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  چکیده

در گلپــرك   Tecomella undulataهاي آتشفشانی آذرین، رویشگاه جنگلی انارشــیطان هاي انحصاري در جیرفت با خاكرویشگاه18یکی از  
گیري هــاي انــدازهي روشهاي متعدد دستخوش تخریب و کاهش وسعت جنگل شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسهعلت دلفارد است که به

برداري نزدیکترین فــرد، نزدیکتــرین همســایه، هاي نمونهدلفارد جیرفت است. در پژوهش حاضر، روش انارشیطان اياي تراکم گونه درختچهفاصله
معرف در رویشگاه  سه منطقه ت. پس از تعیین حداقل سطح پالت،ترکیبی و نقطه مشترك مورد مقایسه قرار گرفدومین نزدیکترین همسایه، روش 

متر روي هر ترانسکت اجــرا  100متري مشخص و  پنج نقطه به تفکیک  500ترانسکت  5تراکم متوسط و تنک تعیین در هر منطقه  با تراکم باال،
میــانگین تــراکم در منــاطق  کــه ر سه منطقه معرف نتایج نشان دادر به عنوان شاهد قرار داده شد. دمت 200×100. در هر منطقه معرف پالت شد

هــاي بوده و بــین روش 5/12و  32/15، 84/19و میانگین درصد تاج پوشش  09/11و  89/17، 7/45معرف متراکم، نیمه متراکم و تنک به ترتیب 
نتایج به دست آمده در منطقه متراکم، روش دومین  اساس داري وجود دارد. برف آماري معنیختالاي در برآورد تراکم ابرداري فاصلهمختلف نمونه

داراي   -Cottam & Curtis 2  ،0017/0کننــده ترین همســایه بــا برآوردترین صحّت و روش نزدیــک، داراي کم9827/0همسایه نزدیک با برآورد 
بــه  305/0ورد وش نزدیکترین دومین همســایه بــا بــرآو ر 0057/0ورد قطه مشترك با برآمنطقه تنک، روش نترین صحّت بود. همچنین در بیش

در مناطق متراکم انار شیطان از روش نزدیکترین همسایه و در مناطق کم تراکم شود که پیشنهاد میترین صحّت است. ترتیب داراي بیشترین و کم
  .ترین فرد استفاده شودز روش نزدیکا

 
  

     .ترین همسایه، روش ترکیبی، نقطه مشتركترین فرد، نزدیکنزدیک ،شیطان نارا :کلیدي گانواژ
  
  

  مقدمه
اي انارشــیطان در اســتانهاي درختی و درختچــهگونه

هــاي کرمــان، هرمزگــان و بوشــهر داراي رویشــگاه بــوده و 
تــرین رویشــگاه آن در کرمــان و بــه ویــژه در شــهر بــزرگ

هاي استان کرمــان نجیرفت است. جیرفت یکی از شهرستا
است که در ناحیه رویشی ایــران و تــورانی و خلــیج عمــانی 
(دو ناحیه از پنج ناحیه رویشی ) واقع شده اســت. جیرفــت 

نوع اقلیم کشور و همچنین  13نوع اقلیم از  11با دارابودن 
هاي جنگلــی هاي متفــاوت، خاســتگاه رویشــگاهتنوع خاك

طق دیگــر کشــور آتشفشانی منحصر به فرد است که در منا
هاي انحصاري رویشگاه 18]. یکی از 33قابل رویت نیست [
هاي آتشفشانی آذرین، رویشگاه جنگلی در جیرفت با خاك

در گلپــرك دلفــارد   Tecomella undulataانارشــیطان 
هاي متعدد دســتخوش تخریــب و کــاهش است که به علت

اي دیگر انار شیطان در هوسعت جنگل شده است. رویشگاه
دشت کــوچ، مردهــک عنبرآبــاد، اســفندقه،  ال باره هايجب

  . استدر جیرفت  غیره میجان و
 –تیپ غالب انارشیطان در دلفارد جیرفت، انارشــیطان 

اسکنبیل  –بادام کوهی، در دشت کوچ جیرفت، انارشیطان 
 است. نبــود غیرهکنار و  –در اسفندقه جیرفت، انار شیطان 

بــرداري را ســرعت نمونــه گاه کــهویژه این رویشاندازه  روش
ــن  کــه امــر دهــد، باعــث شــده اســت حفاظــت و احیــا ای

 ، دستخوش تأخیر گردد. هارویشگاه
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هــاي پوشــش گیــاهی و گیــري تــراکم و ویژگی	انــدازه
هاي متفــاوت، گــام مهمــی در ها در زمانارزیابی رشد گونه

 هاي طبیعــی جنگلــی اســتتر این رویشــگاهحفاظت بیش
رفع عوامل کاهش تراکم این گونه در ]. به طوري که با 16[

توان از اضمحالل تــدریجی ایــن هاي آن میبرخی رویشگاه
گیري و هاي اکولوژیکی کشور جلوگیري نمود. اندازهسرمایه

هــاي صــحیح ارزیــابی مســتمر مســتلزم انتخــاب روش
]. در این صــورت 15گیري و اجراي درست آن است [نمونه

توانــد ود و ایــن نتــایج میتوان به صحّت نتایج مطمئن بمی
قابل مقایسه با نتایج بعدي باشد تا روند تغییرات مشــخص 

جنگلی افــزایش  هايشده و امکان مدیریت صحیح رویشگاه
  ].4و3یابد [

ــه ــهدر مطالع ــی از جنب ــاهی جنگل ــع گی هاي ي جوام
گیــرد. در مطالعات کمـّـی و کیفــی مــورد مطالعــه قــرار می

چون پوشــش، تــراکم، وزن، مطالعات کمّی گیاهان مواردي 
حجم، بسامد مورد توجـّـه هســتند. تــراکم عبــارت اســت از 

تواند بــر مبنــاي تعداد افراد یک گونه در واحد سطح که می
اي شمارش تعداد افراد یک گونه در پــالت یــا روش فاصــله

]. تراکم به معنــاي تعــداد افــراد یــک 23گیري شود [اندازه
توانــد آن را بــا گونه در واحــد ســطح معــین اســت کــه می

شــمارش تعــداد افــراد یــک گونــه در کــوادرات، در امتــداد 
گیري فاصله بین افــراد و بــا هــم یــا بــا ترانسکت و با اندازه

  ]. 24برداري تعیین کرد [نقاط نمونه
هاي مــورد اســتفاده اي یکی از روشبرداري فاصلهنمونه

ـــه ـــه توســـط در نمون ـــاهی اســـت ک ـــع گی برداري جوام
هــاي جنگــل به منظور برآورد ســریع مولفــه  هااکولوژیست

گرفتــه و باعــث صــرفه جــویی در زمــان مورد استفاده قرار 
ــزایش میمی ــز اف ــرآورد را نی ــحّت ب ــود و ص ــد[ش ].  7ده

ها، گیري تراکم بــراي بیــان دقیــق تعــداد افــراد گونــهاندازه
. بررســی تــراکم ها در جامعه الزم استوزیع آنموقعیّت و ت

