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بررسی ساختار تودههای بنه ( )Pistacia atlanticaدر مناطق قرق و غیر قرق ( منطقه
حفاظت شده باغ شادی یزد)
يونس گراوند* ،5سيد محسن حسيني ، 2كورش احمدي ، 5علي قومي آويلي ، 5عليرضا احمدي

9

تاريخ دريافت 39/18/22 :تاريخ پذيرش31/19/22 :

چکیده
مطالعه ساختار جنگل ،امروزه از مباحث مورد توجه و ضروري به ويژه در راستاي اهداف جنگلشناسي
نزديك به طبيعت است .پژوهش حاضر به منظور بررسي ساختار تودههاي بنه ()Pistacia atlantica
در منطقه حفاظت شده باغ شادي در استان يزد صورت گرفت .در اين پژوهش از روش آماربرداري با
قطعات نمونه داراي مساحت ثابت استفاده شد .در مجموع تعداد  62قطعه نمونه دايرهاي در دو منطقه
قرق و غيرقرق برداشت شد و در هر قطعه نمونه خصوصيات درختان از قبيل نوع گونه ،تعداد ،ارتفاع،
زادآوري ،قطر تاج ،قطر برابر سينه و سطح مقطع اندازهگيري و ثبت شد .تجزيه و تحليل دادهها با
استفاده از نرمافزارهاي  Spssو  Excelو ساختار تودهها با استفاده از نرمافزار  SVSترسيم شد .نتايج
اين پژوهش نشان داد كه گونه بنه در هر دو منطقه قرق و غيرقرق به عنوان گونه اصلي و غالب
حضور دارد .درختان بنه در منطقه قرق شادابتر از منطقه غيرقرق ميباشند .به نحوي كه در منطقه
قرق ميانگين قطر برابر سينه درختان بنه  92/12سانتيمتر ،ميانگين حجم  8/8سيلو در هکتار و
ميانگين ارتفاع  2/19متر برآورد شد .ساختار توده در منطقه قرق ناهمسال و در منطقه غيرقرق
همسال ميباشد ،كه در منطقه قرق اين تودهها از پشتوانه خوبي برخوردار ميباشند .همچنين زادآوري
در منطقه قرق به خوبي صورت گرفته ولي در منطقه غيرقرق زادآوري به ندرت صورت ميگيرد.
کلمات کلیدی :ساختار جنگل ،Pistacia atlantica ،باغ شادي ،استان يزد

 -5دانشجوي دكتري جنگلداري ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ايران
 -2استاد ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ايران.
-9كارشناس تجه يزات ،اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان مازندران ،ساري ،ايران.
* نويسنده مسئولE-Mail: yunes_garavand@yahoo.com :
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مقدمه

