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  چكيده
 براي برآورد برداري نمونهروش  مناسبترينمنظور انتخاب  به )بلوط زاگرس جنگلهاي( حفاظتي غرب كشور جنگلهايدر 

با توجه به معيار هزينه و  رازي كرمانشاهدانشگاه  پژوهشي - آموزشيدر بخشي از جنگل  پوشش تعداد در هكتار و درصد تاج
آري در  10 اي دايره قطعه نمونهروش و  بين درختان فاصله گيري اندازهبا  نمونه خطدو روش  ،)E%2×T( برداري نمونهدقّت 
ي اساس الگوبرنمونه  50براي هر روش تعداد . انجام گرفته بود اجرا گرديد صددرصدهكتار كه در آن آماربرداري  50سطح 

طر بزرگ و كوچك مانند دو ق و مشخصات مورد نياز درختان موجود در آنها برداشت متر 100×100با ابعاد شبكه  منظم تصادفي
داشت ديا گيري و اندازه ها نمونه خطگروهها در داخل قطعات نمونه و  گروهها و تعداد درختان و جست تاج درختان و جست

براي برآورد تعداد در هكتار و درصد  روش مناسبترين ،كه با توجه به معيار فوق دهد مينتايج بدست آمده نشان . ندگرديد
  .باشد مي آر 10 با مساحت شكل اي دايرهقطعه نمونه روش  ،از ميان دو روش يادشده درختان منطقه پوشش تاج

  
  .بلوط زاگرسنگلهاي ج خط نمونه، ، هزينه، دقّت،پوشش تاج ، تعداد در هكتار،برداري نمونهروش : هاي كليدي واژه

  
  مقدمه
رويه و چراي  علت قطع بي بهوزه جنگلهاي زاگرس امر
بيشتر فرم  و اند درآمدهحالت مخروبه  به اغلبمفرط 
 ،تراكم آنها بسيار كم .دهند را تشكيل مي زاد شاخه

 دليل شرايط ايجاد شده عمالً بهتجديدحيات طبيعي آنها 
مناطق  بيشترر خاك جنگلي در اثر فرسايش د و غيرممكن

جنگلها  اين. ايان گشته استاز بين رفته و سنگ مادري نم
سطح جنگلهاي  درصد 40حدود ( داراي سطحي وسيع

 دباشن ني، تنك و در حال تخريب مي، كوهستا)كشور
چنين هاي  براي بررسي مشخصه ).1384 مروي مهاجر،(

ي برداري نمونهبه روشهاي ... و  پوشش تاج مانندجنگلهايي 

از  هم شد وهزينه باكم  باشد كه هم اجراي آنها ز مينيا
روش  اين بررسي دو در. ي برخوردار باشنددقّت قابل قبول

قطعه و روش  گيري فاصله بين درختان با اندازه نمونه خط
ها در در بخشي از اين جنگل آري 10شكل  اي دايرهنمونه 

 قبالً هاروشاين  .قرار گرفتند استان كرمانشاه مورد بررسي
 اند گرفتهمورد بررسي قرار  يجنگل يها توده بعضي از در

كشور در  در خارج از: كردبه اين موارد اشاره  توان ميكه 
انش درستي اسپاركس و همكار توسطهاي اوكالهما جنگل

برداري مورد مقايسه قرار  و كارايي شش روش نمونه
با شعاع ثابت براي اي  دايرهقطعه نمونه گرفته و روش 

روش معرفي گرديده  مناسبترينرد تعداد در هكتار برآو
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 پور عليجان در داخل كشور). Sparks et al., 2002( است
روش ، شكل اي دايرهقطعه نمونه سه روش  1379در سال 

را در  نمونه خطو روش شكل  مستطيليقطعه نمونه 
 هاي حفاظتي ارسباران بررسي نمود و روشجنگل
روش آماربرداري  عنوان به را نمونه خطبا برداري  نمونه
براي برآورد تعداد در هكتار ) از نظر هزينه و دقّت(بهينه 

