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 چکیده

-شینه در منطقه هکتاری شش محدوده دارمازو،بلوط  هایجنگلهای کمی ساختار ارائه ویژگی برای

 در جوامع تنوع ساختار همسایه، تریننزدیک بر مبتنی روش اساس بر و انتخاب لرستان استان قالیی

 و قطری تمایز آمیختگی، ایوانز، -کالرک هایشاخص سازی ساختار ازکمی برای شد. بررسی درختی

متر، ارتفاع سانتی 31/10برابرسینه برای درختان  میانگین قطر. شد استفاده همسایه از فاصله و ارتفاعی

 یهاشاخص نیانگیم اصله محاسبه شد. 03/11گروه برابر متر و میانگین تعداد جست در هر جست 51/2

ی گیشاخص فاصله همساهمچنین . دست آمدبه 12/0 یقطر زیتما و 21/0 یارتفاع زیتما ،33/0 یختگیآم

 منطقه درختان پراکنش یالگو دنشان دا جینتا محاسبه شد. 9/0و  متر 077/4 بیبه ترتو کالرک ایوانز 

 با و است همگن نسبتابعاد درختان بهاز نظر  ساختار جوامع درختیکم و  هاگونه یختگیو آم یاکپه

 یکل یریگجهینت کی در. ابدییم شیافزا درختان یشاداب ،یارتفاع زیتما کاهش و درختان فاصله شیافزا

و  هاگونه دیگر با کم یختگیآم یدارادر شرایط فعلی  خود یعیطب شگاهیرو درگونه دارمازو  گفت توانیم

ی بسیار پایین ساختارتنوع  یدارا منطقه در دارمازو بلوطجوامع درختی  است. یاگونهدرونرقابت نیز 

 .شودانجام  شگاهیرو یسازیغن و قرقمنظور حفظ و افزایش تنوع ساختاری بایستی منطقه به بایداست و 

 *.ایوانز-کالرک شاخص ای،گونه آمیختگی قطری، تنوع ساختاری، شاخص تمایز های کلیدی:واژه

                                                                                                                     
 09127264066شمارۀ تماس:      نویسنده مسئول *



1، شماره 6پژوهش و توسعه جنگل، جلد  علمی فصلنامۀ  

154 

 

 مقدمه

 زاگرس هایجنگل ایران، هایجنگل بندیتقسیم در

 تولید نظر از که هستند جنگلی رویشگاه ترینوسیع

 محسوب تجارتی هایجنگل جزء چوبی هایفرآورده

ارزش تجاری  با وجودهایی شوند. چنین جنگلنمی

 تولید وخاک،آب منابع از حفاظت نظر از ،کم

 اهمیت محیطیزیست هایارزش و فرعی محصوالت

 کوهرشته (.Chen and Bradshaw, 1999باالیی دارند )

 یافته،ایران گسترش غربی جنوب تا غرب از که زاگرس

 غربی از نواحی زاباران ابرهای رطوبت جذب علت به

 و استقرار را برای الزم موقعیت مدیترانه دریای مبدأ با

 Batobe) آورده است وجودبه جنگلی پوشش گسترش

et al., 2013حضور جنگل در  اهمیت بقای شک(. بی

 کیفی وزاگرس و ارتقاء مطلوب آن ازنظر کمی 

های مؤلفهدقیق علمی از  هایآگاهیمستلزم کسب 

در  هادستاورد کارگیریبهاست تا با  یو محاط یمحیط

منطقه استمرار های جنگل مدیریت های مختلفزمینه

 آینده تأمین و تضمین شود هاینسل زندگی مطلوب

(Khanhassani et al., 2004.) 

