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چكيده
زمينه و هدف :الگوی پراکنش مکانی گونههای جنگلی اطالعات مفيد و اساسی را در مورد همزيستی و روابط بيولوژی بين گونهها و پويايی
جنگل فراهم می کند .ازاين رو يکی از ابزارهای مهم برای مديريت بهتر عرصههای جنگلی میباشد .اهداف اين تحقيق تعيين الگوی پراکنش
مکانی توده ی انارشيطان در استان بوشهر و ارزيابی قابليت توابع مختلف در تعيين الگوی پراکنش مکانی میباشد.
روش بررسی :ابتدا توده انارشيطان در دو منطقه علیآباد و شهنيا با مساحت  10و  2هکتار در بهار  1394آماربرداری صدرصد شدند .سپس
برای تعيين الگوی پراکنش مکانی توده انارشيطان ،روش فاصله–آزيموت به کار گرفته شد .در نهايت برای تحليل الگوی پراکنش مکانی درختان
از توابع  Kرايپلی F ،G ،L ،در اين تحقيق استفاده شد.
يافتهها :آزمون نيکويی برازش کولموگروف-اسميرنف نشان داد که توزيع درختان انارشيطان در دو منطقه مورد مطالعه به طور معنیدار
ناهمگن هستند ( .)P<0/001توابع  Kرايپلی و  Lناهمگن ،الگوی کپهای را در مناطق مورد مطالعه نشان دادند .تابع  Gدر منطقه علیآباد تا
فاصله  150متری الگوی کپهای را نشان میدهد در حالی که در منطقه شهنيا اين تابع الگویهای مختلفی را در فواصل مختلف نشان میدهد.
بحث و نتيجهگيری :در مجموع هر چهار تابع ،الگوی پراکنش مکانی تودههای انارشيطان را به شکل کپهای نشان دادند و تابع  Gبيشترين
جزئيات را در مقايسه با ديگر توابع در رابطه با الگوی پراکنش مکانی نشان داد .وجود الگوی کپهای در تودههای انارشيطان احتماالً به دليل
شرايط خشک و کمبود رطوبت آن است که چنين الگوی پراکنشی را موجب شده است .بنابراين برای احيا و جنگلکاری مناطق مستعد ،استفاده
از الگوی کاشت کپهای میتواند کمک موثری به ايجاد سايه و حفظ بيشتر منابع رطوبتی خاک داشته باشد که در نهايت میتواند منجر به احيا
موفقتر اين منطقهها باشد.
واژههای کليدی :الگوی پراکنش مکانی ،انارشيطان ،تابع  Kرايپلی ناهمگن ،تابع  Fو  Gناهمگن.
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبياء بهبهان.
 -2دانشيار گروه جنگلداری ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبياء بهبهان(* .مسوول مکاتبات)
 -3دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری.
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Abstract
Background and Objective: Spatial pattern study of forest species could provide us important and
useful information about relationship between species and also forest dynamic. Therefore, it could be
an important tools for better management of forest resources. The objectives of this study were to
determine special pattern of Tecomella undulata stands in Bushehr province and also, evaluation of
different functions capability in T. undulata spatial pattern determination.
Material and Methodology: In the present study, two stands include Aliabad and Shahnia with 10 and
2 hectares, respectively, were selected in spring 2015 and 100 percent inventory was used. Then to
determine the spatial distribution pattern of T. undulate, distance- azimuth method was used. Finally,
Ripley's K, L, F, and G functions were used to evaluate T. undulate spatial distribution pattern.
Findings: The Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test calculation indicated that T. undulata trees
distribution in the both studied sites were significantly heterogeneous (P < 0.001). Ripley's K and L
heterogeneous functions showed aggregated pattern of T. undulata trees in the study sites. But G
function showed aggregated pattern in Aliabad up to 150 meter. While in Shahnia G function indicted
different patterns in different distances.
Discussion and Conclusion: In conclusion, four studied functions showed an aggregated but G function
revealed more detail in determination of T. undulata spatial pattern. Such aggregated pattern in T.
undulata stands could be because of dry condition and lack of moisture. Based on the results, to revival
and afforestation of suitable sites, using aggregated pattern could be useful method to provide shadow
and maintaining humidity in soil. That could result in more successful reestablishments of this valuable
species.
Key words: Spatial distribution pattern, Tecomella undulata, Heterogeneous Ripley's K function,
Heterogeneous F and G function.
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مقدمه
انارشيطان با نام علمی  Tecomella undulataاز خانواده

