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 چکیده

هاي هاي دچار تخریب (تنک) با تودهتوده و شد آباد انجامهاي نوژیان خرماین پژوهش در جنگل
 اي، الگوي مکانی و تنوع ابعاد مورد مقایسهیافته (متراکم) از سه جنبۀ ساختاري تنوع گونهتر تخریبکم

درصد  35کمتر و بیشتر از  یتراکم ۀدو طبقی، گردشجنگل وبر اساس اطالعات موجود ند. ابتدا قرار گرفت
یک هکتاري با شرایط  نمونهقطعه 10ها هرکدام از لکهشد. سپس در  مرزبندي پوششتراکم تاج از نظر

تر هاي کمطورکلی تنوع در تودهها کم است اما بهاي در این تودهگونهتنوع شد. برداشت، مشابهفیزیوگرافی 
اي، شاخص مارگالف بیشترین هاي تنوع گونههاي تنک است. از بین شاخصیافته بیشتر از تودهتخریب

هاي میانگین جهت و زاویه یکنواخت نتایج . در ارتباط با الگوي پراکنش، شاخصدادتفاوت را نشان 
دهند. بر اساس شاخص دو نوع توده نشان می ها در هرمشابهی مبنی بر پراکنش تصادفی اغلب گونه

کلی طورهستند. به ها مغلوبغالب و دیگر گونه یوحش یگالبهاي بلوط ایرانی، کیکم و چیرگی گونه
-هاي مختلف است که این اختالف در تودهپوشش در تودهمیانگین شاخص تمایز بیانگر تفاوت زیاد تاج

هاي مختلف در یافته از جنبههاي کمتر تخریبساختار توده بیشتر است. بر اساس نتایج، هاي متراکم
توان عوامل انسانی ها مشابه است، میشرایط فیزیوگرافی این توده ازآنجاکهتري قرار دارد. وضعیت مطلوب

در صورت کاهش این عوامل و همچنین حفاظت و ها دانست و را علت اصلی تفاوت آشکار این توده
 .سوق داده شود ترها به حالت مطلوبیافته، وضعیت این تودههاي تخریبحمایت توده

 .اي، ساختار جنگلالگوي پراکنش، تنوع ابعاد، تنوع گونه هاي کلیدي:واژه
*

                                                                                                                     
  :Soosani.j@Lu.ac.irEmail                                       نویسنده مسئول: *
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 مقدمه
بخش ترین عناصر حیاتعنوان یکی از مهمها بهجنگل

 مقدارپایدار هستند که  ۀو عاملی کلیدي در توسع
یافتگی کشور شاخص توسعه مثابهبهتراکم پوشش آنها 

هاي متعدد و متنوع رود. وجود ارزشمی شماربه
این منابع ارزشمند  ةپیکر یطیمحستیزاقتصادي و 

گاه مطمئن و استواري براي تداوم و ارتقاي الهی، تکیه
ویژه انسان و متضمن شکوفایی زیست جانوران، به

 ,Islamiپایدار است ( حیات جوامع بشري و توسعه

هاي ترین جنگلهاي زاگرس که وسیع). جنگل2008
علت نقشی که در ذخیرة روند، بهمی به شمارایران 

هاي زیرزمینی، حفاظت خاك و دیگر خدمات آب
 ییبسزاکنند، از اهمیت اقتصادي ایفا می -اجتماعی

). اهمیت این Pir Bavaghar, 2012برخوردارند (
اجتماعی -اکولوژیکی و اقتصادي از نظرها جنگل

علمی بیشتري  موردتوجهکند که این مناطق ایجاب می
ها رو بررسی ساختار جنگلقرار گیرند. از این

اطالعات بسیار مفید و ضروري از وضعیت جنگل به 
هاي مختلفی را در بر ساختار جنگل جنبه دهد.ما می

 اي، الگويترین آنها: تنوع گونهگیرد که مهممی
هاي فیزیکی درختان و پراکنش مکانی و تنوع ویژگی

 Pommerenng, 2002 ،Aguirre et( ها استدرختچه

al., 2003(. تنوع از ايعمده بخش شامل ايگونه تنوع 

 ةدهندننشا هايصشاخ ترینهمم از یکی و زیستی
-Mohammad-Dustar( ستا هااکوسیستم در تغییرات

Sharaf et al., 2016اي در از تنوع گونه ). حفاظت
هاي جنگلی موجب مدیریت پایدار جنگل سازگانبوم
هاي یکی دیگر از مؤلفه). Smith, 1996شود (می

توزیع مکانی  ةجنگلی، نحو ةاصلی ساختار تود
الگوي  .)Akhavan et al., 2017( درختان است

موقعیت افراد یک جمعیت  ةدهندپراکنش مکانی نشان
آرایش آنها نسبت به یکدیگر است  ةدر محیط و نحو

)Dale, 1999(یابی به اطالعات نهفته در الگوي . دست
پراکنش درختان در یک توده از جنگل، امکان تشریح 

