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مقایسه روش های فاصلهای برآورد تراکم گیاهان در مراتع حاشیه دریاچه هامون شهرستان
زابل
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تاریخ پذیرش8233/30/02 :

چکیده

تراکم یكی از شاخص های کمّی مهم در مطالعه مراتع محسوب میگردد و انتخاب مناسبترین روش برای
اندازه گیری تراکم در هر منطقه امری ضروری میباشد .برآورد تراکم نهال سبز در پروژههای بیولوژیک نیز
از جمله دغدغههای کارشناسان ناظر در این پروژهها میباشد؛ محدوده مورد بررسی منطقهای خشک و
بیابانی بوده و پوشش گیاهی موجود از گونههای مقاوم به خشكی و شوری میباشد که فرم رویشی آنها
اغلب بوتهای یا درختچهای است .لذا این تحقیق بر روی گونه گز که گونهای سریعالرشد ،همیشه سبز و
مقاوم به خشكی وشوری است در سه محدوده از نهالكاریهای سنواتی انجام گرفت .بهاینصورت که تمامی
پایههای گونه گز در این سه محدوده شمارش شدند و در هر عرصه  9ترانسكت  211متری به موازات هم
و با فاصله  21متر از همدیگر مستقر و روی هر کدام  01نقطه به عنوان نقاط نمونهبرداری مشخص شدند
و تراکم برحسب مترمربع محاسبه گردید .این روش بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد ،با این هدف که با
پنج روش فاصله ای نزدیکترین فرد ،نزدیک ترین همسایه ،یک چهارم متمرکز ،یک چهارم همسایه و
زاویه منظم در برآورد تراکم نهالهای سبز گونه گز ( )Tamarix .spاز لحاظ صحت مورد مقایسه قرار
بگیرند تا روشی که بهترین صحت برآورد تراکم این گونه را ارائه میدهد معرفی گردد .نتایج نشان که در
محدوده شماره یک و سه روش نزدیکترین همسایه و در محدوده شماره دو روش یک چهارم همسایه
باالترین صحت را نسبت به شاهد دارد.
واژههای کلیدی :مقایسه گیاهان ،ارزیابی پوشش ،تراکم بوتهای ،روش بدون پالت
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4کارشناس ارشد مرتعداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستانTaheri42@gmail.com .
3دانشجوی دکتری بیابان زدایی ،دانشگاه سمنانk.shockoohi@gmail.com .
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یک چهارم سرگردان و روش تصحیح شده نقطه

مقدمه
مراتع به عنوان حیاتی ترین بستر پایداری

فاصله) توصیه شدهاند). (Bonham, 1989

محیط زیست و پدیده های بوم شناختی ،در

روشهای فاصلهای یکچهارم نقطه متمرکز

تولید علوفه ،تنوع گیاهان و موجودات خاکزی و

و زاویه منظم از نظر ساختاری شباهتهایی به

دارند

هم دارند همچنین از شاخصهای متعددی از

نیز

اقلیم

تغییرات

اهمیت

( )Cottam,1953یكی از شاخص های مورد

پراکندگی برای استفاده در اندازهگیری فاصلهای

ارزیابی مراتع ،تراکم است .تراکم که یک

پراکنش (همانند شاخص پراکنش ابرهارت)

خصوصیت مطلق و قابل کمی کردن است همان

استفاده میکنند ).(Moghadam,2001

تعداد

پایه

در

واحد

سطح

می باشد

) .(Mesdaghi,1998باتوجه به مساحت زیاد
مراتع با الگوهای پراکنش متفاوت و تراکم های
مختلف ،انتخاب روشی مناسب و بدون اریب برای
اندازه گیری تراکم از اهمیت زیادی برخوردار
خواهد بود که بدین ترتیب با دقت و صحت و
هزینه ی مناسب ،در مدت زمان کوتاه ،اطالعاتی
دقیق و درخور اعتماد برای ارزیابی و مدیریت
صحیح عرصه مراتع و همچنین بررسی و تشریح
برنامه¬های تعیین وضعیت و گرایش مراتع فراهم
می شود ) (Imani, 2013بوم شناسان گیاهان
انواعی از روش نمونهگیری بدون قاب را توسعه
داده اند که به کلیة آن ها روش های فاصله ای

