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 چکیده

و  تیورانی -اییران  رویشیی  ۀناحیدر  (Juniperus excelsa) رساُ هایجنگلدر ساختاری  مطالعات کم بودنبا توجه به 

هیای  ، پیووه  حاریر بیا هیدر بررسیی ویوگیی      هیا جنگیل این  ۀو توسع احیا برای شناخت، ساختاریلزوم مطالعات 

جنوبی البرز )منطقه آتشگاه شهرستان کرج( انجام گرفیت  بیدین منریور بیا      ۀرس واقع در دامناُهای جنگل ساختاری

پوشی   تیاج  قطیر  ،آزیمیوت -فاصیله روش تعیین مختصات تمیام درختیان بیه   متر و  55× 55ای با ابعاد طراحی شبکه

هیای سیاختاری ایین تیوده، از     وگیی منریور بررسیی وی    بیه شید هکتار برداشیت   1/15مساحت  ای بهتوده درختان در

یکنواخیت )تنیوم موقعییت     ۀترین همسایه )بررسی تراکم درختان(، کالرک و اوانز و زاویی  های فاصله تا نزدیک شاخص

هیای  (، اختالر ابعاد )تنوم ابعاد درختان(، رقابت تاجی )رقابت تاجی درختان( بین پاییه آمیختگیمکانی(، مینگلینگ )

نتیای  نشیان داد کیه الگیوی مکیانی و نییدمان         شید  اسیتفاده  درختی سطح تنوم لعۀای مطابر Sرس و نیز شاخص اُ

اسیت   درختیی  بوده و از نرر تنوم درختی، خالص و فاقد هر گونیه آمیختگیی    یکنواخترس در کنار یکدیگر اُدرختان 

 ین در این توده اسیت  رقابت تاجی پای دهندۀدست آمد که نشانبه)بدون واحد(  94/5 شاخص رقابت تاجیچنین، هم

 ارزشبیا   ،اسیت  ای و تنیوم ابعیاد(  مختلف ساختار )تنوم موقعییت مکیانی، تنیوم گونیه     ۀسه جنب بیانگرکه  Sشاخص 

 تیوان را مینتای  این نوم مطالعات   استپایینی  درختی مورد مطالعه دارای سطح تنوم ۀکه تود دهد، نشان می222/5

هیایی حسیاس و   وسیسیتم هیا کیه دارای اک  ایین جنگیل   ۀحفی،، احییا و توسیع    ایبرمدیریتی الگویی  معرفیمنرور به

  کار گرفتبهند، ا شکننده

  ترین همسایهنزدیکیکنواخت،  پوش ، شاخص زاویۀتاجتورانی، -ایرانالگوی مکانی،  کلیدی: هایواژه
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 و هدف مقدمه

تیرین  مهیم  از ،یجنگلی ی هیا  تیوده  ساختاربررسی 

 یکی ازامروزه و  رود شمار میمدیریت جنگل بهی اجزا

شناسیی نزدییک بیه طبیعیت     جنگیل  رسیدن به ارکان

در حییال   (1315مهییاجر، مییروی) شییودمحسییوم مییی

تیرین   حارر موروم ساختار جنگل، به یکیی از اصیلی  

جنگل تبدیل شده است های اکولوژیکی در علوم بحث

هییای  تییرین راهاز اساسییی ،سییاختار و درک درسییت

  (Law et al., 2009شود )وم میمدیریت پایدار محس

جنگیل را از   ۀتیوان آینید  می ،جنگل با بررسی ساختار

پوش  و سیطح   ترکیب جنگل براساس تاج و نرر رشد

کیا و زبییری،  بینی کرد )رستمیسینه پی مقطع برابر

درک درسیییت و رسییییدن بیییه منریییور  (  بیییه1311

های مدیریتی جنگل تر در فعالیتگیری صحیح تصمیم

، جنگیل ۀ و شیناخت آینید   هیای پرورشیی  بیرش مانند 

 آییید  شییمار میییبررسییی سییاختار جنگییل رییروری بییه

(Corral et al., 2010  )هییامییدیریت پایییدار جنگییل 

بررسی ساختار فعلیی آن و پیای  تییییرات آن    مند نیاز

 های فعالیت از ناشی تیییرات   بررسیاستدر طی زمان 

 هیای  تیوده  طبیعیی  تکامل بررسی همچنین و مدیریتی

 تخریب روند کنترل زیستی،  تنوم حف، منروربهجنگلی 

 بسییار  احییایی  حفاظتی و عملیات به کمک نتیجه در و

همچنین با کسب اطالعات در مورد ساختار   است مفید

توان میزان انحیرار تیوده را از حالیت     آل جنگل میایده

سمت و با مدیریت صحیح توده را به ددست آوربهینه به

 پی  برد  ممطلوحالت 

تیوان  منرور مطالعات ساختاری در جنگیل، میی  به

ی و بر اساس گونه )پراکن  عمود درختان را پراکن 

رشد، شاخص سطح برگ،  ها، دورۀافقی(، ترکیب گونه

بررسیی  تاج  ۀو انداز ، ارتفام درختان، قطرسن درختان

امترهیای  عنیوان یکیی از پار  تاج، بیه  ۀاندازامروزه   کرد

هیا اسیتفاده   تر پیووه  در بیشی  جنگل، معرر ساختار

افقیی، درصید انبیوهی     نیین  شود و بیرای بییان   می

جنگیییل و مییییزان رقابیییت در تیییوده کیییاربرد دارد   

؛ 1311کییا و زبییری،   ؛ رسیتمی 1315مهیاجر،   )مروی

Bohlman and Pacala, 2012  ) 

