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 چکیده

 باا و احیاایی و حفااتتی اجتماايی، -اقتصاادی نظر از شمالی زاگرس هایجنگل اهمیت به توجه با

 غرب هایجنگل در مکانی پراکنش الگوی با رابطه در گرفته صورت تحقیقات بیشتر تاکنون اینکه به توجه

 هاایگوناه مکاانی پراکنش الگوی است، بوده( درخت روی) همسال زاد شاخه هایجنگل در بیشتر کشور

 روی) ناهمساال زاد شااخه جنگال از ترکیبی صورتبه که بانه شهرستان خولهواره هایجنگل در درختی

 باا پاووهش ایان در. گرفات قارار بررسای مورد شود،می اداره( درخت روی) همسال زاد شاخه و( زمین

-نموناه نقطاه 09 تعاداد متر، 299×399 آماربرداری شبکه و تصادفی – منظم بردارینمونه روش از استفاده

 گرفتناد قارار گیریاندازه مورد ترکیبی و تیمربع فرد، تریننزدیک ایفاصله هایروش از استفاده با برداری

 هااپکینز، ابرهاارت، زایمار، و جانساون هاایشاخص شامل ایفاصله هایروش به هاداده وتحلیلتجزیه و

 برای را ایالگوی کپه نتایج. انجام شد Ecological Methodologyافزار نرم از استفاده با C شاخص و هینز

و  Cباه سامت تصاادفی را بارای شااخص  ایکپه الگوی هینز، و ابرهارت زایمر، و جانسون هایشاخص

. در نهایت الگوی پراکنش مکاانی درختاان در جنگال نشان دادالگوی یکنواخت را برای شاخص هاپکینز 

نشان دادند که فاصله گرفتن الگوی پاراکنش مکاانی از  کل نتایج در. شد تعیین ایکپهصورت به خولهواره

 نشینانجنگل اصلی شغل به يمدهطور به ها،از شاخص برخیبر اساس  خولدر جنگل هواره طبیعیحالت 

 .شودمی مربوط...( و دام چرای ،یسرشاخه زن) آنان هایفعالیت و است دامداری که

*.خولهواره شمالی، زاگرس ای،فاصله هایروش بانه، مکانی، پراکنش الگوی های کلیدی:واژه
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   مقدمه

 اکولاويی مهم هایجنبه از یکی گیاهان مکانی پراکنش

 گیاهان مکانی پراکنش الگوهای از آگاهی. است گیاهی

 و گیاریانادازه ضاروریات و مقدمات از منطقه هر در

 ,Moghadam) آیدمی حساببه گیاهی پوشش بررسی

 محیط در افراد موقعیت مکانی، پراکنش الگوی(. 2001

 بیاان را جمعیت یک در هاگونه مکانی آرایش نحوه یا

 بادون نقااط از ایمجمويه به( و Dale, 1998) کندمی

 از شااننسابی فاصاله برحسا  که شودمی اطالق بعد

. (Hou et al., 2004) شاوندمای توصای  یکادیگر

 رویشاگاه هار در یاا جغرافیاایی منطقاه هر در گیاهان

 کاه انادشده پراکنده تصادفی غیر یا تصادفی صورتبه

 تجمعای و یکنواخت شکل دو به تصادفی غیر پراکنش

 بار فارد یاک حضاور وقتای. شوندمی تقسیم( ایکپه)

