13-13  صفحهی،89  پاییس و زمستان، ضماره ضص، دوره چهارم،پژوهص و فناوری محیط زیست

بررسی الگوی پراکنص مکانی با استفاده از دو روش فاصلهای و کوادراتی در
مناطق تحت تاثیر تفرج در زاگرس
2

 حسه پًربابایی،*1کًرش وظرپًر فرد
koroushnazarpoor@gmail.com

Studying the Spatial Distribution Pattern
using Distance and Quadratic Methods in the
Zagros Recreational Areas
Koroush Nazzarpour Fard*1, Hassan Pourbabaei2
1 -Ph. D Student of Forestry, Faculty of Natural Resources,
University of Guilan, Sowme Sara, Guilan, Iran
2- Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources,
University of Guilan, Sowme Sara, Guilan, Iran

Abstract
Studying the spatial pattern in plant communities is
necessary for understanding the many issues in forest
ecology and management. The purpose of this study is
investigating the effect of recreation on Spatial patterns of
trees in Zagros oak forests. Sampling methods were fixedarea plots and T-square methods. In each region, there are
40 sample plots and 40 sampling points were taken to
measure the distances in the distance method in each region.
To quantify and analyze the distribution patterns in the
sample method, Green, Morissita and Standardized Morisita
indicators were used and The Hopkins, Eberhardt, Heinz, C,
Johnson and Zimmer indicators were used in the distance
methods. C, Hopkins and Heinz indicators showed a
clumped pattern in the area. But the Johnson Zaimer and
Eberhart indicators showed a regular pattern in the control
area. The results showed that among the Sample
plot indicators the Morissita and Morissita standardized
indicators expressed a clumped pattern in the recreational
and the control area, and the Green indicator showed a
regular pattern in the recreational area and the control area.
The values obtained from the distance indicators showed
that the degradation in the recreational area caused a change
in the spatial pattern and the spatial pattern in the
recreational area was changing so that most indicators in this
area showed a regular pattern. Among the distance
indicators used, C and Hines indicators and among the
sample method, the Green indicator showed these
differences well and the species of the two regions were
identified suitable to describe the spatial pattern.

چکیده
 برای درک بسیاری از،بررسی الگًی پراکىص مکاوی جًامع گیاَی
 ایه تحقیق با.مسائل در اکًلًشی ي مذیریت جىگل ضريری است
َـذف بررسـی تـأثیر تفرج بـر الگًَای مکاوی درختان در جىگلَای
ٍ قطع، در ایه تحقیق از ريشَای ومًوٍبرداری.بلًط زاگرس اوجام ضذ
ٍ در َر مىطق.ومًوٍ با مساحت ثابت ي فاصلٍای مربع تی استفادٌ ضذ
 وقطٍ ومًوٍبرداری برای اوذازٌگیری04  آری ي04 ٍ قطعٍ ومًو04 تعذاد
 برای.فاصلٍَا در ريش فاصلٍای در َر یک از مىاطق برداضت ضذ
کمی کردن ي تحلیل الگًَـای پـراکىص در ريش قطعـٍ ومًوٍای از
 مًریسیتا ي استاوذارد ضذٌ مًریسیتا ي در ريشَای،ضاخصَای گریه
 ي جاوسًن يC ، َیىـس، ابرَـارت،فاصلٍای از ضاخصَای َاپکیىس
 َاپکیىس ي َیىس وطان دَىذٌ الگًی،C  ضاخصَای.زایمر استفادٌ ضذ
 اما ضاخص جاوسًن زایمر ي ابرَارت.کپٍای در مىطقٍ ضاَذ بًدوذ
 وتایج.داللت بر یکىًاخت بًدن الگًی پراکىص در مىطقٍ ضاَذ داضتىذ
 ضاخصَای مًریسیتا ي،وطان داد کٍ از ضاخصَای قطعٍ ومًوٍای
استاوذارد ضذٌ مًریسیتا در مىاطق تفرجی ي ضاَذ الگًی کپٍای را
وـطان دادوذ ي ضاخص گریه وطان دَىذٌ الگًی پراکىص یکىًاخت در
 مقادیر بٍ دست آمذٌ از ضاخصَای.مىاطق تفرجی ي ضاَذ بًد
فاصلٍای وطان داد کٍ تخریب در مىطقٍ تفرجی باعث تغییر در الگًی
ٍمکاوی ضذٌ ي الگًی مکاوی در مىطقٍ تفرجی ري بٍ تغییر میباضذ ب
طًری کٍ بیطتر ضاخصَا در ایه مىطقٍ الگًی یکىًاخت را وطان
 ي ضاخصC  ضاخص،ٌ در بیه ضاخصَای فاصلٍای مًرد استفاد.دادوذ
َیىس ي در بیه ضاخصَای قطعٍ ومًوٍای ضاخص گریه ایه تفايتَا
را بٍ خًبی وطان دادوذ ي برای تًصیف الگًی مکاوی گًوٍَای دي
مىطقٍ مىاسب تطخیص دادٌ ضذوذ
، مربع تی، ريشَای فاصلٍای، تفرج، الگًی پراکىص:كلید واژهها
پارک جىگلی بلًران

Keywords: Distribution Pattern, Recreation, Distance Methods, TSquare, Bolouran Forest Park.

