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  دهيچك          
طرح (در سري يك شوراب اصله درخت  3p ،122و  يمعمول تجديدحجمكارآمدتر  يه روشهائنظور شناخت بهتر و ارام به
درخت  800از  3pروش  يبردارنمونه دستورالعمل براساسن درختان اي .شدند تجديدحجمبه هر دو روش  )داري گلبندجنگل
نشان داد دست آمده از دو روش بو كل  يزمي، هيصنعت ين حجمهايگانيم يآزمون برابر نتايج. شده، انتخاب شدند يگذارنشانه
 .است معموليروش از درصد كمتر  15 آن يزميحجم ه و يشتر از روش معموليدرصد ب 3p ،12در روش  يحجم صنعتكه 
 ييجم قسمتها، حيبرخالف روش معمول 3pدر روش كه  نياول ا. توان به دو عامل نسبت داديدار را م ين اختالف معنيل ايدال

محسوب  يحجم صنعت ء، جزانددهير اصولي خسارت ديغبرداري بهرهر اثر ددرخت كه  متر سانتي 20از تنه سالم و قطورتر از 
 يحجم صنعت يريگ، در كاهش اندازهيمعمول تجديدحجممتر در  6تا  يهاتنهطول  يريگكه مجاز بودن اندازه گردد و دوم آنيم

مي يمعمول تجديدحجمروش  يياجرادستورالعمل در  يراتييبا تغ يبرداربخش بهره بهبود يبرا. استگذار ريثأن روش تيدر ا
 يفيت كيكاركنان و وضع يفرد يافزون مهارتهاامور، نسبت به بهبود روز يو اصول يعلم ياجرا برعالوه بر ارج نهادن  توان

  .دوار بوديآن ام يهاجنگل و فرآورده
  

  .گلبند يها، جنگل3p، روش معمولي تجديدحجم جنگل، روش يريگاندازه: يديكل يهاواژه          
  

  مقدمه
مين أت منبع تنها، چند هزاره يطجنگلهاي خزري 

ر يو ساايران  نوار سبز شمالمحصوالت چوبي ساكنين 
ملي شدن جنگلها در سال  .آمدنديحساب م بهنقاط كشور 

و ها نامهو تصويب قوانين و صدور آيين 1341
سبب ، داريمربوط به تهيه طرحهاي جنگل هاي بخشنامه
اخت عوارض و بهره برداري و پردروشهاي بهره شد كه

تفاده، دستخوش تغييرات هاي مورد اسمالكانه اعياني
  .دشووسيعي 

ن پس در روش جديد كه تا امروز نيز ادامه دارد درختا
 شوندمي برداري ، بهرهقطع گذاري و صدور مجوزاز نشانه

 يريگاد اندازهيحجم درختان افتاده با دقت زپس سو 
ز يمالكانه نعوارض و بهره  .گردديم )تجديدحجم(

  .شوديافت ميق محاسبه و درين حجم دقيا براساس
ه درختان مقطوعه يكل ،صددرصد تجديدحجمدر روش 
حجم تنه و  كار نيا يراب. گردنديم تجديدحجم

گيري قطر با اندازه ترم سانتي 20از قطورتر سالم هاي شاخه
و ) متر 6حداكثر طول برداشتي (ميانه و طول هر قسمت 

عتي نعنوان حجم ص، بهحجم استوانهگيري اندازه رابطه
تجربه  براساسمانده نيز  ده و حجم هيزم باقيشمحاسبه 

   .دشو، برآورد ميتجديدحجم كارشناسان
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ع يتسر و نيز كاهش هزينه و زمان براي 1387در سال 
از  يچوب يهاعتر فرآوردهيو خروج سر يبردارند بهرهرو

در شرايطي كه تعداد  3P اجراي روش جنگل، دستور
صادر و باشد  اصله 450گذاري شده بيش ازدرختان نشانه
  .ديوه به ادارات تابعه ابالغ گردين شيا يياجرا دستورالعمل

 3P )Probability Proportionalروش  بهبرداري نمونه

to Prediction( برداري درختان با نمونه :عبارت است از
ني يبشيتناسب با مقدار پما ينسبت  به احتمال انتخاب آنها 

ن روش پس از يدر ا. شده مشخصه مورد آماربرداري
توان از گذاري و برآورد حجم درختان سرپا كه مينشانه

ز كمك گرفت، تعدادي از درختان يجدول حجم محلي ن
ري شده و از يگها به دقت اندازهآن حجم را انتخاب كرده و
ن يا از رابطه بيق به حجم برآورد شده و ينسبت حجم دق

