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  چكيده

تعداد ( كماي اندازه گيري تراباشد كه بر اي مي  يكي از روشهاي نمونه برداري فاصله(T-square)روش نمونه برداري مربع تي
 به منظور برآورد )با توجه به معيار صحت(روابط  كاربرد اين  پژوهشدر اين .ياهان بكار مي رودگ  تاج پوششو) در واحد سطح

 پژوهشي مركز آموزش عالي  ودر جنگل آموزشي  در جنگل هاي بلوط زاگرستعداد در هكتار و درصد تاج پوشش درختان
 بعد در ، در مرحله هكتار انتخاب گرديد50 ابتدا در جنگل مذكور محدوده اي به مساحت.شد كرمانشاه بررسي قصرشيرين استان

براي روش نمونه برداري فاصله ) نقطه نمونه برداري(  قطعه نمونه50 تعداد  در نهايتآن آماربرداري صددرصد انجام گرفت و
ارائه  روابطكدام از ست آمده نشان مي دهند كه هيچنتايج بد.  گرديد تصادفي در داخل آن برداشتمنظماي مربع تي به صورت 

 براي برآورد تعداد در هكتار و درصد تاج پوشش درختان جنگل سرخه ديزه كرمانشاه با توجه به معيار صحت قابل قبول شده
  توسط ارائه شدهروابطنسبت به  (Byth) بايتط توس ارائه شدهرابطه، هر چند كه مناسب نيستند) ±10%ت كمتر از حص(

  .ددارنت بيشتري  صحجنگلهايي چنين  در براي برآورد تعداد در هكتار و درصد تاج پوشش درختان)Diggle(ديگل

  

  .ت، بلوط، زاگرس تراكم، تاج پوشش، صحمربع تي، :كليديواژه هاي 

   

 مقدمه
  دربرداري از جوامع گياهي يكي از روشهاي نمونه

اين روش كه   در.باشد اي مي برداري فاصله  نمونه،نگلهاج
گيهاي مربوط به يك گياه  دارد، بعضي از ويژيانواع مختلف
نقطه (اي از يك نقطه  مانند ارتفاع كه در فاصله ،يا درخت

 يك گياه يا درخت ديگر قرار دارد ،)برداري شروع نمونه
ي از  يك.شوند گيري مي  اندازه خاصبراي هدف يا اهدافي

 (T-square)وش نمونه برداري مربع تياين روشها، ر
  .باشد مي

 ميالدي 1950 اي نمونه برداري فاصله اي از دههروشه
  اند  اندازه گيري تراكم گياهان بكار رفته براي

)Bonham, 1989(، روش نمونه برداري مربع تي ولي (T-

square)بساق و  توسط1973 نخستين بار در سال   
   ارائه گرديد (Besag & Gleaves) گليوز

)Krebs & Charles, 2001 .(Diggle (1975) و  
 Byth (1982) اي  ي كپهها  براي برآورد تراكم تودهروابطي

در بررسي انجام گرفته تحت . با اين روش ارائه دادند
اي برآورد تراكم با استفاده  مقايسه روشهاي فاصله"عنوان 
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  بايترابطه ")ومونت كارل(سازي كامپيوتري  از شبيه
(Byth) دش تري ارائه دقيق ديگل برآورد رابطه نسبت به 

(Engeman et al., 1994) .  
 از 1383 پوربابايي و همكاران در سال،در داخل كشور

اين روش جهت بررسي الگوي مكاني درختان كركف در 
 و به الگوي كپه اي گيالن استفاده كرده جنگلهاي شفارود

   .رسيدند
  مختلف برآورد تراكم با روشروابط ضر حاتحقيق در

هاي بلوط غرب درجنگل مربع تي اي برداري فاصله نمونه
 برآورد تعداد در هكتار برايدر استان كرمانشاه ) زاگرس(

