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چکیده
اسکنبیل هفتبندی ( )Calligonumpolygonoidesاز جمله گیاهان بوتهای مقاوم به خشکی است .این گیاه نقش مهمی در بهبود موواد آلوی و
ساختار خاک ،تثبیت شن و بادشکن در مناطق بیابانی سیستان و بلوچستان ایفا میکند .در پژوهش حاضر پراکنش گیاه اسوکنبیل در سوه منهقوه
استان سیستان و بلوچستان (زهک ،تهالب و جازموریان) با استفاده از شاخصهای فاصلهای (مربع  ،Tهاپکینز ،هولگیت ،جانسون ،زایمور و پیلوو) و
شاخصهای کوادراتی (تیلور ،ایوواو ،موریسیتا K ،و نسبت واریانس به میانگین)ارزیابی شد.هدف ارزیابی الگوی پراکنش و انتخاب بهتورین شواخص
برای این ارزیابی بوده است .نمونه برداری از گیاه به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد .بدین صورت کوه در هور منهقوه ،چهوار ترانسوکت 111
متری در داخل محدوده  0111متر مربعی در نظر گرفته شد .در هر ترانسکت فاصله گیاهان نزدیک به نقاط تصادفی اندازهگیری و شمارش گیاهان
داخل قهعات نمونه انجام و محاسبه شاخصها صورت گرفت .نتایج نشان دادکه الگووی پوراکنش اسوکنبیل در سیسوتان و بلوچسوتان بوه صوورت
تصادفی است .بهترین شاخصهای کوادراتی برای تعیین الگوی پراکنش این گونه ،تیلور و موریسیتا و دربین شاخصهای فاصولهای پیلوو و مربوع T
ارزیابی شد.نتایج کلی نشان داد که شاخصهای کوادراتی نسبت به شاخصهوای فاصولهای از دقوت بیشوتر و عملکورد یکسوانی در ارزیوابی الگووی
پراکنش این گیاه برخوردار هستند.
کلمات کلیدی :اسکنبیل هفتبندی؛ پراکنش؛ شاخصهای کوادراتی؛ شاخصهای فاصلهای.

مقدمه
اسکنبیل هفتبندیاز جمله گیاهوان بوتوهای مقواوم بوه
خشکی با ارتفاع  1/0متر ،با شاخههوای مایول بوه سوفید و
محکم ،شاخهچههای نازک و دارای فندقوههوایی بوه طوو
 12-11میلوویمتوور اسووت ] .[11ایوون گیوواه بووا اسووتفاده از
سازوکارهایی مانند افوزایش ضوخامت کوتیکوولی ،توراکم و
بیرنگ شدن کرکها ،کواهش سوهب بورر ،ریوزش سوریع
برر ،روشنتر شدن رنگ اندامها ،سیستم ریشهای منحصر
به فرد و مسیر فتوسنتزی  ،C4تنشهایخشکی را به خووبی
تحمل نموده و خود را با محیطهای بسیار خشوک سوازگار
کرده است ] 11.[11گونه اسکنبیل در جهانشناسایی شده
است که در نواحی مختلف آسیای مرکزی و غربی ،جنووب
اروپا و شما آفریقا پراکنده است ] .[21بررسویهوا نشوان

داد کوووه گونوووههوووای

polygonoides Calligonum

 Calligonum bungei,و  Calligonum comosumدر
استان سیستان و بلوچستان پراکنده است ].[0
پراکنش ،نظم و نحوه قرار گیری یا اسوتقرار افوراد یوک
موجووود زنووده در زیسووتگاه خووود اسووت.بررسووی الگوهووای
پراکنش گیاهان نقش بسیار مهمی در ارزیابی یکنوواختی و
عدم یکنواختی محیهی ،نووع تکثیور و تولیودمثل ،انتشوار،
رقابووت و الگوهووای رفتوواری گیاهووان و تعیووین روشهووای
مناسب و دقیق برای اندازهگیری خصوصیات کمی گیاهوان
مثل پوشش و تراکم دارد ] .[12الگوی توزیع افراد در یوک
جمعیت اکولوژیکی معموال به سه دسته تصادفی ،تجمعی و
منظم طبقهبندی شد ].[3
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شکل  -1سه نوع الگوی پراکنش در گیاهان][11

