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   چكيده

توان  با تعيين الگوي پراكنش مي. گيري پوشش گياهيست آگاهي از الگوي پراكنش گياهان در هر منطقه از مقدمات اندازه
 3 پراكنشمنظور بررسي الگوي  به. گيري خصوصيات كمي گياهان مانند تراكم و فراواني انتخاب كرد هاي مناسبي را براي اندازه روش
برداري در منطقه مورد مطالعه، به صورت  نمونه. عنوان منطقه مطالعاتي انتخاب شد اي، بخشي از مراتع استان كردستان به بوته گونه

در ) نقطه 14(نقطه ابتدايي ترانسكت به صورت تصادفي و بقيه آنها . متري انجام شد 300ترانسكت  4سيستماتيك در امتداد -تصادفي
در هر تيپ گياهي معيارهايي مانند تراكم و فراواني در داخل . متر از يكديگر انتخاب شدند 20ها با فواصل  از ترانسكتك يامتداد هر

ترين گياه و نزديكترين همسايه تعيين شد،  ها نيز فاصله يك نقطه تصادفي تا نزديك و در طول ترانسكت گيري شد ها اندازه پالت
موريسيتا، استاندارد  گرين،(هاي كوادراتي  و شاخص) ابرهارت، هاپكينز، جانسون و زيمر(اي  فاصله هاي همچنين با استفاده از شاخص

 AcanthophyllumوAcantholimon bracteatum  ، Astragalus gossypinusهاي الگوي پراكنش گونه) اي لويد موريسيتا، كپه

mucronatum  هاي كوادراتي از دقت  اي نسبت به شاخص هاي فاصله كه شاخص ها نشان داد وتحليل داده نتايج تجزيه .شد تعيين
  .بيشتر و عملكرد يكساني برخوردار هستند

  
  .اي، شاخص كوادراتي، مراتع كردستان الگوي پراكنش، شاخص فاصله: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

 الگوي پراكنش گياهان نقش بسيار مهمي در ارزيابي
تعيين الگوهاي ، رقابت، يكنواختي و عدم يكنواختي محيطي

هاي مناسب براي  رفتاري گياهان و تشخيص روش
تراكم  گيري خصوصيات كمي گياهان مثل پوشش و اندازه
الگوي پراكنش  ).1386 بصيري، اي و وسايي سنجرهم( دارد
دهنده موقعيت افراد يك جمعيت در محيط و نحوه  نشان

طور  به). Dale, 1999( آرايش آنها نسبت به يكديگر است

تصادفي و  ،اي كپهشامل نوع الگوي پراكنش  سه كلي
در الگوي پراكنش تصادفي هر عضو . وجود دارديكنواخت 
اين الگو بر تشابه  ست،ناپذير از ساير اعضاثيرمستقل و تأ
در اما يا الگوهاي رفتاري غير انتخابي داللت دارد  محيطي و

پراكنش يكنواخت، افراد با فواصل منظم در كنار هم قرار 
 ماننددهنده تأثير منفي بين افراد  فته و اين الگو نشانگر

اي  پراكنش كپه ليوتن غذا يا آشيان است رقابت در ياف
افراد جمعيت تمايل يا تمام  بيشترافتد كه  زماني اتفاق مي
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خصوصي از محيط حضور داشته  هاي به دارند در قسمت
بذرريزي رسد تكثير غيرجنسي و  به نظر ميبنابراين  ،باشند
). 1380 ،مقدم(وان دو عامل اصلي تجمع گياهان باشد فرا

، رفتار بين ير عوامل محيطيبنابراين اين الگوها ناشي از تأث
منظور  به .ستهاي گياهي اي و يا خصوصيات فردي گونه گونه

هاي گوناگوني استفاده  كمي كردن الگوهاي پراكنش از روش
تخاب واحد يكي از آنها با توجه به ان شود كه مي

اي  و استفاده از شاخص فاصله) كوادرات(داري بر نمونه
به دليل اهميت تعيين الگوي پراكنش  .است) غيركوادرات(

، در رقابت گياهان مرتعي درثير مستقيم آن أگياهان و ت
طه در سطح جهان هاي اخير مطالعات زيادي در اين راب سال

