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چکيد	ه
تریپ�س	پي�از	Thrips tabaci Lindemanیکي	از	مهمترین	عوامل	زنده	ی	خس�ارت	زا	به	گل	و	گياهان	زینتي	ایران	مي	باش�د.	
این	آفت	به	گل	هاي	ش�اخه	بریده	به	ویژه	ميخک،	گالیل،	داودي	و	مریم	خس�ارت	ش�دید	وارد	مي	كن�د.	در	صورت	عدم	مدیریت	
صحي�ح	آفت	و	سمپاش�ي	ه�اي	مکرر،	منجر	ب�ه	افزایش	هزینه	ه�اي	توليد،	آلودگي	محيط	زیس�ت،	مس�موميت	توليدكنندگان	و																								
مص�رف	كنن�دگان	گل	و	گياهان	زینتي	مي	ش�ود.	آزمایش	هاي	متع�دد	براي	مقایس�ه	ی	روش	هاي	مختلف	مبارزه	ب�ا	تریپس	طي												
سال	هاي	1381	و	1382	در	شرایط	گل	خانه	هاي	ميخک	ایستگاه	ملي	تحقيقات	گل	و	گياهان	زینتي	محالت	و	گل	خانه	هاي	بخش	
خصوصي	انجام	ش�د.	در	سال1382	نتایج	نش�ان	داد	روش	مبارزه	تلفيقي	با	90/22	0/0	تلفات	در	جمعيت	تریپس	موثرترین	روش	
نسبت	به	روش	هاي	كارت	زرد	و	آبي،	سم	دلتامترین،	سم	ایميداكلوپرید	و	رهاسازي	سن	به	صورت	مبارزه	ی	بيولوژیک	بوده	است.		
س�پس	در	س�ال	هاي	1384	و	1385	در	شش	گلخانه	از	شهرس�تان	محالت	با	در	نظر	گرفتن	گل	خانه	هاي	شاهد،	سمپاشي	شده	و	
تلفيقي	)سمپاش�ي	و	س�پس	رهاسازي	3	سن	شکارگر	)Orius albidipennis Router(		به	ازاي	هر	گياه(	انجام	شد.آزمایشات	
در	قالب	طرح	بلوک	هاي	كامل	تصادفي	با	3	تيمار	مذكور	و	10	تکرار	)هر	تکرار	شامل	10	ردیف	ميخک(	اجرا	شد.	نتایج	نشان	داد	
تعداد	تریپس	در	گل	خانه	ش�اهد	6/8	تا7/7	عدد	و	در	گل	خانه	سمپاش�ي	ش�ده	1/1تا	3/1	عدد	و	در	گل	خانه	تلفيقي	0/25	تا	0/4	
عدد	تریپس	در	واحد	گل	بوده	است	كه	از	نظر	آماري	در	سطح	1	0/0	با	هم	اختالف	معني	دار	دارند.	بنابراین	مدیریت	صحيح	گل	خانه	
ها	و	كاربرد	روش	مبارزه	تلفيقي	و	ارایه	آموزش	هاي	الزم	به	گل	كاران	براي	توليد	گل	هاي	ميخک	عاري	از	عالئم	خسارت	تریپس	و		

باقي	مانده	ی	سموم	شيميایي	توصيه	مي	شود.	

كلمات	كليد	ي:	ميخک،	تریپس	پياز	Thrips tabaci Lindeman،	مدیریت	تلفيقي	آفات،	گل	خانه	

مقايسه چند روش مبارزه با تريپس پياز
 Lindeman Thrips tabaci روي ميخك در شرايط گلخانه اي 
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چکيد	ه
	به	منظور	بررس�ی	روند	تغييرات	كمی	و	كيفی	منطقه	هيانان	واقع	در	5	كيلومتری	ش�مال	شرق	شهرستان	ایالم	طي	40	سال	گذشته	
اق�دام		به	برداش�ت	قطعات	نمون�ه	20	آري	)ابعاد	قطعات	نمونه	50×40	متر	و	ابعاد	ش�بکه	آمارب�رداری	500×400	متر(	با	روش	منظم	
تصادف�ي	گردی�د.	در	مركز	ه�ر	قطعه	نمونه	یک	ميکروپ�الت	400	متر	مربعي	پياده	ش�د.	در	داخل	هر	قطعه	نمونه	قطر	برابر	س�ينه،	
ارتف�اع	كل	و	ارتف�اع	تنه،	قطر	حداكثر	و	حداقل	تاج	درختان	،	كيفيت	درختان	)تقارن	تاج،	پيچيدگي	تنه،	انحراف	تنه(	و	تنوع	گونه	
اي	درختي	مورد	بررس�ي	قرار	گرفت	و	تعداد	نهال	ها	به	تفکيک	گونه	ش�مارش	و	ثبت	ش�د.	داده	های	خام	جمع	آوری	شده	از	بررسی	
وضعيت	فعلی	با	نرم	افزارهای	SPSS	و	excel	تجزیه	و	تحليل	و	به	صورت	نمودار	ترسيم	گردید.	در	مرحله	بعد	وضعيت	گذشته	جنگل	
تحليل	و	مشخصه	های	مورد	نياز	برای	مقایسه	محاسبه	گردید.	درنهایت	وضعيت	گذشته	)1342(	و	حال)1381(	جنگل	مورد	مقایسه	
قرار	گرفت.	نتایج	نشان	داد	كه	وضعيت	جنگل	نامطلوب	شده	و	كاهش	كمي	و	كيفي	را	نشان	مي	دهد.	عواملي	نظير	رویش	بطئي،	عدم	
زادآوري	طبيعي	مطلوب،	خس�ارت	هاي	طبيعي	و	انساني،	چراي	دام،	آتش	سوزي	برای	تهيه	ذغال	و	فعاليت	لورانتوس	باعث	شده	اند	

كه	جنگل	به	وضعيت	نامطلوبی	برسد.	با	توجه	به	نتایج	حاصله،	راهکارهایي	برای	مدیریت	بهينه	جنگل	ارائه	گردید.	

