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بررسی الگوی مکانی و رقابت درونگونهای بلندمازو
( )Quercus Castaneifolia C.A.Mey.با استفاده از تابع  Kرایپلی
(مطالعة موردی :پارسل شاهد جنگل نکاـ ظالمرود ،ساری)
 فریده امیدوار حسینی؛ دانشجو کارشناسی ارشد رش ة جنگلدار  ،دانشگاه آیاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقا تهران ،تهران ،ایران
 رضا اخوان؛ دانشیارپژوهش ،مؤسسة تحقیقا جنگلها و مرات کشور ،تهران ،ایران
 هادی کیادلیری؛ اس ادیار گروه جنگلدار  ،دانشگاه آیاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقا  ،تهران ،ایران
 اسداهلل متاجی؛ دانشیار گروه جنگلدار  ،دانشگاه آیاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقا  ،تهران ،ایران

چکیده
یکی از جنبههای آشکار ساختار یك تودة جنگلی الگوی مکانی درختان است .رقابت از عوامل تأثیرگشار بر ساختار جنگل
است .شناخت رقابت در جنگل بهویشه هنگامی اهمیت دارد که هد

از مدیریتِ جنگل تقلیاد از وویاایی اکوسیساتمهاای

ببیعی باشد .به این منظور ،یك وارسل مدیریتنشده به مساحت  26هکتار در منطقة نکا انتخاب و کلیة درختاان بلنادمازو
با قطر برابرسینه بیشتر از  7/5سانتیمتر مورد اندازهگیری قطر قرار گرفتاه و مختصاات دکاارتی آنهاا تعیاین شاد .ساپس
درختان اندازهگیریشده براساس قطر برابرسینه به چهار کالسة کمقطر ،میاانقطار ،قطاور ،و خیلای قطاور تقسایم شادند.
بهمنظور بررسی الگوی مکانی درختان بلندمازو در کل منطقه و در هر کالسة قطری از تاب تاكمتغیاره  Kرایپلای و بارای
بررسی رقابت درونگونهای از تاب دومتغیرة  Kرایپلی استفاده شد .نتاای نشاان داد کاه الگاوی مکاانی درختاان باهدلیال
سنگینبودن بشر بلندمازو و فراوانی زیاد درختان جوان در فواصل کوتاه خوشهای و با بزر شدن مقیاس بررسی تصاادفی
میشود .نتای بررسی تأثیرات متقابل بین کالسههای مختلف قطری درختان بلندمازو نشان داد که تأثیرات رقابتی مثبات و منفی
متفاوتی در کالسههای مختلف قطرینسبت به هم دارند که در فواصل متفاوتی با توجه به ابعاد درختان اتفاق مایافتاد کاه
متأثر از نوروسندی ،محدودیت وراکند بشر  ،و رقابت درون گونه ای این گونه است .با توجه به اینکه وراکند بلندمازوهاا از
الگوی تصادفی تبعیت کرده ،بنابراین دخالتهای جنگلشناسی باید عالوه بر مالحظة سایر عوامل ماؤثر در نشاانهگاشاری،
به گونهای باشد که برداشت فقو بهصورت وایهای و تصادفی انيام شود و توده بهسمت الگوی تصادفی سوق داده شود.
واژگان کلیدی :الگوی مکانی ،بلندمازو ،تاب  Kرایپلی ،تودة دستنخورده ،رقابت درونگونهای.
 نویسندة مسئو تلفن 44787282 :و  -09123198092نوابر4479 6575 :

Email: akhavan@rifr-ac.ir
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مقدمه

رایپلی است .تاب تاكمتغیارة  Kرایپلای فقاو بارای

یکی از ویشگیهای اکولوژیك جوام جنگلی ،الگوی

نشاااندادن وضااعیت وااراکند گونااههااا (تصااادفی،

مکانیِ درختان است کاه مایتواناد برآیناد نااهمگنی

خوشهای ،و منظم) است .در این روش ،مختصات هر

محیطی ،آشفتگیهای ببیعی و انساانی ،رقابات درون

نقطه (درخات) ثبات و بارای تعیاین الگاوی مکاانی

یا بینگوناهای و عملکارد ویشاینة حیاات باشاد [.]1

استفاده میشود که روش رایپلای [ ]8 ،7 ،6از چناین

گیاهان در هر منطقة جغرافیایی یا در هر رویشاگاهی

ابالعاتی استفاده میکند؛ مور در سا  1993ویشاگام

بهصورت تصادفی 1یا غیرتصادفی وراکنده شدهاند کاه

استفاده از این روش بوده اسات [ .]9در مقابال تااب

وراکند غیرتصادفی به دو شکل مانظم 2و خوشاهای

3

دومتغیرة  Kرایپلی تأثیرات متقابل درختان یاا الگاوی
اجتماعوشیری آنها را بررسی میکند که میتوان آن را

تقسیم میشود.
رقابت یك فرایند اکولوژیکی اساسای اسات کاه
وویایی ،زندهمانی ،رشد ،و همزیستی گوناههاای یاك

به دو دسته اثار متقابال یاا اجتمااعواشیری مثبات یاا
6

جشب و منفی یا دف

7

تقسیم کرد.

