فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران ،سال نهم  ،شماره اول  ،پیاپی  ، 31بهار  ، 1397صفحات91............................................................. 101-91

بررسی مقایسهای مشخصات کمی و کیفی درختان کیکم در منطقه قرق و غیر قرق(مطالعه
موردی :منطقه حفاظت شده باغ شادی)
فریبرز ایراندوست* ،1محمد حسن امتحانی ،2بهمن کیانی ،2هدایتاهلل

میرشمسی3

تاریخ دریافت 95/12/15 :تاریخ پذیرش97/02/25 :

چکیده
برای بررسی مقایسهای مشخصات کمی و کیفی درختان کیکم در دو بخش قرق و غیر قرق(هر یک به
مساحت  120هکتار) منطقه حفاظت شده باغ شادی هرات در استان یزد ،ابتدا شببکه ممباربرداری ببه
ابعاد  200 × 200متر پیاده شد .در مجموع تعداد  60قطعه نمونه به صورت تصادفی سیستماتیک ببا
مساحت ثابت  12مر برداشت شد .در هر قطعه نمونه خصوصیات کمی و کیفی درختان کیکم از قبیل:
تعداد درختان ،ارتفاع درختان ،قطر یقه کیکم(چون حالت شاخهزاد دارند و دارای تنه واحد نمیباشند)،
فرم رویش ،قطر بزرگ و کوچک تاج ،زادموری ،سایر گونبههبای همبراه ،مفبتزدگبی و سرخشبکیدگی
درختان کیکم برداشت شد .هر دو منطقه مذکور دارای شیب باالی  12درصد بوده و جهت عمومی به
طرف شرق می باشد .بر اساس نتایج حاصل از تجزیبه و تحلیبل دادههبا و اعمبال مزمونهبای نرمالیبه
کلموگروف اسمیرنف ،من_ویتنی یو و تی مستقل ،میانگین قطر در محل یقه در مناطق قرق و خارج از
قرق ،به ترتیب 17/65و  23/3سانتیمتر و تعداد نهال در سطح هکتار ببه ترتیبب  2/7778و 0/4321
بود .درصد تاج پوشش در هکتار کیکم به ترتیب  5/18درصد و  3/18درصد بود .میانگین تراکم کیکم
به ترتیب  69/1667و  46/4516اصله در هکتار ،میانگین تراکم تبوده ببه ترتیبب  180/27و 106/66
اصله در هکتار ،درصد فراوانی کیکم نسبت به کل توده ببه ترتیبب  38/36درصبد و  43/55درصبد و
میانگین تعداد جست کیکم نیز به ترتیب  44/4و  31عدد بود .در مجموع از نظر خصوصیات کمی در
قسمت قرق وضعیت بهتری مشاهده شد .در خصوص مشخصات کیفی ،میانگین تعداد درختبان دارای
سرخشکیدگی در قسمتهای قرق و خارج از قرق به ترتیب  46/33و  35/08اصله در هکتار و میانگین
تعداد درختان مفتزده کیکم به ترتیب  43و  7/7اصله در هکتار بود .از نظر کیفبی درختبان خبارج از
قرق مفتزدگی و خشکیدگی کمتری داشتند.
واژگان کلیدی :کیکم ،خصوصیات کمی و کیفی ،قرق ،خشکیدگی

-1دانشبببجوی کارشناسبببی ارشبببد ،دانشبببگاه سراسبببری یبببزد ،دانشبببکده منبببابی طبیعبببی ،گبببروه جنگلبببداری ،یبببزد ،ایبببران.
()fariborzirandoost@gmail.com
-2استادیار گروه جنگلداری ،دانشگاه سراسری یزد ،دانشکده منابی طبیعی ،گروه جنگلداری ،یزد ،ایران.
-3کارشناس ارشد جنگلداری اداره کل منابی طبیعی استان یزد ،یزد ،ایران.
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مقدمه
کیکم با نام علمی Acer monspessolanumL.