انجام پژوهشهای مقایسهای پیدرپی برای تیپ-
های مختلف پوشش گیاهی در مناطق مختلف
رویشی توصیه میشود تا به افراد کمک نماید با
توجه به شرایط خاص پژوهش خود ،روش
مناسبتر را انتخاب نمایند همچنین کاربرد
روشها در مناطق مختلف میتواند در اصالح
روشهای موجود کمک نماید (Anderson,
) .2006انگیزه اصلی توسعه این روشها برآورد
تراکم جمعیت بدون استفاده از قطعه نمونه است،
نمونهبرداری فاصلهای معموالً برای یک گونه
منفرد به کار میرود و باعث صرفهجویی در زمان
شده و صحت برآورد را نیز افزایش میدهد
) .( Heidari, 2007پراکنش مكانی گیاهان

اطالق می شود (.(Heidari,2007

یكی از جنبههای مهم اکولوژی گیاهی است.

روشهای فاصلهای بیشتر برای پوشش گیاهی با

آگاهی از الگوهای پراکنش مكانی گیاهان در هر

پراکنش تصادفی (نزدیک ترین فرد ،نزدیک ترین

منطقه از مقدمات و ضروریات اندازهگیری و

همسایه ،زوجهای تصادفی ،نقطه مرکز یک

بررسی پوشش گیاهی به حساب میآید

چهارم) و برخی دیگر هم برای پراکنش تصادفی و

) (Moghadam,2001استفاده از روشهای

هم برای غیر تصادفی (روش زاویه منظم ،نقطه

فاصلهای بیشتر در مورد پوشش درخت و
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درختچهای متداول بوده اما در خصوص پوشش

بیابانزدائی و مقابله با فرسایش بادی دشت

گیاهی مراتع در مورد گیاهان بوتهای و گندمیان

سیستان.)0461 ،شكل  0موقعیت سیاسی این

کالف مانند و همچنین در جایی که پوشش

محدوده را نشان میدهد .شكل 0

گیاهی به صورت تنک باشد که استفاده از پالت با
محدودیتهایی همراه است مورد استفاده قرار
میگیرند ) (Kent & Coker, 1992لذا این
پژوهش سعی دارد تا در راستای مطالعات انجام
شده که تعداد آن¬ها با توجه به گستردگی
مناطق رویشی ایران اندک می¬باشد پنج روش
فاصله¬ای اندازه¬گیری تراکم را در مورد گونه
گز ( )Tamarix. spبا الگوی پراکنش منظم
(پروژههای بیولوژیک) را مورد ارزیابی قرار دهد تا
نتایج آن در تحقیقات آتی و فعالیت¬های
اصالحی و احیایی مورد استفاده قرار گیرد الزم به
ذکر است این مقایسه برای اولین بار در محدوده
مورد مطالعه و شهرستان نیمروز صورت گرفته
است.
مواد و روشها
خصوصیات منطقه و تیپ گیاهی مورد
مطالعه

این منطقه دارای محیطی بیابانی با بارندگی
اندک ،تابستانهای گرم و زمستان سرد و تحت
تاثیر بادهای شدید و طوفانی با سرعت زیاد قرار
دارد .شرایط سخت سبب گردیده پوشش گیاهی
در زمان و مكانهای مختلف شدیداً متغیر باشد و
گونهها مقاوم خشكی و شوری بوده و اغلب به
صورت بوتهای و یا درختچهای میباشند .در
شرایط مرطوب گونه های متعدد رطویت پسند و
مقاوم به شوری نظیر گز ) ،(Tamarix. spانواع
نی ) (Phragmites. spو بونی )(Aeluropus. sp
که به همراه گونههایی مانند اویارسال (Cyperus

) ،Rotundusمرغ ) (Cynodon dactylonو
قمیش ) (Arunda donaxپوشش متراکمی را در
بستر دریاچه تشكیل میدهند .لیكن در شرایط
موجود که خشكسالیهای پی در پی ورود آب به
دریاچه را محدود نموده است ،از شادابی و تراکم
گونهها کاسته شده است.

