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  20/9/92:  ؛ تاریخ پذیرش2/11/91: تاریخ دریافت

  1چکیده
هاي اکوسیستمی  دلیل نقش اي هستند که به هاي میوه هاي جنگلی گونه یکی از اجزاي اصلی اکوسیستم

ها یکی از اهداف اصلی و تاکید شده  ریزي و مدیریت براي حفظ این گونه مهمی که دارند برنامه
هاي مختلف  اي از جنبه هاي میوه بنابراین با توجه به اهمیت زیاد گونه. هاي حفاظت جهانی است سازمان

هاي مدیریت  اي در جنگل هاي میوه  با هدف بررسی و مقایسه گونهاین پژوهشاکولوژیک و اقتصادي، 
 مدیریت پارسلین منظور دو ه اب.  نیرنگ نوشهر انجام شد7هاي سري  یریت نشده در جنگلشده و مد

 هکتار با شرایط فیزیوگرافی تقریباً مشابه 40 هکتار و 51ترتیب با مساحت  شده و مدیریت نشده به
ختان همراه ثبت موقعیت مکانی این در اي به ه درختان میوهاز همدرصد  100انتخاب و سپس آماربرداري 

 رایپلی استفاده Kها از تابع  یابی به الگوي مکانی گونه براي دست. صورت گرفتو نوع گونه در منطقه 
مورد بررسی قرار کارلو  ها با استفاده از آزمون مونت شد و فرض تصادفی بودن الگوي پراکنش گونه

ي، ازگیل، آلوچه و انجیر هاي ولیک، خرمند  از این بررسی نشان داد که گونهدست آمده نتایج به. گرفت
پارسل که فراوانی گونه خرمندي و ولیک در هر دو  طوري  مورد بررسی وجود دارند؛ بههاي پارسلدر 

. تر است زیاد بوده، اما فراوانی خرمندي در منطقه مدیریت نشده در مقایسه با منطقه مدیریت شده بیش
 و در اي خوشهدر فواصل نزدیک  پارسلو اي در هر د هاي میوه همچنین الگوي پراکنش مکانی گونه

تر گونه خرمندي در منطقه مدیریت شده در مقایسه با منطقه  فراوانی کم.  استتر تصادفی فواصل بیش
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باشد که با اعمال مدیریت  مدیریت نشده ناشی از برداشت این گونه توسط روستاییان حاشیه جنگل می
در نهایت . افزایش پیدا کرده است)  متر17تا (دیک اي در فواصل نز ر الگوي خوشهدر جنگل موردنظ

اي در پارسل مدیریت شده نسبت به پارسل مدیریت  هاي میوه توان گفت که الگوي کلی مکانی گونه می
نیاز  کنند و همچنین کم اي تولید می نشده تغییر چندانی نکرده است، چون بذر فراوانی که درختان میوه

  .نماید ثرات اقدامات مدیریتی را تا حدود زیادي خنثی میها ا بودن و پیشگام بودن آن
  

  جنگل مدیریت پراکنش مکانی،اي، الگوي  هاي میوه گونه :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
ي هاهاي الگو منظور درك برخی از جنبه هاي درختی در جنگل به  گونهشناسی زیست آگاهی از

، اندازه، )ریشه، ساقه و تاج(ختی از نظر شکل دلیل این که هر گونه در مکانی درختان الزم است؛ به
هاي  گونه .)1987ریستنسن، کپیت و (فرد است  دیرزیستی، دوره تولید بذر و فنولوژي منحصر به

هاي تحتانی واقع  که در آشکوب) 2002مکارتی و همکاران، (هاي کلیدي هستند  اي از جمله گونه میوه
 شناسایی .دهی نیاز به نور زیادي دارند دهی و میوه  گلبرايو رسد  ها می تري به آن شده، نور کم

هاي کلیدي را در   نقش گونه1هاي غالب شد که گونه یرا گمان میهاي کلیدي مشکل است ز گونه
هاي کلیدي ما را در درك بهتر این  با این وجود شناسایی گونه. کنند هاي جنگلی بازي می اکوسیستم

سزایی بر کارایی اکوسیستم خواهد  هها تأثیر ب ت دادن این گونهها هدایت خواهد کرد و از دس گونه
، )2001استویان و واگنر، ( ها سبب حفظ تنوع ژنتیکی، پراکنش ژنی گونهها  گذاشت، چرا که این گونه

شوند و بهترین نواحی را براي حفظ تنوع زیستی فراهم  هاي تمام جوامع جنگلی می ساختار و ارگانیسم
ها این است که فراوانی و غالبیت کمی داشته  ویژگی بارز این گونه). 1997و همکاران، بارنز (کنند  می

بر این، از این جهت که بذرهایشان  عالوه .سختی قابل تشخیص است ها به و آشیان اکولوژیک آن
 هستند جنگلی جوامعهاي پیشگام   گونهو جز،باشند مدت طوالنی قادر به زندگی در خاك می به
ها کمک  بنابراین حفاظت و شناخت دقیق شرایط رویشگاهی این گونه). 1998 همکاران، دالینگ و(

طور اتفاقی  هاي گیاهی به گونهطور قطع  به. ا و توسعه آنها خواهد کردهاي حفظ، احی شایانی در برنامه
. کنند و هر گونه گیاهی آیینه تمام نماي شرایط رویشگاهی خود است در یک منطقه ظهور پیدا نمی

