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  چكيده

. اهميت بسياري استداراي  هاي زاگرسجنگلمديريت ر دساختار جنگل توصيف كننده  وكسب اطالعات كمي، كيفي 
قسمتي از جنگل به مساحت . جنگل سامان عرفي روستاي بلكه در بخش آرمرده شهرستان بانه انتخاب شدبراي انجام اين تحقيق 

تان نسبت به در هر قطعه نمونه موقعيت مكاني درخ. شدآماربرداري صد در صد  متري 25×25 هاينمونهبا ريزقطعههكتار  40
آماربرداري  طرحسپس  .ك تاج برداشت شدو قطر بزرگ و كوچج تا، ارتفاعكل گوشه قطعه نمونه، گونه، قطر برابر سينه، ارتفاع

با قطعات مستطيل  تصادفي–منظمآري،  20و 10، 5با قطعات  تصادفي –منظمآري،  10قطعه نمونه  60و  50، 40تصادفي با 
برداري  ترين روش نمونه جهت تعيين مناسب 100×100متري در شبكه آماربرداري  50ط نمونه متري و خ 20×50و  10×50شكل

- هاي قطر برابر سينه، ارتفاع كل و تاج درختان در روشهاي مشخصهدادهبراي  تجزيه واريانس و دانكنآزمون  از. انتخاب شدند
ساختار افقي و . برداري استفاده شدنمونه روش يين بهترينتعبراي ) T) ×%E2از معيار . استفاده شدبرداري هاي مختلف نمونه
نتايج نمايش ساختار جنگل و وضعيت ميانگين ارتفاع . متر نمايش داده شد 25×25در قطعه  SVSفزار انرمعمودي جنگل با 

در اشكوب ) متر 6و  7با ميانگين ارتفاع (درختان نشان داد كه جنگل بلكه داراي دو اشكوب بوده كه گونه مازودار و وي ول 
-مقايسه روشنتايج  .گيرنددر اشكوب زيرين قرار مي) متر 5/4و  5ترتيب با ميانگين ارتفاع  به(فوقاني و گونه زالزالك و كيكم 

متري  50برداري خط نمونه روش نمونه ،مشخصه قطر برابر سينه بررسيمعيار جهت اين با توجه به  ،نشان دادهاي آماربرداري 
با  تصادفي –منظمبرداري روش نمونه) 6668و  6048(ترتيب با  هاي ارتفاع و ارتفاع تاج بهمشخصه بررسي براي و) 29222با (

زاد  هاي شاخهساختار جنگل بررسيكل براي  در. باشدها مياز بقيه روشتر بمناس 100×100آري در شبكه آماربرداري  5قطعات 
آري در شبكه  5با قطعات  تصادفي –منظمهاي روش درختان بررسيمورد هاي و مشخصهمسن بانه در استان كردستان 

  .شودمتر پيشنهاد مي 100×100آماربرداري 
  

  .قطر برابر سينه، قطر تاج، منظم تصادفيبندي، ، اشكوبارتفاع كل، بلوط: كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
هاي هاي زاگرس جزو مهمترين اكوسيستمجنگل

اين . وژيك و اقتصادي هستندجنگلي كشور به لحاظ اكول
مناطق با جاي دادن جمعيت زيادي در  بيشترها در جنگل

خود به يك منبع حياتي براي گذران زندگي تبديل 
در اين منطقه تعامل با جنگل در چارچوب . اند شده

جنگلداري سنتي در راستاي دو هدف عمده تغذيه دام 
ي و برداشت چوب با نظم مشخص) تأمين علوفه و چرا(
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كه شرايط فعلي در شده در سامان عرفي هر خانوار انجام 
 Ghazanfari, 2003(تقابل با مديريت دولتي قرار دارد 

ها با دخالت شديد انساني و اين جنگل).  Fattahi, 2000و
وابستگي زياد آنان مواجه بوده و ساختار آن تحت تأثير 

 Haidari, 2005; Jazirehi(ها قرار گرفته است اين فعاليت

& Ebrahimi, 2003 .( شناخت ساختار جنگل و ارزيابي
گيري تصميمدر  تغييرات ساختار به منظور مديريت اصولي

و چگونگي حفظ، توسعه و هدايت اكوسيستم به سوي 
ساختار . Daneshvar, 2006)(راهگشاست  مطلوباهداف 

بيوفيزيكي آن اي هفراينديك جنگل كه در نتيجه پويايي و 
و فرايندهاي  اي گونهاي در تنوع دهاست نقش عم
مديريت يك جنگل  ).Spies, 1998( دارداكولوژيكي آن 

و ساختار ) سن، اندازه و تراكم(با كنترل ساختار توده 
باشد قابل اجرا مي) اندازه و نظم مكاني درختان(جنگل 

)Smith, 1986 .(طوركلي در اكوسيستم جنگلي واژه  به
هاي درختان ي از ويژگيساختار چيدمان فضايي يكسر

ازجمله سن درخت، ابعاد، گونه، جنسيت و غيره را مورد 
ساختار ). (Elizabeth & Ross, 2006دهد بررسي قرار مي

 يرتغيتوده يك عامل كليدي در رشد، عملكرد و چگونگي 
در برنامه اصالح و مديريت . هاستو تحوالت در جنگل

 Boyden et( زيادي داردجنگل، شناخت ساختار اهميت 

al, 2005 .(هاي طبيعي، مسيرهاي ساختار جنگل بررسي
توسعه مديريت جنگل را براي رسيدن به يك ساختار 

كه استفاده انتخاب  طوري به. كندمطلوب مشخص مي
هاي سازي ساختارشناسي مناسب و شبيه عمليات جنگل

