
  ۴۴-۳۵ صفحة ،۹۰  زمستان،۶۰، شمارة هفتممحيط شناسي، سال سي و 

 به منظور )Ulmus glabra Hudson( ملجة بررسي ساختار مكاني گون

  )رازبن جنگل خيرودگ بخش : مورديةمطالع( مديريت پايدار آن
 

   ۲، جهانگير فقهي*۱جاني وحيد علي
           دانشگاه تهران  انشكدة منابع طبيعي د دانشجوي كارشناسي ارشد جنگلداري و اقتصاد جنگل، -۱

 jfeghhi@ut.ac.ir           دانشگاه تهران دانشكدة منابع طبيعي ، دانشيار جنگلداري و اقتصاد جنگل-۲

  ۲۹/۱/۹۰:          تاريخ پذيرش۱/۱۰/۸۹:تاريخ دريافت 
 

  چكيده
 شيوع بيماري مرگ انساني ورويه  هاي بي  بر اثر دخالتكهاست  شمال هاي جنگل هاي با ارزش يكي از گونه )Ulmus glabra Hudson( ملج
 تشريح ساختار فعلي و تغييرات نياز است كه بههايي   صحيح اين گونه، به شاخصبه منظور مديريت . استون در معرض انقراض قرار گرفتهنار
در ساختار مكاني گونه ملج نزديكترين همسايه، بتني بر هاي م در اين تحقيق ضمن معرفي يك دسته از شاخص .بپردازند در طول زمان آن

 اختالف ابعاد گونه ملج نسبت به درختان اي و ت مكاني، اختالط گونهها به بررسي موقعي اين شاخص.  شدبررسيبخش گرازبن جنگل خيرود 
 مترمربع برداشت و با ۱۰۰۰اي شكل با مساحت  ه قطعه نمونه داير۲۴۳ ري اطالعات مورد نياز، تعدادآو به منظور جمع. دنپرداز مجاور خود مي
 بعاداي و شاخص ا  يكنواخت، اختالط گونهةمقادير ميانگين شاخص زاوي. شدهاي مذكور محاسبه  شاخص Crancod 1.3افزار  استفاده از نرم

 ؛بودهاي  كپهمتمايل به تصادفي اني  الگوي مكةنشان دهندكه شد محاسبه  ۳۲/۰ و ۹/۰، ۵۴/۰ به ترتيب برابر با گونه ملجقطر برابر سينه 
در نهايت مقادير اختالف . به طور كلي نسبت به اكثر همسايگان خود حالت مغلوب دارد و استاي   داراي رقابت دگرگونهاين گونه همچنين

  ۱۴/۱۳% و ۲/۳۲ %،۲/۲۱%به ترتيب برابر با مذكور   شاخصسهسازي شده براي   و شبيه)بخش گرازبن (ين دو جنگل مشاهده شدهبمطلق 
 حفظ تنوع زيستي، كنترل روند براي  اين گونهتكامل طبيعيبررسي  و همچنين هاي مدير جنگل فعاليتبررسي تغييرات ناشي از  .محاسبه شد

  . استمفيد بسيار   زيست محيطي حاصل از انقراض آنآثار و كاهش انقراض
 

 كليد واژه

  ساختار مكاني، مديريت پايدارمحيط زيست، تنوع زيستي، ملج، 

  سرآغاز
در حال حاضـر بـا افـزايش روز افـزون جمعيـت كـره زمـين و            

خرب انسان بر روي طبيعـت      ، اثر م  فناوريهمچنين پيشرفت علم و     
 و سيماي طبيعت روز به روز حالـت طبيعـي خـود را از دسـت                 بيشتر

با تخريب منـابع طبيعـي و       ). ۱۳۸۶قمي اويلي و همكاران،     (دهد   مي
هاي گياهي   اهش مساحت آنها شاهد انقراض گونه     محيط زيست و ك   

غالمــي و (يم هــستو جــانوري و در نتيجــه كــاهش تنــوع زيــستي 
   ).۱۳۸۵همكاران، 

دف پايــداري  بــا هــينهــاي اخيــر، جنگلــداري نــو طــي دهــه
و در حال حاضر نيز بسرعت در حال تكامـل        اكولوژيكي توسعه يافته    

ه حيات وحش وابسته  بهبود زيستگا).Spence, 2001( استو بهبود 
هاي جنگلـي از   هاي جنگلي و همچنين حفظ تنوع توده به اكوسيستم 

 ,Pommerening(شـود    محسوب مييناهداف عمده جنگلداري نو

هاي گيـاهي و جـانوري    هاي جنگلي و بويژه گونه      اكوسيستم ).2002
هاي مـدير جنگـل از جملـه         موجود در آن به طور دائم بر اثر فعاليت        

ي و عمليات پرورشي در حال تغييرند؛ به همين دليل براي           بردار بهره
 است كه با اسـتفاده   به ابزاري نياز  يناف جنگلداري نو  رسيدن به اهد  

