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 چکیده 
 هاي شدیدشود که در چند قرن گذشته فعالیتهاي جنگلی کشور محسوب میرویشگاهترین هاي ارسباران یکی از غنیجنگل

تحقیق به دنبال مشخص کردن ساختارهاي متفاوت جنگل این  .انسانی، سیماي ظاهري، ترکیب و ساختار آنها را به شدت تغییر داده است
هاي آري در حوزه 3اي شکل قطعه نمونه دایره 148می تحقیق از هاي کباشد. دادهارسباران درنتیجه ایجاد تخریب و دگرگونی در آنها می

مراتبی و شش متغیر رویه اي سلسلهآوري شد. ابتدا با استفاده از تحلیل خوشههاي ارسباران جمعچاي در جنگلکلیبرچاي و ایلگنه
به  هاي جنگلیزاد، تودهزاد و شاخههاي دانههزمینی در هکتار، تراکم در هکتار، ارتفاع بلندترین درخت، درصد تاج پوشش و تعداد پای

ثرترین ؤمنظور یافتن ممورد ارزیابی قرار گرفت. سپس به K-Meansبندي شدند که تعداد خوشه بر اساس آزمون هاي مجزا تقسیمگروه
تغییرات را  درصد 7/73دوم ل و لفه اوؤهاي اصلی نشان داد که دو ملفهؤنتایج تجزیه به م استفاده شد. PCAبندي از متغیرها در طبقه

ا استفاده از ب در نهایتبندي، سطح مقطع در هکتار و تراکم در هکتار تشخیص داده شدند و ثرترین متغیرها در طبقهؤکنند و متوجیه می
طبقه  5ه به بنابراین منطق برآورد گردید. درصد 1/89بندي در هر گروه مشخص شد و صحت کلی نیز نتایج آنالیز تشخیص، صحت طبقه

د هاي در حال پیشروي به سمت جوامع کلیماکس هستنبا درجات مختلف تخریب تقسیم گردید که گروه اول با بهترین شرایط شامل توده
توان تصمیمی متناسب با درجه تخریب توده جنگلی اتخاذ باشند. بر اساس این نتایج مییافته میهاي تخریبو گروه پنجم شامل جنگل

 ریزي درستی در نظر گرفت.ي بهبود آن برنامهکرد و برا
 

 .لفه اصلی، کلیماکسؤاي، تجزیه مجنگلی، تخریب، تحلیل خوشه توده: های کليدیواژه

 

 مقدمه
 شمال استان در داغقره ارتفاعات در ارسباران هايجنگل

 قرار کلیبر و اهر هايشهرستان محدوده در و شرقیآذربایجان
 بريسی -اروپا اصلی ناحیه از هیرکانی ناحیه زیر جزو و گرفته
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ر د به شکل نواري نسبتاً باریک هااست. این جنگل گرفته قرار
داغ از کناره رود مرزي رود ارس هاي قرهنیمرخ شمالی رشته کوه

متر ارتفاع از سطح دریا ادامه دارند و مساحت  2000تا بیش از 
 پایگاه گزارش تقریبی پوشش جنگلی در این منطقه به

کشور  آبخیزداري و ها، مراتعجنگل سازمانرسانی اطالع
این ناحیه از (.  2018et alSafari ,.) باشدهکتار می 174838

چاي، کلیبرچاي، هاي سلنواحد هیدرولوژیکی با نام چهار
حوزه آبخیز اصلی تشکیل شده  11چاي و حاجلرچاي و ایلگنه
 داراي بیشو  کننده هستندبرگ و خزانپهن هااین جنگل است.

(. 1976Javanshir ,) باشندمی ايو درختچهتی گونه درخ 97از 
 (L. Carpinus betulus) ممرز درختان ارسباران هايدر جنگل

 هادامنه در خاکی و اقلیمی مناسب شرایط در را غالب گونه
 ايبستره تمامی گذشته در زیاد احتمال به که دهدمی تشکیل
 ونهگ دو درختان .است بوده پوشانده را منطقه اکولوژیک پرتوان
Sub climax   Quercus macrantheraبلوط، گونه جنس

C.A. Mey.) &Fisch.  ) و گونه همراه آن(Quercus petraea 

L. )هب خاکی و اقلیمی نظر از نامناسب شرایط که زمانی و بوده 
 با شرق و جنوب به رو گرم هايدامنه مثل آید،می وجود
اوج  صورت به آلی، مواد و رطوبت نظر از فقیر نسبتاً هايخاک

ساختار (. Habibi Kaseb, 1992) شوندمی تکامل خاکی ظاهر
هاي ارسباران نشان داده است که تجدید حیات طبیعی جنگل

زاد با فراوانی هاي جوان، دانه و شاخهساختار بیشتر توده
هاي زادهاست و بیشترین تجدید حیات در دامنهشاخه
د ترتیب بیشترین تجدیشود و بهشمالی انجام میغربی و شمال

Acer L.,  Acer campestreا )حیات مربوط به ممرز، بلوط، افر

L. monspessulanum ،)وحشی ) گیالسL.  Cerasus avium

Moench )هاستو سایر گونه (., 2001et alAmirghasemi .) 
 و اقلیمی خاص موقعیت و ارسباران منطقه متغیر ارتفاعات

 رياي، سیبمدیترانه)و هوایی  آب جریان چندین از تأثیرپذیري
 جنگلی هايرویشگاه ترینغنی از یکی ساززمینه( خزري و

