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 ي علف گوسفنديكاربرد آمار مكاني در ارزيابي تغييرات پوشش تاجي گونه مرتع

  

1پوراميرحسين كاويان
   3، غالمعلي حشمتي2، اردوان قرباني*

  19/4/93تاريخ پذيرش:           23/5/92تاريخ دريافت: 

 

 چكيده

هاي طبيعي بويژه مراتع، تنوع عوامل تأثيرگذار و هزينه زياد با توجه به وجود تغييرات مداوم در اكوسيستم

باشد. در اين تحقيق كارايي هاي جديد در مطالعات مختلف ضروري ميكنيكگيري مستقيم، كاربرد تاندازه

مورد بررسي قرار گرفت.  .Festuca ovina Lارزيابي تغييرات پوشش تاجي گونه هاي آمار مكاني در تكنيك

رويشگاه ثبت شد. سپس از روش معكوس وزني  45برداري در هاي نمونهپوشش تاجي با استفاده از پالت

GSافزارهايو كريجينگ براي درونيابي و تخمين پوشش تاجي گونه مورد مطالعه با استفاده از نرمفاصله 
+

و   5

ArcGIS10  استفاده شد. نتايج نشان داد بهترين واريوگرام، واريوگرام نمايي و بهترين روش ميانيابي روش

هاي تهيه ارزيابي صحت نقشه) در مقايسه با ساير روشها با توجه به OK) و معمولي (SKكريجينگ ساده (

متر) نزديك به دامنه تاثير برخي  F .ovina )48300باشد. دامنه تاثير درصد تاج پوشش گونه شده مي

 47710آلي عمق دوم (متر)، ماده 51500خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك شامل اسيديته عمق دوم (

شد. تغييرات مكاني خصوصيات ذكر شده خاك، بامتر) مي 49400متر)، رس عمق اول، شن عمق اول و دوم (

را تحت تاثير قرار داده و در فواصل بيشتر از دامنه تاثير، وابستگي مكاني  F. ovinaدرصد تاج پوشش گونه 

هاي ذكر شده خاك و درصد تاج پوشش گونه   ها وجود ندارد. به منظور بررسي روابط بين ويژگيبين نمونه

F. ovinaمتر در نظر گرفت. نتايج اين مطالعه نشان  49400تا  47710برداري را ميتوان ونه، فاصله بهينه نم

  استفاده كرد.  هاي مرتعيتوان در ارزيابي تغييرات پوشش تاجي گونهمكاني ميداد كه از روش آمار 

  

  .IDW، Festuca ovina ، كريجينگ،مكانيآمار  تاجي،پوشش تتغييرا هاي كليدي:واژه
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  دمهمق

تغييرات مداوم جزو الينفك هر اكوسيستم 

است، مراتع نيز به عنوان اكوسيستمهاي طبيعي 

داراي تغييرات هستند. پايش مرتع به مفهوم 

بررسي مستمر اين اراضي با توجه به اهميت 

اكولوژيك، كاركردهاي اقتصادي و تغييرات 

دائمي ضروري است. گستردگي مراتع و تنوع 

بروز تغييرات و هزينه زياد  عوامل تاثيرگذار در

گيري مستقيم، بكارگيري فنون جديد را اندازه

). تبديل كاربري (تغيير مرتع 1نمايد (ايجاب مي

هاي ديگر) بطور مستقيم با استفاده به كاربري

)، 18اي قابل رديابي است (از تصاوير ماهواره

ولي تغييرات در داخل همان كاربري مانند 

-از چراي مفرط دام، بوتهتغييرات كيفي ناشي 

هاي ديگر معموال به سختي با كني و تخريب

آوري سنجش از دور قابل رديابي استفاده از فن

). با ارزيابي و بررسي خصوصيات 16است (

انعكاس طيفي طول موجهاي مختلف امكان 

گردد. تفكيك طبقات مختلف كاربري ميسر مي

 طور مثال تغييرات انعكاس طيفي رويشگاهبه

هاي مرتعي به غير مرتعي از جمله خصوصياتي 

ميزان تغييرات پوشش  است كه نوع كاربري و

 تغييرات آشكارسازيدهد. نشان مي گياهي را

با استفاده از تصاوير  را كاربري اراضي و پوشش

ETM
 در شهر 5 براي لندست ماهواره TMو  +

در ايران  ).5شد ( انجام چين 1ژو كوانگ منطقه

هاي قابل توجهي در شته تالشدر دو دهه گذ

هاي سنجش از دور در ارتباط با استفاده از داده

هاي مختلف منابع زميني از جمله بررسي

گياهي انجام گرفته ها و پوششتغييرات كاربري

                                                           
1
-Guangzhow 

است. اما اين تكنيك به علت فقدان تصاوير 

اي و ناتواني آنها در جديد و به روز ماهواره

ه در ايران داراي تحليل تغييرات صورت گرفت

در چند سال اخير  معايب زيادي است.

