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ویژگیهای ساختاری گونۀ اُرس ()Juniperus excelsa
در جنگلهای کوهستانی دامنۀ جنوبی البرز
(پژوهش موردی :منطقۀ آتشگاه کرج)
سید محمد معین صادقی ،1وحید علیجانی ،2منوچهر نمیرانیان 3و مجتبی محمدیزاده

4

 1دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 2دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 3استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 9دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
(تاریخ دریافت1319/3/11 :؛ تاریخ پذیرش)1319/1/9 :

چکیده
با توجه به کم بودن مطالعات ساختاری در جنگلهای اُرس ( )Juniperus excelsaدر ناحیۀ رویشیی اییران-تیورانی و
لزوم مطالعات ساختاری برای شناخت ،احیا و توسعۀ این جنگیلهیا ،پیووه حاریر بیا هیدر بررسیی ویوگییهیای
ساختاری جنگلهای اُرس واقع در دامنۀ جنوبی البرز (منطقه آتشگاه شهرستان کرج) انجام گرفیت بیدین منریور بیا
طراحی شبکهای با ابعاد  55× 55متر و تعیین مختصات تمیام درختیان بیهروش فاصیله-آزیمیوت ،قطیر تیاجپوشی
درختان در تودهای به مساحت  15/1هکتار برداشیت شید بیهمنریور بررسیی ویوگییهیای سیاختاری ایین تیوده ،از
شاخصهای فاصله تا نزدیکترین همسایه (بررسی تراکم درختان) ،کالرک و اوانز و زاوییۀ یکنواخیت (تنیوم موقعییت
مکانی) ،مینگلینگ (آمیختگی) ،اختالر ابعاد (تنوم ابعاد درختان) ،رقابت تاجی (رقابت تاجی درختان) بین پاییههیای
اُرس و نیز شاخص  Sبرای مطالعۀ سطح تنوم درختی اسیتفاده شید نتیای نشیان داد کیه الگیوی مکیانی و نییدمان
درختان اُرس در کنار یکدیگر یکنواخت بوده و از نرر تنوم درختی ،خالص و فاقد هر گونیه آمیختگیی درختیی اسیت
همچنین ،شاخص رقابت تاجی ( 5/94بدون واحد) بهدست آمد که نشاندهندۀ رقابت تاجی پایین در این توده اسیت
شاخص  Sکه بیانگر سه جنبۀ مختلف ساختار (تنوم موقعییت مکیانی ،تنیوم گونیهای و تنیوم ابعیاد) اسیت ،بیا ارزش
 ،5/222نشان میدهد که تودۀ مورد مطالعه دارای سطح تنوم درختی پایینی است نتای این نوم مطالعات را میتیوان
بهمنرور معرفی الگویی مدیریتی برای حفی ،،احییا و توسیعۀ ایین جنگیلهیا کیه دارای اکوسیسیتمهیایی حسیاس و
شکنندهاند ،بهکار گرفت
واژههای کلیدی :الگوی مکانی ،ایران-تورانی ،تاجپوش  ،شاخص زاویۀ یکنواخت ،نزدیکترین همسایه

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس51323513311 :

ایمیلv_alijani@ut.ac.ir :

33

ویوگیهای ساختاری گونۀ اُرس در جنگلهای کوهستانی دامنۀ جنوبی البرز

مقدمه و هدف
بررسی ساختار تیودههیای جنگلیی ،از مهیمتیرین
اجزای مدیریت جنگل بهشمار میرود و امروزه یکی از
ارکان رسیدن به جنگیلشناسیی نزدییک بیه طبیعیت
محسییوم میییشییود (مییرویمهییاجر )1315 ،در حییال
حارر موروم ساختار جنگل ،به یکیی از اصیلی تیرین
بحثهای اکولوژیکی در علوم جنگل تبدیل شده است
و درک درسییت سییاختار ،از اساسیییتییرین راههییای
مدیریت پایدار محسوم میشود ()Law et al., 2009
با بررسی ساختار جنگل ،میتیوان آینیدۀ جنگیل را از
نرر رشد و ترکیب جنگل براساس تاجپوش و سیطح
مقطع برابرسینه پی بینی کرد (رستمیکیا و زبییری،
 )1311بیییهمنریییور رسییییدن بیییه درک درسیییت و
تصمیمگیری صحیحتر در فعالیتهای مدیریتی جنگل
مانند بیرشهیای پرورشیی و شیناخت آینیدۀ جنگیل،
بررسییی سییاختار جنگییل رییروری بییهشییمار میییآییید
( )Corral et al., 2010مییدیریت پایییدار جنگییلهییا
نیازمند بررسی ساختار فعلیی آن و پیای تییییرات آن
در طی زمان است بررسی تیییرات ناشی از فعالیتهای
مدیریتی و همچنین بررسی تکامل طبیعیی تیودههیای
جنگلی بهمنرور حف ،تنومزیستی ،کنترل روند تخریب
و در نتیجه کمک به عملیات حفاظتی و احییایی بسییار
مفید است همچنین با کسب اطالعات در مورد ساختار
ایدهآل جنگل میتوان میزان انحیرار تیوده را از حالیت
بهینه بهدست آورد و با مدیریت صحیح توده را بهسمت
حالت مطلوم پی برد
بهمنرور مطالعات ساختاری در جنگیل ،مییتیوان
پراکن درختان را بر اساس گونه (پراکن عمودی و
افقی) ،ترکیب گونهها ،دورۀ رشد ،شاخص سطح برگ،
سن درختان ،قطر ،ارتفام درختان و اندازۀ تاج بررسیی
کرد امروزه اندازۀ تاج ،بیهعنیوان یکیی از پارامترهیای
معرر ساختار جنگل ،در بیشیتر پیووه هیا اسیتفاده
میشود و بیرای بییان نیین افقیی ،درصید انبیوهی
جنگیییل و مییییزان رقابیییت در تیییوده کیییاربرد دارد
(مرویمهیاجر1315 ،؛ رسیتمیکییا و زبییری1311 ،؛