فیتوسوســیولوژي، در تحلیل ر اهدافی مانند ها عالوه بگونه
، بررســی اثــرات تشریح و آنالیز خصوصیات پوشش گیــاهی

نــین مقایســات دقیــق در تــوالی و همچاقلیم بــر گیاهــان، 
  ].35نقش مهمی دارد [ جغرافیا

ــا اســتمحققــان متعــددي انــدازه ــراکم ب فاده از گیري ت
صــل از ].  نتــایج حا22انــد [اي را بررســی هاي فاصلهروش
تواند اطالعّات مهمی را اي برآورد تراکم میهاي فاصلهروش

]. اگــر 34در مورد روابط بین گیاهان در اختیار قرار دهــد [
برداري با پالت براي اندازه گیري تــراکم اســتفاده 	چه نمونه

سرعتاي قابلیت هاي اندازه گیري فاصلهمی شود اما روش
ـــرداري را داراســـت. در  گـــرفتن ـــه ب ـــه روش نمون مطالع

تــرین روش و روش یــک چهــارم نزدیکترین همسایه، سریع
نقطه متمرکــز دقیــق تــرین روش در منطقــه بــراي انــدازه 

  ]. 19گیري تراکم تاغ تعیین گردید [
براي اندازه گیــري تعــداد در واحــد ســطح گونــه هــاي 
درختــی در شــمال تهــران، روش نزدیکتــرین فــرد و پــالت 

ت اندازه گیري بــا رالســکوب اندازه گیري شد و مقایسه پال
ــا  ــینه ب ــر س ــع براب ــطح مقط ــانگین س ــراکم و می ــراي ت ب
دستورالعمل شش درختی پرودن، روش اول داراي خطــاي 

]. در دو 12زیــاد و روش دوم داراي خطــاي کمتــري بــود [
روش   Populus euphraticaجامعه خــالص و مخلــوط 

نــه هاي متفاوت اندازه گیري تراکم فاصله اي بررســی و نمو
برداري با کوادرات در جامعه خالص صنوبر و نمونه بــرداري 
یک چهارم متمرکز در بخش ناخالص آنها به عنوان بهترین 

  ]. 5روش برآورد تعیین گردید [
هاي اندازه گیري تعــداد در واحــد در بررسی انواع روش

اي روش هــاي ســطحی و فاصــلهسطح درختان مابین روش
K_nn م و درصــد تــاج پوشــش بــه گیري تــراکبراي اندازه

]. به منظور بــرآورد 18[د عنوان بهترین روش انتخاب گردی
) بــا صــحت بــا دقــت ده Anagyris foetidaتراکم گونه (

 25درصد هیچ روشی مناسب نبوده و بــا صــحت بــا دقــت 
هــاي تــرین فــرد بــا اســتفاده از رابطــهروش نزدیــک درصد

بــا یه موریســیتا، بایــت و ریپلــی و نیــز نزدیکتــرین همســا
  ]. 14بودند [ استفاده از رابطه بایت

حفاظت شده دینارکوه ایــالم نشــان داد  رابطه در شکل
اي انطباقی در برآورد تعداد در هکتــار و ســطح روش خوشه

تاج پوشش درختان زوال یافته با توجــه بــه میــزان صــحت 
مــنظم تصــادفی و تصــادفی ســاده از  هــاي نسبت به روش

ــوردار ا ــتري برخ ــارایی بیش ــت [ک ــه11س اي ].  در مطالع
 Pictaciaتــرین فــرد بــراي گونــه استفاده از روش نزدیک

mutica   به منظور تعیین نحوه پراکنش در رویشگاه نشان
ی ]. برهــان28کنند [ ها از فرم دسته اي تبعیت میداد گونه

گیــري تــراکم در مطالعــه ارزیــابی در دو زمــان انــدازه ]8[
هاي متفاوت انجــام به روش خشک راها در منطقه نیمهبوته
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ــرآورد و تخمــین تــراکم گیاهــان از روش هــاي داد بــراي ب
]. 8ترین فرد اســتفاده کــرد [ترین همسایه و نزدیکنزدیک
ـــدازه ]6ي [بصـــیر ـــامل شـــش روش ان ـــراکم ش گیري ت
هــاي تصــادفی، ترین همسایه، زوجترین فرد، نزدیکنزدیک

ت را در یک چهــارم نقطــه مرکــزي، زاویــه مــنظم و کــوادرا
مناطق استپی اصفهان مقایسه نمــود و نتیجــه گرفــت کــه 

هاي تصادفی تــراکم را بــا ترین همسایه و زوجروش نزدیک
کنند و روش زاویــه مــنظم از نظــر صحّت خوبی برآورد می

ماهیّت برآورد بسیار باالتري از مقدار واقعی دارد. همچنــین 
مختلف هاي در جوامع یکنواخت تراکم برآورد شده با روش

هاي مورد مطالعه فــوق، تنهــا و از روش بیش از شاهد بوده
ترین همسایه در هر سه منطقه با روش شــاهد روش نزدیک

  ]. 31دهد [داري نشان نمییکسان بوده و اختالف معنی
هــاي جنگلــی انــار شــیطان که رویشــگاهبا توجّه به این

ــر ــاب و ارزش منحص ــی کمی ــع ژنتیک ــرد  داراي منب ــه ف ب
کی، اقتصادي و دارویی است، پــراکنش آن در برخــی اکولوژ

هاي شــمال غربــی هندوســتان، جنــوب پاکســتان، قســمت
جــایی کــه از آن است.ستان و جنوب ایران گزارش شدهعرب

رویشگاه تنها در جنــوب کرمــان دارد  18این گونه در ایران 
گیري انــد ضــرورت انــدازهها در حــال تخریبو این رویشگاه

شــود، هــدف ها احســاس میت این گونهتراکم جهت حفاظ
ترین روش اندازه گیري تــراکم و این تحقیق تعیین مناسب

اي بــراي  گونــه گیري فاصلههاي اندازهبررسی صحّت روش
  انارشیطان است.

   
  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
ــه منطقــه اصــلی  ــت اســت ک ، دشــت گلپرکــی جیرف

کــی انارشــیطان در گاه گونه کمیاب و بــا ارزش ژنتیذخیره
ایران معرفی شده و رویشگاه ایــن گونــه نــادر و کمیــاب در 
نقــاط دیگــر کشــور وجــود نــدارد. گیــاه مــورد مطالعــه در 

ي پــیچار شیطان یا گلپرك از تیرهرویشگاه هاي جنگلی، ان
  ) است. Bignoniaceaeاناریان (

گاه جنگلی انار شیطان بــین دهســتان دلفــارد و ذخیره
کیلــومتري  40در بخــش ســاردوئیه در  شهرستان جیرفت

کــه از  این ذخیره گــاه است،شمال غرب جیرفت واقع شده 
شــرقی بــه آبگرمــو شرق به کوه هزار شاخ و از جنوبشمال

هکتار دارد و از  015/56شود و مساحتی معادل محدود می
کوهســتانی برخــوردار اســت. منطقــه مــورد موقعیت دشتی

 36درجــه و  57افیــایی مطالعه در مختصات مختصات جغر
دقیقــه و  10درجه و  29دقیقه  و صفر ثانیه طول شرقی و 

ارتفاع این رویشگاه است. ر ثانیه عرض شمالی واقع شدهصف
ن اقلیم ومارتبا استفاده از روش د متر از سطح دریا و1378

جز اقلیم خشک و  5/2شهرستان جیرفت با دارا بودن عدد 
  خشک بیابانی است. نیمه

هــاي چنــد منظــوره و داراي یــاه داراي اســتفادهایــن گ
داراي خــواص  نارشــیطانهــاي اســاقهخواص دارویی است. 

