
 مقاله پژوهشی

 DOI):) 10.22092/ijfpr.2022.356645.2028شناسه دیجيتال  نشریه علمی تحقيقات جنگل و صنوبر ایران

 20.1001.1.17350883.1400.29.4.3.6 (:DORشناسه دیجيتال ) (1400، )339-348، صفحه 4شماره  29جلد 

 

 های ایذه، خوزستان()مطالعه موردی: جنگلهای جنگلی های ساختاری تودهتأثیر قرق بر ویژگی
 

 2سراب  محمودیعالی سجادو  *1 پورهاشمی مهدی
 دانشيار پژوهش، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایراننویسنده مسئول،  -*1

 ac.ir-pourhashemi@rifrپست الکترونيک:       

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج ها و مراتع، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان خوزستان، داری، بخش تحقيقات جنگلدکتری جنگل -2

 اهواز، ایران، کشاورزی

 

 22/10/1400ش: تاریخ پذیر                 17/08/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 هاانسازگبومساختار اصلی این شدت در حال تغيير است. های انسانی و عوامل محيطی بههای زاگرس بر اثر دخالتساختار جنگل     

ی هاعنوان الگویی برای مدیریت تودهتواند بهمی که حفظ شده است های کوچکی مانند مناطق قرق و دور از دسترسبخش فقط در
قرق )گلزار( با یک توده سال  15سابقه  دارایهای ساختاری یک توده ویژگی ،روپيشپژوهش در  .شودجنگلی زاگرس استفاده 

 کلشیمربع کتاریهیکنمونه قطعه یک ،توده . در هرندشد مقایسههای شهرستان ایذه استان خوزستان در جنگلشده )کهشور( دخالت
ور منظبه یو یتنیومن یها، آزمون ناپارامترنرمال نبودن داده بهباتوجهشد.  يریگاندازه یچوب هایاصله همه کمی هایمشخصهشد و  پياده

 بلوط یدرختسه گونه در آن، بود که در هکتار  اصله 273 کهشور،توده  تراکم ،آمدهدستبه یجنتا براساساستفاده شد.  مقایسه آماری
، اما حضور داشتند (.Crataegus aronica Bosc) زالزالک و( .Acer monspessulanum L) کيکم(، .Quercus brantii Lindl) ایرانی
( .Amygdalus orientalis Mill) ارژن ایدرختچه، دو گونه مذکورسه گونه  برعالوه که شد ثبتدر هکتار  اصله 225توده قرق،  تراکم

زاد هزاد و دانهای شاخهاصلهنسبت  ،در توده گلزارداشتند.  حضورنيز  (Pistacia khinjuk Stocks) کلخونگ و( توجهقابل)با فراوانی 
، ميانگين مجموعدرهرچند . تشکيل دادندزاد شاخه هایرا پایه درصد درختان 5/83تقریب مساوی بود، اما در توده کهشور به

 يشتربتفکيک گونه و مبدأ بين دو توده نشان داد که به هامشخصهمقایسه کمی در توده طبيعی بيشتر از توده قرق بود، اما  هایمشخصه
تان فقط درمورد متغير ارتفاع درخ .داری بيشتر از توده طبيعی کهشور بودطور معنیدر توده قرق گلزار به شدهگيریاندازه هایمشخصه

 تی برتأثير مثبتواند نتایج این پژوهش نشان داد که قرق میمشاهده نشد.  دو توده مورد مطالعهبين ی دارف معنیاختال ،زاد کيکمشاخه
 اشد،داشته ب ای در بخش زیرین جنگل و اصالح ساختار قطریاستقرار اشکوب درختچه ،ایویژه تنوع گونهعناصر ساختاری توده به

کشور و سازمان حفاظت  يزداریمراتع و آبخ ها،جنگلسازمان  به زاگرس هایجنگل در شدهحفاظت هایمساحت توده افزایش بنابراین
 .شودمی توصيه زیستيطمح
 

 پراکنش قطری، تراکم، کهشور، گلزار.بلوط، ای، اشکوب درختچه کلیدی: هایهواژ

 

 قدمهم
ار ميليون هکت پنجاز  بيشتر مساحت باهای زاگرس جنگل

. ددارنپراکنش از شمال غربی تا جنوب ایران در یازده استان 

( spp. Quercus)بلوط  ،هاغالب درختی این جنگل جنس
 و حاصلخيزخاک کم .( 2012et alPanahi ,.) است

، و مکرر های سنتی نادرستبرداریبهره ناشی ازهای تخریب
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تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی، زراعت زیراشکوب، 
سالیخشکای، های عمرانی و توسعهرویه دام، طرحچرای بی
ت اند که کميدرپی و بروز پدیده زوال بلوط باعث شدههای پی

 باشنددر حال افول  روزروزبهها و کيفيت این جنگل
(., 2017et al., 2012; Pourhashemi et alRanjbar ). 

