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   در زاگرسبا استفاده از شبيه سازي جنگل
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  .  استاديار، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران- 2

  . استاد، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران- 3

   .شكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران دانشيار، دان- 4

  8/8/85: تاريخ پذيرش      13/4/85: تاريخ دريافت

  

  چكيده

 تهيه و اين جنگلها اهميت دليلبه . دنسزايي داره تاثير بغرب كشور جنگلهاي زاگرس در حفاظت از آب و خاك منطقه 
 توان ميبراي اين منظور را مورد نياز مي و كيفي كاطالعات . تنظيم يك برنامه منسجم و كامل مديريتي ضروري به نظر مي رسد

عامل سرپا  حجم بنابراين .باشد پوشش گياهي اين جنگلها قادر به توليد چوب صنعتي نمي. ودنماز طريق آماربرداري تامين 
سي و كنترل  مناسب براي برريشاخصبه عنوان در هكتار مشخصه تاج پوشش  بنابراين .نيستگيري  بررسي و اندازهمناسبي براي 

قطعه نمونه براي اندازه گيري تاج پوشش مناسب  مساحت و شكلدر اين تحقيق سعي شده تا . انتخاب شده استدر اين جنگلها 
 يك قطعه به در استان كهگيلويه و بويراحمد در نزديكي شهرستان ياسوج در جنگلهاي سروكبراي اين منظور، . پيشنهاد شود

 روي زمينبر  مكاني هر كدامو موقعيت هر درخت  قطرهاي بزرگ و كوچك تاج. درصد شد هكتار آماربرداري صد2مساحت 
 30جنگل بر پايه اين اطالعات با مساحت نقشه  يك ،)GIS(  سيستم اطالعات جغرافيايي سپس با بهره گيري از.برداشت گرديد

با شبكه تصادفي منظم  صورتبه  مستطيل و دايره  سه شكل مربع،بهو  آر 25 تا 5 ابعاد با قطعه نمونه 30. هكتار شبيه سازي شد
براي  ها مساحتتاج پوشش هر يك از درصد  انحراف از معيار سپس. گرديد انتخاب شبيه سازي شدهدر جنگل  متر 100× 100

 درصد تاج پوشش انحراف از معيار قطعه نمونه و مساحتي ها منحني نتايج حاصل از Fآزمون آماري. دشمحاسبه هر شكل 
 با آنگاه . آر است8 ه و مستطيلداير مربع، يها در شكل قطعه نمونه براي مطالعه تاج پوشش مساحتحداقل  كه ندان دادنش

 آر براي منطقه مورد بررسي به عنوان گزينه 8 شكل دايره با مساحت مقايسه نسبت محيط به مساحت هر يك از اين شكلها،
   .مناسب انتخاب گرديد

  
  .زاگرس شكل قطعه نمونه،، سطح قطعه نمونه، جنگلشبيه سازي پوشش،  تاج : كليدييها واژه

  

  مقدمه

 كيلومتر و 1150جنگلهاي زاگرس در نواري به طول 
 كيلومتر از جنوب پيرانشهر با طول 75عرض متوسط 

 درجه 36و عرض جغرافيايي شرقي  درجه 45جغرافيايي 
به سمت جنوب و جنوب شرقي تا حوالي ميان شمالي 

 درجه 52ر جنوب شيراز با طول جغرافيايي جنگل د
 درجه شمالي پراكنده شده 29و عرض جغرافيايي شرقي 

اين جنگلها از نظر وسعت، پراكنش، نوع گونه و . است
محصوالت جنگلي نقش بسيار مهمي در معيشت بخش 

 يكي در عين حال و شتهعظيمي از ساكنان خود به عهده دا
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 ايران يخاير ژنتيك و ذياز مهمترين منابع بيولوژيك
، ها در كنار اين نقش). 1375 توكلي،(د نبحساب مي آي

سزايي در حفاظت از منابع آب ه جنگلهاي زاگرس تاثير ب
و خاك دارند كه در سرزمين خشكي چون ايران از اهميت 

