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چکیده
برای ارائه ویژگیهای کمی ساختار جنگلهای بلوط دارمازو ،محدوده شش هکتاری در منطقه شینه-
قالیی استان لرستان انتخاب و بر اساس روش مبتنی بر نزدیکترین همسایه ،تنوع ساختار در جوامع
درختی بررسی شد .برای کمیسازی ساختار از شاخصهای کالرک -ایوانز ،آمیختگی ،تمایز قطری و
ارتفاعی و فاصله از همسایه استفاده شد .میانگین قطر برابرسینه برای درختان  10/31سانتیمتر ،ارتفاع
 2/51متر و میانگین تعداد جست در هر جستگروه برابر  11/03اصله محاسبه شد .میانگین شاخصهای
آمیختگی  ،0/33تمایز ارتفاعی  0/21و تمایز قطری  0/12بهدست آمد .همچنین شاخص فاصله همسایگی
و کالرک ایوانز به ترتیب  4/077متر و  0/9محاسبه شد .نتایج نشان داد الگوی پراکنش درختان منطقه
کپهای و آمیختگی گونهها کم و ساختار جوامع درختی از نظر ابعاد درختان بهنسبت همگن است و با
افزایش فاصله درختان و کاهش تمایز ارتفاعی ،شادابی درختان افزایش مییابد .در یک نتیجهگیری کلی
میتوان گفت گونه دارمازو در رویشگاه طبیعی خود در شرایط فعلی دارای آمیختگی کم با دیگر گونهها و
نیز رقابت درونگونهای است .جوامع درختی بلوط دارمازو در منطقه دارای تنوع ساختاری بسیار پایین
است و باید بهمنظور حفظ و افزایش تنوع ساختاری بایستی منطقه قرق و غنیسازی رویشگاه انجام شود.
واژههای کلیدی :تمایز قطری ،تنوع ساختاری ،شاخص آمیختگی گونهای ،شاخص کالرک-ایوانز.

* نویسنده مسئول

شمارۀ تماس09127264066 :
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مقدمه

