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  در  ير مرتعي برآورد چند متغيبرا پالتن شکل و اندازه يتر مناسب نييتع
  ياستپمهينمراتع 

  
 ۲ و نبي اهللا يارعلي ۱، عطااهللا ابراهيمي۱*يپژمان طهماسب

  ، ايرانن دانشگاه شهركردي و علوم زميعي دانشكده منابع طبيزداريار گروه مرتع و آبخياستاد ۱
  ، ايرانن دانشگاه شهركردي و علوم زميعيدانشكده منابع طب يار گروه جنگلدارياستاد ۲

  )۵/۲/۹۱ :تاريخ تصويب ،۳۰/۳/۸۹ :تاريخ دريافت(
  

  دهيچك
شکل و اندازه ان ين ميانتخاب شده باشد و در اطرح آماربرداري مرتع داشت که  ياهي پوشش گيابيدر ارزتوان قضاوت درستي  هنگاهي مي

و صحت مناسبي در برآورد متغيرهاي  كه بتواند دقت قطعه مناسباندازه و شكل ك ين ييتعرو  ني از ا.اهميت زيادي دارد )پالت(قطعه 
ار شامل دقت، زمان، نسبت ين معيبا لحاظ كردن چندن مطالعه يدر ا. شود ي ميبردار  نمونهييكارآش يجب افزامرتعي پوشش داشته باشد مو

شامل درصد متغير ن يچنداز  يم بود كه برآورد قابل قبولي خواهيقطعهن ييه دنبال تع و قابل استفاده بودن بيط به مساحت و راحتيمح
و   با اندازه يها هقطعن منظور با استقرار ي ايبرا. زه، درصد الشبرگ و خاك لخت داشته باشدي مختلف، سنگ و سنگريشي رويپوشش فرمها

 يبردار  و زمان نمونهيشيرو مختلف يشکل ها درصد پوشش ي متر٤×٤و ٢× ٢ ،٥/٠×٤، ٤/١×٤/١، ٢×١، ١×١ مختلف شامليها شكل
ن با يهمچن.  استفاده شديمراتب  سلسلهيريگ مي فوق از روش تصميها نهين گزي از بقطعهن ي انتخاب بهتريبرا.  شد در آنهايريگ اندازه

 فوق كه يها هقطعن روش با ي اييكارآ حداقل، يها هقطع نيي و تع١٦*١٦  m متر تا٢٥*٢٥  cmبا ابعاد) تودرتو (يا انهي آشقطعه ٥استقرار 
ش ي مختلف با افزايرهايدهد كه دقت برآورد متغ ي نشان ميج كلينتا. سه قرارگرفتيكند مورد مقا يار را همزمان در خود لحاظ مين معيچند

ر بوده و با يار چشمگي كوچكتر بسياه هقطعش سطح در يبا افزا مختلف يرهايدقت برآورد متغش يوجود افزا  ني با ا.ابدي يش ميسطح افزا
 يارهاي نشان داد كه با در نظر گرفتن معيل سلسله مراتبيج حاصل از تحلينتا. ديرس يباً به سطح ثابتي تقري متر مربع٤ قطعهدن به يرس

 يرهاين متغي تخمي براينه انتخابين گري بهتري متر مربع٤ قطعه و قابل استفاده بودن، يط به مساحت و راحتيدقت، زمان، نسبت مح
ن ي اج حاصل ازينتا .اند ن كردهيي متر مربع را تع٣٢ با مساحت بزرگتر از ي حداقلقطعه مستقر شده يا انهي آشيها هقطع . استياهيپوشش گ
  ن است ي بهتري متر مربع٤ قطعه ياهي پوشش گيرهاي برآورد متغي برايمه استپيدر مراتع ن) ١ ن موضوع است كهيد اي موپژوهش

 ها هقطعن ي دارد بهتريادي زي ناهمگنياهي كه پوشش گيدر مناطق تواند ينمشوند  ين ميي تعيا انهي كه در روش آشي حداقليها هقطع )٢
 موجود يها  شده در دو برابر حداکثر تاج پوشش گونهي بررسيرهاين برآورد از متغيبهتر) ٣ باشد ياهي پوشش گريمتغن يچندبرآورد  يبرا

ن ي در اقطعه اندازه يها برا  از تاج پوشش حداكثر گونهقطعه نشده است و روش استفاده از دو برابر بودن بودن اندازه در منطقه مشاهده
 يكي نظر،  مورديها هقطعن ي از بيريم گي تصمارين معي با لحاظ كردن چنددي بامحقق، قطعهن ي انتخاب بهتريبرا) ٤ست يح نيمناطق صح

   . پوشش دارد انتخاب كنديرهايبرآورد متغ را در يين كارايشتريرا كه ب
  

  يبردار  نمونهييكارآ، ي سلسله مراتبيريم گيتصم ،يا انهي آشقطعه  حداقل،قطعه :يدي كليها واژه
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  مقدمه
 يهاريمتغريمتغتبرآورد مورد استفاده در قطعهانتخاب نوع 

شامل پوشش كل، پوشش شاخ و  (ياهي جوامع گجيرا
 و  به طور منفردياهي گيها د و پوشش گونهيبرگ، تول

نه و ي، كاهش هزيبردار  نمونهييكارآدر باالبردن ) رهيغ
 (Walther & Moore, 2005). ار مؤثر استيبسزمان 

، دقت مورد ياهي گيها  پراكنش گونهيساختار و چگونگ
 حمل و يراحتط به مساحت، ي، نسبت مح، زمانازين

بر  يير بسزايتاث يريگ  مورد اندازهريمتغو  استقرار در مرتع
 ،Sheil et al., 2003(  داردقطعهشكل   اندازه ويرو

Cheryl, 2010(.  يا انهي آشيها هقطعاستفاده از )در تو تو 
 قطعهن اندازه يي تعي سنتي از روشهايكي )يا حلزوني

 پوشش يهاريمتغن ي تخميبرا ) حداقلقطعه (مناسب
انس يكاهش وارن روش ي استفاده از ايمبنا.  استياهيگ

