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تررسی صحت رٍشّای ًوًَِترداری فاصلِای در ترآٍرد تراکن گًَِ قرُقاج
(( )Anagyris foetida L.هطالعِ هَردی :جٌگلّای کاسِکراى گیالىغرب)

داًطگاُ علَم کطاٍرزی ٍ هٌاتع طثیعی ساری
تَمضٌاسی جٌگلّای ایراى

3

رضاحسیي حیذری ،1هحثَتِ غالهی ٍ 2سیذ هحوذ هعصَهی

 -1استادیار ،پزدیس کطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی ،داًطگاُ راسیًَ( ،یسٌذُ هسٍَل)rhheidary@yahoo.com :
 -2داًطجَی کارضٌاسی ارضذ ،پزدیس کطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی ،داًطگاُ راسی
 -3استادیار ،داًطکذُ ػلَم ،داًطگاُ راسی
تاریخ پذیزش36/8/23 :
تاریخ دریافت36/6/1 :

چکیذُ
رٍشّای ًوًَِترداری فاصلِای ًسدیکتریي فردً ،سدیکتریي ّوسایِ ٍ ترکیثی از رٍشّای ًوًَِترداری فاصلِای ّستٌذ
کِ ترای اًذازُگیری تراکن (تعذاد در ٍاحذ سطح) گیاّاى تِ کار هیرًٍذ .تراکن از هطخصِّای ساختاری هْن در تَدُّای جٌگلی
هیتاضذ کِ ترای درک پَیایی جٌگل هٌاسة استّ .ذف ایي تررسی اًتخاب هٌاسةتریي رٍش ًوًَِترداری فاصلِای تِهٌظَر
ترآٍرد تراکن (تعذاد در ّکتار) گًَِ قرُقاج ( ٍ )Anagyris foetida L.هقایسِ ایي رٍشّا تا رٍش قطعِ ًوًَِ دایرُای  11آری تا
استفادُ از هعیار صحت تَد .هطالعِ حاضر در تخص کاسِکراى گیالىغرب در استاى کرهاًطاُ در
هٌطقِای تا هساحتّ 01کتار اجرا گردیذ .اتتذا تا استفادُ از الگَی هٌظن تصادفی تعذاد ً 01قطِ ًوًَِترداری در اتعاد ضثکِ
 111×111هتر هطخص گردیذ ٍ در ّر ًقطِ ًوًَِترداری ،رٍشّای دایرُای  11آری ٍ فاصلِای فَق اجرا ٍ تا استفادُ از
ًرمافسار  SPSSهحاسثات هرتَطِ اًجام گردیذً .تایج تِ دست آهذُ ًطاى داد کِ تِ هٌظَر ترآٍرد تراکن گًَِ هَرد تررسی ترای
کارّای پصٍّطی (صحت کوتراز ّ )  11%یچکذام از فرهَلّای ارائِ ضذُ ترای رٍشّای فاصلِای هٌاسة ًویتاضٌذ ٍلی تا
تَجِ تِ هعیار صحت قاتل قثَل جْت کارّای اجرایی (صحت کوتر از  ،)  20%هٌاسةتریي رٍشّای ًوًَِترداری ٍ
فرهَلّای ترآٍرد تراکن گًَِ قرُقاج از تیي هَارد فَق ،تِ ترتیة رٍش ًوًَِترداری ًسدیکتریي فرد تا استفادُ از فرهَلّای
هَریسیتا ،تایت ٍ ریپلی ٍ ًیس رٍش ًسدیکتریي ّوسایِ تا استفادُ از فرهَل تایت ٍ ریپلی تَدًذ.

- Cottam and Curtis

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1395.4.7.4.3

هقذهِ
تخطی اس اطالػات هَرد ًیاس در هذیزیت جٌگل ،تا
آهارتزداری اس ٍیژگیّای کوی ٍ کیفی درختاى جوغآٍری
هیضَد .تٌاتزایي ّذف اصلی آهارتزداری اس جٌگل دستیاتی تِ
تزآٍردی دقیق ٍ صحیح اس هیاًگیي ٍیژگیّای سیستسٌجی
هَرد ًظز در هذیزیت است هاًٌذ تؼذاد در ّکتار ٍ درصذ تاج
پَضص کِ در هذیزیت ًاحیِ رٍیطی ساگزس اّویت دارًذ
( .)34تزاکن یکی اس هْنتزیي ٍیژگیّای ساختاری در ّز
جاهؼِ جٌگلی است کِ سایز ٍیژگیّای جاهؼِ هاًٌذ گًَِ،
جٌسیت ٍ سي تز آى تأثیز فزاٍاًی دارًذ ٍ تِ ّویي دلیل
ٍیژگی هٌاسثی در ارسیاتی پَیایی جَاهغ جٌگلی هحسَب
هیضَد ( .)3،20اس دیذگاُ گَس ٍ کَدام ( )3تزآٍرد صحیحی
اس تزاکن در اًتخاب رٍشّای هٌاسة جٌگلضٌاسی ،هطالؼِ
ساختار ٍ هذیزیت جٌگل تأثیز تسشایی دارد (ً .)3تایج حاصل اس
رٍشّای فاصلِای تزآٍرد تزاکن هیتَاًذ اطالػات هْوی را
در هَرد رٍاتط تیي گیاّاى ٍ درختاى در اختیار قزار دّذ (.)8
رٍش صحیح اًذاسُگیزی تزاکن در یك تَدُ ،ضوارش تؼذاد
کل درختاى ٍ اًذاسُ آى در ٍاحذ سطح تَدُ هذکَر است کِ تِ
دلیل دضَاری در اًذاسُگیزی تؼذاد ّوِ درختاى ،چٌذاى
هتذاٍل ًیست ( .)4تٌاتزایي دستزسی تِ یك رٍش هٌاسة ٍ ًا
اریة در تزآٍرد تزاکن درختاى در جٌگل ضزٍری است.
رٍشّای هتؼذدی تزای تزآٍرد تزاکن درختاى تَسؼِ پیذا
کزدُاًذ کِ هیتَاى آًْا را تِ دٍ گزٍُ اصلی قطؼِ ًوًَِای ٍ
فاصلِای تقسین کزد .اس تیي ایي دٍ گزٍُ ،رٍشّای فاصلِای
تِ دلیل کارتزدی تَدىّ ،شیٌِ کوتز ٍ اًؼطافپذیزی تیطتز در

