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ارزیابی کارایی شاخصهای فاصلهای در برآورد الگوی پراکنش مکانی در
تودههای آمیخته جنگل ارسباران
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 1استادیار گروه جنگلداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشگاه تبریز ،ایران
 2استادیار ،بخش تحقیقات جنگلها و مراتع ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت1318/11/11 :؛ تاریخ تصویب)1311/10/11 :

چکیده
نحوه پراکنش مکانی درختان یکی از مهمترین ویژگی ساختاری توده جنگلی است که بهعنوان شاخصی از مراحل توسعه ،تنوع زیستی ،ثبات
اکولوژیکی ،فرآیندهای رقابت و عملکرد کلی اکوسیستمهای جنگلی محسوب میشود از این رو هرگونه تغییر در پراکنش مکانی درختان ،نقش
مهمی در اکوسیستم جنگل دارد .هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی شاخصهای فاصله تا همسایه ،ابرهارت ،هاپکینز و جانسون-زایمر در
برآورد پراکنش الگوی مکانی تودههای طبیعی جنگلی در منطقه ارسباران بود .برای جمعآوری اطالعات از عرصه ،از روش فاصلهای نزدیکترین
همسایهها در  01نقطه نمونهبرداری استفاده شد .در هر نقطه قطر و ارتفاع درختان مرجع و سه درخت همسایه در نزدیکترین فاصله از درخت
مرجع و فاصله و آزیموت بین آنها اندازهگیری و ثبت شد .شاخص فاصله همسایگی بین درختان نشان داد که میانگین فاصلههای اندازهگیری
شده  0/2 ± 1/18متر بود و طبقه  0تا  0متر دارای بیشترین فراوانی در بین فواصل اندازهگیری شده بود .مقدار شاخص ابرهارت ،1/18
شاخص هاپکینز  1/03و شاخص پراکنش جانسون-زایمر  1/21و در نهایت الگوی پراکنش درختان ،یکنواخت نشان داده شد .آزمونهای
آماری در مطالعه حاضر الگوهای پیشبینی شده توسط این شاخصها را در سطح 19 %تایید کردند .به دلیل اقدامات حفاظتی صورت گرفته
در جنگل ارسباران ،این منطقه میتواند نشاندهنده الگوی واقعی پراکنش گونهها باشد بنابراین الگوی بهدست آمده تا حدود زیادی قابل
اطمینان خواهد بود به این ترتیب پیشنهاد میشود که نقشه الگوی پراکنش برای هرگونه درختی در منطقه تهیه شود ،تا ضمن در اختیار قرار
دادن نتایج مناسبتر و دقیقتری از ساختار توده و امکان تکمیل بانک اطالعات اکولوژیکی منطقه ،دادههای با ارزشی در کمک به برنامههای
مدیریتی منطقه فراهم شود.

کلید واژهها :الگوی پراکنش مکانی ،شاخص ابرهارت ،شاخصهاپکینز ،شاخص جانسون -زایمر ،شاخص فاصله تا همسایه ،جنگل ارسباران
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سرآغاز
در یک اکوسیستم جنگلی ،نحوه پراکنش مکانی درختان بهوسیله
ترسیم نقطهای موقعیت درختان در یک صفحه افقی نشان داده
میشود .نحوه پراکنش مکانی درختان یکی از مهمترین ویژگی
ساختاری توده است و ساختار جنگل بهعنوان شاخصی از مراحل
توسعه پایدار ،تنوع زیستی ،ثبات اکولوژیکی ،فرآیندهای رقابت و
عملکرد کلی اکوسیستمهای جنگلی محسوب میشود از این رو
هرگونه تغییر در پراکنش مکانی درختان ،نقش مهمی در
اکوسیستم دارد (;Stamatellos & Panourgias, 2005
 .)Gradel et al., 2015الگوی مکانی پیامد پاسخهای چندگانه
زیستی جمعیتها ،روابط بین گونهای ،درون گونهای و عوامل
محیطی است و نشاندهنده الگوی پراکنش گونهها در محیط است
که تاثیر عمیقی بر بقای آنها در محیطهای با شرایط گوناگون دارد
و شناخت این الگوها در بررسی نحوه عملکرد بومشناختی توده
استفاده میشود ( Basiri et al., 2006; Farhadi et al.,
 .)2017مطالعه الگوی پراکنش مکانی از آن جهت دارای اهمیت
است که از مقدمات و ضروریات بررسیهای پوشش گیاهی و
بهعنوان یکی از جنبههای مهم اکولوژی گیاهی محسوب میشود.
شناخت نحوه پراکنش مکانی درختان کاربرد فراوانی در تعیین
نحوه دخالت مدیریتی و جنگلشناسی تودههای جنگلی ،شناسایی
ویژگیهای ارزیابی توان رویشگاه ،شناخت الگوی مناسب در
استقرار زادآوری بهعنوان بقای جنگلها و کلید راهنمایی برای
شناسایی متغیرهای اکولوژیک بوده و مرحلهای اساسی برای فهم
پویایی جنگل و اکولوژی کمّی است ( .)Alavi et al., 2005از
این رو ،برای تعیین خطوط راهنما در اندازهگیری آشیان اکولوژیک
و مطالعه چگونگی توسعه و تحول اختالالت بهمنظور بررسی
رویش جنگل استفاده میشود .این نوع مطالعهها در تشریح پایداری
اکوسیستم ،اقدامهای حفاظتی و احیایی مفید است و به درک
صحیحی از ارتباط بین گونهها منجر میشود ( Pourbabaei et
 .)al., 2012شناخت وضعیت الگوی پراکنش در شناسایی فرآیندهای
طبیعی توده شامل تعامالت بین گیاهان و درک نوع همزیستی بین
آنها در تودههای جنگلی ،شناسایی روش مناسب آماربرداری و
نمونهبرداری توده ،راهنمای اعمال تکنیکهای مدیریتی در
تودههای طبیعی و شناسایی مدلهای پویایی جنگل کمک خواهد
کرد ( Stamatellos & Panourgias, 2005; Basiri et al.,
 .)2011; Carrer et al., 2018; Guo et al., 2013بررسی