اندازه نمونه و  كهتوان بيان كرد  ، بنابراين ميانجام شده است
سزايي را ايفا ب نقشگياهان پراكنش  يپالت در بررسي الگو

هاي كوادراتي به اندازه پالت وابسته  ، زيرا شاخصكنند مي
هاي مختلف پالت الگوهاي  اي كه با اندازه به گونه ،هستند

انتخاب اندازه نمونه  البته. هد شدمتفاوتي نيز حاصل خوا
در  .راكنش كار آساني نيستيين الگوي پمناسب براي تع

 كه دريافت) Green )1996 ،هاي كوادراتي شاخص ميان
پالت  50اي پراكنش حداقل تعداد نمونه براي بررسي الگوه

و بيان  باشد ميپالت  200، حداقل اي شديد و در حالت كپه
نداشته و  با ميانگين تراكم همبستگي گرينكه شاخص  كرد

و را براي بررسي الگوي پراكنش گياهان اين شاخص 
پراكنش  يالگوها يينتع يبرا .تغييرات در تراكم پيشنهاد كرد

وجود دارد كه نسبت به روش  يمتعدد هاي شاخص ياهانگ
را نشان  يمتفاوت يجتعداد و سطح پالت نتا يبردار نمونه

عنوان ) Zimmer )1985و   Johnsonبنابراين ،دهند يم
كردند به علت اينكه شاخص جانسون و زيمر مستقل از 

شاخص پيلو دارد و نسبت به تراكم بوده كارايي بيشتري 
گيري تراكم واقعي جمعيت  شاخص پيلو نيازمند اندازه

) Ncoll )1996 و  Hassphgnaireعالوه بر اين باشد،  مي
وك هاي متر هاي كوچك را در زمين لگوي پراكندگي بوتها

شرق اسپانيا مورد بررسي قرار  خشك جنوب منطقه نيمه
و  Anthyllis cytisoidesهاي  همه بوتهكه  طوري ، بهدادند

تصادفي يا  الگوي Artemisia barrelieri زيراشكوب آن

هاي  در بوته و داشته هاي مختلف در مقياس اي كپه
Anthyllis cytisoides  شدن  اي كپه ، الگو ازتراكم كاهشبا

و  Peter ،همسو با اين تحقيقات د،به تصادفي تغيير پيدا كر
Malhado )2004( پراكنش گونه الگوي نيز  

Anadenanthera peregrinaهاي طريق شاخص از را 
 ، موريسيتا و موريسيتاي استانداردنسبت واريانس به ميانگين

هاي  گرين با استفاده از پالت ي منفي وا با توزيع دو جمله
دند و نشان دادند كه هاي مختلف بررسي كر مختلف با اندازه

موريسيتاي استاندارد  ،هاي مورد بررسي شاخص مياناز 
در  .باشد بوده و از اندازه پالت مستقل مي بهترين شاخص
 هاي با مقايسه شاخص) Getzin )2006 ،پژوهشي ديگر

در تعيين الگوي پراكنش دريافت كه شاخص  اي فاصله
درصد  80بيش از صادفي ر تمام الگوهاي غيرتهاپكينز د

گيري  در اندازه اي و فاصله پيلو شاخص و كارايي دارد
گياه و گياه تا نزديكترين  فاصله نقاط تصادفي تا نزديكترين

 برهاني و همكارانهمچنين  ،اش كارايي كمتري دارد همسايه

منطقه  3در  الگوي توزيع گونه درمنه دشتي را )1380(
اصفهان بررسي كردند و نشان دادند كه اين گونه استپي 

گياهي در منطقه موته با توزيع يكنواخت، در منطقه علويجه 
با الگوي يكنواخت پراكنده شده  اي و در منطقه با توزيع كپه

) 1386(اي و بصيري  موسايي سنجره در اين راستا نيز .است
يين هاي تع مقايسه كارايي شاخص«اي تحت عنوان  در مطالعه

) منطقه ندوشن(زارهاي استان يزد  الگوي پراكنش در درمنه
هاي پراكنش،  اين نتيجه رسيدند كه از بين شاخصه ب

