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هاي جنگلي در توده) .Quercus brantii Lindl(هاي برودار گروهپراكنش مكاني جست
  مريوان هشدبرداريبهره

  1مجيد حسني و 3، پريسا پناهي1، پژمان پرهيزكار2، فرزاد منصوري*1مهدي پورهاشمي
  ، بخش تحقيقات جنگلمؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور تهران، 1

  كشاورزي و منابع طبيعي كردستان ، مركز تحقيقاتسنندج 2
  شناسيبخش تحقيقات گياهها و مراتع كشور، تحقيقات جنگلمؤسسه تهران،  3

  16/5/93 :تاريخ پذيرش  17/1/93 :تاريخ دريافت
  چكيده

هاي پرورشي، هاي جنگلي است كه شناسايي آن در برنامههاي ساختاري تودههاي درختي از مهمترين ويژگيپراكنش مكاني گونه
زاد بلوط اين پژوهش با هدف تعيين الگوي پراكنش مكاني درختان شاخه. العاده حائز اهميت استها فوقيريتي تودهاحيايي و مد

-هاي بهرهمطالعه الگويي از توده مورد همنطق. هاي ريخالن شهرستان مريوان در استان كردستان انجام شددر بخشي از جنگل

ابتدا . هاي سنتي از درختان بلوط براي مقاصد مختلف انجام شده استبرداريبهرهمنطقه است كه طي ساليان متمادي  هشدبرداري
 مورد هدر منطق) با مبدأ يكسان(هاي حلزوني شكل پالتهكتار و به 5/0و  75/0هاي يك، شكل با مساحتمربعي هنمونسه قطعه

الگوي مكاني . تفكيك گونه ثبت شدكوچك تاج آنها بهگذاري و مبدأ آنها و دو قطر بزرگ و درختان شماره هكلي. مطالعه پياده شد
ريپلي  Kآزيموت برداشت شد و نوع الگو با استفاده از تابع  - روش فاصلهو به UTMبا سيستم  GPSدرختان با استفاده از 

اصله در  111است و تراكم درختان در ) .Quercus brantii Lindl(غالب منطقه برودار  هنتايج نشان داد كه گون. بدست آمد
مترمربع  2/28متر و  6/5ترتيب يك هكتاري نيز به هنمونقطر متوسط تاج و متوسط سطح تاج درختان در قطعه. هكتار بدست آمد

اي مطالعه كپه مورد هبرودار در تود هالگوي پراكنش مكاني گون .مشخص شد PASTافزار ها با نرمپس از تحليل داده. محاسبه شد
  .هاي مشابه قابل توصيه استباشد كه براي تودههكتار مي 75/0نمونه براي بررسي الگوي مكاني، سطح قطعهاست و مناسبترين 

  .، مريوانگروهجستالگوي پراكنش مكاني، برودار،  :يكليد يهاواژه

  Pourhashemi@rifr-ac.ir: يپست الكترونيك ،02144787280: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه 
هاي  يژگيو ازجمله افق سطح در ختاندر پراكنش هنحو

 كه) 27و  20، 5( استي جنگلي ها تودهساختار  شاخص
. شودنيز ناميده ميي مكانپراكنش ي الگو عنوان تحت

 دردرختان جنگلي هم ي مكانپراكنش ي الگوآگاهي از 
 و ، پرورشحفاظت براي مناسب يتيريمدالگوي ي طراح
درك ي برا د و همهاي جنگلي نقش مؤثري دارء تودهاياح

عنوان  هب درختان هاي كزنده موجودات ريساروابط متقابل 

 ستيا ژهيو تياهمي دارا ،شوندمحسوب مي آنها ستگاهيز
)21(.   

جغرافيايي يا در هر  هبطور كلي گياهان در هر منطق
تصادفي رويشگاه به يكي از دو صورت تصادفي و غير

خود به دو  هز بنوبتصادفي نيپراكنش غير. اندپراكنده شده
و  25، 24، 13، 5(شود اي تقسيم ميشكل يكنواخت و كپه

وقتي حضور يك فرد بر حضور فرد ديگر تأثير زيادي . )34
الگوهاي . نداشته باشد، پراكنش اين افراد تصادفي است
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هاي موجودات زنده، به همگني تصادفي در جمعيت
 دارندره محيطي و يا به الگوهاي رفتاري غيرانتخابي اشا

تلويحاً بيانگر وجود برخي  الگوهاي غيرتصادفي). 32(
پراكنش يكنواخت از ). 5(ها در جمعيت است محدوديت

