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 چکیده

درختی، در این تحقیق به بررسی و مقایسه موقعیت  یهاگونهبا توجه به اهمیت ساختار جنگل و روابط متقابل بین 

سامان عرفی  یهاجنگلنسبت به درختان همسایه پرداخته شد. در زالزالک و کیکم  یهاگونهمکانی، آمیختگی و ابعاد 

ساختاری بررسی شدند. نتایج حاصل از شاخص زاویه  ازنظرپایه زالزالک و کیکم شناسایی و  32تعداد  ،پرک قلعه گل

 یاکپهان چیدم دهندهنشانمحاسبه شد که  033/2 و 044/2یکنواخت برای دو گونه زالزالک و کیکم به ترتیب برابر با 

آمیختگی، دو گونه زالزالک و کیکم با داشتن میانگین شاخص  ازنظر. باشدیممذکور نسبت به درختان همسایه  گونهدو 

. همچنین میانگین دو شاخص اختالف ابعاد دهندیمباالیی را از خود نشان  یاگونهاختالط  099/2 و 880/2آمیختگی 

محاسبه شد. این  696/2 و 422/2و برای کیکم برابر با  322/2و  982/2رابر با و چیرگی ابعاد به ترتیب برای زالزالک ب

 کهیدرحالکه گونه زالزالک دارای اختالف زیاد و نسبت به سایر همسایگان حالت مغلوب دارد؛  کنندیمبیان  هایانگینم

اصله تا سه همسایه زالزالک و . میانگین فباشدیمنسبت به سایر همسایگان خود غالب  کیکم دارای اختالف متوسط و

 دهندهنشان (AD) نتایج حاصل از الگوریتم اختالف مطلق متر محاسبه شد. 208/6و  304/0کیکم به ترتیب برابر با 

 یطورکلبه. باشدیم یبررس مورد یهاشاخصاختالف زیاد در شاخص آمیختگی دو گونه زالزالک و کیکم نسبت به سایر 

گونه اینکه دو  به علتابعاد در کل جنگل نسبت به زالزالک برتری دارد و همچنین  ازنظریکم ککه  شودیم گیرییجهنت

 .باشندمیباالیی  یاگونهشاخص آمیختگی دارای در منطقه از فراوانی کمی برخوردار هستند مزبور 
 

 یههمسا ترینیکنزدکیکم، ساختار جنگل، زالزالک، زاگرس،  یهاجنگل: کلمات کلیدی

 

 همقدم

که از غرب تا جنوب غربی ایران  زاگرس کوهرشته

از  زاباران، به علت جذب رطوبت ابرهای یافتهگسترش

دریای مدیترانه موقعیت الزم را  مبدأنواحی غربی با 

آورده برای استقرار و گسترش پوشش جنگلی به وجود 

نقش  هاجنگل. این (1302باتوبه و همکاران، ) است

  منطقهآب و خاک  از در حفاظت را یتوجهقابلو  مؤثر

 

 که ییآنجا از، متأسفانه(. 1302 حسینی،) دارند

از دیرباز به دلیل شرایط خاص  زاگرس یهاجنگل

اجتماعی، اقتصادی و زندگی کشاورزی و دامداری 

شدید  هاییبآسو  یبرداربهرهمورد  ،مردم منطقه

بسیار  ،(1388 امیدی و همکاران،) اندقرارگرفته

عوامل طبیعی و  یرتأث به علتو  اندو شکنندهحساس 

 حسینی،) کنندیمسیر قهقرائی را طی  یرطبیعیغ
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 ...همسایه در بررسی ترینیکنزدمبتنی بر  یهاشاخصکاربرد ور و همکاران: پیله

 نیز جنگل و ترکیباین عوامل بر روی ساختار (. 1302

 .گذارندیم یرتأث

 هساختاری یک تود یهاجنبه آشکارترین از یکی

 در آن درختان توزیع هنحو یا مکانی یالگو جنگلی،

 یهاسازگانبوم در یشناختبوم یفرایندها. است

و  درختان مکانی یوالگ از مستقیمی طوربه جنگلی

 ی تأثیرماقلی و توپوگرافی مانند محیطی یهایتمحدود

 .(1302 نوری،) پذیرندیم

و  جمعیت پویایی در آن تأثیر و پراکنش یالگو

. است شناسیبومم عل در اساسی موضوع دو سازگانبوم

 یهاگونه، ر ساختار جنگلتخریب ب یرتأثعالوه بر 

با توجه به خصوصیات ذاتی خود و  مختلف درختی

یکنواختی یا عدم یکنواختی شرایط محیطی و 

مختلفی  و ساختار نحوه پراکنش ،رویشگاهشناختی بوم

شناخت الگوهای پراکنش و ساختاری  .کنندیمپیدا 

 شانیاجتماعدر زندگی تواند یم هاگونههر یک از 

و شناختی بوم یهاجنبهزیادی از  یهااستفاده

 هاآنمدیریت بهینه  منظوربهکاربردی  یشناسجنگل

 یهاشاخصتاکنون  (.1301 حسینی،داشته باشد )

