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 ه دچكي

حفاظتي منطقه جنگلي ارسباران از نظر مشخصات كيفي مورد مطالعه و   و غيرشده حفاظت جنگلي دو منطقه هاي هحقيق توددر اين ت

 بررسي ١ : ٢٠٠٠٠ درمقيـاس ١٣٤٦ هـوايي سال هاي عكسوسيله ه  مورد بررسي بهاي ه، ابتدا تشابه تودمنظور بدين .مقايسه قرار گرفتند

با شبكه ) ترانسكت(  خط نمونه٩٢ جنگلي در هاي ه كيفي تودهاي هسپس مشخص.  منطقه انتخاب شدند جنگلي مشابه در دوهاي هو تود

شبكه ( خط نمونه ٩٢ كيفيهاي هبا مشخص  و شدحفاظتي ارسباران برداشت  جنگلي منطقه غيرهاي ه متر از تود١٥٠×٣٠٠ آماربرداري

ي و زاد دانه، درصد ها هاز نظر مشخصات كيفي درصد آميختگي گون. شد  مقايسهشده حفاظتشده از منطقه   برداشت) آماربرداري مشابه

 .شد درصد بدون قوس يا قوسدار بودن تنه درختان دو منطقه بررسي شاقولي بودن تنه درختان و درصد شاقولي يا غير ،ي درختانزاد شاخه

 هاي هپاي درصد. دارد برداري معنياختالف  دو منطقه جنگلي هاي ه كه درصد آميختگي ممرز و بلوط در تودنشان دادن بررسي اي  هنتيج

 .دهد مي را نشان داري معنيدرصد شاقولي بودن تنه درختان در اين دو منطقه نيز اختالف   وزاد شاخه
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 مقدمه 

هكتار ١٦٤٠٠٠ ارسباران با مساحت تقريبي هاي نگلج
 شمالي هاي طور پراكنده در شيب هدرشمال غرب كشور وب

داغ استان آذربايجان شرقي در  كوه قره ارتفاعات رشته
ار قرار  هكت٦٥٤٧٠٠نام ارسباران به وسعت  ه باي همنطق
تنوع زيستي منطقه  به دليل حفظ ذخاير ژنتيكي و. دارند

در سطح وسيعي بالغ بر ١٣٥٠ اين منطقه از سال ،ارسباران
سپس  ابتدا به عنوان منطقه شكار ممنوع و، ر هكتا٧٢٤٠٠

 ارسباران تحت حفاظت قرار شده حفاظتبه عنوان منطقه 
گيري  دنبال شكل  به١٣٥٥ اين منطقه در سال .گرفته است

همراه با " كره جهان  هاي زيست گاه شبكه ذخيره"مفهوم 
هشت منطقه ديگر كشور از سوي سازمان جهاني يونسكو به 

 ۱شکل . )٤(د شران ثبت اي  هكر گاه زيست عنوان ذخيره
و دو منطقه  موقعيت منطقه ارسباران در شمال غرب كشور

قطع  .دده مي را نشان حفاظتي آن و غير شده حفاظت
گيري در يكصد سال اخير   زغالهاي هره و احداث كوريكس
 هاي ه جنگلي منطقه ارسباران را به سمت تودهاي هتود

 .)٣ ( سوق داده استزاد شاخه
 حفاظتي وحمايتي بر منطقه هاي  اعمال مديريتبا وجود
 تبديل مانندل و مشكالتي ائ ارسباران، مسشده حفاظت

 مصارف برای رويه چوب هاي بي اراضي جنگلي و برداشت
   دو منطقه  ضعف در هر با شدت و و عشايري روستايي

هدف .  ارسباران وجود داردشده حفاظتو  حفاظتي غير
    ن سوال خواهد بود كهاي  ه پاسخ ب،اصلي از اين بررسي

 هاي هتغييرات كيفي در تود مبتني بر حفاظت چه يريت مد
 ،يگروجود آورده است ؟ به عبارت ده جنگلي دو منطقه ب

