافیک

( .)Demir et al., 2007سپس سه ویژگی فیزیکی خاک

کم ،متوسط و زیاد) و شیب (در دو طبقه  0-10و -20

شامل وزن مخصوص ظاهری ،درصد رطوبت و مجموع

 10درصد) در سه تکرار انجام شد .بررسی نرمال بودن

تخلخل مطابق رابطه  2 1و  3محاسبه شدند ( Tan et

دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف و

.)al., 2005

همگنی دادهها با استفاده از آزمون لون انجام شد .تجزیه

BD
)TP% = 100 − ( × 100
PD
𝑠𝑀 𝑀𝑤 −
= 𝑊%
× 100
𝑠𝑀

بررسی اثر شیب مسیر چوبکشی (دو سطح) و ترافیک

رابطۀ ()1
رابطۀ ()2
رابطۀ ()3

𝑚
𝑣

= 𝐷𝐵

و تحلیل آماری در نرمافزار  SPSS18انجام شد .برای
(سه سطح) بر متغیرهای مورد بررسی (وزن مخصوص
ظاهری ،درصد تخلخل ،مقاومت به نفوذ ،عمق شیار و

در این روابط  mوزن خاک خشکشده در کوره

رطوبت خاک) از تجزیه واریانس دو عامله استفاده شد.

الکتریکی برحسب گرم و  vحجم سیلندر برحسب

در صورت معنیداربودن اثر هر یک از عاملها ،از آزمون

سانتیمتر مکعب است .با توجه به تأثیر رطوبت خاک

چندگانه دانکن برای گروهبندی مقدار تغییر ویژگیهای

در برداشت نمونههای مورد بررسی ،کلیه نمونهها در

فیزیکی خاک استفاده شد.

روز آفتابی ،در شرایط خشک خاک و در شرایط یکسان
برداشت شد ( .)Jourgholami et al., 2018برای

نتایج

اندازهگیری نفوذپذیری خاک در هر نقطه نمونهبرداری

اثر شیب طولی مسیر چوبکشی و شدت تردد بر روند

از دستگاه پنترومتر جیبی (مدل

EIJkelkamp

بازیابی وزن مخصوص ظاهری خاک

 )Zevenaar Netherlandsاستفاده شد ( Ezzati et al.,

تجزیه و تحلیل مقادیر مربوط به وزن مخصوص ظاهری

 .)2012نفوذپذیری خاک در یک روز آفتابی و در خاک

خاک در پالتهای موردبررسی با استفاده از آنالیز

خشک و در فاصله  10سانتیمتری محل نمونهبرداری

واریانس دوطرفه بهروش کامالً تصادفی نشان داد که اثر

خاک اندازهگیری شد (.)Jourgholami et al., 2018

شیب ،ترافیک و اثر متقابل آنها بر روی متغیرهای وزن

اندازهگیری شیارها روی مسیر اندازهگیری خط

مخصوص ظاهری ،درصد تخلخل ،مقاومت به نفوذ و

کوبیدگی انجام و شیارهای با عمق  5سانتیمتر در

عمق شیار معنیدار است (جدول  .)1نتایج نهایی بررسی

عمیقترین نقطه و حداقل طول دو متر بهعنوان شیار

بافت خاک نشان داد که خاک نمونههای مورد بررسی

ناشی از تخریب خاک درنظر گرفته شد .در هر شیار

از نوع لومی-رسی بوده و بین ذرات آن تفاوت

در فواصل افقی دو و نیم سانتیمتر عمق شیار

معنیداری مشاهده نشد ( .)α≤0/005همچنین بررسی

اندازهگیری و میانگین آنها بهعنوان عمق شیار در هر

میانگین رطوبت خاک در طبقههای مختلف شیب و

پالت درنظر گرفته شد .بدیهی است که فاصله خطوط

ترافیک تفاوت معنیداری را نشان نداد (.)α≤0/005

تصادفی نمونهبرداری کوبیدگی و شیار از یکدیگر کمتر
از دو متر نبود ( .)Nugent et al., 2003این پژوهش در
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جدول  -1تجزیه واریانس اثر ترافیک و شیب طولی مسیر چوبکشی و اثر متقابل آنها بر روی ویژگیهای فیزیکی خاک
Table 1. Analysis of Variation of traffic effect and longitudinal slope of skid trail and their interaction
effect on soil physical properties
Sig.

F
وزن
مخصوص
ظاهری

وزن
تخلخل

نفوذپذیری

عمق شیار

Porosity

Penetration

Rutting

Bulk
density
شیب

436.69

Slope
ترافیک

107.344

مخصوص
ظاهری

تخلخل

نفوذپذیری

عمق شیار

Porosity

Penetration

Rutting

Bulk
density
132.86
67.062

8.96
33.003

37.47
34.056

.000
.000

.000
.000

.004
.000

.000
.000

Traffic
شیب × تردد
× Slope
Traffic

19.428

1.262

4.832

7.026

.000

.290

.011

.003

بررسی اثر متقابل شیب و ترافیک بر وزن

چوبکشی مقدار تخلخل کل در طبقه شیب کم و به-

مخصوص ظاهری نشان داد که مقدار این متغیر در

ترتیب در طبقه ترافیک کم ،متوسط و شدید 13/31 ،2/8

طبقههای مختلف تفاوت معنیداری دارد .با گذشت 11

و  13/86درصد و در طبقه شیب زیاد و طبقه ترافیک

سال از ساخت جویپشتهها مقدار وزن مخصوص

کم ،متوسط و شدید بهترتیب  19 ،12و  21/4درصد از

ظاهری در طبقه شیب کم و ترافیک کم ( )LSLTدو

منطقه شاهد بود .مقادیر تخلخل کل در طبقه شاهد و

درصد ،در طبقه شیب کم و ترافیک متوسط ()LSTM

شیب کم با ترافیک کم تفاوت معنیداری نداشت.

 8/8درصد ،در طبقه شیب کم ترافیک زیاد ()LSTH

همچنین میانگین تخلخل کل در طبقه شیب کم با

 17/6درصد ،در طبقه شیب زیاد ترافیک کم ()HSLT

ترافیک متوسط و شدید و طبقه شیب زیاد با ترافیک کم

 18/6درصد ،در طبقه شیب زیاد و ترافیک متوسط

تفاوت معنیداری نشان نداد .چنین روندی در طبقه

( 23/6 )HSMTدرصد و در طبقه شیب زیاد و ترافیک

شیب زیاد با ترافیک متوسط و ترافیک شدید هم

شدید ( 25/3 )HSHTدرصد بیشتر از منطقه شاهد بود.

مشاهده شد (شکل  .)3با استفاده از تجزیه واریانس

مقدار وزن مخصوص ظاهری در طبقه شیب کم و

دوطرفه و به روش کامالً تصادفی اثر شیب و ترافیک بر

ترافیک کم بازیابی شده بود و بین این طبقه با طبقههای

روی مقاومت به نفوذ بررسی و نتایج نشان داد که

شاهد تفاوت معنیداری مشاهده نشد ،درحالیکه تفاوت

هرکدام از متغیرها و اثر متقابل آنها بر روی مقاومت به

معنیداری بین دیگر طبقهها مشاهده شد .بین مقادیر

نفوذ معنیدار است (جدول  .)1بیشترین درصد افزایش

میانگین وزن مخصوص ظاهری ترافیک متوسط و شدید

مقاومت به نفوذ در بین تیمارها متعلق به شیب باالی ده

در طبقه شیب باال و همچنین مقادیر وزن مخصوص

درصد و ترافیک باال ( 62درصد) و کمترین مقدار آن

ظاهری شیب کم ترافیک زیاد و شیب زیاد و ترافیک

متعلق به طبقه شیب کم و ترافیک کم ( 3/5درصد) بود.

کم هم تفاوت معنیداری مشاهده نشد (شکل 11 .)3

نتایج نشان داد که در طبقه شیب زیر ده درصد و طبقه

سال پس از ساخت جویپشته در امتداد مسیرهای

ترافیک کم مقاومت به نفوذ تفاوت معنیداری با منطقه
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شاهد نداشته و بازیابی شده است .طبقه شیب کم با

شیار متعلق به طبقه شیب و ترافیک زیاد (9/17±1/42

ترافیک شدید درصد افزایش مقاومت به نفوذ باالی 51

سانتیمتر) و طبقه شیب کم و ترافیک کم بود (2±1/70

درصد را در مقایسه با منطقه شاهد نشان داد درحالیکه

سانتیمتر) .میانگین عمق شیار در طبقههای شیب زیاد-

در طبقه شیب کم و تردد متوسط ،طبقه شیب زیاد و

ترافیک زیاد ( 9/17±1/42سانتیمتر) ،شیب زیاد-

تردد کم و متوسط مقدار افزایش بهترتیب  19 ،20و 22

ترافیک متوسط ( )8/9±1/19و شیب کم -ترافیک شدید

درصد بود و تفاوت معنیداری بین نمونهها مشاهده

( )8/41±1/38تفاوت معنیداری را نشان نداد .همچنین

نشد (شکل  .)3بررسی اثر شیب ،ترافیک و اثر متقابل

میانگین

متوسط

آنها بر روی عمق شیار (سانتیمتر) نشان داد که شیب

( )5/9±1/28و شیب زیاد-ترافیک کم ( )6/53±1/04و

و ترافیک بهصورت مستقل و توأم بر روی عمق شیار

تفاوت معنیداری را نشان داد (شکل .)3

تیمارهای

کم-ترافیک

شیب

مؤثر بودهاند (جدول  .)1بیشترین و کمترین مقدار عمق
a
d

d

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20

سانتی متر مکعب)

1.20

)Soil bulk density (gr/cm3

c

وزن مخصوص ظاهری (گرم بر

d

a

b

b

1.40

0.00
C2

LSLT LSMT LSHT HSLT HSMT HSHT C1

40
30
20
10

)Total prosity (percent

50

تخلخل

C2

C1

60

کل (درصد)

a

a
c

c

b

b

b

a

70

0
LSLT LSMT LSHT HSLT HSMT HSHT

Treatments

تیمارها

شکل  -3مقایسه میانگین وزن مخصوص ظاهری ،درصد تخلخل ،نفوذپذیری و عمق شیار در طبقههای مختلف شیب و
ترافیک در منطقه مورد پژوهش ( LSLTشیب کم ترافیک کم LSMT ،شیب کم ترافیک متوسط LSHT ،شیب کم و ترافیک
شدید HSLT ،شیب زیاد ترافیک کم HSMT ،شیب زیاد و ترافیک متوسط و  HSHTشیب زیاد و ترافیک زیاد)
Figure 3. Comparison of average of soil bulk density, total porosity, penetration resistance and rutting
depth in different slope and traffic classes in the study area (LSLT (low slope low traffic), LSMT (low
slope medium traffic), LSHT (low slope high traffic), HSLT (high slope low traffic), HSMT (high
))slope medium traffic), and HSHT (high slope high traffic
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Figure 3.

بحث

بهرهبرداری جنگل در مینسوتا به این نتیجه رسیدند که

وزن مخصوص ظاهری در تمام طبقههای ترافیکی با

وزن مخصوص ظاهری در تردد شدید هنوز بیشتر از

افزایش شدت ترافیکی از کم به زیاد افزایش یافت .این

ناحیه تردد کم بوده است .بررسی )Ezatti et al. (2012

نتایج با پژوهشهای )Zenner et ،Solgi et al. (2015

 20سال پس از عملیات چوبکشی در جنگلهای

) Susnjar et al. (2006) ،Rab )2004( ، al. (2007در

مازندران نشان داد که در ترافیک کم وزن مخصوص

مورد تخریب خاک مطابقت دارد .تجزیه و تحلیل مقادیر

ظاهری خاک در مقایسه با منطقه شاهد تا اندازهای

مربوط به وزن مخصوص ظاهری خاک در قطعات

بازیابی شده بود ولی هنوز بهاندازه  12درصد بیشتر از

نمونه مورد پژوهش با استفاده از تجزیه واریانس

منطقه شاهد بود .در این پژوهش  11سال بعد از عملیات

دوطرفه به روش کامالً تصادفی نشان داد که اثر شیب،

چوبکشی با احداث جویپشته این اختالف به دو درصد

ترافیک و اثر متقابل آنها بر روی متغیرهای وزن

رسید .بر اساس نتایج این پژوهش عالوه بر تعداد تردد،

مخصوص ظاهری ،معنیدار استZenner et al. .

شیب طولی مسیر اسکیدررو نیز تأثیر معنیداری بر روی

) (2007در بررسی بازیابی الیه  0-5سانتیمتری خاک

فرآیند کوبیدگی و بهتبع آن روند بازیابی خاک دارد.

در شدت ترافیکهای مختلف را سه سال پس از عملیات

بهطوری که در شیبهای بیشتر از  10درصد وزن
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مخصوص بیشتر از شیبهای زیر  10درصد بوده است.

 .)et al., 2018در تمام تیمارهای ترافیکی با افزایش

در شیبهای باالی  10درصد ،بهدلیل کاهش سرعت

شدت ترافیک میزان تخلخل خاک کاهش یافت .در اثر

اسکیدر مدت زمان کوبیده شدن خاک بیشتر از مناطق

چوبکشی زمینی و اعمال فشار بیش از ظرفیت باربری،

مسطح است که این وضعیت سبب تشدید کوبیدگی

خاک در معرض فشار قرار گرفته و حجم منافذ خاک

مسیر چوبکشی و افزایش زمان بازیابی مؤلفههای خاکی

کاهش پیدا میکند .طی کوبیدگی و تخریب ساختارهای

میشود .بررسی بازیابی ویژگیهای فیزیکی خاک

درشت ،بر سهم منافذ ریز افزوده میشود ( Fernández,

مسیرهای چوبکشی محافظت شده با موانع عرضی

 .)2002در تمام مسیرهای چوبکشی با افزایش شدت

چوبی و خاک اره شش سال پس از بهرهبرداری در

ترافیک از کم به شدید مقدار تخلخل خاک کم شده بود

جنگلهای شمال ایران نشان داد که بیشترین مقدار وزن

که با نتایج )Rab ،McNabb and Startsev (2001

مخصوص ظاهری در طبقه شیب باالی  20درصد و در

) (2004و ) Servadio et al. (2001مطابقت دارد.

طبقه ترافیک متوسط ( 1/35گرم بر سانتیمترمکعب) و

کاهش تخلخل خاک بیشتر در ارتباط با وزن مخصوص

شدید ( 1/38گرم بر سانتیمترمکعب) دیده میشود

ظاهری خاک است ( .)Ezzati et al., 2012با افزایش

( .)Jourgholami et al., 2018نتایج این تحقیق نشان

وزن مخصوص ظاهری تخلخل کل کاهش مییابد که

داد که با وجود کاهش مقادیر وزن مخصوص ظاهری

ناشی از کاهش منافذ خاک و فشار زیاد به خاک است

در طبقههای شیب زیر  20درصد و ترافیک کم ،هنوز

( .)Lotfalian and Parsakho, 2009مقدار تخلخل کل

تفاوت معنیداری بین آنها و منطقه شاهد وجود داشت

در تیمارهای مورد پژوهش کمتر از حد بحرانی نبود

و تیمارهای مورد استفاده پس از شش سال موفق به

(شکل  Jourgholami et al. (2018) .)3در پژوهشی

بازیابی خاک نشده بود .بررسی عملکرد برخی از

نقش خاک اره و کانالهای عرضی چوبکشی را در

تیمارهای اصالحی در بازیابی ویژگیهای فیزیکی خاک

افزایش نسبی تخلخل کل مورد بررسی قرار داده و این

مسیرهای چوبکشی در منطقه دارابکال ساری نشان داد

عامل را مؤثر دانستهاند .پژوهش آنها نشان داد که خاک

که  18ماه پس از بکاربردن تیمارهای حفاظتی مسیرهای

اره بیشترین نرخ بازیابی را در شیبهای زیر  20درصد

چوبکشی در طبقه شیب کمتر از  20درصد وزن

و ترافیک متوسط و زیاد و کانال عرضی چوبکشی در

مخصوص ظاهری در تیمار مرکب ( 1/13گرم بر

شیب  20و  30درصد و ترافیک شدید داشته است

سانتیمتر مکعب) به مقدار شاهد ( 1/00گرم بر سانتی-

( Imani et al. (2018) .)Jourgholami et al., 2018در

مترمکعب) نزدیک شده است ،درحالی که بین وزن

بررسی خود تفاوت معنیداری بین تخلخل کل تیمار

مخصوص ظاهری تیمارهای شیار مورب ( 1/17گرم بر

شاهد ( )55/75و هر یک از تیمارهای شیار مورب

سانتیمتر مکعب) ،شیار قائم ( 1/16گرم بر

( ،)48/26شیار قائم ( ،)49/30مازاد مقطوعات ()48/99

سانتیمترمکعب) و مازاد مقطوعات ( 1/18گرم بر

و تیمار مرکب ( )50/64در مسیرهای کم شیب (زیر 20

سانتیمتر مکعب) و تیمار شاهد تفاوت معنیداری

درصد) مشاهده کردند ( .)Imani et al., 2018بررسی

وجود دارد ( .)Imani et al., 2018در این تحقیق در

اثر شیب ،ترافیک و اثر متقابل آنها بر روی عمق شیار

طبقه شیب باالی  20درصد هم تغییر معنیدار تیمارهای

(سانتیمتر) نشان داد که شیب و ترافیک بهصورت

مختلف در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نشد ( Imani

مستقل و توأم بر روی عمق شیار مؤثر بودند .ارزیابی
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شیاریشدن در مسیرهای چوبکشی در یک دوره 11

شیار نشدهاند .شیارهای ناشی از تردد ماشینآالت

ساله نشان داد که بیشترین عمق شیاریشدن در ترافیک

چوبکشی نقش بسیار مهمی در جمعآوری و افزایش

شدید بوده است .همچنین نتایج نشان داد که در پاسخ

رواناب مسیرهای چوبکشی دارند که میتواند همراه با

به افزایش شیب طولی مسیر عمق شیار افزایش پیدا کرده

جداشدن ذرات خاک و فرسایش شیاری و در نهایت

است .چنانچه بیشترین و کمترین مقدار عمق شیار

گالی شود .استفاده از کانالهای عرضی خاکی میتواند

متعلق به طبقه شیب و ترافیک زیاد (9/17±1/42

در ذخیرهسازی و کاهش قدرت فرسایشی رواناب مؤثر

سانتیمتر) و طبقه شیب کم و ترافیک کم (2±1/70

بوده و در طوالنیمدت منجر به ترمیم شیار شود

سانتیمتر) بود Botta )2006( .و )Nugent et al. (2003

( .)Cambi et al., 2015نفوذپذیری خاک بهعنوان یکی

در پژوهشهای خود اعالم کردند که با افزایش تردد

دیگر از شاخصهای کیفی خاک در پژوهشهای بازیابی

اسکیدر شیاریشدن خاک اتفاق میافتدWilliamson .

خاک از اهمیت باالیی برخوردار است .در مسیرهای

) (1990در ارزیابی بصری خاک چوبکشی زمینی با

چوبکشی محافظتشده با جوی پشته با افزایش ترافیک

وسایل مکانیزه در جنگلهای اکالیپتوس تاسمانی به این

و شیب از سرعت نفوذ کاسته شده بود ،بهطوریکه

نتیجه رسید که ناحیه ترافیک کم در چوبکشی با اسکیدر

بیشترین درصد افزایش مقاومت به نفوذ در بین تیمارها

چرخ زنجیری چهار سال پس از عملیات بهرهبرداری از

متعلق به ترافیک باال و شیب باالی ده درصد (62

ناحیه شاهد قابلتشخیص نبوده است اما در ترافیک

درصد) بود.

متوسط اثرهایی از شیاریشدن به عمق کمتر از 11

) Jourgholami et al. (2018با بررسی تأثیر تیمار

سانتیمتر و جابجایی جزئی الیه الشبرگ قابلتشخیص

حفاظتی خاکاره و کانال عرضی چوبی شش سال پس

بوده است .بررسی وی نشان داد که شیاری شدن عمیق

از چوبکشی بر روی ویژگیهای فیزیکی خاک نشان

و جابجایی خاک و الیه الشبرگ در ترافیک شدید بهطور

دادند که با افزایش وزن مخصوص ظاهری مقاومت به

چشمگیری قابلرؤیت بوده است این نتایج با پژوهش

نفوذ بهصورت لگاریتمی افزایش مییابد .افزایش

حاضر همخوانی دارد .این مسئله همچنین در تحقیق

مقاومت به نفوذ سبب کاهش تحرک و حفر خاک توسط

 Ezattiو همکاران ( )2012هم مشاهده شد .در این

جانوران خاکزی میشود و اصالح آن را به تأخیر

پژوهش میانگین عمق شیار در طبقههای شیب زیاد-

میاندازد .این واقعیت که مقدار مقاومت به نفوذ در

ترافیک زیاد ( 9/17±1/42سانتیمتر) ،شیب زیاد-

راستای وزن مخصوص ظاهری تغییر میکند در این

ترافیک متوسط ( )8/9±1/19و شیب کم-ترافیک شدید

تحقیق هم مشاهده شد ،موضوعی که در پژوهش

( )8/41±1/38تفاوت معنیداری را نشان نداد .همچنین

) DeArmond et al. (2019هم به آن اشاره شده است.

متوسط

بررسی سرعت نفوذ در شیبهای مختلف بهروشنی

( )5/9±1/28و شیب زیاد-ترافیک کم ( )6/53±1/04و

بیانکننده تأثیر مخرب ماشینآالت بهرهبرداری بر روی

تفاوت معنیداری را نشان دادJourgholami et al. .

خاک مسیر چوبکشی است .به این صورت که شیبهای

) (2018در بررسی اثر تیمار حفاظتی خاک اره و کانال

باالی  10درصد سرعت نفوذ کمتری را به نسبت

عرضی چوبی شش سال پس از چوبکشی هم نشان

شیبهای زیر  10درصد داشتهاند .در شیبهای باال به-

دادند که هیچکدام از تیمارهای حفاظتی موفق به ترمیم

دلیل برخوردارنبودن خاک از استحکام کافی،

میانگین

تیمارهای

شیب

کم-ترافیک
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بههمخوردگی تعادل ماشین در این نواحی به نسبت

کوتاهمدتتر نفوذپذیری در مقایسه با وزن مخصوص

نواحی مسطح و کمتر شدن سرعت ماشین و بیشتر شدن

ظاهری را تایید میکند ،هرچند  11سال شاید مدت

مدت زمان ویبره و تنش خاک ،تخریب در این نواحی

کمی برای هر گونه قضاوت در این زمینه است.

بیشتر از نواحی مسطح است ( .)Rab et al., 2005در

نتیجهگیری

این تحقیق کمترین مقدار مقاومت به نفوذ متعلق به طبقه

بررسی اثرهای میانمدت ( 11سال) ساخت جوی پشته

شیب کم و ترافیک کم بود .نتایج نشان داد  11سال بعد

در مسیرهای چوبکشی در جنگلهای غرب استان گیالن

از احداث جوی پشته در طبقه شیب زیر ده درصد و

روند بازیابی ویژگیهای فیزیکی خاک در مناطق با

طبقه ترافیک کمتر از پنج تردد مقاومت به نفوذ تفاوت

شیب و ترافیک کم را نشان داد .انتظار میرود باگذشت

معنیداری با منطقه شاهد نداشته و بازیابی شده است.

زمان شاهد بهبود شرایط در طبقههای شیب کم و

طبقه شیب کم با ترافیک شدید درصد افزایش مقاومت

ترافیک متوسط باشیم .برای روشنشدن این فرضها

به نفوذ باالی  51درصد را در مقایسه با منطقه شاهد

باید پژوهشهای بیشتری انجام شود تا بتوان یک راهکار

نشان داد درحالیکه در طبقه شیب کم و تردد متوسط،

مدیریتی درست به مجریان طرحهای جنگلداری ارائه

طبقه شیب زیاد و تردد کم و متوسط مقدار افزایش به-

کرد .توجه به بحث حفاظت و نگهداری از جوی پشتهها

ترتیب  19 ،20و  22درصد بود و تفاوت معنیداری بین

پس از احداث ،نقش مهمی در افزایش کارآیی و سرعت

و

روند بازیابی خاک مسیرهای چوبکشی دارد موضوعی

( Dickerson )1976در بررسی خود نشان دادند که

که باید در بحث حفظ و نگهداری از مسیرهای

برای بازیابی کامل در خاکهای هیدرومورف حداقل 15

چوبکشی مدنظر قرار گیرد.

نمونهها

مشاهده

نشد.
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Abstract
It is necessary to find solutions for soil recovery of skid trail. Water-bar construction is one of the best
management practices to improve the compaction and prevent the erosion of skid trail soil. Recovery of
soil physical properties 11 years after water-bar construction on skid trail was investigated on 40 square
meter sample plots in two slope (0-10% and 10-20%) and three traffic classes (Low, Medium, High) in
the forests of Nav district in the west of Guilan province. The studied variables included soil bulk
density, total porosity, penetration resistance and rutting depth. Soil bulk density, penetration, and
rutting depth were measured by steel cylinder, pocket penetrometer, and a 5-m leveling rod. The
parameters in each treatment were studied in three replications. The effect of slope and traffic variation
on soil physical properties was performed on 72 sample plots. The results showed that the effect of
slope, traffic and their interaction were significant on soil bulk density, total porosity, penetration
resistance, and depth of rutting. The value of soil bulk density, total porosity, and penetration resistance
in LSLT (Low Slope-Low Traffic) class was recovered, and there was no significant difference between
this class and the control area. The results of the study showed a positive effect of water-bar construction
on the recovery of soil properties in skid trail with low slope and low traffic.
Keywords: Bulk density, Water-bar, Soil physical properties, Rutting depth, Penetration resistance.
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مقالۀ پژوهشی

تأثیر اجرای طرح صیانت بر ویژگیهای کمی و کیفی توده بالغ ،زادآوری و گسترش موخور
در جنگلهای شهرستان ثالثباباجانی ،استان کرمانشاه
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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.
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*

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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چکیده
طرحهای جنگلداری اغلب از اثرها و پیامدهای ناسازگار محیطزیستی مانند بهرهبرداری بیرویه چوب
و چرای دام برخوردارند .هدف از این پژوهش ارزیابی اثر برداشت چوب و دام بر تخریب جنگل خیرود
نوشهر با استفاده از مدل بهینه تخریب جنگل و در چهار سناریوی وضعیت موجود ،بدون برداشت چوب،
بدون دام ،و بدون برداشت چوب و دام است .واحدهای همگن محیطزیستی با استفاده از منابع اکولوژیکی
تهیه و مجموعه فعالیتهای انسانی انجامشده و شدت اثرهای آنها در واحدهای همگن محیطزیستی بهدست
آمد .پس از پیشبینی ضرایب مدل در سناریوهای ذکرشده اقدام به مقایسه آماری خروجیها و بررسی
معناداری تغییرات شد .مقایسه آماری ضرایب تخریب در چهار سناریو با توجه به غیرنرمال بودن دادهها با
استفاده از آزمون کروسکال والیس انجام شد .بر اساس سطح معناداری بهدست آمده تفاوت معناداری بین
ضرایب تخریب سناریوهای مختلف وجود دارد .میانگین ضرایب تخریب در در هر یک از سناریوهای
وضعیت موجود ،حذف دام ،حذف برداشت چوب و حذف هر دو فعالیت بهترتیب برابر با ،0/72 ،1/49
 0/9و  0/3بهدست آمد .بر اساس نتایج پژوهش ،دام مهمترین عامل تخریب جنگل و پس از آن بهرهبرداری
چوب قرار دارد .مدل مورد استفاده در این پژوهش بهعنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری قابلیت باالیی
در پیشبینی و مقایسه سناریوها و سیاستهای مختلف مدیریتی در جنگل دارد و با استفاده از این مدل
میتوان قبل و بعد از اجرا طرح جنگلداری اثرهای اجرای طرح را بهخوبی ارزیابی کرد.
واژههای کلیدی :جنگل خیرود ،مدیریت جنگل ،واحد همگن محیط زیستی.
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مقدمه

ارزیابی محیطزیستی بوده و سازمان محیط زیست

جنگلهای هیرکانی یکی از ارزشمندترین اکوسیستم-

اجرای طرحهای جنگلداری را نظارت کند ( Council

های جنگلی در دنیا بهحساب میآید بهطوری که قدمت

 .)of Ministers, 2003از آنجاییکه در عمل ارزیابی

آن به دوران سوم زمین شناسی میرسد .طرحهای

محیط زیستی طرحهای جنگلداری انجام نشده است،

جنگلداری از ابتدا تا این زمان عمال توسط دو قطب

نیاز به ابزار و روشی متناسب با فعالیتهای طرح

متضاد تولید چوب و دامداری مدیریت میشوند .مورد

جنگلداری و اکوسیستمهای جنگلی برای انجام این

اول توسط ذینفعان دولتی که هدف آنها بهرهبرداری

ارزیابی وجود دارد که در این پژوهش به اجرای یکی

صنعتی برای تولید چوب است و مورد دوم توسط

از این روشها پرداخته شده است.

گروهی از ذینفعان بومی که هدف آنها بهرهبرداری

در پژوهشهای اخیر ارزیابی اثرهای برداشت

معیشتی و سنتی است مدیریت و اجرا شده است .این

چوب و دام بر جنگل با استفاده از معیارها و شاخص-

دو شیوۀ بهرهبرداری با هم ناسازگارند و در بلندمدت با

های مختلفی انجام شده است ( Aghnoum et al.,

دیگر عوامل دیگر مانند جادهسازی و چوبکشی و

;2016; Tohidy et al., 2019; Joriz et al., 2020
Jourgholami et al., 2013; Salehzadeh et al.,
 Javanmiri Pour et al. (2013) .)2016با بررسی

شدهاند ( .)Avatefi Hemmat et al., 2013چنین

تغییرات کمی و کیفی زادآوری در اطراف دامسراها

مدیریتی نیز از سال  1383تا  1395موجب کاهش سطح

دریافتند که با افزایش فاصله از دامسرا سالمتی نهالها

جنگلهای هیرکانی به اندازه  161290هکتار شده است

افزایش و مقدار انحراف رویش طولی آنها و بیشکلی

بهطوری که نرخ کاهش سطح (تخریب) جنگل در کل

نهالها کاهش مییابد .همچنین درصد پوشش زادآوری

محدوده جنگلهای هیرکانی برابر با  0/74درصد برآورد

با افزایش فاصله از دامسراها افزایش یافته بهطوری که

میشود ( .)Mirakhorlou and Akhavan, 2017از

در فاصله بیش از  1500متر از  20درصد در اطراف

طرف دیگر وضعیت کیفی و تنوع و ترکیب گونهای این

سراها (کمتر از  500متر) به بیش از  70درصد افزایش

جنگلها نیز بهشدت کاهش یافته و کنترلی بر موفقیت

مییابد.

دیگر موارد موجب افت کمی و کیفی تودههای جنگلی

اجرای طرحهای جنگلداری یا مدیریت دام نبوده است

در سالهای اخیر مدلهای تخریب سرزمین برای

(.)Shamekhi, 1993; Khoonsiavashan et al., 2020

ارزیابی مقدار اثر فعالیتهای انسانی بر تخریب

در طراحی و برنامهریزی اولیه طرحها اگر مالحظات

اکوسیستم ارائه شدهاند ( .)Barati et al., 2017مدل

محیطزیستی جامع و همهسونگر مانند پایش و ارزیابی

تخریب در دستهبندی کلی مدلها ،جزء مدلهای

اجرا میشد با حداقل پیامدهای محیطزیستی روبرو بوده

اطالعرسان برای آگاهی مدیریت کالن طرحها محسوب

و کنترلی بر فعالیتهای جنگلداری وجود میداشت.

میشود .این مدل از نوع تجزیه و تحلیل سیستمی بوده

ادامه چنین روندی در دهه هفتاد مورد توجه کارشناسان

و از شیوه مدلسازی ریاضی بهره گرفته شده است

جنگل قرار گرفت و در نهایت با تصویب طرح صیانت

( .)Yarali et al., 2010مدل تخریب برای اولین بار

از جنگلها ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

توسط ) Makhdoum (2002ارائه شده و در سالهای

را ملزم به اجرای ماده  17از فصل پنجم این مصوبه کرد

اخیر در پژوهشهای بسیاری مانند ارزیابی پیامد

که در آن آمده است که طرحهای جنگلداری باید دارای
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فعالیتها در تخریب سیمای سرزمین حوزه آبخیز

بخش مدیریتی بوده که در بخش پاتم سه دوره ،بخش

شفارود ( ،)Azari Dehkordi and Khazai, 2009تعیین

نمخانه دو دوره و بخش گرازبن یک دوره طرح

آثار توسعه بر محیطزیست منطقه حفاظتشده

جنگلداری دهساله اجرا شده است .طی اجرای طرح

اشترانکوه ( ،)Yarali et al., 2010بررسی اثرهای

جنگلداری ،بهرهبرداریهای انجام شده و دامداری سنتی

نمکآبرود

در منطقه تخریب زیادی در خاک ،زادآوری و موجودی

( ،)Yazdian et al., 2012ارزیابی اثرهای محیطزیستی

چوب سرپای جنگل بهوجود آمده است ،بهطوری که

کرکس

در حال حاضر امکان نشانهگذاری و برداشت چوب از

( )Shirmohammadi et al., 2017و ارزیابی اثرهای

بخش پاتم وجود ندارد .بخش نمخانه برداشت چوب

محیطزیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل

محدود و غیراقتصادی داشته و تنها در بخش گرازبن

قزوین ( )Rezazadeh et al., 2019مورد استفاده قرار

امکان برداشت چوب صنعتی و اقتصادی وجود دارد.

گرفته است .مدل تخریب از آسیبپذیری رویشگاه بر

حال سوال اساسی اینجاست که کدامیک از فعالیتهای

اساس تنوع عوامل اکولوژیک شامل ارتفاع ،شیب،

دامداری و برداشت چوب اثر بیشتری بر تخریب جنگل

جهت ،پوشش گیاهی ،خاک و زمینشناسی ،اقلیم ،تنوع

داشته است؟ و حذف هریک از این دو فعالیت به چه

گونههای جانوری و منابع آب استفاده کرده و بر اساس

اندازه در کاهش تخریب جنگل اثر دارد؟ پاسخ بهاین

مقدار آسیبپذیری رویشگاه ،تراکم جمعیت و شدت

سوال موجب میشود شدت اثر هریک از فعالیتها

فعالیتهای انسانی در واحدهای کار ،قابلیت توسعه

مشخص شده و اقدامات الزم برای کنترل هرچه سریعتر

اراضی را مشخص میسازد.

هر یک صورت گیرد .هدف از پژوهش پیشرو نیز

محیطزیستی
توسعه

بر

گردشگری
منطقه

بر
حفاظت

جنگل
شده

) Jahani et al. (2016مدل تخریب را با شاخص-

ارزیابی اثر برداشت چوب و دام بر تخریب جنگل

های ضریب شدت فرسایش و شدت فرسایش الشبرگی

خیرود نوشهر با استفاده از مدل بهینه تخریب جنگل و

در جنگل خیرود نوشهر تلفیق کرده و مدل بهینه تخریب

در چهار سناریوی وضعیت موجود ،بدون دام ،بدون

جنگل را ارائه کردند .مدل بهینه تخریب جنگل با

برداشت چوب ،و بدون برداشت چوب و دام است تا

استفاده از فعالیتهای طرح جنگلداری شامل برداشت

امکان تعیین مقدار اثرگذاری هریک از فعالیتها در

چوب (قطع و تبدیل ،چوبکشی ،دپوسازی و غیره) و

تخریب جنگل مشخص شده و در سیاستگذاری و

دامداری (احداث دامسرا ،مسیرهای مالرو ،تراکم دام و

برنامههای آتی مدیریت جنگل بهکار گرفته شود.

غیره) ،گردشگری (جادهسازی ،مسیر پاکوب ،زبالهریزی

مواد و روشها

و غیره) و حفاظت جنگل (نهالکاری ،بذرکاری ،فنس-

منطقه مورد بررسی

کشی و غیره) قادر به پیشبینی مقدار تخریب جنگل

منطقه مورد بررسی سه بخش پاتم ،نمخانه و گرازبن

(خروجی مدل) با استفاده از تکنیک شبکه عصبی

جنگل آموزشی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه

مصنوعی است ( .)Jahani et al., 2016خروجی مدل

تهران است که به جنگل خیرود موسوم است .جنگل

تخریب جنگل در شش طبقه بهصورت فازی ارائه شده

آموزش و پژوهشی خیرود در هفت کیلومتری شرق

و قابلیت توسعه جنگل بر اساس شدت تخریب بهدست

شهرستان نوشهر بین´ 36° 30تا´ 36 ° 32عرض شمالی

آمده را مشخص میسازد .جنگل خیرود دارای سه
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و´ 51° 40تا ´ 51° 41طول شرقی و در حوزه اداره کل

دارای طرح جنگلداری بوده و تا زمان اجرای این

منابع طبیعی نوشهر در منطقه خیرود قرار دارد (شکل

پژوهش برداشت صنعتی انجام نشده است و برداشت

 .)1این پژوهش بر اساس اطالعات حاصل از فعالیت

چوب بهصورت محلی برای تامین سوخت مورد نیاز

سه دوره اجرای طرح جنگلداری طرح پاتم ،دو دوره

دامسراها ،احداث محل دپوها و مسیرهای چوبکشی

طرح جنگلداری نمخانه و یک دوره طرح جنگلداری

(برای برداشت چوب در سالهای آتی بر اساس طرح

گرازبن تشکیل شده است .جنگل خیرود در سال 1343

جنگلداری) و انجام عملیات پرورشی جنگل بوده است

برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم

(تغییر وضعیت تخریب در سناریوی حذف برداشت

مختلف جنگل ،تهیه طرح جنگلداری نمونه و بهره-

چوب ناشی از حذف عملیات مرتبط با برداشت چوب

برداری اصولی بهمدت  30سال به دانشکده منابع طبیعی

مانند احداث محل دپوها و مسیرهای چوبکشی

دانشگاه تهران واگذار شد (اعتماد .)1388 ،بخش پاتم

خواهد بود) .در منطقه مورد بررسی نه واحد دامسرا

به مساحت  908هکتار از سال  1351دارای طرح

وجود دارد .بخش پاتم دارای سه سرا با  1575واحد

جنگلداری بوده و مجموعا  63750سیلو چوب در طی

دامی از نوع گاو بومی ،بخش نمخانه دارای سه سرا با

سه دوره طرح جنگلداری برداشت شده است .بخش

 1225واحد دامی از نوع گاو بومی و بخش گرازبن

نمخانه به مساحت  1084هکتار از سال  1362دارای

دارای سه سرا با  1250واحد دامی از نوع گاو بومی

طرح جنگلداری بوده و در مجموع  90206سیلو چوب

است .در حال حاضر تمامی سراها فعال بوده و موجب

در طی دو دوره طرح جنگلداری برداشت شده است.

اثرهای محیط زیستی بسیاری در جنگل میشود.

بخش گرازبن به مساحت  1021هکتار از سال 1389

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی
Figure 1. The geographical location of the study area
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در ادامه مجموعه فعالیتهای انسانی انجامشده و

روش پژوهش
واحدهای همگن محیطزیستی

شدت اثرهای آنها در واحدهای همگن محیط زیستی

واحدهای همگن محیطزیستی با استفاده از منابع

با استفاده از پژوهشهای پیشین در جنگل خیرود

اکولوژیکی و ابزار دقیق سامانه اطالعات جغرافیایی ،در

( )Jahani, 2013بهدست آمده و برای استفاده در مدل

گامهای زیر تهیه شد ( .)Makhdoum, 2006تعداد

بهینه تخریب جنگل در جدول  1جمعبندی شد .مقدار

طبقات الیههای اطالعاتی و نحوه تهیه آنها بر اساس

یا ارزش هر یک از نشانگرهای اکولوژیکی در یگانهای

روش  )2006( Makhdoumدر ارزیابی توان اکولوژیک

محیط زیستی طی نقشهسازی یگانها موجود است.

تعیین و تهیه شد.

شدت اثرهای فعالیتهای انسانی در یگانهای محیط

 .1رویهمگذاری نقشه ،طبقات شیب ،جهت و ارتفاع

زیستی بهصورت کیفی و قیاسی در چهار طبقه کم،

و تهیه نقشه یگان شکل زمین.

متوسط ،زیاد و خیلی زیاد و بر اساس آثار فعالیت در

 .2رویهمگذاری نقشه یگان شکل زمین با نقشه خاک-

محل ارزیابی میشود که در این پژوهش از ارزیابی

شناسی و تهیه نقشه نخستین یگان محیط زیستی.

موجود در پژوهشهای پیشین در جنگل خیرود

 .3رویهمگذاری نقشه نخستین یگان محیطزیستی با

( )Jahani, 2013استفاده شد .فاصله از ساختارهای

نقشه پردازش شده رستنیها و انبوهی جنگل و تهیه

زیربنایی از روی نقشههای موجود در طرح جنگلداری

نقشه یگان محیط زیستی.

خیرود بهدست آمد .اطالعات مربوط به عملیات مختلف

 .4تهیه و تنظیم جدول ویژگیهای یگانهای محیط-

جنگلشناسی ،بهرهبرداری وتراکم دام نیز از جدولهای

زیستی حاصل از مرحله قبل بهطوری که این جدول

عملیات جنگلشناسی ،نشانهگذاری و سامانهای عرفی

حاصل از جمعبندی اطالعات و طبقات ویژگیهای

در طرح جنگلداری خیرود استخراج شد.

اکولوژیک در هریک یگانهای محیط زیستی در نقشه

مدل بهینه تخریب جنگل در مرحله مدلسازی

مرحله قبل است.

توسط ) Jahani et al. (2016بهصورت رابطه  1معرفی

 .5تکمیل جدولهای یگانهای محیطزیستی با فراهم-

شد.

آوری و تدوین ویژگیهای اکولوژیکی ناپایدار شامل

رابطۀ ()1

)𝑙𝑃𝐷 (∑ 𝐼 +
𝐸𝑉+𝑍+

= 𝑀𝐷𝐹𝑂

آب و هوا و اقلیم و حیات وحش .این اطالعات به-

 :OFDMمدل بهینه تخریب جنگل هر یگان

صورت توصیفی برای هریک از یگانهای محیط زیستی

نشانزد :∑I ،مجموع شدت عوامل تخریب هر یگان

در جدول مرحله قبل وارد میشوند و در روش

نشانزد :DPl ،تراکم فیزیولوژیک دام هر یگان نشانزد،

) Makhdoum (2006این اطالعات بهدلیل عدم وجود

 :Vآسیبپذیری اکولوژیکی هر یگان نشانزد :Z ،کالس

مرزهای دقیق روی همگذاری و نقشهسازی نمیشوند.

ضریب شدت فرسایش هر یگان نشانزد :E ،کالس
شدت فرسایش.
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 ورودیهای مدل بهینه تخریب جنگل-1 جدول
Table 1. The inputs of optimized forest degradation model
نشانگرهای مدیریتی (ورودیهای مدل بهینه
نشانگرهای اکولوژیکی(ورودیهای مدل بهینه
Network خروجی شبکه
Management indicators )تخریب جنگل
)تخریب جنگل
output

(The inputs optimized forest degradation
model)

شدت اثرهای مخرب

Ecological indicators (The inputs
optimized forest degradation model)

شدت اثرهای مخرب
چرای دام

جهت جغرافیایی

of destructive
impacts of trail

Intensity of
destructive impacts
of livestock
grazing

Geographical
aspect

Slope (percent)

شدت اثرهای مخرب

شدت اثرهای مخرب

Intensity چوبکشی

Intensity of قطع

عمق خاک

ارتفاع از سطح دریا

of destructive
impacts of skidding

destructive impacts
of cutting

Soil depth

Altitude

شدت اثرهای مخرب

شدت اثرهای مخرب

تبدیل مقطوعات

کوبیدگی خاک

تیپ جنگلی

زهکشی خاک

Intensity of
destructive impacts
of logging

Intensity of
destructive impacts
of soil compaction

Forest type

Soil drainage

شدت اثرهای مخرب

شدت اثرهای مخرب

متوسط دمای ساالنه

Intensity زبالهریزی

Intensity توریست

ضریب تخریب مدل بهینه

of destructive
impacts of garbage

of destructive
impacts of tourist

Annual
temperature
average

The تخریب جنگل

شدت اثرهای مخرب

شدت اثرهای مخرب

تخریب جاده

لولهگذاری

زمینشناسی

Intensity of
destructive impacts
of road

Intensity of
destructive impacts
of piping

Geology

Intensity مسیر مالرو

degradation coefficient
of optimized forest
degradation model

شدت اثرهای مخرب
Intensity کابلکشی
of destructive
impacts of cabling

شدت اثرهای نهالکاری
Intensity of
impacts of seedling

فاصله از مسیر مالرو

فاصله از جاده

Distance to trail

Distance to road

فاصله از دپوی چوب
Distance to depot

سطح عملیات نهالکاری
انجامشده

فاصله از سرا
Distance to animal
breeding

تراکم دام
Cattle density

Seedling area

حجم برداشت چوب

سطح عملیات بذرکاری

Wood انجامشده

انجامشده

harvesting area

Seeding area

204

درصد شیب

فرسایشپذیری خاک
Soil erosion
capability

متوسط بارش ساالنه
Annual
precipitation
average
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با توجه به دقت باالی شبکه عصبی ( Azimi et

برداشت چوب در جنگل .پس از پیشبینی ارزش

 ،)al., 2019در پژوهش حاضر کمیت ضریب OFDM

خروجی مدل بهینه تخریب جنگل در سناریوهای ذکر-

با استفاده از شبکه عصبی در هریک سناریوها و در هر

شده اقدام به مقایسه آماری خروجیها و بررسی

یک از یگانها پیشبینی شد .در واقع امکان محاسبه این

معناداری تغییرات شد.

ضریب پیش از اجرای طرح یا در سناریوهای مورد نظر

نتایج

این پژوهش وجود نخواهد داشت و مدل شبکه عصبی

طی فرآیند تشکیل واحدهای همگن محیطزیستی در

ارائه شده توسط ) Jahani et al. (2016نیز برای پیش-

جنگل خیرود مجموعا  129واحد همگن بهدست آمد.

بینی ضریب  OFDMدر سناریوهای مختلف و پیش از

جدول اطالعاتی این نقشه با ویژگیهای پایدار ،ناپایدار

اجرای طرح است .درواقع افزونه نرمافزاری شبکه

و فعالیتهای طرح جنگلداری تکمیل شد .بهطوری که

عصبی جایگزین محاسبه مستقیم ضریب  OFDMپس

پایگاه داده نقشه یگانهای محیطزیستی بهعنوان

از اجرای طرح شده است .مدل شبکه عصبی مورد

ورودیهای مدل بهینه تخریب جنگل مورد استفاده قرار

استفاده بهصورت یک افزونه نرمافزاری در محیط

گرفت .بر اساس چهار سناریوی تعریفشده اقدام به

 MATLAB 2018توسط ) Jahani et al. (2016ارائه

محاسبه ارزش مدل بهینه تخریب جنگل در هر یک از

شده است .از اینرو دیگر ضرایب مدل  OFDMبا

واحدهای همگن محیط زیستی شد .بر این اساس نقشه

استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و متغیرهای

ضرایب تخریب در هر یک از سناریوها در محیط نرم-

اکولوژیک و مدیریتی (جدول ،)1پیشبینی شد .کمیت

افزار  MATLAB 2018بهدست آمد .شکل  2نقشه

متغیرهای اکولوژیک و مدیریتی (جدول  )1در هریک

مقدار تخریب در واحدهای همگن محیط زیستی را بر

از سناریوها بهصورت یک جدول اکسل به نرمافزار

سناریوی اول نشان میدهد .بر این اساس در صورتی

معرفی شده و نرمافزار با استفاده از مدل شبکه عصبی

که تمام فعالیتهای انسانی شامل برداشت چوب و

طراحی شده اقدام به پیشبینی ضرایب مدل  OFDMدر

دامداری در جنگل انجام شود وضعیت ضرایب تخریب

هریک از یگانها میکند .مدل بهینه تخریب جنگل به-

در سطح جنگل بهصورت شکل  2است .همانگونه که

صورت یک افزونه نرمافزاری در محیط MATLAB

از این شکل پیداست در واحدهای محیطزیستی در

 2018ارائه شده است که با ورود متغیرهای اشارهشده

بخش شمالی جنگل (بخش پاتم) تخریب بیشتری را

در جدول  ،1نتایج و خروجی کمی مدل بهدست آمد.

شاهد هستیم بهطوری که توان توسعه کمتری در آینده

ضرایب مدل بهینه تخریب جنگل در چهار

خواهد داشت .شکل  3نقشه مقدار تخریب در

سناریوی مدیریتی محاسبه و نقشهسازی شد.1 :وضعیت

واحدهای همگن محیط زیستی را بر سناریوی دوم نشان

موجود با کاربریها و فعالیتهای انجامشده تاکنون،

میدهد .بر این اساس در صورتی که تمام فعالیتهای

.2حذف فعالیتهای مرتبط با دامداری در جنگل و

دامداری در جنگل حذف شود و صرفا برداشت چوب

حفظ فعالیتهای برداشت چوب.3 ،حذف فعالیتهای

ادامهدار باشد وضعیت ضرایب تخریب در سطح جنگل

مرتبط با برداشت چوب در جنگل و حفظ فعالیتهای

بهصورت شکل  3است .بر اساس سناریوی دوم و

دامداری.4 ،حذف فعالیتهای مرتبط با دامداری و
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حذف دام از جنگل شاهد تخریب کمتری خواهیم بود.

