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 3/6/1398؛ تاریخ پذیرش: 6/3/1398تاریخ دریافت: 

  1چکیده
و  هاي غرب کشور هاي جنگلسازگان پویایی بوم در نقش مهمی گونه بلوط ایرانی درختان مکانی پراکنش سابقه و هدف:

است. جنگل داراي دو ساختار  اي خوشه و منظم تصادفی، حالت سه به هاپدیده مکانی توزیع طورکلی به دارد. ها آن بهینه مدیریت
درختان در عرصه جنگلی و ساختار عمودي پراکنش ارتفاعی افقی و عمودي است که منظور از ساختار افقی پراکنش سطحی 

صورت  هاي جنگلی نحوه توزیع و پراکنش درختان بهیکی از خصوصیات مهم تودهشود. درختان در توده جنگلی تعریف می
 گونه اینبنابراین شناخت الگوي پراکنش ؛ هاي زاگرس استهاي اصلی ساختار جنگل افقی است. بلوط ایرانی یکی از گونه

  هاي منطقه باشد. تواند یکی از عوامل مهم در راستاي حفظ، احیا و توسعه جنگل می
  

واقع در  هاي سامان عرفی اوالدقباد در غرب استان لرستان هکتار از جنگل 30در راستاي این پژوهش مساحت  ها: مواد و روش
شد. براي اجراي عملیات میدانی با تفکیک هر یک هکتار از سطح منطقه مورد پژوهش در قالب  انتخاب شهرستان کوهدشت

. گیري قرار گرفت مورد اندازهه درختان هم قطر برابرسینه، کاملآماربرداري  اساسبر  صورت تصادفی به یک هکتاري نمونه قطعه
یاب  ري مختصات جغرافیایی آن با استفاده از دستگاه موقعیتگی و اندازه نمونه قطعهسپس با تعیین ایستگاه اولیه در سطح هر 

محاسبه  درختان بر مبناي آزیموت -گیري فاصله هاي مختلف گونه مورد مطالعه با اندازه ه پایههممختصات مراتب  بهجغرافیایی، 
قطر و قطور تقسیم  قطر، میان به سه کالسه کم قطر برابرسینه بر اساسشده  گیري تعیین شد. سپس درختان اندازهمثلثات دکارتی 

  انجام شد. O-ringآماره  متغیره تکشدند. بررسی الگوي مکانی درختان بلوط ایرانی با تابع 
  

  زاد نسبت  هاي شاخه تر گونه دلیل ایجاد جست گروه و پاجوش و تراکم بیش نتایج نشان داد الگوي مکانی درختان به :ها یافته
  اي و سپس با بزرگ شدن مقیاس در  متري) خوشه 25-20معموالً زاد در فواصل کوتاه از درخت پایه ( دانههاي  به گونه

ها با چراي دام  هاي انسانی و حذف زادآوريدلیل دخالت غرب) به هاي شمال و شمال هاي جغرافیایی (جهت برخی جهت
   یکنواخت است.

                                                
  nazariani69@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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هاي مدیریتی  اي است، بنابراین باید طرح مورد بررسی الگوي پراکنش از نوع خوشهکه در غالب منطقه  با توجه به این :گیري نتیجه
 آمده  دست بهنتایج  اي سوق داده شود. سمت الگوي خوشه اي باشد که الگوي پراکنش به گونه شناسی به هاي جنگل و دخالت

  در طراحی الگوهاي کاشت مفید باشد. تواند می
  

   هاي زاگرس )، تحلیل مکانی، جنگل.Quercus persica J. & Spبلوط ایرانی (، O-ringآماره  هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
 مطالعات و مدیریتی هايریزيبرنامه براي امروزه

 از جامعه افراد پراکنش نحوه اطالع از شناختی بوم
 اطالعات داشتن بدون است و برخوردار باالیی اهمیت
 هر اجراي جوامع، در افراد پراکنش الگوي و مکانی
الگوي مکانی  .شد خواهد مواجه مشکل با اي برنامه

از توده جنگلی تحلیل  نمونه قطعهدرختان در یک 
شود که از شکل و اندازه مشخصی برخوردار است  می

که  و موقعیت مکانی درختان در آن ثبت شده است
 و درختان بین کنش برهم بهتر شناخت این الگو در
). 5است ( مؤثر اطرافشان محیط با ها آن روابط متقابل

توزیع مکانی درختان از دو حالت تصادفی و 
به دو  تصادفی غیرکند. الگوي پیروي می تصادفیغیر

اي و یکنواخت بیانگر وجود برخی از شکل خوشه
 گزارش ). طبق25ها در جمعیت است ( محدودیت

 سال ) درFAOجهانی ( خواروبار سازمان در موجود
 مقیاس در طبیعی جنگل هايسازگانبوم سطح ،2013
 حاضر حال در بوده و کاهش به رو ازپیش بیش جهانی
 پوشش از زمین پوشیده کره سطح از درصد 31 حدود

 زاگرس رویشی ). در این رابطه، ناحیه6است ( جنگلی
 وسعت با کشور رویشی ناحیه ترینگسترده عنوان به

