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خاک دو منطقه  یهایژگیوو  های جنگلیگونه خصوصیات کمی و کیفی برخی بررسی

  استان کردستان، های مریوانجنگلدر  شدهبیتخرو  خوردهدستکمتر 
 

 3هادی بیگی حیدرلو و 2ندپیمان اشکاو، 1عباس بانج شفیعی*

 ، ارومیه، ایراندانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه ،گروه جنگلداری اریاستاد1

 ، ایرانارشد دانشگاه تربیت مدرس، نوردانشجوی کارشناسی2
 ، ارومیه، ایرانارشد جنگلداری دانشگاه ارومیهآموخته کارشناسیدانش3

 23/31/1313: رشیپذتاریخ  ؛22/33/1313: دریافت تاریخ

 چکیده

 233 نمونههقطعه 112انجام شد. تعداد  مناطق مرزی مریوان هایجنگل بخشی از در مطالعه حاضر

بها اسهتداده از شهبکه  (مهرزی)خهورده کمتهر دسهتو  (غیرمهرزی)تخریب یافته  مترمربعی در مناطق

گونهه  نهیبرابرسهین قطهر نشان داد میانگ آمدهدستبهنتایج  متر برداشت گردید. 133×133آماربرداری 

تخریب یافتهه بیشتر از منطقه خورده کمتر دستمتر( در منطقه سانتی 3/23و  1/21برودار و زالزالک )

 6/33) خهوردهکمتر دستمتر( بوده و این عامل در مورد گونه مازودار در منطقه سانتی 7/16و  6/23)

ههای میانگین قطر تاج گونهه همچنین، .است ر(متسانتی 2/31)تخریب یافته منطقه کمتر از  متر(سانتی

تخریهب در مقایسه با منطقهه  (متر 3/2و  3/7، 1/4) خوردهکمتر دستبرودار، بنه و زالزالک در منطقه 

های مختلف دو منطقه اختالف بین میانگین ارتداع درختان گونه .بیشتر بود (متر 1/3و  4/2، 2/4)یافته 

های کیکم، ویول، بادام، چنار و گالبی تنهها در گونه این برعالوه  .(=α 32/3) داری مشاهده نشدمعنی

داد که مقادیر اسیدیته،  نشان خاک تجزیهاز  آمدهدستبهنتایج  .مشاهده شدند خوردهکمتر دستمنطقه 

، درصهد جهذ قابل، درصد رس، درصد شهن، فسهدر یماده آلهدایت الکتریکی، درصد آهک، درصد 

 انهدداشهتهداری تدهاوت معنهیتخریب یافته در مقایسه با منطقه خورده متر دستکازت کل در منطقه 

                                                
 banedg@yahoo.com  :نویسنده مسئول*
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(32/3 α=) بیشهتر بهودن متریرههای  .نداشهتندداری درصد الی در دو منطقه اختالف معنی کهیدرحال

های تخریهب یافتهه و از جنگل دهد که در صورت حداظتمی نشانخورده کمتر دستدر منطقه  کمی

 بهبود بخشید. توان موجودی جنگل راحیایی در این مناطق و یا مناطق مشابه میهای ااعمال روش
 

 مریوان.های خاک، ، ویژگیخوردهمنطقه کمتر دستتخریب جنگل،  :کلیدی هایواژه

 

 قدمهم

بررسهی بهای حیات،  آن و مدیریت منابع گرانمنابع طبیعی و لزوم حدظ  هنیزم دربا پیشرفت علم 

گیری ها برای تصمیممنظور توصیف و مقایسه اکولوژیک آنهای مختلف بهوسیستمشرایط حاکم بر اک

و  ز؛ بهارن2332ور و همکهاران، اسهت )پیلهه گرفتهه قهرار توجهه مورددر مدیریت منابع طبیعی بسیار 

بررسهی پوشهش گیهاهی در یهک زیسهتگاه  که آنجا از (.2336و همکاران،  ؛ کلونگو1111همکاران، 

 بهه شهماربینی وضعیت آینده منطقه سنجش و ارزیابی وضعیت کنونی و پیش رهمی دتواند عامل ممی

یکهی  عنوانبهها گیری کمی رویشگاه، در رویکرد نوین به اندازه(1111 ،فمنا؛ ه2331رود )مصداقی، 

 شود.ها و پوشش گیاهی بسیار پرداخته میاز ابزارهای بررسی اکوسیستم

ی از پهنه ایهن سهرزمین را در برگرفتهه و از طرفهی همهواره در ها در کشور ایران درصد کمجنگل

رویشگاه زاگرس بخهش وسهیعی از سلسهله جبهال زاگهرس را شهامل اند. معرض تخریب قرار داشته

شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی شروع و تا حوالی شهرسهتان  ،کشورشود که از شمال غربی می

پوشاند. کیلومتر را می 233و عرض متوسط  1333طول  بهای نطقهمو  یافتهفیروزآباد در فارس امتداد 