گانه بیوسفر 103از نظر اکولوژیکی جزو نواحی که  شده کشور
 این(. 2009bet al Alijanpour ,.) شناخته شده است جهان

 هاختزغال مانندهایی اکوسیستم مهم جنگلی، رویشگاه گونه
(L.Cornus mas  ،)اردوج ( Juniperus foetidissima

Willd.) ،( پرScop.Cotinus coggygria )، ( چتنهJuniperus 

.M.Bieb oblonga )و هفت کول  (L.Viburnum lantana ) 
 را ايویژه جایگاه زیاد، ژنتیکی و ايگونه تنوع باشد. چنینمی
 دیدش هايفعالیت .است بخشیده کشور مهم اکوسیستم این به

 ارساخت و ترکیب ظاهري، سیماي گذشته، قرن چند در انسانی
 کهطوريبه .است داده تغییر شدت به را ارسباران هايجنگل

 نطقهعمده م .باشدمی محیطیزیست گسیختگیهم از منطقه دچار
 زراعی، هايزمین به تبدیل اثر در را خود گیاهی پوشش

 شده فرسایش آماده و داده دست از شدید چراي و گیريزغال
جنوبی و غربی این  هاي واقع در مرزهاي شرقی،جنگل .است

برداري علت توسعه جمعیت به شدت مورد تجاوز و بهرههمنطقه ب
ثاري به آ ءرویه قرار گرفته و پوشش جنگلی خود را به استثنابی

 ستهاي بسیار کوچک و پراکنده از دست داده اصورت لکه
(, 2005Ghanbari Sharafeh .)اي شدن و که لکهطوريبه

یب هاي تخرها از نشانهتکه شدن جنگل و ایجاد مرز بین لکهتکه
 (.Carballal, 2004 & Saura) در جنگل است

مطالعات ارزشمندي در زمینه بررسی ساختار، بررسی کمی 
هاي جنگلی و بررسی تنوع زیستی در ارسباران و کیفی توده

 ( به بررسی2018و همکاران ) Ghanbariانجام شده است. 

 3جنگلی در  هايتوده ساختار و کیفی، ترکیب و کمی وضعیت
هاي منطقه با سابقه حفاظتی مختلف در حوزه کلیبر در جنگل

ممرز  گونه ارسباران پرداختند. نتایج آنان نشان داد که چهار
 درصد 88( 2/5( و اوري )%7(، سرخدار )%8(، کرب )68%)%

درصد  دهند. تعداد ومی تشکیل منطقه را در موجود کل درختان از
 مدت بیشتر بود و دامنهها در منطقه با حفاظت طوالنیگونه

رویشگاه با  با مقایسه عی را درو ارتفا هاي قطريطبقه از وسیعی
درختی در  هايپایه مدت دربرداشتند و فراوانیحفاظت کوتاه

 درختان کمتر بود. همچنین بیشتر مدتبا حفاظت کوتاه رویشگاه

 قطر میانگین و داشتند کمی سینه برابر قطر هادر توده موجود

 .متر بودسانتی 2/23تا  7/9در کل بین  درختان برابرسینه
Alijanpour ( نیز با بررسی خصوصیات2017و همکاران ) کمی 

 چاي ارسباران نشانممرز در حوزه کلیبر و ایلگنه گونه کیفی و

 شمالی با هايدامنه در ممرز هايرویشگاه ترینخالص که دادند

 دیده جنوبی هايدامنه در آن ترینحضور و آمیختهدرصد  9/91
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شمالی  هايدامنه در سینه برابر قطر میانگین شود. بیشترینمی
جنوبی  هايدامنه در آن کمترین متر وسانتی 2/12و شرقی  5/12

 در ممرز گونه تاج گیري شد. قطرمتر اندازهسانتی 26/9

 سایر از متر بیشتر 42/2و جنوبی با  49/2شمالی با  هايدامنه

مشاهده  27/2دامنه غربی  در آن مقدار کمترین و بوده هاجهت
به بررسی ساختار و  (8201)و همکاران  Safari. همچنین شد

زادآوري توده بلوط سیاه در سه دامنه ارتفاعی در حوزه 
 زاددانه کلیبرچاي ارسباران پرداختند و نشان دادند که زادآوري

 زادشاخه از بیشتر هاگونه همه براي ارتفاعی در باالترین دامنه

 انسانی در تخریبکاهش  و دسترسی به جنگل بود که عدم

حرارتی  و رطوبتی ترمناسب شرایط و همچنین باالتر ارتفاعات
مقایسه  شده است. فراهم بیشتر زاددانه حضور زادآوري امکان و

دو ویژگی کمی سطح مقطع برابر سینه در هکتار و تعداد در هکتار 
شده و غیرحفاظتی نیز در ارسباران حکایت در دو منطقه حفاظت

دارد از بیشتر بودن این دو ویژگی در مناطق حفاظتی 
(., 2004et al Alijanpour .) بررسی تنوع زیستی نیز اطالعات

کند. ها فراهم میب تودهزیادي را در مورد ساختار و ترکی
Pourbabaei زیستی تنوع به بررسی (2010) و همکاران 

( Quercus petraea) مازو هاي سفیدرویشگاه چوبی هايگونه
چاي ارسباران پرداختند و نشان دادند که بیشترین در حوزه ایلگنه

اهمیت گونه )بر اساس فراوانی نسبی، تراکم نسبی و چیرگی 
 بلوط سفید و کمترین آن مربوط به گونه بارانکنسبی( مربوط به 

