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چکیده
با توجه به اهمیت ساختار جنگل و روابط متقابل بین گونههای درختی ،در این تحقیق به بررسی و مقایسه موقعیت
مکانی ،آمیختگی و ابعاد گونههای زالزالک و کیکم نسبت به درختان همسایه پرداخته شد .در جنگلهای سامان عرفی
پرک قلعه گل ،تعداد  32پایه زالزالک و کیکم شناسایی و ازنظر ساختاری بررسی شدند .نتایج حاصل از شاخص زاویه
یکنواخت برای دو گونه زالزالک و کیکم به ترتیب برابر با  2/044و  2/033محاسبه شد که نشاندهنده چیدمان کپهای
دو گونه مذکور نسبت به درختان همسایه میباشد .ازنظر آمیختگی ،دو گونه زالزالک و کیکم با داشتن میانگین شاخص
آمیختگی  2/880و  2/099اختالط گونهای باالیی را از خود نشان میدهند .همچنین میانگین دو شاخص اختالف ابعاد
و چیرگی ابعاد به ترتیب برای زالزالک برابر با  2/982و  2/322و برای کیکم برابر با  2/422و  2/696محاسبه شد .این
میانگینها بیان میکنند که گونه زالزالک دارای اختالف زیاد و نسبت به سایر همسایگان حالت مغلوب دارد؛ درحالیکه
کیکم دارای اختالف متوسط و نسبت به سایر همسایگان خود غالب میباشد .میانگین فاصله تا سه همسایه زالزالک و
کیکم به ترتیب برابر با  0/304و  6/208متر محاسبه شد .نتایج حاصل از الگوریتم اختالف مطلق ( )ADنشاندهنده
اختالف زیاد در شاخص آمیختگی دو گونه زالزالک و کیکم نسبت به سایر شاخصهای مورد بررسی میباشد .بهطورکلی
نتیجهگیری میشود که کیکم ازنظر ابعاد در کل جنگل نسبت به زالزالک برتری دارد و همچنین به علت اینکه دو گونه
مزبور در منطقه از فراوانی کمی برخوردار هستند دارای شاخص آمیختگی گونهای باالیی میباشند.
کلمات کلیدی :جنگلهای زاگرس ،زالزالک ،ساختار جنگل ،کیکم ،نزدیکترین همسایه
مقدمه
رشتهکوه زاگرس که از غرب تا جنوب غربی ایران
گسترشیافته ،به علت جذب رطوبت ابرهای بارانزا از
نواحی غربی با مبدأ دریای مدیترانه موقعیت الزم را
برای استقرار و گسترش پوشش جنگلی به وجود آورده
است (باتوبه و همکاران .)1302 ،این جنگلها نقش
مؤثر و قابلتوجهی را در حفاظت از آب و خاک منطقه

دارند (حسینی .)1302 ،متأسفانه ،از آنجایی که
جنگلهای زاگرس از دیرباز به دلیل شرایط خاص
اجتماعی ،اقتصادی و زندگی کشاورزی و دامداری
مردم منطقه ،مورد بهرهبرداری و آسیبهای شدید
قرارگرفتهاند (امیدی و همکاران ،)1388 ،بسیار
حساس و شکنندهاند و به علت تأثیر عوامل طبیعی و
غیرطبیعی سیر قهقرائی را طی میکنند (حسینی،
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;al., 2000; Pastorella & Paletto, 2013
;Pommerening, 2002; Pommerening, 2006
 .)Puprecht et al., 2010همچنین در ایران نیز این

