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 Olivier   Astragalus verusگونهپراکنش  يالگو نییشکل و اندازه پالت در تع ریتأث

 

  1يزدیفخارا سهینف و 1یمنصور مصداق، 1یملت دونیفر ،*1يناصر نیالد، کمال1زهرا زنگنه

  

 )14/9/1398 پذیرش: تاریخ ؛ 30/2/1398 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

 يبردارنمونه يهاو برنامه ياکولوژ مطالعات در آنها نییو تع یاست که بررس یاهیمهم جوامع گ اتیاز خصوص یکی اهانیپراکنش گ يالگو

ـ  بـه  قیتحق نیاست. ا تیحائز اهم ـ تفک بـراي مختلـف پـالت    يهـا شـکل و انـدازه   ییکـارا  یمنظـور بررس ـ پـراکنش گ  يالگـو  کی   اهی

Astragalus verus Olivier گون خاردار و مرز  يهاهیاز پا کی. در این تحقیق مختصات هـر دشانجام  یپراکندگ يهااز شاخص ستفادهبا ا

 هها در منطقپراکنش گون تالیجینقشه د Rافزار کمک نرم) توسط دوربین دیجیتال برداشت و بهي(خراسان رضو انیمطالعه در مراتع ما همنطق

نظر مترمربع در 8و  4، 2، 1 یده با سطوح مختلف پالتترتیب مربع، مستطیل پهن و مستطیل کشبه ت. اشکال مختلف پالشدمورد نظر رسم 

 ن،یمطالعه شده شامل شاخص پراکنش، گر یپراکندگ يهاقرار گرفت. شاخص یمورد بررس 4×3پالت با ابعاد  12گرفته شد که در مجموع 

ـ یوهش مشخص شد کـه شـاخص مور  پژ نیا در آمده دستبه جیاستاندارد بودند. با توجه به نتا يتایسیو مور تایسیمور د،یلو ياکپه و  تایس

اندازه و شکل پالت قرار  ریتأث تحت شاخصدو  نیرا نشان دادند. ا نوع الگو کیپالت،  يهااندازه و هااستاندارد در تمام شکل يتایسیمور

اي اسـتاندارد نسـبت بـه    دهند. همچنین این مطالعه نشان داد که دو شاخص موریسـتا و موریسـت  نشان می بهترپراکنش را  يو الگو نداشته

  شاخص گرین و لوید از دقت باالتري برخوردارند. 

 
  

     R افزارشکل و اندازه پالت، درجه تجمع گونه، نرم ،یپراکندگ يهاشاخص: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

