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  هچکید

جنگلیی هر مراحیل    یهیا  تیوهه بررسیی سیاختار    ،های طبیعیی  هتر مراحل پویایی و پاسخ جنگل به آشوبشناخت ب یها راهیکی از 

 319هر پارسیل   هیا  هیی پاراش هر فاز کیاهش   ۀآمیخت یها توههساختار  یساز یکمّجنگل است. این پژوهش با هدف تحولی مختلف 

هکتاری هر این فاز انتخیاب و هر هیر    یک ۀنمون  قطعهه . سگرفتخیروه نوشهر انجام  ۀخوره هستکمتر یها جنگلبخش گرازبن از 

ترین فاصیله بیه محیل     ی هو هرخت راش هر نزهیککمّ یها یژگیوشد.  یریگ اندازهمشخصات ساختاری توهه  ،یک از قطعات نمونه

واقیع شیده بوهنید     تیرین فاصیله از آن   همراه سه هرخت همسایه که هر نزهییک  بهعنوان هرختان شاهد،  بهمتر(  30×30تقاطع شبکه )

یکدیگر محاسبه شید. مقیدار   از هرختان همسایه  فاصلۀبین هرخت شاهد و هرختان همسایه، و همچنین زاویۀ برهاشت شد. فاصله و 

چییدمان مکیانی تصیاهفی    ههنیدۀ   نشانهست آمد که  به 51/0و  53/0، ترتیب به یا گونهیکنواخت و آمیختگی زاویۀ متوسط شاخص 

. مقیدار  اسیت  راش و ممرز هر این فاز یا گونه بینو رقابت  ها گونه هیگرراش به قرار گرفتن هر کنار گونۀ وسط راش، تمایل متگونۀ 
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 مقدمه
طبیعی، شناخت مراحل تکیاملی   یها توههساختار  بررسی

آنها، این  یریگ اندازهبکر و  یها جنگلو روند پویایی هر 

که با توجه به پتانسیل رویشیگاه و   دکن یمامکان را فراهم 

نزهیک بیه طبیعیت، روش    یشناس جنگلنش با کاربره ها

تا اصیل اسیتمرار تولیید و پاییداری      کرهمناسبی را اتخاذ 

همگیام   یهیا  روشکارگیری  هچراکه ب ؛جنگل حیظ شوه

با اصول نزهیک به طبیعت، تعیاهل اکولویییک و بیرآوره    

 [.1]د کنی  اجتمیاعی را تمیمین میی    -نیازهای اقتصیاهی 

زمنیید هاشییتن ازآنجییا کییه امییروزه مییدیریت صییحی  نیا 

، میدیریت جنگیل   اسیت  اطالعیات هقیید هر هیر زمینیه    

و  هیا  هاههتیکر همگام با طبیعت، نیازمند هاشیتن   براساس

 [.2] اسیت  طبیعیی  یهیا  تیوهه اطالعاتی از روند تکامیل  

آگییاهی از  ،هییا جنگییلبنییابراین بییرای مییدیریت مناسییب 

خت مراحیل  طبیعیی، شینا   یهیا  تیوهه چگونگی ساختار 

 .است ها ضرورییی آنتحولی و روند پویا

جنگلیی از طریید بررسیی     یهیا  تیوهه تعیین پویایی 

 ریپیا  امکیان جنگلی هر طول زمیان  توهۀ تغییرات ساختار 

جنگلی هر مراحیل   یها توهه تحولفرایند طی  [.3] است

متعییدهی نظیییر رقابییت   یهییا کیینش ،مختلییف تییوالی 

بین هرختان هاخل تیوهه و   هر یا گونه و بین یا گونه هرون

ها با توجه بیه  هرختان و محیط فیزیکی پیرامون آنن نیز بی

هییای هرختییی شییکل  آشیییان اکولوییییک متیییاوت گونییه

سیاختار جنگیل و حتیی    هر این رونید  نتیجۀ که  رهیگ یم

کورپیل   [.4] کنید  یمی همیراه آن نمیوه پییدا    زندۀ بخش 

 گرفتبکر نتیجه  یها جنگلهر  شهای ( با بررسی1982)

