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چکیده
بازسازی طبیعی ساختار از مهمترین فرایندها در تحول تودههای جنگلی است .بهمنظور بررسی فرایند بازسازی طبیعی ساختار توودههوای
راش در منطقۀ اشکورات رودسر ،سه قطعۀ یک هکتاری با سابقۀ متفاوت از حفاظوت شوامل کوتواهمودت ،میوانمودت و شواهد انتخوا و
مهم ترین ویژگیهای ساختاری آنها با استفاده از روشهای اندازهگیری فاصلهای و تعداد یازده شواخ کمویسوازی سواختار در  74گوروه
ساختاری بررسی شد .روند تغییرات ساختار براساس سه گروه از ویژگیهای ساختاری توده شامل الگوی مکانی ساختار ،ناهمگنی در ابعواد
درختان و سطح تنوع ترکیبی (پیچیدگی ساختار) تحلیل شد .براساس نتایج بهدستآمده ،شاخ های میانگین قطر ،کالرک-ایوانز ،برگور-
پارکر و زاویۀ یکنواختی اختالف معنیداری بین سه قطعه نشان دادند .روند افزایشی شاخ های ضریب جینوی ،تموایز قطوری و ارتفوا ی
همراه با جابهجایی درختان به طبقات ارتفا ی و قطری باالتر در قطعات حفاظتشده نشاندهندة افزایش ناهمگنی و شوکلگیوری سواختار
مودی در جنگل است .در نتیجهگیری کلی میتوان بیان کرد که حفاظت از جنگل بهشوکل سونتی و روش قورر در ایون منطقوه سوبب
بازسازی ساختار توده شده است .توصیه میشود که قرر بلندمدت (بیش از  10سال) برای بازسازی طبیعی در منطقه همراه با دخالتهای
پرورشی همسو با طبیعت ا مال شود.
واژههای کلیدی :تنوع مکانی جنگل ،حفاظت جنگل ،شاخ

آمیختگی ،ضریب جینی ،نزدیکترین همسایه.

مقدمه
بازسازی طبیعی سواختار تووده در حقیقوت رونود
بهبود بوم سازگانی است که در معور آشوفتگی قورار
داشوته اسوت ( .)Oliver & Larson, 1996در مسویر
تحوول توودههوای جنگلوی ،بازسوازی سواختار مکووانی
جنگول بوهشوکل طبیعوی انجوام مویگیورد ،بازسوازی
ساختار اغلوب بوا انباشوت زیتووده و صوعود ارتفوا ی
 نویسندة مسئول

درختووووان در پوشووووش توووواجی همووووراه اسووووت
( .)Sefidi et al., 2014تعیین وضوعیت سواختار تووده
در برآورد مرحلۀ تحولی و تکاملی توده (مرحلۀ جوانی،
مرحلووۀ اپتوویمم و مرحل وۀ پوسوویدگی) دارای اهمیووت
فراوانوی اسوت ( .)Mattaji & Namiranian, 2003در
طی فراینود تحوول تووده و بوا آغواز بازسوازی مجودد
سوواختار پ و از حووذف اموول آشووفتگی ،بووا اسووتقرار
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زیراشکو  ،درختان برای استفاده بهینه از فضای رشد
و رسیدن به نور کافی به رقابت میپردازند .این رقابوت

تجزیه وتحلیل الگوی نقطهای ،تفاوتهایی را در توزیوع
مکانی درختان نشان داد .در جنگلهای مدیریتنشده،

تحت تأثیر وامل متعدد پیرامونی کنترل میشود .این
فرایند بوه شوکلگیوری سواختار بوا تغییور در ابعواد و
ترکیب درختان طوی فراینود تحوول منجور مویشوود
(.)Sefidi et al., 2014
ا مال حفاظت و جلوگیری از آشفتگیهوای بوا منشوأ
انسانی ممکن است سبب تسریع بازگشوت بومسازگان بوه
وضعیت مطلو شوود ( .)Ghanbari et al., 2019توأثیر

تمایل به پراکنش کپوه ای درختوان پیودا شود کوه در
چنوودین قطعووه شووایان توجووه بووود .در جنگوولهووای
مدیریتشده ،انحوراف چشومگیری از الگووی تاوادفی
پیدا نشد .نتایج نشان داد مدیریت جنگل بور سواختار
توده در جنگل های دره ای لهستان بهطور چشومگیری
تأثیر گذاشته است.
بر اساس پژوهش های سال های اخیر ،پژوهشوگران

