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بررسی اثر سطح و پراکندگی پالت روی برآورد غنای گونهای در
قالب سه طرح ویتاکر ،استولگرن و یک طرح پیشنهادی جدید (آریز)
(مطالعۀ موردی :مراتع گردنۀ آریز سنندج)
بهرام قلینژاد ،1فاطمه نوری ،2حامد جنیدی
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 .1استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
 .3استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت -1392/10/28 :تاریخ تصویب)1394/4/13 :

چکیده
در مطالعات پوشش گیاهی روش اندازهگیری در دقت و صحت نتایج حاصله بسیار اهمیت دارد .بدین منظور برای افزایش دقت در
اندازهگیری غنای گونهای اقدام به مقایسۀ شکل پالت و پراکنش آن در سطوح مختلف پالت در بررآورد غنرای گونرهای شرد .ایرن
مقایسه در قالب طرحهای ویتاکر ،استولگرن و یک طرح جدید (آریز) در بخشی از مراتع گردنۀ آریز سرنند انارام گرفرت .طررح
پیشنهادی (آریز) در این پژوهش حاصل تغییر در ابعاد و پراکندگی زیرپالتها در طرح استولگرن بروده و برهمنظرور انردازهگیرری
دقیقتر غنای گونهای طراحی شده است .نمونهبرداری به روش تصادفی سیستماتیک و در تیپ گیاهی علفزار و با سه تکررار بررای
هر طرح اناام گرفت .ابتدا طرحهای مقایسهشده بهوسیلۀ پیکههای چوبی و طناب در منطقۀ مطالعهشده پیراده شرد و سربه بره
شمارش گونهها در داخل پالتها اقدام شد .تازیه و تحلیل دادهها از روش آماری فاکتوریل در قالب طرحهای کامالً تصادفی و برا
استفاده از نرمافزار  spssنسخۀ  17اناام شد .نتایج نشان داد که سه طرح یادشده از نظر برآورد غنای گونهای تفاوت معنادار دارند
و طرح استولگرن و ویتاکر در سطح  0/01تفاوت معنادار دارند .طرح ویتاکر و طرح پیشنهادی (آریز) در این مطالعه نیز در سرطح
 0/01تفاوت معنادار دارند اما دو طرح استولگرن و آریز در سطح  0/05تفاوت معنادار دارند.
کلیدواژگان :پراکنش پالت ،شکل پالت ،غنای گونهای ،طرح آریز ،طرح ویتاکر.

 نویسنده مسئول ،تلفن09355433729 :

Email: bahramgholinejad@yahoo.com
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 .1مقدمه
تنوع زیستی از مفاهیم مهم در بومشناسری و مردیریت
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
آگرراهی مررا را از پایررداری و ثبررات اکوسیسررتم بهبررود
میبخشد و راهنمای خوبی برای راهبرد مدیریت پایدار
محسوب میشود ( .)Wilson & Tilman, 2002الزمرۀ
دستیابی به اصرول اساسری مردیریت پوشرش گیراهی
نوعی نمونرهگیرری اسرت کره برا اسرتفاده از قراب یرا
کرروادرات اناررام مرریشررود .برررای م ررال & Clements
 )1898( Poundبرای نخستینبرار بررای انردازهگیرری
خصوصیات پوشش گیراهی از پرالت اسرتفاده کردنرد.
آنها از یک پالت  5مترمربعی برای شمارش گونههرای
گیاهی در منطقۀ نبرسکا استفاده و خاطرنشان کردنرد
که مسئلۀ مهم در تخمین پارامترهرای کمری پوشرش
گیاهی ابعاد پالت است .در مطالعرات پوشرش گیراهی
انتخرراب شررکل و سررطح مناسررب پررالت در کررارایی
نمونهگیری بسیار مؤثر است و سبب میشرود واریرانه
و زمان نمونهگیری به حرداقل برسرد .نرمن اینکره در
ایررن میرران در  ،شررناخت و تاربررۀ پژوهشررگر از
خصوصیات پوشش گیاهی مطالعهشده در دستیابی بره
شکل و سطح مناسب پالت بسیار اهمیرت دارد (2005
 .)Moghaddam،در همررین زمینرره )1932( Clapham
در مطالعررهای نشرران داد کرره پررالت مسررتطیلشررکل
واریرانه کمتررری را در انرردازهگیررری پوشررش گیرراهی
نسبت به پالت مربرعشرکل نشران مریدهرد و از ایرن
بهمنزلۀ طرح نمونرهگیرری مرؤثر تفسریر شرده اسرت.
همچنررین در زمینررۀ همررین مسررئله طرری مطالعررهای
 Conditو همکاران ( )1996غنرای بیشرتری را توسرط
پالت مستطیلی نسربت بره مربرع گرزارش کردنرد .در
مقابل  )1997( Kuninدر مطالعهای در تبیرین ارتبرا
بین پالت مربعشکل و مستطیل (برا نسربت طرول بره
عرض  4به  )1در برآورد غنرای گونرهای ترا سرطح 16
مترمربع ،به تفاوت معناداری اشاره نکرد.
چگونگی پراکنش پالتها در منطقۀ مطالعه شده

