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چکیذُ

جٌگلْاي غشب ايشاى تا هؼاحت حذٍد  5/5هيليَى ّكتاس اص ًظش حفاظتي ،التلادي ٍ اجتواػي ،تفشجگاّي ٍ رخاايش
آب صيش صهيٌي اص اسصؽ تؼياس تااليي تشخَسداس هيتاؿٌذ .دسختاى اكلي تـكيل دٌّذُ ايي جٌگلْاا ،ػاِ گًَاِ تلاَ
( ) Quercus brantii Quercus infectoria , Quercus libaniهي تاؿٌذ .هتاػفاًِ ايي جٌگلْا تْشُ تاشداسي
ؿذُ ٍ غالثاً تِ كَست ؿاخِ صاد دس آهذُ اًذ .هطالؼِ ّش چِ دليمتاش اياي جٌگلْاا ٍ كؼاة اطالػاات تيـاتش اص ًظاش
ػاختاسي تاػث هذيشيت تْتش دس جْت ايفاي ًمؾ ّش جِ تيـتش آًْا خَاّذ ؿذ .دس صاگشع ؿوالي ،تاِ خلاَف دس
اػتاى آرستايجاى غشتي سٍيـگاُ ّايي ٍجَد داسد كِ تِ دليل ػذم دػتشػي ٍ يا ٍالغ ؿذى دس اهاكي همذع كوتش هَسد
تخشية يا تْشُ تشداسي لشاس گشفتِ اًذ .تِ ًظش هي سػذ تا تشسػي ايي هكاًْا هيتَاى تا حذ صيادي تِ پتاًؼايل تَلياذي
جٌگلْاي صاگشع دػت يافت كِ ايي هَضَع هي تَاًذ دس تشًاهِ سيضي ّاي هذيشيتي هَسد تَجِ لشاس گيشد .دس تحميك
حاضش ،دٍ تَدُ ,كوتش دػت خَسدُ ٍ تْشُ تشداسي ؿذُ دس تخـي اص جٌگل ّاي ػشدؿت اًتخاب ؿذًذ .آهااستشداسي
تِ سٍؽ كذ دس كذ تشاي اًذاصُ گيشي هـخلِ ّاي هَسد ًظش اًجام ؿذ .پغ اص تجضيِ ٍ تحليل اطالػات تا اػاتفادُ
اص ًشم افضاس ّاي  Spss, Excel,Mini tabتشاي همايؼِ اختالف تيي هياًگيٌْااي پاساهتشّااي هاَسد ًظاش اص آصهاَى
 k-sٍtاػتفادُ ؿذٍ .ػاختاس ػوَدي سا تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  svsتشػين كشدُ ًٍتااي حاكالِ ًـااى هايدّاذ ،كاِ
اختالف هياًگيي پاساهتشّاي هَسد هطالؼِ ؿاهل لطش تشاتش ػيٌِ ،استفاع دسختاى ،ػطح همطغ تشاتش ػيٌِ ،حجان ػاشپا ٍ
هيضاى صادآٍسي تيي تَدُ «كوتش دػت خَسدُ» ٍ«تْشُ تشداسي ؿذُ» دس ػطح  0/05هؼٌي داس هيتاؿاذ .دس ًتيجاِ تْاشُ
تشداسي ّاي غيش اكَلي ػاختاس ػوَدي ٍ افمي تَدُ ّاي جٌگلي سا دگشگَى كشدُ ٍ تِ كَست جٌگل ّااي تٌاو ٍ
يو اؿكَتِ تا تٌَع گًَِ اي كوتش دسآٍسدُ اػت.
ٍاطُ ّای کلیذی :تَدُ كوتش دػت خَسدُ ،تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ  ،آرستايجاى غشتي  ،تلَ  ،ػاختاس.

همذهِ:

دس صاگشع ؿوالي كِ هٌاطك هَسدتحميك دسآى ٍالغ اًذ ،سؿذ تي سٍيِ جوؼيت ًٍيااص تاِ هٌااتغ ػالَلضي ٍ
گؼتشؽ اساضي كـاٍسصي تا تغييش كاستشي جٌگل تاػث ؿذُ اػت كِ اهاشٍصُ ػاطَ