ق درختان انتخاب شده، يحجم برآورد شده و حجم دق
ن روش انتخاب يدر ا. گرددبرآورد مي ر درختانيحجم سا

 عني درختاني كهي، باشدن ميآت يدرختان به اندازه اهم
اساس جدول ا بري و باشند يشترينه بيقطر برابر س داراي

باشند، شانس انتخاب شدن شتر مييحجم داراي حجم ب
 3P روش بهانتخاب درختان . تري را خواهند داشتبيش
رد كه اندازه مشخصه مورد يگن صورت انجام مييبد

 و نهيري هر درخت مانند حجم، قطر برابر سيگاندازه
 براساسري و با اعداد جدولي كه براي هر آماربرداارتفاع 
سه يشود، مقاه ميين توده تهآهاي مختلف ا اندازهيارقام 

ده و اگر اندازه مشخصه مورد نظر برآورد شده مساوي ش
شتر از عدد جدول بود، آن درخت انتخاب و مورد يا بي

ولي اگر اندازه مشخصه  ،رديگق قرار مييري دقيگاندازه
د، آن ا صفرهاي جدول باشيمورد نظر كوچكتر از عدد 

اين روش  .شودق انتخاب نمييري دقيگدرخت براي اندازه
 1965در سال  Grosenbauchبراي اولين بار توسط 

  ).1381زبيري، (پيشنهاد شد 
ملزم  يگذارئت نشانهيصادره، هدستورالعمل  اساسبر

دار و بيش يهاقطعه در دامنه ياست از قسمت باال
د ينما يدرخت ط انتخاب يرها را برايچ مسيصورت مارپ به

دن ين تراشيهمچن .كت كندرن حييسمت پا بهطور منظم  بهو 
ر يعمود بر مس(تنه درخت انتخاب شده در دو جهت 

خوانا و با رنگ مرغوب  يسينوو شماره) گذارحركت نشانه
ش سرعت عمل و سهولت يافزا يو حك سجع چكش برا

بر دستورالعمل  نيدر ادرضمن . ستيضرورافتن درخت ي
نجاران  يريح قطع و بكارگيت كامل اصول صحيرعا

مناسب،  يابزار كمك از آنان بيده و تجهيده و ورزيدآموزش
سالم و قطورتر از  يهاعالوه حجم قسمت به. شده استد يكأت

ده يخسارت د ير اصوليكه در اثر قطع غ متر سانتي 20
در اين  .دشب خواهد ومحس يحجم صنعت ءجز ،باشد

طور دقيق  همتر و هيزم نيز ب 4شتي روش حداكثر طول بردا
   .شود مي گيرياندازهاستربندي و 

با استفاده از  كرد كهشنهاد يپ 1353در سال  يپ كين
درصد از درختان مقطوعه هر پروانه  10 ،ونيروش رگرس

 تجديدحجمانتخاب و به دقت  يتصادف طور كامالً بهقطع 
دهند  ميه درختان تعميرا به كل دست آمدهبو رابطه  شده

 يطاهر .)1378نام،  بي(مواجه شد  يكه در اجرا با اشكاالت
اصله  6000 تجديدحجمج ياز نتا 1361نيز در سال 

ن يب يرابطه خط ،قبل يهاسال يگذاردرخت از نشانه
 يبرارا  يگذارو حجم نشانه يزمي، هيصنعت يهاحجم
دست آورد و بها ر گونهيراش، ممرز، بلوط و سا يهاگونه
  .)1378نام،  بي( وده نمئارا

، از نتايج 3Pاجراي روش  دستورالعملبراي تهيه 
نيز استفاده شد  1363مطالعات رسانه و همكاران در سال 

 يهاونيرگرس ،اصله درخت 12000 يبا بررس كه در آن
چوب سرپا حجم در رابطه با  يبرآورد حجم چوب صنعت

عدم ل يدل بهسال اجرا،  5ن روش پس از يا .شده بوده ئارا
برآورد  چوب با حجم استحصاليآالت  تطابق حجم چوب

نام،  بي( قرار گرفت يياجرا يمورد اعتراض واحدها ،شده
1378(.  
 ج حاصلينتا يپس از بررس) 1380(و همكاران  يريزب

نتيجه گرفتند كه از  درختاصله  7198 يريگاز اندازه
  .توان براي تجديد حجم استفاده كردمي 3Pروش 
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Brown & Brack (1996)  ن يبه ا ه خودمطالعدر
ق يتوان در برآورد دقيم 3pدند كه از روش يجه رسينت

