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  :و نام پدیدآور عنوان
هاي بلوط سیاه در  تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر الگوي مکانی ساختار توده ارزیابی

  میالد صفري/هاي ارسباران جنگل

  دکتر کیومرث سفیدي  :  استادراهنما

  رضی الهیاناحمد علیجانپور، مهندسی محمد دکتر  :ان مشاوراستاد

  13/4/1397  : دفاعتاریخ

  .ص90  : اتتعدادصفح

  /منابع طبیعیگروه   :نامه شماره پایان

  :چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی ساختار و الگوي پراکنش مکانی گونه بلوط سیاه  :هدف

)Quercusmacranthera (برداري هاي ارسباران و اثر فیزیوگرافی بر آن به روش نمونه در جنگل

 1600تا1400،متر1400تا 1200ارتفاع(اي در سه طبقه ارتفاعی در مناطق پراکنش این گونه فاصله

  . انجام شد) باالتر از سطح دریامتر1850تا1600متر و

، فاصله آمیختگی، کنواختیهیزاو هاياخصها با استفاده از شساختار توده: شناسی پژوهشروش

. بررسی شدگونه  یارزش نسبیو بیترک يشاخص تنوع ساختاري، تمایز ارتفاعی، قطر زیتما یگی،همسا

. زایمر و ابرهارت تعیین شد-هاي هاپکینز، جانسونها با استفاده از شاخص پراکنش گونهالگوي 

هاي هاي شکل زمین، شکل دامنه و شیب زمین نیز به منظور بررسی اثر فیزیوگرافی بر مشخصه شاخص

ه گیري و با استفاده از آزمون آماري تی مستقل مقایسپوشش اندازهساختاري تراکم، سطح مقطع و تاج

  . شدند

سه  دردار  و تفاوت معنیداراي بیشترین آمیختگی  گونه نتایج نشان داد که شاخص آمیختگی: ها یافته

متر بود و درختان از نظر  6- 4فاصله درختان در هر سه دامنه ارتفاعی با همسایگان . بوددامنه ارتفاعی 

هاي بلوط سیاه، کرب براي گونه شاخص ارزش اهمیت. بودند) 4/0(قطري و ارتفاعی داراي تمایز متوسط 

 مقدار شاخص تنوع ساختاري ترکیبی در دامنه. و ممرز به ترتیب بیشترین مقدار را در منطقه نشان داد

هاي الگوي شاخص. تنوع ساختاري باال بوددهنده نشانو ) 590/0(ارتفاعی اول داراي بیشترین مقدار 

زایمر و ابرهارت پراکنش یکنواخت را در هر سه دامنه -جانسوناي و  پراکنش مکانی هاپکینز پراکنش کپه

دار را در  اي اختالف معنیبرداري فاصله روش آماربرداري صد درصد و نمونه. ارتفاعی نشان دادند

تاج پوشش در دامنه ارتفاعی اول و . )p≥05/0(پارامترهاي تراکم، سطح مقطع و تاج پوشش نشان دادند 

داري با جهت دامنه بود و سطح مقطع نیز در دامنه ارتفاعی تگی منفی و معنیدوم داراي رابطه همبس

 30/1با ارتفاع بیشتر از (زاد  زادآوري دانه. )p≥05/0(داري داشت  سوم با شکل زمین رابطه منفی و معنی

فاعی دوم در دامنه ارت) 30/1با ارتفاع بیشتر از (زاد گونه بلوط سیاه در دامنه ارتفاعی سوم و شاخه) متر

  . بیشترین فراوانی را داشت

هاي هاي ساختاري تودهبنابراین مطالعه حاضر نشان داد که فیزیوگرافی بر برخی مشخصه: گیري نتیجه

داري داشت و پراکنش مکانی این گونه از تنوع ساختاري باالیی در منطقه برخوردار بلوط سیاه اثر معنی

  . بود

  الگوي پراکنش مکانی، بلوط سیاه، جنگل ارسبارانساختار جنگل، : هاي کلیديواژه
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  مقدمه-1- 1

همواره در معرض آسیب و  اما دنداراساسی  یها در حفظ تعادل اکولوژیکی نقشجنگل

دنیاي امروز، ها در  اهمیت حیاتی جنگل).1389محمدي و همکاران، (تخریب قرار دارند 

هاي غیر قابل جایگزین هاي اقتصادي آنها بلکه به دلیل ارزشبه دلیل ارزش فقط نه

ها به عنوان یکی جنگل).1387پوربابائی و عابدي، (زیست محیطی آنهاست 

هاازاهمیت نایفراوانهستندکهمدیریتآه ههایملیبا قابلیت استفادازمهمترینسرمایه

ها ازنظر اقتصادي، حفاظت خاك،  جنگل).1390و همکاران، هادیان . (ایبرخورداراستهویژ

از  ستیز طیمح يساز هوا و سالم يهایتنظیم بیالن آبی، تفرجگاهی، مبارزه با آلودگ

ي ها ویژه جنگله ها ب ، بسیاري از جنگلنیباوجودا. برخوردارند يا العاده اهمیت فوق

علمی و صنعتی با شتاب بسیار زیادي رو  هايپیشرفتکشورهاي در حال توسعه، علیرغم 

هاکاهش  هدف نهایی همه اکولوژیست.)1389و همکاران،  قراچورلو(به تخریب هستند 

ها  به منظور مدیریت اکوسیستم و ارزیابی. ستها ا حفظ ثبات اکوسیستمروند تخریب و 

مؤثر بر  در مقیاس وسیع، انجام مطالعات در مورد پراکنش جوامع گیاهی و تعیین عوامل

  ). 1389محسن نژاد اندواري و همکاران، (رسدنظر میاین پراکنش کامالً ضروري به

بیشترین کاهش . رودی، معضل مهمی بهشمار مها ستمیدر جهان امروز، تغییر اکوس

توسعه اتفاق  گیاهی و جانوري در کشورهاي درحال يها ها و انقراض گونه سطح جنگل

شناخت .)1389علیجانپور و همکاران، (جزو این دسته استنیز  ایران که کشور افتدیم

رودیبهشمار مها ستمیهاازمواردحیاتیدرمدیریتایناکوس جنگلیو ارزیابیوپایش آنیها شگاهیرو

