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چکیده

تنک بودن جنگلهای ارس ( )Juniperus excelsaو پراکنش آنها در مناطق با شرایط زیستی سخت و بسترهای کامالً صخرهای سبب شدهه
است که آماربرداری از این جنگلها همراه با صرف هزینه و زمان زیادی باشه .لذا در این پژوهش سعی شهه اسدت مناسدبتدرین رو

نمونده-

برداری فاصلهای به منظور تعیین تراکم و درصه تاجپوشش در جنگلهای ارس مورد بررسی قرار گیرد .بدهین منظدور ،منطقدهای بده مسدا ت
 51/9هکتار در جنگلهای ارس استان البرز مورد آماربرداری صه درصه قرار گرفت و نتایج این آماربرداری ،تراکم  15اصله در هکتدار و درصده
تاجپوشش  02/15را در این توده نشان داد .در مر له بعه منطقه مورد مطالعه با استفاده از هفت رو

نمونهبرداری فاصلهای (نزدیکترین فرد،

نزدیکترین همسایه ،دومین نزدیکترین همسایه ،زوجهای تصادفی ،مربع تی ،فاصله مرتب و مربعی با نقطده مرکدزی) مدورد آمداربرداری قدرار
گرفت و تراکم و درصه تاجپوشش اصل از هر رو

محاسبه و نسبت به آمابرداری صه درصه مقایسه شه .نتایج نشان داد کده رو

تصادفی با برآورد تراکم  15/3اصله در هکتار (اختالف  -3/99درصه) و رو

زوجهدای

مربعی با نقطه مرکزی بدا بدرآورد تدراکم  10/99اصدله در هکتدار

 -1دکتری جنگلداری ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکهه منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 -2دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکهه منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران( * .مسوول مکاتبات).
-3استاد گروه جنگلهاری ،گروه جنگلهاری و اقتصاد جنگل ،دانشکهه منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 -4دکتری جنگلهاری ،گر وه جنگلهاری ،دانشکهه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی وا ه علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.

(اختالف  +3/95درصه) دارای درصه اختالف کمتری در برآورد تراکم درختان میباشنه .همچنین رو
پوشش  03/4درصه (اختالف  +54/29درصه) ،کمخطاترین رو

زوجهای تصادفی با برآورد درصده تداج

به منظور برآورد درصه تاجپوشش جنگلهای ارس بود .در پایان با توجده بده

شرایط خاص جنگلهای ارس ،استفاده از رو های نمونهبرداری فاصلهای زوجهای تصادفی به علت آسانی انهازهگیری ،خطای کم و صرفهجویی
در زمان و هزینه در این جنگلها پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :آماربرداری صه درصه ،رو

زوجهای تصادفی ،رو

مربعی با نقطه مرکزی.
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The most appropriate distance sampling method to determine
density and percentage of canopy cover in Juniper forests
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Abstract
Juniperus excelsa forests are thinner and have distribution in areas with severe living conditions and
completely rocky beds. Due to inventories of these forests are hard, costly, and time-consuming,
therefore, in this study, the most suitable sampling method was investigated to determine the density and
percentage of canopy cover in Juniper forests. For this purpose, an area of 15.9 ha of forests in Alborz
province made an inventory with a full callipering method. The results of full callipering show that
density is 61 trees per hectare, and the percentage of canopy is 20.51 in this stand. In the next stage, site
study was made an inventory by using seven distance sampling methods (nearest individual method,
nearest neighbor method, second nearest neighbor, random pairs method, T-square method, and point
centered quarter method), density and percentage of canopy were calculated for each method and
compared to Full callipering method. Results show that random pairs method estimated density 58.3 trees
per hectare (the difference is -3.79 percent) and T-square method estimated density 62.97 trees per
hectare (the difference is +3.91 percent) has less difference in estimating trees density. The random pairs
method estimated canopy cover 23.4 percent (the difference is 14.09 percent), and is the lowest error to
estimate the percentage of the canopy in these forests. According to the specific condition of Juniper
forests, using a random pairs method is suggested because it can be easily measured, has less error and
saving time and money.
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زمینه و هدف
گوندده ارس ( )Juniperus excelsaبدده عنددوان یکددی از مع دهود

