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  چكيده
هاي آميخته ممرز دو قطعه نمونه يك هكتاري در قطعه  پذيري درختان در توده منظور بررسي الگوي پراكنش و وضعيت رقابت به

براي بررسي رقابت و . جنوبي بودند –متر در جهت شمالي 100اضالع اين قطعات به طول . شاهد سري ناو اسالم انتخاب شد
 35-50(، ميان قطر)متر سانتي >30(درختان از نظر قطر در چهار گروه كم قطر  ،)Intra-specific( اي گونه پذيري درون اجتماع
همچنين براي مطالعه تاثير حضور  .بندي شدند طبقه) متر سانتي 70بزرگتر از (و خيلي قطور ) متر سانتي 55-70(، قطور )متر سانتي
براي تعيين نوع پراكنش . هاي درختي نيز برداشت گرديدند عالوه بر قطر، گونه)  Inter-specificاي گونه اثر بين(هاي مختلف بر هم  گونه

ن داد كه الگوي پراكنش نتايج نشا. رايپلي استفاده شد Kبه ترتيب از روش تابع تك و دو متغيره  آنهاپذيري  درختان و همچنين اجتماع
 باشند ميبا درختان با قطر متوسط، قطور و بسيار قطور ) Interaction( اي بوده و درختان كم قطر داراي اثر متقابل دو توده خوشه

)05/0P> .(قطري ديگر از نوع اثر متقابل جذب  هرچه اثر متقابل كالسه قطري اول با سه كالسگ)Attraction (ع بوده اما نقطه شرو
كه در كالسه  در حالي ،اند كه دو كالسه قطور و بسيار قطور اثر مثبت خود را در فاصله كم اعمال نموده طوري هآنها يكسان نيست ب

ها نيز نشان داد كه حضور راش و  بررسي اثر متقابل بين گونه. <P)05/0(شود  داري مشاهده نمي متر اول اثر معني 10متوسط تا حدود 
توان  بعد از آن نيز اثر متقابل از نوع دفع را مي .متر به نمايش گذاشته است 20تفاوتي را حداقل در فواصل تا  ممرز وضعيت بي

بنابراين . ل از نوع دفعي داردهمچنين نتايج نشان داد كه گونه راش شديداً با گونه توسكا در همان فواصل اوليه، اثر متقاب. مشاهده كرد
اي در آنها نيز متفاوت  اثر متقابل درون و برون گونه ،عي در طول چرخه حياتي خود نيازهاي متفاوتي دارندهاي طبي كه توده دليل اين به

در استفاده از اثرات به همين دليل شناخت الگوها، راهنمايي مناسب  .طبيعي يكسان نخواهد بود فرآيندهايو در نتيجه پاسخ آنها به 
  .هاي جنگلي هستند ر راستاي مديريت نزديك به طبيعت تودهپذيري د هاي رقابت و اجتماع مطلوب پديده

 
  .هاي آميخته، رقابت الگوي مكاني، تابع تك و دو متغيره رايپلي، توده، اسالم پذيري، اجتماع :هاي كليدي واژه

  
 مقدمه

هاي اكولوژيكي  همواره الگوي مكاني و زماني پديده
 نظر به). Szmyt, 2014( جزء اصلي اكولوژي بوده است

Clark  و  Evans)1954 ( الگوي مكاني يك جمعيت گياهي
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كه  گي اساسي آن جمعيت است چرا يك ويژ يا جانوري
شناس عوامل موثر را مورد  بوم ،كه الگو شناخته شد زماني

 )1997( و همكاران Goreaud. آزمايش قرار خواهد داد
اعتقاد دارند ساختار مكاني توده جنگلي كه از آن به عنوان 

كنند، داراي نقش كليدي  رختان در فضا ياد ميدهي د سازمان
هاي برتر در  يكي از مؤلفهدر واقع در پويايي توده بوده و 

 Cheng et( باشد هاي جنگلي، الگوي مكاني مي ساختار توده

al., 2014 .( بيني توسعه آينده توده پيشكه )Sánchez 

Meador et al., 2009 (تحليل ساختار و پويايي  و و تجزيه
از مهمترين  )Rozas et al., 2009( مع جنگليجوا

هايي را در ارتباط با  همچنين آگاهي .كاركردهاي آن است
ها، زادآوري، رويش، مرگ و  ساختار جامعه، همزيستي گونه

