
 
  رویشی یها فرم و بردار آمار هایگروه تأثیر

 گیاهی پوشش و تولید بین رابطه برآورد بر
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   چکیده  

ی دیگدری نیدا انددازه    پوشش گیاهی و تولید همواره دو شاخص مهم در اندازه گیری و ارزیابی مراتع بوده که گاهی به عنوان نمایندده 

ی مورد استفاده قرار گرفته و نقشی تعیین کننده در ارزیابی ساختار و عملکرد مراتدع  شوند. این دوشاخص در مطالعات وسیعگیری می

کنند. ایدن تققید    های متفاوت، آماربرداران مختلفی پوشش گیاهی و تولید را اندازه گیری میدارند. در بعضی موارد در زمان یا مکان

. بدین منظور، تأثیر سده  است پوشش گیاهی و تولید را بررسی کردهرابطه بین بر برآورد را ی رویشی مختلف ها فرمتأثیر آماربرداران و 

گروه آماربردار و پنج فرم رویشی مختلف )فاکتورها( بر برآورد رابطه بین پوشش گیاهی )کواریانس( و تولید )متغیر وابسدته( در قالد    

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، متغیر پیشگوی  طرح فاکتوریل کاملی در مراتع چهارطاق ناغان استان چهارمقال و بختیاری

های آماربردار مختلف بر برآورد رابطه بین باشد، اما گروهمیی رویشی ها فرم( برای بیان تولید P≤0.05پوشش گیاهی شاخص مناسبی )

( در P≤0.05شدی تفداوت معندی داری )   ی رویها فرم( تأثیر گذارند. P≤0.05) طور معنی داریهی رویشی بها فرمپوشش گیاهی و تولید 

ی رویشی بر برآورد رابطه بدین  ها فرمهای آمار بردار و متقابل گروهتأثیر کنند. ولی، برآورد رابطه بین پوشش گیاهی و تولید ایجاد نمی

توان نتیجه گرفت، اگرچه متغیر پیشگوی پوشش گیاهی عامل مناسدبی  میرو ( است. از اینP≤0.05) پوشش گیاهی و تولید معنی دار

گیری تولیدد  های آماربردار مختلف به ویژه هنگامی که اندازهبه طور همامان از گروه در صورت امکانبرای بیان تولید است، ولی، باید 
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 مقدمه  .1
که به تصویر عمدودی گیاهدان بدر روی     ،پوشش گیاهی

