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  مقدمه
زاگرس  يهاکوهرشتههاي بلوط غرب واقع در جنگل

میلیون هکتار بیشترین سهم از  5با سطحی حدود 
اند و تأثیر اختصاص داده به خودهاي ایران را جنگل

و تعادل اقتصادي و  وهواآبمهمی در تأمین و تعدیل 
). Sagheb-Talebi et al., 2004اجتماعی کشور دارند (

اثر تخریب وسیع در  ها برساختار عمودي این جنگل
 هايروشبه برداري مستمر، طی حدود پنجاه قرن بهره

هاي زاد به تودههاي دانهویژه تبدیل جنگلمختلف و به
زاد دستخوش تحول قابل دانه و زاد یا شاخهشاخه

پوشش گیاهی و  که یآنجائ. از شده استاي مالحظه
-ساختار افقی و عمودي آن یک عنصر کلیدي نشان

 Daleشناختی در طول زمان است (دهندة تغییرات بوم

et al., 2002ها و )، بنابراین نحوه استقرار، ترکیب گونه
هایی براي عنوان شاخصتوانند بهمی یستیتنوع ز

هاي مدیریتی در تشخیص آشفتگی و فعالیت
 ,Javanshirشوند ( استفادههاي جنگلی اکوسیستم

هاي زاگرس جنگل دهندهلیتشک). بیشتر عناصر 1994
دهد. طبق سوابق موجود را گونه بلوط تشکیل می

و در  بوده زادصورت دانهها ابتدا بهساختار این جنگل
طول زمان در اثر تخریب، تغییرات آب و هوایی و 

-منظور حفظ بقاي خود به فرم شاخهشرایط جوي، به

هاي ساختاري در دو که لزوم پژوهش اندآمدهزاد در
فرم رویشی براي مدیریت هرچه بهتر این منابع و 
عملیات اصالحی و مدیریتی در راستاي مدیریت 

سوي الگوهاي ها بهپایدار جنگل و هدایت این توده
  سازد.زاد) در طول زمان را ضروري میپایدارتر (دانه

هاي آگاهی از الگوي مکانی درختان در توده
 Salas etباشد (تواند در موارد زیر مفید جنگلی می

al., 2006 :(1 - گونهدرك ارتباط درون) ايIntra 

specificاي (گونه) و بینInter specific درختان در (
شناسی با الهام از هاي جنگلاتخاذ شیوه - 2جنگل 

 - 3هاي جنگلی فرآیندهاي طبیعی در اکوسیستم
هاي آماربرداري مناسب در جنگل انتخاب روش

)Tomppo, 1986 (4 - هاي پویایی توده با بهبود مدل
اي. گونهاي و بینگونههاي دروندر نظر گرفتن رقابت

از طرفی بررسی الگوي مکانی و تحلیل ساختار 
هاي جنگلی در مدیریت پایدار عمودي و افقی گونه

 شده استشناختههاي طبیعی امري ضروري و جنگل
)Khanjani-Shiraz et al., 2012(.  محل قرارگیري
توان با تعیین مختصات رختان در یک جنگل را مید

صورت یکسري نقاط نشان ها نسبت به یکدیگر بهآن
اي که شامل این نقاط باشد، الگوي داد؛ مجموعه

شود نامیده می) درختان Spatial Patternمکانی (
)Akhavan, et al., 2010 سه نوع اصلی از الگوهاي .(

منظم  - 2اي کپه - 1شامل: هاي گیاهی مکانی در جامعه
 .)Goreaud, et al., 1997د (تصادفی وجود دارن - 3و 

هاي طبیعی اي در نتیجه آشوباي یا تودهالگوي کپه
هاي زادآوري سازگان، روشرخ داده در درون بوم

 Chaoها و ناهمگنی محیطی و رویشگاهی است (گونه

et al., 2007در شرایط ناهمگنی رویشگاه، گیاهان .( 
تر هستند در مناطقی که داراي شرایط زیست مناسب

). Ardakani, 2003شوند (اي مستقر میصورت کپهبه
اي در اغلب جوامع گیاهی پس وجود الگوي کپه

طبیعی مورد انتظار خواهد بود. از طرف دیگر حضور 
اي و منظم) در جوامع گیاهی (کپه یتصادف ریغالگوي 