در مطالعات منابع طبیعی  آماريي ها ضرورت بررسی).1390هادیان و همکاران، (

توان تصویر روشنی از آماري می هاي ناپذیر است زیرا تنها با یاري جستن از روشاجتناب

مدیریت .)1389و همکاران،  قراچورلو(د بدست آور ،دهدآنچه واقعاً در طبیعت رخ می

ها در برقراري  طور خاص مدیریت جنگل، به دلیل نقش مهم جنگل منابع طبیعی و به

دردنیا محسوب  گذارمهم و تأثیر يها تیریتعادل اکولوژیک در کره زمین، جزء مد

به است ا نیازه حفاظت و استفاده صحیح از جنگل نهیمؤثر درزم يزیر براي برنامه. شودیم

مربوط  يهايریگ میمشخصاتی که بیشترین اهمیت را در تصمازانواع اطالعات  جدیدترین

).1378دانایی، (اظت بهینه از جنگل دارندفبه استفاده و ح
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 ههر گون. شودیک محیط می عوامل متعددي باعث حضور یا عدم حضور یک گونه در

عنوان زیستگاه انتخاب  دارد و با توجه به آنها مکانی را به يا ژهیوگیاهی نیازهاي محیطی 

ها و  اند، بلکه بین آنتصادف بهوجود نیامده زمین برحسب هکر يجوامع گیاهی رو. کندیم

ساختار و ترکیب  کهيطور برقرار است، بهیی شرایط محیطی اطرافشان همبستگی باال

با توجه به نقش مهم . جوامع گیاهی تا حد زیادي تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد

منظور  ت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی بهخ، شناها ستمیگیاهان در تعادل اکوس

دگی نصورت اجتماعی ز به یاهانگ. است ریناپذ ها امري اجتناب حفظ ثبات و پایداري آن

ر یک اکوسیستم، بـین گیاهان و سایر اجزاي آن ارتباط تنگاتنگی وجود و د کنندیم

مانند عوامل فیزیوگرافیک الگوي پراکنش با تغییر متغیرهاي محیطی  کهيطور داردبه

کننده  مهم کنترل عاملعنوان یک  حیط فیزیکی اغلب بهم. کندیجوامع گیاهی تغییر م

ازآنجاکه پراکنش جغرافیایی پوشش گیاهی تقریباً . شودیناهمگنی مکانی در نظر گرفته م

پارامترهاي فیزیوگرافی از قبیل ارتفاع،  رو نیازا شودیی آن مربوط مفیزیوگرافبا تنوع 

از و  ورودي براي توزیع پوشش گیاهی مهم هستند يها عنوان مشخصه شیب و جهت به

 بنابراین. هستندپراکنش پوشش گیاهی  يساز عوامل مهم براي آنالیز مکانی و مدل

 تواندیم آنهاو الگوي مکانی گیاهی و عوامل مؤثر بر ساختار يها شناخت اصولی پوشش

؛ 1389محسن نژاد اندواري و همکاران، (کند جاد ای  زمینه شناخت کاملی از هر حیث

  .)1392و همکاران،  پورصالح

 کره ستیز يها ستگاهیز یطورکل ملی و به يها شده، پارك بدون تردید مناطق حفاظت

 يها گستره دهنده نشانکه  شوندیرزش طبیعی هر سرزمین و کشور محسوب ما میراث با

گیاهی و جانوري، سیماي  يها از گونه نخورده، تنوع عظیمی دست يها ستمیاکوس

اقتصادي،  يها ارزشاست که داراي عوارض زمین  و اندازها از چشم يفرد منحصربه

تنها ي، ا حفاظت پایدار از چنین منطقه. جگاهی وسیع استآموزشی، پژوهشی و تفر

پایداري روند توسعه  کننده نییدرواقع تعکه است  ریپذ ها امکان درگرو درك و شناخت آن

  ). 1387رضایی و همکاران، (شودیسرزمین محسوب م

ازنظر تولید چوب مورداستفاده قرار  که نای رغم خارج از شمال ایران به يها جنگل

محلی و چه بهلحاظ  يبردار چه بهلحاظ بهره هاي خدماتی، اما ازنظر عملکردرندیگینم

در اقتصاد ملی ایفا  يا وخاك نقش ارزنده و حفاظت از منابع آب یطیمح ستیاثرات ز

  ).  1390و همکاران،  علیجانپور(کنندیم
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هایژنتیکی  ذخیرههایدرختیرابهعنوان نگرشبهجنگالزدیدگاهتوسعهپایدار،لزوم حفظگونه

هاي  یجنگلییکیازگامها هایگونه شرایطرویشگاه بررسیازاینروشناساییو. دهددراولویتقرارمی

هایدرختیاطالعاتمفیدیرابه  مطالعهشرایط اکولوژیکگونه. مؤثردرجهتتوسعهپایدار است

عبادي و همکاران، (اعمالکنند ها ایرابر اینعرصه دهدتامدیریتبهینه مدیرانمنابعجنگلیمی

1388(.  

مدیریت صحیح آن نیاز است که اطالعات  منظور بهو  ها جنگلبنابراین به دلیل اهمیت 

عوامل مؤثر بر آن، در اختیار مدیران  نیتر مهمکافی در رابطه با ساختار جوامع جنگلی و 

ي ارسباران ها جنگلاین منظور و بنابر آنچه شرح داده شد اهمیت  جنگل قرار گیرد به 

و کیفی دقیق از منطقه تهیه   میکه همواره اطالعات ک کندیمایجاب  ی طیمح ستیازنظرز

ي حاصل ها دادهيروکسب اطالعات بر  منظور بهو تخصصی  کامالً علمی  يها روششود و 

ي ها تیفعالاین عرصه آزمون شود تا با شناسایی عوامل مؤثر در منطقه، مجموعه  از 

حفاظتی و مدیریتی درست و اصولی اعمال شود و منجر به فعالیت مستمر در جهت 

درك . باشد ریپذ امکاناین منطقه  ي اصولی از انواع خدماتبردار بهرهحفاظت و 

در تدوین  تواندیمي جنگلی در شرایط کامالً طبیعی ها تودهي ساختاري هایژگیو

ي پیش رو در حفظ ها چالشه راهکار در مواجه با ي حفاظتی و مدیریتی و نیز ارائها برنامه

  . ي جنگلی در شرایط طبیعی مؤثر باشدها ستمیاکوسو نگهداري 
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  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  تعریف ساختار جنگل - 2-1

