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چکیده
درک فرایندهای پراکنش گیاهان و تحلیل الگوی مکانی آنها ،تأثیر برهمکنش گیاهان با محیط را آشکار میکند .نبکا به عنوان
پدیدة شاخص برهمکنش گیاه -رسوب نقش مهمی بر حفظ پوشش گیاهی و تثبیت ماسههای روان بازی میکند .این پژوهش با
هدف ارزیابی برهمکنش نبکا و گیاه ،بر اساس روش میدانی و اندازهگیری متغیرهای مورفومتری و ثبت موقعیت دقیق  322نبکا و
 111گیاه در بخشی از دشت آققال در شمالغربی استان گلستان ،انجام شد .برای بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکاها و گیاهان و
همچنین ارتباط متقابل بین آنها و تأثیر متغیرهای خاک بر الگوی پراکنش آنها ،از توابع تک و دو متغیر  Gو تابع همبستگی
نشان دار استفاده شد .نتایج تابع مکانی همبستگی جفتی تک متغیره نشان داد که الگوی پراکنش گیاه Halocnemum
 Strobilaceumدر فاصلههای بین  0تا  23متر ،پراکنده و نامنظم است و این بدین معناست که گیاهان برای شکلگیری دارای
رقابت خاصی با یکدیگر نیستند .عالوه بر آن ،الگوی مکانی نبکاها نیز در فاصلههای بین  0تا  23متر به صورت پراکنده است.
همچنین نتایج تابع دو متغیره ) g(rدر فاصلههای بین صفر تا  00متر نشان داد که گیاه و نبکا ارتباط متقابل مثبتی با یکدیگر
داشته و بر شکلگیری و پراکنش یکدیگر تأثیر مستقیم میگذارند .نتایج تابع همبستگی نشاندار ) kmm(rنشان داد که به
احتمال  %10ویژگیهای خاک از جمله :هدایت الکتریکی ،اسیدیته ،ماده آلی ،نسبت جذب سدیم ،سدیم تبادلی و کجشدگی
رسوبات نبکا بر الگوی پراکنش نبکاها در این منطقه تأثیرگذار هستند.

واژگان کلیدی :الگوی مکانی؛ تابع G؛ تابع همبستگی نشاندار؛ فرسایش بادی
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 مقدمه
فرساااایش خااااک ،فراینااادی پیچیاااده و خطاااری
ژئومورفولوژیک اسات کاه نارن آن شااخص جاامعی بارای
ارزیابی درجه توسعهیافتگی و پایداری برنامههاای مادیریت
زمینی کشورها و خطری بالقوه برای حیات بشری باهشامار
میآید ( .)11تخریب اراضی بر اثار تغییار کااربری و بهاره-
برداری بیش از ظرفیت منابع محیطی در مناطقی مشااهده
میشود که به دلیل کمبود آب و فقر پوشش گیاهی ،خااک
که یکی از مهمتارین مناابع طبیعای اسات ،در برابار روناد
تخریبی نیروهای فرسایشی مانند باد رو به تحلیال مایرود.
باد و فرسایش بادی از عوامل اصلی و مهم فرساایش خااک
در مناطق خشک و نیمهخشک با خاک حسااس محساوب
میشاود ( .)20تشاکیل نبکاهاا باهعناوان یکای از اشاکال
تجمعی رسوب در مناطق بیاباانی ناشای از باه تلاه افتاادن
رسوبات بادی در مسیر حمل آنها میباشد که عمادتا ایان
رسوبات در پای بوتههای گیاهی تثبیت میشوند .نبکا نقش
بسیار مهمی را در پایداری بوم نظامهاای منااطق خشاک و
فراخشک ایفا میکند .به عنوان نمونه :مهمتارین نقاش آن
در نگهداری و حفاظ پوشاش گیااهی اسات .همچناین در
تثبیت ماسههای متحرک در مناطق بیابانی و نیماه بیاباانی
اهمیت بسیار زیادی دارد و سکونتگاهها و تأسیسات انساانی
را تا حدودی از هجاوم ماساههاای باادی ایمان مایکناد.
تشکیل نبکا توسط گیاه موجب تغییرات فیزیکو -شایمیایی
خاک مانند :افزایش مواد آلی ،تغییر در اسایدیته و افازایش
مواد مغذی خاک میگردد ( )22به عبارتی ،مطالعاه الگاوی
نقطاهای مکاانی گیاهاان باه درک بهتاری از نحاوه توزیااع
گیاهان ،ارتباط آن ها با یکادیگر و اکوسیساتم اطرافشاان و
بررسی اثرات متقابل آنها منجر میشود (.)1
در پژوهش های انجامشده در ماورد گیاهاان در منااطق
خشک و نیمهخشک ،رفتارهای باومشاناختی 1متفااوت باه
وجود میآید .باارزترین دلیال آن باهکانشهاای مختلفای
همچون تأثیر تسهیلکنندگی یاک گیااه بار اساتقرار گیااه
دیگر ،رقابت بر سر منابع ،نوع پراکنش بذر و ناهمگنیهاای
محیطی می تواند باعث اجتماعپذیری و یا دوری گیاهاان از
یکدیگر شود ( .)12 ،11همچنین بین گیاهان باا یکادیگر و

