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 چکیده
. کند مي کمک جنگل سازگان بوم مديريت برای بهتر فهم و درک به آن، مختلف اجزای کردن  عددی با جنگل ساختار سازیکمي

 تعيين و توده ساختار تحليل و تجزيه با هدف( Gini index) جيني شاخص نام هب غيرآشکار مکاني شاخصيک  از پژوهش اين در
 بخش 155 و 153 ،133 ،132 ،131 هایپارسل در مطالعه اين. استفاده شد توده ساختار ناهمگني يا و همگني برای الزم پارامترهای

 از استفاده با. شد انجام صددرصد آماربرداری دوره يک اجرای از دست آمده به های داده از استفاده با خيرود جنگل گرازبن
 برای جيني شاخص ها، آن زميني رويه فراواني و درختان تجمعي نسبي فراواني قطری، طبقه در تعداد درختان، تعداد پارامترهای

 ،133 ،132 ،131 های پارسل برای جيني شاخص که داد نشان نتايج. شد ترسيم ها آن لورنز منحني و محاسبه هاپارسل از يکهر
 همگن، به نزديک 133 و 131 هایپارسل قطری ساختار ،همچنين. بود درصد 14 و 26 ،44 ،22 ،1/13 ترتيب به 155 و 153

 از توانمي مورد مطالعه منطقه در ،بنابراين داشتند. حالت بينابيني به نزديک 132 پارسل و ناهمگن به نزديک 155 و 153 هایپارسل
 ها آن ساختاری تنوع چگونگي و طبيعي هایتوده واقعيت به نزديک سازیمدل مانند جنگل يمديريتموضوعات  در ها يافته اين
 .کرد استفاده خوبي به

 
 .سازی، منحني لورنز شاخص جيني، کمي جنگل، ساختار :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه
 کردن  عددی با جنگلي هایتوده ساختار سازیکمي

 مديريت منظور به بهتر فهم و درک به ها آن مختلف اجزای
 ترين مهم از. کندمي کمک جنگل سازگان بوم مختلف اجزای

 بودن مرتبط به توانمي ساختار سازیکمي اهميت های دليل
 از بسياری گاهرويش با جنگل ساختار غيرمستقيم و مستقيم

 اساس بر جنگل بازسازی و سازیمدل گياهي، هایگونه
 يک جنگل ساختار اينکه و آن ساختاری های ويژگي تشريح

 و زيباشناختي جنگل، پويايي با رابطه در مهم اطالعاتي منبع
 .(Bilek et al., 2011) کرد اشاره است، چوب توليد

 جنگلي هایتوده ساختار تشريح برای زيادی هایروش
 که ساختاری تنوع و ایگونه تنوع مثال عنوان به .دارد وجود

 دنشو بيان مشخص هایشاخص با دنتوانمي ها آن دوی هر
(Neumann & Starlinger, 2001 .)تنوع محاسبه برای 

 گونه آن افراد تعداد ،ساده شاخص يکدر  جنگلي هایگونه
 بر تنوع هایشاخص بندیتقسيم از غير  به. دارد اهميت
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 هایشاخص  به توانمي را هاشاخص ،ها آن نوع اساس
با استفاده از . کرد  تقسيم غيرآشکار و آشکار مکاني

 توده دررا  ريزساختار توان مي آشکار مکاني هایشاخص
 فاصله ،هاشاخص اين از بسياری محاسبه برای. ارزيابي کرد

 رد اما ،است الزم ها آن همسايه ترين نزديک و درختان بين
 نبوده اطالعات اين به نيازی ،غيرآشکار مکاني های شاخص

 جامع مفهومي عنوان به توده از کلي شکليک  ،آن جای به و
دو نوع شاخص  بين هایتفاوت برخالف .شود مي هئارا

 و اثبات قابل های روش با ،موجود یهاشاخص کل ،مذکور
 کنند ها را فراهم مي گيری و مقايسه توده امکان اندازه عيني

(Sterba, 2008) .وينر -شانون مانند تر پيچيده هایشاخص 
(Shannon & Weaver, 1949 )پيلو تفکيک شاخص يا و 
(Pielou, 1961 )تنوع های شاخص جمله،از. دارند وجود يزن 

 و کالرک شاخص و معيار رافانح به توانمي ساختاری
  (.Clark & Evans, 1954) کرد اشاره ايوانز

