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ش حیاتی هاي جنگلی در عملکردهاي اکولوژیکی نقبخش مهمی از اکوسیستم عنوان بهضایعات چوبی  سابقه و هدف:
عوامل مختلفی قرار دارد که یکی  تأثیر هاي جنگلی تحتموجود در عرصه دارند. وضعیت کمی و کیفی ضایعات چوبی

اي در زمینه وضعیت تاکنون مطالعه. استبرداري از ضایعات چوبی ها اثرات جوامع انسانی و سابقه بهره ترین آناز مهم
چنین نقش تغییر الگوي سوخت مصرفی  هاي جنگلی و همعنصري مهم و حیاتی در اکوسیستم عنوان بهضایعات چوبی 

نیازهاي  تأمینترین منابع که از مهمصورت نگرفته است  بر وضعیت ضایعات چوبی تأثیرگذارترین عامل مهم عنوان به
ریزي و تواند در برنامهمی شده انجامهاي ارزیابی مناسب از طرح که زآنجاییارود. می به شمارسوختی در ارسباران 

ضایعات   مؤلفهرسانی بر باشد، این پژوهش بر آن است تا اثرات اجراي سوخت راهگشامدیریت صحیح منابع جنگلی 
  ررسی نماید.هاي ارسباران بهاي کمی و کیفی در جنگلهیزمی کف جنگل از جنبه هاي چوب عنوان به را چوبی

  

رسانی شده و کالسور منطقه سوخت عنوان بهمکیدي ( شده حفاظتاز منطقه  دو روستا منظور به این ها: مواد و روش
 100متر در  100یک هکتاري با ابعاد  نمونه قطعهدر هر دو منطقه سه انتخاب و  )رسانی نشدهمنطقه سوخت عنوان به

در  برابرسینهنوع گونه، قطر  مانندهایی هر یک از قطعات نمونه مشخصهدر  .شدبرداشت شش هکتار  درمجموعو  متر
ها، ارتفاع و درجه پوسیدگی ضایعات چوبی در هر ضایعات چوبی سرپا و قطر میانی در ضایعات چوبی افتاده و کنده

رسانی بر سوخت منظور ارزیابی اثربهصد در صد آماربرداري شدند.  به صورتهاي افتاده، سرپا و کنده یک از حالت
  هاي ارسباران از آزمون یو من ویتنی استفاده شد.متوسط حجم در هکتار ضایعات چوبی در جنگل

  

رسانی  رسانی شده و سوخت آزمون یو من ویتنی میزان ضایعات چوبی در دو منطقه سوخت بر اساس نتایج ها: یافته
ترتیب  رسانی شده به ضایعات چوبی در منطقه سوخت و حجم مقدار تراکم .)P>05/0( داري دارندنشده اختالف معنی

                                                
  ghanbarisajad@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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در هکتار و  پایه 50 با برابر شدهنرسانی در هکتار و در منطقه سوخت مترمکعب 42/3در هکتار و  پایه 418 با برابر
رسانی گونه و در منطقه سوخت 15 درمجموعشده رسانیدر منطقه سوخت مترمکعب در هکتار برآورد شد. 22/0

هاي رسانی نشده گونهرسانی شده و سوختگونه ضایعات چوبی شناسایی شد. در هر دو منطقه سوختنشده شش 
ترین تراکم و حجم  ترین و کم به ترتیب از بیش )Acer campestre( و کرب )Quercus macranthera( اوري

  ضایعات چوبی در هکتار برخوردار هستند.
  

ت نشینان در حفظ ضایعاتغییر الگوي سوخت مصرفی جنگل بودن آمیز موفقیتن مطالعه گویاي نتایج ای گیري: نتیجه
تواند در منطقه ارسباران و سایر مناطق جنگلی کشور مورد توجه هاي ارسباران است که میچوبی در جنگل

  قرار گیرد. گذاران سیاستریزان و  برنامه
  

    ضایعات چوبی، سوخت مصرفی، نشینان جنگلارسباران،  هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
بخش مهمی از  عنوان بهضایعات چوبی 

هاي جنگلی در عملکردهاي اکولوژیکی اکوسیستم
در یک توده جنگلی،  .)7( کنندنقش حیاتی ایفا می
 پوسیده شدندر حال  هاي چوبضایعات چوبی به 

 جامانده بههاي مانند درختان مرده سرپا، افتاده، شاخه
هاي شده و کندهتکهدر کف جنگل، قطعات چوب تکه

ضایعات چوبی  .)10، 8( شوددرخت اطالق می
وزش باد، جاري  مانندتوانند در اثر عوامل طبیعی  می

هاي انسانی مانند شدن سیالب و یا در اثر فعالیت
برداري غیراصولی چنین بهره هاي تفرجی و همفعالیت

هاي جنگلی محصوالت چوبی و غیرچوبی در عرصه
ضایعات گذاشتن باقی درگذشته .)8( ظاهر شوند

ی تلقی و منبعی عنصر منف عنوان بهدر جنگل  چوبی
فات و حشرات و تهدیدي براي آبراي گسترش 

این . )6( شدندسوزي در جنگل محسوب می آتش
 هاي پژوهشهاي اخیر با اه در طی دههدیدگ
ضایعات چوبی در  کارکرددر مورد  گرفته انجام