به عنوان شاخصی کلیدی ، ]80[شودمیسطح زمین اطالق 

جهدت  ایدن شداخص    شدود. مدی مقسدو    در مرتدع مؤثر و 

فرسدایش  همچدون بدرآورد   هدای مددیریتی   تصدمیم گیدری  

، پایدداری  ]16[ عملکدرد مرتدع  چرخه کدربن و  ، ]11[خاک

و ]0و 18[هیددرولویی  ، ]13[ تغذیده دام  ،]10[ اکوسیستم

مددورد اسددتفاده قددرار  ،]9[ میدداان تبخیددر و تعددرق سددطقی

جداری   که به مقددار رشدد سدال    نیا گیاهی . تولیدگیرد می

در مقاسدبه   ،]83[ شدود اطالق مدی در واحد سطح  گیاهان

چدرا  ، تعیین ظرفیدت  ]13[ تولیدات دامی، ]81[ تغذیه دام

و  کاربرد داشدته  ]3 [ها گونه، تعیین غالبیت اکولوییکی ]6[

برخدوردار  گیری و ارزیدابی مرتدع   اندازهای در ویژهاز جایگاه 

این دو شداخص همدواره در مباحدخ مختلفدی مدورد       .است

گیدری  اندازههای مهم شاخصر گرفته و به عنوان مطالعه قرا

. روندددو ارزیددابی سدداختار و عملکددرد مرتددع بدده کددار مددی  

آن  بدرآورد گیری پوشش گیاهی به عنوان شاخصی که  اندازه

مدد  طبیعدی  منابعآسان و بسیار پرکاربرد است در مطالعات 

و در بسیاری از مواقع به عندوان نمایندده یدا    نظر قرار گرفته 

 شدود مدی از تولیدد نیدا مقسدو      )متغییر پیشدگو(  معرفی

، این امر به ویژه در مطالعاتی که به وسیله سدنجش از  ]10[

و 18و 11[شدود )مد ال    مدی گیرد به وفور یافت میدور انجام 

ای بدین پوشدش   رو مطالعده اینکده چده رابطده    . از این(]81

بدا مطالعده آن پدی بده     که بتوان  گیاهی و تولید وجود دارد

حدازا اهمیدت فراواندی     ،تولید پوشش گیاهی نیا برد میاان

است. در بسیاری از مطالعات، پوشش گیاهی و رابطه آن بدا  

تولید در سطح جامعه گیاهی )همچون مطالعات سنجش از 

، در سدطح فدرم رویشدی    ]3و  81[ دوری یا ترسی  کدربن( 

)مطالعددات جامعدده شددناختی پوشددش گیدداهی، مطالعددات   

هدای  گونده در سدطح   نیدا  یمدوارد  ( و درگیاهی فیایونومی

هدا، یدا   گونده گیری برای غالبیدت اکولدوییکی   اندازه) گیاهی

مدورد مطالعده قدرار     ]19و  1[ اندازه گیری ظرفیدت مرتدع(  

روابط بین پوشش گیاهی و تولید دانستن بنابراین  گیرد.می

کند که بدا شدناخت ایدن روابدط بدا حدداقل       میبه ما کمک 

پوشش گیداهی  تولید بهترین برآوردها را از  و تخری  هاینه

افتددد کدده بخشددی از مددیاتفدداق گدداهی داشددته باشددیم. نیددا 

هدای  گدروه منطقه توسط یک در پوشش گیاهی آماربرداری 

گیرد و یا اینکه در مواردی کده  میمختلفی انجام آمار بردار 

، بخشدی  مطالعه پوشش گیاهی در طول زمان مد نظر است

یددک گددروه و بخشددی دیگددر توسددط  از آمدداربرداری توسددط

گیرد. این امر بده ویدژه در طدرح    میهای دیگری انجام  گروه

ارزیابی مراتع منداط  مختلدف آ  و هدوایی کشدور کده در      

سدال آمدار بدرداری گردیدد، بده دلیدل تغییدر در         10طول 

طرح صادق بدوده اسدت. بندابراین دانسدتن     یان استانی مجر

تأثیری بر برآوردهدای   های آماربردار مختلف چهاینکه گروه

پوشش گیاهی به ویژه هنگامی که رابطده آن بدا تولیدد مدد     

تواندد  ادی برخوردار بوده و مییدارند از اهمیت ز ،نظر است

های طدوننی  آماربرداریدر پایداری داده برداری به ویژه در 

موثر واقع شدود. اینکده   ( Monitoringمدت همچون پایش )

ی رویشدی  هدا  فدرم مدورد بدرآورد   آیا نظرات آمداربرداران در  

ریدای  طدرح تواندد در  مدی مختلف یکسان است یدا نده نیدا    

هدای قابدل اعتمدادی از پوشدش     آمارهآماربرداری و حصول 

گیاهی کمک شایانی نماید و منجدر بده داده بدرداری قابدل     

گروههدای  تدأثیر  هدف این مطالعه یافتن اعتماد تری گردد. 

رابطده بدین تولیدد و    ی رویشی مختلف بر ها فرمآماربردار و 

توان به شدرح  فرضیه این تققی  را می است.پوشش گیاهی 

 :ذیل خالصه کرد

گیداهی و تولیدد   تداجی  آیا برآورد رابطه بدین پوشدش   

ی رویشدی و اثدرات   ها فرمهای آماربردار و تقت تأثیر گروه

 گیرد؟میمتقابل بین آنها قرار 

 

 . روش شناسی2

 مورد مطالعهمنطقه  .1 .2 
اسددتان  درناغددان گدداه جنگلددی چهارطدداق    ذخیددره

کیلدومتری جندو  شدرقی     100چهارمقال و بختیاری در 

کیلومتری شدهر اردل بدا مسداحتی معدادل      30شهرکرد و 
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تاکنون تقت قدرق کامدل    1368هکتار از سال  300حدود

 39درجه و  31است. از نظر جغرافیایی درحد فاصل   بوده

ثانیده   13دقیقده و   10درجده و   31تدا  ثانیه  38دقیقه و 

 10ثانیده تدا    33دقیقه و  10درجه و  10عرض شمالی و 

 است.   ثانیه طول شرقی واقع شده 81دقیقه و  18درجه و 

 8180ارتفاع از سطح دریا در این رویشدگاه از حدداقل   

دامندده متددر در  8610متدر از کنددار رودخاندده سدباکوه تددا   

ارتفاعات کوه کالر متغیر اسدت. متوسدط بارنددگی    جنوبی 

متر و بدر اسداس رود دومدارتن     میلی 600 حدود سالیانه

گدددردد.  اقلدددیم نیمددده مرطدددو  مقسدددو  مدددیجدددا  

 

 چهارمحال و بختیاریاستان موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه ایران و  .1شکل
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تددوان یکددی از   اه چهارطدداق را مددی گدد قددرق ذخیددره 

های کشدور دانسدت، چدرا کده بده       گاه نظیرترین ذخیره بی

تالقی سه رویشگاه عمده کشور، درستی این قرق در مقل 

های نیمه خشک و حفاظتی غدر ، رویشدگاه    یعنی جنگل

اسدت. بده همدین     نیمه استپی و رویشگاه آلپی قرار گرفته 

دلیل در این مقل، اکوتون طبیعی و ارزشمندی از عناصدر  

ای بلدو  غدر  یدا     رویشگاهی هر سه اقلیم از اُرس صخره

( Quercus brantii( ،)Juniperus polycarpusبلودار )

