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 ایرانی بلوط مکانی پراکنش الگوي تعیین منظوربه ايفاصله هايشاخص و رایپلی شاخص ايمقایسه بررسی
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  چکیده

هاي اصــلی ساختار توده جنگلی، نظم مکانی و موقعیت درختان در کنار یکدیگر است. یکی از مؤلفه
هــا و بــا وارد کردن آنهــا در گیري و تعیین موقعیــت درختــان در تودهانــدازههــا بــا الگوي مکــانی توده

ــهگیري میهاي تحلیلی، اندازهچارچوب ــی مقایس ــود. هدف از این تحقیق بررس ــاخص رایپلی و ش اي ش
هاي در جنگل )Quercus brantiiمنظور تعیین الگوي پراکنش مکانی بلوط ایرانی (اي بههاي فاصلهشاخص

قطعه نمونه براســـاس الگوي منظم تصـــادفی با ابعاد شـــبکۀ  53ایالم بود. بدین منظور، تعداد چغاســـبز 
ــد. براي جمع 100×  100آماربرداري  ــت ش ــلهمتر برداش اي و براي تحلیل آوري اطالعات از روش فاص

تایج و هاپکینز استفاده شد. ن Cاي ابرهارت، هینز، هاي فاصلهالگوي مکانی از شــاخص رایپلی و شــاخص
شاخص رایپلی نشان داد که گونۀ بلوط ایرانی در منطقه مورد بررسی از الگوي پراکنش تصادفی برخوردار 

و هاپکینز نشان داد که گونۀ بلوط ایرانی  Cاي ابرهارت، هینز، هاي فاصلهدرحالیکه نتایج شاخص ،اســت
  اي است. داراي الگوي پراکنش کپه
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  مقدمه
ـــاختــار  ـــناخت س جنگل یکی از عوامل کلیدي در ش

ــتم ــیس هاي هاي جنگلی اســت، و یکی از مؤلفهاکوس
اصلی ساختار توده جنگلی نظم مکانی موقعیت درختان 
در کنــار یکــدیگر اســــت. در اکولوژي بــه پراکنش 
جغرافیایی یا به موقعیت استقرار افراد، الگوي پراکنش 

ـــود که ما آن را تحت عنوان امکانی گفته می لگوي ش
منظور توصـــیف توزیع جغرافیایی پراکندگی یا الگو به
ـــتفاده می ). الگوي پراکنش Dale, 1999کنیم (افراد اس

هاي مهم اکولوژي گیاهی مکــانی گیاهان، یکی از جنبه

منظور درك و است که بررسی آن در جوامع گیاهی، به
ــت ( ــروري اس ــناخت این جوامع ض  Ludwig andش

Reynolds, 1988; Jayaraman, 1999; Dale, 1999 .(
رو، شــناخت الگوي پراکنش مکانی، ابزاري الزم از این

هاي جنگلی براي مدیریت بهینه در بســیاري از عرصــه
طور ). بهWulder and Franklin, 2007جهان اســت (

کلی ســـه نوع الگوي مکانی اصـــلی در طبیعت وجود 
وي ) الگ2اي یــا تجمعی، ) الگوي مکــانی کپــه1دارد: 

) الگوي تصــــادفی  3مکــانی منظم یــا یکنواخــت و 
)Ludwig and Reynolds, 1988; Akhavan et al., 

). 1) (شکل 2010
 

  
 اي (ب) و تصادفی (ج)الگوي مکانی یکنواخت (الف)، کپه -1شکل 

Figure 1. Spatial pattern, regular (a), clumped (b) and random (c) 
  

برداري جنگل براي بررسی الگوي منظور نمونهبه
هاي مختلفی وجود دارد که پراکنش مکانی، روش

نمونه با مساحت ترین آنها استفاده از روش قطعهعمومی
 Stamtellos andاي است (هاي فاصلهثابت و روش

Panourgias, 2005 .(Mataji ) 2008و همکاران (
حیات را با استفاده از هاي تجدیدالگوي مکانی حفره

هاي مدیریت شده و مدیریت شاخص رایپلی در توده
نشده جنگل خیرودکنار نوشهر بررسی و به الگوهاي 

و  Shahsavari Pirkobiتصادفی و یکنواخت رسیدند. 
دارها را با ) الگوي مکانی خشکه2009همکاران (

گل خیرودکنار نوشهر استفاده از شاخص رایپلی در جن
ي امورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که از الگوي کپه

