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برداري شده در  رهكمتر دست خورده و بهتوده رويش قطري گونه بلوط دارمازو در بررسي 

  زاگرس شمالي (سردشت)هاي  جنگل
 

  2سيد انور حسيني، 2مازيار حيدري ،∗1آزاد فالحي

  2/7/1391تاريخ پذيرش:           7/3/1391تاريخ دريافت:

  

  چكيده:

كمتر دست خورده و بهره برداري شده واقع در در اين بررسي رويش قطري گونهبلوط مازودار در توده 

هاي سردشت (روستاي شيوه ميران) به روش ماير مورد بررسي و مقايسه قرار گرفـت.   بخشي از جنگل

مـنظم در شـبكه آمـاربرداري     -متـر بـه روش تصـادفي    40×30آماربرداري با قطعات نمونه مستطيلي 

قطـر برابـر سـينه و    شت شد. در هر قطعـه نمونـه   نمونه برداقطعه 60متر انتخاب شد و تعداد  50×40

چـارك بـا نقطـه    شيوه نمونـه برداري برداشت. درختان نمونه براي براي رويش قطري به  ارتفاع درختان

نمونـه رويـش قطـري برداشـت شـد. از       61مركزيانتخاب شدند و به كمك مته سال سنج در هر توده 

كـاي اسـكور (نرمـال بـودن      ،هـا) مال بودن دادههاي آماري كولموگروف اسميرونوف (بررسي نرآزمون

فراواني درختان در طبقات قطري) من ويتني (مقايسه رويش قطـري در دو تـوده) و تجزيـه واريـانس     

صورت  SPSS 16افزارها به كمك نرمآناليز داده(مقايسه رويش قطري در طبقات قطري) استفاده شد. 

 47/3ون پوست در توده كمتر دست خورده به ترتيب متوسط رويش ساليانه قطر با پوست و بدگرفت. 

نتـايج آزمـون   پايه محاسبه شد.  162و  246 به ترتيب متر و متوسط تعداد پايه در هكتار ميلي 92/2و

تجزيه واريانس نشان داد كه متوسط رويش ساليانه قطري درختان در طبقـات قطـري داراي اخـتالف    

هاي رويش قطري ساالنه نرمال وف اسميرنوف نشان داد كه داهباشد. نتايج آزمون كولموگردار ميمعني

باشند بنابراين از ازمون من ويتني استفاده شد. آزمون من ويتني نشان داد كه بين متوسط رويش نمي

بـين ميـانگين   داري وجود دارد. نتايج نشـان داد كـه   ساليانه قطري درختان در دو توده اختالف معني

انگين تعداد در طبقات قطري بين دو توده كمتر دست خورده و بهره بـرداري  رويش ساليانه قطر و مي

به نحوي كه تمام اين موارد در توده كمتر دست خورده داراي بيشتر از  ؛داري داردشده اختالف معني

  . بودتوده بهره برداري شده مي 

  

 .سردشتبلوط مازودار، رويش قطري، رويش حجمي، روش ماير،  كليدي: هايواژه

 

                                                           
  دانش آموخته كارشناسي ارشد جنگلداري دانشگاه گيالن، صومعه صرا، ايران. -1

  Azad.falahii@yahoo.comمسئول مكاتبات:  *
  دانش آموخته كارشناسي ارشد جنگلداري دانشگاه تهران، كرج، ايران. -2
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  مقدمه:

نحو ه زندگي ساكنين بخش جنگلي زاگرس ب

ه اي به جنگل و عرصه آن وابستقابل مالحظه

همين وابستگي است كه ميزان و نوع  است و

هاي مختلف  بردارياز جنگل را در قسمتبهره

توجه به  با. )8( دهدقرار ميزاگرس تحت تاثير 

توان توليدي كم اين جنگل ها از يك طرف و 

اد جمعيت انساني و حضور مستمر دام تراكم زي

در عرصه جنگل هاي زاگرس از طرف ديگر باعث 

شده است كه اين جنگل ها نتوانند پاسخ گوي 

هاي ساكنين اين جنگل ها باشند. در  تمام نياز

ها تخريب و  برداري نهايت حاصل بيشتر اين بهره

سير قهقرايي جنگل ها به لحاظ كمي و كيفي، 

زاد به جنگل هاي  ل هاي دانهقطع و  تبديل جنگ

زاد با توان توليدي كم و از بين رفتن  شاخه

ها و   ها، روستاهها، بخش جنگل ها در حاشيه شهر

 74بيش از %.)7( باشد ميهاي موجود  جاده

هاي مخروبه  هاي زاگرس شمالي را جنگل جنگل

متر مكعب در بر  5/0با رويش ساليانه كمتر از 

يابي مديريت، تعيين براي ارزش. )6د (گير يم

عوامل تخريب و روند استقرار زادآوري در يك 

هايي با مشخصات  رويشگاه معين بايد رويشگاه

جغرافيايي مشابه طبيعي وجود داشته باشد تا از 

طريق مقايسه ساختار و فرايندهاي پويايي 

هاي علمي و عملي براي هدايت و  مناطق زمينه

بر  آنهاها و حفظ تنوع زيستي مديريت جنگل

چون . )9د (طبق رويشگاه طبيعي فراهم گرد

ريزي  هاي مهم در برنامه رويش يكي از مشخصه

هاي جنگلي است كه با گذشت زمان  براي عرصه

مقطع، حجم يك  قطر، ارتفاع و در نتيجه سطح

ايش در يابد كه اين افز درخت زنده افزايش مي

نتايج ). 5ت (هاي مختلف متفاوت اس گونه

بررسي تاثير عامل اكولوژيك  بهتحقيقي كه 

ارتفاع از سطح دريا بر ميزان رويش جنگل 

بند،  تحقيقي در سه منطقه ارتفاعي پايين

به حوزه آبخيز شفارود  جنگلدر بند و باالبند ميان

ميزان رويش كمك مته سال سنج نشان داد كه 

 35/0قطري ساليانه براي منطقه باال بند 

 50/0بند  متر و براي منطقه ميان سانتي

متر  سانتي 47/0متر و منطقه پايين بند  سانتي

ناليز آماري رويش در دو آبررسي و ).5د (باشمي

جبهه اكولوژيك شمالي و جنوبي در حوضه 

كه  نشان دادسنج  شفارود با استفاده از مته سال

ساله اخير درختان در جبهه  10رويش شعاعي 

) بيشتر از جبهه متر سانتي 1371/3جنوبي( 

همچنين  متر) است سانتي 6411/2شمالي (

و  7/9ميزان رويش حجمي در جبهه جنوبي 

). 4ت (سيلو در هكتار اس 55/9بهه شمالي ج

تحقيق ديگر در قالب يك طرح آموزشي در 

جنگل هاي ياسوج تعدادي درخت از طبقات 

قطري مختلف قطع و ميران رويش اين درختان 

و در  نموده با استفاده از روش آناليز تنه محاسب

پايان جدول حجمي به نام جدول فرم كالس 

و بر اساس اين تحقيق رويش  شدياسوج ارائه 

سيلو  7/0رسي هاي مورد بر حجمي ساالنه جنگل

پژوهش ديگري به  ).3د (در هكتار محاسبه ش

با استفاده از رويش درختان بلوط و بنه بررسي 

هاي قالجه و دزول  در جنگلمته سال سنج 

نتايج نشان داد متوسط رويش قطري و پرداخت 

ميلي  69/3ساليانه بدون پوست براي گونه بلوط 

ميلي متر به دست  15/3متر و براي گونه بنه 

آمد و متوسط رويش حجمي ساالنه كل جنگل 

در ). 11شد (سيلو در هكتار محاسبه  2/0ها 

» احياء و عمران جنگل هاي سردشت « طرح 
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ن رويش حجمي واقع در زاگرس شمالي، ميزا