هاي مختلف و همچنين تغييرات آن     از آن بتوان به اختالف بين توده      
 در تعيـين  عوامـل ساختار مكاني توده از مهمترين . پي بردطي زمان   
   .)Pommerening, 2002 ( استهياي و زيستگا تنوع گونه

 چيدمان  "ساختار" ةهاي جنگلي واژ   به طور كلي، در اكوسيستم    
هاي درختان از جمله سـن درخـت، ابعـاد،           فضايي يكسري از ويژگي   

را مورد بررسي قـرار  ... و) هاي دوپايه  با گونهارتباطدر(گونه، جنسيت  
 يتعريفـ  شرح ساختار توده بايـد بـر اسـاس    ).Graz, 2006(دهد  مي

گذاري شود؛ بـه طـور كلـي سـاختار مكـاني              پايه "ساختار"واضح از   
  :توان مورد بررسي قرار داد  مختلف ميةجنگل را از سه جنب

  :v_alijani@ut.ac.ir E-Mail                                                                         ۰۹۳۷۳۵۹۳۳۱۱ :تلفن :نويسنده مسئول



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۳۶  
 الگوهـاي پـراكنش     ةكـه بيـان كننـد     : موقعيت مكاني درختان  ) الف 

   .ستاي و يا تركيبي از آنها منظم، تصادفي، كپه
ها را مورد بررسـي   ع گونه كه چيدمان فضايي نو   : اي اختالط گونه ) ب

  .دهد قرار مي
هـايي    چيدمان مكاني مشخصه   ةدر برگيرند : اختالف ابعاد درختان  ) ج

 ;Kint, et al., 2000() ۱ شـمارة  شكل (استاز قبيل قطر و ارتفاع 

Aguiree, et al., 2003; Pommerening ,2006(.  
  

 كم زياد 

 موقعيت مكاني

 (تجمع)

اي اختالط گونه  

 اختالف ابعاد

  
  هاي اصلي ساختار مكاني جنگل  جنبه ):۱( شمارة شكل

  )اي و اختالف ابعاد يت مكاني، اختالط گونهموقع(
  )ندهستهاي درختي   پايهةهر يك از دواير نشان دهند(

  
با توجه به نياز روز افزون به اطالعات ساختار مكاني جنگـل و             

هـاي مـديريتي از    همچنين به منظور درك صحيح و تشريح فعاليـت        
اني  بررسـي سـاختار مكـ   ،بـرداري  هاي پرورشي و بهـره    جمله فعاليت 

   ).Corral, et al., 2010( استامري ضروري 
 مـديريت جنگـل   ةسـس ؤبدين منظور يك گروه تحقيقـاتي از م       

 مبتني ۱تك درختي هاي شاخص ازاي   مجموعهGottingenدانشگاه 
هـا   كه عملكرد ايـن شـاخص   را توسعه دادند ۲بر نزديكترين همسايه

هاي   همسايه بررسيبه   بوده و هاي شيميايي     ملكول مشابه با ساختار  
 )۲ شمارة شكل( پردازند  جنگلي مية يا نقطه معين در تود،هر درخت

)Pommerening, 2006(.  
تـرين    يكي از بـا ارزش )Ulmus glabra Hudson(  ملجةگون

سفانه طي چند سال اخيـر بـر اثـر     أهاي بومي ايران است كه مت      گونه
ـ  عواملي از جمله دخالت بي     اري  انـسان و همچنـين شـيوع بيمـ    ةروي

؛ بـه طـوري كـه بـر اسـاس           اسـت مرگ نارون در معرض انقـراض       
هاي در معرض خطر قرار   اين گونه در رديف گونهIUCNبندي  طبقه

  ). ۱۳۸۷زاهدي اميري و همكاران، (گرفته است 
پراكنش اين گونه در شمال ايران از گرگان تـا ارسـباران بـوده              

ي اروپـا و   هـا  و همچنين بومي جنگـل    ) ۱۳۸۴شيرواني و همكاران،    (
  ).۱۳۸۶علوي و همكاران،  (استآسياي غربي نيز 

  

  
       از ساختار گروهياي  نمونه):۲(شمارة  شكل

   معيناي هبر مبناي نقط) ب       بر مبناي درخت) الف 

  

هاي ايران مطالعات معدودي  در رابطه با ساختار مكاني درجنگل    
موقعيـت  صورت پذيرفته كه اين تعداد اندك هـم فقـط بـه بررسـي          

اخـتالط  (هاي ساختار مكـاني      اند و ساير جنبه    ها پرداخته  مكاني گونه 
  . اند را در نظر نگرفته) اي و اختالف ابعاد درختان گونه

بـراي موقعيـت مكـاني    ) ۱۳۸۴( علوي و همكـاران  راي نمونه ب
خانه الگوي بينابيني تجمعي و تصادفي تعيـين    ملج در بخش نم   ةگون
، حبـشي و    )۱۳۸۵( بـصيري و همكـاران       ند، همچنين مطالعـات   كرد

ــاران  ــاني)۱۳۸۶(همك ــاران   ، عرف ــرد و همك ــفري و )۱۳۸۶(ف ، ص
موقعيـت  ) ۱۳۸۹( همكاران   ميرزا آقايي و  حاجي  و  ) ۱۳۸۹(همكاران  

