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  چكيده
مقدار (گلهاي بلوط ياسوج با توجه به مشخصه دقت آماربرداري برداري مناسب براي جنمنظور بررسي و تعيين روش نمونه به

تصادفي با قطعات نمونه  منظمپوشش در هكتار، چهار روش آماربرداري  سطح تاج مشخصهو صحت براي ) خطاي قابل قبول
گل مورد ارزيابي قرار انتخاب و عملكرد آنها در جن) استراتيفيكاسيون(بندي برداري با مونهمستطيلي، خط نمونه، نواري و نمونه

انجام هكتار از جنگلهاي منطقه مهريان ياسوج  100اي به وسعت ابتدا يك آماربرداري صددرصد در منطقه منظوربدين . گرفت
سپس با انتقال اطالعات حاصل از آماربرداي . ثبت گرديد GPS و مختصات جغرافيايي تمامي درختان توسط دستگاهشد 

وسيله كامپيوتر در  ه درختان در نقشه رقومي منطقه مشخص گرديد و روشهاي آماري مذكور بهجايگا رايانه،صددرصد به 
تكرار اجرا و مقادير بدست آمده با مقادير بدست آمده از آماربرداري  30در  ArcInfoو  AutoCAD ،ArcViewافزارهاي  نرم

برابر ) حاصل از آماربرداري صددرصد(پوشش  سطح تاجنتايج نشان داد كه ميانگين واقعي  .صددرصد مورد مقايسه قرار گرفتند
تصادفي، خط نمونه با طول ثابت، نواري و استراتيفيكاسيون اين  منظممترمربع در هكتار و در روشهاي آماري  2257است با 
چهار روش نشان محاسبه حدود اعتماد در هر . باشدمترمربع در هكتار مي 2341و  1995، 2220، 2390ترتيب برابر با  مقدار به

با در نظر . گيردپوشش در هكتار، ميانگين واقعي جامعه را دربرمي داد كه حدود اعتماد محاسبه شده براي مشخصه سطح تاج
ترتيب برابر  بندي بهتصادفي، خط نمونه و مونه منظمي مشخص شد اين مقدار در روشهاي رگرفتن مقدار درصد خطاي آماربردا

توان درصد باشد، نميباشد، با توجه به اين كه در روش نواري، آماربرداري مبتني بر اصول آماري نمي درصد مي 14و  4، 18با 
پوشش بدست آمده در اين  نمود، بنابراين براي مقايسه اين روش فقط ميانگين سطح تاج هرا محاسب )E(خطا و حدود اعتماد 

ايج بدست آمده از روشهاي مختلف نشان داد كه نتايج بدست همچنين بررسي ميزان صحت نت. روش با ساير روشها مقايسه شد
. آمده از روش خط نمونه داراي بيشترين ميزان صحت و نتايج بدست آمده از روش نواري داراي كمترين ميزان صحت هستند

  .گرددعنوان مناسبترين روش در اينگونه جنگلها معرفي مي هبنابراين روش خط نمونه ب
  

 .بندي تصادفي، خط نمونه، نواري، مونه منظمپوشش،  برداري، تاجنمونه :كلمات كليدي

  
  مقدمه

 هاي رشته كوهرويشگاه زاگرس بخش وسيعي از 
و  1300اي با طول گردد كه منطقهزاگرس را شامل مي

 .پوشاندكيلومتر از كشور ايران را مي 200عرض متوسط 
-خشك طبقه جنگلهاي زاگرس تحت عنوان جنگلهاي نيمه

ميليون هكتار  5 بيش ازو با مساحتي  گرديده بندي
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از جنگلهاي كشور ايران را به  درصد 40سطحي معادل 
مين آب، أثير را در تأخود اختصاص داده و بيشترين ت

حفظ خاك، تعديل آب و هوا و تعادل اقتصادي و 
). Sagheb Talebi et al., 2005(د ناجتماعي منطقه دار

-زمه هرگونه مديريت و برنامهامروزه به اثبات رسيده كه ال
ريزي اصولي داشتن اطالعات كمي و كيفي مناسب از 

به اين دليل آماربرداري جنگل  .زيرمجموعه مديريت است
آينده براي ريزي منظور برآورد وضعيت موجود و برنامه به

 ,.Eshagh Nimvari et al( داردنقش اساسي را بر عهده 
در نواحي زاگرس  از آنجايي كه پوشش گياهي). 2003