ول و مازوداردر يك بازه  ساليانه تيپ انبوه وي

ساله در جنگل هاي شاخه زاد مورد  12زماني 

بررسي قرار گرفت و ميزان رويش حجمي ساالنه 

در ).12د (سيلو در هكتار محاسبه ش 11/2

هاي آبخيز كرخه عليا و دز در حوضه پژوهشي

عليا رويش حجمي ساالنه جنگل هاي بلوط مورد 

و بر اساس روش ماير رويش  گرفترزيابي قرار ا

حجمي ساليانه بلوط در طبقات مختلف قطري 

با توجه به تراكم تاج پوشش مختلف محاسبه 

، كه رويش حجمي ساالنه در توده هاي با شد

 50تا  26و  25تا  6، 5تا  1تراكم تاج پوشش

 489/1و  464/0، 0635/0درصد را به ترتيب 

نتايج تحقيقي ).13د (آمسيلو در هكتار بدست 

گونه بلوط ايراني در استان چهار محال و كه روي 

بختياري متوسط رويش قطري ساليانه با پوست 

سانتي متر و متوسط رويش حجمي  11/3

). 8د (سيلو در هكتار محاسبه ش 36/0ساليانه 

منظور تعيين سن و رويش  بهكه  نتايج تحقيقي

ه متوسط ول انجام گرفت نشان دادك درختان وي

رويش قطري ساليانه بدون پوست براي وي ول 

 ).12د (ميلي متر در سال محاسبه ش 7/3

جهت تعيين ميزان رويش تحقيقي ديگري 

زاد مازودار در زاد و شاخهقطري متوسط گونه دانه

صورت هاي منطقه سردشت و پيرانشهر جنگل

زاد داراي قطر برابر  نشان داد كه نمونه دانه گرفت

سانتي متر و ضخامت  1/11ون پوست سينه بد

متر، متوسط رويش ميلي 2/8متوسط پوست 

ميلي متر، متوسط رويش  1/2شعاعي ساالنه 

سال  26متر و سن ميلي 2/4قطري ساالنه 

محاسبه شد. نمونه شاخه زاد داراي قطر برابر 

متر و ضخامت  سانتي 1/17سينه بدون پوست 

يش متر، متوسط رو ميلي 6/14متوسط پوست 

متر، متوسط رويش  ميلي 2/2شعاعي ساالنه 

سال  38متر و سن  ميلي 4/4قطري ساالنه 

تحقيقي كه به بررسي نتايج  ).17د (بدست آم

-رويش و تغييرات الگوي پراكنش قطري در توده

مازودار به منظور الگوي  -ول هاي جنگلي وي

تنظيم جنگل در منطقه بانه پرداخت نشان داد 

 62/3وسط ساالنه قطري كه متوسط رويش مت

در تحقيقي )8ت (اسمتر محاسبه شدهميلي

) را با (Quercus cerrisرويش ساليانه گونه 

زاد هاي شاخه سنج در جنگلاستفاده از مته سال

-آشفتگيبررسي و مشاهده كرد كه حساسيت به 

هاي چيره بيشتر از چيره  خارجي در اشكوبهاي 

هاي  عتعيين رويش در زمره موضو. نما است

د رو محوري مديريت جنگل به شمار مي

يكي از ثمرات برآورد ظرفيت فعلي .)10(

ها، امكان  بيني استعداد واقعي رويش گونه پيش

ريزي توليد و برداشت محصول جنگل  برنامه

است. اما كاربرد ديگر عامل رويش جنگل، كه از 

مباحث اقتصاد و مديريت توليد اهميت بيشتري 

ت هاس لوژيك و پرورش تودهيريت بيودارد، مد

در منطقه مورد مطالعه به دليل ساختار ). 14(

مورد ها  اقتصادي اجتماعي موجود، جنگل

اما چندين  .گيرند برداري و استفاده قرار مي بهره

توده با پراكنش تصادفي، در سطح منطقه به 

علت تقدس مذهبي خاصي كه نزد اهالي جنگل 

(كمتر طبيعي نشين منطقه دارند، بصورت بكر و 

اند و دخالتهاي انساني و ماندهدست خورده) باقي

برايارزيابي ورود دام در آنها نزديك به صفر است.

بايست خصوصيات و  اين نوع مديريت مي

هاي  هاي مديريت شده را با توده مشخصات توده

مانده مقايسه كرد باقي كمتر دست خورده طبيعي

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1391هاي طبيعي ايران/سال سوم/شماره اول/پاييز فصلنامه علمي پژوهشي اكوسيستم.................................................................................................18