در خـارج  . هاي درختي مختلف را مورد بررسي قرار دادند       مكاني گونه 
 بـر   هـاي مكـاني مبتنـي       بررسي شاخص  ةاز ايران مطالعاتي در زمين    

ـ      ةنزديكترين همسايه صورت گرفته كـه در برگيرنـد          ة هـر سـه جنب
  .استساختار مكاني 

Kint  ــاران ــه) 2000(و همك ــا مطالع ــن   ب ــر روي اي ــه ب اي ك
هـا بـه    ها انجام دادند بيان كردند كه استفاده از اين شـاخص         شاخص

هاي جنگلي و همچنـين بررسـي تكامـل          منظور تشريح ساختار توده   



  
  
  
  

 ۳۷  ...به منظور )Ulmus glabra Hudson( بررسي ساختار مكاني گونة ملج

و همكـاران    Aguirreند؛ همچنـين     هـست  االييتوده داراي صحت ب   
 بـين درختـان را از ديگـر         ةگيـري فاصـل    عدم نياز به انـدازه    ) 2003(

  . شمارند ها بر مي هاي اين شاخص مزيت
در تحقيقـــي ديگـــر كـــه در ايـــن زمينـــه صـــورت گرفتـــه 

Pommerening )2002 ( ها  كند كه استفاده از اين شاخص      بيان مي
  . است زيستياي مستقيم تنوع ه گيري تر از اندازهآسان

تـوان   مـي ) 2010(و همكـاران     Ruprechtبر اساس مطالعات    
 مـديريت بـر روي      آثارها به منظور بررسي      د كه اين شاخص   كربيان  

  .ندهستهاي حفاظتي نيز مناسب  جنگل
 ملج و بـه منظـور اعمـال         ةبه طور كلي با توجه به اهميت گون       

 بـا  ي انقراض ايـن گونـه   جلوگيري از برايمديريت حفاظتي صحيح    
ارزش و همچنين كمك به احياي آن الزم است كه مطالعات جامعي            

هـا    ساختار مكاني اين گونه و بررسي روابط آن با ساير گونه  ةدر زمين 
   .انجام پذيرد

هـاي مبتنـي بـر        ايـن مطالعـه بـا اسـتفاده از شـاخص           بنابراين
اي و   ونـه نزديكترين همسايه به بررسي موقعيت مكـاني، اخـتالط گ         

 ملج نسبت به درختـان مجـاور خـود در           ةهمچنين اختالف ابعاد گون   
 .پردازد  گرازبن جنگل خيرود ميبخش

  

  بررسي مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 آموزشـي و پژوهـشي   سـومين بخـش از جنگـل     بخش گرازبن 
 ايـن   . اسـت  )جنگـل خيـرود   (دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهـران       

 شـرق   يلومتري ك ۱۰ هكتار در    ۱۰۰۱حدود  بخش كه با مساحتي در      
 ۳۷/۸۳ تا   ۵۶/۱۵  پارسل كه مساحت آنها بين     ۲۷ از   نوشهر قرار دارد  

  ). ۳ شمارة شكل ( استشده شكيلهكتار متغير است، ت
حـوزه  (  چلندر يها   جنگل ي جنوب الياز شمال به    گرازبن  بخش  

 ة از جنوب به رودخانر،ي بخش چليها و چلك، از شرق به جنگل) ۴۶
  . خانه محدود است  بخش نميها  و از غرب به جنگليرودخ

سنگ مادر اين بخش آهكي و متعلق به دوران ژوراسيك عليـا            
اي جنگلي  هاي قهوه بوده و خاك اين منطقه به طور عمده جزء خاك 

 ميليمتـر   ۱۶۰۰-۱۳۰۰ در حـدود     بخشميزان بارندگي در اين     . است
 ريـزش   آن در مهـر   ر سال است كه حـداقل آن در تيـر و حـداكثر              د

  . كند مي
 اسـت اقليم منطقه با استفاده از ضريب آمبـرژه مرطـوب سـرد             

   .)۱۳۸۹، نامبي(

  
 گرازبن در جنگل آموزشي و بخش موقعيت ):۳(شمارة  شكل

  پژوهشي خيرود

  

 روش مورد مطالعه

ـ          به منظور كمي    ملـج   ةسازي هر سه جنبه سـاختار مكـاني گون
 قطعـه   ۲۴۳از  ) و اخـتالف ابعـاد    اي   موقعيت مكاني، اخـتالط گونـه     (

 متر مربع كـه بـا اسـتفاده از          ۱۰۰۰اي شكل به مساحت       دايره ةنمون
، نـام بي( دشطرح آماربرداري منظم تصادفي پياده شده بودند استفاده  

هاي برداشت شده در داخل هر قطعه نمونه عبارتند          مشخصه. )۱۳۸۹
اصله درختان تا   نوع گونه، قطر برابر سينه و همچنين آزيموت و ف          :از

   . ات نمونهمركز قطع
كـار بـردن     ، ثابت شده است كه بـه      بر اساس تحقيقات پيشين   

