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 چکیده 

نادر    منفرد در برآورد زادآوری گونه  نمونهریزقطعههدف این پژوهش، بررسي دقت و صحت روش  

منظور،   این  برای  است.  بوده  جایگزین  معرفي روش  و  انجام  ابتدا  گیالس وحشي  سه  ،  گردشيجنگلبا 

انتخاب    ،كه دارای درختان مادری و زادآوری طبیعي گیالس وحشي بودند  شفارود  هفت از سری  پارسل

-در شبکه  ،صورت منظم تصادفيبه،  مترمربع  1000هریک به مساحت  ای  دایره  نمونهقطعه  50. تعداد  ندشد

ابعاد   به  به شعاع دو متر    ،نمونهریزقطعه  چهار  ،نمونهبرداشت شد. در هر قطعهمتر    150×200ای  هریک 

شمارش شدند.  متر داشتند،    30/1كه ارتفاع كمتر از    ،های گیالس وحشي موجود در آنهانهال   مشخص و

ترانسکت به عرض    ،نمونهدر هر قطعه های گیالس وحشي متر نیز مشخص و نهال   10و طول    2/0یک 

های گیالس  هال ن   تمامنمونه،  قطعه  10مشتمل بر    مربعمتر   10000شد. در مساحت  شمارش    موجود در آن

و   شمارش  بهوحشي  نتایجبهآمده،  دستتراكم  اساس  بر  شد.  گرفته  درنظر  شاهد  نمونه  ،عنوان  -خطای 

  62/45)و در روش ترانسکت حداكثر    درصد(  69/18)  حداقل  ایخوشه  نمونهریزقطعهبرداری در روش  

و روش ترانسکت    (درصد  72/15)  بیشترین صحت  ایخوشه   نمونهریزقطعه، روش  همچنینبود.  درصد(  

صحت برآورد  درصد(  74/111)  كمترین  در  آزمون  تراكم    را  اختالف  تک  tداشت.  كه  داد  نشان  نمونه 

روشمعني بین  نمونهداری  ترانسکتهای  شاهد    منفرد  نمونهریزقطعهو    عریض  برداری  پنج  با  سطح  در 
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 مقدمه

 Prunus avium گیالس وحشي یا آلوكک با نام علمي 

(L.)    این گسترش  است.  سرخیان  گل  تیره  به  متعلق 

جنگل سراسر  در  شمال  گونه  ارتفاع  تا    و  ایرانهای 

دریا    2800حداكثر   سطح  از  آن بوده،  متری  پراكنش 

های كوچک  گروهقالب  ای و معمواًل در  صورت لکهبه

( گیالس Khanjani-Shiraz et al., 2013است   .)

جنگل در  مركزی  اروپای  در  پهنوحشي  برگ  های 

تا   دریا  متر  1700آمیخته  سطح  تا  ظاهر    از  و  شده 

آ  قفقاز، غربي  تركیه  شمال  شمال  و  كریمه  فریقا، 

( دارد  گیالس   (.Shiranpour et al., 2013پراكنش 

  IUCNوحشي از تخریب درامان نبوده و مطابق با نظر  

پذیر قرار دارد. متاسفانه قطع  های آسیبدر گروه گونه

و چوب    برای درختان  این  رویه  بي پوست  از  استفاده 

در جنگل  شده  های مستقرنهال   انتقالها و همچنین  آن

عنوان پایه پیوند در  هتوسط مردم محلي برای استفاده ب

-برای این گونه باارزش بهرا  مشکالت متعددی    ،هاباغ

است.   آورده  وحشي  های نهال وجود  در    گیالس  تنها 

-از ایند  نرسحفاظت به سنین باال ميهای تحتجنگل

و    رو پیشگام  باارزش  گونه  این  به  در    ژوهشپتوجه 

است   برخوردار  زیادی  اهمیت  از  آن  مورد 

(Molashahi et al., 2009 .) 

كارهای  در  و  ایران  در  متداول  روش  اگرچه 

گیری زادآوری، برداشت  اجرایي برای شمارش و اندازه

مركز    نمونه ریزقطعهیک   نمونه در  است،   قطعه  اصلي 

مي نشان  منابع  بررسي  پژوهشاما  در  كه  های  دهد 

مختلفي    ،مختلف الگوهای  و  مساحت  از  تعداد، 

سلیقهبه  نمونهریزقطعه بررسي  صورت  برای  ای 

بهزادآوری    Shahriari  عنوان مثال استفاده شده است. 