با داشتن مكاني آمار تكنيكهاي جديدي مانند 

 هاي زياد مدنظر كارشناسان در حوزهقابليت

 هاي مختلف مطالعات منابع طبيعي بوده و 

توان با كاربرد آن در نواحي مختلف به مي

 محاسن و معايب آن پي برد. 

راي بررسي تغييرات زمين آمار ابزاري قوي ب

مجموعه وسيعي از  ارايهمكاني است كه قادر به 

تخمينگرها به منظور برآورد ويژگي موردنظر در 

برداري نشده با استفاده از هاي نمونهمكان

 برداري شده استاطالعات حاصل از نقاط نمونه

). تحليل نتايج در آمار كالسيك مبني بر 20(

ر است و بنابراين ها از يكديگمستقل بودن نمونه

وجود يك نمونه هيچ گونه اطالعي در مورد 

هايي كه به دهد، نمونه نمونه بعدي بدست نمي

شوند عنوان معرف جامعه در نظر گرفته مي

ها بوده و وابستگي مكاني مستقل از ساير نمونه

ها مستقل از  ندارند. اما در زمين آمار، نمونه

هاي  ه نمونهشوند، بلك يكديگر در نظر گرفته نمي

مجاور تا فاصله معيني بطور مكاني به هم 

ها  توان وابستگي بين نمونه وابستگي دارند و مي

را به صورت مدل رياضي تغييرنماي مكاني بيان 

به دليل مكاني هاي آمار . بنابراين روش)4كرد (

در نظر گرفتن همبستگي و ساختار مكاني 

اصل  ها از اهميت زيادي برخوردار هستند.داده

آمار اين است كه شباهت مقادير اوليه در زمين

اي با افزايش فاصله كاهش يك متغير ناحيه

هاي نزديك تر نمونهيابد و يا به عبارت سادهمي

هاي دورتر شباهت بيشتري به هم دارند تا نمونه
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هاي . همچنين داراي توانايي تهيه نقشه)8(