 یران را به خود اختصها  داده اسهت وهای اکل جنگل %43میلیون هکتار وسعت،  2ها با این جنگل

 کشور در کل و تعادل اقتصادی و اجتماعی وهواآ تعدیل حدظ خاک، مین آ ، أبیشترین سهم را در ت

های تخریب یافته محسو  در حال حاضر جنگل ها(. این جنگل2332ان، )ثاقب طالبی و همکار ددار

کهه سهبب  اندهای مختلف قرار داشتهو آسیب برداریدر طی این مدت طوالنی در معرض بهره شده و

ای و ههای دیگهر شهده اسهت )جزیهرههایی از آن و سهیر قهقرایهی در قسهمتمحو جنگل در قسمت

ها دستخوش ترییر شده و تبدیل به ها ساختار این جنگلر این تخریب(. در اث2333، یرستاق یمیابراه

ههای منطقهه دالیل تخریب جنگهل نیترمهم .(2331)عادلی و همکاران،  اندشده شاخه زادهای جنگل

 .استتأمین چو  سوخت و تعلیف دام 
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، (.Quercus brantii Lindlتوان بهرودار )ها میهای درختی موجود در این جنگلگونه نیترمهماز 

 .Pistacia mutica Fisch. & C.A(، بنهه ).Q. Infectoria Olive(، دارمازو ).Q. libani Oliveویول )

May.)( کلخونک ،P. khinjuk Stocks)، ( بادامکAmygdalus scoparia Spach( داغداغان ،)Celtis 

caucasica Willd.( دافنههه ،)Daphne sp.( ارس ،)Juniperus excels M.B.،) ( کههیکمAcer 

monspesulanum L.و ) ( گالبیPyrus sp. ).اشاره نمود 

 توسهعه نبهود و سهط  واحهد در جمعیت افزایش بودن باال تولید، و کار هایعرصه نبوداز طرفی، 

 منهابع بهه ههاجنگهل ایهن در ساکن مردم شدید وابستگی باعث جمعیت، افزایش با متناسب اقتصادی

هها و جه به رونهد تخریهب ایهن جنگهلوبا ت .(2333 همکاران، و )فتاحی تاس شده ناحیه این طبیعی

نهه ونم عنوانبههاند. جلوگیری از تخریب آن افتادهمدیریت و  به فکرارزشمندی آن، محققین از دیرباز 

ای های درختی و درختچهاثر حداظت بر تنوع گونهای به بررسی ( در مطالعه2331عباسی و همکاران )

پرداختند. در این مطالعه منطقه به سه زون مرکزی، زون پیرامونی و منطقه  حداظهت نشهده در لرستان 

 زیستی تنوع مقدارقرار گرفت. نتایج نشان داد که  یبررس موردهای تنوع زیستی و شاخص یبندمیتقس

تی های درخن ارتباط تنگاتنگی دارد و شرایط زیست گونهآحداظتی   طبقبا  یموردبررسهای ناحیهدر 

حسین زاده و  باشد.خارج از مرز حداظت بهتر می هنسبت به منطق شدهحداظت های در منطقو درختچه

 12های کمتر تخریب یافته بلوط استان ایهالم پرداختنهد و ( به بررسی ساختار جنگل2334همکاران )

انتخها  و انهد های بلوط و بنه استان ایالم را که از تخریهب کمتهری برخهوردار بهودهمنطقه از جنگل

نتایج نشان داد گونه بلهوط ایرانهی  گیری و ثبت شد.ها اندازهاطالعات مربوط به ساختار جنگل در آن

همچنین مشخص گردیهد کهه تعهداد  خالص و یا گونه اصلی تیپ حضور قوی داشته است. صورتبه

یهین میهزان تواننهد شهاخص مناسهبی بهرای تعهای خشک تاج میدارها و همچنین تعداد شاخهخشکه

-( به بررسی تأثیر آتهش2313در تحقیق دیگری همت بلند و همکاران ) ها باشد.تخریب در این توده

، در دو های بلهوط مریهوانیکی از عوامل تخریب جنگل عنوانبه های شیمیایی خاکبر ویژگی سوزی

کهه در سهال  متر )خاک عمقی( تهوده جنگلهیسانتی 23تا  2متر )خاک سطحی( و سانتی 2تا  3عمق 

ای شاهد که در مجهاورت آن هکتار دچار حریق شده بود در مقایسه با خاک توده 3/1در سط   1311

های شیمیایی خاک سوزی بر ویژگینتایج نشان دادند آتش بود پرداختند. شدهانتخا با شرایط یکسان 

داشهته و  جهذ ابلقریکهی و پتاسهیم ، ههدایت الکتجذ قابلافزایش اسیدیته، فسدر  ازجملهسطحی 

کیهانی و همکهاران  باعث افزایش نیتروژن کل و ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک سطحی شهده اسهت.
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های کیدیت خاک در پژوهشی به بررسی نقش جنگل تراشی، قرق و تخریب مراتع بر شاخص (2337)