هاي جنگلي راهي براي حفظ تنوع بيولوژيكي، پويايي توده
 ,Esteghamat(گردد ي جنگل محسوب ميو پايدار

گيري و نمايش ساختار و تركيب در كل اندازه). 2003
شناس تواند اطالعات ضروري را براي يك جنگلتوده مي

در مورد وضعيت كنوني و نحوه عمليات پرورشي در 
درك  عملياتكند كه مهمترين هدف اين آينده فراهم مي

هاي اكولوژيكي و فرايندباط تاروقايع تحولي جنگل و 
). ,Johnson et al (2002  باشد الگوهايي از رشد توده مي

 و مهم موارد از آن هاي پيچيدگي و جنگل ساختار شناخت
 ,.Amiri et al( باشد مي جنگلي منابع مديريت در ضروري

تعيين ساختار و تركيب هر توده با خصوصيات . )2009
مودي، آميختگي، سن، ساختار ع: شناسي شاملجنگل

ساختار افقي، وجود يا عدم وجود روزنه، تاج پوشش، 
انبوهي، وجود يا عدم وجود زادآوري يا زيراشكوب 

-اي است كه كسب اين اطالعات ميدرختي و درختچه
يك مديريت مناسب و پايدار  بهدستيابي در تواند ما را 

 ,Salehi Shanjani & Sagheb Talebi(ياري نمايد 

شامل دو بخش ساختار افقي و  ساختار جنگل). 2004
ساختار عمودي جنگل ). Mohadjer, 2005(عمودي است 

به صورت پراكنش ارتفاعي درختان در توده جنگلي 
تعريف شده است و بدست آوردن اطالعات موبوط به 

تواند هاي مديريتي ميگيريساختار جنگل جهت تصميم
عمودي ساختار ). ,.Zimble et al ,2003(بسيار مفيد باشد 

به لحاظ تعداد در طبقات (هاي طبيعي ناهمسال توده
شاخص مناسبي براي مشخص نمودن ) ارتفاعي مختلف

توزيع تعداد درختان . باشدوضعيت رويشگاه مورد نظر مي
در طبقات ارتفاعي در توده ناهمسال به صورت كم شونده 

شبيه توزيع نرمال يا  و در توده جنگلي همسال معموال
طوركلي آگاهي  هب). Namiranian, 1992(است اي زنگوله

از وضعيت پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي و قطري 
 كهدهد به مدير اين امكان را مي) ساختار افقي و عمودي(

قبل از دخالت در توده، شناخت مناسبي ار آن داشته و با 
 ،اطمينان بيشتري دخالت در داخل توده را انجام دهد

 ديريت در جهت بهبود وضعيت كمي وكه روند م طوري هب
 ).Aghakhani & Mataji, 2008(كيفي توده پيش رود 

بديهي است مهمترين راه براي رسيدن به يك الگوي 
مديريت و شيوه جنگل مناسب براي هدايت هر يك از 

ريزي بر اساس هاي جنگلي، تعيين ساختار و برنامهتوده
 ,Eslami & Sagheb Taleb(باشد وضع موجود آنها مي

تا زماني كه اطالعات ما از ساختار جنگل البته ). 2006
توان انتظار حفظ اكوسيستم جنگل را در محدود باشد، نمي
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در مورد  (Esteghamat, 2003).طوالني مدت داشت 
مناسبترين روش آماربرداري براي مطالعات ساختار و 

قطر برابر سينه، (پارامترهاي مرتبط با ساختار عمودي 
و ساختار افقي چندين پژوهش ) فاع و قطر تاج درختانارت

- در تحقيقي در جنگل. استشده در داخل كشور انجام 
 -هاي آماربرداري منظم ديزه كرمانشاه روشهاي سرخه

اي و ترانسكت از نظر دقت تصادفي با قطعات نمونه دايره
هاي تاج پوشش درختان و و هزينه جهت مطالعه مشخصه

نتايج  ،سينه مورد مقايسه قرار گرفتند سطح مقطع برابر
هاي مورد داري بين مشخصهنشان داد كه اختالف معني

بررسي در هر دو روش نسبت به نتايج واقعي وجود 
در تحقيقي كه به بررسي و ) Nimvari, 2000( .نداشت

تعيين مساحت الزم براي مطالعات ساختار جنگل پرداخت 
هاي بلوط و بنه لمنطقه از جنگ 12و  در اين تحقيق 

مختلف رويشگاهي كه از تخريب  استان ايالم در شرايط
قطعه  48 "كمتري برخوردار بودند انتخاب و مجموعا 

يك هكتاري در آنها تعيين و اطالعات كلي منطقه و  نمونه
گيري و آنها اندازه اطالعات مربوط به ساختار جنگل در

ر جنگل نمايش ساختا براي SVSفزار ا از نرم. ثبت شد
قوي  ايراني با حضور چشمگير وگونه بلوط. شداستفاده

بررسي به صورت خالص يا گونه  خود در مناطق مورد
حداقل سطح مناسب براي . يابداصلي تيپ نمود مي

هاي خصوصيات فردي درختان، براي مشخصه بررسي
قطر برابر سينه، سطح مقطع برابر سينه، سطح تاج و حجم 

 5/1كتار و براي مشخصه ارتفاع تقريبا ه 5/2سرپا تقريبا 
هكتار  5/2هكتار و براي مشخصه ارتفاع شروع تاج تقريبا 

هاي كلي توده مالك است و چنانچه ويژگيتعيين شده
بررسي ساختار باشد حداقل سطح مناسب توده براي 

هكتار، براي درصد تاج  5/2مشخصه تعداد در هكتار 
هكتاري  64/0كتار پوشش و سطح مقطع برابر سينه در ه

