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 در) Amygdalus eburnea Spach(بادام  گيري تراكم همختلف انداز هاي روشمقايسه 
  استان كرمان ،شهر بابكشهرستان 
  *،3مينا ربيعي و 2، يونس عصري1مرضيه عارفيان

  دانشگاه پيام نور، گروه زيست شناسيتهران،  1
  سسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشورؤم تهران، 2

  ور، گروه منابع طبيعي و محيط زيستدانشگاه پيام نتهران،  3

  22/1/91: تاريخ پذيرش  6/10/89: تاريخ دريافت

  دهيچك

با شش روش كوادرات، ترانسكت خطي، بايت و ) Amygdalus eburnea Spach(هاي بادام  در اين پژوهش، تراكم درختچه
ها در مراتع  اين روش) سرعت عمل(يي اي با هدف تعيين دقت و كارا ، فاصله مرتب و ربع نقطهTبرداري مربع  ريپلي، نمونه

هايي متراكم، نيمه متراكم و تُنُك مورد بررسي  در رويشگاه1387شهرستان شهر بابك واقع در استان كرمان در طول فصل تابستان 
رد تراكم، هاي استفاده شده براي برآو در بين روش. استيودنت استفاده شد -tها با شاهد از آزمون  براي مقايسه روش. قرار گرفت

ها اختالف  درصد است و آناليز ساير روش 5دار با شاهد در سطح  داراي اختالف معني) مربع شكل(فقط روش كوادرات 
تُنُك،   هاي مختلف اين گونه نشان داد كه در سه رويشگاه هايي با تراكم ها در رويشگاه مقايسه روش. داري با شاهد نشان نداد معني

و ترانسكت خطي، باالترين صحت و كمترين اختالف  Tهاي فاصله مرتب، مربع  ادام به ترتيب روشنيمه متراكم و متراكم ب
هاي نيمه متراكم و متراكم با كمترين صحت و بيشترين زمان،  روش كوادرات در رويشگاه. نسبي تراكم را با شاهد دارند

. تُنُك از صحت قابل قبولي برخوردار نبود  ي رويشگاهروش ترانسكت خطي نيز برا. مورد نظر بود ترين روش براي گونه نامناسب
روش قابل  Tبراي برآورد تراكم بر مبناي صرف زمان و ميزان صحت، روش مربع  Amygdalus eburneaبه طور كلي در گياه 

  .باشد توصيه مي

  .كرمان شهر بابكگيري، بادام عاجي،  هاي اندازه تراكم، روش: اي كليديه هواژ

  minarabie@pnu.ac.ir :، پست الكترونيكي09122852513: تلفن ،ولنويسنده مسئ* 

  مقدمه
اي است كه متخصص  گياهي وسيله از پوشش برداري نمونه

تواند با مطالعه بخش كوچكي از يك  مرتع به كمك آن مي
. جامعه گياهي درباره كل آن استنتاجاتي انجام دهد
و معيارهاي واقعي يك جامعه گياهي مانند ميانگين 

شود و اگر  واريانس پوشش تاجي و توليد، پارامتر ناميده مي
اي  ورد نمونهآبر ،دست آيند مقادير اين معيارها از نمونه به

هدف آن است كه درباره پارامتر  ).9( ناميده خواهند شد
 ،برداري ورد آن بوسيله نمونهآواقعي جامعه از طريق بر

ورد حاصل آبركه مقدار  طوري به ،گيردباستنتاجاتي صورت 
تراكم يا  ).8( باشد تراز نمونه به مقدار واقعي پارامتر نزديك

انبوهي عبارت است از تعداد افراد يك گونه در واحد 
تواند بر مبناي شمارش تعداد افراد يك گونه  كه مي سطح

  .)10( گيري شود اي اندازه فاصله هاي در پالت يا روش

ميالدي  1950 ههاي از د هفاصل برداري نمونه هاي روش
 Curtisو  Cottam. اند هگيري تراكم به كار رفت هانداز براي

گيري  ي اندازها هاي فاصله كه روشكردند گزارش ) 1956(
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هاي كوادرات از دقت و كارآيي  تراكم نسبت به روش
روش نقطه ) Catana )1963 .بيشتري برخوردارند