 خشک نیمه هايجنگل جزء هکتار میلیون پنج حدود
 هاي جنگل کل سطح درصد از 40 و شده محسوب

است، اما مردم محلی در  برگرفته در را کشور
علوفه، چوب سوخت و  ههاي زاگرس براي تهی جنگل

از زمین  سنتیتأمین معیشت خود، یک مدیریت 
). 9( کنند هاي جنگلی را دنبال می جنگل و فرآورده

شناختی و اقتصادي زاگرس به لحاظ بومهاي جنگل
هاي جنگلی کشور هستند. بومزیست ترین مهمجزو 

تر مناطق با جاي دادن جمعیت  ها در بیشاین جنگل
زیادي در خود به یک منبع حیاتی براي امرار معاش 

اند. به همین سبب مجموعه روابط  نیز تبدیل شده
 هرمشخصی بین جنگل و مردم شکل گرفته است، 

رویه و  علت قطع بی هاي زاگرس امروزه بهجنگل ندچ
 تر اند، بیش چراي مفرط اغلب به حالت مخروبه درآمده

هاي لرستان  اند. تیپ غالب جنگلزاد را تشکیل دادهفرم شاخه
 )،.Quercus persica J. & Spاز گونه بلوط ایرانی (

هاي گذشته بخش بزرگی تشکیل شده است. طی دهه
هاي سامان عرفی جنگل ویژه به زاگرس هاياز جنگل

اوالدقباد شهرستان کوهدشت واقع در غرب استان 
لرستان با توجه به شرایط سخت محیطی و اجتماعی 

 براي ها، توسط مردم محلیموجود در این جنگل
 در کشت غیرمجاز و معیشتی هايهزینه جبران

 و زدایی جنگل سبب نوعی به جنگل زیراشکوب
). امروزه 18منطقه شده است (تخریب در این 

ها اهمیت زیادي دارد. مدیریت صحیح این جنگل
ریزي اصولی نیازمند داشتن الزمه مدیریت و برنامه

اطالعات کمی و کیفی مناسب از زیرمجموعه مدیریت 
است. آماربرداري جنگل تأمین این اطالعات را که 

ویژه تراکم (تعداد مربوط به مشخصات کمی جنگل به
پوشش و سطح مقطع است، به عهده کتار)، تاجدر ه

 ). تحلیل17داشته و در این میان نقش اساسی دارد (
 هاي تکنیک ترین مهماز  یکی درختان پراکنش الگوي

 که بوده هاجنگل هاي آیندهویژگی بینیپیش و ارزیابی



 همکارانو  نسترن نظریانی
 

85 

 و زادآوري رقابت، کانون با تنگاتنگ ارتباط در
 جنگل طبیعی هايسازگاندر بوم درختان پراکندگی

 و مکانی الگوي هايتحلیل استفاده از با .)13است (
 از یک هر درختان توزیع مکانی پذیري، اجتماع

 شناختی، بوم هايهاي آشیانویژگی مختلف، هاي گونه
 در رویشگاهی عوامل مختلف سهم و فیزیولوژیکی

 درختان پذیري اجتماع و نحوه پراکنش الگوي با ارتباط
 تغییرات با میان این ). در10شد ( خواهد شناسایی

 دینامیکی هاي ویژگی ههمجنگل  تحولی مراحل
 و پراکنش آن الگوي تبع به و طبیعی هاي توده

شود.  می تغییراتی درختان دستخوش بین پذیري اجتماع
 )،Initialصعود ( مرحله اعم از جنگل تحولی مراحل

با  )Decay( تخریب و )Optimal( اوج یا بلوغ
هاي  توده طبیعی روند بیانگر مختلف تحولی فازهاي

 هاي تأثیر آشفتگی تحت البته که هستند جنگل سازگان بوم
 داراي توانند بزرگ می یا کوچک مقیاس در مختلف
 پذیري اجتماع و باشند. توزیع مکانی متفاوت هاي ویژگی

پویایی  روي بارزي رقابت تأثیرات قالب در درختان
 مختلف هاي گونه بین و همزیستی مانی زنده جمعیت،
مکانی  پراکنش الگوي ). شناخت10دارد ( درختان
تشریح  ها، آن خاص سازوکارهاي تشخیص در گیاهان

و  مدیریتی هايطرح ارزیابی سازگان، بوم پایداري
 ). نظر به16است ( مفید احیایی و حفاظتی اقدامات
درختان در هاي مکانی گونه الگوهاي مطالعه اهمیت

هاي طبیعی مطالعات بسیاري در داخل و خارج از  توده
توان به  کشور انجام شده است. در این زمینه می

) در بررسی ساختار، 2018و همکاران ( اخوانبررسی 
قطر گی مکانی متغیرها (نوع گونه، الگو و همبست

، فرم پرورشی، ارتفاع کل، درصد خشکیدگی برابرسینه
و سطح تاج درختان خشکیده و مختصات جغرافیایی) 

و تابع  O-ringبا استفاده از تحلیل واریوگرام، آماره 
) در جنگل زرآب استان MCFدار ( همبستگی نشان