 مکاني شاخص يک محاسبه بر رو پيش پژوهش تمرکز
 های راشستان ساختاری تنوع گيریاندازه برای غيرآشکار

 منحني از طور کامل به و دارد نام جيني که است آميخته
 جيني توسط ها شاخص اين ابتدا، در. است شده مشتق لورنز

(Gini, 1912) لورنز و (Lorenz, 1905) علم در ترتيب به 
 کشور يک جمعيت در درآمد توزيع دادن نشانبرای  و اقتصاد
 هاشاخص اين ،داری جنگل در. شدند استفاده و معرفي

 يا و يهمگن بررسي و توده ساختار تجزيه و تحليل منظور به
 Eidو   Lexerǿd.شوند مي کار برده به توده ساختار ناهمگني

 در را جيني ضريب از استفادهSterba(6334 )  و( 6332)
 در هااندازه تنوع مقايسه. دادند پيشنهاد جنگل مديريت

 طي در ها اندازه تنوع در تغييرات ارزيابي مختلف، های توده
 ها اندازه تنوع بر شناسيجنگل هایدخالت اثر تعيين و زمان

 .هستند جيني ضريب کاربردهای از
 در برداشت امکان محاسبه برای جديد هایمدل امروزه

استفاده  بر ها مدل اينتمرکز . است شده هئارا گزينيتک شيوه
 ساختارهمچنين  و زميني رويه برای متغير جيني شاخصاز 

. است قطری های طبقه در سرپا حجم با درنظر گرفتن هدف
 مشخص جيني شاخص وسيله به تودهو کنوني  واقعي ساختار

 شاخص با استفاده از هدف ساختار که حالي در ،شودمي
 تعيين برای. خواهد شد معرفي( آل ايده حالت) معيار جيني

 اساس بر هدف ساختار استقرار ،مدل ،معيار جيني شاخص
 ،هدف ساختاردر  .سازد مي ممکن جديد ايده در را توده
 به خاص توده يک برای قطری های طبقه در درختان تعداد

 اساس بر. دارد بستگي قطری هایطبقه در حجم پراکنش
 کنوني ساختار جيني) ذکرشده جيني شاخص دو بين تفاوت

 اداره منظور به خاص دوره يک ،(هدف ساختار جيني و
 شودمي انتخاب هدف ساختار به رسيدن برای کنوني ساختار

(Duduman, 2011.)  توان  جيني مي شاخصبا محاسبه
 اين عالوه، به. قايسه کردم را متفاوت توده دو ساختار
 داخل در ساختاری تغييرات تجزيه و تحليل برای شاخص

 .(Linares et al., 2011) شود مي استفاده جنگلي های توده
 ،هيرکاني هایجنگل طبيعي هایتوده اهميت به توجه با

 ساختاری تنوع مورد در های جامعي مطالعه است ضروری

 جيني شاخص از استفاده با ها آن سازیکمي و هاجنگل اين
 گام توانمي رو پژوهش پيشنتايج  از استفاده با .شود انجام
 سازیکمي منظور به شاخص اين کارايي سنجش برای مهمي

 چارچوب در و نوين هایروش با جنگلي هایتوده ساختار
 .برداشت طبيعت با همگام شناسي جنگل هایفعاليت

 
 هاروش و مواد

 منطقه مورد مطالعه
 حدود مساحت و پارسل 61 داشتن با گرازبن بخش

داشته و  قرار نوشهر شرق کيلومتری هفت در هکتار 2333
 دانشکده خيرود است که زير نظر جنگل از بخش سومين

 از بخش اين. شود مديريت مي تهران دانشگاه طبيعي منابع
 چلک، و( 42 هضحو) چلندر هایجنگل جنوبي يال به شمال

 رودخانه به جنوب از چلير، بخش هایجنگل به شرق از
 از. است محدود خانه نم بخش های جنگل به غرب از و خيرود

 به متعلق و آهکي بنگراز بخش مادر سنگ ،شناسيزمين نظر
 سخت هایطبقه ،نقاط بعضي در و است عليا ژوراسيک دوران

 قرار هم روی متناوب طور به و نرم هایطبقه ،شکافدار
 .(Marvie Mohadjer et al., 2009) اند گرفته
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 پژوهش روش
 در صددرصد آماربرداری ،رو پژوهش پيش انجام برای

