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 چکیده
برآورد درصد پوشش تاجی و توليد علوفه، در برای برداری و ابعاد متفاوت پالت، های مختلف نمونهپژوهش، الگویاین در       

برداری در سه اری بر اساس نظر محقق بود. نمونهدبرانتخاب روش نمونههای مرتعی اطراف تاالب چغاخور مقایسه شد. رویشگاه
مترمربعی( به  3×3و  2×2، 2×1، 1×1. ابعاد مختلف پالت )شامل انجام شدجامعه گياهی متفاوت، به دو الگوی شش و سه پالتی 

برداری در واحد نمونه 30ر جامعه در داخل ها در هبرداریشد. نمونه استفادهصورت تودرتو برای برآورد توليد و درصد پوشش تاجی 
گيری مضاعف تخمين و توليد آنها نيز در قالب نمونهبه روش ها، . پوشش تاجی گونهشدامتداد سه ترانسکت در هر جامعه انجام 

-های غالب با آزمونهمحاسبه گردید. در هر جامعه، نوع پراکنش گون 2×2های ها در پالتها، با شمارش پایهبرآورد شد. تراکم گونه

داری در برداری و چهار ابعاد متفاوت پالت، دارای اختالف معنی. نتایج نشان داد که دو الگوی مختلف نمونهشدهای آماری مشخص 
گياهی، متقابل جامعه با الگو، ابعاد پالت با الگو و جامعه که تأثير نحویبه (.≥01/0Pبرآورد درصد پوشش و توليد گياهان هستند )

درصد  5جامعه گياهی با ابعاد پالت بر درصد پوشش در سطح تأثير . نبودندداری الگوها و ابعاد پالت با هم دارای اختالف معنی
(05/0P≤)  1و توليد در سطح ( 01/0درصدP≤معنی ) دار است. در جامعه گياهیGundellia tournefortii-Couisinia bakhtiarica  با

و  بودنددار دارای اختالف طور معنیمترمربعی، به 2×1و  1×1های برداری، در پالتدفی، دو الگوی مختلف نمونهالگوی پراکنش تصا
 Daphnea mucronata-Asteragalusبرداری در جامعهدو الگوی مختلف نمونه دار مشاهده نشد.در ابعاد دیگر، اختالف معنی

adsendence بود داری دارای اختالف طور معنیبه 1×1های پالت با الگوی پراکنش یکنواخت، تنها در(05/0P≤و در اندازه ) های
ای، با الگوی پراکنش کپه Melica persica- Agropyron trichophorumداری نداشتند. الگوهای مذکور در جامعه دیگر تفاوت معنی

 (. ≥0P /05داری نشان دادند )ابعاد اختالف معنیولی در دیگر نبود آماری مترمربعی دارای اختالف  3×3های در پالت

 
  .ی، ابعاد پالت، الگوی پراکنش گياهیربردانمونه ارزیابی مراتع، روش های کلیدی:واژه

 

 مقدمه 
 جامع اکوسيستم مرتعی، دسترسی به الزمه مدیریت

اطالعات صحيح و دقيق از عوامل تشکيل دهنده آن است. 
نبود امکانات و سرمایه کافی اجازه بررسی کل سطح 
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های مناسب برای دهد. بنابراین یافتن روشمراتع را نمی
برای گيری و استفاده از تعداد و ابعاد مناسب نمونه نمونه

ارزیابی خصوصيات پوشش گياهی )توليد و تاج پوشش( 
 و گيریلزامات اوليه است. پراکنش و نوع نمونهیکی از ا

زمينی  برداریداخل واحد نمونه یهاتعداد و ابعاد نمونه
ای برخوردارند. بنابراین باید نمونه از اهميت ویژهنيز 

ای انتخاب شود که بتواند گویای کل واحد زمينی به گونه
برداری باشد. به عبارت دیگر، سطح نمونه، ابعاد و نمونه

تواند ها میبردارینحوه چيدمان آنها در داخل واحد نمونه
تعداد نمونه  گذار باشد. نباید سطح وتأثيردر نتيجه نهایی 

تواند نماینده زیرا نمی ،برداری کم باشدداخل واحد نمونه
برداری باشد و هم نباید ابعاد و خوبی از کل واحد نمونه

چون نبود امکانات و زمان،  ،تعداد بيش از حد زیاد باشد
علت خستگی کارشناس، دهد و بهاجازه کار را نمی

گيری نيز با خطا مواجه برآورد پارامترهای مورد اندازه
 (.Arzani, 2018شود )می

های مرتعی متغيرهای زیادی برای شناخت اکوسيستم
از یک توان هر به هدف از کار میبا توجه وجود دارد که 

گيری کرد. ازجمله این متغيرها، توليد و ا اندازهاین متغيرها ر
 باشد. توليد گياهان مرتعی عبارتدرصد پوشش گياهان می

های سبز اعم از ست از رشد سال جاری که شامل تمام انداما
زا، گل یا خوشه و بذر یا ميوه میهای گلها، شاخهساقه

وسيله تصویر عمودی تاج گردد و درصدی از خاک که به
شود درصد پوشش تعریف شده ش گياهی پوشيده میپوش

یکی از الزامات مدیریت صحيح  (.Bonham., 2013است )
 باشد.هنگام از این فاکتورها میمرتع، داشتن اطالع دقيق و به

