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چکیده

با ثبت جنگلهای هيرکانی در یونسکو و افزایش حساسيتهای محيطزیستی ،این جنگلها در وضعيت حفاظتی قرار گرفتهاند.

پژوهش پيشرو با هدف بررسی اثر حفاظت بر ساختار ،زیتوده و پراکنش قطری جنگلهای راش آميخته اسالم در استان گيالن
انجام شد .دو قطعه حفاظتشده و حفاظتنشده در مجموعه پنج حوزه  12انتخاب ،در هر منطقه  50قطعهنمونه  1000متر مربعی با
روش تصادفی -منظم اجرا و قطر و ارتفاع تمام درختان در قطعات اندازهگيری شد .پس از محاسبه شاخصهای کمی متداول ،زیتوده
رویزمينی درختان در دو توده با استفاده از روابط آلومتریک برآورد شد .همچنين ،پراکنش قطری درختان در دو منطقه با استفاده از
هشت تابع توزیع احتمال مدلسازی شد .براساس نتایج ،ميانگين تعداد در هکتار ،رویه زمينی و حجم درختان در توده حفاظتنشده به
شکل معنیداری کمتر از توده حفاظتشده بود .زیتوده منطقه حفاظتنشده نيز  75/25تن در هکتار کمتر از منطقه حفاظتشده
بهدست آمد .از ميان توابع توزیع مورد استفاده ،توابع جانسون و بتا در توده حفاظتشده و جانسون و گاما در توده حفاظتنشده
بهترین برازش را با پراکنش قطری درختان نشان دادند .نتایج این پژوهش نشان داد ،حفاظت بر ساختار زیتوده و پراکنش قطری
درختان مؤثر است و نبود حفاظت بيشترین اثر منفی را بر درختان کمقطر داشته است.
واژههای کلیدی :پراکنش قطری ،توابع توزیع ،توده حفاظتشده ،جنگلهای هيرکانی ،روابط آلومتریک.

مقدمه
همگام با تغيير نگرش جامعه جهانی نسبت به جنگلهای
طبيعی ،توسعه دانستهها در مورد ساختار و وضعيت کمی و
کيفی این تودهها مورد توجه پژوهشگران و متوليان جنگل
در سراسر جهان قرار گرفته و اهميت حفاظت از جنگلها را
برجستهتر کرده است ( Angelstam et al., 2018; Nüchel
 .)et al., 2020آنچه مسلم است ،شاخصهای مختلف کمی

و کيفی جنگل ،در شرایطی که در جنگل دخالت روی داده،
با شرایطی که جنگل مورد حفاظت بوده ،شرایط متفاوتی
خواهند داشت (.)Svátek & Matiola, 2015
ازجمله ویژگیهای اثرپذیر از آشفتگیهای طبيعی و
انسانی میتوان ساختار جنگل را نام برد .ساختار جنگل،
نظم مکانی افقی و عمودی درختان در بازهای از زمان است
که تماميت و ثبات بومشناختی جنگل را تا حد زیادی تعيين
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میکند ( Kuusinen et al., 2016; Svátek & Matiola,