محدوده مورد مطالعه ،در شمال استان سیستان و
بلوچستان و در حاشیه دریاچه هامون قرار دارد،
این محدوده به مساحت  411هكتار و با مختصات
 90درجه و  24دقیقه و  39ثانیه تا  90درجه و
 29دقیقه و  23ثانیه طول شرقی و  40درجه و 6
دقیقه و  24ثانیه تا  40درجه و 01دقیقه و 40
ثانیه عرض شمالی میباشد( .طرح جامع

شكل  :0موقعیت مكانی منطقه مورد مطالعه
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روش نمونه برداری
ابتدا از طریق بازدیدهای صحرایی ،منطقه
مطالعاتی بر روی نقشه توپوگرافی با مقیاس
 0/29111مشخص شد .در انتخاب اندازه و تعداد
نمونه باید به تنوع و تغییرات پوشش گیاهی در
منطقه توجه نمود که هرچه تغییرات ترکیب
گونهای کمتر باشد تعداد نمونه کمتری نیز مورد
نیاز است ) .(Mesdaghi,1998با توجه بهاینكه
پوشش گیاهی منطقه پروژه بیولوژیک مورد
مطالعه تنها شامل یک گونه گز بوده و از پراکنش
یكنواخت برخوردار است ،سه محدوده به مساحت
 011×211مترمربع با سه تكرار انتخاب گردید،
سپس تمامی پایههای سبز گونه گز در این سه
محدوده شمرده شدند و تراکم با استفاده از نسبت
تعداد گیاه شمرده شده و سطح برحسب مترمربع،
محاسبه گردید این روش بهعنوان شاهد در نظر
گرفته شده و با روشهای فاصلهای نزدیکترین
فرد ،نزدیکترین همسایه ،یک چهارم متمرکز،
یک چهارم همسایه ،زاویه منظم مقایسه شد .در
هر عرصه  9ترانسكت  211متری به موازات هم و
با فاصله  21متر از همدیگر مستقر گردید که در
طول هر ترانسكت 01 ،نقطه که فاصله آنها از
همدیگر  21متر میباشد ،به عنوان نقاط نمونه-
برداری مشخص شدند و اندازهگیریها در این
نقاط انجام شد در هر محدوده اولین نقطه به-
صورت تصادفی انتخاب شده و همه روشها در
این نقاط برداشت گردیدند (.)Mirjalili, 2005

در روش فاصلهای نزدیکترین فرد (شكل )2
فاصلهی نقطهی تصادفی تا نزدیکترین پایه
گونهی مورد نظر (بدون توجه به جهت) ،اندازه-
گیری میشود باتوجه به این که در این روش،
فاصلهی متوسط ،معادل 91درصد جذر سطح
متوسط اشغالشده توسط یک پایه میباشد
بنابراین فاصلهی متوسط در ضریب اصالحی 2
ضرب میشود تا جذر سطح متوسط بهدست آید (
 (Zhang &Zhu, 2009در روش نزدیکترین
همسایه (شكل  )4در هر نقطهی تصادفی
(نمونهگیری) ،پس از تعیین نزدیکترین فرد
نسبت به نقطهی تصادفی ،فاصلهی این گیاه از
نزدیکترین همسایهی آن تعیین و بهعنوان یک
فاصله منظور میشود در این روش برای بهدست
آوردن سطح متوسط اشغالشده توسط یک فرد از
جمعیت ( ،)Mفاصلهی متوسط در ضریب 0/96
ضرب میشود .این بدان معنی است که حدود
 %91از افراد بهصورت جفتی در کنار هم قرار
گرفتهاند .بهعبارت دیگر در جمعیتهای طبیعی
میتوان پذیرفت که حدود  91درصد افراد
جمعیت بهصورت جفت دیده میشوند(Taheri, .

)2014در روش یک چهارم متمرکز در هر یک از
نقاط تصادفی خطی بر خط ترانسكت عمود شد
تا چهار ناحیه ( چهار ربع  61درجه) بهوجود آید
و سپس فاصلهی نزدیکترین نهال سبز به مرکز
(نقطه تصادفی) در هر ربع اندازهگیری گردید.
بدین ترتیب در هر نقطه ،چهار فاصله مربوط به
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چهار فرد نزدیک به مرکز از گونهی مورد بررسی

متمرکز ،پیرامون هر نقطه نمونهبرداری ،به چهار

اندازهگیری ویاداشت میگردد.

