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 . مقدمه1

شناسری و مردیریت    بومتنوع زیستی از مفاهیم مهم در 
پوشش گیاهی است و نقش مهمی در سالمت، تولید و 
ارزیررابی اکوسیسررتم دارد. در  مررا از اهمیررت تنرروع   
زیستی هنوز جزئی است و به مطالعات علمی بیشرتری  
نیاز دارد. تازیه و تحلیل تنوع جوامرع گیراهی در  و   

ثبررات اکوسیسررتم بهبررود آگرراهی مررا را از پایررداری و 
مدیریت پایدار راهبرد بخشد و راهنمای خوبی برای  می

الزمرۀ  (. Wilson & Tilman, 2002شود ) محسوب می
ابی به اصرول اساسری مردیریت پوشرش گیراهی      تیدس

گیرری اسرت کره برا اسرتفاده از قراب یرا         نمونره نوعی 
 & Clements شررود. برررای م ررال کرروادرات اناررام مرری

Pound (1898برا ) گیرری   انردازه بررای  برار   نخستینی
 .کردنرد خصوصیات پوشش گیراهی از پرالت اسرتفاده    

هرای   شمارش گونهبرای مربعی  متر 5ها از یک پالت  آن
نشان کردنرد   خاطرو  نبرسکا استفاده منطقۀ گیاهی در 

مهم در تخمین پارامترهرای کمری پوشرش    مسئلۀ که 
در مطالعرات پوشرش گیراهی     گیاهی ابعاد پالت است.
سررطح مناسررب پررالت در کررارایی   انتخرراب شررکل و

د واریرانه  شرو  میسبب  و گیری بسیار مؤثر است نمونه
ه در نکر گیری به حرداقل برسرد. نرمن ای    و زمان نمونه

از تاربررۀ پژوهشررگر  ایررن میرران در ، شررناخت و   
دستیابی بره  در  شده مطالعه خصوصیات پوشش گیاهی 

 2005) شکل و سطح مناسب پالت بسیار اهمیرت دارد 

،Moghaddam.)  زمینرره در همررینClapham (1932 )
شررکل   مسررتطیلای نشرران داد کرره پررالت  در مطالعرره

گیررری پوشررش گیرراهی  واریرانه کمتررری را در انرردازه 
دهرد و از ایرن    نشران مری  شرکل   مربرع نسبت به پالت 

 گیرری مرؤثر تفسریر شرده اسرت.      طرح نمونره  منزلۀ  هب
 ای طرری مطالعررهمسررئله همررین  زمینررۀهمچنررین در 

Condit ( غنرای بیشرتری را توسرط    1996و همکاران )
پالت مستطیلی نسربت بره مربرع گرزارش کردنرد. در      

ای در تبیرین ارتبرا     در مطالعهKunin (1997 )مقابل 
برا نسربت طرول بره      ) شکل و مستطیل مربعبین پالت 
 16ای ترا سرطح    ( در برآورد غنرای گونره   1به  4عرض 
 اشاره نکرد.داری معنابه تفاوت  مربع، متر

 شده مطالعهمنطقۀ ها در  پراکنش پالت چگونگی

برررداری بسرریار مررؤثر اسررت  نیررز در واریررانه نمونرره
هرای   پرژوهش ( در 1953) Bourdeau  کره  طروری  به

بررداری از پوشرش    مراحل نمونره تهیۀ نقشۀ خود با 
ای، در کالیفرنیای شمالی به این مهم  جنگلی منطقه

طور تصرادفی قررار    بهها  دست یافت که اگر کوادرات
ها با دقرت   تصادفی آن گیرند نسبت به استقرار کامالً

بیشتری همراه خواهد برود اگرچره هرر دو روش بره     
 رسند. یک اندازه درست به نظر می

Ghorbani ( در مطالعه2001و همکاران )  برا  ای
هرای مختلرف    کارایی اندازه و شکلمقایسۀ »عنوان 

ق اسرتپ، اسرتپ   پالت جهت برآورد تولید در مناط
سره  مقایسرۀ  اقردام بره    «استپ ایران نیمهمرتفع و 

های مختلف کردند و در پری   با اندازه شکل از پالت
هرایی   داده ترر،   های کوچرک  آن اذعان داشتند پالت

نررد و دارچررولگی بیشررترین توزیررع غیرنرمررال و  بررا
دادن تغییررات   نشران دلیرل   بره ترر   های بزرگ پالت

