
 100تا  85، صفحات 1399بهار و تابستان ، 15شمـاره  نشريه 

 مديريت بيابـان نشريه
www.isadmc.ir 

 
 

 مناطق بياباني ايرانانجمن علمي مديريت و كنترل 

 

 

 کرمان ،منطقه طراده بیابانیهای جنگل در و تجدید حیات الگوی پراکنش، بررسی ساختار

 3، محمدحسن امتحانی*2نیا، قاسم رحیمی1بهمن کیانی

  .دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه یزد، یزد، ایران .1

 .دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران .2

  .استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران .3

 bnkiani@yazd.ac.ir: : * نویسنده مسئول
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 چکیده
های وارده، خاطر تخریبهای جنگلی ارزشمندی است که زیر فشار جوامع محلی قرار داشته، و به منطقه بیابانی طراده، دارای توده

 انتخاب و با به کارگیری 2m 1500 گردشی سطح قطعات نمونهابتدا با جنگلشود. در پژوهش حاضر بیابان زایی در آن دیده می

قطعه نمونه برداشت شد. در هر قطعه  50درمجموع تعداد  ، m 100×100 ابعاد شبکه هبرداری سیستماتیک تصادفی بروش نمونه

نام گونه گیاهی به همراه قطر برابر سینه، ارتفاع درخت، قطر تاج، تعداد درخت، قطرهای بزرگ و کوچک تاج، زادآوری، فاصله  ،نمونه

. شدگیری و ثبت همسایه اندازهدرختان این درخت تا فاصله( و .Prosopis cineraria L) ترین درخت کهورمرکز پالت تا نزدیک

 ، گز(.Prosopis  Farcta Banks and Sol) های کهور، کهورکگونههای مورد مطالعه آمیخته بوده و جنگلها نشان داد که یافته

(Tamarix stricta Boiss.)گرگ تیغ ، (Lycium shawii Roem. & Schult. و اسکنبیل (Callygonum  commosum L.) 

و تاج پوشش  اصله در هکتار 2/37 و 6/10به ترتیب  هاگونه دیگردرختان کهور و  تراکم دهند.اصلی جنگل را تشکیل میهای گونه

 cm 100-16و  m 14-5/3ارتفاع و قطر درختان کهور به ترتیب در محدوده . متر مربع در هکتار بود 3/1088 و 308به ترتیب 

شکوب ادرختان کهور ایرانی در  وشکوبه ادو ناهمسال ساختار جنگل  بود. در هکتار اصله 26/1تراکم زادآوری آن قرار داشته و 

های انسانی، دخالت جز نوع، اندازه بذر و روش پراکنش،بهکه  ارزیابی شدای کپه درختان کهور فوقانی قرار داشت. الگوی پراکنش

با توجه به نبود درختان در طبقات قطری کوچک و  .گذار هستنددر این میان تأثیر های رویشگاهی و همچنین چرای داممحدودیت

 شود.ویژه در اراضی تصرفی پیشنهاد میکاری و قرق بهپایین بودن زادآوری، نهال

زادآوری ؛جنگل تیپ ؛آمیخته تودة ؛کهور ؛مکانی پراکنشواژگان کلیدی: 

 

 

 

 
 

http://www.isadmc.ir/


 100تا  85صفحات  ،1399 بهار و تابستان ،15 شماره بيابان، مديريتپژوهشي  –علمي  نشريه 86

 

 مقدمه ◼

های محیط طبیعی هر منطقه شناخت و تحلیل ویژگی

های اساسی در آمایش سرزمین آن محدوده گامیکی از 

شد. در این میان پوشش گیاهی یکی از اجزای مهم بامی

طبیعی است که نقش مهمی در ( اکوسیستم)های نظامبوم

ایفا  های مورد انتظار از هر منطقهها و پتانسیلقابلیت

 نماید. می

کره ای از نیمدر منطقه ایراننظر جغرافیایی، کشور  از

. با توجه به استازنظر جنگل فقیر  وشمالی واقع شده 

های البرز تنوع اقلیمی کشور، وسعت زیاد آن و رشته کوه

ند. ایران در اهای متنوعی گسترش یافتهجنگل ،و زاگرس

تر تر و مرغوبهایی به مراتب وسیعگذشته دارای جنگل

 هایاز امروز بوده است با توجه به نسبت سطح جنگل

 و %5/7سطح کل کشور در حدود  سهم جنگل درامروز 

 میانگین جهانی کهدرحالیاست  ha 2/0آن میزان سرانه 

 (. 25) باشدمی ha 6/0 حدود در

( و .Prosopis cineraria L) نام علمیکهور ایرانی با 

در هند، پاکستان، افغانستان، ایران،  Ghafنام عمومی 

ازنظر و  صورت خودرو وجود داردعربستان و عمان به

های دارویی، خوراکی، صنعتی و تولید چوب از استفاده

کهور ایرانی از عناصر  اهمیت باالیی برخوردار است.