 پاراکنش ،باشاد نداشاته زیاادی تأثیر دیگر فرد حضور

 معماواً یکنواخات پاراکنش. اسات تصادفی افراد این

 این و بوده معین افراد قلمرو که آیدمی وجود به زمانی

 وقتای ایکپاه پراکنش. باشند یکسان و برابر هامحدوده

 تمایال جمعیت افراد تمام یا بیشتر که شودمی مشاهده

 داشاته حضور محیط از خاصی هایقسمت در تا دارند

 باه مکاان یاک در فارد یاک حضاور که زمانی. باشند

 الگاوی باشاد وابساته مکاان آن در افراد دیگر حضور

(. Moghadam, 2001) اسات مجتمع یا ایکپه پراکنش

 ازم ابازاری جنگال، مکاانی پراکنش الگوی از آگاهی

 جنگلای هاایيرصه از بسیاری در بهینه مدیریت برای

 و( Wulder and Franklin, 2007) اساات جهااان

 طراحای اکوسیساتم، پایاداری تشاری  در آن شناخت

 و حفاااتتی اقاادامات و مناساا  ماادیریتی هااایطاار 

 هاایجنگل .(Miller et al., 2002) است مفید احیایی

 بلاوط گونا  ساه از ترکیبای باا شامالی زاگرس بلوط

 از هکتااار 440999 حاادود ویااول و مااازودار ایراناای،

 ;Fattahi, 2000) شاوندمای شامل را ایران هایجنگل

Ghazanfari, 2003) .زمستان و طبیعی سخت شرایط-

 وابساتگی ایجااد ساب  زاگارس شامال در سرد های

 و شدید استفاده نتیجه در و طبیعی منابع به مردم شدید

 اساات هشااد منااابع ایاان تخریاا  مواقااع برخاای در

(Shakeri, 2006 .)باه باناه شهرساتان هاایجنگل در 

 جنگال، ساط  واحاد در جمعیات بااای تاراکم دلیل

 در کشااورزی آب کمبود و نامسايد توپوگرافی شرایط

 محلای جواماع زندگی شهرستان این از وسیعی سطو 

 باه بسایاری حاد تاا کنونی نیافته توسعه شرایط در را

(. Anonymous, 2005) اسات هکارد وابساته دامداری

 آن در نیز کوچ نظام که سردسیر منطقه این در دامداری

 این که است شده موج  را يلوفه کمبود ،ندارد وجود

 در بحاران آمادن وجاود به سب  سرد فصل در کمبود

-جنگال بنابراین. شودمی منطقه سنتی دامداری سیستم

 باا خاود معیشاتی نظاام کردن سازگار منظوربه نشینان

 خاود، پیراماون طبیعات هاایمحدودیت و هادشواری

 کنناادماای( گالزناای) زناای سرشاااخه را درختااان

(Anonymous, 2005.) در جنگااال ماادیریت روش 

 هاایدام وجاود دلیال باه باناه شهرساتان هاایجنگل

 باه و نباوده یکسان آن مختل  هایقسمت در مختل 

-جنگال از هاییقسمت در. پذیردمی انجام صورت دو

 زاد شااخه نظام ،آرمرده جنگل طور ویوهبه و بانه های

 ارتفاع تا که است شده درختانی ایجاد به منجر همسال

 بعاد باه آن از و رفتاه باا انشعاب بدون متر دو حدود

 منشع  و زاد شاخه صورتبه برداریبهره نوع دلیل به

 معارو  آرمارده الگوی به روش این که است درآمده

 دارای هاااجنگاال ایاان(. Anonymous, 2005) اساات

 محادودی مطالعاتی تاکنون و هستند همسال ساختاری

 هاایجنگال در مکاانی پراکنش الگوی با رابطه در که

 بوده آرمرده جنگل در ،است گرفته انجام شهرستان این

 شایوه دو از ترکیبی خولهواره هایجنگل در اما ؛است

 شااخه و زماین روی ناهمسال زاد شاخه شناسیجنگل
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 ,Ghazanfari) شودمی ايمال درخت روی همسال زاد

 جسات چند یا یک جنگلداری، سیستم این در(. 2003

. شاوندمای خارج دام چرای افق از و شده غال  گروه

( متار دو حادود) اسات ارتفايی حداقل دام چرای افق

 خطار و شاده خارج دام دسترس از نهال یا جست که

 نهالی یا جست اگر .گذاردمی سر پشت را شدن سرچر

 در زیااد بسایار احتمالبه ،شود خارج دام چرای افق از

 باه روش این. شد خواهد تبدیل بالغی درخت به آینده

-باه خاولهاواره در. اسات معرو  خولهواره الگوی

 تنظاایم روش از( گالزناای) دام يلوفااه تااأمین منظااور

 از سااختمانی و ساوخت چاوب تولید برای و سطحی

 ,Ghazanfari) شاودمای اساتفاده درختی تنظیم روش

 در مکانی پراکنش الگوی با رابطه در مطالعاتی(. 2003

 باه هااآن از کمای تعداد اما ،است گرفته صورت ایران

 ضامن. شاوندمای مرباوط شامالی زاگرس هایجنگل

 ناهمساال زاد شااخه شایوه با که هاییجنگل در اینکه

-می اداره درخت روی همسال زاد شاخه و زمین روی

 در پووهشای تااکنون( خاولهواره جنگل مانند) شوند

 .اسات انجاام نشاده مکاانی پاراکنش الگاوی با رابطه

Basiri ( 2006و همکاران) پانج مکانی پراکنش الگوی 

 در را زالزالاک و گالبای بارودار، مازودار، ویول، گون 

 روش از اساتفاده باا مریاوان قامیشله منطقه هایجنگل

 کمای هاایشااخص و پواساون توزیاع مادل يمومی،

 شاده اساتاندارد و میاانگین به واریانس نسبت گرین،)