تاکنون ارایه شهه است .نمونهبرداری فاصلهای معمدوًً بدرای یدک

سوزنیبرگان بومی ایدران ،سدطو وسدیعی از کشدور را بده خدود

گونه منفرد به کار میرود و باعث صدرفهجدویی در زمدان شدهه و

اختصاص میدهه ( 5و  .)0امروزه این جنگلها ،از نظر فد آ،،

خطای برآورد را نیز کاهش میدهه ،زیرا به صورت نظدری ،بدهون

جلوگیری از فرسایش خاک و مسایل زیستمحیطی بسدیار دایز

خطای قرار گرفتن درختان در مدرز قطعدهنمونده اسدت ( 5و .)55

اهمیت هستنه .متاسفانه این جنگلها رونهی رو به انههام داشدته

مسالهای که ًزم است مورد توجه قرار بگیرد ،انتخا ،مناسبترین

که این موضوع به ویژه در مناطقی کده تحدت کنتدرل و مدهیریت

رو

از میان انواع رو هدای نموندهبدرداری فاصدلهای در بدرآورد

نمیباشنه ،از وضعیت بحرانیتری برخدوردار اسدت ( .)5بده دلیدل

صحیح هر پارامتر است .بایه به این نکته توجه داشت کده بررسدی

تخریبهای انجام شهه در سالیان قبل ،در ال اضر این جنگل-

اختالف نتایج رو های مختلف نمونهبرداری فاصدلهای در بدرآورد

ها بسیار شکننهه و ساس شهه و میتوان بیدان نمدود کده تمدام

مقهار تراکم درختان و درصه تاجپوشدش تنهدا از طریدق مقایسده

عوامل طبیعی و غیرطبیعی دست به دست هم داده و سبب شهه-

مقادیر برآوردی با مقهار مطلق هر کهام از پارامترها (منظور مقهار

انه که در اغلب مناطق ،این جنگلها سیر قهقرایی را طی نماینده

بهست آمهه از آماربرداری صه درصه) امکانپذیر است.

(.)3

از آنجا که آگاهی از وضعیت تراکم درختان و نیز درصه تاجپوشش

در مطالعات جنگل ،برآورد تاجپوشدش و تدراکم درختدان (تعدهاد

آنها به عنوان مشخصات مهم کمی در مهیریت جنگلهای تنکدی

درختان در وا ه سطح) جنگل بخش مهمی از آماربرداری جنگدل

ماننه جنگلهای ارس نا یه رویشی ایرانی-تدورانی مطدر اسدت،

بر شمرده میشدود ( 1 ،4و  .)1از ایدن مشخصدههدا مدیتدوان در

بنابراین یافتن روشی مناسب بدرای بدرآورد آن اهمیدت دارد .ایدن

بررسی تغییرات و پایش تودههای جنگلی بهره برد .این موضوع در

راهکار مناسب عالوه بر افزایش سرعت عملیدات آمدابرداری ،مدی-

جنگلهای ارس نا یه رویشی ایدران-تدورانی (بدهعندوان یکدی از

بایست سبب کاهش هزینه آماربرداری نیز گردد .بنابراین هدهف از

جنگلهای شاخص در این نا یه) نمود بیشتری مییابه ،زیرا این

این پژوهش ،دستیابی به مناسبترین رو

نمونهبرداری فاصدله-

جنگلها در ارتفاعات زیاد و دامنههای پرشیب واقع شهه و داشتن

ای جهت برآورد تراکم و درصه تاجپوشش جنگلهای ارس اسدت.

اطالعات در زمینهی تراکم درختدان و درصده تداجپوشدش آنهدا

این موضوع از آن رو در جنگلهای ارس این نا یه اولویت دارد که

بسیار ایز اهمیت و همراه با صرف هزینه و زمان زیادی است.

