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  چكيده
 اطالعات آوري جمع مه آنزالكه  شود مي برآورد جنگلي هاي اكوسيستم در موجود تغييرات از آگاهي براي چوبي هاي گونه تنوع

برآورد  برايبرداري  ترين روش نمونه مناسب تعيين رو يشپهش ژوپهدف . است جنگل آماربرداريبا استفاده از  مناسب كيفي و كمي
 شد انتخابهكتار از جنگل سامان عرفي روستاي بلكه  40براي اين منظور . بودهاي زاگرس شمالي  در جنگلچوبي  ايه تنوع گونه

 به مربوط نمونه اطالعات در هر قطعه .شدندانتخاب ) متر 100×100(كدام به مساحت يك هكتار  نمونه مربعي هر قطعه 40در آن  و
هاي آماربرداري صددرصد در  داده .دثبت ش درختان همهتاج  كوچك و بزرگ و قطر درختان مختصات مكاني درختان، تعداد گونه،
 20×50 ابعاد بهي لينمونه مستط قطعات باي بردار نمونهي ها روش. دست آمد به درختان پراكنش و نقشهشدند وارد  Arc GIS افزار نرم
متر در شبكه  40×40 و متر 20×20 متر، 15×15 متر، 10×10 ابعاد باي مربع روش نيهمچن وي متر 50 وي متر 100 نمونه خط متر،

. استفاده شد T ×%E2 اريمع از براي مقايسه .شد سهيمقا صددرصدي آماربردار با آنها نتايج و ندشد ادهيپ 100×100 آماربرداري
استفاده  يبرداري مربع نمونهي ها روش سهيمقا برايك يمنهن و مارگالفي غنا ،مپسونيس ،نريو -هاي تنوع شانون همچنين از شاخص

روش ترتيب  به ،منطقه درختان پوشش تاج درصد و هكتار در تعداد هاي مشخصه برآورد براي روش ترين مناسب، نتايجبراساس  .دش
  .بود متر 20×20متر و روش مربعي با ابعاد  40×40مربعي با ابعاد 

  
 .هاي تنوع شاخص برداري مربعي، روش نمونه، زاگرس شمالي، راكمپوشش، ت تاج :يديكل هاي واژه

  
  مقدمه
 از تركيبي شناختي، زيست گوناگوني يا زيستي تنوع

 كره در جانوري و گياهي جوامع متنوع و اشكال مختلف

 ساختار گوناگوني، مطالعه بهشود كه  مي شامل را زمين

 .پردازد مي گياهان و پراكنش فراواني الگوهاي ،جمعيتي

 وضعيت مقايسه براي شاخصي عنوان به تنوع زيستي

 و شود مي گرفته كار به جنگلي هاي اكوسيستم ياكولوژيك

 سهولت براي واحد كميتي به آن رسيدناز مطالعه  هدف

 & Jenkins( است ها اكوسيستم و جوامع ارزيابي و مقايسه

Parker, 1998( .تنوع روزافزون اهميت بر امروزه آنچه 

 ها اكوسيستم ثبات حفظ در آن نقش ،افزايد مي زيستي
منظور حفظ كاركردهاي سيماي  اين معنا كه به به .ستا

با سرزمين، وجود تنوع زيستي متناسب و سازگار 
منجر به پايداري  ضروري است و تغييرات شرايط محيطي
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شناختي،  شناختي، بوم شناسي، آب هاي زمين ويژگي
شناختي و فرآيندهاي تكاملي در يك اكوسيستم  زيست

 حفاظت براي گام اولين. )Noss, 1999( شود جنگلي مي

 طبيعي منابع عرصه در آن برآورد و تعيين ،زيستي تنوع

 در مروزها ).Porbabaei & Dadvar, 2005( است

 در موجود تغييرات از آگاهي براي جنگلي هاي اكوسيستم

 برآورد را چوبي هاي گونه تركيب و تنوع ها، اكوسيستم

، به بياني ديگر .)Hoagland et al., 1996( كنند مي
 خصوص بهي عيطب منابع از تيحما و حفاظت ،يبردار بهره

 بازي بشري زندگ ادامه دري مهم اريبس نقش كه جنگل
هرگونه مديريت  و الزمه استي زير برنامه ازمندين كند، يم
 .استي فيك وي كم اطالعات ، داشتنياصول ريزي برنامه و

آماربرداري جنگل براي برآورد وضعيت موجود رو  از اين
 ,.Nimvari et al(ريزي آينده نقش اساسي دارد  و برنامه

2004.(  
 و ياكولوژيك ازنظر ،زاگرس يي حوزه رويشها جنگل
 هستند كشور جنگليهاي  سازگان بوم ترين مهمزء ج اقتصادي

اي را در خود جاي  درختچهگونه درختي و  50از  تربيشكه 
 هاي مختلف جنس بلوط گونهها،  در اين جنگل .اند داده

. )Jazirei & Ebrahimi Rostaghi, 2003( غالب هستند
 در زيادي جمعيت دادن جاي با مناطق بيشتر در ها جنگل اين
. اند دهش تبديل زندگي گذران براي حياتي منبع يك به ،خود
 ارچوبهچ در جنگل با تعامل ،رويشي منطقه اين در

