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  چکيده

هاي با دسترسي آسانتر، واقع در مناطق بـا    توده‐ي جنگلي زاگرس مياني در شرايط مختلف ها هبا هدف بررسي وضعيت تود    ارزيابی  اين  

 ‐) منطقـه دو  ( بـاال و دسترسـي سـخت تـر           های هايی واقع در شيب و ارتفاع       و منطقه  )يکمنطقه  (شيب کم و با زير آشکوب کشاورزي          

قطـر  ,   قطعه نمونه و در هر قطعه نمونـه        ۲۹ و در منطقه دو تعداد       ۲۸براي رسيدن به  اين هدف در منطقه يک تعداد           . صورت گرفته است  

تجزيـه و  رايانه قطر بزرگ تاج و قطر عمود بر آن برداشت و با انتقال به   , ارتفاع کامل ,  رويشي ريخت, نوع گونه , مبدا زادآوري , برابر سينه 

عث شده اسـت کـه  درختـان در ايـن             با دسترسي راحت تر با     های هطقاست  که دخالت بيشتر انسان در من       نتايج بيانگر اين    .  تحليل شدند 

نسبت به مناطقي  که دسترسي به آنها مشکل تر           ) زاد  دانه(بوده و درصد درختان تک پايه       ) زاد  شاخه( بيشتر به حالت جست گروه       ها هطقمن

ها  به دليل دخالت انسان در اين جنگل.  ميانگين تاج پوشش کمتر، درختان قطور تر فراواني بيشتري دارند،در منطقه يک. کمتر باشند, است

هـاي    به صورت توزيع نرمـال و مـشابه بـا جنگـل           باشد در حالت تک پايه        ها مي       هاي بلوط که عنصر اصلي اين جنگل        پراکنش قطري  پايه   

. باشـد  هـاي ناهمـسال مـي      ع جنگـل    توزيعي کم شونده و به صورت توزي      , در حالي که پراکنش در حالت جست گروهي       . باشد ميهمسال  

  .باشد تر مي و قوي همبستگي بين قطر برابر سينه با ارتفاع و قطر برابر سينه با تاج درختان در منطقه يک نسبت به منطقه  دهای يبضر

  
  زاد شاخه، زاد دانهزاگري، سامانه عرفي، کشاورزي زير آشکوب، دخالت انساني،  : کليديهاي واژه
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  مقدمه

 نزديـک بـه شـش ميليـون         گستردههاي زاگرس با      جنگل
در  مــينقــش مه,  کتــار و گــسترش در ده اســتان کــشوره

 آب کشور   ۴۰حفاظت آب و خاک منطقه و تامين بيش از ٪         
زاگـرس  ). ۱۳۷۸دفتر جنگل هـاي خـارج از شـمال          (دارند  

هـا در     هاي بشري بوده است و اولين تمدن        مهد اولين تمدن  
قدمت تاريخي زندگي بـشر در      . اند  اين منطقه به وجود آمده    

عث ايجاد رابطه تنگاتنگي بين مـردم وجنگـل         اين منطقه با  
هـاي    ها منبع اصـلي بـرآورده کـردن نيـاز           جنگل. است  شده

  سـوخت، علوفـه، شـکار،      ديد تامين  از چهبشري اين منطقه    
  .اند  از ميوه و غيره بودهگيری بهره

هـاي فراوانـي      ها از ديـر بـاز در معـرض آسـيب                    اين جنگل 
ــوده ــه موجــب   ب ــايي ک ــد، آســيب ه ــابوان  جنگــل در دین
هاي ديگر  هايي از آن و باعث سير قهقرايي در قسمت      قسمت

فضاي بازي   ).۱۳۸۲رستاقي مياي و ابراهي    جزيره( شده است 
شود، تنهـا     ه مي هاي زاگرس مشاهد    که هم اکنون در جنگل    

هاي وارده     طبيعي نيست، فشار   های املناشي از خشکي و ع    
جاد اين وضعيت   يها در ساليان متمادي نيز در ا        ن جنگل اي  هب

: ماننـد  ناشـي از فعاليـت انـسان         های املع. است  موثر بوده   
برداري از معـادن،   چراي دام، کشاورزي در زير آشکوب، بهره 

سرشاخه زني و مـوارد ديگـر باعـث ايجـاد يـک سـاختار و                
  .ها شده است  در اين جنگلويژهوضعيت 
هاي بلوط زاگرس     در کتاب بررسي جنگل    )۱۳۷۳( فتاحي

هـا    ترين عوامل تخريـب آن بـه بررسـي ايـن جنگـل             و مهم 
هـا را در       مهـم تخريـب ايـن جنگـل        هـای  املپردازد و ع   مي