که  شد انجام 155 و 153 ،133 ،132 ،131 هایپارسل
 اين در. ارائه شده است 5 جدولها در  مشخصات عمومي آن

 برابر قطر که پارسل موجود در درختان همه ،آماربرداری

 قطری هایطبقه در داشتند، متر سانتي 1/1 ازبيشتر  سينه

  .شدند گيریاندازه متری سانتيپنج 

 

  مطالعه مورد هایپارسل کلی مشخصات -1 ولجد

 شماره
 پارسل

 پارسل  سطح
 (هکتار)

 سطح از ارتفاع میانگین
 (متر) دریا

 عمومی شیب
 (درصد)

 هکتار در تعداد کلی تیپ
 (اصله)

  هکتار در حجم
 415 114 ممرز -راش 43 5333 66 131 (مکعب متر)

 411 211 بلوط -ممرز 41 5333 53 132

 411 625 راش -ممرز 13 5533 41 133

 153 613 راش -ممرز 13 5563 1/61 153

 131 452 بلوط -ممرز 13 5563 62 155

 

 جینی ضریب محاسبه

. است يک و صفر بين آماری شاخص يک جيني ضريب
 رويه زميني پراکنش برابری به ضـريب اين صـفر مقدار

 دارایموجود در پارسل  درختان کهبه اين معني  ،دارداشاره 
 اين يـک مقدار ،مقابل در. هستند يکساني به نسبت قطرهای
 رويه زميني پراکنش در نسبي نـابرابری از حـاکي ،ضريب

 يا تعداد فقط های ناهمسال، در توده .است( ناهمسال توده)
 را رويه زميني ينبيشتر درختان از خاصي قطری هایطبقـه

 ضـريب ،هندسـي ديـدگاه از. دهندمي اختصاص خـود بـه
 . (5 شکل) شودمي تعريف لـورنز منحنـي اسـاس بر جينـي
 

 
 (Lexerǿd & Eid, 2006) لورنز منحنی الگوی -1 شکل

 

 .ارائه شده است 5در رابطه  (Gنحوه محاسبه ضريب جيني )

∑    (                5) رابطه [(         )(       )]
 
    

 

 رويه تجمعي نسبي فراواني bai-1 و bai رابطه فوق: در
 کوچکتر قطری های طبقه تمام برای درختان( درصد) زميني

 ( = 3i = 1, bai–1 برای) قطری طبقه ام i-1 يا i با مساوی يا

و  ni .است درختان قطری های طبقه دهنده نشان  kهستند.
ni–1  برای( درصد) درختان تجمعي نسبي فراوانينيز 
 ایهطبقه ام i –1 و i با مساوی يا تر کوچک قطری های طبقه

 

 فراواني نسبي تجمعي تعداد درختان

ني
زمي

يه 
رو

ي 
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  .دهند ي( را نشان م= 3i = 1, bai–1)برای  قطری
 

 نتایج
 و جيني ضريب محاسبه برای استفاده مورد های عامل

 به مربوط های دادهبا استفاده از  آن هندسي شکل ترسيم سپس
 153، 133، 132، 131های  پارسلدر  صددرصد آماربرداری

بر اين . ارائه شده است 2تا  6های  ترتيب در جدول به 155و 
و  153، 133، 132، 131های  پارسل در جيني ضريباساس، 

-31361/3/)1/3 = 131/3درصد يا  1/13ترتيب  به 155
 (،1/3 -523/3/)1/3 = 226/3يا  درصد 6/22 (،1/3
 22/25 (،1/3 -626/3/)1/3 = 412/3درصد يا  2/41

 66/14 ( و1/3 -333331/3/)1/3 = 2522/3درصد يا 
. دست آمد به (1/3 -5623/3/)1/3 = 1466/3درصد يا 

 155و  153، 133، 132، 131های  پارسل مقادير ضريب در 
نسبت  کم، به نسبت به ساختاری ناهمگني دهنده نشانترتيب  به

 .بود زياد، کم، زياد و زياد

 

 صددرصد یآماربردار به مربوط یهاداده از استفاده با 303 پارسل یبرا ینیج بیضر محاسبه -2 جدول

 قطری طبقه

 (متر سانتی)
∑

 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت

 لورنز منحنی

 )بدون واحد(

) 