يت را و ميزان تأثير مخرب يا مفيد نوع مدير

برآورد نمود. يكي از مهمترين موارد براي ارزيابي 

مديريت و ارايه راهكارهاي مناسب به منظور 

ها، مقايسه رويش مديريت صحيح جنگل

از آنجا  برداري شده است. هاي طبيعي و بهره توده

ترين متغير جهت محاسبه حجم كه قطر ضروري

ترين پارامتر  است، بنابراين رويش قطري مهم

باشد. از  مي قطري و حجميتعيين رويش جهت 

رويشي   اين نظركه نسبت به ساير متغيرهاي

د تر است، حسن بيشتري دارگيري آن ساده اندازه

 5000با در نظر گرفتن اين كه درحدود ). 5(

هاي منطقه استفاده خانوار روستانشين از جنگل

درچنين شرايطي آگاهي از رويش ). 11د (برنمي

تواند عنصري كليدي در به يقطري درختان م

هاي تنظيم جنگل به منظور كارگيري روش

ها با مديريت برداشت و حتي احيا اين جنگل

ها توجه به ساختار سني آنها تلقي شود. بررسي

هاي تامين كننده اطالعات پايه برايتعيين شيوه

نزديك به طبيعت و الگو گرفتن از  شناسيجنگل

هدف از اين  ).1شد (باهاي بكر ميساختار توده

تحقيق دستيابي به ميزان رويش قطري و 

هاي طبيعي، حجمي و موجودي سرپا در توده

كسب اطالعاتي در مورد رويش قطري و حجمي 

برداري شده و هاي بهرهو موجودي در توده

مقايسه رويش قطري و حجمي و موجودي در 

بردراي شده واحد سطح توده هاي طبيعي و بهره

  باشد.مي

  

  مواد و روشها:

جهت اجراي اين تحقيق جنگلهاي شهرستان 

سردشت واقع در آذربايجان غربي انتخاب شد. 

خورده در حد فاصل توده كمتر دست

هاي پيرانشهر و سردشت و در مسير  شهرستان

ميرآباد به آلوتان قرار داشت و گونه غالب 

مساحت )، Quercus infectoria Oliv(مازودار

شيب غالب شمالي و متوسط هكتار، جهت  4/5

متر بوده و اين توده به 1430ارتفاع از سطح دريا

علت قداست مذهبي كه نزد اهالي منطقه دارد، 

قرار نگرفته است. برداري  مورد تخريب و بهره

خورده تقريبا همجوار با توده كمتر توده دست

خورده است با گونه غالب بلوط مازودار، دست

هكتار، جهت شيب  5/5مساحت تقريبي توده 

غربي و متوسط ارتفاع از سطح  غالب شمال

متر بوده است. متوسط ميزان بارندگي 1420دريا

ساليانه، دماي متوسط ساليانه و متوسط تعداد 

 795روز يخبندان در سال به ترتيب برابر 

باشد روز مي 52گراد و سانتي 8/12ميليمتر، 

شرايط ). 1384(هواشناسي شهرستان سردشت، 

اهي دو منطقه تا حد امكان مشابه يكديگر گيشرو

آماربرداري به كمك قطعات با استفاده باشند. 

 -متر به روش تصادفي 40×30نمونه مستطيلي 

متر انتخاب  50×40منظم در شبكه آماربرداري 

قطعه در توده  30نمونه (قطعه  60شد و تعداد 

قطعه نمونه در توده كمتر  30برداري شده و بهره

رداشت شد. در هر قطعه نمونه رده) بدست خو

 ،قطر برابر سينه و ارتفاع درختانفراواني ،گونه

برداري روش نمونهدر هر منطقه از برداشت 

درختان براي انتخاب  چارك با نقطه مركزي

-روش نمونهشاهد براي بررسي ميزان رويش از 

اين روش فضاي اطراف هر .استفاده شدبرداري 

شود و  قسيم ميت 90نقطه به چهار ربع

نزديكترين درخت به نقطه نمونه در هر ربع به 

برداري با مته عنوان درخت شاهد انتخاب و نمونه
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هاي قطر برابر سينه،  سال سنج انجام و مشخصه

سال  10ضخامت پوست و رويش شعاعي 

گيري  آخردرخت از روي نمونه رويشي اندازه

نمونه رويش  61در هر منطقه تعداد  شود.  مي

ري درختان به كمك مته سال سنچ برداشت قط

نمونه رويش  122شد (در دو منطقه تعداد 

ابتدا سنباده درشت و سپس ها نمونه قطري).

طول  كوالر بينيسنباده نرم زده و با دستگاه

سال گذشته مشخص شده  10دواير ساليانه براي 

و در مرحله انتهايي اين طول به وسيله دستگاه 

دقت دهم ميلي متر)  كوليس ديجيتالي (با

جهت مقايسه رويش ساليانه در دو  برداشت شد.

