
   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

 Astragalusبرآورد تراکم گونه در ترین فرد و زاویه منظم نزدیک دو روشکارایی  مقایسه

verus در منطقه بروجن 

 3اردستانی ، الهام قهساره2اهلل ابراهیمیعطا، *1جمالیحمید 

 مرتعداری دانشگاه شهرکرددانشجوی کارشناسی ارشد . 1

 آبخیزداری دانشگاه شهرکرد و مرتعدانشیار گروه . 2

 آبخیزداری دانشگاه شهرکرد و مرتعاستادیار گروه . 3

 

 چکیده

های مختلف به کار ورهدتراکم به عنوان یک پارامتر مهم در ارزیابی مراتع و همچنین برای تغییر جوامع گیاهی در 

 ازطقه استپی بروجن در من Astragalus verusتراکم گونه  گیریاندازهبه منظور ارزیابی و مقایسه دو روش رود. می

 لعه پس ازدر این مطابرداری به صورت تصادفی سیستماتیک انجام شد. نمونهروش کوادرات و نقطه استفاده گردید. 

 8 بردارینهسپس در محل نمو و ن شدیعیتمترمربع  32000ای به مساحت محدوده ،مشخص نمودن محل آماربرداری

 ؛انه شمارش گردیددر هر پالت به صورت جداگ A. verus. در ابتدا تعداد پایه گونه متری مستقر گردید 40×100پالت 

تصادفی در هر  هنقط 10انداخته شد و به طور تصادفی  آنترانسکتی در راستای طول  ،پس از آن در وسط هر پالت

روش . ده گردیداستفا گیری تراکماندازه ایهای فاصلهترین فرد و زاویه منظم از روشترانسکت جهت تعیین نزدیک

رد نظر از تراکم گونه مو ،ایهکمترین خطای معیار و بیشترین دقت را دارا است. از میان دو روش فاصل ،فرد تریننزدیک

آنالیز واریانس نشان  ،هاو تحلیل داده پس از تجزیهفرد دارای بیشترین صحت است.  تریننزدیکطریق تفاضل روش 

به عبارت  .ددارندرصد وجود  5داری در سطح احتمال های مختلف برآورد تراکم اختالف معنیدهد که بین روشمی

 .دکننشابه روش شاهد برای این گونه عمل میگیری تراکم مای اندازهدیگر دو روش فاصله

  .فرد، زاویه منظم تریننزدیک ،گیاهی تراکم مرتع، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
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ز اان یکی عنو رود. تراکم بهشمار می های کمی آنالیز گیاهی، اساس توصیف و تحلیل جوامع گیاهی بهروش

تفسیر  مختلف، هایهای مهم جهت ارزیابی مراتع، برای تشریح خصوصیات و تغییرات جوامع گیاهی در دورهمشخصه

لید و و تخمین تو اییب گونهگیری پوشش و ترکهای مختلف مدیریتی و اندازهگیاهان به عملیات هایالعملعکس

 (.Bonham, 1989) دگیرمورد استفاده قرار می بیومس

شش وصیات پوالیز خصدر تشریح و آن ،شناسی گیاهیوه بر اهدافی مانند مطالعات جامعهها، عالررسی تراکم گونهب

همی هی نقش مای گیاگیاهی، بررسی آثار اقلیم بر روی گیاهان، مطالعات توالی و همچنین مقایسات دقیق در جغرافی

 .(Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974) ددار

ری ندازه گیابرای  اریبهای مختلف، انتخاب روشی مناسب و بدون با توجه به سطح زیاد مراتع با الگوهای پراکنش

اه، مان کوتزو هزینه مناسب، در مدت  که بدین ترتیب با دقت و صحت ؛تراکم از اهمیت زیادی برخوردار است

های تعیین رنامهشریح باطالعاتی دقیق و قابل اعتماد برای ارزیابی و مدیریت صحیح عرصه مراتع و همچنین بررسی و ت