 .)2015ساختار جنگل عالوهبر اینکه بر پویایی ،رشد و
محصولدهی توده اثر میگذارد ،از مداخله انسانی آثار تأثير
میپذیرد ( .)Farhadi & Soosani, 2019گونههای مختلف
با توجه به سرشت بومشناختی خود ،الگوهای رشد متفاوتی
را نشان میدهند که در شکلگيری ساختار جنگل نقش
اساسی دارند ( .)Abera et al., 2019همچنين ،ساختار
جنگل بهنحوی از توزیع قطری درختان اثر میپذیرد و
بررسی پراکنش قطری درختان نيز خود با استفاده از توابع
توزیع احتمال بررسی میشود .اهميت توابع توزیع احتمال در
مطالعات منابع طبيعی ،بهدليل نقش مؤثر این توابع در
شناخت بهتر ساختار پوشش گياهی و ارائه مدلهای مفهومی
از وضعيت شاخصهای کمی گونههای گياهيست ( Heidari
 .)Safari Kouchi et al., 2020درنتيجه انتخاب تابع برتر،
تعيين بهترین توزیع آماری و برآورد پارامترهای آن از
مهمترین مباحث در استفاده از توابع توزیع احتمال در علوم
جنگل است ( .)Sedighi et al., 2021کاربردهای گوناگونی
برای این نوع مدلسازیها قابل تصور است .ازجمله بهدست
آوردن منحنی تعادل ،بررسی تغييرات ساختار توده در اثر
دخالتهای انسانی یا طبيعی ،شبيهسازی به کمک اعداد
تصادفی و اجرای آزمون مونتکارلو و تعيين تابع چگالی
احتمال از کاربردهای این مدلسازیهاست ( Johnson,
.)2010; Chen et al., 2019
عالوهبر ساختار و پراکنش قطری درختان ،شاخصهای
مهم دیگری نيز وجود دارند که در ارزشگذاری و تقویت
جنبه های حفاظتی و حمایتی جنگل اثرگذار هستند .یکی از
مهمترین این شاخصها زیتوده جنگل است که با توجه به
تغييرات اقليمی رخ داده در دهههای اخير و نقش زیتوده
جنگلها در برآورد ترسيب کربن اتمسفری بهعنوان عامل
اصلی تغييرات یادشده ،مورد توجه ویژه قرار گرفته است
( .)Iranmanesh et al., 2019امروزه برآورد زیتوده
بهعنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی رویشگاههای
جنگلی از نظر زیستشناختی و اقتصادی در نظر گرفته شده
و با روشهای مخربی مانند قطع کامل درختان ،یا روشهای
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برآوردی مانند استفاده از معادالت رگرسيونی با عنوان
معادالت آلومتریک اندازهگيری یا برآورد میشود ( Oliveira
.)et al., 2018
همسو با موضوع پژوهش پيشرو ،مطالعاتی در داخل و
خارج از کشور انجام شده است .ازجمله  Chenو همکاران
( )2019به مدلسازی توزیع قطری گونه Cunninghamia
 lanceolateدر جنگلهای کشور چين با استفاده از دو مدل
وایبول و مدل حداکثر آنتروپی ()Maximum Entropy
پرداختند .نتایج آنان نشان داد که دقت مدل حداکثر آنتروپی
نسبت به مدل وایبول بيشتر است .در مطالعهای دیگر،
 Bouriaudو همکاران ( )2019با مقایسه زیتوده
رویزمينی در جنگلهای حفاظتشده و مدیریتشده
رومانی دریافتند که مجموع زیتوده جنگلهای مدیریتشده
به شکل معنیداری بيشتر از تودههای حفاظتشده است.
همچنين Negahdar Saber ،و همکاران ( )2017به بررسی
تأثير قرق بر ساختار جنگلی دو منطقه حفاظتشده و
حفاظتنشده در منطقه دهکهنه سپيدان فارس پرداختند .نتایج
این پژوهش نشان داد ،قرق جنگل دهکهنه به مدت نزدیک به
نيم قرن موجب بهبود کيفيت و کميت ساختاری جنگل شده
است Ghanbari .و همکاران ( )2018ویژگیهای کمی و
ساختار گونههای درختی را در دو وضعيت متفاوت حفاظتی
در جنگلهای ارسباران بررسی کردند .براساس نتایج مطالعه
آنان ،حفاظت بلندمدت موجب افزایش دامنه طبقات قطری
در این مناطق شده بود Alijani .و همکاران ( )2020مدل
های قطر و ارتفاع را در مراحل تحولی مختلف جنگلهای
مدیریتنشده راش خيرود بررسی کردند .نتایج این بررسی
نشاندهنده مناسب بودن مدلهای تابع نسبی و ویبول در
مرحله اوليه ،نمایی اصالح شده در مرحله بلوغ و گومپرتز و
ریچارد در مرحله پوسيدگی بود.
با ثبت جهانی جنگلهای هيرکانی در یونسکو بر اهميت
شناخت ویژگیهای کمی و کيفی این جنگلها افزوده شده
است .براساس گزارش  Mirakhorlouو )2017( Akhavan
بخش مهمی از جنگلهای هيرکانی ،برابر  498804هکتار
جنگل در استان گيالن واقع شده است .با توجه به روند
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حفاظتی کنونی این جنگلها ،هدف از پژوهش پيشرو
بررسی اثر حفاظت بر ویژگیهای ساختاری و زیتوده
رویزمينی در جنگلهای غرب منطقه ماسال است که منجر
به یک تحليل کمی دقيق از نقش حفاظت بر عملکرد این
تودههای جنگلی خواهد شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پژوهش پيشرو در دو پارسل ( 510حفاظتشده) و
پارسل ( 520حفاظتنشده) از سری  5ماسال با مختصات
 49درجه و  2دقيقه و  1ثانيه تا  48درجه و  55دقيقه و
 19ثانيه طول جغرافيایی شرقی و  37درجه و  19دقيقه و
 20ثانيه تا  37درجه و  14دقيقه و  1ثانيه عرض
جغرافيایی شمالی واقع در استان گيالن انجام شد (شکل .)1

