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چکیده
به درك بسیاري از ودادهارائههاآنترکیب، اندازه و توزیع مکانی از یکاملاطالعاتهاي درختی، تجزیه و تحلیل ساختار گونه

بررسی ،پژوهشهدف اصلی این .کندمیکمک هاي جنگلیسازگانبوممدیریت بهینه منظوربهشناسیو جنگلشناختیبوممسایل
نظراز)مدتکوتاهو کورن با سابقه حفاظت مدتطوالنی(کالله و وایقان با سابقه حفاظت هاي با سابقه حفاظتی متفاوترویشگاه

روش بهدر سه رویشگاه )هاي یک هکتارينمونهبا قطعه(هکتار 9ابتدا .بودهااین تودهدرموجود ساختار درختان وترکیب
گیري شدند.اندازهانارتفاع درختوبرابر سینه، قطر گونه، فاصله و آزیموت هر پایههاي مشخصهسپس، صددرصد آماربرداري شد. 

. ندگونه در سه منطقه مورد مطالعه مشاهده شد14بر اساس نتایج، . انجام شدریپلیKع بتاازبا استفاده تعیین الگوي پراکنش درختان 
درصد از تراکم درختان 88حدود ، )درصد2/5(اوريو درصد) هفت)، سرخدار (درصدهشت(کرب)، درصد68ممرز (چهار گونه

رویه )متر مربع26/0(و کمترین)متر مربع29/15(بیشترین ترتیببهو کورن کاللهمناطق. نددادموجود در کل منطقه را تشکیل می
.داشتندقطري را در مقایسه با رویشگاه کورنهايطبقهدامنه وسیعی از ،کالله و وایقانهايرویشگاه. اختصاص دادندخودبهرازمینی 

فقطو داشتهاي پراکنش کپه،شدهمطالعههاي در تودههاتقریب تمامی گونهبهنشان داد که Lابع بررسی الگوي پراکنش با استفاده از ت
سازي دخالت با هدف اصالح، احیا و غنینوعهر شود کهپیشنهاد میبنابراین،ی داشتممرز در رویشگاه کورن پراکنش تصادف

با گونه خالص کاريجنگلو از شدهها انجام گونهاي کپهمورد مطالعه با رعایت درصد آمیختگی و حفظ الگوي پراکنشهايتوده
.ها تضمین شودپایداري تودههمتنوع زیستی وهم خودداري شود تا 

.ايترکیب گونهریپلی، Kع بتااي، ارسباران، پراکنش کپه:هاي کلیديواژه

مقدمه 
يهاطرحیهاز اهداف اولیکییعی طبهايجنگلساختار

هاي دخالتتأثیرتحت تواند که میاستجنگل ییریتمد
جنگل سازگانبومکارکردهاي کیفیت . قرار گیردانسانی
استجنگل و ساختارمکانیالگوي پراکنش از متأثر

)Nouri et al., . بررسی الگوي ساختار مکانی به )2013

وشناسیو جنگلشناختیبوممسایلدرك بسیاري از 
ي هاهاي موجود در توده از همدیگر و گونهاثرپذیري گونه

Karimi(کندکمک میدیگر et al., 2012(.
هاي ساختاري و الگوي مکانیویژگیسازيکمی

داخلی و خارجی مورد پژوهشگرانهاي جنگلی توسط توده
) 2001و همکاران (Amirghasemiتوجه قرار گرفته است. 
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ه ضهاي جوان در حوتودهتجدید حیات در بررسی ساختار 
بیشترکه گزارش کردندارسباران هايجنگلچاي ستنآبخیز 

عمده هاي تیپ،براینعالوه.بودندزاد دانهو ها شاخهتوده
ممرز بیان -بلوط، ممرز و بلوطسه تیپدر منطقهموجود 

وضعیت تنوع زیستی در دو منطقه دیگري از بررسی.شد
مدیریت مبتنی بر که دادنشان و غیرحفاظتی حفاظتی

اي گیاهان چوبی در حفاظت باعث افزایش تنوع گونه
Alijanpour(هاي جنگلی منطقه ارسباران شدتوده et al.,

2009a(.Ghanbari Sharafeh) نشان 2010و همکاران (
سرخدار،ارسبارانهايمنطقه کالله جنگلدردادند که