توده از آزمون من ويتني (با توجه به غير نرمال 

جهت مقايسه رويش متوسط ساليانه ،ها)بودن داد

در طبقات قطري از آزمون تجزيه واريانس يك 

طرفه و جهت بررسي نرمال بودن فراواني 

ي اسكور درختان در طبقات قطري از آزمون كا

ها در محيط استفاده شد. تجزيه و تحليل داده

 صورت گرفت. Excelو برنامه  SPSS16افزار نرم

راي تعيين رويش شعاعي استفاده از جدول زير ب

  .شد

درصد رويش قطري درصد نسبت رويش قطري 

ساليانه به كل موجودي آن (قطر برابر سينه) 

 قطر dميزان رويش ساليانه قطر و  Id است.كه

    باشد. برابر سينه مي

  1رابطه

  
  

  روش تعيين رويش شعاعي درختان -1جدول

 شماره
 ارتفاع گونه

  قطر با پوست

duB 

دو برابر ضخامت 

e2پوست 

قطر بدون 

doBپوست  

رويش شعاعي بدون پوست در 

 ده سال

  )m(  )Cm( )cm( )Cm( )mm( 

1       

  

  روش محاسبه رويش قطري ساليانه درختان -2جدول 

9  8  7  6  5  4  3  2  1 

رويش 

ساليانه 

قطر با 

  پوست

قطر با 

پوست در 

  نصف دوره

رويش 

ساليانه قطر 

  بدون پوست

قطر بدون 

پوست در 

  نصف دوره

رويش شعاعي بدون 

  پوست در پريود
  قطر با پوست  قطر بدون پوست

تعداد  

در 

 طبقه

طبقه 

 قطري

I=K×i X=K×x 
10

2L
i =  

x= di  -

L  
L  ∑ Li  di  

∑ di  

 
D ∑Di  n Q 

Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm   Cm 

  

  

  

  

  

100
)(

)(
% ×=

cmd

cmId
Id
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  نتايج:

  
  برداري شدهده كمتر دست خورده و بهرههاي درختي در تونمودار تعداد درخت در هكتار گونه - 1شكل 

  

نشان داده است كه تعداد درختان در  1شكل 

برداري هكتار در توده كمتر دست خورده و بهره

گونه باشد. اصله مي 162و  246شده به ترتيب 

برداري در توده كمتر دست خورده و بهرهمازودار 

-ميدر هكتار اصله  117و  155شده به ترتيب 

باشد

.

  

  
  برداري شدهو بهره كمتر دست خورده در هكتار در طبقات قطري در توده  درختان مازودارنمودار تعداد  - 2شكل 

  

نشان داده كه در توده كمتر دست  2نتايج شكل 

-و در توده بهره 75تا قطر  درخت مازودارخورده 

  متر مشاهده شد.سانتي 35برداري شده تا قطر 
  

  

اسكور جهت بررسي نرمال بودن  نتايج آزمون كاي -3جدول 

  پراكنش درختان در طبقات قطري

توده كمتر دست   برداري شدهتوده بهره  

  خورده

مقدار كاي 

  اسكور

a035 /19  a087/14  

Sig.  067/0  058/0  
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-فوق نشان داد كه نتايج آزمون كاينتايج جدول 

دار نبوده و پراكنش درختان در اسكور معني

از الگوي پراكنش طبقات قطري در دو توده 

  كند.نرمال پيروي مي

  
  گيري رويش قطري در ارتفاع برابرسينه در توده كمتر دست خوردهاندازه -4جدول 

9  8 7 6 5 4 3 2 1 

رويش 

ساليانه 

قطر با 

 پوست

8×7  

قطر با 

پوست در 

 نصف دوره

رويش 

ساليانه قطر 

 بدون پوست

6×5  

قطر بدون 

پوست در 

نصف 

 دوره

رويش شعاعي 

پوست در بدون 

 پريود

 قطر با پوست قطر بدون پوست

تعداد 

در  

 طبقه

طبقه 

 قطري

I=K×i  

  

X=K×x 

  10

2L
i =  

x= di  -

L  
L  ∑Li  di  

  

∑ di  

  

Di  ∑Di  n  Q  

297/0  361/9  262/0  255/8  325/1  92/7  58/9 50/57  7/11  2/70  6 10 

326/0  064/11  288/0  757/9  443/1  21/7  20/11 00/56  21/14  00/71  5 15 

342/0  074/17  302/0  057/15  513/1  13/15  57/16 7/165  82/19  2/198  10 20 

343/0  733/21  303/0  165/19  515/1  54/13  68/20 1/186  08/24  7/216  9 25 

354/0  049/28  313/0  735/24  565/1  39/9  30/26 8/157  08/30  5/180  6 30 

392/0  323/34  346/0  268/30  732/1  66/8  00/32 0/160  88/35  4/179  5 35 

422/0  083/39  373/0  465/34  865/1  19/11  33/36 0/218  42/40  5/242  6 40 

417/0  590/42  368/0  558/37  842/1  21/9  40/39 0/197  64/43  2/218  5 45 

402/0  937/48  355/0  155/43  775/1  1/7  93/44 7/179  50/49  0/198  4 50 

328/0  794/66  289/0  902/58  445/1  89/2  35/60 7/120  78/66  5/131  2 65 

289/0  619/70  255/0  275/62  275/1  55/2  55/63 1/127  55/69  1/139  2 70 

259/0  449/74  229/0  652/65  148/1  148/1  80/66 8/66  50/73  5/73  1 75 

  