متوسط بارندگی ساالنه منطقه 1003/17 ،ميلیمتر و
ميانگين دمای ساالنه 14/6 ،درجه سانتیگراد و متأثر از
اقليم خزری است .ساخت زمينشناسی منطقه را سنگهای
آهکی و تودههای خروجی بازیک تشکيل میدهد و تيپ
خاک هر دو منطقه ،قهوهای آهکی با افق کلسيک و بافت
لومی تا لومی -شنی است .دو پارسل در مجاورت یکدیگر
و از نظر فيزیوگرافی شرایط مشابهی دارند .پوشش درختی
غالب هر دو منطقه راش ()Fagus orientalis Lipsky
است ،پس از آن بيشترین تراکم درختی مربوط به گونههای
ممرز و توسکا است .توده حفاظتشده از اوایل دهه 80
بهطور کامل با سيم خاردار محصور و حفاظت شده است.
همچنين ،نظارت ميدانی و نگهبانی از این منطقه انجام شده
است (.)Ebrahimi & Pourbabaei, 2013

شکل  -1موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه در جنگلهای ماسال استان گیالن

روش پژوهش
از تودههای مورد مطالعه به روش تصادفی -منظم با
قطعات نمونه دایرهای شکل  1000متر مربعی و با شبکهای
به ابعاد  100 × 100متر در منطقه حفاظتنشده و × 130
 100متر در منطقه حفاظتشده نمونهبرداری شد .در هر
منطقه 50 ،قطعهنمونه پياده شد و در آنها قطر برابر سينه و
ارتفاع کل درختان اندازهگيری و در فرمهای آماربرداری

ثبت شد.
برای دستيابی به مهمترین شاخصهای کمی توصيفکننده
تودههای مورد بررسی ،ميانگين تعداد در هکتار ،قطر رویه
زمينی متوسط ،رویه زمينی و حجم در هکتار درختان مورد
بررسی با استفاده از روابط مندرج در جدول ( )1محاسبه و
مقایسه شد.
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جدول  -1روابط مورد استفاده در محاسبه شاخصهای کمی درختان در تودههای مورد مطالعه ()Zobeiri, 2002
مشخصه

مؤلفههای رابطه

رابطه

 :Nتعداد در هکتار :h ،یک هکتار :a ،سطح قطعهنمونه به هکتار و :c

ℎ

N= ×c

تعداد در هکتار

𝑎

قطر رویه زمینی متوسط ()cm

̅4 × g
π

میانگین ارتفاع ()m

𝑖ℎ
𝑛

تعداد درختان شمارششده در قطعهنمونه
̅ :dgقطر رویه زمينی متوسط :g̅ ،رویه زمينی متوسط به سانتیمترمربع