 دام تغذيه عمده هدف دو راستاي در سنتي داري جنگل

 در مشخصي نظم با چوب برداشت و )چرا و علوفه تأمين(

 در فعلي شرايط كه شود مي انجام خانوار هر عرفي سامان

 Ghazanfari, 2003( دارد قرار دولتي مديريت با تقابل

;Fattahi, 2001.( ها داراي سطحي وسيع اين جنگل ) حدود
كوهستاني، تنك و در ، )هاي كشور درصد سطح جنگل 40

از سفانه متأ ).Marvi Mohajer, 2006( دهستنحال تخريب 
هاي زاگرس شكننده و حساس  كه اكوسيستم جنگل اين نظر
يرد و گ خوبي انجام نمي در آن به ها گونه زادآوري ،ه استشد
كه اين  اند باعث شدهانساني و طبيعي  هاي املع تمام

باعث  اين موضوع. ي كنندها سير قهقرايي را ط جنگل

اين  ايگهداري و احينبراي حفظ،  همگانشود وظيفه  مي
  .)Hosseini, 2011( تر شود سنگينمنابع 

Gordon  وNewton )2006(  به بررسي و مقايسه بين
برآورد تنوع درختان  برايچهار روش آماربرداري 

هاي  بين روشاز كه  نتايج نشان داد .گرمسيري پرداختند
 6×50(، دو روش مساحت ثابت )درخت 15(تعداد ثابت 

در اين روش از محيط ( Ad hocو روش ) متر 2×50متر و 
وار به سمت داخل حركت كرده تا وقتي  ايرهنمونه به شكل د

ترين عملكرد بيشاخير  روش ،)كه گونه جديدي يافت نشود
 .شتدا اي گونه ها از نظر غناي در تمايز بين رويشگاهرا 

) 2002(و همكاران  Sparks توسط ،اوكالهما هاي درجنگل
 نمونه قطعه روش و شد مقايسه برداري نمونه روش شش

 هكتار در تعداد برآورد براي ثابت شعاع با اي هداير

و همكاران  Alijanpour .دش معرفي روش ترين مناسب
 نمونه قطعه شكل، اي دايره مونهن هقطع روش سه) 2004(

 حفاظتي هاي جنگل در را نمونه خط و شكل مستطيلي

 را نمونه خط با برداري نمونه روشو  ددنكر بررسي ارسباران

 رايب) تدق و هزينه ازنظر( بهينه آماربرداري روش عنوان به

 هكتار در سينه برابر مقطع سطح و هكتار در تعداد برآورد

 و Heidari. ندكرد معرفي نظر مورد هاي جنگل براي
 روش ترين مناسب انتخاب منظور به )2009(همكاران 

 درصد و هكتار در تعداد برآورد براي برداري نمونه
 رازي دانشگاه پژوهشي -آموزشي جنگل در پوشش تاج

 نمونه قطعه روش، T  ×%E2 معيار به توجه با كرمانشاه
 Nimvari. كردندپيشنهاد  را آر 10 مساحت با شكل اي دايره

 و آري 20 اي دايره نمونه قطعه هاي روش )2004(همكاران  و
 سطح هكتار، در تعداد برآورد براي را متري 50 نمونه خط

 هاي جنگل در پوشش تاج سطح و هكتار در سينه برابر مقطع

 نمونه خط با رداريب نمونه روش و كردند بررسيزاگرس  بلوط
و  Pilehvar .ندكرد معرفي مناسب منطقه هاي جنگل براي را

ي ها جنگل در تنوع گيري اندازه منظور به) 2001(همكاران 
 با شده تصحيح گونه -سطح منحني روش ،ايران شمال

 در مناسبي روش عنوان را به جاكارد ضريب از استفاده

  .كردندي معرف چوبي گياهي هاي گونه غناي برآورد
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 گر آن است كه در منطقه مورد شده بيان رور منابع انجامم
ترين روش  خصوص تعيين مناسبپژوهشي در ،مطالعه

هاي چوبي انجام نشده  ي گونهاآماربرداري با هدف تعيين غن
بود اطالعات در اي و كم به اهميت تنوع گونه توجه با. است

 هاي روش به ،هاي زاگرس شمالي اين خصوص در جنگل

 و باشد هزينه كم ها آن اجراي هم كهاست  نياز يبردار نمونه
 هاي بخش نياز. دنباش برخوردار قبوليل قاب تدق از هم

 براي مناسب برداري نمونه روش به تحقيقاتي و اجرايي
 رارو  يشپژوهش پ ضرورت ها، جنگل اين دقيق مطالعات

 هاي روش ، مقايسهپژوهش اين هدف .دكن مي مشخص
تنوع  برآورد برايترين روش  و انتخاب مناسب يرادبر نمونه
هاي زاگرس شمالي با استفاده از  در جنگلچوبي اي ه گونه