                                                
1- Dominant 
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خوشبخت و (هاي مختلف دارویی  اي جنگل از جنبه هاي میوه رغم آگاهی نسبت به اهمیت ویژه گونه به
ویژه پرندگان؛  وحش به ، اقتصادي و منبع غذایی مهم براي حیات)2005؛ هسیس فرگوالر، 2005هامر، 

ها  ف این گونهشود؛ اما حذ داري به ارزش یادشده در مورد این درختان توجهی نمی هاي جنگل در طرح
هم خوردن زنجیره غذایی و تعادل اکولوژیک و حتی تغییر در آشیان اکولوژیک برخی از  ر سبب ب

. کند اي را در سطح کالن دو چندان می هاي میوه ها نیاز به مدیریت گونه این ویژگی. شود موجودات می
ترین   مدیریتی از جمله مهمهاي هاي انسانی و شیوه دهند که فعالیت هاي انجام شده نشان می بررسی
هاي مکانی این  توجهی بر موقعیت قابلتأثیر پراکنش و تراکم این درختان هستند و ثر بر ؤمعوامل 

هسیس ؛ 2002 ،؛ مکارتی و همکاران2001استویان و واگنر، ؛ 1998 ،دالینگ و همکاران (ها دارند گونه
 پراکنش بذر، رقابت مانندامل مختلف دلیل عو الگوهاي مکانی به). 2005،  و همکارانفرگوالر

 محیطی هاي خواري و یا ناهمگنی هاي داخل اکوسیستم، عوامل گیاه اي، آشوب گونه اي و درون گونه بین
گیري الگو در   شکلسببها  اي از آن یا مجموعهبه تنهایی د که ممکن است هر کدام نگرد ایجاد می

کلی سه نوع الگوي مکانی اصلی در ورط به. )2004ویگاند و مولونی،  (دنهاي مختلف شو مقیاس
 در صورت .5 تصادفی-3 و 4 یا یکنواخت3 منظم-2، 2 یا تجمعی1اي  خوشه- 1: وجود داردطبیعت 

تر در مناطقی  ها بیش ود شرایط مساعد براي موجودات زنده، پراکنش آنهاي ناهمگن و نب وجود محیط
). 2001اردکانی، (شود  اي می هخوششکیل الگوي است که داراي شرایط زیستی بهتر بوده و موجب ت

که حضور یک فرد در یک مکان به حضور افراد دیگر در آن مکان وابسته  عبارت دیگر، هنگامی به
پراکنش منظم یا یکنواخت ناشی از ). 2001مقدم، (یا تجمعی است اي  خوشهباشد، الگوي پراکنش 

که معموالً زمانی ) 2001اردکانی، (موجودات است توزیع یکنواخت منابع غذایی و حیاتی موردنیاز 
وقتی  ).1380مقدم، (ها برابر و یکسان باشند  آید که قلمرو افراد معین بوده و این محدوده وجود می هب

مقدم، (حضور یک فرد بر حضور فرد دیگر تأثیر زیادي نداشته باشد، پراکنش افراد تصادفی است 
گ و میر وابسته به تراکم، همگنی رویشگاه و یا در مرحله تغییر الگوي تصادفی در نتیجه مر). 2001

  ).2011بورن،  ري (گردد به منظم نیز مشاهده میاي  خوشهالگو از حالت 

                                                
1- Cluster 
2- Aggregate  
3- Regular  
4- Uniform  
5- Random 
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اعالم کردند که درختان گالبی وحشی در منطقه سپیدان فارس در ) 2010(پور و همکاران  حمزه
 2250-2400 درصد و دامنه ارتفاعی 40-50هاي  ، شیب)شرقی غربی و شمال شمال(هاي شمالی  دامنه

 .ندرت رویش دارند هاي رو به جنوب به ترین حضور را داشته و در دامنه متر از سطح دریا بیش
گاه گونه گالبی وحشی  ثر در تعیین گسترشؤخیزي خاك را از عوامل م همچنین شکل زمین و حاصل

الگوي مکانی درختان بلوط، ) 2006(بصیري و همکاران  .در منطقه سپیدان فارس تشخیص دادند
شخیص اي ت هاي مختلف در منطقه قامیشله مریوان، خوشه گالبی و ولیک را با استفاده از شاخص

جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در پراکنش ) 2008( فتحی هاي براساس نتایج پژوهش. دادند
چنین عناصر غذایی خاك در هم. گالبی وحشی و خصوصیات کمی و کیفی آن نقش مهمی دارند

. ترین نقش را داشتند تان ایالم مهمگونه اکولوژیک گالبی وحشی در منطقه زردالن اس  تفکیک گروه
با  را در منطقه پجیم بهشهر الگوي پراکنش گونه گیالس وحشی) 2011(االسالمی و همکاران  شیخ

 در )1980(استایلز  .ی تعیین کردند الگوي بینابین تجمعی و تصادف،استفاده از روش میانگین مربعات
ترین  کننده در آمریکا انجام داد به این نتیجه دست یافت که بیش هاي خزان اي که در شرق جنگل مطالعه