هكتار  5/1و براي مشخصه حجم سرپا در هكتار، تقريبا 
نتايج تحقيقي ). Hosseinzadeh et al., 2004(خواهد بود 

هاي ارسباران را در جنگل كه روش بهينه آماربرداري در

هاي سطح مقطع برابر سينه، تعداد در هكتار  مورد مشخصه
آماربرداري و زمان برداشت قطعات نمونه در سه روش 

اي، مستطيلي و خط تصادفي با قطعات نمونه دايره -منظم 
نمونه مورد مقايسه قرار داد، نشان داد كه بين ميانگين 
سطح مقطع برابر سينه و تعداد در هكتار محاسبه شده در 

و در نهايت  ؛داري وجود نداردسه روش اختالف معني
ي روش بهينه آماربرداري براساس دقت و هزينه برا

هاي ارسباران روش خط نمونه معرفي شد  جنگل
)Alijanpour, 2000 .( در تحقيقي كه به بررسي ساختار

برداري شده در جنگل بلوط لوه هاي طبيعي و بهرهتوده
هاي درختان شامل قطر  گرگان به كمك برداشت مشخصه
تنه و قطر تاج درختان برابر سينه، ارتفاع كل، ارتفاع 

هاي مورد  هان داد كه بين مشخصنتايج نش ،پرداختند
دار برداري اختالف معنيهاي طبيعي و بهرهدر توده بررسي

ها با ميزان سطح تاج اي در تودهوجود دارد و تراكم پايه
در تحقيقي به ). Amiri et al., 2009(رابطه عكس دارد 

برداري براي  بررسي و انتخاب مناسبترين روش نمونه
و درصد تاج پوشش در بخشي از  برآورد تعداد در هكتار

پژوهشي دانشگاه رازي كرمانشاه با  -جنگل آموزشي 
در دو  E2×T%برداري توجه به معيار هزينه و دقت نمونه

گيري فاصله بين درختان و روش خط نمونه با اندازه
نتايج نشان . آري پرداختند 10اي روش قطعه نمونه دايره

د تعداد در هكتار و ترين روش براي برآورداد كه مناسب
درصد تاج پوشش درختان منطقه از ميان دو روش 

آر  10اي شكل با مساحت يادشده، روش قطعه نمونه دايره
استفاده از  بادر تحقيقي ). Heidari et al., 2008(باشد مي

روش آماربرداري صد در صد به بررسي روند تحول 
جنگلي گاهي هاي ذخيرهاكولوژيكي و ساختار توالي توده

نتايج نشان داد كه نمودار پراكنش . استان مركزي پرداختند
درختان در طبقات قطري منطقه داراي ساختار ناهمسال و 

باشد كم شونده نامنظم داراي توزيع دوكوهه مي
)Aghakhani & Mataji, 2008 .( در تحقيقي به بررسي

ساختار راشستانهاي طبيعي شمال ايران در مرحله تحول 
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سي سنگده پرداختند و نتايج نشان جنگل مرس بلوغ در
اي داد كه نمودار پراكنش درختان در طبقات قطري زنگوله

و ساختار همسال نزديك است و با توجه به تصوير افقي 
بندي درختان در فضاي سه  تاج پوشش و نمايش اشكوب

نما، مغلوب و زبون هاي چيره، چيرهبعدي اشكوب
مكاني درختان در عرصه الگوي البته . شناسايي شد

توصيف  ).Hassani & Amani, 2010(تصادفي بوده است 
اي از پارامترها نظير ميانگين ساختار توده براساس مجموعه

باشد اندازه درخت، تراكم و رويه زميني مي
)Youngblood et al., 2004 .( آماربرداري صد در صد

هاي لجنگ). Zobeyri, 2005(باشد بر و زمانبر ميهزينه
 ,Ghazanfari(هزار هكتار  80شهرستان بانه با مساحت 

الگوي برداشت محلي  با ساختاري متفاوت و) 2003
در . باشدهاي جنگلي زاگرس ميمتفاوت از ساير بخش

شهرستان بانه داراي دو الگوي برداشت سنتي از جنگل 
و گالزني ) الگوي آرمرده(هستيم كه شامل گالزني از باال 

 ,Jamshidiyan(باشد مي) الگوي هواره خول(از پايين 

در الگوي آرمرده كه جنگل سامان عرفي روستاي ). 2003
ها در آن واقع شده است جست) منطقه مورد مطالعه(بلكه 

متر قطع و  2هاي درختان در ارتفاع كمتر از و شاخه
شود كه در توده شوند و اين الگو سبب ميبرداشت مي

قطر برابر سينه باال و شبيه جنگل  جنگلي شاهد درختان با
از طرفي تعداد درختان در طبقات قطري  امازاد باشيم  دانه
تر در مقايسه با الگوي هواره خول به شدت كاهش پايين
هاي فوق به دليل جنگل). Ghazanfari, 2003(يابد مي

هاي زاگرس  هاي جنگلمتفاوت بودن با ديگر بخش
باشد زني از باال ميانتخاب شده و داراي الگوي گال

)Ghazanfari, 2003 .(شيوهمحلي بودن  با توجه به 
جوامع محلي و صورت نگرفتن از جنگل توسط  برداشت

برداري مطالعات در زمينه تعيين روش مناسب نمونه
 ،هاي بانهجنگلساختار جنگل و مشخصات كمي و كيفي 
بنابراين الزم  .اجراي اين پژوهش ضروري به نظر ميرسد

بررسي براي  برداري هاي مناسب نمونهروشست ا
هاي ساختار جنگل و پارامترهاي مرتبط با آن براي جنگل

اين مطالعه با هدف بررسي . مورد مطالعه تعيين گردد
يافتن  و هاي زاگرس شماليساختار افقي و عمودي جنگل