 هایویژگیساختار جنگل چگونگی توزیع 

جنگلی را  هایدر اکوسیستممختلف درختان 

(. Gadow et al., 2012) دهدمی قرار یموردبررس

دارای ارتباط مستقیمی با زیستگاه ساختار جنگل 

عنوان بهو  است یو جانور یگیاهی هابسیاری از گونه

-اکوسیستماجزای کلیدی در تشریح  ترینمهمیکی از 

 ,.Kint et al) رودیکار مبه یجنگلی و تنوع زیست های

پژوهشگران ساختار یافته های انجام(. در پژوهش2004

ی ویژگ .ندینمایم بررسیسه ویژگی  ها را طبقجنگل

نشان است که  موقعیت مکانی درختانکننده بیان اول،

درختان دارای الگوی پراکنش منظم، تصادفی،  دهدمی

 یآمیختگ ،ی دومویژگآنها هستند.  نیمابای و یا کپه

ای درختان ی تنوع گونهدهندهنشاناست که  یاگونه

ابعاد درختان است که  تنوع در ،یآخرین ویژگ است و

قطر و  مانند ییهامشخصه ی آرایش مکانیدهندهنشان

 Kint et al., 2000 ،Pommerening and) استارتفاع 

Stoyan, 2006 .)های جنگلی واژه در اکوسیستم

های ی آرایش مکانی یک سری از ویژگیساختار نحوه

سن، ابعاد، گونه و جنس )در مورد  ماننددرختان 

دست را موردتوجه درختان دوپایه( و مواردی ازاین

  کمی توصیفرای ب (.Graz, 2004دهد )قرار می

  آماری متعددی هایشاخص مکانی ساختار

های شاخص به توانجمله می آن از، اندیافتهتوسعه

دارای  هاشاخص این داشت، اشاره ترین همسایهنزدیک

 های شیمیایی هستندمولکول ساختار به شبیه عملکردی

 در معین نقطه یا درخت هر هایهمسایه به بررسی و

(. Pommerening, 2006پردازند )جنگلی می توده

-فعالیت دردرست  گیریتصمیم و درست درک رایب

 و پرورشی هایفعالیت قبیل از جنگل مدیریتی های

 به و است ضروری جنگل ساختار بررسی برداری،بهره

های شاخص از هایمجموع ،1992 سال از دلیل همین

 مدیریت موسسه توسط همسایه، تریننزدیک بر مبتنی

 ,Corral) شد طراحی آلمان گوتینگن دانشگاه جنگل

ساختاری مبتنی  هایشاخصتشریح  و یبررس(. 2010

 هاشاخصکه این  داد نشانترین همسایه، بر نزدیک

دارای توانایی الزم برای تشریح اختالف ساختار بین 

مختلف، تعیین ساختار  هایمکاندر زمان و  هاجنگل

شده و مورد جنگل، تعیین اختالف ساختار مشاهده

تظار و همچنین بیان تغییرات ایجادشده در اثر ان

(. Pommerening, 2002هستند )برداری بهرهعملیات 

های مبتنی بر کاربرد شیوه امتعددی ب هایپژوهش

 یک در. اندشدههمسایه در غرب انجام  نیترکینزد

 مکانی، آمیختگی موقعیت مقایسه و بررسی با پژوهش

 درختان به نسبت کیکم و زالزالک هایابعاد گونه و

به این نتیجه رسیدند که دو گونه دارای  همسایه
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ای باالیی آمیختگی گونهدارای ای هستند و کپه چیدمان

(. در پژوهش دیگری Pilervar et al., 2014)هستند 

-با هدف بررسی تغییرات موقعیت مکانی و تنوع گونه

های زاگرس بر اثر تخریب جوامع محلی به ای جنگل

ای نتیجه رسیدند که الگوی پراکنش از حالت کپهاین 

کند و ای تغییر میبه حالت مابین تصادفی و کپه

صورت تصادفی است و چیدمان درختان همسایه به

 ای دارای افزایش بسیار کمی استتنوع گونه

(Farhadi et al., 2013.)  با تحلیل  پژوهشدر یک

منطقه  های درختیآماری الگوی پراکنش مکانی گونه

قامیشله مریوان بر اساس روش عمومی، مدل توزیع 

ای منفی با روش آزمون جملهپواسون، مدل توزیع دو

-و شاخص Quercus infactoriaبرای گونه  دوکای

سیتا و شاخص گرین ی مورینشدههای استاندارد

 ,.Basiri et alای اعالم شد )الگوی مکانی درختان کپه

ای بنه به شکل کپه گونه(. همچنین پراکنش 2006

)میانگین  MoAمتمایل به تصادفی است و شاخص 

برداری( از شده در نقاط نمونه گیریهای اندازهزاویه

دقت الزم برای تعیین الگوی مکانی گونه بنه برخوردار 

(. بررسی الگوی مکانی، Safari et al., 2014نیست )

