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  چکیده
 هايجنگل براي ،نمونه خط طول ترینمناسب تعیین و بررسی منظوربه تحقیق این در هدف: و سابقه

 هکتار، در درختان تعداد و هکتار در پوشش تاج سطح درصد مشخصه به توجه با قشم مانگرو
 شد. انتخاب هکتار 632 وسعت با قشم جزیره در ايمنطقه

 آماربرداري شبکه یک از بررسی، مورد همنطق توپوگرافی و مساحت گرفتن نظر در با ها:روش و مواد
 به هکتاري یک شاهد نمونه قطعه 60 سپس شد، استفاده بردارينمونه براي متر 200×500 ابعاد با

 وسیلهبه بردارينمونه هکتاري، یک قطعات این از یک هر درون شد. پیاده منطقه در مربع شکل
  .گرفت صورت مربعی) قطعات قطر روي (بر متر 200 و 100 ،150 ،50 هايطول به هایینمونهخط

 شاهد قطعات نتایج با نمونهخط مختلف هايطول وسیلهبه بردارينمونه از اصلح نتایج ها:یافته
 استفاده با نمونهخط مختلف هايطول از آمده دستبه نتایج همچنین و واریانس تجزیه آزمون وسیلهبه
 95 احتمال سطح در داريمعنی اختالف که داد نشان نتایج شد. مقایسه یکدیگر با T×2(E%) فاکتور از

 و پوششتاج درصد برآورد در نمونهخط مختلف هايطول از آمده دستبه نتایج بین )05/0( درصد
 نمونه خط مختلف هايطول دقت بررسی ندارد. وجود شاهد قطعات نتایج با هکتار در درختان تعداد
 برآورد در هم و هکتار در درختان تعداد برآورد در هم متر 200 طول به هایینمونهخط که داد نشان

 فاکتور با نمونه خط مختلف هايطول نتایج مقایسه همچنین دارند. را دقت بیشترین پوشش،تاج درصد
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T×2(E%) هاينمونهخط هکتار، در درختان تعداد و پوششتاج سطح برآورد در که داد نشان 
  ترند.مناسب متري100

 فاکتور نظر از متري 100 نمونه خط و دقت نظر از متري 200 نمونه خط بنابراین گیري:نتیجه
T× 2(E%) گرددمی معرفی هاجنگل اینگونه در روش ترینمناسب عنوانبه. 

  
  قشم جزیره برداري، نمونه ،پوشش تاج مانگرو، نمونه،خط :کلیدي هايواژه

 
   مقدمه

 بوم زیست دو يحاشیه در که روندمی شماربه حاره مناطق رویشی ویژه شکل رومانگ هايجنگل
 مختلف هايگونه براي فردي به منحصر زیستگاه هاجنگل این دارد. گسترش خشکی و دریا متفاوت

 آیندمی شماربه دنیا هايبوم زیست ترینغنی از آن اکوتونی موقعیت دلیل به و شده محسوب جانداران
 این است. شده شناخته تاکنون که است آن از بیش مانگرو هايجنگل اکولوژیک اهمیت ).20 و 9(

 هايپسند شور ردیف در مانگروها گذارند.می تأثیر خود استقرار هايمحیط بر مؤثري نحو به هاجنگل
 را جهان گرمسیري نواحی مدي و جزر هايباتالق از وسیعی يعرصه و دارند قرار ساحلی ينهاندانه

 63 که است فراتر گونه 100 از اجتماعات این هايگونه شمار ).21( اندآورده در خود اشغال تحت
 ).19( باشندمی همراه هايگونه صورت به هبقی و بوده اصلی هايمانگرو يزمره در آن يگونه

 با قشم جزیره در (.Avicennia marina Forssk) حرا درختان نامنظم و ناهمسال خالص، رویشگاه
 در که است داده اختصاص خود به را کشور حرا اجتماعات ترین وسیع هکتار 01/6515 وسعت

 روستاهاي مقابل ايماسه جزایر خورخوران، در جزیره این غربی شمال خورهاي در و قشم شهرستان
 تحلیل و شناسایی .)19( است شده گسترده شهاب بخش از صلخ دهستان در کوران تا الفت و طبل