برای اطالع از ظرفيت چرایی مرتع، باید ميزان توليد گياهان 
اطالع از برای گيری شود و درصد پوشش گياهان اندازه

همچنين در ارزیابی  زان حفاظت خاک دارای اهميت است.مي
گيری توليد و وضعيت مراتع، یکی از فاکتورهای مورد اندازه

گيری (. برای اندازهMoghadam ,2016باشد )پوشش می
های زیادی ابداع درصد تاج پوشش و توليد گياهان، روش

 شده که هر روش در جامعه گياهی خاص و با توجه به هدف
مطالعه و همچنين امکانات موجود، نتيجه متفاوتی ارائه می

(. در این راستا بررسی و تعيين Moghadam, 2009دهد )
ترین روش در هر جامعه یا رویشگاه که از سرعت و مناسب

دقت کافی برخوردار باشد از اهميت بسزایی برخوردار است. 
از قاب یا گيری، استفاده های قابل اعتماد اندازهیکی از روش
باشد که باید به درستی از نظر روش نمونهکوادرات می

(. مزیت Abedi, 2007برداری، تعداد و ابعاد انجام شود )
برداری در این است که پالت نسبت به سایر واحدهای نمونه

توان کليه پارامترهای کمی ازجمله فراوانی، وسيله آن میبه
در انتخاب اندازه و بته ال. کردتراکم، پوشش و وزن را برآورد 

برداری دقت کافی شود. سطح واحد نمونهباید تعداد قاب 
ای ای بزرگ باشد که شامل تعداد قابل مالحظهباید به اندازه

آنقدر بزرگ نباشد که  داز گياهان شود ولی در عين حال بای
 et alArzani ,.گيری گياهان سخت شود )تفکيک و اندازه

يقات بيشتری نياز است تا براساس بنابراین، تحق (.2015
نظرهای موجود تبيين شده و یا افزایش نتایج حاصل اختالف

دانش و آگاهی در این زمينه، امکان بکارگيری نمونه مناسب 
تری های کمی گياهی به نحو مطلوبدر برآورد مشخصه

برداری تحقيق با هدف مقایسه دو نوع نمونهاین فراهم گردد. 
ابعاد  4و  برداریداخل واحدهای نمونهدر  با آرایش متفاوت

( در برآورد توليد و 3×3و  2×2، 2×1، 1×1مختلف پالت )
 درصد تاج پوشش گياهان انجام شد. 

 

 هاروشمواد و 
 منطقه مورد مطالعه

برای انجام پژوهش، مراتع اطراف تاالب چغاخور 
غربی کيلومتری جنوب 40مراتع مذکور در  انتخاب گردید.

 32 تادقيقه  94درجه و  31 شهرکرد در موقعيت جغرافيایی
درجه و  50 تادقيقه  85درجه و  50 عرض شمالی ودرجه 

 2700تا  2100طول شرقی در دامنه ارتفاعی  دقيقه 87
نمود ظاهری و در مقياس  بر اساس پراکنش دارند.

جامعه گياهی در مراتع منطقه پراکنش دارد  15، 1:25000
tournefortii Gundellia-در جوامع گياهی  پژوهشاین که 

bachtiarica Couisinia ، -mucronata Daphnea

adscendence Astragalus و ، -persica Melica
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trichophorum Agropyron  (.1انجام شد )شکل 

 
 نقشه جوامع گیاهی مراتع مورد پژوهش -1 شکل

 

اطالعات پوشش گياهی و خصوصيات فيزیکی هر یک از 
همچنين اطالعات  ارائه شده است. 1 جوامع گياهی، در جدول

های مورد مرتبط با وضعيت و گرایش هر یک از رویشگاه
 ارائه گردیده است. 2پژوهش نيز در جدول 

 

 

 ات پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی جوامع گیاهیاطالع -1 جدول

درصد 

سنگ و 

 سنگریزه

درصد 

 الشبرگ

درصد 

خاک 

 لخت

درصد 

پوشش 

 تاجی

نوع 

 خاک

واحد 

 اراضی

جهت 

 غالب

شيب 

غالب 

 )درصد(

طبقه 

ارتفاعی 

 )متر(

مساحت 

 )هکتار(
 جامعه گياهی

18 15 22 45 
شنی 

 لومی
 30 غربی کوهستانی

2200-

2500 
44 -tournefortiiGundellia 

Couisinia bachtiarica 

20 10 20 50 
رسی 

 لومی
 50 شرقی کوهستانی

2300-

2600 
72  -Daphnea mucronata

Astragalus adscendence 

 38 شمالی کوهستانی لومی 55 15 20 10
2100-

2400 
65 Agropyron  -Melica persica

trichophorum 
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 اطالعات پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی جوامع گیاهی ،وضعیت و گرایش جوامع گیاهی -2 جدول

گرایش مرتعی 

 )براساس روش ترازو(
 وضعيت مرتع )بر اساس روش چهار فاکتوری(

 جوامع گياهی

 طبقه گرایش
وضعيت 

 طبقه 
 جمع امتيازات

عامل بنيه و 

 شادابی گياه

عامل ترکيب 

 گياهی

عامل پوشش 

 گياهی
 عامل خاک

 طبقه امتياز درصد امتياز طبقه امتياز طبقه امتياز

Gundellia tournefortii- 2 7 45 6 2 4 2 4 29 ضعيف منفی

Couisinia bachtiarica 

Daphnea mucronata-  2 8 50 6 1 2 2 5 21 ضعيف منفی

Astragalus adscendence 

 3 11 55 7 3 6 3 6 30 متوسط مثبت
 -Melica persica

Agropyron 

trichophorum 

 

