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مقاله پژوهشی

ارتباط شاخص رقابت با برخی ویژگیهای درختان در جنگل هیرکانی
(پژوهش موردی :جنگل راش سوادکوه -مازندران)
کامبیز ابراری واجاری
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 0دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منایع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد
(تاریخ دریافت0479/01/9 :؛ تاریخ پذیرش)0477/3/01 :

چکیده
رقابت بین درختان بر ویژگیهای ساختاری آنها در جنگل تأثیرگذار بوده و اندازهگیری شاخص رقابت درختان جنگلی و تعیین همبستتگی
با ویژگیهای درختان بسیار مهم است .برای انجام پژوهش ،قطعات نمونتۀ دایترهای ( )n=13بتا مستا ت  311متتر مربتع در یت شتبکۀ
آماربرداری  011×011متری در تودة جنگلی راش منطقۀ سوادکوه مازندران استقرار یافت .در هری از قطعات نمونه ،فراوانتی گونتههتای
درختی ،ارتفاع ،قطر تاج و قطر برابرسینه در اشکوب فوقانی اندازهگیری شد .شاخص غنا ،تنوع درختان و شاخص رقابتت بترای هتر قطعته
نمونه محاسبه شد .نتیجه نشان داد که بین مقدار شاخص رقابت برای سه گونۀ درختی اختالف معنتیدار وجتود دارد .شتاخص رقابتت بتا
ارتفاع ،قطر برابرسینه و قطر تاج برای هر سه گونۀ درختی در رویشگاه همبستگی مثبت معنیدار ،ولی با نسبت ارتفاع بته قطتر برابرستینه
برای راش و توسکا همبستگی منفی معنیدار و برای ممرز همبستگی مثبت معنیدار نشان داد .بین شاخص رقابت راش با شتاخص غنتای
درختی ،همبستگی منفی معنی دار و بین شاخص رقابت توسکا با شاخص تنوع درختی ،همبستگی مثبت معنیدار مشاهده شد .با افتزایش
ارتفاع از سطح دریا ،مقدار شاخص رقابت فقط برای گونۀ ممرز کاهش یافت .اختالف معنیدار بین سه گونۀ درختی از نظر قطر تتاج ،قطتر
برابرسینه ،ارتفاع و نسبت ارتفاع به قطر برابرسینه مشاهده شد .براساس ارتباط بین برخی متغیرهای درختان و شاخص رقابت در رویشتگاه
جنگلی ،این اطالعات می تواند در انتخاب و بهکارگیری عملیات جنگلشناسی نظیر تن کردن و نشانهگذاری در جنگل پهنبتر معتدلتۀ
هیرکانی مورد توجه مدیریت جنگل قرار گیرند.
واژههای کلیدی :تودة جنگلی آمیخته ،جنگلشناسی ،راشستان ،ساختار درختان

مقدمه
وضعیت درختان در هر زمتان ،نتیجتۀ فراینتدهای
رویشی است که در ارتباط نزدی و واکنش به عوامتل
محیطتتی ا تتل متتیشتتود (.)Lang et al., 2010
تغییتترات رویشتتی درختتتان در جنگتتلهتتای طبیعتتی
اهمیتتت دارنتتد ( )Akala et al., 2013و بتتر توستتعۀ
 نویسندة مسئول

