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چكيده
زمينه و هدف :ساختار از عوامل مهم زيست محيطی است که میتواند ويژگیهای منحصر به فردی را در جنگل ايجاد نمايد .بنابراين با
شناخت و آگاهی از ساختار توده میتوان برنامهريزی بهتر و جامعتری برای حفظ ،احياء و گسترش منابع ارزشمند جنگل داشت .در اين
تحقيق ،ساختار تودههای انارشيطان در استان بوشهر بررسی شد.
مواد و روشها :برای اين منظور توده انارشيطان در دو منطقه علیآباد ( 01هکتار) و شهنيا ( 2هکتار) آماربرداری صدرصد شد.
يافتهها :نتايج نشان داد که هر دو منطقه دارای ساختار يک آشکوبه میباشند که علت آن وجود تخريبهای انسانی ،طبيعی و عدم
زادآوری است .عالوه براين ،قطريقه و ارتفاع درختان انارشيطان در منطقه شهنيا نسبت به علیآباد دارای دامنهی وسيعتر و بيشتری بود.
همچنين از نظر مد قطر برابر سينه و يقه ،طول روشنايیتاج ،نسبت پهنای تاج ،پهنایتاج ،عمق تاج و اندازه تاج ،منطقه شهنيا نسبت به
منطقه علیآباد بيش ترين مقدار را داشت .در حالی که از نظر ميانگين ارتفاعی و ميزان پوشش تاج ،سطح تاج ،طول تاجی ،شاخص
ضخامت تاج ،نسبت تنه ،ارتفاع تاج و درصد روشنايی تاج کمترين مقدار را نسبت به منطقه علیآباد داشت که به علت بهره برداری از
شاخه و برگ توسط اهالی روستا به منظور تهيه زغال و مصرف دارويی و تغذيه دام میباشد.
بحث و نتيجهگيری :اين تحقيق نشان داد که انارشيطان در مناطق مورد مطالعه از نظر ساختاری جز تودههای همسال خالص میباشد
که به خاطر وجود تخريبهای انسانی و غير انسانی قدرت تجديد حيات خود را از دست داده و تشکيل تودههای يک آشکوبهای داده است.
واژه های کليدی :ساختار عمودی و افقی ،گونه انارشيطان ،ويژگیهای ساختار توده ،شهنيا و علیآباد

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلداری ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبياء بهبهان.
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Abstract
Background and objectives: Forest structure is one the main environmental factor that produce
unique characteristic in forest. Therefore, knowledge of the structure stand can help us to have better
and more comprehensive plan for conservation and development of valuable forest resources. In this
study, Tecomella undulata stand structure in Bushehr province were investigated.
Method: For this purpose, T. undulata stand in Aliabad area (10 hectares) and Shahinal (2 hectares)
was inventory.
Findings: Our result indicated that two studied sites have one layered canopy which resulted from
natural and manmade disturbances and also lack of regeneration. Moreover, correlation between collar
diameter and tree high reveled that T. undulata stand in Shahnia has wider range compare to Aliabad
and contained thicker trees. Also, Mode diameter at breast height, collar diameter, Crown area, spread
ratio, width, depth, size and light crown length in Shahnia were more than Aliabad. While the average
of height, crown coverage, area, Crown length, thickness index, ratio percentage and Bole ratio,
Shahnia had the lowest value compare to Aliabad. Which is exploitation branches and leaves by
villager for charcoal, medicinal and animal feed uses.
Discussion & Conclusion: In conclusion, the present study showed that T. undulata stands are one
layered pure stands that resulted by thropogenic anthropogenic disturbances. Such disturbances caused
elimination of regeneration and formed one layered canopy stands.
Keywords: Vertical and Horizontal Structures, Species Tecomella Undulata, Features Stand Structure,
Aliabad and Shahnia.
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مقدمه
يکی از مباحث مهم در زمينهی اهداف جنگل شناسی نزديک به