است و آخرین ویژگی ،تنوع در ابعاد درختان است که

در تقسیمبندی جنگلهای ایران ،جنگلهای زاگرس

نشاندهندهی آرایش مکانی مشخصههایی مانند قطر و

وسیعترین رویشگاه جنگلی هستند که از نظر تولید

ارتفاع است (Pommerening and ،Kint et al., 2000

فرآوردههای چوبی جزء جنگلهای تجارتی محسوب

 .)Stoyan, 2006در اکوسیستمهای جنگلی واژه

نمیشوند .چنین جنگلهایی با وجود ارزش تجاری

ساختار نحوهی آرایش مکانی یک سری از ویژگیهای

کم ،از نظر حفاظت از منابع آبوخاک ،تولید

درختان مانند سن ،ابعاد ،گونه و جنس (در مورد

محصوالت فرعی و ارزشهای زیستمحیطی اهمیت

درختان دوپایه) و مواردی ازایندست را موردتوجه

باالیی دارند ( .)Chen and Bradshaw, 1999رشتهکوه

قرار میدهد ( .)Graz, 2004برای توصیف کمی

زاگرس که از غرب تا جنوب غربی ایران گسترشیافته،

ساختار مکانی شاخصهای آماری متعددی

به علت جذب رطوبت ابرهای بارانزا از نواحی غربی

توسعهیافتهاند ،از آن جمله میتوان به شاخصهای

با مبدأ دریای مدیترانه موقعیت الزم را برای استقرار و

نزدیکترین همسایه اشاره داشت ،این شاخصها دارای

گسترش پوشش جنگلی بهوجود آورده است ( Batobe

عملکردی شبیه به ساختار مولکولهای شیمیایی هستند

 .)et al., 2013بیشک اهمیت بقای حضور جنگل در

و به بررسی همسایههای هر درخت یا نقطه معین در

زاگرس و ارتقاء مطلوب آن ازنظر کمی و کیفی

توده جنگلی میپردازند (.)Pommerening, 2006

مستلزم کسب آگاهیهای دقیق علمی از مؤلفههای

برای درک درست و تصمیمگیری درست در فعالیت-

محیطی و محاطی است تا با بهکارگیری دستاوردها در

های مدیریتی جنگل از قبیل فعالیتهای پرورشی و

زمینههای مختلف مدیریت جنگلهای منطقه استمرار

بهرهبرداری ،بررسی ساختار جنگل ضروری است و به

مطلوب زندگی نسلهای آینده تأمین و تضمین شود

همین دلیل از سال  ،1992مجموعهای از شاخصهای

(.)Khanhassani et al., 2004

مبتنی بر نزدیکترین همسایه ،توسط موسسه مدیریت

ساختار جنگل چگونگی توزیع ویژگیهای

جنگل دانشگاه گوتینگن آلمان طراحی شد ( Corral,

مختلف درختان در اکوسیستمهای جنگلی را

 .)2010بررسی و تشریح شاخصهای ساختاری مبتنی

موردبررسی قرار میدهد (.)Gadow et al., 2012

بر نزدیکترین همسایه ،نشان داد که این شاخصها

ساختار جنگل دارای ارتباط مستقیمی با زیستگاه

دارای توانایی الزم برای تشریح اختالف ساختار بین

بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری است و بهعنوان

جنگلها در زمان و مکانهای مختلف ،تعیین ساختار

یکی از مهمترین اجزای کلیدی در تشریح اکوسیستم-

جنگل ،تعیین اختالف ساختار مشاهدهشده و مورد

های جنگلی و تنوع زیستی بهکار میرود ( Kint et al.,

انتظار و همچنین بیان تغییرات ایجادشده در اثر

 .)2004در پژوهشهای انجامیافته پژوهشگران ساختار

عملیات بهرهبرداری هستند (.)Pommerening, 2002

جنگلها را طبق سه ویژگی بررسی مینمایند .ویژگی

پژوهشهای متعددی با کاربرد شیوههای مبتنی بر

اول ،بیانکننده موقعیت مکانی درختان است که نشان

نزدیکترین همسایه در غرب انجام شدهاند .در یک

میدهد درختان دارای الگوی پراکنش منظم ،تصادفی،

پژوهش با بررسی و مقایسه موقعیت مکانی ،آمیختگی

کپهای و یا مابین آنها هستند .ویژگی دوم ،آمیختگی

و ابعاد گونههای زالزالک و کیکم نسبت به درختان

گونهای است که نشاندهندهی تنوع گونهای درختان

همسایه به این نتیجه رسیدند که دو گونه دارای
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چیدمان کپهای هستند و دارای آمیختگی گونهای باالیی

فراهم کند .بیان ویژگیهای ساختاری این جنگلها با

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

شاخصهای کمی سازی همچنین امکان مقایسه و

با هدف بررسی تغییرات موقعیت مکانی و تنوع گونه-

تحلیل ساختار این جنگلها با جنگلهای با ساختار

ای جنگلهای زاگرس بر اثر تخریب جوامع محلی به

مشابه را در زاگرس شمالی و جنوبی فراهم میکند.

این نتیجه رسیدند که الگوی پراکنش از حالت کپهای

بر این اساس شناخت وضعیت ساختاری

به حالت مابین تصادفی و کپهای تغییر میکند و

جنگلهای بلوط در غرب کشور و بیان کمی

چیدمان درختان همسایه بهصورت تصادفی است و

مؤلفههای ساختاری مانند شاخصهای تمایز قطری و

تنوع گونهای دارای افزایش بسیار کمی است

ارتفاعی میتواند اطالعات مناسبی را برای ارائه

( .)Farhadi et al., 2013در یک پژوهش با تحلیل

برنامههای مبتنی بر حفاظت ،احیاء و اصالح

آماری الگوی پراکنش مکانی گونههای درختی منطقه

رویشگاههای بلوط بهویژه در مواجه با تغییرات اقلیمی

قامیشله مریوان بر اساس روش عمومی ،مدل توزیع

و خشکسالیهای اخیر ارائه دهد .این پژوهش با

پواسون ،مدل توزیع دوجملهای منفی با روش آزمون

هدف بررسی و تشریح ویژگیهای ساختاری جوامع

کایدو برای گونه  Quercus infactoriaو شاخص-

درختی بلوط دارمازو در شرایط فعلی در منطقه شینه-

های استانداردشدهی مورینسیتا و شاخص گرین

قالیی شهرستان الشتر در استان لرستان ،با استفاده از

الگوی مکانی درختان کپهای اعالم شد ( Basiri et al.,

شاخص فاصله از نزدیکترین همسایهها انجام شده

 .)2006همچنین پراکنش گونه بنه به شکل کپهای

است.