 اصیلی  تحیولی لیۀ  مرح سیه  طبیعیی  هیای  تیوهه  هر کیه 

مرحلیۀ  اولیه ییا  مرحلۀ ند از ا عبارت که است پایر تیکیک

 3تخرییب مرحلیۀ  ، و 2بلیو  مرحلۀ ، 1رشد ارتیاعی سریع

راش هر شییمال اییران سییه  آمیختیۀ  هییای  . هر جنگیل [1]

افزایش حجم، انباشت حجم و هگرگیونی حجیم   مرحلۀ 

ها شناسایی شدند کیه ایین مراحیل خیوه      هر تکامل توهه

افیزایش حجیم،    مرحلیۀ . هر انید  مختلییی هیای  فاز شامل

انباشیت   ؛ مرحلیۀ فازهای زاهآوری و تشکیل زیرآشکوب

و  ؛ییی افزا حجم، نورافزایی و ها هیپاحجم فازهای کاهش 

کییاهش حجییم فازهییای تشییکیل روشیینه،   مرحلییۀنیییز 

 مرحلۀهر  [.2]اند  شناسایی شده یکاه حجمو  رست کهن

شناسایی شده است  ها هیپاانباشت حجم توهه، فاز کاهش 

ر طول این فاز تکاملی، هرختان رقابت شدیدی بیا  ه [.2]

 ؛ههد یمرقابت تاجی هر این فاز رخ  نیشتریبو هارند هم 

و هر خواهد شید  تدریج رشدشان کم  بههر نتیجه هرختان 

 [.4]ایجاهشده خواهند مره  یها تیمحدوهاثر 

ترکیب هرختان توهه بیر موجیوهات زنیده جنگیل از     

بیه همیین    [.5] گااره یمأمین منابع و سرپناه تأثیر طرید ت

منظور فراهم کرهن معییاری بیرای بررسیی     هلیل گاهی به

 سییاختاری هییای شییاخصتنییوز زیسییتی هر جنگییل از 

. شیوه  میی ساختار مکیانی جنگیل( اسیتیاهه     سازی یکمّ)

سیاختار  » ۀوایجنگلیی   یهیا  سیتم یاکوسطور کلیی، هر   به

 یهیا  یژگیواز رشته  چیدمان فمایی یک ،«مکانی جنگل

و میوارهی از  له سن هرخت، ابعیاه، گونیه   هرختان از جم

 کیرهن   یکمّی بیرای  [. 6] دکنی  یمی این هسیت را بررسیی   

 یهیا  شیاخص از  زییاهی ساختار مکیانی جنگیل، تعیداه    

بیه   هیا  شیاخص ایین   [.8، 7] انید  افتیه یساختاری توسعه 

بیر   یا گونه برونو  یا گونه هرونرقابت تأثیرات شناسایی 

و اطالعیات   کننید  یمهرختی کمک  یها گونه ماندن ندهز

فراینیدهای  تکامل توهه و این گونیه   هربارۀارزشمندی را 

                                                 
1. Initial stage or growing up stage 
2. Optimal stage 

3. Decay stage 
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ساختار جنگیل   زمینۀهر  [.10، 9] دآورن یماساسی فراهم 

سه ویژگی موقعیت مکیانی، آمیختگیی و ابعیاه     براساس

سیازی مبتنیی بیر     یهای کمّ هرختان با استیاهه از شاخص

کمی هر هاخل کشیور   های شهپژو ،مسایهترین ه نزهیک

کییه هر هییایی  شهپییژومعییدوه اسییت. از گرفتییه انجییام 

سیازی   یکمّی  یهیا  شاخصایران با استیاهه از  یها جنگل

همسیایه بیه بررسیی سیه ویژگیی       نیتیر  کینزهمبتنی بر 

علیجیانی و  هیای   شهپژوه توان ب می اند پرهاختهذکرشده 

علیجیانی   (،آ 2012، علیجانی و همکاران )(2012فقهی )