 قطری طبقه

 (متر سانتی)
∑

 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت

لورنز  منحنی

 )بدون واحد(

53 16/3 362/3 3341/3 31 33/3 35/3 3321/3 
51 42/3 323/3 3313/3 533 33/3 31/3 3 

63 2/3 53/3 3323/3 531 33/3 32/3 3 

61 1/3 52/3 351/3 553 33/3 32/3 3 

13 11/3 65/3 563/3 551 331/3 31/3 3342/3 

11 2/3 62/3 331/3 563 331/3 31/3 3 

43 24/3 13/3 3556/3 561 332/3 31/3 3 

41 22/3 11/3 351/3 513 332/3 31/3 3 

13 22/3 13/3 3314/3 511 331/3 33/3 3 

11 23/3 41/3 3345/3 543 331/3 33/3 3 

23 3/3 42/3 3341/3 541 331/3 33/3 3 

21 36/3 11/3 3535/3 513 331/3 33/3 3353/3 

13 34/3 23/3 3551/3 511 333/3 33/3 3 

11 32/3 21/3 3151/3 523 333/3 33/3 3 

23 31/3 16/3 331/3 521 333/3 33/3 3 

21 32/3 13/3 3325/3 513 333/3 33/3 3 

33 32/3 22/3 3 511 5 5 3333/3 
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 صددرصد یآماربردار به مربوط یهاداده از استفاده با 303 پارسل یبرا ینیج بیضر محاسبه -3 جدول

 قطری طبقه

 (متر سانتی)
∑

 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت

لورنز  منحنی

 )بدون واحد(

 قطری طبقه

 (متر سانتی)
∑

 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت

لورنز  منحنی

 )بدون واحد(

53 11/3 32/3 3555/3 23 33/3 241/3 3 

51 13/3 51/3 3615/3 21 33/3 222/3 3 

63 14/3 614/3 3131/3 33 33/3 23/3 3 

61 26/3 142/3 3646/3 31 33/3 356/3 3 

13 22/3 112/3 3655/3 533 33/3 34/3 3 

11 35/3 453/3 3552/3 531 33/3 31/3 3 

43 31/3 411/3 3323/3 553 33/3 32/3 3 

41 31/3 163/3 35/3 551 33/3 31/3 3 

13 32/3 112/3 3311/3 563 33/3 31/3 3 

11 32/3 254/3 3 561 33/3 32/3 3 

23 31/3 224/3 3324/3 513 33/3 32/3 3 

21 32/3 132/3 3323/3 511 33/3 33/3 3 

13 32/3 113/3 3 543 33/3 33/3 3 

11 33/3 253/3 3 511 5 5 3333/3 
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 صددرصد یآماربردار به مربوط یهاداده از استفاده با 303 پارسل یبرا ینیج بیضر محاسبه -4 جدول

 قطری طبقه

 (متر سانتی)
∑

 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت

لورنز  منحنی

 )بدون واحد(

 قطری طبقه

 (متر سانتی)
∑

 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت

لورنز  منحنی

 )بدون واحد(

53 622/3 352/3 3361/3 533 32/3 211/3 3321/3 

51 13/3 313/3 3611/3 531 322/3 312/3 3314/3 

63 43/3 311/3 3341/3 553 33/3 341/3 3 

61 12/3 321/3 3343/3 551 33/3 326/3 3 

13 21/3 551/3 3323/3 563 33/3 322/3 3 

11 22/3 513/3 3322/3 561 33/3 311/3 3 

43 11/3 531/3 3322/3 513 33/3 323/3 3 

41 12/3 643/3 3321/3 511 33/3 325/3 3 

13 13/3 633/3 3313/3 543 33/3 322/3 3 

11 26/3 144/3 3331/3 541 33/3 322/3 3 

23 21/3 434/3 3556/3 513 33/3 331/3 3 

21 21/3 413/3 3321/3 511 33/3 331/3 3 

13 23/3 112/3 5332/3 523 33/3 331/3 3 

11 35/3 231/3 3554/3 521 33/3 331/3 3 

23 31/3 223/3 3563/3 513 33/3 331/3 3 

21 34/3 143/3 3315/3 511 33/3 331/3 3 

33 32/3 121/3 3516/3 523 33/3 331/3 3 

31 31/3 211/3 3325/3 521 33/3 331/3 3 

    531 5 5 3333/3 
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 صددرصد یآماربردار به مربوط یهاداده از استفاده با 310 پارسل یبرا ینیج بیضر محاسبه -3 جدول

