مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره دوازدهم ،پاییز  ،1395صفحه 11ـ22

مقایسۀ پالت ویتاکر و پالت ویتاکر اصالحشده در تعیین غنای گونهای مراتع
طالقان
قاسمعلی دیانتی تیلكی ،*1سعیده ابراهیمی ازندریانی 2،حسین آذرنیوند 3،حمیدرضا

تاریخ پذیرش1395/7/25 :

چكیده
استانداردسازی ،تكنیک نمونهگیری برای اندازهگیری تنوع پوشش گیاهی نیازمند به مشارکت و ارزیابی درازمدت روندد نندای
گونهای گیاهان آوندی است .با توجه به اینكه میزان ننای گونهای برآوردشده با روشهای مختلف تحت تأثیر اثر متقابل شكل
و فاصله پالتها تغییر میکند ،و همچنین بهسبب اهمیت مطالعۀ ننای گونهای در مباحث اکولوژیک ،ارائه یک طرح پالت کده
بتواند میزان ننای گونهای را به واقعیت نزدیک کند ،دارای اهمیت است .در این تحقیق ،دو روش نمونهگیری پدالت ویتداکر و
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تاریخ دریافت1395/6/16:

ناصری4

پالت ویتاکر اصالحشده را ایضادر تیپهای پوشش گیاهی علفزار و بوتهزار در مراتع طالقان مقایسه کردیم .نتایج ایدن تحقیدق
نشان داد اختالف معنیداری بین دو روش تعیین ننای گونهای برای تیپهای رویشی علفزار و بوتهزار وجود داشدت ،و طدرح
پالت ویتاکر اصالحشده بهطور معنیداری ( )P< 0/05دارای ارزش ننای گونهای بیشتری در زیر پالتهای  1مترمربعدی10 ،

واژههای کلیدی :پالت ویتاکر ،پالت ویتاکر اصالحشده ،ننای گونهای ،مراتع طالقان.

 .1دانشیار دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نویسنده مسئولEmail: dianatig@modares.ac.ir /

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 .3استاد گروه مرتعداری دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .4کارشناس مرتعداری دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.9.1

مترمربعی و  100مترمربعی بوده است.
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گونه برحسب یک واحد سط ) و عرض از مبددأ (تعدداد گونده در

مقدمه
تنوع گونهای از ترکیب دو معیار ننا به معنی تعدداد گوندهها و
یكنواختی1به معندی توزیدع تعدداد افدراد هدر گونده بهدسدت
میآید که از نظر اکولوژیكی اهمیدت فراواندی دارد .هدر قددر
تنوع گونهای بیشتر باشد ،مرتع پایدارتر و از نظر تنوع نذایی،
دارای ارزش بیشتری است (مصداقی .)2005 ،ننای گوندهای
به معنای شمارشی از تعداد افدراد گوندههای گیداهی در یدک
قاب ،یک منطقه و یا یک جامعه گیاهی است که انلب معادل
با تنوع گونهای فرض میشدود .چنددین روش بدرای بدرآورد
ننای گونهای وجود دارد که میتدوان بده منحنیهدای قیداس
آمداری و قابهددای تودرتددوی ویتدداکر اشدداره کددرد .در روش
منحنیهای قیاس آماری میتوان با حجم نمونۀ مساوی ،امیدد
ریاضی گونههای گیداهی و همچندین نندای گوندهای جوامدع
مختلف را با هم مقایسه کرد ،ولدی مقایسدۀ منحنیهدا از نظدر
تودرتوی ویتاکر استفاده کرد (مصداقی.)2001 ،
در قابهای ویتاکر با اسدتفاده از لگداریتم سدط قداب و
تعداد گونه ،رابطۀ بین این دو متغیر بهصدورت خطدی برقدرار
شده است .از مزیتهای ایدن روش میتدوان بده ایدن مدورد
اشاره کرد که یک روش استاندارد بدرای کمدی کدردن نندای

