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چکيده 


هدف از مطالعة حاضر ،بررسی الگوی مکانی گونة راش در طبقات ارتفاعی و اجتماعات مکانی این گونه در طبقات مختلف
ارتفاعی در تودههای دستنخورده است .بدین منظور منطقهای به مساحت  25هکتار با تیپ راش در بخش گررازبن جنگر
خیرود انتخاب شد و کلیة پایههای راش با قطر برابرسینة بیشتر از  7/5سانتیمتر اندازهگیری شدند و قطر برابرسینه و موقعیت
مکانی آنها ثبت شد .با استفاده از رابطة قطر و ارتفاع گونة راش در بخش گرازبن ،ارتفاع درختان محاسبه شد؛ سپس درختان
به چهار طبقة ارتفاعی شام کمتر از  15متر ( 15 ،)Sتا  25متر ( 25 ،)Lتا  35متر ( )Mو بیشتر از  35متر ( )Uتقسیم شدند
که تعداد آنها در طبقات ارتفاعی M ،L ،Sو  Uبهترتیب  55 ،63 ،32و 17پایه در هکتار بود .سپس الگوی مکانی ایرن گونره
در هر یک از طبقات ارتفاعی با استفاده از تابع  O-ringیک متغیره و اجتماعرات مکرانی میران طبقرات ارتفراعی مختلرف برا
استفاده از تابع دومتغیرة  O-ringتحلی شد .نتایج نشان داد الگوی مکانی گونة راش در طبقة ارتفاعی  ،Sکپرهای و در طبقرة
ارتفاعی  Lتا فاصلة  21متر کپهای و پس از آن تصادفی؛ در طبقة ارتفاعی  Mتا فاصلة  8متر کپهای و پس از آن تصرادفی؛ و
در طبقة ارتفاعی  Uتصادفی است .نتایج آنالیز دومتغیرة  O-ringنشان داد رابطة متقاب پایههای راش در طبقة ارتفراعی  Sبرا
دیگر طبقات ارتفاعی تا فاصلة  30تا  40متری از نوع جذب است .مطالعة حاضر کاربرد تابع  O-ringرا در بررسی سراختار
عمودی بومسازگانهای جنگلی نشان میدهد.
واژگان کلیدی :اجتماعات مکانی ،الگوی مکانی نقطهای ،تابع  ،O-ringخیرود ،راش ،ساختار عمودی.

*نويسندةمسئول،تلفن09111584369:

Email: znouri9@Gmail.com
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مقدمه

[ .]2تحلیرر الگوهررای مکررانی درخترران در طبقررات

روش های مدیریت بوم سازگان های جنگلی در گذشته

ارتفاعی میتواند راهنماییهای بسیار مهمری در مرورد

تنها بر تولید چروب و فاکتورهرای ریرمکرانی تمرکرز

فرایندهای اساسی پدیدآورندة این الگوها فرراهم کنرد

داشررتند و ترکیررب گونررهای درخترران ،سرراختار سررنی،

[ .]5سرراختار عمررودی بررومسررازگانهررای جنگلرری

ارتفاع ،قطر برابرسینه ،تراکم ،سطح مقطع و موجرودی

بهخصوص در زمان استقرار پایهها بسریار مهرم اسرت

سرپا ،معیارهای اصرلی بررای مطالعره و تنظریم تروده

[ .]7 ،6فرایندهای بومشناختی مختلف در جنگ مانند

بودند [ ]1و رویکردهای مدیریتی برپایة این معیارهرا،

گونررههررای کررف جنگ ر  ،زادآوریهررا و نهررالهررا بررا

سرراختار مکررانی تررودههررای جنگلرری را مرردنظر قرررار

جنبررههررای مختلررف سرراختار عمررودی یعنرری ترکیررب

نمیدادند .اما با گذشت زمان و با کسرب تجربرههرای

گونهای و آرایرش مکرانی گونرههرا در اشرکوبهرای

عملرری و افررزایش دانررش در زمینررة سرراختار مکررانی

مختلف ارتباط دارند .از تحلی الگوی پراکنش مکرانی
1

و اجتمرراعپررذیری

2

جنگ ها ،رویکردهای مدیریتی از تمرکز بر فقط تولید

درخترران در بررسرری اثررر متقاب ر

چوب ،به درنظر گرفتن سایر عوام ازجمله الگوهرای

درختان در توده های جنگلی نیز استفاده میشود .یکی

مکررانی جنگر تغییررر یافتنررد .یکرری از آشررکارترین و

از اهداف بررسی الگروی مکرانی ،درر رقابرت میران

مهمترین جنبههای ساختاری یک تودة جنگلی ،الگوی

درختان و روابط مکانی مرتبط با ساختار تروده اسرت.

