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  چکیده
 ازی ناش که بوده یجنگل جوامع یکیاکولوژي هایژگیو نیترمهم از ،درختانی مکان پراکنش يالگو سابقه و هدف:

بوده و  اتیح نهیشیپ کردلعم وي اگونه نیب اي یاگونه درون رقابت ،یانسان وی عیطبی آشفتگ ،یطیمحی ناهمگن
 دری شناسجنگلي هادخالت نحوهها،  برداران، تمرکز برداشت آنهاي برداشت بهرهتعدیل یا کاهش هزینه در تواند یم

 .ردیگ قرار استفاده مورد ییایاح اقدامات و اکوسیستمي داریپا حیتشر مناسب،ی تیریمدي هاطرحی طراح توده،
تحقیقاتی که بتواند وضعیت پراکنش مکانی و ارزش اقتصادي این پراکنش را نشان دهد، در منطقه ارسباران انجام 

 مهم بررسی الگوي پراکنش مکانی و تهیه نقشه ارزش اقتصادي پنج گونه ،این تحقیق هدف ازرو،  نشده است. از این
 Cratagus( زالزالک، )Cornus mas( اختهزغال، ).Prunus sp( یجنگل آلوچه، )Juglans regia( یجنگل يگردو

sp. ( لیازگو )Mespilus germanica (باشد.در منطقه حفاظت شده ارسباران می   
در این پیمایش  هکتار صورت گرفت. 140آوري داده با استفاده از آماربرداري صددرصد در جمع ها:روشمواد و 

ده جنگلی ثبت شد. از آن جا که تعداد درختان زیاد است و این امر خطاي برداشت موقعیت مکانی تمامی درختان میوه
فاصله و آزیموت استفاده شد و به همین دلیل از روش  ،آوردیاب جهانی را پایین میموقعیت هر درخت با موقعیت

در  دار یادداشت گردید.دار موجود در منطقه نسبت به درخت قبلی میوهفاصله و آزیموت تمام درختان جنگلی میوه
بندي پوشش جنگلی منطقه، موقعیت پراکنش درختان در منطقه و تعداد پایه هر با استفاده از نقشه تیپبعد،  مرحله

بر این، الگوي پراکنش  عالوه منظور مشخص شدن تیپ غالب ظهور هر گونه بررسی شد. هاي مختلف بهونه در تیپگ
 انیم فاصله، L تابعبررسی شد.  ProgramitaJulio 2006افزار  نرم در محیط Lگیري از تابع با بهرهمکانی درختان 

 در درختان یمکان عیتوز نقشه کی در را مختلف ابعاد با گونه کی درختان نیب ايفاصله ای یدرخت مختلف هايگونه
ز حاصلضرب انقشه پراکنش ارزش اقتصادي در هکتار، نماید. یم میترس و محاسبه کارلو مونت آزمون گرفته و با نظر

  قیمت هر کیلوگرم میوه خام در عملکرد هر گونه در هکتار تهیه شد.

                                                             
  ghanbarisajad@gmail.com :مکاتبه مسئول*
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در منطقه مورد مطالعه وجود داشت.  محصول فرعی کننده تولید گونه 10نتایج آماربرداري نشان داد که  ها:یافته
بیشترین  پایه) 421( جنگلی و آلوچه پایه) 827( اختهزغالها، میوه بود.  مهمترین محصول فرعی مورد استفاده آن

به خود کمترین فراوانی را در منطقه پایه)  16(و زرشک  پایه) 32( انار جنگلیکه  را داشتند. در حالی فراوانی
ستان افرا -زبان گنجشک -وحشی و انار در تیپ بلوط، گالبی، آلوچه، زالزالک، سیبگردو هايگونه. اختصاص دادند

سه گونه  مکانی در مجموع الگوي پراکنش .اخته، زرشک، فندق، ازگیل در تیپ ممرز بلوطستان مشاهده شدند و زغال
در  لیو ،اي بودهي ازگیل و زالزالک در بیشتر حاالت کپههاگونه .باشداي میکپه       ًتقریبا آلوچه، گردو و زغال اخته 

نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین ارزش اقتصادي در د. ندارنیز پراکنش تصادفی و یکنواخت  ،بیشترفواصل خیلی 
هزار ریال در هکتار بود. ارزش  10343جنگلی با  ریال در هکتار و گردوي 900ترتیب مربوط به ازگیل با  هکتار به

  هزار ریال در نوسان بود. 10343تا  809عنوان با ارزشترین گونه از  گردو به اقتصادي در هکتار گونه
کنند. این امر ارزش اي پیروي می                                                 ً             بررسی الگوي پراکنش مکانی درختان نشان داد که غالبا  از الگوي کپه گیري:نتیجه

دهد. باال بودن این ارزش مقدار برداشت افراد در زمان کوتاه را ممکن ها را افزایش میاقتصادي در واحد سطح گونه
برداري را افزایش هاي بهره دهد. همچنین تمرکز مدیریت جهت تهیه طرحهاي برداشت را کاهش میساخته و هزینه
  هاي حفاظتی در این مناطق انجام دهد.راي تنظیم قوانین و بحثهاي اصلی را بگیريداده و تصمیم

   
  ارسبارانمنطقه حفاظت شده محصوالت فرعی، عملکرد، ، پراکنش مکانی الگويارزش اقتصادي،  کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

