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مقاله پژوهشی

ارائۀ مدلهای رویشی تکدرخت بهمنظور مدیریت جنگلهای ناهمسال و آمیختۀ هیرکانی
(مطالعۀ موردی :جنگل فریم)
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سیده کوثر حمیدی ،*1اصغر فالح ،2محمود بیات 3و سید علی حسینی یکانی

 9دانشجوی دکتری ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری.
 2دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری.
 6استادیار پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران.
 4دانشیار ،گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری.
(تاریخ دریافت9617/9/25 :؛ تاریخ پذیرش)9610/6/21 :

چکیده
جنگلهای هیرکانی که بیشتر روی دامنههای شمالی البرز واقع شدهاند ،از نظر ویژگیهای ممتاز خوود از اهمیوت زیوادی برخوردارنود .بور
همین اساس بررسی تحول این جوامع جنگلی و بررسی وضعیت رویشی آنها میتواند به برنامهریزان و مدیران اجرایی در هدایت و پورورش
تودههای جنگلی موجود کمک کند  .در این پژوهش که در شمال ایران ،جنگل فریم ،بخش جوجاده انجام گرفت ،با استفاده از  696قطعوه
نمونۀ دائم  91آری در دو مقطع زمانی به فاصلۀ  91سال ( ،)9602-9612مدلهای رویشی تکدرخوت شوامل مودل توکدرخوت رویوش
قطری ،مدل تک درخت رویش ارتفاعی ،مدل تکدرخت زندهمانی (مرگومیر) و مدل تک درخت رشد به داخل (زادآوری) ارائه شد .رقابوت
در توده از طریق سطح مقطع و س طح مقطع قطورترین درختان در توده بررسی و محاسبه شد .نتوایج نشوان داد در مودل رویوش قطوری،
افزایش رویش قطری تا قطر  11سانتی متر تابعی از قطر برابرسینه است .یعنی با افزایش قطر رویش قطری نیز افزایش مییابد ،ولی از قطر
 11سانتیمتر به بعد با افزایش قطر ،رویش قطری کاهش مییابد .گونههای بلوط و افرا بیشترین رویش قطری را داشتند .در مودل رویوش
ارتفاعی ،نوع گونه تأثیری در مدل رویشی ارتفاع نداشت؛ در مدل زندهمانی (مرگومیر) ،احتمال زندهموانی گونوۀ ممورز و توسوکا از دیگور
گونه ها کمتر بود و در مدل رشد به داخل (زادآوری) با افزایش سطح مقطع توده از رشد به داخل کاسته شد .در نهایت در پوژوهش حاضور
سعی شد مدلهایی ارائه شوند که اندازة دقیق رویش قطری ،زادآوری و زندهمانی را بدون در نظر گرفتن سن ،برآورد و اندازهگیوری کننود
که این مسئله کمک فراوانی برای مدیریت جنگل ناهمسال است.
واژههای کلیدی :جنگل هیرکانی ،رقابت ،قطعات نمونۀ دائم ،مدل رویش تکدرخت.

مقدمه
جنگلهای هیرکانی که تنهوا جنگولهوای تجواری
ایران و نیز به جامانده از جنگل های پهن بورگ منواطق
 نویسندة مسئول

معتوودل نیمکوورة شوومالی هسووتند ،اهمیووت فراوانووی
برای برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزة منوابع طبیعوی
دارند .جنگلها بهعنووان اصولیتورین و محووریتورین
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مسئله برای استمرار حیات انسان و بقای کرة زموین و
نیز پشوتوانۀ محوی زیسوت بشور در برناموهریوزیهوا
مطرحاند .از این رو برنامه ریوزیهوای اقتصوادی بودون
هماهنگی با منابع طبیعی تجدیدشونده یوا بوه منظوور
تضعیف و نابودی آنها مویتوانود موجوب محوو ملول و
تمدنهای اصیل جهانی شود (.)Mattaji et al., 2000
امروزه جنگلها نهتنها قطب اقتصوادی ،بلکوه پشوتوانۀ
بقوووای دیگووور بخوووشهوووا بوووه شووومار مووویرونووود
( .)Vanclay, 1994بوور ایوون اسوواس تصوومیمگیووری
به عنوان جوهرة مدیریت ،جزء جوداییناپوذیر وظوایف
مدیران و برنامهریزان در واحدهای منوابع طبیعوی اسوت.
برنامهریزی مدیریت جنگل ابوزار مهوم تصومیمگیوری در
جنگلداری بوده و نتیجۀ نهایی آن ،یوک طورح مودیریتی
است که در آن فعالیت های پیش بینیشوده ،زموان بنودی
آنها و کنترل برای رسیدن به اهداف مودیریت جنگول در
یک منطقۀ جنگلی ارائه مویشوود .برناموه ریوزی مکوانی
بهعنووان روشهوای مودلسوازی تعریوف مویشوود کوه
ملزومووات مکووانی هماننوود اهووداف متعوودد ( ندگانووه)
مدیریتی و اغلب متضاد را در سوطح شومانوداز تطبیوق
موویدهوود ( .)Baskent & Keles, 2005موودیریت و
برنامهریزی جنگل نیازمند اطالعاتی اسوت کوه افوزونبور
وضعیت فعلی جنگل ،وضعیت آتی و جایگزین را توصویف
کند .از مهمترین روشهای دستیابی به اطالعوات دربوارة
وضووعیت آتووی جنگوول ،اسووتفاده از موودلهووای رویووش و
محصوول اسوت ( .)Bettinger et al., 2005مودلهوای
رویش و محصول که پویایی جنگل را توصیف میکننود،
کاربرد گستردهای در مدیریت جنگل بورای پویشبینوی
محصووو ت آتووی و بررسووی گزینووههووای موودیریتی
دارنوود ( ;Bayat et al., 2014; Burkhart, 1990
 .)Vanclay, 1994پویشبینوی رویووش آتووی جنگوول و
عملکرد آن تحت سناریوهای مختلف مدیریت ،عنصوری
اساسی در برناموهریوزی مودیریت پایودار جنگول اسوت
( .)Hyytiainen et al., 2006; Pretzch et al., 2008در
این زمینه تحقیقوات مختلفوی صوورت گرفتوه اسوت.
) ZeidNoor Mohammadi (2007بوه تعیوین موودل

