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   تأثير حفاظت بر الگوي پراکنش مکاني درختان غالب در جوامع راش

  )ماسال، گيالن: مطالعه موردي(

 

  

 

  *۱يحسن پوربابائ و سپيده سادات ابراهيمي

  

  )۱۳/۵/۱۳۹۲ :رشيخ پذي ؛ تار۱۶/۱۰/۱۳۹۱: افتيخ دريتار(

  

 

  دهيكچ

اين تحقيق با هـدف بررسـي تـأثير حفاظـت بـر             . هاي جنگلي است  هالگوهاي مکاني ابزاري مناسب براي مديريت بهينه در بسياري از عرص          

هاي در اين تحقيق از روش    . هاي حفاظت شده و غيرحفاظتي منطقه ماسال در استان گيالن انجام شد           الگوهاي مکاني درختان غالب در جنگل     

 ۱۰۰۰اي شکل هر يک به مساحت        قطعه نمونه دايره   ۲۵. اي مربع تي و ترکيبي استفاده شد      برداري، قطعه نمونه با مساحت ثابت، فاصله       نمونه

هاي درختي در هـر قطعـه        سپس نوع گونه  . اي در هر يک از دو منطقه برداشت شدند         برداري مربوط به روش فاصله      نقطه نمونه  ۲۵مترمربع و   

 الگوهـاي پـراکنش در روش قطعـه         براي کمي کردن و تحليل    . گيري شد  اي اندازه  هاي فاصله نمونه شناسائي و فواصل مورد نظر براي روش       

 و  Cهاي هاپکينز، ابرهـارت، هينـز،       اي از شاخص  هاي فاصله  هاي گرين، موريسيتا و استاندارد شده موريسيتا و در روش         اي از شاخص   نمونه

اي را نـشان    الگوي کپه هاي غالب در دو منطقه      اي براي گونه   هاي قطعه نمونه  نتايج نشان داد که تمامي شاخص     . جانسون و زايمر استفاده شد    

هاي غالب شـده     اي نشان داد که تخريب در جوامع راش باعث تغيير در الگوي مکاني گونه             هاي فاصله دست آمده از شاخص    مقادير به . دادند

ها را  تفاوت و شاخص هينز اين      Cاي مورد استفاده، شاخص     هاي فاصله در بين شاخص  . هاي متفاوتي داشتند  ها در دو منطقه الگو    و اين گونه  

  . تشخيص داده شدند دو منطقه مناسبهايبه خوبي نشان داند و براي توصيف الگوي مکاني گونه
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  مقدمه

