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 دهیچک
ارسباران  هایجنگل در هاگونه یعيطب یزادآور یفيو ک یکم تيوضع بر یانسان یهادخالت اثر یسازیکم هدف با روشيپ پژوهش      

برداشت  و نمونهخط روشبه یآماربردار. شد انجام (.Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. ex Hohen) یاورگونه بر  ديکأت با
 یشاداب ،یشیرو فرم ،نهال ارتفاع ها،گونه یفراواننمونه، قطعه هر در .گرفت انجام مربع متر 14/3مساحت  با شکلیارهیدانمونه قطعه 90

 بيشترین( .Rosa canina L) وحشی نسترن که شتدا وجودمنطقه  در یچوبگونه  11 یزادآور ،جینتا براساس ثبت شد. یزادآور أو منش
 یانشعاب یشیرو فرم هانهال ددرص و سهپنجاه  .خود اختصاص دادندبه را فراوانی درصد کمترین( .Mespilus germanica L) ازگيل و

 ازدرصد  45 در .بوددرصد  4/63 ،هانهال کل های شاداب از نهالم سه .داشتند روانيم یشیرو فرم ،یاور یهاهیپا از درصد 54و 
 یهاهیپا از درصد 70 به کینزد و هاگونه همه یهاهیپا درصد 76 یزادآور ن،يهمچن .شد مشاهده تاج کامل و شاداب ،یاور یهانهال
شکل به شاداب یهانهال یفراوان ،یانسان یهاشدت دخالت شیکه با افزاداد  نشان یهمبستگ آزمون جینتا. داشتند زاددانه منشأ ،یاور
 یخوردگدست و بیخرت شیافزا با ،نيهمچن .شوندیم ادیز فيضع یبا شاداب یهانهال و یچنگال یشیرو فرم و ابدییمکاهش  یداریمعن
 یزادآور افزایش و جنگل یبقا ضمانت ،ارسباران یهاجنگل از حفاظت یبرا نابراینب ،شودیم افزوده یروخرابه یهاگونه یزادآور به
 .رديگ قرار تیاولو در درختان برداشتدام و  یمانند چرا یانسان یهادخالتشدت  کاهشباید  یعيطب
 

 .کولهفت ،یروخرابه یهاگونه ،یشاداب ،زاددانه ،یآشفتگ: یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
 تنوع باکه  است کشور یشیرو هيناحاز پنج  یکی ،ارسباران

 شودیم شناخته ارزشمند سازگانبوم کی عنوانبه ادیز یاگونه
(a2019, et al. Ghanbari).  1300 وددحاین منطقه با داشتن 

 مناطق گریدمانند  (et al. Talebi-Sagheb ,2014) یاهيگونه گ
 دچار ،یو انسان یعيرطبياثر دخالت عوامل غ در کشور یجنگل

et al., Nazarpoor Fard ) است شده یزادآورکاهش  واختالل 

9201 et al.,Sefidi ; 2016.) یهمگن شیافزانمونه،  عنوانبه 
Fischmacranthera  Quercus .) یاور یهاجنگل در ساختار

.Mey. ex Hohen A. C.& ) یرهايمس مجاور که ارسباران 

 دهدیم نشان را هاجنگل نیا ییقهقرا ريس ،هستند یگردشگر
(2019Sefidi & Sadeghi, ). بیتخرو جلوگيری از  کاهش 

 یفعل طیموجود در شرا یهاجنگل حفظ مندازين یجنگل پوشش
 نیا در تيموفقبرای . است شدهبیتخر مناطق یاياح زينو 
 یهاگونه استقرار یچگونگ ،یعيطب ییایتنوع و پو باید هاتيفعال
و  تيجمع رييتغ ،یزادآور ندیفرا بر مؤثر عوامل و یچوب
 .(et al. Maua ,2020) شناسایی شوند زمان یطدر  ینیگزیجا

مل ااثر عو دهندهنشان یزادآور یفعل تيوضع نکهیا به باتوجه
 به تواندیم نیدر گذشته است، بنابرا یدرخت یهاگونه برمختلف 

 یو ارائه راهکارها ندهیدر آ هاگونه راتييتغروند  ینيبشيپ
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 یجنگل سازگانبوم کیدر  یستیتنوع ز یتیریو مد یحفاظت
 یتيجمع راتيياز تغ یآگاه .(et al. Bogale ,2017)کمک کند 

 کنندهنييتعو  شتهدا یادیز تياهم درختان یزادآور سازوکارو 
است.  یدر هر جامعه جنگل یزادآور تيو وضع تيجمع ساختار
توان می زادآوری يتو کم کيفيت بر مؤثر یعوامل انسان ازجمله

 بيترک در که اشاره کرد جنگل در یطوالن سابقه بادام  یراچ به
. شوند زادآوری کاهش موجب ممکن است یوگرافیزيف عوامل با

 تـردد ،است شیبه فرسا مستعد خـاك که بيپرش یهادامنه در
 زشیخاك و ر شیفرسا سـبب نيسنگ یهادام ژهیوبه هـادام

 زخمـی ،بذر شیروبستر  ینابودکه  شودیم یسنگ یهاقطعه
 و هاتآفـ انواع نفوذ امکان جادیا ،درختان پوست شـدن