خاک را از نظر مادهآلی ،ازت کل ،کربن و فسفر افزايش و زمينه

طبيعت ،شناخت و بررسی ساختار جنگل میباشد ،زيرا جزء

را از لحاظ مواد مغذی برای موجودات ماکرو و ميکرو فراهم

مولفههای مهم برای توصيف جنگل محسوب میشود (.)0

میکند ( .)02،00اين موارد در کنار مقاومت باالی آن نسبت به

ساختار در واقع ،ساختمان عمودی و افقی ،را مشخص میکند،

حرارت باال و پايين ،همچنين خشکسالی ،سرما ،باد و آتش و

که منظور از ساختار عمودی جنگل ،آشکوب بندی درختان

آلودگی ( )03 ،8باعث شده انارشيطان گونهای مناسب برای

میباشد و برحسب ارتفاع و طرز قرار گرفتن در يک توده

جنگلکاری در مناطق خشک ( )04باشد .اين گونه عالوه بر

جنگلی طبقات يا آشکوبهای مختلفی به وجود میآيد .در

نقش حفاظتی در مناطق خشک ( )8در زمينههای دارويی هم

حالی که منظور از ساختار افقی ،پراکنش سطحی تودههای

اهميت بسيار بااليی دارد و برای درمان برخی از بيماریها از آن

جنگلی برروی زمين جنگل میباشد ( .)2لذا با بررسی ساختار

استفاده میشود ( .)06ولی متاسفانه در ايران اين گونه نادر و با

عمودی و افقی جنگل میتوان جنگل را تجزيه و تحليل کرد

ارزش به داليل مختلفی مانند آفات و بيماریها و چرای دام و

( .)3بنابراين ساختار از عوامل مهم زيست محيطی است که

قطع آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند .از طرفی اطالعات

میتواند ويژگیهای منحصر به فردی را در جنگل ايجاد نمايد

زيادی هم در رابطه با اين گونه با ارزش در ايران موجود نمی-

( .) 4از طرفی ساختار توده در رابطه با مطالعات اکولوژی دارای

باشد ( 8و .)07به همين دليل شناخت همه جانبه اين گونه و

اهميت بااليی بوده و نقش مهمی را در حفاظت گونههای گياهی

نيز رويشگاههای آن ،برای مديريت بهتر ،از جنبههای مهم و

و مديريت اکوسيستمهای جنگلی دارد .به همين دليل پايداری

ضروری است که بايد صورت بگيرد.

اکوسيستمهای جنگلی ضروری است .عالوهبراين ،بررسی

تاکنون در زمينه ساختار انارشيطان در داخل کشور تحقيقی

ساختار جنگل در يک تودهی طبيعی نه تنها وضعيت جنگل را

صورت نگرفته است ،اما با توجه به اهميت ساختار درختان،

از نظر ترکيب گونهای بلکه از لحاظ نحوهی آشکوببندی نيز

تحقيقات مختلفی در داخل و خارج کشور انجام شده است که

مشخص میکند ()0؛ از طرفی جزء يکی از راههای شناخت

از آن جمله میتوان به مطالعه رستمیکيا و همکاران (،)2103

فرآيندهای طبيعی در اکوسيستمهای جنگلی نيز محسوب می-

در رابطه با ساختار توده جنگلی ارس ()Juniperus excels

شود ( .)5از اين رو با آگاهی از اين مشخصات میتوان برنامه-

در جنگل حفاظتی يرق خلخال ( ،)0حيدری و همکاران

ريزی بهتر و جامعتری برای حفظ ،احياء و گسترش منابع

( ،)2103در رابطه با ساختار افقی و عمودی جنگلهای بليک

ارزشمند جنگل داشته باشيم.

در منطقه  ،Baneehاستان کردستان در شمال جنگلهای

انارشيطان با نام علمی  Tecomella undulataاز خانواده

زاگرس (جنگلهای بلوط) ( ،)08زبيح اللهی و همکاران

پيچکيان است ( )6که در مناطق جنوب کشور و در استانهای

( ،)2103در رابطه با ساختار جنگل تودههای هرس شده و

بوشهر ،فارس و هرمزگان پراکنش دارد ( .)7اين گونه به طور

تودههای دست نخورده در شمال جنگلهای زاگرس (،)09

گستردهای در مناطق خشک که بارندگی بين  051-511ميلی-

پورهاشمی و همکاران ( ،)2104در رابطه با ويژگیهای

متر میباشد ،سازگار است و رشد بسيار خوبی بر روی تپههای

ساختاری تودههای شاخه زاد بلوط جنگلهای مريوان (،)21

شنی دارد ( .)8ريشهها و نيز ريشههای جانبی اين گونه بر روی

بصيری و همکاران ( ،)2104در رابطه با ساختار و ترکيب

سطح بااليی خاک ،باعث چسبيده شدن خاک ( )9و تثبيت

جنگلهای رودخانهای حوزهی مارون بهبهان اشاره کرد (.)20

شنهای روان میشود ( .)8از طرفی به عنوان يک بادشکن نيز

در صورتی که در نقاط مختلف دنيا پژوهشهای مختلفی در اين

عمل میکند ( .)01همچنين اين گونه وضعيت حاصلخيزی

زمينه انجام شده است که از جمله میتوان به مطالعه جيمنز
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پرز و همکاران ( ،)Jimenez-Perez et al( )2116در رابطه