کننده کبد و ضــد درد یــا مســکن ضد باکتریایی، محافظت 
هاي این درخت حــاوي اســیدهاي اولینولیــک، است و برگ

اوروسولیک و بتولینیک است که از این گیــاه بــراي درمــان 
زرگی طحال، سوزاك و برخــی بیمــارياختیاري ادرار، ب بی

آن بــراي جلــوگیري از  هايهاي پوستی و کبدي و از دانــه
درخت گلپرك از نظر فضــاي ســبز،  .شودآبسه استفاده می

اي مقاوم به خشکی و سازگار با شرایط خشک و نیمــه گونه
دهی بسیار زیبا و شــکل خشک کشور است که در زمان گل

ن درخت جذاب و در فهرســت تنه و آرایش شاخسارهاي ای
   ست.زیباترین درختان جهان آمده ا

انار شیطان از نظر کنترل فرسایش به خوبی در اراضــی 
هــاي روان ماســه ها رشد کرده وپذیر دامنهشنی و فرسایش

ها و مشاهدات محققــان بر اساس بررسی .کندرا تثبیت می
یی و هــاي ایــن درخــت در ســطح کشــور، توانــاهاز زیســتگا

گیاه انار شــیطان بــا  را دارد. استقرار کنترل فرسایش خاك
 ،ســوزيو آتــش ، یخ زدگیتوجه به مقاومت زیاد به خشکی

زدایی و توســعه جنگــل  گزینه مناسبی براي کنترل جنگل
  د.خشک به شمار می رودر مناطق خشک و نیمه 

  
  روش تحقیق 

در تحقیق حاضر در رویشــگاه جنگلــی گلپــرك دلفــارد 
هــاي مختلــف انــدازهرفت، ابتدا درصد تاج پوشش تــودهجی

گیري و بر این اساس سه منطقــه معــرف (تنــک/ متوســط/ 
متراکم) تعیین گردید. منظور از منطقه معرف این است که 
ـه  ــاالي گوـن ــراکم ب ــاطق داراي ت ــی من ــگاه برخ در رویش
انارشیطان و در بعضی نقاط تراکم، متوســط و نقــاطی نیــز 

  بودند.داراي تراکم تنک 
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  جیرفتالف) در کشور، ب) استان کرمان و ج) . موقعیت جغرافیایی رویشگاه دلفارد 1شکل 

  
  درصد تاج پوشش 

هاي تاج پوشش سطحی از زمین است که توســط انــدام
هوایی گیاهی پوشیده شده و آن را از ضــربات بــاران حفــظ 

آوري شده، سطح اطالعّات جمعبا استفاده از  ].22[کندمی
  شد. ) محاسبه1ي (تاج درختان از رابطه

  
 )1(                              )2i*CD1i/4(CD π CCi= 

  
CCi :سطح تاج درختان به متر مربع  

1iCD قطر بزرگ درخت :i به متر  
2iCD قطر کوچک درخت :i به متر  

  
سطح متوسط تاج یک درخت با تقســیم حاصــل جمــع 

گیري شده در روش مــورد نظــر بــر ج تمام درختان اندازهتا
آمــد. در روش هــا مطــابق روابــط زیــر بــه دســت تعداد آن
ــک ــاج پوشــش دو درخــت نزدی ترین همســایه از ســطح ت

ترین دومین همســایه (درختان اول و دوم)، در روش نزدیک
نیز از اطالعّات مربــوط بــه ســطح تــاج پوشــش دو درخــت 

]. محاسبه درصد 30ستفاده گردید [(درختان دوم و سوم) ا
تـــاج پوشـــش درختـــان در روش ترکیبـــی ماننـــد روش 

برداري از ترین همسایه اســت و در هــر نقطــه نمونــهنزدیک
سطح تاج پوشش درخت استفاده شد، محاسبه درصد تــاج 
ــد روش  ــترك مانن ــه مش ــان در روش نقط ــش درخت پوش

ترین همسایه است ولی در ایــن روش در هــر نقطــه نزدیک
  ].26برداري از مشخصات سه درخت استفاده گردید [نمونه

 
CC=CCi/n )2             (                               

  
CC :میانگین سطح تاج یک درخت به متر مربع  

iCC سطح تاج درخت :i به متر مربع  
nگیري شده: تعداد کل درختان اندازه  
  

  .آید) به دست می3درصد تاج پوشش از رابطه (
  
)3(                        /100 *CChaCC%=N         
  

CC%: درصد تاج پوشش  
*CChaN: سطح تاج در هکتار به متر مربع  

haN :تعداد در هکتار  
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اي که نماینــده کــل منطقــه در منطقه متراکم محدوده
متراکم بود انتخــاب و پــالت شــاهد در آن قــرار داده شــد. 

اي در منطقه اکم فاصلههاي متفاوت ترهمچنین سایر روش
گیري شد. این منطقه معرف و نمایانگر بخــش 	معرف اندازه

متراکم رویشــگاه بــوده و منطقــه معــرف رویشــگاه متــراکم 
نامیده شد. مناطق معرف رویشگاه با تراکم متوسط و تنــک 
نیز به همین ترتیب تعیین گردیــد. در هــر منطقــه معــرف 

مود برهم قــرار متر به صورت ع 500پنج ترانسکت به طول 
و در هــر  تعیــین  حــداقل ســطح پــالتروش  داده شد. بــه

متــر قــرار داده و تمــامی  200×100ها منطقه معرف پالت
هاي این گونه شمارش شدند که به عنوان روش شــاهد پایه

  در نظر گرفته شد. 
اي بــه صــورت هــاي فاصــلهنمونه برداري تراکم با روش

این ترتیــب کــه در  سیستماتیک انجام گردید. به–تصادفی
هر ترانسکت پس از تعیین نقطه تصادفی، نقــاط بــه فاصــله 

متر روي زمین مشخص گردید به طــوري کــه در هــر  100
نقطــه  25نقطه در هــر منطقــه معــرف جمعــاً  5ترانسکت 

هــاي انــدازهتصادفی نمونه برداري شد. در هــر نقطــه روش
فرد،  ترین همسایه، نزدیکتریناي مانند نزدیکگیري فاصله

تــرین همســایه،  نقطــه مشــترك و اجــراي دومــین نزدیــک
ــه ــی نمون ــتترکیب ــه دس ــراکم ب ــد. ت ــده در 	برداري ش آم

اي بــا تــراکم پــالت شــاهد در هــر هاي مختلف فاصلهروش

شدن صحّت تراکم در منطقه معرف مقایسه و براي مشخص
هــاي شده، اختالف نســبی میــانگین دادههاي محاسبهروش