حضور افراوبلوطممرز،مانندبرگپهنهايگونههمراهبه
طوربهسرخدارگذشتهدر ذکر کردند که ،همچنین. داشتند

.کردندأکیدتمذکور حفاظت منطقه بره وشدتخریبوسیعی 
Mohammadzadeh) به بررسی وضعیت 2015و همکاران (
منطقه چاي حوزه ایلگنههاي گیاهی تنوع زیستی گونه

را علفی گونه81چوبی و گونه26وپرداختندارسباران 
7/67(، ممرزدرصد)8/93(شناسایی کردند. بلوط سفید

بیشترین درصد حضور را درصد)65(اختهو زغالدرصد) 
و Nouri.داشتندهانمونهقطعهدر ي دیگرهانسبت به گونه

پراکنش لگوياریپلی Kتابعازاستفادهاب) 2013همکاران (
کردند.بررسیرا توسکاوپلتممرز،راش،هايگونهمکانی
ايکپهرامذکورهايگونهمکانیالگويآنها،پژوهشنتایج
ریپلی Kکاربرد تابع )2014و همکاران (Alavi.دادنشان

هاي خیرود نوشهر در تعیین الگوي مکانی ملج در جنگلرا 
داراي قطرکمهايطبقهکه گزارش کردندآنها . کردندبررسی 

الگوي مکانی ،و با افزایش طبقه قطريبودندالگوي تجمعی 
) الگوي Sohrabi)2014. داشتتمایل به تصادفی شدن 

گاه جنگلی هاي چوبی در ذخیرهپراکنش مکانی گونه
ریپلی بررسی کرد. در این Kچهارطاق اردل را با تابع 

و بوداي کپهاغلبهاي چوبی الگوي مکانی گونه،گاهذخیره
اي هاي درختی بیشتر از درختچهاي بودن در گونهکپه

،)2016و همکاران (Shariati Najaf Abadi.مشاهده شد

وضعیت آلودگی درختان ولیک به بیماري لیسه را با استفاده 
عه ریپلی مطالKاز بررسی الگوي پراکنش مکانی آنها با تابع 

به این نتیجه رسیدند که درختان . این پژوهشگرانکردند
درختان سالم داراي اماداشتند،آلوده پراکنش تصادفی 

تحقیقات دیگر در براین، عالوه. بودنداي الگوي پراکنش کپه
Devaney(شده استأکیدتبه اهمیت حفاظت نیز در اروپا

et al., 2014; Casals et al., پژوهشی در نتایج ).2015
سه سرخدار درتوده یتجمعبراثرات ساختار توده مورد

سرخدارکه نشان داد لهستاندرییاروپاسرخدارگاه یرهذخ
تواناییدلیلبهوشدهظاهرزیراشکوبدر توده آمیخته و 

اینحفظراهبردبهترینتودهحفاظتآن،ضعیفرقابت
Dobrowolska(پیشنهاد شد گونه et al., 2017(.

هايهرویشگاع حفاظت در وبا توجه به اهمیتی که موض
و در مطالعات مختلف نیز به خاص و حساس جنگلی دارد

بود کهسعی بر این روپژوهش پیشدر ،شده استن اشارهآ
هاي با سابقه حفاظتی رویشگاههاي تشابهها و تفاوت

درختانمکانی اي و ساختار ترکیب گونهنظرازمتفاوت 
این ساختاريهاي همشخص،براینعالوه.بررسی شود

شد. ارزیابیدر دو وضعیت متفاوت حفاظتی هارویشگاه

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

هاي متفاوت با ویژگیکالله، وایقان و کورن سه منطقه 
بررسی وضعیت کمی و کیفی، منظوربهحفاظتی در ارسباران 

و 1شکل(ندانتخاب شدهاي جنگلیتودهساختار ترکیب و 
500تا 300بینمناطق میانگین بارندگی در این ). 1جدول
میانگین درجه حرارت از پنج تا و هبوددر نوسان متر میلی
استدرجه سانتیگراد در ارتفاعات مختلف متغیر 14

)Sagheb-Talebi et al., ارتفاع بیشترینو کمترین. )2014
تا 820مورد مطالعه بین سه رویشگاهاز سطح دریا در 

.)2(شکلمتر متغیر است1600
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مورد مطالعهمناطقموقعیت -1شکل 

