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 (موردی: مرتع کرسنک شهرکرد ة)مطالع های چندمقیاسیبا استفاده از پالت ایهای تنوع گونهشاخص ةمقایس

 
 5وند اله خدری غريب و حجت  4پژمان طهماسبی ،9، حسین ارزانی*1، محمدعلی زارع چاهوکی2الهام امیدزاده اردلی

 

10/04/31تاريخ پذيرش:  –25/20/32تاريخ دريافت:   
 

 چکیده

 هاست.تغییرات در اکوسیستم ةدهندای از تنوع زيستی و يکی از مهمترين پارامترهای نشانای بخش عمدهگونه تنوع

گیاهی و اتخاذ راهکارهای مناسب مديريتی ضروری است. ای برای حفاظت، ارزيابی و پايش پوششگونه گیری تنوع اندازه

ای با آشیانه هایمقیاسی و روشهای ساده با ترانسکت و با پالت تکز روشای اگونه گیری و ارزيابی تنوعبرای اندازهتاکنون 

جديدترين نسخه  ی،اگونه های تنوعگیری و مقايسه شاخصبرای اندازهپالت چندمقیاسی استفاده شده است. در اين مطالعه 

مرتع کرسنک شهرکرد با . ران استفاده شدنداولین بار در اي ، Cشده فشرده و پالت شده، نسخه ويتاکر تعديل پالت ويتاکر تعديل

شرقی و -غربی، سنگین-شرقی، سبک-غربی و شرقی در چهار تیمار سبک دو شدت چرای سبک و متوسط و دو جهت دامنه

-پس از جمعسیستماتیک مستقر شدند. -صورت تصادفی هسه پالت با سه تکرار، ب هر ،غربی انتخاب شد. در هر تیمار-سنگین

وينر و سیمپسون(، غنا )منهینیک و مارگالف( و يکنواختی -های تنوع )شانونای پوشش، در هر جهت؛ شاخصهآوری داده

. نتايج نشان انجام شدکطرفه يواريانس  ةای با استفاده از تجزيگونه تنوع ة. مقايسمحاسبه شد Pastافزار  نرم)هیل( با استفاده از 

طور کلی با  به (.<05/0pداری وجود ندارد )اختی در هر سه پالت تفاوت معنیهای تنوع، غنا و يکنو بین مقادير شاخصداد 

ها در برآورد توان گفت توانايی پالتای؛ میهای تنوع گونهسه پالت در برآورد شاخص دار هرتوجه به عدم تفاوت معنی

ای برای تعیین کننده تواند معیار قانعها در برخی موارد نمیارزش عددی شاخص عالوه بر اين، .ها تقريباً يکسان استشاخص

ها را از نظر دقت، صحت توانند کارآيی پالت یمناسب، تحقیقات آينده م پالت مناسب باشد. برای دستیابی به پالت چندمقیاسی

 برداری مورد مطالعه قرار دهند. نمونهو زمان 

 

 ، مرتع کرسنک. Cشده فشرده،  پالت های چندمقیاسی، ويتاکر تعديلای، پالتتنوع گونه کلیدی: های واژه

                                                           
 تهران دانشگاه دانشکده منابع طبیعی کارشناسی ارشد مرتعداری دانش آموخته -2

 تهران دانشگاه ع طبیعیدانشیار دانشکده مناب -1

 mazare@ut.ac.irمسئول:  ةنويسند*: 

 تهران دانشگاه استاد دانشکده منابع طبیعی -9

 شهرکرددانشگاه  استاديار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین -4

 بلژيک -دانشگاه گنت، دانشجوی دکتری علوم مرتع -5
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 مقدمه

دهنده پیچیدگی يا میزان گوناگونی  تنوع نشان

که  استموجودات يک جامعه يا يک مکان جغرافیايی 

 و 5) سازد میآشکار خوبی  بهرا ها  در اکوسیستمتغییرات 

(. تنوع زيستی شامل تمام موجودات زنده )گیاهان، 3

های ژنتیکی میان تفاوتیره( و ها و غحیوانات، میکروب

ها، جامعه، . تنوع زيستی در چهار سطح گونهستهاآن

-انداز مورد بررسی قرار میهای چشم اکوسیستم و مقیاس

های مرتع ای از اکوسیستمتنوع زيستی بخش عمدهگیرد. 

طور مداوم بوسیله کاهش که به دهدرا تشکیل می

تغییرات  ها،گاه، تغییرات کاربری اراضی، حذف گونهرويش

بومی در  های غیرزيست محیطی جهانی و تهاجم گونه

بنابراين حفظ تنوع زيستی از  ،(90حال کاهش است )

 اهداف مهم مديريت منابع طبیعی است.