اراضی کشهاورزی های طبیعی به در اراضی لسی استان گلستان پرداختند. نتایج نشان داد، تبدیل جنگل

دهد سوم مقدار اولیه ترییر میها را تا یکدرصد مواد آلی خاک را کاهش داده و پایداری خاکدانه 66تا 

نتایج بررسی شدت فرسایش نیز نشهان داد  یابد.سوم کاهش میآن میزان نیتروژن به میزان یک تبعبهو 

 اورزی و مرتعی تشدید کرده است.های طبیعی تا چه حد فرسایش را در اراضی کشکه تخریب جنگل

دلیهل عهدم نهد کهه بهههایی وجهود دارخصو  در استان کردستان رویشگاهدر زاگرس شمالی، به

بهرداری کمتر مورد تخریب یها بههره دلیل نزدیکی به مرزو یا به در اماکن مقدس شدن واقع دسترسی،

کنترل  شدتبهشرایط امنیتی  لیدلبه ده(خورکمتر دست) های واقع در مناطق مرزیجنگل. اندقرارگرفته

و یها کمتهر  نخهورده دسهت صهورتبهههای ایهن منهاطق کهه جنگهلیصورتبه ،شوندو محافظت می

سهاختاری  ازنظرها و کسب اطالعات بیشتر تر این جنگلهرچه دقیق مطالعه .اندماندهیباق خوردهدست

 خواهد شهد. هاآنریت بهتر در جهت ایدای نقش تولیدی و مدی توانباعث افزایش دانش در ارتباط با 

کمی صورت گرفته  خصوصیات ازنظرباهدف مقایسه این مناطق با مناطق تخریب یافته  حاضرتحقیق 

ههای تخریهب یافتهه مناسبی جهت احیهای جنگهل مدیریتی تا با استداده از این اطالعات بتوان الگوی

هها و تنهوع زیسهتی، ار اثر حداظت در ترییر تعداد گونههشناخت مقد رونیا از ه نمود.ئمناطق مشابه ارا

ریهزی و تهدوین جنگلی را توجیه نماید و مبنایی برای طهر  یهاتواند لزوم حداظت از اکوسیستممی

 باشد. شدهبیتخرهای مدیریت در سایر مناطق برنامه

 

 هامواد و روش

 شمال غر  شهرستان سنندج واقع در کیلومتری 122 در فاصله شهرستان مریوان: منطقه مورد مطالعه

آن نسبتاً سرد و نیمه مرطو   یوهواآ قرار دارد.  عراق ایران و بین استان کردستان و در نزدیکی مرز

است  ایهوایی منطقه عمدتاً متأثر از جبهه هوای مدیترانه های خشک است. وضعیت آ  وبا تابستان

افتد. فصل تابستان اتداق می بهار و کمترین آن درو قسمت عمده بارش در اواخر زمستان و اوایل 

 2/111( ایستگاه سینوپتیک مریوان 1313 تا 1371ساله ) 12منطقه بر اساس آمار  بارندگی متوسط

گراد است. متوسط دمای فصل زمستان بین درجه سانتی 7/13متر در سال و متوسط دمای ساالنه میلی

گراد درجه سانتی 6/37و  6/7مای فصل تابستان بین حداقل و متوسط د 1/13و حداکثر  -1/14حداقل 
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سینوپتیک مریوان، فصل خشک  یهادادهبا استداده از  شدهمیترسمنحنی آمبروترمیک  بر اساس. است

 (.2313، )همت بلند (1)شکل  استماه  2حدود  در منطقه

 

 
 

 ( 1737تا  1731)در شهرستان مریوان  مطالعه موردمنحنی آمبروترمیک منطقه  -1شکل 

 (0212)همت بلند و همکاران، 
 

 32منهاطق مهرزی مریهوان کهه در فاصهله  شاخه زاد دانه و یهااز جنگلبخشی  مطالعه حاضر در

شهدت شرایط امنیتی منطقه به لیبه دل. مناطق مرزی کیلومتری غر  این شهرستان قرار دارد انجام شد

و یها کمتهر  نخوردهدسهتصهورت ای این منهاطق بهههکه جنگلیصورتبهشوند کنترل و محافظت می

دار، مازودار، زالزالهک، های بروصورت ترکیبی از گونههتیپ جنگلی منطقه ب .اندماندهیباق خوردهدست

بر  البته .باشندبرخوردار می یتوجه قابلمازودار از اکثریت  گالبی، افرا کیکم و ویول بوده که برودار و

های چنهار، بیهد، سهماق، بهادام و آلبهالوی ، درختان و درختچهاین مناطقدر  میدانیمشاهدات  اساس

 .صورت پراکنده وجود دارندهوحشی نیز ب

تها  1333هکتار و دامنهه ارتدهاعی  1/26به وسعت حدود  خوردهدست منطقه کمتر ،این تحقیق در

