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  گياهي پوششتراكم و تاج  ةمطالع در نمونه تعداد و دقت  بر پالت شكل و اندازه تأثير

  )اصفهان فريدن ةمنطق: موردي ةمطالع(
  

  3تركش مصطفي و 3بشري حسين ،2بصيري مهدي ،*1بارانيان افتخار

  

  20/09/91تاريخ پذيرش:  – 15/03/91تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
 زمـان  و واريـانس  كـاهش  باعـث  و اسـت  مـؤثر  بسـيار  گيـري  نمونه صحت و يآيكار در تپال مناسب شكل و اندازه انتخاب

 گيـاهي  پوشـش  ارزيابي براي پالت مناسب شكل و اندازه بررسي ،مطالعه اين انجام از هدف. شود مي و افزايش دقت گيري نمونه
 ازدر مجمـوع   كـه  باشـد  مـي  اصفهان ستانا در  Bromus tomentellus-Astragalus verusگياهي تيپ با استپي نيمه مراتع در

 تكرار  3هر كدام در  مربعي متر دو و يك اندازه دو در) دايره و مستطيل مربع،( متفاوت هاي شكل با هايي پالتعدد  540تعداد 
 ةتجزيـ  جينتـا . شـد  اسـتفاده  تصـادفي  -سيسـتماتيك  روش طـي  و  تصادفي پراكنش الگوي با گياهي جوامع از گيري نمونه در
 ،ندارند داري معني تفاوت پالت مختلف هاي شكلبين  كه داد نشان مختلف هاي پالت در تاجي پوشش درصد هاي داده اريانسو

ي كمتر تعداد با بزرگتري ها پالت در نمونه ةانداز تيكفا و دارد وجود داري معني تفاوت پالت مختلف هاي اندازه بين كه حالي در
 بيضـر متر مربعي و يك متر مربعـي بـا    2 مستطيلي هاي پالتترتيب  به بر اساس نتايج. ودش يم حاصل ها پالت هيبق به نسبت

 ترتيـب  بـدين  گيري تـراكم و تـاج پوشـش داشـتند.     نمونه براي اندازه ةبيشترين دقت در تعيين انداز 02/23و 42/19 راتييتغ
 الگـوي  بـا  و شـده  ادي يـ اهيـ گ پيـ ت بـا  مطالعه ردموة منطق استپي نيمه مراتع در گياهان هاي ويژگيبرخي از  برآورد منظور به

  .دش پيشنهاد مترمربع دو اندازه با شكل مستطيل پالت تصادفي، پراكنش
  

  .مراتع نيمه استپي ،گياهان پراكنش الگوي پالت، شكل اندازه و گياهي، پوشش تاج نمونه، ةانداز :كليدي هاي واژه

                                                            
 دانشجوي كارشناسي ارشد مرتعداري دانشگاه صنعتي اصفهان -1

 baranian_kabir@yahoo.com*: نويسندة مسئول: 

 دانشيار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان -2

 استاديار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان -3
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  مقدمه
ش شناسايي وضعيت موجـود و پـايش تغييـرات پوشـ    

برداري پايـدار   منظور مديريت بهينه و بهره گياهي مراتع به
دليـل گسـتردگي سـطح مراتـع و      . بـه استضروري  هاآناز 

عـدم امكـان    و هـا آنگوناگوني جوامـع گيـاهي موجـود در    
ــا انتخــاب تمــام پايــه  هــاي گيــاهي، ضــرورت  شــمارش ي

گيري در مطالعات پوشش گياهي انكار ناپـذير اسـت.    نمونه
هـاي   و ارزيـابي مراتـع مسـتلزم انتخـاب روش     گيري اندازه

. در ايـن  اسـت گيـري و اجـراي درسـت آن     صحيح نمونـه 
توان به صحت نتايج مطمئن بـود و نتـايج ايـن     صورت مي

تواند قابل مقايسه با مطالعات بعدي باشـد تـا    مطالعات مي
روند تغييرات مشـخص شـده و امكـان  مـديريت صـحيح      

  ).31و  28، 19، 16، 14مراتع افزايش يابد (
گيري فرآيند انتخاب بخشي از يك جمعيت براي  نمونه

دستيابي به استنباطي با درجه اطمينان مشخصـي دربـاره   
مناسب نه  گيري انتخاب روش نمونه. استكل آن جمعيت 

تنها باعث كاهش حجم عمليات صـحرائي و هزينـه انجـام    
هـاي   شـود، بلكـه موجـب افـزايش دقـت داده      مطالعه مـي 

د. توجه بـه ايـن نكتـه ضـروري     شو شده نيز مي آوري جمع
شـود كـه از نظـر     انتخابها در حدي  است كه تعداد نمونه

دقت و هزينه مقرون به صرفه بوده و از نظر آمـاري نتـايج   
، 32، 19، 17، 5قابل اطمينان و مسـتندي را ارائـه دهـد (   

  ).45و  42، 39
هــاي  تــرين اســتراتژي گيــري تصــادفي از ســاده نمونــه

گيري از پوشش گياهي است و داراي مزيت استقالل  نمونه
هــا از يكــديگر و ســادگي محاســبات آمــاري اســت.  نمونــه

تصادفي روشي تلفيقي است از دو  -استراتژي سيستماتيك
كه استقرار  طوري به ،باشد روش تصادفي و سيستماتيك مي

آن در يك جهت سيستماتيك و در جهت ديگـر تصـادفي   
  ).39و  28، 19است. (
 تصـحيح  عامـل  تعيـين  بـا ) 2001( همكاران و ارتلتب