صياادي اص اسصؿاوٌذتشيي

جٌگلْاي دًيااص تيي تشًٍذٍتشكية جٌگل ٍگًَِ ّاي هَجَد دسجٌگل دچاستغييش ٍ تحَل ؿًَذ .تَدُ ّا سا هي تَاى اص
جٌثِ ّاي هختلف ًظيش سٍيؾ  ،ػا ختاس  ،تٌَع گًَِ اي ٍ ...تا ّن همايؼِ كشدكِ يكاي اص هْوتاشيي ٍ اػاػاي تاشيي
هَاسد تشاي اسصياتي هذيشيت ٍاسايِ ساّكاسّا ي هٌاػة تِ هٌظَس هذيشيت كحيح جٌگل ّا ،همايؼِ ػاختاس تَدُ ّااي
طثيؼي ٍتْشُ تشداسي ؿذُ تاّن اػت.
تا تَجِ تِ ايٌكِ تَدُ ّاي جٌگلي دػت ًخَسدُ دس هٌطمِ صاگشع ؿوالي تِ دليل ٍاتؼتگي ؿاذيذ هاشدم
هٌطمِ تِ جٌگل تؼياسكن تَدٍُ ،تاصهاى تَػؼِ يافتگي ٍتاهيي ًياصّاي هشدم ،تْشُ تشداسي اصايي جٌگلْاا اداهاِ خَاّاذ
يافت لزا احتوال اص تيي سفتي ّويي تَدُ ّا كِ تٌْا اًذٍختِ ٍگٌجيٌِ اطالػاتي تشاي آگاّي اص ٍضؼيت پَيايي تَدُ ّا
ّؼتٌذ ًيض ٍجَد داسد ،جوغ آٍسي ٍتشسػي اطالػات ايي ػاطَ تاِ ػٌاَاى الگاَيي پاياذاس ،جْات تؼيايي سٍيكاشد
هذيشيتي هٌاػة ٍّذايت هٌاطك جٌگلي تش اػاع يو سٍيـگاُ كوتش دػت خَسدُ ٍتشًاهِ سيضي كحيح آيٌذُ اهشي
ضشٍسي تِ ًظش هي سػذ.
ّذف اص ايي پظٍّؾ ػثاستٌذ اص:
الف  :ؿٌاخت ٍضؼيت ػاختاسّاي افمي ٍ ػوَدي تَدُ ّاي طثيؼي تلَ
ب  :تؼييي ٍ ضؼيت ػاختاسّاي افمي ٍ ػوَدي تَدُ ّاي تلَ تْشُ تشداسي ؿذُ
ج  :دػتياتي تِ ًتاي حاكلِ اص همايؼِ ػاختاس تَدُ ّاي تلَ طثيؼي ٍ تْشُ تشداسي ؿذُ.
د  :اسائِ ساّكاسّاي هٌاػة دسجْت هذيشيت تْيٌِ تَدُ ّاي فَق.

هطخصات تَدُ ّای هَسد هغالؼِ:
تَدُ کوتش دست خَسدُ:
ايي تَدُ دس حذ فاكل ؿْشػتاىّاي پيشاًـْش ٍ ػشدؿت ٍ دس هؼيش هيشآتاد تاِ آلَتااى ٍالاغ اػات .گًَاِ
غالة داسهاصٍ ( ،)Quercus infectoria Oliv.هؼاحت ّ 5/44كتاس ،جْت ؿية غالة ؿوالي ،هيضاى ؿية غالاة
 5 -0دسكذ ،هتَػط استفاع اص ػطح دسيا0440هتش .ايي تَدُ تِ ػلت لذاػت هزّثي كِ ًاضد اّاالي هٌطماِ داسد ،هاَسد
تخشية ٍ تْشُتشداسي لشاس ًگشفتِ اػت.
تَدُ بْشُبشداسی ضذُ:
ايي تَدُ ّوجَاس تا تَدُ طثيؼي اػت تا گًَِ غالة داسهاصٍ ،هؼاحت تمشيثي تَدُ ّ 5/44كتاس ،جْت ؿاية غالاة
ؿوالي ،ؿية غالة  0تا  5دسكذ ٍ استفاع اص ػطح دسيا0440هتشاػت.
تشاي تش سػي هيضاى تاسًذگي اص آهاسّاي آب ٍَّايي ايؼتگاُ ػيٌَپتيو ػشدؿت كِ ًضديو تشيي ايؼتگاُ تاِ هٌطماِ
هَسد هطالؼِ هي تاؿذ اػتفادُ ؿذُ كِ هتَػط تاسًذگي هٌطمِ سا  650هيلي هتشًـاى هاي دّاذ .اص ًظاش صهايي ؿٌاػاي
هحذٍدُ هَسد هطالؼِ اصهٌظش تمؼين تٌذي تكتًَيكي ٍ صهيي ػاختي ايشاى جضء پٌِْ الثاشص_ آرستايجااى ( صٍى خاَي_
هْاتاد) اػت.
سٍؽ هطالؼِ
تا تَجِ تِ ػطح هحذٍد تَدُ ّا ٍاسصؽ اطالػاتي دادُ ّا آهاستشداسي تلَست كذ دس كذٍيا تِ ػثااستي ػشؿاواسي
اًجام گشفت .دس ايي سٍؽ تَدُ ّا تِ لطؼِ ًوًَِ ّاي  40×40هتش تمؼين تٌذي ؿذ ػاسغ دس ّاش لطؼاِ ًوًَاِ كلياِ
دسختاى ،دسختچِ ّا ٍ هٌـاء سٍيـي (ؿاخِ صاد  ،داًِ صاد ) هـخق ٍ لطش تشاتش ػيٌِ دسختاًي كِ دسطثماِ لطاشي دُ
ػاًتيوتش ٍ تاالتش لشاسداؿتِ اًذاصُ گيشي ؿذّ .وچٌيي استفاع ؿشٍع تاج ،استفاع كل ،طَل تاج ٍ لطش تاج دس دٍ جْات
ًيض اًذاصُ گيشي ؿذُ ٍ ًيض تشاي ًوايؾ ػاختاس ػوَدي دسّشتَدُ لطؼِ ًوًَِ اي تِ اتؼاد  000×000هتش دسجْت ؿية
ػوَهي دستخؾ هياًي ّش تَدُ پيادُ ٍ اطالػات هَسد ًظشاص لثيل ًام گًَِ  ،فشم سٍيـي ،لطش تشاتشػيٌِ ،استفاع ؿاشٍع
تاج ،طَل تاج هختلات جغشافيايي ّش دسخت ًؼثت تاِ لطاش  , x-yاستفااع كال ،لطشتااج دس دٍجْات دسجاذٍل
هشتَطِ يادداؿت ٍكليِ پاساهتشّاي اًذاصُ گيشي ؿذُ دسهطا لؼِ ػاختاس افمي ٍػوَدي دسّشتَدُ تطَس جذاگاًِ دسلالة
ًشم افضاسّاي  Excelٍ Mini tabتجضيِ ٍتحليل گشديذًذ.