 به توجه با پوشش تاج درصد و هكتار در تعداد هاي مشخصه

  .بود E%2 × Tهزينه و دقت  هايمعيار
  

  ها مواد و روش
  مطالعه منطقه مورد

بلكه ي ها جنگل زابخشي  ،رو يشپژوهش پبراي اجراي 
)Blakeh(  هكتار  40به مساحت) واقع) متر 600×675ابعاد 
 دكردستان انتخاب ش در استان بانه شهرستان آلوت بخش در
كيلومتري شهر  25 در فاصله مطالعه منطقه مورد .)1شكل (

 كشور مرز با غرب و جنوب طرف ازبانه قرار گرفته است و 
 آرمرده شهري عرف سامان با شمال و شرق طرف از و عراق

 سطح از منطقه نيا متوسط ارتفاع. است جوار هم سور يكان و
سرد  مرطوب و نيمه آناقليم  و است متر 1550 آزادي ايدر
  .)Anonymous, 2006( باشد مي

  

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

  
  روش پژوهش

 صددرصدي آماربردار روش ازرو  يشپژوهش پ در
ي بردار نمونه مختلفي ها روش سهيمقا براييي مبنا عنوان به

هاي  گونه تنوع برآوردي براترين روش  و تعيين مناسب
كدام به  هر مربعي نمونه قطعهچهل  .شد استفادهچوبي 

در هر  .ندشد انتخاب) متر 100×100( مساحت يك هكتار

مكاني مختصات  گونه، به مربوط اطالعات ،نمونه قطعه
 همه تاج كوچك و بزرگ قطرو  درختان تعداد درختان،
 سپس .نددشثبت ) متر سانتيپنج  حد شمارش( درختان

وارد  Arc GIS افزار نرمدر  درصدهاي آماربرداري صد داده
ي ها روش. دست آمد هب درختان پراكنش نقشهو  هشد

 متر، 20×50 ابعاد بهي ليمستطنمونه  قطعات باي بردار نمونه
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 باي مربع روش نيهمچن وي متر 50 وي متر 100 نمونه خط
 متر 40×40 و متر 20×20 متر، 15×15 متر، 10×10 ابعاد

نمونه  قطعه 36 باهركدام  100×100 در شبكه آماربرداري
  .نددش ادهيپ

  يليمستط نمونه قطعات باي بردار نمونهروش اجراي 

 عرصه در موجود درختان ،يبردار نمونه روش نيا در
ي مساحت در ،باشند كرده عبور شمارش حد از كه جنگل
 در ليمستط بزرگ ضلع كه يطور به ل،يمستط شكل به ثابت
 قرار زانيم خطوط امتداد در آن كوچك ضلع و بيش جهت

 .)2شكل ( شوند يمي ريگ اندازه ،رديگ

 
 متر 20×50روش مستطيلي با ابعاد  -2 شكل

  
  )نمونه خط( ثابت طول باي خطي بردار نمونهروش اجراي 

 نقاط محل از ثابت طول بايي ها نمونه خط روش نيا در
 وي آماربردار شبكه خطوط ازي كي جهت در وي بردار نمونه
 بهي بستگ نمونه خططول  .شود مي انتخاب هم باي مواز

 در. )Zobeiri, 2005( دارد جنگل عرصه در درختان تراكم
 ،يآماربردار موردي جنگل تودهي بررس بارو  يشپژوهش پ

 شد گرفته درنظري متر 50 وي متر 100 ها نمونه خط طول
 .)3شكل (

 

 
  چپ( متري 100و  )راست( متري 50خطي  هاي روش -3 شكل

  
 مربعيي ها نمونه برداري با قطعه نمونهروش اجراي 

 سطحي ،مطالعه مورد منطقه به توجه با روش اين در
ش شمار آن در موجود هاي گونه تعداد وشده  گرفته درنظر

 به درنهايت تا شود ميبرابر چند سطح اين سپس .شود مي
 تغييري ها گونه نوع در ،آن افزايش با كه دست يافت سطحي
 گرفته درنظر نيز ديگر قطعات براي سطح اين .نشود ايجاد
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ژوهش پ رد). Asri, 1995( آمد خواهد در اجرا به وشده 
 15×15 متر، 10×10 ابعادنمونه مربعي با  قطعاترو  يشپ

الزم  .)4شكل ( بررسي شد متر 40×40 و متر 20×20 متر،
متر  5×5 مربعي نمونه حداقل سطح قطعهابتدا ذكر است كه  هب

تا سطح برابر شد و اين سطح چندترتيب  به .درنظر گرفته شد
 منطقه موردشرايط اما با توجه به  ،ادامه يافتمتر  50×50

فقط سطوحي انتخاب  ،اطالعات مطالعه و جلوگيري از تكرار

و با افزايش  كرد اي تغيير نوع و غناي گونه هاآن در كه شد
هاي جديدي در قطعات نمونه قرار  ، گونه يا گونهابعاد

ام متر، تم 40×40نمونه مربعي با ابعاد  در قطعه .گرفتند 
العه در قطعات نمونه مط هاي موجود در منطقه مورد گونه

ديگر لزومي به افزايش سطح قطعات قرار گرفتند، بنابراين 
  .نمونه ديده نشد

 