متمایل به تصادفی است و شاخص ( MoAمیانگین

مواد و روشها

زاویههای اندازهگیری شده در نقاط نمونهبرداری) از

منطقه مورد بررسی

دقت الزم برای تعیین الگوی مکانی گونه بنه برخوردار

این پژوهش در منطقه شینهقالیی شهرستان الشتر واقع

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

در استان لرستان انجام شد .جنگلهای استان لرستان

نرخ مرگومیر و تغییرات زمانی ایجادشده در درختان

با سطحی بیش از  1217314هکتار جزء جنگلهای

بلوط در جنگلهای کبک واقع در شمال غرب کانادا

نیمهخشک و اقلیم رویشی منطقه زاگرس هستند که

نشان داد که الگوی پراکنش درختان در این جنگلها

 44درصد از سطح کل استان را شامل میشوند.

کپهای است ( .)Aakala et al., 2007بهنظر میرسد

شهرستان الشتر در قسمت شمالی استان لرستان قرار

استفاده از روشهای مبتنی بر فاصله همسایگی و بدون

دارد .وسعت آن  1212کیلومترمربع ،طول شرقی

پالت بتواند در تشخیص ویژگیهای ساختاری جوامع

´ 49°27و عرض شمالی´ ،33°32دارای آبوهوای

درختی بلوط در غرب کشور مناسب باشد .با توجه به

سرد کوهستانی است .بافت خاک رویشگاه مورد

اندک پژوهشهای انجام-شده در ارتباط با تحلیل کمی

بررسی متوسط (لومی) ،بهنسبت سنگین (لومی-رسی)

ساختار جنگل بلوط بهویژه بلوط دارمازو ( Quercus

تا سنگین (رسی) است و اسیدیته آنها از  7/4تا 8

 )infectoriaدر جنگلهای زاگرس ،اطالعات کمی

متغیر است که نشاندهندهی آهکی بودن این خاکها

حاصل از این بررسی میتواند امکان پایش تغییرات

است .ماده آلی در خاک بهنسبت خوب است .بر

احتمالی ساختار این جنگلها را در سالهای آتی
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اساس اطالعات موجود درمجموع جهتهای شمالی و

شده است .متوسط کمینه دمای ماهانه تفاوتهایی را

فرمهای دره و دامنه در محدوده ارتفاعی  1200تا

در ماههای مختلف نشان میدهد ،بهطوریکه پایینترین

 1600متر باالتر از سطح دریا رویشگاههای مناسبی از

متوسط کمینه دما یا به عبارتی سردترین ماه سال دیماه

نظر خصوصیات کمی و کیفی درختان دارمازو هستند.

