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یسازیساختارافقی
کمّ 
هها
تکاملیکاهشپای 
 وحید اعتماد؛ استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج

 مرتضی مریدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،گروه جنگلدداری و اقتصداد جنگدل ،دانشدکدۀ مندابع
طبیعی ،دانشگاه تهران
 کیومرث سفیدی؛ استادیار دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل

چکیده
یکی از راههای شناخت بهتر مراحل پویایی و پاسخ جنگل به آشوبهای طبیعیی ،بررسیی سیاختار تیوهههیای جنگلیی هر مراحیل
مختلف تحولی جنگل است .این پژوهش با هدف کمّیسازی ساختار توهههای آمیختۀ راش هر فاز کیاهش پاییههیا هر پارسیل 319
بخش گرازبن از جنگلهای کمترهستخورهۀ خیروه نوشهر انجام گرفت .سه قطعه نمونۀ یکهکتاری هر این فاز انتخیاب و هر هیر
یک از قطعات نمونه ،مشخصات ساختاری توهه اندازهگیری شد .ویژگیهای کمّی هو هرخت راش هر نزهیکترین فاصیله بیه محیل
تقاطع شبکه ( 30×30متر) بهعنوان هرختان شاهد ،بههمراه سه هرخت همسایه که هر نزهییکتیرین فاصیله از آن واقیع شیده بوهنید
برهاشت شد .فاصله و زاویۀ بین هرخت شاهد و هرختان همسایه ،و همچنین فاصلۀ هرختان همسایه از یکدیگر محاسبه شید .مقیدار
متوسط شاخص زاویۀ یکنواخت و آمیختگی گونهای بهترتیب 0/53 ،و  0/51بههست آمد که نشانههنیدۀ چییدمان مکیانی تصیاهفی
گونۀ راش ،تمایل متوسط گونۀ راش به قرار گرفتن هر کنار هیگر گونهها و رقابت بینگونهای راش و ممرز هر این فاز اسیت .مقیدار
متوسط شاخص فاصله تا همسایگی  4/7متر محاسبه شد و شاخص تمیایز قطیری و تمیایز ارتییاعی نییز بیهترتییب 0/44 ،و 0/57
بههست آمد که نشانههندۀ تراکم زیاه توهه هر این فاز و هر نتیجه رقابت شدید بین هرختان بهمنظور کسب منیابع و شیرایط رشیدی
بهتر است .با استیاهه از اطالعات حاصل از کمّیسازی ساختاری توهههیای هسیتنخیورهه ،مییتیوان هر نحیوۀ نشیانهگیااریهیای
توهههای جنگلی براساس الگوی طبیعت بهشکل علمی و نهتنها براساس تجربۀ شخصی عمل کره.
واژگان کلیدی :راش ،ساختار توهه ،شاخص آمیختگی ،فاز کاهش پایهها ،کمّیسازی.
 نویسندۀ مسئول ،تلفن09138057517 :

Email: morteza.moridie@yahoo.com
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مقدمه