)Bohlman and Pacala, 2012
جنس اُرس ( )Juniperusاز معدود سیوزنیبرگیان
بومی جنگلهای ایران است که بخ های متنیوعی از
سییطح کشییور را بییه خییود اختصییا داده کییه ابلییب
جنگلهیایی بیاز و بیا درختیان پراکنیده تشیکیل داده
اسییت جیینس اُرس حییدود  35گونییه و تعییداد زیییادی
زیرگونییه دارد و بعیید از جیینسهییای  Podocarpusو
 ،Pinusبیشترین تعداد گونه و زیرگونه از سوزنیبرگان
را بییه خییود اختصییا داده اسییت و در ایییران نیییز
بی ترین تعداد سوزنیبرگان بومی ،متعلق به درختان
ایین جیینس اسییت (ثییابتی1323 ،؛ مرفریییان1343 ،؛
علیاحمد کیروری و همکیاران1341 ،؛ میرویمهیاجر،
 )1315از مهیییمتیییرین د یی یل پراکنیییدگی وسییییع
جنگلهای اُرس در کشور میتوان به مقاومت زییاد در
برابر شرایط کیمآبیی ،سیرما و یخبنیدانهیای شیدید،
خشکی هوا و تیییرات اقلیمی اشیاره کیرد بیهعیالوه،
گونههای این جنس توانایی حضیور در نیواحی مرتفیع
کوهسییتانی و دارمییرز ،صییخرههییا ،شیییبهییای تنیید و
پرتگاهها را نیز دارند (محمدنوادکیاسیری و همکیاران،
1344؛  )Livingston, 1972سیسیتم ریشیهای اُرس،
عمیق و گسترده است ،که ایین ویوگیی سیبب حفی،
ساقه و تاج درختان در برابر بادهای شدید و بررهیای
سنگین میشود (زارم1345 ،؛ محمیدنواد کیاسیری و
همکاران )1344 ،گونههای اُرس کند رشدند و سیبب
جلییوگیری از فرسییای خییاک در ارتفاعییات ،پناهگییاه
حفاظتی برای تخم پرندگان و بذرهای سیایر درختیان
میشوند (محمدنواد کیاسری و همکیاران )1344 ،در
حییال حارییر ،در ابلییب جنگییلهییای اُرس کشییور،
بهرهبرداریهای سنتی ،نیرای مفیرد دام و فرسیای
شدید خیاک از گذشیته سیبب شیده کیه بنیای ایین
جنگلها بهشدت کاه یابد و زادآوری طبیعی کم ییا
متوقف شود (مرویمهاجر)1315 ،
ناحیۀ دارمرز رشتهکوه البرز در دامنه شمالی ابلب
از گونۀ اوری (( )Quercus macrantheraپورطهماسی
و همکیییاران )1344 ،و در دامنیییۀ جنیییوبی از تیییی
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اُرس-زرشک پوشیده شده است (روانیبخ و همکیاران،
1341الف) در بیشتر مطالعات داخلی ،ویوگیهای کمیی
و کیفی ،جنگیلشناسیی ،اکولوژییک و فیزیولوژییک ایین
جنس بررسی شده (علییاحمید کیروری و خوشینویس،
1321؛ مییییومنیمقییییدم و همکییییاران1311 ،1345 ،؛
پورمجیییدیان و مییرادی1344 ،؛ علیییاحمیید کییروری و
همکاران1341 ،؛ رامین و همکاران1311 ،؛ رستمیکیا و
زبییییری1311 ،؛  )Ravanbakhsh et al., 2015و
تاکنون پووهشی در زمینۀ ساختار جنگل های اُرس در
دامنۀ جنوبی البرز انجام نگرفته است؛ ازاینرو با توجه
به کمبود مطالعات در مباحث مربود بیه ویوگییهیای
ساختاری تودههای مدیریتنشده جنگلهیای اُرس در
دامنههیای جنیوبی رشیته کیوه البیرز و لیزوم اجیرای
مطالعات برای شناخت و مدیریت صحیح این تودههیا،
پووه حارر انجام گرفته است ،زییرا توصییف کمیی
ساختار جنگل میتواند کاربردیترین ابزار در مدیریت
پیشرفتۀ جنگل در نرر گرفتیه شیود امیروزه اهمییت
جنگلهای اُرس بهعنوان یک گونۀ مهیم حفیاظتی در
برابییر فرسییای خییاک در منییاطق مرتفییع کوهسییتانی
بهخیوبی نماییان شیده اسیت (محمیدنواد کیاسیری و
همکییاران1344 ،؛ ;Fisher and Gardner, 1995
)Pierson et al., 2007؛ ازایینرو ،پیووه در زمینیۀ
ساختار این جنگلها رروری بهنرر میرسد شیناخت
سییاختار جنگییلهییای اُرس ،بییهعنییوان اصییلیتییرین
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جنگیییلهیییای منیییاطق مرتفیییع کوهسیییتانی در
اکوسیستمهای خیزری ،زاگیرس و ایرانیی-تیورانی بیا
توجه به روند تخریب آنها ،امری مهم بهشمار مییآیید
مدیریت اکوسیستمهای شیکننده و حسیاس اُرس کیه
ابلب در مناطق مرتفع کوهستانی با اقالیم نیمهخشک
گسترش دارند ،نیازمند مطالعیات جیامع و فراگییر در
زمینۀ حف ،،احیا و توسعه این نوم جنگلها میباشید
بنابراین ایین تحقییق بیا هیدر بررسیی ویوگییهیای
ساختاری جنگلهای اُرس واقع در دامنه جنوبی البیرز
(منطقه آتشگاه شهرستان کرج) انجام گرفت
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

تودۀ اُرس بررسیشده در این تحقیق بیا دارا بیودن
مسییاحتی در حییدود  15/1هکتییار در حورییۀ آبخیییز
نوجان-درهسیر و در بخی آتشیگاه شهرسیتان کیرج
(استان البرز) ،در دامنۀ جنوبی رشیتهکیوه البیرز واقیع
شیده اسیت (شیکل  )1اییین تیوده در دامنیه بربییی و
جنوم بربی واقع شده و از نرر ارتفیاعی دارای دامنیۀ
ارتفاعی  2355تا  2555متری از سطح درییا و شییب
 35 - 35درصد اسیت هیمننیین مییانگین بیارش و
دمای سا نۀ منطقه بهترتیب  253/5میلیمتر و 15/2
درجۀ سانتیگراد است (بینام)1319 ،