). الگوي Perry et al., 2008یک روال عمومی است (
رقابت شدید براي منابع  لیبه دلمنظم یا یکنواخت 

و الگوي تصادفی هم در نتیجه  وخاكآبمحدود مانند 
وابسته به تراکم، همگنی رویشگاه و یا در  ریوممرگ

اي به منظم مشاهده مرحله تغییر الگو از حالت کپه
). در ارتباط با الگوي Reyburn, 2011شود (می

هاي چندي هاي مختلف پژوهشمکانی گونهپراکنش 
الگوي  .است شدهانجامدر داخل و خارج از کشور 
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پراکنش درختان بلوط اروپایی در داخل یک توده کاج 
 Mosandl andجنگلی در آلمان، تصادفی تعیین شد (

Kleinert, 1998.(  
 Safari ) به بررسی الگوي 2010و همکاران (

هاي باینگان جنگل مکانی درختان بلوط ایرانی در
سیتا، هاي گرین، موريکرمانشاه با استفاده از شاخص

موري سیتا، جانشون و زایمر پرداخت  استانداردشده
و همکاران  Hosseiniشد.  ارائهاي که الگوي کپه

) الگوي مکانی گونه بلوط، بنه، کیکم و شن در 2014(
گرین و هاي زاگرس میانی با استفاده از شاخصجنگل

الگوي  مشخص شدني سیتا پرداختند و نتیجۀ آن مور
و همکاران  Heidariها بود. اي براي تمام گونهکپه

هاي ) الگوي مکانی درختان بلوط در جنگل2007(
سرخه دیزه کرمانشاه با استفاده از شاخص پکنیز را 

و  Erfani Fardاي تشخیص دادند. همچنین کپه
ترین نزدیک) با استفاده از شاخص 2008همکاران (

هاي همسایه، الگوي پراکنش درختان بلوط در جنگل
سروك یاسوج را پراکنده تشخیص دادند. با توجه به 

-اهمیت مبحث پژوهش ساختار درختان در اکوسیستم

در این زمینه،  شدهانجامهاي هاي جنگلی و تحقیق
-هاي متعددي براي کمیها و شاخصتاکنون از روش

راکنش مکانی عناصر و اجزاي کردن ساختار و توزیع پ
روش مربعات  است مانند شدهاستفادهسیماي سرزمین 

با مساحت ثابت، روش راپیلی،  نمونهقطعه(کوادرات)، 
هاي مورد ترین فاصله و دیگر روشروش نزدیک

؛ باشندهاي میاستفاده که هر کدام داراي محدودیت
هاي بنابراین در این تحقیق با استفاده ترکیبی از قابلیت

GIS  وFRAGSTATS هایی رایج نسبت به روش
-هاي سیماي سرزمین بهسنجه لیوتحلهیتجزبراي 

منظور دستیابی به ساختار کمی و الگوي مکانی گونه 
بلوط ایرانی استفاده شد. پس از آماربرداري زمینی و 

هایی بررسی از نظر شاخصهاي مورد تهیه نقشه، تیپ

مساحت تاج، درصد سطح، الگوي پراکنش،  مانند
هاي آماري مربوط به فاصله، تعداد، تراکم، سنجه

فاصله بین درختان، سنجه پراکندگی، تنوع شانون، 
سیمپسون مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در واقع 

هاي استفاده از مدل آماري سنجهبا هدف این تحقیق 
ساختار  کردن یکمماي سرزمین در کاربردي سی

 انجام شد،هاي جنگلی زاگرس دهندة اکوسیستمتشکیل
  است. نشدهانجامدر هیچ تحقیق مشابهی  تاکنونکه 

  هامواد و روش
  منطقه مورد بررسی

کیلومتري شهر ایالم در مسیر جاده  15این تحقیق در 
و از  انجام شدسرابله پس از تونل آزادي - قدیم ایالم

 33° 41' 17"طول نظر مختصات جغرافیایی در 
است  شدهواقعشرقی  46° 28' 38"عرض شمالی و 

هکتار  5/72). مساحت محل اجراي طرح 1(شکل 
است و جنگل با فرم دانه و شاخه زاد است. بارندگی 

متر و میانگین سالیانۀ دما میلی 650تا  350استان بین 
گراد درجه سانتی 25در مناطق مختلف بین پنج تا 