مقدار تخریب در واحدهای همگن محیط زیستی را بر

شکل  4نقشه مقدار تخریب در واحدهای همگن محیط

سناریوی چهارم نشان میدهد .بر این اساس در صورتی

زیستی را بر سناریوی سوم نشان میدهد .بر این اساس

که تمام فعالیتهای برداشت چوب و دامداری در

در صورتی که تمام فعالیتهای برداشت چوب در

جنگل حذف شود وضعیت ضرایب تخریب در سطح

جنگل حذف شده و فقط دامداری بهعنوان فعالیت سنتی

جنگل بهصورت شکل  5خواهد بود .بر اساس سناریوی

در منطقه ادامهدار باشد وضعیت ضرایب تخریب در

چهارم و حذف برداشت چوب و دام از جنگل شاهد

سطح جنگل بهصورت شکل  4خواهد بود .بر اساس

حداقل تخریب خواهیم بود که ناشی از دیگر فعالیتها

سناریوی سوم و حذف برداشت چوب از جنگل شاهد

مانند گردشگری و استفادههای محلی است .در این

تخریب بینابینی در دو سناریوی اول و دوم خواهیم بود.

سناریو شاهد حفظ پتانسیل توسعهای جنگل هستیم و

در واقع مقدار ضریب تخریب از وضعیت موجود کمتر

پایداری جنگل در ارائه خدمات اکوسیستمی حفظ

و از سناریوی بدون دام بیشتر خواهد بود .شکل  5نقشه

خواهد شد.

شکل  -2نقشه ضرایب تخریب بر اساس مدل بهینه تخریب

شکل  -3نقشه ضرایب تخریب بر اساس مدل بهینه تخریب

جنگل در سناریوی اول (وضعیت موجود)

جنگل در سناریوی دوم (حذف دام)

Figure 2. The map of degradation coefficients
based on the optimized forest degradation model
)in the first scenario (Current condition

Figure 3. The map of degradation coefficients
based on the optimized forest degradation model
)in the second scenario (Without livestock

شکل  -4نقشه ضرایب تخریب بر اساس مدل بهینه تخریب

شکل  -5نقشه ضرایب تخریب بر اساس مدل بهینه تخریب

جنگل در سناریوی سوم (حذف برداشت چوب)

جنگل در سناریوی چهارم (حذف برداشت چوب و دام)

Figure 4. The map of degradation
coefficients based on the optimized forest

Figure 5. The map of degradation coefficients
based on the optimized forest degradation model
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in the second scenario (without livestock and
)wood harvesting

degradation model in the third scenario (Without
)wood harvesting

برای مقایسه آماری ضرایب تخریب در واحدهای

جنگل دارد .مقایسه آماری ضرایب تخریب در چهار

محیط زیستی در چهار سناریو در گام اول نرمال بودن

سناریو با توجه به غیرنرمال بودن دادهها با استفاده از

دادهها به دو روش شاپیرو ویلک و گلموگروف

آزمون کروسکال والیس انجام شد .بر اساس سطح

اسمیرنف محاسبه و نتایج آن در جدول  2ارائه شد .بر

معناداری بهدست آمده در جدول  3تفاوت معناداری

اساس سطح معناداری بهدستآمده هیچیک از گروه

بین ضرایب تخریب در سناریوهای مختلف وجود دارد.

دادهها از منحنی نرمال پیروی نکرده و برای مقایسه

همچنین مقایسه جفتی نمونهها با توجه به وابسته و

آماری از روشهای ناپارامتریک استفاده شد .همچنین

غیرنرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون ویلکاگسون

سناریو اول ،سناریو سوم ،سناریو دوم و سناریو چهارم

انجام و نتایج آن در جدول  4ارائه شده است .با توجه

بهترتیب بیشترین میانگین ضرایب تخریب را دارند .در

به نتایج بهدستآمده و سطح معنیداری میتوان دریافت

واقع حذف دام از جنگل اثر بیشتری نسبت به حذف

که تفاوت معنیدار بین تمام جفت سناریوها وجود دارد.

برداشت چوب از جنگل بر کاهش ضریب تخریب
جدول  -2نتایج بررسی نرمالبودن دادهها در چهار سناریوی مورد پژوهش
Table 2. The results of data normality in four research scenarios
گلموگروف اسمیرنف
شاپیرو ویلک
Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

درجه آزادی

سناریوها

میانگین

درجه آزادی Degree

سطح معناداری

Scenarios

Average

of freedom

Significance

Degree of
freedom

Significance

اول

1.49

129

0.00

129

0.00

سطح معناداری

First

دوم

0.72

0.00

129

0.00

129

Second

سوم

0.9

0.00

129

0.00

129

Third

چهارم

0.3

0.00

129

0.00

129

Fourth

جدول  -3نتایج مقایسه آماری کروسکال والیس ضرایب تخریب در چهار سناریو
Table 3. The results of Kruskal-Wallis test for the comparison of degradation coefficients in four
scenarios
سطح معناداری
رتبه میانه
تعداد
سناریوها
Scenarios

Number

Mean rank

اول

129

363.72

Significance

First

دوم

226.11

129

Second

سوم

305.26

129
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Third

چهارم

138.9

129

Fourth

جدول  -4نتایج مقایسه آماری جفتی ضرایب تخریب در چهار سناریو با استفاده از آزمون ویلکاگسون
Table 4. The results of paired comparison of degradation coefficients in four scenarios using Wilcoxon
test
سوم و چهارم
دوم و چهارم
دوم و سوم
اول و چهارم
اول و سوم
اول و دوم
مقایسه سناریوها
Scenario’s
comparison
Z
Sig.

First and
second

First and
third

First and
fourth

Second and
third

Second and
fourth

Third and
fourth

-9.587
0.00

-8.706
0.00

-9.794
0.00

-4.159
0.00

-6.06
0.00

-9.822
0.00

بحث

بهرهبرداران سنتی پیدا کرده است .از دیدگاه نتایج مدل-

بهرهبرداری چوب و دامداری که توسط ذینفعان دولتی

سازی چهار سناریوی مورد استفاده در این پژوهش

و بومی و در قالب طرحهای جنگلداری و واحدهای

امکان مقایسه نتایج مخرب حاصل از چهار سیاست در

دامداری سنتی در جنگل انجام میشود موجب تخریب

برنامهریزی و هدفگذاری در این جنگلها را فراهم

( Avatefi

کرد .بر اساس سناریوهای تعریف شده بیشترین ضرایب

 )Hemmat et al., 2013و لزوم ارزیابی اثرهای فعالیت-

تخریب در جنگل (میانگین  )1/49در وضعیت موجود

های مختلف در چارچوب طرحهای جنگلداری را

با بهرهبرداری چوب و دامداری بهصورت همزمان اتفاق

آشکار میسازد .نتایج این پژوهش از دو دیدگاه قابل

خواهد افتاد .کمترین ضرایب تخریب در جنگل

تحلیل است .دیدگاه اول به مدلسازی و قابلیتهای آن

(میانگین  )0/3در وضعیت سیاستگذاری بر مبنای

و دیدگاه دوم به نتایج و خروجی مدلها اختصاص دارد.

حذف بهرهبرداری چوب و دام از جنگل روی میدهد.

از دیدگاه مدلسازی ،مدل  OFDMبا با استفاده از

اما آنچه جالب توجه است تفاوت معنیدار بهرهبرداری

شاخص آسیبپذیری اکوسیستم تنوع کلیه شرایط

چوب و دام در ایجاد تخریب در جنگل است بهطوری

اکولوژیک در هر یک از واحدهای همگن محیط زیستی

که ضرایب تخریب در جنگل با حذف بهرهبرداری

را بهعنوان نشانگری مبنی بر آسیبپذیری کمتر و توان

چوب برابر با  0/9و در صورت حذف دام برابر با 0/72

توسعه بیشتر درنظر میگیرد و جامعیت ارزیابی را نشان

خواهد شد Shirmohammadi et al. (2017) .و

میدهد .از طرفی مدل بهینه تخریب جنگل با در نظر

) Rezazadeh et al. (2019نیز در ارزیابی تخریب

گرفتن ضریب فرسایش و شدت فرسایش سطح جنگل

سرزمین با مدل تخریب ،فعالیتهای دامداری در

و همچنین تراکم فیزیولوژیک دام شاخص معتبری را

اکوسیستمهای طبیعی را از مهمترین عوامل باالرفتن

برای آشکارسازی تخریب اکوسیستم جنگل ارائه میکند

ضریب تخریب و کاهش توان توسعه سرزمین معرفی

( .)Jahani et al., 2016مدل بهینه تخریب جنگل هم-

کردهاند .دامداری بخش عظیمی از تاریخ سیاستگذاری

چون بسیاری از ابزارهای مدیریت جنگل امروزی

و بررسی علل تخریب جنگلها را شامل میشود و

( )Jahani, 2017; Jahani, 2019با استفاده از ابزار شبکه

بررسی منابع موجود نشان میدهد عمده متخصصان

عصبی مصنوعی قابلیت پیشبینی بر اساس شرایط

جنگل ،بهرهبرداران سنتی را عامل تخریب جنگل

اکولوژیک و فعالیتهای طرح جنگلداری و فعالیتهای

میدانند ( Shamekhi, 1993; Javanmiri Pour et al.,

اکوسیستم جنگلهای هیرکانی شده

208

ارزیابی برداشت چوب و دام بر تخریب جنگل با مدل بهینه تخریب

 گرچه این سیاست موجب.عملیات پرورشی شده است

 امروزه نیز شاهد سیاست "ممنوعیت چرای دام.)2013

کاهش تخریب جنگل میشود اما بر اساس نتایج این

در جنگلهای شمال ایران و خروج دامهای موجود از

پژوهش عامل مهمتر تخریب که دامداری در جنگل

 از.) هستیم1404-1395( آن" در برنامه ملی جنگل

 بهعنوانOFDM  مدل.است نادیده گرفته شده است

 بهرهبرداران سنتی عامل تخریب جنگل را در،طرفی

-یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری قابلیت باالی در پیش

بهرهبرداری چوب در طرحهای جنگلداری میدانند

بینی و مقایسه سناریوها و سیاستهای مختلف مدیریتی

 بر اساس نتایج بهدست آمده از مدل.)Nurzad, 2005(

 از اینرو پیشنهاد میشود مدیریت و.در جنگل دارد

بهینه تخریب جنگل تفاوت معنیداری بین سناریو

برنامهریزی جنگل به سمت خروج دام از جنگلهای

حذف برداشت چوب و حذف دام وجود دارد و تخریب

 دیگر،هیرکانی بهعنوان مهمترین عامل تخریب

.جنگل در اثر دامداری بیشتر از بهرهبرداری چوب است

کارکردهای جنگل بر اساس توان اکولوژیک رویشگاه و

 مراتع و آبخیزداری بر،در این راستا سازمان جنگلها

استفاده از مدل بهینه تخریب جنگل برای ارزیابی

، حفظ، قانون برنامه بهینهسازی پایش6 اساس ماده

فعالیتهای برنامهریزیشده در طرح جنگلداری سوق

بهرهبرداری و مدیریت جنگلهای کشور مصوب سال

.یابد
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Abstract
Forestry projects often result in inconsistent environmental impacts and consequences, including wood
exploitation and livestock grazing. The aim of study is to evaluate the effect of wood harvesting and
livestock on the degradation of Kheyrud Forest in Nowshahr city using the optimized forest degradation
model in four scenarios of current situation, without wood harvesting, without livestock, and without
wood harvesting and livestock. Homogeneous environmental units were prepared using ecological
resources. A set of human activities and the intensity of the impacts in homogeneous environmental
units were obtained. After predicting the coefficients of model in the scenarios, the statistical
comparisons of the outputs and the significance of changes were evaluated. Due to the abnormality of
the data, Kruskal-Wallis test was performed for statistical comparison of coefficients of degradation in
four scenarios. Considering the results, there is a significant difference between the coefficients of
degradation in different scenarios. The average coefficients of degradation in the current situation,
without wood harvesting, without livestock, and without wood harvesting and livestock scenarios are
1.49, 0.72, 0.9 and 0.3 respectively. According to the results, livestock and wood exploitation are the
most important factor influencing forest degradation. The model, which has been used in this research,
has a high capability in predicting and comparing different scenarios and management policies as a
decision support system in the forest; and using this model we can evaluate forest plan impacts before
and after the implementation of project.
Keywords: Forest management, Homogeneous environmental unit, Kheyrud Forest.
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مقالۀ پژوهشی

تأثیر نوع دام و شدت چرا بر ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در جنگلهای آرمرده شهرستان بانه
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 -2پژوهشگر گروه تعامالت اکولوژیک -اجتماعی در بوم سازگانهای کشاورزی ،دانشگاه گوتینگن و دانشگاه کاسل ،آلمان.
()shakeri.zahed@gmail.com
 -3استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی دکتر هدایت
غضنفری ،بانه ،ایران)k.mohammadi@uok.ac.ir( .
 -4عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ،سنندج ،ایران)Hosein_marrofi@yahoo.com( .

تاریخ دریافت99/05/13 :

تاریخ پذیرش99/08/05 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر نوع و شدت چرای دام و عوامل محیطی بر ترکیب و تنوع
پوششگیاهی در پنج منطقه با انواع دام (گاو ،بزمرخز ،بزمو ،گوسفند) و شدت چرایی متفاوت (در قالب
پنج تیمار) در جنگلهای آرمردۀ بانه است .برای نمونهبرداری از پوششگیاهی 34 ،قطعهنمونه (100
مترمربع) برداشت شد .تفاوت بین مناطق از نظر تنوع گونهای با استفاده از آنالیز واریانس و تأثیر چرای دام
بر ترکیب پوششگیاهی با استفاده از آنالیز گرادیان مستقیم ( )RDAبررسی شد .نتایج نشان داد منطقۀ قرق
و منطقۀ دارای چرای هر چهار نوع دام با شدت بال بهترتیب از بیشترین و کمترین تنوع گونهای
برخوردارند .درصد تاجپوشش ،ارتفاع از سطح دریا ،تیپ بلوط ایرانی -مازودار و نرخ چرای دام مهمترین
عوامل محیطی تأثیرگذار بر پوشش گیاهی بودند .نتایج رستهبندی نشان داد نوع دام و شدت چرا در کنار
عوامل محیطی فوق تأثیر معنیداری بر ترکیب پوششگیاهی میگذارند بهگونهای که با افزایش نوع دام و
شدت چرا ،گونههای یکساله و مهاجم بیشترین حضور و با کاهش آن پهنبرگان علفی ،درختچهها و
ژئوفیتهای پیازدار بیشترین پراکنش را در ترکیب پوششگیاهی بهخود اختصاص میدهند.
واژههای کلیدی :آنالیز گرادیان مستقیم ،بزمرخز ،تنوع گونهای ،نرخ چرای دام ،زاگرس شمالی.

* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس09185176014 :
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مقدمه

حتی گاهی اوقات برای بالرفتن از ساختار شاخۀ

پوشش علفی بستر جنگل ،نقش کلیدی و مهمی را در

درختان نیز استفاده میکنند ( .)Narjisse, 1991آنها

اکوسیستم جنگل ایفا میکند؛ مانند ذخیرۀ کربن آلی در

میتوانند گونههای چوبی و غنی از تانن را مصرف

خاک ،ایجاد ریزاقلیم در بستر جنگل ،تغییر ترکیب

کرده و درنتیجه رژیم غذایی آنها بهطور عمده از

فلورستیک ،پراکنش و فراوانی گونههای جانوری و در

گونههای چوبی تشکیل شده است؛ همچنین میتوانند

نهایت بر پویایی جامعۀ گیاهی تأثیرگذار است

گونههای خاردار و پرتیغ را مصرف کنند (Ventura-

( .)Onaindia et al., 2004چرای دام یکی از عوامل

 .)Cordero et al., 2019درصورت چرای مشترک

محیطی تأثیرگذار بر زیستتودۀ گیاهی است

دامهای مختلف ،ارجحیتهای غذایی آنها متفاوت

( .)Nakano et al., 2020از دیدگاه محیطزیستی رابطه

خواهد بود بهطوری که گاوها اغلب گندمیان را به

بین دام و گیاه جنبهای دوسویه دارد؛ به گونهای که اگر

پهنبرگان علفی و گیاهان بوتهای ترجیح داده

تعداد دام متوازن با ظرفیت چراگاه باشد میتوان از آن

( ،)Coffey, 2001در حالیکه بزها سرشاخهها و

بهعنوان یک روش کمهزینه برای مدیریت ترکیب

گیاهان بوتهای و گوسفندها پهنبرگان علفی را انتخاب

پوششگیاهی علفزارها ،کنترل علفهای هرز و آتش،

میکنند ()Ventura-Cordero et al., 2019؛ از اینرو

پراکنش بذر ،تحریک رشد و افزایش تولید گیاهان

با مدیریت صحیح میتوان ظرفیت چرایی را بال برد و

استفاده شود ( .)Fraser et al., 2014در حالیکه چرای

فرصت لزم برای رشد گونههای متنوع را فراهم کرد.

بیرویه منجر به کاهش تراکم پوششعلفی بستر

جنگلهای زاگرس وسیعترین عرصۀ جنگلی

جنگل ،حذف نهالها و نونهال درختان بومی و

کشور و یکی از مهمترین منابع زیستی با زیراشکوب

جایگزینی گیاهان مهاجم و مقاوم به چرا در

غنی است .این جنگلها از نظر ارزشهای زیست-

اکوسیستمهای طبیعی میشود ( Ghaderzadeh et al.,

محیطی ،حفاظت خاک ،محصولت فرعی و تأمین آب

2015؛  .)Valadi et al., 2017بنابراین چرای بیرویۀ

کشور از اهمیت خاصی برخوردارند .متأسفانه ترکیب

دام بهطور معنیداری ساختار ،ترکیب و تنوع گونهای

و تنوع پوششگیاهی در این جنگلها بهدلیل مشکالت

اکوسیستمهای طبیعی را تغییر میدهد ( Lindenmayer

اجتماعی -اقتصادی و وابستگی معیشتی مردم محلی به

.)et al., 2018

جنگل مثل استفادۀ بیرویه از آن بهعنوان چراگاه دام
دچار تغییرات زیادی شده است ( Jazirehi and

رفتارهای چرایی دام باتوجه به فصل ورود به

.)Ebrahimi Rastaghi, 2003

چراگاه ،توزیع مکانی علوفه و ترکیب گیاهان

مدیریت سنتی چراگاهها توسط دامداران محلی

خوشخوراک منطقه متغیر خواهد بود ( Habibian et

 .)al., 2013بزهای بومی رفتار تغذیهای متفاوتی نسبت

در سطح جنگلها و مراتع زاگرس سابقهای طولنی

به دیگر نشخوارکنندگان دیگر (گاو و گوسفند) دارند

دارد .شهر آرمرده یکی از زیستگاههای اصلی و بومی

بهصورتی که برخی خصوصیات آناتومیکی و

بزمرخز در استان کردستان است .هدف اصلی پرورش

فیزیولوژیکی به آنها اجازه میدهد که بسیار انتخابی

بزمرخز در درجۀ اول الیاف ارزشمند و سپس گوشت

عمل کنند .بزها قادرند درحالت ایستاده بر روی دو پا

آن است ،مردمان محلی در کوخهای (روستاهای

از برگهای قسمتهای بالتر درختان استفاده کنند؛

کوچک) اطراف آرمرده مساحت مشخصی از جنگل را
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مدیریت میکنند و در کنار دیگر بهرهبرداریها به

شاخصهای کمی و کیفی گیاهان بر روی سه نوع

پرورش بزمرخز همراه با بزمو ،گوسفند و گاو مشغول

مدیریت قرق ،چرای متوسط و چرای شدید در مراتع

هستند .نژاد بزمرخز باتوجه به جثۀ کوچک و

استان کرمانشاه پرداختند .شاخصهای تنوع گونهای در

سازگاری بال با اقلیم منطقۀ زاگرس و همچنین امکان

رویشگاه قرق بیشترین مقدار و در رویشگاه با چرای

تغذیه از شاخ و برگ درختان برای پرورش در این

شدید کمترین مقدار را دارا استGhafari et al. .

منطقه مناسب است .اما امروزه جمعیت آن بهشدت

) (2020اثر شدتهای مختلف چرایی بر مقدار تخریب

کاهش پیدا کرده و از آنجایی که از نظر تولید گوشت

مرتع در مغان مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد

و لبنیات ،کیفیت و کمیت به نسبت پایینتری از دیگر

بیشترین مقدار تنوع گونهای در شدت چرای متوسط و

دامها دارد ،ازاینرو بهسختی میتوان گلههای بزرگ و

کمترین آن در چرای سنگین است.

خالص آن را یافت ( .)Seyed Sharifi, 2017بنا به

اثرهای چرای دام بر پوششگیاهی توسط محققان

شرایط طبیعی منطقۀ زاگرس (روستاهای اطراف بانه)

زیادی در جهان بررسی و گزارش شده است ،اما

و کمبود علوفه مناسب در مراتع یا زمینهای تحت

باتوجه به ترکیب پوششگیاهی ،اقلیم منطقه،

کشت علوفه ،دام غالب این مناطق بز است چراکه

توپوگرافی ،مدت و شدت چرا ،نوع و تعداد دام ممکن

توانایی سازگاری آن با شرایط موجود نسبت به دیگر

است نتایج متفاوتی حاصل شود .باتوجه به شرایط

دامهای دیگر بیشتر است .زمان شروع چرای گوسفند

اقلیمی ،پوششگیاهی ،توپوگرافی خاص در منطقۀ

و بزمو در عرصه همانند بزمرخز (اوایل فروردین) بوده

زاگرس؛ از طرفی دیگر وجود بزمرخز در آرمرده،

با این تفاوت که در رژیم غذایی آنها شاخ و برگ

تاکنون پژوهش دقیقی بر روی تأثیر چرای دام بر

درختان بلوط نقش بسیار کمتری دارند ( Bahmani et

پوششگیاهی در این منطقه انجام نشده است ،از اینرو

)al., 2015; Shakeri, 2006

کسب اطالع از تأثیر نوع دام و شدت چرا با در نظر

از پژوهشهای انجامشده در خصوص تأثیر

گرفتن دیگر عوامل محیطی بر ترکیب و تنوع پوشش-

چرای دام بر پوششگیاهی میتوان به پژوهش James

گیاهی میتواند به شناخت بیشتر رابطه بین دام و گیاه

) et al. (2017در رابطه با چرای دام (گاو ،گوسفند) بر

و همچنین حفظ ترکیب و تنوع گونههای گیاهی در

پوششگیاهی در کالیفرنیا اشاره کرد .نتایج نشان داد

این اکوسیستم ارزشمند کمک شایانی کند.

کاهش تراکم و مدت زمان چرای دام در چراگاهها،

مواد و روشها

سبب کاهش گیاهان یکساله مهاجم و افزایش گیاهان

منطقۀ پژوهش

بومی میشود .در پژوهش دیگری Benthien et al.

شهر آرمرده در جنوب غربی شهرستان بانه و در

)(2018اثر چرای گوسفند و بز بر روی تنوع گیاهان را

شمال غربی استان کردستان ،در طول جغرافیایی

در علفزارهای آلمان بررسی کردند .نتایج نشان داد

ʹ 45˚45تا ʹ 45˚49شرقی و عرض جغرافیایی

چرای بلندمدت ترکیب پوششگیاهی را بهطور واضح

ʹ 35˚52تا ʹ 35˚56شمالی واقع شده است .بیشینه

تغییر میدهد .در ایران نیز در این زمینه پژوهشهایی

مطلق دما سالیانه  35/1و حداقل دما  -28/7بوده،

انجام شده است Ahmadi and heydari )2018( .به

متوسط بارندگی و دمای هوای سالنه بهترتیب 667

بررسی تأثیر شدتهای چرایی مختلف دام بر برخی
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میلیمتر و  14درجه سانتیگراد و طبق منحنی

ارتفاع از سطح دریا  1200تا  2200بوده ،میانگین

آمبروترمیک دارای چهار ماه فصل خشک در سال بوده

شیب منطقه حدود  35درصد است ( Anonymous,

(شکل )1و ازنظر اقلیمی دارای آب و هوای نیمه-

.)2013

خشک است .همچنین  pHخاک بین شش تا هشت و

شکل  -1منحنی آمبروترمیک شهرستان بانه
Figure 1. Ambrothermic curve of Baneh city

شکل -2موقعیت جغرافیایی مناطق مورد بررسی
Figure 2. Geographical position of study areas

پوشش عمدۀ گیاهی شامل جوامع گیاهی گون

 ،)brantii Lindlمازودار(،)Quercus infectoria oliv.

همراه با خانواده گندمیان ،نخودیان ،علفها و

ویول ( )Quercus libanii oliv.و از گونههای

درختچهها است .درختان موجود در ترکیب پوشش

درختی همراه میتوان زالزالک ( ،)Crategus spp.بنه

گیاهی منطقه عبارتند از بلوط برودار (Quercus .

( ،)Pistacia atlanticaگالبیوحشی
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 ،)syriacaو کیکم ( Acer monspessulanum subsp.

های گیاهی در منطقه حضور داشته و دورۀ رویشی

 )Cinerascensرا نام برد .گالزنی رایجترین بهره-

خود را کامل کردهاند ،انجام شد .نمونهبرداری به-

برداری از جنگل در آرمرده بوده که برای تأمین علوفه

صورت تصادفی انجام شد .مساحت مناسب قطعه-

زمستانه توسط مردم محلی انجام میشود .این مسئله

نمونهها براساس پژوهشهای قبلی ( Ghaderzadeh et

درباره خانوارهایی که در ترکیب دامهای خود بز دارند

 100 ،)al., 2015مترمربع انتخاب و موقعیت آن به-

عمومیت دارد .البته بهغیر از گالزنی در طول فصل

صورت تصادفی در منطقه مکانیابی شد .در هر قطعه-

رویشی ،دامها هم قسمت زیادی از علوفه خود را از

نمونه نام علمی گونههای درختی و علفی و فراوانی-

جنگل بهویژه از شاخ و برگ درختان تأمین میکنند که

غلبه آنها با استفاده از مقیاس لوندو برای هرگونه

این امر موجب کاهش تراکم تاجپوشش در اغلب نقاط

گیاهی ثبت شد ( .)Londo, 1976از تمام گونههای

تنک تا نیمهانبوه شده است (.)Anonymous, 2013

موجود در قطعهنمونهها ،نمونهبرداری و پس از کد-

برای انجام این پژوهش پنج منطقه از سامان عرفی

گذاری و خشکشدن در هرباریوم گیاهشناسی مرکز

آرمرده انتخاب شدند .انتخاب مناطق براساس نوع دام

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

و شدت چرا انجام شد .منطقۀ کوچر با  20سال قرق

مورد شناسایی قرار گرفتند .در کنار این دادهها ،ارتفاع

بهعنوان منطقۀ شاهد ،منطقۀ رشیدی دارای چرای

از سطح دریا ،جهتجغرافیایی ،زهکشی ،درصد شیب،

بزمرخز با شدت بسیارکم انتخاب شدند .متأسفانه در

درصد خاک لخت ،ضخامت لشریزه و هوموس،

آرمرده بهغیر از گالجار رشیدی که بهمدت بیش از 10

تعداد اشکوب و درصد پوششتاجی و تیپ جنگل به-

سال فقط توسط یک نوع دام چرا شده باشد ،گالجار

عنوان دادههای محیطی کمکی برای هر قطعهنمونه

دیگری یافت نشد ،به این دلیل مناطق مازوانبند،

ثبت شد .سپس براساس ضریبی که سازمان خواروبار

دولهگویر و شیویده با ترکیبها و شدتهای متفاوت

جهانی برای تعیین وزن دام و تبدیل آن نسبت به واحد

چرایی و شرایط فیزیوگرافی مشابه (درصد شیب،

دامی مشخص کرده (ضریب بز و گوسفند=،0/1

جهت شیب ،و ارتفاع از سطح دریا) انتخاب شدند.

گاو= )0/6تعداد واحد دامی بهدست آمد (فرمول .)1در

باتوجه به مساحت مناطق و همگنی پوشش گیاهی

نهایت نرخ چرای دام ( )Stocking rateبا استفاده از

تعداد  34رولوه (قطعه نمونه) پیاده شد (جدول.)1

فرمول  2محاسبه شده و بهعنوان شاخصی از شدت

شیوه اجرای پژوهش

چرا مورد استفاده قرار گرفت ( Thorne and

برای کسب حداکثر اطالعات ممکن از پوششگیاهی،

.)Stevenson, 2007

برداشت دادهها در خردادماه و زمانی که بیشتر گونه
رابطۀ ()1

تعداد دام در هکتار × ضریب واحد دامی = تعداد واحد دامی

رابطۀ ()2

(مساحت به هکتار × فصل چرا به ماه)  /تعداد واحد دامی در هکتار = نرخ چرای دام در فصل چرا
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 اطالعات منطقه و وضعیت دام در تیمارهای مورد بررسی-1 جدول
Table 1. Study area information and livestock status at each treatment

تعداد واحد دامی

نرخ چرای دام

Number livestock units

)(فصل چرا

بزمرخز

بزمو

گوسفند

گاو

Markhozgoat

Mo goat

Sheep

Cow

0

0

0

0

120

0

0

0

Stocking rate
(grazing season)

0

0/016

تعداد واحد
دامی در هکتار
FAO
Number
livestock
units in ha

0

0/14

مشخصات قطعهنمونه

مساحت
)(هکتار
Area
(ha)

7

78

ترکیب و شدت چرای دام

Sample Characteristics

ارتفاع

The Grazing Livestock
composition and intensity

Elevation
(m)

جهت

شیب

تعداد

Aspect

Slop

Number

1730

شمالشرقی

34

5

1720

Northeast

no grazing

 شرقی و، جنوبی،شمالی

 چرای بسیارکم-بزمرخز

غربی

31

10

Northern, Southern,
Eastern, Western

0

0

302

170

98

80

0

0

0/052

0/035

0/47

0/32

39

38

1650

1670

فاقد دام

 جنوبی و غربی،شمالی
Northern, Southern
Western

شرقی

Markhoz goat- very low
grazing

 چرای متوسط-گوسفند و بزمو
30

4

Sheep،Mo goat
moderate grazing

 چرای کم-گوسفند و بزمو
35

5

Eastern

Sheep،Mo goat

-مناطق مورد بررسی
تیمارهای چرایی
Study areas- grazing
treatments

)کوچر (شاهد
Kochar-1

رشیدی
Rashidi

دولهگویر
Dolagwer

مازوانبند
Mazwanband

Low grazing

 جنوب، جنوبی،شمالی
244

204

160

6

0/086

0/78

67

1740
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شرقی و غربی
Northern, Southern,
Southeast, Western

40

- بزمرخز، گاو، بزمو،گوسفند
10

چرای شدید
Cow, Sheep, Mo goat,
Markhoz goat- high grazing

شیویده
Shiwedeh

تأثیر نوع دام و شدت چرا بر ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در جنگلهای آرمرده شهرستان بانه

پس از برداشت دادهها و شناسایی گونههای

در مجموع تعداد  138گونۀ گیاهی متعلق به 31

گیاهی ،دادههای پوششگیاهی و متغیرهای محیطی در

خانواده از پنج گالجار موردنظر شناسایی شدند

قالب دو ماتریس وارد نرمافزار اکسل ( )Excelشد.

(جدول .)2خانوادههای  Fabaceae ،Asteraceaeو

برای تجزیه و تحلیل روابط بین پراکندگی گونههای

 Poaceaeبهترتیب بیشترین تعداد گونههای گیاهی را

گیاهی و عوامل محیطی اندازهگیریشده ،از روش

بهخود اختصاص دادهاند .طبقهبندی گیاهان براساس

رستهبندی مستقیم و از نسخه  4/5نرمافراز

شکل زیستی بهگونهای است که بهترتیب تروفیتها،

CANOCOاستفاده شد و برای تعیین نوع روش

همیکریپتوفیتها ،ژئوفیتها بیشترین درصد حضور

رستهبندی مستقیم از آنالیز تطبیقی قوسگیریشده

را در سطح منطقه داشتند .مهمترین گروههای

( )DCAاستفاده شد .برحسب طول گرادیان محور

کرولوژیک منطقه بهترتیب عناصر رویشی ایران

اول ( )2/5از آنالیز مستقیم افزونگی ( )RDAبرای

تورانی ،مدیترانه و اروپا سیبری بوده است.

بررسی ارتباط عوامل محیطی مؤثر بر تغییرات تنوع

نتایج آنالیز مستقیم افزونگی ( )RDAنشان داد

گونهای و پراکنش گونههای گیاهی در منطقه استفاده

که محور اول با مقدار ویژه  0/221و همبستگی0/944

شد .معنیداری محورها با استفاده از آزمون جایگشت

درصد 22/1 ،درصد تغییرات پوشش گیاهی و محور

مونت کارلو با  999جایگشت و در سطح یک درصد

دوم با مقدار ویژه  0/136و همبستگی 0/951درصد،

ارزیابی شد .برای تفسیر گرافیکی نتایج مربوط به

 35/7درصد و تمام متغیرهای محیطی اندازهگیری

ارتباط بین گونههای گیاهی -عوامل محیطی ،نمودار

شده  61/1تغییرات را توجیه میکند (جدول.)3

دوبعدی با دو محور اول و دوم آنالیز  RDAدر نرم-

انتخاب رو به جلو در آنالیز  RDAمنجر به انتخاب

افزار  Canodraw 4.5ترسیم شد.

شش متغیر که بیشترین تأثیر را بر ترکیب پوشش-

برای تعیین تأثیر چرای دام بر تنوع گونهای

گیاهی داشتند ،شد (جدول .)4متغیرهای انتخابشده

گیاهان از سه شاخص تنوع شانونوینر ،شاخص

از مجموع  61/6کل واریانس موجود ،حدود 50/4

سیمپسون و شاخص یکنواختی بوزاسگیبسون

درصد واریانس را تفسیر میکنند.

استفاده شد .معنیداری شاخصهای تنوع گونهای
تحت تأثیر شدتهای مختلف چرا باتوجه به نرمال
نبودن دادهها ،با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن
آزمون شد .همچنین برای تعیین تأثیر تیمارهای چرا
بر شاخصهای تنوع گونهای از آنالیز واریانس و برای
مقایسه میانگینها از آزمون توکی استفاده شد.
آنالیزهای فوق در نرمافزار  PASTنسخه  3/21انجام
شد.
نتایج
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:He ، فانروفیت:Ph(  پراکنش جغرافیایی و فرکانس نسبی گونههای گیاهی شناساییشده در منطقه، فهرست اشکال زیستی-2 جدول
:SS ، سیبری- اروپا:ES ، مدیترنهای:M ، تورانی- ایران:IT(  تروفیت)؛:Th ، ژئوفیت:Ge ، کریپتوفیت:Cr ، کامفیت:Ch ،همیکریپتوفیت
) جهان وطن:Com ، چند ناحیهای:Pl ، سندی-صحرا
Table 2. List of life forms of plant، Geographical distribution، Relative frequency species identified in
the Area (Phanerophyte, Hemicryptophyte Chaemophyte, Cryptophyte, Geophyte, Throphyte)( ؛IT:
Irano- Turanian, M: Mediterranean, ES: Europe- Siberian, PI: Pluriregional)
فرکانسنسبیگونههای
شکل
پراکنش جغرافیایی
)گیاهی (درصد
نام گونه
خانوادههای گیاهی
زیستی
Geographical
distribution

Relative frequency of
plant species (percent)

IT

Life
form

Species Name

3

He

Acanthus dioscoridis L.

IT

3

Ge

IT

9

Ge

IT
IT
IT
IT
IT, M
IT
IT
IT, ES
IT, M
IT, ES
IT, M
IT, ES
IT
IT, ES
ES, M

6
9
50
9
9
12
12
21
21
82
29
64
9
32
6

Ge
Ph
Th
He
He
He
He
He
Th
He
Th
He
He
Th
He

IT, ES

26

He

IT
IT
IT
IT, M
IT, M
IT
IT, ES, M
IT, ES, M

65
6
47
3
3
15
35
65

Th
He
He
Th
He
He
He
Th

IT, ES

44

Th

IT
IT, ES
IT
IT
IT
IT
IT, M
IT

6
6
3
6
3
6
3
32

He
Ch
He
He
Th
He
Th
He

IT, ES, M
IT

6
24

Ge
Ge

Allium jesdianum Boiss.& Buhes
Allium macrochaetum Boiss. &
Hausskn
Allium stamineum Boiss
Pistacia atlantica Desf
Bunium elegans (Fenzl) Freyn
Chaerophyllum macropodum Boiss
Chaerophylum aureum L.
Grammosciadium scabridum Boiss.
Pimpinella aurea DC.
Prangos sp.
Scandix iberica M. B.
Torilis leptophylla (L) Reichman
Turgenia latifolia (L.) Hoffm
Achillea wilhelmsii C. Koch
Centaurea behen L.
Centaurea iberica Trev. ex Spreng.
Centaurea solstitialis L.
Centaurea virgata Lam subsp.
squarrosa. (Willd.) Gugler
Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze
Chondrilla juncea L.
Cousinia fursei Rech.f.
Crepis sancta (L.) Babc.
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
Echinops orientalis Trautv.
Eryngium billardieri F. Delaroche
Filago arvensis L.
Garhadiolus angulousus Jaub.&
Spach
Gundelia tournefortii L.
Helichrysum armenium DC.
Hieracium echioides Lumn.
Hieracium procerum Friss
Lactuca serriola Boiss.
Onopordon sp.
Picnomon arcarna (L.)
Scariola orientalis (Boiss) Sojak
subsp. orientalis
Scorzonera laciniata L.
Scorzonera mucida Rech. f., Aell. &
Esfand
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Plant families
Acanthaceae

Amaryllidaceae

Anacardiaceae
Apiaceae

Asteraceae

تأثیر نوع دام و شدت چرا بر ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در جنگلهای آرمرده شهرستان بانه
.2 ادامۀ جدول
Continued table 2.
فرکانسنسبیگونههای
پراکنش جغرافیایی

)گیاهی (درصد

شکل
نام گونه

خانوادههای گیاهی

Life
form

Species Name

Plant families

24

Th

IT

35

He

IT
IT
IT
IT
IT

3
24
3
6
3

He
He
He
Th
Th

IT

12

He

IT, ES, M

12

He

IT

9

Th

IT, M

47

Th

IT, ES

9

He

IT

6

Th

Pl

9

Th

IT

3

Cr

Senecio vernalis Waldst. & Kit.
Taraxacum montanum (C.A.Mey.)
DC.
Tragopogon bornmuelleri Rech.f.
Tragopogon buphthalmoides Boiss.
Onosma subsericeum Freyn
Rochelia disperma (L.f.) C. Koch
Galium tricornutum Dandy
Symphytum kurdicum Boiss. &
Hausskn.
Alliaria petiolate (M.B.) Cavara &
Grande
Alyssum stapfii Vierh.
Alyssum szowitsianum Fisch & C.A.
Mey.
Cardaria draba (L.) Desv.
Neslia apiculata Fisch., C. A. Mey.&
Ave- Lall
Thlaspi perfoliatum L.
Asyneuma amplexicaule (Willd.)
Hand. - Mazz. var. amplexicaule

IT

3

He

IT, M

6

Ph

IT, M

9

Th

Pl

38

Th

IT,M
IT

3
24

Th
He

IT, ES, M

12

He

IT
IT
IT

12
6
3

He
He
He

Pl

18

Th

IT, ES, SS
IT

29
12

Th
He

IT, M, SS
IT, M
IT
IT

26
6
3
3

Th
Th
He
Ch

IT
IT

88
26

Ch
Ch

Geographical
distribution

Relative frequency of
plant species (percent)

IT

زیستی

Campanula involucrata Auch. ex DC
Lonicera numulariifolia Jaub.&
Spach
Valerianella dactylophylla Boiss. &
Hohen.
Arenaria serpyllifolia L. var.
serpyllifolia
Cerastium dichotomum L.
Dianthus strictus Sm.
Herniaria glabra L. var. glaberrima
Fenzl
Silene ampulata Boiss
Silene latifolia Poir.
Silene prilipkoana schischk
Vaccaria grandiflora (Fisch. ex. DC.)
Jaub. & Spach
Velezia rigida L.
Johreniopsis scoparia (Boiss.) M.
Pimen
Helianthemun ledifolium (L.) Mill.
Sedum rubens L.
Euphorbia sp.
Astragalus (Sect Incani DC.)
confusus Bunge
Astragalus gossypinus Fischer
Astragalus ovinus Boiss.
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Boraginaceae

Brassicaceae

Campanulaceae

Caprifoliaceae

Caryophyllaceae

Chenopodiaceae

Cistaceae
Crassulaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
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.2 ادامۀ جدول
Continued table 2.
فرکانسنسبیگونههای
پراکنش جغرافیایی

)گیاهی (درصد

شکل
زیستی

Geographical
distribution

Relative frequency of
plant species (percent)

IT

3

He

IT

41

He

IT

6

He

IT, ES

3

Th

IT, ES

6

He

IT
IT, ES, M
IT

12
15
18

He
Th
Th

Pl

29

Th

M

24

Th

IT

3

Th

IT, M

12

Th

IT, M
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT, M
IT, ES

41
35
97
85
15
29
3
9
24

He
Ph
Ph
Ph
Ge
Ch
Ge
Cr
He

ES

12

Th

IT, ES, SS
Pl
IT
IT
IT, M
IT, M
IT
IT
IT
IT
IT, M

3
26
9
21
3
24
79
32
3
6
9

He
He
Th
He
He
He
Th
Ge
Cr
Cr
He

IT

3

Ge

ES
IT, ES
Cosm
IT
IT, M

26
3
6
35
26

Cr
Th
He
Th
Th

Life
form

نام گونه

خانوادههای گیاهی

Species Name

Plant families

Astragalus piranshahricus
Maassoumi & Podlech
Astragalus tortuosus DC.
Astragalus (Adiaspastus)
michauxianus Boiss.
Lathyrus inconspicuus L. var.
inconspicuous
Lotus corniculatus L. var.
corniculatus
Lotus gebelia Vent. var. gebelia
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium pilulare Boiss.
Trifolium purpureum Loisel. Var.
purpureum
Trifolium spumosum L.
Vicia michauxii Spreng. var.
stenophylla Boiss.
Vicia narbonensis L. var.
narbonensis
Vicia sericocarpa Fenzl
Quercus brantii Lindl. (SD)
Quercus infectoria Oliv.( SD)
Quercus libani Oliv.
Geranium tuberosum L.
Hypericum asperulum Jaub.& Spach
Iris sp.
Ixiolirion tataricum Schult.f.
Lamium album L. subsp. album
Lamium amplexicaule L. var.
amplexicaule
Marrubium astracanicum jacq.
Marrubium cuneatum Banks & Sol.
Nepeta sintenissii Bornm.
Phlomis persica Boiss.
Salvia bracteata Banks & Soland
Teucrium polium L.
Ziziphora capitata L.
Muscari comosum (L.) Miller
Ornithogalum cuspidatum Betrol
Tulipa systola Stapf.
Alcea hohenackeri (Boiss. & Huet)
Boiss.
Comperia comperiana (Stev.)
Ascherson & Graebner
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Lens orientalis (Boiss) Hand-Mzt.
Plantago lanceolata L.
Veronica bozakmani M. A. Fischer
Veronica campylopoda Boiss.
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Fagaceae

Geraniaceae
Hyperiaceae
Iridaceae
Ixioliriaceae
Lamiaceae

Liliaceae

Malvaceae
Orchidaceae

Papilionaceae
Plantaginaceae
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Continued table 2.
فرکانسنسبیگونههای
پراکنش جغرافیایی

)گیاهی (درصد

شکل
نام گونه

خانوادههای گیاهی

Life
form

Species Name

Plant families

3
44

He
Th

IT, ES, M

6

Ge

IT

76

Th

IT
Cosm
IT, M
IT

3
50
38
9

Th
Th
He
Th

IT, M

26

Th

IT, M

68

Th

IT, M
IT, M

71
74

Cr
Ge

IT

56

Th

IT

21

Th

IT, M

35

Th

IT
IT
IT, ES, M
IT
IT
IT, ES, M
IT, ES, M
IT

12
41
6
3
18
12
47
32

Th
Cr
He
Ph
Ph
Ph
Th
Th

IT, M

3

He

IT, ES, M
IT

6
6

Cr
He

IT

29

Th

Veronica orientalis Mill.
Aegilops triuncialis L.
Alopecurus arundinaceus Poir. var.
arundinaceus
Bromus danthoniae Trin. var.
dantoniae
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L. vat. tectorum
Dactylis glomerata L.
Elymus panormitanus Parl.
Eremopoa persica (Trin.) Roshev.
var. persica
Heteranthelium piliferum Hochst. ex
Jaub.& Spach
Hordeum bulbosum L.
Poa bulbosa L. var. vivipara Koel
Taeniatherum crinitum (Schreb.)
Nevski
Polygonum aviculare L.
Ceratocephalus testiculatus (Crantz)
Roth
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus aucheri Boiss.
Ranunculus pinardi (Stev.) Boiss.
Cotoneaster sp.
Crategus sp.
Pyrus syriaca Boiss. (SD)
Asperula arvensis L.
Calipeltis cucullaris Stev.
Crucianella exasperata Fisch & C.
A. Mey
Galium humifusum M. Bieb.
Galium sp.
Galium setaceum Lam. subsp.
decaisnei Boiss. & Ehrend.

Geographical
distribution

Relative frequency of
plant species (percent)

IT, ES
IT, M

زیستی
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Poaceae

Polygonaceae
Ranunculaceae

Rosaceae

Rubiaceae
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جدول  -3نتایج حاصل از آنالیز  RDAبرای تمامی متغیرهای محیطی
Table 3. Result of RDA analysis for all environmental variables
محورها
Axes
1

2

3

4

مقادیر ویژه

0.221

0.136

0.085

0.042

همبستگی گونه-محیط

0.944

Eigenvalues
0.931

0.951

0.82

Species-environment correlations

واریانس تجمعی دادههای گونهها

22.1

35.7

48.4

44.2

Cumulative percentage variance

جمع کل مقادیر ویژه

1

جمع کل مقادیر ویژه متعارف

0.616

Sum of all eigenvalues
Sum of all canonical eigenvalues

جدول  -4نتیجه انتخاب روبه جلو در آنالیز  ،RDAمتغیرهایی که براساس مقدار لمبدا معنیدار شدهاند ،ذکر شد
Table 4: Forward Selection Result in RDA analysis, only variables that are significant by lambda
value are listed in the table
متغیرهای محیطی
Var.N

LambdaA

F

P

Environmental variable

تیپ بلوط مازودار -ایرانی

0.17

6

6.7

0.001

Quercuse infectoria- branti

تیمار 5

11

درصد تاجپوشش

4

0.12

4.92

0.001

Treatment 5
0.1

5.01

0.001

Canopy Cover

نرخ چرای دام

0.04

5

2.04

0.007

Stocking rate

تیمار 4

15

ارتفاع از سطح دریا

1

0.04

2.07

0.008

Treatment 4
0.03

0.95

0.008

Elevation

تأثیر چرای دام بر فضای رستهبندی بهگونهای

پسند و ژئوفیت بوده و دارای پیاز ،ریزوم هستند .این

است که بهوضوح میتوان سه گروه عمده از گیاهان را

گونهها به چرای شدید و لگدکوبشدن توسط دام

در سه بخش تفکیک نمود .در ربع اول نمودار بهطور-

حساس بوده از اینرو در بخشهای دیگر بهندرت

عمده گونههای مقاوم به چرای شدید دام (تیمار )5

یافت میشوند .در بخش پایینی نمودار (ربع سوم و

مشاهده میشوند ،اغلب این گونهها خاردار یا بسیار

چهارم) ترکیبی از گونههای گیاهی دیده میشود که با

غیرخوشخوراک هستند .ربع دوم نمودار نمایانگر

ویژگیهای خاص خود میتوانند شدت متوسط و کم

شرایط منطقۀ شاهد (تیمار  )1است که در طی 20

چرای موجود (تیمار  3 ،2و  )4را تحمل کرده و بقای

سال قرق منطقه ،احیا شده و به رویشگاه حاصلخیزی

خود را حفظ کنند .این گونهها اغلب خزنده بوده و

تبدیل شده است .اغلب گونههای موجود در آن سایه-

مقاومت بالیی به کوبیدگی خاک دارند (شکل .)3
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 تیپ جنگل و تیمارهای چرای دام با. برای گونههای گیاهی و متغیرهای محیطی انتخابشدهRDA  نمودار رستهبندی-3 شکل
 نام علمی گونههای. متغیرهای پیوسته با پیکان و گونههای گیاهی با مثلثهای توخالی نشان داده شدهاند،استفاده از مثلث
 درصد تاج:Canopy  نرخ چرای دام؛:STR مازودار؛- تیپ بلوط ایرانی:Qin-Qbr( گیاهی بهصورت مخفف ذکر شده است
، بزمو: T-5  بزمو و گوسفند با شدت کم؛:T-4  بزمو و گوسفند با شدت متوسط؛:T-3  بزمرخز؛:T-2  قرق؛:T-1 پوشش؛
) گاو با شدت زیاد، گوسفند،بزمرخز
Figure3. RDA classification chart for selected plant species and environmental variables. Forest type
and grazing treatments are shown using triangles, arrow-related variables, and plant species with
hollow triangles. The scientific name of the plant species is abbreviated (Qin-Qbr: QuercuseInfectoria ؛STR: Stocking rate، Canopy، T-1: no grazig، T-2: Markhoz goat- very low grazing، T-3:
Mo goat and sheep-moderate grazing، T-4: Mo goat and sheep- low grazing، T-5: Mo goat، Markhoz
goat، sheep، cow- high grazing).