 خواهد آنها از حفاظت و وريبهره مدیریت چگونگی به شایانی کمک مانگرو هايجنگل ساختار
 (اکولوژیک) شناختی بوم خدمات از پایدار وريبهره هدف با مانگرو هايجنگل مدیریت .)16( داشت

 بندي ناحیه و گیاهی ساختار تعیین رویشگاه، دقیق يمطالعه بر مبتنی ساحلی گیاهی هايجامعه این
 و سیما که آنجا از و است نوز هر از وريبهره و حفاظت يشیوه و کارکرد اهمیت، تعیین رویشی،

 ساختار شناخت کند،می تغییر خشکی سمت به دریا کناره از مانگرو هايجنگل اجتماعات نوع
 یا (فلورستیک عمومی ختارسا و مورفولوژیک شرایط تعیین در خشکی سمت به دریا از رویشگاه
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 ،16( است اهمیت داراي مدیریتی، ریزي طرح و هاآن مرزبندي و برداري آمار گیاهی، نومیک)فیزیو
 اگر و شودمی آماربرداري جنگل از درصدي ،جنگل از بردارينمونه در که نکته اینبه توجه با ).22

 هايداده )،23( داشت خواهد تأثیر جنگل در برابر چندین اشتباه این دهد، رخ گیرياندازه در اشتباهی
 گیاهی پوشش که جاییآن از باشد. کافی صحت و دقت داراي باید بردارينمونه از آمده دستبه

 عنوانبه را حجم تواننمی بنابراین نیست، صنایع در استفاده قابل چوب تولید به قادر مانگرو نواحی
 همچون دیگري هايمشخصه از باید نتیجه در داد. قرار استفاده مورد گیرياندازه و بررسی عامل یک

 از سطحی پوشش تاج از منظور ).4( گرفت کمک تغییرات کنترل و گیرياندازه براي پوشش تاج میزان
 براي شاخص این از ).23( شودمی پوشیده مختلف هايدرختچه و درختان تاج وسیلههب که است زمین

 ).17( شودمی استفاده توده حجم برآورد در توده رقابت میزان گیاهی، غناي و تراکم مورد در قضاوت
 هايرویشگاه در خطی بردارينمونه روش از استفاده با شناسیجنگل هايویژگی و ساختار بررسی
 هرمزگان استان در کاردانه )،1997( بوشهر استان در رشوند همچون مختلفی افراد توسط کشور مانگرو

 گواتر اهرویشگ در عرفانی )،2006( کالهی و تیاب در ایسنی صفا )،2005( قشم و خمیر رویشگاه در
 ،4 ،3( پذیرفت انجام )2009( سیریک در همکاران و کار دانه و )2007( بلوچستان و سیستان استان در
 و مستطیلی اي،دایره نمونه قطعات با آماربرداري روش سه مقایسه با )2003( پورعلیجان .)18 و 15 ،5

 در بهینه آماربرداري روش عنوانبه را نمونه خط آماربرداري روش ارسباران، هايجنگل در نمونه خط
 آماربرداري مختلف هايروش بررسی به )2006( حیدري .)1( نمود معرفی ارسباران هايجنگل
 نتایج پرداخت. کرمانشاه دیزه سرخه منطقه هايجنگل در آري 10 ايدایره قطعات و خطی اي،فاصله

 برآورد براي هم آري 10 ايدایره روش مطالعه، این هايروش تمام بین در داد نشان آمده دستبه
 معیار به توجه (با روش ترینمناسب پوشش تاج درصد برآورد براي هم و هکتار در درختان تعداد
×T2(E%)( باشدمی )از نمونه خط روش مختلف هايطول مقایسه با )2009( همکاران و نقوي .)8 
 آمده دستبه نتایج بین که رسیدند نتیجه اینبه غرب بلوط هايجنگل در آماربرداري زمان و دقت نظر
 و دقت بیشترین داراي پوشش تاج سطح و هکتار در درختان تعداد وردآبر در متري 140 نمونه خط

 )2012( همکاران و فالح .)13( دارد مختلف هاينمونه خط بین در را ماربرداريآ زمان ترینمناسب
 برآورد منظوربه بندي)مونه و نواري نمونه، خط تصادفی، (منظم بردارينمونه روش چهار بررسی در