 يادشدهي جنگلهاسطح مقطع برابرسينه در هكتار براي  و
قطعه  يروشها 1379يموري در سال ناسحاق . معرفي كرد
 برايمتري را  50 نمونه خطآري و  20اي  نمونه دايره

طع برابرسينه در هكتار و برآورد تعداد در هكتار، سطح مق
در جنگلهاي بلوط غرب كشور بررسي  پوشش تاجسطح 

ي جنگلهارا براي  نمونه خطبا  برداري نمونه نمود و روش
در جنگلهاي  1383نوكي در سال . منطقه معرفي كرد

با  نمونه خط برداري نمونهحفاظتي خلخال دو روش 
با توجه به تئوري  نمونه خطگيري فاصله و  اندازه

و  كرداحتماالت را از نظر هزينه و دقّت با هم مقايسه 
براساس فاصله را براي  نمونه خطبا  برداري نمونه روش

برآورد تعداد در هكتار و سطح مقطع برابرسينه در هكتار 
  .تشخيص داد تر مناسب يادشدهي جنگلهابراي 

روش  مناسبترينهدف اين بررسي انتخاب 
براي برآورد تعداد  ادشدهيروش  از بين دو برداري نمونه

درختان منطقه با توجه به  پوشش تاجدر هكتار و درصد 
 از بخشهايني .باشد مي )E%2×T( معيار هزينه و دقّت
 برايبرداري مناسب  روش نمونه بهاجرايي و تحقيقاتي 

ضرورت اين تحقيق را تأييد  ،لهامطالعات دقيق اين جنگ
  .نمايد مي
  

  روشهامواد و 
  مورد مطالعه منطقهمشخصات 

پژوهشي دانشگاه  -جنگل آموزشي ،منطقه مورد مطالعه
 حد فاصل شهرستانهاي كرنددر رازي كرمانشاه واقع 

اين جنگل  .باشد ميهاب استان كرمانشاه سرپل ز غرب و

 هاي هكتار مساحت دارد و از شمال به كوه 16000حدود 
دقيقه  27 درجه و 34 جغرافيايي عرض( دالهو و تاريكه

 46 طول جغرافيايي( و از شرق به روستاي سرميل) ليشما

و از جنوب به يال كوههاي نوا و ) دقيقه شرقي 9 درجه و
و از ) دقيقه شمالي 18 درجه و 34 جغرافياييعرض ( برز

 45طول جغرافيايي ( وند سمت غرب به روستاي حبيب
 يادشدهجنگل  .گردد محدود مي) دقيقه شرقي 56 درجه و

ارتفاعي دامنه  هستاني واقع شده است ودر يك منطقه كو
علت  به .باشد يا ميمتر از سطح در 2480تا  700بين  آن
ديزه  منطقه فوق، روستاي سرخه كه بزرگترين روستاي اين
) Soir eyzeh( مردم منطقه به آن ناودار سويرايزه ،باشد مي

  .گويند باشد، مي ديزه مي كه همان جنگلهاي سرخه
 و در عرض جغرافيايي يادشده در داخل جنگل قبالً

درجه  46 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 24 درجه و 34
دامنه با  هكتار 50اي به مساحت  ، تودهدقيقه شرقي 2 و

ز سطح دريا و تغييرات شيب متر ا 1312 تا 1170 ارتفاعي
 صددرصددر آن آماربرداري  انتخاب و درصد 50 صفر تا

اصله درخت يا  8/193آن  تراكم واقعيكه  نجام گرفتا
 67/17 واقعي آن پوشش تاجدر هكتار و  گروه جست

 حيدري و همكاران، ؛1385 حيدري،( دباش درصد مي

1386.(   
  

  روش مطالعه
به هدف مطالعه و نوع  ،هاي مورد بررسي مشخصه

كه بيشتر جنگلهاي  با توجه به اين. جنگل بستگي دارد
حفاظت حفاظتي بوده و ) جنگلهاي زاگرس( غرب كشور

خاك از اولويت خاصي در اين جنگلها برخوردار است،  از
سطح  ،ظت خاك منطقهبنابراين مهمترين عامل براي حفا