در توزیع تصوادفی واریوانس فاصولههوا برابور میوانگین
فاصلههاودر توزیع کپهای واریانس از میانگین بزرگتر است.
پراکنش کپهای در طبیعت متداو است.به دلیل نواهمگنی
(لکهای بودن) زیستگاه ،لکههوایی بوا شورایط بهتور ،افوراد
بیشتری را به خود جلب کورده اسوت .در پوراکنش مونظم
جمعیت انبوه اسوت و افوراد تمایول دارنود کوه از هوم دور
شوندو بنوابراین واریوانس از میوانگین کووچکتر اسوت ].[3
شوواخصهووای کمووینمووودن الگوهووای پووراکنش شووامل
شاخصهای تعیین الگوی پراکنش با استفاده از کووادرات و
شاخصهای فاصلهای است ] .[11به منظور تعیوین الگووی
پراکنش با توجه به واحد نمونهبرداری،شاخصهای مختلف
فاصولهای و کوووادراتی مختلفووی از جملوه شوواخصهووای ،k
موریسیتا ،نسبت واریانس بوه میوانگین و شواخص تیلوور و
ایوااو استفاده شد ].[1
مهالعات متعددی تاکنون در رابهه با پراکنش گیاهوان
دارویی با استفاده از شاخصهوای مختلوف صوورت گرفتوه
است .نتایج پژوهش بر روی درمنهزارهای استان یزد نشوان
داد که در بین شاخصهای بررسی شده ،شاخص مربع  Tو
شاخص هولینگ در تفکیک تک بوتهها و کپههای کوچوک
مقیاسبه درستی شدت پراکنش کپهای بوتهها را در مناطق
مورد مهالعه مشخص کرده است ].[11
در بررسی اثر تغییر مقیاس بر الگووی پوراکنش مکوانی
سه گونه مرتعی بوا شواخصهوای فاصولهای و روش آنوالیز
نقههای در مراتع استان چهارمحا بختیاری ،نتوایج نشوان
داد که الگوی پراکنش گونه مرتعی Nepeta glomerulosa
تصووووولدفی و الگووووووی پوووووراکنش هووووور دو گونوووووه

 Hertiaو
angustifolia
 microcephalumکپهای است ].[22
در بررسی پراکنش گونههای غالوب مراتوع کوهسوتانی
زاگرس مرکزی با مناسبترین و دقیقتورین شواخصهوای
کوادراتی (گرین و موریسیتای استاندارد) ،نتوایج نشوان داد
که الگوی پراکنش گونوههوای  Kelussia odoratissimaو
 Prangos ferulaceaeتصادفی با گرایش به حالت کپوهای
خفیف یا متراکم است و الگوی پراکنش گونوه Artemisia
 aucheriبه صوورت یکنواخوت بوا گورایش کپوهای بسویار
خفیف است ].[11
مقابسه شواخصهوای فاصولهای و کووادراتی در تعیوین
الگوووی پووراکنش سووه گونووه مرتعووی Acatholimon
 Astragalusو
gossypinus ،bracteatum
 Acanthophyllum mucronatumحومه سنندج نشان داد
که با توجه به شاخصهوای فاصولهای ابرهوارت و هواپکینز
الگوی پراکنش هر سه گونه کپوهای و بور اسواس شواخص
جانسوون زیمور یکنواخووت اسوت .شوواخصهوای کوووادارتی
موریسیتا و استاندارد موریسویتا الگووی هور سوه گونوه بوه
صورت کپهای و بور اسواس شواخص کپوهای لویود الگووی
پراکنش یکنواخت است ].[21
مقایسه شاخصهای فاصلهای و مبتنی بور کووادرات در
تعیین الگوی پراکنش تاغ سه منهقه یزد نشان داد کوه در
شرق کویر سیاهکوه با توجه به شاخصهای ابرهارت ،هاینز،
پیلو ،موریسیتا ،C ،نزدیکترین همسوایه و موریسویتا الگوو
تصادفی و بر اساس شاخص جانسون زایمر کپهای است .در
منهقه دور از کویر،الگوی پراکنش تموامی شواخصهوا بوه
Acathophyllum
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استثنای شاخصهای هواپکینز و جانسوون زایمور ،کپوهای
است ].[13
بررسووی پووراکنش سووه گونووه غالووب جنگوولهووای
لیوانجیانووگ1چووین ( Litchi chinensis, Elaeocarpus
 )sylvestris and Canarium albumنشان داد که شاخص
تیلور و ایواوو پراکنش را بهتر نشان داد و پراکنش هور سوه
گونووه کپووهای اسووت ] .[21نتووایج بررسووی پووراکنش گونووه
 Retama sphaerocarpaدر جنوب غرب اسپانیا نشان داد
که پراکنش ایون گیواه تصوادقی و بورای گونوه Atemisia
 barrelieriبه صورت کپهای است ] .[21الگووی پوراکنش
درختان در جنگلهوای حواره هنود بوه وسویلهی شواخص
پراکنش نسبت واریانس به میانگینبررسی و الگو بورای هور
 121گونه کپهای تعیین شد ].[1
پژوهش حاضر با توجوه بوه بررسوی اطالعوات میودانی
جهت استفاده محققان در تصمیمگیری برای اندازهگیوری،
حفاظت پوشش گیاهی و معرفی مهمترین عوامل مووثر بور
الگوی پراکنش گیاهان انجام شد .تشخبص ایون عوامول در
پراکنش و تراکم گونهای به مدیریت مناسب جهوت تعیوین
گونههای سوازگار بوا شورایط محیهوی منهقوه ،کموک بوه
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بهرهبردای پایدار از مراتع مناطق بیابانی و احیوای پوشوش
گیاهی مراتع تخریب یافته استفاده شد .اهداف این تحقیوق
شامل تعیین الگوی پراکنش گیاه اسوکنبیل هفوتبنودی و
تعیین بهترین شاخص برای ارزیابی دقیقتر پوراکنش ایون
گیاه به منظور شناخت ،حفاظوت و مودیریت ایون گونوهی
ارزشمند در رویشگاه منهقهای سیستان و بلوچستان انجام
گرفته است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
این مهالعه در سه منهقهزهک ،تهوالب و جازموریوانبر
روی تپههای ماسهای مناطق کم باران انجوام شود (جودو
 .)1متوسط بارندگی در نزدیکترین ایستگاه به مناطق 11
میلیمتر و دمای متوسط  30درجه سانتیگراد است .اقلیم
منهقه خشک و الیههای مختلف خاک بر حسب تغییورات
ناشی از شدت جریان آب دارای دانهبندی متفواوتی اسوت.
اندازه ذرات خواک بزرگتور از ذرات سویلت و دارای بوافتی
سبک است.