نیررز در واریررانه نمونررهبرررداری بسرریار مررؤثر اسررت
بهطروریکره  )1953( Bourdeauدر پرژوهشهرای
خود با تهیۀ نقشۀ مراحل نمونرهبررداری از پوشرش
جنگلی منطقهای ،در کالیفرنیای شمالی به این مهم
دست یافت که اگر کوادراتها بهطور تصرادفی قررار
گیرند نسبت به استقرار کامالً تصادفی آنها با دقرت
بیشتری همراه خواهد برود اگرچره هرر دو روش بره
یک اندازه درست به نظر میرسند.
 Ghorbaniو همکاران ( )2001در مطالعهای برا
عنوان «مقایسۀ کارایی اندازه و شکلهرای مختلرف
پالت جهت برآورد تولید در مناطق اسرتپ ،اسرتپ
مرتفع و نیمهاستپ ایران» اقردام بره مقایسرۀ سره
شکل از پالت با اندازههای مختلف کردند و در پری
آن اذعان داشتند پالتهای کوچرکترر ،دادههرایی
بررا توزیررع غیرنرمررال و بیشررترین چررولگی دارنررد و
پالتهای بزرگترر برهدلیرل نشراندادن تغییررات
محیطی بیشتر حداقل نریب تغییررات را دارنرد و
همچنین کارایی پرالت بره نروع پرراکنش پوشرش
بستگی دارد.
روش  )1984( Whittakerبرهمنزلرۀ یرک روش
اسررتاندارد برررای برداشررت آمرراری غنررای گونررهای و
محاسبۀ تنوع گونهای در سراسر جهان بهطور فراگیر
بهکار گرفتهشده است .در روش قابهرای تودرتروی
ویتراکر کرره بررای ارزیررابی غنرای گونررهای اسررتفاده
میشود ،با استفاده از لگراریتم سرطح قراب و تعرداد
گونه رابطرۀ برین ایرن دو متغیرر برهصرورت خطری
برآورده شده است .از مزیتهای این روش مریتروان
به این مورد اشاره کرد کره روشری اسرتاندارد بررای
کمّیکردن غنای گونهای در جوامع گیاهی مختلرف
است.
طرحهای ارائهشده توسط ویتراکر و اسرتولگرن
در برررآورد غنررای گونررهای اشررکاالتی دارنررد .از
اشکاالت عمدهای که در قاب اصرلی ویتراکر وجرود
دارد میتوان به این موارد اشاره کرد:
شکل و محل قرارگرفتن زیرپالتهرا کره بیشرتر
در مرکز پرالت  1000مترمربعری قررار مریگیرنرد،
نزدیکی زیرپالتهای  1مترمربعری بره یکردیگر و از
طرف دیگر همپوشانی زیررپالتهرای  10 ،1و 100
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مترمربعی برا یکردیگر سربب مریشرود همبسرتگی
درونی باالیی بین دادههای اندازهگیریشده به وجود
آید که این امر خود روی نترایج ترثثیر مریگراارد و
سبب انحراف نتایج میشود ( .)Taya, 2006پره از
آن  Stohlgernو همکرراران ( )1995بررا ذکررر ایررن
نقایص در صردد رفرع آن برآمدنرد و در ایرن راسرتا
طرح اصالحشدۀ ویتراکر را پیشرنهاد کردنرد .آنهرا