مير، پراكنش، استفاده از منابع، ايجاد روشنه و توسعه زير 
 Condit et al., 2000; Wiegand et( دهد مي ارائهاشكوب 

al., 2007 .(   
اهميت زياد مطالعه الگوي مكاني در شناخت نياز 

گيري از شرايط مناسب در راستاي  هاي گياهي و بهره گونه
تصادي و اكولوژيكي سبب شده تا سهم هاي اق نگرش
خود  از مطالعات محققان در جهان را بهاي  توجه قابل

هاي آلمان  در جنگل) Hanewinkel  )2004.اختصاص دهد
هاي همسال الگوي منظم داشته ولي  كه تودهنشان داد 

. دهند اي نشان مي هاي ناهمسال الگوي خوشه توده
Kunstler هاي  الگوي پراكنش نهالنيز  )2004( و همكاران

اي معرفي  كپههاي كاج فرانسه  راش و بلوط را در جنگل
با استفاده از شاخص رايپلي ) 2006( و همكاران Salas. كرد

برگ آميخته شيلي به الگوي تصادفي و  يهاي سوزن در جنگل
در  )2008( و همكاران  Longuetaud.اي رسيدند خوشه
 - هاي كالرك هاي همسال بلوط با استفاده از شاخص توده

  . ايوانز و رايپلي به الگوي پراكنش منظم دست يافتند
الگوي مكاني ) 2006(و همكاران  Alaviدر ايران نيز 

 - اي ود كنار نوشهر بينابيني كپهدرختان ملج را در جنگل خير
الگوي ) 2007(و همكاران  Habashi. تصادفي معرفي كردند

گرگان با  - مكاني را در جنگل آميخته راش شصت كال
استفاده از شاخص نزديكترين همسايه و براساس تراكم و 

كه يك . ساختار منطقه به دو قسمت متمايز تقسيم كردند
معكوس بود و در تمامي   Jپراكنشقسمت داراي تراكم باال و 

بخش ديگر داراي . اي داشت                                             ها الگوي مكاني كپه اشكوب
پراكنش نامنظم بود و در اشكوب فوقاني الگوي مكاني 

) 2010( و همكاران Akhavan. تصادفي و منظم را نشان داد
هاي  مختلف جنگل الگوي مكاني درختان در مراحل تحولي

رايپلي بررسي و نشان دادند كه  Kكالردشت را با استفاده از 
الگوي پراكنش درختان در مراحل اوليه اوج و پوسيدگي به 

. باشد اي ضعيف مي اي شديد، تصادفي و خوشه ترتيب خوشه
Karami  هاي زادآوري  الگوي مكاني لكه) 2012(و همكاران

اي و  ا به صورت كپهطبيعي راش در جنگل خيرودكنار ر
كارآيي  )2012(و همكاران  Akhavan. تصادفي معرفي كردند

تابع دو متغيره در بررسي رقابت و اجتماع پذيري درختان در 
اي بررسي و  گونه هاي دست نخورده را در حالت درون توده

اي نيز با استفاده از اين  گونه اند كه اثرات برون توصيه نموده
بنابراين اين بررسي نيز  به دنبال . رار گيردتوابع مورد آزمون ق

يابي به تعيين نوع الگوي مكاني و همچنين وضعيت  دست
اي  گونه در شرايط درون و برون) درختان(پذيري افراد  اجتماع
باشد كه براي نخستين بار در  هاي آميخته ممرز مي در توده

  .شود كشور انجام مي
  

  ها مواد و روش
واقع در سري سه حوضه  320اين بررسي در قطعه 

آبخيز ناو اسالم با عرض و طول جغرافيايي به ترتيب 
). 1شكل (شرقي انجام گرفت  48°45َشمالي و َ 41َ°37َ

تا  30شمالي و شيب آن عمدتاً در دامنه قطعه جهت عمومي 
نوع سنگ مادري گرانيت و ميكاشيست و . درصد است 60

اي جنگلي اسيدي با بافت لومي تا لومي  تيپ خاك قهوه
باشد  مي متغير 1/6تا  5خاك بين  pHشني بوده و 

)Anonymus, 2004 .( منطقه ميزان بارندگي ساالنهميانگين 
 5/8متوسط درجه حرارت ساالنه  و متر ميلي 5/1286

