
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

کشاورزی و منایع طبیعی دانشکده   
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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

و  بر نتایج، ابتکارات، اختراعاتمترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

 دانشگاه محقق اردبیلیهایِ ناشی از انجام این پژوهش، متعلق به نوآوری

باشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام می

 دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.

 

 

  -علوم جنگلرشته  ارشد یکارشناسآموخته دانش معصومه دهقاناینجانب 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق دانشکده علوم زیستی جنگل گرایش

از  ۹۶/۶۰/۳۳که در تاریخ    ۳۰۱۶۲۱۰۲۶۹دانشجویی  به شمارهاردبیلی 

تحلیل کمی تغییرات ساختاری در  نامه تحصیلی خود تحت عنوان: "پایان

 م که:شوام، متعهد می" دفاع نمودهکاشت تبریز های دستجنگل

گونه مدرك تحصیلي یا به نامه را قبالً براي دریافت هیچ( این پایان1

ها و مؤسسات آموزشی و عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر دانشگاه

 ام.پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

تحصیلی خود را بر  نامه( مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجات پایان2

 گیرم.عهده می

 باشد.نامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می( این پایان3

( در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي دیگران استفاده 4

ام، مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه و با رعایت اصل امانتداری نموده

علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست 

 ام.منابع ذكر نموده

-( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره5
نامه را برداري اعم از نشر كتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان

معاونت پژوهشي و فّناوری دانشگاه محقق  داشته باشم، از حوزه

 اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایم.

ها، نامه در همایشمستخرج از این پایان قالهم ( در صورت ارائه6

ها و انواع مجالت، نام دانشگاه محقق ها، سمینارها، گردهماییکنفرانس

اردبیلی را در كنار نام نویسندگان )دانشجو و اساتید راهنما و 

 مشاور( ذکر نمایم.

( چنانچه در هر مقطع زماني، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي 7

، طرح شکایت توسط دانشگاه و )از جمله ابطال مدرك تحصیلي از آن

دانم با پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز می...( را مي

 اینجانب مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه رفتار نماید.

 
 

 

 

 معصومه دهقان

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 / معصومه دهقانزتبری کاشت دست هایدر جنگل یساختار راتییتغ یکم لیتحل      :دآورینوان و نام پدع 

 یدیسف ومرثیدکتر ک : استاد راهنما 

 دکتر اکبر رستم پور -یصادق نیمحمدمع دیدکتر س :مشاور استادان

 ۹۳/۳۰/۱۱            : دفاع تاریخ

 ص. ۰۳ صفحات:  تعداد
 گروه علوم جنگل :نامهانیپا شماره

 چکیده:

 ای انجام شد.فاصلههای دست کاشت در تبریز به روش نمونه برداری مطالعه حاضر با بررسی تغییرات ساختاری جنگلهدف: 

ها، برای بررسی تنوع الگوی مکانی از دو ترین همسایهمنظور بررسی تراکم درختان از شاخص فاصله تا نزدیکبهشناسی پژوهش: روش

 هایمینگلینگ، اختلاف ابعاد درختان از شاااخص ای از شاااخصزاویه یکنواخت و کلارک و اوانز، برای بررساای آمیگتگی گونه شاااخص

 ز قطری و ارتفاعی درختان و برای محاسبه تنوع درختی از شاخص ترکیبی تنوع ساختاری بهره گرفته شد.تمای

زاویه یکنواخت  متر بود. نتایج حاصل از شاخص ۹۰/۴ها ترین همسایهنتایج نشاان داد که میانگین فاصاله تا نزدیک: هایافته

ی الگوی منظم پراکنش مکانی درختان بود. براساااش شاااخص دهندهنشااانای بودن و شاااخص کلارک و اوانز نشااان از ک ه

های تمایز قطری و ارتفاعی های موردبررساای از آمیگتگی به نساابت متوسااطی برخوردارند. نتایج شاااخصمینگلینگ، توده

 ار،تنوع ساخت نمونه همگن هستند. براساش شاخص ترکیبیدرختان نشاان داد اختلاف ابعاد درختان اندک بوده و ساه قطعه
 های نمونه موردبررسی کم بود.تنوع درختان در قطعه

جوامع  توان بیان کرد که گذشاات نزدیک به سااه دهه از کاشاات درختان در این پارک،بندی میدر یک جمعگیری: نتیجه

ر منظوشود بهکه توصیه می چنین دارای آمیگتگی متوسا  هستنداند و همدرختی همگن بودن سااختار خود را حف  کرده

شاناساانه، درختان به سمت افزایش آمیگتگی و ناهمگن کردن ساختار افزایش پایداری زیساتی، با عملیات پرورشای جنگل

 هدایت شوند.

 ترین همسایه.شناسی، ساختار جنگل، شاخص زاویه یکنواخت، شاخص نزدیکجنگلهای کلیدی: واژه
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 مقدمه و هدف -۹

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 مقدمه ۹-۹

از جمعیت  دوسوممیلادی،  ۲۳۰۳تا سال  با توجه به نرخ فزاینده جمعیت در دنیا و نیز برآوردهای بگش جمعیت سازمان ملل

(. امروزه شهرها 2014، 1؛ سازمان ملل Montgomery‚ 2008) شهری ساکن خواهند شددر مناطق توسعه درحالکشورهای 

های طبیعی هستند که در گیرد، محی در حال گسترش بوده و آنچه در این راستا بیش از همه مورد تهاجم و تگریب قرار می

و صنعتی شدن یک شهر، باید به حفاظت شود. در صورتی که با پیشرفت ها داده نمیبسیاری از مواقع اهمیت چندانی به آن

های کاهش سطح جنگل (Shahsavari, 2008 ). بوم طبیعی و نزدیک به طبیعت در شهرها بیش از پیش توجه شودزیست

با هدف توسعه جنگل و  هااریکجنگل امروزه توسعه فضای سبز شهری و طبیعی در نتیجه عوامل مگتلف سبب شده است که

کاری با هدف (. جنگل۹۹۸۱ شعبانیان و همکاران،؛ ۹۹۸۰نژاد و همکاران، ای برخوردار شود )مسیبتولید چوب از اهمیت ویژه

تولید چوب امروزه از چنان جایگاهی برخوردار است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، کانادا و نیوزیلند به رغم 

 اندهای قابل توجهی از خود نشان دادهکاشت، فعالیتهای دستلهای طبیعی بسیار وسیع، در زمینه ایجاد جنگلداشتن جنگ

(Wang, 1997) .یافتگی آن توان معیاری برای ارزیابی مبنای توسعهه در هر کشوری را میانهای سالکاریسطح جنگل مقدار

بندی شده است همواره بر طبقه( 2LFCCهای با پوشش کم جنگل )رشوکشور تلقی نمود در کشوری مانند ایران که جزء ک

. بدیهی است که در چنین سرزمینی و با استاین سرزمین کهن تاریخ  برگرفته ازاهمیت جنگل تأکید شده و حرمت درخت، 

توجه به اینکه از طرفی با است؛های دیگر ها بیش از بسیاری از سرزمیندغدغه خاطر برای بقای جنگل ،ایچنان پیشینه

کاری یکی از اهداف لتوسعه جنگل از طریق جنگ اند،خشک در برگرفتهنزدیک دوسوم سطح کشور را اقلیم خشک و نیمه

کاری در مناطق خشک برای اهداف خاص و متفاوتی صورت امروزه جنگل (.Sadeghi et al., 2016آید )شمار میبهعمده 

های توان به مسائل مربوط به حفاظت و حاصلگیزی خاک، ایجاد فضای سبز، احداث تفرجگاهگیرد که از آن جمله میمی

کاری، انسان در پی توجه به این که با استفاده از جنگل با (.۹۹۸۱اطراف شهر، تلطیف هوا و تولید چوب اشاره نمود )کرد، 

لوب از مانی و رشد مطهای مناسب سازگار با توان زندههلذا انتگاب گون است،یابی به یک اکوسیستم جدید و نسبتاً پایدار دست

رشد  زانیاز م یآگاه زین وگذشته  یکارجنگل تیمناسب از وضع لی(. داشتن تحل۹۹۸۱ای برخوردار است )کرد، اهمیت ویژه

شهرها در جهت  زیو ن یعیطب عیمگتلف در منا رانیمد شایواند راهگتیم دیجد یهامیدر اقل یدرخت یهاگونه یدنو توانم

 کاریچنین آگاهی از مشگصات کمی و کیفی جنگلباشد. هم یشهر یهاجنگل اءیکاشت و اح یهابرنامه یو اجرا یزیربرنامه

ها، انتگاب گونه، ارزیابی هشناسی از جمله اصلاح وضعیت تودهای جنگلجنگل است و بسیاری از گزینه یریتها از اصول مد

أثیر ت مانی را تحت، حاصلگیزی رویشگاه، نرخ رویش توده و درصد زندههاسازگاری گونه نرختعیین  کاری،میزان موفقیت جنگل

ا هکاریجنگل بهبودتواند نقش مهمی در های انجام گرفته میکاریجنگل ی(. بنابراین ارزیاب۹۹۸۸دهد )پورمجیدیان، قرار می

بر  یو مبتن یکم لیارائه تحل دنبال به . بنابراین این پژوهشایفا نماید شناسی در هر تودهو اجرای به موقع تیمارهای جنگل

زون اف روز ازی. با توجه به ناستغرب کشور در شمال زیموجود در شهر تبر یکارجنگلو تغییرات ساختاری  تیاز وضع سهیمقا

ز منطقه خواهد بود بلکه ا  یازگار با شراس یهاانتگاب گونه یمناسب نه تنها راهنما لیارائه تحل ،یجنگل یهابه توسعه پارک

                                                             
1 United Nations (UN) 
2 Low Forest Canopy Cover  
 



 
 

ها به ما نشان خواهد چنین انجام این دست پژوهشهمها خواهد کاست. کاشت گونه تیاز عدم موفق یناش یاحتمال یهانهیهز

ها با گذر زمان به سمت ناهمگنی کاشت که ساختاری همگن دارند، این جنگلهای دستداد که آیا با عدم مدیریت جنگل

 ساختاری پیش خواهند رفت یا خیر؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مبانی و پیشینه تحقیق -۲

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 کاریجنگل انواع و کاریجنگل ۲-۹

 و نداشااته وجود درختی پوشااش آن در اخیرا که شااودمی گفته مناطقی در کاریجنگل به  Afforestationاصااطلاح  

Reforestation (Reafforestation) درختان اخیرا که بوده درختی پوشش دارای که شودمی اطلاق اراضی در کاریجنگل به 

 مدت زیادی برای زمین یک که زمانی و است فقیر در بیشاتر موارد خاک اول،  اصاطلاحمورد  اند درشاده قطع یا برداشات آن

 بسیار حاصلگیزی دلیل به گیاه اصطلاح دوم، رشد مورد در اما بود. خواهد مشکل آن در گیاه رشد نباشد جنگل پوشاش تحت

 (. ۹۹۸۳ داشت )کنشلو، نگواهد رشد و در استقرار چندانی مشکلات شده کاشته گیاه و بود خواهد زیاد خاک، خوب

 کاریجنگل اهداف ۲-۲

 مشگص را کار روش و گونه گیاهی نوع توانآن مشگص شود. پس از شناخت هدف می کاری، نیاز است که هدفقبل از جنگل

 کاری اشاره شده است:در ادامه به برخی از اهداف مهم هر پروژه جنگل کرد.