دریافتند که نمونههای مستطیلشکل با نسبت طول
به عرض  4به  1غنرای قابرل تروجهی را نسربت بره
پالت مربعی بدون در نظر گرفتن مقیاس  0/1هکتار
گزارش میدهد .البته استولگرن در مطالعۀ خرود بره
چگونگی پراکنردگی پرالتهرا و جهرت قررارگیرری
پالتهای مستطیلی اشارهای نکرد که دقیقراً همرین
مسئله زمینۀ این پژوهش را به وجود آورد .با توجره
به اینکه نزدیکی زیرپالتهای  1مترمربعری در روش
ویتاکر یکی از اشکاالت عمدۀ آن برود اسرتولگرن در
طرح خود فواصل بین این پالتها را افزایش داد امرا
فواصل را به بیشترین حد نرساند و زیررپالتهرای 1
مترمربعی را فقط در حاشیۀ پالت اصرلی ()50*20
مستقر کرد که این مورد میتواند یکری از اشرکاالت
طرح استولگرن باشد .هررچنرد ایشران در مطالعرات
خود به این مونوع اشاره مریکنرد کره پرالتهرای
مستطیلشکل با نسبت طول به عرض  4به  1غنای
قابل توجهی را نسبت به پالت مربعی نشان میدهرد
اما سؤال اینااست که آیا با افزایش نسبت طول بره
عرض مستطیل ،افزایشی در غنرای گونرهای حاصرل
خواهد شد یا خیر؟
پرررره از آن )2005( Fotheringham & Keeley
آثار شکل پالت را در سه نوع پوشش گیاهی ازجملره 5
قرق بلو و  5قرق مرتع و  5جنگل آتشسروزیشرده
در دامنۀ جنوبی محردودۀ کروههرای سریرا در نروادای
کالیفرنیررای ایرراالت متحرردۀ آمریکررا مطالعرره کردنررد و
دریافتنررد کرره در مقیرراس  0/1هکتررار هرریا تفرراوت
معناداری بین میرانگین غنرای گونرهای در پرالتهرای
مربعی و مستطیلی با نسبت طرول بره عررض  4بره 1
وجود نردارد .از بررسری منرابع چنرین برمریآیرد کره
پژوهشرگران بررر اثررر شررکل پررالت روی برررآورد غنررای
گونهای اتفاق نظرر ندارنرد و بره دنبرال روش مناسربی
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برای برآورد این معیار مهماند .همچنرین برا توجره بره
اینکه غنای گونرهای انردازهگیرریشرده برا روشهرای
مختلف تحتتثثیر اثر متقابل شکل و فاصرلۀ قرابهرا از
یکدیگر بوده ( )Keeley, 2005و همچنین با نگاه ویرژه
به اهمیت غنرای گونرهای در مباحر اکولرو،ی ،ارائرۀ
طرحی از قاب که بتواند میزان غنای گونهای را با دقرت
بیشتری برآورد کند از نروریات اسرت ()Taya, 2006
که این مونوع نرورت پژوهش حانر را فرراهم آورده
است .بنابراین ،ایرن پرژوهش بره دنبرال روشری بررای
اندازهگیری دقیقترر غنرای گونرهای اسرت کره بتوانرد
ایرادهای دو طرح قبلی را مرتفع سازد.