ز نظر  اهاپوشش درختان و جست گروه و تاج

⎟[صحت
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −±=Α
True

TrueEstimated
 با استفاده از 100

  مورد])Southwood & Henderson, 2000(روش 
با توجه به معيار ( رابطه گرفتند تا مناسبترين بررسي قرار

 پژوهشي و امور براي  ارائه شده،روابط مياناز ) صحت
  .   جنگلهاي بلوط زاگرس معرفي گردددراجرايي 

ضرورت انجام اين مطالعه جوابگويي به نياز مبرم 
 منطقه زاگرس به روش آماربرداري مناسب  بخش جنگل

  .باشد  پژوهشي و اجرايي مي آموزشي، اموربراي

  

  مواد و روشها 

جنگل  مورد مطالعه منطقه :منطقه مورد مطالعه

  پژوهشي مركزآموزش عالي قصرشيرين وآموزشي
و در غرب روستاي ) وابسته به دانشگاه رازي كرمانشاه(

 حد فاصل شهرستانهاي كرندغرب وسرپل ،سرخه ديزه
  ).1شكل( است ستان كرمانشاهزهاب ا

ي منطقه جنوبي و از شمال به امتداد كوه جبهه كل
سرپل  -جاده ارتباطي كرندغرب از جنوب به ،تاريكه

 غرب  ازشرق به حريم روستاي سرخه ديزه وزهاب، از 
  .شود انتظامي باالطاق محدود ميبه يال مشرف به پاسگاه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

:  جغرافيايي منطقه مورد مطالعهموقعيت -1شكل  

 وقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه م-1شكل 
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دقيقه  24 درجه و34اين منطقه در عرض جغرافيايي
دقيقه شرقي واقع  2درجه و 46شمالي و طول جغرافيايي

اي است كوهستاني و  از نظر توپوگرافي منطقه .شده است
 متر و 1312 تا 1170 دامنه ارتفاعي آن از سطح دريا 

براساس . باشد مي  متغير درصد50شيب آن از صفر تا
 منطقه مورد مطالعه داراي اقليم نيمه ،بندي كوپن طبقه

باشد و براساس نقشه همباران داراي  خشك سرد مي
براساس نقشه  ر بوده و ميليمت600تا 500بارندگي بين

 درجه 5/15 تا 5/12 همدما داراي متوسط دمايي بين
متر ميلي 2200تا 2000ي تبخيري بينسانتيگراد و دارا

 براساس آمار هواشناسي اسالم آبادغرب .باشد مي
 و -8/21حداقل درجه حرارت ) نزديكترين ايستگاه(

 بارندگي  ميزان.رسد گراد ميدرجه سانتي+ 8/40 حداكثر به
متر و داراي چهار تا پنج ماه  ميلي450طور متوسط  هآن ب

  ).1379 ،نيموريق اسح(باشد  خشك مي
گلي در جامعه پوشش گياهي منطقه از نظر جوامع جن

 قرار داشته و گونه )Quercetum brantii( بلوط ايراني
گونه غالب جنگل را  )Quercus brantii( بلوط ايراني
 Crataegus aronia( هاي زالزالك گونه .دهد تشكيل مي

var. minuta(،پسته وحشي  )Pistacia mutica(, كيكم 
)Acer monspessulanum(، هپد )Popolus euphratica(، 

   راناسو  )Daphnea mucronata( دافنه
)Cerasus microcarpa( صورت مخلوط و پراكنده در  هب

 از گونه هاي علفي .شوند منطقه مورد مطالعه ديده مي
 ،جوپياز دار ،شكر تيغال ،توان به انواع گندميان منطقه مي

 بروموس و در مناطق باز جنگلي به گونه هاي ،فستوكا
  .ره كردبادام وحشي اشا گون و

  

   روش مطالعه 

آماربرداري ( قبل از اجراي روشهاي آماربرداري
 ابتدا با جنگل ،)مربع تيصددرصد و روش نمونه برداري 