مورد مطالعهمناطقهايویژگیبرخی از موقعیت جغرافیایی و -1جدول 

رویشگاه
مختصات جغرافیایی

(عرض و طول)
فرم رویشیتیپ جنگلسابقه حفاظت

میانگین ارتفاع از سطح 
دریا (متر)

میانگین شیب 
(درصد)

جهت 
عمومی

شمالی149235زاددانه و شاخهسرخدار-بلوط- ممرزسال4642°45′و38°56′کالله
جنوبی103422زاددانه و شاخهسرخدار–ممرزسال4642°44′و38°55′وایقان
شمالی150930زادشاخهسرخدار-ممرز-بلوطسال478°26′و38°56′کورن

پژوهشروش 
در هر سه یک هکتاريمربعی شکل نمونهسه قطعه

با استفاده از روش انتخاب و )هکتار9در مجموع (منطقه
گونه، شاملهاي درختان مشخصه،صددرصدآماربرداري 

برابر سینه، قطر پیشینآزیموت هر پایه با پایه وفاصله
حد گیري شدند. درخت اندازهارتفاعوقطورترین جست
کمدرختان و سن کمنسبتبهقطر دلیلبهشمارش درختان 

Alijanpour(درنظر گرفته شد مترسانتی5/7،توده et al.,

2009b; Alijanpour et al., ثبت منظوربه.)2011
از هکتاري یکهانمونهقطعهمختصات درختان موجود در 

موقعیت صورت کهاین به .استفاده شدفاصله آزیموت روش 
با استفاده از دستگاه نمونهقطعهنقطه شروع در هر 

فاصله و سپس .) ثبت شدGPS(یاب جهانیموقعیت
شد.برداشت نقطهایننسبت بهآزیموت درخت بعدي 
از همدیگر ترتیببهدرختان بعدي دوباره فاصله و آزیموت

برخی از درختان کهاینبه. با توجه شدندگیرياندازه
5/7بیشتر اززاد بودند، موقعیت این درختان با قطر شاخه
هاي مشابه درختان دیگر در فاصله و آزیموتمتر سانتی

فاصله و آزیموت تمام ،نهایتدر.شدندجداگانه ثبت 
پیشینهاي موجود در منطقه نسبت به درخت پایه

. سپس با استفاده از روابط مثلثاتیشدندگیرياندازه
به مختصات دکارتی شدهبرداشتمقادیر )2و 1هاي رابطه(
)X,Y شد) تبدیل.

=)   1(رابطه × ( ) +
=)   2(رابطه × ( ) +

پیشینفاصله تا نقطه شاخص یا درخت dها:که در آن
محاسبه 180/(Azimuth×3.14)رابطه ازRadianاست.
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و پیشین مختصات طولی درخت ،،. همچنینشد
.استپیشین مختصات عرضی درخت ،

براي زاد بود، در رویشگاه کورن که فرم غالب شاخه
قطورترین جست در برابر سینه، قطر رویه زمینیمحاسبه 

منظور مقایسه آماري سه رویشگاه محاسبات وارد شد. به
وجود تفاوت بین دو مشخصه اصلی از نظرمورد مطالعه، 

افزارنرمدر محیططرفهیکواریانس تجزیهقطر و ارتفاع از 
SPSS.استفاده شد

Kشدهاصالحتعیین الگوي پراکنش درختان از تابع براي

بر روي ،تابعاین دلیل دشواري تفسیر بهریپلی استفاده شد. 
Lآن تابعشدهاصالحکه شکل انجام شداین تابع اصالحاتی 

ازریپلی Kتابعنسبت به L. تابع )3(رابطه نامیده شده است
Hou(تر استنمایش و تفسیر سادهنظر et al., 2004(.

r

rk
rL





)(

)( ) 3(رابطه 

هاي هاي مختلف درختی یا فاصلهفاصله میان گونهLتابع
ابعاد مختلف را در یک نقشه توزیع بین درختان یک گونه با

Alavi(گیردمکانی درختان درنظر می et al., . در )2014
مقایسه الگوي ،این تابع، معیار تعیین الگوي پراکنش مکانی

فرض صفر) است که ازبا الگوي تصادفی (شدهمشاهده
طوريبهشود.میآزمون مونت کارلو محاسبه و ترسیم طریق

در داخل این محدوده قرار گیرد، الگوي Lکه اگر تابع
کمترLاما اگر تابع،تصادفی خواهد بودشدهمشاهدهپراکنش 