مثبت حفاظت بر ویژگیهای کموی سواختار تووده تأییود
شده اسوت(Dobrowolska Ghanbari et al. (2019) .
ویژگی های ساختاری تودههای سرخدار در ارسباران را
کووه دارای وضووعیت حفوواظتی متفوواوت بووود ،بررسووی
کردند .نتایج نشان داد که پایه های سرخدار تعوداد در
هکتار اندکی نسبت بوه دیگور گونوههوا دارنود .چنوین
اطال اتی برای اقدامات احیایی و حفاظتی کاربرد دارد.
) Ruprecht et al. (2010از شاخ هوای مینگلینو،،
تمایز قطری و ارتفا ی برای بررسی ساختار توودههوای
سرخدار استفاده کردند .در این تحقیق پیشونهاد شود
که ترکیبی از شاخ های ساختاری توده برای ارزیابی
وضعیت حفاظوت ننوی در ایون جنگولهوا الزم اسوت.
همچنووین در تحقیقووی توسوو  Moridiو همکوواران
( )2015در جنگل گرازبن به منظور کمیسازی ساختار
افقووی جنگوول در فوواز کوواهش پایوههووا انجووام گرفووت.
مشخ شود کوه درختوان بیشوترین رقابوت را بورای
کسب نور در فاز کاهش پایهها دارند که به شکلگیری
سووواختار نووواهمگن در توووودههوووای راش منجووور
میشوود Ghalandarayeshi et al. (2017) .پژوهشوی
دربارة الگوی مکوانی درختوی بوا اسوتفاده از شواخ
مینگلین ،،شاخ زاویۀ یکنواختی و شواخ تموایز
در جنگل های راش دانمارک انجام دادنود .نتوایج ایون
تحقیق نشان داد که همۀ درختان یک الگووی کپوهای
با توجه به پویایی جنگل دارندBaran et al. (2020) .
ساختار جنگل های مدیریت شوده و مودیریت نشوده در
جنگووولهوووای درهای لهسوووتان را بررسوووی کردنووود.

و نهادها بهاین نتیجه رسیدهاند که بومیان نهتنها موانع
حفاظت از جنگل ها نیستند ،بلکه مشارکت دادن آنهوا
سبب افزایش پذیرش اجتما ی و سواده شودن اجورای
سیاست ها میشود .یکی از مهمترین روشها ،تکیه بور
قرر مناطق بهشکل سنتی است که مویتوانود شورای
بازسازی طبیعی ساختار را فراهم آورد .از طرف دیگور،
از اهووداف زیربنووایی سووازمان جنگوولهووا ،مراتووع و
آبخیزداری کشور ،دستیابی بوه بهتورین روش توسوعۀ
جنگل در ارتفا ات باالی جنگلهای شمال متاول بوه
مراتووع کوهسووتانی اسووت .مقایس وۀ سوواختار لکووههووای
جنگلی قرر شوده بوا قطعوۀ شواهد مویتوانود کوارایی
مدیریت سنتی قرر را در تسهیل شکل گیری سواختار
بهشکل طبیعی آزمون کند .بنوابراین در ایون پوژوهش
با انتخا چند قطعه از لکوههوای جنگلوی قوررشوده،
شاخ های سواختاری تووده کمویسوازی ،مقایسوه و
تغییرات آنها با گذشت زمان تحلیل شده است .هودف
این پژوهش ،بررسی بازسازی طبیعی ساختار تودههای
جنگلی در مناطق رویشی فوقانی جنگولهوای شومال
ایران در منطقۀ اشکورات شهرستان رودسر ،با گذشوت
زمووان و در نتیجووه حفاظووت سوونتی یووا قوورر اسووت.
همچنین این پژوهش در پوی پاسوخ بوه ایون پرسوش
است که آیا حفاظت و قرر میتواند سوبب تسوهیل در
شکل گیری طبیعی ساختار در توده های راش بوهویوژه
در باالبند جنگلهای شمال شود؟
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مسوواحت حوودود  2هکتووار وجووود دارد کووه توسوو
روستاییان قررشده که برخی از آنها برای این تحقیوق

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقۀ پژو.هش در اشکورات شهرستان رودسور در
اسووتان گوویالن واقووع شووده اسووت (شووکل  .)9منطق وۀ
تحقیق در  40/29طول شرقی و  91/41ر شومالی
واقع است و در ارتفاع  9440متر باالتر از سوطح دریوا
قرار دارد .در این منطقه ،دهها لکۀ جنگلی قررشده بوا

انتخا شد (جدول  .)9براساس سنت های موجوود در
این منطقه ،اهالی در مجاور زمینها و بوا هوای خوود،
لکه هایی از جنگل تخریبشده را بوه دالیلوی از قبیول
جلوووگیری از سوویل و بهوورهبوورداری شخاووی ،قوورر
(حفاظت فیزیکی) میکردند.

جدول  -9مشخاات کلی و سابقۀ حفاظتی قطعههای انتخابی در این پژوهش
نام قطعه

کد قطعه

سابقۀ حفاظت

قدمت قرر (سال)

جهت کلی قطعه

لکۀ قررشدة یک

Low-term enclosed forest
)area (LTEF
Middle-term enclosed forest
)area (MTEF

قرر کوتاهمدت ،کمتر از  70سال

94

شمال شرقی

قرر میانمدت ،بیش از  70سال

40

شمالی

جنگل شاهد

)Reference forest area (RFA

جنگل کهنرست ،فاقد قرر محلی

کهنسال و چندسنی

شمالی

لکۀ قررشدة دو

شکل  -9موقعیت مکانی منطقۀ پژوهش در ارتفا ات اشکورات رودسر

شیوۀ اجرای پژوهش
-روش نمونهبرداری

بورای بررسووی اثوور حفاظووت بوور بازسووازی سوواختار

توده های جنگلی ،سه قطعوۀ یوک هکتواری بوا سوابقۀ
متفاوت شامل جنگل کهنرست شاهد ،جنگل با سابقۀ
قرر میانمدت (بیش از  70سال) و جنگول بوا سوابقۀ
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قرر کوتاهمدت (کمتر از  70سال) انتخا شد (جدول
 )9ای ون دسووتهبنوودی براسوواس بررس وی ویژگ ویهووای