 و ابراهيمي اي جزيره(فراواني برخوردار است 
 بچارچوبنابراين مديريت اين منطقه در ). 1382،رستاقي

يك سياست جنگلداري منسجم كامالً ضروري به نظر مي 
ريزي نيازمند گستره وسيعي از  هرگونه برنامه. رسد

اطالعات همه جانبه و به هنگام است تا هدف حفظ و 
). 1378 سارويي،(استمرار اين جنگلها تحقق و تداوم يابد 

كه پوشش گياهي موجود در اين نوار قادر به ي از آنجاي
باشد  ابل استفاده در صنايع مربوطه نميتوليد چوب ق

توان   نميبنابراين، )1382، و ابراهيمي رستاقياي جزيره(
گيري مورد  حجم را به عنوان يك عامل بررسي و اندازه

ديگري مانند  بايد از مشخصه در نتيجه .استفاده قرار داد
گيري و كنترل تغييرات كمك  تاج پوشش براي اندازه

منظور از تاج پوشش سطحي  ).1372نگهدارصابر،(گرفت 
درختان و  از زمين است كه به وسيله تصوير تاج

 شاخصاز اين . مي شودي مختلف پوشيده ها درختچه
براي قضاوت در مورد تراكم و غناي گياهي، ميزان رقابت 

ي برآورد حجم توده بهره گرفته ها در توده و يكي از مؤلفه
  .)Rudnicki et al., 2004(مي شود 

طور كلي كسب اطالعات كمي و كيفي مورد نياز به 
 برنامه ريزي در جنگل با آماربرداري صورت براي
، امكان اجراي آماربرداريكاهش هزينه . گيرد مي

 استفاده از ، تجزيه و تحليل در زماني كوتاه،آماربرداري
تجربه و روشهاي تجزيه و تحليل پيشرفته باعث  افراد با

ا قطعات نمونه جايگزين  تا آماربرداري به استشد
در  .)1381زبيري، ( صد گردد در آماربرداري صد

آماربرداري با قطعات نمونه بايد تعداد قطعه نمونه، شكل 
. مشخص شودو مساحت آنها براي اجراي آماربرداري 

 اشتباه لتعداد قطعه نمونه با توجه به هزينه و حداق
نه نيز با شكل قطعه نمو. باشد  ميمحاسبهآماربرداري قابل 

 و همچنين هزينه پياده مساحت به محيطتوجه به نسبت 
ي كه مساحت قطعه حالدر . كردن آن بايد تعيين شود

نمونه به عواملي برگرفته از ويژگيهاي توده جنگلي مورد 
بررسي مانند تعداد درختان در هكتار و نحوه پراكنش آنها 

 اين تحقيق اين است هدف ).1384زبيري،(وابسته است 
 قطعه شكل و مساحت مناسب بررسي دموركه در جنگل 

تعيين  برآورد تاج پوشش به منظورنمونه براي آماربرداري 
 داراي ويژگيهاي ياين جنگلها به لحاظ ساختار. شود

  .خاص خود هستند
را به عنوان يك تاج پوشش ) 1372(نگهدارصابر 

مشخصه مناسب در آماربرداري از جنگلهاي زاگرس 
 15مساحت بين ) 1381(حسين زاده .  استمعرفي نموده

 آر را مناسب ترين سطح براي بررسي ساختار در 25تا 
در يك بررسي . جنگلهاي بلوط و بنه در زاگرس مي داند

درصد  كه بين مشخص شد جنگلي در كانادا اي در توده
 ارتفاع درخت و شكل تنه ،تاج پوشش و تعداد در هكتار

 معياري كه (Rudniki et al., 2004)  وجود داردهمبستگي
. ي جنگلي مي باشدها تودهدرباره مناسب براي مطالعه 

 برآورد براي نقشه موقعيت مكاني درختان زاستفاده اامكان 
 مورد بررسي قرار نيزي جنگلي ها ي آماري تودهها داده

