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هاي مناسب جهت منظور ارزیابی شیوههاي ارس در مناطق کوهستانی و بهبا توجه به اهمیت حفظ و توسعه جنگل

در  ايفاصله هايکاربرد روش یابهدف ارزی با رو هاي ساختاري این منابع جنگلی، پژوهش پیشسازي مشخصهکمی

براي این منظور سه . هاي منطقه کندرق خلخال انجام شددر جنگل با تراکم کم یجنگل هايساختار توده نییتع

اي ها صورت گرفت و سپس با طراحی شبکهیک هکتاري تعیین و آماربرداري صد در صد در هر یک از قطعه يقطعه

بررسی  همسایه موردترین اي و نزدیکهاي فاصلههاي ساختاري درختان از طریق روشمتر ویژگی 25 × 25به ابعاد 

ترین هاي فاصله تا نزدیکشده در این پژوهش شامل شاخص آمیختگی، شاخصکار گرفتههاي به شاخص. قرار گرفت

تنوع (و اختالف ابعاد ) وع موقعیت مکانیتن(یکنواخت  ي، کالرك و اوانز و زاویه)م درختانبررسی میزان تراک(همسایه 

وانز با کانی درختان ارس، شاخص کالرك و اهاي مربوط به ساختار منتایج حاصل از شاخص. بودند) ابعاد درختان

پراکنش یکنواخت درختان در بعضی  يدهندهنشان 45/0متوسط  یکنواخت با مقداري و زاویه 05/1مقدار متوسط 

رسی به منظور بر نتایج حاصل از شاخص آمیختگی . نقاط و پراکنش تصادفی در نقاطی دیگري از جنگل است

آمیختگی کم  يدهندهنشاناست که  14/0طور میانگین داراي ارزشی برابر با ، بهآمیختگی توده ارس در سه قطعه

متر  70/3ترین همسایه مقدار متوسط شاخص فاصله تا نزدیک. ویشی درختی استهاي داراي فرم رارس با سایر گونه

نتایج حاصل از شاخص . است 23/0و  16/0ترتیب برابر با هاي اختالف قطري و اختالف ارتفاعی بهاست و شاخص

بیانگر سطح کم تنوع درختی در جنگل مورد مطالعه  23/0تنوع ساختاري ترکیبی در سه قطعه با مقدار میانگین 

هاي با پوشش تاجی کم مانند تواند انتخاب مناسبی در جنگلاي میهاي فاصلهبر اساس نتایج این بررسی روش. است

هاي  یژگیوتوجه به  ها آنها در جهت حفظ، احیا و گسترش ریزي براي مدیریت این جنگلدر برنامه. ارس باشد

 .ایستی در اولویت قرار گیردساختاري ب
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  و کلیاتمقدمه  - 1

 مقدمه  - 1- 1

. است ترکیب، عملکرد و ساختار مؤلفهها داراي سه اکوسیستم گرید اکوسیستم جنگلی، همانند

مسائل  ریتأثشود و اغلب تحت اي است که در پی استقرار توده حاصل میترین مشخصهساختار مهم

ها و هاي جنگلی و مدیریت بهینه این عرصهي درك بهتر اکوسیستمبرابنابراین ؛ گیردمدیریتی قرار می

نظم و ترتیب اجزاي آن به  و ساختار جنگل ها الزم استنیز براي بررسی روند پویایی این اکوسیستم

 ترینمناسب از یکی عنوان به جنگل ساختار کمی توصیف امروزه .صورت کمی مورد بررسی قرار گیرد

هاي جنگلی با گذشت زمان و از طرفی ساختار توده .شود یم گرفته درنظر جنگل نوین مدیریت در ابزار

هاي شوند که از این تغییرات با عنوان پویایی تودههاي محلی دچار دگرگونی میآشوب ریتأثتحت 

هاي طبیعی، بر اساس مشخصات ساختاري در جنگل). 2013سفیدي و همکاران، (شود جنگلی یاد می

قابل هاي جنگلی مانند تعداد درختان و تعداد در طبقات قطري، مراحل مختلف تکاملی تودهتوده 

توان دهد، میها که در پاسخ به شرایط محیطی رخ میتغییرات ساختار توده با مطالعه. تشخیص است

درونی  ها به نحوه استقرار و روابطدر واقع ساختار توده. ها را پیش بینی نمودهمراحل تکاملی تود

  ).21996و الرسون ؛ الیور12002چن و پوپادیوك(ها اشاره دارد دارها در داخل تودهدرختان زنده و خشکه

اي و همچنین اختالف به منظور تشریح ساختار مکانی جنگل، سه بعد موقعیت مکانی، اختالط گونه

موقعیت مکانی ). 2004کینت و همکاران، (گیرد ابعاد درختان نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می

اي، اي و یا حالتی مابین آنها است؛ اختالط گونه، تصادفی، کپهدهنده یکی از الگوهاي منظمدرختان نشان

                                                

1- Chen and Popadiouk 

2- Oliver and Larson 
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دهد و اختالف ابعاد چیدمان مکانی و هاي مختلف را در کنار یکدیگر را مورد بررسی قرار میچیدمان گونه

و  4؛ اگویري2000و همکاران،  3کینت(دهد طر برابر سینه و ارتفاع را نشان میهایی از قبیل قویژگی

مجموعه  کی 1992به منظور بررسی سه جنبه ذکر شده، در سال ) 2006، 5؛ پومرنینگ2003همکاران، 

) آلمان( ترین همسایه توسط موسسه مدیریت جنگل دانشگاه گوتینگنهاي مبتنی بر نزدیکاز شاخص