هاي ویژگیبرخی جنگلی واژه ساختار به معنی چیدمان فضایی  هاياکوسیستمدر 

منظور از تشریح . است) هاي دوپایهدر گونه(، ابعاد، گونه، جنسیتسن شامل درختان

اي و همچنین ساختار مکانی جنگل، سه بعد تنوع موقعیت مکانی، اختالط یا تنوع گونه

 دهنده نشانموقعیت مکانی درختان . اختالف و تنوع ابعاد درختان نسبت به یکدیگر است

که به الگوي است اي و یا حالتی بینابین آنهایکی از الگوهاي منظم، تصادفی، کپه

هاي مختلف در کنار یکدیگر را اي چیدمان گونهاختالط گونه. شودمیپراکنش آنها مربوط 

هاي مختلف در ارتباط با دهد و به بررسی موقعیت مکانی گونهمورد بررسی قرار می

هایی از جمله قطر چیدمان مکانی مشخصه ،پردازد و اختالف ابعادهاي مجاور می همسایه

؛ کاکاوند و همکاران، 1391علیجانی و همکاران، (دهد ر سینه و ارتفاع را نشان میبراب

1393 .(  

  :تعاریف مختلفی براي ساختار جنگل بیان شده است از آن جمله شامل موارد زیر است

ساختار عمودي جنگل .ساختار جنگل شامل دو بخش ساختار افقی و عمودي است

حیدري و (ر توده جنگلی تعریف شده است به صورت پراکنش ارتفاعی درختان د

تعداد در  از نظرهاي طبیعی ناهمسال ساختار عمودي توده). 1392همکاران، 

وضعیت رویشگاه مورد  کردنشاخص مناسبی براي مشخص  ،طبقات ارتفاعی مختلف

توزیع تعداد درختان در طبقات ارتفاعی در توده ناهمسال به صورت . استنظر 

.اي استده جنگلی همسال معموالً شبیه توزیع نرمال یا زنگولهشونده و در توکم

پس به طور کلی در اغلب موارد ساختار به عنوان ). 1392حیدري و همکاران، (

هاي گیاهی، اندازه گیاهان،  صورت افقی و عمودي گونه پراکنش مکانی بیوماس به

سنی، ترتیب  صورت تغییر در گونه و طبقات شود که به پراکنش آنها تعریف می

هاي مختلف تاج پوشش و پراکنش افراد در بین طبقات قطري  ها در الیه گونه

  . )Zenner & Hibbs, 2000(شود  مشخص می

هاي بین درختان مستقر در توده ها و واکنشیندي از کنشآساختار جنگل نشانگر بر

درختان  ي استقرار و روابط درونیهاي جنگلی به نحوه ساختار توده. و محیط است
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. آیدهاي جنگلی به حساب میزنده در داخل توده اشاره دارد و از اجزاي مهم توده

تکاملی توده و ترکیب آن متفاوت است  ههاي جنگلی با توجه به مرحلساختار توده

  ). a1394؛ مریدي و همکاران، 1393کاکاوند و همکاران، (

شناسی شامل ترکیب  یتجمع(ساختار جنگل یک ویژگی اکولوژیکی و دموگرافیکی

هاي آماربرداري است که به راحتی در تمام جنگل با استفاده از داده ...)اي و گونه

به عنوان مثال مهمترین پارامترهاي ). Cale et al., 2014(گیري است  قابل اندازه

، متوسط )پایه درخت در هکتار(ساختاري عبارت از پراکنش قطري درختان، تراکم 

، متوسط )سانتیمتر(، حداکثر و حداقل قطر برابر سینه )سانتیمتر(ه قطر برابر سین

، حجم توده )مترمربع در هکتار(، سطح مقطع کل )متر(ارتفاع و حداکثر ارتفاع 

 ,.Wang et al(هستند ) گرم در هکتار میلی(و بیوماس توده ) مترمکعب در هکتار(

2006.(

  

  ساختار یک جنگل - 1-2شکل 

  

  زیستی در ساختار جنگلتنوع  - 2-2شکل 

  



8  

  اهمیت ساختار جنگل-2-2

 &Zenner(هاي جنگلی است  در آنالیز و مدیریت اکوسیستم ساختار عامل مهمی 

Hibbs, 2000 .(ترین جنبه پایداري جنگل بر اساس حفاظت از ترکیب  قدیمی

 Cale et(اکوسیستم جنگل، مشخصه ساختار و عملکرد آن در طول زمان بیان شده است 

al., 2014 .(این مشخصه مهم در مطالعات مختلف  هاي مختلف اهمیت این رو جنبه از

  : بررسی شده و به ترتیب زیر است

اي ساختار یک جنگل نتیجه پویایی و فرایندهاي بیوفیزیکی آن است و نقش عمده

  ).1387امیري و همکاران، (در تنوع زیستی و فرایندهاي اکولوژیکی دارد 

هاي شناخت ساختار توده ،هاي جنگلییریت همگام با طبیعت تودهاولین گام در مد

  ).1393کاکاوند و همکاران، (طبیعی جنگلی و تغییرات آن در فرایند توالی است 

هاي گیاهی و  ساختار مکانی جنگل ارتباط مستقیم با زیستگاه بسیاري از گونه

کلیدي در تشریح به همین دلیل به عنوان یکی از مهمترین اجزاي . جانوري دارد

؛ 1391جانی و همکاران، علی(رود کار میهاي جنگلی و تنوع زیستی به تمساکوسی

  ).1393کاکاوند و همکاران، 

ها کلیدي در رشد، عملکرد و چگونگی تغییر و تحوالت در جنگل یساختار توده عامل

  ).1392حیدري و همکاران، (است 

هاي منحصر به فردي دارند محیطی، ویژگیها به پیروي از فاکتورهاي زیست جنگل

باشد که تأثیر بسزایی بر زادآوري و یکی از این فاکتورها ساختار توده می

).1391مهدیانی و همکاران، (میکروکلیماي جنگل دارد 

ایجاد   وحش،  هاي حیات گونه هاي ساختاري براي تعیین نیازهاي آشیان ویژگی

اهی زیراشکوب، بررسی الگوهاي زادآوري و ناهمگنی مکانی و پویایی پوشش گی

بینی تولید چوب جنگل استفاده  ها، تشریح تغییرات میکرو اقلیم و پیش پویایی حفره

).Zenner& Hibbs, 2000(شود  می

  ضرورت بررسی ساختار جنگل- 2-3

ت روابـط بـین گیاهـان خها، شـنابا توجه به نقش مهـم گیاهـان در تعادل اکوسیستم

، حفـظ ثبـات و پایـداري آنهـا امري اجتناب ناپذیر است به منظورو عوامل محیطی 
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اي هي گیـاهی و عوامـل مؤثر بر ساختار پوششها شناخت اصولی پوششبنابراین 