استفاده در صنايع نيست قابل قادر به توليد چوب 
)Jazirehi and Ebrahimi Rostaghi, 2003(،  بنابراين

گيري عنوان يك عامل بررسي و اندازه توان حجم را بهنمي
در نتيجه بايد از مشخصه ديگري . مورد استفاده قرار داد

رات نترل تغييگيري و كپوشش براي اندازه تاجميزان مانند 
پوشش سطحي از زمين است  منظور از تاج. كمك گرفت

هاي مختلف پوشيده ميكه بوسيله تاج درختان و درختچه
از اين شاخص براي قضاوت در مورد تراكم و غناي . شود

هاي گياهي، ميزان رقابت در توده و يكي از مشخصه
 ,.Rudnicki et al(شود برآورد حجم توده استفاده مي

در نيمه دوم قرن بيستم استفاده از ابزارهايي مانند ). 2004
توانسته  GISتئوريهاي آماري، رايانه، ابزارهاي ليزري و 

گيري جنگل حل كند مشكالت زيادي را در زمينه اندازه
)Husch et al., 2003( .با  شد يسع در اين تحقيق بنابراين

-دادهسازي جنگل به بررسي ميزان كارايي استفاده از شبيه
 برداري سيستماتيكهاي بدست آمده از روشهاي نمونه

در برآورد سطح  يبندمونه، نواري و خط نمونه، يتصادف
  .دوپوشش در جنگلهاي زاگرس پرداخته ش تاج

Erfanifard et al. (2006) سازي با استفاده از شبيه
جنگل به تعيين شكل و مساحت قطعه نمونه در برآورد 

نتايج اين  .لهاي زاگرس پرداختندپوشش در جنگ سطح تاج
اي شكل با هاي دايرهبررسي نشان داد كه قطعه نمونه

 Heidary (2006) .آر از ساير قطعات مناسبترند 8حت مسا
و  ياي، خطبه بررسي روشهاي مختلف آماربرداري فاصله

در جنگلهاي منطقه سرخه ديزه آري  10اي قطعات دايره
آمده نشان داد در بين  نتايج بدست. پرداختكرمانشاه 

هم  يده آر يا اين مطالعه، روش دايره يروشها يتمام
برآورد درصد  يبرآورد تعداد در هكتار و هم برا يبرا
 با توجه به معيار(پوشش مناسبترين روش  تاج

(E%)^2×T( باشد يم. Eshagh Nimvari et al. (2003)  با
ا برداري سيستماتيك تصادفي بمقايسه دو روش نمونه

اي و روش ترانسكت از نظر دقت و هزينه قطعات دايره
در جنگلهاي بلوط غرب به اين نتيجه رسيدند كه بين 
نتايج بدست آمده از دو روش ياد شده در برآورد تعداد در 

پوشش با نتايج آماربرداري صددرصد  هكتار و سطح تاج
وجود ندارد و  درصد 5داري در سطح اختالف معني

اشتباه ضرب مجذور  توجه به حاصل روش ترانسكت با
 Alijanpour . تر استدر زمان كل مناسب يآماربردار
با مقايسه سه روش آماربرداري با قطعات نمونه (2000)
اي، مستطيلي و خط نمونه در جنگلهاي ارسباران، دايره

عنوان  روش آماربرداري با بكارگيري خط نمونه را به
ي ارسباران معرفي روش آماربرداري بهينه در جنگلها

  .نمود
Lisa (2002) رگن براي ارزيابي ودر شمال شرق ا

برداري نواري برداري خطي و نمونهكارايي دو روش نمونه
-پوشش، طول و وزن گرده براي برآورد تراكم، درصد تاج

نشان او نتايج  ،برگ را انتخاب كردتوده سوزني 17ها بينه
. وجود ندارد داريداد كه بين دو روش اختالف معني

Spark and Masters (2002)  روش نمونه 6با مقايسه-
متر،  64/5متر و  64/3هاي قطعات با شعاع با برداري

قطعات مربعي با نقطه مركزي، قطعات با شعاع متغير، 
در سه توده  10×10 با ترانسكت نواري و قطعات مربعي
كالماها به اين نتيجه واجنگلي در مناطق جنوب شرقي 