 هایریشه که گردد انتگاب گیاهانی بایستمی باشاد، فرساایش انواع مقابل در خاک حفاظت هدف چهچنان خاک: حفاظت -

 آبی فرسایش علیه مبارزه منظور چهمثلاً چنان باشاند. برخوردار مناسابی تاج یک از فرساایش نوع به توجه با و داشاته عمیق

  گیاهان باید است

 ,.Sadeghi et alد )ها زیاد باشاد تا بتوانند در مقابل فرسایش آبی خاک محافظت نماینربایی آنانتگاب شاوند که مقدار باران

 تنه چندین انتگاب شااوند که دارای های گیاهیگونه باید اساات بهمن فرسااایش مقابل در حفاظت هدف (. چنانچه2016

 استفاده غالب باد بر عمود متعدد هایدر ردیف مگتلف هایگونه بادی، فرسایش مقابل در و باشند بالا خمش قدرت با مستحکم

 نماید. بالا هدایت سمت به را باد جهت باد سرعت کاهش ضمن تا شود

 حداکثر محیطی شرای  سایر و بارش میزان توجه با که شود استفاده هاییگونه از باید مواردی چنین در ساوخت: تأمین منبع

 تولید ضمن تا گردد استفاده های چندمنظورهگونه از موارد قبیل این در اسات بهتر باشاند. داشاته ساال در را رویش حجمی

 باشند. داشته دنبال به خاک را حفاظت علوفه و تولید میوه، نظیر دیگری هایارزش چوب

 ایدرختچه و درختی هایگونه هم زمین یک در که صورت بدین است. زراعت با توام کاریجنگل مواقع بعضی در زراعی:بیشه

 هایگونه کاشاات انواع به توانمی که شااودمی کشاات زمانی کوتاه از هم صااورت همزمان یا با فاصاالهبه زراعی هایگونه هم و

 .نمود خشک اشارهنیمه مناطق در اس رش و یونجه با بنه همراه  بادام، نظیر درختی

 کاریجنگل دارند برای سااازگاری منطقه هوایی و آب شاارای  با که مثمر هایگونه از مناطق بعضاای در انسااان: غذای منبع

 زرشک اشاره کرد. زیتون و گردو، بنه، وحشی، بادام ایهای درختی و درختچهبه گ.نه توانمی مثال عنوان به شود.می استفاده

 وحوش عموماً که خوارسارشاخه حیوانات خوراک تامین برای مواقع بعضای دروحشای:  و اهلی هایدام خوراک تأمین منبع

 طوری است،گونه دام خوراک تأمین فق  چنانچه هدف و کنندمی حیوانات این هایزیساتگاه در کاریجنگل به ،اقدام هساتند

 خوشگوراک باشد. منطقه دام نظر از که شودمی انتگاب

 هایگونه شوند. هر چندمی کاشته مزرعه در یا داشته رویش مراتع در اساتفاده مورد گیاهی هایگونه عمده دارویی: مصاارف

 کاربرد جدید طب و سنتی طب در و دارویی داشاته ارزش سارخدار، نمدار، اکالی توش، انواع بید، همچون ایدرختچه و درختی

 دارند. فراوانی

 در اشاره کرد. نیرز الیاف و صمغ، تانن، از استفاده به توانیم درختان محصولات یصنعت مصاارف جمله از صانعتی: مصاارف

 برد. نام را استبرق و روغنی نگل کائوچو، کاج، بنه، بلوط، از توانمی شوندمی انتگاب منظور بدین که هاییگونه میان

 از باید شودمی توصیه هاگاهو گردش هاپارک در کاشت برای که هاییگونه عمومی: هایرویشگاه و جنگلی هایپارک احداث

 از خاصی زیبایی از مگتلف فصول در که برگپهن هایگونه عمده از بطور و مورد این در و باشند برخوردار مناسبی اندازچشام

 نیز ها پارک در برگسااوزنی و برگپهن مگلوط کاشاات شااود.می اسااتفاده ها برخوردارندبرگ رنگ تغییر یا و گل تولید نظر



 
 

 است. مناسب

 در ایدرختچه و درختی هایگونه کاشاات محیطی و تلطیف هوا،  هایآلودگی کاهش هایروش از یکی ساابز: کمربند ایجاد

 شوندمی انتگاب منظور این به که هاییشوند. گونهشهرهاست که با نام کمربند سبز شناخته می حاشیه در و گساترده نوارهای

 های محیطی مقاوم باشند.تنش مقابل در باید

 کاربردی چه تولیدی چوب اینکه به توجه با و باشاادمی چوب تولید کاریجنگل اصاالی هدف موارد بساایاری در چوب: تولید

 و خشااکنیمه مناطق در هاگونه ترینبود. برای نمونه، جهت تهیه روکش، مناسااب خواهد متفاوت نیز گونه نوع داشاات خواهد

 هستند. گردو و بلوط هایگونه مرطوبنیمه

 در و بوده برگاغلبدرختان ساوزنی شااوندمی انتگاب منظور این برای که هاییگونه برق: و مگابرات برای چوبی تیرهای تهیه

 شود.می نراد توصیه گونه تر،سردتر و مرطوب  مناطق در و کاج و زربین نظیر درختانی خشکنیمه مناطق

 هایگونه انواع مثل باشد بلند آنها الیاف طول که نمود استفاده توانمی هاییگونه از موارد این در کاغذی: و سالولزی صانایع

 اکالی توش. و برگ سوزنی

 رویش مقدار و بوده سبک چوب دارای باید شوندمی کاشته منظور این برای که هاییگونه نئوپان: و چوب خرده تگته صانایع

 .کرد استفاده صنوبر و بید انواع همچون هاییگونه از توانمی مواردی چنین باشد. در زیاد هاآن

 کاریجنگل مزایای ۲-۹

 به جایگزین نمود، کاشاتدسات هایجنگل توسا  تواننمی را طبیعی جنگل یک تمامی کارکردهای که نکته این به اشااره با

 (:۹۹۸۳ کنشلو،)شود اشارهمی هاکاریجنگل مزایای از برخی

 را نقل و حمل هاینهیهز کار نیا که گردند، جادیا مصاارف بازار ای چوب به وابسااته عیصاانا کینزد توانندیم هایکارجنگل -

 .داد خواهد کاهش

 رها یاراض در نیهمچن و نبوده مناسب کشاورزی هاینیزم برای که شده بیتگر و لگت یاراضا در توانندیم هایکارجنگل -

 .ردیگ انجام گرفتند قرار دام چرای فشار تحت که یمناطق و شده

که در زمان مورد نظر بیشترین کارآیی  نمود اقدام گونه انتگاب به نسبت توانیم مگتلف هایزمان در یواقع ازهایین براساش -

 و مصرف را داشته باشند.کرد.

 .ابدییم شیافزا اقتصادی بازده جهینت در و کنندیم دیتول چوب ادییز حجم اقتصادی، نظر نقطه از ها،یکارجنگل -

قبل از اجرای طرح  ،(کاری)جنگل کاشااتدسات هایجنگل در شیرو فضااای و ایگونه بیترک نیهمچن ها،نهال نیب فضاای -

 است. میتنظ قابلکاری جنگل

 مقرون به صرفه اقتصادی و همگام با طبیعت برای روش در جایی که پوشاش گیاهی وجود ندارد، استفاده از پوشش گیاهی، -

 .است یالزام کاری آب، و خاک حفاظت کارهای تمام برای و (Abdi et al., 2019است ) شیفرسا کنترل

ی جنگل یاراض به فشار از با گساترش ساطح جنگل، جهینت در و ردیگ صاورت جنگل هیحاشا یاراضا در اندتویم کاریجنگل -

کاری در اطراف جنگل افتد و با جنگلها در جنگل در حاشیه آن اتفاق می. در واقع بیشتر تگریبشود رییجلوگ )زون مرکزی(

 طبیعی را کاهش داد.توان خسارت به جنگلطبیعی، می

های غیربومی کاری، ممکن است گونهبساته به هدف جنگل که کرد اساتفاده غیربومی هایگونه از توانیم ها،یکارجنگل در -

 های بومی داشته باشند.بازدهی بیشتری در مقابل با گونه

 بر آن یجیتدر برداشت و بود خواهد آسان ندهیآ در سوخت چوب و یصانعت چوب محصاول زانیم برآوردکاری ها در جنگل -

 .است زییربرنامه قابل دار،یپا محصول اصل هیپا

 کوتاه برداریبهره دوره  با هایگونه با همراه توانیم را یطولان برداریبهره دوره با هایگونه کاشاات،دساات هایجنگل در -

 یاراض دهد کاهش را هاگونه از تعدادی برداریبهره دوره طول بود خواهد قادر کاشتدست هایجنگل جنگلداری .کرد کشات