با محیط اطرافشان روابط متقابل پیچیده ای وجود دارد کاه
شناسایی و درک این روابط ،اطالعات ارزشامندی در ماورد
ساختار جوامع گیاهی را فراهم مایکناد .بهتارین راه بارای
رسیدن به ایان هادف ،اساتفاده از آماارههاای اختصااری2
مناسبی است کاه از طریاق آنهاا مایتاوان باا شناساایی
الگوهای مکانی مورد نظار ،ویژگایهاای کلیادی نهفتاه در
توزیع مکانی گیاهان یا هر متغیار دیگار در یاک جامعاه را
تشریح کرده ( )13و به تحلیل توصیفی اثرات متقابال باین
گیاهان و رخسارههای مختلف پرداخت .در پژوهشی کاه باا
هدف تحلیل مقایسهای روابط میان مؤلفههاای مورفاومتری
نبکا و مورفولوژی چندین گونهی گیاهی در کفهی خیرآبااد
سیرجان انجام شده است ،نتیجاه گرفتناد بارای تشاکیل و
تکامل نبکا ،عامل فارم رویشای گیاهاان ماؤثر اسات (.)22
مقایسه و تحلیل ویژگیهای ژئومورفولوژیک نبکاهای چهاار
گونهی گیاهی در دشت تکاب ،نشان داد که ارتفاع گوناه در
اندازه و بزرگی نبکا بسیار اهمیت داردو بین ارتفااع گوناه و
اندازه نبکا همبستگی زیادی وجود دارد و نوع گونة گیااهی
بر اندازه رسوبات تأثیر زیادی دارد (.)11
اراضی مرتعی دشت آققال در شامال گرگاانرود و اساتان
گلسااتان بااا اقلاایم نیمااهخشااک و بیابااانی و بادهااای گاارم و
خشک ،همچنین خاکهایی با بافات ریزداناه ،درصاد اماال
بسیار زیاد ،پوشش گیاهی اندک همراه با توفاانهاای گارد و
غبار بوده که مجموع ایان ویژگایهاا ،منطقاهای شاکننده و
حساس در برابر فرسایش باادی را در فصاول خشاک ایجااد
کاارده اساات ( .)0ایاان منطقااه در اسااتان گلسااتان از جملااه
مناطقی است که تحت تأثیر خطر بیاباانزایای و پیامادهاای
متعاقب آن قارار دارد کاه باا توجاه باه وضاعیت معیشات و
زناادگی ساااکنین نزدیااک بااه منطقااه و اقتصاااد مبتناای باار
کشاورزی و دامداری ،نیازمند پژوهش و مطالعه میباشاد .در
پژوهشهایی کاه تااکنون انجاام شاده اسات آناالیز مکاانی
گیاهان و نبکاها در این منطقه کمتر مورد توجه واقع شاده و
با عنایت به اینکاه شناخت تغییارات مختلف الگاوی مکاانی
نبکاها ،در بررسی نحوه عملکرد بومشناختی تودههای گیااهی
دشت آققال مهم محسوب شده و همچناین در نظار گارفتن
این مهم که نبکاها حاصل از تجمع رسوبات در پاای گیاهاان

1

2

Ethology

Summary Statistics

تعيين توزيع مکاني تپة نبکا گونة ... Halocnemum Strobilaceum

01

میباشند ،اولین اقدام مؤثر در ایان زمیناه ،درک فراینادهای
موجود در پوشش گیاهی این مناطق و بررسی توزیاع مکاانی
گیاهان شاخص این رویشگاه و نحوه مادیریت آن هاا اسات.
برای تحلیل الگوی نقطهای باا اساتفاده از روشهاای آمااری
مناسب بهویژه آمارههای اختصاری تک و دومتغیاره ،تاابع K
رایپلی ،تاابع  ،Lتاابع همبساتگی جفتای ) ،g(rتاابع توزیاع
نزدیااکتاارین همسااایه ) ،D(rتااابع  O(r) O-ringو  ...در
سالهای اخیر پیشرفتهای فراوانی ایجاد شده است ).)6
برآوردکننده های متفاوتی از تابع همبستگی جفتی )g(r
نیز طراحی شدهاند که میتوانند جنبههای کامالً متفاوتی از
نوع خاص روابط بین رخسارهها را نشاان داده و باهصاورت
کمّی ،تاراکم پاذیری و رابطاه متقابال بسایار ظریاف باین
گیاهان و نبکاها را تشریح کند .تاابع همبساتگی جفتای g
تک متغیره ،یکی از مشتقات تابع  Kرایپلی است که بیاانگر
تراکم گیاهان و تپههای ماسهای نبکا ،در دایرهای با شعاع r
و مرکز تصادفی در محدوده مورد بررسی است ( .)16با ایان
کارکرد ،یکی از جنبه های مهم بوم شناسی فاردی 1موجاود
در جامعه گیاهی را که کمتر مورد توجه قرارگرفته اسات ،را
میتوان تعیین کرد .بنابراین با توجه به اهمیات گیاهاان در
دشت آققال و نقش مهام آن در امار حفاظات از فرساایش
بادی و تشکیل نبکا ،هدف از پژوهش حاضر تعیاین الگاوی
پااراکنش مکااانی گیاهااان و نبکاهااا بااا اسااتفاده از تااابع

