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  1چکیده
هاي  دخالتبر اثر فرایندهاي طبیعی و  تغییرات ایجاد شده بررسیمنظور مدیریت صحیح جنگل،  به
وانز و زاویه یکنواخت یکالرك و اهاي  شاخص، با استفاده از پژوهشدر این  .باشد میضروري بشر 

وینر تغییرات تنوع  -  شانون وهاي آمیختگی شاخصانی درختان و با استفاده از تغییرات موقعیت مک
ین  اهب. گرفت و بعد از تخریب مورد بررسی قرار ، قبلآباد خرمگل  قلعههاي  جنگلدرختان اي  گونه
منطقه  3برگیرنده که درهکتار  32 وسعتبه اي  محدودهصد در در 100ور، با استفاده از آماربرداري منظ

 سپس با در نظر گرفتن .بررسی شد نام بردهوضعیت فعلی جنگل ، باشد مینزدیک به جاده، تپه و دشت 
 بادرختان بررسی و اي  گونهقعیت مکانی و تنوع مو) وضعیت پیش از تخریب(درختان قطع شده 

ترتیب  وانز قبل و بعد از قطع بهیمقادیر شاخص کالرك و ا. وضعیت فعلی منطقه مورد مطالعه مقایسه شد
حالت مابین به اي  کپه تغییر موقعیت مکانی از حالت دهنده  محاسبه شد که نشان80/0  و43/0برابر با 

برابر با ترتیب   همچنین میانگین شاخص زاویه یکنواخت قبل و بعد از قطع به.باشد میاي  کپهو تصادفی 
 .باشد میدر هر دو حالت همسایه چیدمان تصادفی درختان  دهنده نشان که  محاسبه شد47/0 و 50/0

 دهنده نشان محاسبه شد که 06/0و 05/0رابر با ترتیب ب بهمیانگین شاخص آمیختگی قبل و بعد از تخریب 
وینر قبل از قطع  -  از شاخص شانوندست آمده بههمچنین نتایج . باشد می اختالط اندك  بسیارافزایش

 تنوع اندكبسیار  ، که این شاخص نیز افزایش محاسبه شد25/0 و بعد از قطع برابر با 23/0برابر با 
                                                

  soosani.j@lu.ac.ir: مسئول مکاتبه *
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 دشت مجاور با جاده، تپه ومنطقه  3اي  گونه موقعیت مکانی و تنوع در ادامه، .دهند میرا نشان ي ا گونه
 تغییراتتعیین میزان براي تواند  میها  شاخص از این دست آمده بهنتایج . به تفکیک بررسی و مقایسه شد

 .بشر مورد استفاده قرار گیرندهاي  دخالت و یعیوجود آمده بر اثر فرایندهاي طب هب
  

  زاگرسهاي  جنگل، تخریب جوامع محلی، اي گونه موقعیت مکانی، تنوع : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
طور گسترده توسط جوامع  به جنگل و تولیدات جنگلی ،هاي در حال توسعهامروزه در کشور

  در معیشت نقش حیاتی، در مناطق حفاظت شدهی حت، این موضوع؛دنگیر میرد استفاده قرار روستایی مو
ها  جنگل ).1990 ؛ مشان،2005 ،کومار و شهابدین ؛1998  و باگوته،دیبور( کند میو اقتصاد مردم بازي 

 کشاورزي مورد تخریب قرار هاي فعالیتدر نتیجه استفاده مداوم، چراي دام، برداشت چوب و 
وجود تعداد و  به بستگی ، این اثرات تخریبی بر روي ساختار جنگل).1990 بروون و لوگو، (اند گرفته

هاي  برداشت کهدهد  می شواهد نشان ).2009 تاپا،( وسعت روستاهاي موجود در منطقه جنگلی دارد
 تنوع و، ترکیب موقعیت در توجهی قابلبه تغییرات  منجر ،انسان  امرار معاشبراي توده زیستمکرر 
 و  منابع از مکرراستخراج .)2001 ،لهمن ؛ تیلمن و2004 ،ساگار و سینگ ( شده است درختانزیستی

 باعث مدتدراز در و اندرخت تراکمکاهش  و بازسازي کاهش ظرفیت  موجبان،درخت برداري از بهره
  ).2007شهابدین و کومار،  ؛2004 شانکر و همکاران،(شود  می انین رفتن درختب و ازانقراض 

هاي  اکوسیستمبراي درك و مدیریت نیازها  پیشترین  مکانی و تنوع زیستی از مهمالگوي بررسی 
م اکولوژي گیاهان است هاي مه مکانی گیاهان، از جنبهالگوي . )2010 موتز و همکاران،(جنگلی است 

 شرایط محیطی و .شود میمحسوب ضروریات بررسی پوشش گیاهی در هر منطقه شناخت آن، از که 
پراکنش هاي تواند باعث ایجاد الگو میاي  ونهگ بیناي و  گونه درونهاي  رقابتهاي ناشی از  العمل عکس

و گیري  اندازهبا ها  تودهالگوي مکانی ). 1995؛ تیلور، 1985پایته و فیلیون، (  شود در درختانمختلفی
 شود میگیري  اندازهتحلیلی، هاي  چارچوبها در  و وارد کردن آنها  تودهتعیین موقعیت درختان در 