هاي شیمیایی دارند به بررسی ها که داراي عملکردي شبیه به ساختار مولکولطراحی شد؛ این شاخص

 به هاشاخص این) 2006پومرنینگ، ( پردازند یمهاي هر درخت یا نقطه معین در توده جنگلی همسایه

 هايساختار توده سازيشبیه یا و جنگلی هايتوده ساختاري تغییرات پایش و دقیق توصیف منظور

توان به می هاشاخص این مزایاي از .روند یم کار به کامپیوتري سازي شبیه هايافزار نرم در پیچیده

 در و درختان بین فاصله گیري اندازه به نیاز عدم همسایه، درختان تعداد انتخاب در باال پذیري انعطاف

 و جنگلی هايساختار توده تشریح در کافی توانایی باال، صحت ها،نآ محاسبه بودن ارزان و آسان نتیجه

 مهمی نقش ايحاشیه تأثیرهاي ساختاري، هايشاخص محاسبه هنگام در. کرد اشاره هاآن تکامل بررسی

 .شودمی اریب آماري برآوردهاي منجربه معموالً تأثیرها این گرفتن نادیده و نمایندیم ایفا

هاي جنگلی است تنوع زیستی اکوسیستمبر  مؤثرهاي ترین فاکتورساختار مکانی، از مهم 

ها، زادآوري و ترسیب کربن ساختار توده بر روي حیات وحش جنگل، پویایی توده ).2002پومرنینگ، (

چنین هم .)1991 8،، هارمون و هوا2000 ،.7؛ سیتونن و همکاران1998، 6کلستروم(باشد اثرگذار می

هاي متفاوت گذاريهاي جنگلی براي ارزششاخصی از مطلوبیت رویشگاهتواند به عنوان ساختار توده می

محیطی، زیستگاه حیات وحش و حتی تفرج در نظر گرفته هاي زیست نظیر کیفیت تولیدي چوب، ارزش

هاي محیطی ها و نیز آشفتگیگونه زیستی بینفرآیندهاي زیستی و اکولوژیک نظیر رقابت و هم. شود

                                                

1- Kint 

2- Aguire 

5   - Pommerening 

1- Kolstrom 

2- Siitonen 

3- Harmon and Hua 
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ساختار جنگل  یبا بررس). 2011، و همکاران سفیدي(هاي جنگلی اثر بگذارند توده توانند بر ساختارمی

مشخص  یتوال و يبندنحوه آشکوب ،ايگونه بیجنگل از نظر ترک تینه تنها وضع یعیتوده طب کیدر 

جنگل بر اساس تاج پوشش و سطح مقطع برابر  بیجنگل را از نظر رشد، ترک ندهیآ توانیبلکه م ،شودیم

  .کرد ینبیشیپ نهیس

 بررسی منظور به محققین. باشدمی درختان ابعاد تنوع جنگل ساختار مطالعه جهت همولف آخرین

 استفاده درختان ارتفاع یا و پوششتاج سینه، برابر قطر همچون درخت هايمشخصه از درختان تنوع ابعاد

 تواندمی مختلف هايشاخص از استفاده با جنگلی هايتوده در شده ذکر هايمشخصه بررسی. کنندمی

 قطر نظر از را درختان کلی وضعیت یا و کند مشخص را هاتوده در موجود هايگونه بودن مغلوب یا غالب

رده بندي کند ) درختی گونه نوع گرفتن نظر در بدون( هاآن مجاور همسایگان به توجه با را ... و ارتفاع و

 ).2000کینت و همکاران، (

 ي ودر کشور انجام شده مربوط به اکولوژ ).Juniperus SP( ارس هايشگاهیکه در رو یمطالعات اغلب

 مطالعات هانوع جنگل نیساختار ا یفیو ک کمی یابیارز نهیو در زم باشدیگونه م نیا يولوژیزیاکوف

هاي با تراکم پوشش در جنگل ).2004، 10، کاروس1900، 9هاجر و همکاران(انجام گرفته است  یاندک

اما مطالعات اندکی در ارتباط با ؛ سازي صورت گرفته استتاجی باال مطالعات زیادي در ارتباط با کمی

با توجه به اینکه بر . هاي با تراکم پوشش تاجی کم صورت گرفته استها در جنگلکاربرد این شاخص

هاي با درجه انبوهی پایین جنگلهاي کشور متعلق به هاي رسمی بیشترین مساحت جنگلاساس آمار

تواند راهگشاي گیري ساختار میهاي اندازهها با شاخصگیري ساختار در این جنگلاست امکان اندازه

  .باشدها مدیریت و ارزیابی ساختار در این جنگل

                                                

4- Hajar 

5- Carus 
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هـایی  و به منظور مدیریت صحیح جنگل بـه شـاخص   11براي کسب اطالعات مربوط به تنوع زیستی

ترین هزینه و زمان اطالعات کـافی در رابطـه بـا وضـعیت فعلـی سـاختار       که بتواند با صرف کمنیاز است 

هـاي سـاختار مکـانی،    در این پژوهش ضمن بررسی برخی از شـاخص . دهند ارائهو تغییرات آن  12جنگل

  .گرفتمورد بررسی قرار  سازيجهت کمی رق خلخالدر منطقه کند هاي جنگلی ارستوده ساختار

  :پژوهش تسؤاال 1- 1- 1

ي ارزیابی ها شاخصسازي ساختار جوامع درختی با پوشش تاجی کم با استفاده از آیا امکان کمی -1