 فَهؿِ عزا، داًؾنذٓ هٌاتؽ طث٘ؿٖ داًؾگاُ گ٘الى، داًؾدَٕ دمتزا-1
 فَهؿِ عزا، داًؾنذٓ هٌاتؽ طث٘ؿٖ داًؾگاُ گ٘الى،ٕ گزٍُ خٌگلذار، اعتاد-2
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مقدمٍ

تَمعاسگاى خٌگل ،رقاتت درٍى ٍ ت٘يگًَِإ درختاى در اٗي

در حال حاضز تا افشاٗؼ خوؿ٘ت مزُ سه٘ي ٍ اثز هخزب اًغاى

تَمعاسگاى را ًؾاى هّٖذ ،تغ٘ارٕ اس پضٍّؼّإ تَمؽٌاعٖ

رٍٕ طث٘ؿت ،ع٘وإ آى حالت طث٘ؿٖ خَد را اس دعت دادُ

در عالّإ اخ٘ز تز ؽٌاعاٖٗ اٗي هَضَؼ توزمش دارًذ ( Krebs,

اعـت (قوٖ ٍ ّوناراى ٍ .)1386 ،در اٗـي ه٘ـاى امَع٘غتنّـإ

 .)1999هَقؿ٘ت هناًٖ ٗل درخت ًت٘دِ ؾَاهل هختلف

خٌگلٖ تِ ٍٗضُ گًَِّإ گ٘اّٖ تِ طَر دائن تز اثز ؾَاهل

سٗغتؽٌاختٖ ٗل تَدُ خٌگلٖ اعت ٍ تٌاتزاٗي اٗي ٍٗضگٖ ًِ

هخزب در حال تغ٘٘ز ّغتٌذ ،اس اٗيرٍ تزإ رع٘ذى تـِ اّذاف

تٌْا ٗل هؾخقِ هْن هناًٖ تَدُ ،تلنِ ٗنٖ اس هؾخقات موٖ

خٌگلذارٕ ًـَٗي ً٘اسهٌذ اتشارٕ ّغت٘ن مـِ اس طزٗق آى تتَاى

افلٖ درختاى در خٌگل ً٘ش اعت (.)Alvarez et al., 2011

اختالف تـ٘ي تَدُّإ هختلف ٍ تغ٘٘زات آىّا را در طٖ سهاى

ٗنٖ اس اّذاف افلٖ در تحل٘ل الگَٕ هناًٖ درختاى در

تؿ٘٘ي مزد ،تؿ٘٘ي الگَّإ هناًٖ ٗل اتشار هٌاعة در اٗي

تَمعاسگاى خٌگل مؾف رٍاتط هؿٌٖدار ت٘ؾتز ت٘ي درختاى ٍ

ارتثاط اعت ( .)Pommerening, 2002ؾَاهل ف٘شٗنٖ هثل

هح٘ط سٗغت آىّا ٍ ّوچٌ٘ي ،آسهَى فزض٘ات تَمؽٌاعٖ

ؽ٘ة ،خْت خغزاف٘اٖٗ ،ارتفاؼ اس عطح درٗا ٍ ؾَاهل تَ٘لَصٗنٖ

ٍاتغتِ تِ هناى اعت ( .)Dale et al., 2002اخ٘زا در تحل٘ل

هاًٌذ آتؼ عَسّٕإ تز ًحَُ اعـتقزار الگَّا در طث٘ؿت هؤثز

الگَّإ ًقطِإ هناًٖ در تَمؽٌاعٖ رٍػّإ تؿ٘٘ي پزامٌؼ

ّغتٌذ ( .)Lamont and Fox, 1981تِدل٘ل چٌ٘ي ارتثاطٖ

هناًٖ الگَّإ ًقطِإ تِ عِ ًَؼ افلٖ تدشِٗ ٍ تحل٘ل

ً٘اس تِ موٖ مزدى اٗـي الگَّاعت.آگاّٖ اس الگـَٕ پـزامٌؼ

مَادرات ،رٍػّإ ًشدٗنتزٗي ّوغاِٗ ٍ تاتؽ  Kراٗپلٖ (ٍ

هناًٖ خَاهؽ گ٘اّٖ در ّزهٌطقِ گاهٖ ضزٍرٕ تــزإ درك

هؾتقات آى) تقغ٘نتٌذٕ هٖؽًَذ ( .)Illian et al., 2008عِ

دٌٗاه٘ل آىّا اعت ( .)Camarero et al., 2000اس آًداٖٗ مِ

ًَؼ الگَٕ پزامٌؼ درختاى در خٌگل ٍخَد دارد (ؽنل .)1

تَسٗؽ هناًٖ درختاى اطالؾات ارسؽوٌذٕ در هَرد پَٗاٖٗ

کپٍای

یکىًاخت

تصادفی