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این تحقیق در سامان عرفی پرک قلعه گل که در
 39کیلومتری جنوب غربی شهرستان خرمآباد در
استان لرستان قرار دارد انجام شده است (شکل .)1
درختان این منطقه عمدتاً دارای فرم رویشی شاخهزاد
و تکاشکوبه هستند .همچنین حداقل و حداکثر ارتفاع
از سطح دریا در این منطقه بهترتیب برابر با  1403و
 2282متر و میانگین بارندگی ساالنه آن در حدود
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 .)1302این عوامل بر روی ساختار و ترکیب جنگل نیز
تأثیر میگذارند.
یکی از آشکارترین جنبههای ساختاری یک توده
جنگلی ،الگوی مکانی یا نحوه توزیع درختان در آن
است .فرایندهای بومشناختی در بومسازگانهای
جنگلی بهطور مستقیمی از الگوی مکانی درختان و
محدودیتهای محیطی مانند توپوگرافی و اقلیمی تأثیر
میپذیرند (نوری.)1302 ،
الگوی پراکنش و تأثیر آن در پویایی جمعیت و
بومسازگان دو موضوع اساسی در علم بومشناسی است.
عالوه بر تأثیر تخریب بر ساختار جنگل ،گونههای
مختلف درختی با توجه به خصوصیات ذاتی خود و
یکنواختی یا عدم یکنواختی شرایط محیطی و
بومشناختی رویشگاه ،نحوه پراکنش و ساختار مختلفی
پیدا میکنند .شناخت الگوهای پراکنش و ساختاری
هر یک از گونهها میتواند در زندگی اجتماعیشان
استفادههای زیادی از جنبههای بومشناختی و
جنگلشناسی کاربردی بهمنظور مدیریت بهینه آنها
داشته باشد (حسینی .)1301 ،تاکنون شاخصهای
متعددی بهمنظور بررسی ساختار جنگل توسعه
یافتهاند؛ اما اخیراً مجموعهای از شاخصهای
تکدرختی مبتنی بر نزدیکترین همسایه توسط گروه
تحقیقاتی مؤسسه مدیریت جنگل دانشگاه گوتینگن
آلمان توسعه یافته است .این شاخصها با دارا بودن
عملکردی شبیه به ساختار مولکولهای شیمیایی به
بررسی همسایههای هر درخت یا نقطه معین در توده
جنگلی میپردازد ( .)Pommerening, 2006در
نظریه نزدیکترین همسایه ،فرض بر این است که
فاصله هر درخت تا نزدیکترین درخت به آن به نحوه
الگوی پراکنش درختان حساس است و بر روابط
بومشناختی آنها با یکدیگر تأثیر میگذارد ( Illian et
 .)al., 2008بهعلت دارابودن ویژگیهایی ازجمله
آسانی اندازهگیری ،ارزان بودن و صحت باال (علی جانی
و همکاران )1302 ،موردتوجه محققین خارجی
قرارگرفته است ( Aguirre et al., 2003; Kint et

شاخصها در تحقیقاتی مورد استفاده و بررسی
قرارگرفته است (عرفانیفرد و همکاران1302 ،؛ علی
جانی و همکاران1302 ،؛ فرهادی و همکاران1302 ،؛
کاکاوند1302 ،؛ مریدی1303،؛ نوری.)1302 ،
ساختار توده جنگلی (الگوی مکانی) نقش مهمی
در شناخت و توصیف بومسازگانهای جنگلی ،توسعه و
تحول جنگل و تنوع زیستی مناطق جنگلی ،ایفا
مینماید (نوری .)1302 ،شاخصهای مبتنی بر
نزدیکترین همسایه این امکان را برای محققین فراهم
آوردهاند که با کمترین هزینه و زمان به بررسی ساختار
گونههای نادر بپردازند؛ امری که با بسیاری از
شاخصها و توابع بهراحتی امکانپذیر نیست.
بهرغم تنوع باالی گونههای درختی و درختچهای
در جنگلهای زاگرس به دلیل اینکه درصد زیادی از
ترکیب گونهای این جنگلها را گونههای مختلف بلوط
تشکیل میدهد؛ بیشتر مطالعات ساختاری انجامشده
به گونههای بلوط اختصاصیافته و توجه کمتری به
سایر گونهها که مطمئناً دارای اهمیت زیادی در این
بومسازگانها هستند ،شده است .ازجمله مهمترین
گونههای باارزش جنگلهای زاگرس که نقش مهمی را
در بهبود تنوع زیستی و ساختار این جنگلها ایفا
میکنند گونههای زالزالک ) (Cerataegus meyeriو
کیکم ) (Acer monspesulanumمیباشند .لذا در
این تحقیق سعی شده تا با بهکارگیری شاخصهای
مبتنی بر نزدیکترین همسایهها به بررسی تنوع
موقعیت مکانی ،تنوع آمیختگی و تنوع ابعاد گونههای
زالزالک و کیکم پرداخته شود.
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شکل  -3موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Geographical location of the study area

روش بررسی
در این تحقیق بهمنظور بررسی ساختار گونههای
زالزالک و کیکم ،ابتدا در جنگلهای سامان عرفی پرک
مناطقی با دستخوردگی و تخریب کمتر تعیین گردید
و با توجه به اینکه دو گونه مذکور دارای تراکم بسیار
کمی در منطقه موردمطالعه میباشند؛ با استفاده از
جنگلگردشی و بازدیدهای میدانی تعداد  32پایه

زالزالک و  32پایه کیکم شناسایی شد .پس از
اندازهگیری ابعاد تاج پایههای زالزالک و کیکم ،هرکدام
از آنها یکبار بهعنوان درخت مرجع انتخاب و
ویژگیهایی ازجمله آزیموت و فاصله تا نزدیکترین
سه درخت همسایه و همچنین نوع گونه و ابعاد تاج
درختان همسایه اندازهگیری شد .در شکل  2نمایی
شماتیک از مطالعه صورتگرفته ارائه شده است.

