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مقاله پژوهشی

الگوی پراکنش مکانی درختچۀ قرهتاج ( )Anagyris foetida L.در جنگلهای زاگرس
3

آرمین سلیمی ،1فرهاد قاسمی آقباش *2و مرتضی پوررضا

 9دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر
 7استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر
 3استادیار ،گروه منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
(تاریخ دریافت9320/2/2 :؛ تاریخ پذیرش)9320/97/90 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور شناسایی الگوی پراکنش مکانی و برهمکننش درونگوننهای درختچنۀ قنرهتنا ( )Anagyris foetida L.در رویشنگاه
انحصاری آن در بخشی از جنگلهای زاگرس انجام گرفت .یک قطعه نمونۀ بهنسبت خالص از گونۀ قنرهتنا بنا مسنا ت  9هکتنار در نظنر
گرفته شد و موقعیت مکانی درختچهها و ویژگیهای زیستسنجی آنها اندازهگیری شد .سپس با استفاده از تابعهای فاصلههای نزدیکترین
( F ،Gو  )Jهمسایه و تابع همبستگی جفتی ( )gالگوی پراکنش مکانی درختچههای قرهتا محاسبه شد .همچننین بنا بنهکنارگیری توابنع
همبستگی نشاندار () )Kmm(rو واریوگرام نشاندار () )γ(rوابستگی مکانی اندازة درختچهها بررسی شد .اندازهگیری ویژگیهای زیستسنجی
نشان داد که میانگین قطر یقه ،ارتفاع ،سطح تا و تعداد جست درختچههای قرهتا بهترتیب 1/91 ،سانتیمتر 7/33 ،متر 1/3 ،متر مربع و
 97/12پایه بود .تراکم درختچههای قرهتا نیز  739پایه در هکتار بود .برپایۀ یافتهها ،درختچههای قنرهتنا در فواصنل کوتناه بنهصنور
کپهای و در فواصل بیشتر از الگوی کامالً تصادفی پیروی میکنند .البته یافتههنای تنابع همبسنتگی جفتنی ( )gنشنان داد کنه در فاصنلۀ
 93-90متری ،الگوی پراکنش درختچهها دوباره بهصور کپهای تغییر میکند .همچنین برپایۀ یافتههای تابعهنای همبسنتگی نشناندار و
واریوگرام نشاندار هیچگونه همبستگی مکانی برای ویژگیهای زیستسنجی مشاهده نشد و چینش درختچههنای قنرهتنا بنا انندازههنای
گوناگون در کنار یکدیگر کامالً تصادفی بود .نتیجهگیری شد که اگرچه درختچههای قرهتا در فواصل کوتاه برهمکنش مثبت و تماینل بنه
کپهای شدن نشان دادند ،ساختار مکانی مشخصی از نظر ویژگیهای زیستسنجی ندارند و چگونگی چینش آنها از نظر اندازة افراد تصادفی
است و اندازههای مشابه در کنار یکدیگر نیستند.
واژههای کلیدی :تابع نزدیکترین همسایه ،تابع همبستگی جفتی ،واریوگرام نشاندار ،همبستگی نشاندار.

مقدمه
الگوی پراکنش مکانی را میتوان نمایۀ ارزشنمندی
برای بررسی توالی جوامع گیاهی بنه شنمار آورد؛ زینرا
چگونگی پراکنش یک گونه در ینک بنوم سنازگان ،بنه
پراکنش افراد سایر گونه هایی وابسته است که در ینک
 نویسندة مسئول

دامننننننۀ زمنننننانی در همسنننننایگی آن هسنننننتند
(.)Felinks & Wiegand, 2008; Fibich et al., 2016
بنابراین شناسایی ارتباط مکانی درختنان در جنگنل و
تأثیرا متقابل آنها در شناسنایی فراینندهای مختلن
بومسنازگان و در نتیجنه مندیریت بهیننۀ آنهنا بسنیار
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باارزش است ( .)Sefidi et al., 2018برای دستیابی به
این مهم ،آگاهی از وضنعیت الگنوی پنراکنش مکنانی
گوننننههنننا از اهمینننت بسنننزایی برخنننوردار اسنننت
( .)Jaferyan et al., 2015ازآنجا که رقابنت ،فراینندی
اسننت کننه تننأثیر بسننیار زیننادی بننر چینننش افننراد در
همسایگی یکدیگر دارد ،بررسی الگوی پراکنش مکانی
گیاهننان مننیتواننند اطالعننا ارزشننمندی را دربننارة
برهمکنش افراد یک گوننه در ینک جمعینت ینا بنین
گونههای مختل در یک جامعنۀ گیناهی آشنکار کنند
( .)Gray & He, 2009از اینن گذشنته ،بنرهمکننش
درونگونهای و بینگونهای از سازوکارهای اساسی مؤثر
بر چگونگی پراکنش گوننههنا در همسنایگی یکندیگر،
زندهمانی و مرگومیر ،تواننایی تولیند ،سناختار تنوده،
پویننایی جمعیننت و عملکننرد یننک بننومسننازگان اسننت
(.)Getzin et al., 2006; Felinks & Weigand, 2008
در بومسازگان های طبیعی ،چینش گونه ها و افنراد
هر گوننه در کننار یکندیگر پیامند براینند فراینندهای
چندگانه ای است که برخی از آنها به ندی پیچینده و
ناشناختهاند که نمیتوان چگونگی اثر آنها را بر الگنوی
پراکنش گونهها بنهخنوبی تشنخیص داد ( & Felinks
 .)Wiegand, 2008عوامنل زیسنتی و شنرایط محنیط
زیستی گوناگونی ،بر الگوی پنراکنش مکنانی درختنان
تننأثیر مننیگذارننند و در نتیجننه پویننایی و فرایننندهای
بوم شناختی رویشگاه دچار تغییر و تحوالتی منیشنود
(.)Gray & He, 2009
فرایندها و نیروهای مختلفنی ماننند توزینع بنذرها،
رقابننت درونگونننهای و ب نینگونننهای ،آشننفتگی و نظننم
محیط زیستی پراکنش مکانی گونهها را تغییر میدهنند
( .)Kang et al., 2014بنهطنور مثنال ،الگنوی مکنانی
کپهای افراد یک گونه ،ممکن است پیامد عواملی ماننند
توانایی محدود در پراکنش بنذر ( ;Clark et al., 1999
 ،)Hao et al., 2017; Gratzer et al., 2018نناهمگنی
محننیط (شننرایط توپننوگرافی یننا تغییرپننذیری خننا )
( ،)Getzin et al., 2008برهمکنش مثبت مینان افنراد
( )Fibich, 2016یننا برایننند همننۀ ایننن عوامننل باشنند

الگوی پراکنش مکانی درختچۀ قرهتا در...

