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ABSTRACT
Background and Objectives: Forest degradation is a global phenomenon
that destroys 10.6 million hectares of forests each year. Only 15 percent
of the world's forests are not degraded, 20 percent have been destroyed,
and 28 percent have been deforested. Therefore, studies focus on the
effects of forest degradation on the structure and composition of forests
worldwide. The goal of this study was to compare the structure
of oak-hornbeam stands in different degradation intensities in the
Arasbaran forest.
Materials and Methods: The distance method was used to calculate the
structural diversity index in Arasbaran forests, using three indicators,
including uniform angle, tree diameter differentiation, and mingling
indices. Three one-hectare sampling plots were selected within the study
area with the different intensity of human interventions, and four
sampling plots were measured. In order to select the study points in a
regular, systematic way, a grid was laid out, and the nearest tree to the
intersection point of the gird as a reference tree was selected and
measured with the four nearest neighbor trees. The diameter at the breast
height (DBH), distance, and angle between trees were measured in
structural groups.
Results: Calculating the uniform angle index showed a change in the
distribution pattern of stands due to the increase in the intensity of
destruction from random to clump and uniform distribution. The diameter
differentiation index of trees showed that the value of this index was the
lowest (0.12) in the moderate and highest (0.38) in the severe degradation
intensity. The study results of the mingling species index showed that the
highest value of this index was in the low degradation intensity (0.61) and
the lowest value was in the moderate degradation intensity (0.08).
Statistical analysis showed a significant difference (P≤0.05) between these
indices in all stands. Calculation of the structural diversity index also
showed that the highest structural diversity was in the stands with low
degradation intensity (0.5). The stands under medium degradation intensity
had the lowest structural diversity index (0.14).
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Conclusion: Planning to reduce human interference should be prioritized
considering the effects of human degradation on the structure of the
Arasbaran forest.
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :تخریب جنگلها پدیدهای جهانی است که درنتیجه آن هرساله  10/6میلیون

مقاله کامل علمی -پژوهشی

هکتار از سطح جنگلهای دنیا کاهش مییابند .بهطوریکه تنها  15درصد جنگلهای جهان
دستنخورده 20 ،درصد تخریبشده و  28درصد نیز جنگلزدایی شدهاند .ازاینرو مطالعات در

تاریخ دریافت1400/10/18 :
تاریخ ویرایش1401/01/08 :
تاریخ پذیرش1401/01/29 :

سراسر جهان بر روی بررسی اثر انواع تخریبها بر ساختار و ترکیب جنگلها تمرکز دارند.
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ساختار تودههای بلوط  -ممرز از نظر اثرات میزان تخریب و
بیان ویژگیهای ساختاری این تیپ در جنگلهای ارسباران انجام شد.
مواد و روشها :بهمنظور محاسبه شاخص تنوع ساختاری در تودههای بلوط  -ممرز در

واژههای کلیدی:
تنوع ساختار،
روش فاصلهای،
شاخص آمیختگی گونه،
شاخص تمایز قطری،
شاخص زاویه یکنواخت

جنگلهای ارسباران ،بر اساس روش فاصلهای و با استفاده از سه شاخص زاویه یکنواخت،
تمایز قطری و آمیختگی مینگلینگ ،از روش نمونهبرداری فاصلهای استفاده شد .در هر منطقه با
شدت متفاوت از تخریب انسانی ،قطعهای به مساحت یک هکتار انتخاب شد .برای تعیین محل
نمونهبرداری ،شبکه آماربرداری منظم  -تصادفی در داخل قطعات یک هکتاری پیاده و
نزدیک ترین درخت به محل تقاطع اضالع شبکه به همراه چهار درخت همسایه در نزدیکترین
فاصله اندازهگیری شدند .بهمنظور محاسبه شاخصها عالوه بر قطر درختان در ارتفاع برابرسینه،
فاصله و زاویه بین درختان نیز ثبت شد .درنهایت تنوع ساختاری در چهار منطقه مطالعاتی
محاسبه شد.
یافتهها :نتایج محاسبه شاخص زاویه یکنواخت نشان داد که الگوی پراکنش درختان توده با
افزایش میزان تخریب از تصادفی به کپهای و یکنواخت تغییر کرد .شاخص تمایز قطری درختان
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نشان داد که مقدار این شاخص در توده با دستخوردگی متوسط کمترین ( )0/12و در توده با
دستخوردگی شدید بیشترین ( )0/38مقدار بود .بیشترین مقدار شاخص آمیختگی گونهای
در توده با دستخوردگی کم ( )0/61و کمترین مقدار آن در توده با دستخوردگی متوسط
( )0/08مشاهده شد .آنالیز آماری تفاوت معنیدار را بین این شاخصها در بین مناطق نشان داد.
محاسبه شاخص تنوع ساختاری نیز نشان داد که بیش ترین تنوع ساختاری در توده با
دستخوردگی کم ( )0/5بود و تودههای با دستخوردگی متوسط دارای کمترین مقدار تنوع
ساختاری ( )0/14بودند.
نتیجهگیری :شدتهای مختلف تخریب بر تنوع ساختاری تودههای بلوط  -ممرز اثر معنیداری
را داشت .شاخص تنوع ساختاری از ترکیب سه شاخص نشان داد که ساختار در تودههای با
دست خوردگی کم و خیلی کم از تنوع بیشتری نسبت به تودههای با دستخوردگی متوسط و
زیاد برخوردار بود که بهاینترتیب تودههای با دستخوردگیهای کمتر همانطور که انتظار
میرفت دارای تنوع ساختاری متوسط رو به باال بوده و تودههای بیشتر تخریبشده از تنوع
کم تری برخوردار بودند؛ بنابراین با توجه به آثار این تخریب انسانی بر ساختار جنگلها در
ارسباران باید برنامهریزی در جهت شناسایی مناطق با بیشترین میزان تخریب و اقدام برای
کاستن از دخالتهای انسانی در اولویت قرار گیرد.
استناد :سفیدی ،کیومرث ،جهدی ،رقیه ،صفری ،میالد ،اسدی ،امین ( .)1401تأثیر شدت تخریبهای انسانی بر تنوع ساختاری تودههاای
بلوط  -ممرز در جنگلهای ارسباران .نشریه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل.75-59 ،)1( 29 ،
DOI: 10.22069/JWFST.2022.19826.1954
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مقدمه
به دلیل رشد سریع جمعیت و افزایش نیازمندیها

