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مقایسۀ روشهای فاصلهای برآورد تراکم دو گونۀ
 Astragalus verus Olivierو Astragalus albispinus Sirj. & Bornm.

(مطالعۀ موردی :مرتع مرجن بروجن)
 حمید جمالی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
 عطاهلل ابراهیمی*؛ دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
 الهام قهساره اردستانی؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.
 فاطمه پردل؛ دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد.

چکیده
تراکم مهمترین شاخص ارزیابی تغییر جمعیت گیاهی بوده که روشهای مختلفی برای اندازهگیری آن تو سعه یافته که ارزیابی دقت هر روش
حائز اهمیت زیادی ا ست .برای ارزیابی روشهای فا صلهای اندازهگیری تراکم گونههای  Astragalus verusو  Astragalus albispinusدر
مراتع ا ستپی مرجنِ بروجن ،م ساحتی  32000مترمربعی به ه شت قطعه  4000مترمربعی تق سیم و نمونهبرداری شد .در هر قطعه ،با
شمممارش یایههای  A. verusو  A. albispinusمقدار واقعی تراکم آنها اندازهگیری و یک ترانسم ت  100متری به موازات طول هر
قطعه (100×40متر) م ستقر و  10نقطه به صورت ت صادفی -سی ستماتیک آماربرداری شد .روشهای برآورد تراکم نزدیکترین فرد،
نزدیکترین همسممایه ،زو های تصممادفی ،یک اهار نقطۀ مرکزی ،نزدیکترین به سممومین فرد ،زاویۀ منظم و ترانس م ت متغیر در هر
نقطه اجرا شد .نتایج ن شان داد مقادیر واقعی تراکم  A. verusبرابر  0/1593±0/084و  A. albispinusبرابر  0/0622±0/0282یایه
در متر مربع بود .روشهای نزدیکترین فرد ( ،)0/1357±0/1315نزدیکترین همسایه ( ،)0/1368±0/1432یک اهار نقطۀ مرکزی
( ،)0/0±1016/1646زو های تصممادفی ( ،)0/0588±0/0536نزدیکترین به سممومین فرد ( )0/1107±0/0775و ترانسمم ت متغیر
( )0/0±0221/0105برای  A. verusو زاویۀ منظم ( ،)0/0927±0/0523نزدیکترین همسممایه ( ،)0/0424±0/0357نزدیکترین به
سمممومین فرد ( )0/0524±0/0447برای  A. albispinusاختالف معنیداری با شممماهد نداشمممتند .نزدیکترین برآورد به شممماهد را
نزدیکترین همسایه ( )-0/141برای  A. verusو نزدیکترین به سومین فرد ( )-0/0098برای  A. albispinusداشت .بیشترین دقت
را روش نزدیممک ترین فرد ( =0RMSE/6877و  SE= 0/0026و  )CV=0/1147برای  A. verusو نزدیممک ترین همسممممایممه
( SE= 0/0007 ،SE=0RM/5609و  )=CV 0/0320برای  A. albispinusداشمممتند .روش نزدیکترین فرد برای اندازهگیری تراکم
گونۀ  A. verusو روش نزدیکترین همسایه برای گونۀ  A. albispinusییشنهاد میشود.
کلید واژگان :مرتع ،تراکم گیاهی ،اندازهگیری تراکم ،روشهای فاصلهای ،گون ،مرجن
* نویسنده مسئول :شماره تماس+3832324423 :

Email: Ataollah.Ebrahimi@sku.ac.ir

928

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،4زمستان 1398

 .1مقدمه
مراتع بخش اعظمی از اکوسممیسممتمهای خشممک گیاهی
جهان را ت ش یل میدهند و مؤلفۀ ا سا سی در حفظ ذخایر
ژنتی ی و تنوع گیاهان و جانداران در این اکوسمممیسمممتمها
میباشمممند [ .]8مدیریت صممم یر مراتع نیازمند شمممناخت
صم یر و اصمولی آن و همینین بررسمی تغییرات فصملی و
ساالنۀ مراتع است که از طریق ارزیابی مراتع میتوان به این
شممناخت دسممت یافت [ .]16برای توصممیو و ارزیابی جوامع
گیاهی از روشهای کمی آنالیز گیاهی اسمممتفاده میشمممود.
تراکم به عنوان ی ی از مهمترین شمماخصهای ارزیابی مراتع
به شمار میرود .تراکم شاخصِ کمّی منا سبی برای ارزیابی
جوامع بوتهای ا ست که ت ت تأثیر تغییرات ساالنۀ بارندگی
قرار نمیگیرد و در یایش های درازمدت بهمنظور بررسمممی
رویش ،بقا ،مرگ ،درصد استقرار گیاهان و همینین ارزیابی
ع سالعمل گیاهان به رفتارهای ارا ،نوع مدیریت و شرایط
م یطی مناسمممس اسمممت .عالوه بر این تراکم برای مطالعات
جامعه شنا سی گیاهی ،ت شریر و آنالیز خ صو صیات یو شش
گیاهی ،ارزیابی تأثیر روند تغییرات اقلیمی بر روی گیاهان و
توالی مورد اسمممت فاده قرار میگیرد [ .]19 ،8 ،6روش های
مت عددی برای ا ندازهگیری تراکم گو نه های گ یاهی اعم از
روشهای مبتنی بر سمممطر و یا روشهای فاصممملهای وجود
دارد که بر مبنای شمممارش تعداد افراد گونهها در یالت و یا
بر اسمماس میاننین فاصمملۀ یایههای گیاهی یک گونه از یک
نقطه تعیین میشممود [ .]2 ،18روشهای فاصمملهای ی ی از
روشهای غیرمسممتقیم اندازهگیری تراکم گیاهان اسممت که
دارای مزایایی از جمله :آ سانبودن ،عد خطاهای حا شیهای
و عد نیاز به ابزارهای گوناگون میباشد [ .]3از جمله ن اتی
را که در این روش ها باید مد نظر قرار داد این اسمممت که،
استفاده از این روشها در جوامعی توصیه میشود که در آن
گیاهان از هم جدا و گ س ستهاند و همینین در برر سیهایی
که هدف ،گیاهان تک یایۀ بزرگ باشد .هر کدا از روشهای
فاصمملهای برآورد تراکم با توجه به شممرایط منطقهای ،مقدار
اریبی ،ی نواختی جوامع گیمماهی و مخلوب بودن جوامع
گیاهی برای هر منطقهای میتواند منا سس با شد [.]19 ،14