همبستگی جفتای  gتاک و دو متغیاره ،و شاناخت رواباط
متقابل باوم شاناختی ایان دو باا هام در بخشای از دشات
آققالی استان گلستان است.
 مواد و روشها
منطقه مورد بررسی

پااژوهش حاضاار در بخشاای از مراتااع شاامالی اسااتان
گلستان انجام شاد .موقعیات مکاانی ایان عرصاه در طاول
جغرافیااایی " 02°30'31تااا " 02°36'10شاارقی و عاار
" 31° 16'1تا " 31° 16' 26شمالی قرار دارد .این قطعه باا
مساحتی بالغ بر  21هکتار در شمالغربی استان گلساتان و
شمال شهرستان آققال واقع شده اسات (شاکل .)1در ایان
منطقه کمینه و بیشینه ارتفاع از سطح دریا باه ترتیاب  6و
 1متر است ( .)3سیمای عمومی منطقه بهعنوان یک پهناه
فرسایش بادی هموار و مسطح و دارای دریاچههاای فصالی
شور و تپههای ماسهای فسیلشده با فعالیت فصلی و ابعاد و
تیپهای مختلف است .بهطورکلی نشاانگر محیطای شابه-
پالیایی با اراضی شور و قلیاایی و مانادابی و مساتعد بارای
فرسایش بادی و تشدید خطر بیابانزایی به ویاژه در فصاول
خشک است (.)2

شکل  .3موقعیت مکانی محدوده موردمطالعه در محدوده مراتع شمالی شهرستان آققال ،استان گلستان
Autecology
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روش کار
عملیات میدانی

ابتدا با بازدید میدانی ،جهت ثبت دقیاق موقعیات هار
یک از نبکاها و گیاهان موجود در منطقاه موردمطالعاه ،از
دوربااین نقشااهباارداری  Total Stationماادل Leica-
 TCR407که دارای برد طاول یااب  3000متار باا تاک
منشور با دقت  ،2mmاستفاده شد (شکل  .)2نوع گوناهی
گیاااهی نبکاهااا در کاال منطقااه از نااوع Halocnemum
 Strobilaceumاساات (شااکل .)3ایاان گیاااه چندساااله،
بیشتر بوتهای ،دارای انشعابات گوشتی ،متعلق به خاانواده
اسفناجیان 1است که در شمال غرب ،مرکز ،شامال شارق،
جنوب و جنوب شرق ایاران پراکناده مایباشاد ( )2و در
استان گلستان نیز از گمیشان تا اینچهبرون ،شامال بنادر
ترکمن و شمال گنبد گساترش دارد ( .)1موقعیات کلیاه
نبکاها و گیاهان موجود در منطقاه ماورد بررسای تعیاین
(شکل  ،)2همچنین ابعاد هر یک از  322نبکا باا اساتفاده

از متر نواری اندازهگیری شد .نمونه خاک هر کدام از آنها
نیز برای انجام آزمایشهای خاک و تحلیل رسوبشناسای
از عمااق  0-0سااانتیمتااری نبکاهااا جمااعآوری و پااس از
انتقال به آزمایشگاه ،از الک  2میلیمتری عباور داده شاد.
سپس آزمایشهای فیزیکو-شیمیایی از جمله :دانهبندی و
دانه بنادی (گرانولاومتری) باا بهاره گیاری از الاکهاای
استاندارد EC ،)21( 2با دستگاه  ECمتر pH ،با دساتگاه
 pHمتر( 3OM ،)11به روش والکای باالک (SAR ،)23
به روش تیتراسیون و با دستگاه فلایم فتاومتر و  ESPبار
اساس  )21( SARو با اساتفاده از رابطاه مربوطاه انجاام
شد .در پایان پردازش و تجزیه و تحلیل های مکانی دادهها
با استفاده از توابع همبستگی جفتی  gتک و دو متغیاره و
تابع همبستگی نشاندار 2انجام شد .شکل  ،0مراحل انجام
پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .2ثبت موقعیت مکانی نبکاها و گیاهان ،با استفاده از دوربین

