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با  Zygophyllum eurypterumو  Artemisia sieberiهای تعیین الگوی پراکنش گونه
 ای در مراتع ندوشن یزدهای فاصلهاستفاده از شاخص
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 چکیده

 دوده ندوشندر محه . این مطالعاستناطق مهم دارای پوشش گیاهی و دامداری مندوشن در استان یزد به عنوان یکی از  همنطق

انجام گرفته  Zygophyllum eurypterum و Artemisia sieberiمنطقه یعنی  ایعلوفهبرای تعیین الگوی پراکنش دو گونه مهم و 

زدیک به نقاط نقطه مشخص شده و فاصله اولین و دومین گیاه ن 60تعداد  یتصادف ،متری 100ترانسکت  6در امتداد است. 

تفاده پراکنش اس ای جانسون و زایمر، هولگیت، پیلو و ابرهارت برای تعیین الگویچهار شاخص فاصلهاز گیری و ثبت گردید. اندازه

ند. برای ه نشان دادای را برای درمنهای جانسون و زایمر، ابرهارت و پیلو الگوی پراکنش کپهایج به دست آمده از شاخصگردید. نت

دهند. با توجه به نتایج حاصل از ای را نشان میوی پراکنش کپهت الگهای جانسون و زایمر، ابرهارت و هولگیگونه قیچ نیز شاخص

 .استای نطقه ندوشن به صورت کپهمنش دو گونه درمنه و قیچ در ای، الگوی پراکهای فاصلهشاخص

 .پیلوشاخص هولگیت، شاخص جانسون و زایمر، شاخص ، ابرهارتشاخص : الگوی پراکنش، کلمات کلیدی

 

 مقدمه

پراکنش گیری ساختار جوامع گیاهی و در شکل تأثیرگذارترین مسائل همبستگی بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی یکی از مهم

ها در یک (. الگوی پراکنش به موقعیت افراد در محیط یا آرایش مکانی گونه1392 ها در هر ناحیه است )معتمدی و همکاران،آن

های مختلف های یک گونه یا گونههای پراکنش گیاهان به معنای آرایش فضایی و چگونگی قرار گرفتن پایهالگوجمعیت اشاره دارد. 

در مطالعات  هاآنهای پراکنش یکی از خصوصیات مهم جوامع گیاهی است که بررسی و تعیین نطقه است. الگونسبت به هم در یک م

الگوهای پراکنش در بررسی ساختار جوامع گیاهی از اهمیت حایز اهمیت فراوانی است.  یبردار های نمونهاکولوژیکی و برنامه
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گوی پراکنش قرار گیرد. با بررسی لا تأثیر تحتتواند خاصی برخوردار است و نتایج برآوردهای پارامتر گیاهی به دست آمده می

توان اطالعات زیادی را در مورد یکنواختی و عدم یکنواختی محیطی زیستگاه، نوع تکثیر و تولید مثل و انتشار الگوی پراکنش می

آگاهی از پراکنش مکانی . (1392اری گیاهان و حتی نوع مدیریت به دست آورد )معتمدی و همکاران، گیاهان، رقابت، الگوهای رفت

ترین تجزیه و تحلیل پراکنش گیاهان از مهم بوده وگیری و بررسی پوشش گیاهی گیاهان در هر منطقه از مقدمات و ضروریات اندازه

  .استشناسی  بوم یالگوبرداری در مطالعات  های نمونهابزار برای انتخاب روش

گردد. می تصادفی غیرو  1تصادفیکه شامل الگوی پراکنش پراکنش برای گیاهان تعیین شده است کلی نوع الگوی  دوبه طور کلی 

. شودتقسیم می 3()تجمعی ایکپهالگوی پراکنش و  2)منظم( یکنواختنیز خود به دو دسته الگوی پراکنش  تصادفی غیرالگوی پراکنش 

نداشته و افراد مستقل از یکدیگر در  تأثیردر الگوی پراکنش تصادفی طبق تعریف حضور یک فرد بر حضور فرد دیگری از جامعه 

توزیع  دهندهنشانگیرند و این امر کنند. در پراکنش یکنواخت افراد با فواصل منظم در کنار همدیگر قرار میمحیط استقرار پیدا می