شناسان ديگري همانند گوسيو لبکوو و لوين ،5

جنگلها به پيروي از فاكتورهاي زيست

و معتقدند واژه ساختار توده بيانگر فرم ،تركيب

محيطي ،ويژگيهاي منحصر به فردي دارند

و اشکوببندي توده ،تركيب سني و نحوه

يکي از اين فاكتورها ساختار توده ميباشد كه

پراكنش درختان در طبقات شاخصهاي

تأثير به سزايي بر زادآوري و ميکروكليماي

زيست سنجي است مطالعهي زيادي در مورد

جنگل دارد ( .)8مطالعه ساختار جنگل امروزه

ساختار توده هاي جنگلي در ايران و جهان

از مباحث مورد توجه و ضروري به ويژه در

انجام شده است از جمله :متاجي و نميرانيان

راستاي اهداف جنگلشناسي نزديك به

به بررسي ساختار تحولي تودههاي طبيعي در

طبيعت است .ساختار در حقيقت ساختمان

راشستانهاي شمال ايران پرداختند و به اين

(عمودي  ،افقي) و تركيب و تنوع تودههاي

نتيجه رسيدند كه گونه راش به عنوان گونه

جنگلي را مشخص مي كند .منظور از ساختار

غالب به لحاظ پراكنش تعداد در طبقات

عمودي جنگل اشکوببندي درختان ميباشد

ارتفاعي ميباشد و همچنين توده مورد مطالعه

و بسته به ارتفاع و طرز قرار گرفتن درختان در

يك توده مسن و داراي ساختار عمودي 9-2
2

يك توده جنگلي طبقات يا اشکوببنديهاي

اشکوبه ميباشد( .) 51صفا ايسني و همکاران

مختلفي به وجود ميآيد .منظور از ساختمان

( )2112ساختار جنگلهاي حرا در حوزه

افقي پراكنش سطحي تودههاي جنگلي در

كولقان ،تياب و كالهي در تنگه هرمز را مورد

روي زمين جنگل است كه براي شناخت و

بررسي قرار دادند و نتايج بررسي دال بر همگن

تفکيك آنها مي توان نقشه پراكنش تودههاي

بودن ساختار درختان حرا در اين مناطق

جنگلي را تهيه نمود و اين نقشه ميتواند

داشت ( .)21دانه كار و جليلي ( )2111به

اساس برنامهريزيهاي بعدي به منظور

بررسي ساختار جنگلهاي حرا در حوزه خمير

مديريت جنگل باشد ( .)51مفهوم ساختار

و قشم استان هرمزگان پرداختند؛ نتايج نشان

توده توسط پژوهشگران مختلف به شکلهاي

داد توده مورد مطالعه داراي ساختار همگن در

متفاوتي تعريف و تفسير شده است .برخي

هر دو رويشگاه ميباشد ( .)1عليجاني و

جنگلشناسان معتقدند ساختار توده اشاره به

همکاران ( )2159ساختار تيپهاي مختلف

پراكنش طبقههاي قطري يا سني و همچنين

جنگلي با استفاده از شاخص نزديكترين

پراكنش طبقههاي تاج دارد ( .)2جنگل-

همسايه در بخش گرازبن جنگل خيرود را
1

. GusevLebkov, Levin
2 . Safa Eisini etal
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مورد بررسي قرار دادند نتايج بدست آمده