كلمات	كليد	ي:	تغييرات	تحولي،	بلوط،	مدیریت	بهينه،	هيانان	

ارزيابي روند تغييرات جنگل هيانان ايالم و ارائه 
راهكارهاي مناسب برای مديريت بهينه آن
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A study on the developmental variability of HYANAN forest in Ilam and presenting the optimum managerial 
guidelines
By: Hosseini A. Expert in Agricultural and Natural Resources Research Center of Ilam Province, Hadi Moairi M. and 
Heidari H. Gorgan University.
The research has been conducted at HYANAN forests located at five kilometers, north east of ILAM.To assess the 
probable forest structural changes during the past fourty years. A 0.2 hectars plot area was suggested in accordance with 
minimal area approach. sample plots were located systematically with a 100 meters intervals.Then data collection were 
completed according to this scheme.Using spss software, comparisons were made, between the  past and present forest 
condition. Interpretation of the data, suggests that major structural changes have occured during the past 40 years, both 
from qualitative and quantitative point of view, leading to what is called, forest degradation.As a general framework, 
low rate of volume increment, grazing, human intervention, charcoal preparation, forest fire, parasit plants, were the 
major factors, affecting the structural changes of the studied forests. Finally, guidelines are suggested for optimum 
manipulation of the forests.

Key words: Developmental variability, Oak, Optimal management, Hyanan 

مقد	مه
جنگله��ايزاگرسباح��دودپنجمیلیونهكتاروس��عت،ازجایگاهو
اهمیتخاصيدربیننواحيرویش��يخارجازشمالبرخورداراست.ارزش
عم��دهايکههموارهاینجنگل	هاداش��تهاند،نق��شحفاظتيوحمایتي
اس��تکهبرس��ایرارزشهايآنرجحاندارد.متاس��فانهدراثراس��تمرار
بهره	برداريه��ايتاریخ��ي،وضعی��تموجودجنگل	هايزاگرسبهش��دت
تخریبیافتهاس��توباحالتکلیماکسآنفاصلهزیاديدارد.اهمیتاین
جنگلهاوتخریبزیادآنهاحكمميکندکهبهمدیریتبهینهوحفاظت
منابعباارزشآنپرداختهشود.بدینمنظورالزماستکهاطالعاتپایهاي
ازجوانبمختلفکسبگردد.یكيازراه	هايکسباطالعات،بررسيروند
تغییریاتخریبجنگل	هادرطولزماناس��تکهميتواندبهترینوس��یله
برايتعیینخط	مشيومدیریتهرچهصحیح	تراینگونهجنگل	هابهلحاظ

جلوگیريازتخریبواحیامناسبآنهاباشد.
ازاوائ��لده��ه1340تهیهطرحدرجنگل	ه��ايزاگرسدرقالبطرح
ذغالگیريتوس��طس��ازمانجنگل	هاش��روعگردیدکهازجملهآنطرح
هیان��انایالممي	باش��دکهش��یدائيبرایتهیهآن،جن��گلهیانانرامورد
اندازه	گی��ريوآمارب��رداريقرارداد)6(.اینكاینجنگلبهخاطرداش��تن
اطالعاتگذش��تهخودجهتمطالعهانتخابشدهاس��ت.نگهدارصابرطي
تحقیقيدرجنگل	هايحفاظتيجنوبزاگرس�استانفارسرویهزمیني
وتاجپوش��شدرختانرابعنوانمشخصههايتعیینکنندهتودهجنگليو
نیزبراياس��تفادهدرکنترلتغییراتمعرفيکردند)8(.حسینیرضیطی
تحقیقیمس��احتوانبوهیپوششجنگل	هایمنطقهساری– قائمشهررا
دریكدوره35سالهموردبررسیقراردادهونتیجهگرفتکهجنگل	های
موردمطالعهدردورهمذکورکاهشکمیوکیفییافتهاند)3(.ش��كرچیان
درتحقیق��یروندتخری��بجنگل	هایارسمنطقههنزااس��تانکرماندر
ی��كدوره39س��الهودرمقاط��عزمان��ی1345،1335و1374رامورد