ای از تنوع زيستی و يکی از ای بخش عمدهتنوع گونه

تغییرات  ةدهندمهمترين پارامترهای نشان

طور وسیع در ای به(. تنوع گونه7هاست ) اکوسیستم

-محیطی به های زيستگیاهی و ارزيابی مطالعات پوشش

های مهم و سريع در تعیین وضعیت عنوان يکی از شاخص

که  طوریبه، (20گیرد )ها مورد استفاده قرار میاکوسیستم

ای در يک اکوسیستم بیشتر باشد، هرچه تنوع گونه

تر و های حیاتی پیچیده تر، شبکههای غذايی طوالنیزنجیره

ها بیشتر و در نتیجه توانايی اکوسیستم در مقابله با استرس

محیط پايدارتر و از شرايط خود تنظیمی بیشتری برخوردار 

توان ای میاز شاخص تنوع گونه بنابراين ،(23خواهد بود )

عنوان معیاری برای ارزيابی وضعیت مراتع و همچنین  به

 اتخاذ مديريت مناسب استفاده کرد.

های مهم جوامع زنده ای يکی از ويژگیگونه تنوع

گیاهی است که غنا و يکنواختی  ساختار جوامع ويژه به

گیری (. مطالعه و اندازه25و  4کند )جامعه را منعکس می

های مختلف برای دستیابی به اهداف گیاهی رويشگاه تنوع

حفظ تنوع گیاهان بومی، شناسايی و کنترل گیاهان 

(. 9های نادر ضروری است )حفظ گونه غیربومی و پايش و

توان پويايی می ای ونهگ ضمن اينکه از طريق مطالعه تنوع

ها را در محیط بررسی کرد و گیاهی و توزيع گونه جامعه

ای زياد دلیل بر تنوع گونه های مديريتی ارائه داد.توصیه

وضعیت خوب مرتع نیست، چه بسا که در برخی مواقع 

-ای میمرغوب موجب افزايش تنوع گونههای ناحضور گونه

ای وجود داشته های مرغوب علوفهشود. اگر در منطقه گونه

توان امیدوار برداری می باشد، در صورت کاهش فشار بهره

گیاهی بهبود يابد، اما در مناطقی که تنوع بود که پوشش

برداری از منطقه  ای خیلی کم است، بايد در بهرهگونه

گیرد و در صورت امکان با در نظر نهايت دقت صورت 

های گرفتن استعداد و توان منطقه نسبت به کاشت گونه

 (. 1گیاهی مناسب اقدام شود )
های ای از روشگیری و ارزيابی تنوع گونهبرای اندازه

های مقیاسی و روشساده با ترانسکت و با پالت تک

ای با پالت چندمقیاسی استفاده شده است. از  آشیانه

-برداری در ارزيابی و اندازه ترين ابزار و روش نمونهمهم

گیری تنوع گیاهی پالت ويتاکر بوده است که در تحقیقات 

گیاهی مورد استفاده قرار گرفته است که و مطالعات پوشش

اما در  ،(5) شد یل اشکاالت فراوان اصالح و تعديلدل به

شود و همچنان نام پالت ايران هنوز از آن استفاده می

 19، 24، 22ها جاری است و در تحقیقات )يتاکر بر زبانو

  ( مورد استفاده قرار گرفته است.12و 

 در(  12 و 17 ،3 ،2) ايراندودی در حتحقیقات مدر 

ای از پالت ويتاکر تعديل گیری و ارزيابی تنوع گونه اندازه

تحقیقات  غلبکه در ا اند. در صورتیهکردشده استفاده 

ای در خارج از کشور تباط با تنوع گونهصورت گرفته در ار

از اين پالت استفاده شده است. الزم به ذکر است 

رفع اشکاالت نسخه  برای( 2332استولگرن و همکاران )

مربعی در  های يک مترمحل قرار گرفتن زيرپالت 2335

 شده را تغییر دادند که در مطالعات انجام ويتاکر تعديل

در . کاربرده نشده استون بشده در ايران اين نسخه تاکن

( و قربانی و همکاران 1020تحقیق آرخی و همکاران )

جديد استولگرن و  ةبا وجود معرفی نسخنیز ( 1022)

شده استولگرن و  ( از پالت تعديل2332همکاران )

 ( استفاده شده است.2335همکاران )

تر يا پالت ويتاکر طرح پالت چندمقیاسی کوچک

فشرده و کوچکتر پالت  ةخ، نس5تعديل شده فشرده

چندمقیاسی است که جهت رفع اشکال پالت ويتاکر 

( پیشنهاد و 1009) 2شده توسط بارنت و استولگرن تعديل

                                                           
1- Intensive Modified Whittaker Plot 
2- Barnett &Stohlgren 
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ب(  1029امیدزاده اردلی و همکاران )برده شده است.  بکار

پالت ويتاکر عنوان پالت مناسب و جايگزين  اين پالت را به

ی معرفی ا ونهیری تنوع گگبرای ارزيابی و اندازه شده تعديل

مربعی  متر 200نسخه جديد پالت بر اين،  افزون کردند.

