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 چکیده
نواز، ترسیب کررب،، جوروگیری از   دارا هستند. مناظر چشمرا  هاستمیاز خدمات با ارزش اکوس یاگسترده فیط یرکانیه هایجنگل

از جموه ای، خدمات هستند که باید هر سراله یرا هرر چنرد      و رفاه ی، سالمتحی، تفریگردشگر یها، فرصتسیل و فرسایش، تولید چوب

منظرور پرایش و   روند آنها چه مثبت و چه منفی مورد ارزیابی قرار گیررد. امرروزه بره    گیری و پایش قرار گیرند تاسال یک بار مورد اندازه

گیری در عرصه جنگل است که بتوان در بوندمردت ایر، خردمات را    های مناسب آماربرداری و اندازهبررسی خدمات جنگل نیاز به روش

سازی و اجرای آن در عرصه جنگل ست که برای پیادها ها، روشآری یکی از ایای شکل دهپایش و ارزیابی کرد. قطعات نمونه ثابت دایره

های هیرکانی برا  ای است که اثبات کند آیا ای، روش مناسب جنگلوجود پیشینهنیاز به نیاز به تخصص و آموزش باالیی است و همچنی، 

باشد یا خیر؟ در نتیجره توصریه بره تررویج و     می ،های مهم در جنگلتوجه به نوع آمیختگی، تعداد در هکتار، حجم سرپا و سایر شاخص

منظور پایش خدمات جنگل برای تعیی، روند نزولی یا صعودی بودن خردمات  آری در بوندمدت بهاستفاده بیشتر از قطعات نمونه ثابت ده

قطعرات نمونره ثابرت    سرازی و آمراربرداری در ایر،    شود. همچنی، آموزش کارشناسان و مدیران جنگل با نحوه پیادهاکوسیستم جنگل می

منظور بررسی اثررات  اجرایی و در سطوح وسیع به عمویاتضروری است. در نهایت، ترویج و توصیه به استفاده از قطعات نمونه ثابت در 

 باشد. مدیریتی و پرورشی در جنگل می
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 بیان مسأله

زیبایی، ترسیب کرب،، از باشند. دارا میرا  هاستمیاز خدمات با ارزش اکوس یاگسترده فیط یرکانیه هایجنگل

 دیتهداز جموه ای، خدمات هستند.  و رفاه ی، سالمتحی، تفریگردشگر یها، فرصتجووگیری از سیل و فرسایش، تولید چوب

ها به جنگل لیاز تبد یتکه شدن ناشو تکه ستگاهیرفت، ز ،یاز ب ی،رکانیه یهاجنگلدر های درختی تنوع گونه یاصوو چالش 

 (. Saghebtalbi et al., 2014است ) رهیو غ ی، سدسازی شخصیها، خانهیو شهر یکشاورز یها،یزم

خصوص تنوع ات اکوسیستم جنگل بهرهای مهم و خطرات ناشی از، از بی، رفت، خدما توجه به وجود ای، چالشرب

 یمشابه روشاز  آماربرداری است که بتوان در بوندمدتهای و یا روش های هیرکانی، نیاز به روشدرختی در جنگلهای گونه

برداری را تکرار و روند صعودی یا نزولی بودن خدمات اکوسیستم جنگوی را کرد و ای، دادهها استفاده داده یآورجمع یبرا

 (.Tohidifar et al., 2016بررسی نمود )

اند و های هیرکانی مورد استفاده قرار گرفته در جنگل( یهکتار 1/0)آری متحدالمرکز ده ای شکل دایره ثابتمونه قطعه ن

بندی رسید که آیا استفاده از ای، قطعات نمونه ثابت  توان با تجزیه و تحویل نتایج استفاده از آنها به ای، درک و جمعامروز می

در تحقیقی که در بخش  1931عنوان مثال بیات و همکاران در سال جنگل است یا خیر؟ بهروشی مناسب برای آماربرداری در 