شناخت الگوي پراکنش گیاهان در توصیف پایداري اکوسیسـتم،  

هاي مدیریتی و اقدامات حفـاظتی و احیـایی مفیـد    طراحی طرح

 تیـ دهنـده موقع کـه نشـان   اهانیپراکنش گ يالگو یاست. بررس

اسـت   گریکدیها نسبت به شیو آرا طیدر مح تیجمع کیافراد 

است  یقاتیتحق يهانهی) در جوامع مختلف، از جمله زم16 و 7(

ماننـد پوشـش،    یکمـ  اتیخصوص يریگاندازه يبرا تواندیکه م

در انتخاب  نی) و همچن29و  14، 12، 4( یاهیگ يهاتراکم گونه

پـراکنش   ياشـد. الگـو  ثر بؤدر جوامع م يبردارنمونه يهاروش

 شیآرا هو نحو طیدر مح تیجمع کیافراد  تیموقع هدهندنشان

در مطالعـات   اهانیپراکنش گ يگواست ال گریکدی به نسبت آنها

 یاصـالح  يهاو برنامه ستمیاکوس تیریدر مد ژهیوبه یشناسبوم

رشـد، اسـتقرار،    فراینـد پراکنش با  يالگو رایمراتع مهم است. ز

و پـراکنش   شـگاه یارتباط دارد و بـر رو  اهیمثل گ دیرقابت و تول

 يهافراینـد عوامـل و   .)1اسـت (  مؤثر ییمواد غذا عیبذر و توز

 اهـان یپـراکنش متفـاوت در گ   يکننده متعدد باعث الگوهانییتع

اثـرات مثبـت،    ایـ  لیتسه توانیم هافرایند نی. از جمله اشودیم

و  بیــتخر ،یطــیمح يهــاینــاهمگن ،یاثــرات منفــ ایــرقابــت 

در هـر   اهـان یگ .)16را نـام بـرد (   مثلتولید و  ریتکث يراهبردها

 پراکنـده  یصـادف تریـ غ ایـ  یصورت تصـادف به شگاهیرو ایمنطقه 

ـ اند که آراشده معمـوالً   یعـ یطب یاهیـ در پوشـش گ  اهـان یگ شی

) نشـان دادنـد کـه سـاختار     17و همکـاران (  یل .ستین یتصادف

 راشـکوب یز یدرخت يهاجنگل بر پراکنش گونه یاشکوب فوقان

در عرصـه بـه سـه     اهانیپراکنش گ در واقع دارد. يمعنادار ریتأث

) کـه  19و  16، 15، 8است ( ياو کپه کنواختی ،یشکل تصادف

مستقل از هـم قـرار    یاهیگ يهاهیپا یپراکنش تصادف يدر الگو

 تـأثیر  گـر یفـرد د  ورفرد بـر حضـ   کیواقع حضور  گرفته و در

در منـاطق بـا منـابع فـراران و قابـل       تکنواخی يندارد. اما الگو

وجـود دارد   ياو درون گونه ياگونه نیب يهادسترس که رقابت

ممکــن اســت  يا). پــراکنش کپــه27 و 10( شــودیمشــاهده مــ

افـراد   نیب لیها، تسهمشابه گونه یکیاکولوژ يازهایدهنده ننشان

). 3بـزرگ باشـد (   اسیـ ت پـراکنش در مق یمحـدود  ایها و گونه

پـراکنش   يالگوها یکردن و بررس یکم يبرا یمختلف يهاروش

 ،يبـردار وجود دارد و با توجه به انتخـاب واحـد نمونـه    اهانیگ

 یو کوادرات يافاصله يهااز جمله شاخص یمتفاوت يهاشاخص

  ).1شده است ( فیپراکنش تعر يالگوها یبررس يبرا

 يالگوهـا  یدر بررسـ  ،يبـردار و تعداد واحـد نمونـه   اندازه

 يبرا نانیحدود اطم اینکهدارند. با توجه به  ینش نقش مهمپراک

 سـت، یپـراکنش در دسـترس ن   يالگـو  نییتع يهاشاخص شتریب

طبق است.  يالزم (تعداد پالت) کار دشوار هنمون هانداز نیتخم

 50پـراکنش بـه حـداقل    يالگوها یبررس يبرا ن،یگر يها افتهی

-کپه داًیشد پراکنش يکه الگو یطیدر شرا یاست ول ازیپالت ن

مالهادو و  .)11برداشت شود( دیپالت با 200کم است، دست يا

ـ  ي) الگو25( ترریپ  Anadenanthera perangrina هپراکنش گون

 ییهـا شاخص پراکنش و با اسـتفاده از پـالت   هشت قیاز طررا 

ـ دنـد. ا کر یمترمربع بررس 1600تا  1مختلف از  يهابا اندازه  نی

ـ دادند کـه   اننش پژوهشگران شـده،   یبررسـ  يهـا شـاخص  نیب

پـالت   هشـاخص بـوده و از انـداز    نیبهتر ،استاندارد يتایسیمور

ــ  ــت. همچن ــتقل اس ــگر نیمس ــم-کی ــا مقا12( تیاس ــی) ب  هس

ـ پـراکنش ب  يالگـو  نیـی تع يهـا شاخص کـرد کـه شـاخص     انی

نسبت مستقل از انـدازه و تعـداد پـالت    به استاندارد  يتایسیمور

). 26 و 24 ،16نــدارد ( يآن اثــر يرو کمتــرا راتییــبــوده و تغ

و  يافاصـله  يهـا )، شـاخص 24( يریو بصـ  ياسنجره ییموسا

در منطقه ندوشن  یاهیگ پیپراکنش را در سه ت يالگو یکوادرات

ـ   دندیرسـ  جهینت نیقرار دادند و به ا یمورد بررس زدی  نیکـه از ب

ـ   يتایسیشاخص مور ،یکوادرات يهاشاخص  نیاسـتاندارد و از ب

پـراکنش   مـر، یشـاخص جانسـون و ز   ،يافاصـله  يهـا صشاخ

ـ    یخوببه را هاو تک بوته فیخف يهاکپه  نینشـان دادنـد و در ب

دقـت را   نیبـاالتر  نیشـده شـاخص گـر    یبررسـ  يهاشاخص

) در 29و  28و همکــاران ( یزارع چــاهوک قــاتیداراســت. تحق

 يالگـو  ياو فاصـله  یکوادرات يهاشاخص ییکارا هسیمقا هنیزم

پـراکنش در اکثـر    يافاصـله  يهـا شاخص داد که نپراکنش نشا

کـه   دهنـد یالگـو را نشـان مـ    کیـ  یاهیگونه گ کی يموارد برا

برخوردارنـد.   يشـتر یاز دقـت ب  یکوادرات يهانسبت به شاخص
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 گیاهی هايپراکنش پایه يالگو ی) با بررس2و همکاران ( انیباران

و  دراتیکـوا  هـاي شاخص اي،نقطه آنالیز هايروش از استفاده با

اصفهان نشـان دادنـد کـه بـا انتخـاب       دنیفر هدر منطق ايفاصله

 هايپالت صحیح، شاخص همناسب و شکل و انداز هاندازه نمون

و  ی. محبـ دهنـد یرا ارائـه مـ   تر یواقع نتایج پراکنش، کوادراتی

در  یو کـوادرات  يافاصـله  يهـا شـاخص  یی) کارا20همکاران (

ـ   يالگـو  نییتع و  Artemisia sieberi یتعـ مر هپـراکنش دو گون

Astragalus ammodendron را  ياستان مرکـز  يهاشگاهیدر رو

 يتایسـ یو مور تایسیمور یکوادرات يهاکردند که شاخص سهیمقا

 يالگـو  ت،یـ و هولگ نزیهاپک يافاصله يهااستاندارد و شاخص

 ي) الگــو4و همکــاران ( یرا نشــان داد. برهــان يپــراکنش بهتــر

 یاصفهان بررسـ  یاستپ هر سه منطقرا د یدرمنه دشت هگون عیتوز

 عیموته با توز هدر منطق یاهیگ هگون نیکردند و نشان دادند که ا

دُر بـا   هو در منطقـ  ياکپه عیبا توز جهیعلو هدر منطق کنواخت،ی

) 13پراکنده شده است. جهانتاب و همکـاران (  کنواختی يالگو

ـ ی اکنشپـر  ینکته کـه دو شـاخص کـوادرات    نیبا اذعان به ا  یعن

ــر ــاخص گ ــیو مور نیش ــب يتایس ــتاندارد از مناس ــراس و  نیت

پراکنش هستند، بـا اسـتفاده از    یکوادرات يهاشاخص نیترقیدق

غالب مراتع  يهاپراکنش گونه يالگو یدو شاخص به بررس نیا

کـه   دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا يزاگرس مرکز یکوهستان