صورت دسته  بهای نیز گیاهان در الگوی پراکنش کپه. استمنفی بین افراد مثل رقابت برای آب یا مکان  رتأثییکنواخت منابع یا 

ها و یا نوع تکثیر و تولید مثل گیاهان باشد تواند به دلیل رفتار اجتماعی گونهکنند که میدسته در نقاطی از مرتع ظهور پیدا می

 (.1386 ،ای و بصیری)موسایی سنجره

ین نکته اهای مطمئن و کم هزینه در انجام مطالعات پوشش گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است. است شناخت روشبدیهی  

توجه داشتن به  بنابراین (.1392مکاران، )معتمدی و ه استگیری پوشش گیاهی علوم اندازه نتقریباً مورد تاکید تمامی دانشمندا

فشار چرا بر  تأثیران، رای آب یا مکاطالعاتی از تأثیر منفی بین افراد نظیر رقابت ب تواندمی الگوی پراکنش گیاهان در هر رویشگاه

ر و تولید ها از نظر رفتار اجتماعی )تمایل در ایجاد گروه( و عدم تجانس )عدم یکنواختی( محیطی و نوع تکثیها، شناخت گونهگونه

های گیاهی صورت ش گونهز جمله مطالعاتی که در زمینه بررسی الگوی پراکنا .(1391را نشان دهد )محبی و همکاران،  مثل گیاهان

 موارد زیر اشاره نمود.توان به گرفته است می

 قم پرداختند. سلطان حوض حاشیه در مراتع گیاهی گونه چند پراکنش ( به بررسی الگوهای1388جنت رستمی و همکاران )

 Seidlitzia rosmarinus  ،Artemisiaهایگونهپراکنش بوده و در سطح منطقه  هاترانسکتبرداری از طریق استقرار  روش نمونه

                                                           
1- Random 

2- Uniform 

3- Clumped 
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sieberi  وHalocnemum strobilaceum  که الگوی داد انگردید. نتایج نش تعیین کوادراتی و ایفاصله هایاخصبه کمک ش 

 .است ایکپه به گرایش با تصادفی الگوی به صورتها گونه پراکنش

 مرتعی پراکنش دو گونه الگوی تعیین در شمارشی ای وفاصله هایشاخص کارایی مقایسهبه  ،(1391) محبی و همکاران

Artemisia sieberi  و Astragalus ammodendron های در این مطالعه از شاخصهای استان مرکزی پرداختند. در رویشگاه

گونه  ؛تعیین الگوی پراکنش استفاده گردید. نتایج نشان داد ای جانسون و زایمر، ابرهارت، پیلو، هاپکینز و هولگیت برایفاصله

Artemisia sieberi  از الگوی یکنواخت و گونهAstragalus ammodenderon کند. ای تبعیت میاز الگوی تصادفی با گرایش به کپه

های شمارشی هولگیت و شاخصای هاپکینز و های فاصلههای محاسبه شده، شاخصداد که از مجموعه شاخص همچنین نتایج نشان

 دهند.موریستا و موریستای استاندارد الگوی پراکنش را بهتر نشان می

 ای جانسون و زایمر، هاپکینز، ابرهارت، هولگیت، پیلو، مربع تی و هاینز را برای تعیینهای فاصلهشاخص ،(1391نیا ) صادقی

ا برای روی پراکنش د. نتایج به دست آمده الگبافق مورد استفاده قرار دا دشت سبزهای گیاهی منطقه الگوی پراکنش تعدادی از گونه

و الگوی پراکنش ای و یکنواخت با گرایش به سمت کپهتصادفی های مختلف به صورت در تیپ Artemisia sieberi گونه

Zygophyllum eurypterum  ه همچنین نتایج نشان داد کدهد. فی با گرایش به یکنواختی نشان میدتصاهای مختلف در تیپرا

 باشند.های مناسبی برای برآورد الگوی پراکنش میهای مربع تی، هولگیت، پیلو و جانسون و زایمر روششاخص