جنگل ،تغییتر در انتدازه و نیتز الگتوی پتراکنش آنهتا
تأثیرگذارند ( .)Fraver et al., 2014درختان به شرایط
محیطی واکنش نشان میدهنتد و بتا درختتان مجتاور
(همسایه) خود ارتبتاط دارنتد و رقابتت بتین درختتان
عامل ا لی مؤثر بر توسعۀ جنگتل محستوب متیشتود
( .)De Groote et al., 2018رقابت گیاهتان ،مفهتومی
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بنیادی در بومسازگان گیاهی استت و هنگتامی اتفتا
میافتد که دو یا چند گیاه در تدد استتفاده از منتابع
یکستان باشتند (.)Pommerening & Maleki, 2014
بنابراین ،رقابت مؤلفۀ مهم پویایی ،تولید و فراینتدهای
بوم شناختی تودة جنگلی است و شناسایی تأثیر رقابت
بتتر مشخصتتههتتای مختل ت درختتتان بتترای آگتتاهی از
واکنش درختان و همچنین پتیشبینتی تتوان رقتابتی
آنهتتتا بتتتا درختتتتان همستتتایه بستتتیار مهتتتم استتتت
( .)Barbeito et al., 2014در تودههای جنگلی متراکم و
بدون آشفتگی ،عامل رقابت تأثیر زیادی بر سرعت رویش
درختتان دارد ( .)Looney et al., 2016در جنگتلهتا،
رقابت ،اندازه و موقعیت درختان را در تاجپوشتش تعیتین
میکند و بر جذب نور ،فتوسنتز ،رویش و بقای آنها تتأثیر
میگذارد ( .)Thorpe et al., 2010اندازهگیتری رقابتت
درختان از مهمترین شاخص هتای پتیشبینتی رویتش
درختتان استت ( .)Contreras et al., 2011روشهتای
مختلفی برای محاسبۀ شاخص رقابت معرفی شدهانتد.
پژوهشهای متعددی در زمینتۀ اهمیتت رقابتت بتین
درختتان در تتتودههتای جنگلتتی در بتومستتازگانهتتای
مختل انجام گرفته که به چند مورد اشتاره متیشتود.
در پژوهشتی در جنگتل  Picea abies (L.)Karst.در
ستتتو د مشتتتخص شتتتد کتتته رقابتتتت بتتتر رویتتتش
درختتتان تأثیرگتتذار استتت (.)Fraver et al., 2014
) Van de Peer et al. (2017در پژوهشتی در بلژیت
نتیجه گرفتند که با افزایش رقابت ،ضتری ارتفتاع بته
قطر برابرستینۀ درختتان بلتوط ()Quercus robur L.
افتزایش یافتت Benneter et al.)2018( .در پژوهشتی
در مناطق جنگلتی اروپتا گتزارش دادنتد کته شتاخص
رقابت بر مقدار و ضور شتاخههتای هترز و همچنتین
نسبت ارتفاع به ارتفاع تاج درختان Fagus sylvatica
 L.و  Abies alba L.مؤثر بوده استتHöwler )2019( .
 et al.در تحقیقی در جنگلهای راش اروپا نشان دادند
که با افزایش رقابت کیفیت داخلی چوب راش افزایش
یافت .پژوهش ( Abrari Vajari )2018در جنگل راش
ساری (مازندران) نشتان داد کته بتا افتزایش شتاخص
رقابت درختان راش نسبت ارتفاع بته قطتر برابرستینۀ
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آنهتتا افتتزایش یافتتت .بتتهطتتور کلتتی ،پتتژوهشهتتای
انجامگرفته بیانگر ویژگتی ستاختاری و بنیتادی عامتل
رقابت در بومسازگان جنگتل استت و آگتاهی از نحتوة
ارتباط درختان برای مدیریت جنگتل بتهویتژه کتاربرد
عملیتتات جنگتتلشناستتی بستتیاری ضتتروری استتت.
جنگتتتلهتتتای هیرکتتتانی (شتتتمال) از مهتتتمتتتترین
بوم سازگان های جنگلی ایران هستتند کته از درختتان
پهن بر خزانکننده با غنتای گونته ای زیتاد تشتکیل
شتتدهانتتد .درختتتان ستتایهپستتند و ختتزانکننتتدة راش
( )Fagus orientalis Lipskyدر قال تودههای خالص
و آمیختتته (ممتترز و توستتکا) اهمیتتت بتتومشتتناختی و
تولیدی زیادی دارند .برای آگاهی از اثر و اهمیت ایتن
گونههای درختی ،پژوهشهای متعددی در زمینههتای
مختل انجام گرفته است .تحقیتق اضتر بته موضتوع
رقابت در تودة جنگلی راش (جنگتل راش ستوادکوه –
مازندران) پرداخته است .آگاهی از تتوان رقتابتی بتین
گونه های درختی در رویشگاه مورد نظر ،در انتختاب و
تصمیمگیری برای نحوة اجرای عملیات جنگلشناستی
کم کننده خواهد بود .آگتاهی از عوامتل اثرگتذار بتر
تغییرات ویژگیهای درختان برای پیشبینتی واکتنش
جنگل به عوامل محیطی ضروری استت و در متدیریت
جنگتتل نیتتز کتتاربرد دارد ()Aakala et al., 2013؛
بنابراین اهداف پژوهش اضر عبتارتانتد .0 :مقایستۀ
شاخص رقابت بین گونههای درختی در تودة جنگلتی؛
 .1تعیین همبستگی بین شتاخص رقابتت درختتان بتا
ارتفاع ،قطر برابرسینه ،قطر تاج ،نسبت ارتفاع بته قطتر
برابرسینه ،غنا و تنوع درختتی؛  .4تعیتین همبستتگی
شتاخص رقابتتت درختتان بتتا فراوانتی درختتتان راش و
ارتفاع از سطح دریا؛  .3مقایستۀ برختی مشخصتههتای
درختان در رویشگاه جنگلی.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