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،11شماره  ،11بهار و تابستان 1911

ساختار و الگوی پراکنش مکانی شواهد تجربی دقیقی برای بهبود
روشهای بازسازی جمعیت در اختیار قرار میدهد .چرا که جوامع
گیاهی تحت تغییر در شرایط مختلف زنده و غیرزنده شامل جوامع
میکروبی خاک ،تراکم توده ،چرای دام ،ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک ،میکروتوپوگرافی و عوامل محیطی ،الگوهای
متفاوتی از خود نشان میدهند .بنابراین مطالعه الگوی مکانی در
جوامع گیاهی دارای پتانسیل فراوانی در پاسخ به سوالهایی در
زمینههای خاک ،رقابت و پویایی توالی گیاهی است ( Pinno,
.)Gupta & 2018

با مشاهده عینی و بدون تحقیق نمیتوان به الگوی پراکنش
گیاهان دست یافت .زیرا ،الگوی پراکنش یک ویژگی کیفی است
که باید به کمّیت تبدیل شود ( Basiri et al., 2006; Farhadi
 .)et al., 2017محاسبههای مربوط به ساختار جنگل بهوسیله
شاخصهای کاربردی بهراحتی انجام میشود و به دو دسته کلی،
ساختار مکانی و ساختار غیرمکانی تقسیم میشوند .شاخصهای
غیرمکانی شامل محاسبههای مربوط به تعداد در هکتار ،سطح
مقطع و فراوانی نسبی گونهها است .اما ،ساختار مکانی افقی مربوط
به پراکنش مکانی گونهها ،غلبه درختان همسایه و ترکیب گونهها
است ) .(Gradel et al., 2015به این ترتیب الگوی پراکنش
تعیین شده ،به دو بخش تصادفی و غیرتصادفی (منظم (یکنواخت)
و کپهای) تقسیم میشود.
روشهای عمده برای تعیین الگوی پراکنش مکانی درختان
بهعنوان شاخهای از آمار مکانی وجود دارد که شامل روش
قطعهنمونه با مساحت ثابت و روشهای فاصلهای است .روش
قطعه نمونه ثابت اگرچه روشی مناسب و با قابلیت اجرایی در عرصه
جنگل و برآوردها است اما بسیار وابسته به اندازه قطعه نمونه است.
در روش فاصلهای که براساس یک نقطه صورت میگیرد،
اطالعات براساس فاصله درختان مرجع از همسایههایشان ثبت
میشود ،این روش اطالعات بهتری از الگوی مکانی درختان در
اختیار قرار میدهد اما با اینحال روشی است که در برداشت
اطالعات نیازمند کار دقیق در عرصه است ( & Stamatellos
 .)Panourgias, 2005; Akhavan et al., 2010مشخصه
توزیع پراکنش مکانی موضوعی است که رابطه نزدیکی با روش
نمونهبرداری دارد ( .)Carrer et al., 2018بر اساس مطالعات
گذشته ،الگوی پراکنش مکانی به وسیله سه روش قابل اندازهگیری
است- :پراکنش تعداد درختان در قطعه نمونه با اندازه مشخص- ،
فاصله درختان نسبت به هم و نحوه پراکنش آنها - ،زاویه هر
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درخت نسبت به همسایهاش و پراکنش آنها .بهاین ترتیب مطالعه
در این زمینه نیز بر اساس نتایج این روشها به سه دسته تقسیم
میشوند :قطعه نمونهای ،فاصلهای و شاخص زاویه یکنواخت ،که
امروزه روش فاصلهای توسعه بیشتری در بررسی الگوی پراکنش
یافته و روابط و توابع ریاضی کاربرد گستردهای در این زمینه پیدا
کرده است (.)Gangying et al., 2007
) (Gangying et al., 2007از شاخص زاویه یکنواخت بهمنظور
بررسی الگوی مکانی درختان در جنگلهای کشور چین استفاده
کرده و نشان دادند که این شاخص توانایی باالیی در تعیین الگوی
پراکنش دارد (Basiri et al., 2011) .الگوی پراکنش مکانی را
بهعنوان مشخصه مهم اکولوژیکی در جوامع گیاهی در جنگلهای
استان کردستان بررسی کردند و الگوی کپهای را برای گونههای
مورد مطالعه در منطقه نشان دادند(Gradel et al., 2015) .
ساختار افقی تودههای جنگلی در منطقه تایگا را با الگوی پراکنش
کلی توده غیرتصادفی و از نوع کپهای بهدست آوردند.
) (Ghalandarayeshi et al., 2017جنگلهای راش ( Fagus
 )sylvaticaدر کشور دانمارک را مورد بررسی الگوی پراکنش
مکانی قرار دادند و از شاخصهای زاویه یکنواخت ،اختالط گونه و
شاخصهای تمایز استفاده کردند و الگوی پراکنش خوشهای را
برای منطقه مورد مطالعه نشان دادندHajimirza Aghaei et) .
 (al., 2010الگوی پراکنش گونهای را در واحدهای بومشناختی
در جنگل سردآبرود چالوس بررسی کرده و الگوی کپهای را در
منطقه با استفاده از شاخصهای گرین ،استاندارد شده و موریسیتا
معرفی کردند (Soltanian et al., 2017) .الگوی پراکنش مکانی
را در جنگلهای بانه کردستان با استفاده از شاخصهای ابرهارت،
هینز ،هاپکینز و شاخص  ،Cبررسی کرده و الگوی کپهای را نشان
دادند .همچنین گونههای مختلف چوبی در ذخیرهگاه جنگلی
چهارطاق ،اردل ( ،)Sohrabi, 2014تودههای کمتر دست خورده
و تخریب شده ( ،)Biabani et al., 2016تودههای آمیخته گونه
ممرز ( ،)Amanzadeh et al., 2015بررسی کارآیی شاخصهای
فاصلهای و تراکمی ( ،)Erfanifard et al., 2012تودههای راش
(Karami et al., 2012; Akhavan et al., 2010; Nouri et
 )al., 2013در مناطق رویشی مختلف در کشور مورد بررسی

