
                                                                                 
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 

 2131اسفند  21و  21محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 در مراتع قره باغ  استان آذربایجان غربی  Astragalus effususتعیین الگوی پراکنش گونه 
 5، یونس عصری1، حسن یگانه1رضا تمرتاش 1، محمدرضا طاطیان2احمد احمدی

 منابع طبیعی استان آذربایجان غربی تحقیق. کشاورزی عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات و آموزش  .1

ahmadi1185@yahoo.com 
 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 2
 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.3
 اورزی و منابع طبیعی گرگانعضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کش.4

 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.5

 

 :چکیده
گیری و بررسی پوشش گیاهی است که در تعیین روش آگاهی از الگوی پراکنش مکانی گیاهان در هر منطقه از مقدمات و ضروریات اندازه

منطقه قره باغ واقع در استان آذربایجان غربی  Astragalus effususبه منظور تعیین الگوی پراکنش گونه  مدیریت نقش بسزایی دارد
-به این ترتیب که پس از استقرار ترانسکت. برداری در منطقه مورد مطالعه به صورت تصادفی سیستماتیک صورت گرفتنمونه. انتخاب شد

ت تصادفی استقرار گردید و مرکز هر پالت به عنوان نقطه تصادفی در نظر گرفته شد در پالت به صور 11ها در طول هر ترانسکت تعداد 
 هر نقطه تصادفی فاصله آن تا نزدیکترین گیاه، فاصله گیاه مذکور تا نزدیکترین همسایه و فاصله نقطه تصادفی تا دومین گیاه نزدیک به آن

نتایج نشان داد . ای تعیین الگوی پراکنش در دو طبقه ارتفاعی محاسبه گردید فاصلههای  با استفاده از این اطالعات شاخص. شد گیری  اندازه

کند همچنین این گونه در ارتفاعات باال در منطقه مورد مطالعه از الگوی یکنواخت پیروی می Astragalus effususکه پراکنش گونه 
 .باشدهای دیگر میدست دارای بیشترین فاصله از پایه

 Astragalus effususای، ابرهارت، هولگیت و هایپکینز و های فاصلهشاخص: کلمات کلیدی

 
 

 :مقدمه

.  (2111کامارائه و همکاران، ) است آنها دینامیک درك برای ضروری گامی منطقه هر در گیاهی جوامع مکانی پراکنش الگوی از آگاهی
گیاهی است آگاهی از الگوهای پراکنش مکانی گیاهان در هر منطقه از مقدمات و های مهم اکولوژی پراکنش مکانی گیاهان یکی از جنبه

همچنین تجزیه تحلیل الگوی پراکنش گیاهان  . (1891بگون و همکاران، ) آیدگیری و بررسی پوشش گیاهی به حساب میضروریات اندازه
به طور کلی الگوی پراکنش گیاهان  . (1891ادوم، ) شناسی استبرداری در مطالعات بومهای نمونهیکی از مهمترین ابزارهای انتخاب روش

در الگوی پراکنش تصادفی هر عضو مستقل و تاثیرناپذیر از سایر .  (188وبوشینی، 1895پتر،) ای و یکنواخت استشامل تصادفی، کپه
نش یکنواخت، افراد با فواصل منظم در کنار هم در پراک. این الگو بر تشابه محیطی و یا الگوهای رفتاری غیر انتخابی داللت دارد. اعضاست

افتد که اکثر یا  ای زمانی اتفاق می پراکنش کپه. دهنده تاثیر منفی بین افراد مثل رقابت برای غذا یا مکان است قرار گرفته و این الگو نشان
رسد تکثیر غیر جنسی و بذر ریزی  ر میبه نظ. های بخصوصی از محیط حضور داشته باشند تمام افراد جمعیت تمایل دارند تا در قسمت

ای و یا ها ناشی از تاثیر عوامل محیطی، رفتار بین گونهبنابراین این الگو . (1394مقدم، )فراوان دو عامل اصلی تجمع در گیاهان باشد 
درمنه دشتی را در سه های گیاهی با پوشش الگوی پراکنش گونه( ا2114برهانی و همکاران، . )های گیاهی استخصوصیات فردی گونه