ربع تقسیم شده و چهار فاصله اندازهگیری

در روش یک چهارم همسایه نیز ابتدا کامال مشابه
روش یک چهارم نقطه متمرکز ،نقطه نمونه-
برداریشده بهعنوان نقطه مرکزی در نظر گرفته-
شده و ناحیه اطراف این نقطه به چهار قسمت
(زاویه قائمه) تقسیم میگردد؛ اما در ادامه ،در هر
یک از ربعها ،پس از تعیین نزدیکترین فرد
نسبت به نقطه تصادفی ،فاصلهی آنها از
نزدیکترین همسایهشان تعیین و به عنوان یک
فاصله ثبت میگردد .بهعبارت بهتر ،فاصلهی بین

میگردد ،با این تفاوت که در هر ربع ،فاصله نقطه
تصادفی از سومین پایه گیاهی که به آن نقطه
(مرکز) نزدیک است اندازهگیری و بهعنوان فاصله
در آن ربع محسوب میشود .چهار فاصله اندازه-
گیری شده در هر نقطه تصادفی با هم جمع و بر
دوازده تقسیم میگردد .مربع عدد حاصل سطح
متوسط آن نقاط میباشد و سطح متوسط نهایی
از جمع کلیه سطوح بر تعداد نقاط اندازهگیری-
شده بهدست میآید.

نزدیکترین پایه گیاهی در هر ربع تا نزدیکترین

برآورد تراکم با روشهای نزدیکترین فرد،

همسایه در همان ربع اندازهگیری میشود.

نزدیکترین همسایه ،یک چهارم متمرکز ،یک

در روش زاویه منظم مانند روش یکچهارم نقطه

چهارم همسایه ،زاویه منظم (جدول  )0از
روشهای زیر در محاسبات استفاده گردید.

جدول  -0روش¬های فاصله¬ای اندازه¬گیری تراکم و الگو پراکنش گیاهان
نام روش

نام معادل

نزديكترين

𝑖𝑟 فاصله نقطه تصادفي تا نزديكترين پايه

فرد

̅𝑟 ميانگين فاصلههاي اندازهگيريشده تا نزديكترين فرد

نزديكترين

 riفاصله نزديكترينفرد تا نزديكترين همسايه

همسايه

 nتعداد فاصلههاي اندازهگيريشده

نقطه متمركز

̅
𝑀ميانگين فاصلهها در همهي نقطههاي تصادفي

يك چهارم

̅ rميانگين چهار فاصله در هر نقطه تصادفي

زاويه منظم

̅ rميانگين چهار فاصله تا سومين فرد نزديك به نقطه تصادفي ،در هر
نقطه ̅
𝑀 ميانگين فاصلهها در همهي نقطههاي نمونهبرداري

يك چهارم

همسايه

̅ rميانگين چهار فاصله در هر نقطه

تراكمD

ميانگين فاصلههاي

سطح متوسط اشغالشده توسط

اندازهگيريشده

يك پايه

r̅ = Σ 𝑟𝑖 /n

MA = (2 r̅ )2

D=1/ MA

r̅ = Σ 𝑟i /n

)̅ MA = (1.67
r2

D=1/ MA

̅
𝑀

̅
𝑀 D=1/

r̅ = (r1 +𝑟2 +𝑟3
+𝑟4 )/4

n) 2

(Σ ̅ri/

=2

̅ = Σ ̅ri/ n
𝑀
r̅ = (r1 +𝑟2 +𝑟3
̅ = Σ ̅r i/n
𝑀 +𝑟4 )/4

̅ 2= (Σ ̅ri/ n) 2
𝑀

r̅ = (r1 +𝑟2 +𝑟3
+𝑟4 )/12
̅ = Σ ̅r i/n
𝑀

̅ 2= (Σ ̅ri/ n) 2
𝑀

2

̅2
𝑀 D=1/

̅2
𝑀 D=1/
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بحث

تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای جمعآوری شده را در برنامه
 Excelثبت کرده و محاسبات ابتدایی توسط این

بررسی صحت تراکمهای بهدست آمده از
روشهای مورد مطالعه

نرمافزار انجام پذیرفت و جهت انجام محاسبات
پیشرفته آماری نیز از نرمافزار  SPSSاستفاده
گردید .جهت تعیین صحت روشهای مورد
مقایسه بهمنظور بررسی صحت تراکم برآورد شده،
اختالف نسبی تراکم برآورد شده هر یک از روش-
های مورد مطالعه با تراکم واقعی محاسبه شد.