ختان میر و تغییرات زمانی ایجادشده در درونرخ مرگ

های کبک واقع در شمال غرب کانادا بلوط در جنگل

ها که الگوی پراکنش درختان در این جنگل نشان داد

 رسدیمنظر به (.Aakala et al., 2007ای است )کپه

مبتنی بر فاصله همسایگی و بدون  یهاروشاستفاده از 

ساختاری جوامع  یهایژگیوپالت بتواند در تشخیص 

درختی بلوط در غرب کشور مناسب باشد. با توجه به 

در ارتباط با تحلیل کمی  شده-انجام هایپژوهشاندک 

 Quercus) دارمازوبلوط  ژهیوبهساختار جنگل بلوط 

infectoriaزاگرس، اطالعات کمی  هایجنگل ( در

امکان پایش تغییرات  تواندحاصل از این بررسی می

آتی  یهاسالها را در احتمالی ساختار این جنگل

با  هاساختاری این جنگل یهایژگیوفراهم کند. بیان 

های کمی سازی همچنین امکان مقایسه و شاخص

های با ساختار ها با جنگلتحلیل ساختار این جنگل

 .کندیممشابه را در زاگرس شمالی و جنوبی فراهم 

س شناخت وضعیت ساختاری بر این اسا

بلوط در غرب کشور و بیان کمی  هایجنگل

های تمایز قطری و ساختاری مانند شاخص یهامؤلفه

ارائه  برایاطالعات مناسبی را  تواندارتفاعی می

مبتنی بر حفاظت، احیاء و اصالح  یهابرنامه

در مواجه با تغییرات اقلیمی  ژهیوبهبلوط  یهاشگاهیرو

اخیر ارائه دهد. این پژوهش با  یهایسالخشکو 

های ساختاری جوامع هدف بررسی و تشریح ویژگی

-در شرایط فعلی در منطقه شینه دارمازو لوطدرختی ب

قالیی شهرستان الشتر در استان لرستان، با استفاده از 

ها انجام شده ترین همسایهشاخص فاصله از نزدیک

 است.

 هاروشمواد و 

 بررسی موردمنطقه 

قالیی شهرستان الشتر واقع در منطقه شینه پژوهشاین 

استان لرستان  یاهجنگل. شددر استان لرستان انجام 

 یهاجزء جنگل هکتار 1217314 بیش از حیبا سط

که  هستندمنطقه زاگرس  یشیرو میخشک و اقلمهین

 .شوندیاز سطح کل استان را شامل م درصد 44

قرار شهرستان الشتر در قسمت شمالی استان لرستان 

 طول شرقی مربع،رکیلومت 1212. وسعت آن دارد

 یوهواآب ، دارای33°32´شمالی عرضو  27°49´

 موردبافت خاک رویشگاه  .است کوهستانی سرد

رسی( -سنگین )لومی نسبتبهمتوسط )لومی(،  بررسی

 8تا  4/7 ها ازتا سنگین )رسی( است و اسیدیته آن

 هاخاکآهکی بودن این  یدهندهنشاناست که  ریمتغ

بر  خوب است. نسبتبهماده آلی در خاک  است.
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های شمالی و جهت درمجموعاساس اطالعات موجود 

 تا 1200های دره و دامنه در محدوده ارتفاعی فرم

های مناسبی از متر باالتر از سطح دریا رویشگاه 1600

ند. کیفی درختان دارمازو هستنظر خصوصیات کمی و 

 و مترمیلی 440 شهرستان این سالیانه بارش متوسط

 ثبت مترمیلی 252 معادل سالیانه کشور بارش متوسط

 را هاییتفاوت ماهانه دمای کمینه متوسط .شده است

 ترینپایین کهیطوربه دهد،می نشان مختلف هایماه در

ماه ماه سال دی سردترین عبارتی به دما یا کمینهمتوسط 

ماه دمای آن در مرداد بیشینهو باالترین متوسط  - 7/4با 

اختصاص یافته است  گرادیسانتدرجه  2/13با 

(Yaghobzadeh, 2013.) 