با وضع فعلی آنها نمیتوان چدو ،صدنعتی تولیده کدرد ( )5و در

یکی از رو های نمونهبرداری متهاول برای دستیابی به اطالعاتی

نتیجه –برخالف جنگلهدای نا یدهی رویشدی هیرکدانی– صدرف

از جنگل ماننه تراکم درختان و درصه تاجپوشش آنها ،رو های

هزینه و زمان زیاد برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز در مهیریت

نمونهبدرداری فاصدلهای اسدت ( )9کده بده منظدور بدرآورد سدریع

آنها چنهان مقهور نیست .بدر اسداس مدرور مندابع انجدام شدهه،

پارامترهای جنگدل مدورد اسدتفاده قدرار مدیگیدرد ( 5و  .)52در

تاکنون در جنگلهای ارس دامنه جنوبی البرز ،برای برآورد تدراکم

رو های نمونهبرداری فاصلهای ،پارامترهای پوشش گیاهی (ماننه

درختان و درصه تاجپوشش درختدان از رو هدای نموندهبدرداری

تراکم و درصه تاجپوشش) که در فاصلهای از نقطه شدروع نمونده-

فاصلهای استفاده نشهه است و معهود مطالعات انجام شهه مربدو

برداری یا گیاه قرار دارنه ،انهازهگیدری مدیشدونه ( .)9رو هدای

به مناطق زاگرس ( 5 ،9و  )9بوده و در نتیجه این پژوهش اولدین

نمونهبرداری فاصلهای از دهه  5912مدیالدی بدرای اندهازهگیدری

بررسی در این جنگلها میباشه.

تراکم پوشش گیاهی کاربرد داشته ( )55که انواع مختلفی از آنها

مناسبترین رو
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روش بررسی
و دمای سداًنه

 -منطقه پژوهش

هواشناسی به منطقه مورد مطالعه ،میانگین بار

منطقه مورد مطالعه ،در وزه آبخیز نوجان شهرسدتان کدرج و در

به ترتیب برابر با  011/1میلیمتر و  51/0درجه سانتیگدراد مدی-

شمال روستای نوجان و غر ،آدران واقع گردیهه است (شدکل .)5

باشه.

توده جنگلی ارس مورد مطالعه در سطحی معدادل  51/9هکتدار و

 -شیوه اجرای پژوهش

در یک دامنه جنوبی تا جنو ،غربی واقع شهه است .همچندین از

در این پژوهش به منظور تعیین بهترین رو

نظر ارتفاع از سطح دریا ،در یک دامنده ارتفداعی  0322تدا 0122

ای ،توده مورد مطالعه با مسا ت  51/9هکتدار مدورد آمداربرداری

متر واقع گردیهه است .متوسط شدیب منطقده مدورد بررسدی 41

صهدرصه قدرار گرفدت و تدراکم و درصده تداجپوشدش ایدن تدوده

درصه و همچنین جهت دامنه ،جنوبی تا جندو،غربدی مدیباشده.

محاسبه شه .سپس با پیاده کردن شبکهای به ابعاد  12×522متدر

بافت خاک در این منطقده لدوم-شدنی و متوسدط  pHخداک 9/1

تعهاد  30قطعه نمونه انتخا( ،شکل  )5و ویژگیهدای مدورد نیداز

اسددت .بددر اسدداس دادههددای هواشناسددی نزدیددکتددرین ایسددتگاه

جهت محاسبه رو های نمونهبرداری فاصلهای برداشت شه.

نمونهبرداری فاصله-

شکل  -1موقعیت توده مورد مطالعه و قطعات نمونه برداشت شده
 طرح آماریدر بررسیهایی که برای مقایسه رو های مختلدف نموندهبدرداری

ارزیابی میشونه ( .)50در این پدژوهش پدس از برداشدت تمدامی

فاصلهای انجام میگردد ،ابتدها جامعده مدورد نظدر بدا اسدتفاده از

اطالعات (آماربرداری صه درصه) با استفاده از روابط  5و  0مقدهار

آماربرداری صهدرصه اندهازهگیدری و نتدایج اصدل از رو هدای

تراکم و درصه تاجپوشش محاسبه شه.