 )،12كمي با دقت معلوم در مورد خواص خاك (

) و احتماال تغييرات توليد 13رواناب و رسوب (

باشد. در و پوشش گياهي در گياهان مي

تحقيقي كه به منظور بررسي تغييرات مكاني 

در جنوب  Convolvulus arvensisتراكم گونه 

انجام شده مكاني اسپانيا با استفاده از روش آمار 

هاي به است، به اين نتيجه رسيدند كه نقشه

بندي سط كريجينگ براي پهنهدست آمده تو

تراكم گونه فوق از دقت بااليي برخوردار است 

)10 .(Ghanbari (2008)  در تحقيقي حجم و

كالته گرگان را با تراكم درختان جنگل شصت

بررسي نمود و  GISو  مكانياستفاده از آمار 

نتيجه گرفت كه اين خصوصيات از ساختار 

-از روش مكاني متوسطي برخوردارند و استفاده

ها در بهبود دقت آماربرداريمكاني آمار هاي 

  تواند موثر واقع شود. مي

رسد براي تعيين تغييرات بنابراين به نظر مي

پارامترهاي پوشش گياهي از جمله درصد تاج 

پوشش، استفاده از ابزارهاي مناسب با دقت 

كافي از اولويت برخوردار باشد. استفاده از 

و مدلسازي عوامل موثر هاي آمار مكاني روش

هاي بهتر و در در اين تغييرات منجر به ارزيابي

نتيجه دقت بيشتر در تعيين پارامترهاي مذكور 

 Festucaگردد. با توجه به اهميت گونه مي

ovina   از نظر توليد علوفه و حفاظت خاك و

مقاومت به چرا و سرماي شديد و پراكنش 

وسيع در سطح كشور بخصوص در منطقه 

تيپ يكي از  18تيپ از  15) كه در 7بالن (س

شود؛ همينطور با هاي غالب محسوب ميگونه

توجه به كمبود اطالعات در ارتباط با تغييرات 

پوشش تاجي اين گونه در منطقه مورد مطالعه، 

تحقيق حاضر با هدف بررسي قابليت تكنيك 

در وضعيت پراكنش اين گونه، مكاني آمار 

برداري به منظور ونهتعيين فاصله بهينه نم

تعيين درصد تاج پوشش اين گونه و تغييرات 

پوشش تاجي اين گونه انجام شده است. عليرغم 

اينكه بخش وسيعي از اراضي كشور ايران داراي 

پوشش گياهي مرتعي است و با توجه به اينكه 

اين اراضي نقش بسيار مهمي در حفاظت آب و 

غذا و خاك از يك سو و همچنين توليد علوفه، 

انرژي از سوي ديگر دارند، ولي مطالعات 

چنداني در زمينه تغييرات مكاني گياهان 

و بيشتر مطالعاتي  مرتعي صورت نگرفته است

كه به اين مقوله پرداخته است در زمينه گياهان 

زراعي و جنگلي بوده است. با توجه به كاربرد 

در مطالعات حوزه آبخيز مكاني محدود علم آمار 

هاي محيطي تغييرات مكاني داده در زمينه

گيري اندازه رغم مزايايي مانند آسانيعلي

در كنار  جغرافيايي عرض و گيري طول(اندازه

هاي تحقيق هزينه متغير مورد مطالعه)، كاهش

برداري همچنين با تعيين فاصله بهينه نمونه

نقشه اين متغيرها، اين مطالعه به  امكان تهيه

با ساير روشهاي رايج در اهميت تركيب اين علم 

  مطالعات منابع طبيعي تأكيد دارد.

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه:

حوزه آبخيز بالخلوچاي در محدوده ارتفاعي 

دريا در مختصات  سطح از متر 2700تا  1150

طول شرقي  48° 23ʹتا  47° 45ʹجغرافيايي 

عرض شمالي قرار دارد.  38° 22ʹتا  37° 51ʹو

ز نظر عوامل اكولوژيكي زنده و غير اين حوزه ا

برداري و چگونگي انتشار گونه مورد زنده، بهره
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مطالعه به چهار واحد رويشي اصلي قابل 

  ). 1تفكيك است (شكل 

هاي الف) واحد رويشي بخش دشتي و دامنه

درصد (در محدوده  12پائين با شيب كمتر از 

متر از سطح دريا) كه  1500تا  1150ارتفاعي 

به اراضي زراعي آبي، ديم و مسكوني و  عمدتاً

  صنعتي تغيير كاربري داده است. 

ب) واحد رويشي تپه ماهوري حد واسط بين 

منطقه دشتي و كوهستان سبالن (در محدوده 

متر از سطح دريا) با  2500تا  1500ارتفاعي 

هاي شيب متنوع و خاك نسبتا عميق، كه دامنه

م شده منظم آن تبديل به كاربري زراعي دي

هاي نامنظم به حالت است و فقط در دامنه

  طبيعي باقيمانده است.

 2500ج) منطقه كوهستاني كه عمدتاً از ارتفاع 

متري گسترش  3600متري شروع و تا ارتفاع 

هاي ارتفاع، دما و دارد. با توجه به محدويت

شيب براي كاربري كشاورزي از تبديل اراضي 

ري مرتع اختصاص در امان بوده و عمدتاً به كارب

دارد. اين عرصه يكي از منابع اصلي مناطق 

برداري ييالقي عشاير مغان بوده و مورد بهره

  گيرد. قرار مي

د) واحد رويشي كوهستان مرتفع باالتر از 

متر از سطح دريا كه تحت عنوان اثر  3600

طبيعي ملي سبالن توسط سازمان محيط 

 زيست در نظر گرفته شده است. 

