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  چكيده
 با رابطه در را كافي اطالعات زمان و هزينه كمترين صرف با بتوانند كه است نياز هاييشاخص به جنگل صحيح مديريت براي

 جنگل گرازبن بخش در جنگليهاي بر ساختار توده گذارينشانه اثر پژوهش، اين در .دهند ارايه آن تغييرات و جنگل ساختار وضعيت

 ساختاري گروه 682 ،منظور اين براي. مطالعه شد غيرمكاني پراكنش و مكاني پراكنش به مربوط ساختاري هايشاخص توسط خيرود

 اثر دركه  داد نشان نتايج. ندشد بررسي آننمونه مستطيلي شكل از مرز پايين پارسل تا مرز باالي در دو قطعهاصله درخت) (

 شاخص پيلو، تفكيك شاخص ابعاد، اختالف قطر، ابعاد چيرگي كنواخت،ي زاويه اي،گونه آميختگي هايشاخص تغييرات ،گذاري نشانه

زاويه  هايشاخص براي جفتي t آزمون نتايج. نبود دارمعني سينه برابر قطر و زميني رويه هكتار، در تعداد ايوانز، و كالرك تجمعي

اما براي  نبود، دارمعنيي آمار نظر از بررسي مورد نمونه قطعه دو هر براي گذارينشانه از پس و پيش غالبيت ابعادو  اختيكنو

 كه كردي ريگجهينت توانيمبر اساس نتايج اين پژوهش . بوددار آمده معني دست مقدار به ،اي و اختالف ابعادهاي آميختگي گونهشاخص

 با آن مقايسه امكان همچنين و مختلف هاي زمان طي توده يك ساختار تغييرات دادن نشان در ي مورد استفادههاشاخص توانايي علت به

  د.كر استفاده طبيعت با همگام نظام در جنگل مديريت براي مناسب يابزار عنوان به هاشاخص اين از توانمي ،ديگر هايتوده

 
  گذاري.شاخص پيلو، نشانه اي،گونه آميختگي شاخصمكاني،  ، ساختارقطري ابعاد: كليدي هايواژه

  

  مقدمه
 شناخت طبيعي و شرايط گرفتن درنظر با جنگل مديريت

 جنگلي به هايگونه هاي ويژگي و ساختار با رابطه در كافي

 برداريبهره و پرورشي عمليات .يابدمي دست خود اهداف

گذارند ميجنگل  ايگونه و تنوع ساختار بر مستقيمي تأثير
)2012a ,.Alijani et al.( و هازمان در جنگلي هايتوده 

 هايتوده در .شوندتغييراتي مي مختلف دچار هايمكان

 بين پيچيده تعامل نتيجه كنوني ساختار ،نشده مديريت جنگلي

 ينتر مهم از ساختار بررسي. هاستآشفتگي تأثير درختان و

 Motz et( است جنگلي هاياكوسيستم مديريت براي نيازها

al., 2010 .(طبيعت با همگام مديريت در گام اولين 
-Sagheb( ستآنها تغييرات و ساختار شناخت ،ها نگلج

Talebi et al., 2003, 2004; Batobeh et al., 2013; 

Pourhashemi et al., 2014 (. ساختار ،كلي طور به 

 بررسي را جنگل در درختان هاي ويژگي توزيع ،جنگل

 جنگل ساختار ،واقع در ).Gadow et al., 2012( دكن مي
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 و توده در درختان بين هايواكنش و هاكنش برآيند نشانگر
 ;Oliver & Larson, 1996( ستآنهااطراف  محيط

Kakavand et al., 2015( .  

 و آميختگي تنوع مكاني، موقعيت تنوع به جنگل ساختار
شود مي تقسيم) ارتفاع و قطر( درختان ابعاد تفاوت

)Pommerening, 2002; Gadow, 2003( .مكاني موقعيت 

 بين حالتي يا و منظم تصادفي، اي،كپه الگوهاي از درختان

 آميختگي. )Fortin & Dale, 2005( كندمي پيروي آنها

 كه حالي در د؛كنمي بررسي را مختلف هايگونه چيدمان

 دهدمي را نشان ارتفاع و قطر مكاني آرايش ابعاد تفاوت

)Pommerening, 2006.( شرايط اثر بر الگوها اين 

 Wang et( كنندمي تغيير مديريتي هايدخالت و اكولوژيك

al., 2009( .  