رویش قطری تک درخت گونوۀ پلوت پرداخوت .هودف
تحقیق او تعیین مهمترین مشخصههای مؤثر بر رویش
قطری گونوۀ پلوت بوود .ایون تحقیوق در سوه منطقوۀ
ارتفاعی د ک خیل ،شیرگاه و موه اموامزاده عبودا
انجام گرفت .مدل رویشی ایون منواطق نشوان داد کوه
شاخص رقابتی در مدل مؤثر بوده است .مشخصههوای
شیب ،ارتفاع غالب و شاخص رقابتی مهومتورین اثور را
در مدل داشوتند Abedi & Ghamgosar (2012) .در
پژوهشی به بررسی مدل رویش و تعیین حالوت پایودار
تودة جنگلی ناهمسال با استفاده از برنامهریزی خطوی
پرداختند .آنان با توجه به نوع مصرف ،توده را در سوه
طبقۀ قطری تقسیم کردند و هور یوک از معواد ت در
سه طبقۀ قطوری براسواس سوطح مقطوع و تعوداد در
هکتار تشکیل شد .نتایج نشان داد که تعداد درختان و
سطح مقطع در طی دوره هوای طوو نی دارای نوسوان
است ،ولی دامنوۀ آن کواهش موییابود و سورانجام بوه
حالت پایداری میرسد که تووده بورای همیشوه بودون
تغییر باقی میماند .از نظر زیستشناسی ایون شورای
پایوودار همووان کلیموواک جنگوول اسووت کووه رویووش
جایگزین دیرزیستی میشود و ساختار تووده در واحود
سطح در طی زمان تغییرات کمی داردBayat et al. .
) (2014در بخش گرازبن جنگل آموزشوی و پژوهشوی
خیرود ،با استفاده از  259قطعوه نمونوۀ دائوم  91آری
که در طی یک دورة نُهسواله دو بوار آمواربرداری شود،
مجموعۀ مدل هایی را ارائه کردند که میتوانند توسوعۀ
تودة جنگل را در روش های مختلف مودیریت جنگول،
شبیهسازی کرده و در نهایت بهتورین روش را انتخوا
کنند .این مودلهوا شوامل مودل توکدرخوت رویوش
قطری ،مدل تک درخت رویش ارتفاع ،مدل تک درخت
زادآوری و مدل تکدرخت زندهمانی هسوتند .آنوان بوا
توجه به تحلیل مدل و آنالیزهای این تحقیوق بوه ایون
نتیجه رسیدند که روش مدیریت دانهزادِ ناهمسوال در
حفظ پایداری جنگل و تولید و از نظر اقتصادی بر
دیگور روشهوا برتوری داردPukkala et al. (2009) .
مدلی را برای رویش و محصول جنگل هوای ناهمسوال
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فنالند معرفی کردند .این مودل شوامل مجموعوهای از
زیرمدلها همچون مودل رویوش قطوری توکدرخوت،
مدل رویش ارتفاعی و مدل زندهمانی و یک مدل برای
زادآوری است .آنها نتیجه گرفتند که بسوته بوه طوول
رخۀ قطع ،تراکم توده و شکل توزیع قطر در منواطق
حاصلخیز جنگل های صنوبر ،مقدار بهره برداری پایودار
بین  5/5تا  7متور مکعوب در هکتوار در سوال اسوت.
( Ling )2010به منظور مدیریت جنگل های بوره آل در
جنو و مرکز آ سکا ،مواتری مودل رویوش تووده را
معرفی کرد .وی از اطالعات  449قطعه نمونوۀ دائموی
استفاده کرد .این مدل یک شبیهسواز بورای یوک دورة
سیصدساله با رخۀ قطع هلساله بود .این مودل دو
عامووول یخبنووودان و ارتفووواع رویشوووگاه را دو متغیووور
مهووم در سووتادههووای موودیریت پوویشبینووی کوورد.
) Eerikainen et al. (2014پژوهشی را با هدف آنوالیز
رویووش ارتفوواعی ،زنوودهمووانی و زادآوری (نوشوومار) در
تودههای ناهمسال با گونۀ غالب صنوبر در فنالند انجام
دادند .این بررسوی روی  99توودة پوانزدهسواله انجوام
گرفت .نتایج نشان داد که مقدار رویش ارتفاعی  1/9تا
 1متر و میانگین مرگومیر پنجساله بورای گونوههوای
صنوبر ،توس و کاج بهترتیب  41/1 ،97و  66/1درصد
بود .نرخ زادآوری سالیانه بوا ارتفواع آسوتانۀ  9/6متور
بهترتیب برای سه گونۀ  2/0 ،61/4و کمتر از  1/9پایه
در هکتار محاسبه شد Stonkova (2016) .تحقیقوی را
به منظور مدل سازی پویایی رویش تودة جنگول انجوام
داد .این مدل شامل وکتور سهبُعدی وضعیت توده کوه
براساس ارتفاع غالب تووده تعریوف شوده بوود ،تعوداد
درختان در هکتار ،میوانگین حجوم سواقه و سوه توابع
انتقال بود .بهترین مدل بورای توراکم تووده ،میوانگین
حجم توده و حجم نهوایی تووده دارای ضوریب تبیوین
 1/16 ،1/14و  1/19بووودOrellana et al. (2016) .
پژوهشی را به منظور پیش بینی پویوایی جنگول بوومی
آروکاریا با استفاده از مدل رویش تکدرخت وابسته به
فاصله در جنو برزیل انجام دادنود .یافتوههوای آنوان
نشان داد که رویش رویهزمینی گونههوای سوایهپسوند
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در طول سال کاهش مییابد .نتایج مدلسوازی نشوان
داد که در تودههای تنک ،رویش رویهزمینوی در حوال
افووزایش اسووت ،درحووالی کووه در تووودههووای متووراکم،
رویووش در طووی  61سووال بووه ثبووات رسوویده اسووت.
) Cañadas et al. (2018تحقیقی را در مناطق ساحلی
اکوادور در گونۀ تیک انجوام دادنود .گیاهوان تیوک در
جهووان در حوودود  4/65میلیووون هکتووار را پوشووش
میدهند .با اینحال ،مدل رشد برای هیچ گونوه ای در
ایوون منطقووه وجووود نوودارد .هوودف پووژوهش ،توسووعۀ
مدل های حجمی و تولیدی برای این گونه ها بود .سون
زیستی بیولوژیکی گونه ها بوین  95توا  29سوال بوود.
میانگین عملکرد سوالیانه در بوا ترین سوطح کیفیوت
 95/6متر مکعوب در هکتوار در سوال بوهدسوت آمود.
محققان به این نتیجه رسیدند که مدل رشود و تولیود
بهدستآمده در رخش سن و برآورد بهرهوری از ایون
گونهها در مناطق ساحلی اکوادور مفید است.
بوور ایوون اسوواس هوودف ایوون تحقیووق اسووتفاده از
موودلهووای رویشووی تهیووهشووده بووهمنظووور موودیریت
جنگلهای آمیخته و ناهمسال است .در ایون پوژوهش
مدلهای رویشی تکدرخت شوامل مودل توکدرخوت
رویشی قطری ،مدل تکدرخت رویش ارتفواعی ،مودل
تک درخت زندهمانی (مرگومیر) و مدل رشد به داخل
(زادآوری) بوودون در نظوور گوورفتن سوون کووه مخووتص
جنگل های خالص و همسال هستند ،ارائه میشوود توا
هم تصمیمی درست در راستای بهره برداری اقتصوادی
این سرمایه های تجدیدپذیر و بواارزش گرفتوه شوود و
هم بدون به خطر افتادن آیندة جنگل ،از دیگر مواهب
این گنجینههای طبیعی استفاده شود.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقۀ پژوهش در بخوش جوجواده ،یکوی از پونج
بخش تحت پوشش طرح جنگلداری توسوعه و عموران
در استان مازندران در منطقۀ فریم است که با مساحت
 6551/2هکتار در جنو شهرستان ساری و در دامنه
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و امتداد شمالی رشتهکوه البرز در منطقۀ دودانگه واقع
شده است .حداقل ارتفاع منطقوه از سوطح دریوا 791
متر و حداکثر آن  9701متر است .بنابر دادههای آموار
و اطالعات هواشناسی منطقه ،اقلویم منطقوه براسواس
روش ایوانووف در طبقووۀ مرطووو جنگلووی و شوورای
آ وهوایی مطلو نشان از گذر اقلیمهای مدیترانوهای
از غر و سیبری و خزری از شمال بوه منطقوۀ طورح
دارد .مقدار بارندگی سا نه 062/1 ،میلویمتور اسوت.
همچنین درجۀ حرارت متوسو سوا نه  99/2درجوۀ
سانتیگراد است (.)Hamidi et al., 2016
شیوۀ اجرای پژوهش و تحلیل