 (.Kerbs, 1989) شودوضعیت و گرایش مراتع فراهم می

ای های فاصلهروشها گیری بدون قاب را توسعه دادند که به کلیه آنهای نمونهشناسان گیاهی انواعی از روش بوم

 خست نقاطن :د ازکه عبارتن ؛گردندمند میهگیری شده بهرشود که از دو رویکرد عمومی از فواصل اندازهاطالق می

 تریننزدیکه صادفی( بتگیاه )نسبت به نقطه  تریننزدیکگیاه یا فاصله  تریننزدیکها از تصادفی انتخاب و فواصل آن

 ونه است.طعه نمبرآورد تراکم بدون استفاده از ق ،هاشود. انگیزه اصلی توسعه این روشگیری میهمسایه اندازه

را  ت برآورده و صحدر زمان شد رود و باعث صرفه جوییبرای یک گونه منفرد بکار می معموالًای برداری فاصلهنمونه

 (.Kerbs, 1989) دهدنیز افزایش می

تصادفی،  هایزوجهمسایه،  تریننزدیکفرد،  تریننزدیک :گیری تراکم شاملشش روش اندازه ،(1380برهانی )

 کیروش که  ار داشتزارهای اصفهان مقایسه نمود و اظهچهارم نقطه مرکزی، زاویه منظم و کوادرات را در درمنه یک

ها برآورد وشرتواند تراکم را با صحت بسیار خوبی نسبت به سایر چهارم نقطه مرکزی در یک جامعه تصادفی می

 .نماید

 ؛باشد از هزینه مدنظر شاخصی عنوان بهنشان داد اگر در برآورد تراکم معیار زمان  ،(1393نتایج عیدی و همکاران )

صادفی و در توجه به روش زوج ت ،در توجه به اهمیت معیار صحت ،ترین همسایهترین فرد و نزدیکهای نزدیکروش

 تغیر را به عنوان کاراترین روش دانست.متوان روش ترانسکت معیار دقت می
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وشی راب انتخ ؛دارد کشور و اهمیتی که این گیاه در حفاظت آب و خاك زارهایگونبا توجه به مساحت زیاد 

دت متوان در سیله بو تا بدین ؛سزایی برخوردار خواهد بود گیری تراکم از اهمیت بهمناسب و بدون اریب جهت اندازه

ین راستا الزم ادر  .دزمانی کوتاه اطالعات دقیق و قابل اعتماد برای ارزیابی و مدیریت صحیح عرصه مراتع مهیا کر

ژوهش هدف پ بنابراین. هی کشور مورد بررسی و مقایسه قرار گیرندهای موجود در جوامع گیاکارایی روش ؛است

رجن متع مردر  A. verusهگیا تراکم گیریاندازهجهت  ترین فرد و زاویه منظمنزدیکهای حاضر بررسی و تحلیل روش

 .استشهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری 

 مواد و روش

 توصیف منطقه

کز ا شهرکرد مر. فاصله آن تاست یاریو بخت شهرستان بروجن واقع در استان چهارمحالدر  ،مرجن یمرتعمکان 

قرار  یاریبخت و هارمحالچاستان  ینقطه نیتریکه در شرقهکتار  5694وسعت آن حدود  ؛است لومتریک 60 ،استان

تا  32˚0´00˝وطول شرقی  51˚32´30˝تا  51˚17´30˝یی در حد فاصل ایمختصات جغراف از لحاظگرفته است. 

بندی کوپن یمطبق تقس متر و 2200 ایاز سطح در منطقه نیامتوسط . ارتفاع عرض شمالی واقع شده است 32˚6´30˝

 220به  های گرم و خشک است. بارش ساالنه در این منطقه به طور متوسطاقلیم معتدل و سرد با تابستان یدارا

 یهاگونه و چندساله یهاگراس مرتع غالب پوششو نیمه خشک است.  گردد و دارای دو فصل خشکمتر بالغ میمیلی

 . است گون گندمی چندساله ،مرجنمکان مرتعی تیپ غالب گیاهی  .است یابوته

دامی کوچک  احدو رأس 4500واحد مدیریتی مجزا وجود دارد که در فصل بهار و تابستان حدود  5در این منطقه 