 .اندهمعرفي شد زيادي هايشاخص ساختار پايش براي

 توصيه هاييشاخص ها،گيرياندازه تسهيل براي تازگي به

 بسيار هاشاخص ساير به نسبت آنها گيري اندازه كه اند هشد

 براي كه هاشاخص اين ).Motz et al., 2010( است ترساده

 جنگل مديريت بخش توسط 1992 سال در بار اولين

 عملكردي داشتن با ،معرفي شدند آلمان گوتينگن دانشگاه

 هايهمسايه بررسي به شيميايي هايمولكول ساختار شبيه

 ،ايران در ).Pommerening, 2006( پردازندمي درخت هر
Alijani و همكاران )a, b 2012( ،Alijani و Feghhi 

)2012( ،Erfanifard و همكاران )و  )2013Nouri و 
 نزديكترين هايشاخص از استفاده با) 2015( همكاران

 وKint  اند.پرداخته بررسي ساختار توده به همسايه،
 هاشاخص اين توانايي به در كشور بلژيك) 2000( همكاران

 از .كردند اشاره توده لتحو سير و ساختار دقيق تشريح در

  ساختار بيناختالف  تعيين هاشاخص اين مزاياي ديگر

 از ناشي تغييرات سازيكمي نيز  و انتظار مورد و شده شاهده

 و Pommerening, 2002(. Aguirre( است برداريبهره
 به هاشاخص اين مزاياي از آمريكادر ) 2003همكاران (

 بين فاصله گيرياندازه و درختان موقعيت ثبت به نياز عدم

 اين با ساختار ارزيابي كه كردند بيان وكرده  اشاره آنها

 و) Kint )2005 همچنين .است ترساده و تردقيق هاشاخص

Ruprecht ) از آمده دست به نتايج كاربرد) 2010و همكاران 

 رابطه در ويژه به و جنگل پايدار مديريت در را هاشاخص اين

  .ندكرد توصيهانقراض  معرض در هايگونه با

از قبيل با توجه به دخالت مديريتي در شرايط كنوني، 
د شو مطرح مي پرسشاين  هاي جنگليدر توده گذارينشانه

 آناز  پسو  پيشهاي مورد بررسي كه آيا ساختار توده

 اهميت به توجه بادارند؟  يكديگربا  يداراختالف معني

 بررسي تا است الزم هيركاني هايجنگل طبيعي هايتوده

ساختار  برهاي مديريتي دخالت ثيرأت با رابطه در كاملي
 بررسي به شد سعيپژوهش  اين در .شود انجام ها توده

 ساختار تغييرات نمايش دري نزديكترين همسايه هاشاخص

 آمده دست به نتايج شود. پرداخته گذارينشانه از پس و پيش

 هايفعاليت براي الگويي عنوان به تواندمي مطالعه اين از

  .گيرد قرار استفاده مورد طبيعت با همگام شناسيجنگل

  

  هاروش و مواد
  مطالعه مورد منطقه

 حدود مساحت و پارسل 27 داشتن با گرازبن بخش

 مديريت تحت جنگل از بخش سومين هكتار، 1000
 كيلومتري 7 در كه است تهران دانشگاه دانشكده منابع طبيعي

 جنوبي الي به شمال از بخش اين. دارد قرار نوشهر شرق

 از چلير، بخش به شرق از چلك، و) 46 حوزه( چلندر

 خانهنم بخش به غرب از و خيرود رودخانه به جنوب

با  حل انجام اين پژوهشم 310پارسل. است محدود
تيپ ممرز، راش همراه با  شامل هكتار، 6/25 مساحت