 
  متر 40×40 و متر 20×20 متر، 15×15 متر، 10×10 روش مربعي با ابعاد -4 شكل

 
 زماني مطالعات

هزينه  ،آماربرداري روش انتخاب در مؤثر هاي املع از
 شود كه انتخاب طوري بايد آماربرداري روش زيرا .است

 ،داشته باشد را هزينه كمترين ،قبول قابل دقت به رسيدن براي
 دقت بر آماربرداري عالوه هاي روش مقايسه براي بنابراين

 .است مؤثري بسيار نيز عامل آماربرداري هزينه آماربرداري،
 هاي شاخص به دقيق روش آماربرداري يك با بتوان شايد

 توجه بايداما  ،يافت دست بررسي دهاي مور مشخصه آماري

 بسيار دقت، اين به رسيدن هزينه موارد برخي كه در داشت

برابر  در آماربرداري هزينه بايد بنابراين ،بود زياد خواهد
 صورت عامل به دو اين از و باشد حداقلنظر  دمور دقت

 در .شود استفاده روش آماربرداري يك انتخاب براي زمان هم

 زا .رسد مي نظر به ضروري هزينه مطالعهو  بررسي لزوم ،نتيجه

براي  كه زماني با آماربرداري به مربوط هاي هزينه اكهآنج
 تحقيقاين  در دارد، مستقيم رابطه ،شود مي صرف آماربرداري

 آماربرداريبراي  الزم زمان از آماربرداري ههزين جاي به

از  آمده دست به نتايج ).Heidari et al., 2009( دش استفاده
 مجذور درصد( )E2)× T%برداري با استفاده از معيار  نمونه

 Husch(شد  مقايسه هم با )اشتباه آماربرداري در زمان كل

et al., 1982.( آمده دست هب نتيجه رچهه كه است ذكر الزم به 

 زمان در رداريب نمونه اشتباه درصد مجذور ضرب حاصل از

 .تر است نظر كمتر باشد، مناسب مورد برداري نمونه روش كل

با استفاده از نظر،  هاي مورد براي محاسبه مشخصه
 پايه تعداد( ، پارامترهاي كميExcelو  SPSS هايافزار نرم

نرمال بودن . دشمحاسبه  پوشش تاج درصد و )هكتار در
بررسي  سميرنوف - آزمون كولموگروف با استفاده ازها  داده
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با استفاده از آزمون هاي آماربرداري  مقايسه روش. شد
انجام اي دانكن  آزمون چنددامنهو  طرفه تجزيه واريانس يك

  .شد
استفاده  باي مربعبرداري  ونهمن روشسطوح مختلف  سهيمقا
  غنا و تنوعي ها شاخص از

 يا فراواني و )ها گونه تعداد( غنا تابعي از اي گونه تنوع

 است )گونه هر داخل در افراد نسبت تعداد( يكنواختي

)Kerbs, 1999.( هاي شاخص اي، گونه تنوع ارزيابي رايب 

بر همين اساس براي مقايسه بين سطوح  .دارد وجود متعددي
 باشد قادر كه مناسبي سطح نييتع مختلف روش مربعي و

 ترين متداول از دهد، نشان را اي تنوع گونه مقدار نيشتريب

. )1جدول ( دش استفاده اي ي تنوع و غناي گونهها شاخص
 .استفاده شد PAST افزار نرمنيز ها  براي محاسبه آن

  
سطوح روش مربعي مقايسه براي استفاده هاي مورد اخصش - 1 جدول  

رابطه منبع  شاخص

)Shannon & Wiener, 1949(  H׳ = pi ln(pi) وينر -تنوع شانون  

(Simpson, 1949) 1 − D = ( (pi)  تنوع سيمپسون 
(Margalef, 1972) M = S − 1Ln (N) غناي مارگالف 

(Peet, 1974) = √  غناي منهنيك 
S: ها در نمونه، تعداد گونه pi: سهم كل نمونه متعلق به گونه iام، N :نمونهكل افراد در  تعداد  
  

  نتايج
درصد، دآماربرداري صاز  آمده دست بهبراساس نتايج 

 2به شرح جدول هاي چوبي در منطقه شاهد  تركيب گونه
 .بود

 
مطالعه مورد هاي موجود در منطقه گونهتركيب  - 2 جدول  

اي درصد تركيب گونه علمينام   نام فارسي   
ولوي 72  Quercus libani 

دارمازو 27 Q. infectoria 

7/0  Crataegus meyeri زالزالك 

2/0 كيكم  Acer monspessulanum 
1/0 گالبي وحشي  Pyrus syriaca 

  
 هاي مورد مشخصه هاي و آماره آماري پارامترهاي

صد و صددراز انجام آماربرداري  آمده دست به بررسي
 5و  4، 3هاي  در جدول ترتيب برداري به هاي نمونه روش
  .استآمده 
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 نتايج آماربرداري صددرصد - 3جدول 