مدیریتی و حفاظتی بسیار مهم است و بومشناسان و
مدیران منابع طبیعی توجه زیادی به ارتباط بین

به منابع جنگلی ،مناطق وسیعی از جنگلها تحت

تخریب و تنوع تودههای جنگلی نشان میدهند (.)17

شدتهای مختلف تخریب قرار گرفتهاند و این

بررسی وضعیت جنگلهای ارسباران در دو دوره

تخریب با سرعت هشداردهندهای در حال افزایش

زمانی در طی سالهای  1989تا  2000و  2000تا

است .بهطوریکه تنها  15درصد جنگلهای جهان

 2013با استفاده از دادههای سنجشازدوری نشان داده

دستنخورده 20 ،درصد تخریبشده و  28درصد نیز

است که مساحت منطقه در دوره زمانی اول از 40/2

جنگلزدایی شدهاند (.)4

درصد به  35درصد کاهش یافته است و در دوره

ساختار تودههای جنگلی عملکرد و ترکیب

زمانی دوم نیز  33/4درصد از مساحت آن دست رفته

گونهای جنگل را تعیین میکند و تخریب جنگل

است که درمجموع نشاندهنده افزایش  1/5برابری

رویدادی است که طی آن ساختار و ترکیب جوامع

تخریب جنگل در ارسباران بوده است .این تغییرات

درختی بهشدت تغییر میکند و شدتهای مختلف

کاربریهای اجتماعی -اقتصادی شامل تبدیل جنگل

تخریب از کم به زیاد میتواند دارای آثار مثبت و

به مرتع ،زمین کشاورزی و مناطق مسکونی بوده است

منفی باشد .بهطوریکه حتی تخریب متوسط میتواند

(.)3

تنوع ساختاری یک توده جنگلی را افزایش دهد،

ساختار جنگل تحتتأثیر فرآیندهایی مانند رقابت،

درحالیکه تخریب شدید توالی را در بومسازگان

شرایط زیستگاهی و تخریب است و روشهای

جنگلی بهشدت به تأخیر میاندازد .ازاینرو بررسی

جنگلداری نوین از مطالعه ساختار با اهداف حفاظت

انواع شدتهای تخریب و آثار آن بسیار مهم و

از تنوع ساختاری بومسازگان جنگلی استفاده میکنند.

ضروری است ( )6و آگاهی از مقدار و موقعیت

اطالع از وضعیت فعلی ساختار ،تکامل طبیعی آن و

تخریب جنگل و ارائه الگوی آثار تخریب بر

تغییرات ناشی از آن ضروری است و برای رسیدن به

ویژگیهای کمی در تودههای جنگلی در معرض

ساختار مطلوب با شناخت ساختار تحت تغییرات

تخریب ،برای برنامهریزان و مدیران بخش منابع

طبیعی یا دستکاری انسانی به شناخت روابط مؤثر

طبیعی بسیار ضروری است ( .)10جنگلزدایی و

مدیریتی میانجامد (.)1

تخریب جنگلها در مناطق مختلف کشور سبب شده

در مطالعات داخلی ،بررسی اثر تخریب بر وفور و

است که امروزه جنگلهای کشور ،اغلب به حالت

تنوع گونههای گیاهی در سه نوع دستخوردگی کم،

شاخهزاد و گاهی مخروبه در آمده است (.)16 ،9

متوسط و شدید در شهرستان بانه نشان داد که

اقدامات تخریبی شامل قطع ،سرشاخهزنی و غیره در

بیشترین مقدار شاخصهای غنا و تنوع گونهای در

رشد طبیعی درختان ایجاد اختالل میکند و به دلیل

مناطق کمتر دستخورده بوده و کمترین آنها در

کاهش تاج پوشش درختان ،خاک جنگل را در معرض

مناطق با تخریب شدید بود ( .)17همچنین ،بررسی

فرسایش قرار میدهد و موجب اختالل و تهدید تنوع

الگوی پراکنش مکانی در تودههای دارمازو و ویول

زیستی شده و تغییر ساختار افقی و عمودی جنگل

در استان آذربایجان غربی در تودههای تخریبشده و

میشود؛ بنابراین درک صحیح از ارتباط بین

کمتر دستخورده نشان داده است که تخریب سبب

بومسازگان جنگل و آثار انسانی برای فعالیتهای

تغییر الگوی پراکنش این تودهها شده است و در
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تودههای کمتر دستخورده به ترتیب کپهای و متمایل