العبور و دور از دسترس، مناطق صعب در فقطکه طوریبه
 توانمیشده )قرق( های حفاظتمقدس و توده هایمکان

 et Batoubeh) ها را مشاهده کرداین جنگلساختار طبيعی 

a2015., et al., 2013; Pourhashemi al). با گسترش 
)مانند اماکن  های انسانی به برخی از این مناطقدخالت
در حال کاهش  يزن زاگرس طبيعی هایتودهسطح  ،مقدس(

 است.
های توده ساختار بررسی جنگل، مدیریت فرایند در

 هایبرنامه طراحی و یفعل وضعيت برآورد منظورجنگلی به
 هک استمفهومی گسترده  ،ساختار. دارد فراوانی اهميت آینده

 های فردی و اجتماعی درختان و اجزایویژگی ای ازمجموعه
 et alHui ,.) گيرددهنده جنگل را دربرمیتشکيل دیگر

 های جنگلی برایهای ساختاری تودهتعيين ویژگی (.2019
های جنگلدخالت ریزیبرنامه توده، تحوالت روند بررسی

 ییاياح اتيعمل یزیربرنامه شناسی مانند عمليات پرورشی و
های دیگر، ارزیابی ساختار توده ازسوی. است ضروری

عنوان الگویی برای مدیریت تواند بهجنگلی در مناطق قرق می
نظر گرفته شود. شناخت  شده درهای دخالتجنگل
های ها با تودهها و مقایسه آنهای ساختاری این تودهویژگی
 مدیریتو شده های دخالتتودههای نقص در رفع شدهدخالت

های شده در جنگلهای انجامپژوهش .است مؤثر هاآن بهينه
های قرق با مقایسه ساختار توده هازاگرس که هدف اصلی آن

 قطفها آن بيشترهستند و در  اندکشده باشد، های دخالتتوده
عنوان به تمرکز شده است. ،بر یکی از دو نوع توده مذکور

زاد بلوط های شاخههای ساختاری تودهبررسی ویژگی نمونه،
 مورد هکه تيپ جنگلی منطق نشان داد های مریوانجنگلدر 

های از پایهدرختان  همهو  ودب خالص بلوط ایرانی ،مطالعه
. ( 5b201., et alPourhashemi) ه بودندتشکيل شد زادشاخه

ها گروهها و جستقطر جست ميانگين کمدر پژوهش مذکور، 

 مورد هتود کم سن هدهندمتر( نشانسانتی 2/5و  5/4ترتيب به)
متر( نيز  چهارها )کمتر از جستکم مطالعه و متوسط ارتفاع 

رخ عمودی توده بود. پراکنش قطری عمق بودن نيمکم بيانگر
 سالهمکرد که مطالعه از الگوی نرمال پيروی می مورد هتود

پس از بررسی در پژوهش دیگری،  .دادرا نشان میبودن توده 
استان ایالم در های بلوط و بنه منطقه از جنگل 12 ساختار
 مورد در مناطق ساختاری هایمشخصهاز بين که  شدگزارش 

ای، تراکم درختان، های سالم، تنوع گونهمطالعه، درصد تنه
شش پوهای خشک، متوسط قطر برابر سينه و تاجتعداد شاخه

 دیگر هایمشخصهترتيب تغييرات بيشتری نسبت به کل به
 جنگل در مقایسه (. et alHosseinzadeh ,.7201) داشتند

 سال از کهکهنه در شهرستان سپيدان استان فارس قرق ده
 بوده (spp. Pyrus) یوحش یگالب یجنگل گاهيرهذخ 1352
فراوانی که  مشخص شد مجاور آنغيرقرق  توده با است،
معنی طوربه قرقای در منطقه های درختی و درختچهگونه

 et alNegahdar Saber ,.) بود غيرقرق توده از داری بيشتر

 دو منطقه بينها پوشش کل درختان و درختچه. تاج(2016
ن ارتفاع درختان ميانگي اما ،ندنداشتداری تفاوت معنی مذکور،