در هر منطقه  گردید. روش شاهد مقایسه تراکم هر روش با
براي تعیین میزان تولید چوب هر پایه انــار شــیطان، قطــر 
برابر سینه، قطر تنه در ارتفاع یک متري و ارتفاع تنه گیــاه 

  گیري شد.اندازه
  

  ترین فردبرداري نزدیکروش اجراي نمونه
ي ترین درخــت تــا نقطــهي نزدیکدر این روش، فاصله

ترین فــرد شــخص کــرده و بــه عنــوان نزدیــکتصادفی را م
ي ســه ]. در این تحقیق به وســیله21شود [گیري میاندازه

ـه ارزیــابی پارامترهــاي کمّــی برآورد کننــده متفــاوت ـب
  ).1شد (جدول  نزدیکترین فرد پرداخته

  
  ترین همسایهبرداري نزدیکروش اجراي نمونه

ـــک ـــین نزدی ـــس از تعی ـــن روش پ ـــرد، در ای ترین ف
ي بــین ترین همسایه به آن را تعیین کرده و فاصــلهنزدیک

ـا ســه گیري میآن دو انــدازه گــردد. در ایــن تحقیــق ـب
کننده متفاوت بــه ارزیــابی پارامترهــاي کمـّـی در آن برآورد

  ).2شد (جدولپرداخته 

  
  ].35رابطه محاسبه برآورکننده هاي متفاوت در روش نزدیکترین فرد [ - 1جدول 

  
  
  
  
  

  رد کنندهبرآو  مشخصات  رابطه
 

)2
np….. + r2

2p+ r2
1p(r π 1/-= nMN  

  MN  :براورد تراکم جمعیت  
n (تعداد قطعات نمونه برداري) تعداد نمونه :  
 npr  :ترین فردو نزدیک برداريي بین نقاط نمونهفاصله  

) 1957,Morisita(  

  
)2

ip….. + r2
2p+ r2

1p(r π   N=n/ 

 Nاکم جمعیت: برآورد تر  
n(تعداد قطعات نمونه)تعداد نمونه :  
  ipr :ترین فردبرداري و نزدیکي بین نقاط نمونهفاصله  

)1980 ,Byth & Raipley(  

 
 /n})2

ip….. + r2
2p+ r2

1p=1/4{(rcN  
cN :برآورد تراکم جمعیت  
n(تعداد قطعات نمونه)تعداد نمونه :  

iprترین فردرداري و نزدیکبي بین نقاط نمونه: فاصله  

) 1953,Cottam et al(  
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  ].35ترین همسایه [ي برآوردکننده هاي متفاوت در روش نزدیکرابطه محاسبه - 2جدول 

  
ــه ــراي نمون ــکروش اج ــین نزدی ترین برداري دوم

  همسایه
ترین فــرد ي تصادفی، نزدیــکدر این روش در هر نقطه

ین همســایه تر(درخت اول) را تعیین کرده و سپس نزدیــک
ترین فــرد د، ســپس نزدیــکشــو (درخت دوم) تعیــین مــی

هــا ي بین آنترین همسایه را مشخّص کرده و فاصلهنزدیک
ترین دومــین (فاصله بین درخت دوم و درخت سوم) نزدیک

  همسایه است.
  
)4(       /n               ] mir ….++m2+ rm1r[N=   

  
N :برآورد تراکم جمعیت در واحد سطح  
mr ترین همســایه آن در : فاصــله بــین فــرد دوم و نزدیــک

  بردارينقطه نمونه
  

  برداري ترکیبیروش اجراي نمونه
ترین پایه گیــاه، بــه عنــوان برداري نزدیکاز نقطه نمونه

ترین فــرد ترین همسایه به نزدیکترین فرد و نزدیکنزدیک
گیري شــد ي بــین آن دو انــدازهنیز تعیــین شــده و فاصــله

]32.[  
 

2)/p]p+…..+r2+r1N=1/4[(r  
)5                                             (  

                                           
N2=1/2.778[(r1+r2+…..+rn)/n]                   (6) 

  
  
 

1N  2 وNکم جمعیت در واحد سطح: برآورد ترا  
pr :برداري تــا درخــت (نزدیکتــرین ي نمونــهي نقطهفاصله

  فرد)
nrنزدیکترین فرد تا نزدیکترین همسایه ي: فاصله  

  
  برداري نقطه مشترك روش اجراي نمونه

ي ترین درخــت تــا نقطــهي نزدیکدر این روش، فاصله
ترین فــرد تصادفی را مشــخص کــرده و بــه عنــوان نزدیــک

ــداز ــکهان ــین نزدی ــس از تعی ــد. پ ــرد، گیري گردی ترین ف
ي بــین ترین همسایه به آن را تعیین کرده و فاصــلهنزدیک

ترین پــس از تعیــین نزدیــک ].31گیري شــد [آن دو اندازه
ترین همسایه (درخــت دوم) فرد (درخت اول) و بعد نزدیک

ترین همســایه را ترین فرد نزدیــکمعین و در نهایت نزدیک
ها (فاصله بین درخت دوم ي بین آنو فاصله مشخّص کرده

  ترین دومین همسایه است.و درخت سوم) نزدیک
  
)7 ( 
 

N1=1/4[(r1+r2+….+ rp)/p]2 

 
N2=1/2.778[(r1+r2+….+ rn)/n]2 

 
N3=1/2.778[(r1+r2+….+ rm)/m] 2 

 
N=N1+N2+N3/3 

                                    
 Nد سطح: برآورد تراکم جمعیت در واح  

Prترین فردبرداري تا نزدیکي نقطه نمونه: فاصله  
Pr :ترین فرد تا نزدیکترین همسایهي نزدیکفاصله  

  برآوردکننده  مشخصات  رابطه
  

2/n)]ni+…..+rn2+rn1[(r  π  N=n/ 
 N: برآورد تراکم جمعیت در واحد سطح  

n  : قطعات نمونه برداري)تعداد نمونه (تعداد  
nir:  فاصله بین فرد اول نزدیکترین همسایه  

)1980 (Byth & Raipley 

 
 

 
2]n)/ni+…..+rn2+rn1r(=1/4[cc1  N 

 
 

  1cc N : برآورد تراکم جمعیت در واحد سطح  
 n :(تعداد قطعات نمونه) تعداد نمونه  
nir:  همسایه فاصله بین فرد اول نزدیکترین  

)1956 (Cottam & Curtis 1 

 
 

2/n]ni+…..+rn2+rn1=1/2778[rcc2  N  
 2cc N  :برآورد تراکم جمعیت در واحد سطح  

 n :(تعداد قطعات نمونه) تعداد نمونه  
)1956 (Cottam & Curtis 2   
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ي نزدیکتــرین همســایه تــا نزدیکتــرین دومــین : فاصــله
  همسایه

  
گیري تراکم به روش سطحی بــا پــالت و هاي اندازهداده

تــرین ترین همســایه، نزدیــککنزدی اي (روشتراکم فاصله
ترین همسایه، نقطه مشــترك و اجــراي فرد، دومین نزدیک

وارد   SPSSافــزاربه تفکیک منطقه معرف، در نرم ترکیبی)
مقایســه گردیــد. هــر یــک از   LSDها با آزمونشده و داده

) یــک طرفــه تجزیــه ANOVAاي بــا (هــاي فاصــلهروش
انس همگــن، از آزمــون ها با واریــواریانس و براي آنالیز داده

Leven  ـــودن ـــد. در صـــورت همگـــن نب اســـتفاده گردی
ــانس ــون 	دادهواری ــا آزم ــا ب ــه  Games Howellه مقایس

  گردید.
  