چهارم سرگردان را براي برآورد تراكم گياهان در  يك
هايي با توزيع تصادفي و غيرتصادفي مورد استفاده  جمعيت
تراكم گياهان را با روش ) Batcheler )1971. قرار داد

 .تلفيقي نزديكترين همسايه و نزديكترين فرد برآورد كرد
Fidelibus  وMac Aller )1993 ( طي گزارشي اشاره

اي برآورد تراكم  هاي فاصله كردند كه نتايج حاصل از روش
واند اطالعات مهمي را در مورد روابط بين گياهان در ت مي

در يك مطالعه ) Warren-Wilson )2002 .اختيار قرار دهد
هاي چرايي بر روي  بلندمدت كه در مورد تأثير سيستم

خشك انجام داد  در يك منطقه نيمه اه هو بوت ندميانتراكم گ
 هاي روشبراي برآورد و تخمين تراكم گياهان از 

  .همسايه و نزديكترين فرد استفاده كرد نزديكترين

نزديكترين  ،نقطه مركز چهارم يك زوج تصادفي، هاي روش
زاويه منظم و روش كوادرات در  نزديكترين همسايه، فرد،

 در و علويجه استان اصفهان توسط برهاني سه منطقه موته،
 و از لحاظ صحت و زمان مورد مقايسه قرار گرفت) 1380(

در جوامع درمنه دشتي يكنواخت و يد كه به اين نتيجه رس
 درصد 90همچنين با توجه به زمان الزم در سطح اطمينان 

اي است و در  ترين روش فاصله روش زوج تصادفي مناسب
اي بودن  به ميزان كپه با توجهجوامع مخلوط درمنه دشتي 

ولي  ،روش نزديكترين فرد بهترين نتيجه را داده است
نظر نباشد و بخواهيم از يك  چنانچه الگوي توزيع مد

بهترين  ،برآورد تراكم استفاده كنيم براياي  روش فاصله
  .)1( چهارم نقطه مركز خواهد بود روش يك گزينه،

هاي  ي زوجا هاز هفت روش فاصل) 1381(سندگل و مقدم 
تصادفي، نزديكترين فرد، نزديكترين همسايه، زاويه منظم، 

، روش تلفيقي باچلر چهارم سرگردان چهارم، يك نقطه يك
و نيز روش كوادرات در منطقه رودشور ساوه براي تعيين 

دم  و شال )Artemisia sieberi(هاي درمنه دشتي  هتراكم گون
)Stipa hohenackeriana ( استفاده نمودند و به اين نتيجه

هاي  هاي ذكرشده، دو روش زوج رسيدند كه از ميان روش
رآورد تراكم تصادفي و نزديكترين همسايه در ب

  . )5( هاي دو گونه از كارآيي بيشتري برخوردارند جمعيت

تعيين  اي گيري فاصله پنج روش اندازه) 1383( ميرجليلي
اي، نزديكترين فرد،  ربع نقطه هاي روششامل  تراكم

را در  نزديكترين همسايه، زوج تصادفي و زاويه منظم
 ن الزماز نظر صحت، هزينه و زما زارهاي اليبيد يزد بوته

و به اين نتيجه رسيد كه در مراتع  مورد مقايسه قرار داد
و الگوي پراكنش  درصد 10زار با پوشش حدود  هبوت

زار با پوشش  اي و در مراتع درمنه يكنواخت روش ربع نقطه
و الگوي پراكنش يكنواخت، روش  درصد 16- 20حدود 

  .)12( تعيين تراكم بهتر است براي نزديكترين همسايه

گيري  هشت روش اندازه )1386(فر و همكاران  سعادت
 نزديكترين فرد، هاي روشاي تعيين تراكم شامل  فاصله

روش  زاويه منظم، هاي تصادفي، زوج نزديكترين همسايه،
ترانسكت متغير و سرگردان  نزديك به سومين، اي، ربع نقطه

 ندسيرجان مورد مقايسه قرار داد هاي بردسير زار قيچ را در
بندي نتايج با توجه  اساس رتبه كه بر ندنتيجه رسيد و به اين

روش نزديك به سومين  ،دقت و صحت به سه معيار زمان،
داراي بيشترين و روش سرگردان داراي كمترين كارايي در 