هم مقایسه کرد (شمیدا.)1984 ،2
میزان ننای گونهای اندازهگیریشده با روشهای مختلف تحدت
تددأثیر اثددر متقابددل شددكل و فاصددلۀ قابهددا تغیدر میکنددد (کیلددی و
فودراینقام )2005 3،و ارائۀ یک طرح از قاب که بتواندد میدزان نندای
گونهای را به واقعیت نزدیدکتر کندد ،دارای اهمیدت اسدت .بددین
سبب ،استولگرن4و همكاران ( )1995با ارائدۀ یدک طدرح جدیدد از
قاب ویتاکر سعی کردند مشكالتی را که در قداب اصدلی (شدمیدا،2
 )1984وجود داشت ،به حداقل برسانند (جدول  .)1ازجمله معایدب
قاب اصلی مناسب نبودن شكل و محل قرار گدرفتن زیرقابهاسدت
کده بیشدتر در مرکدز قداب  1000مترمربعدی قدرار دارندد .همچندین
نزدیك دی زیرقابهددای ی دک مترمربع دی بدده یكدددیگر و همپوشددانی
زیرقابهددای  10 ،1و  100مترمربعدی بددا یكدددیگر باعددث میشددود
همبستگی باالیی بین دادههای اندازهگیریشده بهوجود آید کده ایدن
امر به سهم خدود ،روی نتدایج تدأثیر گذاشدته و باعدث انحدراف آن
میشود (استولگرن 4و همكاران.)1995 ،
جدول ( :)1ابعاد زیرقابها در دو قاب اصلی و اصالحی ویتاکر
اندازۀ قاب
(مترمربع)

تعداد

ویتاکر اصلی
شمیدا ()1984

ویتاکر اصالحی
استولگرن و همكاران
()1995

0/1

10

 0/5*0/2متر

وجود ندارد

1

10

 1*1متر

 2*0/5متر

مشاهده کرد (شدمیدا .)1984 2،ویتداکر بدا اسدتفاده از لگداریتم

10

2

 5*2متر

 5*2متر

100

1

 10*10متر

 20*5متر

سط قاب و تعداد گونه ،رابطۀ بین این دو متغیر را بهصورت

1000

1

 50*20متر

 50*20متر

گونهای در جوامع گیاهی مختلدف اسدت .همچندین میتدوان
تأثیر اندازۀ قداب را در زمدان تعیدین روابد سدط بده گونده

خ درآورد و از این قاب برای ارزیابی ننای گونهای استفاده
کرد .مدل رگرسیونی آن بهصورت رابطۀ ( )1است.
()1

s   0  1 LogX  

رگرسیون  ،اشتباهات آزمایشی و  xاندازۀ قابهدا (،1 ،0/1

 100 ،10و  1000مترمربع) اسدت .بدا گدرفتن لگداریتم از ،x
مدددل فددو بهصددورت خ د در میآی دد کدده بددا اسددتفاده از
رگرسیونهای گروهی میتوان از شیب خ (تغییدرات تعدداد
1. Evenness
2. Shmida

قاب اصلی ویتاکر

این طرح قداب کده توسد شدمیدا ( )1984ارائده شدد ،شدامل 10
زیرقدداب  0/1مترمربعدی 10 ،زیرقدداب  1مترمربعدی 2 ،زیرقدداب 10
مترمربعی 1 ،قاب  100مترمربعی و  1قداب  1000مترمربعدی اسدت
که در شكل ( )1نشان داده شدده اسدت .زیرقابهدای  1مترمربعدی
دارای شددكل مربددع و ابعدداد  1×1مترنددد کدده در مرکددز قدداب 1000
مترمربعددی و در کنددار یكدددیگر قددرار میگیرنددد .زیرقابهددای 10
مترمربعی دارای ابعاد  5*2متر بوده که این قابها نیز در مرکز قداب
3. Keely & And Fotheringham
4. Stohlgren

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.9.1

که در آن s ،تعداد گونه  0 ،عرض از مبدأ  1 ،شیب خد
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ریاضی مشكل اسدت و بدرای حدل آن میتدوان از قابهدای

کوچکترین سط قاب فرضی صفر) ،جوامع گیاهی مختلدف را بدا
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 1000مترمربعی و در کنار یكدیگر قرار گرفتهاندد؛ و زیرقداب

میپوشاند ،دارای ابعداد  10×10متدر بدوده و در مرکدز قداب 1000

 100مترمربعددی کدده هددر و زیرقدداب  1و  10مترمربعددی را

مترمربعی قرار میگیرد.
2

1000m

100m 2

5m
2

20m

10m

5m
1m 2

10m

50m
شكل ( :)1قاب اصلی ویتاکر ،قاب  0/1متر مربعی بهعلت کوچكی مقیاس رسم نشده است (شمیدا.)1984 ،