خوار در طول مدت مهاجرتشان در پاییز رخ  خواري توسط پرندگان میوه درصد پراکنش بذر و میوه
دي دارند که موجب تولید انرژي در بدن پرندگان ها کربوهیدرات زیا دهد، زیرا میوه این گونه می
تقریباً (هاي جنگلی جوان  پرندگان مهاجر رویشگاهدهد که  نشان می) 1985(مارتین  مطالعات. شود می
مطالعات . استا ه هها در این رویشگا  فراوانی میوهکنند که بیانگر پاناما انتخاب میرا در )  ساله25

کنند،  تري تولید می هایی که بیوماس بیش خوارها از گونه  که میوهدادن  نشا)2002(مکارتی و همکاران 
را ) ترین کربوهیدرات شامل بیش(رین ماده مغذي ت هاي تابستانی بیش در واقع میوه. نمایند تغذیه می

. باشد ویژه پرندگان مهاجر می عنوان یک منبع غذایی مهم براي حیوانات وحشی به دارند و میوه به
ان متمرکز شده اي در زیر این درخت نشان داد که بذر درختان میوه )2004 (نکالرك و همکارامطالعات 

 نشان )2005(هسیس فرگوالر و همکاران مطالعات . اي است  الگوي پراکنش خوشهکه این امر بیانگر
 آن براي  و همچنین ازبودهعنوان یک ماده غذایی مهم براي افراد محلی در ترکیه   که میوه ازگیل بهداد

 1گونه ولیک که داد نشان )2011(سرك و همکاران مطالعات . شود ها استفاده می درمان بیماري
 20بیش از . باشد می بوده و ترکیه یکی از مراکز ژنی آن Maloideaeترین گونه در میان خانواده  بزرگ

  .شود اده میعنوان غذا استف هاي آن به گونه از آن در کشور ترکیه وجود دارد که از میوه

                                                
1- Crataegus 
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 مقایسه هاي جنگلی، هدف از این پژوهش یستماي در اکوس هاي میوه با توجه به اهمیت گونه
 اثر مدیریت بر هاي مدیریت شده و مدیریت نشده و بررسی اي در جنگل هاي میوه وضعیت گونه

مشخص شد  با بررسی سوابق پژوهش. باشد اي می هاي میوه فراوانی، نوع و الگوي پراکنش مکانی گونه
 در کشور انجام نشده و از این  جنگلاي هاي میوه ی در زمینه بررسی وضعیت گونه پژوهشکه تاکنون

  .منظر این بررسی کامالً جدید است
  

  ها مواد و روش
و مدیریت نشده ) 29پارسل ( دو منطقه مدیریت شده منظور انجام این پژوهش به: منطقه مورد مطالعه

 نیرنگ 7هاي سري   هکتار با شرایط تقریباً مشابه در جنگل40 و 51ساحت ترتیب با م به) 24پارسل (
 متر از 50دامنه ارتفاعی در هر دو منطقه مورد بررسی، از ). 1شکل (واقع در نوشهر انتخاب شدند 

 0-80شرقی با دامنه شیب بین  جهت عمومی در هر دو منطقه شمال.  متر متغیر است350سطح دریا تا 
 انجیلی و تاج پوشش -زاد ناهمسال نامنظم با تیپ غالب ممرز ها دانه اختاري تودهدرصد، الگوي س

هاي دوران  این محدوده از نهشته. باشد  ضعیفی مینسبت درصد است که داراي زادآوري به 75حدود 
. باشد هاي کرتاسه ژوراسیک می شناسی از رسوبات دوره یافته و از نظر چینه شناسی تشکیل دوم زمین

مارن، آهک مارنی با مختصري آهک کریستال است و ه عمدطور  بهسنگ مادري در هر دو منطقه نوع 
ه به شیب و توپوگرافی خاك این مناطق بست. باشد سنگ مادري داراي نفوذپذیري و پایداري کم می

 .باشد  عمیق تا عمیق و داراي بافت کمی سنگین تا سنگین با درصد زیاد رس مینسبت محل، به
 آمار ایستگاه کلیماتولوژي نوشهر و با توجه به گرادیان بارش، میزان بارندگی ساالنه در منطقه براساس

در منطقه مدیریت  .باشد گراد می  درجه سانتی15متر و متوسط دماي ساالنه   میلی5/973مورد مطالعه 
خالتی صورت داري تهیه و اجرا شده، ولی در منطقه مدیریت نشده تاکنون د شده دو دوره طرح جنگل

  .)2007داري نیرنگ،  طرح جنگل( استنگرفته 
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  . موقعیت مناطق مورد بررسی-1شکل 

  
سپس . ها تشخیص داده شد گردشی در مناطق مورد بررسی نوع گونه ابتدا با جنگل: روش بررسی

هاي  لها در کل پارس همراه ثبت موقعیت مکانی آن اي به ه درختان میوه درصد از هم100آماربرداري 
  . صورت گرفت هکتار40 و 51ترتیب با مساحت  بهمدیریت شده و مدیریت نشده 

هاي هیرکانی شمال کشور، فاصله درختان معموالً کم بوده و دقت دستگاه  جا که در جنگل از آن
GPS باشد، براي ثبت مختصات درختان موجود باید از روش فاصله  متر می5 در بهترین حالت - 

عنوان نقطه مبنا انتخاب و با  به این صورت که ابتدا درختی به. شد استفاده می) 1993موئر، (آزیموت 
که امکان دید  یاصله و آزیموت درختان میوه تا جایگردید، سپس ف  تعیین مختصات میGPSدستگاه 

