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چکیده
و این نگرانی وجود ه استوارد کردهاي مختلف بلوطگونههاي زاگرس تأثیر نامطلوبی بر توان تولید بذر تخریب روزافزون جنگل

در حـال حاضـر اطالعـات    گیـري،  دلیل دشواري انـدازه بهسفانه أمت.هاي باارزش بلوط شوددارد که ادامه این روند باعث نابودي پایه
ـ یکـی از رایـج  با هدف حل این معضـل، بـه ارزیـابی    رو پژوهش پیش. این درختان وجود نداردجامعی از وضعیت تولید بذر  رین و ت

Quercus brantii(در مورد برودار ) Koenig(کونیگنام روشهاي برآورد چشمی بذر درختان بلوط بهترین تکنیکدقیق Lindl. ( در
-با اسـتفاده از روش نمونـه  در هر منطقه . پردازدمی) 1390تا 1388(طی سه سال هاي دشت ارژن فارس و داربادام کرمانشاه جنگل

همارش تاجی کلیو با استفاده از روش شدر نیمه اول شهریور. ندشدگذاري و شمارهگزینشدرخت 40، بنديبا مونهبرداري تصادفی
ثانیه بـراي هـر   30تعداد بذر شمارش شده در مدت ، کونیگبا استفاده از روش برآورد چشمی سپس. شدندشمارش بذرها روي تاج 

بـین شـمار بـذر    خطـی سـاده  گرسـیونی  مدل رطی سه سال تکرار و درنهایت،هاگیرياندازه. شدمشخص صورت چشمی بهدرخت 
و 68/0ترتیب براي دشت ارژن و داربادام بههامدل) R2(ضریب تبیین . شدمحاسبه کونیگ آمده از دو روش شمارش تاجی و دستهب

درمجموع سودمندي روش کونیگ بـراي  . دست آمدبه230/0و 292/0ترتیب نیز به) RMSE(جذر میانگین مربعات خطاي و 82/0
امکان برآورد شمار بذر تولیدي درختان برودار را در منـاطق مـورد مطالعـه    راحتی بههاي محاسبه شده مدل.درختان برودار تأیید شد

بـاارزش بلـوط بـا    ، درنتیجه امکان شناسایی درختان مـادري و  سازندپذیر میهاي آینده با صرف زمان و هزینه کمتر امکانبراي سال
. سهولت بیشتري میسر خواهد شد

.زاگرسبذر بلوط، برودار،،کونیگبرآورد چشمی : هاي کلیديواژه
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مقدمه
هـا  هاي جنگلی داراي پیچیدگیحیات جنسی گونهتجدید

گونـه و شـرایط   باشد کـه متـأثر از نـوع    و قواعد متنوعی می
ــت ــی اس ــش.محیط ــواره پرس ــورد  هم ــی در م ــاي مختلف ه

شود، اما تعیین وضعیت بذردهی تجدیدحیات جنسی مطرح می
هاي جنگلی و محاسبه یا برآورد شمار بذر آنهـا ازجملـه   گونه

هـا  که بـر سـایر پـژوهش   استهاي مهم در این زمینه اولویت
اعده مستثنی نیز از این ق) Quercus(جنس بلوط . داردبرتري 

وحـش بـه موضـوع    و جنگلبانان و متخصصان حیـات یستن
.هاي مختلف بلوط توجه خاصی دارندتولید بذر گونه

هـاي  هاي زاگرس و غالب بودن گونهگستره وسیع جنگل
Sagheb Talebi(مختلف جنس بلوط در این گستره  et al.,

سـازگان  سـو و تخریـب روزافـزون ایـن بـوم     از یک) 2014
همراه با فقدان اطالعات کامل و جامع از توان تولید ارزشمند

هاي بومی زاگـرس از سـوي دیگـر، لـزوم انجـام      بذر بلوط
ت، نوسـانا هایی در مورد تولید بذر درختـان بلـوط  پژوهش

تولید . سازدرا الزامی میبذردهی و شناسایی درختان مادري 
ي هـا سـازگان رمز بقاء و استمرار تولید بـوم ها در بلوطبذر 

