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  زادهاي بلوط ايراني  ترين همسايه در شاخه هاي نزديک کاربرد شاخص

)Quercus brantii var. persica (هاي زاگرس جنگل  
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  دهيكچ

 شناسـی بـوم براي مطالعه اين موضـوع در       . ها اهميت بسزايي دارد    با يکديگر، در مديريت پايدار جنگل      درختان   شناختیبومآگاهي از روابط    

بنابراين اين پژوهش با هدف معرفي      . ترين همسايه استوار هستند    شود که براساس فاصله تا نزديک      هاي متنوعي استفاده مي    مکاني، از شاخص  

هـاي    درختان شاخه زاد بلوط ايراني در جنگـل        شناختیبومترين همسايه در بررسي روابط       هاي مهم مبتني بر تحليل نزديک      و کاربرد شاخص  

 هکتار انتخاب شده و اين بخـش بـه لحـاظ شـرايط         ۹ها در استان کهگيلويه و بويراحمد با مساحت          بخشي از اين جنگل   . زاگرس انجام شد  

وط ايراني بود که پس از ثبت موقعيـت مکـاني ايـن درختـان، نقـشه                 تمام اين محدوده پوشيده از درختان شاخه زاد بل        . محيطي همگن بود  

 براي بررسي الگوي مکاني اين درختـان و         CE و G(r)، F(r)، J(r)، GF(r)ترين همسايه    سپس پنج شاخص نزديک   . اي آنها تهيه گرديد    نقطه

 محدوده مورد بررسي که همه شرايط يکـسان و همگـن        نتايج نشان داد درختان شاخه زاد بلوط ايراني در        . روابط آنها با يکديگر استفاده شد     

اين درختان مستقل از يکديگر بوده و بر نحوه اسـتقرار           .  به يکديگر وابسته نيستند    شناختیبومصورت پراکنده مستقر شده و به لحاظ         بوده، به 
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  مقدمه