 مشخصه ميانگين اريمع انحراف

 )اصله(تعداد در هكتار  296 19/57

 )درصد( پوشش در هكتار تاج 06/30 2/11

  
  برداري مختلف نمونه هاي روش در هكتار در تعداد مشخصه هاي آماره - 4 جدول

 احتمال بهي آماربرداري خطا درصد
 درصد 95

 اريمع انحراف اريمعي خطا
  ن تعداديانگيم

 )اصله در هكتار(
 يبردار نمونه روش

89/14  82/27  9/166  يمتر 50ي خط 379 

19/9  85/15  08/95  يمتر 100ي خط 350 

89/5  88/8  26/53  متر 20×50ي ليمستط 306 

05/16  36/24  14/146  متر 10×10 با ابعاد يمربع 308 

32/12  12/19  7/114  متر 15×15 با ابعاد يمربع 315 

59/7  63/11  81/69  متر 20×20 مربعي با ابعاد 311 

98/4  48/7  89/44  متر 40×40 با ابعاد يمربع 305 

  
  بررسي مورد آماربرداري هاي روش پوشش تاج درصد مشخصه هاي آماره - 5 جدول

 يبردار نمونه روش هكتار در پوشش تاج درصد نيانگيم اريمع انحراف اريمعي خطا درصد 95 احتمال بهي آماربرداري خطا درصد

66/16  87/2  19/17  91/34  يمتر 50ي خط 

72/8  46/1  78/8  08/34  يمتر 100ي خط 

74/9  45/1  68/8  14/30  متر 20×50ي ليمستط 

25/19  02/3  1/18  8/31  متر 10×10 با ابعاد يمربع 

51/13  08/2  5/12  3/31  متر 15×15 با ابعاد يمربع 

51/10  64/1  84/9  69/31  متر 20×20 مربعي با ابعاد 

62/8  29/1  76/7  44/30  متر 40×40 با ابعاد يمربع 

  
 هكتار و در تعداد هاي كه در مشخصه دادنتايج نشان 

ي دارا متر 40×40 با ابعاد يمربع روش ،پوشش تاج درصد
 هاي جدول( بودي آماربرداري خطا حداقل و دقت نيتريشب

 متر، 10×10 با ابعاد يهمچنين اگرچه روش مربع ).5و  4
خود اختصاص داد، اما با حداقل زمان آماربرداري را به 

 با ابعاد يمربع توجه به درصد خطاي آماربرداري، روش
 جدول( شترا دا T  ×%E2حداقل مقدار معيار  متر 40×40
 50برداري خطي  هاي نمونه ، روش براي اين مشخصه ).6

داري با آماربرداري  متري، اختالف معني 100متري و 
  .سه حذف شدندصددرصد داشتند، بنابراين از ادامه مقاي
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  هكتار در تعداد در برآورد با آماربرداري صددرصد برداري هاي نمونه روشبين  T×%E2 معيار سهيمقانتايج آزمون دانكن و  - 6 جدول

T  ×%E2 
  يآماربردار كلزمان

 )قهيدق(

  يآماربرداريدرصد خطا
 درصد95احتمالبه

   وارد محاسبات
بندي گروه

 يآماربرداري ها روش  دانكن

نداردتجزيه و تحليل     آماربرداري صددرصد A بلي

19642 792 98/4  AB  بلي 
 40×40با ابعاديمربع

 متر

32472 936 89/5  متر 20×50يليمستط AB بلي

83463 324 05/16  AB  بلي 
 10×10با ابعاديمربع

 متر

29034 504 59/7  ABC  بلي 
 20×20با ابعاديمربع

 متر

60106 396 32/12  ABC  بلي 
 15×15با ابعاديمربع

 متر

 يمتر100يخط D خير - - -

- - -  يمتر50يخط E خير

  
با  يكه روش مربعمشخص شد  جينتابراساس 

داراي حداقل زمان آماربرداري بود و روش  متر 10×10ابعاد
را داشت  T  ×%E2 حداقل معيار متر 20×20با ابعاد يمربع

برداري  هاي نمونه براي اين مشخصه نيز، روش .)7جدول (

داري با  متري، اختالف معني 100متري و  50خطي 
آماربرداري صددرصد داشتند، بنابراين از ادامه مقايسه حذف 

  .شدند

  
  پوشش درصد تاج در برآورد با آماربرداري صددرصد برداري هاي نمونه روشبين  T×%E2 سه معياريمقا نتايج آزمون دانكن و - 7 جدول

T  ×%E2 
  يآماربردار كلزمان

 )قهيدق(

  يآماربرداريدرصد خطا
 درصد95احتمالبه

   وارد محاسبات
آزمون 
 يآماربرداري ها روش  دانكن

نداردتجزيه و تحليل     آماربرداري صددرصد A بلي
150270 1584 74/9  متر 20×50يليمستط A بلي

96299 1296 62/8  AB  بلي 
 40×40 با ابعاديمربع

  متر

124844 684 51/13  ABC  بلي 
 15×15 با ابعاديمربع

 متر

95438 864 51/10  ABC  بلي 
 20×20 با ابعاديمربع

 متر

200104 540 25/19  ABC  بلي 
 10×10 با ابعاديمربع

 متر

 يمتر 100يخط D خير - - -

  متري50خطي E خير - - -
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 روش غنا، و تنوعي ها شاخص تمام در ج،يبراساس نتا
 را ها شاخص نيانگيم مقدار نيشتريب متر 40×40ي مربع

