
 

 

 

 

 

 

 

 

سايت جامع آموزش كنكور كشور 

 

www.farayand-pasokh.com       سايت :
      www.mohasebat.com  

مهندس   امير حسين دربندي 

http://www.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/
http://www.forum.farayand-pasokh.com/


یکی از . مبحث جمعيت یکی از مباحث بسيار مهم در زیست شناسی بویژه اکولوژی است

در این بخش . است)Population Ecology(شاخه های علم اکولوژی ، اکولوژی جمعيت  

دانشمندان به مطالعه ی اندازه ی جمعيت و تراکم موجودات زنده و تاثيرات آنها بر یکدیگر و یا 

( فصل پنجم کتاب زیست شناسی پيش دانشگاهی نيز به این موضوع در . محيط می پردازند

در این راستا بنظر می رسد که مطالبی در مورد روش . پرداخته شده است ) از منظر ژنتيک 

مناسب اندازه گيری و تخمين جمعيت جانوران و ارائه ی یک روش بسيار آسان جهت تمرین 

  .باشد

  تخمين جمعيت در گياهان

ی جمعيت در گياهان کار دشواری نيست، زیرا گياهان ثابت هستند و حرکت  تخمين اندازه

. برای نمونه برداری استفاده می شود) Quadrate(در این مورد معموال از چارچوب . نمی کنند

و ) درختی، درختچه ای، بوته ای یا علفی ( اندازه ی قاب یا چارچوب با توجه به اندازه ی گياه 

چارچوب اندازی در جامعه بطور تصادفی . حاسبه و انتخاب می شودتراکم پوشش گياهی م

انجام شده و در نهایت اطالعات مربوط به هر چارچوب بعنوان یکبار نمونه برداری تصادفی مورد 

  .ارزیابی قرار می گيرد

  تخمين جمعيت در جانوران

و ممکن است  اکثر جانور ان متحرک هستند و امکان دسترسی هميشگی به آنها وجود ندارد 

بعنوان مثال ، . بنابراین امکان شمارش کل افراد وجود ندارد. مسافتهای دوری را طی کنند

تخمين تعداد وال های ساکن در یک اقيانوس کار بسيار دشواری است، زیرا هم تعداد آنها کم 

بسياری از . است و هم اینکه این تعداد کم در پهنه ی وسيع یک اقيانوس توزیع می شود

انوران نيز مهاجرت می کنند و مکان ثابتی ندارند و یا فراری هستند ، نظير بسياری از ج

  .پستانداران و پرندگان



برای تخمين جمعيت جانوران از روش های مختلفی استفاده می شود که هر روش محدودیت 

روشی است که برای ) Marking or Tagging(روش عالمت گذاری . های خاص خود را دارد

این روش به طرق مختلف قابل انجام است، نظير نصب . وران فراری استفاده می شودجان

حلقه یا پالکهای فلزی در دست و پای جانوران ویا شليک دارت های فلزی به بدن بعضی از 

در این روش تعدادی از افراد از جمعيت شکار شده، عالمت گذاری می . جانوران مانند وال ها

نسبت افراد . ند، بعد از مدتی دوباره نمونه برداری انجام می شودشوند و سپس رها می شو

ساده ترین . عالمت دار به افراد بدون عالمت در نمونه، برآوردی از جمعيت را به ما خواهد داد

) Lincoln- Peterson(پيترسون  –فرمولی که این رابطه را بيان می کند، شاخص لينکولن 

  :است

M/N= m/n 

M  =ی که در ابتدا عالمت گذاری شدند            تعداد افرادN = تعداد اندازه ی واقعی جمعيت

  مورد مطالعه

m  =    تعداد افراد عالمت دار در نمونه برداری از جمعيتn  = تعداد کل افراد نمونه برداری

  شده  

در این شاخص فرض بر این است که نسبت افراد عالمت دار به افراد بدون عالمت در کل 

جمعيت واقعی، برابر نسبت افراد عالمت دار به افراد بدون عالمت در یک نمونه از جمعيت 

  :اگر تقریبا اینطور باشد، می توان اندازه ی جمعيت را با فرمول زیر حساب کرد. است

N = Mn / m 

پيترسون اندازه ی جمعيت را بيشتر از مقدار واقعی  –می توان گفت که شاخص لينکولن 

  :برای رفع این مشکل و افزایش دقت، فرمول باال بصورت زیر تصحيح شد. کند برآورد می

N = M(n+١) / m+١ 



  :در مطالعات عالمت گذاری و بازگيری افراد فرض بر این است که

  .همه ی افراد در جمعيت دارای احتمال یکسان در به دام افتادن باشند -

  .و بازگيری ، جمعيت افزایش نمی یابدبا تولد و مهاجرت بين دو مرحله ی عالمت گذاری  -

  .افراد عالمت دار و بدون عالمت با نسبت های یکسان می ميرند و مهاجرت می کنند -

  .هيچ عالمتی از بين نرود -

هر  چند در جمعيت های واقعی بندرت همه ی این شرایط فراهم است، با این وجود روش 

  .عالمت گذاری بهترین روش برآورد جمعيت است

  وزش ساده تخمين جمعيت در کالس آم

روش آسان، ارزان و قابل اجرا برای تفهيم و تمرین روش تخمين جمعيت در کالس ، استفاده از 

. مقداری لوبيای سفيد و قرمز تهيه کنيد. است) یا موادی شبيه به آن ( دانه های لوبيا 

عيت واقعی افراد در نظر مقداری لوبيای سفيد درون ظرفی بریزید و تعداد آنها را بعنوان جم

حال برای تخمين تعداد این افراد، تعدادی از آنها را از جمعيت بيرون کشيده، عالمت دار . بگيرید

برای اینکار معادل تعداد لوبيای سفيد خارج شده . می کنيم و دوباره به جمعيت برمی گردانيم

ب تعدادی فر د عالمت گذاری بدین ترتي. از جمعيت، لوبيای قرمز را به جمعيت بر می گردانيم

اکنون بصورت تصادفی از جمعيت نمونه برداری . شده به جمعيت اصلی برگردانده شده است

تعداد . می کنيم، بدین تر تيب که تعدادی فرد را بصورت تصادفی از جمعيت بيرون می کشيم

ل باال عمل کرده کل این افر اد و تعداد افراد عالمت دا ر را یادداشت کرده و سپس مطابق فرمو

برای دقت بيشتر در برآورد جمعيت می توانيد . تعداد واقعی افراد جمعيت را برآورد می کنيم

  .این کار را چند بار تکرار کرده، ميانگين نتایج آنها را بعنوان تخمين دقيق تر در نظر بگيرید




