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  ها ترین یافته مهم
شده و  مدیریت(ها  نتایج نشان داد که میانگین درصد تاج پوشش در بین قطعات نمونه در هر یک از سري

 درصد 95 در دو سري در سطح احتمال ممرز - انجیلی و انجیلی - کلی و به تفکیک دو تیپ ممرزطور به) نشده مدیریت
بر کاهش ارتفاعی و  هاي ارتفاعی نتایج نشان داد که عالوه در تحلیل آماري مشخصه. داري با هم ندارند تفاوت معنی

 که در سطح دادداري نشان  نتایج تحلیل معنینشده،  شده در مقایسه با توده مدیریت واریانس ارتفاعی در توده مدیریت
داري مشاهده شده است ولی بین  رصد بین حداکثر، دامنه و میانگین ارتفاعی تاج پوشش تفاوت معنی د99احتمال 

تفاوت ) نشده مدیریت(و سري دو ) شده مدیریت(حداقل، انحراف معیار و واریانس ارتفاعی تاج پوشش سري یک 
هاي انجام شده تا حدي باعث  رداريب دهد که تیمارهاي مدیریتی و بهره  این نتیجه نشان می.داري وجود ندارد معنی

   .هاي سري یک شده است یکنواختی ارتفاعی و کاهش واریانس و تفاوت اشکوب تاج پوشش توده

نـشده، طـرح دکتـر     شده، جنگل مدیریت  پوشش، لیدار، جنگل مدیریتپوشش، ارتفاع تاج  تراکم تاج:هاي کلیدي   واژه
  نیاي گرگان  بهرام

 

  92-314-28طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  جویباري، جهانگیر محمدي شعبان شتایی ):گان(نویسنده

نـشده بـا اسـتفاده     شده و مدیریت هاي مدیریت هاي جنگل در توده  بررسی تفاوت تراکم و ارتفاع تاج پوشش توده       :عنوان
  )کالته گرگان جنگل شصت: مطالعه موردي(هاي لیدار  از داده

  92-314- 28 :شماره

 25/12/1393 :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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persian
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  اهمیت موضوع
هاي  و توده) برداري شده بهره(شده  هاي مدیریت هاي ساختار افقی و عمودي جنگل در توده مقایسه مشخصه

هاي  استفاده از روش. باشد ري میهاي طبیعی ضرو از تودهو میزان انحراف این متغیرها ) نشده مدیریت(طبیعی 
هاي  قبول مدنظر اکثر کارشناسان و مدیران طرح هاي زمینی با دقت قابل عنوان جایگزین روش ههزینه و سریع ب کم

و ارزیابی هاي لیدار در تحقیقات و اجراییات مدیریت  کارگیري داده هسازي ب  استفاده و بومی.باشد جنگلداري می
  .باشد ي میجنگل ضرورهاي  فعالیت

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي مشخص جنگلشناسی و مدیریتی براي مدیریت   مدون براي اعمال برنامهییها هاي جنگلداري طرح طرح

هاي  براي بررسی تفاوت. دهستنهاي جنگلی   طبیعی افقی و عمودي تودهها و حفظ ترکیب و ساختار بهینه حنگل
. استضروري ) نشده مدیریت(هاي شاهد  شده با توده ها، مقایسه تغییرات حاصل حاصل از اعمال مدیریت بر توده

ت  از طریق برداشت زمینی و اطالعانشده عموماً هاي مدیریت شده با توده هاي مدیریت مقایسه ساختار توده
ها و منابع جهت  استفاده از سایر روش. دهستنبر  بر و زمان  هزینهگیرد که عموماً ها صورت می برداري از توده نمونه

دلیل سطح وسیع و پیوستگی  هاي سنجش از دور به داده. استهاي جنگلی ضروري  هاي ساختار توده بررسی تفاوت
عنوان یک نوع  هبهاي لیدار  داده .گردند  یک گزینه مطرح میعنوان هاطالعات و رقومی بودن قابلیت خوبی داشته و ب

ها را هم  هاي ارتفاعی هستند که عالوه بر مشخصات مسطحاتی، اطالعات بعد سوم پدیده دادهداده سنجش از دوري، 
ارتفاع و هاي ویژگی، که )هاي لیزري شاخص(لیزري  آماري هاي مشخصههاي لیدار براي تهیه   داده.دهند ارائه می

   .گیرند کند مورد استفاده قرار می گیري شده را توصیف می تراکم نقاط اندازه



  ؛ 386: معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابـان شـهید بهـشتی، صـندوق پـستی          
  32225989: ، نمابر49138-15739: کد پستی

 

 

  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  هاي لیدار به تفکیک سري هاي توصیفی مشخصه درصد تاج پوشش استخراج شده از داده ضعیت آمارهو -

  )رصدد(دامنه   )درصد( انحراف از معیار  )درصد(حداکثر   )درصد(حداقل   )درصد(میانگین   تعداد قطعه نمونه  سري  مشخصه
992/98 219  یک  811/52  100 389/3  189/47   درصد  

491/99 87  دو تاج پوشش  883/97  100 444/0  117/2  

  
   مستقلtبین سري یک و دو با استفاده از آزمون ) هاي لیدار شده از داده استخراج(داري مشخصه درصد تاج پوشش   نتایج تفاوت معنی-

  يدار سطح معنی  درجه آزادي tآماره   مشخصه
  ns173/0  304  -67/1  پوشش تاج درصد

nsدرصد95داري در سطح احتمال   عدم معنی .  
  

  جنگلداري  هاي لیدار در سـري یک و دو طرح استخراج شده از داده) CHM(هاي ارتفاعی تاج پوشش  داري مشخصه  نتایج تفاوت معنی-
  مستقل tکالته گرگان با استفاده از آزمون  شصت 

  داري سطح معنی  ه آزاديدرج tآماره   مشخصه
  ns121/0  304  -555/1  حداقل ارتفاعی تاج پوشش

  0000/0** 304  -53/6  حداکثر ارتفاعی تاج پوشش

  0000/0** 304  -576/3  دامنه ارتفاعی تاج پوشش

  0000/0** 304  -652/5  میانگین ارتفاعی تاج پوشش

  ns078/0 304  -769/1  انحراف از معیار ارتفاعی تاج پوشش

  ns063/0 304  -866/1  یانس ارتفاعی تاج پوششوار

   . درصد95داري در سطح احتمال   عدم معنیns درصد، 99داري در سطح احتمال  معنی **
  

  ) CHM(گیري شده درختان در قطعه نمونه با مقادیر برآورد شده مشخصه ارتفاعی تاج پوشش  هاي مقادیر میانگین ارتفاع اندازه  تفاوت-
  کالته گرگان هاي یک و دو طرح جنگلداري شصت ها، تیپ ممرز انجیلی و انجیلی ممرز سري هاي لیدار در کل تیپ  از دادهاستخراج شده   

شده  گیري ارتفاع اندازهمیانگین   
  )متر(درختان 

ارتفاع استخراجی از میانگین 
  )CHM(مدل تاج پوشش 

  ها میانگین تفاوت
  )متر(

ها  انحراف از معیار تفاوت
  )متر(

  04/3  -26/2  3/22  03/20  منطقه مورد مطالعهکل
  59/2  -88/2  83/22  94/19  تیپ ممرز انجیلی
  87/2  -5/1  52/20  02/19  تیپ انجیلی ممرز

   . درصد95داري در سطح احتمال   عدم معنیns درصد، 99داري در سطح احتمال   معنی**
  
  