جنگلی نشان میدهد .اين الگو به عوامل مختلفی از قبيل شرايط

پيچکيان است .اين گونه در ايران با نامهای پارپوک ،الهيرو،

محيطی و درون گونهای بستگی دارد .بنابراين برای شناخت بهتر

سميل ،سمنگ و انارشيطان نيز میشناسند و پراکنش آن در

اکولوژی جنگل ،بررسی الگوی مکانی جوامع گياهی ضروری می-

بوشهر ،بندرعباس ،سيستان و بلوچستان و دلفارد واقع در

باشد ،زيرا به ارزيابی عوامل مختلفی از جمله پراکنش بذر ،رقابت

شهرستان جيرفت میباشد ( )1که در ايران دارای ساختارهای

بين گونهای و درون گونهای ،اشکوبهای داخل سيستم ،عوامل

يک اشکوبه و فاقد زادآوری طبيعی است ( .)2در خاکهای با بافت

گياهخواری و يا ناهمگنی محيط میپردازد که هر کدام از اين

شنی و شنی-لومی با  pHخنثی استقرار بسيار خوبی دارد ( )3و

موارد يا مجموعهای از آنها ممکن است باعث شکلگيری الگو در

سازگار به مناطق خشک است ( .)4عالوه بر موارد گفته شده در

مقياسهای مختلف شود ( .)17-11عالوه بر موارد ذکر شده،

باال انارشيطان اهميت بسيار زيادی در زمينههای دارويی دارد ،و

مطالعه الگوی پراکنش مکانی کمک میکند تا پراکنش گياه که

امروزه ترکيبات دارويی مختلفی از آن استخراج کردهاند که برای

میتواند به صورت تصادفی ،کپهای يا يکنواخت را تعيين نمود

درمان برخی بيماريهای خاص مثل سيفليس و تورم استفاده می-

( .)18انواع اين الگوهای مکان ،شامل يکنواخت ،کپهای ،تصادفی

شود ( .)5انارشيطان گونهای مهم برای حفظ محيط زيست در

نيز است (.)19

مناطق خشک است که باعث تثبيت تپههای ماسهای روان می-

برای تشخيص نوع الگوی پراکنش مکانی ،معموال سه روش عمده

شود ،پناهگاه مناسبی برای حياتوحش میباشد ( )6و میتواند

وجود دارد :روش قاب (کوادرات) ،روش اندازگيری فاصلهای و

مقاومت زيادی در شرايط نامساعد محيطی از جمله خشکی،

روش ترانسکت خطی که اغلب از روش قاب و روش اندازگيری

سرمازدگی ،آتش و بادهای شديد داشته باشد ( .)7اما متاسفانه

فاصلهای برای تعيين الگوی مکانی استفاده میشود (.)20

بهدليل عدم آگاهی مردم بومی نسبت به اهميت دارويی و زيست

تاکنون در زمينه الگوی پراکنش مکانی انارشيطان در داخل کشور

محيطی اين گونه با ارزش و همچنين به دليل مرغوب بودن

تحقيقی صورت نگرفته است ،اما با توجه به اهميت الگوی

رويشگاهها برای استفاده کشاورزی ،تجاوز به رويشگاهها زياد بوده

پراکنش مکانی در مطالعات مربوط به جوامع گياهی ،در رابطه با

که در نتيجه آن زيستگاههای اين گونه در حال تخريب و انقراض

ديگر گونهها چه در داخل و چه خارج از کشور مطالعات متعددی

است ( .)8عالوهبراين ،آفات و عوامل بيماریزا هم اين گونهها را

انجام شده است در مطالعات صورت گرفته در داخل کشور

تهديد میکند (.)9

مشخص شد که به ترتيب گونههايی مانند راش ،ممرز ،پلت،

متاسفانه در کشور ما اطالعات زيادی در رابطه با اين گونه با ارزش