الگوی پراکنش مکانی قرار گرفتهاند .منطقه حفاظتشده ارسباران
بهعنوان یکی از رویشگاههای جنگلی مهم در کشور اما با اطالعات
تحقیقاتی محدود معرفی شده است ()Jalili et al., 2003
زیستگاه گونههای بسیار مهم و کمیابی است که مطالعههای علمی
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برای حفاظت و دوام آن ضروری است .بنابراین ،در مطالعه حاضر
تودههای درختی در منطقه جنگلی ارسباران بهعنوان یکی از
مهمترین ذخیرهگاههای جنگلی کشور مطالعه شد و هدف پژوهش
حاضر شناسایی پراکنش الگوی مکانی طبیعی تودههای طبیعی
جنگلی و ارزیابی کارایی شاخصهای فاصلهای در منطقه ارسباران
بود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه جنگلی ارسباران در شمالغرب کشور واقع در مختصات 38
درجه عرض جغرافیایی و  00درجه طول جغرافیایی ،با دامنه
ارتفاعی  391تا  2891متر باالتر از سطح دریا ،بهعنوان یکی از
مهمترین مناطق رویشی کشور با تنوع گونهای بسیار باال است
( .)Jalili et al., 2003آمار  12ساله ( )1391-1311ایستگاه
هواشناسی شهرستان کلیبر نشان میدهد که متوسط بارندگی
سالیانه منطقه  019/1میلیمتر در سال است .بیشتر ریزشهای
جوی بهصورت باران و برف بوده و با توجه به تعداد روزهای مهخیز
در منطقه ،مه نقش مهمی در بیالن آبی این منطقه دارد .باالترین
میانگین درجه حرارت سالیانه  13/2سانتیگراد ( )1381و
پایینترین میانگین  11/2درجه سانتیگراد ( )1311بوده است.
متوسط دمای سالیانه  12/22درجه سانتیگراد است .ضریب
خشکی دومارتن  23/82و منطقـه اقلیم مدیترانهای دارد .از نظر
زمینشناسی متعلق بـه دوران سوم بوده و منـشه صخرههای
منطقه مربوط بـه زمان کرتاسه است و قسمت عمده سنگشناسی
آن را واحدهای آهکی و آذرین از شیست ،سنگ آهک و کنگلومرا
تشکیل داده است .خاک از نوع لوم با  pHباال و میـزان کم فسفر
قابل دسترس اسـت و در ارتفاعات باال رسی و آهکیتر میباشد
ولی در مناطق پست ،ماسهای با  pHپایینتر بوده و در نقاط جنگلی
نیز بیشتر از نوع خاک قهوهای جنگلی و قهوهای آهکی است
( Hamzeh’ee et al., 2010; Ghanbari Sharafeh et al.,
.)2010; Safari et al., 2018

روش کار

بهمنظور مطالعه الگوی مکانی درختان ،روشهای مختلفی وجود
دارد که یکی از معمولترین آنها ،روش فاصلهای است .شاخصها
در این روش براساس اندازهگیری فواصل و زاویه بین درختان
محاسبه میشوند که روشی ساده و در عین حال با دقت محسوب
میشود (.)Farhadi et al., 2017
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شکل ( :)1موقعیت منطقه مورد مطالعه

بنابراین در مطالعه حاضر بهمنظور محاسبه شاخصهای الگوی
پراکنش مکانی از روش فاصلهای نزدیکترین همسایهها استفاده
شد که در مطالعههای مختلف تایید صحت این روش در تعیین
الگوی مکانی درختان گزارش شده است (;Sefidi et al., 2018
;Farhadi et al., 2017; Hoseinpoor et al., 2017
; .)Erfanifard et al., 2012; Mirzaei et al., 2016بهمنظور

پراکنش مناسب نقاط نمونهبرداری در روش فاصلهای ،از یک
شبکه منظم به ابعاد  31متر ×  31متر استفاده شد که در شش
قطعهنمونه به مساحت یک هکتار (بهعنوان مساحت بهینه در
مطالعههای ساختار توده) در منطقه پیاده شدند ( Etemad et al.,
 )2017به این ترتیب در مجموع از  01نقطه نمونهبرداری استفاده
شد .در هر نقطه قطر ،ارتفاع ،فاصله و آزیموت درختان مرجع و سه
درخت همسایه در نزدیکترین فاصله از درخت مرجع اندازهگیری و
در فرمهای آماربرداری ثبت شد .در این پژوهش گونه کرب
( )Acer campestre L.بهعنوان یکی از مهمترین گونههای
جنگل ارسباران بهعنوان گونه مرجع انتخاب شد .دامنه پراکنش
این گونه در بیشتر نقاط اروپا از شمال انگلستان تا جنوب سوئد ،از
قسمتهای جنوبی روسیه و بهندرت در منطقه مدیترانه ،در شمال
افریقا تا قفقاز و سواحل جنوبی دریای خزر ،بهطورکلی از عرض
جغرافیایی  38تا  99درجه شمالی گزارش شده است .گونهای
خزانکننده با ارتفاع  19تا  21متر با برگهای متقابل دارای  3تا
 9لوب که لوب باال دارای یک دندانه بزرگ در هر دو طرف است.
این گونه اغلب در ارتفاعات باال ظاهر میشود بهطوریکه در اروپا
در ارتفاع  811متر باالتر از سطح دریا در سوئیس در ارتفاع 1011
متر و در حوزه قفقاز در ارتفاع  1811متر پراکنش دارد .اغلب این
گونه بهعنوان گونه همراه با بلوط مشاهده میشود و در مناطق