 توسعهبررسی ساختار جنگل  منظوربهمتعددی 

 یهاشاخصاز  یامجموعه یراًاخ ؛ امااندیافته

 گروههمسایه توسط  ترینیکنزدمبتنی بر  یدرختتک

گوتینگن سسه مدیریت جنگل دانشگاه ؤم قاتیتحقی

با دارا بودن  هاشاخص. این است یافته توسعه آلمان

شیمیایی به  یهامولکولعملکردی شبیه به ساختار 

هر درخت یا نقطه معین در توده  هاییههمسابررسی 

 در .(Pommerening, 2006) پردازدیمجنگلی 

 که ستا نیا بر فرض ه،یهمسا ترینیکنزد هینظر

 نحوه به آن به درخت ترینیکنزد تا درخت هر فاصله

 روابط بر و است حساس درختان پراکنش یالگو

 Illian et) گذاردیم ریتأث گریکدی با هاآن یشناختبوم

al., 2008). ازجمله هایییژگیوعلت دارابودن به 

علی جانی ، ارزان بودن و صحت باال )یریگاندازهآسانی 

خارجی محققین  موردتوجه( 1302 و همکاران،

 Aguirre et al., 2003; Kint et) است قرارگرفته

al., 2000; Pastorella & Paletto, 2013; 

Pommerening, 2002; Pommerening, 2006; 

Puprecht et al., 2010) . در ایران نیز این همچنین

و بررسی  استفاده مورد در تحقیقاتی هاشاخص

؛ علی 1302 فرد و همکاران،نیعرفااست ) قرارگرفته

؛ 1302؛ فرهادی و همکاران، 1302جانی و همکاران، 

 .(1302؛ نوری، 1303؛ مریدی،1302کاکاوند، 

 مهمی نقش مکانی( یالگو) یجنگل توده ساختار

 و جنگلی، توسعه هایسازگانبومتوصیف  و شناخت در

 ایفا جنگلی، مناطق زیستی تنوع و جنگل تحول

مبتنی بر  یهاشاخص. (1302 ی،نور) نمایدیم

همسایه این امکان را برای محققین فراهم  ترینیکنزد

ترین هزینه و زمان به بررسی ساختار که با کم اندآورده

نادر بپردازند؛ امری که با بسیاری از  یهاگونه

 .یستن یرپذامکان یراحتبهو توابع  هاشاخص

 یاچهدرختدرختی و  یهاگونهتنوع باالی  رغمبه

زاگرس به دلیل اینکه درصد زیادی از  یهاجنگلدر 

مختلف بلوط  یهاگونهرا  هاجنگلاین  یاگونهترکیب 

 شدهانجام؛ بیشتر مطالعات ساختاری دهدیمتشکیل 

و توجه کمتری به  یافتهاختصاصبلوط  یهاگونهبه 

دارای اهمیت زیادی در این  مطمئناًکه  هاگونهسایر 

 ینترمهم ازجملهشده است.  ،هستند هاسازگانبوم

که نقش مهمی را  زاگرس یهاجنگل باارزش یهاگونه

ایفا  هاجنگلاین و ساختار تنوع زیستی  بهبوددر 

و  (Cerataegus meyeri) زالزالک یهاگونه کنندیم

لذا در  .باشندیم (Acer monspesulanum) کیکم

 یهاشاخص یریکارگبهبا تا این تحقیق سعی شده 

تنوع به بررسی  هایههمسا ترینیکنزدمبتنی بر 

 یهاگونهموقعیت مکانی، تنوع آمیختگی و تنوع ابعاد 

 پرداخته شود. کیکمزالزالک و 
 

 هاروشمواد و 

 مطالعه موردمنطقه 

در  کهاین تحقیق در سامان عرفی پرک قلعه گل 

در  آبادخرمشهرستان  یجنوب غربکیلومتری  39

 .(1)شکل  است شده انجامقرار دارد  استان لرستان

 زادشاخهدارای فرم رویشی  عمدتاًدرختان این منطقه 

هستند. همچنین حداقل و حداکثر ارتفاع  اشکوبهتکو 

و  1403ترتیب برابر با از سطح دریا در این منطقه به

متر و میانگین بارندگی ساالنه آن در حدود  2282
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طقه قلعه گل حدود در من .باشدیم متریلیم 24/029

 از و و علفی وجود دارد یادرختچهگونه درختی،  132

بلوط ایرانی،  توانیم درختی غالب در منطقه یهاگونه

در این بادام، زالزالک، کیکم و گالبی وحشی را نام برد. 

 یربازدزاگرس از  یهاقسمتسامان همانند دیگر 

 و دامجهت تعلیف  ییهابرداشتو  هایبرداربهره

صورت  هایهپازنی و سرشاخهبذور درختان  یآورجمع

تخریب در این منطقه  یهانشانهاز آثار و است. گرفته 

، کاهش زاددانه هاییهپازاد بودن اکثر به شاخه توانیم

حیات بذری، تنک تجدید یهالکهسطح جنگل، کمبود 

فرسایش کاهش حاصلخیزی و جنگلی،  یهاتودهبودن 

 یم در داخل جنگل اشاره کردسطحی خاک و کشت د

 در شکل یک موقعیت جغرافیایی (.1301، نامیب)

 .گرددیممشاهده  موردبررسی منطقه

 

 
 

 مطالعه موردمنطقه  ییایت جغرافیموقع -3شکل 

Figure 1. Geographical location of the study area 

 

 

 بررسیروش 

 یهاگونهبررسی ساختار  منظوربهدر این تحقیق 

سامان عرفی پرک  یهاجنگلابتدا در  ،کیکمالزالک و ز

و تخریب کمتر تعیین گردید  یخوردگدستمناطقی با 

دارای تراکم بسیار  دو گونه مذکوربا توجه به اینکه  و

با استفاده از  ؛باشندیم موردمطالعهکمی در منطقه 

پایه  32تعداد و بازدیدهای میدانی گردشی جنگل

پس از . ناسایی شدش یکمکپایه  32زالزالک و 

 هرکدام، کیکمزالزالک و  هاییهپا تاجابعاد  یریگاندازه

درخت مرجع انتخاب و  عنوانبه باریک هاآناز 

 ترینیکنزدآزیموت و فاصله تا  ازجمله هایییژگیو

 تاجسه درخت همسایه و همچنین نوع گونه و ابعاد 

 نمایی 2در شکل  شد. یریگاندازهدرختان همسایه 

 .ارائه شده است گرفتهشماتیک از مطالعه صورت
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 ...همسایه در بررسی ترینیکنزدمبتنی بر  یهاشاخصکاربرد ور و همکاران: پیله