توسکا در راشستانهای طبيعی ايران( ،)15ملج در بخش نمخانه

موجود نيست و همين مسئله گويای نياز اساسی به مطالعه همه

جنگل خيرود کنار نوشهر( ،)21درختان بلوط در جنگلهای

جانبه در رابطه با اين گونه میباشد .بنابراين با توجه به اهميتی

زاگرس

گونه

که اين گونه دارد ضروری به نظر میرسد که هر چه سريعتر

Quercus brantii, Quercus libani, Pyrus syriaca
 Quercus infectoria, Crataegus pontica,در

اقدام نمود.

جنگلهای مريوان ( )23و گونههای چوبی ذخيرگاه جنگل

يکی از اين جنبههای شناختی گونههای درختی مطالعه الگوی

چهارطاق در اردل ( )24دارای الگوی کپهای میباشند .همچنين

پراکنش مکانی درختان است که از ويژگیهای ساختاری گونه-

در مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور نيز مشخص شد که

های جنگلی محسوب میشود ( .)10الگوی پراکنش مکانی نحوه-

گونهها مثل گزشاهی ،آکاسيا دارای الگوی پراکنش مکانی کپهای

ی توزيع درختان و روابط ميان آنها را در فضای افقی تودههای

( )25 ،14هستند.

نسبت به شناخت ،حفاظت و مديريت صحيح و همه جانبهی آن

غربی

()22

و

پنج
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انارشيطان جزو گونههای گياهی با ارزش و نادر در کشور ايران

مطالعه  95کيلومتر میباشد .منطقه شهنياء به مساحت  2هکتار

محسوب میشود که متاسفانه در معرض خطر انقراض قرار دارند

دارای طول جغرافيايی  51◦ 29′ 22″تا  51◦ 29′ 16″شرقی و

( .) 26از اين رو احياء رويشگاه و گسترش اين گونه حائز اهميت

عرض جغرافيايی  28◦ 7′ 7″تا  28◦ 7′ 2″شمالی میباشد.

فراوانی است .همچنين بررسی پراکنش مکانی اين گونه نيز مهم

ميانگين بارندگی  228ميلیمتر ،متوسط دمای ساليانه 27/5

و ضروری است ،زيرا پراکندگی مکانی گونهها ،اطالعات مفيدی و

درجه و ارتفاع از سطح دريای  8متر و دارای اقليم گرم و مرطوب

اساسی را در مورد همزيستی گونه از جمله ،رقابت و مرگ و مير

میباشد .منطقه علیآباد دلوار به مساحت  10هکتار دارای طول

فراهم میکند ( )12عالوه بر اين ،نقش بسيار مهمی را در

جغرافيايی  51◦ ′3 26″تا  51◦ 3′ 16″شرقی و عرض

فرآيندهای زيست محيطی دارند ( .)16بنابراين ،مطالعه الگوی

جغرافيايی 28◦ 48′ 21″تا  28◦ 48′ 7″شمالی میباشد.

مکانی درخت ابزاری مناسب برای تجزيه و تحليل جوامع جنگل

ميانگين بارندگی ساليانه  261ميلیمتر ،متوسط دمای ساليانه

خواهد بود ( .)27با توجه به موارد گفته شده هدف اين مطالعه

 25/3درجه سانتيگراد و ارتفاع از سطح دريا  4متر و دارای اقليم

تعيين الگوی پراکنش مکانی انار شيطان است که میتواند اطاعات

گرم و مرطوب میباشد (کليه اطالعات مربوط به اقليم و

مفيدی در رابطه با ويژگیهای الکولوژيکی اين گونه با ارزش توليد

هواشناسی منطقه از ايستگاه هواشناسی بوشهر تهيه شد)

کند.

