
 

1 

 

  جىگلاکًسیستم در  مبزاد مقطًعبتبرآيرد ومًوٍ برداری بٍ مىظًر  بررسی کبرایی
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 خالصٍ

ذف  ٍ ایي ثشسسی ثبّ  ِ ثشداسی  ًَ و سد هبصاد همطَعبت دس ثشسسی وبساییً  جبم ضذ؛ ثذیي هٌظَس جٌگل اوَسیستن ثشٍآ ُ  ًا ِ پبسسل ثب پیابد دس س

ِ اثعبد  ِ ای ث ّبی  100*100وشدى ضجى  ِ ًَ و ٍ ثب خطً  ُ اص آصهَى  100هتش  جبم گشدیذ. ثب استفبد ٍ سپس هحبسجبت ًا ّب  ُ گیشی  ذاص هتشی، ًا

t ثشداسی خطای ثاش اساب     استیَدًت ِ ًَ و ُ اصً  ِ ضذ ّبی هحبسج ٍ هیًبگیي   ِ ٍالعی جبهع گیي  ّبی حبصِل اص هیًب ، آصهَى همبیسِ هیًبگیي 

گی ِ ثیي هیًب جَد تئَسی احتوبالت،ً طبى داد و ِ ثشداسی خطی اختالف هعٌی داسیٍ  ًَ و ّبی ثذست آهذُ اصً  ٍ هیًبگیي   ِ ٍالعی جبهع ّبی  ي 

سد  وِ گشدد ًتیجِ گیشی هی لزا ًذاسد. تشیي سٍش ثشای ثاشٍآ ًَِ ثشداسی خطی ثش اسب  تئَسی احتوبالت، ْث و ٍ ساط  تحات    تعاذاد  سٍشً 

ضص هبصاد همطَعبت دس جٌگل هی ثبضذ.  َپ

سد :یذیکل کلمبت ضص، ه ثشٍآ ٍ سط  تحت َپ ِ ثشداسی خطیتعذاد  ًَ و  ، تئَسی احتوبالتبصاد همطَعبت،ً 
 

 مقذمٍ

ى توبم اای ثشًبهِ سیضی صحی  دس هَسد هبصاد همطَعبت حبصل اص عولیبت لطع دس جٌگل ّبی ضوبل ایشاى ًخست ثبیذ ثتَشث

پاس اص عولیابت لطاع ٍ خاشٍ      . (Wagner  ٍWilson ،1976) ایي همطَعبت سا ثب سٍضی علوی ٍ صحی  اًذاصُ گیشی ًوَد

هبصاد همطَعبت یه جضء هْن دس جٌگل هحسَة هی وِ ایي  گشدُ ثیٌِ ّب، هبصاد همطَعبتی دس عشصِ جٌگل ثبلی هی هبًٌذ،

اص طشفی ایي هبصاد همطَعبت اگش دس جٌگل ثبلی ثوبًٌذ صیستگبُ سا ثاشای هَجاَدات صًاذُ     .(Marshal  ٍDavis ،2002) گشدد

، Marshal ٍ  Davis) ّن هی وٌٌذ ٍ اگش اص جٌگل خبس  گشدًذ هی تَاى اص آًْب دس صاٌبیع واَة اساتفبدُ واشد    دس جٌگل فشا

تٌاَ    وابتیي ٍ ّیاضم( های تَاًٌاذ دس    ثشدّبی صیبدی وِ هبصاد همطَعابت ) . ثب تَجِ ثِ هَاسد روش ضذُ دس فَق ٍ وبس(2002

 ضشٍسی هی ثبضذ.   آًْب تعذاد ای ثشآٍسدشداضتِ ثبضٌذ اسائِ سٍضی علوی ٍ دلیك ٍ ون ّضیٌِ ث صیستی

یي همذاس هبصاد همطَعبت ثِ جب هبًذُ اص عولیبت لطع ٍ تجذیل دس ایشاى ثیطاتش اص سٍضاْبیی اساتفبدُ های     یجْت تع

اٍل آًىِ ثب آهبس ثشداسی صاذ دس  ثشای اًجبم ایي وبس اص دٍ ساُ هی تَاى استفبدُ وشد: وٌٌذ وِ گبّی اص ٍالعیت دٍس هی ثبضٌذ. 