ضزایط هختلف ،تیطتز هَرد استفادُ قزار گزفتِاًذ (.)24،3
صحت تزآٍرد تزاکن در جٌگل تا استفادُ اس رٍشّای فاصلِای
تِ تزآٍردکٌٌذُّای هٌاسثی ٍاتستِ است کِ تزاساس فاصلِ
تیي ًقطِ ًوًَِتزداری تا درخت ٍ یا فاصلِ درختاى اس یکذیگز
ػول هیکٌذ ( .)11تزاکن (تؼذاد در ّکتار) یکی اس هْنتزیي
ٍیژگیّای کوی ّز جاهؼِ جٌگلی است کِ تزآٍرد آىّ ،ذف
اًَاع رٍشّای ًوًَِتزداری تٍِیژُ فاصلِای تَدُ است ()16
ٍ کارایی آًْا در جٌگلّای ساگزس ًیش تاییذ ضذُ است (.)1
حیذری ٍ ّوکاراى ( )14تِهٌظَر اًتخاب هٌاسةتزیي رٍش
ًوًَِتزداری تزای تزآٍرد تؼذاد در ّکتار ٍ درصذ تاج پَضص
در جٌگل آهَسضی -پژٍّطی داًطگاُ راسی کزهاًطاُ تا تَجِ
2
تِ هؼیار   E % Tرٍش قطؼِ ًوًَِ دایزُ ضکل تا
هساحت  10آر را پیطٌْاد کزدًذ .اسپارک ٍ هستزس ( )36در
پژٍّطی در جٌگلّای اٍکالّوا ،ضص رٍش ًوًَِتزداری را
هقایسِ کزدًذ ٍ رٍش قطؼِ ًوًَِ دایزُای را تزای تزآٍرد
تؼذاد در ّکتار هٌاسةتزیي رٍش هؼزفی کزدًذ ( .)36سارع ٍ
ّوکاراى ( )38تِ تزرسی کارایی رٍشّای ًوًَِتزداری
فاصلِای در تزآٍرد ٍیژگیّای سیستسٌجی تَدُّای تٌك
تٌِ در ساگزس پزداختٌذ ٍ ًتایج ًطاى داد کِ تا استفادُ اس دٍ
هؼیار صحت ٍ دقت اس هیاى رٍشّای چٌذ فاصلِای ،رٍش
تایت ٍ رایپلی تزای تزآٍرد تزاکن ٍ رٍشّای تزکیثی تزای
اًذاسُگیزی درصذ تاج پَضص هٌاسة تَدًذ .ػسکزی ٍ
ّوکاراى ( )1تِ هقایسِ پٌج رٍش ًوًَِتزداری فاصلِای تزای
تزآٍرد ٍیژگیّای کوی در جٌگلّای ساگزس پزداختٌذ کِ
رٍشّای ًوًَِتزداری ًشدیكتزیي فزدً ،شدیكتزیي
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ٍاشُّای کلیذی :تراکن ،رٍش ترکیثی ،رٍش دایرُای ،کرهاًطاًُ ،وًَِ ترداری
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مواد و روشها
منطقه مورد بررسی

یکی از هٌاطق پراکٌص گًَِ قرُقاج در استاى کرهاًطاُ
ضْرستاى گیالى غرب هیتاضذ کِ ٍسؼت آى حذٍد 931
ّکتار ،هختصات جغرافیایی آى "  34°8' 42تا "34°10' 7
ػرض ضوالی ٍ "  45°9' 8تا "  46°2' 17طَل ضرقی
است (ضکل  .)1هتَسط ارتفاع رٍیطگاُ از سطح دریا 1170
هتر ،کویٌِ آى  970هتر در حاضیِ رٍدخاًِ دٍالتی ٍ تیطیٌِ
 1420هتر در رأس ارتفاػات سرکص است ٍ تِطَر ػوذُ
داهٌِ رٍ تِ ضوال را در تر هیگیرد .ضیة رٍیطگاُ تِطَر
هتَسط  14درصذ است کِ در ترخی از ًقاط تِ تیطتر از 50
درصذ ًیس هیرسذ ،ایي درختچِ از ًظر اقلیوی در هٌاطق تا
اقلین هذیتراًِای ٍ هؼوَال در هرز تیي دٍ تَم ًظام گرهسیر ٍ
سردسیر (اکَتَى) دیذُ هیضَد ٍ در هٌاطق تا تارش تیي 400
تا  500هیلیهتر رٍیص دارد؛ ساختار زهیيضٌاسی آى از ًَع
سٌگّای آّکی ٍ تا خاک سطحی کن ػوق ٍ در ترخی ًقاط
ًیوِ ػویق است .ایي گًَِ تِ ػٌَاى پرستاری ترای گًَِّای
تلَط ،آلثالَی ٍحطی ٍ تٌِ در ایي رٍیطگاُ هیتاضذ (.)17