باشد كه بررسي اين عامل در  مي) پوشش تاج(تاج درختان 
از طرف . استهاي حفاظتي زاگرس كامالً ضروري جنگل

مهم از  يبخش ،جنگل پوشش تاجديگر اخيراً برآورد 
 ,.Korhonen et al( شود ي جنگل محسوب ميآماربردار

، تصوير پوشش تاجمنظور از سطح  ،در اين تحقيق. )2006
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 باشد مي) افقي(تاج درخت بر روي زمين  عمودي سطح
  ).1384 زبيري،(

هر  پوشش تاجگيري سطح  براي اندازهدر اين مطالعه 
بزرگ و كوچك تاج هر  دو قطر ،)گروه جست( درخت
 متر دسيا متر نواري و تا دقت ب) گروه جست( درخت
مبدأ  ،گيري گرديد و عالوه بر آن گونه درختي اندازه

هاي  فرم در نيز گروه جستتعداد جست هر  و زادآوري
  .ندشدتهيه شده يادداشت 

  

  برداري نمونهي روشهااجراي   نحوه
ز قطعات نمونه بر روي زمين با براي پياده كردن مراك

ابتدا با توجه به تعداد  منظم تصادفي، توجه به الگوي
 نمونه 50( برداري روش نمونه هر نمونه تعيين شده براي

و مقياس ) هكتار 50(، مساحت منطقه )براي هر روش
 ، شبكه آماربرداري به ابعاد)1:12500( نقشه منطقه

روي نقشه بر طور تصادفي  همتر طراحي و ب 100×100
 ع شبكهمنطقه موردنظر قرار داده شد و محل تقاطع اضال

منتقل  منطقه نقشهبه مراكز قطعات نمونه  عنوان به
مراكز قطعات (بعد با مشخص كردن اين نقاط . گرديدند

 50تا 1 هاي شمارهبر روي زمين و اختصاص دادن ) نمونه
در هر نقطه در عرصه، . شدبرداري آغاز  به آنها نمونه

گيري فاصله بين  با اندازه نمونه خطروش  بهبرداري  نمونه
 10 شكل اي دايرهقطعه نمونه  باو  متر 30طول  به درختان

 و عالوه بر برداشت اطالعات مورد نياز شدانجام  آري
زمان الزم براي  ،)، دو قطر بزرگ وكوچك تاجگونه(

موردنظر درختان در  هاي مشخصهيك از  هر گيري اندازه
هر قطعه نمونه و زمان الزم براي پيمودن فاصله بين 

  .شدنيز يادداشت  مجاور قطعات نمونه
  

  بين درختان گيري فاصله با اندازه نمونه خطروش  - 1
ي تنك كاربرد جنگلهاشتر در برداري بي اين روش نمونه

ي جگين واقع در استان هرمزگان در جنگلهاو در  دارد
  ).1381 زبيري،( مورد بررسي قرار گرفته است 1372سال 

از محل  يي با طول ثابتها نمونه خطدر اين روش 
و در جهت يكي از خطوط شبكه  برداري نمونهنقاط 
امتداد اين  .دوش ميبرداري و موازي با هم انتخاب آمار
آن  كند،كه قطع ي را گروه جستها، تاج هر درخت يا خط

و دو قطر بزرگ و  شده انتخاب گروه جستدرخت يا 
فاصله بين مراكز درختان ها و همچنين كوچك تاج آن

و در فرم  دوش مي گيري اندازه نيز نمونه خطروي بر مجاور 
. دگرد شده براي اين روش يادداشت مي آماربرداري تهيه

و هنگام  هبود متر 30 نمونه خططول در اين تحقيق، 
اطالعات مورد نياز در فرم تهيه  ،آماربرداري در جنگل

   .شد يادداشت ميشده 

 شـرح زيـر اسـت    بهعمل آمده در اين تحقيق  بهمحاسبات 
  :)1381 بيري،ز(
  
  تعداد در هكتار -

از رابطه  نمونه خطهر  فاصله متوسط بين درختان در -
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 نمونه خطفاصله متوسط بين درختان در  jaكه در آن 
j، ja1  تاkja نمونه خطرختان در فاصله بين د j  و k 