( و همچنین علیجیانی و همکیاران   ب 2012و همکاران )

. هر تحقیقییات خییار  از [14-11] ( اشییاره کییره2013)

ترین همسایه  مبتنی بر نزهیک یها شاخصکشور، کاربره 

بسیار بررسیی و   ،جنگلی یها توههساختار  یساز یکمّهر 

ی بررسی ( هر 2000. کینت و همکاران )شده استارزیابی 

به توانیایی زییاه آنهیا هر تشیری  هقیید       ،ها اخصشاین 

تیوهه اشیاره    تحیول ساختار توهه و همچنین بررسی سیر 

 ( هر تحقید خیوه 2003آگوئِرو و همکاران ). [15] کرهند

بیان کرهند که ارزیابی ساختار جنگل بیا اسیتیاهه از ایین    

 اسیت  سنتی های روشاز  تر راحتو  تر کامل، ها شاخص

کاربره نتایج حاصل نیز ( 2010اران ). روپرچ و همک[16]

 وییژه  بیه را هر مدیریت پایدار جنگل و  ها شاخصاز این 

 .[17] هر معرض انقراض توصیه کرهند یها گونه هربارۀ

ساختار جنگل ما  یها یدگیچیپو  ها یژگیوآگاهی از 

 تییر مناسییبراهکارهییای معرفییی را هر شییناخت بهتییر و 

. تیا زمیانی کیه    نید ک یمی مدیریت پایدار جنگل راهنمایی 

 میتیوان  ینمی اطالعات ما از ساختار جنگل محدوه باشید،  

هاشیته  انتظیار  مدت  طوالنیحیظ اکوسیستم جنگل را هر 

تغیییرات  را  هیا پایداری مراحل تکاملی و تعیداه آن باشیم. 

 رشیید و مراحیل خیوهتنظیمی  نتیجیۀ  سیاختار تیوهه هر   

 براسییاس ،و هر هییر جنگییل طبیعییی نییدک یمییمشییخص 

هری هرختیان و صییات سیاختاری تیوهه،     مشخصات ظا

. بیا  [18]شیوه   هاهه میی مراحل تکاملی مختلف تشخیص 

 توجه به اهمییت بررسیی سیاختار تیوهه، هیدف اصیلی      

 ۀختیآم یها توهه افقی ساختار یساز یکمّپژوهش حاضر 

، نخیورهه  هسیت  یهیا  تیوهه ها هر  راش هر فاز کاهش پایه

ت ایین  و میدیری  یگیاار  نشیانه   اتیی عملقبل از شیروز  

 .ستها توهه

 ها مواد و روش

 تحقیق ةمنطق

هر جنگل آموزشی پژوهشی خیروه نوشیهر   منطقۀ تحقید

هر هیت کیلومتری شرق نوشهر هر استان مازنیدران بیین   

´27 º36  40´تا º36    32´عیرض شیمالی و º51   43´تیا 

º51   طول شرقی واقع شده است. این جنگل از شمال بیه

نییار و از جنییوب بییه نییوار سییاحلی و روسییتای خیروهک

 هیا  رویشیگاه شیوه.   ییالقات و روستای کلیک محدوه می

و  یگاار نشانهنگرفتن مدیریتی و انجام سابقۀ با توجه به 

صنعتی، تشابه تیپ و شیرایط رویشیگاهی از    یبرهار بهره

 مرحلۀکه هر بخش گرازبن  ۀخوره های کمترهست جنگل

 (.1 )شکل [19] نهایی توالی قرار هاره انتخاب شدند

 منطقه یمیاقل طیشرا

منطقیه   یهواشناسی  یسیتگاه ا هیای  توجیه بیه گیزارش    با

هر  یانهسیال  یبارندگ مقدارنوشهر(  یماتولوییکل یستگاه)ا

 بارنیدگی  حیداقل . است متر میلی 1300 خیروهکنار ۀمنطق

 همیای  مییانگین اسیت.   مهر هر بارندگی حداکثر و تیر هر

 و یعنیی تییر   سال یها ماه ترین میانگین گرم ،1/16ه سالیان

 5/7 یعنی بهمن سال ماه میانگین سرهترین و 6/24 مرهاه

 آمبیریه  یبشیده اسیت. ضیر    گراه گیزارش  هرجۀ سانتی
(Q2) [.19]است  203منطقه  یبرا 
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 پژوهشی خیرود -موقعیت مکانی بخش گرازبن و پارسل مورد مطالعه در جنگل آموزشی  .1 شکل