که از طوريبه ،تغییر کرده است هاي جنگلیاکوسیستم
ها و ضروري در ایجاد تنوع زیستی جنگل مؤثرعوامل 

زیستگاه مناسبی را براي انواع  و شوندمیشناخته 

 ،چنین هم .)13( کنندفراهم می هاو قارچ جانوران
کربن و چرخه نقش مهمی در چرخه  ضایعات چوبی

و در افزایش حاصلخیزي  کنندمیایفا  غذاییعناصر 
کمیت و کیفیت . )21( خاك نقش اساسی دارند

تیپ  مانندعوامل مختلفی  تأثیر تحت ضایعات چوبی
جنگل، مقدار تولید، مراحل توالی، الگوي پراکنش 

هاي طبیعی و انسانی، سابقه طبیعی، حوادث و آشفتگی
خاکی  هاي اقلیمی وبرداري، نوع مدیریت، ویژگیبهره

  هاي یکی از مشخصه. )5( گیرندمیرویشگاه قرار 
، حضور نخورده دستهاي طبیعی و مهم جنگل

 ومیر مرگ درنتیجهدارها دارها است. خشکه خشکه
جنگلی ایجاد  تودهطبیعی درختان در داخل یک 

شوند. وجود درختان خشک براي تنوع زیستی در  می
تواند دار میجنگل بسیار ضروري هستند. خشکه

یک شاخص مؤثر و ضروري در تنوع زیستی  عنوان به
دارها نقش رود. خشکههاي جنگلی به کار اکوسیستم

هاي عملکرد اکوسیستم کلیدي در بسیاري از جنبه
تنوع باالي کارکردي  دلیل ). به20، 19، 5( ندکبازي می

مختلفی به این موضوع  هاي پژوهشدار در خشکه
  ).23 ،20،21، 19 ،15، 5( پرداخته شده است
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بالغ بر دو میلیارد نفر  توسعه درحالدر کشورهاي 
 عنوان بهضایعات چوبی اي روستایی از خانواره از

و  وپز پختانرژي براي  تأمینجهت  یهیزمچوب 
این فشار برداشت در مناطق . )4( کنندگرما استفاده می

تر به منابع سوختی جایگزین  جنگلی با دسترسی کم
ي و هاي خورشیدهاي فسیلی یا انرژينظیر سوخت

برخی از  در. )11، 4( استتر از سایر مناطق  غیره بیش
هاي گاهنقاط منطقه ارسباران که یکی از ذخیره

استفاده از منابع رود، می به شمارکره کشور  زیست
دلیل دسترسی به منابع سوختی تأمینبراي  جنگلی

 ،استنیز رایج  هاي فسیلیتر به سوخت کم
در محدوده مناطق جنگلی  خصوص روستاهایی که به

جهت  ،دارند گلبه جن تري و دسترسی بیش واقع شده
و مصارف گرمایی از چوب و هیزم جنگلی  وپز پخت

عشایر منطقه نیز در اوایل رسیدن به کنند. استفاده می
هیزم درصد مصارف سوختی خود را از  30ییالق، 

بر این در ساخت  . عالوه)3( کنندمی تأمینجنگلی 
 شودنیز از چوب جنگلی استفاده میچپر سرپناه و 

از تواند ها میجایگزینی این سوختبنابراین ؛ )3(
. ها جلوگیري کندخروج ضایعات چوبی از جنگل

 10تر از  براي کشورهاي با پوشش کم جنگل (کم
 ماننددرصد سطح کل کشور) و با منابع زیاد فسیلی 

 هاي فسیلییعنی سوخت توان از منابع غنیایران می
سوخت و  نیازهاي مردم محلی به کردنبرآورده براي 

منابع کمیاب  مدیریت و حفاظت بهتربه دنبال آن 
ي هااز انرژي توانچنین می هم جنگلی استفاده نمود.

 هاي فسیلیسوخت نیز براي جایگزینی استفاده از پاك
ق روستایی دنیا مورد تر مناط استفاده نمود که در بیش

 اران واقع شده استذگتسیاس و انریزتوجه برنامه
)1 ،2(. 

بررسی نوع مدیریت  به تاکنون مطالعات مختلفی
مانده در ضایعات چوبی باقیجنگلی بر وضعیت منابع 
چنین آثار جایگزینی چوب  . هماندها پرداختهجنگل

ضایعات  استفادههیزمی با منابع دیگر انرژي بر میزان 
هاي جنگلدر  چوبی مورد بررسی قرار گرفته است.

ضایعات چوبی در  راکممیزان و ت ،غرب استان گیالن
مورد بررسی نشده مدیریتشده و مدیریتدو منطقه 

میزان ضایعات چوبی در جنگل  کهه گرفتقرار 
نشده گزارش تر از جنگل مدیریت بیش شدهمدیریت

به بررسی ) 2020و همکاران ( دستا .)10( ه استشد
سوخت و جویی چوبآوري بیوگاز در صرفهنقش فن

 پرداختند اتیوپیکاهش انتشار کربن در جنوب کشور 
تواند به این نتیجه رسیدند که استفاده از بیوگاز می و

در مقابله با فشار بر منابع جنگلی و کاهش تغییرات 
 شده انجام مطالعهیک در  .)2( باشد مؤثرآب و هوایی 