 

 

 لرستان الشتر قالییشینه هایجنگل در واقع بررسی مورد منطقه -1 شکل
Figure 1.The study area located in the Shine-Galaiee forest of Lorestan province 

 

 هاآوری دادهروش جمع

وضعیت نسبی از شناخت میدانی و  هایبررسی پس از

یک محدوده شش قالیی، شینهمنطقه های جنگل

ی اگونهبهفیزیوگرافی،  نظرهکتاری با شرایط همگن از 

شناسی و شرایط جنگل یهایژگیواز حیث که 

باشد، منطقه این های ای از جنگلنمایندهرویشگاهی 

و با  پژوهشسپس با توجه به اهداف  .شد انتخاب

کلیه درختان با قطر های موردبررسی، توجه به شاخص

 یریگاندازه نهیبرابرسدر ارتفاع  متریسانتحداقل پنج 

نوع گونه، قطر  مانندمشخصاتی  شدند. عالوه بر این

 )با استفاده از متر لیزری الیکا( بزرگ و کوچک تاج

 یهامشخصه یریگاندازه رایبسپس  ثبت شد.

و بر مبنای  نمونهقطعهساختاری بر اساس روش بدون 

متری  25 ×25یک شبکه  همسایه، با ایجاد نیترکینزد

 Quercusمازو )ترین درخت از گونه دارو نزدیک

infectoriaعنوان درخت (، به مرکز تقاطع اضالع به

همراه با سه  درخت شاهد( 48 درمجموع)شاهد 

گونه( انتخاب و درخت همسایه آن )بدون محدودیت 

های شاخص همسایه رینتروش نزدیکبر مبنای 

 Sefidi etشد )های جنگلی برآورد معرف ساختار توده

al., 2015 ،Nobahar et al., 2018 .)هایویژگی 

قطر قطر، ارتفاع،  درختان شاهد و همسایه شامل

 ی، تعداد جست و ارتفاع بلندترین جستتاج پوشش

 .شد یک هکتاری ثبت در هر جست گروه در قطعات

 هاداده لیوتحلهیتجز
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 منطقه مکانی ساختار بررسی رایب پژوهش این در

 هایشاخص نیپرکاربردترترین و رایج ازبررسی  مورد

 استفاده شد همسایه ترینسازی بر مبنای نزدیککمی

ایوانز برای تعیین -)جدول یک(. شاخص کالرک

انحرافی که یک توده جنگلی از توزیع پوآسون  مقدار

 توزیع با جنگل یک در شود. زمانیدارد، استفاده می

ایوانز -مقدار عددی شاخص کالرک اگر تصادفی

 درختان منظم موقعیت بیانگر باشد، یک از تربزرگ

 الگوی باشد یک از ترکوچک یا مساوی اگر و است

-کپه تصادفی ترتیب بهبررسی  مورد منطقه در درختان

 (.Kunstler and Lepart, 2004) است ای

 

 ین همسایهترکینزد بر یمبتن یساختار یهاشاخص حیتشر -1 جدول
Table 1. Description of structural indicis based on the nearest neighbor method 

 

