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"مقاله کوتاه"

زاگرس هاي در جنگلهاي ساختاري جنگلمکانی ویژگیارزیابی
)کرمانشاه،گهوارههاي (جنگل

4مجتبی تاسهو 3داحسان صیا،2شایسته غالمی،1زهرا احمدیان

دانشگاه رازي، کرمانشاهو دانشیار،دانشجوي کارشناسی ارشد-3و 1
)Shaiestegholami@gmail.com، (نویسنده مسوول: نشاه، دانشگاه رازي، کرمادیاراستا-2

، کرمانشاهکارشناس ارشد اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان داالهو-4
19/6/96تاریخ پذیرش: 19/4/96تاریخ دریافت: 

چکیده
. پژوهش دنباشهاي جنگلی میاکوسیستماز ضروریات مدیریتی آنها ساختار مکانیو ارزیابی هاي جنگلیساختار تودهبررسی

با انجام شد.هاي استان کرمانشاهجنگلرنها دآجنگل و الگوي توزیع مکانی هاي ساختاريویژگیارزیابیرو با هدف پیش 
متر مربعی) برداشت 400پالت (25و به صورت منظم تصادفی، تعداد متر 50×متر50به ابعاد ماربرداري از یک شبکه آاستفاده 

هاي مهم ساختاري درختان شامل گونه، مبدأ (دانه زاد یا شاخه زاد)، تعداد جست در هر جست گروه، قطر ویژگیگردیدند. سپس 
تاج نیز و قطر گیري شده، سطح هاي اندازه. با استفاده از دادهندگیري شددو قطر بزرگ و کوچک تاج اندازهارتفاع و،سینهبرابر

4/3سطح تاج متر وسانتی7متر، قطر 3میانگین ارتفاع درختان حدود که . نتایج این پژوهش نشان دادگردیدندمحاسبه 
بررسی الگوهاي مکانی دهد.ن میدرصد بودکه تاج پوشش باز در منطقه را نشا18سطح تاج پوشش در پالت، مترمربع است.

که داللت بر ساختار مکانی گسترده، هاي بزرگ بودندنشان داد که متغیرهاي مورد بررسی داراي ساختار مکانی مشخص با دامنه
هاي ویژگیمکانیبا مطالعه الگوي پراکنش یکنواخت و در حقیقت پیوستگی مکانی بیشتر در مقادیر متغیر مورد نظر دارد.

ها ارائه نمود و در جهت توان راهکارهاي مناسب جهت مدیریت صحیح این جنگل، میو اطالع از دامنه توزیع آنهااري جنگلساخت
مدیریت پایدار و اصولی گام برداشت.

واریوگرام دوجانبهجنگل،ساختارجست گروه،واریوگرام،مکانی،توزیعهاي کلیدي: واژه

مقدمه
ابع طبیعی مهم تجدید شونده جهان ها از جمله منجنگل

ها منافع بسیار زیادي از جهت اقتصادي، جنگل).5(هستند
که هر کننداعی و زیست محیطی براي بشر تامین میاجتم

توانند به عنوان بخشی از خدمات اکوسیستم جنگل،کدام می
هاي جنگلکه )11(شوندمحسوب اي براي هر کشورپشتوانه

ن بومسازگانهاي جنگلی کشور به لحاظ زاگرس جزو مهمتری
بومشناختی و اقتصادي هستند

هايتودهساختاربررسیجنگل،مدیریتیندآفرطیدر
هايبرنامهطراحیوفعلیوضعیتبرآوردبه منظورجنگلی

ساختاريهايویژگیتعیین.داردفراوانیاهمیتآینده
برنامهده،توتحوالتروندبررسیبرايجنگلیهايتوده
ریزي برنامهوپرورشیعملیاتمانندشناسیجنگلریزي

توسطتودهساختارمفهوم. الزامیستاحیاییعملیات
تفسیروتعریفمتفاوتیهايروشبهمختلفپژوهشگران

اختار توده اشاره ند سشناسان معتقداز جنگلیبرخ.استشده
نش پراکینو همچنیسنیايقطريهابه پراکنش طبقه

ند واژه معتقدنیزیگرشناسان دتاج دارد. جنگليهاطبقه
یبترک،تودهيبندو اشکوبیبترکفرم,یانگربتودهساختار 