ارتباط بين فرآيندهايي ) Spatial Ecology( مکاني شناسیبومدر 

چون رويش، رقابت و يا توالي که در يک تـوده از درختـان رخ               

دهد با نحوه پراکنش درختان و الگوي مکـاني آنهـا در تـوده               مي

هـاي متعـددي بـراي       شـاخص ). ۶(شـود    مورد نظر بررسي مـي    

 کمـي ارائـه     شناسـی بـوم مطالعه روابط درختان بـا يکـديگر در         

اش  تـرين همـسايه    ه بر پايه فاصله درخـت تـا نزديـک         اند ک  شده

ها اطالعـات ارزشـمندي      هر کدام از اين شاخص    . استوار هستند 

چنـين روابـط     در مورد الگوي مکاني درختان در يک توده و هم         

اگرچـه  ). ۱۳ و۶( دهنـد   درختان با يکديگر ارائه مـي شناختیبوم

 متفـاوت   ها مبناي يکساني دارند ولـي کـاربرد آنهـا          اين شاخص 

بوده و مقايسه آنها در شرايط مشابه و بررسي کارايي هر کدام از           

تـرين   کـاربرد فاصـله تـا نزديـک       . آنها تاکنون انجام نشده است    

و الگوي مکـاني درختـان      شناختی  بومهمسايه در مطالعه روابط     

تـوان در بررسـي      از اين روش مي   . يک گونه اهميت زيادي دارد    

درختــان ) Segregation(اکنــدگي يــا پر) Aggregation(تجمــع 

تـرين   در نظريـه نزديـک    ). ۶(نسبت به يکديگر نيز استفاده کرد       

ترين  همسايه، فرض بر اين است که فاصله هر درخت تا نزديک          

درخت به آن به نحوه الگوي پراکنش درختان حـساس اسـت و             

چنـين از    هم. گذارد ثير مي أآنها با يکديگر ت   شناختی  بومبر روابط   

توان بهـره بـرد      تشخيص ساختار الگوهاي مختلف نيز مي     آن در   

از طرف ديگر، در جنگل بين درختان روابط متقابل وجود          ). ۱۳(

رود درختان بـر سـر نـور يـا مـواد غـذايي بـا                 دارد و انتظار مي   

يکديگر در يک محدوده معين رقابت کنند که آثار اين رقابت را            

سـنجي آنهـا     هـاي زيـست    توان در موقعيت مکاني و ويژگـي       مي

در چنــين . مــشاهده نمــود) ماننــد مــساحت تــاج و يــا ارتفــاع(

ترين همسايه امکان مطالعه اين      شرايطي، تحليل فاصله تا نزديک    

  ).۷(آورد  روابط و نتايج آن بر درختان را فراهم مي

عنوان يکـي از منـابع بيولوژيـک و          هاي زاگرس که به    جنگل

، اقتصادي و شناختیبومهاي   ذخاير ژنتيک کشور هستند، از جنبه     

و آگاهي از روابط    ) ۱(اجتماعي از اهميت بااليي برخوردار بوده       

درختـان آن بـا يکـديگر و بـا عوامـل محيطـي، در               شناختی  بوم

 شناسیبومدر  . ها اهميت بسزايي دارد    مديريت پايدار اين جنگل   

تـرين همـسايه بـراي       هايي کـه از تحليـل نزديـک        کمي شاخص 

کننـد بـسيار متنـوع هـستند و          تان استفاده مي  مطالعه روابط درخ  

آشنايي بـا آنهـا و کـارايي هـر کـدام در اسـتفاده بهينـه از ايـن                    

اين در حـالي    . ثر است ؤها در مطالعات مختلف بسيار م      شاخص

هـا در مطالعـات مربـوط بـه          است که اسـتفاده از ايـن شـاخص        

بنابراين اسـتفاده از    . هاي زاگرس کمتر مشاهده شده است      جنگل

هـا،   هاي آن در مطالعه ايـن جنگـل         مکاني و شاخص   شناسیومب

) Quercus brantii var. persica(ويژه درختان بلـوط ايرانـي    به

ضـروري بـه نظـر      ) ۱(هـا    ترين گونه در اين جنگل     عنوان مهم  به

  .رسد مي

تـرين همـسايه     هاي پرکاربرد که از نزديـک      يکي از شاخص  

قات مـورد اسـتفاده قـرار       گيرد و تاکنون در برخي تحقي      بهره مي 

اسـت کـه بـر      ) CE( ايوانس   –، شاخص کالرک    )۸ و   ۲(گرفته  

اش استوار است و     ترين همسايه  پايه فاصله هر درخت تا نزديک     

ميزان تفاوت توزيع مکاني درختان را از حالـت تـصادفي مـورد             

چهار شاخص ديگر کـه از فاصـله تـا          ). ۶(دهد   بررسي قرار مي  

 G(r)) ۴،۵ ، ۱۲کننـد، شـاخص      فاده مي ترين همسايه است   نزديک

و  ۴،۱۴( J(r)، شـاخص    )۱۲و ۴،۵ (F(r)، شاخص   )۲۰ و ۱۶،۱۸

که ) ۱۱(هستند  ) GF(r)(ترين همسايه    و تابع تراکم نزديک   ) ۱۵

بـا  . کار نرفتـه اسـت     هاي جنگلي به   اين شاخص در بررسي توده    

بررسي پيشينه پژوهشي که در باال اشاره شد، مالحظه گرديد که           

انـد   ها در مطالعه روابط درختان چندان توسعه نيافته        شاخصاين  

هــاي آمــاري  اي از ايــن تحقيقــات بــر تئــوري و بخــش عمــده

هاي مذکور تمرکز دارد که اين موضوع نيز بر ضـرورت       شاخص

  .ها در بررسي جوامع جنگلي داللت دارد کاربرد اين شاخص

و تـرين همـسايه    هاي مهم نزديک بنابراين آشنايي با شاخص 

تواند اطالعات ارزشمندي در مورد روابـط        استفاده از آنها که مي    

در ايـن   . رسد شناختی درختان ارائه کنند، ضروري به نظر مي       بوم

ــاخص  ــنج شـ ــژوهش پـ  در CE و G(r) ،F(r) ،J(r) ،GF(r)پـ

شرايط يکسان براي مطالعه يـک موضـوع مـورد بررسـي قـرار              

  قيق معرفـي ايـن     بنابراين يکي از اهداف اين تح     . خواهند گرفت 



  ... زادهاي بلوط ايراني ترين همسايه در شاخه هاي نزديک شاخصکاربرد 

۱۷  

       
  )ب(و ايران ) الف(منطقه مورد مطالعه در استان کهگيلويه و بويراحمد . ۱شکل 

  

تـرين   هاي مهم و کاربردي است که از فاصله تا نزديـک           شاخص

هـاي   چنانچه اشاره شد کاربرد شاخص    . کنند همسايه استفاده مي  

 فـراهم   مذکور براي مطالعه يک موضوع امکـان مقايـسه آنهـا را           

ـ              کـار   هآورده تا در مطالعات آتي متناسب با هدف، يکي از آنها ب

. رود که اين تحقيق هدف مذکور را نيـز در بـر خواهـد داشـت               

هـا   گيري از اين شاخص    چنين هدف اصلي اين پژوهش، بهره      هم

عنـوان    درختـان بلـوط ايرانـي بـه        شـناختی بومدر مطالعه روابط    

  . استهاي زاگرس ترين گونه در جنگل مهم

  