(شکل .)1تودههای انارشيطان موجود در منطقه علیآباد جزء يکی

روش بررسی

از ذخيرهگاههای انارشيطان در ايران محسوب میشود که توسط

مناطق مورد مطالعه ،شامل دو توده انارشيطان ،يکی در شهنياء

منابع طبيعی حصارکشی و محافظت شدند اما هيچ گونه مديريت

بخش بردخون در شهرستان دير و ديگری در علیآباد دلوار واقع

و احيايی در اين منطقه صورت نگرفته است .همچنين تودهای

در استان بوشهر میباشد .منطقه شهنيا  130کيلومتر و علیآباد

باقی مانده انارشيطان هم در منطقه شهنيا توسط منابع طبيعی

دلوار  35کيلومتر از بوشهر فاصله دارد .فاصله بين دو منطقه مورد

همانند منطقه علیآباد حصارکشی و محافظت شدند.
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شكل  -1موقعيت مناطق مورد مطالعه شهنيا ( ،)aعلیآباد ( ،)bاستان بوشهر( ،)cنقشه ايران ()d
(Figure 1. Studied sites locations, Shahnia )a(, Aliabad )b(, Bushehr province (c(, Iran map )d

جمعآوری اطالعات
در بهار  1394به منظور تعيين الگوی پراکنش توده انارشيطان با

الگوی مکانی و نيز همچنين حالت تجمعی يا يکنواختی را

توجه به وسعت کم دو منطقه ،از آماربرداری صددرصد استفاده

تشخيص دهد .هدف از اين نوع تجزيه و تحليل تعيين اين مسئله

شد ( .)28سپس برای بهدست آوردن موقعيت مکانی (پراکنش)

است که آيا توزيع درختان تصادفی است يا خير و نوع الگوی

تکتک پايههای مختلف ،روش فاصله–آزيموت به کار گرفته شد

پراکنش به چه صورت میباشد ( .)31برای درستی نتايج اين

.اين روش شامل برداشت نقاط مختصات مربوط به هر درخت به

روش از آزمون مونت کارلو که يک روش آماری است استفاده شد

وسيله سيستم موقعيتيابی جهانی ( )GPSو قطب نمای سونتو

( ،)32بدين صورت که اگر تابع باالی محدودهی مونت کارلو باشد

بود .سپس از طريق روابط مثلثاتی دکارتی نقاط ( )Y ، Xتعيين

الگو کپهای ،پايينتر ،الگو پراکنده و در محدودهی مونت کارلو

و به مختصات سيستممتريک ( )UTMتبديل شدند ( .)29برای
تحليل الگوی پراکنش مکانی نقاط ( )Y ، Xاز توابع مانند K
رايپلی F ،G ،L ،در اين تحقيق استفاده شد.
تابع  Kرايپلی ،کاربردیترين روشی است که برای توصيف الگوی
نقطهای در مطالعات اکولوژيک استفاده میشود ( ،)30زيرا اين
تابع اطالعات زيادی که مبتنی بر واريانس تمام فاصلههای درخت
تا درخت است را استفاده کرده و حتی میتواند مقياسهای مختلف

باشد الگو تصادفی است (.)30
برای تفسير و تحليل سادهتر تابع  Kاز تابع  Lاستفاده میشود.
اين تابع توسط بساگ ( )1977به صورت خطی تغيير پيدا کرده
است ( .)33در اين رابطه هنگامی که تابع مساوی صفر باشد الگو
تصادفی ،کمتر از صفر الگو پراکنده و بيشتر نشاندهندهی الگوی
کپهای میباشد (.)35 ،34
توابع  Gو  ،Fمشابه هم هستند و توزيع تجمعی فراوانی فواصل
نزديکترين همسايه را مورد بررسی قرار میدهند .اين توابع
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اطالعات بيشتری را در مورد روند تغييرات تراکم در مقياس فاصله

الگوی مکانی نقاط براساس توزيع پواسون میتواند همگن يا

فراهم میکند ( .)35مقادير توابع برای الگوی مکانی کپهای،

ناهمگن باشد بر همين منوال ،همه توابع فوق دارای رابطه همگن

بيشتر از يک ،مقادير کمتر از يک نشانگر الگوی پراکنده و مساوی

و ناهمگن میباشند (جدول.)1

يک ،الگوی تصادفی را نشان میدهد (.)36
جدول  -1روابط توابع الگوی پراکنش مكانی
Table 1. Spatial Pattern functions