جدو  -1مشخصات مناطق مورد مهالعه
منهقه

ارتفاع رویشگاه

طو جغرافیایی

عرض جغرافیایی

بافت خاک

زهک
تهالب
جازموریان

101
111
311

'11°11
'11°31
'11°13

31°01
'21°11
'21°01

لومی  -شنی
لومی  -شنی
لومی  -شنی

روش نمونهبرداری و تجزیه و تحلیل دادهها
نمونهبرداری درمحدوه ای به مساحت  0111متر مربوع
(ابعاد  111×01متر) انجام شد .میزان پوشش اسکنبیل C.
 Polygonoidesبووا اسووتفاده از ترانسووکت و میووزان تووراکم
اسکنبیل با شمارش کلیه بوتهها محاسبه شد .نمونهبرداری
هم بوه صوورت تصوادفی سیسوتماتیک انجوام شود .بودین
صووورت کووه در ابتوودا بوورای هوور منهقووه زهووک ،تهووالب و
جاموزیان چهار ترانسکت  111متری در امتداد پوالتهوای
( )2×1در نظر گرفته شد ..اندازه نمونه با استفاده از رابهوه
( )1تعیین شد (.)1
2
2
t ×s
()1
=N

در این رابهه :N ،اندازه نمونه :t ،مقدار  tاسوتیودنت بوا
درجه آزادی  :s ،n-1انحراف معیار نمونه :𝑥̅ ،میانگین نمونه
و  kخهای تخمین کوه در ایون بررسوی  11درصود اسوت.
برای محاسبه شاخصهای فاصلهای پراکنش در هور نقهوه،
فاصله نقهه تا نزدیکترین گیاه و فاصله هر نقهه تا دومین
گیوواه نزدیووک آن انوودازهگیووری ش ود .بوورای انوودازهگیووری
شاخصهای کوادراتی تعوداد اسوکنبیل C. Polygonoides
در کوادراتهای اسوتقرار یافتوه شومارش و شواخص هوای
کوادراتی پراکنش محاسبه شد ]1.[11

̅ × K)2
(X

1-Lianjiang
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الف) شاخصهای کوادراتی
پنج شواخص تیلوور ] ،[23ایووااو ] ،[1موریسویتا ]،[11
نسبت واریانس به میانگین ] [1و ] ،[1kبوه منظوور بورآورد
پراکنش گیاه دارویی اسکنبیل استفاده شد.همچنین بورای
محاسووبه شوواخصهووای تیلووور و ایوووااو ،در هوور نوبووت
نمونووهبوورداری میووانگین ( ،)mواریووانس(  ) s 2و شوواخص
انبوهی متوسهگیاه در هر کواردات محاسبه شد (رابهه .)2
در رابهه تیلور بین میانگین و واریوانس جمعیوت یوک
رابهه رگرسیونی برقرار شد(رابهه  .)2شیب این رابهه ()b
به عنوان شواخص تیلوور جهوت بورآورد پوراکنش جمعیوت
استفاده شده است .مقادیر کوچکتر ،مسواوی و بزرگتور از
یک  bبوهترتیوب نشوان دهنوده پوراکنشهوای یکنواخوت،
تصادفی و تجمعی است.
()2

به منظور بورآورد شواخص ایووااو بوین میوانگین ( )mو
شاخص انبوهی متوسط (* )mرابهه رگرسیونی برقرار شود
(رابهوه  .)3شوویب آن ( )βبوهعنوووان شواخص ایوووااو مووورد
استفاده شده است .مقادیر کوچک تر ،مسواوی و بزرگتور از
یک  βبوهترتیوب نشوان دهنوده پوراکنشهوای یکنواخوت،
تصادفی و تجمعی است .در شکل  2با استفاده از مقوادیر α
و  βنوع پراکنش گونه مشخص است که با توجه به شوکل،
نمووودار ( Aتصووادفی α=0 ،و  ،)β=1نمووودار ( Bکپووهای،
 β<1و ،(α=1نمووودار ( Cموونظمα<1،و  ،)β=1نمووودار D
(کپووههووای تصووادفی α>1،و ،)β=1نمووودار ( Eکلنوویهووای
کپوووووهای α>1،و ،)β<1نموووووودار ( Fکلنووووویهوووووای
منظمα>1،و )β>1نوع پراکنش مشخص کرده است ].[1
*
()3
m = α + βm

)Log( s 2 ) = Log (a)+bLog(m

شکل-2تعیین نوع پراکنش با استفاده از ضرایب  αو  βدر شاخض ایوااو ()8

شکل  -2تعیین پراکنش نمونه بر اساس ضرایب مقادیر  αو  βدر شاخص ایوائو ][1

در این رابهوه * :mشواخص انبووهی متوسوط و مقودار آن
برآورد شد :α .عرض از مبدأ رابهه کوه مقودار آن بوه روش
نمونه برداری بستگی دارد : β ،شیب رابهه کوه بوه عنووان
شاخص تیلور مورد استفاده قرار مویگیورد و  : mمیوانگین
انبوهی متوسط است (رابهه .)1
()1