بنابراین مسمممئلۀ دینری که در مورد روشهای اندازهگیری
تراکم گیاهی مطرح اسممت این اسممت که النوهای یراکنش
گیاهی مم ن اسمممت بر روشهای نمونهبرداری اثر بنذارند.
آ گاهی از النوی یراکنش م انی گو نه های گ یاهی در هر
منط قه از م قد مات و ضمممرور یت ا ندازهگیری و بررسمممی
خصوصیات کمی یوشش گیاهی به خصوص تراکم به منظور
تعیین روشهای مناسمممس آماربرداری اسمممت که در تعیین
روش و ارزیابی طرحهای مدیریتی ،تغییرات جوامع گیاهی و
ارزیابی توان رویشممناه نقش بهسممزایی دارد .در واقع النوی
یراکنش گیاهان به معنای آرایش فضمممایی و انوننی قرار
گرفتن یایههای یک گونه یا گونههای مختلو نسممبت به هم
در یک منطقه اسممت که میتواند در ی ی از سممه النوی یایۀ
ی نواخت ،تصمممادفی یا کپهای توزیع شمممده باشمممد .النوی
یراکنش گ یا هان توصمممیو آموز ندهای از جمع یت را ارا ئه
میدهد و روی برنامۀ نمونهبرداری و روش تجزیه و ت لیل
دادههمما تممأثیر میگممذارد .بیشمممتر تئوریهممای مرتبط بمما
نمونهبرداری جمعیت گیاهی ،گونههای گیاهی را به صممورت
النوی یراکنش تصممادفی در نظر گرفتهاند اما اغلس یوشممش
گ یاهی مراتع گرایش به النوی یراکنش ک پهای یا ل های
دارند [.]2 ،19 ،18 ،16 ،14
در ت قیقات بیان شممده اسممت که یاسمم های متفاوت
روش یک اهار نقطۀ مرکزی در مقایسمممه با روش یالت
برای برآورد تراکم به النوهای یراکنش مختلو بستنی دارد
[ .]15 ،55همینین این روش ،مناسمممس برای اندازهگیری
سممریع تراکم در رویشممناههای غیری نواخت اسممت [.]12
مقای سۀ روشهای فا صلهای برآورد تراکم در النوی یراکنش
ت صادفی شبیه سازی شده انجا شد .نتایج ن شان داد که
روش زو ت صادفی از ل اظ ص ت و روش تران س ت متغیر
از ل مماظ م عیممار دقممت برای برآورد ترا کم گونممههممای
Eryngium billardieri F. ،Astragalus effusus L.
Astragalus rhodosemius Boiss. & ،Delaroche
 Housskn.و  Astragalus verus Olivierمناسممس بودند.
همینین برای ان جا کار های م طال عاتی و اجرایی ،روش
نزدیکترین فرد و نزدیکترین همسممایه ییشممنهاد شممده

929

مقایسۀ روشهای فاصلهای برآورد تراکم دو گونۀ...

اسممت .لی ن این مطالعه در مراتعی که یوشممش گیاهی از
انبوهی نسمممبتاً باالیی برخوردار بود انجا شمممد [ .]6در
مطالعهای دینر در این باره گزارش شممده اسممت که اگر در
برآورد تراکم گونۀ  Astragalus squarrosus Bungeمعیار
ص ت مدنظر با شد ،روش زو های ت صادفی و یک اهار
نقطۀ مرکزی و در صمممورتی که معیار دقت مدنظر باشمممد
روش نزدیکترین هم سایه و زاویۀ منظم تو صیه میگردند
[ .]26در یژوه شی دینر به برر سی روشهای اندازهگیری
تممراکممم گممونممۀ  Astragalus verus Olivierدر مممراتممع
فریدونشهر اصفهان یرداخته شد .نتایج نشان داد که روش
نزدیکترین همسممایه از باالترین صمم ت و دقت برخوردار
بود[ .]19در ت قیق انجا گرفته در اسمتان کردسمتان نیز
مناسسترین روش از نظر ص ت و دقت ،برای برآورد تراکم
سممممممممفممممممیممممممد
گممممممون
گممممممونممممممۀ
( )Astragalus gossypinus Fisch.روشهممای زو هممای
تصممادفی و یک اهار نقطۀ مرکزی معرفی شممدند [.]13
نتایج بررسممی به کارگیری روشهای اندازهگیری تراکم در
برآورد تراکم گونۀ قرهقاچ ( )Anagyris foetida L.نشممان
داد که با در نظر گرفتن معیار ص ت ،با هدف به کارگیری
نتممایج در یروژههممای اجرایی ،روشهممای فمماصممملممهای
نزدیکترین فرد و نزدیکترین همسمممایه برای برآورد این
گونه مناسممس میباشممند [ .]10با توجه به مسمماحت زیاد
گونزارها در اسمممتان اهارم ال و بختیاری و اهمیت این
گیاهان در جنبههای مختلو از جمله حفاظت آب و خاک،
حاصممملخیزی خاک ،زنبورداری ،اسمممت صمممال کتیرا و ،...
انتخاب روشممی سممریع ،مناسممس با حداقل خطا به عنوان
ابزاری برای برآورد تراکم این گ یا هان ج هت ارز یابی این
مناطق از اهمیت بسمممیار باالیی برخوردار اسمممت .به ویژه
این ه در بع ضی مواقع ،مجوز بهرهبرداری از این گیاهان به
منظور بهرهبرداری کتیرا یا سایر م صوالت فرعی نیز داده
میشمممود و ارزیابی تغییرات تراکم این گیاهان ناشمممی از
صممممدور انین مجوزهمایی اهمیتی بیش از ییش ییمدا
میکند .بنابراین ،هدف یژوهش حاضممر ،بررسممی و ت لیل
هممفممت روش فمماصمممملممهای بممرآورد تممراکممم دو گممونممۀ

 Astragalus verus Olivierو Atragalus albispinus

 Sirj. & Bornm.در مراتع مرجن شهرستان بروجن واقع
در استان اهارم ال و بختیاری است.