ایالم اشاره کرد که نتایج نشان داد تراکم درختان دچار 

الگوي پراکنش  پایه در هکتار است. 27خشکیدگی 
اي  متري خوشه 35درختان دچار خشکیدگی تا شعاع 

نشان  و پس از آن یکنواخت بود. تحلیل واریوگرام هم
داراي  قطر برابرسینهداد که درصد خشکیدگی و 
سازي و سطح تاج و  ساختار مکانی قوي قابل مدل

ارتفاع کل داراي ساختار مکانی ضعیف است. نمودار 
MCF  درختان خشکیده  برابرسینه قطرنشان داد که

ها به هم  مجاور مشابه نیست، اما درصد خشکیدگی آن
) در 2018و همکاران ( قنبري. نتایج )2( شباهت دارد

 و کالله متفاوت حفاظتی سابقه با هاي بررسی رویشگاه
 سابقه با کورن و مدت طوالنی حفاظت سابقه با وایقان

 درختان ساختار و نظر ترکیب از مدت کوتاه حفاظت
رایپلی نشان  k تابع از استفاده ها با توده این در موجود
 شده،مطالعه هايتوده در هاگونه تمامی تقریب داد به

 رویشگاه در فقط ممرز و داشته ايهخوش پراکنش
 دادند پیشنهاد بنابراین داشت، تصادفی پراکنش کورن

 حفظ و آمیختگی درصد رعایت با دخالت نوع هر که
 از و شده انجام هاگونه ايهخوش پراکنش الگوي
 تنوع هم تا شود خالص خودداري گونه با کاري جنگل
نتایج  ).8شود ( تضمین ها توده پایداري هم و زیستی

) با هدف تعیین 2018و همکاران ( اخوانپژوهش 
بلوط شامل برودار،  هعمد هالگوي مکانی سه گون

هاي زاگرس شمالی و  ول در جنگل مازودار و وي
 هاي ها در جنگل اي آنگونه همچنین بررسی رقابت بین

 متغیره تکهاي  کردستان با استفاده از حالت هاطراف بان
رینگ نشان داد الگوي کلی پراکنش  اً هآمار هو دومتغیر

هاي بلوط در مقیاس مکانی کوچک یعنی حداکثر  پایه
اي است، ولی با بزرگ شدن   هخوشمتري  15تا فاصلۀ 

کند.  الگوي تصادفی میل می سمت بهمقیاس بررسی 
هاي  اي و کنش متقابل گونه گونه بررسی رقابت بین

داري  عنیمختلف جنس بلوط نیز نشان داد که رقابت م
تر موارد اثر متقابل از  ها وجود ندارد و در بیش بین آن

زاد بودن  جاذبه است. دانه نهایت درنوع مستقل یا 
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ها، همگنی رویشگاه و نبود رقابت  اغلب توده
اي از عوامل مؤثر در شکل دادن الگوي  گونه بین

ها تعیین  تصادفی بلوط - اي هخوشپراکنش بینابینی 
هاي این  بود رقابت معنادار بین پایهشد. با توجه به ن

و  ءدخالت با هدف احیا گونه هربلوط،  هسه گون
ها باید با رعایت آمیختگی فردي و  سازي این توده غنی

تصادفی انجام گیرد و  -اي خوشهحفظ الگوي پراکنش 
  .)3( کشتی پرهیز شود از تک

و همکاران جانیک در خارج از کشور نیز نتایج 
متقابل  اثرات و مکانی الگوي بررسی ) به2016(

 هايجنگل در راش قطري مختلف هاي کالسه
 در مورد مطالعه گونه الگوي اساس چک بر جمهوري

 از درختان متري پنج فاصله تا قطري هايکالسه همه
 همچنین نتایج نشان داد. را شدن ايهخوش به تمایل
راش  مختلف قطري هايکالسه متقابل اثرات تحلیل
 اثرات متري سانتی چهار قطري کالسه تا که داد نشان

 قطورتر هايکالسه در و مثبت صورتمتقابل به
ي ها) الگو2017( ژانگ .)11( منفی است صورت به

توزیع و ترکیبات درختان با استفاده از آمار استنباطی 
هاي جین  (یک تابع همبستگی جفتی) در جنگل

نتایج  شرقی چین را بررسی کرد. گولینگ در شمال
هاي بزرگ براي برخی از  نشان داد در مقیاس

شد که اي مشاهده  هاي درخت توزیع خوشه گونه
ناشی از ناهمگونی محیطی، پراکندگی محدود  احتماالً

، حال بااینها بود. هاي زیستی دانهبذر یا ویژگی
هاي تصادفی یا حتی یکنواخت، یک فرایند  توزیع

را نشان دادند. با رقابت داخلی خاص  "خود ریزش"
هاي  هاي کوچک در میان جفتهمچنین در مقیاس
شد  هاي مختلف درخت یافت میمختلف در کالس

هاي  که ممکن است عملکرد تحمل سایه آشیان
شناختی مختلف و یا تأثیر ناهمگونی زیستگاه بر  مبو

ارتباطات منفی در  که حالی درروي توزیع باشد، 
هاي  از دخالتهاي بزرگ ممکن است ناشی  مقیاس