S2
)m*  m  (  1
m

برای آزمودن معنیدار بودن اختالف ضرایب  bتیلوور و
 βایوواو با صفر ،از مقادیر  Fبه دست آموده از ارتبواطهوای
رگرسیونی استفاده شد ] 1و  .[23همچنوین بورای آزموون
اختالف ضرایب bتیلور و  βایوواو با یک ،آمارهی  tبا درجوه
آزادی  n-1استفاده شد ] 1و .[23
t=(slope-1)/SEslope
()0

برخالف شواخصهوای  bتیلوور و  βایوااوکوه بورای تعیوین
پراکنش محاسبه شد.
شاخص نسبت واریانس به میانگین ) ،(IDبورای هور نوبوت
نمونهبرداری به صورت جداگانه محاسبه شد (رابهه .)1
s2
x

()1

= ID

به منظور آزمون اختالف مقدار آن بوا یوک از آمواره ی ID

استفاده شد (رابهه  ،)1مقدار عددی این آماره در واقع یک
توزیع مربع کای است که با مقدار مربع کوای جودو و بوا
درجه ی آزادی  n-1مقایسه گردید.
()1

n  1s 2
x

= ID
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 -2شاخص موریسیتابرای هر نوبت نمونه برداری به صورت
جداگانه محاسبه شد (رابهه .)1
()1

n n  1
Iδ = N  i i
nn  1

کووه در آن  : nتعووداد کوول افووراد در تمووام نمونووههووای
برداشته شده :N ،تعداد کل نمونوهای برداشوته شوده و :ni
تعداد افراد در نمونهی شمارهی  iمیباشد ،مقادیر کوچکتر،
مسوواوی و بزرگتوور از یووک بووهترتیووب نشوواندهنوودهی
پراکنشهای یکنواخت ،تصادفی و تجمعی است.
برای آزمودن معنیداری اختالف شاخص موریسوتابایک
از آماره ( Fرابهه  )1استفاده شد .مقدار Fمحاسبه شوده بوا
مقوودار  Fجوودو و بووا درجووه آزادی ) (n-1صووورت و 
(مخرج)  1. Chi-squareمقایسه گردید.
()1

I  (n  1)  N  n
N 1

F

 -3شاخص تجمع( )kکه برای ارزیابی میزان تجمعی بوودن
پراکنش گیاه است(رابهه . )11
A 
 x
NLn1      x   0
()11
 kˆ 
 kˆ 
که در آن  : Nتعوداد نمونوه : x ،میوانگین جمعیوت و
 Axمجمووع فراوانویهوای مشواهده شودهای از واحودهای
نمونهبرداری که بیش از  xفرد دارنود .مقوادیر کوچوک ̂k

(کوچکتر از  )1نشاندهندهی پوراکنش تجمعوی و مقوادیر
بزرر آن (بزرگتر از  )1نشواندهنودهی پوراکنش تصوادفی
است.
ب) شاخصهای فاصلهای
پوونج شوواخص مربووع  ،)11(Tپیلووو ( ،)21هوواپکینز (،)1
هولگیت ( )1و جانسوون و زیمور ( )10بوه منظوور بورآورد
پراکنش گیاه دارویی اسکنبیل  C. polygonoidesاسوتفاده
شد (معادالت 11تا .)11
 -1شاخص مربع  Tبرای محاسبه این شاخص ،فاصله بوین
نقهه تصادفی تا نزدیکترین گیواهو فاصوله بوین گیواه توا
نزدیکترین همسایهاش اندازهگیری شد به طوری که زاویه
 QPOبیش از  11درجه است (رابهه .)11

()11
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2
2 1 2
∑N
]) i=1[Xi /(Xi +2Yi

N

=C

به عبوارت دیگور در ایون روش ابتودا فاصوله( )Xو سوپس
فاصله( )Yدر پشت سر خط عمود انودازهگیوری شد(شوکل
.)3

شکل -3روش اندازه گیری مربع )41( T

در رابهه باال  : Nتعداد نقاط نمونهبورداری :X 𝑖 ،فاصوله
نقهه تا نزدیکتورین گیواه و 𝑖 :Yفاصوله 𝑖 Xتوا اولوین گیواه
همسایهاش است :C >1/2 .نشاندهنده الگوی کپوهای(بوه
طور معنیداری در سهب احتما  0درصد بزرگتور از ) 1/2
است : C=1/2نشاندهنده الگوی تصوادفی اسوت:C<1/2.
نشاندهنده الگوی یکنواخت( Cبه طور معنیدار در سوهب
احتما  0درصد کوچکتر از  )1/2است (رابهه .)12
C−0/5

()12

)√1/(12N

=Z

در این رابهه  :Nتعداد نقاط تصادفی و  Cعدد به دست
آمده از شاخص مربوع  Tاسوت .اگور در سوهب احتموا 0
درصد  Zجدو بزررتر از  Zمحاسبه شده باشد اختالف از
حالت تصادفی معنیدار است.
 -2شاخص پیلو :این شاخص نیز بر پایه اندازهگیری فاصوله
بین نقاط تصادفی تا نزدیکترین فرد اسوتوار اسوت(رابهوه
.)13
2