ــو ــه يالگـ ــراکنش گونـ ــاپـ   و Kelussia odoratissima يهـ

Prangos ferulaceae تـا   فیـ خف يابه حالت کپه شیبا گرا یتصادف

صـورت  بـه  Artemisia aucheriپراکنش گونـه   يمتراکم است و الگو

  است.   فیخف اریبس ياکپه شیبا گرا یتا تصادف کنواختی

پـراکنش   يالگـو  نیـی تع يبـرا  گفتـه شـده  توجه به مـوارد   با

دام بسـته بـه روش   ارائه شده است که هر ک يمتعدد يهاشاخص

. دهنـد یرا ارئه م یمتفاوت جیتعداد و سطح پالت نتا ،يبردارنمونه

و مطالعات  یاهیپوشش گ يریگاندازه از مقدمات یکی که جااز آن

 قیـ تحق نیهدف ا نیبنابراپراکنش است،  يالگو نییتع یشناسبوم

 یکـوادرات  يهـا با استفاده از شـاخص  هپراکنش گون يالگو نییتع

Astragalus verus  غالـب در منطقـه و    يهـا از گونه یکیبوده که

بتـوان   جینتـا  يبنـد با جمـع  تیاست تا نها یارزش حفاظت يدارا

ـ پراکنش ا ينوع الگو صیضمن تشخ ـ  نی شـاخص   یاهیـ گ هگون

ـ ن رامناسب  یکوادرات پـراکنش   يالگـو  صیکـرد. تشـخ   نیـی تع زی

ــه ــاگون ــ  يه ــف م ــدیمختل ــیدر تع توان ــتراتژ نی ــب  ياس مناس

 تواندیم یشناس در مطالعات بوم نیباشد. همچن دیمف يبردارهنمون

ـ ن ییالگوها نیچن شیدایعلت پ ـ فوا گـر یشـود. از د  یبررسـ  زی  دی

انتخـاب فواصـل کشـت     یاهیگ يهاپراکنش گونه يدانستن الگو

منـابع   یبرخـ  حالنیاصالح مراتع است. با ا يهادر برنامه اهانیگ

پـراکنش   يهـا عمده شـاخص از اشکاالت  یکیکه  کنندیاشاره م

 جیشکل و اندازه کـوادرات، نتـا   تأثیرآن است که تحت  یکوادرات

کاربرد  تیمحدود يو لذا دارا دهندیدست مهب يریمتفاوت و متغ

 قیتحق نی. لذا هدف عمده استیقابل اعتماد ن آنها جینتا ایهستند 

اثـر شـکل    یو بررس یآزمون چند شاخص عمده پراکنش کوادرات

 یابیامکان دسـت  یبررس زیحاصل و ن جیه واحد نمونه بر نتاو انداز

مرجع است که مسـتقل از شـکل و انـدازه کـوادرات      یبه شاخص

  .دکنعمل 

  

  هامواد و روش

  مورد مطالعه همنطق

ـ ما یبـا نـام عمـوم    قیتحق نیمنطقه مورد مطالعه در ا  25در  انی

ازغـد   يجاده طرقبه بـه روسـتا   ریغرب مشهد، در مس يلومتریک

هکتـار و در   76/2بـه وسـعت    ر یک زیرحوضه آبخیز کوچکد

و عـرض   یشرق 59° 22 '26" تا 59° 22 '16"طول جغرافیایی 

گرفتـه   ارقـر  یشـمال  36° 14 '58" تـا  36° 15 '04"جغرافیایی 

ــود در ا   ــار موج ــات و آم ــتفاده از اطالع ــا اس ــت. ب ــتگاهیاس  س

ل شـما  يلـومتر یک 20که به فاصله  زیشاند ابیسرآس یهواشناس

و ارتفاع مشـابه قـرار دارد بـارش     یطیمح طیشرق منطقه با شرا

مـدت (طـول دوره   برابـر آمـار دراز   متـر یلیم 238ساالنه معادل 

 80 -1340منطقـه   تفاعدست آمد. ارهسال) منطقه ب 25 =يآمار

در  ،يتپه ماهور یمنطقه با توپوگراف نی. ااست ایمتر از سطح در

 نیـ غالـب در ا  اهانیشده است. گواقع  یاستپ مهین یمیاقل هیناح

  و گـــون خـــاردار  )Artemisia aucheri( منطقـــه درمنـــه 

)Astragalus verus( پژوهش، گون  نیمورد نظر در ا اهی. گاست
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و بـا نـام    یپـا بلنـد، بالشـتک    ایپا کوتاه  يابوته ياهیپا هزرد است ک

ــ ــت. ا Astragalus verus یعلم ــاس ــگ نی ــاز ت اهی ــوالت  رهی بق

)Fabaceae(، بخش Platonychium Bunge   و جـنسAstragalus 

خراسـان،   يهـا البـرز و زاگـرس و اسـتان    هايرشته کوهو در  است

 ). هـر 21اسـت (  یعیوسـ پراکنش  يدارا و... يلرستان، تهران، مرکز

 دشـو یاستفاده مـ  رایاستخراج کت برايمناطق  یدر برخ اهیگ نیچند ا

ـ  اهیگ نیا یاصل یژگیو یول ـ ان گعنـو هکه آن را ب  نیـ هـدف در ا  اهی

کامالً مجزا و منفـک از   يهاهیمناسب ساخته است، وجود پا قیتحق

و  زومیـ ر قیاز طر یجنسریغ ریتکث اهیگ نیا یعبارتاست. به گریکدی

مربوط بـه تـراکم مناسـب     قاتیتحق ي) ندارد و برایاستولون (کلون

ـ م مشاهدات مطابق( اينسبت کپهبه پراکنش  نیاست. همچن ) یدانی

ـ با توجه به روش مـورد اسـتفاده در ا   اه،یکم گ نسبتبه تراکم  و  نی

ـ به هدف ته یابیدست يآن را برا ق،یتحق مناسـب   تـال یجینقشـه د  هی

در  یعیدامنـه انتشـار وسـ    اهیگ نیبه ذکر است که ا الزمه است. کرد

ـ دارد. در ایـن پـژوهش، کل   يخراسـان رضـو   یمناطق کوهسـتان   هی

عنـوان  ع در منطقـه مـورد مطالعـه بـه    گون خاردار واقـ  اهیگ يهاهیپا

  ).  2و  1 نظر گرفته شده است (شکلآماري در هجامع

  