در حال حاضر با افزايش جمعيت کره زمين و اثر مخرب انسان            

روي طبيعت، سيماي آن حالـت طبيعـي خـود را از دسـت داده               

ويــژه  هــاي جنگلــي بــه و در ايــن ميــان اکوسيــستم) ۱۵(اســت 

طور دائم بر اثر عوامل مخرب در حال تغييـر           هاي گياهي به   گونه

داري نـوين    هستند، از اين رو براي رسـيدن بـه اهـداف جنگـل            

نيازمنــد ابــزاري هــستيم کــه از طريــق آن بتــوان اخــتالف بــين 

هاي مختلف و تغييرات آنها را در طـي زمـان تعيـين کـرد،                توده

رتبـاط اسـت    تعيين الگوهاي مکاني يک ابزار مناسـب در ايـن ا          

هـاي  اطالعـات مفيـدي را در مـورد جنگـل     توانـد ، که مي)۳۳(

هاي مهم در بررسي ساختار      طبيعي در اختيار قراردهد و از مؤلفه      

پوشش گياهي، نظم مکاني و ترتيـب قرارگيـري گياهـان اسـت             

هــا، گياهــان در طبيعــت در محــدوده وســيعي از مقيــاس). ۲۴(

هاي توان الگو د، زماني مي  هايي قابل مشاهده هستن   صورت تکه  به

هـا از يـک مقـدار       کار برد که ايـن لکـه       مکاني را براي گياهان به    

  . عددي برخوردار باشند

عوامل فيزيکي مثل شيب، جهت جغرافيائي، ارتفاع از سطح         

هـاي  دريا و عوامل بيولوژيکي مانند چـراي دام و آتـش سـوزي      

عـت  ا در طبي  هاي انسان بر نحوه اسـتقرار الگوهـ       ناشي از فعاليت  

دليل چنين ارتباطي نياز به کمي کردن ايـن           به ،)۲۸(مؤثر هستند   

) ۱۹(شـوند   الگوهاي مکاني به سه دسته تقسيم مـي       . هاستالگو

هـا بـراي طراحـي       شـناخت ايـن الگـو      . و منظم  اي تصادفي، کپه 

  هاي مـديريتي، اقـدامات حفـاظتي و حمـايتي مفيـد بـوده               طرح

 مـديريت بهينـه در بـسياري از         و ابزاري مناسب براي   ) ۳۱-۳۰(

ــر روي  ) ۳۹(هــاي جنگلــيعرصــه ــار مــديريت ب و بررســي آث

، )۳(پوربابـائي و همکـاران      ). ۳۴(هـاي حفـاظتي اسـت        جنگل

الگوي مکاني درختان کرکف را در منطقه شفارود بررسي کـرده           

، بـراي   )۱۳(علوي و همکـاران     . اي دست يافتند  و به الگوي کپه   

خانـه الگـوي بينـابيني     در بخـش نـم  موقعيت مکاني گونه ملج 

، الگوي )۲(بصيري و همکاران . تجمعي تصادفي را تعيين کردند 

ــتفاده از    ــا اس ــي را ب ــک و گالب ــوط، زالزال ــان بل ــاني درخت مک

اي تـشخيص   هاي مختلف در منطقه قميشله مريوان، کپه       شاخص

هـاي  ، الگـوي پـراکنش راشـستان   )۵( حبشي و همکـاران . دادند

صت کال را بررسي و تنـوع الگـوي پـراکنش و            آميخته منطقه ش  

. هـاي مختلـف در راشـستان تأييـد کردنـد     ساختار را براي گونه   

، الگـوي مکـاني خـشکه       )۱۰(شهسواري ميرکوپي و همکـاران      

هاي هاي مديريت شده و مديريت نشده، جنگل      دارها را در توده   

. اي دسـت يافتنـد    خيرودکنار نوشهر بررسي، و بـه الگـوي کپـه         

، الگــوي پــراکنش درختــان بلــوط )۳۲( و همکــاران لموســاند

اروپايي را در داخل يک توده کاج جنگلـي در آلمـان، تـصادفي              

، الگــوي پــراکنش گونــه )۲۳( و همکــارانگيلــز.تعيــين کردنــد

Juniperus communis var.deprassaاي تشخيص دادند  را کپه

) ريختن بذور در پاي گيـاه     ( و علت آن را زادآوري طبيعي گياه        

، الگوي مکاني بيشتر درختـان      )۲۸( و همکاران    المونت. دانستند

هـاي  آکاسيا در استرالياي غربي را در دوقسمت، يکي بين تـوده          

درختي و ديگري داخل هر کپه از درختان بررسي کردنـد و بـه              

سـالي و چـراي دام در هـر دو           اين مطلب پي بردند کـه خـشک       

هـاي آميختـه در   ستان راشـ .گـذارد محدوده بر نوع الگو تأثير مي 

هـاي طبيعـي و صـنعتي بـا         تـرين جنگـل    مناطق هيرکاني از مهم   

هـاي ناهمـسال نـامنظم و    وسعت زياد هستند که در آنها ساختار      

با توجه به اهميت اين جوامـع       . هاي سايه پسند غالب است    گونه

و به منظور اعمال مديريت حفاظتي صحيح بـراي جلـوگيري از            

نها الزم است که مطالعـات جـامعي        تخريب و کمک به احياي آ     

هدف  .در ارتباط با ساختارهاي مکاني در اين جوامع انجام شود

هاي غالب در مقيـاس  هاي مکاني گونهاز اين تحقيق، تعيين الگو  

محلي، شناخت اثرات حفاظت بر روي الگوهاي مکاني درختان         

 طورکلي،  به .ع افراد هر گونه بود    ها و توزي  و شناخت تعداد گونه   

ضرورت اين تحقيق، شناخت الگوي مکاني درختان بـه منظـور           

پي بردن به اثـرات حفاظـت بـه منظـور انتخـاب بهتـرين روش            

  .مديريتي در منطقه است

  

  ها مواد و روش

  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

  سري (داري شهرگاه    هاي طرح جنگل  منطقه مورد مطالعه، جنگل   
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  جغرافيايي در منطقه حفاظت شده و حفاظت نشدهميانگين شيب و جهت . ۱جدول 

  ارتفاع از سطح دريا  جهت  (%)شيب   منطقه مورد مطالعه

  ۱۱۰۰   جنوب غربي-شمال شرقي  ۳۶/۶۶  حفاظت شده

  ۱۰۵۰   جنوب غربي-شمال شرقي  ۰۸/۶۸  حفاظت نشده

داريسطح معني  (  ۸/۰  ۹/۰  ۰۶/۰  

  

  
  )۱۹۷۵ - ۱۹۹۶(ورد مطالعه براساس آمار ايستگاه هواشناسي بندر انزلي منحني آمبروترميک منطقه م. ۱شکل 

  