مکررانی یررا نحرروة توزیررع درخترران در آن اسررت [.]2

از این اطالعات مریتروان بررای آگراهسرازی مردیران

الگوهای مکانی درختان و روابط متقاب آنهرا برهطرور

(بهعنروان مثرال برهمنظرور تقلیرد از الگوهرای مکرانی

معنیداری بر زادآوری ،رشد ،مرر ومیرر ،اسرتفاده از

طبیعی) و اصالح مدلهای پویایی توده اسرتفاده کررد.

منابع ،ایجاد روشرنه ،توسرعة زیراشرکوب و گسرترش

به عالوه ،الگوی مکرانی کنرونی یرک گونره ،بره ویرهه

آشفتگی ها و سایر خصوصیت هرای برومشرناختی کره

اثرهای متقاب پایههای بالغ و جوان ،اطالعات مفیردی

توسط مدیریت اعمال میشروند (ماننرد تنرک کرردن،

دربارة فرایند تجدید حیات گونه بهدسرت خواهرد داد

بهره برداری ،نهالکراری) تأثیرگرذار اسرت [ .]3بیشرتر

[]8؛ بنررابراین بررسرری سرراختار تررودههررای جنگلرری و

مطالعات مکانی سراختار تروده برر توصریف پرراکنش

اجتماع پذیری بین طبقات قطری یرا ارتفراعی در یرک

مکانی افقی درختان تمرکز میکنند و ساختار عمرودی

جنگ ضروری است و هر گونه شناختی در این زمینه

تودههای جنگلی را نادیده میگیرند .ساختار عمرودی،

باید بههنگام برنامه ریزی برای مدیریت و حفاظت آنها

تررأثیر مهمرری در بررومسررازگانهررای جنگلرری دارد [.]4

مدنظر قرار گیرد.

الگوهای توزیع گونه هرای درختری در اشرکوب هرای

با اینکه بیشتر پهوهشها در زمینرة مطالعرة سراختار

مختلررف و همچنررین توانررایی پررراکنش بررذر درخترران

مکانی بومسازگانهای جنگلی ،بر پراکنش مکانی افقری

نسبت به ارتفاع آنهرا تغییرر مری یابرد .سرازوکار هرای

آنهررا تمرکررز دارنررد ،مطالعرراتی نیررز در زمین رة سرراختار

زادآوری نیز به ساختار عمودی جنگر بسرتگی دارد
1. Interaction
2. Association
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عمودی جنگ های مختلف و الگوی پراکنش گونهها و

چوب و سایر خدمات جنگلی مطررح اسرت کره در آن

همچنین روابط میان و بینگونهای در طبقرات ارتفراعی

گونة راش از باارزشترین گونههای تولیدکننردة چروب

متمرایز انجررام گرفترره اسررت .ناکاشرریزوکا ( )2001بیرران

بهشمار میرود .ازآنجا که الگوی پراکنش و تأثیر آن برر

میکند که مشرارکت نراهمگنی عمرودی در همزیسرتی

پویایی جمعیت و بومسرازگان دو موضروع اساسری در

گونهها در جنگ های معتدلره بیشرتر از روابرط متقابر

علم بومشناسی است و برا توجره بره وسرعت پرراکنش

زیستی و آشفتگیها در مراح نهال و بزرگسالی است.

تودههای راش در مناطق مختلف جنگر هرای خرزری،

همچنین ناهمگنی عمودی تأثیر مهرمترری از نراهمگنی

بررسی الگوی پراکنش این گونه و بررسری اجتماعرات

افقی در مرحلرة بزرگسرالی دارد [ .]6کوهیامرا ()1993

مکانی آن در طبقات ارتفاعی مختلف از اهمیت بسزایی

ساختار جنگ های بارانی گرم و معتدله را بررسی کررد

برخوردار است .در مطالعة حاضر ،ارتفاع بهعنوان مؤلفة

و نشان داد که رقابت یکجانبه برای نور ،تأثیر حیاتی بر

طبقه بندی درختان بررسی شد ،زیرا ارتفاع درخت بیش

الگوهای مکانی این جنگ ها دارد [ .]7هارا و همکاران

از عوام دیگر به فراینردهای برومشرناختی حساسریت

( )1995بیان کردند که ناهمگنی زیستگاه و راهبردهرای

دارد [ .]5 ،3هدف مطالعة حاضر ،ارزیابی الگوی مکانی

زادآوری مختلف (شیوههرای مختلرف پرراکنش برذر و

گونة راش و بررسی اجتماعات مکانی میرانگونرهای در

سازوکارهای اسرتقرار نهرال) بره الگوهرای متفراوت در

طبقات ارتفاعی مختلف درختان با اسرتفاده از ترابع O-

بوم سازگانهرای جنگلری منجرر مریشرود [ .]9هراو و

 ringدر بخش گرازبن جنگ خیرود است.