استان البرز

شکل  -1موقعیت جیرافیایی و نمایی از جنگل اُرس در منطقه آتشگاه کرج
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روش پژوهش

در اییین تحقیییق بییهمنرییور بررسییی ویوگیییهییای
ساختاری گونه اُرس ،منطقۀ تحقیق به شبکههیایی بیا
ابعاد  55×55متر تقسیم و سیسس بیا اسیتفاده از متیر
نییواری (دقییت سییانتیمتییر) و اسییتخراج عمییودی بییر
محورهای شبکه ،محل دقیق استقرار تکتک درختیان
تعیین شد (شکل  )2در مرحلۀ بعد ،با توجه به تیثثیر
حفاظتی جنگلهای اُرس ،سطح تاجپوش هر درخت
اندازهگیری شد از جملیه د ییل انیدازهگییری سیطح

تاجپوش میتوان به عدم امکان تولید نوم صینعتی
این درختان و نیز شیروم تیاجپوشی ابلیب درختیان
اُرس از ارتفام پایینتر از برابر سینه اشاره کیرد بیدین
منرور ،در این پووه  ،دو قطر بزرگ و کونیک تیاج
اندازهگیری شد و با فیر بیضیی بیودن شیکل تیاج،
مسییاحت تییاجپوش ی هییر درخییت محاسییبه گردییید
(شکل )2

شکل  -2طرز اندازهگیری موقعیت مکانی و تاجپوش

درختان اُرس در منطقۀ آتشگاه کرج

بهمنرور بررسی ویوگیهای ساختاری گونیۀ اُرس،
با استفاده از مجموعیهای از شیاخصهیای مبتنیی بیر
نزدیکترین همسایهها سۀ جنبه تنوم موقعیت مکانی،
تنوم گونهای و تنوم ابعاد تاجپوش درختیان بررسیی
شد بررسی ایین سیه جنبیه در مطالعیات مربیود بیه
ساختار جنگل در داخل (علییجیانی و فقهیی1315 ،؛
علیجیانی و همکیاران1312 ،1311 ،؛ عرفیانیفیرد و
همکاران )1312 ،و خارج کشور ( ;Kint et al., 2000

فاصله تیا نزدییکتیرین همسیایه1؛ بیرای بررسیی تنیوم
موقعیت مکانی از شاخصهیای کیالرک و اوانیز 2و زاوییۀ
یکنواخت3؛ بیرای بررسیی تنیوم گونیهای (آمیختگیی) از
شاخص مینگلینگ 9استفاده شد تا تنوم ابعاد درختان بیا
استفاده از شاخص اخیتالر ابعیاد 5و رقابیت تیاجی بیین
3
درختان اُرس بیا بهیرهگییری از شیاخص رقابیت تیاجی
بررسی شود (جدول  )1همچنین با اسیتفاده از شیاخص
 ،Sسطح تنوم درختی در توده مورد مطالعه بررسی شد

;Pommerenng; 2002, 2006; Aguirre et al., 2003
)Corral et al., 2010; Pastorella and Paletto, 2013

1

رای است بهمنرور بررسی تراکم درختیان از شیاخص

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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جدول  -1تشریح شاخصهای مورد استفاده بهمنرور کمیسازی ویوگیهای ساختاری جنگل
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زاویۀ یکنواخت

مثال

-

-

)S  0.48  0.2  (0.33  0.5
-

 -حرور استفادهشده در تمامی شاخصها ،در توریحات مربود به هر شاخص در متن ارائه شده است

 (0.33  0.3)  0.36
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در هنگام محاسبۀ شاخص فاصله تیا نزدییکتیرین
همسایهها ( sij ،)Diعبارت است از فاصلۀ بیین درخیت
مرجع تا  jاُمیین همسیایه آن بیا مییانگین گیرفتن از
ارزشهییای اییین شییاخص بییرای تمییامی گییروههییای
ساختاری ،میتوان مقدار میانگین این شاخص را برای
کیییل جنگیییل میییورد مطالعیییه بیییهدسیییت آورد
( )Ruprecht et al., 2010شایانذکیر اسیت کیه هیر
گروه ساختاری متشکل از ییک درخیت مرجیع و سیه
همسایۀ آن است در این پووه  ،همۀ درختیان ییک
بار به عنوان درخت مرجع انتخام و ورعیت ساختاری
آنها نسبت به همسایگان خود بررسی شد
شاخص کالرک و اوانز ( )CEبهطور معمیول بیرای
1
تعیین میزان ییک تیودۀ جنگلیی از جنگیل پوآسیون
(جنگلی با توزیع تصادفی) استفاده مییشیود در ایین
شاخص ،میانگین فاصلۀ بین یک درخت و نزدیکترین
همسایه آن ( )rAبا میانگین مورد انترار درصورتی کیه
موقعیت درختان بهطور تصادفی پراکنده شیده باشیند
( ،)rEمقایسه میشود ارزشهای  CE > 1نشاندهنده
الگوی یکنواخت CE < 1 ،نشاندهندۀ الگوی کسهای و
 CE=1نشیییاندهنیییدۀ الگیییوی تصیییادفی اسیییت
()Kint et al., 2000
شییاخص زاوی یۀ یکنواخییت ( )Wiرا میییتییوان هییم
براسییاس روش محاسییباتی (جییدول  )1و هییم روش
ترسیمی بهدست آورد و بهتر اسیت ایین دو روش بیه-
صورت مکمل هم استفاده شوند در روش محاسیباتی،
با مقایسۀ زاویۀ بین درختان همسایه (  ) jنسبت بیه
زاویۀ استاندارد (  ،)  0نییدمان درختیان همسیایه در
اطرار درخت مرجع بررسیی مییشیود مقیدار زاوییۀ
استاندارد با توجه به تعداد درخت همسایه و بر اسیاس
رابطۀ  1محاسبه میشود:
رابطۀ 1

