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  دهچكي

از در اين تحقيق با استفاده . ستدر اكولوژي و مديريت جنگل ضروريساختار جنگل براي درك بسياري از مسائل بررسي 
هاي موجود با استفاده از  ، ساختار گونهگل استان لرستان در منطقه پرك قلعه هكتار 32وسعت  ي بها صد محدودهآماربرداري صددر

 وينر، - شانون يكنواخت، زاويه اوانز، و هاي كالرك براي بررسي ساختار از شاخص. گرفتموردبررسي قرار  ها اي از شاخص مجموعه
 مكاني، موقعيت تنوع بررسي به مذكور هاي شاخص. پوشش استفاده شد مساحت تاج اختالف و پوشش مساحت تاج اندازه آميختگي،

 يكنواخت زاويه و اوانز و كالرك هاي شاخص ميانگين ،آمده دست هب نتايجبراساس . پردازند مي درختان ابعاد تنوع و اي گونه تنوع
 ترتيب بهنيز  آميختگي و وينر -شانون هاي شاخص ميانگين. استاي  توزيع كپه دهنده نشان كه شد محاسبه 47/0 و 80/0 ترتيب به

است، ارزش تشكيل شده  ايرانيبلوط  همنطقه موردمطالعه از گونتوجهي از  سهم قابلكه اين با توجه به. شد محاسبه 06/0 و 25/0
ابعاد  بودن غالب  دهنده نشان كه شد محاسبه 50/0پوشش  مساحت تاج اندازه شاخص ميانگين مقدار. شدمحاسبه  كمشاخص آميختگي 

 شاخص اختالف مساحت همچنين مقدار. استهاي شن و ارژن  بودن گونه لزالك و گالبي و مغلوبكيكم، زا ،بلوط ايرانياي ه تاج گونه
پردازد، براي كل درختان  پوشش مي تان مجاور يكديگر از نظر سطح تاجسازي اختالفات موجود بين درخ پوشش كه به كمي تاج

 رو پژوهش پيشنتايج . پوشش است آشكار بين درختان از نظر سطح تاجاختالف   دهنده محاسبه شد كه نشان 48/0ر منطقه موجود د
ريزي  برنامه و بايد با كننده و نامناسبي قرار دارد لرستان از نظر تنوع زيستي در وضعيت نگرانپرك استان نشان داد كه جنگل منطقه 

جنگل از نظر موقعيت مكاني  اين البته .جلوگيري كرداست، مناسب از اين روند كاهشي تنوع زيستي كه طي ساليان اخير شدت گرفته 
 .هنوز در وضعيت مناسبي قرار دارددرختان و تنوع ابعاد 

      
  .گل پرك قلعهجنگل اي، تنوع ابعاد،  گونه تنوع مكاني، موقعيت ساختار جنگل، تنوع :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 مختلف هاي توزيع ويژگي چگونگيساختار جنگل 

مورد بررسي قرار  را هاي جنگلي اكوسيستمدر  درختان
 يمستقيم ارتباطو داراي  )Gadow et al., 2012( دهد مي
 است جانوري و گياهي هاي گونه از بسياري زيستگاه با
)Kint et al., 2000(. عنوان ساختار جنگل به دليل همين به 

 هاي اكوسيستم تشريح در كليدي اجزاي مهمترين از يكي
 ).Kint et al., 2004( رود مي كار به زيستي تنوع و جنگلي

نظر به تركيب جوامع درختي از  "ساختار" واژهطور كلي،  به
ها ممكن است  اين ويژگي. كيد مي كندأت هاي خاص ويژگي

هاي  درمورد گونه(ت سيشامل سن درخت، اندازه، گونه يا جن
عبارت ديگر، ساختار جنگل چيدمان  هب. باشد) پايهدو

را مورد بررسي قرار كنار يكديگر هاي ذكرشده در  ويژگي
اس تشريح ساختار جنگل بايد براس .)Graz, 2006(دهد  مي

 پژوهشگران. گذاري شود ساختار پايه يك تعريف واضح از
موردمطالعه را براساس سه ويژگي مختلف ساختار جنگل 

كه در است موقعيت مكاني درختان اولين ويژگي . قرار دادند
اي و  دهنده الگوهاي پراكنش منظم، تصادفي، كپه واقع نشان

نحوه آميختگي  ،دومين ويژگي رايج .استها يا تركيبي از آن
را بررسي  ي مختلفها كه چيدمان فضايي گونه استاي  گونه
چيدمان كه  است ابعاد درختان نيزآخرين ويژگي  .كند مي