 جوامع یکیاکولوژي هایژگیو نیترمهم از یکی  
 که است درختانی مکان پراکنش يالگو ،یجنگل

 وی عیطبی آشفتگ ،یطیمحی ناهمگن ازی ناش تواند یم
 کردلعم وي اگونه نیب اي یاگونه درون رقابت ،یانسان

 در تواندیمی مکانپراکنش ي الگو. باشد اتیح نهیشیپ
ی بررس گونه، -سطح روابط ها،گونهی ستیهمزی بررس

 نییتع توده،ي رو بری شناسجنگلي هادخالت ریثأت
 چوب دیتول مختلف، درختان نیبی کیولوژیب روابط

ی طراح ،يبردارآمار مناسب طرح انتخاب ،)8(
ي داریپا حیتشر مناسب،ی تیریمدي ها طرح
 قرار استفاده مورد ییایاح اقدامات و سازگاران بوم

 در یمهم ابزار ،یمکانپراکنش ي الگو ،نیهمچن .ردیگ
 باشدیمی حفاظت وی طیمحستیزي هايزیربرنامه

 با رابطه در ییهاهیفرض ارائه آنی اصل هدف که )13(
ی مختلفي ندهایفرای گاه. است جوامع ساختار

 مثال عنوان به کنند، جادیای کساني یالگوها تواند یم
 ای تراکم به وابسته ریم و مرگ ،نور ای غذاي برا رقابت
ي الگو توانندیم هايماریب ای آفات ازی بعض وجود

ي الگو که یحال در). 4( آورند دیپد را پراکندهی مکان
 مانند اتیح دیتجد عوامل وجود لیدل بهي اکپهی مکان
 بذر، پراکنش در تیمحدود ،یشیرو توان

 و پوشش تاج در شکاف ن،یزم شکلي ها یناهمگن
 7( گرددیم حاصل زننده بهمی انسان وی عیطب عوامل

هاي نوع الگوي پراکنش درختان در عملیات ).10و 
آگاهی از  ،باشدعنوان راهنما می جنگل شناسی به

هاي کمیت و ارزش اقتصادي گونه مکانی پراکنش
کننده محصوالت غیرچوبی، دیدگاه و اطالعات  تولید

جدیدي در مورد مقدار سودهاي برداشت شده توسط 
ریزان و جوامع محلی از جنگل در اختیار برنامه

این افراد با تهیه اطالعات  دهد.سازان قرار میتصمیم
توانند به راحتی در مورد نواحی جنگلی که مرتبط می
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گیري تصمیمهستند،  برداريبهرهمستعد حفاظت یا 
تهیه نقشه ارزش اقتصادي در تهیه  .)17( نمایند
برداري از محصوالت غیرچوبی نیز مفید هاي بهره طرح

است. همچنین مردم محلی و مدیران طرح در نقاطی 
باشد، هاي با ارزش باال میتراکم گونه جنگل کهاز 

یه نقشه ارزش در هبر این، ت عالوهنمایند.  تمرکز می
هزینه فایده مدیریت محصوالت  تجزیه و تحلیل

نماید ریزان حفاظتی کمک می غیرچوبی براي برنامه
)12 .(  

 پراکنش يالگو با رابطه دري متعدد مطالعات  
 .است گرفته صورتی درختي هاگونهی مکان
ی مکان ساختاری بررس در )2011(جانی و فقهی  علی
 که بیان کردند نوشهر رودیخ جنگل در ملج گونه
ي اکپه به لیمتمای تصادفی مکاني الگوي دارا گونه این

 Kکاربرد تابع  ،)2013علوي و همکاران ( .)3( است
هاي در جنگل جریپلی در تعیین الگوي مکانی گونه مل

این محققین نشان اند. کرده بررسی را خیرود نوشهر
و  کم قطر داراي الگوي تجمعی بوده طبقاتدادند که 

ی قطري الگوي مکانی تمایل به تصادف طبقهبا افزایش 
الگوي پراکنش مکانی ) 2015سهرابی ( .)2( دشدن دار

گاه جنگلی چهارطاق اردل هاي چوبی در ذخیره گونه
در این سی کرده است. ربرریپلی  Kرا با تابع 

اي کپه      ًغالبا  ،چوبیهاي گونهوي مکانی گالگاه  ذخیره
درختی بیشتر از هاي اي بودن در گونهاست و کپه

) 2017. مدبري و همکاران ()20( اي استدرختچه
لگوي پراکنش مکانی، وضعیت آمیختگی و تنوع ا

هاي چوبی جنگلی را در ناحیه زاگرس میانی گونه
این درختان مکانی پراکنش اند. الگوي بررسی کرده

ها اي دارد که ناشی از فاصله بین پایهمنطقه حالت کپه
 )2016و همکاران (آبادي ی نجفشریعت .)11( است

وضعیت آلودگی درختان ولیک به بیماري لیسه را با 
ها با تابع  نآاستفاده از بررسی الگوي پراکنش مکانی 

K  نتیجه رسیدند که  این بهالعه نمودند. طمریپلی

لوده پراکنش تصادفی داشته ولی درختان درختان آ
با  .)18( اي هستندسالم داراي الگوي پراکنش کپه