  .)4(بود مورد مقايسه  هاي روشبين 

بايت  فاصله مرتب، اي، ربع نقطه هاي روش) 1387( ربيعي
در منطقه  را و ترانسكت خطي كوادرات ،Tمربع  و ريپلي،

استپي پارك ملي خجير مورد مقايسه و بررسي قرار داد و 
برآورد تراكم در  هاي روشبه اين نتيجه رسيد كه در بين 

برآورد تراكم توسط  ،هاي داراي توزيع تصادفي جمعيت
  .)3( است بسيار نزديك به شاهد بوده اي فاصله هاي روش

 فاصله مرتب، اي، نقطهربع  هاي روش) 1388( كاوياني
كوادرات و ترانسكت خطي را در  ،Tمربع  بايت و ريپلي،
 Stipa( دم شال رودشور ساوه روي دو گونه منطقه استپي

hohenackeriana( درمنه دشتي و )Artemisia sieberi( 
 مورد مقايسه و بررسي قرار داد و به اين نتايج دست يافت
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نسكت خطي، بايت و ترا هاي روشدرمنه دشتي گياه  در كه
 1/0دار در سطح  ريپلي و فاصله مرتب اختالف معني

كه در روش  ، درحالياند نمودهدرصد با روش شاهد را ارائه 
اي اختالف با روش شاهد  و روش ربع نقطه Tمربع 
، ترانسكت Tروش مربع  دم شالگياه  در .بوددار ن معني

ر در دا خطي، بايت و ريپلي و فاصله مرتب اختالف معني
اي داراي  درصد با روش شاهد و روش ربع نقطه 1/0سطح 

 داشتدرصد با روش شاهد  5دار در سطح  اختالف معني
)7(.  

  مواد و روشها
هاي  استان كرمان از طرف شمال با استان: موقعيت منطقه

 ،از سمت جنوب با استان هرمزگان و و يزدجنوبي خراسان 
ت غرب با استان از شرق با سيستان و بلوچستان و از جه

درجه و  30بين  شهر بابكشهرستان  .استفارس همسايه 
 30دقيقه عرض شمالي و  40درجه و    30دقيقه تا  29

دقيقه طول شرقي از  55درجه و  30دقيقه تا  54درجه و 
واقع در شمال  شهر بابك. نيمروز گرينويچ قرار گرفته است

ز جنوب به از شمال به انار و يزد، ا غربي استان كرمان،
از مغرب به يزد و فارس  از شرق به رفسنجان و سيرجان،

  .)2( شود محدود مي

داراي آب و هواي خشك و  شهر بابك  از نظر اقليمي
فصل خشك در اين   آذر تااواخر اسفند از  .كوهستاني است

 معموالً اواخر اسفند تا آذر شود و از منطقه محسوب مي
  .)2(بارندگي وجود دارد 

گيري  اندازه هاي روشبراي مقايسه : برداري هوننمروش 
هاي  روش ،)Amygdalus eburnea( بادام تراكم گونه
يك  )متراكم، نيمه متراكم و تُنك( رويشگاهسه مختلف در 

دست آمده  تراكم به بعدهكتاري مورد بررسي قرار گرفت و 
استيودنت  -tبه وسيله آزمون  و شاهد هاي مختلف با روش

در  .مقايسه شدند version 14 SASافزار  نرم ازاستفاده  اب
مربع  100×100وسعت اي به  همحدودابتدا  ،رويشگاههر 

شمارش اي اين گونه ه هتمام پاي داخل آنگرديد و تعيين 
عنوان شاهد در  دست آمده به تراكم بهبه اين ترتيب . گرديد
تراكم در اين تحقيق  گيري اندازه هاي روش. گرفته شدنظر 
روش ترانسكت خطي، روش بايت و  :ت بودند ازعبار

روش ربع  ،، روش فاصله مرتبT مربعريپلي، روش 
  ).6( و روش كوادرات اي هنقط

يك خط  ،رويشگاههر وسط در  يروش ترانسكت خطدر 
در طرفين سپس  .شد  در نظر گرفته متر 100 پايه به طول