  ).5 شكل(داشت  ها روش ريسا به نسبت

  
  يا گونهي غنا و تنوعي ها شاخص توسطي مربعي ها روش سهيمقا -5 شكل

  
  بحث

اي  گونه پايدار به هاي توسعه امروزه بسياري از برنامه
 شوند كه خسارات وارد به تنوع زيستي در طراحي مي
 ها گونه تنوع. دنبرسان هاي طبيعي را به حداقل اكوسيستم

 از ناشي تخريب .ددار مهمي كارايي اكوسيستم براي
 هاي توده طبيعي وضعيت تغيير سبب ويهر بي برداري بهره

 ,Kwiatkowska(د شو مي اي گونه تنوع كاهش و جنگلي

 چراي مطالعه، مورد منطقه در تنوع كاهش داليل از ).1994
 مناطق اغلب در هيزم تهيه و رويه بي برداري بهره، دام شديد

 ،خود هاي دام تغذيه براي افراد محلي. است جنگلي هاي توده
 كنند مي استفاده بلوط روييده تازه هاي شاخه و ها سرشاخه از

 به اقدام است، زراعت مناسب كه مسطح هاي قسمت در و

 زراعي هاي زمين به جنگلي هاي زمين تبديل و جنگل قطع

 و حمايت و حفظ درصددبنابراين الزم است كه  د،كنن مي
 برايآماربرداري جنگل . برآمد ها اين جنگل احياي البته

ريزي آينده نقش  برآورد وضعيت موجود و طراحي و برنامه
  .اساسي دارد
 مورد جنگل تركيب كه داد نشانرو  يشپژوهش پ نتايج
 درصد 72 ميزان به ول وي( مازودار با آميخته ول وي مطالعه

 .)2 جدول(بود  اشكوبه دو و )درصد 27 ميزان به مازودار و
 راصد در كمترين وحشي گالبيول بيشترين و  وي همچنين

 نتايج ،3با توجه به جدول  .ندخود اختصاص داده بود به

 ميانگين كه داد نشان صددرصد آماربرداري از آمده دست به

 و درخت اصله 296در هكتار برابر تعداده صمشخ واقعي
 دردرصد  06/30 برابر پوشش مشخصه تاج واقعي ميانگين

زياد انحراف معيار براي مقدار  .)3جدول ( بود هكتار
 دمور جنگل ناهمگني علت شده به گيري هاي اندازه مشخصه

  .بودتوپوگرافي منطقه  شرايط و نظر
 هاي شور براي آمده دست به نتايج به توجه با

 فقط مقايسه مالك اگر ،)5و  4 هاي لجدو( اريبرد نمونه

 آماربرداري خطاي درصد باشد، آماربرداري خطاي براساس

 يمربع روش به مربوط ،هكتار در تعداد همشخص براي كمتر
 يمربع روش .بود درصد 98/4با مقدار  متر 40×40 با ابعاد
بيشترين نيز  درصد 05/16با مقدار  متر 10×10 با ابعاد

 نيز پوشش تاج همشخصبراي . شتدارا خطاي آماربرداري 

با  يمربع روش به مربوط آماربرداري خطاي درصدكمترين 
آن و بيشترين مقدار  درصد 62/8با مقدار  متر 40×40 ابعاد

 25/19با مقدار  متر 10×10 با ابعاد يمربوط به روش مربع
هاي  مشخصه برايطور كه پيشتر ذكر شد،  همان .بود درصد

برداري  نمونههاي  روش ،پوشش تعداد در هكتار و درصد تاج
داري با  اختالف معني ،متري 100متري و  50خطي 

حذف  مقايسهادامه از ، بنابراين آماربرداري صددرصد داشتند

0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 

تنوع شانون- وينر تنوع سيمپسون غناي منهنيك غناي مارگالف
شاخص

گين
يــان

م

مربعي10×10 متر
مربعي15×15 متر
مربعي20×20 متر
مربعي40×40 متر
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ها،  علت اين تفاوت بين ميانگين. )7و  6هاي  جدول( دندش
 .بودشده و ناهمگني جنگل  تعداد كم قطعات نمونه برداشت

 با برداري هاي نمونه روش همقايس در كه نتايج نشان داد

 براي الزم زمان ،آماربرداري زمان گرفتن رنظرد

 10×10 با ابعاد يمربع روش در ،بررسي دمور هاي مشخصه
متر حداكثر  20×50 با ابعاد مستطيلي متر حداقل و در روش

ه هزين با آماربرداري زمان كهآنجا از .)7و  6 هاي جدول( بود
 زمان افزايش با بنابراين، دارد مستقيم هرابط آماربرداري

 كه حالي در .يافت خواهد افزايش نيز آننه هزي ،آماربرداري

 هاي روش ،ها آن بودن حفاظتي علت به زاگرس هاي جنگل در

 زمان ازنظر براين،بنا .دشو يم توصيه هزينه كم يآماربردار

 برآورد براي متر 10×10 با ابعاد يمربع روش ،آماربرداري
 براي .است تر مناسب پوشش تاج و درصد هكتار در تعداد