های اخیراً توسط مؤسسه ملی علوم گونهکه   Cبا نام پالت

پیشنهاد داده شده است که در ايران  7(NIISSبومی ) غیر

الف( آن  1029اولین بار امیدزاده اردلی و همکاران )برای 

در اين مطالعه؛ اين فرضیه  اند.کار بردهرا معرفی کرده و ب

های های چندمقیاسی از نظر برآورد شاخصکه بین پالت

طرح شد. برای  ،دار وجود نداردای اختالف معنیتنوع گونه

جهات دامنه -در چهار تیمار شدت چرايیآزمون فرضیه 

شرقی و  -غربی، سنگین -شرقی، سبک-مختلف )سبک

های تنوع ابی شاخصای با ارزي تنوع گونهغربی(، -سنگین

چندمقیاسی ويتاکر تعديل شده،  ای در سه پالتگونه

در مرتع کرسنک  Cويتاکر تعديل شده فشرده و پالت 

 . مقايسه و تحلیل شد شهرکرد

 

ها روش  مواد و  

کرسنک در  ةمنطق :مورد مطالعه ةمنطقمعرفی 

شهرستان شهرکرد و در استان چهارمحال و بختیاری قرار 

 99˝تا  91° 90´ 13˝ ت جغرافیايی آن بیندارد. موقعی

 13´ 03˝تا  50° 17´ 44˝عرض شمالی و  °91 91´

کیلومتری شمال غربی  27طول شرقی در فاصله  °53

. داردهکتار وسعت  520 و شهرکرد واقع شده است

متر و حداقل ارتفاع  9200حداکثر ارتفاع آن از سطح دريا 

 10-90حدود متر بوده و متوسط شیب منطقه  1150آن 

متر و میانگین  میلی 415بارندگی ساالنه  باشد.درصد می

اين منطقه بخشی  .گراد است درجه سانتی 21دمای ساالنه 

استپی  آبخیز بارده و ورعبداهلل و جزء مناطق نیمه ةاز حوز

 .استو يکی از مراتع مساعد استان چهارمحال و بختیاری 

 

افی متنوع مرتع با توجه به توپوگر :برداری روش نمونه

-گیری تنوعبرداری برای اندازهکرسنک و با هدف نمونه

های همگن )توپوگرافی و شدت چرا( دو گیاهی در موقعیت

                                                           
3- The National Institute of Invasive Species Science 

 

 

موقعیت دامنه غربی و شرقی با شدت چرای سبک و 

مراتع خوب استان  ومرتع کرسنک جز د.شمتوسط انتخاب 

بوده است که چرای سنگین به معنای گرايش قهقرای 

با توجه به در آن مشاهده نشده است به همین دلیل مرتع 

بومی صحرايی، تغییرات پوشش، دانش های همشاهد

و استفاده از تجربه چندساله کارشناس مرکز برداران  بهره

دو شدت چرای سبک و متوسط تشخیص  تحقیقات استان

در نهايت چهار موقعیت متفاوت شامل؛ شدت داده شد. 

دامنه -شدت چرای متوسطدامنه غربی، -چرای متوسط

دامنه غربی و شدت چرای -شرقی، شدت چرای سبک

دامنه شرقی انتخاب شد. در هر موقعیت از هر سه -سبک

پالت ويتاکر تعديل شده، ويتاکر تعديل شده فشرده و 

صورت  هپالت( ب 92سه تکرار )در مجموع  Cپالت 

 متر( استقرار يافت. 100فاصله  سیستماتیک )به-تصادفی

-ای زيرپالتگونه گیری تنوعه به اينکه برای اندازهبا توج

گیرند حداقل مربعی مورد استفاده قرار می های يک متر

تواند نتايج خوبی را منعکس کند که سه پالت بزرگ می

تکرار در هر موقعیت و  92مربعی  متر 2000برای پالت 

تکرار وجود خواهد داشت.  21مربعی  متر 200برای پالت 

های يکساله و چندساله، ها حضور گونهتقرار پالتپس از اس

تعدادگونه و تعداد افراد هر گونه برای گیاهان چندساله، 

درصد پوشش گیاهان يکساله و چندساله، درصد سنگ و 

 سنگريزه و خاک لخت و موقعیت در هر پالت يک متر

 مربعی تخمین زده و يادداشت شد. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
92

.7
.4

.4
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1392.7.4.4.9
https://rangelandsrm.ir/article-1-237-fa.html


 135                                                                              های چندمقیاسیبا استفاده از پالت ایوع گونههای تنشاخص ةمقايس
 

 
 مرتع کرسنک شهرکرد ةمحدود -1شکل 

 

       
 (22شده ) پالت ویتاکر تعدیل -2شکل           

      
 (3شده فشرده ) پالت ویتاکر تعدیل -3شکل               
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 C (31)پالت  -2شکل 

 

