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   چکیده

هاي اول   ضروري در رویش و توسعه کیفیت درختان به ویژه در سالفضاي رویشی عاملی مهم و فاصله کاشت درختان یا 

اي تشکیل شده است که  ه هاي دایر  شعاع و کمان یاز تعداد مشخص اي کهیا طرح پن Nelderطرح است.   کاري جنگلدر 

ایشی و شوند. این طرح به عنوان یک روش آزم هاي مشخص کاشته می درختان در طرحی تقریباً مربعی شکل با فاصله

هاي همگن و یکنواخت از   هاي نسبتاً کوچک و رویشگاه در مساحت ایجاد شد و راي ارزیابی اثرات فاصله کاشتبتجربی 

هاي   هایی همچون شیب و خاك و ... به روشی کارآمد تبدیل شد. کلیه محاسبات در این روش با فرمول  نظر ویژگی

هاي درختان در  کمک زیادي در علوم جنگل به تعیین ویژگی Nelder. روش شوند  آلومتریک مشخص و خاص انجام می

شرایط مختلف رویشی فراهم کرده است و به مطالعات اکولوژي جنگل با تغییر شرایط رویشی کمک خواهد کرد. ثابت 

به  درختان داشته و در مساحت هاي کوچک یو ارتفاع يداري بر افزایش رویش قطر این روش اثرات معنی که شده است

  راحتی قابل استفاده است. 

  

  ، فاصله کاشتNelderروش  ، کاري جنگل: کلیدي کلمات
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  مقدمه -1

 است  کاري جنگلهاي اول   درختان به ویژه در سالکیفیت فضاي رویشی عاملی ضروري و مهم در رویش و توسعه 

)Kuehne  ،ترین فاصله کاشت بین درختان  مناسب"این است که   کاري جنگلهاي اساسی در   سوالو یکی از  )2013و همکاران

، رقابت بین درختان، نوع گونه و شکل  کاري جنگلهاي استقرار   جواب این سوال به عوامل مختلفی از جمله هزینه "چقدر است؟

ه رویش در هکتار کنند متراکم تأمین  کاري جنگل. یک بستگی دارد برداري و ارزش تولیدات چوبی هاي بهره  ، هزینهها تاج آن

بنابراین فاصله کاشت ). Binkley  ،2010و Stapeکند ( گتر تولید میردرختانی با اندازه بز ،بیشتري است اما تراکم کم

ها بوده است چرا که در عملیات مختلف    کاري جنگلهمواره یکی از موارد مهم مورد بررسی در مطالعات مربوط به  درختان

). 2005و همکاران،  Redmondدارد و اجراي تنک کردن بر روي سایر عوامل نیز مؤثر است (  مهمیهمچون تنک کردن نقش 

  . اند براي برآورد بهترین فاصله کاشت بوده هاي مناسبی  بنابراین محققان این بخش همواره در پی ارائه روش

ن درختان به عبارت دیگر فاصله هر درخت هاي درختان به وسیله فاصله کاشت بی رابطه متقابل عوامل و رویشگاهی و نیاز

هاي درختان همچون قطر یقه و   ویژگی زمند انتخاب دقیق فاصله کاشت است تاکه این موضوع نیا شود تعیین می اش همسایهبا 

  ). 2005و همکاران،  Redmond( و... مدنظر قرار گیرند ارتفاع درختان قبل از آغاز رقابت

  روش کار -2

Nelder John Ashworth  در انستیتو تحقیقاتی  ،هان طرح آزمایشی براي بررسی فضاي رویشی گیا 1962در سال

Rothamstead ) در انگلستان منتشر کردNelder ،1962 .(طرح امکان بررسی اثرات فضاي رویشی بر درختان را فراهم  این

  ). 2005و همکاران،  Redmondهایی همچون ایرلند استفاده شد ( د و در کشوررک می

اي تشکیل شده است که درختان اغلب در  ه هاي دایر  از تعداد مشخص شعاع و کمان اي کهیا طرح پن Nelderطرح 

شوند. درختان در دو کمان اول بسیار نزدیک به هم و مرکز هستند  می کاشتهمتر  77/4تا  15/1کل با فاصله طرحی مربعی ش

 539- 5618متر براي هر درخت (به ترتیب  54/18تا  78/1ی بازتر بوده و فضاي رویشی بین بیرون هاي   کمانو درختان در 

کارآمد عنوان روشی  بهسپس ه عنوان یک روش آزمایشی و تجربی ایجاد شد و باین طرح کنند.  درخت در هکتار) ایجاد می

هایی مانند   اي همگن و یکنواخت از نظر ویژگیه  رویشگاههاي نسبتاً کوچک و در  براي ارزیابی اثرات فاصله کاشت در مساحت

  ). Aydin ،2016و  Erkan( تبدیل شدشیب و خاك و ... 