پتتژوهش اضتتر در جنگتتلهتتای ستتری ازانتتده
( 41° 13′ - 41° 17′عتترش شتتمالی14°11′-14° 19′ ،
طول شترقی) از طترح جنگلتداری توزة تجتن واقتع در
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استان مازنتدران (ستوادکوه) انجتام گرفتت .قطعتهای بته
مسا ت  11/1هکتار با جهت غربی با شی متوستط 41
در د در دامنۀ ارتفتاعی  0011تتا  0331متتر از ستطح
دریا برای نمونهبرداری انتخاب شتد .میتانگین بارنتدگی و
متوسط داقل و داکثر درجتۀ ترارت ستا نۀ منطقته
براستتاس دادههتتای ایستتتگاه ستتنگده بتتهترتی ت 111/3
میلیمتر و  9/3تا  11/4درجۀ ستانتیگتراد استت .اقلتیم
منطقه براساس روش طبقهبندی آمبترهه از نتوع معتدلته
مرطتوب بتوده و تیتا غالت ختا آن قهتوهایجنگلتتی
تعیتتین شتتده استتت ( .)Anonymous, 2003درختتتان
راش ( )Fagus oreintalis Lipskyگونۀ درختی غال
را در تودة جنگلی تشکیل میدهتد کته بته همتراه آن
درختتتتتتان ممتتتتترز (،)Carpinus betulus L.
توستتتتتتکا (،)Alnus subcordata C.A.Mey.
افتتتتترا ( ،)Acer velutinum Boiss.شتتتتتیردار
( )Acer cappadocicum Gled.و گتتیالس و شتتی
( )Cerasus avium (L.) Moenchضتتور دارنتتد
( .)Anonymous, 2003تاجپوشتش تتودة جنگلتی 91
در د و موجودی آن  313متر مکع در هکتتار بتوده
و در دهتتۀ  0491شتتیوة جنگتتلشناستتی ت ت گزینتتی
پایهای در آن انجام گرفته است .در ستالهتای قبتل از
آن برش پناهی در سری اجرا شده است ،اما برای ایتن
پژوهش قطعاتی انتخاب شد که این بترشهتا در آنهتا
ورت نگرفته بود .درختان شیردار و گتیالس و شتی
به تورت انفترادی و بته تعتداد کتم در تتودة جنگلتی
ناهمسال مورد نظر مشاهده شدند.
شیوۀ اجرای پژوهش

برای اجرای پژوهش ،قطعات نمونه دایرهشتکل بته
مسا ت  311متر مربتع ( )Bartels & Chen, 2013و
شتتتعاع  00/19متتتتر در یتتت شتتتبکۀ آمتتتاربرداری
 011×011متری به تعداد  13قطعه در تودة جنگلتی
مورد نظر در مرداد  0471استقرار یافت .در هر یت از
قطعات نمونه ،در د فراوانی گونۀ درختتی (تعتداد در
هکتار) ،ارتفتاع (بتهکمت ستونتو) ،قطتر تتاج و قطتر
برابرستتتینه (نتتتوار قطرستتتن ) در اشتتتکوب فوقتتتانی
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اندازهگیری شد .بترای تعیتین غنتای درختتان ،تعتداد
گونه ها شمارش شد .شاخص تنوع درختان بتا فرمتول
s