5m
0.5  2  1m 2

20m
100m 2

20m

5m

1000m 2

10m 2

50m
شكل ( :)2قاب اصالحی ویتاکر (استولگرن و همكاران)1995 ،

قاب اصالحی ویتاکر

قاب  1000مترمربعی قرار گرفتهاند .زیرقاب  100مترمربعدی نیدز در

این طرح قداب را کده اسدتولگرن و همكداران ( )1995ارائده

مرکز قاب  1000مترمربعدی بدا ابعداد  20×5متدر اسدت .ایدن طدرز

مترمربعی ،یک زیرقداب  100مترمربعدی و یدک قداب 1000
مترمربعی است .همانطور که در شكل ( )2دیده میشدود ،در
ایدن طددرح قدداب زیرقابهدای یددک مترمربعدی دارای شددكل
مستطیل به ابعاد  2×0/5متر بدهطور سیسدتماتیک در پیرامدون
قدداب  1000مترمربعددی توزیددع شدددهاند .زیرقابهددای 10
مترمربعی دارای ابعاد  5×2متر بوده کده در دو گوشدۀ متضداد

مربع به مستطیل نسبت به قاب اصلی ویتاکر اجازۀ تخمین بهتدری از
ننای گونهای را میدهد و مشكالتی را کده در قداب اصدلی ویتداکر
وجدود دارد ،بده حدداقل میرسداند .بارندت و اسدتولگرن،)2003( 1
آندرسون و هافمن )2007( 2با مقایسۀ پالتهای ویتاکر اصالحشده
و پالتهای اصدلی ویتداکر در تیپهدای مختلدفپ پوشدش گیداهی
علفزار و بوتهزار نتیجه گرفتندد کده پالتهدای اصالحشددۀ ویتداکر

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.9.1

دادندد ،متشددكل از ده زیرقدداب  1مترمربعدی ،دو زیرقدداب 10

پراکنش زیرقابها در سط  1000مترمربعی و با تغییدر شدكل آن از
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برای تعین ننای گونهای مناسبترند .تندوع و نندای گوندهای

شیب باالی  45درصد است و جهدت کلدی حدوزه ،نربی د شدرقی

در مباحث مدیریتی اهمیت خاصی دارد ،زیدرا بدا بررسدی آن

است (جعفریان جلودار .)2003 ،موقعیدت منطقدۀ مدورد مطالعده در

میتوان به شرای موجود در اکوسیستم (سدالمت و پایدداری

طددول  50°45َ 00تددا  50°51َ 22شددمالی و عددرض  36°05َ 30تددا

آن) پی برد .از طرفی ،هریک از روشهدای ذکرشدده مزایدا و

 11°36َ 15شرقی واقع شده است.

معایبی دارند .تاکنون تحقیقاتی در زمیندۀ مقایسدۀ نتدایج قداب

بهمنظور انجام تحقیق حاضر ،نخسدت بدا اسدتفاده از اطالعدات

اصلی و اصدالحی ویتداکر در ایدران صدورت نگرفتده اسدت.

تدوینشددده از فعالیتهددا و بررس دیهای گذشددته و همچن دین تهی دۀ

بهمنظور مقایسه و بررسی وجود اختالف معنیدار بین این دو

عكسهددای هددوایی و نقشددۀ توپددوگرافی در محدددودۀ مطالعدداتی،

قاب ،دو تیپ علفزار و بوتدهزار در بخشدی از مراتدع ییالقدی

تیپبندی اولیه انجام شد .سپس از طریق بازدیدد میددانی تیپبنددی

طالقان انتخاب شد.

اولیه با طبیعدت تطبیدق و تصدحی شدد (جددول  .)2در هریدک از
تیپهای انتخاب شده تودههای معدرف انتخداب شددند (مصدداقی،

مواد و روشها

 ،)1382و در هر تیپ سه قاب بهطور تصادفی سیستماتیک تعیدین و

موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه در حوزۀ آبخیز طالقان واقدع شدده اسدت.
مسدداحت حددوزه  1325کیلومترمربددع و در ارتفاعددات البددرز
شیب تند است .بهطوریکه ارتفداع متوسد آن  2500متدر و
حداکثر ارتفاع آن  4300متر اسدت 80 .درصدد حدوزه دارای

انتخاب شدند(مصداقی.)1382 ،
در هر تیپ ،سه قاب بهطور تصادفی سیستماتیک ،تعیدین و در
هر قاب هر دو روش قداب اصدلی و اصدالحی ویتداکر پیداده شدد.
دادههای مربوط به نوع و تعداد گونه در هر قاب توس یدک گدروه
چهار نفری جمعآوری شد.