و را دارنرد  حداقل نریب تغییررات   محیطی بیشتر
همچنین کارایی پرالت بره نروع پرراکنش پوشرش      

 بستگی دارد.
یرک روش   منزلرۀ  ( بره 1984) Whittaker روش

ای و  اسررتاندارد برررای برداشررت آمرراری غنررای گونرره
طور فراگیر  بهای در سراسر جهان  تنوع گونهمحاسبۀ 

 یهرای تودرترو   شده است. در روش قاب گرفتهکار  به
ای اسررتفاده  اکر کرره بررای ارزیررابی غنرای گونرره  ویتر 
شود، با استفاده از لگراریتم سرطح قراب و تعرداد      می
صرورت خطری    بره برین ایرن دو متغیرر    رابطرۀ  گونه 
تروان   مری های این روش  آورده شده است. از مزیت بر

اسرتاندارد بررای    یبه این مورد اشاره کرد کره روشر  
ای در جوامع گیاهی مختلرف   کردن غنای گونه کمّی
 .  است

شده توسط ویتراکر و اسرتولگرن    ارائههای  طرح
نررد. از داراشررکاالتی  ای در برررآورد غنررای گونرره  

که در قاب اصرلی ویتراکر وجرود     ای اشکاالت عمده
 توان به این موارد اشاره کرد: میدارد 

هرا کره بیشرتر     گرفتن زیرپالت قرارشکل و محل 
گیرنرد،   ربعری قررار مری   مترم 1000در مرکز پرالت  
از  مترمربعری بره یکردیگر و    1های  نزدیکی زیرپالت
 100و  10، 1هرای   پوشانی زیررپالت  همطرف دیگر 
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شرود همبسرتگی    مری سربب  بعی برا یکردیگر   مرمتر
شده به وجود  گیری های اندازه درونی باالیی بین داده

و گراارد   مری ترثثیر  آید که این امر خود روی نترایج  
(. پره از  Taya, 2006شود ) نتایج میانحراف سبب 
( بررا ذکررر ایررن   1995و همکرراران ) Stohlgern آن

و در ایرن راسرتا   برآمدنرد  نقایص در صردد رفرع آن   
هرا   ویتراکر را پیشرنهاد کردنرد. آن    ۀشد اصالحطرح 

شکل با نسبت طول  مستطیلهای  دریافتند که نمونه
غنرای قابرل تروجهی را نسربت بره       1به  4به عرض 
هکتار  1/0عی بدون در نظر گرفتن مقیاس پالت مرب
خرود بره   مطالعۀ دهد. البته استولگرن در  گزارش می

گیرری   قررار هرا و جهرت    چگونگی پراکنردگی پرالت  
همرین   ای نکرد که دقیقراً  های مستطیلی اشاره پالت

را به وجود آورد. با توجره  پژوهش این مسئله زمینۀ 
مربعری در روش   متر 1های  پالت زیربه اینکه نزدیکی 

آن برود اسرتولگرن در   عمدۀ ویتاکر یکی از اشکاالت 
ها را افزایش داد امرا   طرح خود فواصل بین این پالت

 1هرای   نرساند و زیررپالت بیشترین حد فواصل را به 
( 50*20) پالت اصرلی حاشیۀ مربعی را فقط در  متر

تواند یکری از اشرکاالت    میمستقر کرد که این مورد 
چنرد ایشران در مطالعرات     هرر باشد. طرح استولگرن 

هرای   کنرد کره پرالت    اشاره مری خود به این مونوع 
غنای  1به  4شکل با نسبت طول به عرض  مستطیل

دهرد   قابل توجهی را نسبت به پالت مربعی نشان می
اینااست که آیا با افزایش نسبت طول بره  سؤال اما 

ای حاصرل   گونره عرض مستطیل، افزایشی در غنرای  
 ا خیر؟خواهد شد ی

Keeley & Fotheringham (2005 )پرررره از آن 
 5جملره   ازشکل پالت را در سه نوع پوشش گیاهی آثار 

شرده   سروزی  آتشجنگل  5قرق مرتع و  5قرق بلو  و 
هرای سریرا در نروادای     کروه محردودۀ  جنوبی دامنۀ در 

آمریکررا مطالعرره کردنررد و متحرردۀ کالیفرنیررای ایرراالت 
هکتررار هرریا تفرراوت   1/0دریافتنررد کرره در مقیرراس  