همکاران ( )2007در مطالعهای در جنگر هرای آمیخترة
پهنبر

در چین ،الگوهای مکانی و اجتماعات مکرانی

مواد و روشها

درختان رالرب را در طبقرات ارتفراعی و روابرط میران

منطقة تحقیق

گونهای و بینگونهای در طبقات ارتفاعی را در مقیرا

مطالعة حاضر در بخرش گررازبن از جنگر آموزشری -

بهنسربت برزر  25هکتراری در یرک جنگر آمیخترة

پهوهشی خیرود (  36 27تا  36  40عرر

شرمالی و

و

 51 32تا  51 43 طول شرقی) انجام گرفت .این بخش

همکاران ( )2006در مطالعهای در جنگ هرای کهنسرال

با مساحت  934/42هکتار ،سرومین بخرش از مجموعره

( )Notofagus obliqueالگروی مکرانی و

جنگ های تحت مدیریت دانشکدة منابع طبیعی دانشرگاه

اجتماعررات مکررانی ایررن گونرره را در طبقررات مختلررف

تهران است که در  7کیلومتری شرر نوشرهر قررار دارد.

ارتفاعی بررسی کردند [ .]5مرور منابع داخلی نشان داد

بخش گرازبنِ جنگ خیرود در محردودة راشسرتانهرای

ترراکنون مطالعررهای در زمینررة بررسرری سرراختار مکررانی

هیرکانی واقع شده است که بهعلت دخالتهای بیرویره

عمودی جنگ هرای شرمال کشرور صرورت نگرفتره و

و مستمر گذشته ،ممرز در تودههای راش برهوفرور دیرده

تحقیق حاضر از این منظر کامالً جدیرد اسرت .جنگر

م ریشررود و جوامررع طبیعرری راش در قسررمتهررایی در

های شمال کشور بهعنوان مهرمتررین و براارزشتررین

حقیقت به یک تیپ گرذرای راش – ممررز تغییرر یافتره

پهن بر پریشرسرته بررسری کردنرد [ .]10سراس
نوتوفراگو

بومسرازگان جنگلری کشرور [ ]11و منبرع مهرم تولیرد
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است که چنانچه دخالت انسرانی در آن صرورت نگیررد،

 1270متر است و بیشتر قسمتهرای آن جهرت جنروبی

دوباره بهسمت راشستان متحرول خواهرد شرد [ .]12برا

دارد .منطقررة تحقیررق دسررتنخررورده بررود و تررا زمرران

استفاده از نقشة تیپبنردی بخرش گررازبن منطقرهای بره

آماربرداری ،هیچگونه عملیات پرورشی ،تجدید حیرات و

مساحت  25هکتار با تیپ راش در ایرن بخرش انتخراب

بهرررهبرررداریِ برنامررهریررزیشررده (در قالررب طرررحهررای

شد .ارتفاع از سطح دریا در پارسر مرورد نظرر 1190ترا

جنگلداری) در آن اجرا نشده بود.

شکل  .1منطقۀ تحقيق در ایران ،استان مازندران و جنگل خيرود

روش پژوهش

مرکز تنة درختان ،نصف قطر برابرسینة درخت به فاصرلة

در منطقة تحقیق کلیة پایههرای راش برا قطرر برابررسرینة

خواندهشده در همان آزیموت اضافه شد ترا محر دقیرق

بیشتر از  7/5سانتیمتر اندازهگیری شد و قطر برابررسرینه

مرکررز تن رة درخترران ب رهجررای سررطح خررارجی پوسررت

و موقعیت مکانی آنهرا بره ثبرت رسرید .برهمنظرور ثبرت

شبیهسرازی شرود .در مرحلرة بعرد ،دادههرای فاصرله –

موقعیررت مکررانی درخترران از روش فاصررله – آزیمرروت

آزیموت که در طی عملیات زمینی برداشت شده بود ،برا

اسررتفاده شررد؛ برردین ترتیررب کرره بررا اسررتفاده از دسررتگاه

استفاده از روابط ریاضی به موقعیت مکانی آنها برحسرب

فاصلهیاب لیرزری ( )TruPulse 360فاصرله و آزیمروت

طول و عر

جغرافیایی تبدی شد.