، در محدوده شهرسـتان ماسـال، در غـرب گـيالن بـه              ) ماسال ۵

علـت    بـه  ˝هـا اکثـرا   ايـن جنگـل   .  هکتـار اسـت    ۱۸۸۰مساحت  

هـاي سـنتي مـردم در طـول زمـان مخروبـه و نيمـه                برداري بهره

ــه هــستند ــ . مخروب ــائي ب ــصات جغرافي ين عــرض از نظــر مخت

ــائي ــائي ۳۷˚ ۱۹ʹ ۲۰˝ و ۳۷˚ ۱۴ʹ ۰۰˝جغرافي  و طــول جغرافي

ارتفــاع منطقــه .  واقــع شــده اســت۴۹˚ ۰۲ʹ تــا ۴۸˝ ۵۵ʹ ۱۹˝

 متـر از سـطح دريـا، شـيب          ۲۰۰۰ متـر و حـداکثر       ۳۰۰حداقل  

براسـاس  . اکثريت سطوح متوسط و جهت عمومي شرقي اسـت        

اي، متوسط   آمار ايستگاه هواشناسي بندر انزلي اقليم شبه مديترانه       

درجــه ۵/۱۶و متوســط دمــاي ســاالنه ۵۹/۱۵۳بارنــدگي ســاالنه 

نوع سنگ مـادري، آهکـي، شـيل و         . )۱شکل  ( گراد است  سانتي

جنگل مورد . است ۵/۵-۵/۶ اسيدي و در حدودpH ماسه سنگ و 

کننـده،   نظر يک جنگل طبيعي ناهمسال، از درختان پهن برگ خزان         

 رها تحت تأثي  اين جنگل . با تيپ آميخته و گاهي خالص راش است       

عواملي از جمله چراي شديد دام، کت زدن درختان، قطع غيرمجاز           

ها هـستند، کـه بـر       براي تأمين چوب و هيزم از درختان و درختچه        

  ).۱( استکميت و کيفيت جنگل اثر گذاشته 

  

  روش تحقيق

هاي پـراکنش درختـان در ايـن تحقيـق از           به منظور بررسي الگو   

اي مربع اري، نمونه با مساحت ثابت و فاصله      برد هاي نمونه روش

  و۲۲ ،۱۱(استفاده شد (Compound)  و ترکيبي (T- square)تي 

 محدوده مناطق حفـاظتي     ۱:۲۵۰۰۰ابتدا با استفاده از نقشه      ). ۳۶

 هکتار مشخص   ۵۰، هرکدام با مساحت     )۲شکل  ( و غيرحفاظتي 

 ًاشد، هر دو منطقه از نظر شيب و جهت عمـومي شـرايط تقريبـ           

سپس در هـر يـک از دو منطقـه بـا            . )۱جدول  (يکساني داشتند   

طـور تـصادفي      متر و بـه    ۱۰۰×۲۰۰استفاده از شبکه آماربرداري     

 مترمربعي، پياده   ۱۰۰۰اي شکل   سيستماتيک، قطعات نمونه دايره   

بـرداري    نقطه نمونـه   ۲۵ قطعه نمونه و     ۲۵در هر منطقه    ). ۷(شد  

ـ      ) ايروش فاصله ( اي کـه محـل تقـاطع       هبرداشت شـد، بـه گون

عنـوان نقـاط     اضالع شبکه، مرکز قطعه نمونـه و ايـن مراکـز بـه            

  .برداري در نظر گرفته شدند نمونه
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  ) حوزه آبخيز ماسال و تانيان۵سري (موقعيت منطقه مورد مطالعه . ۲شکل 

  

  روش قطعه نمونه

 ۵/۷ابتدا در هر قطعه نمونه تمـامي درختـان بـا قطـر بيـشتر از                 

و سـپس بـه منظـور       ) ۱۸،  ۱۶،  ۵(گيـري شـدند      متر اندازه  تيسان

هاي به دسـت آمـده،   تحليل الگوي پراکنش درختان و آناليز داده      

  :هاي پراکنش زير استفاده شداز شاخص

  

  (Green)شاخص گرين . ۱

  nو مـستقل از  ) ۱رابطـه  (اين ضريب توسط گرين وضع شـد  

  . باشد از اين رو محاسبه آن آسان استمي

]۱[   
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S2 =ها و واريانس نمونهx =تعداد درختان در هر قطعه نمونه  

  

   (Morisita) شاخص موريسيتا. ۲

 تعـداد افـراد     Xi .شـود  محاسبه مي  ۲اين شاخص از طريق رابطه      

  . تعداد قطعات نمونه استnداخل هر قطعه نمونه و 

]۲[   
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Xi است نمونه قطعة هر داخل افراد تعداد.  

براي آزمون تصادفي بودن الگوي پراکنش از طريق اين شاخص          

  .استفاده شده است) ۳رابطه (از آزمون کاي اسکوير 

]۳[       x I x n xd    2 1  

n =تعداد قطعات نمونه  

  

  (Standardized Morisata)شاخص استاندارد شده موريسيتا . ۳

اين شاخص ازتراکم جمعيت و تعداد نمونه مـستقل اسـت و از             

  ). ۱۷(باشد ها در سنجش پراکنش ميبهترين معيار

  

  يا فاصلهيهاروش

اي پس از مشخص شدن مراکـز قطعـه نمونـه، دو روش فاصـله             

  منطقه حفاظت شده

 منطقه حفاظت نشده
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  .ها صورت گرفتگيري مربع تي و ترکيبي اجرا شد و اندازه

  