 يكه دارا يكوچك و مناطق ينهالستانها ،حجم درختزارها
با مطالعه ) 1382( يغفار .دكرستند استفاده يجدول حجم ن

 يراش در جنگلهادرخت اصله  551 يروبر ن روش يا
مناسب اعالم  يادشدهه در منطقرا ن روش يا ينكا، اجرا

 يمنطقه از جنگلها در دو) 1383( يوثوقهمچنين  .نمود
دست آمده در بج يمطالعه نموده و نتا را 3pشفارود، روش 

ك گونه در يدرصد صد تجديدحجمج يهر منطقه را با نتا
ت يبا رعا كه جه گرفتيسه كرد و نتيهمان منطقه مقا

بهبود  ، محاسبات ويريگدر قطع، اندازه ياصول فن
ج ينتا 3pروش كه توان انتظار داشت يحجم م جدولهاي
  .ي داشته باشدقابل قبول

شتر ي، شناخت ب3p روش ين مطالعه، بررسيهدف از ا
 ين آگاهيهمچن مناسبتر در بخش اجرا و يه روشهائو ارا

اين روش تجديد  مشاهده شدهتوجه  قابلتفاوتهاي  از علل
  .باشديمرد در برخي مواحجم 

  
  هاو روش مواد

  نطقه مورد مطالعهم
 يدارطرح جنگل(ك شوراب ي ير سرن مطالعه ديا
كجور  يدر منطقه عموم )45 آبخيز هضحو ،سريو -گلبند

 .انجام شده استدر حوزه اداره كل منابع طبيعي نوشهر 
 در 1339داري مدون در كشور در سال طرح جنگل اولين

درياي  حداقل ارتفاع از سطح. استاين سري تهيه شده 
  .باشدمتر مي 2400متر و حداكثر آن  1000 اين منطقه آزاد

  
  تحقيق روش

گذاري نشانه ،عمليات ميدانيدر سري مورد بررسي با 
 دستورالعمل طبق .انجام شداصله درخت  800تعداد  رايب

مراتب مافوق  بهمجلس مربوطه  صورت ،3pاجرايي روش 
 تعداد يامهنا يط ،الزم پس از بررسيهاي .ارسال گرديد

انجام  براي د شمارهيبا ق انتخاب و له درختاص 122

داري جنگل يدفتر فن ياز سو 3pروش  به تجديدحجم
 يعيبه اداره كل منابع طب )شمال كشور يمعاونت جنگلها(

ابالغ گلبند  يدارطرح جنگلبه نظارت  و از آنجا نوشهر
روش  بهابتدا پس از قطع،  انتخاب شدهدرختان . شد

 تجديدحجم يو در مرحله بعد برا تجديدحجم يلمعمو
درختان  يزميحجم ه يريگمنظور اندازه بهو  3p روش به

نازكتر از  يقابل استحصال از قسمتها يهانيكات ،مقطوعه
 يبرا. شدند ياستربند يزميه هايچوب وجدا  متر سانتي 20

 يقسمتها يز حجم تمامين يحجم صنعت يريگاندازه
عدم كه در اثر  ييقسمتها يحت( متر يسانت 20قطورتر از 

و  2 يهادر طول )ندبودده يخسارت دح يصح برداريبهره
 يريگاندازه )1384ري ،يزب( روش هوبر به يمتر 4 حداكثر

و  يصنعت يسه حجمهايو مقا يبندسپس با جمع. ندشد
ب يضرا ،يگذار هر گونه با حجم نشانه يزميه

تساوي آزمون  .بدست آمد 3Pروش  به تجديدحجم
حجم  ،3pگذاري شده و حجم  ميانگينها بين حجم نشانه

و  تجديدحجم، حجم تجديدحجمگذاري و حجم  نشانه
، 3pو حجم صنعتي  تجديدحجم، حجم صنعتي 3pحجم 

با استفاده از  3pو حجم هيزمي  تجديدحجمحجم هيزمي 
با استفاده از ) جفتي t(آزمون مقايسه دو جامعه وابسته 

  .انجام گرفت spssافزار آماري  نرم
  

  جينتا
و  يمعمول تجديدحجمحاصل از دو روش  يهاداده

3p ن قطر يانگياصله درخت با م 122 يگذارو حجم نشانه
 42/10 حجم نيانگيو م متر سانتي 5/82 يگذارنشانه
در  .قرار گرفت يمورد بررس ،براي هر درخت مكعبمتر