رشد ارتیاعی سریع ،1مرحلۀ بلیو  ،2و مرحلیۀ تخرییب

بررسی ساختار توهههای طبیعی ،شناخت مراحل تکیاملی

[ .]1هر جنگیلهییای آمیختیۀ راش هر شییمال اییران سییه

و روند پویایی هر جنگلهای بکر و اندازهگیری آنها ،این

مرحلۀ افزایش حجم ،انباشت حجم و هگرگیونی حجیم

امکان را فراهم میکند که با توجه به پتانسیل رویشیگاه و

هر تکامل توههها شناسایی شدند کیه ایین مراحیل خیوه

با کاربره هانش جنگلشناسی نزهیک بیه طبیعیت ،روش

شامل فازهیای مختلیییانید .هر مرحلیۀ افیزایش حجیم،

مناسبی را اتخاذ کره تا اصیل اسیتمرار تولیید و پاییداری

فازهای زاهآوری و تشکیل زیرآشکوب؛ مرحلیۀ انباشیت

جنگل حیظ شوه؛ چراکه بهکارگیری روشهیای همگیام

حجم فازهای کاهش پایهها ،نورافزایی و حجمافزاییی؛ و

با اصول نزهیک به طبیعت ،تعیاهل اکولویییک و بیرآوره

نیییز مرحلییۀ کییاهش حجییم فازهییای تشییکیل روشیینه،

نیازهای اقتصیاهی -اجتمیاعی را تمیمین مییکنید [.]1

کهنرست و حجمکاهی شناسایی شدهاند [ .]2هر مرحلۀ

ازآنجییا کییه امییروزه مییدیریت صییحی نیازمنیید هاشییتن

انباشت حجم توهه ،فاز کاهش پایهها شناسایی شده است

اطالعیات هقیید هر هیر زمینیه اسیت ،میدیریت جنگیل

[ .]2هر طول این فاز تکاملی ،هرختان رقابت شدیدی بیا

براساس تیکر همگام با طبیعت ،نیازمند هاشیتن هاهههیا و

هم هارند و بیشترین رقابت تاجی هر این فاز رخ میههد؛

اطالعاتی از روند تکامیل تیوهههیای طبیعیی اسیت [.]2

هر نتیجه هرختان بهتدریج رشدشان کم خواهد شید و هر

بنییابراین بییرای مییدیریت مناسییب جنگییلهییا ،آگییاهی از

اثر محدوهیتهای ایجاهشده خواهند مره [.]4

چگونگی ساختار تیوهه هیای طبیعیی ،شیناخت مراحیل
تحولی و روند پویایی آنها ضروری است.
تعیین پویایی تیوهههیای جنگلیی از طریید بررسیی

3

ترکیب هرختان توهه بیر موجیوهات زنیده جنگیل از
طرید تأمین منابع و سرپناه تأثیر میگااره [ .]5بیه همیین
هلیل گاهی بهمنظور فراهم کرهن معییاری بیرای بررسیی

تغییرات ساختار توهۀ جنگلی هر طول زمیان امکیانپیایر

تنییوز زیسییتی هر جنگییل از شییاخصهییای سییاختاری

است [ .]3طی فرایند تحول توهههای جنگلی هر مراحیل

(کمّیسازی ساختار مکیانی جنگیل) اسیتیاهه مییشیوه.

مختلییف تییوالی ،کیینشهییای متعییدهی نظیییر رقابییت

بهطور کلیی ،هر اکوسیسیتمهیای جنگلیی وایۀ «سیاختار

هرونگونهای و بینگونهای هر بین هرختان هاخل تیوهه و

مکانی جنگل» ،چیدمان فمایی یک رشته از ویژگیهیای

نیز بین هرختان و محیط فیزیکی پیرامون آنها با توجه بیه

هرختان از جمله سن هرخت ،ابعیاه ،گونیه و میوارهی از

آشیییان اکولوییییک متیییاوت گونییههییای هرختییی شییکل

این هسیت را بررسیی مییکنید [ .]6بیرای کمّیی کیرهن

میگیره که نتیجۀ این رونید هر سیاختار جنگیل و حتیی

ساختار مکیانی جنگیل ،تعیداه زییاهی از شیاخصهیای

بخش زندۀ همیراه آن نمیوه پییدا مییکنید [ .]4کورپیل

ساختاری توسعه یافتیهانید [ .]8 ،7ایین شیاخصهیا بیه

( )1982با بررسیهایش هر جنگلهای بکر نتیجه گرفت

شناسایی تأثیرات رقابت هرونگونهای و برونگونهای بیر

کیه هر تیوهههیای طبیعیی سیه مرحلیۀ تحیولی اصیلی

زندهماندن گونههای هرختی کمک میکننید و اطالعیات

تیکیکپایر است که عبارتاند از مرحلۀ اولیه ییا مرحلیۀ

ارزشمندی را هربارۀ تکامل توهه و این گونیه فراینیدهای
1. Initial stage or growing up stage
2. Optimal stage
3. Decay stage
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اساسی فراهم میآورند [ .]10 ،9هر زمینۀ ساختار جنگیل