گیری غنا، تنوع و برای اندازه: هاتجزیه و تحلیل داده

گانه های سهای در هر پالت از شاخصيکنواختی گونه

یری شاخص گ اندازهکه برای  طوریتنوع استفاده شد. به

دلیل ای از شاخص شانون و سیمپسون بهتنوع گونه

های چندگانه حساس به اندازه نمونه و استفاده از شاخص

توانايی تفکیک آنها استفاده شد. برای مثال شاخص شانون 

دهد و شاخص های نادر وزن بیشتری میبه گونه

غالب( وزن هايی با وفور بیشتر )سیمپسون به گونه

ها؛ شاخص (. از میان اين شاخص13دهد )بیشتری می

گیاهی  گیری تنوع در جوامعشانون بیشتر برای اندازه

 برگیری اثر چرا استفاده شده است و اخیراً برای اندازه

 (.10گیاهی نیز زياد استفاده شده است ) های گونه تنوع

 هایها، در هر موقعیت شاخصآوری دادهپس از جمع

وينر و سیمپسون، غنای منهینیک و  -تنوع شانون

های يک مترمربعی مارگالف و يکنواختی هیل در زيرپالت

برای مقايسه دست آمدند.  به Pastافزار  با استفاده از نرم

آوری شده از های جمعتعداد گونه و ساير داده میانگین

تجزية واريانس استفاده شد. در صورت استفاده از تجزيه 

ها بايد نرمال باشند در صورت عدم تبعیت يانس، دادهوار

های مختلف ها از توزيع نرمال با استفاده از روشداده

ها تبديل و نرمال شدند. در صورت عدم نرمال بودن داده

های کولموگروف های کیفی از آزمونيا وجود داده

دلیل تفاوت  به ها استفاده شد.اسمیرنوف و ساير آزمون

ها و ساير متغیرهای برای مقايسه شاخص هاموقعیت

گیری و محاسبه شده در هر موقعیت )چهار موقعیت اندازه

طور جداگانه از تجزيه واريانس، برای مقايسه  متفاوت( به

ها از سه پالت در هر موقعیت و برای مقايسه میانگین

ها و کلیه آزمونطور کلی  هبآزمون دانکن استفاده شد. 

و   SPSSافزار آماری با استفاده از نرم هایتجزيه تحلیل

 انجام شد. lecxEافزار  رسم نمودارها با نرم

 ها پرسشای اين گونههای تنوعشاخص ةبا مقايس

 متر 200و  2000های چندمقیاسی دنبال شد آيا پالت

دار های تنوع اختالف معنیمربعی در برآورد شاخص

تر است اسبداری پالتی مندارند؟ در صورت اختالف معنی

های تنوع داشته باشد در غیر که برآورد بهتری از شاخص

داری( تشخیص و توصیه صورت )عدم اختالف معنی اين

تر خواهد بود با اين وجود برای  سختپالت مناسب، قدری 

 انتخاب پالت مناسب راه حل وجود خواهد داشت.

 

 نتایج

بین  :های مختلف های غنا در موقعیت شاخص ةمقایس

شده، ويتااکر   منهینیک در سه پالت ويتاکر تعديل شاخص

دار در چهار موقعیت اختالف معنی Cتعديل شده فشرده و 

وجود ندارد. در موقعیت سبک شرقی پالت ويتاکر تعاديل  

 C( و پاالت  21/2شده فشارده بیشاترين عادد شااخص )    

( را دارد. در موقعیت متوساط  24/2کمترين عدد شاخص )

تعديل شده بیشترين عدد شاخص  و ويتاکر Cشرقی پالت 

( و پالت ويتاکر تعديل شده فشارده کمتارين عادد    22/2)

 C( را دارند. در موقعیت سبک غربی پاالت  21/2شاخص )

( و پالت ويتاکر تعديل شاده  51/2بیشترين عدد شاخص )

( را دارد و در موقعیااات 45/2کمتاارين عاادد شاااخص )   

شاترين  متوسط غربی پالت ويتاکر تعديل شاده فشارده بی  

( و پالت ويتاکر تعديل شاده کمتارين   32/2عدد شاخص )

هاای  طور کلای در موقعیات  ( را دارد. به7/2عدد شاخص )

های مورد مطالعه از نظر شااخص منهینیاک   مختلف پالت

کنند )شاکل  روند کاهشی و يا افزايشی خاصی پیروی نمی

5  .) 

در سه موقعیت سبک شرقی، متوسط شرقی و سبک 

پالت ويتاکر تعديل شده، ويتاکر تعديل غربی بین سه 

دار از نظر شاخص مارگالف اختالف معنی Cشده فشرده و 

وجود ندارد ولی در موقعیت متوسط غربی بین سه پالت 

دار وجود دارد. در موقعیت سبک شرقی  اختالف معنی

پالت ويتاکر تعديل شده فشرده بیشترين عدد شاخص 
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( را دارد. 23/1) کمترين عدد شاخص C( و پالت 22/9)

در موقعیت متوسط شرقی ويتاکر تعديل شده بیشترين 

( و پالت ويتاکر تعديل شده فشرده 02/9عدد شاخص )

( را دارند. در موقعیت سبک 73/1کمترين عدد شاخص )

غربی پالت ويتاکر تعديل شده بیشترين عدد شاخص 

کمترين  C( و پالت ويتاکر تعديل شده فشرده و 45/1)