et al. (2007)  های طبیعي گیالس وحشي در رویشگاه

یک   قطعه    100  نمونهریزقطعهاز  هر  در  مربعي  متر 

كردند استفاده  ویژگي.  نمونه  بررسي  كمّدر  و های  ي 

توده حفاظتكیفي  منطقه  جنگلي  ارسباران های    شده 

همین   Moradi Dirmandrik et al. (2019)نیز از 

كردند استفاده  تحقیق  .روش   .Mirschel et al  در 

دو    (2011) مساحت    نمونهریزقطعهاز  به    25هریک 

بررسي    برایمربعي  متر  400های  نمونهقطعهع در  مربمتر

های شمال شرق آلمان استفاده شد.  زادآوری در جنگل

تحقیق چهار   Windmuller and Long (2016)  در 

بررسي وضعیت  نمونهریزقطعه  Pinus  زادآوری  برای 

flexilis  (James.)  جنگل شمالي  در  آمریکای  های 

شد. پژوهش  استفاده   Vousoghian and Shojaiدر 

Shami (2017)   همچنین    وHassanzad Navroodi 

and Hassannezhad (2015)     هر یک    نمونهقطعهدر 

نمونه مركز  ریزقطعه  برای    ایدایره   شکلبه    ،آن  در 

ها  برخي پژوهش. در ه شدبررسي زادآوری درنظر گرفت

زیادی   زادآوری   نمونه ریزقطعهتعداد  بررسي  برای 

است  گرفته  قرار  استفاده   Sheikholeslami et)  مورد 

al., 2013  ،Malekshahi et al., 2015  ،

Mohammadzadeh et al., 2016)ها از  . دیگر پژوهش

محدود   كرده  نمونهریزقطعه  4-5تعداد  )استفاده   اند 

Amiri et al., 2008، Hu et al., 2017،Alizadeh et 

al., 2019 در برخي موارد كه زادآوری نادر و كمیاب .)

گیری  شمارش و اندازه  قطعه نمونه بوده، در كل سطح  

 Bagheri et  توان بهها ميآن انجام شده كه از بین آن

al. (2014)  ،Omidi and Mirzaei (2015)    و

Khosrowpour et al. (2011)  .اشاره كرد 

ابعاد بهینه    هاپژوهشبرخي   نیز به تعیین تعداد و 

تاج  بررسيبرای    نمونهقطعه در تراكم،  حجم  پوشش، 

از   كه  پرداخته  غیره  و  آنهکتار    به   توانمي  هابین 

Grussu et al. (2015)    زیستي تنوع  برآورد  برای 

گینه،جنگل نگاه    Lynch (2017)  های  ثابت  برای 

نمونه هزینه   .Pellico Netto et alبرداری،  داشتن 

( 2015های برزیل )برداری جنگلبرای نمونه   (2014)
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Henttonen and Kangas  نمونه جنگلبرای  -برداری 

( و  فنالند  برای  Maleki and Kiviste ( 2016های 

جنگلنمونه كرد.  برداری  اشاره  استوني  در  توس  های 

و اهمیت   نمونهقطعهریزمرور منابع بیانگر آن است كه  

مس  آن  تعداد،  قرارگیری  الگوی  و  مورد  بهاحت  ندرت 

این خصوص مي   است.  بررسي قرار گرفته به  در  توان 

اشاره كرد  Zobeiri and Erfani-Fard (2003پژوهش )

چهار   تعداد  برای    نمونهریزقطعهكه  را  مربع  شکل  به 

مناسب   ایران  شمال  در  راش  گونه  زادآوری  بررسي 

انجام پژوهش  نتیجه  جنگلدانستند.  در  بابل  شده  های 

كه   داد  نشان  خصوصیات    نمونهریزقطعهاندازه  نیز  بر 

زادآوریكمّ قابل  جنگل  ي  نداشتتأثیر  اما    هتوجهي 

( دارد  زیادی  اهمیت  آن   ,.Malekshahi et alتعداد 

تعداد  2015 مساحت،  معمواًل  منابع،  دیگر  در   .)

چیدمان    نمونهریزقطعه همچنین  در  نمونهریزقطعهو  ها 

ای انجام و بررسي  صورت سلیقه اصلي، به  قطعه نمونه

و  سطوح  الگوها،  صحت  و  دقت  مورد  در  خاصي 

 انجام نشده است.    نمونهریزقطعهتعداد متفاوت 

بقای   ها است  نآزادآوری درختان جنگلي ضامن 

كمّ بررسي  دارد.  و  زیادی  اهمیت  آن  كیفي  و  برای  ي 

برداری  نمونه  های متفاوتبررسي از روش  چنین  انجام

كه هریک مزایا و معایبي دارد. در    كردتوان استفاده  مي

در   حاضر  اجرایيحال  یک    كارهای    نمونه ریزقطعهاز 

گیری و  برای اندازه نمونهقطعهدر مركز به شعاع دو متر 

این در  شود.  شمارش نهال درختان جنگلي استفاده مي

كه   است  نظرحالي  گرفتن    FAO (2015)طبق    قرار 

مركز  طور  بهزادآوری    نمونهریزقطعه در  قطعه  مستقیم 

دارد اصلي    نمونه امکان  زیرا  نیست  مناسبي    ایده 

اكیپ    زادآوری اعضای  تردد  اثر  در  آماربرداری  در 

ازبین  نمونهقطعهمركز   یا  دیده  این.  برود  آسیب  رو،  از 

چهار   از  متحده  ایاالت  مانند  كشورها  از  برخي  در 

برای بررسي زادآوری    نمونهقطعهدر هر    نمونهقطعهریز

مي )استفاده  فرض McWilliams et al., 2005شود   .)