آمبرژه جزء  بندي طبقهبوده كه بر اساس گراد  درجه سانتي
 ,Shikholeslami( گيرد ميقليم سرد و مرطوب قرار ا

1991.(  
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -1شكل 
  

  روش تحقيق
. شد دو قطعه يك هكتاري در تيپ آميخته ممرز انتخاب

متر در  100به طول  هااين قطعات به شكل مربع و اضالع آن
مختصات گوشه . جنوبي بود –متر در جهت شمالي 100

جنوب غربي هر كدام از قطعات نمونه برداشت و براي ثبت 
 گرديد،آزيموت استفاده  –مختصات درختان از روش فاصله

در نظر  مبناكه در آن مختصات جنوب غربي به عنوان نقطه 
فاصله افقي نما و  آزيموت درخت با قطبسپس . شدگرفته 

با استفاده از . گيري و ثبت گرديد اندازه Vertexبا دستگاه 
ها به مختصات دكارتي تبديل و با اضافه  داده ،روابط مثلثاتي

صورت ، موقعيت درختان به مبناكردن اين نقاط به نقطه 
UTM بدست آمد )Akhavan et al., 2010 .( قطر سپس

منظور  به. بت شدمتر ث سانتي 5/7كليه درختان قطورتر از 
-Intra(اي  گونه پذيري درون بررسي رقابت و اجتماع

specific(درختان از نظر قطر در چهار گروه كم قطر ، 
)Small Timber) (30<( ، ميان قطر)متر سانتيMedium 

Timber ()50-35 (، قطور )متر سانتيLarge Timber (
 )Extra Large Timber( و خيلي قطور) متر سانتي 55- 70(

-Sagheb( بندي شدند طبقه، )متر سانتي 70بزرگتر از (

Talebi & Schüts, 2002; Eslami & Sagheb-Talebi, 

هاي مختلف  همچنين جهت مطالعه تاثير حضور گونه). 2007
عالوه بر قطر، )  Inter-specificاي گونه اثر بين(بر هم 

  . هاي درختي نيز برداشت گرديدند گونه
پراكنش درختان و همچنين ع براي تعيين نو

به ترتيب از روش تابع تك و دو متغيره  آنهاپذيري  اجتماع
K رايپلي استفاده شد )Ripley, 1977 .( فاصله مورد عمل

در قطعات برابر با نصف طول ضلع  Lبراي محاسبه تابع 
اي كه بيش از آن اثر متقابل درختان به  فاصله(متر  50يعني 

متر  پنجبا افزايش ) Salas et al., 2006( حداقل مي رسد
هاي قطري كه در آن  كالس). Akhavan et al., 2010( بود

پذيري از  تر به دليل تاثير موقعيت مكاني قطر درختان كوچك
عنوان متغير و موقعيت مكاني درختان  هدرختان بزرگتر ب

). Akhavan et al., 2012( بزرگتر ثابت در نظر گرفته شد
اثر متقابل، مكان گونه غالب ثابت و همچنين براي بررسي 

 ,.Hao et al( مكان گونه دوم متغير در نظر گرفته شد

حدود مونت كارلو  ،در بررسي توابع يك و دو متغيره). 2007
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سازي محاسبه و  بار شبيه 99درصد با  95اطمينان  در سطح
با استفاده از  آنهاها و ترسيم  محاسبات شاخص. ترسيم شد
  ).Wiegand, 2004(انجام شد  Programita نرم افزار

  
  نتايج

اصله  219حداقل و حداكثر تعداد در هكتار به ترتيب 
. اصله مربوط به قطعه دوم بود 288مربوط به قطعه يك و 

 50با بيش از (عنوان گونه غالب  ممرز به ،در اين تيپ
درصد  2/68و  8/59با حداقل و حداكثر به ترتيب ) درصد

گونه راش دومين گونه . داشت رين مقدار را كمترين و بيشت
درصد كمترين و بيشترين  4/17و  12به ترتيب با نيز غالب 

 41تا  32ميانگين قطر نيز بين . دارا بود حضور را 

متر در نوسان بود كه ضريب تغييرات در تيپ دوم با  سانتي
شكل . كند درصد از بيشترين ميزان تغييرات حكايت مي  63
تر شده و  دهد كه پراكنش درختان قطور منظم نشان مي 2