به موازات هم و به طور تصادفي   خطاين خط اصلي، پنج 
دا يامتداد پ يين خطوط تا جايا .رسم شدآن مود بر ع
اه كه ياز گ يسپس طول .برخورد كنند پايهكردند كه با پنج  

  .شد  گيري اندازه ،با خط برخورد كرده بود

نقطه  20 ها، رويشگاهدر روش بايت و ريپلي در هر يك از 
نيمي از نقاط فاصله براي . شدبه صورت تصادفي انتخاب 

در اطراف نيمي . شد گيري اندازهفرد همسايه  تا نزديكترين
گرديد و از ميان مستقر  متر 4×4مانده، پالت  از نقاط باقي

و ، يك فرد به طور تصادفي انتخاب هاي داخل آن هپاي
  .شد گيري اندازهتا نزديكترين همسايه  آنفاصله 

نقطه به  20 ها، رويشگاهدر هر يك از  T در روش مربع
ب و در هر نقطه دو فاصله صورت تصادفي انتخا

شد، فاصله نقطه تصادفي تا نزديكترين فرد و  گيري اندازه
با اين محدوديت كه  ؛تا نزديكترين همسايه فاصله فرد

و نزديكترين فرد ، زاويه ايجاد شده بين نقطه تصادفي
 .درجه باشد 90نزديكترين همسايه بايد بيش از 

ه صورت در روش فاصله مرتب ابتدا چهار خط پايه ب
 رويشگاهدر هر  متر از يكديگر 20سيستماتيك با فاصله 

مشخص و پنج نقطه تصادفي در امتداد هر خط پايه 
نزديكترين فرد اول، دوم و سوم نسبت سپس . شدانتخاب 

فاصله نقطه تصادفي تا و به نقطه تصادفي مشخص 
در اين روش نيازي  .شد گيري اندازهنزديكترين فرد سوم 

باشد  فواصل نزديكترين فرد اول و دوم نمي ريگي اندازهبه 
  .شود مي گيري اندازهو فقط فاصله تا فرد سوم 
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نقاط تصادفي در امتداد  تعدادياي ابتدا  هدر روش ربع نقط
ند كه يك دش   خط ترانسكت با فاصله از هم طوري انتخاب 

سطح اطراف هر . دنگيري نشو اندازه فرد در دو نقطه متوالي
درجه تقسيم شد و  90به چهار ربع با زاويه  نقطه تصادفي

. شدگيري  در هر ربع، فاصله تا نزديكترين فرد اندازه
بنابراين در هر نقطه تصادفي، چهار فاصله نقطه تا فرد 

  .گردد  حاصل مي

ن ييپس از تع ها هرويشگاك از يروش كوادرات در هر در 
براي  .كوادرات برداشت شد 10، نهياندازه كوادرات به

انتخاب بهترين اندازه كوادرات از روش آماري ويگرت 
به عقيده ويگرت اندازه يا شكل كوادرات بهينه . استفاده شد

ضرب هزينه نسبي و  به كوادراتي مربوط است كه حاصل
  .)18( واريانس نسبي آن حداقل باشد

زمان الزم / حداقل زمان الزم براي برداشت يك نمونه 
  زينه نسبيه= براي برداشت يك نمونه 

  واريانس نسبي= انحراف معيار / حداقل انحراف معيار 

براي ) Morisita )1962: استانداردموريسيتاي شاخص 
  :ها شاخص زير را ارائه كرد گونهتعيين الگوي پراكندگي 
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به وسيله يكي از چهار  استاندارد يشاخص موريسيتا 
  :)18( شود فرمول زير محاسبه مي

    :آنگاه ، ≤ 1Mc > Idاگر 
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MI 5/0   +5/0IP = 

  :، آنگاه < 1Id≥ Mcاگر 
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u
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P M

MI
I 5050 //  

، با حدود +1تا  -1از  (IP)استاندارد  يموريسيتاشاخص 
در . كند تغيير مي 5/0و  - 5/0درصد بين  95اطمينان 

اي   برابر صفر، در الگوهاي كُپه IPالگوهاي تصادفي مقدار 
  .صفر است و در الگوهاي يكنواخت زيرباالي صفر 