نمونهبرداری با مقادیر واقعی (آماربرداری صده درصده) مقایسده و
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N
A

(رابطه )5

N ha  CC
100

(رابطه )0

N ha 

CC% 

در روابط فوق Nha ،برابر است با تعدهاد در هکتدار  Nتعدهاد کدل

( )Order distance methodو مربعی با نقطده مرکدزی ( Point

درختان در منطقه  Aمسا ت منطقده مدورد مطالعده بدر سدب

 )centered quarter methodاسدتفاده شده .در شدکل  0نحدوه

میانگین سطح تاج یدک

انهازهگیری رو های نمونهبدرداری فاصدلهای بکدار رفتده در ایدن

هکتار  CC%درصه تاجپوشش و

CC

درخت بده متدر مربدع مدیباشده کده از تقسدیم مجمدوع سدطو

پژوهش به شکل شماتیک ارایه شهه است .همچنین در روابط  3تا

تاجپوشش تمامی درختان به تعهاد کل درختان به دست میآیه.

 9معادًت محاسبه تراکم در هر یک از رو هدای نموندهبدرداری

در این مطالعه از رو های نمونهبرداری فاصلهای نزدیکترین فرد

نزدیکتدرین فدرد (رابطده  ،)3نزدیدکتدرین همسدایه (رابطده ،)4

( ، )Nearest individual methodنزدیدددکتدددرین همسدددایه

دومین نزدیکترین همسایه (رابطه  ،)1زوجهای تصدادفی (رابطده

( ،)Nearest neighbor methodدومدین نزدیدکتدرین همسدایه

 ،)1مربع تی (رابطه  ،)9فاصله مرتب (رابطه  )5و مربعی بدا نقطده

( ،)Second nearest neighborزوجهدای تصدادفی ( Random

مرکزی (رابطه  )9نشان داده شهه است.

 ،)pairs methodمربع تی ( ،)T-square methodفاصدله مرتدب
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نزدیکترین فرد

T3
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rn
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S1

S1

T1

رو

رو

زوجهای تصادفی

دومین نزدیکترین همسایه
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T2

T2

T3

xj

T1

rni

S1

S1
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رو

رو

فاصله مرتب

مربع تی

T1

T2
rij

rij
S1

rij

rij
T3

T4
رو

مربعی با نقطه مرکزی

شکل  -2روشهای نمونهبرداری فاصلهای مورد استفاده
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در این روابط ̂ Nعبارت است از برآورد تراکم جمعیت در وا ه

به نقطه نمونهبرداری و  rijفاصله از نقطه نمونهبرداری  iتا

سطح  nتعهاد نمونه rpi ،فاصله نزدیکترین فرد تا نقطه نمونه-

نزدیکترین فرد در چارک  .)59 ،51 ،51 ،54 ،53 ،1( jهمچنین

برداری  rni iفاصله بین فرد اول و نزدیکترین همسایه آن rm

در روابط  55 ،52و  50نحوه محاسبه سطح تاج یک درخت به

متوسط فاصله بین فرد دوم و نزدیکترین همسایه آن rn

متوسط بین افراد اول و دوم x j

فاصله

فاصله سومین نزدیکترین فرد

متر مربع ،میانگین سطح تاج درختان به متر مربع و درصه
تاجپوشش توده مورد مطالعه با استفاده از رو های نمونهبرداری
ارایه شهه است.



CD1i  CD2i 

(رابطه )52

4

CCi 

n

CC

i

(رابطه )55

i 1

n

Nˆ ha  C C
100

(رابطه )50
در روابط باً CCi ،سطح تاج درخت  iبه متر مربع ،و  CD1iقطر

C Ci 

CC% 

درختان میباشه.

میانگین

همچنین در این پژوهش ،به منظور تعیین درصه اختالف ()A

سطح تاج یک درخت به مترمربع n ،تعهاد کل درختان انهازه-

اصل از

بزرگ و  CD2iقطر کوچک تاج درخت  iبه مترCCi ،
گیری شهه با رو

مورد استفاده N̂ ha ،تعهاد در هکتار برآورد

شهه با استفاده از رو

فاصلهای و  CC%درصه تاجپوشش

بین مقهار انهازهگیری شهه (منظور مقهار واقعی

آماربرداری صه درصه) و مقهار برآورد شهه با استفاده از رو های
نمونهبرداری فاصلهای ،از رابطه زیر استفاده شه (:)55

 P  Oi 

A  100 i
 Oi 

(رابطه )53

در این رابطه  Piمقهار برآورد شهه هر پارامتر و  Oiمقهار واقعی

در هکتار و یا به عبارتی  02/15درصه میباشه.