 به الگوي زیستگاهی مربوط تر بیشدر طبیعت ها  جمعیت الگوي مکانی ).2009 وانگ و همکاران،(
پرفکتو و وندرمر،  ( هستند...ثیر عوامل بیرونی مثل خاك، رطوبت وأت تحتشود که در آن افراد  می

 پراکنش بذور، رشد، یی از جملهها به فرآیندالگوي مکانی جوامع گیاهی در هر نقطه از زمان). 2008
 الگوي  در واقع).2003 شنگ و همکاران، (وابسته است... و میر، توپوگرافی، خاك، میکروکلیما مرگ و
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 منظم تصادفی، ،اي کپه الگوهاي از یکی ، ازباشد می ها آن پراکنش الگوي دهنده نشانکه  درختان مکانی
 شرایط اکولوژیکی بر اثرتوانند  این الگوها می). 2006 پومرینگ،(کند  می پیروي ها آن مابین حالتی یا و

و الگوي ها  کاري جنگلجنگلی، مثل الگوي یکنواخت هاي  تودهمدیریتی هاي  دخالتهمچنین موجود و 
هداف اصلی  یکی دیگر از ا).2009 وانگ و همکاران، (آمیخته طبیعی تغییر کنندهاي  تودهتصادفی 

رو،  از این). 1996 اسمیت،( هاي طبیعی است اکوسیستم حفظ تنوع زیستی در ،مدیریت منابع طبیعی
ما را در شناخت بهتر مراحل تواند  میدرختان جنگلی از جمله بلوط اي  گونهبر تنوع ثر ؤمشناخت عوامل 

 .براي اکوسیستم کارایی مهمی دارداي  گونهتنوع ). 2009 امیري،( مختلف توالی این اکوسیستم یاري کند
مدت براي حفظ عملکرد  طوالنیترین هدف در  مهمعنوان  به، اي گونهرو حفاظت از تنوع  ایناز 

انسانی، هاي  فعالیتاشی از ناي ه تخریب ).2007 فونتاین و همکاران، (ضروري استها  اکوسیستم
ی را که خود چوبهاي  گونه درختان، موقعیت تجدید حیات داري و قطع هاي دام فعالیت شامل تر بیش

  ).2009 کاران،علیجانپور و هم(دهد  میثیر قرار أت تحت، کند میجنگل را معین اي  گونهساختار و ترکیب 
 مکانی الگوي هاي مربوط به تنوع زیستی و گیري اندازهمنظور ساده کردن بررسی و  بهامروزه 

 تر سادهبه مراتب ها  شاخصنسبت به سایر ها  آنگیري  اندازهکه اند  یافتهتوسعه هایی  شاخصدرختان 
 از  یک مجموعه1992هاي ذکر شده، در سال  جنبهمنظور بررسی  به). 2010 تز و همکاران،مو(باشد  می

 مدیریت جنگل دانشگاه گوتینگن آلمانسسه ؤمترین همسایه توسط  مبتنی بر نزدیکهاي  شاخص
هر هاي  همسایهشیمیایی به بررسی هاي  ملکول عملکردي شبیه به باها  شاخصطراحی شد؛ این 

  .)2006پومرنینگ،  ()1 شکل( پردازند میدرخت یا نقطه معین در توده جنگلی 
  

 
  

  . معینبر مبناي یک نقطه)  ب و بر مبناي درخت)از یک گروه ساختاري الفاي  نمونه -1 شکل
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از جمله این .  استمکانی در داخل کشور مطالعات زیادي صورت گرفته الگويدر رابطه با 
 با استفاده از روش میانگین مربعات، اشاره کرد که) 2006(به علوي و همکاران توان  می ها پژوهش

عرفی اي م کپه -الگوي مکانی درختان ملج در جنگل خیرود کنار نوشهر را یک الگوي بینابینی تصادفی
ترین همسایه،  نزدیکبا استفاده از شاخص ) 2008( فرد عرفانی  دیگرپژوهشیهمچنین در . ندکرد

 مطالعات خارجی در از. ندالگوي پراکنش درختان در جنگل سروك یاسوج را پراکنده تشخیص داد
هاي  جنگلن در الگوي پراکنش درختاکه اشاره کرد ) 2007( آکاال بهتوان  میمکانی الگوي رابطه با 

هاي آمریکا را  جنگل الگوي پراکنش درختان در )2009(پک و زنر  .تعیین کرداي  کپهکبک کانادا را 
نیز در داخل کشور مطالعات زیادي صورت اي  گونهدر مورد تنوع .  تشخیص دادندنزدیک به منظم

هاي طبیعی و  تودهاي در  گونه زادآوري و تنوع مقایسهبه ) 2009( اران امیري و همک. استگرفته
هاي  تودهدر اي  گونهغناي هاي  شاخصکه مقادیر  پرداختند و بیان کردندمدیریت شده جنگل بلوط لوه 