(، گرفتده تدا   Fraxinus rotundifoliaگنجشدک )  و زبان

 هددددای مرتعددددی نیمدددده اسددددتپی همچددددون   گوندددده
Bromus tomentellus; Dactylis glomerata, 

Festuca ovina, Stipa hohenikeriana  و دیگددر

ای همچدون   هدای بالشدتکی صدخره    عناصر مشابه تا گونده 

( و یدددا Onobrichis coronate)اسدددپرس بالشدددتکی 

( و .Acantholimon sppهدایی از جدنس میخدک )    گونه

( بالشدتکی را  .Acanthophylum sppکاله میدر حسدن )  

 ه کرد.توان مشاهد در این مقدوده می

 اندازه گیری پوشش گیاهی. 2 .2
با استفاده از نقشۀ پوشش گیاهی  ابتدا، در این تققی 

منطقده اقددام بده انتخدا  مقدل      های صقرازی پیمایشو 

بدرداری،  نمونده از انتخا  منطقه  پس برداری گردید.نمونه

کدل جامعدۀ گیداهی در    )خدرداد مداه    بدرداری  نمونهزمان 

 8تعدداد   .، انتخدا  شدد  (رویشی خدود بدود  حداک ر رشد 

کارشددناس ارشددد مرتعددداری دربدداره چگددونگی نقددوه     

سددپس بدا جمددع آوری،   .ندآمداربرداری آمددوزد داده شدد  

شناسایی و کد گذاری گیاهان و بیدان فدرم رویشدی آندان     

 گیاهددان منطقدده شناسدداییتوانددایی آنددان در نسددبت بدده 

پدالت نمونده بده عندوان      1تعدداد   حاصدل شدد.   اطمینان

های آموزشی و یکنواخت سدازی و اسدتاندارد سدازی     پالت

تدا   کارشناس اندازه گیری شد 8با حضور هر  برداری نمونه

به فهم مشترکی از مفاهیم و مقادیر انددازه گیدری دسدت    

هدای تعلیمدی    نمونده گیدری ایدن   انددازه . بده هنگدام   یابند

ها، چگونگی قطدع  استانداردهایی نظیر چگونگی ثبت داده

ها، ارتفاع برد، تشخیص رشد گونهاطالعات ها، ثبت گونه

تخمدین تولیدد زیتدوده    های گذشته و ... سالجاری از سال

سپس بده سده گدروه بده صدورت       آموزد داده شدگیاهی 

وضدع پدراکنش و   . با در نظر گرفتن تصادفی تقسیم شدند

 سیسدتماتیک  -تصادفی، برداری نمونهرود ؛ تراکم گیاهان

سدپس از کارشناسدان    انتخا  شد. برداری نمونهبرای  ]3[

 110هدایی بده طدول    ترانسکت خواسته شد که با استقرار

متر با نص  پیکه و کشیدن متر نواری، در امتداد تغییرات 

، فواصل نمایند برداری نمونهشی  عوامل مقیطی اقدام به 

در طدول  متر انتخا  شدد.   30ها نیا حدود ترانسکتبین 

و  ]83[ متر 8*8کوادرات به ابعاد  81هر ترانسکت، تعداد 

در صدورت گرفدت.    برداری نمونهمتری مستقر و  6فواصل 

( و سطح پالتها پارامترهای تولید )گرم بر داخل کوادرات

و  گیری شداندازهبر حس  گونه  (%درصد پوشش گیاهی )

بدا ثبددت فددرم رویشددی، شدماره پددالت، ترانسددکت و گددروه   

بددرای  آمدداربردار و ... اطالعددات آمدداربرداری ثبددت شددد.  

 استفاده شد. ]3[ تخمین تولیداز رود گیری تولید  اندازه

 ها تجزیه وتحلیل داده. 2 .2
از آنجا که هدف اصلی در این تققی  بررسی اثر گدروه  

آماربردار و فرم رویشی بر برآورد رابطه بین پوشش گیاهی 

 و تولیددددد بددددود، از رود مدددددل عمددددومی خطددددی   

(General Linear Model=GLM  بددرای تجایدده و )