  هاداده يگردآور

(تـراکم   يآمـار  تیـ جمع نیـی محـدوده حوضـه و تع   نییاز تع پس

)، با استفاده از دوربین لیـزري  یموجود در محدوده مطالعات يهاگون

ون و مـرز  هاي گـ پایه همختصات محلی کلی Leica-407توتال مدل 

 نیبنـابرا  ؛منطقه در محل مورد مطالعه بـا دقـت بـاال برداشـت شـد     

امـر امکـان    نیـ شد کـه ا  يشمارمورد نظر سر اهیگ ن،یکمک دورببه

فـراهم آورد.   يبعـد  يهـا يریـ گنمونـه  یسنجصحت براي یمناسب

مختصات جغرافیایی بـا اسـتفاده    منظور تبدیل مختصات محلی بهبه

ـ نقـاط کمکـی ن   يتعـداد  GPSاز دستگاه  د. سـپس  شـ برداشـت   زی

دوربین به کامپیوتر منتقل و با اسـتفاده از   همختصات محلی از حافظ

مختصـات محلـی بـه     Survey Officeافـزار  ، در نـرم GPS هايداده

ذخیـره و در   txt) تبـدیل و بـا فرمـت    UTM( مختصات جغرافیایی

گیـاه گـون   پراکنش  ه، نقشR يافزار آمارمرحله بعد با استفاده از نرم

د که با استفاده از نقاط برداشـت شـده   شمطالعه ترسیم  هو مرز منطق

 گفتـه شـده  نقشـه   ،ییهوا يهابا عکس طباقان عالوهبه GPSتوسط 

انجـام شـده    يبعد يهايریگاندازه هی). کل3 مرجع شد (شکل نیزم

  .دندیبه انجام رس یتالیجینقشه د این در ق،یتحق نیدر ا

  

  يریگنمونه

در سه شکل پرکاربرد در  ییهاصورت پالت هنمونه ب يواحدها

ـ ی یمرتع يهايریگنمونه  لیپهـن و مسـتط   لیمربـع، مسـتط   یعن

 يهـا لیانتخاب شدند. در مسـاحت برابـر، طـول مسـتط     دهیکش

پهـن اسـت    يهـا لیمسـتط  نصفبرابر و عرض آنها  دو ده،یکش

  ).1 (جدول

 يریـ گونهنم ي) اندازه مناسب کوادرات برا5و براون ( چمبرز

ـ منطقـه ا  یاهیـ پوشـش گ  پیت ری(نظ رمتراکمیغ يزارهااز بوته  نی

ـ . لـذا در ا دانـد یمترمربع مـ  5/2تا  5/1 نی) را بقیتحق  قیـ تحق نی

هر شکل  يحاصله، برا جهیآشکار شدن اثر اندازه نمونه بر نت يبرا

متر  8و  4، 2، 1شد که عبارت از  هنظر گرفتپالت، چهار سطح در

نـوع پـالت    12 ق،یـ تحق نیـ در ا جهینت). در1 ل(جدو مربع است

 نیـ ورد تراکم گون خاردار مـورد آزمـون واقـع شـد. در ا    ابر براي

در نقشـه   یروش کـامالً تصـادف  بـه  هـا يریـ گپژوهش تمام نمونه

هر شکل و اندازه پالت، حجم هـر نمونـه    يانجام و برا یتالیجید

 يهـا پالت يبرا بیترتبه نینظر گرفته شد. بنابرامربع در متر 400

واحد نمونـه   50و  100، 200، 400تعداد  ،یمربعمتر 8و  4، 2، 1

ـ منطقـه مسـتقر شـد. سـپس کل     تالیجیدر نقشه د  ریـ مراحـل ز  هی

انجـام   R افـزار نـرم  در هابرنامه نیا يو اجرا یسینوکمک برنامهبه

آماري است که قابلیـت بـاالیی در    افزاررمن کی R افزارشدند. نرم

  ).  18نویسی دارد (ها و برنامهحلیل دادهوتتجزیه

انجـام شـده اسـت در     Rافـزار  که در نرم يمراحل کار هیکل

به آن اشاره شده است. مرحلـه اول رسـم نقشـه     لیادامه به تفض

 هینظر گرفتن هر پادر اریمع کهآن لیدل مورد مطالعه بوده است. به

ت اسـت  در پـال  اهیآن گ قهیدر داخل پالت، قرار داشتن  یاهیگ

در عرصه با استفاده از  اهیگ ندچ قهیقطر  یصورت تصادف)، به6(

 ياریمع عنوانبه آنهاقطر  نیانگیو م يریگاندازه تالیجید سیکول

ــداز ــر  هاز انـ ــهیقطـ ــراد در قـ ــل افـ ــه کـ ــر گرفتـ ــدنظـ . شـ



  ...پراکنش يالگو کیتفک برايمختلف پالت  يهااشکال و اندازه ییکارا

  

    81 

  

 
  )نیپای( Astragalus verus ه) و تصویري از گونباالسیماي منطقه ( .1ل شک

  

  
  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه .2شکل 
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  پراکنش گونمطالعه و  محدوده منطقه مورد هنقش .3 شکل

  