افزايش جمعيت جنگل نشين و حاشيه نشين، تبديل جنگل 
ميوه، قطع درختـان بـراي تـامين        ها   به اراضي زراعتي و باغ    

 بهره دام جنگل نشينان، شاخه زني و        شمارسوخت، افزايش   

  .داند  سنتي ميگيری
رفت هاي زاگرس را       زادآوري در جنگل   نبود علت   پژوهشگر

رويـه،    بـرداري غيـر معقـول و بـي          بي وقفه دام، بهـره    و آمد   
هاي مادري مرغوب و مناسـب، کـاهش پوشـش            کاهش پايه 

 شدن سطح خاک و تشديد فرسايش و فـشرده          لختتاجي،  
  . کند ميبيان  ها شدن سطح خاک

 زاد  دانـه  تجديد حيات    یارزياببا هدف   ) ۱۳۸۲( پورهاشمي
زاد، سـه گونـه بـرودار، مـازودار و ويـول در جنگـل                 و شاخه 

دهـد   مـي نتايج نشان .  دادرامورد بررسی قراردويسه مريوان   
زاد و چـه در بخـش         که درختان بلـوط چـه در بخـش دانـه          

. زاد در محدوده سني جوان تا ميان سـال قـرار دارنـد              شاخه
زاد بسيار   در بخش دانههاي مادري بلوط     پايه شمارهمچنين  

زاد به مقدار کافي وجود دارد و تجديد          کم و در بخش شاخه    
 املمحقق ع . باشد  زاد مي   ه صورت شاخه  حيات اصلي بلوط ب   

 را ارتفاع و جهـت ذکـر   دهي جست فيزيوگرافي موثر بر  های
 با ارتفاع  رابطـه عکـس        دهي  جست که   کند ميکرده و بيان    

  .باشد ميامنه شمالي بيشتر  در ددهي جستداشته  و ميزان 
 بـه منظـور     يک ارزيابی در  ) ۱۳۸۳( زاده و همکاران    حسين

هـاي کمتـر تخريـب يافتـه بلـوط در             بررسي ساختار جنگل  
 مـورد  های هطقاند که در من    ن نتيجه رسيده  اي  ه ب ،استان ايالم 

، تيپ بلوط به صورت خـالص يـا گونـه اصـلي نمـود             بررسی
دسترسـي دورتـر و تحـت       هـاي بـا        تـوده  پژوهشگر. يابد  مي

هـايي ناهمـسال و نـامنظم         تخريب کمتر را به صورت تـوده      
 پيـر  زادآوري و نبـود هاي ديگـر را بـه دليـل     داند و توده  مي

  .کند شده بيان ميپير شدن، ناهمسال 
 پــراکنش بــه بررســي رويــش و تغييــر) ۱۳۸۳(ي غــضنفر

هاي ويول ـ مازودار، به منظـور ارئـه الگـوي      قطري در توده
ـ  پژوهـشگر . م جنگلي در منطقه بانـه پرداخـت       تنظي ن ايـ   ه ب

رسـد کـه در منطقـه هـواره خـول نـوعي دانـش                 نتيجه مي 
 است که جامعه محلي را در سطح خـانوار           شکل گرفته  ميبو

برداري از منابع جنگلي، بقا خويش        سازد که با بهره     قادر  مي  
در ايــن شــکل از جنگلــداري . و جنگــل را اســتمرار بخــشد

وار که به صورت عرفي  اراضـي جنگلـي را در            سنتي هر خان  
 همسال  زاد  شاخهاختيار دارد، با بکار گيري ترکيبي از روش         

 ناهمـسال   زاد  شـاخه و  ) روي تنـه و روي تـاج      (روي درخت   
و سـاختماني مـورد      مـي علوفه دام و چوب هيز    ) روي زمين (

 از ايــن دانــش پژوهــشگر. نمايــد مــينيــاز خــود را تــامين 
وي ريـشه   . کنـد   گلداري سنتي ياد مي   تحت عنوان جن   ميبو

دانـد و      نيـافتگي مـي    گـسترش تخريب منابع طبيعـي را در       
کند که براي فراهم آوردن شانس بقاء براي اين           پيشنهاد مي 
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 يافتگي، يـک    گسترشها تا زمان دستيابي به آستانه         جنگل
  . سياست جنگلداري گذار اعمال شود

ل و ارائـه    با هـدف ارزيـابي اسـتمرار جنگـ        ) ۱۳۸۴( هناره
هاي کاربردي در مديريت آن  در آرمـرده شهرسـتان             راهکار
وي چهار راهکار مديريتي، احيا     .  انجام داد   بررسی زير را   بانه