Downloaded from yujs.yu.ac.ir at 22:24 +0430 on Thursday June 24th 2021

 029/24میلیمتر میباشد .در منطقه قلعه گل حدود
 132گونه درختی ،درختچهای و علفی وجود دارد و از
گونههای درختی غالب در منطقه میتوان بلوط ایرانی،
بادام ،زالزالک ،کیکم و گالبی وحشی را نام برد .در این
سامان همانند دیگر قسمتهای زاگرس از دیرباز
بهرهبرداریها و برداشتهایی جهت تعلیف دام و
جمعآوری بذور درختان و سرشاخهزنی پایهها صورت
گرفته است .از آثار و نشانههای تخریب در این منطقه

میتوان به شاخهزاد بودن اکثر پایههای دانهزاد ،کاهش
سطح جنگل ،کمبود لکههای تجدیدحیات بذری ،تنک
بودن تودههای جنگلی ،کاهش حاصلخیزی و فرسایش
سطحی خاک و کشت دیم در داخل جنگل اشاره کرد
(بینام .)1301 ،در شکل یک موقعیت جغرافیایی
منطقه موردبررسی مشاهده میگردد.
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شکل  -2نمایی شماتیک از بررسی ساختار گونههای زالزالک و کیکم
Figure 2. Schematic view of hawthorn and maple structure

پس از اتمام عملیات میدانی ،با استفاده از
شاخصهای ارائهشده در جدول  1ساختار و موقعیت
مکانی گونههای زالزالک و کیکم در ارتباط با درختان
همسایه مورد بررسی قرار گرفت.
شاخص زاویه یکنواخت ( )Wبه بررسی درجه
منظم بودن توزیع مکانی موقعیت درختان در جنگل
میپردازد .اندازهگیری این شاخص نیازمند تعیین زاویه
بین درختان است ،بدین منظور فاصله درخت مرجع تا
درختان همسایه با متر اندازهگیری شد و با استفاده از
قطبنما نیز آزیموت بین درختان تعیین گردید ،سپس
بر اساس فاصله و آزیموت بین درختان ،زاویه بین
آنها محاسبه شد.
ارزش این شاخص برای یک گروه ساختاری و
همچنین تمام گروههای ساختاری از یک گونه به
ترتیب بر اساس روابط  1و  2قابل محاسبه هست.

1 k
رابطه  1wij :1

k j

Wi 

1 n
رابطه   1wi :2
n j

Wi 

در رابطه فوق اگر زاویه بین درختان همسایه ()αj
کمتر از  122درجه باشد  wijارزشی برابر با  1و اگر
بزرگتر یا مساوی با  122درجه باشد برابر با صفر
خواهد شد .همچنین  nبرابر است با تعداد کل درختان
مرجع از یک گونه که در این مطالعه  32میباشد و k
برابر با سه درخت همسایهی درخت مرجع است.
همانگونه که در رابطه  1مشخص است این شاخص
بر اساس زاویه بین درختان محاسبه میشود .اطالعات
بیشتر در رابطه با این شاخص در جدول  1ارائه شده
است.
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جدول  -3شاخصهای ساختاری مورد بررسی در این تحقیق (.)Pastorella & Paletto, 2013
Table 1. Structural indices used in this study
دامنه شاخصها
Rang of
indices

مشخصات
Categories

خصوصیات استفاده شده

نام شاخص

Used characteristic

Indices name

0/3≥W>0/4 :Random pattern

()0-1

Diversity of comparing
spatial

Uniform angle
)index (W

W≤0/4 :Clumped pattern
M>0/3 :Low species mixture
0/3≥M>0/5 :Midway species mixture

()0-1

Mingling of species

Mingling index
)(M

M≤0/5 :High species mixture
TM>0/3 :Low dimension variation
:Midway dimension variation
0/3≥TM>0/5