DeGraaf(بلوط و حیوانات وابسـته اسـت  جنگلی et al.,

1992; Edwards et al., 1993; Rose et al., 2012( .
، زیـرا  استتعیین شمار بذر درختان بلوط فرآیندي دشوار 

طریقی بذر درختان بلوط شمرده شود کـه نیـاز بـه    هم باید به
دستیابی به صرف زمان و هزینه است و هم اینکه معموالً براي 

زمـانی  هگونه مطالعات باید حداقل در یک بـاز نتایج بهینه این
ــه)Gysel, 1956(مــدت انجــام شــودمیــان همــین دلیــل ، ب

شده درمورد تعیین یـا بـرآورد شـمار بـذر     هاي انجامپژوهش
ایــن .درختــان بلــوط بــومی زاگــرس بســیار محــدود اســت

سـتاي  هـاي مـادري بلـوط در را   درحالیست که شناسایی پایه
شمار این . تأمین تمهیدات الزم براي حفاظت از آنها الزامیست

هاي ارزشمند روزبروز در حال کاهش است و عدم توجـه  پایه
.همراه داردبه آنها، بیم نابودي آنها را در آینده نزدیک به

هـاي  تعیین شمار بذر درختان بلوط با اسـتفاده از روش 
ــان ــی امک ــذیر اســتمختلف ــال  . پ ــین ح ــرین و در ع دقیقت

دشـوارترین روش، شــمارش درختــی یـا تــاجی اســت کــه   

-مـی انجـام بذرها روي تاج درخت هکلیصورت شمارشبه

دلیل دشواري اجراي روش شمارش به. )Gysel, 1956(شود
هاي بذر و گیري همانند استفاده از تلههاي نمونهتاجی، روش

شخصـی از تـاج درخـت   یا شمارش بذر در سطح یا حجم م
)Wolff, 1996(   نقطـه اوج  . نـد اهکاربرد بیشـتري پیـدا کـرد

از اوایـل قـرن   بذر درختان بلوط که شمارهاي برآورد روش
هـاي  روش، معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفتنـد گذشته

هاي کـارگري  کاهش هزینهبرآورد چشمی بودند که با هدف 
بـول در مـدت زمـان    قو همچنین دستیابی بـه نتـایج قابـل    

هـا منجـر بـه ارائـه     نتـایج ایـن روش  . شـدند تر، ابداع کوتاه
بـذر یـک   تولیـد  که بیانگر تـوان  شودشاخص تولید بذر می

,Snow, 1940; Uhlig(گونـه در منطقـه مشخصـی اسـت    

1952; Wright, 1953; Whitehead, 1969; Christisen

& Kearby, 1984; Mcdonald, 1992, Pons & Pausas,

2012( .
بـرآورد یک روش چشمی بـراي 1994در سال کونیگ

درختان بلوط ابداع و معرفی کرد که نتـایج آن بـرخالف   بذر 
Koenig(شودصورت مدل ارائه میهاي مشابه بهسایر روش

et al., بذر شمارش شـده  ،مستقلمدل متغیر در این . )1994
ایـن نامـه ثانیه است که مطـابق بـا شـیوه   30در مدت زمان 

شمار بذر واقعی درخت وابستهآید و متغیر دست میروش به
است که بـا اسـتفاده از روش شـمارش تـاجی یـا یکـی از       

. آیـد دسـت مـی  هاي بذر بـه گیري مانند تلههاي نمونهروش
که براي یک گونه بلوط در یـک منطقـه مشـخص    درصورتی

توان فقط بـا هاي آینده میاین مدل محاسبه شود، براي سال
نسـبت  بـرآورد بـه  بـه  ه یثان30شمارش بذر در مدت زمان 

دسـت  دقیقی از شمار بذر واقعی این گونه در همـان منطقـه   
تـرین و  درحال حاضر یکـی از متـداول  روش کونیگ.یافت
هاي برآورد چشمی بذر درختان بلوط استترین روشدقیق