شکل  .1نبکای شکلگرفته از گونه گیاهی  Halocnemum Strobilaceumدر منطقه موردمطالعه
Chenopodiaceae
American Standard Test Mesh
3 Organic Matter
4 Marked Correlation Function
1
2
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شکل  .2پراکنش مکانی نبکا و گیاهان در منطقه موردمطالعه

توزیع مکانی نبکا گونه
Halocnemum Strobilaceum

ثبت موقعیتها توسط دوربین

تعیین خصوصیات خاک و مورفومتری نبکا

(تک ،دو متغیره و نشاندار)gاعمال تابع

(تک و دو متغیره) gتعیین الگوی پراکنش

شکل  .5مراحل انجام تحقیق

تابع همبستگی جفتی  gتک متغیره

با استفاده از این تاابع کاه مشاتق تاابع  Kمایباشاد
(رابطه  ،)1تغییرات در فاصالههاای مکاانی مختلاف بهتار

نشان داده مایشاود .همچناین ایان روش در مقایساه باا
روشهای دیگر مانند تابع  L ،Kو  ...حساسایت بیشاتری
نسبت به تغییرات الگوی مکانی در هر نقطه دارد ( .)12از
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تااابع ( gرابطااه  )1باارای تعیااین الگااوی مکااانی کپااهای،
تصااادفی و پراکنااده بااودن نبکاهااا و گیاهااان در منطقااه
موردمطالعه استفاده شد:

() 1
و مشتق تابع  Kرایپلای ∏ ،عادد صاحیح
 3/12و  rفاصله شعاعی یک موقعیت با موقعیات دیگاری
است .در صورتیکه مقدار این تابع برابر یک باشاد ،الگاوی
مکانی تصادفی و در صورتیکه مقدار آن بیشتر و کمتر از
مقدار عددی یک باشد ،به ترتیب الگوی مکاانی کپاهای و
پراکنده را نشان میدهد.
تابع همبستگی جفتی  gدو متغیره

این تابع از جمله توابع همبستگی مکانی اسات کاه باا
اسااتفاده از آن ماایتااوان تغییاارات تااراکم نبکاهااا را در
مقیاس های مختلف تجزیاه وتحلیال کارد و فواصال باین
نبکاهای موجود در یک نقشه را به صورت توزیع مکانی در
نظر گرفت .تابع ) g12(rاز جمله توابع دو متغیره است کاه
به منظور بررسی اثرات متقابل بین رخساره نبکا و گیااه ،و
همچنین مطالعه اجتماعپذیری آنها ماورد اساتفاده قارار
گرفت ( .)1 ،1اگر مقدار این تاابع از مقادار عاددی یاک،
بیشتر شود چنین استنباط میشود که نبکاها و گیاهان بر
رشد یکدیگر اثر تسهیل کنندگی مثبات دارناد و بناابراین
شرایط را برای استقرار یکدیگر فاراهم کارده اناد .مقاادیر
تابع کمتر از یک ،نشان دهنده اثر منفی نبکاها و گیاهاان
بر یکدیگر هستند .بعبارتی رقابت بین آنها بر سار مناابع
بوده است و استقالل نبکاهاا و گیاهاان و عادم انادرکنش
آنها با قرار گرفتن خط تابع در باین حادود موناتکاارلو
تشخیص داده شد (.)6
تابع همبستگی نشاندار

تکنیکهای کالسیک تجزیه و تحلیل الگوی نقطاه ای،
ساختار مکانی الگوها را تنهاا بار مبناای فاصاله ،توضایح
میدهد .با این حاال نقااط یاا موقعیاتهاا ممکان اسات
ویژگاایهااای دیگااری داشااته باشااند و وجااود ساااختار

همبستگی مکانی در نشاان هاا مناوط باه الگاوی مکاانی
نقاطی است که دارای نشان یا متغیرهای کمکای هساتند.
تابع همبستگی نشاندار نرمال شده از تابع آزمون ،جفات
نمونهای از نقاطی است که بهوسیله فاصاله  rاز هام جادا
شده اند .برای محاسبه تابع همبستگی نشاندار ،از (رابطاه
 )2استفاده میشود.