آموواربرداری اول در سووال  9602در قسوومتی از
جنگل های تولیودی و قابول کوار بخوش جوجواده بوه
مساحت  2016هکتار در قالوب  45پارسول بوا شوبکۀ
آموواربرداری  951× 211متوور انجووام گرفووت و روش
نمونه برداری به صورت منظم -تصادفی بود کوه در آن،
 696قطعه نمونۀ دائمی به مساحت  91آر اندازهگیری
شد .پ از مشوخص شودن مراکوز قطعوات نمونوه در
طبیعت ،شیب قطعه نمونوه انودازهگیوری و بوهکموک
جدول تصحیح شیب ،شعاع قطعه نمونه مشخص شود.
در داخل قطعه نمونه ،قطر برابرسوینۀ هموۀ درختوان
زنوده کوه در ارتفواع برابرسوینه ،قطور بیشوتر از 92/5
سانتیمتر داشتند بهکمک خ کش دوبازو اندازهگیری
و مقادیر آنها در فرمهای آماربرداری به تفکیوک گونوه
یادداشت شد .برای اینکه درختوانی کوه در آغواز دوره
اندازهگیری شدند دوباره در آخر دوره اندازهگیری شوند
و تعداد درختانی که از حد شومارش گذشوتهانود نیوز
مشخص شود ،درختان در قطعات نمونه در جنگل باید
بووه طریقووی عالمووتگووذاری شوووند .یووک روش
عالمتگذاری مرکز قطعه نمونه و درختوان بوا رنو و
شوومارهگووذاری درختووان و عالمووتگووذاری محوول
اندازهگیری قطور برابرسوینه در اول دوره اسوت کوه در
منطقۀ پژوهش صورت گرفوت .هور اصوله درخوت بوا
عالمتی مشخص ،اندازهگیوری و در فورمهوای مربووط