با  - 4/7و باالترین متوسط بیشینه دمای آن در مردادماه

متوسط بارش سالیانه این شهرستان  440میلیمتر و

با  13/2درجه سانتیگراد اختصاص یافته است

متوسط بارش سالیانه کشور معادل  252میلیمتر ثبت

(.)Yaghobzadeh, 2013

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

روش جمعآوری دادهها

نزدیکترین همسایه ،با ایجاد یک شبکه  25 ×25متری

پس از بررسیهای میدانی و شناخت نسبی از وضعیت

و نزدیکترین درخت از گونه دارمازو ( Quercus

جنگلهای منطقه شینهقالیی ،یک محدوده شش

 ،)infectoriaبه مرکز تقاطع اضالع بهعنوان درخت

هکتاری با شرایط همگن از نظر فیزیوگرافی ،بهگونهای

شاهد (درمجموع  48درخت شاهد) همراه با سه

که از حیث ویژگیهای جنگلشناسی و شرایط

درخت همسایه آن (بدون محدودیت گونه) انتخاب و

رویشگاهی نمایندهای از جنگلهای این منطقه باشد،

بر مبنای روش نزدیکترین همسایه شاخصهای

انتخاب شد .سپس با توجه به اهداف پژوهش و با

معرف ساختار تودههای جنگلی برآورد شد ( Sefidi et

توجه به شاخصهای موردبررسی ،کلیه درختان با قطر

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

حداقل پنج سانتیمتر در ارتفاع برابرسینه اندازهگیری

درختان شاهد و همسایه شامل قطر ،ارتفاع ،قطر

شدند .عالوه بر این مشخصاتی مانند نوع گونه ،قطر

پوشش تاجی ،تعداد جست و ارتفاع بلندترین جست

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

در هر جست گروه در قطعات یک هکتاری ثبت شد.

ثبت شد .سپس برای اندازهگیری مشخصههای

تجزیهوتحلیل دادهها

ساختاری بر اساس روش بدون قطعهنمونه و بر مبنای
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در این پژوهش برای بررسی ساختار مکانی منطقه

تصادفی اگر مقدار عددی شاخص کالرک-ایوانز

مورد بررسی از رایجترین و پرکاربردترین شاخصهای

بزرگتر از یک باشد ،بیانگر موقعیت منظم درختان

کمیسازی بر مبنای نزدیکترین همسایه استفاده شد

است و اگر مساوی یا کوچکتر از یک باشد الگوی

(جدول یک) .شاخص کالرک-ایوانز برای تعیین

درختان در منطقه مورد بررسی به ترتیب تصادفی کپه-

مقدار انحرافی که یک توده جنگلی از توزیع پوآسون

ای است (.)Kunstler and Lepart, 2004

دارد ،استفاده میشود .زمانی در یک جنگل با توزیع
جدول  -1تشریح شاخصهای ساختاری مبتنی بر نزدیکترین همسایه
Table 1. Description of structural indicis based on the nearest neighbor method
شاخص