()13

)

∑N
i=1 xi
N

( 𝐷𝜋 = P

استفاده از این شاخص مستلزم محاسبه تراکم دقیوق تووده
( )Dاست .مقدار  1برای این شاخص نشواندهنوده الگووی
تصادفی ،بیشتر از  1کپهای و مقدار کمتر از  1نشاندهنده
الگوی یکنواخت است.
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 -3شاخص هاپکینز ،این شاخص بور اسواس فاصوله نقهوه
تصادفی تا نزدیکترین همسایهاش ) 𝑖𝑟( استوار است(رابهه
.)11
2
∑N
) i=1(Xi

()11

H = ∑N

2
N
2
) i=1(Xi )+∑i=1(ri

اگر مقدار شاخص برابر  1/0باشد الگو تصادفی است .مقدار
برابر یک شواخص الگوو کپوهای و مقودار برابور صوفر ایون
شاخص الگو یکنواخت است(رابهه .)10
) ∑(X2i

()10

) ∑(r2i

=h

برای محاسبه  Fجدو با درجه آزادی  𝑛1در صورت کسور
و  𝑛2در مخرج کسر

1
−a[n
1
] 2 ,n1

کووه وقتووی  n2 = 𝑛1باشوود،
.F 1

 𝐹𝑎 [𝑛1, 𝑛2 ] = Fبه طووری
1

0.95

 F0.05 = Fو = F0.025

0.975

 -1شاخص هولگیت :بر پایه اندازهگیری فواصول نقهوه توا
گیاه است .به طوری که ابتدا فاصله هر نقهه تا نزدیکترین
گیاه ( 𝑖𝑑) اندازهگیری سپس فاصله نقهه توا دوموین گیواه
نزدیک (  )𝑑𝑖 ′نیز اندازهگیری شد (رابهه .)11
2

di
∑N
i=2 2

()11

d′ i

N

=A

در این شاخص :diفاصله نقهه تصادفی تا نزدیوکتورین
گیاه :)diَ( ،فاصله نقهه تصادفی تا دومین گیاه نزدیوک و N
تعداد نقاط تصادفی اسوت .در پوراکنش تصوادفی ،A=1در
پراکنش کپهای A( A>1به طور معنیداری بزرگتر از صوفر
در سهب احتما  0درصد) و در پراکنش یکنواخوت A ،بوه
طور معنویداری کوچوکتور از صوفر در سوهب احتموا 0
درصد ( ،)A< 1است (رابهه .)11
()11

||A
√n/12

=𝑡

 -0شاخص جانسون و زیمر :برای محاسوبه ایون شواخص،
فاصوله هوور یووک از نقوواط تصوادفی تووا نزدیووکتوورین گیوواه
اندازهگیری تعیین شد (رابهه .)11

2

()11

2
∑N
) i=1(di

2

2
[∑N
] i=1 di

)𝐼 = (N + 1

که در آن  :dفاصله نقهه تصادفی تا نزدیکترین گیاه و
 :Nتعداد نقاط تصوادفی اسوت .در حالوت تصوادفی ،I=2در
حالت کپهای  I>2به طور معنیداری در سوهب احتموا 0
درصد بوزررتور از  ،2و در حالوت یکنواخوت I<2بوه طوور
معنیداری در سهب احتما  0درصد کووچکتر از  ،2بورای
آزموووون معنووویداری بوووودن از حالوووت تصوووادفی ()I=2
است(رابهه .)11
()11

I−2
)√4(N−1)/(N+2)(N+3

=Z

که در آن  :Nتعداد نقاط تصوادفی اسوت .اگور  Zاز جودو
بزرگتر از  Zبه دست آمده باشد ،اختالف از حالت تصوادفی
معنادار است.
نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از برقراری ارتباط رگرسویونی بوین
لگاریتم واریانس و میانگین جمعیت نشان داد که پوراکنش
اسکنبیل هفت بندی  C. polygonoidesدر هر سه منهقه
زهک ،تهالب و جازموریان تصادفی اسوت (جودو  2و .)3
مقدار ضریب  bدر این پژوهش برای سه منهقه به ترتیوب
 1/1،11/11و 1/12اندازهگیری شد.مقایسه مقادیر ضورایب
 bتیلور و ضریب تبیین آزمون معنیداری نشوان داد کوه
ضرایب در هر سه منهقوه اخوتالف معنویداری بوا عودد 1
نشان داد .مقادیر ضرایب شواخصهوای تیلوور و ایووواو بوه
دست آمده از جدو  2و  3نشان داد که ضریب  βدر مد
ایوااو برای سه منهقوه زهوک ،تهوالب و جازموریوان،1/31
 1/11و  1/11و ضریب  αمود تیلوور بوه ترتیوب ،1/110
 1/321و 1/111محاسبه شد .نتایج در منهقه زهک نشوان
داد کووه الگوووی پووراکنش گیوواه اسووکنبیل بووا توجووه بووه
نمودارهای شکل  2و با توجه به ضرایب ایووااو ،بوه صوورت
تصادفی مشخص شد .همچنین مقایسه مقوادیر ضورایب β
ایوواو و ضوریب تبیوین آزموون معنویداری نشوان داد کوه
ضرایب در مناطق زهک و تهوالب اخوتالف معنویداری بوا
عدد  1نشان داد.