) 2009(  در مطالعات دیگري که علیجانپور و همکاران.استطبیعی هاي  تودهتر از  شده بیشبرداري  بهره
حفاظتی ارسباران هاي جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر تودهاي تجدید حیات  گونهبر روي تنوع 

اي  گونهدار تنوع  معنیموجب افزایش  انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مدیریت مبتنی بر حفاظت،
بردگان جلوگیري از  چنین نام هم .هاي جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران شده است ري تودهزادآو

هاي جنگلی مخروبه،  تودهویژه در  بهرویه درختان را  هاي جنگلی و قطع بی حضور دام در عرصه
از  .نداي معرفی کرد گونههاي تنوع  شاخصاي مناسب براي احیاي طبیعی و افزایش  شیوهعنوان  به

  اشاره کرد؛)2001 ( چیآروکی و همکارانتوان به می مطالعات خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز
را مورد بررسی قرار توسکانی ایتالیا استان هاي جنگلی  اکوسیستمساختار و تنوع فلوریستیکی در که 

اي را دارد  گونهحداقل غناي اي  درختچههاي درختی و  الیهش در هاي را جنگل بیان کردند که دادند و
 هاي پایین اشکوباي را در  گونهترین غناي  بیش )Quercus cerris (هاي بلوط ترکیه جنگلو 

هاي طبیعی و  تودهادآوري و تنوع زیستی ساختار ز) 2003 (وب و ساه. نشان داد) اي و علفی درختچه(
نتایج این مطالعه نشان داد که  .را در نپال مورد بررسی قرار دادند robusta Shoreaمدیریت شده 

اما  شدت کاهش یافته، بهShorea robusta  هاي مدیریت شده جنگلزادآوري و تنوع گیاهی در 
 خوبی نسبت بههاي طبیعی افزایش  جنگلد مطالعه طی مدیریت زادآوري جوامع گیاهی گونه مور

هاي  طی دههها  اکوسیستمبر افزایش اهمیت حفاظت از تنوع زیستی کید أتبا ) 2004( گراز .داشته است
آمیختگی پرداخت و به این  مختلف به بررسی توانایی شاخصهاي  تودهسازي  شبیهاخیر با استفاده از 

  .مختلف استهاي  گونه در تشریح چیدمان زیادي ایینتیجه رسید که این شاخص داراي توان



  و همکارانپیمان فرهادي

 65

و وابستگی شدید جوامع هاي بلوط زاگرس  جنگلبا توجه به اهمیت اقتصادي و اکولوژیکی زیاد 
طی سالیان اخیر . انجام گیردها  جنگلالزم است که مطالعات کاملی در رابطه با این محلی به آن، 

، اند گرفتهمی قرار شدت مورد تخریب و تعرض مردم و اهالی بو بهگل  قلعههاي منطقه پرك  جنگل
 و مقایسه گل قلعهمنطقه پرك هاي  جنگلاي  گونه موقعیت مکانی و تنوع  با بررسی تابنابراین الزم است

مورد بررسی قرار ها  جنگلجوامع محلی بر روي این ثیر أت، ها جنگلپیش از قطع این  وضعیتآن با 
ها  جنگلبا نشان دادن روند تخریبی این تواند  می از این بررسی دست آمده  بههمچنین، نتایج. گیرد

  .تفاده شود مدیریت بهتر اسمنظور به
  

  ها روشمواد و 
 35  هکتار در9491گل که با مساحتی در حدود  این مطالعه در منطقه قلعه: ه مورد مطالعهمنطق

میانگین بارندگی ساالنه در  ).2شکل (آباد قرار گرفته، انجام شد  خرمشهرستان  غربی کیلومتري جنوب
منطقه از نظر . افتد در نیمه دوم سال اتفاق میباشد که عمده بارش  متر می  میلی24/725این منطقه 

هاي فراوان با جهت شیب غالب جنوبی و داراي حداقل و حداکثر  توپوگرافی داراي پستی و بلندي
 داراي فرم رویشی دهعمطور  بهنطقه درختان م.  متر است2500 و 1500ترتیب  ارتفاع از سطح دریا به

  ).2012، نورالدینی(اشکوبه هستند زاد و تک  شاخه
  

 
  

  .آباد خرمگل شهرستان  قلعهمنطقه موقعیت سامان عرفی پرك  -2 شکل
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گل،  هاي قلعه گردشی و شناخت وضعیت جنگل در این مطالعه پس از انجام جنگل :روش مطالعه
از . هاي این منطقه باشد اي از جنگل اي انتخاب شد که نماینده گونه  هکتار به32اي به وسعت  محدوده
 بخش نزدیک به جاده با 3 درصد صورت گرفت، 100صورت   هکتار آماربرداري که به32مجموع 
ثیر تخریب در أمنظور بررسی ت  هکتار به4 هکتار و دشت با وسعت 13 هکتار، تپه با وسعت 15وسعت 

هاي   و با توجه به شاخصپژوهشبا توجه به اهداف . رار گرفتهر منطقه تفکیک و مورد بررسی ق
، فاصله و ام و مشخصاتی از جمله نوع گونهنجصد ا در100صورت  مورد بررسی، آماربرداري به