یکی از گونههای مهم جبن  Acerاز خبانواده
افرا ( )Aceraceaeو راسبته  sapindalesمبی-
باشد( .)14درخت کوچکی است که ارتفباع من
به ندرت به بیش از ده متبر مبیرسبد و دارای
چوب با کیفیت باال برای ساخت مالت موسیقی
و کابینت سازی است( .)12کیکم جبزو گونبه-
های درحال انقراض و در گروه ذخایر طبیعبی
مدیریت یافته قرار گرفته است که حفظ من به
عنوان یکی از ذخایر توارثی گونههای جنگلبی،
از اهمیت خاصی برخوردار است( .)7پبنج زیبر
گونه من در ایران به طور عمده در دامنبههبای
البرز و زاگرس انتشار دارنبد( .)14جبن افبرا
دارای  80گونه در سطح جهان میباشد ،برخی
منببابی من را در خببانواده  sapindaceaeو زیببر
خبببانواده  Hippocastanoideaeجبببای داده-
اند( .)14در نتیجبه تحقیقبات رسبتمی کیبا و
زبیببری( )1391در جنگببل کنببدیرق خلخببال
مشخص شد که ابتدا ارس( Juniperus excels
سببببببب( کبببببببیکم(Acer
 )Beib.و
 )monspessulanumبیشترین تراکم(اصبله در
هکتار) ،ممیختگی(درصد) ،تاج پوشش(درصبد)
و سطح مقطی برابر سینه(متر مربی در هکتبار)
را دارد و متأسفانه زادموری دانهزاد ارس ،کیکم
و بنه که از اصبلیترین گونبههبای تبوده مبورد
بررسی محسوب میگردند وجود نداشبت ولبی
زادموری غیرجنسی(پاجوش و ریشهجوش) زیاد
دیببده مببیشببود کببه در ایببن میببان زادموری
درختچههایی مانند بادام کوهی و قرهمیخ زیاد
میباشد و کیکم از این منظر در جایگباه سبوم

قرار میگیرد همچنین الزم به ذکر است که در
مطالعببه زادموری تببوده ،مشبباهده گردیببد کببه
درختان ارس به عنوان درختان پرستار ،شرایط
مطلوب را برای زندهمانی و رشد بیشتر نهالهای
بنه و کیکم مماده میکننبد( .)17در پژوهشبی
که حیدری و همکباران( )1392در جنگلهبای
زاگرس شبمالی انجبام دادنبد ببه ایبن نتیجبه
رسیدند که جنگل بلکه دارای دو اشکوب ببوده
که گونه مازودار دارای بیشترین و گونه کبیکم
دارای کمترین میبانگین ارتفباع مبیباشبد ببه
طببوری کببه گونببه مببازودار و ویول(بامیببانگین
ارتفاع  7و  6متر) در اشکوب فوقبانی و گونبه
زالزالک و کیکم(به ترتیب با میانگین ارتفباع 5
و  4/5متببر) در اشببکوب زیببرین قببرار مببی-
گیرند(.)5
عزیزی و کاووسی( )1388در مطالعبه مبوردی
در جنگلهای استان ایالم میزبان گیاه نیمهانگل
 Loranthus europaeusرا کبببیکم معرفبببی
کردند که بیشترین تراکم ملودگی به این گیباه
نیمهانگل در جهتهای شبمالی و کمتبرین در
جهت جنبوبی ببود و ببین انبدازه دسبتههبای
لورانتوس با جهات مختلف ارتببا معنبیداری
وجببببود نداشببببت( .)1در پژوهشببببی کببببه
کاووسی( )1388در جنگلهای اسبتان گلسبتان
داشت گلسنگ درختزی Usnea articulate
روی شاخههای جوان درخبت کبیکم مشباهده
گردید که موجب ضعف فیزیولبويیکی ،خشبک
شدن تباج و شباخههبای جبوان درخبت شبده
است( .)10متاسفانه این گونه با ارزش در حال
حاضر دچار مفتزدگی و خشکیدگی در سبطح
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وسیی شده و در منطقه مورد مطالعه کبه تنهبا
منطقه رویشی زاگرسی در اسبتان یبزد اسبت،
وضعیت مطلوبی ندارد .ایبن تحقیبق ببا هبدف
بررسی وضعیت موجود و مقایسبه خصوصبیات
کمی و کیفی رویشگاههای کیکم در بخشبهای
قرق و خارج از قرق انجام شده است.