محسن نژاد اندواري و همکاران، (ایجاد نماید تواند زمینه شناخت کاملی از هر حیثمی

در تجزیه و  هاي جنگلی عامل مهمی ساختار توده .)1392و همکاران،  پورصالح؛ 1389

هاي ساختاري براي تعیین و تعریف  ویژگی. تحلیل و مدیریت اکوسیستم جنگل است

نیازهاي رویشگاهی یک گونه در حیات وحش، بررسی همگنی مکانی، پویایی پوشش 

ایجاد شده در جنگل، تشریح  هاي گیاهی زیر اشکوب، بررسی زادآوري و پویایی حفره

شود  بینی تولید چوب در جنگل استفاده می و حتی پیش میکروکلیماي اقلیمی 

)Zenner& Hibbs, 2000 .(اطالعات ضروري را براي  تواندیشناخت ساختار جنگل م

که کندیک جنگلشناس در مورد وضعیت کنونی و نحوه عملیات پرورشی در آینده فراهم 

گرباشد زیرا  يیارر در دستیابی به یک مدیریت مناسب و پایدا تواندیم کسب این اطالعات

آن داشته و  زکه قبل از دخالت در توده، شناخت مناسبی ا دهدیبه مدیر این امکان را م

روند مدیریت در  کهيطور با اطمینان بیشتري دخالت در داخل توده را انجام دهد، به

امیري و ؛1392حیدري و همکاران، (یش رودجهت بهبود وضعیت کمی و کیفی توده پ

یکی از موارد کلیدي به عنوان آگاهی از ساختار جنگل طوري که  به ).1387همکاران، 

شناخته هاي ناهمسال آمیخته  براي بررسی مدیریت پایدار و موفق بخصوص در جنگل

  ).Pommerening, 2006(شده است

هاي طبیعی در مقیاس بلند  و تخریب بررسی ساختار جنگل براي مقایسه اثرات انسانی

هاي  امکان برآورد اثرات فعالیت و شود مدت براي مدیریت پایدار جنگل استفاده می

پایداري ساختار جنگل به معنی عدم هر . کند پذیر می مدیریتی بر پایداري جنگل را امکان

هاي سنی  کالسه(نوع تغییر در جنگل نیست بلکه یک جنگل سالم باید از نظر ساختاري 

که پایداري ساختاري یک معیار کلیدي براي هدف  طوري پایدار باقی بماند به) و قطري

  ). Cale et al., 2014(سالمت جنگل است  میبرآورد ک

ویژه در راستاي اهداف مطالعه ساختار جنگل امروزه از مباحث مورد توجه و ضروري به

ینی وضعیت آینده جنگل بدون باحیا و پیشو جنگلشناسی نزدیک بـه طبیعت است 

؛ 1383زاده و همکاران،حسین(هاي رویشگاهی میسر نخواهد بود مطالعه ساختار و ویژگی

مهمترین راه براي رسیدن به یک الگوي مدیریت و چرا که  )1391مهدیانی و همکاران، 

ریزي مناسب براي هدایت یک توده جنگلی، تعیین ساختار و برنامه شناسی جنگلشیوه 

 شناسی جنگلباشد تا با شناخت بهتر بتوان به اتخاذ روش  براساس وضع موجود آن می
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و ثاقب طالبی،  اسالمی(ها و مدیریت بهینه در آنها دست یافت  متناسب با ساختار توده

1386 .(  

هاي منحصر به سازي ساختار جنگل در حفاظت و توسعه چشم اندازها، زیستگاهکمی

کاکاوند و همکاران، (دارند هاي جانوري نادر کاربرد دوباره گونهفرد جنگلی و ظهور 

ضرورتی براي توسعه اهداف  ،آگاهی از ساختار توده در سطح درختان تودهو  )1393

از ). Sefidi et al., 2015(و در معرض خطر انقراض خواهد بود  هاي بومی  حفاظتی گونه

سازي  هاي رویشی، شبیه منظور بررسی مدلهاي ساختاري به  امروزه نیاز به دادهاین رو، 

  ).Pommerening, 2006(نمونه برداري و تصویرسازي نرم افزار درحال افزایش است 

با بررسی ساختار جنگل در یک توده طبیعی نه تنها وضعیت جنگل از نظـر ترکیب 

 شود، همچنینبندي و همچنین از نظر توالی مشخص میاي بلکه نحوه اشکوبگونه

وان آینده جنگل را از نظر رشد، ترکیب جنگل براساس تاج پوشش و سطح مقطع تمی

شناخت ساختار به این ترتیب  ).1391کیا و زبیري،  رستمی(برابر سینه پیش بینی کرد 

گیري و چگونگی حفظ، توسعه وهدایت اکوسیستم به ما را در تصمیماست که جنگل 

ال و نرمال مقایسه دهای  ختار توده با یک تودهعموماً سا. دهدال سوق میدهای سوي اهداف

مدیریت یک جنگل با .شودریزي میشده و سپس در ترمیم و مدیریت صحیح آن برنامه

اندازه و نظم مکانی (و ساختار جنگل ) سن، اندازه و تراکم(کنترل ساختار توده 

مدیریت  هاي طبیعی، مسیرهاي توسعهمطالعه ساختار جنگل. استقابل اجرا )درختان

که استفاده از یک طوريبه. کندجنگل را براي رسیدن به یک ساختار مطلوب مشخص می

هاي تحت مدیریت، راهی براي حفظ تنوع و مطلوب در توده شناسی جنگلعملیات 

که اطالعات ما از ساختار جنگل محدود باشد، تا زمانی. رودشمار میپایداري جنگل به

-یستم جنگل را در طوالنی مدت داشت در مجموع، اندازهتوان انتظار حفظ اکوسنمی

تواند اطالعات ضروري را براي هاي متنوع و گوناگون از ساختار و ترکیب توده میگیري

 شناسی جنگلیک جنگلشناس در مورد وضعیت فعلی توده و گسترش و توسعه عملیات 

و ارتباط فرایندهاي این عملیات درك وقایع تحولی جنگل  فراهم آورد که مهمترین هدف

  ).1387امیري و همکاران، (باشد اکولوژیکی و الگوهایی از رشد توده می

ها به لحاظ هاي طبیعی، مراحل تکاملی براساس مشخصات ساختاري تودهدر جنگل

هاي قطري مختلف، حضور روشنه در تعداد و حجم درختان، نسبت درختان در طبقه

هاي توده به مراحل و فازهاي مختلف  شکوباد پوشش تاجی، وضعیت زادآوري و تعدا
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تغییرات ساختار توده، که در پاسخ به شرایط محیطی رخ  هبا مطالع. اندتقسیم شده