( را دارد و در موقعیت متوسط غربی 44/1) عدد شاخص

پالت ويتاکر تعديل شده فشرده بیشترين عدد شاخص 

( و پالت ويتاکر تعديل شده کمترين عدد شاخص 22/9)

-های مختلف پالتکلی در موقعیت طور( را دارد. به23/1)

های مورد مطالعه از نظر شاخص مارگالف روند کاهشی يا 

 (.2کنند )شکل افزايشی خاصی پیروی نمی

 

 
 های مختلفشاخص منهینیک در پالت ةمقایس -5شکل 

 

 
 های مختلفشاخص مارگالف در پالت ةمقایس -6شکل 

                                                  

های مختلف شاخص یکنواختی در موقعیت ةمقایس  

در چهار موقعیت بین سه پالت ويتاکر تعديل شده، 

از نظر شاخص يکنواختی  Cيل شده فشرده و ويتاکر تعد

دار وجود ندارد. در موقعیت سبک شرقی اختالف معنی

پالت ويتاکر تعديل شده فشرده بیشترين عدد شاخص 

( و پالت ويتاکر تعديل شده کمترين عدد شاخص 2/0)

 C( را دارد. در موقعیت متوسط شرقی پالت 52/0)

ر تعديل شده ( و پالت ويتاک52/0بیشترين عدد شاخص )

( را دارند. در موقعیت سبک 59/0کمترين عدد شاخص )

غربی پالت ويتاکر تعديل شده بیشترين عدد شاخص 

( را دارد. 20/0کمترين عدد شاخص ) C( و پالت 29/0)

در موقعیت متوسط غربی پالت ويتاکر تعديل شده و 

( و 25/0شده فشرده بیشترين عدد شاخص ) ويتاکر تعديل

تعديل شده فشرده کمترين عدد شاخص پالت ويتاکر 

-های مختلف پالتکلی در موقعیت طور( را دارد. به20/0)

های مورد مطالعه از نظر شاخص يکنواختی روند کاهشی 

 (.7کنند )شکل يا افزايشی خاصی پیروی نمی

 

 
 های مختلفشاخص یکنواختی در پالت ةمقایس -7شکل 

 

 :مختلفهای  های تنوع در موقعیتشاخص ةمقایس

بین شاخص شانون وينر در سه پالت ويتاکر تعديل شده، 

در چهار موقعیت سبک  Cويتاکر تعديل شده فشرده و 

شرقی، متوسط شرقی، سبک غربی و متوسط غربی 

دار وجود ندارد. در موقعیت سبک شرقی اختالف معنی

پالت ويتاکر تعديل شده فشرده بیشترين عدد شاخص 

ديل شده کمترين عدد شاخص ( و پالت ويتاکر تع03/1)

 C( را دارد. در موقعیت متوسط شرقی پالت 39/2)

شده  ( و پالت ويتاکر تعديل32/2بیشترين عدد شاخص )
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( را دارد. در موقعیت 22/2فشرده کمترين عدد شاخص )

سبک غربی پالت ويتاکر تعديل شده بیشترين عدد 

( را 72/2کمترين عدد شاخص ) C( و پالت 23/2شاخص )

رد.  در موقعیت متوسط غربی پالت ويتاکر تعديل شده دا

کمترين  C( و پالت 02/1فشرده بیشترين عدد شاخص )

های طور کلی در موقعیت ه( را دارد. ب31/2عدد شاخص )

وينر -های مورد مطالعه از نظر شاخص شانونمختلف پالت

های  پالتتوان برای روند کاهشی يا افزايشی خاصی را نمی

 (.2 اری ذکر کرد )شکلبردنمونه
شده  شده، ويتاکر تعديل بین سه پالت ويتاکر تعديل

دار از نظر شاخص سیمپسون اختالف معنی Cفشرده و 

وجود ندارد. در موقعیت شدت چرای سبک دامنه شرقی 

پالت ويتاکر تعديل شده فشرده بیشترين عدد شاخص 

( و ويتاکر تعديل شده کمترين عدد شاخص 21/0)

دارد. در موقعیت شدت چرای متوسط دامنه  ( را77/0)

( و پالت 73/0بیشترين عدد شاخص ) Cشرقی پالت 

( را 72/0ويتاکر تعديل شده فشرده کمترين عدد شاخص )

دارد. در موقعیت سبک غربی پالت ويتاکر تعديل شده 

کمترين عدد  C( و پالت 73/0بیشترين عدد شاخص )

سط غربی پالت ( را دارد و در موقعیت متو75/0شاخص )

/( و 73شده فشرده بیشترين عدد شاخص ) ويتاکر تعديل

( 72/0شده کمترين عدد شاخص ) و ويتاکر تعديل Cپالت 

های های مختلف پالتطور کلی در موقعیترا دارند. به

مورد مطالعه از نظر شاخص سیمپسون روند کاهشی يا 

 (.3کنند )شکل افزايشی خاصی پیروی نمی

 
 های مختلفه شاخص شانون وینر در پالتسیمقا -8شکل 

 
 های مختلفشاخص سیمپسون در پالت ةمقایس -9 شکل

 