 جادیا را منظر ییبایز و ،یورزش ،یحیتفر هاینهیزم و نموده جمع خود در را فلورها و هافون از ادییز تعداد شده، کاریجنگل

 .ندینمایم نیتأم جنگلبانان و پژوهشگران برای را یقاتیتحق هایفرصت ،یاراض نیا نیهمچن .ندینمایم

 



 
 

 تعریف پارک جنگلی ۲-۴

 جنگلی هایپارک سااااده تعریفی در (.Knuth, 2005دارند ) جنگلی هایپارک از متفاوتی تعاریف مگتلف کشاااورهای

 درخت باز، فضاهای همچون مناظری تلفیق از که دانست هادرختچه و درختان از غنی و فشرده ایتوده توانمی را کاشتدست

 دارای هاآن درون آبی مناطق و باز فضاهای ها،ورودی ها،حاشایه و شاده تشاکیل باز نیمه و بساته زارهایدرخت و باز زارهای

 ( Gustavsson, 2004خاص هستند ) اکولوژیک اهمیت

 شوند:می بندیطبقه زیر اصلی گروه سه به کشور ها، مراتع و آیگیزداریسازمان جنگل مدیریت تحت هایپارک

 طبیعی جنگلی هایپارک الف(

 هایجنبه دارای که طبیعی هایویژگی و مکانی دارای شاارای  که کوهسااتانی یا بندمیان ای،جلگه از اعم جنگل از مناطقی به

 فنی، نظر از خاصاای معیارهای و براساااش ضااواب  طبیعی جنگلی هایگردد. پارکمی اطلاق باشااد، داشااته لازم را تفرجی

 هایرویشگاه زمینه این در آیند.می اجرا در مرحله به و طراحی س س و شناسایی رفاهی، و اکولوژی، اجتماعی شاناسی،جنگل

 و شودمی داده تشگیص واجد شارای  باشاد، رسایده لازم امتیاز به که صاورتی در و مطالعه عوامل گوناگون اسااش بر جنگلی

 شماربه ایمنطقه و ملی در مردم جذب هایکانون ترینعمده از طبیعی جنگلی هایمعمولاً پارک می گیرد. قرار مدیریت تحت

 دارند. قرار انهدام و تگریب معرض در اغلب هاآن حد ظرفیت از بیش استفاده دلیلبه روند،می

 طبیعت هایب( پارک

 این در است. بازدیدکننده جلب به قادر اساتثنایی های طبیعیپدیده وجود سابب به که شاودمی اطلاق طبیعت از مناطقی به

و  گزینش به لازم معیارهای و استانداردها رعایت و فنی و های علمیبررسای و هادخالت یا هاانساان آنکه از قبل هاعرصاه گونه

 چنانآن از خود نظیربی و بدیع مناظر بکر، طبیعی، با ساایمای طبیعت ب ردازند، پارک تجهیز و طراحی برای عرصااه انتگاب

 و طبیعی مواهب از برداریبهره جهت خودجوش صااورت به مردم تجهیز و طراحی مطالعه، از قبل که اساات ای برخوردارجاذبه

 اند.نمودهمی آن استفاده از موجود مناظر

 کاشتدست جنگلی پارک ج( 

 گرفته صورت جدید جنگلی شبه هایمحی  با شده بازسازی مفهوم که براساش شودمی اطلاق کاشتدسات جنگلی مناطق به

 با جنگلی شبه محی  یک خلق منظور به آبیاری از روش استفاده با نهال غرش کاشت،دست جنگلی پارک ایجاد از باشد. هدف

 امکانات آوردن فراهم ضمن مورد این اسات در ضاروری اسات. مناساب توپوگرافی شارای  با عرصاه در طراحی، جانمایی هنر

 مساایر تعین و بندیخیابانبا  ای درختچه درختی، هایگونه تنوع از یابیمکان و خاص هایتعیین مکان با تفرجی و تفریحی

 موجود با استانداردهای مطابق فنی اصول و ضواب  براساش رفاهی امکانات و سایر تأسیسات و هاپارکینگ ،هانیکپیک ها،جاده

 (.۹۹۷۴ شود )مجنونیان، بینیپیش

 های جنگلیاهمیت پارک ۲-۰

 مگتلفی مثل اهداف برای و است انسان ساخت یاطبیعی  هاآن منشاأ که هساتند جنگلی اکوسایساتم یک جنگلی هایپارک

 دیگری عناصر اگرچه انددرخت از پوشیده اساساً هاآن شود.می استفاده چوب تولید استثنایی، شرای  در و طبیعت حف  تفرج

 (.Bell et al., 2005شود )یافت می هاآن در مگتلف هایاندازه در باز فضاهای و مسیرها آب، چونهم

 جذب در مهم عوامل از مناسااب گردشااگری امکانات طبیعی و ساایمای با جنگلی هایپارک وجود کشااورها، از بساایاری در

 عنوانبه رفاهی امکانات و طبیعی ساایمای گسااتردگی فضااایی، خاطر به عموماً فضاااها گونه این آیند.شاامار میگردشااگر به

و  یکاکولوژ بر تأثیرات علاوه فضاااها گونه این به توجه بنابراین (.Yalc, 2005نمایند )می عمل جذب گردشااگر هایکانون

 عملکردی ارتقاء به منجر و باشد داشته ارمغان به برای شهرها مناسابی گردشاگری پتانسایل تواندمی خاص شاناساانهزیبایی

 زیادی سااابق  از جنگلی هایپارک مدیریت و طراحی زمینه اکولوژیکی در پایداری مسااائل به توجه دنیا، اجتماعی گردد. در



 
 

 مطالعات USFS))4 آمریکا  کاریجنگل سازمان و( FAO) 3و کشاورزی غذا سازمان نظیر جهانی هایاسات. سازمان برخوردار

 نمونه اند.داده قرار توجه مورد جنگل اکولوژیک مسائل قبال در را منظر طراحان نقش و داشته جنگلی فضاهای روی بر وسیعی

 اکولوژی و اکولوژیکی مسائل به توجه از نشان چین و آمریکا هلند، انگلساتان، نظیر کشاورهایی در جنگلی بسایاری هایپارک

سبز  هایلکه این اکولوژیک توسعه با ارتباط در مرتب  مطالعات جمله از دارد. سرزمین پایداری و طراحی در سارزمین سایمای

 توجه به و جنگلی هایپارک اکولوژیک طراحی در رو پیش هایبررسی چالش کاشت، طراحی به الگوی توانمی شهری عرصاه

 پردازیایده و بومی هایگونه انقراض بر جهانگردی توسع  تأثیر، (Yalc‚ 2005جنگلی ) هایپارک طراحی در گردشگری مقوله

 اشاره کرد. (Konijnendijk‚ 2008)گردشگر  جلب منظور به جنگلی هایپارک توسعه

 ساختار جنگل  ۲-۰

 تکامل درحال سرعت به نیز حاضر حال در و توساعه یافته اکولوژیکی پایداری هدف با نوین جنگلداری اخیر هایساال طی در

 مدیریت در کاری ابزارهای ترینمناسب از یکی عنوانبه جنگل ساختار کمی توصیف راساتا همین در .(Spence‚ 2001اسات )

 برای مهمی هایمولفه (افقی و عمودی) درختان مکانی توزیع و ساااختار (.Kint‚ 2005شااود )می گرفته در نظر جنگل نوین

نشده  شناخته کامل طور به هنوز اکولوژیک مفاهیم درک برای هاآن پتانسیل و باشندمی جنگلی هایاکوسایساتم پویایی درک

  (.Alhamad, 2006; Lutz, 2014است )

 و جنس و گونه ابعاد، سن، جمله از درختان هایویژگی از یکسری مکانی آرایش ساختار نحوه واژه جنگلی هایاکوسایساتم در

 ویژگی سه به را جنگل مکانی ساختار مگتلف گرانپژوهش (.Gadow‚1997دهد )می قرار توجه مورد را دست این از مواردی

 از ترکیبی یا و تصااادفی ای،ک ه منظم، پراکنش الگوی کنندهبیان که درختان مکانی موقعیت تنوع (الف: اندنموده تقساایم

 مکانی چیدمان که درختان ابعاد تنوع (ج دهد ومی قرار بررسی مورد را هاگونه چیدمان نحوه که آمیگتگی تنوع (ب ؛هاستآن

 (.Kint, 2004) دهدمی نشان را ارتفاع و قطر قبیل از هاییمشگصه

طور خلاصه دو یا چند ویژگی ساختاری هستند، مورد های ریاضی کارا و موثر که به تواند با استفاده از شاخصسااختار توده می

های مگتلف سااااختاری توده را با توجه به ارتباط بین (. مطالعات اخیر، مشاااگصاااهMcElhinny‚ 2002ارزیابی قرار گیرد )

رد وهای زاویه یکنواخت، آمیگتگی و تمایز قطر برابر سینه مترین همساایه براسااش شااخصهای درختی مبتنی بر نزدیکگروه

ها به ترتیب الگوی پراکنش درختان، کمیت و درجه این شاخص(. Szmyt‚ 2014; Wang et al., 2016اند )بررسای قرار داده

 ها در سطحگیری از آندهند و با میانگینهای مگتلف درختی و وضاعیت ابعاد درختان را مورد بررسای قرار میپراکندگی گونه

علت دارا ها بهاین شاخص (.Wang et al.‚ 2016های مگتلف سااختاری پرداخت )جنبهتوان به توصایف های جنگلی میتوده

 Kintگیری، ارزان بودن و صحت زیاد مورد توجه پژوهشگران خارجی قرار گرفته اند ) هایی از جمله آساانی اندازهبودن ویژگی

et al., 2000; Pommerening‚ 2006; Ruprecht et al., 2010; Szmyt‚ 2014; Wang et al., 2016 همچنین در .)

 ,.Alijani & Feghhi‚ 2012; Alijani et alاند )ها این شااااخص ها مورد اساااتفاده قرار گرفتهایران نیز در برخی پژوهش

2012; Sefidi et al., 2014; Erfanifard et al., 2014; Farhadi et al., 2014; Moridi et al., 2015 ،ساختار جنگل .)