 برای قطعات نمونه برداشتشده و متغیرهای محیطیRDA  نمودار رستهبندی-4 شکل
Figure 4. RDA classification chart for sampled plots and environmental variable
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درحالیکه هرسه شاخص تنوع مورد بررسی با

است؛ بدین معنی که با افزایش سطح تاجپوشش مقدار

همدیگر همبستگی معنیدار دارند ،اما نتایج حاصل از

این شاخص نیز افزایش خواهد یافت .ازسویدیگر

ضریب همبستگی اسپیرمن بیانگر وجود همبستگی

درصد تاجپوشش با ارتفاع از سطح دریا و نرخ چرای

مثبت بین شاخص تنوع شانونوینر و سطح تاجپوشش

دام همبستگی منفی دارد (جدول .)5

جدول  -5مقادیر همبستگی شاخصهای تنوع گونهای محاسبهشده با سه متغیر محیطی براساس ضریب همبستگی اسپیرمن
Table 4. Correlation values of Species diversity indices calculated with three environmental variables
based on Spearman rank correlation coefficient
شاخص نرخ چرای دام
درصد تاج پوشش
ارتفاع از سطح دریا
یکنواختی
سیمپسون
شانون وینر
Shannon- winner

سیمپسون

Simpson

Evennes

Elevation

Canopy cover

Stocking rate index

**0.872

*0.347

-0.263

*0.342

-0.286

**0.691

-0.133

0.127

-0.239

Simpson

یکنواختی

0.250

-0.225

0.053

Evennes

ارتفاع از سطح دریا

*-0.323

0.280

Elevation

درصد تاج پوشش

**-0.561

Canopy cover
**معنیداری در سطح اطمینان 99درصد؛ *معنیداری در سطح اطمینان 95درصد

** *significant at 99 percent level؛ significant at 95 percent level

نتایج آنالیز واریانس یکطرفه حاکی از وجود

به تفاوت زیاد تیمار شاهد با دیگر تیمارهاست؛ به

تفاوت معنیدار بین تیمارهای چرا از نظر دو شاخص

گونهایکه مقایسه میانگینها حاکی از قرار گرفتن

تنوع زیستی سیمپسون و شانونوینر و عدم وجود

چهار تیمار دیگر در یک گروه است (شکل  .)6تنها

اختالف معنیدار از نظر یکنواختی است .تیمارهای

شاخصی که اختالف معنیداری بین تیمارهای چرا

چرا تأثیر معنیداری بر شاخص سیمپسون گذاشتهاند

ندارد ،شاخص یکنواختی بوزاسگیبسون است

(** ،)F=4/58بهگونهای که تیمار شاهد دارای بیشترین

( )F=0/81nsمقادیر میانگین مربوط بهاین شاخص به-

مقدار و دو تیمار دو و پنج از کمترین مقدار شاخص

طور تقریبی برای تمام تیمارها یکسان است ،هرچند

سیمپسون برخوردارند (شکل  .)5شاخص شانونوینر

در دو تیمار یک و چهار مقداری بیشتر است اما بهدلیل

نیز بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای چرا

واریانس زیاد تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود

است (** .)F=10/46این اختالف بهطورعمده مربوط

(شکل .)7
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شکل  -5میانگین مقادیر مربوط به شاخص سیمپسون برای ترکیبهای دامی مختلف در تیمارهای چرایی .حدود اطمینان در
سطح  95درصد و نتایج مقایسه میانگین با استفاده از حروف انگلیسی نشان داده شده است.
Figure 5. Mean values of the Simpson index for different livestock combinations in grazing
treatments. The 95 percent confidence level and the mean comparison results are shown using English
letters

شکل  -6میانگین مقادیر مربوط به شاخص شانون وینر برای ترکیبهای دامی مختلف در تیمارهای چرایی .حدود
اطمینان در سطح  95درصد
Figure 6. Mean values of the Shannon-Wiener index for different livestock combinations in grazing
treatments. The 95 percent confidence level
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شکل  -7میانگین مقادیر مربوط به شاخص یکنواختی بوزاس -گیبسون برای ترکیبهای دامی مختلف در تیمارهای چرایی.
حدود اطمینان در سطح  95درصد
Figure 7. Mean values of the Bozas-Gibson uniformity index for different livestock combinations in
grazing treatments. The 95 percent confidence level

بحث

گونههای خوشخوراک و ارزشمند با گونههای مهاجم

در اکوسیستمهای طبیعی ،بین گونههای گیاهی و

و غیرخوشخوراک شده است .حضور خانواده

عوامل محیطی رابطه متقابلی وجود دارد ( Shakeri,

 Asteraceaeمنعکسکنندۀ تخریب و فشار بر

 .)2012نتایج حاصل از شکل رستهبندی  RDAگونه-

اکوسیستم است که با نتایج )Dolatkhahi et al. (2011

محیط نشان داد متغیرهای محیطی ارتفاع از سطح دریا،

همخوانی دارد .همچنین حضور خانواده Fabaceae

درصد تاجپوشش و نرخ چرای دام بیشترین نقش را

بهعلت غیرخوشخوراکبودن برای دام بوده که با نتایج

در پراکندگی پوششگیاهی منطقه دارند .بهصورتی که

) Toupchii (2011مشابهت دارد .بیشترین شکل

همبستگی مثبتی بین نرخ چرای دام و تیپ بلوط

زیستی در کل مناطق مورد بررسی تروفیت بوده ،به-

ایرانی -مازودار با تیمار 5وجود دارد که نشان میدهد

دلیل کوتاهبودن فصل رویش ،کمی بارندگی،

نوع و شدت چرای دام در این تیمار بیشتر از مناطق

خشکسالیهای اخیر و شرایط نامناسب چرا است

دیگر است .همچنین شاخ و برگ جزء اصلیترین

( .)Rostami, 2012همیکریپتوفیتها از نظر فراوانی

موارد تغذیهای برای فراوانترین دام در آرمرده (بز)

در رتبۀ دوم قرار گرفتهاند که نشاندهندۀ اقلیم سرد و

است .ارتفاع از سطح دریا یکی از عوامل مهم در

کوهستانی در منطقه است (.)Archibold, 1995

اکوسیستم بوده و با اثرهای مستقیم و غیرمستقیم بر

حضور خانواده  Orchidaceaeدر منطقۀ شاهد،

اقلیم ،خاک و در آخر بر پوششگیاهی تأثیر میگذارد

بیانگر حضور ژئوفیتهای پیازدار در منطقه است.

(.)Maltez– Mouro et al., 2005

ارکیدهها به تخریب و کوبیدگی بیشازحد خاک بسیار

مقایسه عوامل مدیریتی (قرق ،چرای دام) بر

حساس و جزء گونههای نادر هستند ( Moradi et al.,

ترکیب گونهای بهصورتی است که سبب جایگزینی

 .)2016همچنین عدم حضور دام در منطقۀ شاهد
منجربه افزایش عمق لشبرگ شده است؛ امریکه به-
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یکساله و مهاجم شود که با نتایج Mekuria et al.

نظر میرسد می تواند کمک بسیار زیادی به حفاظت
خاک ،پوشش گیاهی ،گونههای جانوری و تا حدی

)(2007همخوانی داشته ،ولی با نتایج Wang et al.

زادآوری درختان بلوط کند (.)Omidi et al., 2014

) (2016مغایرت دارد؛ این عدم مشابهت میتواند به-

باتوجه به نتایج ،قرق سبب افزایش درصد پوشش

دلیل شرایط متفاوت رویشگاهی ،نوع دام و توپوگرافی

تاجی گونههای چوبی ،گرامینههای چندساله و پهن-

باشد.

برگان علفی در آخر موجب افزایش ترکیب و تنوع

در ترکیب دامی بزمو و گوسفند با شدت متوسط

گونهای شده است که با نتایج )Karami et al. (2019

و کم (تیمار  3و  ،)4بیشترین درصد حضور خانواده-

همخوانی دارد .ازطرفی حضور ترکیب گونههای

های گیاهی Fabaceae، Asteraceae

و Poaceae

یکساله و فرصتطلب در منطقۀ قرق بهدلیل نزدیکی

بوده ،باتوجه به ارزش غذایی پایین این گیاهان در

به جاده و گالجارهای دارای چرای دام بوده که

تغذیه دام ،نشان از تخریب پوشش گیاهی منطقه را

موجب انتقال اندامهای زایشی و بذر گیاهان مهاجم به

دارد ،اما در مقابل حضور بهنسبت فراوان دیگر تیره-

این محدوده شده است (Zamani et ،Shakeri, 2012

های دیگر در مقایسه با تیمار  5بیانگر آن است که

.)al., 2019

هرچند تخریب وجود داشته ،اما شدت آن بهگونهای
نبوده که کل گونههای ارزشمند از این رویشگاه حذف

چرای بیرویۀ دام ،اثرهای زیانباری به اکوسیستم

شوند.

جنگل وارد میسازد .ترکیب دامی با چهار نوع دام
چراکننده با شدت زیاد (تیمار  )5منجر به جایگزینی

در ترکیب دامی بزمرخز با شدت چرایی خیلیکم

گیاهان بوتهای و بالشتکی و غیرخوشخوراکی همچون

(تیمار ،)2دام چراکننده غالب در سطح منطقه بزمرخز

یکساله

که از نظر جثه کوچکتر از دامهای دیگر بوده بههمین

 Galium sctaceum ،Taeniatherum crinitumو

دلیل در این منطقه برخالف دیگر مناطق دارای چرای

 Hordeom bulbosumبا گیاهان چندساله میشوند.

دام ،کوبیدگی خاک کمتر و در سطح منطقه بهطور

بهصورتی که فرم رویشی جامعه گیاهی از سمت

پراکنده لشریزه وجود دارد .حضور تعدادی گونه از

گراسهای یکساله خوشخوراک ،گیاهان علفی

خانواده  Orchidaceaeو  Liliaceaeمیتواند نشان-

چندساله ،گیاهان ژئوفیتدار و درختچهای همچون

دهندۀ شدت کمتر چرا در این منطقه و وجود شرایط

،Galium

لزم برای استقرار گونههای حساس باشد ( Aazami et

 Epipactis hellebrienو Lonicera numulariifolia

 .)al., 2017با اینوجود هنوز گیاهان متعلق به

به سمت گندمیان یکساله مهاجم و بوتهای

خانوادههای  Fabaceae ،Asteraceaeو  Poaceaeبا

غیرخوشخوراک حرکت کرده است ،که بیانگر استفادۀ

شکل زیستی تروفیت از حضور بالیی برخوردار

بیشتر دام از این گونهها و حساس بودن آنها نسبت به

هستند که میتواند نشاندهندۀ مقاومبودن گونههای

چرا است که موجب حذف آنها و کاهش ترکیب

این خانوادهها به شرایط محیطی و تخریب ناشی از

پوشش گیاهی میشود .باتوجه به نوع و شدت زیاد

چرای دام باشد.

gossypinus

glomerata

Astragalus

،Dactylis

و

گیاهان

humifusum

دام که کوبیدگی خاک را بهدنبال دارد ،آشیانهای

همبستگی مثبت شاخص تنوع شانونوینر با سطح

اکولوژیکی گونهها تخریب و سبب افزایش گیاهان

تاجپوشش جنگل نشان از اهمیت این متغیر در ایجاد
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ریزاقلیم مناسب ،افزایش حاصلخیزی خاک ( Isichei

تنوع گونههای غیربومی و کاهش گونههای درختچهای

 )and Muoghalu, 1992و شرایط اکولوژیک بهتر

میشود .چرای دام در حد متوسط سبب افزایش رقابت

برای طیف گستردهتری از گونههای گیاهی ،بهویژه

گیاهان با یکدیگر و بهعنوان عامل تحریک گیاهان

گونههای سایهپسند است .با وجودی که افزایش سطح

برای رشد و زادآوری شده که موجب افزایش تعداد

تاجپوشش میتواند تاحدی منجر به افزایش تنوع

گونههای گیاهی در منطقه میشود ( Bouchard et al.,

گونهای (بهخصوص با افزایش حضور گونههای سایه-

.)2003

پسند) شود ،اما از سوی دیگر منجر به کاهش و یا

ترکیب دامی بزمرخز با شدت بسیارکم (تیمار )2

حتی حذف گونههای نورپسند خواهد شد ( Hartel

بهصورتی است که چرای کم ،ناهمگنی را در توزیع

 ،)Valipour et al., 2014 ،and Plieninger, 2014از

منابع دردسترس بیشتر میکند و همزیستی گونههای

اینرو جنگلنشینان زاگرس با کاهش سطح تاجپوشش

گیاهی با استراتژی استفاده از منابع غذایی مختلف را

جنگل سعی خواهند کرد پوشش علفی را برای تغذیۀ

بال میبرد .براساس پژوهش ) Ainalis et al. (2010در

دامهایشان تقویت کنند ،اینامر در همبستگی منفی

چراگاههای بز با شدت کم ،رشد درختان بهبود یافته و

سطح تاجپوشش و نرخ چرای دام نیز نمایان است.

سبب تولید پایدار گیاهان علفی زیراشکوب و

آنالیز واریانس یکطرفه اختالف معنیداری بین

سرشاخهها میشود .با اینکه تنوع گونههای گیاهی در

نمودارهای تنوع گونهای شانونوینر و سیمپسون نشان

تیمار  2کم است اما فرصت رشد به خانوادههای متنوع

داد که تیمارهای مختلف چرای دام میتواند موجب

دیگر داده میشود که در ترکیبهای دامی دیگر کمتر

تغییر در تنوع گونهای شود ،بهطوری که بیشترین

مشاهده میشود ،به این صورت که با چرای سبک

مقدار تنوع مربوط به منطقه شاهد و کمترین مقدار آن

بزمرخز ،ترکیب جوامع گیاهی زیراشکوب اکوسیستم

در تیمار  5بوده است .ازاینرو باتوجه به نتایج Rad et

به سمت گونههای نامرغوب نخواهد رفت .همچنین

) al. (2018میتوان گفت که منطقۀ قرق و چرای

این دام در کنار استفاده از گیاهان علفی ،تا حد زیادی

متوسط سبب افزایش تنوع و چرای شدید ،تنوع گونه-

به شاخ و برگ درختان بلوط نیز وابسته است .از این-

ای را کاهش میدهد .همچنین براساس شاخص

رو بهنظر میرسد این امر کمک شایانی به کاهش فشار

یکنواختی همۀ گونهها بهطور تقریبی دارای تعداد افراد

چرا بر پوشش علفی داشته باشد.

مساوی هستند ،بهعبارتی مشابهبودن یکنواختی در

در آخر میتوان نتیجه گرفت که رویشگاه قرق و

ترکیبهای مختلف دامی نشان میدهد که توزیع

ترکیب دامی بزمرخز در میان تیمارهای چرایی

فراوانی گونههای گیاهی در خانوادهها ،در همۀ مناطق

مختلف ،بالترین مقدار تنوع خانوادههای گیاهی

بهطور تقریبی یکسان است.

(راسته ،خانواده ،جنس) را دارند .بزمرخز با دارا بودن

ترکیب دامی بزمو و گوسفند با شدت متوسط و

وزن کمتر و سازگاری بیشتر با پوشش گیاهی منطقه و

کم (تیمار  3و  ،)4هر دو در یک سطح بالیی از تنوع

همچنین امکان تغذیه از شاخ و برگ درختان بلوط،

گونهای در بین ترکیبهای دامی دیگر قرار دارند.

سازگاری بالتری با اهداف حفاظت و حفظ تنوع

باتوجه به نتایج ) Lyseng et al. (2018چرای طولنی

گونهای زیراشکوب دارد .هرچند قرق جنگل میتواند

مدت بز و گوسفند سبب افزایش گندمیان ،افزایش

تا حد زیادی ویژگیهای کمی و کیفی تودههای
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تنوع گونهای و تنوع عملکردی پوشش گیاهی در آینده

 اما باتوجه به مشکالت،جنگلی را بهبود بخشد

انجام شود؛ چراکه با استفاده از این شاخصها میتوان

اجتماعی و آتشسوزیهای متعدد سالهای-اقتصادی

به توصیف و مقایسه وضعیت کنونی و پیشبینی

- قرق صرف نمیتواند پاسخگوی مشکالت حال،اخیر

 برای برنامهریزی جهت حفظ و احیا،وضعیت آینده

 بنابراین نیاز.حاضر جنگلهای زاگرس شمالی باشد
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of grazing intensity and type of livestock and
environmental factors on vegetation composition and diversity in five areas with different livestock
types (cattle, Markhoz goat, Mo goat, and sheep) and different grazing intensities (five treatments) at
the forests of Armardeh. In total, 34 sample plots (100 m^2) for vegetation cover sampling were taken.
Differences between regions in terms of species diversity were analyzed using analysis of variance and
the effect of livestock grazing on vegetation composition using Redundancy Analysis (RDA). Result
indicates that, control and the region with four livestock types have highest and lowest diversity
respectievely. Canopy cover (percent), elevation, Quercues branti- Q. infectoria type, and stocking
rate where the most important environmental factors are driving vegetation composition. Livestock
type and grazing intensity with some environmental variables shape affect significantly the vegetation
composition, in a way that with increasing grazing intensity and livestock type, annual and invasive
plants appear in highest presence and with decreasing of those, forbs, shrubs, and geophyte plants are
widely spread in the vegetation composition.
Keywords: Markhoz goat, Northern Zagros, Redundancy analysis, Stocking rate, Species diversity.
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ارزیابی کمی پویایی کربن و نیتروژن خاک تحت جنگلکاریهای بلندمازو و توسکا ییالقی
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چکیده
با توجه به تخریب جنگلهاي هيرکاني طي سالهاي گذشته ،جنگلکاري توانسته است بهعنوان یک
راهکار مناسب بهمنظور احياء مناطق تخریبشده مورد توجه قرار گيرد .در این ميان ،گونههاي توسکا
یيالقي و بلندمازو در سطوح وسيع مورد جنگلکاري قرار گرفتهاند .روابط کمي عناصر (استوکيومتري)،
نقش مهمي در تجزیه ماده آلي با تغيير دسترسي نسبي این عناصر در خاک دارد و شاخص مهمي براي فهم
بهتر شرایط ميکروبي و مواد آلي در خاک است .هدف از این پژوهش ،تعيين اثر نوع گونه درختي در
سنين مختلف بر روابط کمي در این جنگلکاريها است .این بررسي در تودههاي  20 ،15و  25ساله
جنگلکاريهاي شرکت چوب و کاغذ مازندران انجام و در هر یک از عرصهها ،تعداد  30نمونه خاک و
الشبرگ بهروش تصادفي سيستماتيک از عمق  10سانتيمتري خاک برداشت شدند .براساس نتایج،
بيشترین مقادیر روابط کمي کربن به نيتروژن خاک ( ،)18/33زيتوده ميکروبي کربن به نيتروژن (،)15/88
کربن به نيتروژن آلي ذرهاي ( )10/36و کربن به نيتروژن آلي محلول ( )3/00در سنين باالتر بلندمازو
مشاهده شدند که اختالف معنيداري با گونه توسکا یيالقي داشتند .همچنين ،تودههاي بلندمازو در سنين
باالتر موجب بهبود روابط کمي کربن و نيتروژن خاک در سالهاي آتي جنگلکاري ميشوند.
واژههای کلیدی :احياء جنگل ،زيتوده ميکروبي ،مواد آلي ذرهاي ،مواد آلي محلول ،نسبت ميکروبي.
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مقدمه

( .)Zhao et al., 2016اثر سن توده بر چرخه عناصر

در سالهاي اخير ،مساحت زیادي از عرصههاي

خاک تحت گونههاي درختي مختلف با درنظر گرفتن

جنگلي شمال کشور بهدليل افزایش تقاضا براي الوار،

اهميت سن توده مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده

هيزم ،چراگاه ،غذا و زمينهاي مسکوني ،با نرخ

شد که با افزایش سن در تودههاي پهنبرگ

هشداردهندهاي بهویژه در استان مازندران تخریب

مشخصههاي کربن و نيتروژن خاک بهبود ميیابند

شدهاند .به اینترتيب تخریب و کاهش سطح جنگلها

( .)Pitman et al., 2014ميکروبهاي خاک نسبت به

مستلزم جنگلکاري در راستاي احياء و گسترش این

جنگلزدایي ،تغييرات پوشش زمين ،مدیریت انساني و

منابع جنگلي است (،Yousefi and Darvishi, 2013

غيره حساس هستند و نقش کليدي در جریان انرژي و

.)Kooch et al., 2018 ،Hashemi et al., 2017

عناصر غذایي در خاک ایفا ميکنند .مشخصههاي

جنگلکاري بهطور گسترده بهعنوان یک عملکرد

ميکروبي بهعنوان شاخصهایي براي ارزیابي کيفيت و

مناسب بهمنظور حفاظت آب و خاک ،احياء و

عملکرد خاک در نظر گرفته شدهاند و این بهدليل نقش

بازسازي عرصههاي طبيعي و جلوگيري از تخریب

محوري ميکروارگانيسمها در چرخه کربن و نيتروژن

آنها ،مبارزه با بيابانزایي ،تأمين چوب و افزایش

است (.)Maharjan et al., 2017

ذخيره کربن محسوب ميشود (.)Zhang et al., 2017

کربن و نيتروژن دو عنصر اساسي در اکوسيستم

بهواسطه

بوده و نسبت آنها بهعنوان شاخصي مهم در ساختار و

جنگلکاري ،اثر معنيداري بر تغييرپذیري ویژگيهاي

عملکرد اکوسيستمها مطرح است .روابط بين این

خاک دارد که در این زمينه ،بين گونههاي بومي و

عناصر در خاک توسط شاخصي به نام استوکيومتري

غيربومي و همچنين گونههاي تثبيتکننده و

(روابط کمي) که روابط بين عناصر را نشان ميدهد

غيرتثبيتکننده نيتروژن تفاوت اساسي وجود دارد

(بهطور مثال نسبت کربن به نيتروژن) بيان ميشود که

( .)Hoogmoed et al., 2014طي سالهاي گذشته،

اثر مهمي بر تجزیه ماده آلي خاک با تغيير دسترسي

جنگلکاري با گونههاي مختلف بهخصوص توسکا

نسبي کربن و نيتروژن براي ميکروارگانيسمهاي خاک

یيالقي و بلندمازو در سطوح وسيعي از جنگلهاي

دارد ( .)Ren et al., 2016شاخصهاي بر مبناي روابط

تخریبشده شمال کشور انجام شده است که از نظر

کمي ،حساسيت باالیي نسبت به تغييرات پوشش

کيفيت الشبرگ و مواد آلي ورودي به خاک داراي

گياهي در اثر کيفيت الشبرگهاي متفاوت دارند؛ به-

سرشت کامالً متفاوتي هستند (.)Kooch et al., 2018

عبارت دیگر بررسي روابط کمي کربن و نيتروژن در

احياء

اراضي

جنگلي

تخریبیافته،

جنگلکاري بهطور مستقيم روي تنوع و فعاليت

مناطق جنگلکاريشده ،ميتواند درک بهتري از

ميکروبهاي خاک اثرگذار است و بهتبع آن ميتواند

پویایي اکولوژیکي اکوسيستم و وضعيت دسترسي به

در بسياري از فرآیندهاي مهم مثل تجزیه مواد آلي و

عناصر غذایي در مناطق جنگلکاريشده را ارائه دهد.

چرخه عناصر غذایي خاک و عملکرد اکوسيستم نقش

از آنجا که توانایي یک اکوسيستم در مواجهه با

داشته باشد .سن توده بهعنوان شاخص پویایي جنگل

اختالالت اکولوژیکي تا حدودي به فعاليتهاي

نقش مهمي در تعيين کيفيت مواد آلي خاک از طریق

ميکروبي آن بستگي دارد ،مشخصکردن پویایي روابط

تغيير در کيفيت و کميت الشبرگهاي گياهي دارد

کمي کربن و نيتروژن به درک بهتر و بهبود خدمات
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اکوسيستم کمک ميکند (Liu et ،Ren et al., 2016

به پژوهشهاي انجام شده ،شناخت بهتر اثر پوشش-

 .)al., 2017از آنجایي که پایداري درازمدت اراضي

هاي گياهي مختلف بر خاک موجب پيشبيني دقيقتر

جنگلي وابسته به حفظ کيفيت خاک است ،از اینرو

اثر گونهها بر بومسازگان و مدیریت بهينه آنها براي

تعيين دقيق اثر فعاليتهایي چون تخریب و احياء

مدیران و برنامهریزان ميشود ،تعيين اثر نوع گونه

عرصههاي جنگلي بر خاک ،براي مدیریت بهينه این

درختي بر خصوصيات ميکروبي کربن و نيتروژن و

عرصهها از اهميت ویژهاي برخوردار است.

روابط کمي بين آنها در سنين مختلف جنگلکاري

در پژوهشهاي پيشين ،تغيير مشخصههاي روابط

توسکا یيالقي و بلندمازو و ارزیابي جنگلکاريهاي

کمي خاک در مناطق جنگلکاريشده نسبت به مناطق

انجامشده با این گونهها در شمال کشور مورد بررسي

بدون پوشش گياهي نشان داده شده است ( Zhao et

قرار گرفت .هدف پژوهش دستيابي به روشي علمي و

 .)al., 2016روابط کمي خاک با جنگلکاري در نتيجه

عملي براي ارزیابي دقيقتر مواد آلي در مناطق

کيفيت الشبرگ و ریشه تغيير ميکنند و مطابق با

جنگلکاريشده در گذر زمان است که ميتواند در

پژوهش ) Ren et al. (2016روابط کمي کربن و

انتخاب گونه مناسب براي جنگلکاريهاي آتي در

نيتروژن پس از  40سال جنگلکاري در مناطق

مناطق تخریبیافته جنگلي شمال کشور درنظر گرفته

تخریبشده جنگلي در چين ،افزایش یافتند ( Ren et

شود .همچنين فرض این پژوهش بر آن است که با

Heuck and

مسنترشدن تودههاي جنگلکاريشده ،مشخصههاي

 Spohn,روابط کمي کربن و نيتروژن و زيتوده

کربن و نيتروژن و روابط کمي بين آنها در خاک

ميکروبي را در نتيجه جنگلکاري با گونههاي مختلف

بهبود یابند و این روند در تودههاي بلندمازو ملموستر

پهنبرگ و سوزنيبرگ در آلمان بررسي کرده و نشان

باشد.

 .)al., 2016در پژوهشي)2016( ،

دادند که روابط کمي کربن و نيتروژن با جنگلکاري

مواد و روشها

افزایش ميیابد و این ميتواند با توجه به نوع گونه

منطقه مورد بررسی

مورد استفاده و نرخ متفاوت تجزیه الشبرگ آنها

این پژوهش در منطقه دالک خيل از جنگلهاي شرکت

متفاوت باشد .همچنين افزایش نسبت روابط کمي

چوب و کاغذ مازندران در شمال ایران (53 ˚00´30″

کربن و نيتروژن پس از  60سال جنگلکاري در مناطق

تا  53˚04´30″طول شرقي و  36˚21´08″تا

معتدله چين در پژوهشي نشان داده شده است ( Yu et

 36˚27´15″عرض شمالي) با دامنه ارتفاعي - 350

 .)al., 2018در مناطق جنگلي شمال ایران ،پژوهشي

 360متر از سطح دریا انجام شده است .ميانگين

در رابطه با تغييرات روابط کمي کربن و نيتروژن به-

بارندگي ساالنه  726ميليمتر و دماي متوسط روزانه از

خصوص روابط کمي کربن و نيتروژن زيتوده

 7/1درجه سانتيگراد در بهمن تا  26/1درجه

ميکروبي خاک در سنين مختلف جنگلکاري انجام

سانتيگراد در ماه مرداد متغير و بافت خاک آن عموماً

نشده و بهنظر ميرسد توجه اندکي به ارتباط بين

لوم رسي سيلتي و لوم رسي است .حدود  50سال

جنگلکاري در بلندمدت با پویایي این شاخصها در

پيش ،این منطقه تحت تأثير جنگلهاي طبيعي شامل

جنگلهاي هيرکاني ،بهویژه در مقایسه با منطقه

گونههاي درختي بومي مانند بلوط (Quercus

تخریبشده جنگلي شده است .از آنجایي که با توجه
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،)castaneifolia C. A. M macranthera F. & M.

والکي بالک (،)Nelson and Sommers, 1982

ممرز ( )Carpinus betulus L.و انجيلي ( Parrotia

نيتروژن کل به روش کجلدال (Mulvaney, 1982

 )C. A. Meyer persicaبود که در سال  1366این

 )Bremner andاندازهگيري شدند .براي اندازهگيري

جنگلها قطع یکسره شده و از سال  1370دوباره

زيتوده ميکروبي کربن و نيتروژن خاک ( MBCو

جنگلکاري شدند .در این پژوهش ،سنين مختلف

 )MBNاز روش تدخين -استخراج ( Brookes et

توسکا یيالقي و بلندمازو شامل  20 ،15و  25ساله

 ،)al.,1985اندازهگيري کمي مواد آلي ذرهاي از روش

بودند .منطقهاي خالي از پوشش درختي در مجاورت

کاهش وزن بهوسيله سوزاندن و کربن و نيتروژن آلي

مناطق جنگلکاريشده و با شرایط توپوگرافي همسان

محلول با استفاده از دستگاه تجزیه کربن آلي

با آنها بهعنوان منطقه شاهد انتخاب شد .منطقه مورد

اندازهگيري شدند (.)Nelson and Sommers, 1982

بررسي ،بين  350تا  360متر ارتفاع از سطح دریا،

تجزیهوتحلیل دادهها

شرایط فيزیوگرافي ،آب و هوایي و شيوههاي مدیریت

دادههاي جمعآور شده در نرمافزار اکسل بهعنوان بانک

مشابهي را با تودههاي جنگلکاريشده نشان ميدهد

اطالعات ذخيره شدند ،سپس براي تجزیه و تحليل و

(.)Parsapour et al., 2018

همچنين مقایسه دادهها ،ابتدا نرمالبودن آنها با آزمون

نمونهبرداری الشبرگ و خاک و تجزیه آزمایشگاهی

کولموگروف -اسميرنوف و همگني واریانس با آزمون

در هر یک از رویشگاههاي مورد بررسي (تودههاي

لون تست شد .براي بررسي تفاوت یا عدم تفاوت

جنگلي  20 ،15و  25ساله توسکا یيالقي ،بلندمازو و

مقادیر مشخصههاي مختلف الشبرگ و خاک در ارتباط

نيز منطقه بدون پوشش درختي) ،عرصههایي با

با سنين مختلف عرصههاي جنگلکاريشده ،از تجزیه

مساحت یک و نيم هکتار انتخاب و در هر عرصه،

واریانس یکطرفه استفاده شد .آزمون دانکن نيز

تعداد  30نمونه خاک به روش منظم تصادفي با فاصله

بهمنظور مقایسه چندگانه ميانگينها بهکار گرفته شد.

 40متر از یکدیگر از عمق  10سانتيمتري خاک و

کليه تجزیه و تحليلهاي آماري در بسته نرمافزاري

الشبرگ سطحي با ابعاد ( 10 × 20 × 20سانتيمتر) در

 SPSSنسخه  20انجام شد .از تجزیه مؤلفههاي اصلي

طول ترانسکتهاي موازي (در مجموع 210 ،نمونه

( )PCAبراي بررسي روابط در دادههاي چندمتغيره

خاک و الشبرگ) براي تجزیه و تحليل آزمایشگاهي

استفاده و همبستگي چندمتغيره براي شناسایي روابط

برداشت شدند .نمونههاي خاک و الشبرگ به

بين متغيرها و مؤلفههاي اصلي با استفاده از نرمافزار

آزمایشگاه انتقال یافته و وارد فرآیند تجزیه

 PC-ORDنسخه  5انجام شد.

آزمایشگاهي شدند .کربن الشبرگ با استفاده از روش

نتایج

احتراق خشک ( )Nilsson et al., 1999و نيتروژن

مقدار کربن ( 43/14درصد) و نسبت کربن به نيتروژن

الشبرگ بعد از هضم نيم گرم از هر نمونه در اسيد

الشبرگ ( )39/99در توده توسکا یيالقي  15ساله

سولفوریک غليظ و بهکارگيري یک قرص کاتاليزور با

نسبت به دو توده مسنتر  20و  25ساله بهطور معني-

روش کجلدال ( )Kjeldahlتعيين شد ( and

داري بيشتر بود .نتایج نشاندهنده روند معکوس

 .)Bremner Mulvaney, 1982نمونههاي خاک از

مقادیر کربن و نسبت کربن به نيتروژن الشبرگ در

الک دو ميليمتري عبور داده شده و کربن آلي به روش
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توده بلندمازو بودند ،به این معني که با افزایش سن،

بلندمازو بهطور معنيداري بيشتر از مقدار آن در منطقه

بهطور معنيداري افزایش یافتند (کربن و نسبت کربن

بدون پوشش درختي گزارش شد .باالترین مقدار

به نيتروژن الشبرگ در توده  25ساله بلندمازو بهترتيب

زيتوده ميکروبي نيتروژن در خاک توده  25ساله

 52/09درصد و  74/80گزارش شدند) .مقدار نيتروژن

توسکا یيالقي ( 67/48ميليگرم بر کيلوگرم خاک)

الشبرگ در توده توسکا یيالقي با افزایش سن ،بهطور

مشاهده شد که بهطور معنيداري بيشتر از دو توده

معنيداري افزایش ( 2/23درصد در توده  25ساله) و

جوانتر این گونه ،تمام سنين گونه بلندمازو و نيز

مقدار نيتروژن الشبرگ در توده بلندمازو با افزایش سن

منطقه بدون پوشش درختي بود .زيتوده ميکروبي

تغييري را نشان نداد و اختالف آماري معنيداري بين

نيتروژن در تودههاي جنگلکاري بلندمازو در سنين

سنين مختلف این گونه مشاهده نشد (جدول .)1

مختلف ثابت بوده و افزایش سن ،تفاوت آماري

مقدار کربن آلي خاک در سنين مختلف  20 ،15و 25

معنيداري در مقدار این مشخصه نشان نداده است؛

سال و نيز گونههاي توسکا یيالقي و بلندمازو اختالف

ولي مقادیر این مشخصه در خاک تحت کشت

آماري معنيداري نشان ندادند ولي بهطور معنيداري

بلندمازو بهطور معنيداري از مقدار آن در خاک منطقه

در خاک تحت کشت تودههاي جنگلکاريشده بيشتر

بدون پوشش درختي بيشتر بود (جدول  .)1نسبت

از خاک منطقه بدون پوشش درختي بودند .همچنين

زي توده ميکروبي کربن به نيتروژن روند متفاوتي نشان

نتایج بيانگر آن هستند که مقدار نيتروژن خاک در توده

داد و با توجه به نتایج بهدستآمده ،افزایش سن

توسکا یيالقي با رشد تودهها ،افزایش ميیابد ،در حالي

تأثيري در افزایش مقدار این نسبت در توده

که این روند در خاک تحت کشت توده بلندمازو

جنگلکاري توسکا یيالقي نداشت و تفاوت آماري

مشاهده نشد (جدول  .)1نسبت کربن به نيتروژن خاک

معنيداري مشاهده نشد .از سن  15تا  20سال ،نسبت

در منطقه بدون پوشش درختي نسبت به تودههاي

زيتوده ميکروبي کربن به نيتروژن روند افزایشي را

جنگلکاري شده توسکا یيالقي باالتر ،در حاليکه

نشان داد ولي پس از آن کاهش یافت .در گونه

نسبت به تودههاي بلندمازو در سنين مختلف ،مقادیر

بلندمازو افزایش مقدار این نسبت استوکيومتري با

کمتري را نشان داد .مطابق نتایج بهدست آمده ،مشاهده

افزایش سن مشاهده شد و نيز در هر دو توده

ميشود که در تودههاي توسکا یيالقي ،با افزایش سن

جنگلکاريشده توسکا یيالقي و بلندمازو بهطور

توده ،نسبت کربن به نيتروژن روند کاهشي دارد ولي

معنيداري بيشتر از مقدار آن در منطقه بدون پوشش

در تودههاي بلندمازو با افزایش سن ،این نسبت

درختي بود (شکل .)1
مشخصههاي کربن و نيتروژن آلي محلول در

افزایش ميیابد (شکل .)1
مطابق با نتایج بهدستآمده ،زيتوده ميکروبي

تودههاي  25ساله هر دو نوع گونه درختي مورد

کربن در خاک تودههاي  25ساله هر دو گونه درختي

بررسي بهطور معنيداري بيشتر از توده  20ساله > 15

مورد بررسي ،بهطور معنيداري بيشتر از سنين دیگر

ساله > منطقه بدون پوشش درختي بودند ،هرچند بين

(بهترتيب  645/06و  589/86ميليگرم بر کيلوگرم

گونههاي مورد بررسي ،این مقادیر تفاوت آماري

خاک در توسکا یيالقي و بلندمازو) و نيز مقدار این

معنيداري را نشان ندادند .روابط کمي کربن به

مشخصه در تودههاي جنگلکاري شده توسکا یيالقي و

نيتروژن آلي محلول بهطور معنيداري در تودههاي
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بلندمازو بيشتر از تودههاي توسکا یيالقي گزارش شد.

نيتروژن را در الشبرگ خود دارند که طي فرآیند

این نسبت در تودههاي توسکا یيالقي در تمامي سنين

تجزیه و با افزایش سن تودهها غلظت نيتروژن افزایش

یکسان بود و تفاوت آنها معنيدار مشاهده نشد .این

ميیابد و این مسئله در تمامي الشبرگهاي این گونه

در حالي است که در تودههاي بلندمازو ،با افزایش سن

مشاهده ميشود .با دردسترسبودن الشبرگ در سنين

از  15تا  25سال ،روند افزایشي معنيداري مشاهده

مختلف توسکا یيالقي و افزایش دسترسي به منابع،

نشد (شکل  .)1مطابق با نتایج تجزیه به مؤلفههاي

الشبرگها در کف جنگل انباشته شده و توسط

اصلي ( ،)PCAميتوان مشخصههاي کربن و نيتروژن

ميکروارگانيسمها تجزیه و معدني ميشوند ( Chase,

خاک و الشبرگ ،نسبت کربن به نيتروژن الشبرگ،

 .)Singh and 2014تجزیه سریع الشبرگ در گونه

زيتوده ميکروبي کربن و نيتروژن و نسبت زيتوده

توسکا یيالقي منجر به آزاد شدن مواد غذایي در خاک

ميکروبي کربن به نيتروژن ،کربن و نيتروژن آلي

توده توسکا  25ساله ميشود که باالتر از دو سن دیگر

محلول و ذرهاي و نسبت کربن به نيتروژن آلي محلول

است .پژوهشهاي پيشين به افزایش مقدار نيتروژن

را به سنين مختلف جنگلکاري با دو گونه مورد

طي تجزیه الشبرگ در اراضي جنگلکاريشده اشاره

بررسي نسبت داد .همچنين مطابق با نتایج بهدست

داشتهاند (Devi and Yadava, Ribeiro et al., 2002

آمده از تجزیه مؤلفههاي اصلي ،مشاهده ميشود که

; .)2007نسبت کربن به نيتروژن الشبرگ در پژوهش

بيشترین مقادیر روابط کمي در تودههاي مسنتر بهویژه

حاضر در تودههاي توسکا یيالقي روند کاهشي را

توده  25ساله بلندمازو بوده؛ همچنين مقادیر بيشتر

نشان داد که همسو با نتایج بهدست آمده در

نسبت کربن به نيتروژن و نسبت کربن به نيتروژن آلي

پژوهشهاي پيشين است که اشاره کردهاند گونههاي

ذرهاي تحت تأثير توده  20ساله بلندمازو و نيز منطقه

تثبيتکننده نيتروژن معمو ًال الشبرگهایي با غلظت

بدون پوشش درختي قرار داشتند( .شکل  .)2با توجه

باالي نيتروژن و نسبت  C/Nپایين توليد ميکنند

به شکل ،ميتوان مشاهده کرد که مقادیر باالتر

( .)Hoogmoed et al., 2014; Zhu et al., 2015تجزیه

مشخصههاي نيتروژن در سنين مختلف تودههاي

سریع الشبرگ در گونه توسکا یيالقي منجر به آزاد

تثبيتکننده نيتروژن توسکا یيالقي و بيشترین مقدار

شدن مواد غذایي در خاک توده توسکا یيالقي  25ساله

مشخصههاي کربن ،در خاک تحت کشت تودههاي

ميشود که باالتر از دو سن دیگر بوده و بيشتر بودن

بلندمازو نشان داده شدهاند.

مقدار نيتروژن در خاک تحت کشت توسکا یيالقي
موجب ميشود نسبت کربن به نيتروژن خاک نيز

بحث

کاهش یابد .افزایش سرعت تجزیه در گونه توسکا

بر اساس نتایج بهدستآمده ،مقادیر مقدار کربن و

یيالقي بهطور عمده به علت غلظت باالي

نسبت کربن به نيتروژن الشبرگ در تودههاي بلندمازو

کربوهيدراتهاي محلول و غلظت کم ليگنين مرتبط

بهطور معنيداري بيشتر از تودههاي توسکا یيالقي

است.

بودند .این درحالي بود که بيشترین مقادیر نيتروژن
الشبرگ در تودههاي توسکا یيالقي مشاهده شد.
گونههاي تثبيتکننده نيتروژن معمو ًال غلظت باالي
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جدول  .1ميانگين ( ±اشتباه معيار) مشخصههاي الشبرگ و خاک در ارتباط با سنين مختلف توسکا یيالقي ،بلندمازو و منطقه بدون پوشش درختي
Table 1. Mean values and standard error (SE) of the litter and soil properties in relation with different ages of Alder and Oak plantations and without tree area
سنين مختلف گونههاي درختي
مشخصه
Properties

الشبرگ
Litter

Different ages of tree species

F

توسکا  15ساله

توسکا  20ساله

توسکا  25ساله

بلندماوز  15ساله

بلندماوز  20ساله

بلندماوز  25ساله

منطقه بدون درخت

Alder 15 years

Alder 20 years

Alder 25 years

Oak 15 years

Oak 20 years

Oak 25 years

Without tree area

کربن (درصد)

43.14 ± 1.44cd

40.34 ± 1.57de

38.13 ± 1.52e

45.57 ± 1.39bc

48.61 ± 1.77de

52.09 ± 1.05a

-

نيتروژن (درصد)

1.09 ± 0.02c

12.396

Sig.

0.000

)C (%
1.54 ± 0.10b

2.23 ± 0.06a

0.75 ± 0.02d

0.73 ± 0.01d

0.71 ± 0.02d

-

131.696

0.000

)N (%

نسبت کربن به نيتروژن

39.99 ± 1.51c

کربن (درصد)

3.98 ± 0.23a

نيتروژن (درصد)

0.36 ± 0.01b

30.98 ± 2.73d

17.28 ± 0.76e

62.86 ± 3.38b

68.16 ± 3.20ab

74.80 ± 2.49a

-

82.659

0.000

C.N ratio
4.22 ± 0.20a

4.58 ± 0.18a

3.83 ± 0.25a

3.99 ± 0.44a

4.24 ± 0/33a

1.93 ± 0.20b

9.782

0.000

)C (%
0.40 ± 0.02b

0.49 ± 0.02a

0.26 ± 0.01c

0.24 ± 0.02c

0.23 ± 0.01c

0.13 ± 0.01d

48.282

0.000

)N (%

زيتوده ميکروبي کربن

510.33 ± 18.14b

585.20 ± 19.09a

645.06 ± 25.43a

451.00 ± 21.12b

514.53 ± 20.91b

589.86 ± 34.25a

109.46 ± 6.61c

64.531

0.000

زيتوده ميکروبي نيتروژن
خاک

)MBN (mg kg-1

53.44 ± 1.66b

55.45 ± 1.49b

67.48 ± 1.02a

43.22 ± 1.79c

42.56 ± 2.12c

40.78 ± 2.62c

15.23 ± 0.70d

87.811

0.000

Soil

کربن آلي ذرهاي

3.00 ± 0.14ab

3.08 ± 0.08ab

3.24 ± 0.18a

2.56 ± 0.20b

3.00 ± 0.30ab

3.12 ± 0.24ab

1.04 ± 0.09c

15.768

0.000

نيتروژن آلي ذرهاي

)MBC (mg kg-1

)kg-1

POC (g

)PON (g kg-1

کربن آلي محلول
)DOC (mg kg-1

نيتروژن آلي محلول
)DON (mg kg-1

0.42 ± 0.02bc

0.45 ± 0.02ab

0.51 ± 0.02a

0.38 ± 0.02bc

0.37 ± 0.03bc

0.35 ± 0.02c

0.10 ± 0.00d

28.117

0.000

56.32 ± 3.64ab

59.22 ± 3.29ab

64.55 ± 2.46a

52.59 ± 3.09b

56.43 ± 3.83ab

60.31 ± 4.33ab

15.08 ± 1.32c

26.111

0.000

30.98 ± 1.47b

35.83 ± 1.81a

38.21 ± 1.44a

28.20 ± 1.39bc

27.91 ± 1.34bc

26.19 ± 2.09c

10.86 ± 0.43d

34.646

0.000
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شکل  -1ميانگين نسبت کربن به نيتروژن (باال چپ) ،نسبت زيتوده ميکروبي کربن به نيتروژن (باال راست) ،نسبت کربن به
نيتروژن آلي ذرهاي (پایين چپ) و نسبت کربن به نيتروژن آلي محلول (پایين راست) پوششهاي مختلف شامل مناطق
جنگلکاري شده  15تا  25سال توسکا یيالقي و بلندمازو و منطقه بدون پوشش درختي (ب پ د).
)Figure 1. Mean soil C/N ratio (Up, Left), MBC/MBN ratio (Up, Right), POC/PON ratio (Down, Left
and DOC/DON ratio (Down, Right) under different ages (15-25 years old) of Alnus and Oak
plantations and without tree area (WTA).

شکل  -2توزیع مکاني پوششهاي مختلف ،مشخصههاي کربن و نيتروژن و نسبتهاي روابط کمي آنها در خاک در تحليل
PCA

Figure 2. PCA of different covers (plantation ages of Alder and Oak and without tree area (WTA)),
soil C and N properties and stoichiometry indices
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در توجيه مقادیر باالي کربن الشبرگ در توده

مطابق با نتایج بهدستآمده در این پژوهش،

بلندمازو ،به نقش اختصاصي این گونه در الگوي

مقادیر زيتوده ميکروبي کربن در خاک تودههاي

معدنيسازي کربن الشبرگ اشاره شده است ( Gao et

مسنتر توسکا یيالقي و بلندمازو بهطور معنيداري

 .)al., 2014تودههاي بلندمازو نسبت به توسکا یيالقي،

بيشتر از دیگر سنين بود .زيتوده ميکروبي کربن

کربن بيشتري جذب ميکنند .تجمع باالي الشبرگ و

بهعنوان یک بخش زنده و فعال از متابوليسم ماده آلي

ایجاد الیه عایق در سطح خاک در این تودهها تا حدي

خاک ،بخش مهمي از کربن آلي خاک را شکل ميدهد

مانع هدر رفت کربن الشبرگ و بهتبع آن افزایش کربن

( .)Gorobtsova et al., 2016این مشخصه یک جزء

خاک در مقایسه با گونه توسکا یيالقي ميشود ( Gao

مهم در غالب اکوسيستمهاي جنگلي است و یک تغيير

.)et al., 2014

کوچک در زيتوده ميکروبي ميتواند تأثير زیادي بر

نتایج این پژوهش همچنين مقادیر بيشتر کربن

عناصر غذایي دردسترس درختان داشته باشد ( Yang et

خاک را تودههاي جنگلکاريشده با هر دو گونه

 .)al., 2010از طرفي زيتوده ميکروبي کربن با

توسکا یيالقي و بلندمازو بهخصوص در سنين باالتر

حاصلخيزي و سالمت خاک ارتباط مثبتي دارد و

جنگلکاري در مقایسه با منطقه بدون پوشش درختي

بهعنوان یک شاخص اکولوژیکي مفيد براي ارزیابي

نشان دادند .کمبود ورودي کربن آلي به خاک ممکن

استرس ناشي از تغييرات اراضي جنگلي و تخریب

است دليل اصلي کاهش کربن آلي خاک در چند سال

جنگلها عنوان شده است (.)Zheng et al., 2005

اول جنگلکاري باشد چرا که درختان کوچک و

ثابت شده است که مقدار زيتوده ميکروبي کربن در

ورودي الشبرگ به خاک جنگل ناچيز بوده است .با

خاک تا حد زیادي به مواد آلي خاک بستگي دارد؛

رشد درختان ،مقدار کربن بهدليل انباشت کربن آلي و

کاهش مقدار کربن آلي خاک سبب کاهش زيتوده

بهتبع آن نسبت کربن به نيتروژن در اثر ازدیاد الشه-

ميکروبي کربن در آن خاک خواهد شد ( Chen et al.,

ریزي افزایش یافته است ( .)Zhu et al., 2015این

)2005؛ بنابراین مقدار زيتوده ميکروبي کربن بيشتر

نتایج با یافتههاي قبلي که اشاره داشتهاند جنگلکاري با

در جنگلکاريهاي توسکا یيالقي و بلندمازو مورد

توسکا یيالقي و بلندمازو ميتوانند در طول زمان،

بررسي در سنين باالتر نسبت به دیگر سنين ،بهدليل

ذخيره کربن و نسبت کربن به نيتروژن را افزایش دهد،

دردسترس بودن ماده آلي بيشتر است ( Wang and

مطابقت دارد (Parsapour et al., ،Zhu et al., 2015

 .)Wang, 2007همسو با نتایج این پژوهش ،نشان داده

 .)2018مقدار نيتروژن خاک در تودههاي توسکا

شده است که طي مراحل تبدیل منطقه بدون پوشش

یيالقي با رشد تودهها ،افزایش ميیابد ،در حالي که

(جنگل تخریبشده) به جنگل ،کربن آلي خاک و

این روند در خاک تحت کشت توده بلندمازو مشاهده

نسبت کربن به نيتروژن در خاک افزایش ميیابند.