روش بررسی

با ساختار تاج درخت در جنگلهای آميخته کاج در مکزيک

منطقه مورد بررسی

( ،)22بالستر ( ،)Balster( )2104در رابطه با تجزيه و تحليل

اين مطالعه در دو منطقهای که شامل تودهی انارشيطان بود

مشخصات ساختاری در جنوب سوئد ( ،)23اتيجال و همکاران

صورت گرفت .يکی از اين مناطق ،منطقه شهنيا واقع در بخش

( ،)Etigale et al( )2104در رابطه با الگوی توزيع قطر در

بردخون در شهرستان دير میباشد که  031کيلومتر با استان

جنگلهای ذخيرهای رودخانه يوکان نيجريه ( ،)24و پاودل

بوشهر فاصله دارد .مساحت اين منطقه  2هکتار با طول

همکاران ( ،)Paudel et al( )2104در رابطه با تنوع در

جغرافيايی  50◦ 29′ 22″تا  50◦ 29′ 06″شرقی و عرض

ساختار و ترکيب تودهی صنوبر سفيد در جنوب غربی يوکان

جغرافيايی  28◦ 7′ 7″تا  28◦ 7′ 2″شمالی میباشد .همچنين

( ،)25پچ و پودالسکی ( )Pach & Podlaski( )2105در

ميانگين بارندگی در اين منطقه  221ميلیمتر ،متوسط دما 32

رابطه با مقايسه تنوع ساختار قطر در دو توده نراد و راش

درجه سانتیگراد و ارتفاع از سطح دريا  8متر است .منطقهی

مديريت شده و مديريت نشده ( )26اشاره کرد.

ديگر ،علیآباد دلوار میباشد که  35کيلومتر از استان بوشهر

هدف اين تحقيق بررسی و تعيين ساختار افقی و عمودی

فاصله دارد .مساحت اين منطقه  01هکتار با طول جغرافيايی ″

انارشيطان در دو منطقه شهنيا و علیآباد در استان بوشهر می-

 50◦ 3′ 26تا  50◦ 3′ 06″شرقی و عرض جغرافيايی48′ 20″

باشد :همچنين در اين تحقيق فرض بر اين گرفته شد که انار-

◦ 28تا  28◦ 48′ 7″شمالی میباشد .همچنين ميانگين

شيطان در مناطق مورد مطالعه از نظر ساختار همگن است.

بارندگی در اين منطقه هم 207 ،ميلیمتر ،متوسط دما 24
درجه سانتیگراد و ارتفاع از سطح دريا آن  4متر است)27( ،
(شکل)0

شكل -2موقعيت مناطق مورد مطالعه در استان بوشهر
Figure 1. Studied sites locations in Bushehr province

جمع آوری اطالعات
برای مشخص کردن ساختار انارشيطان با توجه به وسعت کم

درخت شامل قطر برابر سينه (بيش از  5سانتیمتر و از طريق

منطقه ،از آماربرداری صددرصد استفاده شد .کليه مشخصات

متر نواری) ،قطر يقه (از طريق نوار قطرسنج) ،ارتفاع کل و
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ارتفاع تاج (از طريق شيب سنج سونتو) ،دو قطر بزرگ و کوچک
تاج (از طريق متر نواری) و تعداد پايهها و درصد تاج پوشش
برداشت شدند ( .)28از عواملی مانند قطر درخت با ويژگی
(معيارهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی قطر ،پراکنش تعداد
در طبقههای قطری و سطح مقطع) ،ارتفاع درخت با ويژگی
(معيارهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی ارتفاع ،ارتفاع
آشکوب باال ،تغييرات افقی در ارتفاع ،پراکنش تعداد در طبقه-
های ارتفاعی) ،قطر و ارتفاع (ارتباط قطر و ارتفاع (منحنی
ارتفاع)) ،تاج پوشش با ويژگی (ميزان پوششتاج ،پراکنش تعداد

شكل  -1اندازهگيری تاج درخت ()24

در طبقههای قطر تاج ،طول روشن تاج ( ، 0)LCLطول تاج

Figure 2. Tree crown measurement

( ، 2)CLپهنای تاج ( ،3)CRعمق تاج ( ،4)CDدرصد روشنايی
تاج ( ،5)LCPشاخص ضخامت تاج ( ،6)CTIنسبت پهنای تاج

از طرفی برای تعيين ساختار افقی و عمودی تودهی انارشيطان

( ،7)CSRسطح اشغال شده توسط تاج ( ،8)CPAاندازه تاج

از نرم افزار  SVSو برای تجزيه و تحليل ساختار نيز از نرم

( ،9)CSارتفاع پايه تاج ( ،01)HCBپهنای تاج ( ،00)CWارتفاع

افزار  Excelو  SPSS 21استفاده شد.