هر پارامتر است .مرور منابع نشان میدهه که درصه اختالف قابل-

در جددهول  5مقددهار بددرآورد شددههی تددراکم (اصددله در هکتددار) و

به رو های نمونهبرداری فاصلهای در

نمونهبدرداری

قبول در مطالعات مربو

همچنین درصه تاجپوشش با استفاده از هفت رو

مطالعات علمی  ±52درصه و در کارهای اجرایی  ±01درصه می-

فاصلهای ذکر شهه است .نتایج اصل از مقایسه هر یدک از رو -

باشه ( 9و .)55

های نمونهبرداری فاصلهای با آماربرداری صه درصه در ارتبدا بدا

یافتهها

تراکم درختان نشاندهنههی این است کده بده ترتیدب رو هدای

نتایج اصل از آماربرداری صده درصده نشدان داد کده تدوده ارس

زوجهای تصادفی (مقهار برآوردی  -3/99درصده کدمتدر از مقدهار

مورد مطالعه دارای تراکم  12/1اصله در هکتار میباشه .همچنین

واقعی) و مربعی با نقطه مرکدزی (مقدهار بدرآوردی  +3/95درصده

توده مورد مطالعه دارای تاج پوشش برابر با  021/44متر مربع

بیشتر از مقهار واقعی) دارای اختالف کمتری با مقهار واقعی

نمونهبرداری فاصلهای به منظور تعیین تراکم….
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تددراکم مددیباشددنه .ایددن در ددالی اسددت کدده در بددرآورد درصدده

برآوردی  -00/90درصه کمتر از مقهار واقعی) دارای اختالف کم-

تاجپوشش ،به ترتیب رو های زوجهای تصادفی (مقهار بدرآوردی

تددری بددا مقددهار اصددل از آمدداربرداری صدده درصدده مددیباشددنه.

مناسبترین رو

 +54/29درصه بیشتر از مقدهار واقعدی) و فاصدله مرتدب (مقدهار

جدول  -1تراکم و درصد تاجپوشش آماربرداری صد درصد و برآوردی توسط روشهای مختلف نمونهبرداری فاصلهای
روش نمونهبرداری
آماربرداری صهردصه

نزدیکترین فرد

نزدیکترین همسایه

دومین نزدیکترین همسایه

زوجهای تصادفی

مربع تی

فاصله مرتب

مربعی با نقطه مرکزی

مشخصه برآورد شده

مقدار برآوردی

درصد اختالف

تراکم (اصله در هکتار)

12/1

-

تاج پوشش (درصه)

02/15

-

تراکم (اصله در هکتار)

34/44

-43/59

تاج پوشش (درصه)

53/59

-30/39

تراکم (اصله در هکتار)

35/59

-49/45

تاج پوشش (درصه)

52/31

-49/14

تراکم (اصله در هکتار)

33/35

-41/23

تاج پوشش (درصه)

52/95

-49/44

تراکم (اصله در هکتار)

15/32

-3/99

تاج پوشش (درصه)

03/42

+54/29

تراکم (اصله در هکتار)

49/13

-05/42

تاج پوشش (درصه)

50/29

-45/21

تراکم (اصله در هکتار)

39/45

-34/99

تاج پوشش (درصه)

51/51

-00/90

تراکم (اصله در هکتار)

10/99

+3/95

تاج پوشش (درصه)

01/91

+01/19

همچنین در شکل  3به منظور درک صحیح از درصه اختالف هدر

درصه ،اختالف هر یک از رو ها به صورت شدماتیک ارایده شدهه

یک از رو های نمونهبرداری فاصلهای مختلف با آماربرداری صده

است.