 دهد را نشان مي ارتفاع و ايي از قبيل قطره مكاني مشخصه
)Kint, 2000; Aguiree, 2003; Pommerening, 2006( 
  .)1 شكل(

      
 كم             زياد                                                         

  
 )تجمع( مكاني موقعيت

 
 

  آميختگي
  اي گونه

  
 اختالف ابعاد

  
 

)دهد پايه درختي را نشان مييك  ها دايرههريك از  .درختان  اي و ابعاد موقعيت مكاني، آميختگي گونه(اجزاي اصلي ساختار جنگل  -1 شكل
)Alijani & Feghhi, 2012 (.  

  
در گيري صحيح  درست و تصميم درك منظور به
هاي پرورشي و  فعاليت هاي مديريتي جنگل از قبيل فعاليت
 Corral( ضروري استجنگل برداري، بررسي ساختار  بهره

et al., 2010 .(از   اي ، مجموعه1992همين دليل از سال  به
توسط موسسه  ،هاي مبتني بر نزديكترين همسايه شاخص

اين . طراحي شد) آلمان(مديريت جنگل دانشگاه گوتينگن 
هاي شيميايي  عملكردي شبيه به ساختار ملكول ها شاخص
هاي هر درخت يا نقطه معين در  بررسي همسايهبه  دارند و

  ).2 شكل( پردازند توده جنگلي مي
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  )برمبناي درخت :برمبناي يك نقطه معين؛ شكل چپ :شكل راست( درختي سه روه ساختارياي از يك گ نمونه -2 شكل

  
ترين  عنوان يكي از مهم تواند به تشريح كمي ساختار مي

با مطالعه . رار گيردابزارها در مديريت جنگل مورد استفاده ق
 توان روش رسيدن به يك هاي طبيعي مي ساختار جنگل

با استفاده از عمليات  .ساختار مطلوب را مشخص كرد
سازي ساختارهاي طبيعي در  شناسي مناسب و شبيه جنگل
، زيستيتوان به حفظ تنوع  مديريت، مي هاي تحت توده

 ,.Daneshvar et al(پويايي و پايايي جنگل پرداخت 

چگونگي استقرار درختان در عرصه در رابطه با  .)2007
دي در هكتار توده و بر موجو) الگوي مكاني(ديگر درختان 

 ,.Erfani Fard et al( ثير مستقيم داردرشد درختان تأ

2007.( 

زيادي هاي  پژوهشدررابطه با ساختار جنگل  در ايران
و  Mattaji به توان مي تحقيقات اين ازجمله .است انجام شده

Namiranian )2003(، Daneshvar و همكاران )2007(، 
Eslami و  Sagheb-Talebi)2008( وHassani  و Amani 

با استفاده از مطالعاتي كه از اما  .كرد اشاره )2010(
ترين همسايه به بررسي ساختار  هاي مبتني بر نزديك شاخص

 و )Feghhi )2012  و  Alijaniتوان به مي ،اند جنگل پرداخته
Alijani  هاي  در پژوهش. اشاره كرد )2012( و همكاران

و  آري 10اي  نمونه دايره ز قطعاتااستفاده  شده، با اشاره
ساختار  ،چهاردرختيهاي ساختاري  استفاده از گروه

خيرود موردمطالعه قرار جنگل هاي بخش گرازبن  جنگل
خارج از ايران نيز مطالعاتي با بكارگيري  در .گرفت

ترين همسايه به بررسي ساختار  هاي مبتني بر نزديك شاخص
 )Pommerening )2002. اند هاي مختلف پرداخته جنگل

ترين  مبتني بر نزديك يهاي ساختار ضمن تشريح شاخص
 برايها داراي توانايي الزم  همسايه، بيان كرد كه اين شاخص

هاي  ها در زمان و مكان بين جنگلساختار تشريح اختالف 
مختلف، تعيين ساختار جنگل، تعيين اختالف ساختار 

شده و موردانتظار و همچنين بيان تغييرات ايجادشده  مشاهده
همچنين در . برداري هستند اثر عمليات بهره در

با استفاده از  )2003( و همكاران  Aguirreتحقيق
ترين همسايه،  هاي ساختاري مبتني بر نزديك شاخص

. بررسي شدمترمربعي  2500نمونه  ساختار سه قطعه
كه براي محاسبه اين بيان كردند پژوهشگران مذكور 