  .است تعداد فواصل بين درختان
Nj،  از  كه نمونه خطتعداد درختان در هكتار براي هر
  :شدمحاسبه  )2(رابطه 

2
10000

j
a

N j =   )2 (  

N  ميانگين كل تعداد درختان در هكتار براي توده
  :محاسبه شد) 3(باشد كه از رابطه  مي جنگلي

n

N
N

j

n

j
∑

1==   )3(  

) 4(از رابطه  هكتار اشتباه معيار براي تعداد درختان در
  :محاسبه شد
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  .است نمونه خطدرختان 

CCJ%،  از  نمونه خطهر  درختان در پوشش تاجدرصد
  :)7(رابطه 

2

___

100%
j

j
j a

CACC ×
=                                 )7(  

%
___

hatCC،  براي كل توده  پوشش تاجميانگين درصد
   :)8(از رابطه جنگلي 

n

CC
CC

j

n

j

%
% 1

___ ∑
==                                  )8(  

  
  
  
  
  

   شكل اي دايرهبا قطعات نمونه برداري  روش نمونه - 2
ي از يك اي شكل برداري با قطعات نمونه دايره نمونه

در . اي با مساحت ثابت است روشهاي آماربرداري نمونه
روشهاي آماربرداري به طريقه  ،اروپا از اوايل قرن بيستم

كه پايه و اساس علمي دارند و با اصول علم  برداري نمونه
استفاده قرار  نمايند، در جنگل مورد مي آمار مطابقت

 در آماربرداري جنگل 1342در ايران از سال . گرفتند
براي تهيه طرح  داري وقت توسط دانشكده جنگل الجيم
عمل  برداري نمونهروش  بهسفيد  در منطقه پل داري جنگل
 هاي اجرايي در در دستگاه اين روش 1350از سال  .شد

اي با  دايره برداري نمونهشمال به طريقه  جنگلهاي
بكار گرفته ) مترمربع 1000( آر 10به مساحت  هايي دايره
  ).1384 زبيري،(شد 

  

  محاسبات -
 )9(رابطه از ) ix( گيري اندازهمورد  ميانگين مشخصه
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 .است (i)قطعه نمونه  گيري اندازه
از انحراف معيار مشخصه موردنظر در هر قطعه نمونه 
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xn StE ×±= − α),1(                                      )12(  
) 13(از رابطه اشتباه آماربرداري به احتمال معين  %Eو 

  .بدست آمدند

 100% ×=
CC

E
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 مناسبترينت براي تعيين قبرآورد هزينه و د  نحوه - 3
 روش

انتخاب روش آماربرداري  يكي از عوامل مؤثر در
چرا كه بايد روش آماربرداري به نوعي  ،باشد هزينه مي

ت قابل قبول كمترين قانتخاب شود تا براي رسيدن به د
براي مقايسه دو روش  بنابراين. زينه را داشته باشده

ربرداري آما  داري، هزينهآماربرت قدآماربرداري عالوه بر 
شايد بتوان با يك روش . استنيز عامل بسيار مؤثري 

ي ها مشخصههاي آماري به شاخص زيادماربرداري با دقت آ
ولي بايد توجه داشت كه در  ،مورد بررسي دست يافت

خواهد زياد ، بسيار قتدهزينه رسيدن به اين برخي موارد 
ت قدبايد به نوعي هزينه آماربرداري در قبال  بنابراين. بود

صورت  بهموردنظر در حداقل خود باشد و از اين دو عامل 
 ؛انتخاب يك روش آماربرداري استفاده شود برايمان همز

نظر  بهو مطالعه هزينه ضروري  در نتيجه لزوم بررسي
هاي مربوط به آماربرداري با  كه هزينهجا  آن از. رسد مي

شود رابطه مستقيم  زماني كه براي آماربرداري صرف مي
الزم جاي هزينه آماربرداري از زمان  هدر اين بررسي ب ،دارد