 قطری طبقه

 (متر سانتی)
∑

 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت

لورنز  منحنی

 )بدون واحد(

 قطری طبقه

 (متر سانتی)
∑

 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت

لورنز  منحنی

 )بدون واحد(

53 11/3 355/3 3352/3 533 31/3 222/3 3 

51 42/3 366/3 3365/3 531 32/3 231/3 3322/3 

63 11/3 311/3 3362/3 553 32/3 365/3 3 

61 26/3 316/3 3315/3 551 33/3 342/3 3331/3 

13 21/3 321/3 3363/3 563 33/3 322/3 3 

11 15/3 321/3 3315/3 561 33/3 311/3 3 

43 11/3 531/3 3312/3 513 33/3 314/3 3 

41 12/3 562/3 3311/3 511 33/3 321/3 3 

13 23/3 513/3 3362/3 543 33/3 323/3 3 

11 21/3 511/3 3343/3 541 33/3 335/3 3 

23 21/3 631/3 3312/3 513 33/3 334/3 3 

21 22/3 643/3 3321/3 511 33/3 331/3 3 

13 33/3 612/3 3531/3 523 33/3 331/3 3 

11 35/3 152/3 3363/3 521 33/3 331/3 3 

23 31/3 111/3 3321/3 513 33/3 331/3 3 

21 31/3 433/3 3311/3 511 33/3 331/3 3 

33 32/3 233/3 332/3 523 33/3 331/3 3 

31 31/3 213/3 3325/3 521 5 5 3333/3 

    531 5 5 3333/3 

 صددرصد یآماربردار به مربوط یهاداده از استفاده با 311 پارسل یبرا ینیج بیضر محاسبه -3 جدول
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 قطری طبقه
 (متر سانتی)

∑
 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت
 لورنز منحنی

 )بدون واحد(

 قطری طبقه
 (متر سانتی)

∑
 

 
 ∑

  
  

 

 زیر مساحت
لورنز  منحنی

 )بدون واحد(

53 62/3 361/3 3311/3 563 33/3 226/3 3 

51 42/3 313/3 3343/3 561 33/3 211/3 3 

63 26/3 555/3 3512/3 513 33/3 236/3 3 

61 13/3 512/3 3532/3 511 33/3 231/3 3 

13 11/3 632/3 3561/3 543 33/3 331/3 3 

11 25/3 615/3 3335/3 541 33/3 332/3 3 

43 24/3 632/3 3326/3 513 33/3 356/3 3 

41 21/3 142/3 3331/3 511 33/3 356/3 3 

13 23/3 132/3 3314/3 523 33/3 356/3 3 

11 35/3 441/3 3324/3 521 33/3 351/3 3 

23 31/3 435/3 3334/3 513 33/3 363/3 3 

21 34/3 144/3 3316/3 511 33/3 311/3 3 

13 31/3 124/3 3312/3 523 33/3 311/3 3 

11 32/3 252/3 332/3 521 33/3 346/3 3 

23 32/3 215/3 3 533 33/3 346/3 3 

21 31/3 235/3 3321/3 531 33/3 346/3 3 

33 32/3 161/3 3315/3 633 33/3 342/3 3 

31 32/3 113/3 3 631 33/3 342/3 3 

533 32/3 134/3 3 653 33/3 342/3 3 

531 33/3 252/3 3323/3 651 33/3 314/3 3 

553 33/3 212/3 3 663  314/3 3 

551 33/3 242/3 3  5 5 3333/3 

 .است شده مطالعه هایپارسل در صددرصد آماربرداری به مربوط لورنز منحني دهنده نشان 6 شکل  
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  ،(باال فیرد) 303  ،303 یهاپارسل در چپ به راست از .صددرصد یآماربردار به مربوط آمده دست به لورنز یمنحن -2 کلش

 (نییپا فیرد) 311 و( وسط فیرد) 310 ،303

 هایپارسل در را طریق های طبقه پراکنش ،1 شکل

 قطرهای پراکنشاساس،  اين بر. دهدمي نشان شده مطالعه

. داشت هاپارسل اين در يناهمسال حالت حاکي از موجود

 لورنز نحنيم و نمودارها اين در معکوس J حالت
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 .هستند طور کامل برعکس يکديگر ، به6 شکل در آمده دست به