مطالعهقراردادهونتیجهگرفتهکهجنگلموردمطالعهدرطول39س��ال
گذشتهتغییرمحسوس��یبهلحاظتاجپوششومساحتنداشتهاست)5(.
بختیاریدومشخصهمساحتجنگلودرصدتاجپوششرادرجنگل	های
زربینحس��نآبادچالوسدرسال	های1334و1373اندازهگیریومورد
مقایس��هقراردادهونتیجهگرفتهکهدرطولاینمدت،س��طحجنگلدر
اثرتجاوزاتاش��خاصکاه��شیافتهولیدرصدتاجپوش��شافزایشیافته
اس��ت)1(.جزیرهايطيتحقیقيدرجنگل	ه��ايکرانهجنوبيدریايخزر
نتیجهگرفتکهميتوانبااستفادهازمشخصهرویهزمینيوضعجنگل	هاي
معینيرادرطولزمانموردمقایس��هق��رارداد.ازدیگرنتایجویاینبود
کهکاهشانبوهيموجبکاهشمیانگینبلنديدرختانجنگلوبیش��تر
ش��دنفواصلآنهاگردیده،تاجآنهاآزادش��دهوبیشتردرمعرضتابش
ن��ورقرارمي	گیرندکهاینامربهباردهيبیش��تردرختانوتامیننیازهاي
اولی��هزادآوريکم��كميکند،مش��روطبرآنكهاینفاصل��هازحدبهینه
فراترنرود)2(.مهدویدرتحقیقیبهبررس��یومقایس��همساحتوتراکم
تاجپوش��شجنگل	هایمانگرویمنطقهقشمدرسال	های1346و1373
پرداخت��هونتیجهگرفتهکهدرفاصلهزمانیموردمطالعهمس��احتجنگل
تغیی��رنكردهوتاجپوش��شجنگلافزایشیافتهاس��ت)Brown.)7طي
بررس��يجنگل	هایآمیختهبلوطدرRhod Islandاظهارداشتهکهعلي
رغمنورپس��نديگونهبلوط،نهالهاياینگونهدرسنیناولیه)کمترازده
سالگي(نیازبهمقداريسایهداشتهوبایددرپناهدرختانمادريباشند)9(.
SAN JUANهای	وهمكارشطيبررس��يخ��وددرجنگلWookly
آمریكاعواملموثربرتغییراتکميوکیفيجنگلرارویش،قطعدرختان،
خس��ارت	هايطبیعيوچرايدامقلمدادکردهاند)10(.اینتحقیقدرنظر
داردضم��نمقایس��هوضعیتجن��گلدردومقطعزمانيگذش��تهوحال،
بابهرهگیريازنتایجبدس��تآمدهپیش��نهاداتيرابرایاحیايجنگل	هاي

منطقهارائهنماید.
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شکل	1-	موقعيت	منطقه	مورد	مطالعه	بر	روی	نقشه	استان	

شکل	2-	فراواني	طبقات	قطري	گونه	بلوط	در	هکتار	در	وضعيت	گذشته

شکل	3-	فراواني	طبقات	قطري	كل	گونهها	در	هکتار	در	وضعيت	گذشته

مواد	و	روش	ها
منطق��هموردمطالعه:منطقهموردمطالعهبخش��یازجنگلهیانانبه
مساحت1500هكتاردرحوزهادارهمنابعطبیعيشهرستانشیروانچرداول
ودرش��مالشرقيشهرس��تانایالمواقعميباشد)شكل1(.حداقلارتفاع
ازس��طحدریا1700متروحداکثرارتفاع2300مترميباش��د.داراياقلیم
نیمهمدیترانهايوآبوهواينیمهخشكبودهومتوسطبارندگيسالیانه
آن595میلیمتراس��ت.سطحجنگلبهصورتسنگالخيبودهودربرخي

نقاطمختصرخاکيازجنسمارنباعمقکموجوددارد.
روشتحقی��ق:ب��رایتعیینوضعیتگذش��تهجن��گل،دادههايخام
موجوددرکتابچهطرحذغال	گیریسال1342موردتحلیلقرارگرفتهوبر
اساسآنهامشخصه	هایموردنظرتعیینگردید.برایتعیینوضعیتفعلی
نیز،ابتداموقعیتجغرافیایيجنگلموردمطالعهبرروينقش��هتوپوگرافي
1:50000مش��خصشد،سپسجنگلگردش��يدرمنطقهانجامگرفتتا
بواسطهآنبخشهايمختلفجنگلشناختهشود.برایانجامآماربرداري،
س��طحقطعاتنمون��هاصلي20آربهش��كلمربعوفرع��ی4آربهروش
Minimal areaتعیینگردید.س��پسقطعاتنمونهباشدتآماربرداری
یكدرصدتعیینشدهوبهصورتمنظمتصادفیباابعادشبكه500×400
مت��ریدرس��طحمنطقهپیادهگردیدند.درداخلقطع��اتنمونهقطربرابر
س��ینهوارتف��اعکلوارتفاعتنهدرختان،قطرمتوس��طتاجدرختان،دانه
زادوش��اخهزادبودنپایهها)منشاپایهها(،کیفیتدرختانشاملسالمت
بیولوزیكيتاج،خش��كیدگيشاخهووضعیتسرشاخهبريباانجامدرجه
بندیکیفیدوطبقهای)طبقهاولش��املدرختانسالمازنظرفیزیكییا
بیولوژیكیوطبقهدومشاملدرختانآلودهبهموخوریادارایخشكیدگی
وبریدگیشاخه(اندازهگیريوبررسيشدند.همچنینگونههايدرختيو

درختچهايموجوددرقطعاتنمونهثبتگردیدند.
روشتجزی��هوتحلیل:مش��خصههایکميت��ودهدردومقطعزماني
گذش��تهوحالبوسیلهنرمافزارهایExcelوSPSSموردتجزیهوتحلیل
قرارگرفتند.س��پسمقایس��اتمیانگینهابااس��تفادهازآزمونt-testو
مقایس��هتوزیعدادههادرطبقاتقطریبااستفادهازآزمونکولموگروف-
اسمیرنوفانجامگردید.مشخصههایکیفینیزباانجامدرجهبندیهایدو

طبقهایموردبرداشتوبررسیقرارگرفت.