اين منطقه بر اثر اعمال دو نوع مديريت   ميآيا درختان بو
ند؟ دار كيفي مختلفي هاي  ويژگي،حفاظتي وغير حفاظتي

  بيانن تحقيق را چنيناي  هتوان فرضي پيرو اين هدف مي
كرد كه خصوصيات كيفي درختان از نظر شكل ظاهري 

و غيرحفاظتي و در شرايط رويشگاهي  شده حفاظتدرمناطق 
اين بررسي مشخصات  در. ندا ان با همديگر متفاوتيكس

 ،ها هدرصدآميختگي گون همچون جنگلي هاي هكيفي تود
غير شاقولي بودن  شاقولي و ،ها ه بودن پايزاد دانه و زاد خهشا
 در دو منطقه ها هقوسدار بودن پاي  و بدون قوس وها هپاي

در خصوص  .ی شودم حفاظتي مقايسه  و غيرشده حفاظت
ات تحقيقتوان به  ت انجام گرفته دراين منطقه مياتحقيق

وهمكاران درحوزه تحقيقاتي ستن چاي از  ميامير قاس
 قطعه ١٣٩ كه با  ارسباران اشاره كردشده حفاظتمنطقه 

ها وكميت  جنگل  ساختار تجديد حيات ايناي هنمونه داير
مادري را  هاي هبا تود ارتباط آن و كيفيت تجديد حيات و

 بر اساس ١٣٧٥ همچنين عليجانپور در سال .ندکردبررسي 
 قطعه نمونه ١٨٢ با آماربرداري تصادفي سيستماتيك

حوزه  در  جنگليهاي هو كيفي تود  مي وضعيت كاي هداير
 .ندکردرا بررسي  تحقيقاتي ستن چاي

 

 ها روش مواد و

            و شده حفاظتمقايسه دو توده جنگلي  مورد در
 هاي هاني صحيح خواهد بود كه تود مقايسه زم،يتحفاظ غير

بتني بر حفاظت جنگلي مقايسه قبل از انجام مديريت م
شت شته باشند تا بتوانند بعد از گذدا نيشرايط تقريبا يكسا

 ، ارسبارانهاي جنگل در مورد .شوندزمان مشخص مقايسه 
مديريت حفاظتي از اوايل دهه پنجاه شمسي به مورد اجرا 

ن اي  همدارك موجود مربوط ب ناد واز اس .گذاشته شده است
 هاي عكس ،گيرندقرار    مورد استفادهتوانند ميزمان كه 
كه با اختالف زماني  است ١٣٤٦ –٤٧ هاي هوايي سال

اندكي از زمان مورد نظر از منطقه ارسباران توسط سازمان 
 روي اين .است مسلح برداشت شده هاي جغرافيايي نيرو

 ١٣٤٦ سال ١ : ٢٠٠٠٠س  هوايي به مقياهاي عكساصل 
آباد   گرمناب و عباس، ارمني اولن، جنگلي آينا لوهاي واحد

هاي   ارسباران كه در مقايسه روششده حفاظتاز منطقه 
به  .دش تهيه ، )٨( مورد مطالعه قرار گرفتند آماربرداري

ي از منطقه هاي هود تا تودب مقايسه دو منطقه الزم منظور
 هوايي آن هاي عكسو  تخابغيرحفاظتي ارسباران نيز ان

لحاظ   انجام يافته واي همنطق اتتحقيق بر اساس .دشوتهيه 
ن ابا توجه به اطالعات ساكن دن شرايط اكولوژيكي وکر

از  برداري  در امر بهرهپيشترمحل و اهالي منطقه كه 
 جنگلي هاي ه تود،اند همشغول بود  ارسبارانهاي جنگل

تازه كند و لمعه  ،ه درقرود از جمله واحدهاي چپ حوزه كنز
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 هوايي به هاي عكسدند و شانتخاب   مقايسهبرای اسالم

 نيز از سازمان ها  اين واحد١٣٤٦ سال ۱:۲۰۰۰۰مقياس 
 اوليه هاي بررسي در .دشمسلح تهيه  هاي جغرافيايي نيرو