روش آماربرداری

ترای پیادُ کردى ًقاط ًوًَِترداری از الگَی هٌظن
تصادفی استفادُ ضذ .اتتذا تا تَجِ تِ تؼذاد ًوًَِ تؼییي ضذُ
ترای ّر رٍش ًوًَِترداری (در ایٌجا ً 50وًَِ) ٍ هساحت

هٌطقِ (ّ 50کتاری) ضثکِ آهارترداری تا اتؼاد  100 100هتر
طراحی ٍ رٍی ًقطِ هٌطقِ هَرد ًظر تِطَر تصادفی قرار دادُ
ضذ ٍ هحل تقاطغ اضالع ضثکِ تِػٌَاى هراکس قطؼِ ًوًَِ تِ
ًقطِ هٌطقِ هٌتقل گردیذًذ .تؼذ تا هطخص کردى ایي ًقاط
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ضکل - 1هٌطقِ هَرد هطالؼِ در ضْرستاى گیالى غرب ،استاى کرهاًطاُ

Figure .Study area in the Gilan-e gharb, Kermanshah province
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ّوسایِ ،دٍهیي ًسدیکتریي ّوسایِ ،رٍش ترکیثی ٍ ًقطِ
هطترک هَرد تررسی قرار گرفت کِ اختالف هیاًگیيّا فقط
در رٍش ًسدیکتریي ّوسایِ تا ترآٍرد کٌٌذُ کَتام ٍ
کَرتیس هؼٌیدار ًثَدُ ٍ در سایر رٍشّا اختالف هؼٌیدار
تَدُ است .حیذری ٍ ّوکاراى ( )15در گسارضی کِ تِ تررسی
صحت رٍش ًوًَِترداری ًسدیکتریي فرد در جٌگلّای
غرب پرداختٌذ کِ طثق ًتایج تِ دست آهذُ از ترآٍرد
کٌٌذُّای هختلف ًتیجِ گرفتٌذ کِ در ترآٍرد تؼذاد در ّکتار
درختاى در جٌگل هَرد تررسی تا تَجِ تِ هؼیار صحت قاتل
قثَل ،رٍاتط ارائِ ضذُ تَسط تایت ٍ رایپلی ٍ ًیس کَتام ٍ
کَرتیس هٌاسة ّستٌذ .کریوی ٍ ّوکاراى ( )19در پژٍّطی
تِ اًتخاب هٌاسةتریي رٍش فاصلِای ترای ترآٍرد تراکن
گَى سفیذ در استاى کردستاى پرداختٌذ کِ رٍشّای
ًسدیکتریي فردً ،سدیکتریي ّوسایِ ،جفتّای تصادفی
هرتؼی ًقطِ هرکس هَرد استفادُ قرار گرفت ٍ ًتایج ًطاى داد
رٍشّای هَرد آزهَى ازًظر هؼیار صحت ٍ دقت دارای
اختالف هؼٌیداری تَدًذ .زارع ( )39در هقایسِ دقت ٍ صحت
رٍشّای ًوًَِترداری فاصلِای در اًذازُگیریّای
زیستسٌجی درختاى تٌِ ) (Pistacia atlantica sub sp.در
درختزارّای زاگرس هطالؼِای اًجام دادًذً ،تایج حاصل از
آى ًطاى داد کِ تا تَجِ تِ هؼیار صحت ،دٍ رٍش
ًسدیکتریي ّوسایِ ٍ ترکیثی (چٌذ فاصلِای) از تیطتریي
صحت ترخَردار تَدًذ .کیاًی ٍ ّوکاراى ( )21در تررسی کِ
تِ هقایسِ کارایی رٍشّای ًوًَِترداری فاصلِای ٍ
ضاخصّای هثتٌی ترکَادرات در تؼییي الگَی پراکٌص در تاؽ
زارّای هٌطقِ سیاُکَُ استاى یسد پرداختٌذ کِ از رٍشّای
ًسدیکتریي فرد ،رٍشّای زاٍیِ هٌظن ترای سَهیي فرد،
ًقطِ هطترک ،هرتغ تی ٍ ترکیثی ٍ ّوچٌیي ضاخصّای
هَریسیتا ،استاًذارد ضذُ هَریسیتا ،گریيً ،سثت ٍاریاًس تِ
هیاًگیي ٍ لَیذ استفادُ گردًذً ،تایج ًطاى داد کِ ترای ترآٍرد

