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چکیده
ملی هستند که روند تخریب ترین عوانشینان روستاهاي اطراف جنگل از مهمدام و همچنین جنگلحدازبیشحضور 

هاي چوبی و تنوع گونهسال قرق بر 7دف از این تحقیق بررسی اثر ه. اندهاي جنگلی زاگرس را تسریع کردهسامانهبوم
و شدهقرقمنطقهبراي انجام این تحقیق دو . هاي زاگرس شمالی بودهاي مختلف خاك در بخشی از جنگلتغییر ویژگی

اي شکل به هدایرهقطعه نمون18در هر منطقه .انجام شد) ترانسکت(برداري بر روي خط نمونه.انتخاب شدنشدهقرق
هاي چوبی شمارش شد و یک نمونۀ ترکیبی از خاك پیاده و در هر قطعه نمونه نوع و تعداد گونهمترمربع400مساحت 
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك برداشت و به آزمایشگاه ترین ویژگیبرخی از مهمتجزیهبراي )cm20 -0عمق (سطحی 

هاي هاي غناي تعداد گونه و مارگالف و شاخصنشان داد که شاخص(t-test)نتایج حاصل از آزمون تی . منتقل شد
برخوردار نشدهقرقمنطقهتري نسبت به شده از وضعیت مطلوبقرقمنطقهوینر و معکوس سیمپسون در -تنوع شانون

یج همچنین نتا. داري را بین دو منطقه نشان دادندهاي تنوع شانون و یکنواختی هیل اختالف معنیاست و شاخص
داري را در چگالی ظاهري، سیلت، شن، هاي فیزیکی و شیمیایی خاك اختالف معنیمیانگین ویژگیمقایسهحاصل از 

گیري شده مانند چگالی هاي خاکی اندازهبراي دیگر ویژگی. فسفر، اسیدیته و پتاسیم در بین دو منطقه نشان داد
طبق . داري مشاهده نشدهدایت الکتریکی اختالف معنیحقیقی، تخلخل، درصد رطوبت اشباع، رس، کربن آلی، ازت و

سال 7فیزیکی و شیمیایی خاك در طی هايویژگیاي و هاي این پژوهش قرق موجب بهبود وضعیت تنوع گونهیافته
با مدیریت هاي سامانهبومخاك و سیر تحول و بازسازي خاك در براي بهبود وضعیت اما . مدت زمان قرق، شده است

.هاي بیشتري نیاز استل به زمانآر حفاظت، براي بازگشت به حالت ایدهمبتنی ب
.ولهاي غرب، چرا، دارمازو، ويتنوع، پوشش گیاهی، جنگل:کلیديکلمات

:Email:تلفننویسنده مسئول* Sattar_shaeri@yahoo.com
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مقدمه
مساحتی معادل با شمالی هاي زاگرس جنگل

هاي ایران را به از جنگلزیاديسهمهکتار449000
و تأثیر مهمی در تأمین آب، اندخود اختصاص داده

ل اقتصادي و اجتماعی کشور و تعادوهواآبتعدیل 
Sagheb(دارند talebi et al., 2004; Fattahi,

-دخالتدلیلبهزاگرسجنگلیهايسامانهبوم).1995
ازراخودطبیعیروندشدید،هايبرداريهبهروها

وحساسی یهاسامانهبومبهتبدیلوانددادهدست
در این منطقه با تخریب پوشش .اندشدهشکننده

کهطوريبهگیاهی، تخریب خاك نیز صورت گرفته، 
که مناطق خاك به حدي تخریب یافته است بیشتردر 

.اندهاي زیر خاك در سطح زمین ظاهر شدهسنگ
Jazirehi وEbrahimi Rostaghi)2003 ( اعالم

هاي زاگرس کمتر هاي جنگلکنند که در خاكمی
معموالًرا بذر این درختان ست نهالی بروید، زیممکن ا

از .کنندزمین مساعدي براي روئیدن خود پیدا نمی
اند ا تسریع کردهترین عواملی که روند تخریب رمهم
-دام و همچنین جنگلحدازبیشتوان به حضور می

دلیلبه.نشینان روستاهاي اطراف جنگل اشاره کرد
- جنگلوابستگیدارد،منطقهاینکهايویژهوضعیت
هايسرشاخهوبرگازاستفادهودامداريبهنشینان
دیگرازبیشتربسیارشمالیزاگرسدردرختان
,Fattahi(استرسزاگهايقسمت - خاك به). 1995

سزایی در ه عنوان یک عامل اکولوژیک اهمیت ب
دارد که همگام با روند تخریب سامانه بومپایداري این 

.در این مناطق رو به زوال گذاشته است
محیطیو شرایطهاجنگلاینتخریبروندبهتوجهبا

-گونهنظرازايویژهاهمیتدارايخودبه مخصوص
مراتعژنتیکی،ذخایرجانوري،وگیاهیهاي
غیره،واجتماعی-اقتصاديمسائلشکوب،زیرا

ازجلوگیريومدیریتفکربهدیربازازپژوهشگران
حفظ، برايکهموارديجملهاز.اندافتادهآنتخریب

زاگرسدرویژهبهوزاگرسهايجنگلبقا و احیاي
یاشدهتحفاظمناطقایجاد،شده استانجام شمالی

درمطمئنوهزینهکمهايراهازیکیعنوانبهقرق
ایجاداصلیاهدافازیکیمسلماً.استراستااین

هاي حفاظت از گونهقرق،یاشدهحفاظتمناطق
منظوربهشدهتخریبمناطقگیاهی و جانوري، احیاي

جملهازمحیطیوزیستیمختلفهايقابلیتافزایش
هاي ویژگیجانوري،هايجمعیتگیاهی،هايپوشش

در ) 2009(و همکاران Abbasi.استغیرهوخاك
هاي چوبی در بررسی اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه

اشترانکوه لرستان نشان دادند که مقدار تنوع منطقه
حفاظتی هطبقهاي مورد بررسی با زیستی در ناحیه

ع در هاي غنا و تنوو شاخصآن ارتباط تنگاتنگی دارد
تري نسبت به از وضعیت مناسبشدهحفاظتمناطق 
Alijanpour.خارج از مرز حفاظت برخوردارندمنطقه