سازي شمار بـذر بـا   هاي مختلف بلوط، مدلو در مورد گونه
Koenig(ده از ایـن روش انجـام شـده اسـت    استفا et al.,

1994; Perry & Thill, 1999; García-Mozo et al.,

2007; Masaki & Abe, 2008, Carevic et al., 2014;

Koenig et al., بـراي  هاي مـذکور  در تمام پژوهش.)2015
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ـ  روش از) متغیـر وابسـته  (واقعـی درخـت   مار بـذر  تعیین ش
. استهاي بذر استفاده شدهتلهبا برداري نمونه

هاي داخلی درمورد تعیـین یـا بـرآورد    پژوهشمتأسفانه 
گیـري و  هاي انـدازه يدلیل دشوارشمار بذر درختان بلوط به

در تنهـا  . برداري بسیار محدود استطوالنی بودن بازه نمونه
رگرسیونی هايمدل، در داخل کشورانجام شده هايپژوهش

ترتیـب  بـه 60/0و 69/0هايضریب تبیینبا اي خطی ساده
و بـرودار  ) Q. infectoria(مـازودار  برآورد شمار بذر براي

)Q. brantii (هاي شهرستان بانه اسـتان کردسـتان  در جنگل
Pourhashemi(محاسبه شد et al., 2011, 2013( .

رو سعی شد ضمن ارزیابی دقـت روش  در پژوهش پیش
کونیگ، مدل مناسبی براي برآورد شمار بذر درختان بـرودار  

هاي فـارس و کرمانشـاه   هاي استانهایی از جنگلدر بخش
ارائه شود تا شرایط الزم براي برآورد درازمدت توان تولیـد  

ئـه  بذر این گونه در مناطق مورد مطالعه با استفاده از مدل ارا
آمـده از دقـت   دسـت که مدل بـه در صورتی. شده فراهم شود

هـاي آینـده و   تـوان بـراي سـال   کافی برخوردار باشـد، مـی  
هاي بعدي از مدل مذکور براي برآورد بذر درختـان  پژوهش

در نتیجـه در  . همان گونه در مناطق مورد مطالعه استفاده کرد
هـاي زمـانی و کـارگري بسـیار نـاچیز      هاي بعد هزینـه سال

توانـد  از سوي دیگر کسب نتایج قابل قبـول مـی  . خواهد بود
در سایر منـاطق انتشـار   براي گسترش کاربرد روش کونیگ 

هـاي  و زمینهدالیل کافی را ارائه کنداي مختلف بلوط هگونه
الزم براي شناسایی درختـان مـادري و ارزشـمند بلـوط را     

هـا در نهایـت منجـر بـه     ایـن عامـل  مجموعـه  . فراهم سازد
ایـن  هاي حفاظتی براي نگهداري و مراقبتریزي برنامهطرح
. ها خواهد شدپایه

هامواد و روش
مناطق مورد مطالعه

در )1390تـا  1388(رو طـی سـه سـال    پژوهش پیش
واقع در استان فـارس  شیرازارژن هاي دشتجنگلبخشی از 

و داربادام گیالن غرب واقـع در اسـتان کرمانشـاه در مـورد     
مطالعه در دشت ارژن در منطقه مورد. گونه برودار انجام شد

طـول شـرقی   51˚44َََ50ًتا51˚14َََ50ًجغرافیایی محدوده 
. واقع شده اسـت عرض شمالی29˚01َََ38ًتا 29˚49َََ37ًو 

متر بـوده و  2200اجراي طرح هدریاي منطقارتفاع از سطح 
.شرقی قرار گرفته استشمالی و شمالهدر دامن

براساس جدیدترین آمـار  همنطقبارندگی ساالنه میانگین
ــا 1375(آب و هــوایی ایســتگاه شــیراز  6/308) 1393ت

گراد درجه سانتی6/18و میانگین دماي ساالنه آنمتر میلی
ــت ــورد . اس ــه م ــادام در  منطق ــه در دارب ــدوده مطالع مح