بررسی موقعیت  منظور در مرحله بعد، به. آزیموت هر درخت نسبت به یک نقطه مشخص ثبت شد
قبل از تخریب و مقایسه آن با شرایط فعلی، درختان قطع شده موجود در  اي مکانی و تنوع گونه

. ها مشخص و اطالعات آن ثبت شد مانده آن باقیبان محلی و آثار  محدوده آماربرداري با استفاده از قرق
 Crancod 1.3افزار   از نرمپژوهشکار رفته در این  ههاي ب منظور محاسبه تمامی شاخص سپس به

هاي ساختاري طراحی شده   آنالیز و بررسی شاخصبرايافزار   این نرم.استفاده شد) a2006 پومرنینگ،(
اي  صد و همچنین قطعات نمونه دایره در100عات آماربرداري است و قابلیت زیادي در استفاده از اطال

  .و مستطیلی دارد
 براي 2 و زاویه یکنواخت1هاي کالرك و ایوانز  از شاخصپژوهشدر این  :هاي مورد استفاده شاخص

اي   گونه براي بررسی تنوع4وینر - و شانون3هاي آمیختگی بررسی موقعیت مکانی درختان و از شاخص
منظور بررسی فواصل بین درختان از شاخص فاصله  همچنین به. درختان قبل و بعد از قطع استفاده شد

  . استفاده شد5ها تا همسایه
6پوآسون جنگل از جنگلی توده یک که انحرافی میزان تعیین براي: )CE (وانزیا و کالرك شاخص

11 
 با شاخص، این در. ص کالرك و ایوانز استفاده می شوددارد، از شاخ) تصادفی توزیع با جنگلی(

                                                
1- Clark and Evans 
2- Uniform Angle 
3- Mingling 
4- Shanon 
5- Distance to Neighbors 
6- Poisson 
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 مورد میانگین با) rA (آن همسایه ترین نزدیک و درخت یک بین فاصله میانگین 1 رابطه از استفاده
  .گیرد می قرار مقایسه مورد باشند، شده پراکنده تصادفی طور به درختان که صورتی در ،)rE(انتظار 
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 قطعه داخل در درختان کل تعداد: N متر، به همسایه آن ترین نزدیک و i درخت بین فاصله: ri که در آن،
 توده در درختان توزیع که  زمانی.است متر به نمونه قطعه محیط: P و مترمربع به نمونه قطعه سطح: Aنمونه، 

 1 از تر کم CE که در حالی. شود می 1 با برابر CE مقدار کند، پیروي تصادفی الگوي زا مطالعه مورد
  .)2000، کینت و همکاران( است درختان منظم الگوي کننده بیان 1 از تر بیش CE و اي کپه حالت دهنده نشان

 به همسایه ترین نزدیک بر مبتنی هاي روش براساس شاخص این :)Wi( یکنواخت زاویه شاخص
 ساختاري گروه هر. پردازد می ساختاري هاي گروه در درختان مکانی الگوي بودن منظم درجه بررسی
 بین زاویه مقایسه مبناي بر شاخص این کار اساس. است آن همسایه چندین و مرجع درخت یک شامل

 شاخص و) 0 (استاندارد زاویه مقدار. است) 0 (استاندارد زاویه به نسبت) j (همسایه درختان
  .است محاسبه قابل 3 و 2 هاي هابطر از ترتیب به) Wi( یکنواخت زاویه

  

360  
)2(  

  تعداد همسایه + 1
=0  
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 یکی همسایه، درخت سه از استفاده هنگام در یکنواخت زاویه شاخص مقدار ،3 رابطه به توجه با

محاسبه شده براي تمامی هاي  ارزش از گیري میانگین با. است 1 یا  و66/0 ،33/0 ،صفر رزشا چهار از
 wi پایین ارزش. است محاسبه قابل توده کل براي )wi( تجمع متوسط مقدار ساختاري،هاي  گروه
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 بیان توان می  بنابراین.است درختان اي کپه الگوي دهنده نشان آن باالي ارزش و منظم الگويدهنده  نشان
هاي  تودهترتیب در  بیش از همه و بهاي  کپهبا پراکنش هاي  تودهاین شاخص در هاي  ارزشکه  نمود

  ).2010، کورال و همکاران( تصادفی و منظم کاهش خواهد یافت
 وضعیت بررسی به یکنواخت زاویه شاخص همانند شاخص این: )DMi( اي گونه آمیختگی شاخص
کینت و ( است محاسبه قابل 4 رابطه از شاخص این مقدار. پردازد می ساختاري گروه یک در درختان

  ).2000 همکاران،
  

)4          (                                
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 قرارگیري موقعیت و نسبی فراوانی به توجه  با.است همسایه درختان: jمرجع و  درخت: iکه در آن، 
 همسایه از سه استفاده هنگام در. است 0-1 بین ارزشی داراي شاخص این یکدیگر به نسبت ها گونه

 همسایه یک( 33/0، )مرجع گونه مشابه ها همسایه همه(ساختاري، یکی از مقادیر صفر  گروه یک در
 ها همسایه از کدام هیچ (1 یا  و)مرجع درخت با متفاوت همسایه دو( 66/0، )مرجع درخت با متفاوت