  ساختار وجود دارد؟

  ها را دارد؟آیا گونه ارس در رویشگاه مورد مطالعه تمایل به آمیختگی با سایر گونه -2

  ؟استاي هاي ارس به شکل کپههآیا پراکنش مکانی تود -3

  :هاي پژوهشفرضیه 2- 1- 1

- مبتنی بر نزدیک هاي ساختارهاي با پوشش تاجی کم با شاخصسازي ساختار در تودهامکان کمی -1

  .وجود دارد ترین همسایه

  .ها داردتمایل به آمیختگی با سایر گونه هاي طبیعیدر رویشگاه گونه ارس -2

  .اي استکپه ي ارسهاهپراکنش مکانی تود -3

  :اهداف پژوهش 3- 1- 1

  رق خلخالگاه طبیعی این گونه در منطقه کندهاي ارس در رویشکمی سازي ساختار توده -1

  هاي جنگلی ارس به عنوان جنگل با پوشش تاجی کمارزیابی تنوع ساختاري توده -2

  هاي درختی در جوامع جنگلی ارسترکیب و تنوع گونه تعیین -3

  :ضرورت و اهمیت پژوهش 4- 1- 1

                                                

 1- Biodiversity 

2- Forest Structure 
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، ارزش پایینی دارند ولی براي حفظ صنعتی رغم اینکه از لحاظ تولید چوبهاي ارس علیجنگل

 که بنابراین الزم هست؛ زیستی داراي اهمیت باالیی هستندهاي محیطخاك و تولید آب و سایر ارزش

ریق شود، براي این کار بایستی از ط 13ا پایشدائمها تغییر در ساختار آنها این جنگل براي حفاظت از

ارس از معدود سوزنی . سازي ساختار بررسی شودهاي ساختار، تغییر و امکان کمیگیري شاخصاندازه

هاي این از بین گونه. برگان با ارزش است که مناطق وسیعی از کشورمان را به خود اختصاص داده است

نظر وسعت انتشار از اهمیت بیشتري برخوردار است این درختان  از Juniperus excelsa جنس، گونه

زدگی، ي یافت که به دلیل ضعف فیزیولوژي و یا آفتا هیپاتوان چنان مقاوم هستند که به ندرت می

 بوده و خاك از حفاظت به قادر گونه این). 1381 و خوشنویس، علی احمد کروري(خشکیده باشد 

 حداقل آن در که کند یم رشد مناطقی در تواند یم و دارد سرد هواي و آب برابر تنش در باالیی مقاومت

 بومی برگانمعدود سوزنی از یکی عنوان به ارس يگونه يمطالعه .رسد یم گرادیدرجه سانت - 35 تا دما

زیاد و مقاوم بودن در شرایط سخت  پراکنش يدامنه جمله از هاییبودن ویژگی دارا علت به کشور،

هاي با تراکم پوشش تاجی باال مطالعات زیادي در ارتباط با در جنگل است داراي اهمیت باالیی زیستی،

هاي با ها در جنگلاما مطالعات اندکی در ارتباط با کاربرد این شاخص؛ سازي صورت گرفته استکمی

بیشترین مساحت هاي رسمی با توجه به اینکه بر اساس آمار. تراکم پوشش تاجی کم صورت گرفته است

گیري ساختار در این هاي با درجه انبوهی پایین است امکان اندازههاي کشور متعلق به جنگلجنگل

ها تواند راهگشاي مدیریت و ارزیابی ساختار در این جنگلگیري ساختار میهاي اندازهها با شاخصجنگل

 بررسی با .است طبیعت به نزدیک سیشنالجنگ به رسیدن هايراه از یکی جنگل ساختار مطالعه .باشد

 بنديباشکو نحوه بلکه اي گونه ترکیب نظر از جنگل وضعیت تنها نه طبیعی توده یک در جنگل ساختار

 مقطع سطح و پوششتاج براساس جنگل ترکیب رشد، نظر از جنگل آینده توانمی بلکه شودمی مشخص

  .)1990و همکاران،  14احمد( کرد بینیپیش سینه برابر

                                                

1- Monitoring 

1- Ahmed 
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-اي از اراضی کشورمان را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل میبا توجه به اینکه سطح گسترده

که این مقدار  متر در سال استمیلی 240و همچنین متوسط بارندگی در حدود ) حدود دوسوم(دهد 

متر میلی 860ي جهان بارش ساالنه(هاي ساالنه کرة زمین است سوم میانگین ریزشبارش کمتر از یک

ها در طور عمده بارندگیاز طرفی، انتشار زمانی نزوالت آسمانی در ایران غیریکنواخت است و به). است

هایی ها باید از گونهکاريبنابراین درجنگل؛ )1388آزاد بخت و نوروزي، (گیرد فصل زمستان صورت می

تواند کمبود ي بومی که میهایکی گونه. نسبت به خشکی داشته باشنداستفاده کنیم که مقاومت کافی 

خشک مناطق آبی را در مناطق خشک و نیمههاي تخریب یافته و همچنین کمفضاي سبز، احیاي عرصه

ویژه در مناطق خارج  به ارس هايبه همین خاطر ارزش جنگل. ي ارس استکوهستانی جبران کند گونه

هاي ارس بسیار ار طبیعی تودهاز شمال کشور خیلی محسوس است بنابراین حفظ اکوسیستم و ساخت

   .ائز اهمیت استح

  :اشاره کرد ریبه موارد ز توانیساختار م يسازیکم تیاهم لیدال نیتراز مهم

 يهااز گونه ياریبس ستگاهیبا ز میمستق ریو غ میطور مستقکه ساختار جنگل به ییاز آنجا - الف 