 اما. شود تجمع در آن نسبت به درختان كم قطر كمتر ديده مي
دهند به صورت  درختان با قطر كم عمدتاً ترجيح مي

طور كلي حتي درختان قطور  البته به. اي ظاهر شوند خوشه
. اي بودن دارند نيز هر چند با شدت كمتر ميل به خوشه

ر يك سيكل تحول توده در پله آخر با تعداد درختان قطور د
كم و درختان كم قطر با تعداد بيشتر در پله اول تحول قرار 

 اي بودن در پله اول تحول بيشتر و كه ميل به خوشه ،دارند
   .هاي باالتر كمتر و به سمت منظم پيش خواهد رفت در پله

  

  
  قطعه دوم                            قطعه اول

  راش - وضعيت پراكنش قطري درختان در قطعات ممرز -2شكل 
  

دو قطعه  در هر  Lدهد كه نمودار تابع نشان مي 3شكل 
ها و يا فقط ممرز  در دو حالت با در نظر گرفتن كل گونه

بنابراين . قرار دارد باالتر از حدود مونت كارلو) گونه اصلي(
. اي است هاي آميخته ممرز خوشه الگوي پراكنش در توده

هاي با تركيب مشابه از  توان انتظار داشت كه توده البته نمي
 3در شكل  كههمانطور .ندالگوي كامالً مشابه پيروي نماي

شود قطعه دوم در فاصله كمتر حالت نزديك به  مشاهده مي
در باالي  Lگرچه چون تابع  ،كند تصادفي را تداعي مي

حدود مونت كارلو قرار دارد الگوي پراكنش آن مانند قطعه 
كل توده و همچنين ممرز در هردو قطعه . اي است اول خوشه

كه همانطور گونه راش .دهد اي را نشان مي پراكنش خوشه
اي را  نسبتا زياد رفتار خوشهفاصله قابل انتظار است در 

د اي دار چند ابتدا پراكنش خوشهدهد و توسكا هر نشان مي
در (ورت تصادفي تا منظم ص متر به 40اما در فاصله بيش از 

  . پراكنش دارد) قطعه دوم
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  فقط ممرز) ب(  كل توده)الف(

  

  

  فقط راش) ج(
  فقط توسكا) د(

  
  )ه، و، ز و ح(و در قطعه دوم ) الف، ب، ج ود(اول  در قطعه) خط چين(و حدود مونت كارلو ) خط ممتد(L تابع  -  3شكل 
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  )ه، و، ز و ح(و در قطعه دوم ) الف، ب، ج ود(در قطعه اول ) خط چين(و حدود مونت كارلو ) خط ممتد(L تابع  -  3شكل ادامه 
  

گروهي در قطعه  پذيري در حالت درون رقابت و اجتماع
درختان با قطر با نمونه اول نشان داد كه درختان كم قطر 

دارد ) Interaction(متوسط، قطور و بسيار قطور اثر متقابل 
)05/0P< .(چند اثر متقابل كالسه قطري اول با سه هر

) Attraction(كالسه قطري ديگر از نوع اثر متقابل جذب 
دو كالسه قطور و  .نبوداما نقطه شروع آنها يكسان  بود،

اند،  را در فاصله كم اعمال نموده بسيار قطور اثر مثبت خود
متر اول اثر  10كه در كالسه متوسط تا حدود  حاليدر

 4شكل ). الف 4شكل) (>05/0P(نشد داري مشاهده  معني

كه تنها گونه  حالتيكه خاصيت جذب دردهد  ب نشان مي
در قطعه . يابد گيرد افزايش مي ممرز مورد بررسي قرار مي

دوم اثر متقابل مثبت بين درختان كالسه كم قطر و درختان با 
 5شكل (متر اتفاق افتاده است  25قطر متوسط بعد از فاصله 

متري اثر  10، ضمن آنكه درختان قطور بعد از فاصله )الف
اين . بر درختان كم قطر داشته است) Repulsion(دفعي 

متر در كالس  30ش از اتفاق با شدت بيشتري در فاصله بي
به عبارتي ديگر درختان قطور . شود بسيار قطور مشاهده مي

اند  بر درختان جوان داشتهكنندگي  دفع و بسيار قطور اثر
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در اينجا نيز مانند قطعه اول دو وضعيت در ). الف 5شكل (
ها و اثرات متقابل  اثرات متقابل بين كل گونه(نظر گرفته شده 