مشخصات ظاهری هرختیان و صییات سیاختاری تیوهه،

براساس سه ویژگی موقعیت مکیانی ،آمیختگیی و ابعیاه

مراحل تکاملی مختلف تشخیص هاهه مییشیوه [ .]18بیا

هرختان با استیاهه از شاخصهای کمّیسیازی مبتنیی بیر

توجه به اهمییت بررسیی سیاختار تیوهه ،هیدف اصیلی

نزهیکترین همسایه ،پژوهشهای کمی هر هاخل کشیور

پژوهش حاضر کمّیسازی ساختار افقی توهه های آمیختۀ

انجییام گرفتییه اسییت .از معییدوه پییژوهشهییایی کییه هر

راش هر فاز کاهش پایهها هر تیوهههیای هسیتنخیورهه،

جنگلهای ایران با استیاهه از شاخصهیای کمّییسیازی

قبل از شیروز عملییات نشیانه گیااری و میدیریت ایین

مبتنی بر نزهیکتیرین همسیایه بیه بررسیی سیه ویژگیی

توهههاست.

ذکرشده پرهاختهاند میتوان به پژوهشهیای علیجیانی و
فقهی ( ،)2012علیجانی و همکاران ( 2012آ) ،علیجیانی

مواد و روشها

و همکاران ( 2012ب) و همچنین علیجیانی و همکیاران

منطقة تحقیق

( )2013اشییاره کییره [ .]14-11هر تحقیقییات خییار از

منطقۀ تحقید هر جنگل آموزشی پژوهشی خیروه نوشیهر

کشور ،کاربره شاخصهای مبتنی بر نزهیکترین همسایه

هر هیت کیلومتری شرق نوشهر هر استان مازنیدران بیین

هر کمّیسازی ساختار توهههای جنگلی ،بسیار بررسیی و

´ 36º 27تا ´ 36º 40عیرض شیمالی و ´ 51º 32تیا ´43

ارزیابی شده است .کینت و همکاران ( )2000هر بررسیی

 51ºطول شرقی واقع شده است .این جنگل از شمال بیه

این شاخصها ،به توانیایی زییاه آنهیا هر تشیری هقیید

نییوار سییاحلی و روسییتای خیروهکنییار و از جنییوب بییه

ساختار توهه و همچنین بررسی سیر تحیول تیوهه اشیاره

ییالقات و روستای کلیک محدوه میشیوه .رویشیگاههیا

کرهند [ .]15آگوئِرو و همکاران ( )2003هر تحقید خیوه

با توجه به سابقۀ مدیریتی و انجام نگرفتن نشانهگااری و

بیان کرهند که ارزیابی ساختار جنگل بیا اسیتیاهه از ایین

بهرهبرهاری صنعتی ،تشابه تیپ و شیرایط رویشیگاهی از

شاخصها ،کاملتر و راحتتر از روشهای سنتی اسیت

جنگلهای کمترهستخورهۀ بخش گرازبن که هر مرحلۀ

[ .]16روپرچ و همکاران ( )2010نیز کاربره نتایج حاصل

نهایی توالی قرار هاره انتخاب شدند [( ]19شکل .)1

از این شاخصها را هر مدیریت پایدار جنگل و بیهوییژه
هربارۀ گونههای هر معرض انقراض توصیه کرهند [.]17
آگاهی از ویژگیها و پیچیدگیهای ساختار جنگل ما
را هر شییناخت بهتییر و معرفییی راهکارهییای مناسییبتییر
مدیریت پایدار جنگل راهنمایی مییکنید .تیا زمیانی کیه
اطالعات ما از ساختار جنگل محدوه باشید ،نمییتیوانیم
حیظ اکوسیستم جنگل را هر طوالنیمدت انتظیار هاشیته
باشیم .پایداری مراحل تکاملی و تعیداه آنهیا را تغیییرات
سیاختار تیوهه هر نتیجیۀ رشیید و مراحیل خیوهتنظیمی
مشییخص م ییکنیید و هر هییر جنگییل طبیعییی ،براسییاس