مواد و روشها

منطقببه حفاظببت شببده ببباغ شببادی از نظببر
تقسبببیمات کشبببوری در اسبببتان یبببزد و در
شهرستان خاتم در فاصله  35کیلومتری شبهر
هرات(مرکز شهرستان خاتم) و حومه دهسبتان
چاهک در محدوده مختصات جغرافیبایی"' 35
 °54 05طول شرقی و "  29° 42' 50تبا
"  29 ° 50'41عرض شمالی و در فاصله 290
کیلومتری جنوب شهر یبزد واقبی شبده اسبت
(شکل.)1

منطقه مورد مطالعه

شکل -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

مرتفیترین بخش عرصه  2664متر و کمتبرین
ارتفاع  1840متراز سطح دریا میباشد .از نظبر
زمینشناسبی جبزز زون تکتبونیکی سبنندج-
سیرجان طبقهبندی میشود .متوسط بارنبدگی
سالیانه  150تا  270میلیمتر ،متوسط درجبه
حرارت  17/4درجه سانتیگراد و میزان تبخیبر
 3/78میلیمتر برمورد شده اسبت .اقلبیم غالبب
منطقه خشک است .در ارتفاعات پبایین دسبت
تیپ خالص بنه و تیپ خالص بادام کبوهی ،در
ارتفاعات میانبند تیپ مخلو بنه-بادام-کیکم،
در ارتفاعات باال دست تیپ مخلو بنه-کبیکم
و جوامی خالص ارين قابل مشاهده است(.)2

روش تحقیق
به منظور اجبرای ایبن پبژوهش پب از انجبام
بررسیهای میبدانی در دو منطقبه قبرق و غیبر
قرق دو قسمت مناسبب ببرای ممباربرداری(هر
قسمت به مساحت  120هکتبار) ببا توجبه ببه
هبدف پببژوهش انتخباب و محبدوده منهببا روی
نقشه توپوگرافی مشخص شد .دو منطقه مذکور
از نظر شرایط رویشگاهی از قبیل :شیب ،جهت،
حاصخیزی و ارتفاع از سبطح دریبا در شبرایط
یکسانی قرار دارند .هر دو منطقبه دارای شبیب
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باالی  12درصد بوده و جهت عمومی به طرف
شرق می باشد .برای اینکه پراکنش قطعات در
تمام سطح جنگل یکنواحت باشد و جنگبل در
تمام قسمتها به یک نسبت مورد انبدازهگیبری
قرار گیرد از بین روشهای نمونهبرداری از روش
نمونهبرداری تصادفی-سیستماتیک ببا قطعبات
نمونه دارای مساحت ثابت استفاده گردیبد کبه
عالوه بر دالیبل ذکبر شبده اجبرای ایبن روش
نسبت به روشهای دیگر سادهتر ،دقیقتبر و کبم
هزینهتر است( .)20برای اجرای این روش ابتبدا
نقشه منطقه ببا مقیباس  1:25000تهیبه شبد
سبب( بببا توجببه بببه مسبباحت هببر یببک از دو
قسمت( 120هکتار) و تعداد قطعات نمونه الزم
برای هر یک از دو قسمت( 30عبدد) شببکهای
به ابعاد  200 × 200متر انتخباب و نقشبه ببه
طور تصادفی روی شبکه قرار داده شد .سب(
محل تقاطی اضالع شببکه کبه مرکبز قطعبات
نمونه میباشند روی نقشه منتقل گردید.
برای بازیابی مراکبز قطعبات نمونبه در جنگبل
مسافت و زاویه نقطه تصادفی نسببت ببه یبک
نقطه مشخص(پاسگاه محیطبانی) کبه در روی
نقشه و در جنگل قابل تشخیص است مشخص
و بقیه قطعات نمونه نیز ببا مزیمبوت و فاصبله
مشخص نسبت به این قطعه نمونه پیاده شدند.
برای اندازهگیری فاصبله روی شبیب ،تصبحیح
شیب انجام شده و مرکز قطعه نمونه مشبخص
گردید .چون شکل قطعه نمونه دایرهای انتخاب
شده بود ،شیب حبداکرر قطعبه نمونبه انبدازه-
گیری و با اسبتفاده از جبدول تصبحیح شبیب،
شببعاع تصببحیح شببده بدسببت ممببد .مسبباحت
قطعات نمونه در منطقه قرق و غیر قرق  12مر