( .)Ripley, 1987از سوی دیگر ،وجود الگوی پراکنش
یکنواخننت افننراد یننک گونننه م نیتواننند پیامنند رقابننت
درونگونهای ( )Stoll & Bergius, 2005یا مرگومینر
ناشنی از بیمناری باشند ( .)Janzen, 1970البتنه بایند
توجه داشت که هر یک از فرایندهای اکولوژیک ممکن
است در مقیاس های مکانی مختلفی بر الگوی پراکنش
افراد هر گونه تأثیر بگذارند .منثالً بنرهمکننش عوامنل
زیستی بیشتر در مقیاس همسایگی (شعاع  97تنا 77
متر) بر الگنوی پنراکنش درختنان تنأثیر دارنند ،ولنی
بننرهمکنننش عوامننل ریرزیسننتی مانننند ننناهمگنی در
شرایط محیطنی در مقیناسهنای فراتنر از همسنایگی
تأثیرگذارند (.)Getzin et al., 2008
افزونبر الگوی پراکنش مکانی درختنان ،تغیینرا
ساختار مکانی آنها با توجه به اندازه یا سن درختان در
یک توده ،اطالعا بیشتری را دربارة فرایندهای آیندة
آن فنراهم منیکنند (.)Stoyan & Penttinen, 2000
برای مثال ،پیش بیننی منیشنود کنه خودهمبسنتگی
مکانی اندازة درختان با گذشت زمان بنهدلینل رقابنت
بننین افننراد بننا اننندازههننای مشننابه کنناهش یابنند
( .)Pommerening & Särkkä, 2013بنابراین بررسنی
الگوی پراکنش مکانی و چگونگی چیننش درختنان بنا
توجه بنه سنن و انندازة آنهنا در کننار یکندیگر نینز از
مهمتنرین جنبنه هنای سناختاری تنوده هنای جنگلنی
به شمار میرود که در توصی بنوم سنازگان جنگلنی و
شناسایی پویایی برهمکنش گونه ها و افنراد هنر گوننه
نقش مهمی دارد ( ;Pommerening & Särkkä, 2013
.)Suzuki et al., 2008
تاکنون روش های متعنددی بنرای بررسنی الگنوی
پراکنش و ساختار مکانی درختان معرفی شنده اسنت.
در برخی از اینن روشهنا ،از شناخصهنایی کنه تنهنا
بهطور ساده الگوی پراکنش را بیان میکنند (پراکننده،
تصادفی و کپه ای) استفاده میشود ،اما با تکامنل اینن
روشها برای تحلیل دقیق و بهتر الگوهنای پنراکنش و
ساختار مکانی ،بهجای شاخصها توابعی ارائه شند کنه
اطالعا ارزشمندتری را از تغیینرا الگنوی پنراکنش
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گیاهان و وابستگی ویژگیهای زیسنتسننجی آنهنا در
فواصل مختلن ارائنه منیدهنند ( .)Szymt, 2014بنا
بهکارگیری این روشها در ایران نیز در پنژوهشهنایی
دربننننننارة بننننننرهمکنننننننش درونگونننننننهای
( & Erfanifard & Kariminejad, 2015; Erfanifard
Khosravi, 2015; Erfanifard & Aali Beiranvand,
 )2016; Alipour & Erfanifard, 2018و بینگونهای

( )Akhavan et al. 2018aدر رویشگاههنای مختلفنی
بررسی شده است .همچنین افنزونبنر بررسنی الگنوی
مکانی گونه ها ،ارتباط ویژگیهای زیسنت سننجی آنهنا
نیز با استفاده از تابع های واریوگرام همبستگی نشاندار
و واریوگرام نشاندار بررسی شنده اسنت کنه اطالعنا
ارزشمندی را دربارة روابط انندازه و سنن افنراد داخنل
یک گونه یا افراد گونههای مختل با هم ارائه میدهند
(.)Kariminejad et al., 2017; Akhavan et al., 2018b
گونۀ قرهتا ( )Anagyris foetida L.که بیشتر بنه
فرم رویشی درختچه ای مشناهده منیشنود ،پنراکنش
محنندودی در جهننان دارد و پننراکنش آن محنندود بننه
لکه هایی است در مناطقی از جنوب اروپا تا خاور میانه
( .)Wilson, 2018; Valtueña et al., 2010در اینران
پراکنش این گونه بهصور انفرادی یا گروهی کوچنک
در قسمتهایی از نا یۀ رویشی ارسباران نینز گنزارش
شده است ،ولی تنها رویشگاه انحصاری آن در بخشنی
از جنگننلهننای زاگننرس در اسننتان کرمانشنناه اسننت
(.)Hosseinzadeh et al., 2015; Haidari et al., 2016
دربارة این درختچه در اینران اطالعنا زینادی وجنود
ندارد .اولین گزارش را )Hosseinzadeh et al., (2015
دربننارة شننرایط رویشننگاهی و برخننی ویژگننیهننای
زیستسنجی این گونه ارائه کرد .وجود نهالهنای بننه
( )Pistasia atlantica Desf.و بلننننوط ایرانننننی
( )Quercus brantii Lindl.در داخل درختچۀ قرهتا
بهدلیل اینکه میتوانند بنهعننوان گوننۀ پرسنتار بنرای
زادآوری جنسی بلوط ایرانی و بنه تأثیر مهمی داشنته
باشد ،از نظر بنوم شنناختی نینز اهمینت فراواننی دارد
( .)Hosseinzadeh et al., 2015از طرفنی گنزارشهنا
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نشننان مننیدهننند کننه ایننن درختچننه بننرای دام
خوشخورا نبوده و قابل چنرا نیسنت .اینن گوننه از
خنننانوادة لگومیننننوز ( )Fabaceaeو دارای بنننذرهای
بهنسبت درشت و سنگینی است ( )Wilson, 2018که
یکی از عوامل مهم در تعیین الگنوی پنراکنش مکنانی
به شمار میرود .البته برخورداری از تنوان تولیند مثنل
ریرجنسی سبب شده که این پاینه هنا از جسنت هنای
متعددی تشکیل شده و بیشتر بهصنور جسنتگنروه
مشاهده شوند.
ازآنجا که تا کنون گزارشی دربنارة سناختار مکنانی
گونۀ قرهتا چه در ایران و چه در جهان وجود نندارد،
بررسی الگنوی پنراکنش مکنانی اینن گوننه بنا هند
گسترش کشت آن و امکان استفاده از آن در طرحهای
ا یایی بخشهایی از جنگنلهنای زاگنرس از اهمینت
فراوانی برخنوردار اسنت .بننابراین بنا توجنه بنه ارزش
بوم شناختی زیاد این گونه و منحصنر بنودن رویشنگاه
آن ،هد این پژوهش بهطنور کلنی شناسنایی الگنوی
پننراکنش مکننانی گونننۀ قننرهتننا بننود تننا بتننوان بننه
پرسشهای زیر پاسخ داد:
 .9الگوی پراکنش مکانی درختچههای قنرهتنا در
یک توده به نسبت خالص چگونه است؟  .7آینا الگنوی
به دستآمده با استفاده از تنابع هنای مختلن یکسنان
است؟  .3برهمکننش درونگوننهای در درختچنههنای
قننرهتننا بیشننتر بننهصننور رقابننت اسننت یننا اثننر
تسهیل کنندگی؟  .4آیا ساختار مکانی مشخصنی بنین
درختچههای قرهتا از نظر ویژگیهای زیسنتسننجی
وجود دارد؟
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