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

هاي زاگرس در اسـتان      براي انجام اين پژوهش بخشي از جنگل      

 کيلـومتري جنـوب شهرسـتان       ۲کهگيلويه و بويراحمد درفاصله     

اين محدوده پوشـيده از درختـان       . )۱شکل  (ياسوج انتخاب شد    

اسـت  ) Quercus brantii var. persica(شاخه زاد بلوط ايراني 

مختـصات جغرافيـايي    . انـد  صورت خـالص پراکنـده شـده       بهکه  

 عـرض   ۳۰ °۳۷' طـول شـرقي و       ۵۱ °۳۷'منطقه مـورد مطالعـه      

براساس منحنـي آمبروترميـک ايـستگاه ياسـوج،         . باشدشمالي مي 

ثير أافتد که ت    درصد بارندگي در نيمه دوم سال اتفاق مي        ۸۲حدود  

داشـته  هاي تنک با تـاج پوشـش کـم           به سزايي در تشکيل جنگل    

 متـر، متوسـط   ۱۸۸۰ارتفـاع منطقـه از سـطح دريـا حـدود          . است

 ۶/۲۴متـر، ميـانگين دمـاي سـاليانه           ميلـي  ۹/۴۰۲بارندگي ساليانه   

. گراد و طول مدت خشکي پـنج مـاه در سـال اسـت              درجه سانتي 

  ).۳ و ۱(بنابراين اين منطقه به لحاظ اقليمي، نيمه مرطوب است 

 بين درختـان بايـد در       اختیشنبوماز آنجايي که بررسي روابط      

هـاي   ، بـا توجـه بـه نقـشه    )۱۳( اي همگن صورت گيـرد  محدوده

 هکتار  ۹هاي فيزيوگرافيک منطقه، يک محدوده با مساحت         ويژگي

) شيب، جهت و ارتفاع   (هاي فيزيوگرافيک    انتخاب شد که از جنبه    

ثيرگذار بـر  أدر چنين شرايطي تنها عامل ت. و نوع خاک يکسان بود    

  ).۲۰(اني درختان، روابط متقابل آنها با يکديگر است موقعيت مک

  

  نقشه درختان بلوط ايراني

موقعيت مکاني هر يک از درختان بلوط ايراني در منطقـه مـورد             

گيري فاصله و آزيموت و با استفاده     مطالعه از طريق روش اندازه    

سپس با اسـتفاده از     . از متر ليزري و قطب نماي سونتو ثبت شد        

درختــان ) Point map(اي  ور نقــشه نقطــه اطالعــات مــذک 

دسترسـي بـه ايـن نقـشه بـراي          . گيري شده تهيـه گرديـد      اندازه

  .ترين همسايه ضروري است هاي نزديک محاسبه شاخص

  

  روش کار

  G(r)شاخص 

هـاي مطالعـه الگـوي       ترين و پرکاربردترين شاخص    يکي از مهم  

 ب الف
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ـ   است که به آن تابع توزيع فاصله تا نزديک         G(r)مکاني،   رين ت

اين شاخص اطالعات ارزشـمندي     ). ۲۰(گويند   همسايه نيز مي  

در ايـن   . کنـد  اي ارائـه مـي     در مورد تغييرات در الگـوي نقطـه       

شــاخص توزيــع احتمــال تجمعــي فاصــله از هــر درخــت تــا 

براي رفع  ). ۱۰ و ۹(گردد   ترين درخت به آن برآورد مي      نزديک

 شـد    اسـتفاده  Hanischاي در اين شاخص از روش        اثر حاشيه 

هاي موجود است    ترين روش در بين روش     عنوان مناسب  که به 

)۱۹.(  

]۱[   d
dG(r) exp( b r )  1  

اي که در آن فاصله       مساحت دايره  bd  تراکم درختان،  λ،  ۱در رابطه   

فاصله هر   rdگيري شده و     ترين همسايه اندازه   هر درخت تا نزديک   

  .است) برحسب متر(اش  ترين همسايه درخت تا نزديک

  

  F(r)شاخص 

ه ين همـسا  يتـر  کي که براساس نزد   ييها گر از شاخص  ي د يکي

ـ  است کـه تـابع توز      F(r) شده،   يطراح ع فاصـله هـر نقطـه       ي

ـ در ا . ن درخت به آن است    يتر کي تا نزد  يتصادف ن شـاخص   ي

 در منطقـه    ي فاصله از هر نقطه تـصادف      يع احتمال تجمع  يتوز

  گـردد   يت بـه آن بـرآورد مـ       ن درخـ  يتـر  کي مطالعه تا نزد   مورد

ـ  ي خـال  ين شاخص به فـضاها    ي که ا  يياز آنجا ). ۱۰( ن نقـاط   ي ب

ز يـ  ن ي خـال  ي منـابع بـه آن تـابع فـضا         يحساس است در برخـ    

شـود   ي استفاده م۲ن شاخص از رابطه ي محاسبه ا يبرا. نديگو يم

)۵.(  

]۲[   d
dF(r) exp( b r )  1  

اي کـه در آن       مـساحت دايـره    bdن،   تراکم درختـا   λ،  ۲در رابطه   

گيري شده   ترين همسايه اندازه   فاصله هر نقطه تصادفي تا نزديک     

طـور تـصادفي انتخـاب شـده تـا            فاصله هـر نقطـه کـه بـه         rdو  

  .است) برحسب متر(ترين درخت به آن  نزديک

  

  J(r)شاخص 

، شاخصي طراحي شده کـه      F(r)  و G(r)با توجه به دو شاخص      

 در اين شاخص، فاصله مشاهده شـده از يـک           . گويند J(r)به آن   

 F(r)که با شـاخص     (ترين درخت به آن      نقطه تصادفي تا نزديک   

با فاصله مشاهده شده از هر درخت در جامعه         ) گردد محاسبه مي 

که با شـاخص    (اش   ترين درخت همسايه   مورد بررسي تا نزديک   

G(r)ه براي محاسب. گيرد مورد مقايسه قرار مي )گردد  محاسبه مي

  ).۱۴(شود   استفاده مي۳اين شاخص از رابطه 

]۳[   
G(r)

J(r)
F(r)




1

1
  

تـرين همـسايه      تابع توزيع فاصـله تـا نزديـک        G(r)،  ۳در رابطه   

 تــابع توزيــع فاصــله هــر نقطــه تــصادفي تــا F(r)و ) ۱رابطــه (

  .است) ۲رابطه (ترين درخت  نزديک

  