قطعات با شعاع ثابت از نظر زماني مناسبترين  دند كهرسي
اندازه به روش بوده و بيشترين دقت را بدون توجه 

-در توده زياد والبته براي درختان با قطر  ،درخت دارند
هاي متراكم در عين حال كه اين روش دقت مناسبي دارد 

پيشنهاد  بنابراين .نمايد را محدود مي ولي زمان كارايي آن
كه از قطعات با شعاع ثابت براي درختان كوچك و  دادند

از قطعات با شعاع متغير براي درختان با قطر بيشتر استفاده 
هاي گردد و در مناطقي با تراكم گوناگون و اندازه تنه

مختلف استفاده از روشهاي قطعات ثابت و متغير مناسبتر 
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با بررسي نتايج حاصل از سه   Paulo et al. (2005). است
 nبرداري زيگزاگي، قطعات با شعاع ثابت و وش نمونهر

 در )Cork oak(بلوط چوب پنبه  هايدرختي در توده
كشور پرتغال به اين نتيجه رسيدند كه نتايج بدست آمده 
از روش قطعات با شعاع ثابت داراي كمترين ميزان اريبي 

  .است
  

  مواد و روشها
  مطالعه مورد منطقه

كصد هكتار در شمال ي ق به وسعتيتحق نيا منطقه
 دياسوج به اقليجاده  ياسوج و در ضلع شماليشهرستان 

ن يمنطقه ب ييايطول و عرض جغراف. انتخاب شد
 557111تا  556111و  يشمال 3398488تا  3397488

حداقل ارتفاع . قرار دارد UTMستم ياساس سبر يشرق
 2200متر و حداكثر ارتفاع آن  1920اياز سطح درمنطقه 
 ييك تيپ جنگل يدر منطقه مورد بررس. باشديمتر م

منطقه  يوجود دارد و وضعيت پوشش گياه) يرانيبلوط ا(
ثير أشود، تحت تيزاگرس محسوب م يجنگلها ءكه جز

  .است يارتفاع از سطح دريا و همچنين جهات جغرافياي
  

  تحقيقروش 
ك يق ابتدا در منطقه ين تحقيمنظور انجام ا به

 يسهولت در اجرا يبرا. شدجام صددرصد ان يآماربردار
از بروز اشتباه، كل  يصددرصد و جلوگير يآماربردار

مترمربع  400مربع شكل به مساحت  يعرصه به قطعات
مانند نوع گونه،  يمشخصات ين آماربرداريدر ا. تقسيم شد

زاد، قطر كوچك و بزرگ تاج درختان دانه هقطر برابرسين
 يها، تعداد جست)زادزاد و شاخهدانه(كليه درختان 

از  موتيو آز يافقفاصله گروه و  موجود در يك جست
 كليه درختان از يك نقطه مشخص يسيشمال مغناط

 يهادر فرم) شكل يقطعات مربع يغرب گوشه جنوب(
 يسپس اطالعات موجود در فرمها. ثبت شد يآماربردار
   .شد EXCEL افزار ط نرميوارد مح يآماربردار

منطقه و  يفاده از نقشه رقومدر مرحله بعد با است
 ،شكل يقطعات مربع يس جنوب غربأمختصات ر

. مشخص شد AutoCADط يت هر قطعه در محيموقع

گاه هر درخت در هر قطعه با استفاده از يسپس جا
قطعات  يس جنوب غربأموت و فاصله آن درخت از ريآز

ت تاج درختان بر يمشخص كردن موقع يبرا. مشخص شد
استفاده شد كه شعاع آنها برابر با  ييهاهريدا نقشه از يرو

با توجه به اين كه  .ها بودشعاع متوسط تاج درخت
پوشش در  در اين تحقيق سطح تاج يمورد بررس مشخصه

هكتار است، پس از پردازش اطالعات در محيط برنامه 
ArcInfo زاد و تاج  مربوط به تاج درختان دانه يااليه

 قرار داده شده و در محيط هم  يزاد بر رودرختان شاخه
ArcView سپس قسمتهايي از تاج  .به نمايش درآمد

قت يتان كه پوشش مشترك داشتند حذف و در حقدرخ
  .)1شكل( كبار در محاسبات وارد شدي فقط

  