 
 کیکمزالزالک و  یهاگونهساختار  یک از بررسیشمات یینما -2شکل 

Figure 2. Schematic view of hawthorn and maple structure 
 

پس از اتمام عملیات میدانی، با استفاده از 

و موقعیت  ساختار 1در جدول  شدهائهار یهاشاخص

در ارتباط با درختان  کیکمزالزالک و  یهاگونهمکانی 

 قرار گرفت. بررسی موردهمسایه 

( به بررسی درجه Wشاخص زاویه یکنواخت )

منظم بودن توزیع مکانی موقعیت درختان در جنگل 

یری این شاخص نیازمند تعیین زاویه گاندازهپردازد. یم

است، بدین منظور فاصله درخت مرجع تا بین درختان 

یری شد و با استفاده از گاندازهدرختان همسایه با متر 

نیز آزیموت بین درختان تعیین گردید، سپس  نماقطب

بر اساس فاصله و آزیموت بین درختان، زاویه بین 

 محاسبه شد. هاآن

ارزش این شاخص برای یک گروه ساختاری و 

ختاری از یک گونه به ی ساهاگروههمچنین تمام 

 .هست محاسبه قابل 2و  1ترتیب بر اساس روابط 

:1رابطه 
k

j

wij

i k
W 1

1
                   

  :2رابطه               
n

j

wi

i n
W 1

1
                

                
( jαدر رابطه فوق اگر زاویه بین درختان همسایه )

و اگر  1ارزشی برابر با  ijwباشد درجه  122کمتر از 

باشد برابر با صفر  درجه 122یا مساوی با  تربزرگ

است با تعداد کل درختان  برابر n خواهد شد. همچنین

 k باشد ویم 32مرجع از یک گونه که در این مطالعه 

ی درخت مرجع است. برابر با سه درخت همسایه

ص مشخص است این شاخ 1که در رابطه  گونههمان

شود. اطالعات یمبر اساس زاویه بین درختان محاسبه 

ارائه شده  1بیشتر در رابطه با این شاخص در جدول 

 است.
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 (.Pastorella & Paletto, 2013) قین تحقیدر ا بررسی مورد یساختار یهاشاخص -3جدول 

Table 1. Structural indices used in this study 

هادامنه شاخص مشخصات شده وصیات استفادهخص   نام شاخص 

Categories Rang of 

indices Used characteristic Indices name 

Regular pattern: 0/3>W 

Random pattern: 0/4>W≥0/3 

Clumped pattern: 0/4≤W 

(0-1) 
Diversity of comparing 

spatial 

Uniform angle 

index (W) 

Low species mixture :0/3>M 

Midway species mixture :0/5>M≥0/3 

High species mixture :0/5≤M 

(0-1) 
Mingling of species 

Mingling index 

(M) 

Low dimension variation: 0/3>TM 

Midway dimension variation: 

0/5>TM≥0/3 

High: 0/5≤TM 

(0-1) 
Dimensions of Diversity 

Crown canopy 

differentiation 

(TM) 

Low dimension :0/3>TD 

Midway dimension :0/5>TD≥0/3 

High dimension variation :0/5≤TD 

(0-1) 
Dimensions of Diversity 

Dimension crown 

canopy (TD) 

- 
- 

Density 
Distance to other 

neighbors (D) 

 

در این تحقیق،  شده استفادهدومین شاخص 

ین شاخص ارزش ا .باشدیم (M) شاخص آمیختگی

 یهاگروههمچنین تمامی برای یک گروه ساختاری و 

 محاسبهقابل 4و  3 روابطساختاری به ترتیب از 

 .(Pastorella & Paletto, 2013) باشدیم

                   : 3 رابطه
k

j

Vij

i k
M 1

1
 

                   :  4 رابطه
n

j

Mi

i nM 1
1

 

( و iفوق، اگر درخت مرجع )بر اساس معادالت 

ارزشی  Vij ،مختلف باشند یهاگونه( از jهمسایه )

و در غیر این صورت ارزش صفر خواهد  1برابر با 

از یک برابر با تعداد درختان مرجع  n گرفت. همچنین

 برابر با سه درخت همسایه درخت مرجع kگونه و 

ارزش این شاخص همانند شاخص زاویه . است

 یهاارزشو  باشدیممتغیر  1فر تا یکنواخت بین ص

 یهاارزشآمیختگی کم و  دهندهنشانبه صفر  نزدیک

 .باشدیمآمیختگی باال  دهندهنشان 1نزدیک به 

 1اطالعات بیشتر در رابطه با این شاخص در جدول 

 ارائه شده است.

در این  شده استفاده( TM)شاخص اختالف ابعاد 

 Fuldner (1995)تحقیق برای اولین بار توسط 

 موردتشریح و برای ویژگی قطر برابر سینه درختان 

. ولی در این تحقیق با توجه به قرار گرفت استفاده

 تاجزاگرس از ویژگی مساحت  یهاجنگلشرایط 

ارزش این شاخص  قطر برابر سینه استفاده شد. یجابه

 یهاگروهبرای یک گروه ساختاری و همچنین تمامی 
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نشان داده شده  6و  9 روابطاز ساختاری با استفاده 

 است.