ضکل  :1اوًاع الگًَای پراکىص مکاوی درختان در جىگل ()Goreaud et al., 1997

ؽـٌاخت اٗي الگَّا تزإ طزاحٖ طزحّإ هذٗزٗتٖ ،اقـذاهات

مپِإ دعت ٗافتٌذ .اتزاّ٘وٖ ٍ پَرتاتاٖٗ ( )1392تِ تزرعٖ

حفاغتٖ ٍ حواٗتٖ هف٘ذ تـَدُ ٍ اتشارٕ هٌاعة تزإ هذٗزٗت

تأث٘ز حفاغت تز الگَٕ پزامٌؼ هناًٖ درختاى در خَاهؽ راػ

تٌِْ٘ در تغ٘ارٕ اس ؾزفِّإ خٌگلٖ ٍ تزرعٖ آثار هذٗزٗت تز

پزداختٌذ ،هقادٗز تِ دعت آهذُ اس ؽاخـّإ فافلِإ ًؾاى

رٍٕ خٌگلّإ حفاغتٖ اعت ( .)Ruprecht et al., 2010در

داد مِ تخزٗة در خَاهؽ راػ تاؾث تغ٘٘ز در الگَٕ هناًٖ

هَرد الگَٕ پزامٌؼ گ٘اّٖ هطالؿات سٗادٕ در داخل ٍ خارج اس

گًَِّإ غالة ؽذُ اعت .تق٘زٕ ٍ ّوناراى ( )1385الگَٕ

مؾَر فَرت گزفتِ اعت .اس خولِ در پضٍّؼ Erfanifard.,

هناًٖ درختاى تلَط ،سالشالل ٍ گالتٖ را تا اعتفادُ اس

 et al 2008اس رٍػ ًشدٗنتزٗي ّوغاِٗ ٍ هزتؽ  Tتزإ تؿ٘٘ي

ؽاخـّإ هختلف در هٌطقِ قو٘ؾلِ هزَٗاى ،مپِإ تؾخ٘ـ

الگَٕ هناًٖ درختاى در خٌگلّإ تلَط در هٌطقِ ساگزط

دادًذ .ؽْغَارٕ ه٘زمَپٖ ٍ ّوناراى ( )1388الگَٕ هناًٖ

اعتفادُ مزدًذ ٍ ًتاٗح ًؾاى داد مِ رٍػ هزتؽ  Tقَٕتز ٍ

خؾنِدارّا را در تَدُّإ هذٗزٗت ؽذُ ٍ هذٗزٗت ًؾذُ،

هٌاعةتز اعت .پَرتاتاٖٗ ٍ ّوناراى ( )1383الگَٕ هناًٖ

خٌگلّإ خ٘زٍدمٌار ًَؽْز تزرعٖ ٍ ،تِ الگَٕ مپِإ دعت

درختاى مزمف را در هٌطقِ ؽفارٍد تزرعٖ مزدُ ٍ تِ الگَٕ

ٗافتٌذ Lamont and Fox, 1981 .الگَٕ هناًٖ ت٘ؾتز درختاى
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مًاد ي ريشَا
 محديدٌ مطالعاتی

خٌگلّإ تلَط ساگزط تا تَخِ تِ اٌٗنِ در هؿزك تخزٗة قزار

پارك خٌگلٖ تلَراى تا هغاحت ّ1100نتار در  25م٘لَهتزٕ

گزفتِاًذ ٍ فذهِ تِ اٗي خٌگلّا طٖ عال٘اى گذؽتِ سٗاد تَدُ

خٌَب غزتٖ ؽْزعتاى مَّذؽت در هغ٘ز غزتٖ خادُ پلذختز

اعت ٍ ه٘شاى تخزٗة در تزخٖ هٌاطق ت٘ؾتز اس عاٗز هٌاطق

تِ اعالمآتاد غزب هٖتاؽذ (ؽنل  .)2اٗي هٌطقِ خٌگلٖ اس عال

ساگزط هٖتاؽذٗ .نٖ اس اٗي هٌاطق خٌگلٖ ،هناًٖ هٖتاؽذ مِ

1370تِ ؾٌَاى پارك خٌگلٖ تلَراى تغ٘٘ز مارتزٕ ٗافتِ ٍ دارإ

تِهٌػَر تفزج تَعط گزدؽگزاى هَرد اعتفادُ قزار هٖگ٘زًذ مِ

طزح هقَب هٖتاؽذ مِ تِؾٌَاى هٌطقِ هَرد هطالؿِ اًتخاب

اٗي هٌاطق اس ًػز عاختار هناًٖ دعتخَػ تغ٘٘ز ؽذُ اعت.