یادداشت شد .در پایوان دوره ،قطعوات نمونوه مجوددا
بازیابی و اندازه گیریها همانند آغاز دوره محاسبه شد،
یعنی عملیات پ از گذشت  91سوال در سوال9612
در بخوش جوجواده تکورار شود و پو از پایوان کوار،
محاسبات زم انجام گرفت و در نهایت مقودار رویوش
جنگل و مدلهای رویشی محاسبه شد .همچنین برای
بررسی رابطۀ قطر برابرسینه و ارتفاع گونههای منطقه،
 929درخت (قطورترین و نزدیکترین درخت به مرکز
قطعه نمونوه) در منطقوه بررسوی و در قطعوات نمونوه
اندازهگیری شدند .در این پژوهش ،بهمنظور ارزیوابی و
برازش مدلها 61 ،درصد از دادههوا بوهطوور تصوادفی
انتخا شده و بهعنوان مجموعوه دادههوای ارزیوابی از
همۀ تجزیهوتحلیل کنار گذاشته شدند .بر ایون اسواس
در مدل رویش ارتفاعی  469پایه از درختان بهمنظوور
مدلسازی و  911پایه بورای اعتبارسونجی ارائوه شود.
همچنین عملکرد این مدلها با اسوتفاده از معیارهوای
مختلف مانند مجذور میوانگین مربعوات خطوا ،درصود
مجذور میانگین مربعات خطا ،اریبوی و درصود اریبوی
محاسبه شد .برای مدلسوازی مودل زنودهموانی ابتودا
تعداد درختانی کوه در طوی دو دوره از بوین رفتوهانود
محاسبه و سپ از روش رگرسویون لجسوتیک بورای
همۀ گونه ها استفاده شد .برای ارزیابی و اعتبارسونجی
مدل از معیارهای  ،Nagelkerke R squareمربع کوای
) ،Hann et al. (2003آزمون هوسمر -لمشاو Padilla
) ،(2010سطح زیرمنحنی  Lei et al. (2004) ROCو
 AICاستفاده شد و در مدل رشد به داخل (زادآوری)،
درختانی که در طی  91سوال از حود شومارش عبوور
کردند ،محاسبه شد و مدلسازی صورت گرفوت .هموۀ
محاسبات با نرمافزار  Rانجام گرفت.
نتایج
ترکیب دادههای استفادهشده در مدلسازی رویش

تعداد کل دادههای در دسترس برای مودل رویوش
قطری  4066اصله درخت بود که ترکیوب گونوهای در
جدول  9بیان شده است .تعداد داده های در دسوترس

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال یازدهم ،شمارة  ،6پاییز  ،9610صفحۀ  676تا 609

برای رویش ارتفواع  929جفوت داده قطور و ارتفواع و
برای زندهمانی  5266اصله درخت استفاده شد .سوطح
مقطع توده و تعداد در هکتوار در پوالت متغیور اسوت.
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دامنۀ قطری درختان بین  92/5تا  991سوانتیمتور و
رویش قطوری دهسوالۀ بیشوتر درختوان بوین  1توا 0
سانتیمتر است.

جدول  -9تعداد و درصد گونههای بررسیشده
نام گونه

راش

ممرز

بلوط

توسکا

افرا

دیگر گونهها

تعداد
درصد

2071
51/59

060
97/69

907
6/09

497
0/92

01
9/91

462
0/19

جدول  -2آمارههای توصیفی دادههای استفادهشده در مدل رویشی
متغیر

میانگین

حداقل

حداکثر

انحرافمعیار

ضریب تغییرات

دقت نمونهبرداری (درصد)

تعداد در هکتار
قطر (سانتیمتر)
سطح مقطع (مترمربع در هکتار)

292
67
24/14

91
92/5
5/4

591
991
52/91

19/95
22
91/66

46/26
51/45
49/49

4/79
9/99
4/59

مدل تکدرخت رویش قطری

برای مدلسازی مشخصوۀ رویوش قطوری از مودل
خطی اثر آمیخته استفاده شد .نتایج مربووط بوه مودل
در رابطۀ  9آورده شده است.
رابطۀ 9
Idij= 1.5927 +uj+ 0.0595232 (dbh) +
0.3215855(BA) -0.0049161 (BAL) +
0.503 (Faguse) + 0.405 (carpinus) +
0.697195 (Qurcuse) + 0.866(Alnus) +
0.796(Acer Velutinum) + eij

در ایوون رابطووه  :Idرویووش قطووری در یووک دورة
دهساله و ) :uj~N(0,σu2عامل اثر تصوادفی :dbh ،قطور
برابرسینه به سانتیمتر :BA ،سطح مقطوع برابرسوینه
به متر مربع در هکتار و  :BALسطح مقطع قطورترین
درختان در قطعه نمونه به متر مربع در هکتار است.
انحراف معیار برای عامل تصوادفی  ،1/162انحوراف
معیار برای باقیمانودههوا  1/25سوانتیمتور و میوانگین
مربعات خطا  6سانتیمتر بهدست آمد .همچنوین نتوایج
نشان داد که همبستگی بوین مقودار رویوش و شواخص
 BALمنفی است ،یعنی با افزایش مقدار ایون شواخص،