و  Heidari .کردناد تعیاین ایکپاه صورتبه (موریسیتا

 تایمربع ایفاصله روش از استفاده با (2007) همکاران

 جسات مکاانی پاراکنش الگاوی هااپکینز، شاخص و

 دیازه سارخه هاایجنگل در را ایرانی بلوط هایگروه

و  Erffani Fard .ناادکرد معرفاای ایکپااه کرمانشاااه

 در را بلاوط درختاان مکاانی الگاوی (2007) همکاران

 شاخص از استفاده با یاسوج نزدیکی در سروک جنگل

 تعیااین یکنواخاات شااکل بااه همسااایه، تااریننزدیااک

 هایگونه مکانی پراکنش الگوی Saffari (2009).کردند

 باینگاان هاایجنگال در را بنه و( برودار) ایرانی بلوط

 و تایمرباع ایفاصاله هایروش از استفاده با کرمانشاه

 زایماار، و جانسااون پااراکنش هااایشاااخص و ترکیبای

 سامت به ایکپه و ایکپه ،C و هاپکینز هینز، ابرهارت،

 تعیاین منظوربه Heidari (2011). کرد معرفی تصادفی

 در واقااع بلکااه، هااایجنگاال مکااانی پااراکنش الگااوی

 یهاو شاااخص نمونااهقطعااه روش از بانااه شهرسااتان

 شاده استاندارد و موریسیتا یانگین،به م یانسنسبت وار

جنگال را  یانپراکنش ا الگوی و کرد استفاده موریسیتا

 Kunstler et) .کرد یینتع تصادفی سمت به یکنواخت

al., 2004) راش گونااا  دو هااااینهاااال (Fagus 

sylvatica)  و بلاوط(Quercus pubescens Mill.)  را

فرانساه  (Pinus sylvestris) کاج طبیعی هایدر جنگل

 صاورتباه رایپلی و بایت ایبا استفاده از روش فاصله

 (2009و همکاااران ) Sapkotaکردنااد.  تعیااین ایکپااه

 نظر از) مشابه جنگلی منطقه پنج مکانی پراکنش الگوی

 طبیعای هایآشفتگی نظر از که...(  و فیزیوگرافی تیپ،

 از اساتفاده باا را بودناد متفااوت باهم تخری  میزان و

 شاده اساتاندارد پاراکنش شاخص و نمونهقطعه روش

 هار که رسیدند نتیجه این به و ندکرد بررسی موریسیتا

 در تصاادفی و ایکپاه یکنواخات، پاراکنش الگوی سه

 حاصال آشافتگی را آن دلیل که دارد وجود منطقه پنج

 درختاان، قطاع) نشینانجنگل توسط جنگل تخری  از

 همچنااین و...(  و دام چاارای جنگاال، کاااربری تغییاار

و همکااران  Ledo .نادکرد ينوان محیطی هایآشفتگی

 در را درختای هایگونه مکانی پراکنش الگوی (2012)

 ساه در جناوبی آمریکاای در پارو مونتانای هایجنگل

 متر،ساانتی 79 از بایش قطر با( بالغ) مسن سنی کالس

 باا زیراشکوب و مترسانتی 79 تا 5/2 بین قطر با جوان

 رایپلای L تاابع از استفاده با مترسانتی 5/2 از کمتر قطر

 را بااالغ درختااان پااراکنش الگااوی و کردنااد بررساای
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 همچناین و جاوان هاایپایه پراکنش الگوی و تصادفی

 باه توجه با .کردند تعیین ایکپه را زیراشکوب هایپایه

 الگاوی با جنگلداری که دریافت توانمی فوق، مطال 

 باه توجه با. دارد مستقیم رابطه درختان مکانی پراکنش

 -اقتصاادی نظر از بانه شهرستان هایجنگل که اهمیتی

 الگاوی ازآنجاکاه و دارند احیایی و حفاتتی اجتمايی،

 خاولهواره الگوی از که هاییجنگل در مکانی پراکنش

 اسات، نگرفته قرار بررسی مورد تاکنون کنندمی پیروی

 بارای معیااری ينوانباه موضاوع این تا دارد ضرورت

 قارار بررسای مورد جنگل این پایش و تغییرات کنترل

 رفتاار و باومی دانش اثرهای است ازم همچنین. گیرد

 الگاوی بار نیاز سنتی جنگلداری چهارچوب در محلی

 هد  رواز این. گیرد قرار بررسی مورد مکانی پراکنش

پووهش تعیین الگاوی پاراکنش مکاانی بخشای از  این

 است. بانه شهرستان در شمالی زاگرس هایجنگل

 هاروش و مواد

 بررسی مورد منطقه 

 هاایجنگل جنگل، مکانی پراکنش الگوی تعیین برای 

 شاارق کیلااومتری 73 در واقااع خااولهااواره روسااتای

 روساتای. شد انتخاب کردستان استان از بانه شهرستان

. اسات واقع بوئین دهستان و ننور بخش در خولهواره

 محادوده در و داشاته وساعت هکتاار 345 جنگل این

 گساترش دریاا ساط  از متری 2259 تا 7519 ارتفايی

 (.Ghazanfari, 2003) است یافته

 
 کردستان و شهرستان بانه استان در ایران، مطالعه مورد جغرافیایی منطقه موقعیت -7 شکل

Figure 1. The geographical location of study area within Iran, Kurdistan province and Baneh city 

 تحقیق روش

 جنگال، وضعیت از آمدهدستبه مشاهدات به توجه با 

 پوشاش منظاورباه و بررسایمورد منطقه نقشه بررسی

 باه باردارینموناه نقطه 09 تعداد آن، نقاط تمامی دادن

 یاک در و انتخااب تصاادفی منظم بردارینمونه روش

-اندازه مورد متر 299×  399 ابعاد به آماربرداری شبکه

 تعیاین منظورباه تحقیاق ایان در. گرفتناد قارار گیری

 ایفاصاله هاایروش از جنگال مکانی پراکنش الگوی

-باوم. شد استفاده ترکیبی و تی مربع فرد، تریننزدیک

 بادون گیارینمونه هایروش از انوايی گیاهی شناسان

 هاایروش هااآن کلیاه باه کاه دادناد توساعه را قاب

 از يماومی رویکارد دو از و شاودمی اطالق ایفاصله
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 از فاصله (ال : گیرندمی بهره شده گیریاندازه فواصل

 فاصاله( ب زناده موجود تریننزدیک تا تصادفی نقاط

 همسااایه تریننزدیااک تااا تصااادفی زنااده موجااود از

(Krebs, 1989 .)توساط باار نخساتین تی مربع روش 

 Krebs and) شاد ارائاه 7013 سال در گلیوز و بساگ

Charles, 2001; Mesdaghi, 2001) .روش ایاان در 

 باردارینموناه نقطاه به درخت تریننزدیک بین فاصله

 انتخااب درخات مرکاز از ساپس. شودمی گیریاندازه

 تاا درخات فاصاله امتاداد بر يمود فرضی خطی شده،

 دیگار سمت در بعد و شودمی رسم بردارینمونه نقطه

( باردارینموناه نقطاه مقابال سامت) فرضی خط این

 گیاریانادازه اول درخت به درخت تریننزدیک فاصله

 از ترکیبی ترکیبی، روش در(. Heidari, 2008) شودمی

 همسااایه تریننزدیااک و فاارد تریننزدیااک روش دو

 تریننزدیاک بین فاصله روش این در. شودمی استفاده

. شاودمای گیاریانادازه باردارینمونه نقطه به درخت

 درخاات بااه درخاات تریننزدیااک بااین فاصااله سااپس

 شاودمای گیاریانادازه پایش مرحلاه در شده انتخاب

(Heidari, 2008 .)پااراکنش الگااوی تعیااین منظوربااه 

 شااخص چناد ایفاصله هایروش از استفاده با مکانی

 :است شده پیشنهاد پراکنش

 :زايمر و جانسون شاخص 

 فرد تریننزدیک تا نقطه فاصله مبنای بر شاخص این

 از مستقل زایمر و جانسون شاخص. است استوار

 محاسبه زیر رابطه از استفاده با و بوده جمعیت تراکم

 :شودمی

 