 .2مواد و روشها
.1.2معرفی منطقۀ مطالعهشده
منطقۀ آریز در محردودۀ جغرافیرایی ً 35ْ 21َ 19ترا
 35ْ 27َ 22طول شرقی و ً 46ْ 51َ 58تا 46ْ 54َ 20
عررض شرمالی در  27کیلرومتری غررب شهرسرتان
سنند و با مساحتی معادل  1262هکتار واقع شده
اسررت .ارتفرراع ایررن منطقرره از سررطح دریررا -1900
 2460متر است که بهمنزلۀ یک منطقرۀ ییالقری برا
پررراکنش نسرربتاً انبرروه گونررههررای مرتعرری از تیرررۀ
گنرردمیان ،بقرروالت ،مرکبررات و چتریرران مررورد
بهرهبررداری و چررای دام قررار مریگیررد ،متوسرط
میررزان بارنرردگی و دمررای سررالیانۀ منطقرره 458/4
میلیمتر و  13/6درجۀ سانتیگراد است و بره روش
آمبر،ه این منطقه در اقلیم نیمهخشک قررار گرفتره
است (آمارنامه.)91 ،

 .2.2روش انجام پژوهش
در منطقرۀ مطالعررهشررده ،برره روش بازدیررد و پیمررایش
صحرایی اندازهگیریها داخل پالتهای مستقرشرده در
هر کردام از سره طررح انارام گرفرت .نمونرهگیرری از
پوشش گیاهی بهصورت تصادفی سیسرتماتیک انارام
شرد .ایرن مطالعره در تیرپ Bromus tomentellus -
 Prangus ferulaceaو با توجه به اینکره گررفتن سره
تکرار ،کمترین تکرار الزم در طرحهای آمراری اسرت و
برررای ایارراد دامنررۀ اطمینرران مناسررب و صررحت
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تثثیرگااری تیمارهرا در آزمرونهرای آمراری و شررایط
محیط کار و سختی عرصه برای نمونهگیرری ( Yazdi
 )Samadi, 2011با سه تکرار بررای هرر طررح انارام
گرفت.
از گونررههررای شرراخص در ایررن تیررپ مرریترروان
sumyrP ،aeualgreg sugnarP ،Cruciata taurica
،Poa annua ,Centaurea behen ،sanPrumgnrP
 Dianthus orientalis ،Hordeum bulbosumرا نررام
برد.
ابتدا هر کدام از طرحها بهوسیلۀ پیکههای چوبی
و طناب در منطقرۀ مطالعرهشرده پیراده شرد .بررای
پیادهکردن هرکدام از طرحها براسراس روش ویتراکر
و استولگرن ابتدا پالت  50*20مستقر شد و بعرد از
آن اقرردام برره اسررتقرار زیرررپررالتهررای فرعرری شررد
(شکل .)1باید توجه داشت که در هرر تکررار پرالت
اصلی( )50*20برای همۀ طرحهرا مشرتر بروده و

زیرپالتهای فرعی در هرکردام از طررحهرا برهطرور
جداگانه داخل پالت اصلی مستقر شد .ابعاد و تعرداد
زیرپالتهای هر کدام از طرحها در جدول 1خالصره
شده است .قابل تونیح است که تعداد و ابعاد پرالت
در طرح آریز براساس دو طرح قبلی ارائه شده اسرت
که پژوهشگران قبلی هم براسراس رابطرۀ لگراریتمی
سطوح و تعرداد گونره مسراحت پرالتهرا را تعیرین
کردهاند اما تغییر در شکل و نوع چیدمان زیرپالتها
است که برآورد غنای گونهای متفاوت را در این سره
طرح موجب میشود.
پراکندگی در این سه طرح در سرطوح مختلرف
پالت با هم متفاوت اسرت .در جردول  2بررای هرر
طرح شرح داده شده است.
شکل و پراکنردگی زیررپرالتهرای سره طررح
نامبرده در شکل 2مشخص شده است.

شکل .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده
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جدول .1ابعاد و تعداد زیرپالتها در طرحهای ویتاکر ،استولگرن و طرح پیشنهادی جدید (آریز(

تعداد پالت
10
10
2
2
1

طرح پیشنهادی (آریز)
____
0/5*2
1*10
4*25
20*50

استولگرن
____
0/5*2
2*5
5*20
20*50

ویتاکر
0/5*0/2
1*1
2*5
10*10
20*50

جدول .2پراکنش پالتهای فرعی در سه طرح ویتاکر ،استولگرن و آریز

پالت  100مترمربع
متمرکز
متمرکز
متمرکز

پالت  10مترمربع
متمرکز
پراکنده
منظم پخششده

پالت  1مترمربع
متمرکز
پراکنده
منظم پخششده

طرح ویتاکر
طرح استولگرن
طرح آریز

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

شایان یادآوری است که در این مطالعره پرالت
اصلی طرحها ( )50*20طوری قررار گرفتره اسرت
که نلع طولی آن در جهت شیب محیطی باشد.

شررمارش گونررههررا در هررر سرره طرررح ،از پررالت
کوچکتر شروع شد و در فرمهای خاصری کره از قبرل
تهیهشده بود یادداشت شرد .بعرد از اتمرام پرالتهرای
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کوچک ( 1مترمربعی) اقردام بره شرمارش گونرههرای
جدید در پالتهای  10مترمربعی که در زیرپالتهرای
 1مترمربعی نبودند شد و این کار تا بره اتمرام رسریدن
شمارش گونهها در پالت اصلی ( )50*20ادامه یافرت.
برای تازیه و تحلیرل دادههرا ابتردا تعرداد گونرههرای
موجود در زیرپالتهای فرعی برای هر طرح در سطوح
مختلف پالت مشخص شد و سبه تعداد گونهها بررای
هر سطح از پالت بهطور مازا در سه طرح یادشرده برا
هم مقایسه شد .درنهایت با استفاده از تعداد گونههرا در
زیرپالتهای مختلف در هر طرح یک مردل رگرسریون
لگاریتمی برای هر کردام از طررحهرا تعیرین شرد و برا
اسررتفاده از مرردل رگرسرریون غنررای گونررهای در پررالت
اصلی ( )50*20محاسبه شد که با مقدار واقعری آن در
این قاب مقایسه شد .تازیه و تحلیل دادهها با اسرتفاده
از نرمافزار  SPSSاناام شد.