360
Number of neighbour  1

0 

مقییدار میییانگین شییاخص زاویییۀ یکنواخییت در
Poisson

1

تودههای با پراکن گونهای یکنواخیت بیین صیفر تیا
 ،5/5تودههای با پراکن گونهای تصادفی بین  5/5تیا
 5/3و تودههایی با پراکن گونهای کسهای بین  5/3تیا
 1است ()Pommerening, 2002
در روش ترسیمی بررسی شاخص زاویۀ یکنواخیت،
اساس کار ،درصد فراوانی مقادیر زاویۀ یکنواخیت ()Wi
است اگر فراوانی پراکن مقادیر زاوییۀ یکنواخیت در
دو طرر نمودار مشابه باشید ،الگیوی مکیانی درختیان
تصادفی ،درصورتی که فراوانی در سمت نی نمیودار
بی تر از سمت راسیت باشید ،یکنواخیت و در حالیت
عکس ،کسهای خواهد بود ()Hui et al., 2007
شاخص مینگلینیگ ( ،)Miنشیاندهنیدۀ نگیونگی
آرای گونیههیای مختلیف در کنیار یکیدیگر و دارای
ارزشی بین صفر تا یک است مقادیر زیاد این شیاخص
نشاندهندۀ آمیختگی زیاد ،و مقادیر کم این شیاخص،
نشیییاندهنیییدۀ آمیختگیییی کیییم تیییوده اسیییت
()Ruprecht et al., 2010
شیاخص اخییتالر ابعیاد ( )Tiنشییاندهنیدۀ میییزان
همگنی یا ناهمگنی درختان مورد بررسی از نرر ابعیاد
(در این تحقیق ،منرور از ابعاد ،مسیاحت تیاجپوشی
است) میباشد میزان این شاخص بیین صیفر تیا ییک
متییر است بهمنرور سهولت تفسیر نتای  ،ارزشهیای
اییین شییاخص بییهشییکل زیییر طبقییهبنییدی میییشییود
( :)Kint et al., 2000اختالر کم ( ،)5 -5/2اخیتالر
متوسییط ( ،)5/2 - 5/9اخییتالر آشییکار (،)5/9 - 5/3
اخییتالر زیییاد ( ،)5/3 - 5/4و اخییتالر خیلییی زیییاد
()5/4 - 1
رقابت تیاجی ( ،)CCFبییانگر رقابیت تیاجپوشی
درختان در یک جنگیل اسیت در ایین شیاخص N ،و
 MSWبهترتیب نشاندهندۀ متوسط تعداد درختان در
هکتار و میانگین قطر تاجپوش درختان (متیر مربیع)
است مقدار این شاخص بیزرگتیر از صیفر تیا مثبیت
بینهایت است و هر نه بیشتر باشد ،رقابیت تیاجی در
توده بیشتر خواهد بود ()Schütz, 1990
در نهایت بهمنرور بررسی سطح تنوم درختی تودۀ
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مورد مطالعه از شاخص  Sاستفاده شید ایین شیاخص
ترکیبی از سیه شیاخص زاوییۀ یکنواخیت ،آمیختگیی
مینگلینگ و اختالر ابعاد است مقیادیر کمتیر از 5/3
این شاخص ،نشاندهنیدۀ سیطح تنیوم درختیی کیم،
مقدار  5/3تا  ،5/9بیانگر سطح متوسط و مقدار بیشتر
از  5/9بیییانگر سییطح تنییوم درختییی زیییاد اسییت
()Pastorella and Paletto, 2013
همچنین در این پیووه از روش تصیحیح حاشییۀ
 NNاستفاده شد در این روش ،برای هر درخت با توجه
به نیدمان مکانی آن تصیمیم گرفتیه مییشیود کیه در
محاسبات ساختاری وارد یا از آن حذر شود بهعبیارتی
دیگر ،تنها درصورتی درخت  iبهعنیوان درخیت مرجیع
انتخام میشود که فاصلۀ آن تا مرز قطعه نمونه بیشیتر
یا مساوی با فاصلۀ آن تا  nاُمین درخت همسیایه باشید
()Pommerening and Stoyan, 2006
در اییین پییووه  ،همییۀ محاسییبات مربییود بییه
شاخصهای ساختاری و نیز عملیات تصحیح حاشیه با
اسیتفاده از مجموعیۀ نیرمافیزاری Crancod Ver 1.4
انجام گرفت
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نتـایج
قبل از آنالیزهای مربود بیه ویوگییهیای سیاختار
جنگل اُرس مورد مطالعه ،بیهمنریور کسیب اطالعیات
بیشییتر از ورییعیت موجییود اییین تییوده ،یییک رشییته
بررسیهای اولیۀ آماری در جنگل اُرس صورت گرفیت
که در جدول  2ارائه شده است
این توده با تراکمی در حیدود  31اصیله در هکتیار
(کل تعداد پایههیا برابیر بیا  135اصیله اسیت) ،دارای
درصد تاج پوششی برابر با  25/51اسیت همچنیین در
این منطقه درختچههای شیرخشت ،زرشیک ،نسیترن
وحشی ،شن و تنگرس به شکل گونیه هیای همیراه بیا
ارس ظاهر شیدهانید در شیکل  ،3نمیودار بافیتنگیار
تاج پوش مربود به درختان اُرس انیدازهگییری شیده
ارائه شده است براساس این شکل ،بیشیترین فراوانیی
تاجپوش در طبقۀ کمتیر از  15متیر مربیع مشیاهده
میشود

جدول  -2اطالعات اولیۀ دربارۀ جنگل اُرس در منطقۀ آتشگاه کرج
کمینۀ مساحت تاج پوش
(متر مربع)

بیشینۀ مساحت تاج پوش
(متر مربع)

5/24

میانگین تاجپوش
(متر مربع)
33/45

125/55

خطای معیار
(متر مربع)

رریب تیییرات
(درصد)

5/14

41/13
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015

طبقات تاج پوش

(متر مربع)

شکل  -3فراوانی نسبی طبقات تاجپوش

جنگل اُرس در منطقۀ آتشگاه کرج

فراوانی نسبی (درصد)

35
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اوانز ،زاویۀ یکنواخت ،آمیختگیی مینگلینیگ ،اخیتالر
ابعاد رقابت تاجی و  Sدر جیدول  3ارائیه شیده اسیت
براساس بررسیهای بهعملآمده ،درخت مرجیع2/11 ،
متر تا اولین همسایه 1/92 ،متر تا دومیین همسیایه و
 11/95متر تا سومین همسایه فاصله دارد