 بود.
تخریب، فرایند تغییر منفی بر خصوصیات جنگل )ساختار، 

اي، کارکرد( است که سبب کاهش ارزش، تولید ترکیب گونه
شود. کاهش ظرفیت جنگل سبب محصوالت و خدمات آن می

شود تا بهبود آن به سختی حاصل شود و یا براي همیشه از می
 باشدبار انسان میرود که دلیل اصلی آن فعالیت خسارتبین ب

(., 2018et alGrandón -Vásquez.)  بررسی وضعیت و
هاي ایران نشان داده است هاي تخریب جنگلبندي شاخصرتبه

هاي ارسباران، تخریب که مهمترین شاخص تخریب در جنگل
 تفکیک به تخریب بندي میزانباشد و رتبهزیستگاه می

 هاي ارسباران پس ازجنگلی نشان داد که جنگل هايهرویشگا

 تورانی در رتبه چهارم قرار دارد -ایران زاگرس، خلیج عمانی و

(., 2016et al Mahmoudi .) تحقیقات زیادي نیز در دنیا
 ها دربندي و بررسی ساختار و تخریب جنگلمنظور درجهبه

ان و همکار Scharnweberدیگر کشورها انجام شده است. 
هاي هیرکانی جنوب کشور آذربایجان را به شش ( جنگل2007)

درجه مختلف تخریب تقسیم کردند که این طبقات از نظر ساختار 
داري با هم داشتند. این طبقات و پوشش گیاهی اختالف معنی

شامل جنگل طبیعی، جنگل با دگرگونی و تخریب کم، جنگل با 
زار و ، درختچهدگرگونی و تخریب متوسط، پارک شبه جنگلی

 هاي بدون درخت با پوشش گیاهی کم بودند. زار و زمینبوته

Grandón-Vásquez ( نیز به تعیین و تهیه 2018همکاران ) و
هاي بندي تخریب در تودهیک راهنما براي ارزیابی و طبقه

 اي و زادآوريجنگلی بر اساس معیارهاي ساختار، ترکیب گونه
 .هایی تعریف کردندعیارها، شاخصپرداختند و براي هریک از م

هاي بلوط بندي درجات تخریب در جنگلهمچنین تقسیم
کرواسی نشان داد که عدم مدیریت و عدم کنترل بر قطع درختان 

ها رویه سبب تشدید تخریب و تغییر میکرواقلیمبرداري بیو بهره
 در(.  2019et alUgarković1 ,.) شوددر منطقه جنگلی می

 شناخته ارسباران هايجنگل عنوانبه امروزه آنچه حفظ نتیجه،
 خروبهم مناطق احیا منطقه، بیشتر تخریب از جلوگیري شود،می

ها است. بررسی ناپذیراجتناب امري جنگلی مناطق توسعه و
 شده ارسباراننشان داده که مدیریت حفاظتی در منطقه حفاظت

م تراکساله سبب بهبود وضعیت خاک و افزایش  24طی دوره 
(. 2013et al Valizade Kamran ,.) پوشش گیاهی شده است

اي دار تنوع گونههمچنین مدیریت حفاظتی، موجب افزایش معنی
شده ارسباران شده هاي جنگلی منطقه حفاظتزادآوري توده

است و شدت تخریب در منطقه غیر حفاظتی بسیار بیشتر از 
ه روند تخریب، هاي جنگلی بوده و در صورت ادامظرفیت توده

. (2009bet al Alijanpour ,.) سیر قهقرایی پیدا خواهد کرد

هاي آمازون نیز نشان زدایی و تخریب در جنگلبررسی جنگل
ها، میزان داد که پس از اجراي برنامه حفاظتی در این جنگل

اي، حجم و سبب افزایش غناي گونه زدایی کاهش یافته وجنگل
 طور غیرمستقیم تاثیر کاهشی بربهبیوماس جنگل شده است و 

 (.2019et al Eguiguren ,.) روند تخریب داشته است
بندي تغییرات ساختاري ایجاد شده هدف از این تحقیق طبقه
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هاي ها با منشأ انسانی با استفاده از ویژگیبر اثر تخریب جنگل
چاي گیري شده در دو حوزه کلیبرچاي و ایلگنهکمی اندازه

باشد. اگرچه تغییرات در جنگل پیوسته سباران میهاي ارجنگل
توان براي آن مرزي تعیین کرد اما این تحقیق به هستند و نمی

دنبال مشخص کردن ساختارهاي متفاوت جنگل در نتیجه ایجاد 
بندي و شناخت موثرترین دگرگونی در آنها و تحلیل این طبقه

فاده از ن با استباشد تا بتواشده میهاي تفکیکعوامل ایجاد گروه
نتایج این تحقیق تصمیمی متناسب با درجه تخریب توده جنگلی 

و  کاري)حفاظتی، عملیات پرورشی، بهداشتی، احیاء و جنگل
ریزي درستی در نظر غیره( اتخاذ کرد و براي بهبود آن برنامه

 گرفت.
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه 

هاي حاصل از طرح ملی نتایج این تحقیق بر اساس داده
هاي ارسباران پایش رویش حجمی و موجودي جنگل

اي انجام شد. ابتدا برداري دو مرحلهباشد که با روش نمونهمی
 هایی که بیشترینگردشی و نظر کارشناسی، حوزهبا جنگل

ها را داشتند انتخاب شد که حوزه کلیبرچاي با سطح جنگل
 100180چاي با وسعت هکتار و ایلگنه 154050ت وسع

یگر هاي دها را داشتند و در حوزههکتار بیشترین سطح جنگل
هاي کوچک و پراکنده بودند. همچنین ها به صورت لکهجنگل