ًتایح
گًَِ ّای هَخَد دس دٍ تَدُ
تشاػاع تشسػي ّاي اًجام ؿذُ دستَدُ طثيؼي ّفت گًَِ دسختي ٍ ػِ گًَِ دسختچِ اي هـاّذُ ؿذ ٍ دستاَدُ تْاشُ
تشداسي ؿذُ فمط چْاس گًَِ دسختي هـاّذُ ؿذ.
تشاکن دس ٍاحذ سغح دس دٍ تَدُ
تشاكن دس دٍ تَدُ هَسد ًظش تشاػاع دٍ ؿاخق سٍيِ صهيٌي ٍ تؼذاد دس ّكتاس هَسد تشسػي لشاس گشفت تشاػاع ًتاي
تِ دػت آهذُ تؼذاد پايِ دس ّكتاس تشاي تَدُ كوتش دػت خَسدٍُ 445/48دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ تشاتش  449/64اكلِ
اػت ٍ هيضاى سٍيِ صهيٌي دستَدُ ّاي طثيؼي ٍتْشُ تشداسي ؿذُ تِ تشتية  04/44 ٍ 45/44هتشهشتغ دسّكتاس هي تاؿذ.
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ؿكل -4تؼذاد پايِ دس ّكتاس  ،دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ

پشاکٌص قغشی گًَِ ّای هَخَد دس دٍ تَدُ
تا تَجِ تِ ؿكل ّاي تاال تَدُ كوتش دػت خَسدُ ػاختاس ًاّواؼال داؿتِ ٍتَدُ تْشُ تشاسي ؿاذُ ًياض گشايااؾ تاِ
ػوات ًا ّوؼال داسدٍ .تَدُ كوتش دػت خَسدُ داساي داهٌِ لطشي گؼتشدُ تشي ًؼثت تِ تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ هاي
تاؿذ .ايي اختالف دس ػاختاس دٍ تَدُ سا دس ؿكل صيش ًيض تِ خَتي هـاّذُ هي كٌين .ؿكل صيش ًـاى هي دّذ كِ تَدُ
كوتش دػت خَسدُ داهٌِ لطشي گؼتشدُ تشي ًؼثت تِ تَدُ ديگش داسد تاِ ًحاَي كاِ دس تاَدُ كوتاش دػات خاَسدُ
دسختاًي تا لطش تيؾ اص  95ػاًتي هتش ّن ٍجَد داسد(.) 4
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ؿكل -4همايؼِ تؼذاد پايِ دس ّكتاس دس طثمات لطشي دٍ تَدُ

 سٍیِ صهیٌی دس دٍ تَدُكل سٍيِ صهيٌي دس تَدُ كوتش دػت خَسدُ ٍ تْشُ تشداسي ؿذُ تِ تشتية تشاتش 61/6ٍ137/25هتشهشتغ دس كل ػطح
تَدُ ٍ  12/42 ٍ 25/22هتشهشتغ دس ّكتاس اػت.
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ؿكل -4همايؼِ سٍيِ صهيٌي دس طثمات لطشي دٍ تَدُ
جذٍل -0پاساهتش ّاي آهاسي سٍيِ صهيٌي دس لطؼات ًوًَِ ّ 0/06كتاسي دس دٍ تَدُ
تَدُ ّا