در ویتنام نشان داده است که جنگلهای دستنخورده

به تصادفی برای دارمازو و وی ول بوده درحالیکه در

بیشترین فراوانی گونههای درختی و بیشترین سطح

مناطق تخریبشده به الگوی کپهای تبدیل شدهاند

مقطع در هکتار را داشتند و کمترین غنای گونهای در

( .)5کمیسازی ویژگیهای ساختاری تودههای

منطقه با تخریب شدید مشاهده شد .تمامی تودههای

انجیلی در جنگل نوشهر ،آمیختگی کم و خالص بودن

موردمطالعه در مقیاس کوچک تبدیل به الگوی کپهای

این توده و تمایز قطری ناهمگن را نشان داد که

شده بودند؛ بنابراین تخریب بر ویژگیهای کمی ،تنوع

درنتیجه گونه انجیلی در رویشگاه موجود در رقابت

و غنای گونهای تأثیر داشته و بر ساختار توده در

با سایر گونهها موفق بوده است ( .)18مطالعه اثرات

مقیاس وسیع اثر خواهد داشت ( .)12آثار سه سطح

آشفتگیهای انسانی (دخالتها) بر شاخص پیچیدگی

تخریب شامل شدید ،متوسط و کم بر تنوع و ترکیب

ساختار در جنگلهای ارسباران نشان داده است که

تودههای جنگلی در هیمالیا در کشور هند نشان داد که

این تخریبها منجر به همگنی و کاهش پیچیدگی در

تعداد پایه در هکتار از تودههای با تخریب کم به زیاد،

ساختار جنگلها شده است ( .)19ساختار تودههای

کاهش یافت .درحالیکه سطح مقطع درختان در

بلوط اوری تحتتأثیر فیزیوگرافی زمین و ارتفاع از

تودههای با تخریب شدید بیشتر بود و در تودههای

سطح دریا در ارسباران نشان داده است که ارتفاع

با تخریب متوسط ،کمترین بود ( .)20آثار رژیمهای

عامل مؤثر مهمی در این تودهها بوده و بیشترین قطر

تخریب در جنگلهای  Shorea robustaدر کشور

برابرسینه درختان در ارتفاعات باالتر بهدستآمده

نپال نشان داده است که غنای گونهای ،تنوع،

است .درحالیکه تراکم توده با افزایش ارتفاع ارتباط

یکنواختی ،تراکم و سطح مقطع در تودههای تحت

معکوسی داشته است و شاخصهای شکل زمین

حفاظت و با شدت تخریبهای بسیار ناچیز ،بیشتر و

ارتباط بیشتری با ویژگیهای تراکم و تاج درختان در

مقدار زادآوری کمتری داشت .تخریب متوسط آثار

ارتفاعات باالتر داشتند .همچنین الگوی پراکنش در

مطلوبی روی زادآوری نشان داد و این موضوع از آثار

بخشهای با فیزیوگرافی مختلف ،متفاوت بوده است

تخریب متوسط بوده و نشاندهنده بازسازی توده

( .)15گزارش تنوع ساختاری در جوامع گونه کرب

است .ازاینرو برنامه مدیریتی برای رساندن رژیمهای

در جنگل ارسباران ،بهمنظور شناسایی وضعیت

تخریب شدید به متوسط و کم ،اولویت دارند (.)6

تودههای این گونه بر اساس شاخصهای آمیختگی

علیرغم مدیریت بر مبنای حفاظت در سطح

گونه ،زاویه یکنواخت و تمایز قطری نشان داده که

جنگلهای ارسباران ،اما هنوز شدتهای متفاوت از

این شاخصها برای شناخت روابط بومشناسی بین

تخریب در این جنگلها از گذشته تاکنون مشاهده

گونههای مختلف درختی در جهت احیای توده

میشود .هدف پژوهش حاضر ،بررسی میزان اثرات

مناسب هستند ( .)1بررسی ساختار مکانی گونه بلوط

این تخریبها در شرایط دستخوردگی با شدت

سیاه در ارسباران به روش نمونهبرداری بدون قاب،

متفاوت و مقایسه اثرات آن بر ساختار تودههای

الگوی پراکنش مکانی این گونه را در تودههای خالص

بلوط – ممرز در مناطق مختلف جنگلهای ارسباران

بهصورت کپهای تا یکنواخت و آمیختگی باالی این

از نظر میزان تخریب بود تا با درک بهتر از آثار

گونه را با سایر گونههای همراه در جنگل ارسباران

تخریب بر این جوامع جنگلی ،بتوان تصمیمات مؤثری

نشان داد ( .)14بررسی اثر تخریب بر الگوی مکانی

در جهت حفاظت و احیای این جنگلها گرفته شود.

گونههای درختی در جنگلهای همیشهسبز استوایی
64

تأثیر شدت تخریبهای انسانی بر تنوع ساختاری  / ...کیومرث سفیدی و همکاران

مواد و روشها

زغالاخته ،بداغ ،گوجه وحشی و هفت کول بوده و در

منطقه موردمطالعه :جنگلهای ارسباران در شمال

مناطقی که تعرضات انسان و دام باعث دگرگونی

استان آذربایجان شرقی قرار گرفتهاند (شکل .)1

ترکیب این جنگلها شده ،گونههای سیاهتلو ،نسترن،

بهدلیل شرایط اکولوژیک ،فون و فلور خاص خود از

ولیک و تمشک جای سایر گونهها را گرفتهاند.