هرای   ای در پرالت  داری بین میرانگین غنرای گونره   معنا
 1بره   4مربعی و مستطیلی با نسبت طرول بره عررض    

آیرد کره    . از بررسری منرابع چنرین برمری    وجود نردارد 
اثررر شررکل پررالت روی برررآورد غنررای پژوهشرگران بررر  

 یمناسرب   ای اتفاق نظرر ندارنرد و بره دنبرال روش     گونه

برا توجره بره    همچنرین   ند.ا معیار مهمبرای برآورد این 
هرای   شرده برا روش   گیرری  ای انردازه  اینکه غنای گونره 

هرا از   قراب فاصرلۀ  ثیر اثر متقابل شکل و ثت تحتمختلف 
( و همچنین با نگاه ویرژه  Keeley, 2005یکدیگر بوده )

ارائرۀ  ای در مباحر  اکولرو،ی،    به اهمیت غنرای گونره  
ای را با دقرت   گونهطرحی از قاب که بتواند میزان غنای 

( Taya, 2006بیشتری برآورد کند از نروریات اسرت ) 
حانر را فرراهم آورده  پژوهش که این مونوع نرورت 

بره دنبرال روشری بررای     پرژوهش  ایرن  بنابراین،  است.
کره بتوانرد    اسرت ای  ترر غنرای گونره    گیری دقیق اندازه
 .دو طرح قبلی را مرتفع سازدهای  ایراد

 ها مواد و روش. 2

 شده مطالعهمنطقۀ معرفی .1 .2

 ترا  35ْ 21َ 19آریز در محردودۀ جغرافیرایی ً  منطقۀ 
 46ْ 54َ 20 تا 46ْ 51َ 58ً طول شرقی و 35ْ 27َ 22

کیلرومتری غررب شهرسرتان     27عررض شرمالی در   
هکتار واقع شده  1262سنند  و با مساحتی معادل 

 -1900. ارتفرراع ایررن منطقرره از سررطح دریررا اسررت
ییالقری برا   منطقرۀ  یک  منزلۀ که بهاست متر  2460

تیرررۀ هررای مرتعرری از  انبرروه گونرره پررراکنش نسرربتاً
گنرردمیان، بقرروالت، مرکبررات و چتریرران مررورد     

گیررد، متوسرط    بررداری و چررای دام قررار مری     بهره
 4/458منطقرره سررالیانۀ  مررایمیررزان بارنرردگی و د

و بره روش   استگراد  درجۀ سانتی 6/13متر و  میلی
خشک قررار گرفتره    نیمهه در اقلیم آمبر،ه این منطق
 (.91، است )آمارنامه

  پژوهشروش انجام . 2. 2

، برره روش بازدیررد و پیمررایش شررده مطالعررهۀ در منطقرر
شرده در   های مستقر داخل پالت ها گیری اندازه صحرایی

گیرری از   انارام گرفرت. نمونره   هر کردام از سره طررح    
انارام   سیسرتماتیک صورت تصادفی پوشش گیاهی به

 - Bromus tomentellusشرد. ایرن مطالعره در تیرپ    

Prangus ferulacea     و با توجه به اینکره گررفتن سره
های آمراری اسرت و    تکرار، کمترین تکرار الزم در طرح

برررای ایارراد دامنررۀ اطمینرران مناسررب و صررحت      
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هرای آمراری و شررایط     هرا در آزمرون   تثثیرگااری تیمار
 Yazdiگیرری )  نهمحیط کار و سختی عرصه برای نمو

Samadi, 2011     با سه تکرار بررای هرر طررح انارام )
 گرفت.

ترروان  هررای شرراخص در ایررن تیررپ مرری   از گونرره
Cruciata taurica، sugnarP aeualgreg ،sumyrP 

sanPrumgnrP، ,Centaurea behen Poa annua، 
Hordeum bulbosum ،Dianthus orientalis  را نررام

 برد.  
های چوبی  وسیلۀ پیکه ها به ابتدا هر کدام از طرح 

شرده پیراده شرد. بررای      و طناب در منطقرۀ مطالعره  
اسراس روش ویتراکر    ها بر کردن هرکدام از طرح پیاده

مستقر شد و بعرد از   50*20و استولگرن ابتدا پالت 
هررای فرعرری شررد  پررالت آن اقرردام برره اسررتقرار زیررر

تکررار پرالت   (. باید توجه داشت که در هرر  1)شکل
هرا مشرتر  بروده و     ( برای همۀ طرح50*20اصلی)