وده دهی تکند. ساااختار نه تنها بر پویایی، رشااد و محصااولی افقی و عمودی و ثبات جنگل را تا حد زیادی تعیین مینظم مکان

 ‚Pretzschهای حفاظتی و تفرجی تاثیرگذار است )ای از عملکردهای جنگل از جمله جنبهگذارد، بلکه بر طیف گستردهاثر می

2009 .) 

Gadow  وHui (2002به این نتیجه رسااا )ترین همساااایه، چهار های درختی مبتنی بر نزدیکیدند که در اساااتفاده از گروه

درخت همسااایه در مجاورت درخت مرجع به سااادگی قابل تعیین اساات و دارای دقت زیادی در برآورد الگوی پراکنش مکانی 

ر درخت همساااایه در اطراف ای و ابعاد درختان اسااات. همچنین در اکثر مطالعات انجام شاااده از چهادرختان، آمیگتگی گونه

 (.Corral et al., 2010; Szmyt‚ 2014های ساختاری استفاده شده است )درخت مرجع برای تجزیه و تحلیل
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که ( Ruprecht et al‚ 2010شود )ساازی سااختار جنگل با یک دامنه وسایعی از اهداف انجام میدر جنگل داری نوین، کمی

که  هایی نیاز استهای جنگلی است. به این منظور، به شاخصو تنوع زیساتی اکوسیستمها، حف  سااختار ترین آناز مهم یکی

بتوانند با صارف کمترین زمان و هزینه بیشترین اطلاعات را در رابطه با وضعیت فعلی ساختار جنگل، تکامل طبیعی و تغییرات 

 .(Alijani et al., 2013ناشی از مدیریت جنگل ارایه دهند )

 جنگل ساختار سیبرر اهمیت ۲-۷

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی ساختار سازیکمی اهمیت دلایل ترینمهم از

 در مگتلف جانوری و های گیاهیگونه از بسیاری زیستگاه با غیرمستقیم و مساتقیم طور به جنگل سااختار که آنجایی از -الف

 شود. مطرح زیستی تنوع بررسی برای مناسب ابزار یک عنوانبه تواندمی جنگل مکانی ساختار سازیکمی بنابراین است؛ ارتباط

 لحاظ از باید متغیرها این شااوند. گیریاندازه متغیر چند یا یک که اساات نیاز جوامع گیاهی، زیسااتی تنوع کمی بررساای در

 باشند. تکرار قابل و ارزان آسان، گیریاندازه لحاظ از این بر علاوه و بوده تفسیر قابل و اکولوژیکی مناسب

 که شده پارامترها از اییک مجموعه تعیین به کاشت( منجرخاص )برای نمونه یک جنگل دست جنگل یک ساختار تشریح -ب

 هستند. قابل استفاده مرجع عنوانبه جنگل توسعه هایمدل از استفاده هنگام در

 یک آوردن فراهم سبب این موضوع اسات. مناساب کام یوتر با نظر مورد جنگل بازساازی منظوربه جنگل سااختار تشاریح -ج

 است. جنگل آماربرداری در ممکن کاربردهای از وسیعی دامنه

 اساات. چوب تولید و زیباشااناختی جنگل، پویایی با رابطه در جنگل مدیر برای مناسااب اطلاعاتی منبع یک جنگل ساااختار -د

 سریع و ساده هایروش کمک به جنگل سااختار تشاریحبا  و دارد جنگل سااختار بر مساتقیمی تاثیر جنگل مدیر هایفعالیت

 ,.Kint et alپرداخت ) زیستی تنوع و مکانی ساختار بر آن طبیعی تکامل و همچنین جنگل مدیریت تاثیر بررسای به توانمی

2000.) 

 هاشاخص و ساختاری هایمشگصه ۲-۸

 و مدیریت توده، سااختار بین رواب  مورد در بینش کمبود جنگل، سااختار بهبود منظوربه صاحیح تصامیم اتگاذ موانع از یکی

 جنبه سه هر برگیرنده در که ساختاری هایشااخص از ترکیبی بردن کار به مشاکل این حل منظوربه که اسات زیساتی تنوع

جانی و باشد )علیها میآن محاسابه بودن ارزان و آساان هاشااخص این هایبرتری شاود. ازمی توصایه باشاد  مکانی سااختار

 (.  ۹۹۱۹همکاران، 

  مکانی پراکنش الگوی ۸-۲-۹

 ضروری گیاهی جوامع شناخت منظوربه آن بررسای که اسات گیاهی اکولوژی هایجنبه از یکی گیاهان، مکانی پراکنش الگوی

 گیاهان مکانی پراکنش الگوی شناخت .است بررسی قابل هاجنگل پایش و تغییرات کنترل برای معیاری عنوانبه الگو این. است

 و حفاظتی اقدامات و مناسب مدیریتی هایطرح طراحی اکوسیستم، پایداری تشریح ها،آن خاص کارهای و سااز تشاگیص در

 بهینه مدیریت برای لازم ابزاری مکانی، پراکنش الگوی شناخت که است شده تأیید موضوع این روشانی به. اسات مفید احیایی

 الف(. ۹۹۸۱ همکاران، و است )صفری جهان جنگلی هایعرصه از بسیاری در

 واسااطه به .گیرندمی قرار آن در هم به نساابت مگتلف هایگونه یا گونه یک افراد که اساات فضااایی معنای به پراکنش الگوی

 تولیدمثل و تکثیر نوع محیطی، یکنواختی عدم و یکنواختی مورد در را زیادی اطلاعات توانمی گیاهان پراکنش الگوی بررساای

 برآورد صحیح روش تعیین در تواندمی گیاهان پراکنش الگوی .آورد دست به گیاهان رفتاری الگوهای و رقابت گیاهان، انتشار و

 نمونه هایروش انتگاب برای ابزار ترینمهم از یکی گیاهان پراکنش الگوی تحلیل و تجزیه .باشااد مؤثر گیاهی جوامع تراکم

 تشگیص قابل گیاهی جوامع در ایک ه و یکنواخت تصاادفی، پراکنش پایه الگوی نوع ساه. اسات اکولوژی مطالعات در برداری

 صااد آماربرداری یا و بردارینمونه کلی روش دو از بردارینمونه واحد نوع به توجه با پراکنش الگوی تعیین منظور به .اساات

 و ثابت مساااحت با نمونهقطعه روش مکانی الگوی بررساای برای بردارینمونه هایروش ترینعمومی .شااودمی اسااتفاده درصاد

(. براساااش مرور منابع صااورت گرفته در داخل و خارج کشااور، در بیشااتر ۹۹۱۰ پور،هسااتند )حسااین ایفاصااله هایروش

 شود:می استفاده زیر هایشاخص و هارابطه از مکانی پراکنش الگوی محاسبه منظوربهموارد،

  (Pommerening‚ 2002 ). ایوانز و کلارکشاخص  -۸-۲-۹-۹



 
 

به  شاااخص این رابطه که دادند ارائه جنگلی هایتوده در مکانی درختان الگوی توصاایف برای عددی مقادیر  ایوانز و کلارک

 (.۹است )رابطه  زیر صورت

D فاصله بین درختان 

 Nتعداد درختان در هر هکتار 

               

 (                                         ۹رابطه )                

 

 iM( یا شاخص آمیگتگی پراکنش گونه  iDMای )شاخص اختلاط گونه -۲-۹-۲-۸
5
 . 

(Graz‚2004)  
. و مقدار آن بین صافر تا یک متغیر است. پردازدمی یکدیگر کنار در مگتلف هایگونه چیدمان بررسای به که اسات شااخصای

 بالعکس و است هاگونه سایر کنار در بررسی مورد گونه حضاور دهندهنشاان کند میل یکسامت  به شااخص این مقدار هرچه

 (.۲)رابطه 

(                                               ۲رابطه )   

 
ijV  مرجع درخت که وقتی اسات یک با برابرi  همساایه درخت وj  هر اگر است صفر برابر مقدارش و باشند مگتلف دوگونه از 

 آمیگتگی هاگونه شود نزدیک یک به شاخص این مقدار که صورتی در و خالص توده باشد صفر iM اگر .باشاند گونه یک از دو

 (.۹۹۱۹ همکاران، و جانیدارند )علی زیادی

   (Pommerening‚ 2002).6یکنواخت زاویه شاخص  -۹-۸-۹-۲

 مبنای بر شاخص این کار اساش .پردازدمی خود مجاور درختان به نسبت مرجع درخت مکانی موقعیت بررسی به شااخص این

 (.۹( )رابطه ۹۹۱۹ همکاران، و جانیاست )علی استاندارد زاویه به نسبت همسایه درختان بین زاویه مقدار و زاویه مقایسه

(                         ۹رابطه )                         

                
Wi یکنواخت زاویه شاخص 

 iدرخت مرجع 

j درخت همسایه 

 گرفته نظر در شاخص این برای تواندمیو یک  ۷۰/۳، ۰۳/۳، ۲۰/۳صفر،  ارزش پنج همسایه، درخت چهار از استفاده هنگام در

 قابل جنگل کل برای تجمع متوس  مقدار سااختاری، هایگروه کل برای آمده دساتبه هایارزش از گرفتن میانگین با .شاود

 توصیه گرانپژوهش وجود این با اما است مفید کاملاً توده یک ساختار مطالعه منظوربه Wi متوس  مقدار اگرچه .است محاسبه

 وضعیت دهندهنشاان پایین ارزش .شاود اساتفاده Wi هایارزش توزیع نمودار از مکانی سااختار بررسای منظوربه که کنندمی

                                                             
5 Mingling index (Species mining) 
6 Uniform Angle Index /UAI 



 


othervise,0

speciesispeciesj,1
vj



 
 

 همکاران، و جانی کند )علیمی میل یک سمتبه Wi شاخص این ایک ه توزیع با درختان در کهحالی در اسات درختان منظم

۹۹۱۹.) 