تاج ( ،02)CHقطرتاج (03)CDو نسبت تنه (،31 ،29( 04)BR
،42 ،40 ،41 ،39 ،38 ،37 ،22 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30

يافتهها

 )43به منظور تشريح ساختار توده استفاده شد .همچنين

ساختارتوده

(شکل  )2نمايی از اندازهگيری تاج درخت را نشان میدهد.

نتايج حاصل از منحنی پراکنش تعداد در طبقههای قطری برای
تودههای انارشيطان دو منطقه شهنيا و علیآباد نشان داد که
اين تودهها دارای پراکنش زنگولهای میباشند .در مطالعات ما
بيشترين تعداد قطر برابرسينه و يقه گونه انارشيطان در
منطقهی شهنيا در طبقهی قطری  05و  21سانتیمتری می-
باشند که هر کدام به ترتيب شامل  020و  017تعداد درخت
است ،از سويی در منطقهی علیآباد هم بيشترين تعداد قطر
برابرسينه و يقهی گونه انارشيطان  05و 21سانتیمتر با  270و

1- light crown length
2- Crown length
3- Crown ratio
4- Crown depth
5- Light crown percentage
6- Crown thickness index
7- Crown spread ratio
8- Crown projection area
9- Crown size
10- Height to crown base
11- Crown width
12- Crown height
13- Crown diameter
14- Bole ratio

 092تعداد درخت میباشد بنابراين با توجه به اين نمودار می-
توان چنين استنباط کرد که توده انارشيطان در دو منطقه
شهنيا و علیآباد بيشتر در طبقههای قطری پايين قرار دارند
(شکل  3و .)4
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شكل  -5پراکنش تعداد در طبقه قطری انار شيطان در منطقه شهنيا
Figure 3. T. undulata diameter classes distribution in Shahnia

شكل  -4پراکنش تعداد در طبقه قطری انار شيطان در منطقه علیآباد
Figure 4. T. undulata diameter classes distribution in Aliabad

نتايج مربوط به عوامل ساختاری گونه انارشيطان در دو منطقه

از ديگر موارد مورد مطالعه در رابطه با درختان انارشيطان،

شهنيا و علیآباد در جدول ( )0آمده است .چنان که در اين

ميزان تاج پوشش بود که نتايج حاکی از آن است که ميانگين

جدول مشخص شده است ،مد قطر برابر سينه درختان مورد

تاجی درخت در منطقهی علیآباد ( 0/86متر) نسبت به

مطالعه در منطقه شهنيا و علی آباد به ترتيب  04/33و 00/78

ميانگين تاج درخت در منطقهی شهنيا  1/61متر بيشتر می-

سانتیمتر میباشد .از طرف ديگر درختان مورد بررسی دارای

باشد.

ميانگين ارتفاع  3/06و  3/24متر ،به ترتيب برای منطقه شهنيا
و علیآباد میباشند.

بررسی ساختار توده های انار شيطان ....
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جدول  -2نتايج معيار عوامل ساختاری گونهی انارشيطان در دو منطقهی شهنيا و علیآباد
Table 1. Results of standard structural factors of T. undulata in Aliabad Shahnia

(مديان  ±برد ميان چارکی)

قطر برابر سينه(سانتی متر)

(مديان  ±برد ميان چارکی)

قطريقه (سانتی متر)

(مديان  ±برد ميان چارکی )

سطح مقطع برابر سينه (متر مربع)

(مديان  ±برد ميان چارکی )

سطح مقطع يقه (متر مربع)

(ميانگين  ±انحراف معيار)

ارتفاع (متر)

(ميانگين  ±انحراف معيار)

ميزان تاج پوشش (مترمربع)

گونه

انارشيطان (شهنيا)

04/33 ± 6/93

09/74 ±7/56

060/09±058/92

315/88±231/96

3/06 ± 1/70

1/61±1/350

انارشيطان (علیآباد)

00/78±5/07

08/47±7/64

018/9±98/50

267/79±229/0

3/24 ± 1/71

0/86±1/63

مد سطح مقطع گونه انارشيطان در منطقهی شهنيا بيشترين

نظر فراوانی گونه انارشيطان در طبقههای ارتفاعی هم میتوان

مقدار را نسبت به منطقهی علیآباد داشت .با توجه به طبقه-

بيان کرد که بيشترين فراوانی گونه انارشيطان در منطقه شهنيا

بندی انجام شده در طبقههای ارتفاعی میتوان بيان کرد که

در کل توده مربوط به طبقه  3متری و برای منطقه علیآباد هم

گونهی انارشيطان در منطقهی شهنيا  6طبقهی ارتفاعی و در

مربوط به طبقه  4متری میباشد (شکل .)5

منطقهی علیآباد  5طبقهی ارتفاعی را دارا میباشد .همچنين از

شكل  -1پراکنش تعداد در طبقههای ارتفاعی انارشيطان در دو منطقه مورد مطالعه
Figure 5. T. undulata height class distribution in the studied sites