( )2155مطالعهاي راجع به ساختار زادآوري و

حاكي از غالبيت نسبي گونههاي Alnus

تنوعزيستي گونههاي درختي و درختچهاي

 Tilia begonifolia ،subcordataو Acer

موجود در زيراشکوب جنگلكاريهاي خالص و

 velutinumو مغلوبيت  Diospyros lotusو

آميخته بلندمازو انجام دادند و به اين نتيجه

 Ulmus glabraداشت ( .)5فالح و همکاران

رسيدند كه فراواني و تنوع گونههاي زادآوري

( )2111ساختار تودههاي طبيعي راش در

شده در زيراشکوب جنگلكاريهاي آميخته

جنگل خيرود كنار را با استفاده از مدلهاي

بلوط  -داغداغان بيشتر از جنگلكاريهاي

رگرسيوني ساخته شده ،توزيع بتا ،توزيع

خالص بلوط و آميخته بلوط با پلت بوده است

وايبول ،مدل نمايي و مدل تواني مورد بررسي

( .)53حسيني و همکاران ( )2152تأثير مرگ

قرار دادند نتايج به دست آمده از نمايش ابر

و مير درختي بر ساختار جنگلهاي بلوط

نقاط تعداد در طبقات قطري و مدلهاي

ا يراني در استان ايالم را بررسي كردند و به اين

برآورد شده نشانگر ناهمسالي تودههاي مورد

نتيجه رسيدند كه ميزان كاهش درختي در

بررسي بود ( .)3مهديان و همکاران ()2151

فرم شاخهزاد بيشتر از دانهزاد بود ،اما نرخ

مطالعهاي در مورد ساختار تودههاي اوري در

مرگ ومير در فرم دانهزاد بيشتر بود .همچنين

جنگلهاي استان گلستان در سه رويشگاه - 5

مرگ ومير درختي موجب تغييرات زيادي در

درازنو كردكوي  -2شيرينآباد عليآباد  -9لوه

ساختار تودههاي جنگلي بلوط ايراني شده

انجام دادند؛ نتايج اين پژوهش نشان داد كه

است كه از بين آنها قطر برابر سينه تغييرات

گونه آوري در دو رويشگاه اول و دوم به عنوان

بيشتري داشته است ( .)55اسالمي و ثاقب

گونه غالب تيپ نمود مييابد و در رويشگاه

طالبي ( )2112به مطالعه ساختار تودههاي

سوم اوري به عنوان گونه همراه در توده

طبيعي راش در جنگلهاي نکا  -ظالمرود

پراكنش دارد ( .)59حسين زاده و همکاران

پرداختند .در اين بررسي دو قطعه نمونه 9

( )2119در پژوهشي تحت عنوان بررسي

هکتاري انتخاب گرديد .سپس از طريق

ساختار جنگلهاي كمتر تخريب يافته بلوط در

آماربرداري  511درصد برخي مشخصههاي

استان ايالم دريافتند كه گونه بلوط ايراني با

تودههاي جنگلي مانند ساختار عمودي و افقي،

حضور چشمگير و قوي خود در مناطق مورد

تركيب گونهها ،تعداد ،سطح مقطع برابر سينه

بررسي به صورت خالص يا گونه اصلي تيپ

و حجم در هکتار به دست آمد .نتايج به دست

نمود مي يابد ( .)52روحي مقدم و همکاران

آمده از اين پژوهش نشان داد كه با افزايش
سطح قطعه نمونه ساختار ناهمسالي تودهها
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بهتر مشاهده ميشود ( .)6اميري و همکاران

بنه (پستهوحشي) يکي از مهمترين گونههاي

( )2113مطالعهاي راجع به تركيب و ساختار

درختي جنگلهاي خارج از شمال كشور مي-

تودههاي طبيعي و بهرهبرداري شده در جنگل-

باشد كه عالوه برحضور گسترده در مناطق

هاي بلوط لوه گرگان پرداختند و به اين نتيجه

رويشي ارسباران ،زاگرس ،ايران و توراني و

رسيدند كه تودههاي طبيعي از نظر قطر برابر

ارتفاعات و دامنههاي ناحيه خليج فارس و

سينه ،سطح مقطع ،تراكم ،ارتفاع كل ،ارتفاع

عماني مانند كمربندي اطراف كويرهاي ايران

تنه و مساحت تاجپوشش با تودههاي مديريت

را احاطه كرده است ( .)51هر چند اين

شده  21و  91ساله اختالف معنيداري با هم

جنگلها جايگاهي از نظر توليد چوب صنعتي

دارند .همچنين تراكم پايهاي در تودهها با

ندارند اما به دليل نقش مهمي كه در تنظيم

ميزان سطح تاج درختان رابطه معکوسي دارد

آب ،خاك و تعادل اكولوژيك منطقه دارند بايد

( .)2كورپل  )5338 (5به منظور مطالعه رشد و

مورد توجه و ارزيابي دقيق كمي وكيفي به

تکامل و تغييرات ساختاري توده ،در جنگل-

ويژه در مناطق كم تخريب يافته قرار گيرند.

هاي طبيعي اسلواكي از قطعات نمونه  1/1الي

چرا كه با تخريب بيش تر چنين مناطقي و

 5هکتاري بهره جست كه تعداد اين قطعات

تحول شرايط طبيعي امکان بازسازي آن ها

براي هر منطقه با توجه به شرايط توده ،تركيب

ميسر نخواهد بود .هدف از انجام اين تحقيق

گونهها و صفات ساختاري آنها متفاوت بوده و

بررسي ساختار تودههاي بنه در دو منطقه قرق

از  9تا  2قطعه نمونه متغير بود ( .)59انگرس

و غيرقرق در منطقه حفاظت شده باغ شادي

و همکاران  )2111(2تركيب و ساختار توده

است .نتايج اين پژوهش به مديريت اصولي و

هاي طبيعي و بهره برداري شده (توده هاي

ارائه برنامههاي موثر در رابطه با گونه بنه حائز

 52ساله با برش تك گزيني و  99 - 28با برش

اهميت زيادي است.