منطقه ) 1:50000(گردشي و استفاده از نقشه توپوگرافي 

بر   هكتار50 محدوده اي به مساحت،سرخه ديزه كرمانشاه
رنگ استفاده از  مشخص و پيرامون آن با روي زمين

  از جامعه مورد نظر بعد در مرحله.محصور گرديد
در آماربرداري صد . آماربرداري صددرصد انجام گرفت

تمام درختان موجود در عرصه ) ويژگيهاي(درصد ويژگي 
 ،زبيري( گيرند يك جنگل مورد اندازه گيري قرار مي

1381.(  
 و نوع مشخصه هاي مورد بررسي به هدف مطالعه

ا توجه به اينكه بيشتر جنگلهاي ب.  بستگي داردجنگل
حفاظتي بوده و حفاظت  )جنگلهاي زاگرس(غرب كشور

 جنگلها برخوردار است، ازخاك از اولويت خاصي در اين
بنابراين مهمترين عامل براي حفاظت خاك منطقه سطح 

باشد كه بررسي اين  مي) سطح تاج پوشش(تاج درختان 
. ري است ضروعامل در جنگلهاي حفاظتي زاگرس كامالً

در اين تحقيق منظور از سطح تاج پوشش، تصوير عمودي 
 ،زبيري (باشد مي )افقي(سطح تاج درخت بر روي زمين 

1384.(  

  هر درخت پوششبراي اندازه گيري سطح تاج
در اين مطالعه دو قطربزرگ و كوچك تاج ) جست گروه(

با متر نواري و تا دقت دسيمتر ) جست گروه( هر درخت
 مبدأ رديد و عالوه بر آنها گونه درختي، گاندازه گيري

هاي  فرم در ... تعداد جست هر جست گروه و،زادآوري
  .تهيه شده يادداشت گرديدند

   

  آماربرداري صددرصد

روابط   نتايج حاصل ازدر اين بررسي براي مقايسه
 با مقدار واقعي، ابتدا مربع تيمختلف روش نمونه برداري 

كرمانشاه آماربرداري در منطقه جنگلي سرخه ديزه 
  مربع تيبرداري  روش نمونهبعد. صددرصد انجام گرفت

هنگام اجراي آماربرداري صددرصد در عرصه . شداجرا 
 متر وعمود برشيب 25 تا15جنگل نوارهايي به عرض 

گيري  بعد از اندازه گرديدند و غالب منطقه مشخص مي
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 )جست گروههاي(مشخصات مورد نياز تمامي درختان 
هاي تهيه شده   نوارها، آن مشخصات در فرمداخل

در اين مرحله به منظور به حداقل . شدند مييادداشت 
 رساندن اشتباهات و جلوگيري از تكرار كارها در روش

ر ، در هنگام يادداشت مشخصات همربع تي نمونه برداري
، روي تنه هر درخت درخت در فرم آماربرداري صددرصد

ن درخت در فرم مذكور اي كه به آ با ماژيك شماره
 هنگام برداشت روش تاشد  يافت نوشته مي اختصاص مي

، به جاي  در جنگل مورد مطالعهمربع تينمونه برداري 
) هاجست گروه( درختان گيري مجدد مشخصات اندازه

  .شود يادداشت آنها  روي تنهفقط شماره

  

   محاسبات آماربرداري صددرصد - 

 )1384 و   1381 زبيـري، (در آماربرداري صـد درصـد       
   از رابطه(xi) مورداندازه گيري ميانگين واقعي مشخصه

  
N

xi

N

i
x

∑
== 1µ                                             
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در آماربرداري صددرصد محاسبات مربوط به سطح 
و تعداد در هكتاربه شرح زير ) تاج پوشش( تاج درختان

  :باشد مي
CC = Crown coverسطح تاج درخت به متر مربع   

( )2*1
4

CDCDcc
π=  

 (crown diameter) CD1, CD2 به ترتيب قطر بزرگ 
  .وقطر كوچك تاج درخت به متر مي باشند

