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داًطگاُ ػلَم کطاٍرزی ٍ هٌاتغ طثیؼی ساری
تَمضٌاسی جٌگلّای ایراى

تؼییي الگَی پراکٌص هکاًی گًَِ افراپلت ( )Acer velutinum Boiss.در دٍ طثقِ ارتفاػی
تا استفادُ از رٍشّای ًوًَِترداری فاغلِای (هطالؼِ هَردی :جٌگلّای سری دٍ ًاٍ اسالن)
هیرهظفر فالحچای ٍ 1ساًاز خَشهٌظر

2

 -1داًطیار گزٍُ جٌگلذاریٍ ،احذ الّیجاى ،داًطگاُ آساد اسالهی ،الّیجاى ،ایزاىًَ( ،یسٌذُ هسٍَل)Mir_Mozaffar@yahoo.com :
 -2داًصآهَختِ کارضٌاسی ارضذ گزٍُ جٌگلذاریٍ ،احذ الّیجاى ،داًطگاُ آساد اسالهی ،الّیجاى ،ایزاى
تاریخ پذیزش97/11/23 :
تاریخ دریافت96/8/4 :
غفحِ 83 :تا 90

ٍاشُّای کلیذی :افرا ،الگَیهکاًیً ،وًَِ ترداری فاغلِای ،جٌگلّای اسالن

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1398.7.13.2.4
] [ DOI: 10.29252/ifej.7.13.83

هقذهِ
آگاّی اس پزاکٌص هکاًی گیاّاى در ّز هٌطقِ اس هقذهات ٍ
ضزٍریات اًذاسُگیزی ٍ بزرسی پَضص گیاّی است (.)19
بزرسی الگَی هکاًی گیاّاى در تطخیع ساس ٍکارّای
خاظ آًْا ،تطزیح پایذاری بَمساسگاى ،تْیِ طزحّای
هذیزیتی هٌاسب ،اقذاهات حفاظتی ،احیایی ٍ اػوال
دخالتّای جٌگلضٌاسی بسیار هفیذ است ( .)23اس ایي رٍ،
ضٌاخت الگَی پزاکٌص هکاًی ،ابشاری السم بزای هذیزیت
بْیٌِ در بسیاری اس ػزغِّای جٌگلی جْاى است ( .)25سِ
ًَع الگَی پزاکٌص اغلی ضاهل الگَّای پزاکٌص تػادفی،
هٌظن (یکٌَاخت) ٍ کپِای در جَاهغ گیاّی هختلف قابل
تطخیع است ( .)17در سهیٌِ الگَی هکاًی درختاى ٍ گیاّاى
هزتؼی هطالؼات هتؼذدی اًجام ضذُ است کِ بِ بزخی اس آًْا
اضارُ هیضَد :کَتام ٍ ّوکاراى ( )7در هطالؼات خَد در
بز رٍی گًَِّایی
جٌگلّای ٍیسکاًسیي آهزیکا
هاًٌذ راش آهزیکایی (ً )Fagus grandifoliaزاد بالشاها
(ً ٍ )Abies balsameaوذار آهزیکایی ()Tilia americana
بِ ایي ًتیجِ رسیذًذ کِ الگَی هکاًی اس هذل تػادفی پیزٍی
هیکٌذ .هطالؼِ ایطاى یکی اس اٍلیي تحقیقات در هَرد تجشیِ
الگَی هکاًی بَد .بػیزی ٍ ّوکاراى ( )4طی بزرسی الگَی
هکاًی گًَِّای درختی هٌطقِ قاهیطلِ هزیَاى الگَی کپِای
را بزای بلَط ایزاًی هؼزفی ًوَدًذ .ػزفاًیفزد ( )8در
هطالؼِای کِ در هَرد بزرسی هقایسِای رٍشّای تؼییي
الگَی هکاًی هطلق درختاى درجٌگل تحقیقاتی بٌِ استاى