، Barkman, 1989( است يبردار  نمونهيهاريمتغ

Moghadam & Ghorbani, 2001(. در اغلب ن وجود يبا ا
 كه ي در مناطقيانه اي آشيها هقطع استفاده از ،موارد
ن يي تعبه اد استي زياهي پوشش گيها يناهمگن
اد ي كه مساحت آنها ز منجر خواهد شدي حداقليها هقطع
 از نظر ييكارآ كاهش موجب ها هقطعاد يمساحت ز. است

  استفاده از آنهايحمل ونقل و راحت و شدهنه يزمان و هز
 مورد استفاده ي قطعه ديجه باي در نت. کندي مشکل مرا

 ي و در پها هانس نمونيکاهش واررد كه عالوه بر يقرار گ
زمان و  هب  مورد نظر،ريمتغن ي در تخمقبولدقت قابل آن 
 ,Kenkel & Podani( از داشته باشدي نيکمترنه يهز

1991 ، Otypková & Chytry 2006(. ن است ياعتقاد بر ا
راكنش  پي و شكل آن به الگوقطعهنه ياندازه بهكه 
 پوشش ي برا دارد و معموالًياهان تحت مطالعه بستگيگ
  بزرگ مناسبتر استيها هقطعر انبوه و تنك ي غياهيگ

)Bromer et al.,   مختلف و يشياشكال رو ).1994
ن آنهاست ي كه محقق به دنبال تخمييهاريمتغ يبطوركل
   .گر دارنديكدي با يع مكاني از لحاظ توزيادي زيتفاوتها

 ي آن به شكل تصادفيها  كه گونهياهي گ پوششيبرا
 را يكساني مختلف دقت   با اندازهيها هقطعاند  افتهيع يتوز

 يع مكاني توزي برا ودارندر مورد نظر ين متغيدر تخم

ن را دارد ين تخمي بهتريقطعهط فرق كرده و ي شرايا كپه
 ( جاد شده بزرگتر باشدي از اندازه كپه ايحدكه تا 

Wiegert, 1962، Moghadam & Ghorbani, 2001 

Kenkel et al., 1989 ،Chytrý & Otýpková, 2003.( بر 
ا شكل ي و يريگ  مورد اندازهريمتغچنانچه ن اساس يا
 قطعهنه يابد ممکن است اندازه و شکل بهير يي تغيشيرو
ك فرم ي كه تنها يها هقطعن ين چنيي تع.ابدير ييتغ
 قطعهكند  ير را در خود لحاظ ميك متغيا ي و يشيرو

 شود يمف يتعر )تك منظوره(ره يحداقل تك متغ
)Kenkel, 1991  & Podani(. به يد محققيحال فرض كن 

د، درصد ي تولونهمن يبرا (ريمتغح چند يدنبال برآورد صح
در ) ، درصد پوشش كليشيرو مختلف يشکل هاپوشش 

 ي كه از لحاظ فرمهاياهيپ گيك منطقه كه از چند تي
ن امر به کرات ي که ار اختالف دارند باشدگيكدي با يشيرو

در . افتدي مراتع اتفاق مياهي پوشش گيريگدر اندازه
 از چند  ديبايم يابير مورد ارزيبا توجه به متغ يجه وينت

 يهاريمتغن ي تخمي حداقل به طور همزمان براقطعه
گر يپ ديپ به تيک تيا از يو  ياهي گپيك تيمختلف 
  . استنه و زمان يش هزي افزاآنجه ي نت كهكنداستفاده 
مختلف را در  يرهايمتغ كه ي قطعهاز به يجه نيدر نت

ن ي تخمي متفاوت با دقت قابل قبوليشيرو يشکل ها
 از داشته باشد،ينرا نه ممكن ين زمان و هزيزده و كمتر

دقت و ن يب يابينه ي بهي قطعهن يچن.  استيضرور
اهد بود که ما  مختلف خويرهاي متغيريگ کرد اندازه نهيهز

) رهيا چند متغي(چند منظوره  قطعهن نوشتار يآن را در ا
 مختلف جامعه يهاريمتغ برآورد ي برا کهميا دهينه ناميبه
ن يه در ا كيشتر مطالعاتيب .قابل استفاده باشد ياهيگ
 تك ي را با اهداف حداقلقطعهنه انجام شده است يزم

مه ي نيارها مثال در علفزيبرا. نداهن كردييمنظوره تع
 ي مناسب تنها براقطعه گلستان شكل و اندازه ياستپ

 ,.Karami et al (د مورد مطالعه قرار گرفتيبرآورد تول

 يمه استپيدر مناطق استپ، استپ مرتفع و ن. )2002
 بدست ياهيد گي برآورد تولي تنها براقطعهاندازه و شكل 

ن در ي همچن.)Moghadam & Ghorbani, 2001( آمد
ورد آجهت بر مناسب قطعهسطح  نبراسكا ياتپژوهشمراتع 
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 يابيمورد ارز يا ان دستهيدار و گندم زومي ريهاد گونهيتول
  مطالعات،نيافزون برا .)Bromer et al., 1994( قرار گرفت

ن يترم از مهيكيه عنوان ب  رايزمانکرد  نهيهز يكم
 مناسب مورد مطالعه قرار قطعهن يي تعيهاشاخص
، Lindsey et al., 1958، Wiegert, 1962( اند داده

Laycock & Batcheler, 1975،Batcheler & Craib, 

1985 ،1991 Kenkel & Podani,( و تنها دقت در برآورد 
 يبرا(  قرار دادندي را در مطالعه خود مورد بررسريمتغ
 ,Bormman, 1953 ،Cottam & Curtis Lyonونهمن

1968  ،Parker, 1979، Grafen & Hails, 2002 ، 

Bryant et al., 2004 ،Cheryl et al., 2010(. يا مطالعه 
ن شكل و ييكه در تع  ران عامليچندكه به طور همزمان 

  .وجود ندارد  كرده باشدي بررس موثرندقطعهاندازه 
 يها هقطعاستفاده از   از مطالعاتياري اگرچه در انجام بس

 ،عنوان شده حداقل قطعهن يي تعي مبنايا انهيآش
 يمه استپي و نيدر مناطق استپ) نيمولف( ياهمشاهد

 كه بر اساس ي حداقليها هقطعنشان داده است كه 
ار بزرگ يد بسيآ يدست مه  بيا انهي آشيها هقطعاستقرار 