گرمناب و آينالو از ،آباد عباس      جنگليهاي هد كه لكشمعلوم 
 جنگلي هاي پوشش نه رنگنظر مشخصات عكس مانند زمي

درصد تاج پوشش قرابت نزديكي با منطقه مورد مقايسه  و
 ٤ اطمينان بيشتر برای اما .در منطقه غير حفاظتي دارند

شده در دو منطقه  قطعه عكس مربوط به واحدهاي ياد
  شد بزرگ۱:۵۰۰۰حفاظتي به مقياس  غير   وشده حفاظت

 هاي ه تودها ساين عك  سپس در.) برابر شد١٦اندازه آن (
زمينه  ، ارتفاع درختان،جنگلي از نظر انبوهي و تاج پوشش

  جنگلي و حتي ارتفاع از سطح درياهاي رنگ مربوط به تيپ
 هاي ههايي از تود  بخش وبررسی شدند ،جهت دامنه و

 لمعه اسالم از منطقه غير ، تازه كند،جنگلي چپه درق
 ،آباد ي عباس جنگلهاي هتود حفاظتي ارسباران كه مشابه با

       از واحدهاي جنگلي  . انتخاب شدند،گرمناب و آينالو بودند
 شده حفاظتگرمناب و آينالو مربوط به منطقه ،آباد عباس

 خط ٩٢ هكتار ٩/٤٨١  به مساحتعوجمدرمارسباران 
 متري در يك شبكه آماربرداري به ٣٠) ترانسكت( نمونه
 در منطقه .)٨( متر برداشت شده است ١٥٠ × ٣٠٠ابعاد 
 جنگلي هاي ههكتار از تود ٦/٤٨٥حفاظتي نيز حدود  غير

 ياد شده انتخاب و بر اساس شبكه آماربرداري هاي واحد
 متري از سطح ٣٠ خط نمونه ٩٢ متر به تعداد ١٥٠×٣٠٠
 يادآوري است كه شايان .دش جنگلي آن انتخاب هاي هتود

اده  استفشده حفاظتدر مرحله اول اين تحقيق و در منطقه 
 متر از نظر دقت و زمان به ٣٠ خطي با طول هاي هاز نمون

 ارسباران هاي جنگلعنوان روش آماربرداري بهينه در 
 از آماربرداري برایبه همين دليل ، )٨( معرفي شده است

 متري استفاده ٣٠ هاي هغيرحفاظتي نيز از خط نمون منطقه
د تا بحث تشابه روش آماربرداري از دو منطقه رعايت ش
 .دشو
دليل اهميت موضوع الزم است توضيح مختصري در ه  ب

در اين .  متري ارائه شود٣٠ هاي همورد برداشت خط نمون
 متري خط ٣٠ اي هوسيله يك متر پارچ هروش ابتدا ب

و كليه درختاني كه تنه يا بخشي از  ترانسكت نصب شده
و  گيري اندازه ،دش ميتاج آنها توسط اين خط قطع 

 كيفي درخت مورد نظر در فرم و  ميمشخصات ك
شد و فاصله درختان از يكديگر  داشت  يادآماربرداري

آوري   يادشايان .دش ثبت  و در ستون مربوطگيري اندازه
تراز  جهت خطوط  درها هاست كه در اين تحقيق خط نمون

 ٣٠ چگونگي پياده كردن خط نمونه ۲شكل . پياده شدند
 .را نشان می دهدمتري 

 

 
 يرمت ٣٠ي ها هگونگي پياده كردن خط نمون چ‐۱ شكل

 
  عـالوه بـرتعيين گونـه و       هـا   هدر مرحله برداشت خط نمون    

 و يادداشت قطربرابر سينه درختان قـرار گرفتـه          گيري  اندازه
 زاد  دانـه  شاخه يا    مانند مشخصات كيفي آنها     ،در خط نمونه  

بـدون قـوس وقوسـدار       ،شاقولي وغير شاقولي بـودن     ،بودن
 .دشـ  آماربرداري يادداشت هاي بررسي و در فرم  اه  هبودن پاي 

