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چکیده
زمینه و هدف :شاخص سطح برگ ( )LAIاز مهمترین مشخصههای ساختاری در بومسازگانهای کشاورزی ،مرتعي و جنگلي است که
بیشترین تاثیر را در تغییرا ت انرژی ،آب و گاز دارد .با توجه به نوپا بودن مطالعات مقادیر  LAIدر داخل کشور ،هدف از این مقاله،
بررسي انواع روشهای زمیني مستقیم تعیین مقدار  LAIاست.
روش بررسي :این پژوهش با استفاده از مرور منابع علمي و به کارگیری پایگاه دادههای اینترنتي به بررسي موضوع پرداخته است .روش-
های اندازهگیری مقدار  LAIبه دو دسته روشهای زمیني و سنجش از دور تقسیم ميشوند که روشهای زمیني نیز به دو زیردسته
روشهای مستقیم و غیرمستقیم (برآوردی) دستهبندی ميشوند.
یافتهها :با وجود اینکه در دو دهه اخیر ،گرایش به استفاده از روشهای غیرمستقیم زمیني و سنجش از دور در برآورد مقدار  LAIافزایش
یافته است ،اما به دالیلي همچون نیاز به دستگاههای نیمهپیشرفته و پیشرفته و عدم دسترسي به تصاویر ماهوارهای به صورت رایگان در
بیشتر نقاط دنیا ،سبب شده است که هنوز روشهای زمیني مستقیم محاسبه مقدار  LAIکاربرد وسیعي داشته باشد .همچنین دقت و
صحت باالی روشهای زمیني مستقیم در مقایسه با روشهای غیرمستقیم زمیني و سنجش از دور ،دلیل دیگر بر ارجح بودن روشهای
مستقیم زمیني در اندازهگیری مقدار  LAIاست.
بحث و نتیجهگیری :نتایج این بررسي نشان داد که روش تله الشبرگ ،ميتواند به عنوان کاراترین روش به دلیل صحت و دقت باال که
درجه تخریب آن به طبیعت بسیار اندک است ،در پژوهشهای پیشرو مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیرد.
کلمات کلیدی :رابطهی وزن برگ به سطح برگ ،روش پالنيمتر ،روش تله الشبرگ ،روش درخت مدل ،روش کوادرات نقطهای.
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Abstract
Background and Objectives: Leaf Area Index (LAI) is one of the most important structural
parameters in agricultural, range and forest ecosystems and variation of energy, water, and gases are
tightly coupled to LAI. According to the novelty of LAI research in Iran, this study aimed to evaluate
different direct ground-based methods for determining LAI.
Material and Methodology: This research has been done by literature reviews by using internet
databases. There are two main categories of procedures to measure LAI: ground-based and remote
sensing methods, and ground-based methods divided into direct and indirect (estimation) methods.
Findings: Although, in the past two decades, the tendency to use indirect ground-based as well as
remote sensing methods for estimating g LAI has increased, but for reasons such as needing semisophisticated and sophisticated instruments and lack of free access to satellite images in the greater
part of the world, caused the direct ground-based methods for calculating LAI has been widely used.
Moreover, the high precision and accuracy of direct ground-based methods compared to direct
ground-based and remote sensing methods is another reason for preferring direct ground-based
methods.
Discussion and Conclusion: The results of this study showed that the Litter Trap method could be
the most efficient method for measuring LAI, and we proposed this method in future research,
concerning very less destruction to nature as well as high accuracy and precision.
Keywords: Litterfall Collection Method, Model Tree Method, Planimeter, Leaves Weight to Leaves
Area Ratio, Point Quadrat Method.
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مقدمه
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته برای شناخت وضعیت

صورت نیمي از سطح سوزنها در واحد سطح زمین تعریف مي-

اکوسیستمها ،پایش و ارزیابي تغییرات ایجاد شده طي زمان در

شود ( 4و  .)5از آن جایي که این شاخص ،بیانکنندهی نسبت

آنها ،از شاخصهای اکولوژیک استفاده ميکنند .این موضوع

سطح برگ به سطح زمین است ،بنابراین بدون واحد است.