درختچننۀ قننرهتننا در ایننران در یننک رویشننگاه
انحصننناری در وضنننۀ آبخینننز چلنننه در شهرسنننتان
گیالنغرب واقع شده است .مختصا جغرافیایی مرکنز

این رویشگاه ״ 43° 7' 71طول شرقی و ״34° 17' 31
عنر شنمالی اسننت .اینن رویشننگاه در مسنیر جننادة
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کرمانشاه بنه گیالنغنرب و در هفنت کیلنومتری شنهر
گیالنغنرب قنرار دارد (.)Hosseinzadeh et al., 2015
سطح رویشگاه این گونه ندود  177هکتنار و ارتفناع
متوسط آن  9907متر است .کمترین ارتفاع  207متر
در اشیۀ رودخانه دوالبنی و بیشنترین ارتفناع 9477
متر از سطح دریاست (.)Hosseinzadeh et al., 2015
ساختار زمینشناسی این رویشگاه از ننوع سنن هنای
آهکی و با خا سطحی تا کمعمق و در برخنی نقناط
نیمه عمیق است .میانگین بارش و دمنای سناالنۀ اینن
رویشگاه برپایۀ داده های ایستگاه سینوپتیک شهرستان
گیالنغننرب بننهترتینب  409میلنیمتننر و  77/4درج نۀ
سانتیگنراد گنزارش شنده اسنت (سنایت هواشناسنی
استان کرمانشاه) .در این رویشگاه درختچه های قرهتا
قطع نشده انند و بنرخال دیگنر گوننههنای زاگنرس،
بهدلیل خوشخورا نبودن برای دام ،چرا نمنیشنوند
( .)Hosseinzadeh et al., 2015اگرچه در سنالهنای
اخیر بهدلینل سنکونت موقنت عشنایر در نوالی اینن
رویشگاه ،کوبیدگی خا بستر کنامالً مشنهود بنوده و
البته در ارتفاعا پایین شد کوبیدگی بیشتر است.
روش پژوهش

با جنگلگردشنی ،ینک قطعنه نموننۀ مربنعشنکل
بهنسبت خالص گونۀ قرهتا به ابعناد  977×977متنر
انتخاب شد .در داخل این قطعه نمونه با انندازهگینری
فاصله و آزیمو درختان با استفاده از متر و قطبنمنا،
موقعیت مکانی درختچه ها مشخص شد .بدین ترتینب
که مختصا نقطۀ شروع که ضلع جنوب رربی قطعنه
نمونه بود بنا اسنتفاده از  GPSمشنخص شند .سنپس
موقعیت مکانی درختان دیگنر در قطعنه نموننۀ تحنت
بررسی نسبت به این نقطه بنهدسنت آمند و در پاینان
موقعیت هنر درختچنه بنا اسنتفاده از روابنط مثلثناتی
محاسننبه و بننه مقینناس سیسننتم  UTMتبنندیل شنند.
درختچه های موجنود در داخنل قطعنه نموننه از نظنر
ویژگیهای زیستسنجی شامل قطر یقنۀ بنزرگتنرین
جسننت ،تعننداد جسننت ،ارتفنناع و سننطح تننا نیننز

الگوی پراکنش مکانی درختچۀ قرهتا در...

اندازهگیری شدند.
روش تحلیل
همگنی پراکنش مکانی

برای برگزیدن روشهای مناسب در بررسنی الگنوی
پراکنش و ساختار مکانی درختچههای قرهتنا  ،نخسنت
همگنی پراکنش مکانی درختچه ها در قطعنه نموننه بنا
بهکارگیری آزمون کای اسکوئر ارزیابی شد که نتنای آن
نشان داد پراکنش مکانی درختچههای قرهتا در قطعنه
نمونۀ در نظر گرفتهشده از نظر آماری همگن است.
تابعهای الگوی پراکنش مکانی

در روش های مدرن آماری بررسنی الگنوی مکنانی
نقطهای به منظور شناسایی روابط اکولوژیک گیاهان ،از
توابعی استفاده میشود که یا وابسته به فاصلههای بین
نقاط (در اینجا درختان) است (مانند توابع،K-Ripley :
 Lو  )gیننا وابسننته بننه فاصننلههننا تننا نزدیننکتننرین
همسننایه (مانننند توابننع F ،G :و Ripley 1981; ( )J
 .)Illian et al. 2008; Szymt; 2014در اینن پنژوهش
بننهمنظننور منندلسننازی الگننوی پننراکنش مکننانی
درختچه های قرهتا هم از توابنع مربنوط بنه «فاصنلۀ
نزدیکترین همسایه» (توابع  G ،Fو  )Jو هنم از تنابع
همبستگی جفتی ( )gبهرهگیری شد کنه هنر ینک در
ادامه شرح داده میشود.
 تابع پراکنش فاصلۀ نزدیکترین همسایه (تابع :)Gبرپایۀ فاصله از یک رخداد (به عنوان مثال درخنت)
تا نزدیکترین همسایه آن است و توزیع این فاصله هنا
را اندازه گیری کرده و در شرایط الگوی کامالً تصنادفی
از رابطۀ  9پیروی میکند (:)Illian et al. 2008
رابطۀ 9
در ایننن رابطننه λ ،تننراکم درختننان و  rفاصننله هننر
درخت تا نزدیکترین همسایهاش اسنت کنه در اینجنا
بر سب متر اندازهگیری شده است .اگر مقادیر تابع G
در فواصل کوتاه بیشتر از مقادیر آن برای الگوی کنامالً
تصادفی باشد ،نشاندهندة الگوی کپهای و اگنر کمتنر
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باشد نشاندهندة الگوی یکنواخت است.
 تابع فضای خالی (:)Fاین تابع که تابع توزیع تمناس کنروی نینز نامینده
میشود ،برپایۀ اندازه گیری فاصله های بین ینک نقطنۀ
تصادفی (ننه ینک درخنت) تنا نزدینک تنرین درخنت
همسایه است کنه ماننند تنابع  Gاز رابطنۀ  7اسنتفاده
میشود (:)Illian et al. 2008
رابطۀ 7
در این رابطه نیز  λتراکم درختان و  rفاصلۀ نقناط
تصادفی تنا نزدینکتنرین درخنت همسنایهاش اسنت.
تفسیر نتای به دستآمده از تابع  Fنسبت بنه تنابع G
وارونه است ،به طوریکه مقادیر برآوردشده بنرای تنابع
 Fاگننر بیشننتر از الگننوی نشنناندهننندة الگننوی کننامالً
تصادفی باشد ،نشان دهنندة الگنوی یکنواخنت ،و اگنر
کمتر باشد ،نشاندهندة الگوی کپهای است.
 تابع ترکیبی (:)Jاین تابع از ترکیب توابع  Gو Fبهدست میآید و از
رابطۀ  3محاسبه میشود (:)Illian et al. 2008