 عنوان به تواندیجنگل م یساختار مکان يساز یکم نیمختلف در ارتباط است؛ بنابرا يو جانور یاهیگ

 ازین ،یاهیگ جوامع یستیتنوع ز یکم یدر بررس. مطرح شود یستیتنوع ز یبررس يابزار مناسب برا کی

 ریو قابل تفس مناسب یکیاز لحاظ اکولوژ دیبا رهایمتغ نیا. شوند يریگاندازه ریچند متغ ای کیاست که 

  .آسان، ارزان و قابل تکرار باشند يریگاز لحاظ اندازه نیبوده و عالوه بر ا

 کی نییمنجر به تع) یجنگل گاهرهیذخ کی: مثال يبرا( جنگل خاص کیساختار  حیتشر -ب 

 استفاده توسعه جنگل به عنوان مرجع قابل يهااز پارامترها شده که در هنگام استفاده از مدل يامجموعه

  .هستند

 موضوعن یا. مناسب است وتریجنگل مورد نظر با کامپ يساختار جنگل به منظور بازساز حیتشر - ج

  .باشدیجنگل م يممکن در آماربردار ياز کاربردها یعیدامنه وس کیسبب فراهم آوردن 
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 بایجنگل، ز کینامیجنگل در رابطه با د ریمناسب براي مد یمنبع اطالعات کیساختار جنگل  -د

بر روي ساختار جنگل دارد و با  یمیمستق ریجنگل تاث ریمد هايتیفعال. است چوب دیو تول یشناخت

 نیجنگل و همچن تیریمد ریتاث یبه بررس توانیم عیو سر ساختار جنگل به کمک روشهاي ساده حیتشر

  ).2000کینت و همکاران، ( پرداخت یآن بر روي ساختار مکان یعیتکامل طب

اند سازي ساختار جنگل توسعه یافتهبسیاري جهت کمیهاي در طول چند دهه گذشته شاخص

ترین همسایه اشاره کرد که هاي مبتنی به نزدیکتوان به شاخصاز این بین می). 2002پومرنینگ، (

پذیري ها، صحت باال، انعطافهاي کالسیک، داراي مزایاي بیشتري از جمله کاهش هزینهنسبت به روش

هاي جنگلی و بررسی تکامل همسایه و توانایی کافی در تشریح ساختار تودهزیاد در انتخاب تعداد درختان 

  ).2000کینت و همکاران، (ها اشاره کرد آن

  کلیات -2- 1

  معرفی گونه اُرس  - 2-1- 1

، از شودمی خوانده نیز اردوج و اَرچا اَریس، اُرسا، اَورس، هورس، هاينام به که اُرس یا سرو کوهی

پراکنش این گونه از شرق مدیترانه، است، و تورانی  ایران رویشی يیهارتفاعات ناحهاي درختی گونه

؛ احمد و 2002و همکاران،  15الرفاهی(هاي ایران تا افغانستان و پاکستان است بالکان، ترکیه، کوهستان

 تا ربایجانذآ از البرز، هايکوه رشته جنوبی دامنه در هست نیز ایران بومی که گونه این ).2006همکاران، 

درخت ارس  .شودمی یافت گسترده صورت به ارتفاعات در و کشور شرق در ویژه به و خراسان

)Juniperus excelsa(  ،سرو،  يهمیشه سبز از خانوادهدرختی یک پایه، به ندرت دوپایه

Cupressaceae ،ایران و طور از معدود درختان ناحیه برگان بومی ایران و همینیکی از معدود سوزنی

است که مقاوم به خشکی، سرماي شدید و ) ايبه لحاظ مواد تغذیه(اي کم توقع ارس گونه. تورانی است

هاي بارز شناسی و هیدرولوژي از ویژگیترین شرایط اقلیمی، زمینبردباري در سخت. آلودگی هوا است

                                                

1- Al-Refahi 
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ر محدودي بر کند، اثمیبینی نشده که رشد بیشتر گیاهان را مختل شرایط جوي پیش. این گونه است

ا در مقایسه اجتماعات ارس در بسیاري از نقاط دنی). 1379کروري و خوشنویس، (چرخه زندگی آن دارد 

ترین شرایط کلماتیک و فقیرترین شرایط ادافیک برخوردار است که برگان از سختبا قلمرو سایر سوزنی

 ).1360 ،جوانشیر(است تهدید استمرار حیات این گونه شدهموجب 

 

  گونه درختی ارس در جنگل کندرق خلخال :1-1شکل 

  تعریف ساختار جنگل - 2-2- 1

-ویژگی از یکسري فضایی چیدمان "جنگل ساختار" يواژه جنگلی هاياکوسیستم در کلی، طوربه

 این از موارديو  )دوپایه هايگونه با رابطه در( جنسیت گونه، ابعاد، درخت، سن جمله از درختان هاي

 تعریف یک اساس بر باید جنگل ساختار تشریح). 2004گراتس، ( دهدمی قرار بررسی مورد را دست

 به را جنگل مکانی ساختار مختلف، محققین منظور، این به شود؛ گذاريپایه "جنگل ساختار" از واضح

  .اندکرده تقسیم زیر ویژگی سه

 ایو  ياکپه ،یپراکنش منظم، تصادف يالگوها يهکنند انیدرختان که ب یمکان تیموقع -الف

 نینداشته باشد پراکنش ا يادیز ریتاث گریفرد بر حضور فرد د کیحضور  یوقت. ها استاز آن یبیترک