مقایسه شاخصهای فاصلهای و مبتنی بر کوادرات در تعیین الگوی پراکنش اسکنبیل.....

همچنین نتایج شاخصهای کوادراتی نشان داد که سوه
شوواخص کوووادراتی نسووبت واریووانس بووه میووانگین K ،و
موریسویتا ،در هوور سوه منهقووه مووورد مهالعوه بووه صووورت
تصادفی است .در بین این سه شاخص ،شواخص موریسویتا
کارایی بیشتری نسبت به دو شواخص دیگور نشوان داد .بوا
توجه به مقادیر جدو  2شواخصهوای مختلوف کووادراتی
بدلیل یکسانی مقیاس پالتها الگووی یکسوان و همسوویی
مناسب نشان داد که با توجه به جدو  3الگووی پوراکنش
اسکنبیل در هر سه منهقه به صورت تصادفی است .مقادیر
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محاسبه شوده بورای شواخص موریسویتا و ضورایب تبیوین
آزمون معنیداری نشوان داد کوه ایون شواخص در منهقوه
زهووک اخووتالف معنوویداری بووا عوودد  1نشووان داد .آزمووون
معنیداری شاخص  Kو ضورایب تبیوین آن نشوان داد کوه
این شاخص در هر سه منهقه با عدد  1اختالف معنیداری
نشان داد .همچنین مقوادیر محاسوبه شوده بورای شواخص
واریانس به میانگین نشان داد که این شواخص در هور سوه
منهقه اختالف معنیداری با عدد  1نشان داد.

جدو  -2مقادیر مشاهدهشده شاخصهای کوادراتی در تعیین الگوی پراکنش در سه منهقه زهک ،تهالب و جازموریان
شاخصهای کوادراتی

منهقه
زهک
تهالب
جازموریان

تیلور1

ایوائو2

موریسیتا3

K

s2
̅x

*1/11
*1/11
*1/12

*1/31
*1/11
1/11

*1/113
1/113
1/131

*1/10
*11/23
*11/01

*1/01
*1/11
*1/11

*اختالف از حالت تصادفی در سهب  0درصد معنیدار است.
جدو  -3الگوهای پراکنش به دست آمده از شاخصهای کوادراتی در سه منهقه زهک ،تهالب و جازموریان
شاخص کوادراتی

منهقه
زهک
تهالب
جازموریان

تیلور

ایوائو

موریسیتا

K

تصادفی
تصادفی
تصادفی

تصادفی
تصادفی
تصادفی

تصادفی
تصادفی
تصادفی

تصادفی
تصادفی
تصادفی

نتایج مقایسه بین شاخصهادر ارزیوابی پوراکنش گیواه
اسووکنبیل نشووان داد کووه الگوووی پووراکنش شوواخصهووای
فاصلهای نسبت به کوادراتی متفاوت اسوت .ایون تفواوت در
الگوی پوراکنش هولگیوت نسوبت بوه سوایر شواخصهوای
پراکنش بیشتر مشهود است .در منهقه مورد مهالعه زهک
شاخص فاصلهای مربع  Tو پیلو پراکنش گیاه اسوکنبیل را
به صورت تصادفی نشان داد که در شاخصهوای کووادراتی
تمام شاخصهای محاسبه شده به جز ایوااو پوراکنش گیواه
اسکنبیل را به صورت تصادفی نشان داد .در منهقه تهوالب
شوواخصهووای مربووع  ،Tپیلووو و هوواپکینز پووراکنش گیوواه
اسکنبیل را بوه صوورت تصوادفی و در تموام شواخصهوای
کوادارتی پراکنش اسکنبیل هفت بندی به صورت تصوادفی
نشان داده شد .در منهقه جازموریوان ،شواخص هواپکینز و
جانسونزیمر پراکنش گیاه اسکنبیل را به صورت کپههوای
تصادفی متمایل به کپهای و در تمام شاخصهای کوادراتی

s2
̅x
تصادفی
تصادفی
تصادفی

پراکنش اسکنبیل به صورت تصوادفی اسوت .همچنوین در
منهقه جازموریان شاخص فاصلهای مربع  Tو پیلو ،الگووی
پووراکنش گیوواه را تصووادفی نشووان داد .در شوواخصهووای
فاصلهای با توجه به مقادیر جدو  1تعیین الگوی پراکنش
گیاه در هر سه منهقه مورد بررسی متفاوت است1.
بحث
در مقایسه با مد تیلور ،در مد ایوائو ضورایب تبیوین
به دست آمده بسیار کوچکتر و خهای اسوتاندارد ضورایب
رگرسیونی بسیار بزررتر است .بنابراین ،میتوان گفت کوه
در بورآورد الگووی پوراکنش اسوکنبیل ،C. polygonoides
شاخص تیلور کارآیی بیشوتری نسوبت بوه شواخص ایوائوو
نشان داد.
1- Taylor
2- Iwao
3- Morisita
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جدو  -1مقادیر مشاهدهشده شاخصهای فاصلهای در تعیین الگوی پراکنش در سه منهقه زهک ،تهالب و جاموزیان
منهقه
مربع
1/11
1/13
زهک
1/10
1/11
تهالب
1/113
1/112
جازموریان
*اختالف از حالت تصادفی در سهب  0درصد معنیدار میباشد.
1T