تمام پایههای راش منطقه نسبت به ایستگاههای مشخص

ارتفاع درختان برا اسرتفاده از رابطرة قطرر و ارتفراع

در عرصه اندازهگیری و ثبت شد .بهمنظور تولید نقشره از

گونة راش در بخش گرازبن محاسبه شرد []13؛ سرپس

19

بررسيساختارعموديواجتماعاتمکانيگونةراشبااستفادهازتابع O-ringدرجنگلخيرودنوشهر 

درختان به چهار طبقة ارتفاعی (ارتفاع کمتر از  15مترر،

در این رابطه ) O (rآمارة تکمتغیررة  ،O-ring

 15تا  25متر 25 ،تا  35متر و بیشتر از  35مترر) تقسریم

تراکم (تعداد در واحد سطح) و ) g (rمشرتق ترابع K

شدند که در این تحقیق بهترتیب درختان با ارتفاع کمتر

رایپلی اسرت .در الگروی کرامالً تصرادفی O (r )  

از  15متر ( 15 ،)Sتا  25متر ( 25 ،)Lترا  35مترر (،)M

است،
 O (r )  نشان دهندة کپهای بودن الگو در فاصلة

و بیشتر از  35متر ( )Uنشان داده شدهاند.

 rو  O (r )  نشاندهندة الگوی پراکنده است.

تجزیهوتحلیل دادهها
از روشهررای آمرراری متعررددی برررای آنررالیز الگوهررای
مکانی نقطهای استفاده شده است .در میان این روشها،
تابع  kیا  Lرایپلی در سالهای اخیر بسیار مرورد توجره
بوده است .با وجود این ،هنگام استفاده از ترابع رایپلری
در تجزیه وتحلی داده هرا مشرکالتی وجرود دارد [.]14
تابع  Kرایپلی براسا

تعداد درخت موجرود در شرعاع

مشخص ( )rبه بررسی الگوهای مکانی مریپرردازد .برا
افزایش این شعاع ،تابع همة اطالعات موجود در دایرره
را درنظر میگیرد [ .]14در مقاب در آمرارة  O-ringکره

در آمررارة  O-ringدومتغیررره (رابطررة ، O12 (r ) )2
)  g 12 (rتعداد مرورد انتظرار گرروه دو در فاصرلة  rاز
نقطة دلخواه گروه یک است.
اگررر  O12 (r )  2باشررد ،دو الگررو یررا دو گررروه از
درختان از هم مستق اند و اثر متقاب معنیدار ندارنرد کره
فر

صفر در نظر گرفتره مریشرود .اگرر O12 (r )  2

باشد ،نشاندهندة حالرت جرذب اسرت و O12(r )  2

حالت دفع بین دو گروه را نشان میدهد.
) O12 (r )  2 g12 (r

()2

برپایة تابع  Kرایپلری و ترابع همبسرتگی جفتری اسرت،

در این رابطه O12 (r ) ،آمارة دومتغیرة 2 ،O-ring

دایرههای مورد استفاده بررای محاسربة ترابع رایپلری برا

تراکم (تعداد در واحرد سرطح) گرروه دوم و ) g 12 (r

حلقهها جایگزین میشوند .اسرا

ایرن ترابع ،متوسرط

مشتق تابع )  K 12 (rاست.

تعداد نقاط (درختان) قرارگرفتره برر روی حلقرههرا برا

در این تحقیق از تابع  O-ringیکمتغیره به منظرور

شعاع  rاز نقاط مرکزی (درختان) داخ منطقرة تحقیرق

بررسی الگوی پراکنش مکانی گونة راش در هرر یرک

است؛ بنابراین طبقات فاصلهای معین را مجزا مریکنرد.

از طبقات ارتفاعی ،و از ترابع دومتغیررة آن برهمنظرور

مزیت دیگر تابع  O-ringاین است که یک ترابع توزیرع

بررسی ارتباطات متقابر مکرانی درختران در طبقرات

احتمالی با تشریح تراکم همسایهها و نقاط مجاور است

ارتفاعی اسرتفاده شرد .بررای آزمرون معنری دار برودن

و بنابراین قدرت بیشتری در کشرف و تحلیر الگرو و

تفاوت اثر متقاب مشاهدهشده از نوع جذب 1یرا دفرع

کنش متقاب نسبت به تابع رایپلی دارد [.]14

بین گروه های مختلف درختان ،با وضعیت بردون اثرر

این آماره شام تابعهای یک و دومتغیره اسرت و برا

متقاب که بهعنوان فر

2

صفر در نظر گرفته میشرود،

تابع  Kرایپلی و تابع رابطة جفتی ) g(rارتباط دارد .آمرارة

حدود اعتماد با استفاده از آزمون مونتکارلو محاسربه

تکمتغیرة  O-ringبهصورت رابطة  1محاسبه میشود:

و ترسیم شد؛ بهطوری که اگر ترابع دومتغیررة O-ring

()1

) O (r )   g (r
1. Attraction
2. Repulsion

20

جنگلوفرآوردههايچوب،مجلةمنابعطبيعيايران،دورة،69شمارة،1بهار1395


در داخ این محدوده قرار گیرد ،الگوی اجتماعپذیری

طبقات ارتفراعی  M ،L ،Sو  Uبرهترتیرب  55 ،63 ،32و

مشاهدهشده با الگوی مستق تفاوت آماری معنیداری

 17پایه در هکتار برود .مشخصرات کمری ایرن گونره در

ندارد؛ اما اگرر ترابع دومتغیررة  O-ringبراستر از ایرن

منطقة تحقیق در جدول  1مشاهده میشود .همانطور که

محدوده قرار گیرد ،بیانگر وجود ارتباط مکرانی مثبرت

در شک  2مالحظه میشود ،توزیع پراکنش قطری گونرة

از نوع جذب ،و اگر پرایینترر از ایرن محردوده واقرع

راش در منطقة تحقیق به صورت کاهشری اسرت .منطقرة

شود ،نشاندهندة ارتباط مکانی منفری از نروع دفرع در

تحقیق ساختار قطری ناهمگن را که برهصرورت منحنری

بین گونهها یا گروههای مختلف تحت بررسری اسرت.

پراکنش قطری کمشونده است ،نشان میدهد که یکری از

در تحقیق حاضر برای حالت دومتغیررة ترابع ،O-ring

خصوصرریات جنگرر هررای راش شرررقی پرریشرسررته و

بهمنظور کاهش مسرال مربروط بره حاشریه و خطرای

همچنررین جنگ ر هررای راش اروپررایی و مررنعکسکننرردة

تقریب در اندازه گیری موقعیت درختان ،رابطة متقابر

تأثیرات رژیم های آشفتگی کوچرکمقیرا

میان درختان در فاصلة حداکثر  50مترر بررسری شرد.

منحنی پراکنش قطری تودههای جنگلی ناهمسال همواره

همچنین در فاصرلة بیشرتر از  50مترر انتظرار مریرود

حالت کمشونده دارد ،به این ترتیب کره تعرداد درختران

روابط متقاب بین درختان به حداق برسد [.]5

کمقطر بهمراتب بیشتر از درختان قطور است.

هنگام برهکرارگیری ترابع  O-ringدومتغیرره بررای
بررسی رابطة متقاب طبقات ارتفاعی مختلرف ،فرر
شد کره طبقرات ارتفراعی براستر برر اسرتقرار و رشرد
طبقات ارتفاعی پایین ترأثیر مری گذارنرد ،امرا طبقرات
ارتفاعی پرایین برر پایرههرای درختری بلنردتر ترأثیری
ندارند؛ بنرابراین دادههرا برراسرا

صرفر 1کره

فرر

موقعیت درختان طبقرات ارتفراعی پرایین را تصرادفی
میکند و موقعیت درختان طبقات ارتفاعی باس را ثابت
درنظر میگیرد ،تجزیهوتحلی شدهاند .حدود اطمینران
 99درصد از  99بار شبیهسازی فر

صرفر برهدسرت

آمد .همة تجزیه وتحلی های مکانی با استفاده از بسرتة
نرمافزاری  Programitaانجام گرفت [.]14

اسرت [.]15

در شک  3موقعیت مکانی گونرة راش در طبقرات
ارتفاعی مختلف در منطقة تحقیق اراله شده است.
تابع یکمتغیره O-ring

الگوی مکرانی گونرة راش در هرر یرک از طبقرههرای
ارتفاعی ( )S, L, M, Uبا استفاده از ترابع ترکمتغیررة
 O-ringبررس ری شررد .نتررایج نشرران داد کرره در طبق رة
ارتفاعی  Sبا توجه بره قررار گررفتن ترابع  O-ringترا
فاصلة  31متر در باسی حدود اطمینران مونرتکرارلو،
پراکنش درختران ترا ایرن فاصرله کپره ای اسرت و در
فواص بیشتر از آن ،ابتردا تصرادفی و سرپس پراکنرده
میشود (شک  4الف) .در طبقة ارتفاعی  Lترا فاصرلة
 21متر الگوی پراکنش کپهای مشاهده میشود ،امرا در
فاصلة بیشتر از  10متر با آنکه الگوی پرراکنش کپرهای

نتایج و بحث
در مجموع  4163پایه گونة راش در منطقة تحقیرق ثبرت
و الگوی مکانی آنها بررسی شد .تعداد درختران راش در
1. Null Model