- تنوع گونهمقایسهضمن بررسی و ) 2009(و همکاران
منطقههاي جنگلی دو اي تجدید حیات توده

هاي ارسباران به و غیر حفاظتی در جنگلشدهحفاظت
نی بر حفاظت، این نتیجه رسیدند که مدیریت مبت

- اي زادآوري تودهدار تنوع گونهموجب افزایش معنی
.شده استارسباران شدهحفاظتمنطقههاي جنگلی 

Salehi وNoormohammadi)2012 ( با بررسی
هاي خاك و تأثیر قرق و خراش سطحی بر ویژگی

هاي زاگرس مرکزي به این نتیجه زادآوري در جنگل
ظاهري، چگالیدر داريرسیدند که اختالف معنی

حقیقی، مواد آلی، فسفر، پتاسیم و ازت خاك چگالی
و Peco.وجود داردنشدهقرقشده و مناطق قرق

سامانه چرا اي، ممانعت از در مطالعه) 2006(همکاران 
هاي آن براي گیاه و خاك را مورد بررسی دورو دستا

اي که از چرا در منطقهقرار دادند و دریافتند که 
هاي کمتري از رس، نسبت،آمده استعملبهعت ممان

قابلو رطوبت جذبقابلمواد آلی، ازت کل، پتاسیم 
و وجود داردچرا شدهمنطقهیسه بادر مقادسترس

توجهقابلتغییر موجبهمچنین ممانعت از چراي دام 
و Jeddi.شودمیمنطقهپوشش گیاهیترکیب در 

Chaieb)2009 (کنند که عالم میتحقیق خود ادر
کل، کلسیم، پتاسیم و همچنین ازتمقدار مواد آلی، 

تمایل رو به ،میزان نفوذ آب در خاك و تنفس حیاتی
رشدي را در طول زمان عدم چراي منطقه از کمترین 

سال حفاظت را 12مقدار به بیشترین مقدار در طول 
ثرات ا) 2010(و همکاران  Dhaou.دهندمینشان 

ي تنوع زیستی جوامع گیاهی را بررسی حفاظت بر رو
هسال30دورهنشان داد که یک هاآنکردند، نتایج 

گیاهی هايگونهی روي تنوع توجهقابلقرق تأثیر 
-گونهکل درصد 3/58در این مدت کهطوريبهدارد، 
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غناي درصد 7تنوع گیاهی، درصد 7/21گیاهی،هاي
.ش داشته استاي افزایتنوع گونهدرصد 5/9اي و گونه

Liا بررسی اثرات چرا و قرق روي ب) 2011(و همکاران
در مراتع شمال چین فیزیکی و شیمیایی هاي ویژگی

افزایشموجبقرق منطقه سال 8د که نتیجه گرفتن
و پرمصرفتمامی عناصر معدنی، عناصر مقدار میانگین

، فلزات سنگین، کربن آلی و غیر آلی، ازت مصرفکم
چگالیمقدار میانگین لکتریکی و کاهش ، هدایت اکل

با چراي مداوم منطقهدر مقایسه با سیلیسظاهري و 
.شده است

توان گفت که ممانعت از چراي دام در میکلیطوربه
گرفته عاملی چرا صورت میهاآنقی که قبالً در مناط

و تغییرات در خاك و ايترکیب گونهدر جهت تحول
Li(تساسطحی آن الیهویژهبه et al., 2011;

Jeddi & Chaieb, 2009; Peco et al., 2006 .(
مدتدرازومدتکوتاهاثراتکهاستمفیديابزارقرق

چرا،موردسامانه بومدرراوحشحیاتودامچراي
اتخاذوصحیحمدیریتاعمالطرفیاز. دهدمیتغییر
مراتعوهاجنگلاحیايبرايمناسبهايروش

سطحها،گونهفراوانیوپوششتاجارتقاءرمنظوبه
هاي مناطقی شکوب و اصالح و تعدیل خاكیرازتولید

اند و توانایی که طی سالیان در معرض چرا قرار داشته
اند، بستر مناسب نباتات از دست دادهعنوانبهالزم را 
سامانهبومبارهدرکافیدانشواطالعاتمستلزم

حاضر مطالعه.استمناطقجنگلی و خاك این دسته 

شیمیاییفیزیکی و هاي ویژگیبا بررسیدر نظر دارد 
به ايو تنوع پوشش گیاهی درختی و درختچهخاك

هاي زاگرس ابی اثرات حفاظت در بخشی از جنگلارزی
که از (جوارهممنطقهبدین منظور دو . شمالی بپردازد

مباههاي انسانی و چراي دام دخالتجزبهلحاظ همه
هاي شهرستان پیرانشهر که یکی از از جنگل) ندامشابه

و از استهاي اخیر تحت قرق بودهطی سالهاآن
همچنین چراي دام در برداري توسط روستاییان و بهره

عنوانبهدیگر که منطقهو آمدهعملبهآن ممانعت 
شرایط عادي حاکم بر این رها شده و داراي ناحیه

ه شده است تا اینکه بررسی شود در نظر گرفتمناطق 
توانسته است تأثیر سال7در طول آیا قرق و حفاظت

و نیز اي مثبتی بر پوشش گیاهی درختی و درختچه
باشد یا خیر؟داشتهخاك هاي ویژگی

هامواد و روش
جنوب شرقیکیلومتري 30مورد مطالعه در منطقه 

س هاي زاگرر در نقطه شروع جنگلهشهرستان پیرانش
تا 0527395شمالی با مختصات طول جغرافیایی 

تا 4037163و عرض جغرافیایی 0528642
-در جوار روستاي قبر،UTMدر سیستم 4037716

هاي پیرانشهر شهرستانحدفاصل، و )پردانان(حسین
).1شکل (شده استواقع و سردشت

یرانشهرموقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان پ- 1شکل 
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حوزهاز ) 12شماره (پردانانمنطقه در سامان عرفی
و با 4شهرستان پیرانشهر در پارسل شماره باب

با تغییرات (متر1400متوسط ارتفاع از سطح دریا 
میانگین بارندگی . است) متر100ارتفاعی کمتر از 

1/12متر، میانگین دماي سالیانه میلی795ساالنه 
محاسبهQشاخص بر اساس. استگراد درجه سانتی

اقلیم محدودهدر روش آمبرژه، اقلیم منطقه در شده
- هاي زمیناز ویژگی.گیردسرد ارتفاعات قرار می

بخشی از زون توروس خارجی ادامه،شناسی منطقه
گذاري داشتن تداوم و رسوبه ترکیه است که ب

مورد هاز مختصات مهم محدود. شده استمشخص 
.استهاي دگرگونسنگحدازبیشمطالعه ضخامت

- خاك سطحی منطقه، داراي عمق زیاد، ساختمان دانه
با اي درشت، بافت متوسط و اسیدیته قلیایی 

تیپ خاك و است نفوذپذیري و زهکشی مناسب 
,Pato)ت اسیاي جنگلمنطقه قهوه 2007).