 ینبیشتر و آماربرداري خطاي میزان کمترین که دادند نشان یاسوج بلوط هايجنگل پوشش تاج سطح
 اورگن شرق شمال در )2002( لیزا .)7( باشدمی نمونه خط بردارينمونه روش به مربوط صحت میزان
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 تاج درصد تراکم، وردبرآ براي نواري بردارينمونه و طیخ بردارينمونه روش دو کارایی ارزیابی رايب
 دو بین که داد ننشا او نتایج کرد، انتخاب را برگ سوزنی توده 17 هابینه گرده وزن و طول پوشش،

 )2007( عبدالحمید و احمد )،2005( همکاران و الوالك .)12( ندارد وجود داريمعنی اختالف روش
 ساختار نیز کنیا مانگروهاي در )2008( همکاران و کایرو و سرخ دریاي سواحل مانگرو هايجنگل در

 یادشده، مطالب به توجه با .)11 و 10 ،2( اندنموده مطالعه نمونه خط روش با  را حرا خالص جوامع
 متر، 200 و 150 ،100 ،50 هايطول با یخط بردارينمونه روش از استفاده با تحقیق، این در

 جزیره در مانگرو هايرویشگاه در کمی هايمشخصه گیرياندازه براي نمونه خط طول ترینمناسب
  شد. بررسی قشم

 
  هاروش و مواد

 00 و درجه 27 الی دقیقه 45 و درجه 26 جغرافیایی محدوده در قشم جزیره مانگرو هايجنگل
 دلتاي فاصل حد در شرقی طول دقیقه 51 و درجه 55 الی دقیقه 20 و درجه 55 و شمالی عرض دقیقه

 در را خوران ترعه تمامی و است گرفته قرار قشم جزیره شمالی ماغهد در گورزین و مهران رودخانه
 هواشناسی اطالعات به توجه با گاهرویش این ساالنه بارندگی متوسط .)1 (شکل گیردمیبر

 حدود نیز آن ماهانه دماي متوسط و است مترمیلی 180 تا 140 بین بندرعباس و لنگه بندر هايایستگاه
 دوره یک در حرارت و برودت مطلق حداقل و است یخبندان دوره بدون و گرادسانتی درجه 27

 گاهرویش این اقلیم است. رسیده ثبت به صفر باالي گرادسانتی درجه 5/47 و 4 ترتیببه ساله بیست
 فوق، هايایستگاه آمبروترمیک منحنی به وجهت با و شد تعیین خشک ندومارت روش به توجه اب نیز

 فراهم مانگرو گیاهی اجتماعات براي تنش بدون و مطلوب رشد پتانسل که گیاهی رویش فصل
 کهاین به توجهبا همچنین .)19( شودمی مشاهده ماه اسفند تا آذر از لسا ماه 4 در تنها آوردمی

 از آماربرداري در تجاري، نه هستند حفاظتی و حمایتی هايجنگل جزو قشم جزیره مانگرو هايجنگل
 تا استهگرفت قرار نظرمد پوشش تاج سطح درصد و هکتار در درختان تعداد فاکتورهاي ها،جنگل این

 د.شو واقع مؤثر نمونه خط بردارينهنمو روش تشریح در بتواند
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الف                 (b) ب  (a) 

 
(j) ج  

.(ج) قشم مانگرو هايجنگل (ب)، قشم جزیره (الف)، هرمزگان استان مطالعه، مورد منطقه موقعیت -1 شکل  
Figure 1. Location case study, Hormozgan province (a), Gheshm Island (b), Mangrove forest (j) 

 
 ناممکن منطقه درختان تمام گیرياندازه ،گیردمی انجام وسیع سطح در که هاییآماربرداري :کار روش
 و شد انتخاب هکتاري یک شاهد قطعه 60 منطقه، هکتاري 632 سطح به توجه با تحقیق این در .است
 قطعات این نتایج با بردارينمونه روش از آمده دستبه نتایج .گرفت انجام قطعات این در برداريهنمون
 شبکه از منطقه، توپوگرافی و بررسی مورد همنطق سطح به توجه با شد. مقایسه هکتاري یک