است ،از درجة کپهای شردن کرم مریشرود و الگروی
مکانی درختان بهسمت تصادفی تمایر مرییابرد و در

21
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شکل  .2پراکنش قطري گونۀ راش در منطقۀ تحقيق

جدول  .1خصوصيات کمّي گونۀ راش در منطقۀ تحقيق
کمينه
بيشينه
ميانگين
درصدضريبتغييرات

ارتفاع (متر)

قطر برابرسينه (سانتيمتر)

10/53
44/17
23/45
34

7/5
188
41
69

شکل  .3موقعيت مکاني درختان در طبقات ارتفاعي مختلف در بخشي از منطقۀ تحقيق (اعداد محورها مربوط به مختصات  UTMميباشد)

22

جنگلوفرآوردههايچوب،مجلةمنابعطبيعيايران،دورة،69شمارة،1بهار1395


فواص بیشتر از  21مترر ترابع  O-ringدر داخر حردود

بهطوری که بیشتر درختان در طبقرات ارتفراعی براستر

مونتکارلو قرار میگیرد که نشاندهندة الگوی پرراکنش

در همة مقیا ها به طور تصرادفی یرا پراکنرده توزیرع

تصادفی اسرت (شرک  4ب) .در طبقرة ارتفراعی  Mترا

شده بودند و طبقات ارتفاعی پایینتر به کپرهای شردن

فاصلة  8متر تابع  O-ringدر باسی حردود مونرتکرارلو

در مقیا های کوچکتر تمای داشتند و درجة کپرهای

قرار میگیرد که نشاندهندة الگوی پراکنش کپهای اسرت

شردن بررا افررزایش ارتفراع کرراهش یافررت [ .]10نتررایج

و بعد از آن تابع در داخر محردودة مونرتکرارلو قررار

مشابهی در بسیاری از تحقیقها گزارش شده است [،5

میگیرد که حاکی از الگوی تصادفی است (شرک  4ج).

 .]14برخی از محققان بیان کردهاند که توزیع تصرادفی

در طبقة ارتفاعی  Uالگروی پرراکنش درختران حتری در

یا پراکنده در طبقات ارتفراعی براستر ناشری از رقابرت

فواص کم نیز تصادفی است (شک  4د) .بهعبارتدیگر

شدید درون و بینگونهای برای منابع (نور ،آب ،منرابع

با باس رفتن طبقات ارتفاعی ،از درجة کپهای شدن الگوی

رذایی) است .در مقاب  ،برخی محققان اظهار کردهانرد

مکانی درختان کاسته شده و برهسرمت الگروی تصرادفی

کرره الگوهررای تجمعرری درخترران در طبقررات ارتفرراعی

متمای میشود تا اینکه در باسترین طبقة ارتفاعی الگروی

پایینتر ناشی از نراهمگنی زیسرتگاههرای مختلرف یرا

پراکنش درختان کامالً تصادفی میشود.

پراکنش محدود بذر است [ ،]10بهطوری که گونههای

هرراو و همکرراران ( )2007نتررایج مشررابهی را در

دارای پراکنش محدود بذر نسبت به گونههرایی دارای

در چین گزارش کردهانرد،

پراکنش بذر وسیعتر ،الگوی کپهای شردیدتری دارنرد.

جنگ های آمیختة پهنبر

شکل  .4مقدار تابع  O-ringو حدود اطمينان مونتکارلو براي طبقههاي ارتفاعي مختلف گونۀ راش ()S, L, M, U
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یکی از علتهرای پرراکنش کپرهای ایرن گونره در

رقابتی فزاینده ،بیشتر به پراکنش تصرادفی تمایر دارنرد؛

طبقات ارتفاعی پایین ،خصوصیات بوم شرناختی آن از

در مقاب درختان کوتاهتر ،بهدلی افتادن درختان بلنردتر و

جمله بذرهای سنگین ،سایه پسندی و داشتن زادآوری

ارلب کهنسالتر و قطورتر ،به الگوی کپهای در روشنههرا

لکه ای است .در واقع نحوة زادآوری درختان یکری از

و سطوح اطراف روشنهها متمای اند [.]10

عوام ر مررؤثر بررر موقعیررت مکررانی درخترران اسررت،
بدینصورت که الگوی مکانی درختان ابتدا برا توزیرع
بذر و تغییرات مکانی تجدید حیات و زندهمانی اولیرة
آنها تعیین میشود و سپس تحت تأثیر شرایط محیطری
از قبی خار ،توپوگرافی ،رقابت ،و گذشتة توده قررار
میگیرد [ .]16تغییرات الگوی مکانی درختان در طری
زمرران براسررا