فارط اًجام دادًذ بِ ایي ًتیجِ رسیذًذکِ الگَی هکاًی
درختاى هَردبزرسیکپِای ّستٌذ .ػلَی ٍ ّوکاراى ( )3بزای
هَقؼیت هکاًی گًَِ هلج در بخص ًنخاًِ جٌگل خیزٍد کٌار
الگَی بیٌابیٌی تجوؼی تػادفی را تؼییي کزدًذ .کَبَتا ()14
الگَی پزاکٌص تَدُّای آهیختِ سَسًیبزگ ٍ پْيبزگ را در
جٌگلّای صاپي هَرد پضٍّص قزار داد؛ ایي بزرسی ًطاى داد
کِ درختاى ًزاد )ّ (Abies furmaوزاُ پْيبزگاًی ًظیز
راش ( )Fagus crenataافزا ( ٍ )Ace rmicranthumکاهلیا
( )Camellia japonicaبِ غَرت کپِای قزار هیگیزًذ.
(هَسٌذل  )20الگَی پزاکٌص درختاى بلَط ارٍپایی
( (Quercus roburرا در داخل یک تَدُ کاج جٌگلی در
آلواى تػادفی تؼییي کزدًذ .سًزٍپک ( )26الگَی پزاکٌص
درختاى کاج قزهش ( )Pinus resinosaرا در هٌطقِ ضوال
دریاچِ بشرگ آهزیکای ضوالی در هیٌی سَتا ( )Minnesotaرا
یکٌَاخت تطخیع دادًذ .صاًگ ٍ ّوکاراى ( )27بِ ٍسیلِ
ضاخعّای فاغلِای الگَی پزاکٌص درختاى سَسًیبزگ را
در جٌگلّای تبت بزرسی ًوَدًذ ٍ بِ الگَّای بیٌابیٌی
تػادفیخَضِای رسیذًذ .پَربابائی ٍ ّوکاراى ( )22الگَی
هکاًی سِ گًَِ بلَط (ایزاًیٍ ،یَل ٍ دارهاسٍ) را در
جٌگلّای چٌارُ هزیَاى هَرد ارسیابی قزار دادًذً ،تایج بزای
ّز سِ گًَِ الگَی تػادفی را ًطاى داد .لی ٍ ّوکاراى ()15
الگَی هکاًی جٌگلّای طبیؼی پْيبزگ کاج را در کَُّای
ضاًگ بای کزُجٌَبی بزرسی کزدًذ ًتایج ًطاى داد کِ
درختاى با طبقات قطزی هختلف الگَی پزاکٌص هتفاٍتی
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چکیذُ
یکی از ٍیصگیّای هْن جَاهغ گیاّی ،الگَی پراکٌص هکاًی درختاى هیتاضذ .ایي الگَّا تا اًذازُگیری ٍ تؼییي هَقؼیت
درختاى در تَدُّا ٍ ٍارد کردى آًْا در چارچَبّای تحلیلی ،اًذازُگیری هیضًَذ .چَى اطالػات هکاًی تِ هذیراى هٌاتغ طثیؼی
اجازُ هیدّذ تا تتَاًٌذ تػویوات را تا دقت تیطتری اتخار ٍ اجرا ًوایٌذّ .ذف از ایي تحقیق ًیس تررسی الگَی هکاًی گًَِ
افراپلت  Acer velutinum Boiss.در دٍ تَدُ تاال ٍ پاییيتر از  088هتر از سطح دریا در جٌگلّای ًاٍ اسالن در استاى گیالى
هیتاضذ .ترای ایي هٌظَر ،از رٍش ًوًَِترداری فاغلِای استفادُ ضذ .جْت جوغآٍری اطالػات الزم در هجوَع هطخػات هَرد
ًظر  00اغلِ درخت افرا پلت از تؼذاد  38قطؼِ ًوًَِ  18آری ( 1888هترهرتغ) در دٍ طثقِ ارتفاػی در ػرغِای تِ هساحت 38
ّکتار (در ّر طثقِ ارتفاػی ّ 11کتار) تا ضثکِ آهارترداری تِ اتؼاد  188×188هتر ترداضت ضذ ،تِطَریکِ هحل تقاطغ اضالع
ضثکِ ًقاط ًوًَِترداری تِ ػٌَاى هراکس قطؼِ ًوًَِ ًیس در ًظر گرفتِ ضذًذ ٍ در داخل ّر قطؼِ ًوًَِ تؼذاد درخت ،قطر ،ارتفاع
کل ،فاغلِ ًسدیکتریي درخت تِ هرکس قطؼِ ًوًَِ ٍ فاغلِ ًسدیکتریي درخت تِ درخت اٍل در خػَظ گًَِ افرا هَرد اًذازُگیری
قرار گرفت .ترای تحلیل الگَی هکاًی از ضاخعّای ّاپکیٌسً ،سثت ٍاریاًس تِ هیاًگیي ،پراکٌذگی هَریسیتا ،استاًذارد هَری
سیتا ٍ جاًسَىٍ زایور استفادُ گردیذ کِ تِ ترتیة ضاخعّای ًام تردُ ضذُ الگَی پراکٌص تػادفی ،یکٌَاخت ،حذاکثر
یکٌَاختی (ترای ّر دٍ ضاخع هَری سیتا ٍ استاًذارد هَری سیتا) ٍ یکٌَاخت را ًطاى دادًذ .تِ طَرکلی هیتَاى تیاى داضت کِ
تَاًوٌذی ایي ضاخعّا اهکاى هقایسِ یک تَدُ تا تَدُّای دیگر را هیسر ساختِ ٍ از آًْا هیتَاى تِ ػٌَاى یک اتسار هٌاسة
ترای هذیریت پایذار جٌگلّای ضوال استفادُ کرد.