نتایج
وضعیتگذش��تهتوده:براس��استجزیهوتحلیلدادههایموجوددر
کتابچهطرحذغالگیریسال1342تعداددرهكتاردرختانجنگل282/11
اصلهبودهکه91/1%آنراگونهبلوطو8/9%راسایرگونههاتشكیلداده
اند.رویهزمینيآن13/08مترمربعدرهكتاربودهکه89/45%آنراگونه
بلوطو10/55%سایرگونههاتشكیلدادهاند.موجودیحجمیآن47/29
مت��رمكع��بدرهكتاربودهکهحدود92%آنراگونهبلوطو8%راس��ایر
گونههاتش��كیلدادهاند.همچنین92/83%ازجنگلراتیپبلوطخالص
و7/15%راتیپهايآمیختهتش��كیلدادهاس��ت.نتایجباتوجهبهاشكال
2و3نش��اندادهک��هپراکنشدرختاندرطبقاتقط��ريضمناینكهتا
طبقهقطري50سانتیمتربوده،توزیعنسبتاًمتعادليداشتهاست.بیشترین
فراوان��يدرختاندرطبقاتپائینتربودهوس��پسب��اافزایشقطرفراواني

درختانکمترشدهاستکهنشاندهندهناهمساليجنگلاست.

وضعيت	فعلي	توده	
الف-بررس��یهایکمی:نتایجحاصلازبررس��یوضعیتفعليجنگل
نش��اندادکهتعداددرهكتاردرختانتوده154/47اصلهبودهکه%80/2
آنراگونهبلوطو18/8%راس��ایرگونههاتش��كیلميدهند.رویهزمیني
کل11/27مت��رمرب��عدرهكتاربودهکه76/9%آنراگونهبلوطومابقي
س��ایرگونههاتش��كیلميدهند.موجودیحجمیکل42/53مترمكعب
درهكتاربودهکه76/9%آنراگونهبلوطومابقیمتعلقبهس��ایرگونهها
ميباش��د.درصدتاجپوششآن12/35%بدس��تآمدهکهبراساسطبقه
بنديکوچلردرشمارجنگلهايتنكقرارمیگیرد.همچنین35/14%از
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جنگلراتیپبلوطخالصومابقيتیپآمیختهتش��كیلدادهاست.نتایج
باتوجهبهاش��كال4و5نش��انمیدهدکهس��اختارقطريدرختانضمن
ناهمس��اليجنگل،بیانگرتوزیعنامناس��بپایههادرطبقاتقطريوروند
کاهش��ينامطلوبدرختاندرطبقاتقطريباالميباش��د.همچنینتعداد
کم��يازپایهها)اکثراًمتعلقبهگونهبل��وط(درطبقاتقطريباالتراز50

سانتیمترقراردارند.
ب-بررس��یهایکیفی:نتایجحاصلازبررس��یهایکیفینش��انداد
ک��ه24/9%ازدرختانآلودهبهموخ��ور)Loranthus europae(بودهو
بقی��هازایننظرس��الماند.32/1%مبتالبهخش��كيتاجیاش��اخهبودهو
مابقيازایننظرسالمماندهاند.همچنین37/1%ازدرختانوجستگروهها

سرشاخهبریشدهوبقیهازایننظرسالماند.

شکل	4-	فراواني	طبقات	قطري	گونه	بلوط	در	هکتار	در	وضعيت	فعلي

شکل	6-	نسبت	فراواني	دو	گروه	زادآوري	در	وضعيت	فعلي

شکل	7-	فراواني	قطري	زادآوري	در	وضعيت	فعلي

شکل	5-	فراواني	طبقات	قطري	كل	گونه	ها	در	هکتار	در	وضعيت	فعلي

وضعيت	فعلي	زادآوري	
الف-بررسيهايکمي:میزانزادآوريدرمنطقه2069/33اصلهدرهكتار
اس��تک��ه32%آنمربوطبهزادآوريت��اارتفاع1/30مت��رو68%آنرا
نهالهايبلندتراز1/30مترتش��كیلدادهاست)شكل6(.حدود%84/04
فراوانينهالهامربوطبهگونهبلوطومابقيراس��ایرگونههاتش��كیلداده
اند.همچنینفراوانيزادآوريدر5طبقهقطريبررسيگردیدکهبیشترین
تع��دادنه��ال)38/5%(درطبقه7/5-5س��انتيمتروکمترینتعداد)0/5

درصد(درطبقه2/5–0سانتيمتروجوددارد)شكل7(.
ب-بررسيهايکیفي:حدود4/54%ازنهالهايکلگونههاسرچرشدهکه

متعلقبهدوگونهبلوطوشنميباشند.

مقایسه	وضعيت	گذشته	با	حال

						جدول	1-		مقایسه	موجودي	گونه	ها	در	دو	وضعيت	زماني	گذشته	و	حال

13421381مواردمقایسهاي

فراوانيدرهكتار

257/00123/87بلوط

25/1130/60سایرگونهها

282/11154/47کلگونهها

رویهزمینيدرهكتار

11/708/67بلوط

1/382/60سایرگونهها

13/0811/27کلگونهها

حجمدرهكتار

43/4932/71بلوط

3/809/82سایرگونهها

47/2942/53کلگونهها

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


112  د ر  منـابع طبیـعی  

تستبرابري
واریانسها

Levene's

t-testتستبرابريمیانگینها

tdf
Sig.

)tailed-2(
میانگین
اختالف

اختالف
اشتباهمعیار

اختالفدرحدوداعتماد
%95

FSig.باالترپائینتر

تعداد
فرضبرابريواریانسها
فرضنابرابريواریانسها

3/5690/062
2/369
2/668

102
70/952

0/020
0/009

34/98618
34/98618

14/76636
13/11255

5/69717
8/84020

64/27519
61/13216

رویهزمینی
فرضبرابريواریانسها
فرضنابرابريواریانسها

3/6850/058
2/202
2/548

102
75/917

0/030
0/013

2/91702
2/91702

1/32484
1/14496

0/28921
0/63660

5/54483
5/19744

حجم
فرضبرابريواریانسها
فرضنابرابريواریانسها

0/0970/756
12/307
12/640

102
56/988

0/000
0/000

18/82370
18/82370

1/52953
1/48927

15/78989
15/84148

21/85751
21/80593

t	آزمون	با	حال	و	گذشته	وضعيت	دو	در	مطالعه	مورد	جنگل	موجودی	ميانگين	مقایسات		جدول2-