طرور   هرا بره   های فرعی در هرکردام از طررح   پالت زیر
جداگانه داخل پالت اصلی مستقر شد. ابعاد و تعرداد  

خالصره   1 ها در جدول های هر کدام از طرح پالت زیر
شده است. قابل تونیح است که تعداد و ابعاد پرالت  

دو طرح قبلی ارائه شده اسرت   اساس در طرح آریز بر
اسراس رابطرۀ لگراریتمی     که پژوهشگران قبلی هم بر

هرا را تعیرین    سطوح و تعرداد گونره مسراحت پرالت    
ها  اند اما تغییر در شکل و نوع چیدمان زیرپالت کرده

ای متفاوت را در این سره   است که برآورد غنای گونه
 شود. طرح موجب می

مختلرف   پراکندگی در این سه طرح در سرطوح 
بررای هرر    2در جردول   پالت با هم متفاوت اسرت. 
 طرح شرح داده شده است.
هرای سره طررح     پرالت  شکل و پراکنردگی زیرر  

 مشخص شده است. 2 نامبرده در شکل

 
  شده مطالعهۀ منطقموقعیت  .1 شکل



 481 استولگرن و یک طرح ... ای در قالب سه طرح ویتاکر، بررسی اثر سطح و پراکندگی پالت روی برآورد غنای گونه

 )ولگرن و طرح پیشنهادی جدید )آریزویتاکر، است های طرح  ها در پالت ابعاد و تعداد زیر .1جدول 

 ویتاکر استولگرن )آریز( طرح پیشنهادی پالت تعداد
10 ____ ____ 2/0*5/0 

10 2*5/0 2*5/0 1*1 
2 10*1 5*2 5*2 
2 25*4 20*5 10*10 
1 50*20 50*20 50*20 

 

 طرح ویتاکر، استولگرن و آریزهای فرعی در سه  پراکنش پالت .2 جدول

  مربع متر 1 پالت مربع متر 10پالت  مربع متر 100پالت 
 ویتاکرطرح  متمرکز متمرکز متمرکز
 طرح استولگرن پراکنده پراکنده متمرکز
 طرح آریز شده پخشمنظم  شده پخشمنظم  متمرکز

 

 آریز ها در سه طرح ویتاکر، استولگرن و پراکنش و اشکال متفاوت پالت. 2 شکل

است که در این مطالعره پرالت    یادآوری شایان
( طوری قررار گرفتره اسرت    50*20ها ) اصلی طرح

 که نلع طولی آن در جهت شیب محیطی باشد.  

هررا در هررر سرره طرررح، از پررالت   شررمارش گونرره
های خاصری کره از قبرل     تر شروع شد و در فرم کوچک
هرای   بعرد از اتمرام پرالت   شرد.  شده بود یادداشت  تهیه



  1394 پاییز، 3 ۀ، شمار68 ۀدور یران،ا یعیمنابع طب یعی،طب یستز یطمح   482

هرای   مربعی( اقردام بره شرمارش گونره     متر 1کوچک )
هرای   پالت زیرمربعی که در  متر 10های  جدید در پالت

مربعی نبودند شد و این کار تا بره اتمرام رسریدن     متر 1
( ادامه یافرت.  50*20ها در پالت اصلی ) شمارش گونه

هرای   هرا ابتردا تعرداد گونره     برای تازیه و تحلیرل داده 
رای هر طرح در سطوح های فرعی ب موجود در زیرپالت

ها بررای   مختلف پالت مشخص شد و سبه تعداد گونه
برا  یادشرده  طور مازا در سه طرح  بههر سطح از پالت 

هرا در   نهایت با استفاده از تعداد گونه در. شدهم مقایسه 
های مختلف در هر طرح یک مردل رگرسریون    زیرپالت

و برا  شرد  هرا تعیرین    لگاریتمی برای هر کردام از طررح  
ای در پررالت  فاده از مرردل رگرسرریون غنررای گونررهاسررت
( محاسبه شد که با مقدار واقعری آن در  50*20) اصلی

ها با اسرتفاده   . تازیه و تحلیل دادهشداین قاب مقایسه 
 اناام شد. SPSSافزار  نرماز 

 . نتایج3

 154مامروع   در شرده  مطالعره منطقرۀ  در  ،کلی طور به
 36گیاهی تشرخیص داده شرد کره متعلرق بره      گونۀ 
تیررۀ  تررین   . بزرگاستجنه  101گیاهی و خانوادۀ 

آسررا  پروانرره هررای تیررره، گیرراهی از نظررر تعررداد  
(Papilionaceae برررا )کاسرررنی تیررررۀ و گونررره  26
(Asteraceae با )گونه است 22. 