شرایط اقلیمی منطقه
با توجیه بیه گیزارش هیای ایسیتگاه هواشناسیی منطقیه
(ایستگاه کلیماتولویی نوشهر) مقدار بارندگی سیالیانه هر
منطقۀ خیروهکنار  1300میلی متر است .حیداقل بارنیدگی
هر تیر و حداکثر بارندگی هر مهر اسیت .مییانگین همیای
سالیانه  ،16/1میانگین گرمترین ماههای سال یعنیی تییر و
مرهاه  24/6و میانگین سرهترین ماه سال یعنی بهمن 7/5
هرجۀ سانتیگراه گیزارش شیده اسیت .ضیریب آمبیریه
) (Q2برای منطقه  203است [.]19
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شکل  .1موقعیت مکانی بخش گرازبن و پارسل مورد مطالعه در جنگل آموزشی  -پژوهشی خیرود
جدول  .1شاخصهای کمّیسازی ساختار تودههای جنگلی
شماره

نام شاخص

1

زاویة یکنواخت

vj

2

آمیختگی گونهای

vj

3

تمایز قطری

4

تمایز ارتفاعی

5

فاصله تا همسایهها

توضیحات
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smallerDBH
higherDBH

T Hi 

biggest tr ee height
smallest tree height

Di 

rij 

=rij

Sj= distance of ith beech from
jth neighbor

 Pمحیط قطعهنمونه به متر :n ،تعداد درختان همسایه :i ،درخت شاهد :j ،درخت همسایه .توزیع شداخ هدای تمدایز قطدری و ارتفداعی ،آمیختگدی گوندهای و
شاخ زاویة یکنواخت بین صفر تا  ،1و بدون واحد است .شاخ فاصلة همسایگی بر حسب متر است.

پس از بررسیها و جنگیلگرهشییهیای اولییه ،سیه

هرخییت همسییایۀ هییر یییک از هرختییان شییاهد کییه هر

قطعه نمونۀ یکهکتاری بهشیکل مربیع ( 100×100متیر)

نزهیکترین فاصله از آن واقع شده بوهنید برهاشیت شید

هر توهههای آمیختۀ راش -ممرزستان هر پارسیل شیمارۀ

[ .]16فاصلۀ بین هرختان شاهد و همسایهها ،و همچنیین

 319انتخاب شد .هر هاخیل هیر ییک از قطعیات نمونیۀ

فاصلۀ هرختان همسایه از یکدیگر اندازهگیری و براساس

یییکهکتییاری ،شییبکهای بییا ابعییاه  30×30متییر ایجییاه و

روابط مثلثاتی فیثیاوورس زاوییۀ بیین هرختیان شیاهد و

مشخصات ساختاری توهه اندازهگیری شد .پس از ایجیاه

همسایهها محاسبه شد .مهمترین فرمولهیای مربیو بیه

شبکه ( )30×30ویژگیهیای کمّیی و کیییی هو هرخیت

کمّیسازی ساختار توهههای جنگلی که هر این پیژوهش

راش هر نزهیییکتییرین فاصییله بییه محییل تقییاطع شییبکه

استیاهه شدند هر جدول  1مشاهده میشوه [.]16 ،7

بهعنیوان هرختیان شیاهد 1شیمارۀ  1و  2بیههمیراه سیه

شییاخص زاویییۀ یکنواخییت :)Wi( 2اییین شییاخص

1. Reference trees

2. Uniform angle index
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براساس روشهای مبتنی بیر نزهییکتیرین همسیایه بیه