انسانی منفی یا ناهمگونی زیستگاه موجود باشد. 
عالوه بر این، ناهمگونی زیستگاه، پراکندگی محدود 

 ترین مهماي ممکن است  گونه بذر و رقابت خاص بین
  هاي گونه  عوامل تأثیرگذار بر الگوها و توزیع

  ) در پژوهشی به 2019( پودالسکی .)27( باشد
  و  .Abies alba Mill درختیبررسی توزیع جوامع 
Fagus sylvatica L. هاي در کوه Świętokrzyskie 

  رایپلی و آماره  Kدر مرکز اروپا با استفاده از تابه 
O-ring  پرداختند. نتایج نشان داد الگوهاي توزیع

متر) معموالً تصادفی و در  10اي ضعیف (تا فاصله
راستاي پویایی منظمی است. در چند قسمت، 

 10تا  5ترتیب از  الگوهاي توزیع درختی در فواصل به
اي است.  متر داراي توزیع خوشه 10تا  7متر و از 

از سیستم  مدت طوالنیاستفاده بیان نمود ایشان 
 منجر بهجنگلی و همچنین فرآیندهاي طبیعی 

سازگان جنگلی و ایجاد  خودتنظیمی و بازسازي بوم
نقاط جنگل  مشابه درختان در همه الگوهاي توزیع

 .)22( شود می

در پژوهش حاضر با تحلیل الگوي مکانی  رو ازاین
هاي زاگرس را  عیت غالب جنگلمدرختان بلوط که ج

هاي مختلف سنی و همچنین دهد در گروه تشکیل می
هاي جغرافیایی مختلف به بررسی با توجه به جهت

هاي سامان عرفی اوالدقباد شهرستان  پایداري جنگل
پرداخته شده  O-ringکوهدشت با استفاده از آماره 

 با توزیع احتمالی تابع یک O-ring تابع که چرااست. 
با استفاده  و است مجاور نقاط و همسایه تراکم تشریح

 فاصله یکدر  را پراکندگی و توان تراکم می آن تابعاز 
  آورد. دست بههم  فرضی

  
  ها روش مواد و

بخشی از انجام پژوهش حاضر،  منظور به
کیلومتري شمال  35واقع در هاي زاگرس  جنگل

شهرستان کوهدشت، به نام سامان عرفی اوالدقباد 
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جغرافیایی انتخاب شد. این منطقه در محدوده 
"45'41º33  42' 5"تا º33  28' 1" وعرض شمالی º47 

واقع شده است. اقلیم این  طول شرقی º47 28' 34"تا 
 -خشک است. بافت خاك شنی نیمهمنطقه از نوع 

پذیري مناسبی  رسی داراي ساختمان مکعبی و از نفوذ
اي  هاي نواحی کوهستانی و درهبرخوردار است. خاك

پدوکان  رنگ بلوطیاي قهوه عمدتاًشهرستان 
و  استاي  هاي درهاي) و خاك هاي قهوه (خاك

ها  هاي رسوبی بوده و در ایجاد آنتر از کانی بیش
عوامل آب و هوا و سنگ مادر نقش مؤثري داشته 

هاي منطقه مورد  محدودیت عمده در خاك .است
زدگی سنگی، شیب زیاد، عمق کم  مطالعه عمدتاً بیرون

خاك و حساسیت به فرسایش آبی است. تخریب 
و  علت چراي مفرط دام هاي اخیر به پوشش در سال
آبی   هاي عمرانی فرسایش لی پروژهاجراي غیراصو

هاي منطقه از  ). جنگل7( خاك را افزایش داده است

هاي معتدله  بندي جهانی جزء جنگل نظر تقسیم
بندي کشوري  کننده محسوب شده و از نظر تقسیم خزان

شود  زاگرس محسوب می خشک نیمههاي جزء جنگل
هاي جنگلی منطقه ساختار عمودي اغلب توده ).20(

زادآوري و فرم پرورشی أ یک اشکوبه بوده و منش معموالً
زاد  جنسی و شاخه هاي درختان منطقه اغلب غیرگونه

 )،.Quercus persica J. & Spاست. بلوط ایرانی (
)، .Acer monspessulanum L. Boissکیکم (

)، .Cerataegus meyeri A. Pojarkزالزالک (
بنه )، .Pyrus glabra Boissگالبی وحشی (

)Pistacia atlantica F. & M. شن ،(  
.)Lonicera nummulariifolia J. & Sp چنار ،(
)Platanus orientalis L.) و بید (Salix sp. (

اما ؛ دهد را در منطقه تشکیل می درختیهاي  گونه
شکل  بلوط ایرانی گونه غالب گیاهی در منطقه است.