نتايج منحنی پراکنش تعداد در طبقههای قطری تاج نشان داد

دارای  07طبقهی قطری تاج و در منطقهی شهنيا نيز دارای

که بيشترين پراکنش قطری تاج مربوط به طبقههای پايينتر

 06طبقهی تاجی است .عالوه براين ،بيشترين قطر تاج

میباشد :همچنين مطابق با نمودار ( )6از نظر تعداد طبقه

انارشيطان هم در منطقهی شهنيا  8/75متر و در منطقهی

تاجی میتوان بيان نمود که انارشيطان در منطقهی علیآباد

علیآباد  00/41متر اندازگيری شد.
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شكل  -6پراکنش تعداد در طبقههای قطری تاج انارشيطان در مناطق مورد مطالعه
Figure 6. T. undulata crown diameter class distribution in studied sites

بررسی ارتباط قطر و ارتفاع
برای تعيين بهترين مدل يا منحنی ارتفاع توده برای گونهی

بين قطر يقه و ارتفاع در منطقهی شهنيا ( 1/65شکل  )7و در

انارشيطان در دو منطقهی شهنيا و علیآباد ،معادالت مختلفی

منطقهی علیآباد ( 1/42شکل  )8است .بنابراين باتوجه به نتايج

مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به ضريب همبستگی بيشتر،

منحنیهای مربوط به قطر يقه و ارتفاع درختان میتوان گفت

معادلهی نهايی به صورت يک معادله خطی مشخص شد .بررسی

که همبستگی بااليی در سطح يک درصد بين اين دو پارامتر در

منحنی ارتفاع گونه انارشيطان نشان داد که ضريب همبستگی

هر دو منطقه شهنيا و علیآباد وجود دارد.

شكل  -5منحنی ارتفاع انارشيطان در منطقه شهنيا
Figure 7. T. undulata height diagram in Shahnia

بررسی ساختار توده های انار شيطان ....
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شكل  -8منحنی ارتفاع انارشيطان در منطقه علیآباد
Figure 8. T. undulata height diagram in Aliabad

ترسيم ساختار تودههای انارشيطان با استفاده از نرم افزار شبيه

توان چنين بيان کرد که ساختار افقی در منطقه شهنيا کمترين

سازی ساختار توده برای رسم ساختار افقی و عمودی تودهی

سطح تاجی را نسبت به منطقه علیآباد دارد .همچنين ساختار

انارشيطان در منطقهی علیآباد و شهنيا از نرم افزار SVS

عمودی ارايه شده در شکل هم نشان میدهد که دو منطقه

استفاده شد .ساختار مناطق مورد مطالعه ،با استفاده از اين نرم

شهنيا و علیآباد دارای يک آشکوب میباشند.

افزار به صورت سه بعدی يعنی افقی و عمودی و پرسپکتيو
طراحی گرديد (شکل  .)9با توجه به اين اشکال سه بعدی می-
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شكل  -9نمايش ساختار عمودی و افقی گونه انارشيطان در مناطق مورد مطالعه
الف (منطقه علیآباد) ،ب (منطقه شهنيا)
Figure 9. T. undulata horizontal and vertical structure in a studied sites
)A (Aliabad), B (Shahnia

مقايسه عوامل تاج پوشش در دو منطقهی مورد مطالعه
جدولهای ( 2و  )3ميانگين و ميانه عوامل تاج پوشش دو

جدول  -1منطقه شهنيا

منطقه علیآباد و شهنيا را نشان میدهد .از بين اين عوامل به

Table 2. Shahnia site

دست آمده در جدولهای ( 2و ،)3عامل طول روشن تاج (متر)،

ميانگين  ±انحراف معيار

عوامل تاج پوشش

پهنای تاج ،عمق تاج ،نسبت پهنای تاج و اندازه تاج مربوط به

طول روشن تاج (متر)

0/38 ±1/57

منطقه شهنيا بيشترين ميانگين را نسبت به منطقه علیآباد

طول تاج (متر)

1/05 ± 1/26

دارا بود ،ولی عواملی مانند طول تاج ،شاخص ضخامت تاج،

عمق تاج (متر)

1/01± 1/61

ارتفاع تاج ،درصد روشنايی تاج همچنين نسبت تنه به دست

شاخص ضخامت تاج (متر)

1/51± 1/92

آمده در منطقه علیآباد نسبت به شهنيا بيشترين ميانگين ،و

نسبت پهنای تاج (متر)

1/65± 0/62

مد عواملی مانند سطح اشغال شده توسط تاج ،ارتفاع پايه تاج و

اندازه تاج (متر)

1/01± 1/61

پهنای تاج هم در منطقهی علیآباد نسبت به شهنيا بيشترين

نسبت تنه (متر)

1/39 ±1/01

مقدار را دارا بود.