در قالـب طـرح آزمـايش کـامال          مـي با تکيه بر مشارکت مرد    
ها عبارت    راهکار.  تکرار انجام داد   ۳۰تصادفي با پنج تيمار و      

اج پوشـش، حفاظـت زيـر       بودند از اعمال حفاظت خارج از ت      
کاري مـستقيم و حفاظـت    تاج پوشش، حفاظت همراه با بذر     

وي در پايـان    .هاي جي فـي      پلت روش از   گيری بهرههمراه با   
ن نتيجه رسيده است که حفاظـت حتـي خـارج از تـاج              اي  هب

تـرين علـت     وي مهم . شود  پوشش باعث افزايش زادآوري مي    
هــاي  ، راهکــاردانــد و فقــر زدايــي  زادآوري را دام مــينبــود

 ريـزي    مديريت مشارکتي، تامين سوخت و علوفـه و برنامـه         
 فرعي را به عنوان راه      های فرآورده از   درست گيری بهرهبراي  
  .کند هاي منطقه بيان مي هاي حل مشکالت جنگل حل

ي جنگلـي   هـا   ه با هدف بررسـي وضـعيت تـود        ارزيابیاين  
هـاي بـا دسترسـي        زاگرس در شرايط مختلـف يعنـي تـوده        

 کـم و بـا زيـر آشـکوب          سانتر، واقـع در منـاطق بـا شـيب         آ
 بـاال و    هـای  هايی واقع در شيب و ارتفـاع       هطقکشاورزي و من  

  .دسترسي سخت تر صورت گرفته است
  

  ها مواد و روش

  بررسیمنطقه مورد 

ــورد  ــه م ــیمنطق ــامانبررس ــشکل از س ــي   مت ــاي عرف ه
هــاي قنــات آبــاد، چــشمه خزانــه و ســراب کــارزان   روســتا
 شـوند    که در کل تحت عنوان کارزان خوانـده مـي          باشند  مي

 آمار ايستگاه سينوپتيک ايالم که نزديـک        بر پايه ). ۱شکل  (
 بارنـدگي سـاالنه      ميانگين باشد،  ترين ايستگاه به منطقه مي    

 و اقلـيم منطقـه      سلـسيوس  درجه   ۶/۱۶ ميلي متر، دما   ۶۱۶
 دو  منطقـه , ايـن بررسـی   بـراي انجـام     . باشد  اي مي   مديترانه
 با مساحت   ۱به صورتي که منطقه شماره      , سيم شد بخش تق 
 بـا   ۲هکتار در طـول کـوه بـانکول و منطقـه شـماره              ۱۴۸۰

. هکتـار در کـوه مانـشت قـرار گرفتـه اسـت            ۱۴۴۰مساحت  

 براي کشاورزي در زير آشکوب و چرا        درکل ۱منطقه شماره   
شود و به دليل کم شيب بودن و ارتفاع کم به              مي گيری بهره
در حـالي   ).  الـف و ب    ۲شکل  (رار دارد    در دسترس ق   آسانی

 داراي دامنه ارتفاعي بيشتر و  پر شـيب          ۲  شماره که منطقه 
شد که  گزينش   به صورتي    بررسیمنطقه مورد   . باشد  تر  مي  

هاي منطقه  هم در برگيرنده کل دامنه ارتفاعي رويش جنگل    
باشد و هم دو بخش متفاوت از لحـاظ شـرايط اکولوژيـک و           

فرض شده است   اين بررسی   در  . اشته باشد انساني را در بر د    
 از جنگل در ارتباط با شرايط توپـوگرافي         گيری بهرهکه نوع   
بنـابر ايـن دو بخـشي کـه از نظـر شـرايط              . شـود  ميتعيين  

از نظـر   , باشـند  مـي توپوگرافي و در نتيجه اکولوژي متفاوت       
تـوان بيـان     مـي در واقع   . نوع دخالت انسان نيز تفاوت دارند     

ن در جنگل هـاي زاگـرس       و شدت دخالت انسا   کرد که نوع    
جهت و ارتفـاع از سـطح       ,  مانند شيب  هايی تحت تاثير عامل  
  ).۱۳۸۵ملک نيا (دريا قرار دارد  

  
   ها هبرداشت داد

 نقـشه، بـا     ي در رو  ي عرف يها  پس از مشخص شدن سامانه    
 و به نقـشه      مشخص ي جنگل های هطق مرز من  يجنگل گردش 

 يـانگين زان م  و ميـ   کمينـه  ،بيـشينه .  منتقل شد  يتوپوگراف
در هـر   به روش جنگل گردشي     سطح تاج پوشش در هکتار      