  
و  قطعه نمونه وندر درختانگيري سطح تاج  نحوه اندازه -1شكل

  پوشش مشترك حذف تاج
  
  برداري نمونهمختلف  يروشها يساز هيشب

  تصادفي منظمروش 
ك يط منطقه مطالعه از ين روش با توجه به شرايدر ا
متر و قطعات نمونه  80×125با ابعاد  برداري نمونهشبكه 
 متر 20×100ابعاد  به آر 20ا مساحت شكل ب يليمستط

منطقه و در  ينقشه رقوم ير روات بين عمليا. استفاده شد
 يشروع تصادفقطه نبا تكرار  30و در جداگانه  ياهيال

 100تعداد كل قطعات در هر يك از تكرارها . انجام شد
عدد بود كه با توجه به جايگاه نقطه شروع تصادفي هر 
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و به همين علت در  رار جايگاه قطعات نيز متفاوت بودتك
بعضي تكرارها كه بخشي از قطعات بيرون از محدوده قرار 

ت درون اي آن بخش از قطعا گرفته بود به روش آيينه
سپس . گيري شداندازه محدوده بازسازي گرديد و مجدداً

مساحت تاج درختان هر قطعه نمونه با استفاده از 
محاسبه  AutoCADو  ArcInfo ،ArcView يافزارها نرم
 .شد
  

  خط نمونهروش 
متر و فاصله بين  100ن روشيها در اطول خط نمونه

نقشه  ير روها برسم خط نمونه يبرا. باشديمتر م 50آنها 
ضلع در جهت  متر 80×125 اضالع شبكه يدر محل تالق

 ممتر ترسي 100به طول  يهاي پاره خط شبكه يمتر 125
 در محيط Lineاين منظور از دستور  يبرا. شد

AutoCAD ها با توجه به تعداد خط نمونه. استفاده شد
اين . باشد عدد مي 100شبكه در هر يك از تكرارها 

مجزا  يا منطقه و در اليه يقشه رقومن يعمليات بر رو
  .ترسيم و ذخيره شد

تكرار  30منظور داشتن  شبكه به 30با توجه به اين كه 
تكرار خط نمونه داريم كه  30داريم، در اين قسمت نيز 

شده  ينامگذار 30تا 1با انديس  Transectتحت عنوان 
. عدد بود 100ها در هر تكرار و تعداد خط نمونه است

حت تاج درختان كه خط نمونه را قطع كردند با سپس مسا
و  ArcInfo ،ArcView يافزارها استفاده از نرم

AutoCAD  محاسبه شد، و با استفاده از مساحت تاج هر
  .درخت قطر متوسط تاج هر درخت محاسبه شد

ط نمونه پوشش در هكتار هر خ برآورد سطح تاج يبرا
  ).Zobeiri, 2002(استفاده شد  1رابطه از 

  1رابطه 
L

CD
CC

tjn
ij

J
∑= 1

**2500 π
 

  
پوشش در هكتار هر خط  سطح تاج :CCJ آنكه در 
به  jدر خط نمونه  iمتوسط قطر تاج درخت : ijCDنمونه،
را  jكه تصوير تاج آنها خط نمونه  يتعداد درختان: ntjمتر، 
  .طول خط نمونه به متر است: Lكند و يقطع م

  ينوار يآماربردار ياجرا
 يابتدا محور مركز ينوار يبرداراجراي آمار يبرا
نقشه جنگل مشخص  ير روب يبا شروع تصادف نوارها
( ها ساير روش يدر اين تحقيق با توجه به اين كه برا. شد

 30شبكه و در واقع  30) يتصادف منظمو  خط نمونه
تكرار اجرا  30در اين روش نيز  داريم، يتكرار آماربردار

عرض  عدد، 6تا  4 تكرارعداد نوارها در هر شد كه ت
طول كل جنگل (متر  1000متر و طول هر نوار  10نوارها 

كه با استفاده از آن جايگاه  ياشبكه. بود) مورد مطالعه
نوارها مشخص شد همان شبكه استفاده  يمحور مركز

بنابراين در اين روش نيز . است يقبل يشده در روشها
شروع بصورت تصادفي داريم كه  براي هر تكرار يك نقطه

هاي قبلي است و تعداد نوارها همان نقطه شروع در شبكه
نوار در  6تا  4با توجه به جايگاه نقطه تصادفي بين 

با توجه به اين كه كليه  .تكرارهاي مختلف بوده است
باشد، يمنطقه موجود م ياطالعات جنگل در نقشه رقوم