 مجذور ضرب حاصل از رداريب نمونه هاي روش بهتر ارزيابي

 هر. دش استفاده )%T)E×2 كل زمان در برداري نمونه دقت

 روش عنوان به ،روشي كه اين مقدار در آن كمتر باشد
 مقدار ،6 جدول به توجه اب .شود مي معرفي تر مناسب

2×T)E% ( با  يمربع روشبراي مشخصه تعداد در هكتار در
كه كمترين مقدار را  بود 19642متر برابر با  40×40 ابعاد

همچنين براي  .برداري داشت هاي نمونه به ساير روشنسبت 
مربوط ) %T)E×2پوشش حداقل مقدار  مشخصه درصد تاج

و بعد از آن ) 95438(متر  20×20 با ابعاد يبه روش مربع
 بود) 96299( متر 40×40 با ابعاد يروش مربعمربوط به 

در  كه گرفت نتيجه چنين توان يم ،بنابراين .)7جدول (
متر  40×40 با ابعاد يمربع روش ،هاي زاگرس شمالي جنگل

برآورد مشخصه  برايبرداري مذكور  هاي نمونه از بين روش
ترين  مناسب، )%T)E×2معيار  به توجه با تعداد در هكتار 

پوشش، روش  براي مشخصه درصد تاجهمچنين . روش است
 با ابعاد ياز آن روش مربعمتر و بعد  20×20 با ابعاد يمربع
نتايج  .هستند ها ترين روش عنوان مناسب متر به 40×40
ي غنا و تنوعي ها شاخص توسطي مربعي ها روش سهيمقا

كه در  بودحاكي از اين مطلب  5با توجه به شكل  يا گونه
وينر،  -شانون(رفته كار ي بههاي تنوع و غنا تمام شاخص

 با ابعاد يمربع روش، )سيمپسون، منهنيك و مارگالف

خود  بهرا  ميانگين شاخص بيشترين مقدارمتر  40×40
و  Gordon هاي با توجه به تحقيق .بوداختصاص داده 

Newton )2006( ، روشAd hoc ترين  عنوان مناسب به
تعيين تنوع درختان گرمسيري  برايروش آماربرداري 

هاي  نمونه همان روش قطعه كه اين روشاز آنجا .دش پيشنهاد
 نتايج بنابراين است،اي  با قطعات نمونه دايره اما مربعي

همكاران  و Heidari. استبا آن همسو رو  يشپژوهش پ
 نتيجه اين به كشور حفاظتي غرب هاي جنگل ردنيز  )2009(

 برآورد براي ثابت طول با نمونه خط روش كه رسيدند

 روش پوشش تاج درصد و هكتار تعداد در هاي مشخصه

 .دارد خواني همرو  يشپژوهش پ نتايج با كه نيست مناسبي
 هاي روش از بيشتر استفاده ساز زمينهتواند  اين نتايج مي

 در كمي پارامترهاي برآوردويژه روش مربعي در  به مذكور
 اين كه شود مي پيشنهاد درپايان. باشد زاگرس هاي جنگل
 كه كشور و زاگرس هاي جنگل ديگر مناطق در ها روش
  .دشون بررسي هستند، تنك هاي جنگل داراي
 

References 
- Alijanpour, A., Zobeiri, M., Marvi Mohajer, M.R. 

and Zargham, N., 2004. An investigation of the 
best statistic sampling method in forest of aras-
baran. Iranian Journal Natural Research, 56(4): 
397-405 (In Persian). 

- Anonymous, 2006. Multifunctional Forestry Plan 
with an Emphasis on Organization and 
Management of Gallazani in Armardeh Forest. 
Technical Report, General Office of Natural 
Resources of Kurdistan Province, 65p (In 
Persian). 

- Asri, Y., 1995. Plant Sociology. Published by 
Research Institute of Forests and Rangelands, 
Tehran, 171p (In Persian). 

- Fattahi, M., 2001. Zagros Forests Management 
(Studu area: Darbadam Forest, Kermanshah), 
Detail study, Vol 1. Published by Research 
Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 
471p (In Persian). 

- Ghazanfari, H., 2003. An estimation of tree 
diameter growth of Lebanon oak (Quercus 
libani) in northern Zagros forests for forest 
regulation in Baneh forest. Ph.D. thesis, Faculty 
of Natural Resources, University of Tehran, 



  ...هاي چوبي  هاي آماربرداري براي تعيين تنوع گونه مقايسه روش  138

Karaj, 82p (In Persian). 
- Gordon, J.E. and Newton, A.C., 2006. Efficient 

floristic inventory for the assessment of tropical 
tree diversity: a comparative test of four 
alternative approaches. Forest Ecology and 
Management, 237: 564-573. 

- Heidari, R.H., Zobeiri, M., Namiranian, M. and 
Sobhani, H., 2009. Comparison of circular plot 
and transect sampling methods in the Zagros 
oak forest (case study: educational and research 
forest of Razi University, Kermanshah 
province). Iranian Journal of Forest and Poplar 
Research, 17(3): 359-368 (In Persian). 

- Hoagland, B.W., Sorrels, L.R. and Glenn, S.M., 
1996. Woody species composition of floodplain 
forests of the Little River, McCurtain and 
LeFlore counties, Oklahoma. Proceeding of the 
Oklahoma Academy of Science, 76: 23-29. 