 نمونـه   هـای  شمار قطعـه   محاسبه   يسامان برآورد شد و برا    
 از روابـط  گيـری  بهـره سپس  با .  قرار گرفت گيری بهرهمورد  
، )۲۰٪( دقت مورد نظر     ي نمونه الزم برا   های شمار قطعه  رزي

sXر ابطه زي در ر  .به دست آمد  
ار درصـد تـاج   انحـراف معيـ  

X پوشش، max درصد تاج پوشش و    بيشينه X min کمينه 
S%. باشد  يزان تاج پوشش م   مي X

در صد برآورد انحراف از 

 كـه   ،شـده  برآورده    تاج پوشش     مقدار ميانگين  Xار و   معي
. باشـد   درصد مي۱۵ و ۱۰براي منطقه يك و دو  به ترتيب       

  .)۱۳۸۵، نميرانيان ۱۳۷۹زبيري (
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   ايالم در کشور و استانبررسی موقعيت منطقه مورد ‐۱شکل 

 
  

  
  

  بررسیدر منطقه مورد ) ب(  شيبهای و طبقه) الف(  پراکنش طبقات ارتفاعي‐۲ شکل
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 دقـت   ي نمونـه الزم بـرا     هـای  طعه ق شمار n باالر فرمول   د

 در نظـر  ۲ برابـر بـا   t مـورد و  ي درصد خطـا  E٪مورد نظر،   
  .گرفته شد

بـر روي   پس از تهيه شبكه آماربرداري و قرار دادن شـبكه           
در هـا،       هاي عرفي بـا توجـه بـه شـكل سـامان             نقشه سامان 

ــک  ــه ي ــه ۲۸منطق ــه نمون ــبکه  ۲۰ قطع ــاد ش ــا ابع  آري ب
و در منطقـه    ) به دليل مسطح بودن منطقه    ( متر   ۷۰۰*۷۰۰

 ۸۰۰*۶۰۰ آري با ابعاد شـبکه       ۲۰ قطعه نمونه  ۲۹دو تعداد   
برداشت  UTMمختصات سامانه  و  GPS از   گيری بهرهمتر با   

قطر بـزرگ   ,  در هر قطعه نمونه ارتفاع کامل درختان       .شدند
 سانتي  ۵/۷تاج و قطر عمود بر آن و قطر برابر سينه بيش از             

 گونه و مبدا زادآوري هـر پايـه         ،نوع. متر اتدازه گيري شدند   
رايانـه وارد   ي برداشت شده به     ها  ه داد آنگاه. نيز ياداشت شد  

 و  SPSSي  هـا   افـزار    از نـرم   هـا  شده و  براي انجـام محاسـبه       
EXCEL با , براي محاسبه سطح تاج پوشش.  شد گيری بهره

نکه شکل تاج درختان بيضي شکل در نظر گرفتـه          اي  هتوجه ب 
ddGشد از رابطه    

214
××=

π در ايـن   .  شـد  گيری  بهره

d1و برابر با سطح تـاج   gمعادله 
d و  2

  بـه ترتيـب قطـر   
هـا از      براي مقايـسه ميـانگين     .باشند ميبزرگ و کوچک تاج     

، نميرانيـان  ۱۳۸۲زبيـري  ( شـد    گيری بهره مستقل   tآزمون  
۱۳۸۵.(  

  

  نتايج 

هاي مختلـف بـراي        گونه وجوددر شکل شماره سه، درصد      
 و کل منطقه نـشان داده       بررسیهر کدام از دو منطقه مورد       

ـ  . شده است  Quercus( يدر هر دو منطقه گونه بلـوط ايران

brantii(      عالوه بر اين گونه    . باشد مي بيشترين فراواني را دارا
 Crataegus زالزالـک ,)Pistacia atlantica(ي بنـه  ها هگون

aronia) ( , ــيکم ــر , )Acer monospessulanum(ک انجي
)Ficus carica( , بــادامAmygdalus lycioides) ( و دافنــه

Daphne mucronata)( دارندوجود .  
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هاي مربوط     به ترتيب مشخصه   ۲ و   ۱ شماره   های جدول در
به ارتفاع و سطح تاج پوشش مربـوط بـه منطقـه يـک و دو                

هاي بـه حـد شـمارش          پايه شماربه دليل اينکه    . آمده است 
هــا  در جــست گــروه)   ســانتي متــر۵/۷رســيده بزرگتــر از 

نکه محاسـبه سـطح مقطـع برابـر         اي  هتوجه ب متفاوت بود و با   
اي کـه     ي داراي قطر برابر سـينه     ها  هسينه به دليل وجود پاي    
 گمراه کننده   اي  هتواند مشخص  مياند    به حد شمارش نرسيده   

ميانگين ارتفاع دو منطقه    . دش محاسبه ن   باشد، اين مشخصه  
) df  ،۱۵/۰=F  ،۶/۱=t=۵۵(ندارد   با  هم     داري  معنياختالف  

 داري معنـي  که تاج پوشش منطقـه دو بـه صـورت         در حالي 
)۵۵=df  ،۰۵/۰F<،۱/۲= t (      باشـد  مـي بيش از منطقه يـک . 