یستزيهاحوه پراکنش درختان در طبقات شاخصو نیسن
،فوقیاتنظرییداز پژوهشگران ضمن تایاست و برخیسنج

داشته يتردهه واژه ساختار توده مفهوم گستراند کنمودهاشاره 
توده استیفیو کیکمهايشاخصيمندقانونیو به معن

ساختار عمودي و افقی جنگل براي یبررسبدین منظور).31(
یاز درك بهتر شرایط اکولوژیکی و مهیاسازي اطالعات موردن

. پتریتان و همکاران )32(شوددر مدیریت جنگل انجام می
وساختاريلگويامطالعهبهرومانیهايجنگلدر)31(

. آنها پرداختندهاگونهترکیبتاثیروهاجنگلپویایی
دادند. قراربررسیارتفاع را موردسینه وبرابرقطرپارامترهاي

جنگلساختاربررسیبهايمطالعه) در41ژانگ و همکاران (
را ارزیابی اي درختانو تنوع گونهارتفاعقطر،وپرداخته
کردند.
جنبهسهجنگلساختاربررسیمنظوربهکلیرطوبه

درختانابعادتنوعوآمیختگی، ايگونهتنوع، مکانیموقعیت
هاياکوسیستمدرکهبطوري)23(شودمیگرفتهنظردر

هايویژگیازیکسريفضاییچیدمان،ساختارواژهجنگلی
راغیرهوجنسیت، گونه، ابعاد، درختسنجملهازدرختان

هاي مختلف مشخصه.)12(دهدمیقراربررسیمورد
هاي زاگرس عبارتند از: گونه، مبدا درختان ساختاري در جنگل

زاد)، تعداد جست در هر جست گروه، قطر د یا شاخهاز(دانه
در همین راستا ).31جست و قطر کوچک و بزرگ تاج (

ترین ابزارها در توصیف کمی ساختار جنگل یکی از مناسب
.)25(شودین جنگل در زاگرس در نظر گرفته میمدیریت نو

وزیستیتنوعبرايالگویکعنوانبهتواندمیجنگلساختار
مطالعه روایناز.شودگرفتهنظردرنیز اکوسیستمعملکرد

کرد وآینده اکوسیستم عملتواند به درك گذشته، ساختار می

علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه 
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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دانشی که براي بررسی پویایی .)36،16(کندجنگل کمک
هاي بایستی بر اساس تقلید از محدودهجنگل ضروري است

هاي هاي ساختاري اکوسیستمي از ویژگیپذیرطبیعی و تاثیر
).26جنگلی به وجود آمده باشد (

هاي مهم الگوي مکانی یکی از جنبههمچنین مطالعه 
گیري و و از مقدمات و ضروریات اندازهبررسی ساختار جنگل 
ر).  د27(باشددر هر منطقه میبررسی پوشش گیاهی

افرادجغرافیاییپراکنشبهمکانیپراکنشالگوي،شناسیبوم
که)15(شودمیگفتهآنها،استقرارموقعیتچگونگییا

الگويشناخت).28(باشدمتفاوتمختلف،شرایطدرتواندمی
مناسبمدیریتیالگويطراحیدرهمجنگلی،درختانمکانی
همداردمؤثرينقشجنگلیهايتودهاحیايواظتحفبراي
بهدرختانکهاي زندهموجوداتسایرمتقابلروابطدركبراي

ايویژهاهمیتاز شوند،یممحسوبآنهازیستگاهعنوان
). 30(برخوردار است 

الگوهايمطالعهزمینهدرزیاديعالقهاخیرهايدههدر
ازاستفادهدرتوجهیقابلهايتپیشرفوآمدهوجودبهمکانی
هايمکانیسمدركجهتدردرختانمکانیپراکنشالگوي

هايتودهپویاییبینیپیشوزیستیتنوعحفظ،شناختیبوم
هايروشازبسیاريدر).14(ه استگرفتصورتجنگلی 
موقعیتواریانس،تحلیلوتجزیهمانندکالسیکآمارمتداول

درمحیطازشدهبرداشتهاينمونهمکانیوجغرافیایی
گونههیچهادادهتحلیلوتجزیهدروشودنمینظرگرفته

ازتابعیعنوانبههادادهمکانیتغییراتبینریاضیارتباط
گونهاینتحلیلوتجزیهجهت. گرددنمیبرقرارفاصله