در  تاغ پراکنش الگوی تعیین کوادرات در بر مبتنی و ایفاصله هایشاخص های به مقایسدر مطالعه ،(1391کیانی و همکاران )

 نزدیکترین هولگیت، پیلو، زایمر، جانسون هاپکینز، هینز، ابرهارت، ایهای فاصلهشاخص این مطالعهیزد پرداختند. در  کوه سیاه منطقه

در دو  لوید و میانگین به واریانس نسبت گرین، استاندارد، موریسیتای موریسیتا، شامل کوادراتی هایتی و شاخص مربع و همسایه

 توجه با اول همنطق در که دادند نشان پژوهش از های حاصلیافته هکتار مورد بررسی قرار گرفتند. 30نقطه از جنگل تاغ به مساحت 

های جانسون و زایمر، شاخص وتصادفی  پراکنش و موریسیتا (C)بع تی رهولگیت، م ینز،اه ابرهارت،هاپکینز،  هایشاخص به

 به مایل صادفیی تنیز الگو لوید و گرین هایشاخص .دهندرا نشان می ایپهپراکنش کپراکنش الگوی ی اصالح شده و نمایه موریسیتا

 دادند. نشان ایکپه را الگو جانسون زایمر و هاپکینز هایشاخص استثنای به هاشاخص تمامی دوم همنطق ند. درهدمی نشانرا  ایکپه

 هاکوهپایه در ایکپه تا هموار مناطق در ایهکپ به مایل تصادفی از کوه سیاه منطقه در تاغ پراکنش الگوی ،هاشاخص این برآیند از
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 یننموده و در ب ارزیابی هولگیت و تی مربعپراکنش تاغ را  الگوی تعیین برای هاشاخص بهترین گردد. همچنینمی ارزیابی

  .دهد تشخیص را واقعی پراکنش توانست الگوی سایرین از بهتر موریسیتا شاخص نیز کوادرات بر مبتنی هایشاخص

و   Artemisa fragransهای مختلف در تعیین واقعی الگوی پراکنش دو گونهبه ارزیابی شاخص ،(1395جعفریان و همکاران )

Bromus tomentellus  در مراتع بلده مازندران پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد کهArtemisa fragrans  دارای پراکنش

رد ای استانداموریستا و موریست ،گرین ،های کوادراتی نسبت واریانس به میانگینای ابرهات و شاخصفاصلهای بوده و شاخص کپه

اکنش تصادفی راین گونه دارای الگوی پ نیز نشان داد که Bromus tomentellusگونه  برداری آماراند. نتایج این پراکنش را نشان داده

 موریستای وموریستا  ،رینگوادراتی نسبت واریانس به میانگین، های ک. در مورد این گونه نیز  شاخصاستای با گرایش به کپه

کوادراتی نسبت  صان داد که شاخنتایج به طور کلی نششاخص هاپکینز الگوی تصادفی را نشان داده است. ای و استاندارد الگوی کپه

 گین دارای نتایج بهتری بوده است.یانواریانس به م

Shaukat & Siddiqui (2004)، اد که اکثر نتایج نشان د دادند بررسی قرار مورد را هرز هایعلف پراکنش الگوی و بیترک

 دارای الگوی تصادفی بوده است. Amranthus virdisای بوده و فقط گونه کپهپراکنش ها دارای الگوی گونه

Goodall & Perry (2009)، ا در ر کاراییای به این نتیجه رسیدند که شاخص هاپکینز بیشترین با بررسی هشت شاخص فاصله

 الگوهای پراکنش غیر تصادفی داشته است.

الگوی  شناسی و گیاهی، تعیین توان دریافت که یکی از موارد ضروری در مطالعات بومین با توجه به موارد گفته شده میابنابر

ت، تصادفی های مناسب برای نشان دادن و کمی نمودن دقیق الگوهای پراکنش یکنواخگیاهی است و انتخاب شاخصپراکنش جوامع 

دهد که نشان می . این امر به خصوص زمانی بیشتر اهمیت خود رااستئز اهمیت ای گیاهان در جوامع گیاهی مختلف بسیار حاو کپه

 Artemisia sieberi و گونهبنابراین در این تحقیق سعی در تعیین الگوی پراکنش دبا وضعیت نامناسب و شکننده مواجه خواهیم بود. 