  

  
در  F. ovinaهاي مورد مطالعه و پراكنش گونه ي موقعيت سايتموقعيت منطقه در استان اردبيل و نقشه - 1شكل 

   )7(سطح حوزه 

  

  روش تحقيق:

اساس وسعت و شرايط  ها بردر داخل رويشگاه

رويشگاه انتخاب  45پوشش گياهي جمعاً تعداد 

اي كه جاده دسترسي داشته و به گونه .شد

وت را دربرگيرد. در داخل سطوح مرتعي متفا

قطعه نمونه (پالت)  3هاي تعيين شده رويشگاه

 120متري در طول ترانسكت  10×10بزرگ 

متري از پائين دامنه تا ارتفاعات كه فاصله هر 
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متر بوده است،  40قطعه نمونه از همديگر 

 اتانتخاب شد (طول ترانسكت و ابعاد قطع

). بسته به شرايط پوشش تعيين گرديد نمونه

گيري پوشش تاجي با استفاده از قطعه اندازه

متر) سانتي 25×60هاي با ابعاد كوچك (نمونه

در داخل قطعه نمونه وسطي صورت گرفت و از 

هاي پائين و باال براي كنترل قطعه نمونه

هاي برداري و گونهاستفاده شد. محل نمونه

ها جهت مورد نظر در داخل قطعه نمونه

ستفاده از رنگ عالمت مراجعات بعدي با ا

نقطه اطالعات تاج  45گذاري شد. بنابراين در 

پوشش گونه مورد مطالعه ثبت شد. نمونه 

رويشگاه، در  45برداري خاك نيز در سطح 

متري از سانتي 30تا  15و  15تا  0هاي عمق

متري) مركزي  10×10هاي (داخل ماكروپالت

برداشت شد و در آزمايشگاه خاك عناصر فسفر، 

 تاسيم، اسيديته، ماده آلي و بافت خاك اندازهپ

صورت اليه  ها بهگيري شد. موقعيت پالت

منتقل و اطالعات  GISاي به محيط نقطه

پوشش تاجي گونه مورد مطالعه به آن اضافه 

GSافزارهايشد و سپس با استفاده از نرم
+

و   5

ArcGIS10 ها انجام شد.تجزيه و تحليل  

   :خاك هايگيري ويژگي اندازه

هاي خاك پس از خشك شدن در هواي نمونه

آزاد، از الك دو ميليمتري عبور داده شدند. 

سپس آزمايشات مختلف بر روي آنها انجام 

 )،9بافت خاك از روش هيدرومتري (گرفت. 

)، 19متر ( pHاسيديته در گل اشباع با الكترود 

درصد ) و 21(بالك  -كربن آلي از روش والكلي

آلي در عدد  ا ضرب عدد كربنماده آلي نيز ب

فسفر در عصاره خاك  ).21به دست آمد ( 72/1

، )22به روش اولسن با دستگاه اسپكتروفتومتر (

قابل جذب و سديم بعد از استخراج با پتاسيم 

 اندازه 7نرمال با اسيديته  1استات آمونيوم 

  .)15گيري شد (

  :ها تجزيه و تحليل مكاني داده 

 حداقل هايي بااز آنجا كه توسعه مدل

 تاكيد مورد دسترس قابل پارامترهاي

است،  مختلف هاي عرصه در پژوهشگران

 به با تا شد سعي مطالعه اين در بنابراين

 كردن و وارد هوشمند نوين هاي مدل كارگيري

برداشت  نقاط جغرافيايي عرض و طول اطالعات

 مدل، ورودي عنوان پوشش گياهي به تاج

برداري در نقاط نمونهتخمين ويژگي مورد نظر 

 نشده صورت گيرد. 

هاي  فاده از دادهتآماري اسدر مطالعات زمين

غير نرمال ممكن است منجر به نوسان زياد در 

شود و اين موضوع سبب كاهش تغييرنماها 

بنابراين در گردد، قابليت اعتماد نتايج مي

آمار هاي ها تخمين بودن داده  نرمالصورت 

ي برخوردار خواهند بود از دقت بيشترمكاني 

ها با استفاده از آزمون نرمال بودن داده). 20(

زمين آمار بر اسميرنوف انجام شد.  -كولموگروف

ي همبستگي مكاني بين مشاهدات استوار پايه

توان است و اين چنين همبستگي مكاني را مي

ي يك مدل رياضي كه تغييرنما ناميده به وسيله

يقت تغييرنما يا شود، بيان كرد. در حقمي

)(hγ  تابعي است كه ساختار تغييرات مكاني

نمايد و به صورت زير يك متغير را توصيف مي

  ).11شود (تعريف مي

2
)(

1

))()((
)(2

1
1)(ˆ hxZxZ

hN
hy

hN

i

ii +−= ∑
=

 