قطعههای با سابقۀ مدیریتی متفاوت بوا مجمو وهای از
شاخ های مبتنی بر نزدیکتورین همسوایه اسوتفاده

ساختاری فاز تشکیل زیراشکو در تحوول تووده هوای
راش انتخوا شود ( .)Sefidi et al., 2014در انتخوا
این قطعهها ،همگنی در دیگر ویژگیهوای رویشوگاهی
مانند جهت و شیب دامنه تا حود امکوان مودنظر قورار
گرفت .برای کمیسوازی سواختار جواموع درختوی در
منطقوه از شویوة مبتنوی بور نزدیوکتوورین همسووایه و
انووودازهگیو وریهوووای بووودون پوووالت اسوووتفاده شووود

شد (جدول  .)2همچنین تراکم درختان در هکتوار بوا
فرمول بایت و رایپلی برآورد شد .برای بررسوی الگووی
مکانی از شاخ های کالرک و ایوانز ،میانگین جهوت،
زاویۀ یکنواختی و فاصلۀ همسایگی ،برای برآورد تموایز
ابعاد درختان از شاخ های تمایز قطوری ،ارتفوا ی و
ضووریب جینووی و در نهایووت بوورای آشکارسووازی تنوووع
ترکیبی در ساختار توده ها از شاخ های تنوع مکانی،

( .)Pommerening & Grabarnik, 2019در هر قطعوۀ
جنگلی ،سه خو نمونوه بوهمنظوور انتخوا مونظم و
تاادفی محل گروههای ساختاری بهشکل موازی پیاده
و محل نمونهبرداری در فواصل منظم  24متری انتخا
و درختان شاهد و همسایه اندازه گیری شد در مجموع
 74گروه ساختاری نمونوه بورداری شود .نزدیوک تورین
درخت به خ نمونه به نووان درخوت شواهد و چهوار
اصووله از نزدیووکتوورین همسووایههووای آن انتخووا و
مشخاات قطر برابرسینه ،ارتفاع ،فاصوله و زاویوۀ بوین
پایهها برای هر یک از درختان شاهد و درختان همسایه
اندازهگیری شد (.)Sefidi et al., 2015

تنووع سوواختاری ترکیبووی ،مینگلینوو ،و برگوور-پووارکر
استفاده شد .دو شاخ زاویوۀ یکنوواختی و میوانگین
جهت با بررسی زاویۀ بین درختوان بوه بررسوی نحووة
چیدمان آنها نسبت به یکدیگر میپردازند .نرمال بودن
توزی وع دادههووا بووا آزمووون کولموووگروف-اسوومیرنوف و
برابری واریان با آزمون لون تعیین شود و در صوورت
نیاز ،نرمالسازی داده ها از طریوق تاوحیح لگواریتمی
انجام گرفت .از آزمون تجزیۀ واریوان یکطرفوه بورای
تعیین معنیداری اختالف بین مقادیر ددی هور یوک
از شاخ ها در سوه منطقوۀ مختلو و بورای بررسوی
اختالف بین گروهها از آزمون توکی استفاده شد .هموۀ
آزمون های آماری در سطح اشوتباه آمواری  0/04و در
محی نرمافزاری  R 3.5.3انجام گرفت.

روش تحلیل
به منظوور آشکارسوازی تفواوت هوای سواختاری در

جدول  -2شاخ های استفادهشده در این پژوهش بهمنظور کمیسازی ساختار توده
ویژگی

شاخ

تشریح

معادله

 = rAمیانگین فاصلۀ یک درخت و

کالرک و
ایوانز
موقعیت
مکانی

منبع

نزدیکترین همسایۀ آن

Pommerening
)(2019

 = rEمیانگین مورد انتظار
میانگین
جهت
زاویۀ
یکنواختی

1 4
 v
4 j  1 ij

Wi 

 = Riشاخ میانگین جهت
 = αijزاویۀ بین درختان

Corral-Rivas
)(2010

1, j   
vj  
0, othervise

Pommerening
)(2019
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ادامه جدول 2
ویژگی

معادله

شاخ

1 4
 v
4 j  1 ij

مینگلین،
آمیختگی
برگر -پارکر

DM i 





1 4
 1
4 j  1 r ij



تمایز
ارتفا ی



1 4
 1  r ij
4 j 1

TD i 

ضریب جینی

HDi 

 (2 j  1  n)ba
GC 
) ba (n  1
j 1

n

j

تراکم
درختان

فاصلۀ
همسایگی

سطح
تنوع
درختی

تنوع مکانی
تنوع
ساختاری
ترکیبی

j 1

1 4
 S
4 j  1 ij

قطر کوچکتر
قطر بزرگتر

rij 

ارتفاع کوچکتر
ارتفاع بزرگتر

rij 

Pommerening
)(2019

)Caruso (2006

Ruprecht et al.,
)(2010

n

j

گونه1  j
vij  
گونه0  j

 =N maxتعداد درختان در فراوانترین گونه
و  Nتعداد کل افراد

=d

تمایز قطری

ابعاد
درختان

تشریح
 گونه i
 گونه i


منبع

Di 

 GCضریب جینی n ،تعداد درختان در قطعه
نمونه j ،دد طبقهبندی صعودی قطر
برابرسینه و  bajرویه زمینی مربوط به هر
درخت یا طبقۀ قطری است.
 Diشاخ فاصله تا نزدیکترین همسایهها
فاصلۀ درخت مرجع تا  jامین همسایه آن:

نتایج
در سه قطعۀ بررسیشده ،گونههوای راش ( Fagus

 ،)orientalis Lipskyممورز (،)Carpinus betulus L.
اوری ( ،)Quercus macranthera F. and M.شویردار
( ،)Acer cappadocicum Gledگالبوووی جنگلوووی
( )Pyrus communis L.و ون ( Fraxinus excelsior
 )L.حضور داشتند .ترکیب درختوی در وضوعیت هوای
حفوواظتی مختل و  ،متفوواوت بووود .در قطع وۀ حفاظووت
کوتاهمدت 17 ،درصد گونه ها را ممورز و  91درصود را
راش ،در قطع وۀ می وانموودت 42 ،درصوود را راش و 99
درصد را ممرز و در قطعۀ شواهد 92 ،درصود را راش و

Ruprecht et al.,
)(2010

Sij

 = Miشاخ مینگلین،
 =N maxتعداد درختان فراوانترین گونه
 = Siتعداد گونههای درختی
) SI  (T i w 1 )  (M i w 2 )  (W i w 3

)Füldner (1995

اختالف ابعاد = Ti

شاخ
شاخ مینگلینMi = ،
شاخ زاویۀ یکنواختی = Wi

)Gadow (2002

Pommerening
)(2019

 99درصد را ممرز تشکیل داده است .بور ایون اسواس،
تغییر در ترکیب از زموان ایجواد حفاظوت فیزیکوی بوا
افزایش گونه های مرحلۀ انتهایی همراه اسوت .بور ایون
اساس بهطور متوس  44 ،درصد از سوهم گونوههوا در
قطعههای تحت بررسی را راش و  28درصد را ممرز به
خود اختااص دادهاند .جدول  9برخی از مشخاههای
اصلی درختان توده در گوروههوای سواختاری را نشوان
میدهد .میانگین مشخاههای قطر برابرسوینه ،ارتفواع
درختان و سطح مقطع درختان در قطعۀ شاهد بیشوتر
از دو قطع وۀ حفاظووتشووده بووود .همچنووین منحنووی
پراکنش درختان در طبقات قطری نیز تفواوتهوایی را
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در طبقات قطری کمتر از  24سانتیمتر نشان میدهد
(شکل .)2
نتایج این تحقیق نشان داد که شاخ

هوای تنووع
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ساختاری ترکیبی و تنوع مکانی در قطعۀ کوتاه مدت و
شاخ آمیختگوی مینگلینو ،در قطعوۀ میوان مودت
دارای بیشترین مقدار بودند.

جدول  -9مشخاههای کمی قطعههای نمونه در گروههای ساختاری پنجدرختی
قطعه نمونه
شاهد

میانگین قطعههای نمونه
( ±خطای معیار)

ضریب تغییرات
(درصد)

میانگین قطر برابرسینه (سانتیمتر)

94/98

92/70

99/90

)9/14 ±( 94/71

99/4

میانگین ارتفاع درختان (متر)

99/97

1/49

99/89

)2/94 ±( 90/48

94/4

میانگین سطح مقطع درختان (متر مربع)

9/89

9/20

2/44

)0/98 ±( 9/89

94/9

مشخاه

کوتاهمدت میانمدت

شکل  - 2توزیع درختان در طبقات قطری در سه منطقه با سابقۀ حفاظتی متفاوت

بررسی شاخ فاصلۀ همسایگی نشان میدهد که
با افزایش حفاظت ،فاصلۀ بین درختان افزایش مییابد.
درحالی که در توده های با سابقۀ حفاظت کمتر ،فاصلۀ
بین درختان کاهش و به بارت دیگر تعداد درختان در

توده از یک الگوی خوشهای به سمت مقوادیر بویش از
یک و الگوی یکنواخت از درختوان اسوت کوه اخوتالف
معنویداری نیووز بووین سووه قطعووه مشوواهده م ویشووود
( .)p =0/002 ،F=4/94شاخ میانیگن جهت و زاویۀ

واحد سطح افزایش مییابود ،اگرچوه از لحواآ آمواری،
اختالف معنیداری بین سه قطعه بوا سوابقۀ حفواظتی
متفاوت وجوود نودارد ( .) p=0/048 ،F=2/18شوکل 9
نشان میدهد که قطعه با سابقۀ حفاظتی کوتواهمودت،

یکنواحتی که براساس اندازهگیری زاویۀ بوین درختوان
محاسبه شدهاند نیز تفاوتهوایی را نشوان مویدهنود.
شواخ زاویوۀ یکنووواختی در حفاظوت کوتوواهموودت و
میانمدت با مقدار کمتر از  0/4نشان دهنودة چیودمان