اهمیت ویژهای برخوردار هستند .این جنگلها جزو

براساس بررسیها تودهها غالباً جوان و دانه و

جنگلهای تجاری نیستند و از جوامع مختلف

شاخهزاد با فراوانی بیشتر شاخهزادها است .مهمترین

بلوط  -ممرز با درختان غالب بلوط اوری

تیپهای جنگلی موجود در منطقه مطالعه شامل

( )Quercus macranthera C.A.Meyو ممرز

تیپهای بلوط خالص ،ممرز خالص و بلوط  -ممرز

( )Carpinus betulus L.تشکیل شدهاند که

است (.)2

گونههای همراه آن گردو ،گیالس ،ملچ و افرا
میباشند .زیراشکوب تودههای جنگلی بیشتر از

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

روش پژوهش :با جنگل گردشی و همچنین با کمک

درختی ،ابعاد درختان ،تراکم توده ،وضعیت کمی و

از نظرات کارشناسان و متخصصین جنگلشناسی در

کیفی تاج پوشش ،فاصله از جاده ،فاصله از روستا و

منطقه ،چهار جامعه بلوط – ممرز با شرایط محیطی به

فاصله از مناطق گردشگری دارای درجههای مختلفی

نسبت یکنواخت از نظر شرایط رویشگاهی مانند

از دستخوردگی شامل چهار سطح دستخوردگی

شیب ،جهت و ارتفاع و متفاوت از نظر تخریبهای

خیلیکم ،کم ،متوسط و شدید طبقهبندی شدند

انسانی انتخاب شدند .تودههای جنگلی انتخابشده،

(جدول  .)1تودههایی با وضعیت میانی نسبت به دو

بر اساس ویژگیهایی همچون شدت و نشانههای

وضعیت قبلی ،در دو گروه شدت تخریب متوسط و

چرای دام ،فرم رویشی غالب درختان (دانهزاد/

شدت تخریب کم طبقهبندی شدند.

شاخهزاد) ،نشانههای کتزنی و برش بر روی پایههای
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جدول  -1شرایط انتخاب مناطق موردمطالعه بر اساس شدت مختلف تخریب.
Table 1. Conditions for selecting study areas based on the different degradation intensity.

منطقه

شدت تخریب

Region

Degradation intensity

دستخوردگی بسیار کم

تودههایی نزدیک به ساختار طبیعی با فرم رویشی دانهزاد بیشتر ،درختان با ابعاد بزرگتر،

Very low degradation

دستخوردگی کم

تراکم بیشتر توده ،تاج پوشش بسته ،کمترین نشانه از چرا و برش درختان و دور از روستاها
تودههایی با فرم رویشی دانهزاد بیشتر و شاخهزاد کم تر ،درختان با ابعاد متوسط ،تراکم متوسط

Low Degradation

توده ،تاج پوشش نسبتاً متراکم ،نشانههای کم از چرا و برش درختان و فاصله متوسط از روستاها

دستخوردگی متوسط

تودههایی تحت تخریب متوسط انسانی شامل سرشاخه زنی ،آثار چرای متوسط دام ،تراکم متوسط

Moderate Degradation

دستخوردگی زیاد
Sever Degradation

توده و با فاصله نسبتاً نزدیک به روستا و جاده
تودههایی تحت تخریب شدید انسانی شامل قطع و سرشاخهزنی ،چرای زیاد دام ،تراکم بسیار اندک
و با فاصله نزدیک به روستا و جاده

برای بررسی ویژگیهای ساختاری در این مطالعه

شاخص زاویه یکنواخت بر اساس زاویه بین

از روش فاصلهای ( )Distance Methodاستفاده شد.

درختان مرجع و همسایه عمل میکند و به بررسی

در ابتدا در تعداد چهار قطعه یک هکتاری با تیپ

موقعیت مکانی درختان میپردازد .ارزشهای کمتر

بلوط ،ممرز و با نشانههای درجات متفاوت از تخریب

این شاخص نشاندهنده الگوی پراکنده و تصادفی

انتخاب و با روش بدون پالت بررسی شد .بهمنظور

درختان و با افزایش بهسمت مقدار یک ،الگوی کپهای

انتخاب درختان شاهد و محل نمونهبرداری در هر

در توده ظاهر میشود.

محل تقاطع اضالع نزدیکترین درخت به مرکز تقاطع

() 1

درمجموع در هر هکتار ده محل نمونهبرداری به روش

که در آن Wi ،شاخص زاویه یکنواخت i ،گونه مرجع

فاصلهای با چهار درخت همسایه نمونهبرداری شد.

و  jگونه همسایه Vij ،برابر با یک خواهد بود اگر که

اندازهگیری قطر برابرسینه شامل درختان با قطر بیشتر

زاویه بین درخت مرجع و درخت همسایه ( )αiکمتر

منطقه و قطعه ،شبکهای با ابعاد  25×25متر پیاده و در
به همراه چهار درخت همسایه اندازهگیری شدند.