 ی جنگلیها تودهار سازی ساخت یکمّی ها شاخص. 1جدول 

 توضیحات فرمول نام شاخص شماره

 زاویة یکنواخت 1 


n

1j
vj

n

1
Wi 



 


othervise

j
vj

,0

,1 
 

 یا گونهآمیختگی  2 


n

1j
vj

n

1
Mi 



 


othervise,0

speciesispeciesj,1
vj 

 تمایز قطری 3




n

1j

ij)r1(
n

1
TDi 

higherDBH

smallerDBH
jri  

 تمایز ارتفاعی 4




n

1j

ij)r1(
n

1
THi 

height reesmallest t

height eebiggest tr
 rij= 

 ها یههمسافاصله تا  5 
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P  به متر،  نمونه قطعهمحیطn ،تعداد درختان همسایه :i ،درخت شاهد :j ی و ا گونده ی تمدایز قطدری و ارتفداعی، آمیختگدی     هدا  شداخ  : درخت همسایه. توزیع
 همسایگی بر حسب متر است. ت. شاخ  فاصلة، و بدون واحد اس1شاخ  زاویة یکنواخت بین صفر تا 

هیای اولییه، سیه     گرهشیی  جنگیل و  ها یبررسپس از 

متیر(   100×100شیکل مربیع )   بههکتاری  یک نمونۀقطعه 

 شیمارۀ هر پارسیل  ممرزستان  -راش ۀختیآم های توهههر 

نمونیۀ  انتخاب شد. هر هاخیل هیر ییک از قطعیات      319

و ایجییاه متییر  30×30ای بییا ابعییاه  هکتییاری، شییبکه یییک

 ایجیاه شد. پس از  یریگ اندازهمشخصات ساختاری توهه 

ی و کیییی هو هرخیت   کمّی  یهیا  یژگیو( 30×30شبکه )

تییرین فاصییله بییه محییل تقییاطع شییبکه  راش هر نزهیییک

همیراه سیه    بیه  2و  1 شیمارۀ  1نیوان هرختیان شیاهد   ع به

                                                 
1. Reference trees 

هییر یییک از هرختییان شییاهد کییه هر  همسییایۀ هرخییت 

ع شده بوهنید برهاشیت شید    ترین فاصله از آن واق نزهیک

، و همچنیین  ها هیهمسابین هرختان شاهد و  فاصلۀ. [16]

 براساسگیری و  یکدیگر اندازه ازهرختان همسایه  فاصلۀ

بیین هرختیان شیاهد و    فیثیاوورس زاوییۀ   روابط مثلثاتی 

مربیو  بیه    یهیا  فرمول نیتر مهم محاسبه شد. ها هیهمسا

این پیژوهش   جنگلی که هر یها توههساختار  یساز یکمّ

   [.16، 7]شوه  مشاهده می 1هر جدول  شدنداستیاهه 

شییاخص : اییین (Wi) 2یکنواخییت زاویییۀشییاخص 

                                                 
2. Uniform angle index 
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تیرین همسیایه بیه     مبتنی بیر نزهییک   یها روش براساس