تؼذادپالت

هياًگيي

اًحشاف اص هؼياس

اؿتثاُ هؼياس

كوتش دػت خَسدُ

44

4/4474

0/84045

0/4078

تْشُ تشداسي ؿذُ

44

0/6447

0/45850

0/0046

ّوچٌيي هياًگيي سٍيِ صهيٌي دٍ تَدُ اص طشيك آصهَى  tتا ّن همايؼِ ؿذ كِ اختالف دس هيضاى سٍيِ صهيٌي دٍ تاَدُ اص
طشيك آصهَى  tهؼٌي داس هيثاؿذ( .جذٍل .)9-4
جذٍل -4همايؼِ هيضاى سٍيِ صهيٌي دس دٍ تَدُ اص طشيك آصهَى t
آصهااَى لااَى تااشاي تشسػااي تشاي تشسػي اختالف هياًگيي ّا  tآصهَى
اختالف ٍاسياًغ ّا
F
هتَػط سٍيِ صهيٌاي
دس ّكتاس

تا فشم ٍاسياًغ تشاتش
تااا فااشم ٍاسياااًغ ًااا
تشاتش

1/148

هؼٌيداس تَدى t
0/098

3/474
3/012

دسجِ آصادي هؼٌي داس تَدى
33
33

0/003
0/019

هیضاى حدن سش پا دس دٍ تَدُ
هياًگيي حجن ػشپا دس تَدُ طثيؼي ٍ تْشُ تشداسي ؿذُ تِ تشتية  64/74 ٍ 046/54ػيلَ دس ّكتاس اػت .دس تاَدُ تْاشُ
تشداسي ؿذُ تِ ػلت لطغ دسختاى تشاي هلاسف ػاختواًي ٍ تاهيي ػَخت جٌگل ًـيٌاى تؼذاد پاياِ ّااي لطاَس دس
ٍاحذ ػطح تِ ؿذت كاّؾ يافتِ كِ تاػث كن ؿذى هيضاى حجن ػشپا دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ ًؼثت تِ تَدُ طثيؼي
ؿذُ اػت.
دسصذ تاج پَضص دٍتَدُ
تشاي هحاػثِ دسكذ تاج پَؿؾ دسختاى دس تَدُ ّاي هَسد هطالؼِ تا دس ًظش گشفتي فاكلِ هتَػط پايِ ّا اص ّوذيگش
ٍ ػطح هتَػط تاج ّش دسخت هيضاى تاج پَؿؾ دٍ تَدُ هحاػثِ ؿذ(اػتفادُ اص هؼااحت تيیاي) كاِ اًثاَّي تااج
پَؿؾ دس تَدُ طثيؼي  64دسكذ ٍ دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ  45دسكذ هحاػثِ ؿذ .دس تَدُ تْاشُ تاشداسي ؿاذُ تاِ
ػلت لطغ پايِ ّا ٍ ػش ؿاخِ صًي تشاي تؼليف دام هيضاى تاج پَؿؾ تِ ؿذت كاّؾ يافتِ اػت.
هٌحٌی ّای استفاع دس تَدُ ّای هَسد هغالؼِ
تا اػتفادُ اص پاساهتشّاي اًذاصُ گيشي ؿذُ دس آهاستشداسي كذ دس كذ (لطشٍاستفاع) ،هٌاػةتشيي هذل آهاسي
تيي لطشٍ استفاع تَدُ كوتش دػت خَسدُ ٍ تْشُ تشداسي ؿذُ تِ ؿكل صيش هيتاؿذ
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ؿكل  -6هٌحٌي استفاع تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ

تؼذاد دس طثمات استفاػي دٍ تَدُ
دس تَدُ طثيؼي استفاع غالة  04/40هتش هحاػثِ ؿذ(هياًگيي استفاع 000اكلِ اص لطَس تشيي پايِ ّا) ٍ تش اػااع استفااع
غالة تذػت آهذُ دس ايي تَدُ ػِ اؿكَب تـخيق دادُ ؿذ.
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ؿكل -7تؼذاد پايِ دس اؿكَب ّاي تَدُ كوتش دػت خَسدُ
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هاصٍداسٍ ،يَل ،گالتي ٍحـي ٍ صالضالو ٍ اؿكَب تااليي هٌحلش تِ گًَِ هاصٍداس ٍ ٍيَل هي تاؿذ.
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ؿكل -8تؼذادپايِ دساؿكَب ّاي تَدُ طثيؼي
دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ توام دس ختاى اًذاصُ گيشي ؿذُ دس استفاع كوتش اص  5/80هتش ٍالغ تَدُ ٍ دس يو اؿكَب لشاس
داسًذ.
ساختاس ػوَدی دٍتَدُ

ؿكل-9ػاختاس پشػسكتيَ گًَِ ّاي دسختي ،دسختچِ اي تَدُ طثيؼي

ؿكل -10ػاختاس ػوَدي گًَِ ّاي دسختي ،دسختچِ اي تَدُ طثيؼي

ؿكل  -11ػاختاس ػوَدي گًَِ ّاي دسختي ،دسختچِ اي تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ

تحث ًٍتيجِ گيشي
هقایسِ تٌَع گًَِ ای دسختی ٍ دسختچِ ای دس دٍ تَدُ

دستَدُ طثيؼي  7گًَِ دسختي ٍ  4گًَِ دسختچِ اي جٌگلي ٍلي دستَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ فمط  4گًَاِ دسختاي
ؿاهل داسهاصٍٍ ،تَل ،گالتي ٍحـي ٍ صالضالو ديذُ هي ؿَد دس ٍالغ ػايش گًَِ ّاي ّوشاُ اص جولِ گًَِ ّاي ّوشاُ
تَدُ كوتش دػت خَسدُ دس اثش تْشُ تشداسي ّاي هؼتوش غيش اكَلي اص سلاتت()Copetition9تا گًَِ ّاي كن ًياص تاش تااص
هاًذُ ٍ حزف گشديذُ اًذ ٍتٌْا گًَِ ّاي تلَ  ،صالضالو ٍ گالتي كِ ًشهؾ اكَلَطيكي تيـتشي داؿتِ اًذ ،دس ّاش دٍ
تَدُ تالي هاًذُ اًذ.
بشسسی تشاکن دس ٍاحذ سغح دٍ تَدُ
ؿاخق ّاي تؼذاد پايِ دس ّكتاس ٍ سٍيِ صهيٌي ،تشاي تشسػي تشاكن تَدُ ّا ،هاَسد هحاػاثِ ٍ همايؼاِ لاشاس گشفات.
تؼذاد پايِ دس ّكتاس دس تَدُ طثيؼي  ٍ 445/48دس تَدُ تْشُ تشداس ي ؿذُ  449/64پايِ دس ّكتااس اػات ٍ هياضاى سٍياِ
صهيٌي ًيض تِ تشتية تشاتش 04/44 ٍ 45/44هتش هشتغ دس ّكتاس اػت .همايؼِ ايي دٍ همذاس هَيذ ايي هطلة اػت كِ تاشاكن
دس ٍاحذ ػطح دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ  54دسكذ تَدُ طثيؼي اػت يؼٌي دس اثش دخالات ٍ تْاشُ تاشداسي تؼاذاد دس
ٍاحذ ػطح تمشيثا تِ ًلف كاّؾ يافتِ اػت .ضوي ايي كِ تَدُ طثيؼي ًيض ًؼثت تِ تاَدُ ّااي كااهال كوتاش دػات
خَسدُ ٍ دػت ًخَسدُ اص تؼذاد دس ٍاحذػطح كوتشي تشخَسداس اػت .دسّشدٍتَدُ طثيؼي ٍتْشُ تشداسي ؿاذُ سٍياِ
صهيي تِ تفكيو هثذاُ سٍيـي دسلطؼات ًوًَِ ّ ./06كتاسي هَسد هطالؼِ لشاسگشفتِ كِ دستَدُ طثيؼي هياضاى كال سٍياِ
صهيٌي  45/44هتشهشتغ دسّكتاس هحؼثِ ؿذُ ٍ دستَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ هيضاى كل سٍيِ صهيٌي  04/44هتشهشتغ دس ّكتااس
هحاػثِ ؿذ .ايي هَاسد ًـاى هي دّذ كِ دستَدُ طثيؼي دساثش دخالت كوتش دسختااى تاهثاذاُ سٍيـاي داًاِ صاد فشكات
تيـتشي تشاي سٍيؾ دس طثمات لطشي تاالتش يافتِ اًذ دسحالي كِ دستَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ دساثش دخالتْااي تاي سٍياِ
دسختاى تا لطش تاال اص تيي سفتِ اًذ ٍتٌاتشايي تيـتشيي دسكذ سٍيِ صهيٌي ٍتَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ هشتَ تِ دسختاًي تاا
هثذاُسٍيـي ؿاخِ صاد تَدُ اًذ.

پشاکٌص قغشی :
دستشسػي ٍهمايؼِ تَصيغ پشاكٌؾ دس طثمات لطشي دسختاى دٍتَدُ هـاّذُ ؿذ كِ اختالف هؼٌاي داسي تايي هيااًگيي
تؼذاد دس طثمات لطشي دٍ تَدُ ٍجَد داسد  .ػذم تَصيغ هتٌاػة لطشي ٍ تِ دليل اٍلي تٌاػاة ػاٌي دس تاَدُ دػات
خَسدُ حاكل دخالت ّا ٍتْشُ تشداسي ّاي غيش اكَلي ػٌَاتي هي تاؿذ .دستَدُ تْشُ تاشداسي ؿاذُ تاِ دليال لطاغ