 قبـولي  قابل نتايج اوليه پالت 30 تعداد كه كردند مشخص
 )1977( پاناستاسـيس  و )2004( مصداقي و دارد همراه به
 مواجـه  مشـكل  بـا  اوليـه  پالت 30از بيشتر نمونه اندازه در

 ذعـان ا )2010( رسـتگار  و بـاراني ). 40 و 32 ،8( گرديدند
 ثبـات  كـه  باشـد  تعدادي بايد اوليه پالت تعداد كه داشتند
 تـأثير  خطـا  صـورت  ايـن  غيـر  در. دهـد  نشـان  را واريانس

 پـالت  30 همان گرفتن نظر در با و داشت خواهد بيشتري
 نتايج كه شد خواهد پالت 200 تا 100 حدود نمونهة انداز

 و مقـدم . شـود  داده تعمـيم  جامعـه  كل به تواند مي حاصل
 ،30 اسـتپ  مراتـع  در را اوليـه  پالت دادتع )2001( قرباني
 اند دهكر توصيه پالت 10 استپ نيمه در و 22 مرتفع استپ

 انيـ ب نيچن بحث نيا در زين همكاران و نگايالز). 36 و 5(
 شـود  انتخابي حد بهي ستيبا هياول نمونه اندازه كه دندكر
 مـدنظر،   نمونـه  انـدازه  در نيانگيم شدن ثابت بر عالوه كه

  ).21( باشد برخورداري نسب ثبات از زين اريمع انحراف
درصد تاج پوشش گياهان تنها پارامتري اسـت كـه بـا    

هــاي مرتعــداري در  توجــه بــه كــاربرد گســترده در برنامــه
كه اطالعات مربـوط بـه    شود گيري مي مقياس وسيع اندازه

هـا جهـت    عنوان ضريب نسبي از تراكم گونه تواند به آن مي
هاي مختلف مورد  ها و مكان در زمانها  مقايسه در برداشت

گيـري پوشـش تـاجي از     گيري قرار گيرد. براي اندازه اندازه
اي استفاده  گذاري، ترانسكت خطي يا نقطه هاي پالت روش
شود كه با توجه به هدف و امكانات نتيجه متفاوتي ارائه  مي

  ).38و  34، 4، 2خواهند داد (
ن روش تــري در ايــن راســتا بررســي و تعيــين مناســب

گيري تاج پوشش در هر منطقه يا در هر رويشگاه كه  اندازه
 دارد.اهميت خاصي  ،از سرعت و دقت كافي برخوردار باشد

ــدازه ــان ان ــن مي ــا روش  در اي ــاج پوشــش ب هــاي  گيــري ت
، 3(اسـت  هاي مطلوب و قابل اعتمـاد   گذاري از روش پالت

   .)38و  30
ا از هـ گيـاهي، انـدازه گياهـان و فاصـله آن    وع پوشـش  ن

ــدازه و شــكل پــالت و روش   ــر روي انتخــاب ان همــديگر ب
اندازه و شكل مناسب پالت . گيري تأثير بسزايي دارد نمونه
گيري بسيار مـؤثر اسـت و باعـث كـاهش      يي نمونهآدر كار

 ).40و  37، 20، 7(  شـود  گيري مـي  واريانس و زمان نمونه
و نرمـال   هايي با توزيع غيـر  تر، داراي دادههاي كوچك پالت

هاي مختلف  چنين در بين فرمحداكثر چولگي هستند، هم
رويشي نيـز توزيـع غيـر نرمـال و حـداكثر چـولگي بـراي        

. اسـت هاي رويشي داراي پراكنش تنك و تراكم اندك  فرم
 دارد،اندازه پالت بيشتر به نحوه پراكنش گياهـان بسـتگي   

كه انـدازه مناسـب پـالت بـراي هـر فـرم رويشـي         طوري به
  ).36و  12، 10( متفاوت است
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هاي مختلف پالت براي  ) با مطالعه اندازه2003( 1گري
هاي داگـالس انـدازه    گيري درختان موجود در جنگل اندازه
متـر) را   3/7هكتار (دايره اي با شعاعي حـدود   07/0پالت 

هاي  ) در پوشش2005( 2كيلي ).21( مناسب دانسته است
هاي  اي پالت زار و جنگل در مناطق مديترانه گراسلند، بوته

د و چنـين  كرمترمربع را بررسي  100تا  1تودرتو از اندازه 
هكتار نتايج حاصل  1/0بيان داشت كه تا مساحت كمتر از 

هاي (مربع و مستطيل) مختلـف پـالت در    از اندازه و شكل
ولي در سطح  ،داري ندارد اي تفاوت معني تعيين تنوع گونه

ـ    وسيع پالت  1:4ه عـرض  هاي مستطيلي با نسـبت طـول ب
) با 2003و همكاران ( 3گنزالس ).26( نتايج بهتري داشتند

هاي مسـتطيلي و   سازي محيط واقعي و بررسي پالت شبيه
مربعي چنين اظهار داشتند كه عالوه بر پارامترهاي سـطح  

هـاي   هـا و انـدازه   اي در شـكل  مفيد، محيط و اثـر حاشـيه  
و در  زمان را هم مؤثر دانسـت  عاملمختلف پالت، بايستي 

ها به لحاظ  ترين پالت هاي مستطيلي را مناسب نهايت پالت
  ).20( پارامترهاي مذكور دانستند