منظم بوهن موقعیت مکانی هرخیت مرجیع    ۀهرجبررسی 

. ایین  پیرهازه  یمی نسبت به هرختان همسایه اطراف خیوه  

مقیدار   .اسیت  یا گونیه نوز پراکنش  ۀههند نشانشاخص 

و هر  اسیت متغییر   1میانگین این شاخص بین صییر تیا   

بیا   یهیا  تیوهه هنگام استیاهه از سه هرخیت همسیایه، هر   

بیا   یهیا  تیوهه ، 5/0منظم بیین صییر تیا     یا گونهپراکنش 

هیایی بیا    ، تیوهه 6/0تا  5/0تصاهفی بین  یا گونهپراکنش 

کیار  . اسیاس  اسیت  1تا  6/0بین  یا کپه یا گونهپراکنش 

( iαبیین هرختیان همسیایه )    ۀیی زاو ۀسی یمقااین شاخص 

 ( است.0αاستانداره )زاویۀ نسبت به 

: ایین شیاخص   (Mi) 1یا گونیه شاخص آمیختگی 

مختلیف هر   یهیا  گونیه چیدمان  ۀنحومنظور بررسی  به

هرچه از سمت صییر   که شوه یمکنار یکدیگر استیاهه 

زایش ای اف آمیختگی گونه ،شوه نزهیک می 1هور و به 

 .کند یمپیدا 

 3( و تمییایز ارتیییاعیTDi) 2شییاخص تمییایز قطییری

(THi) براسیاس رقابیت   انیدازۀ نماییانگر   شیاخص : این 

قطییر و ارتیییاز بییین هرخییت شییاهد و هرختییان مقایسییۀ 

و چهیار مقیدار کوچیک، متوسیط، بیزر  و       اند همسایه

. زمیانی کیه هرختیان    شیوند  را شیامل میی  خیلی بیزر   

 هیا  شیاخص ایین   ،باشیند  هاشیته  همسایه اختالف کمیی 

هرحیالی کیه اگیر نیاهمگنی      ؛کننید  یمسمت صیر میل  به

ارزش این  ،هر میان هرختان همسایه مشاهده شوه یزیاه

 [.7] روه یمپیش  1سمت  به ها شاخص

 بیشییتر: (Di) 4هییا هیهمسییاشییاخص فاصییله تییا  

کاررفته هر این تحقید، بیدون هر نظیر    هب یها شاخص

                                                 
1. Mingling index 

2. DBH differential 

3. Height differential 

4. Distance to neighbors index 

سیازی سیاختار    یکمّی  گرفتن فواصل بین هرختیان بیه  

هر  هیا  شیاخص . بنابراین، این پرهازند یممکانی جنگل 

کیه سیاختار یکسیان     ییها جنگلتشری  اختالف بین 

. هر ایین تحقیید   اند ناتوانهارند ولی با تراکم متیاوت 

این مشکل از شیاخص فاصیله   کرهن منظور برطرف  به

 [.7]استیاهه شده است  ها هیهمساتا 

 بحثو نتایج 
ی قطعیات  کمّی  هیای  مشخصیه توسط برخی از مقدار م

 2ها هر جیدول   هر فاز کاهش پایه بررسیموره  ۀنمون

 آورهه شده است.

هکتاری  یک ۀنمونقطعات  ی )متوسط(مشخصات کمّ .2جدول 

 ها در فاز کاهش پایه

 قطعه نمونهشمارۀ 
نمونۀ قطعه 

 1شمارۀ 

نمونۀ قطعه 

 2شمارۀ 

نمونۀ قطعه 

 3شمارۀ 

قطعه  تعداد درختان در
 نمونه )اصله(

406 421 410 

 2/24 8/24 6/24 ارتفاع درختان )متر(

 6/25 7/25 4/27 متر( متوسط قطر )سانتی

 