 
 iTDشاخص ابعاد قطر برابر سینه  -۸-۲-۹-۴

   ‚.ijT 8(Ruprecht et al)شاخص تغییرات قطر( و اختلاف قطر برابر سینه  7

2010)  
 برابر قطر ابعاد هایشاخص از آن بررسی منظوربه که است یکدیگر به نسبت مجاور درختان ابعاد مکانی ساختار جنبه ساومین

 درختان کهزمانی .شاود و مقدار عددی این شااخص بین صفر تا یک متغیر استمی اساتفاده ساینه برابر قطر اختلاف و ساینه

 میل یک ساامت به شاااخص این ارزش باشااند، چیره خود مجاور هایگونه سااایر به نساابت سااینه برابر قطر نظر از مرجع

 اگر حالیکه در کند؛می میل صفر سمت به شاخص این باشند کمی اختلاف دارای همسایه درختان که زمانیچنین، همکند.می

 تفسیر در سهولت منظوربه .کندمی میلیک۹ سمت به شاخص این ارزش شود، مشاهده همسایه درختان میان در زیاد ناهمگنی

( و ۰/۳-۸/۳(، زیاد )۴/۳-۰/۳(، آشکار )۲/۳-۴/۳، متوسا  )(۳-۲/۳کم ) اختلاف طبقه پنج به آن هایارزش شااخص، این نتایج

 (.۴( )رابطه ۹۹۱۹جانی و همکاران، شوند )علی( تقسیم می۸/۳-۹خیلی زیاد )

(                                          ۴رابطه )  

iTD قطری تفکیک یا قطری تغییرات شاخص 

ijrd بزرگتر درخت قطر به کوچکتر درخت قطر نسبت 

n همسایه درختان تعداد 

 در زیاد تغییرات گرنشان شود نزدیک یک به آن مقدار و درختان قطر یکنواختی گربیان باشد صفر برابر شااخص این مقدار اگر

 (. Sefidi et al., 2015است ) درختان قطر

 

 
 iHDشاخص تغییرات ارتفاع  -۸-۲-۹-۰

9.(Ruprecht et al.‚ 2010)   

این شاخص نشان دهنده میزان اختلاف ابعد درختان مرجع با درختان همسایه است. نتایج این شاخص به سه طبقه اختلاف کم 

 (Szmet & Dobrowolska‚ 2016)( تقساایم میشااود ۰/۳ -۹( و اختلاف خیلی زیاد )۴/۳ -۰/۳(، اختلاف متوساا  )۴/۳-۳) 

 (.۰)رابطه 

 

(                             ۰)رابطه   

ijrh ترکوتاه درخت به بلندتر درخت نسبت 

n همسایه درختان تعداد 

 

                                                             
7 Diameter Dominance 
8 Diameter Differentiation index 
9 Height differentiation index 

 



 
 

 (SI)10شاخص تنوع ساختاری ترکیبی  -۸-۲-۹-۰

سانجد و به عنوان شاخصی با سطح شااخص تنوع سااختاری ترکیبی اثرات دو یا چند ویژگی سااختاری را با یک شااخص می

بررسای ساطح تنوع ساختاری توده مورد استفاده است. این شاخص با ترکیب سه جنبه موقعیت مکانی، تنوع اطمینان بالا برای 

ها به صاااورت یکجا به بررسااای تنوع های مگتلف برای هر یک از این شااااخصای و اختلاف ابعاد و با در نظر گرفتن وزنگونه

ساطح تنوع درختی متوس  و  ۹/۳-۴/۳ح تنوع درختی کم، این شااخص، بیانگر ساط ۹/۳پردازد. مقادیر کمتر از سااختاری می

شااود) فرهادی و بیانگرتنوع درختی زیاد اساات. مقدار این شاااخص با اسااتفاده از رابطه زیر محاساابه می ۴/۳مقدار بیشااتر از 

 (.۹۹۱۰همکاران، 

 
 (۰رابطه )                           

SI شاخص تنوع ساختاری ترکیبی 

iT  ابعادشاخص اختلاف 

iM  شاخصMingling یا آمیگتگی پراکنش گونه 

iW شاخص زاویه یکنواخت 

۲/۳ =W1  ،۰/۳ =W2  ،۹/۳ =W3 

 

 شاخص فاصله همسایگی -۸-۲-۹-۷
(Fuldner, 1995; Pommerening , 2002) 

 کم تراکم دهنده نشان شاخص این بالای مقادیر (. ۷شود )رابطهشاخص فاصله همسایگی برای بررسی تراکم توده به گرفته می

  (Sefidi et al., 2015 ) .است توده

 

     (                                                      ۷رابطه )     

 

  Sij فاصله i به مرجع درخت نیام j هیهمسا درخت نیام 

 n هیهمسا درختان تعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه پژوهش ۲-۱

 مطالعات داخل کشور

                                                             
10 Complex structursl diversity index 



 
 

 پارک تیبهبود وضع برایکه نشان داد  تگریچ یپارک جنگل یهایکارجنگل یفیوک یکم ی( در بررس۹۹۷۰مهاجر ) یمرو

 یهاخالص همسال به سمت توده یهابرگ، سوق دادن توده یتنک کردن در توده سوزن لیاز قب یشناسجنگل اتیعمل یستیبا

 .ردین صورت گدرختا یاریکاهش آب لیاز قب یموارد زیمگلوط ناهمسال و ن

شهر سمنان را مورد  خشکاقلیم نیمه سوکان واقع در یپارک جنگل یهای درختتوده یفیو ک یکم اتی( خصوص۹۹۸۳)شرفیه 

رای و ب ندبود برخوردار ییبالا یماناز درصد زنده داریپده و س  ،عرعرهای کاج، که گونه دیرس جهینت نیمطالعه قرار داد و به ا

 شوند.های توصیه میکاشت در شرای  محیطی مشابه با منطقه مورد مطالعه، این گونه

 و  GPSاز استفاده با مترسانتی ۹۳از بیش سینه برابر قطر دارای ملج هایپایه مکانی موقعیت ثبت با (۹۹۸۴) همکاران و علوی

 پژوهشی و آموزشی جنگل خانهنم بگش هایجنگل ملج در گونه مکانی موقعیت بررسی به مربعات میانگین روش بردن بکار

 و تجمعی بینابینی الگوی از مطالعه مورد منطقه در ملج گونه پراکنش الگوی کردند که بیان نامبردگان پرداختند. نوشهر خیرود

 .کندمی تبعیت تصادفی

 زبان ا،یاقاق اه،یطرق مشهد که متشکل از چنار، کاج س یپارک جنگل یفیو ک یکم ی( در بررس۹۹۸۰و همکاران ) یکلاه 

 ،عرعرای هها، گونهگونه ینسب تیهای مذکور با توجه به موقعگونه نیکه از ب افتندیدست  جهینت نیبود به ا عرعرگنجشک و 

 هستند. شنهادیقابل پ یهای آتبرای جنگلکاری اهیزبان گنجشک و کاج س

کمی  هایشاخص و جمله ای منفی( دو و توزیع )پویسون هایمدل عمومی، روش از استفاده ( با۹۹۸۰همکاران ) و بصیری

 مریوان شمال هایجنگل در موجود هایگونه الگوی مکانی بررسی موری سیتا( به یشده استاندارد شاخص و گرین )شاخص

 ارزیابی برای U آماره با برازش روش با منفی جمله ای دو توزیع مدل و شاخص گرین که رسیدند نتیجه این به و پرداخته

 است. مناسب ایک ه دارای الگوی هایداده برازش

 اقاقیا و گنجشک زبان  برگ پهن هایگونه با کاریجنگل موفقیت بررسی به که پژوهشی ( در۹۹۸۰همکاران )  و متاجی

 زیاد، اجتماعی تأثیرات و مجری زیاد دخالت با منطقه شامل تیمار سه گونه هر برای در منطقه، گردشیجنگل از پس پرداختند.

 با سمت مناطق از هرچه که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج گرفت. قرار مدنظر کم اجتماعی و تأثیرات مجری کم دخالت

یابد. می افزایش حاصلگیزی خاک و ترمطلوب خاک بافت رویممی پیش منظم و زیاد دخالت با مناطق سمت به کم دخالت

 شده کاشته گنجشک زبان گونه است که مناطقی از بیشتر حاصلگیزی خاک شده، کاشته اقاقیا گونه که مناطقی در همچنین

دارد.  برتری گنجشک زبان گونه بر اقاقیا گونه کاری نیزجنگل استقرار هایو شاخص کمی هایمشگصه مجموع لحاظ از است.

 بیشتری مزیت دارای مجموع در گنجشک زبان گونه دید چشمی، و شناختیزیبایی مسایل نیز و کیفی هایمشگصه نظر از

 هدف که مواردی در اراک، شهر در برگ پهن هایگونه با کاریجنگل و فضای سبز توسعه در آمده بدست نتایج براساش است.