تراکن تا ّذف صحت ،دقت ٍ زهاى هٌاسة رٍشّای ًقطِ
هطترک ٍ ترکیثی ٍ تیي ضاخصّا ًیس ضاخص هَریسیتا تْتر
از سایریي تَاًست الگَی پراکٌص ٍاقؼی را تطخیص دّذ.
تٌاترایي ّذف ایي هطالؼِ ،تررسی اًتخاب هٌاسةتریي رٍش
ًوًَِترداری فاصلِای تِهٌظَر ترآٍرد تراکن (تؼذاد در ّکتار)
گًَِ قرُقاج ٍ هقایسِ ًتایج تِ دست آهذُ تا ایي رٍشّا تا
ًتایج رٍش قطؼِ ًوًَِ دایرُای دُ آری تا استفادُ از هؼیار
صحت هیتاضذ .تا تا استفادُ از رٍاتط هختلف ارائِ ضذُ تتَاى
هٌاسةتریي راتطِ از تیي رٍاتط ارائِ ضذُ ترای کارّای
پژٍّطی ٍ اجرایی در جٌگلّای هٌطقِ هؼرفی ضَد.

ارزیاتی غحت رٍشّای ًوًَِترداری فاغلِای در ترآٍرد تراکن گًَِ قرُقاج (82 ……......................................................................... )Anagyris foetida L.

تر رٍی زهیي ٍ اختػاظ دادى ضوارُّای  1تا  05تِ آًْا،
اتتذا در ّر ًقطًِ ،وًَِترداری دایرُای  15آری ٍ تعذ
رٍشّای ًوًَِترداری فاغلِای اجرا گردیذًذ ٍ هطخػِّای
هَرد ًیاز توام پایِّای گًَِ قرُقاج اًذازُگیری ٍ ثثت ضذ.
روش نمونهبرداری با قطعات نمونه دایرهای شکل

یکی از رٍشّای ًوًَِترداری ایي تررسی رٍش
ًوًَِترداری قطعِ ًوًَِ دایرُای ضکل دُ آری تَد .ایي رٍش
یکی از رٍشّای آهارترداری ًوًَِای تا هساحت ثاتت است.

از سال  1505ایي رٍش در دستگاُّای اجرایی در جٌگلّای
ضوال کطَر تِ طریقِ ًوًَِترداری دایرُای تا دایرُّای تِ
هساحت دُ آر تکار گرفتِ ضذ .در ایي تررسی قطعات ًوًَِ
دایرُای ضکل تِعٌَاى ضاّذ (هقذار ٍاقعی) در ًظر گرفتِ ضذُ
است ،زیرا ًقطِ ًوًَِترداری رٍشّای فاغلِای در هرکس
قطعِ ًوًَِ دایرُای ضکل اًتخاب ٍ رٍشّای ًوًَِ ترداری
فاغلِای در داخل رٍش قطعِ ًوًَِ دایرُای ضکل قرار
گرفتٌذ (ضکل .)8

ضکلً -8حَُی اجرای رٍش ًوًَِترداری قطعِ ًوًَِ ٍ رٍشّای فاغلِای
Figure . Program of plot and plotless methods perform

روشهای نمونهبرداری فاصلهای

 1-1نحوهی اجرای روشهای نمونهبرداری فاصلهای

چَى رٍش فاغلِای ترکیثی ،ترکیثی از دٍ رٍش
ًسدیکتریي فرد ٍ ًسدیکتریي ّوسایِ هیتاضذ ،تٌاترایي
ًحَُی اجرای رٍش ترکیثی تیاى هیضَد .در ایي رٍش در ّر
ًقطِ ًوًَِترداری تایستی اًذازُگیریّای زیر اًجام گیرد
(:)18

الف -فاغلِ ًقطِ ًوًَِترداری تا ًسدیکتریي فرد تِ آى ٍ ًیس
هطخػات آى فرد (درخت)
ب -فاغلِ ًسدیکتریي فرد تِ فرد اًتخاب ضذُ در هرحلِ" الف " ٍ
هطخػات آى.
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رٍشّای ًوًَِترداری فاغلِای ایي تررسی ضاهل رٍش
فاغلِای ًسدیکتریي فرد (کِ در آى تعذ از هطخع کردى
ًقطِ ًوًَِترداریً ،سدیکتریي درخت تِ آى را هطخع کردُ
ٍ فاغلِ تا ًقطِ ًوًَِترداری تِ ّوراُ هطخػِّای هَرد ًیاز
اًذازُگیری ٍ یادداضت ضذًذ) ،رٍش فاغلِای ًسدیکتریي
ّوسایِ (کِ در آى تعذ از هطخع کردى ًقطِ ًوًَِترداری ٍ
ًسدیکتریي درخت تِ آىً ،سدیکتریي ّوسایِ تِ آى درخت
را هطخع کردُ ٍ فاغلِ تیي دٍ درخت تِ ّوراُ
هطخػِّای هَرد ًیاز آًْا اًذازُگیری ٍ یادداضت ضذًذ) ٍ

رٍش فاغلِای ترکیثی (ایي رٍش ترکیثی از دٍ رٍش
ًسدیکتریي فرد ٍ ًسدیکتریي ّوسایِ هیتاضذ) تَد.