  استفاده شده در این تحقیق گیريهاي نمونهشکل، اندازه و ابعاد مختلف پالت .1 جدول

 پالت مساحت

  )مترمربع(

  (متر) پالتو ابعاد شکل 

  مستطیل کشیده  مستطیل پهن  مربع

1  1×1  5/0×2  25/0×4  

2   22  1×2  5/0×4  

4  2×2  1×4  5/0×8  

8   88  2×4  1×8  

  

قطـر   ،نقطـه نشـان داده شـد    کینقشه با  يرو اه،یهر گ نیبنابرا

 اسیـ که متناسب با مقاست  اهیگ قهینقاط، معادل با متوسط قطر 

ـ پ ي. مرحلـه بعـد  کندیم ریینقشه قطر نقاط تغ کـردن نقـاط    ادهی

هـا در نقشـه   اسـتقرار پـالت   بـراي نقشه است که  يرو یتصادف

پـالت   ههر انـداز  يبرا يریگنمونه يبه تعداد واحدها تال،یجید

شـد کـه هـر     نییافزار) تعکمک نرم(به یصورت تصادفبه ینقاط

اسـتقرار   يبعـد  لـه پالت است. مرح کیل دهنده محنقطه نشان

نقاط  يمختلف رو يهاها و اندازهبا شکل يریگنمونه يواحدها

گـون در   يهـا هیـ است و در مرحلـه آخـر شـمارش پا    یتصادف

افـزار  مشاهده شده با استفاده از نرم يهایفراوان نییها و تعپالت

R   بــر اسـاس مختصــات آنهــا و   اهــانیانجـام شــد (شـمارش گ

). بعـد از  9( )مشخص شده است قیدقطور بهها پالتمختصات 

مطالعـه، مسـاحت    همنطقـ  هافزار و رسم نقشها به نرمانتقال داده

شـد و بـا   تعیـین   Rهاي گون در محـیط  منطقه و تعداد کل پایه

 جمعیـت آمـاري مشـخص    قیتعداد دق استفاده از این اطالعات،

ورت تصـادفی  صبه تالیجید نقشه در هااستقرار پالت برايشد. 

 تصـادفی  نقـاط  روي هاتصادفی تعیین و سپس پالت نقاطابتدا 

 پـالت  هـر  در گیاه هايپایه ها،پالت استقرار از بعد شدند، پیاده

ـ نهادر شـد  شـمارش  افـزار نرم توسط  يالگـو  نیـی تع بـراي  تی

ـ به شـرح ز  یکوادرات يهامورد نظر از شاخص هپراکنش گون  ری
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شده اسـت   ارائه) 2دول (جدول ج کیاستفاده شد که در قالب 

  ده است.آمهر شاخص در ادامه  يبرا شتریب حاتیو توض
  

ـ  نیانگیبه م انسینسبت وار شاخص  یشـاخص پراکنـدگ   ای

)Index of dispersion(    

 فرمـول  از ) n<31(باشـد  شـاخص اگـر نمونـه بـزرگ      نیدر ا

d X V  22 2 ــراي1 ــیتع ب ــراکنش اســتفاده  يالگــو نی پ

 اریصفر و انحراف مع نیانگینرمال با م ریانحراف متغ d شود،یم

 d قاسـت. اگـر قـدر مطلـ     )v = n - 1( يدرجه آزاد v واحد و

 < 96/1dو اگر  یپراکنش تصادف يشود الگو 96/1تر از کوچک

 کنواختیپراکنش  يالگوd  >96/1 و اگر ياپراکنش کپه يالگو

  ).22و  19، 16است (

  )LIoyd's Index of Patchiness( دیلو ياکپه شاخص

بـودن   داریآزمون معنـ  يبرا يشده، تست آمار یدر منابع بررس

  ).19( نشده استعنوان شاخص  نیدست آمده از امقدار به

  

  )Morisitas Index of Dispersion( تایسیشاخص مور

از حالـت   داری(اختالف معن بودن شاخـص داریمعن یبررس يبرا

ــادف ــون یتص ــ) از آزم ــاع مرب  يک  xnxIX d )( 12 

برابــر تعــداد  nو  n  =df-1 آزمــون نیــ. در اشــودیاســتفاده مــ

ـ   بزرگ 2x . اگراست هاپالت آن در سـطح   یتـر از مقـدار بحران

 )= 1Id( یاخــتالف ازحالــت تصــادف شــداحتمــال مــوردنظر با

 ).16بود ( خواهد داریمعن

  

ـ یشـاخص مور   Standardized Index ofاسـتاندارد (  يتایس

Morisita(  

شـاخص   - 1 شود: یمراحل ط نیا دیشاخص با نیا همحاسب براي

 هدو نقطــ - 2 آن محاســبه شــود. هبــا اســتفاده از معادلــ تایســیمور

  د:شوحساب  ریز يهافرمول قیاز طر تایسیشاخص مور داریمعن

  :یکنواختیشاخص  -الف

i
u

i

X n x
M

( x ) 1

 







2
0/975  

تعــداد پــالت و  nدر پــالت،  یاهیــگ هیــتعــداد پا ixکــه در آن 

X2
-1( يآزاد هاز جدول با درجـ  يکامربع برابر است با  0/975

n( استدرصد مساحت در سمت راست  5/97 يکه دارا.  