تعدادي  رويشگاهدر هر براي تعيين الگوي پراكندگي بادام 
ها  در هريك از پالت. پالت به طور تصادفي مستقر شد

شاخص ها شمارش شد و با استفاده از  هتعداد پاي
  .تعيين شد آنالگوي پراكندگي  ،استاندارد يموريسيتا

: راكم از نظر صحتت گيري اندازه هاي روشسه يمقا
اختالف نسبي  ،دست آمده منظور بررسي صحت تراكم به به

خطاي برآورد (تراكم برآورد شده در هر روش با شاهد 
بدين صورت كه هرچه  .محاسبه شد) تراكم در هر روش

اختالف نسبي تراكم برآورده شده با شاهد در هر روش 
كمتر باشد روش مورد نظر از صحت باالتري برخوردار 

  .)11( است

گيري  هي اندازها روششده  مقايسه مدت زمان صرف
زمان از ابتداي انجام هر اين دست آوردن  براي به: تراكم
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شده  زمان صرف رويشگاهدر آن  برداري نمونهپايان روش تا 
دست آمده از سه  هاي به بين زمانبعد و  كرده گيري اندازهرا 

  .ميانگين گرفته شد رويشگاه

  

  تراكم برآورد شده با روش مورد نظر - تراكم واقعي
  اختالف نسبي تراكم برآورده شده با شاهد= 

  )شاهد(تراكم واقعي 

  

  نتايج
  پالت 50در  بادام ياه هبراساس شمارش تعداد پاي

 يشاخص پراكندگ ،رويشگاهدر هر يك از سه  استقراريافته
  :موريسيتا به صورت زير محاسبه شد

 تراكمم رويشگاهشاخص پراكندگي موريسيتا در براي نمونه 
  :به صورت زير محاسبه شد
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 شاخص يكنواختي  
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c         شاخص تجمع  

 يوريسيتامشاخص  ، پسMu >Id > 1با توجه به اينكه 
  :سوم برابر است بابا استفاده از رابطه  استاندارد












 1
150
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d
P M

I
I / 44/0- =  

و همچنين  (Id) موريسيتاپراكندگي شاخص براساس 
بادام  دگيالگوي پراكن (IP)شاخص موريسيتاي استاندارد 

  .تصادفي با گرايش به يكنواختي است ،در رويشگاه متراكم

،  = Id =  ،335/0 Mu 169/1نيمه متراكم  رويشگاهدر 
85/1 Mc = 13/0 و-IP =   

  ، = Id =  ،09/1 Mu 05/2تُنك  رويشگاهدر 
 88/1 Mc =  5/0وIP =   

نابراين براساس شاخص پراكندگي موريسيتا، الگوي ب
پراكندگي بادام در رويشگاه نيمه متراكم، تصادفي و در 

اي است و بر پايه شاخص موريسيتاي  رويشگاه تُنك، كپه
صادفي با گرايش به استاندارد در رويشگاه نيمه متراكم، ت

اي  يكنواختي و در رويشگاه تُنك، تصادفي با گرايش به كپه
  .است

 

  
  هاي مختلف با شاهد در رويشگاه متراكم بادام مقايسه تراكم بدست آمده از روش -1نمودار 
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  هاي مختلف با شاهد در رويشگاه نيمه متراكم بادام مقايسه تراكم بدست آمده از روش -2نمودار 

 
  هاي مختلف با شاهد در رويشگاه تُنك بادام مقايسه تراكم بدست آمده از روش -3ودار نم

  هاي مختلف تراكم بدست آمده بادام با روش - 1جدول  

  P-value  نتيجه آزمون
ميانگين مقادير تراكم برآورد

 شده در سه رويشگاه
  هاي برآورد تراكم روش

 شاهد 667/341  
ns 098/0 054/515 طيترانسكت خ  
ns 279/0 589/494 ايربع نقطه 

ns 237/0 16/514 فاصله مرتب 

ns  231/0 276/465 مربعT 

ns 309/0 556/417 بايت و ريپلي 

 كوادرات 371/732 029/0 ٭
ns =درصد 5دار در سطح احتمال  اختالف معني=  ٭دار نيست،  اختالف معني  