الگوی همگن

نام تابع

منبع

الگوی ناهمگن

،37 ،38

Kرايپلی
()1

36

()2

L

37 ،36
()3

G

()4
( )6

()5

F

38 ،37

40 ،39

()7
()8

توضيحات پارامترها:
 :Khom )1تابع  kهمگن :r ،مقدار فاصلهی از نقطهی تصادفی:a ،
مساحت منطقه مورد نظر :n ،تعداد درختان :I ،تعداد درختان در
فاصله  :eij ،rروش تصحيح اثر حاشيهای.
 :Khet )r( )2تابع  kناهمگن :e )xi,xj,r( ،روش تصحيح اثر
حاشيهای متناسب الگوهای ناهمگن .عدد  1برای زمانی که فاصله

 :Fihom )8تابع ناهمگن ،F

Wt

 :مجموعه نقاط که فاصله آنها از

مرز  Wحداقل  tاست :L ،زيرمجموعه متناهی از ،W

l
( :B )lk ,tگويی به مرکز  kو شعاع  :  .tکمترين مقداری که
تابع متراکم در مجموعه نقاط  Wمیگيرد

)  inf xW  ( x

) :  (x) ،تابع متراکم.

بين دو نقطه کمتر از مقدار  rباشد و اگر بيشتر باشد عدد تغيير

در اين پژوهش فاصله اطمينان  95درصد برای همه توابع از طريق

میکند :)λx( ،تراکم جفت نقاط (.)j , i

 199بار شبيهسازی تصادفی محاسبه گرديد ( .)39همچنين به

 :Lhom )r( )3تابع  Lهمگن.

منظور بررسی همگنی و ناهمگنی مناطق مورد مطالعه نيز از

 :Lhet )r( )4تابع  Lناهمگن.

آزمون کولموگروف – اسميرنوف و برای تحليل الگوی پراکنش

 :ghom )5تابع  gهمگن dkhom )r( ،و  :drمشتق تابع k

نيز از نرم افزار  Var3.2.2 Rاستفاده شد.

همگن : r .مقدار فاصله از نقطهی تصادفی.

يافتهها

 :ghet )6تابع  gناهمگن dkhet )r( ،و  :drمشتق تابع  kناهمگن.

استفاده از آزمون کلموگروف  -اسميرنوف نشان داد که درختان

 : rمقدار فاصله از نقطهی تصادفی.

انارشيطان در دو منطقه از الگوی توزيع پواسون ناهمگن پيروی

 :Fhom )7تابع همگن  :  ،Fتابع متراکم :r ،مقدار فاصله از
نقطهی تصادفی.

میکنند (منطقه علیآباد  ،D0/05 = 0/2 ،P<0/001منطقه
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شهنيا  .)D0/05 = 0/11 ، P<0/001بنابراين توابع به کار

تا فاصله حدودا  60متری الگوی کپهای معنیدار نشان داده می-

رفته همگی از نوع توابع ناهمگن میباشد.

شود ،از  60متری به بعد الگو به سمت يکنواختی تغيير يافته ولی

نتايج مربوط به تراکم توده خالص انارشيطان در مناطق مورد

معنیدار نيست (شکل .)3

مطالعه نشان داد که اين گونه دارای تراکم  54پايه در هکتار در

تابع  Gناهمگن

منطقه علیآباد و  33پايه در هکتار در منطقه شهنيا است.