میانگین  ).Karamshahi et al., 2012(متغیر است 
گراد و میانگین کمینۀ سانتی 8/21دماي بیشینۀ سالیانه 

گراد و متوسط درجه حرارت درجه سانتی 5/11سالیانه 
بر  است. شدهمحاسبهگراد درجه سانتی 9/16سالیانه 

 مهینبندي دومارتن این منطقه در اقلیم اساس طبقه
بندي آمبرژه در اقلیم سرد و بر اساس طبقه مرطوب

 ).Karamshahi et al., 2012(گیرد می خشک قرارنیمه
شناسی منطقه مورد بررسی در حیطه از دیدگاه زمین

خورده و سازندهاي زون ساختمانی زاگرس چین
موجود در آن شامل سازند گورپی، پابده و در 

 Rostami and( باشندارتفاعات باال آسماري می

Heidari, 2000.(  
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  بررسیموقعیت جغرافیایی منطقه مورد  -1شکل 

Figure 1. Geographical location of the study area  
  

  تحقیق روش
توانایی تشریح کمی ساختار سیماي سرزمین، پیش 

عملکرد و تغییر ساختار در سیماي  شرط بررسی
هاي مختلفی براي نیل به این سرزمین است و متریک

مورد استفاده قرار هدف در اکولوژي سیماي سرزمین 
هاي فعالیت ).Mcgarigal & Marks, 1995( گیرد.می

برداري درختان در گذشته با استفاده یابی و نقشهمکان
نما و گیري دستی (استفاده از قطبهاي اندازهاز تکنیک

شده است. هاي مختلف دقت انجام میمتر) با درجه
رختان برداري موقعیت دامروزه با کمک ابزارهاي نقشه

اي به اند. در این تحقیق در عرصهمعموالً دیجیتالی
هاي منطقه کارزان هکتار از جنگل 9/85مساحت 

یا سیستم  GPS استان ایالم و با استفاده از دستگاه
هاي یاب جهانی براي ثبت موقعیت مکانی پایهموقعیت

زاد آماربرداري زاد و شاخهدر دو تیپ دانه بلوط ایرانی
ها انجام شد. در این مرحله مختصات گونه درصد صد

-ثبت، سپس با انتقال به محیط رایانه و استفاده از نرم

مورد آنالیز قرار  FRAGSTATS و Arc GIS افزار

، رسم وتحلیلتجزیهگرفتند. در مرحله بعد براي 
استفاده  Excel برنامههاي مربوطه از نمودار و جدول

  .شد

  هاآنالیز داده
FRAGSTATS اي است که براي کمیعنوان برنامه-

کردن ساختار و الگوي سیماي سرزمین مورد استفاده 
افزار مجموعه کاملی از گیرد، این نرمقرار می

هاي سیماي سرزمین است و براي آنالیز الگوي سنجه
هاي هاي مختلف آماري در محیطمکانی و سنجه

افزار ناهمگن و شرایط متفاوت مناسب است. این نرم
الگوهاي سیماي سرزمین در  کردن یکمتوانایی 

در این بررسی با  هاي مختلف را دارد.سطوح و مقیاس
توجه به اهداف تحقیق در دو سطح کالس و سیماي 

براي هر دو  شدهانتخابهاي سرزمین محاسبه سنجه
زاد انجام شد. در ادامه برخی از زاد و شاخهدانه تیپ

در سطح کالس و سیماي  هاي مورد استفادهسنجه
  شوند:صورت زیر تعریف میسرزمین به
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  هاي مورد استفاده در این تحقیقسنجه -1جدول 
Table 1. Metrics used in the study 

  مخفف سنجه
Metric Abbreviation  

  نام سنجه
Metric Name 

  واحد / شرح
Explain/ Unit  

TA  Total Area  مجموع مساحت کل منطقه/ هکتار  
NP  Number of Patches هاي مربوط به هر کالس / نداردتعداد پایه  
PD  Patch Density   هکتار 100 درتعداد  /تراکم تعداد 

R  Index of dispersion  شاخص پراکندگی/ ندارد  
PRD  Patch Richness Density  هکتار 100 درمتر  /تراکم غناي پایه 