تؿییي الگَی پشاوٌص هىاًی گًَِ افشاپلت ( )Acer velutinum Boiss.دس دٍ طثمِ استفاؾی تا استفادُ اص <8 ...............................................................................

ضٌی -لیوَى سسی ضٌی ٍ ٍضؿیت پایذاسی خان آى هتَسط
هیتاضذ .هتَسط تاسش ساالًة هٌطمة حذٍد  =89هیلیهتش ٍ
همادیش حذاوثش ٍ حذالل آى تِ تشتیة تشاتش ;8: ٍ 0099
هیلیهتش هیتاضذ .گًَِّای غالة دسختی هَجَد دس هٌطمِ
هَسد هطالؿِ ؾثاستٌذ اص> ساش ،هوشص ،افشا ٍ تلَطّ .وچٌیي
گًَِّای دسختچِای ًػیش سشخ ٍلیه ،خاس ٍ سیاُ ٍلیه
دس ایي ؾشصِ تِ چطن هیخَسًذ (.)0

داسًذ ،دسختاى وَچه داسای الگَی وپِای ٍ دسختاى هسي
داسای الگَی تصادفی تَدًذ .فشّادی ٍ ّوىاساى (=) ًیض
الگَی هىاًی گًَِّای تَسىا ییاللی ٍ افشا پلت سا دس
جٌگلّای ًاٍ اسالن گیالى هَسد هطالؿِ لشاس دادًذ ٍ تِ ایي
ًتیجِ سسیذًذ وِ تش خالف گًَِ تَسىای ییاللی پشاوٌص
دسختاى دس طثمات استفاؾی دس گًَِ افشا پلت تِ سوت ساست
هتوایل است وِ یىی اص هْنتشیي دالیل آى سلاتت دسختاى دس
گًَِ افشا پلت تشای سسیذى تِ ًَس است .لزا تا تَجِ تِ اّویت
جاهؿِی افشا پلت ضوال ایشاى اص یىسَ ٍ اّویت هطالؿِ ٍ
ًمص الگَی هىاًی تِ هثاتِ هؿیاسی تشای حفع ،ضٌاخت،
هذیشیت ٍ پایص جٌگلّا اص سَی دیگشّ ،ذف اص اًجام ایي
تحمیك تشسسی الگَی هىاًی دسختاى افشاپلت دس جاهؿِ طثیؿی
تا استفادُ اص فشایٌذّای هىاًی فاصلِای است ،صیشا الگَی
هىاًی هیتَاًذ دس دسن تَدُ ،اؾوال دخالتّای جٌگلضٌاسی
ٍ الذاهات حفاغتی ٍ احیایی تسیاس هفیذ تاضذ.

روش تحقیق

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

ایي تحمیك دس جٌگلّای ضوال ایشاى دس حَصُ آتخیض
ضواسُ ّفت (ًاٍ اسالن) تِ هختصات ` 8<° 88تا `8<° 95
طَل ضشلی`; 7;° 7تا ` 7;° 85ؾشض ضوالی ٍالؽ ضذُ
وِ ایي هحذٍدُ اص ًػش تمسیوات وطَسی دس استاى گیالى ٍ
ضْشستاى تالص لشاس داسد .ایي حَصُ اص ضوال تِ سٍدخاًِ ًاٍ ٍ
اص جٌَب تِ سشی یه لَهیش ختن هیضَد .حذالل استفاؼ دس
هٌطمِ هَسد هطالؿِ  5<2هتشٍ حذاوثش آى  0522هتش تَدُ ٍ اص
لحاظ ضیة جضء اساضی داسای ضیة هتَسط تا صیاد هیتاضذ.
سٌگ هادسی سیلیسی ٍ ًفَرپزیشی سٌگ هادسی لیوَى
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ضاخص ّاپىیٌض