 قطر اختالف به توجه با، قطری تمایز شاخص

 توزیع بررسی به و شودمی محاسبه همسایه درختان

 هایشاخص. پردازدمی همدیگر به نسبت درختان ابعاد

 مقایسه مبنای بر رقابت مقدار دهندهنشان قطری، تمایز

 همسایه درخت و شاهد درخت بین ارتفاع و قطر

 مقدار ،است ریمتغ 0-1 نیب شاخص نیا مقدار. است

 و( 5/0-7/0) زیاد (،5/0-3/0متوسط ) ،(0-3/0) کم

 سمت به شاخص این هرچه(. 7/0-1) زیاد خیلی

 کمی اختالف دارای همسایه درختان رودمی صفر

 درختان بین زیاد اختالف اگر کهدرحالی. هستند

 پیش یک سمت به شاخص این شود، مشاهده همسایه

 به شبیه آن کار اساس ارتفاعی، تمایز شاخص. رودمی

 که است این آن، تفاوت و است قطری تمایز شاخص

 درختان بین ارتفاع اختالف بررسی به شاخص این

 همسایه درختان بین فاصله شاخص. پردازدمی همسایه

 به شاخص این که شد کار گرفتهبه پژوهش این در نیز

 فاصله اختالف به و پردازدمی درختان تراکم بررسی

 اندپرداخته مرجع درخت با همسایه درختان بین

(Pommerning, 2002 .)شاخص منطقه هر در 

 تمایز شاخص قطری، شاخص تمایز ایوانز،وکالرک

کارایی این  .شد گرفته اندازه فاصله شاخص و ارتفاعی

های جنگلی با سازی ساختار تودهدر کمی هاشاخص

قرار گرفته است  دیتائساختار متفاوت پیشتر مورد 

(Moridi et al., 2015.)  برای تخمین شادابی درختان

 Mueller-Dombois شده توسطبر اساس شیوه بیان

and Ellenberg (1974)  و بر این اساس  شداستفاده

 شاخص
Index 

 شاخص نام
Index name 

 معادله
Equation 

 تشریح
Description 

 منبع
Reference 

 مکانی الگوی

Spatial 

pattern 

 ایوانز-کالرک

Clark-Evans 
R=

 𝒓𝒐𝒃𝒔𝒐𝒓𝒗𝒆𝒅

𝑬(𝒓)
 

E(𝐫) =
1

2 × √
N

A

 
Pommerenig, 2002 

 درختان ابعاد
Tree 

dimension 

 تمایز قطری
Diameter 

differentiation 

 تمایز ارتفاعی
Height 

differentiation 

TDi =
1

4
∑ (1 − 𝑟𝑖𝑗)4

𝑗=1 
HDi =

1

4
∑ (1 − 𝑟𝑖𝑗)4

𝑗=1 

Rij =
ترکوچک قطر

قطر بزرگتر
 

Rij =
تربزرگ ارتفاع 

ترکوچک  ارتفاع 
 

Ruprecht et al., 

2010 
Ruprecht et al., 

2010 

 درختان تراکم

Tree density 
 همسایه تا فاصله

Distance to neighbor 
Di=

1

4
∑ 𝑆𝑖𝑗4 

𝑗=1 
Sij=  فاصله درخت مرجع تا

 هایههمسا
Ruprecht et al., 

2010 
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( به شرح زیر کیدرجه) شادابی طبقهدرختان در چهار 

قرار گرفتند. درختان بسیار شاداب شامل درختانی با 

از عدم  یانشانهتاج و کامل و سالم و بدون هیچ 

شامل  (دودرجهسالمت، درختان با شادابی متوسط )

نرمال و بدون عالمت  کامالًدرختانی با وضعیت 

بیماری، درختان با شادابی کم )درجه سه( درختانی با 

در برگ و در  یدگیپررنگبیماری یا  از ییهانشانه

نهایت درختان با شادابی بسیار کم )درجه چهار( شامل 

از  ییهانشانهدرختانی با تاج کوچک و بیمار و 

 در درخت هستند. یدگیپررنگ

 نتایج

برابرسینه برای درختان در منطقه  نتایج میانگین قطر

متر، متوسط ارتفاع سانتی 38/10برابر با  بررسی مورد

مربع و متر 02/4متر، میانگین پوشش تاجی  51/2

 03/11میانگین تعداد جست در هر جست گروه برابر 

حاصل میانگین که  نتایج نشان داداصله محاسبه شد. 