ENN_MN  Euclidean Nearest Neighbor Distance- 
Mean  

  ترین همسایه/ مترنزدیک اقلیدسیمیانگین فاصله 

ENN_AM  Euclidean Nearest Neighbor Distance- Area 
weighted mean  

ترین همسایه نزدیک اقلیدسیمیانگین وزنی فاصله 
  / متر

ENN_MD  Euclidean Nearest Neighbor Distance- 
median  

  ترین همسایه/ مترنزدیک اقلیدسیمیانه فاصله 

ENN_RA  Euclidean Nearest Neighbor Distance- 
range  

ترین نزدیک اقلیدسیدامنه تغییرات فاصله 
  همسایه/ متر

ENN_SD  Euclidean Nearest Neighbor Distance- 
standard deviation  

ترین همسایه نزدیک اقلیدسیانحراف معیار فاصله 
  متر/ 

ENN_CV  Euclidean Nearest Neighbor Distance- 
coefficient of variation  

ترین نزدیک اقلیدسیضریب تغییرات فاصله 
  همسایه / درصد

CA  Total (Class) Area مساحت هر کالس / هکتار  
PLAND  Percentage of Landscape /درصددرصد مساحت هر کالس  

SHDI  Shannon’s Diversity Index سنجه تنوع شانون/ ندارد  
SIDI  Simpson’s Diversity Index  سنجه تنوع سیمپسون/ ندارد  

  
این سنجه ): TA( مساحت هر تیپ مورد بررسی - 

هر تیپ یا منطقه مورد بررسی را محاسبه  مساحت
  کند.می
 ها را در): این سنجه تعداد لکهNP( هاتعداد لکه - 

  کند.سطح کالس یا سیماي سرزمین کمی می
این سنجه تعداد  :)NP( شدهبرداشتهاي تعداد پایه - 

-هاي بلوط ایرانی مربوط به هر کالس را کمی میپایه

  کند.
ها را این سنجه تعداد پایه :)PD( هاسنجه تراکم گونه - 

  دهد.در واحد سطح نشان می

استفاده از ): این سنجه با R( سنجه ضریب پراکندگی - 
هاي گونه بلوط واریانس و میانگین، نوع پراکنش پایه

-دهد که پراکنش کپهمحاسبه کرده و نشان می ایرانی را

 R یعنی اگر مقدار ؛اي، تصادفی و یا یکنواخت است
اي، اگر مساوي یک بیشتر از یک باشد پراکنش کپه

از یک باشد پراکنش  ترکوچکباشد تصادفی و اگر 
  یکنواخت است.

 ): این سنجه تراکم غناي لکهPRD( تراکم غناي لکه – 
  کند.زاد محاسبه میزاد و شاخهرا در دو تیپ دانه

 ترین همسایهنزدیک اقلیدسیفاصله میانگین سنجه  - 
گیري میانگین براي اندازه :)ENN_MN( هابین پایه
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در سطح کالس یا سیماي سرزمین ها فاصله بین پایه
  .است

ترین نزدیک اقلیدسی فاصلهمیانگین وزنی سنجه  - 
گیري براي اندازه :)ENN_AM( هابین پایه همسایه
در سطح کالس یا ها فاصله بین پایه وزنی میانگین

  است.سیماي سرزمین 
بین  ترین همسایهنزدیک اقلیدسی فاصلهمیانه سنجه  - 

گیري میانه فاصله بین براي اندازه :)ENN_MD( هاپایه
  است.در سطح کالس یا سیماي سرزمین ها پایه

ترین نزدیک اقلیدسی فاصلهدامنۀ تغییرات سنجه  - 
گیري براي اندازه ):ENN_RA( هابین پایه همسایه

در سطح کالس یا ها دامنه تغییرات فاصله بین پایه
  است.سیماي سرزمین 

ترین نزدیک اقلیدسی فاصلهانحراف معیار سنجه  - 
گیري براي اندازه): ENN_SD( هابین پایه همسایه

در سطح کالس یا ها انحراف معیار فاصله بین پایه
  است.سیماي سرزمین 

ترین نزدیک اقلیدسی فاصلهضریب تغییرات سنجه  - 
گیري براي اندازه): ENN_CV( هابین پایه همسایه

در سطح کالس یا  هاضریب تغییرات فاصله بین پایه
  است.سیماي سرزمین 

هر  ): این سنجه مساحتCA( مساحت هرکالس - 
  کند.تیپ را در سطح کالس محاسبه می

این سنجه : )PLAND( هرکالسدرصد مساحت  - 
  کند.درصد مساحت هر کالس را محاسبه می

نیز سیماي سرزمین هاي فوق در سطح تمام سنجه
زاد) زاد و شاخه(دانهها بندي آنبدون توجه به طبقه

هاي قابل پژوهش است. در این سطح عالوه بر سنجه

تنوع  و) SIEI( تنوع سیمپسونهاي فوق از سنجه
که تنها در سطح سیماي سرزمین قابل ) SHDI( شانون

ها پایهتنوع و یکنواختی  براي محاسبه بررسی هستند،
سنجه سیمپسون بیشتر نسبت  کهطوريبه استفاده شد.