06َََ01ًطـول شـرقی و   46˚23َََ25ًتا 46˚19َََ25ًجغرافیایی 
و در ارتفـاع  ، دامنه شـمالی عرض شمالی34˚12َََ01ًتا 34˚

میانگین بارندگی. واقع شده استمتري از سطح دریا 1740
براسـاس جدیـدترین آمـار آب و هـوایی     این منطقهساالنه

متـر و  میلـی 8/429)1393تا 1384(ایستگاه گیالن غرب 
اسـت گـراد سـانتی درجـه 22آن سـاالنه دمـاي میـانگین 

)Anonymous, 2016(.

روش پژوهش
-روش نمونهدرخت نمونه با استفاده از 40در هر منطقه 

گـزینش شـدند و پـس از    بنـدي بـا مونـه  برداري تصادفی
ثبت شد تا در GPSگذاري، موقعیت آنها با استفاده از شماره

پـذیر  هاي مورد مطالعه بازیابی آنها بـا سـهولت امکـان   سال
هاي اولیـه حـد   گردشیپس از جنگلبراي این منظور، .باشد

پایین و باالي قطر برابر سینه درختان برودار در مناطق مورد 
در هر منطقه دامنه قطري موجود سپس. مطالعه مشخص شد

درخـت  40بندي شـد و  متري تقسیمسانتیپنجهاي به طبقه
دونمونه طوري انتخاب شدند که در هر طبقه قطري حـداقل  

قطـري در جنگـل   هـاي هتعداد طبق. شودگیري درخت اندازه
.بودهشتترتیب پنج ودشت ارژن و داربادام به
پایـه  بالغ بـودن، تـک  هايویژگیبه براي درختان نمونه

متر و عـدم  سانتی15بودن، دارا بودن حداقل قطر برابر سینه 
Healy(شـد پوشانی تاج درختان مجاور توجـه  هم et al.,

1999; Garrison et al., همحاسببرايکه آنجاییاز. )1998
روریست براي اولین بار رگرسیونی پیشنهادي کونیگ ضمدل 

واقعی بـذر  شمار (متغیر وابسته مورد مطالعه مقدار هدر منطق
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شـمارش تـاجی   روشبا استفاده از )مورد نظرهدرختان گون
یا برآوردمشخصبرداري هاي مختلف نمونهروشیکی از یا 

با توجه به کم بودن ارتفاع درختـان و  پژوهشدر این ، شود
تعیـین مقـدار واقعـی بـذر     براي،وجود کارگران محلی زبده

استفاده شدیترین روش یعنی شمارش تاجرختان از دقیقد
. و بذر درختان نمونه روي تاج شمارش شد

تـاج  غیرمسـلح ابتدا با چشم کونیگ اجراي روش براي
سپس . شدتقسیم زیرینو زبرینههر درخت به دو نیمهزند

طور کامالً تصادفی یـک  هو بشدههر نیمه به سه قطاع تقسیم 
یـک  . شـد نتخـاب  شـمارش بـذرها ا  برايهر نیمه قطاع از 
مشـاهده ثانیه بذرهاي قابـل  15کننده ابتدا در مدت مشاهده

سـپس همـین   . کـرد هاي منتخـب را شـمارش   یکی از قطاع
دیگر همـین کـار را بـراي قطـاع     هثانی15شخص در مدت 

منتخب دوم انجام داد و از مجموع دو عدد، تعـداد بـذرهاي   
شد که اصطالحاً در ثانیه محاسبه 30شمارش شده در مدت 

Koenig(شودگفته میN30این روش به آن  et al., 1994( .
از روش شـمارش تـاجی   مـده آدستبهبین این عدد با عدد 

در بذرهاشمارش. شدمحاسبه خطی سادهرگرسیونی همعادل
انجـام  ) قبل از شروع ریزش اولین بـذرها (اول شهریور هنیم
، بنـابراین  و طی سـه سـال مـورد بررسـی تکـرار شـد      شد