در اين  هكتار تعداد در .ها بودتوسكا، پلت و ساير گونه
هكتار، در سيلو  477حجم سرپا ، اصله 262حدود  پارسل

از  متر 1120و 1060به ترتيب ارتفاعو بيشترين كمترين 
% و جهت 30حدود  دامنه شيب متوسط .باشدمي سطح دريا

در اثر  .)Anonymous, 2010( غالب آن جنوب غربي است
اصله  149، تعداد 1392گذاري انجام شده در سال نشانه

اصله راش  59توسكا، دو اصله پلت، سه اصله  شاملدرخت 
ها كه حجم كل آن شدندگذاري اصله ممرز نشانه 84و 

  باشد.سيلو مي 814حدود 
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  پژوهش روش

 پايين جاده از غالب شيب جهت در انتخابي نوار دو

 20 عرض به و متر 400به طول  آن باالي جاده تا پارسل

رسيدن به  انتخاب اين ابعاددليل  .ندشد درنظر گرفته متر
مطالعات  انجام هكتار) براي يكحدود سطح مناسب (

 Kakavand et( هاي پيشين بود كه در پژوهش يساختار

al., 2014; Alijani et al., 2014( به آن اشاره شده است. 

اصله درخت با  37در مجموع  ،در هر دو نوار انتخابي
سيلو برداشت  310 متر و با حجمسانتي 60ين قطر ميانگ

از  هاي انجام شدهگذارياثر نشانه براي بررسي. شد
 همچنين پراكندگي ،ن نقاط ارتفاعي تا باالترينتري پايين
از  پس و پيشدوره  و مقايسه هاي انجام شدهگذارينشانه

شكل  يمستطيلنمونه فاده از قطعهاست گذاري،عمليات نشانه
پارسل ترين نقاط ارتفاعي هر انتخاب پايين اولويت دارد.

دليل مشخص بودن آنها براي تصحيح  براي استقرار نوارها به
در يك نوار امكان دارد چون  هر نوع اشتباه انجام شد.

براي  بنابراين ،نشان داده نشود گذاريخوبي آثار نشانه به
 ثبت براي .شداستفاده  نمونه دوم طعهاز ق كاهش خطا

 اين به ،دش استفاده آزيموت- فاصله روش از درختان

 مبنا نقطه به نسبت اول درخت آزيموت و فاصله كه صورت

 روابط با سپس و گيرياندازه سونتو نمايقطب و سنج شيب با

 مختصات اين .دش تبديل )x,y( دكارتي مختصات به مثلثاتي

 درخت اولين مختصات  و شد اضافه مبنا نقطه مختصات به

ان ديگر درختمحاسبات براي  ،ترتيب همين به. دآم دست به
  . نيز انجام شد

گروه  259گروه و در نوار ديگر  208در يكي از نوارها 
 افزارنرم با ومشخص  )همسايگان و مرجع درخت(ساختاري 

Crancod ver 1.3 شد بررسي آنها ساختار 

)Pommerening, 2006(.  هاي مورد شاخص 1در جدول
 شدهارايه ها هاي مربوط به آنها و ارزشاستفاده، فرمول

 درخت كي ،ساختار بر گذارينشانه اثر بررسي براي است.

 ,Safari & Sohrabi( ندشد انتخاب آن همسايه سه و مرجع

 ،ندمشخص شدو قطع گذاري  از نشانه پس هانوار .)2014

تجزيه برداري در هاي بهرهكنده شد. انجام آماربرداري  سپس
داخل در  .ندگذاري حذف شدپس از نشانهمرحله  و تحليل

قطر  هاي مورد بررسي شاملمشخصه آماربرداري هانوار
به  درختانY و Xبرابر سينه، ارتفاع درخت و مختصات 

جفتي   tبه روش آزمون هاداده انجام شد. صددرصد روش
تجزيه و تحليل  گذاري نشانه از پس و پيش هايحالت براي
  . شدند