منطقه این برای درختان در ایوانز  -از شاخص کالرک

مقدار  است. 33/0آمیختگی برابر  شاخص ،9/0

 موردبرای منطقه  عیتمایز ارتفامیانگین شاخص 

محاسبه شد. در شکل دو فراوانی  21/0 برابر با بررسی

ی ساختاری موجود در هر طبقه برای هاگروهنسبی 

 طبقهاست. بیشترین فراوانی مربوط به  شدهارائهمنطقه 

 (.2است )شکل  3/0-0ارتفاعی 

 

 
 (پایین( و تمایز ارتفاعی )باالقطری ) تمایز شاخص هایارزش توزیع -2شکل 

Figure 2. Distribution of the values of the Diameter (top) and height (down) differentiation indexes 

 

مقدار میانگین شاخص تمایز قطری برای منطقه 

محاسبه شد. در شکل سه فراوانی نسبی  12/0برابر با 

، 3/0-0،5/0-3/0های این شاخص در طبقات ارزش

است.  شدهدادهبرای منطقه نشان  7/0-1و  7/0-5/0

دیده  0-3/0 طبقهبیشترین فراوانی تمایز قطری در 

 همسایگی فاصله شاخص مقدار(. 2شکل شود )می

 شماره شکل به توجه با. شد محاسبه 77/4 منطقه برای

 همسایگی فاصله شاخص به مربوط فراوانی بیشترین 3

 گریدعبارتبه؛ شد مشاهده متر 0-5 طبقه در منطقه در

در منطقه مورد  دارمازواغلب درختان همسایه گونه 

این گونه درختی  متری از 5در فاصله کمتر از  بررسی

 انتشار دارند.

نتایج شمارش تعداد جست در هر جست گروه 

داد که میانگین تعداد جست در جست در منطقه نشان 

بیشترین فراوانی در  اصله است و 03/11ها برابر گروه

 (.5محاسبه شد )شکل  0-10 طبقه
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 هاهمسایه از فاصله شاخص هایارزش توزیع -3 شکل

Figure 3. Distribution of tree to tree distance index values 

 

 
 های مختلفطبقهها در فراوانی جست -4 شکل

Figure 4. Abundance of stool shoots per copse n different classes 

 

  
 

 شادابی مختلف هایطبقه در( راست)درختان  فاصله شاخص تغییرات و( چپ) یارتفاع یزتما شاخص تغییرات -5شکل 

Figure 5. Variation of height differentiation index (left), and tree interval distance index (right) in 

different vitality classes 
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 بحث

ساختاری توده در شرایط فعلی با  یهایژگیوارائه 

انجام  یهادخالتتوجه به تغییرات اقلیمی و شدت 

تواند راهکارهایی های غرب کشور میشده در جنگل

با شرایط توده  ترمطابقو  ترمناسببرای تدوین هرچه 

-رو به کمیدر این مناطق را فراهم سازد. پژوهش پیش

سازی ساختار جوامع درختی در این مناطق پرداخت. 

 برابرسینه برای درختان در منطقه مورد میانگین قطر

 50/2متر و متوسط ارتفاع یسانت 38/10برابر با  بررسی

قطر در منطقه متر محاسبه شد. تعداد زیاد درختان کم

شده  کاهش میانگین قطر درختان سبب بررسیمورد 

دالیل رشد کم  نیترمهمرسد، یکی از است. به نظر می

 اثرهایهای با منشأ انسانی درختان عالوه بر آشفتگی

 یهادورهدر  یسالخشکم و ناشی از تغییرات اقلی

کاهش توان رویش  سببتا حدودی  گذشته است که

و همکاران  Allenهای پژوهش درختان شده است.

درختان بلوط  شد تواند( نشان داد که اقلیم می2010)

در منطقه با دخالت نتایج حاصل از شاخص کالرک 

ای دهنده وجود ساختار کپهاین پژوهش نشان ایوانز در

آمده از این دستبلوط در منطقه است. نتایج به درختان

 Kunstler and Lepar هایبا نتایج پژوهش شاخص

(2004) ،Basiri ( 2006و همکاران ،)Mouro  و

که همگی الگوی  Heidari (2008) و (2007همکاران )