  دهد. موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می 1
  

  
  

  . موقعیت منطقه مورد مطالعه الف) روي نقشه ایران، ب) روي نقشه لرستان و ج) شهرستان کوهدشت -1شکل 
Figure 1. Location of the studied area a) On the map of Iran, b) On the map of Lorestan and c) Kuhdasht city.  
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 30مساحت  حاضرمنظور انجام پژوهش  به: روش کار
هاي منطقه در قالب قطعات نمونه هکتار، از جنگل

صورت  مترمربع به 100×100یک هکتاري با ابعاد 
هکتاري از  2500 اي هاز محدود پراکنده وتصادفی 

  صورت  خورده به تر دست نسبت کم هاي به بخش
 نمونه قطعهمنظور در هر  آماربرداري شد. بدین کامل

ترتیب که  مختصات دقیق هر درخت ثبت شد. بدین
فاصله و آزیموت درخت اول نسبت به گوشه جنوب 

یک هکتاري (نقطه مبنا) با دستگاه  نمونه قطعهغربی 
 گیري شد. بانماي سونتو و متر نواري اندازه قطب
خی قطعات در بر پراکنش درختان انبوهی به توجه

 در یاب موقعیت دستگاه که به این استناد نمونه و با
 است، خطا متر± 5حداقل داراي  حالت بهترین

 به نسبت قطعات نمونه سطح درختان در مختصات
مثلثاتی  روابط طریق از نهایت در و ایستگاه تعیین شده

ቂدکارتی  مختصات به
ݔ
). همچنین در 15شد ( تبدیل ቃݕ

قطر نوع گونه و  مانندي مشخصاتی فرم آماربردار
  درختان موجود نیز ثبت شد. برابرسینه

در مرحله اول از تحلیل الگوي مکانی، : ها تحلیل داده
اسمیرونوف براي بررسی  - از آزمون کلموگروف

هاي آماربرداري شده استفاده شد. نرمال بودن داده
متعاقباً بر مبناي مقادیر عددي آزمون مذکور به جهت 

شده  گیري داري تغییرات قطرهاي اندازهبررسی معنی
درختان منطقه از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. 

مورد  منطقه در موجود درختان اي نقشه نقطهسپس 
 بر اساس Matlab2014 افزار در محیط نرم ،بررسی

  آمد. دست به UTMمختصات 
شده گونه درختی  گیري با توجه به قطرهاي اندازه

هاي مربوط  مطالعه سه کالسه معرفی شد. کالسهمورد 
قطر  متر)، میان سانتی 4/32قطر (تا قطر شامل کالسه کم

 5/52متر) و قطور (بیش از  سانتی 4/52تا  5/32(قطر 
  ).1متر) است ( سانتی

که با استفاده  O-ring در تابع:  O-ring (O(r))تابع
تعداد گیري جاي اندازهآید، به دست می به gاز تابع 

، نقاط داخل rاي با شعاع  نقاط (درختان) در دایره
و مرکز تصادفی  rاي با عرض معین، شعاع  حلقه

  ).1شوند (رابطه  شمارش می
  

)1 (                                     O (R)= λ g (R)  
  

تراکم نقاط در الگوي مورد بررسی است.  λ که در آن،
مقدار این تابع براي یک الگوي تصادفی برابر تراکم 

تر بودن این تابع از  ) است. بیشλها) ( نقاط (درختچه
تر بودن آن  اي و کم تراکم، بیانگر الگوي مکانی خوشه

  ).26دهنده الگوي مکانی پراکنده است ( نشان
با  کارلو مونت سازي شبیه بار 99 پژوهش این در
عمل  مورد هفاصل و گرفت انجام درصد 95 احتمال

 در نظر متر 30 متغیره تک O-ringه آمار همحاسب براي
 در متر تغییري 30از  بیش فواصل در چون شد، گرفته
 نشد. ایجاد متغیره تک توابع مکانی الگوي

و  O-ringمحاسبات مربوط به تعیین مقادیر آماره 
 2010افزار  با استفاده از نرم الگوي پراکنش درختان

Programita 4( انجام شد.(   
  

  و بحث نتایج
 تصادفی در عرصه  نمونه قطعه 30با آماربرداري در 

ها در قطعات  مورد پژوهش بیشینه و کمینه تعداد پایه
در هکتار پایه  114و  11ترتیب  نمونه مورد بررسی به

اصله  1541 قطر برابرسینهبود و در مجموع نیز 
گیري  هکتار اندازه 30اي به مساحت  درخت در عرصه

ቂدکارتی  و مختصات
ݔ
مشخصات ها تعیین شد.  آن ቃݕ

هاي قطري  توصیفی درختان بلوط ایرانی در کالسه
  ارائه شده است. 1در جدول  مختلف
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  .هاي قطري مختلف کالسهمشخصات توصیفی درختان بلوط ایرانی در  -1جدول 
Table 1. Descriptive characteristics of Iranian oak trees in different diameter diapers.  