  برآورد شده گونه بادام در هر روش با شاهدها و اختالف نسبي تراكم  مقايسه صحت روش -2جدول 
  نتيجه كلي سه رويشگاه  رويشگاه متراكم بادام رويشگاه نيمه متراكم بادام رويشگاه تنك بادام  ها روش

  288/1  0011/0 358/0 20/2  ترانسكت خطي
  343/0  -270/0 410/0 351/0  اي ربع نقطه

  380/0  408/0 541/0 -193/0  فاصله مرتب
  T  262/0- 082/0 301/0  215/0مربع 

  397/0  278/0 426/0 -489/0  بايت و ريپلي
  925/0  254/1 23/1 374/0  كوادرات

  .دهنده تراكم بيشتر روش بكار رفته در مقايسه با شاهد است دهنده تراكم كمتر روش مورد نظر نسبت به شاهد و عدد مثبت نشان عدد منفي نشان
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از هر روش با شاهد  دست آمده ج بهيسه نتايمنظور مقا به
به  ها رويشگاهك از يهر  يآنها برا يا هساينمودار مق

  .)3تا  1 نمودارهاي(رسم شده است  صورت جداگانه
ميانگين تراكم واقعي برآورد شده بادام با استفاده از روش 

 667/341اي يك هكتاري ه ها در محدوده هپايشمارش 
دست آمده  هبتراكم كه فقط با  باشد در هكتار مي درختچه

و ساير دهد  نشان ميداري  روش كوادرات اختالف معنيبا 
  .)1جدول ( اند ها برآورد نزديكي با شاهد داشته روش

با  T ها نشان داد كه روش مربع نتايج مقايسه صحت روش
ن روش و روش يتر حيزان اختالف با شاهد صحين ميكمتر

با شاهد  ينسب ن اختالفيشتريب يدارا يترانسكت خط
  .)2جدول ( ستا

برآورد تراكم  هاي روششده در بين  كمترين زمان صرف
دقيقه و بيشترين  20/45با زمان  Tمتعلق به روش مربع 

دقيقه است  120زمان نيز مربوط به روش كوادرات با زمان
  ).3جدول (

هاي مختلف در سه رويشگاه گونه  ميانگين زمان انجام روش -3جدول 
  بادام

 )دقيقه(نميانگين زما  ها روش
 15/47  ترانسكت خطي

 30/77  اي ربع نقطه
 56  فاصله مرتب
 T  20/45روش مربع 

 67  بايت و ريپلي
 120  كوادرات

  گيري بحث و نتيجه
عوامل مختلفي باعث ايجاد اختالف در برآورد تراكم با 

شود كه از  گيري مي هاي مختلف اندازه استفاده از روش
اولين عامل : شاره كردتوان به موارد زير ا جمله مي

. گيري، تراكم گياهان است تأثيرگذار در مدت زمان اندازه
ها مدت  زيرا با افزايش تراكم و كاهش فاصله بين درختچه

عامل مهم . شود گيري گياهان كمتر مي زمان الزم براي اندازه
بعدي الگوي پراكنش گياهان است، به طوري كه افزايش 

را كاهش داده و در مدت زمان  يكنواختي اندازه نمونه الزم
عامل سوم ماهيت خود روش . گذارد شده اثر مي صرف

اي به  ها مانند روش ربع نقطه در بعضي روش. باشد مي
عامل . شود گيري مي جاي يك فاصله، چند فاصله اندازه

بعدي تشخيص و يافتن افراد دور و نزديك نقطه تصادفي 
كننده است  ريگي عامل ديگر خود شخص اندازه. باشد مي

تواند روي نتيجه  كه تصورات ذهني فرد از ميزان تراكم مي
  .به دست آمده تاثيرگذار باشد

در پژوهش حاضر تراكم بادام بدست آمده بر اسـاس روش  
 5داري بـا شـاهد در سـطح     كوادرات داراي اختالف معنـي 

ها برآورد تقريباً نزديكي با شاهد  درصد است و ساير روش
  .دان ارائه داده

روش فاصله مرتب در رويشگاه تُنُك بادام داراي باالترين 
ميزان صحت و كمترين ميزان اختالف با شاهد در بين 