منطقهه  و جههت عمهومی غربهی و همچنهین درصهد 22متر از سط  دریا، بها حهداکثر شهیب  1413

متر از  1433تا  1313کیلومتری همان منطقه با دامنه ارتداعی 4هکتار در  6/21به وسعت  شدهبیتخر

 جهت عمومی جنو  غربی انتخا  شد. و درصد 13سط  دریا با حداکثر شیب 

011 

01 

01 

01 

01 

1 
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بها  خهوردهکمتهر دسهتدر منطقهه  نمونهه قطعه 21و  شدهبیتخردر منطقه  نمونه قطعه 27تعداد 

متر(  133×133مترمربع، از طریق یک شبکه آماربرداری ) 233ای شکل با مساحت دایره قطعات نمونه

، قطر حداکثر و حهداقل تهاج و ارتدهاع چههار نهیبرابرس، قطر نمونهقطعهبرداشت گردید. در داخل هر 

، (نمونههقطعهقطهورترین در داخهل  اصله و دو نمونهقطعهبه مرکز  نیترکینزد )دو اصله اصله درخت

گیهری قطهر . در انهدازهگیهری شهدندانهدازه مق الشبرگ، درصد تاج پوشش و درصد پوشش علدیع

 .متر انتخا  گردیدسانتی 2/12، حد شمارش (زاددانهزاد و چه )چه شاخه درختان نهیبرابرس

نمونه نیم کیلهویی از مرکهز  14، جمعاً کامالً تصادفی هدت نمونه خاک صورتبهدر هر منطقه نیز 

و در دمهای محهیط در آزمایشهگاه  هانمونههسهس  . شهد تهیه یمتریسانت 33تا عمق  ه نمونهقطع 14

هها خهارج نمهوده، کوبیهده و از الهک دو از آنو بقایای حشرات و گیاههان  هاسنگخرده ،شدهخشک

 مهورد اسهتداده قهرار گیرنهد.های فیزیکی و شیمیایی جهت انجام تجزیه عبور داده شدند تا یمتریلیم

از: اسیدیته با استداده  اندعبارت قرار گرفتند یریگاندازهکه مورد  فیزیکی و شیمیایی خاک هایژگیوی

سهنجش مخلوط خهاک و آ ، ههدایت الکتریکهی توسهط دسهتگاه  1/22متر با نسبت  pHاز دستگاه 

درصهد آههک از روش روش اٌلسهن، بهه  جهذ قابلروش کجدال، فسهدر به هدایت الکتریکی، ازت 

میزان درصد رس، الی و شن نیز با استداده از روش یون، ماده آلی خاک از روش اکسیداسیون و تیتراس

 .(2333، یاالسالمخیش؛ احمدی و 1112؛ زرین کدش، 1112)حبیبی،  آمدند به دست یهیدرومتر

بها اسهتداده از ههای پهرت پ  از حذف داده و گردید SPSSافزار ، وارد نرمشدهبرداشت اطالعات

 -گروفلمهوکو بها اسهتداده از آزمهون ههادادهو آزمهون نرمهال بهودن پهراکنش  اینمهودار جعبههدستور

بها اسهتداده از آزمهون  موردمطالعهه، مقایسه میانگین متریرههای مختلهف بهین دو منطقهه 1وفناسمیرو

 صورت پذیرفت.و مربع کای  غیرجدتی

 

 نتايج

، ارتدهاع درخهت، قطهر نهیبرابرسه، قطر که مقدار متریرهای تعداد در هکتار دهدیمنشان  1جدول 

بیشتر از خورده کمتر دستتاج، درصد تاج پوشش، درصد پوشش علدی و ضخامت الشبرگ در منطقه 

                                                
1 - Kolmogorov-Smirnov 
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آمهاری  لحها  ازجز متریر ارتداع درخت، در بقیه موارد بهین دو منطقهه به است و شده بیتخرمنطقه 

  .وجود دارد 12داری در سط  احتمال معنی اختالف

کمتهر ( در منطقه متریسانت 3/23( و زالزالک )متریسانت 1/21گونه برودار ) نهیبرابرسگین قطر میان

ایهن  کههیدرحهال( اسهت متهریسانت 7/16و  6/23ترتیب )به شدهبیتخربیشتر از منطقه خورده دست

 2/31و خهورده کمتهر دسهتدر منطقه  متریسانت 6/33) استموضوع در مورد گونه مازودار برعک  

در مهورد  .است دارمعنی درصد 12در سط  احتمال  ( و این اختالفشده بیتخردر منطقه  متریسانت

ههای کهیکم، ویهول، بهادام، چنهار و گالبهی تنهها در منطقهه دار نیسهت و گونههبنه این اختالف معنی

 (.2شکل وجود دارند ) شدهبیتخر
 

 شدهبیتخرو خورده کمتر دستدر دو منطقه  یارحدود اشتباه مع و یموردبررسمتغیرهای میزان  -1جدول 