قات خارجی به توجه به اهمیت موضوع در تحقی
ارزش  الگوي پراکنش مکانی و تهیه نقشهع وموض
پرداخته کننده محصوالت غیرچوبی   هاي تولیدگونه

الگوي پراکنش مکانی  )2009ننر و پک (زشده است. 
مریکا آسوتا هاي ملی چیپوا مینهدرختان را در جنگل

ودل  .)24( کردندبیان نزدیک به یکنواخت  را
در جنوب غربی امریکا به بررسی ) 2013سورنسن (

با استفاده از  جنگلی اقتصادي گونه 10الگوي مکانی 
 پرداختند. تغیرهاي اقلیمی و اکولوژیکیممدلسازي با 
ها  بیان کردند اگرچه الگوي پراکنش آن این محققین

اي بود ولی پتانسیل باالیی از لحاظ اکولوژیکی کپه
 )2014شافسما و همکاران ( .)22( توسعه داشتند براي

ه اهمیت تهیه نقشه ارزش اقتصادي محصوالت ب
این محققین نقشه ارزش اشاره کردند.  جنگلی

اقتصادي این محصوالت را با استفاده از کسب داده از 
 GISافزار  خانوار در کشور تانزانیا در محیط نرم 2000

هزار  25ارزش محصوالت از صفر تا تهیه کردند. 
) 2017سوارز فیلهو (. )17( متغیر بود شیلینگ تانزانیا

به بررسی عملکرد در هکتار و تهیه نقشه ارزش نیز 
جیل برزیلی و رزین در مناطق آاقتصادي دو گونه 

   .  )19( ه استجنگلی آمازون پرداخت

داخلی الگوي پراکنش مکانی ت ادر مطالع  
مختلف بررسی شده است. در مطالعات هاي  گونه

بر الگوي پراکنش، تهیه نقشه ارزش  خارجی نیز عالوه
هاي با قابلیت تولید اقتصادي براي برخی از گونه

محصوالت غیرچوبی مورد مطالعه قرار گرفته است 
باشد. در داخل کشور نیز ی تعداد مطالعات اندك میلو

گرفته، بر اساس اطالعات موجود از مطالعات صورت 
نقشه ارزش اقتصادي این محصوالت و اهمیت 

ها در ارزش اقتصادي بررسی نشده است پراکنش گونه
ارزش اقتصادي محصوالت اهمیت به و بیشتر 
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ن برداشت توسط خانوارها پرداخته امیز وغیرچوبی 
ا توجه به اهمیت اقتصادي و اما بشده است. 

جوامع هاي ارسباران و وابستگی جنگل یاکولوژیک
ها الزم است مطالعاتی در رابطه با محلی به این جنگل

کننده محصوالت  تولیدهاي مکانی گونهپراکنش الگوي 
هدف این رو،  از اینمنطقه صورت گیرد. غیرچوبی در 

از پنج گونه  الگوي پراکنش مکانیتعیین  ،پژوهش
با عملکرد کننده محصوالت غیرچوبی  هاي تولیدگونه

 و منطقه مورد مطالعهدر ها بقیه گونه باالتر نسبت به
  باشد. می هاگونه اینارزش اقتصادي  پراکنش تهیه نقشه

 
  هامواد و روش

بخشی از در  منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه
در شمال هکتار  140با مساحت هاي ارسباران جنگل

با طول و عرض شرقی استان آذربایجان شرقی 
 وشرقی  ثانیه 51دقیقه و  45درجه و  46 ییرافیاغج

شده واقع  شمالی ثانیه 06دقیقه و  52درجه و  38
). میانگین بارندگی سالیانه در منطقه 1(شکل  است
تا  5میانگین درجه حرارت از  .)6( متر استمیلی 400
گراد در ارتفاعات مختلف متغیر درجه سانتی 14

ارتفاع از سطح دریا در منطقه مورد مطالعه  .باشد می
اقلیم  متر از سطح دریا متغیر بود. 1350تا  530بین 

خشک مرطوب سرد تا نیمهمنطقه به روش آمبرژه، نیمه
تنوع آب و هوایی منطقه ناشی از جهت باشد.  سرد می

بت دریاي وطوزش بادها بوده که ر و هاگیري کوه
همراه  هاي هواي سیبري را بهخزر، مدیترانه و توده

شناسی متعلق به دوران  این منطقه از نظر زمیندارد. 
شناسی آن را سوم بوده و قسمت عمده سنگ
اند. خاك منطقه واحدهاي آهکی و آذرین تشکیل داده

اي جنگلی و طور عمده از نوع قهوه در نقاط جنگلی به
تنوع  ،علت انتخاب منطقه. )6( اي آهکی استقهوه
و برداشت مردم از محصوالت با ه در منطق اي باالگونه

نوع  25 باشد.قابلیت تولید محصوالت غیرچوبی می
تیپ در منطقه ارسباران شناسایی شده است که 

یپ اصلی منطقه تعنوان  ) بهCarpinetumممرزستان (
 Quercusبلوط سیاه ( هایی مانندگونهباشد. می

macranthera) افراي کرکو ،(Acer campestre ،(
 Corylus) و فندق (Cornus masاخته (زغال

avellana (.در این تیپ وجود دارد  

 
   .، ایرانذربایجان شرقیهاي ارسباران، استان آ در جنگل منطقه مورد مطالعه موقعیت -1شکل 