 ساس پروانهاکه تاریخ ورود و خروج دام بر  ؛استری برداری از مرجن، عشایشیوه بهره شوند.در این منطقه چرا می

هایی که بیشتر از این . داماستروز  100مرتعداری از اول خرداد تا شهریور ماه هر سال به مدت تقریبی چرای طرح

 .ها از نژاد نائینی، ترکی و مغانی استباشند و غالب آنمی گوسفندان و بزها ؛کنندمرتع استفاده می
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 یاریبخت و چهارمحال استان و رانیا در مطالعه مورد منطقه تیموقع -1شکل 

 تحقیق روش

 32000 به وسعتتع مرجن اای در مرمنطقه ای تراکم،گیری فاصلههای مختلف اندازهمنظور بررسی مقایسه روش به

اکم ییرات ترادیان تغکه گرجایی قرار گرفته شده است  انتخاب و حدود آن مشخص شد. منطقه مورد مطالعه درمتر مربع 

الت در ردیف پ 4به طوری که  یمتر 100×40پالت  8در  A. veruse های گونهدر آن مشاهده شده است. تعداد پایه

ه نوعی شاهد بکه  در هر پالت شمارش شدبه طور جداگانه  ؛ها قرار گرفته استآنپالت بعدی در زیر  4اول و 

 شوند.محسوب می

 هایاز روش (Angle order)زاویه منظم و  (Closest individual) ترین فردروش نزدیکسپس به بررسی 

سپس  ؛قرار داده شدبرای این کار ابتدا در میانه هر پالت در راستای طول، ترانسکتی . خته شداپردای تراکم فاصله گیریاندازه
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 متر از یکدیگر انتخاب شد و دو روش 9فاصله  با تقریباً سیستماتیک  -نقطه به صورت تصادفی 10ترانسکت هر در طول 

 گیری قرار گرفت.اندازهمورد  Astragalus verus ذکر شده، در هر نقطه برای گونه ایگیری فاصلهاندازه

فرد محسوب  تریننزدیکترین پایه گیاهی به نقطه تصادفی به عنوان که نزدیک استبه این صورت  ،ترین فردکروش نزدی

 شود.ربع به نقطه تصادفی محسوب می هر درسومین پایه گیاهی نزدیک  ،در روش زاویه منظم شود.می

 

 ترین فرد و زاویه منظمرابطه دو روش نزدیک -1جدول 

 منبع توضیحات رابطه روش
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area  سطح واحد ،r گیری شده بر میانگین فواصل اندازه

 Densityگیری شده و تعداد فواصل اندازه nحسب متر، 

 تراکم در واحد سطح است.

(Cottam 

and Curtis, 

1956) 
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area واحد سطح،ir ،میانگین چهار فاصله در هر نقطهr 

تعداد نقاط  nمیانگین فواصل در تمام نقاط تصادفی، 

 .استتراکم در واحد سطح  Densityتصادفی و 

(Morisita, 

1957) 

 

 نتایج

در  متر( 100×40پالت ) 8ها در در واحد سطح با استفاده از شمارش بوته (A. verus) واقعی برآورد شده گون زردتراکم 

بیشترین  ،گیری روش زاویه منظمهای اندازهاز بین روش .در هکتار( بود پایه 64/1)پایه در مترمربع  164/0 مطالعهمنطقه مورد 
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کوادرات )شاهد( روش  ؛نشان داد ،2(. جدول 2جدول ) ددارکمترین میزان تراکم در متر مربع را  ،فرد تریننزدیکو روش 

 کمترین خطای معیار و بیشترین دقت و روش زاویه منظم بیشترین خطای معیار و کمترین دقت را داشتند.
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 گیری تراکمهای اندازهتوصیفی روش هایآماره -2جدول 