ي مبتنـي بـر نزديكتـرين همـسايه داراي          روشـها همـسايه در    چهار  
 ;Aguirre, et al., 2003; Graz 2004(  اسـت بيـشترين دقـت  

Gadow 2006; Kint, et al., 2007; Corral, et al., 2010 (.  
هـاي   ايـه  پ  ملـج،  ة به منظور بررسي ساختار مكاني گون      بنابراين

بـه عنـوان درخـت مرجـع انتخـاب و        در هر قطعـه نمونـه     اين گونه 
 همـسايه نزديـك بـه آن مـورد          چهارهاي درختان مرجع و      مشخصه

تفاده از   ساختار گروهي با اس    ۳۷در مجموع تعداد    . بررسي قرار گرفت  
و شـد   بررسـي  )Crancod1.3  )Pommerening, 2006افـزار  نـرم 

 و همچنين اخـتالف     ۴اي ، اختالط گونه  ۳ يكنواخت ةهاي زاوي  شاخص
   .دشمحاسبه   قطر برابر سينه ۵ابعاد



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۳۸  
هـاي   در اين تحقيق سعي شده است كه ضمن معرفي شـاخص      

 ملـج پرداختـه     ةبا گون ارتباط   ها در  ذكر شده به محاسبه اين شاخص     
  .شود

 )Wi( يكنواخت ةشاخص زاوي) الف

 منظم بودن موقعيت مكاني درخت ةه بررسي درجاين شاخص ب
اساس كار ايـن    . پردازد  همسايه اطراف خود مي    چهارمرجع نسبت به    

(  بين درختان همسايه ة زاوي ةشاخص بر مبناي مقايس    j ( نسبت به
گيري زاويه    اندازه ةنحو) ۴(ة  شمارشكل  . است) 0( زاويه استاندارد 

  .دهد بين درختان همسايه را نشان مي

 
 بين درختان همسايه به ةگيري زاوي  اندازهة نحو):۴(شمارة  شكل

   شاخص زاويه يكنواختةمنظور محاسب

 استاندارد و شاخص زاويه يكنواخت از روابـط زيـر           ةمقادير زاوي 
   استقابل محاسبه
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در هنگـام   . است متغير   ۱-۰بين  زاويه يكنواخت   مقدار شاخص   

 ۷۵/۰،  ۵/۰،  ۲۵/۰ ارزش صـفر،     پنج درخت همسايه،    چهاراستفاده از   
با ميانگين گرفتن . تواند براي اين شاخص در نظر گرفته شود  مي۱و  

بـراي كـل تـوده قابـل        ) Wi( ها مقدار متوسط تجمع    از اين ارزش  
 ساختار يك توده    ة به منظور مطالع   Wiاگرچه مقدار   . محاسبه است 

دنـد كـه   كرن پيشين توصيه ا اما با اين وجود محقق   ،كامال مفيد است  
  Wiهـاي   ز نمـودار توزيـع ارزش   به منظور بررسي ساختار مكـاني ا      

ــود  ــتفاده ش ــايين  .)Aguirre, et al., 2003( اس   Wiارزش پ
 در حالي كه در درختـان بـا         است وضعيت منظم درختان     ةدهند نشان

 ,.Corral, et al(كند   ميل مي۱اي اين شاخص به سمت  توزيع كپه

  : د كهكرتوان بيان   بنابراين مي).2010
  

WWW منظمتصادفئائ كپه 

  
  

  )DMi(اي  اختالط گونه شاخص) ب

هاي بسيار مهم در مديريت پايدار جنگـل         اي از جنبه   تنوع گونه 
در . انـد  تعريف شـده  هاي متعددي     كه براي بررسي آن شاخص     است

اي ملج در فضاي اطـراف       نهاين تحقيق به منظور بررسي اختالط گو      
خود و نسبت اختالط آن با ساير درختان مجاور از شـاخص اخـتالط              

 ةاي از طريـق رابطـ   مقدار شاخص اختالط گونه. اي استفاده شد   گونه
  :استزير قابل محاسبه 
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ها نسبت به    يري گونه با توجه به فراواني نسبي و موقعيت قرارگ       
هماننـد  .  باشـد  ۱-۰تواند داراي ارزشي بين      يكديگر اين شاخص مي   

 اطـراف  ة همـساي چهـار  يكنواخت در هنگام استفاده از     ةشاخص زاوي 
 مقـدار صـفر،     پـنج تواند يكي از     درخت مرجع ارزش اين شاخص مي     

  .  باشد۱و ۷۵/۰، ۵۰/۰، ۲۵/۰
  

  )TDi(شاخص اختالف ابعاد قطر برابر سينه ) ج

سومين بعد ساختار مكاني كه در اين تحقيق مورد بررسي قـرار            
 ملج نسبت به درختـان مجـاور         ةگرفت، اختالف قطر برابر سينه گون     

  اين شاخص زماني مفيد است كه ابعاد نسبي يـك گونـه           . استخود  
 زيـر قابـل     ة كـه از رابطـ     شـود ها ارزيابي     نسبت به ساير گونه    خاص