  )ياشاخص تجمع (کپه -ب

 i
c

i

X n x
M

( x ) 1

 







2
0/025   

X2 در آن
 هجـدول بـا درجـ    ياکمربع برابر است با مقدار  0/025

درصد مساحت در سـمت راسـت    5/2 ي) که داراn = 1( يآزاد

  .است
  

d       :آنگاه cM≥dI<1حال اگر  c
p

c

I M
I ( )

n M


 


0/ 5 0/ 5  

  

d          صورت:  نیا در dI≥cM<1 اگر
p

c

I 1
I ( )

M 1





0/ 5  

  

d:                  گاهآن uM>dI>1 اگر
p

u

I 1
I ( )( )

M 1


 


0/ 5  

  

صورت:نیدر ا dI>uM>1 اگر
   

d c
p

u

I M
I ( ) ( )

M


  0/ 5 0/ 5  

  

  پراکنش از نظر دقت يالگو نییتع يهاشاخص هسیمقا

 جیشـده نتـا   يسـاز هیشـب  قـات یو تحق هـا یاز بررس ياریدر بس

از  یکیاستاندارد  يتایسیدست آمده نشان داد که شاخص مورهب

 تیسنجش پراکنش است. چون از تراکم جمع يارهایمع نیبهتر

). در 26 و 22 ،16( ردیپذینم تأثیرو تعداد نمونه مستقل بوده و 

که  یو خارج یداخل قاتیاز تحق يمنابع به تعداد یبخش بررس

  است اشاره شده است.   جینتا نیا هرندیدربرگ

 يهـا از شـاخص  کیـ توجه به معادالت مربـوط بـه هـر     با

 هپــراکنش گونــ يو الگــو نیــیتع آنهــا يپــراکنش، مقــدار عــدد

   .دست آمدهنظر بمورد

  

  جینتا

  است. شده آورده 3ر جدول ها دشاخصمحاسبه  جینتا

ـ   پراکنش با استفاده از شاخص پراکنش: يالگو-1  هبا توجـه ب

شـکل بـا    یکـه در پـالت مربعـ    شودیمشاهده م 3جدول  جینتا
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  هاي کوادراتی و معادله آنهاشاخص. 2 جدول

  شاخص پراکنش  معادله هر شاخص  مقدار شاخص  الگوي پراکنش

  تصادفی
ID=1, 

957/0>  2<X025 /0  
ID s / x 2  

  پراکندگی

  )23و  22، 19، 16، 8(

 یکنواخت

ID<1, 

2X <0/025  

X (x x) / x ID(n )    22 1  

 کپه اي

ID>1 

0/957> 2X 

 GI=0  تصادفی

GI (s / x) / x 1 2  

 گرین

  )23 و 19، 11(
 GI>0  یکنواخت

 GI=1  کپه اي

  =1LI  تصادفی
s

LI [x ( )] / x
x

  
2

1  

  اي لویدکپه

)19(  

  

ـ تغ یبه تصـادف  ياپراکنش از کپه يپالت الگو هانداز شیافزا  ریی

ـ پهـن ن  لیدر مورد پـالت مسـتط   کند،یم روال صـدق   نیهمـ  زی

پـالت   هدازانـ  شیبـا افـزا   دهیکشـ  لیاما در پالت مسـتط  کندیم

  .کندیم رییتغ کنواختیبه  ياپراکنش از کپه يالگو

 نیدر ا :نیپراکنش با استفاده از شاخص گر يالگو نییتع -2

 ن،یشـاخص گـر   قیـ طر از آمده دستپراکنش به يالگو قیتحق

بـوده و   کسانیپالت  يهااندازه ههم ياشکال و برا هتوسط هم

  ).3 است (جدول یشده، تصادف نییپراکنش تع يالگو

ـ لو ياپراکنش با استفاده از شاخص کپه يالگو نییتع -3  :دی

 هانـداز  شیر هر سه شکل مورد مطالعه با افـزا شاخص د نیدر ا

 ياسـت. الگـو   افتـه یپالت مقدار شاخص محاسبه شده کـاهش  

ه کرد رییتغ کنواختیبه  ياپالت از کپه هانداز شیپراکنش با افزا

شـاخص ظـاهر    نیـ سه شـکل پـالت در ا   نیکه ا یاست. تفاوت

 لیشکل پالت از مربـع بـه مسـتط    رییاست که با تغ نیا اندهکرد

از پالت  ییهاتعداد اندازه بیترتبه دهیکش لیهن و سپس مستطپ

از  ییهـا اندازه تعداد و کاهش اندرا نشان داده ياکپه پراکنش که

اسـت.   افتهی شیافزا اندرا نشان داده کنواختی پراکنش کهپالت 

ـ تما هـا پالت یدگیاندازه و کش شیبا افزا گرید عبارتبه بـه   لی

  ).3 (جدول شودیم شتریب تکنواخی ينشان دادن الگو

ـ یپراکنش با استفاده از شاخص مور يالگو نییتع -4 بـا   :تایس

 نیـی پراکنش تع يالگو ،3 جدول در آمده دستبه جیتوجه به نتا

پـالت   يهـا اشکال و انـدازه  ههم يشاخص برا نیشده توسط ا

  است. ياکپه آمده، دستپراکنش به يبوده و الگو کسانی

ـ یکنش با اسـتفاده از شـاخص مور  پرا يالگو نییتع - 5  يتایس

 يتایسـ یشده توسط شاخص مور نییپراکنش تع يالگو استاندارد:

 يهـا اشکال و انـدازه  ههم يبرا تایسیاستاندارد مانند شاخص مور
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  تهاي مختلف پالهاي کوادراتی محاسبه شده و الگوي پراکنش تعیین شده براي گون خاردار در اشکال و اندازهشاخص .3 جدول

  پراکنش  گرین  اي لویدکپه  موریسیتا  موریسیتاي استاندارد
  هشکل و انداز

  )پالت (متر

  الگوي

  پراکنش

مقدار 

  شاخص

  الگوي

  پراکنش

مقدار 

  شاخص

  الگوي

  پراکنش

مقدار 

  شاخص

  الگوي

  پراکنش

مقدار 

  شاخص

  الگوي

  پراکنش

مقدار 

  شاخص

  