های نادر،  كه در مورد گونهپژوهش این بوده است  این  

یک   هر    نمونهقطعهریز برداشت  احتمااًل    نمونهقطعهدر 

منعکس و  نبوده  زادآوری كافي  واقعي  وضعیت  كننده 

های نادری مانند گیالس وحشي نیست.  برداشت  گونه

ناكافي   مي  نمونهریزقطعهتعداد  وجود موجب  با  شود، 

گونه كه  نظر  اهمیتي  از  نادر  تنوع  های  و  اكولوژیک 

آن از فراواني  برآورد مناسبي  دارند،  بهزیستي  دست  ها 

این از  پیشرو  نیاید.  و  رو  تحقیق  صحت  بررسي  به 

دقت روش متداول در برداشت زادآوری از یک سو و  

مقایسه آن با روش پیشنهادی جایگزین از سوی دیگر  

بهاخته  پرد را  ترانسکت  روش  حال  عین  در  واسطه  و 

بودن زادآوری  سریع  برآورد  در  بار  نخستین  برای   ،

 است. مورد آزمون قرار داده 

 ها مواد و روش

 بررسی منطقه مورد 

بین   گیالن،  استان  در  شفارود  آبخیز  حوضه 

قرار    تالش  ارتفاعات  و  سر پره،  رضوانشهری  شهرستانها 

از    متر  82  آنكمینه    و  متر  2321  آن  ارتفاع  بیشینهدارد.  

و   بوده  دریا  آن    70  از  بیشسطح    از   پوشیدهدرصد 

منطقه  آبي  منبع  نی ترمهم است.    مرتع  و  جنگل   ، این 

ی  ا یدر  به  كهاست    كیلومتر  21  طول چفرود به    رودخانه

دراین  (.  Azizi et al.,  2019)  زدیرمي  خزر  پژوهش 

در   رودبارسرا  جنگلي  كیلومتری    10فاصله  منطقه 

رضوانشهر   شهرستان  شدهجنوب    سری است.    انجام 

از    شفارود  هفت سری  هفتمین  نسانیه،  به  معروف 

  40''طول جغرافیایي    كه دراست    شفارودحوزه آبخیز  

  1'  20''عرض شمالي    شرقي و 49̊   7'  10''  تا    49˚  2'

آن    37̊   30'  8''  تا  37˚ مساحت  و  شده    1569واقع 

در  .  استهکتار   شیب  و  شمالي  سری  كلي  جهت 

بین  بخش و  بوده  متفاوت  آن  مختلف    80تا    10های 
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سرد    ،به روش دومارتناقلیم منطقه  درصد متغیر است.  

از شرایط    ،پایین حوزه  ارتفاعات  دركه البته    تعیین شده

مرطوب  معتدل  است.  و  جنگل    برخوردار  -بهاین 

ممرز،  های  گونهشامل    وبرگ آمیخته بوده  پهنصورت  

پایه،  انجیلي تک  و  وحشي  بلوط  گیالس  است  های 

(Tarrahan Sabz Albors, 2003 .) 

 روش پژوهش

 دو، سه و چهارهای  گردشي انجام و پارسلابتدا جنگل

مساحت   و  هکتار    171به  مادری  درختان  دارای  كه 

بودند وحشي  گیالس  طبیعي  شد.    ،زادآوری  انتخاب 

مقیاس   با  منطقه  توپوگرافي  نقشه  از    1:25000سپس 

آن  روی  پارسل  سه  محدوده  و  تهیه  شفارود  شركت 

ابعاد-تصادفي  شبکهیک  شد.    مشخص به   منظم 

كه محل تالقي اضالع آن قطعات نمونه  متر    200× 150

مي میليكرد،  را مشخص  كاغذ  و  روی  متری مشخص 

قه روی آن قرار  نقشه منط   ،با كمک یک نقطه تصادفي

اصله  ، فگرفت. قطعات نمونه روی نقشه مشخص شده

از   نمونه  قطعات  از  یکي  آزیموت  جاده و  دوراهي 

پارسل از  یکي  نزدیکي  در  و  اندازه  هاموجود  گیری 

نمونهبازیابي    رایب در    جنگلدر    قطعه  یادداشت شد. 

با متركشي و ضمن تصحیح شیب، در آزیموت   جنگل

تعی وشده  نیازپیش  كرده  قطعه    حركت  اولین  محل 

و   نمونه منطقه  توپوگرافي  به  باتوجه  شد.  مشخص 

آن،   ارتفاعي  بهمسیرتغییرات  آماربرداری  صورت  های 

جنوبي تعیین و برای اعضای اكیپ تشریح شد. -شمالي

متر در جهت    200متر در جهت شیب و هر    150هر  

افقي(خطوط   )فاصله  نمونه   تراز  به    ایدایره   قطعات 

قطعه  متر  1000  احتمس هر  در  شد.  برداشت  مربع 

یک   متر   نمونه ریزقطعهنمونه  دو  شعاع  مركز  در    به 

متداول در سازمان جنگل  نمونه قطعه و سه  ها(  )روش 

درجه نسبت به یکدیگر در    120با زاویه    نمونهریزقطعه

  متر   دوهریک به شعاع    240و    120های صفر،  آزیموت

مركز   از  متر  هفت  فاصله  با    مشخص   نمونهقطعهو 

(McWilliams et al., 2005)    عرف  و به  توجه  با 

جنگل سطح  سازمان  در  زادآوری  بررسي  برای  ها 

نهال نمونهریزقطعه تمامي  از  ،  كمتر  ارتفاع  با    130ها 

اندازهسانتي  و  شمارش  مورد  گرفتند  متر  قرار  گیری 

(Hassanzad Navroodi and Safarkar, 2019 ذكر  .)