گرفتن فواصل بین هرختیان بیه کمّییسیازی سیاختار

بررسی هرجۀ منظم بوهن موقعیت مکانی هرخیت مرجیع

مکانی جنگل میپرهازند .بنابراین ،این شیاخصهیا هر

نسبت به هرختان همسایه اطراف خیوه مییپیرهازه .ایین

تشری اختالف بین جنگل هایی کیه سیاختار یکسیان

شاخص نشانههندۀ نوز پراکنش گونیهای اسیت .مقیدار

ولی با تراکم متیاوت هارند ناتواناند .هر ایین تحقیید

میانگین این شاخص بین صییر تیا  1متغییر اسیت و هر

بهمنظور برطرف کرهن این مشکل از شیاخص فاصیله

هنگام استیاهه از سه هرخیت همسیایه ،هر تیوهههیای بیا

تا همسایهها استیاهه شده است [.]7

پراکنش گونهای منظم بیین صییر تیا  ،0/5تیوهههیای بیا
پراکنش گونهای تصاهفی بین  0/5تا  ،0/6تیوهههیایی بیا

نتایج و بحث

پراکنش گونهای کپهای بین  0/6تا  1اسیت .اسیاس کیار

مقدار متوسط برخی از مشخصیههیای کمّیی قطعیات

این شاخص مقایسیۀ زاوییۀ بیین هرختیان همسیایه ()iα

نمونۀ موره بررسی هر فاز کاهش پایهها هر جیدول 2

نسبت به زاویۀ استانداره ( )0αاست.

آورهه شده است.

شاخص آمیختگی گونیه ای :)Mi( 1ایین شیاخص

جدول  .2مشخصات کمّی (متوسط) قطعات نمونۀ یکهکتاری
در فاز کاهش پایهها

بهمنظور بررسی نحوۀ چیدمان گونیههیای مختلیف هر
کنار یکدیگر استیاهه میشوه که هرچه از سمت صییر

شمارۀ قطعه نمونه

هور و به  1نزهیک می شوه ،آمیختگی گونهای افزایش

تعداد درختان در قطعه
نمونه (اصله)
ارتفاع درختان (متر)
متوسط قطر (سانتیمتر)

پیدا میکند.
شییاخص تمییایز قطییری )TDi( 2و تمییایز ارتیییاعی

3

( :)THiاین شیاخص نماییانگر انیدازۀ رقابیت براسیاس
مقایسییۀ قطییر و ارتیییاز بییین هرخییت شییاهد و هرختییان
همسایهاند و چهیار مقیدار کوچیک ،متوسیط ،بیزر و
خیلی بیزر

را شیامل مییشیوند .زمیانی کیه هرختیان

همسایه اختالف کمیی هاشیته باشیند ،ایین شیاخصهیا
بهسمت صیر میل میکننید؛ هرحیالی کیه اگیر نیاهمگنی
زیاهی هر میان هرختان همسایه مشاهده شوه ،ارزش این
شاخصها بهسمت  1پیش میروه [.]7
شییاخص فاصییله تییا همسییایههییا :)Di( 4بیشییتر
شاخص های بهکاررفته هر این تحقید ،بیدون هر نظیر
1. Mingling index
2. DBH differential
3. Height differential
4. Distance to neighbors index

قطعه نمونۀ

قطعه نمونۀ

قطعه نمونۀ

شمارۀ 1

شمارۀ 2

شمارۀ 3

406

421

410

24/6
27/4

24/8
25/7

24/2
25/6

یکی از مهمترین اهداف جنگلداری حیاظت از تنیوز
زیستی اکوسیسیتمهاسیت .تنیوز زیسیتی اکوسیسیتمهیا
بهشدت تحت تیأثیر سیاختار مکیانی جنگیل قیرار هاره؛
بنابراین بهمنظور مدیریت پایدار اکوسیستمهیای جنگلیی
به شاخصهایی نیاز است که بتیوان بیا صیرف کمتیرین
زمان و هزینه به بررسی وضعیت فعلی ساختار جنگیل و
تغییرات ایجاهشده بر اثر تکامل طبیعی و یا فعالییتهیای
مدیریتی جنگل پرهاخت .هر ایین تحقیید بیا اسیتیاهه از
مجموعهای از شیاخصهیا ،تنیوز سیاختاری تیوهههیای
آمیختۀ راش هر فاز کاهش پایهها بررسی شید .آگیاهی از
شرایط توهه و جایگزینی تدریجی گونههیای هرختیی هر
مراحل و فازهای مختلف تکاملی ،اطالعیات مناسیبی هر
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زمینۀ هخالتهیای پرورشیی همگیام بیا طبیعیت فیراهم