 تـاج   هـای  ي اسكور نشان داد كه پـراكنش طبقـه        آزمون كا 
 با تراكم تاج بيـشتر در منطقـه دو بـه            های هپوشش در طبق  

 بــا منطقــه يــك متفــاوت اســت      داري معنــيصــورت 
)۶۷/۲۱=2χ)،۳۴۵/۱۱=2χ،۳ df= .( چنانچـــه از جـــدول

در ,  با درصد تاج بيشترها هطقنسبت من, مشخص استچهار 
  .دباش ميمنطقه دو بيش از منطقه يک 

   
  بررسیهاي آماري مربوط به ارتفاع درختان برا ي دو منطقه مورد   مشخصه‐۱جدول 

  
  منطقه

  ميانگين
  )متر(

  کمينه
  )متر(

  بيشينه
  )متر(

انحراف  از 
  )متر( معيار

  اشتباه معيار
  )متر(

خطاي 
  ٪آماربرداري

  ۱۱  ۲۶۶/۰  ۴۰۷/۱  ۱۰  ۵/۰  ۸۸۰/۴  يک
  ۱۲  ۲۳۵/۰  ۲۶۹/۱  ۵/۹  ۵/۰  ۹۸۴/۳  دو

  
   در هکتاربررسیهاي آماري مربوط به تاج پوشش برا ي دو منطقه مورد   مشخصه‐۲جدول 

 ٪خطاي آماربرداري  %معيارتباه اش %انحراف معيار  ٪بيشينه  ٪کمينه  ميانگين٪  منطقه
  ۲۱  ۹۰۲/۰  ۷۷۷/۴  ۲۵  ۲۰۰/۲  ۷۱۰/۹  يک
  ۲۲  ۹۶۷/۰  ۲۱۰/۵  ۲۵  ۷۸۰/۲  ۱۶۰/۱۱  دو

  
ت ريخـت رويـشي تفـاو     همچنين دو منطقه از نظر درصد       

). =2χ) ۲۱/۹=2χ،۲ df=۵۳/۶۵( با هم دارنـد      داري  معني
ي تک پايه و جست گروه      ها  هد پاي در جدول شماره سه درص    

.  براي هر دو منطقه نشان داده شـده اسـت        ها  ه درختچ نيزو  
در منطقه يک بيشترين درصد متعلـق بـه درختـان جـست           

در حـالي   , باشـد  مي )منطقه يک % ۳۴در مقابل   % ۷۲(گروه  

. باشـند  مـي  به صورت تک پايه ها هپاي% ۶۰که در منطقه دو  
در حـالي کـه   ,  وجود ندارد اي  هدر منطقه يک حالت درختچ    

  .باشند مي اي ه درختچريختي به ها هپاي% ۶در منطقه دو 
براي مقايسه دو منطقه از آزمون مقايـسه فراوانـي نـسبي            

  ).۱۳۸۲زبيري ( شد گيری بهره

  
  تاج پوشش در دو منطقه های  درصد طبقه‐۴           جدول                          هاي  رويشي در دو منطقه    ريخت درصد ‐۳جدول 

 منطقه دو  منطقه يک  % طبقه تاج پوشش منطقه      منطقه دو  منطقه يک مبدا منطقه

  ۲۷  ۳۳  ۵>      ۶۰  ۲۸  تک پايه

  ۳۶  ۵۲  ۵‐۱۵      ۳۴  ۷۲  جست گروه

  ۲۷  ۱۲  ۱۵‐۲۵      ۶  ۰  اي هدرختچ

          >۲۵  ۳  ۱۰  
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 ارتفـاعي   هـای  ل شماره  چهار درصد فراواني طبقـه       در شک 
 ارتفاعي در هـر     های  طبقه توزيع.  آمده است  براي دو منطقه  

  . باشد مي شکل و شبيه به هم اي هدو منطقه تقريبا زنگول
 قطــري هـای   درصــد فراوانـي طبقــه ۷ و ۶هـاي   در شـکل 

هـاي تـک پايـه و بزرگتـرين           مختلف به ترتيب بـراي بلـوط      
در هـر دو    . جست هر جست گـروه نـشان داده شـده اسـت           