درخـت در محاسـبات   120هاي شمار بـذر  درمجموع داده
درضمن، با توجه به اینکه بذر گونه برودار دوسـاله  .وارد شد

، بـراي شـمارش   )Djavanchir Khoei, 1969(شودبالغ می
.ها مورد توجه قرار گرفتبذرها رویش سال پیشین شاخه

براي تعیین مدل رگرسیونی، ابتدا  ابرنقـاط دو متغیـر شـمار    
هـاي  سـپس داده . بذر در صفحه دو محور مختصات ترسیم شد

خطـی سـاده   مـدل رگرسـیونی  وپرت مشخص و حذف شدند
بـا  ) هـا مانـده بـاقی (نرمال بودن توزیع مقادیر خطا . شدمحاسبه 

ذکر است که شایان . انجام شدویلک - استفاده از آزمون شاپیرو
توزیع مقادیر خطـا  سازي به روش کونیگ چون معموالً در مدل

ـ د، لگـاریتم داده شومینرمال نشمار بذرهاي اصلیبراي داده ا ه
Koenig(شودمیسازي استفاده در مدل et al., 1994.(

نتایج
شـده بـراي منـاطق مـورد     خطی ساده محاسبههاي مدل

ضریب تبیین میزان .اندارائه شده2و 1هاي مطالعه در شکل
در شـده بـرازش داده آمده بیانگر این بود کـه مـدل  دستهب

تغییـرات  درصـد  82و در داربـادام  درصـد  68دشت ارژن
خطـاي جـذر   مقـدار  . دهـد متغیر مورد بررسی را نشان مـی 

ترتیـب نیز براي دشـت ارژن و داربـادام بـه   میانگین مربعات 
.آمددست به230/0و292/0

آمده از تجزیه واریانس نشان داد که دستداري بهسطح معنی
دار درصد معنی99هاي محاسبه شده در سطح اطمینان مدل

). 1جدول (بودند 

در دشت ارژن) شمارش تاجی(با لگاریتم شمار بذر ) کونیگروش(رگرسیونی لگاریتم شمار بذر ابر نقاط و مدل -1شکل 

y = 0.985x + 0.9228
R2 = 0.6772
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در جنگل داربادام) شمارش تاجی(با لگاریتم شمار بذر ) کونیگروش(ابر نقاط و مدل رگرسیونی لگاریتم شمار بذر -2شکل 

مناطق مورد مطالعهدر ) شمارش تاجی(با لگاریتم شمار بذر ) کونیگروش(واریانس مدل رگرسیونی لگاریتم شمار بذر هتجزی-1جدول 
داريمعنیFمیانگین مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمدلمنطقه

000/0٭٭1491/18491/18041/216رگرسیون
103816/886/0باقیماندهارژندشت

104306/27مجموع
000/0٭٭1046/18046/18701/340رگرسیون

77078/4053/0باقیماندهداربادام
78124/22مجموع

درصد99اطمینان دار در سطح معنی٭٭

در نیزهاي محاسباتیهاي مدلدار بودن ضریبآزمون معنی
داري با توجه به مقادیر سطح معنی. شده استارائه2جدول 

در سـطح اطمینـان   دو مدلهاي که تمام ضریبشد مشخص 
.دار هستنددرصد معنی95

ها  در جدول ماندهنتایج بررسی نرمال بودن توزیع باقی
آمـده  دسـت با توجـه بـه مقـادیر بـه    . ارائه شده است3

هـا از توزیـع نرمـال پیـروي     مشخص شد که باقیمانـده 
.کنندمی

مناطق مورد مطالعهداري آنها در آمده و آزمون معنیرگرسیونی بدستههاي رابطضریب-2جدول 

مدلمنطقه
هاي استانداردشدهضریبهاي استانداردنشدهضریب

Beta
tداريمعنی

Bاشتباه معیار

045/0٭-108/0949/1-210/0مقدار ثابتدشت ارژن
Log N30687/0047/0823/0698/14000/0٭٭

000/0٭٭-073/0842/5-424/0مقدار ثابتداربادام
Log N30695/0038/0903/0458/18000/0٭٭

درصد95دار در سطح اطمینان معنی٭؛ درصد99دار در سطح اطمینان معنی٭٭

y = 1.1738x + 0.8296
R2 = 0.8157
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ها در دو منطقه مورد مطالعهماندهنتایج بررسی نرمال بودن توزیع باقی-3جدول 
داريسطح معنیویلک-آماره شاپیرودرجه آزاديمنطقه