در مطالعات اكولوژي بايستي در نظر  ها همقياس مشاهد
هـاي   گيـري  قرار گيرد. شايد برخي از كارشناسان  در اندازه

  ،مرتع، دقت كافي را در تعيين اندازه پالت نداشـته باشـند  
ر حالي است كه بر اساس مطالعات انجـام شـده    ولي اين د

براي هر نـوع پوشـش گيـاهي، انـدازه و شـكل خاصـي از       
  ).24و  23ند (ا ها مناسب پالت

هــدف از انجــام ايــن مطالعــه، بررســي تــأثير انــدازه و 
منظـور تعيـين انـدازه نمونـه و      هاي مختلف پالت بـه  شكل
ستپي ا چنين برآورد ميزان پوشش گياهي در مراتع نيمههم

باشد تا بتواند راهنمـاي خـوبي    با توزيع مكاني تصادفي مي
تـرين پـالت بـراي مطالعـات پوشـش       براي انتخاب مناسب

گياهي باشد. در نهايت در ايـن مطالعـه بـا مـد نظـر قـرار       
هاي گياهي، تأثير اندازه و شـكل   گرفتن توزيع مكاني گونه
پوشش  گيري تاج منظور اندازه به پالت بر روي اندازه نمونه

  بررسي شده است. هاي گياهي و تراكم پايه
  
  
 

                                                            
1- Gray 
2- Keely 
3- Gonzales 

  ها روش و دموا
 وجـز مـورد مطالعـه    ةمنطق: مطالعه موردة منطقمعرفي 

 در فريـدن  شهرسـتان  اصـفهان،  اسـتان  استپي نيمه مراتع
 جغرافيـائي  عرض فاصله در و بوده آقاگل روستاي ةمحدود

 57´ 10"  طــول و شــمالي 33° 6´ 41" و °33 2´ 35"
 اين مساحت. است شده واقع شرقي 50° 00´ 00" و °49

 ارتفـاع  و) هكتـار  8/700( مربـع  كيلـومتر  7 حدود منطقه
 بـارش  نيانگيم. است متر 2750 دريا سطح از آن متوسط
 به آن بيشتر قسمت كه است متر يليم 430 منطقهساالنه 

  .است برف شكل
  

 و انـدازه  ييآكـار  مقايسـه  براي مطالعه اين: تحقيق روش
 پوشـش  تـاج  ميـزان  بـرآورد  براي پالت مختلف هاي شكل

 كـه داراي  اصـفهان  فريـدن  اسـتپي  نيمه مراتع در گياهي
 انجـام  ،باشـد  مـي  تصادفي پراكنش الگوي و خوب وضعيت

 لحـاظ  بـه  كه مرتعي مكان چهار منظور راي اينب. )6( شد
 گيـاهي  پوشـش  و...)  و جهـت  شيب،( فيزيوگرافي شرايط

 عنـوان  به ،بودند مشابه...) و پوشش تاج ميزان غالب، گونه(
 داراي مطالعـه  مـورد  مرتعـي  هـاي  مكان. شد انتخاب تكرار
 Astragalus و Bromus tomentellus غالــب هــاي گونــه

verus بود درصد 40 پوشش تاج متوسط با.  
 قسمت(  كليد ةمنطق گياهي، تيپ در تكرار هر در
 بر نقطه 30 تكرار هر در و مشخصي) اهيگ تيپ معرف
 اندازه دو و انتخاب تصادفي- سيستماتيك روش مبناي
براساس فاصله متوسط  )مربعي متر دو و يك( پالت
توسط تاج پوشش گياهان مهاي گياهي و سطح  پايه

 و مستطيل مربع،( پالت شكل سه و موجود در منطقه
 بر ،)1 جدول( بودند مقايسه مورد تيمارهاي كه) دايره
) 1 شكل( تصادفي نقطه هر در مشابهي چينش اساس
 برداشت آنها در پوشش تاج ميزان اطالعات و شدند مستقر

 6 استقرار مطالعه، اهداف به توجه با تحقيق اين در. دش
 كه بود ترتيب اين به تصادفي نقاط در مذكور پالت نوع

 در مستطيلي و مربعي هاي پالت پائين -چپ سمت گوشه
 با مركز هم يزن اي دايره هاي پالت و گرفت  قرار نقطه يك

 ذكر به الزم. دندش اختيار مترمربعي يك مربعي هاي پالت
 مسير طول موازات به مستطيلي هاي پالت طول كه است
 براي تاجي پوشش ميزان پالت هر داخل در. گرفت قرار
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 برداري نمونه پالت كل از درصدي برحسب موجود گياهان
  .شد ثبت و گيري اندازه

 واريـانس  و ميـانگين  قـراردادن  نظـر  مد با نمونه  اندازه
 بـا  مطالعـه  هـر  در نظـر  مـورد  دقـت  سطح در ،ها همشاهد
 مكـان  هـر  در كه طوري به ،دش تعيين) 1( رابطه از استفاده
 از و شـده  گيـري  اندازه گياهان تاجي پوشش درصد مرتعي
 كمك به سپس .شد استفاده واريانس تعيين براي آن نتايج

 قابـل  خطـاي  مقـدار  بـه  توجه با و گياهي پوشش واريانس
  .)10( دش محاسبه نمونه  اندازه) درصد10( قبول
  ) 1( رابطه

2

22

d

st
N




  
 بـا  اسـتيودنت  جـدول  از:  t ،نمونه اندازه: N كه در آن،

 خطـاي : dو  α%=5 و )df= n-1( آزادي  ةدرجـ  بـه  توجـه 
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  كه در آن:

n  :اوليه شده برداري نمونه پالتهاي تعداد   
x :اوليه هاي پالت در اهانگي پوشش درصد مجموع  