، سون و زيمر و از بين شاخص شمارشيشاخص جان
اي خفيف و تك  ي استاندارد پراكنش كپهوريسيتاشاخص م

هاي بررسي  شاخص ميانها را به خوبي نشان داده و از  بوته
در اين  .استدقت داراي بيشترين شاخص گرين  ،شده

توان به اين  مي ،برآيند كلي از مرور منابع عنوان هتحقيق ب
نكته اشاره كرد كه در همه مطالعات سعي شده است كه به 
نحوي الگوي پراكنش گياهان محاسبه شود و با توجه به 

ثير عوامل مختلف أاينكه الگوي پراكنش گياهان تحت ت
با اين ايده ضرورت تعيين الگوي پراكنش  ،داردمحيطي قرار 

در بخشي از مراتع استان كردستان محاسبه اي  بوتهگونه  3
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رويكردي كاربردي در  يك دست آمده با شد تا از نتايج به
  .گيري و مديريت مرتع استفاده شود اندازه

  
 ها مواد و روش

 27تا   21 ْ35ييجغرافيا هدر محدودمورد مطالعه  منطقه
 27عرض شمالي در  46ْ 54تا َ 46ْ 51طول شرقي و َ 35ْ

 262برابر كيلومتري غرب شهرستان سنندج با مساحتي 

دامنه ارتفاعي اين منطقه از سطح دريا . استشده هكتار واقع 
عنوان يك منطقه ييالقي با  همتر بوده كه ب 2460-1900

ت و هاي مرتعي از تيره گندميان، بقوال پراكنش انبوه گونه
متوسط  .گيرد برداري و چراي دام قرار مي چتريان مورد بهره

متر و درجه حرارت ساليانه منطقه  ميلي 458ميزان بارندگي 
  .باشد گراد مي درجه سانتي 13

  

 )مراتع حومه سنندج(منطقه مورد مطالعهموقعيت -1 شكل

  
 ،در منطقه مورد مطالعهتعيين الگوي پراكنش  منظور به

 ،  Acantholimon bracteatumگونهسه  رويشگاه

Acanthophyllum mucronatum  و Astragalus 
gossypinus  براساس ، انتخاب شد سنندجحومه در مراتع

متري انتخاب  300تغييرات پوشش گياهي طول ترانسكت 
متري  300ترانسكت  4امتداد  هر رويشگاه در در. شد

و در شد سيستماتيك انجام  -برداري به روش تصادفي نمونه
امتداد هر ترانسكت نقطه ابتدايي ترانسكت به صورت 

اصل سيستماتيك با فو صورتبه  ديگر نقطه 14تصادفي و 
مجموع در هر دربنابراين  .از يكديگر انتخاب شدمتر  20

گفتني است اندازه  .برداري شد نمونهنقطه  60رويشگاه 
مناسب پالت با استفاده از روش حداقل سطح براي 

) 1*2(مترمربع  2برابر  Acantholimon bracteatumگونه
 و Acanthophyllum mucronatumهاي  براي گونه و

Astragalus gossypinus  تعيين شد) 3*3(مترمربع  9برابر.   

ترين گياه  نزديك هر نقطه تا فاصلهها  در طول ترانسكت
 محاسبه شد، سپس ترين همسايه نزديك آن تا فاصلهو 

 -ابرهارت–زيمر جانسون و( اي هاي فاصله شاخص
، لويد ،موريسيتا ،گرين(هاي كوادراتي  و شاخص) هاپكينز

سپس با توجه به نتايج . محاسبه شدند )موريسيتاي استاندارد
اي و كوادراتي اقدام به  فاصلههاي  شاخص ازدست آمده  به

   .تعيين بهترين روش برآورد الگوي پراكنش گرديد
اي از  هاي كوادراتي و فاصله براي محاسبه شاخص

  .هاي زير استفاده شد فرمول
  هاي كوادراتي  شاخص

 :شاخص گرين
 .شود محاسبه مياين شاخص از رابطه زير 

GI= ∑ 
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ين تعداد افراد در ميانگ :x ،شاخص گرين :كه در آن 
افراد در تعداد  واريانس: برداري و واحدهاي نمونه