()0-1

Dimensions of Diversity

Crown canopy
differentiation
)(TM

TM≤0/5 :High
Low dimension :0/3>TD
0/3≥TD>0/5 :Midway dimension

()0-1

Dimensions of Diversity

Dimension crown
)canopy (TD

TD≤0/5 :High dimension variation
-

-

دومین شاخص استفاده شده در این تحقیق،
شاخص آمیختگی ( )Mمیباشد .ارزش این شاخص
برای یک گروه ساختاری و همچنین تمامی گروههای
ساختاری به ترتیب از روابط  3و  4قابلمحاسبه
میباشد (.)Pastorella & Paletto, 2013

رابطه :3

1 k
  1Vij
k j

Mi 

1 n
رابطه :4
  1Mi
n j
بر اساس معادالت فوق ،اگر درخت مرجع ( )iو
همسایه ( )jاز گونههای مختلف باشند Vij ،ارزشی
برابر با  1و در غیر این صورت ارزش صفر خواهد
گرفت .همچنین  nبرابر با تعداد درختان مرجع از یک
گونه و  kبرابر با سه درخت همسایه درخت مرجع

Mi 

Density

Distance to other
)neighbors (D

است .ارزش این شاخص همانند شاخص زاویه
یکنواخت بین صفر تا  1متغیر میباشد و ارزشهای
نزدیک به صفر نشاندهنده آمیختگی کم و ارزشهای
نزدیک به  1نشاندهنده آمیختگی باال میباشد.
اطالعات بیشتر در رابطه با این شاخص در جدول 1
ارائه شده است.
شاخص اختالف ابعاد ( )TMاستفاده شده در این
تحقیق برای اولین بار توسط )Fuldner (1995
تشریح و برای ویژگی قطر برابر سینه درختان مورد
استفاده قرار گرفت .ولی در این تحقیق با توجه به
شرایط جنگلهای زاگرس از ویژگی مساحت تاج
بهجای قطر برابر سینه استفاده شد .ارزش این شاخص
برای یک گروه ساختاری و همچنین تمامی گروههای
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W>0/3 :Regular pattern
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ساختاری با استفاده از روابط  9و  6نشان داده شده
است.

رابطه :9

1 k
 11dij 

k j

TM i 

1 n
رابطه :11
 1Di

n j
که در این رابطه sij ،عبارت از فاصله بین درخت
مرجع تا jامین همسایه آن است ( Ruprecht et al.,

Di 

.)2010

(.)Pastorella & Paletto, 2013

شاخص چیرگی ابعاد ( )TDiنیز همانند شاخص
اختالف ابعاد به بررسی تنوع ابعاد درختان میپردازد.
این شاخص نشان میدهد که آیا درخت مرجع نسبت
به سایر همسایگان خود ازنظر ویژگی موردبررسی
غالب است یا مغلوب .ارزش این شاخص برای یک
گروه ساختاری و همچنین تمامی گروههای ساختاری
به ترتیب با استفاده از روابط  0و  8قابل محاسبه است:

رابطه :0

1 k
  1Vij
k j

TDi 

رابطه :8

1 n
 1TDi

n j

TDi 

در جدول  1اطالعات بیشتری بهخصوص در مورد

محدوده و طبقات این شاخص ارائه گردیده است.
ازآنجاییکه شاخصهای فوق بدون درنظر گرفتن
فاصله یا به عبارتی تراکم درختان به بررسی ساختار
میپردازند ،نیاز است که شاخص فاصله تا نزدیکترین
همسایهها نیز بهطور مکمل با شاخصهای قبلی
مورداستفاده قرار گیرد .روابط  0و  12نحوه محاسبه
این شاخص را برای یک گروه ساختاری و همچنین
تمامی گروههای ساختاری نشان میدهد.
رابطه :9

1 n
 1Sij

k j

Di 

رابطه :11

1 n
  1 p1i  p2i
2 i



AD

 0,1

AD

در رابطه فوق Pi ،عبارت است از فراوانی نسبی
ارزشهای جمعیت اول (جنگل شبیهسازیشده) در
طبقات  1تا  nتوزیع و  p2iفراوانی نسبی ارزشهای
جمعیت دوم (جنگل موردبررسی) در طبقات ذکرشده
میباشد .مقدار  ADبیانکننده درصد نسبتی است که
باید بین طبقات توزیع اول مبادله شود تا این توزیع
مشابه توزیع جمعیت دوم شود .اگر مقدار  ADبرابر با
صفر باشد ،بیانگر شباهت مطلق بین دو توزیع مورد
مقایسه (جنگل مورد بررسی و جنگل شبیهسازیشده)
میباشد ،درحالیکه اگر مقدار این الگوریتم برابر با 1
محاسبه شود بیانگر این است که دو توزیع دارای هیچ
طبقه مشترکی با یکدیگر نمیباشند ( & Pastorella
.)Paletto, 2013