زارها های پیلو و هاپکینز بررسی کردند نتایج نشان داد الگوی پراکنش درمنهسایت مطالعاتی در منطقه استپی اصفهان با استفاده از شاخص
کیلومتری جنوب  21)با توزیع یکنواخت اما در رویشگاه دوم واقع در علویجه ( کیلومتری استان اصفهان 141)در رویشگاه اول واقع در موته 

 .(1391بصیری،. )اندای و در رویشگاه سوم واقع در شمال غرب شهر دهق با الگوی توزیع یکنواخت پراکنده شدهبا توزیع کپه( شهر علویجه

و، پیل) ایهای فاصلهو شاخص( ای لیودنسبت واریانس به میانگین، گرین، موریستیای استاندارد و کپه)های کوادراتی کارایی شاخص 
. را برای تعمیمم الگوی پراکنش در سه منطقه مطالعاتی ندوشن یزد مورد بررسی قرار دادند( هایپکنز، ابرهارت، هینز، جانسون و هولگیت

رغم وجود سه نوع پراکنش ، در مجموع بیشترین الگو را الگوی تصادفی با گرایش به سمت یکنواختی تشخیص این پژوهشگران علی
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شناسی، تعیین الگوی پراکنش است، در این تحقیق الگوی گیری پوشش گیاهی و مطالعات بومکی از مقدمات اندازهاز آنجا که ی.دادند

مورد بررسی ( ابرهارت، هولگیت و هایپکینز)ایهای فاصلهدر منطقه قره باغ با استفاده از شاخص Astragalus effususپراکنش گونه 
 .قرار گرفت

 هامواد و روش

کیلومتری جاده  ٠1طول شرقی در 45° 2´ 5"تا  45° 11´ 11"عرض شمالی و  39° 3´ 11"تا  39° 1´ 35"طالعه  در منطقه مورد م
متر از  1811متر و حد اکثر ارتفاع آن  1311هکتار مساحت داشته و حداقل ارتفاع آن   585این منطقه .قره باغ قرار دارد -قدیم ارومیه 

باشد اقلیم منطقه مورد مطالعه متاثر از اقلیم مدیترانه ای بوده که میلیمتر می  351سطح دریای آزاد است میزان بارندگی سالیانه آن 
جهت بررسی الگوی پراکنش گونه .گذاردکه طبق منحنی آمبرژه دارای اقلیم نیمه خشک سرد استمستقیما بر رژیم حرارتی و بارش اثر می

Astragalus effusus در امتداد هر ترانسکت . سیستماتیک انجام شد -برداری به روش تصادفی در منطقه معرف هر رویشگاه، نمونه
روش کار بدین صورت بود که بعد از . های تصادفی قرار داده و مرکز هر پالت به عنوان نقاط تصادفی انتخاب شدپالت با فاصله 11

تا نزدیکترین گیاه، فاصله گیاه مذکور تا نزدیکترین همسایه و فاصله نقطه تصادفی تا دومین گیاه  انتخاب هر نقطه تصادفی، فاصله آن
ای  های فاصله شاخص .ای تعیین الگوی پراکنش محاسبه گردید های فاصله با استفاده از این اطالعات شاخص. شد گیری  نزدیک به آن اندازه

 .مورد استفاده در تحقیق حاضر به شرح زیر است

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 یغرب جانیآذربا استان در قره باغ منطقه تیموقع
 1شاخص ابرهارت -الف

سیپس بیا   . گیردد  شود و میانگین و انحراف معیار فواصل محاسبه میی  گیری می در این روش فاصله هر یک از نقاط تا نزدیکترین گیاه اندازه
 :شود استفاده از رابطه زیر شاخص ابرهارت تعیین می
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، در جوامیع  2٠/1در جوامیع تصیادفی    IE. باشید  انحراف معییار فواصیل میی    Sگیری شده و  میانگین فواصل اندازه Xدر این فرمول 