شاخص آمیختگی گونهای کیه بیه بررسیی وضیعیت

میآوره .براسیاس نتیایج ایین پیژوهش ،مقیدار متوسیط

هرختان همسایه نسبت به یکیدیگر مییپیرهازه ،بیهطیور

شییاخص زاویییۀ یکنواخییت بییرای قطعییات نمونییۀ

متوسط  0/51بههست آمد که نشانههندۀ تماییل متوسیط

یکهکتاری 0/53 ،به هست آمد که نشیانههنیدۀ الگیوی

گونۀ راش به قرار گرفتن هر کنار هیگر گونیههیا هر ایین

چیدمان مکانی کموبیش تصاهفی برای گونۀ راش هر این

فاز است که ممکن است نشانههندۀ رقابت بیینگونیهای

فییاز اسییت .علیجییانی و همکییاران ( )2012بییهمنظییور

راش و ممرز باشید .پومرنینی( ( )2002ضیمن تشیری

کمّیسازی ساختار مکانی جنگل هر بخش گرازبن هقیقیا

ساختار هرختان بلو و راش بیان میکنید کیه آمیختگیی

همین عیده را هر پیژوهش خیوه هر جنگیلهیای راش

گونهای بیهطیور مسیتقیم تحیت تیأثیر موقعییت مکیانی

گزارش کرهند [ .]13اخوان و همکیاران ( )1389نییز هر

هرختان قرار میگیره [ .]7برای مثیال تماییل گونیۀ راش

بررسی الگوی مکانی هرختان هر مراحل مختلف تحولی،

به هاشتن الگوی مکانی تصاهفی سیبب شیده کیه بیشیتر

الگییوی مکییانی هرختییان را هر مرحلییۀ بلییو تصییاهفی

هرختان مجاور این گونه را پایههیایی وییر از گونیۀ راش

گزارش کرهه و علت این نوز پیراکنش را حمیور انبیوه

تشکیل ههند که این نوز الگوی پراکنش سبب آمیختگیی

هرختان هر مرحلۀ بلو و هر نتیجه حاف هرختان هر اثر

متوسط این گونه با هیگر گونهها هر این فاز تکاملی شیده

رقابت زیاه بیان کرهنید [ .]20چییدمان مکیانی تصیاهفی

است .علیجانی و همکاران ( )2012با مقایسیۀ آمیختگیی

هرختان ،حکاییت از طبیعیی بیوهن جنگیلهیای منطقیۀ

گونههای راش و بلو بیان کرهنید کیه مقیدار اخیتالف

تحقید هاره .همچنین وجوه الگوی مکانی تصاهفی بیرای

مطلد بین نموهارهای توزیع مقیاهیر ایین هو گونیه 59/3

این فاز نشانههندۀ حاف تعداه زیاهی از هرختان هاخیل

هرصد است که مقدار زیاه این ارزش ،بهخوبی نماییانگر

کپهها بهعلت رقابت موجوه هر بین هرختان هاخیل تیوهه

تیاوت بین آمیختگی ایین هو گونیه اسیت [ .]12نمیوهار

است .نموهار مربو به شاخص زاویۀ یکنواخت هر سیه

شاخص آمیختگی گونهای هر سه قطعه نمونیه هر شیکل

قطعه نمونه هر شکل  2مشاهده میشوه.