 N(h)و  hنيمه واريانس براي فاصله  y(h)كه 

 hتعداد زوج نقاط مجزا شده با فاصله گام 
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Z(xi) وz (xi+h)  ي گير مقادير متغير اندازه

و  Iبه ترتيب در موقعيت هاي مكاني  Zشده 

i+h  .هستند  

يابي مكاني و تهيه ي بعد براي دروندر مرحله

نقشه مكاني از دو روش كريجينگ و معكوس 

 به طور كليشد.  استفاده  1وزني فاصله

برآورد كننده آماري است كه در  يك كريجينگ

طي آن به هر يك از مشاهدات، وزن آماري 

خطي آنها  شود كه تركيبمينسبت داده 

نااريب شده و حداقل واريانس برآورد را دارا 

دليل حداقل كردن واريانس   به و) 14است (

ترين روش برآورد خطا با برآورد نااريب، رايج

  ).23( زمين آماري است و كاربرد زيادي دارد

)()(ˆ

1 i

n

i

i xZxZ ∑
=

×= λ  

گيري  در نقاط اندازه وزن متغير iλكه در آن 

گيري  وزن متغير در نقاط اندازه Z(xiشده و (

نشده است. پارامترهاي واريوگرام با استفاده از 

GS افزارنرم
+

5 )Gamma Design Software, 

MI,USA كه توانايي قابل توجه و چارچوب (

باشد استخراج تري را دارا ميساده و قابل درك

ها با استفاده از شهمكاني و تهيه نق و پهنه بندي

افزار كه در مقايسه با نرم ArcGIS10افزار نرم

قبلي در اين ارتباط از كارايي باالتري، بخصوص 

 از نظر انواع كريجنگ و كوكريجنگ دارا مي

باشد انجام شد. براي ارزيابي نتايج به دست 

آمده، از خطاي برآورد (ريشه دوم ميانگين 

و مقادير  بين مقادير مشاهداتي 2مربعات)

  .)25(تخمين زده شده استفاده شد 
 

                                                           
1- 

Inverse Distance Weighting  
2- 

Root Mean Square Error                    

  نتايج 

تجزيه و تحليل مكاني خصوصيات خاك و 

  :F. ovinaدرصد تاج پوشش گونه 

، به علت داشتن 1معرفي شده در جدول   مدل

هاي برازش  ساختار بهتر از بين تمامي مدل

 تغييرنماي حاصل از تاجشده، انتخاب شد. 

نشان داده  2در شكل  F. ovinaپوشش گونه 

  پوشش گونه  نتايج نشان داد تاجشده است. 

F. ovina  وابستگي مكاني نسبتا خوبي در

نتايج ميانيابي  3و شكل  2منطقه دارند. جدول 

تجزيه  دهند.را در منطقه مورد مطالعه نشان مي

و تحليل مكاني خصوصيات خاك در دو عمق 

 3متر نيز در جدول سانتي 15-30و  15-0

  شده است. نشان داده
  

  
 .Fپوشش گونه تغييرنماي حاصل از تاج - 2شكل 

ovina 

 فاصله (متر)

ين
م 

ما
رن
غيي
ت
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  F. ovinaپوشش گونه براي درصد تاجهاي مدل اعمال شده به تغييرنما عامل - 1جدول 
A0 R (متر)   كالس وابستگي مكاني (درصد)C0  C0+C   C0/C0+C  مدل تغييرنمامتغير                                 

2  

 439/0 48300 متوسط  92/30 001/498 154 نمايي  اج پوشش درصد ت

   C0اي: اثر قطعه، C0+Cسقف :، C0/C0+Cنسبت همبستگي :، A0ي تأثير : دامنه  

  

 هاي مختلف ميانيابينتايج روش - 2جدول 

   RMSE  ناهمسانگردي  توان  مدل واريوگرام   طول گام (متر)  روش

IDW  - - 514/2 - 39/11 

Ordinary Kriging  5000 27/10 دارد - نمايي 

Simple Kriging  5000 18/10 دارد - نمايي 

  

 

در منطقه مورد مطالعه (الف)، روش معكوس وزني فاصله؛ (ب)، روش كريجينگ  F. ovinaهاي ميانيابي تاج پوشش گونه نقشه - 3شكل 

  معمولي؛ (ج)، روش كريجينگ ساده
  

  