این نکته نیز ضروری است كه هنگام شمارش درخت  

تمامي   برای  عددی  مقدار  زادآوری،  یا    نمونهقطعهیا 

با    بدونهای  نمونهریزقطعه برابر  بررسي،  مورد  گونه 

صفر منظور شده و از آنجا كه هدف برآورد تراكم بوده  

 اند.است، مقادیر صفر در محاسبات شركت كرده

جانبي گیریاندازه حسب    های  بر  ارتفاع  شامل 

كش یا شاخص مدرج بسته به اندازه  متر )با خطسانتي 

دقت   تا  و  حسب  سانتي  5/0نهال  بر  یقه  قطر  متر(، 

متر( و قطر تاج بر  میلي  5/0متر )با كولیس تا دقت  میلي

سانتي  خطحسب  )با  دقت  متر  تا  متر( سانتي  0/ 5كش 

به  بود نهالو  ابعاد  از  آگاهي  در  منظور  موجود  های 

شد انجام  قطعه    .جنگل  شعاع  كه  است  ذكر  به  الزم 

اندازه از  با شیبنمونه پس  نمونه  قطعه  -گیری شیب 

 ر مورد اصالح قرار گرفت.داسنج سنتو در نقاط شیب

به عرض   ترانسکت  یک  نمونه  قطعه  هر    0/ 2در 

متر    10متر در هر طرف متر نواری( و طول    1/0متر )

مركز   نمونهاز  درجه    قطعه  صفر  آزیموت  سمت  به 

های گیالس وحشي كه  و كلیه نهال   (2)شکل    مشخص

از   كمتر  فاصله  داشتند    1/0در  قرار  آن  محور  از  متر 

 ,.Hessenmoller et al)   گیری قرار گرفتندمورد اندازه

قطعه.  (2013 انتخاب  كه  آنجا  به از  منطقه  از  عنوان  ای 

نمي به شاهد  ناهمگنيتواند  تمامي  معرف  های  عنوان 

  50قطعه نمونه از    10جنگل درنظر گرفته شود، تعداد  

مشخص  نمونه  بهقطعه  نقشه،  روی  صورت  شده 

قرعه با  نخست  نمونه  )قطعه  منظم  و تصادفي  كشي 

صورت پنج تا در میان( انتخاب  دیگر قطعات نمونه به
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كلیه   سطح  نهال و  در  وحشي  گیالس  ها  آنهای 

به حاصل  میانگین  و  نظر  شمارش  در  شاهد  عنوان 

مجموع   در  نمونه،  قطع   50گرفته شد.    ترانسکت   50ه 

داده  نمونهریزقطعه  200و    عریض و    برای ها  برداشت 

 .تجزیه و تحلیل آماده شد

 

 
ای  خوشه نمونهقطعهریز)باال سمت راست(،   هاسازمان جنگلدر  عنوان روش متداولمنفرد به نمونهقطعهریز روش -1 شکل

 )پایین( عریض  )باال سمت چپ( و ترانسکت  ایاالت متحدهدر  عنوان روش متداولبه

Figure 2. Single-microplot as common method in Iranian Forest Agency (top right), cluster-microplot 

as a common method in the United States (top left) and wide transect (bottom) 
 

 ی آمار لیوتحلهی تجز 

آماره توصیفي  ابتدا  بر حسب    تراكم  های مشخصههای 

بر حسب متر مربع، قطر    تاجمساحت  ،  اصله در هکتار

میلي  حسب  بر  نهال متر  یقه  ارتفاع  حسب  ها  و  بر 

های  بررسي اختالف روش  برایمحاسبه شد.  متر  سانتي 

بودن توزیع    برداری با شاهد پس از بررسي نرمال نمونه

آزمون كلموگروف  هاداده تبدیل -با  انجام  و    اسمیرنف 

بهلگاری نبودن،تمي  نرمال  آزمون    علت  نمونه    tاز  تک 

مورد  به استفاده شد.   اختالف سه روش  بررسي  منظور 

مقایسه   برای  و  واریانس  تجزیه  آزمون  از  بررسي، 

از  میانگین همچنین  شد.  استفاده  دانکن  آزمون  از  ها 

نمونه اشتباه  )رابطه  درصد  به1برداری  معیار  (  عنوان 

بر فاصله  از  و  دقت  با  مقایسه  شده  انجام  آوردهای 

)رابطه   به2واقعیت  صحت  (  مقایسه  معیار  عنوان 

 (. Zobeyri, 2007)برداری استفاده شد های نمونهروش

  ( 1رابطۀ )
 برداری برداری( = درصد اشتباه نمونه )میانگین / اشتباه نمونه × 100

  ( 2رابطۀ )
 برآورد([ = درصد صحت  –])واقعیت / )واقعیت  × 100

آماری،   تحلیل  در  كه  است  الزم  نکته  این  ذكر 

بهروش مقایسه  مورد  گروههای  در عنوان  مستقل  های 

و   شده  گرفته  ایننظر  تفاوت    رو از  آماری  نظر  از 

افزار  ها بالمانع است. رسم نمودارها در نرم مساحت آن

Excel  افزار  ها با نرم و تجزیه و تحلیل دادهSPSS 21  

 انجام شد. 