جدول ( :)2مشخصات تیپهای موجود در منطقۀ مورد مطالعه
تیپ گیاهی

مختصات جغرافیایی

ارتفاع از
سط دریا (متر)

علفزار
بوتهزار

״ 05°36’30تا ״ 08°36’41عرض شمالی و
״ 45°50’00تا ״ 51°50’22طول شرقی
״ 08°36’41تا״ 11°36’15عرض شمالی و
״ 45°50’00تا ״ 51°50’22طول شرقی

شیب عمومی

گونههای گیاهی نالب

(درصد)

1900-2000

10

Agropyron trichophorum
–Bromus tectorum

2000-2100

25

Astragalus gossypinus
–Onobrychis cornuta

در بهار  1385بازدید میدانی از منطقۀ مدورد مطالعده صدورت

گونه در بین خانوادههای موجود دارند.

گرفت و گونههای گیاهی موجود شناسایی شد .سپس لیسدت

روش نمونهگیری در قاب اصلی ویتاکر

فلورستیک به همراه خصوصدیات تیدپ بیولوژیدک و مرحلدۀ

ابتدا با استفاده از طناب و پیكدههای فلدزی ،یدک مسدتطیل بدا ابعداد

فنولوژیكی هریک تهیده شدد .بدهطور کلدی در منطقدۀ مدورد

 50×20متر مستقر شد .در قسمت مرکزی این قداب ،یدک زیرقداب

مطالعه 101 ،گونه مربوط به  20خدانواده شناسدایی شددند .از

 10×10متدر ( 100مترمربدع) مسدتقر شدد .در وسد زیرقداب 100

ای دن تعددداد 60 ،گوندده مربددوط بدده چهددار خددانوادۀ گرامیندده،

مترمربعدی ،دو زیرقدداب  5×2متددری ( 10مترمربددع) قددرار گرفددت و

لگومینوزه ،کاسنی و نعناعیان است که رقمدی معدادل 59/41

سپس در داخل آن  10زیرقاب یدک مترمربعدی ( 1×1متدر) مسدتقر

درصد کل گونهها را شامل میشدود .خدانوادۀ گرامینده بدا 18

شد .ابتدا در قاب  1مترمربعی گونهها را جمدعآوری شدد و در فدرم

گونه ( ،)17/%82خانوادۀ لگومیندوزه بدا  16گونده (،)15/%84

صحرایی قاب اصدلی ویتداکر یادداشدت گردیدد .پدس از یادداشدت

خانوادۀ کاسنی با  15گونه ( )14/%85و خدانوادۀ نعناعیدان بدا

گونهها در زیرقاب  1مترمربعی ،زیرقاب  10مترمربعی مورد بررسدی
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تهیۀ لیست فلورستیک منطقه

 11گونه ( )10/%89بهترتیب رتبدههای اول تدا چهدارم را در تعدداد
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مرکزی قرار گرفته اسدت .از مشخصدات آن ،ارتفداع زیداد بدا

در هر قاب در هریک از تیپهای انتخداب شدده تودههدای معدرف
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قرار گرفت و گونههایی که در زیرقاب قبلی وجدود نداشدت،

و در جداول مربوط (طیف بیولوژیک ،فدرم رویشدی ،طدول عمدر و

وارد لیسددت حضددور گونددهها شددد .سددپس زیرقدداب 100

خانوادۀ گیاهی) خالصه شددند .نرمدال بدودن دادههدا بدا اسدتفاده از

مترمربعی که مانند باال گوندههای جدیدد جسدتوجو شدد و

آزمددون نرمددالیتی کولموگروف

د اسددمیرونوف در نرمافددزار SPSS

آنها نیز در فدرم مدذکور یادداشدت شددند .در نهایدت قداب

بررسی شد .سپس با توجه به نوع دادهها و روش مقایسده از آزمدون

 1000مترمربعی مورد بررسی قرار گرفت و گونههایی کده در

 t-testجفتی بدرای مقایسدۀ میدانگین تعدداد کدل گوندهها در ابعداد

هیچیددک از زیرقابهددای قبلددی وجددود نداشددتند ،در فددرم

مختلدف زیرقابهدا در هددر دو قداب ویتدداکر اصدلی و اصددالحی و

صحرایی یادداشت شدند .ذکر این نكته حدائز اهمیدت اسدت

همچنین مقایسۀ دو روش از نظر مقدار زمان مورد نیاز برای استقرار

که اندازهگیری در قاب  0/1مترمربعی صدورت گرفدت ،ولدی

و اندازهگیری زیرقابها استفاده شد.