> تؿذاد پایِ گیاّی دس وَادسات
> تؿذاد وَادسات

∑
)

ضاخص جاًسَى ٍ صایوش

̅ الگَی وپِای
> ضاخص پشاوٌص هَسیسیتا
> اًذاصُ ًوًَِ یا تؿذاد وَادسات
∑> هجوَؼ اؾذاد وَادساتْا
∑> هجوَؼ هشتؿات اؾذاد وَادساتْا
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جذٍل  -0سٍاتط سیاضی ضاخصّای هَسد استفادُ دسایي هطالؿِ

Table . Mathematical relationships of the indicators used in this study
هٌثؽ
پاساهتشّا
ساتطِ
̅
الگَی تصادفی
̅ الگَی یىٌَاخت
()07
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جْت جوؽآٍسی اطالؾات الصم جوؿاً تؿذاد  72لطؿِ ًوًَِ
 02آسی ( 0222هتشهشتؽ) دس دٍ طثمِ استفاؾی (تاالی <22هتش
ٍ پاییي <22هتشاستفاؼ اص سطح دسیا تِ دلیل تشاون هٌاسة
دسختاى افشا) دس ؾشصِای تِ هساحت ّ 72ىتاس (دس ّش طثمِ
استفاؾی ّ 09ىتاس تِ صَست جذاگاًِ وِ داسای پایِّای
تیطتشی اص گًَِ افشا پلت ّستٌذ) تا ضثىِ آهاستشداسی تِ اتؿاد
 022×022هتش هطخصات هَسد ًػش تَدُّای افشا تشداضت ضذ
( .)52تِطَسیوِ هحل تماطؽ اضالؼ ضثىِ ًماط ًوًَِتشداسی
تِ ؾٌَاى هشاوض لطؿِ ًوًَِ ًیض دس ًػش گشفتِ ضذًذ ٍ دس داخل
ّش لطؿِ ًوًَِ تؿذاد دسخت ،لطش ٍ استفاؼ ول دسختاى گًَِ
افشا اًذاصُگیشی ٍ ّوچٌیي فاصلِ ًضدیىتشیي دسخت تِ هشوض
لطؿِ ًوًَِ ٍ ًضدیىتشیي دسخت تِ دسخت اٍل ًیض هَسد
اًذاصُگیشی لشاس گشفت .تشای تحلیل الگَی هىاًی گًَِ افشا اص
ضاخص ًسثت ٍاسیاًس تِ هیاًگیي ،ضاخص پشاوٌذگی
هَسیسیتا ،ضاخص استاًذاسد هَسیسیتا ،ضاخص جاًسَى ٍ
صایوش ٍ ضاخص ّاپىیٌض (جذٍل  )0استفادُ ضذ (.)02،50
سپس دادُّا ٍاسد ًشمافضاس )(Ecological methodology
ضذُ ٍ ّش ضاخص تَسط ًشم افضاس فَق هحاسثِ ٍ هَسد
تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتٌذ (.)07
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نتایج و بحث
تعداد در طبقات قطری

براساس وتایج بذست آمذٌ بیشتریه تعذاد در دي تًدٌ باال ي

پاییه  800متر ارتفاع از سطح دریا در طبقٍ قطری  50قرار
دارد (شکل  )1ي بر اساس (جذيل  )2ویس اختالف معىیداری
بیه میاوگیه قطر گًوٍ افرا در دي طبقٍ ارتفاعی يجًد وذارد.

۷۰

توده پایین  800متر

۶۰

توده باالی  800متر

۵۰
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۰
۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰ ۶۵ ۷۰ ۷۵ ۸۰ ۸۵ ۹۰ ۱۱۰
طبقات قطری (سانتی متر) ا

شکل  -1تعذاد طبقات قطری درختان افرا در دي تًدٌ باال ي پاییه  800متر

Figure . The number of diameter classes of maple trees in two stands

m

جذيل  -2مقایسٍ میاوگیه قطر گًوٍ افرا در دي طبقٍ ارتفاعی
اختالف میاوگیه

مشخصٍ
قطر
 :nsمعىیدار ویست

Table . Mean Comparison of diameter of maple species in two altitudes
سطح معىیداری
درجٍ آزادی
اختالف خطای استاوذارد
t
1/22

0/041

ارتفاع

0/034

0/973

ارتفاعی 20متر مشاَذٌ شذَ .مچىیه آزمًن مقایسٍ میاوگیه
ارتفاع گًوٍ افرا در دي مىطقٍ ارتفاعی در سطح احتمال %95
معىیدار میباشذ (جذيل .)3