هاي ) در جنگل2010و همکاران ( Safariبرخوردارند. 
باینگان استان کرمانشاه الگوي مکانی گونۀ بنه را مورد 
بررسی قرار دادند. براي تحلیل الگوي پراکنش مکانی با 

اي پراکنش گرین، هنمونه، از شاخصاستفاده از قطعه
موري سیتا، استاندارد شده موري سیتا و براي بررسی 

اي از هاي فاصلهالگوي پراکنش مکانی در روش
استفاده شد.  Cهاي ابرهارت، هینز، هاپکینز و شاخص

ي ادر نهایت الگوي پراکنش مکانی بنه به شکل کپه
) الگوي 2012و همکاران ( Pourbabaeiتعیین شد. 

ۀ بلوط (بلوط ایرانی، ویول و دارمازو) را مکانی سه گون
هاي چناره مریوان مورد ارزیابی قرار دادند. در جنگل

هاي هاپکینز، براي تحلیل الگوي مکانی از شاخص
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تی و جانسون و زایمر استفاده شد. نتایج براي هر مربع
و  Batoubehسه گونۀ الگوي تصادفی را نشان دادند. 

الگوي پراکنش مکانی گونۀ ) به بررسی 2013همکاران (
هاي کمتر ) در توده.Quercus brantii Lindlبرودار (

-Kهاي مریوان با استفاده از تابع دخالت شده جنگل
رایپلی پرداختند. نتایج نشان داد که الگوي پراکنش 

اي و هکتار، کپه 25/0مکانی درختان جز براي سطح 
 است.هکتار  5/0حداقل سطح مناسب براي این بررسی، 

Kubota (2007) هاي مخلوط گوي پراکنش تودهال
هاي ژاپن مورد برگ را در جنگلبرگ و پهنسوزنی

پژوهش قرار داد. این بررسی نشان داد که درختان نراد 
 گیرند.اي قرار میصورت کپهبرگان بههمراه پهن

Aakala ) الگوي پراکنش درختان در 2007و همکاران (
وي . الگنداي تعیین کردا خوشههاي کبک کانادا رجنگل

پراکنش درختان دوگالس در ایاالت متحده به کمک 
شاخص موري سیتا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص 

هاي دوگالس الگوهاي پراکنش متفاوتی شد که نهال
داشته و در فاصله زیادتري از درختان مادري قرار دارند. 

ه و ب اي داشتههاي صنوبر الگوي کپهدرحالیکه نهال
 ).Snakey, 2008ترند (درختان مادري نزدیک

Longuetaud ) با استفاده از شاخص2008و همکاران (-

-ایوانز و رایپلی الگوي پراکنش را در توده -هاي کالرك

هاي هاي همسال بلوط در آلمان بررسی کرده و در توده
و  Zhang تنک شده به الگوي منظم دست یافتند.

فاده از شاخص رایپلی الگوي ) با است2009همکاران (
هاي تبت برگ را در جنگلپراکنش درختان سوزنی

اي رسیدند. خوشه -بررسی و به الگوهاي تصادفی
Zenner and Peck (2009)  الگوي پراکنش درختان در

 هاي امریکا را یکنواخت تشخیص دادند. بررسیجنگل
 ابت،رق تولید، نحوه ارزیابی در گیاهان پراکنش الگوي

 هب و داشته مهمی نقش جغرافیایی و محیطی ایطشر
 خصوصیات گیرياندازه براي مناسب هايروش تعیین

. کندمی شایانی کمک تراکم و پوشش مانند گیاهان کمی
 از منطقه هر در گیاهی پراکنش الگوي از آگاهی

 بحسا به گیاهی پوشش بررسی مقدمات و ضروریات
نی پراکنش مکاهدف این تحقیق، بررسی الگوي . آیدمی

هاي منطقه چغاسبز ایالم با گونۀ بلوط ایرانی در جنگل
اي هاي فاصلهاستفاده از شاخص رایپلی و شاخص

 و هاپکینز است.  Cابرهارت، هینز، 

  هامواد و روش
در هکتار  4170با مساحت منطقه جنگلی چغاسبز 

ز . ارتفاع ااستجنوب شرقی شهرستان ایالم واقع شده 
متر متغیر است. از نظر  1680تا  1105 سطح دریا بین

 27' 32"تا   46° 26' 30"مختصات جغرافیایی در طول 
واقع  33° 46' 28"تا  33° 35' 32"و در عرض  °46

شده است. درختان واقع در منطقه که گونۀ اصلی آن را 
 صورت دانه ودهد بیشتر بهبلوط ایرانی تشکیل می