کند طور دقیق فراهم میآنها را به ةساختار مکانی پیچید
)Erfanifard and Naziri, 2017 .( تنوع ابعاد درختان

در  جنگل است که هاي ساختاريیکی دیگر از جنبه
هایی از قبیل قطر، ارتفاع تفاوت در مشخصه ةبرگیرند

ابعاد درختان ). Kint et al., 2000پوشش است (و تاج
بسته به نوع گونه، سن، شرایط محیطی، رقابت و غیره 
ممکن است بسیار متنوع باشند. همچنین بررسی تنوع 
ابعاد درختان، جزئیات بیشتري از ساختار جنگل و 

 دهد.اي به ما میبط متقابل درون و برون گونهروا
Müller بررسی ضمن) 2000( همکاران و 

 اي، الگوي مکانی و تنوع ابعاد) یک(تنوع گونه ساختار
هاي ساختاري آلمان، به تفاوت کشور در جنگلی ةتود

ها اشاره کرده و بر اهمیت تشریح گونه دیگربلوط با 
کید کردند. أمختلف، ت هايهایی با گونهساختار در توده

در  Hui and Pommerening (2014) همچنین
پژوهشی به بررسی تنوع قطر برابرسینه درختان در 

هاي مخلوط شمال چین پرداختند. نامبردگان بر جنگل
اي تأکید اهمیت بررسی تنوع ابعاد در کنار تنوع گونه

) در یک 2017و همکاران ( Rubio-Camacho کردند.
بلوط واقع در شمال شرق مکزیک -جنگل مخلوط کاج
هاي ساختاري درختان پرداختند که به بررسی ویژگی

هر دو توده داراي الگوي  آمدهدستبهبر اساس نتایج 
اي باال و تفاوت متوسطی مکانی تصادفی، اختالط گونه
) با 2017همکاران ( و Li از نظر قطر و ارتفاع بودند.

هاي ساختاري پایه مانند زاویه شاخصکارگیري هب
یکنواخت، آمیختگی و چیرگی به بررسی درختان 

) با 2012و همکاران ( Alijaniپرداختند. در ایران نیز؛ 
هاي اي ساختار جنگلدایره نمونهقطعه 102استفاده از 

راش) را بررسی -بند شمال ایران (تیپ ممرزمیان
زاویه  دادند که بر اساس شاخص کردند و نشان
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اي ها توزیعی بین تصادفی و کپهیکنواخت این جنگل
هاي دارند. همچنین در بررسی تنوع ابعاد، شاخص

و ارتفاع، بیانگر چیرگی ابعاد  نهیبرابرسچیرگی قطر 
هایی مانند نمدار و توسکاي قشالقی و مغلوب گونه

هایی مانند ملج و خرمندي است. نامبردگان بودن گونه
ها توانایی باالیی در تشریح بیان کردند که این شاخص

در پژوهشی دیگر  .هاي مختلف دارندساختار گونه
Alijani ) ساختار سازي) به کمی2013و همکاران 

تحولی  مختلف مراحل در راش نخوردهدست هايتوده
 یکنواخت زاویه شاخص جینتاپرداختند که بر اساس 

 صورتبه تحولی ۀمرحل سه هر در درختان چیدمان

 قطر تمایز شاخص نتایجهمچنین  .بوده است تصادفی

 متوسط اختالفدة دهننشان ترتیببه ارتفاع و برابرسینه

 سه هر درختان براي متوسط تا کم اختالف و آشکار تا

 نتایجکید کردند که أنامبردگان تاست.  تحولیۀ مرحل

 براي مبنایی عنوانهب تواندمی هاشاخص این از حاصل

 میزان تعیین و مشابه هايجنگل دیگر با مقایسه

 و طبیعی یندهايآفر اثر در آمده وجودهب انحرافات

و  Farhadi .گیرد قرار استفاده مورد بشر هايدخالت
 تغییرات ) نیز در پژوهشی به بررسی2014همکاران (

 بر زاگرس هايجنگل ايگونه تنوع و مکانی موقعیت

 نظر در با محلی پرداختند. نامبردگان جوامع اثر تخریب

تخریب)  از پیش شده (وضعیتقطع گرفتن درختان
با  و را بررسی درختان ايگونه تنوع و مکانی موقعیت
کردند. بر  مقایسه پژوهش مورد ۀمنطق فعلی وضعیت

 زاویه شاخص اساس نتایج این پژوهش؛ میانگین
 چیدمان دهندةنشان قطع از بعد و قبل یکنواخت

در  ،است حالت دو هر در همسایه درختان تصادفی
قطع  از بعد و قبل وینر-شانون نتایج شاخص کهحالی

 متفاوت بوده است.