گيري فاصله بين درختان و يا ثبت  ها لزومي به اندازه شاخص
ها تنها با ارزيابي  اين شاخص موقعيت درختان نيست و

راحتي  محاسبه بوده و به درخت مرجع قابلدرختان همسايه 
 Graz .ها مورد مقايسه قرار گيرند توانند با ساير جنگل مي

در بررسي  ها اين شاخصاي ه بررسي قابليت با )2006(
بيان كرد كه اين هاي فقير  ساختار و تنوع زيستي ساوان

فعلي تنوع زيستي را نشان  تنها وضعيت ها نه شاخص
هاي  توانند وضعيت اكولوژيكي گونه دهند، بلكه مي مي

 )2012( و همكاران  Ruprecht.مختلف را مشخص نمايند
اي  منظور بهبود مديريت حفاظتي سرخدار، از مجموعه به نيز

ترين همسايه  هاي ساختاري مبتني بر نزديك از شاخص
هاي  باوجود تفاوت كه ندكرد بيان آنها. نداستفاده كرد

هاي مختلف  گاه ماني سرخدار در ذخيره ، زندهمحيطي
  .استثير رقابت با درختان همسايه خود تأ تحت

بخشي وتحليل ساختار  تجزيه رو پژوهش پيشهدف از 
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ي ها با توجه به اهميت جنگل .استهاي زاگرس  جنگلاز 
نياز است كه  هامنظور مديريت صحيح آن و به زاگرس

 ها اين جنگلاطالعات مناسبي در رابطه با ساختار 
ين بد. آوري و در اختيار مديران جنگل قرار گيرد جمع

منطقه  پرك سامان عرفيژوهش كه در منظور در اين پ
سعي شد با  ،انجام شدد آبا گل شهرستان خرم قلعه

 هاي ها به بررسي جنبه اي از شاخص مجموعهدرنظرداشتن 
 منطقه اين در موجود درختي هاي گونه ساختار مختلف
  .شود پرداخته

 

  ها مواد و روش
  منطقه موردمطالعههاي  ويژگي

 35 واقع درگل  قلعه نام اي به اين بررسي در منطقه

 9491 وسعت بهآباد  غربي شهرستان خرم كيلومتري جنوب
هكتار براي  32 ،كورمذ منطقهاز  .)3 شكل( انجام شدهكتار 

گل در طول  منطقه قلعه. شدانتخاب  رو پيشپژوهش 
و عرض  48˚ 38' 20˝تا  48˚ 20' 57˝جغرافيايي 
. قرار گرفته است 33˚ 19' 41˝تا  32˚ '13 51˝جغرافيايي

ندگي آباد، ميانگين بار طبق آمار ايستگاه هواشناسي خرم
 عمده بارش اين. متر است ميلي 24/725 ساالنه در منطقه

ظر منطقه از ن. افتد منطقه در نيمه دوم سال اتفاق مي
هاي فراوان با جهت شيب  وبلندي توپوگرافي داراي پستي

ترتيب  غالب جنوبي، حداقل و حداكثر ارتفاع از سطح دريا به
درختان منطقه فرم رويشي غالب . متر است 2500و  1500
  .)Nuro aldini et al., 2012( استاشكوبه  زاد و تك شاخه

  

  
  آباد گل شهرستان خرم قلعه منطقه پرك سامان عرفيموقعيت  -3 شكل

  
  روش بررسي

عدد و شناخت هاي مت گردشي پس از انجام جنگل
به  يهكتار 32 محدوده يكگل،  هاي قلعه وضعيت جنگل

. هاي منطقه باشد جنگل اي از اي انتخاب شد كه نماينده گونه
سپس با توجه به اهداف موردمطالعه و با توجه به 

و شد صد انجام درصدآماربرداري  ،هاي موردبررسي شاخص

مشخصاتي ازجمله نوع گونه، قطر بزرگ و كوچك تاج و 
 هو آزيموت درختان نسبت به يك نقط همچنين فاصله

 سازي كمي منظور در مرحله بعد، به. مشخص ثبت شد
افزار  ها آماده و با استفاده از نرم داده ،درختان تارساخ

Crancod 1.3 )Pommerening, 2006(  مورد
و وتحليل  تجزيه برايافزار  اين نرم .قرار گرفت وتحليل تجزيه
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هاي ساختاري طراحي شده است و قابليت  بررسي شاخص
صد و ستفاده از اطالعات آماربرداري صددرزيادي در ا