ضکل - 5رٍش ًوًَِ ترداری فاغلِ ای ترکیثی

Figure . Compound distance sampling method

معيار صحت

محاسبات

ترای کوی کردى پراکٌص جوعیتّای طثیعی،
ضاخعّای هتعذدی در دسترس است کِ در ایٌجا چَى
قطعات ًوًَِ دایرُای ضکل تِعٌَاى ضاّذ (هقذار ٍاقعی) در
ًظر گرفتِ ضذُ است ،تٌاترایي ترای تعییي الگَی پراکٌص
درختاى هٌطقِ هَرد ًظر از ًسثت ٍاریاًس تِ هیاًگیي استفادُ
گردیذ .اگر ایي ًسثت تراتر یک تاضذ آرایص هکاًی تػادفی ٍ

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1395.4.7.4.3

یکی از هعیارّای هقایسِ ًتایج رٍشّای ًوًَِترداری در
جٌگل هعیار غحت هیتاضذ .در ایي تررسی ترای هقایسِ
ًتایج رٍشّای هختلف از ایي هعیار استفادُ ضذ .غحت
( )Accuracyیعٌی ًسدیکی اًذازُ یک هطخػِ اًذازُگیری
ضذُ یا هحاسثِ ضذُ تا هقذار ٍاقعی آى هیتاضذ ( )80کِ هقذار
آى از راتطِ ]   100[( Estimated True) Trueهحاسثِ ضذ
(ّ .)55ر چِ هقذار غحت کوتر تاضذً ،طاى دٌّذُ ًسدیکی
هقذار ترآٍرد ضذُ تِ هقذار ٍاقعی هیتاضذ .ترای کارّای

پژٍّطی هقذار غحت کوتر از  ±15درغذ ٍ ترای کارّای
اجرایی   80هٌاسة هیتاضذ (.)55
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اگر تیطتر از یک تاضذ هعرف آرایص کپِای ٍ اگر کوتر از یک
تاضذ هعرف آرایص یکٌَاخت هیتاضذ ( .)12ترای هحاسثِ

تراکن گًَِ قرُقاج از فرهَلّای زیر کِ هرتَط تِ رٍشّای
ًوًَِترداری فاصلِای ایي تررسی ّستٌذ ،استفادُ گردیذ.

جذٍل  -1فرهَلّای هختلف ترآٍرد تراکن درختاى
راتطِ
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Table . Different formulas for tree density
فرهَل



P

 rp 2  (n  p )R 2 
در جذٍل  : ̂i ،1ترآٍرد تراکن تا رٍاتط هختلف ،در حالت i

تراتر  4 ٍ 3 ،2جْت ترآٍرد تراکن در رٍش ًسدیکتریي فرد
تِ ترتیة تا فرهَلّای هَریسیتا ،تایت ٍ ریپلی ٍ کَتام ٍ
ّوکاراى؛ در حالت  iتراتر 7ٍ 6 ،5ترآٍرد تراکن در رٍش
ًسدیکتریي ّوسایِ تِترتیة تا رٍاتط تایت ٍ ریپلی ،کَتام ٍ
کَرتیس ٍ تازّن کَتام ٍکَرتیس؛ در حالت  iتراتر 9 ٍ 8
ترآٍرد تراکن تا رٍاتط دیگل ٍ تاچلر؛   rpiفاصلِ
ًسدیکتریي فرد تِ ًقطِ ًوًَِ ترداریi؛   rniفاصلِ
ًسدیکتریي ّوسایِ تِ ًسدیکتریي فرد در ًقطِ ًوًَِ
ترداری i؛ = Pتعذاد فاصلِّای اًذازُگیری ضذُ تیي ًقاط
ًوًَِترداری ًٍسدیکتریي فرد تِ آًْا تا تَجِ تِ هقذارR؛;R
حذاکثر فاصلِ تعییي ضذُ تیي ًقاط ًوًَِترداری ٍ ًسدیک

d

تریي فرد تِ آًْا هیتاضذ کِ در ایي راتطِ ًحَُی تعییي
هقذار آى تِ ایي صَرت است کِ اتتذا دادُّای هرتَطِ تِ
اًذازُّای ًسدیکتریي فاصلِ تِ ًقطِ ًوًَِترداری (  ) rpتِ
ترتیة صعَدی ( از کن تِ زیاد) هٌظن هیضًَذ ٍ تعذ هیاًِ ایي
دادُّا تراتر هقذار Rدر ًظر گرفتِ هیضَد؛ ترای ترآٍرد تعذاد
در ّکتار تا ایي راتطِ(  ،) ̂iاگر فاصلِّا ترحسة هتر اًذازُ
گیری ضذُ تاضٌذ ،تایستی عذد تذست آهذُ را در 10000ضرب
کرد .یعٌی:
راتطِ :1
ˆ ha  10000 * ˆi
تا تَجِ تِ جذٍل  2گًَِ غالة در تَدُ هَرد تررسی گًَِ
قرُقاج است.