از  7/5سانتیمتر بود و همچنین فاصله و آزیموت

𝑗𝑖𝑉 ∑4𝑗=1

1
4

= 𝑖𝑊

از زاویه مرجع باشد ( α0در حالت چهار درخت

چهار درخت همسایه در هر نقطه نمونهبرداری

همسایه برابر با  90درجه است) Vij ،برابر با صفر

بهمنظور برآورد شاخصها ثبت شد ( .)18 ،7ساختار

خواهد بود اگر که زاویه بین درخت مرجع و درخت

مکانی درختان جنگلی بهطور وسیعی توسط ارتباط

همسایه بیشتر از زاویه مرجع باشد.

درختان با یکدیگر تعیین میشود که در سالهای اخیر

شاخص ابعاد قطر برابرسینه یا تمایز قطری به

انواع شاخصها به این منظور ارائه شده است (.)12

بررسی چیدمان قطری درختان میپردازد .در این

در این پژوهش بهمنظور بررسی شاخص تنوع

شاخص نیز مقادیر باالتر نشاندهنده غالبیت گونه

ساختاری تودههای موردمطالعه ،از سه شاخص زاویه

مرجع نسبت به درختان همسایه است.

یکنواخت (رابطه  ،)1تمایز قطری (رابطه  )2و
شاخص آمیختگی مینگلینگ (رابطه  )3استفاده شد.
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𝑗𝑖𝑉 ∑4𝑗=1

1

= 𝑖𝐷𝑇

(SI = (TD𝑖 × w1 ) + (Mi × w2 ) + (Wi × w3 ) )4

که در آن Ti ،شاخص تمایز قطری i ،گونه مرجع،

که در آن SI ،شاخص تنوع ساختاری ترکیبی i ،گونه

 jگونه همسایه Vij ،برابر با یک خواهد بود اگر که

مرجع w3=0/3 ،w2=0/5 ،w1=0/2 ،ضرایب وزندهی،

قطر برابرسینه درخت مرجع مساوی و بزرگتر از

 Mi ،TDiو  Wiبهترتیب شاخصهای تمایز قطری،

درخت همسایه باشد Vij ،برابر با صفر خواهد بود اگر که

آمیختگی گونه و زاویه یکنواخت هستند.

()2

4

قطر درخت مرجع کوچکتر از درخت همسایه باشد.

نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون

شاخص آمیختگی گونه به بررسی میزان اختالط

کولموگروف  -اسمیرنوف تأیید شد و مقایسه میانگین

گونههای درختی در توده میپردازد .ارزشهای کم

شاخصهای زاویه یکنواخت ،تمایز قطری ،آمیختگی

این شاخص نشاندهنده آمیختگی کم و ارزشهای باال

گونه مینگلینگ و تنوع ساختاری ترکیبی در نقاط

نشاندهنده آمیختگی بیشتر گونهای در توده است.

نمونهبرداری و در چهار منطقه موردمطالعه با استفاده

بهطوریکه در ارزش صفر همه همسایهها مشابه

از آنالیز واریانس یکطرفه از طریق آزمون توکی در

درخت مرجع هستند 0/25 ،یک همسایه مشابه

سطح خطای  0/05در محیط نرمافزار  SPSSانجام

درخت مرجع است 0/5 ،دو همسایه مشابه درخت

شد.

مرجع است 0/75 ،سه همسایه مشابه درخت مرجع
است و  1هیچیک از درختان همسایه با گونه مرجع

نتایج

یکسان نیستند.

جدول  2نتایج مشخصات کمی ساختار توده به
𝑗𝑖𝑉 ∑4𝑗=1

() 3

1
4

تفکیک مناطق موردمطالعه را نشان میدهد .همچنین

= 𝑖𝑀

درصد اختالط گونهای در تودههای موردمطالعه نشان
که در آن Di ،شاخص آمیختگی گونه مینگلینگ،

داد که در توده با دستخوردگی بسیار کم به ترتیب

 iگونه مرجع j ،گونه همسایه Vij ،برابر با یک خواهد

 %23گونه ممرز و  %78گونه بلوط ،در توده با

بود اگر که درخت مرجع و چهار همسایه از یک گونه

دستخوردگی کم  %40از گونه ممرز و  %60از

نباشند Vij ،برابر با صفر خواهد بود اگر که درخت

گونه بلوط ،در توده با دستخوردگی متوسط  %7از

مرجع و چهار همسایه از یک گونه باشند (.)18 ،8

گونه ممرز و  %93از گونه بلوط و در توده با

شاخص تنوع ساختاری ترکیبی (رابطه  )4از

دستخوردگی زیاد نیز به ترتیب  %20از گونه ممرز و

مجموع سه شاخص زاویه یکنواخت ،آمیختگی

 %80درصد از گونه بلوط حضور داشتند.

گونهای و تمایز قطری به نسبتهای مختلف و
بهترتیب زیر محاسبه شد (:)1
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جدول  -2مقادیر میانگین مشخصات کمی در تودههای با شدتهای مختلف تخریب.
Table 2. Mean values of quantitative characteristics in stands with different degradation intensities.