اثرات درختان . دهند تفاوت نشان مي) فقط بين گونه اصلي

دار نبود  اً معنيقطور ممرز بر درختان كم قطر اين گونه غالب
  ).ب 5شكل (

  
  

  
  

  فقط ممرز) ها، ب همه گونه) الف: 1در قطعه ) خط چين(و حدود مونت كارلو ) خط ممتد( L12توابع  - 4شكل
  .)باشد به ترتيب معرف كالسه هاي قطري كم قطر، ميان قطر، قطور و بسيار قطور مي  ELTو  ST ،MT ،LTحروف (
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  فقط ممرز) ها، ب همه گونه) الف: 1در قطعه ) خط چين(و حدود مونت كارلو ) خط ممتد( L12توابع  -  4شكلادامه 

  .)باشد به ترتيب معرف كالسه هاي قطري كم قطر، ميان قطر، قطور و بسيار قطور مي  ELTو  ST ،MT ،LTحروف ( 
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  فقط ممرز) ها، ب همه گونه) الف: 2در قطعه ) خط چين(و حدود مونت كارلو ) خط ممتد( L12توابع  - 5شكل
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  فقط ممرز) ها، ب همه گونه) الف: 2در قطعه ) خط چين(و حدود مونت كارلو ) خط ممتد( L12توابع  -  5شكلادامه 
  

) Association(پذيري  و اجتماع) Competition(رقابت 
با توجه به نيازهاي ) اي گونه اثر متقابل برون(ها  بين گونه
. گذاشته استهاي متفاوتي را به نمايش  وضعيت ،مشترك

وتي را حداقل تا فواصل تفا بي حضور راش و ممرز وضعيت
گرچه بعد از آن اثر متقابل از نوع دفع  .دهد نشان ميمتر  20

خالف رابطه رابطه ممرز با توسكا بر .توان مشاهده كرد را مي
البته اختالف  ،دهد آن با راش اثر متقابل مثبتي را نشان مي

اما اثر ، )>05/0P( متر ندارد 15داري تا فاصله حدود  معني
توان در فواصل بيشتر  داري را در هر دو قطعه مي معني

 به نسبتفاصله  گونه راش كه رابطه منفي را در. مشاهده كرد
با گونه  شديدازياد با ممرز به نمايش گذاشته است، در مقابل 

توسكا در همان فواصل اوليه اثر متقابل از نوعي دفعي را 
توجه اين دو  كه اين امر حكايت از رقابت  قابل. داشته است

. كند اند مي گونه كه اشكوب فوقاني را نيز اشغال كرده
بر توسعه گونه شيردار  تاثيريگونه ممرز  همچنين حضور

، به عبارتي پراكنش دوگونه مستقل از هم قلمداد نداشته است
  ).7و  6هاي  شكل( شود مي
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  )توسکا -ممرز(                          )                                            راش -ممرز(                  

  
  )توسكا -راش(

  
  در قطعه اول) خط چين(و حدود مونت كارلو ) خط ممتد( L12تابع  - 6شكل
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  در قطعه دوم) خط چين(و حدود مونت كارلو ) خط ممتد( L12توابع  - 7شكل

  
  بحث

هاي با خصوصيات  مطالعه يكي از جنگل رويشگاه مورد
هاي مختلفي در آن  كه تيپ استاي  ممتاز از نظر تركيب گونه

از نظر مقايسه با شرايط مشابه، بسيار  وشود  مشاهده  مي
هاي مهم  راش از توده - تيپ ممرز. دنباش حايز اهميت مي

ها بوده كه دو توده منتخب آن داراي شرايط  اين جنگل
هاي مديريتي در آن  فقدان برنامه. بودندمتفاوتي از هم 

هاي همراه و ساختار متفاوت آن  گونه با ) جنگل شاهد(
هاي الزم را براي مطالعه روند طبيعي اين  تواند فرصت مي

هاي متناسب  ژه برنامه وي اهداف مديريتي بهتيپ جنگلي براي 
تعيين الگوي . فراهم سازدشناسي همگام با طبيعت  با جنگل

مطالعات ما . باشد ها مي پراكنش يكي از اهداف اين بررسي
نشان داد كه الگوي پراكنش در دو توده مورد بررسي به 