بهعلت عدم حضور این زیرقاب در پالت اصالحی ویتداکر و
درنتیجه ،نداشتن مبنایی برای مقایسه بدرای آزمدون  t-testدر
ارزیابیها حذف شد.
روش نمونهگیری در قاب اصالحی ویتاکر
بهمنظور امكان مقایسۀ آماری بین دو قاب محدل قداب 1000
متر ،مربعی اصالحی بر محل استقرار قاب اصلی در هر تكرار
مستطیل به ابعاد  50×20متر بهوسدیلۀ پیكدۀ فلدزی و طنداب
مستقر شد .سپس در قسمت مرکزی این قداب یدک زیرقداب
 20×5متددر ( 100مترمربعددی) و در دو گوشددۀ قدداب 1000
مترمربع ،دو زیرقاب  5×2متر ( 10مترمربعی) مستقر شدد .در
نهایت قابهای یک مترمربعی ( )2×0/5مستقر شددند .بدرای
اندازهگیری در قاب اصالحی نیز از قاب یک مترمربعی شروع
شد .سپس بهترتیب در زیرقابهای  100 ،10و  1000متدری
فق حضور گونههای جدید در فرم مربوط یادداشت شد.
تهیۀ مدل رگرسیونی
مدل رگرسدیونی (رابطدۀ  )1بده دو منظدور مقایسدۀ دو روش
اصلی و اصالحی ویتاکر بر مبنای ننای گوندهای برآوردشدده
از مدل رگرسیونی با مقدار مشاهداتی و همچندین ارائدۀ مددل
گرفددت .بددرای رسددم نمودارهددا از نرمافددزار  Excelو بددرای
بهدست آوردن رگرسیون بین لگداریتم سدط قداب و تعدداد
گوندده و همچندین مقایسددات آمدداری ،از نرمافددزار SPSS.13

استفاده شد.
تنظیم ،پردازش و تجزیه و تحلیل آماری
ابتدا داده های ثبتشده در فرمهای برداشت میدانی اسدتخرا

در تیپ علفزار بین دو قاب اصلی و اصالحی در تمام زیرقابها
اختالف معنیدار در سدط  5درصدد در شدمارش تعدداد گونده
مشاهده شد .شكل ( )3میانگین تعداد گونه در دو قاب اصدلی و
اصالحی و مقدار عددی معنیدار بهدسدتآمده بدرای هریدک از
زیرقابها در تیپ علفزار اسدت .در تیدپ بوتدهزار نیدز همانندد
علفزار در تمام زیرقابها اختالف معندیدار در سدط  5درصدد
دیدده شددد (شددكل  .)4بددهطور کلدی در هددر دو تیدپ علفددزار و
بوتهزار ،قاب اصالحی مقادیر بیشتری را نسبت بده قداب اصدلی
بهدست داد.
تعداد گونههای شمارششده در هریک از زیرقابهدا براسداس
فرم رویشی ،طیدف بیولوژیدک و مرحلده فنولدوژیكی در قابهدای
اصدلی و اصددالحی ویتداکر ،در جدددول ( )4مرتدب شدددند .درصددد
فراوانی آنها نیز در شدكلهای  8 ،7و  9آورده شدد .فدرم رویشدی
فورب (پهن برگان علفی) ،گراس و بوته بدهترتیب در هدر دو تیدپ
علفزار و بوتهزار ،تروفیت ،ژئوفیت ،همیکریپتوفیت و کاموفیدت در
علفزار و تروفیت ،کاموفیت ،ژئوفیت و همیکریپتوفیدت در بوتدهزار
و مراحل گلدهی ،رویشدی و بدذردهی بدهترتیب بیشدترین درصدد
فراوانی در هر دو تیپ علفزار و بوتهزارندد .مقدادیر نندای گوندهای
بهدستآمده با مدلهای رگرسدیونی (شدكلهای  5و  )6بدرای هدر
تیپ گیاهی در هر دو ندوع قداب اصدلی و اصدالحی بدرآورد شدد.
سپس از آزمون  t-testجفتی بدرای مقایسدۀ نندای گوندهای بدرآورد
شده و مشاهدهای استفاده شد .نتایج نشداندهندۀ اخدتالف معندیدار
در سددط  1درصددد بددود و میتددوان گفددت کدده مدددل رگرس دیونی
بهدستآمده برای هر تیپ و هر قاب مناسب است (جدول .)3
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نهایی برای تعیین ننای گونهای در منطقه مورد اسدتفاده قدرار

مقایسۀ میانگین تعداد گونهها در سطوح مختلف
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* 0.035
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* 0.028
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* 0.013

اصالح ی
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60

* 0.309

اصل ی

50

* 0.050

اصالح ی

40

* 0.034

30
20
10

0
1000
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100

ميانگ ي ن ت جمع ی گونه ها (بوته زار)

60

مي انگ ي ن ت جمع ی گونه ها (علف زار)

70

80

0

1

1000

سطح پالت (متر مربع)