روش پژوهش
هاي آوري اطالعات و استخراج دادهپس از جمع

شناسی و بازدیدهاي میدانی، دو و زمینتوپوگرافی 
نشده براي انجام پژوهش شده و قرققرقمنطقه

80مورد مطالعه حدود مساحت کل منطقه. تعیین شد
) ساله7قرق (شده قرقمنطقههکتار است که مساحت 

برداري بر نمونه. هکتار است42نشده هکتار و قرق38
قطعه نمونۀ 18تعداد . انجام شد) ترانسکت(روي خط 

مترمربعی در هر منطقه پیاده و در 400اي شکل دایره
هاي درختی و ، فهرست و تعداد گونههاآنداخل 

Peco(اي ثبت شددرختچه et al., 2006; Abbasi
et al., گیري خاك در مرکز هر براي نمونه). 2009

5متري از مرکز قطعه نمونه 5قطعه نمونه و در فاصله 
متر برداشت و یک نمونۀ سانتی20تا 0نمونه از عمق

.دست آمدبترکیبی براي هر قطعه نمونه 

روش مطالعه آزمایشگاهی
هاي خاك در هواي آزاد خشک شدند و پس از نمونه

متري عبور داده و میلی2حمل به آزمایشگاه از الک 
گیري فیزیکی و شیمیایی خاك اندازههايویژگی
این پژوهش مورد خاك که در هايویژگی. شدند

حقیقی به چگالی: اند ازبررسی قرار گرفتند، عبارت

ظاهري به روش کلوخه چگالیروش پیکنومتري، 
، درصد تخلخل خاك با استفاده از مقادیر )پارافین(

ظاهري و حقیقی، درصد رطوبت اشباع با چگالی
استفاده از گل اشباع و به روش توزین، بافت خاك به 

وسیله دستگاه کاس، اسیدیته بهروش هیدرومتري بای
pH با 1: 5/2متر و با روش پتانسیومتري به نسبت

EC، هدایت الکتریکی با )فعالهاسیدیت(آب مقطر 
سنج، کربن آلی با روش والکلی و بلک، ازت کل با 
روش کجدال، فسفر با روش اولسن و با استفاده از 

وش به رجذبقابلدستگاه اسپکتروفوتومتر و پتاسیم 
گیري با استات آمونیوم نرمال و با استفاده از عصاره

.گیري شدنددستگاه فلیم فوتومتر اندازه

هاآماري دادهوتحلیلتجزیهروش 
هاي پوشش گیاهی، معیار دادهوتحلیلتجزیهمنظوربه

تراکم یا معیار تعداد بر اساسچیرگی هر گونه –وفور 
غناي . ته شدگرفکاردر محاسبه تنوع زیستی بهاآن

اي مارگالف ، شاخص غناي گونه)هاتعداد گونه(اي گونه
(Margalef, - اي شانونتنوع گونه، شاخص(1985

,Shannon & Weaver)وینر  ، عکس (1949
,Hill)شاخص سیمپسون  و ) شاخص هیل((1973

,Hill(هاي یکنواختی اصالح شده هیلشاخص
اخص وینر که ش- و شاخص یکنواختی شانون)1973

,Pielou(پاي لویکنواختی  شود هم گفته می) 1975
Excellافزار ، در محیط نرم)1جدول ( براي هر 2013

براي . نمونه در دو منطقه به تفکیک محاسبه شدقطعه
مقایسه و سنجش میزان تغییرات احتمالی عوامل 

پس از حذف مذکور منطقهگیري شده در دو اندازه
-BOXه با استفاده از دستور افتادهاي پرت و دورداده

PLOT فونرسمیا- کولموگرفو انجام آزمون)p ≤
، از هابراي بررسی نرمال بودن پراکنش داده)05/0

و آزمون هاي با پراکنش نرمالبراي داده1آزمون تی
در هاي با پراکنش غیر نرمالبراي داده2ویتنیمن

وتحلیلتجزیه. استفاده شددرصد 5سطح احتمال 
SPSSافزار آماري ها با استفاده از بسته نرمدهدا

Ver.16انجام شد.

1- T-test
2- Mann-Whitney U
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هاي غنا، تنوع و یکنواختی مورد استفاده در این بررسیشاخص- 1جدول 
پارامتررابطهشاخص

ـغـ
ـنا

ـ

Sتعداد گونه تعداد گونه =-
در نمونهها عداد کل گونهتSمارگالف

= nتعداد افراد

 گـ
وع

تن
ـ

ونه
ــ

اي

وینر- شاخص تنوع شانونوینر- شانون
Pi نسبت افراد گونهiام در جامعه

معکوس شاخص تنوع سیمپسونسیمپسونمعکوس 
Pi نسبت افراد گونهiام در جامعه

Sها در نمونهتعداد کل گونه

ـــ
خت

نوا
یک

ـــ
ـی

ـــ

شده هیلشاخص یکنواختی اصالحEhهیلشدهحاصال
معکوس شاخص تنوع سیمپسون

عدد نپر: 7182/2
وینر- شاخص تنوع شانونلوپاي 

پاي لوشاخص یکنواختی 
Sتعداد گونه در نمونه

نتایج
خاكفیزیکی و شیمیاییهايویژگیمیانگین مقادیر 

به شرح بررسی در دو منطقه مورد مطالعه تحت
همان گونه که از جدول. است)3(و)2(هايجدول

شود، استنباط میفیزیکی هايویژگیدر مورد )2(
حقیقی و تخلخل بین دو منطقه به چگالیمیانگین 