 روش بررسی
از پيمایش صحرایی و تعيين جوامع گياهی )بر اساس  بعد

ای )مکان محدوده ها(،مشخصات فلوریستکی نوع گونه
برداری در هر جامعه مطالعاتی مشخص معرف( برای نمونه

نسبتاً سپس داخل این محدوده و در جهت افقی )شيب  شد.
متر و با  30×30برداری به ابعاد واحد نمونه 30ثابت(، 
متری  900متر از هم در امتداد سه ترانسکت  60فاصله 

واحد  10در امتداد هر ترانسکت  کهطوریبهانتخاب شد. 
در داخل  سيستماتيک مستقر گردید. به صورتبرداری نمونه

برداری متفاوت از برداری، دو الگوی نمونههر واحد نمونه
در الگوی اول،  الت در نظر گرفته شد.نظر تعداد و آرایش پ

با ابعاد متفاوت تو درتو شش و در الگوی دوم، سه پالت
، اول شد. در الگوی استفادهمتر(  3×3و  2×2، 2×1، 1×1)

متر از همدیگر  10ها در دو ردیف موازی با فاصله پالت
ها در یک ردیف و در پالت ،دوم مستقر گردید. در الگوی

ز استقرار شبکه پس ا برداری قرار داده شد.وسط واحد نمونه
ها در داخل پوشش تاجی هر یک از گونهبرداری، نمونه
که هر پالت را طوریبه ورد شد.آها، به روش تخمين برپالت
درصد در نظر گرفته و درصد پوشش گياهان داخل  100

Arzani & درصد پوشش تاجی ثبت گردید ) عنوانبهپالت 

2014, Abedi.) همچنين رشد سال جاری هر یک از گونه

گيری مضاعف اندازه گيری شد. بدینها، به روش نمونه
ها های گياهی در تمامی پالتترتيب که تاج پوشش گونه

های گياهی در الگوی اول، گيری شد ولی توليد گونهاندازه
در دو پالت از شش پالت و در الگوی دوم، در یک پالت 

رابطه سپس با استفاده از  توزین شد.د بعاز سه پالت، قطع و 
های قطع و رگرسيونی بين تاج پوشش گياهی و توليد پالت

-ها برآورد های گياهی در تمام پالتتوزین شده، توليد گونه

 (. Abedi & Arzani ,2014گردید )
 2×2های از جوامع گياهی، در داخل پالتیک در هر 
 به صورتلب تعداد پایه )تراکم( گونه غا مترمربعی،

و برای ( Abedi & Arzani ,2014ثبت ) شدهشمارش
 آگاهی از الگوی پراکنش استفاده شد.

 

 هاوتحلیل دادهتجزیه

برای این منظور، ابتدا مقادیر فاکتورهای گياهی )درصد 
ميانگين هر بعد پوشش تاجی، توليد و تراکم( خالصه شد و 

مقایسات برای معيار  عنوانبهبرداری، فاکتور در هر واحد نمونه
های ميانگين مربوط به هر فاکتور آماری در نظر گرفته شد. داده

( انتقال داده شد و با pssSافزار تحليل آماری )گياهی، به نرم
(، الگو و ابعاد tآماری )تجزیه واریانس و های آزمونانجام 
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برداری در هر جامعه گياهی مشخص گردید. برای مناسب نمونه
به ها )ابعاد پالت جزیه واریانس، ابتدا اختالف کل گروهت انجام
بهآن بر درصد پوشش و توليد تأثير متغير مستقل( و  عنوان
متغير وابسته بدست آمد. سپس اختالف هر گروه با  عنوان
های دیگر، با آزمون توکی بررسی شد. اثر دو الگوی گروه

يد، با برداری بر روی درصد پوشش تاجی و تولمختلف نمونه
دو تأثير سنجيده شد و در هر ابعاد پالت،  tاستفاده از آزمون 

متغير مستقل بر روی درصد پوشش تاجی و توليد  عنوانبهالگو 
ها با هم داری اختالفمتغير وابسته بدست آمد و معنی عنوانبه

های غالب هر آگاهی از نوع پراکنش گونهبرای مقایسه شد. 
Ecological افزار ی در نرمهای آمارجامعه، از روش

Methodology های تراکم که اگر دادهطوریاستفاده شد. به
ای منفی باشد، الگوی پراکنش کپهها دارای توزیع دوجملهگونه

ای مثبت باشد، الگوی پراکنش ای، اگر دارای توزیع دوجمله
یکنواخت و اگر دارای توزیع پواسون باشد، الگوی پراکنش 

 (. Chahouki Zare ,2008) تصادفی است
های غالب حاصل از پالت پژوهش، تراکم گونهاین در 

تراکم معيار برای محاسبه الگوی پراکنش آنها  عنوانبه، 2×2

 در نظر گرفته شد.
 