 .t Sig شدهبیتخرمنطقه  خوردهکمتر دستمنطقه  متریر ردیف
 333/3 1/11 2/71  2/232  تعداد در هکتار 1
 333/3 36/4 1/23 ± 4/3     4/23 ± 3/3     متر()سانتی نهیبرابرسقطر  2
 133/3 13/3 2/1 ± 16/3 3/1 ± 14/3  ارتداع درخت )متر( 3
 332/3 37/3 2/4 ± 11/3 2 ± 1/3 قطر تاج )متر( 4
 333/3 3/12 1/33 ± 1       3/21 ± 1/3     درصد تاج پوشش 2
 333/3 2/24 2/33 ± 3/1     1/61 ± 1/3    درصد پوشش علدی 6
 333/3 7/27 6/1 ± 36/3 1/4 ± 1/3 متر(ضخامت الشبرگ )سانتی 7

 .اندشدهارائهمیانگین  ±یار اشتباه مع صورتبهاعداد 

 
 شدهبیتخرو خورده کمتر دستای مختلف در دو منطقه هگونه نهیبرابرسمیانگین قطر  -0شکل 
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و  3/7، 1/4ترتیب بهخورده کمتر دستهای برودار، بنه و زالزالک در منطقه میانگین قطر تاج گونه

 1/3و  4/2، 2/4ترتیب یعنی به شدهبیتخرمنطقه در  هاگونه قطر تاج متر بوده که بیشتر از مقدار 3/2

 یداردر مورد مازودار اختالف معنی .دار استمعنی درصد 12در سط  احتمال  . این اختالفاستمتر 

وجود خورده کمتر دستهای کیکم، ویول، بادام، چنار و گالبی تنها در منطقه مشاهده نشد و گونه

 (.3شکل دارند )

 
 شدهبیتخرخورده و کمتر دستمختلف در دو منطقه  یهاگونهر تاج میانگین قط -3شکل 

 

 یحالداری مشاهده نشد. این در های مختلف دو منطقه اختالف معنیبین میانگین ارتداع درختان گونه

گیری اندازه منظوربههای بنه، کیکم، زالزالک، بادام، چنار و گالبی در میان درختانی که که گونه است

 (.4شکل بودند، وجود نداشتند ) شدهانتخا  شدهبیتخرر منطقه ارتداع د
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 شدهبیتخرخورده و کمتر دستمختلف در دو منطقه  یهاگونهمیانگین ارتفاع درخت  -4شکل 

 

، بیشترین درصد فراوانی در هر دو منطقه متعلق به باشدمی مشخص 2که در شکل  طورهمان

( و مازودار شدهبیتخردر منطقه  %1/16و خورده متر دستکدر منطقه  %1/72های برودار )گونه

( است. درصد فراوانی گونه شدهبیتخردر منطقه  %1/13و خورده کمتر دستدر منطقه  1/11%)

درصد فراوانی  .است( %2/1)خورده کمتر دست( بیشتر از منطقه %7/2) شدهبیتخرزالزالک در منطقه 

سایر  .است( %3/3) شدهبیتخرخیلی بیشتر از منطقه خورده دست کمتر( در منطقه %2/4ها )سایر گونه

ادام، چنار و گالبی و در منطقه بهای بنه، کیکم، ویول، شامل گونهخورده کمتر دستها در منطقه گونه

 باشند.فقط شامل گونه ویول می شدهبیتخر

 
 شدهبیتخرخورده و کمتر دستدر دو منطقه  هاگونهدرصد فراوانی  -5شکل 
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الکتریکی، درصد آهک، درصد ماده آلی، درصد داد که مقدار هدایت نشان اکخ آزمایش نتایج

است  شدهبیتخربیشتر از خورده کمتر دستدر منطقه  جذ قابلرس، درصد ازت کل و فسدر 

. در مورد استخورده کمتر دستبیشتر از  شدهبیتخرو درصد شن در منطقه  pHمقدار  کهیدرحال

 (.2بین دو منطقه مشاهده نگردید )جدول  یداریمعنی تداوت درصد ال

 
کمتور هوای خواد در دو منطقوه مشخصوهداری تفواو  و نتایج آزموون معنوی میانگین و انحراف معیار -0جدول 

 شدهبیتخرخورده و دست

 های خاکمشخصه خوردهکمتر دستمنطقه  شدهبیتخرمنطقه  یداریمعن

*  23/3 ± 16/6   13/3 ± 61/6  اسیدیته  

*  36/3 ± 26/3   31/3 ± 37/3  (ds/mهدایت الکتریکی )  

*  42/3 ± 33/1   41/3 ± 61/2  درصد آهک  

*  32/3 ± 37/1   11/3 ± 26/2  درصد ماده آلی  

*  41/3 ± 43/22   23/13 ± 16/43  درصد رس  

ns  33/7 ± 16/33   31/4 ± 71/31  درصد الی  

*  63/6 ± 33/44   16/11 ± 33/22  درصد شن  

*  33/3 ± 11/3   13/3 ± 23/3  درصد ازت کل  

*  11/4 ± 17/7   12/21 ± 11/31  (mg/kgفسدر )  