الگوي دهندهنشانترتیببهاز این محدوده باشد، بیشتریا 
Salas(اي استمنظم (یکنواخت) و کپه et al., . در )2006

و حدود مونت کارلو Lمحاسبات مربوط به تابع ،ژوهشاین 
ProgramitaJulioافزار با استفاده از نرم .انجام شد2006

نتایج
اي ترکیب گونه

مورد مناطقدر شدهمشاهدههاي درختی اصلیگونه

Carpinus betulusشامل ممرز (مطالعه  L. ،(اوري
)Quercus macranthera L.) بلوط سفید ،(Q. petreae

L.(،کرب)Acer campestre L.) سرخدار ،(Taxus

baccata L.لوچه ()، آPrunus sp.) داغداغان ،(Celtis

caucasica L.اخته ()، زغالCornus mas L. ،(سیب
Malus sieversiiوحشی ( Ledeb. M. Roem. شفت ،(

)Cornus sanguinea L.) گردو ،(Juglans regia L. ،(
Pyrusجنگلی (گالبی sp. ،(گیالس) وحشیCerasus

avium L.(ونو)Fraxinus excelsior L. (ز پس ا. بودند
مشخص شد که هاي موجودفراوانی نسبی گونهمحاسبه

رخدار سدرصد)، هشت (کربدرصد)، 68ممرز (چهار گونه
کل درصد از 88، حدود )درصد2/5(اوري ودرصد) هفت (

تعداد و درصد .دادندمیتشکیل منطقه را درختان موجود در 
گونه 9کهطوريبه،بودهاي موجود در سه منطقه متغیرگونه

نه در گونه در منطقه وایقان و سه گو12در منطقه کالله، 
).3(شکلمنطقه کورن مشاهده شد

در هاهاي کمی تودهاي و مشخصهترکیب گونه
است. شده ارائه2هاي مورد مطالعه در جدول رویشگاه

ممرز در دو منطقه کالله و وایقان و بلوط در منطقه کورن 
. میانگین ارتفاع داشتندزیادينسبتبهدرصد فراوانی 

متر) 5/9متر) و وایقان (7/9درختان در دو منطقه کالله (
متر) 2/4بیشتر از میانگین این مشخصه در منطقه کورن (

متر 26/0و کورن با متر مربع29/15. منطقه کالله با بود
خودبهرا رویه زمینیبیشترین و کمترین ترتیببهمربع

اختصاص دادند. 
هاي کمی قطر و ارتفاع درختان در سه میانگین مشخصه

مقایسه طرفهیکواریانس تجزیهرویشگاه با استفاده از 
تحلیل نشان داد که در بین سه این آماري شد. نتایج 

برابر سینههاي قطر رویشگاه مورد مطالعه، مشخصه
)000/0<p 2؛=df 5/129؛=F(ارتفاع و
)000/0<p 2؛=df 6/69؛=F( درختان تفاوت

داري داشتند.معنی
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مورد مطالعه با وضعیت حفاظتی متفاوتمناطقهاي موجود در فراوانی نسبی گونه-3شکل 

مورد مطالعهمناطقدر یک هکتاري هاينمونهقطعهدر هاکمی تودههاي اي و مشخصهترکیب گونه-2جدول

در هکتارتعداد گونهرویشگاه
فراوانی نسبی 

(درصد)
میانگین ارتفاع 

(متر)
میانگین قطر برابر سینه

متر)سانتی(قطورترین جست
رویه زمینی

(متر مربع در هکتار)

کالله

523/96/87/1728/1*بلوط

4123/726/102093/12ممرز

1054/186/71585/1**هاگونهسایر 

5691007/95/1829/15کل

وایقان

425/19/83/2216/0بلوط
20415/642/108/2485/9ممرز

1106/343/83/2056/3***هاگونهسایر 
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ساختار توده 
هايدو رویشگاه کالله و وایقان، دامنه وسیعی از طبقه

خود اختصاص دادندقطري را در مقایسه با رویشگاه کورن به
اصله در هکتار) و 569ختان (. بیشترین تعداد در)4(شکل 

ترتیب در رویشگاه کالله هکتار) بهاصله در35کمترین آن (
هاي ارتفاعی نشان و کورن مشاهده شد. بررسی توزیع طبقه