جذٍل  -3تراکن ٍ درصذ تراکن گًَِّای تَدُ هَرد تررسی تا استفادُ از رٍش قطعِ ًوًَِ
گًَِ
قرُقاج
تلَط
سایر گًَِّا
تَدُ

Table . Density and percent of density of species in the studied area with plot sampling method
فراٍاًی (درصذ)
تراکن (تعذاد در ّکتار)
60/61
143/81
29/66
70/36
9/73
23/09
100
237/25

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1395.4.7.4.3

جذٍل -2آهار تَصیفی تراکن گًَِ قرُ قاج در قطعات ًوًَِ دایرُای ضکل

Table . Descriptive statistics of Mediterranean stinkbush species density in circular-shaped plots
ًسثت ٍاریاًس تِ هیاًگیي
ٍاریاًس
اًحراف هعیار
هیاًگیي
تیطیٌِ
کویٌِ
تعذا ًوًَِ
رٍش
4/09
58/853
7/672
14/38
34
2
50
قطعِ ًوًَِ دایرُ ای ضکل
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ضکل  - 4درصذ تزاکن قزُقاج ،بلَط ایزاًی ٍ سایز گًَِّا

Figure . The chart of density percentage of Mediterranean stinkbush species, persian oak and other species

رٍش ًوًَِ بزداری
دایزُای ضکل (هقذار ٍاقؼی)
ًشدیکتزیي فزد

ًشدیکتزیي ّوسایِ

تزکیبی

224/64

56/22

5

168/25

17/00

3

188/27

30/93

4

271/09

88/52

7

390/21

171/36

8

247/86

72/37

6

گًَِّایی کِ الگَی پزاکٌص کپِای دارًذ در هقایسِ با
گًَِّایی کِ الگَی پزاکٌص تصادفی دارًذ در رٍیطگاُّای
کَچک قذرت رقابتی بیطتزی دارًذ ٍ ضوٌا ضایذ تزکیب ٍ
آهیختگی کن گًَِّا در هٌغقِ هَرد هغالؼِ دلیل دیگزی
بزای ایداد الگَی کپِای بزای گًَِّای هَرد هغالؼِ باضذ
( .)10در رابغِ با الگَی پزاکٌص گًَِ قزُقاجًَ ،ع پزاکٌص
بذرّا هْنتزیي ػاهل تأثیز گذار بز الگَی هکاًی درختاى
استّ ،وچٌیي با تَخِ بِ سٌگیي بَدى بذرّای قزُقاج ٍ
بلَط ٍ ریشش آًْا بِ سیز درخت اًتظار هیرٍد الگَی ایي
گًَِّا بِ ضکل کپِای باضذ ( .)23داتا ٍ راٍا ( )6در تحقیق
خَد بِ ایي ًتیدِ رسیذًذ کِ اًذاسُ هیَُ رابغِی هثبتی با
سغَح باالتزی اس تدوغ هکاًی دارًذ .بٌابزایي با تَخِ بِ
سٌگیٌی بذر گًَِی هَرد هغالؼِ ٍ ریشش بذٍر بِ سیز درختچِ

] [ DOR: 20.1001.1.24237140.1395.4.7.4.3

نتایج و بحث
ًتایح ایي بزرسی خذٍل  ٍ3ضکل ً 4طاى هیدّذ کِ
گًَِ قزُ قاج در تَدُ هَرد هغالؼِ دارای غالبیت اس ًظز درصذ
تزاکن بَدُ ٍ الگَی پزاکٌص آى کپِای هیباضذ یکی اس
هطخصِّای گًَِ کِ در هذیزیت خٌگل دارای اّویت است
الگَی پزاکٌص هیباضذّ .ز خوؼیتی در اختواع بَمضٌاسی با
هقیاس هفزٍض دارای سِ ًَع الگَی پزاکٌص کپِای،
تصادفی ٍ یکٌَاخت است .حضَر الگَّای غیز تصادفی در
تَسیغ هکاًی ارگاًیسنّا یک رٍال ػوَهی است ،بِ استثٌاء
بزخی بَم ًظام غیز عبیؼی ٍ بَم ًظام کِ تحت دخالت ٍ
فؼالیتّای اًساىّا ّستٌذ ( .)37،30پتز ( )29بیاى ًوَدُ
است کِ الگَی کپِای درخات هختلفی دارد ٍ ػَاهل ایداد
کٌٌذُ الگَی کپِای هوکي است با تغییز هقیاس تغییز کٌذ.

1

̂2
̂3
̂4
̂5
̂6
̂8
̂7

162/32

12/88

2
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خذٍلً -4تایح بزآٍرد هحاسبِ تزاکن گًَِ قزُ قاج با فزهَلّای هختلف رٍشّای ًوًَِبزداری