 درختـان و    گيري  اندازه  و ها  هچگونگي پياده كردن خط نمون    
     خـام   هـاي   هكار بـرده و چگـونگي اسـتفاده از داد         ه  سايل ب  و

مشـابه آمـاربرداري مرحلـه اول تحقيـق در          به طـور دقيـق      
تعيـين درصـد     منظـور  بـه  ).٨( اسـت  شـده   حفاظـت منطقه  

              Ratio ط رواباز ،كيفي مشخصات  و سايرها هآميختگي گون
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estimation نســبت و حــالتي كــه تعــداد آورديــا روش بــر 
 و )٦( دشـ  اسـتفاده    ، قطعه نمونـه مسـاوي نيسـتند       یاعضا

  بـراي درصـد    اشتباه معيـار و اشـتباه آمـاربرداري        ،ميانگين
 هاي  هدرصد تن  ،ها  هپاي يزاد  شاخه درصد  و ها  هآميختگي گون 

 بدون قوس بـه عنـوان مشخصـات         هاي  هدرصد تن  شاقولي و 
ــرای. دشــدرصــد محاســبه  ۵کيفــي در ســطح   مقايســه ب

ــود ــاي هخصوصــيات کيفــي ت ــورد ه ــي م       از بررســی جنگل
 روشـي مـورد     هـا    بـراي مقايسـه نسـبت      ،هاي موجود  روش

شـده از   گرفـت کـه در آن دو نسـبت محاسـبه        استفاده قرار 
 .)۹( اند هددست آمه  مختلف بهاي هنمون

  جنتاي

  وشده مربوط به نوع گونه با توجه به اطالعات اخذ
درصد  ، قرار گرفته در خط نمونههاي همشخصات کيفي پاي
   درصد۵حدود اعتماد آن در سطح  هر مشخصه کيفي و

درصد  ۱جدول .دش روابط برآورد نسبت محاسبه بنابر
 جنگلي دو منطقه هاي هدر تود  راها هآميختگي گون

که  طوريه ب. دهد ميغير حفاظتي نشان   وشده اظتحف
ساير  بلوط و درصد آميختگي ممرز و ،شود مشاهده مي

 مورد بررسي اختالف محسوسي را نشان هاي هدر تود ها هگون
 مورد هاي ه در مورد ساير مشخصات کيفي تود.دهد مي

 .ارائه شده است ۲بررسي نتايج به شرح جدول 
               

 ها ه درصد آميختگي گون‐١ جدول

 ها هسايرگون گيالس افرا بلوط ممرز نوع گونه
 ٤/١ ٤/٢ ٣/٨ ٨/٢٤ ١/٦٣ شده حفاظتدر منطقه ها هدرصد آميختگي گون
 ٥/٢ ٥/١ ٧ ٦/٢١ ٤/٦٧ حفاظتي در منطقه غيرها هدرصد آميختگي گون

   
  مورد بررسيهاي همشخصات کيفي تود ‐٢ جدول

 

 

 .ه شده استئارا ۳  در جدولبررسید  جنگلي مورهاي هنتايج مقايسه خصوصيات کيفي تود

 

  كيفيهاي همشخص
درصد 

 يزاد شاخه
درصد 

 يزاد دانه

درصد 
 هاي هپاي

 شاقولي

درصد 
 غير هاي هپاي

 شاقولي

درصد 
 با تنه هاي هپاي

 بدون قوس

درصد 
 با تنه هاي هپاي

 قوسدار
 ٩/١٠ ١/٨٩ ٥٦ ۴۴ ۹/۲۱ ۱/۷۸ شده حفاظتمنطقه 

 ٩/٨ ١/٩١ ٤/٤٢ ۶/۵۷ ۱۴ ۸۶ منطقه غيرحفاظتي
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  وغيرحفاظتيشده حفاظت جنگلي مورد مقايسه در دو منطقه ها ه مشخصات کيفي تود بودن تفاوتدار معني مقايسه ‐٣ جدول

 ˆt مشخصه
۵۱/۲٭ درصد آميختگي ممرز  
۳۴/۲٭ درصد آميختگي بلوط  
۴۴/۱ درصد آميختگي افرا  ns 