انتخاب شد کبه در مجمبوع  60قطعبه نمونبه
دایرهای شکل در هر دو منطقه(برای هر منطقه
 30قطعه نمونه) برداشت شد.
در فرمهببای ممبباری اطالعببات کمببی و کیفببی
درختان در داخبل هبر قطعبه نمونبه از قبیبل:
تعببداد درخببت ،ارتفبباع درختببان ،قطببر یقببه
کیکم(چون حالت شاخهزاد دارند و دارای تنبه
واحد نمیباشند) ،فبرم رویبش ،قطبر ببزرگ و
کوچک تاج ،زادموری ،سایر گونبههبای همبراه،
مفببتزدگببی و سرخشببکیدگی درختببان کببیکم
یادداشبببت شبببد .سرخشکیدگی(خشبببکیدگی
تاجی) بر حسب تعداد درختان سرخشکیده در
چهار طبقه با درجه سرخشکیدگی کمتر از 25
درصد 25 ،تبا  50درصبد 50 ،تبا  75درصبد و
بیش از  75درصد ثبت شد .برای محاسبه قطر
در محببل یقببه( =Diameter at root collar
 )DRCقطر یقبه تمبامی جسبتهایی کبه قطبر
بیش از  2/5سانتیمتر داشبتند انبدازهگیبری و
ثبت شد .برای هر درخت این اعداد به توان دو
رسیده و با هم جمی شدند و در نهایت از منهبا
جذر گرفته شد تا  DRCبه دست مید.
برای اندازهگیبری ارتفباع کبل و قطبر یقبه ببه
ترتیببب از دسببتگاه شببیبسببنج سببونتو و نببوار
قطرسنج استفاده شد .ببرای انجبام محاسببات
مماری از نرم افزارهبای  Exelو  Spssاسبتفاده
شد .برای مقایسات دادههای دو منطقه قبرق و
غیر قرق از نظر مشخصات کمی در مواردی که
توزیی دادهها نرمال بودند از مزمون  tمستقل و
در مواردی که دادهها با تبدیل نرمال نشدند از
مزمون من-ویتنی یو استفاده شد.
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نتایج
پراکنش تعداد در طبقات قطر یقه
بببا توجببه بببه دادههببای برداشببت شببده در
مورد  DRCمشخص شد که در منطقه قبرق و
غیر قرق حداقل ،میانگین و حداکرر  DRCببه
ترتیب  96 ،17.65 ،3سبانتیمتر و  23/08 ،3و
 105سببانتیمتر اسببت .پ ب از ثبببت فراوانببی
درختان در طبقات قطر یقه منحنبی پبراکنش
درختببان در ایببن طبقببات رسببم شد(شببکل.)2
همانگونه که در شکل مشخص است بیشبترین
تعداد درختان کیکم در منطقه قرق به ترتیبب

در طبقه  10 DRCسبانتیمتر و  15سبانتیمتر
قرار دارند و کمترین تعداد مربو ببه طبقبات
 80 ،70 ،65 ،60 ،50 ، 45و  95مبببیشبببود و
همچنبببین طبقبببات  85 ،75 ،55و  90فاقبببد
درختان کیکم میباشد .و در منطقه غیبر قبرق
بیش بترین تعببداد در طبقببه  25و کمتببرین در
طبقات  65 ،55 ،40 ،35و  105قبرار دارنبد .و
همچنببین طبقببات  60 ،50 ،45و  70تببا 100
فاقببببد درختببببان کببببیکم مببببیباشببببد.

شکل -2مقایسه منحنی پراکنش تعداد در طبقات  DRCدر دو منطقه قرق و غیر قرق

مقایسات کمی
ابتدا مزمون نرمالیه کلموگروف اسمیرنف ببرای
بررسی نرمال بودن میانگین صفات مبورد نظبر
انجام شد که نتایج من در جدول 1ممده اسبت.