  کالسه قطري
Diameter classifieds  

  قطر کم
Diameter low  

  قطر میان
middle Diameter  

  قطور
Robust  

  جمع
Total  

  متر) میانگین (سانتی
Average (cm)  

12.02 44.50 58.74 - 

  متر) میانه (سانتی
Median (cm)  

12.0  44.5  56.0 - 

  فراوانی مطلق
Absolute frequency  

1465 6 70 1541 

  درصد فراوانی
Frequency percentage  

95.06 0.40 4.54 100 

  .متر) سانتی 5/52متر) و قطور (بیش از  سانتی 4/52تا  5/32قطر (قطر  متر)، میان سانتی 4/32قطر (تا قطر  کم
  

   درختان موجودموقعیت  اي نقشه نقطه 2 شکل
 افزار در محیط نرم ،مورد بررسی منطقه در

Matlab2014 نشان  را قطعات نمونه به تفکیک  
  دهد. می

  

  
  . UTMمختصات  بر اساس Matlab2014افزار  در محیط نرم بلوط ایرانی، بنه و زالزالک اي درختان نقشه نقطه -2شکل 

Figure 2. Point map of Quercus persica, Pistacia atlantica and Cerataegus meyeri A. Pojark trees in Matlab2014 
software environment based on UTM coordinates.  

  
اسمیرنف،  -نتایج آزمون کولموگروف :O-ringآماره 

توزیع درختان بلوط ایرانی در منطقه نرمال نبودن بر 
  داللت دارد.مورد بررسی 

الگوي پراکنش درختان بلوط ایرانی را در  3شکل 
 دهد. با توجه به شکل مالحظه نشان میکل منطقه 

شود که براي کل منطقه مورد بررسی مقدار آماره  می
O-ring  کارلو قرار گرفته و در  محدوده مونتباالتر از

اي  خوشه طورکلی بهنتیجه الگوي پراکنش درختان 
   3-3و  2-3، 1-3هاي  شکلهمچنین در است. 

 هاي قطري براي طبقه ترتیب به الگوي پراکنش درختان
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   قطر و قطور در فواصل یکسان تقریباً قطر، میان کم
در الزم به ذکر است آمد.  دست بهاي  متر خوشه 22

تر از فاصله مذکور الگوي پراکنش  فواصل بیش

اي،  قطر همچنان خوشه ترتیب براي طبقه کم درختان به
  و قطور یکنواخت است. قطر میان هاي براي طبقه

  

  
  

  .هاي قطري کالسه ) در کل منطقه و به تفکیکچین خط(محدوده  کارلو مونتو حدود  O-ringنمودار آماره  -3شکل 
Figure 3. O-ring statistics chart and the Monte Carlo envelope (line of China line) in the whole region, broken 
down by diameter diagonals. 

  

  
  

  . قطر کمکارلو براي کالسه قطري  و حدود مونت O-ringنمودار آماره  -1-3شکل 
Figure 3.1. Diagram of O-ring statistics and Monte Carlo limits for low diameter class figure.  

  

  
  

  . قطر میانکارلو براي کالسه قطري  و حدود مونت O-ringنمودار آماره  -2-3شکل 
Figure 3.2. O-ring statistics diagram and Monte Carlo boundary for the diagonal class qatar.  
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  . قطورکارلو براي کالسه قطري  و حدود مونت O-ringنمودار آماره  -3-3شکل 
Figure 3.3. Diagram of O-ring statistics and Monte Carlo approximation for thick diagonal class.  

  

  .))1بود ( خواهد یکنواخت و تصادفی اي، خوشه ترتیب به مکانی الگوي گیرد، قرار کارلو مونت حدود از تر پایین یا میان در باالتر، O-ring هآمار (اگر
(If the O-ring statistic is higher, in the middle, or lower than the Monte Carlo range, the spatial pattern will be 
clustered, random and uniform (1)).  

  
الگوي پراکنش درختان بلوط ایرانی در  4در شکل 

 شش جهت جغرافیایی به تفکیکسامان عرفی اوالدقباد 
  شکل مختلف موجود در منطقه آورده شده است. 

آماره  مقدارمتري  20دهد تا فاصله الف نشان می -4
O-ring  قرار دارد که  کارلو مونتباالتر از حدود

اي بودن الگوي پراکنش درختان در  گویاي خوشه
 28تا  20اما در فاصله ؛ شمال است جغرافیاییجهت 

متري در همان جهت مقدار آماره در داخل محدوده 
دهنده تصادفی بودن  قرار گرفته که نشان کارلو مونت

متري به  28الگوي پراکنش درختان است و از فاصله 
قرار  ارلوک مونتاز محدوده  تر پایینبعد مقدار آماره 

گرفته که یکنواخت بودن الگوي پراکنش را نشان 
ب الگوي پراکنش درختان را در  -4دهد. شکل  می

دهد. در این  غرب نشان می جهت جغرافیایی شمال
  آماره  مقدارمتري  20جهت جغرافیایی تا فاصله 

O-ring  قرار گرفته که  کارلو مونتباالتر از حدود
راکنش درختان است و اي بودن الگوي پ گویاي خوشه

الذکر  آماره فوق مقدارمتري به بعد نیز  20از فاصله 
قرار گرفته است که  کارلو مونتاز محدوده  تر پایین
دهنده یکنواخت بودن الگوي پراکنش درختان  نشان

در کل  O-ringج مقدار آماره  -4است. در شکل 
قرار  کارلو مونتطور کامل باالتر از حدود  منطقه به

اي بودن الگوي دهنده خوشهگرفته است که نشان
پراکنش درختان در جهت جغرافیایی جنوب در منطقه 