جمعیت را تنظیم میکند [ .]2باه باور کلای ،رقابات

از تحقیقات داخلی انيامگرفته در زمیناة بررسای

درختااان را ماایتااوان بااه دو دسااتة درونگونااهای 4و

الگوی مکانی درختان باا اساتفاده از تااب  Kرایپلای،

بین گونهای 5تقسیم کرد .رقابت درختان در جنگال از

الگوی مکاانی حفارههاای تيدیادحیاات در مناابق

جمله سازوکارهای حیاتی است که از عوامل مؤثر در

مدیریتشده و مدیریتنشدة جنگال خیارود نوشاهر

فرایند توالی در جنگل بوده و بر ساختار تودة جنگلی

بررسی شد کاه باه الگوهاای تصاادفی و یکنواخات

تأثیر میگشارد [ .]3الگوی وراکند درختاان در تاودة

دست یافتند [ .]10همچنین ،الگوی مکانی درختان در

جنگلی نیز یکی از تبعات و تأثیرات رقابت در جنگل

مراحل تحولی جنگل در تودههای دستنخوردة راش

است .شناخت رقابت در جنگل بهویشه هنگاامی مهام

در کالردشت با استفاده از هماین روش بررسای شاد

از مادیریتِ جنگال تقلیاد از وویاایی

که به الگوهای خوشه ای و تصادفی رسیدند [ .]11در

اکوسیستمهای ببیعی باشد [ .]5 ،4از آنيا که رقابات

تحلیل الگوی مکانی کوچك مقیاس بلاوط ایرانای در

فرایندی است کاه ابتادا باین درختاان ميااور اتفااق

جنگلهای زاگرس بهوسایلة تااب  Kرایپلای باه ایان

می افتد ،موقعیت مکانی درختان ابالعاات مفیادی از

نتیيه رسیدند که بلوط ایرانی الگوی مختلو داشته که

تأثیر رقابت در شرایو محیطی را بهدست میدهد.

با بزر شدن مقیااس بررسای ،الگاوی مکاانی آن از

است که هد

تاااکنون شاااخصهااای مختلفاای باارای بررساای

کپهای باه تصاادفی تغییار مایکناد [ .]12تاودههاای

اینگونه ارتبابات بین دو گروه از گیاهان معرفی شده

دستنخوردة راش خاالص در منطقاة کالردشات در

که یکی از بهترین این شااخصهاا تااب دومتغیارة K

چهار کالسة قطریِ کم قطر ،میان قطر ،قطور ،و خیلای

1. random
2. regular
3. cluster
4. intra-specific
5. inter-specific

قطور با استفاده از تاب دومتغیرة  Kرایپلی بررسی شد
6. attraction
7. repulsion
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و به این نتیيه رسیدند که درختان راش از کالسههای
مختلف قطری ،تأثیرات رقابتی مثبت و منفی متفااوتی
در مراحل مختلف تحولی نسبت به هم دارند [ . ]13

تحقیقات خارجیِ انيامشده باا اساتفاده از توابا
تكمتغیره و دومتغیرة  Kرایپلی بسیار زیاد اسات کاه
در اینيا فقو به مهمترین آنها اشاره میشود .وات از
ویشگامان مطالعة الگوی مکانی گیاهاان باود کاه ایان
الگوها را بی مراحل مختلف توالی بررسی کرد [.]14
الگااوی مکااانی گونااة  Nothofagus obliqueدر
جنگلهاای ساوزنیبار

آمیختاة شایلی ،تصاادفی و

خوشاااهای تعیاااین شاااد [ .]15در جنگااالهاااای
بهرهبرداریشدة شما غرب اسپانیا نشان داده شد کاه
به دلیل رقابت ،ناوعی اثار متقابال منفای (دفا ) باین
درختااان کاامقطاار و قطااور وجااود دارد [ .]16در
جنگل های آلپای تبات ،تاأثیرات متقابال درختاان در
کالسههای مختلف قطاری را بیشاتر از ناوع مثبات و
جشب تشخیص دادند [.]17
جنگاالهااای بلناادمااازو ،وااس از راشسااتانهااا،
باارزشترین تیپ جنگلی شما ایران بهشمار میآیند؛
ازاینرو ،مطالعة ساختار مکاانی و بررسای الگوهاای
اجتماعوشیری و تأثیرات متقابل آن ها ،به ویشه بررسای
رقابت ،بسیار حائز اهمیت است .هد
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مواد و روشها
منطقة تحقیق
برای انيام دادن این تحقیق وارسل شاهد شامارة ،8/1
سری  ،3بخد  2نکاچوب در حوضاة آبخیاز  75در
منطقة نکاا رالمرود به مساحت  26هکتاار باا جهات
عمومی شما غربی با متوسو ارتفاع  500متار بااالتر
از سطز دریا انتخاب شد .این تحقیاق در یاك تاوده
آمیخته بلوطا ممرز انيام شاد کاه تحات های گوناه
عملیات ورورشای و دخالات نباوده اسات .میاانگین
بارناادگی سااالیانه  618/4میلاایمتاار و متوسااو دمااای
سالیانهآن15 /5درجة سانتیگراد است  .اقلایم منطقاه باا
اساااتفاده از روش آمبااارژه و دوماااارتن از ناااوع
نیمااهمربااوب معتااد اساات .تیااپ خاااک قهااوهای
وسدوگلی تا قرمز ودزولیك و  pHخاک عموماً خنثی
تا اسیدی ضاعیف اسات ،ولای در عماق زیارین pH