 ميل يك سمت ) بهDMiآميختگي ( شاخص مقدار اگر

 ساير كنار در بررسي مورد گونه دهنده حضور نشان ،كند

درخت  i فرمول اين شاخص، برعكس. در و هاستگونه
 ;Aguirre et al., 2003( درختان همسايه است  jمرجع و

Graz, 2004; Ruprecht et al., 2010(. صفر ارزش 

 منظم وضعيت دهنده نشان) Wiيكنواخت ( زاويه شاخص

 اساس دهد. اي را نمايش ميكپه توزيع و ارزش يك درختان

همسايه  بين درختان زاويه مقايسه مبناي بر اين شاخص كار
)Jα( استاندارد زاويه به ) نسبت

٠
α) است (Pommerening, 

2002; Corral et al., 2010 .(  

چيره  همسايه هايگونه به مرجع نسبت درخت قطر اگر
)TDi( ،و كندمي ميل يك سمت به شاخص اين ارزش باشد 

 اختالف شاخص هايارزش ).Graz, 2004( برعكس

 همسايه درختان اگر .است متغير يك تا صفر ) بينTijقطر(

 ميل صفر سمت به شاخص اين ،باشند كمي اختالف داراي

 ديده همسايه درختان ميان زيادي ناهمگني اگر اما ،كندمي

 فرمول در كند.مي ميل يك سمت به شاخص اين ،شود

 سينه برابر قطر DBH هاي چيرگي و اختالف قطر، شاخص

   ). Kint et al., 2000( است سانتيمتر به

در شاخص كالرك و ايوانز، ميانگين فاصله بين يك 
ترين همسايه آن با ميانگين مورد انتظار در  درخت و نزديك

طور تصادفي پراكنده شده  كه موقعيت درختان به صورتي
فاصله بين  ri، فرمول اين شاخصدر  .شود ميمقايسه  ،باشند

تعداد كل درختان،  Nبه متر،  و نزديكترين همسايه i درخت
A مربع و  سطح نوار به مترP  .محيط نوار به متر است  
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 ها مربوط به هر يك از آنهاي مورد استفاده، محدوده ارزش هر كدام و تفسير شاخص رابطه -1 جدول

  رابطه  شاخص
اختالف 

  كم

اختالف 

  متوسط

اختالف 

  آشكار

اختالف 

  زياد

اختالف  

  خيلي زياد

���  آميختگي =
�
��
�1 → 	گونه	� ≠ گونه	�

0 → گونه	� = �گونه	�
		



   ,    ��� = �
�∑ ������� 0  33./  66/0  1  -  
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چيرگي ابعاد 

  (قطر برابر سينه)
��� = �

�∑ �������      ,     ��� = �1 → ���� ≥ ����
0 → ���� < �����  0  33/0  67/0  1  -  

 اختالف ابعاد

  (قطر برابر سينه)
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3
� ���(����,����)
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�  يلواپ = 1 −

تعداد	جفتهاي	آميخته	مشاهده	شده

تعداد	جفتهاي	آميخته	مورد	انتظار
 

ترتيب  به ،كوچكتر، بزرگتر و مساوي صفر باشد Sاگر مقدار 

توزيع مستقل  ها وها، تفكيك گونهيوستگي گونهدهنده پ نشان

  ).Nouri, 2013( هاستگونه

  و ايوانزكالرك 
�� =

�̅�
�̅� =

�

�
∑ ���
���

.�	��

�
��.�����×	

�
��.���× 	

�


��

  , CE 

∈ �0, 2.1491�  

باشد الگوي  يكبزرگتر، مساوي يا كوچكتر از  CEاگر مقدار 

  ).Nouri, 2013( اي استترتيب منظم، تصادفي و كپه درختان به

   

  نتايج
در كه  داد نشان) 3 و 2 هاي جدول( جفتي t آزمون نتايج

، اخت و چيرگي ابعادهاي زاويه يكنوشاخص بين هر دو نوار
هاي شاخص بين همچنين، .شتندا وجود داريمعني اختالف