ها و سنجه شانون نسبت به ترین گونهبه فراوان
هاي مورد بررسی ها از نظر سنجهنادرترین گونه

هاي تنوع به یک حساس است. هرچه اندازة سنجه
یابد. هرچه این نزدیک شود مقدار تنوع افزایش می

-مقدار به صفر نزدیک شود از مقدار تنوع کاهش می

-وسیله دو جزء غنا و یکنواختی بهع بهتنویابد و 

 شود. غنا به تعدادگیري میصورت مستقل از هم اندازه
یکنواختی توزیع و  گرددهاي موجود بر میکالس

کند گیري میهاي مختلف را اندازهمساحت کالس
)McGarigal et al., 2002.(  

  نتایج
پایه بلوط  12079در منطقه مورد بررسی در مجموع 

ها بررسی شد. موقعیت ثبت و الگوي مکانی آنایرانی 
ها (نحوه قرارگیري و چیدمان فضایی این پایه مکانی

  .است شده) آورده 2ها) در شکل (پایه
پس از تهیه نقشه از موقعیت مکانی درختان، 

ها به تفکیک ها و نحوة چیدمان آنمحل هر یک از پایه
بررسی  زاد در منطقه موردزاد و شاخههاي دانهپایه

هاي هاي پراکنش پایهبا توجه به نقشه مشخص شد.
زاد گونه بلوط ایرانی در سطح کالس و زاد و شاخهدانه

سیماي سرزمین مشاهده شد که الگوي پراکنش در دو 
متفاوت بوده و از  باهمطور کامل تیپ گونه بلوط به

  .کنندروند یکسانی پیروي نمی
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  زادزاد و شاخهگونه بلوط ایرانی در دو تیپ دانه مکانیالگوریتم چیدمان و پراکنش  -2 شکل

Figure 2. Algorithms arrangements and spatial distribution Persian Oak species with two types: high 
forest and coppice  

  
در سطح کالس و سیماي ها نتایج آنالیز سنجه

  سرزمین
هاي مختلف در هر هاي آماري سنجهنتایج محاسبه

ها در دهد که فاصله پایهنشان می 2مطابق جدول  تیپ،
بیشترین  کهطوريبهبا هم متفاوت است.  دو تیپ

متر از هم  6/4زاد با میانگین فاصله مربوط به تیپ دانه
ین مقدار در که ا است 7/3زاد با فاصله و براي شاخه
هر دو تیپ  گرفتن نظرسرزمین و با در  سطح سیماي

هاي دهد. آمارهمتر را نشان می 06/4باهم رقمی معادل 

زاد هاي دانهدهد که تعداد پایهنشان می دیگر ايفاصله
تر و با تغییرات هاي منظمبلوط ایرانی در فاصله

اي کمتري نسبت به هم توزیع و پراکنش دارند. فاصله
از همین  آمدهدستبهدر حالی که با توجه به اعداد 

زاد تغییرات آرایشی و ها در تیپ شاخهشاخص
ها در سطح کالس و سیماي سرزمین این چیدمان پایه

تري از فضاي تیپ متغیر بوده و در دامنه وسیع
  چیدمانی خود استقرار دارند.
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  مختلف جنگل هايها در سطح کالس و در بین تیپنتایج آنالیز سنجه -2جدول 
Table 2. The metrics analysis results in class levels between different forest types  

ضریب تغییرات 
 (درصد)
CV (%) 

انحراف معیار 
 (متر)

SD (m)  

 دامنه تغییرات
 (متر)

Range (m)  

 میانه (متر)
Median 

(m)  

 میانگین وزنی (متر)
Area weighted 

mean (m)  

میانگین 
 (متر)

Mean 
(m) 