 انبرگی ( از معدود سیوزنی Juniperusرس )اُجنس 

های متنیوعی از   خ های ایران است که بجنگل بومی

 کییه ابلییبسییطح کشییور را بییه خییود اختصییا  داده 

داده تشیکیل  هیایی بیاز و بیا درختیان پراکنیده      جنگل

گونییه و تعییداد زیییادی  35رس حییدود اُ  جیینس اسییت

و  Podocarpusهییای زیرگونییه دارد و بعیید از جیینس 

Pinusبرگان ترین تعداد گونه و زیرگونه از سوزنی، بیش

 و در ایییران نیییز  ه اسییتداد اختصییا را بییه خییود  

ی، متعلق به درختان مبرگان بوترین تعداد سوزنی بی 

 ؛1343؛ مرفریییان، 1323ثییابتی، ) اسییتایین جیینس  

مهیاجر،  میروی  ؛1341احمد کیروری و همکیاران،    علی

 ل پراکنیییدگی وسییییعتیییرین د ییییاز مهیییم(  1315

زییاد در  مقاومت  توان به رس در کشور میاُهای  جنگل

، هیای شیدید  آبیی، سیرما و یخبنیدان   شرایط کیم برابر 

 ،عیالوه بیه  هوا و تیییرات اقلیمی اشیاره کیرد    خشکی

های این جنس توانایی حضیور در نیواحی مرتفیع    گونه

هییای تنیید و هییا، شیییب هصییخر کوهسییتانی و دارمییرز،

دارند )محمدنوادکیاسیری و همکیاران،    را نیز ها پرتگاه

 ،رساُای (  سیسیتم ریشیه  Livingston, 1972؛ 1344

حفی،   سیبب ایین ویوگیی   که  است،عمیق و گسترده 

هیای  و تاج درختان در برابر بادهای شدید و برر ساقه

؛ محمیدنواد کیاسیری و   1345)زارم،  شودسنگین می

 کند رشدند و سیبب رس اُهای گونه  (1344همکاران، 

، پناهگییاه در ارتفاعییات جلییوگیری از فرسییای  خییاک

رهای سیایر درختیان   حفاظتی برای تخم پرندگان و بذ

در (  1344نواد کیاسری و همکیاران،  شوند )محمدمی

، رس کشییوراُهییای  لجنگیی در ابلییبحییال حارییر،  

های سنتی، نیرای مفیرد دام و فرسیای     برداری بهره

گذشیته سیبب شیده کیه بنیای ایین        شدید خیاک از 

کم ییا  آوری طبیعی و زاد کاه  یابدشدت ها بهجنگل

 ( 1315مهاجر، )مروی دمتوقف شو

 ابلبکوه البرز در دامنه شمالی دارمرز رشته ناحیۀ

پورطهماسی ) (Quercus macrantheraاوری ) ۀاز گون

 تیییی  جنیییوبی از  ۀدامنیییدر و  (1344و همکیییاران، 
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ه است )روانیبخ  و همکیاران،   پوشیده شد زرشک-اُرس

کمیی   های تر مطالعات داخلی، ویوگیدر بیش(  الف1341

کولوژییک و فیزیولوژییک ایین    شناسیی، ا  جنگیل  و کیفی،

احمید کیروری و خوشینویس،    علیی ) بررسی شده جنس

 ؛1311، 1345مقییییدم و همکییییاران، مییییومنی؛ 1321

احمیید کییروری و علییی ؛1344پورمجیییدیان و مییرادی، 

کیا و  رستمی ؛1311رامین و همکاران، ؛ 1341همکاران، 

و  (Ravanbakhsh et al., 2015 ؛1311زبییییری، 

رس در اُهای  ساختار جنگل زمینۀ تاکنون پووهشی در

با توجه رو ۀ جنوبی البرز انجام نگرفته است؛ ازایندامن

هیای  مطالعات در مباحث مربود بیه ویوگیی   کمبودبه 

رس در اُهیای  نشده جنگل های مدیریتساختاری توده

 اجیرای البیرز و لیزوم    رشیته کیوه  هیای جنیوبی    دامنه

، هیا تودهمطالعات برای شناخت و مدیریت صحیح این 

توصییف کمیی   است، زییرا   گرفتهپووه  حارر انجام 

زار در مدیریت اب ترین کاربردی تواند می ساختار جنگل

 اهمییت امیروزه   ر گرفتیه شیود   جنگل در نر ۀپیشرفت

مهیم حفیاظتی در    ۀعنوان یک گون رس بهاُهای جنگل

برابییر فرسییای  خییاک در منییاطق مرتفییع کوهسییتانی 

محمیدنواد کیاسیری و   ) اسیت  خیوبی نماییان شیده    به

 ;Fisher and Gardner, 1995؛ 1344همکییاران، 

Pierson et al., 2007 ۀدر زمینی رو، پیووه   (؛ ازایین 

رسد  شیناخت  نرر میها رروری بهساختار این جنگل

تییرین  عنییوان اصییلیرس، بییهاُهییای  سییاختار جنگییل

هیییای منیییاطق مرتفیییع کوهسیییتانی در     جنگیییل

تیورانی بیا   -رانیی های خیزری، زاگیرس و ای   اکوسیستم

  آیید شمار میی امری مهم به ،هاتوجه به روند تخریب آن

رس کیه  اُهای شیکننده و حسیاس   مدیریت اکوسیستم

خشک در مناطق مرتفع کوهستانی با اقالیم نیمه ابلب

گسترش دارند، نیازمند مطالعیات جیامع و فراگییر در    

باشید    می هاحف،، احیا و توسعه این نوم جنگل زمینۀ

هیای  ین ایین تحقییق بیا هیدر بررسیی ویوگیی      بنابرا

های اُرس واقع در دامنه جنوبی البیرز  ساختاری جنگل

 )منطقه آتشگاه شهرستان کرج( انجام گرفت 

 

 هامواد و روش

 تحقیق ۀمنطق

در این تحقیق بیا دارا بیودن    شدهبررسیرس اُ ۀتود

آبخیییز  حورییۀهکتییار در  1/15 در حییدود مسییاحتی

شهرسیتان کیرج     آتشیگاه  در بخی  و سیر دره-اننوج

واقیع   البیرز  کیوه جنوبی رشیته  ۀدر دامن، )استان البرز(

دامنیه بربییی و   در  اییین تیوده  (1)شیکل   اسیت  شیده 

 ۀدامنی  ایرااز نرر ارتفیاعی د و  شدهنوم بربی واقع ج

ی از سطح درییا و شییب   متر 2555تا  2355ارتفاعی 

ننیین مییانگین بیارش و    هیم   اسیت درصد  35 - 35

 2/15 و مترمیلی 5/253ترتیب منطقه به ۀندمای سا 

  (1319نام، )بی است گرادسانتی ۀدرج

 
 در منطقه آتشگاه کرججنگل اُرس  و نمایی از موقعیت جیرافیایی -1شکل 

 