و  بآ دينبهقطب اسر اسب هطقنم نای زاد هستند.شاخه
 اسر اسرد و بس رطوبم همین میلدر اق نارتدو م یوایه

رد و یگیرار مق کشخهمین میلدر اق رژهبآم دينبهقطب
 ياهاكخ و در ردهائف دينبمیسقت اسر اسب آن اكخ
  ).Mirzaei and Bonyad, 2014است ( ولوستیل

  روش تحقیق
هکتار، شبکۀ  53اي به وسعت پس از انتخاب منطقه
طور متر طراحی و به 100× 100آماربرداري به ابعاد 

تصادفی بر روي نقشه مورد نظر قرار داده شد. با 
مشخص کردن محل تقاطع اضالع  بر روي نقشه، 

به آنها اختصاص داده شد. در مرحله  53تا  1هاي شماره
نقطه از نقشه در سیستم جهانی  53بعد مختصات این 

UTM وسیله دستگاه استخراج و بهGPS  در عرصه
-جنگل مشخص شد. پس از مشخص شدن نقطه نمونه

برداري (همان مرکز قطعه نمونه) در هر نقطه، روش 
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ط به صل مربواي ترکیبی به شرح زیر اجرا و فوافاصله
  گیري شد.هر روش اندازه

  اي ترکیبیروش فاصله
ترین درخت به نقطه در این روش، فاصله بین نزدیک 

به  ترین درختبرداري و سپس، فاصله بین نزدیکنمونه
درخت انتخاب شده در مرحله پیش (بدون در نظر 

شود گیري میگرفتن محل درخت دوم) اندازه
)Heidari, 2008; Safari et al., 2010 براي تحلیل .(

اي از هاي فاصلهالگوي پراکنش مکانی در روش
  هاي زیر استفاده شد:شاخص

  شاخص ابرهارت
هاي پراکنش است که شاخص ابرهارت یکی از شاخص

رین تدر آن فقط از فواصل بین نقطه تصادفی تا نزدیک
شود. مقدار این شاخص از رابطه زیر درخت استفاده می

 ;Krebs, 1999; Heidari, 2008آید (به دست می

Safari et al., 2010:(  
퐼  )1رابطه ( =

푆
푥̅

+ 1 
퐼شاخص پراکنش ابرهارت :  
S: انحراف معیار فواصل مشاهده شده  
푥̅ردترین ف: متوسط فواصل نقاط تصادفی تا نزدیک  

  شاخص هینز
براي تعیین الگوي پراکنش افراد از شاخص هینز مطابق 

 ;Krebs, 1999; Heidari, 2008استفاده شد (رابطه زیر 

Safari et al., 2010:(  

ℎ  )2رابطه ( =
2푛 2 ∑ 푟 + ∑ 푟

√2 ∑ 푟 + ∑ 푟
 

ℎشاخص هینز :  
푟برداريترین فرد به نقطه نمونه: فاصله نزدیک i   
푟: گر از ترین پایه دیفاصله از گیاه تصادفی تا نزدیک

 i برداريآن در نقطه نمونه
  
  

  Cشاخص 
این شاخص نیز همانند شاخص قبل، براساس استفاده 

گیري شده پیشنهاد شده است. مقدار از فواصل اندازه
 ,.Safari et alشود (محاسبه می 3این شاخص از رابطه 

2010:(  
C  )3رابطه ( =

∑ 푋 /푋 + 푌

N
 

Cشاخص پراکنش مکانی :  
iXترین فرد: فاصله نقطه تصادفی تا نزدیک  
iYترین فرد دومترین فرد تا نزدیک: فاصله نزدیک  

(رابطه  z از مقدار Cدار بودن مقدار براي آزمون معنی
  ):Pourbabaei, 2010شود () استفاده می4

푧  )4رابطه ( =
퐶 − 0/5

 

 

  شاخص هاپکینز
شاخص هاپکینز، براي آنالیز الگوي مکانی از فواصل 

مقدار  شود.روش ترکیبی استفاده میگیري شده در اندازه
  شود:محاسبه می 5این شاخص از رابطه 

I  )5رابطه ( =
∑ 푟

∑ 푟 + ∑(푟 )
 

 hبراي آزمون مقدار شاخص هاپکینز ابتدا مقدار 
  دست آمد:از رابطه زیر به

ℎ  )6رابطه ( =
∑ 푟
∑(푟 ) 