نام شاخص

معادله

تشریح

منبع

Index

Index name

Equation

Description

Reference

الگوی مکانی
Spatial
pattern

کالرک-ایوانز
Clark-Evans

𝒅𝒆𝒗𝒓𝒐𝒔𝒃𝒐𝒓
)𝒓(𝑬

1

=R

N
A

تمایز قطری

√×2

کوچکتر قطر

ابعاد درختان

Diameter
differentiation

)𝑗𝑖𝑟 TDi = ∑4𝑗=1(1 −

قطر بزرگتر

Tree
dimension

تمایز ارتفاعی

)𝑗𝑖𝑟 HDi = ∑4𝑗=1(1 −

ارتفاع بزرگتر

1

4
1
4

تراکم درختان

فاصله تا همسایه

Tree density

Distance to neighbor

= Rij

ارتفاع کوچکتر

Height
differentiation
1

𝑗𝑖𝑆 Di= ∑4𝑗=1
4

= )𝐫(E

= Rij

 =Sijفاصله درخت مرجع تا
همسایهها

Pommerenig, 2002

Ruprecht et al.,
2010
Ruprecht et al.,
2010

Ruprecht et al.,
2010

شاخص تمایز قطری ،با توجه به اختالف قطر

این شاخص به بررسی اختالف ارتفاع بین درختان

درختان همسایه محاسبه میشود و به بررسی توزیع

همسایه میپردازد .شاخص فاصله بین درختان همسایه

ابعاد درختان نسبت به همدیگر میپردازد .شاخصهای

نیز در این پژوهش بهکار گرفته شد که این شاخص به

تمایز قطری ،نشاندهنده مقدار رقابت بر مبنای مقایسه

بررسی تراکم درختان میپردازد و به اختالف فاصله

قطر و ارتفاع بین درخت شاهد و درخت همسایه

بین درختان همسایه با درخت مرجع پرداختهاند

است .مقدار این شاخص بین  0-1متغیر است ،مقدار

( .)Pommerning, 2002در هر منطقه شاخص

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

کالرکوایوانز ،شاخص تمایز قطری ،شاخص تمایز

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

ارتفاعی و شاخص فاصله اندازه گرفته شد .کارایی این

صفر میرود درختان همسایه دارای اختالف کمی

شاخصها در کمیسازی ساختار تودههای جنگلی با

هستند .درحالیکه اگر اختالف زیاد بین درختان

ساختار متفاوت پیشتر مورد تائید قرار گرفته است

همسایه مشاهده شود ،این شاخص به سمت یک پیش

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

میرود .شاخص تمایز ارتفاعی ،اساس کار آن شبیه به

بر اساس شیوه بیانشده توسط Mueller-Dombois

شاخص تمایز قطری است و تفاوت آن ،این است که

) and Ellenberg (1974استفاده شد و بر این اساس
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درختان در چهار طبقه شادابی (درجهیک) به شرح زیر

نتایج میانگین قطر برابرسینه برای درختان در منطقه

قرار گرفتند .درختان بسیار شاداب شامل درختانی با

مورد بررسی برابر با  10/38سانتیمتر ،متوسط ارتفاع

تاج و کامل و سالم و بدون هیچ نشانهای از عدم

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

سالمت ،درختان با شادابی متوسط (درجهدو) شامل

میانگین تعداد جست در هر جست گروه برابر 11/03

درختانی با وضعیت کامالً نرمال و بدون عالمت

اصله محاسبه شد .نتایج نشان داد که میانگین حاصل

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

از شاخص کالرک -ایوانز برای درختان در این منطقه

نشانههایی از بیماری یا رنگپریدگی در برگ و در

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

نهایت درختان با شادابی بسیار کم (درجه چهار) شامل

میانگین شاخص تمایز ارتفاعی برای منطقه مورد

درختانی با تاج کوچک و بیمار و نشانههایی از

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

رنگپریدگی در درخت هستند.

نسبی گروههای ساختاری موجود در هر طبقه برای
منطقه ارائهشده است .بیشترین فراوانی مربوط به طبقه

نتایج

ارتفاعی  0/3-0است (شکل .)2
100

100
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0.7-1

0.5-0.7

)Frequency (%

9

12

درصد فراوانی

24

20

40
15

7

13

20
0

0
0.3-0.5

فراوانی
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)Frequency (%

55
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65

80

0.7-1

0.0-0.3

0.5-0.7

0.3-0.5

0.0-0.3

شاخص ارتفاعی

شاخص تمایز قطری

Height Diffrentation index

Diameter Diffrentation index

شکل  -2توزیع ارزشهای شاخص تمایز قطری (باال) و تمایز ارتفاعی (پایین)
Figure 2. Distribution of the values of the Diameter (top) and height (down) differentiation indexes

مقدار میانگین شاخص تمایز قطری برای منطقه

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

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

اغلب درختان همسایه گونه دارمازو در منطقه مورد

ارزشهای این شاخص در طبقات ،0/3-0/0،5-0/3

بررسی در فاصله کمتر از  5متری از این گونه درختی

 0/5-0/7و  0/7-1برای منطقه نشان دادهشده است.

انتشار دارند.

بیشترین فراوانی تمایز قطری در طبقه  0-0/3دیده

نتایج شمارش تعداد جست در هر جست گروه

میشود (شکل  .)2مقدار شاخص فاصله همسایگی

در منطقه نشان داد که میانگین تعداد جست در جست

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

گروهها برابر  11/03اصله است و بیشترین فراوانی در

 3بیشترین فراوانی مربوط به شاخص فاصله همسایگی

طبقه  0-10محاسبه شد (شکل .)5
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 توزیع ارزشهای شاخص فاصله از همسایهها-3 شکل
Figure 3. Distribution of tree to tree distance index values
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 فراوانی جستها در طبقههای مختلف-4 شکل
Figure 4. Abundance of stool shoots per copse n different classes

 تغییرات شاخص تمایز ارتفاعی (چپ) و تغییرات شاخص فاصله درختان (راست) در طبقههای مختلف شادابی-5 شکل
Figure 5. Variation of height differentiation index (left), and tree interval distance index (right) in
different vitality classes
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بحث