  1394) 3)، شماره (22جنگل جلد (هاي علوم و فناوري چوب و نشریه پژوهش

164 

 هنقش روي بر بررسی مورد همنطق همحدود اول، گام در .شد استفاد متر 200×500 ابعاد با آماربرداري
 مشخص با شد. پیاده نقشه روي بر مقیاس تبدیل از پس موردنظر شبکه سپس و تعیین توپوگرافی

 بعد مرحله در .شد داده اختصاص هاآن به 60 تا 1 هايشماره نقشه، روي بر اضالع تقاطع محل کردن
 نقطه هر در .شد مشخص طبیعت در GPS دستگاه وسیلهبه و استخراج نقشه از نقطه 60 این مختصات

 شاهد، قطعه هر درون سپس شد، آماربرداري و مشخص مربع شکل به هکتاري یک شاهد هقطع یک
 یک قطعات قطر روي بر متر 200 و 150 ،100 ،50 هايطول با هایینمونه خط وسیلهبه بردارينمونه

 پژوهش هدف و جنگل نوع به بررسی مورد هايمشخصه ،آماربرداري هر در گرفت. انجام هکتاري
 حفاظتی و حمایتی هايجنگل جزو قشم جزیره مانگرو هايجنگل کهاین به توجه با .دارد بستگی
 ساختار تشریح در که گرفت قرار مدنظر رویشی هايمشخصه ها،جنگل این از آماربرداري در هستند،

   شد. گیرياندازه پوشش تاج سطح و هکتار در درختان تراکم بنابراین، است. مؤثر هاآن
 قطع را نمونه خط هاآن تاج که درختانی روش این در: (ترانسکت) نمونه خط بردارينمونه روش

 درختان تاج بزرگ و کوچک قطر و بعدي درخت از درخت هر مرکز فاصله و مشخص کردندمی
 این آماري محاسبات بود. متر 50 ،100 ،150 ،200 نیز روش این در نمونه خط طول .شد گیرياندازه
 زیر شرح به خالصه طوربه هکتار در پوشش تاج درصد و هکتار در درختان تعداد برآورد براي روش
 :است

  :با است برابر نمونه خط هر در درختان بین متوسط هفاصل

a =
(a + a +⋯+ a )

퐾
 

 درخت از درخت هر تاج مرکز فاصله j1a ،نمونه خط هر در درختان تاج فاصله میانگین ،jā آن در که
  .)23( است اند،کرده قطع را نمونه خط که درختانی بین موجود فواصل تعداد ،k و بعدي

JN است: محاسبه قابل زیر هرابط از نمونه خط هر براي هکتار در درختان تعداد  

푁 =
10000
휋
4 āj

 

 :اندکرده قطع را نمونه خط هر که درختانی تاج سطح متوسط

퐶퐴 =
휋
4 × ∑ (퐶퐷 × 퐶퐷 )

푛
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 کوچک و بزرگ قطر دو ،CD1ij و j، CD2ij نمونه خط درختان تاج سطح متوسط ،퐶퐴j آن در که
  ).23( است نمونه خط درختان تعداد ،n و متر حسب بر i نمونه خط در i درختان تاج

CChaJ، با: است برابر نمونه خط هر در هکتار در درختان پوشش تاج سطح   
퐶퐶 = 퐶퐴 × 푁  

  

 مشخصات گیرياندازه هايزمان مجموع از بردارينمونه براي شده صرف زمان کل: زمانی مطالعات
 براي آمد. دستبه نمونه خط هايطول از یک هر براي قطعات مراکز بین فاصله پیمودن و درختان
 براي شده صرف زمان ابتدا مختلف هايطول با هانمونه خط هوسیل به بردارينمونه زمان محاسبه

 قرار محاسبه مورد شاهد قطعه هر در متري 50 نمونه خط وسیله به درختان مشخصات گیرياندازه
 زمان به بعدي درختان مشخصات گیرياندازه زمان بیشتر، طول با هایینمونه خط براي .گرفت