                :9 رابطه  
k

j

dij

i kTM
11

1
   

                

                    : 6 رابطه  
n

j

dij

i n
TM

11
1

 

 ینتربزرگو  ینترکوچکنسبت بین  ijdکه در آن، 

( در تاجت )در این تحقیق مساح موردبررسیویژگی 

. همچنین باشدیم موردبررسیجفت درختان همسایه 

n  برابر با تعداد درختان مرجع از یک گونه وk  برابر با

محدوده و  .است سه درخت همسایه درخت مرجع

 نشان داده شده است 1طبقات این شاخص در جدول 
(Pastorella & Paletto, 2013). 

ص نیز همانند شاخ (TDi) شاخص چیرگی ابعاد

. پردازدیماختالف ابعاد به بررسی تنوع ابعاد درختان 

که آیا درخت مرجع نسبت  دهدیماین شاخص نشان 

 موردبررسیویژگی  ازنظربه سایر همسایگان خود 

غالب است یا مغلوب. ارزش این شاخص برای یک 

ساختاری  یهاگروهگروه ساختاری و همچنین تمامی 

 قابل محاسبه است: 8و  0 روابطبه ترتیب با استفاده از 

                     : 0 رابطه
k

j

Vij

i k
TD 1

1 

                         :8 رابطه
n

j

TDi

i nTD 1
1 

در مورد  خصوصبهاطالعات بیشتری  1در جدول 

 .محدوده و طبقات این شاخص ارائه گردیده است
 نظر گرفتنفوق بدون در یهاشاخص کهییازآنجا

فاصله یا به عبارتی تراکم درختان به بررسی ساختار 

 ترینیکنزدنیاز است که شاخص فاصله تا  ،پردازندیم

قبلی  یهاشاخصمکمل با  طوربهنیز  هایههمسا

نحوه محاسبه  12و  0 روابط. قرار گیرد مورداستفاده

گروه ساختاری و همچنین  یکرا برای  این شاخص

 .دهدیمان ساختاری نش یهاگروهتمامی 

                           : 9 رابطه
n

j

Sij

i kD 1
1 

                           :11 رابطه
n

j

Di

i nD 1
1 

 درخت بین فاصله از عبارت ijs رابطه، این در که

 ,.Ruprecht et al) است آن همسایه میناj تا مرجع

2010.) 
جنگل باید با  ساختار مکانی در یک یهاشاخص

بدین منظور از  .یک مبنا یا مرجع مقایسه شود

مقایسه مشخصات مکانی  منظوربه اییانهرا سازیهشب

استفاده  شدهسازییهشببا جنگل  موردنظرجنگل 

سازی ساختار دو گونه پس از کمیبنابراین ؛ گرددیم

ساختار دو گونه مقایسه  منظوربه کیکمزالزالک و 

. استفاده شد (AD)تم اختالف مطلق مذکور از الگوری

جنگل  مشخصات از هک است نیا روش نیا یایمزا از

 شدهسازییهشب جنگل یهته منظوربه شدهمشاهده

 رابطه) گرید یجنگل مشخصات از نه و شودیم استفاده

11.) 

            :11 رابطه 
n

i

ii ppAD 211
2

1 

                                     1,0AD 

عبارت است از فراوانی نسبی  iP، فوقدر رابطه 

در ( شدهسازییهشب)جنگل جمعیت اول  یهاارزش

 یهاارزشفراوانی نسبی  2ipتوزیع و  nتا  1طبقات 

 ذکرشدهدر طبقات ( موردبررسی)جنگل جمعیت دوم 

ی است که تدرصد نسب کنندهیانب AD. مقدار باشدیم

قات توزیع اول مبادله شود تا این توزیع باید بین طب

برابر با  ADمشابه توزیع جمعیت دوم شود. اگر مقدار 

صفر باشد، بیانگر شباهت مطلق بین دو توزیع مورد 

( شدهسازییهشبو جنگل  بررسی موردجنگل )مقایسه 

 1اگر مقدار این الگوریتم برابر با  کهیدرحال ،باشدیم

ت که دو توزیع دارای هیچ محاسبه شود بیانگر این اس

 & Pastorella) باشندینممشترکی با یکدیگر  طبقه

Paletto, 2013.) 

 

 نتایج

اولیه بر  هاییبررسنتایج حاصل از  2در جدول 

حداقل، حداکثر،  ازجمله شدهیآورجمع یهادادهروی 

زالزالک و  یهاگونه تاجمیانگین و ضریب تغییرات 
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نشان  2که در جدول  ونهگهمانارائه شده است.  کیکم

سطح تاج  داده شده است درصد ضریب تغییرات

برابر درصد ضریب تغییرات  36/2پوشش گونه زالزالک 

 سطح تاج پوشش گونه کیکم است.
 

 مطالعه مورددر منطقه  کیکمدو گونه زالزالک و  یمشخصات کم -2جدول 

Table 2. Quantitative characteristics of two species of hawthorn and maple in the study area 

 گونه ضریب تغییرات متوسط تاج پوشش حداکثر تاج پوشش حداقل تاج پوشش تعداد درختان

Tree 

numbers 

Minimum of 

)2(m crown canopy  

Maximum of 

)2(m crown canopy  

Average of 

)2(m crown canopy  

Coefficient 

of Variation (%) 
Species 

30 0.39 49.46 10.59 120.73 Cerataegus 

meyeri 

30 3.92 43.96 19.48 51.12 Acer 

monspesulanum 

 