 .2روششناسی
 .1.2ویژگی منطقۀ مورد مطالعه
مرتع مرجن واقع در شهر ستان بروجن در شرقیترین
نقطۀ اسممتان اهارم ال و بختیاری قرار دارد .فاصمملۀ مرتع
مذکور تا شهر بروجن حدود  12کیلومتر و تا شهرکرد مرکز
اسمممتان اهارم ال و بختیاری حدود  60کیلومتر اسمممت،
وسمممعت حوضمممۀ آبخیز آن حدود  7736ه تار و از ل اظ
مختصمممات جغراف یایی در حد فاصمممل ˝ 51˚17´30تا
˝ 51˚32´30طول شمممرقی و˝ 32˚00´00تا˝32˚60´30
عرض شمالی واقع شده است (ش ل  .)1ارتفاع متوسط این
منطقه از سطر دریا حدود  2200متر و طبق تق سیمبندی
کوین دارای اقلیم معتدل و سمممرد با تابسمممتانهای گر و
خ شک ا ست .بارش ساالنه در این منطقه به طور متو سط
حدود  250میلیمتر بوده و دارای دو فصمممل خشمممک و
نیمهخشک میباشد .یوشش غالس مرتع گندمیان اندساله
و گونههای بوتهای خصوصاً گون است [.]23

 .2.2روش تحقیق
برای بررسمممی و ت لیممل روشهممای انممدازه گ یری
تممراکممم دو گممونممۀ  Astragalus verus Olivierو
 ،Atragalus albispinus Sirj. & Bornm.یممک م ممان
مطالعاتی در مراتع منطقۀ مرجن در شمممهرسمممتان بروجن
انت خاب گرد ید .م دودۀ انت خاب شممممده با شمممرایط
فیزیوگرافی ،یو شش گیاهی و مدیریتی ی سان به  8قطعه
مسممماوی با ابعاد  100×40متر ( 4000مترمربع) در تیپ
 Astragalus verusتقسممیم شممد .اندازهگیری تراکم با 8
ت رار برای گو نۀ  A.verusو  A. albispinusان جا شمممد
(ش ل .)1

930

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،4زمستان 1398
ب

الو

هم
د

و

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه با وسعتی معادل  7736هکتار در ایران (الف) ،استان چهارمحال و بختیاری (ب) ،شهرستان بروجن (ج)
مرتع مرجن (د) ،موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و روش استقرار پالتها ،ترانسکتها و نقاط (ه) (ی) و نمای منطقه (و)

تما یایههای هر گونه در هر یک از قسمتهای مشخص
شده به طور کامل شمارش و تراکم واقعی آنها اندازهگیری
شد .بدین طریق ،اندازهگیریهای واقعی به عنوان شاهد برای
هر یک از دو گونه در هر قطعه در نظر گرفته شمممد .در هر
م دودۀ  4000مترمربعی یک ترانسمم ت  100متری که در
امتداد آن  10نقطه به روش تصادفی -سیستماتیک به فاصلۀ
حدود  9متر از ی دینر م شخص گردید (در مجموع 32000
مترمربع ه شت تران س ت برای هر گونه) ،انتخاب شد .نقطۀ
ابتدایی تران س ت به صورت ت صادفی و بقیۀ آنها در امتداد
هر یک از ترانسممم تها با فواصمممل تعیین شمممده از ی دینر

انتخاب شممدند .در هر نقطه ،روشهای فاصمملهای اندازهگیری
تراکم برای هر کدا از گونهها به صورت جداگانه اندازهگیری
شد .به طور کلی ،برای اجرای هر روش فاصلهای اندازهگیری
تراکم 80 ،نقطۀ تصممادفی ( 8ترانس م ت و هر ترانس م ت 10
نقطه) برای دو گونۀ گون مورد مطالعه انتخاب و انجا شمممد
[ .]7 ،6روشهای اندازهگیری فا صلهای تراکم در این مطالعه
عبممارتنممد از -1 :روش نزدیممکترین فرد – 21نزدیممکترین
4
همسممایه -32نزدیکترین سممومین فرد-43زو های تصممادفی
 -5یممک اهممار ن قط مۀ مر کزی -6 5زاوی مۀ م ن ظم 6و
 -7ترانس ت متغیر(7جدول .)1

1

4

2

5

Closest individual
Nearest neighbor
3
Third closest individual

Random pairs
Point center quarter
6
Angle order
7
Variable area transect
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جدول  .1روشهای فاصلهای اندازهگیری تراکم استفاده شده در این تحقیق و فرمول محاسبۀ هر یک از آنها
رابطه

توضی ات

منبع

روش
نزدیکترین فرد

D=n/π∑(ri)2

 =Dتراکم=n ،تعداد نمونه =ri ،فاصلۀ نقطۀ تصادفی از نزدیکترین گیاه.3/14 =𝛑 ،

[]14

نزدیکترین همسایه

D=n/π∑(xi)2

 =Dتراکم =n ،تعداد نمونه =xi ،فاصلۀ گیاه تصادفی iا تا نزدیکترین گیاه همسایه،
.𝛑= 14/3

[]14

زو تصادفی

D=A/(0/8d)2

=Dتراکم =A ،واحد سطر =d ،میاننین فواصل اندازهگیری شده نزدیکترین گیاه در
رو به روی شخص تا نزدیکترین گیاه در یشت سر شخص.

[]19 ،6

یک اهار نقطۀ مرکزی

D=4(4n-1)/π∑(rij)2

=Dتراکم =n ،تعداد نقاب تصادفی =rij ،𝛑= 14/3 ،میاننین فواصل اندازهگیری
شده (فاصلۀ نزدیکترین فرد تا نقطۀ مرکزی در هر ربع).

[]14

نزدیکترین به سومین

D=3n-1/π∑(Ri)2

= Dتراکم =n ،تعداد نقاب تصادفی =Ri ،𝛑= 14/3 ،فاصله نقطۀ تصادفی تا
نزدیکترین به سومین گیاه.