مرطوب گسترش دارد ( .)Nagy & Ducci, 2004از آنجا که
توده مورد مطالعه دارای گونههای آمیخته بوده و از طرف دیگر
الگوی پراکنش گونه کرب در کشور بررسی نشده است ،این گونه
به عنوان گونه مرجع و سایر گونهها به عنوان گونههای همسایه
در مطالعه حاضر انتخاب شدند.
در مرحله تحلیل دادهها از شاخصهای پراکنش شامل شاخص
فاصله تا همسایه ،شاخص ابرهارت ،شاخص هاپکینز و شاخص
پراکنش جانسون-زایمر با استفاده از روابط ( 1تا  )0استفاده شد.
سپس هر یک از شاخصها در سطح معنیداری  19درصد با
استفاده از آزمونهای مربوط به هر شاخص مورد آزمون قرار
گرفتند (;Heydari et al., 2011; Mirjalili et al., 2008
;Kiani et al., 2013 Erfanifard & Mahdian, 2012
;.)Soltanian et al., 2017; Zabiolahi et al., 2015

 شاخص فاصله تا همسایه :مقدار این شاخص که بر اساس رابطه( )1محاسبه میشود نشاندهنده تعداد پایههای درختی در واحد
سطح و میانگین فاصله درختان همسایه بر اساس متوسط
فاصلههای اندازهگیری شده است.
1 N
()1
Di = n ∑j=1 sj
 Diشاخص فاصله تا همسایه n ،اندازه نمونه sj ،فاصله  jامین
درخت همسایه تا درخت مرجع.
 شاخص ابرهارت :مقادیر محاسبه شده این شاخص برایحالتهای پراکنش کپهای ،یکنواخت و تصادفی به ترتیب باید از
مقدار مبنای  1/29بیشتر ،کمتر و برابر باشد .همچنین بهمنظور
آزمون این شاخص از جدول هینز (جدول  )1که جدولی دو عامله
بر اساس  nو سطح احتمال است استفاده میشود ،به این ترتیب
که اگر مقدار شاخص بیشتر از مقدار استخراج شده باشد الگوی
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کپهای و کمتر از مقدار استخراج شده از جدول باشد الگوی
یکنواخت مورد پذیرش است (رابطه .)2
S 2
()2
I = ( ) +1
̅
X
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 IEشــاخص ابرهارت n ،اندازه نمونه S ،انحراف معیار مشــاهده
شده فاصلهها x̅ ،میانگین فاصلههای مشاهده شده.

E

جدول ( :)1مقادیر جدول هینز برای تعداد قطعه نمونه و سطوح احتمال ()Krebs, 1999

 شاخصهاپکینز :مقدار شاخص هاپکینز برای الگوی پراکنشتصادفی برابر با  ،1/9الگوی یکنواخت  1-1/9و الگوی کپهای
 1-1/9است (رابطه  .)3شاخص  hبنابر رابطه ( )0به منظور آزمون
شاخص هاپکینز محاسبه میشود و در صورتیکه مقدار آن بین دو
حد  F1/19و  F1/19باشد توده دارای پراکنش تصادفی است در
صورتیکه کمتر از  F1/19باشد ،پراکنش یکنواخت یا پراکنده و
بیشتر از مقدار  F1/19باشد پراکنش کپهای خواهد بود.
2
∑N
()3
) i=1(xi
2
N
2
∑N
) i=1(xi ) + ∑i=1(ri

()0

2
∑N
) i=1(xi
2
∑N
) i=1(ri

= IH

 riفاصله بین همسایهها
 شاخص پراکنش جانسون-زایمر :اگر مقدار شاخص جانسون-زایمر بر اساس رابطه ( )9برابر ،کمتر و یا بیشتر از مقدار مبنای 2
باشد الگوی پراکنش براساس این شاخص به ترتیب تصادفی،
یکنواخت و کپهای خواهد بود .برای آزمون معنیداری شاخص
جانسون-زایمر مقدار  zبنابر رابطه ( )0محاسبه شده و چنانچه
مقدار آن بین اعداد  +1/10و  -1/10باشد الگوی تصادفی و در
غیر این صورت الگوی پراکنش غیر تصادفی مورد قبول است.
()9

=h

 IHشاخصهاپکینز xi ،فاصله از نقاط تصادفی تا نزدیکترین فرد،

()0

2 2
∑N
) i=1(xi
)1
2 2
(∑N
)) i=1(xi

I = (N +

I−2
)√4(N − 1)/(N + 2)(N + 3

=z
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 Iشاخص جانسون-زایمر n ،اندازه نمونه xi ،فاصله از نقاط تصادفی
تا نزدیکترین فرد
نتایج
مقدار میانگین شاخص همسایگی که نشاندهنده میانگین فاصله
درخت مرجع با سه درخت همسایه نزدیک و ویژگی وابسته به
تراکم توده است ،نشان داد که فاصلههای اندازهگیری شده بین
درختان به طور متوسط  0/2 ± 1/18متر بود .نتایج حاصل از

محاسبه این شاخص در شکل ( )2نشان داده شده است ،همانطور
که مشاهده میشود طبقه فاصله همسایگی  0تا  0متر دارای
بیشترین فراوانی بوده به این مفهوم که درختان مرجع با
همسایههای خود در  90/09درصد فواصل اندازهگیری شده 0 ،تا
 0متر فاصله داشتند و بعد از آن طبقه فاصلهای  2تا  0متر (01/09
درصد) قرار داشت و فاصلههای خیلی نزدیک ( طبقه  1-2متر) و
خیلی دور (طبقه  0-8متر) بین درختان ،دارای کمترین فراوانی در
منطقه مورد مطالعه بودند (شکل .)2