افراد در واحد تعداد جمع  :∑ xوباشد  ميها  كوادرات
در ، GI  0 = حالت تصادفي نتيجه دردر برداري، نمونه

دهنده  نشان GI >0در مقادير منفي  و GI 1=اي  حالت كپه
  . الگوي يكنواخت است

  :دلوياي  شاخص كپه 
   :شود اين شاخص از رابطه زير محاسبه مي

 = ̅ ̅ 
 

ميانگين تعداد افراد در : xواريانس تعداد افراد  :
دهنده پراكنش  نشان> LI  1 كهبرداري  واحدهاي نمونه

 LI 1 < بيانگر الگوي تصادفي و LI 1=،يكنواخت
   .اي است پهدهنده الگوي پراكنش ك نشان

  :شاخص موريسيتا 
=  :شود از رابطه زير حساب مي موريسيتاشاخص   ∑ ∑(∑ ) ∑   

تعداد افراد در هر  : و اندازه نمونه :كه در آن 
دست عددي باگر مقدار  در اين شاخص، وكوادرات است 

مقدار و تصادفي است "پراكنش كامال يك باشد،با برابر  آمده
اي و مقدار كوچكتر از  نده پراكنش كپهده بزرگتر از يك نشان

  .نش يكنواخت استدهنده پراك يك نشان
  :ي استانداردشاخص موريسيتا 

 –1شاخص موريسيتا با قرار دادن در يك مقياس مطلق 
هاي يكنواختي و  شاخصمنظور  بدينشود،  مياصالح  +1تا
  .شوند ي به صورت زير محاسبه ميا كپه

 شاخص يكنواختي

/ ∑(∑ )   
=  :اي  شاخص كپه / ∑(∑ )   

 -1nجدول با درجه آزادي  مقدار كاي اسكوئر : 0/9752  

0/0252  .درصد مساحت در سمت راست است 5/97كه داراي 
جدول با درجه آزادي  قدار كاي اسكوئرم :  

1n-  در سمت راست استدرصد مساحت  5/2كه داراي.  = 0/5 + 0/5   
  = 0/5   
  = −0/5   
  = −0/5 + 0/5  

  
و با حدود  +1تا  -1 شاخص استاندارد موريسيتا از

در نوسان دارد،  -5/0تا  +5/0محدوده بين  %95اطمينان 
 موريسيتا برابر صفر و درالگوي تصادفي مقدار استاندارد 

الگوي يكنواخت كوچكتر اي بزرگتر از صفر و در  الگوي كپه
امنه آوري اطالعات با توجه به د بعد از جمع .از صفر است

استفاده از با ها و همچنين  مقادير ارائه شده براي شاخص
 .تعيين شد مناسب نوع الگوي پراكنشنكويي برازش آزمون 
 Ecologicalافزار ي پراكنش از نرموتحليل الگو زيهبراي تج

methodology  ستفاده شدا. 

  اي  فاصله هاي  شاخص
  :زيمر جانسون وشاخص 

فاصله مطابق فرمول زير  ،براي محاسبه اين شاخص
گيري و با  تصادفي تا نزديكترين گياه اندازههريك از نقاط 

  .تعيين شداستفاده از رابطه زير مقدار شاخص 
  = ( + 1) ∑∑ ( )   

 
فاصله نقطه تصادفي تا نزديكترين گياه و  :dكه در آن 

N: 2حالت تصادفي  در. تعداد نقاط تصادفي استI=  و در
در ( باشد مي >2Iدر حالت يكنواخت  و <2Iاي حالت كپه

   .)%5حتمال اسطح 
  :محاسبه شد زير با فرمولنيز آن  بودن دار آزمون معني
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  = ( )( )( )  

  
 zمقدار اگر  و تعداد نقاط تصادفي است :Nكه در آن 

اشد، اختالف از جدول ب zمحاسباتي در سطح كوچكتر از 
  .دار است حالت تصادفي معني

  :شاخص هاپكينز
 ،ي پراكنش با استفاده از اين شاخصبراي تعيين الگو

فاصله اين  بعدگياه و فاصله هر نقطه تصادفي تا نزديكترين 
رابطه  از استفاده با و گيري اندازه همسايه نزديكترين گياه تا