 .داشت خواهد یپ در را یزادآورکاهش  و گيـاهی هـایيمـاریب
 عوامل زينطبيعی و  وریزادآبررسی  به یاريبس یهاپژوهش

 و Amirghasemi جیبراساس نتا .نداهرداختپ نآ بر مؤثر
( اتيدحیتجد) جوان یهاتوده غالب ساختار( 2001) همکاران

 زادهاشاخه یفراوان با زادشاخه و دانه ،ارسباران یهاجنگل در
 یاگونه تنوع سهیمقا با( 2009و همکاران ) Alijanpour .است

 در نشدهحفاظت و شدهحفاظت منطقه دو نيب یزادآور
 حفاظت بر یمبتن تیریکردند که مد گزارش ارسباران یهاجنگل
 یهاتوده در یزادآور یاگونه تنوع داریمعن شیافزا باعث
 و Ghanbari Sharafeh در پژوهش .است شده مذکور یجنگل

baccata Taxus ) دارسرخ یزادآور تراکم ،(2010) همکاران

.L )که  آمد دستبه هکتار در هیپا 520 ارسباران یهاجنگل در
 ختهيآمصورت گونه به نیا ن،يهمچن زاد بود.دانه هاآن شتريمنشأ ب

Acer ) کرب و یاور ،(L betulus Carpinus.) ممرز با

.L campestre) شد مشاهده .Alijanpour ( 2011و همکاران )
و کيفی  کمی یهایژگیواثر عوامل فيزیوگرافی بر  یبررس با
 گزارشارسباران  هایجنگل در( L mas Cornus.) اختهغالز

سينه  قطر برابر) گروهخالکه زادآوری این گونه در مرحله  کردند
. خود اختصاص دادبهد را تعدا بيشترین ،(مترسانتی 5/2 زکمتر ا
 هیپا 117 اختهغالزهای متوسط زادآوری در رویشگاه ن،يهمچن

 Moradi .آمد دستبه )با مساحت سه آر( نمونهقطعه در

Dirmandrik ( 2015و همکاران )یزادآور تيوضع یابیارز با 
 نیشتريب که دادند نشان ارسباران در بيمختلف ش هایطبقهدر 

 برابر مقطع سطح نيانگيم نه،يس برابر قطر نيانگيممقدار برای 
 به متعلق هایزادآور یزاددانه یفراوان و یزادآور تراکم نه،يس

( 2018) همکاران و Safari .هستند درصد 50 تا 36 بيش طبقه
مختلف  طیشرا در یاور یعيطب یزادآور تيوضع یبررس با
در  یداریمعن تفاوت که کردند گزارش ارسباران در یوگرافیزيف

 مختلف یهادامنه نيب زادشاخه و زاددانه منشأبا  هاهیپا یفراوان
 همکاران و Ghanbari .دارد وجود ایارتفاع از سطح در

(b2019)  بر  مدتکوتاه و مدتیاثر حفاظت طوالن یابیارزبا
 نشان ارسباران در گونه نیا یعيطب یهاشگاهیدر رو دارسرخ
 یهاشاخص شیبر افزا یداریاثر مثبت و معن ،حفاظت که دادند

ارتفاع  نيانگيم کهیطوربه ،است داشته گونه نیا یفيک و یکم
 حدود مدتیطوالن حفاظت سابقه با منطقهدر  دارسرخدرختان 

حدود  ،مدتکوتاه حفاظتبا سابقه  شگاهیاما در رو ،بود متر پنج
 در درختان نيب فاصله شاخص نيانگيممتر برآورد شد.  چهار

 مدتکوتاه و مدتیطوالن حفاظت سابقه با یهاشگاهیرو
 زیتما شاخص نيانگيم ن،يهمچن .بود متر 14/5 و 8/3 بيترتبه

 دستبه 06/0 و 59/0 بيترتبه مذکور یهاشگاهیرو در یقطر
 یورزادآ وضعيت یبررس با( 2016) کارانو هم Singh .آمد

 هندوستان در بلوط جنس تيغالب باهيماليا  گاروال هایجنگل
 ،دارد منطقه نیادر  یضعيف وریزادآ بلوط که کردند گزارش

حفاظتی  راهکارهایاستفاده از  و مناسب مدیریت نیبنابرا
 هيتوص گرید هایگونهو  آن مطلوب وریزادآ به کمک منظوربه

 یزادآور تيوضع یبررسبا ( 2019و همکاران ) Atsbha .شد
 یعيطب یهاجنگل دردام  یچرا متفاوت شدتدو منطقه با  در
در  کمتر دخالت با یهاجنگلدر  یزادآور که دادند نشان یوپيات

 مطلوبی تيوضع ،دام یچرا یبرا شدهاستفاده یهاجنگلبا  سهیمقا
دام بر پوشش  یچرا مخرب اثرات دهندهنشان افتهی نی. ادارد

و  Chen .(et al. Atsbha ,2019) مناطق است نیدر ا یاهيگ
 یعيطب گاهرهيذخدر  یزادآور یابیارز با( 2020همکاران )