قلیایی دارد .در ناحیة مطالعاه شاده دو تیاپ جنگلای
عمده قابل تفکیك است که عبارت اند از تیپ بلاوط
خالص و تیپ بلوطا ممرز همراه با سایر وهانبرگاان
[.]18

روش اجرای تحقیق

از این تحقیق

با انتخاب وارسل شاهد ،مختصات اولاین درخات در

تعیااین الگااوی مکااانی درختااان بلناادمازو در ساانین

گوشة جنوب غربی وارسل  26هکتاری بهمنزلة نقطاة

مختلف به منظور بررسی وویاایی (دینامیاك) جنگال،

مبنای او باه وسایلة دساتگاه موقعیات یااب جهاانی

همچنین بررسی رقابت درونگونهای بلناد ماازو باین

(جیویاس) در سیستم مختصاات  UTMبرداشات و

کالسههای مختلف قطری (کمقطر ،میانقطر ،قطور ،و

ثبت شد .از آنجا که در جنگلهاای هیرکاانی شاما

خیلی قطور) است .با بررسی سوابق تحقیق مشاخص

کشور فاصلة درختاان معماوالً کام و دقات دساتگاه

شد کاه بررسای الگاوی مکاانی درختاان و تاأثیرات

موقعیت یاب جهانی در بهترین حالات  5متار اسات،

متقابل آن ها بر گونه بلندمازو تاکنون در کشور انياام

برای ثبت مختصاات درختاان موجاود بایاد از روش

نشده و از این منظر این بررسی کامالً جدید است.

فاصلها آزیموت [ ]9استفاده میشد .به ایان صاورت
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که فاصله و آزیماوت درخات دوم نسابت باه نقطاة

نزدیكترین همسایه ،کاه فقاو فاصاله از یاك نقطاة

مبنااای او (درخاات او ) بااا دسااتگاه ورتکااس و

معین تا نزدیكترین همسایهاش را در نظر مایگیارد،

قطبنمای سونتو انادازهگیاری و تعیاین و ساپس باا

در روش رایپلی فواصل بین همة جفت نقاط موجاود

استفاده از روابو مثلثاتی به مختصاات دکاارتی )(x,y

در سطز بررسیشده در نظر گرفته میشاود [ .]9ایان

تبدیل شد .سپس مختصات درخت دوم به مختصاات

تاب برای یك الگاوی نقطاهای مشاخص باهصاورت

درخاات او (نقطااة مبنااای او ) اضااافه و درنتیيااه

رابطة  1محاسبه میشود.

مختصات دومین درخت بهدست آمد .بههمین ترتیب،
در منطقة بررسیشده فاصله و آزیماوت هار درخات
نساابت بااه درخاات مبنااای مربوبااه ساانيیده و بااه
مختصات  UTMتبدیل شد .بدینترتیب ،کل وایههای
بلندمازو در منطقة بررسیشده اندازهگیری و موقعیات
مکانی آنها ثبت شد .عاالوه بار فاصاله و آزیماوت،
قطر در ارتفاع برابرسینه نیز برای درختاان قطاورتر از
 7/5سانتیمتر در ببقات قطری یك سانتیمتری ثبات
شد .در مرحلة بعد ،درختان اندازهگیریشده براسااس
اندازة قطر برابرسینه به چهار کالسة قطاریِ کام قطار
( 7/5تا  32/5سانتیمتار) ،میاانقطار ( 32/6تاا 52/5
سانتیمتر) ،قطور ( 52/6تا  72/5سانتیمتر) ،و خیلای
قطور (بیشتر از  72/5سانتیمتر) [ ]19تقسایم شادند.
سپس تيزیه و تحلیلها با اساتفاده از تااب  Kرایپلای
بهمنظور تعیین الگوی مکانی درختان بلندمازو در کال
منطقه و در هر کالسة قطاری انياام شاد .همچناین،
آنالیز دومتغیره به منظور بررسی تأثیرات متقابال 1باین
کالسههای قطری با تاب  Kرایپلی انيام شد.