پیلو2

شاخص فاصلهای
هاپکینز3
*1/11
1/31
*1/01

هولگیت1

جانسون0

-1/311
-1/111
-1/132

*2/33
*2/11
*3/12

جدو  -0الگوهای پراکنش به دست آمده در بررسی شاخصهای فاصله ای در تعیین الگوی پراکنش در سه منهقه زهک ،تهالب و جازموریان
شاخص فاصلهای

منهقه
زهک
تهالب
جازموریان

مربع T
تصادفی
تصادفی
تصادفی

پیلو
تصادفی
تصادفی
تصادفی

هاپکینز
تصادفی متمایل به کپهای
تصادفی
تصادفی متمایل به کپهای

1در شاخص نسبت واریانس بوه میوانگین و  ،Kجواموع
کپهای تحت تاثیر تعداد افراد در نمونه قرار میگیرد ،بهتور
است از این دو شاخص برای مقایسه الگوی پراکنش کپهای
جوامعی که تراکم تقریبا یکسانی دارند استفاده شود .نتایج
این تحقیق بوا نتوایج بوه دسوت آموده در مقایسوه کوارایی
شاخصهای تعیین الگوی پراکنش در درمنهزارهای اسوتان
یزد مهابقت داشته و شواخص موریسویتا کوارایی بواالتری
نشان داد ] .[11اما با نتایجی که شاخص نسبت واریانس به
میانگین و شاخص گرین را در تراکم کم موثرتر مویداننود
مهابقت نداشت ].[1
عوامل زیادی از جمله رقابت ،آفات و بیماریها باعث از
بین رفتن الگوی پراکنش کپهای است که بوا ایون شورایط
پراکنش گونههای گیاهی به سمت الگووی تصوادفی اسوت
] .[21که با نتایج این تحقیق در مناطق مختلف سیستان و
بلوچسووتان مهابقووت دارد .نتووایج کلووی نشووان داد کووه
شاخصهای کوادراتی دارای دقت و عملکرد یکسانی نسبت
به شاخصهای فاصلهای است ،زیرا نمونهبردای با کووادرات
به عواملی از جملوه سوهب ،تعوداد و شوکل پوالت و قابول
تفکیک بوودن پایوههوا وابسوته اسوت ،ولوی شواخصهوای
فاصلهای به هیچ یک از این موارد وابسته نیسوت ،بلکوه بوه
اندازهگیری صحیب فواصل وابسته است .نتایج ایون تحقیوق
با نتوایج محققوین دیگور کوه نشوان دادنود شواخصهوای
1- T2
2- Pielou
3- Hopkins
4- Holgate
5-Johnson

هولگیت
تصادفی متمایل به یکنواخت
تصادفی متمایل به یکنواخت
تصادفی متمایل به یکنواخت