 نیبوده و ا نیکه قلمرو افراد مع دیآیوجود مهب یپراکنش منظم معموال زمان .است یتصادف افراد

 حضور به لیتما تیجمع کیتمام افراد  ایاست که اگر اکثر  یدر حال نیا. باشد کسانیبرابر و  هامحدوده
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 ،حیدري( کندیم يرویپ ياکپه يداشته باشند، پراکنش آن از الگو طیاز مح یخاص يهادر قسمت

اي در یک جنگل اطالعات زیادي در اختیار مدیران هاي درختی و درختچهنحوه پراکنش پایه ).1387

هاي آن گونه در کنار یري پایهقرارگبراي مثال یک گونه، الگوي . دهدجنگل و پژوهشگران قرار می

اي زادآوري و از طرف دیگر، محدودیت ممکن است از طرفی به معناي تمرکز منطقه) ايکپه(یکدیگر 

طور مستقیم تحت تاثیر گیاهی به يبنابراین آشیان اکولوژیک یک گونه؛ رشدي براي آن گونه تلقی شود

  .)1393عسکري و همکاران، (گیرد هاي آن گونه قرار میپراکنش افراد جمعیت راهبرد الگوي

  .دهدیقرار م یها را مورد بررسنوع گونه ییفضا دمانیکه چ یختگیآم - ب

شکل ( قطر و ارتفاع است لیاز قب ییهامشخصه یمکان دمانیچ يهرندیابعاد درختان که در برگ - ج

  ).2006؛ پومرنینگ، 2003؛ آگویري و همکاران، 2002پومرنینگ، ؛ 2000کینت و همکاران، ( )1-2

  

یک گروه ساختاري بر مبناي چهار درخت همسایه  - هاي مختلف ساختار جنگل، بویژگی - الف :2-1شکل 

  ).2006و گادو،  2003، 16گادو) (باشددهنده یک گونه میهر یک از دوایر ه یک پایه درختی و هر رنگ نشان(

 :جنگل ساختار بررسی هايروش - 1-2-3

  مکانی غیر هايشاخص -الف

 ساختار حیمتقابل تک درختان به تشر تیبدون در نظر گرفتن موقع کنندیم یها سعشاخص نیا

 کی ها با فراهم کردنهمه آن یبوده ول دیمف یکیها از لحاظ اکولوژشاخص نیاز ا یبعض. بپردازند توده

                                                

1- Gadow 
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-اندازه ها به عنوانشاخص نیکاربرد ا لیدل نیبه هم. پردازندیم یجنگل مورد بررس یبه بررس نیانگیم

  .مواجه است ییهاتیتنوع ساختار با محدود قیدق يهايریگ

  مکانی هايشاخص -ب

 کی جادیها منجر به اشاخص نیا. ها محدود استو استفاده از آن دیها نسبتا جدشاخص نیتوسعه ا

با آن  مرتبط يندهایارابطه با تکامل توده و فررا در  يدیاز ساختار توده شده و اطالعات مف حیصح نشیب

  دهند؛یارائه م

  .بخش است دیام ندهیها در آشاخص نیا شتریکاربرد ب نیبنابرا

  آماري هايروش -ج

 یمختلف آمار مکان يهادرختان داخل جنگل، روش يریقرارگ يهبه شناخته شدن نحو ازین لیبه دل

 يهاتیها به منظور استفاده در فعالروش نیمحاسبه ا. اندافتهیتوسعه  )يانقطه يالگو يزهایآنال( لیاز قب

-یم محدود یخاص یقاتیامکان کاربرد آن به مناطق تحق نینسبتا سخت است و بنابرا يروزمره جنگلدار

  .شود

  هاي جنگلیترکیب و ساختار توده - 1-2-4

، عناصر مهم به منظور رسیدن به مدیریت صحیح و استفاده از منابع ساختار و پویایی تودهترکیب، 

هاي اصلی یک توده ترکیب و ساختار توده، ویژگی). 2011، 17کاروالو(جنگل و حفظ تنوع زیستی هستند 

). 2002و همکاران،  18کراو(گذارند هاي جنگلی تأثیر میو بر روي عملکرد اکوسیستمجنگلی هستند 

شود که شامل مقایسه درختان با مطالعه ساختار توده و توسعه آن در جنگل، به چندین شکل بررسی می

هاي متوالی به ها و سایر گیاهان، مطالعه ساختار در درختان چند ساله که طی سالها، علفدرختچه

و شامل تغییرات گسترده و وسیع در ساختار عمودي هستند و نیز مطالعه ساختار به منظور  وجود آمده

                                                

1- Carvalho 

2- Craw 
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طور عمده به ت نوعی مظالعه اقتصادي بوده و بهاستفاده از محصوالت اصلی و فرعی جنگل که در حقیق

- ستگاه گونهساختار توده با زی). 1996الیور و الرسون، (دهنده آن وابسته است هاي تشکیلساختار و گونه

- تنوع گونه. و گیاهی مرتبط است و در نتیجه یک شاخص مناسب براي تنوع زیستی استهاي جانوري 

ختار توده  کنند، با تنوع و پیچیدگی ساهاي حشرات و پرندگان که در یک توده جنگلی زندگی می

- و سرپناه تأثیر میترکیب درختان توده بر روي موجودات زنده جنگل از طریق تأمین غذا . ارتباط دارد

  ).2011کاروالو، (گذارد 

توان مراحل دهد، میبا مطالعه بر روي تغییرات ساختار توده که در پاسخ به شرایط محیطی رخ می 