داد که رویشگاه کورن تفاوت زیادي با دو رویشگاه دیگر 
داشت. در این رویشگاه فقط دو طبقه ارتفاعی مشاهده شد و 

هاي کمتر از هشت متري قرار در طبقهارتفاع تمام درختان
که ارتفاع درختان در رویشگاه کالله، دامنه داشتند، در حالی

). 4وسیعی را نسبت به بقیه مناطق مورد مطالعه داشت (شکل 

مورد مطالعه با وضعیت حفاظتی متفاوتهايرویشگاهارتفاعی درقطري و هايطبقهها بر حسب توزیع گونه-4شکل 
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هاي مختلف در سه رویشگاه در موقعیت مکانی گونه
هاي گونهاغلب ،در منطقه وایقانشده است. ارائه5شکل 
ممرزدر منطقه کالله، مشاهده شد. ي دیگرهاو گونهممرز

برخوردار يزیادنیز مشابه رویشگاه وایقان از درصد حضور 

از رویشگاه بیشتردر این رویشگاه بلوطتعداد اما،بود
ها گونهتعداد خیلی کمی از ،در رویشگاه کورنوایقان بود. 

تعداد در .داشتندمترسانتی5/7بیشتر ازبرابر سینهقطر 
بود.یشگاه دیگرتر از دو روکمهکتار در این رویشگاه خیلی 

(منظور از بلوط مجموع دو گونه اوري و بلوط سفید است)مورد مطالعهسه رویشگاهدرهاموقعیت مکانی گونه-5شکل 

براي هر یک از مکانیپراکنشالگوي،پژوهشایندر
نتایج آزمون مونت کارلو .شدبررسیمتري26شعاعها تاگونه

هايرویشگاهدر ها م گونهتقریب تمابهنشان داد که Lدر تابع 
و داشتندکارلو قرار مونتحدود اطمینان از بیشتر،شدهمطالعه

ممرز در وایقان و کل .)6(شکلدادندنشان راايپراکنش کپه
ها در کورن، گونهها در وایقان، بلوط در کورن و کل گونه

بلوط و ممرز در مورد دو گونه. داشتندالگوي پراکنش مشابهی 
هاي موجود گونهنسبت الگوي مشابهی مشاهده شد. بهدر کالله 

اي افزایشی متري پراکنش کپه14در رویشگاه کالله تا فاصله 
سپس با یک تمایل به سمت تصادفی شدن، دوباره داشتند.

در رویشگاه وایقان تا کهحالیدر ،گرفتندپیش اي در حالت کپه
بیشتر و را نشان دادنداي فاصله حدود هشت متري حالت کپه

بلوط و کل . داشتنداز هشت متري تمایل به تصادفی شدن 
و بودندياپهکها تا فاصله چهار متري داراي پراکنش گونه

تابع براي فقطاماکردند،یل به تصادفی شدن پیدا اسپس تم

متر در داخل 21تا 9ممرز در رویشگاه کورن، در فاصله بین 
پراکنش تصادفی این گونه دهندهنشانمحدوده قرار داشت و 

بود. 

بحث 
گونه در سه منطقه مورد 14بر اساس نتایج این پژوهش، 

مطالعه مشاهده شد. دو گونه بلوط و ممرز در منطقه کالله 
درصد) و در منطقه کورن 4/65(درصد)، وایقان 6/81(
درصد)، درصد حضور زیادي داشتند و از نظر 55/68(

خود ها بههاي کمی دیگر نیز مقادیر زیادي را در تودهویژگی
دادند. میانگین قطر و ارتفاع درختان در رویشگاه اختصاص 

کورن با سابقه حفاظتی کمتر (حدود هشت سال) خیلی کمتر از 
و وایقان با سابقه حفاظتی طوالنی (حدود دو رویشگاه کالله

سال) بود.42
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مورد مطالعههايدر رویشگاههاو کل گونهاي اصلیهگونهبراي کارلو مونتاطمینانو حدودLتابع مقادیر -6شکل 
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حفاظت از جنگل باعث ایجاد فرصت که رسد مینظربه
رشد قطري و ارتفاعی براي مناطق با وضعیت حفاظتی بهتر 

. این امر ضرورت افزایش اقدامات حفاظتی در شده باشد
هایی مانند مشخصه،در این زمینهدهد.نشان میمنطقه را 