  برداري شده محاسبه رويش قطري ساليانه در توده بهره -5جدول 

9  8 7 6 5 4 3 2 1 

رويش 

ساليانه قطر 

 با پوست

قطر با 

پوست در 

 نصف دوره

رويش 

ساليانه قطر 

 بدون پوست

قطر بدون 

پوست در 

 نصف دوره

رويش شعاعي بدون 

 پوست در پريود
 قطر با پوست قطر بدون پوست

 تعداد

در 

 طبقه

طبقه 

يقطر  

206/0  871/9  180/0  599/8  901/0  30/6  5/9  8/66  5/11  3/80  7 10 

286/0  541/11  249/0  05/10  246/1  95/14  3/11  4/135  2/14  5/170  12 15 

300/0  242/18  261/0  891/15  309/1  25/22  2/17  0/292  7/19  7/335  17 20 
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326/0  167/23  283/0  181/20  419/1  86/19  6/21  8/301  4/24  5/341  14 25 

295/0  059/29  257/0  313/25  287/1  72/7  6/26  8/159  7/29  0/178  6 30 

225/0  032/35  196/0  516/30  984/0  92/4  5/31  7/157  7/34  5/173  5 35 

  

نشان داده است كه بيشترين  5و  4نتايج جدول 

رويش قطري ساليانه در توده كمتر دست خورده و 

 25و  40ري توده طبيعي به ترتيب  در طبقات قط

  مشاهده شده است. 

  

  
  طري ساليانه در طبقات مختلف قطري در دو تودهقمقايسه رويش  - 3شكل 

  

نشان داده است كه در توده كمتر  3ننايج شكل 

دست خورده و بهره برداري شده رويش قطري 

 25و  45ساليانه به ترتيب تا طبقات قطري 

فزايش يابد و در ادامه با امتر افزايش ميسانتي

قطر برابر سينه رويش قطري درختان كاهش 

  . يابدمي

  

  .  برداري شدهدر طبقات قطري در توده كمتر دست خورده و بهره رويش قطري ساليانهجهت مقايسه ANOVAآزمون  -6جدول 
 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي منبع تغييرات توده جنگلي

16/0 11 بين گروهي توده كمتر دست خورده  334/14  000/0  

012/0 49 درون گروهي    

11/0 5 بين گروهي توده بهره برداري شده  461/8  000/0  

013/0 55 درون گروهي    

21/0 11 بين گروهي كل (هر دو توده)  009/14  000/0  

015/0 111 درون گروهي    

  

نشان داده است كه متوسط  6نتايج جدول 

دست خورد، رويش قطري ساليانه در توده كمتر 

برداري شده و هر دو توده داراي اختالف بهره

  باشد. دار ميمعني
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جهت بررسي  كولموگروف اسميرونوفنتايج آزمون  -6جدول 

  رويش قطري ساليانهنرمال بودن 

توده كمتر دست  

 خورده

 122 تعداد

32/0 ميانگين رويش قطري ساليانه (سانتيمتر)  

302/3 كولموگروف اسميرونوف  

Sig. 042/0  

  

هاي نشان داده است كه داده 6نتايج جدول 

برداري شده و كمتر رويش در دو بخش بهره

دست خورده داراي توزيع غيرنرمال هستند 

بنابراين جهت مقايسه وضعيت رويش قطري 

هاي درختان در دو بخش فوق بايد از آزمون

نتايج آزمون ويتني).ناپارامتري استفاده شود (من

شان داده است كه بين متوسط من ويتني ن

برداري رويش در توده كمتر دست خورده و بهره

دار وجود درصد اختالف معني 1شده  در سطح 

  دارد. 
  