میانگین اماداري ندارند، لحاظ آماري تفاوت معنی
بیشتر از ) 32/2(شدهحقیقی در منطقۀ قرقچگالی

ین طور میانگ، همیناست)17/2(نشدهقرقمنطقۀ 
بیشتر از ) درصد29(شدهتخلخل در منطقۀ قرق

) درصد25(نشدهقرقمیانگین تخلخل در منطقۀ 
چگالیمیانگین مقایسههمچنین نتایج حاصل از . است

نشدهقرقو ) 57/1(شدهقرقمنطقهظاهري در دو 
چگالیدهد که اختالف میانگین نشان می) 60/1(

05/0سطح ظاهري بین دو منطقه به لحاظ آماري در
مقدار میانگین درصد رطوبت .استدار ، معنیخطا

منطقهکمتر از )درصد59(شدهقرقمنطقهاشباع در 
، هرچند که بین میانگین است) درصد63(نشدهقرق

درصد رطوبت اشباع خاك، در دو منطقه به لحاظ 
نتایج حاصل از . داري وجود نداردآماري تفاوت معنی

، حاکی از آن است که تفاوت گیري بافت خاكاندازه

عنوانبهو شنداري بین مقدار میانگین سیلتمعنی
نشدهقرقشده و قرقمنطقهي بافت خاك در دو هااجزا

حالی است که بین رس از دیگر این در، وجود دارد
مذکور منطقهبافت خاك، در دو دهندهتشکیلاجزاي 

pHمقدار .)2جدول (نشدداري مشاهده تفاوت معنی

نشدهقرقمنطقهاز بیشتر) 81/6(شدهقرقمنطقهدر 
نتایج .استدار و این اختالف معنیاست) 67/6(

گیري فسفر خاك، حاکی از آن است حاصل از اندازه
میانگین فسفر در دو داري بین مقدارکه تفاوت معنی

کهيطوربه. وجود داردنشدهقرقو شدهقرقمنطقه
منطقهبیشتر از ) 8/10(شدهققرمنطقهمقدار آن در 

کل، ازتدر مورد درصد .است) 05/6(نشدهقرق
منطقهبین داري رامحاسبات آماري اختالف معنی

نتایج از برابري نشان ندادند ونشدهقرقو شدهقرق
در دو منطقه حکایت ) 41/0(ازتمقدار میانگین 

از ز نیمقدار میانگین کربن آلی در دو منطقه . دارند
مقدار کهطوريبهداري برخوردار نبودند؛ختالف معنیا

کمتر از مقدار آن در ) 028/0(شدهقرقمنطقهآن در 
در مورد هدایت . بود) 031/0(نشدهقرقمنطقه

واحدي و بیشتر بودن 5اختالف وجودباالکتریکی 
) 17/107(شدهقرقمنطقهمقدار هدایت الکتریکی در 
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لحاظ آماري ، به)43/102(نشدهقرقمنطقهنسبت به 
لحاظ نرمال نبودن به. نشدداري مشاهده اختالف معنی
براي، جذبقابلهاي مربوط به پتاسیم پراکنش داده

پتاسیم در دو منطقه بررسی اختالف مقادیر میانگین 
میانگین . ویتنی استفاده شدمننا پارامترياز آزمون 

منطقها در همقادیر پتاسیم و میانگین مقادیر رتبه
نشدهقرقمنطقهکمتر از) 72/12و 00/304(شدهقرق

لحاظ آماري و این تفاوت بهاست)36/36و 14/398(
.)3جدول (استدار معنی

نشدهقرقو شدهقرقهشیمیایی خاك دو منطقفیزیکی و هايویژگیtنتایج آزمون - 2جدول 
شیمیاییفیزیکی وهايویژگی

خاك
داريمعنیسطح خطاي معیار میانگینمیانگین±معیار انحراف منطقه

حقیقیچگالی
(

3cm
gr )

شدهقرق
نشدهقرق

162/0±32/2
077/0±17/2

038/0
018/0

ns197/0

ظاهريچگالی
(

3cm
gr )

شدهقرق
نشدهقرق

023/0±57/1
169/0±60/1

007/0
039/0

 *049/0

تخلخل
(%)

شدهقرق
نشدهقرق

091/0±2/29
086/0±9/25

021/0
020/0

ns274/0

رطوبت اشباع
(%)

شدهقرق
نشدهقرق

114/0±8/59
080/±1/63

026/0
018/0

ns332/0

رس
(%)

شدهقرق
نشدهقرق

086/0±99/30
046/0±71/33

020/0
01/0

ns25/0

سیلت
(%)

شدهقرق
نشدهقرق

042/0±62/32
042/0±44/36

009/0
009/0

  *02/0

شن
(%)

شدهقرق
نشدهقرق

117/0±38/36
037/0±66/29

027/0
009/0

  *032/0

کربن آلی
(%)

شدهقرق
نشدهقرق

011/0±028/0
007/0±031/0

002/0
001/0

ns29/0

ازت
(%)

شدهقرق
نشدهقرق

17/0±41/0
18/0±41/0

041/0
041/0

ns97/0

فسفر
(

شدهقرق
نشدهقرق

36/7±8/10
19/4±05/6

73/1
08/1

  *026/0

اسیدیته
)5/2 :1(

شدهقرق
نشدهقرق

277/0±81/6
092/0±67/6

065/0
021/0

  *049/0

شدهقرقهدایت الکتریکی
نشدهقرق

0/19±17/107
1/22±43/102

61/4
54/5

ns51/0

دارغیر معنیns، خطا05/0دار در سطحمعنی*
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نشدهقرقو شدهقرقهویتنی پتاسیم دو منطقآزمون مننتایج - 3جدول 
داريسطح معنیهاجمع رتبههابهمیانگین رتمیانگینمنطقهشیمیاییویژگی 

شدهقرقپتاسیم
نشدهقرق

00/304
14/398

72/12
36/21

0/229
0/299

**01/0

خطا01/0دار در سطح معنی** 

اي مارگالف در میانگین مقادیر شاخص غناي گونه
نشدهقرقمنطقهبیشتر از ) 72/0(شده قرقمنطقه

بین داريتفاوت معنیلحاظ آماري ولی بهاست) 63/0(
. نشدمیانگین این شاخص در دو منطقه مشاهده 