 يه جنگل و آماربرداربه مراجعه ب يدر اين روش نيز نياز
 .انجام شد رابيانه وسيله بهنيست و كليه عمليات 

- با توجه به شبكهAutoCAD بدين منظور در محيط 
نوارها از محل  نقطه شروع  ي، ابتدا محور مركزيقبل يها

متر و  10به عرض ينوارهاي  ستصادفي پياده شد و سپ
منطقه مورد  يبا توجه به شكل مربع( متر 1000طول
 رهر نوا رترسيم شد و د) يمتر 1000لعه با اضالع امط

هاي  تكرار و در اليه 30نوارها در( انجام شد  يگيراندازه
 1-30و انديس  Stripشوند كه با نام  يجداگانه ترسيم م

 ).مشخص شده است
  

  يمحاسبات الزم در روش نوار
محاسبه  2رابطه پوشش در هكتار هر نوار با  سطح تاج

  .)Zobeiri, 2002(شد 
  

  2رابطه 
i

i S
CCCC = 
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مساحت  :Si پوشش در هر نوار و سطح تاج: CC در آن كه
  .باشديم هر نوار به هكتار

تمام  يبرا رپوشش در هكتا محاسبه ميانگين تاج يبرا
  .)Zobeiri, 2002(شود  ياستفاده م 3رابطه جنگل از 

  

  3رابطه 
∑

∑=
Si
CCiSi

CC
.

 

پوشش در هر هكتار  ميانگين سطح تاج :CCكه در آن
  . به هكتار است سطح هر نوار = Siو ) مترمربع(جنگل 

بر  يمبتن يبا توجه به اين كه اين روش آماربردار
توان درصد خطا و حدود يباشد، نمينم ياصول آمار

مقايسه، فقط  يبنابراين برا. نمود هرا محاسب (E)اعتماد 
پوشش در اين روش  به دست آمده از سطح تاجميانگين 

  .شوديها مقايسه مبا ساير روش
 

  يبند مونه روش
م به نسبت ياز روش تقس بنديمونه به منظور

)Proportional Allocation (ن منظور يبه ا .ده شدااستف
 يآماربردار يها هه شده از دادينقشه رقومي تهبا استفاده از 
به سه پوشش  ظر درصد تاجق از نيمنطقه تحق، صددرصد

اين روش  .درصد تقسيم شد 25 يو باال 6-25، 0-5طبقه 
اجرا  يتصادف منظمبه روش  يبردارپس از نمونه يآمار
در اين  يبنابراين سطح قطعه نمونه و شبكه آماربردار. شد

سطح قطعه (است  يتصادف منظمروش نيز همانند روش 
 ).متر 80×125 يمترمربع و شبكه آماربردار 2000نمونه 

در اين بخش فقط الزم است مشخص شود هر يك از 
 يتصادف قطعات نمونه برداشت شده در روش سيستماتيك

بدين منظور در محيط . اندها واقعدر كدام يك از مونه
AutoCAD محدوده هر مونه با استفاده از دستور Poly 

line در محيط  .ترسيم شدArcView،  با باز نمودن اليه
اليه مربوط به ) سيستماتيك(به قطعات نمونه  مربوط
اين اليه قرار داده شد تا معلوم  يترتيب بروها نيز بهمونه

 يها جااز مونه كشود هر يك از قطعات نمونه در كدام ي
تكرار، محاسبات  30در اين روش نيز با داشتن. گيرنديم

  .هر يك از تكرارها انجام شد يزير برا

  يبندمونهمحاسبات در روش 
پوشش در هر مونه  محاسبه ميانگين سطح تاج

)Zobeiri, 2002(:  
  

  4رابطه 
( )1−

= ∑
njni

cci
ccj 

  
پوشش در هر مونه به  محاسبه اشتباه معيار سطح تاج

  :)Zobeiri, 2002(مترمربع 
  

  5رابطه 
( )1

2

−
= ∑

njn
cc

S
j

ij
icc  

  
محاسبه ميانگين سطح تاج پوشش در كل جنگل به 

  :)Zobeiri, 2002( مترمربع
  

∑  6رابطه 
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×=

M

j
iccN

Njcc
1

  

  
 ,Zobeiri(محاسبه اشتباه معيار كل جنگل به مترمربع 

2002(:  
  