 ها هقطعن ي عدد از ا۲۰ك محقق بخواهد تنها يبوده و اگر 
نه ي كند وقت و هزيبردار  نمونه ،يابيمورد ارزرا در هر 

گر سطح نمونه ياز طرف دو صرف نموده  را ياديز اريبس
ش ي افزاراي بسيسه با منطقه نمونه برداري در مقايبردار
ك استنباط يشتر محققان تنها با يلذا در عمل ب. ابدي يم

 مناسب را قطعه ي علميها هافتيو نه بر اساس  يشخص
 مورد نظر خود يهاريمتغن ي و تخميريگ  اندازهيبرا

 قطعه از موارد يارين در بسيهمچن .كنند يمانتخاب 
 دانند که مساحت آن دو برابر تاج ي مي قطعهمناسب را 

  . ن تاج را دارديباشد که بزرگتر يپوشش گونه ا
 است كه با در نظر ي قطعهن ييطالعه تعن ميهدف از ا
از، زمان، ي دقت مورد ن مانندي مختلفيارهايگرفتن مع
تقرار در مرتع  حمل و اسيط به مساحت، راحتينسبت مح

درصد   شاملريمتغچند ن ي و تخميريگ اندازهيبرا
 مختلف، خاك لخت، درصد يشي رويپوشش فرمها

ن يافزون بر ا. زه مناسب باشديرگ و سنگ و سنگرالشب
 يها هقطعاستفاده از م داد كه اگرچه ينشان خواه

منجر به ممکن است  حداقل قطعهن يي تعي برايا انهيآش
 يابيمورد ارز ريمتغن يدر تخمانس يوارحداقل  با ي قطعه

ن باال يتخمدقت  ،قطعهش سطح يبا افزاخواهد شد و 
با كه  زمانمانند  ييارهايمعبا در نظر گرفتن  يرود ول يم
رد استفاده از ن رابطه معكوس دايتخم ييكارآزان يم

 يريگ  اندازهي برا رايمتعدد يارهايمع كه نهي بهي قطعه
.  استيضرورر گرفته باشد،  در نظي مختلفيرهايمتغ

 که با در ي قطعهابعاد ا يم داد که آين نشان خواهيهمچن
د با يآ يار بدست مين معير و چندين متغينظر گرفتن چند

 با ي که اندازه آن دو برابر تاج پوشش گونه اي قطعه
  ر؟يا خي است يکياج پوشش است تحداکثر 

  

  ها مواد و روش
نده رود در قرق يه زاياش حيمطالعه حاضر در منطقه استپ

 يعي و منابع طبيات كشاورزپژوهش، مركز ياتپژوهش
 و يارين استان چهارمحال و بختياستان اصفهان در مرز ب

 قه تاي دق۴۰  درجه و۳۲يياياصفهان با مختصات جغراف
   درجه و ۵۰ و يعرض شمالقه ي دق۴۲ درجه و ۳۲
  در شمالي طول شرققهي دق۴۰ درجه و ۵۰ تا قهي دق۳۵
  صورت گرفته استياري استان چهارمحال و بختيغرب

 و ي علفيها پوشش غالب منطقه از گون. )۱شكل (
ل ي تشكيا  بوتهيها ان چند ساله به همراه گونيگندم

 Bromusتوان  از گندميان چيره مي.  شده است
tectorum ، Bromus dantoniea و Boissiere 

asquerosos اله چيره را نام برد از گندميان چند س
Bromus tomentellus ،Agropyron repens از پهن ،

اي شامل  هاي بوته ايها گون و از بوتههاي علفي  برگان گون
Astragalus verus و Astragalus susianusرا نام برد  .

 Astragalusبزرگترين تاج پوشش مربوط به گونه 
susianus  بود که مساحت تقريبي آن يک متر مربع بود .  
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  .ياري استان چهارمحال و بختبرداري در يي محل نمونهايت جغرافيموقع ‐۱شكل 

  
با استفاده از  پس از انتخاب منطقه مورد مطالعه،

، ٥/٠×٤، ٤/١×٤/١،  ٢×١، ١×١  با ابعاد مختلفيها هقطع
درصد پوشش  يرهايمتغ يمربع متر٤×٤  و٢× ٢
 ، درصد خاك لخت،يشي و هر فرم روياهي گيها هگون

زمان .  شديريزه و الشبرگ اندازه گيسنگ و سنگر
 قطعههر ک يز به تفکي نقطعههر نوع  يريگ اندازه
   .شد يريگ اندازه
 استفاده شد يتصادف‐نظام مند از روش يري نمونه گيبرا

 ي شروع و بر رويك نقطه تصادفيها از  قطعه که يبه نحو
ز ا.  مستقر شدنديمتر ه و در فواصل دهيپاترانسکت ك ي

 از ي، مساحتي در نمونه برداريک اصل اساسيآنجا که 
 شد تا ي شود، سعي ميمنطقه است که نمونه بردار

ن يبه هم.  انتخاب شوديري نمونه گي برايکسانيمساحت 

افت تعداد يش ي افزايبردار   نمونهقطعهل هرچه سطح يدل
 آمار يکسانيکه سطح يافت به طوري کاهش ها هنمون
 ي، نشان دهنده طرح نمونه بردار)۲(شکل  . گردديبردار

، ٤/١×٤/١،  ٢×١، ١×١( با ابعاد مختلف يها هقطعبا 
 كه چهار بار در مرتع استقرار  است)٤×٤ و٢× ٢، ٥/٠×٤
آمده ) ۲(جه در هر ترانسكت كه در شكل يدر نت. افتي

 قطعه هشت يك مترمربعي قطعه ۱۶است، تعداد 
، چهار ۵/۰×۴ قطعههشت ،  ۲×۱قطعه هشت، ۴/۱×۴/۱

ن كار ي شد و ايبردار  نمونه۴×۴ قطعهك ي و ۲× ۲قطعه
 .دي تكرار گرد۲ه به شكل ي ترانسكت شب۴در طول 
 مسطيلي و مربعي شكل در يك يها هقطعمقايسه 

، هشت ۴/۱×۴/۱ قطعهمساحت يكسان با مقايسه هشت 
  . صورت گرفت۵/۰×۴ قطعه و هشت ۲×۱قطعه

  