√ = ̅dg

̅ : hميانگين ارتفاع توده :hi ،ارتفاع هر درخت برحسب متر :n ،تعداد

∑ = ̅ℎ

درختان
 :Gرویه زمينی توده به مترمربع :gi ،رویه زمينی هر درخت به

میانگین رویه زمینی ()m2

𝐺 = ∑ 𝑓𝑖 𝑔𝑖 = 𝜋⁄4 ∑ 𝑓𝑖 𝑑𝑖2

سانتیمترمربع  :diقطر برابر سينه هر درخت به سانتیمتر ،عدد  πبرابر
با 3/14
 :Vحجم درختان در توده  :gرویه زمينی :h ،ارتفاع درخت و f

میانگین حجم ()m3

𝑓 ∗ V=∑ 𝑔 ∗ ℎ

ضریب شکل تنه درخت ( 0/48برای راش ( )Amini et al., 2007و
 0/5برای سایر گونهها)

برای تعيين موقعيت تودههای حفاظتشده و
حفاظتنشده ،ابتدا درختان از نظر قطر به سه طبقه کمقطر
(قطر برابر سينه کمتر از  35سانتیمتر) ،ميانقطر (قطر برابر
سينه بين  35تا  55سانتیمتر) و قطور (قطر برابر سينه بيشتر
از  55سانتیمتر) تفکيک و درصد هر طبقه محاسبه شد
(.)Viellard, 2000
برآورد زیتوده روی زمینی

با استفاده از روابط مندرج در جدول  ،2زیتوده
رویزمينی گونههای مورد مطالعه در سطح قطعات نمونه
برآورد و به هکتار تعميم داده شد .در مورد سایر گونهها که
درصد ناچيزی از درختان را تشکيل میدادند ،بهدليل محدود
بودن تعداد و نبود معادالت مرتبط ،از رابطه عمومی زیتوده
که در مورد بيشتر گونههای درختی با دقت متوسط به باال
عمل میکند ،استفاده شد (.)Kargar & Sohrabi, 2019

جدول  -2روابط مورد استفاده در محاسبه زیتوده درختان در تودههای مورد مطالعه
گونه

رابطه آلومتریک

توضيحات

منبع

راش

ABG= 0.353(DBH)2.191

 :AGBزیتوده روی زمينی

()Shahrokhzadeh, 2015

ممرز

ABG= 4.046(DBH)1.599

توسکا
سایر گونهها

ABG = -3.09 + 1.32 In DBH
AGB=0.3 (DBH)2.33

مدلسازی پراکنش قطری درختان
در ادامه ،مدل سازی پراکنش قطری درختان در
مناطق حفاظت شده و حفاظت نشده با به کارگيری

()Shahrokhzadeh, 2015
 :DBHقطر برابر سينه

()Ochal, 2013
))Kargar & Sohrabi, 2019

پرکاربردترین توابع توزیع احتمال شامل گاما ،بتا،
جانسون ،لجستيک ،نرمال ،لگ نرمال ،نمایی و وایبول
انجام شد (جدول .)3
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جدول  -3توابع توزیع احتمال مورد بررسی و مشخصههای آنها
تابع

مؤلفههای رابطه

رابطه

پارامتر پيوسته شکل :

پارامتر پيوسته

وایبول

:

مقياس
 2:و 1

پارامتر

پيوسته شکل

بتا

پارامتر پيوسته

 b:و a

مرزی
پارامتر پيوسته مکان 𝛾:

پارامتر

جانسون

(δ > 0) δ:

پيوسته شکل
پارامتر پيوسته شکل :

پارامتر پيوسته

گاما

:

مقياس
:

پارامتر پيوسته
مقياس

نرمال

پارامتر پيوسته مکان µ:

پارامترهای

لگ نرمال

پيوسته
x

نمایی

شکل , µ:

e , 0 x

1



f ( x) 

پارامتر پيوسته

مقياس معکوس
پارامتر پيوسته

لجستیک

:

:

شکل و مقياس
پارامتر پيوسته مکان 𝛾:
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درنهایت ،بررسی نيکویی برازش توابع توزیع مورد
استفاده با استفاده از آزمونهای مربعکای ( ،)X2اندرسون-
دارلينگ ( )A.Dو کولموگروف -اسميرنوف ( )K.Sانجام شد
و توابع از نظر نيکویی برازش با پراکنش قطری درختان
رتبهبندی شدند.
تجزیهوتحلیل دادهها
نرمال بودن دادهها و همگنی واریانس آنها بهترتيب با
آزمونهای کولموگروف -اسميرنوف و لون ()Leven
سنجيده شد و با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون t
مستقل برای مقایسه معنیداری اختالف ميانگين تمامی
مشخصههای کمی درختان در دو توده حفاظتشده و
حفاظتنشده استفاده شد .همچنين ،برای مدلسازی پراکنش
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قطری درختان از نرمافزار Easy Fit Professional 5.5

استفاده شد .محاسبات مربوط به زیتوده و رسم نمودارها
در فضای نرمافزار  Excelو مقایسههای آماری پژوهش در
محيط نرمافزار  SPSS22انجام شد.

نتایج
شاخصهای کمی توده
آمار توصيفی شاخصهای کمی تودههای مورد بررسی
نشاندهنده بيشتر بودن تعداد در هکتار ،ميانگين رویه زمينی
و ميانگين حجم در هکتار توده حفاظتشده نسبت به توده
حفاظتنشده بود .همچنين ،اختالف معنیداری بين قطر رویه
زمينی متوسط و ارتفاع درختان بين تودههای مورد بررسی
مشاهده نشد (جدول .)4

جدول  -4آمار توصیفی مهمترین شاخصهای کمی تودههای مورد بررسی
توده

حفاظتشده

حفاظتنشده

مشخصه

ميانگين

انحرافمعيار

اشتباهمعيار

تعداد در هکتار

208a

± 62/76

± 8/87

قطر رویه زمينی متوسط ()cm

50/25a

± 11/83

± 1/68

ارتفاع ()m

22/35a

± 3/57

± 0/48

رویه زمينی ()m2

39/68a

±19/48

± 2/75

حجم ()m3

530/25a

± 275/58

± 38/97

تعداد در هکتار

129b

± 26/77

± 3/78

قطر رویه زمينی متوسط ()cm

55/02a

± 9/31

± 1/32

ارتفاع ()m

21/16a

± 3/41

± 0/25

رویه زمينی ()m2

30/76b

± 10/16

± 1/43

حجم ()m3

411/32b

±174/84

± 24/72

حروف انگليسی متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بين ميانگينهای دو توده است.

طبقات ساختاری
نتایج طبقهبندی قطری درختان در تودههای مورد مطالعه
به سه گروه کمقطر ،ميانقطر و قطور نشاندهنده کاهش
درصد درختان طبقه کمقطر و افزایش درصد درختان طبقه

قطور در توده حفاظتنشده بود .از نظر درصد درختان
ميانقطر ،بين دو توده اختالف معنیداری وجود نداشت
(جدول .)5
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جدول  -5طبقهبندی قطری درختان در تودههای مورد مطالعه به سه گروه کمقطر ،میانقطر و قطور
فراوانی (درصد)
توده

کمقطر ( >35سانتیمتر)

میانقطر ( 50-35سانتیمتر)

قطور (<55سانتیمتر)

حفاظتشده

41/40a

29/53a

29/05a

حفاظتنشده

33/43b

29/41a

37/15b

زیتوده
براساس نتایج ،زیتوده روی زمينی کل درختان در توده
حفاظتشده  389/21تن در هکتار و در توده حفاظتنشده
 313/95تن در هکتار برآورد شد که از نظر آماری این
اختالف معنیدار بود (شکل  .)2همچنين ،برآورد زیتوده
روی زمينی مناطق مورد مطالعه به تفکيک گونههای درختی

b

200

حفاظت نشده

150
a b

b

100

a

50

a a

زیتوده (تن در هکتار)

حفاظت شده

250

500

a
b

300

200
100
0

0
سایر گونه ها

ممرز

توسکا

راش

400

زیتوده (تن در هکتار)

a

300

نشان داد ،راش بهترتيب با  252/98و  210/54تن در
هکتار ،بيشترین زیتوده روی زمينی را در مناطق
حفاظتشده و حفاظتنشده داشت .پس از راش ،بيشترین
زیتوده روی زمينی مربوط به گونههای توسکا و ممرز بود
و سایر گونهها کمتر از  5درصد زیتوده کل روی زمينی دو
منطقه را به خود اختصاص داده بودند (شکل .)2

