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چکیده
این مطالعه تفاوتهای موجود در مشخصههای کمی ساختار تودههای جنگلی بر اثر تراکم جمعیت انسانی در منطقهای جنگلی
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مقدمه
مناطق جنگلی استان گیالن بهعنوان بخشی از جنگلهای
شمال کشور عموماً از نوع جنگلهای هیرکانی بوده و
سطح وسیعی از این استان را پوشش میدهند .این
جنگلها تنها جنگلهای تجاری ایران محسوب شده و
برجایمانده از جنگلهای پهنبرگ مناطق معتدله نیمکره
شمالی میباشند و برای برنامه ریزان و سیاستگذاران
حوزه منابع طبیعی اهمیت فراوانی دارند .رشد سریع
جمعیت انسانی در چند دهه گذشته جنگلهای این استان
را در معرض تهدید فزایندهای قرار داده است .پایین بودن
درآمد سرانه ،نبود توسعهیافتگی ،کمبود بدیهیترین لوازم
اولیه زندگی و فقدان فرهنگ زیستمحیطی سبب شده
است که جوامع محلی جنگل نشین برای تأمین نیازهای
خود بهشدت منابع طبیعی را تحتفشار قرار دهند
( .)Rastaby et al., 2013اگرچه بخش وسیعی از
جنگلهای شمال کشور ازجمله استان گیالن تحت
مدیریت طرحهای جنگلداری قرار دارد ،اما در بسیاری از
این مناطق مدیریتشده نیز فشارهای ناشی از حضور
انسان همچنان در ساختار ،ترکیب و کالً چرخه طبیعی
نظام اکولوژیک جنگل اختالل ایجاد میکند .در مناطق
جنگلی استان گیالن بالغ بر شصت هزار خانوار جنگل
نشین سکونت دارند و تعدادشان به حدود سیصدوهفتاد
هزار نفر میرسند که بهصورت موقت و دائم در آنجا زندگی
میکنند و معاش آنها وابسته به جنگل است (2008
 .)Mohammadiبرای نگهداری ،حفاظت و مدیریت
موفقیتآمیز جنگلها داشتن درک مناسب از تعامالت
میان انسانها و جنگل الزم و ضروری است ( Bode et