 بیشتر که حالاتی در ولی شود استفاده گنجشک زبان گونه از تا گرددمی پیشنهاد باشد شناختیزیبایی مسایل و منظر طراحی

 است. شده معرفی ترمناسب اقاقیا گونه باشد، مدنظر کاریاستقرار جنگل

-های پارک جنگلی حسن آباد سنندج به این نتیجه دست یافتند که گونهکاری( در بررسی جنگل۹۹۸۰پور و همکاران )امین

-مانی را به خود اختصاص دادند و برای گونه اقاقیا پایینرصد زندههای کاج سیاه، سرونقره ای و کاج تهران به ترتیب بالاترین د

 دست آمد.به مانیزندهترین درصد 

 که نشان داد شهر تهران سانیپرد عتیشده پارک طب یکارجنگل یهاگونه یفیوک یکمی بررسدر  (۹۹۸۰کرد و همکاران )

 شیور مقادیر نیکمتر ایگونه اقاق بوده و یو ارتفاع یقطر شیرو نیشتریب یبرگ خصوصاً کاج تهران دارایسوزن یهاگونه

 یا داراهگونه هی)سلامت تاج( کلی از نظر شاداب ها به این نتیجه دست یافتند کهچنین آنهم را داشته است.قطری و ارتفاعی 

برگان گونه کاج یسوزن نیو در ب یدرصد شاداب ۰۱۹۹پهن برگان گونه عرعر با  نیکه در بیطورهستند به یمناسب تیوضع

و  ایقاقا نهگو یمانسلامت تاج برخوردارند. به لحاظ زنده زانیم نیشتریاز ب تهران و گونه کاج نیشتریدرصد ب ۹/۸۹تهران با 

 .بودندرا دارا  مقدار نیدرصد کمتر ۸۳و گونه کاج تهران با  نیشتریدرصد ب ۱/۸۱با  یاسرونقره



 
 

 استفاده در جنگل طبیعی سروک )منطقه زاگرش( با درختی هایگونه مکانی الگوی بررسی به (۹۹۸۰همکاران ) و عرفانی فرد

 کلی مکانی که الگوی رسیدند نتیجه این به و پرداخته اوانز و کلارک بکارگیری شاخص با و درصد ۹۳۳ آماربرداری هکتار ۹۳ از

 مورد منطقه مکانی الگوی بررسی منظور آر به ۹۰ نمونه قطعه سطح که کردند بیان هاآن چنینهم است. پراکنده منطقه

 .است ترینمناسب مطالعه

در جنگل آمیگته طبیعی  گونه اصلی شش درختان پراکنش الگوی و توده ساختار بررسی منظور( به۹۹۸۰)  همکاران و حبشی

اول  گروه که ایگونه به کردند؛ تقسیم گروه دو به توده ساختار و تراکم اساش بر را شصت کلا گرگان پرداختند که منطقه

 که کردند بیان مکانی الگوی منظور بررسی به اوانز و کلارک شاخص بکارگیری با بود و دوم گروه به نسبت بیشتری تراکم دارای

 اشکوب زیر در ایک ه حالت به تمایل این البته و هستند ایمکانی ک ه الگوی دارای اشکوب ها تمامی در اول گروه گونه های

 شد.  مشاهده منظم و تصادفی پراکنش فوقانی اشکوب در دوم های گروهگونه برای همچنینبیشتراست 

این نتیجه رسید که  آباد به خرم در ریمله منطقه شده کاریجنگل هایگونه موفقیت میزان در بررسی( ۹۹۸۷ثابت ) محمدی

از نظر رویش قطری و ارتفاعی درخت کاج سیاه بیشترین و درخت ارژن کمترین میزان رویش قطری و ارتفاعی را به خود 

 اختصاص دادند.

 قرار مطالعه مورد شهرستان کرمانشاه باینگان هایجنگل در را ایرانی بلوط درختان مکانی ب( الگوی۹۹۸۱) همکاران و صفری

 استفاده ترکیبی و تی مربع فاصله ای و نمونه برداری ثابت مساحت با نمونه قطعه هایروش از مطالعه این انجام رایب دادند.

   FTزایمر، و جانسون موری سیتا، شده استاندارد سیتا، موری گرین، هایاز شاخص مکانی الگوی تحلیل منظور به کردند. س س

 برای گونه را ک ه ای الگوی نمونه، قطعه به مربوط هایشاخص کلیه رسیدند نتیجه این به و کردند استفاده  Cو  هاپکینز ،NT و

 کند.می ارائه هاشاخص دیگر نسبت به را بهتری نتایج  Cو NT و FT فاصله ای، هایشاخص میان از و دهدمی نشان ایرانی بلوط

ه برگ بهای سوزنیآباد، به این نتیجه رسید که گونههای پارک جنگلی مگملکوه خرم کاری( در بررسی جنگل۹۹۱۳) سیدنا

را  رویش مقدارای دارای بیشترین رویش قطری و ارتفاعی بوده و گونه زیتون و ارغوان کمترین ویژه کاج بروسیا و سرونقره

 .بودشادابی تاج را دارا  مقدارای بیشترین و گونه اقاقیا کمترین نقره اند، از نظر شادابی گونه سروداشته

 نمونه قطعه  ۲۴۹با بکارگیری  همسایه، نزدیکترین بر مبتنی ساختاری هایشاخص تشریح ( ضمن۹۹۱۳) فقهی و جانیعلی

 ساختار بررسی به سینه برابر قطر ابعاد شاخص و گونه ای اختلاط یکنواخت، زاویه هایشاخص از استفاده با و شکل ایدایره

 مکانی الگوی دارای ملج گونه که رسیدند نتیجه این به و پرداختند نوشهر های خیرودجنگل در (Ulmus glabraملج ) گونه

 حالت خود اکثر همسایگان به کلی نسبت طور به و است ایدگرگونه رقابت دارای گونه این و بوده ایک ه به تصادفی متمایل

 دارد. مغلوب

ساختار  بررسی به ترین همسایه،نزدیک بر مبتنی هایشاخص از ایمجموعه کارگیریبه ( با۹۹۱۹) همکاران و جانیعلی 

 نشان در بالایی ها تواناییشاخص این که رسیدند نتیجه این به و پرداختند خیرود جنگل از بگشی در بلندمازو و راش مکانی

  است. دارا دیگر توده های با توده مقایسه یک همچنین و مگتلف زمان های طی در توده یک ساختار تغییرات دادن

 در ترین همسایههای نزدیکهای مگتلف جنگلی با استفاده از شاخصبررسی ساختار تیپ ( به۹۹۱۲علی جانی و همکاران ) 

دارای راش و ممرز  هایراً گونه. نتایج به دست آمده از این شاخص نشان داد که اکثپرداختند. بگش گرازبن جنگل خیرود

 . هستندای های مورد بررسی دارای رقابت بین گونهای و سایر گونهرقابت درون گونه

مطالعه موردی از جوامع درختی  های جنگلی،تنوع ساختار مؤلفه تنوع زیستی در اکوسیستم( در بررسی ۹۹۱۹سفیدی )

 نسبتاً شکل به خود طبیعی رویشگاه در انجیلی گونه نتایج رسید کهبه این  (Parrotia persica C.A. Meyer) انجیلی

 ساختار نظر های انجیلی ناهمگن و از ساختار توده از لحاظ قطری، .کندمی درش( ممرز با اغلب) کم آمیگتگی با و خالص

https://ijae.iut.ac.ir/article-1-234-fa.pdf
https://ijae.iut.ac.ir/article-1-234-fa.pdf


 
 

 ساشا بر. گردید برآورد متر شش بررسی این در مادری هایپایه بین فاصله متوس  همچنین. است یکدست نسبتاً ارتفاعی

و با افزایش فاصله بین درختان و کاهش مقدار  هستند بیشتری شادابی درجه دارای فوقانی اشکوب در انجیلی درختان نتایج

 شود. عددی شاخص تمایز ارتفاعی مقادیر کمی کیفیت و شادابی درختان بیشتر می

  دامن طبیعی یها( در جنگلJuniperus excelsaاُرش )  گون یساختار هاییژگیو( به بررسی ۹۹۱۰صادقی و همکاران )

 ریکدیگدرختان اُرش در کنار  یدمانو چ یمکان ینشان داد که الگو یجنتا پرداختند. آتشگاه کرج  منطق درالبرز  یجنوب

 ۴۸/۳ یشاخص رقابت تاج ین،است. همچن یدرخت یگتگیخالص و فاقد هر گونه آم ی،بوده و از نظر تنوع درخت یکنواخت

مگتلف ساختار   سه جنب یانگرکه ب Sتوده است. شاخص  یندر ا یینپا یرقابت تاج ۀدهنددست آمد که نشان)بدون واحد( به

 سطح تنوع یمورد مطالعه دارا ۀکه تود دهدی، نشان م۲۹/۳و تنوع ابعاد( است، با ارزش  یاتنوع گونه ی،مکان یت)تنوع موقع

 است. یینیپا یدرخت

 ییلاقی توسکا پلت، هایگونه با ساله ۲۸کاشت  دست کاریجنگل در محصول و رویش عملکرد ( به بررسی۹۹۱۰)نسب کیانی

دهد که بین شاخص قطر در دو توده پرداخت. نتایج تغییرات شاخص قطر و ارتفاع در دو توده نشان می نکا هایون در جنگل و

متر در سانتی ۷۰/۳های آمیگته برای گونه توسکا با مقدار جنگل اختلاف معنی داری وجود داشته و حداکثر رویش قطری در

سال و در مقدار رویش ارتفاعی در دو توده اختلاف معنی داری وجود ندارد. میانگین رویش رویه زمینی و حجمی سالیانه در 

ویش رویه زمینی و کاری آمیگته اختلاف معنی داری وجود دارد، بیشینه رکاری پلت خالص و جنگلبین دو توده جنگل

سیلو در  ۷۰/۳متر مربع و سانتی ۸/۰۹۸حجمی سالیانه در دو توده در توده توسکا دارای میزان حداکثر با مقدار به ترتیب 

دارتر های آمیگته پایدهد که تودهها نیز نشان میهکتار بود. نسبت میانگین ارتفاع به قطر )ضریب قدکشیدگی( در این توده

 بودند. 