ارتفاع تاج (متر)

1/05± 1/62

پهنای تاج (متر)

1/01± 1/61

درصد روشنايی تاج

03/00± 71/7

عوامل تاج پوشش

برد ميان چارکی ±مديان

سطح اشغال شده توسط تاج (متر)

0/40±3/72

ارتفاع پايه تاج (متر)

1/34± 0/21

قطر تاج (متر)

0/81± 4/75

بررسی ساختار توده های انار شيطان ....
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جدول  -5منطقه علیآباد

پهنای تاج و پهنای تاج بيشترين مقدار را نسبت به منطقهی

Table 3. Aliabad site

علیآباد داشت ،زيرا درختان اين منطقه قطورتر و مسنتر می-

ميانگين  ±انحراف معيار

عوامل تاج پوشش

باشند .از طرفی مابقی عوامل تاجی در منطقه شهنيا مانند

طول روشن تاج (متر)

1/53± 0/33

سطح تاج ،طول تاج ،شاخص ضخامت تاج ،نسبت تنه ،ارتفاع

طول تاج (متر)

1/63± 0/86

تاج ،درصد روشنايی تاج ،سطح اشغال شده توسط تاج ،ارتفاع

عمق تاج (متر)

1/01 ± 1/56

شاخص ضخامت تاج (متر)

1/34± 1/98

نسبت پهنای تاج (متر)

1/45± 0/54

دارويی و تغذيه دام در گذشته دانست .از اين رو میتوان گفت

اندازه تاج (متر)

1/01± 1/56

که روشهای سنتی اثرات منفی بر روی خصوصيات و ساختار

نسبت تنه (متر)

1/43 ±1/01

جنگل داشته است (.)07 ،09 ،08

ارتفاع تاج (متر)

1/63± 0/86

پهنای تاج (متر)

1/56 ± 1/01

درصد روشنايی تاج

03/18 ± 71/80

عوامل تاج پوشش

برد ميان چارکی ±مديان

سطح اشغال شده توسط تاج (متر)

0/68 ±3/79

ارتفاع پايه تاج (متر)

1/32 ± 0/39

قطر تاج (متر)

2/05 ± 4/83

پايه تاج و قطر تاج نسبت به منطقه علیآباد از مقدار کمتری
برخوردار بود که علت آن را میتوان ناشی از بهرهبرداری مردم
روستا از شاخ و برگ درختان به منظور تهيه هيزم ،مصرف

منطقه شهنيا از نظر عوامل ذکر شده نسبت به منطقهی علی-
آباد ميانگينهای کمتری دارد که میتواند ناشی از بهرهبرداری
از شاخ و برگ درختان به منظور تهيه هيزم و تغذيه دام در
گذشته باشد .بنابراين روشهای سنتی اثرات منفی بر روی
خصوصيات و ساختار جنگل دارد (.)07 ،09 ،08
ويژگیهای ساختاری جنگل به عنوان يکی از مهمترين ويژگی-
های توده میباشد که در زمينه مديريت اکوسيستمهای جنگلی
از آن استفاده میشود ( .)26مطالعه ويژگیهای ساختاری توده
انارشيطان در دو منطقه شهنيا و علیآباد نشان داد که سطح

بحث و نتيجهگيری

مقطع توده انارشيطان در منطقهی شهنيا نسبت به منطقه

بررسی نتايج  SVSدرباره ساختار عمودی تودههای انارشيطان

علیآباد بيشترين مقدار را دارد که اين مساله بيانگر باال بودن

در دو منطقهی مورد مطالعه نشان داد که دو منطقه دارای

قطر در منطقه شهنيا میباشد ،زيرا قطر و سطح مقطع دو

الگوی يک آشکوبه میباشد که علت آن را میتوان تخريبهای

پارامتر مناسب برای به کميت در آوردن ساختار تودههای

طبيعی و انسانی دانست ،چرا که به موازات هر طبقه آشکوب،

جنگلی میباشد ( .)4بنابراين میتوان گفت که درختان منطقه

بخشی از ميکروکليمای جنگل حذف و در نتيجه تنوعزيستی

شهنيا نسبت به منطقه علیآباد مسنتر هستند چرا که افزايش

کاهش میيابد ( ،)44از اين رو دخالتهای جنگلشناسی و

يا کاهش سن میتواند بر روی سطح مقطع تاثير داشته باشد.