برداري براي مطالعه ساختار اين  ترين روش نمونه مناسب
  .ها اجرا شدجنگل
 

  هامواد و روش
بلكه به  هاياز جنگل يبراي اجراي اين تحقيق بخش

واقع در بخش هكتار ) متر 600×675ابعاد ( 40 مساحت
 .)1شكل( انتخاب شد آلوت شهرستان بانه استان كردستان

كيلومتري شهر بانه قرار  25منطقه مورد مطالعه در فاصله 
س آمار متوسط بارندگي در بخش بلكه بر اسا. گرفته است

 متر است يميل 820) 1382تا  1378(ساله  5
)Anonymous, 2006 .(هاي فوق به دليل متفاوت جنگل

هاي زاگرس انتخاب شده و هاي جنگلبودن با ديگر بخش
 ,Ghazanfari( باشدداراي الگوي گالزني از باال مي

2003.(  



    471    3      شمارة     21                             قيقات جنگل و صنوبر ايران جلد           فصلنامة تح

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان كردستان -1شكل

  
مستطيلي با ابعاد ( از روش آماربرداري صد در صد

 متر استفاده 25×25هاي با ريز قطعه نمونه )متر 600×675
در هر ريز  .ريز قطعه نمونه برداشت شد 648         ً شد و جمعا  

قطعه نمونه اطالعات مربوط به نوع گونه، مختصات 
، )مترسانتي 5/7حد شمارش (مكاني، قطر برابر سينه 

رتفاع تاج، قطر بزرگ و كوچك تاج كليه ارتفاع كل، ا
در آماربرداري از  .شد ثبت هاي آماربرداريدر فرم درختان

متري استفاده  30سنج سونتو و متر  شيبوسايل كاليپر و 
هاي آماربرداري صد در صد در محيط برنامه داده .شد

(ARC map) ARC GIS  وارد و نقشه پراكنش درختان
ش درختان در طبقات قطري، اطالعات پراكن .بدست آمد
كننده ساختار افقي  ارتفاع تاج درختان منعكس و ارتفاع كل

، Youngblood et al., 2004(باشد و عمودي جنگل مي
2003 Salehi Shanjani & Sagheb Talebi, ،Zimble et 

al., 2004 و Namiranian, 1992( . بنابراين در اين تحقيق
فاع و ارتفاع تاج درختان هاي قطر برابر سينه، ارتمشخصه

كننده ساختار جنگل انتخاب  عنوان پارامترهاي منعكس به

قطعه  60و  50، 40آماربرداري تصادفي با  طرح .شدند
تصادفي با قطعات  –منظمآري،  10 اي شكلدايره نمونه

با قطعات تصادفي  –منظم، اي شكلدايره آري 20و 10، 5
 50نمونه متري و خط  20×50و  10×50مستطيل شكل

مطالعه براي   100×100متري در شبكه آماربرداري 
-هاي آن در محيط نرمو داده ساختار جنگل انتخاب شدند

هاي مورد مطالعه اطالعات مشخصه( ندافزار برداشت شد
مقايسه داده هر روش با داده آماربرداري صد براي درختان 
در عرصه به كمك آماربرداري مطالعات زماني   .)در صد

 با .ها تعيين شدو زمان برداشت قطعات نمونه نجاما
دار بودن طرفه معني استفاده از آزمون تجزيه واريانس يك

براي . بدست آمد مختلفبرداري هاي نمونهاختالف روش
برداري كه با داده آماربرداري صد هاي نمونهتعيين روش

دار نداشته و وارد محاسبات تعيين در صد اختالف معني
 .اي دانكن استفاده شدت شوند از آزمون چنددامنهلويوا

هاي قطر برابر سينه، ارتفاع كل و تاج درختان مشخصه
دهنده ساختار افقي جنگل انتخاب  عنوان شاخص نشان به
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مختلف هاي براي مقايسه روش) T) ×%E2از معيار . شدند
زيرا زمان آماربرداري هر روش و ( آماري استفاده شد

برداري مناسب در تعيين روش نمونهاري اشتباه آماربرد
با نيز ساختار افقي و عمودي جنگل . )شوندلحاظ مي

 .متر نمايش داده شد 25×25 ريزقطعه نمونة SVSفزار ا نرم
كه با داده آماربرداري در يك برداري هاي نمونه روش
قرار گرفتند وارد مطالعات ) براساس آزمون دانكن(گروه 

و برداري شدند روش نمونه لويتوزماني و تعيين ا
هاي درصد خطاي آماربرداري، زمان  هترتيب داد بدين

ترتيب روش  و) T ×%E2(آماربرداري، مقدار شاخص 
برداري روش نمونه. گرديدآماربرداري براي آنها محاسبه 

كه ميزان معيار حاصلضرب مربع خطاي آماربرداري در 
رين روش بهت ،حداقل باشد) T ×%E2(زمان آماربرداري 

 Heidari( باشدآن مشخصه مي براي  بررسيبرداري نمونه

et al., 2008(.   بندي جنگل بررسي وضعيت اشكوببراي
در منطقه مورد مطالعه با توجه به حداقل و حداكثر ارتفاع 

ترتيب  سه دامنه ارتفاعي به بصورت تجربيمشاهده شده 
: ؛ ب)ترم 9ارتفاع درختان بيشتر از (اشكوب فوقاني : الف

: و ج) متر 5 – 9ارتفاع درختان بين (اشكوب مياني 
انتخاب  )متر 5ارتفاع درختان كمتر از (اشكوب تحتاني 