توده پایین  800متر
توده باالی  800متر

تعداد

۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

۱۳ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴
طبقات ارتفاعی (متر) ا
m
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براساس (شکل  )2بیشتریه تعذاد افرا در تًدٌ باالی800
متر در طبقٍ ارتفاعی  26ي در تًدٌ پاییه 800متر در طبقٍ

704

ns
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۴۰

شکل  -2تعذاد طبقات ارتفاعی درختان افرا در دي تًدٌ باال ي پاییه  800متر

Figure . The number of height classes of maple trees in two stands above and below

جذيل  -3مقایسٍ میاوگیه ارتفاع گًوٍ افرا در دي طبقٍ ارتفاع
1/95
ارتفاع
** :معىیداری در سطح یک درصذ

0/24

704

8/203

**0/000
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مشخصٍ

اختالف میاوگیه

Table . Mean Comparison of height of maple trees in two altitudes
سطح معىیداری
درجٍ آزادی
اختالفخطای استاوذارد
T

تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه افراپلت ( )Acer velutinum Boiss.در دو طبقه ارتفاعی با استفاده از 68 ...............................................................................

ضریب همبستگی بین قطر وارتفاع

معادله همبستگی بین قطر و ارتفاع گونه افرا در ارتفاع
باالتر از  688متر به صورت )(𝑦 = 0.1134𝑥 + 18.66
بوده و شدت همبستگی آن ) (𝑟 = 73.22%میباشد و
ضریب تبیین آن نیز ) (𝑅2 = 53.62%میباشد یعنی متغیر
قطر توانسته در حدود  %35/86متغیر ارتفاع را تعریف و تبیین

نماید( ،شکل  5الف) و در ارتفاع پایینتر از  688متر به
صورت) (𝑦 = 0.161𝑥 + 14.183بوده و شدت همبستگی
آن ) (𝑟 = 64.22%میباشد و ضریب تبیین آن نیز
) (𝑅2 = 41.25%میباشد یعنی متغیر قطر توانسته در
حدود  %14/63متغیر ارتفاع را تعریف و تبیین نماید (شکل 5
ب).

𝑦 = 0.161𝑥 + 14.183

𝑦 = 0.1134𝑥 + 18.669
𝑅2 = 0.5362

۱۵۰

ارتفاع (متر) ا

۱۰۰

۵۰

۱۰۰

۰

۵۰

ارتفاع (متر) ا

۴۰
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰

۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰
۰

قطر (سانتی متر) ا

قطر (سانتی متر) ا

(ب)

(الف)
شکل  -5معادله و ضریب همبستگی بین قطر و ارتفاع گونه افرا ( الف  :باالی  688متر  ،ب :پایین  688متر)
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𝑅2 = 0.4125

Figure 3. Equation and correlation coefficient between the diameter and height of maple trees (A: above 800 m, B:
)below 800 m

بر اساس فرمول ضریب قدکشیدگی مقدار آن برای گونه افرا
در توده پایین 688متر برابر  16.6و در توده باالی 688متر
برابر  18.3میباشد ،که بر اساس جدول طبقهبندی ()8
نتیجهگیری میشود که هر دو توده در حالت پایدار به سر
میبرند (جدول .)1

53.05

ضریب قد کشیدگی توده پایین  688متر
= 0.465 × 100 = 46.5%

24.68
53

=

̅
ℎ
̅𝑑

= 𝑛F

ضریب قد کشیدگی توده باالی  688متر

جدول  -1رابطه بین پایداری و ضریب قدکشیدگی بورشل هاس
میزان پایداری
مقدار ضریب

𝒉
𝒅

Table 4. Relationship between stability and Burschel and Huss Slimming Factor
درخت درفضای بازروییده
پایدار
ناپایدار
خیلی ناپایدار
˃ 488

68-488
-0.012x

 (y=82.368eبوده که شدت همبستگی آن
(
2
) (r=82.16%و ضریب تبیین آن نیز )(R = 0.6751
میباشد یعنی متغیر قطر توانسته در حدود  %86/34متغیر
ارتفاع را تعریف و تبیین نماید (شکل  1ب) .نتایج حاصل از
کمی کردن الگوی پراکنش نیز به تفکیک در دو توده باالو
پایین  688متر ارتفاع از سطح دریا در جدول  3آمده است.
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معادله ضریب قدکشیدگی(پایداری) یعنی نسبت بین ارتفاع
کل به قطر برابر سینه گونه افرا در ارتفاع باالتر از 688متر به
-0.013x
 (y=98.885eبوده که شدت همبستگی آن
صورت )
) (r=73.22%و ضریب تبیین آن نیز ) (R2=86.1%میباشد
یعنی متغیر قطر توانسته در حدود  %68/4متغیر ارتفاع را
تعریف و تبیین نماید( .شکل  1الف) همچنین این ضریب در
ارتفاع پایینتر از  688متر به صورت