در ).ب1394مریدي و همکاران، (بینی کردها را پیشتوان مراحل تکاملی تودهدهد، میمی

 شناخت که استهاي درختان  ،ساختار جنگل چیدمان فضایی ویژگیاکوسیستم جنگلی

گیري و چگونگی  ارزیابی تغییرات ساختار به منظور مدیریت اصولی در تصمیمآنها در  

حیدري و (گشا است  حفظ، توسعه و هدایت اکوسیستم به سوي اهداف مطلوب راه

  . )1392همکاران، 

ي جنگلی تحت عنوان الگوي پراکنش مکانی نیز نامیده ها هاي ساختار تودهویژگی

گاهی از الگوي پراکنش مکانی درختان جنگلی هم در طراحی الگوي آکه  دنشومی

هاي جنگلی نقش مؤثري دارد و هم توده يمدیریتی مناسب براي حفاظت، پرورش و احیا

براي درك روابط متقابل سایر موجودات زندهکه درختان بهعنوان زیستگاه آنها محسوب 

ي جنگلی ها ساختار توده). 1393، و همکاران پورهاشمی(دارند  شوند، اهمیت ویژهايمی

شوند که از این تغییرات با محلی دچار دگرگونی می عواملبا گذشت زمان و تحتتأثیر 

توسعه الگوهاي پراکنش مکانی درختان در . دشوي جنگلی یاد میها عنوان پویایی توده

ي ي آن بههمراه تأثیرهاها ي جنگلی بهطور مشخص توسط رفتار اجزا و گونهها توده

  ).1393کاکاوند و همکاران، (گیرد محیطی شکل می

و  بودهها مفید  هاي جنگلی براي مدیریت موفق جنگل اطالعات در زمینه ساختار توده

و در معرض خطر انقراض  هاي درختی بومی  همچنین براي توسعه اهداف حفاظتی گونه

هاي جنگلی با اندازه گیري دقیق،  هاي ساختاري در توده بررسی شاخص. ضروري است

امکان محاسبه تغییرات ساختاري در طول زمان و تغییر مدیریت مناسب بر اساس ساختار 

  ).Sefidiet al., 2015(کند  موجود جنگل را فراهم می

ها  ساختار توده تنوع ساختار فردي گونه مثل اندازه درختان، شرایط و ترتیب مکانی آن

هاي جنگلی به طور یکسان و یکنواخت و یا  دهد درختان در توده است که نشان می

هاي جنگلی داراي اهمیت  هاي ساختاري توده ویژگی. اي و گروهی پراکنش دارند دسته

  :یاتی براي مدیریت اکوسیستم جنگل است زیراتئوري و عمل

 ساختار ویژگی است که به منظور دستیابی به اهداف مدیریتی براي استقرار توده

  .شود جنگلی دستکاري می
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گیري است و به جاي عملکردهایی  ساختار معیاري است که به آسانی قابل اندازه

ها  گیري آن که اندازه) زيمثل حیوانات خاک(هایی  و یا ارگانیسم) مثل حاصلخیزي(

  .شود به طور مستقیم سخت و دشوار است، استفاده می

 ترسیب کربن یا تأثیر (و یا تأمین خدمات ) چوب(ساختار رابطه مستقیم با تولید

  ). Franklinet al., 2002(دارد ) هاي هیدرولوژیک واکنش

  عوامل مؤثر بر ساختار -2-4

هـریـک از عوامـل ا نشان داده است که مختلف در سراسر دنی مطالعات علمی 

بـر پارامترهـاي پوشش گیاهی تأثیر  )شیب، جهت، و ارتفاع از سطح دریـا(فیزیـوگرافی 

براي احیا و  .ستسته به نوع پوشش متفاوت اب بسزایی دارند که میزان ایـن تـأثیر

اکولـوژیکی و خـصوصیات ها  ه، باید نیازهاي اکولوژیک گونها سازي جنگلغنی

هاي آن شناخته شوند و نقش تمام عوامل رویـشگاهی، از قبیـل عوامل رویشگاه

هاي احیا  فعالیتبدینترتیب، با شناخت گونه و رویشگاه آن، . فیزیوگرافی بررسی شود

نوشادي و همکاران ( گیردکمتر و بـازده بیشتري انجام می هجنگلکاري با هزینهمچون 

هاي ساختار جنگل به عوامل تغییر آن براي مدیریت  ابستگیدرك درستی از و).1393

عوامل متعدد . ها هم از جنبه اقتصادي و هم اهداف زیست محیطی ضروري است جنگل

دهند  زنده و غیرزنده همچون عوامل انسانی، ساختار یک جنگل را تغییر می

)Pommerening, 2006 .(  

تار توده با شرایط محیطی تغییر مطالعات فراوانی نشان داده است که ویژگی ساخ

هاي جغرافیایی مانند ارتفاع از سطح  هاي محیطی، گرادیان کند، مانند اقلیم، تخریب می

زمین  هجوامع گیاهی در روي کر). Wanget al., 2006( دریا، عرض جغرافیایی و غیره 

مبستگی اند، بلکه بین آنها و شرایط محیطی اطرافشان هوجود نیامدهبرحسب تصادف به

که ساختار و ترکیب جوامع گیاهی تا حد طوريباال و پیوند ناگسستنی برقرار است، به

بنابراین با تغییر متغیرهاي محیطی جوامع . زیادي تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد

هاي گیاهی ممکن است ناشی از عوامل عوامل مؤثر در پراکنش گونه. کندگیاهی تغییر می

هاي گیاه است در زا که ناشی از ویژگیعوامل درون.زا یا هر دو عامل باشدنزا یا برودرون