  يروش مربع ت

برداري در منطقه، در هر      ر نقاط نمونه  در اين روش بعد از استقرا     

تـرين   ابتدا فاصـله بـين نزديـک      . گيري شد  نقطه دو فاصله اندازه   

، سـپس  ( rp)گيري شد  ، اندازه(Pt)برداري  درخت به نقطه نمونه

از مرکز درخت انتخاب شده، خطـي فرضـي عمـود بـر امتـداد               

فاصله درخت تا نقطه، رسـم شـد، در سـمت ديگـر ايـن خـط                 

تـرين   ، فاصـله نزديـک  )بـرداري   مقابل نقطه نمونه   سمت( فرضي

  ).۶،۲۶(، (rn)گيري شد  درخت اندازه درخت به اولين

  

  روش ترکيبي

ــک   ــين نزدي ــله ب ــن روش فاص ــه    دراي ــه نقط ــت ب ــرين درخ ت

ترين درخت به درخت     برداري و سپس، فاصله بين نزديک      نمونه

بدون در نظر گرفتن محل درخـت       (انتخاب شده در مرحله پيش    

براي کمي کردن و تحليـل الگوهـاي   ). ۶(گيري شد    ، اندازه )دوم

  .هاي زير استفاده شداي از شاخصپراکنش در روش فاصله

  

  )Hopkins(شاخص هاپکينز . ۱

ـ ن شاخص آسان بوده و توز     يمحاسبه ا   ي آن بـه خـوب     يع آمـار  ي

  ).۴رابطه (شناخته شده است 

)۴ (  h pi pi piI (r ) / (r ) (r )   2 2 2
  

Ih = هاپکينز،   شاخص پراکنش pir =       فاصله از نقطه تـصادفي تـا

ــک ــ  نزدي ــرين گي ــصادفي  = nir اه،ت ــت ت ــله از درخ ــا iفاص  ت

  .ترين پايه ديگر از درخت نزديک

  .استفاده شد ) ۵( آزمون مقدار شاخص از رابطه يبرا
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  (Eberhart)شاخص ابرهارت . ۲

ترين درخت   ، از فاصله نقاط تا نزديک     )۶رابطه  (در اين شاخص  

و در تعيـين الگوهـاي      ) ۲۵ و ۶(گيري استفاده شده اسـت       اندازه

  .اي استمکاني يکنواخت داراي توانايي قابل توجه
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EI  = ،شاخص ابرهاتS = ،انحراف معيار فواصل مشاهده شده

X  =ترين درخت متوسط فاصله نقطه تصادفي تا نزديک.  

  

  ) (Hinesشاخص هينز. ۳

براي برآورد الگوي پراکنش براسـاس فواصـل    ،)۷رابطه (اين شاخص 

  ).۲۵و ۶. (ده در روش مربع تي پيشنهاد شده استگيري ش اندازه
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hT =    ،شاخص هينزrni =      تـرين   فاصله از فرد تصادفي تا نزديـک

  .iبرداري  پايه ديگر از آن در نقطه نمونه

  

  (C) ي مکانيشاخص الگو. ۴

عنوان نسبت مربع فواصل نقطه به فرد        ، به )۸رابطه  (اين شاخص   

(Xi)ترين همسايه  به مربع فواصل فرد به نزديک(yi )است .  
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C =    ،شاخص پراکنش مکانيXi =        ،فاصله نقطه تصادفي تـا فـرد

Yi =ترين همسايه فاصله فرد تا نزديک.  

 و تحليل فرض تصادفي بودن الگو       Cدار بودن    براي آزمون معني  

  ).۳(استفاده شد ) ۹(از رابطه 
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  )Johnson and Zimmer(شاخص جانسون و زايمر . ۵

باشد  برداري تا فرد مي    اين شاخص فقط براساس فاصله نقطه نمونه      

  .استفاده شد) ۱۰(براي آزمون پراکنش تصادفي، از رابطه ). ۶(
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  ۱۳۹۲تابستان / چهارم شماره  / دومسال / کاربردي اکولوژي

۱۸  

  دراتي گرين، موريسيتا و استاندارد شده موريسيتا در دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشدهمقادير شاخص کوا. ۲جدول 

  الگوي پراکنش  موريسيتا  الگوي پراکنش  گرين  گونه  منطقه
استاندارد شده 

  موريسيتا

الگوي 

  پراکنش

                

Fagus oreintalis ۰۱۰۸/۰+  اي کپه  ۵۰/۰  اي کپه  ۲۶۲/۱  اي کپه  

Carpinus betulus  ۲۲۷۷/۰+  اي کپه  ۶/۰  اي کپه  ۷۰۳/۶  اي کپه  
  

  حفاظت شده
Alnus subcordata  ۰۶۵/۰+  اي کپه  ۵۲۴/۰  اي کپه  ۵۶/۲  اي کپه  

Fagus oreintalis ۰۳۵/۰+  اي کپه  ۵۲۴/۰  اي کپه  ۸۵/۱  اي کپه  

Carpinus betulus  ۰۳۶/۰+  اي کپه  ۵۱۴/۰  اي کپه  ۸۸/۱  اي کپه  
  

 غيرحفاظتي
Alnus subcordata  ۰۱۶۲/۰+  اي کپه  ۱/۰  اي کپه  ۳۸/۱  اي کپه  

  

  Ecological) ۲۶(افـزاري   براي محاسبات مربوطه، از برنامه نرم

methodology ۲۹ (و (Statistical ecology استفاده شد.  