هاي مانند دیگر جنگلآباد هاي نوژیان خرمجنگل
دالیل مختلف شامل تخریب و چراي زاگرس میانی؛ به

زاد رویه، با کاهش تراکم و تغییر فرم رویشی از دانهبی
اند؛ با این وجود شدت تخریب زاد همراه بودهبه شاخه
در  کهيطوربههاي مختلف، متفاوت است در توده

 برخی مناطق پوشش جنگلی مناسب و متراکم مشاهده
هاي مختلف از نظر تراکم و دلیل وجود تودهشود. بهمی

هاي مختلف ساختاري این تر جنبهتنوع، بررسی دقیق
رسد. همچنین مقایسه نظر میها ضروري بهتوده

اي هاي درختی و درختچههاي ساختاري گونهویژگی
هاي مختلف، سبب شناخت و درك بهتر از در توده

شود. در این لف میهاي مختساختار جنگل و گونه
هاي دچار تخریب (تنک) با پژوهش ساختار توده

یافته (متراکم) مورد بررسی قرار تر تخریبهاي کمتوده
بندي تراکم ذکر است که مالك تقسیمالزم بهاند. گرفته

پوشش جنگل در این پژوهش، درصد (درجه) تاج
 است.

 هامواد و روش
 منطقۀ مورد پژوهش

 35هکتار در  9492منطقه نوژیان به مساحت 
و از نظر  شدهآباد واقعکیلومتري جنوب شهر خرم

تا  33°13´ موقعیت جغرافیایی بین عرض جغرافیایی
ر قرا 48°38´تا  48°20´ طول جغرافیاییو  20°33´

). میانگین بارندگی ساالنه در 1است (شکل  گرفته
متر است. اقلیم میلی 24/725گل در حدود قلعه ۀمنطق

بندي اقلیمی آمبرژه، منطقه مورد بررسی بر اساس طبقه
 ,Anonymous(مرطوب سرد است اقلیم نیمهداراي 

2003(.
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لرستان-آبادنوژیان خرم ۀموقعیت جغرافیایی منطق -1شکل   

Figure 1. Geographical location of the Noyjian area, Khorramabad-Lorestan 
 

 روش تحقیق

بر اساس اطالعات موجود از منطقه و پس از 
تراکم  از نظر بررسیمورد  ۀمنطق ،یگردشجنگل

 35کمتر و بیشتر از  یپوشش (دو طبقه تراکمتاج
 ۀسیو مقا یمنظور بررسشد. سپس به يبند) مونهدرصد

 شپوشبر اساس درجات مختلف تاج ساختار جنگل
یک هکتاري  نمونهقطعه 10 تعداد ،هر طبقۀ تراکمدر 

 باً یتقرشرایط فیزیوگرافی  از نظر) که متر 100×100(
 یاطالعات نمونهقطعه. در هر برداشت شدبودند،  مشابه

درختان نسبت به  ۀو فاصل موتیشامل نام گونه، آز
 يشد. برا يریگتمام درختان اندازه تاج يمبدأ و قطرها

 کی، ابتدا مختصات هاي چوبیمختصات گونهثبت 
 GPSدستگاه  ۀلیوسبه يهکتار کی ۀاز هر قطع گوشه

مختصات و فاصله  موتیآزبا استفاده از ثبت و سپس 
 شد. ها محاسبهپایه تکتک

 مورد استفادهها و توابع شاخص

 ۀسه جنب يداراطور که گفته شد ساختار جنگل همان
مربوط به  يهاشاخص کیبه تفک لیدر ذ. است یکل

 :اندشده حیتشر هاي ساختاري جنگلویژگی
 ايگونههاي تنوع شاخص

 Margalef's index ofشاخص غناي مارگالف (

richness( 

محاسبه  1شاخص مارگالف که بر اساس رابطۀ 
هایی است که بر اساس تعداد کل شود از شاخصمی

 (N)ها و تعداد کل افراد براي تمام گونه (S)ها گونه

برداري وابسته است)، معرفی (که به اندازة واحد نمونه
 .شده است

𝑅𝑅1 )1( رابطۀ =
𝑆𝑆 − 1
ln𝑁𝑁

 

S ها، = تعداد کل گونهNنمونه  ة= حجم یا انداز
 ).Margalef, 1958یا تعداد کل افراد در نمونه (

 Smith-Wilson's( ویلسون-شاخص یکنواختی اسمیت

index of evenness( 
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) بهترین شاخص یکنواختی 2این شاخص (رابطه 
اي نبوده و به وابسته به غناي گونه چراکهاست 

هاي نادر و معمول در جامعه حساس است گونه
)Ejtehadi et al, 2008.( 

𝐸𝐸𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 )2رابطۀ ( = 1 − �
2

𝜋𝜋 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �∑ �log𝑒𝑒(𝑎𝑎𝑖𝑖)− ∑ log𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑗𝑗=1 �𝑎𝑎𝑗𝑗�/𝑠𝑠�2/𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑖𝑖=1 �
� 

varE: ویلسون،  و اسمیت شاخص یکنواختی
arctan: مرکزي قوس  ۀعنوان زاویآرك تانژانت به

در  i: تعداد افراد گونه 𝑎𝑎𝑖𝑖شود.گیري میدایره اندازه
در نمونه  j تعداد افراد گونه: i=1,2,3,….s ،(𝑎𝑎𝑗𝑗(نمونه 