 نتایج 
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بهتوصیفي    هایهآمار  1جدول    در زادآوری،  -تراكم 

و   تحقیق  این  در  بررسي  مورد  اصلي  متغیر  عنوان 

ویژگي نهال همچنین  كمي  وحشي های  گیالس    های 

است از  .  آمده  برخي  در  زادآوری  نبودن  به  توجه  با 

نهال نمونهریزقطعه ابعاد  تنوع  و  اندازهها  مورد  -های 

 گیری، مقدار اشتباه معیار قابل توجه بوده است.  

 

 زادآوری هاینمایههای توصیفي آماره -1جدول 

Table 1- Descriptive statistics of the studied variables about regeneration 
 نمایه

Index 
 تعداد نمونه

Sample size 
 میانگین 

Mean 
 اشتباه معیار 

Standard error 

 كمینه

Minimum 
 بیشینه

Maximum 
 تعداد در هکتار

)1-Density (plant.ha 
200 959.4 76.41 0.000 5573.25 

 متر(ارتفاع )سانتي

Height (cm) 
*108 17.62 2.22 2 128.5 

 متر( قطر یقه )میلي

Collar diameter (mm) 
108 3.02 0.30 1.00 21.00 

 ( متر مربعتاج ) مساحت

)2Crown area (m 
108 0.0106 0.002 0.00018 0.1625 

 ها زادآوری گیالس وحشي وجود نداشت.نمونهریزقطعهدر دیگر *
Tere was no regeneration in other microplots 

 

توصیفي  آماره سه  زادآوری  تراكم    نمایههای  برای 

است  2جدول  در    ،بردارینمونهروش     مقدار .  آمده 

حداقل و در   ای خوشه  قطعه نمونهمیکروخطا در روش 

حداكثر   ترانسکت  )جدول  روش  روش  (2بود   .

. از  داشتوسط قرار  نیز در حد  منفرد  قطعه نمونهمیکرو

روش   سه  هر  برآوردها  صحت    نمونه قطعهریزنظر 

ترانسکت  منفرد  ای،خوشه  نمونهریزقطعهو    عریض ، 

مقدار   از  بیشتر  را  تراكم  و  بوده  مثبت  اریبي  دارای 

  نمونه ریزقطعه . در این میان روش  كردندواقعي برآورد  

صحت   ایخوشه مقدار    بیشترین  تا  فاصله  )كمترین 

صحت    واقعي( كمترین  ترانسکت  روش  )بیشترین و 

ند )جدول  را در برآوردها داشتفاصله تا مقدار واقعي(  

2). 

 

در هکتارتراكم زادآوری  نمایههای توصیفي آماره -2جدول   

Table 2 - Descriptive statistics of regeneration density per hectare 

 روش 

Method 

 ن میانگی

)1-plant.ha( Mean 

 انحراف معیار 

Standard 

deviation 

 كمینه 

Min 
 بیشینه 

Max 
 )درصد(  خطا

Error (%) 
 ت )درصد( صح 

Accuracy (%) 

 منفرد  نمونهزقطعهیر

Single microplot 
1242.04 1161.7 0.00 3980.89 26.45 51.70 

 ای خوشه نمونهزقطعهیر

Clustered microplot 
947.45 626.29 0.00 2587.58 18.69 15.72 

 ترانسکت 

Transect 
1733.33 2796.17 0.00 6666.67 45.62 111.74 

 مقدار واقعي 

Control 
818.7      
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آزمون   اختالف    tنتایج  كه  داد  نشان  نمونه  تک 

روشمعني بین  نمونهداری  و  های  ترانسکت  برداری 

)منفرد    هنمون زقطعهیر شاهد  هکتار(    6/818با  در  پایه 

  ای خوشه   هنمون زقطعهیروجود دارد در حالي كه روش  

شاهد   با  اختالفي  آماری  نظر  درصد  از  پنج  سطح  در 

 (. 3جدول ) نداشت

 

 برداری با مقدار واقعيهای نمونهمقایسه آماری تراكم برآوردی توسط روشبرای  tنتیجه آزمون  -3جدول 

Table 3- One-sample t-test for comparing estimated density by sampling methods and real density 

 

داد كه اختالف   آزمون تجزیه واریانس نشان  نتایج 

دار است  سه روش در برآورد تراكم از نظر آماری معني

میانگین  (.4)جدول   نشان  مقایسه  دانکن  آزمون  با  ها 

معني اختالف  كه  روش  داد  بین    ه نمونزقطعهیرداری 

ای وجود ندارد، اما روش  خوشه  هنمونزقطعهیرمنفرد و  

داری متفاوت از دو روش دیگر  طور معنيترانسکت به

 است. 