در این پووه  ،بیهمنریور بررسیی سیاختار گونیۀ
اُرس ،تعداد  135گروه ساختاری بررسی شد که از این
تعداد  911گروه ساختاری بهعلت نزدیکی به مرز توده
و بر اثر تصحیح حاشیه حذر شدند نتیای حاصیل از
شاخصهای فاصله تا نزدیکترین همسیایه ،کیالرک و

جدول  -3نتای حاصل از شاخصهای بهکار رفته بهمنرور بررسی ساختار جنگل اُرس در منطقۀ آتشگاه کرج
تعداد گروه
ساختاری قبل از
تصحیح حاشیه

تعداد گروه
ساختاری بعد از
تصحیح حاشیه

میانگین فاصله تا
نزدیکترین
همسایهها (متر)

کالرک
و اوانز

زاویۀ
یکنواخت

آمیختگی

135

593

1/35

1/12

5/311

5

شییاخص زاویییۀ یکنواخییت بییا میییانگین مقییدار
محاسباتی  5/311نشاندهندۀ نیدمان یکنواخت ایین
گونه نسبت به درختان همسایۀ خود است (جدول )3
براساس شکل  9کیه روش ترسییمی بیرای بیهدسیت

اختالر
ابعاد

رقابت
تاجی

S

5/555

5/94

5/222

آوردن زاویۀ یکنواخت است ،فراوانیی در سیمت نی
نمودار بیشتر از سمت راست است کیه بییانگر الگیوی
پراکن یکنواخت است

80

60
50
40
30
20

درصد فراوانی زاویه ی یکنواخت

70

10
0
1

0.33
0.67
مقدار زاویه ی یکنواخت

0

شکل  -9درصد فراوانی مقادیر زاویۀ یکنواخت ( )Wiمحاسبهشدۀ جنگلهای اُرس در منطقۀ آتشگاه کرج

شاخص آمیختگی با ارزش صفر نشاندهنیدۀ نبیود
آمیختگی درختی در این توده است و شاخص اختالر
ابعاد بیانگر اختالر آشکار درخیت مرجیع نسیبت بیه
سایر همسایههای خیود اسیت نتیای بررسیی دربیارۀ