 نتایج 
 های غالب نتایج حاصل از بررسی الگوی پراکنش گونه

نتایج تعيين نوع پراکنش گياهان غالب سه جامعه 
 شده است.بيان  3های آماری در جدول زمونعاتی با آمطال
Couisinia -Gundellia tournefortiiدر جامعه  

bachtiaricaهای ، الگوی پراکنش گونهCousinia 

bachtiarica وtournefortii Gundellia  تصادفی و
orientalis Scariolla  .تصادفی به سمت یکنواخت بود 

Astragalus -mucronata Daphnea  جامعه در

adscendence،  الگوی پراکنشmucronata Daphne 
 یکنواخت بود.  adscendence Astragalusیکنواخت کامل و 

Agropyron  -Melica persica جامعه در

trichophorum،Festuca ovina  ای دارای الگوی کپه
Melica یکنواخت،    trichophorumAgropyronشدید،

persica  ای به سمت یکنواخت و کپه Stipa

hohenackeriana  ای متمایل به تصادفی بود.کپه 

 
 

 های آماریهای غالب سه جامعه با استفاده از آزمونالگوی پراکنش گونه -3جدول 

 

 جامعه
 یاهيگونه گ

 توزیع

 پواسون ای مثبتدوجمله ای منفیدوجمله پراکنش یالگو

X2 df sign X2 df sign X2 df sign 

 

 1جامعه

Cousinia bachtiarica 88/13 29 21./ 37/13 29 7./ 44/56 29 00./ تصادفی 

Gundellia tournefortii 71/10 29 33./ 54/16 29 27./ 71/53 29 00./ تصادفی 

Scariolla orientalis 14/15 29 28./ 65/28 29 1./ 03/26 29 06./  یکنواخت -تصادفی 

 2جامعه 
Daphne mucronata 92/8 29 83./ 02/53 29 00./ 73/21 29 57./ یکنواخت کامل 

Astragalus adscendence 16 29 65./ 41 29 03./ 13/25 29 48./ یکنواخت 

 

 3جامعه 

Festuca ovina 12/54 29 00./ 18/15 29 32./ 15/11 29 12./ ای شدیدکپه 
Agropyron 

trichophorum 
 یکنواخت /.6 29 17 /.05 29 43 /.36 29 41/28

Mellica persica 81/49 29 04./ 17/12 29 1./ 89/10 29 13./ ای به سمت یکنواختکپه 

Stipa hohenickeriana 71/44 29 08./ 98/22 29 56./ 13 29 1./ ای متمایل به تصادفیکپه 



 645 4شماره  28تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 

برداری و ابعاد پالت های نمونهجامعه گیاهی، الگواختالف 
 بر پوشش و تولید گیاهان
داری اختالف جامعه و معنیتأثير نتایج بررسی آماری 

برداری و ابعاد پالت بر درصد پوشش گياهی، الگوهای نمونه
نشان داده شده است  5و  4های جدولو توليد گياهان در 

متغير  عنوانبهبرداری و ابعاد پالت )جامعه، الگوی نمونه
متغير  عنوانبهمستقل و درصد پوشش گياهی و توليد 

گردد در جوامع گياهی همانطور که مشاهده می وابسته(.
مختلف، درصد پوشش و توليد گياهی متفاوت است. 

گيری شده با الگوها و همچنين درصد پوشش و توليد اندازه
باشد و این بدین معناست که ابعاد مختلف پالت، متفاوت می

برداری و چهار ابعاد مختلف پالت دو الگوی مختلف نمونه
داری در برآورد درصد پوشش و توليد دارای اختالف معنی

ثير متقابل جامعه با الگو، ابعاد أت (.P≥0 /01گياهان هستند )
پالت با الگو و جامعه گياهی، الگوها و ابعاد پالت با هم 

جامعه گياهی با البته تأثير . ندداری نيستنیدارای اختالف مع
( P≥0 /05درصد ) 5ابعاد پالت بر درصد پوشش در سطح 

 دار است.( معنیP≥0 /01درصد ) 1بر توليد در سطح 
 

 برداری و ابعاد پالت بر روی درصد پوشش داری اختالف جامعه گیاهی، الگوهای نمونهو معنیتأثیر -4جدول 

 MS F Sig منابع تغيير

 00/0 44/112 59/4317 جامعه گياهی

 00/0 54/18 712 برداریالگوهای نمونه

 00/0 14/64 1/2463 ابعاد مختلف پالت

 87/0 13/0 26/5 الگوها×جامعه گياهی

 03/0 27/2 43/87 ابعاد پالت×جامعه گياهی

 93/0 13/0 25/5 پالتابعاد ×الگوها

 78/0 52/0 23/20 ابعاد پالت×الگوها×جامعه گياهی
2R  :53/0تعدیل شده درصد پوشش 

 

 برداری و ابعاد پالت بر روی تولید گیاهانداری اختالف جامعه گیاهی، الگوهای نمونهو معنیتأثیر  -5جدول 

 MS F Sig منابع تغيير

 00/0 98/77 88/2249 جامعه گياهی

 00/0 68/24 01/712 برداریالگوهای نمونه

 00/0 37/85 1/2463 ابعاد مختلف پالت

 38/0 183/0 26/5 الگوها×جامعه گياهی

 006/0 03/3 43/87 ابعاد پالت×جامعه گياهی

 9/0 25/5 25/5 ابعاد پالت×الگوها

 64/0 71/0 23/20 ابعاد پالت×الگوها×گياهی جامعه
2R  :37/0تعدیل شده توليد 
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برداری و گیری شده با الگوهای نمونهپوشش و تولید اندازه
 ابعاد متفاوت پالت