18-68

< 18

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1398.7.13.2.4

ضریب قد کشیدگی(پایداری) توده

= 0.428 × 100 = 42.8%

22.72

=

̅
ℎ
̅𝑑

= 𝑛𝐹

بومشناسی جنگلهای ایران سال هفتم /شماره  /31بهار و تابستان 18 ................................................................................................................................ 3131
𝑅 2 = 0.861

𝑅2 = 0.6751

𝑥𝑦 = 98.885𝑒 −0.013

𝑥𝑦 = 82.368𝑒 −0.012

۱۰۰

۴۰
۲۰
۰

۰

۱۰۰

۵۰

قطر (سانتی متر) ا

۰

(ب)

(الف)
شکل  -4معادله و ضریب قدکشیدگی بین ارتفاع کل و قطر گونه افرا ( الف  :باالی  188متر  ،ب :پایین  188متر)

Figure 4. Equation and height coefficient between total height and diameter of maple trees (A: above 800 m, B:
)below 800 m

جدول  -5مقادیر شاخصهای تعیین الگوی پراکنش گونه افرا در منطقه ناو اسالم گیالن

Table 5. The values of indicators for determining the distribution pattern of maple species in the Nave-Aslam
region,Guilan
الگوی پراکنش
توده پایین  188متر
الگوی پراکنش
توده باالی  188متر
شاخص
یکنواخت
8/585
یکنواخت
8/384
واریانس به میانگین
حداکثر یکنواختی
8/398
حداکثر یکنواختی
8/339
موری سیتا
حداکثر یکنواختی
8/133
حداکثر یکنواختی
8/353
استاندارد موری سیتا
یکنواخت
3/845
یکنواخت
3/358
جانسون و زایمر
تصادفی
8/889
تصادفی
8/815
هاپکینز

تجزیه واریانس شاخصها

جدول  -9تجزیه واریانس شاخصهای مختلف برای گونه افرا پلت در دو توده
شاخصها
نسبت واریانس به میانگین
موری سیتا
استاندارد موری سیتا

هاپکینز
** :معنیداری در سطح یک درصد
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جانسون و زایر

Table 6. The analysis of variance of different indicators for maple species in two stands
معنیداری
مقدار F
میانگین مربعات
منابع تغییرات
**8/888
15/881
3/845
تیمار
8/839
خطا
**8/888
51/883
8/138
تیمار
8/834
خطا
**8/888
51/145
8/854
تیمار
8/885
خطا
**8/888
8/333
8/885
تیمار
8/833
خطا
**8/888
3888/881
3/398
تیمار
8/883
خطا

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1398.7.13.2.4

مقدار شاخص نسبت واریانس به میانگین برای توده
باالی 188متر( )8/384و برای توده پایینتر از  188متر
(  )8/585بدست آمده بنابراین چون مقدار محاسبه شده برای
هر دو توده کمتر از یک است میتوان چنین استدالل کرد که
تودههای افرای مطالعه شده دارای الگوی پراکنش یکنواخت
هستند .همچنین مقدار شاخص موری سیتا در توده باالی
 188متر( )8/398و در توده پائین  188متر ( )8/339بوده
وکمتر از یک است .از این رو دارای پراکنش حداکثر یکنواختی
هستند .مقدار شاخص استاندارد موری سیتانیز برای توده
باالی  188متر()8/353و توده پائین  188متر( )8/133بدست

آمده که کمتر از یک می باشد ،بنابراین دارای الگوی پراکنش
حداکثر یکنواختی است .مقدار شاخص جانسون وزایمر به
ترتیب برای دو توده باال و پائین  188متر از سطح دریا 3/358
و  3/845بدست آمده که کمتر از  5است که در این صورت
دارای پراکنش یکنواخت است .مقدار شاخص هاپکینز نیز
برای توده باالی  188متر( )8/815و توده پائین188
متر( )8/889است .بنابراین گونه افرا در دو توده دارای الگوی
پراکنش تصادفی است .تجزیه واریانس شاخصهای بکار
گرفته شده برای این گونه در دو توده باال و پائین  188متر از
سطح دریا از نظر آماری در سطح یک درصد معنی داراست
(جدول .)9
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۱۵۰