برزاستان ال  
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 پژوهشروش 

هییای بررسییی ویوگیییمنرییور در اییین تحقیییق بییه

هیایی بیا   شبکهبه  تحقیق ۀرس، منطقاُ گونهساختاری 

متیر  متر تقسیم و سیسس بیا اسیتفاده از     55×55ابعاد 

و اسییتخراج عمییودی بییر متییر( سییانتی نییواری )دقییت

درختیان  تک تکمحورهای شبکه، محل دقیق استقرار 

 تیثثیر با توجه به  ،بعد ۀدر مرحل(  2)شکل  تعیین شد

پوش  هر درخت سطح تاج ،رساُهای حفاظتی جنگل

گییری سیطح   ملیه د ییل انیدازه   ج از  گیری شداندازه

 تولید نوم صینعتی  عدم امکانبه  توانپوش  می تاج

درختیان   ابلیب  پوشی  شیروم تیاج   این درختان و نیز

بیدین    شاره کیرد سینه ا برابرتر از رس از ارتفام پاییناُ

دو قطر بزرگ و کونیک تیاج    در این پووه ، ،منرور

 ،و با فیر  بیضیی بیودن شیکل تیاج     شد گیری  اندازه

 پوشیی  هییر درخییت محاسییبه گردییید   مسییاحت تییاج

 ( 2)شکل 

 

 آتشگاه کرج ۀدر منطق رساُ پوش  درختان گیری موقعیت مکانی و تاجطرز اندازه -2شکل 

 

 ،رساُ ۀهای ساختاری گونی منرور بررسی ویوگیبه

هیای مبتنیی بیر    ای از شیاخص با استفاده از مجموعیه 

عیت مکانی، جنبه تنوم موق ۀها سترین همسایه نزدیک

درختیان بررسیی   پوش  تاجای و تنوم ابعاد تنوم گونه

  بررسی ایین سیه جنبیه در مطالعیات مربیود بیه       شد

؛ 1315جیانی و فقهیی،   در داخل )علیی ساختار جنگل 

فیرد و  عرفیانی ؛ 1312، 1311جیانی و همکیاران،   علی

 ;Kint et al., 2000( و خارج کشور )1312همکاران، 

Pommerenng; 2002, 2006; Aguirre et al., 2003; 

Corral et al., 2010; Pastorella and Paletto, 2013) 

از شیاخص  منرور بررسی تراکم درختیان  به  استرای  

بررسیی تنیوم   ؛ بیرای  1تیرین همسیایه   نزدییک فاصله تیا  

 ۀزاویی  و 2کیالرک و اوانیز   هیای  از شاخصموقعیت مکانی 

از تگیی(  ای )آمیخبیرای بررسیی تنیوم گونیه     ؛3یکنواخت

تنوم ابعاد درختان بیا   استفاده شد تا 9مینگلینگ شاخص

رقابیت تیاجی بیین    و  5اخیتالر ابعیاد   از شاخصاستفاده 

 3از شیاخص رقابیت تیاجی   گییری  رس بیا بهیره  اُدرختان 

شیاخص     همچنین با اسیتفاده از (1)جدول  شودبررسی 

S ،ه مورد مطالعه بررسی شد   در تود درختی سطح تنوم 
 
1
 Nearest neighbors distance index 

2
 Clark and Evans index 

3
 Uniform angle index 

4
 Mingling index 

5
 Size differentiation index 

6
 Crown competition factor 
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 جنگل یهای ساختارویوگی سازیکمیمنرور های مورد استفاده بهریح شاخصتش -1جدول 

 مثال رابطه شاخص
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تیرین   شاخص فاصله تیا نزدییک   ۀدر هنگام محاسب

بیین درخیت    ۀعبارت است از فاصل sij، (Di) هاهمسایه

تن از میین همسیایه آن  بیا مییانگین گیرف     اُ jمرجع تا 

هییای هییای اییین شییاخص بییرای تمییامی گییروه  ارزش

توان مقدار میانگین این شاخص را برای می ،ساختاری

  دسیییت آوردهکیییل جنگیییل میییورد مطالعیییه بییی    

(Ruprecht et al., 2010  )ذکیر اسیت کیه هیر     شایان

گروه ساختاری متشکل از ییک درخیت مرجیع و سیه     

درختیان ییک    همۀ  در این پووه ، استآن  ۀهمسای

ت مرجع انتخام و ورعیت ساختاری به عنوان درخ بار

   شدها نسبت به همسایگان خود بررسی آن

بیرای   طور معمیول به( CE)شاخص کالرک و اوانز 

 1جنگلیی از جنگیل پوآسیون    ۀتعیین میزان ییک تیود  

شیود  در ایین   استفاده میی  )جنگلی با توزیع تصادفی(

ترین  بین یک درخت و نزدیک ۀشاخص، میانگین فاصل

صورتی کیه  ( با میانگین مورد انترار درrA)همسایه آن 

طور تصادفی پراکنده شیده باشیند   ختان بهموقعیت در

(rE)،  1 های ارزش  شودمیمقایسه CE > دهنده نشان

ای و الگوی کسه ۀدهندنشان > CE 1 ،یکنواختالگوی 

1CE= اسیییتالگیییوی تصیییادفی   ۀدهنیییدنشیییان  

(Kint et al., 2000  ) 

تییوان هییم را مییی (Wi) یکنواخییت ۀشییاخص زاوییی

( و هییم روش 1براسییاس روش محاسییباتی )جییدول   

-دست آورد و بهتر اسیت ایین دو روش بیه   ترسیمی به

در روش محاسیباتی،  صورت مکمل هم استفاده شوند  

( نسبت بیه  jبین درختان همسایه ) ۀزاوی ۀبا مقایس

نییدمان درختیان همسیایه در    ، (0استاندارد ) ۀزاوی

 ۀ  مقیدار زاویی  شیود میی  بررسیی اطرار درخت مرجع 

استاندارد با توجه به تعداد درخت همسایه و بر اسیاس  

 شود:میمحاسبه  1 ۀرابط

 1 ۀرابط
1

360
0




neighbourofNumber
 

در یکنواخییت  ۀزاویییمقییدار میییانگین شییاخص   
 
1
 Poisson 

بیین صیفر تیا     یکنواخیت ای های با پراکن  گونه توده

تیا   5/5ای تصادفی بین های با پراکن  گونه، توده5/5

تیا   3/5ای بین ای کسههایی با پراکن  گونه و توده 3/5

  ( Pommerening, 2002) است 1

ت، یکنواخی  ۀبررسی شاخص زاوی در روش ترسیمی

( Wi)یکنواخیت   ۀدرصد فراوانی مقادیر زاویاساس کار، 

یکنواخیت در   ۀمقادیر زاویی پراکن   اگر فراوانیاست  

مکیانی درختیان    یدو طرر نمودار مشابه باشید، الگیو  

نمیودار  نی   صورتی که فراوانی در سمت ، درتصادفی

و در حالیت   یکنواخیت باشید،  راسیت  تر از سمت بی 

  ( Hui et al., 2007اهد بود )وخای کسهعکس، 

نگیونگی   دۀدهنی نشیان  ،(Mi) مینگلینیگ شاخص 

و دارای هیای مختلیف در کنیار یکیدیگر     گونیه  آرای 

این شیاخص   زیاد  مقادیر استارزشی بین صفر تا یک 

 ،و مقادیر کم این شیاخص  ،زیاد آمیختگی ۀدهندنشان

  اسیییتآمیختگیییی کیییم تیییوده    ۀدهنییید نشیییان

(Ruprecht et al., 2010 )  