  .شدزير مقدار اين شاخص محاسبه 
 

  
 

 :فاصله نقطه تصادفي تا نزديكترين گياه  :كه در آن 
 .است گياه همسايهتا فاصله نزديكترين گياه 

 =H 1 ،دهنده الگوي تصادفي نشان=H 5/0 در اين فرمول

دهنده الگوي  نشان =0Hاي و  دهنده الگوي كپه نشان
  .يكنواخت است
  :شاخص ابرهارت

با استفاده از رابطه زير محاسبه مقدار اين شاخص  
=  :شود مي ̅ + 1  

: ،انحراف معيار فواصل :Sكه در آن  ميانگين فواصل  ̅
 در جوامع تصادفيبنابراين  .است گيري شده اندازه

27/1Ie= و در حالت  27/1 جوامع يكنواخت كمتر از، در
  .است 27/1اي بيش از  كپه

 

   نتايج
به طور عملي در جوامع مورد  ي برآورد تراكمها شاخص

هاي مربوط  فرمول 1جدول مطالعه محاسبه شد و با توجه به 
و الگوي پراكنش مقدار عددي آنها ها،  به هريك از شاخص

  .دست آمد به يكمربوط به هر

  
  اي و كوادراتي هاي فاصله مورد مطالعه با استفاده از شاخص هاي گونهتعيين الگوي پراكنش  -1جدول 

 Ac.mucronatum Ac.bracteatum As. gossypinus  نوع شاخص

صله
فا

  اي 

  ابرهارت
 شاخصمقدار

42/1  
 الگوي پراكنش

  اي كپه
 شاخصمقدار

28/1  
  پراكنشالگوي 
  اي كپه

 مقدار شاخص
62/3  

  الگوي پراكنش
  اي كپه

  اي كپه  66/0  اي كپه 81/0 ايكپه 85/0  هاپكينز
  يكنواخت  14/0  يكنواخت 83/0 يكنواخت 39/1  زيمر و جانسون

اتي
ادر
كو

  

  گرين
  

  اي لويد كپه

38/0  
27/24  

تصادفي با گرايش
  اي كپه

  يكنواخت

004/0  
39/1  

  تصادفي
  يكنواخت

61/0  
92/37  

  تصادفي
  يكنواخت

  اي كپه  56/1  اي كپه 27/1 يكنواخت 50/0  موريسيتا
  اي كپه  50/0  اي كپه 50/0 ايكپه 50/0  استاندارد موريسيتا 

  
هاي  دهد شاخص نشان مي 1طور كه نتايج جدول  همان
مناسب سطح هاي موجود در  دليل تفاوتب كوادراتيمختلف 
در ارائه يك الگوي يكسان هيچ همسويي از خود ها  پالت

هاي  شاخص بيشتراين در حالي است كه  ،دهند نشان نمي

نتايج يكساني را در رابطه با الگوي پراكنش از  اي فاصله
الگوي پراكنش گونه مثال  عنوان به. دهند خود نشان مي

Acanthophyllum mucronatum دست  به با توجه به نتايج
 با توجه به در رويشگاه مورد نظر 1 جدولآمده از 
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 )زيمر و جانسون ،هاپكينز ،ابرهارت( اي فاصله هاي شاخص
تعيين شد و و يكنواخت  اي كپه به صورت  الگوي پراكنش

هاي كوادراتي الگوي پراكنش  اين در حالي است كه شاخص
نشان تصادفي  و ، يكنواختاي اين گونه را به صورت كپه

 Acantholimonبراي گونه الگوي پراكنشهمچنين  .دهند مي

bracteatum  در رويشگاه مورد نظر  1 جدولا توجه به ب
جانسون و  ،هاپكينز ،ابرهارت(اي  هاي فاصله شاخصوسيله ب

هاي كوادراتي  با توجه به شاخصو اي  صورت كپهبه  )زيمر
اي و يكنواخت برآورد شده  به صورت الگوي تصادفي، كپه