نشد .سطح پایين نيتروژن خاک در منطقه عاري از

زيتوده ميکروبي نيتروژن باالتر در تودههاي مسنتر به

پوشش درختي ميتواند بهعلت تاجپوشش باز باشد که

بيشتر بودن مواد آلي و عناصر غذایي بهویژه نيتروژن

سبب شستشوي مواد از سطح و در نتيجه کاهش

در این سنين باز ميگردد .ارتباط مثبت قابلتوجهي

نيتروژن در خاک ميشود (.)Waring et al., 2015

بين زيتوده ميکروبي و نيتروژن آلي خاک وجود دارد
که با یافتههاي پيشين منطبق است ( Wang and
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 .)Wang, 2007مقادیر بيشتر منابع آلي و عناصر غذایي

و ميکروارگانيسمهاي خاک است که در مناطق

از طریق ورودي الشبرگ و در توده توسکا یيالقي

جنگلکاريشده در این پژوهش مشهود است ( McGee

نسبت به بلندمازو موجب بيشتربودن زيتوده ميکروبي

 .)et al., 2019روابط کمي کربن به نيتروژن بيشتر

نيتروژن در این توده تثبيتکننده نيتروژن عنوان شده

نشاندهنده فعالتربودن ميکروارگانيسمهاي خاک

است ( .)Wen et al., 2014همسو با نتایج این

هستند که در نتيجه ازدیاد کربن در تودههاي مسنتر

پژوهش ،نشان داده شده است که در تودههاي

بلندمازو بههمراه تقاضاي باالي نيتروژن براي تثبيت

تثبيتکننده نيتروژن ،مقدار زيتوده ميکروبي نيتروژن

نيتروژن در زيتوده ميکروبي است ،درحالي که نسبت

بيشتر از دیگر جنگلکاريها است ( and Kitunen,

کمتر در منطقه بدون پوشش درختي ،پتانسيل بيشتري

.)Smolander 2002

براي آزاد کردن نيتروژن از زيتوده ميکروبي نشان
ميدهد (McGee et al., ،Heuck and Spohn, 2016

این درحالي است که نسبت زيتوده ميکروبي

.)2019

کربن به نيتروژن روند متفاوتي نشان داد و با توجه به

افزایش مقدار

نتایج بهدستآمده ،افزایش سن تأثيري در افزایش

مواد

آلي

ذرهاي در

مناطق

مقدار این نسبت در توده جنگلکاري توسکا یيالقي

جنگلکاريشده در مقایسه با منطقه بدون پوشش

نداشت .در گونه بلندمازو افزایش مقدار این نسبت

درختي بهطور معنيداري با تغييرپذیري مقدار مواد آلي

روابط کمي با افزایش سن مشاهده شد و نيز در هر دو

خاک مرتبط است ( .)Kooch, 2012در ارتباط با مواد

توده جنگلکاريشده توسکا و بلندمازو بهطور

آلي خاک تصور ميشود که بخشهاي مواد آلي

معنيداري بيشتر از مقدار آن در منطقه بدون پوشش

ناپایدار ،مربوط به کيفيت مواد آلي خاک باشند

درختي بود .مقدار زيتوده ميکروبي کربن تا حد

(.)Von Lützow et al., 2007 ،Haynes, 2005

زیادي به مواد آلي خاک بستگي دارد در نتيجه ميتوان

تغييرپذیري روابط کمي کربن به نيتروژن آلي ذرهاي را

کاهش مقدار کربن آلي خاک را علت کاهش زيتوده

ميتوان با کربن آلي و نيتروژن کل خاک تحت سنين و

ميکروبي کربن در آن خاک دانست؛ بنابراین مقدار

شرایط مختلف زمين توجيه کرد .نتایج نشان ميدهند

زيتوده ميکروبي کربن بيشتر در جنگلکاريهاي

که نسبت کربن به نيتروژن آلي ذرهاي در خاک تحت

توسکا یيالقي و بلندمازو مورد بررسي در سنين باالتر

کشت گونه بلندمازو در سنين باالتر ،بيشترین مقدار را

نسبت به دیگر سنين ،بهدليل دردسترس بودن ماده آلي

دارد که بهعلت باالتربودن نسبت کربن به نيتروژن در

بيشتر است ( .)Wang et al., 2007همسو با نتایج این

این گونه است ( .)Kooch, 2012نتایج بيانگر مقادیر

پژوهش ،نشان داده شده است که طي مراحل تبدیل

بيشتر مشخصههاي کربن و نيتروژن آلي محلول در

منطقه بدون پوشش به جنگل ،کربن آلي خاک و

تودههاي مسنتر توسکا یيالقي و بلندمازو بودند،

نسبت کربن به نيتروژن در خاک افزایش ميیابد

هرچند بين گونههاي مورد بررسي ،این مقادیر تفاوت

( .)Compton and Boone, 2000مقادیر کمتر روابط

آماري معنيداري را نشان ندادند .بهطور کلي ،کيفيت

کمي زيتوده ميکروبي کربن به نيتروژن نشاندهنده

الشبرگ و مقدار مواد آلي ورودي به خاک بر پایداري

تنش و استرس بيشتر در منطقه بدون پوشش درختي و

مواد آلي محلول و در نتيجه ،غلظت و جریان آنها در

افزایش این نسبت نشان دهنده اثر رقابتي بين درختان

خاک تأثير ميگذارند (.)Kooch et al., 2018
244

ارزیابی کمی پویایی کربن و نیتروژن خاک تحت جنگلکاریهای بلندمازو و توسکا ییالقی

تفاوتهاي مشاهدهشده در مقادیر مواد آلي محلول در

بلندمازو و شاخصهاي ميکروبي نيتروژن در تودههاي

خاک در بين پوششهاي مختلف تنها بهدليل

توسکا یيالقي و روابط کمي در تودههاي بلندمازو با

تفاوتهاي ذاتي در کيفيت این مواد آلي نيستند ،بلکه

مسنتر شدن تودهها افزایش ميیابند که تأیيدکننده

ممکن است ناشي از کيفيت الشبرگ (منابع اصلي مواد

فرض این پژوهش هستند .مطابق با نتایج این پژوهش،

آلي محلول در خاکهاي جنگلي) باشند ( Kooch et

گونه توسکا بهعنوان گونه تثبيتکننده نيتروژن ،در

 .)al., 2018این درحالي است که روابط کمي کربن به

بهبود کيفيت الشبرگ و خاک و چرخه کربن و

نيتروژن آلي محلول بهطور معنيداري در تودههاي

نيتروژن عملکرد بهتري نسبت به گونه بلندمازو داشته

بلندمازو بيشتر از تودههاي توسکا یيالقي مشاهده شد.

است .هرچند با توجه به مقدار باالي کربن آلي خاک

این نسبت در تودههاي توسکا یيالقي در سنين مختلف

تحت پوشش تودههاي بلندمازو ،این گونه ميتواند

اختالف آماري معنيداري را نشان نداد ولي در

بهعنوان یکي از گزینههاي مؤثر بر ذخيرهسازي و حفظ

تودههاي بلندمازو روند افزایشي را با افزایش سن

کربن خاک در جنگلکاريهاي آینده در کنار توسکا

نشان داد .مطابق با نتایج بهدستآمده از تجزیه

یيالقي مدنظر قرار گيرد .یافتههاي این پژوهش نشان

مؤلفههاي اصلي ،مشاهده ميشود که بيشترین مقادیر

داد که سنين مختلف جنگلکاري توسکا یيالقي و

روابط کمي در تودههاي مسنتر بلندمازو بوده؛ این در

بلندمازو داراي تأثير قابلتوجهي بر فعاليتهاي

حالي است که مقادیر بيشتر نسبت کربن به نيتروژن و

ميکروبي کربن و نيتروژن و روابط کمي بين آنها در

نسبت کربن به نيتروژن آلي ذرهاي تحت تأثير منطقه

خاک است .این پژوهش نشان داد که فقط بررسي

عاري از پوشش درختي قرار داشتند (شکل  .)2با

مشخصههاي ميکروبي براي بررسي اثر جنگلکاري در

توجه به شکل ،مي توان مشاهده کرد که مقادیر باالتر

خاک کافي نيستند .روابط کمي کربن و نيتروژن ،از

مشخصههاي نيتروژن در سنين مختلف تودههاي

تنوع ميکروبي خاک تأثير ميپذیرند و شاخص مهمي

تثبيتکننده نيتروژن توسکا یيالقي و بيشترین مقدار

براي فهم بهتر شرایط ميکروبي در خاک هستند؛ از

مشخصههاي کربن در خاک تحت کشت تودههاي

اینرو روابط کمي بين آنها را ميتوان بهکار برد .در

بلندمازو قرار دارند.

مجموع این یافتهها بهصورت توأمان ،روشي علمي و

مطابق با نتایج این پژوهش ،مشخصههاي

عملي براي ارزیابي دقيقتر مواد آلي در مناطق

ميکروبي خاک در مناطق جنگلکاري شده بيشترین

جنگلکاريشده در گذر زمان هستند و ميتوانند در

مقدار را داشتند و با افزایش سن روند افزایشي را

انتخاب گونه مناسب براي جنگلکاريهاي آتي درنظر

نشان دادند .شاخصهاي ميکروبي کربن در تودههاي

گرفته شوند.
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Abstract
In recent years, with an alarming degradation rate of Caspian forests, afforestation can be considered
as a suitable solution to restore the degraded areas. Different species especially Oak (Quercus
castaneifolia C. A. M) and Alder (Alnus subcordata C. A. M) were planted in vast areas. Elements
quantitative relations (stoichiometry) has an important roll in organic matter decomposition by
changing these elements availablity in soil and is a main index to better undrestanding of microbial
and OM conditions in soil as well. The aim of this study was to determine the effect of tree species in
deferent ages on quantitative relations in these afforestations. This research was carried out in 15-, 20-,
and 25-years old stands of Mazandaran wood and paper company afforestations and 30 soil and litter
samples were collected from 10 cm depth of soils in each stand using systematic random method.
Based on the results, the highest amount of quantitative relations of soil C/N (18.33), C/N microbial
biomass (15.88), carbon to particle organic nitrogen ratio (10.36) and carbon to dissolved organic
nitrogen ratio (3.00) were seen in older oak afforestations which had significant differences with alder
afforestations. Also, oak stands in higher ages amend quantitative relations of soil carbon and nitrogen
in future years of the afforestations, these findings provide a scientific theory for use in the evaluation
of soil nutrients in afforested areas.
Keywords: Afforestation dissolved organic matter, Microbial biomass, Microbial ratios, Particle
organic matter.
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چکیده
هدف از این بررسی ،ارزیابی تخریب روسازی جادههای جنگلی در محل قوسها است .بدین منظور
 30قطعه نمونه به مرکزیت قوسهای موجود بهصورت انتخابی برداشت و اندازهگیری شد .در مجاورت هر
یک از قطعات نمونه ،یک قطعه نمونه بهعنوان نمونه شاهد اندازهگیری شد .در هر قطعه نمونه شاخص
تخریب روسازی براساس هفت شاخص «مقطع عرضی تخریبشده»« ،زهکشی تخریبشده»« ،تولید غبار»،
«کرکرهای شدن»« ،چاله»« ،شیار» و «سستی توده خاک» اندازهگیری شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون-
های آماری  tجفتی و ویلکاکسون استفاده شد .نتایج نشان داد در همه قطعات نمونه در محل قوسها ،دو
شاخص تخریب «مقطع عرضی تخریبشده» و «تولید غبار» مشاهده شد درحالیکه  3/3درصد قطعات نمونه
کناری بدون این تخریبها بودند .شدت تخریب ناشی از «زهکشی تخریبشده» کنار جاده و «مقطع عرضی
تخریبشده» در محل قوسها بیشتر از قطعات کناری بود و از نظر آماری اختالف معنیداری بین قوسها
با قطعات کناری مشاهده شد .بررسی مقدار «کرکرهای شدن» نشان داد که بهترتیب  70و  66/7درصد از
قطعات نمونه برداشتشده در محل قوسها و قطعات کناری بدون این نوع تخریب بودند .نتایج نشان داد،
عمق و مساحت «چالهها» و «شیارهای» ایجادشده و همچنین «سستی توده خاک» در محل قوسها بیشتر از
قطعات کناری بود .نتایج این پژوهش اهمیت انجام فعالیتهای مستمر تعمیر و نگهداری و لزوم بهکارگیری
شاخصهای ارزیابی را در برنامهریزی نگهداری روسازی نشان میدهد.
واژههای کلیدی :تخریب روسازی ،تعمیر و نگهداری ،جادهسازی ،جنگلهای هیرکانی.
* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس09111380108 :
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مقدمه

بودن ،شیب بیشتر ،سرعت طرح کمتر ،نقش جابجایی،

رشد و توسعه منابع طبیعی و اجرای برنامههای حفاظتی

نقش دسترسی و نقش اجتماعی) متفاوت از جادههای

ارتباطی مستقیم با توسعه جادههای جنگلی و سهولت

غیرجنگلی است ،مدیریت تعمیر و نگهداری آنها بیشتر

دسترسی به اعماق جنگلها بهویژه در مناطق کوهستانی

ناشی از عوامل انسانی است .از اینرو تکنیکها و

دارد ،از اینرو جادهسازی برای مدیریت و استفاده بهینه

شاخصهایی که بتوانند کارایی روسازی و روند زوال و

از خدمات جنگل ضروری است .احداث جادههای

سطح هشدار آنها را ارزانتر و سریعتر مدلسازی

جنگلی برای دسترسی به جنگل برای استفاده از خدمات

کنند ،توسعه یافته است ( .)Niu, 2013معموالً ،بهخاطر

مختلف آن ،اجرای عملیات حفاظتی و حملونقل

کمبود بودجه نمیتوان همه بخشهای جادهها را

محصوالت چوبی و غیرچوبی یک نیاز اساسی بوده و

همزمان تعمیر و بازسازی کرد ،بنابراین باید مسیرهایی

در درآمد ملی کشور نقش ویژهای دارد ( Salmalian et

که در اولویت هستند و از نظر اقتصادی و فنی در

al., 2016; Deljouei et al., 2017; Lotfalian et al.,
 .)2018یکی از مهمترین اجزای ساختمانی راه ،الیه

ارجحیت قرار دارند ،انتخاب شوند .درحالیکه در
کشورهای پیشرو در مدیریت منابع طبیعی وضعیت

رویه جادههاست که نقش مهم و مؤثری در بارگذاری و

جادههای موجود بهطور مداوم بهوسیله شاخصهای

ترافیکپذیری راه ایفا میکند .روسازی جادههای

کنترل کیفیت پذیرفتهشده بینالمللی رصد و نسبت به

جنگلی سرمایه با ارزشی در مدیریت جنگل است که

تعمیر اصولی آنها بدون تعلل اقدام میشود .متاسفانه

هر ساله هزینههای زیادی صرف تعمیر و نگهداری آنها

در شرایط کنونی مدیریت جنگلهای ایران ،اجرای

میشود .از اینرو ،الیه رویه جادههای جنگلی باید

توقف بهرهبرداری موسوم به طرح تنفس ،در سالهای

طوری مدیریت شود که با حفظ کارآیی بتواند با گذشت

اخیر سبب شده تا جادههای جنگلی ،این سرمایه عظیم

زمان در سطح قابلقبول مورد استفاده قرار گیرند

که هزینههای فراوانی برای احداث آنها پرداخته شده

( .)Visser et al., 2009عملیات تعمیر و نگهداری جاده

است ،به حال خود رها شده ،بهسرعت رو به زوال رود

چنانچه در موعد الزم انجام شده باشد و گزینه مناسب

و اقدامات الزم در راستای تعمیر و نگهداریشان انجام

برای روش نگهداری انتخاب شده باشد ،عالوه بر آنکه

نشود .رعایت نشدن اصول فنی استاندارد در طراحی

تخریب جاده را به تأخیر میاندازد ،بهدلیل افزایش

قوس جادههای جنگلی از عوامل مؤثر در تخریب

کیفیت سطح جاده موجب کاهش هزینههای عملکردی

روسازی جادههای جنگلی بهشمار میروند؛ زیرا

وسایل نقلیه و بازبودن مداوم جاده میشود ( Grigolato

سرعت حرکت ماشینآالت جنگلی در محل قوسها،

 .)et al., 2013ارزیابی روسازی قسمتی از مدیریت

کمتر است و در نتیجه خاک برای مدت زمان بیشتری

روسازی است که اخیراً مورد توجه زیادی قرار گرفته

تحت تأثیر فشار و نیروی ناشی از ماشینآالت باقی

است .سیستم مدیریت روسازی شامل مجموعه کامل و

میماند .در چنین وضعیتی خاک عالوه بر اینکه در

هماهنگ از فعالیتها در زمینه برنامهریزی ،طراحی،

معرض کوبیدگی قرار دارد ،همزمان نیروهای حاصل از

ساخت ،نگهداری ،ارزیابی ،بهسازی ،بازسازی و

کوبیدگی ارتعاشی را نیز دریافت میکند ( Solgi et al.,

پژوهشات روسازی است ( .)Johnson et al., 2014از

 .)2013یکی از مهمترین شاخصهای بررسی وضعیت

آنجایی که شرایط حاکم بر جادههای جنگلی (کوهستانی

روسازی راههای عمومی و تا حدودی راههای شوسه،
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شاخص وضعیت روسازی ( Pavement Condition

انجام این پژوهش با توجه به وجود کیلومترها جاده

 )Indexاست که توسط گروه مهندسی ارتش ایاالت

جنگلی در شمال کشور و هزینههای باالی تعمیر و

متحده پیشنهاد شده است و برای درجهبندی وضعیت

نگهداری سالیانه این جاده بسیار حائز اهمیت است.

خرابی روسازیها ارائه شده است و بهدلیل انعطاف

ضمن اینکه در سالیان اخیر وجود محدودیتهای مالی

بسیار باال ،هزینه کم و دقت زیاد در جادههای عمومی

و تنگناهای اقتصادی در مدیریت جنگلهای شمال

مورد استفاده قرار میگیرد Eaton et al. (1998) .از

کشور اهمیت استفاده از شاخصهای فوق را دوچندان

شاخص  PCIبرای بررسی جادههای شوسه متصل به

میکند.

جادههای شهری در آمریکا استفاده کردند و نام این

مواد و روشها

شاخص را به  URCIتغییر دادند و ویژگیهای مورد

منطقه مورد بررسی

بررسیشان چاله ،شیار ،گردوغبار جادهها ،کرکرهای

سری  11شاندرمن در حوزه آبخیز شماره  11شاندرمن

شدن جاده و سستی توده خاک بوده ولی وضعیت

و در محدوده استحفاظی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

زهکشی جاده در این شاخص در نظر گرفته نشده بود

شهرستان ماسال واقع شده است .مساحت کل سری

و در نتیجه این شاخص کارآیی خود را از دست داد.

 1259هکتار است که به  26قطعه تقسیم شده است و

) Parsakhoo and Hosseini (2013برای بررسی

میان عرض جغرافیایی ´ 37° 11تا ´ 37° 30شمالی و

استاندارد قوس جادههای جنگلی علت آسیبدیدگی

طول جغرافیایی ´ 49° 01تا ´ 49° 30شرقی و در حد

جادههای جنگلی شمال کشور را رعایت نشدن اصول

ارتفاعی  50-970متر از سطح دریا واقع شده است

فنی استاندارد در طراحی قوسها دانستندHeidari et .

(شکل  .)1بافت خاک از نوع لومی-رسی-شنی بوده و

) al. (2017به بررسی کاربرد تکنیک الگوریتم ژنتیک در

ساختمان خاک نیز گرانوله تا مکعبی دانهدرشت و توده-

شناسایی سطح اخطار روسازی جادههای جنگلی و

ای است .میانگین بارندگی ساالنه بر اساس ایستگاه

برنامهریزی ترمیم و نگهداری روسازی پرداختند .نتایج

هواشناسی شاندرمن 926 ،میلیمتر و میانگین دمای

نشان داد که مناسبترین سطح هشدار خرابی

ساالنه نیز  15/7درجه سانتیگراد است .اقلیم منطقه

بیرونزدگی برابر با پنج سانتیمتر و برای شیارشدگی 10

براساس طبقهبندی دومارتن از نوع خیلیمرطوب است.

سانتیمتر بود Ghajar et al. (2019) .تأثیر سایهاندازی

در این سری جمعاً  32/931کیلومتر جاده جنگلی وجود

درختان را بر شاخصهای تخریب روسازی جادههای

داشته که  4/384کیلومتر جاده درجه دو23/923 ،

جنگلی (مقطع عرضی تخریب شده ،زهکشی تخریب

کیلومتر جاده درجه سه و  4/625کیلومتر جاده درجه

شده ،کرکرهای شدن ،تولید غبار ،چاله ،شیار و سستی

چهار بوده که کار دسترسی به کل سری را بهخوبی

توده خاک) در حوزه  10چفرود گیالن مورد بررسی

فراهم میسازد .تراکم طول جاده در سری بهطور متوسط

قرار دادند که نتایج نشان داد تخریب ناشی از شاخص-

 19/54متر در هکتار است .در این جادهها با گذشت 6

های مذکور در منطقه سایه بیشتر از منطقه غیرسایه بود.

سال از آخرین عملیات مرمت آثار تخریب روسازی به

هدف از این بررسی ارزیابی انواع تخریب روسازی در

چشم میخورد .از آنجایی که جنگل در گذشته در سطح

محل قوسهای جاده جنگلی درجه دو و مقایسه آنها

وسیع بهصورت یکسره بهرهبرداری شده و جنگلکاری

با قطعات کناری آنها بر اساس شاخص  PCIاست.
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انجام شده و جنگلهای سری اغلب جوان و فاقد توان

چوبکشی زیاد که تمامی سطح سری را پوشش میدهند،

تولید چوب بوده و حجم برداشت نیز بهصورت

برای خروج چوبآالت این سری مسیر چوبکشی

پرورشی و بسیار ناچیز است و با وجود جادههای بسیار

جدیدی احداث نشده است.

زیاد و به قدر کافی در سری و نیز وجود مسیرهای

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی
Figure 1. Geographical location of the study area

روش پژوهش

نمونه شاهد) مطابق شکل  2مورد اندازهگیری قرار

برای انجام این پژوهش ،جاده جنگلی درجه دو به طول

گرفت ( .)Naghdi et al., 2019در مجموع تعداد 30

 20کیلومتر انتخاب شد .از روش نمونهبرداری انتخابی

قطعه نمونه برای قوس و  30قطعه نمونه کناری نیز

برای اندازهگیری قطعات نمونه استفاده شد .بدین

اندازهگیری شد .شعاع قوسهای اندازهگیریشده بین

صورت که در طول جاده جنگلی حرکت کرده و در

 20تا  100متر متغیر بود .همچنین شیب طولی جاده در

محل قوسهای جاده جنگلی ،دو قطعه نمونه (یکی

قطعات نمونه برداشتشده یکسان (کمتر از  5درصد)

روی مرکز قوس و بهعنوان قطعه نمونه اصلی و دومی

بوده است.

در یک مسیر مستقیم و نرسیده به قوس بهعنوان قطعه
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قطعه نمونه روی قوس به طول  30متر
Samples on curve with 30m length

Side Sample with 30m length

قطعه نمونه کناری به طول  30متر

جهت حرکت بار و شیب رو به پایین
Direction of load movement and
slope to downward

شکل  -2طرح کلی نمونهبرداری
Figure 2. Sampling method

برای هر قطعه نمونه ،هفت نوع خرابی مطابق

عرض یا سطح جاده سرازیر میشود یا پوشش گیاهی

شاخص تخریب روسازی ( )PCIشامل ( )1مقطع

یا ضایعات درون جویها وجود دارد یا فرسایش

عرضی تخریبیافته در سه طبقه کم (چالههای کوچک

جویها به شانه یا سطح جاده زده است)؛ ( )3سستی

آب یا شواهدی دال بر وجود آنها روی سطح جاده

توده خاک در سه طبقه کم (ذرات روی سطح جاده،

وجود دارد یا سطح جاده بهطور کامل مسطح است)،

سست و یک خاکریز باریک با عمق کمتر از  5سانتیمتر

متوسط (چاله متوسط آب یا شواهدی دال بر وجود آنها

در شانهها یا نواحی کمتر مورد تردد ایجاد شدهاند)،

روی سطح جاده وجود دارد یا سطح جاده کاسهای شکل

متوسط (یک خاکریز متوسط با عمق بین  5تا 10

است) و زیاد (چالههای بزرگ آب یا شواهدی دال بر

سانتیمتر در شانهها یا نواحی کمتر مورد تردد ایجاد

وجود آنها روی سطح جاده وجود دارد ،یا سطح جاده

شده است .مقدار زیادی ذرات ریز بهطور معمول در

دارای فرورفتگیهای بزرگ است)؛ ( )2وضعیت

سطح جاده پیدا میشود) و زیاد (خاکریز بزرگی (با عمق

نامناسب جویهای کنار جاده در سه طبقه کم (چالههای

بیشتر از  10سانتیمتر) در شانهها یا نواحی کمتر مورد

کوچک آب یا شواهدی دال بر وجود آنها در جویهای

تردد ایجاد شده است)؛ ( )4کرکرهای شدن؛ ( )5چالهها

وجود دارد یا پوشش گیاهی یا ضایعات درون جویها

(عمق و مساحت)؛ ( )6شیار (عمق و مساحت) و ()7

وجود دارد) ،متوسط (چاله متوسط آب یا شواهدی دال

برای اندازهگیری گرد و غبار ،اتومبیل با سرعت 40

بر وجود آنها در جویهای کناری وجود دارد یا پوشش

کیلومتر بر ساعت حرکت میکند و ابر غبار مشاهده

گیاهی یا ضایعات درون جویها وجود دارد یا فرسایش

میشود .غبار با شدت کم (تردد نرمال یک غبار سبکی

جویها به شانه یا سطح جاده زده است) و زیاد (چاله-

را که مانع دید ناست را ایجاد میکند) ،متوسط (تردد

های بزرگ آب یا شواهدی دال بر وجود آنها در

نرمال یک ابر بهنسبت سنگینی که بهصورت محلی مانع

جویهای کناری وجود دارد یا آب از درون جوی به

دید است و باعث کاهش سرعت تردد میشود را ایجاد
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میکند) و زیاد (تردد نرمال یک ابر بسیار سنگین تولید

قطعات کناری دارای مقطع عرضی بدون تخریب

میکند که بهشدت دید را کاهش میدهد و باعث کاهش

هستند .همچنین نتایج نشان داد که  36/7و  13/3درصد

سرعت تردد یا ایست اتومبیلها میشود) اندازهگیری

از قطعات نمونه برداشت شده بهترتیب در محل قوسها

شدند (.)Eaton et al., 1998; Ghajar et al., 2019

و قطعات کناری دچار خسارت شدید شدهاند (شکل )3

برای بررسی نرمالبودن دادههای کمی از آزمون

که این تفاوت از نظر آماری نیز معنیدار بود (جدول

کولموگرف -اسمیرنوف استفاده شد .برای مقایسه انواع

 .)1بررسی زهکشی تخریبیافته نیز حاکی از این مطلب

خرابیهای بررسیشده در محل قوسها با قطعات نمونه

بود که همه قطعات نمونه برداشتشده هم در محل

کناری آنها بهترتیب برای دادههای کمی و کیفی از

قوسها و هم در محل قطعات کناری آن دارای زهکشی

آزمونهای آماری  tجفتی و ویلکاکسون استفاده شد.

تخریبیافته بودند بهطوری که بیشترین مقدار تخریب

همه تجزیهوتحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار

مربوط به طبقه تخریب کم بوده است؛ در حالیکه 40

آماری  IBM SPSS var. 22و همه نمودارها با استفاده

و  26/7درصد از قطعات نمونه برداشت شده بهترتیب

از نرمافزار  Excel 2013ترسیم شد.

در محل قوسها و قطعات کناری دچار خسارت شدید
شدهاند (شکل  .)3نتایج آزمون ویلکاکسون نیز نشان داد

نتایج

که از نظر آماری اختالف معنیداری بین مقدار تخریب

نتایج بررسی مشخصه مقطع عرضی تخریبیافته نشان

ناشی از زهکشی تخریب یافته در محل قوسها با

داد که همه قطعات نمونه برداشتشده ( 30قطعه) در

قطعات کناری در سطح احتمال  95درصد وجود دارد

محل قوسها دارای این مشخصه تخریب بودند در

(جدول .)1

حالیکه  3/3درصد از قطعات نمونه برداشتشده در

83.3

Drainage-Side plot

Drainage-Curve
60

Cross section-Side plot

Cross section-Curve
40
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26.7

0 3.3
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شکل  -3مقایسه نتایج مقطع عرضی و زهکشی تخریبیافته در قوسها با قطعات کناری
Figure 3. Comparisons of inappropriate cross section and inadequate roadside drainage values between
curves and side plots
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جدول  -1نتایج آزمون ناپارامتری ویلکاکسون برای متغیر مقطع عرضی و زهکشی تخریبیافته کنار جاده
Table 1. Results of Wilcoxon test for cross section and inadequate roadside drainage variables
متغیر

معنیداری

Z

Variable
مقطع عرضی تخریب یافته

-2.37

improper cross section
زهکشی تخریب یافته کنار جاده

-2.46

inadequate roadside drainage
* اختالف معنیدار در سطح احتمال 0/05

Sig.
* 0.018
* 0.014

*Significant difference at the 0.05 level

بررسی مقدار کرکرهایشدن جادهها نشان داد که

داد مقدار تولید غبار در محل قوسها بیشتر از قطعات

بیشتر قطعات نمونه برداشت شده فاقد این نوع تخریب

کناری بود (شکل  .)4نتایج آزمون آماری اما نشان داد

بودهاند بهطوری که  70و  66/7درصد از قطعات نمونه

که اختالف بین مقدار کرکرهای شدن و تولید غبار در

برداشتشده بهترتیب در محل قوسها و قطعات کناری

قطعات کناری با قوسها ،معنیدار نبوده است (جدول

بدون تخریب کرکرهای بودهاند (شکل  .)4ضمن اینکه

 .)2نتایج بررسی سستی توده خاک نیز نشان داد اختالف

مقدار تخریب در قطعات کناری ( 33/3درصد) بیشتر از

معنیداری بین مقدار سستی توده خاک در محل قوسها

محل قوسها ( 30درصد) بود .درحالیکه نتایج نشان

با قطعات کناری وجود ندارد (شکل  4و جدول .)2

بدون خسارت

زیاد

متوسط

کم

Non disturb

High

Moderate

Low

80

70

66.7

70

53.3

43.3

50

43.3

40

33.3
26.7
10
0 0

3.3

26.7
20

16.7

13.3
3.3

3.3
3.3

0

10
0

30
20

درصد فراوانی

46.7

50

Frequency Percentage

56.7

60

10
0

قطعات کناری

قوس

قطعات کناری

قوس

قطعات کناری

قوس

Side plots

Curve

Side plots

Curve

Side plots

Curve

سستی توده خاک

غبار

کرکره ای شدن

Loose aggregate of soil

Dust
شدت خسارت

Corrugation

Disturb intensity

شکل  -4مقایسه نتایج شدت کرکرهایشدن ،غبار و سستی توده خاک در قوسها با قطعات کناری
Figure 4. Comparisons of corrugation, dust and loose aggregate values between curves and side plots
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جدول  -2نتایج آزمون ناپارامتری ویلکاکسون برای متغیرهای کرکرهایشدن ،غبار و سستی توده خاک
Table 1. Results of Wilcoxon test for corrugation, dust and loose aggregate of soil variables
متغیر

معنیداری

Z

Variable
کنگرهای شدن

-0.073

corrugation
غبار

-1.89

dust
سستی توده خاک

-1.60

Loose aggregate of soil
 nsعدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 0/05

Sig.
0.942
0.059
0.108

ns

ns

ns

ns Not significant difference at the 0.05 level

عمق و مساحت چالهها و شیارهای ایجاد شده در محل

نتایج بررسی عمق و شیارهای ایجاد-شده در محل

قوسها با قطعات کناری وجود نداشته است.

قوسها و قطعات کناری در جدول  3ارائه شده است.
همانطور که نتایج نشان داد اختالف معنیداری بین

جدول  -3شاخصهای آماری متغیرهای چاله و شیار (عمق و مساحت) در قوسها و قطعات کناری
Table 3. Statistical parameters of potholes and ruts variables (depth and area) in curves and side plots
حداقل حداکثر
معنیداری
انحراف معیار
میانگین
نمونه
متغیر
d.f
t
Sig.
S.D
Mean
Sample
Variable
Max.
Min.
قوس
5
0
1.46
1.43
عمق چاله ()cm
Curve
ns
0.377
29
0.896
قطعه کناری
)Pothole’s depth (cm
1.16

1.31

0

3.5

Side plot

قوس

مساحت چاله ()cm2

Curve

)Pothole’s area (cm2

قطعه کناری

0.796

1.06

0

4
0.478

0.690

1.04

0

29

0.636 ns

3.5

Side plot

قوس
عمق شیار ()cm

Curve

)Rut depth (cm

قطعه کناری

2.85

0

1.5

6
0.956

2.49

1.28

0

29

0.347 ns

4

Side plot

قوس

مساحت شیار ()cm2

Curve

)Rut area (cm2

قطعه کناری

4.20

4.09

0

18
0.760

3.62

2.66

Side plot
 nsعدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 0/05

0

29

0.453 ns

11.1
ns: not significant difference at the 0.05 level

بحث

قوسها و قطعات کناری آن وجود داشته است (جدول

در این پژوهش مقدار تخریب روسازی جادههای

 1و شکل  .)2برخالف دیگر نتایج این پژوهش ،نتایج

جنگلی درجه دو در محل قوسها مورد ارزیابی قرار

این دو مشخصه تخریب که حکایت از همراستایی آنان

گرفت که نتایج نشان داد در متغیرهای مقطع عرضی و

دارد ،نشان میدهد در محل قوسها مصالح بیشتر از

زهکشی تخریبیافته اختالف معنیداری میان محل

روسازی ،از سطح جاده کنده شده و در زهکشهای
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کناری تجمع کردهاند Hosseini et al. (2012) .و

است .طبق نتایج ،شدت کرکرهای شدن در قطعات

) Lotfalian et al. (2013بیان کردند که کیفیت روسازی

کناری از قوسها بیشتر بوده است هرچند اختالف

جاده و متعاقب آن کیفیت زهکشی از عوامل مؤثر بر

معنیداری را نشان نداد .دلیل این امر احتماال آن است

مقدار تولید رسوب توسط جادههای جنگلی است .نتایج

که چون شیب طولی مسیر در بیشتر قوسها کمتر از

این پژوهش نشان داد همه قطعات نمونه برداشتشده

پنج درصد بوده و شعاع بیشتر قوسها بیش از  16متر

در محل قوس دارای زهکشی تخریبیافته بودهاند و

بوده است ،در حرکت رو به پایین کاهش سرعت

تخریب مقطع عرضی روسازی موجبات تغییر

چندانی در اثر ترمز ماشینآالت در محل قوسها اتفاق

مشخصات هندسی جویهای کناری و حتی از بین رفتن

نیفتاده و بهتبع آن کرکرهای شدن سطح روسازی اتفاق

آنها شده است؛ بهطوری که )Parsakhoo et al. (2009

نیفتاده است و در حرکت رو به باال بیشترین تالش برای

بیان میکنند که عبور ماشینآالت سنگین بهرهبرداری

افزایش سرعت قبل از رسیدن به محل قوس موجب

سبب تغییر شکل ترانشههای خاکبرداری و خاکریزی

کرکرهایشدن بیشتر قطعات نمونه کناری شده است.

میشود .از طرفی دیگر ،اصطکاک چرخ کامیونهای

) Ghajar et al. (2019در پژوهشی در جنگلهای حوزه

حملونقل چوبآالت با سطح راه در مناطق پرشیبتر

چفرود نشان دادند که بین قطعات نمونه برداشت شده

زوال روسازی را بیشتر میکند (.)Jafari et al., 2015

در محلهای سایه و غیرسایه اختالف معنیداری در

همچنین در جادههایی با شیبهای نزدیک به صفر،

کرکرهایشدن قطعات وجود نداشته است .گردوغبار در

چالهها ایجاد میشوند که بهعلت جمعشدن آب روی

اثر ضربات چرخها و لق کردن ذرات و سپس ایجاد

سطح روسازی ،نامناسب بودن زهکش عرضی ،خارج

حالت مکش در عبور چرخ (بلندشدن ذرات) بهوجود

شدن تاج از شکل اصلی و دیگر عاملها روی روسازی

میآید .این امر بهنسبت خشکی خاک و تراکم ترافیک،

است ( .)Ouma et al., 2015با توجه به شیب مالیم در

ابعاد وسیعتری پیدا میکند و بافت خاک را از نظر دانه-

بیشتر قطعات نمونه روی قوسها در پژوهش حاضر،

بندی و استحکام بههم میزندGhajar et al. (2019) .

اثر شیب روی این مشخصههای تخریب منتفی است.

در جنگلهای حوزه  10چفرود نشان دادند که دلیل

مقایسه وضعیت روسازی با جادههای حوزه کلیبرچای

تولید غبار بیشتر در بخش غیرسایه میتواند خشک

منطقه ارسباران که موضوع پژوهش Talebi et al.

شدن سریعتر سطح جاده در این بخش باشد که از طرفی

) (2015بوده است ،نشان داد که حدود  25/19درصد

شرایط را برای تولید غبار بیشتر فراهم میکند و از طرف

مسیر جادهها بدون اشکاالت روسازی بودهاند درحالی-

دیگر فرصت الزم برای بههمخوردگی سطح روسازی،

که در پژوهش حاضر همه قطعات نمونه برداشتشده

تولید شیار یا حرکت ذرات به طرفین جاده را باقی نمی-

در محل قوسها و انشعابها دارای اشکاالت روسازی

گذارد .در این پژوهش نیز مقدار و شدت زیاد تولید

(مقطع عرضی و زهکشی تخریبیافته) بودهاند.

غبار در محل قوسها بیشتر از قطعات کناری بود که از

در این پژوهش با اینکه انتظار بر این است که به-

دالیل آن میتوان به متفاوت بودن زاویه چرخ ماشین در

دلیل اینکه نمونههای کناری در پاییندست نمونههای

محلقوسها و قطعات کناری که موجب گسستگی

روی قوس برداشت شدهاند شدت کرکرهایشدن در

خاک در محل قوسها و جدا شدن ذرات ریزتر میشود،

محل قوسها بیشتر از نمونه کناری باشد ،اما چنین نبوده

اشاره کرد.
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بررسی چالهها و شیارهای ایجاد شده (عمق و

که سستی توده خاک در محل قوسها ( 56/7درصد)

مساحت) نشاندهنده تخریب بیشتر در محل قوسها

بیشتر از قطعات کناری ( 46/7درصد) است (شکل )4

نسبت به قطعات کناری بود (جدول  .)3رد چرخ تأثیر

ولی از نظر آماری اختالف معنیداری مشاهده نشد

منفی روی خواص هیدرولیکی (هدایت صحیح آبهای

(جدول  Ghajar et al. (2019) .)5نیز در جنگلهای

جاری) بستر جاده ،افزایش فشردگی و کاهش

حوزه  10چفرود نشان داد که اختالف معنیداری بین

نفوذپذیری دارد و جریان یافتن آب در مسیرهای رد

سستی دانهبندی خاک در قطعات نمونه برداشتشده در

چرخ باعث افزایش شیارشدگی و زوال روسازی می-

سایه و غیرسایه در سه شدت ترافیک کم ،متوسط و زیاد

شود .با گذشت زمان و بهویژه طی تردد کامیونهای

وجود نداشته است .الزم به ذکر است که آخرین

حمل چوب و ماشینآالت سنگین بهرهبرداری و

عملیات مرمت جاده در محورهای مورد بررسی در سال

حملونقل ،شیارهای کمعمق ،عمیق میشوند که باعث

 1393و ارزیابی و نمونهبرداری از شاخصهای تخریب

افزایش شیارشدگی و حضور بیرونزدگی سنگی مصالح

در این پژوهش در سال  1397انجام شده است ،غیر از

کوهی و یا مخلوط میشود ( .)Shoop et al., 2006در

شاخصهای مقطع عرضی و زهکشی تخریبیافته در

مناطق کم شیب جاده (شیب های کمتر از سه درصد)

بقیه موارد اختالف معنیداری میان قطعات نمونه روی

برخورد قطرات باران به سطح روسازی موجب از هم-

قوسها و قطعات متناظر کناری آنها مشاهده نشده

پاشیدگی ذرات خاک شده که چالهها را در سطح جاده

است .متغیر زمان عاملی است که تفاوت میان تیمارهای

ایجاد میکند .چالههای مسیر راه ،آب داخل چاله و

مختلف در چنین پژوهشهایی را تحت تأثیر قرار می-

موادی که به داخل چاله ریخته میشوند را وارد

دهد .با توجه به نتایج بهدست آمده تصور میشود با

ساختمان روسازی جاده کرده و موجب زوال روسازی

گذشت زمان بیشتر از آخرین عملیات مرمت جاده این

جاده میشوند Nasiri et al. (2012) .با بررسی نقش

تفاوتها بیشتر نمایان خواهند شد.

عملیات خروج چوبآالت در توسعه شیارشدگی

استفاده از شاخصهای تخریب روسازی بهمنظور

روسازی جادههای جنگلی نشان دادند که تفاوت معنی-

ارزیابی وضعیت روسازی جادههای جنگلی سبب می-

داری در توسعه شیارها ،قبل و بعد از عملیات خروج

شود که همواره وضعیت جاده تحت کنترل باشد و

چوبآالت وجود دارد Heidari et al. (2017) .نیز بیان

برنامهریزی بر مبنای آن آسانتر از بررسیهای سنتی

کردند که مناسب ترین سطح هشدار خرابی بیرونزدگی

جادههای جنگلی باشد .بهطور کلی نتایج این پژوهش

برابر  5سانتیمتر و برای شیارشدگی  10سانتیمتر بود

نشان داد که مقدار تخریب روسازی جادههای جنگلی

درحالیکه در این پژوهش حداکثر عمق شیار در محل

درجه دو در محل قوسها بیشتر از قطعات نمونه کناری

قوسها و انشعابها بهترتیب برابر  6و  5سانتیمتر به-

(بهاستثنای تخریب ناشی از کرکرهای شدن) بود .با توجه

دست آمد که این نتایج نشان میدهد اقدامات مدیریتی

به اینکه در اثر اجرای طرح تنفس جنگلهای شمال

در راستای کاهش اثرهای خسارت روسازی میبایست

کشور فرآیند تعمیر و نگهداری جادههای جنگلی انجام

اعمال شود و گرنه در آیندهای نزدیک باعث خسارات

نمیشود و از آنجایی که روسازی جادهها ،بهعنوان

جبرانناپذیری به سطح روسازی جادههای جنگلی

سرمایههای عظیم در مدیریت جنگل محسوب میشوند،

خواهد شد .نتایج بررسی سستی توده خاک نیز نشان داد

پیشنهاد میشود که از شاخصهای ارزیابی وضعیت
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نیز میتواند در پژوهشهای آینده مورد توجه قرار

. استفاده شودPCI جادههای جنگلی مانند شاخص

.گیرند
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Abstract
This study aimed to evaluate of unsurfaced forest road distresses on the existing curves. Numbers of 30
selective plots on the center of curves were measured. A paired sample plot beside of each curve was
measured. In each plot, seven indices of unsurfaced road distress including improper cross section,
inadequate roadside drainage, corrugation, dust, potholes, ruts and loose aggregate of soil were
measured. Paired samples t-test and Wilcoxon test were used to analysis of data. Result showed that
there were improper cross section and dust distresses factors in all plots on the curves, while 3.3 % of
paired plots had none of these distresses. Also, distress intensity causing by improper cross section and
inadequate roadside drainage factors were more in the curves than to paired plots and significant
difference between the curves and paired plots was observed. The results of corrugation indicated that
70 and 66.7 % of sampled plots in the curves points and side plots lacked this type of distress,
respectively. Results showed that the depth and area of potholes and ruts, and loose of soil aggregate in
the curves points were greater than the paired plots but there was no significant difference between the
curves and paired plots. Results of this study shows importance of regular maintenance activities and
application of evaluation indices at the network level of pavement.
Keywords: Pavement distress, Repair and maintenance, Road construction, Hyrcanian forests.
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چکیده
برای بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و همچنین ویژگیهای فیزیولوژیکی
درختان بلوط در ارتباط با پدیده خشکیدگی ،تعداد  30قطعهنمونه مربعی به روش منظم تصادفی به
مساحت  2500مترمربع و با استفاده از شبکهای به ابعاد  200×200مترمربع انتخاب شدند .درصد
خشکیدگی در هر قطعهنمونه محاسبه و نمونهبرداری از خاک و برگ درختان بلوط انجام شد .برخی از
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند بافت ،هدایت الکتریکی ،اسیدیته ،وزن مخصوص ظاهری،
درصد تخلخل ،کربن و مواد آلی و غلظت عناصر  K ،P ،N ،Mg ،Caو  Naاندازهگیری شدند .آنزیمهای
پراکسیداز ،کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز ،مالوندیآلدهید ،اسیدآمینه پرولین ،کلروفیل  aو  ،bکلروفیل کل،
رنگدانه کاروتنوئید و غلظت عناصر  K ،P ،N ،Mg ،Caو  Naدر برگ درختان نیز سنجش شد .مقایسه
میانگین متغیرهای مورد بررسی نشان داد که بین طبقات مختلف خشکیدگی تنها از نظر نیتروژن برگ
اختالف معناداری وجود دارد .بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که در منطقه مورد بررسی ،ویژگی-
های خاک ارتباط معناداری با خشکیدگی نداشته است .از طرفی قابلیتهای فیزیولوژیکی درختان نمی-
تواند بهتنهایی پاسخگوی درجات خشکیدگیهای متفاوت آنها باشد.
واژههای کلیدی :زوال ،خصوصیات خاک ،صفات فیزیولوژیکی ،عناصر غذایی.
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*

شمارة تماس09177303977 :
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مقدمه

گردوغبار ،عالوه بر اثرهای مستقیم بر شادابی گیاهان،

جنگلهای زاگرس یکی از گستردهترین رویشگاههای

میتوانند بهعنوان عوامل شروعکننده زوال اکوسیستم

گیاهی و دومین اکوسیستم مهم جنگلی ایران هستند.

شناخته شوند) و  -5نظریة عوامل مستعدکننده،

در این منطقه سه گونه اصلی و مهم بلوط ،شامل

شروعکننده

متقابل

 Q. infectoria Oliv. ،Quercus brantii Lindl.و Q.

مجموعهای از عوامل زنده و غیرزنده) ( Brasier and

 libani Oliv.وجود دارد .گونه بلوط ایرانی ( Q.

 .)Scott, 1994در تشریح نظریة  5میتوان بیان کرد که

 )brantiiوسیعترین پراکنش را در بین گونههای بلوط

سه عامل سبب خسارت به جنگل میشود )1 :عوامل

در حوضه رویشی زاگرس دارا است ( Jazireii and

زنده  )2عوامل غیرزنده  )3زوال .بر خالف دو مورد

 .)Ebrahimi Rastaghi, 2003جنگلهای بلوط این

اول که با عوامل مبنی بر علت سروکار دارد ،زوال با

ناحیه رویشی که بهطور عمده شاخهزاد هستند ،سالیان

فعل و انفعاالت یکسری از عاملهایی که درختان در

متمادی است که یک سیر قهقرایی را طی میکنند.