منطقه

میانگین قطر برابرسینه (سانتیمتر)

میانگین ارتفاع (متر)

تعداد در هکتار ()n/ha

Region

)Average of D.B.H. (cm

)Average of height (m

Trees number per hectare

11/77

4/31

278

13/31

7/10

393

13/32

6/39

356

12/68

6/61

519

دستخوردگی زیاد
Sever Degradation

دستخوردگی متوسط
Moderate Degradation

دستخوردگی کم
Low Degradation

دستخوردگی بسیار کم
Very low degradation

 8تا  22سانتیمتر قرار داشتند و طبقات قطری پایینتر

نمودار تعداد در طبقات قطری در مناطق مورد

فروانی بیشتری در تمام مناطق داشتند (شکل .)2

مطالعه نشان داد که درختان در محدوده طبقات قطری

شکل  -2نمودار تعداد در طبقات قطری در مناطق موردمطالعه.
Figure 2. The number in D.B.H. classes in the study areas.

نتایج حاصل از محاسبه شاخص زاویه یکنواخت

الگوی کپهای ( )Wi <0/4و در تودههای با شدت

نشان داد که مقدار این شاخص در توده بسیار کم

دستخوردگی متوسط و زیاد دارای الگوی پراکنش

دستخورده نشاندهنده الگوی پراکنش تصادفی

یکنواخت ( )Wi >0/3بودند .همچنین بررسی توزیع

( ،)0/3 > Wi >0/4در توده با دستخوردگی کم

ارزشهای این شاخص در شکل  3ارائه شده است.
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شکل  -3شاخص زاویه یکنواخت به تفکیک مناطق موردمطالعه.
Figure 3. Uniform angle index in the study areas.

نتایج بررسی شاخص تمایز قطری درختان در

متوسط  0/12و در توده با دستخوردگی شدید 0/38

تودههای موردمطالعه نشان داد که مقدار این شاخص

بود .جزئیات مربوط به توزیع مقادیر مختلف این

در توده با دستخوردگی بسیار کم  ،0/16در توده با

شاخص در شکل  4ارائه شده است.

دستخوردگی کم  ،0/14در توده با دستخوردگی

شکل  -4شاخص تمایز قطری به تفکیک مناطق موردمطالعه.
Figure 4. Diameter differentiation index in the study areas.
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نتایج بررسی شاخص آمیختگی گونهای مینگلینگ

در توده با دستخوردگی متوسط  0/08و در توده با

درختان در تودههای موردمطالعه نشان داد که

دستخوردگی شدید  0/25بود .جزئیات مربوط به

مقدار این شاخص در توده با دستخوردگی بسیار

توزیع مقادیر مختلف این شاخص در شکل  5ارائه

کم  ،0/42در توده با دستخوردگی کم ،0/61

شده است.

شکل  -5شاخص آمیختگی گونهای مینگلینگ به تفکیک مناطق موردمطالعه.
Figure 5. Mingling species index in the study areas.

درنهایت محاسبه مقدار شاخص تنوع ساختاری

و در توده با دستخوردگی متوسط  0/14بود.

براساس سایر شاخصهای موردمطالعه در تودههای

بهاینترتیب منطقه با دستخوردگی کم دارای

بلوط  -ممرز نشان داد که مقدار این شاخص در توده

بیشترین تنوع ساختاری و منطقه با دستخوردگی

با دستخوردگی کم  ،0/50در توده با دستخوردگی

متوسط دارای کمترین مقدار تنوع ساختاری بودند

بسیار کم  ،0/34در توده با دستخوردگی شدید 0/29

(شکل .)6
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شکل  -6شاخص تنوع ساختار به تفکیک مناطق موردمطالعه.
Figure 6. Structure diversity index in the study areas.

تنوع ساختاری نشان داد (شکل .)7

آزمونهای آماری نیز اختالف معنیدار را در
بین تمامی مناطق موردمطالعه از نظر شاخصهای

شکل  -7نتایج مقایسه میانگین شاخصهای تنوع ساختاری در بین مناطق موردمطالعه.
Figure 7. Results of compare means of structural diversity indices between the studied areas.
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بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،دستخوردگی یا

الگوی کپهای ( )13و همچنین الگوی پراکنش کپهای

آشفتگیهای انسانی با شدتهای کم تا زیاد سبب

برای تودههای خالص بلوط اوری در ارسباران نیز

ایجاد تغییرات معنیداری در تنوع ساختاری تودههای

گزارش شده بود ( .)14الگوی کپهای برای تودههای

طبیعی بلوط  -ممرز در جنگلهای ارسباران شده

تخریبشده و الگوی پراکنش تصادفی برای تودههای

است .تعداد در هکتار و قطر در ارتفاع برابرسینه

کمتر تخریبشده در جنگلهای سردشت نیز گزارش

درختان در مناطق با دستخوردگی کمتر ،بیشتر از

شده و آشفتگیهای محیطی ناشی از تخریب ،عامل

سایر مناطق است .بهنظر میرسد در مناطق کمتر

ایجاد این تغییر معرفی شده بود ( .)5تودههای طبیعی

دستخورده امکان زادآوری بهتری فراهم است و

گونه افرای کرب در ارسباران نیز الگوی تصادفی را

درختان فرصت کافی برای رشد قطری در جنگل را

نشان داده بود که میتواند ناشی از پراکنش بذرهای

دارند .درحالیکه برش درختان کم قطر در جنگلهای

سبک این گونه باشد ( .)1همچنین با پیشرفت توالی و

دستخورده و چرای دام مانع استقرار مطلوب

تحول تودهها ،الگوی توده از کپهای به تصادفی میل

زادآوری در دهههای گذشته شده و از تعداد پایههای

میکند ( )11که این یافته مطابق با نتایج پژوهش

کاسته شده است ( .)19همچنین یکنواخت شدن

حاضر است .با حذف درختانی که دارای اشکال

پراکندگی درختان در جنگلهای دستخورده شنان از

مختلف بذور سنگین و سبک هستند تحت تخریب

دور شدن ساختار از وضعیت طبیعی جنگل است.