تری که نسبت به بخش علت زادآوری فراوانبه قرقمنطقه در 
 نتایج .دبو ترداری کوتاهصورت معنیبه ،داشت غيرقرق

 شدهتخریبمترکو تنک( شده )تخریبهای تودهمقایسه 
های تودهکه  نشان داد آبادهای نوژیان خرمجنگل)متراکم( 

ای، الگوی مکانی و تنوع تنوع گونه ازنظریافته کمتر تخریب
. ( 2018et alPirozi ,.) ندشتتری دامطلوب ساختار، ابعاد

 برآباد گل خرمهای قلعهبررسی ساختار جنگل درهمچنين، 
تأکيد مورد مطالعه ای هتوده بينهای ساختاری ویژگی تنوع
 .( et alHosseinzadeh ,.1202) شد

شده درزمينه ساختار انجام خارجی هایپژوهشازجمله 
اهرویشگ بينساختار عمودی و افقی  سهیمقاتوان بهجنگل می

 در های کوهستانیجنگل هنشدشده و دخالتهای دخالت
نتایج این  .( 2004et alHitimana ,.) اشاره کردغرب کنيا 

ها رویشگاه بينتراکم درختان داد که تفاوت  نشان پژوهش
 .برداری، کيفيت رویشگاه یا هر دو باشدبهره علتبهتواند می

ایجاد ساختار کنونی  بر مؤثر هایترین عاملمهم همچنين،
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 قطع درختان، چرای دام و توليد زغالشامل  ی مذکورهاجنگل
ساختار یک جنگل  با مقایسهدر پژوهشی دیگر،  .بودند

شرق ایتاليا  نشده در شمالشده با یک جنگل مدیریتمدیریت
خشکهتراکم ای، نيتروژن خاک، غنای گونه که شد مشخص

 نشدهتوده مدیریتها در اشکوب تعداددرختان و  ترکيب ،دار
بررسی . ( 2012et alSitzia ,.) ندبود بيشتر داریطور معنیبه

هکتاری در نمونه یکهای ساختاری در دو قطعهویژگی
وی الگ نشان داد که در مکزیک بلوط -های آميخته کاججنگل

 ایو اختالط گونه تصادفی ،هر دو تودهدر  پراکنش مکانی
حال، بااین. (et alCamacho -Rubio ,.2017)بود  ها، زیادآن

 قطر و ارتفاع داشتند. ازنظرتفاوت متوسطی  دو توده مذکور،
با  نگلیج های مختلفارزیابی اثر توپوگرافی بر ساختار توده

در متر ميلی 3500تا  800بين  ساالنه هایبارندگی
 ازنظرای مالحظهقابلهای که تفاوت نشان دادپورتوریکو 

 ق مورد مطالعه وجود داردهای ساختاری بين مناطویژگی
(., 2020et alMuscarella ). 

استان خوزستان در های زاگرس در شهرستان ایذه جنگل
 همههستند، رو پيش پژوهش درکه منطقه مورد مطالعه 

جنگلی زاگرس را دارند. این  سازگانبومهای ارزشمندی
غربی  جنوبهای زاگرس در بخش انتهایی جنگل ،هاتوده

 سمت جنوبهای زاگرس بهجنگل ،از آن به بعد .هستندیران ا
اهميت مطالعه ساختار  نظر به. یابندو استان فارس امتداد می

های های زاگرس و مقایسه آن با تودههای قرق در جنگلتوده
با هدف فوق در بخشی از رو پيش، پژوهش شدهدخالت
تواند انجام شد. نتایج این پژوهش میهای ایذه جنگل

طالعات الزم را برای شناخت بهتر الگوهای ساختاری در ا
مدیریت بهينه  در هاآن کارگيریبههای قرق با هدف توده
 .زاگرس فراهم کند شدهدخالتهای توده

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه
 هاینامهب توده جنگلیهای متعدد، دو پيماییپس از جنگل