چنررد عام ر ازجملرره سررازوکارهررای

زادآوری ،دسترسی به نور و رطوبرت و رقابرت میران
گونههای درختری و رقابرت برا گیاهران دیگرر تعیرین
میشود ،بهطوری که پراکنش اولیة برذر ممکرن اسرت
به الگوهای کپه ای نهال ها منجر شود ،اما ایرن الگوهرا
ممکن است بهعلت رقابرت برین درختران بره الگروی
تصادفی یا پراکنده تغییر یابد [.]17
گونههای مختلف در زیستگاههای متفراوت ،بسرته
به عواملی مانند خار ،تغییررات توپروگرافی و توزیرع
ناهمگن نور استقرار مییابند و بقا پیدا میکننرد [.]18
الگوی پراکنش مکانی گیاهان ممکرن اسرت ناشری از
نامتجررانس بررودن و یکنواخررت نبررودن در محرریط،
آشررفتگیهررای طبیعرری و انسررانی ،رقابررت درون و
بینگونهای ،تجدید حیرات و مرر ومیرر باشرد [.]19
برای مثال الگوی پراکنش کپهای ،عمومیترین الگروی
پراکنش مشاهدهشده در طبیعت است کره از دو عامر
عمده نشأت می گیرد :ناهمگنی محیطی و محردودیت
پراکنش بذر [.]17
درختان مرتفعتر در قسمتهای باسی تاجپوشرش در
نتیجة فرایندهای بومشرناختی طروسنیمردت برا قابلیرت

تابع دومتغیرة O-ring

نتایج ترابع دومتغیررة  O-ringحراکی از آن اسرت کره
اثرهای متقاب تقریباً مشابهی برین درختران برا ارتفراع
پررایین ( )Sو سررایر طبقررههررای ارتفرراعی وجررود دارد،
بهطوری که این اثر متقاب بیشتر از نوع جرذب اسرت
(شک های  5الف ،ب ،ج)؛ بهبیان دیگر ،درختان طبقة
ارتفرراعی پررایین ،برره حرررور در اطررراف درخترران در
طبقات ارتفراعی براستر تمایر دارنرد .برهطروری کره
درختان طبقة ارتفاعی  Sتا فاصلة  31متری در اطرراف
درختان طبقة ارتفاعی  Lتجمع یافترهانرد و سرپس ترا
فاصلة  38متری بدون رابطة متقاب معنی داری در کنار
یکدیگر حرور دارند و بعد از آن ترا فاصرلة  50مترر
رابطة متقاب دفرع را نشران مریدهنرد .همچنرین برین
درختان طبقة ارتفاعی  Sو  Mتا فاصلة  37مترر رابطرة
جذب دیده میشود .پایههای کمارتفاع گونة راش نیرز
رابطة متقاب مثبتری برا مرتفرعتررین درختران ( )Uترا
فاصلة  40متر دارند.
نتایج این تحقیق با یافتههای هاو و همکاران ()2007
همسوست؛ در تحقیق آنان ،گونههای Pinus Korainsis
و Tilia

 amurensisدر طبقررات ارتفرراعی پررایین،

بهشدت در اطراف درختان مرادری تجمرع یافتره بودنرد
[ .]10این مسئله را میتوان برا نروع زادآوری گونرة راش
که در طبیعت در یک جنگ دسرتنخرورده برهصرورت
لکهای و گروهی است مربروط دانسرت .از سروی دیگرر
خصوصیت سایهپسندی نهالها و نونهرالهرای برخری از
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گونهها ازجمله راش سبب میشود که پایههرای موجرود

بزرگسال رخ میدهد .برخری از محققران ،رابطرة مکرانی

در طبقات ارتفاعی پایین برهخروبی بتواننرد در زیرر تراج

مثبت نهالهای برخی از گونهها ازجمله نمدار و کراج برا

پوشش درختان مادری رشد کنند .در مقاب تجمع مکانی

درختان مادری یا پایههای مرتفع گونههای دیگر را ناشری

منفی برخی از گونهها در طبقات ارتفاعی پایینتر نسربت

از آشیان اکولوژیک وسریع ایرن گونرههرا مریداننرد کره

به درختان مادری نشاندهندة رقابت یا اثرهای وابسته بره

میتوانند بهخوبی در زیر تاجپوشش سایر گونههرا رشرد

تراکم گزارش شرده اسرت کره برین پایرههرای جروان و

کنند [.]10

شکل  .5نمودار تابع دومتغيره  O-ringو حدود مونتکارلو بين طبقات ارتفاعي مختلف گونۀ راش