ترین اهداف جنگلداری حیاظت از تنیوز   یکی از مهم

 هیا  سیتم یاکوسزیسیتی   تنیوز . سیت ها سیتم یاکوسزیستی 

شدت تحت تیأثیر سیاختار مکیانی جنگیل قیرار هاره؛       به

جنگلیی   یهیا  ستمیاکوسظور مدیریت پایدار من بنابراین به

نیاز است که بتیوان بیا صیرف کمتیرین      ییها شاخصبه 

زمان و هزینه به بررسی وضعیت فعلی ساختار جنگیل و  

 یهیا  تیی فعالتغییرات ایجاهشده بر اثر تکامل طبیعی و یا 

مدیریتی جنگل پرهاخت. هر ایین تحقیید بیا اسیتیاهه از     

هیای   سیاختاری تیوهه  ، تنیوز  هیا  شیاخص از  یا مجموعه

ها بررسی شید. آگیاهی از    راش هر فاز کاهش پایهآمیختۀ 

هر  یهرختی  یهیا  گونهشرایط توهه و جایگزینی تدریجی 

اطالعیات مناسیبی هر    ،مراحل و فازهای مختلف تکاملی
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پرورشیی همگیام بیا طبیعیت فیراهم       یهیا  هخالت زمینۀ

متوسیط   مقیدار  ،پیژوهش ایین  نتیایج   براسیاس  .هآور یم

نمونییۀ ای قطعییات یکنواخییت بییر زاویییۀ شییاخص 

الگیوی   ۀههنید  نشیان آمد که  هست به 53/0 ،هکتاری یک

راش هر این گونۀ بیش تصاهفی برای  و کمچیدمان مکانی 

منظییور  بییه (2012). علیجییانی و همکییاران  اسییت فییاز

سازی ساختار مکانی جنگل هر بخش گرازبن هقیقیا    یکمّ

راش  یهیا  جنگیل خیوه هر   پیژوهش همین عیده را هر  

( نییز هر  1389اخوان و همکیاران ) [. 13] ندکرهگزارش 

بررسی الگوی مکانی هرختان هر مراحل مختلف تحولی، 

بلییو  تصییاهفی  مرحلییۀالگییوی مکییانی هرختییان را هر  

و علت این نوز پیراکنش را حمیور انبیوه    کرهه گزارش 

بلو  و هر نتیجه حاف هرختان هر اثر  مرحلۀهرختان هر 

چییدمان مکیانی تصیاهفی    . [20] نید رهکرقابت زیاه بیان 

منطقیۀ   یهیا  جنگیل حکاییت از طبیعیی بیوهن     ،هرختان

هاره. همچنین وجوه الگوی مکانی تصاهفی بیرای   تحقید

حاف تعداه زیاهی از هرختان هاخیل   ۀههند این فاز نشان

 علت رقابت موجوه هر بین هرختان هاخیل تیوهه   به ها کپه

نواخت هر سیه  یک ۀنموهار مربو  به شاخص زاوی .است

 .شوه یممشاهده  2قطعه نمونه هر شکل 

ی کیه بیه بررسیی وضیعیت     ا گونهشاخص آمیختگی 

طیور   ، بیه پیرهازه  یمی هرختان همسایه نسبت به یکیدیگر  

ههندۀ تماییل متوسیط    هست آمد که نشان به 51/0متوسط 

هر ایین   هیا  گونیه گونۀ راش به قرار گرفتن هر کنار هیگر 

ی ا گونیه  رقابت بیین  ههندۀ فاز است که ممکن است نشان

( ضیمن تشیری    2002راش و ممرز باشید. پومرنینی) )  

کیه آمیختگیی    کنید  یمساختار هرختان بلو  و راش بیان 

طیور مسیتقیم تحیت تیأثیر موقعییت مکیانی        ی بیه ا گونه

[. برای مثیال تماییل گونیۀ راش    7گیره ] هرختان قرار می

به هاشتن الگوی مکانی تصاهفی سیبب شیده کیه بیشیتر     

یی وییر از گونیۀ راش   هیا  هیپاهرختان مجاور این گونه را 

این نوز الگوی پراکنش سبب آمیختگیی   کهتشکیل ههند 

هر این فاز تکاملی شیده   ها گونهمتوسط این گونه با هیگر 

( با مقایسیۀ آمیختگیی   2012است. علیجانی و همکاران )

راش و بلو  بیان کرهنید کیه مقیدار اخیتالف      های گونه

 3/59موهارهای توزیع مقیاهیر ایین هو گونیه    مطلد بین ن

خوبی نماییانگر   هرصد است که مقدار زیاه این ارزش، به

[. نمیوهار  12تیاوت بین آمیختگی ایین هو گونیه اسیت ]   