شده( در شهرستان گلزار )توده قرق( و کهشور )توده دخالت

نمونه یک قطعه ،تودهو در هر ایذه استان خوزستان انتخاب 
ين بتوده جنگلی گلزار . پياده شد شکلمربعی هکتارییک

 ییو عرض جغرافيا 838096 تا 380911طول جغرافيایی 
 45در بخش سوسن و در فاصله  4355541 تا 3555284

از سال  . این تودهقرار داردکيلومتری شمال شهرستان ایذه 
اداره  توسطعنوان منطقه قرق ساله( به15)سابقه قرق  1385

در . ودشمیمدیریت شهرستان ایذه  و آبخيزداری منابع طبيعی
 ،درصد، جهت جغرافيایی غالب پنجشيب  ، ميانگيناین منطقه

متر است.  1587ارتفاع از سطح دریا  انگينميو  جنوب غربی
 تا 703974 بين طول جغرافياییتوده جنگلی کهشور 

در  6351525 تا 3515202 ییو عرض جغرافيا 139760
عنوان به د. این تودهدار قرار کيلومتری شرق شهرستان ایذه 10

شده استان های دخالتیک نمونه تيپيک )الگو( از جنگل
 در این منطقه، ميانگين(. 1 )شکل گرفته شدنظر  درخوزستان 

 ميانگينو  شمالی ،درصد، جهت جغرافيایی غالب 52شيب 
ساله 27براساس آمار  متر است. 1005ارتفاع از سطح دریا 

ایستگاه هواشناسی شهرستان  مربوط به (1396تا  1370)
حرارت در این و درجهبارندگی ساالنه  هایميانگينایذه، 

درجه  2/21 ومتر ميلی 8/614ب حدود ترتيمنطقه به
روز  20تعداد روزهای یخبندان همچنين،  .هستندگراد سانتی

 .درصد است 2/41در سال و رطوبت نسبی 
 

 پژوهشروش 
ها با استفاده از روش آماربرداری نمونهدر هریک از قطعه

زاد یا های ساختاری شامل گونه، مبدأ )دانهصددرصد، مشخصه
زاد(، فرم رویشی )درخت یا درختچه(، قطر یقه، قطر بزرگ شاخه

زاد، های شاخهتاج، قطر عمود بر آن و ارتفاع درخت )در اصله
وبی های چبرای همه پایهگروه( ارتفاع بلندترین جست در جست

ه، شدگيریهای اندازهگيری شدند. با استفاده از مشخصهاندازه
تفکيک متر مربع( و سطح تاج )متر مربع( نيز بهسطح مقطع یقه )

 هایگروه)جست زادشاخه هایپایه درها محاسبه شدند. اصله
 گروهجست قطر وزنیجست( برای اینکه  چند از متشکل

 تعریف گروهجست قهی قطر نامهب جدیدی متغير د،شو مشخص
 هر هایجست همه قهی قطر مجذور مجموع ریشه از که شد
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 Anonymous, 2006; Monteiro) آیددست میبه گروهجست

., 2016et al .) جست هر برای توانمی مذکور متغيربا کاربرد
 یهاجست قطر از منتج که شدهتصحيح قطر یک ،گروه
 .کرد محاسبه است، آن دهندهليتشک

 

 
 استان خوزستان ،یذهمورد مطالعه در شهرستان ا یجنگل هایتوده موقعیت -1شکل 

 

ا با هتحليل آماری، ابتدا نرمال بودن دادهوتجزیه منظوربه
نکه ای بهباتوجهشد.  بررسیسميرنوف  -آزمون کولموگروف

مورد  بين دو تودهکمی  هایمشخصهها نرمال نبودند، داده
Mann–) ویتنی یومتری مناناپار با استفاده از آزمون مطالعه

U test Whitney)  و ترسيم  هامحاسبه همه. ندشدمقایسه
انجام  Excelو  SPSS افزارهاینرم با استفاده ازنمودارها 

 .گرفت

 نتایج
که  ثبت شددر هکتار درخت اصله  273 ،توده کهشوردر 

Quercus brantii ) بلوط ایرانی شامل سه گونه درختی

Lindl.( کيکم ،)L. lanumuAcer monspess و زالزالک )
(Bosc. Crataegus aronica )شش 266 تراکمبا  ترتيببه ،