هاي متقابل منفي مثل رقابت براي غذا يا فضا بين كنش
اين نوع پراكنش معموالً زماني ). 32(شود افراد حاصل مي

ها وديتآيد كه قلمرو افراد معين بوده و اين محدبوجود مي
كند كه اي بيان ميالگوي كپههمچنين . برابر و يكسان باشند

اين . اندهاي مساعدتر رويشگاه جمع شدهافراد در قسمت
امر ممكن است بدليل رفتار گروهي، ناهمگني محيطي، 

زماني  بعبارت ديگر ).32(روش تجديدحيات و غيره باشد 
در  كه حضور يك فرد در يك مكان به حضور ديگر افراد
اي آن مكان وابسته باشد، الگوي پراكنش، مجتمع يا كپه

  ). 17(است 

جنس غالب درختي بلوط و با با هاي زاگرس جنگل
وسيعي را در  هگستر) 2(ميليون هكتار  6وسعتي بالغ بر 

ها اين جنگل. اندامتداد سلسله جبال زاگرس اشغال كرده
ي و شديد انسان هايبا دخالتهاي مديدي است كه مدت

تأثير  تحت وابستگي زياد آنها روبرو بوده و ساختار آنها
در زاگرس شمالي ). 6(ها قرار گرفته است اين فعاليت

هاي بانه، سردشت و مريوان، وابستگي شهرستان   ويژه  هب
اجتماعي روستاييان به جنگل بسيار زياد بوده و  - اقتصادي

اختار و اي در ساين وابستگي باعث ايجاد تغييرات عمده
كه  طوري ه، ب)14و  8(ها شده است شكل طبيعي اين جنگل

ها در اغلب نقاط بصورت عمومي اين جنگلشكل امروزه 
هاي رايج از مهمترين استفاده. قطر درآمده استزاد كمشاخه

توان دامداري، استفاده از شاخ و برگ ها ميدر اين جنگل
محصوالت و بلوط آوري بذر درختان ، جمعبلوط درختان

اي كه اين منطقه دارد، بدليل وضعيت ويژه. فرعي را نام برد
نشينان به دامداري و استفاده از برگ و وابستگي جنگل

در زاگرس شمالي بسيار بيشتر بلوط هاي درختان سرشاخه
با توجه به  .)16(هاي زاگرس است از ساير قسمت

همچنين ارزش و اهميت شناسايي توضيحات فوق و 

عنوان يكي از عناصر اصلي  هها بپراكنش مكاني گونهالگوي 
سعي شده رو در پژوهش پيشهاي جنگلي، ساختار توده

زاگرس  هشدبرداريبهره هاياست كه در بخشي از جنگل
 ه، الگوي پراكنش مكاني گون)هاي مريوانجنگل( شمالي

 همقايس .شود بررسي ).Quercus brantii Lindl(برودار 
آمده از مناطق هش با نتايج بدستنتايج اين پژو

هاي تواند نقش احتمالي دخالتمي شدهكمتردخالت
ها مختلف انساني را در تغيير الگوي پراكنش مكاني گونه

همچنين بررسي الگوي پراكنش مكاني برودار . كندنمايان 
در سطوح مختلف، بخوبي تغييرات الگو را نشان خواهد 

   .  داد

الگوي  با موضوع تعيينشده مهاي انجاپژوهش هپيشين
اخير  هدهزاگرس به ي هاپراكنش مكاني درختان در جنگل

-در جنگل .شوداشاره مي آنهابه تعدادي از  كه گرددبرمي

مريوان با هدف تحليل الگوي پراكنش مكاني  ههاي قاميشل
نمونه با مساحت درختان جنگلي با استفاده از روش قطعه

هاي گونهراكنش مكاني الگوي پ مشخص شد كه ،ثابت
، مازودار )Quercus libani(ول شامل ويبلوط  مختلف

)Q. infectoria ( است  ايكپهو برودار)در پژوهشي در  .)4
هاي بلوط سروك در استان كهگيلويه و بويراحمد در جنگل

هاي با هدف بررسي كارايي عكس نزديكي شهر ياسوج كه
 درختان جنگليهوايي در تعيين الگوي پراكنش مكاني 

الگوي پراكنش مكاني درختان  شد، مشخص شد كهانجام 
در . )10(است يكنواخت ، cشاخص  با استفاده ازبرودار 

پژوهشي ديگر در همين منطقه، با آماربرداري صددرصد 
 از استفاده باهكتاري و  30درختان برودار در يك مساحت 