میییزان  ۀدهنید نشییان (Ti) شیاخص اخییتالر ابعیاد  

بررسی از نرر ابعیاد  همگنی درختان مورد همگنی یا نا

 پوشی  )در این تحقیق، منرور از ابعاد، مسیاحت تیاج  

میزان این شاخص بیین صیفر تیا ییک       باشدمی( است

هیای  ارزش ،منرور سهولت تفسیر نتای به  استمتییر 

  دشییومیییبنییدی شییکل زیییر طبقییهاییین شییاخص بییه

(Kint et al., 2000): ( اخیت 5 -2/5اختالر کم ،) الر

(، 9/5 - 3/5(، اخییتالر آشییکار )2/5 - 9/5متوسییط )

 اخییتالر خیلییی زیییاد  و (، 3/5 - 4/5اخییتالر زیییاد )

(1 - 4/5)  

پوشی   ر رقابیت تیاج  (، بییانگ CCFرقابت تیاجی ) 

 و N   در ایین شیاخص،  اسیت  درختان در یک جنگیل 
MSW متوسط تعداد درختان در  ۀدهندنشانترتیب به

 وش  درختان )متیر مربیع(  پمیانگین قطر تاج و هکتار

تیر از صیفر تیا مثبیت     شاخص بیزرگ  دار اینقم  است

بیشتر باشد، رقابیت تیاجی در   هر نه نهایت است و  بی

  (Schütz, 1990) تر خواهد بودتوده بیش

 ۀتود درختی منرور بررسی سطح تنومبه در نهایت
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استفاده شید  ایین شیاخص     Sمورد مطالعه از شاخص 

آمیختگیی  یکنواخیت،   ۀاویی ترکیبی از سیه شیاخص ز  

 3/5  مقیادیر کمتیر از   استمینگلینگ و اختالر ابعاد 

 کیم،  درختیی  سیطح تنیوم   ۀدهنید ، نشاناین شاخص

تر مقدار بیشمتوسط و  سطح ، بیانگر9/5تا  3/5 مقدار

 اسییتزیییاد  درختییی سییطح تنییوم بیییانگر  9/5از 

(Pastorella and Paletto, 2013 ) 

 ۀتصیحیح حاشیی   از روش پیووه  چنین در این هم

NN  برای هر درخت با توجه  ،  در این روششداستفاده

شیود کیه در   به نیدمان مکانی آن تصیمیم گرفتیه میی   

عبیارتی     بهاز آن حذر شودیا محاسبات ساختاری وارد 

عنیوان درخیت مرجیع    به iدیگر، تنها درصورتی درخت 

آن تا مرز قطعه نمونه بیشیتر   ۀشود که فاصلانتخام می

 مین درخت همسیایه باشید  اُ nآن تا  ۀی با فاصلیا مساو

(Pommerening and Stoyan, 2006 ) 

محاسییبات مربییود بییه   همییۀدر اییین پییووه ،  

عملیات تصحیح حاشیه با  نیزهای ساختاری و  شاخص

 Ver 1.4  Crancodافیزاری نیرم  ۀمجموعی  اسیتفاده از 

  گرفتانجام 

 ایجـنت

اختار هیای سی  گیی وقبل از آنالیزهای مربود بیه وی 

منریور کسیب اطالعیات    بیه رس مورد مطالعه، اُ جنگل

 یییک رشییته ،تییودهاییین از ورییعیت موجییود  رتبیشیی

صورت گرفیت   رساُآماری در جنگل  ۀهای اولی بررسی

  ه شده است ئارا 2که در جدول 

اصیله در هکتیار    31این توده با تراکمی در حیدود  

دارای  ،(اسیت اصیله   135هیا برابیر بیا    )کل تعداد پایه

  همچنیین در  اسیت  51/25پوششی برابر با  رصد تاجد

های شیرخشت، زرشیک، نسیترن   این منطقه درختچه

هیای همیراه بیا     وحشی، شن و تنگرس به شکل گونیه 

نگیار  ، نمیودار بافیت  3انید  در شیکل   ارس ظاهر شیده 

گییری شیده   پوش  مربود به درختان اُرس انیدازه  تاج

فراوانیی   براساس این شکل، بیشیترین  ه شده است ارائ

متیر مربیع مشیاهده     15کمتیر از   پوش  در طبقۀتاج

 شود   می

 آتشگاه کرج ۀمنطق در رساُ جنگل دربارۀ ۀاطالعات اولی -2جدول 

 مساحت تاج پوش  ۀکمین

 )متر مربع(

 مساحت تاج پوش  ۀبیشین

 )متر مربع(

 پوش  میانگین تاج

 )متر مربع(

 خطای معیار

 )متر مربع(

رریب تیییرات 

 )درصد(

24/5 55/125 45/33 14/5 13/41 
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 آتشگاه کرج ۀپوش  جنگل اُرس در منطق فراوانی نسبی طبقات تاج -3شکل 
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 ۀمنریور بررسیی سیاختار گونی    بیه  پووه ،در این 

که از این  شدگروه ساختاری بررسی  135رس، تعداد اُ

علت نزدیکی به مرز توده گروه ساختاری به 911تعداد 

نتیای  حاصیل از     شیه حذر شدندو بر اثر تصحیح حا

ترین همسیایه، کیالرک و    های فاصله تا نزدیکشاخص

یکنواخت، آمیختگیی مینگلینیگ، اخیتالر     ۀاوانز، زاوی

  ه شیده اسیت  ارائی  3در جیدول   Sابعاد رقابت تاجی و 

 11/2، درخت مرجیع ، آمدهعملهای بهبررسیبراساس 

ه و متر تا دومیین همسیای   92/1متر تا اولین همسایه، 

    فاصله داردمتر تا سومین همسایه  95/11

 آتشگاه کرج ۀمنطق دررس اُمنرور بررسی ساختار جنگل کار رفته بهههای بنتای  حاصل از شاخص -3جدول 

S 
رقابت 

 تاجی

اختالر 

 ابعاد
 آمیختگی

 ۀزاوی

 یکنواخت

کالرک 

 و اوانز

میانگین فاصله تا 

ترین  نزدیک

 )متر(ها همسایه

تعداد گروه 

ساختاری بعد از 

 تصحیح حاشیه

تعداد گروه 

ساختاری قبل از 

 تصحیح حاشیه

222/5 94/5 555/5 5 311/5 12/1 35/1 593 135 

 