 مانند کنندهیزادآور یهاگونه که گزارش کردند نيدر چ وانالنگ
Lonicera tangutica، Abies faxoniana، Ribes glaciale  و

Maddenia hypoleuca قطر نيانگيمو  تعداد نظر از ییهاتفاوت 
 در کهیطوربه ،دارند یتیریمتفاوت مد تيدو وضع در نهيس برابر

 یهاگونه یبرا یکمتر تنوع خورده،کمتردست یهاجنگل
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 39) خوردهدست یهاجنگلبه  نسبتگونه(  32) کنندهیزادآور
 .شد مشاهدهگونه( 

 یهاتيفعال انجام با جنگل به یمحل مردم یشتيمع یوابستگ
 دارد یجنگل یهاگونه تنوع و بيترک بر یمتفاوت اثرات ،مختلف

 هـانگلج پایدار مدیریت در مـدیریتی مهم چالـش عنوانبه و
خصوص اثر در یاطالعات اندک نکهیا به باتوجه. است مطرح

 در هاگونه زادآوری یفيک و یکم تيوضع بر انسانی یهادخالت
 یبررسبه  روشيپ پژوهش ،ارسباران وجود دارد یهاجنگل

 ديتأک با یچوب یهاگونه یعيطب یزادآور یفيک و یکم تيوضع
 طقهمن در یانسان یهادخالت شدت با آن ارتباط و یاورگونه  بر

 .است پرداخته یشرق جانیآذربا استان در ارسباران یجنگل
 

 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 یکینزد درارسباران  یدر منطقه جنگل روشيپ پژوهش

شهرستان اهر واقع در استان  یلومتريک 25بهل و  یروستا
 عرض 38° 21′ جغرافيایی با مختصات یشرقجانیآذربا
تا  1550 یو در دامنه ارتفاع یشرق طول 47° 16′و  یشمال

 اطالعات(. 1انجام شد )شکل  ایمتر از سطح در 1900
 بارش نيانگيم ،اهر شهرستانساله ایستگاه سينوپتيک 25

 زمستان لفصکه در  دهدیم نشاندر سال را  مترميلی 285
 شکلبهبهار و تابستان  یهادر فصل برف و صورتبه شتريب

 منطقه نیاآمبرژه، اقليم  نمایاقليم براساسباران است. 
 ,Ghanbari & Sheidai Karkaj) است سرد خشکنيمه

 توانیم منطقه نیاغالب موجود در  یهاونهگ ازجمله .(2018
 ،( B Pall. ex M.Crataegus orientalis.) زالزالک ،یاور به

 Fraxinus excelsior) ون ،( LCorylus avellana.) فندق

.L زراعت ،یمردم محل یاصل یهاتيفعال .کرد اشاره( و کرب 
 است شيگاوم و گاو شامل نيسنگ یهادام با یدامدارو 

(2014, et al. Ghanbari). 
 

 
 یشرقجانیآذربا استان اهر، شهرستان در مطالعه مورد منطقه تیموقع -1 شکل

 

 پژوهش روش
 هاگونه یزادآور یفيو ک یکم یهامشخصه یبررس منظوربه

 مساحت به شکلیارهیدا یهانمونهقطعه با نمونهخطاز روش 
 ,2013Zamani & Zolfaghari ;) شد استفاده مربع متر 14/3

2015 et al.,Mohammadzadeh  .)600، نمونهطول هر خط 
در سه  هانمونهخط بود. متر 150 گریکدیاز  هاآن فاصلهمتر و 

، نمونهخطهر  یرو .شدند ادهيمتفاوت پ بیتخر تيمنطقه با وضع
سه  در درمجموع ومتر از یکدیگر  20با فاصله  نمونهقطعه 30

 تيموقعثبت  از پس .شد برداشت نمونهقطعه 90 ،نمونهخط
تعداد،  ،هاآن از هرکدام در GPS از استفاده با هانمونهقطعه یمکان
 تفکيکبه هانهال یزادآور أمنش و ارتفاع ،یشاداب ،یشیرو فرم

 قطر و متریسانت 130 از کمتر ارتفاع با یهانهال .شد ثبت هاگونه
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 یشیرو فرم. شدند یريگاندازه متریسانت 5/7کمتر از  نهيس برابر
 شد ادداشتی یو چنگال یانشعاب رو،انينهال در سه حالت م

(2018, et al. Nasiri). طبقه شاملدر چهار طبقه  هاشادابی نهال 
 ،کم یشاداب وتاج کامل  باطبقه دو  ،با تاج کامل و شاداب کی

با  چهارو طبقه  فيضع نسبتبه وکم  یبا تاج و شاداب سهطبقه 
 یبررس فيضع یشاداب و یماريب یهانشانه یدارا وتاج کوچک 

 (. b2019 et al.,fard  poor; Nazar2015 et al.,Sefidi) شدند

بر  یانسان یهابهتر از اثرات دخالت ليارائه تحل منظوربه
 یهایژگیو براساس شدهمشاهده یچوب یهاگونه ،یزادآور
 یاور یهاجنگل یتوال ريدرختان در مس تيو موقع کیفنولوژ
 ای بیتخر طیشرا در کنندهیزادآور یهاگونه گروه از به سه
 کنندهرقابت یبوم یهاگونه(، Ruderal species) یروخرابه