 هايطول وسیلهبه بردارينمونه از حاصل نتایج. شد اضافه متري 50 هنمون خط براي شده محاسبه
 هم با کل) زمان در آماربرداري اشتباه درصد (مجذور T2(E%)× معیار از استفاده با نمونهخط مختلف
 اشتباه درصد مجذور ضرب حاصل از آمده دستبه نتیجه چه هر که است ذکر شایان شد. مقایسه
 است ترمناسب موردنظر روش باشد، کمتر موردنظر بردارينمونه روش کل زمان در بردارينمونه

 .)2012 ،همکاران و فالح(

  
  نتایج
 شد مشخص هکتاري، یک قطعات آماربرداري هايفرم در شده ثبت اطالعات تحلیل و تجزیه با

 در درختان تعداد میانگین منطقه، سطح به توجه با است. حرا گونه بررسی، مورد منطقه اصلی گونه که
 . است درصد 5/57 قطعه هر پوشش تاج درصد میانگین و 5/615 هکتار

 ابتدا شاهد، قطعات با هانمونه خط وسیلهبه بردارينمونه از آمده دستهب نتایج مقایسه براي
 در درختان تعداد متغیرهاي براي نمونه خط مختلف هايطول از یک هر در شده برآورد مقدار میانگین

 (جدول شد استفاده واریانس تجزیه آزمون از سپس شد، محاسبه هکتار در پوشش تاج درصد و هکتار
 از آمده دستبه نتایج بین 05/0 سطح در داريمعنی اختالف که داد نشان آزمون این نتایج ).2

  و )2 (شکل هکتار در درختان تعداد برآورد در شاهد قطعات نتایج با نمونه خط مختلف هايطول
 ندارد. وجود )3 (شکل پوشش تاج درصد
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  .پوشش تاج سطح و هکتار در درختان تعداد برآورد در مختلف هاينمونه خط از آمده دستبه نتایج توصیفی آمار - 1 جدول
Table 1. Descriptive statistics obtained from the different samples transect to estimate the number of 
trees per hectare and the canopy. 

 اشتباه درصد
 بردارينمونه

 (دقت)
sampling error% 

(Accuracy) 

 اشتباه
 معیار

Standard 
error 

 انحراف
 معیار

Standard 
deviation 

 میانگین
Average 

 کمینه

Minimum 

 بیشینه
Maximum 

 تعداد
Count 

 خط طول
)(متر نمونه  

Transect 
length(m) 

 

 درختان تعداد 50 60 1245 95 639.71 300.98 38.88 12.15
هکتار در  

number of 
trees per 
hectare 

11.01 34.59 267.75 628.35 115 1170 60 100 
10.29 32.37 250.58 629.11 135 998 60 150 

9.77 30.32 234.68 620.31 137 978 60 200 

 آماربرداري - - - 615.5 - - -
درصد 100   

 تاج درصد 50 60 96.7 10.76 60.43 25.99 3.35 11.12
 پوشش

Canopy 
Cover% 

10.16 3.04 23.5 59.8 17.1 98.4 60 100 
10.21 3.01 23.37 59.19 13.75 92.2 60 150 

9.53 2.79 21.64 58.66 18.77 97.4 60 200 

 آماربرداري - - - 57.5 - - -
درصد 100   

  
 تعداد برآورد در مختلف هايطول با نمونه خط از آمده دستهب نتایج مقایسه براي واریانس تجزیه جدول -2 جدول
 .شاهد قطعات با پوشش تاج سطح و هکتار در درختان

Table 2. Table of analysis of variance to compare the results obtained from transects with different 
length to estimate the number of trees per hectare and the cover canopy with control parts. 

 تغییرات عمنب  
Self concept  

 مربعات مجموع
Sum of Squares  

 آزادي درجه
df  

  مربعات میانگین
Mean Square  F  (P value) 

 داريمعنی سطح

 در درختان تعداد
 هکتار

number of 
trees per 
hectare  

 هاگروه بین
Between Gorups  37284.247  4  9321.062  0.144  ns0.69  

 هاگروه درون
Within Groups  1.903*10-7 295  64513.703      

 کل
Total  1.907*10-7 299        

 پوشش تاج درصد
 هکتار در

Canopy Cove r 
per hectare %  

 هاگروه بین
Between Gorups  358.806  4  89.702  0.172  ns0.59  

 هاگروه درون
Within Groups  153600.79  295  520.681      

 کل
Total  153959.59  299        

ns داريمعنی عدم 
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 .مختلف هايطول با نمونه خط وسیلهبه شده برآورد هکتار در درختان تعداد نمودار -2 شکل

Figure 2. Chart the number of trees per hectare estimated Transect with different length. 