 یگیربحث و نتیجه

سه پالت از نظر شاخص غنای منهینیک و  ةدر مقايس

مارگالف در چهار موقعیت شاخص غنای منهینیک در سه 

هرچند  ،با اين وجودنشان نداد. داری پالت تفاوت معنی

شاخص مارگالف در سه موقعیت از نظر  تسه پالمقايسه 

غربی اختالف -شرقی و سبک-شرقی، متوسط-سبک

غربی -ولی در موقعیت متوسط نشان ندادند دار معنی

سه پالت در طور کلی  هب وجود داشت. داراختالف معنی

های  های مختلف از نظر افزايش و کاهش شاخصموقعیت

يباً نزديک غنا روند خاصی نشان ندادند و عدد شاخص تقر

دار و برآورد به هم برآورد شده است. عدم اختالف معنی

به توان توان نزديک عدد شاخص در سه پالت را میتقريبا 

ای گونه گیری غنایتقريباً يکسان سه پالت در اندازه

 نسبت داد.

دار سه پالت چندمقیاسی در چهار عدم اختالف معنی

خص مارگالف در شا ،برداری )بجز يک موردموقعیت نمونه

دامنه غربی( در هر سه پالت تائید -شدت چرای متوسط

شدت )با  های مختلفکننده اين موضوع است که موقعیت

های تأثیری بر برآورد شاخصمتفاوت( چرا و جهت دامنه 

عبارت ديگر در  به .سه پالت نداشته است غنای

های متفاوت )از نظر شدت چرايی و جهت دامنه(  موقعیت

دار ندارند. سالمی و همکاران ا اختالف معنیبرآورده

 ،(1021( تأثیر شدت چرا و غالمی و همکاران )1007)

 ثیر جهت دامنه در غنایأ( ت1021میرديلمی و همکاران )

اند که در بسیاری موارد ای مورد مطالعه قرار دادهگونه
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مورد مطالعه  ةدار بوده است ولی منطقاختالف معنی

مراتع با وضعیت بسیار خوب در  )مرتع کرسنک( جزء

باشد که تأثیر شدت چرا و جهت دامنه اختالف استان می

دار نشان نداده است که با مطالعات ای را معنیگونه غنای

 همخوانی ندارد.  ذکر شده

شاخص غنای منهینیک در پالت ويتاکر تعديل  ةدامن

-32/2شده فشرده  ، پالت ويتاکر تعديل45/2-7/2شده 

دامنه شاخص مارگالف در پالت و  C 77/2-51/2و  42/2

شده فشرده  ، ويتاکر تعديل45/1-02/9ويتاکر تعديل شده 

د. در هر دو نباشمی C 34/1-44/1و پالت  22/9-44/1

شاخص غنای منهینک و مارگالف پالت فشرده نسبت به 

وجه دو پالت ديگر دامنه بیشتری را نشان داده است. با ت

به برآورد بیشتر نسبت به دو پالت ديگر و انعکاس اختالف 

توان گفت پالت ويتاکر های متفاوت میجزئی موقعیت

فشرده اين دو شاخص را بهتر تعیین و برآورد کرده است. 

(، آرخی و 1002(، تايا )2335استولگرن و همکاران )

 ( غنای1020(، قربانی و همکاران )1003همکاران )

شده را نسبت به ويتاکر اصلی  پالت ويتاکر تعديلای  گونه

( نیز در 1002دند. لوواکال و همکاران )کربیشتر برآورد 

شده با ترانسکت دبنماير و  پالت ويتاکر تعديل ةمقايس

های تصادفی نشان دادند که پالت ويتاکر کوادرات

ای کل بیشتری دارد. در اين مطالعه گونهشده غنای تعديل

شده فشرده نسبت به دو  ی پالت ويتاکر تعديلاگونه غنای

ای در اين خصوص  که مطالعه پالت ديگر بیشتر برآورد شد

 تاکنون صورت نگرفته است.

سه پالت از نظر شاخص يکنواختی هیل در  ةدر مقايس

چهار موقعیت نشان داد که شاخص يکنواختی در سه 

و پالت  شده فشرده شده، ويتاکر تعديل پالت ويتاکر تعديل

C شاخص يکنواختی در  ةداری ندارد. دامنتفاوت معنی

شده  (، ويتاکر تعديل59/0-25/0شده ) پالت ويتاکر تعديل

دهد ( نشان می25/0-57/0) C( و 54/0-22/0فشرده )

عدم يکنواختی . شاخص يکنواختی بیشتری دارد Cپالت 

 دلیل تأثیر دامنه، سهم يکسان افراد از پوشش توان بهرا می

های جديد ذکر کرد. با توجه به ماهیت و حضور گونه

ها در يک نمونه وقتی فراوانی تمام گونه ،ای يکنوختی گونه

رسد که شاخص يکنواختی حداکثر برابر باشد، به نظر می

ها غیريکنواخت خواهد شد و چنانچه فراوانی نسبی گونه

 يابد. باشد، به طرف صفر کاهش می

 های تنوعنوع از شاخصهای تشاخص ةبرای مقايس

 ای سیمپسون و شانون استفاده شد. شاخصگونه
شناسی سیمپسون اولین شاخص تنوع مورد استفاده در بوم