تقلیل اطالعات استفاده شد. در این مدل که از فاکتوریدل  

ه شدد، متغیدر تولیدد بده     کامل به همراه کوریانس اسدتفاد 

عنوان متغیر وابسته )پاسد((، متغیدر پوشدش گیداهی بده      

عنوان متغیر کواریانس )پیشدگو( انتخدا  شددند، عوامدل     

گروه آمار بردار و فرم رویشی به عندوان فاکتورهدای ثابدت    

لقاظ شدند. در تعیین مدل آنالیا واریانس مدل فاکتوریل 

طده بدین متغییدر    کامل انتخا  شد که در آن عالوه بر راب

وابسته و مستقل )کواریانس یا پیشگو(، اثرات اصدلی بدین   

های آمار بردار و فرم رویشدی و اثدرات متقابدل بدین     گروه

ها توسدط ندرم افداار    آنالیا آماری دادهها نیا لقاظ شد. آن

(SPSS ver.22) .انجام گرفت 

https://www.google.com/search?q=Quercus+brantii&spell=1&sa=X&ved=0CBoQvwUoAGoVChMIvdrtldehyAIVgrQaCh3gVwFv
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 برداری نمونهبخشی از منطقه های آماربردار در برداری گروه نحوه نمونهاز فرضی نمایی  .2شکل

 

 نتایج. 3

توسدط هدر   مقادیر برآورد شده تولید و پوشش گیاهی 

ی رویشدی در  هدا  فدرم هدای آمدار بدردار و در    گدروه یک از 

شدود،  مدی چنانچه مالحظده   آمده است. 8و  1نمودارهای 

 برآورد شده گیاهی و تولیدالگوی کلی بین مقادیر پوشش 

در نمودارهای مذکور رعایت شده است. به عبدارتی دیگدر   

تقریبا  در جاهایی که پوشش گیاهی بیشتری وجود داشته 

است، برآورد بیشتری نیا از تولید صدورت گرفتده اسدت و    

 بالعکس.

( مشداهده  1چنانچه در جدول تجایه واریانس )جدول 

رگرسیونی بین متغیر وابسدته  شود عرض از مبدا  خط می

دار )تولید( و درصد پوشش گیاهی در مدل مربوطه معندی 

(P≤0.05نمی )    باشد. حال آنکه رابطه بدین ایدن دو متغیدر

( را نشددان داده اسددت. بدده  P≤0.05داری  )رابطدده معنددی

عبارتی پوشش گیاهی را می توان پیشگو کنندده مطلدوبی   

 از تولید گیاهی دانست.

ست که بین آماربرداران مختلف تفداوت  این در حالی ا

نظر قابل توجهی در برآورد پوشش گیاهی و تولید و رابطه 

( وجود داشدته اسدت. چدرا کده تداثیر      P≤0.05ها )بین آن

های آمار بردار در برآورد رابطه بین پوشش گیداهی و  گروه

ی رویشدی  هدا  فدرم ( بوده اسدت.  P≤0.05تولید معنی دار )

( را در بدرآورد رابطده   P≤0.05)مختلف تفاوت معندی داری 

(. هدر  1)جدول  اند هبین تولید و پوشش گیاهی ایجاد نکرد

( ME =Marginal effectچند به صورت کلی )تدأثیر کلدی  

( بددر روی ایددن P≤0.1فددرم رویشددی را نیددا تددا حدددودی )

باشیم که در بررسی تفکیک اثدرات هدر   برآوردها شاهد می

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

 بردارینمونه

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی

پالت 

بردارینمونه  

پالت 

بردارنمونه

 ی
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)مقایسدات میدانگین(   ی رویشدی از یکددیگر   ها فرمیک از 

قابلیت بقخ بیشدتری دارد کده در ادامده بده آن خدواهیم      

( در اثدرات متقابدل   P≤0.05پرداخت. تفاوت معنی داری )

ی رویشی بر رابطده بدین   ها فرمهای آمار بردار و بین گروه

ی تولید برآوردی و پوشش گیاهی مشاهده گردید ها متغیر

 (.1)جدول 

 

 ی رویشی ها فرمهای آماربرداری و در مقادیر تولید برآورد شده توسط گروه .1نمودار 

 را نشان می دهد( ها برآورد (SEM) نشان دهنده خطای استاندارد Error bars)مقادیر 

 

 

 ی رویشی ها فرمهای آماربرداری و در مقادیر پوشش برآورد شده توسط گروه .2نمودار 

 دهد(میرا نشان  ها وردآبر (SEM) نشان دهنده خطای استاندارد Error bars)مقادیر 



 ... بر  رویشی های فرم و بردار آمار های گروه تأثیر
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کواریانس که در آن -و درصد پوشش گیاهی )پیشگو( در یک مدل فاکتوریل (gr)شده  برآورد متغییر وابسته )پاسخ( تولیدرابطه بین . 1جدول 

 ها لحاظ شده استگذار )فاکتورهای ثابت( و اثرات متقابل بین آنتأثیر گروه آماربرداران و فرم رویشی گیاهان به عنوان عوامل 

 

Sig. F (3مجموع مربعات )نوع  درجه آزادی میانگین مربعات  منبع 

00000 199801 111039330 11 8806169000a مدل تصقیح شده 

 عرض از مبدا  10839130 1 10839130 89116 09133

 پوشش گیاهی )متغیر پیشگو( 1301669100 1 1301669100 1939089 00000

های آماربردارگروه 136809189 8 69139088 99180 00000  

ی رویشیها فرم 60319133 3 16919893 89100 09090  

های آماربردارگروه 318319198 9 33889639 19619 00000  * ی رویشیها فرم  

 خطا 8863139390 893 0889680  

 مجموع 3806909083 888   

 مجموع تصقیح شده 3138319096 889   

a (09301)ضری  تبیین تعدیل شده  09101. ضری  تبیین 

 