دسختاى تا لطش تيؾ اص  45ػاًتي هتش پشاكٌؾ لطشي ًاهٌاػة تَدُ ٍ دس ؿكل پشاكٌؾ يو حالت كاٌّذُ تاؿاية صيااد
ديذُ هي ؿَدٌّ .گاهي كِ دسختاى ايي تَدُ ّا تِ لطشّاي تاالي  45ػاًتي هتش هي سػٌذ اص يو طشف اتؼاد هاَسد ًظاش
هٌاػة تشاي هلشف چَب ػاختواًي تَدُ ٍ اص طشف ديگش لذست تَليذ ؿاا ٍ تاشز صيااد سا اص دػات دادُ اًاذ ٍ
تشاي ػشؿاخِ صًي هٌاػة ًوي تاؿٌذ ،تٌاتشايي گضيٌِ ّاي هٌاػثي تشاي لطغ تَرُ ٍلزا تَػط اّالي هٌطمِ تشاي چَب
ػَخت ٍ هلاسف ػاختواًي لطغ ٍدس ًتيجِ دسختاى تا لطش تيؾ اص  45ػاًتي هتش دستَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ تاِ تؼاذاد
خيلااي كاان ٍجااَد داسد ٍ دس ػواال دس جٌگلااذاسي ػااٌتي لطااش ّااذف  ٍ 45حااذاك ش  40ػاااًتي هتااش اًتخاااب هااي
ؿًَذ(اتشاّيوي ٍ جضيشُ اي .) 0484,
هقایسِ حدن سشپا دس دٍ تَدُ
ًتاي ًـاى هي دّذ كِ حجن ػشپا دس تَدُ عبیؼی  126ػيلَ دس ّكتاس ٍ دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ  63ػايلَ دس
ّكتاس اػت .اص آًجائيكِ هٌطمِ تْشُتشداسي ؿذُ ٍ هٌاطك هـاتِ آى كِ تمشيثا توام جٌگالّااي تلاَ هٌطماِ سا ؿااهل
هيؿَد ّش چٌذ ػال( 3يا  4ػال) يكثاستحت ػٌَاى گالصًي هَسد ػشؿاخِ تشي ٍالاغ هايگاشدد (غیاٌفشي.)1382,
ؿذت ػشؿاخِصًي تِ حذي اػت كِ كليِ ؿاخِّا اػن اص اكلي ٍ فشػي لطغ هيگشدد تِ اياي تشتياة تاَاى سٍيـاي
پايِّا دس چٌيي هٌاطمي پيَػتِ كشف ؿاخِدّي هيؿَد ٍ سٍيؾ لطشي پايِّا تؼياس تاِ كٌاذي كاَست هايگياشد .
ّوچٌيي تٌِّاي لطَس جْت هلاسف ػاختواًي ٍ ػَخت لطغ هيؿَد ٍ تؼذاد پاياِّااي لطاَس تاِ ؿاذت كااّؾ
هيياتذ تا جايي كِ دس ٍضؼيت هَجَد دس صاگشع ؿوالي پايِّاي لطَس تِ ٍيظُ دس گًَاِ داسهااصٍ ٍ ٍيٍل تاِ طاَس
ػوذُ فمط دس گَسػتاىّا ديذُ هيؿًَذ ،تِ ػثاست ديگش تؼذاد كن پايِّاي لطَس دس ّكتاس دليل اياي اخاتالف حجان
ػشپا هيتاؿذ(اتشاّيوي ٍجضيشُ اي .)1382,دس تحميك حاضش ًيضهـاّذُ گشديذكِ تِ ػلات لطاغ پاياِّااي لطاَس دس
هٌطمِ تْشُتشداسي ؿذُ ٍ ػذم فشكت هٌاػة جْت سٍيؾ لطشي دسختاى  ،هَجَدي ػشپا دس ّكتاسدس تَدُ ّاي تْشُ
تشداسي ؿذُ تِ طَس هؼٌي داس كوتش اص تَدُ ّاي كوتش دػت خَسدُ اػت .دس صاگشع ؿوالي دس تحميمي كِ تش سٍي 5
فمشُ طش جٌگلذاسي كَست گشفت ،حذالل هَجَدي دس ّكتاس تشاي هٌاطك كاهال تخشية ؿذُ  0/02ػيلَ دس ّكتاس
ٍ حذاك ش هَجَدي دس هٌاطك تكش  98/6ػيلَ دس ّكتاس هيتاؿذ( .)9555,Basmanكِ ًتاي تذػت آهذُ دس تحميك
سا تاييذ هيكٌذ .الثتِ دس همايؼِ تا حالت ايذُ آل كِ پتاًؼيل تَليذي جٌگلْاي صاگشع سا  250ػيلَ دس ّكتااس ػٌاَاى
كشدُ اًذ همذاس آى كوتش اػت(حیذسی)9841,