ن در اين طبقات ارتفاعي شد و وضعيت قرارگيري درختا
  .بررسي شد

 
  نتايج

در  هاي جنگلاطالعات كمي مشخصه آگاهي از
  .باشدداراي اهميت زيادي مي مديريت جنگل

  
  )آماربرداري صد در صد( هاي كمي درختان جنگل بلكهميزان مشخصه -1جدول

مشخصه مورد 
 بررسي

)متر(ارتفاع)مترسانتي(قطر برابر سينه )متر( ارتفاع تاج  )متر( ارتفاع تنه   

5/28 ميانگين  3/6  15/4  15/2  
5/371/057/0انحراف معيار  33/0  

 
 :هاي قطر برابر سينهمتوسط مشخصه 1طبق جدول

 ،متر 2/4 :متر، ارتفاع تاج 2/6 :متر، ارتفاعسانتي 5/28
 9/4متر و متوسط سطح تاج هر درخت،  98/1 :ارتفاع تنه

  .متر مربع بوده است
 

  اي درختان در جنگل بلكهمتوسط ارتفاع و تركيب گونه -2جدول
وضعيت قرار گيري 

 در اشكوب
ايدرصد تركيب گونه ميانگين ارتفاع كل انحراف معيار  گونه 

41/1 1∗اشكوب دوم  6 72 Quercus libani

57/1 اشكوب دوم  7 27 Quercus infectoria

07/1 2∗اشكوب اول  5 7/0  Crataegus sp

94/0 اشكوب اول  5/4  2/0  Acer cinerasens

14/1 اشكوب دوم  6 1/0  Pirus communis
  متر 5ارتفاع كمتر از ): اول( اشكوب تحتاني- ∗2متر      5-9ارتفاع : )دوم(اشكوب مياني  -∗1
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 72گونه ويول به تنهايي  كه نشان داده 2جدولنتايج 
. اي جنگل بلكه را تشكيل داده استدرصد از تركيب گونه

گونه مازودار داراي بيشترين و گونه كيكم داراي كمترين 
و گالبي  ويول ،ميانگين ارتفاع بوده است كه گونه مازودار

و كيكم و زالزالك در اشكوب در اشكوب فوقاني  وحشي
ساختار جنگل متشكل از ساختار افقي و  .پايين قرار دارند

ارتفاعي (باشد و پراكنش طولي جنگل عمودي مي
نمايش براي . شودبندي را شامل مي اشكوب) درختان

در آن ها ساختار جنگل يك قطعه نمونه كه تمامي گونه
ختار افقي و عنوان نمونه انتخاب شد و سا حضور دارند به

  .شدعمودي آن رسم 

برداري نشان داده است كه روش نمونه 3نتايج جدول
نزديكترين برآورد  آري 5 نمونهتصادفي با قطعات -منظم

  .استر سينه درختان داشتهرا از مشخصه قطر براب
برداري داده است كه روش نمونه نشان 4نتايج جدول

ه مشخص متري نزديكترين برآورد را از 50خط نمونه 
  .استارتفاع تاج درختان داشته

برداري نشان داده است كه روش نمونه 5نتايج جدول
نزديكترين برآورد  آري 5 نمونهتصادفي با قطعات -منظم

  .استه ارتفاع تاج درختان داشتهرا از مشخص

 
  متر 25×25نمايش ساختار افقي و عمودي جنگل بلكه در قطعه مربعي شكل با ابعاد  -2شكل

 
نشان داده است كه تركيب  2و جدول 2نتايج شكل

درصد  90اين دو گونه بيش از (جنگل فوق ويول آميخته 
  .باشددو اشكوبه مي و )گيرداي را دربر ميتركيب گونه
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 SVSافزار  روجي نرمخهاي جنگل بلكه در نمايش شكل گونه -3شكل

  
  جنگل بلكه )متر 600×675( در آماربرداري صد در صد) براساس سطح تاج درختان( نقشه پراكنش درختان -4شكل
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بررسي مشخصه براي  با آماربرداري صد در صد  بردارينمونههاي مختلف بين روش) T ×%E2(نتايج آزمون تي و مقايسه معيار  -3جدول
  )مترسانتي(قطر برابر سينه 

 اولويت
  روش

%E2 ×T  درصد
خطاي 

 آماربرداري 

وارد 
 ∗∗محاسبات

 آزمون
 دانكن

انحراف
 معيار 

ميانگين برداري روش آماربرداري  و نمونه

E خير       آري 10قطعه نمونه  50تصادفي با 22/26 1/2
DE خير    5/3 53/26 متر 10×50مستطيلي 
CDE بلي  5/4 41675 ششم 2/3 50/27 آري 10قطعه نمونه  60تصادفي با
BCD بلي 5/5 29222 اول 4/3 94/27  متري 50نه خط نمو
BC بلي 4/4 40269 پنجم 3/3 29/28 آري10 نمونهتصادفي با قطعات-منظم
ABC بلي 4/4 29272 دوم 6/3 48/28 آري 5 نمونهتصادفي با قطعات-منظم
آناليز  ندارد    ABC بلي  9/3 5/28   آماربرداري صد در صد

ABC بلي  6/3 35640 چهارم 6/2 1/29 آري20 نمونهعاتتصادفي با قط-منظم
AB خير  6/4 34660 سوم 8/3 24/29  متر 20×50مستطيلي 
A خير     9/2 30 آري 10قطعه نمونه  40تصادفي با

نتايج آزمون دانكن با آماربرداري  سبرداري به محاسبات بدين صورت بوده كه براسا هاي مختلف نمونههاي روشگيري در مورد ورود دادهنحوه تصميم∗∗
  .شدندلويت ميوگرفتند وارد محاسبات و تعيين ا برداري كه با آماربرداري  صد در صد در يك دسته قرار مي هاي نمونهروش