های ناهمگنی است که به و يکی از معروفترين شاخص

برداری های غالب در واحدهای نمونهشدت متوجه گونه

کند. است. مقدار اين شاخص بین صفر تا يک تغییر می

ترين شاخص مورد استفاده وينر گسترده-اخص شانونش

های شناسی است و اگر هدف مديريت توجه به گونهدر بوم

(. 13و  1شود )نادر باشد، از اين شاخص استفاده می

 ،کندتغییر می 5/9تا  5/2مقادير اين شاخص معموالً بین 

 5/4ولی در موارد استثنايی ممکن است حتی مقدار آن از 

شاخص شانون، تنوع يا گوناگونی را در يک  .دکنز نیز تجاو

کند و هر قدر ترکیب در جامعه متغیرتر جامعه تداعی می

(. با توجه به در نظر 2آيد )باشد، تنوع بیشتر بدست می

های غالب و گرفتن دو بعد متفاوت )توجه به گونه

ای، اين دو گونه گیری تنوعهای نادر( در اندازه گونه

شدند تا بتوان قضاوت صحیح از وضعیت  شاخص انتخاب

سه پالت از  ةدست آورد. در مقايس هگیاهی منطقه بپوشش

وينر و سیمپسون در چهار -نظر شاخص تنوع شانون

موقعیت نشان داد که شاخص تنوع شانون وينر و 

داری ندارند و عدد سیمپسون در سه پالت تفاوت معنی

همچنین اند. دهکرشاخص را تقريباً نزديک به هم برآورد 

های مختلف از نظر افزايش و کاهش سه پالت در موقعیت

های تنوع روند خاصی را نشان ندادند. عدم  شاخص

دار و برآورد نزديک عدد شاخص در سه اختالف معنی

توان ناشی از توان تقريباً يکسان سه پالت در پالت را می

رد برآو شود مشاهده میگیاهی ذکر کرد. گیری تنوعاندازه

ها ها در موقعیت خاصی از ساير پالتهر کدام از پالت

دلیل دقت  توان به اين امر را می .کمتر يا بیشتر است

برداری، موقعیت تیپ پوشش  بردار، خطای نمونه نمونه

طور کلی عوامل  هگیاهی، شرايط خاص هر موقعیت و  ب

د. ضمن اينکه تعداد تکرار و کربرداری ذکر  ثر بر نمونهؤم

های مربعی در برآورد شاخص های يک مترتشکل پال

 متر 2000که از پالت  طوری هب ،تنوع نقش مهمی دارند

 200های  مربعی و از پالت تکرار پالت يک متر 90مربعی 
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مربعی در برآورد  تکرار پالت يک متر 21مربعی  متر

 شاخص استفاده شد.

وينر نزديک به حداکثر -های تنوع شانونشاخص ةدامن

( و سیمپسون نیز نزديک به حداکثر مقدار 5/9مقدار )

ای مرتع گونه دهد تنوعاين امر نشان می .)يک( است

اند اين نتیجه کرسنک زياد است که هر سه پالت توانسته

وينر و -را منعکس کنند. برآورد شاخص تنوع شانون

سیمپسون در اين مطالعه با نتايج مطالعه جعفريان جلودار 

ای سیمپسون را شاخص تنوع گونه ه( ک1003و ارزانی )

ای گونهو شاخص تنوع 24/2برای منطقه مورد مطالعه 

اند اين دند و بیان داشتهکربرآورد  22/1وينر را -شانون

دهنده تنوع نسبتاً زياد و حتی بیشتر از حد محدوده نشان

متوسط است همخوانی دارد. در مطالعاتی حسینی و 

 ةای سیمپسون منطقگونه شاخص تنوع(، 1021همکاران )

غالمی و ، 29/9وينر -و شانون 22/0مورد مطالعه خود را 

وينر و سیمپسون را -های شانونشاخص (1021همکاران )

( 1021و ياری و همکاران ) 25/0و  12/1ترتیب  به

تنوع منطقه را و را برآورد  227/0 را شاخص سیمپسون

ه و اعداد دند. با توجه به موارد ذکر شدکرخوب ارزيابی 

توان گفت اين منطقه تنوع زيادی شاخص بدست آمده می

 دارد. 