 3مشاهده میشوه.
80

قطعه نمونه دو

40

قطعه نمونه سه

20

فراوانی (درصد)

قطعه نمونه یک

60

0
1
کپه ای

0/33

0/66
تصادفی

0
منظم

کالسههای شاخص زاویه یکنواخت

شکل  .2نمودار توزیع کالسههای شاخص زاویۀ یکنواخت در قطعات نمونه یکهکتاری
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50
قطعه نمونه دو

قطعه نمونه سه

قطعه نمونه یک

40

20

فراوانی ()%

30

10
0
0/66

1

0

0/33
افزایش آمیختگی

ارزشهای شاخص آمیختگی

شکل  .3نمودار شاخص آمیختگی گونهای در قطعات نمونۀ یکهکتاری

شاخص فاصلۀ همسایگی نشانههنیدۀ مقیدار تیراکم

نسبت به قطعیات نمونیۀ  2و  3تیراکم کمتیری را نشیان

توهههای جنگلی یا بهعبارتی تعداه پایههیای هرختیی هر

میههد (شکل  ،)4این موضوز بیانگر فشار رقابتی کمتیر

هر واحد از سط است و ممکین اسیت نماییانگر فشیار

قطعه نمونۀ شمارۀ  3نسبت به هو تیوهۀ هیگیر اسیت .هر

رقابتی بیین هرختیان هر تیوهههیا باشید [ ،]7چنانکیه بیا

مجموز با توجه به نمیوهار توزییع ارزشهیای شیاخص

افزایش فاصلۀ بین هرختان و هر نتیجه افیزایش شیاخص

فاصله تا همسایگی ،همانطور کیه هر شیکل  4مشیاهده

فاصلۀ همسیایگی ،از تیراکم تیوهههیای جنگلیی کاسیته

میشوه ،بیشترین فراوانیی مربیو بیه شیاخص فاصیلۀ

میشوه و هر نتیجه رقابت کاهش مییابد .مقدار شاخص

همسایگی هر کالسۀ  2تا  4متیر انیدازهگییری شید و بیا

فاصلۀ همسایگی هر قطعه نمونۀ شمارۀ  3برابر  6/38متیر

توجه به اینکه مقدار این شاخص بهطور متوسط  4/7متیر

بههست آمد که بیشتر از قطعات نمونیۀ  1و  2کیه مقیدار

محاسبه شد ،این نتیجه حاصل میشوه که هر فاز کیاهش

شاخص فاصلۀ همسیایگی بیهترتییب  3/41و  3/78متیر

پایهها تراکم توهه بسیار زییاه اسیت و هر نتیجیه رقابیت

محاسبه شده بوه ،است .علت این موضیوز قیرار هاشیتن

زیاهی بین هرختان توهه برای کسب منابع ویاایی و نیور

توهۀ قطعه نمونیۀ شیمارۀ  3از نظیر تکیاملی هر مراحیل

وجوه هاره.

پیشرفتهتر این فاز است .هر واقع قطعیه نمونیۀ شیمارۀ 3
قطعه نمونه سه

قطعه نمونه دو

قطعه نمونه یک

70
60
40
30
20

فراوانی (درصد)

50

10
0
8-10

6-8

4-6

2-4

0-2

طبقات فاصلهای (متر)

شکل  .4نمودار توزیع ارزشهای شاخص فاصله تا همسایگی در قطعات نمونۀ یکهکتاری
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ویژگی سوم ساختار جنگل که هر این تحقید بررسی