  
بررسي  برايهاي مختلف آماربرداري با آماربرداري صد در صد بين روش) T×%E2(نتايج آزمون تي مستقل و مقايسه معيار  -4جدول

  )متر(مشخصه ارتفاع كل 
 اولويت
  روش

%E2 ×T  درصد
خطاي 

 آماربرداري 

وارد 
محاسبات

آزمون 
 ××دانكن

انحراف
 معيار 

ميانگين برداري روش آماربرداري  و نمونه

E خير      63/0 آري 10قطعه نمونه  40تصادفي با 72/5
D 72/0 88/5 خير    متر 20×50مستطيلي 
CD بلي 7/1 9225 دوم 59/0 آري20 نهنموتصادفي با قطعات-منظم 02/6
CD بلي 2 6048 اول 67/0 05/6 آري5 نمونهتصادفي با قطعات-منظم
BCD 87/0 12/6 بلي 5 24150 ششم  متري 50خط نمونه 
BC بلي   61/0 3/6  آماربرداري صد در صد

ABC 49/0 33/6 بلي 3/2 16822  چهارم آري 10قطعه نمونه  60تصادفي با
AB 69/0 34/6  بلي 6/2 18590 پنجم آري10 نمونهتصادفي با قطعات-منظم
AB 76/0 51/6 بلي 4/2 11981 سوم آري 10قطعه نمونه  50تصادفي با
A خير   79/0 71/6  متر 10×50مستطيلي 

 دانكن با آماربرداري آزموننتايج  سكه براسابرداري به محاسبات بدين صورت بوده  هاي مختلف نمونههاي روشداده ورودگيري در مورد نحوه تصميم∗∗ 
  .شدندميلويت وگرفتند وارد محاسبات و تعيين ا صد در صد در يك دسته قرار ميبرداري كه با آماربرداري  هاي نمونهروش
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بررسي  برايهاي مختلف آماربرداري با آماربرداري صد در صد بين روش) T×%E2(نتايج آزمون تي مستقل و مقايسه معيار  -5جدول
  )متر(اع تاج مشخصه ارتف

 اولويت
  روش

%E2 ×T  درصد خطاي
  آماربرداري 

انحراف  دانكن آزمون وارد محاسبات
 معيار 

ميانگين  برداري و نمونه روش آماربرداري

آري 10قطعه نمونه  50تصادفي با   F 55/0  47/3  خير     
آري 10قطعه نمونه  40تصادفي با  E 45/0  55/3 خير     

 آري 10قطعه نمونه  60تصادفي با  CD 48/0 05/4 بلي 7/3 43534  چهارم

BCD 55/0 11/4 بلي 4/3 22521  سوم  متر 10×50مستطيلي  

  آماربرداري صد در صد BC 43/0 15/4 بلي    
آري 5 نمونهتصادفي با قطعات- منظم BC 41/0 3/4 بلي  2/1 6668 اول
 آري10نمونهتصادفي با قطعات- منظم BC 48/0 31/4 بلي 2/3 21074 دوم

 متري 50خط نمونه  AB 51/0  36/4 بلي 2/7 50077 ششم

 آري20نمونهتصادفي با قطعات- منظم AB 47/0 41/4 بلي 7/3 43698 پنجم

 متر 20×50مستطيلي  A 79/0  57/4 خير   

 

 
  آري در مقايسه با آماربرداري صد در صد 5قطعات  تصادفي با -نمونه و منظمهاي خطدر روش پراكنش قطري درختاننمودار  -5شكل

  
  بحث

هزار هكتار  80هاي شهرستان بانه با مساحت جنگل
الگوي برداشت محلي متفاوت  ساختاري متفاوت و داراي

و جنگل بلكه  باشدهاي جنگلي زاگرس مياز ساير بخش
 .استبوده) الگوي آرمرده(گالزني از باال  داراي الگوي

هاي ق به دليل متفاوت بودن با ديگر بخشهاي فوجنگل

هاي زاگرس انتخاب شده و داراي الگوي گالزني از جنگل
نحوه استفاده از جنگل ). Ghazanfari, 2003(باشد باال مي

بر وضعيت كمي و كيفي جنگلهاي منطقه تأثير گذاشته 
براي است و در اين بين آگاهي از وضعيت كمي و كيفي 

نتايج . رسدمري ضروري به نظر ميمديريت اين جنگلها ا
هاي كمي درختان نشان داده كه متوسط مشخصه 1جدول 
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هاي كمي قطر برابر سينه، ارتفاع، جنگل بلكه براي مشخصه
 5/28ترتيب  سطح تاج درخت به و ارتفاع تاج، ارتفاع تنه

. باشدمتر مربع مي 9/4متر و  2/4، 98/1، 2/6سانتيمتر، 
هاي جنگلي آگاهي از ساختمان تودهشناخت بهتر  منظور به

در . باشدساختمان افقي و عمودي جنگل بسيار ضروري مي
هاي زاگرس ساختار جنگل به دليل استفاده و جنگل

 براي. نشينان تحت تأثير قرار گرفته است وابستگي جنگل
و  يمديريت اين منابع جنگلي كسب اطالعات ساختار افق

منطقه مورد  .رسدميعمودي جنگل امري ضروري به نظر 
هاي برداريخورده و مورد بهره هاي دستمطالعه بخش

انتخاب شد تا انتخاب اين قطعه  بررسيبراي كه محلي بوده 
هاي شهرستان بانه و  عنوان بخش شاهدي براي جنگل به

نشان داده كه  SVSافزار نتيجه خروجي نرم .زاگرس باشد
به است و جنگل منطقه بلكه دو اشكو 2بر اساس شكل 

هايي كه دارند در درختان بر اساس سرشت نوري و نياز
نشان  1نتايج جدول. گيرندهاي مختلف قرار مياشكوب