برای کشور ایران که از ی ک سو منابع طبیعي آن بر اثر عوامل

در نیمکره شمالي ،غالباً فصل بهار و پاییز به عنوان متغیرترین

مختلف دستخوش تخریب و ناپایداری و از سوی دیگر فقدان

فصول از نظر مقدار  LAIشناخته ميشوند و پژوهشگران بر

اطالعات پایه ،امکان برقراری سامانه پایش منابع را با مشکل

این اعتقادند که ميبایستي مقدار  LAIبه صورت روزانه اندازه-

جدی روبرو ساخته ،از اهمیت زیادی برخوردار است .از جمله

گیری شود ،زیرا که مقدار آن در هر روز تفاوت پیدا ميکند.

شاخصهای اکولوژیک که ضعف اطالعات مربوط به آن در

همچنین ،فصل تابستان را به عنوان اوج رویش در نظر مي-

داخل کشور بهخوبي مشهود است ،آگاهي از مقدار شاخص

گیرند که مقدار  LAIتغییرات اندکي را شامل ميشود ( )6و

سطح برگ ) (LAIبومسازگانهای جنگلي است (.)1

در این فصل ،اندازهگیریهای غالباً هفتگي یا دو هفته یک بار

مقدار  LAIبرابر است با سطح کل ی ک طرف برگ پوشش

انجام ميگیرد .پیشینه پژوهش نشان ميدهد (جدول  )1که

گیاهي در واحد سطح زمین و اولین بار این تعریف توسط

مقدار  LAIدر بومسازگانها و پوششهای گیاهي مختلف مي

 Watsonدر سال  1947میالدی ارایه شد ( 2و  .)3این

تواند بین ( 0/82توندرا) تا ( 9/91جنگلکاریهای مناطق

تعریف مناسب پهنبرگان بوده و برای درختان سوزنيبرگ ،به-

گرمسیری) متغیر باشد (.)7

جدول  - 1اندازهگیری جهاني میانگین مقدار شاخص سطح برگ ( )LAIبر اساس طبقات بوممنظر (منبع.)7 :
Table 1- Global measurement of average value of leaf area index (LAI) based on landscape
)classes (reference: 7
نوع پوشش گیاهي

میانگین مقدار LAI

نوع پوشش گیاهي

( ±انحراف معیار)

میانگین مقدار LAI
( ±انحراف معیار)

بیابان قطبي/توندرا آلپ

)2/37 ±( 3/85

علفزارهای بلند

)5/79 ±( 2/03

توندرا

)0/47 ±( 0/82

علفزارهای کوچک

)0/32 ±( 2/53

جنگل بورهآل

)2/28 ±( 3/11

درختچهزارهای خشک

)0/74 ±( 1/88

ساوانا معتدله

)0/83 ±( 1/37

درختچهزارهای مدیترانهای

)0/76 ±( 1/71

جنگل پهنبرگ معتدله همیشهسبز

)2/32 ±( 5/40

تاالبهای گرمسیری

)0/28 ±( 4/95

جنگل آمیخته معتدله

)2/88 ±( 5/26

ساوانهای گرمسیری

)1/81 ±( 1/81

جنگل سوزنيبرگ معتدله

)5/85 ±( 6/91

جنگلهای باراني همیشهسبز

)2/61 ±( 5/23

جنگل پهنبرگ معتدله

)1/96 ±( 5/30

جنگلهای خزانکننده گرمسیری

)3/08 ±( 4/67

تاالب معتدله

)2/41 ±( 6/66

مراتع گرمسیری

)2/62 ±( 2/85

محصوالت کشاورزی معتدله

)3/71 ±( 4/36

محصوالت کشاورزی گرمسیری

)3/14 ±( 3/65

جنگلکاری معتدله

)4/51 ±( 9/19

جنگلکاری گرمسیری

)4/31 ±( 9/91
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کاربرد LAI

غیرمستقیم (شامل روشهای برآوردی زمیني و سنجش از دور)

 LAIتحت تاثیر ریزاقلیم داخل تاجپوشش و زیر تاجپوشش

تقسیم ميکنند.