𝐼 (7رابطه ) = [(𝑛 + 1)(∑(𝑟𝑝𝑖
2 )2)

𝑛

𝑖=1

] / [∑(𝑟𝑝𝑖
2 )

𝑛

𝑖=1

]

2

 

 و جانسون پراکنش شاخص ،I رابطه، این در

 فرد بین فاصله pir برداری،نمونه نقطه تعداد ،n زایمر،

 مقدار اگر. بردارینمونه نقطه به( فرد تریننزدیک) اول

 درختان مکانی پراکنش باشد، 2 برابر( I) شاخص

 اگر و یکنواخت پراکنش باشد، 2 از کمتر اگر تصادفی،

 بود خواهد ایکپه درختان پراکنش باشد 2 از بیشتر

(Heidari, 2008 .)پراکنش بودن تصادفی آزمون برای 

 :شودمی استفاده زیر رابطه از درختان
 

𝑧 (2رابطه ) =
𝐼 − 2

√
4(𝑛−1)

(𝑛+2)(𝑛+3)

 

 بگیرد قرار -00/7 و+ 00/7 ايداد بین z مقدار چنانچه

 غیر در و تصادفی صورتبه درختان پراکنش الگوی

 تصادفی غیر صورتبه پراکنش الگوی صورت این

 (.Pour-Babaei, 2004) بود خواهد

 :ابرهارت شاخص

 برای و مکانی پراکنش الگوی تعیین برای شاخص این

 استفاده مورد تصادفی نقطه تا فرد تریننزدیک فواصل

 پیشنهاد( 7001) ابرهارت توسط که گیردمی قرار

 آن وتحلیلتجزیه( 7010) هینز توسط بعدها و گردیده

 ابرهارت شاخص مثبت نکات از یکی. گرفت صورت

 از و نیست جمعیت تراکم به وابسته که است این

 (:Krebs, 1989) آیدمی دست به زیر رابطه

𝐼𝑒 (3رابطه ) = (
𝑠

�̅�
)2 + 1 

 S، ابرهارت پراکنش شاخص، eIدر این رابطه،  

 فواصل متوسط �̅�شده، مشاهده فواصل معیار انحرا 

 شاخص انتظار مورد مقادیر. فرد تریننزدیک تا نقطه

 تصادفی، آرایش هایحالت برای ابرهارت پراکنش

 از کمتر ،21/7 با برابر ترتی  به ایکپه و یکنواخت

 ,Krebs, 1989; Heidari) است 21/7 از بیشتر و 21/7

 پراکنش الگوی بودن تصادفی آزمون منظوربه .(2008

 مقدار با آمدهدستبه eI مقدار شاخص، این توسط

 جدول. شودمی مقایسه هینز جدول از شدهاستخراج

 اساس بر آن مقادیر که است يامله دو جدولی هینز

 شده قید احتمال سط  و بردارینمونه نقاط تعداد
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 باشد بیشتر جدول مقدار از شاخص مقدار اگر. است

 جدول مقدار از مقدار این اگر و ایکپه پراکنش الگوی

 بود خواهد یکنواخت پراکنش الگوی باشد کمتر

(Krebs, 1989.) 

 :C شاخص

 روش در شدهگیریاندازه فواصل برای شاخص این

 :گیردمی قرار استفادهمورد تی مربع

 

 (4رابطه )
𝐶 =

∑ [
𝑋𝑖
2

𝑋𝑖
2 +

1

2
𝑌𝑖
2]

𝑁
 

، iXمکانی،  پراکنش شاخص ،Cدر این رابطه، 

 فاصله، iY فرد، تریننزدیک تا تصادفی نقطه فاصله

 الگوی برای C مقدار. همسایه تریننزدیک تا فرد

 ترتی  به ایکپه و یکنواخت تصادفی، مکانی پراکنش

 .است 5/9 از بیشتر و 5/9 از کمتر ،5/9 با برابر

 زیر رابطه از C شاخص بودن تصادفی آزمون منظوربه

 :شودمی استفاده

𝑧 (5رابطه ) =
𝐶 − 0/5

√
1

(12𝑁)

 

 قرار -00/7 و+ 00/7 ايداد بین z مقدار چنانچه

 در و تصادفی صورتبه درختان پراکنش الگوی بگیرد

 تصادفی غیر صورتبه پراکنش الگوی صورت این غیر

-Ludwig and Reynolds, 1988; Pour) بود خواهد

Babaei, 2004.) 