حفاظت شده

حفاظت نشده

شکل  -2میانگین زیتوده برآورد شده برای دو توده مورد بررسی با استفاده از معادالت آلومتریک (راست) و زیتوده روی زمینی
مناطق مورد مطالعه به تفکیک گونه (چپ)

شکل  -3برازش پراکنش قطری درختان در توده حفاظتشده با استفاده از توابع توزیع احتمال
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پراکنش قطری
نمودار برازش پراکنش قطری درختان در توده
حفاظتشده با استفاده از توابع توزیع احتمال ،نشاندهنده
تطابق بهتر نمودارهای چوله به راست با پراکنش قطری
درختان در توده مورد مطالعه بود (شکل .)3
همچنين ،با توجه به نتایج آزمونهای مختلف نيکویی
برازش ،توابع جانسون و بتا ،بهترین برازش را با پراکنش
قطری درختان در توده حفاظتشده نشان دادند .تابع نمایی
ضعيفترین نتایج را در برازش پراکنش قطری درختان در
این توده نشان داد (جدول .)6
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نمودار برازش پراکنش قطری درختان در توده حفاظتنشده
نيز با استفاده از توابع توزیع احتمال نشاندهنده تطابق بهتر
نمودارهای چوله به راست با پراکنش قطری درختان بود ،اما
این منحنی نسبت به توده حفاظتشده کشيدگی کمتری را نشان
داد (شکل .)4
همچنين ،با توجه به نتایج آزمونهای مختلف نيکویی
برازش ،توابع جانسون ،گاما و بتا بهترتيب بهترین برازش را با
پراکنش قطری درختان در توده حفاظتنشده نشان دادند .تابع
نمایی و لجستيک ضعيفترین نتایج را در برازش پراکنش
قطری درختان در این توده نشان دادند (جدول .)7

جدول  -6نتایج آزمون نیکویی برازش پراکنش قطری درختان در توده حفاظتشده
شماره

تابع

کولموگروف -اسمیرنوف

مربعکای

اندرسون -دارلینگ

آماره

رتبه

آماره

رتبه

آماره

رتبه

1

بتا

0/05595ns

2

2/8067ns

2

51/253ns

2

2

نمایی

**0/24826

8

**98/799

8

**409/97

8

3

گاما

0/06539ns

4

4/2993ns

3

*68/507

4

4

جانسون

0/04783ns

1

2/4062ns

1

28/046ns

1

5

لجستيک

*0/11298

7

*18/555

7

*76/772

6

6

لگ نرمال

0/06359ns

3

6/9951ns

4

*93/495

7

7

نرمال

*0/09998

6

*15/833

6

*75/989

5

8

وایبول

0/07333ns

5

*9/0711

5

56/296ns

3

** :اختالف معنیدار در سطح اطمينان  99درصد :* ،اختالف معنیدار در سطح اطمينان  95درصد :ns ،غيرمعنیدار

شکل  -4برازش پراکنش قطری درختان در توده حفاظتنشده با استفاده از توابع توزیع احتمال
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خالصه شده است.

مؤلفه های مربوط به توابع توزیع مورد استفاده به
تفکيک مناطق حفاظت شده و حفاظت نشده در جدول 8