۵۰
۱۰۰
قطر (سانتی متر) ا

ضریب قد کشیدگی

۰

۶۰

ضریب قد کشیدگی

۵۰

۸۰

تؼییي الگَی پزاکٌص هکاًی گًَِ افزاپلت ( )Acer velutinum Boiss.در دٍ عثقِ ارتفاػی تا استفادُ اس 88 ...............................................................................
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الگَی پزاکٌص هکاًی يکی اس خصَصیات هْن جَاهغ
جٌگلی است کِ تزرسی دقیق آى درک درستی اس تَم ساسگاى
جٌگل را هوکي هیساسد ( .)12،5در ايي هغالؼِ تِ هٌظَر
تزرسی هقايسِای ضاخصّای هتٌَع تزآٍرد الگَی هکاًی
درختاى در جٌگل اس يک تَدُ افزا تا هساحت ّ 03کتار (در ّز
عثقِ ارتفاػی ّ 25کتار تِ صَرت جذاگاًِ) استفادُ ضذً .تايج
ًطاى داد کِ ضزية ّوثستگی ( ٍ )rضزية تثییي (  )Rتیي
قغز ٍ ارتفاع گًَِ افزا در ارتفاع تاالتز اس  833هتز تیطتز اس
تَدُ افزای هستقز در ارتفاع پايیي تز اس  833هتز است.
ّوچٌیي ضزية قذ کطیذگی تزای دٍ تَدُ ًطاى هیدّذ کِ
ّز دٍ در حالت پايذار ّستٌذ .تزای تؼییي ضاخص پزاکٌص اس
ضاخصّای ًسثت ٍارياًس تِ هیاًگیي ،هَریسیتا ،استاًذارد
هَریسیتا ،جاًسَى ،سايوز ٍ ّاپکیٌش استفادُ ضذ،کِ تِ تزتیة
ضاخصّای ٍارياًس تِ هیاًگیي ،هَریسیتا ،استاًذارد
هَریسیتا ٍ جاًسَى ٍسايوز ًطاى دادًذ کِ الگَی هکاًی
درختاى افزا در دٍ تَدُ تاال ٍ پايیي  833هتز هَرد تزرسی،
يکٌَاخت ٍ حذاکثز يکٌَاخت است کِ ًطاًگز ٍجَد تزخی
هحذٍديتّا در جوؼیت تَدُ ٍ تیاى هیکٌذ کِ کٌصّای
هتقاتل هٌفی هاًٌذ رقاتت تزای غذا يا فضا تیي افزاد ٍجَد
دارد .اها تزای ضاخص ّاپکیٌش تِ تزتیة تزای تَدُّای تاال ٍ
پايیي  833هتزًَع پزاکٌص تصادفی است .سيزا الگَّای
تصادفی تِ هحیغی ّوگي ٍ يا تِ الگَ ّای رفتاری گشيٌص
ًطذُ اضارُ داردً .تايج ايي هغالؼِ تا يافتِّای هتاجی ٍ
ّوکاراى ( )28کِ الگَی پزاکٌص درختاى راش را در
تخصّای ًنخاًِ ٍ گزاستي جٌگلّای خیزٍدکٌار ًَضْز
هغالؼِ ًوَدًذ هغاتقت دارد سيزا آًْا ًتیجِ گزفتٌذ کِ در
فَاصل کَتاُ تا ضؼاع  83هتز الگَی پزاکٌص تِ صَرت
يکٌَاخت ٍ در فَاصل تیطتز اس آى تِصَرت تصادفی
هیتاضذّ .وچٌیي ايي ًتايج تا يافتِّای کزهی ٍ ّوکاراى
( )21کِ در هَرد تزرسی الگَی هکاًی لکِّای سادآٍری در
جٌگلّای عثیؼی راش در تخص گزاستي جٌگلّای خیزٍد
کٌار هغالؼِ ًوَدًذ ًیش ّنخَاًی دارد .سيزا آًْا تِ ايي ًتیجِ
رسیذًذ کِ در هذيزيت تَدُّای عثیؼی تايذ عَری اقذام کزد