∑  7رابطه 
= ⎥

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
×⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

M

ij
jccS

N
jN

Scc
2

2
 

  
  :)Zobeiri, 2002(به مترمربع  يمحاسبه اشتباه آماربردار

  
ccStE  8رابطه ×=  

  
  :)Zobeiri, 2002( يدرصد اشتباه آماربردار

  
%100  9رابطه ×=Ε

E  
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ميانگين سطح  :jcc فوق عبارتند از روابط ياجزا
تعداد مونه قابل برداشت در : j ،Njپوشش در مونه  تاج

 2000(به سطح پالت  jاز تقسيم سطح مونه ( jمونه 
پوشش  سطح تاج: CCij، .)گردد يحاصل م) مترمربع
از (تعداد كل قطعات قابل برداشت : j ،Nونهدر م i درخت

 2000(تقسيم كل مساحت به مساحت يك پالت 
S ،)گردد يحاصل م) مربع متر icc : اشتباه معيار سطح
پوشش  ميانگين سطح تاج: j، ccپوشش در مونه تاج

جنگل  لپوشش در ك تاجح اشتباه معيار سط: ccSجنگل، 
  .تعداد مونه: Mو 

پوشش در قطعات، به  كليه محاسبات براي سطح تاج
، به 5با ضرب نتايج حاصل در عدد . مترمربع است

  .شودمترمربع در هكتار تبديل مي
  
  جينتا

صددرصد نشان داد كه تعداد كل  يج آماربردارينتا
شمارش شده در سطح محدوده  يهاگروه درختان و جست

گروه  درخت و جست 8620) هكتار 100( يمورد بررس
اصله مربوط به عناصر  3520ن تعداد يباشد كه از ايم

باشد، يزاد ماصله مربوط به عناصر شاخه 5100زاد و دانه
گروه در  جست ن تعداد در هكتار درخت ويانگيمبنابراين 

 ر هكتارد ن تعداديانگي، م2/86محدوده مورد مطالعه 
ن تعداد در هكتار عناصر يانگيو م 2/35زاد عناصر دانه

  .باشدياصله م 51زاد شاخه
شود كه جنگل مورد يج فوق مشاهده ميبا توجه به نتا

 باشد كه درصد هرزاد ميك جنگل شاخه و دانهي يبررس
 .است 1يك از فرمهاي پرورشي به شرح جدول

  
رد شاخه زاد جنگل مو درصد عناصر دانه زاد و تعداد و -1جدول

  يبررس
  درصد  تعداد  فرم پرورشي

  41  3520 دانه زاد
  59  5100 زادشاخه
  100  8620 جمع

  
صددرصد منطقه مشخص شد  يج آماربردارينتا يبا بررس

درصد  3و  يرانيدرصد درختان منطقه بلوط ا 97كه 
ن با يهمچن). 2جدول(باشد  يها م ر گونهيمربوط به سا
فته مشخص شد كه ج آماربرداري صورت گريتوجه به نتا

 2257درختان منطقه  پوشش در هكتار ن سطح تاجيانگيم
 .باشد يم) درصد 57/22(مترمربع در هكتار 

  
  نوع گونه براساسها فراواني و درصد درختان و جست گروه -2جدول

  جمع  ارژن  كيكم  زالزالك  بنه  بلوط  گونه
  8620  18  26  86  129  8361  گروه تعداد درخت و جست

  100  2/0  3/0  1  5/1  97  درصد
  

هاي پوشش جنگل در روش سطح تاج مقايسه ميانگين
  مختلف
در هكتار برآورد شده  پوشش سطح تاج ميانگينسه يمقا

 يج آماربرداريبا نتا يبردارنمونه يك از روشهايدر هر 
كتار پوشش در ه ن سطح تاجيانگيصددرصد نشان داد كه م

تفاوت با  نيكمتر يدارابرآورد شده در روش ترانسكت 
پوشش در هكتار  و سطح تاج يپوشش واقع سطح تاج

ن تفاوت با يشتريب يدارا يبرآورد شده در روش نوار
  .)2 شكل(باشد يم يپوشش واقع سطح تاج
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 مختلف يپوشش در هكتار برآورد شده در روشها ن سطح تاجيانگيم -2 شكل