()1

)n (r

K (r) 


بااهبااوریکااه ) n (rمیااانگین تعااداد درختااان

همسایهای است که به شعاع  rاز یاك درخات قارار
گرفتهاند و 𝜌 تراکم (تعاداد در واحاد ساطز) اسات.
امروزه بهجای تاب  Kرایپلی از شکل اصالحشادة آن،
یعنی تاب  ،Lاستفاده میشود [ ]20کاه حالات خطای
تاب  Kاست و نیز واریانس  Kرا تثبیت میکناد [.]21
ماهیت  L r به شکل تيمعی بوده و قادر اسات الگاو
را تا شعاعهای مختلف از نقاط مرکازی تعیاین کناد.
همچنین ،نماید و تفسیر تااب  Lنسابت باه تااب K

سادهتر است که بهصورت رابطة  2تعریف میشود.
)K (r

L(r) 

()2
r

حااا اگاار مقاادار تاااب  Lبراباار صاافر باشااد،
نشاندهندة الگوی تصادفی است که باهعناوان فار
صفر در نظر گرفته میشود ،اما اگر بزر تار از صافر
باشد ،نشاندهندة الگوی خوشه ای و اگر کوچكتر از
صفر باشد ،نشاندهندة الگوی منظم است.
بهمنظور بررسی اثر متقابل بین گروههای درختای

تابع  Kرایپلي
تاااب یااكمتغیاارة  Kرایپلاای براساااس تعااداد نقاااط
(درخاات) موجااود در یااك شااعاع مشااخص ) ،(rبااه
بررسی الگوهای مکاانی مایواردازد .بارخال

روش

1. interaction

و مطالعااة رقاباات و اجتماااعوااشیری آنهااا از تاااب
دومتغیرة  K12رایپلی استفاده می شود .این تاب فواصل
میان گونههای مختلف درختی یا فواصل بین درختاان
یك گونه با ابعااد مختلاف را در یاك نقشاة توزیا
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مکانی درختان 1در نظر میگیرد .مقدار  K12باه تعاداد

مونت کارلو محاسبه و ترسیم میشود؛ به بوریکه اگر

همسایههای مورد انتظار گونه یا گاروه  2در دایارهای

تاب  L12در داخل این محادوده قارار گیارد ،الگاوی

به شعاع  rو به مرکزیت گونه یا گروه  1در یك تودة

اجتماعوشیری مشاهدهشده با الگاوی مساتقل تفااوت

جنگلی بستگی دارد [ .]22معموالً در این حالت نیز از

آماری معناداری نخواهد داشت ،اما اگر تاب  L12باالتر

شکل اصالحشدة تااب  K 12 r یعنای  L12 r اساتفاده

از این محدوده قرار گیرد ،نشانة وجود ارتباط مکاانی

میشود که بهصورت رابطة  3محاسبه میشود.

مثبت از نوع جشب و اگر واایینتار از ایان محادوده

(
)3

 K 12 r 

L12 r   
r 






واق شود ،نشان دهندة ارتباط مکانی منفی از نوع دف
بین گونهها یا گروههای مختلف بررسیشده است.

مقادیر  L12 r   0نشان دهندة کشد یا جاشب و

در تحقیق حاضر ،فاصلة مورد عمل برای محاسبة

مقادیر  L12 r   0نشاندهندة دفا باین دو گاروه تاا

تاب  L r تكمتغیره تا  100متر در نظار گرفتاه شاد.

فاصلة  rاست و مقادیر  L12 r   0حالت خنثای باین

این فاصله معموالً برابر با نصف بو ضال کوچاك

صافر در

قطعة بررسیشده است که در این تحقیق فاصلة باید

دو گروه را نشان میدهد که بهعنوان فار

از  100متر نیز بررسی شد ،ولای تغییاری در الگاوی

نظر گرفته میشود.