ؽذُ اعت .ارتفاؼ آى اس 1600هتزٕ اس عطح درٗا ؽزٍؼ ٍ تا

تا تَخِ تِ اّو٘ت اٗي خَاهؽ ٍ تِهٌػَر اؾوال هذٗزٗت

 2000هتزٕ اس عطح درٗا اهتذاد دارد .اس ًػز آب ٍ َّاٖٗ ٍ

حفاغتٖ فح٘ح تزإ خلَگ٘زٕ اس تخزٗة ٍ مول تِ اح٘إ

تزاعاط ع٘غتن اقل٘وٖ آهثزصُ اٗي هٌطقِ دارإ آب ٍَّإ

آىّا السم اعت مِ هطالؿات خاهؿٖ در ارتثاط تا عاختارّإ

هذٗتزاًِإ عزد تَدُ ٍ ه٘اًگ٘ي تارًذگٖ آى حذٍد 480

هناًٖ در اٗي خَاهؽ اًدام ؽَدّ .ذف اس اٗي تحق٘ق ،تؿ٘٘ي

ه٘لٖهتز هٖتاؽذ .ه٘اًگ٘ي دهإ عال٘اًِ  18درخِ عاًتٖگزاد

الگَّإ هناًٖ ،ؽٌاخت اثزات تفزج تز رٍٕ الگَّإ هناًٖ

هٖتاؽذ .ت٘پ غالة پَؽؼ گ٘اّٖ هٌطقِ ت٘پ تلَط اٗزاًٖ

درختاى هٖتاؽذ .تِطَرملٖ ،ضزٍرت اٗي تحق٘ق ،ؽٌاخت

( )Quercus Brantii Lindl. var.persicaهٖتاؽذ مِ ؾٌافز

الگَٕ هناًٖ درختاى تِ هٌػَر پٖ تزدى تِ اثزات تفزج تِ

درختٖ ٍ درختچِإ دٗگز اسخولِ سالشالل (،).Crataegus sp

هٌػـَر اًتخاب تْتزٗي رٍػ هذٗزٗتٖ در هٌطقِ اعت.

تادام ( ٍ ).Amygdalus spم٘نن ().Acer monspessulanumL
آى را ّوزاّٖ هٖمٌٌذ.

ضکل  :2مًقعیت مىطقٍ مًرد مطالعٍ
 ريش پژيَص

ًقطِ دٍ فافلِ اًذاسُگ٘زٕ ؽذ .اتتذا فافلِ ت٘ي ًشدٗنتزٗي

در اٗي تحق٘ق تزإ تزرعٖ الگَّإ پزامٌؼ درختاى اس

درخت تِ ًقطِ ًوًَِتزدارٕ ) (Ptاًذاسُگ٘زٕ ؽذ ) (rpعپظ اس

رٍػّإ ًوًَِتزدارًٕ ،وًَِ تا هغاحت ثاتت ٍ فافلِإ هزتؽ

هزمش درخت اًتخاب ؽذُ ،خطٖ فزضٖ ؾوَد تز اهتذاد فافلِ

تٖ اعتفادُ ؽذ .در اتتذا هحذٍدُ هٌطقِ تا تفزج ؽذٗذ در پارك

درخت تا ًقطِ ،رعن ؽذ ،در عوت دٗگز اٗي خط فزضٖ (عوت

خٌگلٖ ٍ ٗل هٌطقِ تذٍى تفزج هؾخـ ؽذ ٍ در ّز ٗل اس

هقاتل ًقطِ ًوًَِتزدارٕ) ،فافلِ ًشدٗنتزٗي درخت تِ اٍل٘ي

هٌاطق تؿذاد  40قطؿِ ًوًَِ  10آرٕ تا اتؿاد ؽثنِ 150×100

درخت اًذاسُگ٘زٕ ؽذ )( (rnح٘ذرٕ ٍ ّوناراى.)1387 ،

هتز تِ فَرت ع٘غتوات٘ل تقادفٖ پ٘ادُ ؽذ.

تزإ موٖ مزدى ٍ تحل٘ـل الگَّإ پزامٌؼ در رٍػ فافلِإ

فاصلٍای

 -ريش

اس ؽاخـّإ خذٍل ( )1اعتفادُ ؽذ.

در اٗي رٍػ تؿذ اس اعتقزار ًقاط ًوًَِتزدارٕ در هٌطقِ ،در ّز
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جديل :1ضاخصَای فاصلٍای مًرد استفادٌ در ایه پژيَص
ضاخصَای
فاصلٍای
جاوسًن ي
زایمر

رٍػ فافلِإ

ًشدٗنتزٗي فزد

هؾخقات

فزهَل

 ;Iؽاخـ پزامٌؼ خاًغَى ٍ ساٗوز
 ;nتؿذاد ًقاط ًوًَِتزدارٕ
 ; rpiفافلِ ت٘ي ًشدٗنتزٗي درخت تِ ًقطِ
ًوًَِتزدارٕi

ابرَارت

ًشدٗنتزٗي فزد

َاپکیىس

ًشدٗنتزٗي فزد
ٍ ًشدٗنتزٗي
ّوغاِٗ

َیىس

هزتؽ T

ضاخص C

هزتؽ T

)

(

∑

)+

(

∑*

 -IEؽاخـ اتزّارت
 -Sاًحزاف هؿ٘ار فَافل اًذاسُگ٘زٕ ؽذُ
 -xه٘اًگ٘ي فَافل اًذاسُگ٘زٕ ؽذُ

هثٌا تؿ٘٘ي الگَ پزامٌؼ

(

)

 I= 2پزامٌؼ تقادفٖ،
موتز اس ٗ 2نٌَاخت ٍ ت٘ؾتز
اس  2مپِإ
 IE = 1/27پزامٌؼ تقادفٖ،
موتز اسٗ 1/27نٌَاخت ٍ
ت٘ؾتز اس  1.27مپِإ