 گادو و ؛2004 ؛ کینت و همکاران،2002پومرنینگ، (خواهد آمد  دست به) باشند نمی مرجع گونه مشابه
  )2012 همکاران،
H ( وینر-شانون شاخص (:شاخص  یک از اي نمونه است، محاسبه قابل 5 رابطه از که شاخص ین ا

  .است رفته کار هب آمیختگی شاخص با مکمل طور هب پژوهش این در که بوده فاصله از مستقل
  

)5               (                                                                       )()( i

n

i
i LnPPH  

1
  

  

کل  به نسبت گونه یک افراد فراوانی نسبت: Pi، مطالعه مورد منطقه در موجود هاي گونه تعداد: n ،آن درکه 
Hدرختان و   :2004باکوس، (باشد  متغیر 5  تاصفر بین تواند می که است  وینر- شانون شاخص مقدار.(  

موجود در منطقه مورد  درختان تراکم بررسی منظور همچنین به ):iD (ها همسایهترین  خص نزدیکشا
ها استفاده شد که مقدار  مطالعه پیش از تخریب و مقایسه آن با شرایط فعلی، از شاخص فاصله تا همسایه

  :شود  محاسبه می6خود با استفاده از رابطه  ههمسای ترین نزدیک تا درخت هر فاصله میانگین آن از
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  ).2010روپرت و همکاران، (امین همسایه آن  j تا  iفاصله درخت مرجع: ijSآن، که در 
  

  نتایج
دست آوردن درك صحیحی از منطقه مورد مطالعه و نشان دادن  بهمنظور  به، پژوهشدر این 

تغییرات ایجاد شده در موقعیت درختان سه منطقه دشت، تپه و مجاور به جاده بر اثر تخریب جوامع 
 موجود  سالمیه درختی پا3735در کل محدوده مورد مطالعه تعداد . شده استه یارا 3محلی شکل 

 هکتار، 32هاي درختی قطع شده در محدوده  پایه 667گرفتن و ثبت تعداد  نظر ثبت شد که با در
مورد مقایسه و ) حالت بعد از تخریب( شد و با وضعیت فعلی وضعیت قبل از تخریب مشخص

  .بررسی قرار گرفت
نشان داد که میانگین فاصله بین درختان ها  ایههمس از شاخص فاصله تا دست آمده بهنتایج 

با ترتیب برابر  به  از تخریبقبلهمسایه اول، دوم و سوم نسبت به درختان مرجع براي کل منطقه 
 مقدار این .باشد میمتر  47/7 و 6، 15/5 ترتیب برابر با به حالاین متر و در  10/7 و 90/5، 85/4

پس از تخریب مقدار این شاخص متر و  27/7 و 72/5، 58/3په قبل از تخریب شاخص براي بخش ت
 از تخریب قبلمقدار این شاخص براي بخش دشت . محاسبه شدمتر  67/7  و28/6، 08/4برابر با 

 22/5، 07/3 ترتیب برابر با بهیک از سه همسایه  بعد از تخریب براي هرمتر و  71/4 و 51/3، 40/2
ترتیب  بهمیزان این شاخص براي بخش مجاور جاده قبل از تخریب اما . اسبه گردیدمحمتر  30/6و 

محاسبه متر  85/9 و 12/8، 76/5  برابر باترتیب بهپس از تخریب متر و  14/9 و 11/7، 91/4 برابر با
  .گردید

 43/0برابر با ترتیب  بهوانز در منطقه مورد مطالعه قبل و بعد از تخریب یارزش شاخص کالرك و ا
به مابین تصادفی و اي  کپه تغییر الگوي پراکنش درختان از حالت دهنده نشان محاسبه شد که 80/0و 
همچنین میانگین این شاخص در سه بخش دشت، تپه و مجاور جاده در دو مرحله قبل . باشد میاي  کپه

تر، نمودارهاي  منظور کسب اطالعات بیش بههمچنین . شده است هیارا 1و بعد از تخریب در جدول 
 از دست آمده بهنتایج .  نشان داده شده است4 در شکل شاخص زاویه یکنواختهاي  ارزشتوزیع 
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 الگوي وانز به بررسییطور مکمل با شاخص کالرك و ا به پژوهششاخص زاویه یکنواخت که در این 
 و 50/0ترتیب برابر با  بهقبل و بعد از تخریب در کل منطقه مورد مطالعه پردازد  میرختان مکانی د

نتایج . شده استه یارا 1در جدول  نام بردهاین شاخص براي سه بخش هاي  ارزش.  محاسبه شد47/0
کار  هدر منطقه مورد مطالعه باي  گونهی اختالط منظور بررس بهاز شاخص آمیختگی که  دست آمده به

 و 05/0ترتیب برابر با  بهرفته در کل منطقه مورد مطالعه براي دو مرحله زمانی قبل و بعد از تخریب 
دشت، تپه و مجاور جاده بررسی و نتایج هاي  بخش در  نیزارزش این شاخص.  محاسبه شد06/0
تر، نمودارهاي توزیع  منظور کسب اطالعات بیش بههمچنین . شده یارا 1ر جدول د دست آمده به