ها نشان داد که سه طرح نامبرده از  بررسی داده
نرد و طررح    دار معنافاوت ای دارای ت ر غنای گونهنظ

آریز بهترین عملکرد را در بعضری سرطوح از خرود    
 اند.  شده تازیه  نشان داد که در ادامه به تفکیک 

نسربت  با توجه به ابعراد پرالت در طررح آریرز     
مربعری از نسربت    مترر  100پرالت   زیرکشیدگی در 
فته  یاتغییر  1:  25/6به نسبت  1: 4طول به عرض 

بره   5*2مربعی ابعاد پالت از  متر 10پالت  زیرو در 
سبب که این مونوع  تغییر پیدا کرده است 10*1

ای در این طرح نسربت   تغییر در برآورد غنای گونه
 به دو طرح دیگر شده است.

سرراده و متقابررل دو فرراکتور   آثرراردر بررسرری 
 پراکندگی و سطح پالت نتایج زیر به دست آمد. 

ت مشرخص شرده اسر    3 طور که در جردول  همان
ها در پرالت   )پراکندگی یا چیدمان زیرپالت Aفاکتور 
)سرطح پرالت( آثرار     Bمربعری( و فراکتور    متر 1000

و آثار متقابرل در سرطح    01/0سادۀ معنادار در سطح 
دارند. به این معنرا کره هرر کردام از فاکتورهرا       05/0

ای  روی غنای گونره   طور مستقیم عالوه بر آثاری که به
 گاارند. دار می اثر معنا دارند روی یکدیگر نیز

نتایج مقایسۀ سه طررح ویتراکر، اسرتولگرن و آریرز     
خالصره شرده    4 این مطالعه با روش تروکی در جردول  

 .است
شرود کره طررح     مشرخص مری   4 با توجه به جدول

دارای تفرراوت  01/0اسررتولگرن و ویترراکر در سررطح   
ند. طرح ویتراکر و طررح پیشرنهادی )آریرز( در      معنادار

نرد   دارای تفاوت معنرادار  01/0نیز در سطح این مطالعه 
دارای  05/0های اسرتولگرن و آریرز در سرطح     اما طرح

هرا در سرطوح    دوی طرح به ند. مقایسۀ دو تفاوت معنادار
 آورده شده است. 3 مختلف پالت در شکل

 ای گیری غنای گونه ( روی اندازهB )فاکتور ( و سطح پالتA ر)فاکتو آنالیز واریانس تأثیر دو عامل پراکندگی .3 جدول

 تغییرات منابع مجموع مربعات آزادیدرجۀ  میانگین مربعات Fآزمون  داری معناسطح 
 Aفاکتور  139/763 3 380/254 228/18** 000/0**

 Bفاکتور  250/5941 3 417/1980 909/141** 000/0**

*023/0 *693/2 583/37 8 667/300 A*B 

 اشتباه آزمایشی 667/418 30 956/13  

 کل 000/58243 45   

R
2
= 943/0  
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  ( با استفاده از آزمون توکی3) آریز ( و2) (، استولگرن1) سه طرح ویتاکر ۀمقایس .4جدول

 %95اطمینان فاصلۀ 
 A21A (A1-A2)  اختالف میانگین خطا داری معناسطح 

 ترین حد پایین باالترین حد

3715/6- 

4826/10- 
6285/13- 

7396/17- 

000/0 

000/0 

32593/1 

32593/1 

**0000/10- 

**1111/14- 
2    1 

3 

6285/13 

4826/0 
3715/6 

7396/7- 

000/0 

022/0 

32593/1 

32593/1 

**0000/10 

*1111/4 

1    2 

3 

7396/17 

7396/7 
4826/10 

4826/0 

000/0 

022/0 

32593/1 

32593/1 

**1111/14 
*1111/4 

1    3 

2 

 

 

 

 

 ای سه طرح ویتاکر، استولگرن و آریز نمودار میله ۀمقایس .3شکل
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، دو طرح استولگرن و ویتاکر 2 شکل با توجه به
و  1هرای   پرالت  زیرای، در  دادن غنای گونه نشاندر 
و در  01/0دار در سرطح   امعنر تفاوت  مربع، متر 10
دار در  امعنر مربعری تفراوت    مترر  100های  پالت زیر