  آزمون آماري

 و  G(r)  ،F(r)هاي   ايج حاصل از شاخص   براي بررسي صحت نت   

J(r)       براي اين منظـور    .  از آزمون آماري مونت کارلو استفاده شد

 بار تکرار يک محدوده تصادفي تعيين شد کـه          ۱۹۹با استفاده از    

 آنهـا بـا     شـناختی بـوم الگوي مکاني درختـان و در نتيجـه روابـط           

 هـا بـا    يکديگر براساس مقايسه روند نمودار هر يـک از شـاخص          

  ).۲۰(محدوده مذکور مورد بررسي قرار گرفت 

  

  )GF(r)(ترين همسايه  شاخص تابع تراکم نزديک

ترين همسايه را در يک محـدوده بـا          اين شاخص، تراکم نزديک   

صورت يک نمودار حاوي     هاي متغيير محاسبه کرده و به      مساحت

هدف از محاسبه اين شاخص نحـوه       . کند خطوط ميزان رسم مي   

الي يا مناطق متراکم و تنک در يـک محـدوده           توزيع فضاهاي خ  

 اسـتفاده   ۴بـراي محاسـبه ايـن شـاخص از رابطـه            . معين است 

  ).۱۱(شود  مي

]۴[   
a

GF(r) sqrt( sum( j)e(i , j))
(n )

 
1

  

 مـساحت محـدوده کـه متغييـر بـوده و حـداکثر       a، ۴در رابطـه  

 تعـداد   nمساحت آن، به بزرگي مساحت مـورد مطالعـه اسـت،            

اي همگـن بـراي شـکل        تصحيح حاشـيه   e(i,j)،  )ختاندر(نقاط  

 فاصله از نقطـه مـورد       r  و )۱۳) (شکل منطقه مورد مطالعه   (مربع  

  .است) برحسب متر(بررسي 
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۱۹  

  
  اي درختان بلوط ايراني در منطقه مورد مطالعه نقشه نقطه. ۲شکل 

  

  )CE(وانس ي ا-شاخص کالرک

ص کـالرک   ه، شاخ ين همسا يتر کي نزد يها گر از شاخص  ي د يکي

ن شاخص متوسـط فاصـله هـر درخـت تـا          يدر ا . وانس است ي ا -

ه ين همـسا  يتـر  کياش با متوسط فاصله تا نزد      هين همسا يتر کينزد

ن شاخص  ي محاسبه ا  يبرا. شود يسه م ي مقا يع تصادف يک توز يدر  

  ).۱۳ و۶(گردد  ي استفاده م۵از رابطه 

]۵[   CE .d 2  

ن يانگي م و يتراکم نقاط در محدوده مورد بررس λ، ۵طه در راب

 ي بررس يبرا. است) برحسب متر (ه  ين همسا يتر کيفاصله تا نزد  

 اسـتفاده   z از آزمـون     CEدست آمده از شاخص      ج به يصحت نتا 

ـ ) ۶رابطـه    (zکه مقدار آماره     يدر صورت . شد باشـد،  ± ۹۶/۱ن  يب

ـ      يدر حال .  است ي درختان تصادف  ي مکان يالگو ش از  يکـه اگـر ب

 باشـد،   -۹۶/۱باشد، درختان پراکنده بوده و اگر کمتر از         + ۹۶/۱

  ).۲۲( هستند يا درختان کپه

]۶[   obs exp

r

r r
Z

SE


  

ـ ن فاصـله هـر درخـت تـا نزد         يانگي م robs ،۶در رابطه    ن يتـر  کي

هـر  ن فاصـله    يانگيـ  م rexp ،)برحسب متر (ه مشاهده شده    يهمسا

 SErو ) برحسب متر(ه مورد انتظار ين همسايتر کيدرخت تا نزد

  .ار فاصله مشاهده شده استيانحراف مع

  جينتا

ـ يه نقشه درختان بلـوط ا     ي و ته  يآماربردار  در منطقـه مـورد      يران

 درخـت بلـوط     ۱۱۱۳ يمطالعه نـشان داد محـدوده مـذکور دارا        

 شـده    نـشان داده   ۲شـکل    بود که نحوه اسـتقرار آنهـا در          يرانيا

 اصله در   ۱۲۴ز حدود   ي در آن ن   يرانيتراکم درختان بلوط ا   . است

  .هکتار بود

 منطقه مـورد مطالعـه محاسـبه شـد        ي برا G(r)ابتدا شاخص   

 متـر   ۳ج نشان داد که شاخص مذکور تـا فاصـله           ينتا. )۲شکل  (

تر از محدوده مونت کـارلو قـرار         نيي مقدار صفر بوده و پا     يدارا

سـپس بـا    .  درختان حالت پراکنده دارد    ن پراکنش يداشته و بنابرا  

 متـر وارد محـدوده     ۷افتـه و پـس از فاصـله         يش  يب تند افزا  يش

دا يـ  پ ي درختان حالـت تـصادف     يع مکان يمونت کارلو شده و توز    

  .کند يم

 براي منطقـه مـورد مطالعـه محاسـبه شـد          F(r)سپس شاخص   

 متـر   ۳نتايج نشان داد کـه شـاخص مـذکور تـا فاصـله              . )۳شکل  (

 ۷ محدوده مونت کارلو قرار داشته و پس از آن تا فاصله             نزديک به 

متر باالي محدوده مونت کارلو قرار داشـته و سـپس بـه محـدوده               

بنابراين با توجه بـه موقعيـت نمـودار         . شود مونت کارلو نزديک مي   

  .نسبت به محدوده مونت کارلو پراکنش درختان حالت پراکنده دارد
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   ايراني در منطقه مورد مطالعه درختان بلوطG(r)شاخص . ۳شکل 