)i=1,2,3,….s ،(sها ها در تمام نمونه= تعداد گونه
)Smith and Wilson, 1996.(  

 )Shannon-Wiener indexواینر (-شاخص شانون

غناي  از ترکیبی واقع در اي،گونه تنوع هايشاخص
 مقدار دو ها،شاخص یکنواختی هستند. این و ايگونه

آوري اي و یکنواختی را در یک کمیت جمعغناي گونه
فرمول شاخص  3). رابطه Brockway, 1998کند (می

 دهد.واینر را نشان می-شانون

′𝐻𝐻 )3رابطۀ ( = −�𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑠𝑠

𝑖𝑖

(ln𝑝𝑝𝑖𝑖) 

iP سهم افراد در گونه :i به کل نمونه که ام نسبت
𝑃𝑃𝑖𝑖صورتبه = 𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑁𝑁
ها : تعداد گونهSشود. تعریف می 

)Ejtehadi et al, 2008.( 
 هاي بررسی الگوي مکانیشاخص

 )Mean directional Index( شاخص میانگین جهت
ا ت صفر مقادیر داراي) 4(رابطه  جهت میانگین شاخص

ان درخت ). چنانچهKuehne et al, 2015است ( چهار
 با برابر شاخص این مقدار؛ باشند داشته منظم پراکنش

 در ايکپه صورتبه درختان که زمانی و است صفر
 داراي شاخص این باشند شده پراکنده منطقه سطح

 به شاخص این مقدار که زمانیاست.  ارزش بیشترین

 تصادفی صورتبه درختان شودمی نزدیک 779/1د عد

 ).Szmyt, 2014د (انشده توزیع منطقه سطح در

𝑅𝑅𝑖𝑖 )4رابطۀ ( =  �1 + ��𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠�∝𝑖𝑖𝑗𝑗�
𝑛𝑛

𝑗𝑗=2

�

2

 +  ��𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎�∝𝑖𝑖𝑗𝑗�
𝑛𝑛

𝑗𝑗=2

�

2

 

∝𝑖𝑖𝑗𝑗: مرجع درخت به نسبت درختان بین ۀزاوی 
 )Uniform angle indexشاخص زاویه یکنواخت (

بودن چیدمان این شاخص به بررسی مقدار منظم
هاي ساختاري (متشکل از یک درختان در داخل گروه

اساس کار این  پردازد.همسایه) میدرخت مرجع و سه 
شاخص بر مبناي مقایسۀ زاویه بین درختان همسایه 

)𝛼𝛼𝑗𝑗 ( نسبت به زاویۀ استاندارد)𝛼𝛼0( ۀاست. مقدار زاوی 
ترتیب از استاندارد و مقدار شاخص زاویه یکنواخت به

 آیند:دست میبه 6و  5روابط 
𝛼𝛼0 )5رابطۀ ( =

360
𝑎𝑎 + 1 

𝑊𝑊𝑖𝑖  )6رابطۀ ( = 1
𝑛𝑛
∑ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1     𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗 = �1 →  

0 →   
∝𝑗𝑗 < ∝0
∝𝑗𝑗  ≥  ∝0

� 

 است. تعداد درختان همسایه n فوق در روابط

همسایه،  سهمقدار این شاخص در صورت استفاده از 
است  1و  66/0، 33/0ارزش صفر،  چهارداراي 

)Pommerening, 2002;  Aguirre et al., 2003 .(
 سمت صفر میل کند الگوي توزیع،هرچه شاخص به
 اي. اگرمیل کند، کپه یکسمت منظم و اگر به

𝑊𝑊�>475/0 هاي اشد چیدمان درختان در گروهب
 تصادفی و 517/0و  475/0ساختاري منظم، بین 

𝑊𝑊�<517/0 اي است (صورت کپهبهGangying et al, 

2007.( 
 هاي بررسی تنوع ابعادشاخص

 )Dominance indexشاخص چیرگی (

بررسی تنوع ابعاد درختان ) به 7این شاخص (رابطه 
هایی بین صفر پردازد. شاخص چیرگی داراي ارزشمی
 یکسمت مقدار شاخص به کهیدرصورتاست.  یکو 

میل کند، درختان مرجع از نظر متغیر مورد بررسی 
نسبت به درختان مجاور چیرگی دارند 

)Pommerening, 2002.( 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 )7رابطۀ ( = 1

𝑛𝑛
∑ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1   𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗 = �1 →  

0 →   
𝑥𝑥𝑖𝑖 ≥ 𝑥𝑥𝑗𝑗
𝑥𝑥𝑖𝑖 < 𝑥𝑥𝑗𝑗

� 
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iX :و متغیر مورد برسی (تاج) درخت مرجع jX :
 .متغیر مورد برسی درخت همسایه

 )Differentiation indexشاخص تمایز (
متغیرهاي مختلف  ةشاخص تمایز به تفاوت انداز

 8 ۀپردازد و توسط رابطهم میدرختان نسبت به
 شود.محاسبه می

𝑇𝑇𝑖𝑖𝑗𝑗 )8رابطۀ ( = 1 − 1
𝑛𝑛
∑ 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1         𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗 =

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛�𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑥𝑥𝑗𝑗�

𝑚𝑚𝑣𝑣𝑥𝑥�𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑥𝑥𝑗𝑗�
 

درختان  ۀهنگام مقایس ijVکه در این رابطه، 
تر ابعاد (تاج) در صورت و همسایه؛ ارقام کوچک

گیرند. مقادیر تر در مخرج کسر قرار میمقادیر بزرگ
که اگر  هستندمتغیر  یکاین شاخص نیز بین صفر و 

-پوشش درختان مجاور کم باشد، بهاختالف بین تاج

 یکسمت سمت صفر و اگر این اختالف زیاد باشد به
شده بر اساس این هاي محاسبهارزشکند. میل می

 اندعبارتکه  شودبندي میشاخص به پنج طبقه تقسیم
اختالف متوسط  -، ب)0-3/0اختالف کم ( -از: الف

 -)، د5/0 – 7/0اختالف زیاد ( -)، ج3/0 – 5/0(
 ,Pommerening() 1 - 7/0اختالف خیلی زیاد (

ها از ها و آنالیز دادهشاخص ۀبراي محاسب ).2002
و  Ecological Methodology ،Crancodافزارهاي نرم

Excel استفاده شد. 

 نتایج
 -1که شامل:  هاي جنگلی مورد بررسیبا توجه به توده

یافته و ) تخریب≥درصد 35پوشش هاي تنک (تاجتوده
) کمتر ≤درصد  35پوشش هاي متراکم (تاجتوده -2

-یافته هستند، براي سهولت در بیان نتایج بهتخریب

شدند. در  گذاريهاي تنک و متراکم نامترتیب به توده

به  شدهيبندطبقهذیل نتایج براي هر کدام از دو گروه 
 .شده استبیان  کیتفک

اي در درختچه هاي درختی وبررسی کمی و کیفی گونه 

 هاي مورد بررسیتوده

هاي ساختاري ابتدا برخی قبل از پرداختن به شاخص
هاي چوبی در دو هاي کمی و کیفی گونهاز ویژگی
که  شد سهیمقاهاي تنک و متراکم بررسی و گروه توده

-. بر اساس اطالعات جمعآمده استنتایج آن در ذیل 

شامل: چوبی مختلف  هفت گونۀ درمجموعشده آوري
 Acer( کیکم)، Quercus brantii Lindl( ایرانی بلوط

monspessulanum L. subsp(، گالبی) وحشیPyrus 

syriaca Boiss(، زالزالک )Crataegus 

atrosanguina A. Pojark(، شن )Lonicera 

nummularifolia Jaub. & Spach(، یکوهبادام 
)Amygdalus reuteri Boiss. & Buhse(  و شیرخشت
)Cotoneaster luristanica Klotz (شدند ییشناسا .

 آمده 1 ها در جدولاطالعات مربوط به این گونه
 است.

 ايبررسی تنوع گونه

نتایج حاصل از بررسی غنا، یکنواختی و  2جدول 
 دهد.را نشان میهاي تنک و متراکم ناهمگنی در توده

 بررسی الگوي مکانی

هاي چوبی پراکنش مکانی گونهدر این پژوهش الگوي 
با استفاده از شاخص میانگین جهت و شاخص زاویه 

 کیبه تفکشد. نتایج این بررسی  یکنواخت بررسی
هاي تنک و متراکم در هاي مختلف در تودهگونه

 است. آمده 3جدول 
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 هاي تنک و متراکمهاي چوبی در تودهنتایج کمی و کیفی گونه -1جدول 
Table 1. Results of quantitative and qualitative wood species in sparse and dense stands 

 هاگونه
Species 

 تعداد در هکتار
SPH 

 فراوانی نسبی
Relative abundance 

 پوششدرصد تاج
Crown Canopy (%) 

 میانگین تعداد جست
Average of sprout 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 بلوط ایرانی
Quercus brantii 

178 184 90.4 79.68 32.37 59.8 4.7 3.56 

 کیکم
Acer monspessulanum 

8.3 10.7 4.3 4.63 1.52 2.3 3.9 2.57 

 وحشی گالبی
Pyrus syriaca 

6.4 7.4 3.3 3.20 0.45 1.7 1.2 1.1 

 زالزالک
Crataegus atrosanguina 

2.5 2.2 1.3 0.95 0.23 0.1 2 1.34 

 شن
Lonicera nummularifolia 

1.4 22.2 0.7 9.61 0.10 2.9 2.8 2.18 

 بادام کوهی
Amygdalus reuteri 

0.2 3.5 0.1 1.52 0.01 0.4 0 2.33 

 شیرخشت
Cotoneaster luristanica 

0 1 0 0.43 0 0.1 0 0 

 جمع کل
Total 

196.8 231 100 100 34.7 67.3 4.49 3.36 

 
 هاي جنگلی تنک و متراکم (بدون واحد)اي در تودههاي تنوع گونهمقادیر شاخص -2جدول 

Table 2. The values of the species diversity indices in sparse and dense stands (without unit) 
 توده