دار اختالف معنیاي شانون حاکی از شاخص تنوع گونه
کهيطوربهاست میانگین این شاخص در دو منطقه 

- قرقمنطقهبراي این شاخص در آمدهدستبمقدار 
با . بود) 93/0(نشدهقرقمنطقهاز بیشتر) 07/1(شده 

بودن شاخص ناهمگنی سیمپسون در تربیشوجود 
این ، ولینشدهقرقمنطقهنسبت به شدهقرقمنطقه

نتایج حاصل از .دار نبودآماري معنیلحاظاختالف به

اختالف لوپايشاخص یکنواختی میانگین مقایسه
ولی شاخص یکنواختی هیل ،داري نشان ندادمعنی

این مقدار بین دو منطقه بود که) 07/0(بیانگر اختالف 
. دار بودمعنی05/0لحاظ آماري در سطح تفاوت به

ن یهمچنین نتایج حاصل از بررسی اختالف میانگ
در دو شدهشمارش) جست گروه(تعداد در هکتار افراد 

شده قرقمنطقهطور متوسط در منطقه نشان داد که به
فرد75/1291نشدهقرقمنطقهر دفرد و 00/1657

شمارشرند که این اختالف فرد حضور دادر هکتار
دار بین دو منطقه به لحاظ آماري معنی) 366(شده
).4جدول (است

هاي چوبی در دو منطقههگونقطعه نمونههاي تنوع زیستی و تعداد در هاي شاخصنتایج مقایسه میانگین-4جدول 
داريسطح معنیمیانگین خطاي معیارمیانگین+ انحراف معیار منطقهشاخص
شدهقرقمارگالف

نشدهقرق
28/0±72/0
19/0 ±63/0

06/0
04/0

ns289/0

شدهقرقوینر- شانون
نشدهقرق

21/0 ±07/1
14/0 ±93/0

04/0
03/0

 *031/0

معکوس 
)هیل(سیمپسون

شدهقرق
نشدهقرق

67/0 ±46/2
50/0 ±40/2

15/0
11/0

ns761/0

شدهقرقشده هیلاصالح
نشدهقرق

11/0 ±79/0
04/0±86/0

02/0
01/0

*029/0

شدهقرقپاي لو
نشدهقرق

12/0±77/0
09/0  ±77/0

02/0
02/0

ns945/0

جست گروهتعداد 
)در قطعه نمونه(

شدهقرق
نشدهقرق

06/26±28/66
21/10±67/51

14/6
40/2

*037/0

دارغیر معنیns، خطا05/0دار در سطح معنی* 
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هاي مشاهده شده در دو منطقه مجموع آرایهمقایسهاز 
مورد منطقهها در کل آید که تعداد آرایهچنین بر می

که سهم استاي درختی و درختچهگونه8مطالعه 
گونه 6نشدهقرقمنطقهگونه و 7شده قرقمنطقه

گونهاي دو درختی و درختچههاي نهاز بین گو. است
.Quercus)مازودار infectoria)ولو وي

(Quercus. libani)قطعات درصد 100حضور در با
Crataegus)زالزالک، نمونه meyeri) با حضور در

Cerasus(آلبالو وحشیقطعات نمونه و درصد 91
microcarpa( قطعات نمونه و درصد 44با حضور در

Pyrus)گالبی وحشیآن پس از  sp.) 16با حضور در
هاي درختی بیشترین حضور گونهقطعات نمونه درصد 

گونه2.اي را در دو منطقه داشتندو درختچه
درصد 27ا ب(Cotoneaster morulus)شیرخشت 

Amygdalus)و بادامحضور sp.)حضور درصد 11با

دافنه و گونه شدهقرقمنطقهنمونه فقط در در قطعات
حضور نشدهقرقمنطقهحضور تنها دردرصد 5با 

تمامی ،هاي حاضر در دو منطقهاز بین گونه.اندداشته
شدهقرقمنطقهدر گالبی وحشیگونهها غیر از گونه

نشدهقرقمنطقهنسبت به بیشترياز درصد حضور 
جست (تعداد کل افراد . )5جدول (اندبرخوردار بوده

شده و قرقمنطقههر گونه در مشاهده شده)گروه
- گونهشدهشمارشبیانگر تفاوت زیاد افراد نشدهقرق

.استهاي دارمازو، زالزالک و گالبی در دو منطقه 
از شدهقرقمنطقهدر هاي مذکور گونهکهيطوربه

برخوردار نشدهقرقمنطقهفراوانی بیشتري نسبت به 
با حشیآلبالوي وول و هاي ويهمچنین گونه. بودند

منطقهمقدار اندکی تفاوت، فراوانی بیشتري را در 
اختصاص به خودشدهنسبت به منطقه قرقنشدهقرق

).2شکل (دادند 

چوبی مشاهده شده در دو منطقه مورد بررسیهايحضور گونهو درصد رویشی شکلو فهرست-5جدول 
ردیفگونهخانوادهرویشیشکلشدهقرقنشدهقرقکل 
FagaceaeQuercusدرختی100100100 libani Olive.1
FagaceaeQuercusدرختی100100100 infectoria Olive.2
RosaceaeCrataegusدرختی918894 meyeri Pojark.3
RosaceaePyrrusدرختی445038 sp.4
RosaceaeCerasusايدرختچه161122 microcarpa Boiss.5
RosaceaeAmygdalusدرختی130027 sp.6
RosaceaeCotoneaster morulusايدرختچه50011 Pojark.7
ThymeliaceaeDaphne angustifoliaايدرختچه2500 Royle.8
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گیريو نتیجهبحث
ثر در پوشش گیاهی و رشد آن در ؤیکی از عوامل م

. هاي فیزیکی خاك استها ویژگیراتع و جنگلم
، درصد تخلخل چگالیهاي فیزیکی خاك مثل ویژگی

ثیر ماهیت و بافت أتواند تحت تو نفوذپذیري خاك می
ها تغییر برداري از مراتع و جنگلبهرهنحوهخاك و نیز 

سال 7شد، طور که در نتایج نشان داده همان. کند
فیزیکی خاك هايیژگیوبهبود موجبتا حدودي قرق

است، ظاهري و درصد تخلخل شدهچگالیمانند 
منطقهظاهري در چگالیمقدار میانگین کهيطوربه

بوده و نشدهقرقمنطقهکمتر از مقدار آن در شدهقرق
بقیهالبته براي . داري را نشان داداختالف معنی