Figure 1. Location of study area in Arasbaran forests, East Azerbaijan Province, Iran. 
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  پژوهشروش 
ماربرداري صددرصد آوري داده با استفاده از آجمع 
و در داخل  هاي ارسباران  هکتار از جنگل 140در 

. در این صورت گرفت منطقه حفاظت شده ارسباران
ده جنگلی تمامی درختان میوهپیمایش موقعیت مکانی 

و  ثبت شد. از آن جا که تعداد درختان زیاد است
یاب جهانی برداشت موقعیت هر درخت با موقعیت

از روش فاصله و بنابراین  گردد،سبب افزایش خطا می
نقطه شروع در . ابتدا موقعیت آزیموت استفاده شد

ماربرداري با استفاده از دستگاه منطقه مورد آ
فاصله و  ) ثبت شد، سپسGPSیاب جهانی ( موقعیت

درخت بعدي از این نقطه ثبت شد. در آزیموت 
دار تمام درختان جنگلی میوهنهایت فاصله و آزیموت 

دار موجود در منطقه نسبت به درخت قبلی میوه
 سپس با استفاده از روابط مثلثاتی .ندیادداشت گردید

) X,Yبه مختصات دکارتی ( مقادیر برداشت شده
  . )1( )2و  1 وابط(ر تبدیل گردید

  ܺ = ݀ × ൫ܵ݅݊(ܴܽ݀݅ܽ݊)൯+ ܺିଵ    1رابطه  

  ܻ = ݀ × ൫ݏܥ(ܴܽ݀݅ܽ݊)൯+ ܻିଵ  2رابطه  
     

: فاصله تا نقطه شاخص یا درخت d در روابط فوق
 180/(Azimuth×3.14) از رابطه Radianقبلی، 

 ختصات طولی درخت قبلیم: ିଵܺ محاسبه گردید،
  باشد.می: مختصات عرضی درخت قبلی ܻିଵو 

بدین ترتیب مختصات تمامی درختان جنگلی   
دار موجود در منطقه برداشت شدند، از این طریق میوه

کل درختان میوه موجود از هر گونه با استفاده از تعداد 
موقعیت  تعیین موقعیت شدند. سرشماري صددرصد

 Arc GIS 9.3 در منطقه در محیطدرختان موجود 
بندي شدند تا محدوده پراکنش این محصوالت گن پلی

با توجه به سطح اشغال شده توسط  .مشخص شود
هاي موجود در  تعداد در هکتار گونههاي مختلف، پایه

ا توجه به کم بندي و سپس باولویت ،منطقه مشخص

از  گونه پنج ها،بودن تعداد در هکتار برخی از گونه
قرار  انتخاب و مورد بررسیهاي موجود بین گونه

     .ندگرفت
بندي پوشش نقشه تیپهمچنین در این تحقیق   

بخیزداري آها، مراتع و  جنگلی منطقه از سازمان جنگل
پوشش بندي نقشه تیپبا استفاده از  و کشور تهیه

درختان در منطقه و  پراکنشموقعیت جنگلی منطقه، 
منظور  به هاي مختلف گونه در تیپ تعداد پایه هر
  .بررسی شدتیپ غالب ظهور هر گونه مشخص شدن 

ارزش کل اقتصادي ساالنه از محل بعد،  در مرحله  
ها برآورد شد. میزان میوه تولیدي گونه تولید میوه این

ورد آبر )2015توسط قنبري (هاي مورد مطالعه گونه
پایه  40ورد میزان میوه تولیدي، آدر بر .)6(شده است 

صورت  هاي مورد مطالعه به تودهگونه در  از هر
گیري میوه ها اندازهتصادفی منظم در روي خط نمونه

همین دلیل میزان میوه  به. )6( صورت گرفته است
ارزش اقتصادي هر  گیري نشد.             ً       تولیدي، مجددا  اندازه

گونه با توجه به تعداد هر پایه و میزان میوه تولیدي 
مشخص شد.  در هر هکتار هر پایه در روي نقشه

حاصلضرب قیمت هر کیلوگرم میوه گونه از  ارزش هر
 ملکرد محصول در هکتارع در 1396در سال  خام

پس  .)17( نشان داده شد دست آمد و در روي نقشه هب
 آوري، حمل و نقل میوه و هاي جمعاز کسر هزینه

قیمت گذاري شد. قیمت بازاري میوه جاياز  غیره
عنوان  به 1396روستا در سال محصول در بازار محلی 

   گذاري استفاده شد.  مبناي قیمت
iihai                                   3رابطه  PYTEC  

از  هکتار هر گونهدر : ارزش خالص iTEC که در آن
: عملکرد ihaYهر کیلوگرم، قیمت: iP،محل تولید میوه
  باشد. میاز محل تولید میوه  iدر هکتار گونه 

هاي زالزالک و ازگیل، که براي گونه با توجه به این  
قیمت بازاري در دسترس نبود، قیمت محصول با 

این  استفاده از روش هزینه فرصت محاسبه شد. به
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تقسیم طور کلی از  منظور، قیمت هر کیلوگرم میوه، به
دستمزد روزانه تعداد افراد اکیپ در روز بر مقدار 

  ).6(دست آمد  برداشت روزانه این افراد به
منظور تعیین الگوي پراکنش درختان از تابع  به  