طوالنیمدت در معرض آنها قرار میگیرند ارتباط

برداشت غیراصولی از این جنگلها و نداشتن شیوه

دارد و این عاملها عالوه بر اینکه زمینه را فراهم می-

مدیریتی متناسب با آنها و نیز فشارهای انسانی و

کنند ،در زوال نیز بهطور مستقیم اثر دارند ( Manion,

آتشسوزی،

 .)1981عوامل مستعدکننده مانند پتانسیل اکولوژیکی،

خشکیدگی و سوسکهای چوبخوار ،سبب تخریب

شرایط رویشگاه ،اقلیم و آلودگی هوا میتواند جنگل

روزافزون این جنگلها شده است ( Marvi

را بیثبات کند .عاملهای تحریککننده مانند حشرات،

 .)Mohadjer, 2014جنگلهای بلوط زاگرس طی چند

قارچها ،یخبندان و خشکی ممکن است سبب نابودی

سال اخیر دچار پدیده خشکیدگی و مرگ شدهاند .این

یک بومسازگان بیثبات و خسارت قابلتوجه شود

پدیده در بسیاری از جنگلهای دنیا بهویژه جنگلهای

( .)Larsen, 1995در شرایط خشکسالی ،کمبود

معتدله و مدیترانهای بهدنبال تغییرات اقلیمی و

رطوبت خاک به مرور افزایش یافته و به حدی میرسد

خشکسالیهای شدید ناشی از آن ،رخ داده است

که نبود آن اختالالت فیزیولوژیکی را در درختان ایجاد

(.)Linares et al., 2009; Guarin and Taylor, 2005

کرده و به بافتها و اندامهای آنها آسیب میرساند

مشکالت

خاص

منطقهای

مانند

و

مشارکتکننده

(اثرهای

( .)McDowell et al., 2008از طرفی روابط آبی تمام

در خصوص دالیل زوال درختان میتوان به پنج نظریة

فرآیندهای فیزیولوژیک را که با حاللیت و

رایج اشاره کرد -1 :نظریة تنشهای محیطی و

قابلدسترسبودن عناصر غذایی ارتباط دارند ،تحت

ارگانیسمهای ثانویه (درختان تحت تأثیر تنشهای

تأثیر قرار میدهد ( .)Alam, 1999ارتباط خشکیدگی

محیطی ضعیف شده و مورد حمله ارگانیسمهای ثانویه

گونههای درختی با خصوصیات خاک و ویژگیهای

قرار میگیرند) -2 ،نظریة تغییر اقلیم (مرگ گروهی و
یکشکل و همگنبودن صدمه در بین چند گونه ناشی

اکوفیزیولوژیکی درختان در پژوهشهای متعددی

از تغییر اقلیم) -3 ،نظریة اکولوژیکی (مرگ درختان

بررسی شده است Parvaneh et al. (2016) .نشان

طی روند طبیعی توالی) -4 ،نظریة آلودگی هوا

دادند که مرگومیر درختی در خاکهای با مواد آلی و

(افزایش نیتروژن ،دیاکسیدکربن ،بارانهای اسیدی و

نیتروژن کمتر ،بیشتر روی داده است.

Jahanbazi

) Goujani et al. (2016نیز نشان دادند که مقدار
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جذب عناصر کلسیم ،پتاسیم ،نیتروژن ،منگنز ،منیزیم،

وقوع این پدیده پرداخته شد .در این پژوهش اهمیت

آهن ،روی و مس در برگ درختان سالم توت بیشتر از

برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در

برگ درختان ناسالم بود ،ولی مقدار سدیم و کلر در

خشکیدگی درختان بلوط مورد بررسی قرار گرفت،

برگ درختان ناسالم بیشتر از برگ درختان سالم اندازه-

همچنین بررسی پاسخهای اکوفیزیولوژیک درختان

گیری شد Rozas and Sampedro )2013( .در بررسی

بلوط نیز برای شناخت اندازه حساسـیت و درجه

ارتباط بین خشکیدگی بلوط و ویژگیهای شیمیایی

سازگاری آنها به تغییرات رخ داده ،انجام شد .در آخر

خاک مشاهده کردند که غلظت عناصر سدیم ،منیزیم،

با تجزیه شاخ و برگ درختان بلوط در درجات

کلسیم و نیتروژن در اطراف درختان خشکیده کمتر از

مختلف خشکیدگی و مقایسة آنها ،وضعیت تغذیة

اطراف درختان سالم و غلظت فسفر در اطراف درختان

درختان زوالیافته و علل ضعف و خشکیدگی آنها

خشکیده کمتر از درختان در حال زوال بودRahmani .

بررسی شد.

) et al. (2009با تجزیة برگ درختان بهنسبت سالم و

مواد و روشها

درختانی که بیشتر دچار عارضه خشکیدگیشده بودند،

منطقة مورد پژوهش

نشان دادند که درختان سالمتر ،نیتروژن و پتاسیم

منطقة پژوهش ،منطقة دادآباد با مساحت کلی 1257

بیشتری در برگ خود دارند Liu et al. (1997) .با

هکتار است که در حدود  15کیلومتری جنوب

بررسی وضعیت فیزیولوژیکی دو تودة سالم و دچار

خرمآباد ،در استان لرستان و در محدوده ˝33° 18 ΄27

خشکیدگی افرا قندی ( )Acer saccharumگزارش

الی ˝ 33° 19 ΄05عرض شمالی تا ˝ 48° 13 ΄25تا

کردند که نرخ فتوسنتز در درختان تودة دچار

˝ 48° 14΄07طول شرقی واقع شده است .کمینه و

خشکیدگی کمتر است.

بیشینه ارتفاع منطقه بهترتیب  1452و  1780متر از

اگر چه پژوهشهای متعددی نیاز است تا عامل-

سطح دریا است (شکل .)1

های مؤثر بر زوال شناسایی شوند ،بااینحال در این
تحقیق به بررسی برخی از عوامل احتمالی مؤثر در

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقة مورد پژوهش در استان لرستان
Figure 1. The geographical location of study area in Lorestan province
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تهیة نقشههای مورد نیاز

 1:25000منطقة مورد پژوهش استخراج شد .با توجه

بخشی از منطقة مورد بررسی (به وسعت  147هکتار)

به شکل  ،2واحد همگن با کد یک دارای شیب صفر

که درختان بلوط آن ناحیه دچار خشکیدگی و زوال

تا 10درصد ،بدون جهت و ارتفاع  1658تا  1761و

شده بودند ،انتخاب شد .جداسازی واحدهای تحقیق با

واحد همگن با کد دو دارای شیب بیش از  10درصد،

درنظرگرفتن اجزای توپوگرافی انجام شد .با استفاده از

جهت شمالی و ارتفاع  1658تا  1761است (شکل .)2

سامانة اطالعات جغرافیایی ( )ArcGIS 10.3الیههای
شیب ،جهت و ارتفاع از سطح دریا از نقشه توپوگرافی

شکل  -2نقشة واحد اراضی و موقعیت قطعاتنمونة منطقة مورد پژوهش
Figure 2. Land units map and sampling plot of study area

پیاده کردن قطعات نمونه و نمونهبرداری

و در نهایت از هر قطعهنمونه یک نمونه خاک بهعنوان

برای نمونهبرداری از روش منظم با نقطه شروع

معرف خاک قطعهنمونه برداشت شد ( Maranon et

تصادفی (منظم-تصادفی) استفاده شد ( Zobeiri,

 .)al., 1999در مجموع  30نمونه خاک جمعآوری

 .)2009بدین منظور شبکهای به ابعاد  200×200متر با

شد .همچنین در هر قطعهنمونه سه درخت بلوط

قطعات نمونه مربعیشکل به مساحت  2500مترمربع

( )Quercus brantii Lindi.بهصورت تصادفی انتخاب

( 50×50متر) درنظر گرفته شد .مجموعاً تعداد 30

و از یکسوم قسمت باالی تاج درختان ،شاخههایی در

قطعهنمونه برداشت شد .برای نمونهبرداری از خاک و

چهار جهت جغرافیایی انتخاب و از آنها نمونه برگ

برای به حداقل رساندن خطا ،در هر قطعهنمونه ،سه

برداشت شد (.)Attwill and Adams, 1996

نمونه بهصورت تصادفی برداشت شد .نمونهها از عمق

نمونهبرداری ،از برگهای کامل که به بیشترین حد

صفر تا  30سانتیمتر تهیه و سپس با هم مخلوط شدند

رشد خود رسیده بودند و ذخیرة عناصر غذایی آنها
266

تأثیر خصوصیات خاک در خشکیدگی درختان بلوط ( )Quercus brantii Lindi.و بررسی پاسخهای اکوفیزیولوژیک . . .

نسبت به برگهای کوچک و متوسط بیشتر بود ،انجام

خاک به روش کمپلکسومتری ( Lanyon and Heald,

شد .با توجه به تعداد سه تکرار در هر قطعهنمونه،

 ،)1982پتاسیم قابلدسترس و سدیم محلول خاک به

تعداد  90نمونه برگ برداشت شد .برای ارزیابی

روش فلیمفتومتری ( )Knudsen et al., 1983و کربن

خشکیدگی درختان بلوط در هر قطعهنمونه از روش

و مواد آلی نیز به روش سرد و بر مبنای اکسیداسیون

مورد استفاده در دستورالعمل شماره  1696/87اتحادیة

کربن آلی به کمک بیکربناتپتاسیم ( )K2Cr2O7در

اروپا ( )EC and UN/ECE, 2000استفاده شد .در این

محیط کامالً اسیدی ( )H2SO4اندازهگیری شدند

دستورالعمل برگریزی درختان در پنج دستة کمتر از

( .)Allison, 1965برای عصارهگیری و تجزیة نمونه-

 ،10بین  10تا  ،25بیشتر از  25و کمتر از  ،60بین 60

های برگ نیز از روش سوزاندن خشک و سپس

و  99و  100درصد طبقهبندی شده است (طبقه 100

انحالل در اسیدنیتریک استفاده شد ( Benton and

درصد ،درختان کامالً خشکیده هستند) .در آخر

 .)Case, 1990غلظت عناصر مورد نظر در عصاره

میانگین خشکیدگی درختان بلوط با استفاده از رابطه 1

توسط دستگاه جذب اتمی در طول موج خاص هر

محاسبه شد (.)Klobucar and Pernar, 2012

عنصر اندازهگیری شد .همچنین برای بررسی

رابطة ()1

𝑖𝑥 𝑖𝑓 ∑
𝑖𝑓 ∑

ویژگیهای فیزیولوژیکی ،برگهای درختان پس از

= 𝑀𝐷%

نمونهبرداری بالفاصله در ازت مایع منجمد و سپس به

که در آن  :Fiفراوانی درختان در طبقه خشکیدگی

یخچال  -80درجه سانتیگراد منتقل شدند .سنجش

و  :Xiمرکز طبقه در طبقه خشکیدگی  Iاست.

مقدار

برای اندازهگیری عناصر برگ ،نمونهها پس از

کلروفیلها

و

کاروتنوئید

با

روش

( ،Lichtenthaler )1987آنزیم کاتاالز با روش

انتقال به آزمایشگاه ،بالفاصله با آب مقطر شسته و

( ،Chance and Maehly )1995آنزیم پراکسیداز با

برای خشکشدن در پاکتهای کاغذی قرار گرفتند.

روش ) ،MacAdam et al. (1992آسکوربات-

نمونههای جمعآوریشده خاک پس از خشکشدن ،از

پراکسیداز طبق روش (،Nakano and Asada )1981

الک دو میلیمتری عبور داده شد .بافت خاک به روش

پرولین با استفاده از روش ) Bates et al. (1973و

هیدرومتری ( ،)Gee and Bauder, 1986وزن

سنجش مقدار پراکسیداسیون لیپیدهای غشا با روش

مخصوص ظاهری به روش کلوخه ( Blake and

( Buge and Aust )1978انجام شد.

 ،)Hartge, 1986تخلخل با استفاده از رابطه وزن

تجزیهوتحلیل دادهها

مخصوص ظاهری و حقیقی ( Danielson and

برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از نرمافزار SAS

 ،)Sutherland, 1986اسیدیته در گل اشباع ( Mclean,

 Ver. 2.4استفاده شد .بررسی نرمالبودن دادهها با

 EC ،1983در عصاره اشباع ( ،)Rhoades, 1982فسفر

استفاده از آزمون کولموگروفاسمیرنوف و همگنی

قابلجذب خاک به روش اولسن ( Olsen and

واریانسها با استفاده از آزمون لون انجام شد .برای

 )Sommers, 1982و فسفر موجود در عصاره به روش

مقایسة میانگین متغیرها در طبقات مختلف خشکیدگی

رنگسنجی با دستگاه اسپکتروفتومتر ( Murphy and

از تجزیه واریانس یکطرفه برای متغیرهای نرمال و از

 ،)Riley, 1962نیتروژن کل با استفاده از روش

آزمون کروسکالوالیس برای دادههای غیرنرمال استفاده

کجلدال ( ،)Westeman, 1990کلسیم و منیزیم محلول

شد.
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نتایج

درصد یا کامالً خشکیده مشاهده شد .بهطور کلی

شکل  3نمودار فراوانی درختان بلوط را در طبقات

بیشترین فراوانی درختان از نظر خشکیدگی مربوط به

مختلف خشکیدگی نشان میدهد .تعداد  402اصله

طبقات یک و دو خشکیدگی (کمتر از  10درصد و

درخت بلوط در قطعاتنمونة مورد بررسی قرار گرفت

بین  10تا  25درصد) بود .در منطقة مورد بررسی

که  169پایة درختی آن دارای خشکیدگی کمتر از 10

درخت کامالً سالم مشاهده نشد که نشاندهندة

درصد بودند .تنها یک پایه درختی با خشکیدگی 100

گسترش خشکیدگی در منطقه بود.

169

200

85

100
50

26

Number of trees

121

تعداد درختان

150

1
0
5

4

2

3

1

طبقات خشکیدگی
Decline classes

شکل  -3فراوانی مطلق درختان بلوط در طبقات مختلف خشکیدگی در منطقة دادآباد
Figure 3. The absolute frequency of oak trees in decline classes

برای حذف اثرهای شیب ،جهت و ارتفاع از

آزمون کروسکالوالیس نشان داد که بین طبقات

سطح دریا بر تفاوت متغیرها و بررسی مستقیم اثرهای

مختلف خشکیدگی در منطقه دادآباد از نظر

خشکیدگی ،واحدهای همگن منطقه تهیه شد .بر مبنای

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سطح پنج

این سه عامل دو واحد همگن ایجاد شد .سپس دو

درصد اختالف معناداری وجود ندارد .با وجود عدم

واحد همگن از نظر خشکیدگی و کلیه متغیرها مورد

اختالف معنیدار متغیرهای خاک ،وزن مخصوص

مقایسه قرار گرفتند .با توجه به نبودن اختالف معنیدار

ظاهری و درصد رس همسویی با افزایش طبقات

در خشکیدگی و نیز متغیرهای مورد بررسی بین

خشکیدگی داشته ،در حالیکه تخلخل و درصد شن،

واحدهای همگن تعیینشده و همچنین عدم معنیداری

وضعیتی معکوس با طبقات خشکیدگی داشتند .نتایج

اثر فیزیوگرافی بر این متغیرها ،مقایسات با درنظر

مقایسه میانگین غلظت عناصر مورد اندازهگیری خاک

گرفتن طبقات خشکیدگی و در کل منطقه انجام شد.

در طبقات مختلف خشکیدگی معنیدار نبودند ،اما

بدین منظور درصد خشکیدگی در طبقات صفر تا 10

غلظت نیتروژن خاک در طبقات خشکیدگی باالتر

درصد 10 ،تا  25درصد و بیش از  25درصد قرار

بیشتر بود (جدولهای 1و .)2

گرفت .نتایج بررسی تجزیة واریانس یکطرفه و
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جدول  -1تجزیة واریانس برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طبقات خشکیدگی
Table 1. Analysis of variance for some soil physical and chemical properties in decline classes
تجزیة واریانس
طبقات خشکیدگی
متغیرها
Analysis of
variance

Variables

Decline classes
0-10%

10-25%

>25%

میانگین اشتباه معیار

میانگین اشتباه معیار

میانگین اشتباه معیار

Sig

وزن مخصوص ظاهری ()gr/cm3

F

معنیداری

0.87

0.432

SE

Mean

0.065

1.45

Mean
1.59

Mean

SE

1.69

0.069

SE
0.063

)Bulk density (gr/cm3

خلل و فرج (درصد)

0.87

0.432

2.46

45.05

39.97

33.7

2.68

2.46

)Porosity (%

سیلت (درصد)

0.02

0.976

3.58

38.9

39.73

43.7

1.81

2.56

)Silt (%

رس (درصد)

0.53

0.596

4.55

24.3

27.84

28.58

1.81

2.51

)Clay (%

اسیدیتی

1.62

0.216

0.08

7.59

7.33

7.55

0.10

0.10

pH

مواد آلی (درصد)

2.80

0.078

0.29

3.37

4.75

4.98

0.39

0.35

)Organic Matter (%

کربن آلی (درصد)

2.80

نیتروژن (درصد)

2.80

)N (%
پتاسیم )(mg/kg

0.66

0.078

0.17

1.95

2.75

2.88

0.22

0.20

)OC (%
0.078
0.525

0.16

0.013

619.68

46.85

0.23

0.018

561.48

0.24
532.47

37.24

0.015
46.92

)K (mg/kg

جدول  -2آزمون کروسکالوالیس برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طبقات خشکیدگی
Table 2. Kruskal-Wallis H test results for some soil physical and chemical properties in decline classes
متغیرها
Variables

بافت

میانگین رتبهها
Mean Score
10-25% 0-10%
11.9

16.07

>25%
16.45

درجه آزادی

مربع کای

معنیداری

df

Chi-square

Sig

2

1.38

0.499

Texture

شن (درصد)

17.2

هدایت الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتیمتر)

13.6

)EC (µSiemens/cm
فسفر )(mg/kg

14.8

)P (mg/kg
کلسیم )(mg/kg

21

)Ca (mg/kg
سدیم )(mg/kg

13.6

15.89

14.22

2

0.444

0.800

)Sand (%
18.5
18.10
12.71
18.21

12.54
12.5
16.54
12.9

2
2
2
2

3.09
2.537
3.508
2.516

0.212
0.281
0.173
0.284

)Na (mg/kg
منیزیم )(mg/kg

12.6

16.28
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15.81

2

0.66

0.715

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،7شماره 2
)Mg (mg/kg

همچنین نتایج تجزیة واریانس یکطرفه و آزمون

افزایش طبقات خشکیدگی ،غلظت رنگدانههای

کروسکالوالیس نشان داد که بین طبقات مختلف

فتوسنتزی کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و

خشکیدگی از نظر ویژگیهای فیزیولوژیکی مورد

کاروتنوئید کاهش یافت (جدولهای  3و .)4

آزمایش ،اختالف معناداری وجود ندارد .بااینحال با
جدول  -3تجزیة واریانس برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی درختان بلوط در طبقات خشکیدگی
Table 3. Analysis of variance and compare mean results for some oak tree physiological properties in
decline classes
تجزیة واریانس
طبقات خشکیدگی
متغیرها
Analyze
variance

Variables

F

Decline classes
0-10%

10-25%

معنیداری

میانگین اشتباه

میانگین اشتباه

Sig

معیار

معیار

Mean
کلروفیل (mg g-1 FW) a
)Chlorophyll a (mg g-1 FW
کلروفیل (mg g-1 FW) b

)Chlorophyll b (mg g-1 FW
کلروفیل کل )(mg g-1 FW

)Total Chlorophyll (mg g-1 FW
کاروتنوئید )(mg g-1 FW

)Carotenoid (mg g-1 FW
پرولین )(µmol g FW-1

)Proline (µmol g FW-1
کاتاالز )(µmol min-1 g FW-1

)Catalase (µmol min-1 g FW-1
پراکسیداز )(µmol min-1 g FW-1

)Peroxidase (µmol min-1 g FW-1

آسکورباتپراکسیداز

SE

>25%

میانگین

اشتباه معیار

Mean

SE

Mean

SE

0.78

0.470

12.55

0.97

12.34

0.51

11.24

0.93

0.34

0.717

4.41

0.29

4.39

0.20

4.09

0.37

0.66

0.524

16.96

1.26

16.73

0.70

15.33

1.29

0.77

0.471

3.69

0.24

3.52

0.14

3.39

0.26

0.11

0.896

2.69

0.11

2.51

0.21

2.58

0.24

1.66

0.208

0.013

0.003

0.016

0.002

0.01

0.001

0.09

0.917

0.028

0.004

0.026

0.003

0.027

0.001

(µmol min-1 g

)FW-1

Ascorbate peroxidase (µmol min1
)g FW-1

0.43

0.653

0.58

0.05

0.55

0.53

0.02

0.03

جدول  -4نتایج آزمون کروسکالوالیس غلظت مالوندیآلدهید برگ در طبقات خشکیدگی
Table 4. Kruskal-Wallis H test results for leaf MDA concentreation in decline classes
میانگین رتبهها
متغیرها
معنیداری
مربع کای
درجه آزادی
Variables

مالوندیآلدهید )(µmol g FW-1

Mean Score
10-25%
0-10%
17.8

15.21

>25%
14.81

)MDA (µmol g FW-1

270

df

Chi-square

Sig

2

0.42

0.809
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نتایج بررسی تجزیه واریانس یکطرفه و آزمون

برگ در نمونههای مربوط به طبقه خشکیدگی کمتر از

کروسکالوالیس غلظت عناصر برگ نیز نشان داد که

 10درصد مشاهده شد .مقایسة میانگین غلظت عناصر

بین طبقات مختلف خشکیدگی تنها از نظر نیتروژن

دیگر نیز هر چند معنیدار نشد ،اما نتایج نشان داد که

برگ در سطح پنج درصد اختالف معناداری وجود

درختان سالمتر عالوه بر نیتروژن ،پتاسیم ،منیزیم و

دارد ( ،)p<0.05بهطوریکه بیشترین غلظت نیتروژن

فسفر بیشتری در برگ خود دارند (جدولهای  5و .)6

جدول  -5تجزیة واریانس برخی از عناصر برگ در طبقات مختلف خشکیدگی
Table 5. Analysis of variance results for some leaf nutrients concentration in decline classes
طبقات خشکیدگی
تجزیة واریانس
متغیرها
Variables

Analyze variance
F

معنیداری
Sig

نیتروژن (درصد)

3.68

نیتروژن/فسفر ()mg/kg

0.98

)N/P (mg/kg
پتاسیم ()mg/kg

0.50

Decline classes
10-25%

0-10%

>25%

میانگین

اشتباه معیار

میانگین

اشتباه معیار

میانگین

اشتباه معیار

Mean

SE

Mean

SE

Mean

SE

1.54

0.017

1.51

0.024

1.44

0.018

0.038

)N (%
0.388
0.611

5.49

0.62
120.38

4393.71

6.82
4025.90

0.60
193.27

6.53
4165.04

0.37
246.24

)K (mg/kg
منیزیم ()mg/kg

0.88

0.424

202.39

4655.82

4043.53

259.50

4378.94

319.62

)Mg (mg/kg

جدول  -6نتایج آزمون کروسکالوالیس برخی از عناصر برگ در طبقات خشکیدگی
Table 6. Kruskal-Wallis H test results for some leaf nutrients in decline classes
میانگین رتبهها
معنیداری
مربع کای
درجهآزادی
متغیر
0-10%

Mean Score
10-25%

>25%

فسفر ()mg/kg

22.2

14.85

13.27

کلسیم ()mg/kg

8.8

()mg/kg

14

Variable

Df

Chi-square

Sig

2

3.67

0.159

)P (mg/kg
18.21

15.09

2

4.25

0.119

)Ca (mg/kg

سدیم

16.28

15.18

2

0.27

0.873

)Na (mg/kg

نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طبقات

;Toledo et al., 2011; Thomas and Buttner, 1998
Rozans and Sampedro, 2013; Demchic and
 Amir-Ahmadi et al. (2015) .)Sharp, 2000در

مختلف خشکیدگی ،اختالف معناداری را نشان نداد.

بررسی ارتباط بین خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با

در ارتباط با نتیجه حاصلشده در این بررسی قابل ذکر

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ارتباط معناداری

است که پژوهشگران در مناطق مختلف دنیا نتایج

مشاهده نکردند که با نتیجه این پژوهش همخوانی

متفاوتی را ارائه کردهاند ( Kabrick et al., 2008; de

دارد Kabrick et al. (2008) .خشکیدگی شدید گونه-

بحث
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های بلوط مناطق کوهستانی  Ozarkرا در دوران

تغییرات عمده در الگوهای مرگومیر درختان خواهد

خشکسالی به فقر مواد غذایی و مسنبودن گونههای

شد .از طرفی توپوگرافی ،خاک و آشفتگیهای اقلیمی

بلوط نسبت دادند .در حالیکه Thomas and Buttner

در مقیاس منطقهای بر مرگومیر درختی تأثیر معنی-

) (1998نشان دادند که هیچ کدام از مواد مغذی و

داری دارند ،اما مقدار این تأثیرات در سطوح محلی و

استرس شیمیایی ناشی از خاک از عوامل اصلی ایجاد

کوچک مشخص نیست .ارتباط خاک و توپوگرافی با

کننده خشکیدگی فعلی درختان بلوط در آلمان نیست.

مرگومیر درختان تغییرات زمانی دارد .بنابراین

محققان دیگری در سراسر دنیا به نتایج مشابه اشاره

الگوهای موجود بر مرگومیر درختان در مقیاس محلی

کردهاند که روابط تغذیهای درختان و توده جنگلی در

و منطقهای ( Quesada et al., 2009; Ferry et al.,

مقایسه با دیگر عاملهایی مانند تغییرات شدید اقلیمی

 )2010; Phillips et al., 2004ممکن است با گذشت

و روابط آبی رویشگاه نقش کمتری در قدرت حیات

زمان تغییر کنند و از طرفی ممکن است ارتباط یافت

درختان بلوط دارند (.)Berger and Glatzel, 1994

شده کنونی در نتیجه تغییرات احتمالی به وجود آمده

این نتایج متفاوت میتواند نشاندهندة ویژگیهای

در اقلیم تغییر کند .این پژوهش در سطحی محدود

خاص هر منطقه و اثرهای همزمان عوامل دیگر بر

(حد گسترش خشکیدگی در منطقه) و در یک بازة

خشکیدگی درختان باشد که موجب پیچیدگی در ایجاد

زمانی انجام شد .بنابراین این عدم معناداری میتواند

یک الگوی واضح برای مرگومیر درختی میشود.

بهدلیل وسعت کم منطقه و آماربرداری در یکزمان

( Thomas and Hartmann )1998تغییرات آب و

باشد.

هوایی ،شرایط رویشگاه و آلودگی هوا را از عوامل

درختان بلوط دارای سازگاریهای مورفولوژیکی

غیرزنده اصلی خشکیدگی درختان بلوط دانستندOak .

و فیزیولوژیکی متعددی هستند که آنان را قادر

) et al. (1991عوامل مؤثر بر زوال بلوط را ترکیب

میسازد تا اثرهای نامطلوب عاملهای محیطی همچون

گونهها (بهدلیل ایجاد رقابت) ،کیفیت رویشگاه (شامل

خشکی را به تأخیر بیندازند ( Tulik and Bijak,

خاک و تنشهای خشکی طوالنی مدت) ،سن (درختان

 .)2016البته این واکنشهای دفاعی در کنار افزایش

کم سن با قطر کمتر از  12/5سانتیمتر) و عوامل

تنش خشکی ،موجب آسیبپذیرترشدن درختان نسبت

فیزیوگرافی دانستند De Toledo et al. (2011) .اشاره

به دیگر تنشها میشود (.)Thomas et al., 2002

کردند که ارتباط بین خشکیدگی و مرگومیر درختان

نتایج نشان داد که بین طبقات مختلف خشکیدگی از

با خصوصیات خاک و توپوگرافی در مقیاس محلی و

نظر ویژگیهای فیزیولوژیکی مورد آزمایش اختالف

منطقهای ممکن است به برخی طبقات قطری درختان

معناداری وجود ندارد .بااینحال با افزایش طبقات

محدود شود و علت آن رقابت درختان برای منابع

خشکیدگی ،غلظت رنگدانههای فتوسنتزی کلروفیل ،a

محدود و فشار رقابتی بر روی این پایهها است

کلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئید کاهش یافت،

( Ruize-Benito et al., 2013؛ Coomes et al.,

بهطوری که بیشترین غلظت صفات مذکور مربوط به

 Carnicer et al. (2011) .)2003نیز بیان کردند که

طبقة خشکیدگی کمتر از  10درصد بود .تنشهای

تغییرات عاملهایی همچون اقلیم ،تنشهای محیطی و

زیستی و غیرزیستی منجر به شکلگیری اکسیژن فعال

فرآیندهای رقابتی در یک چشمانداز جنگلی ،منجر به

میشوند .اکسیژن فعال ( )ROSموجب پراکسیداسیون
272

تأثیر خصوصیات خاک در خشکیدگی درختان بلوط ( )Quercus brantii Lindi.و بررسی پاسخهای اکوفیزیولوژیک . . .

لیپیدهای غشاء ،تخریب پروتئینها و اسیدهاینوکلئیک

نشان دادند که نیتروژن با افزایش سطح برگ و

شده و محتوای کلروفیل سلول را کاهش میدهد

محتوای رنگدانههای فتوسنتزی موجب افزایش ظرفیت

( .)Gregersen and Holm, 2007بهعبارتی هنگامی که

فتوسنتز در نهالهای  Sophora davidiiمیشود .بهطور

گیاهان در شرایط تنش قرار میگیرند سنتز مولکول-

کلی کاهش شدید رنگدانهها در سطوح باالی تنش،

های کلروفیل کمتر شده و با افزایش تخریب آنها،

بهعلت کاهش انتقال مواد معدنی و عناصر ضروری

محتوای کلروفیل کاهش مییابد ()Chen et al., 2007

برگ در اثر کاهش مکش ناشی از تعرق در آوند چوبی

و درنتیجه فعالیت فتوسنتزی نیز کاهش مییابد

و افزایش گونههای فعال اکسیژن و اکسیداتیو ناشی از

( .)Jamil, 2007بهنظر میرسد در این پژوهش

سلولهای برگی و تجزیة این رنگدانه ها است

تخریب مولکولهای کلروفیل در درختان با

( .)Hosseinzadeh et al., 2016بهنظر میرسد درختان

خشکیدگیهای متفاوت صورت گرفته است ،اما این

با خشکیدگی بیشتر در مقایسة با درختان سالمتر

اختالفات درحدی نبوده که بتواند اثر معنیداری روی

پتانسیل کمتری در جذب عناصری همچون نیتروژن

این صفات بگذارد .بهعبارتی درختان با خشکیدگی-

داشتهاند .بنابراین کاهش جذب نیتروژن در برگ

های متفاوت فتوسنتز خود را در برگهای سبز باقی-

درختان با خشکیدگی بیشتر بهنوبه خود منجر به کم

مانده بهخوبی انجام میدهند و از این نظر با مشکلی

شدن فتوسنتز شده است .همچنین نتایج نشان داد که

روبهرو نیستند .از طرفی نتایج مقایسة غلظت عناصر

بین طبقات مختلف خشکیدگی از نظر آمینواسید

در طبقات خشکیدگی نشان داد که بین طبقات مختلف

پرولین ،غلظت مالوندیآلدهید ،آنزیمهای کاتاالز،

خشکیدگی ازنظر نیتروژن برگ اختالف معناداری

پراکسیداز و آسکورباتپراکسیداز اختالف معناداری

وجود دارد .بیشترین غلظت نیتروژن در نمونههای

وجود ندارد .در شرایط تنش سیستمهای مهار ROS

برگ طبقة خشکیدگی کمتر از  10درصد مشاهده شد.

مانند آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات-

نیتروژن نقش مهمی در فرآیندهای فیزیولوژیکی

پراکسیداز نقش مهمی در تحمل به خشکی دارند.

مختلف دارد و جزء اصلی دستگاه فتوسنتزی ،آنزیمها،

) Hosseini et al. (2017نشان داد که بین تیمارهای

پروتئینها و رنگدانهها است (.)Huang et al., 2004

خشکیدگی درختان بلوط از نظر مقادیر آنزیمهای

از طرفی بین محتوای کلروفیل برگ و مقدار نیتروژن

کاتاالز و پراکسیداز اختالفی وجود ندارد که با نتیجه

مصرفی رابطة خطی مثبت و معناداری وجود دارد

این پژوهش همخوانی دارد .عدم معناداری صفات

( .)Schlemmer et al., 2005زیرا فتوسنتز با رابیسکو

فیزیولوژیکی مورد بررسی میتواند به این دلیل باشد

و دیگر پروتئینهای موجود در مزوفیل مرتبط است.

که درحال حاضر بین درختان مختلف از نظر

این پروتئینها حدود  75درصد از کل نیتروژن سلولی

مکانیسمهای فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی تفاوتی

را شامل میشوند .با کاهش نیتروژن برگ ،مقدار بیشتر

وجود ندارد و درختان با استفاده از مکانیسمهای

پروتئینهای برگ نیز کاهش مییابد (.)Evans, 1989

فیزیولوژیکی مشابهی نسبت به شرایط بهوجودآمده ،در

در پژوهشهای متعددی ارتباط مستقیم و نزدیک بین

مقابل تنش خشکی مقابله میکنند .بهطور کلی با توجه

محتوای کلروفیل و غلظت نیتروژن برگ ،گزارش شده

به نتایج شاید بتوان اختالفات مربوط به کاهش

است ( Wu .)Sibley et al., 1996و همکاران ()2008

نیتروژن برگ و رنگدانههای فتوسنتزی در طبقات
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خشکیدگی باال را به ویژگیهای مورفولوژیکی ریشه

عناصر روشن میسازد .زیرا ویژگیهای مورفولوژیک

درختان نسبت داد .چرا که نتایج نشان داد که با

ریشه در جذب عناصر پرمصرفی مانند نیتروژن ،فسفر

افزایش طبقات خشکیدگی وزن مخصوص ظاهری و

و پتاسیم از اهمیت ویژهای برخوردار است ( Barley,

درصد رس افزایش و تخلخل و درصد شن خاک

 .)1970بهنظر میرسد در شرایط کمبود آب با توجه به

کاهش یافته است Fensham et al. (2007) .بیان

ویژگیهای خاک ،درختانی که قابلیتهای الزم در

کردند که بخشی از دالیل لکهایبودن مرگومیر

جذب آب و عناصر معدنی در شرایط تنش خشکی را

درختان بهدلیل ناهمگنی زیر خاک و رقابت برای به-

ندارند ،فعالیتهای حیاتی ضعیفتری دارند.

دست آوردن رطوبت خاک است .آنان مرگ درختان را

نتیجهگیری

با افزایش رس خاک مرتبط دانستند .از طرفی با

نتایج این پژوهش نشان داد که در مقیاس خشکیدگی-

افزایش فشردگی خاک ،تخلخل کاهش یافته و با

های موجود در منطقه و در سطح مورد بررسی،

محدود شدن اکسیژن ،توانایی نفوذ ریشههای درختان

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک عامل اصلی

کم و درنتیجه رشد ریشه مختل میشود ( Heilman,

خشکیدگی درختان نبوده است .با این حال در ضعف

 .)1981بنابراین میتوان گفت با درنظرگرفتن

یا مقاومت درختان نقش داشتهاند .بهعبارتی

خصوصیات فردی پایههای درختی (مانند سن و قطر)

خصوصیات خاک با اثری که بر رشد و توسعه ریشه

و از طرفی وقوع خشکسالیهای متوالی ،در خاک-

درختان میگذارند بهطور غیرمستقیم در خشکیدگی

هایی با درصد رس باال و فشردهتر قابلیت رشد و

درختان نقش دارند .از طرفی با توجه به اینکه درختان

توسعه ریشه برخی درختان کاهش یافته و همین امر

بلوط از نظر مکانیسمهای فیزیولوژیکی با یکدیگر

منجر به کاهش توانایی جذب رطوبت از خاک و در

اختالفی

قابلیتهای

نتیجه ایجاد اختالف در خشکیدگی درختان شده است.

فیزیولوژیکی درختان نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی

با وجود عدم تفاوت معنیدار نیتروژن در نمونههای

درجات خشکیدگی متفاوت آنها باشد .بهطور کلی

خاک مشخص شد که خاک در قطعات نمونه با

خشکسالی و تنش شدید ناشی از کمبود رطوبت و در

درختان با خشکیدگی باالتر از  10درصد حاوی

نتیجه اختالل در روابط آبی و بههمخوردن توازن

نیتروژن باالتری است که نشاندهندة عدم جذب این

عناصر غذایی منجر به ضعف درختان شده و با حمله

عنصر توسط درختان در طبقات باالی خشکیدگی

آفات و بیماریها ،شرایط برای خشکیدگی و زوال

است .این نتیجه نیز اهمیت ریشه درختان را در جذب

درختان بلوط زاگرس فراهم شده است.
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Abstract
To investigate the relationship between some physical and chemical properties of soil and tree
ecophysiological properties on dieback of Oak trees, 30 square sample plots with 2500 m2 area, in a
random systematic grid (200×200) were selected. The percentage of dieback were measured in each
sample plot and soil and leaves of trees were sampled. Some soil properties such as texture, electrical
conductivity, acidity, bulk density, porosity, Carbon and organic matter and concentrations of Ca, Mg,
N, P, K, Na were measured. Also, Peroxidase, Catalase and Ascorbate peroxidase enzymes, MDA,
Proline, Chlorophyll a, b, total Chlorophyll, Carotenoid pigment and concentrations of Ca, Na, K, Mg,
P and N in leaves were measured. Comparison of variable means showed that there is just significant
difference in leaf nitrogen between different dieback classes. In general, the results of this study
showed that the soil properties in our study area were not significantly affect on oak decline. On the
other hand, the physiological capabilities of trees solely, cannot be the cause of their different dieback.
Keywords: Nutrients, Decline, Physiological properties, Soil properties.
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چکیده
تاکنون پژوهشی در خصوص اثر سن درختان روی ویژگیهای خاک و همچنین ترسیب کربن در خاک
انجام نشده است ،بنابراین هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر سن توده دستکاشت توسکا ییالقی روی
برخی ویژگیهای خاک و ترسیب کربن آن بود .سه توده جنگلکاری  30 ،25و  35ساله توسکا ییالقی واقع
در پارسلها شش و هفت جنگل شصتکالته انتخاب شد .برای بررسی ویژگیهای کمی درختان قطر و
ارتفاع تمام درختان با استفاده از روش آماربرداری صددرصد ثبت شد .در هر یک از تودهها قطعاتنمونه با
ابعاد  20×20متر با استفاده از روش منظم-تصادفی با ابعاد شبکه  50×50متر پیاده شد .سپس در هر قطعه
نمونه از عمق  0-15سانتی متر با استفاده از روش استوانه فلزی نمونه خاک تهیه شد .نتایج نشان داد که
بیشترین مقدار رطوبت خاک ( 45/49±2/44درصد) و کمترین مقدار چگالی ظاهری ( 1/36±0/02گرم بر
سانتیمتر مکعب) در توده  35ساله مشاهده شد .بیشترین مقدار  )7/0±59/01( pHو کمترین مقدار هدایت
الکتریکی ( 0/71±0/02دسیزیمنس بر متر) در توده  35سال مشاهده شد .بیشترین و کمترین مقدار درصد
نیتروژن کل خاک و همچنین ترسیب کربن بهترتیب در تودههای  35و  25سال مشاهده شد .نتایج تجزیه به
مؤلفههای اصلی نشان داد که توده  35ساله با دو توده دیگر تفاوت دارد؛ از اینرو میتوان بیان کرد که توده
توسکا ییالقی در این سن نیز توانایی باالیی در ترسیب کربن خواهد داشت.
واژههای کلیدی :تثبیت نیتروژن ،تغییر اقلیم ،جنگلکاری ،ویژگیهای خاک.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس01133885411 :
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مقدمه

این گونه از ارتفاع کم تا  2000متر از سطح دریا در کنار

یکی از مهم ترین عوامل ایجاد گرمایش جهانی پدیده

درهها ،جویبارها و مسیرهای جادههای جنگلی رویش

انتشار غیرمجاز گازهای گلخانهای است؛ که مهمترین

دارد .عالوه بر استقرار در نقاط مختلف جنگل موجب

آنها شامل دیاکسید نیتروژن ( ،)NO2دیاکسید کربن

تثبیت ازت جو و تقویت جنبههای تغذیهای خاک می-

( )CO2و متان ( )CH4هستند ( Osabohien et al.,

شود (.)Mohammadnejad Kiasari et al., 2010

 .)2019اما با توجه به حجم بیشتر تجمع دیاکسید کربن

افزایش نگرانیها در زمینه گرمایش جهانی و تغییر

در اتمسفر ،این گاز یکی از کلیدیترین گازها در پدیده

اقلیم موجب شده است که به خاک و قابلیت آن نیز در

گرمایش جهانی کره زمین مطرح شده است که با توجه

ترسیب کربن بهصورت پایدار توجه ویژهای شود ( Lal,

به افزایش سوختن سوختهای فسیلی و جنگلزدایی

 .)2004در سالهای اخیر توجه به ماده آلی خاک در

مقدار آن در جو رو به افزایش است ( Srivastava et

رابطه با ترسیب کربن افزایش یافته و دستیابی به

 .)al., 2012پاالیش کربن با روشهای مصنوعی مثل

افزایش ترسیب کربن خاک بهعنوان روش مناسبی برای

فیلتر ،هزینههای سنگینی دربر دارد ( Cannell et al.,

کاهش تراکم دیاکسید کربن اتمسفری در مجامع علمی

 ،)2003بنابراین برای کاهش دیاکسید کربن اتمسفری

و سیاسی جهان مطرح شده است ( Kimble et al.,

و ایجاد تعادل در محتوای گازهای گلخانهای ،کربن

 .)2003ترسیب کربن خاک بخش مهمی از ترسیب

اتمسفر باید جذب و در شکلهای متعدد ترسیب شود

کربن در اکوسیستم خشکی است و تأثیر شدیدی بر

( .)Naghipour Borj et al., 2008ترسیب کربن در

دیاکسید کربن اتمسفری دارد ،بهطوری که تغییرات کم

زیتوده گیاهی و خاکهایی که تحت این زیتوده

در تراکم کربن خاک در اثر تغییر کاربری اراضی و یا

هستند ،سادهترین و از نظر اقتصادی عملیترین راهکار

مدیریت اراضی ممکن است تغییرات زیادی در تراکم

ممکن برای کاهش دیاکسید کربن اتمسفری است

دیاکسید کربن اتمسفری ایجاد کند .همچنین کاهش

( .)Sheikh et al., 2009در این میان ،جنگلها که

ذخیره کربن آلی خاک با افزایش احتمال فرسایشپذیری

مهمترین اکوسیستمهای خشکی نیز بهحساب میآیند،

و فشردگی خاک و افزایش رواناب اثر زیادی بر

نقش مهمی در چرخه گاز دیاکسیدکربن ایفا میکنند و

ساختمان خاک میگذارد (.)Lal, 2004

یکی از مهمترین محل ذخیره و ترسیب کربن هستند

پژوهشهای زیادی در مورد پویایی کربن

(.)Khalili ardali et al., 2019; Pan et al., 2011

اکوسیستم جنگلی و همچنین اثر جنگلکاری بر ترسیب

بنابراین افزایش سطح جنگلها طی فرآیند جنگلکاری

کربن رو و زیر زمین در مقیاسهای مختلف انجام شده

میتواند راهکار مناسبی برای جذب و ذخیره کربن جو

است .با این وجود ،پژوهشهای اندکی در مورد تأثیر

باشد .از گونههای مناسب و بومی جنگلهای شمال

سن توده جنگلی بر ذخیره کربن خاک در تودههای

کشور که کاربرد فراوان در فعالیت جنگلکاری دارد می-

جنگلی انجام شد ( .)Wei et al., 2013سن یک توده

توان گونة توسکا ییالقی ( Alnus subcordata

جنگلی پیشبینیکننده مهمی از عملکردهای اکوسیستم

 )C.A.Meyرا نام برد .توسکا از درختان روشنیپسند و

است

( Zeng et al., 2014; Bradford and

تندرشد جنگلهای شمال است که معموال در خاکهای

 )Kastendick, 2010و ممکن است بر ذخیره کربن در

مرطوب ،سبک و شنی از رشد مناسبی برخوردار است.

اکوسیستمهای جنگلی تأثیر بگذارد ( Pregitzer and
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 .)Euskirchen, 2004اگرچه زیتوده و ذخیره کربن

مواد و روشها

درختان با افزایش سن افزایش مییابد ،ولی در ارتباط با

منطقه مورد بررسی

ترسیب کربن خاک نتایج پژوهشهای مختلف اثر

برای انجام این پژوهش سه توده جنگلکاری  30 ،25و

یکسانی را نشان ندادند ( Powers and Marín-Spiotta,

 35ساله توسکا ییالقی واقع در پارسلها شش و هفت

 .)2017; Wu et al., 2017; Han et al., 2017بنابراین

جنگل آموزشی پژوهشی شصتکالته انتخاب شدند.

درک رابطه بین پویایی کربن در اکوسیستم جنگلی و

سطح هر یک از تودهها تقریبا یک و نیم هکتار و فواصل

سن آن بهویژه در تودههای جنگلکاری الزم و ضروری

کاشت در هر سه توده  2×2متر بود .همچنین عملیات

است .در راستای اثر سن توده جنگل روی ترسیب کربن

پرورشی در هر سه توده به شکل یکسان انجام شد .از

بررسیهای مختلفی در خارج از ایران انجام شده است

نظر موقعیت مکانی ،سه توده در مجاورت یکدیگر قرار

که برخی اثر افزایشی ،برخی کاهشی و در مواردی اثر

دارند و از نظر ارتفاع از سطح دریا و جهت دامنه نیز

خنثی را گزارش کردند ( Han et al., 2017; Wu et al.,

مشابه هستند (شکل .)1

 .)2017; Powers and Marín-Spiotta, 2017در بین

جنگل آموزشی-پژوهشی شصتکالته (طرح

پژوهشهای انجامشده در ایران در خصوص اثر سن

جنگلداری دکتر بهرامنیا) در  17کیلومتری جنوب غربی

توده روی ترسیب کربن میتوان به پژوهش Imani et

گرگان قرار دارد .رستنیهای این جنگل که سری اول

) al. (2019aاشاره کرد که بیان کردند با افزایش سن

طرح جنگلداری را میپوشاند ،با رستنیهای جنگلهای

توده ،ترسیب کربن روی زمین درختان افرا پلت افزایش

حوزه دریای خزر مشابه بوده و بیشتر پهنبرگ آمیخته

مییاید .همچنین ) Imani et al. (2019bدر پژوهش

هستند .گونههای درختی اصلی که در ارتفاعات پایینتر

دیگر اثر سن توده (دو طبقه سن  25و  35سال) را روی

از  500تا  700متر ارتفاع از سطح دریا مستقر شدهاند

ترسیب کربن خاک در توده افرا پلت بررسی کردند و

ممرز و انجیلی است و باالتر از این ارتفاع گونة راش

بیان کردند که با افزایش سن ،مقدار ترسیب کربن در

بهصورت مخلوط و بهعنوان گونههای اصلی اضافه می-

خاک افزایش مییابد.

شود و این گونههای اصلی بیشتر بهصورت گروهی با

بر اساس اطالعات موجود پژوهشهای محدودی

هم آمیختهاند (.)Anonymous, 1995

در ارتباط با اثر سن توده جنگلکاری روی ویژگیهای

زمین این ناحیه از سنگهای ماسهای تشکیل شده

شمیایی خاک و همچنین ترسیب کربن آن در شمال

است و تاریخ آن احتما ًال به دوره اولیه مزوزوئیک تعلق

کشور انجام شده است .بنابراین هدف از اجرای این

دارد .الیه فوقانی آن بهطور کلی از سنگهای ماسهای و

پژوهش دستیابی به نتایج بیشتر در ارتباط با اثر سن

الیه زیرین آن از الیههای متناوب شیست و ماسه

توده (سه طبقه سنی  30 ،25و  35سال) روی ویژگی-

تشکیل یافته است .خاک این منطقه از خاکهای جنگلی

های شیمیایی و ترسیب کربن خاک در توده دست-

به رنگ قهوهای و بسیار عمیق با بافت clay-loam-silty

کاشت توسکا ییالقی بود .کسب اطالعات در خصوص

تشکیل شده است .ضخامت افق  Aاین خاک پنج تا 10

اثر سن روی ترسیب کربن در تودههای جنگلکاری می-

سانتیمتر ،قهوهای تیره ،غنی از مواد آلی و دانهای با

تواند راهکار مناسبی برای مدیریت جنگلها در راستای

ظرفیت نفوذی زیاد ،افق  Bآن به عمق بیش از 50

کاهش کربن جو و تعدیل گرمایش جهانی باشد.

سانتیمتر رسیده و به رنگ زرد متمایل به قرمز ،با بافت
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سخت ،مکعبی و بهنسبت متراکم است ( Anonymous,

.)1995

شکل  -1منطقه مورد بررسی و موقعیت آن در استان گلستان و ایران
Figure 1. Studied area and its location in Golestan province and Iran

جمعآوری دادهها و بررسیهای آزمایشگاهی

استوانه فلزی (قطر دهانه هشت سانتیمتر) نمونه خاک

برای بررسی ویژگیهای کمی درختان با استفاده از

تهیه شد (با رعایت فاصله یک متر از تنه درختان) .سپس

روش آماربرداری صد در صد ،قطر برابر سینه و ارتفاع

نمونهها باهم آمیخته شده و یک نمونه برای هر قطعه-

کل تمام درختان (قطر برابر سینه بیشتر از هفت و نیم

نمونه استخراج شد .نمونههای خاک درون پالستیک

سانتیمتر) بهترتیب با استفاده از خطکش دوبازه و

قرار داده شده و به آزمایشگاه منتقل شدند.