()2
در ایاان رابطااه E ،امیااد ریاضاای اساات و  mو 'm

نشان های تصادفی هستند که از محدوده نشان ها انتخااب
میشوند .تابع همبستگی نشاندار میتواناد باهصاورت دو
متغیره باشد .این موضوع باعاث مایشاود اثارات متقابال
پتانسیل بین دو الگو با جزئیات بیشتر مورد مطالعاه قارار
گیرد .عالمات  miالگاوی مکاانی شاماره  ،1بارای مثاال
الگوی مکانی نبکا و عالمات  mjالگاوی نقطاه شاماره ،2
الگوی مکانی گیاه که با فاصله  rاز الگوی نقطاه شاماره 1
قرار گرفته است ( .)10مقادار تاابع همبساتگی نشااندار
برای مقادیر بیشتر و کمتر از یک ،بهترتیب نشاان دهناده
همبستگی مثبت و منفی بوده و مقدار تابع برابار باا یاک،
نشان دهنده استقالل الگوهای مورد بررسی اسات کاه در
پژوهش حاضر در تحلیلها مورد بررسی قرار گرفت.
 نتایج
اندازه گیری هاای میادانی نشاان داد کاه در محادوده
مطالعاتی 322 ،نبکا باا میاانگین ارتفااع  0/3متار و 111
گیاااه  Halocnemum Strobilaceumوجااود دارد کااه
موقعیت آنها ثبت شد .با توجه به تاابع ( g)rمقادار تاابع
در فاصلههای صفر تا  00متر نشان داد که الگاوی مکاانی
گیاه  Halocnemumو نبکاها به صورت پراکنده و ناامنظم
است و معنیداری این توزیع در فاصلههای صفر تا  1متار
در سطح  0/00تأیید شده اسات .زیارا در ایان فاصالههاا
مقدار تابع بیارون از حادود موناتکاارلو ( )10قارار دارد
(شکل  .)6همچنین نتایج نشان داد که حضور گیاه و نبکاا
بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد و اثرگذارند (شکل .)1
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شکل  .0نمودار الگوی پراکنش  Halocnemum Strobilaceumو نبکاهای موجود با استفاده از تابع ( .g)rخط مشکی بیانگر تغییرات توزیع نبکا و
گیاه ،خطوط خاکستری محدوده توزیع تصادفی با استفاده از آزمون مونت کارلو است و خط چین نشان دهندة مقدار پیش فرض در تابع )30( g

شکل  .7نمودار تابع  gدومتغیره ،روابط متقابل بین  Halocnemum Strobilaceumو نبکاها .خط مشکی بیانگر تغییرات تابع  gدومتغیره،
خطوط خاکستری محدوده توزیع تصادفی با استفاده از آزمون مونت کارلو است و خطچین نشان دهنده مقدار پیش فرض در تابع ()30

است .از طرفی طول و عر نبکا ،میانگین قطار و جورشادگی
رسوبات نبکاها بر پاراکنش مکاانی نبکااهاا تاأثیر معنایداری
نداشتند یعنی نمودار تابع این متغیرها ،خط میاانگین را قطاع
کرده و حول آن چرخش داشته است (شکل .)1
تأثیر هر کدام از متغیرهای مورد بررسی بر الگوی پاراکنش
مکانی نبکاها با استفاده از تابع همبستگی نشاندار بررسی شاد
(جدول .)1

نتایج تحلیل تابع همبستگی نشاندار در بررسی اثر عوامال
مختلف بر الگوی پراکنش نبکاهاا در منطقاه موردمطالعاه و در
دشت آققاال نشاان داد کاه  ESP ،SAR ،OM ،EC ،pHو
کجشدگی رسوبات تپهی ماسهای نبکا بر کنار هم قارار گارفتن
و همبستگی الگوی مکانی نبکاها تأثیر مایگذارناد .باهعباارتی
حدود تابع در بررسی اثر ویژگیهای خاک بر الگاوی پاراکنش
رخساره نبکا بیشاتر از میاانگین (یعنای مقادار عاددی یاک)

جدول  .3متغیرهای مورد بررسی و نوع اثر آنها بر الگوی پراکنش مکانی نبکاها در منطقه مورد مطالعه
میانگین

تأثیر

متغیر

12

تأثیرگذاری مثبت

pH

6/11

تأثیرگذاری مثبت

)OM (%

3/3

تأثیرگذاری مثبت

SAR (cmol-1)0.5

23/32

تأثیرگذاری مثبت

)ESP (%

20/21

تأثیرگذاری مثبت

2/3

بدون تأثیر

1/00

بدون تأثیر

311/11

بدون تأثیر

جورشدگی )(µm

1/12

بدون تأثیر

کجشدگی )(µm

0/2

تأثیرگذاری مثبت

)EC (dS/m

طول نبکا (متر)
عر

نبکا (متر)