  .شده استبراي آماربرداري استفاده 
  

  روش محاسبه زمان آماربرداري -الف
اب انتخ برايمورد نياز اين بررسي  عوامليكي از 

گيري  ، زمان الزم براي اندازهبرداري روش نمونه مناسبترين
چون . است برداري ي مورد نياز هر روش نمونهها مشخصه

  برداري با هزينه اي هر روش نمونهزمان الزم براي اجر
متغير براي اجراي آن روش رابطه مستقيم دارد 

همين منظور هنگام آماربرداري در  به، )1379 پور، عليجان(

اجراي هر روش در هر نقطه  زمان طقه مورد بررسي،من
مونه برداري و همچنين زمان حركت از يك قطعه ن نمونه

زمان  .شدگيري و يادداشت  به قطعه نمونه مجاور اندازه
هر قطعه نمونه شامل زمان  گيري الزم براي اندازه

ي مورد نظر درختان هر قطعه نمونه ها مشخصهگيري  اندازه
طعه نمونه به قطعه نمونه قاين عالوه زمان حركت از  هب

 )14(از رابطه روش  كه زمان كل هر باشد بعدي مي
  ):1379 يموري،اسحاق ن( گردد محاسبه مي

Ti=(ni×tai)+(ni×tbi)                           )14(  
تعداد  i، ni زمان كل آماربرداري روش Ti كه در آن

گين زمان الزم براي ميان i ،tai قطعات نمونه روش
 tbiو  i گيري درختان هر قطعه نمونه در روش اندازه

ميانگين زمان حركت از يك قطعه نمونه به قطعه نمونه 
  .است i در روش) مجاور( يبعد

  
  تقروش محاسبه د -ب

  :دشاستفاده  )15(رابطه  از تحقيق در اين 
%% XStE ×=                          )15(  

، مقدار آماره tبرداري،  ، دقت نمونه%Eه در آن ك
، درصد اشتباه معيار xS%به احتمال معين و  tجدول 
  .است

 ضرب حاصل روش آماربرداري مناسبترينمعيار تعيين 
E%2×T هر روشي كه مقدار .باشد مي E%2×T  آن كمترين
اين ابربن .گردد روش معرفي مي مناسبترينعنوان  هباشد ب

سعي شده تا حد امكان شرايط براي تمامي روشها يكسان 
==50( در نظر گرفته شود 21 nn چون  .)قطعه نمونه  

يك از روشها    معيني براي هيچ دنبال اشتباه آماربرداري هب
اري كمتر باشد بهتر هر چند اگر اشتباه آماربرد(نيستيم 
آنها را  يادشدهشاخص  خواهيم با توجه به بلكه مي) است

 50 ،بنابراين با توجه به مطالب فوق ؛با هم مقايسه كنيم
براي هر روش ) برداري نقطه نمونه( قطعه نمونه

براي محاسبه  .شدبرداري در اين بررسي انتخاب  نمونه
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آوري  رد نياز، ابتدا تمام اطالعات جمعي موها مشخصه
 ن بررسيمختلف اي هاي آماربرداري روشهاي شده در فرم

 و SPSSافزارهاي  بعد با استفاده از نرم. رايانه داده شدبه 
Excel  مربوط به هر روش، محاسبه تعداد در  روابطو

  . شدانجام  پوشش تاجهكتار و درصد 
  

 نتايج
 زير ولهايدر جدنتايج بدست آمده براي هر روش 

براي تعداد نتايج بدست آمده   خالصه .ارائه گرديده است
 در جدول پوشش تاجبراي درصد  ،1در جدول  در هكتار

ت تعداد در قد مجذور در ضرب زمان كل براي حاصل، 2
ضرب  و براي حاصل 3در جدول  در هر روشهكتار 

 ،در هر روش پوشش تاجدرصد ت قد مجذور درزمان كل 
   .آمده است 4در جدول 
تايج حاصل از روشهاي ن بين يا مقايسه جا در اين

آماربرداري ( ي با مقدار واقعيبردار مختلف نمونه
كه  انجام گرفت t از آزمون آماري با استفاده )صددرصد

ترتيب براي  به 2 و 1هاي نتايج آنها در ستون آخر جدول
  .آمده است پوشش تاجتعداد در هكتار و درصد 