قرار ميگیرد و از آن جایي که تاجپوشش محل وقوع

مرور منابع نشان ميدهند که تاکنون شش روش اندازهگیری

فرآیندهای فیزیکي و زیست-شیمیایي در بومسازگان جنگلي

زمیني مستقیم مقادیر  LAIشامل روشهای نمونهبرداری

ميباشد ( 5و  ،)7پایش طوالني مدت شاخص  LAIميتواند

تخریبي ( ،)Destructive Sampling Methodدرخت

درک درستي از تغییرات پویایي جنگل و اثرات تغییر اقلیم در

مدل ( ،)Model Tree Methodکوادرات نقطهای ( Point

بومسازگانهای جنگلي را فراهم نماید و این شاخص ،یک

 ،)Quadrat Methodاستفاده از دستگاه پالنيمتر

پارامتر ورودی مهم در مدلهای کارکرد پوشش گیاهي،

( ،)Planimeterاستفاده از نسبت وزن به سطح برگ

حاصلخیزی ،فیزیولوژی و اکوهیدرولوژی جنگل ميباشد (،8 ،5

( ،)Leaves Weight to Leaves Area Ratioتله

 12 ،11 ،10 ،9و  .)13عالوه بر این LAI ،ميتواند به عنوان

الشبرگ ( )Litterfall Collection Methodوجود دارند

متغیر واکنش در جنگلها بهکار رود ،یعني نشاندهندهی

( 21 ،20و .)22

تغییرات محیطي باشد .منظور از متغیر واکنش این است که

تاکنون مقاالت متعددی در ارتباط با مقایسه روشهای زمیني

ميتوان از این شاخص در بررسي تنش وارده به بومسازگان ،به

مستقیم و غیر مستقیم در محاسبه مقدار  LAIدر دنیا به چاپ

عنوان یک شاخص از عکسالعمل پوشش گیاهي از آن استفاده

رسیده است ( 25 ،24 ،21 ،5و  )26که نتایج آنها همگي

کرد.

