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  ها ترین یافته مهم
 از جملـه تـراکم، پوشـش و تولیـد        چندین پارامتر  دلیل امکان برآورد   هباشد ولی ب    قابل توجیه نمی    آن  استفاده :پالت

  . نوع پالت استنی بهتررهی دایکلطور به. باشد اي می طور همزمان روش قابل توصیه به

بنـدي   کـالس ی،  پوشش تاجنیی و تع، ترکیبیبرآورد فراوان،  درصد پوشش در گراسلندنی تخميبرا: پالت دابنمایر 
  .گردد ی روش استفاده منی از ا،canopy coverage  به روشیاهی پوشش گزیآنال، پوشش گیاهی

  . مناسب است ي ا  و بوتهیبرگان علف  پهن،ی علفاهانی شامل گیشی رويها  انواع فرمیابی ارزيبرا :پالت تودرتو

 کیـ  شی پاي ابزار برانتری توانند از عمده  میيبردار  از حاالت، نقاط ثابت عکس     یدر برخ  :) عکس -پالت( فتوپالت
  . شمار آیند بهمنطقه 

آوري اطالعات درباره نوسانات تولید علوفه حاصل از تغییرات اقلیمـی سـاالنه         توان براي جمع    می :برداري قفس بهره 
  .مورد استفاده قرار داد

  .شود  غالب محسوب میيها بهترین روش براي تعیین پوشش سطح زمین و پوشش گونه: قاب مشبک

باشـد و   گیري پوشـش گیـاهی مـی     اولویت این روش اندازه . اطمینان است  روشی از هر لحاظ قابل    : ترانسکت خطی 
  .انویه این روش تعیین ترکیب گیاهی استثقابلیت 

ري، بـردا  توان عالوه بر تعیین درصد بهـره  کند که از آن می این روش یک ابزار مکانیکی مهیا می  : برداري سنجه بهره 
  .کنندگان، استفاده کرد  و بهبود یکنواختی نتایج در میان بررسیجهت آموزش، کنترل قضاوت شخصی

ارتفاع و تراکم عمـودي گیاهـان سـرپا در یـک ناحیـه وسـیع        سریع  توان براي پایش      این روش را می    :شاخص روبل 
  .باشد گیري تولید نیز می منظور اندازه  و همچنین قابل استفاده بهاستفاده کرد

شـاخص سـطح     و، پوشش یقـه  درصد تاج پوشش، تراکم برگ،ی فراواننیهت تخم درجیروش مناسب  :نقطه قاب ده 
  . براي مراتع با پوشش کم ارتفاع مناسب است. استی علفيها  گونهيبرگ برا

ابی یـ منظـور ارز   همچنـین بـه  . مناسـب اسـت  اي کـامالً  براي تعیین درصد پوشش و انبوهی گیاهان بوته       : چرخ دوار 
  .شود ترکیب گیاهی نیز استفاده می



  ؛ 386: عاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابـان شـهید بهـشتی، صـندوق پـستی          م
  32225989: ، نمابر49138-15739: کد پستی

 

 

 

 
 

  )شرح مساله(مقدمه 
 و معـین  پدیـده  نوع یک مطالعه در روش هر که شده ابداع فراوانی هاي  گیري پوشش گیاهی، روش    براي اندازه 

گیـري پارامترهـاي      ابزارهاي متداول اندازه    از عدم شناخت . متفاوتی دارد  نتیجه خصوصی هب گیاهی پوشش تیپ در
ش گیاهی مرتع از مشکالتی است کـه سـبب عـدم دسـتیابی بـه نتـایج         گیاهی و کاربردهاي آنها در مطالعات پوش      

اما فقدان یک مطالعه در خـصوص کـاربرد     . کنون ابزارهاي مختلفی براي این کار ارائه شده است        تا .شود  صحیح می 
 . هاي مرتعی و ضرورت مدیریت مراتع ما را بر انجام این طرح وا داشته است ابزارهاي مختلف در اکوسیستم

 

  یت موضوعاهم
تواند سبب  گیري می گیري پوشش گیاهی متناسب با پارامتر اندازه شناخت و استفاده صحیح از ابزار اندازه

شناخت  برداري در درجه اول نیاز به  انتخاب روش مناسب نمونه. درك صحیحی از واقعیت توانمندي عرصه شود
خواهد بدست  مطالعات براي نتایج اشتباهی صحیح استفادهکه در صورت عدم  دارد ابزار مورد استفادهصحیحی از 

 . تواند ما را در درك هرچه بهتر اکوسیستم کمک نماید شناسایی تغییرات پوشش گیاهی مرتع می. آمد