دلیل دشواري  بهریپلی استفاده شد.  Kاصالح شده 
بر روي این تابع اصالحاتی  ریپلی Kتفسیر تابع 

 Lصورت گرفته است که شکل اصالح شده آن تابع 
از  ریپلی  Kنسبت به تابعL نامیده شده است. تابع 

 Lتر است. رابطه تابع نظر نمایش و تفسیر ساده
  . )7( صورت زیر است به

 
r

rkrL





)()(                             4رابطه  

 یا درختی مختلف هايگونه میان فاصله Lتابع   
 در را مختلف ابعاد با گونه یک درختان بین هايفاصله

. )2( گیردمی نظر در درختان مکانی توزیع نقشه یک
 مقایسه معیار تعیین الگوي پراکنش مکانی ،این تابع در

) فرض صفر( تصادفی الگوي با شده مشاهده الگوي
 ترسیم و محاسبه کارلو مونت آزمون که ازاست 

 محدوده این داخل در Lتابع  اگر که طوري به گردد، می
 تصادفی شده مشاهده پراکنش الگوي گیرد، قرار

تر یا باالتر از این پایین Lاما اگر تابع  .خواهد بود

دهنده الگوي منظم   ترتیب نشان محدوده باشد، به
در این تحقیق . )14( اي است(یکنواخت) و کپه

و حدود مونت کارلو با  Lمحاسبات مربوط به تابع 
صورت  ProgramitaJulio 2006افزار استفاده از نرم

  پذیرفت.
  

  نتایج
کننده  دیتول گونه 10ربرداري نشان داد که ماآنتایج   

و  اختهزغالمنطقه مورد مطالعه وجود داشت.  میوه در
در  .منطقه داشتندرا در بیشترین فراوانی  آلوچه جنگلی

انار جنگلی و زرشک کمترین فراوانی را در  که حالی
چوبی  گونه 10 در بین. به خود اختصاص دادندمنطقه 

ی جنگل يگردو ،موجود در منطقه مورد مطالعه
)Juglans regia ،(جنگل آلوچه) یPrunus sp. ،(

 Cratagus( زالزالک)، Cornus masاخته (زغال

sp. ( لیازگ) وMespilus germanica ( بیشترین
اصلی  گونه  پنجعنوان  به ،را در منطقه داشتندفراوانی 

زیستی و انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل  منطقه
  ). 1(جدول  قرار گرفتنداقتصادي 

  
 .منطقه مورد مطالعهدر هاي چوبی تعداد کل و تعداد در هکتار گونه -1جدول 

Table 1. Total number and number per hectare of woody species in the studied area 

 نام گونه
Species name  

غال
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C
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جنگ
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  H
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گ

  Pe
ar

لی 
جنگ

ار 
ان

  Po
m

eg
ra

na
te

 

ک
رش

ز
  B

ar
be

rr
y

 

 تعداد کل
Total number  

827  421  346 181  154  84  69  59  32  19  
 تعداد در هکتار

Number per hectare  
5.91  3  2.47  1.29  1.1  0.6  0.49  0.42  0.23  0.14  

  
هاي مشاهده شده در گونهبررسی فراوانی   
هاي جنگلی موجود در منطقه مورد مطالعه نشان  تیپ

)، Juglans regiaی (جنگل يگردو هايگونهداد که 

 Cratagus( زالزالک)، .Prunus spی (جنگل آلوچه

sp. ( گالبی) وPyrus communis(سیب وحشی ، 
)Malus sieversii( و انار جنگلی )Punica 
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granatum( ستان افرا -گنجشک زبان -در تیپ بلوط
 زرشک)، Cornus masاخته (زغالهاي گونه و
)Berberis vulgaris(فندق ، )Corylus avellana( 
 -در تیپ ممرز) Mespilus germanica( لیازگ و

  بلوطستان مشاهده شدند.  
ماربرداري، بر اساس نتایج آ: نقشه ارزش اقتصادي

انتخاب براي تعیین ارزش اقتصادي اصلی  پنج گونه

ارزش شدند. میزان میوه تولیدي هر پایه، قیمت و 
با آورده شد.  2ها در جدول اقتصادي در هکتار گونه

و قیمت هر  هر پایه تراکم و توجه به میزان تولید
گردوي جنگلی و ازگیل کیلوگرم، ارزش اقتصادي 

  ترین مقدار را داشتند. ترتیب باالترین و پایین به

  
 .هامیزان میوه تولیدي هر پایه، قیمت و ارزش اقتصادي در هکتار گونه -2جدول 

Table 2. The amount of fruit produced per tree, the price and economic value per hectare of species  
  متغیر

Variable  
  گردوي جنگلی

Walnut  
  آلوچه جنگلی

Plum 
  اختهزغال

Cornelian cherry 
  زالزالک

Hawthorn 
  ازگیل

Medlar 
 تعداد در هکتار

Number per hectare  
1.29 3  5.91  1.1  2.47  

 به کیلوگرم پایه میزان میوه تولیدي
fruit produced by the tree (kg)  

49.8  5.666  1.366  0.822  0.414  
 (ریال در کیلوگرم) میوه خام قیمت

Raw fruit prices (Rials per kg) 
35000  25000  24300  42000  12375  

 به ریال میوه ارزش اقتصادي
The economic value of the fruit (Rials)  