تواناییکهآماريابزارهايمجموعهازمکانیهايداده
وموردنظرمتغیرعدديوکمیاطالعاتهمزمانکارگیريبه

دارندراهادادهجغرافیایینسبیموقعیتبهمربوطاطالعات
.نامندمیمکانیآمارراآماريه مجموعاین. شودمیاستفاده

هايفاصلهتامجاورهاينمونهمکانیآمارهنظریاساسبر
ینچنبهدارند،وابستگیهمبهمکانیصورتبهمعینی

آمارپایهکهشودمیگفتهايناحیهمتغیرهايمتغیرهایی،
مکانی،آمارازايشاخهآمارزمین.دهدمیتشکیلرامکانی
زمیناساسیرسالتت.اسايناحیهمتغیرنظریهبرمبتنی
احتمالنظریهچارچوبدرايناحیهمتغیرهايسازيمدلآمار،
بررسیابزارعنوانهبواریوگراموسیلهبهو)20(باشدمی

رامشاهداتمکانیالگويها،پدیدهمکانیتغییرپذیريکمی
يالگوهاکمیتوصیفجهتبنابراین،). 17(کندمیبررسی

کمیارزشهايبرعالوهمحیطی،متغیرهايچنینپراکنشی
ومشاهداتجغرافیاییموقعیتبایستینظر،موردخصوصیت

).18(دنشوگرفتهنظردرانهمزمطوربهنیزهاگیرياندازه
علومدرراخودکاربردزمینهآماري،زمینهايروشامروزه
بهتوانمیآنبکارگیريباکهطوريبهنداهکردپیداجنگل

).2(یافتدستجنگلدربردارينمونهشبکهبهینهابعاد
دارايجنگلدرطبیعیوزیستیهايپدیدهازبسیاري

کهدهندمینشانمطالعاتهستند ومکانیهايهمبستگی
دورتر دارايفواصلنسبت بهنزدیکفواصلها درداده

ساختارشناختاینکهبهتوجهبا).9(بیشتري هستندمشابهت
و پایدارمدیریتبرايالگوي مکانی آنهاارزیابیوجنگل

وجنگلیهاياکوسیستمعملکردبهبودوحفظ،کارآمد
این استکاربرديومهمايگونهوزیستیتنوعافزایش

هاي تحقیق جهت بررسی الگوي توزیع مکانی برخی ویژگی
در بخشی از آمار با استفاده از زمینجنگلساختاري 

هاي زاگرس در استان کرمانشاه انجام شد.جنگل

هامواد و روش
هاي حفاظت شده تحقیق حاضر در بخشی از جنگل

با طول سامانه عرفی بریه خانی اه در گهواره در استان کرمانش
شرقی و عرض 39֯46'07"تا 36֯46'87"جغرافیایی 
.شمالی انجام شد29֯34'19"تا 27֯34'23"جغرافیایی 

متر و 1478ارتفاع از سطح دریا در این منطقه داراي حداقل 
باشد. میانگین بارندگی سالیانه آن حدودمیمتر 1862حداکثر 

ترین ماه متر و متوسط حداکثر دماي آن در گرممیلی3/611
گراد و در سردترین ماه سال بهنتیدرجه سا35سال به 

هاي این نگلپوشش غالب در جرسد.گراد میدرجه سانتی- 6
باشد.منطقه بلوط ایرانی می

به ابعاد شبکه آماربرداري یک برداري با استفاده از نمونه
در رت منظم تصادفی انجام گرفت.و به صومتر 50×متر50

برداشت ) 8(متر20×متر20پالت25،منطقه مورد نظر
تمامی موقعیت جغرافیایی گردیدند. در داخل هر قطعه نمونه 

شاملدرختان همه هاي سپس ویژگی.دشدرختان سرپا ثبت 
(قطر برابر سینه بزرگترین جست در قطر برابر سینهنوع گونه،
دو قطر بزرگ و ، ارتفاع درختان،زاد)خههاي شامورد پایه

درصد تعداد جست در هر جست گروه و ،کوچک تاج
با . ندگردیدثبت در هر پالت خشکیدگی در تاج درختان، 

، )قطر بزرگ و کوچک(گیري شدههاي اندازهاستفاده از داده
سپس . )31،11(شدندنیز محاسبه درختان تاج و قطر سطح 