رابطۀ 3
در این رابطه G ،تابع پنراکنش فاصنلۀ نزدینکتنرین
همسایه و  Fتابع توزیع تماس کنروی اسنت .اگنر مقندار
) J(rبرابر  9باشد ،نشاندهندة اینن اسنت کنه پنراکنش
فاصلهها از توزیع پواسون (کامالً تصادفی) پیروی میکند.
مقادیر بیشتر و کمتر از  ،9بهترتیب نشناندهنندة الگنوی
پراکنش مکانی یکنواخت و کپهای است.
برای ذ اثنر اشنیهای در تنابعهنای  G ،Fو J
روش کاپلن -مییر 9بهکار گرفته شند ( & Baddeley
.)Gill, 1997
تابع همبستگی جفتی ()g
تابع همبستگی جفتی (تنابع تنراکم همسنایگی) از
مشتقا تابع  K-Ripleyاست که تابعی قدرتمند برای
آنالیز الگوی مکانی است .تابع  K-Ripleyنشان دهنندة
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میانگین تعداد نقاطی است کنه در فاصنلۀ ( )rاز ینک
نقطۀ تصادفی است .تابع همبستگی جفتی ( )gبهدلیل
توانننایی جداسننازی الگننوی کپننهای (تجمعننی) در
مقیاسهای مکانی مختل  ،برتری چشنمگیری نسنبت
به تابع  K-Ripleyدارد و به عنوان مناسب ترین تابع در
بیان روابط اکولوژیک بین درختان در جنگل ارائه شده
است ( .)Szmyt, 2014تابع ( )gبا استفاده از رابطنۀ 4
محاسبه میشود9 :

رابطۀ 4

d
)K(r
dr
= )g(r
2πr

در این رابطه dK(r) ،و  drبهترتیب مشتق تنابع K-

 Ripleyو  rهستند .مقادیر ) g(rبرابر با  9نشاندهنندة
الگننوی مکننانی کننامالً تصننادفی g(r) ،7بیشننتر از ،9
نشنناندهننندة الگننوی کپننهای و ) g(rکوچننکتننر از ،9
نشان دهندة الگوی یکنواخت اسنت .بنرای نذ اثنر
اشننیهای در تننابع همبسننتگی جفتننی ( )gاز روش
ترانسلیت استفاده شد (.)Stoyan & Stoyan, 1994
 تابع همبستگی نشاندار ())Kmm(rبننرای بررسننی همبسننتگی مکننانی ویژگننیهننای
زیستسنجی انندازهگینریشنده (قطنر یقنه ،ارتفناع و
ریره) در درختچههای قنرهتنا از تنابع  Kmmاسنتفاده
شد .این ویژگی (نشان)ها باید کمّی و مثبت باشد .اگر
ویژگی (نشان) تحت بررسنی بنرای ینک درخنت  mو
برای درخت دیگر که در فاصلۀ  rقرار دارد  m′در نظنر
گرفته شود ،با بهکارگیری رابطنۀ  1مقنادیر تنابع Kmm
محاسبه میشود (.)Baddeley et al., 2015
رابطۀ 1
در واقع این تابع مینانگین نرمنالشندة محاسنبا
انجامگرفته برپایۀ رابطۀ  1برای همۀ جفت درختان در

1. Kaplan-Meier
2. CSR
3. Translate
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فاصلۀ مورد نظر ( )rاست و نشان میدهد که آینا بنین
دو درخت یا درختچه که در فاصنلۀ  rاز یکندیگر قنرار
دارند ،از نظر ویژگیهای مورد نظر شباهتی وجود دارد
یا نه؛ به طوری که اگر مقدار تابع ) Kmm(rبرابر  9باشد،
نشاندهندة استقالل ویژگیها و تصادفی قنرار گنرفتن
درختان در کنار یکدیگر از نظر ویژگی تحنت بررسنی
است .مقنادیر بنزرگتنر و کوچنکتنر از  ،9بنهترتینب
نشنناندهننندة همبسننتگی مثبننت (تشننابه ویژگننی) و
همبستگی منفی (تفاو ویژگی) بین درختنان تحنت
بررسی است (.)Szmyt, 2014
واریوگرام نشاندار ())γ(r
واریوگرام نشاندار ،تابع مناسبی برای شناسایی اثنر
برهم کنش بین درختان و عواملی محیطنی بنر انندازة
آنهاست .این تابع مربعا اخنتال هنا را بنین ویژگنی
(نشنان؛  )mتحنت بررسننی در ینک جفنت درخننت در
فاصلۀ  rنشان میدهد ،در شرایطی که یک درخنت در
موقعیننت  xو درخننت دیگننر در موقعیننت  x+rباشنند
(.)Baddeley et al., 2015
رابطۀ 3
در یننک فاصننلۀ مشننخص بننین درختننان ،مقننادیر
کوچننک ایننن تننابع بننرای یننک ویژگننی (مننثالً قطننر)،
نشان دهندة خودهمبستگی مثبت (مشابه بودن ویژگی
در فاصننلۀ  rبننین درختننان) و مقننادیر بننزرگ تننابع
نشنناندهننندة خودهمبسننتگی منفننی (متفنناو بننودن
ویژگی در فاصلۀ  rبین درختان) است.
روش تحلیل

برای آزمون نتای بهدستآمده از تنابع هنای منورد
بررسنننی بنننرای الگنننو و سننناختار مکنننانی ،بنننازة
شبیهسازیشده مونتکارلو بنا  922بنار تکنرار بنهکنار
گرفته شد .بهطنوری کنه مقنادیر قنرارگرفتنه در بنازة
شبیه سازی موننت کنارلو نشنان دهنندة نبنود اخنتال
معنیدار با الت کامالً تصادفی است .در این پنژوهش
تجزیهوتحلینل الگنوی پنراکنش و سناختار مکنانی بنا