از تقسيم تعداد كل درختان بر  : تعداد در هكتار-

مساحت منطقه مورد مطالعه تعداد در هكتار محاسبه شده 
  :است، يعني

  :كه
 =                        �	�*" �� ���!  haN  

 N=�+,-� �� �	�/�� 0� ���!    
 A= �	�*" 123 �) ��4	,� ���� �+,-� 53	2�  

از تقسيم مجموع سطح تاج  :ميانگين سطح تاج -

،  مورد مطالعهكليه درختان بر تعداد كل درختان منطقه
  :ميانگين سطح تاج بدست مي آيد

N

cc
N
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   روش مربع تي

  روش اجرا       - 

جست ( آماربرداري صددرصد درختانبعد از 
، براي اجراي روش منطقه مورد مطالعه )گروههاي

  : زير انجام گرفتموارد  مربع تيبرداري نمونه
بر روي زمين به  ياده كردن مراكز قطعات نمونه براي پ

 في، ابتدا نقشه توپوگرافي محدوده تصادمنظمروش 
با رسم مقياس نقشه ( مذكور چهاربرابر بزرگتر گرديد

) مقياس( اصلي به صورت مقياس خطي با خط كش اشل
در روي نقشه اصلي و در نزديكي نقشه محدوده مورد 

كه طول   ن تا زمانيمطالعه و گرفتن تعدادي كپي از آ
 بعد با توجه به مقياس .)مقياس خطي چهار برابر گرديد

تعداد نمونه تعيين شده براي  و )1:12500( نقشه جديد
و )  نمونه50در اينجا( مربع تي نمونه برداري روش

A

N
Nha =
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 به شبكه آماربرداري ،) هكتار50(مساحت منطقه 
طور تصادفي روي نقشه  ه طراحي و بمتر100×100ابعاد
به عنوان ( يد قرار داده شد و محل تقاطع اضالع شبكهجد

 بعد با .به روي نقشه منتقل گرديدند) مراكز قطعات نمونه
بر روي  )مراكز قطعات نمونه( مشخص كردن اين نقاط

 به آنها كار 50 تا1زمين و اختصاص دادن شماره 
 به، نمونه برداري  در هر نقطه.آغاز گرديد برداري نمونه

وه بر برداشت  انجام گرفت و عال در عرصهي تروش مربع
گونه، دو قطر بزرگ وكوچك تاج و ( اطالعات مورد نياز

 مانند) قطعات نمونه(ط نمونه برداري ، مشخصات نقا...)
يادداشت   نيزجهت و ارتفاع آنها از سطح دريا شيب،

  .گرديدند
در اين روش، فاصله بين نزديكترين درخت به نقطه 

بعد از مركز درخت . شود  ميزه گيرينمونه برداري اندا
 فاصله درخت راستايانتخاب شده، خطي فرضي عمود بر 

  در سمت ديگرسپس .گردد  ميتا نقطه نمونه برداري رسم
سمت مقابل نقطه (اين خط فرضي نيم صفحه حاصل از 

 نزديكترين درخت به درخت مركز فاصله) برداري نمونه
 )Krebs & Charles, 2001( شود  ميگيري ل اندازهوا

  ).2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  اي مربع تي  روش فاصله-2شكل 

  محاسبات 

  تعيين الگوي پراكنش درختان -

براي كمي كردن پراكنش جمعيت هاي طبيعي، 
گيري هاي  شاخص هاي متعددي براي استفاده در اندازه

اي در دسترس است كه مهمترين آنها عبارتند  فاصله
و شاخص ) Eberhardt(ازشاخص پراكنش ابرهارت 

 عالوه بر  چوندر اين مطالعه). Hapkins(پراكنش هاپكينز 
از روشهاي فاصله اي مورد   تعداد ديگريروش مربع تي