2 x  :هاي پالت در گياهان پوشش درصد مربعات مجموع 
   معيار انحراف: sو  آزادي  درجه: n -1، اوليه

 كـه  مناسـب  آمـاري  معيـار  عنـوان  بـه  تغييرات ضريب
 و ميـانگين  بـا  ارتبـاط  در و گيـري  انـدازه  واحـد  از مستقل
  .شد محاسبه) 3( رابطه بر اساس است، واريانس

      )3( رابطه  

 حسـب  بـر  كـه اسـت   تغييرات ضريب: CVكه در آن، 
 معيـار  انحـراف :  sو  ميـانگين  :، شود مي گزارش درصد
  است.

هاي ميزان پوشش گياهي در  با برداشت داده در نهايت
ها در هر مكـان   هاي مختلف، ميانگين و واريانس داده پالت

نرمال  Minitabافزار  حاسبه شد و با استفاده از نرممرتعي م
چنـين بـا محاسـبه    د. همشـ هاي حاصل بررسي  بودن داده

 و) 1(اندازه نمونه و ضريب تغييرات بـا اسـتفاده از روابـط    
هـا و   ، شـكل Minitabافـزار  و ورود اين اطالعات به نرم )3(

نتـايج   هاي مختلف پـالت بـا هـم مقايسـه شـدند و      اندازه
واريـانس ارائـه    ةصورت نمودار و جدول تجزيـ  به ها همقايس
در مـورد هـر نـوع پـالت، اثـر       بـاال، عـالوه بـر مـوارد     .شد

ها نيز محاسبه شد، بدين صورت كه بـراي هـر   اي آن حاشيه
اي از نسـبت محـيط بـه     شكل و اندازه پـالت اثـر حاشـيه   

سپس نتايج حاصـل در   .دشمساحت پالت مدنظر محاسبه 
  .ورد مقايسه قرار گرفتندافزار مذكور م نرم

  
  نتايج

خشك با پوشش گياهي تنـك   در مناطق خشك و نيمه
و پراكنش نامنظم براي ارزيابي دقيق تاج پوشـش بايسـتي   

د شوتعداد پالت مناسب و پراكنده در سطح مرتع برداشت 
تا نتايج حاصل نمودي از كل جامعه باشد. از نظـر آمـاري،   

زيـادي از پـالت     گيري از يـك سـطح توسـط تعـداد     نمونه
هاي بزرگ، بهتـر اسـت.    كوچك نسبت به استفاده از پالت

در مقابل بايد توجه داشت كه پالت انتخابي بايد به انـدازه  
هاي منطقـه را در برگيـرد.    كافي بزرگ باشد تا بيشتر گونه

همچنين در انتخاب شـكل و انـدازه پـالت، قاعـده ثـابتي      
نـوع مطالعـه، ميـزان    وجود ندارد و افراد اغلب با توجه بـه  

تجربه و در نظر داشتن سهولت كار، پالت مناسب را تعيين 
  .)44و  41، 26، 24نمايند ( مي
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  هاي مورد استفاده  اندازه و شكل هاي مختلف پالت -1جدول 

  اندازه طول و عرض يا قطر(متر)  مساحت (متر مربع)  شكل پالت

  1×1  1  مربعي
2  41/1×41/1  

 5/0×2  1  مستطيلي
2  2×1 

  13/1  1  دايره اي
2  60/1  

  ها در هر نقطه تصادفي نحوه استقرار پالت -1كل ش
  

استفاده از نرم افزار با  :ها آ زمون نرمال بودن داده -الف
Minitab  بـر روي   1دارلينـگ  -، آزمون نرماليتـه اندرسـون

گيـري پوشـش، انجـام     هاي به دسـت آمـده در انـدازه    داده
ميانگين پوشـش   6حاصل از   دست آمده تايج بهگرفت كه ن

ها در  هاي مختلف پالت گياهي با استفاده از  اندازه و شكل
هـا در هـر    دهنده آن بـود كـه داده   هاي مرتعي نشان مكان

چهار تكرار تقريباً از يـك خـط مسـتقيم و بـه تبـع آن از      
نماينـد. بـدين ترتيـب بـر اسـاس       توزيع نرمال تبعيت مـي 

غييرات پوشش گيـاهي در بـين واحـدهاي    ميزان ضريب ت
و انحـراف معيـاري    75/22گيري، با ميـزان متوسـط    نمونه

اي كــه حاصــل از تكرارهــاي  داده 24بــين در  93/3برابــر 
 P-Valueدر ادامه مقدار  شد.مختلف بود، اين آزمون انجام 

هـا از   تبعيت داده  دهنده دست آمد كه نشان به 616/0برابر 
  است.حالت نرمال بوده 

  
براي برآورد اندازه نمونـه، ابتـدا ميـزان     :اندازه نمونه -ب

گيري اندازه گرفته  واحد نمونه 30پوشش گياهي در تعداد 

                                                            
1- Anderson- Darling Normality Test 

 رابطـه  بر اسـاس دست آمده،  شده و با استفاده از مقادير به
) و با محاسبه ميانگين و واريانس پوشش 1ابرهارت (رابطه 

براي  ±1دار خطاي %گياهي در نمونه اوليه و با توجه به مق
α  براي خطاي قابل قبول در نمونه 10و همچنين مقدار %