تواند بین دو خیزي خاك و رقابت میتراکم توده، حاصل
از بین سه پژوهش. در این گیردضعیت مورد توجه قرار و

که این مشخصه در دو شد، تراکم توده بررسی ذکرشدهعامل 
نتایج نشان داد.بودرویشگاه کالله و وایقان بیشتر از کورن 

و برابر سینه، میانگین قطر تراکمهاي مقادیر شاخصکه 
حفاظت دو رویشگاه کالله و وایقان با دردرختانارتفاع

تواند میبیشتر بود که نسبت به رویشگاه کورنمدتطوالنی
ها مرتبط باشد. در مطالعات سابقه حفاظتی این رویشگاهبه

هاي هاي کمی تودهدیگر نیز به اثر حفاظت در بهبود شاخص
Ghanbari Sharafeh(اشاره شده استجنگلی et al.,

2010; Devaney et al., 2014; Casals et al., 2015;

Dobrowolska et al., 2017; Jafari Afrapoly et al.,

مواره باعث تغییر در هاي با منشاء انسانی هآشفتگی). 2018
و تجدید است هاي جنگلی شده ساختار و ترکیب توده

کندمیبا مشکل مواجه در بیشتر موارد حیات طبیعی را 
)Mishra et al., تواند با . اقدامات حفاظتی می)2004

مسیر تحول توده ،هاي با منشاء انسانیکاهش شدت آشفتگی
به سازگانبومدهد و باعث بازگشت سوقتکامل سمتبهرا 

Dhar(شودمسیر طبیعی خود  et al., 2007( .
مختلف یو ارتفاعيقطرهايطبقهتوزیع درختان در 

Taheri(استشرایط رویشگاهی تأثیرتحت طور کاملبه

Abkenar et al., قطري هايطبقهبررسی توزیع .)2013
رویشگاه کالله و وایقان دامنه وسیعی از که نشان داد 

خودبهقطري را در مقایسه با رویشگاه کورن هايطبقه
قطري هايطبقه. در رویشگاه وایقان، توزیع دادنداختصاص 

اما در ،نرمال بودتقریب بههمسال بودن توده، دلیلبه
.داشتتمایل يرویشگاه کالله، توده به سمت ناهمگنی قطر

قطري هايطبقهتوزیع ،وقتی توده خالص و همسال باشد
تراکم در این حالت، تقریب شبیه منحنی نرمال خواهد بود. به

,Zobeiry(میانی بیشتر استهايطبقهدرختان در قسمت 

ها . با گذشت زمان و رویش درختان، رقابت بین پایه)2000
هاي مطلوب در شرایط بهتري قرار و پایهشودمیشروع 

ترکمبرابر سینهقطر در رویشگاه کورن، با توجه به گیرند. می
، تعداد دیگرمورد مطالعههايرویشگاهنسبت به توده

متري خیلی کمتر بود و درختان سانتی5/7بیشتر ازدرختان 
Taheriدر دو طبقه قطري پراکنش داشتند. فقطتوده 

Abkenar) اقلیممانندهاییعامل) 2013و همکاران ،
توپوگرافی، نوع خاك، انسان و حضور دام را در نامناسب 

. با توجه به دانستندمؤثرها بودن ساختار قطري جنگل
هاي انسانی از طریق حفاظت جنگل، ساختار تعدیل دخالت

ساختار سويبهمدتطوالنیهاي با حفاظت قطري توده
رود. بررسی پیش میشونده کمتعادلناهمسال با حالت 

ارتفاعی در سه رویشگاه مورد مطالعه نشان هايطبقهتوزیع 
جود در جه به شرایط موبا توهارویشگاهاین داد که بین 

طرفهیکواریانس تجزیه.داشتهایی وجود ها تفاوتتوده
این تفاع درختان نشان داد که راهاي قطر و براي مشخصه

تودهداري داشتند.تفاوت معنیها بین سه رویشگاه مشخصه
چنداشکوبه سويبهدر دو رویشگاه کالله و وایقان جنگلی

ممرز و بلوط در اشکوب باال و . درختانرفتمیبودن پیش 
هاي پایین قرار در اشکوبي دیگرهادرختان و درختچه

توده، تردر رویشگاه کورن با توجه به سن کماما،داشتند
تمام درختان (هر ،همچنینداشت.یک اشکوب وجود فقط