 بنابراين از هر دو شاخص فوق و بررسي قرار گرفتند
    Ecological Methodologyهمچنين نرم افزار

)Krebs & Charles, 2001(الگوي پراكنش  براي تعيين 
در اينجا روش پراكنش . گرديد استفاده تان منطقهدرخ

  :شود هاپكينز توضيح داده مي
اين شاخص براي شرايطي پيشنهاد شده است كه در 
اندازه گيري فواصل هم فاصله نقطه تصادفي تا پايه گياه و 
هم فاصله پايه گياه تا نزديكترين پايه ديگر از آن گياه ثبت 

خص ساده بوده و محاسبه شا ).1380،مقدم(شده است 
  :توزيع آماري شاخص به خوبي شناخته شده است

∑ ∑
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=
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  :رابطهدر اين 

Ih =شاخص پراكنش هاپكينز  
 rpi=فاصله از نقطه تصادفي تا نزديكترين گياه 

 rni =  فاصله از گياه تصادفيi تا نزديكترين پايه ديگر 
  از آن

از صفر كه معرف ) Ih(مقدار شاخص پراكنش هاپكينز
اي است  آرايش يكنواخت تا يك كه معرف آرايش كپه

وقتي آرايش مكاني تصادفي باشد انتظار . باشد متفاوت مي
 در محاسبات . باشد5/0مي رود مقدار شاخص برابر 

 استفاده شده Krebs (1982)شاخص هاپكينز از مطالعات 
   .است

 ����B 

 ����A ����� �	
������ 
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  محاسبه تعداد در هكتار

 Byth (1982)رين برآورد كننده نشان داد كه قوي ت 

 باشد  مي زير رابطه،Tبا نمونه گيري مربع تراكم جمعيت 
)Krebs & Charles, 2001 :(  

    )B) Byth, 1982 رابطه

)](2)[(2
ˆ
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rr
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n
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ΣΣ
=  

  

با استفاده از عكس تراكم به شرح زير  N̂اشتباه معيار 
  ):Diggle, 1975(شود   ميمحاسبه
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  :كه در آن

TN̂=  برآورد تراكم جمعيت مربعT در واحد سطح 

n= تعداد نقطه نمونه برداري   
rpi =  فاصله بين نقطه نمونه برداري تا فرد اول مربوط

   iبه نقطه نمونه برداري
 rni= م مربوط به نقطه نمونه فاصله بين فرد اول و دو

   iبرداري 

r P= ميانگين فواصل افراد تا نقطه نمونه برداري  

r n
  مول و دوميانگين فواصل بين افراد ا =

srp

در (واريانس فواصل نقطه نمونه برداري به فرد  =2
  )اينجا درخت

srn

   مول و دواواريانس فواصل بين افراد  =2

srprn
  rn و rpكوواريانس فواصل  =

  زير نيز براي برآورد تراكمروابط فوق، رابطهعالوه بر 
ارائه ) Diggle, 1975 (توسط با روش فاصله اي مربع تي

  :)Engeman et al., 1994(اند  گرديده
  
  

   )D1) Diggle, 1975 رابطه

]5.0[
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221
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ππ
    

  
  )   D2) Diggle, 1975 رابطه 
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  : در آنكه

1
ˆ

DN=  برآورد تراكم جمعيت مربعT در واحد سطح 

نشان داده  D1   با كه در اينجا  اول ديگلرابطهبا توجه به (
  ).مي شود

2
ˆ

DN= معيت مربع برآورد تراكم ج Tدر واحد سطح 

نشان داده  D2   كه در اينجا با دوم ديگلرابطهبا توجه به (
   .)مي شود

  

  نتايج

هاي  ابتدا تمام اطالعات جمع آوري شده در فرم
 شد و بعد با استفاده از وارد رايانهآماربرداري اين بررسي 