  نتایج و بحث 
هــاي مختلــف نتــایج حاصــل از تجزیــه واریــانس روش

اي در برآورد تعداد در هکتار در منطقــه برداري فاصلهنمونه
  است. ) ارایه شده3(در جدول SPSS متراکم با نرم افزار 

  
  اي تراکم در منطقه متراکمهاي مختلف فاصلهتجزیه واریانس روش -3جدول 

 F P  میانگین مربعّات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع  

  >/0001  79/5478  570/4  277/50  24  تیمار  
      0008/0  020/0  24  خطا  متراکم
        297/50  35  کل  

  
ـــتالف  ـــه اخ ـــر منطق ـــین در ه ـــبی روش همچن نس

گیري شده با روش شاهد محاسبه شد، نتایج محاسبه اندازه
گیري شده با روش شاهد در هاي اندازهنسبی روشاختالف 
ــه ــراکم در جــدول (منطق ــان داده شده4ي مت ــت. ) نش اس

ــه ــه) نشــان می4هاي جــدول (یافت ــه در منطق ــد ک ي ده
تــرین اخــتالف تــرین همســایه کممتراکم، روش نزدیکترین

ــب ــایه بیشنس ــین همس ــرین دوم ــرین ی و روش نزدیکت ت
  اختالف نسبی را با روش شاهد منطقه مذکور دارد.

  

  ها، مقایسه میانگین تراکم برآورد شده در منطقه متراکمصحّت روش - 4جدول 
  اختالف نسبی  میانگین  اختالف نسبی با روش شاهد  گیري تراکمهاي اندازهروش

 Byth & Ripley  0001/0-  0172/0  aترین همسایه نزدیک
 Cottam & Curtis 1  0043/0-  013/0  aترین همسایه نردیک
 Cottam & Curtis 2  0017/0-  019/0 aترین همسایه نردیک
 Byth & Ripley  533/0  551/0 dترین فرد نزدیک
 Cottam at al  4147/0  432/0  cترین فرد نزدیک
 Morisita  0337/0  051/0 aترین فرد نزدیک

 c  468/0  4507/0  قطه مشتركن
 e 1  9827/0  ترین دومین همسایهنزدیک

 c 432/0  4147/0  ترین فردترکیبی نزدیک
 a 019/0  -0017/0  ترین همسایهترکیبی نزدیک

 b 125/0  1077/0  درصد تاج پوشش
 a 0173/0  -  شاهد
 باشند. داري میهاي داراي حروف مشابه فاقد اختالف معنیروش

  
ي دهــد کــه در منطقــه) نشــان می5هاي جــدول(یافته

تــرین متوسط، روش نزدیک ترین فرد و نقطه مشــترك کم
ترین دومــین همســایه اخــتالف نســبی و روش نزدیــک

ترین اختالف نسبی را با روش شــاهد منطقــه مــذکور بیش
  دارد.
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  ها، مقایسه میانگین تراکم برآورد شده منطقه با تراکم متوسطصحّت روش - 5جدول 
  اختالف نسبی  میانگین  اختالف نسبی با روش شاهد  گیري تراکمهاي اندازهروش

 Byth & Ripley  0196/0 -  007/0  aترین همسایه نزدیک
 Cottam & Curtis 1  0211/0-  0055/0  aترین همسایه نردیک
 Cottam & Curtis 2  0086/0 -  018/0 aترین همسایه نردیک

 Byth & Ripley  0016/0 -  025/0 aترین فرد نزدیک
 Cottam at al  0066/0-  020/0  aترین فرد نزدیک

 Morisita  0764/0  103/0 aترین فرد نزدیک
 a  0253/0  -0013/0  نقطه مشترك

 c 26/0  2574/0  ترین دومین همسایهنزدیک
 a 020/0  -0066/0  ترین فردترکیبی نزدیک

 a 008/0  - 0186/0  ترین همسایهترکیبی نزدیک
 b 15317/0  1265/0  تاج پوشش درصد

 a 0266/0  -  شاهد
 داري می باشند.هاي داراي حروف مشابه فاقد اختالف معنیروش

  
گیري همچنین در هر منطقــه اخــتالف نســبی روش انــدازه

شده با روش شاهد محاسبه شد، نتایج محاسبه اختالف نســبی 
 ي متوســطگیري شده با روش شاهد در منطقههاي اندازهروش

دهد که در ها نشان میاست. یافته) نشان داده شده6در جدول (

تــرین اخــتالف ترین همســایه کمي تنک، روش نزدیــکمنطقه
تــرین اخــتالف ترین دومین همســایه بیشنسبی و روش نزدیک

  نسبی را با روش شاهد منطقه مذکور دارد.

  
  منطقه تنک ها، مقایسه میانگین تراکم برآورد شده درصحّت روش -6جدول 

  اختالف نسبی  میانگین  اختالف نسبی با روش شاهد  گیري تراکمهاي اندازهروش
 Byth & Ripley  035/0  055/0  Bترین همسایه نزدیک

 Cottam & Curtis 1  023/0  043/0  Aترین همسایه نردیک
 Cottam & Curtis 2  042/0  062/0 Bترین همسایه نردیک

 Byth & Ripley  011/0 -  009/0 Aترین فرد نزدیک
 Cottam at al  013/0 -  007/0  Aترین فرد نزدیک

 Morisita  083/0 -  103/0 Aترین فرد نزدیک
 A  0257/0  0057/0  نقطه مشترك

 A 325/0  305/0  ترین دومین همسایهنزدیک
 A 007/0  - 013/0  ترین فردترکیبی نزدیک

 b 062/0  042/0  ترین همسایهترکیبی نزدیک
 c 1984/0  1784/0  ج پوششدرصد تا

 a 02/0  -  شاهد
 داري می باشند.هاي داراي حروف مشابه فاقد اختالف معنیروش

  
هــاي مختلــف نتایج بیانگر این مطلب اســت کــه بــین روش

ــه ــلهنمون ــتالبرداري فاص ــراکم اخ ــرآورد ت ف آمــاري اي در ب
نتایج به دست آمده در منطقــه  داري وجود دارد. بر اساسمعنی

ترین روش نزدیک برداي،هاي مختلف نمونهاکم، از بین روشمتر
تــرین صــحّت و ترین اخــتالف و کمدومین همسایه داراي بیش

) Byth & Ripley(ترین همسایه با برآورد کننــده روش نزدیک
  ترین صحّت است. ترین اختالف و بیشداراي کم

هاي مختلف دست آمده از بین روشهمچنین طبق نتایج به
روش نقطــه مشــترك و  برداي در منطقه متوسط و تنــک،نهنمو