همذٍس ًوی ثبضذ یب ایٌىِ ضبیذ  ٍ صشف ٍلت ٍ اًشطی صذ توبم ایي هبصاد همطَعبت سا اًذاصُ گیشی ًوَد وِ ثذلیل ّضیٌِ صیبد

دس جٌگل اص سٍش ًوًَاِ   2استفبدُ وشد. دس وطَسّبی دیگش ثشای ثشآٍسد ضبیعبت وَثی دسضت 1ثتَاى اص ًوًَِ ثشداسی خطی

جٌگال   ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دس جٌگل ّبی ضوبل ایاشاى اص ضایَُ  (. Wagner  ٍWilson ،1976)ثشداسی خطی استفبدُ هی ضَد

استفبدُ هی ضَد ٍ هبصاد همطَعبت دس جٌگل ثصَست پشاوٌذُ پخاص ضاذُ اًاذ، اساتفبدُ اص اثعابد ضاجىِ        3گضیٌطی ضٌبسی

تابوٌَى دس هاَسد   تَضای  ایٌىاِ دس ایاشاى     وَوىتش ٍ طَل خط ًوًَِ ثیطتش هوىي است ثشای ایي جٌگل ّب هٌبست ثبضذ.

ثشای سسیذى ثِ استفبدُ اص ًوًَِ ثشداسی خطی دس جٌگل ثشای ثشآٍسد تعذاد هبصاد همطَعبت هطبلعِ ای صَست ًگشفتِ است. 

ًوًَاِ ثاشداسی    ایي ّذف ٍ اًتخبة سٍش ثْیٌِ آهبسثشداسی ثشای ثشآٍسد هبصاد همطَعبت دس جٌگل ّبی ضاوبل ایاشاى، سٍش  

                                                           
1
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اص ثیي سِ سٍش فاَق  تشیي سٍش  ثِ وبس گشفتِ ضذ تب دس اًتْب هٌبست  تئَسی احتوبالت، هحبسجِ ثش اسب ثب سٍضْبی خطی

 .اًتخبة گشدد
 

 مًاد ي ريش َب

. جْت ولی هٌطمِ ضاوبلی  لشاس گشفتِ است( 10حَصُ آثخیش وفشٍد ضبًذسهي )حَصُ ضوبسُ  2هطبلعِ دس سشی  سدهٌطمِ هَ

ِ    است. ٍالع ضذُ 48˚ ٍ 26   یجغشافیبی ٍ طَل 37 ˚ٍ 26   ٍ ایي هٌطمِ دس عشض جغشافیبیی  ای اص ًظاش تَپاَگشافی هٌطما

-211هٌطمِ هَسد هطبلعِ ضبهل پبسسال ّابی    .هی ثبضذاست وَّستبًی ٍ ضیت عوَهی هٌطمِ ثیي صفش تب ّطتبد دسصذ 

وفاشٍد،  )ثبضذ هتش هی 1200الی  900داهٌِ استفبعی )استفب  اص سط  دسیب( هٌطمِ ثیي  اص ایي سشی هی ثبضٌذ. 217 ٍ 216

گال ّابی ضاوبل    ٌج دس وِ یئاص آًجب(. 1379تیوَسی، )هطخصِ ّبی هَسد ثشسسی ثِ ّذف اص هطبلعِ ثستگی داسد (.1375

ِ ٍ جٌگل ثبیذ اص پبیذاسی اوَلَصیىی ثشخَسداس ثبضذ اص اٍلَیت خبصی ثشخَسداس است حفظ تٌَ  صیستیایشاى  ّابی  ؛ هطخصا

اص هحل تمبطع اضال  ضجىِ  همطَعبت ثعٌَاى هطخصِ هَسد ًظشدسًظشگشفتِ ضذ. تعذاد دس ّىتبس ٍ سط  تحت پَضص هبصاد