دو طرررح  ۀمقایسررنررد. در داردرصررد  05/0سررطح 
 1هرای   پالت زیرای در  آریز، غنای گونه استولگرن و 

درصرد برا هرم تفراوت      01/0مربعی، در سرطح   متر
مربعری در   مترر  10هرای   پرالت  زیرر دار دارند و  امعن

ند اما غنای  دار امعنتفاوت دارای  درصد  05/0سطح 

مربرع برا هرم     مترر  100هرای   پرالت  زیرای در  گونه
 دو طررح ویتراکر و   ۀمقایسداری ندارند.  امعنتفاوت 

 1های  پالت زیرای در  آریز نشان داد که غنای گونه
درصد  01/0مربعی این دو طرح در سطح  متر 10و 

 05/0مربعی در سرطح   متر 100های  پالت زیرو در 
 ند. دار امعندرصد دارای تفاوت 

هرای غنرای    رگرسریونی حاصرل از داده   ۀمعادل
مربعری   مترر  100 و 10، 1های  پالت زیر ای در گونه

 آمده است. 5 جدولدر  یادشدهبرای هر سه طرح 

 آریز مربعی در سه طرح ویتاکر، استولگرن و  متر 100و  10، 1های  پالت زیرای در  های غنای گونه دادهمدل رگرسیونی حاصل از . 5جدول

R مدل رگرسیون نوع طرح
2 

ای  غنای گونه
شده در  برآورد
M 1000پالت 

2 

ای  غنای گونه
اصلی در پالت 

1000 M
2 

تفاضل غنای 
شده با اصلی  برآورد

M 1000در پالت
2 

/ ویتاکر logS X 13 1 7 87/0 01/34 33/50 32/16 
/  استولگرن  / logS X 20 44 9 33 98/0 43/48 33/50 9/1 
/ آریز / logS X 28 05 6 165 99/0 55/46 33/50 78/3 

 
ای  بررین تفانررل غنررای گونرره  ۀمقایسرربرررای 
ای  و غنرای گونره  شرده از مردل رگرسریونی     برآورد

 (T-test)شررده جفررت T شررده از آزمررون مشرراهده

 هرای  استفاده شرد. نترایج نشران داد کره در طررح     
از نظررر اخررتالف بررین مقرردار   آریررز  اسررتولگرن و
شرده   دادهشرده در قراب و مقردار تخمرین      مشاهده
وجود نردارد امرا در طررح ویتراکر      ادارمعناختالف 
حاصرل از   ۀشد برآوردداری بین مقدار امعناختالف 

شده یافرت   مشاهدهای  مدل رگرسیون و غنای گونه
شررد. نتررایج نشرران داد کرره اخررتالف بررین مقرردار  

شده در طرح استولگرن کمتر  برآوردشده و  مشاهده
 از دو طرح دیگر بوده است.

 گیری . بحث و نتیجه4

شرده برا    گیری ای اندازه با توجه به اینکه غنای گونه
ر متقابرل شرکل و   ترثثیر اثر   تحتهای مختلف  روش
کنررد  مرریهررا از یکرردیگر تغییررر    قرراب ۀفاصررل
(Fotheringham & Keeley، 2005  و با توجه بره )

ای در مباحرر  مربررو  برره   اهمیررت غنررای گونرره 
یک طرح از قاب که بتوانرد   ۀارائشناختی کمی  بوم

هرچره بیشرتر بره واقعیرت      ای را میزان غنای گونه
 دارد حانر سعی پژوهشد. داراهمیت  نزدیک کند 

ترری از غنرای    یک طرح بتواند برآورد دقیق ۀارائبا 
ای داشته باشد. مطابق آنچره از نظرر گاشرت     گونه

شده در این مطالعه با تغییراتی که  ارائهطرح جدید 
هرای طرررح   پرالت   زیرررپرراکنش   ۀشریو در شرکل و  

توانسررته   نهایررتدراسررتولگرن اناررام داده اسررت و 
هرا نشران    پرالت  یرزای بهتری را در این  غنای گونه

دهد. استولگرن با تغییراتی که در پراکنش و شکل 
طرور   بههای طرح ویتاکر اناام داد توانست  پالت زیر