در طبقات قطري پايين) را در كبك كانادا با
گونههاي غالب افراي قندي ،راش و ساير گونه-
هاي پهن برگ مورد مطالعه قرار داده و نتيجه
گرفتند كه بين ساختار و تركيب گونهاي توده-
هاي سالمند با تودههاي  52و  99 -28ساله
اختالف ساختاري معني داري وجود دارد (.)9
1. Korpel
2 . Angres etal

موقعیت جغرافیایی منطقه
منطقه حفاظت شده باغ شادي در جنوبيترين
منطقه استان يزد در شهرستان هرات قرار
دارد.
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شکل -5موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه و قطعات انتخاب ي

اين منطقه در سال  5981به عنوان منطقه

قسمتي از زون مركزي ايران تلقي كرد كه از

حفاظت شده معرفي و با مساحت 55221

نظر زمينشناسي جزء سازندهاي زاگرس و به

هکتار زير نظر سازمان محيط زيست استان

لحاظ پوشش گياهي در ناحيه ايران  -توراني

يزد قرار گرفت .منطقه مورد مطالعه در فاصله

ميباشد (.)21

 91كيلومتري شهر هرات (مركز شهرستان

روش تحقیق

خاتم ) بين استانهاي يزد و فارس در محدوده

جهت بررسي ساختار تودههاي بنه در دو

مختصات جغرافيايي ً 19ْ 11َ 91تا ً19ْ 59َ 11

منطقه قرق با مساحت  91هکتار و غيرقرق با

طول شرقي و ً 23ْ 92َ 11تا ً 23ْ 11َ 95عرض

مساحت  92هکتار ابتدا بررسيهاي متعدد

شمالي قرار گرفته است .گونههاي درختي و

ميداني در منطقه صورت گرفت و بعد از

درختچهاي همراه بنه در اين منطقه عبارتند از

انتخاب مناطق ،مرز دو منطقه تعيين شد .با

بادام ،كيکم ،ارجن ،دافنه ،آلوچه ،افدرا،

توجه به وسعت زياد منطقه و اريبي كم

تنگرس و پرند .مرتفعترين بخش عرصه 2229

روش( )8نمونه برداري ،آماربرداري در اين

متر در نيمه غربي منطقه و كمترين ارتفاع آن

تحقيق با قطعات نمونه داراي مساحت ثابت

 5891متر از سطح دريا ميباشد .ميانگين

انجام شد و روش نمونهبرداري به شکل

بارندگي ساالنه منطقه  281/2ميليمتر و حجم

تصادفي -سيستماتيك اتخاذ گرديد .براي

بارش آن معادل  95/2ميليون مترمکعب مي

تعيين موقعيت قطعه نمونهها در منطقه ابتدا

باشد .ميانگين دماي هواي ساالنه  59/9درجه

نقشه منطقه با مقياس  5:81111تهيه شد و

سانتي گراد ،ميانگين حداكثر آن  53/9درجه

سپس شبکه آماربرداري به ضلع 511×511

سانتيگراد و ميانگين حداقل آن  6/6درجه

متر طراحي شد و در ادامه كار شبکه ياد شده

سانتي گراد مي باشد ( .)9از نظر زمينشناسي

به طور تصادفي روي نقشه قرار گرفت و محل

اين منطقه جزء زون تکتونيکي سنندج -

تقاطع اضالع شبکه كه مركز قطعات نمونه

سيرجان طبقهبندي ميشود .لذا بايد منطقه را

است در روي نقشه مشخص شد .براي پياده
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نم ودن قطعات نمونه در جنگل ،آزيموت و

سينه ،تعداد ،تاجپوشش ،حجم ،سطح مقطع و

فاصله يك قطعه نمونه از يك نقطه مشخص

زادآوري بنه و همچنين تعداد و تاج پوشش

تعيين و قطعه نمونه مذكور پياده شد و بقيه

كل درختان در هکتار با توجه به اينكه

قطعات نمونه نيز با آزيموت و فاصله مشخص

تبديلهاي مختلف مورد آزمايش قرار گرفت

نسبت به اين قطعه نمونه پياده شدند ( .)22در

اما توزيع دادهها نرمال نشد ،از آزمون من -

مجموع تعداد  62قطعه نمونه در هر دو منطقه

ويتني كه معادل ناپارامتريك آزمون  tجفتي

برداشت شد 91 ،قطعه نمونه در منطقه قرق

است استفاده گرديد.