هاي بزرگتر باعث هاي کوچکتر و عوامل برونزا یا همان عوامل محیطی در مقیاسمقیاس

مهمترین عوامل محیطی شامل عوامل اقلیمی، خصوصیات فیزیکی و  .شوندپراکنش می
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هاي اقلیم بر روي پراکنش انواع اصلی پوشش .شیمیایی خاك و عوامل توپوگرافی هستند

هاي خاك و توپوگرافی در درون کند، ولی ویژگیاي اعمال میگیاهی جهان کنترل عمده

نژاد اندواري و محسن(کنند یک نوع پوشش گیاهی تغییرات پراکنش کوچک را مهار می

  ). 1389همکاران، 

هی انجام شده است و عوامل تحقیقات مختلفی در زمینه تغییر ساختار پوشـش گیا

اند که برخی از مهمترین عوامل بررسی شده به ترتیب مختلفی مورد بررسی قرار گرفته

  :زیر هستند

  فیزیوگرافی -2-4-1

در مناطقی که فیزیوگرافی گوناگونی دارند، تغییر ارتفاع به عنوان مؤثرترین عامل 

یابد و به تدریج که ارتفاع افزایش می استتأثیرگذار در ساختار پوشش گیاهی مطرح 

از طرف دیگر عامل  .شودگیاهی ایجاد می شتغییراتی در آب و هوا و به تبع آن در پوش

شیب نیز در اراضی با شیب تند به واسطه جریان شدیدتر آب، زمین سریعتر خشک شده 

کند و و همچنین فرسایش شدید خاك، شرایط را براي رشد و نمو گیاهان محدودتر می

  ). 1390جوادي و همکاران، (درنتیجه ساختار عوض خواهد شد 

ها به بروز تفاوت در اقلیم خرد و ترکیب و ساختار پوشش گیاهی منجر جهت شیب

هایی در خاك شده و در نهایت این امر نیز به نوبه خود سبب بروز دگرگونی شود کهمی

  ).1392مقیمیان و کوچ، (شود سبب تغییر در ساختار می

با . ساختار و ترکیب جوامع گیاهی تا حد زیادي تحت تأثیر عوامل محیطی قراردارد

هاي پراکنش جغرافیایی تیپ .کندتغییر متغیرهاي محیطی جوامع گیاهی تغییرمی

هاي کوهستانی مرتفع در ارتباط نزدیک با توپوگرافی یطحمختلف پوشش گیاهی در م

زمین مثل ارتفاع، شیب و جهت شیب از پارامتر مهم بنابراین پارامترهاي مربوط به ت، اس

اندازهاي کوهستانی ورودي براي آنالیز مکانی و مدلسازي پراکنش پوشش گیاهی در چشم

-عامل اساسی در تغییرات پوشش گیاهی در بخش کوهستانی اختالف ارتفاع می .باشد می

ها در ب و جهت دامنهدر تحقیقی بیان شده است که عوامل توپوگرافی از قبیل شی. باشد

پور و صالح(تغییر پوشش گیاهی و خاك به اندازه ارتفاع از سطح دریا مؤثر نیستند 

  ). 1392همکاران، 
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هریک از عوامل فیزیوگرافی شیب، جهت، و ارتفاع از سطح دریا بر پارامترهاي پوشش 

در  .استگیاهی تأثیر بسزایی دارند که میزان این تأثیر بسته به نوع پوشش متفاوت 

ن گونه با بیشترین تعداد در هکتار در ای تحقیقی درباره گونه دارمازو نشان داده شدکه

از نظر قطر برابرسینه و . رسدها این مقدار به کمترین حد میها حضور دارد و در یالدامنه

ر ها بوده است دارتفاع نیز بیشترین مقادیر مربوط به دامنه و کمترین مقدار مربوط به دره

زاد بهتري هاي شمالی و ارتفاعات باال بـه سبب رطوبت بهتر از زادآوري دانهدامنه

ارتفاع از سطح دریا بـر سطح تاج، تراکم درختان، قطر برابرسینه و ارتفاع . برخوردار است

  ).1393نوشادي و همکاران، (درختان تأثیر دارد 

  هاي محلی آشوب- 2-4-2

هاي محلی دچار دگرگونی زمان و تحت تأثیر آشوب هاي جنگلی با گذشتساختار توده

هاي هر آشوب. شودهاي جنگلی یاد میشوند که از این تغییرات با عنوان پویایی تودهمی

صورت مشخص تحت تأثیر آب و هوا، خاك، پوشش گیاهی، حیوانات و دیگر منطقه به

هاي گیاهی گونههاي تجدیدحیات در  الگوهاي رشد و چرخه. گیرندفاکتورها شکل می

هاي محیطی بوجود آمده و مکانیسم تجدیدحیات و نرخ  سازگار با تکرار و نظم آشوب

این موضوع باعث تغییر در . زنندهاي گیاهی را رقم می براي گونه ی رامرگ و میر متفاوت

توسعه الگوهاي پراکنش زمانی و . شودفراوانی و تعداد گونه و در نهایت توسعه توده می

هاي آن به هاي جنگلی به طور مشخص توسط رفتار اجزا و گونهدرختان در تودهمکانی 

ها داراي الگوهاي رشد و پراکنش فضایی گونه. گیردهمراه تأثیرهاي محیطی شکل می

هاي طوالنی مدت ابعاد زمانی متفاوت هستند که شامل تغییرات فصلی و نیز جانشینی

شود که شامل هاي جنگلی نمایان میختار تودهشود که در نهایت در ساجوامع گیاهی می

همچنین ).1393کاکاوند و همکاران، (توالی گیاهی و تجدیدحیات جنگل است 

مهدوي (خصوصیات ساختاري توده، به ویژه تراکم درختان با ظهور آفت رابطه مثبت دارد 

 عواملهاي جنگلی در مراحل مختلف توالی  طی فرایند تکامل توده). 1394و همکاران، 

اي بین درختان داخل توده، نیز بین اي و بین گونهرقابت درون گونه مانندمتعددي 

هاي آنها با توجه به آشیان اکولوژیک متفاوت گونه پیراموندرختان و محیطی و فیزیکی 

همراه  هن روند روي ساختار جنگل و حتی محیط زندای  گیرد که نتیجهدرختی شکل می

هاي جنگلی، ساختار و ترکیب جنگل در در مسیر توالی توده. دکنبا آن نمو پیدا می

  ).1393کاکاوند و همکاران،(کنندهاي محیطی تغییر میمواجه با آشوب
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  تخریب- 2-4-3