 متر سانتي 94/77 يگذارقطر نشانهن يانگيم، تجديدحجم
 ،3pروش  بهدست آمده بحجم  نيانگيم .دست آمدب

 يريگاندازه مكعبمتر 1/10 يو در روش معمول 71/10
بدست آمده از دو  يزميو ه يصنعت ين حجمهايب .ديگرد

  ).1جدول ( مشاهده شدتفاوت  ،تجديدحجمروش 
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  مشخصات متغيرهاي مورد بررسي -1جدول 

  ر متغي
  

 تعداد
  

 ميانگين
  

 راف معياانحر
 درصد خطاي 

 برآوردي

 مجموع براي 

 رهر متغي

 - 50/7 87/34 50/82 122 )متر سانتي(اري ذگقطر نشانه

 - 20/7 66/31 94/77 122 )متر سانتي( تجديدحجمقطر 

 23/1271 20/14 35/8 42/10 122 )سيلو در هكتار( اريذگحجم نشانه

 36/1296 60/15 43/9 71/10 122  )مترمكعب( 3pحجم 

 50/1223 90/14 43/8 10/10 122 )مترمكعب( تجديدحجمحجم 

 40/1023 10/16 63/7 39/8 122 )مترمكعب( 3p حجم صنعتي

 84/902 80/15 65/6 52/7 122 )مترمكعب( تجديدحجمحجم صنعتي 

 96/272 20/17 17/2 24/2 122 )مترمكعب(3p حجم هيزمي 

 66/320 80/14 20/2 63/2 122 )مترمكعب( حجم هيزمي تجديدحجم
  

دو  جفتي t آزمون(ها نيانگيم يآزمون برابر يبررس
و  يصنعت ينهايانگين ميب )%95 ه احتمالبجامعه وابسته 

و  تجديدحجمدست آمده از دو روش بو كل  يزميه
انجام  يگذاربا حجم نشانه كل بدست آمده ينهايانگيم

 دست آمدهبكل  ين حجمهاينشان داد كه اگرچه ب ،گرفته

تفاوت  يگذاربا حجم نشانه تجديدحجماز دو روش 
كل،  ين حجمهاياما تفاوت ب ،شوديمشاهده نم يداريمعن

شده در دو روش  يريگاندازه يزميو ه يصنعت
).2جدول (است دار يمعن تجديدحجم

  
  )جفتي tآزمون (ميانگينهاي متغيرهاي مورد بررسي  مقايسهنتايج آزمون  -2جدول 

  متغير
  

 نميانگي

 اختالفها

انحراف معيار 
 اختالفها

اشتباه معيار 
 اختالفها

  آماره
t 

درجه 
آزادي

  يدارعنيم
  

 3p 2060/0-61/3 33/0 63/0 -121 5299/0حجم  -گذاري حجم نشانه

 2671/0 121 11/1 35/0 88/3 3912/0 تجديدحجمحجم  -گذاري حجم نشانه

 3p 5972/0 93/2 26/0 25/2 121 *026/0حجم  – تجديدحجمحجم 

3p9383/0 97/2 27/0 46/3 119 **0008/0حجم صنعتي  -  تجديدحجمحجم صنعتي 
 3p 3910/0 65/0 06/0 67/6 -121 *0001/0حجم هيزمي  - تجديدحجمحجم هيزمي 

 درصد 5دار در سطح  معني * و درصد 1دار در سطح  معني**                    

  
 بحث

 ،گذاري برآوردي استنشانهبا توجه به اين كه حجم 
گيري حجم دقيق، پس از قطع اقدام به براي اندازه

اختالف  .دشومي )تجديدحجم( گيري مجدد حجم اندازه
 درصد 25 تا تجديدحجمگذاري و حجم بين حجم نشانه

بنابراين برابري حجمهاي . قابل قبول استاجرا بخش  در
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ل اعتنا گذاري قاب دست آمده از دو روش با حجم نشانهب
در  تجديدحجماما نظر به اهميتي كه مقدار حجم  ،نيست

اجرا، چه از نظر دريافت عوارض و بهره مالكانه و چه از 
نظر استحصال و حمل و فروش چوب آالت دارد، 

دست آمده از دو روش، بدو حجم  بين داراختالف معني
دست آمده بويژه آن كه در نتايج به بسيار قابل توجه است؛

درصد تفاوت ديده  12 ،دو روش صنعتيجمهاي حبين 
   .شودمي

م ينشان داد كه پس از تعم) 1383(مطالعات وثوقي 
در جنگلهاي گذاري در كل حجم نشانه 3Pب يضر