دار برو درختان پراكنشي الگو ،هيهمسا نيكترينزد شاخص
مكاني پراكنش الگوي  .)22(بدست آمد  پراكنده بصورت

و ) 8(كرمانشاه  هديزسرخه همنطقدو در  برودار هگون
. برآورد شداي بصورت كپهنيز ) 9( باينگان كرمانشاه

هاي تعيين الگوي مكاني مطلق درختان روشهمچنين 
و  kشامل سه گروه كوادرات، نزديكترين همسايه و تابع 

هكتار از جنگل تحقيقاتي  45در ) gو  Lتوابع (مشتقات آن 
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گرفت كه مقايسه قرار  فيروزآباد در استان فارس مورد هبن
اي مكاني درختان بنه كپهپراكنش الگوي  آن، نتايجبراساس 

به در همين منطقه در پژوهشي ديگر . )11(محاسبه شد 
اي و تراكمي براي هاي فاصلهشاخصكارايي بررسي 

ه شد و مشخص كاني درختان بنه پرداختبرآورد الگوي م
بندي، مانند خوشه(هاي تراكمي درمجموع شاخصشد كه 

تر بمراتب دقيق) گرين، پراكنش موريسيتا، كيسي و لكسيس
مانند جانسون و زايمر، هاپكينز، (اي هاي فاصلهاز شاخص

  . )12( هستند) پايلو، مربع تي و هولگيت

وي پراكنش مكاني در منابع خارجي نيز به موضوع الگ
درختان جنگلي توجه خاصي شده است كه برخي از آنها 

. ندهست طهاي بلوويژه گونه هب زادهاي شاخهمربوط به توده
 Q. faginaمكاني دو گونه بلوط  هبا تهيه نقش مثال عنوان هب

غربي پرتغال، الگوي هاي جنوبدر جنگل Q. suber و
-در جنگل .)28(د محاسبه شاي پراكنش اين دو گونه كپه

  غالب هبا گون غرب اسپانيا زاد بلوط شمال هاي شاخه
Q. robur هاي انساني در هاي مختلفي از دخالتكه شدت

 نوع الگو ،يپلير K تابع از استفاده با نيز آنها انجام شده بود
نوسانهاي در پژوهشي ديگر،  .)33(بدست آمد اي  كپه

هاي كوهتهرشدر  Q. liaotungensisالگوي پراكنش مكاني 
Donglin تا  1000ارتفاعي  هكشور چين و در يك دامن

  الگوي پراكنش مكاني .)36(شد متري بررسي  1800
Q. variabilis گاه جنگلي در ذخيرهBaotianman  كشور

 ايكپهبصورت نيز رويشي مختلف  همرحل 4چين در 
  .)35(آمد بدست 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طالعه در كشور، استان كردستان و شهرستان مريوانم مورد هموقعيت منطق -1شكل 

  مواد و روشها
: مطالعه مورد همنطق وهواييمشخصات جغرافيايي و آب

 5در ريخالن  مجاورت نهالستاندر مطالعه  مورد همنطق
در استان كردستان واقع شده  و مريوانكيلومتري شهرستان 

رار ق ژيروله اين محدوده در سامان عرفي). 1شكل (است 
 هاز سمت جنوب به سامان ويسه، از شرق به جادرد و دا

غرب به سامان عرفي سنندج، از شمال و شمال - مريوان
 جان و از غرب به سامان ويسه و قسمتي از سامانكلكه

 ارتفاع منطقه از سطح دريا). 14( استجان محدود كلكه
 19وهوايي آب هايبا استناد به داده. باشدميمتر  1380 نيز
ايستگاه هواشناسي سينوپتيك  )1389تا  1371( هسال

، مترميلي 909 هنبارش ساال توسطم شهرستان مريوان،
 روزهاي تعداد ميانگينو گراد سانتي هدرج 5/12 دما توسطم

      .)3( است سال در روز 100نيز  يخبندان

 هكتاريشكل نيممربعي هنمونيك قطعهابتدا : حقيقروش ت
نظر گرفته  مطالعه در مورد هدر منطق) متر 7/70با اضالع (

 منطقة موردمطالعه
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- سپس دو قطعه. شد و مرز آن بر روي زمين مشخص شد

 75/0هاي ترتيب با مساحت هشكل ديگر ب مربعي هنمون
) متر 100اضالع (و يك هكتار ) متر 6/86اضالع (هكتار 