105991/0716/0دشت ارژن
79983/0378/0داربادام

بحث
شـود مـدل   روش کونیگ همواره سعی میبه سازي در مدل

اي انتخاب شود کـه ضـمن سـهولت اسـتفاده، دقـت الزم      ساده
هـاي مختلـف   بنـابراین در پـژوهش  آماري را نیز داشته باشـد،  

بـراین،  عالوه. هاي ساده خطی هستندهاي معرفی شده، مدلمدل
- ها براي تعیـین متغیـر وابسـته از روش تلـه    در بیشتر پژوهش

شود و ارتباط رگرسیونی بـین روش کونیـگ   گذاري استفاده می
هـا  شود، امـا در برخـی پـژوهش   گذاري بررسی میبا روش تله

هــاي دیگــري ماننــد روش کــه از روشمشــاهده شــده اســت
اي اسـتفاده  بـرداري شـاخه  هاي نمونهشمارش تاجی و یا روش

مدل رگرسیونی خطی سـاده  در تنها پژوهش داخلی . شده است
212/1 +x385/1y بـراي گونـه   69/0بـا ضـریب تبیـین    =

هاي شهرستان بانه استان کردستان معرفی شد در جنگلمازودار
آمـده از روش شـمارش   دسـت شمار بذر بهکه متغیر وابسته آن

Pourhashemi(تاجی بود et al., در پژوهش دیگري .)2011
هاي ژاپن، شمار بذر واقعی درخت با استفاده از روش در جنگل

,Masaki & Abe(دست آمـد بهMizuiاي برداري شاخهنمونه

y = 1.47 x0.35در این پژوهش رابطه رگرسیونی تـوانی  . )2008

توان با اسـتفاده از روش کونیـگ   کمک آن میمحاسبه شد که به
را کـه بیـانگر   ) متغیـر وابسـته  (Mizui، شاخص )متغیر مستقل(

در رابطـه  . است، محاسبه کـرد Q. crispulaتولید بذر درختان 
روش (ثانیـه  30شـده در  بیـانگر تعـداد بـذر شـمارش    yفوق 

متر انتهایی شـاخه  سانتی50دهنده شمار بذر نشانxو ) کونیگ
.است) Mizuiروش (

Koenig سـال مطالعـه در   12پـس از  ) 1994(و همکاران
.Q(اصله درخـت بلـوط از شـش گونـه مختلـف      250مورد 

lobata ،Q. douglasii ،Q. agrifolia ،Q. kelloggii ،Q.

chrysolepsis و دورگQ. lobata × Q. douglasii ( در
بـر معرفـی   زي در آمریکا عالوههاي بلوط کالیفرنیاي مرکجنگل

هـاي  اي را بـا ضـریب  هاي خطی سادهروش ابداعی خود، مدل
ارائه کردند که در اکثـر مـوارد نتـایج    82/0تا 21/0تبیین بین 

پژوهشـگران فـوق   . ها داشتحاکی از دقت قابل قبول این مدل
250با استفاده از روش ابداعی خود، تولید بـذر  2015در سال 

) جـز گونـه دورگ  به(الذکر بلوط از پنج گونه فوقاصله درخت
در همـین منطقـه بررسـی    ) 2013تـا  1980(سـال  34را طی 
Koenig(کردند et al., در پژوهشی دیگر با اسـتفاده از  . )2015
ــذردهی و نیــز روش تلــهKoenigروش  اصــله 20گــذاري، ب

yبررسی شد و مدل رگرسیونی خطـی    Q. kelloggiiدرخت 

= 1.885 x + تـوده کـل بـذرهاي    بـراي محاسـبه زي  3.132
آمـده در  دسـت تولیدي درختان بلوط با استفاده از شمار بذر بـه 