به مساحت  52آر و  92قطعه نمونه در منطقه

نتایج

مخروبه به مساحت  51آر .با توجه به تراكم

تركيب گونهها در دو منطقه با توجه به

كم پايههاي گياهي در منطقه غير قرق

شکل ،2منطقه قرق شامل گونههاي بنه ،بادام،

مساحت قطعه نمونه به منظور به حد نصاب

كيکم ،افدرا ،دافنه ،ارژن ،تنگرس و آلوچه

رسيدن تعداد پايههاي گياهي مورد نياز (- 51

وحشي در مجموع  8گونه ميباشد .منطقه

 )51پايه در هر قطعه نمونه بيشتر در نظر

غيرقرق شامل گونههاي بنه ،بادام  ،كيکم،

گرفته شد .در داخل هر قطعه نمونه مشخصه-

افدرا ،دافنه ،تنگرس و پرند درمجموع  6گونه

هايي از درختان از قبيل نوع گونه ،تعداد،

ميباشد .در منطقه قرق درختان شمارش شده

ارتفاع ،قطر تاج ،قطر برابر سينه و سطح مقطع

بنه به همراه نهالها  299اصله ميباشند و در

اندازهگيري و ثبت شد .محاسبات آماري در

منطقه غيرقرق درخت بنه و نهال شمارش

اين تحقيق با استفاده از نرم افزارهاي  Excelو

شده  81اصله ميباشند .بر همين اساس

 Spssانجام گرفت .براي مقايسه دادههاي دو

بيشترين فراواني در رويشگاه قرق با گونه افدرا

منطقه قرق و غيرقرق از نظر ارتفاع ،قطر برابر

و در منطقه غيرقرق با گونه بادام ميباشد.

شکل -2نمودار مربوط به درصد و تركيب گونهها در منطقه قرق
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پراکنش تعداد در طبقات قطری درخت بنه

پايين رو به افزايش هست كه باعتث متيشتود

شکل  9قرق نشان ميدهد كه بيشترين تعداد

جنگل داراي يك پشوانه خوب در آينده باشد.

در طبقه قطري كمتر از  52/1قرار دارد و بعد

شکل  1غيرقرق نشتان متيدهتد كته طبقتات

از آن طبقه قطري  91داراي بيشتترين تعتداد

قطري  21و  91بيشتترين تعتداد را بته ختود

ميباشد و كمترين تعتداد در طبقتات قطتري

اختصاص دادهاند و طبقتات قطتري (كمتتر از

( 31 ،31 ،81 ،61 ،61و  )511متتتيباشتتتد.

31 ،81 ،81 ،52/1و  )31كمترين تعداد را بته

همچنتين تعتتداد درختتان در طبقتتات قطتتري

خود اختصاص دادهاند.

شکل -9منحني پراكنش قطري در دو منطقه قرق (سمت راست) و غير قرق (سمت چپ) .اعداد  51تا  551نشان
دهنده طبقات قطري ميباشد.

مقایسه دادههای دو منطقه با استفاده از آزمون من -ویتنی
جدول -5نتايج مقايسه دادههاي منطقه قرق و غير قرق با استفاده از آزمون من  -ويتني
مقدار Sig