  
   قطعه، سطوح )۴×۴ و۲× ۲، ۵/۰×۴، ۴/۱×۴/۱،  ۲×۱، ۱×۱( با ابعاد مختلف يها هقطع با ي از طرح نمونه برداري بخش‐۲شکل 

  . شودي نمونه برداريکساني انتخاب شد که سطح يو تعداد آنها به گونه ا

  
با توجه به اينكه بزرگترين تاج پوشش مربوط به گونه 

Astragalus susianus  بود که مساحت تقريبي آن يک
 بررسي دقت پژوهشيكي از اهداف اين متر مربع بود و 

 يها هقطعكه  با ابعاد دو برابر تاج پوشش است قطعه

 منطقه مورد مطالعه
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 نماينده آن بوده و ۵/۰×۴ قطعه و ۲×۱قطعه، ۴/۱×۴/۱
 مناسب قطعهها به عنوان  قطعهاگر هر كدام از اين 

 مناسب قطعهانتخاب شوند به اين معني است كه فرضيه 
  .وشش گونه صحيح استبا ابعاد دو برابر بزرگترين تاج پ

 يرهايانس متغيانس و كواري كه واريار كميسه مع
دهند و از آنها به عنوان   يرا مورد محاسبه قرار م مختلف

براي تعيين دقت م يبر يره نام مي چند متغيارهايمع
 در. مورد استفاده قرار گرفتها قطعهبرآورد هر كدام اط 

) S2( انس كمتريره، واريتك متغ ريمتغ يها نيتخم
 ,Cochran( شود ي را موجب مريمتغ از ين بهتريتخم

ن مساحت و يي تعي براياري و از آن به عنوان مع)1977
 حال در .رديگ ي مورد استفاده قرار م مناسبقطعهشكل 
ها   مثال درصد پوشش گونهيبرا(ر ي كه چند متغيطيشرا
 ،ار مناسبي معباشدمورد نظر )  مختلفيشي رويها ا فرمي

 )۱ (رابطهرها بوده و از يمتغانس ي مجموع واركم بودن
  :)Kenkel & Podani, 1991( شود يمحاسبه م

  

۱(                                             ∑
=

=
p

i
iSc

1

2
1  

  

  : در آنكه
p=   مختلفيشي رويها نجا فرميدر ا (هاريمتغتعداد (   
2

iS =رهايي متغک ازيانس هر يوار  

1c = رهاييانس متغيمجموع مربعات وار  
ره، تعداد نمونه مورد ي تك متغيهانين در تخميهمچن

سطح احتمال مشخص  كي با ريمتغك ين ي تخمياز براين
 و از )Eckblad, 1991( رديگ يانس قرار مير واريتحت تاث

از يرد ن موقطعهن تعداد يي تعي براياريآن به عنوان مع
 يطيدر شرا. شود ير استفاده ميك متغي يري اندازه گيبرا

 چند قطعهك ين ييهدف تعكه  حاضر پژوهشهمچون 
 انسِين خواهد بود كه واري بهتري قطعه، باشدمنظوره 

محاسبه ) ۲ (رابطه که از ن باشديرها كمتريانس متغيوار
  : شود يم
  

۲(                                         )( 2
2 iSVarc =  

  :كه در آن
2

iS =رهايک از متغيانس هر يوار  

2c = رهايانس متغيانس واريوار  
 يها نجا فرميدر ا( رهايانس متغيرات كمتر در وارييتغ
 ي كمتر براقطعهبه منزله تعداد )  مختلفيشيرو

و شاخص فوق ابتدا  محاسبه ديبرا.  استيريگ اندازه
 نمونه يدر پال تها مختلف يشي رويدرصد پوشش فرمها

انسِ يو وار) C1 (انسيبدست آمد و سپس وار يبردار
، درصد يشي درصد پوشش هر فرم رو)C2 (يانس هايوار

 هر نوع يزه و الشبرگ برايخاك لخت، سنگ و سنگر
  .ن شديي تعقطعه
رها دقت يتغانس ميار فوق تنها بر اساس مقدار واريدو مع
ن يانس بيار سوم كواريمع. كنند ين را محاسبه ميتخم
 يهيبد. است)  مختلفيشي رويا فرم هايها  گونه(رها يمتغ

 کاهش ي قطعهرها در ين متغيانس بياست هر چه کوار
 مورد مطالعه ير هاي متغيري اندازه گي براقطعهابد، آن ي

-Greigh( مناسبتر است ها هقطعر يسه با سايدر مقا

Smith, 1983 ،Kenkel & Podani, 1991.( ين روياز هم 
 ي مورد بررسير هايانس متغي کوار،عالوه بر موارد فوق

 مختلف شامل درصد پوشش يشي روي فرم هايعني(
ان چند ساله، يکساله، درصد پوشش گندميان يگندم

 يکساله، درصد پوشش علفي ي هايدرصد پوشش علف
، درصد يا  بوتهاهاني چند ساله، درصد پوشش گيها

به عنوان ) زه، الشبرگ و خاک لختيسنگ و سنگ ر
   . مناسب در نظر گرفته شدقطعهار انتخاب يمع
 يها توان از ارزش يرها مين متغيانس بي محاسبه كواريبرا
. رها استفاده كرديانس متغيكوار‐ انسيس واريژه ماتريو
ک از ي هر ي برايا   جداگانهيس هاين منظور ماتري ايبرا
،  ٢×١، ١×١با ابعاد مختلف  (ي نمونه برداريها هطعق
رات يي و تغ)ي متر٤×٤و ٢× ٢، ٥/٠×٤، ٤/١×٤/١
 مختلف شامل يشي روي فرم هايعني( مذکور يرهايمتغ

ان يکساله، درصد پوشش گندميان يدرصد پوشش گندم
کساله، درصد ي ي هايچند ساله، درصد پوشش علف

اهان بوته يگ چند ساله، درصد پوشش ي هايپوشش علف
)  زه، الشبرگ و خاک لختي، درصد سنگ و سنگ ريا
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) ١PCA (ي اصليها ل مولفهيه و با استفاده از تحليته
انس يوارپس س. ديس فوق استخراج گرديژه ماترير ويمقاد
 رابطهبر اساس رها يک از متغيهر  )انسيکوار (ژهي وريمقاد
  : محاسبه شد۳
  

۳                               (            )(3 iVarc λ=  
  

  :كه در آن

iλ =انسيکوار (رهايژه متغيارزش و(.  