F ,0.95)و  F(2n,2n ,0.05)دو مقدار  Fسپس از جدول 

2n,2n) شود. مشخص می  
باشد  Fدست آمده بین این دو مقدار به hاگر مقدار 

، توده داراي F  ≤ h ≤ (0.95, 2n,2n)F(2n,2n ,0.05) یعنی اگر 
محاسبه شده از  hپراکنش تصادفی است. اگر مقدار 

(0.95, 2n,2n)F  جدول کمتر باشد، توده داراي الگوي
جدول بیشتر  F(2n,2n ,0.05)پراکنش یکنواخت و اگر از 

اي است باشد، توده داراي الگوي پراکنش کپه
)Heidari, 2008; Safari et al., 2010.( 
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-براي تعیین الگوي پراکنش با استفاده از شاخص

استفاده  1و هاپکینز از جدول  Cهاي ابرهارت، هینز، 
توان نحوه آرایش شد. با استفاده از این جدول می

  تشخیص داد.درختان منطقه مورد بررسی را 
  

  و هاپکینز Cتعیین الگوي پراکنش با استفاده از شاخص ابرهارت، هینز،  -1 جدول
Table 1. Determination of spatial pattern using Eberhart, Hinez, C and Hopkins indices 
  الگوي مکانی

Spatial pattern 
 ابرهارت

 Eberhart 
  هینز

Hinez 
C 

  هاپکینز
Hopkins 

Clumped 
ايکپه  IE >1.27 hT >1.27 C >0.5 Ih >0.5 

Random 
 IE =1.27 hT =1.27 C =0.5 Ih =0.5 تصادفی

Regular 
 IE <1.27 hT <1.27 C <0.5 Ih <0.5 یکنواخت

  
  رایپلی-Kشاخص 

براي تعیین الگوي پراکنش مکانی گونۀ بلوط ایرانی با 
کردن رایپلی پس از مشخص-Kاستفاده از شاخص 

منطقه مورد بررسی، تعداد چهار قطعه نمونه یک 
متري انتخاب شد. سپس  100×100هکتاري با ابعاد 

مختصات قطبی مکان کلیه درختان بلوط با استفاده از 
براي تعیین محل آماربرداري صد در صد تعیین شد. 

استفاده شد. نماي سونتو نواري و قطبها از متر پایه
پایه و نقطه وسط تاج درختان مختصات تنه درختان تک

گروه به عنوان مکان درخت ثبت چندشاخه یا جست
وارد شد و  Excelافزار شد. کلیه اطالعات در محیط نرم

 تبا استفاده از روابط مثلثاتی، مختصات قطبی به مختصا
نیز براي تعیین  PASTافزار دکارتی تبدیل شد. از نرم
  الگوي مکانی استفاده شد.

رایپلی بر پایه شمارش نقاط موجود در -Kتابع 
نماید. در هاي موجود میان نقاط عمل میتمامی فاصله

 شود وهاي فاصله از پیش تعیین میاین روش، طبقه
شود. هایی در اطراف نقاط ترسیم میصورت حریمبه

ها، مبناي محاسبه شمارش نقاط در هر یک از این حریم
ورت صرایپلی است. فرمول محاسبه این تابع به-kتابع 

  ):Ripley, 1977رابطه زیر است (

)K  )7رابطه ( ) =
n( )

ρ
 

푛( اي است که به : میانگین تعداد درختان همسایه(
  اند.از یک درخت قرار گرفته rشعاع 

휌 (تراکم): تعداد در واحد سطح 

رایپلی، از -Kامروزه به سبب دشواري تفسیر تابع 
شود استفاده می L(d)شکل اصالح شده آن یعنی تابع 

)Hou et al., 2004صورت زیر است:) که رابطه آن به  

)L          )8رابطه ( ) = ( ) − r 

 
معیار تعیین نوع الگوي پراکنش مکانی، مقایسه 

در مقابل فاصله  L(d)آمده از رسم مقادیر دستنمودار به
 d(d)L=باالتر از خط  L(d)است. در این نمودار اگر تابع 

اي است. اگر این دو قرار گیرد، الگوي پراکنش کپه
منطبق شوند الگوي پراکنش تصادفی و اگر نمودار تابع 

(d)L تر قرار گیرد، الگوي پراکنش یکنواخت پایین
   ).  2009et al.Lou ,خواهد بود (

 نتایج

و هاپکینز براي  Cهاي ابرهارت، هینز، مقادیر شاخص
تعیین الگوي مکانی گونۀ بلوط مطابق روابط ارائه شده 