آری، رویش حجمی و تعداد درختان توده هکتار انجام شد، با استفاده از قطعات نمونه دائم ده 12/392گرازب، به وسعت 

میانگی، تعداد و حجم در هکتار درختان در بخش  گیری و محاسبه کردند. نتایج نشان داد کهبه طریقه مستقیم، اندازهرا جنگوی 

 7/967و  1921سیوو در سال  2/991و  1931اصوه در سال  2/130، 1921ه در سال اصو 11/132گرازب، به ترتیب برابر با 

دهد ولی به لحاظ درصد تعداد درختان بخش گرازب، را تشکیل می 91است. گونه راش با وجود آنکه  1931سیوو در سال 

اصوه  2/1 سیوو در هکتار و رویش تعداد 2. رویش حجمی ساالنه شودشامل میدرصد موجودی ای، بخش را  17 ،م سرپاحج

دست آمد. نتایج ای، تحقیق که با باشد که در ای، تحقیق، بیشتری، مقدار رویش برای گونه راش بهدر هکتار و در سال می

برای اولی، بار در جنگل خیرود صورت گرفت، نشان داد که آماربرداری با  ها توجه به سطح مورد عمل و تجزیه و تحویل داده

 دهد. قطعات نمونه دائم و ثابت ده آری، اطالعات و آمار الزم و دقیق را برای تعیی، رویش جنگل ارائه می

منظور بررسی و به کشور، یو در سه استان شمال یرکانیه یهادر جنگل 1011در تحقیقی دیگر بیات و همکاران در سال 

شبکه  کیدر  یهکتار 1/0قطعه نمونه  632تعداد های درختی،  های تنوع گونههای تنوع زیستی از قبیل شاخصپایش شاخص

توان به دقت نتایج ای، تحقیق نشان داد که می .کردند یرگیو اندازه ادهیپ یصورت ثابت و دائممتر به 110 100 یآماربردار

های هیرکانی را پایش کرد. با توجه به پیشینه تحقیق ی، قطعات نمونه ثابت و دائمی تنوع زیستی جنگلمناسبی با استفاده از ا

توان از قطعات نمونه ثابت برای پایش خدمات های اساسی است: آیا میبیان شده هدف از ای، تحقیق پاسخ به ای، پرسش

سازی و اجرای ای، روش برخوردار هستند؟ نحوه پیاده اکوسیستم جنگوی در بوندمدت استفاده کرد و آیا از دقت مناسبی

 باشد؟ آماربرداری به چه شکوی می

 

 اوردهاتدس

سازی پالت ثابت در عرصه، ابتدا یک شبکه آماربرداری باید طراحی شود که جهت اصوی شبکه به دلیل ای، که برای پیاده

درجه نسبت به شمال جغرافیائی نقشه )انحراف مغناطیسی نما در طبیعت پیاده گردد، با انحراف سه باید به کمک قطب می

در جهت شمال و جنوب )با درنظر گرفت، جهت اصوی پستی و بوندی(  1:10000محل( بر روی نقشه توپوگرافی به مقیاس 

 غرب و طول آن -شود. با توجه به جهت، شیب و تغییر ارتفاع عمومی منطقه مورد نظر، عرض شبکه در جهت شرقپیاده می

طور افقی شود. پس از مشخص شدن مرکز قطعه نمونه در طبیعت ابعاد شبکه بهنظر گرفته می جنوب در -در جهت شمال



 منظور پایش بلندمدت ...ای شکل متحدالمرکز، راهکاری مناسب بهآری دایرهقطعات نمونه ثابت ده: بیات                                  3

 

 
 

نمونه مشخص و به کمک جدول  شوند، در جهت حداکثر خط شیب در دو جهت کوی قطعه نمونه، شیب اصوی قطعهمیپیاده 

اربرداری و ره آمراید در داخل قطعه نمونه شروع برشبکه ب سازیاع مناسب تعیی، گردد. پس از پیادهرتصحیح شیب، شع