   )، اندازه نمونه محاسبه شد.kبرداري (
در هر مكان مرتعي، اندازه نمونه براي هر شكل و اندازه 

 ه در ايـن مطالعـه بـه صـورت جداگانـه     پالت مورد استفاد
ــاً در   ــراي شــش  6محاســبه شــد كــه مجموع ــه و ب مرحل

صـورت تصـادفي در منطقـه     و اندازه پـالت، بـه  شكل  دسته
طور متوسط ميـانگين كـل    در اين صورت به دند.شمستقر 

برداري در پالت مربعـي   تاج پوشش مشاهده شده در نمونه
%، پـالت مربعـي دو مترمربعـي    42/36يك مترمربعي برابر 

%، 33/42اي يــك مترمربعــي برابــر  %، پــالت دايــره55/42
%،  پالت مستطيلي يك 86/42بعي اي دو مترمر پالت دايره
% و براي پالت مسـتطيلي دو مترمربعـي   95/42مترمربعي 

ــر  ــا انجــام   34/43براب ــايج ب ــن نت % محاســبه شــد كــه اي
يك  داري در هيچ ميانگين، تفاوت معني ههاي مقايس آزمون

درصد از خود نشان نداد. ايـن در حـالي    5يك و از سطوح 
هـاي مـذكور    تبـراي پـال   هـا  هاست كـه واريـانس مشـاهد   

بـراي پـالت مربعـي يـك مترمربعـي و       54/127ترتيب  به
بـراي   33/129براي پـالت مربعـي دو مترمربعـي،     49/72

اي  براي پـالت دايـره   17/76اي يك مترمربعي،  پالت دايره
براي پالت مستطيلي يك مترمربعي  97/97دو مترمربعي، 

د. تعيين ش 98/68و در پالت مستطيلي دو مترمربعي برابر 
ذكر شده براي تعيين  هاي هبدين ترتيب و با توجه به معادل

اندازه نمونه در بـرآورد پوشـش گيـاهي، انـدازه نمونـه بـا       
، پـالت  124استفاده از پالت مربعي يـك مترمربعـي برابـر   

اي يك مترمربعي برابر  ، پالت دايره73مربعي دو مترمربعي 
يلي ، پالت مستط 76اي دو مترمربعي  ، در پالت دايره129

و براي پالت مسـتطيلي دو   96يك مترمربعي اندازه نمونه 
  است. 68مترمربعي اندازه نمونه برابر 
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  هاي مختلف پالت نمونه در شكل و اندازه تعداد -2شكل 

  
ضـريب  : ضريب تغييرات پوشـش تـاجي گيـاهي    -ج

تغييرات معيار آماري مناسبي در ارتباط با اندازه پـالت بـا   
كـه بـا    طـوري  بـه  اسـت، ...  پراكنش و الگوي فرم رويشي و

در بـر گـرفتن تغييـرات     دليـل  تر شدن اندازه پالت بهبزرگ
بيشتر، ضريب تغييرات كاهش يافته است. با توجه به ايـن  
كه ضريب تغييرات در ارتباط با ميانگين و واريانس اسـت،  

صـورت مسـتقل از انـدازه نمونـه بيـانگر دقـت        تواند به مي
هـاي   ها و اندازه رتيب كه در بين شكلمطالعه باشد. بدين ت

ــا  2مختلــف پــالت، پــالت مســتطيل شــكل  مترمربعــي ب
كمترين ميزان ضريب تغييـرات دقـت بيشـتري داشـته  و     

مترمربعي بـا ميـزان    يكاي و مربعي شكل  هاي دايره پالت
ضريب تغييرات باالتر، دقت كمتري را داشته است. اين در 

وشـش گيـاهي، بـدون    حالي است كه در بيشتر مطالعات پ
مترمربعي اسـتفاده  يك مطالعه قبلي از پالت مربعي شكل 

  د.شو مي
ــا توجــه بــه اينكــه ميــزان ضــريب تغييــرات از روي   ب

كـه حاصـل    طـوري  شـود، بـه   واريانس و ميانگين برآورد مي
نسبت جذر واريانس (انحراف معيار) به ميانگين است و در 

محاسـبه  گام قبلي اين دو مشخصه براي پوشـش گيـاهي   

، بـدين ترتيـب در ايـن    استده و به راحتي قابل تعيين ش
 مجمـوع در مطالعه سه شكل پالت با دو اندازه متفاوت كه 

ضـريب تغييـرات    .شد، مورد بررسي قرار گرفت تيمار مي 6
پوشش گياهي بـراي پـالت مربعـي يـك مترمربعـي برابـر       

اي  ، پالت دايـره 32/20، پالت مربعي دو مترمربعي 17/26
اي دو مترمربعـي   ، پـالت دايـره  81/26مترمربعي برابر يك 
ــالت    68/20 ــورد پ ــين در م ــد. همچن ــبه ش ــاي  محاس ه

مستطيلي با اندازه يك متر مربع ميـزان ضـريب تغييـرات    
ــاهي    ــاجي گي ــش ت ــل پوش ــدازه دو   09/23ك ــراي ان و ب

كه بـدين ترتيـب بـا افـزايش      است 42/19مترمربعي برابر 
در هر پـالت كمتـر شـده    ها ضريب تغييرات  مساحت پالت

  است.
كه تأثير  استضريب تغييرات از آن جهت حائز اهميت 

ــدازه نمونــه ــه ســطح   مســتقيمي در ان الزم جهــت نيــل ب
گذارد و اين امر خـود در زمـان الزم    اطمينان مورد نظر مي