در
ا  ب

 ج
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  مترسانتي15- 30و  0- 15براي ويژگيهاي خاك در دو عمق  شده به تغييرنما هاي مدل اعمالعامل - 3جدول 
A0 R(متر)   C0  C0+C  مدل واريوگرام متغيرها

2  

  288/0 57800 262/1  114/0 خطي متر)سانتي 0 - 15اسيديته (

 395/0 51500 554/1  224/0  خطي  متر)سانتي 15 - 30اسيديته (

  229/0 10000 116743 45290  رويك  متر)سانتي 0 -15پتاسيم قابل جذب (

 060/0 11320 130567 31250 خطي  متر)سانتي 15 -30پتاسيم قابل جذب (

  501/0 87890 53/454  6/20  نمايي  متر)سانتي 0 -15فسفر كل (

 53/0 79400 116/467  1/0 نمايي  متر)سانتي 15 -30فسفر كل (

 542/0 61750 295/12 93/0  نمايي  متر)سانتي 0 -15ماده آلي (

 564/0 47710 458/11 8/0  نمايي  متر)سانتي 15 -30ماده آلي (

 311/0 49400 375/294 4/90  خطي  متر)سانتي 0 -15شن (

  42/0 49400  966/368  7/101  خطي  متر)سانتي 15 -30شن (

 065/0 84900  431/156 8/51  خطي  متر)سانتي 0 -15سيلت (

  291/0 31800 742/125 26/31  نمايي  متر)سانتي 15 -30سيلت (

 276/0 49400 69/136 18/52  خطي  متر)سانتي 0 -15رس (

   167/0  37000 45/214 1/71  خطي  متر)سانتي 15 -30رس (
 

  گيريو نتيجه بحث

 

 

مدل مناسب برازش شده به تاج پوشش گونه 

F. ovina هاي سقفنمايي است كه جزو مدل 

تار فضايي و دار بوده و نمايانگر وجود ساخ

وابستگي مكاني متغير مورد مطالعه است. 

بزرگي قابل مالحظه دامنه تأثير به اين علت 

است كه ابعاد منطقه مورد مطالعه بزرگ بوده و 

ها به صورت تصادفي و ناهمگن برداشت نمونه

اي به  اند. به طور معمول نسبت اثر قطعهشده

ي بندي وابستگي مكان  تواند براي طبقه سقف مي

). اگر 17هاي مورد مطالعه استفاده شود (ويژگي

باشد وابستگي مكاني  25/0اين نسبت كمتر از 

باشد وابستگي متوسط  75/0تا  25/0قوي، بين 

باشد وابستگي ضعيف  75/0و اگر بيشتر از 

). با توجه به وسعت باالي منطقه مورد 2است (

 F. ovinaمطالعه، درصد تاج پوشش گونه 

ي متوسط و قابل قبول در منطقه وابستگي مكان

داشته است كه بسيار قابل توجه بوده و 

 نقشه به طلبد. با توجهمطالعات بيشتري را مي

 گونه پوشش تاج درصد واريوگرافي نتايج كه ها

F. ovina  كه گفت توانمي ،دهدمي نشان را 

 تاج درصد بين خوبي نسبتاً مكاني ساختار

 مطالعه وجود مورد منطقه در گونه اين پوشش

 بهترين نمايي واريوگرام مطالعه اين در .دارد

بهترين  همچنين و شد داده تشخيص واريوگرام

 ساده و معمولي كريجينگ روش ميانيابي روش

خطاي برآورد (ريشه دوم  بودن كمتر دليل به و

 به روشهاي نسبت روشها اين ميانگين مربعات)

 اين به توجه با لذا شد. داده تشخيص ديگر

 حوزه شرق شمال از هاي حاصله،روشها و نقشه

 مورد گونه پوشش تاج درصد جنوب غرب به

 پوشش تاج بيشترين و يابدمي افزايش مطالعه

 در آن كمترين و شده واقع حوزه غرب در جنوب

 با كه حوزه خروجي بخش در شرق شمال

 مطابقت نيز اكولوژيكي اصول و مشاهدات زميني

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  67 ...........................................................................................................يعلف گوسفند يگونه مرتع يپوشش تاج راتييتغ يابيدر ارز يكاربرد آمار مكان

 

بيانگر اين است كه در  ). اين خود1دارد (شكل 

بهتر مكاني هاي محلي روشهاي آمار مقياس

دهند. بنابراين بهتر است در بخشهاي جواب مي

غربي كه پراكنش اين گونه وسيع است  جنوب

يا در بخش شمال غربي حوزه كه گونه مورد 

مطالعه پراكنش همگني دارد، با انتخاب 

برداري و تعيين درصد روشهاي مناسب نمونه

پوشش، تغييرات پوشش تاجي اين گونه را  تاج

بررسي نموده و نتايج خوبي بدست آورد. 