) (

 -Ihؽاخـ ّاپنٌ٘ش
)

(∑

(∑

)

 ; rpiفافلِ ت٘ي ًشدٗنتزٗي درخت تِ ًقطِ
)

ًوًَِتزدارٕi
 -rniفافلِ ًشدٗنتزٗي گ٘اُ تا گ٘اُ ّوغاِٗ

 Ih = 0/5پزامٌؼ تقادفٖ
ٗ ، Ih =0نٌَاخت
ٍ  Ih = 1مپِإ

(∑

 hT = 1/27پزامٌؼ تقادفٖ،
موتز اسٗ 1/27نٌَاخت ٍ
ت٘ؾتز اس  1.27مپِإ

 -hTؽاخـ ٌّ٘ش
 ; rpiفافلِ ت٘ي ًشدٗنتزٗي درخت تِ ًقطِ
ًوًَِتزدارٕi
 -rniفافلِ ًشدٗنتزٗي گ٘اُ ّوغاِٗ تِ
ًشدٗنتزٗي گ٘اُ در ًقطِ ًوًَِتزدارٕ  iتِ
رٍػ هزتؽT
 ;nتؿذاد ًقاط ًوًَِتزدارٕ

])

 -Cؽاخـ هزتؽ تٖ

)+

(∑
]

(∑ [

)

∑ √[

∑

(⁄

*

 C =0/5پزامٌؼ تقادفٖ،
موتز اس ٗ 0.5نٌَاخت ٍ
ت٘ؾتز اس  0.5مپِإ

∑

 ; rpiفافلِ ت٘ي ًشدٗنتزٗي درخت تِ ًقطِ
ًوًَِتزدارٕ  -rniفافلِ ًشدٗنتزٗي گ٘اُ
ّوغاِٗ تِ ًشدٗنتزٗي گ٘اُ در ًقطِ ًوًَِ-
تزدارٕ  iتِ رٍػ هزتؽ تٖ
 -nتؿذاد ًقاط ًوًَِتزدارٕ

 ريش قطعٍ ومًوٍاتتذا در ّز قطؿِ ًوًَِ تواهٖ درختاى تا قطز ت٘ؾتز اس 7/5
عاًتٖهتز اًذاسُگ٘زٕ ؽذًذ (مَذ ٍ ّوناراى .)1387 ،عپظ
تـِهٌػَر تحل٘ل الگَٕ پزامٌؼ درختاى ٍ آًال٘ش دادُّإ
تِدعت آهذُ ،اس ؽاخـّإ پزامٌؼ سٗز اعتفادُ ؽذ:

راتطِ ()1

⟧

⟦

)

∑(

ٍ = S2ارٗاًظ ًوًَِّا
 = xتؿذاد درختاى در ّز قطؿِ ًوًَِ
ب -ضاخص مًریسیتا ()Morisita

مِ تِ فَرت خذٍل  2هٖتاؽذ

الف -ضاخص گریه ()Green

اٗي ضزٗة تَعط ٍضؽ ؽذُ ٍ تِ فَرت سٗز هٖتاؽذ (راتطِ )1
ٍ هغتقل اس  nهٖتاؽذ اس اٗي رٍ هحاعثِ آى راحت اعت.

جديل :2ضاخص مًریسیتا
 -Idؽاخـ پزامٌؼ هَرٗغ٘تا
مًریسیتا

 -nاًذاسُ ًوًَِ (تؿذاد مَادرات)
 -∑Xiهدوَؼ تؿذاد افزادؽوارػ ؽذُ درمَادراتّا
 -∑Xi2هدوَؼ هزتؿات تؿذاد افزاد در مَادراتّا
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∑
]
∑

∑
[
) ∑(

 Id = 1پزامٌؼ تقادفٖ،
موتز اس ٗ 1نٌَاخت ٍ ت٘ؾتش
اس  1مپِإ
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تزإ آسهَى تقادفٖ تَدى الگَٕ پزامٌؼ اس طزٗق اٗي ؽاخـ

تَدى الگَٕ پزامٌؼ (مِ در آى ّوِ افزاد تِ فَرت هغتقل اس

اس آسهَى مإ اعنَٗز (راتطِ )2اعتفادُ ؽذُ اعت.

ّوذٗگز قزار دارًذ) در هٌطقِ ؽاّذ را تاٗ٘ذ مزد(خذٍل .)4

راتطِ ()2
)

∑

) (∑(

 = nتؿذاد قطؿات ًوًَِ
ج -ضاخص مًریسیتای استاودارد ضدٌ ( Standardized
)Morisita

اٗي ؽاخـ اس تزامن خوؿ٘ت ٍ تؿذاد ًوًَِ هـغتقل اعـت ٍ اس
تْتزٗي هؿ٘ارّا در عٌدؼ پزامٌؼ هٖتاؽذ (مَذ ٍ ّوناراى،
.)1387
تزإ

اًدام

اس

هحاعثات

ًزمافشارّإ Ecological

 Statistical ecology ٍ methodologyاعتفادُ ؽذ.