 يي اكولوژيكها  و ابزاري مفيد براي بهبود بررسيگرفته
  .(Woodall & Graham, 2004)شده است معرفي 

  

  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه

  واستان كهگيلويه و بويراحمدبراي انجام اين تحقيق 
ياسوج انتخاب سروك در نزديكي شهرستان جنگلهاي 

بر اساس منحني آمبروترميك ايستگاه ياسوج، . گرديد
 درصد بارندگي در نيمه دوم سال اتفاق مي افتد 82حدود 

 جنگلهاي بسيار تنك با تاج تشكيلسزايي در ه تاثير بكه 
گونه غالب جنگلهاي اين منطقه  .استداشته پوشش كم 

 به خاطر )Quercus brantii Lindl.(يعني بلوط ايراني 
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 و چه از لحاظ ارتفاعچه از نظر ـ شرايط اقليمي حاكم 
ارتفاع منطقه از سطح دريا حدود .  رشد اندكي دارد ـقطر

 ميليمتر، 9/902ليانه  ساندگي متر، متوسط بار1880
 درجه سانتيگراد و طول مدت 6/24ميانگين دماي ساليانه 

 بنابراين اين منطقه به لحاظ .استخشكي در سال پنج ماه 
 ، و ابراهيمي رستاقياي جزيره(اقليمي، نيمه مرطوب است 

   .)1شكل ( )1382

  

  

  

  

  

  

  
  1:35000000:                   مقياس             1:5250000 : مقياس                             1:47000 : عكس هوايي منطقه، مقياس             

  موقعيت منطقه مورد مطالعه-1شكل 

  

  روش مطالعه

  شبيه سازي جنگل

در )  متر100 × 200( هكتار 2يك قطعه با مساحت 
 شهر ياسوج آماربرداري جنگل سروك نزديك به

ات مورد نياز و عدم محدوديت در امكان. صددرصد شد
 هكتار 2وجود اطمينان از نتيجه كار باعث شد تا مساحت 

در اين قطعه . براي آماربرداري صددرصد انتخاب شود
هر مكاني  موقعيت  وهر درختتاج قطر بزرگ و كوچك 

 200ابتدا يك شبكه با ابعاد . دش برداشت درختانيك از 
سپس .  هكتاري قرار گرفت2متر روي قطعه  25× 

هر يك از درختان يعني فاصله از ابتداي مكاني موقعيت 
 متري از يكديگر در جهت شرقي 25خطوط شبكه كه در 

با استفاده از (ـ غربي قرار گرفته اند و فاصله عمودي 
هر درخت تا خطوط شبكه اندازه ) قطب نما و ژالون

موقعيت با اين اطالعات، نقشه  .)2شكل (گيري شدند

 ArcView هايا استفاده از نرم افزار بجغرافيايي درختان

3.2.a و ArcInfo 9.0تهيه شد ) Anon., 1996(.  در
 هكتار قرار گرفتند كه طول 2 درخت در اين 228مجموع 

 UTMدر سيستم مختصات و عرض جغرافيايي هر كدام 
)Universal Transverse Mercator (سپس .  گرديدتعيين

جنگلي به  ،ي هكتار2قطعه با استفاده از اطالعات 
 & Woodall( شبيه سازي شد هكتار 30 مساحت

Graham, 2004; Ueno, 2004(.  با توجه به مطالعات قبلي
 متر بهترين نتيجه را 100×100شبكه ) 1374طهماسبي، (

 قطعه نمونه 30در جنگلهاي زاگرس داده و نياز به حداقل 
در محدوده مورد مطالعه به لحاظ آماري باعث شد تا 

در .  هكتار باشد30جنگل شبيه سازي شده مساحت 
 نقشه تاج ، با استفاده از متوسط قطر تاجمرحله بعد

  . )3شكل ( دشپوشش جنگل شبيه سازي شده تهيه 

N

 سروك
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  تاج درختان                                                                                  

    خطوط شبكه           

  
  فاصله عمودي           متر25                                            

    
  فاصله تا ابتداي خط

  