گيري ها توام با نمونهبرداريبخصوص اگر نمونه

از خاك انجام شود، آنگاه با تعيين همبستگي 

بين خصوصيات خاك و درصد تاج پوشش اين 

توان فاكتورهاي خاكي تاثيرگذار در گونه مي

اج پوشش اين گونه را تغييرات مكاني درصد ت

تشخيص داد و با نتايجي كه از پارامترهاي مدل 

اعمال شده به تغييرنما بخصوص دامنه تاثير به 

گيري به منظور آيد، فاصله بهينه نمونهدست مي

تعيين درصد تاج پوشش گونه فستوكا را تعيين 

نمود، چون در فواصل بيشتر از دامنه تاثير 

مكاني با هم ندارند ها هيچگونه وابستگي نمونه

)11 .(  

Dowling et al., (1986)  در بررسي كه در

كوئينزلند انجام دادند، مشاهده كردند كه با 

آلي، ازت، فاكتورهايي از قبيل ماده افزايش

گوگرد، پتاسيم، فسفر، كلسيم تبادلي و عمق 

خاك، درصد پوشش تاجي گونه مورد مطالعه 

در  Tahmasebi (2003)يابد. ايشان افزايش مي

مطالعه بر روي ارتباط پوشش گياهي با 

فاكتورهاي خاكي، به اين نتيجه رسيد كه از 

بين فاكتورهاي خاكي فسفر، رس، اسيديته و 

هدايت الكتريكي بيشترين اثر را بر پوشش 

ها داشتند. در چنين تاجي و تراكم گونه

توان با تعيين اثرگذارترين مطالعاتي مي

پوشش گونه مورد رصد تاجفاكتورهاي خاك بر د

متغيرها را نيز انجام مكاني مطالعه، تحليل آمار 

داد و دامنه تاثير متغيرهاي خاكي مورد مطالعه 

را كه نزديك به درصد تاج پوشش گونه بوده 

گيري براي برآورد گونه است، فاصله بهينه نمونه

مورد مطالعه لحاظ كرد. با توجه به نتايج تجزيه 

)، 3خصوصيات خاك (جدول و تحليل مكاني 

در بين خصوصيات خاكي مطالعه شده در اين 

تحقيق، برخي ارتباط نزديكي با درصد تاج 

پوشش گونه فستوكا دارند. دامنه تاثير درصد 

متر) نزديك به  48300تاج پوشش اين گونه (

متر)،  51500دامنه تاثير اسيديته عمق دوم (

متر)، رس عمق  47710آلي عمق دوم ( ماده

     متر)  49400اول، شن عمق اول و دوم (

توان اينگونه بيان كرد كه باشد. لذا ميمي

تغييرات مكاني خصوصيات ذكر شده خاك، 

را بيشتر  F. ovinaدرصد تاج پوشش گونه 

دهد و با توجه به اينكه در تحت تاثير قرار مي

ها هيچگونه فواصل بيشتر از دامنه تاثير نمونه

هم ندارند، به منظور بررسي  وابستگي مكاني با

هاي ذكر شده خاك و درصد روابط بين ويژگي

 ، فاصله بهينه نمونهF. ovinaتاج پوشش گونه 

متر در  49400تا  47710توان برداري را مي

  نظر گرفت. 

با توجه به نتايج اين تحقيق در منطقه با چنين 

گيري بايد افزايش وسعتي، تعداد نقاط نمونه

نمونه مورد استفاده قرار  300 يابد و حداقل

 نقطه نمونه 50گيرد. عالوه بر اين بايد حداقل 

گيري اضافي انجام گيرد تا بررسي صحت و 

) به صورت كامل Cross validationدقت (

دهند كه انجام گيرد. مطالعات مختلف نشان مي
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اي در نتايج آناليزهاي فاصله نقش تعيين كننده