(Competitor species) یبندميتقس یینها مرحله یهاگونه و 
 شدت نيب یهارابطه یبررسو  یداریمعن نييتع برای .شدند

 هانهال یمانند فراوان یزادآور یکم یرهايمتغو  یدخالت انسان
ارتفاع  ،نمونهدر هر قطعه هاارتفاع نهالميانگين  سطح، واحد در

 و یشاداب یهاطبقه در هانهال یفراوان زين ونهال  نیبلندتر
 شيپ. شد استفاده رسونيپ یهمبستگ آزمون از یشیرو یهافرم
 آزمون کاربرد با هاداده عینرمال بودن توز ،آزمون نیا انجام از

 یداریمعن آزمون یبرا .شد یبررسف ورنيسم -فوکولموگر
و فرم  یشاداب ،یفيک و یکم تيوضع بر یانسان یهااثر دخالت

 .شد استفاده طرفهکی انسیوار هیتجز ازها نهال یشیرو
سه  نيب یهاتفاوت یآشکارساز یبرا زمونآ نیا از ن،يهمچن

 براساس یانسان دخالت شدت .شد استفادهمطالعه  موردمنطقه 
 یو فاصله از کانون بحران بیتخر یهااثرات و نشانه مشاهده

در هر  یانسان یشدت آشفتگ شاخصشد.  نييچرا )روستا( تع
 تيفيک یمقدار عدد درمتر  بهروستا  تامنطقه از ضرب فاصله 

 عدد شامل منطقه بیتخر تيفيک دست آمد.به منطقه بیتخر
 یچرا و برش یهانشانه)فاقد  کم بیتخر با منطقه یبرا کی

 از متوسط)حد  متوسط بیتخر با منطقه یبرا دو عدد(، دام

 یها)نشانه دیشد بیتخر یبرا سه عدد و( دام یچرا و برش
 ,Sefidi) بوداثرات تردد دام(  و اندرختتک برش فراوان

ه با شدت به سه طبق تيوضع ازنظر منطقه ،سپس. (2019
 هاداده ليتحل یبرا .شد یبندميتقس ادیز و متوسط ،کم بیتخر

 از یبرخ ميترس یبرا و R 3.5.3 افزارنرم ازنمودارها  ميترس و
 استفاده شد.  2013Excel MS برنامهاز  هاشکل
 

 جینتا
 مطالعه مورد منطقهدر  یچوب یهاگونه یزادآور یبررس
 هاینمونهقطعه سطح در هانهال یفراوان به باتوجه کهنشان داد 

 کل در(، مربع متر 282نهال در سطح  194) شدهبررسی
. داشتوجود  هکتار در نهال 6900حدود  شگاهیرو

 منطقه در یچوب گونه 11 یبرا یعيطب یزادآور درمجموع،
 نیشتريب( L Rosa canina.) یوحش نسترن که شد مشاهده

( Lgermanica  Mespilus.) ليازگ ودرصد(  74/26)
 ن،يهمچن(. 2)شکل  داشتند را یفراوان( درصد 53/0) نیکمتر
 یها( که از گونهLlantana  Viburnum.) کولهفت و یاور

 یهاگونه. شدند مشاهده زين هستند، ارسبارانشاخص 
 بیتخر طیشرا در شوندهادیز یهابه سه بخش گونه شدهثبت

 ل،ي( و ازگ spPrunus.) آلوچه زالزالک، شامل یروخرابه ای
، فندق ،یوحش نسترن شامل حدوسطو  یانيم یهاگونه

 پرتوقع یهاگونهو  کولهفتو (  spEuonymus.) گوشوارك
 Pyrus) یو گالب کرب ون، ،یاورشامل  یینها مرحله

.Pallsalicifolia نتایج تجزیه واریانس . شدند یبندمي( تقس
 یهاشدت نيب مربع متردر هر  هانشان داد که تعداد نهال

در سطح  یداریمعن تفاوت ،یانسان یهادخالت مختلف
 هانهال ارتفاع نيانگيم کهیدرحال ند،شتدادرصد  99 نانياطم
 نمونه،قطعههر  در متریسانت برحسبنهال  نیبلندتر ارتفاعو 

 (.1)جدول  ندادند نشان را یداریمعن اختالف
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 مطالعه مورد منطقه درگونه  کیتفکبه یزادآور درصد فراوانی -2شکل 

 یدخالت انسان مختلف یهاشدت با منطقه سه در یزادآور یکم یهامشخصه انسیوار هیتجز -1 جدول

 داریمعنی F مربعات ميانگين زادیآ درجه مربعات مجموع مشخصه

 001/0 ** 688/7 313/1 2 627/2 نهال تعداد

 ns 0/242 444/1 206/1602 2 411/3204 نهال ارتفاع

 ns 0/797 228/0 083/413 2 167/826 نمونهقطعه هر در نهال بلندترین ارتفاع

 داریمعنريغ ns ؛درصد 99 نانياطمدر سطح  داریمعن **
 

 
 گونه کیتفکبهدرصد فراوانی فرم رویشی  -3شکل 

 