هاي منطقه بیشتر ممرز، بلوط، ممرز ـ بلوط تیپ غالب جنگل

 شمال هايجهتفرماسیون درختی اغلب در و و بلوط ـ ممرز 
باشند و و غرب و مقادیري در شرق و جنوب پراکنده می

هاي جنوبی و شرقی زار عمدتاً در دامنهفرماسیون درختچه
سپس در این دو (. Ebrahimi Gajoti, 1995) اندپراکنده شده

هاي تخریبی متفاوت )جزء منطقه با وضعیت 5حوزه 
هاي تحقیقاتی، غیرقابل دسترس بودن جنگل، نزدیکی جنگل

روستا و مناطق گردشگري و دوري از جاده( انتخاب و در  به
هر منطقه یک قطعه با مساحت مناسب )تعداد قطعات نمونه 

منظور توزیع مناسب در کافی بر اساس دقت مورد نظر به
هاي مختلف و گرادیان ارتفاعی( انتخاب شد و در هر جهت

 سیستماتیک پیاده و -قطعه قطعات نمونه به روش تصادفی
دامنه ارتفاعی در کل  (.1ربرداري انجام گردید )شکل آما

متر از سطح دریا، شیب  1923تا  991مناطق برداشت بین 
درصد و بیشتر جهت جغرافیایی قطعات نمونه  90تا  15بین 

ها عمدتا در غرب )در ارسباران جنگلدر شمال و شمال
هاي اند و در شیبغرب واقع شدههاي شمالی و شمالشیب

ابل زار هستند که قتهزار و بوجنوبی و شرقی بیشتر درختچه
 هايجنگل در بارندگی میانگینگیري نیستند( بود. اندازه

 زیاد باشد. البتهمتر میمیلی 600تا   300حدود  در ارسباران

 مناطق آبی بیالن در مخفی هايو بارش خیزمه روزهاي بودن

 در دماي ساالنه است. میانگین بسیار مؤثر میانی ارتفاعی

 درجه 5 کوهستانی ارتفاعات در و درجه 71بند پایین مناطق

 .(2009aet al Alijanpour ,.) است گرادسانتی

 

 

   
 موقعيت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 آذربایجان شرقی
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 روش تحقيق
)متناسب اي قطعه نمونه دایره 30در هر مجموعه تقریبا 

 03/0آر ) 3با سطح قطعه و شبکه آماربرداري( با مساحت 
 –به روش منظم  (2017et al Alijanpour ,.) هکتار(

متر انتخاب  150×200اي به ابعاد تصادفی بر روي شبکه
شده و متغیرهاي الزم براي تحقیق در هر قطعه نمونه 

قطعه نمونه انتخاب و  148گیري شد. در مجموع اندازه
مختصات جغرافیایی، شیب، ارتفاع و جهت آنها ثبت گردید. 

 گیري شده شامل قطر تمام درختانمتغیرهاي اندازه
(5/4DBH ≥) ، تراکم )تعداد درخت(، ارتفاع قطورترین و

نزدیکترین درخت به مرکز قطعه نمونه، سطح تاج پوشش، 
زاد در زاد و شاخههاي دانهدرختی و تعداد پایه نوع گونه

هاي باشند. ابتدا با استفاده از دادههر قطعه نمونه می
آوري شده از قطعات نمونه، متغیرهاي سطح مقطع در جمع

ها با روش مجذور گروه)محاسبه قطر جست واحد سطح
، تراکم در (,Curtis & Marshall 2000) میانگین قطر(

واحد سطح، ارتفاع بلندترین درخت و تعداد درختان 
زاد در واحد سطح در هر قطعه نمونه زاد و شاخهدانه

بندي تغییرات ساختاري در محاسبه گردید. براي طبقه
ها، از روش تحلیل ادهجنگل پس از استانداردسازي د

 (Hierarchical Cluster) اي سلسله مراتبیخوشه
بر اساس فاصله اقلیدسی( استفاده شد. تعیین   Ward)روش

بررسی  Means  -Kتعداد درست خوشه بر اساس آزمون
منظور تشخیص مؤثرترین متغیرها در گردید. سپس به

 هاي اصلیبندي از روش رجبندي تجزیه به مؤلفهطبقه
(Principal Component Analysis)  استفاده و در نهایت

میزان ( Discriminate Analysisتشخیص )به روش آنالیز 
بندي محاسبه شد. پس از آن با افزودن صحت طبقه

هاي ثبت شده در هر قطعه نمونه شامل شیب، جهت، داده
هاي برداشت تا جاده اصلی و ارتفاع و فاصله مجموعه

مختلف بر اساس درجه تخریب تعریف هاي روستا گروه
 SPSS16 افزارنرم ها نیز با استفاده ازوتحلیلشدند. تجزیه

 انجام شد.
 