۶۳/۱ درصد آميختگي گيالس  ns 
ها هدرصد آميختگي ساير گون ۹۵/۲٭٭   

يزاد شاخهدرصد  ۷۳/۵٭٭   
ها هدرصد شاقولي بودن تن ۶/۷٭٭   
ها هدرصد بدون قوس بودن تن  ۸۶/۱  ns 

t ( %٥،  ∞) = ٩٦/١  
t ( %١،  ∞) = ٥٧/٢  

  استدار معني درصد ٥ در سطح ها اختالف ميانگين ٭

  استدار معني درصد ١ در سطح ها ختالف ميانگينا ٭٭
ns نيستدار معني ها اختالف ميانگين         

  

 بحث 

 هاي هبلوط در تود ممرز و کهنشان دادن بررسي اي نتايج 
 حفاظتي غير  وشده حفاظتمورد بررسي دو منطقه 

اين موضوع با نتايج . دارندبيشترين درصد آميختگي را 
      ). ١( )٧( شده در منطقه مطابقت دارد تحقيقات انجام

  در مصارف ساختمان بلوطاسب بودن چوبدليل منه ب

       برداشت اين گونه در منطقه ،سازي و چوب سوخت
 بلوط در هاي هبا برداشت پاي .حفاظتي زياد بوده است غير

 یها هگون حفاظتي عرصه براي فعاليت و زاد آوري غير      منطقه
 آماده شده ،ديگر از جمله ممرز كه بيشترين فراواني را دارد

 شده حفاظت در منطقه ها هد آميختگي اين گوندرص و
به ،دشهمچنين در اين بررسي معلوم . افزايش يافته است

 درصد آميختگي بلوط و ممرز در دو منطقه ٩٥احتمال 
     را نشانداري معنيحفاظتي اختالف   وغيرشده حفاظت

 مختلف جنس افرا وگونه هاي ه در مورد گون.دهند مي
 در دو منطقه وجود داري يمعنگيالس وحشي اختالف 

 زغال ،شفت،نارون اغلبکه  ها هدر خصوص ساير گون.ندارد
اختالف  درصد۹۹به احتمال  ،ندا  ارس وگالبي وحشي،اخته

 در دو منطقه ها هاين گونآميختگي  بين درصد داري معني
شفت وگالبي ، زغال اختهها هاز بين اين گون. وجود دارد

شده   تخريبهاي هو در لک ددارن وحشي بيشترين فراواني را
بلوط   اصلي چون ممرز وهاي هشفت جاي گون زغال اخته و

 درصد آميختگي آنها در منطقه ترتيب و بدين اند هرا گرفت
 .حفاظتي افزايش پيدا کرده است غير

با توجه به قطع وکف بر کردن درختان توسط روستاييان و 
طور  هي در منطقه غيرحفاظتي بزاد شاخه درصد ،عشاير

است  شده هحفاظتبيشتر از منطقه  دار معني محسوس و
 )٧( ات قبلي در منطقه مطابقت داردتحقيق با ن موضوعاي هک
 زيادبا امعان نظر به پتانسيل  ن نتيجه واي  هبا توجه ب ).١(

توان   مي،دهي مناسب درختان  و بذررويشي در اين منطقه
ا را ه شناسي اين جنگل عمل حفاظت وعمليات جنگل طي
 ) ٢. ( سوق دادزاد شاخه دانه وهاي جنگلبه 

ات قبلي نشان تحقيقدر بحث تعداد در هکتار درختان 
 در منطقه داري معنيطور ه اين مشخصه ب  كهاند هداد

اين ).۸(حفاظتي است  بيشتر از منطقه غيرشده حفاظت
سري   يکموجب پيدايشدر منطقه حفاظتي  زيادتراکم 



 ...هاي جنگلي  مقايسه مشخصات کيفي توده                                                          ١٠٠

      ، رشد درختان شده استرفولوژيکي دروخصوصيات م
دليل رقابت ه ب از حالت شاقوليها  هکه خروج پاي طوريه ب