3c = رهايمتغ) انسيکوار (ژهي وريمقادانس يوار.  
ژه ي ويهاانس ارزشيهر چقدر وارواضح است که 

ن يبکمتر انس يكوارانگر يب ، كمتر باشدياستخراج
سه با ي در مقاقطعهآن ن يتخم ييكارآو بوده رها يتغم
 هر يبرا ن مطالعهيدر ا .خواهد بودباالتر ها قطعهر يسا
، ٤/١×٤/١، ٢×١، ١×١ ( مورد مطالعهيها هقطعک از ي
 ,C1, C2 (فوق يارهايمع )ي متر٤×٤و ٢× ٢، ٥/٠×٤

C3(كه از آنها  مذکوريارهايعالوه بر مع .شد يريگ  اندازه 
 يريگ ، زمان اندازهمي بري دقت نام ميارهايمعبه عنوان 

 حمل و نقل و يار راحتي، و مع)Krebs, 1989( قطعههر 
ط به مساحت ي و نسبت محقطعه آن يريبه کارگ

)Elzinga et al., 2003( يريم گيار تصميز به عنوان معين 
 در نظر گرفته ي نمونه بردارقطعهدر مورد انتخاب اندازه 

 حمل و نقل و به کار يار راحتيمع محاسبه يبرا. شدند
به خواسته شد تجربه   نفر با۵  از، ابتداقطعه يريگ

ن يانگي داده و م۱۰ك تا ين ي مختلف نمره بيها هقطع
 مورد نظر از نظر قطعه يينمرات آنها به عنوان نمره نها

 . در نظر گرفته شديري حمل و نقل و به کارگيراحت
  cmبا ابعاد از) درتوتو  (يا انهي آشقطعهپنج   نيهمچن
 يها هقطع مستقر شد و در آنها m ۱۶*۱۶ متر تا۲۵*۲۵

 قطعهسه ين كار مقايهدف از ا. دين گردييحداقل تع
 مناسب كه عوامل قطعهن روش با ين شده از اييحداقل تع
 ي بررسيبرا. كند، بود ي را در خود لحاظ ميمتعدد
 ني بني همچن دقت وييكارآ و قطعهن سطح يارتباط ب
 استفاده شد و يوني رگرسي دقت از مدلهاييكارآزمان و 

                                                  
1 Principle Component Analysis 

ن ييب تبين برازش را بر اساس مقدار ضري كه بهتريمدل
ن ي ارتباط بي بررسيبرا. شود يداشته باشد انتخاب م

 يا  رتبهي حمل و نقل از همبستگي با راحتقطعهسطح 
  مختلفيها هقطعهر كدام از . رمن استفاده شدياسپ

با توجه به  )٤×٤و ٢× ٢، ٥/٠×٤، ٤/١×٤/١، ٢×١، ١×١(
 يريگ  زمان اندازه ،C1, C2, C3( فوق  مختلفيارهايمع

 و نسبت يري حمل و نقل و به کارگي، راحتقطعههر 
در .  هستندي متفاوتييكارآ ي دارا)ط به مساحتيمح
 با در قطعهن ي در مورد انتخاب بهتريريم گيجه تصمينت

. باشد ي مشكل مي فوق كاريارهاينظر گرفتن همه مع
ن مطالعه ي در ايريم گي تصمين استفاده از مدلهايبنابرا
ل ي تحليريم گي مدل تصمن منظور ازي به ا بوده ويضرور

 Analytical Hierarchical( يسلسله مراتب

Process=AHP (استفاده شدقطعهن ي انتخاب بهتريبرا  .
 ي مختلف كميارهاي با در نظر گرفتن معن روشيدر ا

ط به ي، زمان و نسبت محC1 ،C2،C3 يهااريمع(
ن ي بهتر) حمل و نقل و استفادهيراحت( يفيو ك) مساحت

 يعني يريم گي موجود تصميها هنين گزيب نه را ازيگز
، ٥/٠×٤، ٤/١×٤/١، ٢×١، ١×١( با ابعاد مختلف يها هقطع
ن يدر ا. )Ataei, 2010 (كند ي انتخاب م)٤×٤و ٢× ٢

 ،)۳شكل( ساخته شد يتبه مرالروش ابتدا نمودار سلس
ت ي اولوي زوجيه ههاسيس مقايماترل يسپس با تشك

ن يانتخاب بهتر( دن به هدفي رسي مختلف برايارهايمع
 بر ها هني هر كدام از گز)وزن (تين ارجحيو همچن) قطعه

 سپس . در نظر گرفته شده بدست آمديارهاياساس مع
 ار درينه از مجموع حاصلضرب هر معي هر گزييوزن نها
ن يشترينه با بيگز. ار به دست آمدينه از آن معيوزن گز

ميزان ت يدر نها.  انتخاب شدقطعهن يبه عنوان بهتروزن 
 كه صحت قضاوت را مشخص يريگ مي تصميسازگار

  . ر محاسبه شدي زرابطهكند از  يم
  

                                              
n

nII −
= max. λ  
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ژه يم مقدار وميماكز maxλ،ينرخ سازگار  I.Iكه در آن  
 نرخ .س استيبعد ماتر n و يسه زوجيس مقايماتر

  .رديگ ي صحت قضاوت قرار مي مبنا۱/۰ كمتر از يسازگار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با .  حمل و نقل و استفادهيت و راحتط به مساحيار دقت، زمان نسبت محين مطالعه با توجه به چهار معي سلسله مراتب استفاده شده در ا‐۳شكل 
 دقت در سلسله مراتب مورد يارهاير معيزنند به عنوان ز ين مي مورد استفاده را تخمقطعه دقت C3 و C1 ،   C2ار ينكه هر سه معيتوجه به ا

ارها يرمعيز ارها ويشده و هر كدام از مع اده نشان دها هني حمل و نقل و استفاده با گزيار راحتين شكل تنها ارتباطات معيدر ا. استفاده قرار گرفتند
  . دارندها هقطع با  راين ارتباطيچن

  