شانون-وینر( ،) H `   ( pi )(ln pi ) :نستبت تعتداد
i 1

ی گونه به کل گونهها ،p:تعداد گونته )S:و بتهکمت
نترمافتزار  Ecological Methodologyمحاستبه شتد.
بتتتترای محاستتتتبۀ شتتتتاخص رقابتتتتت از رابطتتتتۀ
∑
استتتتتتتتتتفاده شتتتتتتتتتد
( )Forrester et al., 2017کته  Idشتاخص رقابتتd ،
قطر برابرسینه (سانتیمتتر) h ،ارتفتاع (متتر) و وزن
مخصوص چوب (کیلوگرم بر متر مکع ) است .در هتر
قطعه نمونه با توجه به تعداد افراد هتر گونته ،شتاخص
کل هر گونه از مجموع شاخص رقابت افراد به تفکیت
گونۀ درختی محاسبه شد .وزن مخصوص چتوب بترای
پیش بینی توان رقابتی گونههای مختل کاربرد دارد و
همچنین بههمراه عامتل ارتفتاع و قطتر برابرستینه بته
زیتودة درخت مرتبط بوده و بیانگر تولید زمان گذشته
ا تتتتل از اثرهتتتتای رقتتتتابتی درختتتتت استتتتت
( .)Forrester et al., 2017نقش چوب در عملکردهای
بومشناختی درختان شامل توان رقابتی و مقاومتت بته
تنشها و آشفتگیهاست (.)Chave et al., 2009
روش تحلیل

برای تعیین اختالف بین گونههای درختتی از نظتر
مقدار شاخص رقابت بعد از مشخص شدن نرمال بودن
دادههتتا از آزمتتون کولمتتوگروف  -استتمیرنوف و بتترای
مقایستتۀ میتتانگینهتتا از تجزیتتۀ واریتتان یکطرفتته
( )ANOVAو آزمتون  SNKاستتفاده شتد .از ضتری
همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهتای
مورد نظر بهره گرفتته شتد .تجزیتهوتحلیتل آمتاری در
سطح معنیداری  1/10و  1/11انجام گرفت.
نتایج
آمار تو یفی شاخص رقابت برای گونههای درختی
در رویشگاه جنگلتی در جتدول  0مشتاهده متیشتود.
نتیجۀ تجزیۀ واریان

نشان داد که بین مقدار شاخص
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رقابت برای سه گونۀ درختی اختالف معنیداری وجود
دارد ( )Sig.= 1/109 ،F= 3/19،df=1و بیشتتتتتتترین

شاخص ،نشانۀ توان رقابتی بیشتر برای آن گونۀ درختی
مورد نظر است .در د فراوانی (تعداد در هکتار) بترای

مقدار میانگین این شاخص مربوط بته گونتۀ توستکای
ییالقی است (جدول  .)1بهطور کلی مقدار بیشتر ایتن

درختان راش ،ممترز و توستکای ییالقتی در رویشتگاه
بهترتی  14/39 ،11/1و  01/11در د محاسبه شد.

جدول  -0آمار تو یفی شاخص رقابت برای گونههای درختی در رویشگاه جنگلی
گونۀ درختی

داقل

داکثر

میانگین

انحراف معیار

راش

0140/99

3099/31

1199/37

991/19

ممرز

071/99

7491/70

1111/79

1119/01

توسکای ییالقی

1

9990/10

4714/99

1111/41

جدول  -1مقایسۀ میانگینهای شاخص رقابت برای سه گونۀ درختی در رویشگاه جنگلی
اشتباه معیار  ±میانگین

گونۀ درختی

1199/37±091/09b

راش

1111/79±101/93b

ممرز

4714/99±111/17a

توسکای ییالقی

روف نامشابه نشانۀ اختالف معنیدار در سطح خطا  1در د است.

شاخص رقابت با فراوانی گونههای درختی همبستتگی
معنیدار وجود ندارد.
بین شاخص رقابت راش با شاخص غنتای درختتی
همبستگی منفی معنی دار و بین شاخص رقابت توسکا
با شاخص تنوع درختتی همبستتگی مثبتت معنتیدار
مشاهده شد (جدول .)3

با توجه به نتای همبستگی پیرسون مشخص شتد
که بین شاخص رقابت با ارتفاع ،قطر برابرسینه و قطتر
تاج برای هر سه گونۀ درختی در رویشگاه همبستتگی
مثبت معنیدار ،با نسبت ارتفاع به قطر برابرسینه برای
راش و توسکا همبستگی منفی معنی دار و برای ممترز
همبستتتگی مثبتتت معنتتیدار وجتود دارد (جتتدول .)4
همچنتتین در جتتدول  4مشتتاهده متتیشتتود کتته بتتین

جدول  -4ضرای همبستگی پیرسون بین شاخص رقابت و برخی ویژگیهای درختان به تفکی
گونۀ درختی
راش
شاخص رقابت