مقییدار  بییا میییانگین یکنواخییت  ۀشییاخص زاوییی 

ایین   یکنواختنیدمان  ۀدهندنشان 311/5 محاسباتی

  (3)جدول  استخود  ۀگونه نسبت به درختان همسای

دسیت  هش ترسییمی بیرای بی   کیه رو  9اساس شکل بر

ت، فراوانیی در سیمت نی     یکنواخت اس آوردن زاویۀ

ر الگیوی  نمودار بیشتر از سمت راست است کیه بییانگ  

 است   یکنواختپراکن  
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 آتشگاه کرج ۀمنطق دررس اُهای جنگل ۀشد( محاسبهWiیکنواخت ) مقادیر زاویۀدرصد فراوانی  -9شکل 

 

 نبیود  ۀدهنید با ارزش صفر نشان آمیختگیشاخص 

شاخص اختالر و  است در این تودهدرختی آمیختگی 

درخیت مرجیع نسیبت بیه      آشکارابعاد بیانگر اختالر 

 دربیارۀ نتیای  بررسیی     اسیت های خیود  سایر همسایه

با استفاده از شاخص رقابیت تیاجی، رقابیت    پوش   تاج

-هدر نهایت، بیا بی    دهدرا در این توده نشان می اندکی

 سیطح کیم   گر، نتای  بییان Sبی کارگیری شاخص ترکی

  استتوده مورد مطالعه  درختی تنوم
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 بحث  

عنییوان یکییی از معییدود  رس بییهاُ ۀگونیی ۀمطالعیی

علییت دارا بییودن  برگییان بییومی کشییور، بییه   سییوزنی

دارای  زیییاد،پییراکن   ۀهییایی از جملییه دامنیی ویوگییی

هییای گذشییته، عییدم در دهییه  فراوانییی اسییتاهمیییت 

بیرداری  و بهیره  بع جنگلیی موجیود  شناخت دقیق منیا 

، سبب شده که های جنگلیرویه و نادرست از عرصه بی

ییا در   برونید ارزش کیامال  از بیین   بسیاری از ذخایر بیا 

از  شیناخت سیاختار جنگیل     شرر نابودی قرار گیرنید 

های جمله مطالعات بنیادین برای بررسی ورعیت توده

سیعی  پووه ، ر این د روازاینآید   شمار میجنگلی به

 ارتفاعیات بخشیی از  در  رساُهیای  اختار جنگیل س شد

   شودبررسی البرز  جنوبی ۀدامن

 ۀدهنید  ، نشانپووه در این  های اولیهبررسی نتای 

 بییانگر کیه   اسیت رس در هکتار اُاصله درخت  31وجود 

هیایی از جملیه   این توده در مقایسه با توده ترتراکم بیش

در رخیت  داصیله   32بیا  فیروزکیوه   آبیاد رس امیناُ ۀتود

 آنو تیراکم کمتیر   ( 1311و همکیاران،   رامیین هکتار )

داغ خراسیان   رس کسهاُ ۀهایی از جمله تودنسبت به توده

مقیدم و همکیاران،   )مومنی در هکتاردرخت اصله  23با 

رس اُ ۀتیود  گفیت تیوان  طور کلیی میی  به  است( 1345

و تیا   اسیت رس ایران تنک اُهای نسبت به سایر رویشگاه

های گنو و نهارطیا   ترین رویشگاه تنک شابهحدودی م

کروری و خوشنویس احمدعلیاردل مورد مطالعه توسط 

تعیداد در   ۀمشخصی ذکر است کیه  شایان  است (1321)

هیا و نییز   میزان تراکم و انبوهی تیوده  ۀکنندبیان ،هکتار

عیالوه،  بیه   سیت هاگرفته در رویشگاههای صورت دخالت

در  هیا ن همسیایه تیری تیا نزدییک   مقدار شاخص فاصیله 

دسیت آمید   متر به 35/1رس مورد پووه ، اُهای جنگل

مییزان تیراکم    ۀدهنید (  ایین شیاخص نشیان   3)جدول 

های درختیی در  عبارتی تعداد پایههای جنگلی یا به توده

فشیار   ۀدهنید توانید نشیان  و میی  اسیت هر واحد سیطح  

 هییییا باشیییید رقییییابتی بییییین درختییییان در تییییوده 

(Pommerening, 1997بییا  )  بییین  ۀافییزای  فاصییل

و در  کنید پییدا میی  درختان، مقدار این شاخص افزای  

طیور کلیی   یابد  بیه جنگلی کاه  می ۀنتیجه تراکم تود

ۀ تحیولی باشید،   تر و در مراحیل اولیی  هر نه توده جوان

و با افزای  سن تیوده،  شود  میتر مقدار این شاخص کم

ار های درختی در اثر رقابت حذر و مقید تعدادی از پایه

د یل زییاد بیودن   جمله یابد  از  این شاخص افزای  می

توان به شیرایط سیخت   رس، میاُاین شاخص در جنگل 

  کردتوسط دامداران اشاره  تخریب و محیطی

رس میورد مطالعیه   اُ ۀ، تودپوش  از نرر درصد تاج

درصید دارای شیرایط بسییار بهتیری      5/25با میانگین 

پوشی    رصید تیاج  کسه داغ خراسان با دۀ نسبت به تود

آباد  امین (،1345مقدم و همکاران، صد )مومنیدر 2/5

و  (1311درصد )رامیین و همکیاران،    5/2کوه با فیروز

)روانیبخ  و همکیاران،    درصید  5/15اوشان تهران با 

رس کنیدیر   اُولی نسبت به جنگل باشد می (م1341

 تیر ریعیف  درصید  1/92پوشی  حیدود   ا تاجخلخال ب

که از جمله د ییل   (1311زبیری، کیا و  )رستمی است

 جنگیل کنیدیر    زییاد توان به تعداد در هکتیار  آن می

جنگل تر بودن چنین جوانو هم اصله در هکتار( 323)