آنها میدانند ،بهطورکلی الگوی پراکنش تعداد زیادی

ارائه ویژگیهای ساختاری توده در شرایط فعلی با

از گونهها در جوامع جنگلی بهصورت کپهای است که

توجه به تغییرات اقلیمی و شدت دخالتهای انجام

علت این امر روابط متقابل درختان با دیگر عوامل

شده در جنگلهای غرب کشور میتواند راهکارهایی

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

برای تدوین هرچه مناسبتر و مطابقتر با شرایط توده

دخالتهای انسانی در سالهای گذشته میتواند بر

در این مناطق را فراهم سازد .پژوهش پیشرو به کمی-

ترکیب و ساختار جوامع اثرگذار باشد ،هرچند که

سازی ساختار جوامع درختی در این مناطق پرداخت.

تالش شد تا منطقه مورد بررسی از مناطقی انتخاب

میانگین قطر برابرسینه برای درختان در منطقه مورد

شود که حداقل مقدار دستخوردگی و نشانههای

بررسی برابر با  10/38سانتیمتر و متوسط ارتفاع 2/50

تخریب را داشته باشد .با این حال با توجه به قدمت

متر محاسبه شد .تعداد زیاد درختان کمقطر در منطقه

حضور انسان در منطقه بیشک دخالتهای انسانی در

مورد بررسی سبب کاهش میانگین قطر درختان شده

یک مقیاس زمانی بلند اثرهایی را بر جوامع درختی

است .به نظر میرسد ،یکی از مهمترین دالیل رشد کم

داشته است Veiskarami .و همکاران ( )2018با

درختان عالوه بر آشفتگیهای با منشأ انسانی اثرهای

بررسی تأثیر آشفتگی با منشأ انسانی در تغییرات

ناشی از تغییرات اقلیم و خشکسالی در دورههای

پوشش گیاهی و خاک جنگلهای دارمازو استان

گذشته است که تا حدودی سبب کاهش توان رویش

لرستان نشان دادند که تیپ جنگلی تخریبشده نسبت

درختان شده است .پژوهشهای  Allenو همکاران

به حفاظتشده دارای گونههای مهاجم بیشتر و

( )2010نشان داد که اقلیم میتواند شد درختان بلوط

شاخصهای غنا و تنوع کمتری است .همچنین

در منطقه با دخالت نتایج حاصل از شاخص کالرک

 Mirdavoodiو همکاران ( )2013که ترکیب و تنوع

ایوانز در این پژوهش نشاندهنده وجود ساختار کپهای

تحت تأثیر آشفتگیهایی مانند آتشسوزی و چرای دام

درختان بلوط در منطقه است .نتایج بهدستآمده از این

بهشدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند .نیز در پژوهش

شاخص با نتایج پژوهشهای Kunstler and Lepar

مشابهی در جنگلهای بلوط در ایالم نشان دادند که

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

مقدار شاخص آمیختگی برای منطقه نشاندهنده

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

آمیختگی کمپایههای درختی است .ازآنجاییکه توده-

گونههای مختلفی از جنس بلوط را بهصورت کپهای

های جنگلی مورد بررسی درگذشته دچار تنش شدهاند

معرفی کردهاند ،همسو است .با توجه به مکانیسم بذر-

و شرایط مطلوب رویشگاهی در منطقه وجود ندارد

دهی گونههای درختی متعلق به جنس بلوط و اتکای

تعداد گونههای درختی کم است و توده اغلب از

آن به تولید بذرهای سنگین که تمایل به پراکنش محلی

یکگونه یا دو گونه اصلی تشکیلشده است ،شاخص

تر محدوده درختان مادری دارد که منجر به تراکم

آمیختگی کم است و با توجه به اینکه گونه بلوط

باالی بذر در اطراف درختان مادری میشود ،الگوی

تشکیلدهنده اصلی مناطق موردبررسی است ،این

کپهای برای بلوط دور از انتظار نیست .در بررسی

مسئله قابل توجیه است .مقدار عددی کم این شاخص

دیگری  Habashiو همکاران ( )2007یکی از مهمترین

نشاندهنده وجود شرایط برای شکلگیری رقابت بین-

دالیل کپهای بودن پراکنش درختان را الگوی زادآوری

گونهای است .هرچند که این موضوع میتواند بهعلت
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ضعف در رویشگاه در نتیجه آشفتگیهای پیشین باشد

از همدیگر است .با افزایش فاصله بین درختان و در

که امکان زندهمانی و تکثیر دیگر گونهها در شرایط

نتیجه افزایش شاخص فاصله همسایگی و کاهش

فعلی رویشگاه را ازبین برده است .این نتیجه با نتایج

تراکم تودهها رقابت بین درختان نیز کاسته میشود.