رویش قطری کاهش مییابد .شکل  9نشان میدهد کوه
در جنگل های پهنبرگ و آمیختوه و ناهمسوال منطقوۀ
پژوهش ،افزایش رویش قطری توا قطور  11سوانتیمتور
تابعی از قطر برابرسوینه اسوت .یعنوی بوا افوزایش قطور
رویش قطری نیوز افوزایش موییابود؛ ولوی از قطور 11
سانتیمتر به بعد با افزایش قطر ،رویش قطوری کواهش
مییابد .از بین گونههای مورد بررسوی توسوکا ،بلووط و
افرا از گونههای دیگر رشد بیشتری داشتند.
مدل تکدرخت رویش ارتفاعی

بهمنظور مدلسازی رواب قطر و ارتفاع درختوان از
بیست مدل غیرخطی استفاده شد .عملکرد این مدلها
با استفاده از معیارهای مختلف مانند مجذور میوانگین
مربعات خطا ،درصد مجوذور میوانگین مربعوات خطوا،
اریبی و درصد اریبی ارزیابی شد .بهترین مدل رویوش
ارتفاعی بهدستآمده ،مدل  Korfاست (شکل  )2کوه
بهصورت رابطۀ  2است.
رابطۀ  :2مدل قطر و ارتفاع کل درخت
Hij= 1.3 + 50.83exp (7.49 dij-0.61)+ei
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اریبی  1/91متر و درصد اریبوی  1/94بوهدسوت آمود.
همچنین مدل رویش ارتفاعی برای همۀ گونهها بهطور
جداگانووه مقایسووه شوود کووه از نظوور آموواری اخووتالف
معنیداری مشاهده نشد.

 :Hارتفاع کل درخت و  :dقطر در ارتفاع برابرسینه
همان درخت و ) :e~N(0,σu2باقیمانده اسوت .ضوریب
تبیین  ،1/90مجذور میوانگین مربعوات خطوای 4/95
متر ،درصود مجوذور میوانگین مربعوات خطوا ،95/19

شکل  -9نمودار رویش قطری بهصورت تابعی از قطر برابرسینه و گونهها

شکل  -2مدل رگرسیونی قطر -ارتفاع

جدول  -6آمارههای توصیفی مشخصههای قطر برابرسینه و ارتفاع درختان منطقه
آمارههای توصیفی
میانگین
حداکثر
حداقل
انحرافمعیار
تعداد

ارتفاع (متر)

قطر برابرسینه (سانتیمتر)
کل

مدل

ارزیابی

کل

مدل

ارزیابی

96
960
96
21/66
929

99
960
96
21/17
469

91
961
94
21/51
911

27/0
41/5
7/5
7/4
929

27/19
69/79
7/21
9/67
469

27/62
69/26
7/59
5/17
911
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ارتفاع برابرسینه :BAL ،سطح مقطع قطورترین درختوان
و  :Lndbhلگاریتم طبیعی قطر مورد نظور اسوت .درصود
پیشبینی صحیح مدل زندهموانی (اگور از  1/5بوهعنووان
آستانۀ زندهمانی استفاده شود)  12درصد است (شکل .)6

مدل تکدرخت زندهمانی(مرگومیر)

برای تعیین مدل زنودهموانی از رگرسویون لجسوتیک
دودویی استفاده شد .جودول  4نتوایج مربووط بوه مودل
بهدستآمده برای احتمال زندهمانی را نشان میدهود .در
رابطۀ  :Y ،6احتموال زنودهموانی درخوت :dbh ،قطور در
رابطه  :6مدل زندهمانی

جدول  -4نتایج آنالیز بهترین مدل رگرسیونی برای زندهمانی
متغیر

ضریب

اشتباه معیار

آمارة Z

سطح معنیداری

عدد ثابت
قطر برابرسینه
سطح مقطع برابرسینه

4/05
-1/11
-1/7959
1/20
-9/91
9/97
1/74

9/51
1/16
1/2165
1/90
1/115
1/162
1/66

6/22
-1/41
-1/75
-9/79
5/21
2/71
2/22

**1/1127
**1/1155
***-1/11197
1/109991
***9/97e-17
**1/1161
***1/1296

Ln dbh
BAL

توسکا
ممرز

شکل  -6مدل رویشی زندهمانی (مرگومیر)

نتایج معیارهای ارزیابی مدل زندمانی در جدول  5آورده شده است.
جدول  -5نتایج ارزیابی بهترین مدل برای مشخصۀ زندهمانی
آزمون

مقدار

Chi-Square value

2999/419
1/115
1/06
1/66
1/41
751

Hosmer & Lemeshow test Chi-square
ROC
Nagelkerke R square
Cox & Snell R Square
AIC
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مدل تکدرخت رشد به داخل (زادآوری)

میوانگین نورخ رشوود بوه داخول (زادآوری) (تعووداد
درختانی که از طبقه قطری  92/5گذشته اند) در یوک
پریود  91ساله  21درخت در هکتار است کوه در بوین
گونههای مختلف پراکنده شدهاند (جدول  .)9متوسو
قطوور درختووان زادآوری در پریووود  91سوواله 99/52
سانتیمتر است .سادهتورین روش بورای پویشبینوی و
شبیهسازی رشد به داخل (زادآوری) استفاده از سوطح
مقطع متوس به مترمربع در هکتوار بورای کول تووده
است.