 و پوشش گیاهی(gr) های آماربردار از مقادیر متغیر وابسته برآورد تولید گیاهی مقایسات زوجی بین برآورد گروه. 2جدول 

 مستقل پیشگو( حاصل از جدول تجزیه واریانس )متغیر

(Iگروه) (jگروه) 
میانگین تفاضل  (I-J) 

 

معیار خطای  

 

Sig. 
 

 (%81) ها میانگین تفاضل برای اطمینان سطوح

پازین حد بان حد   

1 
8 -119369 19963 09013 -889808 09108 

3 -889306*
 19333 0000 -339088 -119018 

8 
1 119369 19963 09013 -09108 889808 

3 -119030 19619 0901 -889080 09088 

3 
1 889306*

 19333 0000 119018 339088 

8 119030 19619 0901 -09088 889080 

 درصد معنی دار هستند 0901ی مورد مقایسه در سطح ها تفاضل میانگین .  *

 

چنانچددده در مقایسدددات چندگانددده تفاضدددل بدددین   

نشدان داده   -آمداربرداری های های حاصل از گروه میانگین

( بددین بددرآورد P≤0.05شدده اسددت، تفدداوت معندی داری )  

وجود دارد، حال آنکه بین برآورد حاصدل   3و  1های گروه

( وجدود  P≤0.05تفداوت معندی داری )   8و  1های گروهاز 

 MEیدا   -ا بده صدورت کلدی    ندارد هر چند این تفاوت نید 

(P≤0.1 ) با هدر دو گدروه دیگدر     3. گروه استمعنی داری

( را از رابطده بدین تولیدد و    P≤0.05) برآوردهای متفداوتی 

 (.8پوشش گیاهی داشته است )جدول 
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 ( پیشگو پوشش گیاهی )متغیر مستقل و(gr) تولید گیاهی برآورد متغیر وابسته بر  ی رویشیها فرمتاثیر  بین مقایسات زوجی. 3جدول 

 اند()مقادیر دارای تفاوت معنی دار به صورت برجسته نشان داده شده حاصل از جدول تجزیه واریانس

(I)فرم رویشی (J) فرم رویشی 
تفاضل میانگین 

(I-J) 
 .Sig خطای معیار

 تفاضل برای اطمینان سطوح

 (%81) ها میانگین

 حد بان حد پازین

 33989 3908- 09188 8901 11908 گندمیان یکساله  ی یکسالهها علفی

 11906 8918- 09938 1938 1909 ی چند سالهها علفی

 16900 3963- 09866 1938 6903 گندمیان چند ساله

 6983 18986- 09311 6939 6918- ها ای بوته

 3908 33989- 09188 8901 11910- ی یکسالهها علفی گندمیان یکساله

 3913 38910- 0913 8988 13908- ی چند سالهها علفی

 9991 86989- 0938 8910 8900- گندمیان چند ساله

*81968- ها ای بوته
 8963 00020 -30919 -8961 

 8918 11906- 09938 1938 1909- ی یکسالهها علفی ی چند سالهها علفی

 38910 3913- 0913 8988 13908 گندمیان یکساله

 13961 3901- 09863 3938 3981 گندمیان چند ساله

 3938 19968- 09106 1960 0960- ها ای بوته

 3963 16900- 09866 1938 6903- ی یکسالهها علفی گندمیان چند ساله

 86989 9991- 0938 8910 8900 گندمیان یکساله

 3901 13961- 09863 3938 3981- های چند ساله علفی

*18911- ها ای بوته
 1980 00010 -88988 -8919 

 18986 6983- 09311 6939 6918 ی یکسالهها علفی ها ای بوته

*81968 گندمیان یکساله
 8963 00020 8961 30919 

 19968 3938- 09106 1960 0960 ی چند سالهها علفی

*18911 گندمیان چند ساله
 1980 00010 8919 88988 

 درصد معنی دار هستند 0901ی مورد مقایسه در سطح ها تفاضل میانگین .  *

 

 چندد  هدای یکساله و علفدی  هایی رویشی علفیها فرم

ی رویشددی تفدداوت معنددی داری  هددا فددرمسدداله بددا سددایر 

(P≤0.05   را در رابطه بین برآورد تولید گیداهی و پوشدش)