الگوی پراکنش مکانی درختچۀ قرهتا در...
بهکارگیری بسنتۀ Baddeley & Turner, ( Spatstat

 )2005در برنامنننۀ  Rورژن  3 .1. 9انجنننام گرفنننت
(.)R Core Team, 2018
نتایج
ویژگیهای زیستسنجی

در قطعه نمونۀ انتخابشنده (شنکل  )9کنه دارای
مسا ت  9هکتنار بنود 739 ،پاینه درختچنۀ قنرهتنا
مشاهده شد .بهعبارتی تراکم درختچههای قنرهتنا در
این قطعه نمونه 739 ،پایه در هکتار بود .ویژگنیهنای
زیستسنجی درختچههای قرهتا در جدول  9خالصه
شده است.
الگوی مکانی
تابع توزیع F

نتای مربوط به آنالیز الگوی مکانی درختچنه هنای
قرهتا با استفاده از تابع  Fنشان دادهشنده در فواصنل
کمتر از  3متر بهدلیل قرار گرفتن مقدار محاسبهشندة
تابع  Fدر داخل محندودة موننتکنارلو (توزینع کنامالً
تصادفی ( ))CSRاختال معنیداری بنا توزینع کنامالً
تصادفی ندارد .در فاصله های بین  3تا  1/1متر مقندار
محاسبهشدة تنابع  Fکمتنر از محندودة توزینع کنامالً
تصادفی ( )CSRقرار گرفته و نشاندهنندة اینن اسنت
که الگوی مکنانی درختچنههنا بنهطنور معننیداری از
الت توزیع کامالً تصادفی فاصله گرفتنه و بنه توزینع
کپهای نزدیک شده است .همچنین در فواصل بنیش از
 1/1متننر تننابع  Fمحاسننبهشننده دوبنناره در محنندودة
مونتکارلو قرار گرفته که نشانمیدهد الگنوی مکنانی
درختچه هنا در بنیش از اینن فاصنله دوبناره از توزینع
تصادفی پیروی میکند (شکل  7ال ).
تابع توزیع G

نتننای تجزیننهوتحلیننل الگننوی پننراکنش مکننانی
درختچه های قره تا با استفاده از تابع توزیع  Gنشنان
داد که در فاصلۀ کمتر از  9متر مقندار محاسنبهشنده
این تابع در داخل محدودة مونتکارلو قرار گرفته است
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و اختال معنیداری با توزیع کامالً تصادفی ندارند .در
فاصلههای بیشتر از  9متر مقندار اینن تنابع در بناالی
محدودة مونتکارلو قرار گرفته است که نشان می دهد
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الگوی پراکنش مکانی درختچه ها از فاصنلۀ  9متنر تنا
 1/1متر از الگوی کپهای پیروی میکند (شکل  7ب).

شکل  -9پراکنش درختچههای قرهتا با ویژگی سطح تا آنها در قطعه نمونۀ تحت بررسی

جدول  -9خالصۀ ویژگیهای زیستسنجی مربوط به درختان قرهتا در قطعه نمونۀ انتخابشده
میانگین

بیشینه

کمینه

انحرا معیار

ویژگی
قطر یقۀ قطورترین جست ()cm

1/91

1/7

7

9/31

ارتفاع بلندترین جست ()m

7/33

3/17

7/07

7/41

تعداد جست در هر پایه

97/12

<17

7

3/34

سطح تا ()m2

1/37

93/27

7/01

7/07

تابع توزیع J

نتای تجزینه وتحلینل الگنوی پنراکنش مکنانی بنا
اسنننتفاده از تنننابع توزینننع  Jکنننامالً مشنننابه نتنننای
تجزیه وتحلیل تنابع توزینع  Gبنود ،بنه طنوری کنه در
فاصلههای کمتر از  9متر ،مقدار محاسبهشندة تنابع G
در داخل محدودة مونتکارلو قرار گرفنت و نشنان داد
که الگوی پراکنش درختچنه هنای قنره تنا در فاصنلۀ
کمتر از  9متنر اخنتال معننیداری بنا توزینع کنامالً
تصادفی نندارد ،ولنی در فاصنله هنای بنیش از  9متنر

بهدلیل قرار گرفتن مقدار محاسبهشدة این تابع در زیر
محدودة مونتکنارلو الگنوی پنراکنش مکنانی آنهنا تنا
فاصلۀ  1/1متنری از الگنوی کپنهای پینروی منیکنند
(شکل .) .7
تابع همبستگی جفتی g

نتای تجزیه وتحلینل تنابع همبسنتگی جفتنی ()g
نشان داد که مقدار محاسبهشدة این تابع نشاندهنندة
تغییرا الگوی پراکنش مکانی درختچههنای قنرهتنا
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در فواصل مختل است ،بهطوری که در فاصنلۀ کمتنر
از  9متر ،مقدار این تابع در محدودة مونتکنارلو قنرار
میگیرد و به همین دلیل نشاندهندة اینن اسنت کنه
الگوی پراکنش مکانی درختچه هنای قنره تنا در اینن
فاصله اخنتال معننیداری بنا توزینع کنامالً تصنادفی
ندارد .در الی که مقدار این تابع در فاصلۀ بین  9تا 3
متر در باالی محدودة مونتکارلو قنرار منیگینرد کنه
نشان میدهد در این فاصله ،درختچههنای قنرهتنا از
الگوی پراکنش مکانی کپه ای پیروی میکننند .مقندار
محاسبهشدة این تابع برای فاصلههای بیش از  3تا 93
متر دوباره در محدودة مونتکارلو قنرار منیگینرد کنه

نشان دهندة تصنادفی شندن الگنوی پنراکنش مکنانی
درختچههای قرهتا بین این فواصل است .در صنورتی
که در فاصلۀ  93تا  90متری مقدار تابع ( )gدوباره در
باالی محدودة مونتکارلو قرار میگیرد که نشاندهندة
تغییر دوبارة الگنوی مکنانی اینن درختچنههنا در اینن
فاصله است .در فاصلۀ بیش از  90متنر دوبناره مقندار
تابع ( )gبه داخل محدودة مونتکارلو میآیند و نشنان
میدهد که در فواصل بیش از  90متر ،الگوی پراکنش
مکانی درختچههای قرهتا بنا الگنوی کنامالً تصنادفی
اختال معنیداری ندارد (شکل  7د).