ن نياز است تحقيقات دارد، بنابرايمكاني آمار 

هاي متفاوت با اين تحقيق مشابه در مقياس

انجام گيرد. در مناطقي كه پوشش تاجي از 

تغييرات زيادي برخوردارند نياز است با انتخاب 

هاي همگن با توجه به جهت دامنه، رويشگاه

 شيب و ... همچنين انتخاب شبكه منظم نمونه

تري دست يافت. برداري به نتايج مطلوب

هاي مختلفي را فرضمچنين ميتوان پيشه

متر،  50×50برداري مثال براي فواصل نمونه

متر در نظر  1000× 1000متر و  100×100

هاي آمار گرفت و با توجه به نتايج تحليل

برداري با ، در مورد فاصله بهينه نمونهمكاني

توجه به دامنه تاثير قضاوت كرد. بطور مثال در 

تعداد  ,.Kavianpoor et al (2012)تحقيق 

تا  0نمونه خاك به صورت مركب از عمق  110

بر روي شبكه منظم  متري خاكسانتي 30

متر مربعي در مرتع ييالقي نشو  30×30

براي نشان مكاني هاي آمار برداشت شد و آناليز

فيزيكي و   ويژگي 18دادن وابستگي مكاني 

شيميايي خاك انجام شد و با استفاده از روش 

ها تهيه  يابي نقشه توزيع مكاني اين ويژگيدرون

برداري به منظور گرديد و فاصله بهينه نمونه

برآورد خصوصيات خاك در منطقه مشخص 

شد. همچنين نتايج قابل قبولي در زمينه برآورد 

خاك در مراتع با استفاده از رواناب و هدررفت 

 ,.Kavianpoor et alتوسط مكاني تكنيك آمار 

آمده است، با تعيين پارامترهاي بدست  (2013)

خاكي تاثيرگذار بر خصوصيات رواناب و 

هاي آمار هدررفت خاك؛ با تجزيه و تحليل

برداري از خصوصيات فاصله بهينه نمونهمكاني 

خاك و رواناب و هدررفت خاك جهت برآورد 

  اين متغيرها در منطقه تعيين شد. 

ن توان از اين تكنيك در تعييرسد ميبه نظر مي

برداري از خصوصيات پوشش فواصل بهينه نمونه

گياهي كه در طول زمان از تغييرات كمتري 

برخوردارند استفاده نمود. در ارتباط با منطقه 

توان گفت چون مراتع سبالن مورد مطالعه مي

از ثبات اقليمي برخوردار بوده (بارندگي و دما 

فاكتورهاي اصلي تغيير در پوشش گياهي 

كند، پيروي مي الگوي توالي مرتع نيستند) و از

دهد آنچه اكوسيستم را تحت تاثير قرار مي

عوامل زنده مثل جمعيت دام چرا كننده است 

كه تركيب، تاج پوشش گياهي و توليد را تحت 

دهد. ثبات عوامل اكولوژيكي نياز تاثير قرار مي

كند. با اعمال به ثبات مديريتي را طلب مي

قتصادي و اجتماعي مديريت صحيح به ثبات ا

نيز دست خواهيم يافت. الزمه آسان كردن 

مديريت و افزايش توليد، كاهش ناهمگني 

باشد. با توجه مكاني و زماني در توليد علوفه مي

در حفاظت آب و  F. ovinaبه اهميت گونه 

خاك همچنين از نظر تغذيه دام، در حال حاضر 

وضعيت اين گونه در ساختار تركيب و تراكم 

اي عرصه مورد مطالعه نگران كننده است هگون

هايي كامال حذف و در كه در بخش بطوري

برداري مناطق ديگر كامال تحت تأثير شدت بهره

گرفته كه هم از نظر تركيبي و هم از نظر  قرار

كند. بنابراين تراكمي روند قهقرايي را طي مي

استفاده از روشهاي جديد براي ارزيابي تغييرات 

هاي مرتعي منطقه مورد هي گونهپوشش گيا

مطالعه براي مديريت صحيح امري ضروري به 

رسد. نياز است تحقيقات مشابهي در نظر مي

هاي نقاط مختلف كشور بر روي ساير گونه
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مرتعي، خصوصيات ديگر پوشش گياهي از 

جمله توليد و تراكم و با لحاظ كردن فاكتورهاي 

ردي در خاك، به منظور دستيابي به نتايج كارب

اين زمينه و مقايسه نتايج به دست آمده صورت 

  گيرد.
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