به تغییرات ضایعات  هاي اکالیپتوس استرالیادر جنگل
سوزي برداري و آتشبهره تأثیر درشت تحتچوبی 

میانگین حجم ضایعات چوبی  پرداخته شده است که
در  مترمکعب 140برداري نشده (در جنگل بهره

 77برداري شده (تر از جنگل بهره هکتار) بیش
 و محمودي .)22( مترمکعب در هکتار) گزارش شد

هاي به ارزیابی نقش آبگرمکن) 2019( اسحاقی
ر کاهش مصرف چوب سوخت شیدي دخور

 بیانگررس مرکزي پرداختند. نتایج نشینان در زاگ جنگل
درصدي مصرف چوب بعد از نصب  86 کاهش

و  . کیوان بهجو)11( هاي خورشیدي بودبگرمکنآ
) تغییرات ضایعات چوبی درشت در 2020همکاران (

رابطه با قابلیت دسترسی انسانی به جنگل را در 
مطالعه قرار دادند. در این  هاي هیرکانی موردجنگل

مطالعه رابطه منفی بین میزان دسترسی به جنگل و 
 هاي کمی و کیفی ضایعات چوبی مشاهده شدشاخص

به بررسی اثر اجراي ) 2015و همکاران ( قنبري. )10(
سوخت هیزمی با  یو جایگزین جنگل طرح صیانت

هاي ارسباران پرداختند. سوخت فسیلی در جنگل
که تغییر الگوي سوخت مصرفی  ندادنشان د ایشان

دار ها اثر مثبت معنیروستاییان در حفاظت از جنگل
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به ) 2015( کیوان بهجو و سفیدي .)4( داشته است
هاي میزان و ویژگی فریحی برهاي تفعالیت تأثیر

هاي فندقلوي استان اردبیل ضایعات چوبی در جنگل
که مقدار  ه استنشان داد پرداختند. نتایج این مطالعه

طور شده بهیعات چوبی در منطقه حفاظتضا
نایتیال و  .)9( تر از منطقه تفریحی بود بیش داري  معنی

اثرات جایگزینی سوخت هیزمی با ) 2008( کاچله
در  زیست محیطسوخت فسیلی و فواید آن بر 

هندوستان را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه 
کاهش مصرف سوخت هیزمی به دنبال استفاده از 
سوخت فسیلی و همچنین اثرگذاري مثبت بر روي 

  .)14( ه استهاي منطقه گزارش شدجنگل
منظور کاهش فشار ناشی از استفاده مردم محلی به

ر نیازهاي سوختی روستاییان د تأمیناز جنگل، 
ساله توسعه، در چهار  20انداز راستاي برنامه چشم

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  ساله پنجبرنامه 
فصل  104برنامه دوم توسعه، ماده  81(تبصره 

برنامه سوم، ماده  محیطی زیستهاي دوازدهم سیاست
زیست برنامه چهارم، ماده فصل پنجم حفظ محیط 69

) در نظر گرفته شده بخش کشاورزي برنامه پنجم 148
سوخت فسیلی و  تأمینهاي اخیر است. در سال

جایگزینی آن به جاي سوخت هیزمی در جهت رفع 
یکی از محورهاي مهم  عنوان بهنیازهاي روستاییان 

هاي ارسباران اجرا اجراي طرح صیانت از جنگل
. کاهش وابستگی به منابع چوبی جنگل از )4( شود می

تواند مانع از تخریب ب میهاي مناسطریق جایگزین
منابع جنگلی و تالش براي حرکت در مسیر رسیدن 

   .)11( شناسی نزدیک به طبیعت شودبه جنگل
 عنوان به عات چوبیبر اساس مطالعات گذشته ضای

ی جنگل هايعنصري مهم و حیاتی در اکوسیستم
نقش تغییر دهد اما مروري بر منابع نشان می؛ باشد می

ترین عامل مهم عنوان بهالگوي سوخت مصرفی 
ترین  بر وضعیت ضایعات چوبی که از مهم تأثیرگذار

 به شمارنیازهاي سوختی در ارسباران  تأمینمنابع 
ارزیابی  که ازآنجاییاست.  مطالعه نشده ،رود می

ریزي تواند در برنامهمی شده انجامهاي مناسب از طرح
این باشد،  راهگشاع جنگلی و مدیریت صحیح مناب

بر  رسانیسوختبر آن است تا اثرات اجراي پژوهش 
هیزمی  هاي چوب عنوان بهضایعات چوبی  ي مؤلفه

هاي در جنگل کمی و کیفی هايجنبه از را کف جنگل
  ارسباران بررسی نماید.

  
  ها مواد و روش

 یشمال قسمتمنطقه ارسباران در : موردمطالعهمنطقه 
قرار گرفته است. بخش عمده  آذربایجان شرقیاستان 

 چاي،در چهار حوضه هیدرولوژیک کلیبرها این جنگل
 .واقع شده است چايچاي و سلنحاجیلرچاي، ایلگنه

 به که شده شناساییگونه گیاهی  1334در این منطقه 
متوسط بارندگی  تیره تعلق دارند. 97جنس و  493

درجه حرارت  متر و متوسطمیلی 600-400ساالنه 
باالترین میزان  .باشدمیگراد درجه سانتی 6/11ساالنه 

گراد در درجه سانتی 6/22درجه حرارت با مقدار 
درجه  2/1ترین درجه حرارت با مقدار  و کم مردادماه

  .)17، 16( ثبت شده است ماه بهمنگراد در سانتی
منطقه  واقع در از روستاهاي موردمطالعهمنطقه 

از  متر 2100تا  1900و در ارتفاع بوده  شده حفاظت
دو روستاي گرفته است و  آزاد قرارسطح دریاهاي 

با گاز شده  رسانیمنطقه سوخت عنوان بهمکیدي 
رسانی منطقه سوخت عنوان بهشده و کالسور  کشی لوله

این دو روستا  شود.را شامل می کشی لولهبا گاز نشده 
در بخش جنوب غربی شهرستان کلیبر قرار دارند. 