فرضيه صفر

آزمون

تاج پوشش كل درختان

نمونههاي مستقل آزمون من -ويتني

**

تعداد كل درختان

نمونههاي مستقل آزمون من -ويتني

**

تعداد بنه

نمونههاي مستقل آزمون من -ويتني

**

تاج پوشش بنه

نمونههاي مستقل آزمون من -ويتني

ns

زادآوري

نمونههاي مستقل آزمون من -ويتني

**

حجم

نمونههاي مستقل آزمون من -ويتني

ns

سطح مقطع

نمونههاي مستقل آزمون من -ويتني

ns

1/823

قطر

نمونههاي مستقل آزمون من -ويتني

1/592ns

ارتفاع

نمونههاي مستقل آزمون من -ويتني

**

** :معنيداري در سطح 1/15

 :nsغير معنيدار

1/115
1/111
1/111

1/939
1/111
1/222

1/112
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بررسی تاج پوشش کل درختان
آزمون انجام شده نشان داد كه اختالف بين دو
منطقه قرق و غير قرق از نظر تاج پوشش كل
درختان در سطح  1/115معني دار است .با
توجه به شکل  ،9ميانگين تاج كل درختان در
منطقه قرق  322/89متر مربع و در منطقه
غيرقرق ميانگين تاج كل درختان 939 /66
متر مربع برآورد شد.

شکل -9نمودار مربوط به تاج پوشش كل درختان
دردو منطقه قرق و غير قرق

بررسی تعداد در هکتار کل درختان

بررسی تعداد در هکتار درختان بنه

تحليل آماري انجام شده نشان داد كه اختالف

اختالف بين دو منطقه قرق و غير قرق با توجه

بين دو منطقه قرق و غير قرق از نظر تعداد در

به آزمون من -ويتني از نظر تعداد در هکتار

هکتار كل درختان در سطح  1/115معني دار

درختان بنه در سطح  1/115معني دار شد.

است .با توجه به شکل  1ميانگين تعداد كل

ميانگين تعداد در هکتار درختان بنه در منطقه

درختان درمنطقه قرق  221اصله در هکتار

قرق  29/99پايه در هکتار است و از اين مقدار

است كه از اين مقدار سهم درخت بنه  29عدد

شمارششده بيشترين تعداد در طبقه قطري

در هکتار ميباشد .همچنين تعداد كل درختان

كمتر از  52/1سانتيمتر قرار دارند .اما در

درمنطقه غيرقرق  591اصله در هکتار ميباشد

منطقه غير قرق ميانگين تعداد در هکتار

كه از اين مقدار سهم درخت بنه  51عدد در

درختان بنه  51/62پايه در هکتار برآورد شد.

هکتار ميباشد.

بررسی تاج پوشش در هکتار درختان بنه
نتايج آزمون من -ويتني نشان داد اختالف دو
منطقه قرق و غير قرق از نظر تاج پوشش در
هکتار درختان بنه معنيدار نيست .ميانگين
تاج پوشش درختان بنه در منطقه قرق
 929/91مترمربع در هکتار برآورد شد.

شکل -1نمودار مربوط به تعداد در هکتار كل درختان
در دو منطقه قرق و غيرقرق

همچنين ميانگين تاج پوشش بنه در منطقه
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غير قرق  911/19مترمربع در هکتار برآورد

بيشتر از  5/52و كمتر  9/52متر مربع در

شد( .شکل .)1

قطعه نمونه است .همچنين ميانگين سطح

بررسی حجم درختان

مقطع برابر سينه درختان بنه در منطقه

بر طبق آزمون انجام شده اختالف دو منطقه

غيرقرق  2/52متر مربع است و اين ميانگين به

قرق و غير قرق از نظر حجم درختان بنه

احتمال  %31بيشتر از  5/29و كمتر 9/15

معنيدار نيست .ميانگين حجم درختان بنه در

مترمربعدر قطعه نمونه ميباشد.

منطقه قرق  8/8سيلو ميباشد و اين ميانگين

بررسی ارتفاع درختان بنه

واقعي به احتمال  %31بيشتر از  9/29و كمتر

با توجه به آزمون انجام شده

از  52/32سيلو ميباشد .همچنين ميانگين

منطقه قرق و غير قرق از نظر ارتفاع در سطح

حجم درختان بنه در منطقه غيرقرق 2/99

 1/15معنيدار است حداكثر ارتفاع يادداشت

سيلو برآورد شد و اين ميانگين واقعي به

شده در منطقه قرق  55/5متر ،حداقل ارتفاع

احتمال  %31بيشتر از  9/26و كمتر از 3/13

 9/9متر و متوسط ارتفاع در اين منطقه 2/2

سيلو ميباشد (شکل .)2

متر ميباشد .همچنين حداكثر ارتفاع يادداشت

اختالف دو

شده در منطقه غيرقرق  3/9متر ،حداقل ارتفاع
 9/5متر و متوسط ارتفاع در اين منطقه 1/12
متر ميباشد(شکل.)6