شکل  -9تابعهای فاصلۀ نزدیکترین همسایه ( G ،Fو  )Jو تابع همبستگی جفتی ( )gبرای درختچههای قرهتا .
خط سیاه پررن نشاندهندة مقدار محاسبهشدة تابع ،خط نقطهچین نشاندهندة مقدار تئوریک یا الگوی تصادفی
و خطوط خاکستری نشاندهندة د باال و پایین محدودة مونتکارلو است.

تابع همبستگی نشاندار

نتای تجزیهوتحلیل تابع همبستگی نشاندار دربنارة
ویژگی قطر یقۀ قطنورترین جسنت در درختچنه هنای
قرهتنا نشنان داد کنه مقندار تنابع  Kmmدر محندودة
مونننتکننارلو قننرار گرفتننه اسننت کننه نشننان مننیدهنند
درختچههای قرهتا از نظر قطر یقۀ قطورترین جسنت

به طنور تصنادفی در کننار یکندیگر قنرار گرفتنه انند و
همبستگی معنیداری بین پراکنش درختچهها از نظنر
اندازة قطر یقه وجنود نندارد (شنکل  .3الن ) .دربنارة
ویژگیهای ارتفاع و تعداد جست نیز نتای مربنوط بنه
تابع  Kmmمشنابه نتنای قطنر یقنه بنود و همبسنتگی
معنیداری بین پراکنش درختچههای قنرهتنا از نظنر
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ویژگیهای ارتفاع (شکل  3ب) ،سنطح تنا (شنکل 3
) و تعداد جست (شکل  3د) مشاهده نشد .به دیگنر
سننخن ،درختچننههننای قننرهتننا در قطعننه نمونننۀ
بررسننیشننده از نظننر ویژگننیهننای زیسننتسنننجی
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اندازهگینریشنده بنهطنور تصنادفی در کننار یکندیگر
پراکنش یافتهاند و رقابنت ینا وابسنتگی درونگوننهای
ویژهای را در اندازههای مختل نشان نمیدهند.

شکل  -3تابع همبستگی نشاندار ( )Kmmبرای ویژگیهای زیستسنجی اندازهگیریشدة در درختچههای قرهتا .
خط سیاه پررن نشاندهندة مقدار محاسبهشدة تابع همبستگی نشاندار ،خط نقطهچین نشاندهندة مقدار تئوریک یا
الگوی تصادفی و خطوط خاکستری نشاندهندة د باال و پایین محدودة مونتکارلو است.

نتننای بننهدسننتآمننده از واریننوگرام نشنناندار بننرای
ویژگیهای زیست سنجی نشان داد که مقدار واریوگرام
محاسبه شده برای همۀ ویژگیها شامل قطر برابرسینه
(شکل  4ال ) ،ارتفاع (شکل  4ب) ،سطح تنا (شنکل
 ) 4و تعنننداد جسنننت (شنننکل  4د) در محننندودة
مونتکارلو قرار گرفته که دلیلی بر نبود ساختار مکانی
معنننیدار از نظننر ویژگننیهننای بررسننیشننده بننرای
درختچننههننای قننرهتننا اسننت .بننه دیگننر سننخن،
درختچه های قرهتا کنه در همسنایگی یکندیگر قنرار
دارند ،از نظر ویژگیهای زیستسنجی اندازهگیریشده
بهطور تصادفی آرایش یافتهاند و تنا فاصنلۀ  71متنری

همچنان ساختار مکانی مشخصی را نشان نمیدهند.
بحث
ایننن پننژوهش بننا تأکینند بننر سنناختار مکننانی
درختچننههننای قننرهتننا و چگننونگی بننرهمکنننش
درونگونهای این درختچهها انجام گرفت .با توجنه بنه
محدود شدن پراکنش طبیعی و به نسبت خنالص اینن
گونه در بخشی از جنگلهای زاگرس ،شنناخت روابنط
اکولوژیک و چگونگی بنرهم کننش درون گوننه ای اینن
درختچه در رویشگاه انحصاری آن ضروری است و گام
مهمننی در برنامننهری نزی فاظننت ،مایننت و ا یننای
بومسازگان بهشمار میرود.
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شکل  -4واریوگرام نشاندار () )γ(rبرای ویژگیهای زیستسنجی اندازهگیریشده در درختچههای قرهتا .
خط سیاه پررن نشاندهندة مقدار محاسبهشدة واریوگرام نشاندار ،خط نقطهچین نشاندهندة مقدار تئوریک یا الگوی تصادفی
و خطوط خاکستری نشاندهندة د باال و پایین محدودة مونتکارلو است.

برپایۀ یافتنههنای اینن پنژوهش ،تنراکم درختچنۀ
قرهتا در قطعه نمونۀ یکهکتاری بنهنسنبت خنالص،
 739پایه در هکتار بهدست آمد که با نتنای پنژوهش
) Hosseinzadeh et al. (2015همخنوانی دارد؛ آننان
تراکم این گونه را در کل رویشگاه آن بنا اطمیننان 21
درصد بین  773تا  714پایه در هکتنار بنرآورد کنرده
بودنننند .البتنننه بنننا توجنننه بنننه نتنننای پنننژوهش
) Haidari et al. (2016تراکم این گونه بنا اسنتفاده از
قطعا نمونه دایرهای  97آری 943/1 ،پایه در هکتنار
گزارش شد .اختال نتای بهدست آمده در مورد تراکم
پای نههننا ممکننن اسننت مربننوط بننه روشهننای آمنناری
بهکاررفته و همچنین سطح در نظر گرفتهشده باشد.
نتننای مربننوط بننه ویژگننیهننای زیسننتسنننجی
درختچههای قرهتا شامل میانگین ارتفاع ( 7/33متر)
و سنننطح تنننا ( 1/37مترمربنننع) در اینننن قطعنننه