رابطۀ ( :4زادآوری) مدل رشد به داخل
)Id = 2.79-1.943(BA)+4.05(Ln BA

در این رابطوه :Id ،عبوور از حود شومارش دهسواله
(تعووداد درختووانی کووه از قطوور  92/5سووانتیمتوور
گذشته اند)؛  :BAسطح مقطع توده بوه متور مربوع در
هکتار و  :Ln BAلگاریتم طبیعی سطح مقطوع موورد
نظر است .در این رابطوه ضوریب تبیوین  1/66درصود
است (شکل .)4

جدول -9میانگین تعداد درختانی که در طول یک دورة دهساله از طبقۀ قطری  92/5سانتیمتر گذشتهاند
گونه

تعداد درخت در هکتار (تعداد درختانی که از طبقۀ قطری  92/5سانتیمتر گذشتهاند)

راش
ممرز
بلوط
توسکا
افرا
دیگر گونهها
مجموع

91/91
9/5
1/7
9/5
1/02
9
21/92

شکل  -4مدل رویشی رشد به داخل (تعداد درختانی که از طبقۀ قطری  92/5سانتیمتر گذشتهاند)

بحث
بررسی ساختار جنگل های طبیعی ،امکان مدیریت
بهینووۀ جنگوول را بوورای رسوویدن بووه سوواختار مطلووو

مشووخص م ویکنوود .بووهطوووری کووه اجوورای عملیووات
جنگل شناسی مناسب در تووده هوای تحوت مودیریت،
موجب حفظ تنوع بیولوژیکی ،پویایی و پایداری جنگل
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میشود ( .)Amanzadeh et al., 2011ساختار جنگول
عاموول بسوویار مهمووی در ارزیووابی سووالمت و پایووداری
جنگل است .جنگل های هیرکانی نیوز بوا کارکردهوای
مختلفی همچون تولید و  ،تنوع زیسوتی ،زیبوایی و
تفرج و غیره به مدیریتی یکپار وه و هموهجانبوه نیواز
دارنود .بوه نظوور مویرسود کووه مودیریت ناهمسووال در
پیشبرد این اهداف روشی کارامد و مؤثر باشد؛ اما نبود
ابزار مناسب برای اجرای صحیح مدیریت ناهمسوال در
جنگل های پهن برگ آمیخته و ناهمسال ،اجرای علمی
و کاراموود ایوون روش را بووه تووأخیر انداختووه اسووت
( .)Pukkala & Kellomäki, 2012در ایون پوژوهش
مدلهایی ارائه شده است کوه از آنهوا مویتووان بورای
مدیریت جنگل استفاده کرد .بعضی از پژوهشگران بور
این باورند که با استفاده از مدلهوای رویشوی ،اجورای
مدیریت ناهمسال برای جنگولهوای هیرکوانی دشووار
اسوت ( )Heshmatol Vaezin et al., 2008و برخوی
دیگر این روش را عملی و قابل اجرا در این جنگولهوا
مویداننود ( Lohmander & Mohammadi-Limaei,
 .)2008; Bayat et al., 2013مودلهوا و آنوالیز ایون
تحقیق نیز بر عملی بودن استفاده از مدلهای رویشوی
در اجرای این روش و حفوظ پایوداری جنگول د لوت
دارند .مجموعۀ مدلهای ارائوه شوده در ایون پوژوهش
برای جنگل ناهمسال و آمیخته شامل مدل تکدرخت
رویش قطری ،مدل تکدرخت رویوش ارتفواعی ،مودل
تکدرخت زندهمانی (مرگومیور) و مودل توکدرخوت
رشد به داخل (زادآوری) است .با توجه به نتایج ،مودل
تکدرخت رویش قطری از دقت خوبی برخوردار اسوت
(رابطۀ  .)9شکل  9نشان میدهد که از بین گونههوای
بررسیشده ،توسکا و افرا از بقیۀ گونهها رشد بیشوتری
داشتند .بهترین متغیرهوای مسوتقل اسوتفادهشوده در
بهترین مدل برای رویش قطری شوامل لگواریتم قطور
برابرسینه و برای نشوان دادن رقابوت از متغیور سوطح
مقطع برابرسینه و سطح مقطع برابرسوینه قطوورترین
درختان است .سطح مقطوع درختوان قطوورتر از قطور
هدف متوداولتورین ابوزار بورای کموی کوردن رقابوت