میانگین قطر رسوبات )(µm
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EC

SAR

کج شدگی رسوبات

pH

OM

جورشدگی رسوبات

طول نبکا

درصد سدیم تبادلی

عرض نبکا

میانگین قطر رسوبات

شکل  .8نمودار تابع همبستگی نشاندار در بررسی اثر عوامل مختلف بر پراکنش مکانی نبکا .خط مشکی بیانگر تغییرات تابع
همبستگی نشاندار ،خطوط خاکستری محدوده توزیع تصادفی با استفاده از آزمون مونت کارلو است و خط چین (خط  ،3افقی) نشان
دهنده مقدار پیش فرض در تابع (.)30
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 بحث و نتیجهگیری
الگوی مکانی هار متغیار تصاادفی از جملاه گیااه و
نبکا در یک منطقه را می توان با استفاده از فراینادهای
نقطه ای تحلیل کرد و با استفاده از آن ،فرایندهای بوم -
شناختی نهفته در پاراکنش مکاانی آن هاا را شناساایی
نمود ( .) 13بنابراین آگاهی از نوع ارتباط باوم شاناختی
گیاهان و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر ضروری است تا
ب ا این آگاهی ،امکان مدیریت بهینه گیاهان امکان پاذیر
گردد .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کنش های متقابل
گیاهان و نبکاها به منظور درک بهتر باوم شناسای ایان
متغیرها و آگاهی از نقش گیاه در به دام اندازی رسوبات
در منطقااه حماال فرسااایش بااادی و تشااکیل نبکااا در
بخشی از دشت آققال در استان گلستان انجام شد.
به منظور دستیابی به این هدف ،از روش های تحلیل
الگوی نقطه ای مکانی استفاده شد تا ارتباط متقابل بین
گیاهان و نبکاها و تأثیرگذاری و تأثیرپاذیری آنهاا بار
یکدیگر ،از جنبه های مختلف مورد تحلیل آمااری قارار
گیرد .همچنین تأثیر عوامل محیطی مختلف بر شاکل -
گیری نبکاها باا اساتفاده از تاابع همبساتگی نشااندار
مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به اینکه الگوی پراکنش عوار نقطهای باا
توجه به نوع عارضه و شرایط محیطی تحات تاأثیر آن،
متفاوت بوده و یاک الگاوی پاراکنش را نمایتاوان باه
پراکنش سایر عوار در مکان های متفا وت نسبت داد،
در این بخش نتایج آنالیز مکانی الگوی پراکنش نبکاهاا
و گیاهان کمتر با دیگر پژوهشهای مکانی انجاام شاده
تطابق یافته است .ارتباط مکانی بین گیاهان و نبکاها با
استفاده از تابع دومتغیاره  ( gشاکل  ) 6نشاان داد کاه
گیاهان و نبکاها در کلیه مقیااس هاای فاصاله ای ماورد
مطالعه خارج از محدوده مونت کارلو قرار داشتند .نتایج
تابع مکانی همبتگی جفتی تک متغیاره نشاان داد کاه
الگوی پراکنش گیاه  Halocnemum Strobilaceumدر
فاصله های بین  0تا  23متر پراکنده و نامنظم بود .این
بدین معناست که گیاهان برای شکل گیری دارای رقابت
خاصی با یکدیگر نمیباشند .عالوه بر آن ،الگوی مکانی
نبکاها نیز در فاصلههای بین  0تا  23متار باه صاورت