 
  (راست به چپ از) (دوم فیرد) 310 ،303 ،(اول فیرد) 303 ،303 یهاپارسل در یقطر های طبقه در درختان پراکنش نمودار -3 شکل

 (سوم فیرد) 311 و
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  بحث
 شناخت ،جنگل طبيعت با همگام مديريت در گام اولين
 بررسي .است آن تغييرات و جنگل طبيعي هایتوده ساختار
 مديريت و درک برای نيازهاپيش ترين مهم از جنگل ساختار

 بررسي با .(Hall et al., 2003) است جنگلي های سازگان بوم
 نظر از جنگل وضعيت تنها نه طبيعي توده يک در جنگل ساختار
 مشخص توالي همچنين و بندیآشکوب نحوه ای،گونه ترکيب

 ترکيب رويش، نظر از را جنگل آينده توانمي بلکه ،شودمي
 Pach) کرد بيني پيش رويه زميني و پوشش تاج اساس بر جنگل

& Podlaski, 2015.) برای ،شده مديريت جنگلي هایتوده در 
 صرف با بتوان که است نياز هاييشاخص به صحيح مديريت
 فعلي وضعيت مورد در را کافي اطالعات ،زمان و هزينه کمترين

  .(Chivulescu et al., 2014) آورد دست به جنگل ساختار
 وضعيت دادن  نشان در جيني ضريب قابليت ،پژوهش اين در
 اين زيادمقدار  .شد بررسي یقطر ساختار ناهمگني يا همگني
 اختالف بودن زياد گر بيان طور معمول به توده يک در ضريب

 Chivulescu) است توده در قطرها نابرابری و قطری های طبقه

et al., 2014.) جيني شاخص مقدار بيشترين ،رو پيشمطالعه  در 
( درصد 14 و 26 حدود ترتيب به) 155 و 153 پارسل برای

 به نسبت قطری ساختار ناهمگني دهنده نشان که شد محاسبه
 ،مسئله اين داليل ترين مهم از. است ها لپارس اين در زيادی

 ،هاستپارسل اين در موجود هایتوده تحولي و سني وضعيت
 های طبقهه متعلق بها  درختان موجود در اين پارسل بيشتر زيرا
 زيرآشکوب در جوان های گروه و بودند مسن و ميانسال سني

 در ،مثال عنوان به .شتندحضور دا پراکنده و ایلکه صورت به هاآن
 -بلوط تيپ در بلندمازو قطور بسيار درختان 155 پارسل

 توده نيز پارسل مياني قسمت در. داشتند حضور ممرزستان
 وضعيت و متوسط کيفيت با مسن تا ميانسال ممرز -راش

 عناصر اين کليه وجود .مستقر بود مناسب نسبت به زادآوری
 هاپارسل اين در قطری ساختار شدن تر ناهمگن باعث متفاوت

 .دادنشان را  مسئله اينشده نيز  محاسبه جيني شاخص .شد
 با بررسي اين در جيني شاخص برای آمده دست به های يافته
 برای (6354) همکاران و Chivulescu توسط شده گزارش نتيجه
 ،132 پارسل برای .خواني دارند هم بکر های جنگل در راش

 دهنده نشان که آمد دست به درصد 22 حدود جيني ضريب
 هایگونه بودن جوان به مورد اين دليل. بود يبينابين حالت

 و بلوط هایگونه اگرچه زيرا ،گردد برمي پارسل اين در موجود
 موجودی در اندکي سهم اما ،بودند غالب، فراواني نظراز شيردار

 مراحل دردرختان  ل،در اين پارس کلي طور به .داشتند پارسل کل
 در. شدند مشاهده زياد الغری ضريب با تير و تيرک رويشي

 مسئله اين ،جيني شاخص از استفاده با آمده دست به نهايي نتيجه
 پژوهش، اين در آمده دست به نتيجه .است مشخص روشني به

و  Bilek( و 6334) Binkley های پژوهش های يافته با سو هم
 ساختار ناهمگني و يناهمسالاست که  (6355همکاران )

 .را گزارش کردند راش شده مديريت های جنگل
 برای ضريب جيني کمترين مورد بررسي، پارسل پنج بين در
 44 و 1/13 ترتيب به) آمد دست به 133 و 131 هایپارسل
 حالت به نزديک قطری ساختار دهنده نشان اعداد اين(. درصد
 ،جنگلي هایتوده تشريح و کلي وضعيت به نگاه با. هستند همگن