شکل	9-	مقایسه	فراواني	قطري	كل	گونه	ها	در	هکتار	در	دو	وضعيت	گذشته	و	حالشکل	8-	مقایسه	منحني	ساختار	قطري	كل	گونه	ها	در	دو	وضعيت	گذشته	و	حال

1-مقایس��هتعداددرهكتاردرختان:تع��داددرهكتارپایههادرطول40
سالگذشتهحدود45%کاهشپیداکردهاست)جدول1(.مقایسهآماري
باآزمونt)4(نش��اندادکهمیانگیندوجامعهدرس��طحاحتمال95%با

هماختالفمعنيداردارند)جدول2(.
2-مقایسهرویهزمینی:اینمقایسهبطورکلیکاهشرویهزمینیبرابر%14
رادر40س��الگذشتهنش��انميدهد)جدول1(.مقایسهآماريباآزمون
t)4(نش��اندادکهمیانگیندوجامعهدرسطحاحتمال95%باهماختالف

معنيداردارند)جدول2(.
3-مقایس��هحجمدرهكتاردرختان:اینمقایس��هبطورکلیکاهشحجم
حدود11%رادر40سالگذشتهنشانميدهد)جدول1(.مقایسهآماري
باآزمونt)4(نشاندادکهمیانگیندوجامعهدرسطحاحتمال95%باهم

اختالفمعنيداردارند)جدول2(.

4-مقایس��هساختارقطريتوده:باتوجهبهشكل8،منحنيساختارتوده
دروضعی��تقبليدارايش��یبتندتريبودهودرفاصل��هکمتريبهصفر
ميرسد)مرزطبقاتقطري50و55سانتيمتر(،درصورتيکهدروضعیت
فعليعالوهبراینكهمنحنيساختارپائینترازمنحنيساختارگذشتهقرار
گرفتهاست،شیبمنحنيمالیمترشدهودرفاصلهبیشتريبهصفرنزدیك
ميش��ود.باتوجهبهشكل9،فراوانيدرختانکلگونههادرطبقاتقطري
30-15و50-35س��انتیمتردروضعیتفعلينس��بتبهگذشتهکاهش
یافتهودرعوضدرطبقاتقطريباالتراز50سانتیمترافزایشپیداکرده
است.جهتانجاممقایسهآماریازآزمونکولموگروف-اسمیرنوفاستفاده
گردید)4(کهنتایجحاصلازآنباتوجهبهجدولش��ماره3نشانمیدهد
کهتوزیعتعداددرطبقاتقطریدرختاندردومقطعزمانیگذشتهوحال

درسطحاحتمال95%کاماًلباهماختالفمعنیداردارند.
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تعداد

بیشترینحداختالف

0/424دقیق

0/091مثبت

0/424-منفي

z  1/723کولموگروف–  اسمیرنوف

Asymp.Sig.)-2tailed(0/005

جدول3-	مقایسه	پراكنش	تعداد	در	طبقات	قطری	در	هکتار	توده	در	دو	وضعيت	گذشته	و	حال	

	شکل	11-	مقایسه	نسبت	تيپ	بلوط	خالص	در	دو	وضعيت	گذشته	و	حال

شکل	10-		مقایسه	درصد	آميختگي	بلوط	و	سایر	گونهها	در	دو	وضعيت	گذشته	و	حال

5-مقایسهمیانگینقطر:میانگینقطرکلگونههادروضعیتقبلي22/9
س��انتیمتربودهاس��تکهدروضعیتفعليبه26/73س��انتیمتررسیدهو

افزایشمیانگینقطررادرطول40سالگذشتهنشانميدهد.
6-مقایس��همیانگی��نارتفاع:میانگی��نارتفاعدرختانت��ودهاز5متردر
وضعیتقبليبه4/58متردروضعیتفعليرس��یدهاس��توبدینترتیب

کاهشارتفاعتودهرادرطولاینمدتنشانميدهد.
7-مقایس��هفراوانيگونهاي)ترکیبگونهاي(:باتوجهبهش��كل10،روي
همرفته91/10%ازدرختانجنگلدرگذش��تهراگونهبلوطتشكیلداده

کهنسبتآندروضعیتفعليبه80/19%کاهشیافتهاست.

8-مقایس��هدرصدتیپبندي:باتوجهبهش��كل11دروضعیتگذش��ته
92/83%ازس��طحمنطقهمربوطب��هتیپبلوطخالصبودهکهدروضعیت
فعليایننس��بتبه35/14%رسیدهاس��ت.البتهشایددروضعیتگذشته
بهروشعلميتیپبنديانجامنش��دهاس��تویاممكناس��تاینکاهش
بهدلیلافزایشتعدادپایههايس��ایرگونههابودهباش��دکهبهلحاظاینكه
گونههايپراکندهاي)بذرسبكوغیراجتماعي(ميباشند،درسطحجنگل
پراکنشپیداکردهوبعنوانگونههمراهبلوط،تیپهايآمیختهايراایجاد
ميکنندکهخودبهخودسطحتیپبلوطخالصرادرجنگلموردمطالعه

کاهشميدهند.