هاي دامداري و قطع درخت هاي انسانی که اغلب شامل فعالیتتخریب ناشی از فعالیت

اي جنگل را ر و ترکیب گونههاي چوبی را که ساختا است، موفقیت تجدید حیات گونه

هاي  دخالت ).1389، و همکاران علیجانپور(کند، تحت تأثیر قـرار می دهد تعیین می

اي پوشش گیاهی جنگل و در نتیجه سبب تغییر ساختار و  طور قابل مالحظه انسانی به

  ).Boncinaet al., 2017(شود  هاي جنگلی می ترکیب توده

  مرگ و میر درختان- 2-4-4

مرگ ومیر . شود میمنجر مرگ و میر درختان به تغییر خصوصیات ساختاري جنگل 

و کاهش  ناشی از عوامل مختلف مانند خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی اندرخت

عنـوان سـازوکاري بـراي رهاسازي کربن و موادغذایی و هم بارندگی و افزایش دما هم بـه

نقش کلیدي در تحوالت اساسی و ساختاري  عنوان تغییر ساختار و ترکیب جنگل،به

هاي جنگلی  هاي درختی مختلف در اکوسیستم گونه. کندهاي جنگلی ایفا میاکوسیستم

دهند و بسته به میزان حساسیت یا به طور یکسان به عوامل مرگ و میر پاسخ نمی

ده اهمیت این پدی.اي متفاوت استهاي گونهبردباري آنها به تنش ایجاد شده خسارت

هاي درختی غالب و اصلی مورد هدف قرار کند که گونه یا گونهزیانبار زمانی جلوه می

و میر درختی در جنگل زیاد شده تغییرات محسوس و گیرد که در این شرایط میزان مرگ

هایی که سیر تحوالت آنها جنگل. یدآهاي جنگلی به وجود میچشمگیري در ساختار توده

اي پایین در شرایط نامساعد رود به دلیل تنوع و غناي گونهبه سمت خلوص بیشتر می

شکننده شده و درصورتی که به وقایعی بحرانی همچون شرایط خشکسالی ایجاد شده 

در . شوندحساس شوند، درختان زیادي در آن از بین رفته واز سطح جنگل حذف می

حسینی (ید آه چشم مینتیجه سرعت سیر قهقرایی باال رفته و تغییرات ساختاري کامالً ب

  ). 1391و همکاران، 

  تغییر کاربري زمین-2-4-5

زیست کاربري زمین همواره یکی از مهمترین عواملی بوده که انسان از طریق آن محیط

کاربري فعالیت کلیدي است که انسان از طریق مصرف . خود را تحت تأثیر قرار داده است

حال اقتصادي خود را فراهم کرده و در عین-منابع طبیعی موجب رشد و توسعه اجتماعی

زاده و همکاران، میرزایی(دهد ساختارها و فرآیندهاي موجود در محیطزیست را تغییر می
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قطر برابر سینهدرختان ، شاخص ارزش اهمیت گونه و و تغییر تراکم تاج پوشش  ).1395

به طور (جنگلی  عوامل خاکی مهمترین عواملی هستند که با تغییرات در کاربري اراضی

دچار ) شوند مثال وقتی اراضی جنگلی از حفاظتی به تفرجی تغییر کاربري داده می

اي به جاي تاج متراکم  هاي درختچه جایگزین شدن کلونی. شوند تغییرات چشمگیري می

درختان و افزایش زادآوري و پوشش علفی در کف جنگل در نتیجه این تغییرات اتفاق 

 & Barksadle(ستقیم بر ساختار جنگل مؤثر خواهد بود افتد که به طور ممی

Anderson, 2015 .(بر کاري و بالعکس  هاي کشاورزي به جنگل تغییر کاربري از زمین

همچنین تغییر در کاربري . افزایش و کاهش ساختار تاج پوشش جنگل مؤثر هستند

گذارند ر جنگل اثر میاراضی با تأثیر بر تغییر عوامل آب و هوایی و رژیم تخریب بر ساختا

)Kalakowski et al., 2011.(  

بر ساختار تأثیر گذارند که از جمله مهمترین  نیز وجود دارند که عوامل متعدد دیگري

سوزي اشاره ، روش قطع، عوامل اقلیمی و آتشخاكتوان به نوع گونه، سن، عوامل آنها می

  ).1387سلیمانی و همکاران، (کرد

  هاي بررسی ساختار جنگل ویژگیترین  مهم-2-5

هایی قابل  گیري و تجزیه و تحلیل مشخصه ساختار یک توده جنگلی با استفاده از اندازه

  :تجزیه و تحلیل است که برخی از مهترین آنها به شرح زیر است

  پراکنش- 2-5-1

هاي مهم اکولوژي گیاهی است که آگاهی از آن، راکنش مکانی گیاهان، یکی از جنبهپ

علوي و (شود مقدمات و ضروریات بررسی پوشش گیاهی در هر منطقه محسوب میاز 

هاي جنگلی نیز  هاي مهم ساختار توده که یکی از مشخصهاین با توجه به). 1386همکاران، 

هاي ها در طبقات قطري است، با بررسی و تجزیه و تحلیل منحنینحوه پراکنش پایه

و ثاقب طالبی،  اسالمی(شود ها ارزیابی میختار تودهها در هکتار، ساتوزیع فراوانی پایه

1386.(  

  هاي آماري مشخصه-2-5-2

پارامترهایی نظیر شاخص سطح  هاي گیاهی به وسیلهمشخصات ساختاري پوشش

  ). 1393کاکاوند و همکاران، (شوند ، ابعاد و سطح مقطع نیز بیان میپایهبرگ، تعداد 
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  آمیختگی-2-5-3