شکل -2نمودار مر بوط به تعداد در هکتار درختان بنه
در دو منطقه قرق و غيرقرق

بررسی سطح مقطع درختان بنه
آناليز انجام شده نشان داد اختالف دو منطقه

شکل  -6منحني ارتفاع توده بنه در منطقه غيرقرق

قرق و غير قرق از نظر سطح مقطع درختان

بررسی زادآوری درختان بنه

بنه معنيدار نيست .ميانگين سطح مقطع برابر

آزمون من -ويتني نشان داد كه اختالف دو

سينه درختان بنه در منطقه قرق  2/56متر

منطقه قرق و غير قرق از نظر زادآوري در

مربع است و اين ميانگين به احتمال %31
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هکتار درختان بنه در سطح  1/115معني دار

پرسپکتيو طراحي ميكند .همانطور كه ساختار

است .همانطور كه شکل  8نشان ميدهد تعداد

عمودي طراحي شده نشان ميدهد درختان

زادآوري بنه در منطقه قرق  15پايه در هکتار

بنه با دارا بودن بيشترين ارتفاع در اشکوب باال

است كه اين عدد در مقايسه با منطقه غيرقرق

قرار دارند ،درختچههاي كيکم و بادام در

كه  5عدد در هکتار ميباشد عدد بسيار بااليي

اشکوب مياني و ساير گونهها (ارجن ،تنگرس،

است.

افدرا ،دافنه و آلوچه) در اشکوب پايين قرار
دارند همچنين پوشش كف جنگل را نيز
گياهان بوتهاي (درمنه ،كالهميرحسن ،درمنه و
انواع گون) تشکيل ميدهند .همچنين
همانطور كه ساختار افقي طراحي شده نشان
ميدهد بيشترين سطح تاج پوشش را درختان
بنه تشکيل ميدهند .در منطقه غيرقرق
همانطور كه ساختار پرسپکتيو طراحي شده

شکل -8متوسط زادآوري درختان در دو منطقه قرق و
غيرقرق

نشان ميدهد از نظر تعداد درخت ،بادام
بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است.

ترسیم ساختار توده با استفاده از نرمافزار

در ساختار عمودي طراحي شده درختان بنه از

شبیه ساز SVS

نظر ارتفاعي در اشکوب باال ،بادام به همراه

براي رسم ساختار جنگل در دو منطقه قرق و

كيکم در اشکوب مياني و درختچههاي پرند،

غيرقرق از نرمافزار  SVSكه نرمافزار تخصصي

افدرا ،تنگرس و دافنه در اشکوب پايين

رشته جنگل است استفاده شد .نرم افزار SVS

قراردارند.

ساختار جنگل را به سه شکل عمودي ،افقي و

شکل  -3ساختار توده هاي بنه در منطقه قر ق

فصلنامه اكوسيستم هاي طبيعي ايران ،سال هفتم ،شماره دوم ،تابستان 33...............................................................................................................5931

شکل  -51ساختار توده هاي بنه در منطقه غيرقرق

بحث و نتیجهگیری

جنگل و ميزان رقابت در توده كاربرد فراواني

مطالعه ساختار جنگل يکي از راههاي رسيدن

دارد ( .)59ميانگين تاج پوشش كل درختان

به جنگلشناسي نزديك به طبيعت ميباشد.