  :محاسبه است
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هماننـد دو   . گيـرد   قـرار    ۱-۰تواند بـين     ارزش اين شاخص مي   

 ه همساي چهارشاخص قبلي، ارزش اين شاخص در هنگام استفاده از          



  
  
  
  

 ۳۹  ...به منظور )Ulmus glabra Hudson( بررسي ساختار مكاني گونة ملج

زماني كـه  . است ۱ و يا    ۷۵/۰،  ۵۰/۰،  ۲۵/۰ ارزش صفر،    پنجيكي از   
 همسايه خود بزرگتـر باشـد، ارزش        چهارابعاد درخت مرجع نسبت به      

 ابعـاد درخـت مرجـع       اگـر كه   حالي شود؛ در   مي ۱ين شاخص برابر با     ا
نسبت به همسايگان خود كوچكتر باشد ارزش اين شاخص به سمت           

  .كند صفر ميل مي
  

سازي  هاي مشاهده شده و شبيه سازي اختالف بين توزيع كمي) د

  شده

هـاي   شود اين اسـت كـه شـاخص        والي كه اغلب مطرح مي    ئس
شده در يك جنگل نسبت به چه مرجعي بايد         ساختار مكاني محاسبه    

وال بر لزوم وجود يك مبنا به منظور مقايسه با          ئاين س . مقايسه شوند 
تـوان جنگـل مـورد     براي مثال مي. كند جنگل مورد مطالعه تاكيد مي 

آل خود مورد مقايسه قـرار داد و بـه ايـن شـكل               نظر را با حالت ايده    
وجود دارد ايـن اسـت كـه        اما مشكلي كه    . بررسي كرد تكامل آن را    

 زيـرا حالـت     ؛آل جنگل را بدرسـتي تعيـين كـرد         توان حالت ايده   نمي
  . آل آن به عوامل زيادي از جمله شرايط رويشگاه بستگي دارد ايده

 به منظور اي رايانهتوان از شبيه سازي  براي حل اين مشكل مي    
سازي شده   مقايسه مشخصات مكاني جنگل مورد نظر با جنگل شبيه        

 ,Pommerening(اسـتفاده كـرد   ) زيع تـصادفي همـان جنگـل   تو(

 از مزاياي ايـن روش ايـن اسـت كـه از مشخـصات جنگـل           .)2002
 ،شود سازي شده استفاده مي  جنگل شبيه  ةمشاهده شده به منظور تهي    

سازي اخـتالف بـين      به منظور كمي  . و نه از مشخصات جنگلي ديگر     
لگـوريتم اخـتالف    سازي شده از ا    جنگل مشاهده شده و جنگل شبيه     

  :شود  استفاده ميAD(۶( مطلق
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هـاي   عبارت است از فراوانـي نـسبي ارزش       ̂iدر فرمول باال،    
 عبارت اسـت  i  توزيع وn تا ۱سازي شده در طبقات   جنگل شبيه 

. هاي جنگل مشاهده شده در طبقات ذكر شده از فراواني نسبي ارزش 
 درصدي است كـه بايـد بـين طبقـات توزيـع        ةكنند  بيان ADمقدار  

جنگــل  توزيــع مــشابهمــشاهده شــده مبادلــه شــود تــا ايــن توزيــع 
  . سازي شده شود شبيه

 شـباهت مطلـق بـين دو        ةدهند  برابر با صفر نشان    ADمقدار  
 در حالي كه اگر مقدار اين الگوريتم برابر با          استتوزيع مورد مقايسه    

 مـشتركي بـا     ة اين است كه دو توزيع داراي هيچ طبقـ          مبين  باشد ۱
  . نديستيكديگر ن

 ملج در ةهاي ساختار مكاني گون  شاخصدر اين تحقيق اختالف 
جنگل مشاهده شده و جنگل شبيه سازي شـده مـورد مقايـسه قـرار          

  .گرفت
  نتايج

ـ            ملـج در    ةدر اين تحقيق به منظور بررسي ساختار مكـاني گون
 سـانتيمتر مـورد   ۵/۷هاي ملج با قطـر بيـشتر از         گرازبن، گونه  بخش

ر سينه ثبت شده براي     حداقل و حداكثر قطر براب    . مطالعه قرار گرفتند  
 سانتيمتر و ميانگين قطر برابـر       ۷۷ و   ۵/۷اين گونه به ترتيب برابر با       

  . دش سانتيمتر محاسبه ۶۷/۱۷سينه آن 
شـود، در حـدود    مشاهده مـي ) ۵( شمارة طور كه در شكل    همان

تـر از     كـم  ةگيري شده داراي قطر برابر سين      هاي ملج اندازه    پايه %۹۰
cm۳۰ سانتيمتر  ۲۰-۱۰فراواني مربوط به طبقه     ند و بيشترين    هست 

   .است) ۵/۴۰%حدود (
ـ           ملـج   ةشاخص زاويه يكنواخت به بررسي موقعيت مكـاني گون