01

پراکنده است .همچنین نتایج تاابع دو متغیاره ) g(rدر
فاصله های بین صفر تا  00متر تایید کارد کاه گیااه و
نبکا ارتباط متقابل مثبتی با یکدیگر دارند و بار شاکل -
گیری و پراکنش یکد یگر تأثیر مستقیم میگذارند.
به عبارتی روابط متقابل بین گیااه Halocnemum
 Strobilaceumو نبکاهاااا در تماااامی مقیااااس هاااای
فاصله ای ،با یکادیگر مثبات اسات و در کناار یکادیگر
تجمع پیدا کردند و گیاه و نبکا بر همدیگر تأثیرگاذار و
از همدیگر تأثیرپاذیر هساتند .باا توجاه باه اینکاه در
طبیعت ابتدا گیاه مستقر شده و بعد از تجمع رساوبات
در پای گیاه ،نبکا تشیکل می شاود ،بناابراین گیااه بار
روی پراکنش نبکا تأثیر مستقیم دارد .همچنین با توجه
به نقش نبکا در نگهداری پوشش گیاهی و ایجاد شرایط
مناسب برای استقرار سایر گیاهان در اطاراف خاود باا
گیاهان نیز د ارای ارتباط متقابل و مثبت می باشاد کاه
تابع بررسی شده نیز این مهم را تایید میکند.
عااالوه باار ایاان ،مقاادار تااابع در همااه فاصاالههااا
نشان دهنده ارتباط متقابل مثبت بین گیاه و نبکا باوده
و به لحاظ آماری و در سطح  0/00معنی دار بوده است.
تابع  Gبا توجه به اینکاه حساسایت بااالیی در نشاان
دادن الگوی مکاانی دارد ،حااکی از آنسات کاه الگاوی
پراکنش گیاهان و نبکاها تاا فاصاله  1متار از یکادیگر
به صورت پراکنده می باشد .این مهم نشان مایدهاد در
این منطقه پراکنش نبکا و گیاه به عوامل خاصی ارتباط
نداشته و هر گیاه توانسته آزادانه در هر موقعیتی رشاد
کند و با تجمع رسوبات منجر به تشکیل نبکا شاود .باه
عبارتی این محدوده دارای شرایط یکسانی بارای رشاد
گیاه در تمامی فواصل میباشد.
از تابع  g22- g11جهت تعیین میازان تاراکم الگاوی
مکانی نبکاها در یک منطقه در مقایسه با تراکم الگاوی
مکانی گیاهان استفاده می شود؛ به عناوان مثاال الگاوی
مکانی نبکاها می تواند کپه ای تر از الگوی مکانی گیاهان
در یک منطقه باشد .همچنین به منظور ارزیاابی میازان
تراکم نبکاها اطراف خودشان در مقایسه با میزان تراکم
آن هااا در اطااراف گیاهااان از تااابع  g12 – g11اسااتفاده
می شود؛ بدین معنی که تراکم نبکاها اطاراف خودشاان
بیشتر است یا اطراف گیاهاان ( .) 6نتاایج تواباع  Gدو
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متغیره نیز نشان داد که گیا هاان و نبکاا هاا در تماامی
فواصل با هم دارای رابطه متقابل مثبت می باشند؛ بدین
معنی که حضور یکی از این دو عامال مای تواناد باعاث
پراکنش بیشتر دیگری شود .با توجه به اینکه باا رشاد
گیاه و تج مع رسوبات ،رخسارة نبکاا پدیادار مایشاود،
تأثیرگذاری مثبت آن ها امری طبیعای و حاائز اهمیات
است و برعکس آن نیز با تشاکیل نبکاا ،شارایط بارای
استقرار سایر گونه ها در محیط فراهم شده و از این نظر
رخساره نبکاا اثار مثبتای در اصاال و احیاای منااطق
خشک و نیمه خشک دارد.
نتایج تح لیال تاابع همبساتگی نشاان دار حااکی از
آنست که  ECو  pHبه عنوان ویژگی های مهم شیمیایی
خااک ماای توانناد باار پاراکنش نبکاهااا در فاصاله هااای
نزدیک تر اثر گذار باشد EC .و  pHخاک دارای ارتباط
متقاباال مثباات بااا مکااان هااا ی دارای نبکااا اساات و در
جاهایی که  ECو  pHخاک بیشتر بود ،تاراکم نبکاهاا
افزایش یافات .مقادار  ECو  pHبار تشاکیل و انادازه
رخساره نبکاا تأثیرگاذار مایباشاند ( ،)22در پاژوهش
حاضر نیز مشخص گردید که ایان متغیرهاا بار الگاوی
پراکنش نبکاها نیز تأثیر معنیداری دارند.
نتایج نشان داد که ماده آلی به عناوان یاک ویژگای
کمّی در منطقه موردمطالعه می تواند بر نحوه استقرار و
همبستگی مکانی نبکا ها تاأثیر بگاذارد .مااده آلای بار
تشااکیل و توسااعه رخساااره نبکااا مااؤثر اساات ( ،)1در
پژوهش حاضر نیز نشان داده شد که هر چه مقدار ماده
آلی زیادتر باشد ،با تأثیری که بر رشد گونه گیاهی دارد
می تواند بر الگوی پراکنش مکانی نبکا نی ز اثرگذار باشد.
همچنین  SARو  ESPخاک بر کنار هم قارار گارفتن
نبکاها تا فاصله  0متار ،تاأثیر دارناد SAR .و  ESPدر
مکانهای دارای نبکاا دارای ارتبااط متقابال مثبات باا
مکااانهااای نبکااا ماایباشااند  .مقاادار  SARو  ESPباار
تشکیل و اندازه رخساره نبکا تأثیرگذار میباشند (،)22
در پااژوهش حاضاار نیااز مشااخص گردیااد کااه ایاان
خصوصیات شیمیایی خاک بر الگاوی پاراکنش مکاانی
نبکاها تأثیر معنیداری دارند.
نتایج نشان داد کاه طاول و عار نبکاا باهعناوان
ویژگیهای مورفومتری نبکاها در منطقاه موردمطالعاه