ارتفاع
٭r=1/130

٭٭

r=1/731

P=1/119

P=1/111

P=1/141

٭٭

r=1/191

r=1/719

P=1/111

P=1/111

٭٭/949

1

توسکا ییالقی

قطر برابرسینه

r=1/331

٭٭

ممرز

قطر تاج

=r

P=1/111

٭٭

1/713

=r

P=1/111

٭

٭٭

r=1/991

گونه در رویشگاه

نسبت ارتفاع به قطر برابرسینه
)(H/D
٭٭

فراوانی

r=- 1/111

r=1/111ns

P=1/111

P=1/719

٭

r=1/311

r=-1/114 ns

P=1/111

P=1/131

P=1/431

r=1/911

=r٭٭-1/171

r=1/419 ns

P=1/111

P=1/111

P=1/007

٭٭

٭،٭٭  :همبستگی معنیدار در سطح خطا  1و  0در د؛  :nsنبود همبستگی معنیدار.
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جدول  -3همبستگی پیرسون بین شاخص رقابت و شاخصهای تنوع به تفکی
گونۀ درختی

غنا
٭٭

راش
شاخص رقابت

گونههای درختی

ممرز
توسکای ییالقی

تنوع
ns

r=-1/ 110

r=-1/011

P=1/117

P=1/311

r=1/119ns

r=1/090ns

P=1/114

P=1/390

r=1/019ns

٭

P=1/341

P=1/101

r=1/111

٭،٭٭  :همبستگی معنیدار در سطح خطا  1و  0در د :،ns .نبود همبستگی معنیدار.

با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،مقدار شاخص رقابت
فقط برای گونۀ ممرز کاهش یافت و بترای گونتههتای
دیگر همبستگی معنیدار مشاهده نشد (جدول .)1
براستتاس نتیجتته تجزیتتۀ واریتتان

(جتتدول  )1و

مقایسه میانگینها (جدول  ،)9اختالف معنیداری بین
سه گونۀ درختتی از نظتر قطتر تتاج ،قطتر برابرستینه،
ارتفاع و نستبت ارتفتاع بته قطتر برابرستینه ( )HDدر
رویشگاه جنگلی یادشده مشاهده شد.

جدول  -1همبستگی پیرسون بین شاخص رقابت و ارتفاع از سطح دریا به تفکی
راش
ارتفاع از سطح دریا

گونههای درختی
توسکا ییالقی

ممرز

r=1/443ns

٭

r=-1/393

P=1/017

P=1/139

ns

r=-1/141

P=1/491

٭ :همبستگی معنیدار در سطح خطا  1در د :ns .نبود همبستگی معنیدار.

جدول  –1تجزیۀ واریان

برخی مشخصههای درختان در رویشگاه جنگلی
F

معنیداری

متغیر
قطر تاج (متر)
قطر برابرسینه (سانتیمتر)

درجه آزادی
1
1

1/149
٭٭1/113

4/39
1/14

ارتفاع (متر)

1

9/00

٭٭1/110

نسبت ارتفاع به قطر برابرسینه

1

9/91

1/110

٭

٭٭

٭،٭٭  :اختالف معنیدار در سطح خطا  1و  0در د

جدول  -9مقایسۀ میانگین ( ±اشتباه معیار) برخی مشخصههای درختان در رویشگاه جنگلی
گونۀ درختی

قطر تاج (متر)

قطر برابرسینه (سانتیمتر)

راش

9/14±1/44

34/41±0/33

b

11/41±1/13

41/71±4/11

a

07/03±1/91

ممرز
توسکای ییالقی

b
a

1/17±1/47

9/11±1/13ab

ab
a

11/41 ± 4/73b

روف نامشابه در هر ستون ،نشانۀ اختالف معنیدار است.