فیزیکی خاك بین دو منطقه اختالف هايویژگی
لحاظ آماري مشاهده نشد که علت این هداري بمعنی

توان مدت زمان کوتاه قرق منطقه عنوان امر را می
مطالعهنیز در ) 2010(و همکارانShekarchian.کرد

ساله در تحول خاك و پوشش 5بررسی نقش قرق 
هاي کیکم، بنه و بادام استان کرمان به گیاهی جنگل

این نتیجه رسیدند که بررسی تأثیرات قرق به حداقل 
نتایج بر اساس. سال به باال احتیاج دارد15هايزمان

بافت خاك از ) 2008(و همکاران Moradiتحقیق
از سنگ مادري است و ر ثهاي ذاتی خاك و متأویژگی

اگرچه در .ثیري بر بافت خاك نداردأچراي دام ت
داري بین سیلت و شنتحقیق حاضر اختالف معنی

در دو منطقه مشاهده ) عنوان اجزاي بافت خاكبه(
به فرسایش شدید در سطح دتوانکه این امر میشد،
,Pato)نسبت داده شودنشدهقرقمنطقهدر  2007).

Mirzaaliنیز در تحقیقات خود به ) 2006(اران و همک
.رسیدندنتایج مشابه

ظاهري خاك نشان داد که چگالینتایج مربوط به 
شدهقرقمنطقهاین ویژگی فیزیکی خاك در مقدار

نتایج عبارتی، بهاست، نشدهقرقمنطقهاز کمتر 
با افزایش شدت عاملاین مقداراز همسویی ،حاصل

حکایتام در منطقهچرا و لگدکوبی خاك توسط د
متأثر از تنهانهظاهري چگالیهمچنین افزایش . دارد

فشار چراي دام است، بلکه عدم وجود مواد آلی نیز 
نتایج حاصل با نتایج . کندتواند این پدیده را تشدید می

،)2004(و همکارانDrewryهمچونپژوهشگرانی

Dahlgrenو)1997(و همکارانMoradi همکارانو
کاهش درصد تخلخل خاك در . داردتطابق)2008(

ناشی از شدهقرقمنطقهنسبت به نشدهقرقمنطقه
هاي ظاهري خاك است که با مشاهدهچگالیافزایش 

این . تطابق داردهاي خاك کامالًمیدانی و سایر ویژگی
ثر از کمبود مواد آلی خاك و أویژگی خاك نیز مت

-اي دام بهراي دام است که وجود چرلگدکوبی و چ
نسبت نشدهقرقمنطقهخوبی عوارض خود را در خاك 

و همکارانDrewry.دهدنشان میشدهقرقمنطقهبه 
در تحقیقات )2008(همکارانو Moradiو)2004(

تفاوت مقدار رطوبت . خود به نتایج مشابهی رسیدند
تعداد فراوانیتوان ناشی از خاك دو منطقه را نیز می

در واقع دام با . دانستنشدهرققمنطقهدام در 
کاهش تخلخل خاك و متعاقب سببلگدکوبی خود 

نهایتدرشود که میآن عدم نفوذپذیري آب به خاك 
. شوداین امر منجر به کاهش رطوبت خاك می

به علت، نشدهقرقمنطقههمچنین وجود چراي دام در 
کاهش مقدار سطح برگ و افزایش تبخیر از سطح 

مقدار رطوبت خاك نسبت به کاهشموجبخاك 
و همکارانBroersma.شودمیشدهقرقمنطقه

خطی صورتبههرچند این رابطه کردندبیان )1995(
باولی افزایش لگدکوبی و فشردگی خاك ،نیست

کاهش نفوذپذیري آن در شرایط چراي سنگین رابطه 
.مثبت دارد

ا توجه به اینکه عوامل متعددي بر روي بکلیطوربه
گذارند، بررسی تغییرات در میزان کربن خاك تأثیر می

نقش بیوشیمیایی مواد . استکربن خاك کار مشکلی 
اد بستر مناسب براي فعالیت آلی در خاك در ایج

و افزایش تعداد و تنوع فعالیت هامیکروارگانیسم
نقش شیمیایی مواد آلی در خاك در افزایش . هاستآن

ر خاك است که به عناصر غذایی و ترکیبات آلی د
سهم خود ظرفیت جذب و نگهداري عناصر غذایی را 

Heydari)دهددر خاك افزایش می et al., 2009).
کربن آلی خاك، چرا است، مقدارثر بر ؤاز عوامل م

چراي دام با خرد کردن و انتقال مواد گیاهی و 
چرخهزایی در سهرگ به داخل خاك، تأثیر بالشب

,Dyer & Bokhari)کربن دارد  همچنین . (1976
نشدهقرقمنطقهفضوالت دامی ناشی از چراي دام در 
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شدهقرقمنطقهباعث افزایش مواد آلی خاك نسبت به 
مقدار نشان داد کههاي این تحقیق یافته. شودمی

داري با اختالف معنیشدهقرقمنطقهکربن آلی در 
منطقهنداشت ولی مقدار آن در نشدهقرقمنطقه

تأییدنتایج این تحقیق گامی در . بیشتر بوددهنشقرق
و همکارانRuizچونپژوهشگرانیهاي پیشین یافته

)1980( ،Pecoو همکاران)و )2006Agha
Mohseni Fashamiطه با در راب)2009(و همکاران

ازت.استنشدهقرقمنطقهافزایش کربن آلی خاك در 
می در از عناصر مهم غذایی خاك است که نقش مه

هاي این پژوهش اثرات طبق یافته. رشد گیاهان دارد
. استنامحسوسخاك بسیار کم و ازتچرا بر مقدار 

به در دو منطقه برابر و ازتمیانگین مقدار کهيطوربه
که با ،داري نشان ندادندلحاظ آماري اختالف معنی

و همکارانBinkleyهاي حاصل از پژوهشیافته
.استهمسو )199(و همکارانHiernauxو )2003(

شود که بر خاك محسوب میپایهاسیدیته یک ویژگی 
فلزات سنگین که . ها مؤثر استشاخصدیگرتفسیر 
هاي براي گیاهان در خاكدسترسغیرقابلبیشتر 

فزاینده با کاهش طوربهخنثی یا قلیایی هستند، 
,Cornforth)شوندمیدسترسقابلاسیدیته  1999) .