دار وجود اختالف معني اي و اختالف ابعادآميختگي گونه

  .شتدا

ايوانز،  و كالرك و پيلو هاينتايج شاخص 4 جدول در
 شده هيارا نمونه اول قطعهگذاري در نشانه از پس و پيش

  . است

 

  اول نمونه قطعه براي جفتي t آزمون نتايج -2 جدول

  

  هااختالفات جفت

 tمقدار 
درجه 

  آزادي

  %95حدود اعتماد     داريمعني

  حد باال  حدپايين  اشتباه معيار  انحراف معيار  ميانگين

  000/0  206  -7/4  0958/0  -2341/0  0351/0  4933/0  -1649/0  ايآميختگي گونه

  79/0  206  226  0708/0  -0539/0  0316/0  4449/0  0084/0  يكنواخت زاويه

  008/0  206  -7/2  -0122/0  -800/0  0172/0  2419/0  -0641/0  اختالف ابعاد

  375/0  206  -889/0  4304/0  -1137/0  0397/0  5594/0  -0353/0  چيرگي ابعاد
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  دوم نمونه قطعه براي جفتي  t آزمون نتايج -3 جدول

  

  هافتاختالفات ج

 tمقدار 
درجه 

  آزادي
  %95حدود اعتماد     داريمعني

  حد باال  حدپايين  اشتباه معيار  انحراف معيار  ميانگين

  000/0  257  13/4  2236/0  791/0  0366/0  5272/0  1514/0  ايآميختگي گونه

  375/0  257  889/0  1037/0  -0392/0  0362/0  5214/0  0322/0  يكنواخت زاويه

  003/0  257  007/3  0933/0  0194/0  0187/0  2696/0  0563/0  اختالف ابعاد

  552/0  257  -596/0  0446/0  -0832/0  0324/0  4664/0  -193/0  چيرگي ابعاد

       

 اول نمونه قطعه در درختان گذارينشانه از پس و پيش مكاني پراكنش الگوي هايشاخص -4 جدول

  گونه
   تفكيك پيلو شاخص

  )گذارينشانه از پيش(

   تفكيك پيلو شاخص

  )گذارينشانه از پس(

 ايوانز و كالرك تجمعي شاخص

  )گذارينشانه از پيش(

 ايوانز و كالرك تجمعي شاخص

  )گذارينشانه از پس(

  58/0  46/0  56/0  57/0  راش

  43/0  65/0  56/0  46/0  ممرز

  /.87  87/0  46/0  45/0  هاكل گونه

    

در هر و راش ممرز  در شاخص آميختگي مقداربيشترين  
مربوط به ترتيب  هبگذاري از نشانه پس و پيشدو مرحله 

 شاخص زاويه يكنواخت مقداربيشترين  ،3/0 ات صفر وطبق
 شاخص چيرگي ابعاد مقدار بيشترين ،3/0مربوط به طبقه 

شاخص  مقدارشترين بي و يكصفر و  طبقاتمربوط به 
-8/0و  2/0-4/0 مربوط به طبقاتترتيب  به اختالف ابعاد

  .)1 شكل( بود 6/0

  

    

  
  
  

   اول نمونهقطعه در درختان گذارينشانه از پس و پيش ممرز و راش هايمربوط به گونه هايشاخص هاينمودار -1 شكل
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 راش، به مربوطاول  نوار كمي اطالعات 5 در جدول

 دهآم گذارينشانه از پس و پيش هاگونه كل و ساير ممرز،

  .است

 كل براي پيلو تفكيك شاخص نتايجنمونه دوم،  در قطعه

 ،38/0 مقادير ترتيب به ممرز و راش هايگونه ها،گونه
 كل براي ايوانز و كالرك  شاخص نتايج و 36/0 و 51/0

 4/0 ،83/0 مقادير ترتيب به ممرز و راش هايگونه ها،گونه
  ).6 داد (جدول نشان را 64/0 و

  