  
  برداري با مقدار واقعي گين تعداد در هكتار روشهاي نمونهنتايج مقايسه ميان -1جدول 

 داري معني آماربرداريدرصد اشتباه  معيار اشتباه معيار انحراف  تعداد در هكتار روش

 ns 21/31 560/32 234/230 73/209 با فاصله نمونه خط

 ns 41/15 444/13 0695/95 4/178  اي دايرهقطعه نمونه 

 - - - - 8/193 صددرصد
    ns :دار نيست يمعن 95%احتمال  اختالف بين ميانگين برآورد شده با ميانگين واقعي به.  
 

  برداري با مقدار واقعي روشهاي نمونه پوشش تاجدرصد  ميانگين ايسهنتايج مق -2جدول 
 داري معني آماربرداريدرصد اشتباه  معيار اشتباه معيار انحراف پوشش تاجدرصد  روش

 ns 13/38 825/4 118/34 43/25 با فاصله نمونه خط

 ns 04/14 1776/1 3269/8 76/16 اي  قطعه نمونه دايره

 - - - - 67/17 صددرصد
     ns : دار نيست معني% 95ميانگين واقعي به احتمالاختالف بين ميانگين برآورد شده با.  

  
 برداري در برآورد تعداد در هكتار روشهاي مختلف نمونه E%2×Tمقايسه معيار  -3جدول 

  E%  E%2  T  E%2×T روش
85/8  06/974 21/31 با فاصله نمونه خط  431/8620  

967/14 4681/237 41/15 اي  قطعه نمونه دايره  185/3554  
        E%، برداري                 دقت نمونهTزمان كل به ساعت ،  
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  پوشش تاجبرداري در برآورد درصد  روشهاي مختلف نمونه E%2×Tمقايسه معيار  -4جدول 

  E% E%2  T  E%2×T روش
 9/17252 8667/11 9/1453  13/38 لهبا فاص نمونه خط

 6439/5890 8833/29 1216/197 04/14 قطعه نمونه دايره اي 
       E%، برداري                 دقت نمونهT ،مان كل به ساعتز  

  
 بحث

با توجه به نتايج محاسبات آماري مربوط به تعداد در 
اگر مالك مقايسه فقط شود كه  ، ديده مي)1 جدول(هكتار 

 درصد اشتباه آماربرداري ،براساس اشتباه آماربرداري باشد
 باشد ميآري  10 اي دايره قطعه نمونه روش بهمربوط  كمتر

 از درصد اشتباه گيري فاصله با اندازه نمونه خط و روش
هر چند تعداد در  .استبرخوردار  بيشتريآماربرداري 

صله گيري فا با اندازه نمونه خطروش هكتار برآورد شده با 
با مقدار واقعي  از نظر آماري اي  دايره قطعه نمونه و روش

كدام از آنها درصد   ولي هيچ ،داري ندارند تفاوت معني
 را )از ده درصدكمتر (اشتباه آماربرداري قابل قبولي 

اد كم تعددليل  بهاين موضوع در هر دو روش . ندارند
  .باشد قطعات نمونه برداشت شده مي

روشهاي مختلف  پوشش تاجدرصد اگر براي مقايسه 
برداري با ميانگين واقعي از اشتباه آماربرداري استفاده  نمونه
شود كه درصد اشتباه  ديده مي 2ول با توجه به جد ،شود

اي با  دايره قطعه نمونه روش بهمربوط  كمتر آماربرداري
ري فاصله با گي با اندازه نمونه خطروش  درصد و  12/14
هرچند  .آماربرداري بيشتري دارد اشتباهدرصد  13/38

با  نمونه خطروش  درصد تاج پوشش برآورد شده با
اي با مقدار  دايرهقطعه نمونه گيري فاصله و روش  اندازه

 ولي هيچ ،داري ندارند واقعي از نظر آماري تفاوت معني
كمتر از (كدام از آنها درصد اشتباه آماربرداري قابل قبولي 

تواند تعداد  دهند كه علت آن مي را نشان نمي) ده درصد
كم قطعات نمونه برداشت شده و همچنين ناهمگني توده 