نسبت به روستاي مکیدي در  کالسورروستاي 
 اي دورتر از شهرستان کلیبر قرار گرفته است فاصله

خانوار با جمعیت  52در روستاي مکیدي ). 1شکل (
 . نوع دام این روستا غالباً)18( هستندنفر ساکن  158

و است. جاده روستاي مکیدي از نوع دام بزرگ و گا
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تر به شهر باشد که امکان دسترسی راحتآسفالت می
خانوار  23کند. روستاي کالسور با تعداد را فراهم می
نفر فاقد جاده آسفالت بوده که با  71و جمعیت 

. در )18( هستندسخت به شهر مواجه  دسترسی نسبتاً
این روستا دام کوچک و از نوع گوسفند نگهداري 

قالب سوخت فسیلی گاز  رسانی درسوختشود. می
 شده انجامدر روستاي مکیدي  1389کشی از سال  لوله

است ولی در روستاي کالسور گازرسانی نشده و از 
  شود.سوخت هیزمی و نفت سفید استفاده می

 

 
  

 . در استان آذربایجان شرقی و کشور ایران موردمطالعهموقعیت منطقه  -1شکل 
Figure 1. Location of study area in East Azerbaijan province and Iran. 

 
منظور ارزیابی اثرات اجراي به: روش آماربرداري

ضایعات رسانی بر وضعیت کمی و کیفی طرح سوخت
پس از مطالعات اولیه  ،هاي ارسبارانچوبی در جنگل

با  رسانیمنطقه سوخت عنوان بهدو روستاي مکیدي 
رسانی منطقه سوخت عنوان بهور و کالسکشی گاز لوله

به همین منظور، انتخاب شدند. کشی با گاز لولهنشده 
یک هکتاري به شکل  نمونه قطعهدر هر دو منطقه سه 

ش هکتار ش درمجموعمتر) و  100×100(مربع 

نمونه  انتخاب قطعات آماربرداري شد.انتخاب و 
نمونه که قطعهطوريصورت منظم تصادفی بود به به

هاي بعدي با نهنموصورت تصادفی و قطعهاول به
متر از همدیگر و در جهت شرقی پیاده  800فاصله 

سازي قطعات نمونه یک هکتاري با پیادهشدند. 
رت ها صونمونهگذاري در مرز قطعهاستفاده از عالمت

گیري نشوند و یا بدون گرفت تا درختان دوباره اندازه
 قطعات نمونهدر انتخاب د. نگیري باقی نماناندازه
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هایی شده از نظر ویژگیمناطق انتخاب تالش شد تا
ه از سمت امکان دسترسی به جنگل و فاصل مانند

قطعات نمونه در منطقه  یکنواخت باشند. کوهستان
متر و در منطقه  1900 رسانی شده در ارتفاعسوخت
متر از سطح  2220رسانی نشده در ارتفاع سوخت

در هر یک از قطعات نمونه  دریا واقع شده بودند.
در  برابرسینه قطرنوع گونه،  مانندهایی مشخصه

ضایعات چوبی سرپا و قطر میانی در ضایعات چوبی 
ضایعات ارتفاع و درجه پوسیدگی  ،هاافتاده و کنده

 هاي افتاده، سرپا و کندهدر هر یک از حالت چوبی
 آماربرداري شدند. صورت صد در صد به

(افتاده،  ضایعات چوبیبرآورد حجم : هاتحلیل داده
رسانی شده و سرپا و کنده) در دو منطقه سوخت

فرمول هوبر رسانی نشده با استفاده از سوخت
  .)15( زیر محاسبه شد صورت به
  

푉 = 푔 × 푙 
  

سطح مقطع  gm، مترمکعبحجم به  V، که در آن
  .است قطعات چوبیطول  l) و مترمربعمیانی (
 برچسبقطعات چوبی آماربرداري شده چنین  هم

 کیفی مقدار پوسیدگی در یکی از چهار درجه
پوسیدگی درجه یک:  بندي شدند:صورت زیر طبقه به

درخت تازه افتاده، پوست و چوب درخت 

است و گاهی اوقات جوانه رشد یک  تشخیص قابل
شود. پوسیدگی درجه دو: سال اخیر دیده می

تر موارد پوست  و در بیش بوده آشکار چوب درون
شود. ها دیده نمیجوانهاما  درخت قابل دیدن است

و پوست درخت  چوب درون: 3پوسیدگی درجه 
ها کنده شده و طور کامل پوسیده شده، سرشاخه به
. پوسیدگی آید درمیه به حالت پودري آسانی با ضرب به

و پوست به خاك تبدیل شده و  چوب درون: 4درجه 
 .)21( طور کامل مستقر شده استپوشش علفی به

رسانی بر متوسط حجم در منظور ارزیابی اثر سوخت به
 از هاي ارسبارانهکتار ضایعات چوبی در جنگل

 P>05/0داري در سطح معنی یو من ویتنیآزمون 
براي بررسی تفاوت بین دو  این آزموناستفاده شد. 