سپس این فاصله و . شد گیري و تعیین می نماي سونتو اندازه با متر و قطب)  متر10حدود (وجود داشت 
در مرحله بعد این . گردید میتبدیل ) x, y( مختصات دکارتی زیموت با استفاده از روابط مثلثاتی بهآ

مختصات به مختصات نقطه مبنا اضافه و در نتیجه مختصات درختانی که در اطراف نقطه مبنا و با 
 متري قرار 10براي درختانی که در فاصله بیش از . آمد میدست  هفاصله مشخصی از آن قرار داشتند، ب

. گردید یابی می مکانGPS شد که با دستگاه  گرفته بودند، یک نقطه مبناي جدید در نظر گرفته می
 UTMهمین ترتیب فاصله و آزیموت هر درخت نسبت به درخت قبلی سنجیده و به مختصات  به
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 فرم پس از ثبت فاصله و آزیموت هر درخت در فرم آماربرداري، شماره درخت در. شد میتبدیل 
آماربرداري با رنگ بر روي تنه درخت نیز ثبت شد تا هم محل درختان ثبت شده مشخص باشد و هم 

در فرم آماربرداري براي هر درخت عالوه بر فاصله و . گیري نشود طور اشتباهی دوباره اندازه درختی به
  .دید ثبت گر مورد بررسی  در تمام سطح دو پارسلاي نیز هاي میوه آزیموت، نوع گونه

 بررسی الگوي مکانی روش قطعه نمونه با مساحت ثابت و منظور به ترین روش ولتدام: تابع رایپلی
داراي هر کدام از این دو روش  که )2005استاماتلوس و پانورگیاس،  (اي است هاي فاصله روش

 اول از مساحت قطعه نمونه در روش تأثیر بودن تحت(هستند هاي خاص خود  مشکالت و محدودیت
که  در صورتی. ) دوم  در روشدار گیري فواصل در مناطق شیب اندازهالگوهاي غیرتصادفی و مشکل 

 ترین هاي پیوسته، شاخص نزدیک  روش کوادرات3 معموالً از شود،درصد  100 آماربرداري یجنگلتوده 
هر کوادرات  نقاط داخل ،دراتروش کوا در .شود استفاده می) 1977رایپلی،  ( رایپلیKهمسایه و تابع 

سبب  این امر  کهدنشو  نمیدر نظر گرفته ها که نقاط بین کوادرات  در حالی،گیرد مورد بررسی قرار می
ترین همسایه هم  شاخص نزدیک). 2008فرد و همکاران،  عرفانی(د گرد  اشتباه در تعیین الگو میایجاد

 الگو در در تشریح ،کند اده میاش استف ترین همسایه که فقط از فاصله درخت تا نزدیک دلیل این به
گیري فواصل بین  براساس اندازه رایپلی Kکه تابع   در حالی.ناتوان استهاي مختلف  فواصل و مقیاس

 قرار بررسیورد هاي مختلف م  مکانی را در مقیاسالگوهايموجود، ) درختان(تمام جفت نقاط 
  .شود  محاسبه می1طه صورت راب اي مشخص به این تابع براي یک الگوي نقطه. دهد می

  

)1                           (                                                                            


)r(n=K(r)  
  

یک درخت قرار گرفته و  از rست که به شعاع  ااي میانگین تعداد درختان همسایه: r(n(که  طوري به
 : جاي تابع  امروزه به. باشد می) تعداد در واحد سطح(تراکمK رایپلی از شکل اصالح شده آن یعنی 

 است و نیز Kشود که حالت خطی تابع  ه شده، استفاده میی ارا)1997( بساگ  که توسطLتابع 
تر   سادهK نسبت به تابع Lهمچنین نمایش و تفسیر تابع ). 1993رسی، ک (کند  را تثبیت میKواریانس 
  .شود  محاسبه می2صورت رابطه  بوده که به

  

)2(                                                                                          rr









50/)(

L(r)=  
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تر از صفر باشد  دهنده الگوي تصادفی، اگر بزرگ باشد، نشان برابر صفر Lحال اگر مقدار تابع 
 در روش .دهنده الگوي منظم است تر از صفر باشد نشان اي و اگر کوچک دهنده الگوي خوشه نشان

، حدود )فرض صفر(دار بودن تفاوت الگوي مشاهده شده با الگوي تصادفی  رایپلی براي آزمون معنی
 در داخل این Lکه اگر تابع  طوري گردد؛ به کارلو محاسبه و ترسیم می نتاعتماد با استفاده از آزمون مو

 دهنده الگوي نشانوجود الگوي تصادفی، اگر باالتر از آن واقع شود، دهنده  نشانمحدوده قرار گیرد، 
اخوان و همکاران، (دهنده الگوي منظم است  تر از این محدوده واقع شود، نشان اي و اگر پایین خوشه
ها مورد استفاده قرار گیرد که  تواند در تمام مقیاس ست که می ا شاخص رایپلی ابزار قدرتمندي).2010

 براي محاسبه این پژوهشدر . این شاخص استفاده شده است 1متغیره در این بررسی تنها از حالت تک
  Programita Ver. 2010افزار وسیله نرم سازي الگوي مکانی به  بار شبیه99کارلو،  حدود مونت