اصوالً الگوي پراكنش در اغلب . اي بود صورت خوشه
اي است اما  از زادآوري طبيعي خوشه هاي حاصل توده

هاي طبيعي الگوهاي  شود انتظار داشت كه توده همواره نمي

حتي ). Salas et al., 2006(يكساني را به نمايش بگذراند 
بررسي عليرغم اينكه داراي تيپ مشابهي در دو توده مورد

دليل ساختار احتمالي متفاوت با وجود تبعيت  ، اما بههستند
دهند و  مشابه را نشان نمي وضعيت كامالاي  وشهاز الگوي خ

اي بودن آن در حاالت مختلف  آيد شدت خوشه نظر مي به
عوامل مختلف  عبارت ديگر تاثير به. شود دستخوش تغيير

طور كامل يا در  هاي جنگلي به تواند سبب شود تا توده مي
. فواصل مختلف از الگوهاي متفاوت پيروي نمايند

در مراحل مختلف ) 2010( همكاران و  Akhavanچنانكه
هاي راش از الگوهاي مكاني متفاوت در فواصل  تحولي توده

در  )2007( و همكاران Haoهمچنين . كند مختلف ياد مي
شده  ارائههاي ارتفاعي در نوع الگوي  ارتباط با تاثير كالسه

در جنگل درختان با تاج گسترده و  نند كه عموماك مي بيان
در كل فاصله از الگوي ) قاني و ميانياشكوب فو(بزرگ 

اشكوب (تصادفي يا يكنواخت و درختان با تاج كوچك 
اي تبعيت  در فواصل كوتاه از الگوي خوشه) ها زيرين و نهال
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اي  كه با بزرگ شدن تاج پوشش از شدت خوشهكنند،  مي
و  Haase و) Liu )2011و  Wang. توده كاسته خواهد شد

دارند كه الگوي مكاني  اظهار مينيز  )1996(همكاران 
  . يابد اي با افزايش اندازه كالسه قطري كاهش مي خوشه

كه اي و يكنواخت  در يك قاعده كلي، الگوهاي خوشه
اند  تصادفي گسترش پيدا كردهدر آن افراد به صورت غير

حكايت از وجود عوامل محدود كننده در اكوسيستم حياتي 
در جمعيت موجودات زنده  كه الگوي تصادفي حاليدر. دارند

انتخابي اشاره محيط و يا به الگوهاي رفتاري غيربه همگني 
از عوامل ). Ludwig & Reynolds, 1988(دارد 
توان رقابت  كننده و در نتيجه تحميل نوع الگو ميدمحدو

نور، (اي براي دريافت و جذب منابع  گونه شديد بين و درون
يشگاه و يا محدويت ، عدم يكنواختي رو)آب و مواد معدني

 از بنابراين). Hao et al., 2007(انتشار بذور را نام برد 
توان درك كرد كه  اين بررسي مي در تفاوت بين الگوها

هاي طبيعي در طول چرخه حياتي خود نيازهاي  توده
دليل چند  هاي آميخته به متفاوتي دارند و اين اصل در توده

 Lanچنانچه . ار استاز پيچيدگي زيادي برخورد اليه بودن،
اي را تابعي از عوامل  شدت خوشه) 2012( و همكاران

هاي  گونه، مراحل حياتي گياه و محدويتمختلف ازجمله 
  . دانند ميانتشار بذر 

دهنده  متقابل بين افراد و عناصر تشكيل وجود اثر
دليل نقش آن در عملكردهاي جوامع  هاي گياهي به اكوسيستم

اين همبستگي  .باشد فراواني برخوردار ميگياهي از اهميت 
پذيري بين و  هاي رقابت و اجتماع تواند پديده مي

هاي اكولوژيكي  ها كه مبتني بر نيازها و خواهش گونه درون
هاي منفي افراد در  كنش. درستي توجيه نمايد آنهاست را به
آوردن مطلق ي نتيجه رقابت براي به انحصار درجوامع گياه
دليل پشتيباني  بههاي مثبت  ع در مقابل كنشيا نسبي مناب

و استفاده هماهنگ از منابع محدود قابل  يكديگرها از  گونه
ضمن آنكه فقدان همبستگي نشان از عدم  .مشاهده است