  هافرم رویشی / سنجه
Growth form/ 

metrics  

80.8 3.72 23.7 3.4 4.59 4.6 
 زاددانه

High forest 

82.23 3.05 56.12 2.78 3.7 3.7 
 زادشاخه

Coppice 

82.68 3.36 56.12 3 4.06 4.06 
 زاددانه و شاخه

High forest and 
Coppice 

  
-قابل مشاهده است تیپ 3همانطور که در شکل 

در ) R(هاي مورد بررسی از نظر شاخص پراکندگی 
باشند. زاد میزاد به سمت شاخهحال تغییر تیپ از دانه

دهد که اگر ) نشان می3(شکل ) R(شاخص پراکندگی 
-تر باشد پراکنش کپهمقدار این شاخص از یک بزرگ

اي، مساوي یک باشد پراکنش تصادفی و هرچه از یک 

تر باشد پراکنش یکنواخت خواهد بود. تفسیر کوچک
کند که جامعه این شاخص این موضوع را تشریح می

 به اي دارد کهزاد که از نظر طبیعی پراکنشی کپهدانه
-دن شرایط و فراهم نبودن زادآوري بهمهیا نبو دلیل

-زاد با پراکنش کپهتدریج در حال تغییر ساختار از دانه

 زاد با پراکنش تصادفی و یکنواخت است.اي به شاخه

  

  
  زاد در منطقه مورد بررسیزاد و شاخهنوع پراکنش گونه بلوط ایرانی با دو تیپ دانه -3شکل 

Figure 3. The distribution type of Persian Oak species among two types high forest and coppice in the 
study area 
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هاي آماري نتایج سنجه 3همانطور که در جدول 
شود، بیشترین مساحت پوشش مشاهده میمساحت تاج

مورد بررسی مربوط  هايپوشش در تیپو تغییرات تاج
 سنجه تنوع شانوناست. همچنین زاد به تیپ شاخه

)SHDIها حساس است ) که بیشتر به نادرترین پایه
زاد ها را در تیپ دانه)، بیشترین تنوع پایه3(جدول 

دهد این سنجه در سطح سیماي ) نشان می56/0(

) با درجه تنوع باالتري مشاهده 67/0سرزمین عدد (
)، SIDI( ساس نتایج تنوع سیمپسونشود. بر امی

زاد نسبت در تیپ شاخه) 47/0( هابیشترین فراوانی پایه
) و کمتر از سطح سیماي 45/0زاد (به تیپ دانه

سنجه تراکم  ) مربوط است.57/0سرزمین با مقدار (
زاد کمتر از غناي درختان، تراکم درختان در تیپ دانه

  .دهدزاد نشان میتیپ شاخه
  

  هاي مختلف جنگل) و در بین تیپlandscapeها در سطح سیماي سرزمین (نتایج آنالیز سنجه -3جدول 
Table 3. The analysis metrics results in landscape levels between different forest types 

 دانه و شاخه زاد
High forest and Coppice 

 زادشاخه
Coppice  

 زاددانه
High forest  

  هافرم رویشی / سنجه
Growth form/ metrics  

26.34 29.35 24.35 
 میانگین (متر)
Mean (m) 

0.19  0.19 0.19 
 میانگین وزنی (متر)

Area weighted mean (m) 

1075.21  1075.21 477.22 
 میانه (متر)

Median (m) 

20.29  27.02 13.87 
 (متر)دامنه تغییرات 

Range (m) 

2.76  3.2 1.5 
  تراکم غناي درختان (متر)

Patch Richness Density (m) 

0.67  0.38 0.56 
 تنوع شانون

Shannon’s Diversity Index 

0.57  0.47 0.45 
 تنوع سیمپسون

Simpson’s Diversity Index 
  

 سازهاي کمی، سنجه4 شکلهمانطور که در 
دهد، در این هاي مختلف نشان میساختار تیپ

ها تغییرات منابع جنگلی بلوط از جامعه اصلی شاخص
خوبی قابل زاد بهزاد به تیپ شاخهبه تیپ و از تیپ دانه

  .است مشاهده

 بحث 

سرزمین هاي خاص اکولوژي سیماي یکی از ویژگی
سازد، هاي علم اکولوژي جدا میکه آن را از شاخه

عنوان اصول پایه در از مفاهیم فضایی به استفاده
 Kokabi andاست ( زیستمحیطریزي برنامه

Aminzadeh, 2008 .(هاي سیماي در عمل متریک-

زیست ساز محیطهاي کمیعنوان شاخصسرزمین به
کاربرد . )Leitao et al, 2006( شوندمطرح می

هاي مختلف سرزمین در زمینه اکولوژي سیماي
دهندة قابلیت تحلیل و بیان کمی ل نشانمدیریت جنگ

که  است زیستمحیطنتایج حاصل از تعامل انسان و 
توسعه  دنبال بهدر این بررسی از آن استفاده شد. 