ای را برره واقعیررت  ای، غنررای گونرره قابررل مالحظرره
کرره در طرررح  ای نزدیررک کنررد. از اشررکاالت عمررده
هرای فرعری    پرالت  زیرویتاکر وجود دارد همبوشانی 

در قراب اصرلی مسرتقر     صورت تودرترو  بهاست که 
 ۀحاشری هرا در   اند. استولگرن با پراکنش پرالت  شده

 ۀفاصرل پوشرانی را از برین بررد و     قاب اصلی این هم
هررا برره  ( را از دیگررر پررالت5*20) قرراب مرکررزی
بین پالت مرکزی  ۀفاصلرساند اما در  بیشترین حد

پالت اصلی قرار گرفتره   ۀهایی که در حاشی و پالت
هررای  گونرره ،بودنررد پالترری مسررتقر نکرررد. بنررابراین
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ای  موجود در این فاصله در محاسبات غنرای گونره  
شد این  گفتهتر  که پیش طور شدند. همان نمیوارد 

یک طرح کره در   ۀارائمطالعه سعی بر آن دارد تا با 
 هررا در تمررام سررطح پررالت اصررلی   پررالت زیرررآن 
ای  انرد بتوانرد غنرای گونره     ه( پراکنده شد50*20)

بهتری را نمایش دهرد. در همرین راسرتا در طررح     
)آریز(، عالوه برر تغییراتری کره در     شده ارائهجدید 
هررا اناررام شررده اسررت،  پررالت زیرررپررراکنش  ۀشرریو

 100هرای فرعری برا مسراحت      پرالت  زیرکشیدگی 
. هدف مربع نیز تغییر یافته است متر 10مربع و  متر

شرکل ایرن    مسرتطیل ر پرالت  از تغییر کشریدگی د 
ای برا   مسرتقیم غنرای گونره    ۀرابط ۀاست که فرنی
آمرده   دست بهکه نتایج  دشو دهآزمو کشیدگی پالت
در جهت یرک شریب محیطری    له ئمسبا اثبات این 

Clapham (1932 )قوی همراه بود و این برا نترایج   
شررکل واریررانه  مسررتطیلیپررالت کرره نشرران داد 

گیری پوشش گیاهی نسبت بره   کمتری را در اندازه
و  دهررد، همخرروانی دارد مربعرری نشرران مرری ۀقطعرر

( 1954و همکارانش ) Conditهمچنین با مطالعات 
شکل  مستطیلای بیشتری را با پالت  که غنای گونه

نشرران داد، مطابقررت دارد، امررا بررا نتررایج مطالعررات 
Mayers & Chapman (1953   کرره بیرران کرررد )

ی روی واریررانه دار امعنررشررکل پررالت هرریا اثررر  
کره دلیرل ایرن     برداری نردارد، مغرایرت دارد   نمونه

 توانررد برره شرررایط ناهمسرران منرراطق مرری  مغررایرت
کره در صرورتی   برگردد با این تونریح   شده مطالعه

شرکل   مربععملکرد پالت مستطیلی نسبت به پالت 
عملکرد بهتری خواهد داشت کره   سطح خودش  هم

اگر محریط  شیب محیطی باشد اما یند ابردر جهت 
 بودن پوشش گیراهی  یکنواختدلیل  به همگن باشد

 دار نخواهد شد. امعناثر شکل پالت 
هرای حاصرل از    تازیره و تحلیرل داده   ۀنتیا در

سره طررح ویتراکر،     ۀمقایساین مطالعه در رابطه با 
ای  گیرری غنرای گونره    برای اندازهآریز  استولگرن و

مشررخص شررد کرره طرررح اسررتولگرن بررا اخررتالف  
نسربت بره طررح ویتراکر      داری عملکرد بهتری  امعن

و  Stohlgern هررای پررژوهشداشررته اسررت کرره بررا 
 Taya هرای  پژوهش( و همچنین 1995همکارانش )

دلیرل   بره ( مطابقت دارد و این 2006و همکارانش )
از حالررت مربررع برره شررکل  تغییررر در شررکل پررالت

مستطیل است که نشان از یک شریب محیطری در   
نرامبرده نیرز   پرژوهش  سره  در  شده مطالعه مناطق

باشد با این مفهوم کره پرالت مسرتطیلی عملکررد     
برا  مسراحت   هرم شرکل   مربعنسبت به پالت  بهتری