نمی توانن د بر نحوه استقرار و همبستگی مکانی نبکاا هاا
تأثیر بگذا رد .با توجه به جهت شکلگیری نبکاهاا ،و باا
توجه به الگوی پراکنش نبکاهاا در شامال آققاال ،کاه
پراکنده هستند و بیانگر این است که شارایط یکساانی
در سطح منطقه وجود دارد ،طول و عار نبکاهاا نیاز
دارای اختالف زیادی نبودند و بیشتر نبکاهاای موجاود
دایره ای شکل بودناد .ایان مهام نیاز الگاوی پاراکنش
پراکنده و وجود شرایط یکسان در منطقه را اثبات می -
کند .بنابراین طول و عر نبکاها به دلیل تفاوت اندک،
در الگوی پراکنش نبکاهاا تاأثیر معنایداری نداشاتند.
تابع همبستگی نشان دار حاکی از آن است که میاانگین
قطر و جورشدگی رسوبات نمی توانند بر کنار هام قارار
گرفتن نبکا ها در فاصله های مختلف تأثیر بگذارند .ولای
نتایج این تابع بیانگر ارتباط متقابال مثبات باین کاج -
شدگی رسوبات با پراکنش نبکا می باشد و هر چه کاج -
شدگی رسوبات نبکاها بیشتر باشد یا تقارن رسوبات باه
سمت ذرات ریزدانه باشد ،پراکنش نقاط کپهایتر مای -
باشد .به عبارتی هر چه مسایر حمال رساوبات بیشاتر
باشد ،به پراکنش مکانی کپهای تار نبکاهاا منجار مای -
شوند .نتایج پژوهش حاضار نیاز نشاان داد کاه الگاوی
پراکنش نبکاها به پراکنش گیاهاان و شارایط محیطای
بستگی دارد و به عنوان شاخصی در توجاه باه حفاظ و
مدیریت پوشش گیاهی محسوب میشود کاه در چناد
کیلااومتری شااهر گرگااان در اسااتان گلسااتان ،در یااک
محدوده  21هکتاری تراکم نبکا  11/0عادد در هکتاار
میباشد.
با توجه به نتایجی کاه در خصاوص تحلیال مکاانی
نبکاها و گیاهان به دسات آماد ،عوامال تأثیرگاذار بار
پراکنش رخساره نبکا می توان چنین استنباط کرد کاه
در این منطقه گیاهان و نبکاهای تشکیل شده در فواصل
مختلف بر یکدیگر تاأثیر مای گذارناد .الگاوی پاراکنش
نبکا ها تحت تأثیر عوامل مختلاف ،پراکناده و تصاادفی
تشخیص داده شد که نشاان مای دهاد در ایان منطقاه
منابع غذایی ،آبی و  ...به گونه ای است که گیاهاان نیاز
برای دسترسی به نیااز خاود تحات تاأثیر رقابات قارار
نداشته باشند و در فواصل مختلف از یکدیگر بدون هیچ
نظمی قرار بگیرند .به نظر می رسد برای مدیریت اراضی
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 لاذا اساتفاده از.آثار مخارب ایان فرساایش مای کاهاد
گیاهان مناسب با شرایط محیطی هر منطقه در کاهش
 همچنین کااربرد.میزان فرسایش بادی توصیه میگردد
 به عنوان یک کلیاد،آمار مکانی در بررسی الگوی مکانی
راهنما برای مدیریت مناابع طبیعای در باومنظاامهاای
بیاباانی بارای کنتارل و کااهش فرساایش باادی قاباال
.استفاده میباشد

 الگوی پراکنش یکنواخت مناسبتار،در مناطق بیابانی
 به این دلیل که در رخدادی مانند.از سایر الگوها است
نبکا که تشاکیل آن در منطقاه حمال فرساایش باادی
 می تواند با پوشش کامل یک منطقه درصاد قابال،است
توجهی از ماسه های روان و رسوبات ریزدانه تر را به دام
-  این الگوی پراکنش کمتار رن مای، اما در عمل.اندازد
،دهد و گیاهان به جهات دسترسای باه مناابع غاذایی
 زیرا پراکنش.الگوی پراکنش کپه ای را ترجیح می دهند
منابع غذایی در طبیعت یکن واخات نیسات و همچناین
 امکان رقابت و یا همزیساتی،بسته به نوع گونة گیاهی
 نتاایج باه وضاو بیاانگر اهمیات.آن ها متفاوت اسات
گیاهان در کنترل و کاهش فرساایش باادی در منطقاه
می باشد که با عملکرد خود در تثبیت ماسه های روان و
ایجاد نبکا نقش مؤثری در کاهش گرد و غباار دارد و از

 سپاسگزاری
پااژوهش حاضاار بااا اعتبااار پژوهشاای دانشااگاه علااوم
-12 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان باا شاماره شناساه
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Abstract
Understanding of distribution of plants and analyzing their spatial pattern reveal the
interactions of plants and environment. Nebka as an indicator phenomenon of plantsediment interaction, plays an important role in protecting of vegetation and sand
stabilization. The aim of the present study was to evaluate the interaction of Nebka and
plant based on a field study, measuring the morphometric parameters, and precise point
positioning. Therefore, 322 Nebkas and 119 plants were determined in the northern region
of Aq-Qala, Golestan province. In order to investigate and determine the spatial pattern
and interactions of Nebkas and plants, and impact of soil parameters on their distribution
pattern, univariate and bivariate functions including g and mark correlation functions
were used. The pair correlation function showed that spatial pattern of plant at distance of
less than 23 m was irregular. This means there is no competition between plants at distance
of less than 23 m. Furthermore spatial pattern of Nebka was irregular at distance of less
than 23 m. Bivariate g function at distances less than 50 m indicated positive correlation
between plant and Nebka. Therefore, all plants and Nebkas have a positive impact on
formation and distribution of each other. Results of the MCF function with 95%
probability showed that soil properties such as EC, pH, OM, SAR, and skewness of Nebka
sediments influence the Nebka’s pattern in the study area.
Keywords: R application; spatial pattern; G function; marked correlation function; wind erosion