ـ  نزديک به  منطقه  توزيع درختان تک پايه       شـکل   اي  ه زنگول
درختـان تـک پايـه      . باشـد  مـي  زيـادي    بوده و داراي نوسان   

 در بخــش . منطقــه دو فراوانــي بيــشتري دارنــدقطــورتر در
در منطقـه   . دهد مي توزيع يک روند نزولي را نشان        زاد  شاخه

 قطر به حد شمارش رسـيده       خيلی کم ي  ها  هيک جست گرو  
بقه قطري پـنج    و همچنين ط  ) طبقه قطري مساوي با صفر    (

در حالي کـه    . فراواني بيش از منطقه دو دارند     , سانتي متري 
در منطقه دو درختان با قطر هـاي ميـاني و قطـور فراوانـي               

  .بيشتري دارند
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  بررسی ارتفاعي براي دو منطقه مورد های  درصد فراواني طبقه‐۴شکل 

  
 و رابطه رگرسـيوني     های هطهاي هشت و نه ابر نق       در شکل 

طر برابر سينه به سانتي متر و ارتفاع به متر براي تـک    بين ق 
. هاي بلوط به ترتيب براي منطقه يک و دو آمـده اسـت              پايه

براي منطقه يک و دو به ترتيب برابـر         ) r(ضريب همبستگي   
 معنــي دار  ۰۱/۰ بــوده و در ســطح   ۸۷۴/۰ و ۸۵۵/۰بــا 
ــي ــند  م ــب  (باش ــه ترتي  و r)،۲۳)=۲‐۲۵  = (df=۵۰۵/۰ب
۵۱۵/۰=r)،۲۲)=۲‐۲۴  = (dfبراي منطقه يك و دو .(  

 و رابطـه رگرسـيوني      هـای  هط ابر نق  ۱۱ و   ۱۰هاي    در شکل 
بين قطورترين جست در هر جست گـروه و ارتفـاع جـست             

ــه  ــراي دو منطق ــروه ب ــشان داده شــده اســت گ ضــريب .  ن
 ۷۱۸/۰ر با  براي منطقه يک و دو به ترتيب براب  همبستگي

 معني دار   ۰۱/۰اين ضرايب نيز در سطح      . باشد   مي ۷۲۱/۰و  
  .باشند مي
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  هاي بلوط  قطري تک پايههای  درصد فراواني طبقه‐۶ شکل
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   قطري قطورترين جست در هر جست گروههای درصد فراواني طبقه ‐۷ شکل

  

  
  

  هاي بلوط درمنطقه يک  سينه و ارتفاع تک پايه و رابطه رگرسيوني بين قطر برابرها ه ابر نقط‐۸ شکل

 )مترسانتي(قطر برابر سينه

ع 
تفا
ار

)
تر
م

( 



 ۳۸۳                                                                                 ۳۸۷ تا ۳۷۵، از صفحه ۱۳۸۷، تير ماه ۲، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

  

  
  

  هاي بلوط درمنطقه دو پايه  و رابطه رگرسيوني بين قطر برابر سينه و ارتفاع تکها ه ابر نقط‐۹شکل 

  

  
  

  ي بلوط در منطقه يکها ه و رابطه رگرسيوني بين قطورترين جست در هر جست گروه و ارتفاع  جست گروها هطابر نق ‐۱۰ شکل

  

  
  

  ي بلوط در منطقه دوها ه و رابطه رگرسيوني بين قطورترين جست در هر جست گروه و ارتفاع  جست گروها هط ابر نق‐۱۱شکل 

ع 
تفا
ار

)
تر
م

( 
ع 
تفا
ار

)
تر
م

( 
ع 
تفا
ار

)
تر
م

( 

 )مترسانتي(قطر برابر سينه 

 )مترسانتي(قطر برابر سينه 

 )متر سانتي(قطر برابر سينه 



 ...مياني با  هاي جنگلي زاگرس  وضعيت توده                  ارزيابی                              ۳۸۴

 و رابطـه    هـا  هطـ  بـه تريـب ابـر نق       ۱۳ و   ۱۲هـاي      شکل در
رگرسيوني بين قطر برابر سينه و سطح تاج براي منطقه يک 

ي منطقـه   ضريب همبستگي برا    . و دو نشان داده شده است     

ـ به ترتيـب برا    معني دار و     يک و دو      ۸۳۶/۰ و   ۷۰۲/۰ر بـا    ب
  .باشد مي

  

  
  

   و رابطه رگرسيوني بين قطر برابر سينه و سطح تاج در منطقه يکها هط ابر نق‐۱۲ شکل

  

  
 

   و رابطه رگرسيوني بين قطر برابر سينه و سطح تاج در منطقه دوها هط ابر نق‐۱۳ شکل

  