از شاخص شانون  دست آمده بهنتایج .  نشان داده شده است4شاخص آمیختگی در شکل هاي  ارزش
همچنین میانگین این .  محاسبه شد25/0 و پس از قطع برابر با 23/0براي کل منطقه قبل از قطع برابر با 

  . نشان داده شده است1شاخص براي دو مرحله مورد بررسی در سه بخش در جدول 
  

  .مورد مطالعه در سه منطقه دشت، تپه و مجاور جاده قبل و بعد از تخریبهاي  شاخص میانگین -1 جدول
  جادهمجاور   دشت  تپه  کل منطقه

  هاي مورد استفاده شاخص
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  91/7  05/7  86/4  54/3  01/6  52/5  21/6  95/5  ترین همسایه فاصله تا نزدیک
  11/1  77/0  76/0  66/0  48/0  52/0  80/0  43/0  وانزیکالرك و ا

  42/0  45/0  52/0  58/0  47/0  48/0  47/0  50/0  زاویه یکنواخت
  14/0  12/0  05/0  04/0  07/0  05/0  06/0  05/0  آمیختگی

  37/0  30/0  17/0  14/0  18/0  17/0  25/0  23/0  وینر - شانون
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   نحوه پراکنش درختان در منطقه مورد مطالعه قبل و بعد از تخریب-3شکل 
  .)باشند می درختان قطع شده دهنده نشان ضربدرهاي  عالمت(
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  میختگیزاویه یکنواخت و آهاي  شاخصهاي  ارزشتوزیع  -4شکل 
  .بعد از تخریب قبل و عه منطقه مورد مطالدرختیهاي  گونه
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  بحث
هاي  مکان و جنگلی در زمانهاي  تودهکه درختان در جاي خود ثابت هستند، ولی  با وجود این

هاي جنگلی مدیریت نشده ساختار کنونی  تودهدر  .باشند میمختلف داراي تغییراتی در ساختار خود 
عواملی چون رویشگاه، اقلیم و آشفتگی شامل ثیر أت که با ؛استن درختان مل پیچیده بینتیجه تعا
 ، و همکاراناخوان( بندان و سیل ترکیب شده است سوزي، آفات و امراض، برف و یخ آتشطوفان، 

جنگل دارا وضعیت ترین عاملی که در منطقه مورد مطالعه نقش زیادي در تخریب و تغییر  مهم). 2010
  .هاي انسانی است دخالتباشد،  می

فاصله بین درختان  که براي نشان دادن میانگین ها همسایهفاصله تا  از شاخص دست آمده بهنتایج 
 از این دست آمده بهنتایج . شود میشناخته معیاري براي نمایش تراکم درختان  عنوان به رود، میکار  به

 کاهش دهنده نشانخوبی  به، )شامل تپه، دشت و مجاور با جاده(در کل منطقه مورد بررسی  پژوهش
منظور بررسی  به .باشد می بعد از تخریب در مرحلهها از یکدیگر  تراکم درختان و افزایش فاصله آن

کالرك و اوانز و زاویه یکنواخت هاي  صشاختغییرات الگوي مکانی درختان در هر دو مرحله از 
توان به سادگی محاسبه و محدود بودن ارزش  می  کالرك و اوانز شاخصهاي برترياز . استفاده شد

هاي  توده و بنابراین کاربرد این شاخص را در هنگام مقایسه اشاره کرد) 0-1491/2(میانگین آن 
 نکته مهمی که در هنگام استفاده از این شاخص باید مدنظر .سازد میر پذی امکانمختلف به سادگی 

کینت و  (استاي  کپهبا توزیع هاي  توده، پایین بودن اعتمادپذیري آن در هنگام بررسی داشت
 بررسی به ههمسای ترین نزدیک بر مبتنی هاي روش اساسشاخص زاویه یکنواخت بر ).2000همکاران، 

هاي  بررسی ).2011و همکاران، جانی  علی (پردازد می چیدمان درختان موجود در یک گروه ساختاري
گل در  قلعهدر سامان عرفی پرك  موجود  که الگوي پراکنش درختانمرتبط با موقعیت مکانی، نشان داد

که این الگو با درنظر گرفتن درختان قطع شده  حالیدر   است،و تصادفی اي کپهوضعیت کنونی ما بین 
 هاي پژوهش نتایج با  از این شاخصدست آمده به نتایج .باشد میاي  کپه کامالً) مرحله قبل از تخریب(

ري و حید و )2007( ، مورو و همکاران)2006( ، بصیري و همکاران)2004( کنستلر و همکاران
اند،  کرده معرفی اي کپه شکل به را بلوط مختلف هاي گونه الگوي همگی که) 2008 (همکاران

که عمده زادآوري هایی  گونهدر . الگوي مکانی درختان به عوامل مختلفی بستگی دارد .خوانی دارد هم
 فرد، عرفانی(  دارد مستقیمیاکنش بذر ارتباطشود، الگوي مکانی با نحوه پر میها توسط بذر انجام  آن