 .3نتایج
بهطورکلی ،در منطقرۀ مطالعرهشرده درمامروع 154
گونۀ گیاهی تشرخیص داده شرد کره متعلرق بره 36
خانوادۀ گیاهی و  101جنه است .بزرگتررین تیررۀ
گیرراهی از نظررر تعررداد ،تیرررههررای پروانررهآسررا
( )Papilionaceaeبرررا  26گونررره و تیررررۀ کاسرررنی
( )Asteraceaeبا  22گونه است.
بررسی دادهها نشان داد که سه طرح نامبرده از
نظر غنای گونهای دارای تفاوت معنادارنرد و طررح
آریز بهترین عملکرد را در بعضری سرطوح از خرود
نشان داد که در ادامه به تفکیک تازیه شدهاند.

با توجه به ابعراد پرالت در طررح آریرز نسربت
کشیدگی در زیرپرالت  100متررمربعری از نسربت
طول به عرض  1: 4به نسبت  1 : 6/25تغییر یافته
و در زیرپالت  10مترمربعی ابعاد پالت از  5*2بره
 10*1تغییر پیدا کرده است که این مونوع سبب
تغییر در برآورد غنای گونهای در این طرح نسربت
به دو طرح دیگر شده است.
در بررسرری آثررار سرراده و متقابررل دو فرراکتور
پراکندگی و سطح پالت نتایج زیر به دست آمد.
همانطور که در جردول 3مشرخص شرده اسرت
فاکتور ( Aپراکندگی یا چیدمان زیرپالتها در پرالت
 1000مترمربعری) و فراکتور ( Bسرطح پرالت) آثرار
سادۀ معنادار در سطح  0/01و آثار متقابرل در سرطح
 0/05دارند .به این معنرا کره هرر کردام از فاکتورهرا
عالوه بر آثاری که بهطور مستقیم روی غنای گونرهای
دارند روی یکدیگر نیز اثر معنادار میگاارند.
نتایج مقایسۀ سه طررح ویتراکر ،اسرتولگرن و آریرز
این مطالعه با روش تروکی در جردول 4خالصره شرده
است.
با توجه به جدول 4مشرخص مریشرود کره طررح
اسررتولگرن و ویترراکر در سررطح  0/01دارای تفرراوت
معنادارند .طرح ویتراکر و طررح پیشرنهادی (آریرز) در
این مطالعه نیز در سطح  0/01دارای تفاوت معنرادارنرد
اما طرحهای اسرتولگرن و آریرز در سرطح  0/05دارای
تفاوت معنادارند .مقایسۀ دوبهدوی طرحهرا در سرطوح
مختلف پالت در شکل 3آورده شده است.

جدول .3آنالیز واریانس تأثیر دو عامل پراکندگی (فاکتور  )Aو سطح پالت (فاکتور  )Bروی اندازهگیری غنای گونهای

سطح معناداری

آزمون F

میانگین مربعات

درجۀ آزادی

مجموع مربعات

تغییرات منابع

**0/000

**18/228

254/380

3

763/139

فاکتور A

**0/000

**141/909

1980/417

3

5941/250

فاکتور B

*0/023

*2/693

37/583

8

300/667

A*B

13/956

30

418/667

اشتباه آزمایشی

45

58243/000

کل
R2=0/943
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جدول .4مقایسۀ سه طرح ویتاکر ( ،)1استولگرن ( )2و آریز ( )3با استفاده از آزمون توکی