هاي جنگلی شامل پراکنش زمانی و مکانی درختان و دیگر ساختار توده. بینی نمودها را پیشتحولی توده

پراکنش عمودي (اند بر اساس پراکنش گونه تور درختان درجنگل میالگوي استقرا. گیاهان در توده است

- ویژگی. ها باشد، دوره اندازه تاج، شاخص سطح برگ و ساقه و در نهایت سن گیاه و ترکیب گونه)و افقی

هالپرن (ها یا جوامع میکروبی داخل توده را تحت تأثیر قرار دهد هاي ساختاري توده ممکن است گلسنگ

بین ساختار یک جنگل و تنوع زیستی رابطه معناداري وجود دارد؛ به همین دلیل   ).1995، 19و اسپایز

هاي ساختاري گاهی اوقات به منظور فراهم کردن معیاري براي بررسی تنوع زیستی در جنگل از شاخص

  ).2006گراتس، (شود میاستفاده ) سازي ساختار مکانی جنگلکمی(

  هاي جنگلی پویایی توده -1-2-5

که  باشدشامل مطالعه تغییرات ساختار توده جنگلی در طول زمان می 20هاي جنگلیپویایی توده

به منظور درك صحیح . هاي موجود استشامل رفتار و وضعیت توده جنگلی در طی بروز و پس از آشوب

مناسب، شناخت پویایی جوامع جنگلی داراي شناسی از تغییرات آتی توده جنگلی و اتخاذ برنامه جنگل

پایه دانش ما به منظور تقویت  جنگلی هايمطالعه پویایی توده. )1390مروي مهاجر، . (نقش کلیدي است

                                                

1- Halpern and Spies 

2- Forest stand dynamics 
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شناسی گیاهی و تأثیرات محیطی از مشاهدات و اکولوژي انفرادي، فیزیولوژي گیاهی، آناتومی، ریخت

  ).1996الیور و الرسون، (شود استفاده می

  هاي محیطی و نقش آن در ساختار جنگلآشوب - 1-2-6

هاي ها شامل رخدادهاي نسبتاً مجزایی هستند که موجب از هم گسیختگی ساختار تودهآشوب

هاي هر منطقه به صورت مشخص آشوب. جنگلی یا تغییر در مقدار منابع باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند

الگوهاي رشد و . گیردگیاهی، حیوانات و دیگر عوامل شکل میتحت تأثیر آب و هوا، خاك، پوشش 

گیرند هاي محیطی شکل میهاي گیاهی سازگار با تکرار و نظم آشوبهاي تجدید حیات در گونهچرخه

مقدار موجودي : باشدهاي محیطی از منظر قابل بحث میتوضیح پیرامون آشوب ).1996الیور و الرسون، (

اي و در نهایت مقدار پوشش گیاهی ها، مقدار و شکل تخریب ناحیهرار آشوبحجمی درختان جنگلی، تک

توانند آمادگی توده را برند و همچنین میهاي محیطی تعدادي از درختان را از بین میآشوب. کف و خاك

  ).1996الیور و الرسون، (هاي بعدي پایین بیاورند براي آشوب

  هاي جنگلیتأثیر محیط بر روي ساختار توده - 1-2-7

  بخش غیر زنده - 1-2-7-1

تر در از روابط درونی ضعیف هاي غنیهاي فقیر نسبت به رویشگاههاي جنگلی در رویشگاهتوده

این روابط درونی . کنند، برخوردارندها به یکدیگر وارد میمواد و فشارهایی که گونه هايارتباط با چرخه

هاي البته رشد با نرخ پایین در رویشگاه. گرددها میسایر اندامها و ضعیف موجب رشد با نرخ پایین در تنه

هاي فقیر کم شدن نرخ رشد در رویشگاه. )1967، الیور(تواند اتفاق بیفتد با حاصلخیزي خیلی باال هم می

در تولید تنوع ژنتیکی احتماال یکی از  هاي فقیر در تولیدبا عوامل مختلفی در ارتباط است، ناتوانی توده

روابط درونی ضعیف ممکن است درختان با تراکم باال به همراه تراکم پایین تاج . الیل این موضوع باشدد

هاي در رویشگاه 21هاي خردتواند به کاهش تنوع رویشگاههمچنین روابط درونی ضعیف می. را سبب شود

                                                

1- Microsite 
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هاي در رویشگاه. بشودضعیف و در نتیجه موجب تراکم باالي درختان که از نرخ رشد ضعیفی برخوردارند، 

سب را حاصل نمایند و نور بیشتري به درختان حاضر دوانی منانما امکان شاخهفقیر درختان چیره و چیره

هاي فقیر در قسمت بیابینی و پایین در نتیجه درختانی که در رویشگاه. رسددر طبقات ارتفاعی پایین می

  ).1996ر و الرسون، الیو(تري خواهند داشت گیرند عمر طوالنیقرار می

  بخش زنده - 1-2-7-2

باشد، این می 22هاي جنگلی وابسته به تقویت الگوهاي فلورستیکیهمزیستی افراد حاضر در توده

ها از درجات باالي همزیستی و روابط درونی و شوند که گونهاین مفهموم بیان می الگوها بر اساس

الگوهاي رشد و . دهندرا تشکیل می 23سوپرارگانیسموابستگی به یکدیگر برخوردارند و در مجموع یک 

گیرند، هاي محیطی شکل میهاي گیاهی سازگار با تکرار و نظم آشوبهاي تجدید حیات در گونهچرخه

باشند، این موضوع باعث هاي جنگلی داراي مکانیسم تجدید حیات و نرخ مرگ و میر متفاوت میگونه