یابی به خالصه اطالعات ه منظور دستها بآماري دادهوصیفت
انجام SPSS16افزار آماري هر ویژگی، با استفاده از نرم

ت و هاي آماري میانگین، میانه، ضریب تغییراگرفت. شاخص
نرمال .ندیرها محاسبه گردیدبراي تمامی متغانحراف معیار 

اسمیرنوف مورد -با استفاده از آزمون کلموگروفهابودن داده
. همچنین همبستگی اسپیرمن بین گرفتقرار بررسی 

.بررسی شدتاج درخشکیدگیدرصد و هاي درختانویژگی
مختلف،مختصاتبانقطهدودرکمیتدومقایسهبراي

اینبراستمقایسهروشترینطبیعیآنهااختالفبررسی
تحتاختالفایندومتوانها،موقعیتتمامبراياساس،
د:گردیمحاسبهزیرمعادلهصورتهبواریوگرامعنوان

هاي جدا شده در فاصله گامتعداد جفتN(h)ه در آن ک
(h) ،Z(xi)گیري شده در نقطه مقدار متغیر اندازهiوZ(xi+h)

است. i+hیري شده در موقعیت مکانی گمقدار متغیر اندازه
رت اثرتوان به صوبراي واریوگرام ایده آل، سه پارامتر را می

(سقف) و دامنه تاثیر بیان کرد. اثرآستانهاي، حدقطعه
آستانه اي، واریانس مولفه غیرساختاري (تصادفی)، حدقطعه
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کننده بیانگر تقریبی از واریانس کل و دامنه تاثیر تعیین
اي است که فراتر از آن هیچ همبستگی مکانی بین فاصله

بر اساس یرهامتغیمکانیدرجه وابستگمشاهدات وجود ندارد.
کل) ضرب یانسبه حدآستانه (وارايقطعهیانس اثرواریمتقس
باشد 25نسبت کمتر از %ین. چنانچه اآیدمیبه دست100در 

75%ازیشترمتوسط و بی% همبستگ75- 25،قويیهمبستگ
با یساختار مکانیلتحل).35(خواهد بودیفضعیهمبستگ

آنها بر مبنايیسنجو اعتباریوگراماستفاده از وار
cross validationافزارنرمیقطرزاGS+5.1.انجام شد

و بحثنتایج
شاخه زاد درختان فراوانی است که آننتایج حاکی از 

در کل درصد 87/5دانه زاد درختان و فراوانی درصد13/94
در ساختاري جنگلهاي خالصه آماري ویژگیمنطقه است. 

و آزمون نشان جدولاین نتایج حاصل از آمده است.1جدول 

از آنجایی کنند.ها از توزیع نرمال پیروي نمیداد که توزیع داده
هاي زمین آماري در وضعیت نرمال که بسیاري از تکنیک

هاي مکانی مدتر به پردازش دادهها بسیار موثرتر و کارآداده
ها ید. دادهها گردپردازند بنابراین اقدام به نرمال کردن دادهمی

پس از .)18،28(به صورت لگاریتم پایه طبیعی تبدیل شدند
ي متغیرها ضریب تغییرات کاهش ها در مورد همهتبدیل داده

متغیرها، در دو حالت همچنین، با مقایسه واریوگرامیافت. 
هاي اصلی) مشخص شد در (دادهتبدیل شده و بدون تبدیل

ها داراي شکل ریوگرامها تبدیل شوند، واصورتی که داده
که تبدیل ییهنجارتري هستند. بنابراین، درمورد متغیرها

هاي ها براساس دادهشد، واریوگرامآنها باعث بهبود وضعیت 
ارتفاع اما واریوگرام مربوط به ).1(تبدیل شده محاسبه شدند

هاي اصلی محاسبه تاج بر اساس دادهسطح درختان و
گردیدند.