 اول نمونه قطعه در درختان گذارينشانه از پس و پيش غيرمكاني پراكنش هايشاخص -5 جدول

  گونه
 )%( هكتار در تعداد

  )گذاري نشانه از پيش(

  )%( هكتار در تعداد

  )گذاري نشانه از پس(

  )%( زميني رويه

  )گذاري نشانه از پيش(

  )%( زميني رويه

  )گذاري نشانه از پس(

  قطر دوم ميانگين

  )گذاري نشانه از پيش(

  قطر دوم ميانگين

  )گذارينشانه از پس(

  6/65  8/70  50/0  56/0  16/0  19/0  راش

  15/26  2/28  35/0  32/0  72/0  69/0  ممرز

  39  34  16/0  11/0  12/0  11/0  هاگونه ساير

  45/37  5/41  1  1  1  1  هاگونه كل

  

 دوم نمونه قطعه در درختان گذارينشانه از پس و پيش مكاني پراكنش الگوي هايشاخص -6 جدول

  گونه
   تفكيك پيلو شاخص

  )گذارينشانه از پيش(

 تفكيك پيلو شاخص

  )گذارينشانه از پس(

   ايوانز و كالرك تجمعي شاخص

  )گذارينشانه از پيش(

   ايوانز و كالرك تجمعي شاخص

  )گذارينشانه از پس(

  59/0  4/0  48/0  51/0  راش

  39/0  64/0  41/0  36/0  ممرز

  78/0  78/0  32/0  36/0  هاكل گونه

 

 درممرز و راش  شاخص آميختگي درمقدار  شترينبي
مربوط به ترتيب  گذاري بهاز نشانه پس و پيش احلمر

 ميزان شاخص زاويه يكنواختبيشترين  ،7/0 طبقات صفر و
 ، بيشترين ميزان شاخص چيرگي ابعاد3/0مربوط به طبقه 

 الف ابعادبيشترين ميزان شاخص اخت ومربوط به طبقه صفر 

 بود 4/0- 6/0 و 2/0- 4/0ه طبقات ترتيب مربوط ب به
  .)2 (شكل

 و ساير ممرز، راش، به دوم مربوط نوار كمي اطالعات
 آمده 7جدول  در گذارينشانه از پس و پيشها گونه كل

  .است
  

 دوم نمونه قطعه در درختان گذارينشانه از بعد و قبل غيرمكاني پراكنش هايشاخص -7 جدول

  گونه

 )%( هكتار در تعداد

 از پيش(

  )گذاري شانه

  )%( هكتار در تعداد

  )گذاري شانهن از پس(

  )%زميني ( رويه

  )گذاري نشانه از پيش(

  )%زميني ( رويه

  )گذاري نشانه از پس(

  دوم قطر ميانگين

  )گذاري نشانه از پيش(

  ميانگين دوم قطر

  )گذارينشانه از پس(

  1/50  51  53/0  50/0  33/0  33/0  راش

  5/26  8/30  23/0  29/0  52/0  52/0  ممرز

  25/52  52  24/0  22/0  17/0  14/0  هاگونه ساير

  6/39  45/41  1  1  1  1  هاگونه كل
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  دوم نمونه قطعه در درختان گذارينشانه از پس و پيش ممرز و راش هايمربوط به گونه هايشاخص نمودارهاي -2 شكل

  

  بحث
دسترسي به اهداف توسعه  هاي روش ترين مهميكي از 
گذاري نشانه ،هاي مديريتيها در قالب دخالتپايدار جنگل

ن قابل انتخاب درختاگذاري درختان جنگلي است. نشانه
 ،و فنون پرورش جنگل است اصول در نظر گرفتنبرداشت با 

گذار بايد بنابراين نياز به دانش و تجربه كافي داشته و نشانه
و تجربه الزم، شناخت دقيق و كاملي  داشتن مهارت بر عالوه

از وضعيت توده داشته باشد. از اهداف راهبردي كه در 
درختان بر  ثير قطعأت شود، گذاري مطرح ميعمليات نشانه

 javanmiripour et( هاي جنگلي استساختار آينده توده

al., 2015(با مقايسه  سعي شد رو پيشنابراين در پژوهش . ب
هاي گذاري با كمك شاخصاز نشانه پيش و پسهاي حالت