   نحوه برداشت موقعيت هر درخت-2شكل 

  

شبيه سازي جنگل ابتدا يك محدوده به مساحت براي 
در نرم افزار ) 3شكل ( )500 × 600متر( هكتار 30

ArcView 3.2.a ه بر اساس محاسبه مختصات چهار گوش
سپس در نرم افزار .  ساخته شد UTMآن در سيستم 
Mini-tab v.13  نقطه به 3192داخل اين محدوده در 

 هكتار 2چون در . صورت تصادفي انتخاب شد
 درخت وجود داشت 228آماربرداري صددرصد شده 

 نقطه بايد 3192 هكتار شبيه سازي شده 28بنابراين در 
ر نرم افزار  د،بعد از انتخاب اعداد تصادفي .باشد

ArcView 3.2.a  مكان آنها مشخص شد و با توجه به كد
 2 در قطعه 228 تا 1هر نقطه مشخصات درختان با كد 

 30به اين ترتيب قطعه . هكتاري به آنها تعلق گرفت
  .  شدشبيه سازيهكتاري 

  

  قطعات نمونه

 تا 10 قطعه نمونه بين مساحت جنگلهاي زاگرس در
 آر براي 20 تا 10زاد و   آر براي جنگلهاي شاخه15

). 1384 زبيري،(جنگلهاي دانه زاد توصيه شده است 
 15 بين مساحتهمچنين براي بررسي ساختار اين جنگلها 

 در .)1381حسين زاده،  (ه استگرديد آر پيشنهاد 25تا 
 آر بهترين سطح معرفي 20 مساحت يكسانيك شبكه 
ه به در اين تحقيق با توج. )1374 طهماسبي،(شده است 

مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته نتايج حاصل از 
 آر براي قطعات نمونه به منظور 25 تا 5 بين يها مساحت

همچنين هر يك از . شدمطالعه تاج پوشش بكار گرفته 
 در سه شكل دايره، مربع و مستطيل كه ها مساحتاين 

براي برداشت قطعات نمونه بكار گرفته مي شوند، پياده 
 قطعه نمونه مساحتي به نتيجه حاصل از هر دستياب .نددش

گزينه در سه شكل مرسوم، امكان قضاوت در مورد 
شرايط به گونه اي فراهم .  را سهل تر مي نمايدمناسب

  شبكه آماربرداري،شدت آماربرداري،( تا ساير عوامل هدش
 به شكل و مساحتثابت بوده و تنها ) منطقه مورد بررسي

  .)3شكل ( دنمل متغير باشواعنوان ع
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 UTM: سيستم مختصات                

  
  ) آر10 مساحتبه عنوان مثال ( مستطيل و دايره  مربع، نحوه قرار گرفتن قطعات نمونه-3شكل 

  .روي نقشه تاج پوشش جنگل شبيه سازي شده

  

  جمع آوري اطالعات

از روش براي انتخاب مكان پياده نمودن قطعات نمونه 
براي قرار دادن قطعات نمونه .  شداستفادهتصادفي م منظ

 استفاده يكسانروي نقشه تاج پوشش از يك شبكه 
در اين تحقيق  .بود متر 100× 100ابعاد اين شبكه . گرديد

شكل  ( عدد است30براي هر شكلتعداد قطعات نمونه 
به صورت  ArcView 3.2.a قطعات نمونه در نرم افزار .)3

در هر مرحله يك اليه روي نقشه جنگل اليه ساخته شد و 

مقدار تاج پوشش سپس  قرار گرفت و شبيه سازي شده
سطح تاج پوشش در هر مرحله با استفاده از . استخراج شد

سپس درصد . شداندازه گيري  ArcView 3.2.aنرم افزار 
تاج پوشش براي هر شكل و مساحت محاسبه گرديد و 

) 1381زبيري، ( زير طهراباز  آنها انحراف از معيارمقدار 
  :دش نتعيي
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SD :حراف از معياران  
CC% :در قطعه نمونهدرصد تاج پوشش   

n :تعداد قطعه نمونه  
  

، رابطه بين ها پس از اندازه گيري و جمع آوري داده
مساحت قطعه نمونه و انحراف از معيار درصد تاج پوشش 