ز های شاخص و غالب در مراتع ندوشن بوده و مقاومت خوبی نسبت به خشکی ابوده که از گونه Zygophyllum eurypterumو 

 دهد.خود نشان می

 

  هامواد و روش
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طول  53˚36́تا  53˚30́عرض شمالی و  31˚57́تا  31˚52́موقعیت جغرافیایی در منطقه مورد مطالعه یعنی صدرآباد ندوشن 

 91 حدود میانگین بارندگی گراد وسانتی 5/14متوسط دما در شهر ندوشن بوده که  کویریی منطقه آب و هوا شرقی واقع شده است.

 . است (Zygophyllum eurypterum) قیچ و (Artemisia sieberi) های اصلی گیاهی در این منطقه درمنهتیپ متر است.میلی

ای بر .گردید های گیاهی و در منطقه معرف انجامدر داخل تیپبرداری  نمونه ،تعیین الگوی پراکنش دو گونه قیچ و درمنهجهت 

ها به صورت تمتری انجام گرفت. ابتدا محل استقرار ترانسک 100ترانسکت  6برداری در امتداد پوشش دادن سطح منطقه، نمونه

برداری تعیین رای نمونهبنقطه  60متری نقاط تعیین گردید. در مجموع  10تصادفی تعیین شده و سپس بر روی هر ترانسکت به فاصله 

 طبق روش زیر انجام گردید.از دو گونه قیچ و درمنه برداشت اطالعات نقاط با تعیین گردید. 

( 1) کلشگیری شد. مطابق هو فاصله بین نقطه تصادفی تا دومین گیاه نزدیک اندازتا نزدیکترین گیاه  فاصله هر یک از این نقاط

 Yبا  (B)ومین گیاه نزدیک فاصله بین نقطه تا د و  Xبا (A)نقطه با نزدیکترین گیاه هر نشان داده شده است. فاصله   Oنقطه باهر 

نش ای الگوی پراکهای فاصلهسپس با استفاده از شاخص .باشدمینشان دهنده تعداد نقاط  Nنشان داده شده است. در تمامی روابط 

 قیچ و درمنه به دست آمد.های گونه

 

 

 

 

 
 

 های قیچ و درمنهوی پراکنش گونهگیری فواصل برای تعیین الگاندازهطریقه  -1شکل 
 

  1زایمر جانسون روش -1

 :گرددمی یر محاسبهز فرمول با شاخص و شده گیریاندازه گیاه تا نزدیکترین تصادفی نقاط این از یک هر فاصله روش این در

                                                           
1- Johnson and Zimmer Index  

X 
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𝐼 (1) رابطه = (𝑁 + 1)
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 کمترقدار شاخص م یکنواخت حالت در و 2ای مقدار شاخص بیشتر از کپه ، در حالت2مقدار شاخص برابر با  تصادفی حالتدر 

 :شودمی هاستفاد زیر صورت به Zاز آزمون  تصادفی حالت از آن اختالف بودن دارمعنی آزمون برایخواهد بود.  2 از

𝑍 (2) رابطه =
𝑙 − 2

√4(𝑁 − 1)/(𝑁 + 2)(𝑁 + 3)
 

 

 جدول بود قدارم از کمتر اگر. شودمی مقایسه درصد 95 سطح اطمینان برای Z جدول با فرمول این از آمده دست به مقدار

 (.Johnson & Zimmer,1985; Ludwig & Reynolds, 1988) نمود رد را الگو بودن تصادفی فرض تواننمی

 

  1ابرهارت شاخص -2

 .شودمی استفاده فرد نزدیکترین تا تصادفی نقاط فواصل بین از فقط آن در که است پراکنش هایشاخص از یکی 

)=𝐼𝐸 (3) رابطه
𝑆

�̅�
)2 

 شاخص مقدار تصادفی الگوی با جوامع در. است هاآن میانگین �̅�و شده گیری اندازه فواصل معیار از انحراف S، رابطه این در