 
  کمان، هر نقطه در تقاطع شعاع و کمان نشاندهنده یک درخت است  18شعاع و  72با  Nelderشماتیک طرح نماي  .1شکل
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   هکتار 6/0متر و مساحت  87کمان، قطر دایره  12شعاع و  36ماهه) با  Nelder )10  کاري جنگلیک طرح  .2شکل

  
  Nelderمحل و فاصله کاشت درختان در روش  bفضاي رویشی هر درخت،  a .3شکل

  

  
  ها است   ها و شعاع  هان در تقاطع دایره که نقاط نشاندهنده مکان گیا Nelder. طرح 4شکل 

 
   ).2015و همکاران،  Uhl(گیرند  هاي آلومتریک مشخص و خاص انجام می  کلیه محاسبات در این روش با فرمول

، فاصله بین درختان به شکل مربع کامل نیست اما نزدیک به شکل مربع است. فضاي رویشی  کاري جنگلدر این طرح 

ر اساس رابطه زیر مساحت رویشی براي هر درخت در درخت همسایه محاسبه خواهد شد. ب 4براي هر درخت بر اساس فاصله 

  ):Aydin ،2016و  Erkanشود ( می محاسبهیک کمان و شعاع مشخص 

  )1رابطه (
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Ai  فضاي رویش برايi (مترمربع) امین درخت  

ri  شعاعi  (متر) کمانامین  

n ها  تعداد کل شعاع  

  

  ها  ویژگی -3

و  Redmondها متفاوت است. ( هاي تک درختی بوده که فضاي رویشی در آن  آنست که شامل پالت طرحویژگی این 

  ).2005همکاران، 

  هستند: Nelderهاي سیستماتیک   نوع نقشه کاشت است که معروف به طرح 4این طرح داراي 

  .به بیرون است رو فاصله از مرکز افزایشنشاندهنده  1aطرح  .که فضاي رویشی در این طرح متغیر است :1aطرح  −

  

  
 Oregonدر  )Douglas-fir )Pseudotsuga menziesii گونه 1aطرح . 5شکل 

هاي این طرح است (مستطیل شکل بودن یا   مستطیل شکل بودن و فضاي رویشی متغیر از ویژگی :1bطرح  −

Rectangularity 1طرح  .))است 1(در مربع برابر با مستطیلبه کوتاهترین طول مستطیل : نسبت طول بلندترین طولb  نشان

 که مستطیلی شکل بودن غالب است دهد می
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 1bطرح از   کاري شکل شماتیک و نمونه جنگل. 6شکل 

) در طول محور عمودي Rectangularityفضاي رویشی در طول محور افقی و مستطیلی شکل بودن (: 1cطرح  −

  متغیر است.

 
 1c. شکل شماتیک طرح 7شکل 

) در طول محور افقی Rectangularityدر طول محور عمودي و مستطیلی شکل بودن ( رویشیکه فضاي  :1dطرح  −

  متغیر است. 

  
 1d. شکل شماتیک طرح 8شکل 

هاي   داري بر ویژگی اثرات معنی 1bو  1aهاي   ها نشان داده است که فضاي رویشی حاصل از طرح  مطالعه این طرح

یابد. فضاي کوچکتر باعث  ) با افزایش فضاي رویشی افزایش میForm Factorشکل درخت ( مثالدرختان داشته است. به طور 

داري بر رویش درختان نداشته  ) اثر معنیRectangularityشود اما تغییرات مستطیلی شکل بودن ( کاهش قطر و ارتفاع می

  ). 2005 و همکاران، Redmond( است

 )Redmond  ،2005و همکاران .(  

  مزایا -4

هاي بیرونی و داخلی به صورت بافر عمل کنند. این طرح   کماننیاز است تا اي آن است که فقط  هاي دایره  مزیت طرح