ترین اختالف بــا روش شــاهد و داراي کم ترین فردروش نزدیک
تــرین صــحّت و روش نزدیکتــرین دومــین همســایه داراي بیش
  ترین صحّت است.ترین اختالف با روش شاهد و کمبیش
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  طانیتراکم در منطقه معرف متوسط انار ش نینگایم سهیشکل مقا - 2شکل 

  

  
  طانیتراکم در منطقه معرف تنک انار ش نیانگیم سهیشکل مقا -3شکل

  
  گیري بحث و نتیجه

ایران داراي پــنج ناحیــه رویشــی هیرکــانی، ارســباران، 
 ].6[ تورانی و خلیج فارس و عمانی اســت -زاگرسی، ایران 

هاي جنگلی به لحاظ تنوع گونــه ترین رویشگاهز غنییکی ا
گیاهی و جانوري، رویشگاه جنگلی انارشیطان است که بنــا 
به تنــوع اقلــیم و خــاك، توپــوگرافی و شــرایط تکتــونیکی 

و و خلــیج عمــانی تورانی  –منطقه، در ناحیه رویشی ایران 
  در دلفارد جیرفت کرمان واقع شده است. 

هــایی در هرمزگــان و رویشــگاهاگرچه ایــن گونــه داراي 
هــاي متعــدد آن در جیرفــت ت، امــا شــکل بوشهر نیز اســ

کــه ایــن نــوع کرمان مشاهده مــی شــود. بــا توجــه بــه این
وجود داشته و در  ها که در مناطق خاصی از کشوررویشگاه

و شــرایط اکولــوژیکی ویــژه پــراکنش دارنــد،  خاك با بافت
ر حفــظ تنــوع ها بــه منظــوحفظ و جلوگیري از تخریب آن

ها ضروري است. ارزیابی وضــعیت ســالمت ایــن ژنتیکی آن
گیري صفات رشــد ماننــد تــراکم و ها نیاز به اندازهرویشگاه
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هاي گیري تــراکم گونــهکه انــدازهاست. با توجه به اینغیره 
درختی کــه داراي انــدازه و فــرم رویشــی در انــدازه بــزرگ 

بــر بــوده، هگیــر و هزینــهستند، با روش سطح (پالت) وقت
ــتفاده از روش ــراکم اس ــد روش ت ــر مانن ــق دیگ ــاي دقی ه

  ].20[گیري الزم است 		اي، براي سهولت اندازهفاصله
تواند جــایگزین مناســبی اي تراکم میهاي فاصلهروش 

هاي تــراکم ســطح باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت براي روش
ها، تا کنــون انتخــاب گیري تراکم گیاهان در رویشگاهاندازه

رویشــی  اي تراکم براي گیاهان با شکلاصلهرین روش فبهت
انار شــیطان انجــام نشــده کــه ایــن نــوآوري ایــن پــژوهش 

کمــی  هــايویژگی ارزیــابی پــژوهش این از باشد. هدفمی
فــرد،  نزدیکتــرین گیري تراکمبرداري اندازهنمونه هايروش

روش  همســایه، نزدیکتــرین دومــین همســایه، نزدیکتــرین
برداري نمونــه روش البتــه .بــود مشــترك نقطــه و ترکیبــی

) 1957(] 25[هــاي کننــده بــرآورد بــا فــرد نزدیکتــرین
Morisita  ،]9 [)1980(Byth & Ripley  ] 27و[  

Cottam et al. (1953) بــا  همســایه نزدیکتــرین روش
ــده  دو و   Byth & Ripley)1980هاي (برآوردکنن

و   Cottam & Curtis1 (1956) ]10[کننــده برآورد
Cottam & Curtis2 (1956)  نیــز مــورد بررســی قــرار

هــاي نتایج بیانگر این مطلــب اســت کــه بــین روش گرفت.
اي در بــرآورد تــراکم اخــتالف برداري فاصــلهمختلف نمونــه

  داري وجود دارد. آماري معنی
ــاران  ــانی و همک ــله) 2010(قرب ــرآورد 	روش فاص اي ب

هــاي 	زوجتــرین همســایه، تراکم (نزدیک ترین فرد، نزدیک
 تصادفی، ربعی نقطه مرکــز و  زاویــه مــنظم) در ســه تیــپ

Artemisia sieberi  ،Juncus littoralis و Punica 
granatum   ر استان مازنــدران از نظــر دقــت، صــحت و د

و نتیجه گرفتند کــه روش مونه گیري مقایسه نمودهزمان ن
اي در هر منطقه و بین مناطق، برآورد متفــاوتی هاي فاصله

. در تیپ درمنــه دشــتی، روش ]13[تراکم را نشان دادند از
زاویه منظم داراي حداقل ضریب تغییــرات بــوده و در تیــپ 
سازوي ساحلی دو روش نزدیک ترین فــرد و زوج تصــادفی 
از ضریب تغییرات کمتري برخوردار بوده انــد. در تیــپ انــار 

اي، روش نزدیــک تــرین همســایه داراي وحشــی درختچــه
  ها بودند.نسبت به سایر روشکارایی بهتري 

برداري پــنج روش نمونــه )2013( عسکري و همکــاران
هــاي هــاي کمّــی در جنگلاي بــراي بــرآورد ویژگیفاصــله

زاگرس را مقایسه نموده و به این نتیجه رسیدند کــه بــراي 
و براي بــرآورد  Cottam & Curticeبرآورد تراکم از روش 

ترکیبـــی و برداري درصـــد تـــاج پوشـــش از روش نمونـــه
ترین دومین همسایه استفاده شود که نتایج ما را در نزدیک

  . ]2[د کنبرآورد تراکم تایید می
ترین روش به انتخاب مناسب )2016( کرمی و همکاران

ـه (فاصــله ـرآورد تــراکم گوـن ـراي ـب  Astragalusاي ـب
gossipinus Fisch در استان کردســتان پرداختنــد کــه (
مورد آزمون براي برآورد تراکم از  هاينتایج نشان داد روش

داري بــا هــم نظر معیار زمان صرف شده داراي تفاوت معنی
داري نبود ولــی از نظــر معیــار صــحّت داراي تفــاوت معنــی

ت و هــم از نظــر معیــار هم از نظر معیار صــحّ .]17[ بودند
هــاي تصــادفی و روش دقت، به ترتیب اهمیت روش جفــت

بنــابراین  .ها بوده انــدروش ترینآنقطه مرکز کار یک چهارم
در کردستان به عنوان مناســب این گونهبراي برآورد تراکم 

ــرین روش معرفــی  ــژوهش ت ــا نتــایج ایــن پ شــدند، کــه ب
خوانی ندارد. این عدم تایید می تواند به دلیل تفاوت در هم

  ها باشد. تاج پوشش و تراکم گونه
 گیريهــاي مختلــف انــدازهعرفانیــان و همکــاران  روش

ــادام ــراکم ب  در  ) Amygdahus eburnea spach ( ت
که در سه رویشــگاه استان کرمان مشخص نمود شهربابک، 