شود، توسعه الگوهاي پراکنش زمانی و مکانی ي توده مییت توسعهتغییر در فراوانی و تعداد و در نها

هاي آن به همراه تأثیرهاي ي رفتار اجزا و گونهطور مشخص به وسیلههاي جنگلی بهدرختان در توده

  .)1996الیور و الرسون، ( گیردمحیطی شکل می

  

  

 

    

                                                

1- Florstical  

2- Superorganism  
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  فصل دوم

 پیشینه تحقیق
  

  

 

 

 

 

  

  پیشینه تحقیق - 2

 منابع داخلی -2-1

 هايهاي ارس، تودهبررسی وضعیت کمی و کیفی جنگل منظور به) 1385(مقدم و همکاران یمؤمن

هاي تعداد، قطر برابر سینه، ارتفاع کل ها مشخصهآن. هاي کپه داغ خراسان را انتخاب کردندآن در دامنه
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درخت، ارتفاع تاج، سطح تاج پوشش درختان ارس، تعداد در هکتار، رویه زمینی، قطر سطح مقطع 

متوسط، ضریب قدکشیدگی، نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل، میزان زادآوري، درصد درختان سالم و 

ها با بررسی نمودار پراکنش آن .و ثبت کردند گیريواحد اندازه يدرختان ارس با تنه و درصدشاداب 

درختان در طبقات قطري در رویشگاه مورد بررسی به این نتیجه دست یافتند که رویشگاه مورد بررسی 

هاي ارس در رویشگاه مورد مطالعه، نسبت به سایر ها تنک بودن تودهآن. داراي ساختار ناهمسال است

دیگر را پوشش و زیاد بودن فاصله درختان از همکم بودن درصد تاج همچنین. ها را گزارش دادندرویشگاه

  .گزارش دادند

 درختان شناسیجنگل و رویشگاهی هايویژگی بررسی منظور به )1388(پورمجیدیان و مرادي 

مونه (در منطقه جنگلی ایالن قزوین که به روش استراتیفیکاسیون  (.Juniperus excelsa Bieb) ارس

ها نتایج آن. مترمربع برداشت کردند 1600با انتخاب سه قطعه نمونه به شکل مربع با مساحت ) بندي

متر، سانتی 7/26ترتیب  به نشان داد که میانگین آماري براي قطر برابر سینه، ارتفاع، قطر تاج و تراکم

 در ارس درختان متقارن نا تاج و ارتفاع مشخصه جز که. باشداصله در هکتار می 188متر و  9/2متر،  7/4

  .ندارند یکدیگر با داريمعنی اختالف رویشی هايهمشخص سایر مختلف، هايشیب

 همسایه، تریننزدیک بر مبتنی هايشاخص از دسته یک معرفی ضمن) 1390(جانی و فقهی علی

را مورد بررسی قرار  خیرود جنگل گرازبن بخش در (Ulmus glabra Hudson) ملج گونه مکانی ساختار

اي شکل با مساحت قطعه نمونه دایره 243آوري اطالعات مورد نیاز، تعداد ها به منظور جمعآن. دادند

. هاي مذکور را محاسبه کردندشاخص Crancod 1.3افزار مترمربع برداشت و با استفاده از نرم 1000

قطر برابر سینه گونه  ابعاد شاخص و ايگونه اختالط یکنواخت،ي هاي زاویهشاخصبراي مقدار میانگین 

 به متمایل تصادفی مکانی الگويي دهندهدست آوردند که نشانبه 32/0و  9/0، 54/0را به ترتیب  ملج

 همسایگان اکثر به نسبت کلی طوربه و است ايدگرگونه رقابت داراي گونه این همچنین بوده؛ ايکپه

  .دارد مغلوب حالت خود
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هاي ارس، توده جنگلی ارس بررسی وضعیت کمی و کیفی جنگلبه  )1391(رامین و همکاران 

ها نشان دادند که رویشگاه مورد بررسی آن .پرداختندهکتار  613وسعت  بهدر منطقه آباد فیروزکوه نامی

 ضمنسال نامنظم با چولگی به چپ است، پراکنش درختان در طبقات قطري داراي ساختار هماز نظر 

 کهو بیان کردند  شدند مواجه درختان تعداد در محسوسی کاهش با مترسانتی 30 قطري طبقه در کهاین

 دررا  علت توانمی برداشت، جهت قطري طبقه این بودن مناسب و روستا به رویشگاه نزدیکی به توجه با

  .کرد جستجو انسانی ايه دخالت

کندرق خلخال  در جنگل حفاظتی با بررسی ساختار توده جنگلی ارس) 1391(کیا و زبیري  رستمی

هکتاري که از تخریب کمتري برخوردار بود، انتخاب و با روش آماربرداري صد درصد،  49/53یک قطعه 

هکتار، ارتفاع کل، قطر برابر سینه، قطر بزرگ و  هاي توده جنگلی شامل آمیختگی توده، تعداد درمشخصه

گیري و نشان دادند که میانگین درصد تاج پوشش، سطح مقطع ها را اندازهکوچک تاج درختان و درختچه

  .اصله در هکتار است 326مترمربع و  68/4 درصد، 85/42برابر سینه و تعداد در هکتار به ترتیب 

 مورد خیرود جنگل گرازبن بخش در را بلوط و راش هايگونه ساختار) 1391(جانی و همکاران علی

اي، شاخص ابعاد قطر برابر هاي زاویه یکنواخت، شاخص اختالط گونهها از شاخصآن. دادند قرار بررسی