  

  نتايج

نتايج حاصل از کمي کردن الگـوي پـراکنش در قطعـات نمونـه              

کار رفته به تفکيـک منطقـه حفاظـت شـده و غيرحفـاظتي در                به

  .  درج شده است۴ تا ۲هاي جدول

  

  ي کوادراتيها شاخص

مقدار شاخص گرين براي هر سه گونه در دو منطقه حفـاظتي و             

تـر از صـفر اسـت، بنـابراين الگـوي       بزرگ و غيرحفاظتي، مثبت 

مقـدار شـاخص موريـسيتا بـراي دو         . اي تعيين شـد   پراکنش کپه 

چنـين   اي اسـت، هـم    تر از يک و بيانگر الگوي کپـه        منطقه بزرگ 

براي آزمـون تـصادفي بـودن الگـوي پـراکنش از آزمـون کـاي                

اي را تأييـد کـرد شـاخص        اسکوير استفاده شد که الگـوي کپـه       

ها در دو منطقه باالتر استاندارد شده موريسيتا نيز براي تمام گونه

  .)۲جدول (دهد اي را نشان مي از صفر است و الگوي کپه

  

  شاخص هاپکينز

گونه ممـرز در منطقـه حفاظـت شـده و           مقدار اين شاخص براي     

 اسـت کـه در منطقـه حفاظـت         ۴۱/۰ و   ۷۱/۰ترتيب غيرحفاظتي به 

. اي است دهنده آرايش کپه   تر و نشان    بزرگ ۵/۰شده، اين مقدار از     

 است، پس الگوي ۴۰۵/۲ براي آزمون تصادفي بودن برابر  hمقدار

دار در منطقه غيرحفاظتي مقـ    . اي به نفع الگوي تصادفي رد شد      کپه

Ih   ،۴۱/۰        ،و بيانگر آرايش يکنواخت اسـت h  ـ دسـت آمـده از      ه ب

دهنده الگـوي پـراکنش       نشان ،۶۸۲/۰آزمون تصادفي بودن با مقدار    

بـراي گونـه راش در   . يکنواخت شدن است تصادفي با گرايش به

 و الگوي تصادفي تأييد     ۹۴۷/۰، برابر   hمنطقه حفاظت شده مقدار     

 اسـت کـه الگـو       ۵۹۲/۰بـر بـا      برا hشد و در منطقه غيرحفـاظتي       

الگـوي   .يکنواخت با گرايش به تصادفي شدن را نشان داده اسـت          

 در منطقـه حفاظـت    h=۳۴۱/۰پراکنش توسکا ييالقـي بـا مقـدار    

ــه    ــه يکنواخــت شــدن و در منطق ــا گــرايش ب ــصادفي ب شــده، ت

  .، يکنواخت تعيين شدh= ۱۲۵/۰غيرحفاظتي با 

  

  شاخص ابرهارت

ه حفاظـت شـده و غيرحفـاظتي از         مقدار اين شاخص در منطقـ     

  .اي را نشان دادتر بود و الگوي کپه  بزرگ۲۷/۱

  

  شاخص هينز

 است، کـه    ۲۷/۱تر از    مقدار اين شاخص نيز در دو منطقه بزرگ       

 ۲۵با توجه به جـدول هينـز بـراي          . اي را معرفي کرد   الگوي کپه 

فرض صفر مبنـي بـر تـصادفي بـودن          .  درصد، ۵گونه در سطح    

  ن داد که که گونه راش در هـر دو منطقـه داراي             قبول شد و نشا   



  …أثير حفاظت بر الگوي پراکنش مکاني درختان غالب در جوامع راشت

۱۹  

  هاي فاصله اي هاپکينز، هينز و ابرهارت در دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشدهمقادير شاخص. ۳جدول 

  ابرهات  هينز  هاپکينز  گونه  منطقه

          

Fagus oreintalis ۴۹/۰  ۳۳۷/۱  ۲۳/۱۷  

Carpinus betulus  ۷۱/۰  ۲۰۴/۱  ۷۹/۴۲  

  

  حفاظت شده

Alnus subcordata  ۲۵/۰  ۳۱۹/۱  ۹۷/۱۳  

Fagus oreintalis ۳۷/۰  ۳۵۶/۱  ۳۸/۱۴  

Carpinus betulus  ۴۱/۰  ۳۲۷/۱  ۲۷/۱۷  

  

 غيرحفاظتي

Alnus subcordata  ۲۵/۰  ۴۴۱/۱  ۲۷/۲  

        

  

براي گونه ممرز نيـز،     . اي است الگوي تصادفي با گرايش به کپه     

، الگوي تصادفي بـا     HTدر منطقه حفاظت شده با توجه به مقدار         

گرايش به يکنواخت شـدن و در مقابـل در منطقـه غيرحفاظـت              

. اي با گرايش به تصادفي شدن نـشان داده شـد          شده، الگوي کپه  

، در  HTبا توجه بـه مقـدار      چنين براي گونه توسکا ييالقي نيز      هم

اي و در   منطقه حفاظت شده الگوي تصادفي با گـرايش بـه کپـه           

اي تأييـد شـد      کپـه   پـراکنش کـامالً    منطقه غيرحفـاظتي، الگـوي    

  .)۳جدول(

  