نتايج اين روش با نتايجي كه . هاي مختلف بوده است روش
هاي  در بررسي روش) 1386(فر و همكاران  سعادت
زارهاي بردسير سيرجان استان كرمان  اي تراكم در قيچ فاصله
م دادند، مطابقت دارد و از طرفي با نتايجي كه ربيعي انجا

اي تراكم در  هاي فاصله در بررسي روش) 1387(
در منطقه ) 1388(زارهاي پارك ملي خجير و كاوياني  درمنه

اين روش . اند، نيز مشابه است رودشور ساوه بدست آورده
  .از نظر زماني نيز روشي قابل توصيه است

متراكم بادام داراي باالترين   نيمهدر رويشگاه  Tروش مربع 
ميزان صحت و كمترين ميزان اختالف با شاهد بوده است 
و در حالت كلي در سه رويشگاه اين تحقيق به عنوان 
. بهترين روش با باالترين ميزان صحت شناخته شده است

در ) 1388(در پارك ملي خجير و كاوياني ) 1387(ربيعي 
مشابهي به دست آورده  منطقه رودشور ساوه نيز نتايج

  .بودند

روش ترانسكت خطي در رويشگاه متراكم بادام داراي 
باالترين ميزان صحت و كمترين ميزان اختالف با شاهد در 

هاي مختلف بوده است، اما در حالت كلي در سه  بين روش
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رويشگاه داراي كمترين ميزان صحت و بيشترين ميزان 
پارك ملي خجير و در ) 1387(ربيعي . اختالف بوده است

در منطقه رودشور ساوه نيز نتايج مشابهي ) 1388(كاوياني 
  .به دست آورده بودند

در ) مربع شكل(در اين تحقيق روش كوادرات 
هاي نيمه متراكم و متراكم داراي كمترين ميزان  رويشگاه

صحت بوده است و بيشترين اختالف را با شاهد نشان 
باً داراي ميزان صحت قابل دهد و در رويشگاه تُنُك تقري مي

گير  بنابراين روش كوادرات به علت وقت. قبولي است
شود كه با نتايج ربيعي  بودن و صحت كم توصيه نمي

زارها در پارك ملي خجير و  در بررسي تراكم درمنه) 1387(
. شور ساوه مطابقت دارد در منطقه رود) 1388(كاوياني 

به شدت تحت هايي است كه  روش كوادرات يكي از روش
تاثير اندازه و تعداد پالت قرار گرفته و زمان زيادي نيز 

قبولي نيست،  بنابراين از اين جهات روش قابل. احتياج دارد
ولي به دليل امكان برآورد چندين پارامتر از جمله تراكم، 

  .اي است پوشش و توليد به طور همزمان روش قابل توصيه

اي  هاي فاصله روش گيرترين اي، جزء وقت روش ربع نقطه
زيرا در هر نقطه تصادفي به جاي يك فاصله، چهار . است

شود و پيدا كردن گياه در هر ربع  گيري مي اندازه فاصله 
بنابراين روش ربع . نيازمند صرف زمان زيادي است

اي نيست، اما از  اي از نظر زماني روش قابل توصيه نقطه
  .نظر صحت روش قابل قبولي است

نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر، روش  با توجه به
گير بوده و از لحاظ صحت نيز از  بايت و ريپلي تقريباً وقت

اي ديگر  هاي فاصله تري نسبت به روش اعتبار پايين
  .برخوردار است

Pearson  وSternitzke )1974 ( اظهار كردند روش قابل
هاي مختلف  گيري تراكم در رويشگاه اندازه استفاده جهت 

. ايستي در كمترين زمان، صحت مورد نظر را تامين نمايدب
بهترين روش برآورد تراكم، روشي است كه با دقت بيشتر 
در كمترين زمان اطالعات بيشتري را در اختيار پژوهشگر 

براي  Amygdalus eburneaبه طور كلي در گياه . قرار دهد
برآورد تراكم بر مبناي صرف زمان و ميزان صحت، روش 

  .باشد روش قابل توصيه مي T مربع

  منابع
هاي برآورد پوشش و تراكم  مقايسه روش. 1380.برهاني، م -1

نامه كارشناسي ارشد رشته  پايان. زارهاي استپي استان اصفهان درمنه
 157داري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان،  مرتع
  .ص