  جينتا
در ) تو در تو (يانه اي آشقطعه ۵ج حاصل از اعمال ينتا

ن نمودار ي نشان داده شده است، چنانچه در ا)۴( شکل
 و تعداد ها هقطعن مساحت ي ارتباط ب شود،يمشاهده م
ا به ندرت روند ثابت را ي يا انهي آشيها هقطعگونه در 
 ۳۲ بزرگتر از يها هقطعنكه در يا ايو ) ۱ شکل(نشان داد 
 ين وجود نمي با ا.ك شديباً به مجانب نزدي تقريمتر مربع

 در منطقه مورد قطعه اندازه ي را برايقيتوان سطح دق
   .ه کردي توصيانه اي آشيها هقطعمطالعه به روش 

 يرهايت برآورد متغدهد كه دق يج نشان مينتان يهمچن
). ۵شكل ( ابدي يش ميافزا قطعهش سطح يمختلف با افزا

ش سطح در ي با افزا دقتييكارآش ين وجود افزايبا ا
دن به ير بوده و با رسيار چشمگي كوچكتر بسيها هقطع
 ده استي رسيباً به سطح ثابتيتقر ي متر مربع۴ قطعه

 ،C1ن موضوع در ارتباط با هر سه شاخص يا .)۵شكل (
C2 و C3ن مدل ي بهتر).۵شكل ( باشد ي صادق م

ن ي ارتباط بي بررسي برازش داده شده برايونيرگرس
 مدل C3 و C1 ،C2 يها  و شاخصها هقطعمساحت 

ن ي دار بيعن ميانگر ارتباط منفيكه ب) ۵شكل (  بوديتوان
 . استقطعهق و مساحت ك از سه شاخص فويهر 
 ي مربعيها هقطع  ييكارآك سطح ثابت ين در يهمچن

 يها هقطع ييكارآشتر از يشكل در هر سه شاخص فوق ب
 لحاظ شده يرهاي برآورد متغي شكل برايليمستط

، زمان الزم قطعهش مساحت يبا افزا). ۵شكل( باشد يم
  و زمان با هر سه شاخ استافتهيش ي افزايريگ  اندازهيبرا

C1 ،C2 و C3 داشت  ي داري معني منفيهمبستگ
)۰۳/۰=p ،۸/۰‐=١rc ۰۴/۰؛=p ،۶۵/۰‐=rc2 ۰۳۵/۰؛=p ،

۷۸/۰‐=rc3  .(  
ش ينشان داد كه با افزاز ينرمن ي اسپيج همبستگينتا

 ي حمل و نقل به طور معني راحتقطعهابعاد و مساحت 
 يها وزن). p،۷۷/۰=rspearman=۰۲۹/۰( ابدي ي كاهش ميدار

 يها ن وزني مورد استفاده و همچنيارهايهر كدام از مع
 مورد يارهايبر اساس مع) ها هقطع( ها نهيهر كدام از گز

  . آمده است) ۱(  در جدولAHP در روش يبررس
نه كه از مجموع حاصلضرب ي هر گزيير اساس وزن نهاب

ار بدست يها بر اساس هر مع نهيار در وزن گزيوزن هر مع

 ن پالتيانتخاب بهتر

C3 

 ط به مساحتيمح

C1 C2 

 زمان  حمل و يراحت

 نقل و استفاده

 دقت

 پالت

m۲×۲

 پالت

m۴×۵/۰

 التپ

m۸/۲×۸/۲

پالت

۴/۱×۴/۱

  پالت

m۱×۱

  پالت

m۲×۱

  پالت

m۴×۴

 هدف

  معيارها 

 و زيرمعيارها 

 ها گزينه
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نه ين گزي متر مربع بهتر۲×۲ با مساحت قطعهآمد 
 در يمتر مربع۸/۲×۸/۲ و ۴×۴ يها نهي بود و گزيانتخاب
ن در يهمچن). ۶شکل (  قرار گرفتندي بعديها رتبه
 شكل، يلي شكل و مستطي مربعيها هقطعن يسه بيمقا
افت ي را دريين وزن نهاي شكل كمتريلي مستطيها هقطع

ار لحاظ شده ين با درنظر گرفتن پنج معيكرده و بنابرا
 محاسبه يسازگارميزان . اند را داشته ييكارآن يكمتر
جه قضاوت انجام شده ي بوده و درنت۰۳/۰برابر با شده 
  .باشد       يح ميصح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .يا انهي آشقطعه ۵ن تعداد گونه و مساحت در ي ارتباط ب‐۴شكل
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  .C3 و C1 ،C2ك از سه شاخص ي با هر قطعه ارتباط مساحت ‐۵شكل
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  . مورد مطالعهيها هني هر كدام از گزيي نهايها اگرام وزنيد. )۶(شكل 

  

  يريگ جهيو نتبحث 
ش مساحت يره، افزايچند متغ ر وي تك متغبررسی هایدر 

 & Kenkel( شود ين ميتخم ييكارآش ي افزاموجب قطعه

Podani, 1991 ،Otypková & Chytry, 2006.(ن ي ا
 برآورد يمناسب برا طعهقدهد كه  يموضوع نشان م

پوشش  ي هايش ناهمگني با افزاياهي پوشش گيهاريمتغ
 حداقل قطعهجه ي در نت،شود ي بزرگ و بزرگتر مياهيگ

د يآ يدست مه  بيا انهي آشقطعهكه بر اساس استقرار 
ژه در ين امر به وي ا.را خواهد داشت بزرگ يمساحت

ز اهان اي پراکنش گيمه خشک که الگويمناطق خشک و ن
سه با مناطق مرطوب برخوردار ي در مقايشتري بيناهمگن

 بر  حداقلقطعهن مطالعه ي در ا. شودياست مشاهده م
 متر ۳۲ بزرگتر از اي  آشيانهيها هقطعاساس استقرار 

 در هر يد محققيحال فرض كن). ۴شكل (بدست آمد 
 را مستقر كرده ها هقطعن ي عدد از ا۱۰مار خود بخواهد يت

 يانرژ. ن بزندي را تخمياهي پوشش گريتغما چند يك يو 
اد بوده و عالوه بر يار زي بسين كاري چنيو زمان الزم برا

ا ي كوچكتر از خود و يها هقطعن احتماالً دقت آن با يا
 نخواهد ي تفاوت چندانياهيبزرگتر از توده پوشش گ