 یهادادهاولیه بر روی  هاییبررسپس از 

زاویه یکنواخت،  یهاشاخص، شدهیآورجمع

یرگی ابعاد و همچنین چآمیختگی، اختالف ابعاد، 

م از برای هر کدا هایههمسا ترینیکنزدفاصله تا 

یک درخت مرجع که یکی از ساختاری ) یهاگروه

بوده و سه درخت همسایه  کیکمزالزالک و  یهاگونه

به تفکیک دو گونه مذکور محاسبه شد. در جدول  (آن

 ارائه شده است. هاشاخصمیانگین این  3
 

 عهمطال مورددر منطقه  کیکمدو گونه زالزالک و  یبرا یساختار یهاشاخصن یانگیم -1جدول 

Table 3. Average of structural parameters for two species of hawthorn and maple in the study area 

 

Wi Mi TM TDi Di 
 گونه

Species 

0.744 0.887 0.582 0.322 7.374 Cerataegus meyeri 

0.733 0.955 0.42 0.656 6.278 Acer monspesulanum 
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اختالف ابعاد به بررسی  مکمل با شاخص طوربه

پردازند، نشان یمجنبه سوم ساختار )تنوع ابعاد( 

دهد که هر دو گونه دارای اختالف ابعاد متوسط یم

هستند و گونه کیکم چیرگی بیشتری از زالزالک دارد 

مغلوبیت نسبی گونه  3(، بر اساس جدول 3)جدول 

متوسط گونه زالزالک مرجع دارای تاج  طوربهزالزالک )

از دو  ترکوچکها و تاج یههمساتر از یکی از یعسو

باشد( و غالبیت نسبی گونه کیکم یمهمسایه دیگر 

تر از دو یعوسمتوسط گونه کیکم دارای تاج  طوربه)

 باشد( یمها یههمسااز یکی از  ترکوچکهمسایه و تاج 

و بر اساس  3بر اساس نتایج حاصل از جدول 

و   Pastorellaکه از 1ل در جدو شدهارائه یبندطبقه

Paletto (2213 )میانگین مقادیر  ،شده اقتباس

که  دهدیمنشان  (Wi)شاخص زاویه یکنواخت 

این شاخص  ازنظربین دو گونه  دارییمعناختالف 

نسبت به سه همسایه خود  هر دو گونه وجود ندارد و

مقدار شاخص زاویه . البته دارند یاکپهچیدمان 

)شکل  اندکی بیشتر است زالزالک گونهیکنواخت برای 

 یبندطبقهو  3. همچنین بر اساس جدول الف( 3

 کیکم، دو گونه زالزالک و 1در جدول  شدهارائه

. نتایج این دهندیمباالیی را نشان  یاگونهآمیختگی 

 کیکمآمیختگی بیشتر گونه  دهندهنشانشاخص 

بلوط، گالبی و  یهاگونهاز  هایییهپا، حضور باشدیم

کیکم و زالزالک موجب  هاییهپابادام در اطراف 

 3)شکل  افزایش آمیختگی این دو گونه گردیده است

 چیرگی ابعاد کهو اما نتایج حاصل از دو شاخص  ب(

باشد )شکل یمنسبت به همسایگان خود متوسط 

ج(. همچنین شاخص اختالف ابعاد نشان داد که  3

ای اختالف دار زالزالک نسبت به سه همسایه خودگونه 

دارای  کیکم کهیدرحالبوده  تاجسطح  ازنظرزیادی 

 3، بر اساس نتایج جدول باشدیماختالف متوسطی 

 کیکم دارای درجه بیشتری از چیرگی نسبت به گونه 

 ترینیکنزد. نتایج شاخص فاصله تا زالزالک است

 دهندهنشاناست  شده ارائه 3 جدول که در هایههمسا

نسبت به درختان  کیکم هاییهپافاصله کمتر بین 

اما نتایج حاصل از الگوریتم  .باشدیممجاور خود 

اختالف مطلق به ترتیب برای شاخص زاویه یکنواخت، 

 40/2و  10/2، 1/2آمیختگی و چیرگی ابعاد برابر با 

 40و  10، 12اختالف  دهندهنشانمحاسبه شد که 

درصدی بین توزیع دو گونه با توزیع جنگل 

باشد. بر اساس این الگوریتم یمشده یسازیهشب

بیشترین اختالف مربوط به ویژگی تنوع ابعاد بین دو 

گونه بوده و پس از آن تنوع آمیختگی و تنوع موقعیت 

 باشند.یممکانی بین دو گونه دارای اختالفات کمتری 

 
 بحث

بوم مسائل حل و شناخت در مکانی الگوهای

 نقش دارای یمدیریت یکارهاراهارائه  و شناختی

نتایج حاصل از مطالعات تنوع  هستند. یتوجهقابل

 دهندهنشانموقعیت مکانی دو گونه زالزالک و کیکم 

 ی هر دو گونه نسبت به همسایگان خود اکپهچیدمان 

از گونه بلوط هستند بود. بصیری و همکاران  عمدتاًکه 

 یاکپهالگوی پراکنش گونه زالزالک را  ( نیز1389)
 برای ودند و دلیل آن را هم قطع درختانتوصیف نم

 و عدم دام توسط بذرها شدن خورده مختلف، مصارف

بصیری و دانستند )زادآوری طبیعی این گونه 

(. درصد ضریب تغییرات سطح تاج 1389همکاران، 

برابر بیشتر از گونه کیکم است.  36/2 پوشش زالزالک

های زالزالک ازنظر مساحت ابعاد تاج یهپایگر دعبارتبه

 های کیکمیهپااز  ترمختلفو  ترمتفاوتپوشش 

توان بیان نمود که شکل یمهستند، در توجیه این امر 

یر عوامل تأثو مساحت تاج پوشش درختان یا تحت 

یر عوامل محیطی قرار دارد، با تأثژنتیکی و یا تحت 

اشتن میوه یل دبه دلتوجه به اینکه گونه زالزالک 

گیرد، یمی توسط مردم قرار برداربهرهو  مورداستفاده

توان این امر را دلیلی بر تفاوت ابعاد و مساحت تاج یم

 های آن دانست.یهپاپوشش 
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 ی زاویه یکنواختهاشاخصالف( نمودار توزیع مقادیر 