در محدوده شاهد یک نتایج نشان داد که
صحیحترین روش برآورد تراکم در این محدوده،
روش نزدیکترین همسایه بود و همچنین روش
نزدیکترین فرد کمترین صحت برآورد تراکم را
در بین روشهای مورد بررسی دارا بود.
همچنین نتایج نشان داد در محدوده

روشی که کمترین رقم خطای برآورد را داشته

شاهد دو صحیحترین روش برآورد تراکم ،روش

باشد صحیحترین روش میباشد.
مساحت محدوده مورد مطالعه  /تعداد
کامل گیاه مورد نظر در محدوده مورد مطالعه =
تراکم واقعی {تراکم واقعی ( /تراکم واقعی -تراکم

یک چهارم همسایه بود و همچنین روش زاویه
منظم کمترین صحت برآورد تراکم را در بین
روشهای مورد بررسی دارا بود.

برآورد شده با هر یک از روشها)}*=011

در محدوده شاهد سه نیز صحیحترین

صحت(خطای برآورد) (Musaie Sanjareie,

روش برآورد تراکم ،روش نزدیکترین همسایه بود

)2008

و همچنین روش زاویه منظم کمترین صحت
برآورد تراکم را در بین روشهای مورد بررسی
دارا بود.
جدول -2میزان صحت تراکم برآورد شده از روشهای مورد بررسی در سه محدوده
روش

صحت براورد تراكم

نزديكترين

نزديكترين

يك چهارم

يك چهارم

زاويه

فرد

همسايه

متمركز

همسايه

منظم

محدوده 1

683

11/88

212/7

171/81

623/76

محدوده 2

23353

86/37

71/37

محدوده 6

183/28

67/17

128/16

81/17
37/38

271/83
283/8
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500.00
400.00
300.00
200.00
100.00

0.00
زاويه منظم

يك چهارم همسايه

يك چهارم متمركز

نزديكترين همسايه

نزديك ترين فرد

300.00
250.00
200.00

150.00
100.00
50.00

0.00
زاويه منظم

يك چهارم همسايه يك چهارم متمركز نزديكترين همسايه

نزديك ترين فرد
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

زاويه منظم

يك چهارم همسايه يك چهارم متمركز نزديكترين همسايه

نزديك ترين فرد

نمودار -0میزان صحت تراکم برآورد شده از پنج روش مورد بررسی به ترتیب در محدودههای شماره  2 ،0و 4
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نتیجهگیری
نتایج حاصل از آنالیز آماری دادهها نشان
دادند که در محدوده شماره یک و سه ،روش

پژوهش عارفیان( )0464بر روی گونه بادام در
شهرستان شهر بابک نیز این مساله را تایید
میکند.

نزدیکترین همسایه و در محدوده شماره دو

از عوامل تاثیرگذار دیگر میتوان به فرم

روش یک چهارم همسایه ،باالترین صحت برآورد

رویشی گیاهان مورد مطالعه اشاره نمود .بهنحوی

را در برآورد تراکم گونه گز در حاشیه دریاچه

که اگر گیاه مورد مطالعه تغییر کند ،موجب ایجاد

هامون نسبت به منطقه شاهد داشتند (جدول .)2

اختالف در تراکم برآورد شده توسط هر روش

عوامل متعددی موجب بروز اختالف در
برآورد تراکم پوشش گیاهی توسط روشهای
فاصلهای ،در مناطق متفاوت میگردد ،که از آن
جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
تراکم پوشش گیاهی ،که تاثیر زیادی در
اختالف براورد محاسبه شده دارا میباشد .زیرا
هرچه تراکم کمتر باشد ،فاصله بین گیاهان بیشتر
شده و در نتیجه زمان اندازهگیری نیز افزایش
مییابد و یا برعكس ،با افزایش تراکم ،فاصله بین
گیاهان کاهش یافته و باید زمان بیشتری برای
اندازهگیری فاصله بین گیاهان صرف گردد.
دارابی( )0460نیز در طی تحقیقاتی که در
گونزارهای مالیر به انجام رساند به نتایج مشابهی
دستیافت.