 .اي و مستطيلي دارد نمونه دايره همچنين قطعات

 از مكاني موقعيت تنوع بررسي منظور بهدر اين تحقيق، 
و  )Uniform angle index( يكنواخت زاويه  هاي شاخص
 سازي كمي براي و) (Clark & Evans index اوانز و كالرك
 Mingling( آميختگي هاي شاخص از درختي هاي گونه تنوع

index(  وينر -شانونو )Shannon-Wiener index( 
ها اغلب  با توجه به اينكه ساختار اين جنگل. شد استفاده
يستند ه و قادر به توليد چوب صنعتي نزاد بود شاخه

)Erfanifard, 2008(  و همچنين با توجه به نقش حفاظتي و
 برايپوشش مهمترين عامل  تاجها،  حمايتي اين جنگل

بنابراين ). Zobeiri, 2007; Soosani, 2008( استسي ربر
شده با استفاده از اين  برخالف ساير تحقيقات انجام

ويژگي سوم (سازي تنوع ابعاد درختان  ها كه در كمي شاخص
هاي قطر برابرسينه و ارتفاع را مورد  ويژگي) ساختار جنگل

تان ند، در اين تحقيق بررسي تنوع ابعاد درخا هقرار داد توجه
منظور  به. وشش انجام گرفتپ با استفاده از مشخصه سطح تاج

مساحت  اندازه هاي شاخص ،درختان ابعاد تنوع بررسي
 و) Crown canopy dominance index( پوشش تاج

 Crown canopy( پوشش مساحت تاجاختالف 

differentiation index)  همچنين  .قرار گرفت استفادهمورد
             ترين همسايه با استفاده از شاخص نزديك

Nearest neighbor index)(  فواصل بين درختان همسايه
در رابطه با انتخاب تعداد درختان  .مورد بررسي قرار گرفت

ها و  بودن اين جنگل همسايه موردبررسي با توجه به تنك
سه درخت همسايه مورد  درختان تنهابين  زياد فواصل

اي از گروه ساختاري  نمونه 1در جدول . گرفت ربررسي قرا
هاي  شاخص در رابطه بادرختي و همچنين مختصري  سه

همچنين  .مورداستفاده در اين تحقيق آورده شده است
 كردن مشكل درختان مرزي و خنثي كردن منظور برطرف به

 NNها از روش تصحيح حاشيه  ثير آن بر محاسبه شاخصتأ
)Nearest neighbor ( استفاده شد كه داراي عملكرد بهتري

 استهاي تصحيح حاشيه  نسبت به ساير روش
)Pommerening & Stoyan, 2006 .(  

 بين هزاوي هيكنواخت، مقايس زاويه كار شاخص اساس
( همسايه درختان j (استاندارد زاويه به نسبت )0 (
قابل محاسبه  1از رابطه ) 0( زاويه استاندارد مقدار. است
  .است

 همسائهتعداد1                  1 رابطه 
360


0

  
 درخت سه از استفاده هنگام در اين شاخص مقدار
 يك يا و 67/0 ،33/0 صفر، ارزش چهار از يكي همسايه،

تمامي شده براي  هاي محاسبه ارزش از گيري ميانگين با .است
 كل براي) wi( تجمع متوسط مقدار هاي ساختاري، گروه
بين محدوده  wiكه هنگامي .است محاسبه قابل توده
قرار گيرد، الگوي تصادفي را نشان  517/0-475/0
اي و  دهنده الگوي خوشه  نشان wi<517/0. دهد مي
wi>475/0 دهنده الگوي منظم است نشان )Hui et al., 

هاي اين شاخص  كه ارزش كرد بيان توان مي بنابراين ،)2007
ترتيب  اي بيشتر از همه است و به هاي با پراكنش كپه در توده
 Corral( .يافتهاي تصادفي و منظم كاهش خواهد  در توده

et al., 2010(. فاصله ميانگين اوانز و كالرك شاخص در 
 ميانگين با )rA( آن همسايه نزديكترين و درخت يك بين

 طور به درختان موقعيت كه درصورتي ،)rE( موردانتظار
 .گيرد مي قرار موردمقايسه باشند، شده پراكنده تصادفي
 الگوي از موردمطالعه توده در درختان توزيع كه زماني

 كه درحالي شود، مي يك برابر CE مقدار كند، پيروي تصادفي
CE و اي كپه حالت دهنده نشان يك از كمتر CE از بيشتر 
 ,.Kint et al( است درختان منظم موقعيت كننده بيان يك