A: Diagram of  distribution value of uniform 

angle indices 

 
 آمیختگیشاخص( نمودار توزیع مقادیر ب

B: Diagram of  distribution value of mingling 

indices 

 
 چیرگی ابعاد شاخصالف( نمودار توزیع مقادیر 

C: Diagram of  distribution value of dimension dominance indices 

 زالزالک و کیکم یهاگونهالف(، آمیختگی )ب( و چیرگی ابعاد )ج( زاویه یکنواخت ) یهاشاخصنمودارهای توزیع مقادیر  -1شکل 
Figure 3. Diagrams of distribution value of uniform angle (A), mingling (B) and dimension dominance 

(C) indices for hawthorn and maple 

 

، (1389همکاران )بصیری و بر اساس مطالعات 

الگوی موقعیت ( 1380)ان همچنین صفری و همکار

که با توجه  باشدیم یاکپهمکانی گونه بلوط به شکل 

به سنگینی بذر بلوط قابل توجیه است. در این تحقیق 

 کیکمزالزالک و  یهاگونههمسایگان  کهییآنجا ازنیز 

 یاکپهوجود چیدمان  ،انددادهبلوط تشکیل  غالباًرا 

بصیری و ) دباشیمبرای درختان همسایه قابل توجیه 

همچنین . (1380 ؛ صفری و همکاران،1389همکاران، 

با  که (1302همکاران )فرهادی و  مطالعهبر اساس 

بیان  ،شداستفاده از شاخص زاویه یکنواخت انجام 

جوامع محلی موقعیت  توسط که بر اثر تخریب گردید

به حالت مابین  یاکپهمکانی درختان بلوط از حالت 

فرهادی و است ) یافته ییرتغ یاکپهتصادفی و 

 جوامع  یرتأث قطعاًدر این تحقیق نیز  .(1302 همکاران،

 

 درو تخریبی که  موردمطالعهمحلی در منطقه 

عوامل مهم  ازجمله گرددیمایجاد  هاآنحضور  یجهنت

این مطالعات تغییر در موقعیت مکانی درختان است، 

سه که در هر  اندشدهزاگرس انجام  یهاجنگلنیز در 

طبیعی و انسانی  هاییبتخرآثار  موردبررسیمنطقه 

در پژوهش ابراهیمی و پوربابایی . خوردیمبه چشم 

درختی در دو  یهاگونه( نیز الگوی پراکنش 1302)

نشده مقایسه گردید و و حفاظت شدهحفاظتمنطقه 

تعیین  یاکپهدر هر دو منطقه الگوی پراکنش درختان 

نگلی الگوی پراکنش در جوامع ج یطورکلبه د.ش

است، دلیل این امر  یاکپه صورتبه هاگونهبسیاری از 

 نیز روابط متقابل درختان با سایر عوامل محیطی است

.(Manabe, 2000)  در این  آمدهدستبهنتیجه

پژوهش  ازجمله برخی مطالعات دیگر تحقیق با
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 نشان داد یقتحقآن  .تقابل است ( در1302)حسینی 

 یراحتبه و بوده سبک کیکم گونه بذرکه  گردید

 فراتر از را مسافتی باد وزش هنگام یژهوبه و همیشه

 باعث امر این، پیمایدیم درخت تاج وسعت محدوده

 و یانفراد صورتبههمواره  کیکم گونه که شده

 توانیم بنابراین ؛یابد حضور جنگل در پراکنده

 شیبو  شکل بذر، وزن و اندازه مانند ییفاکتورها

 و بارندگی برف، باد،منطقه ) یجو شرایط زمین،

 سرانجام و (بذر ریزش فصل در آن از ناشی رواناب

و  درختان بذر انتشار در چگونگی را یانسان یهادخالت

دانست  مؤثر هاآندر الگوی پراکنش  یرتأث یتنها در

 انتشار مسافت با بذر وزن و اندازه هاآن بین در که

 دارند مستقیم رابطه ابقیم و داشته معکوس رابطه

نیز Calvino-Cancela  (2222 )(.1302 حسینی،)

عوامل  ینترمهمنحوه الگوی پراکنش بذر را از 

 .داندیم هاگونهبر الگوی پراکنش مکانی  یرگذارتأث

نتایج حاصل از شاخص آمیختگی دو گونه زالزالک 

باالی این دو گونه آمیختگی  دهندهنشان کیکمو 

 تحت یاگونه یختگیآم. باشدیم( کمکی مخصوصاً)