ارتفاع (متر)

نسبت ارتفاع به قطر برابرسینه
b

1/11±1/11

b

1/19±1/14

10/97±1/10b

1/49±1/11a
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بحث
بتتا توجتته بتته وضتتعیت تتتودة جنگلتتی و ماهیتتت
بوم شناختی گونه هتای درختتی راش ،ممترز و توستکا
ییالقی در اشکوب فوقتانی ،در مقتدار شتاخص رقابتت
اختالف مشاهده شد .مقدار بیشتر ایتن شتاخص بترای
گونۀ توسکای ییالقی را میتوان به نیتاز نتوری شتدید
( ،)Lopez-Lopez, 2009تثبیتتتتتکننتتتتدگی ازت
( ،)Ghorbani et al., 2108تندرشتتتتد بتتتتودن
( )Vacek et al., 2016و قطتر برابرستینۀ بیشتتر آن
نسبت داد (جدول  .)1میانگین ارتفاع این درختان هم
نسبت به گونۀ ممرز بیشتر است که بر مقدار شتاخص
رقابتتت تأثیرگذارنتتد (جتتدولهتتای  1و  .)9اختتتالف
میانگین قطتر تتاج ،ارتفتاع و نستبت ارتفتاع بته قطتر
برابرسینه بین سه گونۀ درختی در رویشگاه بنا به نظر
( del Rio et al.)2018ممکتن استت بتهعلتت ماهیتت
گونتته ،شتترایط محیطتتی و عامتتل رقابتتت باشتتد .وزن
مخصوص گونههای چوبی متفتاوت بتوده و بته عوامتل
محیطی و ا لخیزی خا وابسته است و گونتههتای
دارای دیوارة فیبری ضخیمتر ،وزن مخصوص بیشتتری
هم دارند ( .)Chave et al., 2009در رویشگاه یادشده،
وزن مخصوص درختان ممرز نسبت بته راش و توستکا
بیشتر است ،ولتی ارتفتاع و قطتر برابرستینۀ آن کمتتر
بوده (جدول  )9و شتاخص رقابتت آن هتم نستبت بته
راش و توسکا کمتر است (جدول  .)1نسبت ارتفتاع بته
قطر برابرستینه ( )H/Dبترای درختتان راش بیشتتر از
ممرز و توسکای ییالقی است که ممکتن استت نشتانۀ
ساسیت بیشتر درختتان راش بته شتدت بتاد باشتد.
مقادیر بیشتر این نسبت بیانگر آسی پذیری بیشتر بته
بتاد ( )Juchheim et al., 2017و جتتذب شتدت نتتور
بیشتر در جنگل استت (.)Thurm & Pretzsch, 2016
رویش درختان تابع ارتباط بتا درختتان مجتاور استت،
ولی عواملی مانند اندازة درختت ،هنوتیتا ،آستی بته
درختت و ویژگتتیهتای غیر یتتاتی رویشتگاه مهتتمانتتد
( .)von Oheimb et al., 2011رقابت ،عامل مهمتی در
ایجاد تغییر در مقدار رویتش درختتان جنگلتی استت
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( .)Fraver et al., 2014همبستگی بین شاخص رقابت
و برخی ویژگیهای درختان در رویشگاه یادشتده و در
پژوهش ( ،Abrari Vajari )2018مبین تأثیر تغییترات
ایتن ویژگتتیهتا در اشتتکوب فوقتانی بتتر تتوان رقتتابتی
آنهاست (جدول  .)4تغییتر مشخصته هتای متورد نظتر
برای درختان رویشتگاه جنگلتی بتا توجته بته عقیتدة
( Simon et al. )2014بیانگر اتخاذ راهکارهای مختل
آنها برای افتزایش رویتش در شترایط محیطتی متغیتر
است .در تودههای متراکم ،ناهمگنی در رویش و اندازة
درختتتان تتتا تتد زیتتادی تحتتت تتتأثیر رقابتتت استتت
( .)Looney et al., 2016با توجته بته اختتالف برختی
مشخصههای این سته گونتۀ درختتی و همبستتگی بتا
شاخص رقابت ،براستاس نظتر (Thorpe et al. )2010
رقابت به اندازه ،نوع گونته و فا تله درختتان از همتدیگر
وابسته است و چنین التی را در ایتن رویشتگاه جنگلتی
میتوان متصتور بتود .بتا توجته بته همبستتگی شتاخص
رقابتتت راش بتتا غنتتای درختتتی و نیتتز شتتاخص رقابتتت
توسکای ییالقی بتا شتاخص تنتوع درختتان (جتدول ،)3
براساس دیدگاه ( Van de Peer et al. )2017میتتوان
گفت با بزر تر شدن درختان ،تماس فیزیکی بتین آنهتا
بیشتر میشود که در کنار تنوع درختتی کته بتر شترایط
محیطی آنها تأثیر متیگتذارد ،تتوان رقتابتی و همچنتین
ویژگتتی آنهتتا را تغییتتر خواهتتد داد .همچنتتین افتتزایش
شاخص غنای و تنوع گونتهای بتهترتیت ستب کتاهش
قدرت رقابت راش و افزایش شاخص رقابت توستکا شتده
است (جدول  .)3ازآنجا که آمیختگتی گونتههتا بتهدلیتل
اختالف در پویایی رویتش ،مورفولتوهی و ستازگاریهتای
بومشتناختی ،شترایط رویشتی نتاهمگنی را در رویشتگاه
فتتراهم متتیآورد ( ،)Benneter et al., 2018وضتتعیت
موجود در این تودة جنگلتی را متیتتوان بته ایتن عوامتل
نسبت داد .با دانستن نحوة تغییرات رقابت ،ستن و انتدازه
درختان در راستای تغییرات غنا و تنوع میتوان اختتالف
رویتش را بررستی کترد ( .)De Groote et al., 2018در
جنگل های خزانکننتدة آمیختته در منتاطق معتدلته،
بردبتتاری بتته ستتایه ویژگتتیای استتت کتته اختتتالف در
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(گونتتۀ ستتایهپستتند) در رویشتتگاه یادشتتده مشتتاهده
 تاج متقارن و ساقۀ بدون،می شود؛ یعنی درختان راش