 : bachtiarica Couisinia-tournefortii Gundelliaجامعه  .1
برداری )شش و سه پالتی( در دو الگوی مختلف نمونه

 داری دارای اختالفطور معنیبه 2×1و  1×1های پالت
( 3×3و  2×2که در دو اندازه پالت دیگر )درحالی ،هستند

درصد پوشش  دهند.داری را نشان نمیدو الگو اختالف معنی
ها تا حدودی تفاوت دارد. از اندازه پالتیک و توليد در هر 

، 2×2با  1×1پالت  پالتی، 6به این صورت که در الگوی 
ف بدون اختال 3×3با  2×2و پالت  3×3و  2×2با  2×1

دارای اختالف  3×3و  2×2با  1×1دار ولی پالت معنی
 3در الگوی  (.P≥05/0درصد است ) 5داری در سطح معنی

با سه اندازه پالت دیگر دارای اختالف  1×1پالتی پالت 
-و بقيه پالتاست ( P≥0 /01درصد ) 1داری در سطح معنی

 دارند.ها با هم بدون اختالف معنی

 

 برداری گیاهاننتایج حاصل از مقایسه آماری دو الگوی مختلف نمونه -6جدول 
 داریمعنی انحراف معيار tمقدار  اندازه پالت فاکتور جامعه

Gundellia tournefortii-Couisinia bachtiarica 

 درصد پوشش

1×1 68/4- 37/2 ** 
1×2 63/3 99/0 * 
2×2 55/0 4/1 - 

3×3 39/1 4/1 - 

 توليد

1×1 71/4- 2/2 * 
1×2 14/3- 37/2 * 
2×2 49/0- 94/1 - 

3×3 88/0- 14/2 - 

Daphnea mucronata- Astragalus 
adscendence 

 درصد پوشش

1×1 63/3 71/0 * 
1×2 59/1 21/1 - 
2×2 7/1 28/1 - 

3×3 66/1 18/1 - 

 توليد

1×1 43/3 51/0 * 

1×2 28/2 26/0 - 

2×2 25/2 47/0 - 

3×3 07/1 36/0 - 

Melica persica- Agropyron trichophorum 

 درصد پوشش

1×1 32/19- 06/1 ** 

1×2 8/27- 01/1 ** 

2×2 64/1- 82/0 * 

3×3 6/1 04/1 - 

 توليد

1×1 94/21- 45/0 ** 

1×2 43/11- 21/0 * 

2×2 63/10 36/0 * 

3×3 59/1 25/1 - 
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Astragalus -mucronata Daphnea . جامعه 2

adscendence 
برداری )شش و سه پالتی( در دو الگوی مختلف نمونه

داری دارای طور معنیبه 1×1های این جامعه تنها در پالت
پالت که در سه اندازه (، درحالی≥50/0Pاختالف است )

داری را ( دو الگو اختالف معنی3×3و  2×2، 2×1دیگر )
گيری شده در هر دهد. درصد پوشش و توليد اندازهنشان نمی

هایی هستند. به این ها دارای تفاوتیک از اندازه پالت
ها، با بقيه اندازه پالت 1×1صورت که در هر دو الگو، پالت 

داری ف معنیدارای اختال 3×3با  2×2و پالت  3×3با  2×1
 2×2با  1×2( ولی پالت P≥01/0درصد است ) 1در سطح 

 باشد.داری میبدون اختالف معنی
 
Agropyron -persica Melica . جامعه 3

trichophorum  
برداری )شش و سهه پالتهی( در   دو الگوی مختلف نمونه

دارای اخهتالف آمهاری    3×3ههای  این جامعه تنها در پالت
و  2×2، 2×1سه اندازه پهالت دیگهر )   که درنيست. درحالی

 دهنههدداری را نشههان مههی(، دو الگههو اخههتالف معنههی 3×3
(05/ 0P≤درصد پوشش و توليد اندازه .)  گيری شده در ههر

کهه  طوریهستند. به ها نيز دارای اختالفیک از اندازه پالت
 2×2بها   2×1و پهالت   2×1بها   1×1در هر دو الگو، پالت 

، 3×3و  2×2بها   1×1ری ولهی پهالت   دابدون اختالف معنی
دارای اخهتالف   3×3×بها   2×2و پهالت   3×3با  2×1پالت 
 (.≥0P /01باشند )درصد می 1داری در سطح معنی

 
 بحث 

 الگوی پراکنش گیاهان:
پراکنش گياهان از سمت  هرچه الگوی طورکلیبه

تعداد نمونه بيشتری الزم  ای گرایش پيدا کندیکنواخت به کپه
-برداری بتواند گویای کل واحد نمونهشدت نمونهاست که 

به احتمال زیاد رو ازاینبرداری و یا جامعه گياهی باشد. 
رسيدن به اهداف مورد نظر در برآورد فاکتورهای برای 

 گياهی ازجمله درصد تاج پوشش و توليد، در جامعه

trichophorum Agropyron -persica Melica  تعداد
 برداری یکسان نسبت به دود نمونهنمونه بيشتری در واح