خطای معیار  میانگین تعداد روش گونه

 میانگین

انحراف  %95حدود اطمینان  حداکثر حداقل

 معیار
 حدود باال حدود پایین 

Astragalus 

verus 
 فردتریننزدیک

 منظم اویهز

 شاهد

 کل

8 

8 

8 

24 

1357/0 

4258/0 

1593/0 

2403/0 

15723/0 

54215/0 

10038/0 

34365/0 

01/0 

07/0 

03/0 

01/0 

41/0 

67/1 

28/0 

67/1 

2676/0 

8790/0 

2433/0 

3856/0 

4300/0 

0275/0- 

0754/0 

09/520 

05559/0 

19168/0 

03549/0 

07015/0 

در روش  ووش شاهد است فرد کمتر از تراکم به دست آمده از ر تریننزدیکتراکم به دست آمده در روش  این جدول،طبق 

 (.3ز روش شاهد است )جدول امده آزاویه منظم بیشتر از تراکم به دست 

 
 ترین فاصله و زاویه منظمهای نزدیکتراکم محاسبه شده با استفاده از روش -3جدول 

 تفاضل با شاهد )پایه در متر مربع(تراکم  روش مورد استفاده   

 00/0  159/0 شاهد() تکوادرا

 -024/0 135/0 ترین فردنزدیک

 266/0 425/0 زاویه منظم

ربع مگیری تراکم در برآورد تعداد در متر برداری اندازهمختلف نمونه یهانتایج حاصل از تجزیه واریانس روش ،4در جدول 

پنج داری در سطح ف معنیاختال ،برداری تراکمونههای مختلف نموارد شده است. نتایج بیانگر این مطلب است که بین روش

  دارد.ندرصد وجود 
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 برداری تراکمهای مختلف نمونهروشتجزیه واریانس  -4جدول  

 F Sig خطامیانگین  آزادیدرجه  مربعات خطا جمع 

 بین گروهی

 درون گروهی

 کل

415/0 

301/0 

716/2 

2 

21 

23 

208/0 

110/0 

894/1      175/0 

 

 بحث 

وی پراکنش الگ تأثیر تحتروش شمارش داخل کوادرات را به علت این که کمتر  ،(2013)ایمانی و همکارانش 

ن ها بود. به همیالعه آنترین روش مورد مطها صحیحمناسب تشخیص دادند و روش شمارش داخل کوادرات ؛قرار دارد

 ترینزدیکنروش دلیل در این تحقیق روش شمارش داخل کوادرات به عنوان روش شاهد در نظر گرفته شده است. 

 ر از طریقای تراکم گونه مورد نظدارا است. از میان دو روش فاصلهکمترین خطای معیار و بیشترین دقت را  ،فرد

های مختلف ن روشنتایج بیانگر این مطلب است که بی بیشترین صحت است.دارای فرد  تریننزدیکروش  ،تفاضل

گیری زهای انداداری در سطح پنج درصد وجود ندارد. به عبارت دیگر دو روش فاصلهبرداری تراکم اختالف معنینمونه

 .کنندمشابه روش شاهد برای این گونه عمل می ،تراکم
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Abstract 

Plant density is used as an important parameter in the rangeland assessment, as well as for the 

change detection of vegetation communities in different periods. Two methods of Quadrat and point 

methods were used to evaluate and compare the density of Astragalus verus in the steppe-rangeland 

of Boroujen region. Sampling was done randomly. In this study, after determining the location of the 

site, an area of 32000 square meters was determined, then 8 plots of 100 × 40 meters were 
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established at the sampling sites. Initially, the number of Astragalus verus individuals plants in each 

plot was counted separately, then in the middle of each plot, a transect was planted along its length, 

and randomly, 10 points in each transect was selected to determine the closest individual and angle-

order methods of measuring density were used. The approach of the nearest individual has the lowest 

standard error and the highest accuracy. Among the two methods, the difference between measured 

and estimated density indicated that closest individual method showed the highest accuracy. After 

analysis of the data, analysis of variance values indicated that there are no significant differences 

between the two methods of estimating density at 5% probability level. In other words, two methods 

of measuring the plant density shows no significant difference with the control method. 

Keywords: Rangeland, Plant density, Closest individual, Angle-order. 

 