 نتایج 
قطعه نمونه و  148اي بر اساس نتیجه تحلیل خوشه

شده منجر به تشکیل پنج خوشه گردید. شش متغیر محاسبه 
خوشه شروع و با استفاده از  2بدین صورت که با انتخاب 

هاي )داده 01/0داري در سطح معنی Means-K ونآزم
قابل قبول هستند( مشخص شد که وقتی تعداد  ≤01/0

 بنديرسد مشارکت تمام متغیرها در طبقهمی 5ها به خوشه
(. در نتیجه طبق دندروگرام 1شود )جدول دار میمعنی

 (. 2خوشه تفکیک گردید )شکل  5دست آمده تعداد به

    

  Means-Kمتغيرها بر اساس تعداد خوشه با استفاده از روش  داریمعنيسطح  -1جدول 

 متغير                                                                       

 تعداد خوشه                   

2 3 4 5 

 000/0 000/0 000/0 000/0 )تعداد( تراکم

 000/0 000/0 063/0 251/0 )مترمربع( سطح مقطع

 01/0 021/0 023/0 033/0 )متر( ارتفاع بلندترین درخت

 005/0 004/0 020/0 005/0 سطح تاج پوشش )درصد(

 000/0 000/0 000/0 001/0 زادتعداد پایه دانه

 000/0 000/0 000/0 000/0 زادتعداد پایه شاخه
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 شدهبرداشتقطعه نمونه  148 ایخوشهدندروگرام حاصل از تحليل  -2شکل 

 

مترمربع در  24گروه اول با بیشترین میانگین سطح مقطع )
متر(،  21هکتار(، بیشترین میانگین ارتفاع بلندترین  درخت )

بیشترین  درصد(، 79تاج پوشش )بیشترین میانگین سطح 
زاد و درصد پایه دانه 65درصد(،  53میانگین درصد شیب )

هاي شمالی در دامنه 1434میانگین تراکم درختی در هکتار 
 13درصد درختان گونه ممرز،  68. حدود شده استواقع 

 در این دهد.درصد آن را افرا تشکیل می 10درصد بلوط و 
Carpinus betulus-) سرخدار -ممرز تیپ دو اشکوبه گروه

L. Taxus baccata)  نیز وجود دارد  (Ebrahimi Gajoti, 

درصد آن از درختان سرخدار تشکیل شده  3که حدود ( 1995
 (. 2 است )جدول

 مترمربع در هکتار، 3/15میانگین سطح مقطع  دوم با گروه
متر، میانگین سطح تاج  20 میانگین ارتفاع بلندترین درخت

میانگین تراکم  زاد،درصد پایه دانه 40درصد،  76 پوشش
درصد  52 و میانگین درصد شیب 1220درختی در هکتار 

 57. استغربی و غربی قرار گرفتهشمال شمالی، هايدر دامنه
درصد افرا  9درصد بلوط،  28ممرز،  درصد درختان از گونه

(. گروه 2 تشکیل شده است )جدول وحشیدرصد گیالس  3و 
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پایه در هکتار(،  1905میانگین تراکم درختی باال ) سوم با
میانگین ارتفاع  مترمربع در هکتار، 6/14میانگین سطح مقطع 

 59 میانگین سطح تاج پوشش متر، 14بلندترین درخت 
هاي شمالدرصد( در دامنه 70زاد )درصد و بیشترین پایه دانه

از درصد درختان  53. استشمالی و غربی قرار گرفته غربی،
 Fraxinus) ون درصد 12بلوط،  درصد 26گونه ممرز، 

L.excelsior  ) (. 2 افرا تشکیل شده است )جدول درصد 9و
مترمربع در هکتار،  62/13گروه چهارم با میانگین سطح مقطع 

پایه در هکتار(،  2630بیشترین میانگین تراکم درختی )
در  پایه 1745زاد )هاي شاخهبیشترین میانگین تعداد پایه

درصد( در  41هکتار( و کمترین میانگین درصد شیب )
. حدود استغربی و غربی قرار گرفتههاي شمالی، شمالدامنه

درصد آن را بلوط  17درصد درختان گونه ممرز بوده و  80

 کمترین میانگین تراکم پنجم با گروه (.2دهد )جدولتشکیل می
ع طح مقطپایه در هکتار(، کمترین میانگین س 1085درختی )

مترمربع در هکتار(، کمترین میانگین ارتفاع بلندترین  65/10)
 58متر(، کمترین میانگین سطح تاج پوشش ) 10درخت )

پایه  374زاد )هاي دانهدرصد( و کمترین میانگین تعداد پایه
غربی و غربی و شمالهاي غربی، جنوبدر هکتار( در دامنه

 قرار گرفته است. (صددر 51هاي باال )میانگین شیب در شیب
 9درصد ممرز،  31درصد درختان گونه بلوط،  54حدود 

 (.2 دهد )جدولدرصد آن را ون تشکیل می 4درصد افرا و 
 هاي مختلف نشان داد کههمچنین میانگین قطري در گروه

متر مربوط به گروه سانتی 2/13بیشترین میانگین قطري با 
بوط به گروه چهارم متر مرسانتی 6/7اول و کمترین آن با 

 باشد. می
 

 های مختلف در هکتارميانگين متغيرهای محاسبه شده در گروه -2 جدول

 گروه                 

 متغیر
1 2 3 4 5 

 1085 2630 1905 1220 1434 )تعداد( تراکم

 6/10 6/13 6/14 3/15 24 )مترمربع( سطح مقطع

 10 13 14 20 21 )متر( بلندترین درختارتفاع 

 58 76 58 76 79 سطح تاج پوشش )درصد(

 374 885 1355 480 929 زادتعداد پایه دانه

 711 1745 550 740 505 زادتعداد پایه شاخه

 1550 1260 1350 1420 1590 )متر( فاصله تا روستا

 200 320 410 600 570 )متر( فاصله تا جاده

 65 65 70 73 18 )درصد(های حفاظتي پالت

 - - 5 10 57 )درصد(های تحقيقاتي پالت

 

هاي اصلی نشان لفهؤمه، نتایج رجبندي تجزیه به مادر اد
لفه اول و دوم با داشتن بیشترین مقدار ویژه ؤداد که م

(Eigenvlue،)  بر اساس را  درصد تغییرات 7/73حدود
کنند و نتایج بر اساس این دو محور واریانس تجمعی توجیه می

 مورد بررسی قرار گرفت.  