 شینشان داد که با افزا رسونيپ یهمبستگ آزمون جینتا
در واحد سطح  هانهال یفراوان ،یانسان یهاشدت دخالت

(. r، 001 > p = -442/0) فتاییم کاهش یداریمعن طوربه

 -079/0) نمونهقطعه هردر  هاارتفاع نهال نيانگيم حال،نیا با
= r، 462/0 = p )نمونهقطعهنهال در هر  نیارتفاع بلندتر و 
(920/0- = r، 797/0 = p )نشان  هادخالت شدت با یارابطه
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 .ندادند

 موجود یهاهیدرصد از پا 56/40 گر،ید جینتا براساس
 33/53 کهیدرحال ،داشتند روانيم یشیرو فرم توده، در

 دندبو یچنگال ها،آن درصد 11/6و  یدرصد در حالت انشعاب
 یهاهیپا از درصد 75 آلوچه، و کرب یهانهال همه(. 3)شکل 

 روانيم مناسب فرم ،یاور یهاهیپا از درصد 54 و کولهفت
 یهاجزء فرم بيترتبه ليو ازگ یگالب یهاهیپا همهداشتند. 

 .شدند یبندميتقس یچنگال و یانشعاب یشیرو

 یهاگونه یفراوان به یانسان یهادخالت شدت شیافزا با
 بیزالزالک و آلوچه که نشان از تخر ل،يازگ مانند یروخرابه

 تيفيک بر یانسان یهادخالت ،نيهمچن. اضافه شدمنطقه دارند، 

 ها،دخالت دیتشد با و داشت یميمستق اثر ،هانهال یشیرو فرم
 یهمبستگ آزمون(. 4)شکل  افتی شیافزا یچنگال یشیفرم رو

طور به یانسان یهادخالت شدت شیافزا با که داد نشان رسونيپ
 742/0) شد اضافه یبا فرم چنگال یهانهال یفراوان به یداریمعن
= r، 001/0 = p،) نیبهتر عنوانبه روانيم یهانهال ،مقابلدر 

 هادخالت شدت با عکس رابطه ،جنگل پرورش در یشیفرم رو
 یهادخالت شیافزا با هاآن یفراوان کهیطوربه ،دادندنشان 

 r، 001/0 = -624/0) افتی کاهش یداریمعن شکلبه یانسان
= p ،)از رشد را  حدوسط کیکه  یانشعاب فرمبا  یهانهال اما

 نداشتند هادخالت شدت با یداریارتباط معن ،دهندینشان م
(025/0 = r، 818/0 = p.) 

 

 

 
 یانسان یهادخالت شدت شیافزا با یروخرابه یهافراوانی گونه و یچنگال یهانهال یفراوانارتباط  -4شکل 
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 و زاددانه منشأ ،هاگونه از درصد 76 که داد نشان جینتا
 یگالب یاستثنابه .داشتند زادشاخه منشأ ها،آن درصد 24

 منشأبود.  زاددانه ها،گونه بيشتر یزادآور منشأ ،یجنگل

درصد  95و  گوشوارك ،کرب ل،يازگ یهاهیپا همه یزادآور
 .(5)شکل  بود زاددانه ،ون یهاهیپا

 

 
 یزادآور منشأ براساسها درصد فراوانی گونه -5 شکل

 

درصد از  4/63 که داد نشان هانهال یشاداب یبررس جینتا
طبقه  در هانهال از درصد 7/5 و کی یدر طبقه شاداب هاهیپا

 یهاهیپا همه. ندشتدا قرار (ینامناسب شاداب تيوضع)چهار 
 (.6)شکل  بودند کی یشاداب طبقهبه  متعلق ونو  کرب ل،يازگ

 

 
 منطقه در یبررس مورد یهاگونه یشاداب تیوضع یبرا درصد فراوانی -6 شکل

 یفضع :4طبقه  و ضعیف نسبتبه :3طبقه  ،شادابنیمه :2طبقه  ،شاداب :1 طبقه
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 یهانهال یفراوانداد که  نشان انسیوار هیتجز جینتا
 ،یانسان دخالت مختلف یهاشدت نيب یو چنگال روانيم

 یشاداب مختلف یهادرجه ،نيهمچن. ندشتدا یداریمعن تفاوت
 یهاشدت بينرا  یداریمعن اختالف ،شادابمهين درجه جزبه

 یفراوان .(2)جدول نشان دادند  یانسان دخالت مختلف
 کاهش یداریمعن شکلبه کی یبا درجه شاداب یهانهال

 یشاداب با سه طبقه(، r، 001/0 = p = 725/0) غتاییم
 r، 001/0 = 725/0) داشت یروند مشابه زين فيضع نسبتبه
= p،) و  مشخصرابطه  ،شادابنيمه درجه با دو طبقه در اما

 نشد مشاهده هانهال یفراوان و هادخالت شدت نيب داریمعن
(725/0 = r، 433/0 = p). 