هاي محاسبه شد. نتایج نشان دادند که همه شاخص
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اي بررسی شده در این تحقیق، الگوي مکانی گونۀ فاصله
ا هاي برآورد کردند. نتایج این شاخصبلوط ایرانی را کپه

طور که ذکر شد همان ) ارائه شده است.2در جدول (
صورت نمودار نمایش داده رایپلی به-Kنتایج شاخص 

شود. نتایج این شاخص نیز نشان داد که در هر یک می

از چهار قطعه نمونه مورد بررسی درختان بلوط ایرانی 
باشند. نتایج از الگوي مکانی تصادفی برخوردار می

هاي دو در شکل رایپلی براي قطعات نمونه-Kشاخص 
  تا پنج نشان داده شده است.

  
  و هاپکینز Cهاي ابرهارت، هینز، نتایج استفاده از شاخص -2جدول 

Table 2. Results of Eberhart, Hinez, C and Hopkins indices 

  ابرهارت
Eberhart 

  هینز
Hinez 

C 
  هاپکینز

Hopkins 
1.28 >1.27 1.54 >1.27 0.764 >0.5 0.725 >0.5 

  z= 6.74 h= 2.21 
  

                     
  در قطعه نمونه دوم رایپلی-Kنتایج شاخص  -3قطعه نمونه اول                شکل  رایپلی در-Kنتایج شاخص  -2شکل     

Figure 3.Results of K-Ripley in the second plot              Figure 2. Results of K-Ripley in the first plot    

  

                    
  رایپلی در قطعه نمونه چهارم-Kنتایج شاخص  -5شکل                  رایپلی در قطعه نمونه سوم-Kنتایج شاخص  -4شکل 

Figure 5. Results of K-Ripley in the fourth plot            Figure 4. Results of K-Ripley in the third plot 
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  بحث
هدف این بررسی تعیین الگوي پراکنش گونۀ بلوط با 

و هاپکینز بود.  Cهاي ابرهارت، هینز، استفاده از شاخص
و  28/1آمده از شاخص ابرهارت برابر دستمقدار به

است پس این شاخص الگوي  27/1چون بیشتر از مقدار 
اي را براي درختان بلوط منطقه مورد بررسی پراکنش کپه

دهد. مقدار برآورد شده با استفاده از شاخص نشان می
است (برابر با  5/0هاپکینز نیز چون بزرگتر از مقدار 

دهد. اي را نشان می)، این شاخص هم الگوي کپه725/0
Heidari ) برداري تی نه) از روش نمو2007و همکاران

هاي زاگرس هاي کمی جنگلبراي برآورد مشخصه
استفاده کردند و به بررسی الگوي پراکنش درختان با 

هاي پراکنش ابرهارت و هاپکینز استفاده از شاخص
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که درختان توده مورد 

اي هستند که با نتایج این بررسی داراي پراکنش کپه
-دست آمده از شاخصانی دارد. مقادیر بهتحقیق همخو

است  764/0و  54/1نیز به ترتیب برابر با  Cهاي هینز و 
)، نشان دهنده الگوي پراکنش 2که با توجه به جدول (

-اي درختان بلوط منطقه مورد بررسی میمکانی کپه

باشند. نتایج این تحقیق با نتایج الگوي مکانی 
Pourbabaei ) براي درختان کرکف ) 2004و همکاران

) براي 2006و همکاران ( Basiriهاي شفارود، در جنگل
و  Safariهاي درختی منطقه قامیشله مریوان، گونه

هاي باینگان ) براي گونۀ بنه در جنگل2010همکاران (
استان کرمانشاه همخوانی دارد. بنابراین همه 

و هاپکینز  Cاي ابرهارت، هینز، هاي فاصلهشاخص
اي را ه در این پژوهش الگوي مکانی کپهبررسی شد

هاي منطقه چغاسبز براي گونۀ بلوط ایرانی در جنگل
رایپلی -Kحالیکه نتایج شاخص دهند. درایالم نشان می

نشان داد که در هر چهار قطعه نمونه مورد بررسی، 
درختان بلوط منطقه مورد بررسی از الگوي تصادفی 

و  Batoubeh ).5تا  2هاي کنند (شکلپیروي می

هاي کمتر دخالت شده ) در توده2013همکاران (
هاي مریوان، الگوي مکانی درختان را با استفاده جنگل

، 5/0، 25/0رایپلی در قطعات نمونه با سطوح -Kاز تابع 
و یک هکتاري مورد بررسی قرار دادند. نتایج  75/0