فراوانـي  ) ۶(شمارة در شكل  .پردازد نسبت به درختان مجاور خود مي   
نشان داده شـده    ارزش مختلف پنجهاي اين شاخص در      نسبي ارزش 

   .است
محاسبه شـد كـه      ۵۴/۰ابر با   ميانگين اين شاخص بر   مقدار كل   

اي  با تمايل بسيار كـم بـه حالـت كپـه           پراكنش تصادفي    ةدهند نشان
  .استاين گونه براي 

  

  
 پراكنش قطري گونه ملج در طبقات قطري ):۵(شمارة  شكل

   گرازبنبخشمختلف در 



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۴۰  

  
 يكنواخت ةهاي شاخص زاوي  توزيع ارزش ):۶(شمارة شكل 

  مربوط به گونه ملج

ـ     به منظور تع    ة ملـج در منطقـ     ةيين اختالف موقعيت مكاني گون
سازي شده از الگـوريتم اخـتالف        مورد مطالعه نسبت به جنگل شبيه     

ايـن   .دشـ  محاسبه   ۲۱۲/۰د، كه اين مقدار برابر با       شمطلق استفاده   
 ة طبقـ  پنجهاي    از ارزش  ۲/۲۱%مقدار بدين معني است كه در حدود        

تقـل شـوند تـا پـراكنش        توزيع مشاهده شده بايد به طبقات ديگر من       
بـر  ( سـازي شـده     ملج در جنگل مشاهده شده به جنگـل شـبيه          هگون

  )۷ شمارة شكل(شبيه شود ) اساس پراكنش تصادفي درختان
  

 
هاي مشاهده شده و   توزيع ارزش ة مقايس):۷(شمارة  شكل

  سازي شده شاخص زاويه يكنواخت مربوط به گونه ملج شبيه

  

ربـوط بـه شـاخص اخـتالط         م ههاي محاسبه شـد    توزيع ارزش 
مقـدار ميـانگين    .  نشان داده شده اسـت     )۸(شمارة  اي در شكل     گونه

 تمايل زيـاد حـضور       مبيند كه   ش محاسبه   ۹۰/۰اين شاخص برابر با     
  .ستها ه در كنار ساير گونهاين گون

 
  اي  هاي شاخص اختالط گونه توزيع ارزش):۸(شمارة شكل 

  مربوط به گونه ملج

  

هاي مـشاهده شـده و        توزيع ارزش  ةه مقايس  ب )۹( ة شمار شكل
اي توزيـع   اخـتالط گونـه  AD مقـدار . پـردازد  سازي شـده مـي   شبيه

 محاسـبه شـد كـه       ۳۲۲/۰سازي شده برابـر بـا        مشاهده شده و شبيه   
 توزيـع   ة طبقـ  پـنج هـاي     از ارزش  ۲/۳۲% اين است كـه      دهندة  نشان

ر طبقات انتقال يابند تا توزيع مشاهده شده        مشاهده شده بايد به ديگ    
 )۹(شمارة  طور كه در شكل      همان. سازي شده شود   شبيه توزيع شبيه  

هـاي ملـج داراي     پايـه سـازي شـده    شود در توزيع شـبيه     مشاهده مي 
ند كه اين موضوع باعث زيـاد       هستها   اختالط صددرصد با ساير گونه    

 اخـتالط   مبـين زيـع   اما هر دو تو   . شدن اختالف دو توزيع شده است     
  .دهستن ملج با همسايگان خود ياي باال گونه

  

  
هاي مشاهده شده و   توزيع ارزشة مقايس):۹(شمارة  شكل

  اي مربوط به گونه ملج سازي شده شاخص اختالط گونه شبيه



  
  
  
  

 ۴۱  ...به منظور )Ulmus glabra Hudson( بررسي ساختار مكاني گونة ملج

 شمارة  شكلهاي شاخص اختالف قطر برابر سينه        توزيع ارزش 
همـسايگان  كه اين گونه نسبت به ساير      اين است    ة نشان دهند  )۱۰(

همچنـين ميـانگين   . استخود داراي تمايل بيشتري به مغلوب بودن  
  .دش محاسبه ۳۲/۰برابر با ملج اين شاخص براي گونه 

  
هاي شاخص اختالف قطر برابر   توزيع ارزش):۱۰(شمارة  شكل

  سينه مربوط به گونه ملج

  

سازي شده و مشاهده شده   نتايج حاصل از توزيع شبيهةبا مقايس
 AD مقدار   ، و با استفاده از فرمول اختالف مطلق       )۱۱(ارة  شمشكل  

  .دش محاسبه ۱۳۱۴/۰برابر با 
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فراواني نسبي مشاهده شده
فراواني نسبي شبيه سازي شده

  
هاي مشاهده شده و   توزيع ارزشة مقايس):۱۱( شمارةشكل 

سازي شده شاخص اختالف قطر برابر سينه مربوط به گونه  شبيه

  ملج

  گيري بحث و نتيجه
هاي اخير با تخريـب منـابع طبيعـي و محـيط        لسفانه در سا  أمت