یج این تحقیق نشان داد که مقدار میانگین اسیدیته نتا
لحاظ آماري اختالف بهنشدهقرقو شدهقرقمنطقهدر 

- قرقمنطقهداري داشته و مقدار میانگین آن در معنی
با توجه به کمتر . استنشدهقرقمنطقهاز بیشترشده

، خاك این چرامنطقهپوشش در بودن سطح تاج
قرار بیشتريآبشویی و منطقه در معرض فرسایش 

منطقهتر شدن خاك گرفته و این عاملی براي اسیدي
هدایت الکتریکی .شده استنسبت به قرقنشدهقرق

منطقهبیشتر از خاك درصد 6نشدهقرقمنطقهخاك 
تواند به تفاوت ذاتی خاك این مهم می. بودشدهقرق

شرایطی که توسط احتماالً . دو منطقه مربوط شود
تواند شود نیز میاعمال میسامانهبومبر چراي دام

با نشدهقرقمنطقهدر . دلیلی دیگر بر این نتیجه باشد
در دماپوشش افزایش توجه به پایین بودن سطح تاج

خاك و تبخیر و تعرق رطوبت از خاك را با تابش 
داشت که این مستقیم نور آفتاب به خاك خواهیم 

یش مقدار نمک و ، امکان افزامسئله با کاهش رطوبت
هدایت الکتریکی وجود افزایش شوري خاك و متعاقباً 

هايفعالیتالبته عدم مدیریت صحیح انسان و. دارد
افزایش بیشتر شوري خاك سببغیر اصولی بشر نیز 

Sarmadianو Jafariمطابق با نتایج . شودمی
هاي پوششدیگردرختان و رویهبیقطع ) 2003(

منطقه را زاییخشکدام هرویبیگیاهی و چراي 
و هرچه گرایش منطقه به خشکی کندمیتشدید 

و تمایل به شوري یابدمیتشدید شود، تبخیر افزایش 
هاي د که نتایج این تحقیق همسو با یافتهشوزیاد می
و همکارانBagheriهايپژوهشو استایشان 

تحت چرا منطقهدر . استید این مطلب ؤنیز م)2009(
شدن پوشش علفی کف جنگل و سر چربه با توجه 

تراکم نباتات در واحد سطح مقدار پوشش و کاهش تاج
و به دنبال آن احتمال یابدمیرواناب سطحی افزایش 

از دست رفتن فسفر خاك و آبشویی آن بیشتر خواهد 
Johnsonق که این مورد با نتایج حاصل از تحقی. شد
و )2011(و همکارانLiو ) Iverson)2001و 

Hiernauxنتایج .طابقت داردم)1999(و همکاران
مقدار پتاسیم خاك اثري افزاینده رنشان داد که چرا ب

میانگین مقدار پتاسیم خاك در کهيطوربه. داشت
- و بهبودهشدهقرقمنطقهبیشتر از نشدهقرقمنطقه

.داري برخوردار بودندلحاظ آماري از اختالف معنی
Kohandelدر پژوهش تأثیر )2009(ارانو همک

، فسفر ازتگوناگون چراي دام بر مواد آلی، هايشدت
که خروج پتاسیم از ندو پتاسیم خاك اظهار داشت

خاك یا با برداشت این عنصر توسط گیاه یا در اثر 
افزایش روایناز،گیردآبشویی و فرسایش صورت می

دام و در رابطه با تردد ،تحت چرامنطقهپتاسیم خاك 
که با است،خاكااختالط فضوالت دامی و الشبرگ ب

نیز)2006(و همکارانPeco.نتایج باال مطابقت دارد
.به نتایج مشابهی دست یافتند

-شناختی مؤثر در شکلترین عوامل بومیکی از مهم
-بومدر هاآناي، غنا و یکنواختی دهی تنوع گونه

و حضور دام در هاي انسانی جنگلی دخالتهاي سامانه
ترین اي در سادهاگر غناي گونه.استعرصۀ جنگل 

ها براي یک منطقه در نظر مفهوم آن، فهرست گونه
Abbasi)گرفته شود et al., روند تغییرات ،(2009

دهد که ها در دو منطقه مورد بررسی نشان میگونه
اي در درختی و درختچههايبین تعداد و تنوع آرایه

تفاوت بارزي وجود نشدهقرقمنطقهه با شدقرقمنطقه
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مثبت بودن اثرات قرق بر حمایت دهندهنشاندارد که 
منطقهاي در درختی و درختچههايو حراست از گونه

نشدهقرقمنطقهاز طرف دیگر در . استشده قرق
زیر فشار ناشی شدتبهاي هاي درختی و درختچهگونه

هاي بردارياز بهرهاز وجود انسان و دام و تخریب ناشی 
که این فشار منجر به کاهش تنوع و داردرویه قرار بی

.شده استاي اي درختی و درختچهکاهش غناي گونه
هاي گونهاي مارگالف دربارهبررسی شاخص غناي گونه

چه از نظر اگراي در دو منطقه نیزدرختی و درختچه
ن بودبیشترولی ،داري نشان ندادآماري تفاوت معنی

مطلب بوده مؤید همینشدهقرقمنطقهمقدار آن در 
- قرقمنطقهتر و حاکی از وضعیت به نسبت مطلوب

نتایج نشان داد که تأثیر قرق در افزایش. استشده
شدهقرقمنطقهدر هاي چوبی ونهتراکم و تنوع گ

شرایط حفاظتی دهندهنشانمحسوس بوده و 
درختی و هاي خوردگی کمتر گونهتر و دستمطلوب

مخرب انسان و شرایط هايفعالیتاي ناشی از درختچه
آمدهدست بنتایج . مناسب استبه نسبترویشگاهی 

و Aghajanlo،)2009(و همکارانAbbasiتحقیقاز
- می)2010(و همکارانDhaouو)2009(همکاران

نتایج این .دکنتأییدتواند صحت مطالب فوق را 
) ناهمگنی(اي تنوع گونهتحقیق نشان داد که شاخص 

منطقهنسبت به بیشترياز مقدار شدهقرقمنطقهدر 
مقدار میانگین کهيطوربهبرخوردار بود نشدهقرق