دارد  قرار درختان یمکان تیموقع یرتأث

(Pommerening, 2002).  زاگرس و  یهاجنگلدر

 شن، ،کیکم زالزالک، یهاگونه بررسی موردمنطقه 

 با اکثراً هاآن کم تعداد به توجه با گالبی و ارژن

 کهیدرحالدارند  اختالط خود جنسهم غیر هاییهپا

در منطقه  به دلیل فراوانی باالی خودبلوط گونه 

فرهادی و ) باشدیمدارای آمیختگی کمی زاگرس 

همانند سایر  موردمطالعهدر منطقه  .(1302 همکاران،

مناطق جنگلی استان لرستان گونه بلوط ایرانی غالب 

بلوط  هاییهپااست و در کنار درختان زالزالک و کیکم 

موجب تنوع درختی  که این امر گردندیمهم مشاهده 

کیکم و زالزالک گردیده و در  هاییهپابیشتر در اطراف 

نتیجه منجر به باالتر بودن شاخص آمیختگی این دو 

همچنین کمبود زادآوری طبیعی در . گونه شده است

که  شودیمنیز موجب  شده یجادا هاییبتخرنتیجه 

غیر  یهاگونهکیکم و زالزالک  هاییهپادر کنار اغلب 

در این  کهیدرصورتبیشتری مشاهده شود.  جنسهم

منطقه زادآوری طبیعی مستقر شود در بیشتر موارد 

 یهاسالدر و از بین خواهد رفت.  چرا شدهتوسط دام 

در کنار  نزوالت جویکمبود  و هایسالخشکاخیر 

سایر عوامل اکولوژیکی نقش مهمی در کاهش زادآوری 

ژگی سومین وی. داشته استدرختان مادری 

در این تحقیق تنوع ابعاد درختان بود که  موردبررسی

با استفاده از دو شاخص اختالف ابعاد و چیرگی ابعاد 

قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از این  موردبررسی

به ترتیب دارای  کیکمزالزالک و  یهاگونهشاخص 

همسایه خود  یهاگونهاختالف زیاد و متوسط با 

چیرگی ابعاد نشان داد که  . همچنین شاخصباشندیم

گونه زالزالک نسبت به همسایگان خود حالت مغلوب 

غالب  به شکل تاج ازنظر کیکم کهیحال در .دارد

همچنین بر اساس نتایج حاصل از الگوریتم . باشدیم

اختالف مطلق بیشترین تفاوت ساختاری بین دو گونه 

 شودیمبه ویژگی تنوع ابعاد مربوط  کیکمزالزالک و 

مدیریت جنگل در کنار سن و  درصدی(. 40اختالف )

بر اختالف ابعاد  یرگذارتأثمراحل تکاملی توده از عوامل 

در  .(Pommerening, 2002) ،درختان هستند

که از جنگل  هایییبرداربهرهزاگرس  یهاجنگل

موجب  گیردیمدرختان بلوط ایرانی صورت  یژهوبه

 هاییهپای از که فضاهای خالی در اطراف برخ گردیده

و این امر شرایط گسترش  یجادشدهاکیکم و زالزالک 

در  ینچنهم .کندیمرا ایجاد  هاآنابعاد تاج 

از جنگل که زالزالک در کنار بلوط  ییهاقسمت

با توجه به اینکه گونه بلوط ایرانی از است،  قرارگرفته

قدرت جست دهی باالتری برخوردار است و بخش 

در منطقه نیز متوجه  شدهانجام یهایبرداربهرهاعظم 

بلوط ایرانی حالت  هاییهپا، اغلب باشندیماین گونه 

 درهمدر اغلب موارد  هاآن یهاتاجو  دارندچند شاخه 

مساحت زیادی به خود اختصاص  شده و یدهتن

چیرگی  ازنظرکه  گرددیم، این امر موجب دهدیم

حالت  ابعاد تاج گونه زالزالک نسبت به بلوط ایرانی

بیان نمود گونه  توانیمهمچنین  مغلوب داشته باشد.

خود در  ینورپسندبه علت سرشت نیمه گنجشکزبان

و از این حیث  قرارگرفتهزیر تاج پوشش درختان بلوط 

بودن توانسته است بر زالزالک  نورپسند یلبه دلبلوط 

داشتن  یلبه دلکیکم  غالبیت بیشتری داشته باشد.
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 3131های زاگرس/ سال اول/ شماره دوم/ پاییز و زمستان مجله تحقیقات جنگل

 یهاجنگلاینکه اشکوب دوم  یلدل بهارتفاع کمتر و 

منطقه است توانسته تاج خود را گسترش بیشتری 

کرد الگوی توزیع و  خاطرنشانباید  یتنها دردهد. 

از مجموعه  متأثردرختی که خود  یهاگونهپراکنش 

ختار سا یهاجنبهعوامل متعددی است بر دیگر 

است. همچنین  یرگذارتأثدرختی  یهاگونه

گسترده،  صورتبهمتوالی، چرای دام  یهایبرداربهره

همواره  زاگرس یهاجنگلتضعیف و فرسایش خاک در 

در زاگرس  توانیمرا  یامنطقهکمتر  وجود داشته و

 نخوردهدستبکر و  کامالً صورتبهمشاهده کرد که 

مدیریتی مختلف و اغلب  یهابرنامهباشد. همچنین 

که  اندهشدزاگرس اجرا  یهاجنگلکه در  یمدتکوتاه

برای بررسی ساختار جنگل  هاشاخصاستفاده از این 

مدیریتی نیز کمک  هاییتفعالاین به ارزیابی  تواندیم

 نماید.

 

 گیرییجهنت

درختان در جنگل روابط متقابل دارند و این رابطه 

با  ،گذاردیم یرتأثمتقابل در ساختار مکانی جنگل 

 ،همسایه نترییکنزدمبتنی بر  یهاشاخص یریکارگبه

جنگلی و  یهاتودهعالوه بر تشریح وضعیت فعلی 

به بررسی تغییرات  توانیمموجود در آن  یهاگونه

 به بررسی در طی زمان و مکان و همچنین یجادشدها

 هاگونهمدیریتی بر روی ساختار  هاییتفعال یرتأث

نیاز است که پس از شناخت الگوهای پرداخت و 

بررسی  ، بهمختلف یهانهگودر  شدهمشاهدهساختاری 

 پرداخت.ایجاد چنین الگوهایی  یشناختبومدالیل 
 

 منابع

 طبیعی یزادآور بر کخا و گرافی فیزیو عوامل یرتأث. 1388م و مهدوی، ع. . حسینی، س.، نیا، ماکبری .،امیدی، ح

 .1-6ص  ،ایران .جنگل ملی همایش سومین ایران، جنگلبانی ایالم. انجمن در کوشک منطقه چوبی یهاگونه

. تعیین حداقل سطح مناسب بررسی الگوی پراکنش 1302کیادلیری، ه.  و پورهاشمی، م.، اخوان، ر .،باتوبه، س. پ

 Kمریوان با استفاده از تابع  یهاجنگلکمتر دخالت شده  یهاتودهدر ( .Quercus brantii Lindlمکانی برودار )

 .20-38(: 1)66 ،چوب یهافراوردهجنگل و مجله رایپلی. 