داللت بر این موضوع دارند که اندازهگیری  LAIبهصورت

 LAIاز مهمترین مشخصههای پوشش گیاهي است که

مستقیم ،اولین و دقیقترین روش اندازهگیری مقدار  LAIاست

بیشترین تاثیر را در تغییرات انرژی ،آب و گاز دارد و نگهداشتن

( .)21از سوی دیگر ،جهت کالیبره کردن روشهای غیرمستقیم

این متغیر در مقدار مناسب ،ميتواند منجر به تولید بیشتر بوم-

زمیني و سنجش از دور ،استفاده از روشهای مستقیم الزم و

سازگان گردد ( 14 ،13 ،9 ،5و  .)15همچنین  LAIبهعنوان

ضروری است ( 27 ،26 ،20 ،6و  .)28طوالني بودن زمان

یک متغیر کلیدی در فرآیندهای زیستي پوشش گیاهي

برآورد ،هزینههای زیاد ،نیاز به نیروی کار فراوان و همچنین

محسوب ميشود ،زیرا سطح اصلي تبادل ماده و انرژی بین

اجرای آن در مقیاسها بزرگ ،از محدودیتهای روش مستقیم

تاجپوشش درختان و هواسپهر ميباشد ( .)15بین مقدار

زمیني است ( 26 ،22 ،20 ،13و  .)29روشهای غیرمستقیم

شاخص  LAIو درجه حاصلخیزی ،میزان زیتوده و نرخ رویش

که در آن سطح برگ از مشاهدات متغیر دیگری بهدست ميآید

و محصول در جنگل همبستگي مثبتي وجود دارد ( 16 ،5و

مخرب نیستند و عموماً ميتوان مقدار  LAIرا سریعتر برآورد

 .)17همچنین ،هرچه مقدار  LAIبیشتر باشد ،مقدار باران-

کرد (جدول  .)2این روشها به طور عمده بر پایه تجزیه و

ربایي و نورربایي تاجپوشش گیاهي بیشتر خواهد بود (.)8

تحلیل میزان نور عبوری از میان تاجپوشش درختان و با

روشهای اندازهگیری LAI

استفاده از ابزارهای پیشرفته نوری استوار ميباشند ( .)5هرچند

روشهای اندازهگیری مقدار  LAIبه دو دسته روشهای زمیني

بزرگترین عیب روشهای غیرمستقیم ،بیشبرآوردی آنها

(  )Ground-based Methodsو سنجش از دور تقسیم مي-

است ،به طوری که مقدار  LAIرا بیشتر از مقدار واقعي آن

شوند ( )18که روشهای زمیني نیز به دو زیردسته روشهای

نشان ميدهند ( 30 ،21و  .)31همچنین نیاز به دستگاههای

مستقیم و غیرمستقیم (برآوردی) دستهبندی ميشوند ( 19و

نیمهپیشرفته و پیشرفته که گران قیمت ميباشند ،سبب شده

 .)20البته دستهبندی دیگری نیز وجود دارد که روشهای

است که روشهای مستقیم در کشورهایي در حال توسعه مانند

اندازهگیری  LAIرا به دو دسته روشهای مستقیم و

ایران ،کاربرد وسیع داشته باشد.
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جدول  - 2معایب (  )-و مزایای ( )+روشهای مستقیم و غیر مستقیم برای تعیین شاخص سطح برگ (منبع)32 :
Table 2- Disadvantages (-) and advantages (+) of direct and indirect methods for determining
)leaf area index (reference: 32
روشهای مستقیم

روشهای غیر مستقیم

 -1وقتگیر

 -1اثرپذیری از آشفتگي

 -2با پایش بلند مدت سازگار نیست

 -2محاسبه مواد غیر برگ

مزایا ()+

اندازهگیری با دقت زیاد

سریع و به آساني قابل اجراست

نقش

مهم از نظر روش کالیبراسیون

اجرا در مقیاس بزرگ و امکان نظارت بلند

معایب ()-

مدت

با توجه به نوپا بودن این نوع تحقیقات در جنگلهای ایران و

باال و نیز زمانبر بودن ،قابل توصیه نیست ( 34 ،13و  .)36از

فقدان وسایل و ابزارهای مورد نیاز برآورد غیر مستقیم ،LAI

آنجایي که روشهای قطع کامل ،معموالً سخت ،پیچیده و

همچنین دقیقتر بودن روشهای مستقیم ،هدف از این مقاله،

پرهزینه هستند ،از روشهای برداشت جزئي (Partially-

بررسي انواع روشهای مستقیم زمیني تعیین مقدار  LAIاست.