تاج  تجمع برف در ارتفاع. مشهود استها هنوري در اين تود
مقايسه درصد اين  .کند  اين حالت را تشديد ميها هتود

مويد اين مطلب  ۲ جدولبراساسمشخصات در دو منطقه 
بهبود کيفيت توده  و اصالح چنين وضعيتي  برای.است

 با همراهويژه تنک کردن شناسي ب اجراي عمليات جنگل
با اجراي چنين روشي از يک طرف .شود احتياط توصيه مي

از  گيرد و مده در اختيار روستاييان قرار ميآدست ه چوب ب
 جنگلي هاي ه بهبود وضعيت کيفي تودموجب ،طرفي

 .دشخواهد 

 

 منابع 

 ارسباران  هاي  جنگلبررسي ساختار تجديد حيات طبيعي       ، داود ،درگاهي. ١٣٨٠ ،خسرو ،قب طالبي ثا ،فرهاد ،امير قاسمي  ‐١
 .٦١‐١ص  ‐٢٩٥شماره  ،مراتع ها و موسسه تحقيقات جنگل ، )٦( صنوبر ايران تحقيقات جنگل و ،در حوزه مطالعاتي ستن چاي

 .٣٩٧ ص ، انتشارات دانشگاه تبريز، جنگلپرورش بررسي و .١٣٨٢ ،يوسف مجتهدي ، عزيز جوانشير،نويده ،بيرنگ ‐٢
 .٤٧٠ ص ،ترويج كشاورزي آموزش و ،سازمان تحقيقات،تاريخ علوم منابع طبيعي ايران .١٣٧٨ ،كريم ،جوانشير ‐ ٣
گـاه زيسـتكره      مجموعه مقاالت همايش ذخيره گاههاي زيستكره با اولويـت ذخيـره           .١٣٧٨ ،سازمان حفاظت محيط زيست    ‐٤

 .٩٦ص  ،شرقي ات سازمان حفاظت محيط زيست استان آذربايجانانتشار ،ارسباران
 .۴٠١ ص ،٢٢٣٨ شماره انتشار ،انتشارات دانشگاه تهران ، در جنگلآماربرداري .١٣٧٣ ، محمود، زبيري– ٥
 .٤١١ ص ،٢٥٦١شماره انتشار ،انتشارات دانشگاه تهران، جنگل)بيومتري(سنجي   زيست.١٣٨١ ، محمود،زبيري – ٦
 نامـه  پايـان ) مطالعـه مـوردي در حـوزه سـتن چـاي     ( ارسـباران  هـاي  جنگلوكيفي   ميبررسي ك  .١٣٧٥ ،احمد ،ورعليجانپ ‐٧

 .٨٨ ص ،كارشناسي ارشد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
 یكتـر د نامـه   پايان ، ارسباران هاي  جنگل بهينه و كار برد آن در        آماربرداري بررسي و تعيين روش      .١٣٧٩ ، احمد ،عليجانپور ‐٨

 .١٦٠ ص ،یدكتر نامه پايان ،دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
 .٣٩٤ص ،٢٠٤٥شماره انتشار ،انتشارات دانشگاه تهران، آماريهاي روش ،١٣٧٦ ،كريم ،فر منصوري ‐٩ 
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Abstract 
In this research, forest stands of the two protected and non protected areas of Arasbaran forest region 

are studied and qualitative factors are compared. For this purpose, the similarity of this stands were 
studied using aerial photographs taken in 1968 with 1: 20000 scale and similar stands were selected. 
Then, qualitative specifications of forest stands in 92 line samples (transect) in non-protected area with 
the statistical network size 150 m × 300 m size were chosen and were compared to specifications of 92 
line samples (the correspondent statistical network). The two sites were compared in terms of 
qualitative characteristics, including percentage of species composition, percentages of height or 
coppice, percentages of vertical or non-vertical trees, percentages of curved and non-curved trees. 
Finally it is found that percentages of Carpinus and Querqus composition have significant differences 
in two forest stands. Also the percentages of coppice and vertical trees in these two areas showed 
significant differences. 
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