 . درصد بودند 3/0و  2/2، 5/97 آميختگیبا و  اصله یکو 
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ای در اشکوب کف های درختچهاثری از گونهدر این توده، 
در  اصله 225، توده قرق گلزار تراکم .مشاهده نشدجنگل 

 28يب ترتسه گونه درختی فوق که بههمراه . بههکتار ثبت شد
در ( اصله 70)درصد  1/31و ( اصله پنج) 2/2 ،(اصله 63)

 ارژن ای، دو گونه درختچهسهيم بودند گلزارترکيب توده 
(Mill. lus orientalisAmygda( و کلخونگ )Pistacia 

Stocks khinjuk ) ( اصله 86) 2/38ترتيب با آميختگی بهنيز

 حضور داشتندآن در اشکوب زیرین ( اصله یک) درصد 5/0و 
 .(2)شکل 

 113، پایه 225از مجموع مبدأ در توده قرق گلزار  ازنظر
( درصد 8/49) اصله 112و  زاددانه( درصد 2/50) اصله

در زاد و شاخهزاد دانههای که پایه، درحالیزاد بودندشاخه
 5/83و  5/16) اصله 228 و 25 ترتيببه منطقه کهشور

 .(2)شکل  خود اختصاص دادنداز درختان را به( درصد
 

     
 )راست( و قرق گلزار )چپ( کهشور یعیدر توده طب یچوب یهاگونهو مبدأ  یاگونه بیترک -2 شکل

 

طح ، سسطح مقطع یقه)قطر یقه،  کمی هایمشخصهمقایسه 
شان ندو منطقه  درتفکيک گونه و مبدأ تاج و ارتفاع درخت( به

 هاهبرای بيشتر گون مورد بررسی هایمشخصهميانگين  داد که
داری بيشتر از توده کهشور طور معنیدر توده قرق گلزار به

دار اختالف معنی ،زاد کيکمارتفاع درختان شاخه درفقط  .بود
 ازسوی. (1)جدول  مشاهده نشدبين منطقه قرق و توده طبيعی 

های چوبی گونه مجموعهای مربوط به داده با بررسی ،دیگر
 ميانگين فقط کهمشخص شد  نمونه(قطعه های هرپایه )کل

 .نداشت یداراختالف معنی ،بين دو منطقه درختان سطح تاج
کمی در توده کهشور  هایمشخصهميانگين  ،دیگردر موارد 

 .داری بيشتر از توده قرق گلزار بودطور معنیبه

زاد و )هم شاخه ایرانی بلوط یکم یهامشخصه ميانگين
 از يشترب دارییطور معنگلزار به قرق توده درزاد( هم دانه

های ایهپ يشترب یفراوان بهباتوجه يجه،کهشور بود. درنت توده
 توانیم گلزار قرق توده با مقایسه در کهشور توده در این گونه

در  انیایر درختان قطور بلوط یفراوان که کرد استنباط چنين
 ،درمجموع . همين عامل باعث شد کهاست يشترتوده قرق ب

 هشورک توده از بيشتر ها در توده قرق،این پایه قطری ميانگين
 ودرختان  یقطر توزیعموضوع،  ینروشن شدن ا ی. براباشد

اساس، براین بررسی شد. 3 شکلدر دو توده های درختچه
 (سالهم) یازنگوله یساختار توده در منطقه کهشور از منحن
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 وی یتنیومنگونه و مبدأ با استفاده از آزمون  کیتفکبهمورد مطالعه  یهامشخصه سهیمقا -1 جدول

 منطقه متغير

 مبدأ و گونه
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 یقه قطر

 (مترسانتی)

 5/12 ** 17 4/4 ** 1/11 8 8/5 6/5 4/34 ** 4/37 ** 4/31 گلزار

** 15 - - - 3/21 ** 9/20 ** 7/21 کهشور
 3/7 - ** 1/22 

 یقه مقطع سطح

 ع(مرب مترسانتی)