ساختاري جنگلهاي آماري ویژگیخالصه- 1جدول 
Table 1. Statistical summary of forest structural properties

ضریب تغییراتانحراف معیارمیانهمیانگینمتغیر

2652505/528/19در هکتاردرختانتراکممیانگین 
m(19/31/307/134/0(میانگین ارتفاع

cm(96/764/715/339/0(میانگین قطربرابر سینه
18/987/673/0جستمیانگین تعداد

156/192080/192/0درصد خشکیدگیمیانگین 
m2(40/375/290/285/0(درختانسطح تاج میانگین 

m2(30/671/457/588/0(میانگین قطرتاج

هاي درختانهمبستگی خشکیدگی با ویژگی
بین درصد یرمناسپمقادیر ضریب همبستگی 

ارائه شده2جدول در هاي درختان خشکیدگی و ویژگی
است. نتایج حاکی از آن است که درصد خشکیدگی با سطح 

در مورد سایر .دار و مثبت داردتاج درختان همبستگی معنی
داري مشاهده نشد.متغیرها همبستگی معنی

ساختار تغییرات مکانی 
ها، تغییرات مکانی دادهبه منظور بررسی و مطالعه ساختار 

هاي تجربی براي هر متغیر محاسبه و ترسیم واریوگرام
شدند.

هاي درختانضریب همبستگی اسپیرمن بین درصد خشکیدگی درختان و ویژگی- 2جدول
Table 2. Spearman correlation coefficient between tree dieback percent and tree characteristics

میانگین قطر تاجسطح تاججستتعدادقطربرابرسینهرتفاعامتغیر
220/0071/0**-080/0-087/0042/0درصد خشکیدگی
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، ی درختانخشکیدگدرصد (d)، جستتعداد(c)درختان، تراکم(b)، ارتفاع(a)هاي واریوگرام تجربی و مدل برازش داده شده به داده-1شکل
(e) اجتسطح،(f)تاجقطرمتوسط

Figure 1. The experimental variogram and the model fitted to the data (a) height, (b) Tree density, (c) number of
shoots, (d) percentage of tree dieback, (e) crown area, (f) crown diameter

یژگی هاي درختانوبرازش داده شده بر واریوگرام تجربی پارامترهاي مدل-3جدول
Table 3. Parameters of the fitted models to the experimental variograms of tree properties

حداياثرقطعهمدلمتغیر
آستانه

دامنه تاثیر
)m(اي/حدآستانهاثرقطعه

(%)
کالس 

اعتبارسنجیRSSR2همبستگی

046/007/0متوسط89/096/1311047/49نماییاع ارتف
58/113/0قوي01/030/55795/18نماییتراکم 

012/008/0متوسط45/091/0411094/49نماییتعداد جست
049/022/0متوسط49/116/3177012/47نماییدرصد خشکیدگی

088/060/0متوسط29/458/8183999/49نماییسطح تاج
371/002/0متوسط32/064/0311050نماییقطر تاج

RSS:ریشه میانگین مجذور خطا

b 

 

a 

 

d 

 

c 

 
f 

 

e  
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توان دریافت همبستگی مکانی در ها میبا مطالعه واریوگرام
ینه درختان مشاهده گردید. ها به جز قطر برابر ستمامی داده

تاج سطحدگی درختان و، خشکیجستارتفاع درختان، تعداد
ازآمدهدستبهپارامترهاي.بودندهمگی داراي مدل نمایی 

همبستگیآنها برشدهدادهبرازشهايمدلوهاواریوگرام
زان اثردر تحقیق حاضر می.دهندمینشانرامتوسطمکانی
%، تعداد جست هر درخت49ارتفاع درختانواریوگرامايقطعه

% حد49تاج درختان سطح % و 47، خشکیدگی درختان49%
باشد.آستانه می

اي است که در ماوراي آن ها، فاصلهدامنه تأثیر واریوگرام
ها را مستقل توان آنمشاهدات همبستگی مکانی نداشته و می

اي حد همبستگی مکانی از یکدیگر محسوب کرد. چنین فاصله
بطه با خصوصیت موردنظر را مشخص نموده و اطالعاتی در را

این پارامتر در .)1(کندبرداري ارائه میفاصله نمونهحداقل 
درصد متر، 4110، تعداد جست متر3110مورد ارتفاع درختان

متر1839درختانتاج سطح متر و 1770تاج خشکیدگی 
ضعیفاعتبارناشی از اعتبارسنجی،نتایج.)3(جدول است 

درخطامربعاتجموعمهمچنین. دهدمینشانراهاواریوگرام
اینبیانگرکهباالستنسبتاشدهدادهبرازشهايمدلمورد
نیستقويهامدلایناساسبرمکانیساختارکهاست

)23.(
شاخه زادهايجنگلازبخشیدرکهروپیشپژوهشدر
ه استشدسعیشد،کرمانشاه انجاماستانگهواره دربلوط