 Juniperus foetidissima) جوامع درختی آردوج سااااختار و پراکنش مکانی(  باه بررسااای ۹۹۱۷همکااران ) قنبری و

Willd.)   ی آردوج به صاورت توده خالص ظاهر شاده است. میانگین نتایج نشاان داد که گونهپرداختند.  در منطقه ارساباران

متر برآورد شد. همچنین میانگین شاخص تمایز قطری و   ۰/۴و فاصله همسایگی برابر با  ۲۴/۳مقادیر شااخص زاویه یکنواخت، 

درصد از درختان میانگین فاصله  ۰۹نمونه مطالعه شده، حدود هایهبدست آمد. در قطع ۳۷/۳ و ۳۹/۳ارتفاعی به ترتیب برابر با 

منطقه مورد مطالعه،  درصاااد درختان در ۱۳بین درختان کمتر از چهار متر بود. در دو شااااخص تمایز قطری و ارتفاعی، حدود 

ی مورد مطالعه یک گیری نمود که تودهتوان نتیجهنسابت به درختان همسایه دارند. می  ۹/۳ارتفاعی کمتر از  اختلاف قطری و

 .  استتوده خالص، همگن و نسبتاً جوان 

 نظیر ساااختار هایشاااخص از اسااتفاده با خلگال کندرق جنگل در ارش ساااختار سااازیکمی به( ۹۹۱۷همکاران ) و ساافیدی

 را درختان پراکنش نوع، ۴۰/۳یکنواخت  زاویه مقدار شاااخص با. پرداختند ارتفاعی و قطری تمایز یکنواخت، زاویه شاااخص

 برآورد نمودند. ۲۹/۳و  ۹۰/۳ارتفاعی را به ترتیب  و قطری تمایز مقادیر و دادند تشگیص یکنواخت

 ساای،مشااه حاتم در منطقه ارسااباران در اوری هایجنگل ساااختاری هایمشااگصااه( به بررساای ۹۹۱۸ساافیدی و همکاران )

تا  فاصله میانگین و بوده همگن به نسبت ساختار دارای خود اصلی رویشگاه در اوری داد نشان نتایجپرداختند که شهر مشاگین

 الگوی دهنده نشااان اوانز و کلارک شاااخص و یکنواخت زاویه شاااخص از حاصاال نتایج متر بود. ۰۱/۲ترین همسااایه نزدیک

 آمیگتگی از بررساای تحت هایتوده وینر، -شااانون و مینگلینگ شاااخص آمیگتگی دو براساااش .بود اوری درختان یکنواخت

 درختان ابعاد که داد نشااان درختان ارتفاعی و قطری تمایز شاااخص نتایج .هسااتند اوری غالب درختان، و برخوردارند اندکی

 سااطح در بررساای شااده نمونه هایقطعه در درختان تنوع ساااختار، تنوع ترکیبی شاااخص براساااش .بود اندک اختلاف دارای

یک  و کم آمیگتگی با همگن ساختاری دارای منطقه در اوری درختی جوامع گفت توانمی اساش این بر .شاد حاصال متوسا 

  .است اشکوبه

گاه جنگلی افراتگته به این ساارخدار در ذخیره های( در مطالعه ویژگی های ساااختاری توده۹۹۱۸جعفری افراپلی و همکاران )



 
 

و کلارک ایوانز حدود یک بود که  ۰۴/۳نتایج رساایدند که مقادیر عددی شاااخص زاویه یکنواخت برای سااه قطعه مورد بررساای 

به دست آمد که نشان دهنده آمیگتگی سرخدار  ۰۹/۳ها است. شاخص آمیگتگی کننده چیدمان تصاادفی در این جنگلتعیین

ها اسات. شااخص فاصله درختان نیز حد متوسطی )دو تا چهار متر( و شاخص تمایز قطری و ارتفاعی نیز اختلاف ساایر گونهبا 

ا هکمی در قطر و ارتفاع این گونه نشاان داد. گونه سرخدار در رویشگاه طبیعی خود تمایل به آمیگتگی نسبتا زیاد با سایر گونه

های های سارخدار همگن و از حیث ارتفاعی نساابتا یکدسات اساات. کاهش پایهاختار تودهدارد، از نظر اندازه )قطر درختان( سا

متری و رقابت شاادید گونه ساارخدار با سااایر سااانتی ۹۰جوان ساارخدار در نتیجه مرگ ومیر درختان در طبقه قطری کمتر از 

 رد.های درختی لزوم توجه بیشتر و تلاش در جهت حف  رویشگاه این گونه با ارزش داگونه

 

Biber  و Weyerhaeuser (۹۱۱۸ )اوانز، و کلارک هایشاخص محاسابه به عددی، هایروش از مجموعه یک تشاریح ضامن 

 هایشاخص اینکه عنوان ضمن هاآن .پرداختند هانشانه همبساتگی و جفتی همبساتگی توابع و گونه ها پروفیل شااخص پیلو،

 به هاشاخص این کاربرد که کردند بیان هستند، یافت توسعه مکانی سااختار به مربوط هایشااخص از قسامتی تنها رفته بکار

 .است مفید بسیار شناسیجنگل و اکولوژیکی هایاستفاده منظور

Kint تریننزدیک بر مبتنی هایشاخص از اساتفاده با آن، اجزای و جنگل سااختار مفهوم تشاریح ضامن (۲۳۳۳) همکاران و 

 محاسبه شاخص های معایب و مزایا بررسی به چنینهم .پرداختند کاج و بلوط مگلوط توده یک ساختار سازیکمی به همسایه

 دارای توده تکامل اثر بر شده ایجاد تغییرات همچنین و توده ساختار تشریح در هاشاخص این که کردند بیان و پرداخته شاده

 .هستند بالایی توانایی

Aguirre ساختاری هایشاخص از اساتفاده با مربعی متر ۲۰۳۳ نمونهقطعه  ساه سااختار ساازیکمی به (۲۳۳۹) همکاران و 

 درختان بین فاصله گیریاندازه به لزومی هاشاخص این محاسبه برای که کردند بیان و پرداخته همسایه تریننزدیک بر مبتنی

 راحتی به و بوده محاسبه قابل مرجع درخت همسایه درختان ارزیابی با تنها هاشاخص این و نیسات درختان موقعیت ثبت یا و

 .گیرند قرار مقایسه مورد هاجنگل سایر با توانندمی

Linden  (۲۳۳۰ ) نوئل آمیگته هایتوده روی بربا بررسااای  (Picea sp) جنگل کاج با(Pinus roxburghii) ، بلوط 

(Quercus) ، راش (Fagus) ، توش (Betula) هایتوده که داد نشااان سااوئد جنوب هایجنگل در آن خالص هایتوده و 

 درصد، ۰۳ آمیگتگی درصد با هاییتوده در و شوندمی شامل را جنگل سطح درصاد ۹۰ حدود در جنگلی کاج و نوئل آمیگته

 موردکاج در و آمد دساات به مترسااانتی ۰۲/۳متر و در تیپ آمیگته سااانتی ۰۸/۳تیپ خالص  در نوئل سااالیانه قطری رویش

 رشااد نظر از نوئل برتری نتایج، .گردید محاسابه مترساانتی ۹۷/۳ آمیگته تیپ در و مترساانتی ۴۰/۳خالص  تیپ در جنگلی،

 دهد.می را نشان منطقه در ارتفاعی و قطری

 Ryniker گونه جوامع سااختار (۲۳۳۰) همکاران و Quercus gambelii نیومکزیکو در لینکولن منطقه ملی های جنگل در 

 و جوان چوبی گیاهان تراکم و مقطع سطح تراکم، های مشگصه از منظور این به .دادند قرار بررسی مورد را امریکا متحده ایالات

 این نظر از جامعه که دادند نشان شده، بررسی پارامترهای تمامی کمّی نتایج ارائه ضمن .شاد اساتفاده قطری طبقات پراکنش

 .دارند قرار تر پایین طبقات در شده بررسی های مشگصه نظر از منطقه در همراه های گونه سایر و بوده خالص گونه

  Sanchez-Meador های توده در را مکانی پراکنش الگوی تغییرات( ۲۳۳۱) همکاران و Pinus pondorisa  ۹۳۸بعد سال 

 و کردند بررساای رای لی k - و ایوانز کلارک های شاااخص از اسااتفاده با امریکا در ایندیانا شاامال در گزینی تک برداری بهره از

 سازی همگن سمت به را درختان پراکنش الگوی و شده جنگل در تکه تکه سااختار ایجاد سابب برداری بهره که دادند نشاان

 اینگونه از حاصاال دانش که کردند پیشاانهاد آنها .اساات کرده خارج تصااادفی پراکنش الگوی از و برده پیش درختان اندازه

 .شود وگنجانده گرفته نظر در ها جنگل این احیای و بازسازی های فعالیت در مطالعات

 Thapa و Chapman (۲۳۹۳ )های شاخص و تنوع شاخص و گونه غنای سینه، برابر قطر مقطع، سطح تراکم، های مشاگصه 

 اندازه انجام جنگل تنوع و ترکیب ساختار، بر درختان مکرر برداشت اثر بررسای منظور به ن ال در Bardia پارک در را تگریب

 درختان افزایش نتیجه در و درختان تراکم کاهش به منجر جنگل از برداری بهره که داد نشاان آنها مطالعه نتایج .کردند گیری

 .شد خواهد منطقه در تنوع و ای گونه غنای کاهش همچنین و کم قطر با



 
 

Ruprecht با گونه این زنده مانی و رقابت بین رابطه بررسی به سرخدار، حفاظتی مدیریت بهبود منظور به (۲۳۹۳) همکاران و 

گاه جنگلی در کشااور اتریش در سااه ذخیره همسااایه نزدیکترین بر مبتنی ساااختاری هایشاااخص از ایمجموعه از اسااتفاده

-منظم طرح اساااش بر شااده پیاده نمونه قطعات از اسااتفاده با و مگتلف شاارای  با ذخیره گاه سااه در منظور بدین .پرداختند

 گاهذخیره سه محیطی شرای  در اختلاف وجود با که کردند بیان چنین. همگرفت قرار مطالعه مورد گونه این ساختار تصاادفی

های این تعداد براساش یافته بود. خود همسایه درختان با رقابت تاثیر تحت گاهذخیره سه هر در سرخدار مانیزنده مطالعه، مورد

متر مکعب در هکتار متغیر بود. شاخص  ۴۹۰تا  ۲۷۰اصاله در هکتار، حجم سرپای توده بین  ۴۱۷تا  ۴۰درختان سارخدار بین 

 های تمایز قطری و ارتفاعی همگنی متوس  ساختار است.