 :هاپکینز شاخص 

-اندازه در که شد پیشنهاد شرایطی برای شاخص این

 تریننزدیک تا تصادفی نقطه فاصله هم فواصل، گیری

 تریننزدیک تا فرد تریننزدیک فاصله هم و فرد

 از(. Moghadam, 2001) باشد شده ثبت آن همسایه

 شاخص آماری توزیع اینکه شاخص این مثبت نکات

 ,Krebs and Charles) است شده شناخته خوبیبه

 استفاده زیر رابطه از شاخص این محاسبه برای(. 2001

 :شودمی

𝐼ℎ (0رابطه ) =
∑(𝑟𝑝𝑖)

2

∑(𝑟𝑝𝑖)
2 + ∑(𝑟𝑛𝑖)

2
 

، pir هاپکینز، پراکنش شاخص، hIدر این رابطه، 

 فاصله nir فرد، تریننزدیک تا تصادفی نقطه از فاصله

 شاخص مقدار. همسایه تریننزدیک تا تصادفی گیاه از

 برابر تصادفی پراکنش الگوی برای هاپکینز پراکنش

 و صفر ايداد بین یکنواخت پراکنش الگوی برای ،5/9

 .است یک تا 5/9 ايداد بین ایکپه الگوی برای و 5/9

 يمل زیر صورتبه هاپکینز شاخص مقدار آزمون برای

 :شودمی محاسبه زیر رابطه از h مقدار ابتدا :شودمی

ℎ (1ابطه )ر =
∑(𝑟𝑝

2)

∑(𝑟𝑛
2)

 

 F جدول از استفاده با F(2n, 2n)0.05 مقدار سپس

 F جدول از نیز F(2n, 2n)0.05 مقدار عدب .شودمی مشخص

 F(2n, 2n)0.05 شده محاسبه h مقدار اگر .شودمی استخراج

≥ h ≥ 0.05(2n, 2n)F ،تصادفی پراکنش دارای توده باشد 

 جدول F(2n, 2n)0.05 از شده محاسبه h مقدار اگر .است

 اگر .است یکنواخت پراکنش دارای توده باشد، کمتر

 باشد، بیشتر جدول F(2n, 2n)0.05 از شده محاسبه h مقدار

 Krebs and) است ایکپه پراکنش دارای توده

Charles, 2001.) 

 :هینز شاخص 

 که است هاییشاخص ترینقوی از یکی شاخص، این

 مربع روش در افراد مکانی پراکنش الگوی تعیین برای

(. Krebs, 1989) گیردمی قرار استفاده مورد تی

 وجود شاخص این برای که آزمونی ترینقوی همچنین

 به آن محاسبه نحوه که گردیده ارائه هینز توسط دارد،

 :است زیر شر 

ℎ𝑇 (1رابطه ) =
2𝑛[2∑(𝑟𝑝𝑖

2 ) + ∑(𝑟𝑛𝑖
2 )]

[(√2∑ 𝑟𝑝𝑖) + ∑ 𝑟𝑛𝑖]
2  
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 تصادفی برای هینز آزمون ،Thدر این رابطه، 

2 بودن،
pir ،نقطه به فرد تریننزدیک فاصله 

2 برداری،نمونه
nir به همسایه تریننزدیک فاصله 

 در. است بردارینمونه نقطه تعداد ،n فرد، تریننزدیک

. است 21/7 برابر هینز شاخص تصادفی پراکنش حالت

 مقادیر و منظم الگوی دهندهنشان 21/7 از کمتر مقادیر

 بود خواهند ایکپه حالت دهندهنشان 21/7 از بیشتر

(Krebs, 1989.) الگوی بودن تصادفی آزمون منظوربه 

 با آمدهدستبه Th مقدار شاخص، این توسط پراکنش

 اگر. شودمی مقایسه هینز جدول از شدهاستخراج مقدار

 الگوی ،باشد بیشتر جدول مقدار از شاخص مقدار

 کمتر جدول مقدار از يدد این اگر و ایکپه پراکنش

 ,Krebs) پراکنش یکنواخت خواهد بود الگوی باشد

1989; Heidari, 2008.) 

 :فاصله گیریاندازه روش

 ایفاصله هایروش در درختان فاصله گیریاندازه 

 ،هاگروه جست برای که گرفت انجام صورتبدین

 مرکز پایهتک درختان برای و گروه جست مرکز

 در فاصله گیریاندازه مقصد یا و مبدأ ينوانبه درخت

 شبکه اضالع تقاطع محل همچنین. شدند گرفته نظر

 در. شدند گرفته نظر در بردارینمونه نقاط ينوانبه

 ایفاصله هایروش در شده برداشت هایداده نهایت

 Ecological Methodology افزارنرم از استفاده با

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد

 نتايج

 ،I مقدار زایمر و جانسون شاخص برای 7 جدول طبق

 بیشتر 2 يدد از مقدار این چون و شده محاسبه 20/3

 منظوربه همچنین. شودمی تأیید ایکپه الگوی است

 کهشده  محاسبه Z برای 72/5 يدد شاخص این آزمون

+ 00/7 از يدد این چون شدهتعری  مقادیر طبق

 تصادفی غیر الگوی نفع به تصادفی الگوی است، بیشتر

 شود.می تأیید تصادفی غیر الگوی و شودمی رد

 آن آزمون و زایمر و جانسون شاخص به مربوط مقادیر -7 جدول
 Table 1. The values and test of the Johnson and Zimmer index 