 . ای بیشتر از این مقدار است یکنواخت کمتر از این مقدار و در جوامع کپه
 شاخص هایپیکنز

برای تعیین الگوی پراکنش با استفاده از این شاخص فاصله هر نقطه تصادفی تا نزدیکترین گیاه و سپس فاصله این گیاه تا نزدیکترین گیاه  
 :گیری و با استفاده از رابطه زیر مقدار این شاخص محاسبه شداش اندازههمسایه
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 مقدار شاخص هاپکینز: hکه در آن 

                                                             
  Eberhart Index 
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ix :فاصله نقطه تصادفی تا نزدیکترین گیاه 

ir :فاصله نزدیکترین گیاه تا گیاه همسایه 

Hopkins (1854 ) نشان داد کهh  از توزیع دو دامنهF  باn2 مقدار این . کند درجه آزادی در صورت و مخرج کسر تبعیت می
 :ودش شاخص از رابطه زیر محاسبه می
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 . دهنده الگوی تصادفی است نشان Ih=5/1دهنده الگوی یکنواخت و  نشان Ih=1ای،  دهنده الگوی کپه باشد، نشان Ih=1اگر 

 2شاخص هولگیت -ج
فاصله هر نقطه تصادفی برای تعیین این شاخص ابتدا . گیری فواصل نقطه تصادفی تا پایه گیاه مورد نظر است این شاخص بر اساس اندازه

)سپس فاصله نقطه تا دومین گیاه نزدیک به آن . شود تعیین می( di)تا نزدیکترین گیاه 


id )گردد گیری می اندازه . 
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 5دار بزرگتر از صفر در سطح احتمال  به طور معنی)ای بزرگتر از صفر  مقدار این شاخص در پراکنش تصادفی برابر صفر، در پراکنش کپه
اختالف از )دار بودن  برای بررسی معنی. دار کوچکتر از صفر است درصد به طور معنی 5و در پراکنش یکنواخت در سطح احتمال ( درصد
 (.Mcmurry ،2111)شود  استفاده می tاز آزمون ( صفر

 نتایج
بررسی . دهد را در ارتفاعات پایین دست منطقه مورد مطالعه نشان می Astragalus effususالگوی پراکنش گونه  1جداول 

 . کند از الگوی یکنواخت تبعیت می Astragalus effususای ابرهارت و هولگیت نشان داد که پراکنش  های فاصله شاخص
 
 

 در ارتفاعات پایین  Astragalus effusus ای برای تعیین الگوی پراکنش گونه ی های فاصله مقادیر شاخص –1جدول 

ای و  های فاصله شاخص

 کوآدراتی

 الگوی پراکنش مقدار محاسبه شده

 یکنواخت گرایش به تصادفی 315/1 هاپکینز
 یکنواخت 18/1 ابرهارت
 یکنواخت -482/1 هولگیت

 
پراکنش این گونه در باشد براساس نتایج الگوی در ارتفاعات باالدست می Astragalus effususالگوی پراکنش گونه  2جدول 

 .کندارتفاعات باال نیز از الگوی یکنواخت تبعیت می
 
 

 
 در ارتفاعات باال  Astragalus effususای برای تعیین الگوی پراکنش گونه ی  های فاصله مقادیر شاخص –2جدول 

                                                             
  Holgate index 
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ای و  های فاصله شاخص

 کوآدراتی

 الگوی پراکنش مقدار محاسبه شده

 گرایش به تصادفییکنواخت  299/1 هاپکینز
 یکنواخت 19/1 ابرهارت
 یکنواخت -485/1 هولگیت

 
 

دهد براساس نتایج حاصله این گونه در ارتفاعات باال های گونه گیاهی را در ارتفاعات مورد مطالعه نشان می متوسط فاصله پایه 3جدول
 .باشدهای دیگر میدست دارای بیشترین فاصله از پایه

 
 

 های گونه گیاهی  در ارتفاعات مورد مطالعه مورد مطالعه فاصله پایهمتوسط  -3جدول 

 (متر) میانگیناشتباه معیار گونه گیاهی
Astragalus effuses  در

 ارتفاع باالدست
12/123/1 

Astragalus effuses  در
 ارتفاع پایین دست

12/111/1 

 