انسانی ،از فراوانی این پایههای درخت مادری در توده

الگوی پراکنش تصادفی در جنگلهای بلوط  -ممرز

کاسته و بهتبع آن الگوی پراکنش گونههای باقیمانده

با دستخوردگی بسیار کم ،با تغییر در ساختار

در توده نیز تغییر خواهد کرد.

براساس مطالعه مشابهی در جنگلهای خیرود نوشهر

بهسمت الگوی پراکنش کپهای در تودههای با

بررسی و تحلیل تنوع در ابعاد درختان در تیپ

دستخوردگی کم و درنهایت به الگوی یکنواخت در

بلوط و ممرز با استفاده از شاخص تمایز قطری نشان

تودههای با دستخوردگی متوسط و زیاد هدایت

داد که بهطورکلی در تودههای با دستخوردگی

میشود .علت این امر را میتوان اینگونه بیان کرد

خیلیکم ،کم و متوسط ،مقدار این تمایز کم بوده و در

درختان بلوط دارای بذر سنگین هستند و بر اساس

شدتهای دستخوردگی زیاد غالبیت قطر با درختان

استراتژی تجدید حیات و نیاز فراوان این گونه به

مرجع بود و توده از تنوع قطری بیشتری در بین

عناصر تغذیهای در دوران رویش نهال اغلب بذر

درختان مرجع برخوردار بوده و از نظر ابعاد قطری

درختان در اطراف درختان بذرده مادری پراکنده شده

توده ناهمگن بود .در بیان علت این موضوع میتوان

و الگوی مکانی کپهای ایجاد مینماید با دخالتهای

گفت که زوال جنگل سبب تغییر ساختار مکانی و

انسانی و برداشت درختان این الگو تغییر یافته و

تنوع گونهای و تنوع ابعاد درختان میشود و به توالی

بهسمت تصادفی یا یکنواخت تغییر مییابد .الگوی

پسرونده منجر خواهد شد ( .)11در برآورد شاخص

پراکنش مکانی در جنگلهای طبیعی ارتباط تنگاتنگی

تمایز قطری در تودههای خالص بلوط اوری در

با مکانیزم زادآوری درختان دارد و مطالعه الگوی

ارسباران نیز طبقات کمتر این شاخص دارای

مکانی در تیپ راش -ممرز در گیالن نشان داده است

بیشترین فراوانی بودند که نشاندهنده یکنواختی و

که درختان دارای بذور سنگین معموالً الگوی کپهای

همگنی بین درختان بلوط با همسایگان خود از نظر

دارند ( )7پیشتر نیز الگوی پراکنش درختان راش

قطر (ابعاد) بود و تودههای خالص بلوط اوری از نظر
72

تأثیر شدت تخریبهای انسانی بر تنوع ساختاری  / ...کیومرث سفیدی و همکاران

ابعاد ،همگن و یکدست بودند ( .)14مطالعات دیگری

افزایش آمیختگی میشود ،از سوی دیگر افزایش

نیز اثرات دخالتهای انسانی را مقدار شاخصهایی

دخالتهای انسانی میتواند منجر به کاهش فراوانی

مانند تمایز قطری نشان میدهد .بهعنوان نمونه

گونههای نادر مانند تیس و هفت کول گردد .در

براساس مطالعات شاخص پیچیدگی ساختار در

تودههای با دستخوردگی کم کاهش شدید شاخص

جنگلهای بلوط اوری در حاتم مشهسی در محدوده

آمیختگی در تودههای با تخریب متوسط و زیاد در

ارسباران با افزایش تخریب و شدت فعالیتهای

مطالعه حاضر دلیل محکمی بر آثار نامطلوب تخریب

انسانی در این مناطق مقدار عددی شاخص پیچیدگی

بر ساختار متنوع تودههای جنگلی طبیعی موردمطالعه

ساختار کاهش یافته و جنگل به سمت همگنی در

و کاهش تنوع آن است که مطابق با نتایج مطالعه تأثیر

ساختار پیش میرود که مطابق با نتایج مطالعه حاضر

زوال بر ساختار جنگلهای زاگرس نیز هست که

در منطقه کلیبر است ()19؛ بنابراین دستخوردگی

شاخص آمیختگی قبل از تخریب  0/06و بعد از

سبب کاهش تمایز قطری درختان توده شده و از

تخریب  0/09گزارش شده بود ( .)11شاخص

ناهمگنی و تنوع ساختاری میکاهد و توده را به سمت

آمیختگی گونه در ارتباط با شاخص الگوی پراکنش

ساختار قطری همگن میبرد که این موضوع در

است .آشفتگیهایی مانند تخریب ،الگوی پراکنش را

منحنی پراکنش قطری درختان نیز مشهود است.