 )destructive methodsاستفاده ميشود و معموالً یک سوم

روش نمونهبرداری تخریبي

از برگهای درختان را قطع و شاخص سطح برگ را محاسبه و

روش نمونهبرداری تخریبي در سطوح کوچک انجام ميگردد و

به کل درخت تعمیم ميدهند ( .)37به این منظور چند شاخه

بر فرض همگني زیاد در توده ( )Forest Standاستوار است

معرف از درخت مورد نظر قطع شده و وزن خشک برگها

(توده قسمتي از یک جنگل است که به علت تفاوت در

اندازهگیری ميشود ( .)38مرور منابع نشان ميدهد که روش-

مشخصاتي مانند نوع گونه ،تراکم ،سن ،مقدار  LAIو غیره ،از

های تخریبي دقیقترین روش در اندازهگیری  LAIميباشند

قسمتهای مجاور قابل تفکیک است و حداقل سطح توده 0/5

که به دلیل کامل از بین بردن پوشش گیاهي ،کاربرد محدودی

هکتار است ( .))33منظور از همگني زیاد در توده این است که

دارند (.)21

درختان یک توده از لحاظ سن ،ارتفاع ،قطر برابر سینه و نوع

روش درخت مدل

گونه شباهت زیادی به هم داشته باشند ،مانند تودههای جوان

روش درخت مدل شامل نمونهبرداری تخریبي از تعدادی از

سوزنيبرگ ( .)21در این روش برای برآورد مقدار  ،LAIدو

درختان خارج از جنگل ،که در نزدیکي جنگل مورد نظر قرار

روش اصلي برداشت کامل و برداشت جزئي وجود دارد .در روش

دارند ،است که در آن مقدار  LAIاز طریق برداشت مستقیم

برداشت کامل ،کلیه برگهای پوشش گیاهي (درختي،

برگ از درختان ،اندازهگیری ميشود .این روش بر این فرض

درختچهای یا علفي) برداشت شده و سطح تمام برگها در

استوار است که درختان خارج از جنگل ،شبیه به درختان داخل

آزمایشگاه اندازهگیری ميشود ،که این روش برای محصوالت

جنگل ميباشند و بنابراین عدد  LAIبدست آمده درختان

کشاورزی و نیز پوشش علفي در مراتع ،به صورت گستردهای

داخل جنگل و درختان خارج از جنگل ،مشابه است .در یک

استفاده ميشود ( 34 ،13و  .)35این روش هم در سطح تک

جنگل همسال ،که پراکنش درختان در آن بهصورت نرمال

درخت و هم در سطح توده قابل اجرا است و سطح برگ تمامي

است ،نمونهبرداری از سه تا پنج درخت ميتواند کافي باشد .این

درختان موجود در توده ،باید قطع و اندازهگیری شود

روش نسبت به نمونهبرداری تخریبي ،میزان تخریب کمتری

(آماربرداری  100درصد) .این روش برای گیاهان با اندازه

دارد ،زیرا تعداد کمتری درخت مورد آسیب واقع ميشوند (.)39

کوچک مناسب است ولي برای درختان بزرگ به دلیل خسارت

در گذشته ،این روش بهطور گسترده در ارزیابي محصوالت
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کشاورزی و همچنین در جنگلکاریها و جنگلهای همسال -

( .)41همچنین این روش در جنگلهای خالص پهنبرگ ،دقت

به دلیل همگني زیاد ،-مورد استفاده قرار داشت ( .)21هم-

بیشتری در محاسبهی  LAIدارد .نیاز به فرد متخصص برای

چنین این روش در پوششهای گیاهي با تراکم کم –به دلیل

شناسایي برگهای در حال پوسیدن درختان ،وقتگیر بودن

سهولت در نمونهگیری برگ -کاربرد زیادی دارد ( .)21هرچند

اندازهگیریها و همچنین تغییر شکل برگ درختان بر اثر

امروزه با پی شرفت علم ،ثابت شده است که درختان خارج از

فعالیت ارگانیسمهای در سطح خاک ،سبب شده است که این

جنگل ،با درختان درون جنگل تفاوتهای زیادی از نظر ساختار

روش در بین محققین طرفداران اندکي داشته باشد (.)21

تاجپوشش ( )33و در نتیجه مقدار  LAIدارند و بنابراین امروزه

روش پالنيمتر

از این روش به ندرت استفاده ميشود .درختان داخل جنگل

در این روش سطح برگ به وسیله کاغذ میليمتری یا توسط

دارای ارتفاع بیشتر ،تنه بلندتر و تاج کوتاهتری ميباشند و

نرمافزار  Image-Jتعیین و سپس مساحت برگ توسط دستگاه

تنهای استوانهایتر دارند ( )33که برآیند این عوامل سبب مي-

پالنيمتر تعیین ميشود ( )45و این روش در سال 1958

شود که مقدار  LAIدر درختان خارج از جنگل ،متفاوت از

میالدی ،ابداع شده است ( .)46در این روش نیاز است که برگ

درختان داخل جنگل باشد.