 زیر درختان در درها گینی بذر بلوط ایرانی و ریزش بذربا توجه به سندر منطقه مورد مطالعه، ). 2011
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 با توجه به شرایط حاکم بر  از طرف دیگر.اي وجود دارد کپهها، انتظار ایجاد الگوي  اثر وزن آن
رود که با وجود این موضوع  میزاد، انتظار  شاخهزاد به  دانهم جنگل از هاي زاگرس و تغییر فر جنگل

 باشد) در اثر پراکنش بذر( از الگوي ابتدایی ایجاد شدهثر أمتهم الگوي پراکنش درختان تا حد زیادي 
بودن اي  کپهدالیل ترین  یکی از مهم )2007(ز حبشی و همکاران  دیگر نیپژوهشیدر  ).2010 صفري،(

 خود بر بررسی در )2004(گراز   همچنین.ها بیان کردند پراکنش درختان را الگوي تجدید حیات آن
 هاي هبراساس مطالعات و مشاهد. ه استکردکید أتها   زادآوري درختان بر الگوي مکانی آنهنحوثیر أت

تغییر موقعیت مکانی درختان از حالت  ترین دلیل مهمرد مطالعه هاي منطقه مو جنگلصورت گرفته در 
 استفاده از میوه آن ،عنوان سوخت به درختان بلوطرویه  بی، برداشت اي کپهبین تصادفی و به مااي  کپه

ي باز و  سبب ایجاد فضاهاطقه بود که این موضوعتوسط مردم بومی و چراي بیش از حد دام در این من
 .اي کرده است کپه و موقعیت مکانی درختان را تبدیل به حالت ما بین تصادفی و استخالی شده 

 از فرایندهاي طبیعی، مدیریت دست آمده بهبر تغییرات  عالوهکه کنند  می بیان )2000(کینت و همکاران 
نتایج  .شود میمکانی درختان الگوي ر در نیز باعث تغییها  تودههاي صورت گرفته  دخالتو نحوه 

مکانی در سه منطقه تپه، دشت و مجاور جاده به خوبی تغییرات ایجاد الگوي از بررسی  دست آمده به
الگوي پراکنش با در نظر گرفتن در بخش دشت  .دهد می را نشان انسانیهاي  دخالتشده بر اثر 

 هاي هبراساس مشاهد. تغییر شکل پیدا کرداي و تصادفی  مابین کپهبه حالت اي  کپه، از حالت تخریب
با دم در این منطقه بودن دشت دسترسی و قطع مر دلیل صاف و هموار بهصورت گرفته در این قسمت 

اي به حالت  کپهز حالت  جاده الگوي پراکنش امجاور در بخش. پذیر بوده است امکانتري  سهولت بیش
هاي  توده در بیان کردند که )2000( کینت و همکاران. نزدیک به منظم تغییر شکل ایجاد شده است

سمت منظم شدن پیش  بهبه نفع درختان مرغوب، الگوي مکانی ها  خوشهدخالت شده با تنک کردن 
، الگوي پراکنش درختان در هر دو  تپهیعنیرد مطالعه  اما در بخش دیگري از محدوده مو.رود می

توان با  میاي بود که این موضوع را  کپهصورت  به) قبل از تخریب و بعد از آن(  مورد بررسیمرحله
تر قابل دسترس بوده و این امر موجب شده  اند کم گرفتهکه درختانی که بر روي تپه قرار  اینتوجه به 

درختان بخش تپه بتوانند الگوي پراکنش اولیه خود را حفظ کرده و اندك تخریبات صورت گرفته که 
   .از سوي مردم نیز تغییري ایجاد نکند، توجیه کرد

 تخریب بین ارتباط به زیادي توجه منابع طبیعی، مدیران و ها اکولوژیست بین در اخیر، هاي  سالدر
اي که در این  جنبهومین د، بنابراین ).1995 ربرتس و گیلیام، (است شده معطوفي ا گونه تنوع و
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، تنوع بررسی شدبررسی تغییرات در منطقه مورد مطالعه قبل و پس از تخریب  با هدف پژوهش
 ،برداري بهره. وینر مورد بررسی قرار گرفت - شانون واي بود که با استفاده از شاخص آمیختگی گونه

ر جنگل ترین عواملی هستند که در تغییر ساختا عمدهاز ها  جنگلهاي سنتی از   برداشتچراي دام و 
که  اینبا توجه به ). 2005 پوربابایی و دادو،( گذار هستندثیرأتچوبی هاي  گونهخصوص از نظر تنوع  به

با در نظر گرفتن  بنابراینباشد،  میشده در محدوده مورد مطالعه گونه بلوط  تمام درختان قطع تقریباً
  مشاهده شد که،اي گونهتنوع هاي  شاخصو محاسبه  )مرحله قبل از تخریب (درختان قطع شده

را نشان تري   بیش شاخص مورد بررسی نسبت به حالت فعلی مقادیردو  هروکاهش اي  گونه آمیختگی
برداري از جنگل و دیگر بالیاي طبیعی در  بهرهبیان کردند که  )2009(امیري و همکاران . دهد می