هاي شكل پالتبه(نيم هكتاري  هنمونبا مبدأ يكسان با قطعه
تا روند تغييرات ) 2شكل (شد نيز مشخص ) حلزوني

   .نمونه نيز بررسي شودالگوي مكاني با توجه به سطح قطعه

  

  

  

  

  هاي مختلفشده با مساحتهاي حلزوني برداشتنمونهقطعه -2شكل 
  

و دو ) زادزاد يا شاخهدانه(گونه، مبدأ  نمونه،در تمام قطعات
آماربرداري (درختان كليه قطر كوچك و بزرگ تاج 

-با استفاده از دو قطر اندازه .شدگيري اندازه )صددرصد

-در جنگل. سطح تاج محاسبه شد تاج درختان، هشدگيري

 ههاي اوليه مشخص شد كه اكثر درختان در منطقگردشي
هستند و هر پايه از ) گروهجست(زاد مطالعه شاخه مورد

هاي نوجوان و جوان تشكيل شده تعداد متفاوتي جست
 هشددهيوزن هرسيد اگر در ترسيم نقش درنتيجه بنظر. است

پراكنش مكاني درختان، بجاي متغير قطر برابر سينه از متغير 
شده قطر متوسط تاج درختان استفاده شود، نتايج ارائه

هاي مشابه اينكه در توده افزون بر. سودمندتر خواهند بود
بودن نقش حفاظتي تاج، رو، بدليل پررنگتحقيق پيش

نسبت به متغيرهاي تنه، شرايط توده را بهتر متغيرهاي تاج 
درختان  هبا توجه به توضيحات فوق، كلي. نشان خواهند داد

 هدهي شدند و نقشبراساس متغير قطر متوسط تاج وزن
  .پراكنش آنها ترسيم شد

 همختصات گوش ،مكاني درختانپراكنش تعيين الگوي  رايب
ات در سيستم مختص GPSبا نمونه غربي قطعاتجنوب
UTM  از روش فاصله براي اين منظوربرداشت شد و - 

كه فاصله و آزيموت  اينصورت به ،آزيموت استفاده شد
 هنقط(نمونه غربي قطعهجنوب هدرخت اول نسبت به گوش

- نماي سونتو اندازهو قطب VERTEX IIIبا دستگاه ) مبنا

با استفاده از روابط مثلثاتي به مختصات  بعدگيري شد و 
اين پس از اضافه كردن . تبديل شد) X,Y( دكارتي

 اول مختصات درخت ،مبنا همختصات به مختصات نقط
بهمين ترتيب فاصله و آزيموت هر درخت . مشخص شد

تبديل  UTMنسبت به درخت قبلي سنجيده و به مختصات 
رنگ  آنها نيز با ه، شماربهنگام ثبت مختصات درختان. شد

ختان مشخص باشد تا هم محل در مشخص شدبر روي تنه 
براي تعيين . گيري نشوددوبار اندازه به اشتباهو هم درختي 

 .استفاده شد ريپلي Kشاخص از نيز الگوي مكاني درختان 
موجود در يك ) درخت(ريپلي براساس تعداد نقاط  Kتابع 

در اين . پردازدشعاع مشخص به بررسي الگوهاي مكاني مي
 مورد در سطح روش فواصل بين تمام جفت نقاط موجود

از  Kامروزه بجاي تابع  ).28( شودگرفته مي نظر بررسي در
در . )17(شود استفاده مي Lآن بنام تابع  هشدشكل اصالح

دار بودن تفاوت الگوي روش ريپلي براي آزمون معني
، حدود اعتماد )فرض صفر(شده با الگوي تصادفي مشاهده

 ؛دشوترسيم مي كارلو محاسبه وبا استفاده از آزمون مونت
در داخل اين محدوده قرار گيرد،  Lكه اگر تابع طوريبه

باالتر از اين  L، اما اگر تابع استالگوي پراكنش تصادفي 
اي و اگر وجود الگوي خوشه هنشان ،محدوده قرار گيرد

الگوي منظم  هدهندنشان ،تر از اين محدوده واقع شودپايين
استفاده  PASTافزار منوع الگو از نر هبراي محاسب. است
  . شد

  نتايج
متغيرهاي تراكم يا تعداد در (نمونه اطالعات كمي قطعات

 2و  1هاي در جدول) هكتار، قطر متوسط تاج و سطح تاج
يك  هنموندرخت در قطعه 111درمجموع . اندارائه شده