[]14

D=A/(d)2

 =Dتراکم =A ،واحد سطر =d ،میاننین فواصل اندازهگیری شده (فاصلۀ نزدیکترین
به سومین فرد تا نقطۀ مرکزی در هر ربع).

[]19 ،6

)D=(3n-1)/(w∑ r

=Dتراکم =n ،تعداد نقاب تصادفی =w ،یهنای ترانس ت =r ،سومین گیاه نزدیک به
نقطۀ تصادفی در یهنای ترانس ت.

[]14

زاویۀ منظم
ترانس ت متغیر

 3.2تعیین الگوی پراکنش
ج هت تعیین النوی یراکنش از شمممماخص های ینز
استفاده شد که فرمول آن به شرح زیر میباشد.
2

)  ( x )   (r
2

i

( xi )2

Ih  

i

 _ Ihشاخص های ینز
 – xiفاصله از نقطۀ تصادفی تا نزدیکترین گیاه
 – riفاصله از گیاه تصادفی  iتا نزدیکترین یایۀ دینر از
آن گیاه
با م ا سبۀ شاخص یراکنش ،النوی یراکنش م شخص
میشممود و النوی یراکنش ی ی از مواردی اسممت که در
اندازهگیری یوشمممش گیاهی ،حائز اهمیت اسمممت و در
مطالعات اندازهگیری تراکم گیاهان ،تراکم بهدسممت آمده
در النوهای مختلو متفاوت خواهد بود [.]3

 4.2تجزیه و تحلیل آماری
1

Relative Bias

ابتممدا نرمممال بودن دادههمما بمما اسمممتفمماده از آزمون
کلموگروف -اسمممیرنوف و آزمون لیون مورد بررسممی قرار
گرفت .دادههای گونۀ  A. verusبا اسمممتفاده از تابع جذر
( )Sqrtو داده های گونۀ  A. albispinusبا اسمممت فاده از
لناریتم طبیعی ( )Lnنرمال شممدند .سممپس وجود اختالف
در تراکم های به دسمممت آ مده از روش های فاصممم لهای
اندازهگیری تراکم با اسمممتفاده از تجزیۀ واریانس یکطرفه
) (One-Way ANOVAدر سطر اطمینان  1درصد مورد
ارزیابی قرار گرفت و در صورت وجود اختالف برای مقایسۀ
میاننین از روش  LSDاسممتفاده شممد .صمم ت تراکمهای
برآورد شده روشهای فا صلهای با م ا سبۀ اختالف ن سبی
تراکم برآورد شمممده در هر روش با شممماهد (خطای برآورد
تراکم در هر روش یا اریبی) 1م ا سبه شد .به طور کلی هر
اه اختالف نسممبی تراکم برآورد شممده هر روش با شمماهد
کمتر باشد ،روش مورد بررسی از ص ت بیشتری برخوردار
اسمممت .برای مقایسمممۀ روشها از نظر دقت از یارامترهای
مجممذور میمماننین مربعممات خطمما ( ،)RRMSE2خطممای
2

Relative Root Means Square Error
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اسممتاندارد ( )SE1و ضممریس تغییرات ( )CV2برای هر روش
به طور جداگانه اسمممتفاده گردید .انانیه مقادیر تراکم
حاصل از ت رارهای مختلو یک روش معین به هم نزدیک
باشممند ،آن روش از دقت باالتری برخوردار اسممت .بنابراین
هر اه مقدار یارامترهای م جذور میاننین مربعات خطا،
خطای اسممتاندارد و ضممریس تغییرات برای هر روش کمتر

رابطۀ 4

 =CVضریس تغییرات و سایر یارامترها در باال (روابط
 2،1و  )3به آنها اشاره شده است [.]27 ،21

 .3نتایج

با شد ،روش مورد برر سی از دقت باالتری برخوردار ا ست
[.]19 ،6
رابطۀ 1

در زیر به شمممرح یاف ته های این ت قیق به تف یک
گونههای مورد مطالعه یرداخته خواهد شد.

  Dest

I
RBIAS  


  




CV  S

 .1.3گونۀ Astragalus verus Olivier



تراکم واقعی برآورد شدۀ گونۀ Astragalus verus Olivier

 =RBIASاختالف نسمممبی تراکم برآورد شمممده در هر
روش با شمماهد یا اریبی نسممبی =Dest ،تراکم برآورد شممده،

با اسمممتفاده از روش شممممارش بوتهها در م دودۀ 4000
مترمربعی ( )40×100در مرتع مرجن 0/1593±0/084
یایه در مترمربع ( 1593یایه در ه تار) بود .روش زاویۀ
منظم با تراکم  0/4258±0/4532یایه در مترمربع و روش
ترانسممم ت متغیر با تراکم  0/0221±0/0105یا یه در
مترمربع به ترتیس بیشترین و کمترین تراکم برآورده شده

 =RRMSEمجذور میاننین مربعات خطای نسمممبی و

در بین روشهای مورد مطالعه را از این گونه دارا میباشند
(ش ل .)2
نتایج حاصمممل از شممماخص های ینز برای اندازهگیری
النوی یراکنش گونۀ  A. verusنشمممان میدهد که النوی
یراکنش این گونه در سممطر منطقه به صممورت تصممادفی
میباشد (.)lh=0/53
نتایج جدول تجزیۀ واریانس نشمان داد که بین روشهای
مختلو برآورد تراکم  A. verusاختالف معنیداری در سطر
احتمال  5درصد وجود دارد (جدول .)2

 =λتراکم واقعی =I ،تعداد ت رار.


 

2

2 

رابطۀ 2

 D


est

I

RRMSE 

سایر یارامترها در باال (رابطۀ  )1به آنها اشاره شده است.
 ij 

n

2

رابطۀ 3

 D

ij

1

n
n



n

SE  S

 =SEخطای اسمتاندارد =Dij ،مقدار تراکم برآورد شمدۀ
تراکم در قطعۀ iا به روش jا  =λij ،مقدار تراکم واقعی در
قطعۀ iا به روش jا .