ای صورت کپههای مختلفی از جنس بلوط را بهگونه

 -به مکانیسم بذراند، همسو است. با توجه معرفی کرده

درختی متعلق به جنس بلوط و اتکای  یهاگونهدهی 

یمحلآن به تولید بذرهای سنگین که تمایل به پراکنش 

درختان مادری دارد که منجر به تراکم  محدوده تر

، الگوی شودیمباالی بذر در اطراف درختان مادری 

ای برای بلوط دور از انتظار نیست. در بررسی کپه

ترین ( یکی از مهم2007همکاران )و  Habashi دیگری

 زادآوریبودن پراکنش درختان را الگوی  ایدالیل کپه

طورکلی الگوی پراکنش تعداد زیادی دانند، بهآنها می

ای است که صورت کپهها در جوامع جنگلی بهاز گونه

علت این امر روابط متقابل درختان با دیگر عوامل 

 حالنیدرع(. Manabe et al., 2000محیطی است )

بر  تواندمیگذشته  یهاسالانسانی در  یهادخالت

باشد، هرچند که  اثرگذارو ساختار جوامع  بیترک

از مناطقی انتخاب  بررسیتالش شد تا منطقه مورد 

 یهانشانهو  یخوردگدست مقدارکه حداقل  شود

باشد. با این حال با توجه به قدمت  داشتهتخریب را 

انسانی در  یهادخالت شکیبحضور انسان در منطقه 

را بر جوامع درختی  اثرهایییک مقیاس زمانی بلند 

( با 2018و همکاران ) Veiskarami داشته است.

 راتییدر تغ یبا منشأ انسان یآشفتگ ریتأث یبررس

دارمازو استان  یهاو خاک جنگل یاهیپوشش گ

نسبت  شدهبیتخر یجنگل پلرستان نشان دادند که تی

و  شتریمهاجم ب یهاگونه یدارا شدهحفاظتبه 

است. همچنین  یغنا و تنوع کمتر یهاشاخص

Mirdavoodi ( که ترکیب و تنوع 2013و همکاران )

و چرای دام  یسوزآتشمانند  ییهایآشفتگ ریتأثتحت 

 پژوهش. نیز در اندگرفتهقرار  ریتأثتحت  شدتبه

بلوط در ایالم نشان دادند که  هایمشابهی در جنگل

دهنده مقدار شاخص آمیختگی برای منطقه نشان

-که تودههای درختی است. ازآنجاییپایهآمیختگی کم

اند درگذشته دچار تنش شده بررسی های جنگلی مورد

و شرایط مطلوب رویشگاهی در منطقه وجود ندارد 

 رختی کم است و توده اغلب ازهای دتعداد گونه

شده است، شاخص گونه یا دو گونه اصلی تشکیلیک

آمیختگی کم است و با توجه به اینکه گونه بلوط 

دهنده اصلی مناطق موردبررسی است، این تشکیل

مسئله قابل توجیه است. مقدار عددی کم این شاخص 

-رقابت بین یریگشکلوجود شرایط برای  دهندهنشان

علت به توانداست. هرچند که این موضوع میای گونه
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پیشین باشد  هایدر نتیجه آشفتگی ضعف در رویشگاه

ها در شرایط گونه دیگرمانی و تکثیر که امکان زنده

 بین برده است. این نتیجه با نتایجفعلی رویشگاه را از

های زاگرس فرهادی و همکاران در جنگل پژوهش

های (. در تودهFarhadi et al., 2013مطابقت دارد )

گونه هایی که فراوانی یکجنگلی خالص، توده

درصد است، شاخص  70دهنده آن حدود تشکیل

پیش رو نیز که گونه  پژوهشآمیختگی پایین است. در 

دارمازو بود،  بررسی دهنده منطقه مورداصلی تشکیل

این مسئله دور از انتظار نیست. از طرفی دیگر 

از الگوی پراکنش  طور مستقیمبهای آمیختگی گونه

این گونه بلوط که پراکنش برپذیرد بنادرختان تأثیر می

شود که درختان همسایه آن می موجبای دارد کپه

(. Pommerning, 2002گونه بیشتر بلوط باشند )

 بیانگر یخوببه ینهقطر برابرس شاخص اختالف

 یکدیگر به نسبت درختان مجاور قطری اختالفات

 تربزرگ تر یااز کوچک نظرشاخص صرف نای است.