بحث
نتایجحاصلهنش��انمیدهدکهساختارجنگلموردمطالعهناهمسالبوده
وفرمآنعمدتاش��اخهودانهزادوجامعهاصليآنبلوطس��تانميباش��د.
قطعهايمكررومتواليدرطولزمانموجبش��دهاستکهفرمجنگلاز
دانهزادبهس��متش��اخهزادنزدیكش��ودکهافزایشپایههايشاخهزاد
نس��بتبهدانهزادنش��انگرتخریببیشترجنگلميباش��د.بااینحالتاج
پوش��شجنگلتغییرکردهودرنتیجهباتابشمس��تقیمنورخورش��یدبه
ک��فجنگلوفرس��ایشخاك،زمینهبراياس��تقرارزادآوريکمش��دهو
چال��شبزرگيدرزمینهس��یرتحوليجن��گلپدیدآمدهاس��ت.بنابراین
ميت��وانگفتدرجنگلم��وردمطالعه،تخریببهصورتریش��هايوزیر
بنایياس��ت.چراک��هخاكازبینرفتهوزادآوريهمکهاس��اسپایداري
یكجنگلميباش��د،درحالنابوديوازبینرفتناس��تواگرازطریق
راهكاره��ايمصنوعيمانندایجادنهالس��تانوبذرکاريی��انهالکاريدر
منطق��هب��اروشهايصحیحواصوليکاش��تکهمطابقباطبیعتباش��د
اقدامات��يص��ورتنگیرد،جنگليهمکهتاامروزباق��يماندهودرختانآن
اکثراش��كلدرختچهايرابهخودگرفتهاند،بع��دازمدتيازبینخواهند
رفت.نتایجحاصلازمقایس��اتانجامگرفتهدردووضعیتگذشتهوحال,
نش��انمیدهدکهجنگلهیاناندچارکاهشکميش��دهاس��تکهخود
کاه��شکیفيجنگلراهمبهدنبالداردوس��یرتحوالتدرجهتمنفي
بودهاس��ت.درمقایسهوضعیترویهزمینیمش��اهدهميشودکهمیانگین
روی��هزمینی14%تنزلیافتهاس��تکهنش��اندهندهتغیی��راتقهقرائی
جن��گلاس��ت.ازاینوض��عونیزازمی��زانموجوديس��رپايجنگلکه
کاهش��یمعادل11%داشتهاس��ت،ظاهراًميتوانبهایننتیجهکليرسید
کهازجنگلهاطي40س��الاخیراحتماالًبرداشتهايسنگینيیابواسطه
طرحجنگلداريویابهصورتقاچاقتوس��طمردمصورتگرفتهاستکه
متاس��فانهتهیهذغالبهصورتقاچاقهنوزهمادامهدارد.چراکهدرختان
آت��شزدهجهتتهی��هذغالوچالههايذغالی��اکورههايکوچكجهت
تهی��هذغ��الدرپايدرخت��انآتشگرفتهازش��واهدامراس��ت.بنابراین
میت��وانگفتک��هکاهشرویهزمینيتودهبهص��ورتاجتنابناپذیريبا
کاه��شموج��ودیحجم��یآنهمراهاس��ت.اینکاهشانبوه��يبرروي
میانگی��نقطربرابرس��ینهوارتفاعکلدرختانس��رپايجن��گلنیزتاثیر
گذاش��تهاست،بطوريکهمتوس��طقطردرختانتودهاز22/9سانتیمتربه
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26/73سانتیمترومیانگینارتفاعکلدرختانتودهاز5متربه4/58متر
رسیدهاست.بهعبارتدیگرباتنكشدنجنگلوافزایشفواصلدرختان
نی��ازرقابتیدرختانکمترش��دهوتالش��یبرایرس��یدنبهن��ورودیگر
نیازمندیهاصورتنمیگیرد،لذااحتیاجاتغذائیتامینش��دهدرختانو
انرژیحاصلهازآنبهمصرفرویشقطریوگس��ترشتاجمیرسدکهدر
نتیجهقطردرختانبیش��ترش��ده،ارتفاعکلآنهاکاهشیافتهوازلحاظ
کیف��ینیزت��اجوتنهدرختانوضعیتنامطلوبیپی��دامیکند.چراکهتنه
بسیاریازدرختانعالوهبرکوتاهیطولآنهاکجومعوجیاگرهدارشده
وتاجآنهاحجیمتروگس��تردهش��دهودرختانشكلغیرجنگلیبهخود
گرفتهاند.دربررس��یساختارقطريتودهمالحظهشدکهساختارتودهدر
طول40س��الاخیرتغییرپیداکردهبطوریكهمنحنيساختارقطریتوده
دروضعیتفعلیپائینترازمنحنيساختارگذشتهقرارگرفتهوشیبآن
مالیمترش��دهودرفاصلهبیش��تريبهصفرنزدیكميش��ود.دلیلتغییر
س��اختارمنحن��يدرطول40س��الاخیرکاه��شفراوان��يدرهكتارکل
گونهها،کاهشفراوانيقطرياینگونههادرطبقاتپائینتروورودنسبتي
ازپایهه��ا)ح��دود11%(بهطبقاتقطريباالتراز50س��انتیمتراس��ت.با
کاه��شفراوانیدرهكتاردرختاناینجنگلها،فواصلدرختانبیش��تراز
حدبهینهش��دهوتاجآنهاازهمفاصلهزیادیپیداکردهاست.درشرایط
ایجادشدهبهرغماینكهگونههايموجودنورپسنداند،درسنیناولیهرشد،
نه��البهوضعیتنیمهس��ایهیانیمهروش��نایينیازمنداس��تکهدراین
وضعیتش��رایطالزمجهتاستقرارورشدنهالدرسالهاينخستینعمر
بهخطرافتادهوموفقیتکمتريحاصلميش��ود.همچنینسطحبیشتري
ازرویش��گاهلختش��دهودرمعرضنورقرارميگیردکهدچارخش��كيو
س��فتشدگيشدهوفرس��ایشپذیرميشودکهبااینوصفبسترمناسب
جه��تزادآوريازبی��نميرود.گ��واهاینامروضعیتاس��تقرارنهالهادر
عرصهجنگلمیباش��د،چراکهبیشترنهالهادرسایهدرختان،درختچهها،
بوتههاوحتیس��ایهصخرههاوسنگهامستقرشدهودرفضاهایبازحتی
باوجودخاكنرمهمدرصدبسیارکمینهالبهچشممیخورد.همچنین
درنقاطیکهخاكشس��تهشدهوآثارفرس��ایشخاكوجودداشت،هیچ
نهالیمش��اهدهنگردید.جزیرهاينیزدرتحقیقخودبهایننتیجهرس��ید
کهکاهشانبوهیموجبافزایشفواصلدرختانمیش��ودکهمشروطبر
آنكهاینفاصلهازحدبهینهخارجنش��ود،میتواندزمینهباردهیبیش��تر
درخت��انوزادآوریبیش��تروبهتررافراه��مآورد)2(.امادرجنگلهیانان
چونفاصلهدرختانبیش��ترازحدبهینهاس��ت،موجبکاهشزادآوریو
اس��تقرارآنشدهاست.Brownنیزطيیكبررسياظهارداشتهکهعلي
رغمنورپس��نديگونهبلوط،نهالهاياینگونهدرسنیناولیه)کمترازده
سالگي(نیازبهمقداريسایهدارندوبایددرپناهدرختانمادريباشند)9(.
ازمقایس��هترکیبگونهايمعلومش��دکهدرصدترکیببلوطدروضعیت
فعلي)80/19%(کمترازگذش��ته)91/10%(ش��دهاس��تکهدلیلاینامر
ممكناستکاهشکميبلوطدراثرقطعبيرویهباشدیااینكهگونههاي
هم��راهفرصتبهتريجه��تتوس��عهوافزایشدرصدترکی��بخودپیدا
کردهان��د.باتوجهبهتغییراتپیشآم��دهدرجنگلموردمطالعهمیتوان
درراس��تايتقوی��تواحیايآناقدامب��هغنيس��ازيتودههايجنگلي
)Enrichment(ب��اگونههای��یمانن��دکیكمومحلبنم��ود.همچنین
پوش��شتاج��يتودههايجنگل��يراافزای��شداد.برایاحی��ایتودههای