نتایج
در جدول  2نتایج حاصل از بررسیهای اولیه بر
روی دادههای جمعآوریشده ازجمله حداقل ،حداکثر،
میانگین و ضریب تغییرات تاج گونههای زالزالک و
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1 n
رابطه :6
 11dij 

n j
که در آن dij ،نسبت بین کوچکترین و بزرگترین
ویژگی موردبررسی (در این تحقیق مساحت تاج) در
جفت درختان همسایه موردبررسی میباشد .همچنین
 nبرابر با تعداد درختان مرجع از یک گونه و  kبرابر با
سه درخت همسایه درخت مرجع است .محدوده و
طبقات این شاخص در جدول  1نشان داده شده است

TM i 

شاخصهای ساختار مکانی در یک جنگل باید با
یک مبنا یا مرجع مقایسه شود .بدین منظور از
شبیهساز رایانهای بهمنظور مقایسه مشخصات مکانی
جنگل موردنظر با جنگل شبیهسازیشده استفاده
میگردد؛ بنابراین پس از کمیسازی ساختار دو گونه
زالزالک و کیکم بهمنظور مقایسه ساختار دو گونه
مذکور از الگوریتم اختالف مطلق ( )ADاستفاده شد.
از مزایای این روش این است که از مشخصات جنگل
مشاهدهشده بهمنظور تهیه جنگل شبیهسازیشده
استفاده میشود و نه از مشخصات جنگلی دیگر (رابطه
.)11
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پوشش گونه زالزالک  2/36برابر درصد ضریب تغییرات
سطح تاج پوشش گونه کیکم است.

کیکم ارائه شده است .همانگونه که در جدول  2نشان
داده شده است درصد ضریب تغییرات سطح تاج
جدول  -2مشخصات کمی دو گونه زالزالک و کیکم در منطقه مورد مطالعه

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

Tree
numbers

Minimum of
)crown canopy (m2

Maximum of
)crown canopy (m2

Average of
)crown canopy (m2

ضریب تغییرات
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

گروههای ساختاری (یک درخت مرجع که یکی از
گونههای زالزالک و کیکم بوده و سه درخت همسایه
آن) به تفکیک دو گونه مذکور محاسبه شد .در جدول
 3میانگین این شاخصها ارائه شده است.

پس از بررسیهای اولیه بر روی دادههای
جمعآوریشده ،شاخصهای زاویه یکنواخت،
آمیختگی ،اختالف ابعاد ،چیرگی ابعاد و همچنین
فاصله تا نزدیکترین همسایهها برای هر کدام از

جدول  -1میانگین شاخصهای ساختاری برای دو گونه زالزالک و کیکم در منطقه مورد مطالعه
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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تعداد درختان

حداقل تاج پوشش

حداکثر تاج پوشش

متوسط تاج پوشش

گونه
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مجاور خود میباشد .اما نتایج حاصل از الگوریتم
اختالف مطلق به ترتیب برای شاخص زاویه یکنواخت،