100

1

10

سطح پ الت (متر مربع)

شكل ( :)3مقایسه میانگین تعداد گونهها در سطوح مختلف قاب در علفزار شكل ( :)4مقایسۀ میانگین تعداد گونهها در سطوح مختلف قاب در بوتهزار
اعداد روی ستونها مقدار عددی معنیدار حاصل از آزمون ٭ اختالف معنیدار در سط  5درصد٭٭ اختالف معندیدار در سدط  1درصدد و  nsعددم
وجود اختالف معنیدار
80
اصل ی

y = 9.1333 Log(x) + 30.8

70

R2 = 0.9804

60

تع داد گونه

Linear
)اصل ی(

y = 11.5 Log(x) + 20.667

اصل ی

30

2

R = 0.9074
20

Linear
)اصالح ی(

10

y = 7.2667 Log(x) + 27.433

60

2

R = 0.9512

50

اصالح ی

40
Linear
)اصل ی(

30

y = 9.6333 Log(x) + 18.967

Linear
)اصالح ی(

20

R2 = 0.9913

10

0
2

3

4

1

0

0

لگاريت م سط ح قاب (علف زار)

شكل ( :)5رابطۀ رگرسیونی بین لگاریتم سطح قاب و تعداد گونه در علفزار

2

3

4

1

0

لگاريت م سط ح قاب (بوته زار)

شكل ( :)6رابطۀ رگرسیونی بین لگاریتم سطح قاب و تعداد گونه در بوتهزار

اعداد روی ستونها مقدار عددی معنیدار حاصل از آزمون ،٭ اختالف معنیدار در سط  5درصد ،٭٭ اختالف معنیدار در سط  1درصدد و  nsعددم
وجود اختالف معنیدار
جدول ( :)3مقایسۀ مقادیر مدل رگرسیونی با مقادیر مشاهدهای در دو دو تیپ علفزار و بوتهزار
تیپ
گیاهی
علفزار

اصلی

N =11/5 Log(x)+ 20/667

0/9074

3/66

3/623

٭٭ 0/004

اصالحی

N = 9 /1333 Log(x) + 30/8

0/9804

3/07

3/428

٭٭ 0/006

اصلی

N =9/6333 Log(x)+ 18/967

0/9913

2/79

3/969

٭٭ 0/002

اصالحی

N =7/2667 Log(x)+27/433

0/9512

2/33

3/607

٭٭ 0/004

٭ اختالف معنیدار در سط  5درصد و ٭٭ اختالف معنیدار در سط  1درصد N ،تعداد گونه و  xسط قاب
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نوع قاب

مدل رگرسیونی

ضریب
تبیین

میانگین
اشتباه استاندارد

مقدار  tمقایسه مقدار
مشاهدهای و برآوردی

Sig.
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جدول ( :)4درصد فراوانی هریک از زیرقابها در دو تیپ علفزار و بوتهزار براساس فرم رویشی ،طیف بیولوژیک و مرحلۀ فنولوژیكی
فرم رویشی
فورب

تیپ گیاهی مساحت زیرقابها

اص اص

علفزار

بوتهزار

1
10
100
1000
1

طیف بیولوژیک

بوته

گراس

تروفیت

اص اص

اص اص

اص اص

مرحله فنولوژیكی

همیکریپتوفی
ت

ژئوفیت
اص

اص

12
14
16
18
10

13
18
22
36
13

19
25
28
36
15

7
8
9
11
2

7
8
9
11
4

3
3
4
7
2

12

18

21

3

5

2

4

13

23

25

5

6

4

5

15

15

27

27

6

6

5

5

9
10
12
18
8

14
19
23
36
9

18
23
27
36
11

1
2
3
6
2

2
3
4
6
4

10

14

19

4

6

9

100

20

22

7

8

12

1000

23

23

9

9

رویشی

کاموفیت

اص اص

اص اص

3
4
5
7
3

1
2
3
6
2

2
3
4
6
4

4

6

4

7

8

7

9

9

9

گلدهی

اص اص اص اص

بذردهی
اص

اص

5
6
8
12
2

5
7
9
12
4

23
29
34
42
19

2
3
4
6
1

3
4
4
6
2

27 22 6

2

3

32 30 8

3

4

34 34 9

4

4

17
22
26
42
16

اص :اصلی اص  :اصالحی

100
80

40

درص د فراوانی

عل ف زار
بوته زار

20
0
گراس

فورب

بوته

فرم رويش ی

شكل ( :)7درصد فراوانی فرمهای رویشی در تیپ علفزار و بوتهزار

100
عل ف زار
بوته زار

60
40

درص د فراوانی

80
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60

20

ک اموف ي ت

هم ي کري پ توف ي ت

ژئوف ي ت

تروفي ت

طي ف بيولوژي ک

شكل ( :)8درصد فراوانی طیفهای بیولوژیک در تیپ علفزار و بوتهزار
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100
80
بوته زار