 دهد.دار بودن را نشان میعدم معنی ns، 32/3دار بودن در سط  * معنی

 

 گيريو نتيجه بحث

هها و هها، جمعیهتنههبر روی افهراد، گو های منابع طبیعیدر عرصه تخریب و فعالیت زیاد انسان

و تخریب و فشارهای  اردگذویژه تعادل مواد و حتی شرایط زیستی موجودات اثر میها و بهاکوسیستم

خصهو  های مختلف و بههای اکوسیستمدهد بلکه ترکیب گونهجریان مواد را ترییر می تنهانهحاصله 

در منطقهه  وضهو به تحقیق حاضهردر که ( 2337 ،صرر زاده)ادهد قرار می فشار تحتجنگلی را نیز 

 هطقدر من .شدمشاهده  را نشینان و روستاییان به همراه گردشگرانهای شدید جنگلفعالیت شدهبیتخر

ناشی از وجهود انسهان و دام و  زیستیشدت زیر فشار ای بههای درختی و درختچه، گونهشدهبیتخر

منجر به کاهش تنوع و کاهش غنای  ،ه این فشاررویه قرار داشته کهای بیبرداریتخریب ناشی از بهره

 شود.ای میای درختی و درختچهنهگو
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 ازنظهربهین دو منطقهه  یجز متریر ارتداع درخت، سهایر متریرهها، بهآمدهدستبهبا توجه به نتایج 

بیشهتر از منطقهه  خهوردهکمتر دستر منطقه د هاآنو مقدار  (=α%2) داری داشتندآماری اختالف معنی

، قطهر تهاج، درصهد تهاج پوشهش و نهیبرابرسبود. کمتر بودن مقدار تعداد در هکتار، قطر  شدهبیرتخ

رمهه  تدهرج، ههای انسهانی ماننهدنشان از تأثیر فعالیهت بر اساس مشاهدات میدانی ،ضخامت الشبرگ

که به سهبب ایهن  است شدهبیتخرده از محصوالت فرعی در منطقه ها و استدا، قطع سرشاخهیگردان

بهرداری نامتعهادل و ها و همچنین عدم تعادل در مورد حضور انسان در منطقه، بهه همهراه بههرهعالیتف

، آن و اکوسیسهتم ههابهر عملکهرد جنگهلهای منطقه، بدون برنامه و بیش از ظرفیت موجود در جنگل

 ،لی؛ بهوک2333 ،؛ لیونهگ و مهاریون1117 ،؛ لیدل2337 ،پیکرینگ و هیل) اثرهای مخربی داشته است

خهورده کمتهر دسهتبودن تاج پوشش درختی در منطقهه  بیشتر از طرف دیگر(، 2332 ،؛ تورتن2334

های مخر  انسان و های درختی ناشی از فعالیتکمتر گونه برداریبهرهو  بهترنشان از شرایط حداظتی 

 است. بوده منطقهدر  حاکمشرایط رویشگاهی نسبتاً مناسب با توجه به شرایط 

که میهانگین قطهر خورده کمتر دستدر منطقه های کیکم، ویول، بادام، چنار و گالبی حضور گونه

و عهدم حضهور آنهان در منطقهه کل درختان نیز بیشتر است  نهیس برابراز میانگین قطر  هاآن نهیبرابرس

 درختان نهیبرابرسمیانگین قطر  وسط انسان دارد باعث شده تاکه ریشه در تخریب و قطع ت شدهبیتخر

پوشهش گیهاهی  یطورکلبهه .(2شکل ) باشد شده بیتخربیشتر از منطقه خورده کمتر دستدر منطقه 

و سبب ایجهاد تهأثیرات مندهی بهر غنهای  افتهی رییترهای انسانی با افزایش فعالیت شده بیتخرمنطقه 

 (.2337، پیکرینگ و هیل) ه استدش ایدرختی و درختچههای های گیاهی و حذف گونهگونه

کمتر نسبت به منطقه  شدهبیتخرمچنین بیشتر بودن درصد فراوانی گونه زالزالک در منطقه ه

استداده از میوه زالزالک، از قطع  لیبه دلتواند حاکی از این امر باشد که جوامع محلی میخورده دست

در منطقه  هااند و بدین ترتیب باعث افزایش درصد فراوانی آن نسبت به سایر گونهآن اجتنا  نموده

( حداکثر درصد تاج پوشش 2334و همکاران ) زاده نیحس(. 2شکل اند )گردیده شدهبیتخر

( 2331اعالم نمودند. عباسی و همکاران ) درصد 32های کمتر تخریب یافته بلوط استان ایالم را جنگل

منطقه  دهشحداظتای در مناطق های درختی و درختچهنیز اعالم نمودند که درصد تاج پوشش گونه