609

یکطرفه است ،زیورا معیواری مطلوق اسوت و محاسوبۀ
سووادهای داشووته و بووا انوودازة رشوود همبسووتگی دارد
( .)Vanclay, 1991در مطالعات ثابت شده کوه سوطح
مقطوووع برابرسوووینۀ قطوووورترین درختوووان یوووک
پیش بینیکنندة کارا بورای رویوش قطوری گونوه هوای
حوووووارهای ) ،(Vanclay, 1991گونوووووههوووووای
پهن برگ و سوزنیبرگ در جنو غر ایالوت اورگوون
آمریکووا ) ،(Hann & Hanus, 2002نووواحی سوواحلی
اورگووون و واشووینگتن ) ،(Hann et al., 2003و
سیرانوادا در کالیفرنیا ) (Dolph, 1988است .نتایج ایون
بررسووی نشووان داد کووه افووزایش رقاب وت (سووطح مقطووع
قطورترین درختان) سبب کاهش رویش قطری میشوود.
مقدار انحراف معیار برای عامل تصادفی  1/162و انحوراف
معیار برای بواقیمانوده هوا  1/25سوانتیمتور و میوانگین
مربعووات خطووا  6سووانتیمتوور بووهدسووت آموود .نتووایج
ایوون پووژوهش بووا تحقیقووات )،Bayat et al. (2014
) Orellana et al. (2016) ،Kalbi et al. (2017و
) Stonkova (2016همسوسووت .در ایوون پووژوهش در
ارتباط با مودل توکدرخوت رویوش ارتفواعی ،از روش
ایسوووتا بوووهمنظوووور پوویشبینووی ارتفووواع درختوووان
( )Hung et al., 1992برای مدلسازی رویش ارتفواعی
استفاده شد .آمارههای توصویفی دادههوای زمینوی قطور
برابرسینه و ارتفاع درختان نشان میدهد که ایون دادههوا
از یک دامنۀ وسیع قطر برابرسینۀ  96تا  960سانتیمتور
و ارتفاع  7/5تا  41/5متر انتخا شدهاند (جدول  .)6این
مسئله بیانگر این است که بهطور تقریبوی تموامی قطور و
ارتفاع درختان منطقه در نظر گرفتوه شود .در ارتبواط بوا
مدل رویش ارتفاعی نوع گونه توأثیری در مودل نداشوت.
این نتیجه زمانی بهدست آمود کوه بورای هموۀ گونوههوا
بهطور جداگانه مودل رویوش ارتفواعی مقایسوه شود کوه
تفاوت ندانی از نظر معنیداری آمواری مشواهده نشود.
مرگومیر درختان رویدادی نادر اما مهم در سویر تحوول
یووک تووودة جنگلووی اسووت کووه کاربردهووای مهمووی در
مووودلسوووازیهوووای رشووود و محصوووول جنگووول دارد
( .)Akhavan & Namiranian, 2015در تعیین مودل
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زنده مانی (مرگ ومیر) ،با وجود دشواریهای پیش بینی
مرگو میور در سوطح تووده ،معواد ت فراوانوی بورای
بورآورد آن در سوطح درخوت وجوود دارد کوه در ایون
پوووژوهش از رگرسووویون لجسوووتیک اسوووتفاده شووود
(.)Hann et al., 2003; Monserud & Sterba, 1999
) Guan et al. (1991بیوان کردنود کوه مودلسوازی
مرگومیر درختی با اسوتفاده از توابع لجسوتیک روش
مؤثر و کارایی است ،درحالی که تحقیقات دیگر نشوان
دادهانوود روشهووای دیگوور بوور روش لجسووتیک برتووری
دارند .اما هنگوامی کوه مودل روی داده هوای مسوتقل
به کار می رود ،شاید تفاوت بین رگرسیون لجسوتیک و
دیگر روشهای برازش کمتور آشوکار شوود .در نتیجوه
رگرسیون لجستیک بهدلیل سوادگی ،تغییور نکوردن و
کوواربرد آسووان بوورای بسوویاری از اهووداف کوواربردی در
مووودلسوووازی مووورگومیووور کوووارایی خووووبی دارد
( .)Yagi & Primicerio, 2014نتوایج ارزیوابی مودل
نشووان م ویدهوود کووه درختووانی بووا قطوور  21تووا 951
سانتیمتور ،بهتورین و بیشوترین زنوده موانی را دارنود
(شکل  .)6با افزایش رقابت (سوطح مقطوع قطوورترین
درخت) زندهمانی کاهش مییابد .بوا توجوه بوه آنوالیز
صورتگرفته از بوین هموۀ گونوه هوای موورد بررسوی،
گونههای توسکا و ممورز احتموال زنودهموانی کمتوری
دارند (جودول  .)4ارزیوابی و اعتبارسونجی مودلهوای
مرگومیر درختان بهدلیل ماهیت ناپیوسته و گسسوتۀ
آن دشوار است ( .)Hann et al., 2006در این تحقیوق
اعتبووار موودلهووا (جوودول  )5بووا اسووتفاده از آزمووون
 Nagelkerke R squareتعیین شد و مقودار آن 1/66
بهدست آمد .براساس پژوهشهای موجود قرار داشوتن
اندازة این مشخصوه بوین  1/2توا  ،1/4بیوانگر بورازش
خو مدل است ( .)Wilson & Oliver, 2000در این
پووژوهش ارزیووابی اعتبووار موودل بووا اسووتفاده از آزمووون
هوسمر -لمشاو تعیین شد و مقدار آن  1/115بهدست
آمد .با توجه به اینکه مقودار ایون مشخصوه بیشوتر از
 1/15اسووت ،موودل بووهدسووتآمووده معتبوور اسووت
( .)Padilla et al., 2010همچنین معیوار دیگور ROC