  هاي مربع تي، جانسون و زايمر شاخص

 I و   ۵/۰تـر از      بزرگ Cبراي گونه راش در منطقه حفاظت شده،        

بـا  . اي هـستند  دهنـده الگـوي کپـه       است که نـشان    ۲تر از    بزرگ

 اسـتاندارد در ارتبـاط بـا        Z محاسباتي با مقـدار      Z مقايسه مقدار 

 مبني بر تصادفي بودن الگو رد و الگوي         ، فرض صفر  Cشاخص  

 الگـوي  I محاسباتي براي شـاخص   Zاما مقدار. اي تأييد شدکپه

 I و   Cدر منطقـه غيرحفـاظتي، شـاخص        . تصادفي را تأييد کـرد    

 Zاي و يکنواخـت را نـشان داد، امـا مقـدار             ترتيب الگوي کپه   به

سبه شده براي هـر دو شـاخص، فـرض صـفر را مبنـي بـر                 محا

ايـن دو شـاخص     . بودن الگو پراکنش راش تأييـد کـرد       تصادفي  

اي ترتيب الگوي کپـه    براي گونه ممرز در منطقه حفاظت شده به       

 الگـوي تـصادفي را    Zو يکنواخت را نشان دادنـد ولـي آزمـون   

. در منطقه غيرحفاظتي نيز الگوي تصادفي تأييـد شـد         . تأييد کرد 

گونه توسکا نيز در هر دو منطقه، الگـوي تـصادفي را نـشان داد               

  .)۴جدول (

  

  بحث

الگوهاي مکاني در شناخت و حل مـسائل اکولـوژيکي و ارائـه             

در ايـن   . کارهاي مديريتي داراي نقش قابـل تـوجهي هـستند          راه

هاي مکاني در دو منطقـه حفاظـت         عالوه بر بررسي الگو    تحقيق

ـ    شده و غيرحفاظتي، نتايج شاخص      سه شـد و   هاي مختلـف مقاي

هـاي  شاخص مناسب به منظور کـاربرد در تحقيقـات و فعاليـت           

طورکه نتايج نشان داد در هر دو منطقه         همان. اجرايي معرفي شد  

هـاي کـوادراتي و     حفاظت شده و غيرحفاظتي مجموع شـاخص      

اي بـراي   اي ابرهارت، همگي بيانگر الگـوي کپـه       شاخص فاصله 

 براي گونه راش در منطقه      C شاخص   .هر سه گونه مذکور بودند    

اي و در غيرحفاظتي الگوي تـصادفي را    حفاظت شده الگوي کپه   

هـايي کـه بـا بـذر تجديـد حيـات       الگوي مکاني گونه . نشان داد 

علـت   ، که به  )۱۹(کنند در ارتباط با الگوي پراکنش بذر است          مي

سنگيني بذر راش و ريزش به زير درختان، احتمال ايجاد الگوي           

نتـايج  . نتيجه را اثبات کرد  اينCاي وجود دارد، که شاخص کپه

هاي طبيعي فرانـسه    در جنگل ) ۲۷( و همکاران     كانستر مطالعات

نيز نشان داده است که الگوي طبيعي راش که طـي مراحـل تـوالي               

ود به الگوي تجديد حيات اين گونه وابـسته و          شجايگزين کاج مي  

  ،)۱۹( و همکـاران     گيلـز اي است و با نتايج مطالعات       صورت کپه  به



  ۱۳۹۲تابستان / چهارم شماره  / دومسال / کاربردي اکولوژي

۲۰  

  اي مربع تي، جانسون و زايمر در دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده هاي فاصلهمقادير شاخص. ۴جدول 

  C Z  I  Z  گونه  منطقه

Fagus oreintalis ۶۵/۰  ۹۴/۲  ۵۷/۲  ۵۹/۱  

Carpinus betulus  ۷۹/۰  ۹۸/۱  ۴۴/۱  ۰۴/۱-  
  

 حفاظت شده
Alnus subcordata  ۴۵/۰  ۵۲/۰-  ۰۲/۲  ۰۴/۰  

Fagus oreintalis ۶۴/۰  ۷۷/۱  ۸۷/۱  ۲۹/۰-  

Carpinus betulus  ۵۹/۰  ۳۵/۱  ۸۴/۱  ۳۸/۰  
  

  غيرحفاظتي
Alnus subcordata  ۴۴/۰  ۳۹/۰-  ۱۹/۲  ۳۷/۰  

  