برودار  هدرصد آنها گون 95هكتاري وجود داشت كه حدود 
مطالعه تيپ اصلي  مورد هي منطقبودند، درنتيجه تيپ جنگل

 متر 6/86

 متر100

 متر7/70
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نمونه از نيم با افزايش سطح قطعه. استو خالص برودار 
هكتار تا يك هكتار، تراكم درختان روند نزولي داشت و از 

  . اصله در هكتار رسيد 11اصله در هكتار به  144

  نمونهتراكم درختان در منطقه مورد مطالعه بتفكيك قطعه -1جدول 
نمونه سطح قطعه

  )كتاره(
  متغير

  گونه
  مجموع

  زالزالك  مازودار  برودار

5/0  
  72  ---   2  70  نمونهتعداد در قطعه

  144  ---   4 140 تعداد در هكتار
  100  ---   8/2  2/97  درصد

75/0  
  102  2  3 97 نمونهتعداد در قطعه

  3/137  7/2  3/5  3/129  تعداد در هكتار
  100  9/1  9/3 2/94 درصد

1  
  111  2  4  105  رتعداد در هكتا

  100  8/1  6/3 6/94 درصد
  نمونههاي توصيفي متغيرهاي قطر متوسط تاج و سطح تاج درختان بتفكيك قطعهآماره -2جدول 

  آماره  متغير
  )هكتار(نمونه سطح قطعه

5/0 75/0  1  

  قطر متوسط تاج 
  )متر( 

  5/1  5/1  5/1  كمينه
  6/5±2/2  6/5±1/2 7/5±2/2 ميانگين±معيارانحراف

  11  11 11 بيشينه

  سطح تاج 
  )مترمربع(

  77/1  77/1 77/1 كمينه
  2/28±2/20  4/28±9/19 29±4/20 ميانگين±معيارانحراف

  95  95 95 بيشينه
  

  
  

  هكتاري براساس متغير قطر متوسط تاج كي هنمونقطعه در درختان پراكنش وضعيت -3 شكل
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زاد بودند ار شاخهاز نظر مبدأ، تمام درختان برودار و مازود
زاد نمونه، منشأ دانهپايه زالزالك موجود در قطعه 2و فقط 
اشاره در  مهم اينكه دو درخت زالزالك مورد هنكت. داشتند
نيم هكتاري وجود نداشتند و با افزايش سطح  هنمونقطعه
تغييرات  هدامن. هكتار مشاهده شدند 75/0نمونه به قطعه

ر بدست آمد كه  كمترين مت 5/9متغير قطر متوسط تاج 
مربوط به يك پايه زالزالك و همچنين ) متر 5/1(مقدار آن 
سه درخت مذكور كمترين . گروه برودار بوددو جست

تغييرات  هدامن. را داشتند) مترمربع 77/1(مقدار سطح تاج 
  ).2جدول (مترمربع بدست آمد  93متغير سطح تاج نيز حدود 

 هظور گوياترشدن نحوطور كه قبالً ذكر شد، بمنهمان
پراكنش  هپراكنش مكاني درختان، ضمن ترسيم نقش

دهي از متغير قطر متوسط تاج نيز براي وزن ،درختان
شده براي گيرياندازه هبا توجه به دامن. شد درختان استفاده

 ه، دامن)متر 11تا  5/1(مطالعه  مورد هاين متغير در تود
 71/4، 7/4تا  76/1، 75/1طبقه شامل صفر تا  4مذكور به 

 تيوضع 3شكل . بندي شدمتر طبقه 11تا  16/7و  15/7تا 
 كيبتفكي هكتار كي هنمونهقطع در را درختان پراكنش

  .دهدنشان مي تاج متوسط قطر هايهطبق

 تفكيكب درختان پراكنشي الگوتعيين ي برا L تابع جينتا
براساس . است شده ارائه 6 تا 4هاي شكل نمونه دراتقطع
نيم هكتاري الگوي پراكنش درختان  هنمون، در قطعه4ل شك

بين  Lبدليل قرار گرفتن تابع (متر تصادفي  4تا فاصله 
اي متري كپه 24 هو پس از آن تا فاصل) كارلو حدود مونت

) كارلو باالتر از حدود مونت Lبا توجه به قرار گرفتن تابع (
لگوي متري مجدداً از ا 32 هاست، اما پس از آن تا فاصل

هكتاري نيز  75/0 هنموندر قطعه. كندتصادفي پيروي مي
- متر تصادفي است، اما پس از آن كپه 4فاصله تا  نوع الگو