بحث
الگوهای مکانی در شناخت و حل مسائل بوم
شناختی و ارائه راهکارهای مدیریتی دارای نقش
قابلتوجهی هستند .نتایج حاصل از مطالعات تنوع
موقعیت مکانی دو گونه زالزالک و کیکم نشاندهنده
چیدمان کپهای هر دو گونه نسبت به همسایگان خود
که عمدتاً از گونه بلوط هستند بود .بصیری و همکاران
( )1389نیز الگوی پراکنش گونه زالزالک را کپهای
توصیف نمودند و دلیل آن را هم قطع درختان برای
مصارف مختلف ،خورده شدن بذرها توسط دام و عدم
زادآوری طبیعی این گونه دانستند (بصیری و
همکاران .)1389 ،درصد ضریب تغییرات سطح تاج
پوشش زالزالک  2/36برابر بیشتر از گونه کیکم است.
بهعبارتدیگر پایههای زالزالک ازنظر مساحت ابعاد تاج
پوشش متفاوتتر و مختلفتر از پایههای کیکم
هستند ،در توجیه این امر میتوان بیان نمود که شکل
و مساحت تاج پوشش درختان یا تحت تأثیر عوامل
ژنتیکی و یا تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد ،با
توجه به اینکه گونه زالزالک به دلیل داشتن میوه
مورداستفاده و بهرهبرداری توسط مردم قرار میگیرد،
میتوان این امر را دلیلی بر تفاوت ابعاد و مساحت تاج
پوشش پایههای آن دانست.
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بهطور مکمل با شاخص اختالف ابعاد به بررسی
جنبه سوم ساختار (تنوع ابعاد) میپردازند ،نشان
میدهد که هر دو گونه دارای اختالف ابعاد متوسط
هستند و گونه کیکم چیرگی بیشتری از زالزالک دارد
(جدول  ،)3بر اساس جدول  3مغلوبیت نسبی گونه
زالزالک (بهطور متوسط گونه زالزالک مرجع دارای تاج
وسیعتر از یکی از همسایهها و تاج کوچکتر از دو
همسایه دیگر میباشد) و غالبیت نسبی گونه کیکم
(بهطور متوسط گونه کیکم دارای تاج وسیعتر از دو
همسایه و تاج کوچکتر از یکی از همسایهها میباشد)
بر اساس نتایج حاصل از جدول  3و بر اساس
طبقهبندی ارائهشده در جدول  1که از  Pastorellaو
 )2213( Palettoاقتباس شده ،مقادیر میانگین
شاخص زاویه یکنواخت ( )Wiنشان میدهد که
اختالف معنیداری بین دو گونه ازنظر این شاخص
وجود ندارد و هر دو گونه نسبت به سه همسایه خود
چیدمان کپهای دارند .البته مقدار شاخص زاویه
یکنواخت برای گونه زالزالک اندکی بیشتر است (شکل
 3الف) .همچنین بر اساس جدول  3و طبقهبندی
ارائهشده در جدول  ،1دو گونه زالزالک و کیکم
آمیختگی گونهای باالیی را نشان میدهند .نتایج این
شاخص نشاندهنده آمیختگی بیشتر گونه کیکم
میباشد ،حضور پایههایی از گونههای بلوط ،گالبی و
بادام در اطراف پایههای کیکم و زالزالک موجب
افزایش آمیختگی این دو گونه گردیده است (شکل 3
ب) و اما نتایج حاصل از دو شاخص چیرگی ابعاد که
نسبت به همسایگان خود متوسط میباشد (شکل
 3ج) .همچنین شاخص اختالف ابعاد نشان داد که
گونه زالزالک نسبت به سه همسایه خود دارای اختالف
زیادی ازنظر سطح تاج بوده درحالیکه کیکم دارای
اختالف متوسطی میباشد ،بر اساس نتایج جدول 3
کیکم دارای درجه بیشتری از چیرگی نسبت به گونه
زالزالک است .نتایج شاخص فاصله تا نزدیکترین
همسایهها که در جدول  3ارائه شده است نشاندهنده
فاصله کمتر بین پایههای کیکم نسبت به درختان

آمیختگی و چیرگی ابعاد برابر با  2/10 ،2/1و 2/40
محاسبه شد که نشاندهنده اختالف  10 ،12و 40
درصدی بین توزیع دو گونه با توزیع جنگل
شبیهسازیشده میباشد .بر اساس این الگوریتم
بیشترین اختالف مربوط به ویژگی تنوع ابعاد بین دو
گونه بوده و پس از آن تنوع آمیختگی و تنوع موقعیت
مکانی بین دو گونه دارای اختالفات کمتری میباشند.
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A: Diagram of distribution value of uniform
angle indices

B: Diagram of distribution value of mingling
indices

الف) نمودار توزیع مقادیر شاخص چیرگی ابعاد
C: Diagram of distribution value of dimension dominance indices
شکل  -1نمودارهای توزیع مقادیر شاخصهای زاویه یکنواخت (الف) ،آمیختگی (ب) و چیرگی ابعاد (ج) گونههای زالزالک و کیکم
Figure 3. Diagrams of distribution value of uniform angle (A), mingling (B) and dimension dominance
(C) indices for hawthorn and maple