Table . Results of different formulas forMediterranean stinkbush species density
صحت
تزاکن
رتبِ
ػالهت
رٍابظ
(درصذ)
(تؼذاد در ّکتار)
--143/8
---T
1
10/62
159/08
̂
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در اثز ٍسى آًْب اًتظبر ایجبد الگَی کپِای ٍجَد دارد .بب تَجِ
بِ ضزایط حبکن در جٌگلّبی ساگزس ٍ هٌطقِ هَرد هطبلؼِ ٍ
تغييز فزم جٌگل اس داًِساد بِ ضبخِساد اًتظبر هیرٍد کِ بب
ٍجَد ایي هسبلِ الگَی پزاکٌص درختبى تب حذٍد سیبدی هتبتز
اس الگَی ابتذایی ایجبد ضذُ (در اثز پزاکٌص بذر) ببضذ (،)26
یؼٌی الگَ بِ ضکل کپِ ای ببضذَّ .ر ٍ ّوکبراى ( )18بب
بزرسی رٍشّبی قطؼِ ًوًَِای بب هسبحت ثببت ًطبى دادًذ
کِ الگَی هکبًی بز ًتبیج رٍشّب تأثيز گذاضتٌذ ٍ رٍشّبی
قطؼِ ًوًَِای بب هسبحت ثببت کبرایی بيطتزی در تَدُّبی بب
پزاکٌص کپِای داضتتٌذ .بٌببزایي در ایي بزرسی بِ دليل فَق
ٍ ایٌکِ رٍش ًوًَِبزداری دایزُای بِػٌَاى هبٌب لحبظ گزدیذ
اس ضبخص ًسبت ٍاریبًس بِ هيبًگيي بِػٌَاى هؼيبر تؼييي
الگَی پزاکٌص گًَِ قزُقبج استفبدُ گزدیذ .ضبخص ًسبت
ٍاریبًس بِ هيبًگيي یب ضبخص پزاکٌص کِ بِ جْت فزض
تصبدفی بَدى الگَی پزاکٌص افزاد هحبسبِ ضذُ؛ بٌببزایي قبل
اس بزآٍرد تزاکن جوؼيت بب استفبدُ اس رٍشّبی فبصلِای،
ببیستی الگَی پزاکٌص افزاد آى جوؼيت را تؼييي کزد ( )22بب
تَجِ بِ جذٍل  2دیذُ هیضَد کِ تَدُی هَرد بزرسی دارای
الگَی پزاکٌص کپِای هیببضذ سیزا ًسبت ٍاریبًس بِ
هيبًگيي در قطؼبت هَرد بزرسی اس یک بيطتز است ٍ بزابز
 4/09هیببضذ .ایي ًتيجِ بب ًتبیج کبرّبی اًجبم گزفتِ تَسط
سبیز هحققيي کِ در جٌگلّبی ساگزس کبرّبیی را اًجبم
دادُاًذ هبًٌذ کبرّبی ػسکزی ٍ ّوکبراى ( ،)1صفزی ٍ
ّوکبراى ( ٍ )32حيذری ٍ ّوکبراى (ّ )15نخَاًی دارد.
ّويي اهز رٍی ًتبیج حبصل اس فزهَلّبی بزآٍرد تزاکن
رٍشّبی ًوًَِبزداری فبصلِای تأثيزگذار است .سیزا بيطتز
ایي فزهَلّب بزای جوؼيتّبیی بب الگَی پزاکٌص تصبدفی
تْيِ گزدیذُاًذ ٍ تبثيز ایي ػبهل در جذٍل  ٍ 4ستَىّبی
چْبر ٍ پٌج جذٍل هقبدیز تزاکن ٍ صحت فزهَلّب کبهال
هطَْد هیببضذ .اگز بز اسبس رٍشّبی ًوًَِبزداری بِطَر
جذاگبًِ ٍ بز هبٌبی صحت ًتبیج را هقبیسِ کٌين ّوبىطَر کِ
جذٍل ً 4طبى هیدّذ اس بيي فزهَلّبی ارائِ ضذُ بزای
رٍش فبصلِای ًشدیکتزیي فزد ،بْتزیي ًتبیج بِ تزتيب
هزبَط بِ فزهَلّبی ارائِ ضذُ بِ ٍسيلِی هَری سيتب ٍ ببیت
ٍ رایپلی هیببضذ ٍ اس بيي فزهَلّبی ارائِ ضذُ بزای
ًشدیکتزیي ّوسبیِ فزهَل ببیت ٍ ریپلی ًتيجِ بْتزی را
ارائِ دادُ است ٍ اس بيي فزهَلّبی تزکيبی ،فزهَل دیگل اس
فزهَل ببچلز بِ ًسبت درصذ صحت کوتز ًتيجِ بْتزی را
ًطبى دادُ است .اگز بز هبٌبی دیذگبُ سَت ٍٍد ٍ ٌّذرسَى
( )33کِ بزای کبرّبی پژٍّطی صحت کوتز اس  10%
درصذ ٍ بزای کبرّبی اجزایی صحت کوتز اس   25%درصذ
را تَصيِ ًوَدُاًذ ،هٌبسبتزیي فزهَل یب فزهَلّب در