40

درص د فراوانی

عل ف زار

60

20
0
رويش ی

گ ل ده ی

ب ذر ده ی

فرم رويش ی

شكل ( :)9درصد فراوانی مراحل فنولوژیک در تیپ علفزار و بوتهزار

مقادیر ننای گونهای بهدستآمده بدا مددل رگرسدیونی

شد .نتدایج حاصدل نشداندهندۀ اخدتالف معندیدار در سدط 1

(شكل  )10برای کل منطقه در هر دو ندوع قداب اصدلی و

درصد است و میتوان از مدل رگرسیونی بهدسدتآمده ،در کدل

اصالحی برآورد شد .سپس از آزمون  t-testجفتدی بدرای

منطقۀ مورد مطالعه استفاده کرد (جدول .)5

مقایسۀ ننای گونهای بدرآورد شدده و مشداهدهای اسدتفاده

اصل ی

y = 8.2 Log(x) + 29.117

70

R = 0.9956

60

2

40
Linear
)اصل ی(

تع داد گونه

اصالح ی

50
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y = 10.567 Log(x) + 19.817
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)اصالح ی(

20

2

R = 0.9757

10
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0

لگاريت م سط ح قاب (ک ل منطقه مورد مطالعه)

شكل ( :)10رابطۀ رگرسیونی بین لگاریتم سطح قاب و تعداد گونه در کل منطقه
جدول ( :)5مقایسۀ مقادیر مدل رگرسیونی با مقادیر مشاهدهای در کل منطقۀ مورد مطالعه

اصلی

N =10/5 Log(x)+19/817

0/9757

3/19

3/873

٭٭ 0/003

اصالحی

N =8 /2 Log(x)+29/117

0/9956

2/68

3/588

٭٭ 0/004

٭ اختالف معنیدار در سطح  5درصد و ٭٭ اختالف معنیدار در سطح  1درصد
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نوع قاب

مدل رگرسیونی

ضریب تبیین

میانگین اشتباه استاندارد

مقدار  tمقایسه مقدار
مشاهدهای و برآوردی

Sig.
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مقایسۀ زمانهای اندازهگیریشده در دو قاب اصلی و اصالحی

اختالف معنیدار وجود داشدت کده در قداب اصدالحی ویتداکر،

مقایسۀ میانگین زمانهای استقرار و اندازهگیری زیرقابها

مدت زمان بیشتری برای اندازهگیری صرف شده است.

در تیپ گیاهی علفزار (شكل )11و بوتهزار (شدكل  )12و

در تیپ گیاهی بوتهزار فق در سط یک مترمربدع اخدتالف

زمان کلی برای استقرار تمام قابها و انددازهگیری آنهدا،

معنیدار مشاهده شد که قاب اصالحی مدت زمدان انددازهگیری

در هر دو قاب اصلی و اصدالحی ویتداکر انجدام شدد .در

بیشتری را صرف کرد .در زمان کل ،اختالف معنیداری بدین دو

تیپ گیاهی علفزار در سط یک مترمربع و  100مترمربدع

قاب مشاهده نشد (شكل .)13
3.0
2.5
2.0

اصالح ی

1.0

0.58 ns

1.73 ns

0.0

100

10

زمان (ساعت)

اصل ی

** 13.39

1.5

0.5
0.0

سط ح پالت (متر مربع)

شكل ( :)11مقایسۀ میانگین زمان استقرار و اندازهگیری زیرقابها در علفزار

3.0
3.0

** 20.78

2.5

2.5

2.0

اصل ی

1.0

0.48 ns

* 8.66

زمان (ساع ت)

اصالح ی

اصل ی

4.16 ns

1.24 ns

1.5

اصالح ی

1.0
0.5

0.5

0.0 ns

زمان (ساع ت)

1.5

2.0
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0.0
1000

100

10

1

علف زار

بوته زار

سطح پالت (متر مربع)