مکانی مشاهده نشد .در تاب دومتغیره نیز ،بررسای تاا

آزمون فرض صفر
سادهترین فر

فاصلة  50متری انيام شد ،چون اثر متقابال درختاان

صفر ،که بهبور گسترده در آنالیزهای

در فواصل بید از  50متر به حداقل خود میرسد [،9

تكمتغیره در نظر گرفته میشود ،الگوی مکانی کاامالً

 .]15از آن جا که درختان موجاود در ببقاات قطاری

تصادفی است [ .]23برای آزمون فر

صافر ،نتاای

بزر تر بر روید درختان موجود در ببقاات قطاری

 L r در سااطز احتمااا مشااخص بااا شاابیهسااازی

کوچكتر اثرگشارناد ،ولای درختاان ببقاات قطاری

مونت کارلو مقایسه میشود .درصورتیکاه مقادار L r 

کوچكتر بر روید درختاان قطاورتر تاأثیر چنادانی

صافر

ندارند [ ،]24در محاسبههای انيامشده ،مکان درختان

در داخل محدودة مونتکارلو قرار گیرد ،فر

تأیید و اگر خارج از این محدوده قرار بگیارد ،فار

ببقات قطری بزر تر ثابت و مکان درختاان ببقاات

صاافر رد ماایشااود .در ایاان بررساای ،شاابیهسااازی

قطری کوچكتر در نرم افزار متغیر در نظر گرفته شاد

مونتکاارلو  99باار تکارار شاد .در روش دومتغیارة

[ .]25در این تحقیق ،بهدلیل وجود ناهمگنی در منطقة

رایپلی نیز ،برای آزمون معنادار بودن تفاوت اثر متقابل

مطالعااهشااده از لحاااظ تووااوگرافی باارای انيااامدادن

مشاهدهشده از نوع جشب یاا دفا باین گوناههاا یاا

محاسبهها در دو حالت تكمتغیره و دومتغیره از گزینة

گروههای مختلاف درختاان ،باا وضاعیت بادون اثار

منطقة ناهمگن نرم افزار استفاده شد .کلیة محاسابه هاا

صافر در نظار

مربوط به تعیین مقادیر تااب  Kرایپلای باا اساتفاده از

متقابل یا مستقل ،که باهعناوان فار

گرفته می شود ،حادود اعتمااد باا اساتفاده از آزماون
1. stem map

نرمافزار وروگرامیتا 2انيام شد.
)2. programita ( Thorsten Wiegand, 2006
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 1ارائاه شاده است .نماودار تعاداد در هکتاار درختاان

نتایج و بحث
با حش منابق عدم حعور بلندمازو و منابق غیر قابال
دسترس از وا رسل  26هکتااری  ،در ميماوع قطار
برابر سینه610درخت در عرصها ی به مساحت  13هکتار
دکاارتی آنهاا تعیااین شاد .
اند ازه گیری و مختصاات ا

بلنادماازو در وارسل شاهد در شکل  1ارائه شده است.
شااکل  2نقشااة توزیاا مکااانی درختااان منطقااة
بررسیشده را به تفکیك کالسههاای قطاری چهارگاناه
نشان میدهد.

تااراکم درختااانبهتفکیك کالسههاای قطاری در جادو
جدول  .1فراوانی درختان بلندمازو در کالسههای قطری مختلف

کالسة قطری

کمقطر

میانقطر

قطور

خیلی قطور

جم

فراوانی مطلق

187

166

100

157

610

درصد فراوانی

%30/6

%27/3

%16/4

%25/7

%100

شکل  .1نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطری بلندمازو در پارسل 308/1

شکل  .2الگوی مکانی درختان بلندمازو در منطقة بررسیشده به تفکیک کالسههای قطری
( :dbhقطر برابرسینه به سان یم ر؛  :nتعداد در کالسة قطر ؛ حروف  L ,M ,Sو  ELبهترتیو معرف کالسهها قطر کمقطر ،میانقطر ،قطور ،و خیلی قطورند)
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تابع تکمتغیرۀ رایپلي

منطقه و به تفکیك کالسههای قطری براساس تااب L

شکل  3الگوی وراکند درختان بلنادماازو را در کال

نشان میدهد.

٥
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شکل  .3نمودار تابع  L  r و حدود مونتکارلو (محدودة خطچین) در کل منطقه و به تفکیک کالسههای قطری
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با توجه به نماودار تااب  Lدر شاکل  3مالحظاه

میانقطر (شکل 4ا الف) از فاصلة حدود 8/5متری تاا

میشود که برای کال منطقاة مطالعاهشاده تاا فاصالة

شااعاع 50متااری تاااب  L12 r در داخاال محاادودة

حاادود 13متااری مقاادار ایاان تاااب باااالتر از حاادود

مونتکارلو قرار گرفته و اثر متقابل معناداری بین ایان

مونتکارلو قارار گرفتاه و درنتیياه الگاوی واراکند

دو کالسة قطری وجود ندارد .در میانساالی ،درختاان

درختان در این فاصله کامالً خوشهای است ،اماا واس

میانقطر با درختان قطور (شکل 4ا د) تا شعاع حدود

از فاصلة  13متری تا شعاع 100متری تاب  Lکاامالً در

8متری اثر متقابل مثبت یا جشب دارناد و واس از آن،

داخل حادود موناتکاارلو قارار گرفتاه و باه الگاوی

تا شعاع 50متری بدون اثر متقابل معنادارند که حالات

تصادفی میرسد .درختان کالسههای قطری کامقطار و

مستقل یا خنثی دارند .درختان میاانقطار باا درختاان

میانقطر بهترتیب تا فاصلة حادود 10متاری و 8متاری
بهصورت خوشهایاند و وس از ایان فاصاله تاا شاعاع
100متری الگو تصادفی است؛ چون تااب  Lباه داخال
حدود مونتکارلو نفو میکند .الگوی وراکند درختان
کالسةهای قطاور و خیلای قطاور تاا فاصالة کوتااهی
(حدود 4متر) خوشهای ضاعیف اسات ،چاون تااب L

تقریباً مماس با حدود مونتکارلو حرکت کرده و واس
از این فاصله تا شعاع 100متری مقادار تااب  Lداخال
محدودة مونتکارلو قرار گرفته و الگو تصادفی است.