 7/122 ** 9/226 2/15 ** 7/96 24/50 4/26 6/24 9/928 ** 1098 ** 774 گلزار

 4/383 ** - 8/41 ** 6/176 - - - 1/356 ** 9/342 ** 6/369 کهشور

 تاج  سطح

 (مربع)متر 

 ns 39/6 83/1 22/6 ** 91/3 12/4 39/2 92/1 5/17 ** 2/20 ** 7/14 گلزار

 ns 74/6 - 85/3 ** 27/1 - - - 75/6 ** 73/6 ** 77/6 کهشور

 )متر( ارتفاع
 ns 5/2 85/3 ** 12/3 7/2 4/2 1/2 1/2 62/5 ** 7/5 ** 53/5 گلزار

 ns 7/2 - ** 1/4 2/1 - - - 15/4 ** 2/4 ** 1/4 کهشور
 دارغيرمعنی nsدرصد؛  99دار در سطح اطمينان اختالف معنی **

 a یکی از مناطق برای مقایسه آماری کافی نبود.در ها حداقل ای در یکی از مناطق مورد مطالعه ثبت نشد یا اینکه فراوانی دادهشامل مواردی است که داده 
  

 ربيشت تجمع که است راست به چوله همچنين، این منحنی
 حال،بااین دهد.میرا نشان کم  قطری هایطبقه در درختان

 توده داخل در نيز مترسانتی 95 قطر تا بلوط از هاییپایهتک
توده  یندرخت زالزالک موجود در ا. تکشدند مشاهده مذکور

 يکمک اصله ششو  داشتقرار متر سانتی 15 یطبقه قطر در
 يمتقسمتری سانتی 10و  پنج یقطر هایهدر طبق یطور مساوبه

 و کاهنده ،قرق گلزار توده در قطری پراکنش منحنی. ندشد
 در کم قطر با درختچه زیادی تعداد وجود دليلبه. بود سالهمنا

. از تندداشتمرکز  کم یقطر هایهطبق در درختان بيشتر توده، این
 یهابا قطر ایرانی درختان بلوط حضورنکات مهم در توده گلزار، 

که  بود( متریسانت 100از  يشترب یقطر هایطبقه)در  یادز ياربس
 .بسياری دارند يتها، اهمرغم تعداد کم آنبه

  
 (چپ) گلزار قرق و( راست) کهشور یعیدر توده طب یچوب یهاگونه یقطر پراکنش -3 شکل
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  حث
نشده های دخالتبررسی الگوهای ساختاری توده

 هایریزی و مدیریت جنگلبرنامه برایشده( همواره )حفاظت
قایسه مها و بوده است. با شناخت بهتر این توده مفيدطبيعی 

 هایتفاوتبه  توانیشده مدخالتهای جنگلبا ساختار  هاآن
 شدهدخالت یهاساختار توده اصالح برای و برد پی هاآنبين 
 برعالوهرو، قرق براساس نتایج پژوهش پيش. کرد اقدام

ای و تشکيل اشکوب محافظ زیرین در توده افزایش تنوع گونه
های گونه( درصد 7/38) سوماز یک بيشترکه  گلزار باعث شد

تلفی مخ مناطق. در باشندداشته اختصاص ها به درختچهچوبی 
 در زاگرس شمالیهای شهرستان پيرانشهر جنگل مانند

(., 2014et al Rashe Shaeri ،)گاه کهنه )ذخيرهقرق ده جنگل
 Negahdar) رسشهرستان سپيدان استان فادر گالبی وحشی( 

., 2016et alSaber ) ،در شهرستان نوژیان  جنگلیهای توده
شرق  های شمالو جنگل ( 2018et alPirozi ,.) آبادخرم

به نقش مثبت قرق در افزایش  ( 2012et alSitzia ,.) ایتاليا
درصد  5/79ست. در توده کهشور، ای اشاره شده اتنوع گونه

این  غلبه علت آن بهداد که کيل میتش یرانیا را بلوط هاپایه
 هایتخریب تودهو نيز  آنهای ذاتی ویژگی گونه درنتيجه

تر سهم بيش. گرددبرمی جنگلی زاگرس بر اثر عوامل مختلف
ای هشده در مقایسه با تودههای تخریبدر توده ایرانی بلوط

 et Pirozi) آبادن خرمهای نوژیاجنگل برایشده کمترتخریب

., 2018al) استان ایالمدر ستان ایوان و شهر (., et alOmidi 

 شده است. گزارشنيز  (3201
های خاص قطع درختان توسط مردم محلی از ویژگی

طور معمول با اهداف مختلفی بهکه  های زاگرس استجنگل
 این. شودها و چوب سوخت انجام میازجمله تأمين علوفه دام