شكل ( :)12مقایسۀ میانگین زمان استقرار و اندازهگیری زیرقابها در بوتهزار

شكل ( :)13مقایسۀ میانگین زمان استقرار و اندازهگیری تمام
زیرقابها

اعداد روی ستونها مقدار  Sig.حاصل از آزمون ،٭ اختالف معنیدار در سط  5درصد ،٭٭ اختالف معنیدار در سط  1درصد و  nsعدم وجود
اختالف معنیدار
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سطح پالت (متر مربع)
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بحث و نتیجهگیری
بیشددترین اخددتالف دو روش اندددازهگیری ،در تعددداد گون دۀ
ثبتشده در زیرقابهای یک مترمربعدی اسدت ،بهطوریکده
در قاب اصالحی ،متوس تعداد گونه در هر دو تیپ گیاهی
علفزار و بوتهزار بیشتر از قاب اصلی ویتاکر است .ایدن امدر
ناشی از پراکنش زیرقابهای یک مترمربعی در سدط قداب
 1000مترمربعی و همچنین تغییدر شدكل قداب از مربدع بده
مستطیل است که استولگرن و همكداران ( 1995و  )1998و
هنریک و همكاران ( )2009نیز در تحقیقات خود بده نتدایج
مشابهی رسیدند.
نتایج مقایسۀ میانگین تعداد گونهها در دو قاب اصدلی و
اصالحی ویتاکر در سدطوح مختلدف در دو تیدپ علفدزار و
بوتهزار یكسان بود ،بهطوریکه بین تعداد گونه در دو قداب
اصددلی و اصددالحی در سددطوح  10 ،1و  100مترمربعددی
نمیتوان قاب اصلی را در منطقۀ مورد مطالعه پیداده کدرد و
بایستی قاب اصالحی مورد استفاده قرار گیرد که با نتایج که
استولگرن و همكاران ( 1995و  ،)1998آندرسون و هدافمن
( )2007مطابقت دارد.
در تیپ علفزار مدل رگرسدیونی قداب اصدالحی دارای
ضریب تبیین  %98/04است ،درحالیکه این ضریب در مدل

(شكل  .)7براساس مدل رگرسیونی نهدایی (شدكل  )10کده بدرای
کل منطقۀ مورد مطالعه برای هر دو قاب اصلی و اصالحی ویتداکر
ارائه شدد ،مشدخش شدد کده مددل رگرسدیونی حاصدل از قداب
اصالحی برای منطقۀ مورد مطالعه مناسبتر اسدت ،زیدرا ضدریب
تبیین بیشتری نسبت به مدل قاب اصلی دارد .بارندت و اسدتولگرن
( )2003در علفزارها نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
نتددایج حاصددل از مقایسددۀ آمدداری مقددادیر حاصددل از مدددل
رگرس دیونی و مشدداهدهای بددرای هددر تی دپ گیدداهی (جدددول )3
نشاندهندۀ اختالف معنیدار در سط  1درصدد اسدت و میتدوان
گفت که مدل رگرسیونی بهدستآمده برای هر تیدپ و بدرای هدر
قاب مناسب میباشد .نتایج همدین مقایسده در کدل منطقدۀ مدورد
مطالعه (جدول  )5نیز نشاندهندۀ اخدتالف معندیدار در سدط 1
درصد بود و میتوان از مدل رگرسیونی بهدستآمده در کل منطقه
نیز استفاده کرد .با توجه به اینكده مقددار زمدان صرفشدده بدرای
استقرار تمام زیرقابها در دو روش اصدلی و اصدالحی اخدتالف
معنیداری نداشتند (شدكل  ،)13چنانچده اخدتالف معندیداری در
ننای اندازهگیریشده وجود نداشته باشد ،میتوان از قداب اصدلی
استفاده کرد ،زیرا قاب اصلی زمان کمتری را صرف میکند .نتیجدۀ
بهدستآمده حاصل از این تحقیق با نتدا یدج هنریدک و همكداران
( )2009همخوانی دارد.

رگرسیونی قاب اصلی  %90/74اسدت (شدكل  .)5در تیدپ
بوتهزار نیز مدل رگرسیونی قداب اصدالحی ضدریب تبیدین
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Abstract
A standardized sampling technique for measuring plant diversity is needed to assist in resource
inventories and for monitoring long-term trends in vascular plant species richness.With considering to
the estimated richness amount (via different methods) are changing influenced by interaction of plot
distance and shape, and also, presenting of a plot design (that can be near to reality) is important due
to the studing of species richness in ecological concepts. In this research, we compared the two
sampling methods, Whittaker plot and Modified Whittaker plot in grassland and shrubland vegetation
types in Taleghan rangeland of Iran. The result of this study showed that there is a significant
difference between the two methods in determining species richness for grassland and shrubland
vegetation types in Taleghan rangelands. The Modefied Whittaker design often returned significantly
2

2

2

higher (P< 0.05) species richness values in the 1 m , 10 m and 100 m sub-plots.
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