ها از توزیع نرمال پیروي هاي آنکه داده مستقل گروه
 .)12( استمناسب  ،کنندنمی

  
 و بحث نتایج

ضایعات  آماري مربوط به تراکم وتحلیل تجزیه
 رسانی رسانی شده و سوختدر دو منطقه سوخت چوبی
طور بهنشان داده شده است.  1در جدول  نشده

در در هکتار  پایه 418ضایعات چوبی  تراکممتوسط 
در هکتار در  پایه 50و  رسانی شدهمنطقه سوخت
  .شد برآورد رسانی نشدهمنطقه سوخت

 
 . رسانی نشده رسانی شده و سوخت ضایعات چوبی در دو منطقه سوخت تراکم -1جدول 

Table 1. Woody debris density in the two areas of provided and non-provided fossil fuel.  

 متغیر
Variable  

 موردمطالعهمنطقه 
Study area  

 نمونه قطعهتعداد 
Sample plot No. 

 میانگین
Mean  

 انحراف معیار
Sd.  

 اشتباه معیار
SE.  

 حد پایین
Lower 
limit  

 حد باال
Upper 
limit  

  تراکم 
 هکتار)(تعداد در 

Density  
(stem per ha) 

 رسانی شدهسوخت
Fossil fuel provided  

3  418  ±271  ±157  190  718  

 رسانی نشدهسوخت
Fossil fuel no provided  

3  50 ±49  ±29 18  108  
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رسانی حجم ضایعات چوبی در منطقه سوخت
در هکتار و  مترمکعب 42/3طور متوسط حدود بهشده 

 مترمکعب 22/0حدود نشده  رسانیدر منطقه سوخت
 .)2(جدول  برآورد شددر هکتار 

 
 . رسانی نشده رسانی شده و سوخت حجم ضایعات چوبی در دو منطقه سوخت -2جدول 

Table 2. Woody debris volume in the two areas of provided and non-provided fossil fuel.  

 متغیر
Variable  

 منطقه موردمطالعه
Study area  

 نمونه تعداد قطعه
Sample plot No. 

 میانگین
Mean  

انحراف 
 معیار
Sd.  

اشتباه 
 معیار
SE.  

 حد پایین
Lower 
limit  

 حد باال
Upper 
limit  

  حجم
 (مترمکعب در هکتار)

Volume 
(cubic meter per ha) 

 شدهرسانی سوخت
Fossil fuel provided  

3  3.42  ±2.37  ±1.37  1.13  5.87  

 رسانی نشدهسوخت
Fossil fuel no provided  

3  0.22 ±0.23  ±0.13 0.05  0.49  

  
نتایج حاصل از آزمون یو من ویتنی براي  ،3جدول 

رسانی بر حجم ضایعات چوبی در سوخت تأثیربررسی 
دهد. تفاوت میزان ارسباران را نشان می هايجنگل

رسانی شده  حجم ضایعات چوبی در دو منطقه سوخت
رسانی نشده (کالسور) به لحاظ (مکیدي) و سوخت

  ).P>05/0باشد (دار میآماري معنی

 
 .رسانی نشده رسانی شده و سوخت منطقه سوخت نتایج آزمون یو من ویتنی براي مقایسه حجم ضایعات چوبی در دو -3جدول 

Table 3. Results of U-Mann-Whitney test for comparison of woody debris volume in the two areas of provided 
and non-provided fossil fuel.  

 موردمطالعه منطقه
Study area  

 میانگین رتبه
Mean rank  

 مجموع رتبه
Sum of ranks  

 من ویتنی یو
U  

  داريسطح معنی
Sig. 

 رسانی شده سوخت
Fossil fuel provided  723.28  906994  

70499  0.000  
 رسانی نشده سوخت

Fossil fuel no provided  540.31  82127  

 
رسانی این مطالعه با هدف بررسی اثرات سوخت

سوخت هیزمی با هاي ارسباران و جایگزینی در جنگل
سوخت فسیلی در قالب یکی از محورهاي طرح 

ها بر روي میزان ضایعات چوبی صیانت از جنگل
تراکم و  ،نتایج این مطالعه بر اساساست.  شده انجام

در هکتار و  پایه 418حجم ضایعات چوبی (به ترتیب 
رسانی مترمکعب در هکتار) در منطقه سوخت 42/3

تر از  داري بیشطور معنیشده (روستاي مکیدي) به
در هکتار و  پایه 50تراکم و حجم ضایعات چوبی (

رسانی در هکتار) در منطقه سوخت مترمکعب 22/0
نشده (روستاي کالسور) برآورد شد. در مطالعات 

مختلفی کاهش چشمگیر استفاده از ضایعات چوبی 
هاي جایگزینی چوب سوخت با سوخت تأثیرتحت 

 گرفته انجامبر طبق مطالعه  دیگر مشاهده شده است.
آوري استفاده از فن مؤثردر کشور اتیوپی به نقش 