هتشی ٍ یه طالَى، ساساتبی   25طٌبة ثِ ووه ٍ  ثعٌَاى ًمطِ ضشٍ  خط ًوًَِ ّب استفبدُ ضذ وِ ثب یه آصیوَت هطخص

ُ گیشی  ،سد داضتٌذوِ ثِ ًَعی هحَس هشوضی آًْب ثب ساستبی ایي خط ثشخَ خط ًوًَِ ثش سٍی صهیي هطخص ٍ همطَعبتی ًاذاص

  ثِ عول آهذ.  استفبدُ  1 اص فشهَل ثشآٍسد تعذاد لطعِ دس ّىتبس دس یه خط ًوًَِثشای  .ضذًذ


 





jm

j ijij

i
lL

haقطعهY
1 )cos(

1

2

10000
)(



                                           (1) 

 هی ثبضذ.  سبتعذاد لطعِ دس ّىت :Yiٍ  طَل خط ًوًَِ:  L، طَل لطعِ ثِ هتش :lijدس فشهَل فَق؛ 

  

    ي بحث وتبیج

ثشای ّش یه اص هطخصِ ّب دس آهبس ثشداسی صذ دسصذ پشداختِ ضاَد، ٍضاعیت    یلجل اص ایٌىِ ثِ ثشسسی ضبخص ّبی آهبس 

 پشاوٌص هبصاد همطَعبت دس هٌطمِ هَسد هطبلعِ تطشی  هی گشدد.

دسخت ًطبًِ گزاسی ٍ لطع گشدیذًاذ.   277دس ول  217ٍ  216ٍ  211دس سِ پبسسل  یدس هٌطمِ هَسد هطبلعِ یعٌ

ثشسسی هبصاد همطَعبت حبصل اص عولیبت لطع ٍ تجذیل دس هٌطمِ هَسد هطبلعِ ًطبى داد وِ اوثش دسختبى لطع ضذُ ضابهل  

هلج ًیض هطبّذُ ضذ. طجك ًتبیج  دسختبى ساش هی ثبضٌذ ٍلی دس ثیي دسختبى لطع ضذُ دسختبى تَسىب، هوشص، افشا، ًوذاس، ٍ

 .هتش هىعت تعییي ضذ 46/2002صَست هجلس استحصبل، حجن ول دسختبى ًطبًِ گزاسی ضذُ دس هٌطمِ هَسد هطبلعِ 
 
 

 مًرد مطبلعٍپبرسل  سٍج محبسببت آمبری در آمبربرداری صذ در صذ دریوتب . 1جذيل 
 مشخصٍ شبخص آمبری

 دس ّىتبس ادتعذ دس ّىتبس تعذاد دس ّىتبس تعذاد 

 217دس  216دس  211دس  

 43/362 23/231 47/299 تعذاد

 65/234 54/198 11/124 سط 

 هٌجع: دادُ ّبی تحمیك

 

دلیمِ هحبساجِ ضاذُ اسات واِ ایاي صهابى اص        8/19صهبى الصم ثشای آهبس ثشداسی ثِ اصای ّش خط ًوًَِ  ثطَس ولی ،

هتشی ٍ هیبًگیي صهبى الصم ثشای پیبدُ واشدى   100هتشّب دس ّش خط ًوًَِ هجوَ  هیبًگیي صهبى الصم ثشای اًذاصُ گیشی پبسا

خاط ًوًَاِ ٍ دس    30تعاذاد 216دس پبسسال   ،خاط ًوًَاِ    36تعذاد 217 تشاًسىت ثذست آهذُ است. اص آًجبئیىِ دس پبسسل

ثبضذ. ثب تَجاِ   دلیمِ هی4/1940 خط ًوًَِ ثشداضت ضذُ است صهبى ول آهبس ثشداسی ثشای ایي سٍش 32تعذاد211 ل پبسس
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 ثش حست فشد دلیمِ ثذست خَاّذ آهذ. ِدلیم 8/646ًفش ثَد صهبى ول آهبس ثشداسی  3ثِ ایٌىِ اویپ آهبس ثشداسی هتطىل اص 
  