انجام هر روش مؤثر است. كم بودن ضريب تغييرات و  براي
و شـكل بخصوصـي از    باالطبع اندازه نمونـه الزم در انـدازه  

ــب     ــك روش مناس ــه ي ــديل آن روش ب ــبب تب ــالت س پ
كه مـروري در منـابع    طوري د، بهشو گيري پوشش مي اندازه

توجـه بـه اهميـت ضـريب     اين امر است. بـا    كننده تصديق
چنين  بررسي نتايج حاصل از برآورد ميـزان  تغييرات و هم

هاي مختلـف پـالت، ايـن     ها و اندازه پوشش گياهي با شكل
حقيــق اســتفاده از پــالت مســتطيلي دو مترمربعــي را در ت

گراس با الگوي پراكنش  -مراتع نيمه استپي با پوشش گون
  تر دانسته است. تصادفي، مناسب

   
  

  
  ها در تعيين اندازه نمونه هاي مختلف پالت دست آمده از بررسي شكل و اندازه نتايج به -2جدول 

  مستطيل دايره  مربع  شكل پالت
  m2(  1  2 1 2 1  2الت (اندازه پ

  34/43  95/42  86/42  33/42  55/42  62/43  ميانگين(%)
  98/68  97/97  17/76  33/129  49/72  54/127  واريانس

  68  96  76  129  73  124  اندازه نمونه
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ها مختلف پالتهاي  هاي به دست آمده در برآورد ميزان پوشش گياهي حاصل از بررسي شكل و اندازه ضريب تغييرات داده -3جدول
  مستطيل دايره مربع  شكل پالت

  m2(  1 2 1 2  1  2اندازه پالت (
  34/43  95/42  86/42  33/42  55/42  62/43  ميانگين(%)

  98/68  97/97  17/76  33/129  49/72  54/127  واريانس
  42/19  09/23  68/20  81/26  32/20  17/26  ضريب تغييرات(%) 

 

  پالت هاي كل و اندازهيب تغييرات در شميزان ضر -3شكل 
  

  
اي ميزان ضريب تغييرات در شكل و  نمودار جعبه -4شكل 
  پالت  هاي مختلف اندازه

  
شكل پالت بـر اسـاس سـطح و    : شكل و اندازه پالت -د

د كـه بهتـر اسـت    شـو تواند تعيين  شكل جامعه گياهي مي
الگوي پراكنش گياهان نيز همزمان مد نظر قـرار گيـرد تـا    

در ايـن   .صحت و دقت باالتري را بـه همـراه داشـته باشـد    
 ياسـتپ  شد تـا ايـن موضـوع در مراتـع نيمـه     مطالعه سعي 

بدين ترتيب كه بـا بررسـي الگـوي     .دشواصفهان مشخص 
ش هاي مربوطه الگوي پـراكن  پراكنش و با استفاده از روش

صـورت كـامالً    هاي گياهي در تيـپ مـورد مطالعـه بـه     پايه
تصادفي مشاهده شد. در يك اندازه پالت مشـخص، انـدازه   

اي بـا همـديگر تفـاوت     هـا در پـالت مربعـي و دايـره     نمونه
ــي ــالت،   معن ــف پ ــين اشــكال مختل داري نداشــتند و در ب

هاي مستطيلي كمتر از بقيـه بـود، بـدين     واريانس در پالت
(هر پالت) در اشكال مربع  ها هييرات بين مشاهدمعنا كه تغ

پـالت  ولـي واريـانس درون    ،و دايره بيشتر از مستطيل بود

هاي مستطيلي بـاالتر بـود. هـر انـدازه      در پالت ها همشاهد
سطح پالت بزرگتر شود، برداشت اطالعات از آن تـا حـدي   

توان فهميـد كـه    ولي با يك ديد كلي مي ،دشو تر مي سخت
خاطر اندازه نمونه كمتـر اتـالف وقـت و هزينـه     در كل، به 

تر شود، ضريب  هرچه اندازه پالت بزرگ كمتر خواهد شد.
تري ها كمتر شده و اندازه نمونه كـوچك  تغييرات بين پالت
مــورد مطالعــه  ةكــه در منطقــ طــوري بــه ،خــواهيم داشــت

صورت متوسـط كـوچكترين انـدازه نمونـه بـراي پـالت        به
بزرگترين اندازه نمونه براي پالت متر مربعي و  2مستطيلي 

  دست آمد. متر مربعي به يكاي و مربعي  دايره
انــدازه پــالت بــر اســاس تخمينــي از انــدازه متوســط  

ها از همديگر گياهي و همچنين ميانگين فواصل آنهاي  پايه
 2تا  5/1د. بر اين اساس طول پالت حدود شو مشخص مي

برابـر عـرض    2 تـا  5/1ها و عرضي حدود  برابر فواصل پايه
چنـين اختالفـاتي در    .استبزرگترين گونه، اندازه مناسبي 

شناسـان در معرفـي    هاي رويشي موجب شده بـوم  بين فرم
هاي  ترين اندازه پالت با احتياط عمل كنند يا اندازه مناسب

. )33و  27، 24، 23، 13، 10، 1مختلف را توصـيه كننـد (  
بر ايـن مطلـب    اين در حالي است كه نتايج اين تحقيق نيز

هاي مختلف پالت را در مقياس مـورد   اذعان داشته و اندازه
داري  ده كه به لحاظ آماري تفاوت معنيكرمطالعه مقايسه 