2000.(  
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  هاي موردمطالعه  شاخصدرختي و  اي از يك گروه ساختاري سه نمونه - 1  جدول

  
اي  هاي مورداستفاده براي بررسي تنوع گونه شاخص

 شاخص. وينر -عبارتند از شاخص آميختگي و شانون
 وضعيت بررسي به يكنواخت زاويه شاخص همانند آميختگي
 استفاده هنگام در. پردازد مي ساختاري گروه يك در درختان

  
  معادله  تشريح شاخص

ويژگي مورد 
  بررسي

  نام شاخص
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ساختاري، يكي از مقادير صفر  گروه يك در همسايه سه از
 همسايه يك( 33/0، )مرجع گونه مشابه ها همسايه همه(

 با متفاوت همسايه دو( 67/0، )مرجع درخت با متفاوت
 گونه مشابه ها همسايه از كدام  هيچ( يك يا و )مرجع درخت
 ;Pomerening, 2002( خواهد آمد دست هب) باشند نمي مرجع

Kint et al., 2004; Gadow et al., 2012.( شانون شاخص 
 در كه است فاصله از مستقل شاخص يك از اي نمونه وينر ـ

. رفت كار هب آميختگي شاخص با مكمل طور هب پژوهش اين
 باشد متغير پنج تا صفر بين تواند مي ارزش اين شاخص

)Bakus, 2004.(  
هاي  از شاخص نيز انمنظور بررسي تنوع ابعاد درخت به

پوشش  پوشش و اختالف مساحت تاج اندازه مساحت تاج
وه محاسبه شاخص اندازه مساحت نح. استفاده شد

 شاخص اين .نشان داده شده است 1پوشش در جدول  تاج
 پردازد مي يكديگر مجاور تاج درختان ابعاد به بررسي نسبت

بكار  ،هاي مختلف باشد هدف مقايسه ابعاد گونهكه  و زماني
 هنگام در شاخص اين از آمده دست هب هاي ارزش. رود مي

 زاويه شاخص دو همانند همسايه، درخت سه از استفاده
 ،33/0 صفر، مقدار چهار از يكي آميختگي و يكنواخت

مساحت  نظر از مرجع كه درختان زماني. است يك و 67/0
 باشند، چيره خود مجاور هاي گونه ساير به نسبت پوشش تاج

  .برعكس و كند مي ميل يك سمت به شاخص اين ارزش
بررسي در اين تحقيق درختان مورد بيشتركه  جايي آناز 

 ،تشكيل شده است )Quercus brantii( ايراني از گونه بلوط
ختالف مساحت تاج اطالعات مفيدتري را شاخص ا احتماالً

 مساحت تاجاين شاخص كه براساس اختالف . ارائه دهد
 تاج به بررسي توزيع ابعاد ،شود درختان همسايه محاسبه مي

مقدار اين شاخص . پردازد درختان نسبت به يكديگر مي
كه درختان  زماني .متغير باشد صفر تا يكتواند بين  مي

سمت صفر  اين شاخص به ،همسايه داراي اختالف كمي باشند
كه ناهمگني زياد در ميان درختان  حاليدر ،كند ميل مي

پيش  يكسمت  ارزش اين شاخص به ،همسايه مشاهده شود
شده براساس اين  هاي محاسبه ارزشطوركلي  به. رود مي

  :شود كه عبارتند از بندي مي شاخص به پنج طبقه تقسيم

اندازه متوسط درختان  :)2/0صفر تا (اختالف كم  )الف
رگتر يا كوچكتر از درخت درصد بز 20همسايه صفر تا  

عنوان درخت مرجع  تمامي درختان يكبار به( مرجع است
   ). شدند انتخاب 
اندازه متوسط  ):4/0تا  2/0(اختالف متوسط  )ب

درصد بزرگتر يا كوچكتر از  40تا  20درختان همسايه 
  .درخت مرجع است

اندازه متوسط  ):6/0تا  4/0(اختالف آشكار  )ج 
درصد بزرگتر يا كوچكتر از  60تا  40درختان همسايه 
  .درخت مرجع است

اندازه متوسط درختان  ):8/0تا  6/0(اختالف زياد  )د 
درصد بزرگتر يا كوچكتر از درخت مرجع  80تا  60همسايه 

  .است
اندازه متوسط  :)تا يك 8/0(زياد   اختالف خيلي )ه

درصد بزرگتر يا كوچكتر از  80از  تردرختان همسايه بيش
  .)Kint et al., 2000( رجع استدرخت م