2249192  424950  196175  37965  12564  

  
اصلی  يگونه جتصادي پنپراکنش ارزش اق نقشه  

 آمده است. نتایج محاسبه 2 لعه، در شکلمورد مطا
کمترین  ها نشان داد کهارزش اقتصادي در هکتار گونه

 900ارزش اقتصادي در هکتار مربوط به ازگیل با 
بیشترین ارزش اقتصادي در  ریال در هکتار بوده و

هزار  10343گردوي جنگلی با  هکتار مربوط به گونه

 هاي پراکنشبیشترین تعداد لکه ریال در هکتار بود.
لوچه بوده و ارزش اقتصادي در آ مربوط به گونه

ارزش هزار ریال متغیر بود.  2288تا  306هکتار از 
ترین  ش عنوان با ارز گردو به گونهاقتصادي در هکتار 

  .در نوسان بودهزار ریال  10343تا  809گونه از 
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 .جنگلی یوههاي مهم تولیدکننده ماقتصادي گونهنقشه پراکنش ارزش  -2شکل 

Figure 2. Distribution map of economic value of important forest fruit-providing species. 
 

نتایج بررسی الگوي پراکنش مکانی درختان در   
تحلیل الگوي پراکنش است. شده نشان داده  3شکل 
 ،متري 36ن است که تا فاصله آنشانگر ازگیل مکانی 

 18. در فواصل شش تا بوداي الگوي پراکنش کپه
در اما  د.ناي شدن را دارمتري بیشترین حالت کپه

تصادفی میل به سمت الگوي پراکنش فواصل بیشتر 
متري در محدوده  42تا  36ند، در فاصله نکپیدا می

دارد. بعد از  کارلو قرار دارد و پراکنش تصادفیمونت
                             ً روند ادامه پیدا کرده و نهایتا   متري با همان 42فاصله 
یا  در فاصله زیادتر الگوي پراکنش یکنواخت ازگیل
اي کنش کپهاردر تمام فواصل پ لوچهآ گونهدارد.  منظم

اي شدن نیز در فاصله شش بیشترین مقدار کپهدارد. 
  باشد.متري می
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  .پنج گونه اقتصادي مورد مطالعه کارلو براي تعیین الگوي پراکنشو حدود مونت Lنمودار تابع  -3کل ش

Figure 4. Diagram of the function L and the Monte-Carlo approximation to determine the  
distribution pattern of the five studied economic species. 

 
اي بیشترین مقدار کپه متري، 12زالزالک در فاصله  

شدن را دارد و این مقدار با زیاد شدن فاصله، داراي 
متري پراکنش  44             ً          باشد و نهایتا  در فاصله تغییراتی می

گردو نیز وضعیت مشابه با  کند. گونهتصادفی پیدا می
اي زالزالک دارد. در تمام فواصل داراي پراکنش کپه

اي شدن متري، بیشترین مقدار کپه 26بود. در فاصله 
داراي پراکنش  ،هااخته در تمام فاصلهرا دارد. زغال

اي شدن اي بوده و با افزایش فاصله از شدت کپهکپه
شود. ولی در هیچ یک از حاالت الگوي کمتر می

در مجموع الگوي پراکنش سه پراکنش دیگري ندارد. 
اندکی تغییرات  لوچه، گردو و زغال اخته باآ گونه
ازگیل و زالزالک در بیشتر  ونهگباشد و اي می کپه

در فواصل خیلی کمتري پراکنش اي بوده و حاالت کپه
  تصادفی و یکنواخت دارد. 

 
  بحث

ارزش اقتصادي ها و از توزیع مکانی گونه اطالع 
جوامع آگاهی تواند می غیرچوبی جنگل،محصوالت 

دست  توانند از جنگل بهمحلی را از منافعی که می

افزایش دهد و همچنین براي تنظیم مقررات  ،بیاوردند
 حصوالت کمک نمایدماز این  رحفاظت و استفاده بهت

 باال نسبی این تحقیق براي پنج گونه با تراکم در .)17(
در  کننده محصوالت غیرچوبی هاي تولیددر بین گونه

 منطقه مورد مطالعه، نقشه ارزش اقتصادي تهیه شد.
هاي پراکنش گردو باالترین ارزش را در لکه گونه
را بیشترین ارزش اقتصادي در هکتار  و کمترین دارد.
گردوي  در هکتار و گونهریال  900ازگیل با ي گونه

داشتند. در  هزار ریال در هکتار 10343جنگلی با 
هت ) ج2012شافسما و همکاران ( که در مطالعه حالی

تهیه نقشه پراکنش ارزش اقتصادي محصوالت 
خیلی دست آمده  هغیرالواري جنگل مقدار ارزش ب

. باشدبرآورد شده در تحقیق حاضر می بیشتر از مقدار
 درا ینلینگ تانزایش 25000به حتی در برخی از مناطق 

دلیل  . دلیل این امر به)17( رسیدهکتار در سال نیز می
ده بوده در هاي میوهتمرکز مطالعه حاضر به گونه

دلیل  به) 2012شافسما و همکاران ( مطالعهکه در  حالی
تنوع زیادي از محصوالت غیرالواري از  رويتمرکز 