فاصلۀ اطمینان %95
باالترین حد

پایینترین حد

-6/3715
-10/4826
13/6285
0/4826
17/7396
7/7396

-13/6285
-17/7396
6/3715
-7/7396
10/4826
0/4826

سطح معناداری

خطا

اختالف میانگین )(A1-A2

A 1A 2

0/000
0/000
0/000
0/022
0/000
0/022

1/32593
1/32593
1/32593
1/32593
1/32593
1/32593

**-10/0000
**-14/1111
**10/0000
*4/1111
**14/1111
*4/1111

1 2
3
2 1
3
3 1
2

50

*

40

**

30

**

ویتاکر

20

استولگرن

10

میانگین تامعی تعداد گونه ها

60

0
1000

100

1

10

سطح پالت (متر مربع)

50

ns

40

*

**

استولگرن

30
20

آریز

10
0
1000

100

1

10

میانگین تامعی تعداد گونهها

60

سطح پالت (متر مربع)

60

*
**
ویتاکر

40

**

30
20

آریز

10
0
1000

100

10

1

سطح پالت (متر مربع)
شکل .3مقایسۀ نمودار میلهای سه طرح ویتاکر ،استولگرن و آریز

میانگین تامعی تعداد گونهها

50
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با توجه به شکل ،2دو طرح استولگرن و ویتاکر
در نشاندادن غنای گونهای ،در زیرپرالتهرای  1و
 10مترمربع ،تفاوت معنرادار در سرطح  0/01و در
زیرپالتهای  100متررمربعری تفراوت معنرادار در
سررطح  0/05درصررد دارنررد .در مقایس رۀ دو طرررح
استولگرن و آریز ،غنای گونهای در زیرپالتهرای 1
مترمربعی ،در سرطح  0/01درصرد برا هرم تفراوت
معنادار دارند و زیررپرالتهرای  10متررمربعری در
سطح  0/05درصد دارای تفاوت معنادارند اما غنای

گونهای در زیرپرالتهرای  100متررمربرع برا هرم
تفاوت معناداری ندارند .مقایسۀ دو طررح ویتراکر و
آریز نشان داد که غنای گونهای در زیرپالتهای 1
و  10مترمربعی این دو طرح در سطح  0/01درصد
و در زیرپالتهای  100مترمربعی در سرطح 0/05
درصد دارای تفاوت معنادارند.
معادلۀ رگرسریونی حاصرل از دادههرای غنرای
گونهای در زیرپالتهای  10 ،1و  100متررمربعری
برای هر سه طرح یادشده در جدول 5آمده است.

جدول .5مدل رگرسیونی حاصل از دادههای غنای گونهای در زیرپالتهای  10 ،1و  100مترمربعی در سه طرح ویتاکر ،استولگرن و آریز

نوع طرح

مدل رگرسیون

R2

ویتاکر
استولگرن
آریز

S  13 / 1  7 log X
S  20 / 44  9 / 33 log X
S  28 / 05  6 / 165 log X

0/87
0/98
0/99

برررای مقایسررۀ بررین تفانررل غنررای گونررهای
برآوردشرده از مردل رگرسریونی و غنرای گونرهای
مشرراهدهشررده از آزمررون  Tجفررتشررده )(T-test
استفاده شرد .نترایج نشران داد کره در طررحهرای
اسررتولگرن و آریررز از نظررر اخررتالف بررین مقرردار
مشاهدهشرده در قراب و مقردار تخمرین دادهشرده
اختالف معنادار وجود نردارد امرا در طررح ویتراکر
اختالف معناداری بین مقدار برآوردشدۀ حاصرل از
مدل رگرسیون و غنای گونهای مشاهدهشده یافرت
شررد .نتررایج نشرران داد کرره اخررتالف بررین مقرردار
مشاهدهشده و برآوردشده در طرح استولگرن کمتر
از دو طرح دیگر بوده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه غنای گونهای اندازهگیریشرده برا
روشهای مختلف تحتترثثیر اثرر متقابرل شرکل و
فاصررلۀ قررابهررا از یکرردیگر تغییررر مرریکنررد
( )2005 ،Fotheringham & Keeleyو با توجه بره
اهمیررت غنررای گونررهای در مباحرر مربررو برره
بومشناختی کمی ارائۀ یک طرح از قاب که بتوانرد