  

  
   درختان بلوط ايراني در منطقه مورد مطالعهF(r)شاخص . ۴شکل 

  

شکل (دست آمد    در منطق مورد مطالعه به     J(r)ن شاخص   يچن هم

طـور کامـل     ن شـاخص بـه    يشود مقدار ا   يچنانچه مالحظه م  . )۴

انگر حالـت پراکنـده    يـ  محدوده مونت کارلو قـرار دارد و ب        يباال

ن شاخص تـا فاصـله      ياگرچه مقدار ا  .  است يرانيدرختان بلوط ا  

 حالت باًيافته و پس از آن تقريش يب تند افزا ي متر با ش   ۵ک  ينزد

  .ابدي ي متر کاهش م۷دا کرده و در فاصله يکنواخت پي

دسـت آمـد      نيز براي درختـان بلـوط ايرانـي بـه          GF(r)شاخص  

نشان داده شده است بيشترين تمرکـز        ۵چنانچه در شکل    . )۵شکل  (

ها در محدوده وسط منطقه مورد مطالعه اسـت و         ترين همسايه  نزديک

  .دهد هاي تيره رنگ نحوه توزيع فضاهاي کم تراکم را نشان مي بخش

 CEترين همسايه، شاخص     هاي نزديک  براي مقايسه تمام شاخص   

انگر دست آمده که بيـ      به ۳۱/۱مقدار اين شاخص    . نيز محاسبه شد  

 zآمـاري   آزمون  . الگوي مکاني پراکنده درختان بلوط ايراني است      

  .)۱جدول (نيز اين موضوع را تأييد نمود +) ۷۱/۱۹(

  

  گيري بحث و نتيجه

شناسی مکـاني يـک جامعـه گيـاهي،      نخستين گام در مطالعه بوم    

بررسي الگوي پراکنش درختان در يک محـدوده همگـن اسـت            

  تـرين همـسايه و      له تـا نزديـک    از طرف ديگر کاربرد فاصـ     ). ۷(
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۲۱  

  
   درختان بلوط ايراني در منطقه مورد مطالعهJ(r)شاخص . ۵شکل 

  

   درختان بلوط ايراني در منطقه مورد مطالعهCEشاخص . ۱جدول 

  ۸۱/۵  )متر(متوسط فاصله مشاهده شده 

  ۴۴/۴  )متر(متوسط فاصله با توزيع تصادفي 

  CE  ۳۱/۱شاخص 

  +z ۷۱/۱۹آماره 

  