دستگاه شیبسنج اندازهگیری و ثبت شد .با استفاده از

در آزمایشگاه ویژگیهای فیزیکی درصد رطوبت

قطر درختان ابتدا سطح مقطع درختان ( )𝐺 = 𝜋4 𝑑2و

به روش وزنی ،چگالی ظاهری به روش کلوخه

در نهایت حجم درختان ( 𝑓 ×  )𝑉 = 𝐺 × ℎبر حسب

( ،)Jafarihaghighi, 2003بافت خاک به روش

مترمکعب محاسبه شد .پس از جنگلگردشی در هر یک

هیدرومتری ( )Bouyoucos, 1951اندازهگیری شدند.

از تودههای جنگلکاری مورد بررسی قطعات نمونه با

ویژگیهای شیمیایی خاک شامل اسیدیته خاک ( )pHبه

ابعاد  20×20متر با استفاده از روش منظم-تصادفی با

روش پتانسیومتری ( ،)Jafarihaghighi, 2003هدایت

ابعاد شبکه  50×50متر پیاده شد .سپس در مرکز و چهار

الکتریکی ( )ECبه روش هدایتسنجی (نسبت خاک به

گوشه هر یک از قطعات نمونه پس از کنارزدن الیه

آب برابر با یک به دو و نیم بود) ،کربن آلی به روش

الشبرگ از عمق  0-15سانتیمتر با استفاده از روش

والکی-بالک (،)Nelson and Sommers, 1996
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نیتروژن به روش کجلدال ( ،)Anonymous, 1980فسفر

توده  35ساله مشاهده شد درحالیکه کمترین مقدار قطر

قابلجذب با روش اولسن (،)Olsen et al., 1954

و ارتفاع در توده  23ساله مشاهده شد .بیشترین و

پتاسیم با روش عصارهگیری با استات آمونیم

کمترین مقدار سطح مقطع و حجم در هکتار درختان نیز

( )Jafarihaghighi, 2003اندازهگیری شدند.

بهترتیب در تودههای  35و  25سال اندازهگیری شد

تجزیه و تحلیل دادهها

(جدول .)1

پس از اندازهگیری مشخصههای درصد کربن و وزن

ویژگیهای فیزیکی خاک

مخصوص ظاهری ،مقادیر ترسیب کربن خاک درطبقه-

نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین مقدار رطوبت

های سنی برحسب تن در هکتار از رابطه  1محاسبه شد

خاک در توده  35ساله است و بین دو توده  25و 30

(.)Razakamanarivo et al., 2011

سال اختالف معنیداری مشاهده نشد .همچنین مقدار

)Cs =10000 × OC (%
رابطة ()1
×Bd× E
که در رابطه فوق ،Cs ،ترسیب کربن (،)kg/ha

از دو توده  25و  30سال بود .در مورد درصد اجزای

 ،OCدرصد کربن آلی ،Bd ،وزن مخصوص ظاهری

بافت خاک (شن ،سیلت و رس) اختالف معنیداری بین

خاک ( )g/cm 3و  Eعمق الیه به سانتیمتر است.

سه توده مشاهده نشد (جدول .)2

چگالی ظاهری در توده  35سال بهطور معنیداری کمتر

ویژگیهای شیمیایی خاک

در ادامه نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف

Kolmogorov

نتایج این پژوهش در ارتباط با مقدار اسیدیته خاک نشان

 )Smirnov testو همگنی واریانسها با آزمون لون

داد که بیشترین مقدار آن در توده  35سال مشاهده شد

( )Levene's testمورد بررسی قرار گرفت .برای مقایسه

درحالیکه کمترین مقدار هدایت الکتریکی در توده 35

ویژگیهای خاک از تجزیه واریانس یکطرفه با استفاده

سال اندازهگیری شد .بیشترین و کمترین مقدار درصد

از نرمافزار SPSS v.26استفاده شد .برای مقایسه

نیتروژن کل خاک بهترتیب در تودههای  35و  25سال

چندگانه میانگینها از آزمون  SNKاستفاده شد .تجزیه

مشاهده شد .از نظر فسفر قابلجذب اختالف معنیداری

به مؤلفههای اصلی برای متغیرهای مورد بررسی با

بین سه توده مشاهده نشد .همچنین کمترین مقدار

استفاد از نرمافزار  Rمورد بررسی قرار گرفت.

پتاسیم قابلجذب در توده  35سال اندازهگیری شد در

(–

حالیکه بین دو توده  25و  30سال از نظر این مشخصه

نتایج

اختالف معنیداری مشاهده نشد .بیشترین و کمترین

ویژگیهای کمی درختان

مقدار کربن خاک نیز بهترتیب در تودههای  35و 25

نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار

سال مشاهده شد (جدول  .)3از نظر مقدار ترسیب کربن

تعداد در هکتار بهترتیب در تودههای  25و  35ساله

خاک بیشترین و کمترین مقدار آن بهترتیب در تودههای

مشاهده شد .همچنین بیشترین مقدار قطر و ارتفاع در

 35و  25سال مشاهده شد (شکل .)2
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 نتایج آماربرداری صددرصد مشخصات کمی درختان در تودههای مورد بررسی-1 جدول
Table1. Results of full inventory of quantitative characteristics of trees in the studied stands
 ساله35 توده
 سال30 توده
 سال25 توده
مشخصات کمی
35 Years Old Stand

30 Years Old Stand

25 Years Old Stand

Quantitative Characteristics

558

772

1050

تعداد در هکتار

17

)قطر برابر سینه (سانتیمتر

Number per Hectare
32

21

Diameter at Breast Height (cm)
33

23

23

)ارتفاع کل (متر
Total Height

47.66

29.55

26.66

)سطح مقطع (مترمربع در هکتار

811.34

362.94

314.15

)حجم (مترمکعب در هکتار

Basal Area (m2/Ha)
Volume (m3/Ha)

 اشتباه معیار) در تودههای مختلف توسکا ییالقی±  ویژگیهای فیزیکی خاک (میانگین-2 جدول
Table 2. Physical properties of soil (mean ± standard error) in different Alnus sabcurdata stands
 ساله35 توده
 سال30 توده
 سال25 توده
35 Years Old Stand

30 Years Old Stand

25 Years Old Stand

45.49±2.44 a

34.03±0.47 b

37.89±1.98 b

درصد رطوبت
Moisture (%)

1.36±0.02 b

1.50±0.02 a

چگالی ظاهری

1.51±0.03 a

Bulk Density (g/m3)
30.80±1.67 a

38.80±1.53 a

38.20±3.73 a

درصد شن
Sand (%)

44.00±2.23 a

43.20±2.00 a

39.80±1.87 a

درصد سیلت

21.00±1.88 a

درصد رس

Silt (%)
24.20±2.25 a

18.00±1.58 a

Clay (%)
. درصد با استفاده از آزمون دانکن است5 حروف التین مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح
Different letters indicate a significant difference at the 5% level using the Duncan test.

 ترسیب کربن خاک (تن در هکتار) در تودههای مختلف توسکا ییالقی-2 شکل
Figure 2. Soil carbon sequestration (tons per hectare) in different Alnus sabcurdata stands
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جدول  -3ویژگیهای شیمیایی خاک (میانگین  ±اشتباه معیار) در تودههای مختلف توسکا ییالقی
Table 2. Chemical properties of soil (mean ± standard error) in different Alnus sabcurdata stands
توده  35ساله
توده  30سال
توده  25سال
25 Years Old Stand

30 Years Old Stand

35 Years Old Stand

اسیدیته

7.49±0.01 b

7.53±0.01 b

7.59±0.01 a

هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر)

0.86±0.05 a

نیتروژن کل (درصد)

0.36±0.01 c

فسفر قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم)

7.85±0.20 a

پتاسیم قابل جذب (میلیگرم بر کیلوگرم)

454.50±18.30 a

pH
0.85±0.02 a

0.71±0.02 b

)EC (ds/m
0.53±0.01 b

0.60±0.02 a

)Total nitrogen (%
7.84±0.21 a

8.52±0.16 a

)Available Phosphorus (mg/kg
445.50±14.20 a

377.40±14.21 b

)Available Potassium (mg/kg

کربن آلی (درصد)

2.54±0.06 c

3.17±0.08 b

3.90±0.12 a

)Organic Carbon (%

حروف التین مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد با استفاده از آزمون دانکن است.
Different letters indicate a significant difference at the 5% level using the Duncan test.

نتایج تجزیه مؤلفههای اصلی بر روی متغیرهای

در هکتار گونة توسکا ییالقی را در توده دخالتشده در

اندازهگیریشده در تودههای مورد بررسی نشان داد که

نه سالگی  1669اصله و در  13سالگی -1081 ،اصله و

مؤلفههای اصلی محور اول و دوم بهترتیب  40/48و

در  19سالگی 400 ،اصله بهدست آوردArdeshiri .

 21/23درصد از تغییرات را بهخود اختصاص داد

) (2010تعداد در هکتار را در سن  33سالگی در توده

(جدول  .)4مطابق شکل  ،2توده  35سال از دو توده 25

توسکا ییالقی  657اصله در هکتار بهدست آورد .علت

و  30سال جدا شده و فاصله بیشتری دارد .همچنین

تفاوت تعداد در هکتار بهنظر میرسد در ارتباط با

نتایج نشان داد که مقدار اسیدیته ،نیتروژن ،کربن آلی و

شرایط رویشگاهی و ارتفاع از سطح دریا و بهویژه

ترسیب کربن همبستگی باالیی با توده  35سال داشتند.

شدت دخالتکردن در عملیات پرورشی است .از طرفی

مقادیر هدایت الکتریکی ،چگالی ظاهری و شن بیشترین

با توجه به فاصله کاشت تلفاتی هم ناشی از خسارات

همبستگی را با توده  25ساله داشت .همچنین مقادیر

طبیعی نظیر رقابت شدید بهخاطر نورپسندبودن و باد

اسیدیته و نیتروژن بیشترین همبستگی را با ترسیب کربن

وجود داشت .بیشترین و کمترین مقدار قطر برابر سینه،

خاک داشتند (شکل .)3

ارتفاع کل ،سطح مقطع و حجم در هکتار درختان به-

بحث

ترتیب در تودههای  25و  35ساله مشاهده شد .تحقیقات

در این پژوهش اثر سن توده جنگلکاری توسکا ییالقی

انجام شده توسط )Gorji Bahri et al. (2009, 2007

روی ویژگیهای خاک و ترسیب کربن آن مورد بررسی

میانگین قطر و رویش متوسط قطری گونة توسکا را در

قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین و

سن نه سالگی بهترتیب  15/5و  1/72سانتیمتر و در 13

کمترین تعداد در هکتار درختان بهترتیب در توده  25و

سالگی  21/4و  1/6سانتیمتر و در  19سالگی  27/3و

 35سال مشاهده شد Gorji Bahri et al. (2009) .تعداد

 1/4سانتیمتر بهدست آوردند.
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جدول  -4نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی برای ویژگیهای خاک
Table 4. Results of PCA for soil properties
درصد واریانس
محور مقدار شاخص ارزش ویژه
Axis

Eigen Value

Percent of Variance

1
2

4.85
2.56

40.48
21.33

شکل  -3پراکنش متغیرهای خاک در تجزیه به مؤلفههای اصلی ()PCA
Figure 3. Principal component analysis (PCA) of soil properties

نتایج نشان داد که مقدار رطوبت خاک در توده 35

خاک میشود ( .)Oztas et al., 2003همچنین کمتر

ساله بهطور معنیداری بیشتر از دو توده  25و  30ساله

بودن تراکم درختان در توده  35ساله میتواند منجر به

بود و اختالف معنیداری بین دو توده  25و  35ساله

افزایش مقدار آب رسیده به کف جنگل و درآخر افزایش

مشاهده نشد .دلیل بیشتربودن مقدار رطوبت خاک در

رطوبت خاک شود ( Tafazoli et al., 2015; Joukar et

توده  35سال میتواند ناشی از تجمع الشبرگها در

 .)al., 2019مقدار چگالی ظاهری در توده  35ساله به-

مدت زمانی بیشتر نسبت به توده دیگر و بیشتربودن مواد

طور معنیداری کمتر از دو توده دیگر بود .کاهش

آلی خاک در آن باشد .چرا که افزایش الشبرگ میتواند

چگالی ظاهری می تواند به معنای افزایش فضای منافذ

سبب افزایش مواد آلی در خاک شود و همچنین میتواند

در خاک باشد .افزایش سن درختان و توسعه و نفوذ

بهعنوان مانعی برای تبخیر آب از سطح خاک باشد .به-

ریشه درختان در خاک میتواند موجب افزایش فضا

طورکلی مواد آلی از طریق کاهش تبخیر از سطح خاک

منافذ در خاک شود .همچنین اضافه شدن مواد آلی طی

و همچنین قابلیت نگهداری آب و حفظ رطوبت در

فرآیند الشهریزی و ترشحات ریشهای میتواند منجر به
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بهبود ساختمان خاک و در نهایت کاهش چگالی ظاهری

بهطور معنیداری کمتر از دو توده دیگر بود که دلیل

خاک شود (.)Norden, 1994 ،Weil and Brady 2016

اصلی آن می تواند ناشی از آبشویی این یون از خاک

نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار واکنش خاک

بههمراه یون نیترات باشد (.)Weil and Brady 2016

( )pHدر توده  35سال بهطور معنیداری بیشتر از دو

نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار یون نیتروژن در

توده  25و  30سال بود .توسکا از درختانی است که با

توده  35سال بهطور معنیداری بیشتر از تودههای  25و

اکتینومیستهای جنس فرانکیا همزیستی دارد و در

 30سال بود .با گذشت زمان و وجود گونههای تثبیت-

نتیجة این همزیستی ،غدههای ریشهای تشکیل و در این

کننده نیتروژن مقدار این عنصر در خاک به مقدار قابل-

غدهها نیتروژن مولکولی تثبیت میشود .بهطور کلی

توجهی افزایش مییابد ( .)Weil and Brady 2016پس

فرآیند تثبیت نیتروژن بدون توجه به نقش

از تثبیت نیتروژن در محل غدههای ریشه درختان ،مقدار

میکروارگانیزمها ،فرآیندی است که موجب مصرف یون

زیادی از نیتروژن آلی به نیتروژن معدنی تبدیل خواهد

هیدروژن در خاک شده و درآخر میتواند منجر به

شد .مقدار تثبیت نیتروژن  300کیلوگرم در هکتار در

افزایش  pHخاک شود .برای این منظور ،نیتروژن

سال توسط همزیستی فرانکیا با توسکا گزارش شده

مولکولی بههمراه یون هیدروژن و در حضور آنزیم

است (.)Newton et al., 1968

نیتروژناز به آمونیاک تبدیل میشود ( Weil and Brady

نتایج نشان داد که کربن آلی خاک و همچنین

 .)2016بنابراین با توجه به اینکه در توده  35ساله نسبت

ترسیب کربن با افزایش سن توده افزایش یافته است.

به دو توده دیگر فرآیند تثبیت نیتروژن مدت زمان

یکی از دالیل اصلی این امر این است که الشهریزی

طوالنیتری درحال انجام بود ،بنابراین مقدار  pHخاک

اغلب با افزایش اندازه تنه و قطر درختان افزایش می-

نیز در این توده بیشتر از دو دیگر بود .نتایج این پژوهش

یابد .الشهریزی نه تنها به افزایش ماده آلی تازه کمک

نشان داد که مقدار هدایت الکتریکی در توده  35سال

میکند بلکه ممکن است شراطی را نیز فراهم کند که

بهطور معنیداری کمتر از دو توده دیگر بود .دلیل این

فرآیند هوموسی شدن در خاکها را بهبود بخشد ( Cao

امر میتواند ناشی از آبشویی کاتیونهای قلیایی بههمراه

 .)et al., 2018; Han et al., 2017افزایش کربن آلی با

یون نیترات از خاک باشد .افزایش فرآیند تثبیت نیتروژن

سن توده نتیجة مستقیم الشهریزی انباشتهشده است.

در نهایت سبب افزایش مقدار قابلتوجهی از یون آمونیم

همچنین مقدار تنفس ریشهای با افزایش سن کاهش پیدا

در خاک خواهد شد ( .)Weil and Brady 2016یکی از

میکند؛ بنابراین میتوان بهعنوان عاملی در تجمع کربن

سرنوشتهای احتمالی یون آمونیم در خاک ،تبدیل آن

باشد ( .)Cao et al., 2018; Zeng et al., 2014یکی

به یون نیترات است .بنابراین با افزایش مقدار یون

دیگر از دالیل پایین بودن کربن خاک برای تودههای 25

نیترات در خاک و توجه بهاین موضوع که این یون به-

و  30سال میتواند بهاین واقعیت مربوط باشد که

راحتی از سطح خاک آبشویی میشود و آبشویی آن به-

درختان در مرحله توسعه اولیه قرار دارند .همچنان که

همراه کاتیونهای قلیایی اتفاق میافتد ،از اینرو درآخر

درخت به رشد خود ادامه میدهد ،باید نرخ گردش

این فرآیند منجر به کاهش مقدار هدایت الکتریکی در

کربن باالتر و فعالیتهای متابولیک بیشتری را در ریشه-

خاک خواهد شد (; .)Weil and Brady 2016نتایج این

هایی که مسئول جذب مواد مغذی هستند حفظ کند

پژوهش نیز نشان داد مقدار یون پتاسیم در توده  35سال

( .)Zhang et al., 2011و بدین ترتیب کربن خاک را
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 همچنین ویژگیهای شیمیایی.ظاهری کاهش پیدا کرد

برای ایجاد سیستم ریشه در مرحله رشد سریع آن تخلیه

 درصد نیتروژن، هدایت الکتریکی،شامل واکنش خاک

Davis et al. (2003) .)Davidson et al., 2002( میکند

 پتاسیم قابل جذب و کربن آلی بهطور معنیداری،کل

 سانتیمتر) را با افزایش10-0( افزایش کربن در خاک

 همچنین بیشترین.تحت تأثیر سن درختان قرار میگیرند

 نتایج تجزیه به مؤلفههای.سن توده گزارش کردند

 ساله مشاهده35 مقدار ترسیب کربن خاک نیز در توده

 ساله35 اصلی متغیرهای مورد بررسی نشان داد که توده

 با توجه به نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی که بیانگر.شد

 ساله30  ساله جدا شده و توده25 بهطور کامل از توده

 ساله وجود30  و25 آن بود که اختالف زیادی بین توده

 درصد، متغیرهای واکنش خاک.یک حالت بینابینی دارد

 ساله25  ساله از توده35 ندارد و از طرف دیگر توده

 کربن آلی و ترسیب کربن همبستگی باالیی،نیتروژن کل

 بنابراین میتوان بیان کرد که در،بهطور کامل جدا شد

 همچنین واکنش خاک و درصد. سال داشتند35 با توده

 سال نیز توده توسکا توانایی باالیی برای35 سن حدود

نیتروژن کل همبستگی باالیی با ترسیب کربن در خاک

 بهبود حاصلخیزی خاک و همچنین،تثبیت نیتروژن

.داشت

 بنابراین در برنامههای مدیریتی برای.ترسیب کربن دارد

در این پژوهش برای اولین بار اثر سن درختان

احیا جنگل و همچنین ترسیب کربن جو در خاک باید

توسکا ییالقی روی ویژگیهای خاک و ترسیب کربن

. سال درنظر گرفته شود35  حدود،زمان بلندمدت

 نتایج نشان داد که ویژگیهای.مورد بررسی قرار گرفت
فیزیکی درصد رطوبت با افزایش سن افزایش و چگالی
and the UK. Biomass and Bioenergy 2003, 24
(2), 97-116.
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Abstract
There had been no study about the effect of the plantations’ age on the properties of forest soils and soil
carbon sequestration. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of an alder
plantation’s age on some soil properties and carbon sequestration. Three alder plantation stands (25, 30,
and 35 years old) located in Parcels No. 6 and 7 in Shastkolateh forest were selected. In order to
investigate the quantitative characteristics of trees, the diameter and height of all trees were recorded
using the full inventory method. In each stand, 20 × 20 m sample plots were considered using a
systematic random method with a 50 × 50 m grid. A soil sample was then taken at the depth of 0-15 cm
in each plot using the core method. The result showed that the 35-year-old stand had the highest soil
moisture (45.49%±2.44) and the lowest bulk density (1.36 g/cm2±0.02). The highest pH (7.59 ±0.01)
and the lowest EC (0.71±0.02 dS/m) were observed in the 35-year-old stand. The highest and lowest
percentages of total soil nitrogen as well as carbon sequestration were observed in the 35- and 25- yearold stands, respectively. The results of component analysis showed that the 35-year-old stand was
different from the other two stands; hence, it can be stated that alder plantation stands will have a high
capacity for carbon sequestration at this age.
Keywords: Climate change, Nitrogen fixation, Plantation, Soil properties.
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شناسایی و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای فراروی سازمانهای مردمنهاد در مدیریت پایدار
عرصههای جنگلی استان گلستان
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چکیده
باوجود تالشهای انجامشده در شکلگیری و نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد در حفاظت و پایداری
عرصههای منابع طبیعی ،سازمانهای مردمنهاد هنوز نتوانستهاند جایگاه مناسب را کسب کنند .این پژوهش
با هدف شناخت نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای فراروی سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی در
مدیریت پایدار عرصه های جنگلی انجام شد .جمعیت مورد بررسی شامل کارشناسان و اعضای  12سازمان
مردمنهاد منابع طبیعی و زیستمحیطی در استان گلستان بود که  120نفر از آنها بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محققساخته بود که سواالت آن بر مبانی نظرات کارشناسان و
اعضای سازمانهای مردمنهاد طی  60مصاحبه تنظیم شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش SWOT

استفاده شد .نتایج نشان داد که وزن نقاط قوت بیشتر از وزن نقاط ضعف و وزن تهدیدها بیشتر از فرصتهای
فراروی سازمانهای مردمنهاد است .بر مبنای برآیند عوامل درونی و بیرونی ،بهترین استراتژی برای سازمان-
های مردمنهاد ،استراتژی تهاجمی است که در آن بر استفاده از نقاط قوت و فرصتهای موجود برای گسترش
فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد تأکید میشود.
واژههای کلیدی :مدیریت پایدار ،جنگل ،حفاظت ،سمن.
* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09111719613 :
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مقدمه

از محیطزیست کشور را فراهم آورد ( Jalali et al.,

برنامهریزی و تصمیمگیری درباره منابع جنگلی مسئله-

.)2015

ای پیچیده است که عمدتاً دربرگیرنده معیارهای

در بیشتر کشورها سازمانهای مردمنهاد نقش

چندگانه است (.)Díaz-Balteiro and Romero, 2008

اساسی در فرآیند توسعه برعهده دارند ( Rahimi et al.,

مدیریت جنگلها در مرحله گذار از جنگلداری سنتی

 .)2011بر اساس نتایج تحقیقات )Hines et al. (1987

به جنگلداری نوین قرار دارد و پرداختن بهنحوه

و ) He et al. (2017سازمانهای غیردولتی میتوانند از

مدیریت و تعیین استراتژیهای مدیریتی میتواند برای

طریق حضور در مراکز آموزشی ،ارائه سخنرانی در

برنامهریزان سازمان جنگلها مفید باشد ( Omidi et al.,

برنامههای مختلف ،برپایی و برگزاری نمایشگاه و تهیه

 .)2020یکی از جنبههای مطرح در برنامهریزی و

و توزیع پوسترهای ترویجی ،عالوه بر افزایش آگاهی،

سیاستگذاریها ،جنبه اجتماعی است ( Park and

به تغییر رفتار افراد با طبیعت و منابع طبیعی کمک کنند

 .)Lee, 2016موضوع مشارکت نیز بهعنوان یکی از

(،Raisingh and Abdulrahman, 2012

الزامات توسعه پایدار در مدیریت عرصههای محیط-

 .)2012ارائه خدمات به شهروندان در کنار دولت،

زیستی ( ،)Primmer and Kyllönen, 2006از مهمترین

مشارکت فعال در برنامهها و به چالش کشیدن مدیریت

و اصلیترین ابزار اجتماعی در مدیریت پایدار جنگلها

محیطزیستی و پاسخگو ساختن سیاستها و برنامهها،

محسوب میشود ( .)Kangas et al., 2010یکی از

بهعنوان نقشهای سازمانهای مردمنهاد معرفی شدهاند

بدیلها برای جلب مشارکت مردم ،تأسیس شبکههای

( .)Young, 2000عالوه بر این ،سازمانها و تشکلهای

اجتماعی بهویژه سازمانهای مردمنهاد یا سمنها است.

مردمی تأثیر بهسزایی در تقویت مشارکت مردمی و

این درحالی است که تشویق مشارکت عمومی در

سرمایه اجتماعی و همچنین افزایش مسئولیتپذیری

مدیریت منابع محیطزیستی موجب افزایش نقش

مردم دارند (Ulvila and ،Morrison and Lane, 2004

سازمانهای غیردولتی شده است (.)Gupta, 2012

،Abdulaziz, 2015 ،Hossain, 2002

سازمانهای مردمنهاد جایگزینی برای بخش دولتی در

 .)2001همچنین ،نشر دانش یکی دیگر از کارکردهای

ارائۀ خدمات محسوب میشوند .این تشکلها بر اساس

این تشکلها محسوب میشود ( .)Hendriks, 2002این

نیاز و توانایى گروههاى مختلف و در ارتباط با

قبیل سازمانهای غیردولتی با انتشار اطالعات و اجرای

موضوعات مختلف مربوط به محیطزیست و همچنین

خدمات عمومی ،میتوانند به حمایت و حفاظت از

اجراى برنامههاى توسعه ایجاد میشوند ( Kameli and

عرصههای محیطزیستی بپردازند (.)Anheier, 2007

 .)Rezai, 2011بههمین دلیل ،یکی از سازوکارهای مهم

نتایج تحقیق انجامشده در کشور مالزی نشان داد که

در فرآیند توسعه پایدار ،تقویت سازمانهای غیردولتی

سازمانهای مردمنهاد با ترویج استفادۀ درست آب به

است ( .)Noei and Saje, 2011برخی نیز معتقدند

حفاظت از عرصههای محیطزیستی کمک کردهاند

توسعۀ فرهنگ محیطزیستی با بهرهگیری از ظرفیت

( ،Raj )2010( .)Hashim et al., 2010نیز در تحقیقات

سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی ،رویکردی کمهزینه

خود به این نتیجه رسید که سازمانهای مردمنهاد می-

و فراگیر است که میتواند بستر مناسب برای حفاظت

توانند با ظرفیتسازی از طریق فعالیتهای آموزشی و

Jianan,

Heinrich,

ترویجی ،به افزایش ظرفیتهای جامعه کمک کنند و
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زمینهساز حفاظت از محیط زیست روستایی شوند.

سه چالش و تهدید عمده برای سازمانهای مردمنهاد

برخی نیز معتقدند سازمانهای مردمنهاد در توانمندی

مطرح هستند (.)Damari et al., 2014

مردم برای حفاظت از عرصههای محیطزیستی نقش

با توجه بهاینکه سازمانهای مردمنهاد یکی از

بیبدیل دارند (،Sianipar and Widaretna, 2012

ابزارهای اساسی نوین برای رشد و توسعه فعالیتهای

.)Banks et al., 2015

اجتماعی-سیاسی در بیشتر کشورها محسوب میشوند

از مهمترین محدودیتهای سازمانهای مردمنهاد

( ،)Rahimi et al., 2011در کشور ما نیز به نقش این

منابع طبیعی و محیط زیستی میتوان به پراکندگی

سازمانها در حفاظت و مدیریت منابع طبیعی توجه شده

اعضای این سازمان ،عدم تخصص کافی در زمینههای

است .اما سازمانهای مردمنهاد فعال در این زمینه ،هنوز

محیطزیستی ،نبود منابع مالی حمایتکننده و همچنین

نتوانستهاند جایگاه مناسب را بهدست آورند و اعتماد

خالء قانونی اشاره کرد .با این حال سازمانهای مردم-

سازمانهایی مانند ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری را

نهاد دارای مزیتهایی مانند اقدام داوطلبانه مستقل از

جلب کنند .همچنین سوالهایی پیرامون اثربخشی و

دولت ،ترویج مشارکتهای محلی ،توانایی دستیابی به

کارآمدی سازمانهای مردمنهاد در جلب مشارکت

جوامع فقیر و مناطق دور افتاده ،انجام امور با حداقل

مردمی برای حفاظت و حمایت از عرصههای جنگلی

هزینه ،شناسایی نیازهای محلی ،ایجاد منابع محلی و

وجود دارد .برخی معتقدند اثربخشی پایین سازمانهای

معرفی فنون و مهارتهای جدید هستند ( Samuel and

مردمنهاد به عوامل مختلف درونی و بیرونی این

 .)Thanikachalam, 2003افزایش مقدار اعتماد

سازمانها ارتباط دارد .این پژوهش با هدف شناخت

دستگاههای دولتی به سازمانهای مردمنهاد ،رفع

نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای فراروی

مشکالت مالی سازمانهای مردمنهاد با واگذاری برخی

سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیطزیست در

پروژهها به آنها و همچنین ،حمایت قانونی و منطقی از

مدیریت پایدار عرصههای جنگلی انجام شده است.

این تشکلها ،از عاملهای مؤثر در پیشبرد اهداف

مواد و روشها

سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی محسوب میشوند

روش تحقیق

(.)Moghimi and Alambeigi, 2012

این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی -پیمایشی و از نظر

( ،Yasouri )2011مشکالت سازمانهای مردمنهاد

هدف اکتشافی -تحلیلی است .جامعۀ آماری تحقیق

را شامل مشکالت درون سازمانی مانند مسایل مدیریتی،

شامل  1515نفر از اعضای  12سازمان مردمنهاد در

ارتباطات ناقص ،نبود تجربه کافی در برنامهریزی و

استان گلستان بودند .بر اساس جدول بارتلت ،تعداد

ضعف فرهنگی مشارکت ،و برون سازمانی شامل

 120نفر بهعنوان حجم نمونه بهصورت تصادفی انتخاب

مشکالت ثبت ،عدم اطالعرسانی ،مسایل مالی ،فقدان

شدند ( .)n=120بدین منظور از هر سازمان مردمنهاد،

شبکههای تخصصی و نداشتن همکاری دستگاههای

 10نفر مصاحبه شدند .ابزار جمعآوری اطالعات

دولتی با سازمانهای غیردولتی ،میداند .نتایج یک

پرسشنامه محققساخته بود .برای طراحی سواالت

تحقیق نشان داد که کمآگاهی و نگاه منفی و رقابتآمیز

پرسشنامه ،با  30نفر کارشناس منابع طبیعی و همچنین

دولت نسبت به سمنها ،وابستگی مالی و ضعف درونی

 30نفر از اعضای سازمانهای مردمنهاد مصاحبه بهعمل

و آگاهی کم مردم از فواید مشارکت در سمنها ،بهعنوان
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آمد تا نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای سازمان-

ب) استراتژیهای بازنگری ()WO

های مردمنهاد در مدیریت عرصههای جنگلی مشخص

هدف از این استراتژیها این است که سازمان با بهره-

شوند .پس از ویرایش و حذف موارد مبهم و مشابه،

برداری از فرصتهای موجود در محیط داخل بکوشد

نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید نهایی شدند.

نقاط ضعفداخلی را بهبود ببخشد .در این حالت

پرسشنامه تحقیق در چهار بخش شامل نقاط قوت با 21

سازمان بهدلیل داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این

سوال ،نقاط ضعف با  29سوال ،فرصتها با  23سوال

فرصتهای بهدست آمده بهرهبرداری کند .ازاینرو الزم

و تهدیدها با  21سوال ،تنظیم شد .هر کدام از نقاط

است استراتژیهایی بهکار گرفته شود تا با از بین بردن

قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در یک دامنه پنج گزینه-

نقاط ضعف از فرصتها استفادۀ مناسب شود.

ای طیف لیکرت شامل خیلی زیاد (با ارزش عددی ،)5

ج) استراتژیهای تنوع ()ST

زیاد (با ارزش عددی  ،)4متوسط (با ارزش عددی ،)3

سازمانها با اجرای این استراتژیها میکوشند با استفاده

کم (با ارزش عددی  )2و خیلی کم (با ارزش عددی )1

از نقاط قوت خود ،اثرهای ناشی از تهدیدات موجود را

سنجش شد .پس از آن ،نقاط قوت و ضعف بهعنوان

کاهش داده یا آنها را از بین ببرند.

عوامل درونی و فرصتها و تهدیدها بهعنوان عوامل

د) استراتژیهای تدافعی ()WT

بیرونی دستهبندی شدند .برای تعیین روایی محتوایی

سازمانهایی که این استراتژی را بهکار میبرند ،حالت

پرسشنامه تدوینشده ،از نظرات تخصصی اساتید

تدافعی به خود میگیرند و هدف از این استراتژی کم

دانشگاه و کارشناسان منابع طبیعی بهره گرفته شد .به-

کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از

طوری که ،پس از اعمال نظرات و اصالحات نهایی،

محیط خارجی است .در واقع چنین سازمانهایی می-

پرسشنامه برای بخش پایایی آماده شد .برای تعیین

کوشند برای حفظ بقای خود از فعالیتهای خود

پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که

بکاهند.

متوسط آن  0/701بهدست آمد .برای تجزیه و تحلیل

با کمک نرمافزار اکسل و برای اندازهگیری وزن

اطالعات و دستیابی به بهترین استراتژی برای ادامه

اولیه و وزن نهایی ،در ستونها وزن گزینههای ممکن

فعالیت سازمانهای مردمنهاد در مدیریت جنگلها ،از

(خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم) به نقاط قوت،

روش تحلیلی  SWOTاستفاده شده که در آن با وزن-

ضعف ،فرصت و تهدید آورده شد و در ردیفها،

دهی به عاملهای درونی و بیرونی ،استراتژی مناسب

فراوانی پاسخدهندگان بههر گزینه مشخص شد .سپس

مشخص میشود .استراتژیهای چهارگانه عبارتند از:

مجموع وزن اولیه هر کدام از نقاط قوت ،ضعف،

الف) استراتژیهای تهاجمی ()SO

فرصت و تهدید محاسبه شد .برای این کار ،فراوانی

در قالب این استراتژیها سازمان با استفاده از نقاط قوت

افرادی که هر گزینه را انتخاب کرده بودند در وزن هر

داخلی میکوشد از فرصتهای خارجی بهرهبرداری کند

گزینه (خیلی زیاد=5؛ زیاد=4؛ متوسط=3؛ کم=2؛ خیلی

و با بهرهگیری از نقاط قوت ،فرصتها را به حداکثر

کم= )1ضرب و مجموع آنها برای هر کدام از نقاط

برساند .معمو ًال سازمانها برای رسیدن به چنین موقعیتی

قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید محاسبه شد .سپس جمع

از استراتژیهای  ST،WOو  WTاستفاده میکنند تا بدان

مجموع اوزان اولیه محاسبه و بر مبنای آن ،نسبت هر

جا برسند که بتوانند از استراتژیهای  SOاستفاده کنند.

یک از مجموع وزنهای اولیه عامل محاسبه شد .پس از
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آن ،برای هر کدام از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید

تحلیل  SWOTو تعیین موقعیت راهبردی

ضریب اهمیت بین  1تا  4اختصاص داده شد .این

جدول  1نتایج رتبهبندی نظرات اعضای سازمانهای

ضریب برای متعادل کردن وزن نهایی هر کدام از نقاط

مردمنهاد منابع طبیعی را در ارتباط با نقاط قوت این

قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید بر اساس مقدار اهمیت

تشکلها نشان میدهد .بر این اساس «تشکیل گروههای

هر کدام از نقاط مورد استفاده قرار گرفت که مقدار آنها

مؤثر در حوادث بحرانی بهویژه آتشسوزی در جنگل-

با انجام مصاحبه گروه متمرکز شامل  8نفر از کارشناسان

ها»« ،باال بودن مسئولیتپذیری در بین اعضای سازمان»

منابع طبیعی و اعضای فعال سازمانهای مردمنهاد به-

و «باال بردن حساسیتهای اکولوژیکی و حفاظتی از

دست آمد که در آن ،عدد  1بیانگر کمترین ضریب

جنگلها» بهترتیب با وزن نهایی  0/221 ،0/241و

اهمیت و عدد  4بیانگر بیشترین ضریب اهمیت بود.

 0/209در اولویتهای اول تا سوم قرار گرفتند .در

سپس ضریب اهمیت هر کدام از نقاط در نسبت مجموع

مقابل« ،پراکندگی مناسب سازمانهای مردمنهاد در سطح

وزنهای اولیه ضرب و بدین ترتیب وزن نهایی محاسبه

استان» و «حضور مداوم اعضای سازمان در عرصههای

شد ( .)Policastro, 2001این روش بهصورت جداگانه

جنگلی» بهترتیب با وزن نهایی  0/061و  0/051در دو

برای نقاط قوت و ضعف (بهعنوان عوامل درونی) و

رتبۀ انتهایی قرار گرفتند.

همچنین فرصتها و تهدیدها (بهعنوان عوامل بیرونی)

جدول  2نتایج رتبهبندی نظرات افراد مورد بررسی

مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت وزن نهایی عوامل

درباره نقاط ضعف سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی را

درونی و بیرونی بهصورت مجزا محاسبه شد و بر اساس

نشان میدهد .بر این اساس« ،توانایی پایین اعضای

آن ،موقعیت سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی بر محور

سازمانهای مردمنهاد از نظر فنی برای حفظ ،احیای و

مختصات تحلیل راهبردی  SWOTمشخص شد.

توسعه جنگلها»« ،عدم وجود ساختار و نظام مالی قوی
در سازمانهای مردمنهاد و احتمال بروز اختالفات و

نتایج

تخلفات» و «پایین بودن سطح آگاهی و دانش قوانین و

ویژگیهای فردی پاسخگویان

مقررات منابع طبیعی در بین اعضای سازمان مردمنهاد»

نتایج نشان داد که  65/8درصد از افراد مورد بررسی مرد

بهترتیب با وزن نهایی  0/158 ،0/164و  0/149در

و  34/2درصد زن بودند 36/7 .درصد با بیشترین

اولویتهای اول تا سوم قرار گرفتند .در مقابل« ،ایجاد

فراوانی دارای سن بیشتر از  50سال داشتند و میانگین

بینظمی در مدیریت جنگلها با توجه به اقدامات

سنی افراد مورد بررسی برابر  47/93بود .یافتهها نشان

خودسرانۀ برخی از افراد منتسب به سازمانهای مردم-

داد که  54/2درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت در

نهاد» با وزن نهایی  0/031و «نبود تضمین در اجرای

حد لیسانس داشتند که تحصیالت  84/2درصد از آنان

مصوبات سازمانهای مردمنهاد» با وزن نهایی 0/025

غیرمرتبط با رشتههای منابع طبیعی بود .متوسط سابقه

بهترتیب در دو رتبۀ انتهایی جای گرفتند.

عضویت افراد مورد بررسی در سازمانهای مردمنهاد
برابر  13سال بهدست آمد.
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 وزن نهایی و رتبه نقاط قوت سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی-1 جدول

1

0.241

4

Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

Rank

رتبه

Table 1. The Final weight and prioritizing the strengths of natural resource NGOs

0.060

عامل
Factor

تشکیل گروههای مؤثر در حوادث بحرانی بهویژه آتشسوزی در جنگلها
Forming effective groups in crisis situation, especially forest fires

2

0.221

4

0.055

باال بودن مسئولیتپذیری در بین اعضای سازمان
Promotion responsibility among members of the organization

3

0.209

4

0.052

باال بردن حساسیتهای اکولوژیکی و حفاظتی از جنگلها
Improving ecological and protective sensitivities about forests

4

0.206

4

0.051

داشتن نیت خالصانه و داوطلبانه اعضای سازمانهای مردمنهاد
Sincere and voluntary intention of NGOs members

5

0.205

4

غیردولتی و مردمی بودن سازمانهای مردمنهاد

0.051

Non-governmental and people oriented of NGOs
6

0.200

4

قابل اعتماد بودن در بین جوامع مختلف

0.050

Being reliable among different communities
7

0.192

4

0.048

8

0.184

4

0.046

جذب شخصیتهای برجسته در سازمان برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی
Employing prominent people in the organization to promote culture
of natural resources

ترویج فرهنگ منابع طبیعی با حضور گسترده در فضای مجازی
Promoting culture of natural resources using cyberspace

9

0.165

4

0.041

عضویت اقشار مختلف جامعه در سازمانهای مردمنهاد
Membership of different individuals of society in NGOs

10

0.139

3

0.046

انتقال سریع و آسان مفاهیم اصولی استفاده از جنگلها به مردم
Quick and easy transfer of basic concepts of forest to people

11

0.138

4

0.035

آگاهی و اطالعرسانی درست به ذینفعان روستایی و شهری
Proper awareness-raising of rural and urban residents

12

0.135

3

0.045

12

0.135

3

0.045

تهیه و تدوین بروشور و نشریات مرتبط با منابع طبیعی و توزیع در بین مردم
Preparing and distributing brochures and publications related to
natural resources among people

جذب اعضای متخصص و آشنا به مسائل منابع طبیعی بهویژه جنگل
Employing knowledgeable and expert people about natural resource
issues, especially forestry

آموزش رشتههای مهارتی توسط اعضای سازمانهای مردمنهاد در روستاهای
13

0.127

3

0.042

جنگلنشین
Training of skills by NGO members in forested villages

14

0.119

3

0.040

تبلیغات گسترده سازمانهای مردمنهاد در خصوص اهمیت جنگلها
Extensive advertising about the importance of forests by NGOs
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.1 ادامۀ جدول
Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

Rank

رتبه

Continued table 1.

15

0.110

3

0.037

16

0.098

2

0.049

عامل
Factor

انجام کارها بدون بودجه مصوب سازمانهای مردمنهاد
Performing affairs without any enacted budget for nongovernmental organizations (NGOs)

عکسالعمل سریع در مقابل فعالیتهای غیرقانونی
Rapid response to illegal activities

17

0.096

17

0.087

2

2

0.048

استقالل عمل در سازمانهای مردمنهاد

0.044

Independence of NGOs for action
بر انگیختن احساسات عمومی در مدیریت بر عرصههای منابع طبیعی
Encouraging public sentiment about natural resource management

18

0.061

1

0.061

پراکندگی مناسب سازمانهای مردمنهاد در سطح استان
Proper distribution of NGOs in the province

19

0.051

1

0.051

حضور مداوم اعضای سازمان در عرصههای جنگلی
Continuous presence of members of NGOs in forested areas

جمع

3.117

Total

 وزن نهایی و رتبه نقاط ضعف سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی-2 جدول
Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

Rank

رتبه

Table 2. The Final weight and prioritization of weaknesses of natural resources NGOs
عامل
Factor

 احیا و توسعه،توانایی پایین اعضای سازمانهای مردمنهاد از نظر فنی برای حفظ
1

0.164

2

جنگلها

0.041

Low technical ability of NGOs in preserving, restoring, and developing of
forests

عدم وجود ساختار و نظام مالی قوی در سازمانهای مردمنهاد و احتمال بروز
2

0.158

2

اختالفات و تخلفات

0.040

Lack of strong financial system and structure in NGOs and the
possibility of disputes and violations

پایین بودن سطح آگاهی و دانش قوانین و مقررات منابع طبیعی در بین اعضای
3

0.149

2

سازمان مردمنهاد

0.037

Low level of awareness and knowledge of natural resources laws
and regulations among NGOs members
4

0.148

2

0.037

عدم تخصص و داشتن دیدگاههای غیرکارشناسی در زمینۀ مدیریت جنگلها
Lack of expertise and non-expert views about forest management

5

0.145

4

0.036

عدم بهرهگیری مناسب سازمانهای مردمنهاد از فارغ التحصیالن منابع طبیعی
Lack of proper utilization of NGOs of natural resource graduates
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.2 ادامۀ جدول
Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

Rank

رتبه

Continued table 2.
عامل
Factor

دور شدن سازمانهای مردمنهاد از واقعیت و اغراق در برخی از مسائل مربوط به
6

0.141

3

منابع طبیعی بهویژه جنگلها

0.035

Getting away of NGOs from the reality and exaggeration in some
issues related to natural resources, especially forests

عدم هماهنگی سازمانهای مردمنهاد با اداره منابع طبیعی در اجرای فعالیتهای
7

0.137

1

0.034

اداری
Lack of coordination among non-governmental organizations and
the management of natural resources in implementation of
administrative activities

ناآشنایی اعضای سازمانهای مردمنهاد با فنون و اقدامات کارشناسی در حوزه منابع
8

0.135

1

طبیعی و جنگلداری

0.034

Unfamiliarity of NGOs members about techniques and expert
measures in the field of natural resources and forestry
9

0.121

4

0.040

مداخله سازمانهای مردمنهاد در برنامهریزیهای دولتی مرتبط با جنگلها
Intervention of NGOs in government planning related to forests

آگاه نبودن کامل اعضای سازمانها به وظایف و مسئولیتهای خود بهویژه در بحث
10

0.116

1

منابع طبیعی

0.039

Low awareness of members in their duties and responsibilities,
especially in the field of issues of natural resources
11

0.109

3

0.036

12

0.102

2

0.034

13

0.099

3

0.033

14

0.098

3

0.033

عدم ارائۀ کامل و دقیق خدمات آموزش فرهنگی سازمانهای مردمنهاد به مردم
Lack of NGOs activities regarding complete and accurate
presentation of cultural education services to people

عدم انتخاب مسیر قانونی برای پیگیری مطالبات مرتبط با عرصههای منابع طبیعی
Failure to choose a legal path to pursue claims related to natural
resource areas

عدم توسعه یافتگی علمی و فنی سازمانهای مردمنهاد
Lack of scientific and technical development of non-governmental
organizations

مشخص نبودن اهداف دقیق سازمانهای مردمنهاد زیست محیطی
Unspecified goals for environmental NGOs

-عدم گذراندن آموزشهای تخصصی مرتبط با مفاهیم جنگل توسط اعضای سازمان
15

0.094

4

های مردمنهاد

0.023

Lack of specialized training related to forest concepts for NGOs
members

دخالتهای غیرفنی اعضای سازمانهای مردمنهاد با توجه به تنوع افکار و سالیق
16

0.092

1

اعضای آنها

0.031

Non-technical interventions of NGOs members due to diversity of
opinions among members
17

0.083

4

0.042

.ایجاد تفرقه و انشقاق در اعضاء در مواردی که منافع مالی وجود داشته باشد
Dispute among members in cases of financial benefits
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ادامۀ جدول .2
Continued table 2.
Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

نبود نیروی تخصصی از کارشناسان منابع طبیعی در سازمانهای مردمنهاد

0.026

3

0.079

Rank

Factor

رتبه

عامل

18

Lack of natural resource experts in NGOs

برخورد رسانهای سازمانهای مردمنهاد با موضوعات و ساختن تیترهای روزنامهای
Dealing NGOs with issues like other media issues and making mere
newspaper headlines

0.037

2

0.075

19

عدم آگاهی و اطالعرسانی درست سازمانهای مردمنهاد به ذینفعان روستایی و
0.037

شهری

4

0.074

20

Lack of proper informing rural and urban people by NGOs

عدم حضور مداوم سازمانهای مردمنهاد در برنامهریزیها و سیاستهای منابع
طبیعی

0.035

4

0.071

21

Lack of continuous presence of NGOs in natural resource planning
and policy making

عدم تشخیص نیازهای اصلی جنگلنشینان و حاشیهنشینان جنگل توسط سازمان-
0.035

های مردمنهاد

2

0.070

22

No recognition of main needs of forest dwellers by NGOs

سوء استفاده برخی از اعضای سازمانهای مردمنهاد از عرصههای منابع طبیعی در
مناطق دور دست

0.034

4

0.069

23

Abuse of some NGOs members from natural resources in distant
areas

عدم جذب افراد بومی روستایی جنگلنشین در سازمانهای مردمنهاد

0.022

3

0.066

24

No membership of indigenous rural forest dwellers in NGOs

ضعف برخورد سازمانهای مردمنهاد با تخلفات در عرصههای تحت مدیریت با
توجیه مردمداری و مردمی بودن تشکیالت

0.029

3

0.058

25

Weakness of NGOs reactions in dealing with offending in areas
under management with the justification of populism and popularity

عدم مدیریت متمرکز سازمانهای مردمنهاد در منطقه شهرستانی

0.039

3

0.039

26

Lack of centralized management of NGOs in the county area

فاصله گرفتن سازمانهای مردمنهاد از اهداف اصلی تشکیالت منابع طبیعی بهدلیل
ورود به مباحث اقتصادی و مالی

0.035

3

0.035

27

NGOs getting away from the main goals of natural resource
organization due to dealing with economic and financial issues

ایجاد بینظمی در مدیریت جنگلها با توجه به اقدامات خودسرانۀ برخی از افراد
منتسب به سازمانهای مردمنهاد

0.031

4

0.031

28

Disorder in forest management regarding the arbitrary actions of
some of NGOs members

نبود تضمین در اجرای مصوبات سازمانهای مردمنهاد

0.025

4

0.025

Lack of guarantee in implementing the resolutions of NGOs

جمع

2.782

Total
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نتایج رتبهبندی فرصتهای فراروی سازمانهای

اجرایی از توانایی به مشارکت گرفتن نیروی مردمی در

مردمنهاد در جدول  3نشان میدهد که «برخورداری از

مبارزه با آفات و امراض جنگلی توسط سازمانهای

وجهه اجتماعی مورد قبول در امر فرهنگسازی حفاظت

مردمنهاد»« ،حمایت و استفاده مسئولین از پتانسیل

از جنگلها»« ،برگزاری کارگاههای آموزشی با مشارکت

سازمانهای مردمنهاد در تبلیغات مؤثر مناطق طبیعت-

سازمانهای ذیربط در بین جوامع محلی جنگلنشین

گردی (اکوتوریسم) استان از طریق رسانههای مختلف»

برای مشارکت در حفاظت از جنگلها» و «ایجاد زمینه

و «نهاینهسازی سازمانهای مردمنهاد توسط دستگاههای

مناسب برای به عضویت گرفتن کارشناسان منابع طبیعی

متولی در امر بهرهوری و بهرهبرداری از جنگلها» به-

بازنشسته در ترکیب سازمانهای مردمنهاد» بهترتیب با

ترتیب با وزن نهایی  0/042 ،0/044و  0/041در سه

وزن نهایی  0/195 ،0/202و  0/192در اولویتهای اول

رتبۀ انتهایی جای گرفتند.