  
  نتايج

ترين همسايه نشان  از شاخص نزديك آمده دست بهنتايج 
داد كه ميانگين فاصله بين درختان همسايه اول، دوم و سوم 

 47/7 و 6 ،15/5ترتيب برابر با  نسبت به درختان مرجع به
 درختان كل براي اوانز و كالرك شاخص ميانگين .استمتر 
براي  اي كپه الگوي هدهند نشان شد كه محاسبه 80/0 با برابر

 شاخص ميانگين مقدار همچنين .استدرختان اين منطقه 
 گونه نوع از نظر صرف و درختان كل براي يكنواخت اويهز

 هدهند نشان كه شد محاسبه 47/0 با برابر مرجع درخت
درخت  در اطراف همسايه درختانتا منظم  تصادفي چيدمان
هاي  طبقات مختلف توزيع ارزش 4شكل در  .استمرجع 

شاخص زاويه يكنواخت براي درختان منطقه موردمطالعه 
 زاويه شاخص از استفاده با همچنين .ترسيم شده است

 درختي هاي گونههر يك از  مكاني موقعيت يكنواخت،
 ميانگين. گرفت قرار بررسي مورد يكديگر از مجزا طور به
 شده داده نشان 2 جدول در گونه هر براي شاخص اين
 براي و شانون ـ وينر آميختگي هاي شاخص ميانگين. است
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 25/0و  06/0 با برابر ترتيب به منطقه موردمطالعه كل
 آميختگي مقدار ميانگين شاخص 2 جدول در. شد محاسبه

 نمودار 4همچنين در شكل . براي هر گونه آورده شده است
منطقه درختان  براي آميختگي شاخص هاي ارزش توزيع

  .موردمطالعه ترسيم شده است
 براي پوشش ميانگين شاخص اندازه مساحت تاج مقدار

 شكل و 2 جدول در. شد محاسبه 50/0 با برابر درختان كل

اين شاخص  هاي ارزش توزيع نمودار و ميانگين مقدار 4
ر مقدا .است شده درختان منطقه موردمطالعه آورده براي

پوشش براي كل  تاجميانگين شاخص اختالف مساحت 
در . محاسبه شد 48/0درختان موجود در منطقه برابر با 

هاي اين شاخص نشان  فراواني نسبي ارزش طبقات  5شكل 
  .داده شده است

 
 بدون( گل سامان عرفي پرك منطقه قلعهدر  موجود هاي گونه پوشش مساحت تاج اندازه آميختگي و يكنواخت، زاويه  هاي شاخص ميانگين - 2  جدول

  )واحد
  Wi MDi  TDi گونه
  51/0  04/0 47/0 بلوط

  43/0  86/0 48/0 زالزالك
  75/0  92/0 43/0 كيكم
  18/0  1 48/0 شن
  18/0  82/0 54/0 ارژن
  56/0  95/0 38/0 گالبي

Wi = ميانگين شاخص زاويه يكنواخت؛MDi = ميانگين شاخص آميختگي؛TDi =پوشش ميانگين شاخص اندازه مساحت تاج  
   

  
  

كليه درختان سامان عرفي ) شكل چپ(يكنواخت  زاويه شاخصو ) وسط(، آميختگي )راست(پوشش  اندازه مساحت تاج هاي ارزش نمودار توزيع -4
 گل پرك منطقه قلعه
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  گل قلعه منطقه پركدر سامان عرفي براي كل درختان  پوشش مساحت تاجمقدار ميانگين شاخص اختالف  -5 شكل

  
  بحث 

 داري نيمع  تنوع زيستي رابطه بين ساختار يك جنگل و
كردن  منظور فراهم دليل گاهي اوقات به همين به ،وجود دارد

هاي  معياري براي بررسي تنوع زيستي در جنگل از شاخص
 شود استفاده مي) سازي ساختار جنگل كمي( ساختاري

)Graz, 2006(. پژوهش اين در كاررفته بههاي   شاخص 
 به نسبت را آنها كاربرد كه ي زيادي هستندها قابليت داراي
 زيرا. بخشد مي برتري زيستي تنوع مستقيم هاي گيري اندازه
 و مكاني موقعيت بررسي به ،اي گونه تنوع بررسي بر عالوه

وتحليل  تجزيه. پردازند مي درختان اندازه اختالف همچنين
الگوي مكاني درختان با ابعاد و شرايط رقابتي متفاوت 