 

 یدخالت انسان مختلف هایسه منطقه با شدت در یزادآور یفیک یهایژگیو انسیوار هیتجز -2 جدول

 دارییمعن F مربعات نيانگيم یآزاد درجه مربعات مجموع مشخصه

      یشیرو فرم

91/7159 روانيم  2 955/3579 559/22 0/000 **
 

488/30 یانشعاب  2 244/15 113/0 0/893 ns 

049/9003 یچنگال  2 524/4501 029/47 0/000 **
 

      یشاداب تيوضع

175/8457 شاداب  2 588/4228 595/27 0/000 **
 

342/212 شادابمهين  2 171/106 846/0 0/433 ns 

205/1089 فيضع نسبتبه  2 603/544 465/11 0/000 **
 

822/5605 فيضع  2 911/2802 589/36 0/000 **
 

 داریرمعنيغ ns ؛درصد 99 نانياطمدر سطح  داریمعن **

 

 یهادخالت شدت و هانهال یشاداب نيب یهمبستگ آزمون
 یفراوان ها،دخالت شدت شیافزا با که داد نشان یانسان
 فتاییم کاهش یداریمعن شکلبه شاداب یهانهال

(625/0- = r، 001/0 = p ،)یانسان یهالتدخا شدت اما 
 یداریمعن ارتباط نمونه،قطعه هر در نهال ارتفاع نیبلندتر با
 (.7( )شکل r ،797/0 = p = -029/0) نداد نشان را
 

 بحث
 اتیضروراز  یزادآور یفيک و یکم تيوضع از یآگاه

. شودیم محسوب یاگونه تنوع توسعه و اياح برای زییربرنامه
 در هانهال یفراوان نيانگيم ،روشيپ پژوهش جینتا براساس

با  سهیمقا درکه  استهکتار  دراصله  6900 مورد مطالعه منطقه
 همکاران و Payam. دارد یمطلوب تيوضع ،گرید مناطق

 یعيطب یهادر توده یزادآور یکم تيوضع یبررس با( 2012)
و  دارسرخ یهاتراکم نهال که دادند نشاندر ارسباران  دارسرخ
 هستند، هکتار در هیپا 4402و  500 بيترتبه گرید یهاگونه
 که شد گزارشهکتار  در نهال 4902 تراکم درمجموع، نیبنابرا

 ،روشيپ پژوهشدر آمده دستبه یزادآور تراکمبا  سهیدر مقا
 پژوهشتمرکز  مربوط به تواندیمامر  نیا علت .است کمتر

 طیشراموارد،  شتريب درباشد که  دارسرخ یهاشگاهیبر رو مذکور
 مانند گرید مناطق در حالنیباا .دارند یمتفاوت یشگاهیرو

 .است شده گزارش یمتفاوت جینتا ،غرب بلوط یهاجنگل
Salimi (2013 ) و Navroudi Hasan Zadeh نمونه، عنوانبه
 استان در زاگرس یهاجنگل شدهبیکمترتخرمناطق  در

 وردرآبدر هکتار  هیپا 1024 را یزادآور نيانگيم کردستان،
  .دارد روشيپ پژوهش جینتا با یامالحظهقابلکه تفاوت  کردند
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 یانسان هایدخالت شیافزا با یزادآورارتفاع نهال  نیو بلندتر هانهال یشادابوضعیت رابطه بین  -7 شکل

 

 طیشرا که رسدیم نظربه هاروش در تفاوت برعالوه
 تيوضع ،روشيپژوهش پ در منطقه مورد مطالعه یشگاهیرو

hi ouR .داردزاگرس  یهاشگاهیرو با سهیمقادر  یبهتر

Moghadam های تنوع ( با مقایسه شاخص2002) همکاران و
کردند که برخالف انتظار،  انيهای چالو آمل برویشگاه در

های گونه دليل ظهوربه شدهتخریبخورده و های دسترویشگاه
 ،هادر بين این گونه کربتوزیع یکنواخت  زيننورپسند و مهاجم و 

 .دارندبه جوامع اصلی  های چوبی بيشتری نسبتتنوع گونه

 مختلف یهاشدت بين یزادآور یفراوان ،جینتا براساس
برداشت درختان و  .دادنشان  یداریمعن تفاوت ،یانسان دخالت

 دیشد کیولوژیزيضعف ف باعث تواندیم شگاهیرو بیتخر
 ن،يهمچن. شود هاآن توسط یبذر کاف ديتولدرختان و مانع از 

در  یزادآور یفراوان کاهش لیدام از دال یچرا دیفشار شد
 همکاران و Aghasizadehبه روستا است.  کیمناطق نزد

خراسان  در شدهقرق منطقهیک  در یزادآور تعداد( 2017)
 نشدهقرقاز منطقه  شتريب رااصله در هکتار(  1568) یشمال
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 ینزدیک به را آن ليدلکه  ندکرد گزارش (هکتار در اصله 1117)
 نسبت بيشتر برداریبهره و تخریبو  روستا به نشدهقرق مناطق
و  بیتخر بررا  یانسان عامل زين یرگید یهاپژوهش .دادند

 Haq 2013 al., etValipour ;) دانستند مؤثر یزادآورکاهش 

2020al.,  et; Chen 2019 et al., .)نيب یداریمعن اختالف 
 هانهال ارتفاع نيانگيمنظر  از یمختلف دخالت انسان یهاشدت