شود که وب میسندی محس - شاخص ناحیه صحاری

 ةمحدودرد، سواحل جنوبی کشور گسترش دا بیشتر در

کند. این گونه بیشتر درجه را تحمل می 50تا  -4دمای 

های آبرفتی مجاور های سیالبی و تراسدر دشت

های آن از کمی و خاک رویشگاه کندمیها رشد رودخانه

آهک زیاد و  ر کربن آلی کم واشور تا شور سدیمی با مقد

(. کهور ایرانی یکی از 26کند )گچ تغییر میگاهی 

های موجود در مناطق بیابانی است و سازگارترین گونه

زایی و حفظ گیری از بیابانبرای حفظ تنوع زیستی، جلو

های این گونه و مسائل های آن، مطالعه رویشگاهجمعیت

  (.30ها بسیار مهم است )و معضالت آن

و خانواده  Mimosoidaeاز زیرخانواده  Prosopisجنس 

Fabaceae بومی  بیشترگونه است که  45و دارای  است

از ( .Prosopis cineraria L) ایرانی آمریکا هستند. کهور

خشکی  های مهم این جنس است که سازگار با گرما،گونه

 بهایران  درهای این گونه رویشگاه از .استو شوری 

، میناب، جاسک و در استان بوشهر برازجان و کنگان

دزفول در استان ، در استان هرمزگان بندرعباس

در استان  خوزستان، رودبار جنوب، جیرفت، بم، نرماشیر

سیستان و بلوچستان در استان  ایرانشهرو  و چابهار کرمان

 . (18توان اشاره کرد )می

تواند ها میهای آنبررسی الگوی پراکنش درختان و نهال

و همچنین  های رشددهندة شرایط رویشگاهی، عادتننشا

 های انسانی باشد. دخالت

طورکلی گیاهان در طبیعت از سه الگوی پراکنده، به

(. برای تعیین این 20کنند )ای پیروی میتصادفی و کپه

اند که به دو گروه های متعددی ابداع شدهالگو شاخص

شوند. گروه اول ای )کوادرات( تقسیم میای و قطعهفاصله

مبتنی بر فواصل گیاهان و گروه دوم مبتنی بر تعداد 

 (. 1گیاهان در قطعات نمونه هستند )شکل 
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تاکنون در مورد الگوی پراکنش کهور ایرانی تحقیقی در 

م شده اانج هایپژوهشازجمله کشور انجام نشده است. اما 

های جنگلی در در خصوص تعیین الگوی پراکنش گونه

 Pistacia) بنه ةتوان به تعیین الگوی پراکنش گونایران می

atlantica Desf.) (10) های جنوب استان یزددر جنگل ،

گاه های چوبی ذخیرهبررسی الگوی پراکنش مکانی گونه

، (36) جنگلی چهارطاق، استان چهارمحال و بختیاری

های بررسی الگوی پراکنش مکانی درختان در راشستان

، تعیین الگوی پراکنش برای (29) طبیعی شمال ایران

، تعیین الگوی (2) های مریوانهای درختی در جنگلگونه

( در .Fagus orientalis Lipsk)راش پراکنش درختان 

های تعیین الگوی مکانی درختان در جنگل(، 13گرگان )

(، 8) ( در منطقه زاگرس.Quercus brantii Lindlبلوط )

ارزیابی همگنی توزیع مکانی درختان کهور ایرانی در منطقة 

 هایگونه شپراکن الگوی (، بررسی19بارچاه هرمزگان )

 توزیع و تعیین( 31) مرکزی زاگرس هایجنگل در چوبی

 Halocnemum Strobilaceum (Pall.)گونة نبکا تپة مکانی

 د. کراشاره ( 16گلستان ) استان قالآق دشت در

توان به ارزیابی اهمیت ناهمگنی از منابع خارجی می

در الگوی پراکنش مکانی  پراکنشزیستگاه و محدودیت 

های ، بررسی ساختار و تنوع توده(14) درختان در کامرون

بررسی الگوی پراکنش و روابط بین  (،28اتریش )جنگلی 

 Quercus liaotungensisهای بلوط )ای در جنگلگونه

Koidz( و توس )Betula dahurica Pallasدر چین ) 

برگ های مخلوط سوزنی، بررسی الگوی پراکنش توده(17)

بررسی الگوی ( و 22) های شمال ژاپنبرگ در جنگلو پهن

(  manziessii Pseudotsugaدوگالس ) هایپراکنش نهال

مونتانا آمریکا در ( .Populus tremula Lو صنوبر لرزان )

 درختان پراکنش یالگو بر ایگونه غنای تأثیر (، بررسی34)

 الگوهای و مکانی توزیع و بررسی (3) اروپا هایجنگل در

 عراق در( .Pinus brutia Ten) بروسیا کاج پذیریاجتماع

طور کلی تحقیقات در این زمینه نشان اشاره نمود. به (27)

افتد، داده که توزیع تصادفی در جنگل به ندرت اتفاق می

 متقابل دارند و این رابطهزیرا درختان در جنگل روابط 

 .(33) گذاردمتقابل در ساختار مکانی جنگل تأثیر می

هایی که در بررسی ساختار جنگل ترین مؤلفهاز مهم

توان به وضعیت آشکوب بندی و حائز اهمیت هستند می

ترکیب جنگل و همچنین تراکم و تاج پوشش اشاره نمود. 

ایش ساختار پراکنش تعداد در طبقات قطری نیز برای نم

سالی یا تواند وضعیت همجنگل بسیار مفید است و می

. ارتفاع درختان مرغوبیت (12) ناهمسالی توده را معین کند

کند و در عین حال پراکنش تعداد رویشگاه را مشخص می

شناسی بسیار مهم درختان در طبقات ارتفاعی ازنظر جنگل

ه که های متعددی در این زمینه انجام شدبررسی است.

های ی جنگلاگونهازجمله به بررسی ساختار و ترکیب 

(، بررسی ساختار جنگل و الگوی پراکنش 15شرق تگزاس )