نمونهها روش  مقایسه  2ل  شک با    برداریی  را 

شود،  . همان گونه كه مالحظه ميدهدنشان مي  یکدیگر

-زقطعهیرمنفرد و روش    هنمونزقطعهیرهای  بین روش

معني   ایخوشه  هنمون اما  اختالف  ندارد،  وجود  داری 

از   بیشتر  خیلي  را  تراكم  عریض  ترانسکت  روش 

 است.  كردهبرآورد  نمونهریزقطعههای مبتني بر روش

 

 برداری در برآورد تراكم زادآوریمقایسه آماری سه روش نمونه-4جدول 

Table 4 - Statistical comparison of three sampling methods in estimating regeneration density 

 منابع تغییرات 
Sources of variations 

 درجه آزادی 

df 
 میانگین مربعات 
Mean squares 

داری معني  

p-value 
برداری روش نمونه  

Sampling method 
2 15.21 0.000 

 خطا

error 
147 1.76  

 

 بحث 

برداری برای  های نمونهبرخي روش  ،رودر تحقیق پیش

نهال  تراكم    های در جنگل  گیالس وحشيهای  بررسي 

گرفته   ارزیابي  مورد  گیالن  استان  در  و تالش  شفارود 

كارهای   در  متداول  روش  صحت  و  دقت  تا  شد 

عنوان  اجرایي، برای ارزیابي زادآوری گیالس وحشي به

یک گونه نادر، مورد آزمون قرار گیرد. در این پژوهش،  

معیار انحراف  توجه    مقدار  آن    بودقابل  دلیل  كه 

-گیری نهال نکردن مرز برای شمارش و اندازهمشخص

ها با هر سن و ابعاد مورد  ال ها است. در واقع تمامي نه 

 روش

Method 
 برآورد 

Estimation 
 شاهد

Control 
داری معني  

P-value 
 آماره آزمون 

t 
منفرد   نمونهزقطعهی ر  

Single miroplot 
1242.04 

818.7 

0.013 *2.581 

ای خوشه نمونهزقطعهی ر  

Clustered microplot 
947.45 0.150 ns1.462 

عریض  ترانسکت  

Transect 
1733.33 0.025 *2.315 
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گرفته اندازه قرار  بررسي هباند.  گیری  یک  این  عالوه 

نهال تک فقط  و  بوده  بررسي  گونه  مورد  گیالس  های 

های این گونه  اند. الزم به ذكر است كه نهال قرار گرفته 

كپه روشنهپراكنش  به  وابسته  عموماً  و  داشته  های  ای 

 ,Yegandoost)  دپوشش جنگل هستنایجاد شده در تاج 

روش  (2018 معیار  انحراف  هر صورت  در  ریزقطعه  . 

از  خوشه   نمونه كمتر  بسیار  منفرد    نمونهریزقطعه ای، 

محاسبه  به جنگل  آماربرداری  در  متداول  روش  عنوان 

 شد.   

 

 
 تراكم با یکدیگر در برآورد  برداریهای مختلف نمونهقایسه روشم -3شکل 

Figure 3. Comparison of estimated density by different sampling methods together 
 

مورد   منطقه  در  كه  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 

برآوردهابررسي صحت  نظر  از  روش    ،،  سه  هر 

و   ایخوشه  هنمونزقطعهیر،  منفرد  هنمون زقطعهیر

واقعي  عریض  ترانسکت مقدار  از  بیش  را  تراكم   ،

روش  كردندبرآورد   میان  این  در    ه نمونزقطعهیر. 

)  ایخوشه صحت  روش 7/15بیشترین  و  درصد(   +

( صحت  كمترین  در  7/111ترانسکت  را  درصد(   +

با   ترانسکت  روش  زیاد  فاصله  داشت.  تراكم  برآورد 

  این روش بیانگر آن است كه استفاده از    مقدار واقعي،

گونه زادآوری  بررسي  همچونبرای  نادر   گیالس   های 

نیست.    وحشي، است  مناسب  ضروری  نکته  این  ذكر 

آمده در این پژوهش، حاصل  دستعداد و ارقام بهكه، ا

ای نادر و گونه، و آن هم گونهاز بررسي زادآوری تک

خاصي   شرایط  تابع  آن  زادآوری  كه  هستند  نورپسند 

 .Hessenmoller et al  پژوهش در  برای استقرار است.  