پژوهش فرهادی و همکاران در جنگلهای زاگرس

میانگین تعداد جست در منطقه  11/03اصله است که

مطابقت دارد ( .)Farhadi et al., 2013در تودههای

نشاندهنده شاخهزاد بودن این جنگلها است و این امر

جنگلی خالص ،تودههایی که فراوانی یکگونه

به دلیل دخالتهای مردمی بیشتر در منطقه و تبدیل

تشکیلدهنده آن حدود  70درصد است ،شاخص

این جوامع درختی از فرم دانهزاد به فرم شاخهزاد قابل

آمیختگی پایین است .در پژوهش پیش رو نیز که گونه

توجیه است .با توجه به نتایج حاصل از شادابی و

اصلی تشکیلدهنده منطقه مورد بررسی دارمازو بود،

فاصله بین درختان میتوان نتیجهگیری کرد که در

این مسئله دور از انتظار نیست .از طرفی دیگر

جنگلهای دارمازو ( )Quercus inectoriaهرچه

آمیختگی گونهای بهطور مستقیم از الگوی پراکنش

فاصله بین درختان بیشتر و تمایز ارتفاعی کمتر میشود

درختان تأثیر میپذیرد بنابراین گونه بلوط که پراکنش

شادابی درختان افزایش مییابد .همچنین با توجه به

کپهای دارد موجب میشود که درختان همسایه آن

آمیختگی کم این گونه میتوان رقابت درونگونهای را

گونه بیشتر بلوط باشند (.)Pommerning, 2002

بهعنوان مهمترین علت کاهش شادابی درختان دانست.

شاخص اختالف قطر برابرسینه بهخوبی بیانگر

در آخر خاطرنشان میشود که ساختار این

اختالفات قطری درختان مجاور نسبت به یکدیگر

جنگلها با غلبه گونه دارمازو تحت تأثیر عوامل

است .این شاخص صرفنظر از کوچکتر یا بزرگتر

مختلفی است .در یک نتیجهگیری کلی با توجه به

بودن درخت مرجع به کمی سازی اختالفات موجود

نتایج این پژوهش میتوان بیان کرد که گونه دارمازو

بین درختان مجاور یکدیگر میپردازد .سومین جنبه

در رویشگاه طبیعی خود دارای آمیختگی بسیار کمی با

ساختاری مورد بررسی در این پژوهش ،تنوع ابعاد

دیگر گونهها به زندگی خود ادامه میدهد و از نظر

درختان است .در این پژوهش نتایج حاصل از تمایز

اندازه ساختار توده همگن و از نظر ارتفاعی تقریب ًا

قطری نشاندهنده اختالف کم قطری درختان همسایه

یکدست است .همچنین با توجه به شاخص فاصله

است .همچنین میانگین شاخص تمایز ارتفاعی نشان

همسایگی و متراکمنبودن توده موردبررسی میتوان

میدهد اختالف کمی بین درختان همسایه از نظر

گفت رقابت بین درختان در این جنگل کم است.

ارتفاعی در منطقه وجود دارد که نشانگر وجود توده-

شادابی با افزایش فاصله بین درختان افزایش مییابد

های همسان در جوامع درختی این منطقه است .علت

بنابراین با توجه به آمیختگی گونهای کم میتوان نتیجه

این امر را میتوان تکامل نیافته بودن تودهها دانست.

گرفت رقابت درونگروهی بیشتر است و سبب کاهش

میانگین شاخص فاصله از همسایهها در منطقه بهخوبی

شادابیمیشود.

نشاندهنده متراکم نبودن درختان و افزایش فاصله آنها
Quebec: Spatial patterns, rates and temporal
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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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