هــاي ترتیــب روش متراکم و متــراکم بــادام بــهتنک، نیمــه
و ترانسکت خطی، بــاالترین صــحّت و T مرتب، مربع فاصله
ترین روش براي گونه مــورد نظــر ترین زمان، نامناسببیش

ترانسکت خطی نیز بــراي رویشــگاه تنــک از . روش ]1[ بود
صحّت قابل قبولی برخوردار نبــود. بــه طــور کلــی در گیــاه 

Amygdalus eburnea   براي بــرآورد تــراکم بــر مبنــاي
روش قابــل  Tصــرف زمــان و میــزان صــحّت، روش مربــع 

. همچنــین در تحقیــق ســعادتفر و همکــاران اســتتوصــیه 
حیح تــرین روش جفت هاي تصادفی به عنوان صــ) 2007(

]  که بــا نتــایج 29[ روش در برآورد قیچ معرفی شده است
  مغایرت دارد. این مطالعه

گیري می توان بیان نمود، با توجــه بــه اینکــه در نتیجه
شرایط اکولوژیکی رشد ایــن گونــه خــاص بــوده و بــر روي 

هاي آتشفشانی آذرین رویش و اســتقرار یافتــه و ایــن خاك
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ر یا سایر نواحی ایران توزیع نوع بافت خاك، در مناطق دیگ
گسترده اي ندارد، حفظ رویشــگاه انارشــیطان از ضــروریات 

هــاي اکولوژیــک بــا توجــه بــه اهمیــت گاهاست. این ذخیره
هاي مختلف اقلیمی و انســانی سفانه به علتأدارویی آنها مت

در حال تخریب یا اضمحالل اســت. نمونــه بــرداري کــه در 
ر ایــن جامعــه انجــام پــذیرد زمان کمتر و با دقــت بــاالتر د

کمک بزرگی به انــدازه گیــري بــه موقــع نمــوده و ارزیــابی 
گیري پــذیرد. انــدازهصحیح از وضعیت رویشگاه صورت مــی

دقیق مدیران را مطلع می نماید که کدام نواحی دستخوش 
تــر تصــمیمات تغییر و تخریب شــده و باعــث اتخــاذ ســریع

  گردد. حفاظت یا احیا می
دست آمــده در منطقــه متــراکم، از بــین طبق نتایج به 

برداي انــدازه گیــري تــراکم، روش هاي مختلف نمونــهروش
ــرآورد ــا ب ــایه ب ــین همس ــرین دوم ــده، داراي 	نزدیکت کنن

ترین تــرین صــحّت و روش نزدیــکترین اختالف و کمبیش
ترین ترین اختالف و بیشکننده داراي کمهمسایه با برآورد

ج بــه دســت آمــده از بــین صحّت است. همچنین طبق نتای
برداي در منطقــه متوســط و تنــک، هاي مختلف نمونهروش

ــده و روش نقطــه روش نزدیــک ــرآورد کنن ــا ب ــرد ب ترین ف
تــرین ترین اختالف با روش شاهد و بیشمشترك داراي کم

تــرین صحّت و روش نزدیکترین دومین همسایه داراي بیش
  ترین صحّت است.اختالف با روش شاهد و کم

  
  اسگزاريسپ

ــرداري صــحرایی و ســایر هزینــه هــاي  ــه ب انجــام نمون
ــت پژو هشــی دانشــگاه مطالعــات میــدانی بــر عهــده معاون

 ه آگاه می کند.وسیلهرمزگان بوده که به این 
  
   
 

  
  

 
References 
[1]. Arefian, M. Askari, Y. and Rabiei, M. 

(2014). Comparison of different 
measurement methods of density for 
Amygdalus eburnea Spach in Shahr-e Babak, 
Kerman province. Journal of Plant 
Research, 27(1): 72-81. (in Farsi). 

[2]. Askari, Y. Zubayeri, M. and Sohrabi, H.  
(2013). Comparison of Five Distance 
Sampling Methods for Estimating 
Quantitative Characteristics of Zagros 
Forests. Journal of Forest and Poplar 
Research of Iran, 21 (2): 328-316. (in Farsi). 

[3]. Baraniyan, E., Bassiri, M. Bashari H. and 
Tarkesh, M. (2014).  Effects of Plot Size and 
Shape on Sample Size in Vegetation Cover 
Measurements (Rangeland of Fereidan in 
Isfahan province), Scientific Journal of 
Rrangeland, 8(1): 25-36. (in Farsi). 

[4]. Baraniyan, E., Bassiri, M. Bashari, H. and 
Tarkesh, M. (2011). Study of spatial pattern 
of plants using point pattern analysis, spatial 
and quadrate indices.  Journal of Rangeland, 
5(3): 258-269. (in Farsi). 

[5]. Basiri, R., Moradi, M., Kiani, B. and 
Maasumi, M. (2018). Evaluation of distance 
methods for estimating population density in 

Populus euphratica Olivier natural stands 
(Case study: Maroon riparian forests, Iran), 
Journal of Forest Science, 64(5): 230–244. 

[6]. Basiri, M. and Karimi, A. A.  (2001). 
Investigation on and determination of 
appropriate method for shrub density 
estimation in land proceeding of first 
national seminar entitled. Research for range 
land and livestock management, 347-376. (in 
Farsi). 

[7]. Beasom, S. L. and Hauck, H. H. (1975). A 
comparison of four distance sampling 
techniques in south Texas live oak Mottes. 
Journal of Range Management, 28(2): 142-
144. 

[8]. Borhani, M., (2001). Comparison on 
efficiency density and cover estimation in 
sagebrush steppe of Isfahan province. M.S.C. 
Thesis, faculty of natural resources. Isfahan 
University of Tech. (in Farsi). 

[9]. Byth, K. and Ripley, B. D. (1980). On 
sampling spatial patterns by distance 
methods. Biometrics: 279-284. 

[10]. Cottam, G., and Curtis, J. T. (1956). The 
use of distance measures in 
phytosociological sampling. Ecology, 37(3): 
451-460.  



   89 رضایی و مسلمی                                 ...                      یبرآورد تراکم در جنگل گلپرک يبرا يافاصله يبردارنمونه يهاروش سهیمقا 

[11]. Esmaeeli, Z., Pilehvar, B., Kaboodi, A., 
Mirazadi, Z. (2017). The Appropriate 
sampling method for estimating density and 
Crown Canopy of declined oak stands in 
Dinarkooh protected, Abdanan, Ilam, 1(10): 
53-60. (in Farsi). 

[12]. Ghasemi Ghochghar, S. (2003). 
Evaluation of Spatial distribution pattern of 
trees with distance methods. M.S.C. Thesis, 
Faculty of Natural Recourses, University of 
Gorgan, 91 p. 

[13]. Ghorbani. J., A. Rezai, N. Safaeian and 
Tamartash, R. (2010). Comparison of five 
Distance Methods for Measuring Density in 
Several Vegetation types of Khazar Flora. 
Journal of wood and forest science and 
Technology, 17 (2): 105-119. (in Farsi). 