 شدیدثیر أتدرختی و هاي  گونهبرگ می تواند باعث تغییر در ترکیب نسبی  پهنکننده  خزانهاي  جنگل
ضمن تشریح ساختار درختان بلوط و راش ) 2002( پومرنینگ همچنین .رختان شودداي  گونهبر تنوع 

عنوان  به. گیرد میمکانی درختان قرار الگوي ثیر أت تحتطور مستقیم  بهاي  گونهکه آمیختگی کند  میبیان 
ر درختان مجاور این گونه را ت بیشعث شده که بااي  کپه به داشتن الگوي مکانی راشمثال تمایل گونه 

که این موضوع موجب کاهش میزان آمیختگی و اختالط این گونه  گونه تشکیل دهند همانهایی از  پایه
که تنوع زیستی در حفظ و افزایش پایداري یک اکوسیستم بسیار  این نظر به .شود میها  گونهبا سایر 

هاي مشابه آن  جنگلریزي و مدیریت جنگل مورد مطالعه و  برنامهدر طراحی، بنابراین است،  ثرؤم
منظور بازسازي نقاط باز  بههمچنین . هاي چوبی باید مورد توجه قرار گیرد گونهحفظ و افزایش تنوع 

ها بعد  کاري آننوع جنگلی و یا بذرهاي مت گونهجنگل و مناطق تخریب شده اطراف روستاها با کاشت 
ثر ؤمتواند در توسعه تنوع و ایجاد یکنواختی در جنگل بسیار  میاز انجام مطالعات فیتوسوسیولوژیک 

  .)2005 پوربابایی و دادو،( باشد
و پس از تخریب در هاي مکانی درختان پیش هاي صورت گرفته بر روي الگو تحلیلتجزیه و 

ي ساختار گذشته توده و در تفسیر الگوي پراکنش فعلی درختان نقش مفیدي داشته و از طرف بازساز
توان با نگاهی به وضعیت ساختاري نه چندان دور توده جنگلی و مقایسه آن با وضعیت  میدیگر حتی 

توان انتظار  میاي را که با توجه به این روند تخریب  کند و آینده کنونی، روند تخریبی که جنگل طی می
دهنده وضعیت  نشانخوبی  به پژوهشکار گرفته شده در این  هبهاي  شاخص .یابی کرد برونداشت، 
ها  شاخصاین . باشند میجنگلی پیش از تخریب و پس از آن هاي  تودهاي  گونهمکانی و تنوع الگوي 

ها  روش، ارزان بودن و صحت باال نسبت به سایر گیري اندازه از جمله آسانی هایی برتريداشتن علت  به



 1392) 4(، شماره )20(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  نشریه پژوهش

 76

همچنین ). 2006؛ پومرنینگ، 2003؛ کینت و همکاران، 2003؛ آگویري، 2002پومرنینگ، (برتري دارند 
وجود آمده در ساختار یک توده طی  ه بهاي الفداراي توانایی زیادي در نشان دادن اختها  شاخصاین 
با . کنند میدیگر فراهم هاي  تودهباشند و همچنین امکان مقایسه یک توده با  میمختلف هاي  زمان

 اي گونهی و تنوع موقعیت مکان بر و مدیریت راها  دخالت ثیرأت توان می ،ها شاخصاستفاده از این 
 از طرف دیگر .کرد استفاده جنگل پایدار مدیریت براي آن نتایج از و داد؛ قرار ارزیابی مورد جنگل،

برداري از منابع همراه با کاهش  بهرهدهی استخراج و  سامانهاي جوامع روستایی و  نیازدرك صحیح
اند موجب کاهش آثار تخریبی بر روي ساختار جنگل شده و از تو میها به منابع جنگلی،  وابستگی آن

  .روند تخریبی این منابع حیاتی بکاهد
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Abstract1 

In order to properly manage the forest, investigation of changes caused by natural 
processes and human intervention is necessary. In this study, using uniform angle 
and Clark & Evans indices trees change location investigated and the mingling and 
Shannon-Wiener indices applied to investigation of diversity changes in forest trees, 
Perk Ghale Gole in Khorramabad, in before and after degradation. For this purpose, 
using one hundred percent inventory in an area of about 32 hectares in three site of 
near to road, hill and plain, the current status of the forest studied. Then, taking cut 
trees (situation before damage) positioning and species diversity of trees were 
measured and compared with current status of the study area. The values of Clark 
and Evans index calculated 0.43 and 0.80, respectively for before and after the cut. 
These values showed change from cluster positioning to between random and cluster 
pattern. Also, the result of uniform angle index were calculated 0.50 and 0.47 for 
before and after the cut, respectively, that showed the random arrangement of nearest 
neighbors in both step. The mean value of mingling index calculated 0.05 and 0.06, 
respectively in before and after degradation, which represents a slight increase in 
mixture. Also, the results of the Shannon-Wiener index, calculated 0.23 and 0.25 
respectively before the cut and after it that showed a slight increase in species 
diversity. In continue, trees positioning and species diversity of three sites, near to 
road, hill and plain, calculated separately and compared with together. The results of 
these indices can be used to determine the changes caused by natural processes and 
the involvement of the human. 
 
Keywords: Positioning, Species diversity, Destruction of local communities, Zagros 
forests 
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