ها تطبیق پذیر هستند و بر اساس   هکتار به باال اجرا شود. از مزایاي این روش آن است که طرح 15/0هاي   تواند در مساحت می
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توان مطالعات دقیق درباره  ین روش میبا اها کاربرد دارند.   ها و گونه  پیشنهاد مساحت اقتصادي و براي دامنه وسیعی از رویشگاه

را به دست آورد. این طرح   کاري جنگلهاي درختان، مقدار فضاي رویشی مناسب در هر   اثرات فاصله کاشت بر روي ویژگی

در این روش ). 2005و همکاران،  Redmondاي، نیم دایره و یا یک چهارم دایره در عرصه پیاده شود ( تواند به صورت دایره می

  . )2015و همکاران،  Uhl(هاي مختلف کاشت در یک طرح کاشت وجود دارد   راکمت

تواند اطالعات بسیار خوبی درباره تحلیل  ها از سطح توده بر اساس تک درخت است. این روش می در این روش برآورد

یعنی به راحتی نشاندهنده رابطه هاي مکانی (فضاي رویشی) در اختیار قرار دهد   پویایی رفتار رویشی درختان تحت گرادیان

درخت خواهد  200000تا  25بین  متر مربع، تراکمی  400متربع تا  05/0تراکم و تولید است. به طوري که فضایی بین 

و  Uhl( شوند ها وارد نمی  عنوان درختان بافر و حاشیه اي بوده و در آنالیز هاي خارجی به  داشت. معموالً درختان در دایره

  ).2015، همکاران

هایی متراکم قرار دارند و تحت شرایط تنک شدن طبیعی هستند. با افزایش فاصله و   مرکزي در توده دوایردرختان در 

هاي مختلف   نزدیک شدن به رقابت محیطی و باز شدن تاج منجر به تغییر در ساختار توده خواهد شد. چرا که با وجود شکل

  ).2015و همکاران،  Uhlساختار نیز منجر خواهد شد (رقابت در بین درختان به تنوع درونی 

  سوابق پژوهش -5

 Quercus در اروپا، استرالیا و امریکاي شمالی و مرکزي مورد استفاده قرار گرفته است. Nelder  کاري جنگلطرح 

robra، Fraxinus excelsior ،Quercus petrea  وrugosa Quercus هایی هستند که به این روش   از جمله گونه

هایی   هایی همچون قطر، ارتفاع، حجم، طول تاج، مساحت تاج پوشش و حجم تاج پوشش مشخصه  اند. ویژگی ه شد  کاري جنگل

  ).2015و همکاران،  Uhlاند ( هستند که در این روش مورد مطالعه قرار گرفته

  استفاده از این طرح انجام شده است عبارتند از: رويانواع تحقیقاتی که بر  

 )Hibbs ،1996 و Alnus rubra )Knoweرویش و مرگ و میر گونه 

 .)Cordia alliodora )Lemoine ،1980 و Pinus pinasterهاي   در گونه درخترابطه تراکم و رویش 

  .)Neuton ،1987و  Alnus rubra )Coleو  Doglas firاي بین  اي و برون گونه بررسی رقابت درون گونه

و صنوبر استفاده شد  scot pine ،Sitka spruce ،Norway spruceهاي   براي گونه ایرلنداین طرح در کشور 

)Redmond  ،2005و همکاران  .( 

 ،Binkleyو Stapeدر سائوپائولو برزیل ( Nelderبه روش   کاري جنگلهاي رویشی گونه اکالیپتوس در   بررسی ویژگی

2010.(  

 Nelderهاي مختلف در روش   در فاصله کاشت Fraxinus excelsiorو  Quercus robur درختانرویش و شکل 

)Kuehne  ،2013و همکاران.(   

  نتیجه گیري -6

. کند یمکمک زیادي درختان در شرایط مختلف رویشی  ویژگی هاي کمی بهبوددر علوم جنگل به  Nelder روش

هاي   گسترش تئوري کند و شرایطی براي میپذیر  امکانرا  و فاصله کاشت تغییر شرایط رویشیمطالعات اکولوژي جنگل با 

تنوع امکان بررسی  ،بررسی پویایی رویش در این روش برعالوه  کند. سازي براي مدیریت جنگل فراهم می شبیهو اکولوژیکی 

 بودخواهد  پذیر با این روش امکانتوده مختلف هاي   پویایی توده و تراکم ااکوسیستم در ارتباط بترسیب کربن در  و زیستی

)Uhl  ،2015و همکاران.(  
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