تابع دومتغیرۀ رایپلي
شکل  4تاأثیرات متقابال متفااوتی باین کالساههاای
مختلف قطری درختان بلندمازو را در سانین مختلاف
(جااوانی ،میانسااالی ،و مساان) بااا تاااب  L12 r نشااان
می دهد .در سن جوانی ،درختان کم قطار باا درختاان
میان قطر (شکل 4ا الف) تاا فاصالة بیشاتری (شاعاع
8/5متری) نسبت باه درختاان قطاور و خیلای قطاور
(شکل 4ا ب؛ ج) اثر متقابل مثبات یاا جاشب دارناد
(بهترتیب  7و 4متر).
در کالسة کمقطر با خیلی قطور (شکل 4اا ج) از
فاصلة حدود 10متر به بعد اثر متقابال منفای یاا دفا
وجود دارد .دربارة تأثیرات متقابل درختان کمقطار باا

خیلی قطور (شکل 4ا ه) تاا فواصال زیاادی (حادود
30متری) بدون اثر متقابل معنا دارند و از ایان فاصاله
به بعد حالت دافعه ویدا می کنند .در کهنسالی (مسن)،
درختان قطور با درختان خیلی قطور (شکل 4ا و) ،باا
توجه به قرار گرفتن تاب  L12 r در همة مقیاسها در
داخل محدودة مونتکارلو ،اثر متقابل معناداری ندارند
و درواق از هم مستقلاند.
وراکند خوشهای درختان کالسة کمقطر تا فاصلة
10متر اولیه را میتوان به تعداد درخت بیشتر یا تراکم
بیشااتر ( 187اصااله) نساابت بااه کالسااههااای قطااری
بزر تر (قطور و خیلی قطور) نسبت داد [ .]26دلیال
دیگر آن سنگینبودن بشر درخت بلندمازو اسات کاه
زادآوری به صورت گروهی در زیار درختاان ماادری
شکل میگیرد .با توجه به نماودار واراکند تعاداد در
ببقات قطری (شکل  )1مشاهده میشود که مثالً ببقة
قطری 30سانتیمتری بیشترین تراکم را دارد که بهبور
ميزا الگوی باهدسات آمادة آن تاا فاصالة 10متاری
خوشهای و وس از آن تصادفی شده است.
درنتیيه ،میتوان اینبور برداشت کرد که ببقات
قطری ورتعداد و متاراکم در فواصال کوتااه (مقیااس
کوچك) خوشهایاند ،ولی وقتی مقیاس بررسی بزر
می شود ،این وایه ها با درختان ابارا

خاود تشاکیل

الگوی تصادفی را می دهند که مبنای نتای این تحقیق
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است .ببق نتای باهدساتآماده در شاکل ،3الگاوی

ورورشی در کالسههاای میاان قطار و قطاور بایاد باا

وراکند درختان کالسه های میان قطر ،قطور ،و خیلای

مالحظات بیشتری صورت گیرد ،زیرا هنوز وابساتگی

قطور را میتوان اینبور تفسیر کارد کاه زادآوری تاا

به وایة مادری وجود دارد ،ولی وس از آن باا افازاید

شعاع 10متر انيام شده و نها هاای جاوان باه ساایة

توانایی بردباری نسبت به ناور ،چیارهنماا شاده و در

درختان ماادری نیااز دارناد؛ درنتیياه ،دخالاتهاای

اشکوب باال قرار میگیرند.

لف
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میانقطر ،قطور ،و خیلی قطورند؛ مثالً  S Versus Mیعنی اثر متقابل بین درختان کالسة قطری کمقطر با میانقطر)
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در تفسیر الگوی وراکند درختان بلندمازو در کل

قطور بعد از فاصلة 8متر اثر رقاابتی خاصای بار روی

منطقه ،که در فواصل کوتاه الگوی خوشهای را نشاان

هم ندارند و بدون مشکل در کنار هم زندگی میکنند.

داده و سپس به الگوی تصادفی رسیده ،باید بیان کارد

این روند کامالً ببیعی است که با بازر شادن ابعااد

که چون درصد وایههای جوان (کمقطار و میاانقطار)

درختااان در کالسااة قطااور شااعاع حالاات جااشب و

خیلی زیاد است ،درنتیيه الگوی کلی واراکند هماة

تحملوشیری درختان کمقطر در کناار درختاان قطاور

وایه ها را تحتتأثیر قرار داده و سابب ایيااد الگاوی

کاهد ویدا کند ،زیرا درختان کم قطر بارای رشاد باه

خوشهای در فواصل کوتاه شده است .بهعبارت دیگر،

نااور و فعااای کااافی نیاااز دارنااد (شااکل 4ااا ب).