تا  O-ringد مقدار آماره  -4مورد بررسی است. شکل 
 کارلو مونتمتري باالتر از حدود  22فاصله تقریبی 

اي را براي منطقه در قرار گرفت که الگوي خوشه
متري  22د. از فاصله دهشرقی نشان می جهت جنوب

کارلو قرار  به بعد مقدار آماره در میان حدود مونت
گرفت که الگوي تصادفی را براي منطقه در جهت 

متري در  25دهد. تا فاصله  شرقی نشان می جنوب
اي بر منطقه مورد  جهت جنوب غربی الگوي خوشه

باالتر از  O-ringبررسی حاکم است زیرا مقدار آماره 
متري به بعد  25قرار دارد. از فاصله  رلوکا مونتحدود 

الگوي پراکنش در این جهت تصادفی است. در جهت 
در کل منطقه باالتر  O-ringآماره  مقدارشرقی  جنوب

قرار گرفته که الگوي پراکنش  کارلو مونتاز حدود 
الذکر نشان  اي را در منطقه در جهت فوق خوشه

  دهد. می
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  . هاي جغرافیایی به تفکیک جهت O-ringنمودارهاي آماره  -4شکل 
Figure 4. O-ring statistics graphs by geographic directions.  

  
 پی در درختان مکانی بررسی و شناخت الگوي

 پراکنش پذیري،اجتماع رقابت، حضور، بردن به
 راهکارهاي ارائه و شناختیمسائل بوم درختان، حل

  دارد. اساسی مدیریتی مناسب با هر منطقه نقش
در این پژوهش مشتمل بر الگوي  شده ارائهنتایج 

هاي مختلف مکانی درختان بلوط ایرانی در کالسه
هاي گوناگون جغرافیایی با استفاده قطري و در جهت

تراکم در کالسه  طورکلی بهت. اس O-ringاز آماره 
قطر  کالسه میان ) و از06/95ترین درصد ( قطر بیش کم

به قطور یک روند افزایشی پایینی در تراکم درختان 
). علت کاهش تراکم از کالسه 1مشاهده شد (جدول 

طور که در قطر همانقطر و قطور نسبت به کم میان
) ذکر شده 2017بررسی نظریانی و همکاران (

قطر و قطور  هاي میانزدایی درختان در کالسه جنگل
منظور تأمین بخشی از مایحتاج زندگی توسط مردم  به

روستاهاي موجود در سامان عرفی اوالدقباد است 
بیان نیز  )2016فر و همکاران ( نیکهمچنین  ).18(

 الگوي بر جنگل، در داده رخ  هايکه تخریبنمودند 
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 تأثیرگذار بلوط رختانبذور د پراکنش و تولید کاهش
  ).19بوده که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد (

 طورکلی بهدر رابطه با الگوي پراکنش درختان 
آمد  دست بهاي  براي منطقه مورد بررسی الگوي خوشه

دلیل ایجاد  گونه بلوط ایرانی به چرا که). 3(شکل 
زاد  هاي دانهگروه و پاجوش نسبت به گونه جست

تري در منطقه است. همچنین دلیل  اکم بیشداراي تر
توان به همگنی رویشگاه، نبود رقابت، این امر را می

سنگین بودن بذور درختان بلوط ایرانی در اطراف 
که تجدید حیات  اي لکه صورت بهدرختان مادري 

طبیعی دارند، نسبت داد و این نوع الگوي تجدید 
گونه اي براي این حیات عامل اصلی پراکنش خوشه

فر و همکاران  ) و نیک2018قنبري و همکاران ( است.
اي بودن  ) در بخشی از مطالعه خود به خوشه2016(

دلیل سنگین بودن بذور اشاره کردند به الگوي پراکنش
). 19 و 8که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد (

) نیز در بررسی روي الگوي 2018اخوان و همکاران (
 وط همگنی رویشگاه و نبود رقابتپراکنش سه گونه بل

صورت کلی  اي بودن الگوي رویشگاه بهرا دلیل خوشه
) علت الگوي 1- 3). همچنین در شکل (2بیان نمود (

 تر بیش تعداد به توانمی اي پراکنش درختان را خوشه
هاي  طبقه به اصله) نسبت 1353طبقه ( این درختان

آن را  یگرد ). دلیل2 و 1داد ( نسبت قطور و قطر میان
 درختان بلند ایرانی بذور بودن سنگین توان بهنیز می

زیر  در گروهی صورت به ها آن زادآوري که است
 گیرد، نسبت داد. طبقات می شکل مادري درختان
اي  خوشه کوتاه هايفاصله در و متراکم پرتعداد قطري

 این شود، می بزرگ بررسی مقیاس وقتی اما هستند،
یکنواخت  الگوي تشکیل خود اطراف درختان ها با پایه

  دهند. را می
تا  20الگوي پراکنش درختان تا فاصله تقریبی (

غرب  غرب، جنوب هاي شمال، شمالمتر) در جهت 25
آمد که دلیل این امر  دستبهاي  شرق خوشه و جنوب