توده کل بذرهاي تولیـدي  زيYکه در آن ثانیه محاسبه شد30
ثانیـه  30تعداد بذر شمارش شده در مـدت زمـان   Xدرخت و 

Garrison(بود  et al., سـازي  ، روش کونیگ براي مدل). 1998
تـوده  4در Q. albaاصله 105هاي تولید بذر با استفاده از داده

- هـاي دخالـت  برگ با دو تیمار تـوده پهن- برگآمیخته سوزنی

هایی که برداشت ضعیفی در آنها انجام شـده اسـت،  نشده و توده
در این پژوهش مـدل رگرسـیونی خطـی سـاده     . استفاده شدنیز
05/0 +x13/1y محاسـبه شـد کـه    70/0با ضریب تبیـین  =

,Perry & Thill(بیانگر دقت قابـل قبـول روش کونیـگ بـود    

ــه . )1999 ــورد گون ــین، درم Q. ilexهمچن ssp. ballota در
غربی اسپانیا با اسـتفاده از روش کونیـگ،   درختزارهاي جنوب

ترتیـب بـراي   به) وزن تر(سه مدل خطی براي برآورد تولید بذر 
ــا 2009- 2010و 2008- 2009، 2007- 2008هــاي ســال ب

ــین  ــریب تبی ــاي ض ــد 751/0و 787/0، 532/0ه ــه ش ارائ
)Carevic et al., 2014( .

دو نکته مهمی که در روش کونیگ باید بـه آن توجـه کـرد،    
و ) روش انتخـاب درختـان نمونـه   (بـرداري  انتخاب روش نمونه

رخـت نمونـه   بازه زمانی مـورد مطالعـه اسـت کـه بـر تعـداد د      
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ــد ــه. تأثیرگذارن ــورد روش نمون ــی  درم ــت کل ــرداري دو حال ب
برداري نمونهدر. برداري تکراري و غیرتکراري وجود داردنمونه

تکراري، در سـال اول آمـاربرداري، تعـدادي درخـت انتخـاب      
در . شـود شـوند و روش کونیـگ درمـورد آنهـا اجـرا مـی      مـی 
. گیرنـد گیري قرار میاندازههاي بعد نیز همین درختان موردسال
عبــارت دیگــر درختــان ثــابتی در طــول دوره آمــاربرداري بــه

بـرداري غیرتکـراري   شوند، اما در روش نمونـه شمارش بذر می
، هرساله درختان جدیدي شـمارش بـذر   پیشینبرخالف روش 

. شوندمی
برداري تکراري نسبت به روش غیرتکـراري دو  روش نمونه

در روش تکـراري ضـمن اینکـه    یکی اینکـه  : مزیت عمده دارد
شـود،  وضعیت تولید بذر توده جنگلی مورد مطالعه مشخص مـی 

با توجـه  . بررسی استالگوهاي بذردهی درختان نمونه نیز قابل
ها داراي سیکل بذردهی هستند، این مزیـت روش  به اینکه بلوط

برداري تکراري به شناسـایی ایـن سـیکل کمـک شـایانی      نمونه
نکه در روش تکراري چـون درختـان نمونـه    دوم ای. خواهد کرد

در سالیان مختلف ثابت هستند، خطاهاي ناشی از تغییـر کیفیـت   
هاي ذاتی درختان نمونه و تأثیر آن بر توان تولیـد بـذر   و ویژگی

تـر  مشـخص یابد، درنتیجه نوسانات ساالنه بـذردهی  کاهش می
Koenig(خواهد شد et al., تفاوت اصلی تنها پژوهش ).1994

) 2011(و همکـاران   Pourhashemiاخلی انجام شده توسط د
رو که در منطقه هلو شهرستان بانه انجام شد، بـا پـژوهش پـیش   