ی هر سه قطعه نمونیه هر شیکل   ا گونهشاخص آمیختگی 

 .شوه یممشاهده  3
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 هکتاری یکات نمونه یکنواخت در قطعزاویۀ های شاخص  نمودار توزیع کالسه .2شکل 
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 ارزش های شاخص آمیختگی
 هکتاری نمونۀ یکدر قطعات  یا گونهنمودار شاخص آمیختگی  .3شکل 

تیراکم   مقیدار  ۀههنید  نشانهمسایگی  ۀفاصلشاخص 

هیای هرختیی هر    عبارتی تعداه پایه بهجنگلی یا  یها توهه

نماییانگر فشیار   ممکین اسیت   و  است هر واحد از سط 

بیا  چنانکیه  ، [7] باشید  هیا  تیوهه رقابتی بیین هرختیان هر   

بین هرختان و هر نتیجه افیزایش شیاخص    فاصلۀافزایش 

جنگلیی کاسیته    یهیا  تیوهه از تیراکم   ،همسیایگی  ۀفاصل

. مقدار شاخص ابدی یمو هر نتیجه رقابت کاهش شوه  می

متیر   38/6برابر  3 شمارۀ ۀنمونهمسایگی هر قطعه  ۀفاصل

 کیه مقیدار   2و  1 ۀنمونی از قطعات  شتریبکه آمد  هست به

متیر   78/3و  41/3ترتییب   بیه همسیایگی   ۀفاصلشاخص 

 قیرار هاشیتن  علت این موضیوز   .است محاسبه شده بوه،

از نظیر تکیاملی هر مراحیل     3نمونیۀ شیمارۀ   قطعه  توهۀ

 3 شیمارۀ  ۀنمونی قطعیه  هر واقع  .استاین فاز  تر شرفتهیپ

را نشیان   یکمتیر تیراکم   3 و 2 ۀنمونی به قطعیات   نسبت

وضوز بیانگر فشار رقابتی کمتیر  (، این م4ههد )شکل  می

هر . هیگیر اسیت  تیوهۀ  نسبت به هو  3 شمارۀنمونۀ قطعه 

شیاخص   یهیا  ارزشبا توجه به نمیوهار توزییع   مجموز 

مشیاهده   4کیه هر شیکل    طور همانفاصله تا همسایگی، 

 ۀفاصیل فراوانیی مربیو  بیه شیاخص      نیشتریب ،شوه یم

بیا  و شید   یریی گ انیدازه متیر   4تا  2 ۀکالسهمسایگی هر 

متیر   7/4متوسط  طور بهتوجه به اینکه مقدار این شاخص 

کیاهش  هر فاز  که شوه یم حاصل  جهینت ، اینمحاسبه شد

و هر نتیجیه رقابیت    اسیت  زییاه بسیار تراکم توهه  ها پایه

و نیور  کسب منابع ویاایی   برایزیاهی بین هرختان توهه 

 .وجوه هاره
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 هکتاری یک ۀنمونتا همسایگی در قطعات شاخص فاصله  یها ارزشنمودار توزیع  .4شکل 
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ویژگی سوم ساختار جنگل که هر این تحقید بررسی 

هر . اسیت  ، اختالف ابعاه هرختان نسبت بیه یکیدیگر  شد

تمیایز قطیری   شاخص  یها ارزشفراوانی نسبی  5شکل 

تمیایز   نمیوهار هر سه قطعه نمونه نشان هاهه شده اسیت.  