شکل ( :)2نمودار توزیع ارزشهای شاخص فاصله تا همسایه

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،مقدار عددی شاخص
ابرهارت برابر با  1/18محاسبه شد .این مقدار محاسبه شده ،از
مقدار مبنا برای این شاخص ( )1/29کمتر بود بنابراین بیانگر الگوی
پراکنش یکنواخت درختان توده است .اما همانطور که قبال شرح
داده شد باید معنیداری الگوی مکانی تعیین شده ،مورد آزمون قرار
گیرد .آزمون این شاخص بر اساس جدول هینز (جدول  )1برای n
نمونه و در سطح اطمینان  19درصد برابر با  1/22بود که از مقدار
محاسبه شده شاخص ابرهارت ( )1/18 >1/22بیشتر است و
نشاندهنده عدم معنیداری اختالف بین مقدار محاسبه شده و
مقدار جدول بوده و به این ترتیب مقدار محاسبه شده شاخص
ابرهارت میتواند مالک مناسبی در تعیین الگوی پراکنش باشد.
بنابراین ،پراکنش یکنواخت بر اساس شاخص ابرهارت قابل
پذیرش است.
مقدار شاخص هاپکینز برابر با  1/03محاسبه شد که از مقدار مبنای
 1/9برای این شاخص ،بیشتر بوده بنابراین الگوی پراکنش به
صورت کپهای خواهد بود ،اما محاسبه شاخص  hو سپس آزمون

جدول ( :)2نتایج تعیین الگوی پراکنش مکانی براساس
شاخص ابرهارت
پارامترها
مقدار شاخص
مقدار مبنا
آزمون شاخص براساس جدول هینز
نوع الگوی پراکنش
نتیجه معنیداری
پراکنش نهایی

شاخص ابرهارت
1/18
1/29
1/22
یکنواخت
غیر معنیدار
یکنواخت

 Fبه منظور ارزیابی نتیجه این شاخص در تعیین الگوی پراکنش
مکانی نشان داد که شاخص  hبرابر با  h=1/92بوده و با مقادیر
 F)0.05,2n,2n( =1/39و  F)0.95,2n,2n( =1/90در جدول  Fمورد مقایسه
قرار گرفت .با توجه به کمتر بودن مقدار محاسبه شده شاخص
هاپکینز از مقدار  ،)1/03 >1/90( F1/19بنابراین نتیجه شاخص
هاپکینز مبنی بر الگوی کپهای در سطح احتمال  19درصد تایید
نشد و الگوی پراکنده یا یکنواخت مورد پذیرش قرار گرفت (جدول
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. )3
جدول ( :)3نتایج تعیین الگوی پراکنش مکانی براساس
شاخص هاپکینز
پارامترها
مقدار شاخص
مقدار مبنا
آزمون شاخص
نوع الگوی پراکنش
نتیجه معنیداری
پراکنش نهایی

شاخصهاپکینز
1/03
1/9
h=1/92
کپهای
معنیدار
یکنواخت

محاسبه شاخص پراکنش جانسون-زایمر ،مقدار  1/21را نشان داد
و از آنجا که این مقدار بیشتر از مقدار مبنای  2بود الگوی پراکنش
یکنواخت تعیین شد .همچنین آزمون این شاخص براساس مقدار
 ،zالگوی پراکنش محاسبه شده را تایید کرد .زیرا ،همانطور که
قبال شرح داده شد مقدار  ،z= -3/190که از مقدار  -1/10کمتر
بوده و الگوی پراکنش محاسبه شده مورد تایید است (جدول .)0
جدول ( :)4نتایج تعیین الگوی پراکنش مکانی براساس
شاخص جانسون-زایمر
پارامترها
مقدار شاخص
مقدار مبنا
آزمون شاخص
نوع الگوی پراکنش
نتیجه معنیداری
پراکنش نهایی