جانسون
تصادفی متمایل به کپهای
تصادفی متمایل به کپهای
تصادفی متمایل به کپهای

کوادراتی و فاصلهای ،برای تعیین الگوی پوراکنش در موورد
یک گونه گیاهی در یک منهقه نتایج متفاوتی را نشوان داد
همخوانی دارد ] 21و .[22
شاخصهای پراکنش با استفاده از کووادرات بوه خواطر
مشکالت ناشی از تعداد ،سهب و شکل کوادراتهوا ،نسوبت
به شواخصهوای فاصولهای کوارایی کمتوری نشوان داد .در
مناطقی که تراکم گیاهان کمتر است ،در محول قرارگیوری
کوادرات ممکن است کوادرات یک یا تعداد کمی فورد را در
خووود جووای دهوود .بنووابراین واریووانس در هوور کووواردات
نمونهبرداری شده نسبت به میانگین بیشوتر مویشوود .کوه
نتایج این تحقیق مهابق با نتایج کارایی بهتر شواخصهوای
کوادراتی اسوت ] .[11همچنوین نتوایج تحقیوق حاضور بوا
نتووایجی کووه کووارایی شوواخصهووای فاصوولهای را بیشووتر از
کوووادارتی نشووان داد ،مهابقووت نداشووت ] .[13در منوواطق
کویری این نسبت واریانس یه میانگین به دلیل توراکم کوم
بیشووتر و نس وبت انحووراف معیووار بووه میووانگین کاهشووی و
یکنواختی گیاهان و کپههای کوچک بیشتر است .از طرفی
تاثیر گیاهان بر روی یکدیگر در نتیجه رقابوت بورای آب از
عوامل ایجاد پراکنش یکنواخت در جوامع کم تراکم است.
بنایراین شاخصهای استفاده از کوادرات قادر به نشوان
دادن الگوی پراکنش گیاهان و تقکیک کپههوای خفیوف و
متووراکم در ایوون جوامووع نیسووتند .در منوواطق پوور تووراکم،
تغییرات تعداد افراد در کوادراتهای استقرار یافتوه کمتور،
واریانس تعوداد افوراد کاهشوی و شواخصهوای کووادارتی،
پراکنش یکنواخت گیاهوان را مشوخص مویکننود .از بوین
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شاخصهای بررسی شده شاخص موریسیتا و تیلور توانوایی
باالتری در تعیین پراکنش بوتوههوا نشوان داده شود،که در
مهالعه ای بر کارایی بواالی شواخص موریسویتا در منواطق
کمتراکم کویری تاکید شده است ] .[21از بین شاخصهای
مورد بررسی غیر از هاپکینز ،جانسوون -زایمور و هولگیوت
بقیه شاخصها توانستند الگووی واقعوی جمعیوت را نشوان
داده اسووت .در ایوون میووان پیلووو و مربووع  Tبهتوور از سووایر
شاخصها پراکنش گیاه را ارزیابی کردند.
مقیاس انجام مهالعوات بورای محاسوبه تعیوین الگووی
پراکنش بسیار موثر است ،به طور کلی الگوی پراکنش یک
جمعیووت تحووت توواثیر تنوووع زیسووتی ،عووادات گلوودهی و
میوهدهی گونهها ،شرایط رویشگاهی و سرانجام دخالتهای
انسانی است ] .[20عوامل مختلفی باعث ایجاد اخوتالف در
نتایج حاصل از روشهای مختلف شد .یکی از ایون عوامول
الگوووی پووراکنش گیاهووان اسووت ،بووه طوووری کووه افووزایش
یکنواختی انودازه نمونوه را کواهش داده و در مودت زموان
صرف شده نیز اثر نشان داد .عامل بعدی ماهیت خود روش
است ].[2
در این تحقیق الگووی پوراکنش گیواه اسوکنبیل هفوت
بندی در سه منهقه زهک ،تهالب و جاموزیوان بوه صوورت
تصادفی ارزیابی شد .پراکنش گیاهان موی توانود بوه دلیول
رقابت گیاهان در اثر ناهمگنی شورایط محیهوی از کوم توا
Calligonum in Jazmurian, Chahan and Tahlab
watersheds in Sistan and Balochestan of Iran.
Iranian Journal of Range and Desert
Research, 11(2), 191-212, (in Farsi).
[6]. Green, R. H. (1970). On fixed precision
level sequential sampling. Researches of
Population Ecology, 12(2), 249- 261.
[7]. Hopkins, B. (1954). A new method for
determining the type of distribution of plant
individuals. Annuals of Botany, 18(2), 213227.
[8]. Holgate, P. (1965). Some new tests of
randomness. Journal of Ecology, 53(2), 261266.
[9]. Iwao, S. (1968). A new regression method
for analyzing the aggregation pattern of
populations. Researches of Population
Ecology, 10(1), 1- 20.
[10]. Jannat Rostami, M., Zare Chahooki,
M.A. Azarnivand, H., & Ebrahimi Dorche, K.
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زیاد متغیر باشد .به نظر مویرسود فاکتورهوای زندهماننود
تعامل با افراد همسایه و عوامل غیر زنده مانند شورایط آب
و هوووا ،خوواک و نوووع بوورردر پووراکنش تصووادفی گیوواه
اسکنبیل نقش دارد .الگوهای پراکنش در بررسوی سواختار
جوامع گیاهی از اهمیوت خاصوی برخووردار اسوت و نتوایج
برآورد پارامترهای گیاهی بدست آمده ممکن اسوت تحوت
تاثیر الگوی پراکنش قرار گیرد .با بررسی الگووی پوراکنش
گیاهان میتوان اطالعات زیوادی را در موورد یکنوواختی و
عدم یکنواختی محیهی ،نوع تکثیور و تولیود مثول انتشوار
گیاهان ،رقابت و الگوهای رفتاری گیاهان را به دسوت آورد.
الگوی پراکنش گیاهان نیز بر روی روش نمونهبرداری و بوه
طور قهع بر روی حجم نمونه تاثیرگرار است .بوا توجوه بوه
اینکه در هر منهقه با توجه به نوع پوشش گیاهی غالب در
آن و شرایط خاص گیاه مورد مهالعه ،گیاهان بوا الگوهوای
پراکنش متفاوت و تراکمهای مختلف حضور دارند ،انتخواب
روشووی مناسووب و بوودون اریووب یووا بووا اریبووی کووم جهووت
اندازهگیری میزان پوشش تاجی گیاهان از اهمیوت زیوادی
برخوردار است تا بدین ترتیب با صرف کومتورین هزینوه و
البته با دقت و صوحتی مناسوب در کوتواهتورین زموان بوه
بررسی و آنالیز پوشش گیاهی و پارامترهوای مربووط بوا آن
امکانپریر است.
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Abstract
Calligonum polygonoides is one of the shrub plants resisting to drought climate. This desert plant
has an important role improving soil structure and organic matter, sand stability and windbreak in
Sistan and Baluchistan Region, Iran. In this research, dispersion of C. polygonoides in three regions
of Sistan and balochestan (Zahak, Tahlab and Jazmurian) was evaluated by quadrat-based methods
(Taylor, Iwao, Morisita, K and variance to mean ratio) and distance-based methods (T-square,
Hopkins, Holgate, Johnson, Zimmer and Pielou) using a simple random sampling campaign. That
way four transects (each one 100 meters) was placed in three areas of 5000 m2. The result of this
research showed that C. polygonoides is randomly distributed in Sistan and Balochestan. Taylor and
Morisita of the quadrate-based methods and Pielou and T-square indicators of distance-based
methods appeared to be the most appropriate techniques for determination of the plant the
dispersion in conclusion, result showed that quadrat-based methods have more accuracy with same
performance compared to distance-based methods.
Keywords: Calligonum polygonoides; Dispersion; Quadrate Indicators; Distance Indicators.