 شاخص جانسون و زایمر
Johnson and Zimmer index 

 Iمقدار 

I value 

 Zمقدار 

Z value 

 مقادیر

Values 
3.26 5.12 

 مقادیر تعری  شده

Defined values 

2  >I 
 یکنواخت
Uniform 

1.96 > +Z  >1.96- تصادفی 
Random 

2  =I 
 تصادفی

Random 
00/7 -  >Z تصادفی غیر 

Non-random 

2  <I 
 ایکپه

Clumped 
00/7  + <Z تصادفی غیر 

Non-random 

 الگوی پراکنش مکانی

Distribution pattern 
 ایکپه 

Clumped 
 تصادفی غیر 

Non-random 
 

 30/7 را I مقدار ابرهارت شاخص برای 2 جدول

 بیشاتر 21/7 يادد از مقادار این چون و دهدمی نشان

. شاودمای تأییاد ایکپاه پراکنش الگوی بنابراین است

 آمدهدستبه يدد شاخص این آزمون منظوربه همچنین

. شاودمی مقایسه هینز جدول از شده استخراج مقدار با

 3505/7 يادد هیناز جادول از شاده اساتخراج مقدار

 دلیال هماین به و است کمتر محاسبه يدد از که است

 تأییاد را ایکپه پراکنش الگوی نیز شاخص این آزمون

 .نمایدمی
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 آن آزمون و ابرهارت شاخص به مربوط مقادیر -2 جدول
Table 2. The values and test of the Eberhart index 

 ابرهارتشاخص 
Johnson and Zimmer 

index 

 Iمقدار 

I value 

 Zمقدار 

Z value 

 مقادیر

Values 
1.39 

1.3565 

(Hines table) 

 مقادیر تعری  شده
Defined values 

1.27  >I 
 یکنواخت
Uniform 

 I <جدول هینز 

Hines table > I 

 یکنواخت
Uniform 

1.27  =I 
 تصادفی

Random 

 I =جدول هینز 

Hines table = I 

 تصادفی
Random 

1.27  <I 
 ایکپه

Clumped 

 I <جدول هینز 

Hines table < I 

 ایکپه

Clumped 

 الگوی پراکنش مکانی

Distribution pattern 
 ایکپه 

Clumped 
 ایکپه 

Clumped 
 

 را 51/9 ياادد ،3 جاادول در C شاااخص مقاادار

 تاربزرگ 5/9 يدد از مقدار این چون که دهدمی نشان

 اما است، ایکپه صورتبه مکانی پراکنش الگوی است

 پاراکنش الگاوی دهندهنشاان کاه 5/9 يادد باه چون

 پاراکنش الگاوی بناابراین ،است نزدیک است تصادفی

. اسات تصاادفی باه متمایل ایکپه آمدهدستبه مکانی

 Z برای+ 75/2 يدد شاخص این آزمونبرای  همچنین

 شدهمحاسبه يدد بودن تربزرگ دلیل به که شد محاسبه

 مکاانی پاراکنش الگاوی ،+00/7 شده تعری  مقدار از

 و شاده رد تصادفی غیر پراکنش الگوی نفع به تصادفی

 .شودمی تأیید تصادفی غیر پراکنش الگوی

 

 آن آزمون و C شاخص به مربوط مقادیر -3 جدول
Table 3. The values and test of the C index 

 Cشاخص 
C index 

 Cمقدار 

C value 

 Zمقدار 

Z value 

 مقادیر

Values 
0.58 + 2.15 

 مقادیر تعری  شده

Defined values 

0 ≤ I < 0.5 
 یکنواخت
Uniform 

Z < -1.96 
 غیر تصادفی

Non- Random 

0.5  =I 
 تصادفی

Random 
-1.96 < Z < +1.96 

 تصادفی

Random 

0.5 < I ≤ 1 
 ایکپه

Clumped 
Z > +1.96 

 غیر تصادفی
Non- Random 

 الگوی پراکنش مکانی

Distribution pattern 
 به تصادفی ایکپه 

Clumped to random 
 غیر تصادفی 

Non- Random 

 

 30/9 را Iمقدار  ینزشاخص هاپک برای 4جدول 

 5/9 و صفر ايداد بین مقدار این چون که دهدمی نشان

. شودمی تأیید یکنواخت پراکنش الگوی دارد قرار

 مقدار h برای شاخص، این آزمون منظوربه همچنین

 از بودن کمتر دلیل به مقدار این که شد محاسبه 05/9

 پراکنش الگویF (14/9 ) جدول از شدهاستخراج يدد

 .نمایدمی تأیید یکنواخت صورتبه را
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 آن آزمون و هاپکینز شاخص به مربوط مقادیر -4 جدول
Table 4. The values and test of the Hopkins index 

 شاخص هاپکینز
Hopkins index 

 Iمقدار 

I value 

 hمقدار 

h value 

 مقادیر

Values 
0.39 0.65 

 مقادیر تعری  شده
Defined values 

0 ≤ I < 0.5 
 یکنواخت
Uniform = 0.740.95[2n, 2n]F 

 و
And 

0.65 < 0.74 

0.5  =I 
 تصادفی

Random 

0.5 < I ≤ 1 
 ایکپه

Clumped 

 الگوی پراکنش مکانی

Distribution pattern 
 یکنواخت 

Uniform 
 یکنواخت 

Uniform 

 

 Th ،31/7مقدار  هینز شاخص برای 5 جدول طبق

بیشتر  21/7که چون این مقدار از يدد  شدهمحاسبه

 صورتبهالگوی پراکنش مکانی با این شاخص  است

 این آزمون منظوربه همچنین. آیدمی دست بهای کپه

 با يدد استخراج شده از جدول هینز Thمقدار  شاخص

و چون مقدار محاسبه شده  شودمقایسه می (3505/7)

بنابراین الگوی پراکنش  ،از يدد جدول بیشتر است

 .شودمی تأییدای کپه صورتبهمکانی 
 

 آن آزمون و هینز شاخص به مربوط مقادیر -5 جدول

Table 4. The values and test of the Hines index 

 شاخص هینز

Hines index 

 Thمقدار   

value Th 

 Thمقدار 

value Th 

 مقادیر

Values 
1.38 1.3565 (from Hines table) 