 ،)al., 2000لذا تشخیص تأثیرات وارده از سوی
جمعیتهای انسانی ساکن بر جنگل امری اجتنابناپذیر
بوده و الزمهاش وجود روشها و متدهایی است که بتوانند
میزان اختالل ناشی از این حضور را سنجیده تا بهواسطه
آن امکان برنامهریزی مدون و دقیقی برای حفاظت و
حمایت جنگل فراهم شود ).(Shadytdlab, 1998
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بر اساس مطالعات انجامشده در جنگلهای گرمسیری
استان کامپونگ تام کشور کامبوج ثابت شد که تراکم
جمعیت انسانی بر ساختار و ترکیب جنگل تأثیر
معنیداری دارد ( .)Top et al., 2009همچنین بر اساس
مطالعهای در جنگلهای همیشهسبز گاتس غربی
هندوسـتان به رابطه کمّی بین مساحـت جنگل و اندازه
روستاهای جنگل نشین پـی برده شد (et al., 2006
 .)Karanthضمن اینکه مطالعات و بررسیهای دیگری در
همین ارتباط در جنگلهای هیرکانی آذربایجان
( ،)Scharnweber et al., 2007ترکیه ( Sivrikaya et
 )al., 2011و چین ( )Wang et al., 2001انجامگرفته
است .مجموعاً در مباحث مدیریت پایدار جنگل باید به
جنبههای اکولوژیک و اقتصادی– اجتماعی توجهی ویژه
داشت ( ،)Wolfslehner et al., 2005لذا بررسی این
موضوع که منابع جنگلی چگونه و به چه میزان تحت تأثیر
فشارهای جمعیتی قرار میگیرند ،برای تعیین برنامههای
مناسب مدیریت جنگل بسیار مهم است .هدف از انجام این
تحقیق ،درک بهتر از روابط میان جنگل و مردمان محلی
جهت حمایت از برنامهریزیهای حفاظت جنگل برای
دسترسی به مدیریت پایدار میباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه بخشی از حوزه جنگلی ناو اسالم در
غرب استان گیالن میباشد .مختصات جغرافیایی ()UTM
منطقه موردنظر  3741179711و  17927179127با
مساحت حدود  27222هکتار بوده ،اقلیم منطقه از نوع
معتدل خیلی مرطوب با میانگین بارش سالیانه 117
میلیمتر و دمای میانگین سالیانه  72/1درجه سانتیگراد
میباشد .گونه درختی غالب حوزه درختان راش به همراه
گونههای دیگر ازجمله ممرز ،انجیل ،توسکا ،افرا ،ون بوده
و جمعیت انسانی حدود پنج هزار نفر را در خود جای داده
است که بهصورت موقت و دائم در آن سکونت دارند و
عمدت ًا به شغل دامداری مشغول هستند (شکل .)7
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برای تعیین اثر تراکم جمعیت انسانی بر مشخصههای کمی
ساختار تودههای جنگلی (حجم ،سطح مقطع برابر سینه
و تعداد در هکتار درختان) در منطقه مورد مطالعه ،شصت
خوشه آماری بهصورت تصادفی سیستماتیک در قالب
شبکهای به ابعاد  7×7 kmدر نقشه و طبیعت مشخصشده
و در داخل هر خوشـه  1پالت آماری دایرهای شکل هر
یک به مساحت  2/7هکتار در فواصل  772×222 mجا
نمایی و در طبیعت پیاده شدند .در داخل هر کدام از این
پالتها تعداد و قطر درختان مورد اندازهگیری قرار گرفتند
(شکل .)2
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همچنین در فواصل یک تا هفت کیلومتری از مرکز هر
خوشه الیههای دایرهای شکلی بهعنوان بافرهای جمعیتی
در نظر گرفته شدند که در واقع محدوده اثرپذیری
تودههای جنگلی واقع در هر خوشه را از مراکز جمعیتی
اطراف مشخص میسازد .برای محاسبه تراکم جمعیت،
نخست از توابع بافری  Arc GIS 9.3جهت ایجاد بافرهای
یک تا هفت کیلومتری برای هر یک از شصت خوشه آماری
استفاده شد سپس با استفاده از نرمافزار Arc Tool Box
موجود در  Arc GIS 9.3محاسبه مساحت و تعداد
جمعیت برای هر بافر انجام گردید (.)Top et al., 2006

شکل  -1منطقه مورد مطالعه -حوزه  7ناو اسالم
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شکل  -2موقعیت خوشه ،پالت و بافرهای جمعیتی در منطقه مورد مطالعه

تراکم جمعیت انسانی
نکته قابلذکر در خصوص نتایج جمعیت انسانی این است
که آمار جمعیتی الیههای باالتر حاصل فراوانی تجمعی
الیههای پایینتر بوده ضمن اینکه هرکدام از اعداد مربوط
به هر الیه جمعیتی مندرج در جدول ،میانگین تعداد
نفرات جمعیتی هرکدام از الیهها درمجموع  42خوشه
آماری میباشد که با نرمافزار ذکرشده مورد محاسبه قرار
گرفتهاند (جدول .)2

نتایج
مشخصههای کمی ساختار تودههای جنگلی
نتایج نشان داد که میانگین حجم ،سطح مقطع برابر سینه
و تعداد درختان در هکتار تودههای جنگلی منطقه مورد
مطالعه با ضریب تغییرات متناسب با پراکنش درختان
بیانگر وضعیت متغیر تودهها ازنظر مشخصههای به کار
گرفته شده میباشد که این موضوع میتواند مؤید
اثرپذیری تودهها از عوامل مختلف ازجمله تراکم انسانی
(به نسبت میزان همبستگی) باشد (جدول .)7