جدول  .2تجزیۀ واریانس برآورد تراکم به وسیلۀ روشهای مختلف اندازهگیری تراکم گونۀ Astragalus verus Olivier

درجه آزادی

مجموع مربعات

میاننین مربعات

بین گروهی

7

0/838

0/120

درون گروهی

56

2/728

0/049

کل

63

3/566

F
*

2/458

* در سطر احتمال  5درصد معنیدار است.
1

Standard Error

2

Coefficient of Variation
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نتایج مقایسمممۀ میاننین آزمون  LSDاز تراکم های به
دسمممت آمده در روش های مختلو برای گونۀ A. verus
نشان داد که روش زاویۀ منظم در سطر احتمال  5درصد
دارای اختالف معنیداری با شاهد میبا شد .سایر روشها
از جم له نزد یکترین فرد ،نزد یکترین همسمممما یه ،زو

شاهد بودند (ش ل  .)2با نناهی به نتایج ،مشاهده میشود
که برای گونۀ  A. verusبهجز تراکم به دست آمده از روش
زاویۀ منظم که بیشمممتر از تراکم به دسمممت آمده از روش
شاهد میباشد ،همۀ روشهای اندازهگیری فاصلهای تراکم،
م قادیر تراکم را کمتر از تراکم به دسمممت آ مده از روش

تصمممادفی ،یک اهار نقطۀ مرکزی ،ترانسممم ت متغیر و
نزدیکترین به سمممومین فرد فاقد اختالف معنیداری با

شاهد برآورد نمودهاند.

شکل  .2مقایسۀ میانگین تراکم گونۀ  Astragalus verus Olivierبرآورده شده با استفاده از روشهای فاصلهای در مترمربع
(روشهای دارای حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیداری ( )P≤0/05هستند).

ص ت حا صله از اختالف ن سبی تراکم برآورد شدۀ هر
روش ،با شمماهد (اریبی) برای هر گونه در جدول  3نشممان
داده شممده اسممت .نتایج نشممان داد که روش نزدیکترین

 A. verusمیباشممد .روش ترانسمم ت متغیر ،بعد از روش
زاو یۀ منظم کمترین صممم ت را در بین روش های مورد
مطالعه در ت قیق حا ضر برای ارزیابی تراکم دا شت .اعداد

همسمممایه با  -0/141و روش نزدیکترین فرد با -0/148
کمترین اختالف نسممبی تراکم برآورد شممده را با شمماهد
داشممتهاند و به عنوان ص م یرترین روشهای برآورد تراکم
در بین روش های مورد اسمممتفاده برای برآورد تراکم گون

منفی و مث بت در جدول ( )3نشمممان مید هد که تراکم
برآورد شممده به وسممیلۀ روش مورد نظر ،کمتر یا بیشممتر از
تراکم واقعی برآورد شده است.
ضمممر یس تغییرات ،م جذور م یاننین مرب عات خ طا و

زرد می باشممم ند .حال آن ه ،روش زاویۀ منظم ،با 1/672
بیشممترین اختالف نسممبی تراکم برآورد شممده را با شمماهد
داشممته و دارای کمترین صمم ت برای برآورد تراکم گونۀ

خ طای اسممم تا ندارد به عنوان مع یار های ارز یابی د قت
روشهممای مورد اسمممتفمماده مورد ارزیممابی قرار گرفممت
(جدول  .)4بررسی دقت روشهای اندازهگیری تراکم برای
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خود اختصمماص داده اسممت .روش نزدیکترین به سممومین
فرد و ترانس م ت متغیر بعد از روش زاویۀ منظم بیشممترین
م جذور م یاننین مرب عات خ طا و روش ترانسممم ت متغیر
بیشممترین خطای اسممتاندارد و ضممریس تغییرات را در بین
روش های مورد م طال عه در ت قیق حاضمممر برای ارز یابی
تراکم داشت (جدول .)4

گونۀ  A. verusن شان میدهد ،روش نزدیکترین هم سایه
با م جذور م یاننین مرب عات خ طای  ،0/5811روش های
نزدیکترین فرد و نزدیکترین به سمممومین فرد با خطای
اسمممتاندارد  0/0026و روش نزدیکترین فرد با ضمممریس
تغییرات 0/1147دقیقترین روشها و روش زاویۀ منظم با
مجذور میاننین مربعات خطا  ،2/1500خطای اسممتاندارد
 0/0954و ضمممریس تغییرات  4/2345کمترین دقت را به

جدول  .3صحت روشها با محاسبۀ اختالف نسبی تراکم برآورد شده در هر روش با شاهد
گونه
روش

Astragalus verus Olivier

Astragalus albispinus Sirj. & Bornm.

اختالف نسبی تراکم برآورد شده (اریس)

اختالف نسبی تراکم برآورد شده (اریس)

زاویۀ منظم
نزدیکترین فرد
نزدیکترین همسایه
یک اهار نقطۀ مرکزی
زو های تصادفی
نزدیکترین به سومین فرد
ترانس ت متغیر

0/0305
-0/0421
-0/0198
-0/0437
-0/0511
-0/0098
-0/0520

1/672
-0/148
-0/141
-0/355
-0/631
-0/305
-0/861

جدول  .4مقایسۀ روشهای اندازهگیری تراکم دو گونۀ مورد مطالعه از نظر معیارهای دقت
گونه
روش
زاویۀ منظم
نزدیکترین فرد
نزدیکترین همسایه
یک اهار نقطۀ مرکزی
زو های تصادفی
نزدیکترین به سومین فرد
ترانس ت متغیر

Astragalus albispinus Sirj. & Bornm.

Astragalus verus Olivier

مجذور میاننین
مربعات خطا

خطای
استاندارد

ضریس
تغییرات

2/1500
0/6877
0/5811
0/6694
0/6915
0/8744
0/8281

0/0954
0/0026
0/0033
0/0039
0/0044
0/0026
0/009

4/2345
0/1147
0/1476
0/1719
0/1967
0/1168
0/4006

 2.3گونۀ Astragalus albispinus Sirj. & Bornm.