جدول  -7نتایج آزمون نیکویی برازش پراکنش قطری درختان در توده حفاظتنشده
شماره

تابع توزیع

کولموگروف -اسمیرنوف

مربع کای

اندرسون -دارلینگ

آماره

رتبه

آماره

رتبه

آماره

رتبه

1

بتا

0/07665ns

4

4/2552ns

3

20/985ns

2

2

نمایی

**0/25369

8

**76/374

8

**392/84

8

3

گاما

0/0502ns

1

3/7448ns

2

27/06ns

3

4

جانسون

0/05539ns

2

1/8998ns

1

12/755ns

1

5

لجستيک

*0/10062

7

*10/936

7

*65/744

7

6

لگ نرمال

0/08258ns

5

4/6806ns

4

*60/908

6

7

نرمال

*0/09023

6

*7/247

6

*59/234

5

8

وایبول

0/0704ns

3

4/7429ns

5

42/021ns

4

** :اختالف معنیدار در سطح اطمينان  99درصد :* ،اختالف معنیدار در سطح اطمينان  95درصد :ns ،غيرمعنیدار

جدول  -8مؤلفههای توابع توزیع مورد استفاده به تفکیک مناطق حفاظتشده و حفاظتنشده
مؤلفههای توزیع
حفاظتشده