 و متراکم نسبت به زادآوری وجود ،وضعيت اين دليل ترين مهم
 دو ها توده ساختار ،131 پارسل در. بود هاپارسل اين در فراوان

 در جوان زادآوری ها آن در که بودند سال ميان و شکوبها سه تا
، 133 پارسل در. حضور داشتند خال و شل رويشي مراحل

 پارسل سطح اکثر در زادآوری هایروشنه و زادآوری پراکنش
 مستقر شده بود انبوه بسيار زادآوری در اين پارسل، .شد مشاهده

 ،همچنين. بودند خال و شل مراحل در و راش مربوط به بيشتر که
 نقاط بيشتر در راش و ممرز مسن هایتوده ،133 پارسل در

 راشقابل توجهي از  زادآوری ها آن پناه در که شدند مي مشاهده
 برایبيشتر شاخص جيني  داليل از خوداين عامل  .داشت وجود
 همگني وضعيت .است 131 پارسل به نسبت 133 پارسل

 شده توسط گزارش نتايج در راستای پژوهش اين در آمده دست به
Chivulescu و ( 6354)همکاران  وPach  وPodlaski (6351 )

 و شده مديريت هایجنگل ساختار است. اين پژوهشگران
 .مقايسه کردند يکديگر را با نراد و راش شدهن مديريت

 آمده دست به عددی نتايج ،تصويری طور به لورنز منحني
 به لورنز منحني هرچه. کند ميييد تأ را جيني شاخص توسط

 سطح و باشد تر نزديک( درجه 41 خط) مطلوب پراکنش خط
دست  به عدد و کمتر قطری همگني ،باشد تر کوچک آمده دست به
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 ،بررسي اين در آشکار مثال .است صفر به نزديک آمده
 خط از لورنز منحني اگر اما ،هستند 133 و 131 های پارسل

 آمده دست به مساحت و دورتر( درجه 41 خط) مطلوب پراکنش
 آمده دست به عدد و بيشتر قطری ناهمگني ،باشد تر بزرگ

 و 153 هایپارسل برای آنچه همانند .است يک به نزديک
 Eidو  Lexerǿdهای  يافته با نتايجاين  .محاسبه شد 155

(6332 ،)Bilek ( و 6355و همکاران )Pach  وPodlaski 
 .خواني دارد هم (6351)

 ،جيني شاخص توسط آمده دست به عددهای ،کلي طور به
 طبيعي هایتوده وضعيت با زيادی مطابقت و هماهنگي

. است شاخص اين زياد دقت که حاکي از داشت شده مطالعه
 وضعيت بررسي به توان مي ضريب اين ديگر های مزيت از

 درختي های گونه از هرکدام ساختاری ناهمگني يا همگني
 ضريببا استفاده از  ،همچنين. اشاره کرد صورت جداگانه به

را  زمان گذر در جنگلي هایتوده پويايي روند توان مي جيني
 های سازگان بوم پايش ابزارهای جملهاز که کرد ارزيابي
 . است طبيعت با همگام شناسي جنگل نظام در جنگلي
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Abstract 
Quantification of forest structure and its various components helps to better understand the 

forest ecosystem and supports its improved management. Here, the Gini index were used as a 

spatial distribution index for evaluating the structural diversity. The main objective was to 

analyse the stand structure and determine the necessary factors for the structural heterogeneity 

and  homogeneity. This study was conducted in compartments 305, 306, 309, 310 and 311 in 

Gorazbon district, Kheyrud forest by means of a full calipering method. Then Gini index was 

calculated and finally the Lorenz curve was derived by using frequencies of stems, diameter 

class, as well as cumulative relative frequencies of trees and their basal area. The results showed 

Gini index values of 39.5%, 66%, 44%, 82% and 74%  for compartments 305, 306, 309, 310 

and 311, respectively. In addiiton, the diameter structure for 305 and 309 compartments was 

shown to be close to homogeneity, whereas it was close to medium for compartment 306 and 

close to heterogeneity for compartments 310 and 311. Finally the use of Gini index and Lorenz 

curve was concluded to he helpful in reclecting the near-real structural diversity in natural beech 

stands. 
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