جديل  :4مقادیر ضاخصَای فاصلٍای  ،Cجاوسًن ي زایمر در
دي مىطقٍ ضاَد ي تفرجی
هٌطقِ

C

Z

I

Z

تفزخٖ

0/63

1/89

1/35

-1/75

ؽاّذ

0/89

2/96

1/20

-1/35

 ضاخصَای قطعٍومًوٍای

هقذار ؽاخـ گزٗي تزإ هٌطقِ ؽاّذ هثثت تَد مِ ًؾاى
دٌّذُ الگَٕ مپِإ تَد اها تزإ هٌطقِ تفزخٖ هقذار ؽاخـ
گزٗي هٌفٖ ٍ موتز اس ففز تَد مِ ًؾاى دٌّذُ الگَٕ پزامٌؼ
ٗنٌَاخت هٖتاؽذ .هقذار ؽاخـ هَرٗغتا در ّز دٍ هٌطقِ
تفزخٖ ٍ ؽاّذ ت٘ؾتز اس ٗل تَد مِ ًؾاى داد الگَٕ پزامٌؼ

یافتٍَای پژيَص

مپِإ اعت .ؽاخـ اعتاًذارد ؽذُٕ هَرٗغتا ً٘ش تزإ ّز دٍ

 ضاخصَای فاصلٍای

ؽاخـّإ ّ ،Cاپنٌ٘ش ٍ ٌّ٘ش در هٌطقِ ؽاّذ تا تَخِ تِ

هٌطقِ ت٘ؾتز اس ففز اعت مِ الگَٕ مپِإ را ًؾاى هٖدّذ

آهارُ تِ دعت آهذُ داللت تز مپِإ تَدى درختاى در هٌطقِ

(خذٍل .)5

ؽاّذ دارًذ .اها ؽاخـ خاًغَى ساٗوز ٍ اتزّارت تا تَخِ تِ
هقذار آهارُ تِ دعت آهذُ داللت تز ٗنٌَاخت تَدى الگَٕ
پزامٌؼ دارًذ (خذٍل .)3

جديل .5مقادیر ضاخصَای کًادراتی برای مىاطق تفرجی ي
ضاَد
هٌطقِ

جديل  :3مقدار ضاخصَای فاصلٍای برای مىاطق ضاَد ي

گزٗي

0/018

مپِ إ

هَرٗغتا

1/04

مپِ إ

تفرجی

هَرٗغتإ
اعتاًذارد ؽذُ

0/6

مپِ إ

هٌطقِ

ؽاّذ

ؽاخـ

هقذار ؽاخـ الگَٕ پزامٌؼ

ؽاخـC

0/89

مپِ إ

ّاپنٌ٘ش

0/96

مپِ إ

خاًغَى -ساٗوز

1/20

ٗنٌَاخت

اتزّارت

1/1

ٗنٌَاخت

ٌّ٘ش

1/34

مپِ إ

ؽاخـC

0/63

مپِ إ

ّاپنٌ٘ش

1/37

مپِ إ

1/35

ٗنٌَاخت

اتزّارت

1/04

ٗنٌَاخت

ٌّ٘ش

1/22

ٗنٌَاخت

تفزخٖ خاًغَى -ساٗوز

ؽاّذ

ؽاخـ

هقذار ؽاخـ

الگَٕ پزامٌؼ

تفزخٖ

گزٗي

-0/033

ٗنٌَاخت

هَرٗغتا

1/28

مپِ إ

0/5

مپِ إ

هَرٗغتإ
اعتاًذارد ؽذُ

بحث ي وتیجٍگیری
عاختار تَدُ درختاى در خٌگلً ،ت٘دِ تاث٘ز هتقاتل ؾَاهل
هختلف هاًٌذ تزم٘ة گًَِّا ،م٘ف٘ت سٗغتگاُ ٍ ّوچٌ٘ي ه٘شاى
ًاّوگٌٖ هح٘طٖ تا ٗنذٗگز اعت .اٗي ؾَاهل اثزات هختلفٖ تز
ًحَُ اعتقزار ،سًذُهاًٖ ٍ رٍٗؼ درختاى در خٌگل داؽتِ ٍ در

ؽاخـّإ  ٍ Cخاًغَى ساٗوز در هٌطقِ ؽاّذ ًؾاىدٌّذُ

هزاحل تؿذٕ ،تَعؿِ تَدُ تحت تاث٘ز آىّا قزار خَاٌّذ گزفت

الگَٕ مپِإ ٍ الگَٕ ٗنٌَاخت تَدًذ .ؽاخـ  I ٍ Cتِ تزت٘ة

( .)Krebs, 1999الگَٕ هناًٖ درختاى رٍاتط هتقاتل آًْا تا

الگَٕ پزامٌؼ مپِإ ٍ ٗنٌَاخت را ًؾاى دادًذ اها هقذار z

ٗنذٗگز را ًواٗاى مزدُ ٍ اهناى تَخِ٘ تزخٖ اس فزض٘ات

هحاعثِ ؽذُ تزإ ّز دٍ ؽاخـ فزك ففز را هثٌٖ تز تقادفٖ

تَمؽٌاعٖ را فزاّن هٖآٍرد .الگَٕ هناًٖ درختاى در خٌگل،
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ؾالٍُ تز رقاتت ت٘ي ٍ درٍى گًَِإ ،اس ؾَاهل هْوٖ چَى