جدول  -1نتایج آماری مشخصههای کمی ساختار جنگل در خوشههای آماری
مشخصه

تعداد خوشه

میانگین

ماکزیمم

مینیمم

واریانس

ضریب تغییرات

حجم (مترمکعب در هکتار)
سطح مقطع (مترمربع در هکتار)
تعداد (اصله بر هکتار)

42
42
42

232/41
23/74
213

344/97
31/44
117

777/11
77/17
14

42/71
1/71
11/3

27/13
71/97
39/97

جدول  -2میانگین جمعیتی بر اساس الیههای هفتگانه
بافر (الیه جمعیتی)

B7

B2

میانگین (نفر)

37

217

B3

B1

B7

B4

B1

712

191

7797

7122

2131
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سینه با تراکم جمعیتی وجود دارد ،امّا بین تعداد و تراکم
جمعیتی همبستگی معنیداری وجود ندارد.

همبستگی بین تراکم جمعیت انسانی و مشخصههای کمی
ساختار تودههای جنگلی
بهطوریکه در جدول ( )3و شکل ( )3مالحظه میشود
همبستگی منفی معنیداری بین حجم و سطح مقطع برابر

جدول  -3جدول همبستگی آماری پیرسون ()Pearson correlation

مشخصه

r2B7

r2B2

r2B3

r2B1

r2B7

r2B4

r2B1

حجم
سطح مقطع برابر سینه
تعداد درختان

-2/127
-2/312
-2/222

-2/174
-2/311
-2/272

-2/141
-2/123
-2/272

-2/141
-2/311
-2/224

-2/111
-2/311
-2/711

-2/111
-2/311
-2/277

-2/721
-2/142
-2/217

شکل  -3درجه همبستگی پیرسون ( )Pearson correlationبین تراکم جمعیتی و مشخصههای ساختار جنگل
** :معنادار بودن همبستگی در سطح  7درصد
* :معنادار بودن همبستگی در سطح  7درصد
 :NSهمبستگی معنادار نیست.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق وجود روابط قوی بین تراکم جمعیت
انسانی اطراف خوشهها و برخی مشخصههای ساختار
تودههای جنگلی (سطح مقطع برابر سینه و حجم در
هکتار) را مشخص کرده است ،هرچند که همبستگی
معنیداری بین تراکم جمعیت و تراکم درختان پیدا نشد.
درجه همبستگی بین تراکم جمعیتی و حجم در هکتار
تودههای جنگلی از بافر یک تا هفت با افزایش تراکم و
میزان جمعیت سیر صعودی داشته ،ضمن اینکه شدت این
تغییرات از بافر سهبهچهار همچنین از پنج به شش نسبت
به سایر بافرها از شدت مالیمتری برخوردار بوده است .این
موضوع میتواند ناشی از قرارگیری روستاهای کمتری در
مسـیـر این بافرها باشد ( ،)Tap et al., 2004اما
درمجموع عامل تراکم جمعیت انسانی بر حجم در هکتار
تودههای جنگلی تأثیر بیشتری نسبت به سایر توصیف
گرهای ساختار جنگل داشته و عموماً میزان این
همبستگی در سطح یک درصد معنیدار بوده است .این
میزان همبستگی با نسبت کمتر از قبل بین تراکم
جمعیتی و سطح مقطع برابر سینه وجود داشت
بهطوریکه در سطح یک درصد این رابطه نیز معنیدار
بوده ،منتهی شدت این همبستگی در بافرهای سه تا پنج
حالت نزولی به خود گرفته است .با توجه به اینکه هردو
مشخصه (حجم و سطح مقطع برابر سینه) .در یک دامنه
مشخص از بافرها تغییر روندی را داشتهاند ،علیرغم جزئی
بودن این تغییر روند ،در مورد حجم با روند افزایش بسیار
تدریجی و در مورد سطح مقطع برابرسینه با کاهش بسیار
تدریجی مواجه بودهایم .این روند تدریجی تغییرات را
میتوان در جدول سه مشاهده نمود .تفاوت این روند
تغییرات در فواصل بافرهای ذکرشده توسط دو مشخصه
حجم و سطح مقطع میتواند بیانگر واکنش سریعتر
توصیف گر سطح مقطع نسبت به حجم در برابر تغییر
تراکم جمعیتی باشد ،علیرغم اینکه در تمام فواصل
بافرهای هفتگانه توصیف گر حجم نسبت به سطح مقطع