-اگرچه به سرعت زیاد روش ترانسکت بهینه  (2013)

ت   ،سازی شده اما  شد،  اشاره  زادآوری  بررسي  كید  أدر 

-چه در تودهرا    جنگل  ، زادآوری نمونهریزقطعهشد كه  

پهن سوزنيهای  و چه  مجموعه  برگ  دو  هر  در  برگ، 

شبیهداده و  واقعي  همگنبهشده،  سازی های  -صورت 

مي نشان  پژوهش،    دهد.تری  یک   .Unger et alدر 

روش  كردندتالش    (2014) تركیب  با  مختلف  های  تا 

فاصلهنمونه و    ،ایبرداری  ابداع  برآورد روش جدیدی 

به جنگلي  درختان  زادآوری  از  دقیق  و  دست  صحیح 

نتایج   كه  ها  آن  بیاورند.  داد  روش،نشان  طور  هب  این 

الگوی   با  های  جمعیت  در  را  زادآوری  تراكم  صحیح 

پراكنش تصادفي برآورد كرده اما برآوردهای آن نسبت  

در .  متر مربعي متغیرتر بود  05/4های  نمونهریزقطعهبه  

b

bc

a

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

میکروپالت منفرد میکروپالت خوشه ای ترانسکت 

تار
هک

در 
اد 

عد
ت

N
u
m

b
er

 p
er

 h
ec

tr
ae

Single microplot        Clustered microplot               Transect



 (.Prunus avium L)  یوحش  السیگ  یبرآورد تراکم زادآور   یبرا  نمونهریزقطعهش  رو  یابیارز

451 

 

تراكم زادآوری را بیش از    مذكور  ای، روشالگوی كپه

نمونه روش  به  نسبت  و  زده  تخمین  با  حد  برداری 

داد    نمونهریزقطعه نشان  بررسي  داشت.  كمتری  دقت 

این   در  نمونه  تعداد  یکسان  دقت  به  رسیدن  برای  كه 

با حداقل  این    10د  ی روش  شود.  برتری    ،نتیجهبرابر 

بر    نمونه ریزقطعهروش   مانند    هاروش   دیگررا 

 دهد. نشان مي ترانسکت

هر    نمونهریزقطعهتعداد   نمونهدر  به    قطعه  بستگي 

مورد   جنگل  نوع  همچنین  و  آماربرداری  از  هدف 

به دارد.  مثال  بررسي  در    Gama et al. (2015)عنوان 

تالش   خود  مناسب    كردند تحقیق  اندازه  و  تعداد  تا 

جنگل  نمونهطعهریزق زادآوری  برآورد  برای  های  را 

نتایج كنند.  مشخص  برای    هاآن  آمازون  كه  داد  نشان 

خصوص تنوع فلورستیک زادآوری،   برآورد مناسب در

بوده و    70حداقل    قطعه نمونهباید مساحت   متر مربع 

باید   حداقل  آن  شود.  نمونهریزقطعه  14در   برداشت 

توسارزیابي شده  انجام   .McWilliams et alط  های 

بررسي واریانس برآوردها    ودر ایاالت متحده    (2005)

از   استفاده  هر    نمونهریزقطعه  16تا    4هنگام  قطعه  در 

در    نمونهریزقطعه  چهار، نشان داد كه استفاده از  نمونه

نمونههر   زادآوری  ،قطعه  تراكم  برآورد    جنگل   برای 

است.   گونهكافي  زادآوری  برآورد  نادر  در  مثل  های 

به پژوهش،  این  نتایج  به  توجه  با  وحشي  نظر  گیالس 

چهار  مي برداشت  كه  است.    نمونه ریزقطعهرسد  كافي 

برداری را  زمان نمونه  هنمون زقطعهیرالبته افزایش تعداد  

نیازمند   مورد  این  در  تصمیم  و  داد  خواهد  افزایش 

   بررسي زماني و درنظر گرفتن توأم خطا و هزینه است. 

همچنین نشان داد از نظر اشتباه  این پژوهش  نتایج  

روش  نمونه دارای    ایخوشه  هنمونزقطعهی ربرداری، 

خطای كمتر )دقت بیشتر( است. مطابق انتظار با توجه  

هر   در  كه  این  نمونه به  چهار    قطعه    -ریزقطعهتعداد 

مي  نمونه خطای  برداشت  و  زیادتر  نمونه  تعداد  شود، 

 Erfani-Fard  برداری كمتر خواهد بود. در تحقیقنمونه

and Zobeiri (2003)    گونه زادآوری  بررسي  برای 

نمونهراش،   یک    22/ 9برداری  اشتباه  برای  درصد 

نمونه چهار    5/30و    ریزقطعه  برای  ریزقطعه  درصد 

مقدار  رو در تحقیق پیش  ،دست آمد. در مقایسهبه نمونه

نمونه یک  اشتباه  برای    4/26  نمونهریزقطعهبرداری 

  ای خوشهبا الگوی    نمونهریزقطعهدرصد و برای چهار  

ميبود.    درصد  7/18 تحقیق  خاطرنشان  در  كه  سازد 

به وحشي  گیالس  گونه  رو،  كمیاب  پیش  گونه  عنوان 

در  را  اصلي  سهم  راش  گونه  كه  درحالي  بوده  مدنظر 

های شمال داشته و زادآوری متراكم و  تركیب راشستان

 فراوان در واحد سطح دارد.