بررا مقایس رة اجتماعررات مکررانی طبقررات ارتفرراعی

بسته پراکنش می یابند .دیگرر فاکتورهرای زیسرتگاهی

متفاوت می توان نتیجه گرفت که گونره هرای مختلرف

ازجمله رطوبت خرار و شررایط توپروگرافی نیرز برر

نیازمندیهای زیستگاهی مختلف برای بقرا و اسرتقرار

ایجرراد الگوهررای مکررانی تأثیرگذارنررد؛ بررهطرروری کرره

دارند .ناهمگنی توزیرع نرور کره توسرط تراجپوشرش

زادآوری در رویشررگاههررای دارای رطوبررت محرردود

پیچیده ایجاد میشود ،به تجمع گونههای نورپسرند در

ممکن است در مجاورت درختان بزر تر که خارهرا

مکان های پرنورتر میانجامد (مانند روشنهها)؛ درحالی

مرطوبترند رخ دهرد کره بره کپرهای شردن درختران

که گونه های سایه پسند مانند راش در زیر تاجپوشرش

کوچک و الگوی جذب بین درختان کوچک و برزر
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منجررر م ریشررود [ .]1برررعکس در رویشررگاههررای بررا

درحررالی کرره تصررویرهای مرراهوارهای و سررامانههررای

رطوبرت کررافی کرره نررور ،عامر محدودکننررده اسررت،

اطالعات مکانی چشم اندازی بزر مقیا

از الگوهای

زادآوری در روشنهها رخ میدهد که باز هم به الگوی

سیمای سرزمین جنگ فراهم میکنند ،بیشتر اطالعات

کپهای درختان کوچک منجر مریشرود ،امرا گراهی برا

بوم شناختی از مقیا های کوچک تر بهدست می آینرد.

و کوچرک در طرول

در مدیریت جنگ  ،الگوهای کوچکمقیا  ،ارلب بره

زمان ،مر ومیرر ناهمسران درختران کوچرکترر ایرن

ترکیب و آرایش مکانی درختران (بررای مثرال توزیرع

الگوها تغییر مییابد [.]17

قطررری و الگرروی مکررانی) مرریپردازنررد ،درحررالی کرره

الگوی دفع میان درختران برزر

نتیجهگیری

پویاییهای بزر مقیا تر به ساختار عمرودی جنگر
و کارکردهایی در سرطح تروده ماننرد تیرپ جنگر و

هدف اصلی این تحقیق ،بهبود دانش در زمینرة الگوهرا و

بیوما

اجتماعات مکانی گونرة راش برود کره از براارزشتررین

تودة جنگلی (الگوی مکانی) تأثیر مهمی در شناخت و

گونههای درختی جنگ های هیرکانی برهشرمار مریرود.

توصیف بومسرازگانهرای جنگلری ،توسرعه و تحرول

بدین منظور تابع  O-ringبهکار گرفته شد .نتایج پرهوهش

جنگ و تنوع زیستی مناطق جنگلری دارد .آگراهی از

بهوضوح نشان داد که سراختار عمرودی ترأثیر مهمری در

سرراختار مکررانی گونررههررا برره مرردیران جنگرر در

زادآوری جمعیتها و پویایی تودههای راش دارد.

تصمیمگیرری و مردیریت پایردار جنگر در عملیرات

اشاره دارند [ .]3در ک بایرد گفرت سراختار

در دهرررههر رای اخیرررر ،مقیرررا هرررای مطالعر رة

پرورشی ،جنگلکاری و نشانهگذاری نیز کمک میکند،

بومسازگانهای جنگلی در نتیجة همگرایی نظریههرای

بررهطرروری کرره جنگ ر شررنا

بررا مشرراهدة الگوهررای

بوم شناختی نوین ازجمله بوم شناسی سیمای سررزمین

ساختاری طبیعت ،شناختی از ویهگیهای بومشرناختی

و دسترسرری برره فنرراوریهررای کسررب داده (ماننررد

گونههای مختلف برهدسرت مریآورد و برا اسرتفاده از

سامانه های اطالعات مکانی و آمار مکرانی) برهسرمت

عملیات نشانهگرذاری ،مریتوانرد بره تنظریم موقعیرت

مطالعاتی با مقیرا هرای چندگانره تغییرر یافترهانرد و

مکانی درختان بپردازد؛ همچنین به منظور جنگلکراری

مشررارکت اطالعررات مکررانی در تجزیررهوتحلی ر هررای

بررا گونررههررای مختلررف مریترروان از سرراختار طبیعرری

بومسازگان ،چالش اصلی در زمینرههرای جنگلرداری،

الگوبرداری کرد [.]20

بررومشناس ری و مرردیریت جنگ ر اسررت؛ در حقیقررت

1395بهار،1شمارة،69دورة،مجلةمنابعطبيعيايران،جنگلوفرآوردههايچوب
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