 ههید  یمی نشان  4/0 ۀکالسقطری بیشترین فراوانی را هر 

مقیدار مییانگین شیاخص    . اسیت  که بیانگر تمایز متوسط

متوسیط   طور بهقطعه نمونه  تمایز قطری برای مجموز سه

اخیتالف متوسیط بیین     ۀههند نشانآمد که  هست به 44/0

و همگین بیوهن    هرختان از نظیر قطیر برابرسیینه اسیت    

. علیجیانی و  ههید  یمی هرختان را به لحاظ قطیری نشیان   

راش گونیۀ  هر بررسی ساختار مکیانی   (2012)همکاران 

ز قطیری را  هر یک جنگل آمیخته، متوسط شاخص تمیای 

هیای   یافتیه آورهند کیه بیا    هست به 53/0راش  گونۀبرای 

، وضیعیت . هلییل ایین   [12] همخوانی نداره پژوهش این

هر  شیده  بررسیی  یهیا  تیوهه  یتکیامل  مرحلۀهر ختالف ا

 .استآنها  شدۀ بررسیتوهۀ حاضر و  پژوهش

اساس کار شاخص تمیایز ارتییاعی مشیابه شیاخص     

تمایز قطری است و تنهیا تییاوت موجیوه هر مشخصیۀ     

فراوانیی   6موره بررسی این هو شاخص است. هر شکل 

های ساختاری موجوه هر هر طبقه ارائه شیده   نسبی گروه

اسییت. نمییوهار تمییایز ارتیییاعی بیشییترین فراوانییی را هر 

وچیک اسیت نشیان    کیه نماییانگر تمیایز ک    15/0 کالسۀ

. مقدار شاخص تمیایز ارتییاعی هر مجمیوز سیه     ههد یم

نسبت  هست آمد که به به 57/0طور متوسط  قطعه نمونه به

اختالف متوسط تا زییاه هرختیان    ههندۀ زیاه بوهه و نشان

ی این فیاز  ها یژگیوهمسایه از نظر ارتیاعی است. این از 

به است، چراکه هر این فاز توهه اولیب ییک تیا هوآشیکو    

منظیور کسیب نیور، از نظیر      است هر نتیجه هرختیان بیه  

ارتیییاعی رقابییت زیییاهی بییا یکییدیگر خواهنیید هاشییت؛ 

خیوبی   شاخص فاصله تا همسایگی نیز این مسیلله را بیه  

بر  ( بیان هاشت که عالوه2002. پومرنین) )کند یمآشکار 

سن و مراحیل تکیاملی تیوهه، میدیریت جنگیل نییز بیر        

 [.7ر است ]اختالف ابعاه هرختان مؤث

ازآنجا که تمایز قطری و ارتیاعی، اختالف متوسط از 

خوه نشان هاهند و همچنین با توجه بیه حمیور فیراوان    

هرختان هر طبقیات قطیری کوچیک و طبقیات ارتییاعی      

متوسط، و کیم بیوهن مقیدار ارزش شیاخص فاصیله تیا       

کیه رقابیت بسییار     شوه یمحاصل   جهینتهمسایگی، این 

و میواه ویاایی هر فیاز کیاهش     شدیدی برای کسب نور 

هر بین هرختان وجیوه هاره. سیییدی و همکیاران     ها هیپا

( هر پژوهشی مشیابه هر جنگیل گیرازبن رقابیت     2014)

میر هرختیان هر فیاز    و شدید هرختان را عامل اصلی مر 

 [.2بیان کرهند ] ها هیپاکاهش 
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 هکتاری یکنمودار شاخص تمایز ارتفاعی در قطعات نمونه  .6شکل 

 یریگ جهینت
هیای   با توجیه بیه انتخیاب قطعیات نمونیه از جنگیل      

آمیده   هسیت  بیه توان از اطالعات  خورهه، می هست کمتر

ای از یک جنگل مرجع برای مدلسیازی   عنوان نمونه به

. هر نهایییت بییا کییرههیگییر اسییتیاهه  هییای پییژوهشهر 

سیاختاری   سیازی  یکمّی هه از اطالعات حاصل از استیا

مسیر حرکت میدیریت   توان می نخورهه هست های توهه

 ۀنحیو تیا هر  کیره  مشیابه را مشیخص    های توههبرای 

الگیوی   براسیاس جنگلیی   هیای  توهه های گااری نشانه

شخصی  ۀتجرب براساستنها  نهشکل علمی و  بهطبیعت 

طبیعت را  با همگاممدیریت  ترین نزهیکو  هکرهعمل 
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