 قامیشله منطقه در درختی یهاگونه مکانی پراکنش الگوی آماری تحلیل. 1389. مزین، م سهرابی، ه و .،ر صیری،ب

 .900-988 (:3)90 ،ایران طبیعی منابع مجله. مریوان

 ص. 124 ،. طرح جنگلداری سامان عرفی پرک قلعه گل، گروه جنگلداری دانشگاه لرستان1301. نامیب

 در کیکم و بنه ایرانی، بلوط درختی یهاگونه جنسی یزادآور طبیعی استقرار و بذر . انتشار1302. آ حسینی،

-04  (:3)1 ،طبیعی ایران هاییستماکوسایالم(.  استان تنگدر میان یهاجنگل: یمورد مطالعه)زاگرس  یهاجنگل

69. 

 یهاجنگلطه با توپوگرافی و فرم توده در و شن در راب کیکمدرختی  یهاگونه. الگوی پراکنش 1301. آحسینی، 

 .30-20 (:2)3 ،طبیعی ایران هاییستماکوسکارزان، ایالم. 

 بنه گونه مکانی پراکنش الگوی بررسی. 1380. ، مپور رضا وح . حیدری، ر .،س. ی ،فردیعرفان .،شعبانیان، ن .،آ صفری،

 .100-189 (:2)2 ،ایران جنگلمجله (. کرمانشاه استان باینگان یهاجنگل: موردی مطالعه)

 یرانیاهمسایه در شاخه زادهای بلوط  ترینیکنزد یهاشاخص. کاربرد 1302.، زارع، ل و فقهی، ج. یفرد، س. عرفانی

(Quercus brantii var. persica) 19-24(: 9)2 ،کاربردی یشناسبومزاگرس. مجله  یهاجنگل. 

 مختلف مراحل در راش نخوردهدست یهاتوده ساختار یساز یمک. 1302ثاقب طالبی، خ و اخوان، ر.  .،، وجانییعل

 .412-306(: 3)21 ،ایران صنوبرتحقیقات جنگل و مجله  .(مازندران الردشت،ک منطقه: یمورد مطالعه) یتحول

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

uj
s.

yu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            11 / 14

http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/article-1-41-en.html


12 

 ...همسایه در بررسی ترینیکنزدمبتنی بر  یهاشاخصکاربرد ور و همکاران: پیله

 یهاجنگل یاگونه تنوع و مکانی موقعیت تغییرات . بررسی1302، و. جانییعلعادلی، ک و  .،سوسنی، ج .،فرهادی، پ

علوم و فناوری چوب و مجله . (آبادخرم گل قلعه یهاجنگل: یمورد مطالعه) محلی جوامع اثر تخریب بر زاگرس

 .61-82(:4)22 ،جنگل

 -راش آمیخته هایتوده بینابینی توالی مرحله در راش آمیخته هایساختاری توده تنوع و . ترکیب1302کاکاوند، م. 

 .ص 80 .کرج ،تهران طبیعی دانشگاه منابع دهدانشک ارشد، رساله کارشناسی ممرز.

)مطالعه موردی: بخش گرازبن،  هایهپاآمیخته راش در فاز کاهش  یهاتودهساختاری  یهامشخصه. 1303مریدی، م. 

 .ص 04 .کرج ،تهران طبیعی دانشگاه منابع دانشکده ارشد، رساله کارشناسی جنگل خیرود، شمال ایران(.

شمال ایران )مطالعه موردی: بخش  یهاراشستانربرداری چندمنظوره با رویکرد اکولوژیک در روش آما. 1302نوری، ز. 

 ص. 128 کرج.، رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران هشی خیرود(ژوگرازبن جنگل آموزشی پ
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Abstract 

 
Considering the importance of forest structure and interaction among different tree species, 

this study conducted aimed to determine and compare spatial pattern, heterogeneity, and 

dimensions of Hawthorn and Maple trees with other neighbor trees. For determining Hawthorn 

and Maple trees structure, 30 individual of each trees were identified and studied. Based on the 

results, uniform angle index for Hawthorn and Maple trees were 0/744, and 0/733 respectively, 

which would propose a clumped pattern for these two species. Computed mingling index values 

for Hawthorn and Maple were 0/877 and 0/955 respectively that show a high tree species 

mixture. Also, the average of crown canopy differentiation and crown canopy dimension were 

0/582 and 0/322 respectively, for Hawthorn tee and it was 0/42 and 0/656 respectively for 

Maple tree. Based on mean values, these results show that Hawthorn had high level of 

differentiation but was inferior in comparing to its neighbors; whereas Maple has intermediate 

differentiation and is dominant to the other neighbors. The average distance to nearest neighbors 

for Hawthorn and Maple were calculated 7/374 and 6/278 respectively. The results of an 

absolute discrepancy algorithm (AD) showed a high differentiation of Hawthorn and Maple 

mixture in comparing to the other indices. It is concluded that maple is superior to hawthorn in 

dimension and because of low frequency of these two species, they hold high values of 

mingling indices. 

 

Keywords: Forest structure, Hawthorn, Maple, Nearest neighbors, Zagros forest 
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