  . شودمربوط به الگوي پراكنش مكاني اين اثر بررسي 

داري نتايج جالبي را درباره هاي معنيآزمون ليطور ك به
در هر  نشان داد.گذاري از نشانه پيش و پستغيير ساختار 

اي و اختالف ابعاد هاي آميختگي گونهشاخص دو نوار
و چيرگي  ته يكنواخهاي زاويشاخص اما ،دار شدمعني
دليل اين مسئله به  .)8و  7 هاي جدول( دار نشدمعني ابعاد

اي و اختالف هاي آميختگي گونهتر بودن شاخصحساس
هاي زاويه يكنواخت و چيرگي ابعاد نسبت به شاخصابعاد 

محاسبه  هاي رابطهاجزاي  ،. به عبارت ديگرمربوط است
متفاوت بوده و همين  ابعاداي و اختالف گونه آميختگي

  ثيرگذار است.أآمده ت دست نتايج به برتفاوت 

در مورد شاخص زاويه يكنواخت رو  نتايج پژوهش پيش
 تمايل با تصادفي چيدمان دهنده نشان گذارينشانه از پيش

 بود) 4/0( ممرز و) 4/0( راش براي منظم حالت به كم بسيار
 تصادفي حالتدرختان  گذارينشانه .)2و  1هاي (شكل

 سمت به ماليمي شكل بهرا  )35/0( راش منظم به متمايل

 ثيرأت گذارينشانه .كرده است هدايت) 45/0( تصادفي حالت
 )4/0( پيشآن  چيدمان و نداشتهممرز  چيدمان بر ايعمده

اين عدم تفاوت را  .بود مشابه گذارينشانه از )4/0( پس و
  دانست.ممرز گذاري و حجم برداشت نشانه مقدارتوان در مي

 راش بيشتر تمايل دهنده نشان گذارينشانه از پيش نتايج

 براي 46/0 و 43/0( بود هاگونه ساير با آميختگي براي

 اين گذاري،نشانه با .)2و  1هاي شكل؛ دوم و اول نوار

؛ نوار دو هر براي 53/0( شد تقويت ماليمي شكل به تمايل
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 كه داد نشان آمده دست به نتايج ممرز در. )2و  1هاي شكل

 خود گونه هم افراد كنار در حضور به تمايل بيشتر گونهاين 

؛ دوم نوار براي 22/0 و اول نوار براي 16/0( دارد
 اين در محسوسي تغيير نيز گذارينشانه.  )3و  2هاي  شكل

 به راش بيشتر تمايل داليل از .نكرد ايجاد ممرز ويژگي

 منطقه كل در ممرز چيرگي ،هاگونه ساير كنار در حضور

. است پارسل كل در راش ،ممرز تيپ وجود و مطالعه مورد

و همكاران   Nouriبررسي نتيجه با پژوهش مغاير اين نتيجه
 موقعيت در اختالف آن دليل ترين مهم كه است) 2015(

  .است رويشگاه و مكاني

 از يكديگر به نسبت همسايه درختان ابعاد بررسي براي
 بررسي نتايج. دش استفاده قطر اختالف و  ابعاد هايشاخص

 دو هر در گذارينشانه اثر دركه  داد نشان قطر ابعاد شاخص

 ممرز به نسبت راش چيرگي كمي بسيار مقدار به نمونهقطعه

 به دوم و اول نوارهاي در 46/0 از راش( بود شده تقويت

 ممرز و بود رسيده دوم نوار در 49/0 و اول نوار در 57/0

و  1هاي شكلبود؛  رسيده 46/0 به 47/0 از نوار دو هر در
 اندكي راش در قطر اختالف شاخص ،گذارينشانه اثر در .)2