های ( و همچنین پژوهش24های معتدله ژاپن )جنگل

های شمال و غرب ایران قابل ذکر هستند. زیادی در جنگل

اختار شماری در مورد سهای انگشتاما تاکنون پژوهش

در جنوب هور انجام شده است. ازجمله بررسی ک هایجنگل

کرمان نشان داد که در زیر تاج پوشش کهور ایرانی رطوبت 

 %6/2بدون پوشش  ةدر عرص کهیاست درحال %3/11خاک 

فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم  دار. همچنین مقبوده است

این گونه  ة تأثیردهنددر زیر تاج پوشش بیشتر بود که نشان

برخی  .(4) در بهبود کیفیت و پویایی خاک رویشگاه است

های کهور خاک و زادآوری رویشگاه هایمحققان، ویژگی

و  ندهای بوشهر و هرمزگان بررسی کردایرانی را در استان

سیلت، شن، رس و پتاسیم  اکه مقد به این نتیجه رسیدند

در پراکنش درختان کهور تأثیر زیادی دارند. مقدار نیتروژن 

منفی در زادآوری  تأثیرمثبت و مقدار آهک  تأثیرخاک 

 .(6) گونه کهور دارد

متأسفانه این گونه  بیابانی طراده کرمان،در منطقه 

و خشکیدگی در سطح وسیع شده  یزدگباارزش دچار آفت

 ت مطلوبی ندارد. وضعی و

 ینتأم درختان برای یهااز سرشاخه یبرداربهره

در حال انجام است.  اییندهطور فزاسوخت و علوفه به

به لحاظ گستردگی، مرغوبیت  در مورد این گونه بررسی

افزایش حاصلخیزی خاک، اهمیت تأثیر برچوب، 

، استقامت در برای تغذیه دامها و میوه ها، برگسرشاخه

بسیار حائز های روان نقش آن در تثبیت ماسه خشکی و

 است. اهمیت

 با هدف تعیین جایگاه کهور ایرانیپژوهش حاضر 

(P. cineraria L. ،) برآورد ، جنگلو ترکیب در ساختار
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 درختان و تعیین وضعیت زادآوری این گونهالگوی پراکنش 

 است. انجام شده

 

 هامواد و روش ◼

 منطقة مورد مطالعه

 شرقی جنوب الیهمنتهی در جنوب رودبار شهرستان

 از عنبرآباد، و با جیرفت شمال قرارگرفته و از استان کرمان

 گنج قلعه با جنوب از بلوچستان، و سیستان استان با شرق

استان  مرکز از آن فاصله. است همسایه کهنوج با غرب از و

km 230 جیرفت  از وkm 75 است . 

استان  در شهرستان رودبار جنوبجنگل طراده واقع در 

 00' 9/15''تا  27˚ 52' 5/5''کرمان، بین عرض شمالی 

 57˚ 59' 7/43''تا  57˚ 52' 8/28''شرقی  و طول 28˚

این منطقه (. 2مساحت دارد )شکل  ha 7180و  واقع شده

 استجازموریان -هامونخیز آب ههای حوزهضاز زیر حو یکی

ارتفاع از  رود قرار دارد.و در حاشیه شرقی رودخانه هلیل

، دامنه شیب اراضی m 469-419سطح دریا در محدوده 

و جهت کلی منطقه جنوبی است. بافت خاک درصد  5-0

ها تا لومی نفوذپذیر از شنی نرم و کامالً نفوذپذیر در آبراهه

 های سیالبی متغیر است. در دشت

یستگاه ابه منطقه  هواشناسی ترین ایستگاهنزدیک

ایستگاه در  درکل پنجکهنوج است.  (سینوپتیکدیدی )هم

اطراف منطقه وجود دارند که ایستگاه کهنوج به دلیل مشابه 

تری عرض بودن گزینه مناسببودن ارتفاع متوسط و هم

بارندگی ساالنه طی مقدار برای استخراج آمار هواشناسی 

 mm 182 برابر با 1394تا  1364از ساله  30آماری  ةدور

 دهد. در فصل زمستان رخ می آن %5/65که  است

دهد که ( نشان می3منحنی آمبروترمیک منطقه )شکل 

، )به مرطوب و در بقیه ایام سال ةهای آذر تا اسفند دورماه

حاکم است. اقلیم منطقه بر  یخشک ةدور (،ماه 8تقریب 

   .(32) روش دومارتن بیابانی است پایة

 

 

 
 جازموریان باال سمت راست، منطقة مورد مطالعه در سمت چپ و -موقعیت حوزة آبخیز هامون. 2شکل 

نقشه پراکنش کهور ایرانی در پایین سمت راست
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 کهنوج دیدیهممنحنی آمبروترمیک ایستگاه  .3شکل 

 

  پژوهشروش 

منطقه با مقیاس رقومی توپوگرافی ابتدا نقشه 

از اداره کل منابع طبیعی استان کرمان دریافت  1:25000

که نماینده  ha 50 جنگل گردشی محدوده(. با 5شد )

برداشت  GPSو محدودةآن با انتخاب بود های کهور جنگل

افزار روی نقشه رقومی منتقل شد. برای و در محیط نرم

 mای به ابعاد محل قطعات نمونه، شبکهمشخص کردن 

. صورت تصادفی روی این محدوده قرار گرفتبه 100×100

درخت در داخل قطعه  10و معیار حداقل میدانی  بازدیدبا 

در نظر گرفته  2m 1500 نهونم ةقطع مناسب مساحت نمونه

تعیین  m 85/21به شعاع ای دایره قطعه نمونهشکل شد. 

-برگهدر  قطعه نمونه برداشت شد. 50درمجموع تعداد و 

کمی و کیفی درختان در داخل  هایدادهی بردارای آماره

 تانقطر برابر سینه درخع و هر قطعه نمونه از قبیل: ارتفا

 کهور، فرم رویشی، قطر بزرگ و کوچک تاج، تعداد زادآوری

های همراه درختان کهور یادداشت شد. سایر گونه و

سنج سونتو بر زمین با شیب شیب قطعههر  برایهمچنین 

از سطح دریا با  ارتفاعنما و با قطب جهت حسب درصد،

گیری و ثبت شد. اندازه دستگاه مکانیاب تا دقت متر

 mبا دستگاه مکانیاب با خطای  مرکز اولین پالت مختصات

یت دیگر مراکز از طریق مترکشی در و موقع ثبت 5-3

شد.  نما مشخصگیری از قطبهای معین با بهرهآزیموت

ترین درخت تا برای تعیین الگوی پراکنش، فاصله نزدیک

ترین همسایه این درخت تا نزدیک مرکز قطعه نمونه، فاصله

با  ترین همسایه تا دومین همسایه نزدیکو فاصله نزدیک

گیری و یادداشت شد. اندازه مترتیمتر نواری تا دقت سان

 cm 5/12 قطر برابر سینه تمامی درختانی که قطر بیشتر از

گیری مورد اندازه cm 5/0تا دقت  داشتند با نوار قطرسنج

از  درختان نیزگیری ارتفاع قرار گرفت. برای اندازه

تاج  محاسبه به منظورسنج سونتو استفاده شد. شیب

مساحت  درآغاز استفاده شد. 1طة پالت از راب پوشش در هر

و سپس مجموع آن  هاتمامی درخت و درختچهتاج برای 

محاسبه و با تقسیم به مساحت پالت تاج  قطعهبرای هر 

 پوشش در هکتار تعیین شد. 