Stand 
 مارگالف

 Margalef 
 ویلسون-اسمیت

Smith-Wilson 
 واینر-شانون

Shannon-Wiener 
 تنک

Sparse 
0.341 0.308 0.537 

 متراکم
Dense 

0.569 0.483 0.681 

   
 هاي جنگلی تنک و متراکم (بدون واحد)ها در تودهگونه کیبه تفکهاي الگوي مکانی مقادیر شاخص -3جدول 

Table 3. The values of spatial pattern indices by separated species in sparse and dense stands (without 
unit) 

 هاگونه
Species 

 میانگین جهت
Mean directional 

 زاویه یکنواخت
Uniform angle 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 بلوط ایرانی
Quercus brantii 

1.576 1.598 0.462 0.467 

 کیکم
Acer monspessulanum 

1.583 1.423 0.445 0.372 
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 .3جدول ادامۀ 
Continued table 3. 

 هاگونه
Species 

 میانگین جهت
Mean directional 

 زاویه یکنواخت
Uniform angle 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 وحشی گالبی
Pyrus syriaca 

1.636 1.583 0.438 0.445 

 زالزالک
Crataegus atrosanguina 

1.590 0.913 0.458 0.163 

 شن
Lonicera nummularifolia 

1.469 1.658 0.468 0.486 

 یکوهبادام
Amygdalus reuteri 

1.335 1.586 0.333 0.460 

 شیرخشت
Cotoneaster luristanica 

- 1.774 - 0.550 

 جمع کل
Total 

1.574 1.60 0.453 0.461 

 
 بررسی تنوع ابعاد

-نتایج حاصل از بررسی تنوع ابعاد گونه 4در جدول 

 کیبه تفکآباد هاي قلعه گل خرمهاي چوبی در جنگل

هاي هاي تنک و متراکم؛ با استفاده از شاخصتوده
 است. چیرگی و تمایز بیان شده

 
 

 هاي جنگلی تنک و متراکم (بدون واحد)ها در تودهگونه تفکیکهاي چیرگی و تمایز بهنتایج شاخص -4 جدول
Table 4. Results of the dominant and differentiation indices by separated species in sparse and dense 

stands (without unit) 

 هاگونه
Species 

 چیرگی
Dominance 

 تمایز
Differentiation 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 کنت
Sparse 

 متراکم
Dense 

 بلوط ایرانی
Quercus brantii 

0.520 0.559 0.508 0.520 

 کیکم
Acer monspessulanum 

0.514 0.506 0.530 0.490 

 وحشی گالبی
Pyrus syriaca 

0.500 0.540 0.590 0.494 

 زالزالک
Crataegus atrosanguina 

0.302 0.167 0.620 0.583 

 شن
Lonicera nummularifolia 

0.199 0.263 0.630 0.612 

 یکوهبادام
Amygdalus reuteri 

0.333 0.346 0.590 0.482 
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 .4ادامۀ جدول 
Continued table 4. 

 هاگونه
Species 

 چیرگی
Dominance 

 تمایز
Differentiation 

 تنک
Sparse 

 متراکم
Dense 

 کنت
Sparse 

 متراکم
Dense 

 شیرخشت
Cotoneaster luristanica 

- 0.367 - 0.595 

 جمع کل
Total 

0.514 0.520 0.513 0.527 

 
-بندي شاخصتوزیع درختان در طبقه ۀبررسی و مقایس 

 هاي چیرگی و تمایز ابعاد

هاي مختلف در چگونگی توزیع گونه 2در شکل 
م بر اساس طبقات شاخص متراکهاي تنک و توده

در این شکل، جزییات  .شده است نشان دادهچیرگی 
شود. ها مشاهده میبیشتري از وضعیت چیرگی گونه
 نیشتریباي است که در این نمودارها بلوط تنها گونه

است  قرار دارد و این بدان معنی 1آن در طبقۀ  یفراوان
که نسبت به همۀ همسایگان خود غلبه دارد. نمودار 

علت نسبت باالي گونۀ بلوط، ها نیز بهتوزیع کل گونه
 یگالبهاي کیکم و مشابه نمودار این گونه است. گونه

از یک الگوي توزیع برخوردار هستند و  تقریباً یوحش
هاي ترین فراوانی آنها در طبقات میانی است. گونهشبی

کم نیز یک الگوي مشابه و  یکوهبادامشن و  زالزالک،
 دارند. شونده

 بحث
-یافته با تودههاي تخریبدر این پژوهش ساختار توده

آباد هاي نوژیان خرمیافته در جنگلتر تخریبهاي کم
غالب در هر دو توده، بلوط . گونۀ شده استمقایسه 

هاي تنک ایرانی است با این تفاوت که در توده
-درصد و در توده 90یافته) نسبت گونۀ بلوط (تخریب