سوخت و مقابله با فشار جویی چوببیوگاز در صرفه
. در کشور )2( بر منابع جنگلی اشاره شده است

کاهش مصرف سوخت هیزمی به دنبال  نیز هندوستان
چنین اثرگذاري مثبت  استفاده از سوخت فسیلی و هم

که  )14( هاي منطقه گزارش شده استجنگل بر روي
و  قنبريچنین  حاضر است. هم پژوهشهمسو با نتایج 

رسانی بر تغییر الگوي ) که اثر سوخت2015همکاران (
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هاي ارسباران را سوخت مصرفی روستاییان در جنگل
دار استفاده از مورد مطالعه قرار دادند، به کاهش معنی

. )4( انداره کردهسوخت هیزمی در مطالعه خود اش
) نیز در مطالعه خود شاهد 2019( محمودي و اسحاقی

نشینان درصدي مصرف چوب توسط جنگل 86کاهش 
هاي خورشیدي در زاگرس بعد از نصب آبگرمکن

 .)11( مرکزي بودند
 و گونه 15 درمجموعشده رسانیدر منطقه سوخت

ضایعات  رسانی نشده شش گونهدر منطقه سوخت

در هر دو منطقه . )4شد (جدول شناسایی  چوبی
هاي رسانی نشده گونهرسانی شده و سوختسوخت

ترین تراکم  ترین و کم اوري و کرب به ترتیب از بیش
و حجم ضایعات چوبی در هکتار برخوردار هستند. 

ها تراکم و حجم در هکتار ضایعات در همه گونه
طور چشمگیري رسانی شده بهچوبی منطقه سوخت

  .برآورد شده استرسانی نشده التر از منطقه سوختبا

  
 . رسانی نشده رسانی شده و منطقه سوخت شده در منطقه سوخت هاي شناسایی اسامی گونه -4جدول 

Table 4. Species list in the two areas of provided and non-provided fossil fuel.  
  رسانی شدهسوختمنطقه 

Fossil fuel provided  
  رسانی نشدهمنطقه سوخت

Fossil fuel no provided  
  نام فارسی گونه
Persian name 

 نام علمی گونه
Latin name  

 نام فارسی گونه
Persian name  

 نام علمی گونه
Latin name  

 اوري
Oak  Quercus macranthera  اوري 

Oak  Quercus macranthera  
 آلوچه
Plum  Prunus domestica  آلوچه 

Plum  Prunus domestica  
 لور

Hornbeam  Carpinus orientalis  کرب 
Maple  Acer campestre  

 کرب
Maple  Acer campestre  گالبی 

Pear  Pyrus sp  
 ردوجآ

Juniper  Juniperus excelsa  شفت 
Dogwood  Cornus sanguinea  

 گالبی
Pear  Pyrus sp  تیس 

Rowan  Sorbus aucuparia  
 شفت

Dogwood  Cornus sanguinea      

 ازملک
Smilax  Smilax excelsa      

 سیاه ولیک
Hawthorn  Cratagus meyeri      

 ون
Ash  Fraxinus excelsiour      

 گوشوارك
Euonymus  Euonymus sp      

 تیس
Rowan  Sorbus aucuparia      

 هفت کول
Wayfaring  Viburnum lantana      

 سیب
Wild apple  Malus orientalis      

 زرشک
Barberry  Berberis sp     
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 .رسانی نشدهرسانی شده و سوختهاي ضایعات چوبی در مناطق سوختهر یک از گونهدر هکتار (الف) و حجم (ب)  تراکم -2شکل 
Figure 2. Density (a) and volume (b) per ha of woody debris in the two areas of provided and non-provided 
fossil fuel. 

  
و نشده، رسانی شده منطقه سوختهر دو ر د
 هامجموع گونه ضایعات چوبی تراکم مقدار ترین بیش

شده و  رسانی سوختبود اما در منطقه  از نوع سرپا
ترین تراکم به نوع ضایعات چوبی به ترتیب  نشده، کم

حجم در میزان  ).3(شکل از نوع افتاده و کنده بود 
مجموع ضایعات چوبی (سرپا، افتاده و کنده) هکتار 

رسانی شده و سوخت منطقه هر دودر ها گونه
از الگوي تغییرات مقدار تراکم  رسانی نشدهسوخت

   ).4کند (شکل ضایعات چوبی در هکتار پیروي می

گونه کرب در  غیراز بهرسانی شده در منطقه سوخت
 ضایعات چوبی ترین تعداد در هکتار ها بیشبقیه گونه

 هاي سرپا، کنده و افتاده بود.به ترتیب مربوط به حالت
اوري  رسانی نشده، در گونهمنطقه سوخت در

ترین تعداد در هکتار ضایعات چوبی به ترتیب در  بیش
افتاده و کنده مشاهده شد. در هاي سرپا، حالت
و کرب ضایعات چوبی تنها در حالت  چههاي آلو گونه

ترین  بیش ،هاي این منطقهسرپا بودند و در دیگر گونه
هاي سرپا و تعداد در هکتار به ترتیب مربوط به حالت
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در منطقه  افتاده بود و کنده وجود نداشت.
 ترین میزان حجم در هکتار بیش ،رسانی شده سوخت

و لور به ترتیب در  چههاي آلودر گونه ضایعات چوبی
هاي کرب و هاي سرپا، افتاده و کنده، در گونهحالت

هاي افتاده، سرپا و به ترتیب در حالت ها دیگرگونه
هاي سرپا، کنده و در گونه اوري به ترتیب در حالت

الگوي تغییرات میزان حجم  .کنده و افتاده قرار داشتند
مربوط به هر  رپا، افتاده و کنده)ضایعات چوبی (س

رسانی نشده همانند در منطقه سوخت هایک از گونه
ضایعات چوبی در  تراکم در هکتارالگوي تغییرات 

  این منطقه بود.