غنای گونهای
برآوردشده در
پالت M2 1000
34/01
48/43
46/55

غنای گونهای
اصلی در پالت
M2 1000
50/33
50/33
50/33

تفاضل غنای
برآوردشده با اصلی
در پالتM2 1000
16/32
1/9
3/78

میزان غنای گونهای را هرچره بیشرتر بره واقعیرت
نزدیک کند اهمیت دارد .پژوهش حانر سعی دارد
با ارائۀ یک طرح بتواند برآورد دقیقترری از غنرای
گونهای داشته باشد .مطابق آنچره از نظرر گاشرت
طرح جدید ارائهشده در این مطالعه با تغییراتی که
در شرکل و شریوۀ پرراکنش زیرررپرالتهرای طرررح
اسررتولگرن اناررام داده اسررت و درنهایررت توانسررته
غنای گونهای بهتری را در این زیرپرالتهرا نشران
دهد .استولگرن با تغییراتی که در پراکنش و شکل
زیرپالتهای طرح ویتاکر اناام داد توانست بهطرور
قابررل مالحظررهای ،غنررای گونررهای را برره واقعیررت
نزدیررک کنررد .از اشررکاالت عمرردهای کرره در طرررح
ویتاکر وجود دارد همبوشانی زیرپرالتهرای فرعری
است که بهصورت تودرترو در قراب اصرلی مسرتقر
شدهاند .استولگرن با پراکنش پرالتهرا در حاشریۀ
قاب اصلی این همپوشرانی را از برین بررد و فاصرلۀ
قرراب مرکررزی ( )5*20را از دیگررر پررالتهررا برره
بیشترین حد رساند اما در فاصلۀ بین پالت مرکزی
و پالتهایی که در حاشیۀ پالت اصلی قرار گرفتره
بودنررد پالترری مسررتقر نکرررد .بنررابراین ،گونررههررای
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موجود در این فاصله در محاسبات غنرای گونرهای
وارد نمیشدند .همانطور که پیشتر گفته شد این
مطالعه سعی بر آن دارد تا با ارائۀ یک طرح کره در
آن زیرررپررالتهررا در تمررام سررطح پررالت اصررلی
( )50*20پراکنده شدهانرد بتوانرد غنرای گونرهای
بهتری را نمایش دهرد .در همرین راسرتا در طررح
جدید ارائهشده (آریز) ،عالوه برر تغییراتری کره در
شرریوۀ پررراکنش زیرررپررالتهررا اناررام شررده اسررت،
کشیدگی زیرپرالتهرای فرعری برا مسراحت 100
مترمربع و  10مترمربع نیز تغییر یافته است .هدف
از تغییر کشریدگی در پرالت مسرتطیلشرکل ایرن
است که فرنیۀ رابطۀ مسرتقیم غنرای گونرهای برا
کشیدگی پالت آزموده شود که نتایج بهدستآمرده
با اثبات این مسئله در جهت یرک شریب محیطری
قوی همراه بود و این برا نترایج )1932( Clapham
کرره نشرران داد پررالت مسررتطیلیشررکل واریررانه
کمتری را در اندازهگیری پوشش گیاهی نسبت بره
قطع رۀ مربعرری نشرران مرریدهررد ،همخرروانی دارد و
همچنین با مطالعات  Conditو همکارانش ()1954
که غنای گونهای بیشتری را با پالت مستطیلشکل
نشرران داد ،مطابقررت دارد ،امررا بررا نتررایج مطالعررات
 )1953( Chapman & Mayersکرره بیرران کرررد
شررکل پررالت هرریا اثررر معن راداری روی واریررانه
نمونهبرداری نردارد ،مغرایرت دارد کره دلیرل ایرن
مغررایرت مرریتوانررد برره شرررایط ناهمسرران منرراطق
مطالعهشده برگردد با این تونریح کره در صرورتی
عملکرد پالت مستطیلی نسبت به پالت مربعشرکل
همسطح خودش عملکرد بهتری خواهد داشت کره
در جهت برایند شیب محیطی باشد اما اگر محریط
همگن باشد بهدلیل یکنواختبودن پوشش گیراهی
اثر شکل پالت معنادار نخواهد شد.
درنتیاۀ تازیره و تحلیرل دادههرای حاصرل از
این مطالعه در رابطه با مقایسۀ سره طررح ویتراکر،
استولگرن و آریز برای اندازهگیرری غنرای گونرهای
مشررخص شررد کرره طرررح اسررتولگرن بررا اخررتالف
معناداری عملکرد بهتری نسربت بره طررح ویتراکر
داشررته اسررت کرره بررا پررژوهشهررای  Stohlgernو
همکارانش ( )1995و همچنین پژوهشهرای Taya