رويش جهت مقايسه   Mann-Whitneyآزمون - 7جدول 

  برداري شده خورده و بهرهدر توده كمتر دست قطري ساليانه

 مقدار نوع آزمون

  013/393 من ويتني

z 549/7 -  

Sig. 000/0  

  
  مقايسه درصد رويش قطري دو توده - 4شكل 

  

نشان داده است كه درصد رويش  4نتايج شكل 

و  كمتر دست خوردهقطري ساليانه در توده 

درصد  17/1و  77/0برداري شده به ترتيب بهره

  باشد. مي
  

  هاي رويش محاسبه شده در دو توده مقايسه پارامتر -8جدول 

عهتوده مورد مطال  ni/ha ه)(اصل  
id متر) (سانتي  Idi(سانتي متر) Idi % 

92/44 246 طبيعي  347/0  772/0  

برداري شده بهره  162 34/22  273/0  17/1  

  

برداري دهد كه توده بهره اين جدول نشان مي

هاي شديد و غير اصولي  برداري شده به علت بهره

  كمتر نبست تعداد پايه در هكتار وحجم سرپاي 

  

اما در  به توده كمتر تخريب شده دارد

موردمشخصه متوسط رويش قطري اين وضعيت 

  باشد.برعكس مي
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  گيري:بحث و نتيجه

هاي  بردايبهره كهاين مطالعه نشان مي دهد

صورت گرفته در توده بهره برداري شده عالوه بر 

تعداد پايه روي تعداد گونه هاي جنگلي نيز تاثير 

 . به صورتي كه كه)1(شكل  است منفي داشته

 اما فاصله اندكي با هم دارند، هر چند دو توده

گونه در توده كمتر  8تعداد گونه هاي موجود از 

برداري شده  گونه در توده بهره 4تخريب شده به 

باط تكاهش پيدا كرده است كه اين امر ار

برداري  مستقيمي با ورود دام وانسان به توده بهره

دهد تعداد درخت در نشان مي 2كل . ششده دارد

هكتار در توده كمتر تخريب شده بيشتر از توده 

باشد و اين موضوع نشان برداري شده ميبهره

هاي انساني روي برداريدهنده تأثير منفي بهره

اين باشد. تراكم و تعداد درختان در هكتار مي

 درختان دامازوكه فراواني دهد مطالعه نشان مي

قطري در توده كمتر تخريب شده در در طبقات 

 75باشد و تا قطر سانتيمتر بيشتر مي 20طبقات 

برداري شود. در توده بهرهمتر مشاهده ميسانتي

داراي بيشترين  15شده درختان طبقه قطري 

متر سانتي 35فراواني بوده و درختان تا قطر 

-. بنابراين در كل در اين جنگلمي شودمشاهده 

طبقات قطري كمتر داراي فراواني ها درختان در 

باشد و اين موضوع نشان دهنده بيشتري مي

وجود درختان جوان و زادآوري جنگل مناسب 

از طرفي  باشد و مشكل زاداوري وجود ندارد ومي

درختان قطورتر وجود در توده كمتر تخريب شده

دارد و اين موضوع نشان دهنده حذف درختان 

ها بردارياني و بهرههاي انسقطور در اثر فعاليت

در بررسي و مقايسه توزيع پراكنش در باشد. مي

براساس دو توده  مازودار طبقات قطري درختان

آزمون كولموگروف اسميرنوف از توزيع نرمال 

. اين نمودار وابستگي شديدي به كنندپيروي مي

وضعيت توده جنگلي به لحاظ دخالت دارد. در 

قطع درختان با  برداري شده به دليلتوده بهره

متر پراكنش قطري سانتي 35قطر بيش از 

نامناسب بوده و در نمودار پراكنش يك حالت 

شود. هنگامي كه درختان اين كاهنده ديده مي

رسند سانتي متر مي 35ها به قطرهاي باالي توده

از يك طرف ابعاد مورد نظر براي مصرف به 

 عنوان چوب ساختماني را دارند و از طرف ديگر

دهند قدرت توليد شاخ و برگ زياد را از دست مي

باشند، بنابراين و براي سرشاخه زني مناسب نمي

باشند و توسط هاي مناسبي براي قطع ميگزينه

اهالي منطقه براي چوب سوخت و مصارف 

 سببشوند كه ساختماني از جنگل خارج مي

سانتي متر در  35شود درخت با قطر بيش از مي

. نتايج )8د (شده به حداقل برس داريبرتوده بهره

نشان داده كه بيشترين رويش قطري ساليانه در 

 دست خورده و توده طبيعي به ترتيبتوده كمتر 

مشاهده شده است.  25و  40در طبقات قطري 

تخريب شده مورد مطالعه از روي در توده كمتر 

نمونه رويشي گرفته شده با مته سال سنج و  61

قطعه نمونه به طور متوسط  30آماربرداري در

متر  سانتي 347/0، اصله درخت در هكتار 246

رويش قطري ساليانه باپوست محاسبه شده است. 