تا سوم قرار گرفتند .در مقابل« ،استفاده دستگاههای
جدول  -3وزن نهایی و رتبه فرصتهای سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی
Table 3. The Final weight and prioritization of opportunity points of natural resources NGOs
Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

برخورداری از وجهه اجتماعی مورد قبول در امر فرهنگسازی حفاظت از جنگلها

0.050

4

0.202

Rank

Factor

رتبه

عامل

1

Having an accepted social picture in the field of forest protection

برگزاری کارگاههای آموزشی با مشارکت سازمانهای ذیربط در بین جوامع محلی
جنگلنشین برای مشارکت در حفاظت از جنگلها
Holding workshops with the participation of relevant organizations
in local communities of forest dwellers for taking part in forest
protection

0.049

4

0.195

2

ایجاد زمینه مناسب برای به عضویت گرفتن کارشناسان منابع طبیعی بازنشسته در
ترکیب سازمانهای مردمنهاد

0.048

4

0.192

3

Creating the suitable environment for retired experts of natural
resources to join NGOs

نهادینه کردن سازمانهای مردمنهاد در فعالیتهای منابع طبیعی توسط سازمانهای
متولی

0.047

4

0.187

4

Engaging NGOs in the natural resources’ affairs by responsible
organizations

استفاده دستگاههای متولی از سازمانهای مردمنهاد برای باال بردن سطح توانمندی
جوامع جنگلنشین با آموزش صنایع مهارتی و با هدف کاهش وابستگی معیشتی
آنها به جنگل

0.046

4

0.183

5

Using NGOs by responsible organizations to increase the capability
of forest communities by training technical skills in order to reduce
their livelihood dependence on forests

حمایت دولت در تجهیز سازمانهای مردمنهاد برای حمایت و حفاظت از جنگلها
Governmental supports to equip NGOs to enhance protect forests
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0.045

4

0.178

6
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.3 ادامۀ جدول
Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

Rank

رتبه

Continued table 3.
عامل
Factor

استفاده دستگاههای اجرایی از توانایی حمایت و به مشارکت گرفتن مردم در
7

0.167

4

0.042

جلوگیری از حریق جنگلها توسط سازمانهای مردمنهاد
Using ability of people to participate in the prevention of forest fires
by executive organizations

تمدید پروانه فعالیت سازمانهای مردمنهاد در زمینههای کاری با توجه به عملکرد
8

0.164

4

مناسب

0.041

Extending licenses expiration time for NGOs in the scope of activity
based on their performance

همکاری تشکلها با سازمانهای ذیربط برای آموزش افراد و جوامع محلی از وجود
9

0.142

3

0.047

منابع مختلف انرژی فسیلی و دیگر انرژیها مانند خورشید و باد
Cooperation of NGOs with relevant organizations to train
individuals and local communities about the existence of various
sources of fossil energy and other energies such as the sun and wind

-ایجاد شرایط مناسب انجام بازدیدهای مشترک سازمانهای مردمنهاد توسط سازمان
10

0.140

3

های ذیربط

0.047

Providing suitable conditions for joint visits of NGOs by the
relevant organizations

ارائه برنامههای کوتاه و بلند مدت بر اساس پتانسیلهای موجود در سازمانهای
11

0.127

3

مردمنهاد توسط سازمانهای ذیربط

0.042

Providing short-term and long-term plans based on the potentials of
NGOs by relevant organizations

استفاده دستگاههای متولی از سازمانهای مردمنهاد برای ترویج فرصتهای شغلی
12

0.113

3

0.038

جایگزین به جوامع جنگلنشین برای جلوگیری از مراجعات به جنگل
Use of NGOs by responsible organizations to promote alternative
job opportunities for forest communities to prevent frequent
entrance to the forest

درخواست تهیه و تدوین گزارشات سه ماهه عملکرد سازمانهای مردمنهاد توسط
13

0.093

2

دستگاههای متولی

0.046

Request for preparation of quarterly reports on the performance of
NGOs by the responsible agencies
13

0.112

3

0.037

آموزش تخصصی اعضای سازمانهای مردمنهاد توسط ادارات ذیربط
Specialized training of NGOs members by the relevant departments

14

0.095

2

0.045

ارتباطات شبکهای وسیع سازمانهای مردمنهاد در جامعه
Extensive communication network of NGOs in the community

تهیه و تنظیم چارت تشکیالتی جدید متناسب با سیاستهای منابع طبیعی توسط
15

0.083

2

سازمانهای ذیربط

0.041

Preparation and adjustment of new organizational chart in
accordance with natural resource policies by relevant organizations
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ادامۀ جدول .3
Continued table 3.
Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

Rank

Factor

رتبه

عامل

وجود شرایط مناسب برای عضویت کننده سازمانهای مردمنهاد در تصمیمات
منابع طبیعی

0.035

2

0.071

16

Existence of suitable conditions for NGOs representatives to
participate in natural resource decisions

بهکارگیری سازمانهای مردمنهاد توسط دستگاههای متولی در مدیریت مناطق
0.029

صعبالعبور جنگلی

2

0.059

17

Using of NGOs by responsible agencies in hard forest areas

تشکیل گردهمایی مشخص با برنامهریزی و شرح وظایف سازمانهای مردمنهاد
توسط سازمانهای ذیربط

0.052

1

0.052

18

Organizing specific meetings that consistent with NGOs plans and
duties by the relevant organizations

بهکارگیری سازمانهای مردمنهاد توسط دستگاههای متولی در شناسایی استعدادها
و پتانسیلهای اکوتوریسمی عرصههای جنگلی

0.044

1

0.044

19

Using of NGOs by the responsible agencies in identifying
ecotourism potentials of forest areas

استفاده دستگاههای اجرایی از توانایی به مشارکت گرفتن نیروی مردمی در مبارزه
با آفات و امراض جنگلی توسط سازمانهای مردمنهاد

0.044

1

0.044

19

Using of NGOs abilities by executive agencies to participate
people in firefighting and controlling forest pest and diseases

حمایت و استفاده مسئولین از پتانسیل سازمانهای مردمنهاد در تبلیغات مؤثر
مناطق طبیعتگردی (اکوتوریسم) استان از طریق رسانههای مختلف

0.043

1

0.042

20

Supporting and using of NGOs potentials in effective ecotourism
advertisements of the province through various media

نهادینهسازی سازمانهای مردمنهاد توسط دستگاههای متولی در امر بهرهوری و
بهرهبرداری از جنگلها

0.041

1

0.041

21

Institutionalization of NGOs by the responsible agencies in
exploitation of forests

جمع

2.720

Total

بر اساس رتبهبندی تهدیدهای فراروی سازمانهای

و مؤسسات دولتی و آزاد مرتبط با منابع طبیعی توسط

مردمنهاد (جدول « )4استفاده برخی دستگاه از

تشکلها» با وزن نهایی  0/188و عامل «عدم تنظیم

سازمانهای مردمنهاد در انجام فعالیتهای اقتصادی» با

آییننامهای کامل و دقیق از سوی سازمانهای استانی و

وزن نهایی  0/191از دید افراد مورد بررسی در رتبه اول

کشوری برای سازمانهای مردمنهاد» با وزن نهایی

قرار گرفته است .همچنین« ،به چالش کشاندن سازمانها

 0/187در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
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 وزن نهایی و رتبه تهدیدهای سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی-4 جدول

1
2

0.191
0.188

Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

Rank

رتبه

Table 4. The Final weight and prioritization of threat points of natural resources NGOs

4

0.048

4

0.047

عامل
Factor

استفاده برخی دستگاه از سازمانهای مردمنهاد در انجام فعالیتهای اقتصادی
Using of NGOs by some organization in economic activities

به چالش کشاندن سازمانهای مردمنهاد توسط دیگر تشکلها
Challenging NGOs by other organizations

عدم تنظیم آییننامهای کامل و دقیق از سوی سازمانهای استانی و کشوری برای
3

0.187

4

سازمانهای مردمنهاد

0.047

Failure to formulate a complete and accurate regulations by
provincial and national organizations for NGOs
4

0.186

4

0.046

عدم تعریف دقیق جایگاه سازمانهای مردمنهاد در چارت اداری منابع طبیعی
Lack of precise definition of the position of NGOs in the
administrative chart of natural resources

عدم ساماندهی و طبقهبندی سازمانهای مردمنهاد توسط دستگاههای متولی
4

0.186

4

استانی و کشوری بر اساس موضوعات تخصصی

0.046

Lack of organizing and classifying the NGOs by provincial and
national responsible bodies based on specialized matters
5

0.176

4

کمبود حمایت دولت از سازمانهای مردمنهاد

0.044

Lack of governmental support for NGOs
6

0.174

4

0.043

عدم نظارت دقیق دستگاههای متولی بر وظایف محولۀ سازمانهای مردمنهاد
Lack of exact supervision of the responsible agencies on duties of
NGOs

استفاده گروهها و تشکیالت خاص از سازمانهای مردمنهاد برای کسب منافع
7

0.172

4

مالی و اقتصادی از جنکلها

0.043

Use of specific groups and organizations of NGOs to obtain
financial and economic benefits from the forests

وارد کردن سازمانهای مردمنهاد توسط برخی از دستگاهها در مسائل سیاسی و
8

0.154

3

0.051

9

0.153

3

0.051

10

0.138

3

0.046

دخالت در مدیریت جنگلها بر اساس ضوابط سیاسی
Involving NGOs by some agencies in political issues and
interference of them in forest management based on political
criteria

عدم تغییرپذیری شیوۀ سنتگرای مداخله در مدیریت منابع طبیعی
Lack of changeability of traditional methods of intervention in
natural resource management

عدم جایگاه واقعی سازمانهای مردمنهاد در مدیریت جنگلها
Lack of real position of NGOs in forest management

مشخص نبودن صالحیتهای عمومی سازمانهای مردمنهاد توسط ارگان یا مرکز
11

0.124

3

مشخص

0.041

Non-specified general qualifications of NGOs by any specific
organizations and agencies
12

0.119

3

0.040

عدم شفافیت متولی سازمانهای مردمنهاد در دولت
Vague in responsible agencies for NGOs in the government
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ادامۀ جدول .4
Continued table 4.
Primary weight

وزن اولیه

Coefficient

ضریب

Last weight

وزن نهایی

Rank

Factor

رتبه

عامل

عدم ارتباط نزدیک مدارس و جامعه دانشآموزی با سازمانهای مردمنهاد در
راستای ترویج فرهنگ منابع طبیعی

0.054

2

0.108

13

Lack of close connection between NGOs, schools and the student
community in order to promote the culture of natural resources

عدم داشتن اطالعات کافی مسئولین دولتی و اجرایی از سازمانهای مردمنهاد
زیست محیطی

0.052

2

0.105

14

Insufficient information of government and executive officials
regarding environmental NGOs

عدم بهکارگیری صحیح دستگاههای اجرایی از توانایی سازمانهای مردمنهاد در
امور جنگلکاری

0.051

2

0.102

15

Incorrect use of the ability of NGOs by executive organization in
forest planting

پایین بودن همکاری و مشارکت ادارات منابع طبیعی در شهرستانها با سازمان-
های مردمنهاد

0.047

2

0.094

16

Weak cooperation and participation of natural resources
departments with NGOs in the county

نبود حمایتهای اداری ،قضائی و اجرایی کافی برای بیان مسائل و مشکالت فنی
اجرایی پروژههای منابع طبیعی
Lack of sufficient administrative, judicial and executive support to
express technical issues and problems in the implementation of
natural resource projects

کم توجهی دولت به نقش سازمانهای مردمنهاد

0.047

2

0.094

16

0.046

2

0.093

17

Lack of governmental attention to the role of NGOs

عدم مشورتپذیری ادارات ذیربط مانند منابع طبیعی با سازمانهای مردمنهاد
Lack of consultation of relevant departments including natural
resources department with NGOs

0.043

2

0.086

18

عدم بهکارگیری صحیح دستگاههای اجرایی از توانایی سازمانهای مردمنهاد در
اطفاء آتشسوزیهای احتمالی در جنگل

0.058

1

0.058

19

Lack of proper use of the potential of NGOs by the executive
department to extinguish possible forest fires

جمع

2.887

Total

با توجه به برآیند وزن نهایی عوامل درونی (نقاط

(شکل  .)1این موقعیت نشان میدهد که میبایستی

قوت و ضعف) ( )2/925و عوامل بیرونی (فرصتها و

استراتژیهایی برای ادامه فعالیت سازمانهای مردمنهاد

تهدیدها) ( ،)2/802وضعیت سازمانهای مردمنهاد

دنبال شود که بر استفاده از نقاط قوتو فرصتهای

استان گلستان در موقعیت تهاجمی ( )SOقرار میگیرد

موجود تأکید داشته است.
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شکل  -1موقعیت استراتژیک سازمانهای مردمنهاد در مدیریت پایدار جنگلها
Figure 1. Strategic position of NGOs in sustainable forest management

بحث

بومشناختی و حفاظتی از جنگلها سومین عامل قوت

بهطورکلی  84نقطه قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید

سازمانهای مردمنهاد در مدیریت جنگلهاست ،چرا که

مربوط به سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی مورد

اصلی ترین انگیزه برای ادامه فعالیت اعضای سازمان و

بررسی قرار گرفت .از بین آنها 50 ،مورد جزو عوامل

گروههای سازمانهای مردمنهاد حفاظت از منابع طبیعی

درونی (قوت ،ضعف) و  34مورد جزو عوامل بیرونی

بهدلیل وابستگی فعالیتهای معیشتی بیشتر اعضاء به آن

(فرصت و تهدید) بودند .با توجه به یافتهها« ،تشکیل

است ( .)Falsoleyman and Hajipoor, 2011از اینرو

گروههای مؤثر در حوادث بحرانی بهویژه آتشسوزی

سازمانهای مردمنهاد نقش مهمی در حمایت و حفاظت

در جنگلها» ،بهعنوان مهمترین نقطه قوت سازمانهای

از عرصههای زیست محیطی دارند ( ;Anheier, 2007

مردمنهاد در مدیریت پایدار عرصههای جنگلی بود که

 .)Hashim et al., 2010ضمن این که ،سازمانهای

با نتایج پژوهش ( Gupta )2012همسو است .همچنین،

مردمنهاد زیست محیطی میتوانند در باال بردن سطح

از نظر پاسخگویان «غیردولتی و مردمی بودن فعالیت-

مسئولیتپذیری مردم در حفاظت از عرصههای زیست

های سازمانهای مردمنهاد» نقطه قوت مهم دیگر این

محیطی نقش بهسزایی داشته باشند (.)He et al., 2017

قبیل سازمانها است .در این راستا می توان به

نتایج تحقیقات در کشورهای مالزی و آفریقای جنوبی

( Dombrowski )2010اشاره کرد که معتقد است

نیز به تأثیرگذاری سازمانهای مردمنهاد در باال بردن

داوطلبانه بودن سازمانهای مردمنهاد در انعکاس فرآیند

سطح

کردهاند

تصمیمگیری و اجرای فعالیتهای زیستمحیطی مؤثر

(.)Heinrich, 2001 ،Abdulaziz, 2015

مسئولیتپذیری

مردم

اشاره

Samuel and

نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین

 Thanikachalaاقدام داوطلبانه مستقل از دولت مانند

ضعفهای سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی استان

مهمترین و مؤثرترین مزایای سازمانهای مردمنهاد به

گلستان مربوط به سرمایه انسانی ،دانش و مهارت فنی

شمار میرود .از طرف دیگر ،باال بودن حساسیتهای

نسبت به مسائل منابع طبیعی است بهطوری که «توانایی

است .همچنین ،از نظر ()2003
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فنی پایین اعضای سازمانهای مردمنهاد برای حفظ ،احیا

فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خود را نشان

و توسعه جنگلها» و «پایین بودن سطح آگاهی و دانش

دهد .این درحالی است که فعالیت سازمانهای

قوانین و مقررات منابع طبیعی در بین اعضای سازمان

غیردولتی در سازماندهی مردم به تقویت سرمایه

مردمنهاد» بهعنوان مهمترین ضعفهای سازمانهای

اجتماعی نیز کمک میکند (.)Madan and Luis, 2003

مردمنهاد منابع طبیعی و زیستمحیطی در مدیریت

نتایج نشان داد که مهمترین تهدیدها برای

پایدار عرصههای جنگلی بهدست آمد .در این راستا

سازمانهای مردمنهاد منابع طبیعی شامل نبود ساختاری

( ،Khorshidvand )2009معقتد است نبود مهارتهای

قانونی ،سازماندهیشده و نظاممند (آییننامهها و

تخصصی و فنی در اعضاء یکی از محدودیتهایی است

دستورالعملهای اختیارات و وظایف قانونی) و نبود

که سازمانهای مردمنهاد (محیط زیستی) با آن مواجه

نظارت دستگاههای متولی منابع طبیعی بر فعالیت

هستند Damari et al. (2014) .نیز آگاهی کم مردم از

سازمانهای مردمنهاد است .همچنین مشکالت مالی

فواید مشارکت در سمنها را بهعنوان یکی از تهدیدهای

یکی از مهمترین تهدیدهای دیگری است که

اصلی مطرح کرده استRaisingh and )2012( .

سازمانهای مردمنهاد با آن مواجه هستند .در این رابطه

 Abdulrahmaنیز معتقدند سازمانهای مردمنهاد در باال

با این یافتهها میتوان بیان کرد که تقویت چارچوب

بردن دانش و آگاهی زیست محیطی مردم نقش زیادی

مناسب برای تأسیس سمنها و استفاده از تجارب دیگر

دارند .نتایج نشان داد که «عدم وجود ساختار و نظام

نظامهای حقوقی در این رابطه میتواند کمک شایانی به

مالی قوی در سازمانهای مردمنهاد و احتمال بروز

فعالیت این نهادها و استفاده از ظرفیت آنها کند .این

اختالفات و تخلفات» دومین ضعف سازمانهای مردم-

در حالی است که تسهیل روند تأسیس و تأمین استقالل

نهاد منابع طبیعی در مدیریت پایدار جنگلها است .در

سمنها معیاری برای ارزیابی عملکرد دولتها نسبت

این راستا Yasouri )2011( ،بیان میکند که عدم تأمین

بهیکی از مصادیق مهم جامعه مدنی دانسته میشود.

نیازهای مالی و اعتباری مانند مهمترین موانع تشکیل و

برای مثال ،نظام حقوقی فرانسه با تدوین قواعد و

توسعه سازمانهای مردمنهاد است .همچنین Damari

مقررات جامع برای تأسیس انجمنها سعی کرده است

) et al. (2014معتقدند منابع مالی محدود در سازمان-

ضمن نظارت بر آنها از اعمال محدودیتهای قبلی

های مردمنهاد ،یکی از موانع اصلی برای این قبیل

بکاهد .بهنظر میرسد نظارتهای پیشبینیشده در نظام

سازمانها است.

حقوقی ایران برای دریافت پروانه فعالیت سمنها،
میتواند سبب ایجاد مشکالتی در مرحله آغاز تأسیس

نتایج نشان داد که «به مشارکت گرفتن سازمانهای

سمنها شود.

مردمنهاد در حفاظت از جنگلها» یکی از مهمترین
فرصتهای پیشرو محسوب میشود .در این رابطه

نتایج نشان داد که در شرایط فعلی ،بهترین

( Dombrowski )2010بیان کرد که یکی از ابعاد پررنگ

استراتژی (راهبرد) برای سازمانهای مردمنهاد منابع

و حائز اهمیت سازمانهای مردمنهاد ،مربوط به

طبیعی استان گلستان ،راهبرد تهاجمی ( )SOاست .از

مشارکت آنها است .وی معتقد است رکن اساسی

اینرو ،تالشها میبایستی بر استفاده از نقاط قوت

سازمانهای مردمنهاد بر مشارکت ذینفعان و افراد از

سازمانهای مردمنهاد در مدیریت عرصههای جنگلی و

جوامع مختلف بنا شده است .این مشارکت میتواند در

بهرهگیری از فرصتهای موجود باشد .در این راستا،
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به عضویت در سازمانهای مردمنهاد و فعالیت بیشتر

استفاده از سازمانهای مردم نهاد برای تشکیل گروههای

سازمانهای مردمنهاد در ارائه خدمات آموزشی مرتبط

-محلی متشکل از افراد عالقمند برای حفاظت از جنگل

با حفاظت از جنگلها از راهبردهای پیشنهادی برای

 مشارکت سازمانهای مردمنهاد در مبارزه با آتش در،ها

.ادامه فعالیت سازمانهای مردمنهاد هستند
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Abstract
Despite the efforts made in the formation of non-governmental organizations and their role in the
protection and sustainability of natural resources, non-governmental organizations have not yet been
able to gain a proper position. The aim of this study was to identify the strengths, weaknesses,
opportunities and threats facing NGOs in environmental and sustainable forest management. The study
population included experts and members of 12 natural resources and environment non-governmental
organizations in Golestan province, 120 of whom were selected as the sample. The data collection tool
was a researcher-made questionnaire in which the questions were designed based on the opinions of
experts and members of non-governmental organizations obtained during 60 interviews. SWOT method
was used to analyze the data. The results showed that the weight of strengths is more than the weight of
weaknesses and the weight of threats is more than the weight of opportunities faced by NGOs. Based
on the results of analyzing internal and external factors, the best strategy for NGOs is an offensive
strategy that emphasizes the use of existing strengths and opportunities to expand the activities of NGOs.
Keywords: Sustainable Management, Forest, Conservation, NGO.
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چکیده
خاک اکوسیستمهای جنگلی منبع عظیمی برای ذخیره کربن اتمسفر بوده که در صورت مدیریت صحیح سهم
آن در مقابله با گرمایش زمین فزونی خواهد گرفت .در این پژوهش ،سهم اندوختهکربن در خاک و الشریزه در دو
توده قرقشده  50ساله (کمتر دخالتشده) و قرقنشده (دخالتشده) گالبی وحشی مقایسه شد .همچنین ،ویژگی-
های خاک شامل درصد رطوبت ،چگالیظاهری ،کربن آلی ،نیتروژن کل ،فسفر و درنهایت تنفسمیکروبی خاک نیز
بررسی شد .در هر توده ،نمونههای خاک در  5و نمونههای الشریزه در  10تکرار برداشت و خصوصیات آنها با
استفاده از آزمون  Tغیرجفتی تجزیه و تحلیل شدند .نتایج بهطور واضح نشان داد که ذخیره کربن خاک و کربن آلی
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الشریزه چوبی در توده کمتردخالتشده بهدلیل تراکم بیشتر پوشش درختی بیش از دو برابر توده دخالتشده بود .با
اینوجود ،کربن آلی الشریزه بین دو توده یکسان بود .مقدار فسفر و نیتروژن خاک در توده کمتردخالتشده به-
ترتیب  6و  2برابر بیشتر از توده دخالتشده بود .نهتنها درصد رطوبت خاک در توده کمتردخالتشده ( 36درصد)
بیشتر از توده دخالتشده ( 21درصد) بود ،بلکه مقدار تنفس میکروبی خاک در توده کمتردخالتشده حدود 31
درصد بیشتر از توده دخالتشده بود .در نهایت میتوان گفت اعمال مدیریت قرق در تودههای جنگلی گالبی
وحشی نهتنها سبب افزایش اندوختهکربن خاک تا بیش از دو برابر شده ،بلکه حاصلخیزی آن را بهبود داده که این
یافته اهمیت مدیریت قرق تودههای جنگلی زاگرس در راستای حفظ عملکردهای خاک را گوشزد میکند.
واژههای کلیدی :تنفس میکروبی ،ذخیره کربن ،عملکرد جنگل ،قرق.

 1نویسنده مسئول

1

شمارۀ تماس09126055424 :
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اثر نوع مدیریت تودههای گالبی وحشی ( )Pyrus syriaca and P. globraبر اندوخته کربن خاک و . . .

مقدمه

خاک شوند (Liski et al., de Vries et al., 2009

نقش اکوسیستمهای جنگلی در چرخه کربن جهانی

; )2002; Tan et al., 2004که این موضوع به اهمیت

بسیار حائز اهمیت بوده ،چراکه درختان طی فرآیند

مدیریت صحیح اراضی جنگلی در راستای ترسیب

فتوسنتز دیاکسید کربن اتمسفر را در زیتوده خود

بیشتر کربن اتمسفر در خاک داللت دارد .البته شایان

ذخیره میکنند .حدود نیمی از این کربن ذخیرهشده

ذکر است که توانایی خاکهای جنگلی در ترسیب

پس از تنفس درختان به اتمسفر بازگشت داده شده و

کربن متفاوت بوده و به توانایی خاک در تثبیت کربن

مابقی کربن ذخیرهشده در پیکره درختان توسط الش-

آلی وابسته است ( .)Grüneberg et al., 2019پژوهش

ریزه و ریشهها به خاک اکوسیستمهای جنگلی برگشته

) Eskandari Shahraki et al. (2016نشان داد در

و در آنجا ذخیره میشود .بنابراین ،در مقیاس جهانی

صورتیکه مدیریت صحیح در اکوسیستمهای جنگلی

حدود یکسوم کربن آلی در خاک رویشگاههای

اعمال شود ،ترسیب کربن خاک در آنها افزایش یافته

جنگلی ذخیره میشود (.)Grüneberg et al., 2019

و درمقابل تخریب جنگلها سبب کاهش این پتانسیل

طبق نظر ( ،Schlesinger )1991سهم کربن آلی ذخیره

میشود ،بهطوری که مدیریت قرق سبب افزایش چهار

شده در خاک رویشگاههای جنگلی بیشتر از مجموع

برابری اندوخته کربن در خاک در مقایسه با توده

سهم زی توده گیاهی و اتمسفر بوده و این مقدار حدود

تخریبشده بود.

 1/2-5×1015تن کربن در یک متر باالیی خاک جنگل

در یک نگاه کلی هر گونه دخالت در تودههای جنگلی

تخمین زده شده است ( .)Amundson, 2001بنابراین،

از قبیل بهرهبرداری چوب و تنککردن درختان بر

میتوان گفت که ترسیب کربن در خاک جنگل می-

پویایی کربن خاک تأثیرگذار است ( Nave et al.,

تواند بهعنوان یک سیاست و راهکار مقابله با تغییر

 )2010; Johnson et al., 2002و بیشک حفاظت و

اقلیم محسوب شده ،چراکه سهم عظیمی در کاهش

مدیریت اصولی اکوسیستمهای جنگلی میتواند سبب

دیاکسید کربن اتمسفر دارد ( .)Janzen, 2004از این-

بهبود عملکرد جنگلها در ترسیب کربن شود .بهبیان

رو ،هرگونه مدیریت ،حفاظت ،تخریب و تغییرکاربری

دیگر ،ترسیب کربن در خاک اکوسیستمهای جنگلی

در جنگلها میتواند عملکرد و پتانسیل خاک جنگل

روشی کمهزینه در راستای مقابله با تغییر اقلیم و

را تحت تأثیر قرار دهد که این مهم باید مورد پژوهش

گرمایش زمین است و ازآنجاییکه پتانسیل ذخیره -

قرار گرفته تا راهکارهای مدیریتی در راستای سیاست-

کربن در تودههای جنگلی با مدیریت توده ارتباط

های مقابله با تغییر اقلیم در اختیار مدیران قرار گیرد.

تنگاتنگی دارد ،اهمیت این موضوع بسیار زیاد میشود.

بررسی اندوخته کربن خاک میتواند بهعنوان یک

با عنایت به شکنندهبودن اکوسیستمهای زاگرس و

شاخص و معیار در ارزیابی مدیریت اکوسیستمهای

همچنین دخالتهای شدید انسانی بر انواع تودههای

جنگلی مورد توجه قرار گیرد ،چراکه مقدار آن نسبت

جنگلی ،در برخی از مناطق مدیریت قرق تودههای

به تغییرات کاربری و نوع مدیریت بسیار حساس است

جنگلی مورد توجه قرار گرفته که میتواند سبب

( .)Tate et al., 2007براساس نظر پژوهشگران،

کاهش نسبی تخریب در این تودههای ارزشمند شود.

عوامل اقلیمی و محیطی ازقبیل بارندگی و دما و

در پژوهش پیشرو ،اندوخته کربن در خاک و الش-

عوامل انسانی میتوانند سبب افزایش اندوخته کربن

ریزه در دو توده قرق نشده (دخالتشده) و قرق (کمتر
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دخالتشده) گالبی وحشی در منطقه دهکهنه استان

پوششگیاهی و شرایط توپوگرافی مشابهت زیادی به

فارس مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود آیا )1

هم دارند .مشخصات عمومی هر دو در جدول  1ارائه

مدیریت قرق سبب اختالف معنیدار آماری در

شده است.

اندوخته کربن خاک در توده جنگلی شده است؟)2 ،

روش نمونهبرداری

اندوخته کربن الشریزه تحت تأثیر مدیریت قرق قرار

برای بررسی اندوخته کربن و ویژگیهای خاک در دو

گرفته است؟ و  )3کدامیک از مشخصههای مورد

قطعه یک هکتاری ،پنج نمونه خاک بهطور منظم از

بررسی خاک در مدیریت قرق بهطور معنیداری بهبود

عمق  0-30سانتیمتری برداشت شد ()IPCC, 2003

یافته است؟ .همچنین ،ویژگیهای خاک شامل مقدار

فاصله نمونهها با یکدیگر حدود  80متر بوده بهطوری

رطوبت ،نیتروژن کل ،فسفر و تنفس میکروبی در دو

که کل عرصه یک هکتاری پوشش داده شود (شکل

توده یادشده بررسی و مقایسه شد .خاطرنشان میشود

 .)1نمونههای خاک بالفاصله در پالستیک ریخته و

که تودههای مورد بررسی در این پژوهش بخشی از

پس از انتقال به آزمایشگاه ابتدا از الک دو میلیمتری

ذخیرگاه ژنتیکی گالبی وحشی در استان فارس بوده و

عبور داده و قسمتی از هر نمونه برای اندازهگیری

تاکنون تأثیر مدیریت قرق بر خصوصیات خاک آن

تنفس میکروبی در یخچال نگهداری و بقیه برای تعیین

مورد بررسی قرار نگرفته است.

ویژگیهای موردنظر آماده شدند .برای بررسی اندوخته
کربن الشریزه ،یک قاب نمونهبرداری به مساحت یک

مواد و روشها

متر مربع تهیه و در هر قطعه یک هکتاری  10نمونه

معرفی منطقه مورد بررسی

بهطور منظم برداشت شد (شکل  .)1در داخل هر قاب

جنگل گالبی وحشی در منطقه دهکهنه ،منطقهای

تمام نمونههای الشریزه بهطور کامل جمعآوری شده

محصور با وسعت  466هکتار ،در سپیدان در شمال

و پس از تقسیم آنها به دو گروه شامل الشریزههای

استان فارس بین عرض جغرافیایی ˝ 30° 21́ 32تا

کوچک و ریز (شامل کلیه الشبرگها ،الیههای

˝ 30° 23 ́ 00شمالی و طول جغرافیایی ˝ 51° 46́ 35

هوموس و کلیه قطعات چوبی کوچک با قطر کمتر از

تا ˝ 51° 49 ́ 41شرقی با حداکثر  2554و حداقل

یک سانتیمتر) و قطعات چوبی بزرگ (قطر بیشتر از

 2100متر ارتفاع از سطح دریا واقع شده و دارای

یک سانتیمتر) در عرصه وزن تر نمونهها اندازهگیری

جهت شمالی و شیب متوسط  40درصد است .این

شده

منطقه بهعنوان یک ذخیرهگاه ژنتیک گونههای گالبی

و

به

آزمایشگاه

منتقل

شدند.

اندازهگیریهای آزمایشگاهی

وحشی شامل امرود ( )Pyrus syriaca var. syriacaو

جرم مخصوص ظاهری طبق روش کلوخه و پارافین،

انچوچک ( )P. glabraبوده که از سال  1352تحت

محتوی رطوبت به روش توزین ،کربن آلی خاک

مدیریت قرق است (.)Hamzehpour et al., 2010

(روش والکی-بالک) با اکسایش تر کربن آلی ،نیتروژن

قطعه نمونهای به مساحت یک هکتار ( 100×100متر)

کل به روش کجلدال ( Bremner and Mulvaney,

از جنگل قرق دهکهنه با عرصهای به همین مساحت که

 ،)1982شوری عصارهاشباع خاک با دستگاه هدایت-

در نزدیکی این جنگل قرار داشت (عرصه دخالتشده)

سنج الکتریکی و فسفرقابلجذب به روش اولسن

درنظر گرفته شد .هر دو عرصه یادشده از نظر ترکیب

( .)Homer and Pratt, 1961نسبت  C/Nنیز از تقسیم
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درصد کربن آلی به درصد نیتروژن هر نمونه خاک

انداختن دیاکسید کربن در محلول هیدروکسید سدیم

محاسبه شد .همچنین تنفس میکروبی نمونههای خاک

و سپس تیتراسیون آن اندازهگیری شد ( Page et al.,

(انتشار  )CO2در ظروف شیشهای دربسته با به دام

.)1992

جدول  -1ویژگیهای عمومی دو توده گالبی وحشی مورد بررسی
Table 1. General characteristics of the two studied stands of wild pear
شیب متوسط (درصد)

توده

Medium slope
)(Percent

Stand

تعداد در هکتار
Number of
Trees per
hectare

کمتردخالتشده
Less
degraded

بافت خاک
Soil
texture
رسی لومی

15-20

253

20-30

200

Clay
loam
رسی لومی

دخالتشده
Degraded

Clay
loam

فراوانترین گونههای درختی
The most frequent tree species
ارژن ،گالبی وحشی ،ون ،زالزالک ،کیکم
Amygdalus elaegnifolia, Pyrus syriaca and glabra,
Fraxinus rotundifolia, Crataegus spp, Acer
monspessulanum
زالزالک ،ارژن ،ون ،کیکم ،گالبی وحشی
Crataegus spp, Amygdalus elaegnifolia, Fraxinus
rotundifolia, Acer monspessulanum, Pyrus syriaca
and glabra

شکل  -1طرح نمونهبرداری خاک و الشریزه از تودههای گالبی وحشی منطقه دهکهنه
Figure 1. Soil and litter sampling designs from wild pear stands at Dehkoneh region

به روش احتراق در کورهالکتریکی در دمای 550

اندوخته کربن نمونههای خاک توسط رابطه 1
محاسبه شد (.)Kooch et al., 2012
رابطۀ ()1

درجه سانتیگراد بهمدت چهار ساعت اندازهگیری و از
اختالف وزن نمونه پیش و پس از احتراق ،کربن آلی

Cs = OC ×BD×D×0.1

که در آن OC :کربن آلی (گرم در کیلوگرم

هر نمونه تعیین شد.

خاک) BD ،جرم مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر

تجزیهوتحلیل آماری

مکعب)× درصد سنگریزه D ،ضخامت الیه خاک

اطالعات جمعآوریشده پس از ساماندهی در نرمافزار

(سانتیمتر) و  0/1ضریب تبدیل است.

 Excelذخیره و نمودارهای مورد نظر ترسیم شد .در

نمونههای الشریزه و قطعات چوبی بزرگ به-

ادامه ،دادههای مورد نظر توسط آزمون  Tغیرجفتی در

صورت جداگانه به مدت  24ساعت در دمای 80

نرمافزار  SPSSنسخه  16تجزیه و تحلیل آماری شد.

درجه در آون قرار گرفته و بالفاصله وزن خشک

شایان ذکر است که پیش از انجام آزمون آماری

نمونهها محاسبه شد .درصد کربن نمونههای الشریزه
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مذکور ،همگنی و نرمالبودن دادهها بهترتیب توسط

اگرچه از نظر جرم مخصوص ظاهری خاک بین دو

آزمون لون و شاپیرو-ویلک بررسی شد.

توده مورد پژوهش تفاوت معنیدار آماری مشاهده
نشد و برای هر دو عرصه حدود  1/8گرم بر سانتیمتر

نتایج

مکعب بود ،اما محتوی رطوبت خاک در توده کمتر-

مقایسه کربن آلی و اندوخته کربن در دو توده

دخالتشده (حدود  37درصد) از نظر آماری بیشتر از

دخالتشده و کمتردخالتشده

توده دخالتشده (حدود  22درصد) بود (شکل .)3

نتایج آزمون  Tغیرجفتی نشان داد که بین دو توده

درصد نیتروژن خاک در توده کمتردخالتشده 0/55

دخالتشده و کمتردخالتشده از نظر کربن آلی خاک

درصد و در توده دخالتشده  0/24درصد بود که از

اختالف معنیدار آماری وجود داشت .بهطوری که در

نظر آماری با هم تفاوت معنیدار داشتند .مقدار فسفر

توده کمتردخالتشده ،کربن آلی خاک حدود  44گرم

قابلدسترس در خاک توده دخالتشده حدود  3/3گرم

در هر کیلوگرم و در مقابل در توده دخالتشده این

بر هر کیلوگرم از خاک بود ،درحالی که این مقدار

مقدار حدود  20گرم در هر کیلوگرم بود (شکل -2

برای توده کمتردخالتشده حدود  20گرم بر هر

الف) .همچنین ،نتایج آماری ضمن تأیید اختالف

کیلوگرم خاک بود و این تفاوت از نظر آماری نیز

معنیدار آماری در مقدار اندوخته کربن خاک دو توده

معنیدار بود .متوسط تنفس میکروبی در خاک توده

مورد پژوهش نشان داد که مقدار بیشتر (حدود 195

کمتر دخالتشده حدود  365و در توده دخالتشده

تن در هکتار) مربوط به توده کمتردخالتشده و

حدود  251میلیگرم دیاکسید کربن در هر کیلوگرم

مقدار کمتر (حدود  85تن در هکتار) مربوط به توده

خاک بود ،که این تفاوت از نظر آماری نیز معنیدار

دخالتشده بود (شکل  -2ب).

بود (شکل  .)3درآخر ،از نظر نسبت کربن به نیتروژن

مقایسه ویژگیهای خاک در دو توده دخالتشده و

( )C/Nبین دو توده اختالف معنیدار آماری مشاهده

کمتردخالتشده

نشد.

شکل  -2متوسط (±اشتباه معیار) کربن آلی و اندوخته کربن خاک در دو توده دخالتشده و کمتردخالتشده گالبی وحشی
Figure 2. Mean value (±SE) of organic carbon and carbon storage between two less degraded and
degraded stands of wild pear
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شکل  -3متوسط (±اشتباه معیار) برخی ویژگیهای خاک در دو توده دخالتشده و کمتردخالتشده گالبی وحشی
Figure 3. Mean value (±SE) of some soil characteristics between two less degraded and degraded
stands of wild pear

مقایسه اندوخته کربن الشریزه در دو توده دخالتشده

اندوخته کربن الشریزه اختالف معنیدار آماری وجود

و کمتردخالتشده

نداشت و مقدار آن برای توده کمتر دخالتشده حدود

نتایج آزمون  Tغیرجفتی نشان داد که بین دو توده

یک و برای توده تخریبشده  0/78تن در هکتار به-

دخالتشده و کمتردخالتشده گالبی وحشی از نظر

دست آمد (شکل  -4الف) .از سویدیگر ،بین دو توده
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مورد پژوهش از نظر اندوخته کربن الشریزه قطعات

 0/66و در عرصه دخالتشده حدود  0/3تن در هکتار

چوبی اختالف معنیدار آماری مشاهده شد .اندوخته

برآورد شد (شکل  -4ب).

کربن الشریزه چوبی توده کمتردخالتشده حدود

شکل  -4متوسط (±اشتباه معیار) اندوخته کربن الشریزه چوبی و ریز در دو توده دخالتشده و کمتر دخالتشده گالبی
وحشی
Figure 4. Mean value (±SE) of carnon storage in fine and coarse litters between two less degraded and
degraded stands of wild pear

تغییر در مدیریت اراضی سبب اثر معنیدار بر

بحث
براساس نظر پژوهشگران ،با اندازهگیری ویژگیهای

کربن آلی خاک بهویژه در الیه سطحی آن میشود

خاک و مقایسه آنها با خاک مناطق دستنخورده،

( )Wang et al., 2013که این یافته در پژوهش پیشرو

میتوان تأثیر انواع مدیریت اراضی را بررسی و ارزیابی

نیز کامالً مشهود بود ،چراکه نتایج نشان داد که مقدار

کرد ( ،)Mandal et al., 2010بنابراین در این پژوهش

متوسط کربن آلی در توده کمتردخالتشده حدود 2/2

بهمنظور درک اثر حفاظت و قرق تودههای جنگلی

برابر بیشتر از توده دخالتشده است .همچنین ،مقدار

گالبی وحشی ،اندوخته کربن خاک و الشریزه و

متوسط اندوخته کربن در توده کمتردخالتشده 2/3

همچنین ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک

برابر بیشتر از توده دخالتشده برآورد شد که حاکی از

در دو توده دخالتشده و کمتردخالتشده مورد

اهمیت مدیریت قرق در ترسیب کربن خاک است .در

مقایسه قرار گرفت .نتایج حاکی از اثرهای مثبت و

شرایط قرق ،تراکم درختان و درختچههای توده بیشتر

بهبوددهنده مدیریت قرق بر اغلب شاخصهای مورد

بوده و بهدلیل مصونبودن نسبی توده جنگلی از

بررسی بود که البته تأثیر این مدیریت بر روی همه

تخریب ،شرایط برای بهبود کربن آلی خاک و پیرو آن

مشخصههای مورد بررسی یکسان نبود.

اندوخته کربن فراهمتر خواهد بود که این یافته با نتایج
320

اثر نوع مدیریت تودههای گالبی وحشی ( )Pyrus syriaca and P. globraبر اندوخته کربن خاک و . . .

) Eskandari Shahraki et al. (2016همسو است .آن-

براساس نظر ) ،Jha et al. (1984اغلب خاکهایی

ها با بررسی مقدار ترسیب کربن در کاربریهای

که دارای کربن آلی زیاد هستند ،الزاماً درصد نیتروژن

مختلف در منطقه چهارطاق اردل استان چهارمحال و

زیادی نیز دارند .این یافته در پژوهش پیشرو مشهود

بختیاری به این نتیجه رسیدند که جنگل قرقشده در

بود ،بهطوری که مقدار نیتروژن کل خاک در توده

مقایسه با جنگل تخریبشده و حتی جنگل طبیعی

کمتردخالتشده حدود  2/3برابر بیشتر از توده

غیرقرق دارای بیشترین مقدار ترسیب کربن بود.

دخالتشده بود که با نتایج کربن آلی آن نیز همخوانی

همچنین پژوهش دیگر در زاگرس شمالی نشان داد که

داشت .افزایش نیتروژن خاک میتواند سبب بهبود

مقدار ترسیب کربن در تودههای حفاظت شده از

کمیت و کیفیت الشبرگ و همچنین فعالیت

تودههای تحت بهرهبرداری بیشتر است ( Pato et al.,

میکروارگانیسمهای خاک شده و در آخر منجر به

 .)2017بهنظر میرسد تراکم بیشتر درختان در توده

افرایش کربن آلی خاک شود ( Lorenz and Rattan,

کمتردخالتشده سبب بازگشت باقیمانده گیاهی (شاخ

 .)2010از طرفی دیگر ،نسبت کربن به نیتروژن ()C/N

و برگ و الشبرگ) بیشتر به خاک شده و در ادامه

برای هر دو توده مورد پژوهش کامال یکسان و حدود

مواد آلی بیشتری به خاک جنگل بازگشت داده میشود

 7/99بود .طبق تقسیمبندی ارائهشده از سوی Yerima

( .)Laik et al., 2009از سوی دیگرKooch et al. ،

) ،and Van Ranst (2005از آنجایی که این نسبت

) (2020نیز گزارش کردند که ترسیب کربن خاک در

کمتر از  10است ،می توان بیان داشت که کیفیت مواد

تودههای جنگلی تخریبشده کمتر از تودههای کمتر-

آلی در هر دو عرصه در وضعیت خوب قرار دارد.
عناصر غذایی خاک نیز شاخص بسیار مهمی

تخریبشده است که در این پژوهش نیز مشاهده شد.
برخالف انتظار ،جرم مخصوص ظاهری خاک در

برای ارزیابی تأثیر مدیریت و کاربریهای مختلف

دو عرصه مورد پژوهش یکسان بود .انتظار بر این

هستند ( ،)Zarafshar et al., 2020بنابراین در این

است که با حضور و عبور مداوم افراد بومی و چرای -

پژوهش فسفر خاک در دو توده دخالتشده و کمتر-

دام در توده دخالتشده ،جرم مخصوص ظاهری خاک

دخالتشده گالبی وحشی مقایسه شد .نتایج نشان داد

افزایش یابد ،اما تفاوتی مشاهده نشد .شاید کمرنگ

که فسفر خاک در توده کمتردخالتشده حدود شش

شدن مدیریت قرق در سالیان اخیر در منطقه و حضور

برابر بیشتر از توده دخالتشده بود که این موضوع بر

موردی افراد بومی و عبور دام توجیهکننده این عدم

اهمیت مدیریت قرق در بهبود عناصر غذایی خاک

تفاوت باشد .درمقابل ،رطوبت خاک در توده کمتر-

تأکید میکند .یکی از ویژگیهای درختان پهنبرگ

دخالتشده حدود  40درصد بیشتر از توده دخالتشده

بومی این است که ریشه این درختان قادر است مقدار

بود که این یافته با تراکم و تاجپوشش بیشتر درختان و

زیادی از فسفر را از سنگ بستر جدا کرده و آنها را

در نتیجه آن کاهش تبخیر و تعرق خاک قابل توجیه

پس از الشبرگریزی به الیههای سطحی خاک

است ( .)Zarafshar et al., 2020از سویدیگر ،بیشتر

برگرداند ( ،)Salim et al., 2018بنابراین میتوان بیان

بودن شیب توده تخریبشده نسبت به توده کمتر

داشت که هرچه تراکم درختان پهنبرگ در یک توده

تخریبشده نیز میتواند تا حدودی در تفاوت رطوبت

بیشتر باشد ،فسفر بیشتری پس از خزان برگها به

خاک نقش داشته باشد.

خاک بازگشت داده شده که این میتواند فسفر بیشتر
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در توده قرق با تراکم درختی و درختچهای بیشتر را

گرفت تا نقش قرق در این منبع ارزشمند کربن ارزیابی

توجیه کند .براساس یافتههای ( ،Silver )1998نرخ

شود .اگرچه کربن آلی الشریزه در هر دو توده دارای

تجزیه مواد آلی در خاکهای جنگلی غنی از فسفر

اختالف معنیدار آماری نبود ،ولی این تفاوت در

بیشتر است ،بنابراین میتوان گفت که مدیریت قرق

الشریزه چوبی معنیدار و چشمگیر بود ،بهطوری که

سبب افزایش تراکم درختان ،در ادامه افزایش فسفر در

در توده کمتردخالتشده مقدار آن  2/2برابر بیشتر از

الیههای سطحی خاک و درآخر تجزیه بیشتر مواد آلی

توده دخالتشده بود .بهنظر میرسد تراکم بیشتر

شده که در انتهای این فرآیند کربن آلی و نیتروژن

درختان گالبی در توده کمتردخالتشده نسبت به توده

خاک نیز بیشتر میشود.

دخالتشده و برگشت فراوان شاخهها به زمین سبب

فعالیت میکروبی خاک یکی دیگر از شاخصهای

این تفاوت معنیدار شده است .از سویدیگر ،حضور

معتبر در ارزیابی مدیریت اراضی است ( Liang et al.,

بیشتر افراد بومی در عرصه قرقنشده و جمعآوری

 )2012بنابراین ،تنفس میکروبی خاک در دو توده

چوبهای خشک موجود در کف جنگل بهمنظور تهیه

مورد بررسی اندازهگیری شد .مقدار میانگین تنفس

سوخت یکی از دالیل اساسی کمتربودن قطعات چوبی

میکروبی خاک در توده کمتردخالتشده حدود 31

در این عرصه قرقنشده است .براساس نظر ()2011

درصد بیشتر از توده دخالتشده بود ( 364/7درمقابل

 ،Bigler and Veblenسهم الشریزه و چوب مرده در

 251/3میلیگرم دیاکسید کربن در کیلوگرم خاک).