دادًذً .تاٗح ؽاخـّإ مَادراتٖ در ّز دٍ هٌطقِ تا ًتاٗح

ؽزاٗط ف٘شٗنٖ ٍ ؽ٘و٘اٖٗ خاك ً٘ش تاث٘ز گزفتِ ٍ در ًت٘دِ اٗي

تق٘زٕ ٍ ّوناراى ( )1385در خٌگلّإ تلــَط هزَٗاى مِ اس

ًاّوگٌٖ هح٘طٖ ،دچار ًاّوگٌٖ در اعتقزار در ؾزفِ خٌگل

ؽاخـّإ مَادرتٖ اعتفادُ مزد الگَٕ پزامٌؼ را مپِإ

هٖؽًَذ .تٌاتزاٗي تزإ تفغ٘ز درعت اس ًحَُ پزامٌؼ درختاى

تذعت آٍرد هطاتقت داؽت .اس ت٘ي ؽاخـّإ مَادراتٖ فقط

در خٌگل تاٗذ اٗي هَضَؼ را لحاظ ًوَد ٍ اس رٍػّإ هٌاعة

ؽاخـ گزٗي در هٌطقِ تفزخٖ الگَ را تِ فَرت ٗنٌَاخت

آى اعتفادُ مزد (مَذ ٍ ّوناراىDale et al., 2002; 1387 ،

ًؾاى داد مِ تا ًتاٗح تحق٘ق Erfanifard et al 2008مِ الگَٕ

 .)Fortin, and Dale. 2005; Getzin et al., 2006تٌاتزاٗي

پزامٌؼ هناًٖ تلَط اٗزاًٖ تـِ ؽـنل ٗنٌَاخت تؿ٘٘ي ؽذ

الگَّإ هناًٖ در ؽٌاخت ٍ حل هغائل امَلَصٗنٖ ٍ ارائـِ

هطاتقت دارد مِ اس دالٗل آى اٍل اٌٗنِ ،عطح ٍ هق٘اط هـَرد

راّنارّإ هذٗزٗتٖ دارإ ًقؼ قاتل تَخْٖ ّـغتٌذ .در اٗـي

تزرعٖ تا ّـن ٗنغاى ً٘غت ٍ دٍم اٌٗنِ ،خـالـ تَدى خٌگل

تحق٘ق ؾالٍُ تز تزرعٖ الگَّإ هناًٖ در دٍ هٌطقـِ تفزخٖ ٍ

هَرد تزرعٖ ٍ ماّؼ تؿذاد در اثز رقاتت درٍى گًَِإ ٍ

ؽاّذ(حفاغتٖ)ً ،تاٗح ؽاخـّإ هختلـف هقاٗـغِ ؽـذ.

تخزٗة عثة الگَٕ ٗنٌَاخت ؽذُ اعت( ;Guo et al., 2013

تِطَرٕ مِ ًتاٗح ًؾاى هٖدّذ ؽاخـّإّ ،Cاپنٌ٘ش ٍ ٌّ٘ش

 )Oliver and Larson, 1996در هطالؿِ تق٘زٕ ٍ ّوناراى

در هٌطقِ ؽاّذ ٍ ّوچٌ٘ي ؽاخـّإ ّ ٍ Cاپنٌ٘ش در هٌطقِ

( )1385ماراٖٗ چٌذٗي ؽاخـ تزإ تؿ٘٘ي الگَٕ پـزامٌؼ در

تفزخٖ ًؾاى دٌّذُ الگَٕ پزامٌؼ مپِإ تَدًذ مِ تا ًتاٗح

هزاتـؽ اعتاى ٗشد هَرد تزرعٖ قزار گزفت ٍ ًت٘دِ حامٖ اس اٗي

تق٘زٕ ٍ ّوناراى (تق٘زٕ ( )1385مِ الگَٕ هناًٖ درختاى را

تَد مِ ؽاخـ گزٗي ) (Greenتاالتزٗي دقت را در ت٘ي

تا اعـتفادُ اسؽاخـّإ هختلف در هٌطقِ قو٘ؾلِ هزَٗاى،

رٍػّإ هثتٌٖ تز اًذاسُگ٘زٕ فافلِ دارد مِ هٖتَاًذ تاٗ٘ذ

مپِإ تـؾخ٘ـ دادًذ هطاتقت داؽت .تؿذاد ؽاخـّإ مِ

مٌٌذُ اٗي هَضَؼ تاؽذ مِ الگَٕ پزامٌؼ در حال تغ٘٘ز هٖ

الگَٕ پزامٌؼ مپِإ را در هٌطقِ ؽاّذ ًؾاى دادًذ ت٘ؾتز اس

تاؽذ ٍ اس حالت مپِإ در هٌطقِ ؽاّذ تِ عوت الگَٕ

تؿذاد ؽاخـّإ تَد مِ در هٌطقِ تفزخٖ الگَ را مپِإ ًؾاى

ٗنٌَاخت در هٌطقِ تفزخٖ پ٘ؼ هٖرٍد.