تراکم درختان بهدلیل رقابات کااهد یافتاه ،اماا ایان

کالسة های کم قطر با خیلیقطور در فواصال کمتار از

کاهد تعداد در تغییر الگاوی خوشاهای ماؤثر نباوده

10متر اثر خاصی بر روی هم ندارند و سپس تا فاصلة

است .درنهایت نتیيهگیری میشود کاه بلنادماازو در

50متاری حالاات دافعاه دارنااد (شاکل 4اا ج) ،زیاارا

همة ببقات قطری و در اکثر فاصلهها الگوی وراکند

هنگامی که نهاالی باه قطار  7/5ساانتی متار و بیشاتر

تصادفی دارد ،ولی در فواصل کوتاه ،به دلیال ایانکاه

میرسد ،احتماالً درخت مادری (درختان کهنسا ) ویر

مقیاس بررسی کوچك میشاود (کاه در تعیاین ناوع

شده یا از بین رفتهاند که ابعاد آن در این سان بیشاتر

الگو یکی از عوامل کلیدی است) و نیز بهدلیال قارار

است؛ درنتیيه ،درختان کمقطر تحمل زندگی در کنار

گرفتن چندین درخت بلندمازو در کنار هم (بلندماازو

آنهاا را ندارناد و در فاصالة بیشاتری از آنهاا قارار

تاج گستردهای ندارد و فعای کمی را اشغا میکند)،

میگیرند .کالسة میانقطر و قطاور تاا فاصالة حادود

الگو خوشهای میشود.

8متری همدیگر را تحمل میکنند و باهلحااظ رقاابتی

نتای تأثیرات متقابل کالسههاای قطاری باا تااب
دومتغیره  Kرایپلیتأکیدی بارتفسایرنتاای باهدساتآماده
از الگوی وراکند درختان در کال منطقاه وباه تفکیاك

حش

نمی شوند که درواق یك مرحلاة گاشار بارای

رسیدن به مرحله کلیماکس است و وس از آن فاصاله
دیگاراثری بر یکادیگر ندارناد(شاکل -4د) .اثار متقابال

کالسههای قطری است ؛ به بوری که کالسة کم قطر باا

کالسههای میان قطر با خیلای قطاور و نیاز قطاور باا

کالسة میان قطر تا فاصلة حدود  8متری حالت جاشب
دارند ؛ یعنی می توانند یکدیگررا تحمل کنند و وس از

خیلی قطور تقریباً خنثی است؛ یعنی میتوانند در کنار
یکدیگر زندگی کنند یا ایانکاه در کناار هام نباشاند

آن تا فواصل بیشتر اثری برروی هم ندارند؛ بناابراین،

(شکل 4ا ه؛ و) .تفسیر کلی دربارة تأثیرات متقابل بین

میتوان به این نتیيه رسید که الگوی خوشهای که در

کالسههای قطری مختلف درختاان را بادین صاورت

کالسةهای کمقطر و میانقطار شاکل گرفتاه تأییادی

میتوان بیان کرد که نها ها و درختان کمقطر بلندمازو

است بر این ادعا که این دو کالسة قطاری تاا فاصالة

در ساانین جااوانی در کنااار یکدیگرنااد و هماادیگر را

معینی بهراحتی در کنار هام و بادون مشاکل رقاابتی

و

تحمل می کنند ،سپس از لحاظ ابعاد و سان بازر

می شاوند .رقابات بارای ناور در

زندگی می کنند و وس از آن اثر رقابتی مثبت و منفای

بر اثر رقابت حش

روی هم ندارند (شکل 4ا الف) .کالسةهای کمقطر و

درختان بلندمازو بهدلیل نوروسند بودن بیشتر اسات و
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چون دخالتی در منطقاه صاورت نگرفتاه و آشافتگی