العمل  نابع و يا وفور آن و در نتيجه عكسهاي مشابه م نياز
). Ludwig & Reynolds, 1988(يكسان آنها دارد 
ها در  جود درجات مختلفي از حساسيتموضوعاتي نظير و

مقابل عوامل محيطي و در نتيجه نياز به پرستار در برخي از 
مشخصات فيزيكي بذر و نحوه  ،ها در اوايل حيات گياه گونه

پخش آن و همچنين رقابت براي دسترسي بيشتر به منابع 
هايي براي علل  از جمله مصداق) نور، مواد غذايي و آب(

ها  پذيري افراد در توده بت و اجتماعوجودي مباحث رقا
توزيع درختان بسيار قطور در نتيجه احتمال مرگ . باشد مي

درون و (و مير اتفاقي آنها و همچنين رقابت قوي بين آنان 
در ) آب، غذا و نور(براي دسترسي به منابع ) اي گونه برون

  ). Cheng et al., 2014( تمام فواصل تصادفي است
ول درختان با قطور شدن در فواصل در قطعه نمونه ا

كه اثر درختان با  طوري به. دادندتر اثر متقابل را نشان  طوالني
متر اول و  10قطر متوسط بر درختان كوچك در فاصله 

پذيري آن از درختان بزرگ در فاصله سه برابري  تاثيري
ضمن آنكه  .نسبت به درختان متوسط حادث شده است

درختان بسيار قطور در حداكثر فاصله داراي اثر متقابل 
ر اين قطعه نمونه از نوع اثر متقابل درختان د. باشند مي

عبارتي درختان كم قطر تاثيرپذيري مثبتي را  به. جذب است
در . اند در فواصل مختلف از درختان سه گروه ديگر داشته

با درختان با قطر  قطعه دوم اثر متقابل جذب درختان كم قطر
متوسط همچنان قابل مشاهده است، گرچه اين اتفاق در يك 

اما تاثيرپذيري  ،تري بوده است طوالني به نسبتفاصله 
درختان با قطر كم از درختان قطور و بسيار قطور در اين 

اين . توده حتي در فواصل كمتر داراي اثر متقابل دفعي است
ت در مراحل تحولي و توان تفاو تفاوت در عملكرد را مي

 و همكاران Akhavan. ها توصيف نمود ساختار توده
نشان دادند كه اثرات متقابل در مراحل مختلف ) 2012(

و  Cheng. هاي قطري يكسان نيست تحولي بين كالسه
وي و مثبت بين مراحل جواني و ق ينزديك) 2014( همكاران

يجه را در نت Quercus liaotungensis الي در گونهميانس
  . دانند مينياز آنها به پرستار 

توانند با هم  در مقابل افراد جوان و كهنسال اين گونه مي
داشته باشند كه با نتايج  براي استفاده از منابع رقابت شديدي

رقابت  فرآيندآيد  نظر مي به. اين بررسي مطابقت دارد
هاي مشترك در آن  دليل نيازها و خواهش اي به گونه درون
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ولي در  ،اي شديدتر باشد گونه شرايط رقابت برون نسبت به
شان  ها نيز بر اساس سرشت هر صورت افراد مختلف گونه

در اين بررسي گونه . دهند را نشان مي يرفتارهاي متفاوت
ممرز با توسكا بدون اثر متقابل تا اثر متقابل جذب در فاصله 

راحتي اشكوب  گونه ممرز به. دهد نسبتا زياد را نشان مي
زيرين را تحمل كرده كه برخالف آن اشكوب فوقاني را گونه 

اثر متقابل گونه ممرز با گونه . كند نورپسند توسكا اشغال مي
در واقع  ،دهد داري را نشان نمي شيردار اختالف معني

و  Ludwig .همبستگي بين اين دو گونه مشاهده نشد
Reynolds )1988(  اي گونه كه وجود همبستگي بينمعتقدند، 

بلكه منجر به  ،كند را بيان نميعلت و معلولي آنها رابطه 
وجودآورنده احتمالي  ه عوامل بهباري درهاي تشكيل فرضيه

چنانكه . شود ميتر دارد،  هاي تكميلي كه نياز به بررسيآنها 
اخته پرد ها و دانش موجود به برخي از آنها مبتني بر تجربه

ه نقل ب )Reynolds )1988و  Ludwig همچنين. شد
را نيز نتيجه تعادل  همبستگيعدم ) Schluter  )1984از