از پوشش گیاهي مورد نظر جمعآوری شده و روشي بسیار

روش کوادرات نقطهای

وقتگیر است ( 47و  .)48در گذشته ،نمونههای برگ از پوشش

روش کوادرات نقطهای اولین بار در سال  1933میالدی ابداع

گیاهي مدنظر تهیه و سپس در آزمایشگاه توسط دستگاه پالني-

شد ( .)40در این روش یک سوزن باریک به ابعاد یک میليمتر

متر ،سطح برگ تعیین ميشد که به دلیل تخریب زیاد و هم-

را به صورت عمودی ،در اولین فرصت برای جلوگیری از تجزیه

چنین سرعت پایین ،امروزه این روش کاربرد زیادی ندارند و

برگها ،در داخل الشبرگهای که بر روی خاک افتادهاند ،فرو

دستگاههای پرتابل پالنيمتر جایگزین آن شده است ( .)48با

ميبرند .تعداد برگهای جمعآوری شده بر روی سوزن ،به تعداد

استفاده از دستگاههای پرتابل پالنيمتر ،به زیر پوشش گیاهي

تماس مربوط است ( .)41در این روش نمونهبرداری ،به  100تا

رفته و سطح برگ تعیین ميشود ،هرچند بزرگترین عیب

 300نقطه نیاز است .سپس با مشخص کردن تعداد تماسها و

دستگاههای پرتابل پالنيمتر این است که تنها مناسب پوشش

استفاده از روابط ریاضي (جمع تعداد تماس سوزنهای برخورد

گیاهي با برگهای کوچک و با تعداد کم است و برای پوشش

کرده به برگ تقسیم بر تصویر تاجپوشش) ،مقدار LAI

درختي به علت برگهای بزرگ ،تعداد زیاد برگ و همچنین

محاسبه ميشود ( 42و  .)43مطالعات نشان ميدهد که تا

ارتفاع زیاد درختان ،غیر قابل استفاده است ( 49 ،48و .)50

زاویهی  57/5درجه نسبت به سطح تاجپوشش درختان پهن-

استفاده از نسبت وزن به سطح برگ

برگ و تا  62درجه نسبت به سطح تاجپوشش درختان سوزني-

در این روش سطح برگها توسط سیلندرهایي با قطر معین

برگ ،برگ درختان افتاده بر روی سطح خاک ،مطمئناً مربوط

بریده و سپس توزین و تعداد آنها شمارش و سطح آنها با توجه

به درخت مورد نظر است و در زوایهی بیشتر از آن ،برگهای

به قطر هر کدام مشخص ميشود و از طریق رابطه وزن به سطح

روی سطح خاک احتماالً مربوط به درختان دیگر ميباشند ( 3و

برگ ،مقدار سطح برگ تعیین ميشود .رابطهی وزن برگ به

 .)44این روش برای گونههای پهنبرگ که دارای سطح برگ

سطح برگ بسته به نوع گونه  ،درجه حاصلخیزی رویشگاه و سن

بزرگ ميباشند (مانند بلوط و راش) ،بسیار مناسب است ( )5و

گونه ،در نوسان است ( )45و معموالً از رابطهی بین وزن برگ

در پژوهشي ،این روش را بهترین روش اندازهگیری مستقیم در

خشک با سطح برگ خشک ،در تعیین شاخص سطح برگ

پوششهای درختچهای (با ارتفاع درختچهها تا یک متر) در

استفاده ميشود ( .)51در این روش ،چندین قطاع از برگ

اکوسیستمهای مناطق خشک و نیمهخشک معرفي کردهاند

پوشش گیاهي مورد نظر را گرفته و سپس با تلفیق آن ،یک
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نمونه معموالً  500گرمي از برگ خشک را وزن و سپس نسبت