اختالف چشمگیری در توزیع فراوانوی مقوادیر وددی
این شاخ نسوبت بوه دو قطعوۀ دیگور دارد .بررسوی
شاخ های مبتنی بر اندازهگیری فاصوله و زاویوه نیوز
نتایج متفاوتی را نشوان داد .شواخ کوالرک و ایووانز
روند افزایشی نشان میدهد که نشواندهنودة حرکوت

یکنواخووت گونووههووا و در قطعووۀ شوواهد بووا مقوودار 0/4
نشان دهندة پراکنش تاادفی است .شواخ میوانگین
جهت اختالف معنویداری در بوین سوه قطعوه نشوان
نمویدهود ( )p <0/997 ،F=9/924و بوور ایون اسوواس
الگوووی مکووانی درختووان تفوواوتی نشووان نموویدهوود،
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درحالی که شاخ زاویۀ یکنواخت بهشکل معنیداری
در قطعووۀ شوواهد بوویش از دو قطعووۀ دیگوور اسووت

(.)p <0/099 ،F=9/49

شکل  -9منحنی توزیع فراوانی ارزشهای شاخ های فاصلۀ همسایگی (باال راست) ،جینی (پایین چپ)،
مینگلین( ،پایین راست) و برگر-پارکر (باال چپ) در قطعههای با سابقۀ حفاظتی متفاوت
( LTEF1قرر کوتاهمدت MTEF2 ،قرر میانمدت و  RFA1قطعۀ شاهد)

بررسی تغییرات سواختاری بوا اسوتفاده از ضوریب
تغییرات قطر و ارتفاع و همچنین شواخ هوای تموایز
تفاوت هوایی را در بازسوازی طبیعوی سواختار در ایون

نشان میدهد (شکل  ،)7میانیگن شاخ تمایز قطری
در قطعۀ با حفاظت کوتاهمدت  0/29است و در قطعوه
بووا سووابقۀ حفوواظتی بیشووتر بووه  0/94م ویرسوود کووه

منطقۀ تحت حفاظت نشان میدهود .در قطعوۀ شواهد
میانگین قطر بیش از دو قطعۀ دیگر است ،هرچند کوه
شاخ تمایز قطری نیوز اخوتالف معنویداری را بوین
سه قطعه نشان مویدهود ( .)p <0/292 ،F=9/92ایون

نشاندهندة افزایش ناهمگنی در ساختار قطری اسوت.
ضریب تغییرات قطر نیز روند افزایشی نشان مویدهود.
شاخ تمایز ارتفا ی نیز با وجود روند افزایشی تموایز
(شووکل  ،)7اختالفووی را نشووان نمویدهوود (،F=0/491

روند افزایشی

 .)p <0/441روند مشابهی برای جینی بهدسوت آمود و

درحالی است که مقداری ددی شاخ
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با وجود اخوتالف مشوخ در منحنوی توزیوع مقوادیر
ددی شاخ (شکل  ،)9اختالف معنیداری بین سوه
قطعه با وجود روند افزایشی مقودار شواخ
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نشوود ( ،p <0/904 ،F=2/92شووکل  .)9ایوون شوواخ
مقدار  0/77را در این منطقه نشان میدهد.

مشواهده

شکل  -7تغییرات مقادیر ددی شاخ های تمایز قطری (باال راست) ،ارتفا ی (باال چپ) و ضریب تغییرات قطر (پایین چپ) و
ارتفاع درختان (پایین چپ) در سه قطعه با سابقۀ حفاظتی متفاوت
( LTEF1قرر کوتاهمدت MTEF2 ،قرر میانمدت و  RFA1قطعۀ شاهد)

مقدار ددی شاخ چیرگی نیوز بوا وجوود رونود
افزایشی اختالفی را نشان نمیدهد ،هرچند که افزایش
چیرگی گونۀ راش ( 0/28در مقابل  )0/77بوا افوزایش
سابقۀ حفاظت از کوتاهمودت بوه میوانمودت مشواهده
میشود .برای تحلیل تغییورات پیچیودگی سواختار در
بین قطعوات از شواخ هوای ترکیبوی اسوتفاده شود.
شاخ تنووع مکوانی بورای قطعوه هوای کوتواه مودت،
میان مدت و شاهد بهترتیوب  0/092 ،0/099و 0/021
محاسبه شد (شکل  .)4شاخ تنووع سواختاری ()SI

نیز اختالف معنویداری بوین سوه قطعوه نشوان نوداد
( ،p <0/209 ،F=9/11شووکل  ،)4هرچنوود کووه مقوودار
ددی این شاخ در قطعات با سابقۀ حفاظوت زیواد،
کمتر از قطعۀ با سابقۀ حفاظت کم است .بوا ایونحوال
شاخ برگر -پارکر اختالف معنویداری در بوین سوه
قطعه نشان میدهود ( .)p <0/004 ،F=4/99شوکل 9
توزیع مقادیر ددی ایون شواخ را بوین سوه قطعوه
نشان میدهد.
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شکل  -4تغییرات شاخ های تنوع ساختاری ترکیبی (( )SIچپ) و تنوع مکانی (راست) در سه منطقه
( LTEF1قرر کوتاهمدت MTEF2 ،قرر میانمدت و  RFA1قطعۀ شاهد)