کِ الگَی پزاکٌص لکِّای سادآٍری در سغح تَدُ يکٌَاخت
تاضذٍ ،لی در تیي تَدُّا ٍ پارسلّای هختلف تِ لحاػ
ساختار هکاًی هیتَاى اس الگَی تصادفی پیزٍی کزد ،چزاکِ تا
دستیاتی تِ ايي الگَی هکاًی هیتَاى ساختار هٌاسثی را در
تَدُّا پذيذ آٍرد .الًگَتذ ٍ ّوکاراى ( )21تا هغالؼِ خَد در
جٌگلّای آلواى تِ ايي ًتیجِ رسیذًذ کِ الگَی پزاکٌص در
تَدُّای ّوسال تلَط ٍ در تَدُّای تٌک ضذُ تا استفادُ اس
ضاخصّای فاصلِای تصَرت الگَی هٌظن هیتاضذ کِ تاس
ّن تا ًتايج ايي تزرسی ّنخَاًی دارد .تزرسی کزيوی ٍ فالح
( )21تز رٍی گًَِ تلَط ايزاًی ٍ تٌِ در جٌگلّای قالجِ
ساگزس ًیش ًطاى داد کِ پزاکٌص آًْا دارای الگَی هختلظ
ّستٌذ تغَريکِ تا افشايص فاصلِ اس درختاى الگَی هکاًی
تزای تلَط ايزاًی اس کپِای تِ تصادفی ٍ تزای تٌِ اس تصادفی
تِ يکٌَاخت تغییز هیکٌذ کِ تا تزخی اس الگَّای پزاکٌص
گًَِ افزا در ايي هغالؼِ ّنخَاًی دارد .ضارها ٍ ّوکاراى ()12
ّن اظْار داضتٌذ کِ الگَی هکاًی تَدُ هیتَاًذ تِ ػٌَاى
يک ضاخص در اًتخاب هاضیيآالت تْزُتزداری ٍ تجشيِ ٍ
تحلیل ّشيٌِّای ػولیات تزداضت در هذيزيت جٌگل هَرد
استفادُ قزارگیزد .اس ايي رٍ ًتايج ضاخصّای تکار گزفتِ ضذُ
در ايي تحقیق تِ خَتی ًطاىدٌّذُ ٍضؼیت ساختار هکاًی
تَدُّای جٌگلی هیتاضذ ،ايي ضاخصّا تِ ػلت داضتي
هشيتّايی اس جولِ آساًی اًذاسُگیزی ،ارساى تَدى ٍ صحت
تاال ًسثت تِ سايز رٍشّا تزتزی دارد .آگَيزی ٍ ّوکاراى
( )1اس ديگز تزتزیّای ايي ضاخصّا را تِ کارگیزی آًْا در
جٌگلّای ضوال ايزاى هیداًٌذّ .وچٌیي تِ ػلت تَاًايی ايي
ضاخصّادر ًطاى دادى اختالفّای تِ ٍجَد آهذُ در ساختار
يک تَدُ در عی سهاىّای هختلف اهکاى هقايسِ آى تا
تَدُّای ديگز هیتَاى اس ايي ضاخصّا تِ ػٌَاى يک اتشار
هٌاسة تزای هذيزيت پايذار جٌگلّای ضوال استفادُ کزد .در
هجوَع ًتايج تذست آهذُ اس ضاخصّای هختلف پزاکٌص،
الگَی هکاًی را تزای گًَِ افزا در دٍ تَدُ تاال ٍ پايیي 833
هتز اس سغح دريا تِ ضکل يکٌَاخت ،حذاکثز يکٌَاختی تا
تصادفی اًطاى هیدّذ.
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Abstract
One of the important features of plant communities is the spatial pattern of trees. The spatial
pattern of the stands determined by measuring and positioning of trees in the stands and
inserting them in analytical frameworks. This is because spatial information allows natural
resource managers to make and perform better-informed decisions, -. The aim of this study was
to assess the spatial pattern of Acer velutinum in two stands, above and below
m from see
level in Asalem Nav forests, Guilan province. The sampling distance- method was used. In
order to gather the required data, characteristics of
tress in
sample plots (
m ) were
recorded in two elevation classes in an area of
ha (
ha in each elevation class) with a grid
network of
×
. The number of trees, diameter, height, distance from the nearest tree to
the sample plot and distance of the nearest tree to the first tree of maple was measured in each
sample plot. To analyze the spatial pattern, the Hopkins index, the variance/average ratio,
Morisita dispersion, Morisita, Johnson, and Zimmer standards were used, which randomized,
uniform, maximum uniform (for both Morisita and Morisita standard indexes) and uniform
patterns dispersion was observed, respectively. In general, the ability of these indices makes it
possible to compare the stands and they can be used as a suitable tool for sustainable
management of the northern forests of Iran.
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