- Hosseini, A., 2011. Seed propagation and natural 
regeneration of tree species sexual Quercus 
persica, Pistacia atlantica and Acer 
cinerascens in the Zagros forests (Case study: 
Miantang forests in Ilam). Journal of 
Specialized Natural Ecosystems, 1(1): 1-8 (In 
Persian). 

- Husch, B., Miller, C.I. and Beers, T.W., 1982. 
Forest Mensuration. Ronald Company Press, 
New York, 433p. 

- Jazirei, M.H. and Ebrahimi Rostaghi, M., 2003. 
Silviculture in Zagros. University of Tehran 
Press, Tehran, 560p (In Persian). 

- Jenkins, M.A. and Parker, GR., 1998. 
Composition and diversity of woody vegetation 
in silvicultural openings of southern Indiana 
forests. Forest Ecology and Management, 109: 
57-74. 

- Krebs, C.J., 1999. Ecological Methodology. 
Happer & Raw Press, British Columbia, 330p. 

- Kwiatkowska, A.J., 1994. Changes in the species 
richness, spatial pattern and species frequency 
associated with the decline of oak forest. 
Vegetatio, 112: 171-180. 

- Margalef, R., 1972. Homepage to evenly 

Hutchinson, or why is there an upper limit to 
diversity?. Academic Arts and Sciences, 44: 
211-235. 

- Marvi Mohajer, M., 2006. Silviculture. 
University of Tehran Press, Tehran, 387p (In 
Persian). 

- Nimvari, J.E., Zobeiri, M., Sobhani, H. and 
Zangeneh, H.P., 2004. A comparison of 
randomized systematic sampling with circle 
shape plot and transect method, based on 
precision and cost, (case study in Sorkhedizeh 
of Kermanshah). Iranian Journal Natural 
Research, 56(4): 383-395 (In Persian). 

- Noss, R.F., 1999. Assessing and monitoring 
forest biodiversity: a suggested framework and 
indicators. Forest Ecology and Management, 
115: 135-146. 

- Peet, R.K., 1974. The measurement of species 
diversity. Annual Review of Ecology, 
Evolution and Systematics, 72: 285-307. 

- Pilehvar, B., Makhdoum, M. and Namiranian, 
M., 2001. Measuring woody plant diversity and 
forest plots using a slightly modified for forest 
Whitaker northern Iran. Journal of Construction 
Research, 53: 41-45 (In Persian). 

- Porbabaei, H. and Dadvar, Kh., 2005. Species 
diversity of woody plants in the district no. 1 
forests Klardasht, Mazandaran province. 
Iranian Journal of Biology, 18(4): 307-322 (In 
Persian). 

- Shannon, C.E. and Wiener, W., 1949. The 
Mathematical Theory of Communication. 
University of Illinois Press, 350p. 

- Simpson, E.H., 1949. Measurement of diversity. 
Nature, 12: 1-20. 

- Sparks, J.C., Masters, R.E. and Payton, M.E., 
2002. Comparative evaluation of accuracy and 
efficiency of six forest sampling methods. 
Oklahoma Academy of Science, 82: 49-56. 

- Zobeiri, M., 2005. Inventory and Measurement of 
Forest. University of Tehran Press, 320p (In 
Persian). 

 



139 Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 24 No. 1, 2016 

Comparison of inventory methods for woody species biodiversity assessment in 
Northern Zagros forests (Case study: Blakeh Forests, Baneh) 

 
S. Etemad1*, M. Zobeiri2, M. Namiranian2 and L. Ghahramany3 

1*- Corresponding author, M.Sc. Forestry, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural 
Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: s.etemad7@gmail.com 
2- Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 
3- Assistant Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran 

 
Received: 22.11.2014                                      Accepted: 07.03.2015 
 

Abstract 
To assess the diversity of woody species (as a major task to understand the changes in 
forest ecosystem), collection of appropriate qualitative and quantitative data is of 
particular importance. This study attempts to introduce the most appropriate sampling 
method for estimating woody species diversity in the northern Zagros forests. An area 
of 40 ha in Blakeh forest was selected, in which 40 quadrangular samples of one ha 
each in a 100 m × 100 m grid were established. In each plot a set of characteristics such 
as species, tree position, the number of trees and smallest/largest crown diameter were 
measured. All inventory data were processed in GIS to produce a dispersion map of 
trees. Different sampling methods (rectangular samples with 20 × 50 m, transect 
methods with 50 and 100 m length, quadrangular method with 10 × 10 m, 15 × 15 m, 20 
× 20 m, 40 × 40 m sample sizes) were implemented in a 100×100m sampling grid. The 
%E2 ×T criterion was used to compare the results. In addition, quadrangular methods 
were analyzed using the Shannon-Wiener and Simpson diversity and the Margaleff and 
Minhinick enrichment indices. The quadrangular method with 40 × 40 m and 20 × 20 m 
sample size was shown to be the most appropriate method for estimating stem number 
per ha and percentage of canopy cover. 
 
Keywords: Crown cover, density, Northern Zagros forests, quadrangular sampling 
method, diversity indices. 

 
 