  .باشد قطعات نمونهتعداد در هكتار در  از نظر

اگر معيار مقايسه روشهاي مختلف اين بررسي زمان 
براي تعداد در زمان اين ، )3 جدول( كل آماربرداري باشد

 85/8 برابر اصلهي فگير با اندازه نمونه خطروش  در هكتار
 967/14 برابر اي دايره قطعه نمونه روشدر و  ساعت

با  نمونه خط روش به مربوط كمتر زمانكه  اشدب ساعت مي
درصد  برآورد براي. است گيري فاصله بين درختان اندازه
روش  درزمان كل آماربرداري  ،)4جدول ( پوشش تاج
 و عتسا 8667/11 برابر گيري فاصله با اندازه نمونه خط
ساعت  8833/29 برابر اي دايره قطعه نمونه روش در
با  نمونه خطروش  به مربوط كمتر زمانكه  باشد مي

طور كه اعداد  همان. است گيري فاصله بين درختان اندازه
 آماربرداري روش اختالف بين زمان كل ،دهند باال نشان مي
گيري  با اندازه نمونه خط اي با روش دايره قطعه نمونه

 قطعه نمونه زيرا پياده كردن روش ،استخيلي زياد له فاص
علت كنترل درختان مرزي  بهدر جنگل  شكل اي دايره
باشد و از طرف ديگر تعداد درختان آماربرداري  بر مي زمان

 روش بهسبت ن شكل اي دايره قطعه نمونه روشدر شده 
افزايش زمان آماربرداري هزينه . ديگر بيشتر است

در جنگلهاي  كه حالي در دهد؛ فزايش مياآماربرداري را 
علت حفاظتي بودن آنها روشهاي آماربرداري  هزاگرس ب

  .شود هزينه توصيه مي كم
ديده بنابراين با توجه به معيار زمان كل آماربرداري 

براي برآورد تعداد در هكتار و سطح  كه شود مي
از نظر زمان آماربرداري، روش  نمونه خطروش  پوشش تاج

  .استي تر مناسب
در بين  مناسبتر روش كه معيار انتخاب با توجه به اين

براي تعداد در هكتار  E%2×T ضرب حاصلروش فوق دو 
باشد و  هر روش ميدر  پوشش تاجو همچنين براي درصد 
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 مناسبترروش  عنوان به ،مقدار كمتر باشداين هر روش در 
روش بنابراين با توجه به معيار فوق ابتدا  ؛گردد معرفي مي

براي برآورد  سپسبراي برآورد تعداد در هكتار و مناسبتر 
درختان معرفي  پوشش تاجسطح تاج در هكتار يا درصد 

  .دشو مي
شود كه مقدار  ديده مي 3با توجه به ستون آخر جدول  

E%2×T  با  نمونه خطبراي تعداد در هكتار در روش
قطعه  روشدر و  431/8620 برابر گيري فاصله اندازه
 كمتر باشد كه مقدار مي 185/3554 برابر اي دايره نهنمو

E%2×T  و مقدار اي دايره قطعه نمونه روش بهمربوط 
بين  فاصله گيري اندازهبا  نمونه خطروش  بهمربوط  بيشتر

كه ميانگين يادشده  روش دواز بنابراين  .درختان است
تعداد در هكتار برآورد شده با آنها با مقدار واقعي تفاوت 

اي  دايره قطعه نمونه ، روش)1جدول (داري ندارند  يمعن
 بين درختان، گيري فاصله با اندازه نمونه خطروش  بهنسبت 
   .استي تر مناسبروش 

روش براي  مناسبترين، E%2×T معيار براساساگر 
با توجه به ستون  شود،انتخاب  پوشش تاجبرآورد درصد 

براي روش شود كه مقدار اين معيار  ديده مي 4آخر جدول 
براي و  9/17252 برابر گيري فاصله با اندازه نمونه خط