و در دسترس ) GISهاي اطالعات جغرافیایی (سامانه
هاي زیادي در اي، پیشرفتقرارگرفتن تصاویر ماهواره

 از نظر معیارهاي سیماي زیستمحیطسازي کمی
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 ,Seto and Fragkias( ت گرفته استسرزمین صور

و  GIS هاي). استفاده ترکیبی و تلفیقی از قابلیت2005
Fragstats  هاي سیمايسنجه وتحلیلتجزیهبراي 

 کمیمنظور دستیابی به ساختار توده و سرزمین به

هاي مختلف یک ها و تیپالگوي مکانی توده کردن
هاي رایج مورد اکوسیستم جنگلی نسبت به روش

استفاده، در کنار آماربرداري زمینی روشی نوین و کارا 
  است که در این بررسی از آن استفاده شد.

  

    

    
  زادشاخهزاد و ساختار بلوط ایرانی در دو تیپ دانه کردن یکمهاي مختلف نتایج آنالیز سنجه -4 شکل

Figure 3. The results of various metrics analysis quantifying structure Persian Oak in two types oak 
high forest and coppice

هاي غرب نتیجۀ تعامل ساختار کنونی جنگل
تاریخچه متفاوت آن است که با پیچیده بین درختان با 

 و آشفتگی تأثیر عواملی چون رویشگاه، اقلیم
)Disturbanceسوزي، آفات و امراض، ) شامل؛ آتش

هاي انسانی برف و یخبندان، سیل، چراي دام و دخالت
 وتحلیلتجزیهو  کردن کمیاست.  شدهترکیب غیره و

الگوي مکانی درختان با ابعاد و شرایط رقابتی متفاوت 

تواند در بازسازي ساختار گذشته توده و در تفسیر می
و شناخت مراحل تحولی که الگوي پراکنش کنونی 

عنوان مثال اند، مفید باشد. بهآورده وجود بهدرختان را 
-پراکنش توده آمدهعملبهو بر اساس نتایج تحقیقات 

اي است. در این صورت کپهشتر بههاي طبیعی بی
تحقیق ساختار گونه بلوط ایرانی با تفکیک دو تیپ 

و در  شونده کمزاد به شکل نمودار زاد و شاخهدانه
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آمد  دستبهزاد زاد به شاخهحال تغییر از تیپ دانه
هاي و پراکنش توده ). در واقع چیدمان3(شکل 

اخت زاد/پراکنش نرمال) یکنوجنگلی طبیعی (دانه
اي و تجمعی دارد، در حقیقت نیست، بلکه حالت کپه

هاي طبیعی زاگرس در سطح وسیع ساختار جنگل
 علت بههمیشه حالت ناهمسالی داشته و 

اي صورت کپهاي بهگونهطبیعی درون وانفعاالتفعل
هاي شوند. نتایج این تحقیق با پژوهشظاهر می

 Safari)؛ 2008و همکاران ( Heidariتوسط  شدهانجام
هاي طبیعی ) نیز که ساختار توده2010و همکاران (

 در اي اعالم کردند، همسو است.صورت کپهبلوط را به
 و همکاران Manabeهاي نتایج تحقیقراستا  این

نیز حاکی از وجود  )2008و همکاران ( Perry ؛)2000(
اي در جوامع طبیعی است. الگوي پراکنش کپه

دیگر نشان داده است که توزیع هاي همچنین، بررسی
افتد، مگر در ندرت اتفاق میتصادفی در جنگل به

مواقعی که تخریب و یا دخالت انسانی صورت گرفته 
زیرا درختان در جنگل روابط متقابل دارند و این  ؛باشد

گذارد. رابطه متقابل در ساختار مکانی جنگل تأثیر می
نیز بر  دنکر تنکعالوه، عملیات مدیریتی مانند به