  
پوشش برآورد شده  سطح تاج يبررسي مشخصات آمار

  يبردارهاي مختلف نمونهدر روش
زان متوسط سطح يم يمشخصات آمار يبررس

پوشش در هكتار برآورد شده در روشهاي مختلف  تاج
 يمحاسبه شده برا كه حدود اعتماد نشان داد يبردارنمونه

ه تكرارها يكل يپوشش در هكتار برا متوسط سطح تاج
ن با توجه به يهمچن. رديگيجامعه را دربرم ين واقعيانگيم

زان ين ميكمتر يج بدست آمده روش ترانسكت داراينتا
منظم و روش ) درصد 4( يبرداردرصد اشتباه نمونه

 يبردارزان درصد اشتباه نمونهين ميشتريب يدارا يتصادف
همانگونه كه در قسمت روش . باشند يم) درصد 18(

نكه از قواعد يبه علت ا يان شد روش نواريب تحقيق
توان درصد خطا و حدود يمكند، نينم يرويپ يآمار

  ).3جدول(نمود  هآن محاسب يرا برا (E)اعتماد 
  

 يبردارپوشش در هكتار برآورد شده در روشهاي مختلف نمونه سطح تاج يمشخصات آمار -3جدول

 ين واقعيانگيفاصله با م يداربردرصد اشتباه نمونه
  پوشش تاج ن سطحيانگيم

 )مترمربع در هكتار(
  برداريروش نمونه

� 133 2390 يتصادف منظم 

 ترانسكت 2220 37 �

 ينوار 1995 262 *

� 84 2341 استراتيفيكاسيون 

  
زان صحت نتايج بدست آمده از روشهاي يت ميدر نها

 Southwood and( دبرداري از رابطه زير محاسبه شنمونه
Henderson, 2000(.  

  ])وردبرآ -واقعيت/ (واقعيت[× 100              10رابطه 
 يج بدست آمده از روش ترانسكت دارايكه نتا

ن يشتريو ب) %64/1( ين واقعيانگيزان فاصله با مين ميكمتر
 يدارا ياز روش نوار هج بدست آمديزان صحت و نتايم
و ) %61/11( ين واقعيانگيزان فاصله با مين ميشتريب

  ).3شكل(زان صحت هستند ين ميكمتر
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 پوشش برداري در برآورد سطح تاجآمده از روشهاي نمونه زان صحت نتايج بدستيم -3شكل

  
  يبردارنمونه يروشها در هزينهمسئله  يبررس

بعد از انجام ق ين تحقينكه در ايبا توجه به ا
 يافزارها اطالعات در نرم يابيصددرصد و باز يآماربردار

 يبردارنمونه يروشها يساز هيذكر شده از روش شب
مربوط به  يهانهيهزق يدقمحاسبه ن يبنابرا ،استفاده شد

ج ينتا ضمناً. رسديرممكن به نظر ميظر غمورد ن يروشها
ج بدست آمده از روش خط ينتا كه ق نشان دادين تحقيا

 اجرانكه يهاست و با توجه به ار روشيتر از ساقينمونه دق
از به يندر مقايسه با ساير روشها كردن روش خط نمونه 

حاصلضرب ( E%2×T زانين ميرابناب ؛دارد يزمان كمتر
در زمان روش نمونه يآماربردار يمجذور درصد خطا

ر ايز كمتر از سيدر روش خط نمونه ن) مورد نظر يبردار
ر ين روش مناسبتر از سايادر نتيجه  ،روشهاست
  .روشهاست

  
  بحث

جنگل منطقه مطالعه يك  ،با توجه به نتايج بدست آمده
زاد زادآوري شاخه و دانه أتوده خالص بلوط ايراني با مبد

 2257پوشش در هر هكتار  ميانگين سطح تاج. باشدمي
درصد  57/22پوشش  مترمربع بوده و ميانگين درصد تاج

نشان داد كه حدود اعتماد  ين بررسيج اينتا. باشد مي
در محاسبه  يبردارچهار روش نمونه يبرآورد شده برا

ه را جامع ين واقعيانگيپوشش در هكتار م سطح تاج
 .Eshagh Nimvari et al هنين زميدر ا. رديگيدربرم

 .دنديرس يج مشابهيبه نتاز ين Naghavi (2009)و  (2003)
 .Eshagh Nimvari et alقات ين نتايج تحقيهمچن