باشد كه  مي 65/5890 برابر اي دايره قطعه نمونهروش 
آري  10اي  دايره قطعه نمونه روش بهمربوط  كمتر مقدار
كه درصد يادشده روش  از بين دوبنابراين . است
برآورد شده با آنها با مقدار واقعي تفاوت  پوشش تاج

اي  دايره قطعه نمونه روش ،)2جدول (داري ندارند  معني
روش  گيري فاصله با اندازه نمونه خطروش  بهنسبت 

  . مناسبتري است
چنين نتيجه گرفت كه با توجه به  توان مي بنابراين

براي برآورد تعداد در هكتار و درصد  E%2×T معيار
 جنگلهايمشابه  جنگلهايدرختان در  پوشش تاج

با  نمونه خط روش نشاه از بين دوكرما ديزه سرخه
 و روش متر 30به طول  گيري فاصله بين درختان اندازه

روش ، مناسبترروش آري،  10 شكل اي دايره قطعه نمونه

و بعد از  استآر  10 با مساحت شكل اي دايرهقطعه نمونه 
قرار  گيري فاصله بين درختان با اندازه نمونه خطآن روش 

 .Sparks et al مطالعاتسي با نتايج نتايج اين برر .گيرد مي

عليجانپور  تحقيقهمخواني دارد ولي با نتايج  (2002)
سطح  تفاوت علت به )1379( و اسحاق نيموري) 1379(

آر ولي  10در اين بررسي كه ( اي شكل قطعات نمونه دايره
طول  همچنين و) باشد مي آر10در بررسي آنها بيش از 

در بررسي آنها  متر و 30ي در اين بررسكه ( ها نمونه خط
   .تفاوت دارد )باشد مي متر 30بيش از 

اين  ،براي اطمينان بيشتر كه شود ميدر پايان پيشنهاد 
كشور كه داراي و در نقاط ديگر جنگلهاي زاگرس  روشها

  .بررسي شوند ،تنك هستندجنگلهاي 
  
 مورد استفاده منابع

ــوري، ج  - ــحاق نيم ــاربرد  .1379، .اس ــه روش آم اري مقايس
اي و روش ترانسـكت   سيستماتيك با قطعات نمونه دايـره 

نامـه   پايـان . ي بلوط غربجنگلهااز نظر دقت و هزينه در 
 .دانشـگاه تهـران   ،دانشكده منابع طبيعي ،كارشناسي ارشد

 .صفحه 89
بررسي روشهاي مختلـف آمـاربرداري    .1385، .ح.حيدري، ر -

 :مطالعـــه مـــوردي( ي زاگـــرسجنگلهـــااي در  فاصـــله
دانشـكده منـابع    ،دكتـري  رسـاله . )كرمانشـاه  ديـزه  رخهس

  .صفحه 112 .دانشگاه تهران ،طبيعي
 .1386 ،.ه سبحاني، و. م نميرانيان، ،.م زبيري، ،.ح.حيدري، ر -

بـرداري مربـع تـي در بـرآورد      بررسي كاربرد روش نمونه
 :مطالعـه مـوردي  ( ي زاگـرس جنگلهـا ي كمي ها مشخصه
  ات جنگـل و صـنوبر ايـران،   تحقيق .)كرمانشاه ديزه سرخه

15 )1:( 42-32.  
انتشارات  .)بيومتري جنگل(سنجي  زيست .1381، .زبيري، م -
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Abstract 
 
    In order to determine the suitable sampling method for estimating of stem number per ha and 
percentage of canopy cover in the protective western oak forests of Iran (Zagros), a survey was carried 
out in Kermanshah province. For this purpose and based on cost and precision (E%2 × T) criterion, two 
sampling methods: 1- transect by distance measurement between trees and 2- circular plot with area of 
1000m2, were carried out in 50 ha area of the educational and research forest of Razi University, which 
was already surveyed by 100% inventory. For each sampling method based on systematic-random 
sampling design with 100m×100m dimensions, 50 samples were selected. In each sample plot and 
transect, the number of trees and some characteristics of trees such as number of coppice shoots, the least 
and highest crown diameter were recorded and measured. Results showed that the more suitable method 
for these forests in west of Iran is the circular sample plot with 1000m2 area. 
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