 مقادیر تعری  شده
Defined values 

I < 1.27 
 یکنواخت
Uniform 

Hines table value > I 
 یکنواخت

Uniform 

I = 1.27 
 تصادفی

Random 
Hines table value = I 

 تصادفی
Random 

I > 1.27 
 ایکپه

Clumped 
Hines table value < I 

 ایکپه
Clumped 

 الگوی پراکنش مکانی

Distribution pattern 
 ایکپه 

Clumped 
 ایکپه 

Clumped 
 

 حثب

 يواملی از یکی زاگرس هایجنگل در زادآوری بحران

 خواهد مواجه خطر با را هاجنگل این آینده که است

 مشکالت نیز حال زمان در آن اثرهای اینکه کما ،کرد

- هکرد ایجاد هاجنگل ناپایداری زمینه در را زیادی

 میان در خولهواره هایجنگل گفت بتوان شاید. است

 چرا ،هستند دارا را ایویوه شرایط زاگرس هایجنگل

 و کرده رشد اصلی پایه کنار در که هاییجست که

 درختان برای خوبی جایگزین توانندمی مانند،می باقی

 تضمین نیز را جنگل پایداری و باشند فرسوده و پیر

 استفاده با تا شد سعی پووهش این در رواز این. نمایند

 درختان مکانی پراکنش الگوی ای،فاصله هایروش از
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 جنگلی پوشش بررسی ضروریات و مقدمات از که

 بررسی مورد خولهواره جنگل در آید،می حساببه

 و ابرهارت زایمر، و جانسون هایشاخص .گیرد قرار

 الگوی C شاخص و ایکپه پراکنش الگوی هینز

 درختان برای را تصادفی سمت به ایکپه پراکنش

 شاخص همچنین. ندکرد تعیین خولهواره جنگل

 صورتبه را درختان مکانی پراکنش الگوی هاپکینز

 بیشتر اینکه به توجه با .کرد معرفی یکنواخت

 الگوی توانمی یرفتند،را پذ ایکپه الگوی هاشاخص

 خولهواره جنگل در رادرختان  یپراکنش مکان

 ینمواقع ا یکه در بعض کرد معرفی ایکپه صورتبه

در  .داشت یلتما یتصادف یبودن به سمت الگو ایکپه

در کنار هم  هاییگروه صورتبهافراد  ایکپه پراکنش

 رفتار يلتبه تواندمی الگو این که گیرندیقرار م

 یکنواختیگروه( و يدم  ایجاد در یل)تما اجتمايی

 Ludwig) باشد گیاهان تولیدمثل و تکثیر نوع و یطمح

and Reynolds, 1988 .)خولهواره جنگل بودن جوان 

 سب  هاجست گروه در یادز هایجست وجود و

 یجهرشد و در نت برایبر سر منابع  هاآنرقابت 

 ناهمگن به توجه با و شودیاز هم م هاآن یرپذیریتأث

 فیزیوگرافی يوامل خاک، شرایط نظر)از  جنگل بودن

 نقاطی جمعیت دهندهیلتشک افراد که رودی( انتظار مو

را  مناسبی شرایط که دهند ی حضور ترج یرا برا

 به افراد پراکنش ایجاد آن نتیجه که کند فراهم یشانبرا

به  ایکپه الگوی یلاما تما؛ خواهد بود ایکپه شکل

 تواندمی خولدر جنگل هواره یتصادف یسمت الگو

 این اندباشد که سب  شده مختلفی دلیل يوامل به

-Wei) .یردخود فاصله بگ طبیعی شرایط از جنگل

dong et al., 2001) يادات یستی،معتقدند که تنوع ز 

و  رویشگاهی شرایط ها،گونه یده یوهمو  گلدهی

 یپراکنش مکان یبر نحوه الگو یانسان هایدخالت

 فاصله بر تواندیم یانسان هایهستند و دخالت مؤثر

 مؤثر طبیعی شرایط از جنگلپراکنش  الگوی گرفتن

 زادآوری وجود يدم تواندمیيوامل  یناز ا یکی باشد.

 خاک، یطچون مسايد نبودن شرا دایلی به زاددانه

 دلیل به بذرها رفتن ینو از ب مادری درختان کمبود

 ويوامل همراه با قطع  اینکه  باشددام  یدشد چرای

 از جنگل ینا اندشده سب  درختان یسرشاخه زن

شاخه خود خارج شده و درختان به فرم  طبیعی حالت

. کنند تولید یزرا ن یادیز هایجست و درآیند زاد

 قطع با درختان، یسرشاخه زن وقطع  همچنین

به هم خوردن  سب تاج پوشش جنگل  پیوستگی

 حالت از جنگل شودمی موج  و شده هاکپه یتوضع

 به توجه با .کند پیدا یلتما یبه حالت تصادف ایکپه

 مراحل در داشتن قرار و خولهواره جنگل بودن جوان

و  Ledo تحقیقات از حاصل نتایج و توالی ابتدایی

 الگوی تعیین اتهار کرد که توانمی (2012همکاران )

 بر تأییدی و بوده توجیه قابل جنگل این برای ایکپه

 این نتایج کل در .است مذکور محققان کار نتایج

و همکاران  Kunstler تحقیقات نتایج با تحقیق

(2004 ،)Basiri ( 2006و همکاران ،)Heidari  و

. دارد مطابقتSaffari (2009)  و (2007همکاران )