 ،لفه اصلیؤطبق ضرایب بردار ویژه هر متغیر براي دو م
مشخص شد که متغیر سطح مقطع در هکتار و پس از آن 

بیشترین  زادترتیب ارتفاع بلندترین درخت و تعداد پایه دانهبه
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ر و تراکم در هکتا لفه اول داشتند و متغیرؤبا مهمبستگی را 
زاد و تعداد پایه دانه زاد،ترتیب تعداد پایه شاخهپس از آن به

 داشتند. لفه دومؤسطح تاج پوشش بیشترین همبستگی را با م
بندي بر اساس آنالیز تشخیص نشان در نهایت نتایج طبقه

فکیک چند درصد از قطعات نمونه به ت 3 داد که طبق جدول

بندي شدند و در مجموع هاي مختلف به درستی طبقهگروه
دست آمد. نتایج پراکنش بهدرصد  1/89بندي صحت طبقه

نشان  3هاي مختلف در شکل قطعات نمونه حول مرکز گروه
 داده شده است.

 

 های مختلفگروهبندی شده در تعداد و درصد قطعات نمونه درست طبقه -3 جدول

 گروه تعداد کل قطعات بندی شدهتعداد قطعات درست طبقه درصد

8/86 33 38 1 

2/88 30 34 2 

100 12 12 3 

2/89 33 37 4 

5/88 23 26 5 

 

 
 بندی شدههای طبقهپراکنش قطعات نمونه حول مرکز گروه -3 شکل

 

نشان داده شده است فراوانی  4همانطور که در شکل 
هاي مختلف ها )میزان درصد حضور هر گونه( در گروهگونه

جز گروه پنجم، ممرز ها بهتغییر کرده است. در تمامی گروه
باشد و پس از آن گونه بلوط در رتبه دوم گونه غالب می

ل، وقرار دارد. بیشترین فراوانی گونه افرا مربوط به گروه ا
بیشترین فراوانی گونه ون مربوط به گروه سوم و بیشترین 

 فراوانی گونه گیالس وحشی مربوط به گروه دوم است. 
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 )درصد( های مختلفهای درختي در گروهفراواني گونه -4شکل  

 

 بحث

منظور ها بهیب جنگلساختاري و ترک تغییرات بررسی
 تغییرات ترکیب . اگرچهستپایش این منابع امري ضروری

د اما باشاي و ساختاري در جنگل پیوسته و تدریجی میگونه
..(، ایجاد . عواملی مانند تخریب )قطع درخت، چراي دام و

ی هایها منجر به اختالل یا وقفهدگرگونی و دخالت در جنگل
ود که گاهی این کاهش ظرفیت شها میدر سیر طبیعی جنگل

در  شود.هاي جنگلی میجنگل منجر به نابودي رویشگاه
یت فعلی توان وضعنتیجه با بررسی و تفکیک این تغییرات می

بینی کرد و بهترین ها را در آینده پیشو روند حرکت جنگل
تصمیم را براي بهبود شرایط آنها اتخاذ کرد. طبق نتایج این 

ات تخریب در منطقه مورد بررسی را به توان درجتحقیق می
 دلیل غیرقابلمختلف تفکیک کرد. گروه اول که به گروه 5

ها و همچنین دسترس بودن و دور بودن از روستاها و جاده
هایی از آن جزء حداقل دخالت در آن به دلیل اینکه بخش

 هاي دیگر،باشد، نسبت به گروههاي تحقیقاتی میجنگل
طح تاج س زرگتر )بیشترین میانگین قطري(،درختان با قطر ب

لی هاي شمازاد بیشتر در دامنههاي دانهپوشش بیشتر و پایه
قرار دارند که با نتایج تحقیقی مبنی بر بیشترین میانگین قطري 

 (2017et al Alijanpour ,.) هاي شمالیو قطر تاج در دامنه
ها و دامنه وسیع و همچنین بیشتر بودن تعداد و درصد گونه

مطابقت (  2018et alGhanbari ,.حفاظتی )قطري در مناطق 

 غناي اند،ها قرار گرفتهدارد و از آنجا که در باالترین شیب
 و همکاران Mohammadzadehنیز زیاد است. آن اي گونه

ان ارسبار هاي گیاهیبا ارزیابی تنوع زیستی گونه (2014)
چاي و کلیبرچاي هاي ایلگنهنشان دادند که در جنگل

ه و اي افزایش یافتغناي گونه ارسباران با افزایش شیب دامنه،
 70. اگرچه تقریبا شده استموجب افزایش تنوع زیستی 

درصد این گروه از گونه ممرز تشکیل شده و روند آن به سمت 
بلوط، افرا، سرخدار، هاي همراه آن باشد اما گونهکلیماکس می

نتایج یک  باشد.ون، گیالس وحشی، نارون و بارانک می
درصد  75تا  51هاي سرخدار شیبتحقیق نشان داده است که 

هاي شمالی را بیشتر ترجیح داده و از تراکم بیشتري و جهت
هاي هاي سرخدار در تودهحضور پایه و باشدمی برخوردار

 استبرداري شده بهرههاي دخالت نشده بیشتر از توده
(Omidvar, 2011 &Ebady ) . 70با توجه به اینکه حدود 