اگرچه تمایز ارتفا ی اختالفی را بین قطعات نشان
نمیدهد ،براساس منحنی فراوانی درختان در طبقوات
ارتفا ی اختالفهایی مشاهده میشوود (شوکل  .)1در

سالهای حفاظت بخش بزرگی از درختان بوه طبقوات
 90تا  20متری (بیش از  90درصد درختان) و بخوش
دیگوری بوه طبقووۀ بواالی  20متوور (حودود  2درصوود)

قطعات با سابقۀ حفاظت کوتواهمودت ،اغلوب درختوان
ارتفا ی کمتر از  90متر دارند ،درحالی که بوا افوزایش

منتقل شدهاند که نشان از شکلگیری ساختار دارد.

شکل  - 1توزیع درختان در طبقات ارتفا ی در سه منطقه با سابقۀ حفاظتی متفاوت

بحث
در طی روند پویوایی توودههوای جنگلوی در طوول
زموان ،سواختار توودههوای جنگلوی بوهشوکل طبیعوی
متحول میشود و اغلب پ از حوذف امول آفشوفتگی
بازسازی ساختار رخ مویدهود (.)Sefidi et al., 2014
براساس شوواهد موجوود ،افوزایش فراوانوی گونوۀ راش

بووه نوووان گون وۀ اصوولی ایوون جنگوولهووا در حفاظووت
میانمدت ( 42در برابر  )91نشان از تحول توودههوای
جنگلی بهسمت مرحلۀ بازسازی سواختار دارد .کواهش
یا افزایش فراوانی گونهها در مسویر تحوول توودههوای
جنگلی ممکن است متأثر از دخالت انسوانی و بوهویوژه
ا مووال حفاظووت باشوود (.)Ghanbari et al., 2019
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افزونبر این ،افزایش فراوانی درختان در طبقوۀ قطوری
 20تا  40سانتیمتری و جابهجایی درختان بوهسومت

مربوط باشد ) .(Ghanbari et al., 2019ازآنجا که ایون
توده ها در مرحلۀ جوان (تیورک) هسوتند و رقابوت در

طبقات قطری باال نیز نشانههای شوکلگیوری سواختار
است .همچنین در طبقات ارتفوا ی بوا رشود صوعودی
بخش مهمی از درختان در حفاظت میانمدت به طبقۀ
بیش از  20متری ،شکلگیری ساختار مودی در ایون
جنگل ها را نشان میدهد .شاخ فاصلۀ همسایگی در
قطعه های حفاظت شده (قرر) نسبت بوه شواهد کمتور
برآورد شد .در مراحل اولیۀ تحول جنگل ،اغلب توراکم

مراحل آغوازین تووالی شودید اسوت ،یکنواخوت بوودن
الگوی مکانی درختان توجیهپذیر است .نحوة پوراکنش
بذر درختان نیز ممکن است در انتشار مکانی پایه های
درختی مؤثر باشود .از سووی دیگور ،الگووی پوراکنش
مکانی یکنواخوت زموانی ایجواد مویشوود کوه رقابوت
درونگونهای شدید باشود و در نتیجوه سوبب افوزایش
مووووور ومیووووور در درون گونوووووههوووووا شوووووود

زیوواد درختووان در واحوود سووطح مشوواهده موویشووود
( )Akhavan et al., 2010; Alijani et al., 2014کوه
سبب کاهش مقدار ددی شواخ فاصولۀ همسوایگی
است .این شاخ بیانگر مقدار تراکم تودههای جنگلی
اسووت و ممکوون اسووت نشوواندهنوودة فشووار رقووابتی
بوووینگونوووهای و درونگونوووهای در تووووده باشووود
( .)Sadeghi et al., 2016نتایج میانگین شاخ زاویۀ
یکنواختی در قطعههای کوتواهمودت و میوانمودت بوا
وجود روند افزایشی ،تفاوت آشوکاری را نشوان نوداد و
حرکت توده بهسمت الگوی بهنسبت یکنواخت را نشان
میدهد .اغلب در شرایطی که فضاهای رشود (شورای ،
منابع و انواع رواب متقابل) بورای گونوههوای درختوی
محودودیت ایجوواد موویکنوود ،تمایوول پووراکنش مکووانی
پایه های درختی بهسمت یکنواخت شدن پیش میرود
و از الگوهووای پووراکنش تاووادفی فاصووله موویگیوورد
(Akhavan et al. (2010) .)Fangliang et al., 1997
و ) Alijani et al. (2014با بررسوی الگووی مکوانی راش
نشان دادند ،که الگوی پراکنش درختان در مرحلوۀ بلوو
تاادفی است .نتایج حاصل از شاخ های زاویۀ یکنواخت
و میوانگین جهوت در بررسوی )Farhadi et al. (2017
نشان دهندة موقعیت مکانی تاادفی برای درختوان در
تیووپهووای راش و راش -مموورز بووود .همچنووین ،در
تودههوای مودیریتشوده واقوع در جنگولهوای درهای
لهسووتان ،انحووراف چشوومگیری از الگوووی پووراکنش
تاادفی یافت نشده است ( .)Baran et al., 2020دلیل
الگوی تاادفی بودن مویتوانود بوه همگنوی رویشوگاه