شاخص پراکنش جانسون -زایمز
1/21
2
z= -3/19
یکنواخت
غیر معنیدار
یکنواخت

بحث
الگوی مکانی به توزیع و جایگزینی افقی تک درختان در یک توده
اشاره دارد که رابطه بین افراد درختان در یک فضای افقی را
منعکس میکند .این ویژگی اثر چندگانه ویژگیهای بیولوژیکی
جمعیت ،رابطه درون و برون گونهای و شرایط محیطی را نشان
میدهد و بهعنوان یکی از مهمترین و بنیادیترین ویژگیهای
کمی جمعیت است .مطالعه این ویژگی جمعیتی درختان به درک
عمیقتری از ساختار توده ،رویش تک درختان ،حتی در عملیات
بهرهبرداری و جنگلکاری تاثیر بسیار زیادی در قضاوت درباره روند
تکامل و پیشبینی روند تغییرات توده میانجامد )Gangying et
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 .(al., 2007هدف نهایی در بررسی الگوی پراکنش مکانی در
تودههای جنگلی شناخت وضعیت ساختار توده و همچنین عوامل
اکولوژیکی موثر بر اکوسیستم جنگل است .نتایج این پژوهشها
میتواند در برنامههای مدیریتی و توسعهای ،جنگلکاری و احیای
جنگل بهمنظور حفاظت بهتر ،مفید باشد ( Soltanian et al.,
 .)2017قابلیت روشهای فاصلهای در تعیین الگوی پراکنش
مکانی درختان در مطالعات متعددی تایید شده است .مهمترین
نقص این روش وابسته بودن به مقیاس مطالعاتی یعنی اندازه
منطقه مورد مطالعه است بهطوری که هرچه توده مورد مطالعه
بزرگتر باشد الگو پراکنش نیز با این روش متفاوت خواهد بود .در
حالیکه همچنان زمان برداشت اطالعات از عرصه و تعداد کمتر
درختان اندازهگیری شده ،از مهمترین مزایای روش فاصلهای
محسوب میشوند (.)Erfanifard & Mahdian, 2012
شاخص همسایگی در مطالعه حاضر  0/2متر برآورد شد که مقدار
این شاخص توسط ) (Etemad et al., 2017برای گونه راش
بیشتر از مطالعه حاضر و برابر با  0/38متر گزارش شد و این مقدار
عددی را نشاندهنده تراکم کم ،فشار رقابتی کم و قرارگیری توده
در مرحله تکامل پیشرفته معرفی و بیان کردند که شاخص فاصله
تا همسایه به تشریح وضعیت ساختار تودههای با تراکمهای
مختلف میپردازد .این شاخص میتواند نشاندهنده رقابت بین
درختان توده باشد بهطوری که با افزایش این شاخص از تراکم
توده کاسته و رقابت کاهش مییابد .با استناد به این تحلیل،
میتوان بیان کرد که تودههای مورد مطالعه حاضر هنوز به مراحل
پیشرفته تکامل و کاهش تراکم نرسیده و در مرحله رقابت هستند،
اما ) (Pinno & Gupta, 2018مقدار فاصله همسایگی را در
تودههای مورد مطالعه خود با مقادیری کمتر از مطالعه حاضر و
برابر با  1/00تا  1/99برآورد نموده و بیان کردند که شاخص فاصله
تا همسایه پارامتری وابسته به تراکم است و فرآیندهای دخالت در
توده مانند تنک کردن بهعنوان یک عملیات پرورشی ،با تغییر در
تراکم و رقابت توده میتوانند بر مقدار این شاخص اثر داشته باشند.
همچنین مقدار شاخص همسایگی در مطالعه )Sefidi et al.,
 (2018در تودههای ارس نیز دارای مقداری کمتر از مطالعه حاضر
و برابر با  3/9متر بود .بنابر نظر آنها تفاوت رویشگاهی سبب تفاوت
در مقدار شاخص خواهد شد .بنابراین به نظر میرسد که تفاوت در
مقدار شاخص فاصله همسایگی در مطالعات مختلف به دلیل نوع
گونه ،شرایط رویشگاهی و نوع عملیات پرورشی در جنگل
اجتنابناپذیر باشد چرا که این عوامل با تاثیر بر تراکم پایههای
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درختی میتوانند بر نوع الگوی پراکنش آنها موثر باشند.
براساس نتایج حاصل از این تحقیق ،الگو پراکنش توده مورد
مطالعه بر اساس شاخصهای ساختاری و آزمون آنها ،یکنواخت
تعیین شد .محققان مختلفی شرایط ایجاد هر یک از الگوها را
بهدقت بررسی و دالیل ایجاد هر نوع از الگوها را به تفصیل بیان
کردهاند ،بهطوریکه ) (Akhavan et al., 2010نشان دادند که
در مراحل اولیه و زمانیکه نونهالهای جوان شروع به نمو میکنند
الگوی پراکنش به صورت خوشهای است .با افزایش سن و رقابت
توده از مراحل اولیه خارج شده و وارد مرحله اوج میشود که در
این مرحله درختان دارای ابعاد مشابهی بوده و به بلوغ رسیدهاند و
به تدریج از رقابت خارج شده و الگوی یکنواخت به خود میگیرند.
با افزایش سن از این مرحله به بعد و رسیدن به دیرزیستی
فیزیولوژیکی و پوسیده شدن و حذف درختان ،الگوی پراکنش گونه
به صورت تصادفی خواهد بود و این چرخه به همین صورت ادامه
مییابد (Lou et al., 2009) .نیز تاکید کردند که مراحل مختلف
زندگی یک توده شامل جوانی ،بلوغ و کهنسالی الگوی مختلفی را
بر اثر رقابت نشان میدهد .بنابراین ،در اکوسیستمهای طبیعی،
گونهها تغییرات سیستماتیکی در الگوی پراکنش مکانی خود در
طول زمان نشان میدهند که معموال از الگوی کپهای شروع شده
و به الگوی منظم و در نهایت تصادفی میرسد که به دلیل رقابت،
تغییرات تراکم ،پویایی حفرهها ،تخریب و عوامل متعددی از این
دست اتفاق میافتد .بنابراین الگوی مکانی گونهها یا فرآیندی
طبیعی یک جامعه گیاهی است و یا فرآیندی پیچیده از سایر عوامل
محسوب میشود ) (Gupta& Pinno, 2018آنچه مسلم شده
است ،این است که ظهور هر یک از این الگوها در نتیجه وجود
شرایط خاص در اکوسیستم است و گاهی در بررسیهای مربوط به
تعیین پراکنش الگو ،بهطور قطع یکی از انواع کپهای ،تصادفی و
یکنواخت نخواهد بود بلکه درجات مختلفی از این الگوها را شامل
میشود ( .)Soltanian et al., 2017از این رو ،تعیین الگوی
مکانی درختان ،پویایی و مراحل توالی جنگل در طول زمان را
نشان داده و دربردارنده اطالعات مفیدی در مورد فرآیندهای
طبیعی به ویژه در جنگلهای ناهمسال در اختیار قرار میدهد
(.)Akhavan et al., 2010