دهد كه اگرچه  يج نشان مي نتاست كهين در حاليا. داشت
 كوچك يها هقطعش مساحت يزان با افي تخمييكارآ
ز ي ناچ بزرگتريها هقطع يش براين افزايابد، اي يش ميافزا

شود  يبا ثابت مي تقرشده وك ي به مجانب نزدبوده و
، C1 هر سه شاخص ر دريعدم كاهش چشمگ). ۵ شكل(

C2 و C3  دهد  ي نشان مي متر مربع۴در باالتر از مساحت
 يقابل توجهن مساحت به طور ين تا ايتخم ييكارآكه 
 كوچكتر از يهااسي كوچكتر مقيها هقطع .ابدي يش ميافزا
 موجبن موضوع يكنند و اي را برداشت مياهي گيها توده
ن يتخم ييكارآجه كاهش يانس و درنتيش واريافزا
 بزرگتر از توده يها هقطع است كه ين در حاليا. شود يم
ش ين را افزايتخم ييكارآ يداري به شكل معنياهيگ
 ,Moghadam & Ghorbani كهيا در مطالعه. دهند يم

مه استپ در ي و نينتادر استپ، استپ كوهس (2001)
د انجام دادند ين تولي در تخمقطعهن اندازه ين بهترييتع

 يشتريانس بي واري كوچكتر دارايها هقطعنشان دادند كه 
و   شوديانس كمتر مي وارقطعهش مساحت يبوده و با افزا

انس ي واريجه گرفتند كه عدم همسانينگونه نتيآنها ا
 با يها هقطعن است كه ي از اي مختلف حاكيها هقطع
 را ياهي از جامعه گي متفاوتيها  مختلف بخشيها  اندازه

. كسان استي پژوهشن يج ايكنند كه با نتا يبرداشت م
 C3 و C1 ،C2 و هر سه شاخص زمان ي منفيهمبستگ

دن به حداكثر ي رسين زمان الزم براياز تعارض بنشان 
  .  داردي انتخابقطعه و سطح ييكارآ

نشان داده شد  Kenkel & Podani (1991) در مطالعه
 رابطه عكس دارد و يبردار  فوق با زمان نمونهيها شاخص

 يي كارآقطعهش سطح ي اگرچه با افزانشان دادند كه
 ي با لحاظ كردن زمان و راحتي ولافتهيش ين افزايتخم

  نخواهد بودقطعهن ي بهترقطعه نياستفاده، بزرگتر

(Chytrý & Otýpková, 2003) .ن يسه بيدر مقا
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 C1 ،C2 ي وزن شاخص ها،ي و مربعيليطت مسيها هقطع
ن موضوع يا. ار کمتر بودي بسيليطت مسيها هقطعدر  C3 و

 يها هقطع در ينمونه بردارانس ي دهد وارينشان م
بين انس ي که کواريابد در صورتي يش مي افزايليمستط
ط به ين نسبت محيعالوه بر ا. ابدي  يرها کاهش ميمتغ

 مناسب قطعهن نظر به عنوان يافته و از ايش يمساحت افزا
  .ستين مناطق ني در اي نمونه برداريبرا

 مناسب بر اساس در نظر گرفتن قطعهن مطالعه يدر ا
 ).۶ شكل( بود ي متر مربع۴ قطعهك ي متفاوت يارهايمع

ا درصد ير و يك متغين ي تخمي براقطعهن ييط تعيدر شرا
 مورد استفاده دو قطعهشود كه  يپوشش گونه فرض م

 هيپابر . برابر بزرگتر از تاج پوشش گونه مورد نظر باشد
رسد كه  ي به نظر مپژوهشن يدست آمده از اه ج بينتا
 قطعه ياهيك جامعه گي متفاوت ي هايژگيو برآورد يبرا

 شکلا يد گونه چن(ر ين چند متغي تخميحداقل برا
.  بزرگتر باشدياهي پوشش گيها د از تودهيبا) يشيرو

 مختلف يشي روي موجود در منطقه در فرمهايها گونه
 Bromus توان يره ميان چيظاهر شده كه از گندم

tectorum ، Bromus dantoniea و Boissiere 

asquerososره يان چند ساله چي را نام برد از گندم
Bromus tomentellus ،Agropyron repens از ،

ها  يا  و از بوتهي علفيها توان گون يبرگان م پهن
 و Astragalus verus شامل يا  بوتهيها گون

Astragalus susianusيها تاج پوشش گونه.  را نام برد 
 متر مربع در منطقه مورد ۱ره در حدود ي چيا بوته

 يها مطالعه مشاهده شد كه حداكثر تاج پوشش گونه
 از موارد از روش دو برابر بودن ياري دربس. بودموجود
ن يي تعيها برا  از تاج پوشش حداكثر گونهقطعهاندازه 
ن روش استفاده ياگر از ا. شود ي استفاده مقطعهاندازه 

 يبرا) يمتر مربع۲ (۴۱/۱×  ۴۱/۱ قطعه شد   يم
 با در نظر گرفتن يشد ول يد انتخاب مي بايبردار نمونه
 متر ۴ قطعهن مطالعه يتفاده در ا مورد اسيارهايمع
توان  ين اساس ميبر ا. ن شديي تعقطعهن ي بهتريمربع
 يرهاين برآورد از متغيجه گرفت كه بهترينگونه نتيا

 يها تاج پوشش گونه شتريبدو برابر  شده در يبررس

 و روش استفاده از شده استنموجود در منطقه مشاهده 
 نهيشيباج پوشش  از تقطعهدو برابر بودن بودن اندازه 

   .ستيح نيها صح گونه
 ي متر مربع۴ قطعهدر  بزرگتر، يها هقطعسه با يدر مقا 

و د وش ي مياهيپوشش گن يتخمصرف  يزمان كمتر
ن يبر ا.  حمل و نقل و استفاده از آن بهتر استيراحت
ر را ين متغي خواهد بود كه چندي قطعه ،قطعهن ياهيپا

 مختلف، درصد يشيو ريها نجا درصد پوشش فرميكه در ا
زه و خاك لخت است را تا حد يالشبرگ، سنگ و سنگر

 بزرگتر از يها هقطع. زند ين مي تخمي به درستيقابل قبول
 يش نمي افزاين را به شكل قابل توجهيآن دقت تخم