داشتند. همچنين اين احتمـال مـي رود كـه در الگوهـاي     
پراكنشي غير از تصادفي كه مبناي اين تحقيق قرار گرفت، 

قـدم و قربـاني   شكل پالت نيز تأثير بسزايي داشته باشد. م
) با هدف برآورد توليد در مراتع چنين نتيجه گرفت 2001(

متر مربع بـراي منـاطق اسـتپ و     5/1و  يكهاي  كه اندازه
  متر مربع براي منطقه يكو  5/0هاي  استپ مرتفع و اندازه
محققين ديگـر نيـز   ). 36( تر بوده است نيمه استپ مناسب

دازه پـالت، قاعـده   اند كه در انتخاب شكل و ان اذعان داشته
ثابتي وجود ندارد و افراد با توجه بـه نـوع مطالعـه، ميـزان     
تجربه و در نظر داشتن سهولت كار، پالت مناسب را تعيين 
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گونه كه در نتايج اين مطالعه اشاره شد و هم همان د.كنن مي
ازه پـالت  چنـين نتـايج محققـين در مطالعـات قبلـي، انـد      

 11رگذارتر بوده اسـت ( تر و تأثيهمواره از شكل پالت مهم
  ).26و 
  
هاي مختلـف   اي ناشي از شكل و اندازه اثر حاشيه -ه

گيري پوشش گياهي بـا   كه در اندازهبا توجه به اين :ها پالت
مواقـع پوشـش   غلـب  كـه در ا دليـل اين  استفاده از پالت، به

گيـري   گيـرد و انـدازه   تاجي گياهان در مرز پالت قـرار مـي  
اغلـب  سـازد،   مشكل روبـرو مـي  ميزان پوشش گياهان را با 

در ايـن مطالعـه سـه     د.شـو  اي مطرح مـي  بحث اثر حاشيه
شش تيمـار   مجموعدر شكل پالت با دو اندازه متفاوت كه 

اي  شدند، مورد بررسي قرار گرفت كه ميزان اثر حاشـيه  مي
، پـالت مربعـي دو   4براي پالت مربعي يك مترمربعي برابر 

، 55/3مترمربعي برابـر  اي يك  ، پالت دايره82/2مترمربعي
همچنين در مورد  است. 51/2اي دو مترمربعي  پالت دايره

 5اي  هاي مستطيلي با اندازه يك متر مربع اثر حاشيه پالت
باشد كه بدين ترتيب  مي 3و براي اندازه دو مترمربعي برابر 

اي در هر پالت كمتر  ها اثر حاشيه با افزايش مساحت پالت
  شده است.

در بحثـي پيرامـون خطاهـاي رايـج در      )1998هام (بن
برآورد پوشش درون پالت، اين نكتـه را مـورد توجـه قـرار     

گيـري باعـث    داده است كه كوچك بودن واحـدهاي نمونـه  
افزايش اشتباه ناشي از عدم تشخيص وجود يا عـدم وجـود   

گيــري (اثــر  هــاي گيــاهي در لبــه واحــدهاي نمونــه انــدام
كـه   كنـد  مـي يـان  شـود. وي چنـين ب   اي پالت) مي حاشيه

هـا  شي از عواملي است كه مهمترين آنگيري نا اشتباه نمونه
عوامــل فــردي و انســاني اســت و در مراتعــي كــه تنــوع و 

يـا   40تغييرات زياد بوده، ممكن است اين خطا به بيش از 
در گـاه  اي هيج كـه اثـر حاشـيه     درصد برسد، در حـالي  50

ج اين تحقيـق  ). نتاي10( رود درصد باالتر نمي 20نهايت از 
اي را در مقياس  كه خطاي ناشي از اثر حاشيه نيز نشان داد

منـابع خطـا از جملـه خطـاي       مورد مطالعه نسبت به بقيه
  فردي بسيار ناچيز بود.

  

  
  هاي پوشش گياهي تجزيه واريانس داده -4جدول

ــات    درجه آزادي  عامل ــوع مربع مجم
  1ترتيبي

ــات   ــوع مربع مجم
  2تعديل شده

ــات ــانگين مربع  مي
 pآماره  fآماره   3تعديل شده

  n.s231/0  59/1  875/13 751/27 751/27  2 شكل
  000/0**  75/18  230/163 230/163 230/163  1 اندازه
  n.s665/0  42/0  635/3  270/7  270/7  2  اندازه*شكل
      707/8  721/156  721/156  18  خطا
          971/354  23  كل
  .يستدار ن معني عاملاثر  : n.sو  استدار  درصد معنييك در سطح  عاملاثر  :**

  
  هاي بررسي شده هاي مختلف پالت اي در شكل و اندازه ميزان اثر حاشيه -5جدول 

  اي اثر حاشيه  اندازه طول و عرض يا قطر(متر)  مساحت (مترمربع)  شكل پالت

  4  1×1  1  مربعي
2  41/1×41/1  82/2  

  5  5/0×2  1  مستطيلي
2  2×1  3  

  55/3 13/1 1  دايره اي
2 60/1 51/2  

                                                            
1- Sequential sums of squares 
2- Adjusted sums of squares 
3- Adjusted mean square 
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  گيري و نتيجه بحث
نتايج حاصل از بررسي پوشش گياهي و اندازه نمونـه و  

هاي مختلـف   ها و اندازه دست آمده از شكل هاي به ميانگين
پالت در اين مطالعه، عالوه بر تأكيد بر لزوم تعيين الگـوي  
پراكنش گياهان در سطح مرتع، استفاده از روش متناسـب  