هٖدادًذ تِ طَرٕ مِ در هٌطقِ ؽاّذ تؿذاد عِ ؽاخـ اس

ًتاٗح اٗي تحق٘ق ًؾاى داد مِ ؽاخـّإ فافلِإ در ًؾاى

ؽاخـّإ هَرد اًذاسُگ٘زٕ الگَ را مپِإ ٍ در هٌطقِ تفزخٖ

دادى دادى الگَّإ هختلف ٗنغاى ؾول ًوٖمٌٌذ ٍ تا ّن

تؿذاد دٍ ؽاخـ(ؽاخـّإ ّ ٍ Cاپنٌ٘ش) اٗي الگَ را ًؾاى

هتفاٍت ّغتٌذ .تا تَخِ تِ ًتاٗح تِ دعت آهذُ هؾخـ ؽذ مِ

دادًذ مِ اٗي ًؾاى دٌّذُ اٗي هَضَؼ اعت مِ عاختار هناًٖ ٍ

تخزٗة در خَاهؽ خٌگلٖ ساگزط تاؾث تغ٘٘ز در الگَٕ هناًٖ

الگَٕ پزامٌؼ در هٌطقِ ؽاّذ ًغثت تِ هٌطقِ تفزخٖ موتز

گًَِّإ درختٖ ٍ درختچِإ ؽذُ ٍ اٗي گًَِّا در دٍ هٌطقِ

دچار تغ٘٘ز ؽذُ ٍ حالت مپِإ خَد را حفع مزدُ اعت مِ تا

ؽاّذ ٍ تفزخٖ الگَّإ هتفاٍتٖ را ًؾاى دادًذ.

ًتاٗح ح٘ذرٕ ٍ ّوناراى ( )1387مِ ًؾاى دٌّذُ الگَٕ

تا تَخِ تِ اٌٗنِ تامٌَى هطالؿات سٗادٕ در اٗي ارتثاط در

پزامٌؼ مپِإ در خٌگلْإ ساگزط تَد هطاتقت داؽت.

هٌطقـِ هَرد هطالؿِ اًدام ًؾذُ اعتً ،تاٗح حافل اس اٗي

ّوچٌ٘ي تؿذاد عِ ؽاخـ (خاًغَى ٍ ساٗوز،اتزّارت ٍ ٌّ٘ش)

تحق٘ق تِ هٌػَر تزرعٖ اختالف ت٘ي دٍ تَدُ ٍ تغ٘٘زات آًْا در

الگَٕ پزامٌؼ ٗنٌَاخت (هٌػن) را در هٌطقِ تفزخٖ ًؾاى

طَل سهاى هٌاعة هٖتاؽذ ،تِ طَرٕ مِ الگَّإ پزامٌؼ

دادًذ مِ هٖتَاًذ ًؾاى دٌّذُ تغ٘ز الگَٕ هناًٖ درختاى در

درختاى در تَدُّإ ؽاّذ هٖتَاًذ تِ ؾٌَاى الگَٖٗ تزإ

اٗي هٌاطق تاؽذ مِ در اثز تخزٗة ٍ دخالت تٖ رٍِٗ ،م٘ف٘ت

خٌگلنارٕ ٍ اح٘إ هٌطقِ تفزخٖ (تخزٗة ؽذُ) ٍ اؾوال

خاك ٍ هَاد هؿذًٖ ماّؼ ٗافتِ ٍ اس طزفٖ تـِ ؾلـت هَرد

هذٗزٗت درعت در تَدُّإ خٌگلٖ هَرد اعتفادُ دعت

اعتفادُ قزار گزفتي ت٘ؼ اس حذ اٗي هٌاطق تزإ گزدؽگزٕ ٍ

اًذرماراى قزار گ٘زدّ .وچٌ٘ي تا تَخـِ تِ ًتاٗح تِ دعت آهذُ اس

تفزج تاؽذ مِ تِ ًَتِ خَد عثة ؽذُ مِ الگَٕ پزامٌؼ

اٗي تحق٘ق هٖتَاى ت٘اى مزد مـِ تؿ٘٘ي الگَٕ هناًٖ پَؽؼ

درختاى اس حالتّإ دٗگز (تقادفٖ ٍ مپِإ) تِ عوت الگَٕ

گ٘اّٖ در هٌطقِ ،در تؿ٘٘ي رٍػ ًوًَِتزدارٕ تِ خقَؿ در

پزامٌؼ ٗنٌَاخت ّذاٗت ؽَد .امثز ؽاخـّإ مَادراتٖ در

تؿ٘٘ي عطَح قطؿات ًوًَـًَِ ،ؼ تزًاهِرٗشٕ تزإ هذٗزٗت،

ّز دٍ هٌطقِ ؽاّذ ٍ تفزخٖ الگَٕ پزامٌؼ مپِإ را ًؾاى

حفاغت اس تٌَؼ سٗغتٖ ٍ هطالؿِ ع٘ز تناهلٖ اٗي گًَِّا دارإ
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