نده دهدرصد گونه اصلی گروه اول، ممرز بوده و این گونه نشان
 باشدمیحالت کلیماکس جامعه درختی در ارسباران 

(Ebrahimi Gajoti, 1995) هاي و فراوانی و پراکنش گونه
 پسند کاهشکلیماکس سایههاي با گونه غالب دیگر در توده

این اتفاق نیز که در گروه اول  (Eshaghi Rad, 2009) یابدمی
همچنین وجود سرخدار در زیر اشکوب این گروه  ،افتاده است

که طبق نتایج یک تحقیق، گونه سرخدار در ارسباران در حال 
سرخدار یعنی جامعه در  -گسترش است و وجود جامعه ممرز
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 ,Ghanbari Sharafeh) کلیماکس است حال رسیدن به جامعه

هاي در حال پیشروي به توان این گروه را تودهمی (.2005
 زادهاي دانهدوم تعداد پایه در گروه دانست. جامعه کلیماکس

 در نتیجه سطح تاج ،کمتر و میانگین قطر از گروه اول کمتر
پوشش نیز کمتر است. این گروه عمدتا از جاده و روستا فاصله 

هاي فرعی آسفالت به روستاها و فقط در مناطق جاده دارد
 هايبا قرار گرفتن بیشتر این گروه در دامنه شود.دیده می

هاي بلوط و گیالس وحشی نسبت به غرب و غرب پایهشمال
گروه اول بیشتر شده که با نتایج طرح تحقیقاتی بر روي نیاز 

نه ورویشگاهی گونه گیالس وحشی مبنی بر رشد بهتر این گ
هاي شمال و ، شیب متوسط و دامنه1700تا  1100در ارتفاع 

اما گونه . (Research report, 2014) غرب مطابقت داردشمال
ممرز کاهش یافته است و با تغییر جهت دامنه و کاهش 
میانگین شیب، گونه سرخدار در این گروه حذف شد. گروه 

 درختان و سوم با اینکه تراکم درختی زیادي دارد اما ارتفاع
سطح تاج پوشش خیلی کم است. اما نکته قابل ذکر این است 

زاد در این گروه قرار گرفته هاي دانهکه بیشترین تعداد پایه
دلیل قرار گرفتن در شیب متوسط و ارتفاع باال و است که به

شرایط استقرار بهتر بذر، فرصت زادآوري بیشتر داشته و توده 
 و همکاران Safariباشد. جوان )میانگین قطري کم( می

زاد در دامنه هاي دانهنیز بیان کردند که تعداد پایه (2018)
قی ها بیشتر است. طبق نتایج تحقیارتفاعی باال براي همه گونه

قه زاد در طبدر ارسباران بیشترین درصد فراوانی زادآوري دانه
 تحقیقاین درصد دیده شده که با نتایج  36-50شیب میانی 

 Moradi) درصد( همخوانی دارد 47ین شیب )میانگ

., 2015et alDirmandrik ) . همچنین وجود زادآوري و
 باشداي میهاي جوان نشانه تغییر در ترکیب گونهپایه

(., 2007et alScharnweber ) .هاي این گروه نسبت به گروه
هاي و ممرز نسبت به گروه دارددیگر بیشترین گونه ون را 

قبل کمتر است. گروه چهارم با بیشترین تراکم درختی، 
زاد و کمترین میانگین قطري در هاي شاخهبیشترین پایه

هاي کم و مناطق پر تردد، توریستی و قابل دسترس قرار شیب
دارد. به دلیل قطع درخت و حضور بیشتر انسان و دام در این 

دهی و رشد قطري را از دست مناطق، درختان فرصت بذر

بین عوامل مؤثر در روند تغییر کاربري جنگلالبته اند. داده
 مراکز سکونتگاهی مهمترین عامل در روند هاي ارسباران،

به (.  2008et alRezaei Banafsheh ,.) اشدبتغییرات می
 et Amirghasemiز )دهی گونه ممردلیل قدرت زیاد جست

., 2001al) زاد ممرز را دارا هاي شاخهشترین پایهاین گروه بی
طح س هاي ارسباران،طبق نتایج یک تحقیق در جنگل باشد.می

جه در نتی ،تاج پوشش کم سبب ورود نور به کف جنگل شده
. گروه (2017et al Sasanifar ,.) رودتراکم درختی باال می

هاي ها و یا در مجاور زمینپنجم که یا در حاشیه جنگل
قرار دارد با کمترین سطح مقطع، تراکم و سطح تاج کشاورزي 

این گروه  .ستاپوشش در میانگین ارتفاعات پایین قرار گرفته
هاي و با قرار گرفتن در دامنه داردزادآوري نداشته یا بسیار کم 

شد. باهاي بلوط را دارا میغربی بیشترین پایهغربی و جنوب
 است و آن هم به دلیلمیانگین قطر آنها از گروه چهارم بیشتر 

هاي بلوط که توسط کشاورزان و روستاییان حفظ وجود پایه
با  شدههاي کامال تخریباین گروه جنگل باشد.شده است، می

ي که فاصله زیاد هستنددگرگونی زیاد در ساختار و ترکیب 
 (2007) و همکاران Scharnweberاز حالت طبیعی دارند. 