محاسبه شده ارزش  ،قبیل میوه، زغال، هیزم و غیره
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با  )2006نایدو و ریکتس ( .)17( مقدار زیادي داشت
محاسبه ارزش خدمات اکوسیستم از قبیل تولید الوار، 

در پاراگوئه، گوشت شکار و سایر خدمات جنگلی 
دالر در هکتار برآورد  1045تا  دومقدار ارزش را بین 

در مناطق جنگلی  )2017سوارز فیلهو ( .)12( نمودند
 30تا  یکاز را آجیل برزیلی  عملکرد ،آمازون

 و میانگین عملکرد را هشت در هکتار کیلوگرم
 ارزشمیانگین  ورد نمودند.کیلوگرم در هکتار برآ

سال در هکتار دالر در جیل برزیلی را پنج آ اقتصادي
همچنین میانگین عملکرد تولیدي  ورد نمودند.برآ

ورد نمودند. بر کیلوگرم در هکتار برآرزین را نیز سه 
طبق محاسبات مربوط به تهیه نقشه ارزش اقتصادي، 

ورد دالر برآ 56/0در هکتار در سال را ارزش رزین 
مقایسه ارزش محاسبه شده براي تک نمودند. 

آجیل ارزش محصول آجیل برزیلی نشان داد که 
هاي گردو، زغال اخته از ارزش اقتصادي گونهبرزیلی 

هاي زالزالک و بوده و از ارزش گونه و آلوچه کمتر
مقایسه ارزش رزین در هکتار و  باشد.ازگیل بیشتر می

که به جز ازگیل، نسبت به سایر نشان داد که در سال 
ر که سایر وط همان .)19( ها ارزش کمتري داردگونه

بیان کردند این تفاوت ارزش مربوط به محققین نیز 
ایط ها و شرقیمت محصوالت در محل، تراکم پایه

ساحا و ساندریال . )21( باشدمی اکولوژیکی منطقه
گونه بر  ) بیان کردند که فراوانی باالي یک2012(

که  طوري هب ،ثر استؤن ممیزان دسترسی و برداشت آ
 يریگرمس مرطوب مناطق دردرصد از خانوارها  41

دلیل فراوانی باالي آن  یک گونه را به هندوستان
ار برداشت در نواحی که شف .)14( کنندبرداشت می

محصوالت باال هست، زیاد  اي اینراکم گونهت
                               ً        وابستگی مردم به این مناطق نسبتا  زیادتر  باشد. می

اي، در مناطق با الگوي پراکنش تجمعی یا کپهاست. 
توانند است و مردم میهزینه فرصت برداشت پایین 

                     ً               نظر را در فاصله نسبتا  کمتري از خانه  دمحصوالت مور

در کنار این، الگوي  ).17خودشان برداشت نمایند (
اي، باعث باال رفتن ارزش اقتصادي در واحد سطح کپه

شود این محصوالت و پایین آمدن هزینه برداشت می
را  تمد خانوارها از محل برداشت این محصوالدرآکه 

نیز به ) 2006نایدو و ریکتس ( .دهدمیایش زاف
اهمیت آنالیز هزینه فایده و تهیه توزیع مکانی سودها 

تنوع زیستی اشاره حفاظت ها در مقایسه با و هزینه
گاهی از توزیع مکانی سودهاي آهمچنین، کرده است. 

کند مشخص میها، حفاظت اکوسیستم نسبت به هزینه
حفاظت شده داراي اهمیت نواحی که چه بخشی از 

تهیه  ریزان را دراقتصادي باالیی هستند. این امر برنامه
  . )12( کندطرحهاي مدیریتی کمک می

، الگوي پراکنش مکانی مطالعهدر بخشی از این   
ریپلی  Kکننده میوه با استفاده از تابع  هاي تولیدگونه

بر اساس نتایج تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت. 
در باشد. اي میغالب در این منطقه پراکنش کپهالگوي 

مطالعات مختلفی به موضوع الگوي پراکنش مکانی 
 )2013علوي و همکاران ( پرداخته شده است. درختان

در ریپلی  Kدر تعیین الگوي مکانی گونه ملج با تابع 
 طبقاتنوشهر بیان کردند که  کنارهاي خیرودجنگل

 طبقهو با افزایش  قطر داراي الگوي تجمعی بودهکم
 ی شدن دارندقطري الگوي مکانی تمایل به تصادف

براي  )2015سهرابی ( که در تحقیق مشابهی. )2(
چوبی انجام  گونه 12بررسی الگوي پراکنش مکانی 

داد، ایشان نیز الگوي عمومی پراکنش درختان را 
از بین درختان مورد بررسی، بلوط اي بیان نمود.  کپه

اي کپهپراکنش ها بیشتر از سایر گونه ایرانی و کیکم
در جنوب  نیز )2013ودل سورنسن ( .)20( داشت

جنگلی  گونه 10بررسی الگوي مکانی  بهمریکا غربی آ
اقتصادي پرداختند. این محققین الگوي پراکنش این 

نتایج تحقیقات ذکر اي برآورد کردند. ها را کپهگونه
توان بیان کرد حاضر مطابقت دارد. می شده با مطالعه