هقایسِ دسصذ تاج پَضص دٍ تَدُ
دس تَدُ عبیؼی اًثَّي تاج پَؿؾ  62دسكذ ٍ دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ  25دسكذ اًذاصُ گيشي ؿذ .ػشؿاخِ صًاي
ّاي پي دسپي ٍ لطغ پايِ ّاي لطَس تشاي تاص ؿذى فیاي صيش اؿكَب جٌگل دس تَدُ ّاي تْشُ تشداسي ؿاذُ تاػاث
تمليل اًثَّي تَدُ ؿذُ اػت .تاص ؿذى تاج پَؿؾ جٌگل اثشات حفاظتي جٌگل سا كاّؾ دادُ ٍ تاػث تشٍص فشػايؾ
ٍ ّوچٌيي اص تيي سفتي صادآٍسي ؿذُ ٍ تِ تذسي جٌگل سا تِ ؿكل هشتؼي هـجش ًٍْايتاً هشاتغ كان تااصدُ پايؾ هاي
تشد(ثالة طالثي ٍّوكاساى .)1380,
هقایسِ ساختاس
تشػين ػاختاس افمي ٍ ػوَدي جٌگل ًـاًگش ايي هطلة اػت كِ دسختاى دس تَدُ ّاي کوتش دست خَسدُ دساؿكَب
ّاي هختلف استفاػي لشاس داسًذ (.)1982,Corpelاؿكَب تاال هتؼلك تِ گًَِ داسهاصٍ اػت كِ لؼاوت ػواذُ اي اص
تاج پَؿؾ جٌگل سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت .اص سٍي تشػين ػاختاس تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  svsتَدُ كوتش دػت
خَسدُ ػِ اؿكَتِ ٍ تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ تِ ػلت تٌَع گًَِ اي ٍ تٌَع استفاػي كوتش ،تو اؿكَتِ اػت.
تِ طَس كلي ًتاي تْشُ تشداسي ّاي غيش اكَلي دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ سا هي تَاى تِ كَست خالكِ تِ ؿكل صياش
تياى ًوَد:


هيضاى غٌاي گًَِ اي دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ كاّؾ يافتِ .



هيضاى سٍيِ صهيٌي دس ّكتاس دستَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ كاّؾ يافتِ .



داهٌِ پشاكٌؾ لطشي ٍتؼذاد دسخت دس ّكتاس دسطثمات لطشي دستَدُ ّاي تْشُ تشداسي ؿذُ كااّؾ
يافتِ.



تؼذادگًَِ دسختي ٍ دسختچِ اي ًؼثت تِ تَدُ طثيؼي كاّؾ يافتِ اػت .



تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ يو اؿكَتِ تَدُ دس حالي كِ تَدُ طثيؼي هاَسد هطالؼاِ داساي ػاِ اؿاكَب
استفاػي هي تاؿذ.



دسكذ تاج پَؿؾ ٍ حجن ػشپا دس تَدُ تْشُ تشداسي ؿذُ تِ ؿذت كاّؾ يافتِ اػت.

هقایسِ اخوالی ًتایح تَدُ کوتش دست خَسدُ با ٍضیؼت هَخَد خٌگل ّای هٌغقِ اکَلَطیکی صاگشع:

ٍضیؼت هَخَدخٌگل ّای هٌغقِ اکَلَطیکی صاگشع اص ابؼاد کوی ٍ کیفی بِ گًَِ ای است کِ حتی بشخیی اص
هتخصصیي هٌابغ عبیؼی تدذیذ ضًَذُ ًیض اص اعالق ٍاطُ خٌگل بشای ایي ًَع سٍیص ابا داضتِ ٍاص آى بیِ ػٌیَاى
هشاتغ هطدش ٍیا خٌگل ّای پاسک آسا یاد هی ًوایٌذ.کاّص هتَسظ هَخیَدی سیشپا بیِ کوتیش اص  91سییلَ دس
ّکتاس(خضیشُ ای،ابشاّیوی سستاقی  )9841 ،کاّص ضذیذ اًبَّی پَضص تاخی( )Canopy crownتَدُ ّیای
خٌگلی ،بِ عَسی کِ بش اساع آخشیي بشسسی ّای اًدام ضذُ حاکی اص آى اسیت کیِ حیذٍد  31دسصذسیغح
خٌگل ّای استاى چْاس هحال ٍبختیاسی اص پَضص تاخی کوتش اص  12دسصذ بشخَسداس است(گضاسش پشٍطُ تْیِ
ًقطِ هٌابغ خٌگلی استاى دس هقیاع اسصیابی،9611111تَسظ دفتش هٌْذسی ٍاصیابی عشحْای ساصهاى خٌگل ّیا،
هشاتغ ٍ آبخیضداسی کطَس ،هٌْذسیي هطاٍس صٍهاس ،آرس ً )9843طاًِ ّایی است کِ دس صَست ػیذم تَخیِ بیِ
پتاًسیل ّا ،استؼذاد ّاٍ بِ ٍیظُ پیطیٌِ ایي خٌگل ّا هی تَاًذ هؼیاس داٍسی هبٌی بش عبقِ بٌذی ایي خٌگل ّیا دس
صهشُ هشاتغ هطدش قشاس گیشد.اها حضَس تَدُ ّای خٌگلی هطابِ خٌگل کوتش دست خَسدُ هَسد ایي هغالؼیِ کیِ
گَسستاًی است هَسَم بِ گَس ػوش دس صاگشع ضوالی(حذ فاصل ضْشستاى ّای پیشاًطْش ٍسشدضیت دس اسیتاى
آرس بایداى غشبی)ٍ ٍضیؼت کوی ٍکیفی ایي تَدُ بِ ضشح پیص گفتِ دلیل هحکوی است بش استؼذاد ٍ تَاًوٌذی
استقای ٍضغ هَخَد خٌگل ّای صاگشع بِ تَدُ ّای خٌگلی هتشاکن ،اًبَُ با ساختاس ػوَدی چٌیذ آضیکَبِ بیِ
خای خٌگل پاسک آسا یا هشتغ هطدش.دس ضشایظ هَخَد ٍضیؼت هطابِ تَدُ خٌگلی گَس ػوش هٌحصش بِ صاگیشع
ضوالی ًبَدُ ٍدس صاگشع خٌَبی ًیض تَدُ ّای ًسبتا هطابِ کواکاى باقی هاًذُ اًذً ،ظیش تَدُ خٌگلی چْاس عیاق
لشدگاى با  51سیلَ هَخَدی