ساختار گذشته توده و در تفسير تواند در بازسازي  مي
تحولي كه الگوي پراكنش كنوني درختان را توالي و مراحل 

  ).Akhavan et al., 2010( اند، مفيد باشد بوجود آورده
از شاخص كالرك و  آمده دست هبكه در نتايج  طور همان

در سامان  موجود درختان پراكنش الگوي ،شد مشاهدهاوانز 
مزاياي اين شاخص از . است اي كپهگل  عرفي پرك قلعه

توان به سادگي محاسبه و محدودبودن ارزش ميانگين آن  مي
 برايين شاخص را كاربرد ا كه اشاره كرد) 1491/2صفر تا (

نتايج  .كند ميپذير  امكانسادگي  هاي مختلف به مقايسه توده
و Basiri تحقيقات  نتايج با رو پژوهش پيشحاصل از 

 Mouroو )2004( همكاران و Kunstler ؛)2006( همكاران
 بلوط مختلف هاي گونه الگوي همگي كه )2007( و همكاران

همچنين  .تا حدودي همخواني دارد ،اند كرده معرفي اي كپه را
 و همكارانSafari  از اين شاخص با نتايج آمده دست بهنتايج 

نمونه و  هاي قطعه كه با استفاده از شاخص )2010(
پراكنش گونه  اي ابرهارت و هينز، الگوي هاي فاصله شاخص
براساس مرور منابع . اي معرفي كرد، همخواني دارد بنه را كپه
 بايد، علت بذر سنگين آن هالگوي پراكنش بلوط ب ،موجود

تواند  كه وجود تمايل به حالت تصادفي مي اي باشد كپه
 بايددر منطقه باشد كه خود  شده انجامهاي  دليل تخريب هب

نكته مهمي كه در هنگام . هدف تحقيق ديگري قرار بگيرد
بودن  ، پاييناده از اين شاخص بايد مدنظر داشتاستف

اي  هاي با توزيع كپه اعتمادپذيري آن در هنگام بررسي توده
شاخص ديگر مورداستفاده براي  .)Kint et al., 2000(است 

 كه است شاخص زاويه يكنواخت بررسي موقعيت مكاني،
 بررسي به همسايه ترين نزديك بر مبتني هاي روش براساس

 .پردازد مي چيدمان درختان موجود در يك گروه ساختاري
الگوي  زاويه يكنواخت از شاخص آمده دست هبنتايج 
هاي  را براي گونهمتمايل به منظم تصادفي  پراكنش

 به) Graz )2004 .نشان داد پژوهشموردمطالعه در اين 
. كيد كردأري درختان بر الگوي مكاني آنها تزادآو هثير نحوأت

اين  به دادند انجام )2007(همكاران  و Hui در پژوهشي كه
 ساير به نسبت يكنواخت زاويه شاخص كه نتيجه رسيدند

 توانايي داراي ،مكاني موقعيت تنوع به مربوط هاي شاخص
  .است ييشترب
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است كه با  اي تنوع گونه ،دومين جنبه از ساختار مكاني
مورد  وينر -شانون و آميختگياستفاده از دو شاخص 

 اين وينرـ  شانون شاخص معايب از .بررسي قرار گرفت
 و پردازد مي اي گونه تنوع بررسي به ميانگين يك با كه است
 توسط عيب اين. است ناتوان ها گونه بين روابط تشريح در

 درختان بين روابط بررسي در آميختگي شاخص توانايي
 شاخص .)Alijani et al., 2012( است شده جبران

را نشان  مختلف هاي گونه ساختار اختالف خوبي به آميختگي
 رو پيش پژوهش از آمده دست هب نتايج كه اي گونه به ،دهند مي

با توجه به اين موضوع كه اكثر درختان موجود كه  داد نشان
زياد  با توجه به تعداد اين گونه، است ايراني در منطقه بلوط

اين . قرار دارد جنس خود هاي هم در كنار پايه غالباً
 Crataegus( هاي ديگر مثل زالزالك درحاليست كه گونه

aronia(كيكم ، )Acer monspessulanum(شن ، 
)Lonicera nummularifolia (، دافنه )Amygdalus 

reuteri( و گالبي )Pyrus glabra( توجه به تعداد كم  با
 .جنس خود اختالط دارند هاي غير هم پايه با اكثراً

 آميختگي كه كرد بيان) Pommerening  )2002همچنين
 و دارد قرار درختان مكاني موقعيت ثيرتأ تحت اي گونه
 آميختگي داراي هستند اي كپه الگوي داراي كه هايي گونه
اي بذر  گونهايراني جايي كه بلوط  ناز آ .باشند مي كمي
باشد كه اين  اي مي داراي الگوي پراكنش كپه ،نگين استس