وسکا در هر دو منطقه     هاي ممرز و ت   اما براي گونه  . مطابقت دارد 

اي به نفع آرايش تصادفي رد شـد، دليـل ايـن امـر را              آرايش کپه 

 ۸در رابطـه    .  تفـسير کـرد    ۹ و   ۸هـاي    توان از طريـق رابطـه     مي

  yiطور عکس با فاصـله       شود که تغييرات شاخص به    مشاهده مي 

علـت تـراکم کـم       توان بيان کرد که به    کند، در نتيجه مي   تغيير مي 

نطقه غيرحفاظتي و گونه ممرز و توسـکا در هـر          گونه راش در م   

هاي کوچک، احتمال قرار گرفتن     منطقه و احتمال تشکيل کپه     دو

، yiتر بودن فاصله    ها ناشي از بزرگ   درخت دوم در خارج ار کپه     

 شـده   Cوجود داشته که اين عامل سبب کاهش مقدار شـاخص           

 بــا مقــدار  Z نيــز مــشاهده شــد کــه مقــدار۹در رابطــه . اســت

، C رابطه مـستقيم دارد در نتيجـه بـا کـاهش مقـدار       Cخصشا

  .  کاهش و الگوي تصادفي تأييد شده استZمقدار 

، در ارتباط با بررسي )۱۱(نتايج مطالعات صفري و همکاران 

هـاي باينگـان ايـن مطلـب را         الگوي پراکنش گونه بنه در جنگل     

، )۴(چنين در تحقيقات پوربابـائي و همکـاران          هم. کندتأييد مي 

هـاي   بررسي الگوي مكاني درختان كركـف در جنگـل        در مورد   

، در ارتبـاط بـا الگـوي        )۱۲( و عرفاني فرد و همکـاران        شفارود

هـاي زاگـرس اثبـات شـده اسـت کـه             مکاني درختان در جنگل   

 براي کـشف الگوهـاي يکنواخـت توانـايي بـاالتري            Cشاخص  

 شاخص جانسون و زايمر در منطقه حفاظت شده براي هر         . دارد

علـت وجـود عوامـل       سه گونه الگوي تصادفي را نـشان داد، بـه         

برداري، الگوي مکاني در     مناسب محيطي، عدم چراي دام و بهره      

امـا در منطقـه     . صـورت تـصادفي در آمـده اسـت         کل منطقه بـه   

غيرحفاظتي براي گونه راش و ممرز الگوي يکنواخـت بـه نفـع             

 اين شاخص   که در  الگوي تصادفي رد شده است، با توجه به اين        

گيـري   ترين فـرد انـدازه     برداري تا نزديک   فقط فاصله نقطه نمونه   

دليـل   علت تعداد افراد تصادفي زياد به شده است، ممکن است به 

ها، بيشتر اين فواصل در حواشي و       قطع درختان و برهم زدن کپه     

ها قرار گرفته باشند، در نتيجه الگوي يکنواخت بيانگر         داخل کپه 

توان بيان کرد کـه   طورکلي مي  به. ها است ين کپه الگوي پراکنش ب  

اين شاخص نيز در برابر الگوي يکنواخت بسيار ضعيف اسـت،           

، در ارتباط با بررسي الگوي مکاني گونه        )۱۱(که نتايج مطالعات    

در منطقـه غيرحفـاظتي شـاخص       . کندبنه اين مطلب را تأييد مي     

ـ    صورت کپه  هينز براي راش و ممرز به      ه تـصادفي   اي با گرايش ب

اي شـدن درجـات مختلفـي       شدن است، بايد اشاره کرد که کپـه       

داشته و از طرفي در منطقه تخريب شده عواملي همچـون قطـع             

درختان براي مصارف مختلف، خورده شدن بذرها توسط دام و          

عدم زادآوري، موجب از بين رفتن يکسري از درختـان و تغييـر             

الگوي تصادفي و يـا     ها خواهد شد که در نتيجه آن        در شکل کپه  

هاي بسيار کوچک ايجاد شده که موجب انحـراف الگوهـاي           کپه

  . شودپراکنش به سمت الگوي تصادفي مي

توان بيان کرد کـه     در ارتباط با الگوي مکاني گونه توسکا مي       

علت وابسته بودن به مواد معدني خاک براي تجديـد    اين گونه به  

ديگر در دومنطقـه  حيات از يک طرف و نورپسند بودن از سوي  

که در منطقـه     طوري ، به )۵(الگوهاي متفاوتي را نشان داده است       

اي با گرايش به تصادفي شـدن و در         صورت کپه  حفاظت شده به  

در منطقـه  . اي اسـت   کپـه صـورت کـامالً    منطقه غيرحفـاظتي بـه    

هـاي متـوالي،    بـرداري   و بهـره    دام علـت چـراي    تخريب يافته به  
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علـت   کـاهش يافتـه و از طرفـي بـه         کيفيت خاک و مواد معدني      