ن ي و تخميريرف اندازه گ را صياديدهند و زمان ز
 بزرگ مستلزم يها هقطع يري به کارگياز طرف .كنند يم
 يها  نهي از عرصه بوده که هزيعتريداشت سطح وسبر

 تعداد ني همچن. دهديش مي را به شدت افزايريگ  اندازه
احتمال   را داشته وي بزرگ پراکنش کميها هقطعکم 

 دهد  يش ميها افزا  ز در برآوردي را نيبيکاهش صحت و ار
)Chytrý & Otýpková, 2003(. در مطالعه  Moghadam 

& Ghorbani (2001) قطعهن ينشان داده شد كه بهتر 
 و ۱ قطعه يد در استپ، استپ كوهستاني برآورد توليبرا
 ۱ و ۵/۰مه استپ ي مناطق ني بوده و براي متر مربع۵/۱

ج مطالعه حاضر متفاوت ي بوده است كه با نتايمتر مربع
در )C1(ر مورد نظر يانس متغيار واري اگرچه به مع. است

 يارهاي معيشده است ول توجه ها هقطعهر كدام از 
رها در يانس متغيو كوار) C2(رها يانس متغيانس واريوار

ر ين در مطالعه آنها متغيهمچن. نظر گرفته نشده است
ن موضوع خود نشان يا. د هدف مطالعه آنها بوديتول
 با يها هقطع مختلف يرهاي برآورد متغيدهد كه برا يم

 چند عهقطشود و استفاده از  يجه مياندازه مختلف نت
 ,.Karami et al نيهمچن .كند يدا ميت پيمنظوره اهم

 شكل با مساحت يا رهي داقطعه دادند كه نشان 2002
د ين تولي تخمينه براين گزي بهتري متر مربع۷۵/۰

در مطالعه آنها از .  گلستان استيمه استپي نيعلفزارها
 قطعهن يي تعي برا(Wiegert, 1962)جرت يشاخص و

انس و يجرت اگرچه واريشاخص و. دندمناسب استفاده كر
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 حداقل در خود قطعهن يي تعي را برايبردار زمان نمونه
ن ي و همچنC2 و C1 يها  شاخصيكند ول يلحاظ م

 كه در ط به مساحتيژه نسبت مح ي به ويگري دياارهيمع
  .كند ين مطالعه از آنها استفاده شد لحاظ نميا

 و ريمتغ برآورد آن توجه شود تفاوت درد به يبا كه يا نكته
ن ي تخمنونه ي برا. استياهي پوشش گين الگوهاييتع
ت مرتع برآورد ي ظرفيريگ  استفاده در اندازهيد برايتول
 نشان دادن ي براياهيد گين تولي تخمي بوده ولريمتغ
 ين الگويي تعيط مختلف خاكيد در شرايرات تولييتغ

ك ين يين مطالعه هدف تعيدر ا.  استياهيپوشش گ
 مختلف پوشش يهاريمتغن ي تخميمناسب برا قطعه

 بود كه ي قطعه از نظر دقت قطعهن ي بهترو بود ياهيگ

 يكاهش ارزش عدد( شود ريمتغانس يموجب كاهش وار
C1 ،C2 و (C3 .ين الگوهاييست كه در تعين درحاليا 

رات ييتغکه ن خواهد بود ي بهتري قطعه ياهيپوشش گ
ش يافزا (ن سازداي را بهتر نماياهيموجود در پوشش گ

در .  كه كامال متفاوت از مطالعه حاضر است)انسيوار
 يان ساختان الگوهاي نماي مناسب براقطعهن ييجه تعينت

 يا د در مطالعهي جديارهايبر اساس مع ياهيپوشش گ
 يشتريمطالعات ب ني بر اافزون. از استيجداگانه مورد ن

 يفرمهاد انواع ي مانند توليگريد يرهاي لحاظ كردن متغبا
 مناسب با لحاظ كردن قطعهن يي تعيره براي و غيشيرو
د مورد ين مطالعه از آنها استفاده گردي كه در اييارهايمع
    .)Otypková & Chytry, 2006 (از استين
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Abstract 
Proper judgement on rangeland state needs appropriate sampling plan and accurately estimation of 
plant characteristics. Sample shape and size are critical issues in vegetation measurement. Thus, 
decision on appropriate quadrate shape that enables us to determine several parameters accurately 
and timely would increase sampling efficiency. Several criterias including accuracy, perimeter/area 
ratio, spent time for measurement, usability and ease of use as well as three variance and or 
covariance dependent criterias were used to decide on proper plot size to determine multi-variables 
of rangelands, i.e. different life forms composition, sand and gravels, litter and bare soil coverage. 
Different quadrate sizes including 1×1, 1×2, 1.4×1.4, 0.4×4, 2×2, 2.8×2.8 and 4×4m were 
established along a 640 m long transect within a homogeneous vegetation type. Within each 
quadrate, species canopy cover, litter, sand and gravel coverage in addition to spent time for 
measurement were estimated and recorded. Life forms composition in each plot was calculated by 
summing each life form species. An Analytical Hierarchical Process (AHP) was performed to find 
out appropriate sampling quadrate from aforementioned quadrate sizes. Moreover, 5 repeats of 
nested quadrates from 25×25cm to 16×16m were established to determine sampling minimal area. 
Efficacy of minimal area method with this multi criteria method that synchronously incorporated a 
number of criteria was compared. Results showed that accuracy of multi-variable estimation raises 
with increasing sampling quadrate size (area) until reaches a 4 square meter quadrate (2×2m) but 
after that more or less stabilized. Also, on a constant sample size (area), efficiency of square plots is 
higher than rectangles for estimation of objective variables. AHP results showed that based on 
accuracy, time, perimeter/area ratio, and usability and ease of application criteria a 4 square meter 
(i.e., 2×2m) plot is the most appropriate alternative for synchronic measurement of multi-variables. 
Repeated nested plots showed at least a 32×32m plot for minimal area that is not applicable in 
practice. We can conclude that 1) minimal area that is estimated using nested plots are not 
necessarily the most appropriate minimal quadrate size in heterogeneous vegetations for multi-
variable measurement, and 2) by considering multi criteria and choosing the best option 
(alternative) from different quadrates, researcher will increase sampling efficiency. 
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