درصد  80یافته) حدود هاي متراکم (کمتر تخریب

در  Matinkia (2016)است که با نتایج پژوهش 
خوانی دارد. تفاوت در آباد همگل خرمهاي قلعهجنگل

پوشش بیشتر از تفاوت تعداد تاج از نظرها تراکم توده
که میانگین  در هکتار است. این در شرایطی است

هاي متراکم هاي تنک بیشتر از تودهجست در توده
هاي تر در تودهزاد بیشهاي دانهاست. وجود پایه

ها است؛ اما تر جستمتراکم، یکی از دالیل تعداد کم
هاي تنک پوشش در تودهعلت عمدة تفاوت درصد تاج
-هاي درختی دانهتر پایهو متراکم، عالوه بر تعداد بیش

قطر و همچنین قطع هاي جوان و کموجود جستزاد، 
 هاي تنک است.هاي درختان در تودهشاخه ازحدشیب

ها زیاد در این توده ياتنوع گونهبر اساس نتایج، 
تر هاي کماي در تودهتنوع گونه یطورکلبهنیست اما 

هاي تنک است. از بین یافته بیشتر از تودهتخریب
ص مارگالف بیشترین اي، شاخهاي تنوع گونهشاخص

 درصد 60هاي متراکم دهد (در تودهتفاوت را نشان می
هاي تنک است). شاخص مارگالف به تر از تودهبیش

ها در تمام قطعات توجه حضور یا عدم حضور گونه
هاي نادر، تنها در برخی دارد؛ به این معنی که اگر گونه

-قطعات حضور داشته باشند از مقدار غنا کاسته می

 د.شو
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 هاي تنک و متراکمچیرگی در توده ها بر اساس طبقات شاخصتوزیع گونه -2شکل 

Figure 2. Species distribution based on classes of dominant index species in sparse and dense stands 
 

هاي کمتر به اینکه در توده با توجهبنابراین 
ها فراوانی بیشتري دارند (که یافته اغلب گونهتخریب

ویلسون نمود -این واقعیت در مقادیر شاخص اسمیت
) و همچنین این تعداد در اغلب قطعات کرده استپیدا 

طور محسوسی ها بهاند، غنا در این تودهگسترش یافته
یکنواختی بیشتر در غنا و  هاي تنک است.بیش از توده

یافته منجر به تنوع بیشتر این هاي کمتر تخریبتوده
واینر نیز -ها شده که این برتري در شاخص شانونتوده
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اي یکی از معیارهاي غناي گونه شود.مشاهده می
ساز بسیاري از اي بوده و زمینهاساسی تنوع منطقه

زیست شناختی و راهبردهاي حفظ محیطهاي بوممدل
 Ejtehadi et al, 2008 .(de Albuquerque and( است

Rueda (2010)  قطعهقطعهبیان کردند که  پژوهشیدر 
ها و همچنین شدن زیستگاه، کاهش سطح جنگل

؛ اي داردهاي انسانی تأثیر زیادي بر غناي گونهفعالیت
اي در تر شدن غناي گونهبنابراین براي جلوگیري از کم

هایی انسانی تري به فعالیتاین منطقه باید توجه بیش
سازي و تغییر کاربري مناطق جنگلی از قبیل جاده

اي ضمن مقایسۀ تنوع گونه Karimikia (2012)بشود. 
آباد قلعه گل و شهنشاه در شهرستان خرم ۀدر دو منطق

ترتیب با اي، غنا و یکنواختی را بهنهتنوع گو مقدار
هاي سیمپسون، مارگالف و استفاده از شاخص

و  29/0، 21/0قلعه گل  ۀویلسون براي منطق-اسمیت
هاي تنک که با نتایج توده کرده استبرآورد  39/0
خوانی بیشتري دارد. در پژوهش مزبور از قطعات هم

اده اي که در سطح منطقه پراکنش دارند، استفنمونه
هاي مورد اغلب مساحت جنگل ازآنجاکهو  شده است

بررسی دچار تخریب هستند؛ تنوع کمتري نسبت به 
 یافته دارند.هاي کمترتخریبلکه

در ارتباط با الگوي پراکنش درختان، هر دو 
شاخص میانگین جهت و زاویه یکنواخت نتایج 

ها الگوي دهند. بر اساس این شاخصمشابهی نشان می
هاي تنک و چه ها چه در تودهغلب گونهپراکنش ا

هاي متراکم، تصادفی است و فقط دو مورد تمایل توده
شود. ها مشاهده میدر بین گونه منظم شدن به سمت

 ۀهاي تنک با تمایل کم و گوندر توده یکوهبادام ۀگون
 به سمتهاي متراکم با تمایل بیشتر زالزالک در توده

-ها تعداد پایهالبته این گونهاند. میل کرده منظم شدن

اند که این اختصاص داده به خودهاي بسیار کمی را 
-گیري در مورد الگوي پراکنش این گونهمطلب تصمیم

)، 2008و همکاران ( Erfani Fardکند. ها را دشوار می
Pourbabaei ) 2012و همکاران ،(Farhadi  و