بر اساس مطالعات بصیری و همکاران (،)1389
همچنین صفری و همکاران ( )1380الگوی موقعیت
مکانی گونه بلوط به شکل کپهای میباشد که با توجه
به سنگینی بذر بلوط قابل توجیه است .در این تحقیق
نیز از آنجاییکه همسایگان گونههای زالزالک و کیکم
را غالباً بلوط تشکیل دادهاند ،وجود چیدمان کپهای
برای درختان همسایه قابل توجیه میباشد (بصیری و
همکاران1389 ،؛ صفری و همکاران .)1380 ،همچنین
بر اساس مطالعه فرهادی و همکاران ( )1302که با
استفاده از شاخص زاویه یکنواخت انجام شد ،بیان
گردید که بر اثر تخریب توسط جوامع محلی موقعیت
مکانی درختان بلوط از حالت کپهای به حالت مابین
تصادفی و کپهای تغییر یافته است (فرهادی و
همکاران .)1302 ،در این تحقیق نیز قطعاً تأثیر جوامع

محلی در منطقه موردمطالعه و تخریبی که در
نتیجه حضور آنها ایجاد میگردد ازجمله عوامل مهم
تغییر در موقعیت مکانی درختان است ،این مطالعات
نیز در جنگلهای زاگرس انجام شدهاند که در هر سه
منطقه موردبررسی آثار تخریبهای طبیعی و انسانی
به چشم میخورد .در پژوهش ابراهیمی و پوربابایی
( )1302نیز الگوی پراکنش گونههای درختی در دو
منطقه حفاظتشده و حفاظتنشده مقایسه گردید و
در هر دو منطقه الگوی پراکنش درختان کپهای تعیین
شد .بهطورکلی در جوامع جنگلی الگوی پراکنش
بسیاری از گونهها بهصورت کپهای است ،دلیل این امر
نیز روابط متقابل درختان با سایر عوامل محیطی است
) .(Manabe, 2000نتیجه بهدستآمده در این
تحقیق با برخی مطالعات دیگر ازجمله پژوهش
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الف) نمودار توزیع مقادیر شاخصهای زاویه یکنواخت

ب) نمودار توزیع مقادیر شاخصآمیختگی
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حسینی ( )1302در تقابل است .آن تحقیق نشان داد
گردید که بذر گونه کیکم سبک بوده و بهراحتی
همیشه و بهویژه هنگام وزش باد مسافتی را فراتر از
محدوده وسعت تاج درخت میپیماید ،این امر باعث
شده که گونه کیکم همواره بهصورت انفرادی و
پراکنده در جنگل حضور یابد؛ بنابراین میتوان
فاکتورهایی مانند اندازه و وزن بذر ،شکل و شیب
زمین ،شرایط جوی منطقه (باد ،برف ،بارندگی و
رواناب ناشی از آن در فصل ریزش بذر) و سرانجام
دخالتهای انسانی را در چگونگی انتشار بذر درختان و
در نهایت تأثیر در الگوی پراکنش آنها مؤثر دانست
که در بین آنها اندازه و وزن بذر با مسافت انتشار
رابطه معکوس داشته و مابقی رابطه مستقیم دارند
(حسینی )2222( Calvino-Cancela .)1302 ،نیز
نحوه الگوی پراکنش بذر را از مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر الگوی پراکنش مکانی گونهها میداند.
نتایج حاصل از شاخص آمیختگی دو گونه زالزالک
و کیکم نشاندهنده آمیختگی باالی این دو گونه
(مخصوصاً کیکم) میباشد .آمیختگی گونهای تحت
تأثیر موقعیت مکانی درختان قرار دارد
( .)Pommerening, 2002در جنگلهای زاگرس و
منطقه مورد بررسی گونههای زالزالک ،کیکم ،شن،
ارژن و گالبی با توجه به تعداد کم آنها اکثراً با
پایههای غیر همجنس خود اختالط دارند درحالیکه
گونه بلوط به دلیل فراوانی باالی خود در منطقه
زاگرس دارای آمیختگی کمی میباشد (فرهادی و
همکاران .)1302 ،در منطقه موردمطالعه همانند سایر
مناطق جنگلی استان لرستان گونه بلوط ایرانی غالب
است و در کنار درختان زالزالک و کیکم پایههای بلوط
هم مشاهده میگردند که این امر موجب تنوع درختی
بیشتر در اطراف پایههای کیکم و زالزالک گردیده و در
نتیجه منجر به باالتر بودن شاخص آمیختگی این دو
گونه شده است .همچنین کمبود زادآوری طبیعی در
نتیجه تخریبهای ایجاد شده نیز موجب میشود که
در کنار اغلب پایههای کیکم و زالزالک گونههای غیر
همجنس بیشتری مشاهده شود .درصورتیکه در این
منطقه زادآوری طبیعی مستقر شود در بیشتر موارد