مورد نياز  همچنين تعداد نمونه ،جامعه دیگر الزم است
 adscendence Astragalus -mucronata Daphneaجامعه

Couisinia-tournefortii Gundellia بيشتر از جامعه 

bachtiarica  خواهد بود که نتایجchahouki Zare  و
الگوهای مختلف  ست.اموضوع این مؤید ( 2008)همکاران 

نيز در سطح احتمال استفاده شده برداری و ابعاد پالت نمونه
برآورد برای  یدار( دارای اختالفی معنیP≥0 /01درصد ) 1

دو الگوی مختلف  درصد پوشش و توليد گياهان هستند.
برداری و ابعاد پالت متفاوت، به دليل اختالف در ميزان نمونه

سطح کل دارای اختالفی کلی در  برداری نسبت بهسطح نمونه
در  زیرا باشند،می برآورد درصد پوشش و توليد گياهان

الگوی شش پالتی دو برابر الگوی سه پالتی از سطح زمين 
ميزان دقت و ميزان طور طبيعی بهشود و برداری مینمونه

گيری به دليل نوع مختلف گياهان و فاکتور مورد اندازه
استفاده از پالت که نحویبهد بود. پراکنش آنها مختلف خواه

برداری سطح بيشتری از رویشگاه بزرگتر یعنی نمونه
در زیرا  ،سطح بزرگتر مناسب نيست ولی هميشه )جامعه(.
ها اندازه گياهان به صورتی است که رویشگاهاز برخی 

پذیر امکانگاهی برداری با سطح بزرگتر مشکل و یا نمونه
با بررسی اندازه و  ،(2002ن )و همکارا Moghadamنيست. 

 هایپالت شکل مختلف پالت نتيجه گرفتند که معموالً
 حداکثر و غيرنرمال توزیع با هاییداده دارای کوچکتر
 توزیع نيز رویشی مختلف هایفرم بين در و هستند چولگی

 دارای رویشی هایفرم برای چولگی حداکثر و غيرنرمال
 به بزرگتر هایپالت .است بوده اندک تراکم و تنک پراکنش

 پوشش خصوصيات از بيشتری تغييرات دربرداشتن دليل
تأثير  .اندبوده تغييرات ضریب حداقل دارای معموالً گياهی،

برداری، الگوها با همزمان جامعه گياهی با الگوهای نمونه
ابعاد پالت و جامعه گياهی با الگوها و با ابعاد پالت بدون 

متقابل جامعه تأثير که  در حالی ،دار استاختالف معنی
 5داری در سطح گياهی با ابعاد پالت دارای اختالف معنی

( و این بدین معناست که اختالف ابعاد P≥50/0درصد است )



 برداری و ...مقایسه الگوی نمونه 648

 

ست ا برداریپالت بسيار مشهودتر از اختالف الگوهای نمونه
برداری شده که باعث اختالف همزمان با جامعه گياهی نمونه

همزمان جامعه گياهی و الگوهای تأثير که در حالی .است
 دار نيستند.برداری دارای اختالف معنینمونه

برآورد پوشش و برای برداری دو الگوی مختلف نمونه
 توليد گياهان با اندازه پالت متفاوت: 

Couisinia-tournefortii Gundellia  الف( جامعه

bachtiarica: 

آماری بين الگوهای ميزان اختالف  همانطور که گفته شد 
های مختلف برداری، در استفاده از اندازه پالتمختلف نمونه

توان بيان کرد زمانی که میاین طوری . دليل را استمتفاوت 
برداری شود چون ميزان سطح نمونهاستفاده می 1×1از پالت 

برداری کم است اختالف نسبت به کل سطح واحد نمونه
برداری یعنی دو الگوی نمونه درصد بين 1داری در حد معنی

که استفاده از  در حالی شش پالت و سه پالت وجود دارد.
برداری نمونهبرای سطح بيشتری )دو برابر(  1×2پالت 

برداری( اختصاص داده شده و اختالف )نسبت به واحد نمونه
آل سطح ایده درصد(. 5بين دو الگو کمتر شده است )در حد 

اری سطحی است که هر چه شدت بردنمونهبهينه برای و 
-برداری بيشتر از آن شود، هزینه و زمان از دست مینمونه

ه پالت زبرداری )اندارود. با ادامه روند افزایش شدت نمونه
برای (، ميزان اختالف آماری بين دو الگو 3×3و  2×2

در نتيجه  رسد.گيری پوشش و توليد گياهان به صفر میاندازه
 مناسب است.  2×2 پالت در این جامعه

Astragalus -mucronata Daphnea ب( جامعه 

adscendence: 

به دليل یکنواختی بيشتر الگوی پراکنش گياهان در این 
 30×30برداری تعداد پالت کمتری داخل واحد نمونه جامعه،

Couisinia-tournefortii Gundellia نسبت به جامعه 

bachtiarica و الزم بهينه برداری الزم است که به حد نمونه
Gundellia برسد و این باعث شده که در جامعه 

bachtiarica Couisinia-tournefortii  ،با پراکنش تصادفی
برداری در استفاده از اندازه پالت دو الگوی مختلف نمونه

و در جامعه دو با پراکنش یکنواخت فقط در  1×2و  1×1

 دار باشند.دارای اختالف معنی 1×1استفاده از پالت 
Agropyron -persica Melica ج( جامعه 

trichophorum: 