نمونن نۀ بنننهنسنننبت خنننالص ،بنننا نتنننای پنننژوهش
) Hosseinzadeh et al. (2015قابنل مقایسنه اسنت؛
آنان ارتفاع این گونه را بین  9تا  7/1متر و تی تنا 4
متر و قطر تا را بین  9تا  4متر و گاهی تا  0متر نینز
گزارش کردند .همچنین براساس گزارش های موجنود،
ارتفاع این گونه در رویشگاه های مختل آن از جننوب
اروپا تا خاورمیاننه ،کمتنر از  4متنر بینان شنده اسنت
(.)Wilson, 2018
الگوی پراکنش مکانی درختچههای قرهتا در اینن
پژوهش وابسنته بنه فاصنلۀ منورد بررسنی پاینه هنا از
یکدیگر متغیر بود .نتای مربوط به توابع و آمناره هنای
اختصاری اسنتفاده شنده ،نشنان دهنندة اختالفناتی در
الگوی مکانی پایهها در فواصل مختل بود ،ولی بهطور
کلی همگی اثبا میکنند که الگوی پنراکنش مکنانی
درختچهها ،تقریباً در فواصل کمتنر از  1متنر ،کپنهای
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است و در فواصل بیشتر به تصادفی تغییر میکنند .در
این زمینه ،نتای بهدستآمده از تابعهای  Gو  Jبهطور
مشننابهی تغییننرا الگننوی مکننانی درختچننههننا را در
فواصل مختل نشان دادنند ،ولنی نتنای تنابع  Fاینن
تغییننرا را بننهخننوبی نشننان نننداد .در مقابننل نتننای
به دست آمده از تجزیه وتحلیل تابع همبسنتگی جفتنی
( )gتا دود زیادی به نتای آنالیز توابنع  Gو  Jشنبیه
بود ،ولی به دلیل اینکه این تابع برخال توابنع فاصنلۀ
نزدیکترین همسایه ( F ،Gو  )Jتوانایی آننالیز الگنوی
مکانی را در فواصل بیشتر دارد ،نتای بهتر و کاملتری
را در بررسی الگوی پراکنش مکانی میتواند ارائه دهند
( .)Szmyt, 2014بهطوری که نتای نشان داد کپههای
درختچههای قرهتا در فاصنلۀ  93تنا  90متنری نینز
خود از الگنوی پنراکنش کپنهای و در فواصنل بیشنتر،
دوباره از الگوی تصادفی پیروی میکنند .بنا توجنه بنه
کپهای شدن الگوی پراکنش افراد در فاصلۀ بنیش از 9
متننر ،و از طرفننی دیننده نشنندن الگننوی پراکنننده
(یکنواختی) در توابع بررسی شده ،میتنوان گفنت کنه
ارتباط مثبت بین افراد در این گوننه تنأثیر مهنمتنری
نسبت بنه رقابنت درونگوننهای دارد .در اینن زمیننه،
نتای پژوهش ) Alipour & Erfanifard (2018نشنان
داد کننه بننرهمکنننش درونگونننهای مثبننت و اثننر
تسهیلکنندگی سبب ایجناد الگنوی پنراکنش کپنهای
گونننۀ کننیکم ( )Acer monspessulanum L.منطقننۀ
تحقیق در جنگلهای زاگرس است ،اگرچنه نتنای بنر
این تأکید داشت که ناهمگنی شنرایط رویشنگاهی در
کپهای شدن اثر بسنزایی دارد .همچننین بنرهمکننش
درونگونهای مثبت و اثر تسهیلکننندگی در پنژوهش
) Erfanifard & Khosravi (2015دربننارة گونننۀ
اشنننننان ( )Seidlitzia rosmarinuو در پننننژوهش
) Erfanifard & Aali Beiranvand (2016دربننارة
گونۀ شیشم ( )Dalbergia sissoo Roxb.و در نتیجنه
کپهای شدن الگوی پراکنش مکانی گزارش شده است.
دربارة الگوی پراکنش مکانی درختچه های قره تا  ،چه
در خار از کشور و چه در داخل ،اطالعا زینادی در
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دسترس نیست و تنها میتوان به نتای بهدستآمده از
پنژوهش ) Haidari et al. (2016اشناره کنرده کنه بنا
استفاده از برخی شاخصها (نه توابع) ،به بررسی الگنوی
پننراکنش درختچننههننای قننرهتننا در همننین رویشننگاه
پرداخت و الگوی پراکنش این گوننه را کپنهای گنزارش
کرد .باید اذعان داشت با توجه بنه اینکنه شناخصهنای
بهکاررفته در پنژوهش ) Haidari et al. (2016تواننایی
بیان تغییرا الگوی پراکنش مکانی را در فواصل مختلن
ندارند ،اطالعا مناسبی را در این زمینه ارائه نمنیدهنند
و فقط بهطور کلی بینانکننندة الگنوی پنراکنش مکنانی
تصادفی ،یکنواخت یا کپهای هستند .از مهمتنرین عوامنل
اولیه که تأثیر مهمنی در الگنوی پنراکنش گیاهنان دارد،
درشتی و سنگینی بذرهاست که در مرا ل اولیۀ اسنتقرار
گیاهان ،آرایش آنها را در کنار یکدیگر تحنت تنأثیر قنرار
منیدهند ( ;Clark et al., 1999; Hao et al., 2017
 .)Gratzer et al., 2018با توجه به اینکه اینن گوننه از
خنننانوادة لگومیننننوز ( )Fabaceaeاسنننت و بنننذرهای
بنهنسنبت درشنت و سننگینی دارد (،)Wilson, 2018
میتواند در ایجاد الگوی پراکنش مکانی کپنهای تنأثیر
داشته باشد.
در این پژوهش اگرچه الگوی مکانی درختچه هنای
قرهتا کپهای بهدست آمد که نشاندهندة برهمکننش
مثبننت افننراد درون گونننه بننود ،همبسننتگی مکننانی
مشخصی بین ویژگیهای زیسنت سننجی کنه ارتبناط
مستقیمی با سن درختان دارند ،مشاهده نشد .با توجه
به اینکه ویژگیهای زیستسنجی ارتباط مستقیمی بنا
سن درختان دارند ،نبود همبستگی مکانی ویژگیهنای
زیستسنجی درختچههای قرهتا بنا اسنتفاده از تنابع
همبسننتگی نشنناندار ( )Kmmبیننانگر ایننن بننود کننه
درختچه های قرهتا با سنین مختلفی در کنار یکدیگر
آرایش دارند و از نظر سنی همبستگی مکنانی ندارنند.
به دیگر سخن ،این درختچنههنا در فواصنل معیننی از
الگوی پراکنش مکانی کپهای پینروی منیکننند ،ولنی
آرایش کپهای آنها به سن درختچههنا وابسنته نیسنت.
نتای مربوط به واریوگرام نشاندار نیز تأییدکنندة نتای
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بهدستآمده از تابع همبستگی نشاندار است .واریوگرام
نشاندار یک تابع بسیار قنوی و مناسنب بنرای بررسنی
تأثیر برهمکنش درختان و همچنین تنأثیر محنیط بنر
چگنننونگی پنننراکنش آنهنننا بنننهشنننمار منننیرود
()Stoyan & Penttinen 2000; Suzuki et al., 2008
و مننیتواننند همبسننتگی درختننان و شنند آن را در
فواصنننل مختلننن بنننرای ینننک ویژگنننی (نشنننان)
محاسننبه کننند و نمننایش دهنند ( ;Szmyt, 2014
 .)Pommerening & Särkkä, 2013در اینن زمینننه
برخی تحقیقا نشان می دهد که اگر الگوی پنراکنش
مکانی کپهای در نتیجۀ اثر تسهیلکنندگی درختان ینا
درختچننههننا بننر یکنندیگر باشنند ،بننر ویژگننیهننای
زیستسنجی آنها منیتوانند اثنر مثبنت داشنته باشند
( )Erfanifard & Khosravi, 2015و بننرعکس اگننر
درون کپهها رقابت وجود داشنته باشند ،منیتوانند بنر
ویژگنیهننای زیسننتسنننجی آنهننا اثننر منفننی بگننذارد
( .)Kariminejad et al., 2017در پژوهش اضنر اگنر
زادآوری قرهتا وجود داشت ،بهنظر میرسد کنه درون
کپه ها دیگر ساختار مکانی ویژگیهای زیسنت سننجی
تصادفی نبود.
در این پژوهش دربارة نبود ساختار مکانی مشنخص
برای ویژگنیهنای (نشنان هنای) انندازه گینریشنده در
درختچههای قرهتا باید به چند نکته اشاره شود .9 :در
قطعه نمونۀ تحت بررسی و اطرا آن بنهدلینل ضنور
مداوم دام عشایر منطقه کنه در همنین رویشنگاه بنرای
مد زمان خاصنی از سنال توقن دارنند ،خنا بنین
درختچه های قره تنا بنه شند کوبینده شنده اسنت و
هیچ گونه زادآوری جنسی مشاهده نمیشنود .بنا اینکنه
برگهای این درختچه برای دام خنوشخنورا نیسنت
( ،)Hosseinzadeh et al., 2015شند رفنتوآمند دام
سبب کوبیدگی خا بین درختچنههنا شنده اسنت؛ .7
بهدلیل تعداد جستهای فراوان و همچنین تا متراکم،
دامها توانایی ورود به محدودة تا درختچهها را ندارنند
و به همین دلیل برخال فواصل بنین درختچنههنا ،در
محدودة زیر تا آنهنا ،الشنبرگ و منواد آلنی مناسنبی
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انباشته شده است .نکتۀ جالب این اسنت کنه در داخنل
محدودة تا درختچنه هنای قنره تنا  ،زادآوری جنسنی
گونه های دیگر شامل بنه ،بلوط ایرانی و آلبالوی و شی
( )Prunus microcarpa C.A.Meyمشاهده شد ،ولنی
زادآوری جنسی گونۀ قرهتا مشاهده نشد .در تأیید این
موارد ،نتای پژوهش ) Hosseinzadeh et al. (2015نیز
بر این نکته تأکید دارد کنه درختچنههنای قنرهتنا در
همین رویشگاه بهعنوان گیاه پرسنتار ،تنأثیر مهمنی در
مایت از زادآوری جنسی گونههای دیگنر شنامل بننه،
بلوط ایرانی و آلبالوی و شنی دارنند .البتنه بایند گفتنه
شود که زادآوری جنسی قرهتنا در کنل رویشنگاه نینز
بهندر دیده میشود.
با جمعبندی نتای اینن پنژوهش ،منیتنوان نتیجنه
گرفت که الگوی پراکنش مکانی درختچههنای قنرهتنا
بسته به فاصلۀ مورد بررسنی ،متغینر اسنت و بنهشنکل
کپهای و تصادفی دیده میشود که الگنوی کپنهای را در
فواصل نزدیکتر (کمتر از  1متر) میتوان مشاهده کرد.
بنابراین پرسش نخست اینن پنژوهش پاسنخ داده شند.
دربننارة پرسننش دوم پننژوهش کننه آیننا همننۀ توابننع
استفادهشده الگوی یکسانی را ارائه منیدهنند نینز بایند
اذعان داشت که همۀ توابع در فواصل کم نشناندهنندة
الگننوی کپننهای و تقریبنناً در فواصننل بیشننتر از  1متننر
نشاندهندة الگوی تصادفی هستند .ولی تابع همبستگی
جفتی بهدلیل کارایی بیشتر در بیان الگوی پنراکنش در
فواصل بیشتر ،نشان داد کنه کپنههنای بنزرگتنری در
فواصل بین  93تا  90متر شکل میگیرد که با توجه بنه
ماهیت دیگر توابع مربوط به فاصلۀ نزدیکترین همسایه،
این مورد تشخیصپذیر نبود .در مورد پرسش سوم بایند
گفت که کپنهای بنودن در فواصنل کنم ،نشناندهنندة
برهمکنش مثبت افراد گونۀ قرهتا اسنت کنه اثنر آن از
رقابت درونگونهای بیشتر است .البته بنا داشنتن نتنای
توابع همبستگی نشاندار و وارینوگرام نشناندار تصنادفی
بودن ساختار مکانی ویژگیهای زیستسنجی نمیتنوان
اثر مثبت تسنهیلکننندگی ینا اثنر منفنی رقابنت را بنر
ویژگیهای زیستسنجی درختچههنای قنرهتنا اثبنا
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نشد که مهنمتنرین دلینل آن را بایند در نبنود زادآوری
.جنسی این گونه جستوجو کرد