يك  هنمونتغييرات نوع الگو در قطعه). 5شكل (شود اي مي
هكتاري مشابهت  75/0 هنمونهكتاري نيز كامالً با قطعه

 الگو در بعبارت ديگر روند تغييرات نوع ). 6شكل (دارد 
يك هكتاري تقريباً  هنمونهكتاري با قطعه 75/0 هنمونقطعه

هاي مشابه رسد در تودهبا اين نتيجه بنظر مي. يكسان است
رو بتوان با آماربرداري صددرصد درختان در تحقيق پيش
هكتاري به الگوي  75/0شكل مربعي هنمونيك قطعه

   .پراكنش مكاني واقعي توده دست يافت

  
 )خط قرمز(كارلو  و حدود مونت) خط مشكي( Lنمودار تابع  -4 شكل

   نيم هكتاري هنمونهقطع در

  
 )قرمز  خط(كارلو  و حدود مونت) خط مشكي( Lنمودار تابع  -5 شكل

   هكتاري 75/0 هنمونهقطع در

  
 )قرمز  خط(كارلو  و حدود مونت) خط مشكي( Lنمودار تابع  -6 شكل

   يك هكتاري هنمونهقطع در

 ايكپه

 تصادفي
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  بحث
غالب  هبا گون(درختان بلوط ، همطالع مورد همنطقدر 

مدتهاست در يك برداشت سنتي تحت عنوان ) برودار
اند و برداري قرار گرفتهمورد بهره زنيگالزني يا سرشاخه

اين . شوندمي مديريت) كنده(زاد روي زمين بصورت شاخه
هاي اي از جنگلمالحظهقابل هنوع برداشت در گستر

تواند منتخب مي هقابل مشاهده است، بنابراين تود مريوان
در اين نوع . هاي منطقه باشدالگوي خوبي از جنگل

برداشت معموالً فرصت رويش ارتفاعي از درخت گرفته 
با سهولت بيشتري انجام ) زنيسرشاخه(شده تا مديريت آن 

قطع مكرر درختان بلوط طي ساليان متمادي و . شود
عدد آنها باعث شده است كه سيماي كنوني دهي متجست

و اكثر باشد هاي همسال گروهها بصورت جستاين توده
 .ها در طبقات قطري پايين پراكنش داشته باشندجست

درختان بلوط پس از چندسال پوسيده شده  هازآنجائيكه كند
دهد، اين امكان دهي خود را از دست ميو قابليت جست

جايگزيني جست مناسب بجاي  وجود دارد كه بدليل عدم
بمرور زمان كاهش ) تعداد در هكتار(پير، تراكم توده  هكند
بنابراين فضاهاي خالي داخل توده افزايش يافته و . يابد
- رسد الگوي پراكنش مكاني درختان بلوط در تودهمي بنظر

تواند كمي از حالت طبيعي آن شده ميبرداريهاي بهره
- دخالت تغيير بستگي به شدت فاصله بگيرد كه ميزان اين

  . هاي انساني دارد

رو نشان داد كه در هر سه سطح مختلف نتايج پژوهش پيش
) و يك هكتار 75/0، 5/0(بررسي  هاي موردنمونهقطعه

در . اي استالگوي پراكنش مكاني درختان برودار كپه
 ههاي مختلف بلوط منطقمورد گونه درهاي داخلي پژوهش
ول، همچنين شامل برودار، مازودار و ويان مريو هقاميشل

و دو  اسوجي سروكي هاجنگلبرودار در  هدر مورد گون
بدست نتايج مشابهي  كرمانشاه ه و باينگانديزسرخه همنطق

براين در منابع خارجي عالوه. )22و  9، 8، 4(آمده است 
  بلوط مختلف  هاي براي گونه اي نيز الگوي پراكنش كپه

  ).35و  33، 28(گزارش شده است 

الگوي  هطور كه پيشتر اشاره شد، عوامل ايجادكنندهمان
هاي گياه يا پراكندگي گياهان ممكن است ناشي از ويژگي

چندين فرضيه . عوامل محيطي و يا ناشي از هردو باشد
. گيري الگوي پراكنش مكاني پيشنهاد شده استبراي شكل

رار و رشد در مناطق با شرايط محيطي يكنواخت براي استق
، الگوي )چه شرايط مناسب باشد چه نامناسب(گياهان 

ها با الگوي بنابراين گونه. پراكنش تصادفي خواهد شد
پراكنش تصادفي تمايل به نگهداشتن سازگاري 