 

  
  

  .رسانی نشدهسوخترسانی شده و تراکم در هکتار ضایعات چوبی (سرپا، افتاده و کنده) در مناطق سوخت -3شکل 
Figure 3. Density per ha of woody debris (log, fallen, stump) in the two areas of provided and non-provided 
fossil fuel.  

  
 

 
  

 .رسانی نشدهرسانی شده و سوختضایعات چوبی (سرپا، افتاده و کنده) در مناطق سوختدر هکتار حجم  -4شکل 
Figure 4. Volume per ha of woody debris (log, fallen, stump) in the two areas of provided and non-provided 
fossil fuel. 

  
در شود ده میاهمش 5که در شکل  طور همان

تعداد  ترین و کم ترین رسانی شده بیشسوختمنطقه 
، لور چه، آلواوري هايگونه ضایعات چوبی در هکتار

 دیگرو در  دارندپوسیدگی قرار  2و کرب در درجه 
پوسیدگی  1باالترین تعداد در هکتار در درجه  ها گونه

ترین تعداد در  ها کم. در تمام گونهشودمیمشاهده 
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. داردقرار  4در درجه پوسیدگی  ضایعات چوبی هکتار
 ها باالترینرسانی نشده در همه گونهدر منطقه سوخت

پوسیدگی مشاهده شد. در  2تعداد در هکتار در درجه 
پوسیدگی  4این منطقه ضایعات چوبی در درجه 

الگوي تغییرات حجم در هکتار  وجود نداشت.
 ف پوسیدگی تقریباًتلضایعات چوبی در درجات مخ

کتار ضایعات مشابه با الگوي تغییرات تعداد در ه
  ).6باشد (شکل  چوبی می

 

 
  

 .رسانی نشده رسانی شده و سوخت ضایعات چوبی در درجات مختلف پوسیدگی در هر یک از مناطق سوختتراکم در هکتار  -5شکل 
Figure 5. Density per ha of woody debris at the different decay grade in the two areas of provided and  
non-provided fossil fuel. 

  

  
 

 .رسانی نشده رسانی شده و سوخت ضایعات چوبی در درجات مختلف پوسیدگی در هر یک از مناطق سوخت حجم در هکتار -6شکل 
Figure 6. Volume per ha of woody debris at the different decay grade in the two areas of provided and  
non-provided fossil fuel. 

  
شده ضایعات چوبی در هاي شناساییترکیب گونه

رسانی نشده رسانی شده و سوختدو منطقه سوخت
منطقه  ردداشتند. با یکدیگر  اي مالحظه قابلاختالف 
 از شده شناساییشده ضایعات چوبی  رسانیسوخت

منطقه که در درحالی .شدمی تشکیلگونه  15
گونه  شش ضایعات چوبی رسانی نشده سوخت

حذف  دهنده نشاناین نسبت  شناسایی شد که
عرصه  ها درچوبی متعلق به تعدادي از گونهضایعات 

اي  کاهش تنوع گونه باشد.می در اثر برداشت جنگلی
هاي انسانی در فعالیت تأثیر ضایعات چوبی تحت

نتایج  .)9( مطالعات دیگري نیز اثبات شده است
هاي دارها در حالتحاصل از بررسی وضعیت خشکه
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سرپا، افتاده و کنده نشان داد که میزان ضایعات چوبی 
  هاي افتاده و حالت رسانی نشده درمنطقه سوخت
 .درتري دا سرپا کاهش بیش به حالتکنده نسبت 

ي ضایعات هابرخی از گونه در این منطقه که طوري به
 فقط در حالت سرپا وجودو کرب  آلوچه مانندچوبی 

تر دلیل دسترسی راحتتواند بهداشتند. این مشاهده می
 به ضایعات چوبی در حالت افتاده و نیز کنده باشد که

مورد نشینان تر توسط روستاییان و جنگل بیش درنتیجه
نتایج حاصل از بررسی درجه . گیرنداستفاده قرار می

پوسیدگی ضایعات چوبی نشان داد که در هر دو 
ترین میزان ضایعات چوبی  بیش موردمطالعهمنطقه 

در منطقه پوسیدگی بودند.  2مربوط به درجه 
ها از گونه یک هیچدر  رسانی نشده تقریباًسوخت

 4و  3ه پوسیدگی درجه ضایعات چوبی در مرحل
ه ضایعات چوبی یکی از وجود نداشت. سرعت تجزی

باشد که ها در جنگل می در انباشت آن مؤثرعوامل 
عوامل مختلفی از جمله نرخ پوسیدگی  تأثیر تحت

اما ؛ کندگونه و شرایط محیطی مانند اقلیم تغییر می
هاي انسانی نوع مدیریت جنگل و سابقه فعالیت