همانگونه که مالحظه میشبود توزیبی تمبامی
متغیرها ببه غیبر از زادموری کیکم(مقبدار sig
کمتر از  )0/05نرمال هستند ،لذا برای مقایسه
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دو منطقه از نظر این صفت با توجه به اینکه با
تبدیل دادهها هم توزیی نرمال نشبد از مزمبون
من–ویتنی یو و برای سایر متغیرها از مزمون t
مسببتقل اسببتفاده شببد .در مببورد دادههببای

سرخشکیدگی و مفتزدگی توسبط حشبرات و
جانداران ریز مزاحم نیز به همبین نحبو عمبل
شببد .نتیجببه مزمونهببای مقایسببه دو نمونببه در
جببببببببببدول 2ممببببببببببده اسببببببببببت.

جدول -1نتایج مزمون نرمالیه کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن دادهها
قطر یقه

تعداد شاخه

زادموری

تاجپوشش

تاجپوشش کل

تراکم

تراکم کل

0/664

0/784

0/000

0/459

0/315

0/800

0/491

P-value

جدول -2نتایج مقایسه دادههای منطقه قرق و غیر قرق با استفاده از مزمون  tمستقل و من-ویتنی یو

صفت

مزمون

)2-tailed (sig

تعداد در هکتار کل درختان

 tمستقل

0/000

تعداد در هکتار درختان کیکم

 tمستقل

0/005

تاج پوشش در هکتار کل درختان

 tمستقل

0/000

تاج پوشش در هکتار درختان کیکم

 tمستقل

0/012

تعداد جست کیکم

 tمستقل

0/043

 DRCدر هکتار درختان کیکم

 tمستقل

0/388

تعداد در هکتار زادموری کیکم

من-ویتنی یو

0/012

تعداد درختان سرخشکیده کیکم در طبقه کمتر از 25

 tمستقل

0/409

تعداد درختان سرخشکیده کیکم در طبقه  25تا 50

 tمستقل

0/569

تعداد درختان سرخشکیده کیکم در طبقه  50تا 75

من-ویتنی یو

0/893

تعداد درختان سرخشکیده کیکم در طبقه بیش از 75

من-ویتنی یو

0/126

 tمستقل

0/000

تعداد درختان مفتزده کیکم

همانگونه که مشخص است در سبطح  %5ببین
دو منطقه قرق و غیر قبرق از نظبر تعبداد کبل
درختان ،تعداد درختان کیکم ،تاج پوشش کل،
تاج پوشش کیکم ،تعداد شباخه کبیکم ،تعبداد

نهال کیکم و تعبداد درختبان مفبتزده کبیکم
اختالف معنبیداری وجبود دارد ولبی از نظبر
 DRCو تعببداد درختببان سرخشببکیده کببیکم
اختالف معنیدار نیست.
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بر اساس نتایج حاصل ببین دو منطقبه قبرق و
غیببر قببرق از نظببر  DRCاخببتالف معنببیداری
وجود نداشت .حداقل ،حداکرر و متوسط DRC
محاسبه شده در منطقه قرق به ترتیب  96 ،3و
 17/66و در منطقه غیر قرق به ترتیب 105 ،3
و  23/08سانتیمتر میباشد که متوسط من در
منطقه قرق بیشتر است.
از نظببر زادموری اخببتالف معنببیداری بببین دو
منطقه قرق و غیر قرق وجود داشت و متوسبط
زادموری کیکم در منطقه قرق و غیبر قبرق ببه
ترتیب  2/7778و  0/4321اصبله در هکتبار و
در قسمت قرق بیشتر است
بر اساس نتایج ،از نظر تباج پوشبش در هکتبار
کیکم اختالف معنیداری بین دو منطقه قرق و
غیر قرق وجود داشت و متوسبط تباج پوشبش
کیکم در منطقه قرق و غیبر قبرق ببه ترتیبب
 518/9713و  318/0645مترمربی در هکتبار
است و در قسمت قرق بیشتر است.
از نظر تعداد در هکتار کبیکم اخبتالف معنبی-
داری بین دو منطقه قبرق و غیبر قبرق وجبود
داشت و میبانگین تعبداد در هکتبار کبیکم در
منطقه قرق و غیر قرق به ترتیبب  69/1667و
 46/4516اصله در هکتار است کبه در منطقبه
قرق بیشتر است.
از نظر تعداد جست بین دو منطقه قرق و غیبر
قرق اختالف معنیداری وجود داشت و متوسط
تعداد جست کیکم در منطقه قرق و غیر قبرق
به ترتیب  44/4و  31عدد است که در منطقبه
قرق بیشتر است.
بر اساس نتایج حاصل ببین دو منطقبه قبرق و
غیببر قببرق از نظببر میببانگین تعببداد درختببان
سرخشکیده کیکم اختالف معنبیداری وجبود