 این در مساعد رویشگاهی شرایط توان وجود را می
غالب زاد بودن دهی و شاخهفواصل و قدرت جست

نسبت داد. پورعباسی  درختان منطقه زیاد بلوط ایرانی
و  لی)، 2017(کریمی و فالح  )،2016و همکاران (

) نیز 2012و همکاران ( ژنگو ) 2009همکاران (
دلیل  مورد مطالعه خود را به اي گونهالگوي خوشه

). 28 و 23، 14، 12نحوه زادآوري معرفی کردند (
) و اخوان و 2018همچنین اخوان و همکاران (

زاد بودن منطقه مورد ) نیز شاخه2018همکاران (
اي بودن الگوي توزیع مطالعه را از دالیل خوشه

  ).3 و 2( بیان نمودنددرختان بلوط 
تر  هاي بزرگاما با گذشت زمان و در مقیاس

ها  متر)، تعداد زادآوري 25(معموالً در فواصل بیش از 
ها موجب  بین آن دلیل چراي دام و ایجاد فاصله به

گیري الگوي تصادفی و یکنواخت در برخی  شکل
ها براي بلوط ایرانی شد که ناشی از عدم  جهت

 هاي استقرار زادآوري، کمبود درختان مادري، آشفتگی
 هاي روش سازگان وبوم درون در داده رخ طبیعی

هاي انسانی در قالب است. دخالت هاگونه زادآوري
زدایی و  به کشاورزي، جنگلتغییر کاربري از جنگل 

هاي غیراصولی از محصوالت برداريتخریب و بهره
آوري میوه درختان توسط ساکنین  فرعی و جمع

روستاهاي موجود در سامان عرفی اوالدقباد، چراي 
ها  دام باعث شده که در فواصل دورتر از مراکز خوشه

سمت الگوي تصادفی و یکنواخت  فاصله گرفته و به
 پوررضابا پژوهش  آمده  دست بهند. نتایج سوق پیدا ک

و  اخوان)، 2017(، کریمی و فالح )2008و همکاران (
 ) و2018و همکاران ( اخوان) و 2018همکاران (

ها  ) همخوانی دارد زیرا آن2019و همکاران (پتریتان 
نیز در بررسی خود دالیل پراکنش را عدم استقرار 

  اي انسانی ه زادآوري درختان مورد بررسی، دخالت
  رویه روستائیان ذکر کردند  هاي بی برداري و بهره

  ).24 و 21، 12، 3، 2(
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  گیري کلی نتیجه
 و الگو نظر از آمده  دست به در راستاي نتایج

با هدف  شودپیشنهاد می مکانی درختان ساختار
در راستاي  هاي بلوط ایرانی (برودار)توده مدیریت
 قوانین و تنظیم براي اساسی هاي گیري تصمیم
 اهداف و مناطق این در حفاظتی هاي بحث

کاري،  از نهال اعم الزم کاربردي اقدامات شناسی جنگل
جلوگیري از ورود غیرمجاز دام به عرصه، جلوگیري 

  هاي غیراصولی بردارياز تغییر کاربري و بهره
   ریزي عرصه برنامه در موجود واقعیات بر اساس

  شود.
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Abstract1 
Background and Objectives: The spatial distribution of Iranian oak trees plays an important role in 
the dynamics of the western forests ecosystems of the country and their optimal management. In 
general, the spatial distribution of phenomena is divided into three random, regular and clumped 
modes. The forest has two horizontal and vertical structures. The horizontal structure of the forest is 
surface distribution of trees in the forest area and the vertical structure is the height distribution of 
trees in the forest stand. One of the important characteristics of forest stands is the horizontal 
distribution of trees. Iranian oak is one of the main species of Zagros forests. Therefore, 
understanding the distribution pattern of this species can be one of the important factors in 
preserving, rehabilitating and developing forests of the region.  
 
Materials and Methods: In line with this research, the area of 30 hectares was selected from  
Olad-Ghobad forests in the west of Lorestan province, in Kohdasht city. To conduct field operations 
each hectare of the study area was selected as a 1 ha sample plot in which, based on the complete 
sampling, the diameter of each tree was measured. Then, by determining the initial station at the 
surface of each sample plot and measuring its geographical coordinate using the GPS, the 
coordinates of all oak trees were determined by measuring the azimuth and distance of the trees from 
the initial stations based on Cartesian trigonometric calculations. Then the measured trees were 
divided into three diameter classes of low, medium and high diameter. Investigation of spatial 
pattern of Iranian oak trees was done using one-variable function of O-ring statistic.  
 
Results: The results showed that the spatial pattern of the trees due to the creation of the coppice 
shoots and sprouts and also the higher density of coppice forests in comparison to high forests at 
short distances from the base tree (usually 20-25 m) is clumped, and then with the scale enlargement 
in some geographic directions (north and northwest directions) is regular due to the human 
interventions and the removal of regeneration by livestock grazing.  
 
Conclusion: Considering that in most of the studied area, the distribution pattern is cluster therefore 
management plans and forestry interventions should be oriented so that the pattern of distribution is 
driven towards the cluster pattern. The results can be useful in designing planting patterns. 
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