داده كه تركيب جنگل فوق ويول آميخته با مازودار بوده 
و ) ايدرصد تركيب گونه 27درصد و مازودار  72ويول (

تان با مقايسه ميانگين ارتفاع كل درخ. باشددو اشكوبه مي
هاي مختلف توان وضعيت قرارگيري درختان در اشكوبمي

را تعيين كرد و گونه درختي كه داراي ميانگين ارتفاعي 
نتايج . گيرد بيشتر باشد در اشكوب فوقاني قرار مي

ترتيب از بيشترين به سمت  نشان داد كه به) 2جدول(
كمترين ميانگين ارتفاع درختان شامل مازودار، ويول، گالبي 

دهد اين نتايج نشان مي. باشندي، زالزالك و كيكم ميوحش
در اشكوب ) جنس بلوط(هاي مازودار و ويول كه گونه

توان به نياز گيرند و علت اين امر را ميفوقاني قرار مي
نورپسندي و مقاوم به خشكي و (ها اكولوژيكي اين گونه
وضعيت نمودار پراكنش . نسبت داد) شرايط سخت محيطي

عنوان عامل مهمي در شناخت  ر طبقات قطري بهدرختان د
) همسال، ناهمسالي، مسن و جواني ساختار(ساختار جنگل 

تر  باشد و هرچه پراكنش درختان در طبقات قطري پايينمي
درختان  فراوانيكمتر باشد نشان از مسن بودن و اگر نمودار 

اي باشد جنگل داراي ساختار در طبقات بصورت زنگوله
- نشان داده كه روش 5نتايج شكل . باشدميهمسال مسن 

تصادفي با  منظممتري و  50برداري خط نمونه هاي نمونه
آري فراواني درختان در طبقات قطري را درست  5قطعات 

هاي دهند و روشمانند آماربرداري صد در صد نشان مي
توان در كل مي. باشدها ميمطالعه اين جنگل برايمناسبي 
زاد جنگل فوق داراي ساختار شاخهكه گيري كرد نتيجه

ساختار افقي و  بررسي منظور به. باشد مي مسن و ناهمسال 
همسال، ناهمسالي، مسن و جواني (ساختار توده از لحاظ 

بندي جنگل و پراكنش توان از نمودار اشكوبمي) ساختار
- هاي نمونهدرختان در طبقات قطري استفاده كرد و داده

با  تصادفي –منظممتري و  50مونه برداري به روش خط ن
نتايج . دهندساختار جنگل را بهتر نشان ميري آ 5قطعات 

اين بخش از تحقيق نشان داده كه نمايش پروفيل طولي 
به خوبي ساختار جنگل را نشان  SVSافزار جنگل با نرم
نتايج اين تحقيق همسو با تحقيق  .داده است

)Hosseinzadeh et al. (2004 ر دو تحقيق ساختار بوده و ه
مورد هاي زاد ناهمسال مسن شده را براي جنگلشاخه
آگاهي از  مديريت منابع جنگلي مستلزم. نشان دادند بررسي

وضعيت و موجودي جنگل است و اينكار با برداشت 
. شودهاي درختان ميسر مياطالعات كمي و كيفي مشخصه

اهيت هاي زاگرس با توجه به غيرتجاري بودن و مدر جنگل
ها بيشتر مطالعات پايه حمايتي اين جنگل - حفاظتي 

هاي درختان مانند قطر برابر مديريتي با برداشت مشخصه
- تعداد در هكتار صورت مي و سينه، سطح مقطع برابر سينه

 .Heidari et al و Nimvari (2000( در تحقيقات . گيرد

هاي سطح تاج درختان، سطح مشخصهن امحقق (2008)
 سطح تاج پوشش و بر سينه، تعداد در هكتارمقطع برا
- درختان در جنگلهاي اصلي عنوان مشخصه را بهدرختان 

هاي زاگرس ذكر كردند و در مطالعات خود به بررسي اين 
در اين ها پرداختند و با توجه به اين مطالعات مشخصه

، ارتفاع كل )مترسانتي(هاي قطر برابر سينه تحقيق مشخصه
جهت بررسي و تعيين مناسبترين ) متر(تاج  و ارتفاع) متر(
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. ندبرداري اطالعات ساختار جنگل انتخاب شدروش نمونه
ن يهاي مهم در تعيقطر برابر سينه درختان يكي از مشخصه

 زيرا به كمك برداشت اين مشخصه ،باشدساختار جنگل مي
توان وضعيت همسال يا ناهمسال بودن ساختار درختان مي

نشان داده  3نتايج جدول. را مشخص كردهاي جنگلي توده
كه با توجه به معيار حاصلضرب مربع اشتباه آماربرداري در 

برداري در مقايسه با زمان آماربرداري بهترين روش نمونه
قطر برابر  آماربرداري صد در صد جهت مطالعه مشخصه

متري در شبكه  50نمونه ترتيب شامل خط سينه درختان به
تصادفي با  منظم، )29222با (متر  100×100آماربرداري 

با (متر  100×100آري در شبكه آماربرداري  5قطعات 
متر در شبكه آماربرداري  10×50، مستطيلي )29272

نتايج براي  بنابراين. باشندمي) 34660با (متر  100×100
هاي زاگرس مشخصه قطر برابر سينه در جنگل بررسي

مناسبتر ترجيح داده را  نمونهبرداري خطشمالي روش نمونه
بندي بررسي وضعيت اشكوب منظور به. شودو پيشنهاد مي

آگاهي از ارتفاع كل درختان داراي اهميتي زيادي  ،درختان
هاي جنگلي بنابراين ساختار عمودي درختان در توده .است

درختان را با برداشت مشخصه ارتفاع كل ) اشكوب بندي(
توجه به نتايج آزمون تي با . توان بدست آورددرختان مي