  .انجام شد افزار  نرم2 با استفاده از گزینه منطقه ناهمگن متري100تا شعاع ) 2004ی، نولویگاند و مو(
  

 نتایج
آلوچه هاي   گونه مورد بررسی یافت شدند شاملمناطقکه در این مطالعه در اي  درختان میوه

)Prunus divaricata( انجیر ،)Ficus carica( ولیک ،)Crataegus aronia(، ازگیل )Mespilus 

germanica (و خرمندي یا کلهو) Diospyrus lotus(  هاي مدیریت  پارسلترتیب در  بهبودند که
  .)1جدول  (پایه شمارش شدند 1835 و 1848شده و مدیریت نشده به تعداد 

  
  .ي مدیریت شده و مدیریت نشدهها ي در پارسلا هاي میوه ه فراوانی مطلق گون-1جدول 

 تعداد
 پارسل مدیریت شده پارسل مدیریت نشده

 گونه

 ولیک 925 758
 خرمندي 500 671
 آلوچه 46 69
 انجیر  184 83
  ازگیل 186 211
  *ها سایر گونه 7  43

  جمع 1848  1835
  توت و انگور *

                                                
1- Univariate 
2- Heterogeneous Poisson 
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، )2شکل ( مدیریت شده و مدیریت نشده هاي اي در پارسل هاي میوه با توجه به نقشه پراکنش گونه
غربی  غربی و جنوب هاي شمال اي در پارسل مدیریت نشده در جهت هاي میوه گونهردد گ مالحظه می

شرقی و  شرقی، جنوب هاي شمال  ولی در پارسل مدیریت شده در جهت،ترین حضور را دارند بیش
  .ترین حضور را دارند غربی بیش جنوب

  

  
  

 . و مدیریت نشدهمدیریت شدهاي در پارسل  هاي میوه  نقشه پراکنش مکانی گونه-2شکل 

  
تعداد  ( گونه ولیک و خرمندي فراوانیپارسل در هر دو ،شود  مالحظه می3که در شکل طور همان

اما گونه خرمندي در پارسل مدیریت نشده فراوانی . ها دارند تري نسبت به سایر گونه  بیش)پایه
  .تري را نسبت به پارسل مدیریت شده دارد بیش
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تع پارسل مدیریت نشده

پارسل مدیریت شده

  
 .اي در دو پارسل مدیریت شده و مدیریت نشده هاي میوه  نمودار فراوانی گونه-3شکل 

  
هاي مدیریت   در پارسلL از بررسی الگوي پراکنش مکانی با استفاده از تابع دست آمده نتایج به

دهد که این تابع در پارسل مدیریت نشده تا فاصله حدود  نشان می) 4شکل (شده نشده و مدیریت 
ه کارلو قرار گرفت  متري باالتر از حدود مونت20ي و در پارسل مدیریت شده تا فاصله حدود  متر12

هاي مدیریت شده و مدیریت نشده  اي در پارسل هاي میوه ه پایهدر نتیجه الگوي پراکنش هم. است
تر  اي بودن بیش  شدت خوشه مدیریت شده  در پارسلاما. ست ااي در فواصل یادشده کامالً خوشه

کارلو، الگو تصادفی   در داخل حدود مونتL با توجه به قرار گرفتن تابع این فواصل پس از .تاس
  .شود می
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  الگوي پراکنش) چین خط(کارلو  و حدود مونت) خط ممتد (L نمودار تابع -4شکل 

  .هاي مدیریت شده و مدیریت نشده در پارسلاي  هاي میوه ه پایههم
  

هاي   در پارسلLبررسی الگوي پراکنش گونه ولیک با استفاده از تابع  از دست آمده نتایج به
دهد که این تابع در هر دو پارسل تا فاصله حدود  نشان می) 5شکل (مدیریت شده و مدیریت نشده 

در نتیجه الگوي پراکنش گونه ولیک در . کارلو قرار گرفته است  متري باالتر از حدود مونت13
 مدیریت   در پارسل اما.ست ااي  متري خوشه13 مدیریت نشده تا فاصله هاي مدیریت شده و پارسل

 در L با توجه به قرار گرفتن تابع این فاصلهپس از . تر است بیشاندکی اي بودن   شدت خوشهشده
  .شود کارلو، الگو تصادفی می داخل حدود مونت
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  لگوي پراکنشا) چین خط(کارلو  ونتو حدود م) خط ممتد (L نمودار تابع -5شکل 

  .هاي مدیریت شده و مدیریت نشده در پارسلگونه ولیک 
  

 در پارسل مدیریت L از بررسی الگوي پراکنش گونه خرمندي با استفاده از تابع دست آمده نتایج به
 متري و در 12دهد که این تابع در پارسل مدیریت نشده تا فاصله حدود  نشان می) 6شکل (نشده 

کارلو قرار گرفته، در نتیجه الگوي   متري باالتر از حدود مونت17 فاصله حدود پارسل مدیریت شده تا
اي   شدت خوشه مدیریت شده  در پارسلاما. اي است پراکنش گونه خرمندي در فواصل یادشده خوشه

کارلو، الگو  در داخل حدود مونت Lبا توجه به قرار گرفتن تابع این فواصل پس از . تر است بودن بیش
  .شود  میتصادفی
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  الگوي پراکنش) چین خط(کارلو  ونتو حدود م) خط ممتد (L نمودار تابع -6شکل 