ها به عنوان یک مشخصه مهم در تعیین ساختار توده جنگلی  درصد آمیختگی گونه 

غالب و فرعی  ،هاي اصلیاین وسیله به شناسایی گونه توان بهمی. گیردمورد توجه قرار می

  ).1390علیجانپور و همکاران، (پی برد 

  هاي ساختاري  شاخص-2-5-4

ترین از است که بتوان با صرف کمهایی نیمدیریت صحیح جنگل به شاخص به منظور

هزینه و زمان، اطالعات کافی را در رابطه با وضعیت فعلی ساختار جنگل و پایش تغییرات 

در چند دهه ). 1391جانی و همکاران، علی(دست آورد هاي مدیریتی بهناشی از فعالیت

منظور هاند و بهاي ساختاري متفاوت معرفی شدهگذشته تعداد قابل توجهی از شاخص

  ). 1393کاکاوند و همکاران، (اند کار برده شدهسازي ساختار جنگل بهکمی

هاي وضعیت ساختار مکانی توده دهنده نشانخوبی اینکه به ها عالوه براین شاخص

  :ها برتري دارندهاي زیر به سایر روشویژگیعلت داشتن باشند، بهجنگلی می

  گیريآسانی اندازه-

  صحت باال -

که با پیاده کردن قطعات نمونه طورياستفاده از قطعات نمونه ثابت، به قابلیت-

  .ها پرداختگیري و پایش این شاخصتوان به اندازهثابت می

وجود آمده در ساختار هاي بهها در نشان دادن اختالفعلت توانایی این شاخصبه-

هاي ا تودههاي مختلف و همچنین امکان مقایسه یک توده بیک توده در طی زمان

عنوان یک ابزار مناسب براي مدیریت پایدار ها بهتوان از این شاخصدیگر می

  .)1391جانی و همکاران، علی(جنگل استفاده کرد 

  .شوند ها معرفی میترین شاخصدر ادامه برخی از مهم

  ها هاي ساختاري و شاخص مشخصه-2-6

ختار جنگل، کمبود بینش در منظور بهبود سایکی از موانع اتخاذ تصمیم صحیح به

-منظور حل این مشکل بهکه بهاستمورد روابط بین ساختار توده، مدیریت و تنوع زیستی 

هاي ساختاري که در برگیرنده هر سه جنبه ساختار مکانی کار بردن ترکیبی از شاخص
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آسان و ارزان بودن محاسبه آنها هاهاي این شاخصبرتري از. شود میباشد توصیه 

  .)1391جانی و همکاران، علی(باشدمی

هاي مختلف ساختاري  از اطالعات حاصل از آماربرداري زمینی براي تحلیل مشخصه

هاي زیر اي از شاخصهاي فاصلهشامل الگوي پراکنش مکانی، تراکم و غیره در روش

  : شود استفاده می

  الگوي پراکنش مکانی-2-6-1

هاي مهم اکولوژي گیاهی است کـه  هنبالگوي پراکنش مکانی گیاهان، یکـی از ج

عنوان معیاري براي این الگو به .شناخت جوامع گیاهی ضروري است به منظوربررسی آن 

شناخت الگوي پراکنش مکانی . ها قابل بررسی است کنترل تغییرات و پایش جنگل

رهاي خاص آنها، تـشریح پایداري اکوسیستم، طراحی اگیاهان در تشخیص ساز و ک

به روشنیاین موضـوع . دیریتی مناسب و اقدامات حفاظتی و احیایی مفید استماي هطرح

تأیید شده است که شناخت الگوي پراکنش مکانی، ابزاري الزم براي مدیریت بهینه در 

  ). الف1389صفري و همکاران، (هاي جنگلی جهان است بسیاري از عرصه

هاي مختلف نسبت بـه نه یا گونهالگوي پراکنش به معناي فضایی است که افراد یک گو

توان اطالعات یبـه واسطه بررسی الگوي پـراکنش گیاهان م. گیرندهـم در آن قرار می

زیادي را در مورد یکنواختی و عدم یکنواختی محیطی، نوع تکثیر و تولیدمثل و انتشار 

تواند می الگوي پراکنش گیاهان. گیاهان، رقابت و الگوهاي رفتاري گیاهان به دست آورد

تجزیه و تحلیل الگوي  .ثر باشدؤدر تعیین روش صحیح برآورد تراکم جوامع گیاهی م

برداري در مطالعات هاي نمونهزار براي انتخاب روشبترین اپراکنش گیاهان یکی از مهم

ایدر جوامع گیاهی اکنش تصادفی، یکنواخت و کپهرسه نوع الگوي پایه پ. است اکولوژي

برداري از به منظور تعیین الگوي پراکنش با توجه به نوع واحد نمونه .قابل تشخیص است

ترین عمومی. شودبرداري و یا آماربرداري صددرصد استفاده میدو روش کلی نمونه

برداري براي بررسی الگوي مکانی روش قطعه نمونه با مساحت ثابت و هاي نمونهروش

  ).1396، پورحسین(اي هستند لهاي فاصروش
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Abstract
Research Aim: The purpose of this study was to investigate the structure, spatial 
distribution pattern and effectss of physiographic condition on 
Quercusmacranthera stands in Arasbaran forests. 
Research method: Distance sampling method was carried out in three altitude 
levels of this species stands (1200-1400 m, 1400-1600 m and 1600-1850 m above 
sea level). The structure indices were studied using uniform angle, mingling, 
distance to neighbor, diameter differentiation, height differentiation, combined 
structural diversity and species relative value indicies. Also, the distribution pattern 
of species was determined using Hopkins, Johnson-Zimmer and Eberhart indices. 
The indices of the shape of the land, the shape of the slope and the slope of the 
earth were also measured to evaluate the effect of physiography on the structural 
characteristics consist of the density, basal area, and crown coverage. Data were 
analyzed by independent t-test, ANOVA and Peason Correlation. 
Findings: The results showed that, the mingling index had the highest amount and 
significant difference in three altitude ranges. The distance between neighbor trees 
in all altitudes was 4-6 m and the trees had a moderate (0.4) diameter and height 
differentiation. The importance value index for Quercus macranthera, Acer 
campestre, and Carpinus betulus were the most amounts in the region, respectively. 
The value of the combined structural diversity index in the first altitude was the 
highest (0.590) and showed high structural variation in the study area. The Hopkins 
spatial distribution indexes showed the clump distribution and Johnson-Zimmer 
and Eberhart showed the uniform distribution in all three elevation ranges. The full 
sampling method and distance sampling method showed significant differences in 
density, basal area and crown coverage parameters (p≤0.05). The crown coverage 
had a negative and significant correlation with the direction of the range, and the 
basal area had a negative and significant relationship with the shape of the ground 
(p≤0.05). The standard seedlings (height of more than 1.30 m) were the most 
frequent in the third altitude and coppice sapling (higher than 1.30 m) in the second 
altitude.
Conclusion: The present study showed that physiographic condition had a 
significant effect on some structural characteristics of Quercus macranthera stands, 
and the spatial distribution of this species had high structural diversity in this study 
area.
Keywords: Arasbaran forest, Forest structure, Quercusmacranthera, Spatial 
distribution pattern 
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