را در  توده کهشورزاد در سهم درختان شاخه ، افزایشعامل
Q. macranthera ری )های اوتوده بررسی. پی داشت

Fisch. & C.A.Mey.) نشان داد نيزهای ارسباران در جنگل 
های جنگلی و افزایش تخریب توسط دسترسی به تودهکه 

 ودرختان  طبيعی زادآوریاستقرار  سبب کاهشانسان و دام 
، بنابراین قرق و شودمیزاد زادآوری شاخهفرم گسترش 

افزایش به تواند میاقدامات حفاظتی با کاهش تخریب عرصه 

 (. 2018et alSafari ,.) کمک کندزاد های دانهسهم پایه
در پژوهش دو توده مورد مطالعه  هایمشخصهتحليل 

 سطح مقطع رغم بيشتر بودن قطر یقه،نشان داد که بهرو پيش
ختالف ایقه و ارتفاع در توده کهشور نسبت به توده قرق گلزار، 

از . مشاهده نشدسطح تاج  ازنظری بين دو منطقه دارمعنی
ده شسو، تراکم درختان در توده قرق کمتر از توده دخالتیک

 .در منطقه طبيعی( 273در منطقه قرق در برابر  225بود )
های چوبی در منطقه قرق از گونه درصد 7/38 ،دیگر ازسوی

ها تشکيل شده بود که قطر یقه و ارتفاع کمتری از درختچه
هببين ميانگين قطر یقه و دار معنیاختالف ن بنابرای، شتنددا

ای چوبی هارتفاع گونه نيزميانگين سطح مقطع یقه و  ،آن دنبال
هرچند ميانگين  .بودبينی پيشقابلبين دو منطقه مورد مطالعه 

سطح تاج نيز در توده کهشور بيشتر از توده قرق بود، اما 
ل در ای در اشکوب زیرین جنگهای درختچهحضور گونه

 اشدبتوده قرق باعث شده بود که این اختالف بسيار ناچيز 
متر مربع در  74/6متر مربع در منطقه قرق درمقابل  39/6)

های این موضوع اهميت قرق در استقرار گونهمنطقه طبيعی(. 
انداز بيشتر توسط ایجاد سایه ،اشکوب زیرینای در درختچه

جنگل از تابش نور های کف گونهخاک و از ها، محافظت آن
ایجاد شرایط بهتر در بستر  ،مستقيم خورشيد و درمجموع

در حال حاضر  کهازآنجاییدهد. را نشان می های جنگلیتوده
های زاگرس، های روزافزون در جنگلدليل تخریببه

های جنگلی بسيار آسيب دیده و تنک شده پوشش تودهتاج
 .مؤثر باشدافظ ترميم این الیه مح درتواند است، قرق می

گاه شده در ذخيرهدر پژوهش انجامراستا با این نتایج، هم
 قرنيمنکهنه سپيدان استان فارس با سابقه گالبی وحشی ده

 تفاوت گاه،این ذخيره پوشششد که تاج مشخصقرق نيز 
با منطقه غيرقرق نداشت، اما ميانگين ارتفاع  یدارمعنی

 هایپایهيل سهم بيشتر دلبهمذکور گاه درختان در ذخيره
يرقرق طقه غزادآوری بيشتر بود، کمتر از من نتيجهقطر که کم
 مناطقدر  .( 2016et alNegahdar Saber ,.) دست آمدبه

آذربایجان  هایاستان های جنگلیتودهمختلفی ازجمله در 
 et Pirozi) و لرستان (2014et al Rashe Shaeri ,.)بی غر

., 2018al) کمی درختان بلوط  هایمشخصهبودن  به بيشتر

https://fsdj.guilan.ac.ir/?_action=article&au=2104&_au=Sattar++Rashe+Shaeri&lang=en
https://fsdj.guilan.ac.ir/?_action=article&au=2104&_au=Sattar++Rashe+Shaeri&lang=en
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ه نيز شدشده نسبت به مناطق تخریبدر مناطق کمترتخریب
 رو همخوانی دارد.که با نتایج پژوهش پيشاست  اشاره شده
خوبی نقش مثبت حفاظت را در پژوهش بهاین نتایج 

، های جنگلی زاگرس نشان داد که بارزترین آنساختار توده
ای در بخش ای، استقرار اشکوب درختچهتنوع گونه حفظ