 .هاي مدیریت شده و مدیریت نشده  در پارسلگونه خرمندي

  
اي نیز تا فواصل کوتاه  هاي میوه عمل آمده، الگوي پراکنش مکانی سایر گونه هاي به براساس بررسی

هاي ولیک و  دلیل زیاد بودن فراوانی گونه اما به. دشو و کامالً تصادفی میاي بوده و پس از آن الگ خوشه
ه یاي، فقط الگوي پراکنش مکانی این دو گونه در بخش نتایج ارا هاي میوه خرمندي نسبت به سایر گونه

  .شد
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  بحث
ترین فراوانی در هر دو  هاي خرمندي و ولیک داراي بیش دهد که گونه  نشان مینتایج این پژوهش

باشند، ولی گونه خرمندي در  ها می پارسل مدیریت شده و مدیریت نشده در مقایسه با سایر گونه
تري را نسبت به پارسل مدیریت شده دارد که این اختالف ناشی از  پارسل مدیریت نشده فراوانی بیش

، اشدب  در پارسل مدیریت شده می و اعمال مدیریتبرداشت این گونه توسط روستاییان حاشیه جنگل
دهند و  میثیر خود قرار أت دلیل این که روستائیان با مصرف میوه خرمندي زادآوري این گونه را تحت به

هاي مرغوب صنعتی در عملیات تنک کردن و پاك کردن  در عملیات پرورشی نیز این گونه به نفع نهال
  .شود میحذف 

هاي ازگیل، آلوچه  دیریت شده گونهاي نشان داد که در پارسل م هاي میوه نقشه پراکنش مکانی گونه
نزدیکی پارسل . ترین پراکنش را دارند غربی بیش شرقی و جنوب هاي شمال، شمال و ولیک در جهت

هاي مدیریتی و انسانی سبب باز شدن فضا و وارد شدن نور  مدیریت شده به روستا و جاده و دخالت
هاي یادشده  ها در جهت تر این گونه شتر در عرصه شده که از عوامل اصلی حضور و پراکنش بی بیش
ترین  غربی بیش غربی و جنوب هاي شمال  گونه در جهت3باشد، ولی در پارسل مدیریت نشده این  می

تر در  دلیل وجود نور بیش دهد که در پارسل مدیریت نشده نیز به این امر نشان می. پراکنش را دارند
در پارسل مدیریت شده . تري دارند  پراکنش بیشها حضور و ها، این گونه مرز پارسل و روي یال

 باز شدن فضا و وجود  وهاي زادآوري حفرهوجود  شده، انجامهاي  دلیل نزدیکی به جاده و دخالت به
رامل و ؛ 1994آس و ردمیلر،  (دار هاي شیب ویژه در مرز پارسل و دامنه تر در عرصه به نور بیش

نیاز بوده و  ها کم تر است؛ چون این گونه اي بیش یوهحضور و پراکنش درختان م )1994همکاران، 
اي در جهت  هاي میوه ود گونه در پارسل مدیریت شده نب.شوند میاي پیشگام محسوب ه هعنوان گون به

اي در جهت  هاي میوه ود گونهنبدر پارسل مدیریت نشده نیز . کاري سنواتی است دلیل جنگل غربی به
ود نور کافی است که مانع از حضور و پراکنش  گونه شمشاد و نبد بودن تراکمدلیل زیا شرقی به

 این مطلب است که نور و خصوصیات همه این موارد بیانگر. )2شکل  (اي شده است هاي میوه گونه
 که این نتایج با ست اها آنکننده پراکنش و حضور جمعی  ها عامل اصلی و تعیین اکولوژیکی این گونه

در ارتباط با الگوي پراکنش .  مطابقت دارد)2001 ( استویان و واگنرو) 1998(  دالینگ و همکاراننتایج
 الگوي ، از محاسبه تابع رایپلی نشان داد که با اعمال مدیریتدست آمده اي، نتایج به هاي میوه همه پایه

نطقه هاي ایجاد شده در م دلیل دخالت  به که)4شکل  ( متر افزایش پیدا کرده20 متر به 12اي از  خوشه
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 تر شده  فضا باز شده و نور در منطقه بیش،مدیریت شده و همچنین نزدیکی به جاده و حاشیه روستا
علت بروز الگوي  .ي فراهم آورده استا هاي میوه هتر گون که شرایط مساعدي را براي حضور متراکم

ها  ستگی زیاد آني و وابا هسنگین بذر بودن درختان میو) 6 تا 4ي ها شکل(ي در فواصل کوتاه ا هخوش
وجود آمده در اثر اعمال  هدر فضاهاي باز بي ا هاي میوه هگونشود تا  میبه مقدار نور است که سبب 

العات کالرك و همکاران  که نتایج مططور متمرکز مستقر شوند به) قطع و برداشت ( در جنگلمدیریت
ها توسط پرندگان و جانوران در  اما از سوي دیگر مقداري از بذور آن.  این نکته استبیانگر) 2004(

تر  شوند که سبب بروز الگوي تصادفی در فواصل بیش میفواصل دورتر از درخت مادري پراکنده 
همچنین نتایج الگوي پراکنش گونه خرمندي نشان داد که با اعمال  ).6 تا 4ي ها شکل(گردد  می