تواند مقدار بالقوه ضایعات چوبی در نیز می درگذشته
در این . )5( قرار دهد تأثیر اي جنگلی را تحتهعرصه

ضایعات چوبی در درجات عدم وجود علت مطالعه 
 ،رسانی نشدهپیشرفته پوسیدگی در منطقه سوخت

توسط  آوري و خروج ضایعات چوبیجمع
ها  است که فرصتی براي تجزیه به آن نشینان جنگل

 شود.داده نمی
  

  گیري کلی نتیجه
با در نظر گرفتن نقش حیاتی ضایعات چوبی به 
لحاظ فراهم آوردن محل سکونت براي بسیاري از 

، مایکروسکوپیجانوران و موجودات میکروسکوپی و 
هاي مهمی مانند چرخه مواد غذایی و کربن، چرخه

تجدید حیات طبیعی، حفظ این خاك و حاصلخیزي 
هاي جنگلی در تمسجزء مهم ساختاري اکوسی

مورد توجه قرار گیرد.  داي ارسباران بایه جنگل
آوري و خروج چوب هاي انسانی و جمعفعالیت

ترین عوامل کاهش ضایعات سوخت یکی از مهم
 از ها و حتی در برخی موارد حذف آن چوبی
حفظ این منابع  ،درنتیجه .)9( استهاي جنگلی  عرصه

هاي جنگلی مستلزم در نظر تمسارزشمند در اکوسی
اقلیم سرد  .)7( نیازهاي جامعه محلی استگرفتن 

هاي دسترسی مناسب و زمستانه منطقه، عدم وجود راه
هاي فسیلی، عامل اصلی فشار بهاي سنگین سوخت

توسط  موردنیازسوخت  تأمینها جهت بر جنگل
شرایط  با در نظر گرفتن ،بنابراین؛ باشدروستاییان می

 نادیده گرفتن نیازهاي مردم محلی در صورت یادشده
براي برطرف کردن مایحتاج  موردنیازشانسوخت  به

توان در جهت حفاظت از منابع زندگی روزمره نمی
هاي نیازنشدن چراکه با برطرف  طبیعی اقدام کرد.

توان انتظار داشت از ضروري مردم محلی چگونه می
ه مجاورت خانه و کاشاندر  وفور بهمنابع طبیعی که 

نیازهاي حیاتی خود  تأمینبراي  ،شودها یافت می آن
اثر مثبت به نتایج این مطالعه که  با توجه بهره نبرند.

رسانی در حفظ ضایعات چوبی در دار سوختمعنی
 دهاي ارسباران به اثبات رسیده است، بایجنگل

رسانی کافی به همه روستاهاي واقع در این سوخت
بعد از رفع مشکالت  گیرد.منطقه در دستور کار قرار 

داشت که مردم  انتظارتوان نیازهاي اساسی می تأمینو 
اندازي به جنگل حتی براي گونه دستمنطقه هیچ

 نوعی به نداشته باشند که هیزمی هاي چوببرداشت 
زنند و منجر به اختالل جنگل را بر هم می اکوسیستم

 به ذکرالزم  .شونددر اصل مدیریت پایدار جنگل می
است اگرچه جمعیت روستاي گازرسانی نشده مورد 
مطالعه تقریباً نصف جمعیت روستاي گازرسانی شده 

تراکم ضایعات چوبی در  وجود بااینولی  باشد می
توان بیان باشد که میتر می روستاي گازرسانی شده کم

نمود که ارتباط مستقیم بین میزان جمعیت و برداشت 
  د.باشمی تأثیر بیضایعات چوبی 
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Abstract1 
Background and Objectives: Woody debris as an important part of forest ecosystems plays a 
vital role in ecological functions. The quantitative and qualitative status of wood waste in forest 
areas is affected by various factors, one of the most important of which is the effects of human 
communities and the history of wood waste exploitation. So far, there was no study on the status 
of wood debris as an important and vital element in forest ecosystems and also the role of 
changing the pattern of fuel consumption as the most important factor affecting the status of 
wood waste, which is one of the most important sources of fuel needs in Arasbaran. Since 
proper evaluation of these programs can be helpful in the proper planning and management of 
forest resources, this study aims to investigate the effects of fossil fuel providing on the woody 
debris component as fuel wood in terms of the quantitative and qualitative aspects in Arasbaran 
forests. 
 
Materials and Methods: Two villages including Makidi and Kalasur were selected as using 
fossil fuel and fuelwood areas, respectively. Three one-hectare square sample plots were 
selected in each region and a total of six hectares were investigated in the two regions. Some 
characteristics including species type, diameter, height, and decay class of woody debris 
(standing, fallen and stumped) were measured in each sample plot. 
 
Results: The results of Mann-Whitney test showed the amount of woody debris between the 
fossil fuel and fuelwood areas is significantly different (P<0.05). The amount of density and 
volume of woody debris was estimated to be 418 numbers per hectare and 3.42 cubic meters per 
hectare in the no harvesting fuel wood area and 50 numbers per hectare and 0.22 cubic meters 
per hectare in the harvesting fuel wood area. 
 
Conclusion: The results of this research indicate the success of the fuel consumption pattern 
changing of forest dwellers in preserving woody debris in Arasbaran forests. 
 
Keywords: Arasbaran, Coarse woody debris, Consumed fuel, Forest dwellers   
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