  1×1 مربع  5/5  ايکپه  0  تصادفی  472/4  ايکپه  61/4 ايکپه  503/0 ايکپه

  22 مربع  2/2  ايکپه  0  تصادفی  755/2  ايکپه  57/6 ايکپه  512/0 ايکپه

  2×2 مربع  38/0  تصادفی  0  تصادفی  293/1  ايکپه  6/5 ايکپه  521/0 ايکپه

  88 مربع  -048/0  تصادفی  0  تصادفی  84/0  یکنواخت  58/8 ايکپه  573/0 ايکپه

017/0  تصادفی  72/6  ايکپه  84/7 ايکپه  507/0 ايکپه   08/10  ايکپه 
مستطیل پهن 

5/0×2  

  2×1 مستطیل پهن  53/1  تصادفی  0  تصادفی  038/2  ايکپه  35/5 ايکپه  509/0 ايکپه

  4×1 مستطیل پهن  -32/0  تصادفی  0  تصادفی  627/0  یکنواخت  06/6 ايکپه  523/0 ايکپه

  4×2 مستطیل پهن  -93/1  تصادفی  -05/0  تصادفی  -484/1  یکنواخت  007/4 ايکپه  527/0 ايکپه

  6/8  ايکپه  013/0  تصادفی  212/6  ايکپه  43/6 ايکپه  505/0 ايکپه
 مستطیل کشیده

25/0×4  

  -08/2  یکنواخت  0  تصادفی  -29/0  یکنواخت  96/2 ايکپه  503/0 ايکپه
  مستطیل کشیده

5/0×4  

  -47/5  یکنواخت  -053/0  تصادفی  -96/3  واختیکن  96/1 ايکپه  502/0 ايکپه
 مستطیل کشیده

5/0×8  

  -99/3  یکنواخت  -096/0  تصادفی  -203/3  یکنواخت  43/2 ايکپه  511/0 ايکپه
 مستطیل کشیده

1×8  

  