نورپسند بودن گونه توسکا و پيشرو بودن اين گونـه در تـوالي،             

هـايي از منطقـه بـا شـرايط         اي در بخـش   صورت کپـه   درختان به 

در منطقه حفاظت شده شرايط خاکي       .اندمطلوب پراکنش داشته  

علت تـراکم بـاالي درختـان راش،     براي توسکا فراهم بوده اما به 

ــا ــوردهي ک ــکا در  ن ــه توس ــن رو گون ــته از اي ــود نداش  في وج

علت وجـود گـپ و بـاز بـودن تـاج پوشـش،               هايي که به   بخش

صورت تصادفي نمايان شده     تر است به   نوردهي تا حدي مطلوب   

، )۷(است که اين نتيجـه بـا تحقيقـات ذوالفقـاري و همکـاران               

 ون الر و ، )۳۵( و همکــاران سالــسا، )۹(ســفيدي و همکــاران 

شاخص . ، مطابقت دارد  )۳۸(و همکاران    وبلنت   ) ۳۷(همكاران  

-هاپکينز براي گونه راش، ممرز و توسکا آرايشي به غير از کپـه            

منطقـه حفاظـت شـده وجـود عوامـل           در. اي بودن را نشان داد    

مناسب محيطي و عدم چراي دام، باعث رشد و تجديـد حيـات             

 صـورت  در هر نقطه از منطقه شده و الگوي مکاني کل منطقه به           

، در  )۱۴(نتـاج کـار غالمـي بـاغي و همکـاران            . تصادفي اسـت  

هـاي مهـم مرتعـي پـارک ملـي           بررسي تنوع الگوي مكاني گونه    

در . ر تأييدکننــده ايــن مطلــب اســتگلــستان و منــاطق همجــوا

ته براي گونه ممرز و راش الگـوي        فکه در منطقه تخريب يا     حالي

ث پراکنش يکنواخت اسـت، چـراي دام و لگـد کـوبي دام باعـ              

نمايان شدن سنگريزه در سطح خاک، کاهش رويـش و تجديـد            

هـا زيـاد و الگـو       ها شده و در نهايت فاصله بين کپه       حيات گونه 

 ايـن   Z، امـا آزمـون      )۲۱(صـورت يکنواخـت درآمـده اسـت          به

علت . شاخص، اين الگو را به نفع الگوي تصادفي رد کرده است    

 پـراکنش   توان در غيرتـصادفي بـودن الگـوي        مي ن موضوع را  اي

جست و جو کرد، مشکل اساسي شاخص هاپکينز و آزمـون آن،      

افـراد بـراي    ) حقيقـي (دست آوردن يک برداشت تـصادفي      هدر ب 

له شـاخص   أترين همسايه است، ايـن مـس      فواصل فرد تا نزديک   

ــي  ــي م ــاپکينز را غيرعمل ــده ــاخص در  . کن ــن ش ــه اي در نتيج

لگـوي  هاي غيرتصادفي، نتايج مطلوبي از شکل واقعـي ا         جمعيت

در اين تحقيق بـراي تعيـين       ). ۳(پراکنش را معرفي نخواهد کرد      

ها از دو روش قطعه نمونه با مساحت ثابت         الگوي پراکنش گونه  

اي استفاده شد، با توجه بـه سـاده بـودن اجـراي             و روش فاصله  

 با انتخـاب    تواناي، مي اي نسبت به قطعه نمونه    هاي فاصله روش

ي روش قطعه نمونـه اجتنـاب       اي مناسب از اجرا   شاخص فاصله 

ـ     ). ۱۱(کرد   دسـت آمـده مـشخص شـد کـه           هبا توجه به نتايج ب

هـاي  تخريب در جوامع راش باعث تغيير در الگوي مکاني گونه         

هاي متفاوتي را نشان    ها در دو منطقه الگو    غالب شده و اين گونه    

 و  Cاي مورد استفاده، شاخص     هاي فاصله در بين شاخص  . دادند

گيري شده در روش مربع تـي        از فواصل اندازه  شاخص هينز که    

 بـراي    نشان دادند و   ها را به خوبي   نمايند، اين تفاوت  استفاده مي 

هـاي دو منطقـه حفاظـت شـده و     توصيف الگوي مکـاني گونـه     

غيرحفاظتي مناسب تشخيص داده شدند و نتايج قابـل قبـولي را        

، حيــدري و )۱۱(مطالعــات صــفري و همکــاران . ارئــه کردنــد

، غالمـــي و )۱۲(، عرفـــاني فـــرد و همکـــاران )۶(ران همکـــا

  .کنند، اين نتيجه را تأييد مي)۱۴(همکاران

اي در اين ارتباط در منطقـه       که تاکنون مطالعه   با توجه به اين   

انجام نشده است، نتايج حاصل در جهت بررسي اخـتالف بـين            

اي دو توده و تغييرات آنها در طول زمان مناسب است، به گونـه            

هاي دسـت نخـورده راش      هاي پراکنش درختان در توده    گوکه ال 

کـاري و احيـاي منطقـه        عنوان الگـويي بـراي جنگـل       تواند به مي

هـاي جنگلـي    تخريب شده و اعمال مـديريت درسـت در تـوده          

چنين بـا توجـه بـه        هم. مورد استفاده دست اندرکاران قرار گيرد     

ه تعيـين   توان بيـان کـرد کـ      دست آمده از اين تحقيق مي       نتايج به 

ــين روش     ــه، در تعي ــاهي در منطق ــش گي ــاني پوش ــوي مک الگ

خصوص در تعيين سطوح قطعـات نمونـه، نـوع           برداري به  نمونه

ريزي براي مديريت، حفاظـت از تنـوع زيـستي و مطالعـه              برنامه

  .ها داراي اهميت استسير تکاملي اين گونه
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