جنگل��یبامیزانتاجپوش��شکمتراز20%ازکاش��تگون��هبلوطاحتراز
گردد)مگردرس��ایهدرخت��ان(.چراکهاینگونهعلیرغمنورپس��ندی،در
جوانینیازبهس��ایهوپناهداردتاازرش��دمطلوبیبرخوردارگردد.دراین
نوععرصههامیبایدازگونههایپیش��اهنگاس��تفادهنمود.بطوریکهدر
ارتفاع��اتکمتراز1900متربادامكوبادامکوه��ی،درارتفاعاتبیشاز
1900مت��رارجن،س��یاهارجنوشیرخش��ت،درارتفاعاتکمتراز2000
مت��روپوش��شتاجیبی��شاز10%بن��هوزالزالك،درارتفاع��اتبیشاز
2000متروبررویخاكهایعمیقداغداغانوش��نکاش��تشوند.بطور
کلیگونههایپیش��نهادیبایدچندمنظورهوواجدمحصولفرعیبودهتا
به��رهبرداریآتیآنهاب��هاقتصادخانوارهایجنگلنش��ینکمكنماید.
نتایجحاصلازبررس��یس��المتبیولوژیكیتاجدرختانتودهنشاندادکه
بی��شازنیميازدرختان)53/7%(ازتاجس��الميبرخ��ورداربودهوحدود
ی��كچهارمآنها)25%(بهموخورمبتالبودهودرکل32/1%درختاننیز
دچارخش��كيش��اخهویاتاجش��دهاند.ب��اتوجهبهجنگلگردش��يهاو
برداش��تهايآماريدرمنطقهبهنظرمیرس��یدکهخش��كيتاجیاشاخه
LORANTHUS(درختانبهنس��بتزیاديباگیاهنیم��هانگلیموخور
EUROPAEUS(رابط��هدارد.بطوريکهبرروياکثریتدرختانيکهبه
نوعيخش��كيش��اخهیاتاجداشتند,موخورمش��اهدهمیگردید.هرچند
عواملينظیرفقررویشگاه,وجودفصلخشكيطوالني,آبوهوايخشك
ميتوانندهمچنینسببخشكيدرختشوند،وليدرهرصورتبایستي
مطالع��اتدقیقيپیرام��وناینگیاهنیمهانگلیواث��رآنبررویدرختان
بل��وطصورتپذیرد.چراکهاینپدیده)خش��كیدگیت��اج(بهصورتیك
معضلاساس��يدرجنگلهاياس��تاندرآمدهکهامیداس��تبامطالعات
اساسيراهكارهايمناسببرایرفعآنشناسائیوارائهشود.البتهدراین
راس��تااقداماتيصورتگرفتهاست,ازجملهقطعمكانیكیموخورکهباید
برایکاهشاس��تقرارمجددآنبهنحوبهتريانجامش��ود.نتایجیررس��ي
وضعیتسرش��اخهب��ريدرختاننش��اندادک��ه37/1%ازدرختاندچار
سرش��اخهبريشدهبودندکهنش��انگرخسارتهايانسانيدرمنطقهاست.
البتهاکثرسرش��اخهبريهابهمنظوراس��تفادهازبرگدرختانبرایتعلیف
دامصورتميگیردکهخودنش��انازحضوردامدرمنطقهاس��تکهدامها
ع��الوهبراینكهبااینعملتاجپوش��شجن��گلراضعیفميکنند،ضمن
چرابذردرختانراخوردهوزادآوريرانیزازبینميبرند.اگرخسارتهاي
ناشيازوجوددامراجزئيازخسارتهايانسانيبدانیم،ميتوانگقتکه
تخریبهايانسانيمهمترینتخریبهادرمنطقهاست،چونریشهايبوده
وزیربنایيعملميکندکهآیندهجنگلرانابودميس��ازد.بایستيدراین
راستاسیاس��تهايمدیریتيمناس��باتخاذگردد.نتایجحاصلازبررسي
وضعیتس��المتزادآورينش��اندادکهحدودپنجدرصدازنهالهاسرچر
ش��دهاندکهبهرغمناچیزبودنآندلیليبرحضوردامهادرمنطقهاس��ت
کهضمنچرايپوش��شگیاهيکفجنگل،نهالهاراس��رچرکردهویااز
بینميبرندکهایننوعتخریب،ریش��هايبودهومسئولیتمدیریتمنطقه
ایج��ابميکندکهبااتخاذسیاس��تهايمناس��بازوروددامهابهجنگل
جلوگیريش��ود.بعلتنبوداطالعاتکميمربوطبهزادآوريدرگذش��ته,
نميتواننتیجهايازمقایس��هوضعیتدومقطعگذش��تهوحالبدس��ت
آورد،اماازتحلیلوضعیتفعليزادآوريميتواننتیجهگرفتکهوضعیت
زادآوريازحالتتعادلخودخارجش��دهاست.دربررسينسبتنهالهاي
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ومرتع،شماره42،بهار1378،ص63.
3-حس��ینیرضی،مم.)1372(بررسیروندتغییراتپوششگیاهی)جنگل(در
منطقهس��اری– قائمشهرازسال1334بااستفادهازعكسهایهوائی1:55000
وعكسفضائیکاس��موس1:50000.پایاننامهکارشناسیارشدجنگلداری.ص