Dobrowolska گاه در کشااور لهسااتان های جنگلی طبیعی ساارخدار در دو ذخیره( با مطالعه ساااختار توده۲۳۹۲) و همکاران

 مترمربع در هکتار به دست آمد. ۲۱اصله بوده و مساحت رویه زمینی  ۴۸۹داد در هکتار درختان نشان دادند که تع

 Moridi اندازه به اقدام ایران، شاامال شاادر راش های توده ساااختاری های ویژگی سااازی کمّی هدف با( ۲۳۹۰)همکاران  و 

 و قطری پراکنش زادآوری، ای، گونه ترکیب درختان، ارتفاع سینه، برابر قطر درختان، فاصاله پارامترهای کمّی گزارش و گیری

 ترکیب نظر از ها توده داد نشان ها آن نتایج .کردند حجم و ارتفاعی

 های ویژگی از بیشتر درک با که هابیان کردندآن.دارند یکنواخت ارتفاعی پراکنش و بوده ناهمگن حدودی تا و آمیگته ای گونه

 .شد خواهد ممکن توده، در آینده تغییرات بینیپیش در تسهیل امکان ها توده

 Sefidi  انجیلی گونه جوامع ساااختاری تنوع (۲۳۹۰) همکاران و (Parrotia persica) در مازندران خیرود های جنگل در را 

 و درختی های پایه فاصله میانگین ارتفاعی، و قطری پراکنش ها، گونه ترکیب پارامترهای گیریاندازه از استفاده با ایران شمال

 جوامع این که دادند نشان شده، گیری اندازه پارامترهای عددی گزارش ضمن و کردند بررسی ساختاری های شاخص محاسبه

 در ساختاری تغییرات که کردند بیان ها آن .هستند همگن و نرمال قطری پراکنش دارای و بوده خالص ای گونه ترکیب نظر از

 .بگذارد اثر ها آن حفاظت جهت در آمیز موفقیت هایی تلاش روی بر و زادآوری مانی زنده روی بر است ممکن انجیلی های توده

 Clyatt( به کمی۲۳۹۰و همکاران ) ساازی الگوی مکانی درختان در طی ادوار گذشته و ارزیابی روند مرگ و میر درختان بزرگ

ژوهش نشااان داد که الگوی مکانی کاج در تمامی برگ آمیگته در آمریکا پرداختند. نتایج این پهای سااوزنیو مساان در جنگل

ای بود. همچنین در این تحقیق شواهدی مقیاش ها تصاادفی بود در حالی که الگوی مکانی دوگلاش در فواصل تا شش متر ک ه

 مبنی بر مرگ و میر وابسته به تراکم برای هر دو گونه به صورت گروهی و برای کاج به شکل تک درخت مشاهده شد.

Ghalandarayeshi ( به بررسااای الگوی مکانی گونه۲۳۹۷و همکاران ) ،های درختی با اساااتفاده از شااااخص زاویه یکنواخت

ای هها یک الگوی ک ها بیان کردند که تمامی گونههای طبیعی راش پرداختند. آنشاخص مینگلینگ و شاخص تمایز در جنگل

 ها بوده و یک جنگل خالص تشکیل داده است.سایر گونهی راش مجزا از با توجه به پویایی جنگل دارند. گونه

 Pinno  وGupta (۲۳۹۸ )پویایی گیاهی، جوامع ساااختار آینده درباره را اطلاعاتی گیاهان مکانی پراکنش که کردند بیان 

 کانادا آلبرتای های جنگل در را مگتلف هایخاک در طبیعی زادآوری هاآن .دهد می قرار اختیار در هاگونه رقابت و هاجمعیت

 و یابدمی کاهش کند، تراکممی زیاد را همسایگی فاصله دریا ساطح از ارتفاع افزایش که دادند نشاان و بررسای قرار داده مورد

 .شودمی بزرگتر نیز هانهال اندازه

  Listerو Leites(۲۳۹۸) آنها .پرداختند هیکوری بلوط های جنگل در درختان مکانی الگوهای مدلسااازی و سااازی شاابیه به 

 تحولات از بسیاری زیرا است هااکولوژیسات توجه مورد بسایار آمیگته های جنگل در مکانی الگوی شاناساایی که کردند بیان

 می ظاهر جنگل هایتوده در تحولات این تأثیر تحت نیز مگتلفی پراکنش الگوهای و اساات پراکنش الگوی تأثیر تحت هاتوده

 شوند. می ظاهر توده در یکنواخت پراکنش با الگوی معمولاً متوس  اندازه با درختانی مثال طور به شود.
 

 

  های پژوهش:سؤال ۲-۹۳

 رود؟کاشت به سمت افزایش ناهمگنی میهای دستآیا ساختار جنگل -۹

 کاشت به چه مقدار است؟های دستنرخ مرگ و میر در جنگل -۲



 
 

 :های پژوهشفرضیه ۲-۹۹

 ها بسیار ناهمگن است. کاریبرگ در جنگلسوزنیهای ساختار گونه -۹

 درصد است. ۹۳کاشت کمتر از های دستمقدار مرگ و میر درختان در جنگل -۲

  : اهداف پژوهش ۲-۹۲

کاشات در شمال غرب کشور است که اهداف فرعی زیر را های دساتهدف اصالی پژوهش بررسای تغییرات سااختاری جنگل 

 کند: دنبال می

 های کمی تحلیل ساختارکاشت با استفاده از شاخصهای دستبررسی ساختار جنگل -۹

 کاشتهای دستبررسی نسبت مرگ و میر درختان در جنگل -۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق -۹



 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 منطقه مورد مطالعه ۹-۹
دقیقه تا  ۹۲درجاه و  ۴۰ ودقیقه عرض شمالی  ۹۳درجه و  ۹۸دقیقه تا  ۹درجه و  ۹۸جغرافیاایی  تباین مگتصاا زیتبر شهر

گرم و خشک و  یهاخشک با تابستان یاست  زیتبر یدقیقه طول شرقی و قارار گرفته است. آب و هوا ۲۹درجه و ۴۰

شهر  نیا یاست. آب و هوامنطقه  یکوهستان یفاز ارتفاع بالا و توپوگرا رفتهیپذ ریتأث ،یزمستان یسرد است. سرما یهازمستان

 لیشهر تعد رامونیدر پ یادیز یهابه کوه سهند و وجود باغ یکینزد لیو گرم است، اگرچه حرارت به دلها خشک در تابستان

 -۰/۲ماه سال(  نی)سردتر ماهیدر د گراد،یسانت درجه ۴/۲۰ماه سال(  نیتر)گرم رماهیدر ت زیتبر یدما نیانگی. مگرددیم

 ۹۹٫۱سالانه دما  نیانگیو م گرادیسانت درجه ۹۴٫۹و در مهرماه  گرادیسانت درجه ۹۳٫۰ ماهنیدر فرورد گراد،یسانت درجه

در  متریلیم ۹۹۹اندک و در حدود  اریبس رانیا یشهرها ترشیمانند ب زیتبر انهیسال یبارندگ نیانگیاست. م گرادیسانت درجه

 قهپژوهش در منط نی. ادهدیبوده و به ندرت بارش رخ م زیناچ اریبس یبارندگ زانیفصل تابستان، م لسال است. معمولاً در طو

پارک جنگلی صائب کاشت درختان آن آغاز شده است.  ۹۹۷۰از سال  کهصائب تبریزی  یو در پارک جنگل زیشهر تبر دو

 ۹۸هکتار که  ۲۲این پارک در فضایی به وسعت  (۹-۹) شکل تبریزی در ضلع شمالی آزاد راه شهید کسایی تبریز قرار دارد

دقیقه  ۲۳درجه و  ۴۰دقیقه عرض شمالی و  ۹درجه و  ۹۸کاری شده است و در عرض جغرافیایی هکتار مساحت نواحی درخت

اصله  ۴۴۳۳اصله درخت پهن برگ و  ۹۸۷۰۰دارای  متر از سطح دریا قرار دارد. این پارک ۹۰۹۴عرض شرقی و با ارتفاع 

 Thujaسرو خمره ای )، (Pinus nigra)ی کاشته شده کاج سیاه هادرختچه است. غالب گونه ۹۰۳درخت سوزنی برگ و 

orientalis)( اقاقیا ،Robinia pseudoacacia ،) سنجد (Elaeagnus angustifolia)  و ون(Fraxinus excelsior )

 (.۹۹۱۸است)سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز، 

 

 منطقه مورد مطالعه تیموقع -۹-۹شکل 

 هاداده آوریجمع روش -۲-۹

 قطعه هر در متر انتگاب شد تا ۹۳۳×۹۳۳نمونه یک هکتاری به ابعاد های میدانی اولیه، سه قطعهدر این بررسی پس از بررسی

شود.در  مطالعه قاب بدون و ایفاصله گیریاندازه هایروش مبتنی بر هایشاخص از استفاده با هاتوده مکانی الگوی و ساختار

 های درختان سرپا شامل نوع گونه، قطر برابر سینه، ارتفاع درخت، ارتفاع های نمونه انتگابی، تمامی مشگصههر یک از قطعه
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Abstract 

Research Aim:  This study aimed to evaluate structural characteristics of plantation forests in the Saib 
Tabrizi forest park located on Tabriz, after 25 years of planting have passed, and abandon its 

management. 
Research method:  For this purpose, three one-hectare plots were selected, and the stand structural 

characteristics of all trees (species type, diameter at breast height, tree height, canopy height, and 
canopy diameter) were measured and the distance method (based on nearest neighbor’s) were used 

to quantify stand structure. In order to study of stand structural some index including nearest 

neighbors distance index (density of trees), uniform angle index and Clark and Evans index (variety 
of location), Mingling index (species mixture), diameter and height differentiation indices 

(dimensional differences of trees), and complex structural diversity index (tree diversity) were used. 
Findings:  The results of the uniform angle index showed that a cluster pattern in spatial distribution 
of trees, however Clark and Evans index showed a regular pattern. According to the Mingling index, 

the studied stands have relatively moderate mixing. The height and diameter differentiation indices 

showed that the dimensions of the trees had a slight difference, and have a homogeneous structure. 

heterogeneity of structure. 
Conclusion:  In conclusion, it can be said that after nearly three decades of planting trees in this park, 

tree communities have maintained the homogeneity of their structure, and trees have moderate 

mixture, hence it is recommended to increase the biological sustainability, silvicultural treatments 
are needed to increase mixture and heterogeneity of structure. 
 

Keywords:  Forest structure, Nearest neighbor index, Silviculture, Uniform angle index.  
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