  بحث

,  مشخص است در هر دو منطقه      ۳ از شکل     که همان گونه 
در منطقـه يـک عـالوه بـر         . باشد  بلوط ايراني گونه غالب مي    

هاي زالزالک و انجير از لحاظ فراوانـي در مرحلـه             بلوط گونه 
هاي کيکم، بنه، دافنـه و بـادام وجـود            دوم قرار دارند و گونه    

ي ها  هکونبودن  امکان  , از نظر طبيعي و دامنه ارتفاعي     . ندارد
, )۱۳۸۲ مـي  و ابراهي  اي  هجزير( دارد   دبنه و کيکم وجو   , ادامب

در . تـوان بـه دخالـت انـساني نـسبت داد           مـي  آنها را    نبودو  
 از منطقه به    گيری بهرهمنطقه يک شدت بهره برداري و نوع        

 هـای  ورزي در زيرآشکوب جنگل در کنار عامـل       صورت کشا 
بـا   باالي ايـن گونـه در مقايـسه    دهي جست توان  نبودمانند  
هـا   بررسـی . تواند از داليل ايجاد اين وضعيت باشد       مي, بلوط
حــسين زاده و همکــاران ( ديگــر زاگــرس هــای هطقــدر من
دهد که بلوط گونه غالب ايـن منطقـه          مينيز نشان   ) ۱۳۸۳
  .  باشد مي

 نزديـک بـه    قطـري    هـای  در هر دو منطقـه توزيـع طبقـه        
اعي و   ارتفـ  های پراکنش زياد طبقه  . باشد مي شکل   اي  هزنگول
 در پژوهـشگران  سـاير  بررسـی  محلي در کنار    شاهدهای نيز

مويـد ايـن    ) ۱۳۸۲ ميپورهاشـ (بخش هـاي ديگـر زاگـرس        

 )مترسانتي(قطر برابر سينه 

 )متر سانتي(قطر برابر سينه 

ج 
 تا
طح
س

)
تر
م
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مر

 
( 
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)
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تر 
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ي منطقه يه صورت ناهمسال مـسن       ها  همطلب است که تود   
 رويشي غالب در هـر دو منطقـه فـرم     ريخت. باشند ميشده  
 ريخـت در منطقـه دو     . باشـد   مـي ) جست گروهي  (زاد  شاخه

هاي دافنه    ي وجود دارد که مربوط به گونه      ا  رويشي درختچه 
باشد که يا به لحاظ طبيعي و يـا در اثـر دخالـت                و بادام مي  

در منطقه يک در حـدود      .  ندارند وجودانسان در منطقه يک     
 بـه صـورت     هـا   ه درصد از پايـ    ۳۴ درصد و در منطقه دو       ۷۲

 و در   ۲۸در حـالي کـه در منطقـه يـک           . باشـد  مي زاد  شاخه
. باشـند  مـي  به صورت تک پايـه       ها  هصد پاي  در ۶۰منطقه دو   

 نزديک به روستا و در      جاهای از جنگل در     گيری بهرهتمرکز  
ملـک نيـا    (شيب هاي کم و ارتفاع از سطح دريا پـايين تـر             

 هـا در    زاد  شـاخه باعث ايجاد اين وضعيت و فراواني       ) ۱۳۸۵
  . منطقه يک شده است

 درصد تاج پوشش در منطقه يک نسبت به منطقـه دو بـه            
تـوان   مـي دليل اين امر را     . باشد مي کمتر   داري  معنيصورت  

 اراضي کشاورزي در زير آشکوب جنگل در منطقـه          وجودبه  
در منطقـه دو    . يک و شدت بهره برداري بيـشتر نـسبت داد         

 بـا تـاج     هـای  هدهد منطق  ميچنانچه که جدول چهار نشان      
 فراوانـي    درصد نسبت بـه منطقـه يـک        ۱۵پوشش بيش از    

فراوانـي  ,  درصـد  ۱۵ کمتر از    های ند و در طبقه   بيشتري دار 
  .     باشد ميمنطقه يک بيشتر 

 قطري گونـه بلـوط در حالـت         های شمار در طبقه  پراکنش  
هـاي متفـاوتي را نـشان       وضـعيت   تک پايـه و جـست گـروه       

هـاي بلـوط بـا        در هر دو منطقه پراکنش تک پايـه       . دهد  مي
 ک بـه  نزديـ  قطـري پراکنـشي      های در طبقه  ميبرخي نامنظ 

اين پراکنش مشابه با پراکنش     ). شکل شش (باشد    نرمال مي 
طبقات قطري در جنگل آرمرده بانه واقع در زاگرس شمالي          