.62-79
4-زبیری،م.)1381(زیس��تسنجی)بیومتری(جنگل.انتشاراتدانشگاهتهران.

ص334-360.
5-ش��كرچیان،ا.)1374(بررس��یروندتخریبدرجنگله��ایارسمنطقههنزا
استانکرمانباقیاسدرعكسهایهوائی،ماهوارهایوکنترلزمینی.پایاننامه

کارشناسیارشدجنگلداری،دانشكدهمنابعطبیعیکرج.ص61-86.
6-شیدائي،ب،)1342(طرحذغالگیريواحیاءجنگلهیانانایالم،دفترمعاونت

فنيسازمانجنگلهاومراتع.89ص.
7-مهدوی،ع.)1381(بررس��یرون��دتغییراتکمیوکیفیجنگلهایمانگروی
منطقهقش��مبااستفادهازعكسهایهوائیسالهای1346و1373.مجلهمنابع

طبیعیایران،جلد55،شماره10.3صفحه.
8-نگه��دارصاب��ر،مر،)1372(اندازهگیريوتعیینمش��خصههايمناس��بدر
آماربرداريجنگلهايحفاظتيجنوبزاگرس�استانفارس،پایاننامهکارشناسی
ارشدجنگلداری،دانشكدهکشاورزيومنابعطبیعيکرج.ص64-77،21-33.

9- Brown, H. (1985) Regeneration following cutting in a mixed 
oak stand in Rhod Island. University of Rhod Island , Agriculture 
Experiment Station, No. 124.
10- Woodly. S and S. Flemming (2001) the state of Terrestrial 
Ecosystems .Greater Fundy Ecosystem.UNB Faculty of Forestry 
and Environmental management. No. 46. 

تا130س��انتيمتربلنديبهنهالهايبلندتراز130س��انتیمترمشخص
گردی��دکه32درصدازنهالهامربوطب��هگروهاولو68درصدمتعلقبه
گ��روهدومبودهک��هاینوضعیتمطاب��قباقاعدهاصول��يوعلميجنگل
نميباش��د.چونبراس��اسعلمجنگلشناس��يبایس��تيتع��دادنهالهابا
افزایشارتفاعوقطرآنهاکاهشیابدکهدراینجابرعكساست.هرچند
نوساناتيهمدیدهميشودکهاینامرميتواندناشيازموارديچندباشد،
ازجمله:کاهشکميدرختانوفاصلهزیادآنهاازهم،عدمپوششکافي
گیاهانعلفي،س��فتبودنوکمعمقبودنخاكونبودبس��ترمناس��ب
برايرش��دبذروبزرگکردنآن،طوالنيبودنفصلخش��كي،فرسایشو
چ��رايدامه��اکههنوزدرس��طحجنگلآزادانهمش��غولچراميباش��ند.
بنابراینبایستيبهمس��ئلهتقویتزادآوريطبیعيورفعمشكالتمربوط
بهآنتوجهعمیقواساس��يگردد.طيآماربرداريهايتوصیفيدرسطح
قطعاتنمونهوباتوجهبهمحاس��باتتحلیليمشخصشدکهرویشکمو
کنددرختان،خس��ارتهايطبیعي،خس��ارتهايانس��اني،ع��دمزادآوري
مطل��وبطبیع��ي،چ��رايدام،طغی��انانگلدرس��الهاياخی��روآتش
سوزيهايایجادش��دهبهمنظورتهیهذغالبهصورتقاچاقبرجنگلاثر
گذاش��تهوآنرابهوضعیتامروزيرس��اندهاند.Woodlyنیزدرنتیجه
تحقی��قخودعواملموثردرتغییراتکم��يوکیفيجنگلرارویشکند،

قطعدرختان،خسارتهايطبیعيوچرايداممعرفيکردهاست)10(.
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