ه تخریب در جنگل بیشتر باشد نشان دادند که هر چه درج نیز
 کند.سطح مقطع و تاج پوشش به شدت کاهش پیدا می

هاي مطالعه نشان داد که میانگین قطري در جنگلاین 
ارسباران پایین است که این امر به دلیل قطع زیاد درختان در 

زاد و تراکم هاي شاخهگیري(، زیاد بودن پایهگذشته )زغال
متر، سانتی 27ثر متوسط قطري باشد. حداکزیاد درختی می

 6/7و حداقل میانگین آن  2/13حداکثر میانگین قطري 
و  Alijanpourمتر برآورد گردید که به نتایج تحقیق سانتی

و  5/12( با برآورد بیشترین میانگین قطري 2017همکاران )
 متر بسیار نزدیک است.سانتی 26/9کمترین میانگین قطري 
 ر ارسباران نشان داده است که تغییراتهمچنین نتایج تحقیقی د

میانگین قطر برابر سینه در این منطقه به دلیل تراکم باال و 
ت نیس ها براي رسیدن به نور و مواد غذایی منظمرقابت پایه

میانگین قطري و طبقات مختلف شیب اختالف  و بین
 et alMoradi Dirmandrik ,.) داري وجود داردمعنی

2015.) 
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ثرترین متغیرها در ؤمشخص شد که م PCAطبق نتایج 
ها مربوط به سطح مقطع در هکتار با ضریب بندي گروهطبقه

بوده  902/0ثیر أو تراکم در هکتار با ضریب ت 869/0ثیر أت
 ،تداري وجود نداشاست اما بین این دو متغیر همبستگی معنی

در نتیجه اگرچه میانگین سطح مقطع در هکتار در گروه اول 
هاي دیگر بیشتر است و گروه پنجم با اختالف زیادي از گروه

نیز با اختالف زیادي از بقیه کمتر است و سه گروه دوم، سوم 
د هاي یکسانی دارنو چهارم با روند کاهشی تقریبا سطح مقطع

داشتن بیشترین  اما از نظر تراکم درختی گروه چهارم با
زاد، بیشترین تراکم را دارد و گروه سوم با هاي شاخهپایه

هاي جوان و زادآوري زیاد نیز در رتبه دوم قرار داشتن پایه
ن و همکارا Alijanpourدارد که این نتایج با نتایج تحقیق 

مبنی بر بیشتر بودن سطح مقطع در مناطق حفاظتی  (2004)
طابقت دارد اما تراکم نیز در نسبت به مناطق غیرحفاظتی م

مناطق حفاظتی بیشتر بوده که با نتایج این تحقیق منطبق 
 نیست. 

نهایی تحقیق نشان داد با استفاده از متغیرهاي مورد  نتیجه
طبقه  5درصد،  1/89توان با صحت استفاده در این تحقیق می

ه بینی کرد کحاصل از تخریب ناشی از عوامل انسانی را پیش
ه توان تصمیمی متناسب با درجمی ه به شرایط هر منطقهبا توج

تخریب توده جنگلی )حفاظتی، عملیات پرورشی، بهداشتی، 
..( اتخاذ کرد و براي بهبود آن . کاري وجنگل احیاء و

یط با توجه به شرا روازاین .ریزي درستی در نظر گرفتبرنامه
که  کرد توان به این نکته اشارههاي ارسباران میفعلی جنگل

واند تمی هانظارت و پایش بیشتر جنگل مدیریت حفاظتی،
که هنوز فرصت بهبود و احیاء دارند با را هایی رویشگاه
هاي بهداشتی به سمت مراحل یا دخالت هاي پرورشیعملیات

نتایج، گروه اول در حال بر اساس  تحول طبیعی سوق داد.
م را دو باشد و گروهپیشروی به سمت جوامع کلیماکس می

توان به سمت گروه اول سوق تنها با مدیریت حفاظتی می
هایی مانند گروه سوم را با ایجاد توان تودهمی در ضمن داد.

 های پرورشی مانندحفاظت بیشتر و دخالت شرایط بهتر،
های های جوان به سمت تودهتنک کردن و فضا دادن به پایه

د گروه چهار که در هایی ماننزاد سوق داد. اما در تودهدانه

ریزی معرض تخریب شدید هستند نیاز به یک برنامه
های پرورشی و درازمدت حفاظتی و قرق شدن و دخالت

اما در مناطقی با شرایط گروه پنجم  باشدمیبهداشتی شدید 
 کاریتوان جنگلکه قدرت زادآوری از بین رفته است، می

یازمند امر نیز ن های بومی را توصیه کرد که البته اینبا گونه
 حفاظت مداوم از منطقه است.
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Abstract 

     Arasbaran forests are one of the richest forest habitats in Iran, which their appearance, species 

composition, and structure have drastically changed because of human activities in the past few 

centuries. The present study aimed to investigate the different structures of forest stands resulted 

from degradation and disturbance. The research data were collected from 148 established round 

sample plots of three ares in Kaleibarchay and Ilgenachay zones. Different defined groups were 

generated based on the basal area (m2/ha), density (trees/ha), highest tree, crown cover percentage, 

and the number of seedlings and coppice sprouts using hierarchical cluster analysis. A number of 

the cluster was assessed based on K- Means analysis. The PCA was then used to detect the most 

effective variables. The results of PCA showed that the first and second components explain 

73.7% of the changes and basal area per ha and density per ha were the most effective factors for 

classification. Finally, the results revealed that 89.1% of grouped cases are correctly classified. 

Thus, the area was divided into 5 classes, according to the degrees of degradation which the first 

group with the best condition includes the succeeding stands towards climax communities, and 

the fifth group includes degraded forests. Based on these results, a decision can be made according 

to the degradation stages and proper planning can be achieved for its improvement. 
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