  
 .مختلف هايطول با نمونه خط وسیلۀبه شده برآورد هکتار در پوشش تاج درصد نمودار -3 شکل

Figure 3. Chart the percent cover canopy per hectare estimated Transect with different length.  
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 به نتایج دقت برآورد براي: نمونه خط وسیلهبه بردارينمونه از آمده دستبه نتایج دقت برآورد
 خط که داد نشان نتایج شد. استفاده 05/0 سطح در (%E) بردارينمونه اشتباه فاکتور از آمده، دست
 دقت کمترین داراي متري 50 نمونه خط و) =%E 77/9( دقت بیشترین داراي متري 200 نمونه

)15/12 E%=( که شده مشخص همچنین است، منطقه درختان هکتار در درختان تعداد برآورد در 
 دقت کمترین داراي متري 50 نمونه خط و) =%E 53/9( دقت بیشترین متري، 200 نمونه خط

)12/11 E%= (جدول دارد منطقه درختان هکتار در پوشش تاج درصد برآورد  در را) 1.(  
ه: نمون خط وسیلههب بردارينمونه از آمده دستهب نتایج اساس بر T2(E%)× مقدار تعیین

 درختان کتاره در درختان تعداد برآورد براي ،T2(E%)× معیار اساس بر نمونه خط طول نتریمناسب
 نمونه خط براي مدنظر معیار زیرا است متري 100 نمونه خط درختان هکتار در پوشش تاج درصد و

  .)3 (جدول است مقدار کمترین متري 100
  

 درختان تعداد برآورد در مختلف هاينمونهخط وسیلهبه بردارينمونه کل زمان در %E ضربحاصل نتایج -3 جدول
  .هکتار در پوشش تاج سطح درصد و هکتار در

Table 3. The results (E%)2×T with transects different to estimate the number of trees per hectare and 
the percent cover canopy. 

(E%)2×T 
 بردارينمونه اشتباه

(E%) 
 (دقیقه) کل زمان

Total time (min) 

 نمونه خط طول
Transect length 

 
298935.6 12.15 2025 50 

هکتار در درختان تعداد  

number of trees per hectare 
284624.8 11.01 2348 100 
289063.5 10.29 2730 150 
287504.1 9.77 3012 200 
پوشش تاج درصد 50 2025 11.12 250400.2  

Canopy Cove r per hectare 
% 

242373.8 10.16 2348 100 
284586.4 10.21 2730 150 
273552.5 9.53 3012 200 

  
  بحث

 درصد و هکتار در درختان تعداد برآورد در نمونه خط بردارينمونه از آمده دستبه نتایج بررسی
 .ندارد وجود داريمعنی اختالف شاهد قطعات نتایج و آمده دستبه نتایج بین که داد نشان پوشش تاج

 سطح درصد و هکتار در درختان تعداد برآورد در نمونه خط مختلف هايطول از آمده دست به نتایج
 یا برآورد (بیش است شاهد قطعات نتایج از بیشتر اوقات اغلب در که داد نشان پوشش تاج
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overestimate( جدول نشد داده تشخیص دارمعنی اختالف این البته که) حیدري تحقیقات نتایج .)1 
 از آمده دستهب نتایج بین که داد نشان )2012( همکاران و فالح و )2009( همکارن و نقوي )،2006(

 ندارد وجود داريمعنی اختالف صد در صد آماربرداري و پوشش تاج سطح برآورد در یخط روش
 تعداد برآورد در نمونه خط بردارينمونه روش از آمده دستبه نتایج دقت بررسی .)13 و 8 ،7(

 نتایج دقت نمونه، خط طول افزایش با که داد نشان پوشش تاج سطح درصد و هکتار در درختان
 برآورد در را دقت بیشترین متري 200 هاينمونه خط کهطوري به یابد،می افزایش نیز آمده دستبه