تراكم   برآورد  در  كه  داد  نشان  آماری  مقایسه 

روش  زادآوری، نمونهبین  ترانسکت های    برداری 

)تراكم  مقدار  با  منفرد    هنمون زقطعهیرو    عریض شاهد 

معني  واقعي( دارداختالف  وجود  كه    ،داری  حالي  در 

شاهد    ایخوشه   ه نمونزقطعهیرروش   با  اختالفي 

  -ریزقطعه. بر این اساس باید گفت تعداد یک  نداشت

بررسي    نمونه برای  كافي  دقت  نمونه،  قطعه  هر  در 

تک بزادآوری  نادریگونهویژه  هگونه،  مانند    های 

در بیش    زادآوری  و الزم است  گیالس وحشي نداشته

یک   در   نمونهریزقطعهاز  گیرد.  قرار  بررسي  مورد 

  Erfani-Fard and Zobeiri (2003)  تحقیق

مناسب  در شکل  بررسي    نمونهریزقطعهخصوص  برای 

( در شمال .Fagus orientalis Lزادآوری گونه راش )

ریزقطعه  كه شکل چهارگوش برای    مشخص شد  ،ایران

-ارائه ميتری نسبت به شکل دایره  نتایج صحیح  نمونه

چند  دهد برداشت  كه  شد  بیان  همچنین  ریزقطعه  . 

به دایره   نمونه خوشهای  یک  صورت  به  نسبت  ای، 

مستلزم صرف  اگرچه    ،هتری داردنتایج ب  نمونهریزقطعه

 بیشتر در كار میداني است.زمان 
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جمعبه یک  تجربیات  بندی،  عنوان  به  توجه  با 

گفت،  مي   میداني ترانسکتتوان  یک    عریض  روش 

در   آسان  و  سریع  روش    اجرا روش  این  برای  است. 

و روش    ایخوشه   هنمونزقطعهی رنسبت به روش  اجرا،  

زمان كمتری نیاز دارد. اما عدم  به    منفرد  نمونهریزقطعه

نهال  فراواني  برآورد  در  كافي  زیاد  دقت  فاصله  و  ها 

واقعیت با  روش  هستند  آنمعایب  از    برآوردها   .

روش    منفرد،  نمونهریزقطعه به  نسبت  باالتری  دقت 

تری از فراواني  و همچنین برآورد دقیق داشتهترانسکت 

وحشي   گیالس  كردنهال  زم ارائه  به  نیاز  اما  و .  ان 

نیروی كار بیشتری داشته و صحت و دقت آن كمتر از  

-ریزقطعهروش در . بود ای خوشه  نمونه ریزقطعهروش 

بر    ای،خوشه  نمونه سه    نمونه ریزقطعهعالوه  مركزی، 

زاویه  نمونهریزقطعه درجه    360و    240،  120های  در 

برداشت   به  شدنیز  نسبت  بیشتری  زمان  روش  این   .

روش   و  ترانسکت  خود  به  منفرد  نمونهریزقطعهروش 

انساني   نیروی  تعداد  همان  با  و  داده  قابل  اختصاص 

اما  اجرا   در  مقابل،  در  است  بیشتری  صحت  و  دقت 

فعلي  آبر شرایط  به  باتوجه  دارد.  زادآوری  تراكم  ورد 

نند  ما  نادر  های جنگليهای شمال و اهمیت گونهجنگل

وحشي،   اجرایي  گیالس  كارهای  تعداد  در  برداشت 

-ضروری به  قطعه نمونهبیشتری در هر    نمونهریزقطعه

مي مانند    رسد.نظر  كشورها  از  بسیاری  در  رویه  این 

ایاالت متحده مرسوم بوده و مورد تأیید سازمان خوار  

و بار جهاني نیز قرار دارد. اگرچه برداشت بیش از یک  

بیشتر  مست  نمونهریزقطعه هزینه  و  وقت  صرف  لزم 

اهمیت   به  توجه  با  اما  حتي   بومشناختياست،  و 

های نادری مانند گیالس وحشي، صرف  اقتصادی گونه

عالوه این كه  این وقت و هزینه دارای توجیه است. به

گونه مورد  نزدیک در  نتایج  نیز  فراوان  به  های  تر 

 . دست خواهد آمدواقعیت و با صحت بیشتر به
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the accuracy and precision of single microplot method in 

estimating the regeneration of wild cherry and introducing an alternative method. For this purpose, 

after a primary survey, three parcels in district-7 from Shafarood basin, which had mother trees and 

wild cherry regeneration, were selected. A total of fifty circular plots were taken randomly, in a 

150×200 m grid, each 1000 m2 area. Four microplots were measured at a radius of 2 m and all the 

cherry seedlings were counted. A transect, 0.2 m wide and 10 m long was layed in each plot and all of 

the cherry seedlings under 1.3 m height were counted. In an area of 10,000 m2, including 10 randomly 

selected plots, all wild cherry seedlings were counted and calculated density was considered as 

control. Based on the results, the sampling error in the clustered-microplot method was minimal 

(18.69%) and in the transect method was maximum (45.62%). In terms of the accuracy, the clustered-

microplot method had the highest accuracy (15.72%) and transect method had the least accuracy 

(111.74%) in density estimates. One-sample t-test showed that there is a significant difference 

between transect and single-microplot methods with the control in 5% confidence level, while the 

clustered-microplot was not statistically different. It can be said that the clustered-microplot method is 

more superior to single-miroplot method and is preferable for accurate and precise estimation of 

regeneration for rare specieses like wild cherry. 

Keywords: Plot, regeneration, sampling, seedling, Shafarood. 
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