انـد در مطالعـه الگـوي     هايي که در اين زمينه ارائه شـده      شاخص

مکاني درختان از اهميت بااليي برخوردار بـوده و در مطالعـات            

بنـابراين هـدف    ). ۲۰ و   ۱۰( اند مختلف مورد استفاده قرار گرفته    

هاي مهمي بود که بر پايه فاصـله         از اين پژوهش معرفي شاخص    

ستند و امکان مقايسه اش استوار ه   ترين همسايه  درخت تا نزديک  

ها در   چنين اين شاخص   هم. آنها در شرايط يکسان فراهم گرديد     

 درختان بلـوط ايرانـي بـا يکـديگر در         شناختیبوممطالعه روابط   

کار رفتند تا الگوي مکاني ايـن درختـان و           ههاي زاگرس ب   جنگل

  .ثير آنها بر يکديگر مورد بررسي قرار گيردأت

 مکاني درختان در يک توده بايد       از آنجايي که مطالعه الگوي    

، منطقـه مـورد مطالعـه بـه         )۲۰(در شرايط همگن انجـام گيـرد        

ــه ــه   گون ــه از جنب ــد ک ــاب ش ــي   اي انتخ ــاي محيط ــل (ه عوام

همگن بوده و نتايج آماربرداري نشان داد       ) فيزيوگرافيک و خاک  

که همه درختان بلوط ايراني شاخه زاد بوده و در محدوده مورد            

اين موضـوع در کنـار      . اند خالص پراکنده شده  صورت   بررسي به 

تـر روابـط بـين ايـن         ساير شرايط همگن محـيط ارزيـابي دقيـق        

  .پذير نمود درختان را امکان

شکل (اي درختان در منطقه مورد مطالعه  پس از تهيه نقشه نقطه

ترين همسايه در بررسي الگوي مکاني     ، پنج شاخص مهم نزديک    )۲

. کـار رفتنـد     آنهـا بـه    شناختیبومروابط  درختان و در نهايت مطالعه      

ترين درخت را بـه درخـت         مقدار احتمال وجود نزديک    G(r)شاخص  

، ۳با توجـه بـه شـکل        ). ۱۸ و   ۴،۹(کند   گيري مي  مورد بررسي را اندازه   

سازي  هاي مختلف از حالت تصادفي شبيه      مقدار اين شاخص در فاصله    

نتايج اين شاخص    بنابراين   .شده با آزمون مونت کارلو کمتر بود      

صـورت   نشان داد که درختان بلوط ايراني در منطقه پژوهش بـه          

 )۱۹ و ۱۶(پومرنيگ و استويان و استويان     . اند پراکنده قرار گرفته  

 مختلـف از جملـه انـواع         درختـان  شناختیبوم روابط   نيز در بررسي  

) هـاي زاگـرس    ماننـد جنگـل   (سـه درختـزار     هاي بلوط در     گونه

.  اسـتفاده کردنـد  G(r)و آلمـان از شـاخص   لهستان، مجارسـتان   

   و مـشتقات آن نيـز        رايپلـي  K البته عالوه بر اين شاخص از تابع      
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۲۲  