 است. 27/1 از بیش ایکپه حالت در و کمتریکنواخت  الگوی در ،27/1برابر

 

 2هولگیت شاخص -3

 نقطه هر فاصله داابت شاخص این یینعت برای است. گیاه تریننزدیک تا تصادفی نقطه فواصل گیریاندازه پایه بر شاخص این

 .(Mcmurry, 2000) شودمی گیریاندازه نزدیکاولین و دومین گیاه  تا تصادفی

 الگو تعیین برای زیر فرمول از سپس و گیریاندازه 𝑦𝑖نزدیک  فرد دومین و 𝑥𝑖فرد  اولین تا تصادفی نقطه فاصله روش این در

 :شودمی استفاده

                                                           
1- Eberhardt Index 

2- Holgate Index 
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𝐴 (4) رابطه =
∑ (𝑥𝑖

2/𝑦𝑖
2)

𝑛

i=1
𝑁

− 0.5 

 

  1پیلو شاخص -4

 زیر فرمول از آن سبهمحا برای و است استوار فرد نزدیکترین تا تصادفینقاط  بین فاصله گیریاندازه پایه بر نیز شاخص این

 .(Pielou, 1959) شودمی استفاده

P  (5) رابطه = 𝜋D(
∑ 𝑥𝑖

𝑛
i=1
𝑁

 )2 

 از تصادفی، بیشتر یالگو دهنده نشان شاخص این برای 1 مقدار. توده است دقیق تراکم محاسبه مستلزم شاخص این از استفاده

 . بود الگوی یکنواخت خواهد دهندهنشان 1 از کمتر مقدار و ایکپهالگوی  1

 

 نتایج

 دهد.ها را نشان میهای درمنه و قیچ و مقادیر حاصل از شاخص( الگوی پراکنش گونه1جدول )

 

 های درمنه و قیچمقادیر محاسبه شده و تعیین الگوی پراکنش گونه -1جدول 

 شاخص

 قیچ درمنه

 مقدار
الگوی 
 پراکنش

 مقدار
الگوی 
 پراکنش

 ایکپه 62/1 ایکپه 12/2 ابرهارت

 ایکپه 83/3 ایکپه 75/6 جانسون و زایمر

 ایکپه 06/0 یکنواخت -05/0 هولگیت

 یکنواخت صفر ایکپه 12/1 پیلو

                                                           
1- Pielou Index 
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ی ابرهارت، جانسون و زایمر و پیلو اهصشاخ در Artemisia sieberiدهد که الگوی پراکنش گونه آمده نشان می ستیج به دانت

 دهد.ر صورتی که در شاخص هولگیت پراکنش این گونه را یکنواخت نشان مید. استای کپه

ای را نشان های ابرهارت، جانسون و زایمر و هولگیت الگوی پراکنش کپهشاخص Zygophyllum eurypterumدر مورد گونه 

 دهد.ان میدهد و فقط شاخص پیلو پراکنش یکنواخت را نشمی

 

 گیریبحث و نتیجه

ارای دقت های کوادراتی دای در مقایسه با شاخصهای فاصلههای متعددی نشان داده است که از لحاظ دقت، شاخصپژوهش

ها برداری با کوادرات(. زیرا نمونهLiu, 2001؛ 1387ع چاهوکی و طویلی، ؛ زار1386ای و بصیری، هستند )موسایی سنجرهبیشتری 

ای به هیچ یک از های فاصلهها وابسته است. ولی شاخصبه عواملی از جمله سطح، تعداد و شکل پالت و قابل تفکیک بودن پایه

ق خشک و (. از طرف دیگر در مناط1388اند )جنت رستمی، وابستهگیری صحیح فواصل هموارد وابسته نیستند، بلکه به انداز

 ،(1380باشد. برهانی )بینی نمیخشک پراکنش پوشش گیاهی نسبتاً نامنظم بوده و فواصل بین گیاهان به هیچ وجه قابل پیشنیمه

ها بدون فرد و در تعدادی ها تعداد زیادی از کوادراتالتدر هنگام استقرار پ استهایی که تراکم گیاهان پایین در تیپ است معتقد