تاجپوش با استفاده از شاخص رقابیت تیاجی ،رقابیت
اندکی را در این توده نشان میدهد در نهایت ،بیا بیه-
کارگیری شاخص ترکیبی  ،Sنتای بییانگر سیطح کیم
تنوم درختی توده مورد مطالعه است
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بحث
مطالعییۀ گونییۀ اُرس بییهعنییوان یکییی از معییدود
سییوزنیبرگییان بییومی کشییور ،بییهعلییت دارا بییودن
ویوگیییهییایی از جملییه دامن یۀ پییراکن زیییاد ،دارای
اهمیییت فراوانییی اسییت در دهییههییای گذشییته ،عییدم
شناخت دقیق منیابع جنگلیی موجیود و بهیرهبیرداری
بیرویه و نادرست از عرصههای جنگلی ،سبب شده که
بسیاری از ذخایر بیاارزش کیامال از بیین برونید ییا در
شرر نابودی قرار گیرنید شیناخت سیاختار جنگیل از
جمله مطالعات بنیادین برای بررسی ورعیت تودههای
جنگلی بهشمار میآید ازاینرو در این پووه  ،سیعی
شد ساختار جنگیلهیای اُرس در بخشیی از ارتفاعیات
دامنۀ جنوبی البرز بررسی شود
نتای بررسیهای اولیه در این پووه  ،نشاندهنیدۀ
وجود  31اصله درخت اُرس در هکتار اسیت کیه بییانگر
تراکم بیشتر این توده در مقایسه با تودههیایی از جملیه
تودۀ اُرس امینآبیاد فیروزکیوه بیا  32اصیله درخیت در
هکتار (رامیین و همکیاران )1311 ،و تیراکم کمتیر آن
نسبت به تودههایی از جمله تودۀ اُرس کسهداغ خراسیان
با  23اصله درخت در هکتار (مومنیمقیدم و همکیاران،
 )1345است بهطور کلیی مییتیوان گفیت تیودۀ اُرس
نسبت به سایر رویشگاههای اُرس ایران تنک اسیت و تیا
حدودی مشابه تنکترین رویشگاههای گنو و نهارطیا
اردل مورد مطالعه توسط علیاحمدکروری و خوشنویس
( )1321است شایانذکر است کیه مشخصیۀ تعیداد در
هکتار ،بیانکنندۀ میزان تراکم و انبوهی تیودههیا و نییز
دخالتهای صورتگرفته در رویشگاههاسیت بیهعیالوه،
مقدار شاخص فاصیله تیا نزدییکتیرین همسیایههیا در
جنگلهای اُرس مورد پووه  1/35 ،متر بهدسیت آمید
(جدول  )3ایین شیاخص نشیاندهنیدۀ مییزان تیراکم
تودههای جنگلی یا بهعبارتی تعداد پایههای درختیی در
هر واحد سیطح اسیت و مییتوانید نشیاندهنیدۀ فشیار
رقییییابتی بییییین درختییییان در تییییودههییییا باشیییید
( )Pommerening, 1997بییا افییزای فاصییلۀ بییین
درختان ،مقدار این شاخص افزای پییدا مییکنید و در
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نتیجه تراکم تودۀ جنگلی کاه مییابد بیهطیور کلیی
هر نه توده جوانتر و در مراحیل اولییۀ تحیولی باشید،
مقدار این شاخص کمتر میشود و با افزای سن تیوده،
تعدادی از پایههای درختی در اثر رقابت حذر و مقیدار
این شاخص افزای مییابد از جمله د یل زییاد بیودن
این شاخص در جنگل اُرس ،میتوان به شیرایط سیخت
محیطی و تخریب توسط دامداران اشاره کرد
از نرر درصد تاجپوش  ،تودۀ اُرس میورد مطالعیه
با میانگین  25/5درصید دارای شیرایط بسییار بهتیری
نسبت به تودۀ کسه داغ خراسان با درصید تیاجپوشی
 5/2درصد (مومنیمقدم و همکاران ،)1345 ،امینآباد
فیروزکوه با  2/5درصد (رامیین و همکیاران )1311 ،و
اوشان تهران با  15/5درصید (روانیبخ و همکیاران،
1341م) میباشد ولی نسبت به جنگل اُرس کنیدیر
خلخال با تاجپوشی حیدود  92/1درصید ریعیفتیر
است (رستمیکیا و زبیری )1311 ،که از جمله د ییل
آن میتوان به تعداد در هکتیار زییاد جنگیل کنیدیر
( 323اصله در هکتار) و همچنین جوانتر بودن جنگل
اُرس کندیر خلخال نسبت به این مطالعیه در دامنیۀ
جنوبی البرز اشاره کرد
نتای حاصیل از شیاخصهیای مربیود بیه الگیوی
مکانی درختان اُرس (شاخص کیالرک و اوانیز ( )CEو
زاوییییۀ یکنواخیییت ( )Wiمحاسیییباتی و ترسییییمی)
نشیاندهنییدۀ پیراکن یکنواخییت درختیان در سییطح
جنگل اسیت( ،جیدول  3و شیکل  )9همچنیین ایین
شاخصها نشان میدهند که درختان همسیایه نسیبت
به یکدیگر نیز ،نیدمان یکنواخت دارند نحوه پراکن
پایههای درختی و درختچهای در یک جنگل اطالعات
زیادی در اختیار میدیران جنگیل و پووهشیگران قیرار
میدهد برای مثال برای یک گونه ،الگیوی قرارگییری
پایههای آن گونیه در کنیار یکیدیگر (کسیهای) ممکین
است از طرفی به معنای تمرکز منطقهای زادآوری و از
طرر دیگر ،محدودیت رشیدی بیرای آن گونیه تلقیی
شود بنیابراین آشییان اکولوژییک ییک گونیۀ گییاهی
بهطور مستقیم تحت تثثیر راهبرد الگوی پراکن افراد
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جمعیییتهییای آن گونییه قییرار میییگیییرد (عسییکری و
همکیییاران )1313 ،در مطالعیییهای کیییه عسی یکری و
همکاران ( )1313بهمنریور شناسیایی الگیوی مکیانی
گونۀ اُرس در منطقۀ نهارطا زاگرس مرکیزی انجیام
دادند ،نتوانستند به قطعیتی در شناسایی الگوی گونیۀ
اُرس برسند و بیان کردند کیه شیاخصهیای مختلیف،
نتای مختلفی (تصادفی و کسهای) را ارائه دادند امیا از
طرفی ،نتای این پووه با مطالعیات خیارج از کشیور
که بیانکنندۀ الگوی تصادفی تا یکنواخت جنگلهیای
اُرس اسیییت ،همخیییوانی دارد ( Holthuijzen and
 )Sharik, 1985; Houle and Duchesne, 1999در
همییین زمینییه ،نتییای پییووه  Mateuو همکییاران
( )1114در مییییییورد گونیییی یۀ کییییییاج حلییییییب
( )Pinus halepensisنیییز موییید الگییوی پییراکن
یکنواخت در سوزنیبرگان است شایانذکیر اسیت کیه
الگوی یکنواخت ،نشاندهنیدۀ نبیود همبسیتگی بیین
موقعیت درختان است و معمو زمانی بهوجود میآیید
که قلمرو افراد معین بوده و ایین محیدودههیا بیهطیور
تقریبی برابر و یکسان باشند در شرایطی که فضیاهای
رشد (کمبودهای زیستی و انوام رقابت) برای گونههای
درختی محدود شوند ،تمایل پراکن پایههای درختی
بهسمت کسهای یا یکنواخت شیدن پیی مییرود و از
الگوهیییای پیییراکن تصیییادفی فاصیییله مییییگییییرد
( )Fangliang et al., 1997در همین زمینیه ،بیهنریر
میرسد عوامل محیطی در این منطقه سبب شده کیه
شرایط زیستی برای گونه اُرس سیخت شیده و الگیوی
پراکن آن بهسمت یکنواخت شدن نیل کیرده باشید
بهعالوه ،در تودههای بالغ و مسین ،همزمیان بیا رشید
درختان بهدلیل افزای نیاز به منیابع ،رقابیت بیر سیر
منابع بین پایههای درختی افزای مییابد کیه سیبب
تنکشدن طبیعی درختیان و تییییر الگیوی پیراکن
مکانی آنهیا از حالیت کسیهای بیه سیمت ییک الگیوی
یکنواخت میشود به ایین ترتییب درختیان مسینتیر
موقعیت یکنواختتری نسبت بیه درختیان در مرحلیۀ
نوجوانی دارند بهعبارت دیگر ،الگوی پیراکن مکیانی

یکنواخت زمانی ایجاد میشود که رقابت درونگونیهای
شدید باشد و در نتیجه به افزای مرگومییر در درون
گونهها منجر شود ( Pielou, 1962; Antonovics and
;Levin, 1980; Stoll and Bergius, 2005
)Getzin et al., 2006; Gray and He, 2009
) Oliver and Larson (1996و نیز )Getzin et al. (2006