ــه پـــالت، ــابرا ياکپـ ــت بنـ ــو نیاسـ ــراگنش گ يالگـ ــپـ   اهیـ

Astragalus verus اسـت   ياهمورد مطالعه، از نوع کپـ  هدر منطق

 دییرا تأ ياپراکنش، کپه يالگو زین یدانی. مشاهدات م)3 (جدول

  .کنندیم



  ١٣٩٨ پاييز/  سومتم / شماره ششناسي کاربردي/ سال هبوم

86 

  يریگجهیو نت بحث

مشـخص شـد کـه     قیتحق نیدست آمده در اهب جیتوجه به نتا با

تـراکم   تـأثیر تحت  نکهیاستاندارد عالوه بر ا يتایسیشاخص مور

شـکل و   تأثیر)، تحت 26( ردیگیو تعداد نمونه قرار نم تیجمع

مشـخص شـد    زین قیتحق نی. در اردیگیقرار نم زیپالت ن هانداز

نـوع   کیـ پـالت   ياهـ اندازه و هاشکل هشاخص هم نیدر ا که

 جیاز نتا یبا بخش جینتا نی. ا دهندیدست مهپراکنش را ب يالگو

ــا بررســا) مطابقــت دارد. 12( تیاســم کیــگر قــاتیتحق  یو ب

ـ پـراکنش ب  يالگـو  نیـی تع يهـا شاخص کـرد کـه شـاخص     انی

پـالت   همستقل از تعـداد و انـداز   نسبتبه استاندارد  يتایسیمور

کردند شاخص  انیب زی) ن25( ترریمالهادو و پ نیاست. عالوه بر ا

ـ   يتایسیمور  نیبهتـر  یشـاخص مـورد بررسـ    نیاسـتاندارد در ب

 قیـ تحق نیـ پـالت مسـتقل اسـت. در ا    هشاخص بوده و از انداز

 هانـداز  تـأثیر کـه تحـت    ییهامشخص شد که در مورد شاخص

 تیـ جمع ابـد، ی شیافـزا  وسـته یپالت پ هپالت هستند، اگر انداز

ـ نهادر  ایـ و  ياکپـه  ،یصـادف ت یممکن است پراکندگ ياکپه  تی

ـ ال يهاافتهیبا  جینتا نیرا از خود نشان دهد که ا کنواختی  وتی

  ) مطابقت دارد. 8(

ـ ) نشان داد که شاخص نسبت وار14کرشاو ( جینتا بـه   انسی

 يهـا که با انـدازه  يطورپالت است، به هدازوابسته به ان نیانگیم

. بـا  شـود یحاصـل مـ   یپراکنش متفاوت يمختلف پالت، الگوها

بـا شـاخص    سـه یپراکنش در مقا يحاصل از الگو جینتا یبررس

 یمترمربع کی يهااستاندارد مشخص شد تنها پالت يتایسیمور

 کیـ  يهـا پـالت  نیرا نشان دادنـد بنـابرا   ياپراکنش کپه يالگو

پـالت در شـاخص    يهـا انـدازه  ریبـا سـا   سـه یدر مقا یبعمترمر

 يهـا انـدازه  و هابرخوردار است. شکل يشتریپراکنش از دقت ب

 یکســانیپــراکنش  يالگــو نیمختلــف پــالت در شــاخص گــر

 تـأثیر تحـت   زیـ شاخص ن نیا نی) را نشان دادند. بنابرای(تصادف

فقط در شـاخص   قیتحق نیپالت قرار ندارد در ا هانداز شکل و

پـراکنش   يپـالت الگـو   يهـا اندازه و هااز شکل کیچیه نیرگ

ـ ا نیرا نشان ندادند، بنـابرا  ياکپه  ریشـاخص نسـبت بـه سـا     نی

 يهـا یبررسـ  جیبرخوردار است. نتـا  يکمتر دقت از هاشاخص

ــ ــاران ( یمحب ــی) در تع20و همک ــوا نی ــه   يلگ ــراکنش گون پ

Astragalus ammodendron يهـا شـاخص  نینشان داد که از ب 

 ينتوانسـت الگـو   نیتنهـا شـاخص گـر    یمورد بررس یوادراتک

  مورد نظر را نشان دهد. هپراکنش گون

 نیـ مشخص شد کـه ا  دیلو ياشاخص کپه جیبا توجه به نتا

پالت قـرار دارد چـون هـر سـه      هانداز تأثیرشاخص تنها تحت 

را ارائــه دادنــد امــا  یکســانیپــراکنش  يشــکل پــالت الگوهــا

را نشـان دادنـد    یمتفـاوت  يالگوهـا مختلـف پـالت    يهـا اندازه

 يالگوهـا  وسـته یپ طـور پـالت بـه   هانـداز  شیبا افزا که يطوربه

 نیــظــاهر شــدند. در ا کنواخــتیو  یتصــادف ،ياپــراکنش کپــه

پهـن و   لیشکل پالت از پالت مربع بـه مسـتط   رییبا تغ شاخص

 آنهـا پـالت از دقـت    هانـداز  شیبا افزا دهیکش لیسپس به مستط

 2، 1 يهـا شکل اندازهمربع يهادر پالت که يطوربه شد کاسته

در  نیدادنـد. بنـابرا   نرا نشا ياپراکنش کپه يمربع، الگومتر 4و 

دقـت برخـودار    نیمربـع از کمتـر  متـر  8 هشکل پالت، انداز نیا

 2و  1 يهـا بـا انـدازه   ییهـا پهن پالت لیاست. در پالت مستط

ـ  ییهانسبت به پالت يشتریمترمربع از دقت ب و  4 يهـا دازهبا ان

ــد و در مســتط 8 ــع برخوردارن  1تنهــا پــالت  دهیکشــ لیمترمرب

 جیبا توجه بـه نتـا   نیرا ظاهر کرد. بنابرا ياکپه يالگو یمربعمتر

ـ لو ياو کپـه  نیپـراکنش، گـر   يهـا دست آمده از شـاخص هب  دی

شـکل  یحاصل از پالت مربعـ  يهاگرفت که داده جهینت توانیم

پـالت قـرار    هانـداز  تـأثیر تحـت   کمتر گر،ینسبت به دو شکل د

تـر از  کوچـک  يهـا با انـدازه  يهاپالت نیو عالوه بر ا ردیگیم

ـ ا یمطالعـات  هپراکنش در منطق يالگو نییدر تع يشتریب قتد  نی

 تایسـ یدست آمده توسط شاخص مورهب جیپروژه برخوردارند. نتا

 يالگو کیمختلف پالت تنها  يهااندازه و هانشان داد که شکل

شـکل و   تـأثیر تحـت   زیشاخص ن نی. ااندنش را ظاهر کردهپراک

ـ اپالت قرار ندارد و چون  هانداز شـاخص هماننـد شـاخص     نی

را نشان داده اسـت   ياپراکنش کپه ياستاندارد، الگو يتایسیمور

برخـوردار   یمـورد بررسـ   يهاشاخص نیدقت در ب نیاز باالتر

 تایسـ یورم يهـا گرفت که شاخص جهینت توانیم تینهااست. در

 يالگــو هــاشــاخص ریاســتاندارد نســبت بــه ســا يتایســیو مور
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و همکـاران   یمحب جیبا نتا جینتا نی. ادندپراکنش را بهتر نشان دا

 يافاصـله  يهاشاخص ییکارا هسیمقا با آنها) مطابقت دارد. 20(

 Artemisia هپــراکنش دو گونــ يالگــو نیــیدر تع یو کــوادرات

siebeiri  وAstragalus ammodendron دندیرسـ  جـه ینت نیبه ا 

 يهـا و شـاخص  تیـ و هولگ نزیهـاپک  يافاصله يهاکه شاخص

پـراکنش را   ياسـتاندارد، الگـو   يتایسیو مور تایسیمور یدراتکوا

 يتایسـ یو مور تایسـ یمور يهـا بهتر نشان دادند. چـون شـاخص  

 هیپـالت قـرار نـدارد توصـ     هشکل و انداز تأثیراستاندارد تحت 

که امکان استفاده  یمشابه و در مناطق یطیمح طیدر شرا شودیم

شــاخص  دو نیــوجــود نــدارد از ا يافاصــله يهــااز شــاخص

 گـر ید انیپراکنش استفاده شود. به ب يالگو نییتع براي یکوادرات

 تـوان یدو شـاخص را مـ   نیپژوهش حاضر نشان داد که ا جینتا

 ریو مرجـع سـنجش صـحت سـا     اریـ مع يهـا عنوان شـاخص به

  نظر گرفت.در یتکوادرا يهاشاخص
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Abstract 

The distribution pattern of plants is an important characteristic of plant communities, being of critical importance in 
ecological studies and sampling plans. This study was designed to investigate the efficiency of different shapes and 
sizes of quadrants to delineate the spatial patterns of Astragalus verus Olivier by using dispersion indices. At Mayan 
Rangeland (Khorasan Razavi), a digital camera and R software were used to locate the coordinates of individual plants 
and to demarcate the boundary of the study area. We used plots of different shapes, square, wide rectangular and long 
rectangular, with the areas of 1, 2, 4, and 8 m2, for a total of 12 combinations of shapes and sizes. The distribution 
indices used included Green, Lioyd, Morisita, and the Standardized Index of Morisita. The results of the study showed 
that the standard Morisita's index and Morisita’s index had the same distribution patterns in all shapes and sizes of plots. 
These two indices were not affected by plot size and shape in displaying the distribution pattern. The current study 
alsoshowed that Morisita’s and standard Morisita’s indices were more precise in comporison with Green and Lioyd 
indeces. 
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