چرخه کربن تودههای جنگلی حائز اهمیت است،

تنفس میکروبی خاک در تودههای جنگلی تحت تأثیر

بنابراین میتوان بیان کرد که با قرق تودههای گالبی-

رطوبت خاک ( ،)Pabst et al., 2016کربنآلی

وحشی ضمن حفظ این پایههای درختی ،امکان

( ،)Samuelson et al., 2009حاصلخیزی ( Bolat et

برداشت الشریزه درشت توسط جنگلنشینان کمتر

 )al., 2015و تراکم تاجپوشش درختی ( Kooch and

شده و در آخر نقش جنگل در اندوخته کربن حفظ

 )Bayranvand, 2019است .اغلب مشخصههای مؤثر

میشود.

در تنفس میکروبی در توده کمتردخالتشده بیشتر از

یافتههای پژوهش پیشرو بهطور واضح نشان داد

توده دخالتشده بود ،از اینرو اختالف در مقدار

که اعمال مدیریت قرق در تودههای جنگلی گالبی -

تنفس میکروبی نیز قابل توجیه است .همسو با نتایج

وحشی ،بهعنوان تودههای جنگلی نادر در رویشگاه

این تحقیق Zarafshar et al. (2020) ،گزارش کردند

زاگرس سبب میشود تا کربن آلی ،اندوخته کربن،

که تخریب جنگل و تغییر کاربری از جنگل به

نیتروژن کل خاک و همچنین کربنآلی الشریزه چوبی

کشاورزی سبب کاهش تنفس میکروبی خاک تا حدود

بیش از دوبرابر ،فسفر خاک حدود شش برابر ،رطوبت

دو تا سه برابر میشود.

خاک حدود  40درصد و درنهایت تنفس میکروبی

بازگشت عناصر غذایی و کربن آلی توسط الش-

خاک تا  31درصد افزایش مییابد .مدیریت قرق سبب

ریزه درختان به خاک و تجزیه آنها بهعنوان آخرین

حفظ پایههای درختی و درختچهای و به سبب آن

مرحله چرخه عناصرغذایی در اکوسیستمهای جنگلی

برگشت بقایای گیاهی بیشتر به خاک ،نگهداری

مطرح است ( .)Farhadi, 2006در این پژوهش ،سهم

رطوبت در خاک و ارتقاء فعالیتهای میکروبی شده و

کربن آلی الشریزه درختان نیز مورد پژوهش قرار

درنتیجه موجب بهبود اندوخته کربن و حاصلخیزی
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راستای ترسیب کربن و نیتروژن در خاک بیش از پیش

 با توجه به پدیده تغییر اقلیم و افزایش.خاک میشود

.تأکید میشود
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Abstract
Soil in forest ecosystems is a giant source for storage of atmospheric carbon that would increase its
contribution against climate warming under proper management. In the current research, soil and litter
contribution in carbon sequestration were compared between a 50 years old enclosure (less degraded)
and un- enclosure (degraded) wild pear stands. Besides, some soil characteristics including soil
moisture, bulk density, organic carbon, total nitrogen, phosphorus, and soil microbial respiration were
studied. In each stand, 5 soil samples and 10 litter samples were collected from each plot and the
characteristics were compared with T-student independent analysis. The results clearly indicated that
soil carbon storage and carbon storage in coarse litter due to greater tree covers in enclosure field were
two times higher than un- enclos6ure. Meanwhile, carbon storage in fine litter was same in the both
stands. Phousphurus content and total nitrogen in soil of enclosure field were 6 and 2 times higher than
un- inclosure, respectively. Moisture content Not only was higher in less degraded field (36%) in
comparison with degraded one (21%) but also soil microbial respiration in less degraded field was
higher around 31% when compared with degraded field. Finally, it can be proposed that enclosure
management not only can improve soil carbon storage more than two times but also can increase soil
fertility. This finding highlights the importance of enclosure management in Zagros region for
maintaining of soil functions.
Keywords: Enclosure, Carbon storage, Soil respiration, Forest function.

*

Corresponding author

Tel: +989126055424
325

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل
جلد  ،7شماره  ،2صفحه )1400( ،327-342

DOI: 10.30466/jfrd.2021.121009
DOR: 20.1001.1.24763551.1400.7.2.11.4

مقالۀ پژوهشی

بررسي ذخیره کربن خاک در پارک جنگلي لویزان تهران
مریم محمودی ،1الیاس رمضاني کاکرودی* ،2عباس بانج شفیعي ،3علي صالحي ،4مجید پاتو 5و امید

حسینزاده6

 -1دانشآموخته دکتری علوم جنگل ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران)Maryammahmoodi63@gmail.com( .
 -2دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران)e.ramezani@urmia.ac.ir( .
 -3استاد ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران)a.banjshafiei@urmia.ac.ir( .
 -4دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران)asalehi@guilan.ac.ir( .
 -5دکتری جنگلداری ،اداره منابع طبیعی شهرستان مهاباد ،مهاباد ،ایران)patomajid@yahoo.com( .
 -6استادیار ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران)o.hoseinzadeh@urmia.ac.ir( .

تاریخ دریافت99/05/13 :

تاریخ پذیرش99/08/05 :

چکیده
این پژوهش در شش جنگلکاری شامل کاج تهران و سروسیمین (خالص سوزنیبرگ) ،اقاقیا و ون
(خالص پهنبرگ) و اقاقیا-ون و اقاقیا-سرو سیمین (آمیخته) در پارک جنگلی لویزان انجام شد .مقادیر
کربن ذخیرهشده در خاک اندازهگیری و رابطه بین برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی با مقدار کربن
آلی خاک بررسی شد .در 60نمونه خاک جمعآوریشده از دو عمق  10-0و  30-10سانتیمتری این
جنگلکاریها اسیدیته ،بافت ،جرم مخصوص ظاهری ،جرم مخصوص حقیقی و درصد کربن آلی اندازه-
گیری شد .نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار کربن ذخیرهشده در هر دو عمق خاک بهترتیب
مربوط به تیپهای کاج تهران و ون است .مقدار ذخیره کربن در خاک همه زمینهای جنگلکاریشده در
عمق پایین ( 30-10سانتیمتر) بیشتر بود .بیشترین مقدار ذخیره کربن در هر دو عمق مورد بررسی در
جنگلکاریهای خالص سوزنیبرگ و پهنبرگ بهترتیب در تیپ کاج و اقاقیا و در جنگلکاریهای آمیخته،
در تیپ اقاقیا-سرو سیمین مشاهده شد .همچنین نتیجه رگرسیون گامبهگام نشان داد که در بین ویژگیهای
فیزیکی-شیمی ایی خاک ،اسیدیته ،جرم مخصوص ظاهری و رس و در بین مشخصات کمی درختان ،قطر
برابرسینه ،ارتفاع و قطر تاج مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مقدار کربن آلی خاک در منطقه مورد بررسی
هستند.
واژههای کلیدی :جنگلکاری ،ذخیره کربن خاک ،گرمایش جهانی ،مناطق نیمهخشك.
* نویسنده مسئول
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مقدمه

های شهری مقدار زیادی از کربن آلی را قبل از انتشار

تغییر آبوهوا یکی از تهدیدهای بزرگ جهان است که

آن در جو در خود ذخیره میکند.

از افزایش غلظت گازهای گلخانهای ،بهویژه دی-

بررسی تأثیر پوشش گیاهی بر ویژگیهای

اکسیدکربن ( ،)CO2با مصرف سوختهای فسیلی و

مختلف خاک نشان داده که مقدار کربن آلی آشکارا

جنگلزدایی ناشی میشود (.)Loni et al., 2018

بیش از مشخصههای دیگر تحت تأثیر نوع گونه گیاهی

پژوهشهای جدید نشان داده که میانگین دمای جهانی

قرار میگیرد ( .)Bejarano et al.,2010از اینرو

با نرخ بیسابقهای در حال افزایش است ( Zuidema et

انتخاب گونه یکی از گزینههای مدیریتی برای افزایش

 .)al., 2013با آنکه کربن یك عنصر اساسی برای

مقدار انباشت کربن است .بر این اساس اندازهگیری

زندگی بر روی زمین است ،حدود نیمی از گرمای

کربن ذخیرهشده در خاک ،در تیپهای مختلف پوشش

گلخانهای از افزایش دیاکسیدکربن جو (اتمسفر) و

گیاهی یکی از موضوعات مهم در نقاط مختلف

جذب طول موجهای بازتابی ناشی میشود.

دنیاست .تاکنون پژوهشهای زیادی در داخل و خارج

مهمترین منبع ذخیرهسازی کربن در اکوسیستم-

از کشور در این زمینه انجام شده است ومحققان

های خشکی ،پوشش گیاهی است .در جریان ترسیب

زیادی بر نقش جنگلکاری در ترسیب کربن خاک

کربن ( ،)carbon sequestrationکربن موجود در هوا

تأکید کردهاند (.)Haghdoost et al., 2012

در ترکیبات آلی کربندار در مدت زمان معین در

) Varamesh et al. (2010در بررسی اثر

گیاهان ذخیره میشود .به بیان دیگر ،ترسیب کربن

جنگلکاری بر ترسیب کربن خاک در پارک جنگلی

فرآیندی است که طی آن دیاکسیدکربن در جریان

چیتگر تهران به این نتیجه رسیدند که اقاقیا بیشتر از

فتوسنتز از جو گرفته شده و در بافتهای گیاهی به-

کاج تهران کربن را درخاک ترسیب میکند .این

صورت کربوهیدرات ذخیره و سپس بخشی از آن

پژوهش نشان داد که کربن آلی در عمق  15-0سانتی-

بهصورت کربن آلی در الشبرگ و خاک ذخیره می-

متری خاک تودههای جنگلکاریشده بیشتر از عمق

شود .جوامع شهری بیش از  70درصد از گازهای

 30-15سانتیمتری است (بهجز در اراضی باز) .نتیجه

گلخانهای جهان را تولید میکنند .انتظار میرود که این

رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که درصد رس و

مقدار تا سال  2030بهدلیل افزایش مصرف سوخت-

نیتروژن به ترتیب از مهمترین اجزای تأثیرگذار بر

های فسیلی و افزایش حجم حملونقل (ترافیك) به

مقدار کربن آلی خاک هستند .در پژوهشی دیگر ،که

 76درصد افزایش یابد (.)Gratani et al., 2016

تودههای دستکاشت سوزنیبرگ و پهنبرگ پارک

نواحی سبز شهری مانند پارکها ،باغها ،زمینهای

مخملکوه در خرمآباد از نظر ترسیب کربن خاک

ورزشی ،درختان خیابانی و چپرهای سبز ،نقش مهمی

بررسی شد Azadi et al. (2014) ،به این نتیجه

در چرخۀ کربن شهری دارند ( Svirejeva-Hopkins

رسیدند که مقدار ترسیب کربن در دو گونه سرونقره-

 .)and Schellnhuber, 2006گیاهان در فرآیند ترسیب

ای و کاج بروسیا بهطور معنیداری بیشتر از ون و

کربن در جریان فتوسنتز ،دیاکسیدکربن را به زیتوده

زیتون است .در یك پژوهش دیگر ،اثرهای جنگلکاری

رو و زیر زمین انتقال میدهند و کربن را در ساقه،

شهری بر مقدار ترسیب کربن خاک در تودههای

ریشه و شاخه ذخیره میکنند .همچنین ،خاک جنگل-

اقاقیا-ون ،اقاقیا و سرو نقرهای در دو عمق  15-0و
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 30-15سانتیمتری در پارک پردیسان تهران بررسی

شیمیایی خاک در تودههای مختلف جنگلی آن انجام

شد ( .)Fathi et al., 2015در این پژوهش ،بیشترین

نشده است .با توجه به اهمیت ذخیره کربن آلی خاک

مقدار ترسیب کربن در توده اقاقیا-زبانگنجشك

در کاهش گازهای گلخانهای و گرمایش جهانی ،به-

مشاهده شد .نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام کربن

ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران ،اندازهگیری

آلی با عوامل دیگر مورد بررسی نشان داد که درصد

ترسیب کربن در مناطق مختلف کشور دادههای

ماده آلی و نیتروژن خاک از مهمترین اجزای تأثیرگذار

ارزشمندی را در اختیار مدیران و برنامهریزان منابع

بر مقدار کربن آلی خاک است Pato et al. (2017) .در

طبیعی قرار خواهد داد .هدف از این پژوهش مشخص

بررسی مقادیر وزنی ذخیره کربن و ارتباط آن با دیگر

کردن قابلیت مقدار ذخیره کربن خاک در تیپهای

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در چهار کاربری

کاج تهران و سرو سیمین (خالص سوزنیبرگ) ،اقاقیا

(جنگل بکر ،جنگل حفاظتی ،جنگل بهرهبرداری شده

و ون (خالص پهنبرگ) و اقاقیا-ون و اقاقیا-سرو

و باغی) در جنگلهای میرآباد شهرستان سردشت

(آمیخته) و مقایسه این تیپها با یکدیگر و همچنین

(زاگرسشمالی) به این نتیجه رسیدند که درصد کربن

بررسی ارتباط کربن آلی با برخی از خصوصیات

آلی ،جرم مخصوص ظاهری و درصد تخلخل بیشترین

فیزیکی و شیمیایی خاک و مشخصههای کمی درختان

تأثیر را در مقدار ذخیره کربن دارندSoleimani et al. .

در پارک جنگلی لویزان تهران است.

) (2019در پژوهش اثرهای جنگل طبیعی و چهار

مواد و روشها

جنگلکاری بر توان ذخیره کربن خاک و همچنین

منطقه مورد بررسي

خصوصیات مختلف خاک در جنگل آموزشی

پارک جنگلی لویزان (1390-1590متر از سطح دریا؛

پژوهشی دارابکال به این نتیجه رسیدند که جنگلکاری

ʹʹ 35˚ 46ʹ 45ʹʹ - 35˚ 20ʹ 44عرض شمالی؛ ʹʹ29

میتواند نقش مهمی در جذب دیاکسیدکربن داشته

ʹ 51˚ 34ʹ 15ʹʹ - 51˚ 0طول شرقی) در سال 1341

باشد .البته عوامل مختلفی مانند گونه درختی ،سن

احداث شد .این پارک با مساحتی در حدود 763

جنگلکاری ،عمق خاک ،شرایط رویشگاه وعملیات

هکتار در شمال شرق تهران قرار دارد (شکل .)1بر

پرورشی جنگل میتواند بر ترسیب کربن تأثیرگذار
باشد .در پژوهشی دیگر در چین،

اساس دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیك مهرآباد،

Liua and Li

میانگین بارش سالیانه تهران  232میلیمتر است .منطقه

) (2012نتیجه گرفتند که مقدار ذخیرهسازی و ترسیب

مورد بررسی در زون ایران مرکزی قرار دارد که

کربن در جنگلهای شهری با ترکیب گونهای و
ساختار سنی مختلف ،متفاوت است.

مهمترین تشکیالت زمینشناسی آن شامل سازند نئوژن

Kulakova

بوده و عموماً شامل آبرفتهای قدیمی هستند .در

) (2012نیز در بررسی خود به این نتیجه رسید که

پارک لویزان درختان سوزنـیبرگ سروسیمین وکاج

گونه درختی بر مقدار کربن و نیتروژن خاک تأثیرگذار

تهران و پهنبرگ اقاقیا ،ون و آسماندار از بیشترین

است و مقادیر کربن در مناطق جنگلی  1/1تا  6/1برابر

فراوانی برخوردار بوده و گونههای داغداغان ،چنار،

بیشتر از مناطق استپی (علفزار) برآورد شد.

توت سفید ،بید ،سنجد ،جوالدوز ،بادام و نارون به-

تاکنون پژوهشی درباره مقدار ذخیره کربن در
خاک پارک جنگلی لویزان و ویژگیهای فیزیکی
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.)Jafari, 2014

صورت تكپایه یا لکهای کاشته شدهاند ( Kiaee and

شکل  -1موقعیت پارک جنگلی لویزان
Figure1. Location of Lavizan Forest Park

جمعآوری دادهها

قطعات نمونه بهترتیب با کالیپر و متر نواری معمولی

پس از بازدید مقدماتی از منطقه مورد بررسی و با

اندازهگیری و ثبت شد.

توجه به مساحت تیپهای جنگلکاریشده ،شش تیپ

بررسیهای اخیر نشان دادهاند که جنگلکاری

با بیشترین مساحت انتخاب شد .تیپهای کاج تهران

بیشترین تأثیر را بر الیههای باالیی خاک (عمق 10-0

و سرو سیمین (خالص سوزنیبرگ) ،اقاقیا و ون

سانتیمتر) میگذارد و از طرف دیگر مقدارکربن آلی

(خالص پهنبرگ) و اقاقیا-ون و اقاقیا-سرو (آمیخته)

خاک در اعماق پایینتر از 30سانتیمتر ناچیز است

مورد ارزیابی قرار گرفت و در هر یك از تیپهای

وافزایش معنیداری ندارد .بر این اساس ،در هر قطعه-

انتخاب -شده ،پنج قطعهنمونه  100مترمربعی (10×10

نمونه پس از کنار زدن الیه الشبرگ از دو عمق 10-0

متر) پیاده شد .مالک انتخاب این مساحت ،قرارگرفتن

و  30-10سانتیمتری ،نمونههای خاک برداشت شد

حداقل  10تا  12اصله درخت در هر قطعهنمونه بوده

( .)Gruneberg et al., 2014برای به حداقل رساندن

است .اطالعات مربوط به قطر برابر سینه (،)DBH

خطا ،نمونهبردای بهصورت ترکیبی انجام شد؛ به این

ارتفاع کل ( )Hو دو قطر عمود بر هم تاج درختان در

صورت که پنج نمونه خاک از چهار گوشه و مرکز
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قطعهنمونه برداشت و سپس نمونهها با هم مخلوط

آزمون رگرسیون گام به گام برای تعیین مهمترین

شدند .در مجموع  60نمونه خاک از شش توده

عوامل تأثیرگذار بر کربن خاک استفاده شد .آنالیزهای

برداشت شد.

آماری در نرمافزار  SPSSنسخه 21انجام شد.

روش آزمایشگاهي

نتایج

نمونههای خاک در هوای آزاد خشك و بعد از خرد

مقایسۀ میانگین ویژگیهای خاک در تیپهای مختلف

کردن کلوخهها و جداسازی ریشهها ،سنگ و

پارک جنگلی لویزان (جدول )1نشان داد که در هر دو

ناخالصیهای دیگر ،از الك دو میلیمتری عبور داده

عمق مورد بررسی بیشترین و کمترین مقدار ذخیره

شد .برای نمونههای خاک ،کربن آلی خاک با روش

کربن بهترتیب مربوط به تیپهای کاج تهران و ون

والکلی-بلك ،بافت خاک با استفاده از روش

بود .در همۀ تیپهای مورد بررسی ،مقدار ذخیره کربن

هیدرومتری بایکاس ،جرم مخصوص ظاهری و حقیقی

در عمق  30-10سانتیمتری از عمق  10-0سانتیمتری

خاک بهترتیب با استفاده از روش کلوخه و روش

خاک بیشتر بود .همچنین ،در هر دو عمق مورد

پیکنومتری و اسیدیته خاک به روش پتانسیومتری با

بررسی ،در بین تیپهای خالص سوزنیبرگ ،توده

کمك دستگاه  pHمتر الکترونیکی در آزمایشگاه

کاج ،تیپهای خالص پهنبرگ ،توده اقاقیا ،و تیپهای

خاکشناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن تعیین

آمیخته ،توده اقاقیا-سرو بیشترین ذخیره کربن را

شد .پس از اندازهگیری درصد کربن آلی در هر الیه

داشتند .در عمق  10-0سانتیمتری خاک اختالف

خاک ،مقدار ذخیرۀ کربن آلی به تفکیك هر الیه ،مقدار

آماری معنیداری بین تمامی تیپهای جنگلکاریشده

ذخیرۀ کربن آلی با مقیاس گرم در مترمربع از طریق

مشاهده نشد و در عمق  30-10سانتیمتری خاک ،بین

رابطۀ زیر محاسبه شد (:)Wong et al., 2008
رابطۀ ()1

تیپهای کاج ،سروسیمین ،اقاقیا-سرو و اقاقیا با تیپ

=)Cc(gr/m2
)1000×C(%)×Bd(gr/cm3)×e(cm

ون اختالف معنیداری وجود داشت.

در این فرمول Cc ،وزن (برحسب گرم) کربن

تحلیل واریانس دو طرفه ویژگیهای مورد

ذخیره شده در سطح یك مترمربع C ،کربن آلی در

بررسی (جدول  )2نیز نشان داد که همه ویژگیهای

عمق مشخصی از خاک Bd ،جرم مخصوص ظاهری

خاک بهجز جرم مخصوص ظاهری در بین تیپهای

خاک برحسب گرم بر سانتیمترمکعب و  eضخامت

مورد بررسی معنیدار بودند .در بین دو عمق مورد

خاک بر حسب سانتیمتر است.

بررسی تفاوت در مقدار کربن آلی ،جرم مخصوص

تجزیهوتحلیل آماری

ظاهری ،جرم مخصوص حقیقی ،درصد رس و مقدار

برای انجام محاسبات آماری ،ابتدا نرمال بودن دادهها با

ذخیره کربن معنیدار بود .بررسی اثرهای متقابل توده

استفاده از آزمون  Shapiro-Wilkمورد بررسی قرار

و عمق نشان داد که درصد رس و ماسه و مقدار ذخیره

گرفت .سپس برای مقایسۀ میانگینهای خصوصیات

کربن اختالف معنیداری دارند.

خاک و میانگین مشخصات کمی درختان درتیپهای

جدول  3میانگین و اشتباه معیار مشخصات کمی

مختلف جنگلکاریشده و عمقهای خاک بهترتیب از

(قطر برابر سینه ،ارتفاع و میانگین قطر تاج) هر یك از

آزمون دانکن و آزمون تی مستقل و برای تعیین اثرهای

درختان را در تیپهای مورد بررسی نشان میدهد.

متقابل از تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد .از
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Table 1. Mean and standard error for soil physico-chemical properties in two depth ranges under
different plantation types
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7.41(±1.4
3)Bb

0-10

11.17(±
1.80) Acd

8.18(±0.65)

26.65(±3.18)

Bd

Aa

15.26(±0.
33) Abc

10-30

27.71(±
1.57) Aa
27.60(±
3.36) Abc
60.34(±
0.64) Aa
61.22(±
1.57) Aab
35.8(±1.
30) Aa
71.11(±
13.30) Aa

26.62(±2.43
) Aa
25.28(±3.50
) Abc
58.52(±2.57
)Aa
66.53(±3.96
) Aa
29.13(±5.35
) Aa
37.13(±10.5
2) Abc

29.84(±3.26)

Ab

Aa

a

Particle
density
(gr/cm3)

جرم مخصوص
ظاهری

1.49(±0.04)

Aa

31.18(±0.36)
Aab

61.98(±1.47)
Aa

42.16(±4.06)
Bc

31.63(±3.97)
Ba

28.76(±2.
43) Aa
27.74(±0.
46) Abc
63.81(±2.
67) Aa
56.99(±0.
32) Bb
25.91(±5.
58) Ba
57.51(±1.
13) Aab

Bulk density
)gr/cm3)

)رس ( درصد
Clay (%)

0-10

)الی (درصد

10-30

Silt (%)

0-10

)ماسه (درصد

10-30

Sand (%)

0-10

ذخیره کربن

Carbon storage
(ton/ha)
. بین میانگین عوامل اندازهگیری شده در عمقهای مورد بررسی خاک است0/05 حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح
3.38

63.65(±2.95)
Aab

10-30

. بین میانگینها در تیپهای جنگلی مورد بررسی است0/05 حروف کوچك متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح
Dissimilar uppercase letters refer to significant difference at 0.05 confidence level for the mean of the analysed parameters in
the studied soil depths.
Dissimilar lowercase letters indicate significant difference at 0.05 confidence level for the mean of the analyzed parameters
in the studied forest types.
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 میانگین مربعات ویژگیهای خاک در دو بازه عمق در تیپهای مختلف جنگلکاری همراه با اثرهای متقابل توده و-2 جدول
عمق در پارک جنگلی لویزان براساس تحلیل واریانس دوطرفه

2183.143**

6

930.253**

492.473**

122.182**

0.178**

0.018

3.595**

pH

اسیدیته

Organic carbon (%)

کربن آلی

Particle density
(gr/cm3)

جرم مخصوص حقیقی

Bulk density (gr/cm3)

جرم مخصوص ظاهری

Clay (%)

درصد رس

Silt (%)

درصد الی

Sand (%)

درصد ماسه

Carbon sequestration
(ton/ha)

Sig.

ذخیره کربن

Table 2. Mean squares of soil physico-chemical properties in two depth ranges under different
plantation types with the interaction of depth and type in Lavizan Forest Park based on two-way
analysis of variance

0.294**

تیپ

0.056

)عمق (سانتیمتر

Type
6659.875**

1

40.59

23.14

125.05**

0.401**

0.502**

3.367**

Depth (cm)
875.970**

6

248.893**

44.409

203.559**

0.015

0.027

0.379

0.032

تیپ × عمق
Type × Depth

.0/01 ** معنیداری در سطح
**Significant

difference at 0.01 confidence level.

 میانگین و اشتباه معیار مشخصات کمی درختان درتیپهای مختلف جنگلکاری در پارک جنگلی لویزان-3 جدول

Robinia
pseudoacacia

اقاقیا

R. pseudoacac iaC. arizonica

سرو سیمین-اقاقیا

R. pseudoacaciaFraxinus sp.

ون-اقاقیا

Pinus eldarica

کاج تهران

Cupressus
arizonica

سرو سیمین

Fraxinus sp.

ون

F

Sig.

Table 1. Mean and standard error for quantitative characteristics of different plantation types in
Lavizan Forest Park

قطر برابرسینه
0.00

185.75

11.16(±0.25)c

14.79(±0.32)b

18.07(±0.35)a

10.67(±0.26)c

11.21(±0.34)c

6.34(±0.1)d

)(سانتیمتر
DBH (cm)

ارتفاع درخت
0.00

343.58

3.49(±0.06)d

6.73(±0.13)b

8.34(±0.16)a

3.59(±0.07)d

5.30(±0.17)c

2.49( ±0.04)e

)(متر
Tree height
(m)

میانگین قطر
0.00

149.95

2.04(±0.03)d

3.32(±0.063)a

2.71(±0.05)b

2.08(±0.03)d

2.44(±0.07)c

1.58(±0.02)e

)تاج (متر

Mean crown
diameter (m)
. بین میانگینها در تیپهای جنگلی مورد بررسی است0/05 حروف کوچك متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح
Dissimilar lowercase letters indicate significant difference at 0.05 confidence level for the mean of the analysed parameters in
the studied forest types.

 درصد، متغیرهای اسیدیته،جدول مشاهده میشود

 ضرایب متغیرهای مستقل در هریك،4در جدول

رس و جرم مخصوص ظاهری خاک (ویژگیهای

 همانطور که در این.از مدلها نشان داده شده است
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فیزیکی و شیمایی خاک) و متغیرهای قطر برابرسینه،

درختان)  ،بهترین متغیرها برای پیشگویی متغیر وابسته

ارتفاع و میانگین قطر تاج (مشخصات کمی درختان)

(کربن آلی) بودند.

بهدلیل داشتن ضریب بتا باال در تمامی مدلهای تیپها

مدل کلی با استفاده از رگرسیون گام به گام

نسبت به متغیرهای دیگر در مدل رگرسیونی از اهمیت

(جدول  )5نشان داد که از بین متغیرهای اندازهگیری

باالیی برخوردار بودند .به این ترتیب مشخص شد که

شده خاک و مشخصات کمی درختان ،قطر برابر سینه

اسیدیته ،درصد رس و جرم مخصوص ظاهری خاک

درختان مؤثرترین متغیر در پیشبینی درصد کربن آلی

(ویژگیهای فیزیکی و شیمایی خاک) و قطر

خاک در کل پارک لویزان بود.

برابرسینه ،ارتفاع و میانگین قطر تاج (مشخصات کمی
جدول  -4ضرایب متغیرهای مستقل برای پیشبینی کربن آلی (متغیر وابسته) در تیپهای جنگلکاری مختلف در پارک جنگلی
لویزان براساس رگرسیون گام به گام
)Table 5. Coefficients of independent variables to predict the organic carbon (dependent variable
under different plantation types in Lavizan Forest Park based on stepwise regression
Plantation type

تیپ جنگلکاری

Robinia pseudoacacia

اقاقیا

R. pseudoacacia- C. arizonica

اقاقیا-سروسیمین

عمق خاک

Soil depth

Adjusted R square

R2تعدیلیافته

ضرایب استانداردنشده
متغیرهای مستقل

Unstandardised coefficients

Independent variables
B

اشتباه معیار

ضرایب استانداردشده
Standardised
coefficients

t

Sig.

Beta

Std. error

(مقدارثابت)

7.258

10.624

0.683

0.009

)(Constant

اسیدیته خاک

-0.377

0.082

-0.222

-4.618

0.044

pH
10-30

0.991

جرم مخصوص ظاهری
(گرم/سانتیمتر مکعب)

-1.501

0.072

-1.000

-20.81

0.002

)Bulk density (gr/cm3

(مقدار ثابت)

-3.158

-10.550

0.299

0.009

)(Constant
0.993

10-0

میانگین قطر تاج
Mean crown diameter
)(m

رس ( درصد)

2.001

0.101

1.420

19.882

0.003

0.060

0.007

0.616

8.628

0.013

)Clay (%

(مقدار ثابت)

0.952

4.898

0.194

0.016

)(Constant
10-30

0.904

0-10

0.703

میانگین قطر تاج
Mean crown diameter
)(m

اقاقیا-ون

R. pseudoacaciaFraxinus sp.

(مقدار ثابت)

0.477

0.077

-3.603

1.728

0.963

6.216

0.008

-2.085

0.128

)(Constant

قطر برابرسینه

0.488

)DBH (cm
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0.151

0.882

3.235

0.048

بررسی ذخیره کربن خاک در پارک جنگلی لویزان تهران

ادامۀ جدول .4
Continued table 4.
تیپ جنگلکاری

Plantation type

عمق خاک

Soil depth

Adjusted R square

R2تعدیلیافته

ضرایب استانداردنشده
متغیرهای مستقل

Unstandardised coefficients

Independent variables
B

اشتباه معیار

ضرایب استانداردشده
Standardised
coefficients

t

Sig.

Beta

Std. error

(مقدار ثابت)

1.078

18.32

0.059

0.003

)(Constant

Pinus eldarica

کاج تهران

Cupressus arizonica

سروسیمین

Fraxinus sp.

ون

0-10

0.996

10-30

0.805

0-10

0.999

10-30

0.815

0-10

0.952

10-30

0.833

میانگین قطر تاج (متر)
Mean crown diameter
)(m

ارتفاع درخت

0.175

0.02

0.466

8.92

0.012

0.10

0.009

0.594

11.38

0.008

)Height (m

(مقدار ثابت)

-1.6

قطر برابرسینه

0.19

-1.731

0.924

0.182

)(Constant
0.045

0.924

4.184

0.025

)DBH (cm

(مقدار ثابت)

-0.661

-13.372

0.049

0.006

)(Constant

رس ( درصد)

-0.019

0.002

-0.074

-8.275

0.014

)Clay (%

قطر برابر سینه

0.188

(مقدار ثابت)

65.17

0.002

0.962

)DBH (cm
14.652

107.84
2
4.448

0.000
0.021

)(Constant

اسیدیته خاک

-7.88

1.830

-0.928

-4.309

0.023

pH

(مقدارثابت)

-19.61

اسیدیته خاک

2.65

-8.247

2.379

0.004

)(Constant
0.296

0.982

8.947

0.003

pH

(مقدارثابت)

-2.046

-3.17

0.646

0.05

)(Constant

قطربرابرسینه

0.265

)DBH (cm
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0.935

4.57

0.02
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جدول  -5ضرایب متغیرهای مستقل برای پیشبینی کربن آلی (متغیر وابسته) در کل پارک جنگلی لویزان براساس رگرسیون
گام به گام
Table 5. Coefficients of independent variables to predict the organic carbon (dependent variable) in
the whole Lavizan Forest Park based on stepwise regression.

متغیرهای مستقل

R2تعدیلیافته

Independent variables

Adjusted R square

ضرایب استانداردنشده

ضرایب استانداردشده

Unstandardised coefficients

Standardised coefficients

اشتباه معیار

B

t

Sig.

Beta

Std. error

(مقدارثابت)
)(Constant

قطربرابرسینه (سانتیمتر)

0.746

3.440

0.217

0.001

0.345
0.016

0.088

0.597

5.661

0.000

)DBH (cm

بحث

سرپای جنگل و تنوع در ترکیب و آمیختگی گونهها از

بسیاری از پژوهشهای اخیر ( Varamesh et al.,

عوامل مهم تأثیرگذار بر ترسیب کربن است.

Rossi et al., ،Hopmans and Elms, 2009 ،2010

در این پژوهش ،ذخیره کربن در تیپ کاج تهران

Bordbar and

بیشتر از تیپهای دیگر بود (جدول  .)1بهنظر میرسد

 ،)Jahromi, 2006نشان دادهاند که جنگلکاری قابلیت

که تجمع الشبرگ در سطح خاک و حفاظت بیشتر

زیادی در ذخیره کربن خاک دارد .نتایج این پژوهش

سوزنیبرگان از خاک ،تأثیر چشمگیری در جلوگیری

(جدول  )1نیز نشان داد که جنگلکاری سبب افزایش

از هدررفت کربن دارد .همچنین گونههای سوزنیبرگ

ذخیره کربن خاک میشود .تفاوتهای مشاهدهشده در

تندرشدتر و دارای سطح برگ بیشتری نسبت به گونه-

مقدار کربن موجود در خاکهای مورد بررسی در این

های پهن برگ هستند .بنابراین ،در منطقه مورد بررسی

پژوهش ،نشانه بارز تأثیرگونههای مورد استفاده در

مقدار ذخیره کربن خاک در تیپهای سوزنیبرگ در

جنگلکاری بر مقدار ذخیره کربن است .این موضوع

مقایسه با پهنبرگ بیشتر بوده استNobakht et al. .

نشان میدهد که گونههای مختلف توانایی متفاوتی در

) (2011در پژوهشی با هدف مقایسۀ مقدار ذخیره

بازسازی خاک اکوسیستم از طریق تأثیر بر ویژگیهای

کربن خاک در جنگلکاریهای خالص سوزنیبرگ و

فیزیکی و شیمیایی خاک در تعامل با دیگر اجزای

پهنبرگ در طرح جنگلداری دهمیان ،مازندران به این

Dinakaran and krishnayya

نتیجه رسیدند که مقدار ذخیره کربن در خاک سوزنی-

) (2008معتقدند که نوع پوشش گیاهی تأثیر معنیداری

برگان بیشتر از پهنبرگان است .درحالیکه،

بر مقدار ذخیره کربن خاک میگذارد؛ بهطوریکه تغییر

) Varameshet al. (2010در بررسی تأثیر جنگلکاری

در مقدار ذخیره کربن خاک ،به مقدار ورودی کربن به

در افزایش ذخیره کربن و بهبود ویژگیهای خاک در

خاک از راه بقایای گیاهی و هدررفت کربن از راه

پارک چیتگر تهران نتیجه گرفتند که کربن ذخیرهشدۀ

Mahmoudi

خاک در توده اقاقیا بیشتر از توده کاج تهران بود که

) Taleghani et al. (2007هم نشان داد که موجودی

علت این موضوع را بهدلیل باال بودن نیتروژن خاک در

،Wauthers et al., 2008 ،2009

اکوسیستم دارند.

تجزیه بستگی دارد .نتایج تحقیقات
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توده اقاقیا نسبت به توده کاج تهران دانستهاند .از طرف

در پارک جنگلی چیتگر نیز نشان داد که ترسیب کربن

دیگر در پارک چیتگر تهران ،توده اقاقیا نسبت به توده

خاک در توده اقاقیا بیشتر از توده زبانگنجشگ است.

کاج از زیتوده باالتری برخوردار بود که این امر به

براساس جدول  ،1مقدار ذخیره کربن در تمامی

بیشتر بودن زیتوده ریشه و افزایش ذخیره کربن در

تیپها در عمق  30-10سانتیمتری بیشتر از عمق -0

خاک این تیپ نسبت داده شد.

 10سانتیمتری خاک بود .درحالیکه مشخص شد

در بین سوزنیبرگان مقدار ذخیره کربن در هر دو

مقدار کربن آلی در تمامی تیپها در عمق 10-0

عمق مورد بررسی ،در تیپ کاج بیشتر از تیپ

سانتیمتری بیشتر از عمق  30-10سانتیمتری خاک

سرونقرهای بود (جدول  )1که علت آن را میتوان به

است .ذخیرۀ کربن کل خاک شامل اجزای فعال (مواد

بیشتر بودن ضخامت الشبرگ در تیپ کاج در منطقه

گیاهی تجزیهپذیر ،مواد گیاهی مقاوم ،زیتودۀ

مورد بررسی دانست .مقدار ذخیره کربن در هر دو

میکروبی و مواد گیاهی هوموسیشده) و غیرفعال کربن

عمق مورد بررسی ،در تیپ آمیخته اقاقیا-سرو بیشتر از

است ( .)Jimenez et al., 2011بسیاری از بررسیها

تیپ آمیخته اقاقیا-ون بود (جدول Cannel )1993( .)1

نشان دادهاند که کربن تجزیه شده از مواد آلی و سخت

 and Dewarدر بررسی خود در جنگلهای اسکاتلند

کف جنگل (شاخهها ،برگها ،پوست و میوه) به الیه-

به این نتیجه رسیدند که گونههای سوزنیبرگ موجب

های سطحی خاک وارد میشود و سپس بهوسیله

افزایش تراکم الشبرگ در سطح خاک و بهعبارتی

پدیده جابهجایی به الیههای معدنی در عمقهای

موجب افزایش کربن آلی خاک میشود .وارد کردن

پایینتر خاک انتقال مییابد و این فرآیند منجر به

سوزنیبرگان در تودههای پهنبرگ موجب افزایش

افزایش مقدار ذخیره کربن در الیههای معدنی خاک

کربن در افقهای آلی و معدنی خاک میشود ،زیرا

میشود ( .)Peichl and Arain, 2006همچنین ،آبیاری

خاک در تودههای سوزنیبرگ اسیدیتر از تودههای

و بارندگی ،میتواند سبب انتقال مواد آلی کف جنگل

پهنبرگ است Augusto et al. (2002) .در پژوهش

و یا ترکیبات کربندار الیههای سطحی به عمقهای

خود به این نتیجه رسیدند که سوزنیبرگان سبب

معدنی خاک شود .البته عوامل فیزیوگرافی ،مانند شیب

کاهش  pHخاک میشوند .بدیهی است که تغییرات

منطقه ،هم میتوانند تأثیرگذار باشد ( Vahedi et al.,

 pHخاک موجب تغییراتی در جذب نیتروژن و فعالیت

 Jimenez et al. (2011) .)2014بیان کردند که در

میکروارگانیسمها و جذب مواد غذایی توسط درختان

خاکهای رسی-سیلتی و بهویژه خاکهایی با درصد

میشود و در مقدار کربن خاک تغییر ایجاد میکند.

رس بیشتر ،بهدلیل چسبندگی ذرات خاک ،حجم هدر

در مقایسه بین پهنبرگان در این پژوهش،

رفت کربن در طی تبادالت ،کمتر است و این موضوع

مشخص شد که مقدار ذخیره کربن در خاک زیر تیپ

سبب افزایش هر چه بیشتر ذخایر کربن آلی خاک

اقاقیا بیشتر از زبانگنجشگ است (جدول  .)1دلیل این

میشود .در پارک لویزان ،تیپهای اقاقیا ،اقاقیا-سرو و

امر را میتوان به قابلیت باالی گیاهان خانواده نیامداران

سرو سیمین در عمق  30-10سانتیمتری خاک دارای

( )Fabaceaeدر تثبیت نیتروژن و رابطه مستقیم بین

درصد رس بیشتری نسبت به عمق  10-0سانتیمتری

ذخیره کربن و تثبیت نیتروژن نسبت داد ( Aliarab et

بودند و این امر بیشتربودن ذخیره کربن در عمق

 .)al., 2005نتایج پژوهش)Varamesh et al. (2010

پایینتر خاک را توجیه میکندVahedi et al. (2014) .
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نیز در بررسی تغییرات ذخایر وزنی حوض کربن آلی

ترسیب و ذخیره کربن دارند .نتایج بسیاری از

خاک در ارتباط با تنوع زیستی به نتیجه مشابهی دست

پژوهشها نشاندهنده ارتباط قطعی و معنیدار بین

یافتند .همچنین Pato et al. (2017) ،نشان دادند که

مقدار رس و کربن ذخیرهای خاک است ( Joneidi et

مقدار ذخیره کربن در عمق  15-0سانتیمتری خاک با

 Sheidai et al. (2017) .)al., 2013در بررسی ارتباط

وجود باالبودن درصد کربن آلی در این عمق ،کمتر از

ذخیره کربن آلی خاک با برخی ویژگیهای خاک در

عمق  30-15سانتیمتر بوده است .همچنین در

مراتع آذربایجان شرقی به این نتیجه رسیدند که

پژوهشی در جنگل گلبند در شمال کشور ،مقدار

رطوبت اشباع ،اسیدیته ،سیلت (الی) ،هدایت

ذخیره کربن خاک در عمق  30-10سانتیمتر بیشتر از

الکتریکی و مقدار رس بهترتیب با ضرایب مسیر

عمق  10-0سانتیمتر گزارش شد ( Mahmoudi

 -0/204 ،0/223 ،-0/244 ،0/443و  0/175اثر

.)Taleghani et al., 2007

مستقیمی بر مقدار کربن آلی ذخیرهای خاک دارند .در

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که اسیدیته،

پژوهشی دیگر با هدف تعیین روابط بین ذخیره کربن

درصد رس و جرم مخصوص ظاهری خاک

آلی خاک با برخی از متغیرهای رویشگاهی در توده

(مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک) و قطر برابر

آمیخته راش -ممرز نشان داده شد که رس ،ساختمان

سینه ،ارتفاع و میانگین قطر تاج (مشخصات کمی

خاک ،رطوبت و حرارت خاک بیشترین سهم را در

درختان) مهمترین اجزای تأثیرگذار بر کربن آلی خاک

تخمین ذخیرۀ کربن آلی خاک دارند ( Moslehi et al.,

هستند Skullberg (1991) .با بررسی تغییرات  pHدر

.)2018

الیههای مختلف خاک در توده نوئل ( )Picea abiesبه

بر اساس پژوهش پیشرو ،افزون بر اسیدیته و

این نتیجه رسید که  pHمیتواند ارتباط معنیداری با

درصد رس ،جرم مخصوص ظاهری خاک هم بر

کربن آلی خاک داشته باشد .درحالیکه (Zahedi )1998

درصد کربن آلی تأثیر میگذارد .بین جرم مخصوص

در پژوهشی که بهمنظور مقایسه ترسیب کربن در

ظاهری و درصد کربن آلی خاک رابطهای متقابل وجود

دوتوده پهنبرگ راش-بلوط و افرا-ون انجام داد،

دارد؛ چنانکه افزایش مقدار مادۀ آلی خاک ،جرم

نتیجه گرفت که  pHبا برخی از عناصر خاک مانند

مخصوص ظاهری را کاهش و درصد منافذ و

نیترروژن رابطه معنیداری دارد ،اما ارتباط معنیداری

نفوذپذیری خاک را افزایش میدهد که میتواند به

بین کربن و  pHمشاهده نکردVaramesh et al. .

کاهش رواناب منجر شود .با کاهش رواناب ،هدررفت

) (2010نیز نشان دادند که بین درصد کربن و مقدار

کربن از راه فرسایش کاهش مییابد ( Mahmoudi

اسیدیته خاک رابطه معنیداری وجود دارد .باال بودن

 Pato et al. (2017) .)Taleghaniet al., 2007نیز در

مقدار ذرات ریز خاک مانند رس و سیلت ،که در

بررسی خود به نقش جرم مخصوص ظاهری خاک بر

بیشتر خاکهای تکامل یافته دیده میشود ،در حفظ و

افزایش مقدار ذخیره کربن اشاره کردند .همچنین،

تثبیت کربن آلی نقش و اهمیت دارد ( Muller and

) Gholami et al. (2016دریافتند که تغییر کاربری

 .)Hoper, 2004خاکهایی با بافت ریز در مقایسه با

زمینهای جنگلی به کشاورزی ،موجب کاهش مقدار

خاکهای درشت دانه ،در درازمدت قابلیت بیشتری در

مواد آلی خاک و پایداری خاکدانهها (تخریب
ساختمان خاک) میشود که بهنوبه خود ،کاهش
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تخلخل و افزایش جرم مخصوص ظاهری خاک را در

مانند کربن به خاک میشود .نتایج این پژوهش با

پی دارد.

یافتههای ) ،Salehi et al. (2011که نشان دادند بین

نتایج این پژوهش نشان داد که قطر برابرسینه،

قطر برابرسینه درختان و کربن آلی خاک در مناطق

ارتفاع و میانگین قطر تاج ،متغیرهای مؤثری در تعیین

کمتر تخریبیافته زاگرس رابطهای مثبت وجود دارد،

کربن آلی خاک در تیپهای مختلف جنگلکاری در

همسو است.

پارک جنگلی لویزان هستند (جدولMahmoudi et .)4

نتیجهگیری

) al. (2012نیز نشان دادند که افزایش ارتفاع تاغ

افزایش گازهای گلخانهای بهویژه کربن در کالن-

( )Haloxylon persicumدستکاشت در دشت حسین

شهرهایی مانند تهران یکی از دغدغههای امروزی

آباد استان خراسان جنوبی با مقدار کربن خاک

است .نتایج این پژوهش نشان داد که جنگلکاری

همبستگی مثبت دارد .یافتههای پژوهش پیشرو با

تأثیری شگرف بر ذخیره کربن خاک دارد .از طرف

نتایج ) Panahi et al. (2011در باغ گیاهشناسی ملی

دیگر ،آمیختگی گونهها و تیپ جنگلکاری بر مقدار

ایران ،که با هدف بررسی مقدار کربن خاک در زیر

ذخیره کربن در خاک بسیار مؤثر است .بنابراین،

درختان بنه ( )Pistacia atlanticaو تأثیر قطر تاج

پیشنهاد میشود که این نتایج در مدیریت جنگلداری

درخت بر مقدار کربن خاک انجام شد ،همخوانی دارد.

شهری مورد استفاده قرار گیرد .با شناخت گونههای

با افزایش سطح تاج درختان ،مقدار جذب دی-

دارای قابلیت بیشتر ذخیره کربن و همچنین بررسی

اکسیدکربن از جو بیشتر و امکان ترسیب کربن در

عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر این فرآیند ،میتوان به

خاک افزایش مییابد .از بین متغیرهای اندازهگیریشده

اصالح و احیای اراضی از جنبه شاخص ذخیره کربن

خاک و مشخصات کمی درختان در کل پارک لویزان،

امیدوار بود .این نگرش سیستمی در اصالح و احیای

قطر برابرسینه درختان قویترین متغیر پیشبینیکننده

محیط زیست ،ضمن تأمین حفاظت کمی و کیفی

کربن آلی در خاک بود (جدول  .)5دلیل این امر را

ویژگیهای خاک ،میتواند راهکاری مؤثر برای مقابله

میتوان در توانایی باالی درختان قطور در افزایش

با آلودگی هوا وبحران تغییر اقلیم و در نهایت دست-

حاصلخیزی خاک و ایجاد چرخه بزرگتر درخت-

یابی به توسعه پایدار باشد .پیشنهاد میشود که در

الشبرگ-عناصر غذایی دانست (.)Bernhard, 1982

مناطقی با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مشابه خاک،

این یافته را میتوان چنین تفسیر کرد که افزایش رشد

که هدف از جنگلکاری کاهش دیاکسید کربن جو

قطری و ارتفاعی درختان و در پی آن افزایش الشبرگ

است ،از گونه کاج تهران برای مقابله با تغییر اقلیم و

که منبع اصلی مواد آلیست ،سبب افزایش توانایی

افزایش ذخیره کربن در خاک استفاده شود.
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Abstract
This study was performed in six plantations including Pinus eldarica and Cupressus arizonica (pure
coniferous), Robinia pseudoacacia and Fraxinus sp. (pure broadleaved) along with R. pseudoacaciaFraxinus and R. pseudoacacia-C. arizonica (mixed) in Lavizan Forest Park. Soil carbon stock was
measured and the relationship between some physico-chemical properties of soil with organic carbon
was examined. Soil acidity, texture, bulk density, particle density and percentage organic carbon were
measured in 60 soil samples collected from 0-10 cm and 10-30 cm depths under the plantations.
According to the results, the maximum and minimum soil carbon stocks in both depths were seen in
Pinus eldarica and Fraxinus types, respectively. In all plantations under consideration, carbon storage
was greater at lower, i.e. 10-30 cm, soil depth. In both studied soil depths, the highest carbon storage
in pure coniferous and hardwood types was respectively observed in P. eldarica and R. pseudoacacia
plantations and among mixed types in R. pseudoacacia-C. arizonica type. Also, stepwise regression
showed that of physic-chemical soil properties, pH, bulk density and clay and of quantitative
characteristics of trees, DBH, hight and crown diameter were the most important factors affecting soil
organic carbon in the study area.
Keywords: Global warming, Plantation, Semi-arid areas, Soil carbon storage.
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