خودش را نشان داده است زیرا یک شریب محریط   
موازی با طول مستطیل در منطقره وجرود داشرته    
است و اگر غیرر از ایرن برود احتمرال اخرتالف در      

الت کمترر  هرای مختلرف پر    برآورد غنا نیز در شکل
هرای فرعری    پالت زیرطرح آریز نیز در تمام  شد. می

ای بیشتری را نسبت به طرح استولگرن  غنای گونه
 1پررالت  زیرررنشرران داد. همچنررین در طرررح آریررز 

ای را بهتر از  داری غنای گونهامعنطور  بهمربعی  متر
مربعی موجرود در طررح اسرتولگرن     متر 1 پالت زیر

تروان   ایرن مونروع مری   دهد. با توجه بره   نشان می
مربعری در   متر 1پالت  زیرعنوان کرد که پراکندگی 

طرح آریز عملکرد بهتری نسبت به طرح استولگرن 
هرا در تمرام سرطح پرالت      داشته است و اگر پرالت 

ای بهتری را نسربت   اصلی مستقر شوند غنای گونه
صرورت ماتمرع یرا     بره هرا   به مروقعیتی کره پرالت   

اصررلی اسررتقرار  پررالت  ۀحاشرریسیسررتماتیک در 
 10پرالت   زیردهد. طرح آریز در  اند، نشان می یافته
داری  امعنر ای را به شرکل   مربعی نیز غنای گونه متر

کشریدگی بیشرتر و    ،دهد. بنابراین بیشتر نشان می
داری امعنطور  بهپالت نیز  زیرتغییر پراکنش در این 

دهرد کره    مؤثر بوده است. این مونروع نشران مری   
پرالت   زیرر ر امترداد طرول ایرن    تغییرات محیطی د

گراار   اثرر ای  غنای گونره  طور مؤثری در تغییرات به
مربعی اگرچه تغییرر در   متر 100پالت  زیراست. در 

کشیدگی پرالت منارر بره افرزایش بررآورد غنرای       
دار نیسرت.   امعنر ای شده است، اما این تفاوت  گونه

دلیرل تغییرر نراچیز     بره این مونروع ممکرن اسرت    
بودن تغییررات محیطری در    کمیا کشیدگی پالت و 

توان این  امتداد طول پالت باشد. با این تفاصیل می
طرح )آریرز( را بره عنروان یرک طررح جدیرد کره        

ای داشرته   تری از غنای گونره  تواند برآورد واقعی می
 باشد پیشنهاد کرد.
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های رگرسریون حاصرل از    بین مدل ۀمقایسدر  
نشران داد  آریز نتایج  استولگرن و سه طرح ویتاکر، 

استولگرن و ویتاکر در بررآورد غنرای    های که طرح
 هرای  که طرح حالی در دارنددار  امعناختالف  ای گونه

داری در برآوردهررا امعنررآریررز تفرراوت  اسررتولگرن و
ترر   دهند. شاید بتروان عملکررد مناسرب    نشان نمی

 چگرونگی طرح آریز را نسبت به طرح استولگرن در 
جرو کررد   و هرا جسرت   شکل پرالت پراکنش و تغییر 

که در این طرح بررخالف روش اسرتولگرن کره     چرا
( پراکنده 50*20) ها در اطراف قاب اصلی پالت زیر
ها در تمام سطح پالت اصرلی مسرتقر    اند پالت شده
( هرچند نباید از اثر متقابل سطح 2شوند )شکل می

   پوشی کرد. و پراکندگی پالت چشم

و مطالعات دیگرر  پژوهش با توجه به نتایج این 
زمینرۀ  گیری کرد که در  توان نتیاه کارشناسان می

ای باید مطالعرات بیشرتری     روش برآورد غنای گونه
هرای   شرده در پوشرش   ارائره های  اناام شود و طرح
 د.ده شوآزمو گیاهی مختلف
با توجه بره اینکره طررح آریرز بررای      همچنین 

شرده   بررسری   ای بار برای تعیین غنرای گونره   اولین
منظور بررسری کرارایی و    بهشود  است، پیشنهاد می

دقررت بیشررتر آن کرره در منرراطق مختلررف و در    
با توجه د و شو میاستفاده  لف گیاهیهای مخت تیپ

به حام کرار در زمران اسرتقرار پرالت و شرمارش      
نفرره   پرنج یرک تریم   از حرداقل   ،های گیراهی  گونه

 استفاده شود.
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