پرورش و غنی سازی توده در دو منطقه الزاميست ( .)21عوامل

بنابراين میتوان بيان کرد که سطح مقطع و قطر در جنگل

مربوط به تاج درختان میتواند اطالعات مهمی برای ارزيابی

عوامل بسيار مهمی برای تصميمگيری در مديريت پايدار جنگل

شرايط زيست محيطی فراهم کند ( .)22بررسی اين عوامل

هستند ( .)24 ،20همچنين الگوی پراکنش تعداد در طبقههای

(سطح تاجی ،طول ،عمق ،ضخامت تاج و  )...که در قسمت

قطری از شاخصهای مهمی بوده که در گذشته مورد استفاده

نتايج در رابطه با آنها صحبت شد ،حاکی از آن بود که منطقه

جنگلداران به منظور مديريت جنگل بوده است ( .)45بنابراين

شهنيا از نظر طول روشن تاج ،اندازه تاج ،عمق تاج  ،نسبت

از اين شاخص برای گونه انارشيطان در دو منطقه مورد مطالعه
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استفاده شد و نشان داد که توده انارشيطان در دو منطقه به

شهنيا ،دامنهی وسيعتری از قطر و ارتفاع را به خود اختصاص

صورت تودههای جوان و همسال میباشد ،زيرا در دو منطقه

داده است .بنابراين از اين جهت نسبت به منطقه علیآباد دارای

زادآوری مناسبی وجود ندارد.