نحوه استقرار قطعات نمونه ثابت را در یک شبکه  1گیری درختان و سایر متغیرهای مرتبط به جنگل کرد. شکل اندازه

 دهد. در شمال کشور نشان می 110 100آماربرداری 

 
 

 
 در شمال کشور 110 100شبکه آماربرداری نحوه استقرار قطعات نمونه ثابت را در یک  - 1شکل 

 

 

یک متر  و شعاع دایره کوچک تقریباً 2/17شکل گرافیکی قطعه نمونه متحدالمرکز با شعاع دایره بزرگ  1در شکل 

وی کنده درخت در طبیعت برای درک بهتر آورده شده ر گذاری برتصویری از نحوه عالمت 9مشخص شده است. شکل 

 است. 
 

 

(باشدیم مترمربع 2کوچک  رهیو دا مترمربع 1000بزرگ  رهیدا مساحت) متحدالمرکز شکل یارهیدا قطعات -1شکل  
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صورت +گذاری بر روی تنه درختان بهمحل عالمت -9شکل   

 

به  متر )بستهسانتی 1/7ری بزرگتر از زنده که در ارتفاع برابر سینه، قطنمونه، قطر برابرسینه تمام درختان  در داخل قطعه

 گیری و مقادیر آنها در طبقات یک  های ساعت، اندازهبازو و در جهت عقربه کش دو کمک خط هرهدف آماربرداری( دارند ب

که درختانی که در اول دوره  شود. در ای، روش برای ای،ونه یادداشت میرهای آماربرداری به تفکیک گ رمرمتری در فسانتی

، اند نیز مشخص شوندگیری شده و تعداد درختانی که از حد شمارش گذشتهخر دوره اندازهاند دوباره در آگیری شدهاندازه

گذاری مرکز قطعه نمونه و درختان گذاری شوند. یک روش عالمتدرختان در قطعات نمونه در جنگل باید به طریقی عالمت

نه در اول دوره است. فاصوه درختان و گیری قطر برابر سیگذاری محل اندازهگذاری درختان و عالمتبا رنگ و شماره

هایی برای مشخص شوند. ای، موارد نشانهگیری مینما اندازهنمونه با متر و قطب آزیموت قسمت چپ تنه آنها از مرکز قطعه

انجام شده است،  1931باشد. در تحقیقی که توسط بیات و همکاران در سال کردن درخت و بازیابی آن در اواخر دوره می

-سانتی 1گیری قطر برابر سینه درختان توسط رنگ قرمز مشخص شد و زاویه هر یک از درختان از طبقه قطری اندازه محل

اضافه بر روی هبا توجه به مشخص بودن عالمت ب 1932گردید. در سال متری به باال نسبت به مرکز قطعه نمونه برداشت 

اندازه گیری مجدد ای، قطعات اقدام شد. در خصوص ابعاد شبکه درخت و همچنی، شماره قطعه نمونه به بازیابی و 

نیاز  ،شودکه با افزایش ارتفاع از سطح دریا تغییرات تنوع زیستی بیشتر می های شمال با توجه به ای،آماربرداری در جنگل

فت، شبکه آماربرداری است که با فاصوه کمتری در جهت عمود بر شیب به قطعه نمونه بعدی رسید و از ای، لحاظ درنظر گر

 شود. مستطیل شکل توصیه می

نوع گونه و قطر برابر سینه گونه  -1گیری کرد: های زیر را اندازهتوان مشخصهطور خالصه در سطح قطعه نمونه میبه

رخت به تری، دارتفاع قطورتری، و نزدیک -9فاصوه بی، درختان نسبت به یکدیگر و نسبت به مرکز قطعه نمونه  -1مورد نظر 
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مشخص کردن شیب در داخل قطعه نمونه  -1اند زادآوری و شمارش درختانی که وارد طبقه قطری شده -2مرکز قطعه نمونه 