(1) 𝐶𝐶 = ∑ 𝐶𝑖 𝐴⁄  

تاج پوشش در پالت بر حسب متر  CCرابطه،  ینا در

∑مربع در هکتار،  𝐶𝑖 و درختان تاج مساحت مجموع 

مساحت پالت بر حسب  Aبر حسب متر مربع و  هادرختچه

شاخص  سه از بررسی الگوی پراکنش برای. هکتار هستند

 شاخص و سه( 20) ای پیلو، جانسون زیمر، و ابرهارتفاصله

نسبت واریانس به میانگین، موریستا و  درات(کواای )قطعه

ها بر (. انتخاب شاخص1استفاده شد )جدول ( 20) لوید

ها در منابع مختلف پایة نقاط ضعف و قوت ذکر شده آن

انجام شد. روش کار به این صورت است که مقدار محاسبه 

شده شاخص با مقدارهای از پیش تعیین شده مقایسه و 

 شد. آنگاه الگوی پراکنش تعیین 
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 های استفاده شده در تعیین الگوی پراکنش درختان کهورفهرست شاخص .1جدول 

 سبک قضاوت رابطه نوع شاخص گروه شاخص

 ایفاصله

 

 (20) پیلو

 

P =  πD(
∑ di

N
)2 

P=0  الگوی تصادفی 

P<1  الگوی یکنواخت 

P>1  ایالگوی کپه 

 

 (20زایمر )-جانسون
I = (n + 1) 

∑(di
2)2

[∑(di
2)]2 

I=2  الگوی تصادفی 

I<2  الگوی یکنواخت 

I>2  ایالگوی کپه 

 

IE (20) ابرهارت = (
S

d̅
)

2

+ 1 

27/1=IE      تصادفیالگوی 

27/1<IE     ایالگوی کپه 

27/1>IE    الگوی یکنواخت 

 کوادراتی

 

 نسبت واریانس به میانگین

(20) 
ID =

S2

X̅
 

5/0 =ID    الگوی تصادفی 

5/0> ID    الگوی یکنواخت 

5/0< ID    ایالگوی کپه 

 

 (20) موریستا
Im = n [

∑ Xi
2 − N

N(N − 1)
] 

 

Im=1    الگوی تصادفی 

Im>1    ایالگوی کپه 

Im<1    الگوی یکنواخت 

 

LI (20) لوید =
X̅ + (

S2

X̅
 − 1 )

X̅
 

LI=1    الگوی تصادفی 

LI>1    ایالگوی کپه 

LI<1     یکنواختالگوی 

 

 ،کهور در هر پالت درختان تعداد iX نماد 1جدول  در
2S ها،پالت در کهورتعداد درختان  یانسوار N  تعداد کل

تا  فاصله  id ،تعداد پالت n ها،پالت همه کهور در درختان

 irفرد،  تریننزدیکفواصل تا  میانگین d̅فرد،  تریننزدیک

 همسایه اولینتا  فاصله iZ یه،همسا تریننزدیکتا  فاصله

 تراکم توده هستند. Dعمود و  یگردر سمت د نزدیک

-برای رسم نیمرخ عمودی جنگل که نشان دهندة آشکوب

بندی جنگل است و همچنین نیمرخ افقی جنگل که نشان 

دهندة وضعیت قرار گرفتن درختان در کنار یکدیگر و در 

ها است، با تهیه اطالعات مکانی ی آنواقع الگوی مکان

سازی و ترسیم ساختار افزار مخصوص شبیهها، از نرمپالت

های بندی تیپتعیین و طبقه جنگل استفاده شد. برای

در کنار دست آمده از قطعات نمونه به هایداده ی،جنگل

گردشی شامل مرزهای ثبت اطالعات قبلی حاصل از جنگل

 54و همچنین  GPSها و نقاط ثبت شده با شده کاربری

قطعه نمونه برداشت شدة قبلی توسط کارشناسان اداره 

 
1 Abundance 

شامل،  کارمراحل منابع طبیعی باهم در نظر گرفته شدند. 

، مرزها و نقاط ثبت قطعات نمونه یهارقومی کردن داده

گذاری تیپ جنگلی بر نام، 2غلبهو  1محاسبه فراوانیشده، 

بندی قطعات نمونه دستهها، گونهتگی اساس درصد آمیخ

های نقشه تیپ یةتهدر پایان و رقومی همانند روی نقشه 

 بود.  افزارنرمدر محیط  جنگلی

 

  نتایج ◼

تراکم فعلی گونه کهور بسیار کم نتایج نشان داد که 

تاج پوشش است و تراکم کل جنگل نیز قابل توجه نیست. 

های گیاهی از کل گونه %88/10و  %08/3 درختان کهور

بندی مورد تأیید شورای عالی جنگل، یک است.؛ پایة طبقه

 تراکم زادآوری کهور نیزشود. جنگل تنک محسوب می

اصله در هکتار  26/1بسیار اندک است و به طور میانگین 

 (.2برآورد شد )جدول 

2 Dominance 
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 گیری شده در مقیاس هکتارهای توصیفی متغیرهای اندازهآماره. 2جدول 

 شاخص

 صفت

 کمینه بیشینه میانگین اشتباه معیار انحراف معیار برداریدرصد اشتباه نمونه

 (ha.trees-1کهور ) تعداد 4 20 68/10 58/0 11/4 8/10

 (ha.2m-1کهور ) تاج پوشش 38/10 14/1739 308 7/20 4/146 4/13

 (ha.trees-1ی کهور )زادآور 0 5 26/1 09/0 7/0 7/15

 (ha.trees-1) تعداد کل 17 72 24/37 87/1 2/13 19/10

 (ha.2m-1) تاج پوشش کل 83/140 03/2421 31/1088 33/80 90/567 7/14

 