 ۀدر دامنی  مطالعیه  به این ترس کندیر  خلخال نسباُ

  کرداشاره  جنوبی البرز

 الگیوی هیای مربیود بیه    نتای  حاصیل از شیاخص  

و  (CE) رس )شاخص کیالرک و اوانیز  اُمکانی درختان 

( محاسیییباتی و ترسییییمی  (Wi) یکنواخیییت ۀزاویییی

درختیان در سییطح   یکنواخییتپیراکن    ۀدهنیید نشیان 

همچنیین ایین     (9و شیکل   3)جیدول   اسیت،  جنگل

رختان همسیایه نسیبت   دهند که د ها نشان میشاخص

  نحوه پراکن  دارند یکنواختنیدمان به یکدیگر نیز، 

ای در یک جنگل اطالعات درختچههای درختی و پایه

ران قیرار  ی در اختیار میدیران جنگیل و پووهشیگ   زیاد

قرارگییری   برای یک گونه، الگیوی  برای مثالدهد  می

ممکین   ای()کسیه  های آن گونیه در کنیار یکیدیگر   پایه

ای زادآوری و از ی تمرکز منطقهااز طرفی به معن است

 ودیت رشیدی بیرای آن گونیه تلقیی    محدطرر دیگر، 

گییاهی   ۀبنیابراین آشییان اکولوژییک ییک گونی      شود 

ثیر راهبرد الگوی پراکن  افراد طور مستقیم تحت تث به
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)عسییکری و  گیییردهییای آن گونییه قییرار میییجمعیییت

ری و کای کیییه عسیییدر مطالعیییه  (1313همکیییاران، 

منریور شناسیایی الگیوی مکیانی     به (1313) همکاران

انجیام   نهارطا  زاگرس مرکیزی  ۀدر منطق رساُ ۀگون

 ۀنتوانستند به قطعیتی در شناسایی الگوی گونی  ،دادند

 ،هیای مختلیف  شیاخص  بیان کردند کیه  رس برسند واُ

امیا از  ه دادند  ئای( را ارانتای  مختلفی )تصادفی و کسه

کشیور  خیارج از   با مطالعیات  نتای  این پووه ، طرفی

هیای   جنگل یکنواختالگوی تصادفی تا  ۀکنندکه بیان

 Holthuijzen and) همخیییوانی دارد ،اسیییترس اُ

Sharik, 1985; Houle and Duchesne, 1999)   در

و همکییاران  Mateu نتییای  پییووه  ،زمینییههمییین 

 کییییییاج حلییییییب  ۀ( در مییییییورد گونیییییی1114)

(Pinus halepensisنیییز ) الگییوی پییراکن    موییید

ذکیر اسیت کیه    شایان  برگان استدر سوزنی یکنواخت

همبسیتگی بیین    نبیود دهنیدۀ  نشان ،یکنواختالگوی 

آیید  وجود میاست و معمو   زمانی به موقعیت درختان

طیور  بیه هیا   ایین محیدوده  که قلمرو افراد معین بوده و 

در شرایطی که فضیاهای  برابر و یکسان باشند  تقریبی 

های  برای گونه)کمبودهای زیستی و انوام رقابت( رشد 

 های درختیدرختی محدود شوند، تمایل پراکن  پایه

رود و از  شیدن پیی  میی    یکنواختای یا سمت کسهبه

 گییییرد الگوهیییای پیییراکن  تصیییادفی فاصیییله میییی 

(Fangliang et al., 1997 )  نریر  بیه  ،در همین زمینیه

در این منطقه سبب شده کیه  عوامل محیطی  رسدمی

رس سیخت شیده و الگیوی    اُشرایط زیستی برای گونه 

 اشید  نیل کیرده ب  شدن یکنواختسمت پراکن  آن به

همزمیان بیا رشید    های بالغ و مسین،  عالوه، در تودهبه

بیر سیر   دلیل افزای  نیاز به منیابع، رقابیت   درختان به

سیبب   یابد کیه میافزای   های درختیپایهبین منابع 

الگیوی پیراکن     تییییر  شدن طبیعی درختیان و کتن

بیه سیمت ییک الگیوی      ایحالیت کسیه  مکانی آنهیا از  

تیر   ترتییب درختیان مسین     به ایین  شودمی یکنواخت

 ۀتری نسبت بیه درختیان در مرحلی    یکنواخت موقعیت

الگوی پیراکن  مکیانی    ،عبارت دیگرنوجوانی دارند  به

ای  گونیه  شود که رقابت درون زمانی ایجاد می یکنواخت

مییر در درون  وبه افزای  مرگ و در نتیجه باشدشدید 

 Pielou, 1962; Antonovics and) شودمنجر ها  گونه

Levin, 1980; Stoll and Bergius, 2005; 
Getzin et al., 2006; Gray and He, 2009)   

Larson (1996) and Oliver و نیزet al. (2006)  Getzin 
به این نتیجه رسیدند که خالص بودن یک جنگل و در 

های درختیی ییک گونیه بیه د ییل      نتیجه کاه  پایه

شود که بب میای و تخریب عرصه، سگونهرقابت درون

از دیگر د یل گردد   یکنواختالگوی پراکن  درختان 

بییودن الگییوی مکییانی درختییان موجییود در  یکنواخییت

های ناشی از عوامیل  توان به تخریبمی تحقیق ۀمنطق

ایین جنگیل    کیم انسانی و همچنین تعیداد در هکتیار   

شیدن   یکنواخیت دیگیر د ییل   از احتمیا      کرداشاره 

توپیوگرافی   ن در این توده، میکروالگوی پراکن  درختا

اقلیم و  که سبب شده از نرر ریز کردکم در این جنگل 

خاک، شرایط مشابهی در کل جنگل وجود داشته و در 

باشید، زییرا اگیر     یکنواخیت پیراکن  درختیان   نتیجه 

هیای  و ادافیکی یک جنگل در قسیمت  ریزاقلیمشرایط 

د مختلف آن متفاوت باشد، اسیتقرار درختیان بیه نقیا    

 در آن نقیاد و در نتیجیه   شیود میی تر محیدود  مطلوم

و الگیوی   آیید پدید میی تری از نرر درختان تراکم بیش

آییید میییای در صییورت کسییه بییهمکییانی پییراکن  

(Jayaraman, 2000  ) 

 (Mi) مینگلینگآمیختگی نتای  حاصل از شاخص 
دارای ارزشیی   ،رساُمنرور بررسی آمیختگیی تیوده   به

 نبیود  ۀدهنید کیه نشیان   (3جیدول  ) استبرابر با صفر 

هیای دارای فیرم رویشیی    آمیختگی ارس با سایر گونیه 
هیایی از  میورد مطالعیه، گونیه    ۀدر تیود   اسیت  درختی

و  ، شیینجملییه شیرخشییت، زرشییک، نسییترن وحشییی
انید   های همراه با ارس ظاهر شده شکل گونهبهتنگرس 
رس اُدر تییوده ( نیییز 1311کیییا و زبیییری )  رسییتمی

گونیه   هفیت  وجیود  ،ر کنیدیر  خلخیال  دشده مطالعه
کیکم، بادام کوهی، بنه، پالخور، قره میخ، سییاه تلیو و   