منظـور بـرآورد    يـع گياهـان را در مرتـع بـه    توز  با اين نحوه
گيـري پوشـش گياهـان را     صحيح و دقيق پوشش در اندازه

 -اسـتپي بـا پوشـش گـون     داند. در مراتع نيمـه  ضروري مي
گراس كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت و گياهان 

دند و در مقيـاس  كراز الگوي پراكنش تصادفي  تبعيت مي 
ه گرفته شـد كـه در ايـن مراتـع     مورد مطالعه، چنين نتيج

تر  دو مترمربعي به شكل مستطيل مناسباستفاده از پالت 
گيـري پوشـش    ، تا عالوه بر برآورد صـحيح در انـدازه  است

گياهي، دقت مطالعات باالتر رود و در صرف هزينه، زمان و 
جـويي شـود. در نهايـت بـا مطالعـه       نيروي كار نيـز صـرفه  

ت در الگـوي پـراكنش   هـاي مختلـف پـال    ها و انـدازه  شكل
ــان، شــكل  ــالت اخــتالف   تصــادفي گياه ــف پ ــاي مختل ه

داري نداشته است، همانگونه كه الزينگـا و همكـاران    معني
هاي گياهي و تعيين اندازه  نيز در شبيه سازي پراكنش پايه

تـأثير   نمونه در الگوي پراكنش تصادفي شكل پـالت را بـي  
الت در بـرآورد  پـ   اين در حالي است كـه انـدازه   .اند دانسته
داري بـوده   پوشش گيـاهي داراي تـأثير معنـي    هاي ويژگي

تر و هزينـه و   است. در نهايت با توجه به اندازه نمونه پايين
زمان كمتـر برداشـت اطالعـات پـالت مسـتطيلي دو متـر       

  د.شمربعي پيشنهاد 
باتوجه به نسبت محيط بـه مسـاحت در هـر شـكل از     

در برداشت اطالعـات از  اي  پالت و در نتيجه آن اثر حاشيه
هـاي   اي در پالت منطقه مؤثر خواهد بود. هر چه اثر حاشيه

تواند ميزان دقت مطالعه را افزايش  مختلف كاهش يابد مي
هاي  ها، پالت هاي مختلف پالت رو در بين شكل ايناز  ،دهد
اي را داشتند كه البته توجه به  اي كمترين اثر حاشيه دايره

ه در برخـي منـاطق اسـتقرار    اين نكتـه ضـروري اسـت كـ    
تر است. همچنين هر چـه انـدازه    اي سخت هاي دايره پالت

اي شكل  هاي دايره طور مثال در پالت به ود،تر شپالت بزرگ
اي كـاهش  يافـت و دقـت     مترمربعي ميزان اثـر حاشـيه   2

در بسياري از مطالعـات قبلـي بـراي     .دكرباالتري را فراهم 
منـاطقي كـه امكـان    اي در  حذف يـا كـاهش اثـر حاشـيه    

هاي با شكل و اندازه مناسب وجود نداشت،  استفاده از پالت
  گيرند. حدي از اطراف هر پالت را  در نظر نمي

تـرين عامـل در   نتايج اين تحقيـق نشـان داد كـه مهم   
انتخاب پالت با شكل و اندازه مناسب براي بررسي پوشـش  

هاي گياهي مـد نظـر در مطالعـه     گياهي، خصوصيات گونه
هم، الگوي پراكنش  ت (اندازه گياهان، فواصل گياهان ازاس

هـا در هـر منطقـه     ژگـي  و...) كه مد نظر قرار دادن ايـن وي 
تـوان   هـاي رويشـي، مـي    مطالعاتي با توجه به شرايط تيـپ 

د تا به ميزان دقت قابـل قبـولي   كرپالت مناسب را انتخاب 
نظر به تـأثير عوامـل مختلـف در     در مطالعات دست يافت.

گذاري در سطح مرتع مـورد مطالعـه، پيشـنهاد     ام پالتانج
مي شود تا در مطالعات بعدي به بررسي تأثير  پارامترهايي 

ها، سـهولت   الزم براي برداشت داده  همچون زمان و هزينه
هـاي مختلـف    ها و انـدازه  استقرار پالت در مقايسه با شكل

گـذاري در   پالت و عملي بودن و امكان اجراي روش پـالت 
گيري پوشش گياهي با توجه به شكل و اندازه پـالت   دازهان
  دست آمده در اين پژوهش، پرداخته شود. به

با توجه بـه تنـوع خصوصـيات پوشـش گيـاهي (فـرم       
رويشي، تراكم، تنوع و الگوي پراكنش) در هر منطقـه و در  
بين مناطق مختلف، انتخاب پالت با ابعاد و شكل مناسب و 

پـذير اسـت و    رت نسـبي انجـام  صـو  تصميم در اين مورد به
گيـري نهـايي قضـاوت     حتي با مطالعات دقيق، در تصـميم 

كـه   طـوري  محقق دخالت خواهد داشت، بـه   نظري و تجربه
امكان ارائه قوانين مشخص و ثابت در محاسبه ابعاد پالت و 

بنـابراين   ،رسـد  يا انتخاب شكل پالت مشكل بـه نظـر مـي   
اي مختلف پالت براي ه آوري اطالعات كاملي از اندازه جمع
در اين زمينـه نيـز    .هاي مختلف رويشي ضروري است تيپ

انجام مطالعات مشابه براي ساير مناطق آب و هوايي ايـران  
  د.شو توصيه مي
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