 Ecological و SPSS ،Excelنرم افزارهاي  

Methodology)  هاي  رابطهو ) مربع تيش براي رو
مربوط به هر روش براي محاسبه تعداد در هكتار و درصد 

 :تاج پوشش، نتايج زير بدست آمد

   نتيجه الگوي پراكنش درختان منطقه -الف
نتيجه استفاده از شاخص هاپكينز نشان داد كه درختان 

  :توده مورد بررسي داراي پراكنش كپه اي مي باشند يعني

6954.0=hI  

 بيشتر است پس توده داراي 5/0 از Ih چون مقدار
 .پراكنش كپه اي است

 به صورت )شاخص هاپكينز (hبراي آزمون مقدار 
  :زيرعمل مي شود

  : زير محاسبه مي گرددرابطه از hابتدا مقدار -
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]بعد مقدار - ]nnF  F با استفاده از جدول2,205.0

 كه براي اين مطالعه گردد مشخص مي
]برابر ] ( ) ( )[ ] 39.1502,50205.02,205.0 == FF nnباشد  مي.  
] همچنين مقدار - ]nnF  F با استفاده از جدول2,295.0

گردد كه براي اين   زير مشخص ميرابطهو يا با استفاده از 
  :مطالعه برابر

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]

719.0
39.1

1

502,502005.
502,50295.0

1 ===
F

F   

  .باشد مي
 محاسبه شده h مقدار اگر -

[ ] [ ]nnnn FhF 2,205.02,295.0   باشد، توده داراي پراكنش ≥≥
  .باشد تصادفي مي

] محاسبه شده از h مقدار اگر - ]nnF جدول  2,295.0
  .باشد مي) يكنواخت( كمتر باشد، توده داراي پراكنش منظم

ر - ] محاسبه شده از hاگرمقدا ]nnF  جدول 2,205.0
  .باشد مي) تجمعي( اي بيشتر باشد، توده داراي پراكنش كپه

شود كه درختان جنگل  ق، ديده ميبا توجه به مقاديرفو
 .باشند اي مي ديزه كرمانشاه داراي پراكنش كپه سرخه

 Ecological نتيجه محاسبات انجام  گرفته با نرم افزار 

Methodology  ) كه در آن از آزمون هاپكينز استفاده
   .نيز پراكنش كپه اي توده را تأييد مي كند) شده

    نتايج روش آماربرداري صددرصد-ب

) 3شكل (دار درصد فراواني گونه ها با توجه به نمو 
شود كه توده مورد بررسي يك توده خالص  ديده مي

 7/186( درصد 34/96 زيرا گونه بلوط ايراني،باشد مي
 35/6(  درصد28/3و گونه زالزالك با ) تعداد در هكتار
پسته (ها  عنوان گونه همراه و ساير گونه هب) اصله در هكتار

  درصد40/0 در مجموع...) ، افراكيكم وحشي، پدهو
گونه ها را از نظر تعداد تشكيل )  اصله در هكتار74/0(

 درخت 8/193كه در هر هكتار به طور متوسط  دهند مي
  . قرار دارد) جست گروه(

در آماربرداري ) 1جدول(ها  جدول تاج پوشش گونه
دهنده اين است كه گونه بلوط ايراني  صددرصد نشان

 مترمربع سطح تاج پوشش در 65/1718(رصد د26/97با
گونه غالب و گونه زالزالك ، ها از تاج پوشش گونه) هكتار

 مترمربع سطح تاج پوشش در 82/42( درصد 42/2با 
 5/0ها كمتر از  نهعنوان گونه همراه و ساير گوه ب) هكتار

تاج پوشش تمامي . دهند تشكيل مي  رادرصد تاج پوشش
  . باشد  درصد مي67/17مطالعه برابرها در منطقه مورد  گونه
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  ها در آماربرداري صددرصد جنگل  درصد فراواني گونه-3شكل

     
  