. بر این ها آمیخته هستندتایج نشان داد که تودهن

تعیین های مهم در ترکیب توده سهم هر یک از گونهاساس، 

به ه، اصل 497و  534با  . کهور و کهورک(4شد )شکل 

همچنین ند. در ترکیب توده داشت %27و   %29 سهم ترتیب

 %15به ترتیب ، اصله 109و  287با  یغتاسکنبیل و گرگ

ها از دیگر گونه دهند.سهم را به خود اختصاص می %6و 

 دهند.مانده را تشکیل میباقی %23جمله گز 

نمودار پراکنش درختان در طبقات قطری برای گونه 

تعداد درختان کهور در  که بیشترین دهدمیکهور نشان 

 70و  60 اتطبقدر و  ردقرار دا cm 75و  65طبقه قطری 

cm 20و  15های ه. همچنین طبقدرختی وجود ندارد cm 

رغم این (. در واقع علی5)شکل  باشدفاقد درختان کهور می

رود با ساختاری ناهمسال در یک جنگل که انتظار می

طبیعی روبرو باشیم، اما وضعیت مشاهده شده با انتظار 

   تفاوت زیادی دارد. 
 
 

   

27%
   

   

کهور  

کهورک

گز

اسکنبیل

گرگ تیغ

 
 دهنده تودة جنگلیهای مهم تشکیلسهم گونه .4شکل 
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 های نمونهدر مجموع قطعه کهور برای گونهدر طبقات قطری درختان منحنی پراکنش تعداد  .5شکل 

 

 3نتایج بررسی الگوی پراکنش درختان کهور در جدول 

توان گفت که الگوی نتایج می پایةشود. بر مشاهده می

های شاخص همةپراکنش گونه کهور با در نظر گرفتن 

 هایار شاخصای است. مقداز نوع کپه ایقطعهای و فاصله

های گونه ای را برای نهال، الگوی کپهایقطعهشده محاسبه

نیمرخ افقی و عمودی جنگل در  .دهندمینشانکهور نیز 

شوند. در نیمرخ عمودی حضور مشاهده می 6شکل 

ها در آشکوب درختان کهور در آشکوب فوقانی و دیگر گونه

زیرین مشهود است. البته با توجه به وسعت منطقه 

ها دشوار است. سازی شده، تفکیک درختان و درختچهشبیه

ای در پراکنش درختان کهور در نیمرخ افقی نیز حالت کپه

مشخص بوده و از نظر تعداد نیز این گونه فراوانی بیشتری 

 دارد. 

 

 های کهور در منطقه رودبار جنوبنتایج بررسی الگوی پراکنش درختان و نهال .4جدول 

 نوع شاخص  نام شاخص آماره قضاوت

ایکپه  49/1  ابرهارت 

 

 درختان

 

ایفاصله  
ایکپه  09/2 زایمر-جانسون   

ایکپه  33/7  پیلو 

ایکپه  26/5  موریستا 

 

 درختان

 

(کوادراتیای )قطعه  

ایکپه  79/26  نسبت واریانس به میانگین 

ایکپه  05/1  لوید 

ایکپه  45/1  موریستا 

 

هانهال  
ایکپه  14/3  نسبت واریانس به میانگین 

ایکپه  7/2  لوید 
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 نیمرخ عمودی جنگل در سمت راست و نیمرخ افقی توده در سمت چپ .6شکل 

 

گردشی مشاهده شد که در عملیات جنگل زماندر 

های منطقه مورد مطالعه، تصرف اراضی بسیاری از بخش

ملی به وقوع پیوسته و این اراضی فعالً تحت کشت آبی قرار 

شده که های میدانی، مرز این اراضی تصرفدارند. در بررسی

ای در منطقه وجود داشت به کمک دستگاه صورت لکهبه

GPS  ها گردید. بررسیثبت شد و در نقشه تیپ مشخص

 ha سطحی معادل ،نشان داد که عالوه بر مستثنیات منطقه

از اراضی ملی منطقه به اراضی کشاورزی تبدیل  88/1373

بندی اراضی جنگلی در سطح اراضی تیپدر پایان اند. شده

شده یا طبیعی صورت اراضی تصرفی رهاملی باقیمانده که به

  (. 7 کلانجام شد )شبود 

 

 
 های تعیین تیپ جنگلنقشه تیپ جنگل طراده رودبار به همراه موقعیت قطعات نمونه و ایستگاه .7شکل 



 100تا  85صفحات  ،1399 بهار و تابستان ،15 شماره بيابان، مديريتپژوهشي  –علمي  نشريه 94

 

 گیرینتیجهبحث و  ◼

تعداد کهور در نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که 

کهور در  ةسهم گونو  استاصله  68/10 طراده جنگل

-1 . تاج پوشش درختان کهوراست% 29ترکیب جنگل 

ah.2m 308  1 تراکم زادآوری کهور نیزو-ha.trees 26/1 

 دهنده نادر و پراکنده بودن آن است.برآورد شد که نشان

و قطر برابر  m 14-5/3همچنین ارتفاع درختان در محدوده 

در قرار داشت. در مقایسه،  cm 100-16سینه در محدوده 

میانگین قطر یقه، ارتفاع و قطر تاج ( 11پژوهش مشابه )

 m ، وcm 2/16-7/10، m 7/4-3/4 گونه کهور به ترتیب

 دست آمد. به 4/4-4/3

مربوط به  ها،این شاخص بیشتر ارزش یارهامقد

کمتر ارهای ب و مقدهای پخش سیالباالدست حوضه

اند. اختالف اصلی این دو بخش بوده دستیینمربوط به پا

و  %60برابر با  ازنظر مقدار سیلت خاک بود که در باالدست

در پژوهش حاضر بود. % 45از پایین دست یعنی بیشتر 

 و 3 ، 94 ترتیب به هاآبراهه در رس و سیلت شن، درصد

% براورد شد، اما 13 و 37 ، 50 های سیالبیدشت در % و3

های کمی درختان ای بین دو بخش از نظر ویژگیمقایسه

 انجام نشده است. در پژوهش انجام شده در چهارده

 m ارتفاعیانگین م، در مناطق جنوبی کشورکهور رویشگاه 

های مورد بررسی تغییرات نشان داد. در رویشگاه 5/9-9/3

 ، میانگین قطر تاجcm 8/44-9/12 میانگین قطر برابر سینه

m 8/1-7/3 1تراکم  و-ha.trees 6-297  محاسبه شد که

دهنده شرایط بسیار متنوعی است. حداکثر ارتفاع نشان

، cm 95 ، حداکثر قطر برابر سینهm 20 شدهمشاهده

 بود ha.trees 300-1 و حداکثر تراکم m 18 حداکثر تاج

(7) . 