هرچند زیرین جنگل و اصالح ساختار قطری درختان بود. 
و به رسد می سال 15 به حداکثرسابقه قرق در منطقه گلزار 

است تا تأثير واقعی و محسوس قرق بر  نياز زمان بيشتری
 این مدتهای جنگلی این منطقه نمایان شود، اما ساختار توده

ورد م تأثير مثبت خود را بر ساختار توده ه بودنيز توانست
سرشت کندرشدی  بهباتوجهطبيعی است که بگذارد.  مطالعه

 احتمالهای چوبی زاگرس و شرایط محيطی سخت، گونه
مستقر مدت قرق عمليات کوتاهها بتوانند در گونهاین اینکه 
 ،از حد شمارش عبور کند، بسيار کم استها قطر آنو  شوند

 حفظاعث ب فقطقرق در منطقه گلزار  که توان گفتمیبنابراین 
کوب زیرین شعمول در اطور مهایی شده است که بهگونه

ویژه دالیل مختلف بههای زاگرس وجود دارند، اما بهجنگل
های انسانی در توده هایمداخلهچرای مفرط دام و 

این پژوهش در  که الزم استروند. شده از بين میدخالت
 بتوان تاساله( تکرار شود  15های های دیگری )بازهزمان
ر د های چوبیزادآوری گونهاستقرار  برمثبت قرق را  تأثير

هتر بشرایط ساختاری  بهباتوجه تحليل کرد. مدت نيزطوالنی
ا ت شود کهتوصيه می شده زاگرسحفاظت یاهای قرق تودهدر 

های گاهشده و ذخيرهسطح مناطق حفاظتممکن، جای 
ود سازگان بتواند خجنگلی در زاگرس افزایش یابد تا این بوم

زاگرس مأمن بسياری از جوامع  کهاییازآنجرا ترميم کند. 
استفاده از  محلی است که وابستگی شدیدی به جنگل دارند،

تواند یکی از راهکارهای های حفاظت فردی نيز میسيستم
 عملی در این زمينه باشد.

 

 پا گ ار  

که با  است 4000539مقاله برگرفته از طرح شماره این 
وران کشور به آوهشگران و فنژحمایت صندوق حمایت از پ

سسه تحقيقات ؤاز امکانات م ،. همچنينانجام رسيده است
وهش استفاده شده ژبرای اجرای این پ ها و مراتع کشورجنگل

 شود.قدردانی می همگیاز  وسيلهبدین که
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Abstract 

     The structure of Zagros forests in Iran is changing drastically due to human interventions and 

environmental factors. Only small parts of these forests, such as protected and inaccessible areas 

that are somewhat immune to human intervention, have the main structure of these forests and 

can be used as a model for the management of other Zagros forest stands. The aim of this study 

was to compare the structural characteristics of a protected stand with a history of 15 years of 

protection (Golzar) with a natural stand (Kohshour) in a part of the forests of Izeh city, Khuzestan 

province of Iran. In each area, a one-hectare square-shaped sample plot was implemented and the 

structural variables of all woody species were measured. Due to the non-normality of the data, 

Mann–Whitney U non-parametric test was used for statistical comparison. According to the 

results, in Kohshour stand, there were 273 woody species per hectare from three species of 

Quercus brantii Lindl., Acer monspessulanum L. and Crataegus aronica Bosc., but in the 

protected stand, 225 woody species per hectare were measured. In addition to the above three 

species, there were also two shrub species of Amygdalus orientalis Mill. (with significant 

frequency) and Pistacia khinjuk Stocks in protected stand. In Golzar, the ratio of coppice and 

seed-origin woody species was almost equal, but in Kohshour, 83.5% of the trees were coppice. 

Although in general, the mean of quantitative variables in natural stand was higher than protected 

stand, but the comparison of quantitative variables by species and origin between the two stands 

showed that in most cases the mean of the variables in Golzar stand was significantly higher than 

natural Kohshour stand. There was only no significant difference between the height of shoot-

origin A. monspessulanum trees between the protected stand and natural stand. The results of this 

study showed that protection can have positive effects on the structural elements of the stands, 

especially species diversity, the remaining of shrub layer in the lower part of the forest and the 

improvement of diameter distribution. Therefore, it can be recommended to increase the protected 

areas in the Zagros forests. 
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