- برداري با دادههاي نمونهمستقل و مقايسه تك تك روش
برداري كه با هاي نمونه هاي آماربرداري صد در صد روش

نتايج . روش صد در صد اختالف نداشتن مشخص شد
تصادفي  منظمبرداري هاي نمونهنشان داد كه روش 4جدول

 20ا قطعات تصادفي ب منظم، )6048با (آري  5با قطعات 
با (آري  10قطعه نمونه  40و تصادفي با ) 9225با (آري 

به  ترتيب ميانگين مشخصه ارتفاع درختان را به) 11981
. دهندنسبت به آماربرداري صد در صد نشان مي درستي

 5تصادفي با قطعات  منظمبرداري بنابراين نتايج روش نمونه
ارتفاعي متر وضعيت  100×100آري در شبكه آماربرداري 

تواند ساختار دهد و ميدرختان را به درستي نشان مي
ارتفاع . هاي جنگلي را نشان دهدعمودي درختان در توده

هاي گيري درختان در اشكوبتاج درختان نمايانگر قرار

بندي كننده وضعيت اشكوب مختلف جنگل است و تعيين
با كسب اطالعات ارتفاع كل و ارتفاع تاج . درختان است

بندي يا ساختار افقي جنگل تعيين  تان وضعيت اشكوبدرخ
- نزديكترين روش نمونه) T ×%E2(براساس معيار . شودمي

برداري به آماربرداري صد در صد كسب اطالعات ارتفاع 
آري  5تصادفي با قطعات  منظمترتيب شامل  تاج درختان به

، )21074با (آري  5تصادفي با قطعات  منظم، )6668با (
بنابراين به . بوده است) 22521با (متر  10×50مستطيلي 

آري  5تصادفي با قطعات  منظمبرداري كمك روش نمونه
توان با دقت باال متر مي 100×100در شبكه آماربرداري 

اطالعات ارتفاع كل و ارتفاع تاج درختان را برداشت كرد و 
هاي زاگرس بندي درختان در جنگل وضعيت اشكوب

 براينتيجه اين تحقيق نشان داده كه  .شمالي را تعيين كرد
برداري سطح مقطع برابر سينه روش نمونه مطالعه مشخصه

آري مناسبتر بوده است كه با  5با قطعات  تصادفي –منظم
ونه را كه روش خط نم Alijanpour (2000)تحقيق  نتايج

هاي منطقه مورد زيرا جنگل ،باشدمعرفي كرد همسو نمي
هاي زاگرس بوده هاي جنگلر بخشمتفاوت از ساي بررسي

برداري روش و با توجه به اشتباه آماربرداري و زمان نمونه
 .اين مشخصه پيشنهاد شده است بررسيجديدي براي 

Heidari et al. (2008)  تعداد درختان در  بررسيبراي
 –منظمبرداري  هكتار و درصد تاج پوشش روش نمونه

دانستند كه با نتيجه ها را مناسبتر از ديگر روشتصادفي 
با تصادفي  –منظمبرداري  تحقيق حاضر كه روش نمونه

با توجه به . آري را پيشنهاد داد همسو هستند 5قطعات 
 ،)ارتفاع تاج و  قطر برابر سينه، ارتفاع كل(هاي مشخصه

 95، نتايج تي مستقل با سطح اطمينان )T  ×%E2(معيار 
 و SVSافزار مساختار نمايش داده شده خروجي نر ،درصد

توان بهترين مي ،نمودار پراكنش درختان در طبقات قطري
ساختار افقي و عمودي  بررسيبرداري جهت نمونه روش
كه داراي الگوي گالزني (هاي بانه در استان كردستان جنگل

 –منظمترتيب  را به )باشد مي زاد مسن از باال هستند و شاخه
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Abstract 
Quantitative, qualitative and structure data are vital for forest management at Zagros region of Iran. For 
this study, a site (40 hectare) at Blake forest located at Armardeh village of Baneh township was selected 
and 100 percent of the trees were measured, using 25 x 25 m. sampling plots. In addition to location of 
the trees in relation to the plot's corner, trees characteristics, including diameter at breast height 
(dbh),total height, crown height and crown diameters (biggest and smallest diameters) were measured at 
each plot. In order to identify the appropriate sampling method, for different methods were applied at 100 
x 100 inventory net, consisting of: random sampling at three levels of sampling plots (40, 50 and 60 
numbers, each at 10 R. area), and systematic-random at three levels of sample plots area (5, 10 and 20 
R.), systematic-random with rectangular sample plots at two levels of area (10 x 50 and 20 x 50 m.) and 
transect 50 m. (length). The statistical methods of Anova and Duncan t were used to analyze the trees 
characteristics data and the %E2*T criteria to determine the appropriate inventory method. The horizontal 
and vertical structure of the forest was showed in 25 x 25 m. sample plot, using SVS software. The results 
showed that structure of Blake forest contains of two layers, in which Quercus infectoria and Quercus 
libani (average height of 7 and 6 m., respectively) make the over story, and Crataegus azarolus and Acer 
cinerascens (average height of 5 and 4.5 m., respectively) make the under storey. Furthermore, for 
diameter measurement (29222), transect and for total height (6048) and crown height (6668) 
measurements, Systematic –random with 5 R. sample plots at 100 x 100 sampling net system, recognized 
as the best inventory methods. Overall, the systematic-random inventory method with 5 R. sampling plots 
at 100 x 100 sampling net system is suggested to determine structure and measure characteristics of 
coppice and aged forests of Baneh township of Kurdistan province of Iran. 
 
Key words: Oak, SVS, Layering, height, dbh, crown diameter & height, systematic-random. 