 انتظار. مشاهده نشد نمونهقطعههر  درنهال  نیبلندتر ارتفاعو 
از روند  زين نمونهقطعهنهال در  نیکه ارتفاع بلندتر رفتیم

های مختلف دخالت انسانی دار شدتیعنی نبود اثر معنی یمشابه
و  هانهالارتفاع  یریپذعدم اثرکند.  یرويپبر روی این مشخصه 

در منطقه  چرا فشار بودن کم دهندهنهال نشان نیبلندترارتفاع 
عدم  ليدلبهخاردار که  یهاحضور گونه ن،يهمچن .است

 و گاو شتريب) منطقه یهادام توسط کمتر ،یخوراکخوش
 نيب یداریمعن باعث شد تا ارتباط ،شوندیم هیتغذ( شيگاوم

 .نشود مشاهدهنهال  نیو ارتفاع بلندتر هاشدت دخالت
 یفراوان ،یانسان هایدخالت شیافزا با ،جینتا براساس

نسترن، زالزالک و آلوچه  مانند یروخرابه و خاردار یهاگونه
 انيب زي( ن2014) همکاران و  ourPJavanmiri. افتی شیافزا

 مانندخـاردار هـای حضور گونه سببکردند که تخریب بيشتر 
در  ادیز دهیجستو قدرت  گسترده یاشهیر ستميس با وليـک

 ها. این گونهشودیمبـه گاوسراهای جنگلی  ترنزدیکمنـاطق 
 وجودآمدهبهبرای زادآوری  رانقش پرستار  ،یشناختبوم نظر از
 و شدهبیتخر مناطق دردام  تردد حال،نيع در. کنندیم فایا

فشردگی خاك جنگل، ایجاد  سبببه روستا و جاده  کینزد
 نیترمهمموضوع از  نیا .دشوو عدم زادآوری طبيعی می رواناب

 یاور ایو  کربمانند  توقعپر یهاناموفق در گونه یزادآور لیدال
 تيفيک ،هانهال تيکم برعالوه دام یچرادر منطقه است. اثرات 

 در هانهال ییانتها جوانه بیتخر. داد قرار ريتأث تحت زين را هاآن
و  یدر منطقه باعث چنگال نيسنگ هایدام ژهیوبه امد یچرا اثر

 ،شگاهیرو بیتخر گر،ید یسو از. بودشده  هاشدن نهال بدفرم
داشته است  دنبالبهو زالزلک را  ليمانند ازگ ییهاگونه شیافزا

 هستنددر ارسباران  شدهبیتخر یهاشگاهیکه معرف رو
(2014, et al. Talebi-Sagheb)مناطق در شتريب ،پيت نی. ا 

حضور مداوم انسان  و ادیز بیتخربا شدت  هامجاور روستا

 در را یتوال یینهاجنگل از مرحله  نشد دورو  شودیم مشاهده
 .دارد یپ

 با( کی یشاداب)درجه  شاداب یهانهال یفراوان کاهش
 اثر دهندهنشان منطقه در یانسان یآشفتگ شدت شاخص شیافزا
صدمه  به آن علتاست.  هانهال تيفيک بر یآشفتگ داریمعن

 یچرا جهيدرنت که گرددیبرم ییدام به جوانه انتها یچرا یکيمکان
 یهازخم و صدمات. شودیم جادیدر منطقه ا نيدام سنگ

 کیولوژیزيف ضعف ،یو کاهش شاداب یبدفرم از ريغبه جادشدهیا
 اختالف ،نيهمچن .دارند یدر پ را هانهال به یجد بيآس و

 ینظر فراوان از یمختلف دخالت انسان یهاشدت نيب یداریمعن
 شدتبه روانيم فرم داشتن. شد مشاهده روانيبا فرم م یهانهال
 ییبه جوانه انتها بيآس. است ییانتها جوانه سالمت از متأثر
 یجانب یهاجوانه با سهیمقا در آن رشد سرعت از کاستن برعالوه

 باعثدارد که  دنبالبه زيرا ن یجانب یهاجوانه کیتحر ن،یيپا
 et al.Nasiri ,) شودیم هاشدن نهال یو چنگال یچندشاخگ

2018 .)Payam هانهال سالمت یبررس با( 2201) همکاران و 
 طبقه در را هانهال از درصد 86 ،ارسباران یعيطب یهاتوده در

 درصد پنجبرای  یچنگال فرم ،نيهمچن. کردند یبندميتقس سالم
 از درصد 11/6 نيز روپيش پژوهش در .گزارش شد هانهال از

 .داشتند یچنگال فرم دام، حضور ليدلبه هانهال
 یزادآور منشأ رو،شيپ پژوهش در گرید یهاافتهی براساس

. است زاددانه ،کم بیتخردر مناطق با شدت  ژهیوبه هاگونه شتريب
 حالت از توده که دهدیم نشان زاددانه یزادآور منشأبودن  غالب
 افتهی نیا .دارد یبازساز به لیتما و گرفته فاصله یاندک یبیتخر
Hasan Zadeh  .است شده دیيأت زين گرید یهاپژوهش در