غضنفري (شود  مي از باال اداره     زاد  شاخهباشد که به روش      مي
دهـد   مـي  ديگر در زاگرس نـشان       های بررسینتايج  ). ۱۳۸۲

 زآوري آوري باعـث چنـين وضـعيتي شـده اسـت             نبـود که  
اين نوع پـراکنش نـشان دهنـده        ). ۱۳۸۰رستاقي   ميابراهي(

پــراکنش .  باشــد مــي  هــا ه شــدن پايــپيــر زادآوري و نبــود
 هماننـد ي هر دو منطقه     ها  هقطورترين جست در جست گرو    

با پراکنش درختان در جنگل هواره خول بانه کـه بـه روش             

به دليـل زادآوري    . باشد مي, شود مي از پايين اداره     زاد  شاخه
تواند بقاي جنگل را     مياين وضعيت   , ها  ه در اين پاي   زاد  خهشا

  ).۱۳۸۲غضنفري ( براي چندين نسل حفظ کند کم دست
 رگرسـيوني بـراي قطـر برابـر سـينه و ارتفـاع              هـای  هابطر

ـ         درختان در حال    هـای  تت تک پايه در هر دو منطقه در حال
داد  مي درجه دو بيشترين همبستگي را نشان        اي  هچند جمل 
 بـه ترتيـب     ۸۷۴/۰ و   ۸۵۵/۰ر ضـريب همبـستگي      که مقدا 

در مورد حالت جست گروه مقدار      . براي منطقه يک و دو بود     
 ۷۲۱/۰ و منطقـه دو      ۷۱۸/۰اين ضريب براي منطقـه يـک        

ضريب همبستگي بين قطر برابر سينه و سطح تاج         . باشد مي
نسبت به منطقه يک قوي تر      ) ۸۳۶/۰(پوشش در منطقه دو     

شديد  برداری بهرهتواند   ميل اين امر    دلي). ۷۰۲/۰(باشد   مي
 در منطقه يک باشد که درختان با قطـر هـاي      ها  هاز سرشاخ 

, يکسان به دليل تفاوت نـوع دخالـت در اراضـي کـشاورزي            
داراي , حت شـو  بـرای  گيـری  بهرهسرشاخه زني براي دام يا      

در حالي که در منطقـه      . باشند ميح تاج بسيار متفاوتي     سط
  .باشد مياين رابطه قوي تر , تر انساندو به دليل دخالت کم

, دهـد  مـي  نـشان    ايـن بررسـی   به طور کلي چنانچه نتايج      
هـاي    عاليـت هاي جنگلـي غـرب تحـت تـاثير ف           ساختار توده 

 که شـدت بهـره بـرداري و         هايی در منطقه . باشد  انساني مي 
باشـد و    مـي کمتـر   , دخالت بيشتر است مقدار تـاج پوشـش       

ـ      های هسطح منطق  اال نـسيت بـه منـاطق بـا          با تراکم تـاج ب
 هطقـ ين من در ا . دهد ميرا تشکيل    ميمقدار ک , دخالت کمتر 

 بـرداری  بهره به دليل شدت     ها  ه برخي گون  بودن همچنين   ها
 در مقايسه با بلـوط کـاهش   دهي جست توان رقابت و نبودو  

ــد مــي ــه دليــل  . ياب ــه ب در کــل منطقــه درختــان تــک پاي
ر حـالي کـه در      رونـد د   مـي  شدن   پيرزادآوري به سمت    نبود

زادآوري به صورت جست باعث شده اسـت        , زاد  شاخهبخش  
  .  توانايي استمرار خود را حفظ نمايندها هن توداي هک
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Abstract 

This study was carried out to investigate the forest stand conditions in central Zagros in different 
situation i.e. stand with easy access located in regions with gentle slope and farmed understory (region 
one) and region with steep slope and high altitude and hard accessibility (region two). The result show 
that in region one due to intervention of human activity, percentage of coppice trees (72%) is more 
than region two (34%) and in region one, trees commonly are coppice. In this region only Quercus 
persica occurs but in region two in addition to this specie, Acer monspessulanum, Amygdalus sp., 
Ficus sp,. Pistacia mutica, P. khinjuk, Daphnia sp., and Cratagus sp ,were found. In region one mean 
height and number of trees with large diameter are more while canopy cover is less than region two. 
Distribution of D.B.H. in oak trees (main element of these stand) with seed origin in two regions 
follow normal distribution which is similar with even aged stands whereas this distribution in coppice 
trees is descendant and resembles in uneven aged forests. In region two, relationship between D.B.H  
and height and D.B.H. and crown diameter are more significant than region one. 
 
Keywords: Zagros, Forest stand structure, Understory farming, Coppice stands, High stands  
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