داري را نشان داد و شاخص شانون اختالف معنی
منطقهدر بیشتريشاخص سیمپسون نیز از میانگین 

داري چه اختالف معنیبرخوردار بود اگرشدهقرق
توان در حساسیت دلیل این امر را می.ادنشان ند

هاي نادر و وینر به فراوانی گونه-بیشتر شاخص شانون
هاي حساسیتی که شاخص سیمپسون به فراوانی گونه

,Pourbabaei(دارد) فراوان(عمومی جستجو ، )2004
دهد تحقیقات نیز نشان میدیگر؛ همچنین نتایج کرد

اختی و در که در افزایش شاخص سیمپسون، یکنو
هاي غنا داراي وینر، شاخص- افزایش شاخص شانون

,Pourbabaei)دهستناهمیت  نتایج این .(2000
هاي یکنواختی شاخصمقدارتحقیق نشان داد که 

منطقهبیشتر از نشدهقرقمنطقهدر لوپايهیل و 
شود که در بنابراین چنین استنباط می. استشدهقرق

تر بودن گونۀ خوراكخوشچرا با توجه بهتحتمنطقه
مازودار و میل بیشتر احشام به چراي از آن و همچنین 

نشینان بیشتر این گونه براي جنگلاستفادهموارد 
کاهش سببهاي فراوان دیگر، گونهدیگرنسبت به 

تر همگنموجباین گونه شده و این روند فراوانی
ا هدر بین گونه) هاجست گروه(توزیع افرادنحوهشدن 
هاي یکنواختی آن، افزایش میزان شاخصتبعبهشد و 
همچنین . در پی داشته استنشدهقرقمنطقهرا در 

چرا بیانگر منطقههاي یکنواختی در باال بودن شاخص
هاي کمتر ولی ست که این منطقه به سمت گونهااین

اي هاي گونهتر و با فراوانیاشغالی در سطح وسیع
.استدر حرکت هم ه مشابه ب

توان از این تحقیق میآمدهدست ببا توجه به نتایج 
سال قرق جنگل توانسته تأثیرات 7اذعان کرد که

هاي درختی و مثبتی را در راستاي حفاظت از گونه
ها اي و افزایش تنوع و غنا در این جنگلدرختچه

با (ابزاري مفید عنوانبهقرق را همچنین .داشته باشد
ایجاد تغییرات براي، )ام به عرصهجلوگیري از ورود د

هايویژگیبهبود درنتیجهعمده در خاك سطحی و 
.فیزیکی و شیمیایی خاك دانست

- ویژگیدار براي مشاهده نشدن اختالف معنیدرباره
، کربن آلی، و ازتجملهخاك ازمهم شیمیایی هاي

توان به مدت زمان قرق منطقه میهدایت الکتریکی،
- ویژگیبر و بررسی تأثیرات قرقدکرشاره ا) سال7(

هاي باالتر مدت زمانبه منوط شیمیایی خاك را هاي
بر ثابت ماندن )2008(و همکارانSteffens.دانست
سال 5فیزیکی و شیمیایی خاك بعد از هايویژگی

هاي سال قرق در استپ25قرق و بهبود آن بعد از 
آمدهدستبنتایج . مونگولیا اشاره داشتندخشکنیمه

و )1997(و همکارانDahlgrenهاياز بررسی
Campingه اثرات پایین نیز ب)2002(و همکاران

هاي طبق یافته. مدت اشاره دارندچراي دام در کوتاه
شیمیایی هايویژگیاین پژوهش، قرق بهبود وضعیت 

نشده را قرقمنطقهنسبت به pHفسفر و یژهوبهخاك 
دار در مقدار د اختالف معنیبا وجو.استدر پی داشته

-میانگین اسیدیته، پتاسیم و فسفر در دو منطقه، می
شیمیایی هايویژگیتوان بیان کرد که اختالف در 

نیستچرا شده و چرا نشده شدید مناطقخاك میان 
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و براي بهبود وضعیت خاك و سیر تحول و بازسازي 
با مدیریت مبتنی بر حفاظت هاي سامانهبومخاك در 

رسد میچنین به نظر . یاز استتري نهاي باالبه زمان
مورد مطالعه در صورت مدیریت مناسب و منطقهکه

. شوداحیا سرعتبهتواند قرق انجام شده میادامه
ایجاد تغییرات عمده در خاك سطحی قرقکلیطوربه

شود که نسبت به احیا و پیشنهاد میورا به دنبال دارد
با تنش باالي دخالتی هاي مانهسابومبهبود شرایط 

ابزار مدیریتی مناسب عنوانبهانسان و احشام، از قرق 
ناشی از هايخسارتحفظ و کمک به جبران براي

جنگلی استفاده هاي سامانهبومعرصهوجود دام در 
.شود
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Abstract
Excessive presence of forest dweller and their cattle are most important agents that
accelerate destruction of Zagros forest ecosystems. The aim of this study is to
investigate of 7 years enclosure on woody species diversity and changes of soil physical
and chemical properties in a part of northern Zagros forests. Two grazed and ungrazed
areas were selected. Based on the transect method of sampling, 18 circular sample plots
with an area of 400m2 were taken. The type and number of woody species were
recorded. To analyze soil physical and chemical properties, a combined surface soil (0-
20cm depth) was sampled and transported to laboratory. Results the t-test showed that
status of richness and evenness indices in ungrazed area was better than grazed area and
Shannon index of richness and Hill index of evenness were significantly different in
both areas. Also, results of mean comparisons of soil physical and chemical properties
showed significant difference in bulk density, silt, sand, Phosphorus, pH and Potassium
in two areas. There were no significant difference for variables such as particle density,
porosity, percentage of moisture saturation, clay, organic Carbon, Nitrogen and
electrical conductivity in both areas. According to this study, enclosure leads to
improvement of species diversity and soil physical and chemical properties during 7
years. However, it seems to enhance soil status and reconstruction of it in the
ecosystems managed for conversation, much more time is needed.
Keywords: vegetation, west forest, grazing, Quercus infectoria, diversity, Quercus
libani.

* Corresponding Author Tel: Email: sattar_shaeri@yahoo.com

Journal of Forest Sustainable Development, Volume 1, No. 1, Spring 2014 101