پايان . شهربابكزم مطالعه فلور منطقه جو .1383 .ز حسن آبادي، -2
نامه كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي علوم گياهي، دانشگاه 

 .ص145 شهيد باهنر كرمان،

گيري تراكم و  هاي مختلف اندازه مقايسه روش. 1387. ربيعي، ف -3
سطح پوشش گياهان و تعيين بهترين روش در منطقه استپي پارك 

گياهي،  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم. ملي خجير
 .ص 91دانشكده علوم پايه، دانشگاه پيام نور مركز تهران، 

بررسي و مقايسه . 1386. و مصداقي، م. ، باراني، ح.سعادت فر، ا -4
زارهاي بردسير،  اي تراكم در قيچ گيري فاصله هشت روش اندازه

مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه علوم . سيرجان
  .183-191):1( 14گرگان، كشاورزي و منابع طبيعي 

هاي  مقايسه كارآيي روش. 1381. ر. و مقدم، م .ع. سندگل، ع -5
مجله تحقيقات . دم شال –اي برآورد تراكم در تيپ درمنه  فاصله

  .1-13): 1( 6مرتع و بيابان ايران 

انتشارات دانشگاه . هاي گياهي اكولوژي پوشش. 1384. عصري، ي -6
 .ص 209پيام نور، 

گيري تراكم و  هاي مختلف اندازه مقايسه روش. 1388. ي، مكاويان-7
 Stipaو   Artemisia sieberiسطح پوشش

hohenackeriana نامه  پايان. در منطقه استپي رودشور ساوه
كارشناسي ارشد رشته علوم گياهي، دانشكده علوم پايه، دانشگاه 

  .ص 110پيام نور مركز تهران، 

انتشارات دانشگاه امام . ي در ايراندار مرتع. 1382. مصداقي، م -8
  .ص 333رضا، 



 1393، 1، شماره 27جلد                                                                                 )        مجله زيست شناسي ايران( هيگيامجله پژوهشهاي 

80 

انتشارات . گياهي اكولوژي توصيفي و آماري پوشش. 1380. مقدم، م -9
  .ص 285دانشگاه تهران، 

 470انتشارات دانشگاه تهران، . داري مرتع و مرتع. 1384. مقدم، م -10
  .ص

هاي  مقايسه و تحليل روش. 1383. اي، م موسايي سنجره -11
هاي تعيين الگوي پراكنش در  گيري تراكم و شاخص هانداز
نامه كارشناسي ارشد رشته  پايان. زارهاي استان يزد درمنه

 159داري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان،  مرتع
  .ص

اي  گيري فاصله مقايسه پنج روش اندازه. 1383. ميرجليلي، ع -12
پايان نامه كارشناسي ارشد . دزارهاي اليبيد يز تعيين تراكم در بوته

 95داري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تربيت مدرس،  رشته مرتع
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Abstract 

In this research, density of Amygdalus eburnea Spach was evaluated on rangelands of 
Shahr-e Babak (Kerman province) in summer season of 2008 in habitats with high, 
medium and low densities by six methods: quadrat, linear transect, Byte & Ripley, T-
square sampling, ordered distance method and point-quarter method. The goal of this 
study was determination of the accuracy and effectiveness (speed of performance) of 
these methods. For comparison of the methods with control used T-student Analysis. 
Between the used methods for estimating density, quadrat method had significant 
difference with control method (p<0.05) and the other methods hadn’t significant 
difference with control method. Comparison of the methods in habitats with different 
densities of the species showed that ordered distance, T-square and linear transect 
methods with highest accuracy and lowest relative difference of density were the best 
methods in habitats with low, medium and high densities, respectively. Quadrat method 
with least accuracy and highest time consuming was the unsuitable method in habitats 
with medium and high densities. In habitat with low density, linear transect method 
didn’t show acceptable accuracy. In general, for evaluation of density in Amygdalus 
eburnea habitats based on least time consuming and highest accuracy, T-square method 
is recommended. 

Keywords: Density, Measuring methods, Amygdalus eburnea, Shahr-e Babak, Kerman 
province, Iran. 

 

 