حضور الگوهاي غيرتصادفي در توزيع . فيزيولوژيكي دارند
ها يك روال عمومي است، به استثناء مكاني ارگانيسم

هايي كه تحت اي غيرطبيعي و اكوسيستمهاكوسيستم
الگوي پراكنش ). 31(هستند  هاي انساندخالت و فعاليت

هاي تواند ناشي از برتري رقابتي در رويشگاهمي ايكپه
هاي هاي داخل اكوسيستم و يا محدوديتكوچك، آشوب

هايي كه الگوي گونه. گسترش و انتشار گياهان باشد
هاي با الگوي ايسه با گونهاي دارند در مقپراكنش كپه

بنظر ). 26(پراكنش تصادفي، قدرت رقابتي بيشتري دارند 
مطالعه  مورد هاي در تودرسد تنوع بسيار كم گونهمي
 هاي براي گونتواند يكي از داليل ايجاد الگوي كپه مي

  . برودار باشد
از سوي ديگر در منابع مختلفي اشاره شده است كه الگوي 

زاد تجديدحيات هايي كه به روش دانهونهپراكنش مكاني گ
كنند، در ارتباط مستقيم با الگوي پراكنش بذر است مي

 استها درشت و سنگين با توجه به اينكه بذر بلوط. )29(
ريزد، ايجاد الگوي بذر آنها به زير تاج درخت مي هو عمد

اي براي درختان بلوط دور از انتظار نيست و بنظر كپه
ن فاكتور در نوع الگوي بوجودآمده بسيار رسد نقش اي مي

 هرچند درختان برودار مورد. مهمتر از ساير فاكتورها باشد
برداري قرار بهره مطالعه در اين پژوهش مدتهاست مورد

آنها قطعاً متأثر از نوع بذر بوده  هاند، اما الگوي اوليگرفته
اند كه در نيز اشاره كرده) 1993(و همكاران  Mou. است
هايي كه فرم زادآوري غالب آنها بصورت غيرجنسي هگون
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است، الگوهاي ) جوش و پاجوشمثالً از قبيل ريشه(
 هتأثير الگوي ايجادشد مستقرشده تا حد زيادي تحت

هايي مورد گونه البته الزم بذكر است كه در. ابتدايي است
هاي جنسي و كه زادآوري آنها توسط تركيبي از روش

گيرد، الگوي پراكنش مكاني تا حد غيرجنسي انجام مي
و ) سرشت درخت(هاي خود درخت زيادي توسط ويژگي

 موجود شكل هعوامل محيطي مختلف زنده و غيرزند
  ).23(گيرد  مي

رو تغييرات نوع الگوي در بخش ديگري از پژوهش پيش
پراكنش مكاني درختان برودار در ارتباط با افزايش سطح 

-شد كه در هر سه قطعه نمونه بررسي شد و مشخصقطعه

و يك هكتاري، الگوي مكاني مشابه  75/0، 5/0 هنمون
هكتار  5/0ازآنجائيكه در سطوح كمتر از . است) ايكپه(

هاي مرتبط با الگوي تعداد كافي درخت براي انجام تحليل
 20كمتر از  هكتار 25/0در سطح (مكاني وجود نداشت 

 رگرفتن ، طبعاً امكان درنظ)اصله درخت وجود داشت
. هكتار ممكن نبود 5/0نمونه با مساحت كمتر از قطعات

در تنها پژوهشي كه در داخل كشور به بررسي روند البته 
اي هبرودار در جنگل هتغييرات الگوي پراكنش مكاني گون

اي كپه ينوع الگو، مشخص شد كه زاگرس پرداخته است
 5/0نمونه براي بررسي الگوي مكاني و سطح مناسب قطعه

مطالعه در پژوهش  يكي از مناطق مورد. )1( هكتار است
با اين  ،شده در مجاورت جنگل ريخالن قرار دارداشاره

واقع شده  )شدهكمتردخالت هتود(تفاوت كه در قبرستان 
با اين توضيح در تفسير نتايج بايد اين نكته را درنظر . است

هاي زاگرس هاي موجود در قبرستانتودهدر داشت كه 
هاي انساني كمتر تخريب الي بدليل مقدس بودن، ميزانشم

مذكور اكثر درختان برودار  هدر تود. هاي ديگر استاز توده
در . اندتنه گزارش شدهزاد ميانسال و كهن و تك شاخه

هكتار براي  75/0رسد سطح رو بنظر ميپژوهش پيش
شده برداريهاي برودار بهرهتوده بررسي الگوي مكاني