رٍشّبی هذکَر هؼزفی گزدًذ بب تَجِ بِ جذٍل  4دیذُ
هیضَد کِ بزای کبرّبی پژٍّطی ّيچکذام اس فزهَلّبی
ارائِ ضذُ هٌبسب ًویببضٌذ .سیزا ایي فزهَلّب صحت کوتز اس
  10%درصذ را ًطبى ًویدٌّذ (جذٍل  4ستَى پٌجن) ،اهب
بزای کبرّبی اجزایی ٍ بز اسبس دیذگبُ سَت ٍٍد ٍ
ٌّذرسَى ( )33دیذُ هیضَد کِ فزهَلّبی هَریسيتب
( )1957بب  10/6درصذ ،ببیت ٍ ریپلی ( )1980بب  12/9درصذ
بزای رٍش ًوًَِبزداری فبصلِای ًشدیکتزیي فزد هیتَاى
تَصيِ ًوَد کِ ایي بب ًتبیج حيذری ٍ ّوکبراى ()15
ّوخَاًی دارد .بزای رٍش ًشدیکتزیي ّوسبیِ فزهَل ببیت
ٍ رایپلی بب صحت  17درصذ بزای اجزا قببل تَصيِ
هیببضذ کِ تب حذٍدی بب ًتبیج سارع ّنخَاًی دارد (.)39
ػولکزد رٍش ًشدیکتزیي فزد بب بزآٍردکٌٌذُ در ایي بزرسی
در بزآٍرد تزاکن گًَِ قزقبج بب ًتبیج کبر حيذری ٍ
ّوکبراى( )13در یک تَدٓ بلَط ایزاًی بب الگَی هکبًی کپِای
در جٌگلّبی ساگزس استبى کزهبًطبُ ّنخَاًی دارد ،کِ ایي
هسئلِ ًطبى دٌّذُ تأثيز الگَی پزاکٌص بزًتبیج ایي رٍش
هیببضذّ .وبىطَرکِ جذٍل ً 4طبى هیدّذ اس سِ فزهَل
ارائِ ضذُ بزای رٍش ًشدیکتزیي ّوسبیِ بب تَجِ بِ هؼيبر
قببل قبَل بزای پژٍّص (ّ )  10%يچکذام هٌبسب ًوی-
ببضٌذ ٍلی بزای کبرّبی اجزایی ( )  25%فقط فزهَل ببیت ٍ
ریپلی هٌبسب هیببضذ کِ بب ًتيجِ پژٍّص ػسکزی ٍ
ّوکبراى ( )1کِ بزای رٍش ًشدیکتزیي ّوسبیِ فزهَل ببیت
ٍ رایپلی را هٌبسب داًستٌذّ ،نخَاًی دارد .تَسؼِ رٍشّبی
فبصلِای بِ دليل اهکبى اجزای آًْب در سهبى کوتز در ػزصِ ٍ
اهکبى چطن پَضی اس خطبّبی تَليذضذُ بَدُ است (.)35،7
ضيخ االسالهی ٍ ّوکبراى ( )34بب ٍجَد تبیيذ کبرایی دٍ رٍش
ًشدیکتزیي فزد ٍ ًشدیکتزیي ّوسبیِ در تَدُ بب پزاکٌص
کپِای درختبى ،ایي دٍ رٍش در تَدُ بلَط ایزاًی بب تَسیغ
پزاکٌذُ کبرایی قببل قبَلی ًذاضتٌذ .یکی اس دالیل ایي
ًبکبراهذی هوکي است فبصلِ درختبى در تَسیغ پزاکٌذُ ببضذ.
در رٍش تزکيبی ّيچکذام اس فزهَلّبی ارائِ ضذُ بزاسبس
هؼيبر فَق بزای کبرّبی پژٍّطی هٌبسب ًویببضٌذ ٍ ایي
ًتيجِ بب ًتبیج کيبًی ٍ ّوکبراى ( )21هغبیزت دارد کِ احتوبال
بِ خبطز الگَی پزاکٌص ٍ ًيش تفبٍت گًَِّب ببضذ ،در ًْبیت
هیتَاى گفت کِ هٌبسبتزیي رٍش ٍ بزآٍرد کٌٌذُ تزاکن
گًَِ قزُ قبج جْت کبرّبی اجزایی ٍ تب حذٍدی پژٍّطی،
رٍش ًشدیکتزیي فزد ٍ فزهَل هَریسيتب ( )1957بب 10/6
درصذ صحت هیببضذ .بزای کبرّبی اجزایی فزهَلّبی ببیت
ٍ ریپلی در دٍ رٍش ًشدیکتزیي فزد ٍ ًشدیکتزیي ّوسبیِ
بِ ػلت ایٌکِ صحت کوتز اس  25درصذ دارًذ را هیتَاى
تَصيِ کزد.
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Abstract
The nearest individual method (NIM), Nearest neighbor method (NNM) and compound
method (CM) are distance sampling methods that are being applied to measure the plant density
(numbers of individuals per unit area). Density is one of the essential structural characteristics in
forest stands and useful to understand the dynamics of the forest. The present study aimed to
find the most adaptable distance sampling method to estimate the density (numbers per hectare)
of Mediterranean stinkbush species ( Anagyris foetida L.) and to compare the results at the
methods with the results of
m circular sample plots using the accuracy criterion. In the
Kaseh-Karan district of Gilan-Gharb in the Kermanshah province in a -hectare area,
sample points in
meters *
meters grid dimensions were considered using the systematic
random pattern. then, at each sampling point, the mentioned distance sampling methods and
ar circular method were performed, and the required features of all of the Mediterranean
stinkbush species were measured and recorded. According to the circular sample plot methods
and different formulas, the density of Mediterranean stinkbush species was calculated SPSS was
used in order to stastical analysis. Finally, the distance and circular methods were compared
using the accuracy criterion attained from the results of density estimating formulas.
Results showed that in order to estimate the density of the investigated species with regards to
the acceptable accuracy criterion to research activities(the accuracy less than
percent) none
of formula were suitable but for executive tasks (the accuracy less than
percent), the most
appropriate sampling method and estimating formula for Anagyris foetida L. species from
among the above instances were the NIM with the Morisita and Byth and Ripley formulas and
NNM with Byth and Ripley formula respectively.
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