112

علیجانی و همکاران

فصلنامه انسان محیط زیست ،شماره  ،12پاییز 95

70
60

40
30
20

تراکم (تعهاد در هکتار)

50

10
0
PCQ

OD

PCQ

OD

TS

RP

SNN

NN

NI
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درصه تاجپوشش
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رو های نمونهبرداری فاصلهای

شکل  -9مقایسه روشهای نمونه برداری فاصلهای نسبت به آماربرداری صددرصد .در این شکل  NIروش نزدیکترین فرد؛ NN
روش نزدیکترین همسایه؛  SNNروش دومین نزدیکترین همسایه؛  RPروش زوجهای تصادفی؛  TSروش مربع تی؛  ODروش
فاصله مرتب؛ PCQروش مربعی با نقطه مرکزی است؛ خط نقطهچین معرف مقدار حاصل از آماربرداری صد درصد است.

بحث و نتیجهگیری
اجرای عملیات آماربرداری با اههاف مختلف در جنگدلهدای ارس،

غیرتجاری بودن این جنگلها ،همواره صرف هزینه زیاد به منظدور

به علت شرایط توپدوگرافی و سدختی دسترسدی همدراه بدا صدرف

برداشت اطالعات عمالً غیرممکن میباشه .در طدی سدالیان اخیدر

هزینه و زمان زیاد مدیباشده .ایدن در دالی اسدت کده بده علدت

محققین به دنبال برداشت بیشترین اطالعات با صدرف کدمتدرین

نمونهبرداری فاصلهای به منظور تعیین تراکم….
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زمان و هزینه بودهانه ( .)59در همین راسدتا رو هدای زیدادی از

خصوص رو های نمونهبرداری فاصدلهای مدورد اسدتفاده در ایدن

جمله رو های بهون قا ،هماننه رو های نمونهبرداری فاصدله-

پژوهش ،در تحقیدق  Heidariو همکداران ( )2008قابلیدت رو

مناسبترین رو

(مربعی با نقطه مرکزی) در جنگلهای زاگدرس مدورد

ای توسعه یافتهانه ( .)9رو های نمونهبرداری فاصدلهای بدر ایدن

چهارگو

اصل استوار میباشنه که با افزایش تراکم درختان در یک جنگدل،

بررسی قرار گرفت که دارای اخدتالف بسدیار زیدادی بدا میدانگین

فاصله درختان از هم کاهش مدییابده و بندابراین بدا اندهازهگیدری

مربع تی در جنگدل-

واقعی بود .همچنین نام برده به بررسی رو

فاصله بین درختان ،میتوان مقهار تراکم درختدان را بدرآورد کدرد

های زاگرس پرداخت که این رو

( .)02امروزه در بسیاری از مطالعات در داخل کشور و دنیا ،برآورد

برآورد تراکم و درصه تاج پوشش در این نوع جنگلهدا نبدود (.)9

ویژگیهدای کمدی درختدان (ماننده درصده تداجپوشدش و تدراکم

یکی از نکات مهمی که در رو های نمونهبرداری فاصدلهای بیدان

درختان) با استفاده از رو های نمونهبرداری فاصلهای انجام مدی-

میگردد لزوم وجود الگوی تصادفی در این گونه جنگلها میباشه.

گیددددرد ( 09 ،05 ،09 ،01 ،01 ،04 ،03 ،00 ،05 ،5 ،9و .)32

بده عبددارتی دیگددر در ایدن رو هددا فددر

بدر پددراکنش تصددادفی

نمونهبرداری فاصلهای معموًً برای یک گونه منفرد به کار مدیرود

موجودات زنهه گذاشته شهه است و بیان میگردد که وجود الگوی

( ،)32بنابراین این پژوهش بده دنبدال یدافتن مناسدبتدرین رو

کپهای سبب برآورد تعهاد در هکتار کمتری بدرای ایدن جنگدلهدا

برآورد تراکم درختان و نیز درصه تاجپوشش آنهدا از بدین هفدت

میشود.

رو

نیز دارای توانایی کدافی بدرای

متهاول نمونهبرداری فاصلهای در جنگلهای ارس بود.