نشریه توسعه پایدار جنگل ،دوره  ،7شماره  ،1زمستان 7313

شدت همبستگی بیشتری را با تراکم جمعیتی از خود
نشان داده است .مشابه همین نتایج در جنگلهای
گرمسیری کامبوج مشاهده شده است ،بهطوریکه حتی
در عدم وجود همبستگی بین تراکم جمعیتی با تراکم
درختی نتایج یکسانی با این تحقیقات داشته است ( Top
 .)et al., 2009مطالعهای دیگر در رابطه با تأثیر
اختالالت انسانی بر اکوسیستمهای جنگلی در کشور چین
وجود یک همبستگی منفی معنیداری را بین تراکم
جمعیت و حجم در هکتار نشان داده است ( Wang et
 .)al., 2001همچنین انجام سه تحقیق متوالی طی
سالهای  7111 ،7114و  2277در کشورهای
هندوستان ،آذربایجان و ترکیه بر روی اثرپذیری جنگل از
تراکم جمعیتی در فواصل مختلف از مراکز روستاهای
داخل و حاشیه جنگل تأییدکننده نتایج این تحقیق بوده
و مؤید وجود رابطه معنیدار بین این فواصل و شدت
تخریب میباشد ( ;Karanth et al., 2006
Scharnweber et al., 2007; Sivrikaya et al.,

 .)2011در مجموع از مباحث انجامشده پیرامون نتایج
بهدستآمده در این تحقیق و سایر تحقیقهای انجامشده
میتوان به این جمعبندی رسید که بین عوامل تخریب
(در این مطالعه تراکم جمعیت انسانی) و مشخصههای
ساختاری جنگل روابط کمی معنیداری وجود دارد که به
استناد این روابط میتوان برنامهریزیهای دقیقی بر اساس
نوسانات جمعیتی و شدت تخریب جنگل ارائه نمود
بهطوریکه سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه منابع
طبیعی بهجای حذف یکباره جمعیت انسانی از
محیطهای جنگلی خواهند توانست مدلهای مناسبی از
حضور انسان در داخل جنگل را تجربه نموده بدون اینکه
آسیبی به آن وارد آید و یا حداقل میزان آسیبپذیری را
با رعایت بافرهای جمعیتی در تودههای جنگل شاهد
باشیم .بدیهی است که الزمهی ارائه چنین مدلهایی از
سوی محققین با انجام تحقیقات بیشتر بخصوص بررسی
بر روی سایر مؤلفههای تخریب و مشخصههای جنگل
امکانپذیر خواهد بود.
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Case study: Asalem forests in Guilan province
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Abstract
This study examined differences in stand structure in relation to population density in Guilan
Province, Asalem, area of forest near the Woodman Villages. Tree data were obtained from cluster
sampling and population data were obtained from national population census and forestry plans
decades ago. Results indicated that the average stand volume was 230 m3/ha, the average basal area,
23.16 m2/ha and the average number of trees per cluster was 243 per ha. Significant negative
correlations rank were generally found between population density surrounding clusters with stand
volume and basal area. Results showed that there is no any significant relation between population
density and tree density. It is suggested that introduction of greater controls on human disturbance
should be a high priority for resource management and conservation.
Keywords: Correlations rank, woodman villages, stand structure, Cluster sampling.
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