هايویژگیبرخی الگوي پراکنشو وضعیتازروشنیتصویر
تاج پوشش درختان یکی از .شودارائههاجنگلاینساختاري

رهاي ساختاري است که ما در این تحقیق به مطالعه آن متغی
درختان در پالتبه طور میانگین سطح تاج.پرداختیم

18اج پوشش در پالت تدرصد.بودمربعمتر40/3معادل
پوشش باز را در منطقه نشان به دست آمده که تاجدرصد 

هاي مشابهی که در مناطق دیگر زاگرس در پژوهش.دهدمی
)31(پورهاشمی و همکاراننظیر تحقیقانجام شده است

شده درصد اعالم 9/27درصد سطح تاج پوشش در منطقه
تخریب شدهکمترهايجنگلدرتاج پوششحداکثر. است
استشدهحاسبهمدرصد35در تحقیق دیگري نیزایالم

دهنده سطح تاج پوشش کم در مناطق زاگرس که نشان)22(
است.

متغیرو مبدا درختانگروهجستهردرجستتعداد
مدیریتنحوهبهمستقیمبطورکهاستدیگريساختاري

جست دهیتواناییهمچنینوقطعشدتومقدار،اندرخت
لعه تجدید حیات در منطقه مورد مطادارد.بستگیمادريکنده

در جستتعدادمتوسطو زاد بوده درختان مبتنی بر شاخه
در .به دست آمده استعدد 18/9هاي بلوط جست گروه
ام دادند به طور انج)31(و همکاران پورهاشمیتحقیقی که 

دهنده این نشانعدد است. این15ها متوسط تعداد جست
ري بیشتر به هاي زاگرس زادآوباشد که در جنگلموضوع می

که ) 32(باشدجنسی و از طریق شاخه زاد میصورت غیر 
متوسط قطر برابر هاست.حاکی از مدیریت نامناسب این جنگل

ساختارنظرازباشد.متر میسانتی96/7سینه در این مطالعه
تودهجوان بودندهندهنشانهاجستقطرمتوسطقطري،

مدیریتنوعازنیز ناشیمسئلهاین.بودمطالعهمورد
ایجادبهمنجرهامداوم جستقطع.باشدمیدرختانسنتی
کم سنوکم قطرهمواره تودهوشدهجدیدهايجست

19/3پژوهش به طور متوسط ارتفاع درختان در اینباشد. می
اصـخرمـفوپسندينورسرشتبهتوجهباباشد.متر می

تاجبودنبازورویشگاهفقرهمچنینوبلوطانـدرخت
ارتفاع درختان به صورت چشمگیري افزایش نیافته شـپوش

).22(است
درهاگونهبینتعاملدرکلیدينقشمکانیالگوي

تحت تاثیر فرآیندهاي زیست وکندمیگیاهی بازيجوامع
محیطی درگیر در پویایی گونه شامل: رشد، تجدید حیات و 

از لحاظ آماري یکی از ).29(گیردمرگ و میر قرار می
هاي بررسی تغییرات مکانی پارامترهاي محیطی با ساختار راه

)(واریوگرامآمارياده از تجزیه و تحلیل زمینمکانی، استف
نتیجه وآمار، روشی وابسته به مدل استینزم).35(است
واریوگرام و مدلآمار وابسته به هاي زمیني خروجیکلیه

).3(اجزاي آن است
ها مشاهده ناهمسانگردي در بین دادهحاضر، در تحقیق 

پذیري که تغییراین واقعیت بیانگر این موضوع است نگردید.
بر اساس ).18(یرها در جهات مختلف یکسان استتغاین م

متغیرهاي ، هاي محاسبه شدهنتایج حاصل از واریوگرام
این در. مشخص بودندساختار مکانی داريگیري شدهاندازه

یعنی نه درختان فاقد ساختار مکانی استمیان، قطر برابر سی
دامنه تأثیر واریوگرام ).22(اندها مستقل از یکدیگر بودهداده

متر، تعداد 978قطر برابر سینه متر، 3110در مورد ارتفاع 
سطح متر و 1770تاجخشکیدگیدرصد متر، 4110جست 

.)3جدول (متراست1839تاج درختان
ساختاربرداللتکهاستبزرگهاواریوگرامتأثیردامنه

پیوستگیحقیقتدریکنواخت وپراکنش،گستردهمکانی
درجه ).18(داردنظرموردمتغیرمقادیردربیشترمکانی