  جدول تاج پوشش گونه ها در آماربرداري صددرصد -1جدول
 

  گونه

  تاج پوشش در

 درصد از كل )مترمربع( هكتار 50

  تاج پوشش در 

 درصد تاج پوشش )مترمربع(هكتار 

��� �����	� 
/�
��  ��/��  �
/����   ����/��   

������� ���� ��/�  ��/��   ����/�   

�� �	�! ���" 
/���  �/�  
/
  �

/�  

 #$% ��
� ���  ����  ��/��   

 
 

   روش مربع تيروابط استفاده شده براينتايج -ج

برآورد تعداد در  ديده مي شود كه 2 با توجه به جدول
جنگل سرخه ديزه ) يجست گروهها( هكتار درختان

 D2 رابطه، 53/72ربراب D1 رابطهكرمانشاه با استفاده از 

  و مقدار واقعي4/111 برابر B رابطه ،82/82برابر
جست ( درخت 8/193 برابر) آماربرداري صددرصد(

  . مي باشددر هكتار) گروه

  



40  ...بررسي كاربرد روش نمونه برداري مربع تي دربرآورد مشخصه هاي

  ي با مقدار واقعي مختلف روش مربع ترابطه هايبا   شدهبرآوردمقايسه تعداد در هكتار  -2جدول 

 رابطه
 تعداد در هكتار

 هبرآوردشد

(Estimated)  

  واقعيتعداد در هكتار

)True( 
⎟صحت

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −±=Α
True

TrueEstimated
100 

D1  (Diggle) 
/��  �/��  �/��&  

D2  (Diggle) ��/��  �/��  /
�&  

B  (Byth) �/���  �/��  
/��&  

 

 ديده مي شود كه درصد تاج 3 با توجه به جدول
ش درختان جنگل سرخه ديزه كرمانشاه بدست آمده پوش

 درصد، 91/9 برابرD2 درصد، رابطه 68/8 برابر  D1با رابطه

آماربرداري (درصد  و مقدار واقعي  33/13 برابر Bرابطه
   . درصد مي باشد67/17برابر) صددرصد

  

 ا مقدار واقعي هاي مختلف روش مربع تي برابطهبا برآورد شده مقايسه درصد تاج پوشش  -3 دولج

 رابطه

ميانگين سطح تاج 

  يك درخت 

   )متر مربع(

سطح تاج درختان 

 ) در هكتارمترمربع(

درصد تاج 

 پوشش
⎟صحت

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −±=Α
True

TrueEstimated
100 

D1  (Diggle) ���/��  �/���  ��/�  �/
�&  

D2  (Diggle) ���/��  ��/���  ��/�  �/�&  

B  (Byth) ���/��  �/��  /�  �/��&  

' *�+,- �.�0   

  
��/�  ���� ��/��  �/��  

 
   بحث

سرخه ديزه  جنگل دست آمده،با توجه به نتايج ب
كرمانشاه يك توده خالص با گونه بلوط ايراني و با مبدأ 

جست ( باشد و پراكنش درختان  ميجستزاد آوري 
 پيروي  كپه ايالگوي از منطقه مورد مطالعه) گروهها

 مورد بررسي برابرتوده  واقعي تعداد در هكتار. كند مي

  واقعيو درصد تاج پوشش) جست گروه(  اصله8/193
  . درصد مي باشد67/17 درختان آن

 مشخص است، 4  و شكل2  جدولدر طور كه همان
 استفاده  با)جست گروهها( د در هكتار درختانبرآورد تعدا

 كمتر از مقدار )B, D2, D1( مختلف مربع تي روابط از
  برآورد قابل قبوليروابط اين م ازكدا و هيچواقعي مي باشد 

 درختان  واقعياز تعداد در هكتار) ±10%صحت كمتر از (
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 عامل اين برآورد كم. دهند  نشان نميجنگل مذكور
)Underestimate (اي درختان منطقه مورد  پراكنش كپه