است که مقودار آن  1/06بوهدسوت آمود .ایون سوطح
بیانگر این است که مدل تا ه حود مویتوانود متغیور
وابسته را بهخوبی پیش بینی کند .این مقدار بوین 1/5
تا  9است .رقم  1/5نشاندهندة تصادفی بوودن مودل،
رقم  1/7بیانگر دقت خو مدل و رقوم بیشوتر از 1/1
نشاندهندة دقت زیاد مدل اسوت (.)Lei et al., 2004
مدل های رشد به داخل (زادآوری) ،بهجای پیش بینوی
جنبه های بذردهی ،تحول درختوان از مرحلوۀ بوذر یوا
نهال های مستقرشده را شبیهسازی و تالش مویکننود
توووا عوامووول تأثیرگوووذار بیشوووتری را در فراینووود
جووووانسوووازی توووودة جنگلوووی دخالوووت دهنووود
( .)Akhavan & Namiranian, 2015یکوی از فوایود
این رویکرد این است که زمان زم برای ورود نورسها
به داخل توده را پ از کاهش تراکم توده در اثر قطع
و برداشت بهصورت واقعی توری مودلسوازی مویکنود
( .)Gould et al., 2006; 2007بووا توجووه بووه نتووایج
بهدستآمده ،مدل رشد به داخل (زادآوری) نسبت بوه
دیگر مدلها دارای صحت کمتری بووده اسوت (شوکل
 .)4سوادهتورین راه بورای پویشبینوی و شوبیهسوازی،
استفاده از سطح مقطع متوس برای کول تووده اسوت
( .)Bayat et al., 2014; Kalbi et al., 2017همچنین
نتایج نشان داد که سطح مقطع ،بهترین متغیر مستقل
در موودلسووازی رشوود بووه داخوول (زادآوری) اسووت .بووا
افزایش سطح مقطع توده از رشد به داخول (زادآوری)
کاسووته موویشووود .ایوون نتووایج مشووابه یافتووههووای
) Trasobares et al. (2004و )Bayat et al. (2014
بود Trasobares et al. (2004) .در پژوهشهوای خوود
نشان دادند که سطح مقطع برابرسوینه متغیوری اساسوی
در مدلسازی رشد به داخل (زادآوری) اسوت .همچنوین
این بررسی سعی داشت استفاده از قطعات نمونۀ ثابوت را
در مدلسازی رویش معرفی کند .امروزه کواربرد قطعوات
نمونۀ ثابت در دیگر نقاط جهان مناسبتورین منبوع داده
در تعیوین رویوش اسوت ( ;Härkönen et al., 2010
 ،)Kohli et al., 1995زیرا فق قطعوات نمونوۀ ثابوت
هستند که .9 :مقایسه های آمواری زم را در داخول و
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برای ایون گونوه هوا در نظور گرفوت و بتووان از آن در
مووووووودیریت جنگووووووول اسوووووووتفاده کووووووورد
 در پووژوهش.)Akhavan & Namiranian, 2015(
پیش رو مودلهوای رویوش توکدرخوت شوامل مودل
 مودل توکدرخوت رویوش،تک درخت رویوش قطوری
 مدل تکدرخت زندهمانی و مدل توکدرخوت،ارتفاعی
رشد به داخل (زادآوری) بورای منطقوۀ پوژوهش ارائوه
شده است تا به کمک آنها بتوان مودیریتی مناسوب را
برای جنگلهای ناهمسال و آمیخته در نظر گرفوت توا
پایداری این جنگلها که سورمایهای بورای نسولهوای
.فعلی و آینده هستند حفظ شود

بین قطعات نمونه به منظوور کنتورل کفایوت مودل هوا
 داده هوای معتبور و سوازگار را در.2 ممکن می کننود؛
.)Hamidi et al., 2016( سطح توده فراهم مویآورنود
امروزه کواربرد قطعوات نمونوۀ دائوم در مودلسوازی و
شبیهسازی رویش در جنگول و همچنوین در پوایش و
ارزیابی وضعیت و تغییرات ساختار جنگل و اثرگوذاری
،آن بر پایداری و مدیریت جنگل که بسیار مهوم اسوت
 امووروزه در بسوویاری از.بووهخوووبی روشوون شووده اسووت
طرحریزیها و سیاسوتگذاریهوا بودون مودلسوازی و
.شبیه سازی نمیتوان به راه حل منطقی دسوت یافوت
بنابراین سعی بر این است که با ارائۀ یوک مودل بورای
گونهها بهترین وضعیت و مهمترین عوامل در رویش را
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Abstract
Hyrcanian forests located mainly in the northern slopes of Alborz are very important in terms of their
specific features. Studying the evolution of these forest communities and their vegetative status can
help planners and managers for tending forest stands. Growth and product models, which describe the
dynamics of the forest, are widely employed in forest management to predict future products and to
study management options. This study was conducted in Jojadeh area of Farim forest in northern Iran.
Individual tree growth models including individual tree diameter growth, individual tree height
growth, individual tree survival growth (mortality), and individual tree regeneration growth were
investigated using 313 permanent sample plots (0.1 ha) in two 10-year periods (2003-2013).
Competition in the stand was also investigated and computed by basal area and basal area of thickest
trees in the stand. In the diameter model, the increase in tree diameter growth up to 90 cm depended
on the diameter at breast height, i.e. the diameter growth increased with the tree diameter. However,
diameter growth decreased for diameter > 90 cm. Oak (Scientific name?) and Maple (Scientific
name?) trees represented the highest diameter growth. In the height model, kind of species showed no
effect on the height model. In the survival model (mortality), the survival probability of hornbeam
(Scientific name?) and alder (Scientific name?) were lower than other species. In addition, the
regeneration model indicated that regeneration decreased with increasing the basal area of stand. This
study provides models for estimation and measurement the exact diameter growth, regeneration, and
survival rate without considering the age, which is a great help for forest management.
Keywords: Individual tree growth model, Competition, Permanent sample plots, Hyrcanian forest.

Corresponding author

Tel: +989113569068

Email: k.hamidi86@yahoo.com