 . GPSمشخص کردن مختصات قطعات نمونه با استفاده از  -6و شیب قطعه نمونه نسبت به کل منطقه 

باشد که آشنا به ی حداقل نیاز به سه نیروی متخصص میتیم و تجهیزات مورد نیاز در آماربرداری: در هر تیم آماربردار

داری بوده و در زمینه شناسایی نوع گونه درختان و پوشش کف جنگل آشنایی کافی داشته باشند. همچنی، نیاز به عوم جنگل

کش دو اشد. خطبینی شده بگیری شوند، در فرم مذکور پیشهایی که باید اندازهفرم آماربرداری طراحی شده که تمام مشخصه

یابی نقاط و برای ثبت مختصات و موقعیت GPSگیری قطر درختان تا دقت سانتیمتر، بازو و یا نوار قطرسنج جهت اندازه

دار و همچنی، تعیی، شیب، از حداقل و تعیی، ارتفاع از سطح دریا، دستگاه ورتکس برای تعیی، فاصوه افقی روی سطوح شیب

سال نیاز بره تجدید رنگ  10تا  1در کار آماربرداری در جنگل است. با توجه به ای، که هرر ضروریات تجهیزات مورد نیاز 

 باشد. باشد، همراه داشت، قوطی رنگ نیز بسیار ضروری میقطعات نمونه می

 

 ترویجی توصیه

تعیی، روند نزولی یا صعودی  برایمنظور پایش خدمات جنگل آری در بوندمدت بهاستفاده بیشتر از قطعات نمونه ثابت ده -

 بودن خدمات اکوسیستم جنگل 

 ی، قطعات نمونه ثابت. بسازی و آماربرداری در یادهآموزش کارشناسان و مدیران جنگل با نحوه پ -

منظور بررسی اثرات مدیریتی و پرورشی وسیع به ی و در سطوحتوصیه به استفاده از قطعات نمونه ثابت در کارهای اجرای -

 در جنگل 

که با افزایش ارتفاع از سطح دریا تغییرات تنوع  های شمال با توجه به ای،در ارتباط با ابعاد شبکه آماربرداری در جنگل -

شود و باید ای، تغییرات تنوع زیستی درنظر گرفته شود، نیاز است که با فاصوه کمتری در جهت عمود بر زیستی بیشتر می

 شود.، لحاظ درنظر گرفت، شبکه آماربرداری مستطیل شکل توصیه میشیب به قطعه نمونه بعدی رسید و از ای

و ورتکس از موزومات یک تیم  GPSکش دو بازو یا نوار قطرسنج، سه نفر کارشناس خبره به امور جنگل، خط -

 آماربرداری در جنگل هستند.  

 

 منابعفهرست 

و تعداد درختان در جنگل با استفاده از قطعات  یحجم شیرو ،یی. تع1931ج. ی، فتح. و می، ریزب.، م، انیرانینم.، م ،اتیب

 .212-292(: 19-9) 11، رانیجنگل و صنوبر ا قاتیتحق .(رودی: بخش گرازب، جنگل خینمونه دائم )مطالعه مورد

Bayat, M., Burkhart, H., Namiranian, M., Hamidi, S.K., Heidari, S. and Hassani, M. 2021. Assessing Biotic and 

Abiotic Effects on Biodiversity Index Using Machine Learning. Forests, 12, 461.  

Sagheb Talebi, K., Sajedi, T. and Pourhashemi, M. 2014. Forests of Iran. In A Treasure From the Past, a Hope 

for the Future. Vol. 10, Springer publication. 

Tohidifar, M., Moser, M., Zehzad, B. and Ghadirian, T. 2016. Biodiversity of the Hyrcanian Forests: A synthesis 

report, Vol. 2016, pp. 1-41. UNDP/GEF/FRWO Caspian Hyrcanian Forest Project, Iran. 

 