 و حداظت نشده است. شدهحداظتاشترانکوه لرستان خیلی بیشتر از مقدار آن در مناطق کمتر 

های های گیاهی، فعالیت انسانی بر ترییر تنوع گونههایی پیرامون تنوع گونهاگرچه در پژوهش

همکاران،  و ؛ کیومینگ1111و همکاران،  )تاد اندشده شناختهو یا حداقل کم تأثیر  ریتأثیبچوبی 
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های دیگری معتقدند در این نظرها، در بررسی برخالفاما  ،(2333 گ،؛ داهلبر1116 ،؛ ورمیولن1117

دهد ای رخ میای و ناحیهای در مقیاس منطقهمناطقی که عوامل تخریب بیشتر است، کاهش غنای گونه

ای یز نشان داد که غنای گونه(. نتایج این تحقیق ن1113همکاران، و  ؛ رائو1112همکاران، و  یلزنا)د

. کاهش درصد استگونه  4با  شدهبیتخرگونه، بیشتر از منطقه  1با خورده کمتر دستدرختی منطقه 

خود گواه تأثیر مخر  چرای دام  شدهبیتخررغم باز شدن تاج پوشش در منطقه پوشش علدی، علی

 .استبر پوشش علدی کف جنگل 

 شدهبیتخرصد فراوانی مازودار در منطقه و کمتر بودن در بیشتر بودن درصد فراوانی برودار

به از گونه مازودار  نشینانجنگلکه احتماالً نشان از این امر دارد خورده کمتر دستنسبت به منطقه 

سط  تاج  خشکمهینکلی، در مناطق خشک و  تدر حال ،اندفواید بیشتر، استداده بیشتری نموده لیدل

عوامل مهم در حدظ خاک، رطوبت و پوشش گیاهی کف جنگل بوده و پوشش درختان جنگلی از 

ها باعث جذ  تاج پوشش بیشتر درختان در جنگل کهیطوربه، استمدیران بخش جنگل  موردتوجه

فرسایش کمتر و حاصلخیزی بیشتر منابع خاکی را  تیدرنهابهتر نزوالت جوی در کف جنگل شده و 

در حضور  یاکنندهنییتعاملی مهم و حیاتی برای گیاهان، نقش عنوان عخاک بههمچنین  ،شودسبب می

 .(2336)طالبی و همکاران،  کندهای جنگلی و مرتعی ایدا میو استقرار گونه

فقهط درصهد الی در دو  ذکرشهدهنتایج تجزیه واریان  عوامل خاک نشان داد که از میان عوامهل 

 شهدهبیتخردار اسیدیته و درصد شهن در منطقهه مق نشان نداده است اماداری را منطقه اختالف معنی

و مقدار هدایت الکتریکی، درصد آهک، درصد مهاده آلهی، درصهد رس و خورده کمتر دستبیشتر از 

. اختالف این (2جدول است ) شدهبیتخربیشتر از منطقه خورده کمتر دستدرصد ازت کل در منطقه 

و شهرایط  ، دامتخریب مداوم، فعالیهت بیشهتر مهردم به دلیل ادیزاحتمالبه در دو منطقه مذکور عوامل

که عالوه بر تأثیر مندی و مخر   استخورده کمتر دستنسبت به منطقه  شدهبیتخرحاکم در منطقه 

در نمونه،  عنوانبه ر مندی داشته است.یشناسی نیز تأثهای خاکبر پوشش گیاهی، بر ویژگی و مشخصه

باعث افهزایش  بوده است کهخورده کمتر دستبیشتر از منطقه واحد  11میزان شن  شدهبیتخرمنطقه 

هها و تأثیر مندی بهر حضهور گونهه ( و1113بوردی، )بای شدهندوذپذیری و خشک شدن سریع خاک 

نیز در تحقیقی در پنج رویشگاه نشان دادند  (2333همکاران )و  گرونگروفت ها دارد.میزان پوشش آن

 تری داشتند، تنوع کمتری دارا بودند.هایی که درصد شن بیشکه رویشگاه
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 باشد که شده بیتخردر مناطق  تخریب و فعالیت شدیدخاک شاید به دلیل  pHبیشتر بودن میزان 

تر به سط  خاک های پایینهای بازی از الیهجا شدن کاتیونهای خاک و جابهخوردن الیه به همباعث 

کمتر علدی و ضخامت الشبرگ در منطقه بیشتر بودن درصد تاج پوشش، درصد پوشش  .شودمی

مناطق  برابر 2/2حدود  خوردهدستدر اراضی جنگلی کمتر سبب شده تا درصد مواد آلی خورده دست

که به دنبال خود و پ  از تجزیه شدن در خاک، سبب افزایش درصد ازت کل،  باشد شده بیتخر

همکاران، و  گینم؛ رو2332همکاران، و  مارانون-گردد )سانچزمیالکتریکی نیز درصد فسدر و هدایت

ی که اگونهبههای روستاییان سبب کاهش مقدار عمق الشبرگ شده است، عالوه بر این فعالیت(. 1116