نتايج تابع  Gناهمگن در منطقه علیآباد ،نشان داد که الگوی

تابع  Kرايپلی ناهمگن

پراکنش مکانی گونه انارشيطان تا فاصله حدودا  150متری دارای

نتايج مربوط به تحليل الگوی پراکنش مکانی انارشيطان با

الگوی کپهای معنیدار میباشد .از اين فاصله به بعد نيز الگوی

استفاده از تابع  Kرايپلی ناهمگن در منطقه علیآباد حاکی از آن

مکانی کپهای را نشان میدهد .در منطقه شهنيا تا فاصله حدودا

است که گونه انارشيطان تا فاصله حدودا  110متری الگوی کپه

 60متری تغيير الگوی مکانی ديده میشود .از صفر تا  30متری

ای معنیدار را نشان میدهد ،از  110متری به بعد الگو به سمت

الگوی کپهای معنیداری ديده میشود ،از  30تا تقريبا"  35متری

يکنواختی تغيير يافته ولی معنیدار نيست .در منطقه شهنيا نيز

الگوی تصادفی و از  35متری به بعد الگوی يکنواخت معنیداری

تا فاصله حدودا  60متری الگوی کپهای معنیدار ديد میشود و

ديده می شود (شکل .)4

از  60متری به بعد الگو يکنواختی تغيير يافته ولی معنیدار نيست

تابع  Fناهمگن

(شکل.)2

نتايج تابع  Fناهمگن در منطقه علیآباد تا فاصله  110متری

تابع  Lناهمگن

نشانگر وجود الگوی کپهای ضعيفی است .از  110متری به بعد،

باتوجه به تحليل تابع  Lناهمگن در منطقه علیآباد میتوان بيان

همين روند ادامه می يابد .در منطقه شهنيا تا فاصله حدود 60

کرد که الگوی پراکنش مکانی گونه انارشيطان تا فاصله حدودا

متری الگوی کپهای معنیداری ديده شد (شکل .)5

 110متری دارای الگوی کپهای معنیداری است ،از اين فاصله به

در شکل  6نيز نمای از الگوی پراکندگی دو منطقه مورد مطالعه

بعد الگو يکنواخت میشود ولی معنیدار نيست .در منطقه شهنيا

را نشان میدهد.

شكل -2نمودار تابع  Kرايپلی ناهمگن برای تعيين الگوی پراکنش گونه انارشيطان در دو منطقه شهنيا ( )aو علیآباد ()b
Figure 2. The graph of heterogeneous Ripley's K function to determine the distribution pattern of Tecomella
)undulata in two regions of Shahnia (a) and Aliabad (b

ذوالفقاری و همكاران
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 ناهمگن (خط ممتد) و حدود مونت کارلو )خط چين( برای تعيين الگوی پراکنش گونه انارشيطان درL  نمودار تابع-3شكل
)b( ) و علیآبادa( دو منطقه شهنيا
Figure 3. The graph of heterogeneous L function (solid line) and Monte Carlo limits for Tecomella undulata
distribution pattern in two regions of Shahnia (a) and Aliabad (b)

)b( ) و علیآبادa(  ناهمگن برای تعيين الگوی پراکنش گونه انارشيطان در دو منطقه شهنياG  نمودار تابع-4شكل
Figure 4. The graph of heterogeneous G function Tecomella undulata in two regions of Shahnia (a) and Aliabad
(b)

)b( ) و علیآبادa(  ناهمگن برای تعيين الگوی پراکنش گونه انارشيطان در دو منطقه شهنياF  نمودار تابع-5شكل
Figure 5. The graph of heterogeneous F function Tecomella undulata in two regions of Shahnia (a) and Aliabad
(b)
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شكل  -6نقشه پراکنش درختان انارشيطان در دو منطقه شهنيا ( )aو علیآباد ()b
)Figure 6. Tecomella undulata distribution map in two regions of Shahnia (a) and Aliabad (b

بحث و نتيجهگيری
براساس نتايج تابعهای  Kرايپلی ناهمگن و  Lو  Fو  Gکه در

برای رشد در شرايط بهتر ،الگوی پراکنش کپهای را بوجود آورده-

اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت ،میتوان بيان نمود که الگوی

اند.