 ،4شكلهاي  ()1383، پوربابايي( براي هر شكل ترسيم شد
نحوه قرار گرفتن قطعات نمونه روي نقشه تاج ). 6 و5

با مالحظه .  نشان داده شده است3پوشش جنگل در شكل 
نمودار انحراف از معيار درصد تاج پوشش و مساحت 
قطعه نمونه براي هر شكل، مي توان براي هر منحني يك 

اين نقطه عطف جايي است كه . نقطه عطف تعيين نمود
مقدار . ن تقريباً يكنواخت مي شودروند نمودار پس از آ

انحراف از معيار درصد تاج پوشش اين مساحت با 
ي كمتر از طريق آزمون آماري ها انحراف از معيار مساحت

Fابتدا آماره آزمون . )1381زبيري، (  مقايسه گرديد
نسبت مجذور انحراف از معيار درصد تاج (محاسبه شده 

 آماره جدول با) پوشش مساحت كمتر به مساحت بيشتر
 86/1كه مقدارش ) 1 - تعداد نمونه (29با درجه آزادي 

اگر آماره جدول بزرگتر بود . است مقايسه مي گردد
اختالف بين انحراف از معيارها معني دار نيست و تفاوتي 
با هم ندارند و اگر اختالف معني دار شد يعني دو انحراف 

  . معني دار دارنداز معيار آزمون شده با هم تفاوت

  

  نتايج

 آر نقطه عطف 11در شكل قطعه نمونه مربع، مساحت 
 مساحت انحراف از معيار). 4 شكل(محسوب مي شود 

 آر آزمون شد و اختالف معني دار 10 آر با مساحت 11
سپس اين كار ادامه پيدا كرد تا اينكه اختالف . نبود

. ر شد آر معني دا7 آر و 11 بين مساحت انحراف از معيار
 ، آر است8در نتيجه حداقل مساحت قطعه نمونه مربع 

انحراف از  اين مساحت با انحراف از معيارزيرا اختالف 
در  . آر داراي اختالف معني داري نبود11 مساحت معيار

و ) 5شكل ( آر است 12شكل نمونه دايره نقطه عطف 
 8حداقل مساحت قطعه نمونه دايره به روش اشاره شده 

در شكل نمونه مستطيل نقطه عطف منحني . دآر مي باش
و حداقل مساحت قطعه نمونه ) 6شكل( آر مي باشد 15

  ). 1جدول(  آر است8در اين شكل 
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   براي دستيابي به حداقل مساحت قطعه نمونه در هر شكلF نتايج آزمون آماري -1 جدول

  شكل قطعه نمونه
يي كه انحراف از معيار درصد تاج پوشش ها مساحت

  آنها با هم مقايسه شده اند

  مقدار آماره

F 

  وضعيت

  )29،29F=86/1مقايسه با (

  ns  083/1   آر12 آر و 11مساحت 

 ns  2/1   آر12 آر و 10مساحت 

 ns  42/1   آر12 آر و 9مساحت 

 ns  693/1   آر12 آر و 8مساحت 

  دايره 

 *  068/2   آر12 آر و 7مساحت 

  ns  112/1   آر11 آر و 10مساحت 

 ns  292/1   آر11 آر و 9مساحت 

  ns  553/1   آر11 آر و 8مساحت 
  مربع

  *  914/1   آر11 آر و 7مساحت 

 ns  166/1   آر15 آر و 14مساحت 

 ns  314/1   آر15 آر و 13مساحت 

 ns  44/1   آر15 آر و 12مساحت 

  ns  504/1   آر15 آر و 11مساحت 

 ns  537/1   آر15 آر و 10مساحت 

 ns  638/1   آر15 آر و 9مساحت 

 ns  742/1   آر15 آر و 8مساحت 

  مستطيل

  *  922/1   آر15 آر و 7مساحت 
ns :معني دار است05/0در سطح *:     .معني دار نيست .  
  