در دو منطقه قرق و غير قرق به ترتيب

با بررسي ساختار جنگل در يك توده طبيعي

 322/89و  939 /66مترمربع برآورد شد كه

نه تنها وضعيت جنگل از نظر تركيب گونهاي و

درختان بنه در هر دو منطقه سهم عمدهاي از

نحوه اشکوببندي مشخص مي شود بلکه مي-

تاج پوشش را به خود اختصاص ميدهد .نتايج

توان آينده جنگل را از نظر رشد ،تركيب

نشان داد كه زادآوري درخت بنه در منطقه

جنگل براساس تاج پوشش و سطح مقطع برابر

قرق به خوبي صورت ميگيرد اما در منطقه

سينه پيشبيني كرد ( .)56آماربرداري انجام

غير قرق با توجه به باال بودن شدت چرا و

شده نشان داد كه بنه در هر دو منطقه به

همچنين نزديکي به جاده و روستا ،استقرار و

عنوان گونه غالب حضور دارد .در منطقه قرق

امکان زادآوري براي درختان بنه به درستي

تعداد  8گونه درختي و درختچهاي به همراه

مهيا نميشود .بيشترين دليل عدم زادآوري

بنه حضور دارند و در منطقه غير قرق تعداد 6

در منطقه غير قرق مربوط به چراي دام هست

گونه درحتي و درختچهاي به همراه بنه حضور

كه اين مقوله در منطقه قرق وجود ندارد و

دارند و تشکيل تيپهاي مختلف با بنه مي-

باعث به وجود آمدن زادآوري نسبتاً قابلقبول

دهند .تراكم گونهها در منطقه قرق نسبت به

در اين منطقه شده است .نکته قابلذكر در

منطقه غير قرق بيشتر هست و با افزايش

مورد زادآوري ،به وجود آمدن زادآوري در

ارتفاع به تنوع گونهاي نيز افزوده ميشود.

داخل تاج درختچهها هست كه اين درختچهها

تاج پوشش بهعنوان عامل مهم و قابل توجه در

در اين مرحله به عنوان گونه پرستار براي نهال

برنامههاي جنگلداري و جنگلشناسي مي-

عمل ميكنند .نمودار تعداد در طبقات قطري

باشد و براي بيان ساختمان افقي ،انبوهي

در منطقه قرق ،شکلي بين حالت نرمال در
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جنگل خالص همسال و حالت جنگل ناهمسال

راست و باال ميباشند ( .)52نتايج بدست آمده

منظم را نشان ميدهد .همچنين در منطقه

در مورد ساختار افقي نشان داد كه بنه

قرق نمودار ،تعداد در طبقات قطري

بيشترين سطح تاج پوشش را در هر دو

نشاندهنده جنگل همسال است كه با افزايش

منطقه به خود اختصاص داده است .ساختار

قطر درختان ،نمودار چوله به راست پيدا كرده

پرسپکتيو طراحيشده نشان داد كه تعداد بنه

است .تحقيقات نشان داده است كه منشأ

در منطقه قرق بيشتر از منطقه غير قرق

جنگلهاي همسال و يك آشکوبه معموالً يك

هست .همچنين ساختار عمودي نشان داد كه

تخريب طبيعي و انساني مي باشد و به موازات

بنه در هر دو منطقه به عنوان گونه غالب در

هر طبقه آشکوبي بخشي از ميکروكليماي

تيپهاي مختلف گياهي حضور پيدا ميكند.

جنگل حذف و تنوع زيستي توده به نحو قابل

در منطقه قرق با توجه به حفاظتي بودن

مالحظهاي كاهش مي يابد ( .)8،21بنه در

منطقه ،شرايط رويشگاهي مناسبتري در

منطقه قرق داراي ارتفاع بيشتري ميباشند و

منطقه حاكم است .همچنين نتايج بدست آمده

همچنين منحني ارتفاع در اين منطقه داراي

در مورد ويژگيهاي ساختاري از قبيل :قطر

كشيدگي بيشتري هست .حسينزاده و

برابر سينه ،ارتفاع درختان ،تركيب ،رويه

همکاران( )2119عنوان كردند منحني توده-

زميني ،تراكم ،حجم و زادآوري تفاوت ويژگي-

هاي كه در يك رويشگاه خوب واقع هستند

هاي ساختاري دو منطقه را به خوبي نشان

معموالً داراي كشيدگي به نسبت زياد به سمت

ميدهد.
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