همانطور که گفته شد الگوی پراکنش مکانی در مطالعه حاضر،
یکنواخت تشخیص داده شد و بهنظر میرسد که استدالل
) (Soltanian et al., 2017در مورد منطقه مطالعه حاضر نیز
صادق باشد ،آنها بیان کردند که در جوامع گیاهی عوامل درون
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گونهای همچون رقابت برای کسب مواد غذایی ،آب و نور سبب
ایجاد الگوی پراکنش یکنواخت خواهد شد .آنها عامل دیگر را
رسیدن به بلوغ و عدم نیاز به درختان مادری معرفی کردند چرا که
با افزایش رشد و در عین حال ایجاد رقابت با پایههای مجاور برای
کسب منابع سبب استقرار پایهها بر اساس الگوی یکنواخت خواهد
شد .از سویی دیگر ) (Karimi et al., 2012نیز با ارایه استداللی
مشابه بیان کردند که حذف درختان در اثر رقابت برای منابع محدود
مانند آب و مواد مغذی خاک سبب ایجاد الگوی منظم طی زمان
میشود و به این ترتیب رقابت عامل ایجادکننده الگوی یکنواخت
یا منظم است .تکنیکهای مدیریتی در تودهها نیز توسط )Gradel
 (et al., 2015و همچنین ) (Biabani et al., 2016بیشتر
ارایهکننده الگوی پراکنش یکنواخت معرفی شدند .آنها اظهار
داشتند که ساختار بهینه یک ساختار آمیخته است چرا که تودههای
طبیعی در طول چرخه حیاتی خود نیازهای متفاوتی دارند و این
مراحل در تودههای آمیخته به دلیل چند الیه بودن از پیچیدگی
بیشتری برخوردار است.
شرایط ایجاد سایر الگوهای پراکنش نیز توسط محققان بخش
اکولوژی جنگل بررسی شده است Gradel et al., 2015; ) .و
 (Biabani et al., 2016در تشریح عوامل موثر بر ایجاد الگوی
کپهای بیان کردند که قطر باال در یک توده نشاندهنده قرار گرفتن
در مرحله زادآوری است ،بنابراین در این مرحله ایجاد الگوی کپهای
مورد انتظار است ،همچنین الگوی پراکنش کپهای در تودههای
جوان با توزیع قطری کم نیز قابل مشاهده است .با تغییر تراکم،
توزیع و پراکنش درختان در طی فرآیند تکامل ،ساختار جنگل تغییر
خواهد کرد و به این ترتیب الگوی پراکنش نیز دستخوش تغییر
میشود .ساختار جنگل به طور مستقیم بر رویش و فرآیند رقابت
اثر میگذارد و بهاین معنی است که بر پایداری توده موثر است.
رویش تک درختان در توده وابسته به میزان تراکم توده است.
بنابراین الگوی کپهای ممکن است نتواند شرایط بهینه رویشی
فراهم کند ،اما میتواند بر پایداری توده موثر باشد .زیرا به نظر
) (Heydari et al., 2011گونههای دارای الگوی پراکنش کپهای
در رویشگاههای کوچک دارای قدرت رقابتی بیشتری با سایر
گونهها هستند .الگوی تصادفی نیز بنابر نظر )Soltanian et al.,
 (2017به دلیل شرایط محیطی ،منابع پایدار و دخالتهای انسانی
شدید ایجاد خواهد شد (Hossein Haidari et al., 2016) .نیز
معتقدند که در اکوسیستمهای طبیعی حضور الگوهای غیرتصادفی
در پراکنش مکانی یک روال عادی است مگر در اکوسیستمهای
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غیرطبیعی و تحت دخالتها و فعالیتهای انسانی و آشوبهای
محیطی شدید .از سویی دیگر ) (Karimi et al., 2012به این
نتیجهگیری رسیدند که الگوی تصادفی در نتیجه مرگ و میر ایجاد
شده و وابسته به تراکم است و در تمامی مراحل رقابت وجود دارد.
) (Gradel et al., 2015بیان کردند که پراکنش تصادفی در
تودههای با توزیع قطری متوسط وجود دارد .بنابراین بهنظر میرسد
که با پیشرفت روند تکامل و توالی توده و افزایش فرآیند رقابت،
رویش و زندمانی و در نتیجه پراکنش درختان تاثیر وارد میشود،
بهطوری که درختان در اثر رقابت از کپهها خارج میشوند و از بین
میروند و ساختار افقی آنها تحت تاثیر قرار میگیرد و اگر این
فرآیند تکرار شود الگوی تصادفی غالب خواهد شد .همچنین توزیع
تصادفی در روشنههای حاصل از تاج نیز ظاهر میشود.
تخریبهای انسانساز ،عوامل محیطی زنده و غیرزنده ،آتشسوزی
و قطع گزینشی بر ساختار توده درختان باقیمانده اثر گذاشته و
الگوی پراکنش را به سمت تصادفی پیش میبرد .بنابر مطالعات
این محققان میتوان گفت که تودههای مورد مطالعه در حال گذر
از مراحل ذکر شده بوده و بررسیهای زمانی بهمنظور تشخیص
مراحل مختلف تکاملی و ظهور الگوی مکانی گونه در هر مرحله
در تودههای مورد مطالعه حاضر توصیه میشود.
عامل نوع پراکنش بذرها و نوع زادآوری یکی دیگر از عوامل موثر
بر الگوی پراکنش گونهها معرفی شده است که عامل موثری در
شکلگیری الگوی یکنواخت در منطقه مورد مطالعه حاضر نیز بود
چرا که اندازه میوه ،وزن بذر و تجمع مکانی آنها رابطه مستقیمی
با سطوح باالتر تجمع دارد .بهطوری که براساس گزارش تحقیقات
)& Safari et al., 2018; Karimi et al., 2012; Ebrahimi
 (Pourbabaei 2013; Heydari et al., 2011گونههای

قرهقاج ،بلوط ،راش و نوئل به دلیل داشتن بذرهای سنگین و
ریختن آنها در زیر درختان دارای الگوی کپهای هستند و درختان
افرا و توسکا الگوی یکنواخت دارند .نتایج پژوهش حاضر با این
نظرها مطابقت داشت .بهطوری که گونه کرب از جنس افراها بوده
و دارای بذر سبک میباشد و به این ترتیب الگوی یکنواخت برای
این گونه قابل انتظار بود .از سویی دیگر با توجه به آمیخته بودن
تودههای مورد مطالعه و حضور گونههای بلوط ،کرب و ممرز
بهعنوان گونههای غالب در منطقه و همچنین عامل وزن بذر،
براساس نتایج حاصل از شاخصهای محاسبه شده و آزمون دقیق
آنها الگوی پراکنش یکنواخت در منطقه مورد مطالعه با توجه به
مرجع قرار دادن گونه کرب به قطعیت رسید.
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)Akhavan et al., 2010; Guo et al., 2013; Luo et al.,
 (2009در مطالعات خود از دیگر عوامل موثر بر توزیع پراکنش