 اند كـه ضـررهاي غيـر قابـل         هاي بسياري منقرض شده    زيست گونه 

بـه  . انـد  ها وارد ساخته  زيستي اكوسيستمجبراني را به تنوع ژنتيكي و    
منظور برطرف ساختن نياز بشري و همچنين حفـظ محـيط زيـست،           

 به مـديريت    كي از كليدهاي دستيابي    ي .استمديريت پايدار ضروري    
 بـا سـاختار   ارتباطپايدار در هر نوع جنگل، داشتن اطالعات كافي در    

مديريت جنگل به منظور تشريح ساختار فعلـي        . استمكاني درختان   
هـاي   هايي از جملـه عمليـات       فعاليت تأثيرجنگل و همچنين بررسي     

هـا و    شـاخص اي از   مجموعـه بـرداري نيـاز بـه        شناسي و بهره   جنگل
 بيـشترين   ،د كه بتواند با صرف كمترين هزينه و زمـان         ابزارهايي دار 

  . اطالعات را بدست آورد
ي جديـدي بـراي تـشريح پيچيـدگي         روشـها اي اخيـر    هدر سال 

. انـد  ساختار جنگل و همچنين تغييرات ايجاد شده در آن توسعه يافته          
تـوان بـه آسـاني     ي سنتي مـي   روشها نسبت به    روشهااز مزاياي اين    

در اين تحقيـق بـه   . زان بودن و صحت باال اشاره كرد    گيري، ار  اندازه
هاي مربوط به ساختار مكاني پرداخته شد و همچنين          معرفي شاخص 

ايـن   انقـراض     زيست محيطي  هاي ملج و خطر   ةبه دليل اهميت گون   
  .  مورد بررسي قرار گيردآن سعي شد كه ساختار مكاني گونه

ج مـشاهده شـد      مل ة گون ةبا بررسي نمودار توزيع قطر برابر سين      
 گـرازبن داراي قطـر كمـي        بخـش هاي ملج موجود در      كه اكثر گونه  

 ۶۷/۱۷ ،اي كه ميانگين قطر برابر سـينه ايـن گونـه           ند؛ به گونه  هست
  . دشسانتيمتر محاسبه 

 ةدهنـد  نـشان  قطـري  ابعـاد نتايج حاصـل از شـاخص   همچنين  
از . اسـت مغلوب بودن گونه ملج نسبت بـه سـاير همـسايگان خـود              

هاي  توان به خشك شدن اكثر پايه      مغلوب بودن اين گونه مي    داليل  
هاي قطـور    اين گونه بر اثر بيماري مرگ نارون و همچنين قطع پايه          

  .اين گونه در طي ساليان اخير اشاره كرد
 Pommerening) 2002 (   متـشكل از    ةضمن بررسي يك تود 
بت هاي بلوط و راش، به منظور توجيه بيشتر بودن قطر بلوط نس گونه

كند كه اختالف قطري بين درختـان همـسايه         به گونه راش بيان مي    
هـاي    بلكه سياسـت   استنه تنها به دليل سن و مرحله تكاملي توده          

توانـد اثـر گـذار       مديريت جنگل نيز بر روي اين اختالف قطري مـي         
  . باشد

اي كـه بـر روي       با مطالعـه  ) 2000(و همكاران    Kintهمچنين  
 انجـام   ۱۹۹۸ تـا    ۱۹۹۳ زماني   ةط طي باز  افزايش اختالف قطري بلو   

دادند بيان كردند كه دليل افزايش اختالف قطري اين گونه، برداشت     
هاي قطور گيالس وحشي مجـاور بـا بلـوط و جـايگزين شـدن                پايه
  .استهاي جوان  پايه



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   ۴۲  
پـراكنش   ةنتايج حاصل از شاخص زاويه يكنواخت نشان دهنـد        

 ايـن گونـه نـسبت بـه     اي با تمايل بسيار كم به حالت كپـه  تصادفي
  . است موجود در اطراف خود هاي پايه

در تحقيقي كه به بررسـي      ) ۱۳۸۴( علوي و همكاران  همچنين  
 ملج پرداختند الگوي بينابيني تجمعي و تـصادفي         ةالگوي مكاني گون  

نامبردگان به بررسي الگـوي مكـاني       . گونه اعالم كردند   را براي اين  
 در حـالي كـه      ؛هـا پرداختنـد    ونـه اين گونه به شكل مجزا از سـاير گ        

كار رفته در اين تحقيق موقعيت مكاني ملج را نسبت           ههاي ب  شاخص
البته بايد به اين موضوع توجه نمود كه . سنجد به همسايگان خود مي  

اين الگو ممكن است بر اثر بيماري مرگ نارون و قاچاق چوب تغيير             
 ايـن گونـه را از   هاي زيـادي از   كرده باشد، زيرا عوامل ذكر شده پايه      

علـوي و   ( پراكنده شدن آن در جنگل شـده اسـت            باعث بين برده و  
  ). ۱۳۸۴همكاران،