و یک هکتاري  75/0، 5/0نشان داد که در سطوح 
ي اایرانی از الگوي پراکنش مکانی کپهدرختان بلوط 
باشند که با نتایج این تحقیق همخوانی برخوردار می

-توان به عدم دخالتندارد. از دالیل اختالف نتایج می

هاي مریوان اشاره کرد. همچنین هاي انسانی در جنگل
هکتار درختان داراي  25/0نتایج نشان داد که در سطح 

ق که با نتایج این تحقیالگوي مکانی تصادفی هستند 
الگوي پراکنش مکانی  Sohrabi) 2014همخوانی دارد. (

هاي چوبی را در منطقه چهارطاق با استفاده از گونه
رایپلی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد -Kشاخص 

ي اکه درختان منطقه مورد بررسی از الگوي مکانی کپه
ی مخوانبرخوردار هستند که با نتایج تحقیق حاضر ه

توان به سطح منطقه مورد ندارد. از دالیل تفاوت می
بررسی اشاره کرد. زیرا در تحقیق حاضر فقط چهار 
قطعه نمونه یک هکتاري مورد ارزیابی قرار گرفت 
درحالیکه در تحقیق انجام شده در چهارطاق شهرستان 

هکتار بود. همچنین  52اردل سطح منطقه مورد بررسی 
ر هاي بررسی شده دوان به تنوع گونهتاز دیگر دالیل می

ا تأثیر هدو منطقه اشاره کرد. زیرا رقابت بر پراکنش گونه
دارد درحالیکه در تحقیق حاضر تنها گونۀ مورد بررسی، 

اي هبلوط ایرانی بود. از دالیل تفاوت نتایج شاخص
رایپلی در تعیین الگوي پراکنش -Kاي و شاخص فاصله

اي هتوان به ماهیت شاخصمیمکانی گونۀ بلوط ایرانی 
-بررسی شده در این تحقیق اشاره کرد. زیرا در شاخص

اي فقط فاصله نزدیکترین درخت به مرکز هاي فاصله
درحالیکه در شاخص  ،شودقطعه نمونه در نظر گرفته می

K- رایپلی، تمام درختان موجود در قطعه نمونه و از
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گوي ن الگیري فاصله و آزیموت براي تعییطریق اندازه
 شوند.پراکنش مکانی در نظر گرفته می

الگوي مکانی درختان جنگل ویژگی مهمی در 
درك پویایی اکوسیستم جنگل است که بر استقرار، 
رویش، رقابت، تجدیدحیات، مرگ و میر، استفاده از 
منابع، ایجاد روشنه و درنهایت توسعه زیراشکوب 

). تحلیل Akhavan et al., 2010جنگل تأثیرگذار است (
ه شود کالگوي پراکنش مکانی عناصر جنگل موجب می

ده آمدستتري از ساختار و رشد افراد بهشناخت عمیق
-و مشکالت نحوه تخصیص مکان به جنگلکاري و بهره

که استفاده از روش برداري از جنگل حل شود. از آنجایی
K- آن هزینه کمتري را  متعاقبرایپلی زمان کمتر و

و با توجه به اینکه این شاخص از طریق شود شامل می
ا ها رگیري فاصله و آزیموت الگوي مکانی گونهاندازه

شود که در دیگر مناطق کند، پیشنهاد میتعیین می
رایپلی مورد -Kجنگلی زاگرس استفاده از شاخص 

-دقیق تر وبررسی و ارزیابی قرار گیرد تا نتایج مطمئن
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Abstract 
One of the main components of forest stand structure is spatial pattern and positioning of trees next to 
each other. Stand’s spatial patterns are measured and mapped by measuring tree locations in the stand 
and entering each coordinates into analytical frameworks. The aim of this study was to compare K-
Ripley and distance indices in order to determine spatial pattern of Quercus Brantii in Choghasabz 
forests of Ilam. Using systematic-random sampling with 100×100m dimensions, 53 samples were 
selected. K-Ripley index and Hopkins, Hinez, Eberhart and C distance indices were used to analyze the 
spatial pattern in the area. Results of K-Ripley index showed that spatial pattern of oak trees in the study 
area are random pattern. But the results of Hopkins, Hinez, Eberhart and C distance indices showed a 
clumped pattern for Quercus brantii in the study area. 

Keywords: Spatial pattern, Persian oak, Choghasabz, K-Ripley index, distance indices. 
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