 موجود اختالفات یساز یکم به مرجع درخت بودن

سومین جنبه  پردازد.می یکدیگر مجاور درختان بین

در این پژوهش، تنوع ابعاد  بررسی موردساختاری 

نتایج حاصل از تمایز  پژوهشدرختان است. در این 

همسایه کم قطری درختان  دهنده اختالفقطری نشان

نشان  یارتفاع یزهمچنین میانگین شاخص تما است.

دهد اختالف کمی بین درختان همسایه از نظر می

-که نشانگر وجود توده ارتفاعی در منطقه وجود دارد

. علت است های همسان در جوامع درختی این منطقه

. ها دانستتوده بودن یافتهتکامل ن توانیاین امر را م

 یخوبها در منطقه بهاز همسایهمیانگین شاخص فاصله 

ها نبودن درختان و افزایش فاصله آن دهنده متراکمنشان

 دربا افزایش فاصله بین درختان و  از همدیگر است.

یجه افزایش شاخص فاصله همسایگی و کاهش نت

شود. یمرقابت بین درختان نیز کاسته  هاتودهتراکم 

است که اصله  03/11میانگین تعداد جست در منطقه 

این امر ها است و بودن این جنگل زادشاخهدهنده نشان

مردمی بیشتر در منطقه و تبدیل  یهابه دلیل دخالت

زاد قابل زاد به فرم شاخهاین جوامع درختی از فرم دانه

با توجه به نتایج حاصل از شادابی و  توجیه است.

گیری کرد که در یجهنتتوان فاصله بین درختان می

( هرچه Quercus inectoriaی دارمازو )هاجنگل

شود فاصله بین درختان بیشتر و تمایز ارتفاعی کمتر می

یابد. همچنین با توجه به شادابی درختان افزایش می

ای را گونهتوان رقابت درونآمیختگی کم این گونه می

 ترین علت کاهش شادابی درختان دانست.مهم عنوانبه

که ساختار این شود می خاطرنشان آخردر 

تحت تأثیر عوامل  دارمازوبا غلبه گونه  هاجنگل

گیری کلی با توجه به ی است. در یک نتیجهمختلف

توان بیان کرد که گونه دارمازو  نتایج این پژوهش می

در رویشگاه طبیعی خود دارای آمیختگی بسیار کمی با 

دهد و از نظر خود ادامه می زندگیها به گونه دیگر

 باً یتقرارتفاعی  نظرساختار توده همگن و از اندازه 

یکدست است. همچنین با توجه به شاخص فاصله 

توان بررسی مینبودن توده موردهمسایگی و متراکم

گفت رقابت بین درختان در این جنگل کم است. 

یابد شادابی با افزایش فاصله بین درختان افزایش می

توان نتیجه کم میای این با توجه به آمیختگی گونهبنابر

کاهش  سبببیشتر است و  یگروهدرونگرفت رقابت 

 شود.میشادابی
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Abstract 

In order to provide quantitative characteristics of the oak forests structure, a six-hectare area was 

selected in the Shine Qalaee area of Lorestan province and the structural diversity of tree communities 

was investigated using the nearest neighbor Method. The Clarke-Evans, mingling, diameter and height 

differentiation and distance indices were employed to quantify the structure of oak forests. The mean 

of diameter, tree height and number of shoots per cohorts was 38.8 cm, 2.50 m and 11.33 tree, 

respectively. Also, the mean of mingling, height differentiation, diameter differentiation was 

calculated 0.33, 0.21 and 0.12 respectively. Tree to tree interval was 4.07 m and Clark-Evans was 0.9. 

Results revealed that tree species spatial pattern was clumped associate with low diversity of species 

and relatively homogeny in tree dimension that distance increase cause to falling down in diameter 

differentiation and raising up tree vitality. Accordingly, we could conclude that oak trees in natural 

habitats tend to have low diversity and high inter- species completion. In order to maintain structural 

diversity of stands we suggest enclosing and restoration operation in studied sites. 

Keywords: Clark-Evans, Diameter differentiation, Height differentiation, Mingling, Quercus 

infectoria, Structural diversity. 
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