درختان شامل ناهمگنی حاصل از توپوگرافی ،دسترسی به منابع
زیرزمینی ،آفات و بیماریها ،استفاده از منابع خاکی و ایجاد روشنه
نام بردند که به نظر میرسد که این عوامل تغییرات زیستگاهی در
الگوی پراکنش در منطقه مورد مطالعه حاضر نیز اثر چشمگیری
داشت ،از این رو برای درک بهتر این روابط ،بررسیهای تکمیلی
در زمینه اثر تغییرات محیطی بر الگوی پراکنش گونهها در منطقه
مورد مطالعه پیشنهاد میشود.
شاخصهای فاصلهای هر کدام در کشف الگوی خاصی توانایی
دارند بهعنوان مثال شاخص هاپکینز در کشف الگوی تصادفی و
تشخیص الگوهای غیرکپهای ،شاخص جانسون-زایمر نسبت به
الگوی یکنواخت ضعیف عمل میکند .زیرا ،این شاخص فقط یک
فاصله را مالک محاسبه قرار میدهد که ممکن است این فاصله
در داخل کپهها یا حواشی آن قرار گرفته و بهدلیل بزرگ بودن
کپهها یا وجود افراد تصادفی زیاد در بین کپهها به دالیل مختلفی
همچون قطع درختان و به هم زدن کپهها آرایش بهدست آمده
یکنواخت معرفی شود حال آن که الگوی پراکنش واقعی ،کپهای
است ( )Safari et al., 2010اما شاخص جانسون-زایمر مستقل
از تراکم است که در مطالعههای مختلف نیز این قابلیت تایید شده
است .شاخص ابرهارت شاخصی مناسب برای تعیین الگوی
پراکنش مکانی معرفی شده است چرا که از تراکم جامعه تاثیر
کمتری میپذیرد (Erfanifard) .)Hoseinpoor et al., 2017
 (& Mahdian, 2012بر نقش مهم اجرای آزمونهای آماری در
میزان درست عمل کردن این شاخصها تاکید کردند ،بهطوریکه
با انجام نشدن آزمونهای آماری مربوط به هر شاخص و یا استفاده
از آزمون نامناسب تایید صحت نتایج با مشکل مواجه میشود .در
مطالعه حاضر نیز ضمن استفاده از شاخصهای نامبرده شده در باال
و بررسی توانایی آنها در تشخیص الگوی پراکنش ،بهمنظور رسیدن
به نتایج دقیق و قابل استناد آزمونهای مناسب برای هر شاخص
نیز بهکار برده شد که بنابر نتایج حاصل ،آزمونهای آماری
الگوهای پیشبینی شده توسط این شاخصها را در سطح 19%
تایید کردند و توانایی این شاخصها در تعیین الگوی مکانی در
منطقه مورد مطالعه را نشان دادند.
بنابر نظر ) (Gholami & Mesdaghi, 2012بررسی پراکنش
مکانی میتواند در تعیین روش نمونهبرداری بهویژه در تعیین
سطوح قطعات نمونه و نوع برنامهریزی برای مدیریت و حفاظت از
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زایمر-منطقه مورد مطالعه بود و شاخصهای ابرهارت و جانسون
 این الگو با توجه به حفاظتی بودن.این الگو را به خوبی نشان دادند
،منطقه ارسباران و اقداماتی که در این زمینه انجام شده است
میتواند نشاندهنده الگوی واقعی پراکنش باشد و ضمن تکمیل
 برای تعیین سرشت الگوی پراکنش،بانک اطالعات اکولوژیکی
درختان در این منطقه تا حدود زیادی قابل اطمینان و عملی خواهد
بود و دادههای باارزشی برای برنامههای مدیریتی منطقه فراهم
 همچنین در چنین حالتی امکان تهیه نقشه الگوی پراکنش.میکند
بهویژه برای هرگونه نتایج مناسبتر و دقیقتری از ساختار توده و
 عوامل مختلف.شاخصهای مربوطه در اختیار قرار میدهد
محیطی با تاثیر بر تراکم پایههای درختی میتوانند بر نوع الگوی
پراکنش و پویایی آنها موثر باشند که پیشنهاد میشود این عوامل
نیز در منطقه بررسی شوند چرا که دستاوردهای چنین مطالعاتی از
اهمیت باالیی در مدیریت حفاظتی این اکوسیستم باارزش و حیاتی
.برخوردار است
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گونهها نیز نقش مهمی ایفا کند و با این نوع مطالعهها میتوان
اطالعاتی در خصوص روابط بین گونهای و درون گونهای کسب
 از این رو پیشنهاد میشود که الگوی پراکنش مکانی با سایر.کرد
روشهای نمونهبرداری و سایر شاخصها در منطقه مورد مطالعه
 چرا که نتایج مطالعههای مختلف نشان داده،حاضر نیز انجام شود
است که کارایی شاخصهای فاصلهای در تعیین الگوهای مختلف
 متفاوت بوده که مستلزم استفاده از انواع بیشتر روشهای،پراکنش
فاصلهای در یک منطقه است تا نتایج مستدل و قابل اطمینانتری
.گزارش شود
نتیجهگیری
در این مطالعه کارایی برخی از مهمترین شاخصهای فاصلهای در
برآورد الگوی پراکنش مکانی در تودههای آمیخته جنگل ارسباران
 به عنوان گونه مرجع موردAcer campestre با انتخاب گونه
 نتایج حاکی از الگوی پراکنش یکنواخت در.ارزیابی قرار گرفت
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