اي بودن در  شدت خوشهو  )6شکل ( متر افزایش پیدا کرده 17 متر به 12اي از  مدیریت الگوي خوشه
 که در  است این که علت آنتر شده در مقایسه با پارسل مدیریت نشده بیش نیز پارسل مدیریت شده

در پارسل مدیریت گونه خرمندي تر است، اما   بستههابرداري فضا  بهرهنبودپارسل مدیریت نشده در اثر 
ي مستقر شده که البته این ا هطور مترکز و خوش بهشده در فضاهاي ایجاد شده در اثر اعمال مدیریت 

در . )4شکل ( دارد صحتپارسل مدیریت شده نیز در ي ا هي میوها هکل گونالگوي استدالل براي 
سل ر در پارسل مدیریت شده نسبت به پايا هاي میوه همکانی گونکلی  الگوي توان گفت که مینهایت 

کنند و  میي تولید ا هبذر فراوانی که درختان میوکرده است، چون ن چندانیتغییر مدیریت نشده 
 .نماید می اقدامات مدیریتی را تا حدود زیادي خنثی اتها اثر نیاز بودن و پیشگام بودن آن همچنین کم

هاي  اي اقدام نمود که الگوي پراکنش مکانی گونه گونه هاي طبیعی باید به در مدیریت تودهبنابراین 
هاي   به پراکنش گونه بایدهاي مدیریتی  به هنگام دخالت نیزرج نشده واي از حالت طبیعی خا میوه
شود که با توجه به قابلیت تثبیت و  از طرفی توصیه می. نمودتري  اي در سطح توده توجه بیش میوه

  .تري صورت پذیرد هاي وسیع  در مقیاساي، این پژوهش هاي میوه تشار گونهدامنه ان
  

  منابع
1.Aas, G. and Riedmiller, A. 1994. Trees of Britain and Europe, Pp: 96-212. 
2.Akhavan, R., Sagheb-Talebi, Kh., Hassani, M. and Parhizkar, P. 2010. Spatial 

patterns in untouched beech (Fagus orientalis Lipsky) stands over forest 
development stages in Kelardasht region of Iran. Iran. J. For. Pop. Res.  
18: 2. 322-336. (In Persian) 

3.Ardakani, M.R. 2001. Ecology. Tehran University Press, 326p. (In Persian) 



  1392) 3(، شماره )20(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  نشریه پژوهش

 92

4.Barnes, B., Zak, D., Denton, Sh. and Spurr, S. 1997. Forest ecology,  
Pp: 608-609. 

5.Basiri, R., Sohrabi, H. and Mozayen, M. 2006. A Statistical Analysis of the 
Spatial Pattern of Trees Species in Ghamisheleh Marivan Region. Iran. J. Natur. 
Resour. 59: 579-588. (In Persian) 

6.Besag, J. 1997. Contribution to the discussion of Dr. Ripley’s paper. J. R. Stat. 
Soc. B. 39: 193-195. 

7.Clark, C., Poulsen, J., Connor, E. and Parker, V. 2004. Fruiting trees as dispersal 
foci in a semi-deciduous tropical forest. Oecologia, 139: 66-75. 

8.Cressie, N.A.C. 1993. Statistics for spatial data. Wiley, New York, 900p. 
9.Dalling, J.W., Swaine, M.D. and Arwood, N. 1998. Dispersal Patterns and Seed 

Bank Dynamics of Pioneer Trees in Moist Tropical Forest. Ecology,  
79: 2. 564-578. 

10.Erfanifard, Y., Feghhi, J., Zobeiri, M. and Namiranian, M. 2008. Investigation 
on the spatial pattern of trees in Zagros forests. Iran. J. Natur. Resour.  
60: 4. 1319-1343. (In Persian) 

11.Fathi, H. 2008. Investigation on site condition of pyrus syriaca in forest Zagros 
(The case study in Zardelan region of Ilam province). M.Sc. Thesis, Islamic 
Azad University, Science and Research Branch, Tehran (Iran). (In Persian) 

12.Forest management plan. 2007. District 7 Neyrang, Watershed 45 Golband, 
Noshahr, 429p. (In Persian) 

13.Goreaud, F., Courbaud, B. and Collinet, F. 1997. Spatial structure analysis 
applied to modeling of forest dynamics: a few examples. IUFRO workshop: 
Empirical and process-based models for forest tree and stand growth simulation. 
Novas Tecnologias, Oeiras, Portugal, Pp: 155-172. 

14.Hacıseferog˘ulları, H., Ö zcan, M., HakanSonmete, M. and Ö zbek, O. 2005. 
Some physical and chemical parameters of wild medlar (Mespilus germanica 
L.) fruit grown in Turkey. J. Food Engin. 69: 1-7. 

15.Hamzehpour, M., Sagheb-Talebi, Kh., Bordbar, K., Joukar, L., Pakparvar, M. 
and Abbasi, A.R. 2010. Impact of environmental factors on distribution of wild 
pear (Pyrus glabra Boiss.) in Sepidan region, Fars province. Iran. J. For. Pop. 
Res. 18: 4. 499-516. (In Persian) 

16.Khoshbakht, K. and Hammer, K. 2005. Savadkouh (Iran)-an evolutionary centre 
for fruit trees and shrubs. Genetic Resources and Crop Evolution, Pp: 1-11. 