پراکنش مکانی درختان انارشيطان براساس الگوی کپهای است

عالوه بر موارد باال میتوان به حضور گونه انارشيطان در مناطق با

که شايعترين و عمومیترين الگوی پراکنش نسبت به ساير

اقليم گرم و مرطوب نيز به عنوان دليلی برای تشکيل الگوی کپه-

ا لگوهای يکنواخت و تصادفی در جوامع طبيعی برای گونههای

ای اشاره کرد چرا که مطالعات نشان داده قدرت کم رقابتی در

درختی است ( .)40مطالعات نشان داد است که شرايط سخت

گياهانی که تحمل بااليی در برابر خشکی دارند ( )25 ،14نيز

محيطی ،خشکی و بارندگی کم میتواند باعث تشکيل الگوی کپه-

میتواند يکی از داليل تشکيل الگوی کپهای برای انارشيطان

ای شود ( .)41در منطقه مورد مطالعه نيز چنين شرايط سختی

باشد.

وجود دارد و يکی از داليل احتمالی چنين الگويی میتواند اين

از گونههای که همانند انارشيطان دارای الگوی پراکنش مکانی

مسئله باشد .بدين صورت که در شرايط خشکی نونهالها قادر

هستند میتوان به پده اشاره کرد ( .)21داليل کپهای بودن آن را

نيستند به صورت پراکنده و بدون پناه به رشد خود ادامه دهند

شرايط رويشگاهی مناسب ،تمايل نداشتن قاچاقچيان چوب به

بنابراين وجود درختان باعث ايجاد سايه ،حفظ رطوبت ،افزايش

قطع درختان کم قطر ملج و اثر متقابل مثبت بين گونه ملج با

مواد غذايی خاک ( )42و در نتيجه رشد بهتر نهالها در پناه

ساير گونهها ذکر کردهاند که باعث تشکيل الگوی مکانی کپهای

درختان مادری و زير سايهی آنها که مکانی خنکتر و به نسبت

گرديده است .در حالی که اين موارد برای گونه انارشيطان صدق

دارای رطوبت بيشتری است میشود ( ،)43اين مسئله باعث می-

نمیکند زيرا گونه کم توقعی است و در شرايط بسيار سخت رشد

شود که گياه دارای الگوی کپهای باشد .بنابراين میتوان بيان کرد

خوبی دارد .بنابراين علت چنين الگوی پراکنش مکانی را میتوان

که الگوی کپهای بيان کنندهی جمع شدن افراد در قسمتهای

در سازگاری اين گونه در اين مناطق ذکر کرد .چرا که دسترسی

مساعدتر رويشگاه میباشد ( .)15در مناطق مورد مطالعه نيز به

محدود به منابع ،مانند آب و همچنين شرايط سخت محيطی به

دليل شرايط خشک ،ماسه بادیهای زياد و کمبود رطوبت،

علت بارندگی کم و همچنين آب و هوای خشک باعث تشکيل

درختان انارشيطان با رشد در کنار همديگر و ايجاد شرايط سايه

چنين الگويی شده است ( .)22از ديگر عواملی که سبب تشکيل
الگوی پراکنش کپهای میشود میتوان به نحوه انتشار و
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پراکندگی بذرها ،نحوه زادآوری و همچنين عواملی مثل طوفان و