وجود ندارد .ابعاد تله الشبرگها بستگي به ابعاد برگ درختان و

سطح به برگ را بر اساس این نمونه تلفیقي ،تعیین و به کل

میزان ریزش برگ درختان در هر جنگل دارد و معموالً با ابعاد

پوشش گیاهي تعمیم ميدهند ( .)52این روش به دلیل بریدن

نیممتری در جنگل مستقر ميشوند و هرچه ابعاد برگ درختان

برگهای زنده ،از درجهی تخریبي باالیي برخوردار است .در این

بزرگتر و میزان ریزش برگ درختان بیشتر باشد ،ابعاد این

روش مي بایست برگهای خشک ،بیمار و آفتزده از نمونه

تلهها بزرگتر ميشود ( 58و  .)60تعداد تله الشبرگ ارتباط

برگ کل قبل از توزین جدا شوند تا از خطای اندازهگیری مقدار

زیادی با درجهی همگني تاجپوشش دارد و مقاالت متعدد،

 LAIکاسته شود .این روش به دلیل اینکه تنها نیاز به ترازوی

تعداد آن را متفاوت بیان ميدارند و در پژوهشهای متفاوت،

دیجیتال با دفت باال دارد ،در بسیاری از نفاط کشور استفاده

تعداد تله الشبرگ ،یک عدد ( ،)57سه عدد ( 24 ،)58عدد ()9

ميشود ( .)53انتخاب برگهای نمونه در این روش بسیار

و  64عدد ( )59در نوسان است .روش تله الشبرگ نیاز به کار

اهمیت دارد ،زیرا که برگهای قسمتهای پایین تاج درختان،

کمتری نسبت به روشهای مخرب دارد و آسیبرساني آن به

در مقایسه با قسمتهای باالیي تاج درختان ،سطح بزرگتری

جنگل در مقایسه با روشهای تخریبي و درخت مدل ،کمتر

دارند و اگر تنها از قسمتهای پاییني تاج جمعآوری شوند،

است ( 28و  .)61همچنین ،محققین استفاده از این روش را هم

مقدار  LAIبدست آمده بیشتر از مقدار واقعي بدست خواهد

در سطح توده و هم تک درخت ،توصیه ميکنند .در مورد

آمد ( ،)15بنابراین بهتر است از کلیهی قیمتهای تاجپوشش،

پراکنش مکاني تلهها اتفاق نظر وجود ندارد .برخي از محققان بر

برگ جمعآوری شود.

این عقیدهاند که محل قرار دادن تلههای الشبرگ در زیر تاج-

روش تله الشبرگ

پوشش ،بایستي بهطور تصادفي باشد ( ،)60در حالي که برخي

در پایههای درختي خزانکننده ،جمعآوری الشبرگها در

دیگر طراحي نمونهبرداری منظم ( )43یا ترانسکت ( )62را

تعدادی تله با یک سطح جمعآوری مشخص انجام ميگیرد و در

ترجیح ميدهند .از جمله بزرگترین عیبهای این روش،

ماههای اوج خزان (مثالً آبان و آذر ماه در جنگلهای شمال

شناسایي الشبرگها است که در جنگلهای شمال به دلیل

کشور) این جمعآوریها هر دو هفته یکبار انجام ميشود و در

سرعت تجزیه باال و نیز فراهم بودن عوامل محیطي ،الشبرگ

مابقي سال ،هر دو ماه یک بار انجام ميشود ( .)54این روش

گونههای مختلف ،نرخ تجزیه متفاوتي دارند و گونههای مختلف

برای جنگلهای پهنبرگ خزانکننده مناسب است ( 28و ،)55

بین سه ماه تا سه سال ،زمان ميبرد تا الشبرگشان تجزیه شود

زیرا که یک دوره خزان در سال دارند که زمان تقریبي آن

( )33و بنابراین در یک نقطه ،ممکن است الشبرگهایي با

مشخص است ،ولي در جنگلهای همیشهسبز (مانند اکثر

سنین متفاوت و از گونههای مختلف یافت شود که سبب اریبي

سوزنيبرگان) ،به دلیل این که در کل سال خزان وجود دارد،

در برآورد مقدار  LAIشود ،بنابراین نیاز است که در بازهی

استفاده از تله الشبرگ کاری زمانبر و پر هزینه و غالباً کمدقت

زماني کوتاه ،تله از الشبرگ خالي و مورد بررسي قرار گیرد

محسوب ميشود ( .)18در روش تله الشبرگ ،مقدار  LAIبا

( .)59دقت و صحت باالی این روش در بسیاری از مطالعات

استفاده از جمعآوری دستي برگ درختان موجود در تلههای

تایید شده است (.)64 ،63 ،55

الشبرگ برآورد ميشود .راهاندازی تلههای الشبرگ کاری
نسبتاً ساده به شمار ميآید و دارای اندازهای از پیش تعیینشده
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