  .بهره بردند که از اين جنبه با پژوهش حاضر تفاوت دارند

هاي  مقدار احتمال فضاهاي خالي را بين گروه       F(r)شاخص  

ر  بنابراين از آنجايي کـه مقـدا       ).۱۷ و   ۴( کند درختان شناسايي مي  

سازي شده با آزمون مونـت       اين شاخص از حالت تصادفي شبيه     

، نحوه استقرار درختان در محـدوده       )۴شکل  (کارلو بيشتر است    

از طرف ديگر، نتايج نشان     ). ۱۲ و   ۵ (مورد مطالعه پراکنده است   

 کمتــر از G(r)داد کــه در هــر مقــدار فاصــله، انــدازه شــاخص 

ن نحـوه پـراکنش     ، بنابراي )۴ و   ۳هاي   شکل( است   F(r)شاخص  

 & Stoyan(صـورت پراکنـده اسـت     درختان بلـوط ايرانـي بـه   

Stoyan, 1994.(  

مـساوي صـفر،    ) r(در توزيع همگن پوآسون بـراي فاصـله         

هـاي   شکل( برابر با صفر است      F(r) و   G(r)هاي   مقدار شاخص 

). ۳رابطـه   (برابر يک است     J(r)، بنابراين مقدار شاخص     )۴ و   ۳

ه درختـان بلـوط ايرانـي بيـشتر از يـک      حال که نمودار مربوط ب   

است، بنابراين درختان مـذکور در فواصـل مختلـف بـه حالـت              

تفـسير  ). ۵شکل  (پراکنده در منطقه مورد مطالعه مستقر شده اند         

 و  ۱۵،  ۱۴(برخـي محققـين      در تحقيقـات     J(r)نمودار شاخص   

در ) ۱۵(و همکـاران    مـالتز مـورو     . نيز به همين شکل است    ) ۲۱

نشان دادند کـه زادآوري      J(r)با استفاده از شاخص     مطالعه خود   

اي هستند و با درختان مادري رابطه        صورت کپه  درختان بلوط به  

که در اين پژوهش نحوه اسـتقرار درختـان          متقابل دارند در حالي   

علـت ايـن نتـايج      . بلوط ايراني پراکنده و مستقل از يکديگر بود       

 بلـوط مـورد     هـاي  متفاوت ممکن است ناشي از سـاختار تـوده        

و بررسي زادآوري   ) شاخه زاد بودن توده در اين تحقيق      (بررسي  

و ) ۱۵( و همکـاران     مـالتز مـورو    طبيعي از طريق بذر در مطالعه     

تجمع زادآوري در اطراف درختان مادري به خاطر سنگين بـذر           

اي  هرچنـد مطالعـه مـذکور در منطقـه        . بودن جنس بلوط باشـد    

هـاي   شبيه به جنگل  ) ور پرتغال اي بلوط کش   هاي مديترانه  جنگل(

  .زاگرس انجام شده بود

چنـين آزمـون    و هـم  J(r) و G(r) ،F(r)هاي   مطالعه شاخص 

  آمــاري آنهــا نــشان داد کــه درختــان بلــوط ايرانــي بــه لحــاظ  

  ). ۴( به يکديگر وابسته نيستند شناختیبوم

هــاي فيزيوگرافيــک و عوامــل  از آنجــايي کــه کليــه ويژگــي

ورد بررسـي يکـسان بودنـد، نتـايج نـشان            هکتاري م  ۹محدوده  

دهد درختان بلوط ايراني به لحاظ ارتباط متقابل و اثرگـذاري       مي

بر نحوه استقرار يکديگر، مستقل از هـم بـوده و تـابع درختـان               

البته ساختار شاخه زاد توده مورد مطالعـه از       . مجاور خود نيستند  

 ۸۱/۵ (چنين متوسط فاصله زياد درختان از يکـديگر        طرفي و هم  

از طرف ديگـر، مـستقل بـودن آنهـا از يکـديگر را توجيـه                ) متر

  .کند مي

 از شـاخص    G(r)که عالوه بر شـاخص      ) ۵( و همکاران    باروت

F(r)      نيز براي بررسي الگوي مکاني درختـان نخـل در سـاواناي

مرطوب غرب افريقا استفاده کردند، به اين نتيجـه رسـيدند کـه             

 مکاني يک جامعه گيـاهي از       سیشنابومبهتر است براي ارزيابي     

در ايـن   ). ۵(چند شاخص، به جاي يک شاخص، استفاده نمـود          

 G(r)  ،F(r)پژوهش نيز مالحظه شد که استفاده از سه شـاخص           

طـور همزمـان اطالعـات ارزشـمندي در مـورد نحـوه               به J(r)و  

هـاي   پراکنش درختان بلوط ايراني نسبت به يکـديگر در فاصـله          

روند تغييـرات هـر سـه شـاخص نـشان           . مختلف فراهم آوردند  

با افزايش فاصله، حالـت پراکنـدگي   ) ۵ و ۴، ۳هاي   شکل(دادند  

درختان بلوط ايراني افزايش يافته و سـپس بـه حالـت تـصادفي         

ايـن روش کـار يعنـي اسـتفاده همزمـان سـه         . شـوند  نزديک مي 

 براي تحليل الگوي مکـاني درختـان     J(r) و   G(r)  ،F(r)شاخص  

  ).۲۱ و ۱۷، ۱۴، ۱۲، ۴( محققين مشابه است برخيبا تحقيقات 

 نيز اطالعات ارزشـمند     )۶شکل  ( GF(r)استفاده از شاخص    

اي همراه با خطوط ميزان در مورد نحوه         صورت نقشه  دوبعدي به 

اين . ها در محدوده بررسي ارائه نمود      ترين همسايه  توزيع نزديک 

 J(r) و   G(r)  ،F(r)هـاي    در حالي است که هيچ يک از شـاخص        

بنابراين در صـورت نيـاز بـه      ). ۱۱(دهند   چنين نتايجي ارائه نمي   

ترين درختان بلوط ايراني در منطقه مورد   آگاهي از تجمع نزديک   

و سـاير   ) کـاري  مانند جنگـل  (مطالعه و اقدامات مديريتي بعدي      

تـوان از ايـن      تحقيقات در مورد روابط درختان بلوط ايراني مـي        

   .شاخص استفاده نمود

  تـرين همــسايه،  هـاي پـر کـاربرد نزديـک     اخصيکـي از شـ  



  ... زادهاي بلوط ايراني ترين همسايه در شاخه هاي نزديک شاخصکاربرد 

۲۳  

  
  درختان بلوط ايراني در منطقه مورد مطالعه GF(r)شاخص . ۶شکل 

  

هـا در    که براي مقايسه با ساير شاخص     ) ۶ و   ۲( است   CEشاخص  

نتايج نشان داد که براساس اين شـاخص        . اين پژوهش استفاده شد   

آماري نيـز ايـن     درختان بلوط ايراني حالت پراکنده داشته و آزمون         

 و عرفاني فرداين نتيجه با مطالعه ). ۱جدول (ييد نمود أموضوع را ت

که ايـن    درحالي. هاي زاگرس مطابقت دارد    در جنگل ) ۸(همکاران  

 هيچ اطالعـاتي    J(r) و   G(r)  ،F(r)هاي   شاخص بر خالف شاخص   

از نحــوه پراکنــدگي درختــان بلــوط ايرانــي در فواصــل مختلــف  

 آنهـا بـه   شـناختی بـوم  و ميـزان همبـستگي       )۵ و   ۴،  ۳هـاي    شکل(

) ۶شـکل   (GF(r)چنين بر خـالف شـاخص      هم. دهد يکديگر نمي 

کنـد   نحوه توزيع همسايگي در محدوده مطالعـه را نيـز بيـان نمـي             

)Dale, 2004 .(   عالوه بر اين، يکي ديگـر از مـشکالت روشCE 

اين است که الگوهاي مکـاني متفـاوت از درختـان در يـک تـوده                

ست با استفاده از اين روش داراي الگوي مکـاني يکـساني            ممکن ا 

ترين  هاي نزديک به همين علت استفاده از اين گونه شاخص. بشوند

همـسايه در مطالعـه الگـوي مکــاني درختـان بايـد در کنـار ســاير       

  ).۲۲ و ۶(ها انجام شود  شاخص

توان نتيجه گرفت با توجـه بـه اطالعـاتي کـه از              طورکلي مي  به

 براي درختان بلـوط ايرانـي       J(r) و   G(r)، F(r)شاخص  کاربرد سه   

دست آمد، در محـدوده مـذکور        هاي زاگرس به   در بخشي از جنگل   

که همـه شـرايط يکـسان و همگـن بـوده، درختـان بلـوط ايرانـي              

 بين آنهـا    شناختیبومصورت پراکنده مستقر شده و ارتباط متقابل         به

و بـر نحـوه     اين درختـان مـستقل از يکـديگر بـوده           . ضعيف است 

ثير ندارند که ممکن اسـت يکـي از داليـل ايـن             أاستقرار يکديگر ت  

زادي از   هـاي شـاخه    موضوع شاخه زاد بودن و فاصله زيـاد گـروه         

 نيز نـشان داد کـه تـراکم         GF(r)استفاده از شاخص    . يکديگر باشد 

هاي مياني قطعه مورد بررسـي بيـشتر از سـاير            همسايگي در بخش  

 در  CEپـژوهش نـشان داد کـه شـاخص          چنين اين    هم. نقاط است 

تـرين همـسايه ديگـر اطالعـات         مقايسه با چهار شـاخص نزديـک      

بر اين اساس پيشنهاد    . ناچيزي در مورد منطقه مورد مطالعه ارائه داد       

زاد   بـين درختـان شـاخه      شناختیبومگردد عدم وجود وابستگي      مي

. بلوط ايراني در منطقه مورد مطالعـه در مـديريت آن لحـاظ شـود              

چنين با توجه به مطالعات قبلي و نتايج ايـن پـژوهش پيـشنهاد               هم

تـرين همـسايه در      هـاي نزديـک    اي از شاخص   شود از مجموعه   مي

هـاي زاگـرس اسـتفاده       هاي جنگـل    مکاني توده  شناسیبومبررسي  

  .شود

  