  کردندرس گزارش اُهای همراه عنوان گونهرا بهزرشک 
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گیاه جنگلیی   در ذخییره ( 1341روانبخ  و همکاران )
عنیوان  گونه را به 11شیرخشت اوشان در تهران، -اُرس

دو گونییه د )هییای همییراه بییا اُرس اعییالم کردنیی گونییه
، راناس، نسترن وحشیی، زرشیک، پالخیور،    شیرخشت

بنیابراین   ( بنه، تنگرس، دبیدبک، تیا و بیادام کیوهی    
هیای  شود در آینده با در نرر گرفتن گونیه  پیشنهاد می

ای، مطالعات ساختاری، تنوم و آمیختگیی در  درختچه

  گیردهای اُرس انجام توده
ر ایین  میورد اسیتفاده د   (Ti) شاخص اختالر ابعاد

پوشی  گونیه   بررسی ابعاد تیاج  برایکه صرفا   پووه 
( 3)جییدول  55/5بییا میییانگین   شییدرس اسییتفاده اُ

پوشی   اختالر آشکاری در بین ابعاد تیاج  دهندۀ نشان

توانید ناشیی از ناهمسیال    کیه میی   استرس اُهای پایه
بیرداری  بهیره  ۀمورد مطالعه باشد، زیرا نحیو  ۀدبودن تو

تکیاملی تیوده، از جملیه عوامیل     در گذشته و نیز سیر 
 اسیت اصلی اثرگذار بر مقادیر شیاخص اخیتالر ابعیاد    

(Pommerening, 2002 ) 

دسیت  بیه  94/5شاخص رقابت تاجی در این تیوده  
در ایین تیوده   انیدک  رقابت تاجی  ۀدهندآمد که نشان

با توجیه بیه فواصیل زییاد      مورد مطالعه ۀ  در توداست
  کم باشدن شاخص رفت مقدار ایانترار می درختان،

بیا درنریر    پیووه  شده در ایین  استفاده Sشاخص 

مختلف ساختار )تنوم موقعیت مکانی،  ۀگرفتن سه جنب
( 3)جیدول   222/5با مقیدار   ای و تنوم ابعاد(تنوم گونه
درختیی   کند که توده مورد مطالعه دارای تنیوم بیان می

ایین   درختی بودن تنوم کمیل د از جمله   اندکی است
 شیدید نرای دام و در نتیجیه تخرییب   به  توانمی، توده

بیودن   یکنواخیت دلییل   همچنین به  اشاره کرد این توده
رس در ایین جنگیل،   اُالگوی مکیانی پیراکن  درختیان    

و در  انیدک اسیت  انی درختیان  مقدار عددی تنیوم مکی  
و ای مینگلینگ صفر بودن تنوم گونه با توجه بهمجموم 

انتریار   ،(3بعیاد )جیدول   کم بودن تنوم مکانی و تنوم ا

 نیز کم باشد    Sکه مقدار شاخص رود می
متقابیل و   ۀرابطی  ۀهیا، نتیجی  ورعیت فعلی جنگیل 

کیه  ای متفاوت اسیت  بین درختان با تاریخچه ۀپیچید
های عواملی نون موقعیت رویشگاه، دخالت ثیرثتحت ت

نتیای  ایین نیوم     انسان و پارامترهای اقلیمی قرار دارد 
حفی،،   برایه الگویی ئارامنرور به توانیرا ممطالعات 

هیایی  رای اکوسیستمها که دااین جنگل ۀاحیا و توسع
با توجیه بیه رونید      کرداستفاده اند، حساس و شکننده

د یل تورانی به-ایران ۀهای ناحیجنگل ۀتخریب فزایند
هیای بیا   جنگیل مختلف، این احتمال وجیود دارد کیه   

نندان دور به سرنوشیت  های نرس نیز در آیندهاُارزش 

 ۀرو، مطالعی یافته دنار شوند  ازاینسایر مناطق تخریب
  داردخاصیی   اهمیتها های ساختاری این تودهویوگی

رس، اُهیای  تکیرار پیووه  در تیوده   مسلم اسیت کیه   
تیر  کامیل  را هیا گیل ایین جن  اطالعات در مورد ساختار

و  زم اسیت در دیگیر مطالعیات، بیه بررسیی      کند  می

رس مبیادرت  اُ ۀخیورد های کمتر دسیت ار جنگلساخت
  آیدشود تا امکان مقایسه فراهم 

 

 منابع

جنوبی البرز  ۀاجرایی دامن-  مطالعات تفصیلی1319نام، بی

کیل منیابع طبیعیی و     ۀ)شهرستان کیرج، سیاوجبالغ(، ادار  

    943آبخیزداری استان البرز، 

و  پورطهماسی، کامبیز،  دن پورسرتی ، آخییم براونینیگ  

 روییییی  شییییعاعی  ارزیییییابی  1344، داود پارسییییاپووه

 اوری و( Juniperus polycarpos) درختیییییان ارس

(Quercus macranthera )دو دامنه شمال و جنیوم   در

جنگییل و نشییریه  ،بییاغ گرگییان البییرز در منطقییه نهار 

  131-151(: 2) 32 ،های نوم وردهآفر

  بررسیی  1344پورمجیدیان، محمدررا و محمید میرادی،   

  شناسیییی گونیییه هیییای رویشیییگاهی و جنگیییل یوگییییو

Juniperus excelsa های طبیعی آییالن اسیتان   در جنگل

  942-925(: 3) 12قزوین، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 

هیای  ها، درختان و درختچه  جنگل1323اله، ثابتی، حبیب

    415ایران، انتشارات دانشگاه یزد، 

حبشییی و مصییطفی رامییین، مییریم، شییعبان شییتایی، هاشییم  

هیای کمیی و کیفیی      بررسی برخی ویوگی1311خوشنویس، 

نشریه آباد فیروزکوه، امین( Juniperus excelsa) توده ارس

  95-21(: 3) 11های علوم و فناوری نوم و جنگل، پووه 
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  بررسی ساختار 1311کیا، یونس و محمود زبیری، رستمی