اشد و با توجه به مشابهت نتايج اين سطح با سطح مناسب ب
شود در مطالعات آينده و در يك هكتاري، پيشنهاد مي

  .شودهكتاري استفاده  75/0 هنمونمناطق مشابه از قطعه

هاي صورت امكان در توده درشود پيشنهاد ميپايان در 
مشابه موجود در ساير نقاط زاگرس مطالعات تكميلي انجام 

مورد الگوي مكاني درختان  ان به قطعيت درد تا بتووش
همچنين  .برودار و روند تغييرات آن اظهارنظر نمود

مازودار (هاي بلوط هاي ديگري در مورد ساير گونه پژوهش
با توجه به  .نيز انجام شده و نتايج مقايسه شوند) ولو وي

برودار  ههاي مذكور با گونبذر گونه هاينكه هم انداز
ها از آنها برداريهم شدت و نوع بهره متفاوت بوده و
-آمده اطالعات مقايسهنتايج بدستبنابراين  متفاوت است،

انجام مطالعات رو  ازاين .نموداي باارزشي را فراهم خواهند 
هاي موجود مانند توده(شده مناطق كمتردخالتمشابه در 
عنوان  هبنيز ) ها و يا مناطق دور از دسترسدر قبرستان

الگوي پراكنش مكاني واقعي تكميلي و آگاهي از مطالعات 
  .ضروريستهاي مختلف بلوط گونه

  سپاسگزاري

 هاين تحقيق با استفاده از اعتبارات و امكانات مؤسس
و همچنين همكاري مركز تحقيقات جنگلها و مراتع كشور 

انجام تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كردستان 
 ذيربط سپاسگزاري الن مسئوبدينوسيله از  ،شده است

اين پژوهش آقايان هاي زميني در برداشتهمچنين . شود مي
 محمد نظريعبداهللا محمدي و ژاد،  نمسعود بيضايي

  .شودنان قدرداني ميهمكاري داشتند كه از همگي آ

  منابع 
. 1392، .و كيادليري، ه. ، پورهاشمي، م.، اخوان، ر.پ.باتوبه، س -1

سب بررسي الگوي پراكنش مكاني برودار تعيين حداقل سطح منا
)Quercus brantii Lindl. (هشدهاي كمتردخالتدر توده 

جنگل و  هنشري. رايپلي Kهاي مريوان با استفاده از تابع جنگل
  ,27-38): 1(66، )منابع طبيعي ايران همجل(هاي چوب فرآورده
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). فرداديروز، امروز، (منابع طبيعي ايران . 1383، .الف -نامبي -2
 151ها، مراتع و آبخيزداري كشور، تهران،  انتشارات سازمان جنگل

  . صفحه

وهوايي اداره كل هواشناسي استان آمار آب. 1390، .ب -نامبي -3
  كردستان 

تحليل آماري الگوي . 1385، .و مزين، م. ، سهرابي، ه.بصيري،  ر -4
 همجل. مريوان هقاميشل ههاي درختي در منطقپراكنش مكاني گونه
  .579-588): 3(59منابع طبيعي ايران، 

انتشارات دانشگاه . كاربرد آمار در بوم شناسي. 1383، .پوربابايي، ح -5
  .صفحه 409گيالن،  

شناسي جنگل. 1382، .رستاقي، مو ابراهيمي. ح. اي، مجزيره -6
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Abstract 

Determination of spatial pattern of trees in forest stands, as one of the most important 
characteristics of stand structure, is essential in tending, reclamation and management 
programs. This research was carried out in Rikhalan forest of Marivan, Kurdistan 
province, to identify the spatial pattern of sprout-clumps of oaks. Three quadratic plots 
with different areas of 0.5, 0.75 and one ha with same origin point were considered. All 
of trees were numbered and their origin as well as the smallest and largest crown 
diameters was measured. Coordinates of all trees were determined using azimuth-
distance method and spatial point pattern was analyzed by Ripley's K-function. Based 
on results, the main species was Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) and the tree 
density was 111 per ha. The mean values of crown diameter and crown area were 5.6 m 
and 28.2 m2 in one ha plot, respectively. Analysis of data by PAST software showed 
that the spatial pattern of Brant`s oak was cluster type. Furthermore, the suitable plot 
size to study spatial pattern in the studied stand was 0.75 hectare which is recommended 
for similar stands. 

Key words: Brant`s oak, Marivan, spatial pattern, sprout-clump. 