ن صورت در ای و ؛یابدها افزایش میممکن است یک یا چند فرد جای گیرند. بنابراین واریانس تعداد افراد شمارش شده در کوادرات

ش در این پژوه فلیل با بررسی منابع مختلددهند. به همین گرایش به سمت یکنواختی را نشان میهای کوادراتی شاخص

 قرار گرفتند. ای مورد مطالعههای فاصلهشاخص

گیری دارند. ولی باید به ها روند ساده و قابل قبولی را برای اندازهتوان گفت که همه شاخصگیری میهای اندازهدر بین شاخص

. استهایی دودیتدقیق تراکم گیاهان این روش دارای مح این نکته توجه داشت در مورد روش پیلو به دلیل نیاز به محاسبه

Johnson & Zimmer (1985)، م ه دقیق تراککنند با توجه به این که شاخص پیلو برای تعیین الگوی پراکنش نیاز به محاسببیان می

 گیاهان دارد، بنابراین محدودیت بیشتری در برآورد الگوی پراکنش گیاهان خواهد داشت.

( که در 1395دهد که این امر با نتایج جعفریان و همکاران )ای را نشان میها الگوی پراکنش کپهگونه درمنه اکثر شاخصدر مورد 

های گیاهی برای درمنه در اکثر تیپ ،(1391نیا ) مورد گونه درمنه معطر به این نتیجه رسیده بودند مطابقت دارد. در ضمن صادقی
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( الگوی پراکنش 1391و محبی و همکاران ) ای و یکنواختی صادفی با گرایش به سمت کپهالگوی پراکنش درمنه دشتی را ت

( که در مراتع 1380که با نتایج حاضر مطابقت نداشته ولی با نتایج برهانی ) ،اندبه دست آوردهیکنواخت را برای گونه درمنه دشتی 

 دست آورده است مطابقت دارد.ای به مختلف اصفهان الگوی پراکنش درمنه دشتی را به صورت کپه

 دهد. این در حالی است که زارع چاهوکی و طویلیای را نشان میها الگوی پراکنش کپهدر مورد گونه قیچ نیز اکثر شاخص

بافق  دشت سبزنه قیچ را در مراتع الگوی پراکنش گو ،(1391نیا ) داند. صادقیالگوی پراکنش این گونه را تصادفی می ،(1387)

های اخیر اکثر توان به این دلیل دانست که در خشکسالیای شدن را مییکنواخت معرفی کرده است. در منطقه مطالعه علت کپه

ند های کوچک قیچ ناشی از زادآوری رشد کرده بودبوتههای قیچ بزرگ ند ولی در پای بوتههای قیچ چند ساله خشک شده بودگونه

 .شده استای الگوی پراکنش قیچ را به سمت کپهشدن باعث متمایل تواند که می

ها چگونگی کشت این گونهو ب تواند هم در انتخاخشک میتشخیص الگوی پراکنش گیاهان به خصوص در مناطق خشک و نیمه

 .ها با توجه به الگوی پراکنش مفید باشدگیری پوشش گیاهی این گونهدر چگونگی اندازههای اصالحی و هم در برنامه
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Abstract 

 

Nodushan is one of the important areas of vegetation and husbandry in Yazd province. This study was 

conducted in the Nodushan to determine the distribution pattern of two important and forage species of Artemisis 

sieberi and Zygophyllum eurypterum. Along the six random 100-meter transects, 60 points were determined and 

distance between the first and second plants near the points was measured and recorded. Four distances indices 

including Johnson and Zimmer, Holgate, Pielou and Eberhardt were used to determine the distribution pattern. 

The results of Johnson and Zimmer, Eberhardt and Pielou indices showed the Clumped pattern of dispersion for 

Artemisia sieberi. Also for Zygophyllum eurypterum, the Johnson and Zimmer, Eberhardt and Holgate indices 

show Clumped pattern of dispersion. According to results of the distance indices, the distribution pattern of 

Artemisis sieberi and Zygophyllum eurypterum in the Nodushan is Clumped. 

Key Words: Distribution Pattern, Eberhardt index, Johnson and Zimmer Index, Holgate Index, Pielou Index. 
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