گونه ممرز با راش  .كنند نيروهاي مثبت و منفي ارزيابي مي
راش . داراي اثر خنثي تا اثر متقابل از نوع دفع را نشان داد

دهد و گونه ممرز  اشكوب فوقاني را به خود اختصاص مي
تواند اشكوب  ميپذيري به سايه  دليل قابليت باالي تحمل به

اين مشاهده رابطه تصادفي بين بنابر. مياني را تشكيل دهد
هاي محيطي ارزيابي  دليل فقدان محدوديت تواند به مي ها گونه
از سوي ديگر مشاهده اثر متقابل دفع در قطعه نمونه  .شود

توان مربوط به ساختار و مراحل حيات گياه  ديگر را مي
رابطه ). Cheng et al., 2014 Lan et al., 2012;(دانست 

اي كه مقتدرانه اشكوب فوقاني را  راش و توسكا دو گونه
الرشد  اي سريع توسكا گونه. كنند بسيار رقابتي است اشغال مي

با قدرت توليد بذر فراوان و نورپسند كه قابليت زير پوشش 
هاي  اي ايجاد شده در روند طبيعي چرخهه بردن روشنه

شده به داليل مختلف را شديدا  بازحياتي و يا فضاهاي 
تواند شرايط را براي گونه اصلي  همين خاطر مي به. داراست

راش با گذر از دوره نهالي و جواني تحت . راش فراهم كند
پوشش گونه پرستار براي دسترسي به حداكثر منابع، رقابت 

 ,.Habashi et al( كند ها آغاز مي شديدي را با ساير گونه

هايي نظير  ت رقابت در ارتباط با گونهو اين قدر )2007
توسكا كه داراي منافع مشترك زيادتري هستند به مراتب اثر 

اين هرگونه دخالت بنابر. گذاشتجا خواهد  هتري ب دفعي قوي
و ايجاد روشنه  آميختگيشناسي نظير تنظيم  و عمليات جنگل

بايستي مبتني بر شناخت از رويشگاه و خصوصيات 
هاي متقابل آنها در طول حيات  ها و كنش شناسي گونه جنگل

   .گياه استوار باشد
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Abstract 
In order to study the competition and spatial association of trees in mixed Hornbeam 
stands, two 1-ha sample plots (100m×100m) were selected in the reserve area of 
Asalem forests in Guilan. In each plot, species and diameter at breast height (DBH) of 
all trees with a diameter > 7.5 cm were recorded and mapped using slope-corrected 
distance and azimuth from southwest corner of each plot. Distances and azimuths were 
later transformed to Cartesian coordinates, and all of the measured trees were assigned 
to one of four diameter size classes: ST (Small Timber, (DBH ≤ 32.5 cm), MT (Medium 
Timber, 32.5 < DBH ≤ 52.5 cm), LT (Large Timber, 52.5 < DBH ≤ 72.5 cm) and ELT 
(Extra-Large Timber, DBH > 72.5). Spatial patterns of the entire trees as well as the 
spatial associations among tree size classes (Intra-specific) and among species (Inter-
specific) were analyzed by univariate and bivariate Ripley’s K-function. Results showed 
that the two stands exhibited a clustered distribution. Furthermore, the interaction 
between the ST class and other classes was significant (P<0.05). Although we found a 
positive correlation between the ST and other tree classes, spatial distribution of trees 
showed different patterns at different spatial scales. The starting point of the attraction 
in LT and ELT classes was observed at a small scale, whereas it tended towards 
independent associations in MT class at scale of 10 meter (P>0.05). The inter-specific 
investigation revealed that Fagus orientalis and Carpinus betulus trees tend towards an 
independent association at 1-20 meter scales. At higher scales they showed yet a 
negative correlation. Moreover, F. orientalis was significantly and negatively correlated 
to Alnus subcordata at small scales. However, their mutual intra-specific and inter-
specific effects were different due to the fact that different natural stands have variety of 
demands during their life cycle. Therefore, it may not necessarily conform to their 
response to natural processes. This study concludes a founded understanding of spatial 
pattern of stands to be a helpful indicator for managing forests based on the currently 
operational close- to- nature silvicultural system. 
 
Keywords: spatial association, Asalem, spatial pattern, Ripley’s K–function, mixed 
stands, competition.  

 