 :بحث 
در ارتفاعات باال دست و پایین  Astragalus effusus ای نشان داد که الگوی پراکنش گونههای فاصلهنتایج حاصل از بررسی شاخص

ای بررسی تراکم گونه های فاصلههای خود درباره شاخصمحبی و همکاران نیز در بررسی. کنددست از پراکنش یکنواخت تبعیت می

Artemisia sieberi  وAstragalus ammodendron  ها از پراکنش یکنواخت تبعیت به این نتیجه رسیدند که تراکم این گونه
ای برای تعیین الگوی پراکنش در مورد یک گونه گیاهی و در  های کوآدراتی و فاصله دهد که استفاده از شاخص نتایج نشان می. کنندمی

گونه  5رویشگاه برای  5در  139٠توجه به نتایج تحقیقی که توسط زارع چاهوکی و طویلی در سال  با. یک منطقه نتایج متفاوتی در بردارد
در اکثر موارد برای هر گونه گیاهی یک ( هاپکینز، ابرهارت و هولگیت)ای  های فاصله شود که شاخص مختلف انجام شده است مشاهده می

تعیین . های کوآدراتی بیشتر است ها در مقایسه با شاخص رفت که دقت این شاخصتوان نتیجه گ دهند، بنابراین می نوع الگو را نشان می
ای  های فاصله ها کارآیی کمتری نسبت به شاخص پراکنش با استفاده از کوآدرات به خاطر مشکالت ناشی از تعداد، سطح و شکل کوآدرات

این . ی به شدت تحت تاثیر جامعه گیاهی مورد مطالعه قرار دارندهای کوآدرات کنند که روش نیز بیان می( 1393)برهانی و همکاران  .دارند
در مناطقی که تراکم گیاهان بسیار کم باشد، در . های این روش است تغییرپذیری تحت تاثیر اندازه و تعداد پالت قرار دارد که از محدودیت

ی ممکن است یک یا چند فرد جای گیرند، بنابراین واریانس تعداد ها بدون فرد و در تعداد ها، تعداد زیادی از کوآدرات هنگام استقرار کوادرات
در . دهند های کوآدراتی گرایش به سمت حالت تصادفی را نشان می در این حالت شاخص. یابد ها افزایش می افراد شمارش شده در کوآدرات

د، در نتیجه واریانس تعداد افراد کاهش یافته و های استقرار یافته تعداد بیشتری فرد جای می گیر مناطق پرتراکم، در اکثر کوآدرات
با توجه به نتایج این تحقیق در منطقه مورد مطالعه متوسط فاصله  .کنند های کوآدراتی، پراکنش یکنواخت گیاهان را مشخص می شاخص

دانستن . باشدمتر مینتیسا 11متر و در ارتفاعات پایین دستسانتی 23در ارتفاعات باالدست  Astragalus effususاستقرار گونه 
متوسط فاصله استقرار گیاهان نسبت به یکدیگر می تواند به عنوان الگویی برای تعیین فاصله کشت و تعداد نهال مورد نیاز در صورت 

 .استفاده از گونه مورد نطر در مناطقی با ویژگی مشابه مورد استفاده قرار گیرد
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 :منابع
در مراتع ( Artemisia sieberi)های برآورد تراکم گیاهی درمنه دشتی  مقایسه روش. 1393ارزانی، . بصیری، و ح. برهانی، م، م -

 .1٠4-113صفحه . دومین سمینار ملی مرتع و مرتعداری در ایران. استپی استان اصفهان

تحقیقات مرتع و مدیریت دام،  های مناسب برآورد بوته زارها، اولین سمیناربررسی و تعیین روش. 1391. کریمیان،.و آ . بصیری، م-
 .34٠-3٠1صفحه

ای و شمارشی در تعیین های فاصلهمقایسه کارایی شاخص. 1381پور، فهیمی. ا. جعفری،. طویلی، م.  زارع چاهوکی، ع. ع. م. محبی، ز-
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