استفاده  Crancod 1.3افزار ها براي این منظور از نرمآن. کار بردندرا به سینه و شاخص اختالف برابر سینه

و براي  45/0و  53/0، 27/0، 58/0هاي ذکر شده براي گونه راش را به ترتیب میانگین شاخص. کردند

- نتایج حاصل از شاخص اختالط گونه. دست آوردندبه 37/0و  56/0، 74/0، 57/0گونه بلوط را به ترتیب 

دیگر داراي هاي که شاخصي اختالف بین گونه راش و بلوط است، در حالیدهندهها به خوبی نشاناي آن

  .باشندمی هاي تقریبا یکسانارزش

- ویژگی بررسی اثر عوامل فیزیوگرافی و ادافیک بر برخی منظور به) 1391(مقدم و همکاران یمؤمن

-نمونه قطعه سه ) مونه بندي(کمی و کیفی ارس در منطقه الین خراسان به روش استراتیفیکاسیون  هاي

 نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا و. ع برداشت کردندمترمرب 1000شکل به مساحت  اي دایره ي
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زادآوري  ضریب قد کشیدگی، تاج پوشش، ،تعداد در هکتار، رویه زمینی هاي مشخصهجهت جغرافیایی بر 

  .و درصد شادابی درختان ارس تأثیر دارد

مختلف نخورده راش در مراحل هاي دستسازي ساختار تودهکمی) 1392(جانی و همکاران علی

یک  يبراي این منظور از سه قطعه نمونه .دران، مورد مطالعه قرار دادندتوالی را در منطقه کالردشت مازن

 هر آزیموت و فاصله گیرياندازه از پس .بلوغ و پوسیدگی استفاده کردندهکتاري موجود در مراحل اولیه، 

 و برابرسینه قطر گونه، نوع ازجمله مشخصاتی ثبت و نمونه قطعه هر غربی جنوب گوشه به نسبت درخت

 مکانی موقعیت ویژگی سه همسایه، ترینکینزد بر مبتنی هايشاخص از ايمجموعه کارگیريبه با ارتفاع،

 تمایز شاخص( درختان ابعاد و )آمیختگی شاخص( آمیختگی ،)یکنواخت زاویه و ایوانز و کالرك شاخص(

 مرحله در درختان بیشتر تراکم هاآن تحقیق نتایج .دادند قرار بررسی مورد را) ارتفاع و برابرسینه قطر

 و اولیه مراحل در درختان ايکپه پراکنش دهندهنشان ایوانز و کالرك شاخص .داد نشان را اولیه

 بیان یکنواخت زاویه شاخص همچنین .باشدمی بلوغ مرحل در درختان تصادفی پراکنش و پوسیدگی

. دارد تصادفی حالت تحولی مرحله سه هر در ساختاري هايگروه داخل در درختان چیدمان که کندمی

 .باشدمی تحولی مراحل سایر به نسبت اولیه مرحله کمتر آمیختگی دهندهنشان آمیختگی شاخص نتایج

 آشکار تا متوسط اختالف دهندهنشان ترتیبها بهآن ارتفاع و برابرسینه قطر تمایز شاخص نتایج همچنین

 .است تحولی مرحله سه هر درختان براي متوسط تا کم اختالف و

 زیستی تنوع عددي هايشاخص برخی بر فیزیوگرافیک عوامل تأثیر) 1393(مقدم و همکاران مومنی

 رامورد رضوي خراسان شمال در مسجد هزار هايکوهدر ارس هايجنگل اشکوب زیر علفی هايگونه

ها عددي بیانگر این بود که هیچ یک از شاخصها آن هايآزموندست آمده از بهنتایج . قرار دادند بررسی

هاي غناي منهنیک و رابطه معنی داري با ارتفاع از سطح دریا ندارد اما شیب تأثیر معنی داري بر شاخص

  .دارد Neeهیل و یکنواختی اصالح شده  N2وینر، بریلوئین، - مارگالف، تنوع شانون

 ساختار بررسی در همسایه تریننزدیک بر مبتنی هايشاخص کاربرد) 1393(ور و همکاران پیله

 ها مقدار شاخص زاویه آن .زاگرس را مورد مطالعه قرار دادند هايجنگل در کیکم و زالزالک هايگونه
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Abstract: 

Considering the importance of preserving and developing of juniper forests in the 

mountainous areas and in order to assess the appropriate methods for quantifying the 

structural characteristics of these forests, the present study was done to evaluate the 

application of distance methods in determining the structure of canopy coverage forests 

in forest the Kandaragh forest. For this purpose, three one-hectare study area identified 

and the entire of forest inventoried using full calipering method, then in each of them 

25×25 m gird established and structural characteristics of trees were investigated using 

distance and the nearest neighbor’s methods. The indicators used in this study included 

mingling index, distance to nearest neighbors, Clarke and Evans, and uniform angle and 

dimensional differences. According to the results mean value of Clarke and Evans and 

uniform angle indices was 1.05 and 0.45, respectively that revealed clumped or random 

distribution. The mean of mingling index calculated 0.14 among three study area showed 

low tendency of juniper to mix with other tree species. The mean value of distance to the 

neighbors was 3.70 m and the height and diameter differentiation were 0.16 and 0.23, 

respectively. Finally, the results structural diversity index was 0.23 that revealed the low 

diversity in this forest. According to the findings distance method can be appropriate 

method for forests with low canopy coverage like Juniper forests. Also, the structural 

properties of juniper stands must be considered in the management of such forests in 

order to conservation and restoration. 
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