 موضوع، این علت رسدمی نظربه دادند. نشان هکتار در پوشش تاج سطح و هکتار در درختان تعداد
 اشتباه مقدار تغییرات روند بررسی در .کنندمی قطع را نمونه خط که است درختانی تعداد افزایش

 در آماربرداري اشتباه مقدار با مقایسه در نظمی بی اندکی پوشش، تاج سطح برآورد در آماربرداري
 اشتباهی مقدار آن، دلیل رسدمی نظربه .)2 (جدول شودمی مشاهده هکتار در درختان تعداد برآورد

 اسحق .است ناپذیراجتناب تاج) نامنظم هندسی شکل علت(به درختان تاج سطح برآورد در که باشد
 تاج سطح برآورد در را متري 50 هاينمونه خط بردارينمونه اشتباه مقدار )2003( همکاران و نیموري
 .)6( دارد اختالف تحقیق این در شده برآورد مقدار با عدد این که کردند محاسبه درصد 3/18 پوشش

 درختان تعداد برآورد در را مختلف هاينمونه خط بردارينمونه اشتباه مقدار )2009( همکاران و نقوي
 در اختالف این رسدمی نظربه که آوردند دستهب درصد 18 تا 13 بین درختان تاج سطح و هکتار در

 .)13( باشد منطقه دو هايجنگل ماهیت و هانمونه خط طول در تفاوت علتبه آمده دستبه نتایج
 نوعی به باید بردارينمونه روش .است بردارينمونه روش انتخاب در مؤثر عوامل از یکی هزینه،

 هايهزینه که جاآن از باشد. داشته را هزینه کمترین قبول قابل دقتبه رسیدن براي که شود انتخاب
 زمان از آماربرداري هزینه جايبه توانمی دارد، مستقیم رابطه کار این براي الزم زمان با آماربرداري

 تعیین براي T × 2(E%) معیار از تحقیق این در رواین از ).14 ،13( کرد استفاده آماربرداري براي الزم
 شد. استفاده نمونه خط طول ترینمناسب

  
 کلی گیرينتیجه

 تاج درصد و هکتار در درختان تعداد برآورد براي نمونه خط طول ترینمناسب که داد نشان نتایج
 کردن پیاده امکان )،مد جزرو ضعیت(و مطالعه مورد همنطق شرایط به توجه با است. متر 100 پوشش

 گل و باتالقی خاصیت لتعبه مناطقی در بود ممکن اما ،است هداشت وجود متري 200 هاينمونه خط
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 خطاي حداکثر کهاین به توجه با .نگردد میسر آسانی به متري 200 هاينمونه خط کردن پیاده آلود،
 نتایج ،بوده درصد 20 ،شمال از خارج هچندمنظور جنگلداري هايطرح در آماربرداري در قبول قابل

 از توانمی بنابراین است. قبول قابل ،منطقه از بردارينمونه در مختلف هاينمونه خط از آمده دستبه
   کرد. استفاده منطقه در بردارينمونه روش این
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Abstract 
Background and objectives: In this research, In order to investigate and 
determine an appropriate inventory method for Qeshm Mangrove forests, 
considering inventory precision (confidence limit) and accuracy for canopy cover 
parameter  per hectare and number per hectare a region with 632 ha area was 
selected in northwest of Qeshm island. 
Materials and methods: An inventory grid with 200 × 500 m size was designed 
and established in the study area. Then, 60 control plots with 1 hectare area were 
laid out. Samplings carried out by diagonal transects with 50, 100, 150and 200m. 
Results: Finally, the results of sampling by different lengths of transects were 
compared with control plots using analysis of variance and (E %) 2 ×T criterion. 
The results of ANOVA showed that different lengths of transects had no significant 
differences (at confidence level of 95%) with control plots for estimation of species 
number per hectare and percentage crown cover parameters. Transects with 200m 
length had the most precision for estimating the above-mentioned parameters. 
Also, comparison of results for different lengths of transects with (E %)2 ×T 
criterion showed that transects with 100 m length are more appropriate for 
estimating the percentage crown cover and species number per hectare.  
Conclusion: It can be concluded that the transect 200 M the most precision and 
transect 100 M with (E %) 2 ×T criterion is the most appropriate inventory method 
for these forests. 
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