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و همکارانش ( )2006مطابقت دارد و این برهدلیرل
تغییررر در شررکل پررالت از حالررت مربررع برره شررکل
مستطیل است که نشان از یک شریب محیطری در
مناطق مطالعه شده در سره پرژوهش نرامبرده نیرز
باشد با این مفهوم کره پرالت مسرتطیلی عملکررد
بهتری نسبت به پالت مربعشرکل هرممسراحت برا
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
برآورد غنا نیز در شکلهرای مختلرف پرالت کمترر
میشد .طرح آریز نیز در تمام زیرپالتهرای فرعری
غنای گونهای بیشتری را نسبت به طرح استولگرن
نشرران داد .همچنررین در طرررح آریررز زیرررپررالت 1
مترمربعی بهطور معناداری غنای گونهای را بهتر از
زیرپالت  1مترمربعی موجرود در طررح اسرتولگرن
نشان میدهد .با توجه بره ایرن مونروع مریتروان
عنوان کرد که پراکندگی زیرپالت  1مترمربعری در
طرح آریز عملکرد بهتری نسبت به طرح استولگرن
داشته است و اگر پرالتهرا در تمرام سرطح پرالت
اصلی مستقر شوند غنای گونهای بهتری را نسربت
به مروقعیتی کره پرالتهرا برهصرورت ماتمرع یرا
سیسررتماتیک در حاشرریۀ پررالت اصررلی اسررتقرار
یافتهاند ،نشان میدهد .طرح آریز در زیرپرالت 10
مترمربعی نیز غنای گونهای را به شرکل معنراداری
بیشتر نشان میدهد .بنابراین ،کشریدگی بیشرتر و
تغییر پراکنش در این زیرپالت نیز بهطور معناداری
مؤثر بوده است .این مونروع نشران مریدهرد کره
تغییرات محیطی در امترداد طرول ایرن زیررپرالت
بهطور مؤثری در تغییرات غنای گونرهای اثررگراار
است .در زیرپالت  100مترمربعی اگرچه تغییرر در
کشیدگی پرالت منارر بره افرزایش بررآورد غنرای
گونهای شده است ،اما این تفاوت معنرادار نیسرت.
این مونروع ممکرن اسرت برهدلیرل تغییرر نراچیز
کشیدگی پالت و یا کمبودن تغییررات محیطری در
امتداد طول پالت باشد .با این تفاصیل میتوان این
طرح (آریرز) را بره عنروان یرک طررح جدیرد کره
میتواند برآورد واقعیتری از غنای گونرهای داشرته
باشد پیشنهاد کرد.
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با توجه به نتایج این پژوهش و مطالعات دیگرر
کارشناسان میتوان نتیاهگیری کرد که در زمینرۀ
روش برآورد غنای گونهای باید مطالعرات بیشرتری
اناام شود و طرحهای ارائرهشرده در پوشرشهرای
.گیاهی مختلف آزموده شود
همچنین با توجه بره اینکره طررح آریرز بررای
اولینبار برای تعیین غنرای گونرهای بررسری شرده
 پیشنهاد میشود بهمنظور بررسری کرارایی و،است
دقررت بیشررتر آن کرره در منرراطق مختلررف و در
تیپهای مختلف گیاهی استفاده میشود و با توجه
به حام کرار در زمران اسرتقرار پرالت و شرمارش
 حرداقل از یرک تریم پرنجنفرره،گونههای گیراهی
.استفاده شود
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در مقایسۀ بین مدلهای رگرسریون حاصرل از
 استولگرن و آریز نتایج نشران داد،سه طرح ویتاکر
که طرح های استولگرن و ویتاکر در بررآورد غنرای
گونهای اختالف معنادار دارند درحالیکه طرحهرای
اسررتولگرن و آریررز تفرراوت معن راداری در برآوردهررا
 شاید بتروان عملکررد مناسربترر.نشان نمیدهند
طرح آریز را نسبت به طرح استولگرن در چگرونگی
پراکنش و تغییر شکل پرالتهرا جسرتوجرو کررد
چراکه در این طرح بررخالف روش اسرتولگرن کره
) پراکنده50*20( زیرپالتها در اطراف قاب اصلی
شدهاند پالتها در تمام سطح پالت اصرلی مسرتقر
) هرچند نباید از اثر متقابل سطح2میشوند (شکل
.و پراکندگی پالت چشمپوشی کرد
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