[14]. Haidari, R., Gholami, M., Masomei, S. 
M. (2016). Study of distance sampling 
methods accuracy to estimation of 
Mediterranean stinkbush species (Anagyris 
foetida) Density (Case study: Forests of 
Kasakaran, Gilanegharb), Ecology of Iranian 
Forests, 4(7):  26-34. (in Farsi). 

[15]. Imani, J. Arzani, h. and Zare Chahoki, 
M. A. (2013). Comparison of the efficiency 
of estimation methods for three rangeland 
species Bromus tomentellus, Festuca ovina, 
Prangos ferulacea. Journal Rangeland and 
watershed, Iranian Journal natural 
resources: 180-190. (in Farsi). 

[16]. Joset, L., (2004). A simple distance 
estimator for plan density in uniform stand. 
New Zealand Ecological Society, 20: 131-
147. 

[17]. Karami, P., Gorgin karaji, M. and Jonidy 
Jafari, H. (2016). Choose the most 
appropriate distance method for estimating 
density astragalus gossypinus fisch in 
kordestan rangeland. Journal of Rangeland, 
158-169. (in Farsi). 

[18]. Karamshahi, A. (2007). Evaluation of 
different sampling of circular and distance 
methods. Ph.D. thesis, Faculty of Natural 
Resources, University of Tehran, 164 p. (in 
Farsi). 

[19]. Kiani, B., Fallah, A., Tabari, M., and 
Hoseini, S. M. (2013). A comparison of 
distance sampling methods in Saxaul 
(Halloxylon ammodendron) shrub-lands, 
Polish Journal of Ecology, 61(2): 207-219. 

[20]. Krebs, C. J. (1999). Ecological 
Methodology. New York, Harper and Row.  
15 (4): 72- 74. 

[21]. Ludwig, J. A., L. Quartet., and Reynolds. 
J. F. (1988). Statistical ecology, a primer in 
methods and computing. John Wiley and 
Sons. 1(1): 10-32. 

[22]. Mac Aller, T. F. and Matthew, W.  
(1993). Methods for plan sampling. P 23-69. 

[23].Moghadam, M. (2009). Range and Range, 
Tehran University Press, 470. (in Farsi). 

[24]. Moghadam. M. (1988). Rangeland, and 
range management, Tehran University press. 
470. (In Farsi). 

[25]. Morisita, M. (1957). A new method for 
the estimation of density by the spacing 
method applicable to nonrandomly 
distributed populations. Phys. and Ecol. 7: 
134-144 (in Japanese). U. S. Dep. Agr. 
Trans. 20 p. 

[26]. Myerson, R., I. Zobeiri, E. Birnbaum, D. 
Dietz, J. Fleshman, I. Kodner, and Ratkin, G. 
(2002). Early results from a phase I/II 
radiation dose-escalation study with 
concurrent amifostine and infusional 5-
fluorouracil chemotherapy for preoperative 
treatment of unresectable or locally recurrent 
rectal carcinoma. In Seminars of oncology, 
29(6): 29-33. 

[27]. Pourbabaei, H. (2004). Statistical 
Ecology. Guilan University, 293-319. (in 
Farsi). 

[28]. Safari, A. (2010). Evaluation of Spatial 
distribution pattern of Quercus persica and 
Pistacia atlantica Desf. In Zagros Forest 
(case study: Bayangan Forests, 
Kermanshah). M. S.C. Thesis, Faculty of 
Natural Resources, University of Kurdistan, 
83 p. (in Farsi). 

[29]. Saadatfar, A., Barani, H. and Mesdaghi, 
M. (2007). An investigation on comparison 
of eight distance methods of density 
measurement in shrublands of Zygophyllum 
eurypterum in Bardsir-Sirjan region. Journal 
of Agriculture Science and Natural 
Resources. 14 (1): 183-192. (in Farsi). 

[30]. Sadeghi kaji, H., Garavand, S. and 
Zafarian, I.  (2016). Bias analysis of 
modified estimator of N- tree method for 
estimating stand density and crown cover 



  1399، بهار و تابستان 1، شماره 10پژوهشی خشک بوم  جلد  -دو فصلنامه علمی 90 

area in Zagros Forests, Iranian Journal of 
Forest, 8( 5): 239-250. (in Farsi). 

[31]. Sanadgol, A. (1995). Comparison on 
efficiency of some method of density 
estimation on different vegetation type of 
Iran-tiuranian region. M.S.C. Thesis, Faculty 
of natural resources. (in Farsi). 

[32]. Sohrabi, H., Askari, Y. and Zobeiri, M. 
(2013). The correctness of transect in plant 
cover estimation and density of Zagros forest 
in Chartagh Ardal region, Forest journal and 

wood production, Natural resources Journal 
of Iran. 66(3): 267-276. (in Farsi). 

[33]. Strategic executive headquarters of 
comprehensive scientific map, (2013). 
Medicinal plant and traditional medicine of 
national document, p 1-22. (in Farsi). 

[34]. Warren, J., Muller. A. (2002). Plan 
density estimation by point-to plan 
techniques. Csiro mathematical and 
information sciences, 1-12. 

[35]. Zobeiri, M. (2002). Forest biometry. 
University of Tehran, 401 p. (in Farsi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Arid Biome Scientific and Research Journal                                                                   Vol. 10   No. 1   2020 

 
 

Comparison of distance sampling methods for determining density of Delfard 
Golparaki forest, Jiroft 

 
1- Marzieh Rezaei, Assistant Professor, Natural resources engineering group, Faculty of Agriculture and Natural 

Resources, University of Hormozgan, Iran 
m.rezai@hormozgan.ac.ir 

2- Hamid Moslemi, Ph.D. student of watershed management, University of Hormozgan, Iran. 
 

Received: 08 Feb 2020  
Accepted: 23 Apr 2020 

 
 

Abstract  
Jiroft has different climate and special plant habitat. One of the 18 habitat in Jiroft with special 

edaphic caracteristic is Tecomella undulata in Golparak Dalphard that these habitats was degraded 
because of any reasons. If we monitor density and vegetative characteristic, it is an important step in 
more protection in these habitat. At first with minimal area we determine minimum area of plat in 
key area. Three key areas in habitat with High, moderate and low density, in every key area we put 
5 transect with 500 meters and we determine our point in every 100 meters. The plot size was 
100*200 meter such as control. Results show that the mean densities in high, moderate and low 
density areas were respectively 45.7, 17.89 and 11.09 and the average percentage of canopy cover 
was 19.84, 15.32 and 12.5 and there is a statistically significant difference between different 
sampling methods in estimating density. Based on the results obtained in the area with high density, 
the method of the second nearest neighbor with an estimate of 0.9827, had the lowest accuracy and 
the method of the nearest neighbor with an estimate of Cottam and Curtis 2, -0.0017 had the highest 
accuracy. Also in area with low density, the common point method with an estimate of 0.0057 and 
the nearest second neighbor method with an estimate of 0.305 have the highest and lowest accuracy, 
respectively. It is suggested to use the nearest neighbor method in areas with high density of 
Tecumella undulata and the nearest point method in low density areas. 

 
Keywords: Tecomella undulata, nearest point, nearest neighbor, second nearest neighbor, 
combined method, common point method. 
 
 
 
  