مشخصتتتههتتتای درختتتتان را توجیتتته متتتیکنتتتد
) و چنتتین وضتتعیتی بتترایBarbeito et al., 2014(

 بهطور کلی با توجه بته ارتبتاط.گره و مستقیم داشتند
بین برختی متغیرهتای درختتان و شتاخص رقابتت در
رویشگاه جنگلی و با آگاهی از تتوان رقتابتی ایتن سته
گونۀ درختی نسبت به هم در جنگل پهنبر معتدلتۀ
هیرکتتانی بتتههمتتراه دیگتتر مفتتاهیم بتتومشتتناختی در
 در انتختتاب و اجتترای عملیتتات،تتتودههتتای جنگلتتی
جنگل شناسی نظیر نشانهگذاری و تن کردن میتوان

.گونه های درختی در تودة جنگلی یادشده وجتود دارد
افزایش ارتفاع از ستطح دریتا ستب کتاهش شتاخص
) کته دلیتل1 رقابت برای گونۀ ممرز می شود (جتدول
 کاهش رویش درختان با افتزایش ارتفتاع،ا تمالی آن
 درختان واقع در منتاطق.) استZhang et al., 2017(
 تتتاجهتتای کوچتت تتتر و کوتتتاهتتتری دارنتتد،مرتفتتع
 گونههای درختتی بردبتار بته.)del Rio et al., 2018(

 بهطوری که ساختار و ترکی درختتان،بهتر عمل کرد
.در رویشگاه دچار تغییر نشود

 کمتر تحت تأثیر ضور گونههای نورپستند قترار،سایه
) و همین شترایطDe Groote et al., 2018( میگیرند
برای درختان توسکای ییالقی (گونۀ نورپستند) و راش
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Abstract
Competition between trees has an impact on their structural features and it is very important to
measure the competition index and determine the correlation with some of the characteristics of the
trees. To conduct the research, circular sample plots (n = 24) with an area of 400 m 2 were established
in a 150 × 100 m grid in the forest, Savadkoh-Mazandaran. Within each sample plot, frequency,
height, crown diameter and diameter at breast height (dbh) for each tree were measured in the
overstorey. The richness and diversity index of trees and competition index for each plot were
calculated. The results showed that there was a significant difference between the values of
competition index for the three tree species. Competition index with height, dbh and crown diameter
had significant positive correlation for all tree species, but negative significant correlation with height
and H/D for beech and alder and also positive correlation for hornbeam. There was a negative
significant correlation between beech competition index and tree richness index and a positive
correlation between alder competition index and tree diversity index. With increasing altitude,
competition index values decreased only for hornbeam species. Significant differences were observed
among the three tree species in terms of crown diameter, dbh, height and H/D ratio in stand. In
general, regarding the relationship between some tree variables and the index of competition in the
stand, this information can be used in the selection and application of silvicultural operations such as
thinning and remarking in temperate Hyrcanian broadleaf forest.
Keywords: Beech forest, mixed stand, silviculture, tree structure
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