شده  شاخص شانون وينر در پالت ويتاکر تعديل ةدامن

شده فشرده بین  ، پالت ويتاکر تعديل23/2-35/2بین 

باشد که می 72/2-32/2بین  Cو پالت  21/2 -03/1

شده فشرده شاخص تنوع  توان گفت پالت ويتاکر تعديل می

کرده وينر را نسبت به دو پالت ديگر بیشتر برآورد -نونشا

شده  شاخص سیمپسون در پالت ويتاکر تعديلاست. دامنه 

شده فشرده بین  ، پالت ويتاکر تعديل77/0-73/0بین 

باشند که  می 75/0-2/0بین  Cو پالت  21/0-72/0

تنوع سیمپسون در پالت ويتاکر برآورد بیشتر  دهنده نشان

داد طورکلی نتايج نشان  هبباشد.  می دهفشرتعديل شده 

در  متفاوتدر چهار موقعیت  و ها در هر سه پالتشاخص

با توجه به  .داری نشان ندادنداکثر موارد اختالف معنی

های تنوع شناخت منطقه و تقريباً يکسان بودن شاخص

در مرتع کرسنک گفت توان وينر و سیمپسون می-شانون

 و تغییرات در اسب بوده استبرداری و مديريت من بهره

های مختلف زياد نبوده است. به  ای در موقعیت تنوع گونه

با وجود حساسیت و دقت زياد در لحاظ شدت  دلیلهمین 

 پوشش گیاهی به دلیل تغییرات اندک ،چرای متفاوت

های مختلف تقريبا نزديک برآورد  ها در موقیعت شاخص

زارع چاهوکی و همکاران  نظرنتايج اين مطالعه با اند. شده

برداری از نظر ( که تأثیر شرايط مناطق نمونه1003)

 برداری و مديريت را در تغییرات کم تنوععوامل بهره

همخوانی دارد.  ،اندای در مناطق مختلف مؤثر دانستهگونه

وينر در پالت ويتاکر  -با توجه به اينکه شاخص شانون

الف جزئی با هم دار شد و اختشده فشرده معنی تعديل

توان بیان داشت اين پالت توانسته است اختالف می .دارند

جزئی شدت چرا و جهت دامنه را به خوبی نشان دهد. با 

توجه به برآورد زيادتر هر دو شاخص و همچنین انعکاس 

توان گفت پالت ها میاختالف جزئی در برخی موقعیت

از دو ويتاکر فشرده در تعیین و برآورد اين دو شاخص 

دلیل اختالف جزئی  ولی به ،پالت ديگر تا حدی بهتر است

ها  به يقین ها و موقعیت در کلیه شاخص یدارمعنی عدمو 

توان در مورد پالت مناسب قضاوت  با اطمینان قوی نمی و

 د.کر

ای گام گونه توان گفت برآورد غنای طور کلی می هب

يت گیاهی و مدير جوامع شناسی بوم در تحقیقات یمهم

برداری مراتع  در نمونه ای گونه . تشخیص غنایاستمراتع 

های مهم خوشخوراک، برای تشخیص گونه ويژه به

زيست و  منظور حفظ محیطهای نادر به شناسايی گونه

کنترل آنها يا استفاده  رایبومی ب های مهاجم و غیر گونه

ل همچنین دلی. برای احیاء و اصالح مراتع اهمیت دارند

توان تغییرات زمانی و گیاهی را میپايش تغییرات پوشش

های شاخص ة(. مقايس3د )کرای ذکر  گونه-مکانی غنای

های غنا، يکنواختی و تنوع در سه پالت شاخص

-های تنوعچندمقیاسی نشان داد هر سه پالت شاخص

کنند و در ای را تقريباً نزديک به يکديگر برآورد میگونه

دت چرا و جهت دامنه( اختالف شرايط متفاوت )ش

های مورد مطالعه وجود ندارد و در داری بین پالت معنی

مواردی اختالف عددی جزئی وجود داشته است. بنابراين 

ای های تنوع گونهشاخص یدارفرض عدم اختالف معنی

پذيرفته  متفاوتهای چندمقیاسی در شرايط پالت در

روند توان گفت  می ،گیری کلی عنوان نتیجه بهشود.  می

در ها برای قضاوت  خاصی برای ارحجیت يکی از پالت
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از اين نظر که در کلیه شرايط  ،پالت بهینهمورد 

د وجود ندارد و نکن ای را بهتر آورد های تنوع گونه شاخص

ی تنوع هاشاخص مقايسه و ارزيابی ،گیریاندازهاز طريق 

با کلی  طور هب .دکرتوان پالت بهینه را تعیین  ای نمی گونه

سه پالت در برآورد  هر یدار توجه به عدم تفاوت معنی

ها در  توان گفت توانايی پالت می ،ای های تنوع گونه شاخص

بیشتر  . عالوه بر اين،ها تقريبا يکسان است برآورد شاخص

دلیل عدم  بهها در برخی موارد  بودن ارزش عددی شاخص

ای کننده نعقامناسب و  رند معیاتوانیز نمی دارتفاوت معنی

گیری تنوع  ها برای اندازه برای معرفی يکی از اين پالت

 ،اهمیت کارآيیشود با توجه به  پیشنهاد می .ای باشد گونه

 ،مناسب  پالتدر تعیین  برداری دقت، صحت و زمان نمونه

و در راستای  بهینه برای دستیابی به پالت چندمقیاسی

برای را  ارهااين معیپاسخ به اين مهم، تحقیقات آينده 

 انتخاب پالت مورد توجه و مطالعه قرار دهند.
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