. شود ها مي اختالط كم اين گونه با ساير گونهموضوع موجب 
دليل  به احتماالً نشان داد كه گونه بلوط اما نتايج اين پژوهش

آميختگي  و پراكنش تصادفي داراي شده انجامهاي  دخالت
كه در اين پژوهش  مكاني ساختار سوم جنبه .استكمي 
 اندازه. بود درختان ابعاد تنوع قرار گرفت، بررسي مورد

دو  پوشش تاج مساحتاختالف  و پوشش مساحت تاج
شاخصي هستند كه براي بررسي تنوع ابعاد درختان مورد 

منظور بررسي وضعيت چيرگي هر  به .ندمطالعه قرار گرفت
شاخص اندازه مساحت  از گونه نسبت به همسايگان خود،

شاخص اين از  آمده دست هبنتايج  .استفاده شدپوشش  تاج
زالزالك و گالبي  كيكم، ،ايراني هاي بلوط نشان داد گونه
ت به درختان مجاور خود نسب زيادي نسبتاً داراي چيرگي

صورت  هب شن و ارژن غالباًهاي  كه گونه حالي هستند، در
مساحت شاخص اختالف . اند مغلوب در توده ظاهر شده

درختان مجاور  تاجيخوبي بيانگر اختالفات  به پوشش تاج
نظر از كوچكتر يا بزرگتر  اين شاخص صرف. يكديگر است

سازي اختالفات موجود بين  بودن درخت مرجع، به كمي
همسايه  يك درخت مرجع و سه(درختان مجاور يكديگر 

با مقدار ميانگين اين شاخص برابر  .پردازد مي) اطراف آن
اختالف آشكار بين  هدهند محاسبه شد كه نشان 48/0

با توجه به اينكه  .است پوشش مساحت تاجدرختان ازنظر 
منطقه موردمطالعه از بلوط توجهي از درختان  سهم قابل

 ابعاد دارايكه در اثر قطع و تخريب ايراني تشكيل شده است 
  .استتوجيه  قابلاين موضوع  ،هستندتاج  مختلف
چنين عنوان كرد  اين توان ميگيري نهايي  نتيجه عنوان به

سير توالي پرك استان لرستان از نظر  سامان عرفيكه جنگل 
از حالت بهينه و كليماكس خود خارج شده است و ساختار 

 ،تنوع زيستي در وضعيت نامناسبي قرار داردجنگل و 
ريزي مناسب از روند                     توان با مديريت و برنامه رو مي ازاين

است، كاهشي تنوع زيستي كه طي ساليان اخير شدت گرفته 
   .جلوگيري كرد
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Abstract 
Analysis of forest structure is essential for enhanced understanding of forest ecology and 
management. In this study, the spatial structure of the existing species in Perk district of 
Ghaleh Gol site in Lorestan Province was explored. To this end, a 32-hectare region was 
100% surveyed. To investigate the spatial structure, we used a set of indices including 
the Clark and Evans, uniform angles, Shannon-Wiener, mingling, Crown canopy and 
Crown canopy differentiation indices. The results showed the average values of 0.8 and 
0.47 for Clark and Evans and uniform angles indices, respectively. This indicated 
random and cluster distribution patterns. In addition, Mean values of 0.25 and 0.06 were 
returned by Shannon - Weiner and mingling indices. Due to the dominant Oak coverage 
within the study area, Blend Low Index was additionally calculated. The mean Crown 
Canopy Index of 0.5 turned out a canopy dominance of Quercus  brantii, Acer 
cineracense, Crataegus sp. and Pyrus syriaca  over Lonicera nomularifolia and 
Amygdalus sp.. Moreover, the Crown Canopy Differentiation Index was calculated to 
quantify the differences between the levels of crown canopy in adjacent trees. This 
returned a mean value of 0.48 for the entire trees, which reflects the difference between 
the tree canopy levels. The results showed that the study site is currently undergoing an 
inappropriate biodiversity for woody species which yet shows better conditions 
compared to similarly-structured stands in the region. As a conclusion, proper forest 
planning measures should be carried out to prevent the recently experienced consistent 
loss of biodiversity.  

 
Key  words: Forest structure, spatial diversity, species diversity, dimensional diversity, 
Perk forest of Ghale Gol. 



 

 