میشود .برخی محققان دیگر مانند میرجلیلی
( ،)0433قربانی ( )0436و طاهری ( )0464نیز
الگوی پراکنش و فرم رویشی را بهعنوان عوامل
موثر در برآوردهای متفاوت روشهای اندازهگیری
تراکم ،در مناطق مختلف ذکر کردهاند.
چهارمین عامل تاثیرگذار ماهیت متفاوت
روشها میباشد که قربانی ( )0436نیز به این
نكته اشاره نموده است .در روشهای نزدیکترین
فرد ،نزدیکترین همسایه و یک چهارم متمرکز،
ماهیت خود روش تاثیر باالیی در صحت و دقت
براورد تراکم دارد و چون این روشها از ابتدا در
جوامعی با الگوی تصادفی ابداع شدهاند و برای
این مناطق مناسب میباشند ،لذا با کمتر شدن
حالت تصادفی ،خطای برآورد در آنها افزایش
مییابد .در روش نزدیكترین فرد سطح متوسط

الگوی پراکنش گیاهی در سطح منطقه

اشغال شده از فواصل اندازهگیری نقطه تا

تحت بررسی نیز عامل دیگری است که در براورد

نزدیكترین فرد محاسبه میگردد که این فاصله از

تراکم موثر میباشد .بهطوری که افزایش

فاصله واقعی بین گیاهان کمتر بوده و در نتیجه

یكنواختی در الگوی پراکنش ،اندازه نمونه مورد

فاصله متوسط در ضریب  2ضرب میشود .در

نیاز کاهش یافته و در نتیجه زمان کمتری جهت

روش نزدیكترین همسایه فاصله گیاه تا گیاه

نمونهبرداری صرف خواهد شد که نتایج حاصل از
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همسایهاش بزرگتر از فاصله قبلی بوده و فاصله

و احیایی در برآورد صحت تراکم بهعنوان روشی

متوسط در  0/96ضرب میشود .در روش نقطه

مناسب بكار برده شود .اما برای استفاده از این

یکچهارم متمرکز با توجه به اینكه در هر نقطه

روش در امور مدیریتی ،احیا و اصالحی نیاز به

چند اندازه متفاوت اندازهگیری میشود ،فاصله

آزمودن این روشها در مراتع با مناطق دارای

متوسط بهدست آمده تعدیل و سطح متوسط

شرایط آب و هوایی یكسان ،تیپ و وضعیت

اشغال شده در ضریب  0ضرب میشود.

پوشش گیاهی مشابه میباشد و همچنین مقایسه

با توجه به صحت تراکم برآورد شده
روش نزدیکترین همسایه به تراکم واقعی یا
شاهد (جدول ،)2این روش میتواند در این مرتع
برای مطالعات آتی و انجام پروژههای اصالحی

با روشهای فاصلهای بیشتری میباشد تا با
اطمینان قویتری بتوان از کارایی روش مذکور در
برآورد صحت تراکم نهال سبز در نهالكاریها
استفاده کرد.
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Comparison of distance methods for estimating plant density in
rangelands of Hamoon Lake in Zabol City
Vahid Rakhshanizadeh0،Mohammad reza Afkham Alshoara،2 Mohammad Taheri،4Kamyar
hokuhiraz3i،Mohammad Rahimi9.

Abstract

Density is one of the most important quantitative indicators in the study
of rangelands and therefore it is necessary to choose the most appropriate
method for measuring density in each area. Estimating the density of green
seedlings in biological projects is also one of the concerns of supervising
experts in these projects. Due to the fact that the study area is located in a
desert environment have caused the vegetation to be resistant against drought
and salinity and their vegetative form is often shrubs. Therefore, this research
was done on fast-growing, evergreen, drought and salinity resistant species of
Tamarix in three areas of annual planting. All the bases of Tamarix sp were
counted in these three areas and in each area, 5 transects of 200 meters were
placed parallel to each other and at a distance of 20 meters from each other
and 10 points on each were identified as sampling points. This method was
considered as a control. With the aim of comparing five distance methods
including Closest Individual, Nearest Neighbor, Point-Centered Quarter,
Quartered Neighbor and Angle Order in terms of accuracy in estimating the
density of green seedlings of Tamarix species to introduce the method that
provides the best accuracy in estimating the density of this species. The results
show that in the area number one and three the Nearest Neighbor method and
in area number two Quartered Neighbor method has the highest accuracy
compared to the control.
Keywords: Comparison of plants, Cover evaluation, Shrub density, Plot less
methods
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