. حدال آنکده گنددمیان یکسداله،     اندد  هگیاهی ایجداد نکدرد  

ی هدا  فدرم ناقل با یکدی از   ها ایگندمیان چند ساله و بوته

( را در رابطده  P≤0.05) رویشی دیگدر تفداوت معندی داری   

اندد.  بین برآورد تولید گیاهی و پوشش گیاهی ایجاد کدرده 

در این میان گندمیان یکساله و گنددمیان چندد سداله بدا     

با هر دوی آنهدا تفداوت معندی داری     ها ایها و بوتهایبوته

(P≤0.05)   را در رابطه بین برآورد تولید گیاهی و پوشدش

 (.3اند )جدول گیاهی ایجاد کرده

مالحظدده مددی شددود، گندددمیان  3نمددودار چنانچدده در 

توسط  ها ای بوتهبا برآوردی کمتر و  1یکساله توسط گروه 

را در  ایبا برآوردی بیشتر، تفداوت قابدل مالحظده    3گروه 

 اندد  هداشت رابطه بین برآورد تولید گیاهی و پوشش گیاهی

داری قابدل  معنیو شاید مجموع این دو برآورد اری  باعخ 

ی هدا  فدرم * هدای آمداربردار  توجهی در اثرات متقابل گدروه 

رویشددی در رابطدده بددین بددرآورد تولیددد گیدداهی و پوشددش 

 .(1اند )جدول داشتهگیاهی 
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  )تخمین( تولید در رابطه با پوشش گیاهیهای برآورد باقیماندهی ها برآوردی از میانگین .3نمودار 

 

 بحث و نتیجه گیری. 4
همواره انتظار آن است که بین تولید و پوشش گیداهی  

رابطه معنی دار بانیی وجود داشته باشد. هر چند چندین  

ی رویشدی  هدا  فدرم های گیاهی و گونهانتظاری برای اغل  

انتظدار بجدایی اسدت ولدی واقعیدت ایدن اسدت کده همدده         

گیرندد و  مدی های گیاهی که در یک فرم رویشی قرار  گونه

از شکل کدامال  یکندواختی   های گیاهی یک گونه حتی پایه

بسته به ارتفاع، شکل تاج و تراکم یا  برخوردار نمی باشند،

، میداان آ  موجدود در گیداه و ... بدرآورد     جعدم تراکم تدا 

متفاوتی از وزن یک گونه یا فرم رویشی توسط آماربرداران 

حتی توسدط یدک آمداربردار در     ،گیردمیمختلفی صورت 

تواند متفداوت  های آماربرداری مختلف نیا این امر میدوره

برآورد پوشش گیاهی و تولید در مدواردی همچدون   باشد. 

های گیداهی، حفاظدت خداک، تعیدین     تعیین غالبیت گونه

ترکی  گیاهی یک منطقده   و تنوع عملکردی ایگونه تنوع

و کدداربرد دارد. تعیددین تولیددد و پوشددش گیدداهی در مدؤثر  

ای از تدأثیر  تواندد تاریخچده  مدی  ی رویشی نیاها فرمسطح 

گدر را بدر پوشدش    عوامل اقلیمی و سدایر عوامدل مداخلده   

ترکید ، پایدداری،   گیاهی به نمایش گذاشدته، عدالوه بدر    

های اکولوییکی زیست بومگان مرتعدی را  حفاظت و آستانه

ثبات در آماربرداری بده ویدژه هنگدامی    بنابراین  بیان دارد.

که نیاز به مقایسدات برآوردهدای آمداری بدرای مقایسدات      

آمارهای مختلف در طول زمان یا مکان باشد، حازا اهمیت 

ی کدده آمددار ایددن امددر بدده ویددژه در مددواردفراوانددی اسددت. 

و یدا سدنجش    1هدای طدوننی مددت بدرای پدایش      برداری

نزم باشد )همچون طرح ارزیابی مراتع مناط   2اکولوییکی

بردار آمدار مختلف آ  و هوایی کشدور( کده امکدان تغییدر     

تدأثیر نظدر   یابد. چدرا کده   میاهمیت بیشتری  ،وجود دارد

و خطای ناشدی از آن   آماربردار در تخمین پوشش یا تولید

حدال آنکده    ،ممکن است به عنوان تغییدر مقسدو  شدود   

 
1
 Monitoring  

2
 Ecological census 

 
مقادیر
 

ی 
ده ها

باقیمان
ن

میانگی
 

ع
برآورد )گرم بر متر مرب

)
 

 فرمهای رویشی

 گروه

 علفی یکساله   گندمیان یکساله     علفی چندساله   گندمیان چند ساله    هاایبوته
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( و ممکن است تغییری صورت نگرفته باشد )خطای نوع 