در  زيرا در حالت پراكنش كپه اي درختان، ،باشد مطالعه مي
 روشهاي نمونه برداري  ازبرآورد تراكمر روابط بيشت

اي مربع تي، تعداد در  اي و از جمله روش فاصله فاصله
 زيرا روشهاي .شود كمتر از مقدار واقعي برآورد مي هكتار
 رابطه سه از ميان .اي مناسب الگوهاي تصادفي هستند فاصله

ارائه شده براي برآورد تراكم در روش نمونه برداري 
) B رابطه(  بايتتوسطارائه شده  رابطه ي مربع تي،ا فاصله

 يعني داراي ،استداراي اختالف كمتري با مقدار واقعي 
 در رده دوم D2   رابطهباشد و بعد از آن صحت بيشتري مي

  .گيرد در رده سوم قرار ميD1   رابطهو
 در رابطه با برآورد تاج پوشش و درصد تاج پوشش

 5 شكل  و3 به جدول  با توجه)هاجست گروه(درختان 
 ارائه رابطهكه نتايج بدست آمده با سه  مي شود مشاهده

 و در ديگر متفاوت مي باشنديكبا ) B, D2, D1(شده 
صحت كمتر از (مقايسه با مقدار واقعي برآورد قابل قبولي 

 نشان  رااز درصد تاج پوشش جنگل مورد مطالعه) %10±
صد تاج پوشش محاسبه شده با استفاده  ولي در.نمي دهند

) D2, D1( ديگر رابطهنسبت به دو ) Bرابطه( بايت رابطهاز 
 D2 روابط  .باشد ميار واقعي دداراي اختالف كمتري با مق

  .به ترتيب در رده هاي دوم و سوم قرار مي گيرند D1 و
كدام از  هيچتوان چنين نتيجه گرفت كه  در نهايت مي

در هكتار براي برآورد تعداد ) B, D2, D1(  ارائه شدهروابط
 قابل  معيار صحتبا توجه به و درصد تاج پوشش درختان

 جنگل مورد مطالعه داراي  زيرا.مي باشندمناسب ن قبول
 اين روشها كه  در حالي است،اي بوده الگوي پراكنش كپه

 هر چند باشند، ميمناسب  تصادفي  پراكنش الگوهايبراي
 نسبت به Byth (1982)  توسطده ارائه شB  رابطهكه

براي  Diggle (1975) توسط ارائه شده D1 وD2 هاي رابطه
برآورد تعداد در هكتار و درصد تاج پوشش درختان چنين 

 بررسي با نتايج  نتيجه اين.ددارصحت بيشتري ي جنگلهاي
Engeman et al., (1994) بنابراين .مطابقت دارد:  

بع تي در كارگيري روش نمونه برداري مرب -
  .شود جنگلهاي داراي ساختار كپه اي توصيه نمي

 با  كشوره ديگرقطاين بررسي مي تواند در چند من -
 انجام )اي منظم، تصادفي و كپه(الگوهاي پراكنش مختلف 

   .تري بدست آيد گيرد تا نتيجه مطمئن
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Abstract  
 
     T-square sampling method is one of the distance sampling methods for estimating the plant density 
and canopy cover. For plant density measurements, three formulas, of Diggle and Byth have been used. In 
this study, applicability of these formulas regarding to accuracy of estimate for density and canopy cover 
of Zagross Oak (Quercus brantii) forests in research and educational Forest of Qasr-e Shirin 
(Kermanshah province) were examined. At first, 50 hectares of the forest area was selected and the 
inventory of the population was carried out. Then, 50 systematic random sampling points for T-square 
sampling method in this area were measured and recorded. The results show that none of the formulas 
could provide an acceptable estimate based on ± 10% accepted accuracy; even though, the Byth formula 
has more accuracy level for density and crown coverage for this kind of forests.   
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