انحراف  نشان داد كه اختالف Fهمچنين آزمون آماري 
حداقل مساحت قطعه براي  درصد تاج پوشش از معيار

. معني دار نبودندنمونه در شكلهاي مربع، مستطيل و دايره 

شده انتخاب ، بين سه شكل انحراف از معياريعني به لحاظ 
  ).2جدول(وجود ندارد اوتي هيچ تف

  
   تاج پوشش در هكتار سه شكل نمونه  انحراف از معيار درصدF نتايج آزمون آماري -2جدول

  )29،29F=86/1مقايسه با (وضعيت  F مقدار آماره  شكلهاي مورد مقايسه

 ns  085/1   آر8 آر و مستطيل 8دايره 

 ns  089/1   آر8 آر و مربع 8دايره 

 ns  183/1   آر8ع  آر و مرب8مستطيل 

  
در مرحله بعد از نسبت محيط به مساحت براي 

 آري، 8انتخاب يك مورد از سه گزينه قطعه نمونه مربع 
مقدار اين .  آري استفاده شد8 آري و مستطيل 8دايره 

 آري در مقايسه با دو 8نسبت براي قطعه نمونه دايره 
  ).3جدول( شكل ديگر كمتر بود



368  ...قطعه نمونه در برآورد تاج پوشش تعيين مساحت و شكل مناسب 

  ي انتخاب شدهها  براي قطعه نمونه مساحت نسبت محيط به-3جدول  

  نسبت محيط به مساحت  )متر مربع(مساحت   )متر(محيط   قطعه نمونه

  125/0  800  397/100   آر8دايره 

  176/0  800  303/141   آر8مستطيل 

  141/0  800  137/113   آر8مربع 

  

  بحث 

با مقايسه نتايج حاصل از  ،مرحله اول اين مطالعهدر 
 و در  آر8در شكل دايره مساحت  Fآزمون آماري 

  آر انتخاب شد8نيز مساحت  مستطيل و مربع هايشكل
سپس در مرحله دوم نسبت محيط به ). 2 و1 هايجدول(

اي مناسب تر است  شكل قطعه نمونه. مساحت بررسي شد
 زيرا تعداد ،كه نسبت محيط به مساحت آن كمتر باشد

قطعه درختاني كه نسبت به يك مساحت ثابت در مرز 
گيرند كمتر بوده و اين موضوع به لحاظ  نمونه قرار مي

كنترل اين درختان وقت . كنترل درختان مرزي اهميت دارد
 دهد گير و پرهزينه است و امكان اشتباه را افزايش مي

دهد كه قطعه نمونه دايره  نتايج نشان مي). 1384 زبيري،(
مناسب است چون نسبت محيط به اي   آري گزينه8

باشد  مي آن در مقايسه با دو شكل ديگر حداقل مساحت
له أمطالعه جداگانه مس دركه شود  پيشنهاد مي .)3جدول(

هزينه نيز در محاسبات در نظر گرفته شود تا نتيجه كاملتر 
. گردد و شكل و مساحت بهينه قطعه نمونه انتخاب گردد

حداقل مساحت قطعه نمونه در نتايج حاصل از اين مطالعه 
 پيشيندهد كه با نتايج مطالعات  نشان ميا هر شكل ر

 مساحتمقدار ) 1381(حسين زاده . اندكي تفاوت دارد
 آر توصيه 25 تا 15بين را مناسب براي مطالعه ساختار 

ده است و اين اختالف ممكن است ناشي از عامل نمو
.  بين مناطق مورد بررسي باشدتفاوتمورد بررسي يا 

 قطعه مساحتگر بهترين العه ديطدر م) 1374(طهماسبي 
در مطالعه هرچند ده است كه كر آر معرفي 20را نمونه 

در فقط  ولي سطوح مختلف ،مذكور زمان اجرا لحاظ شده

البته بايد توجه . مورد بررسي قرار گرفته انددايره شكل 
نمود كه نتيجه بدست آمده از اين تحقيق براي منطقه مورد 