توسط دام چرا شده و از بین خواهد رفت .در سالهای
اخیر خشکسالیها و کمبود نزوالت جوی در کنار
سایر عوامل اکولوژیکی نقش مهمی در کاهش زادآوری
درختان مادری داشته است .سومین ویژگی
موردبررسی در این تحقیق تنوع ابعاد درختان بود که
با استفاده از دو شاخص اختالف ابعاد و چیرگی ابعاد
موردبررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصل از این
شاخص گونههای زالزالک و کیکم به ترتیب دارای
اختالف زیاد و متوسط با گونههای همسایه خود
میباشند .همچنین شاخص چیرگی ابعاد نشان داد که
گونه زالزالک نسبت به همسایگان خود حالت مغلوب
دارد .در حالیکه کیکم ازنظر تاج به شکل غالب
میباشد .همچنین بر اساس نتایج حاصل از الگوریتم
اختالف مطلق بیشترین تفاوت ساختاری بین دو گونه
زالزالک و کیکم به ویژگی تنوع ابعاد مربوط میشود
(اختالف  40درصدی) .مدیریت جنگل در کنار سن و
مراحل تکاملی توده از عوامل تأثیرگذار بر اختالف ابعاد
درختان هستند .(Pommerening, 2002) ،در
جنگلهای زاگرس بهرهبرداریهایی که از جنگل
بهویژه درختان بلوط ایرانی صورت میگیرد موجب
گردیده که فضاهای خالی در اطراف برخی از پایههای
کیکم و زالزالک ایجادشده و این امر شرایط گسترش
ابعاد تاج آنها را ایجاد میکند .همچنین در
قسمتهایی از جنگل که زالزالک در کنار بلوط
قرارگرفته است ،با توجه به اینکه گونه بلوط ایرانی از
قدرت جست دهی باالتری برخوردار است و بخش
اعظم بهرهبرداریهای انجامشده در منطقه نیز متوجه
این گونه میباشند ،اغلب پایههای بلوط ایرانی حالت
چند شاخه دارند و تاجهای آنها در اغلب موارد درهم
تنیده شده و مساحت زیادی به خود اختصاص
میدهد ،این امر موجب میگردد که ازنظر چیرگی
ابعاد تاج گونه زالزالک نسبت به بلوط ایرانی حالت
مغلوب داشته باشد .همچنین میتوان بیان نمود گونه
زبانگنجشک به علت سرشت نیمهنورپسندی خود در
زیر تاج پوشش درختان بلوط قرارگرفته و از این حیث
بلوط به دلیل نورپسند بودن توانسته است بر زالزالک
غالبیت بیشتری داشته باشد .کیکم به دلیل داشتن
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نتیجهگیری
درختان در جنگل روابط متقابل دارند و این رابطه
متقابل در ساختار مکانی جنگل تأثیر میگذارد ،با
بهکارگیری شاخصهای مبتنی بر نزدیکترین همسایه،
عالوه بر تشریح وضعیت فعلی تودههای جنگلی و
گونههای موجود در آن میتوان به بررسی تغییرات
ایجادشده در طی زمان و مکان و همچنین به بررسی
تأثیر فعالیتهای مدیریتی بر روی ساختار گونهها
پرداخت و نیاز است که پس از شناخت الگوهای
ساختاری مشاهدهشده در گونههای مختلف ،به بررسی
دالیل بومشناختی ایجاد چنین الگوهایی پرداخت.
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ارتفاع کمتر و به دلیل اینکه اشکوب دوم جنگلهای
منطقه است توانسته تاج خود را گسترش بیشتری
دهد .در نهایت باید خاطرنشان کرد الگوی توزیع و
پراکنش گونههای درختی که خود متأثر از مجموعه
عوامل متعددی است بر دیگر جنبههای ساختار
گونههای درختی تأثیرگذار است .همچنین
بهرهبرداریهای متوالی ،چرای دام بهصورت گسترده،
تضعیف و فرسایش خاک در جنگلهای زاگرس همواره
وجود داشته و کمتر منطقهای را میتوان در زاگرس
مشاهده کرد که بهصورت کامالً بکر و دستنخورده
باشد .همچنین برنامههای مدیریتی مختلف و اغلب
کوتاهمدتی که در جنگلهای زاگرس اجرا شدهاند که
استفاده از این شاخصها برای بررسی ساختار جنگل

میتواند به ارزیابی این فعالیتهای مدیریتی نیز کمک
نماید.
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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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