 داده سوق(ناهمگني)  سوي تنوع بيشتر در ابعاد قطري به

 از دوم نوار در و 50/0 به 47/0 از اول نوار در( بود شده

 ممرز وضعيت. )3و  2هاي شكلبود؛ ه ديرس 44/0 به 45/0

 به متمايل حالت و بود ثابت گذارينشانه از پس و پيش

 در( بود شده حفظ ممرز (تنوع كمتر ابعاد قطري) همگني

 36/0 از دوم نواردر  و تغييري نداشت 34/0 مقدار اول نوار
  .)2و  1هاي شكلبود؛ ه ديرس 35/0 به

 اثر دركه  داد نشان نتايجيلو اپ تفكيك شاخص در مورد

 به متمايل حالت از راش هدايت ،مديريتي هايدخالت

 بسيار شكل به كه بود مستقل توزيع سمت به مكاني جدايي

 تغيير جزيي بسيار حد به شاخص اين و شده اعمال ماليمي

 متفاوت شرايط ممرز مورد در. )5و  3هاي (جدول بود كرده

 توزيع حالت از ممرز هدايت جهت در هادخالت و بود

 بود مكاني جدايي به متمايل حالت سمت به مستقل متمايل

هاي (جدول بود نشده اعمال شديد چندان نيز دخالت اين كه
 كه داد نشان نتايج ،ايوانز و كالرك شاخص در مورد .)5و  3

 به متمايل حالت از راش الگوي تغيير براي گذارنشانه تالش

 3هاي (جدول بوده است تصادفي به متمايل الگوي به ايكپه
 حالت از الگو تغيير به منجر ممرز در كه حالي در. )5و 

 شده بود ايكپه حالت به تصادفي به متمايل اي كپه

هايي كه  پژوهش با مطالعهاين  نتيجه. )7و  4هاي  (جدول
 ;2006( اند كرده گزارش ايكپه را راش پراكنش الگوي

Nouri et al., 2015 Habashi, et al.,(، دارد مطابقت .

  گونه اين ايكپه به متمايل اي ايكپه پراكنش هاي عامل از يكي

 اي لكه زادآوري داشتن و پسنديسايه سنگين، بذرهاي وجود

  ).Habashi et al., 2006( است 

 هادخالت داد، نشان رو پژوهش پيش نتايج كه طور همان

 با و ماليم بسيار  و نبوده شديد گذارينشانه انجام براي

 تفكر در اوليه اصول از كه شده انجام طبيعت از الگوبرداري

خود  ،مدل اين در. است طبيعت با همگام شناسيجنگل
 موارد بيشتر در و شودمي شامل را هادخالت اساس جنگل

انجام گذاري در اثر نشانه .است كند بسيار ساختار تتحوال
اي به توده  صدمه و شدهساختار ناهمسال توده حفظ  شده

 اصول از پيروي با است اميد ،بنابراين .بودوارد نشده 

و حفاظت از  مديريت در طبيعت با همگام شناسيجنگل
  .باشيم كوشا پيش از تربيش هيركاني باارزش هايجنگل
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Abstract 

Appropriate management of forest requires indices that can provide adequate 

information about forest structure condition and its changes with the least cost and time. 

In this research, the effect of tree marking on natural stand structure was evaluated in 

Gorazbon district of Kheirud forest using indices ofspatial and non-spatial distribution. 

For this purpose, 682 structural groups (trees) were studied from the lower up to the 

upper boundary of compartment in two rectangular plots. The results showed that the 

changes of some indices, including mingling, Uniform Angle Index, DBH dominance, 

DBH differentiation, Pielou segregation, Clark and Evans aggregation, stem per hectare, 

basal area and diameter at breast height were not significant. Also, the paired t-test 

results showed non-significant differences for Uniform Angle Index and DBH 

dominance, whereas the Mingling and DBH differentiation indices showed significant 

differences, in the two studied sample plot before and after the tree marking. According 

to the results of this research, one can conclude that the applied indices are able to show 

the changes in the stand structure over different time studies and they are suitable for 

comparison of stands. These indices could be useful tools for forest management in 

close to nature silviculture. 

 

Keywords: Diameter dimentions, Pielou index, spatial pattern, species mingling index, 

tree marking.  
 

 