  استفاده مورد  منابع

 . ص۵۶۰شارات دانشگاه تهران، انت. شناسي زاگرس جنگل. ۱۳۸۲ابراهيمي رستاقي، . و م. ح.اي، م جزيره .۱



  ۱۳۹۲پاييز / پنجم شماره  / دومسال / کاربردي شناسي بوم

۲۴  

. تعيين الگوي پراکنش و ساختار در جنگل آميخته راش شصت کال گرگـان            . ١٣٨٦ .رحماني. ر و محمدي. ج حسيني،   . م ،.حبشي، ه  .٢

  .٦٤-٥٥): ١(١٥پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران  -فصلنامه علمي

وسانات بارش زمستانه استان کهگيلويه و بويراحمد و ارتباط آن با دمـاي             ن. ۱۳۸۶ . حسيني . الف ناظم السادات و  . ج . م ،.ر .قاسمي، الف  . ۳

  .۳۷۱-۳۶۲، ۱۳۸۳ ارديبهشت ۲۴ و ۲۳دومين کنفرانس ملي دانشجويي منابع آب و خاک، شيراز، ايران، . سطح آب خليج فارس

4. Aryal, N. R. 2011. Point Pattern Analysis. MSc. Thesis, The University of York, UK, 61 p. 
5. Barot, S., J. Gignoux and J. C. Menaut. 1999. Demography of a savanna palm tree: predictions from comprehensive 

spatial pattern analysis. Ecology 80(6): 1987-2005.  
6. Dale, M. R. T. 2004. Spatial Pattern Analysis in Plant Ecology. Cambridge University Press, UK, 338 p. 
7. Diggle, P. J., 2003. Statistical Analysis of Spatial Point Patterns. Arnold Pub., UK, 159 p. 
8. Erfanifard, Y., J. Feghhi, M. Zobeiri and M. Namiranian. 2009. Spatial pattern analysis in Persian oak forests on 

B&W aerial photographs. Environmental Monitoring & Assessment 150: 251-259. 
9. Floresroux, E. M. and M. L. Stein. 1994. A New Method of Edge Correction for Estimating the Nearest Neighbour 

Distribution. The University of Chicago, USA, 26 p. 
10. Fortin, M. J and M. R. T. Dale. 2005. Spatial Analysis, A Guide for Ecologists. Cambridge University Press, UK, 380 p. 
11. Getis, A. and J. Franklin. 1987. Second-order neighbourhood analysis of mapped point patterns. Ecology 68: 473-477. 
12. Gignoux, J., C. Duby and S. Barot. 1999. Comparing the performances of Diggle’s tests of spatial randomness for 

small samples with and without edge-effect correction: application to ecological data. Biometrics 55: 156-164.  
13. Illian, J., A. Penttinen, H Stoyan and D. Stoyan. 2008. Statistical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns. 

John Wiley & Sons Pub., UK, 557 p. 
14. Lieshout, M. N. M. V. 2006. A J-function for marked point patterns. AISM 58:235-259.  
15. Maltez-Mouro, S., L. V. Garcia, T. Maranon and H. Freitas. 2007. Recruitment patterns in a Mediterranean oak 

forest: a case study showing the importance of the spatial component. Forest Science 53(6): 645-652. 
16. Pommerening, A. and D. Stoyan. 2008. Reconstructing spatial tree point patterns from nearest neighbor summary 

statistics measured in small subwindows. Canadian Journal of Forest Research 38: 1110-1122. 
17. Scalon, J. D. and F. M. Silva. 2004. Power of tests for spatial randomness in patterns with small number of events. 

Revista De Ciencia & Tecnologia 12(24): 7-14. 
18. Shen, G., M. Yu, X. S. Hu, X. Mi, H. Ren, I. F. Sun and K. Ma. 2009. Species-area relationships explained by the 

joint effects of dispersal limitations and habitat heterogeneity. Ecology 90(11): 3033-3041. 
19. Stoyan, D. 2006. On estimators of the nearest neighbor distance distribution function for stationary point process. 

Metrika 64: 139-150. 
20. Stoyan, D. and H. Stoyan. 1994. Fractals, Random Shapes and Point Fields. John Wiley & Sons, UK, 399 p. 
21. Thonnes, E. and M. N. M. V. Lieshout. 1999. A comparative study on the power of van Lieshout and Baddeley’s J-

function. Biometrical Journal 41(6): 721-734. 
22. Wong, D. W. S. and J. Lee. 2005. Statistical Analysis of Geographic Information with ArcView GIS and ArcGIS. 

John Wiley & Sons Pub., USA, 450 p. 
 