به این نتیجه رسیدند که خالص بودن یک جنگل و در
نتیجه کاه پایههای درختیی ییک گونیه بیه د ییل
رقابت درونگونهای و تخریب عرصه ،سبب میشود که
الگوی پراکن درختان یکنواخت گردد از دیگر د یل
یکنواخییت بییودن الگییوی مکییانی درختییان موجییود در
منطقۀ تحقیق میتوان به تخریبهای ناشی از عوامیل
انسانی و همچنین تعیداد در هکتیار کیم ایین جنگیل
اشاره کرد احتمیا از دیگیر د ییل یکنواخیت شیدن
الگوی پراکن درختان در این توده ،میکروتوپیوگرافی
کم در این جنگل کرد که سبب شده از نرر ریزاقلیم و
خاک ،شرایط مشابهی در کل جنگل وجود داشته و در
نتیجه پیراکن درختیان یکنواخیت باشید ،زییرا اگیر
شرایط ریزاقلیم و ادافیکی یک جنگل در قسیمتهیای
مختلف آن متفاوت باشد ،اسیتقرار درختیان بیه نقیاد
مطلومتر محیدود مییشیود و در نتیجیه در آن نقیاد
تراکم بیشتری از نرر درختان پدید مییآیید و الگیوی
پییراکن مکییانی بییهصییورت کسییهای در میییآییید
()Jayaraman, 2000
نتای حاصل از شاخص آمیختگی مینگلینگ ()Mi
بهمنرور بررسی آمیختگیی تیوده اُرس ،دارای ارزشیی
برابر با صفر است (جیدول  )3کیه نشیاندهنیدۀ نبیود
آمیختگی ارس با سایر گونیههیای دارای فیرم رویشیی
درختی اسیت در تیودۀ میورد مطالعیه ،گونیههیایی از
جملییه شیرخشییت ،زرشییک ،نسییترن وحشییی ،شیین و
تنگرس بهشکل گونههای همراه با ارس ظاهر شدهانید
رسییتمیکیییا و زبیییری ( )1311نیییز در تییوده اُرس
مطالعهشده در کنیدیر خلخیال ،وجیود هفیت گونیه
کیکم ،بادام کوهی ،بنه ،پالخور ،قره میخ ،سییاه تلیو و
زرشک را بهعنوان گونههای همراه اُرس گزارش کردند
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روانبخ و همکاران ( )1341در ذخییرهگیاه جنگلیی
اُرس-شیرخشت اوشان در تهران 11 ،گونه را بهعنیوان
گونییههییای همییراه بییا اُرس اعییالم کردنیید (دو گونییه
شیرخشت ،راناس ،نسترن وحشیی ،زرشیک ،پالخیور،
بنه ،تنگرس ،دبیدبک ،تیا و بیادام کیوهی) بنیابراین
پیشنهاد میشود در آینده با در نرر گرفتن گونیههیای
درختچهای ،مطالعات ساختاری ،تنوم و آمیختگیی در
تودههای اُرس انجام گیرد
شاخص اختالر ابعاد ( )Tiمیورد اسیتفاده در ایین
پووه که صرفا برای بررسی ابعاد تیاجپوشی گونیه
اُرس اسییتفاده شیید بییا میییانگین ( 5/55جییدول )3
نشاندهندۀ اختالر آشکاری در بین ابعاد تیاجپوشی
پایههای اُرس است کیه مییتوانید ناشیی از ناهمسیال
بودن تودۀ مورد مطالعه باشد ،زیرا نحیوۀ بهیرهبیرداری
در گذشته و نیز سیر تکیاملی تیوده ،از جملیه عوامیل
اصلی اثرگذار بر مقادیر شیاخص اخیتالر ابعیاد اسیت
()Pommerening, 2002
شاخص رقابت تاجی در این تیوده  5/94بیهدسیت
آمد که نشاندهندۀ رقابت تاجی انیدک در ایین تیوده
است در تودۀ مورد مطالعه با توجیه بیه فواصیل زییاد
درختان ،انترار میرفت مقدار این شاخص کم باشد
شاخص  Sاستفادهشده در ایین پیووه بیا درنریر
گرفتن سه جنبۀ مختلف ساختار (تنوم موقعیت مکانی،
تنوم گونهای و تنوم ابعاد) با مقیدار ( 5/222جیدول )3
بیان میکند که توده مورد مطالعه دارای تنیوم درختیی
اندکی است از جمله د یل کم بودن تنوم درختی ایین
توده ،میتوان به نرای دام و در نتیجیه تخرییب شیدید
این توده اشاره کرد همچنین بهدلییل یکنواخیت بیودن
الگوی مکیانی پیراکن درختیان اُرس در ایین جنگیل،
مقدار عددی تنیوم مکیانی درختیان انیدک اسیت و در
مجموم با توجه به صفر بودن تنوم گونهای مینگلینگ و
کم بودن تنوم مکانی و تنوم ابعیاد (جیدول  ،)3انتریار
میرود که مقدار شاخص  Sنیز کم باشد
ورعیت فعلی جنگیلهیا ،نتیجیۀ رابطیۀ متقابیل و
پیچیدۀ بین درختان با تاریخچهای متفاوت اسیت کیه
تحت تثثیر عواملی نون موقعیت رویشگاه ،دخالتهای
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انسان و پارامترهای اقلیمی قرار دارد نتیای ایین نیوم
مطالعات را میتوان بهمنرور ارائه الگویی برای حفی،،
احیا و توسعۀ این جنگلها که دارای اکوسیستمهیایی
حساس و شکنندهاند ،استفاده کرد با توجیه بیه رونید
تخریب فزایندۀ جنگلهای ناحیۀ ایران-تورانی بهد یل
مختلف ،این احتمال وجیود دارد کیه جنگیلهیای بیا
ارزش اُرس نیز در آیندهای نهنندان دور به سرنوشیت
سایر مناطق تخریبیافته دنار شوند ازاینرو ،مطالعیۀ
ویوگیهای ساختاری این تودهها اهمیت خاصیی دارد
مسلم اسیت کیه تکیرار پیووه در تیودههیای اُرس،
اطالعات در مورد ساختار ایین جنگیلهیا را کامیلتیر
میکند و زم اسیت در دیگیر مطالعیات ،بیه بررسیی
ساختار جنگلهای کمتر دسیتخیوردۀ اُرس مبیادرت
شود تا امکان مقایسه فراهم آید
منابع
بینام 1319 ،مطالعات تفصیلی-اجرایی دامنۀ جنوبی البرز
(شهرستان کیرج ،سیاوجبالغ) ،ادارۀ کیل منیابع طبیعیی و
آبخیزداری استان البرز943 ،
پورطهماسی ،کامبیز ،دن پورسرتی  ،آخییم براونینیگ و
داود پارسییییاپووه 1344 ،ارزیییییابی روییییی شییییعاعی
درختیییییان ارس ( )Juniperus polycarposو اوری
( )Quercus macrantheraدر دو دامنه شمال و جنیوم
البییرز در منطقییه نهاربییاغ گرگییان ،نشییریه جنگییل و
فرآوردههای نوم131-151 :)2( 32 ،
پورمجیدیان ،محمدررا و محمید میرادی 1344 ،بررسیی
ویوگییییهیییای رویشیییگاهی و جنگیییلشناسیییی گونیییه
 Juniperus excelsaدر جنگلهای طبیعی آییالن اسیتان
قزوین ،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران942-925 :)3( 12 ،
ثابتی ،حبیباله 1323 ،جنگلها ،درختان و درختچههیای
ایران ،انتشارات دانشگاه یزد415 ،
رامییین ،مییریم ،شییعبان شییتایی ،هاشییم حبشییی و مصییطفی
خوشنویس 1311 ،بررسی برخی ویوگیهیای کمیی و کیفیی
توده ارس ( )Juniperus excelsaامینآباد فیروزکوه ،نشریه
پووه های علوم و فناوری نوم و جنگل95-21 :)3( 11 ،
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رستمیکیا ،یونس و محمود زبیری 1311 ،بررسی ساختار
تودههیای ارس ( )Juniperus excelsa Beib.در جنگیل
کندیر خلخال ،نشریه پووه های علوم و فناوری نیوم
و جنگل132-151 :)9( 11 ،
روانییبخ  ،هییومن ،محمدررییا مییرویمهییاجر ،قییوامالییدین
زاهدی امیری و انوشیروان شیروانی1341 ،الف تی بنیدی
و نیمرخ طولی روی های جنگلی دامنههای جنیوبی البیرز
مرکزی (مطالعه موردی :حوزه آبخییز سید لتییان) ،مجلیۀ
منابع طبیعی ایران22-1 :)1( 33 ،
روانبخ  ،هومن ،محمدررا مرویمهاجر و محسین نیورزاد
مقدم1341 ،م بررسی کمی و کیفی ذخیره گیاه جنگلیی
ارس–شیرخشت اوشان در البرز مرکزی ،تحقیقات جنگیل
و صنوبر ایران239-253 :)2( 14 ،
زارم ،حبییییب 1345 ،گونیییههیییای بیییومی و بیربیییومی
سوزنیبرگ در ایران ،انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلهیا
و مراتع ،شمارۀ 914 ،221
عرفانیفرد ،سید یوسف ،لعیا زارم و جهانگیر فقهی1312 ،
کاربرد شاخصهای نزدیکترین همسایه در شیاخهزادهیای
بلیییود ایرانیییی ()Quercus brantii var. persica
جنگلهای زاگرس ،بومشناسی کاربردی29-15 :)5( 2 ،
عسکری ،یوسف ،علیی سیلطانی و هرمیز سیهرابی1313 ،
ارزیییابی الگییوی پییراکن مکییانی گونییههییای درختییی و
درختچییهای در جنگییلهییای زاگییرس مرکییزی (پییووه
موردی :ذخیرهگاه جنگلی نهارطا ) ،تحقیقیات جنگیل و
صنوبر ایران142-125 :)2( 22 ،
علیاحمیدکروری ،سیودابه و مصیطفی خوشینویس1321 ،
اکولوژی و زیستمحیطی رویشگاههای ارس ایران ،انتشیارات
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور254 ،
علیاحمد کروری ،سودابه ،مصیطفی خوشینویس و محمید
متینیزاده 1341 ،مطالعات جیامع جینس ارس در اییران،
نشر پونه535 ،
علیجانی ،وحید و جهانگیر فقهی 1315 ،بررسی سیاختار
مکانی گونهی مل ( )Ulmus glabra Hudsonبه منرور
مدیریت پایدار آن (مطالعه موردی :بخی گیرازبن جنگیل
خیرود) ،مجلۀ محیطشناسی99-35 :)3( 35 ،