نشان داد که بیشترین تعداد نتایج پژوهش حاضر 

قرار داشته و  cm 75و  65درختان کهور در طبقه قطری 

. همچنین درختی وجود ندارد cm 70و  60 هایطبقدر 

. این باشدفاقد درختان کهور می cm 20و  15های هطبق

وضعیت، عدم حضور درختان جوان را در توده خاطرنشان 

ه توسط درختان جوان که آیندة تودیناسازد. با توجه به می

ین این تأمکاری و قرق به منظور شود، نهالتضمین می

های حفاظتی صورت لکهآینده ضروری است و حداقل به

شود. اجتماعی منطقه توصیه می-بسته به شرایط اقتصادی

کهور و  بوده به صوت آمیخته های کهور طرادهجنگل

کهورک  بیشترین سهم را در ترکیب توده داشته و 

ها قرار دارند. برخی به دنبال آن تیغسکنبیل و گرگا

های توزیع مکانی درختان کهور ایرانی را در تودهمحققان 

آمیخته بارچاه هرمزگان بررسی کرده و به این نتیجه 

 Acacia) ، آکاسیای چتری%30رسیدند که کهور ایرانی 

tortlis )50% و دهیر (Lycium shawii )20%  ترکیب را به

 .(19) دهندخود اختصاص می

 هایدرختان و نهالالگوی پراکنش نشان داد که نتایج 

 ایقطعهای و های فاصلهشاخص همهکهور با در نظر گرفتن 

شده برای محاسبه هایار شاخصای است. مقداز نوع کپه

های گونه ای را برای نهال، الگوی کپهایقطعههای شاخص

مشابه الگوی پراکنش  پژوهش تائید قرار داد. کهور نیز مورد

های آمیختة بارچاه هرمزگان تا درختان کهور را در توده

الگوی  (. نوع19ای اعالم کرده است )کپه m 5/3فاصله 

پراکنش در تعیین فاصله کاشت مناسب گیاهان برای 

مؤثر ها مدیریت و حفاظت از گونه، های اصالح و احیابرنامه

ها برای گونه کهور در منطقه ، یافتهحاضر وهشپژ. در است

ای را نشان دادند. این نوع مورد مطالعه الگوی پراکنش کپه

های و جذابیت هاوجود محدودیت ةدهندالگو نشان

پژوهش  رویشگاهی یا وجود بذور سنگین درختان است.

های زگرس نیز بر نقش پراکنش بذر انجام شده در جنگل

همچنین  (.31پراکنش تاکید نموده است )در الگوی 

های اروپا نشان داده که تنوع زیستی تحقیقات در جنگل

(. 3گذارد )ها تأثیر میجنگل در الگوی پراکنش گونه

( 6های کهور هرمزگان )پژوهش انجام شده در رویشگاه

 عوامل ترینرس مهم و پتاسیم ماسه، نشان داد که سیلت،

لذا تجمع سیلت در  .هستند رانیای کهور پراکنش در موثر

-ها میهای سیالبی و همچنین وجود شن در آبراههبخش

ای باشد. تواند از عوامل مهم تجمع درختان به صورت کپه

های انسانی از دیرباز در منطقه دخالت کهینالبته نظر به ا

وجود دارند، این موضوع نیز ممکن است پراکنش طبیعی 

 ر داده باشد.درختان را تحت تأثیر قرا

طور کلی زادآوری گونه کهور در منطقه مورد مطالعه به

ناچیز بود. این در حالی است که تداوم زادآوری و حفظ 

تنوع زیستی هدف اصلی مدیریت منابع طبیعی بوده و یکی 
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زادآوری  ،هاهای مدیریت پایدار جنگلترین جنبهاز مهم

امل در ترین عوجنگل است. از آنجا که رطوبت از مهم

های چوبی در مناطق خشک و استقرار زادآوری گونه

کم رسد عامل اصلی در (، به نظر می35خشک است )نیمه

باشد.  یسالبودن زادآوری در منطقه مورد مطالعه خشک

های البته عوامل دیگری شامل چرای مفرط دام، فعالیت

انسانی، شرایط رویشگاهی و دیگر عوامل در این فرآیند 

ترین دالیل ( نیز مهم7ها )دیگر پژوهش دخیل هستند.

های کهور را تغیر کاربری، سرشاخه زنی و تخریب جنگل

 گیری معرفی نمودند.زغال

ساختار مکانی بر ن بندی افقی و عمودی درختاطبقه

ست، در ایجاد زیستگاه مناسب برای تأثیرگذارجنگل 

(. به منظور 29پرندگان و پستانداران اهمیت زیادی دارد )