تمممراکمممم واقمممعمممی بمممرآورد شمممممدۀ گمممونمممۀ
 Astragalus albispinus Sirj. & Bornm.در واحد سطر
با اسمممتفاده از روش شممممارش بوتهها در م دودۀ 4000
مترمربعی در م ان مورد مطالعه مرجن 0/0622±0/0282

مجذور میاننین
مربعات خطا

خطای استاندارد

ضریس تغییرات

0/9559
0/8295
0/5609
0/6857
0/8614
2/2401
0/7700

0/0011
0/0009
0/0007
0/0010
0/0012
0/0022
0/0013

0/0469
0/0415
0/0319
0/0439
0/0537
0/0971
0/0592

یا یه در مترمربع ( 622یا یه در ه تار) بود .روش زاو یۀ
م ن ظم بیشممم تر ین ترا کم برآورد شممممده بمما ترا کم
 0/0±0927/0523یا یه در مترمربع و روش ترانسممم ت
م ت غ یر ک م تر ین ترا کم برآورد شممممده را بمما ترا کم
 0/0±0102/0027یا یه در مترمربع به ترت یس در بین
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روشهای مورد مطالعه دارا هستند (ش ل .)3

شکل  .3مقایسۀ میانگین تراکم گونۀ  Astragalus albispinus Sirj. & Bornm.برآورده شده از طریق روشهای مختلف در واحد سطح
(متر مربع) (روشهای دارای حروف مشابه فاقد اختالف معنیدار ()P≤0/01هستند).

نتایج حاصممل از برآورد شمماخص های ینز برای تعیین
یراکنش گونۀ  A. albispinusنشممان داد که این شمماخص
برابر با  0/13میباشد که النوی یراکنش ی نواخت را برای

فرد ،یک ا هار نق طۀ مرکزی ،زو های تصممممادفی و
ترانس ت متغیر در سطر احتمال  1درصد با شاهد دارای
اختالف معنیداری هسمممتند .همۀ روش های اندازهگیری

آن نشان میدهد.
جدول تجزیۀ واریانس نشمممان داد که بین روش های
مختلو برآورد تراکم گونممۀ  A. albispinusدر سمممطر
احتمال  1درصمممد اختالف معنیداری وجود دارد (جدول
 .)5نتایج ن شاندهندۀ آن ا ست که روشهای نزدیکترین

فا صلهای تراکم کمتری را از تراکم به د ست آمده از روش
شاهد نشان دادند به جز تراکم حاصل از روش زاویۀ منظم
که بی شتر از تراکم به د ست آمده از روش شاهد را ن شان
داد.

جدول  .5تجزیۀ واریانس روشهای مختلف اندازهگیری تراکم گونۀ Astragalus albispinus Sirj. & Bornm.

بین گروهی
درون گروهی
کل

درجه آزادی

مجموع مربعات

میاننین مربعات

7
56
63

0/048
0/073
0/121

0/007
0/001

F
**

5/237

Sig.

0/000

** در سطر احتمال  1درصد معنیدار است.

ص یرترین روش برآورد تراکم در بین روشهای مورد
اسمممتفاده برای گونۀ  A. albispinusروش نزدیکترین به
سمممومین فرد و نزدیکترین همسمممایه با کمترین اختالف

نسبی تراکم برآورد شده با شاهد ( -0/0098و )-0/0198
اسممت و روش ترانسمم ت متغیر ،باالترین اختالف نسممبی
تراکم برآورد شده با شاهد ( )0/0520را نشان داد (جدول
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 .)3روش زو های تصممادفی بعد از روش ترانس م ت متغیر
کمترین صممم ت را در بین روش های مورد م طال عه در
ت قیق حاضر برای ارزیابی تراکم داشت.
روش نزدیکترین همسممایه با مجذور میاننین مربعات
خ طا  ،0/5609خ طای اسممم تا ندارد  0/0007و ضمممر یس
تغییرات  0/0319دقیق ترین روش و نزدیممک ترین بممه

 622یایه در ه تار ( 0/0622یایه در مترمربع) برآورد شده
اسممممت .روش زاو یۀ منظم برای هر دو گو نۀ  A. verusو
 A. albispinusکه بیشممتر از تراکم به دسممت آمده از روش
شاهد ،تراکم را برآورد کردهاند که علت آن به ماهیت روش
بر میگردد [ .]6بهعالوه روش ترانسممم ت متغیر ،کمترین
میزان تراکم را در بین روشها فاصمملهای اندازهگیری تراکم

سمممومین فرد با مجذور میاننین مربعات خطای ،2/2401
خطای اسمممتاندارد  0/0022و ضمممریس تغییرات 0/0971
کمترین دقت را داشتند (جدول  .)4روش زاویۀ منظم بعد

برای هر دو گونۀ مورد مطالعه داشمممته اسمممت .با توجه به
مشممماهداتی که در این ت قیق به دسمممت آمد ،در روش
تران س ت متغیر ،فا صلۀ بین نقطۀ ت صادفی تا سومین فرد

از روش نزدیکترین به سمممومین فرد بیشمممترین مجذور
میاننین مربعات خطا و روش ترانسمم ت متغیر بیشممترین
خطای استاندارد و ضریس تغییرات در بین روشهای مورد
مطالعه در ت قیق حاضممر برای ارزیابی تراکم را نشممان داد

نزدیک به نقطه غالباً فاصممملۀ زیادی بود که سمممبس برآورد
افزایش سطر اشغال شده توسط گیاه گردید و نهایتاً تراکم
کمتری را برآورد نمود که با یافته های ت قیق دینری []6
همخوانی دارد (ش لهای  2و.)3

(جدول .)4

خطای استاندارد و ضریس تغییرات در همه برآوردهای
روشهای فاصملهای برای گونۀ  A. verusبیشمتر از خطای
استاندارد و ضریس تغییرات برآورد این روشها برای گونۀ
A. albispinusمیباشمممد .با نناهی به میزان تراکم این دو
گونۀ گیاهی میتوان دریافت که در گونۀ A. albispinus
که دارای تراکم کمتری میباشمممد میزان برآوردها از دقت
بیشممتری برخوردار اسممت .به دلیل ماهیت ذاتی روشهای
فاصمملهای ،شمماید این موضمموع قابل بیان باشممد که هر اه
حدود فواصممل بین گونهها بیشممتر و جدایی آنها نمایانتر
باشد دقت روشهای فاصلهای بیشتر خواهد شد ولی بدون
شمک میزان فواصمل بیش از حد گونهها نیز از همدینر در
ت قیقی دینر باید مورد بررسممی قرار گیرد تا حد آسممتانۀ
فاصممملهای که این روشهای اندازهگیری دارای صممم ت و
دقت قابل قبولی هستند مشخص شود.
بر اساس نتایج جدول ( )3برای گونۀ  A. albispinusبا
النوی یراکنش ی نوا خت و  A. verusبا النوی یراکنش
تصادفی تراکم برآورده شده در روشهای نزدیکترین فرد،
نزد یکترین همسممما یه ،زو تصمممادفی ،نزد یکترین به
سومین ،یک اهار نقطۀ مرکزی و تران س ت متغیر کمتر
از مقدار واقعی (شمماهد) میباشممد که با نتایج یژوهشهای
دینری [ ]19 ،11همخوانی دارد.