). Kint et al., 2004توزیع درختان اثرگذار است (
هاي گوناگون نتایج حاصل از این تحقیق مقادیر سنجه

زاد هاي مورد بررسی (دانههاي مختلف در تیپبین پایه
دهد. در این تحقیق، با زاد) را متفاوت نشان میو شاخه

هاي مورد بررسی هاي مختلف در تیپبررسی سنجه
یجه حاصل شد که در سطح سیماي سرزمین این نت

) و =2/1R(اي صورت کپهزاد بهپراکنش در تیپ دانه
) =69/0R( صورت یکنواختزاد بهدر تیپ شاخه

) نیز در تحقیقی 2007(و همکاران  Habashiاست. 
الگوي پراکنش گونه راش را در جنگل راش آمیخته 

 و ؛اي گزارش کردندصورت کپهشصت کالته گرگان به
اي و گروهی را عامل اصلی الگوي تجدید حیات لکه

 Habashiاند (اي براي این گونه بیان کردهپراکنش کپه

et al., 2007.( هاي مکانی که این تحقیق به شاخص
عنوان معیاري براي سنجش تواند بهاست، میآن رسیده

 تیپ درگذاري هاي پرورشی و نشانههماهنگی دخالت
-هاي طبیعی کمتر دستمقایسه با تودهزاد در شاخه

  زاد) باشد. خورده (دانه
و ارائه مدل کمی  پژوهشنتایج این  بر اساس

-زاد و شاخهساختار گونه بلوط ایرانی در دو تیپ دانه

زاد با در بخش اصالح ساختار تیپ دانه توانزاد می
کار رفته؛ هاي بهآمده از سنجهدستبهتوجه به ساختار 

هاي نخبه، برداشت از قبیل شناسایی پایه اقداماتی
، خراش دهی بذرهاي خشک، عملیات تحریک شاخه

سطحی و قرق براي حفظ و اصالح ساختار این بخش 
-. در پایان با توجه به نتایج این تحقیق بهکردپیشنهاد 

هاي سیماي طور کامل بدیهی است کاربرد مدل سنجه
ین الگوي هاي رایج تعیسرزمین نسبت به دیگر روش

 کمیقدرت و توانایی بهتري در  ،پراکنش درختان
الگوي پراکنش و ارائه اطالعات دقیقی از  کردن

-وضعیت اکوسیستم مورد بررسی خواهد داد. به

ها در تحلیل و توسعه الگوهاي کارگیري این سنجه
هاي مختلف جنگلی توانایی مدیران جنگل مکانی گونه

بخشد. این امر هبود میها برا براي ارزیابی وضعیت آن
دهی بین ساختار و کارکردهاي مختلف آن براي ارتباط

هاي جنگلی ضروري است و براي درك اکوسیستم
بدون تعیین الگوهاي مکانی در مناطق مختلف هرگونه 

پذیر نخواهد صورت کارآمد امکاناقدامات مدیریتی به
  .بود
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high forest and coppice of West Oak Forests (Case study: Karzan forests, Ilam Province) 
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Abstract 
Study Spatial Pattern and biodiversity in plant communities the basic requirements to solve a lot of 
issues in ecology and forest management. West Oak Forests were formed of the structural composition 
in two types' high forest and coppice. Understanding the structure combination of each part separately 
and in comparison together is necessary for the correct management. In this study, the landscape 
structure of the Karzan forests, Ilam Province were investigated using modeling quantitative analyses. 
The results of implementing of metrics such as number, density, canopy cover and statistical metrics 
canopy area of (mean, weighted mean, median, range, and coefficient of variation) in two types of 
high forest and coppice showed greater amounts in coppice type. In this framework, the distance 
between trees statistical metrics (mean, weighted mean, median, range, and coefficient of variation) as 
well as indicators of richness, Shannon, and Simpson were greater in high forest type than coppice. 
According to the dispersion index (R), the distribution range of high forest type was pile and coppice 
type was random–uniform. This model predicts structure transformation from high forest to coppice 
type in future properly. This Subject shows the necessity and importance of taking proper management 
policies to prevent such a structure transformation in future. 

Keywords: Forest Oak, High Forest and Coppice Types, Karzan Ilam, Spatial Analysis, Structural 
Model. 
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