مکانی  یتتشریح ساختار مکانی جنگل ،سه بعد موقع

ای و همچنین اختالف ابعاد درختان نسبت ،اختالط گونه

ی ساختار (. بررس21گیرد )به یکدیگر مورد بررسی قرار می

نشان داد که درختان  پژوهش حاضرعمودی جنگل در 

آشکوب باال را به خود  m 45/10 کهور با میانگین ارتفاع

ک، رهای کهودرختچهمانند ها گونه دیگراختصاص داده و 

گیرند. بررسی گز و اسکنبیل در آشکوب پایین قرار می

م تراک نشان داد که بیشترین نیز جنگل طرادهافقی ساختار 

سطح تاج پوشش را درختان کهور به خود اختصاص  و

اصله درخت  062/1طور میانگین در یک پالتاند. بهداده

قرار دارند. ازنظر  هاگونه یرسا اصله درخت از 984/3 و کهور

اصله( و ازنظر  534) درختان کهور ایرانی غلبه با ،فراوانی

  یرانی است.اسطح اشغالی نیز برتری با درختان کهور 

که نتایج تیپ بندی جنگل در پژوهش حاضر نشان داد 

ها به استثنای و در همه تیپ استگونه کهور گونه عمومی 

شامل  های گیاهی موجود در منطقهتیپ. گز حضور دارد

-کهورک، کهور-اسکنبیل، کهور-گز، کهور-کهور ، کهور

-و گز کهور-کهور، گز-گز، کهورک-گز، کهورک-کهورک

بیشترین سطح از ، تیپ کهورکهور بودند. -تیغ گرگ

و انبوهی آن بین  (ha 2/2572) شودرویشگاه را شامل می

های شمالی پراکنش آن در بخش عمده .است %23تا  12

باشد و بیشترین مجزا میهای پلی گون صورتمنطقه به

مربوط به گونه کهور ایرانی  آن تراکم و درصد تاج پوشش

های گیاهی همراه این ترین گونهباشد. مهممی

 Hammada salicornicum ،Callygonumتیپ

comosum ،Prosopis farcta و Tamarix spp. هستند .
 Prosopis  cineraria – Tamarixگز ) –تیپ کهور 

stricta) درمجموع صورت دو پلی گون سطحی به(ha 

  %20تا   10شود و انبوهی آن بین را شامل می (2/405

و بوده های شرقی منطقه عمده پراکنش آن در بخش .است

بیشترین تراکم و درصد پوشش در این تیپ مربوط به گونه 

های گیاهی همراه این ترین گونهمهم. باشدکهور ایرانی می

  Prosopis  farcta, Callygonum  commosum تیپ
Hammada  salicornicum, تیپ کهور  .هستند– 

 Prosopis cineruria - Callygonumاسکنبیل )

commosum) واحد پهنةصورت به( معادلی ha 3/250 )

که عمده پراکنش  .است %20تا  10انبوهی آن بین بوده و 

و بیشترین تراکم و درصد پوشش  استآن در بخش غربی 

باشد. کهور ایرانی می ةگیاهی در این تیپ مربوط به گون

 Prosopisهای گیاهی همراه این تیپ ترین گونهمهم

farcta, Tamarix spp., Hammada salicornicum 
 - Prosopis cinerariaکهورک ) –تیپ کهور . هستند

Prosopis farcta ) سطحی معادل محدوده باصورت دو به 

ha 2/257  تا  15و انبوهی آن بین حضور داشته از منطقه

و  بودهعمده پراکنش آن در مرکز منطقه  .است 27%

بیشترین تراکم مربوط به گونه کهورک و بیشترین درصد 

باشد. پوشش در این تیپ مربوط به گونه کهور ایرانی می

 Tamarix sppهای گیاهی همراه این تیپ ترین گونهمهم

Callygonum comosum, Hammada salicornicum 
 Prosopis cinerariaگز ) –کهورک  –تیپ کهور هستند. 

- Prosopis farcta- Tamarix strictum) صورت به

. دارد حضور ha 70 در سطحی معادل یکوچک محدودة

عمده پراکنش آن در غرب  %22تا  15انبوهی آن بین 

منطقه رویشگاهی است. بیشترین تراکم مربوط به گونه گز 

و بیشترین درصد پوشش در این تیپ مربوط به گونه کهور 

 های گیاهی همراه این تیپترین گونهباشد. مهمایرانی می

Callygonum comosum وHammada salicornicum  

 Prosopis  farcta-  Tamarixگز ) –تیپ کهورک هستند. 

stricta) صورت پلی گون مجزا در سطحی معادلبه ha 

شود و انبوهی در منطقه رویشگاهی را شامل می 285

عمده پراکنش آن در  .است %19تا  13پوشش آن بین 
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گز  ةغرب منطقه وجود دارد. بیشترین تراکم مربوط به گون

و بیشترین درصد پوشش گیاهی در این تیپ مربوط به 

های گیاهی همراه ترین گونهباشد. مهمکهورک میگونه 

 Callygonum و Hammada salicornicum این تیپ

comosum  کهور ) –تیپ کهورک  . هستندProsopis 

farcta - Prosopis cineruria) صورت پلی گون مجزا به

و انبوهی  حضور دارداز منطقه  ha 157 در سطحی معادل

عمده پراکنش آن در شرق منطقه  .است %23تا  13آن بین 

در این تیپ  شپوشبیشترین تراکم و درصد تاج و باشدمی

های گیاهی گونه ترینمهمباشد. مربوط به گونه کهورک می

، Hammada salicornicum همراه این تیپ
Callygonum Comosum و Tamarix spp. یپ ت. هستند

 (Tamarix stricta  - Prosopis cinerariaکهور )-گز

از منطقه   ha 280 صورت دو پلی گون در سطحی معادلبه

. است% 18تا  11و انبوهی آن بین  حضور داشتهرویشگاهی 

 و باشدعمده پراکنش آن در مرکز و شرق منطقه می

شترین تراکم و درصد پوشش گیاهی در این تیپ مربوط یب

های گیاهی همراه این ترین گونهمباشد. مهبه گونه گز می

 Callygonum comosum, Hammada تیپ

salicornicum گرگ تیغ  -تیپ گزو باالخره . هستند– 

 Tamarix strict  - Lysium  shawii - Prosopisکهور )

cineraria) کوچک در سطحی معادل محدودهصورت دو به 

ha 90  و انبوهی آن بین  حضور داشتهاز منطقه رویشگاهی

و  عمده پراکنش آن در غرب منطقه است .است% 18تا  9

بیشترین تراکم و درصد پوشش در این تیپ مربوط به گونه 

های گیاهی همراه این تیپ ترین گونهباشد. مهمگز می
Callygonum comosum, Hammada salicornicum 

 . هستند

درصد  ،پژوهش حاضربر اساس نتایج به دست آمده در 

% 50به  در کل جنگل هاکدام از گونهآمیختگی برای هیچ

نرسید. بنابراین ترکیب توده در منطقه مورد مطالعه از نوع 

آمیخته بوده و تیپ عمده کهور ایرانی است که البته 

... هم  اسکنبیل و-کهور گز،-کهور کهورک،-های کهورتیپ

درصد رویه  یشترینشوند. که بدر سطح محدود دیده می

های غالب و اصلی رویشگاه ها مربوط به گونهزمینی توده

عنوان گونه حاضر نیز کهور به پژوهش. در (23) باشدمی

اصلی بیشترین فراوانی را داشته و درختان قطور آن 

در  بیشترین موجودی سرپا را به خود اختصاص دادند.