بـرداري  شـده، روش نمونـه  نیز این است که در پـژوهش اشـاره  
اسـتفاده شـد،   ) 1388برداري فقـط در سـال   نمونه(غیرتکراري 

برداري تکـراري طـی سـه    رو نمونهکه در پژوهش پیشدرحالی
.  سال مورد استفاده قرار گرفت

بـرداري  بـرداري مـورد اسـتفاده نمونـه    نمونهکه روش زمانی
یابی به یک دقـت مشـخص نیـاز بـه     تکراري باشد، براي دست

تعداد درختان نمونه کمتري نسبت بـه حـالتی اسـت کـه روش     
Koenig، عنوان مثـال به. برداري غیرتکراري انتخاب شودنمونه

سـاله  5نشان دادند که در یک بازه زمانی )  1994(و همکاران
درصد دقت واقعی دست پیـدا کـرد، در   95اینکه بتوان به براي

کـه در  درخـت کافیسـت، درحـالی   25روش تکراري انتخـاب  
یابی به همـین دقـت   برداري غیرتکراري براي دستروش نمونه

بـراین، هرچـه بـازه    عـالوه . شونددرخت شمارش بذر 45باید 
ـ    ري زمانی مورد مطالعه بیشتر باشد، با تعداد درخـت نمونـه کمت

عنـوان مثـال، در   بـه . توان به دقت مشخصـی دسـت یافـت   می
بــرداري پــژوهش مــذکور مشــخص شــد کــه در روش نمونــه

درصد دقت واقعـی در یـک   95یابی به غیرتکراري براي دست
اصله درخـت نمونـه   45ساله نیاز به شمارش بذر 5بازه زمانی 

14مطالعـه بـه   که با افزایش بازه زمانی مـورد باشد، درحالیمی
توان به همین دقت اصله درخت می4سال، با شمارش بذر فقط 

رو با توجه به مستندات فوق، براي پـژوهش پـیش  . دست یافت
40برداري تکـراري درنظـر گرفتـه شـده بـود،      که روش نمونه

.تر باشدتر و دقیقدرخت انتخاب شد تا نتایج قابل اطمینان
روپیشپژوهشآمده ازدستهبا توجه به نتایج بدرمجموع، 

کـرد  بیانتوان میدر سایر نقاط دنیا هاي مشابه پژوهشو نتایج 
و استاز دقت کافی برخوردار برآورد چشمی کونیگکه روش

تـوان  ، میشوددقت رعایت هبنامه این روش شیوهکه در صورتی
بسیار کم و در مدت زمان کوتاه، در یک فرآینـد  هبا صرف هزین

بـا اسـتفاده از   تولید بذر درختان بلوط را نسبتاً طوالنی وضعیت
تـوان  در نتیجـه مـی  .مورد پایش قرار دادهاي بسیار ساده مدل

باارزشـی از قبیـل   بلوط در هر منطقه، اطالعـات براي هر گونه 
بـین  هاي مختلف و بذردهی بین پایههايسیکل بذردهی، نوسان

ر رو دتکـرار پـژوهش پـیش   .دست آوردبههاي مختلف را الس
ــه در   ــه بــرودار در ســایر منــاطق انتشــار ایــن گون مــورد گون

هـاي بلـوط بـومی    هاي زاگرس و همچنین سـایر گونـه  جنگل
سـاز اطالعـات مفیـدي درمـورد تجدیـدحیات      تواند زمینـه می

.شودو شناسایی درختان مادري و بذردههاجنسی بلوط

سپاسگزاري
همؤسسـ این پژوهش بـا اسـتفاده از اعتبـارات و امکانـات     

و مراکـز تحقیقـات و آمـوزش    تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
انجـام  هاي فـارس و کرمانشـاه   کشاورزي و منابع طبیعی استان

که جا دارد از مسئولین محترم کمال تشکر و قدردانی است شده
کلیـه  ههمچنین ضروریسـت از همکـاري صـمیمان   . عمل آیدهب

که در مراحل مختلف اجراي این پـژوهش یـاریگر مـا    عزیزانی
.سپاسگزاري شودبودند، 
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