به کپهای و یکنواخت میکشاند ،تخریبهای انسانی

نتایج آمیختگی گونه نشان داد که در شدتهای

در مکانیزم تجدید حیات و بهویژه انتشار بذر درختان

دستخوردگی متوسط تا زیاد ،همانطور که انتظار

و تغییر الگوی پراکنش آنها اثر دارند ( .)7فرهادی و

میرفت آمیختگی گونهها بهطور معنیداری کم شده و

همکاران ( )2019و مدبری و میرزایی ( )2017الگوی

اغلب درختان مشابه درخت مرجع بودند و طبقات

کپهای را با تمایل به آمیختگی کم مرتبط دانستهاند (،8

باالتر در نمودار شاخص آمیختگی ،فاقد ارزش عددی

 )11که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .از طرف

بودند .در تودههای با دستخوردگی خیلی کم،

دیگر حضور گونه بلوط اوری که در مطالعه ساختار

آمیختگی گونهها حالت یکنواختی داشت اما طبقه

تودههای خالص این گونه در ارسباران نیز با تمایل به

صفر که به مفهوم تشابه همه درختان همسایه با

رقابتپذیری باال و آمیختگی و قرار گرفتن در کنار

درخت مرجع است ،بیشترین فراوانی را نشان داد .در

سایر گونهها معرفی شده بود ( )14شاهدی بر این ادعا

تودههای با دستخوردگی کم روند آمیختگی گونهها

است که با وجود این گونه در تودههای موردمطالعه

تا سه درخت همسایه مشابه با درخت مرجع افزایشی

در پژوهش حاضر ،این تودهها تحتتأثیر تخریب از

بود که نشاندهنده آمیختگی زیاد توده است؛ اما در

آمیختگی اندکی برخوردار بودند .درعینحال درختان

تودههای با دستخوردگی متوسط و زیاد میزان

بلوط دارای بذر سنگین هستند و بر اساس استراتژی

آمیختگی گونهای روند کاهشی را نشان داد بهطوریکه

تجدید حیات و نیاز فراوان این گونه به عناصر

طبقه یک که به مفهوم حداکثر آمیختگی است ،فاقد

تغذیهای در دوران رویش نهال اغلب بذر درختان در

فراوانی بود و برعکس طبقه صفر که نشاندهنده تشابه

اطراف درختان بذرده مادری پراکنده شده و الگوی

تمام همسایه با درخت مرجع و کمترین آمیختگی

مکانی کپهای ایجاد مینماید با دخالتهای انسانی و

مشاهده شد .در تحلیل تنوع و آمیختگی درختان باید

برداشت درختان این الگو تغییر یافته و به سمت

در نظر داشت که در مواردی افزایش گونههای خرابه

تصادفی تغییر مییابد.

روی مانند ازگیل و آلوچه وحشی اغلب منجر به
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کمیسازی ساختار جنگلهای طبیعی میتواند

تخریب کم را در جهت بهبود وضعیت و برای کمک

منجر به ارائه رهیافتهای ضامن تنوع ساختاری در

به پیشرفت توالی تودههای با تخریب شدید و احیای

توده باشد ( )8زیرا به بررسی توأم موقعیت مکانی و

آنها استفاده کرد .پیشنهاد میشود که سایر

همچنین ابعاد درختان و تمایل به آمیختگی گونهای

مشخصههای کمی تودهها در این چهار سطح تخریب

آنها بهعنوان سه رکن اصلی ساختار متنوع جنگلها

مانند شاخص اختالف سطح تاج پوشش و انواع

میپردازد .شاخص تنوع ساختاری که از ترکیب این

شاخصهای ساختاری دیگر بررسی شوند و در

سه شاخص دیگر حاصل میشود نشان داد که ساختار

بازسازی مناطق با تخریب شدید استفاده شوند.

در تودههای با دستخوردگی کم و خیلی کم از

تخریب جنگل در نتیجه کاهش تدریجی در

تنوع ساختاری بیشتری نسبت به تودههای با

ویژگیهای ساختاری ،ترکیب گونهای و عملکرد

دستخوردگی متوسط و زیاد برخوردارند که به این

بومسازگانی توده است ()21؛ بنابراین نیاز است که با

ترتیب تودههای با دستخوردگیهای کمتر همانطور

توجه به تخریب فزاینده جنگلها ،فرآیندهایی مانند

که انتظار میرفت دارای تنوع ساختاری متوسط و

تعیین میزان تخریب و آستانه اثرگذار آن بر توده برای

تودههای بیشتر تخریبشده از تنوع ساختاری

کمک به ارائه راهحلهای مؤثر با پژوهشهای بیشتر

کمتری برخوردار بودند .مقدار این شاخص در

شناسایی شوند .عالوه بر این ،مدیریت پایدار بهمنظور

تودههای راش  -ممرز در گیالن  )7( 0/475و

جلوگیری از تخریب و یا اجرای اقدامات احیایی در

همچنین در تودههای کرب در ارسباران 0/479

جنگلهای تخریبشده و معکوس کردن روند تخریب

گزارش شده است و نشاندهنده تنوع ساختاری

در جنگلها بهویژه جنگل ارسباران با تنوع غنی گیاهی

قابلتوجه در این جنگلها میباشد (.)1

اعمال شود .درنهایت با توجه به آثار تخریب انسانی بر
ساختار جنگلها در ارسباران باید برنامهریزی در جهت

با استفاده از نتایج پژوهش حاضر ،میتوان الگوی

کاستن از دخالتهای انسانی در اولویت قرار گیرد.
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