 بنابراین برای پاسخ دادن بنه پرسنش چهنارم اینن.کرد
پژوهش باید گفت کنه سناختار مکنانی مشخصنی بنین
ویژگیهای زیست سنجی درختچه های قره تا مشناهده
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Abstract
The aim of this study was to determine the spatial pattern and intra-specific interactions of Anagyris
foetida shrubs in its unique habitat in the Zagros forests. For this purpose, 1-ha sample plot which is
covered by relatively pure Anagyris foetida was established. The spatial location of each individual
was calculated using azimuth and distance measurement. Furthermore, the biometric characteristics of
the individuals were measured. Then, the spatial pattern of the shrubs were determined using the
nearest-neighbor and pair correlation functions. In addition, the spatial correlation of shrubs size was
determined using Mark correlation and Mark variogram functions. The measurement of biometric
characteristics of shrubs showed that the mean collar diameter, height, crown area and number of
sprouts were 5.15cm, 2.36m, 5.6m2 and 12.59, respectively. The density was 231 shrubs per hectare.
Based on the results of the spatial pattern analysis, the shrubs were aggregated at small spatial scales
and tend to follow random distribution pattern at larger distances although the results of the pair
correlation function (g) showed an aggregation at distances 13-17m. The results of the Mark
correlation and Mark variogram functions showed no spatial correlation among shrubs for the
biometrics characteristics implying that the shrubs arrangement by their size follows complete
randomness. It was concluded that although there is a positive interaction (aggregation) in small
spatial scales, no specific spatial structure was observed. The size of the shrubs was not spatially
correlated and the neighboring shrubs were randomly distributed with different sizes.
Keywords: Nearest-neighbor function, Pair correlation function, Mark variogram, Mark correlation.
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