17.Martin, T. 1985. Selection of second-growth woodlands by frugivorous 
migrating birds in Panama: an effect of fruit size and plant density. J. Trop. 
Ecol. 1: 2. 157-170. 

18.Mc Carty, J., Levey, J., Greenberg, C. and Sargent, S. 2002. Spatial and 
temporal variation in fruit use by wildlife in a forested landscape. Forest 
Ecology and Management, 164: 277-291. 

 



 و همکاران افسانه خلیلی

 93

19.Meour, M. 1993. Characterizing spatial patterns of trees using stem-mapped 
data. Forest Science, 39: 4. 756-775. 

20.Moghadam, M.R. 2001. Descriptive and statistical ecology of plants. Tehran 
University Press, 285p. (In Persian) 

21.Peet, R.K. and Christensen, N.L. 1987. Competition and tree death. Bioscience, 
37: 586-595. 

22.Rameall, J.C., Mansion, D., Dume, G., Timeball, J., Leginet, A., Dupont, P. and 
Keller, R. 1989. Flore forestie refrancaise. Quide ecologi queillustie plain 
esetcollines, ministere del. Agriculture et de forest. 1784p. 

23.Ripley, B.D. 1977. Modeling Spatial Patterns. J. R. Stat. Soc. B. 39: 2. 172-212. 
24.Reyburn, A.P. 2011. Causes and Consequences of Plant Spatial Patterns in 

Natural and Experimental Great Basin (USA) Plant Communities. A 
dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Doctor of Philosophy in Ecology, 162p. 

25.Serc¸e, S., Simsek, Ö., Toplu, C., Kamilog˘lu, Ö., Calıskan, O., Gündüz, K.,  
Ö zgen, M. and Kacar, Y.A. 2011. Relationships among crateagus accessions 
sampled from hatay, Turkey. As assumed by fruit characteristics and RAPD. 
Pp: 933-942. 

26.Sheykholeslami, A., Asgardoon, S. and Yazdian, F. 2011. Investigation on 
Spatial Pattern of Wild Cherry (Cerasus avium) in Hyrcanian Forest (Case 
Study: Pajim Forest, Behshahr). Res. J. For. Sci. Engin. 1: 35-42. (In Persian) 

27.Stamatellos, G. and Panourgias, G. 2005. Simulating spatial distributions of 
forest trees by using data from fixed area plots. Forestry, 78: 3. 305-312. 

28.Stiles, E. 1980. Patterns of fruit presentation and seed dispersal in bird-
disseminated woody plants in the eastern deciduous forest. The American 
Naturalist, 116: 5. 670-688. 

29.Stoyan, D. and Wagner, S. 2001. Estimating the fruit dispersion of 
anemochorous forest trees. Ecological Modeling, 145: 1. 35-47. 

30.Wiegand, T. and Moloney, K.A. 2004. Rings, circles and null- models for point 
pattern analysis in ecology. Oikos. 104: 209-229. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1392) 3(، شماره )20(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  نشریه پژوهش

 94

 
J. of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 20 (3), 2013 

http://jwfst.gau.ac.ir 
 

Comparison of the spatial pattern of fruit species in managed and 
unmanaged Hyrcanian forests (Case study: Noshahr forest, Neyrang) 

 
*A. Khalili1, H. Kia-Daliri2, R. Akhavan3 and A. Mataji4 

1M.Sc. Student, Faculty of Forest Science, Science and Research Branch, Islamic Azad 
University, Tehran, Iran, 2Assistant Prof., Faculty of Forest Science, Science and Research 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 3Research Assistant Prof., Research 
Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran, 4Associate Prof., Faculty of Forest 

Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
Received: 01/21/2013; Accepted: 12/11/2013 

 
Abstract1 

Fruit trees are one of important components of forest ecosystems, that their 
protection regarding to their important roles in ecosystem is one of the important aims 
in global protection structures. On the basis of fruit trees importance from ecological 
and economical aspects the aims of this study was to compare the spatial patterns of 
fruit species in managed and unmanaged forests. The study site was located in 
Neyrang-Noshahr forest of Iran. Two managed and unmanaged compartments were 
selected with are of 51 ha and 40 ha respectively with approximately similar 
physiographical conditions. Full inventory of fruit trees along with determination of 
special position were done. Ripley’s K-function was used to analyze the spatial pattern 
of fruit trees. The null hypothesis was a random distribution of fruit trees, which was 
tested by Montecalo simulation. Results showed that species of Crataegus aronia, 
Diospyrus lotus, Mespilus germanica, Prunus divaricata, and Ficus carica existed in 
both managed and unmanaged forests. However, the frequency of Crataegus aronia 
and Diospyrus lotus were more than other species in two compartments, while 
frequency of Diospyrus lotus in unmanaged forest was more than managed one. Spatial 
pattern of fruit trees in two compartments was cluster in short distances and then 
random in larger distances. Less frequency of Diospyrus lotus in managed forest in 
comparison to unmanaged forest was due to cutting this species by villagers in 
managed area which caused increased clustering pattern in short distances (up to 17m). 
Finally, we conclude that the spatial pattern of fruit trees in managed forest has 
changed slightly compared to unmanaged forest, due to high frequency of seed 
production and being pioneer and low demanding behavior of this species that reduced 
the impact of management. 
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