دس ّکتاس ٍ یا تَدُ خٌگلی هٌغقِ باصفت استاى خْاس هحال ٍبختیاسی با  43سیلَ

هَخَدی سشپا( خضیشُ ای ،ابشاّیوی،خٌگل ضٌاسی صاگشع .)9841
دس ّویي سابغِ اسٌاد هذٍى باقی هاًذُ اص ٍضیؼت خٌگل ّای صاگشع دس کوتش اص ًیین قیشى گزضیتِ د لیت بیش
گستشش بِ هشاتب ٍسیغ تش خٌکل ّای هطابِ تَدُ هَخَد گَس ػوش سا داسد .بش پایِ ایي اسٌاد کِ ػباستٌذ اص عشح
ّای رغال گیشی دِّ  9831تا  9811دس قالب سشی ّای  9111تا ّ 1111کتاسی هَخیَدی سیشپای چیَ
سشی ّای پیص گفتِ سا بِ ضشح صیش ثبت کشدُ است:
{عشح رغال گیشی ضادهاى استاى آرسبایداى غشبی با حذ اقل هَخَدی 31/1سیلَ ٍ حذاکثش993/8سیلَ دسّکتاس.
عشح رغال گیشی هشیَاى حذ اقل  ٍ 11/1حذ اکثش  11سیلَ دس ّکتاس.
عشح رغال گیشی ّیاًاى ایالم حذ اقل ٍ 83حذ اکثش 15سیلَ دس ّکتاس(}.خضیشُ ای  ،ابشاّیوی سستاقی .)9841
اگشچِ خٌگل ّای هحذٍدُ عشح ّای رغال گیشی پیص گفتِ دس حال حاضش بِ ضذت تخشبب یافتِ است ٍ ًِ تٌْا
هَخَدی  993سیلَ دس ّکتاس دس سغح سشی یافت ًوی ضَد بلکِ هَخَدی  11سیلَ دس ّکتاس دس سغح سیشی
ٍخَد ًذاسد ،اها دس تَدُ هحذٍد ّ 1کتاسی گَس ػوش هَخَدی سشپای  912سییلَی بیا سیاختاس ػویَدی سیِ
آضکَبِ ٍ تشاکن  381اصلِ دسخت قابل ضواسش دس ّکتاس کواکاى باقی هاًذُ است کِ سٌذ هؼتبشی است دال بش
ٍخَد استؼذاد ٍ قابلیت باص یابی ٍ باصساصی((Rehabilitationضکَُ ٍ ػظوت هتاسفاًِ سٍ بیِ صٍال خٌگیل
ّای صاگشع .سٌذی کِ هستٌذ ًوَدى آى دس قالب بش سسی حاضش هْن تشیي ّذف ٍاًگیضُ بشسسی کٌٌذگاى بیَدُ
ًٍیض اقاهِ حدتی بَدُ دس سد ایي ادػا کِ خٌگل ّای صاگشع هشاتؼی ّستٌذ کِ بلَط ػلف ّشص آى است!!!

اهیذ است کِ بشًاهِ سیضاى ٍ هتَلیاى هذیشیت خٌگل ّای صاگشع ایي ًطاًِ ّا ٍ آیت ّای باقیواًذُ الْیی سا تیا
فشصت باقی است دس یابٌذ ٍ دس تؼییي اّذاف بلٌذ هذت  ،تَدُ خٌگلی گَس ػوش سا هذ ًظش داضتِ باضٌذ ًِ ،هشتغ
هطدشسا کِ حاصلص الٌْایِ ًِ ػلف خَاّذ بَد ًٍِ ضدش.
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