 مًرد مطبلعٍپبرسل  سٍ  برای مشخصٍ َبی مًرد بررسی درومًوٍ برداری خطی دري مطبلعبت زمبوی  ج محبسببت آمبرییوتب -2لجذي
 احتمبالت شبخص آمبری مشخصٍ

 n 25/412 تعذاد دس ّىتبس

vS 00/2 

% vS 
6/27 

E 09/4 
E% 12/55 

 s 51/259 )هتش هشثع(سط  تحت پَضص دس ّىتبس

w
s 

24/1 

%
w

s 8/25 

E 54/2 
E% 92/52 

 6/591 - )دلیمِ( ثشداسیصهبى ول آهبس

 هٌجع: دادُ ّبی تحمیك

 

حمیمی حبصل اص آهبس ثشداسی صذ دس صذ ثب هیبًگیي ّبی ثاشآٍسد   ّبی ًطبى داد دس حبلتیىِ هیبًگیي  tآصهَىًتبیج 

ًوًَِ ثشداسی ثب هیابًگیي حمیمای    صهمبیسِ ضَد، ثیي هیبًگیي ّبی ثشآٍسد ضذُ حبصل ا ًوًَِ ثشداسی خطیضذُ حبصل اص 

دسصاذ   5صیشا اختالفبت دس ساط    اًجبم ضذُ است 5ّوة همبیسبت فَق دس سط  % .بهعِ اختالف هعٌی داسی ٍجَد ًذاسدج

 هعٌی داس ثَد.  
 

 درصذ 5جذيل وتبیج مقبیسٍ میبوگیه َب بٍ ريش تًکی در سطح  -3جذيل 
 گیری  ريشُبی اوذازٌ  

*1 2 
 71/297 25/412 هیبًگیي ّبی تعذاد دس ّىتبس  

 76/185 51/259 یبًگیي ّبی سط  تحت پَضص دس ّىتبس              ه

 هٌجع: دادُ ّبی تحمیك

 ( سٍش آهبس ثشداسی صذ دسصذ هی ثبضذ.1دس ایي جذٍل سٍش اًذاصُ گیشی )*

 

هی تَاى وٌیي ًتیجِ گیاشی واشد واِ ثاب ٍجاَد ایٌىاِ        استیَدًت  t ثب تَجِ ثِ ًتبیج همبیسِ هیبًگیي ّب ثِ سٍش

)صاذ دس صاذ ٍ ًوًَاِ ثاشداسی     سٍش اًاذاصُ گیاشی هختلا      دٌٍی داس آهبسی ثیي هیبًگیي ّبی ثذست آهاذُ اص اختالف هع

ّضیٌِ ثب ّن همبیسِ وٌین، سٍش هحبسجِ ثب استفبدُ اصتئَسی احتوابالت  -سٍش سا اص ًظش دلت دٍٍجَد ًذاسد ، اگش ایي خطی(

(%E)ثْتشیي سٍش خَاّذ ثَد صیشا ووتشیي همذاس 
2
 T داضت.  سا خَاّذ 

وِ استفبدُ اص سٍش ًوًَِ ثشداسی خطی ثشای ثاشآٍسد تعاذاد ٍ    هی گشددثِ عٌَاى یه ًتیجِ گیشی ولی وٌیي ثیبى 

سط  تحت پَضص هبصاد همطَعبت عولیبت لطع دس جٌگل ّبی ضوبل ایشاى ثِ طاَسی واِ دس اجاشا اص آى اساتفبدُ گاشدد،      

( ثسیبس ثبال هی ثبضاذ ٍ دس  %Eص ضذ همبدیش اضتجبُ آهبسثشداسی )تَصیِ ًوی گشدد صیشا ّوبًطَسی وِ دس ایي تحمیك هطخ

 ّوِ هَاسد ایي همبدیش اص وْل دسصذ ثبالتش ثذست آهذُ است.
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