حفاظتنشده

شماره

تابع توزیع

1=1/8165 2=7/6414

1=2/0753 2=4/1941

a=6/8731 b=201/24

a=3/2 b=141/0

1

بتا

=0/02026

2

نمایی

=0/02265

3

گاما

=3/3637 =13/128

=4/2595 =11/586

4

جانسون

=1/257 =1/0949

=1/1993 =1/3598

=148/84 =3/5849

=165/29 =-2/256

5

لجستيک

=13/274 =44/159

=13/183 =49/35

6

لگ نرمال

=0/5726 =3/633

=0/53014 =3/7703

7

نرمال

=24/077 =44/159

=23/911 =49/35

8

وایبول

=2/1396 =49/423

=2/347 =55/299
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بحث
نتایج پژوهش پيشرو نشاندهنده آثار بهنسبت محسوس
حفاظت بر شاخصهای کمی جنگلهای منطقه مورد مطالعه
بود .آمار توصيفی تودههای مورد بررسی نشاندهنده بيشتر
بودن تعداد در هکتار ،ميانگين رویه زمينی و ميانگين حجم
در هکتار توده حفاظتشده نسبت به توده حفاظتنشده بود.
همچنين ،اختالف معنیداری بين قطر رویه زمينی متوسط و
ارتفاع درختان بين تودههای مورد بررسی مشاهده نشد.
درنتيجه میتوان گفت دستاندازیهای انسانی در منطقه
حفاظتنشده که باعث کاهش تعداد در هکتار و موجودی
حجمی آن شده ،قابل استنباط است ( Naqinezhad et al.,
 ،)2010هرچند که بهنظر میرسد  20سال حفاظت
بهاندازهای نيست که بتواند ساختار توده را کامالً تحت تأثير
قرار دهد و برای مشاهده تفاوتهای بارز ،مدت زمان
حفاظت باید بيشتر شود .ميانگين ارتفاع درختان معموالً از
تغييرات ترکيب توده اثر نمیپذیرد و کاهش درختان کمقطر
در توده حفاظتنشده باعث افزایش درصد درختان قطور و
افزایش قطر رویه زمينی متوسط این توده شد که با نتایج
مطالعه )2016( Rezaei Sangdehiدر استان مازندران
مطابقت دارد .همچنين ،کاهش تراکم درختان کمقطر در توده
حفاظتنشده باعث شده که این توده در طبقه کمقطر -قطور
قرار گرفته و توده حفاظتنشده در طبقه نامنظم قرار گيرد.
برایناساس ،توده حفاظتنشده از نظر مراحل تکاملی توده
یک مرحله به جنگل کهنسال (قطور) نزدیک شده است،
درحالیکه کاهش تراکم درختان کمقطر ،آینده این توده را با
خطر مواجه کرده است .در این مورد Abera ،و همکاران
( )2019در جنگلهای آفریقا به نتایج مشابهی دست یافتند.
مطابق با نتایج مطالعه  Rezvaniو )2013( Hashemzadeh
عدم حفاظت از جنگل بهطور عمومی موجب چرای مؤثر
دام و از بين رفتن نهالها میشود که چرای دام در این
مطالعه نيز موجب از بين رفتن نهالها و کاهش درختان
کمقطر در جنگل شده است .عالوهبراین ،قطع و برداشت
درختان توسط روستایيان و سوداگران چوب بر شدت این
موضوع افزوده است که با نتایج مطالعه  Svátekو Matiola
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( )2015همخوانی دارد .نتایج مطالعات  Negahdar Saberو
همکاران ( )2017آثار مثبت حفاظت از جنگلهای گالبی
وحشی سپيدان استان فارس در افزایش تعداد در هکتار و
سایر شاخصهای کمی این جنگلها را نسبت به مناطق
حفاظتنشده اثبات کرد که با نتایج پژوهش پيشرو مطابقت
دارد .همچنين ،در مطالعه  Fallahchaiو همکاران ()2011
به بررسی آثار حفاظت بر ساختار جنگلهای ناو اسالم
پرداخته شد که براساس نتایج آنان تعداد در هکتار ،رویه
زمينی ،موجودی حجمی و تراکم زادآوری در توده
حفاظتنشده به شکل معنیداری کمتر از توده حفاظتشده
بود که دليل آن دخالت انسانی و حضور دام اعالم شد.
براساس نتایج پژوهش پيشرو ،زیتوده روی زمينی کل
درختان در توده حفاظتشده  389/21تن در هکتار و در
توده حفاظتنشده با  313/95تن در هکتار برآورد شد .این
موضوع نشاندهنده آثار مثبت حفاظت بر حفظ زیتوده
روی زمينی است که با نتایج مطالعه  Oliveiraو همکاران
( )2018مطابقت دارد .با توجه به نتایج مطالعه
 Iranmaneshو همکاران ( )2019نزدیک به  50درصد
زیتوده چوب را کربن تشکيل میدهد .بنابراین ،کاهش
زیتوده حفاظتنشده را میتوان بهمثابه انتشار کربن دانست.
این اختالف هم میتواند ناشی از کاهش تعداد در هکتار و
هم ناشی از کاهش قطری درختان باشد ( Sedighi et al.,
 .)2021با توجه به عدم اختالف محسوس در ميانگين قطر
رویه زمينی و باقی ماندن درصد بيشتری از درختان قطور
در توده حفاظتنشده ،کاهش تعداد در هکتار را میتوان
عامل اصلی کاهش زیتوده منطقه حفاظتنشده دانست.
 )2011( Braggبا بررسی زیتوده کاج تدا در آرکانزاس
ایاالتمتحده دریافت که ميانگين زیتوده درختان در طبقه
قطری  35سانتیمتر بين  300تا  500کيلوگرم برای هر
درخت است و با توجه به شدت تنک کردن یا برداشت
درختان زیتوده این گونه کاهش مییابد .همچنين ،در
پژوهش پيشرو ،در بين گونههای مورد مطالعه ،راش با
 252تن در هکتار بيشترین زیتوده را به خود اختصاص داد
و پس از آن گونههای توسکا و ممرز قرار داشتند که
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Abstract
With the registration of Hyrcanian forests in UNESCO and increasing the environmental
sensitivities, these forests are in a state of conservation. The aim of current study is to
investigate the effects of conservation on the structure, biomass and diameter distribution of
mixed beech forests of Asalem in Guilan province. For this purpose, two protected and
unprotected parcels were selected in a series five of Watershed-12. In each area, 50 sample plots
were selected by randomized systematic method and the diameter and height of all trees in the
plots were measured. After calculating the common quantitative indicators, aboveground
biomass of trees in the two stands was estimated using allometric equations. Then, the diameter
distribution of trees in the two regions was modeled using eight probability distribution
functions. Based on the results, the average number per hectare, basal area and volume of trees
in non-conserved stands were significantly lower than the conserved stand. The biomass of the
non-conserved area was 75.25 tons per hectare less than the conserved area. Among the
distribution functions used, Johnson and beta functions in the conserved stand and Johnson and
gamma in the non-conserved stand showed the best fit with the diameter distribution of the
trees. The results showed that conservation had a significant effect on the biomass structure and
diameter distribution of trees and lack of conservation had the greatest negative effect on lowdiameter trees.
Key words: Diameter distribution, distribution functions, conserved stand, Hyrcanian forest,
allometric equations.