-گونه مکانی پراکنش الگوی خود تحقیقات در ایشان

 ؛ندکرد معرفی ایکپه صورتبه را بلوط مختل  های

 Erffaniتحقیقات  نتایج با حاضر تحقیق نتایج اما

Fard ( 2007و همکاران) (2011) و Heidari  همخوانی 

 یالگو( 2007و همکاران ) Erffani Fard .ندارد

 هایرا در جنگل یرانیدرختان بلوط ا یپراکنش مکان

 این دلیل ند.کرد معرفی یکنواخت صورتبه یاسوج

مناطق  مساحتبه تفاوت در  مربوط تواندمیاختال  

 از نشینانو نحوه متفاوت استفاده جنگل موردبررسی

 یعنیزاگرس،  هایجنگل از قسمت دو درجنگل 

 Hidari باشد. یو زاگرس جنوب یزاگرس شمال

درختان بلوط را در  یپراکنش مکان الگوی یزن (2011)
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 یکنواخت صورتبهبلکه واقع در شهرستان بانه  جنگل

 یاسات کاه در راساتا هکاردينوان  تصادفی سمت به

 تفااوت ایان یلاز دا یکی .نیستحاضر  یقتحق یجنتا

در دو جنگال بلکاه و  توالی مراحل به مربوط تواندمی

آرمارده  ی. جنگل بلکاه )کاه از الگاوباشد خولهواره

مسان و همساال  یسااختار سان ی( داراکندیم یرویپ

(Heidari, 2011و جنگل هواره )سااختار  دارای خول

( و Ghazanfari, 2003) هستندجوان و ناهمسال  یسن

پاراکنش  الگوهاای ،شاد ذکارمحققان کاه  یجطبق نتا

 باااهمجنگاال  یدر مراحاال مختلاا  تااوال یمکااان

 سیساتم در تفااوت تاوانمی را دیگر دلیل. اندمتفاوت

. کارد جودر دو جنگل مذکور جسات یمحل جنگلداری

 روی شااخه زاد) باا از شاخه زاد شیوه با بلکه جنگل

 یاهدر کناار پا جساتی های  و شاودمای ادارهدرخت( 

 جنگال خول،هواره جنگل در اما؛ ماندینم یباق اصلی

شاخه ) پایین از شاخه زاد روش دو از یبیبا ترک يمدتاً

 روی شااخه زاد) بااا از شااخه زاد و( ینزم روی زاد

 تاوانیرا م یادیز هایو جست شودمی اداره( درخت

 خاود شایوه یانکاه ا کاردمشاهده  اصلی پایه کنار در

 گذاشاتن یرتاأث و هاجست بیشتر رقابت ایجاد موج 

پراکنش جنگل را به سامت  الگوی و شده هم بر هاآن

 تاوانمی نتایج از یطورکلبه .دهدیشدن سوق م ایکپه

 از یپاراکنش مکاان الگاویگارفتن  فاصلهکه  دریافت

 کاه خولهواره جنگل در (ایکپه ی)الگو طبیعیحالت 

 باه يماده طورباه ،داده شد نشان هاشاخص برخی در

-فعالیت واست  دامداری که نشینانجنگل اصلی شغل

-مای مربوطدام و...(  چرای ،یسرشاخه زنآنان ) های

نشاینان جنگال. قطعاً خروج دام از جنگل و مناع شود

دام، بااا توجااه بااه  یو چاارا یسرشاااخه زناااز  یساانت

در  یاافتگیتوساعهو يادم  اقتصادی نامناس  یتوضع

 بارای مناسابی حالراهمنااطق، نخواهاد توانسات  ینا

-فرصت ایجادجنگل باشد. بلکه  ی از تخر یریجلوگ

مثال ایجااد واحادهای صاانعتی مناسا   یشاغل هاای

تباادیل و فاارآوری  منظوربااهکوچااک یااا کارگاااه 

هایی محصوات فريی جنگل و همچنین ایجاد تعاونی

ماردم  یباراکشت و توسعه گیاهاان دارویای  منظوربه

 تخریا  روناد کااهش باه توانادمی مناطق ینا یبوم

 .یدکمک نما هاآن پایداری و جنگل
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Abstract 

Understanding the distribution of plant spatial pattern is useful for explaining the ecosystems stability, 

designing proper management plans, and preservative and reforestation operations. Considering the 

importance of the northern Zagros forests in terms of socio - economic, protection and reforestation, 

and given that most research which has been done on the spatial patterns in the Western forests of the 

country focused on the even-aged coppice forests, the woody species spatial pattern in Havare–Khol 

forests of Baneh city, governed by a combination of both even-age (on the tree) and uneven-aged 

forests (on the ground), was studied. In this research, using the randomized-systematic method and 

200×300 m inventory network, sixty sampling points were measured by the nearest individual, T-

square and compound methods. Data analyses were accomplished by the distance methods of Johnson 

and Zimmer, Eberhart, Hopkins, Hinez and C index, using of Ecological Methodology software. 

Results showed the clumped pattern for Johnson and Zimmer, Eberhart and Hinez, the clumped 

pattern towards the random patterns for C index, and the uniform pattern for Hopkins indices. The 

clumped tree spatial pattern in Havare-Khol forest was totally determined. The results generally 

illustrated that based on some indices, taking distance the tree spatial pattern in Havare-Khol forest 

from natural condition was mainly related to the major jobs of forest dwellers, animal husbandry, and 

their activities (pruning and cattle grazing etc.) 

Keywords: Spatial pattern, Baneh, Distance methods, Northern Zagros forest, Havare – Khol. 
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