با توجه به این که بیشتر جنگلهای نا یه رویشی ایرانی-تدورانی

نتددایج اصددل از ایددن پددژوهش در جنگددل ارس مددورد مطالعدده

جنبه فاظتی دارد ( 5و  )3و فاظت از خاک از اولویت خاصدی

نشاندهنههی توانایی باًی رو های نموندهبدرداری فاصدلهای در

در این جنگلها برخوردار است ،بندابراین مهدمتدرین عامدل بدرای

زوجهدای

فاظت خاک در این جنگلها ،سطح تداجپوشدش مدیباشده کده

تصادفی و مربعی با نقطه مرکزی میزان اخدتالف مقدهار مشداههه

بررسی این پارامتر در جنگلهای ارس ضدروری اسدت و لدذا نیداز

شهه و برآوردی کمتر از  52درصه (مناسب برای کارهای علمی) و

نمونهبرداری فاصدلهای در بدرآورد درصده

برآورد تراکم درختان است بده نحدوی کده در دو رو

در رو

است مناسبترین رو

فاصله مرتب میزان خطا کمتر از  01درصه (مناسب برای

تاجپوشش درختان ارس شناسایی گدردد .متأسدفانه هدیچ یدک از

کارهای اجرایی) میباشه ( .)9تراکم درختدان بده عندوان یکدی از

رو هددای مددورد اسددتفاده توانددایی ًزم را بددرای بددرآورد درصدده

مشخصههای مهم جهت ارزیابی جنگلها برای تشریح خصوصیات

تاجپوشش درختان نهاشتنه ،هرچنه که بده نظدر مدیرسده رو

و تغییددر جوامددع گیدداهی در دورههددای مختلددف ،تفسددیر واکددنش

زوجهای تصادفی با درصه خطای  ،+54/9دارای خطدای کدمتدری

درختان به اعمال شدیوههدای مختلدف مدهیریتی ،تعیدین ترکیدب

نسبت به سایر رو ها میباشه.

گونهای و نیز برآورد مقهار زیتدوده محسدو ،مدیشدود .بندابراین

تنک بودن جنگلهای ارس و پراکنش آنها در مناطق بدا شدرایط

انهازهگیری تراکم برای بیان دقیق تعهاد افراد گونههدا ،موقعیدت و

زیستی سخت و غالباً کوهستانی در کنار بسترهای کامالً صخرهای

پراکنش آنها در جنگل ًزم میباشه (.)02

سبب شهه است که آماربرداری از این جنگلهدا همدراه بدا صدرف

در خصوص بکارگیری رو های نمونهبرداری فاصلهای در بدرآورد

هزینه و زمان زیادی باشه .لذا نیاز است که با استفاده از رو های

درصه تاجپوشش هیچ یک از رو ها دارای اختالف کدمتدر از 52

برآورد

درصه نبودنه و تنها رو

نمونهبرداری فاصلهای ،مبادرت به تعیین مناسبترین رو

زوجهای تصادفی و فاصله مرتدب دارای

تراکم درختان و درصه تاجپوشدش شدود .در واقدع انگیدزه اصدلی

اختالف قابل قبول برای کارهای اجرایی مدیباشدنه .همچندین در

توسعه رو های نمونهبرداری فاصلهای ،برآورد پارامترهای جنگل
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بهون استفاده از قطعهنمونه و در نتیجه برآورد سریع و کمهزینه از
جنگل است .نتدایج ایدن پدژوهش نشدان داد کده رو

زوجهدای

تصادفی کمترین درصه اختالف را با مقهار اصدل از آمداربرداری
صه درصه در برآورد تراکم درختان ( کمبرآوردی به مقدهار 3/99
درصه) و درصه تاجپوشش (بیشبرآوردی به مقهار  54/29درصه)
درختان ارس را دارد .بنابراین پیشنهاد میشود برای اثبدات نتدایج
اصل از این پژوهش و توصیهی مناسبترین رو

در جنگلهای

ارس ،در مطالعات آتی رو های نمونهبرداری فاصدلهای در دیگدر
جنگلهای ارس نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
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