برداري از  باشد و بهره زاد مي اين توده تقريبا دانه

برداري شده از  توده بهرهگيرد. در  آن صورت نمي

-نمونه رويشي گرفته شده با مته سال61روي 

 162ونه به طور متوسط قطعه نم 30سنج در 

متر رويش  سانتي 273/0اصله درخت در هكتار و

قطري ساليانه با پوست محاسبه شده است. با 

توجه به نتايج بدست آمده رويش قطري توده 

ميليمتر و منطقه  47/3كمتر تخريب شده حدود 
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ميليمتر در سال است.  73/2برداري شده  بهره

ه نشان داده است ك ANOVAنتايج آزمون 

متوسط رويش قطري ساليانه در توده كمتر 

برداري شده و هر دو توده در ، بهرههخورددست

باشد. دار ميعنيطبقات قطري داراي اختالف م

ويتني نشان داده است كه بين نتايج آزمون من

ش در توده كمتر دست خورده و متوسط روي

درصد اختالف  1سطح  برداري شده دربهره

نشان  ).نتايج7د (جدول دار وجود دارمعني

برداري شده به علت دهد كه توده بهره مي

هاي شديد و غير اصولي تعداد پايه در  برداري بهره

كمتر  و متوسط رويش قطري ساليانه هكتار

اما در  نبست به توده كمتر تخريب شده دارد

مورد مشخصه متوسط درصد رويش قطري اين 

 ) رويشTaban)1975باشد.مي وضعيت برعكس

قطري درختان بلوط منطقه قالجه استان 

 4كرمانشاه را با استقاده از روش ماير حدود 

متر در سال محاسبه كرد كه، با رويش  ميلي

دارمازو در  متوسط قطري ساليانه درختان بلوط

 Ghazanfari etتحقيق حاضر قابل مقايسه است. 

al )2004ول  هاي وي ) در تحقيق خود روي گونه

بانه با استفاده از روش ماير، رويش خول  در هواره

متر در سال محاسبه  ميلي 5/3قطري اين گونه را 

آمده در تحقيق حاضر  كرد كه با مقدار بدست

 Jazirehi. and Ebrahimiخواني دارد.  هم

) نيز از روي محاسباتي كه بر روي دو پايه 2003(

تازه قطع شده بلوط دارمازو در منطقه پيرانشهر 

 2/4، متوسط رويش قطري را انجام دادند

متر در سال اعالم كردند. همچنين ميزان  ميلي

هاي جنس  رويش قطري ساليانه را براي گونه

متر در  ميلي 3بلوط در غرب كشور بطور متوسط 

و  6/1كند كه مقدار حداقل  سال اعالم مي

متر در سال محاسبه شده  ميلي 18/5حداكثر 

ت آمده در توده اينكه مقدار بدس است. با توجه به

كمتر تخريب شده در اين تحقيق از حد متوسط 

توان گفت كه اين توده از  آن باالتر است مي

در  حاصلخيزيلحاظ شرايط رويشگاهي و 

از آنجائيكه منطقه  وضعيت مناسبي قرار دارد.

برداري شده و مناطق مشابه آن كه تقريبا  بهره

 شود و هاي بلوط منطقه را شامل مي تمام جنگل

ها بسيار به كندي صورت  رويش قطري پايه

هاي قطور جهت مصارف  گيرد و همچنين تنه مي

شود و تعداد  ساختماني و سوخت قطع مي

يابد تا جايي  هاي قطور به شدت كاهش مي پايه

هاي  كه در وضعيت موجود در زاگرس شمالي پايه

ول به طور عمده  قطور به ويژه گونه مازودار و وي

شوند، به عبارت  ها ديده مي نفقط در گورستا

هاي قطور در هكتار و ميزان  ديگر تعداد كم پايه

باشد.  كمتر رويش قطري دليل اين اختالف مي

-هاي جنگلي مورد بهرهجهت مديريت بهتر توده

برداري با توجه به نتايج اين تحقيق پيشنهاد 

برداري از منابع محدود گردد و گردد كه بهرهمي

ي احيايي و حفاظتي پوشش هابا اجراي طرح

جنگل در مناطقي كه به شدت تخريب شده 

هاي دست نخورده مورد حفاظت اداره است. توده

منابع طبيعي قرار گيرند زيرا اين توده مانند 

اي هستند كه حالت طبيعي جنگل را نشان آيينه

دهد و ميتوانند به عنوان مقياسي جهت مي

  .هاي مديريتي باشنداعمال و دخالت
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