نسبت به دو جامعه قبلی تعداد پالت  این جامعهدر 
( بهينهآل )برداری ایدهبيشتری الزم است که به حد نمونه

برسد و این نتيجه نيز دال بر متفاوت بودن وضع قرارگيری 
، نوع 1با توجه به جدول  است، زیراگياهان در عرصه 

Agropyron و  persica Mellicaپراکنش گياهان غالب )

trichophorum ای است و این کپه به صورت( جامعه سه
های بيشتری الزم دارد تا تعداد نوع پراکنش تعداد نمونه
-ها و بين آنها قرار بگيرد و نمونهنمونه کافی در روی کپه

از کل سطح واحد نمونه را  آلیبرداری بتواند نتيجه ایده
Agropyron -persica Melica  . در جامعهبياوردبدست 

trichophorum  بين دو  3×3تنها زمان استفاده از پالت
داری وجود ندارد برداری اختالف معنیالگوی مختلف نمونه

برداری بيشتری در و این بدان معنی است که شدت نمونه
اند سطح توانسته 3×3های چون پالت ،جامعه سه الزم است

در و د نبرداری داشته باشبيشتری نسبت به کل واحد نمونه
 برداری نتایج یکسانی دارند.دو الگوی مختلف نمونه

 ،به نوع گياهان و نوع پراکنش آنهابا توجه  بنابراین
نيل به دقت برای برداری و سطح نمونه کافی شدت نمونه

در  ،(2013و همکاران ) Tahmasebiکند. الزم فرق می
روی برآورد فاکتورهای گياهی بيان  بررسی اندازه پالت بر

کردند که افزایش اندازه پالت باعث افزایش دقت برآورد 
است و از این حد مؤثر شود ولی این افزایش تا حد ثابتی می

در افزایش دقت ندارد که تأثيری به باال افزایش اندازه پالت 
این مطلب است. در تحقيق مؤید ز نتایج این تحقيق ني

Mirdailami ( نوع پوشش گياهی،2012و همکاران ) 
گيری روی اندازه و پراکنش گياهان و نوع متغير مورد اندازه

تحقيق نيز به دليل این بسزایی داشت. در تأثير شکل پالت 
اختالف در نوع گياهان پراکنش آنها در هر رویشگاه، ابعاد 

ای با بيشترین دقت و است که نتيجه مختلفی از پالت الزم
که طوریبه فاکتور مورد بررسی برآورد گردد.برای صحت 

( برای برآورد 2012و همکاران ) Mirdailamiدر تحقيق 



 649 4شماره  28تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 

ها در جامعه داخل قرق پالت تاج پوشش و تعداد پایه
دابنمایر و در جامعه خارج قرق از پالت یک مترمربعی 

 39) دابنمایر پالت با نمونه 78ن آنا پيشنهاد شد. در مطالعه
 57 و غيرقرق( جامعه در پالت 39 و قرق جامعه در پالت
 17 و قرق جامعه در پالت 40) مترمربعی یک پالت با نمونه
  .است شده برداشت غيرقرق( جامعه در پالت

 برداریاندازه پالت مختلف با دو الگوی نمونه
Couisinia-tournefortii Gundellia الف( جامعه 

bachtiarica: 

 2×2، 1×2، 1×1های ها )پالتاختالف آماری بين گروه
برداری بيشتر نمود پيدا کرده نمونه 2( در الگوی 3×3و 

 سه پالتی(، یبرداری )الگونمونه 2 یزیرا در الگو است.
برداری کمتر از تعداد پالت و در نتيجه ميزان شدت نمونه

 1بوده است. در الگوی )الگوی شش پالتی(  1الگوی 
درصد  5ها( در حد ها )پالتبرداری اختالف بين گروهنمونه

 باشد. درصد می 1ها در حد اختالف بين گروه 2و در الگوی 
Astragalus -mucronata Daphnea ب( جامعه 

adscendence: 

استفاده از اندازه پالت مختلف در این جامعه، باعث 
تنها استفاده از پالت  کهطوریبهنتایج متفاوتی شده است. 

 در حالی داشته است. 2×2با پالت را نتایج مشابهی  1×2
Couisinia-tournefortii Gundellia  که در جامعه

bachtiarica ها در برآورد اختالف کمتری بين اندازه پالت
درصد پوشش و توليد دیده شد. چنين نتایجی احتماال به 

 باشد. در جامعهعرصه مربوط مینوع و اندازه گياهان دو 
bachtiarica Couisinia-tournefortii Gundellia  گياهان

، bachtiarica Cousiniaبيشتر دارای اندازه کوچکتری )
orientalis Scariolla  وturnefortii Gundellia)  نسبت
Astragalus -mucronata Daphnea  جامعهبه گياهان 

adscendence گونه  (mucronata Daphne  و
adscendence Astragalus ) و این باعث شده است هستند

که اندازه پالت مناسب الزم برای برآورد فاکتورهای اندازه
 گيری شده کوچکتر باشد.