میههد .مقدار شاخص تمیایز ارتییاعی هر مجمیوز سیه

شد ،اختالف ابعاه هرختان نسبت بیه یکیدیگر اسیت .هر

قطعه نمونه بهطور متوسط  0/57بههست آمد که بهنسبت

شکل  5فراوانی نسبی ارزشهای شاخص تمیایز قطیری

زیاه بوهه و نشانههندۀ اختالف متوسط تا زییاه هرختیان

هر سه قطعه نمونه نشان هاهه شده اسیت .نمیوهار تمیایز

همسایه از نظر ارتیاعی است .این از ویژگیهای این فیاز

قطری بیشترین فراوانی را هر کالسۀ  0/4نشان مییههید

است ،چراکه هر این فاز توهه اولیب ییک تیا هوآشیکوبه

که بیانگر تمایز متوسط اسیت .مقیدار مییانگین شیاخص

است هر نتیجه هرختیان بیهمنظیور کسیب نیور ،از نظیر

تمایز قطری برای مجموز سه قطعه نمونه بهطور متوسیط

ارتیییاعی رقابییت زیییاهی بییا یکییدیگر خواهنیید هاشییت؛

 0/44بههست آمد که نشانههندۀ اخیتالف متوسیط بیین

شاخص فاصله تا همسایگی نیز این مسیلله را بیهخیوبی

هرختان از نظیر قطیر برابرسیینه اسیت و همگین بیوهن

آشکار میکند .پومرنین( ( )2002بیان هاشت که عالوهبر

هرختان را به لحاظ قطیری نشیان مییههید .علیجیانی و

سن و مراحیل تکیاملی تیوهه ،میدیریت جنگیل نییز بیر

همکاران ( )2012هر بررسی ساختار مکیانی گونیۀ راش

اختالف ابعاه هرختان مؤثر است [.]7

هر یک جنگل آمیخته ،متوسط شاخص تمیایز قطیری را

ازآنجا که تمایز قطری و ارتیاعی ،اختالف متوسط از

برای گونۀ راش  0/53بههست آورهند کیه بیا یافتیههیای

خوه نشان هاهند و همچنین با توجه بیه حمیور فیراوان

این پژوهش همخوانی نداره [ .]12هلییل ایین وضیعیت،

هرختان هر طبقیات قطیری کوچیک و طبقیات ارتییاعی

اختالف هر مرحلۀ تکیاملی تیوهههیای بررسییشیده هر

متوسط ،و کیم بیوهن مقیدار ارزش شیاخص فاصیله تیا

پژوهش حاضر و توهۀ بررسیشدۀ آنها است.

همسایگی ،این نتیجه حاصل میشوه کیه رقابیت بسییار

اساس کار شاخص تمیایز ارتییاعی مشیابه شیاخص

شدیدی برای کسب نور و میواه ویاایی هر فیاز کیاهش

تمایز قطری است و تنهیا تییاوت موجیوه هر مشخصیۀ

پایهها هر بین هرختان وجیوه هاره .سیییدی و همکیاران

موره بررسی این هو شاخص است .هر شکل  6فراوانیی

( )2014هر پژوهشی مشیابه هر جنگیل گیرازبن رقابیت

نسبی گروههای ساختاری موجوه هر هر طبقه ارائه شیده

شدید هرختان را عامل اصلی مر ومیر هرختیان هر فیاز

اسییت .نمییوهار تمییایز ارتیییاعی بیشییترین فراوانییی را هر

کاهش پایهها بیان کرهند [.]2

کالسۀ  0/15کیه نماییانگر تمیایز کوچیک اسیت نشیان
قطعه نمونه یک

60

قطعه نمونه سه

20
0
0/85

0/4
0/6
کالسههای تمایز قطری

0/15

شکل  .5نمودار شاخص تمایز قطری در قطعات نمونه یکهکتاری

فراوانی (درصد)

قطعه نمونه دو

40
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قطعه نمونه یک

)فراوانی (درصد

60

قطعه نمونه دو

50

قطعه نمونه سه

40
30
20
10
0
0/15

0/4
0/6
کالسههای تمایز ارتفاعی

0/85

 نمودار شاخص تمایز ارتفاعی در قطعات نمونه یکهکتاری.6 شکل

توهههای هستنخورهه میتوان مسیر حرکت میدیریت

نتیجهگیری

برای توهههای مشیابه را مشیخص کیره تیا هر نحیوۀ

با توجیه بیه انتخیاب قطعیات نمونیه از جنگیلهیای

نشانه گااریهای توهههیای جنگلیی براسیاس الگیوی

 میتوان از اطالعات بیههسیتآمیده،کمترهستخورهه

طبیعت بهشکل علمی و نهتنها براساس تجربۀ شخصی

بهعنوان نمونه ای از یک جنگل مرجع برای مدلسیازی

عمل کرهه و نزهیکترین مدیریت همگام با طبیعت را

 هر نهایییت بییا.هر پییژوهشهییای هیگییر اسییتیاهه کییره

.اعمال کره

استیاهه از اطالعات حاصل از کمّییسیازی سیاختاری
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