Navroudi و Salimi (2013 )یهاتوده نيب یزادآور سهیمقا با 
نشان در استان کردستان  بلوط شدهبیتخر و شدهبیکمترتخر

 زاددانه ساختار با تيغالب شده،بیکمترتخرکه در مناطق  ندداد
با  یزادآور تيغالب (2012) همکاران و Payam ن،يهمچن است.
 در. کردندگزارش  ارسباران در دارسرخ یبرا را زاددانه منشأ

 منشأ ،دارسرخهای نهال درصد 56حدود  مذکور، پژوهش
 60 یبرا .بودندزاد شاخه ها،آن درصد 44و  داشتند زاددانه

. شد ثبتزاد دانه منشأ زين گریدکننده یزادآور یهاگونه درصد
 یهاو گونه دارسرخزادی روند رو به دانه دهندهنشان هاافتهی نیا
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ثبات، استمرار و  ، بنابراینهستند های ارسباراندر جنگل گرید
زاد تضمين دانه تجدیدحيات واسطهبه هااین جنگلتوسعه 

 یحفاظت و اعمال قرق در برخ شیافزا به امر نیعلت ا .شودمی
 یط بیشتاب تخر کاهشکه باعث  گرددیبرماز مناطق ارسباران 

 .(b2019, et al. Ghanbari) است شدهگذشته  یهاسال
 نیتدو یازهاينشيپاز  یکی ،یزادآور تيوضع یابیارز
 .است حفاظت و تیریمد دار،یپا یبرداربهره بریمبتن یهابرنامه

 ،یانسان یهادخالت شیافزا که دادنشان  روشيپ پژوهش جینتا
در منطقه  یعيطب یورزادآ یفيک و یکم تيوضعبر  یمنف اثرات
 در هانهال یفراوان ها،شدت دخالت شیبا افزا کهیطوربه ،دارد

 یهاگونه یفراوانو  افتی کاهش یداریمعن شکلبه سطح واحد
 بیزالزالک و آلوچه که نشان از تخر ل،يازگ مانند یروخرابه

 تداوم صورت در که رودیانتظار م .شد ادیزمنطقه دارند، 
مهاجم توسعه  شکلبه منطقه در یروخرابه یهاگونه ها،دخالت

 فرم و تيفيک .شونددر منطقه  یبوم یهاو باعث حذف گونه ابندی
 ،بود یانسان یهادخالت ريتأثتحت  شدتبه زين هانهال یشیرو
 تيفيککاهش  باعث یانسان یهادخالت دیتشد کهیطوربه

 رقابت توان عدم و شدهدرختان  یعيطب اتيدحیتجددر  هانهال
. خواهد داشت دنبالبهمنطقه  یو اصل یبوم یهاگونه یبرا را
که  کرد انيب توانیم یکل یريگجهينت کیدر  ،اساسنیبرا

 و یحفاظت تيوضع از ثرأمت شدتبهدرختان  یعيطب یزادآور
 در یانسان مخرب عوامل اثرات. است یانسان یهایآشفتگ شدت
 یبدفرم زين و کم تيبا درجه مطلوب یهاگونه شیافزا باعث منطقه
 یتحول ريمس و شودیمدر منطقه  یاصل یهاگونه یهانهال
 منظوربه نیبنابرا ،کندیمدور  یعيرا از روند طب های جنگلیتوده

 بیشتاب تخر کاهش باید هانهال یفيو ک یکم تيبهبود وضع
 زين و سازگانبوم بازگشت امکانتا  رديقرار گ تیدر اولو یانسان

 یهاپژوهش براساس. شود فراهمارسباران  یهاجنگل یاياح
 بر ديکأت با سازگانبوم یايو اح قرق ،پژوهش نیا جیو نتا نيشيپ

را  یروند تحول و بازساز توانندمی یبوم یهاگونه نگهداشت
 .کنند ليتسه
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Abstract 
    This research was done to quantify the effects of human interventions on the quantitative and 

qualitative status of natural regeneration of species with emphasize on oak (Quercus macranthera 

Fisch. & C. A. Mey. ex Hohen.) species in Arasbaran forest region. Data were collected by 

transect method in 90 circular sample plots with an area of 3.14 square meters. In each sample 

plot, the frequency of species, seedling height, growth form, vitality, and regeneration origin were 

recorded. Results showed that there was natural regeneration of 11 species. Dog rose (Rosa canina 

L.) and medlar (Mespilus germanica L.) had the highest and lowest frequency, respectively. 

About 53% of total seedlings had decurrent growth form and 54% of oak seedlings had excurrent 

from. About 63% of total seedlings belongs to high vitality classes and 45% of oak seedlings were 

in high vitality class. Seventy-six percent and 70% of total seedlings and oak had seed origin, 

receptively. Correlation analysis showed that with increasing the intensity of human 

interventions, frequency of high vitality seedlings have decreased significantly, but forked-spilt 

form and low vital seedlings have significantly increased. Based on the results, the increase of 

human interventions has led to decrease of total regeneration. Accordingly, to protect the 

Arasbaran forests and guarantee the survival of the forest, reducing the severity of human 

interventions such as grazing livestock and harvesting trees should be a priority. 
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