Agropyron -persica Melica ج( جامعه 

trichophorum : 

نمونه 2ها در الگوی در این جامعه اختالف بين گروه
)الگوی شش  1تی( نسبت به الگوی برداری )الگوی سه پال

دهد این نتيجه نشان می ،پالتی( نمود بيشتری پيدا کرده است
برداری با تعداد سه پالت در داخل واحد نمونه 2که الگوی 

تواند سطح مناسبی به عنوان سطح نمونه مترمربعی نمی 900
در نتيجه در اثر تغيير اندازه پالت، برآورد  ،کافی فراهم کند

کند و این طبع آن تغيير میگيری نيز بهورهای مورد اندازهفاکت
با تعداد شش پالت در واحد  1در حالی است که در الگوی 

 . نيستبرداری، این تغيير زیاد نمونه
مذکور های جدولتوان از همچنين نتيجه دیگری نيز می

با هم در سه یک ها و هر اینکه اختالف بين گروه ،گرفت
امعه این اختالف در ج کهطوریبه ،وت داردجامعه کمی تفا

trichophorum Agropyron -persica Melica  حد فاصل
 bachtiarica Couisinia-tournefortii Gundelliaجامعه

 adscendence Astragalus -mucronata Daphneaو 
. اگر به نوع گياهان غالب سه عرصه در قسمت مواد و است

گردد که از نظر اندازه، گياهان روش دقت شود مشاهده می
 trichophorum Agropyron -persica Melica جامعه

tournefortii Gundellia- جامعه حدفاصل گياهان

bachtiarica Couisinia و -mucronata Daphnea

adscendence Astragalus به عبارت دیگر، گياهان  .هستند
 trichophorum Agropyron -persica Melica جامعه

Agropyron و  persica Mellica) هایگونه

trichophorum )نه به اندازه گياهان غالب جامعه Daphnea

adscendence Astragalus -mucronata  بزرگ
(mucronata Daphne  وadscendence Astragalus)  و

tournefortii Gundellia-نه به اندازه گياهان جامعه

bachtiarica Couisinia ( کوچکCousinia 

bachtiarica ،orientalis Scariolla  و Gundellia

turnefortii ) لب باعث شده است که گياهان و این مطهستند
از  trichophorum Agropyron -persica Melicaجامعه 

نظر اندازه مناسب پالت در حد وسط دو جامعه دیگر قرار 
ها( در حد ميانی ها )اندازه پالتبگيرند و اختالف گروه
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 اختالف دو جامعه دیگر باشد.  

به نوع گياهان و نوع پراکنش آنها شدت با توجه بنابراین 
نيل به دقت الزم فرق برای برداری و سطح نمونه کافی نمونه

مؤید نيز ( 2015و همکاران ) Gholinejadتحقيق  کند.می
ای تفاوت برآورد غنای گونهبرای همين مطلب است که 

 1آریز با ویتاکر در سطح  و داری بين طرح استولگرنمعنی
( وجود داشت اما اختالف آریز و P≥01/0درصد )

( و این اختالف P≥05/0درصد بود ) 5استولگرن در سطح 
که مقتضی نمونه خاصی باشد ه میای سطح رویشگاگونه

 است.
مؤید نيز  (2012و همکاران ) Baranian نتایج همچنين

نتيجه گرفتند که بين آنان تحقيق است. این بخشی از نتایج 
داری وجود دارد و های مختلف پالت تفاوت معنیاندازه

های بزرگتر با تعداد کمتری کفایت اندازه نمونه در پالت
شود. بر اساس نتایج، در ها حاصل مینسبت به بقيه پالت

شرایط نيمه استپی منطقه مورد مطالعه آنها و پراکنش 
ن، پالت مستطيل شکل با اندازه دو مترمربع تصادفی گياها

 پيشنهاد شد.
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Abstract 

      In the present study, we compared different sampling patterns and different plot dimensions 

to estimate the percentage of canopy cover and forage production in rangeland habitats around 

Choghakhor Wetland. The choice of sampling method was based on the opinion of the 

researcher. Sampling was performed in three different plant communities, in two patterns of six 

and three plots. Different dimensions of the plot (including 1×1, 1×2, 2×2, and 3×3 m2) were 

used as a nest to estimate the production and the percentage of canopy cover. Sampling was in 

each community within 30 sampling units along three transects. The canopy cover of the species 

was estimated by estimating and producing them by double sampling. Species density was 

calculated by counting bases in 2×2 plots. In each population, the type of distribution of 

dominant species was determined by statistical tests. The results showed that two different 

sampling patterns and four different plot dimensions have significant differences in estimating 

the percentage of cover and plant production (P≤0.01). According to the interaction of the 

community and the pattern, plot dimensions with pattern and plant community, patterns and plot 

dimensions with each other, there was no significant difference. The effect of plant community 

with plot dimensions on a cover percentage at (p≤0.05) and production at (p≤0.01) is 

significant. In Gundellia tournefortii-Couisinia Bakhtiari plant community with random 

distribution patterns, two different sampling patterns in 1×1 and 1×2 m2 plots were significantly 

different, and in other dimensions, no significant difference was observed. The two different 

sampling patterns in the Daphnea mucronata-Astragalus adsendence community with the 

uniform dispersion pattern were significantly different only in plot 1×1 (p≤0.05) and did not 

differ in other sizes. The mentioned patterns in the population of Melica persica-Agropyron 

trichophorum with the heap pattern distribution in statistical plots of 3×3 m2 did not show a 

statistical difference, but in other dimensions showed a significant difference (p≤0.05). 
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