اصله درخت در هكتار  114اين منطقه داراي . مطالعه است
 و نظام باشد  مترمربع تاج پوشش در هكتار مي3044و 

بنابراين استفاده از . شناسي آن شاخه زاد است جنگل
نتيجه اين بررسي در مناطقي امكان پذير است كه داراي 

زيرا با تغيير تعداد در هكتار و ، ويژگيهاي فوق باشند
سب  تاج پوشش شكل و مساحت قطعه نمونه منادرصد

   ).1384 زبيري،( تغيير مي نمايدنيز 
 و بهره گيري از رايانه شبيه سازي شده جنگل وجود

اين امكان را فراهم آورد تا به متغير مورد مطالعه تا حد 
امكان تنوع داده شود كه اجراي چنين كاري در زمين 

كه   در حالي.بسيار دشوار، وقت گير و پرهزينه خواهد بود
 رقومي شبيه سازي شده جنگل، اين كار با استفاده از نقشه

در زماني اندك و با هزينه پايين در مقايسه با كار ميداني 
ي مختلف در ها  همچنين با بررسي گزينه.انجام مي پذيرد

رايانه، دستيابي به گزينه مناسب آسانتر است و 
 با ايجاد يك .ي عمليات زميني وجود نداردها محدوديت

ي واقعي يك ها ا تعميم دادهبو  شبيه سازي شدهجنگل 
مانند آنچه در اين تحقيق (قطعه كوچك در سطحي وسيع 

 آن ردومر دو انجام مطالعات متنوع ) صورت گرفت
توان به اطالعاتي دست يافت كه حداقل در مناطق  مي

به لحاظ ويژگيهاي كمي و (در جنگلهاي زاگرس مشابه 
ابل ق) درصد تاج پوششو كيفي مانند تعداد در هكتار 

از طرفي با در اختيار داشتن نقشه يك . استفاده است
باشد  جنگل كه داراي ويژگيها و خصوصيات آن منطقه مي

 در مورداي وجود دارد و البته مطالعه  امكان هر نوع مطالعه
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اي مزايايي  گيري از امكانات رايانه چنين جنگلي با بهره
يك . چون سرعت، تنوع، دقت و سهولت را در بر دارد

كه خصوصيات  سازي شده در عين حالي جنگل شبيه
 واقعي روي زمين را دارد، در زماني كوتاه سازي شده شبيه

تا شود  پيشنهاد مي. با استفاده از رايانه قابل ساخت است
اين مطالعه در مناطق مختلف با تعداد در هكتار و درصد 

به سطح بتوان ي مختلف اجرا شود تا ها تاج پوشش
  . فتمونه در شرايط گوناگون دست يامناسب قطعه ن
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Abstract 
 
    Zagros forests have a great effect on water and soil conservation in the west part of Iran. Therefore, it is 
important to prepare a complete management program for this area. The necessary qualitative and 
quantitative data can be gathered via inventory. Crown cover is a suitable factor to study in this area 
because the forests can not produce industrial wood. Consequently, volume is not a suitable factor to 
study. In this research, it is aimed to determine the proper area and shape of sample plot for crown cover 
estimation. In Kohgiloye-Boyerahmad Province, a 2 hectare plot in Servak Forests near Yasuj was 
surveyed by full callipering method and the position of each tree was determined. Using GIS, a 30 hectare 
forest map was simulated according to the real field data. 30 sample plots in three shapes of circular, 
rectangular and square were chosen in a systematic random network (100×100 m). The surface area 
varied between 500 to 2500 m2. Standard deviation of the crown cover percent for each area and each 
shape was calculated. The "F" test of the figures' results showed that the least sample surface area for 
crown cover inventory is 800 m2 for all shapes. Comparing the ratio of perimeter to surface area of three 
chosen shapes, 800m2 circular sample plot was chosen as the suitable sample plot for the study area.  
 
Key words: crown cover, simulated forest, sample area, sample shape, Zagros. 

 