).(Gray & He, 2009
مقووادیر شوواخ تمووایز قطووری در سووه قطعووۀ
کوتاهمدت ،میانمدت و شاهد بهترتیب رونود افزایشوی
داشت .قطعۀ کوتاه مدت با کمتورین سون ( 94سوال)،
کمترین شاخ تمایز قطری را داشت کوه همسوو بوا
یافتوههوای ) Ghanbari et al. (2019اسوت .درختوان
بررسیشده در جنگل های تحولیافتۀ راش در منطقوۀ
کالردشت مازندران از نظر قطر برابرسینه نیوز هماننود
ایوون تحقیووق ،دارای اخووتالف متوس و ( )0/99بودنوود
( .)Alijani et al., 2014تمووایز قطووری درختووان
نشان دهندة اختالف قطری بین درختوان در رویشوگاه
است که با افزایش قطر درختوان ایجواد مویشوود .در
قطعۀ با سابقۀ حفاظت کم ،اغلب درختوان در طبقوات
کم قطر قرار دارند .با افزایش سوابقۀ حفواظتی مقودار
ددی شاخ افزایش یافته است که نشوان مویدهود
برای ایجاد و بازسازی ساختار ،بیش از  40سال زموان
الزم است و در کوتاهمدت بدون دخالت هدفمنود و بوا
برنامۀ انسانی شوکلگیوری سواختار در رویشوگاههوای
تخریبیافته با تأخیر همراه خواهود بوود و در موواردی
ملیات پرورشی میتوانود بورای تسوریع رونود تحوول
توووده باشوود ( .)Dobrowolska et al., 2017نبووود
اختالف معنیدار مقادیر ددی شاخ جینی بین سه
قطعه نیز ممکن است تأییدی بر این اد ا باشد ،اگرچه
مقدار این شاخ نیز روند افزایشی را نشان میدهود.
در قطعۀ میان مودت ،افوزایش مقودار وددی شواخ
جینی ( 0/91به  )0/79نشان دهندة افزایش نواهمگنی
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در ساختار قطری توده است .این شاخ در جنگلهای
طبیعی و تحولیافته حدود  0/9است که نشان دهنودة

راش مویشووود ( .)Gadow & Hui, 2002بیشووترین
مقدار این شاخ در قطعۀ میانمدت بهدست آمد که

فاصله توده ها با جنگول مرحلوۀ انتهوایی تووالی اسوت.
انتظار میرود با گذشت زمان با تغییر در قطر درختان
مقدار وددی شواخ افوزایش یابود .وضوعیت تموایز
ارتفووا ی درختووان بوورای قطعووههووای کوتوواهموودت و
میانمدت ،کم و برای قطعۀ شواهد ،متوسو بوود کوه
همسو با یافتوههوای ( Alijani et al. (2014اسوت کوه
بیان کردنود درختوان تحوت بررسوی در جنگول هوای

نشان میدهد بش بزرگی از درختوان شواهد بوا دیگور
گونهها آمیختهانود و رقابوت بوینگونوهای وجوود دارد.
شاخ چیرگی نیز این موضوع را تأیید میکند که در
قطعۀ میان مدت دیگر گونه ها چیرگی بیشتری نسوبت
به درخت شاهد دارند .شاخ ترکیبی تنووع سواختار
در قطعۀ شاهد نشان دهندة تنوع درختی متوس است
و در قطعۀ شاهد از نظر ترکیوب درختوی ،چیرگوی بوا

تحولیافتۀ راش در منطقۀ کالردشت مازندران از نظور
ارتفا ی دارای اختالف متوس ( )0/24هستند .امول
مهم کمقطر و کمارتفاع بودن درختوان در قطعوههوای
قررشوده نسوبت بوه شواهد ،تاریخچوۀ جنگول اسوت.
مناطق قرر شده با توجه به پتانسیل موجود و براساس
مشاهدات میدانی و مااحبه با افراد محلی ،در فاصولۀ
زمووانی  94تووا  24سووال کووامالً زیوور پوشووش درختووی
میروند و مالً یک قرر بیستساله دارای درختانی به
قطر تقریبی  90سانتیمتر است .شایان ذکر است کوه
) Pommerening (2019بیان میکند والوهبور سون و
مراحل تحولی ،مدیریت جنگل نیوز بور اخوتالف ابعواد
درختان مؤثر است.
مقدار شاخ مینگلینو ،در قطعوۀ شواهد ،تنووع
گونهای ضعیفی را نشان داد .در ین حال روند کاهشی
در سه قطعه مشاهده میشود .نتایج شاخ آمیختگی
در بررسی ) Farhadi et al. (2017نیز اختالط کمی را
برای تیپهای راش و راش  -ممرز نشان داد .در تحقیق
) Ghalandarayeshi et al. (2017در تووودههووای
کمترتخریبیافتۀ راش در دانمارک مقدار این شواخ
نیز اندک ( )0/99بود .با افزایش گونۀ راش در تووده و
حوذف دیگور گونوههووای مرحلوۀ اولیوه مقودار ووددی
شاخ کاهش می یابد و به نظر میرسد توده بهسمت
خال شدن پیش میرود .گونۀ راش تمایل زیادی بوه
حضور درکنار پایه های هم جن خوود و تمایول کموی
به آمیختگی با گونه های دیگر دارد که این امل سبب
کم بودن شاخ تنوع گونه ای در توودههوای طبیعوی