 نیز نتایج Hosseinzadeh)2014) و (2013همکاران (
 آوردند. به دستمشابهی 

هاي بلوط ایرانی، بر اساس شاخص چیرگی گونه
ها که گونه دیگرکیکم و گالبی وحشی غالب هستند و 
ترتیب میانگین در وضعیت مغلوب قرار دارند به

هاي ، زالزالک، شن در تودهیکوهبادامچیرگی شامل: 
، شن و زالزالک در یکوهبادامتنک و شیرخشت، 

) 2000و همکاران ( Müller متراکم هستند.هاي توده
در پژوهشی در کشور آلمان بیان کردند که گونۀ بلوط 

هاي از نظر ابعاد و گستردگی تاج نسبت به همسایه
 Farhadi (2013)خود داراي چیرگی است. همچنین 

 یگالبهاي بلوط، کیکم، زالزالک و بیان کرد که گونه
و ارژن  هاي شنهاي غالب و گونهگونه یوحش

آباد گل خرمزاد قلعههاي شاخهمغلوب در جنگل
مشابه  وهشیژپنیز در  Hosseinzadeh)2014هستند. (
هاي بلوط و گل، بیان کرد که گونههاي قلعهدر جنگل

پوشش غالب هستند و کیکم از نظر سطح تاج
و زالزالک مغلوب  یوحش یگالبهاي شن، گونه

آید این است که در هستند. آنچه از این نتایج بر می
هایی هاي بلوط و کیکم غالب، گونهبیشتر موارد گونه

-هاي گالبیکوهی و شن مغلوب و گونهمانند بادام

وحشی و زالزالک بسته به شرایط توده و تعدادشان، در 
اند ها مغلوب بودهها غالب و در برخی تودهبرخی توده

 ). شاخص تمایز بیانگر تفاوت زیاد از نظر2(شکل 
هاي مختلف است که البته پوشش در تودهابعاد تاج

هاي متراکم اندکی پوشش در تودهمقدار تمایز تاج
و  Farhadi (2013)هاي پژوهشبیشتر است. در 

Hosseinzadeh (2014) آمده دستبهیز نتایج مشابهی ن
هاي تنک که با میانگین شاخص تمایز در توده است

هایی با ابعاد گونهتر است. فراوانی بیشتر نزدیک
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هاي متراکم سبب افزایش کوچک از قبیل شن در توده
 .شده استمیانگین شاخص تمایز 

ساختار  یطورکلبهشده؛ با توجه به مطالب بیان
هاي مختلفی شامل: یافته از جنبههاي کمتر تخریبتوده

اي و تنوع ابعاد در پوشش، تنوع گونهتراکم، درصد تاج
هاي رار دارد. تراکم مطلوب پایهتري قوضعیت مطلوب

پوشش آنها عالوه بر نقش کلیدي که در چوبی و تاج
تر منطقه دارد، با ایجاد محیط مناسب وخاكآبحفظ 

. شده استها اي در این تودهموجب حفظ تنوع گونه
عوامل متعددي شامل عوامل انسانی در منطقه مانند 

امل سازي و همچنین عورویه، قطع، جادهچراي بی
اي مانند گرمایش زمین و پدیدة محیطی و فرا منطقه

 ازآنجاکهها نقش دارند. ریزگردها در تخریب جنگل
ها مشابه هم شرایط فیزیوگرافی و جغرافیایی این توده

اي را علت اصلی توان عوامل تخریب منطقهاست، می
توان بنابراین می؛ ها دانستتفاوت آشکار این توده

در صورت کاهش این عوامل و نتیجه گرفت که 
یافته، هاي تخریبهمچنین حفاظت و حمایت توده

تر سوق داده ها به حالت مطلوبوضعیت این توده
 شود.
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Abstract 
This study was carried out in Noyjian forests of Khorramabad, the destructed and less destructed 
stands were investigated in terms of three structural aspects: species diversity, spatial pattern and 
dimension variation have been compared. For this purpose, at first based on the available information 
and see the forest closely, two classes of crown dense 35% and more than 35% were bounded. Then in 
each of this part, 10 (one-acre) sample plots were taken with the similar physiographic conditions. 
According to the results, the diversity in these stands is low, but in general, the diversity in the less 
destructed stands is more than the sparse stands. Among the species diversity indices, the Margalef 
index shows the most difference. In relation to the pattern of distribution, the mean aspect and uniform 
angle indices show similar results based on random distribution of most species in both stands. 
According to the dominant index these species (Quercus brantii, Acer monspessulanum and pears) are 
dominant and other species are defeated. In general, the mean of the differentiation index shows a 
large difference between canopy coverings in different stands, which is more than that in sparse 
stands. According to the result, in general, the structure of less- destructed stands is in a more 
favorable position in different aspects. Since the physiographic conditions of these stands are similar, 
human factors can be considered as the main cause of the apparent difference between these stands. 
Therefore, it can be concluded that in the reduction of these factors, protection and support of 
destructed stands, the condition of this destructed stands will be more desirable. 
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