الگوي  اي هاي فاصله توجه به شاخصاست، همچنين با 
به صورت  Astragalus gossypinus گونه پراكنش براي
هاي  شاخصبه و با توجه و يكنواخت اي  الگوي كپه

اي مشاهده  ، يكنواخت و كپهكوادراتي به صورت تصادفي
 .شده است

 

 بحث 
 Astragalus هاي الگوي پراكنش گونهدر اين مطالعه 

gossypinus، Acantholimon bracteatum و  
Acanthophyllum mucronatum   حومه سنندج مراتع  در

در  .شدمحاسبه  كوادراتي –اي فاصلههاي  با توجه به شاخص
ه دليل شرايط محيطي ب Astragalus gossypinus رويشگاه

هاي اين  پايه ها ، در بعضي از قسمتكولوژيكي حاكمو ا
تايي ديده شده  4تايي و يا حتي  3، به صورت جفتي انگياه
نتايج اين مطالعه نيز  .آورند وجود ميي را با حالت كپهكه 

اي الگوي پراكنش را به  فاصلههاي  صشاخ نشان داد كه
هاي كوادراتي الگوي  شاخصو اي  كپهالگوي صورت 

تعيين  اي و كپه تصادفييكنواخت، به صورت پراكنش را 
نيز با   Acantholimon bracteatumدر رويشگاه .كنند مي

، استاندارد گرين، موريسيتا(هاي كوادراتي  شاخص توجه به
، نواختيكبه صورت  الگوي پراكنش )موريسيتا و لويد

 اي فاصلهالگوي با استفاده از و اي و تصادفي تعيين شد  كپه
به پراكنش الگوي  )زيمر و انسونج ،ابرهارت، هاپكينز(

در رويشگاه  .داده شد نشاناي  كپهصورت 
Acanthophyllum mucronatum  با استفاده از

، موريسيتا و گرين، لويد(شامل  يهاي كوادرات شاخص
، يكنواختبه صورت اكنش الگوي پر) استاندارد موريسيتا 

هاي  شاخصبا استفاده از و  داده شدنشان  اي و تصادفي كپه
ي الگونيز ) يمرز جانسون و ،، هاپكينزابرهارت(اي  فاصله

برآيند كلي اين  .شداي تعيين  كپهبه صورت الگوي پراكنش 
هاي مختلف  كه شاخصچنين تحليل كرد توان  مطالعه را مي

كوادراتي در ارائه يك الگوي يكسان هيچ همسويي از خود 
هاي  شاخص بيشتراين در حالي است كه  ،دهند نشان نمي

تصادفي تا گياه گيري يك نقطه كه براساس اندازهاي  فاصله
لگوي پراكنش از خود نتايج يكساني را در رابطه با اباشد  مي

هاي  وجه به نتايج حاصل از شاخصبا ت .دهند نشان مي
 كههايي  شاخصتوان بيان كرد  مي، لگوي پراكنشتعيين ا

دقت  باشد نقطه تصادفي تا گياه مييك گيري  ازهبراساس اند
نتايج  ،اي دارند هفاصل يها ساير شاخص بيشتري نسبت به

كه  )1389( ارع چاهوكي و طويلياين پژوهش با نتايج ز
، براي تعيين اي و كوادراتي هاي فاصله نشان دادند شاخص

الگوي پراكنش در مورد يك گونه گياهي در يك منطقه 
 سوياز  .دهند همخواني دارد نتايج متفاوتي را نشان مي

بيشتر موارد اي در  هاي فاصله ه شاخصديگر مشاهده شد ك
و دقت دهند  لگو را نشان ميبراي هر گونه گياهي يك نوع ا

در جهت هم  .اي بيشتر از كوادراتي است هاي فاصله شاخص
نتايج برهاني و توان به  مي ،ج اين تحقيقيراستايي با نتا

هاي  روش كردندكه بيان  كرداشاره  )1383(همكاران 
گياهي قرار دارند و اين كوادراتي به شدت تحت تأثير جامعه 