درصد 25- 75ها بین وابستگی مکانی در مورد بیشتر شاخص
توسط به دست آمده است. بنابراین، داراي کالس همبستگی م

بوده و این نمایانگر تغییرات مکانی متوسط در مورد این 
باشد. شاخص می

وجود خشکیدگی در تاج را )38(مناستینطور کههمان
نشانه مهمی براي اطالع از وضعیت تاج گزارش کرده و 

نیز بروز خشکی در بخش باالیی یا )35(شامکر و همکاران
ش در درخت اعالم کردند، هاي تنجانبی تاج را اولین نشانه

بلوط، بروززوالبحرانترین عالئم اولیه وقوعیکی از مهم
صورتدرکهاستدرختانتاجهایی ازبخشدرخشکیدگی

حتمالابهودرختکاملخشکیدگیبحران، سببپیشرفت
بررسیبنابراین. شدخواهددرختمرگیقینبه قریب

شدتبهبردنپیبرايدرختتاجکیفیووضعیت کمی
بر اساس نتایج همبستگی .استمهمبسیارزوالبحرانبروز

خشکیدگی در تاج درختان با سطح تاج اسپیرمن، درصد
دار و مثبت دارد، یعنی درختان با درختان همبستگی معنی

و ژائوفی سطح تاج بیشتر داراي خشکیدگی بیشتر هستند.
عرض تاج و ) در تحقیقی بیان کردند که بین 40همکاران (

خشکیدگی تاج گونه بلوط همبستگی مثبت وجود دارد. 
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تاج پوشش در پالت درصدبر اساس نتایج به دست آمده 
درصد به دست آمده که تاج پوشش باز را در منطقه نشان 18
زاد بوده و ارتفاع تجدید حیات درختان مبتنی بر شاخهدهد.می

نتایج دهند.نشان می، جوان بودن جنگل را درختانکم و قطر 
درصد ارتفاع درختان، دهند که بررسی ساختار مکانی نشان می

ان همگی داراي تعداد جست درختو تاج سطح ، خشکیدگی
اما شاخصبودند.دار هاي سقفالگوي مکانی مشخص با مدل

ها قطر برابر سینه درختان فاقد ساختار مکانی است، یعنی داده
بودبزرگهاواریوگرامتأثیرد. دامنهانمستقل از یکدیگر بوده

وتریکنواختپراکنشتر،گستردهمکانیساختاربرداللتکه
نظرموردمتغیرمقادیردربیشترمکانیپیوستگیحقیقتدر

توان گفت که لزوم انجام تحقیقاتی شبیه به طور کلی می. دارد
هاي زاگرس ر جنگلتر دبه تحقیق حاضر اما در سطح وسیع

آن شناخت کاملی از وضعیت باشد زیرا به واسطهروري میض
الگوي با مطالعه و ههاي منطقه به دست آمدتغییر یافته جنگل

توان درختان میهاي مختلفپراکنش و دامنه توزیع ویژگی
ارائه ها راهکارهاي مناسب جهت مدیریت صحیح این جنگل

.تو در جهت مدیریت پایدار و اصولی گام برداشنمود
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Abstract
Assessment of forest structure and their spatial patterns are essential for managing and

evaluation of forest ecosystems. This study was conducted at the Zagros forests in Kermanshah
to evaluate the forest structural characteristics and their spatial distribution. Data was collected
from 25 plots (400 m2) in a 100 m × 100 m systematic sampling grid. The spacing between plots
was 50 m. In each plot, all living trees were mapped and measured. The important properties of
the forest structure such as tree species, origin of trees (seed or shoot), number of sprouts in
sprout-clumps, diameter (DBH), height and the largest and smallest diameters of crowns were
measured. Furthermore, crown area and diameter were calculated. According to the results, the
mean values of height, diameter, Crown area and dieback percentage were 3 m, 7 cm, 3.4 m2

and 19.56%, respectively.  The low amount of canopy cover (18%) indicated the sparse cover in
this area. All variables showed spatial structure at the large distances. Also cross variograms
showed that the dieback percentage was spatially correlated to height and number of sprout.
With this information, we will be able to manage forest ecosystems more efficiently and to
reach the sustainability purpose.

Keywords: Cross variogram, Forest structure, Sprout-clumps, Spatial distribution, Variogram
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