اینکده توسدط    ،به همین دلیل (.)خطای نوع  یا بالعکس

یکندواختی  به نسدبت  الگوی ها( )گروهآماربرداران مختلف 

ی رویشی مختلف صدورت  ها فرمدر برآورد پوشش و تولید 

گرفته است گویای آن است که تا حدودی امکدان بدرآورد   

همامانی از تولید و پوشدش گیداهی وجدود دارد )مقایسده     

 .(ی رویشیها فرمهای آماربردار و بین گروه 8و  1نمودار 

اینکه عرض از مبدا  خط رگرسیونی بین متغیر وابسته 

داری معندی ت کوواریانس یا متغیر پیشدگو تفداو  )تولید( و 

(P≤0.05ندارد را می )   توان دلیلی بر آن دانست که نسدبتا

ثباتی در کمی یدا زیدادی بدرآورد متغیرهدا وجدود داشدته       

توان شاهدی بر امکان سنجش است. دو مبقخ فوق را می

 توأمددان متغیرهددای مددذکور دانسددت. رابطدده معنددی دار   

(P≤0.05)  بددین متغیددر وابسددته )تولیددد( و کوواریددانس یددا

کمدی بدر   را نیا می توان دلیل مقپیشگوی پوشش گیاهی 

توان ادعا کرد به بیانی دیگر می صقت ادعای فوق دانست.

هایی برشدمرد  متغیرکه تولید و پوشش گیاهی را می توان 

که تا حدود زیادی در صورت عددم امکدان بدرآورد هدر دو     

)رابطده معندی دار    .جدایگاین آن کدرد  توان دیگدری را  می

(P≤0.05   بین تولید و پوشش گیداهی در جددول )بده    (.1

تدوان متغیدر پیشدگوی    مدی زبانی دیگر پوشش گیداهی را  

 در مراتع منطقده این امر جایگاین خوبی از تولید دانست. 