متاأثر از سااایهوسااندی ،محاادودیت وااراکند بااشر ،و

خاصی در این منطقه رخ ناداده ،درنتیياه ایان تغییار

رقاباات درونگونااهای راش از کالسااههااای قطااری

الگو احتماالً فقو تحتتأثیر رقابت بوده اسات .نتاای

مختلااف بااا یکاادیگر اساات [ ]13کااه در مقایسااه بااا

تواب دومتغیره نشان داد ،هنگامیکه بلندمازو باه سان

درختان بلندمازو در این تحقیاق متاأثر از نوروساندی

زادآوری (درخت قطور) می رسد ،فقو نها ها هستند

بلوط است .اما نتای تاب دومتغیره در راساتای نتاای

که در منطقه حعور دارند و کالسههای قطری دیگار

بهدستآمده در جنگلهای آلپی تبت است که تأثیرات

بهراحتی مشاهده نمی شوند؛ مثالً ،ببقة میان قطر دیگر

متقابل درختان در کالسههای مختلف قطری را بیشاتر

وجود ندارد ،بنابراین درخت قطور ميدداً تغییار ویادا

از نوع مثبت و جشب عنوان کردند .آنهاا علات ایان

میشود و باه درخات

رفتار را شرایو سخت محیطای مایدانناد کاه سابب

خیلی قطور تبدیل میشود؛ در همین هنگام است کاه

میشود درختان کم قطرتار در ونااه درختاان قطاورتر

نها ایيادشده به درخت کمقطر تبدیل مایشاود کاه

رشد و اساتقرار یابناد [ .]17اماا نتاای مطالعاهای در

علت این روند در جنگل رقابت بارای کساب ناور و

جنگل های بهره برداریشدة شما غرب اسپانیا نشاان

فعاست.

داد که بهدلیل رقابت ،نوعی اثر متقابل منفی (دف ) بین

میکند و از لحاظ قطری بزر

در مقایس اة نتااای ایاان مطالعااه بااا نتااای سااایر

درختان کم قطر و قطور وجاود دارد [ .]16مطالعاهای

مطالعات انيامشده با اساتفاده از تااب تاكمتغیارة K

در جنگلهای بورآ آلبرتای کانادا نیاز نشاان داد کاه

رایپلی می توان به مطالعهای اشاره کرد که باه الگاوی

رقاباات درونگونااهای عاماال مهماای در ماار ومیاار

تصادفی بارای درختاان قطاور و مسان رسایدند کاه

وایههای یك گونه و تشکیل ساختار تودههاست [.]2

مشابه نتای تحقیق حاضر برای کالساههاای قطاور و
خیلی قطور است [ .]15همچنین ،این نتای باا نتیياة
مطالعهای که با استفاده از تاب  Kرایپلی الگوی مکانی
درختان را در مرحلة اولیة تحولی جنگل در تودههای
دستنخوردة راش خاالص در کالردشات خوشاهای
تعیین کردند ،مشابه اسات [ .]11باا اساتفاده از تااب
دومتغیرة  Kرایپلی در تودههاای دساتنخاوردة راش
خالص در منطقة کالردشت چهاار کالساة کام قطار،
میان قطر ،قطور ،و خیلی قطور بررسی و مشخص شد
کااه درختااان راش از کالسااههااای مختلااف قطااری،
تأثیرات رقاابتی مثبات و منفای متفااوتی در مراحال
مختلف تحولی نسبت باه هام دارناد کاه در فواصال
مختلفی با توجه به ابعاد درختان اتفااق مایافتاد کاه

نتیجهگیری
با توجه به نتای تحقیق حاضر ،که وراکند بلندمازوها
از الگااوی تصااادفی تبعیاات کاارده ،دخالااتهااای
جنگل شناسی باید ،عالوه بار مالحظاة ساایر عوامال
مؤثر در نشانه گشاری ،به گونهای باشاد کاه برداشات
فقو به صورت وایهای و تصادفی انيام شاود و تاوده
به سمت الگوی تصادفی سوق داده شاود .ایان نتاای
میتواند بهمنزلة الگویی برای اعما مدیریت در سایر
تااودههااای جنگلاای بلناادمازو نیااز مااورد اسااتفادة
دستاندرکاران امر قرار گیرد.
با توجه به عدم تحمل وشیری کالسه های کم قطار
و میانقطر با کالسة خیلی قطور ،این کالسهها باید در
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عملیات احیاای جنگال در فواصال دورتاری از هام

کرد .همچنین ،بهتر است در مطالعات آیناده از روش

کاشته شوند تا رشاد بهتار آنهاا و اساتفاده از منااب

تکمیالشادة رایپلای باهناام  ،O- ring statisticsکاه

بهراحتی امکانوشیر باشد .اما نها ها چون باه ساایه و

معایب و کمبودهای روش رایپلی در آن بربر

وناهگاه نیاز دارند و به دلیل سنگینی بشر بلنادمازو در

استفاده شود.

زیاار درختااان مااادری بااه صااورت گروهاای شااکل
میگیرند ،باید در فواصل کوتاهتری از درختان مادری
قرار گیرند.
ویشنهاد مای شاود کاه در مطالعاات آیناده ،تااب
دومتغیرة  Kرایپلی در تودههاای آمیختاه نیاز باهکاار
گرفته شود تا بتوان رقابت بینگونهای را نیاز مطالعاه

شده،

سپاسگزاری
بدینوسیله از همکاری آقایان مهندس فرید اکباری و
علی سحرخیز در این تحقیق تشاکرو قدردانی میشود.
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