تنوع قطری و ارتفاعی بيشتری است ،که اين تنوع در منطقه

برای مشخص کردن درجه مرغوبيت رويشگاه ،از عاملی به نام

شهنيا احتماال به دليل دور بودن از دريا است ،زيرا نزديک بودن

ارتفاع استفاده شد ( .)46ميانگين ارتفاع در منطقه شهنيا

به دريا شرجی زيادی همراه با نمک وارد رويشگاه میکند که

نسبت به منطقه علیآباد کمتر است که دليل آن بودن تودهی

همين عامل میتواند بر روی رشد گونه تاثير به سزايی داشته

انارشيطان در وسط روستا میباشد .در نتيجه بيشتر تحت

باشد (.)07

تردد و دخالتهای انسانی و دامی قرار دارد ( .)07از طرفی

بررسی ساختار از آن جهت دارای اهميت است که جنگلهای

نمودار پراکنش تعداد در طبقات ارتفاعی منطقه علیآباد و

با تنوع قطر و ارتفاع دارای پايداری بيشتری در برابر عوامل

شهنيا نشان داد که هر دو منحنی دارای حالت نرمال و دارای

نامساعدی از قبيل آشفتگیها ( )51و متغيرهای اقليمی ()25

چولگی به راست میباشد و از نظر شيب منحنی ،شيب منحنی

میباشند .از طرفی چنين جنگلهايی باعث ايجاد زيستگاههای

منطقه شهنيا نسبت به علیآباد کمتر است که علت آن را می-

متنوعتر و پايدارتر برای زندگی حياتوحش میشوند (.)50 ،23

توان نبودن آب کافی دانست زيرا در اطراف اين توده زمينهای

بنابراين اگاهی از ساختار جنگل و عوامل تاثيرگذار بر آن می-

کشاورزی و چاههای زيادی وجود دارد .بنابراين میتوان گفت

تواند باعث توليد اطالعات برای مديريت بهتر و تنوعزيستی

که پراکنش تعداد در طبقات ارتفاعی معيار مناسبی برای نشان

جنگل شود ( .)50 ،52از اينرو اطالع از وضعيت ساختار جنگل

دادن ساختار عمودی و آشکوببندی توده میباشد (.)0

میتواند به مديران اين آگاهی را بدهد تا با ايجاد تنوع در

تاج پوشش يکی از مهمترين عواملی است که میتواند تاثير به

ساختار ،حفظ تنوع زيستی و مديريت رويشگاه باعث ايجاد

سزايی بر روی حفظ خاک ،رطوبت خاک و پوشش گياهی کف

جنگلی با پايداری بيشتر شوند ( .)25اين مسايل از آن جهت

جنگل داشته باشد ،به طوری که هر چه اين سطح تاج بيشتر

دارای اهميت میباشد که در مناطق مورد مطالعه تودههای

باشد ،زمينه را برای جذب بهتر و مناسبتر نزوالت جوی درکف

مورد بررسی تنوع ساختاری نداشته و اين موضوع میتواند

جنگل فراهم میکند .در نتيجه ،فرسايش کمتر ( )47و حاصل-

هشداری برای مديران منابع طبيعی در جهت اقدامات الزم

خيزی بيشتر را به همراه دارد ( ،)48عالوه براين ،شرايط را

برای افزايش پايداری تودههای مورد بررسی باشد .در اين

برای رشد و نمو پوشش گياهی نيز مهيا میسازد ( .)49از اين

مناطق زادآوری طبيعی وجود ندارد که اين مساله خود باعث

رو ويژگیهای آن اطالعات مهم و مفيدی را فراهم میکند که

ايجاد جنگلهای يک اشکوبه شده است .عدم وجود نسلهای

می تواند برای کاربردها و اهداف چند منظوره مفيد باشد (،20

جديد و زادآوری در اين مناطق ،خود متاثر از عوامل متعددی از

 .)0بررسی تاج پوشش گونههای انارشيطان در منطقه علیآباد

جمله چرای دام ( )07و وجود آفات ( )53میباشد .بنابراين

به دليل گسترده بودن تاج ،بيشترين ميزان تاج پوشش را

برای داشتن جنگلی پايا و دايمی الزم است که در ابتدا با ايجاد

نسبت به منطقهی شهنيا دارد ،به دليل اين که کمتر در معرض

زادآوری مصنوعی اقدام به استقرار نهالهای جديد نمود تا

تخريب انسانی و دامی قرار میگيرد .همچنين نتايج پراکنش

پايداری تودههای انارشيطان تضمين شود.

طبقههای قطری تاج در منطقه علیآباد نسبت به شهنيا بيش-

به اين نکته نيز بايد توجه داشت که منطقه علیآباد دارای

ترين ميانگين قطری تاج را نشان میدهد ،زيرا منطقه ،دور از

درختان قطورتر و به نوعی مسنتر میباشد چرا که وجود

روستا میباشد و کمتر مورد تخريب قرار دارد.

کشيدگی به سمت راست در منحنی قطر و ارتفاع ،گويای وجود

پراکندگی ابرنقاط قطر و ارتفاع گونه انارشيطان در دو منطقه

درختان قطورتر در اين منطقه نسبت به منطقه شهنيا میباشد.

شهنيا و علیآباد نشان داد که گونه انارشيطان در منطقهی

اين مساله بيانگر اين واقعيت میباشد که مدت زمان زيادی
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است که نهالهای کافی به عنوان نسل پشتيبان درختان کنونی

حاجب به سبب کمک بیدريغ آنها در انجام اين پايان نامه

به داليل مختلفی وجود نداشته است .اين داليل شامل چرای

تشکر ويژه میشود.

دام سبک و نيز عوامل طبيعی مانند فرسايش بادی شديد می-
باشد .فرسايش بادی باعث کنار رفتن خاکهای اطراف يقه اين
گونه میشود ،بنابراين پوست در محل يقه به طور عرضی ترک
برداشته و ريشه از تنه جدا میشود .از اين رو زادآوری در آن
منطقه بسيار کم و توده به سمت مسنتر شدن میرود (،07
.)50
بايد به اين نکته توجه داشت که ساختار اهميت مهمی برای
محيط زيست و کارکردهای جنگل دارد .به طور مثال میتواند
باعث کاهش سرعت باد و جلوگيری از فرسايش گردد ( .)8هم-
چنين موجب ذخيره کربن ( ،)54کاهش آلودگی هوا ( )55و
نيز ايجاد زيستگاه برای جانوران ( )56میشود .موارد گفته
شده از اين جهت دارای اهميت است که مناطق مورد مطالعه
دارای شرايط سخت بوده و عموماً تپههای ماسهای است که در
معرض انواع فرسايش قرار داشته و استقرار پوشش گياهی با
ساختار متنوع در چنين محيطی عالوه بر جلوگيری از فرسايش
باعث ايجاد زيستگاه برای جانوران و همچنين ديگرکارکردهای
جنگل میشود.
با جمعبندی گفته شده از نتايج اين تحقيق میتوان بيان کرد
که تودههای انارشيطان به علت وجود تخريبهای انسانی و غير
انسانی قدرت تجديد حيات خود را از دست داده و تشکيل
تودههای يک آشکوبهای میدهد .بنابراين حفاظت مداوم از
دخالتهای انسانی و مديريت علمی اين گونه نادر در رويش-
گاههايش میتواند راه حلی مناسب برای حفظ و پايداری اين
جنگلها باشد.

تشكر و قدردانی
کمال سپاسگزاری را از دانشگاه صنعتی خاتم االنبياء بهبهان
به سبب فراهم آوردن امکانات و شرايط برای انجام اين تحقيق
به عمل میآورند .همچنين تشکر ويژه از آقايان خداداد
ذوالفقاری ،مهندس سيد حسين حسينی و مهندس فردين
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