راش ( 92درصد) است .در سابقۀ حفاظت کوتاهمدت و
میانمدت مقدار وددی شواخ نشواندهنودة تنووع
درختی زیاد اسوت .البتوه در مراحول مختلو ممکون
است راش کم یا زیاد شده و گونه های دیگوری هموراه
شوند .در ینحال چیرگی گونۀ راش بوه نووان گونوۀ
اصلی منطقه نیز با افزایش حفاظت در منطقه افوزایش
مییابد .همانطور که ) Kakavand et al. (2015بیوان
کردند ،در تودههای دارای بیشوترین حضوور ممورز در
جنگل خیرود انتظار میرود در مرحلوۀ نهوایی تووالی،
این گونه با راش جوایگزین شوود .بوهدلیول یکنواخوت
بودن الگوی مکانی پراکنش درختوان در ایون جنگول،
مقدار ددی تنوع مکوانی درختوان انودک اسوت و در
مجموع با توجه بوه کوم بوودن شواخ مینگلینو ،و
اندک بودن تنوع مکانی و تنوع ابعاد ،انتظار میرود که
شاخ ترکیبی تنوع ساختار نیوز کوم باشود .مقایسوۀ
میانگینهای حاصل از شاخ برگر -پوارکر نشوان داد
که در این سه قطعوه تفواوت معنویداری در سوطح 9
درصد وجوود دارد .ایون مسوئله معورف یکنوواختی در
دادههای مربوط بوه ایون امول اسوت .شواخ تنووع
ترکیبوی تفواوتی را نشوان نمویدهود کوه بیوانگر ایوون
اد است که شکلگیری تنوع در ساختار ،به نوان یکی
از مهمترین مؤلفههای جنگولهوای حفواظتی نیازمنود
دورة بلندمدت است .با توجوه بوه نتوایج ایون تحقیوق
میتوان گفوت سونت قورر کوردن توا حودودی رونود
بازسازی طبیعی ساختار توده را تسوهیل کورده اسوت.
بسیاری از نقاط در منطقۀ اشکورات که در قودیم زیور
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ویژگیهای بوم سازگان های جنگلی است که آگواهی از
چگونگی انجام آن مویتوانود راهکارهوای مناسوبی در

 بهدلیل نداشتن بوازدهی،کشت دیم جو و گندم بودند
اقتاادی و مهواجرت روسوتاییان کشوت نمویشووند و

 پوژوهش در.احیای جنگول هوای دسوت خوورده باشود
زمینۀ بیان کارایی روش های مبتنی بر مشارکت افوراد
.بومی در حفاظت از جنگل دارای اهمیت فراوانی است
یافتههای پژوهشهای مشابه در دستیابی به روشهای
مناسووب احیووا و توسووعۀ جنگوول در ارتفا ووات بوواالی
جنگلهای شمال متال به مراتع (ماننود منطقوۀ ایون
،پژوهش) که از هدف های زیربنایی سازمان جنگول هوا

 این مناطق بهترین.زمینها رها شدهاند و بایر ماندهاند
مکان ها برای ایجاد قرر هستند که در نهایت میتووان
 ی وکپووارچگی جنگوولهووای،بووا اتاووال ایوون لکووههووا
 نتایج نشوان مویدهود کوه.تخریب شده را افزایش داد
 فراینودی پیچیوده و،روند بازسوازی طبیعوی سواختار
نیازمند زمان طوالنی است و در مواردی برای تسریع و
تسهیل آن میتوان به اجرای ملیات پرورشوی هموت

.مراتع و آبخیزداری کشور است مفید است

 بازسووازی طبیعووی سوواختار از مهوومتوورین.گمووارد
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Abstract
Natural reconstruction of forest structure is one of the most important processes in the evolution of
forest stands. In order to investigate the process of natural reconstruction of the structure in beech
stands in Eshkevarat Roodsar region, three one-hectare sample plots with different histories of
conservation, including low-term, middle-term and reference forest area were selected, and the most
important stand structural characteristic and eleven structural quantification indices in 45 structural
groups were evaluated using the distance measurment methods. The analysis of the stand structural
changes was performed based on three groups of stand structural characteristic including the spatial
pattern of the structure, heterogeneity in the dimensions of the trees and structural complexity. The
diameter mean, Clark Evans, Berger-Parker and uniform angle indexes showed a significant difference
between in the three areas. The increasing trend for Gini coefficient, diameter and height
differentiation indices, along with the transfer of trees to higher diameter and height layers in protected
area, indicates an increase in heterogeneity and formation of vertical structure in the forest. In
conclusion, forest conservation in the traditional way and exclosure method in this area has led to the
reconstruction of the stand structure. It is recommended to create a long-term exclosure (more than 60
years) along with close to nature silvicultual interventions for natural reconstruction in this areas.
Keywords: Forest conservation, Gini coefficient, Mingling index, Nearest neighbors, Spatial patern.
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