دارد كه از تحت تأثير اندازه و تعداد پالت قرار تغييرپذيري 
ماهيت ديگر  سوياز  ،هاي اين روش است محدوديت

اي  هاي فاصله شاخصبا توجه به هاي مذكور  پراكنش بوته
دليل  كه باشد اي مي الگوي پراكنش كپهمناسب به صورت 

ها و فراهم بودن  ي بوتهريزي در پابذرتوان  اين امر را مي
نتايج نشان داد  .ها دانست شرايط مناسب رطوبتي زير بوته

نتايج  ،گيرند تايي قرار مي 4و 3ها به صورت  تهبيشتر بوكه 
كه  )Pastor  )1993و  Frelichاين تحقيق همچنين با نتايج

به داشتن الگوي پراكنش كه بيشتر گياهان تمايل  كردندبيان 
 Astragalus مطابقت دارد كه در مورد گونه، اي دارند كپه



  اي پراكنش سه گونه بوته ياي و كوادراتي در تعيين الگو هاي فاصله شاخصمقايسه   862

gossypinus از طرفي .باشد همسو ميGilbert   و همكاران
 ها تمايل به بذرها و ميوهكه بيشتر  كردندبيان  نيز )1994(

اين موضوع كه دارند گياه مادري ي نزديكزدن در  جوانه
 موارداما ، اي خواهد شد باعث افزايش حالت انبوهي يا توده

ها باعث از بين  رقابت، آفات و بيماري نيز ازجمله ديگري
 هاي گونه شوند كه با اين شرايط اي مي كپهرفتن حالت 

 كه با نتايج اين روند ياهي به سمت الگوي تصادفي پيش ميگ

نتايج ، داردن همخوانيهاي مذكور  در مورد گونه قيتحق
اي داراي  هاي فاصله شاخصبيانگر اين موضوع هستند كه 

برداري  زيرا نمونه .باشند مي يبيشتري نسبت به كوادراتدقت 
، تعداد و شكل پالت و ت به عواملي ازجمله سطحابا كوادر

هاي  ولي شاخص، ابسته استها و بودن پايه قابل تفكيك
بلكه  ،يك از اين موارد وابسته نيستند اي به هيچ لهمدل فاص

كاهش  و باگيري صحيح فواصل وابسته هستند  هفقط به انداز
هاي كار با كوادرات ازجمله شكل مناسب، تعداد  محدوديت

توان دقت كار را  ها مي ، سطح مناسب و تفكيك پايهكافي
 )Diggle )1983بر نظريه كيدي أتو اين نظريه افزايش داد 

توان بيان كرد كه كاربرد الگوي پراكنش در  باشد و مي مي
ي شناخت تفسيرهاي بوم و برداري انتخاب روش مناسب نمونه

يد توجه داشت كه ، اما در اين حال بامراتع مفيد است
- تعيين الگوي پراكنش ميهاي مختلف  استفاده از شاخص

انتخاب شاخص  ، بنابراينتواند منجر به نتايج متفاوت شود
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Abstract 
Knowledge of species distribution patterns in each area is the basis of vegetation 
measurement. Determining the species distribution pattern helps us select the 
appropriate methods for measuring quantitative properties such as species density and 
abundance. In order to study the distribution pattern of three shrub specie, a part of 
Kurdistan rangelands was selected as the study area. A random systematic sampling 
method was used along four transects of 300 meters. The first point on each transect 
was randomly selected and the rest (14 points) were selected along each of the transects 
with 20-meter intervals from each other. In each vegetation type, criteria such as density 
and abundance were measured in plots, and the distance from a random point to the 
nearest plant and to the nearest neighbors was determined along the transects. In 
addition, the distribution pattern of Acantholimon bracteatum, Astragalus gossypinus  
and Acanthophyllum mucronatum was determined using distance indices (Eberhardt, 
Hopkins, Johnson and Zimmer) and the quadrate indices (Green, Morisitas index, 
Morisitas standard, and Lioyd). The results of analysis showed that the distance indices 
had more accuracy than quadrate indices with the same performance. 
 
Keywords: Distribution pattern, distance index, quadrate index, rangelands of 
Kurdistan.