در ، اي نسبت به بقیه الگوهاي پراکنشکه پراکنش کپه
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 گرددجوامع مطالعه شده جنگلی بیشتر مشاهده می
لو و همکاران  به نقل از نیز )2015سهرابی ( .)22(
ترین عمومی ،ايکند که الگوي کپهبیان می )2009(

 .)20( باشد الگوي پراکنش در جوامع گیاهی می
با نتایج تحقیقات  الگوي مشخص شده در این تحقیق

که بیان  )2004کینت و همکاران ( ذکر شده و تحقیق
 ،افتدق میافتوزیع تصادفی در جنگل بندرت ات کردند

نحوه پراکنش بذر و نوع زادآوري  .)9( مطابقت دارد
 ).23باشد (اي میترین عامل در ایجاد الگوي کپه مهم

هاي مورد مطالعه و با توجه به سنگین بودن بذر گونه
ر و زیر درختان در اثر وزن و ریزش بذرها در کنا

ها داري ها از طریق غیرجنسی، این گونه وري آنزادآ
 ،)2012ژانگ و همکاران (باشد. اي میالگوي کپه

اي بیان آ را دلیل الگوي پراکنش کپهسنگینی بذر پیسه
بیان کردند  طور که سایر محققین همان). 23کردند (

اي و منظم در جوامع گیاهی یک حالت الگوي کپه

ثیر أکه توده تحت ت مگر این ،باشدمعمولی پراکنش می
هاي طبیعی و مصنوعی هاي انسانی و آشفتگی دخالت

       . )8( قرار بگیرد
با مشخص شدن نقشه ارزش اقتصادي پراکنش   
هاي برداشت توان هزینهده جنگلی میهاي میوهگونه

برداري را کاهش داد هاي بهره این محصوالت در طرح
هاي  و همچنین تمرکز مدیریت جهت تهیه طرح

برداري از محصوالت غیرچوبی در این مناطق  بهره
هاي اصلی را براي تنظیم قوانین گیريباشد و تصمیم

افزایش هاي حفاظتی در این مناطق انجام دهد. و بحث
آگاهی روي تنوع، الگوهاي مصرف، سهم دانش و 

براي درآمد روستایی و درآمد جنگل ممکن است 
ریزي دقیق روي مدیریت ریزان را براي برنامهبرنامه

پایدار محصوالت غیرچوبی و توسعه جوامع در آینده 
  نزدیک قادر سازد.         
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Abstract  
Background and objectives: The spatial distribution pattern of trees is one of the most 
important ecological features of forest communities that results from environmental 
heterogeneity, natural or human disturbance, interspecific and intraspecific competition, and 
impact of previous life. It reduces and adopts harvest costs and focuses on special distribution 
areas. It can be used to investigate the effect silvicultural interactions on stand, designing 
appropriate management plans, describing ecosystem sustainability, and reforestation activities. 
Low researches have been done about the spatial distribution pattern and economic value map 
of these products. Therefore, the purpose of this research is to investigate the spatial distribution 
pattern and map the economic value of five important species of forest trees; walnut (Juglans 
regia), plum (Prunus sp.), cornelian cherry (Cornus mas), hawthorn (Cratagus sp.), medlar 
(Mespilus germanica) in the Arasbaran protected area. 
Materials and methods: Data were collected using full calipering inventory method at 140 
hectares. In this method, spatial position of all fruit providing species was recorded. Because of 
the high number of trees, recoding data by GPS for each tree decreases the data accuracy. 
Therefore, we used the distance and azimuth method. Then, we converted to the Cartesian 
system. All of these trees had a geographic position. Using forest type map of forest area, the 
distributions of trees throughout the region and number of each species in different types were 
investigated in order to determine the dominant type of presence of each species. In addition, 
the spatial distribution pattern of trees was investigated by L function in ProgramitaJulio 2006. 
L function considers distance between trees of different species or the same species, and it 
computes with Monte Carlo test.  In order to provide a map of the distribution of economic 
value per hectare, the value of each species per ha was estimated by multiplying of the price per 
kilogram in yield per hectare and its map was depicted.  
Results: The results showed that 10 species of fruit providing species were at the study area. 
Cornelian cherry (827 trees) and plum (421 trees) had highest frequency and pomegranate (32 
trees) and barberry (16 trees) had the lowest frequency at the study area. Walnut, pear, plum, 
hawthorn, apple and pomegranate species were found in the Acer-Fraxino-Quercetum forest 
type. Cornelian cherry, barberry, hazelnut, and medlar were found at the Carpino- Quercetum. 
In general, the spatial distribution pattern of three species of plum, walnut and cornelian cherry 
was clumped. Medlar and hawthorn species had clumped distribution and at shorter distances, 
they had random and uniform distribution. The results showed that the lowest and the highest 
economic value per hectare were belonged to medlar with 900 rials per hectare and walnut with 
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10343 thousand rials per hectare. The economic value per hectare of walnut species varied from 
809 to 10343 thousand rials.   
Conclusion: The clumped distribution patterns of trees increase the economic value per ha. 
High economic value of trees increases the amount of fruit harvests at a short time and 
decreases the harvest costs. The economic value map of species can reduce harvest costs and 
also increase the management focus for management plans. Furthermore, it makes key decisions 
for regulating conservation laws and discussions in these areas. 
 
Keywords: Arasbaran protected area, Economic value, Spatial distribution pattern, Secondary 
products, Yield 
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