شده سه گونه بلوط، ممرز و سرخدار) در یک اشکوب واقع 
. بودند

شرایط رقابتی تأثیرتحت ،در هر تودههاي موجود گونه
. این قرار دارندها موجود در تودهايگونهدرونو ايگونهبین

امر باعث ایجاد تفاوت در نحوه قرارگیري درختان در توده 
کارلو، در داخل محدوده مونتLشود. قرار گرفتن تابع می

از بیشتریا کمترو است الگوي پراکنش تصادفی دهندهنشان
اي را الگوي منظم (یکنواخت) و کپهترتیببهاین محدوده 

Salas(دهدنشان می et al., نتایج آزمون ).2006
ها در تقریب تمام گونهبهنشان داد که Lکارلو در تابع مونت
کارلو قرار از محدوده مونتبیشتر،شدهمطالعههاي توده

ممرز در فقط. بوداي پراکنش کپهدهندهکه نشانداشتند
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رویشگاه ممرز دررویشگاه کورن پراکنش تصادفی داشت.
. داشتندبلوط در کورن، الگوي پراکنش مشابهی و وایقان 

هايها در تودهاین گونهغالب بودن تواند میامر این دلیل 
درصد و بلوط 64باشد. ممرز در وایقان حدود مورد مطالعه 

.دادندمیها را تشکیل درصد کل گونه51در کورن حدود 
شرایط تأثیرتواند تحت الگوي پراکنش جمعیت یک گونه می

اي و گونه، تنوع گونهشناختیگیاههاي رویشگاهی، ویژگی
Wei-dong(انسانی باشد هايدخالت et al., 2001( .

پراکنش منظم درختان در توده یک حالت معمولی پراکنش 
گیردمصنوعی قرار هايدخالتتوده تحت اینکهمگر ،است

)Karimi et al., در پیشینهايدخالت. با توجه به )2012
. مشاهده شدهاآناي در الگوي کپه، هاي مورد مطالعهتوده

نیز ممکن است هانمونهقطعهزاد بودن بخشی از البته شاخه
اي بودن الگوي پراکنش درختان در دلیل دیگري بر کپه

Pourbabaeiمورد مطالعه باشد (هاي رویشگاه et al.,

2012 .(Luo) کردند که گزارش) 2009و همکاران
هاي با الگوي پراکنش تصادفی، فراوانی کمتري در گونه

شرق Baishanzuمنطقه کوهستانیبرگهاي پهنجنگل
گونهسهنیز نشان داد که روپیشپژوهشنتایج .داشتندچین
هاي اصلی موجود گونهعنوانبهو ممرز بلوط سفید،اوري

در داشتند.زیاديفراوانی درصد هاي مورد مطالعه، در توده
که الگوي بودهاي درختی کمتر رویشگاه کورن فراوانی پایه

و Luoبا نتایج مطالعه هایافتهاین .داشتندپراکنش تصادفی 
و Alaviکه طورهمان. داشت) مطابقت 2009همکاران (
قطر داراي الگوي کمهايطبقه،) بیان کردند2014همکاران (

روپژوهش پیشهايیافتهنیز با نتایج که این هستنداي کپه
هايدرختان موجود در تودهبیشتر. داشتخوانیهم

برابر و میانگین قطر داشتندکمیبرابر سینه قطر ،شدهمطالعه
متر متغیر سانتی2/23تا 7/9درختان در سه توده بین سینه 

اي نسبت توان بیان کرد که پراکنش کپهمی،طور کلیبه. بود
بیشتر شدهمطالعهجنگلی در جوامع به بقیه الگوهاي پراکنش

ترین الگوي پراکنش اي، عمومیالگوي کپهوهشدمشاهده 
Luo(استدر جوامع گیاهی  et al., 2009; Vedel-

Sørensen et al., پژوهش در شدهمشخصالگوي ).2013

و Kintمطالعهو ذکرشدههايپژوهشبا نتایج روپیش
که بیان کردند توزیع تصادفی در جنگل )2004همکاران (

. نحوه پراکنش بذر و افتد، مطابقت دارداتفاق میندرتهب
استاي ترین عامل در ایجاد الگوي کپهمهم،نوع زادآوري