توان الگوي مكاني آنهـا را تغييـر داد؛ بـه     ها مي  با مديريت توده  
به علـت   هاي مديريت شده توان بيان نمود كه در توده طور كلي مي
ل بيشتري  شوند تماي  ها به نفع درختان مرغوب تنك مي       اينكه خوشه 

   .)Kint, et al., 2000( شود ميبه منظم شدن مشاهده 
Graz) 2004 ( كند كه موقعيت مكاني يـك گونـه بـه          بيان مي

 بذرهاي ملج از نـوع      وجود اين كه  با  .  زادآوري آن وابسته است    ةنحو
بـا توجـه بـه تعـداد زيـاد          و  ) ۱۳۸۸مظفريـان،   (ند  هـست  بالدار   ةفندق

شود كـه   لي مشاهده ميو  بادباش آن دي و آساني پراكنبذرهاي تولي
تـوان بـه    از جمله داليل آن مي  . استاين گونه داراي پراكنش كمي      

گونــه ملــج از نظــر اكولــوژيكي و همچنــين نيــاز بــه پرنيــاز بــودن 
. هاي امن براي استقرار بذرهاي اين گونه در جنگل اشاره كـرد     مكان

د شـده پـس از       ايجا ه نياز نوري گونه ملج، رقابت     همچنين با توجه ب   
  .است گذار تأثير ماني آن زندههاي اين گونه در  استقرار نهال

تـوان   اي مـي   با توجه به نتايج حاصل از شاخص اختالط گونـه         
 بـه عبـارت   . اسـت اي   بيان نمود كه اين گونه داراي رقابت دگرگونه       

. سـت ها  ملج داراي تمايل به حضور در كنـار سـاير گونـه     ةديگر، گون 
Pommerening )2002 (        ضمن بررسي موقعيت مكـاني و اخـتالط

اي بـه طـور    كنـد كـه اخـتالط گونـه     اي راش و بلوط بيان مـي      گونه
   .ها در ارتباط است مستقيم با موقعيت مكاني گونه

اي  گونـه  درون  رقابت ،اي باشد اگر الگوي مكاني يك گونه كپه     
دهد در حالي كه الگـوي تـصادفي گونـه ملـج بيـان           بيشتري رخ مي  

اي  گونه بين  وجود فاصله بيشتر بين درختان اين گونه و رقابت        كننده
) ۱۳۸۲( همچنين نتايج اين شاخص با مشاهدات ثـابتي       . است بيشتر

كنـد كـه    شناسي اين گونه، بيان مي كه ضمن معرفي مشخصات گياه  
  . تطابق دارد،اين گونه به صورت انفرادي وجود دارد

سازي سـاختار فعلـي      ميها عالوه بر ك    با استفاده از اين شاخص    
توان سير تكاملي آنها و همچنين نتايج حاصل         هاي مختلف، مي   گونه

 گونـه  ت جنگل را مورد ارزيابي قرار داد؛ و بدينهاي مديري از فعاليت
هاي در معرض    گونهبه حفاظت از تنوع زيستي، كنترل روند انقراض         

تيجه در ن و  ها زيست محيطي حاصل از انقراض آن      آثارو كاهش   خطر  
ديگـر  از  .  پرداخـت  هـا  كمك به عمليات احيايي و حفاظتي اين گونه       

هـاي شـمال    هـا را در جنگـل   هايي كه استفاده از اين شاخص    ويژگي
؛ اسـت  ثابت ة استفاده از قطعات نمون    تواناييسازد   ايران كاربردي مي  

مند شدن   عالوه بر بهره،استفاده از اين قطعات نمونهو بدين شكل با 
 ايـن   ة بـه محاسـب    با صرف كمتـرين هزينـه و زمـان         آن،   از مزاياي 

  . ها پرداخت شاخص
ها بخصوص به    با توجه به اهميت آگاهي از ساختار مكاني گونه        

كــاري و  ايي از جملــه عمليــات پرورشــي، جنگــلهــ منظــور فعاليــت
ـ     ها براي گونه    اين شاخص  ة محاسب ،گذاري نشانه  ةهاي مختلف و ارائ

گيـري و مـديريت پايـدار جنگـل      تـصميم نتايج به مديران جنگل در    
 الگوهاي  ةشناس با مشاهد   اي كه جنگل    به گونه  .دكنتواند كمك    مي

هـاي اكولـوژيكي     ويژگـي  ي از  شـناخت  ،ساختاري موجود در طبيعـت    
عمليــات بــا اســتفاده از  آورد و بــه دســت مــيهــاي مختلــف  گونــه
ي و  ا به تنظيم موقعيت مكـاني، اخـتالط گونـه        تواند   ميگذاري   نشانه

 همچنين به منظور    ؛چيدمان درختان از نظر قطري و ارتفاعي بپردازد       
هـاي   تـوان از سـاختار جنگـل       هاي مختلـف مـي     كاري با گونه   جنگل

  .طبيعي الگوبرداري كرد
  ها يادداشت

1- Individual tree 

2- Nearest neighbor 

3- Uniform angle index 

4- Mingling index 

5- DBH dimension 

6- Absolute discrepancy algorithm 
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