علیجانی ،وحید ،جهانگیر فقهی و محمدررا مرویمهیاجر،
 1311بررسی ساختار مکانی راش و بلود در ییک جنگیل
آمیخته (مطالعه موردی :بخی گیرازبن جنگیل خییرود)،
نشریه پووه های علوم و فناوری نوم و جنگل:)3( 11 ،
144-125
علیییجییانی ،وحییید ،جهییانگیر فقهییی ،محمییود زبیییری و
محمدررا مرویمهاجر 1312 ،بررسی سیاختار تیی هیای
مختلف جنگلی با استفاده از شاخص نزدیکترین همسیایه
(مطالعه موردی :بخ گرازبن جنگیل خییرود) ،اکولیوژی
کاربردی23-13 :)3(2 ،
فالح ،اصیر ،شمسالدین با پور ،محسن یکهخانی و حمیید
جلیلونییید 1313 ،مطالعیییۀ گاهشناسیییی درختیییی ارس
( )Juniperus polycarpos C. Kochدر رشتهکوه البرز
(مطالعۀ موردی :شاهکوه شاهرود) ،تحقیقات علوم نیوم و
کابذ ایران155-19 :)1( 21 ،
محمییدنواد کیاسییری ،شیییرزاد ،مهییرداد صییفایی ،شییعبانعلی
نوروزی ،سید حسن احمدیان و اسداله متاجی 1344 ،بررسی
تثثیر قر همیراه بیا عملییات آبخیوانداری بیر رونید افیزای
طبیعییی نهییالهییای ارس Juniperus excelsa Beib.
(مطالعۀ موردی :مازندران -حوزه آبخیز پشیتکوه) ،علیوم و
فنون کشاورزی و منابع طبیعی925-915 :)94( 13 ،
مرویمهاجر ،محمدررا 1315 ،جنگیلشناسیی و پیرورش
جنگل ،انتشارات دانشگاه تهران ،شماره 914 ،2251
مرفریان ،ولیاله 1343 ،درختان و درختچیههیای اییران،
انتشارات فرهنگ معاصر1553 ،
مومنیمقدم ،تکتم ،سید محسن حسیینی ،مجیید مخیدوم
فرخنده و مسلم اکبرینیا 1345 ،بررسی ورعیت کمیی و
کیفی تودههیای ارس در دامنیۀ کسیهداغ ،نشیریۀ محییط-
شناسی 113-151 :)95( 32
مومنیمقدم ،تکتم ،خسرو ثاقبطیالبی ،مسیلم اکبیرینییا،
ررا اخوان و سید محسین حسیینی 1311 ،تیاثیر عوامیل
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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 distanceazimuth 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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