ئد تأثیر ساختار جنگل بر تنوع زیستی در سو( 9ی )پژوهش

و درصد تاج پوشش، سن درختان آشکوب باال،  شدهبررسی 

عنوان پارامترهای ترکیب جنگل و وضعیت آشکوب بندی به

-سهمقای ه. نتیجه شدتوده مختلف در نظر گرفت 26ساختار 

های بالغ و چند آشکوبه بیشترین تنوع نشان داد که توده اه

 شاخصترین خاک دارند. مهم گروهزیستی را در هر 

یرگذار در تنوع زیستی سن توده و بعد از آن به ترتیب تأث

ای و درصد تاج پوشش قرار آشکوب بندی، ترکیب گونه

توان اهمیت حفظ درختان مسن بر این اساس می داشتند.

های آشکوب کهور در توده، افزایش تراکم و تنوع درختچه

پژوهش نتایج پایین و حفظ پوشش فعلی را برجسته نمود. 

ین نشان داد که جنگل طراده، یک جنگل دو همچن حاضر

طوری که درختان کهور ایرانی در اشکوب آشکوبه است به

های کهورک، گز و اسکنبیل در اشکوب باالیی و درختچه

انجام برای حفظ و تقویت این شرایط پایینی قرار دارند. 

قرق و جلوگیری از تخریب و تصرف و همچنین عملیات 

ه برای احیا و بازسازی این منطقه کاری بهترین مؤلفجنگل

  باشد.می ضروری جنگلی

ر خشکیدگی درختان بعوامل مؤثر در پژوهشی که 

 شد،کهور ایرانی و آکاسیا در جنوب بلوچستان بررسی 

کاهش بارندگی و در نتیجه رطوبت خاک، عامل اصلی 

خوار چوب هایو آفت استها بودهخشک شدن این گونه

اقلیم با توجه به  .(1دارند )ه بعد قرار ازنظر اهمیت در مرحل

حفظ خاک و جلوگیری  برایمنطقه و کمبود آب،  بیابانی

های مقاوم گونه الزم است از فرسایش آبی و خاکی منطقه،

شود پیشنهاد می د.ناسکنبیل کشت شو و گز مانند کهور،

حفظ و  برایشده، تحت نظر مناطق طبیعی مناطق تصرف

مناطق مرتعی با  کاری شود.ها، دوباره جنگلاحیای جنگل

تع اصاحبان مر حمایت و هدایتتوجه به سیر قهقرایی، با 

گونه کهور به  و سعی در احیا مناطق شود. بذرپاشیمجدداً 

گر دلیل غالب بودن و مقاوم بودن به شرایط محیطی، در دی

صورت ترکیب اراضی ملی و مستثنیات به همچونمناطق 

 د.شواستفاده  تواندمی آبیهای مقاوم به کمبا سایر گونه

حفاظت از کهور به لحاظ گستردگی منطقه رویشی، افزایش 

حاصلخیزی خاک، استقامت نسبت به شرایط خشک و 

قرق و الزم است  باشد.میشکن در اولویت دایجاد با
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های خاردار و مناطق با استفاده از سیمحصارکشی این 

های چوبی ،تهیه طرح بلندمدت با اهداف احیاء و پایه

 حفاظت مناطق توسط قرقبان، ها،سازی این رویشگاهغنی

 بینی دیگر عملیات حراستی،احداث نهالستان و پیش

های آتی منابع طبیعی قرار جزو برنامهحفاظتی و حمایتی 

ها و در مانی نهالطمینان زندهضریب ا گیرد به نحوی که

افزایش  ،احیاء و ترمیم اکوسیستم طبیعی رویشگاه پایان

این گونه  مدیریتبتواند برای  آنامید است که نتایج . یابد

ها مورد رویشگاهبهبود وضعیت  های آن و همچنینو نهال

 برداری قرار گیرد.بهره
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Abstract 
Taradeh, Kerman province, has valuable forest stands that are under pressure from local 

communities. In this study, after making forest survey, plot area was selected as 1500 m2 and 50 

samples were collected systematically with in a grid of 100 m×100 m. In each plot, the plant 

species were recorded along with diameter at breast height, tree height, crown diameter, number 

of trees per hectare, large and small crown diameters, regeneration count, the distance between 

plot center and the nearest tree, and distance to neighboring trees. Results showed that the forests 

under study are mixed and include Prosopis cineraria, Prosopis farcta, Tamarix stricta, Lysium 

shawii, and Calligonum comosum as the main species. The mean density of Prosopis cineraria 

and other species were 10.6 and 37.2 tree.ha-1 and canopy cover were 308 and 1088.3 m2.ha-1, 

respectively. The height and diameter of P. cineraria trees were in the range of 5.5-14.3 m and 

16-100 cm respectively, and its regeneration density was 1.26 tree.ha-1. The structure of the forest 

was uneven-aged and two-layered which in overstory was occupied by P. cineraria trees. The 

distribution pattern of P. cineraria trees was clumped which may be influenced by type and size 

of the seeds, dispersion method, human interference, habitat constraints, and livestock grazing. 

Due to the lack of trees in low diameter classes and lack of regeneration, tree planting and 

preservation is recommended, especially in occupied lands. 
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