 4بحث و نتیجهگیری
تراکم گیاهان از جمله شماخصهای مهم ارزیابی مراتع
به ویژه برای ارز یابی موفق یت یا عد موفق یت کشمممت
گ یا هان بو تهای و یا ارز یابی تأثیر تغییرات مدیریتی و
تف یک آن از عوامل اقلیمی است .از اینرو دانستن اینکه
کدامیک از روش های برآورد تراکم در مناطق مختلو آب
و هوایی و برای گو نه های گ یاهی با تراکم و یراکنش
یوشممشممی متفاوت مناسممستر هسممتند از اهمیت زیادی
برخوردار اسممت .دو گونۀ گیاهی گون Astragalus verus
 Olivieriو  Astragalus albispinus Sirj. & Bornm.به
دلیل ارزش اقتصادی حاصل از تولید کتیرا و حفاظتیشان
گونههایی ارزشمممند هسممتند که با توجه به تراکم و النوی
یراکنششممان ،دانسممتن اینکه کدا روش فاصممله ای در
برآورد تراکم آن ها دقیقتر اسمممت دارای اهمیتی ح یاتی
هستند که در این ت قیق به آن یرداخته شده است.
همانگونه که در نتایج نشممان داده شممده اسممت تراکم
واقعی گونههای  A. verusو  A. albispinusدر مرتع مرجن
بروجن  1593یایه در ه تار ( 0/1593یایه در مترمربع) و
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ن تایج نشممممان داد ،تراکم برآورد شممممده برای گو نۀ
 A. verusبا النوی یراکنش تصمممادفی توسمممط روشهای
نزدیکترین فرد ،نزدیکترین هم سایه ،زو ت صادفی ،یک
ا هار نق طۀ مرکزی ،نزد یکترین به سمممومین فرد و
ترانسممم ت متغیر فاقد اختالف معنیداری با مقدار تراکم
اندازهگیری شدۀ شاهد بوده و روش نزدیکترین هم سایه

گیاه  A. verusبا نتایج حاصل از یژوهش دینری [ ]19که
بر روی همین گونه در فریدونشممهر اصممفهان بود و نتایج
این مطالعه ن شان داد که روش نزدیکترین هم سایه برای
برآورد تراکم دارای بیشممترین صمم ت بود که با یافتههای
این مطالعه همراستا است.
نتایج مطالعۀ حا ضر ن شان داد تراکم برآورد شده برای

دارای بیشترین ص ت برای این گونه میباشد .روش زاویۀ
منظم دارای بی شترین اختالف ن سبی (کمترین ص ت) و
همینین دارای اختالف معنیداری با مقدار تراکم شممماهد

گونممۀ  A. albispinusبمما النوی یراکنش ی نواخممت در
روشهای نزدیکترین فرد ،زو های تصممادفی ،یک اهار
نقطۀ مرکزی و ترانسمم ت متغیر با شمماهد ،دارای اختالف

میبا شد (جدول  3و ش ل )2که با یافتههای ت قیقهای
دینری [ ]19 ،6همخوانی دارد .صممم ت یک روش تا حد
زیادی به ماه یت و اسممماس روش اندازهگیری وابسمممته
میباشممد .در تفسممیر نتایج ذکر شممده میتوان این انین

معنیداری ه ستند و روشهای منا سبی برای اندازهگیری
تراکم نیسمممت ند ( جدول  5و شممم ل  )3و روش های
نزدیکترین به سممومین فرد و نزدیکترین همسممایه دارای
بیشمممترین صممم ت میباشمممند (جدول  )3که در مطالعۀ

بیان نمود که در روش زاویۀ منظم ،سومین فرد نزدیک به
نقطۀ تصممادفی در هر ربع فاصمملۀ زیادی بوده و ضممریس
تعدیل هم در رابطۀ م اسممباتی اعمال نشممده اسممت ،در
نتیجه خ طای برآورد زیادی در النوی یراکنش تصمممادفی
ایجاد شده است .از اینرو بین روشهای اندازهگیری تراکم
در این ت قیق ،روش نزدیکترین همسممایه و نزدیکترین
فرد به ترتیس از باالترین صممم ت و دقت برای گو نۀ A.
 verusبرخوردار بوده اسممت که با یژوهش دینری [ ]6که
بر روی گونۀ  A. verusانجا شممده اسممت ،مطابقت دارد.
همینین از نظر معیار صمم ت نیز یافتههای این ت قیق با
نتمما یج مطمما لعممۀ د ی نری [ ]13کممه بر روی گونممۀ
 A. gossypinus Fisch.صممورت گرفته  ،همراسممتا اسممت.
مطممالعممهای بر روی برآورد تراکم شمممش گونممۀ گیمماهی
(Daphne mucroanta ،Cerasus mahaleb Miller
،Lonicera nummularifolia Jaub & spach ،Royle
Amygdalus
،Cotoneaster morulus pojark
 orientalis Millerو  )Cerasus microcarpa Boissانجا
شممممده اسممممت و روش های نزد یکترین فرد و ترکیبی
(نزدیکترین فرد و نزدیکترین هم سایه) را از نظر ص ت
[ ]1ییشمممنهاد نمودند که با نتایج این مطالعه همخوانی
دارد .نتایج به دست آمده از نظر معیار ص ت در خصوص