)Zhang et al., نوع ماننددیگري هايعامل،البته. )2012
ع پراکنش ، توپوگرافی، رقابت و گذشته توده نیز در نوخاك

Nouri(استگذار تأثیرختان رد et al., ) که در این 2013
در مورد بلوط که نشد. بررسیمذکورهايعامل،پژوهش

این ايتوان الگوي پراکنش کپهمی،داردتري بذر سنگین
با توجه به سنگین را مربوط به این عامل دانست که گونه

بذرها در کنار و هاي مورد مطالعه و ریزش بودن بذر گونه
وري آنها از طریق غیرجنسی، این گونهآزیر درختان و زاد

باعث تجمع طوري که این عامل. بهاستاي ي الگوي کپهادار
و Zhang.شودمیهاي مساعدتر رویشگاه ها در قسمتپایه

آ را دلیل الگوي پراکنش ) سنگینی بذر پیسه2012همکاران (
) نیز 2013و همکاران (Nouriکردند. بیان این گونه اي کپه

که گزارش کردنداي کپهصورتبهرز را الگوي پراکنش مم
. ردداخوانیهمروپیشپژوهشبا نتایج 

درمهمینقش) مکانیالگوي(جنگلیتودهساختار
تحولوتوسعهجنگلی،هايسازگانبومتوصیفوشناخت
Nouri(کندمیایفاجنگلیمناطقزیستیتنوعوجنگل et

al., پرسشسعی در پاسخ به این رو، پیشپژوهش. )2013
کالله و مناطق (مدتطوالنیآیا سوابق حفاظت کهداشت

ي بر ترکیب و تأثیرکورن) منطقه (مدتکوتاهو وایقان)
و شتههاي مورد مطالعه داهاي موجود در تودهساختار گونه

مربوط که نتایج طورهمان؟استقدرها چاین تفاوتمقدار
مورد کمی مورد مطالعه در سه رویشگاههايویژگیبه

و تعداد درختان ، ارتفاعبرابر سینهمیانگین قطر شامل مطالعه
ها، نظر این مشخصهازکه حاکی از آن بوددر هکتار 

داريتفاوت معنیمدتطوالنیهاي با حفاظت رویشگاه
بنابراین ،داشتندمدتکوتاهبا حفاظت هايرویشگاهنسبت به 

تواند در مدیریت مبتنی بر حفاظت میکرد کهتوان بیان می
هاي جنگلی ارسباران مفید هاي کمی تودهبهبود شاخص

هر گونه دخالت که است یهیموارد، بدینبا توجه به اباشد.
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مورد مطالعه يهادر تودهسازيیو غنیابا هدف اصالح، اح
پراکنشالگويحفظوآمیختگیدرصدبا رعایتیدبا

ايگونهتککاريجنگلازوشدهانجامهاگونهايکپه
هاتودهپایداريهموزیستیتنوعهمتاشودخودداري

.شودتضمین
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Abstract
Analysis of the structure of tree species provides a complete information on species

diversity, composition, spatial distribution in mixed natural forests. It helps to better
understanding of many ecological and silvicultural issues in order to optimal management of the
ecosystem. The main objective of this research is to investigate the differences and similarities
of sites with different conservation history (Kalale and Vaygan Sites with a long-term
conservation history and Kuran Sites with a short-term conservation history) in terms of
diversity and composition of the tree structure in Arasbaran forests. For this purpose, nine
hectares with one-hectare sample plot were inventoried with full-callipering method. The
measured characteristics were type of species, distance and azimuth of each tree from the last
tree, diameter at breast height (DBH), tree height. The spatial pattern of trees was determined by
the modified K-Ripley function. Based on the results, 14 species were observed in the three
study areas. Four species of hornbeam (68 %), maple (8 %), yew (7 %) and persian oak (2.5 %)
composed of about 88% of the total density of trees. Kalale site (15.29 m2) and Kuran (0.26 m2)
had the highest and lowest basal-area per hectare, respectively. Kalale and Vaygan sites had a
wide range of diameter classes in comparison with the Kuran site. L function showed that
almost all species had cluster distribution and only hornbeam had a random distribution in
Kuran site. Therefore,  every intervention in order to  tending  reclamation  andenrichment of
the studied stands should be based on making species mixture and keeping clustered spatial
pattern  and also it should be avoided pure species reforestation to ensureboth biodiversity and
sustainability of stands.
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