نداشت و میانگین فراوانی درختان سرخشکیده
در هکتار کیکم در دو منطقه قرق و غیر قبرق
به ترتیب برابر با  46/33و  35/08است که در
منطقه قرق نسبت به منطقه غیر قبرق بیشبتر
است.
از نظر تعداد درختان مفبتزده کبیکم ببین دو
منطقه قرق و غیبر قبرق اخبتالف معنبیداری
وجود داشت و متوسط تعداد در هکتار درختان
مفتزده کیکم در دو منطقه قرق و غیر قرق به
ترتیب برابر با  43و  7/7است کبه در منطقبه
قرق بیشتر است.
بحث
تببداوم زادموری و حفببظ تنببوع زیسببتی هببدف
اصلی مدیریت منابی طبیعی است( .)18یکی از
مهمترین جنبههبای مبدیریت پایبدار جنگلهبا
زادموری جنگببل اسببت( .)5در پببژوهش حاضببر
زادموری کیکم در منطقه قرق خیلی بیشبتر از
منطقه غیر قرق است .نتایج تحقیقات امیدی و
همکاران( )1388در منطقبه کوشبک در ایبالم
نشان داد که زادموری گونه کیکم ببا ارتفباع از
سطح دریا و شیب منطقه دارای اثر معنیدار ،با
مواد ملی خبا دارای همبسبتگی منفبی و ببا
جهببت جغرافیببایی فاقببد اثببر معن بیدار مببی-
باشببد( .)15در پژوهشببی دیگببر میرزایببی و
همکاران( )1386در یبک مصبالعه مبوردی در
جنگلهای ارغوان ایالم به ایبن نتیجبه رسبیدند
که میزان زادموری گونه کیکم به هبی یبک از
عوامل فیزیوگرافیک عک العمل نشبان نمبی-
دهببد( .)13رطوبببت از مهمتببرین عوامببل در
استقرار زادموری گونههبای چبوبی در منباطق
خشببببک و نیمببببهخشببببک اسببببت(.)19
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نصیری( )1387بیان میکند که بهترین شرایط
برای جوانهزنبی ببذر ایبن گونبه در مزمایشبگاه
ضدعفونی سطحی و سرمادهی به مبدت شبش
ماه در بستر ماسه است( .)14براساس مطالعات
پور رضا( )1383مدیریت مبتنی بر حفاظت ببر
کمیت زادموری توده میافزاید(.)16
نتبببایج حاصبببل از مطالعبببات فبببال چبببای و
همکاران( )1390بر روی مشخصات کمی توده-
های طبیعی جنگل در دو منطقه حفاظت شده
و غیر حفاظتی حاکی از من است که در منطقه
حفاظت نشده پارامترهای کمی از قبیل تعبداد
در هکتار و زادموری در هکتار نسبت به منطقه
حفاظت شده کاهش قابل مالحظهای دارد کبه
دلیل من را میتوان مربو ببه عبدم حفاظبت،
بهرهبرداری غیرقانونی و چرای دام دانسبت(.)4
در مطالعهای دیگر ممده است که حضور دام به
صورت مزاد در منطقه غیر قبرق و عبدم وجبود
تعادل بین ظرفیت دام و پوشش گیاهی منطقه
امکان اضافه شدن به تعداد درختان در منطقه
غیر قرق را کاهش میدهد(.)6
در پژوهشببی دلفببان و همکبباران( )1391در
جنگلهای قلعهگل نويیان استان لرستان پایبه-
های درختی را از نظر سالمت و شادابی در سه
کالسه خوب ،متوسبط و ضبعیف طبقبهبنبدی
کردند که براساس نتایج بدست ممبده تی(هبا از
لحبباو وضببعیت شببادابی و کیفببی بببه ترتیببب
عبارتند از :تیپ بلبو -کبیکم ،بلبو -کبیکم-
گالبی ،تیپ بلو و تیپ ارين( .)3در رابطه ببا
بررسیهای کمی در مورد  DRCو تعداد شباخه
یا جسبت ببه خصبوص در مبورد گونبه کبیکم
پژوهشی یافت نشد .در مبورد  DRCبیشبترین