 1/4)خورده  کمتر دستمتر( کمتر از منطقه سانتی 6/1) شده بیتخرمقدار این مشخصه در منطقه 

( نشان دادند که مقدار الشبرگ در منطقه با 2333کاران )همو  کاتنای وایتمتر( بود. در مطالعهسانتی

های انسانی بر روی همچنین فعالیت .استای بدون فعالیت درصد کمتر از منطقه 11 ،فعالیت زیاد

مخزن عناصر غذایی تأثیر زیادی دارد. آتش زدن بقایای گیاهی، کاهش پوشش، ترییر کاربری اراضی، 

اراضی و عملیات کشاورزی باعث ترییر میزان عناصر غذایی در  های شدید و ترییر کاربریدخالت

 (.1172همکاران، و  شود )کی خاک می

 شده بیتخربیشتر از منطقه ( درصد 61/2) میزان درصد آهکمیانگین خورده کمتر دستدر منطقه 

د، اما با باشدار میدرصد معنی 2باشد و این میزان اختالف از نظر آماری در سط  می( درصد 33/1)

که نشان  در این مناطق و میزان باالی هدایت الکتریکی توجه به وجود مواد آلی باال و زهکشی مناسب

مطر  نبوده و اثر  محدودکنندهعاملی  عنوانبههک باال آ، میزان از آسانی جابجایی آ  در خاک است

، قطر تاج و درصد تاج نهیبرسبراگشته است که نتیجه آن در باال بودن تعداد در هکتار، قطر آن خنثی 

رشد و نمو بسیاری از درختان جنگلی  .پوشش به همراه باال بودن درصد پوشش علدی مشاهده گردید

-گیرد ولی وجود مواد آلی و زهکشی مناسب تا حدودی میی انجام نمیخوببههای آهکی در خاک

 (.2313را خنثی کند )ذوالدقاری و همکاران،  آهکتواند اثرات نامطلو  

 

 هاي ترويجيرهيافت

دهد که در نشان می خوردهدستکمتر  رابری متریرهای کمی در منطقهب 3تا  2بیشتر بودن حدوداً 

های احیایی در این مناطق و یا های تخریب یافته و اعمال روشصورت حداظت و حمایت از جنگل

ا حدظ پوشش طبیعی جنگلی و یا و ب برابر بهبود بخشید 2توان موجودی جنگل را تا مناطق مشابه می
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و دارای دسترسی زیاد انسان، عالوه بر حدظ کیدیت  شدهبیتخر، بخصو  در نواحی یکارجنگل

دات شدید وه تلامال  خاک و بعال و از دست رفتن توان از فرسایش، شسته شدنمطلو  خاک می

یزیکی و شیمیایی خاک های فها و مشخصهتخمین و محاسبه شاخص ن کهها جلوگیری کرد همچناآن

داری ها در مناطق با دسترسی کمتر دارای اختالف معنیدر دو منطقه نشان داد مقادیر این مشخصه

هایی که به دالیل مختلف بنابراین مطالعه جنگل؛ باشدنسبت به مناطق تخریب یافته و با دخالت باال می

مناسبی را برای مدیریت سایر مناطق جنگلی  تواند الگویاند میاز گزند صدمات انسانی در امان مانده

فراهم آورد تا با فراهم آوردن شرایط مناسب، اقدام به  یکیوگرافیزیفشرایط اکولوژیکی و  نظر ازمشابه 

 نمود. نخوردهدستو یا  خوردهدستسوی شرایط مناطق کمتر و بازسازی جنگل به ءاحیا
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Abstract 

This study was done in part of frontier forests in Marivan. 115 sample plots 

with an area of 500 m2 in non-border areas (degraded) and border areas (semi-
protected) were taken with grid dimensions of 100×100 m. The results showed that 

average diameter at breast height (d.b.h) of Quercus brantii and Crataegus aronia 

(respectively 21.9 and 20.3 cm) in semi-protected region are more than degraded 
region (respectively 20.6 and 16.7 cm) and about Quercus infectoria in semi-

protected region (33.6 cm) is less than degraded region (39.5 cm). Also, the mean 

crown diameter of Q. brantii, Pistacia mutica and C. aronia in semi-protected 
region (Respectively 4.9, 7.3 and 5.3 m) was higher than degraded region 

(Respectively 4.5, 5.4 and 3.9 m). No significant differences was observed between 

average height of tree species in two regions (α=0.05), in addition Acer 

monspesulanum, Quercus libani, Amygdalus scoparia, Platanus orientalis and 
Pyrus sp. were observed only in the semi-protected region. Results of soil analysis 

showed that there was a significant difference (α=5%) in pH, electrical 

conductivity, % of lime, % of organic matter, % of clay, % of sand, phosphorus 
and % of total nitrogen between semi-protected and degraded regions, while 

percent of silt were not significantly different. Higher quantitative variables in 

semi-protected region show that in this regions or similar areas the forest stock can 

be improved by protection of degraded forests and applying rehabilitation methods. 
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