و ] 1[یداد   و اصدفهان  هدای استان از ندوشن و نیر سمیرم،

( خشدک  نیمه مناط  از نمایندگی به) مانوکا سایت در دو

 در اسدترالیا ( خشک مناط  از نمایندگی به) کانارویشن و

مدورد   ی رویشدی مختلدف  هدا  فدرم هدا و  گونهبرای نیا  ]8[

همچندین رابطده بدین پوشدش      .اسدت  قدرار گرفتده  تأکید 

گیدداهی و تولیددد از طریدد  مقاسددبه قطددر تدداج پوشددش   

های گیاهی مختلفدی در تدونس مدورد بررسدی قدرار       گونه

گرفت که نتایج این مطاله نیا گواه رابطه معنی داری بدین  

گیداهی مختلدف    هدای گونده تاج پوشش گیاهی و تولید در 

 .]88[ مورد مطالعه در این تققی  بود

آیا رابطه بدین تولیدد و پوشدش گیداهی تقدت تدأثیر       

تدوان بدا   میرا  -یا نهگیرد میهای آماربرداران قرار دیدگاه

( بودن اثر P≤0.05دار )معنیپاس( داد.  1نگاهی به جدول 

های آمار بردار بر رابطه بین تولید و پوشدش گیداهی   گروه

در مقایسده  را بایدد  احتیدا  زیدادی    گویای آن اسدت کده  

هدای آمدار بدردار    های حاصل از برآورد افراد یا گدروه آماره

داری معندی تواندد تفداوت   میچرا که  به خرج داد.مختلف 

(P≤0.05 ).در برآوردها ایجاد کند 

ی هدا  فرمدهد که مینشان  1ند نگاهی به جدول چهر 

( را در برآورد P≤0.05) داری-معنیرویشی مختلف تفاوت 

صورت به  ولی اندنداشتهرابطه بین تولید و پوشش گیاهی 

فدرم رویشدی   اثر ( ME =Marginal effectکلی )تأثیر کلی

بر روی ایدن برآوردهدا   توان می( P≤0.1نیا تا حدودی )را 

( مشاهده شدده در  P≤0.05دار )معنی. تفاوت باشیمشاهد 

ی رویشدی  ها فرمهای آمار بردار و  اثرات متقابل بین گروه

های تولید برآوردی و پوشدش گیداهی   متغیربر رابطه بین 

گویای آن است که به هنگامی که تفاوت بدین  ( 1)جدول 

ی رویشی برای ما از اهمیت زیادی برخدوردار اسدت   ها فرم

هدای عملکدردی در مرتدع( و    )به عنوان م ال تعیین گدروه 

 ،نیاز است آماربرداران متفاوتی ایدن عمدل را انجدام دهندد    

بایستی با دقت بیشتری نسبت به آمارهای برآوردی توجه 

کرد و حتی انمکان از گدروه آمداربردار یکسدانی اسدتفاده     

تا در برآوردها از اریبی احتمالی در برآوردها اجتندا   کرد 

ی رویشدی  هدا  فدرم . این امدر بده ویدژه هنگدامی کده      دردگ

بدا  هدا  ایبوتده و یا ساله  چند هایعلفی ،یکساله های علفی

حدازا   ،گیرندد مدی مورد مقایسه قرار ی رویشی ها فرمسایر 

( P≤0.05دار )معندی اهمیت بیشتری است چرا که تفداوت  

ی رویشدی  هدا  فدرم گدروه از   سده حاصل از برآوردهای این 

داری را معندی ی رویشی تفاوت ها فرمناقل با یکی دیگر از 

امدا   .(1)جددول   کندد مدی های آمار بدردار ایجداد   در گروه

چنانچه ترکی  گیاهی منطقده مدورد مطالعده متشدکل از     

ی رویشی علفی )شامل یکساله و چندد سداله( و یدا    ها فرم

)یکساله یا چند ساله( باشد، شاید نگرانی از بابت گندمیان 

ی رویشدی کداهش   ها فرمهای آماربردار در برآورد اثر گروه

. این موضوع بده هنگدامی کده ترکیبدی از     (3)جدول  یابد

وجود دارد نیدا حدازا    ها ایبوتهگیاهان چندساله گندمی و 
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های آمداربردار  اهمیت بساایی است و نگرانی از تأثیر گروه

بر برآوردها امری طبیعی است چرا که چنانچه در جددول  

( بدین  P≤0.05داری )معنینشان داده شده است تفاوت  3

هدای  این دو گدروه فدرم رویشدی حاصدل از بدرآورد گدروه      

اینکه گندمیان یکساله توسدط گدروه    آماربردار وجود دارد.

 3هدا توسدط گدروه    ایبوتده برآوردی کمتدری داشدته و    1

( شاید ما را به 3دهند )نمودار میبرآوردی بیشتر را نشان 

این قضاوت برساند کده در مقدادیر تولیدد کدم و یدا زیداد       

بددرآورد رابطدده بددین تولیددد و پوشددش گیدداهی سددخت تددر 

شود. در مورد گندمیان یکساله به دلیدل تولیدد خیلدی     می

کم برآوردها خیلی سخت خواهد شدد و ممکدن اسدت بده     

ی گیداهی  ها فرمپوشش آنها در زیر سایر  دلیل قرار گیری

تا حدودی اصطالحا  چشمگیر نباشند و از دید آماربرداران 

ها نیدا  ایگیاهی بوته مغفول بمانند و در مورد فرم پوشش

بدده دلیددل سددختی کددار در تفکیددک رویددش سددالجاری از  

به همراه پوشش زنده گیاهی که معمون   ،های گذشته سال

نیا بدرآورد  ، اند هگیاه همامان قرار گرفتبر روی تنه یا پایه 

بده   مواجه خواهدد کدرد.  مشکل تولید را برای آمار بردار با 

ی هدا  فدرم همین دلیل اختالف ناشدی از ایدن دو گدروه از    

تدا   (3)نمدودار   ها و گندمیان یکسداله اییعنی بوته رویشی

های آمداربردار  تأثیر گروهحدود زیادی موج  معنی داری 

د رابطدده بددین تولیددد و پوشددش گیدداهی در بددر روی بددرآور

 اینکده  ( شدده اسدت.  1ی رویشی مختلدف )جددول   ها فرم

تدر اسدت در   سدخت ها ایبوتهبرآورد تولید پوشش گیاهی 

 یبه طدور  ،]8[ نیا به اثبات رسیده است دیگری تققیقات

زیتدوده سدبا گیداهی    بدرای   همبرای زیتوده کل و  که هم

ها در ایبوتهبرآورد رابطه بین پوشش گیاهی و تولید برای 

بوده اسدت  تری برخوردار پازینمقایسه با گندمیان از دقت 

(R
2
Rهددا( در مقابددل ایبوتدده) 0.64=

2
)گندددمیان(  0.72=

برای رابطه بین زیتدوده سدبا گیداهی و پوشدش تداجی و      

R
2
Rها( در مقابل ایبوته) 0.74=

2
)گندمیان( برای  0.86=

 رابطه بین زیتوده کل گیاهی و پوشش تاجی(.

گیری کرد که هر چند کده  نتیجهتوان میبه طور کلی 

متغیر پیشگوی پوشش گیاهی عامل مناسدبی بدرای بیدان    

تولید گیاه به هنگام مقدودیت در برآورد مسدتقیم تولیدد   

حتدی  ولدی بدا ایدن وجدود      ،(1باشدد )جددول   مدی گیاهی 

های آماربردار مختلدف بده   گروهانمکان به طور همامان از 

ی رویشدی مختلفدی   هدا  فدرم خواهندد  میویژه هنگامی که 

ی هدا  فدرم ( را برآورد کنند، بانخص هنگامی که 1)جدول 

هدا  ایبوتده رویشی گندمیان یکساله، گندمیان چندساله و 

در ترکید  گیدداهی  مددد نظرندد و  ( 3و جددول   3)نمدودار  

 دهند، برای برآورد تولیدمیبل توجهی را تشکیل بخش قا

اسدتفاده نشدوند و در چندین مدواردی      و یدا ظرفیدت چدرا   

 .بهره برداز برآوردهای آنان بایستی با احتیا  بیشتری 
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