(2003) ،Nouki (2004) ،Heidary (2006) و Naghavi 

et al. (2009) ج بدست آمده از ين نتايب ند كهنشان داد
پوشش و  در برآورد سطح تاج نهخط نموروش 
 .وجود ندارد يدار يصددرصد اختالف معن يآماربردار

ج بدست آمده ينتا يزان درصد اشتباه آماربرداريم يبررس
پوشش نشان  در برآورد سطح تاج يبردارنمونه ياز روشها

ن اشتباه و روش يكمتر يدارا خط نمونهداد كه روش 
ن اشتباه يشتريب يدارا يآر 20با قطعات  يتصادفمنظم 
داري  العمل تهيه طرحهاي جنگلبا توجه به دستور. هستند

چند منظوره جنگلهاي خارج از شمال حداكثر ميزان 
-درصد مي 20قبول در آماربرداري اين مناطق  اي قابلخط

باشد كه با توجه به اين موضوع نتايج بدست آمده از 
ول بوده برداري از منطقه قابل قبروشهاي مختلف در نمونه

توان استفاده برداري در منطقه مينمونه يو از اين روشها
 .Anonymous, 2003 .(Eshagh Nimvari et al(نمود 

-ميزان اشتباه نمونه Naghavi et al. (2009)و  (2003)
هاي جنگل برداري ازآري را در نمونه 20برداري قطعات 
رد برآو برايدرصد  28/12و  1/14ب يترتبلوط غرب را به
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زان يند، كه مدپوشش در هكتار محاسبه نمو سطح تاج
 در برآورد سطح تاجبرداري اين تحقيق اشتباه نمونه

شتر از تحقيق ايشان برآورد شده ياندكي ب پوشش در هكتار 
تفاوت  زان تفاوت به علتين ميرسد ا ينظر م هاست كه ب

زان يم يبررسالبته . ماهيت جنگلهاي سه منطقه باشد در
- مختلف نمونه يج بدست آمده از روشهاياصحت نت

زان صحت مربوط به ين ميشترينشان داد كه ب يبردار
زان صحت مربوط به روش ين ميروش ترانسكت و كمتر

برداري در مورد تعيين صحت روشهاي نمونه. است ينوار

نيز ذكر اين نكته ضروريست كه مشخص شدن ميزان 
ر است كه برداري تنها زماني ميسصحت يك روش نمونه
هاي مورد بررسي در جامعه آماري ميانگين واقعي مشخصه

تعيين شود يا به عبارت ديگر تعيين ميزان صحت نياز به 
آماربرداري صددرصد جامعه آماري دارد و تعيين ميزان 
صحت قبل از آماربرداري صددرصد يك منطقه امري 

انتخاب يك روش براي بنابراين  .باشدغيرممكن مي
بايد از نتايج كارهاي تحقيقاتي  زياداري با صحت بردنمونه

 .اند استفاده نمودميزان صحت را تعيين كرده كه قبالً

  
  مورد استفاده نابعم
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Abstract 

In order to investigate and determine an appropriate inventory method for Yasuj Oak forests, 
considering inventory precision (confidence limit) and accuracy for canopy cover parameter per hectare, 
four methods consisting of: systematic-random (rectangular plots), transect, strip and stratification were 
selected and their efficiency in the forest was evaluated. For this purpose, at first 100% inventory was 
applied in 100 hectare area of Yasuj Mehrian Forests, then geographical characteristics of the total trees 
were recorded, using GPS apparatus. The geographical data were transmitted to computer and the trees 
positions were identified on the area’s digital map. The data which had been recorded at 30 replicates by 
the four inventory methods, were analyzes by AutoCAD, Arc View and Arc Info software's and the 
outputs were compared with the results of 100% inventory method. The results showed that the real 
average canopy cover (recorded from 100% inventory) was equal to 2257 m2/ha whereas for the 
inventory methods of: systematic-random, transect, strip and stratification, was equal to 2390, 2220, 1995 
and 2341 m2/ha respectively. The statistical errors for systematic-random, transect and stratification 
inventory methods were 18, 4 and 14 percent, respectively. Although the strip method is lack of statistical 
basis, and calculation of sampling error and confidence limit is impossible, but comparing the average 
canopy cover of this method with the other inventory methods was possible. Overall, the greatest and the 
lowest accuracy rate belonged to transect and strip methods, respectively. It can be concluded that the 
transect is the most appropriate inventory method for these forests.  
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