به طور دقيقتر و با جزئيات بيشتری خصوصا در منطقه شهنيا

حيوانات اشاره کرد ( .)24 ،11 ،15اما اين عوامل برای مناطق

نسبت به دو روش قبلی نشان داد .در منطقهی علیآباد تا فواصل

مورد تحقيق صادق نيست چرا که درختان موجود در اين مناطق

 150متری ،الگوی کپهای را نشان داد و از  150متری به بعد نيز

بذری توليد نمیکنند که علت اصلی آن را میتوان تاثير سوء

روند الگو تغيير نيافت ،اما در منطقه شهنيا تا فاصله حدود 30

برخی از آفات مانند پروانه گل خوار سمنگ و مورچه

متری ،الگوی کپهای و از  30تا  35متری الگوی تصادفی و سپس

 Formicidaeنام برد ،بدين صورت که الرو پروانه گل خوار

از  35متر به بعد الگوی يکنواختی معنیداری را نشان داد .علت

سمنگ ،درون کاسهی گل و در کنار تخمدان از اندامهای زايشی

اين مسئله ريشهکنی غيرقانونی درختان انارشيطان توسط اهالی

تغذيه مینمايد و باعث تخريب تخمدان میشود ،همچنين در

روستا میباشد که باعث ايجاد فواصلی بين توده شده است .البته

داخل کاسه گل و اطراف اندامهای زايشی اين گونه شهد فراوان و

به اين نکته نيز بايد توجه داشت که اگرچه اين تابع جزئيات

شيرينی وجود دارد که اين مورچهها با تغذيه از اين شهد ،در

بيشتری را نشان میدهد اما بايد توجه داشت که محاسبه اين

برخی موارد باعث خسارت به مادگی گل میشوند .بنابراين اين

تابع نسبت به روشهای قبلی دارای پيچيدگیهای خاص خود

گونه فقط از طريق تکثير غيرجنسی گسترش پيدا میکنند .اين

میباشد ( )35و در داخل کشور چندان مورد استفاده قرار نگرفته

مسئله باعث شده است تا عامل بذر را به عنوان علت الگوی

است.

پراکنش مکانی نتوان در رابطه با مناطق مورد مطالعه مورد بررسی

با توجه به نتايج اين تحقيق مشخص شد که انارشيطان دارای

بيشتر قرار داد.

الگوی پراکنش کپهای است .بنابراين بهترين حالت برای احيای

با توجه به نتايج تابع  Kرايپلی و  Lناهمگن ،در دو منطقهی

گونه باارزش الگوگيری از طبيعت و استفاده از روش کاشت به

شهنيا و علیآباد ،گونهی انارشيطان به ترتيب تا فاصلهی حدودا

صورت کپهای میباشد .خصوصاً اينکه مناطق مورد پراکنش اين

 110و  60متری دارای الگوی کپهای میباشند .تابع  ،Fالگوی

گونه دارای شرايط بسيار خشک و ماسهای بوده که چنين الگوی

کپهای ضعيفی را برای منطقه علیآباد تا فاصله  110متری و بعد

نهالکاری با ايجاد سايه میتواند ذخاير رطوبتی را برای مدت

از آن نشان داد .با توجه به اينکه توابع  L ،Kو  Gالگوی مکانی

طوالنیتری حفظ نمايد .الزم به ذکر است که برای احيا رويشگاه-

کپهای نسبتا قوی و معنیداری را برای اين منطقه نشان دادهاند،

های اين گونه عالوه بر اطالع از الگوی پراکنش مکانی ،اطالع از

به نظر میرسد که تابع  Fخيلی در نشان دادن نوع الگو موفق

نياز رويشگاهی و ديگر خصوصيات جنگلشناسی اين گونه الزم و

نيست .تابع  Fدر منطقه شهنيا ،تا فاصله  60متری و بعد از آن

ضروری میباشد.

الگوی مکانی کپهای قوی را نشان داد در حالی که تغييرات موجود

تشكر و قدردانی

در الگوی مکانی توسط تابع  Gرا نتوانست نشان دهد .چرا که

سپاس و تشکر ويژه از دانشگاه صنعتی خاتم االنبياء بهبهان و

تابع  Gدر مقايسه با دو روش قبلی از حساسيت بيشتری نسبت

مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان بوشهر به سبب

به تغييرات مکانی برخوردار است ( )35 ،36و در مقايسه با تابع F

فراهم آوردن امکانات الزم برای انجام اين تحقيق .همچنين تشکر

و حتی دو روش قبلی ،نسبت به تغييرات الگوی مکانی در هر

ويژه از آقايان خداداد ذوالفقاری و مهندس سيد حسين حسينی

نقطه ،از حساسيت بيشتری برخوردار است و اطالعات بيشتری را

به داليل کمکهای ارزنده در انجام اين تحقيق.

نشان میدهد .از اين رو بعضی از محققان در زمينه الگوی پراکنش
مکانی ،استفاده از آن را نسبت به روشهای قبلی بيشتر پيشنهاد
میکنند ( .)45 ،44که در اين مطالعه نيز مشخص شد که تابع
 Gوضعيت الگوی پراکنش مکانی را در مقايسه با ديگر توابع بهتر
نشان میدهد .اين تابع تغييرات الگوی مکانی توده انارشيطان را
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