مقدار من در منطقه غیر قرق ثبت شده کبه ببا
توجه به مشاهدات نگارنده در عرصه و اتکا ببه
اینکه از میان فرمهای زمین فبرم دره بهتبرین
شرایط را برای رویش افرای کیکم فراهم مبی-
نماید( .)9دلیل من را میتبوان ببه وجبود دره-
هایی که به طور تنباوبی در عرصبه غیبر قبرق
وجود داشت نسبت داد .ببا توجبه ببه شبکل 2
بیشترین تعداد درختان کیکم در منطقه قرق و
غیببر قببرق بببه ترتیببب در طبقببه 15 DRC
سببانتیمتر کببه سببومین طبقببه جببوان موجببود
است(با  68اصله) و  25سانتیمتر(با  71اصبله)
قبرار دارد و همچنبین در منطقبه قبرق تعبداد
درختبببان در طبقبببات  DRCکمتبببر از 15
سانتیمتر رو به افزایش است که نشبان دهنبده
اضافه شدن درختان از طبقات قطری پایین به
طبقات قطری باالتر بوده و در نهایبت منجرببه
ایجاد یک پشتوانه خبوب ببرای مینبده جنگبل
میشود .دلیل معنیدار بودن اختالف میبانگین
تعداد جست کیکم در سطح (%5میانگین تعداد
جست در قرق بیشتر از غیبرقبرق اسبت) را ببا
توجه به مشاهدات نگارنده در عرصه مبیتبوان
حضور دام به خصوص بز در عرصه غیبر قبرق،
تعلیف جستهای تازه و کوچک با سباقه نبرم و
قابل تعلیف و همچنین سرچر کردن جستهای
با ساقههای چوبی و قطی شاخ و ببرگ توسبط
اهالی عنوان کرد.
بر اساس پژوهشهای عزیزی و کاووسی()1388
در جنگلهای استان ایالم بیشبترین و کمتبرین
تببراکم ملببودگی کببیکم بببه گیبباه نیمببهانگببل
 Loranthus europaeusبه ترتیب در جهبت-
های شمالی و جنوبی بود( .)1در منطقه مبورد
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مطالعه در تحقیق حاضر بیشترین تعداد مفت-
زدگی در درختان کیکم در نتیجه نیش زدن و
تخمریزی زنبور گالزا در بافت برگ اسبت کبه
باعث تغییر شکل در برگ مبیشبود .از دالیبل
میزان مفتزدگی باال در منطقه قرق نسبت ببه
منطقه غیر قرق میتوان تعداد بیشتر پایههبای
کیکم و فراگیر بودن مفبات در منطقبه قبرق را
عنوان کرد کبه ببا نتبایج حاصبل از تحقیقبات
گراونببد( )1392همخببوانی دارد .زیببادتر بببودن
درختان در منطقه قرق احتماال امکان جابجایی
سریعتر را برای مفبات فبراهم مبیسبازد .البتبه
خشکسالیهای اخیر که باعبث ضبعف درختبان
شده عامل اصلی و زمینهساز حضور حشبرات و
مفتزدگی درختان کیکم به حساب میمید.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش منطقبه
قرق از نظر خصوصیات کمبی از قبیبل تبراکم،
تاج پوشش ،زادموری ،تعبداد جسبت و منطقبه
غیر قرق از نظر مشخصه کیفی مفبتزدگبی در
وضعیت مطلوبتری قرار دارند ولی از نظر قطبر
یقه و مشخصه کیفی سرخشبکیدگی اخبتالف
معنببیداری بببین دو منطقببه وجببود نببدارد .در
مجموع اعمال قرق در این منطقه باعث بهببود
اغلب مشخصههای کمی چبه در مقیباس تبک
درخت و چه در واحد سبطح شبده اسبت و ببا
توجه به نتایج نمیتوان گفت اجرای قرق باعث
کمک به شیوع مفات در منطقه شده است.
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