ر جنگیل  ( د.Juniperus excelsa Beibهیای ارس ) توده

های علوم و فناوری نیوم  پووه نشریه کندیر  خلخال، 

  132-151(: 9) 11و جنگل، 

الییدین مهییاجر، قییوامروانییبخ ، هییومن، محمدررییا مییروی

بنیدی    تی الف1341زاهدی امیری و انوشیروان شیروانی، 

های جنیوبی البیرز   های جنگلی دامنهو نیمرخ طولی روی 

 ۀییز سید لتییان(، مجلی    مرکزی )مطالعه موردی: حوزه آبخ

  22-1(: 1) 33، منابع طبیعی ایران

مهاجر و محسین نیورزاد   روانبخ ، هومن، محمدررا مروی

  بررسی کمی و کیفی ذخیره گیاه جنگلیی   م1341مقدم، 

شیرخشت اوشان در البرز مرکزی، تحقیقات جنگیل  –ارس

  239-253(: 2) 14و صنوبر ایران، 

و بیربیییومی هیییای بیییومی   گونیییه1345زارم، حبییییب، 

هیا  سسه تحقیقات جنگلؤبرگ در ایران، انتشارات م سوزنی

      914، 221 ۀو مراتع، شمار

  1312جهانگیر فقهی، فرد، سید یوسف، لعیا زارم و عرفانی

زادهیای  ترین همسایه در شیاخه های نزدیککاربرد شاخص

( Quercus brantii var. persicaبلیییود ایرانیییی )

  29-15(: 5) 2ناسی کاربردی، شهای زاگرس، بوم جنگل

  1313عسکری، یوسف، علیی سیلطانی و هرمیز سیهرابی،     

هییای درختییی و ارزیییابی الگییوی پییراکن  مکییانی گونییه  

هییای زاگییرس مرکییزی )پییووه   ای در جنگییلدرختچییه

جنگیل و  گاه جنگلی نهارطا (، تحقیقیات  یرهموردی: ذخ

  142-125(: 2) 22صنوبر ایران، 

  1321ه و مصیطفی خوشینویس،   احمیدکروری، سیوداب  علی

های ارس ایران، انتشیارات  محیطی رویشگاهاکولوژی و زیست

    254ها و مراتع کشور، سسه تحقیقات جنگلؤم

احمد کروری، سودابه، مصیطفی خوشینویس و محمید    علی

  مطالعات جیامع جینس ارس در اییران،    1341زاده، متینی

    535نشر پونه، 

  بررسی سیاختار  1315 فقهی، جهانگیر حید وجانی، وعلی

به منرور ( Ulmus glabra Hudson)ی مل  مکانی گونه

مدیریت پایدار آن )مطالعه موردی: بخی  گیرازبن جنگیل    

  99-35 (:3) 35 شناسی، محیط ۀمجلخیرود(، 

مهیاجر،  جانی، وحید، جهانگیر فقهی و محمدررا مرویعلی

نگیل    بررسی ساختار مکانی راش و بلود در ییک ج 1311

آمیخته )مطالعه موردی: بخی  گیرازبن جنگیل خییرود(،     

(: 3) 11های علوم و فناوری نوم و جنگل، نشریه پووه 

125-144  

محمییود زبیییری و فقهییی، جهییانگیر ، حیییدجییانی، وعلییی

هیای    بررسی سیاختار تیی   1312مهاجر، محمدررا مروی

ترین همسیایه  مختلف جنگلی با استفاده از شاخص نزدیک

اکولیوژی   ی: بخ  گرازبن جنگیل خییرود(،  مورد )مطالعه

  23-13 (:3)2کاربردی، 

خانی و حمیید  الدین با پور، محسن یکهفالح، اصیر، شمس

گاهشناسیییی درختیییی ارس  ۀ  مطالعییی1313جلیلونییید، 

(Juniperus polycarpos C. Kochدر رشته ) کوه البرز

کوه شاهرود(، تحقیقات علوم نیوم و  موردی: شاه ۀ)مطالع

  155-19(: 1) 21ابذ ایران، ک

شییعبانعلی محمییدنواد کیاسییری، شیییرزاد، مهییرداد صییفایی،  

  بررسی 1344نوروزی، سید حسن احمدیان و اسداله متاجی، 

داری بیر رونید افیزای     ثیر قر  همیراه بیا عملییات آبخیوان    ثت

 .Juniperus excelsa Beib هییای ارسطبیعییی نهییال 

یز پشیتکوه(، علیوم و   حوزه آبخ -موردی: مازندران ۀ)مطالع

  925-915(: 94) 13فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 

شناسیی و پیرورش   جنگیل   1315 مهاجر، محمدررا،مروی

    914 ،2251انتشارات دانشگاه تهران، شماره  جنگل،

هیای اییران،     درختان و درختچیه 1343اله، مرفریان، ولی

    1553انتشارات فرهنگ معاصر، 

م، سید محسن حسیینی، مجیید مخیدوم    مقدم، تکتمومنی

  بررسی ورعیت کمیی و  1345نیا، فرخنده و مسلم اکبری

-محییط  ۀنشیری داغ، کسیه  ۀهیای ارس در دامنی  کیفی توده

  113-151(: 95) 32شناسی 

نییا،  طیالبی، مسیلم اکبیری   مقدم، تکتم، خسرو ثاقبمومنی

  تیاثیر عوامیل   1311ررا اخوان و سید محسین حسیینی،   

هیای کمیی و کیفیی    ی و ادافیک بر برخی ویوگیفیزیوگراف

خراسیان(،  - یین  ۀمیوردی: منطقی   ۀ)مطالعی  درختان اُرس

  153-193(: 2) 9جنگل ایران،  ۀمجل
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Abstract 

According to the few basic and applied research related to the structure characteristics of 

Juniper (Juniperus excelsa) stands in the Irano-Turanian forests and the need for early 

recognition and proper management of these forests, the present study was carried out to 

evaluate the structural characteristics of J. excelsa forests located on south facing slope of 

Alborz mountain chain, Atashgah area, Karaj  For this purpose, systematic network with 

dimensions of 50×50 m was laid out and coordinates of all trees were determined by distance-

azimuth techniques. Canopy diameter was measured in an area about 15.9 hectare in this 

stand. In order to study the structural characteristics of the stand, nearest neighbors distance 

index (density of trees), Clark and Evans index and uniform angle index (a variety of 

location), Mingling index (species diversity), size differentiation index (variety of trees), 

crown competition factor (competition of canopy trees) between J. excelsa and S index were 

used in this stand. The results showed that spatial pattern and arrangement of trees were 

regularly together and variety of trees, was found to be pure without any mixture. The crown 

competition index was 0.48 (non-unit) representing low crown competition in this stand. 
Three different aspects of the S index (diversity of spatial pattern, species diversity, and size 

variety) were 0.227 indicating low levels of tree diversity. The results of this study can be 

usefully employed for management, preservation, restoration, and development of sensitive 

and fragile J. excelsa forest ecosystems. 

Keywords: Canopy cover, Irano-Turanian, Nearest neighbors index, Spatial pattern, Uniform 

angle index.  
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