دینری [ ]19روش نزدیکترین همسایه را از ل اظ ص ت
ییشمممنهاد نموده اسمممت [ .]9 ،7 ،19تفاوت در نتایج این
گونه در مقایسممه با گونۀ  A. verusاحتماالً بهعلت تفاوت
در النوی یراکنش م انی دو گونه می باشمممد که در اولی
دارای یراکنش ی نواخممت و در دومی دارای یراکنش
تصممممادفی می باشممممد .ن تایج م طال عۀ دینری بر روی
سممممه گممونممۀ Bromus tomentellus ،Festuca ovina
و  Prangos ferulaceaeمؤ ید این موضممموع اسمممت که
روشهای نزدیکتربن فرد ،نزدیکترین هم سایه ،زو های
تصمممادفی و یک اهار نقطۀ مرکزی بیشمممتر ت ت تأثیر
النوی یراکنش بودند [.]11
باالترین صممم ت و دقت روش های اندازهگیری تراکم
برای گونمۀ  A. albispinusبمه ترتیممس متعلق بمه روش
نزدیکترین به سمممومین فرد و نزدیکترین همسمممایه بود
(جداول  3و  .)4میزان خطای ا ستاندارد هر روش ب ستنی
به ماهیت آن روش ،النوی یراکنش و میزان تراکم گیاهان
دارد [ .]24 ،20 ،13در این خ صوص نیز ت قیقاتی زیادی
بر اثر النوی یراکنش گیمماهممان بر برآورد آن توسمممط
روشهای مختلو صمم ه گذاشممتهاند و وجود اختالف در
یا س بین روشهای اندازهگیری تراکم در هر منطقه و در
بین م ناطق مت فاوت را به عوامل مختلفی از جم له تراکم
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گ یا هان ،النوی یراکنش گ یا هان ،فر رویشمممی گ یا هان،
ماه یت روش ،تشمممخیص و یافتن افراد دور و نزدیک به
نقطۀ تصادفی و  ...مربوب دانستهاند [.]22 ،4
با تو جه به ن تایج این ت قیق ،روش های ا ندازهگیری
فاصممملهای تراکم که فاقد اختالف معنیداری با شممماهد
هسمممتند از نظر صممم ت و دقت روش های نزدیکترین

مناسممس و بدون برآورد اریس ،جهت اندازهگیری تراکم این
گونههای گیاهی از اهمیت به سزایی برخوردار ا ست .برای
انتخاب روش مناسممس ،به جای روش کوادرات بهتر اسممت
یس از تعیین النوی یراکنش دقیق گ یا هان و م قایسمممه
روش مورد نظر با روش کوادرات با توجه به معیار و مالک
مدنظر ،به تعیین روش مناسس اقدا نمود .بهطوریکه اگر

همسممایه و نزدیکترین فرد برای گونۀ ( A. verusبا اریس
 -0/141و مجمذور میماننین مربعمات خطمای ،0/6877
خطای اسممتاندارد  0/0026و ضممریس تغییرات )0/1147

معیارهای صممم ت و دقت مدنظر باشمممد ،یافته های این
ت قیق گویای آن است که روشهای نزدیکترین همسایه
و نزدیکترین به سممومین فرد به ترتیس بهترین روشهای

(جداول  3و )4و روشهای نزدیکترین به سممومین فرد و
نزدیمکترین همسممممایمه برای انمدازهگیری تراکم گونمۀ
 ( A. albispinusبا ار یس  -0/0098و م جذور م یاننین
مرب عات خ طای  ،0/5609خ طای اسممم تاندارد  0/0007و

برآورد تراکم از نظر صممم ت برای دو گو نۀ  A. verusو
 A. albispinusبه ترتیس می باشمممند و روش نزدیکترین
هم سایه بهترین روش اندازهگیری تراکم از نظر دقت برای
این دو گونه میباشمممد تا یس از آن بتوان در مدت زمانی

ضمممر یس تغییرات  ( )0/0320جداول  3و )4به ترت یس
می باشممم ند .از اینرو بهتر اسمممت در اب تدای امر ،النوی
یراکنش گیاهان به دقت مشممخص گردد و سممپس با توجه
به النوی یراکنش روش مناسمممس اندازهگیری تراکم مورد
استفاده قرار گیرد [.]17 ،25 ،9 ،19
به طور کلی میتوان نتی جهگیری کرد که با توجه به
سمممطر وسمممیع گونزارهما در زاگرس مرکزی ،و ارزش
اقتصمممادی کتیرا که ی ی از مهمترین م صممموالت فرعی
اکوسممیسممتمهای مرتعی زاگرس مرکزی ایران اسممت که
موجس تقاضمممای زیادی برای بهرهبرداری از این گونه ها
می شود ،الز است با انتخاب روشی دقیق یایش جمعیتی
این گونههای ارزشممممند ( A. verusو  )A. albispinusبه
عنوان یک اولویت مدیریتی خ صو صاً در بهرهبرداریها مد
نظر قرار گیرد تا یا یداری تول ید و حفظ جمع یت این
گو نه ها تضممممین گردد .به همین دل یل ،انت خاب روش

کوتاه اطالعات دقیق و قابل اعتمادی بر اسمماس روشهای
تعیین شممده ،از رویشممناههای مختلو این گونهها از ل اظ
تراکم به د ست آورد و آنها را از نظر قابلیت و بهرهبرداری
مورد یایش و ارزیابی قرار داد.
به طور کلی و با توجه به نتایج و یافتههای این ت قیق
روش نزدیکترین همسمممایه برای گونۀ  A. verusو روش
نزد یکترین به سمممومین فرد برای گو نۀ A. albispinus
نزدیکترین برآورد را به شممماهد داشمممته و از نظر دقت،
روش های نزد یکترین فرد برای گو نۀ  A. verusو روش
نزدیکترین همسمممایه برای گونۀ  A. albispinusباالترین
میزان دقت را نشمممان دادند .بنابراین بر اسممماس نتایج به
دسممت آمده روش نزدیکترین فرد برای گونۀ  A. verusو
روش نزد یکترین همسممما یه برای گو نۀ A. albispinus
ییشنهاد میشود.
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