حجم  درصد 19و  8/1ب يترت به ،خروبهممهينمطلوب و 
از . گذاري اختالف داردبدست آمده نسبت به حجم نشانه
ري درختان نمونه يگندازهلحاظ زمان صرف شده براي ا

درصد، تعداد  76صددرصد حدود  تجديدحجمنسبت به 
درصد  14ها نهيدرصد و هز 48روزهاي آماربرداري 

كه در مطالعه غفاري  يدرحال. ي شده استيجوصرفه
اصله درخت راش،  551در جنگل نكا بر روي ) 1382(

صددرصد  تجديدحجمو  3Pروش  بهن برآورد ياختالف ب
   .بوددرصد  3/5تا  8/0ن يب

 توان تفاوتعلت اصلي اين اختالف را مي
 دانست، تجديدحجماجرايي دو روش  دستورالعملهاي

اجراي  دستورالعمل بخش ب 4بند جايي كه در يعني 
كه از تنه صنعتي درخت  قسمتهايي، حجم 3p تجديدحجم

تبديل به هيزم  ،دليل ضعفهاي فني در قطع درخت به
به تبع اين . شود نعتي محسوب ميحجم ص جزء ،اند شده

با دقت و صرف هزينه  3pحجم هيزم در روش  ،وضعيت
كه در روش معمولي  درحالي ،گردد ميگيري زياد، اندازه

بين حجمهاي هيزمي ( شوداي برآورد ميبدون هيچ هزينه
علت ديگر  .)دشدرصد اختالف ديده  15دو روش 

شاره ا ، به طول مجاز3pافزايش حجم صنعتي در روش 
جايي كه يعني گردد، ميبر تجديدحجمشده در دو روش 

 ،گيري مجاز بودهمتر در هر اندازه 6در روش معمولي تا 
متر مجاز شمرده  4ندرت تا  بهمتر و  3p ،2اما در روش 

ثير اين عامل به اين صورت قابل توجيه است أت. شودمي
ين قطر توان برابر ميانگه هر چند قطر ميانه هر تكه را ميك

دو سوي يك مخروط ناقص در نظر گرفت، اما سطح 
گيري حجم هر طول از اين ميانگين مقطعي كه براي اندازه

ن سطح مقطع دو سر آيد، از ميانگيبدست مي) قطر ميانه(
هر چه طول در نظر گرفته شده باشد و هر طول كمتر مي

  .تر باشد، نسبت اين اختالف بيشتر خواهد بودبلند
 در يجرا، با توجه به رعايت اصول اقتصاددر بخش ا 
هزينه و ارزش ناچيز بهره مالكانه دريافتي  و درآمد مورد

هاي تهيه هيزم از حجم هيزمي و عدم همپوشاني هزينه
هاي زياد دوردست، صرف وقت و هزينه مناطقويژه در  به

گيري دقيق حجم، منطقي منظور اندازه بهاستربندي هيزم 
  .رسدنظر نمي به

 15در قبال افزايش كه ه شد مشاهددر اين مطالعه 
درصد از  12درصدي حجم هيزمي در روش معمولي، 

 كه از نظر ارزش درحالي .حجم صنعتي كاسته شده است
توان اند كه مي، چه مجري و چه دولت، متضرر شدهمالي

با آموزش، الزام به رعايت كامل نكات فني در قطع و 
ي و عدم واگذاري آن به اجراي اماني قطع توسط مجر
  .دكرپيمانكار، از بروز آن جلوگيري 

منظور بهبود كيفيت كار و بها دادن به علوم و فنون  به
مراتع و   جنگلها، در سازمان كه شودجنگل، پيشنهاد مي
 3p روش به تجديدحجمضمن اجراي  آبخيزداري كشور

 450د درخت سرپاي بيش از اتعد(طبق ضوابط فعلي 
نيز براي  يدر شرايط معمول )گذاريانهاصله در نش

را ملزم  تجديدحجمي، كارشناسان صنعتگيري حجم  اندازه
اجرايي روش  دستورالعمل بخش ب 4بند به رعايت 
 ،در مورد برآورد حجم هيزمي ، وليدننماي 3p تجديدحجم

، ضمن دستورالعمل صدور اين. ادامه يابدقبلي روش 
توانمند رشته  آموختگان دانشايجاد اشتغال براي 

داري، ارزش درخور توان فني كارگران متخصص  جنگل
از سوي ديگر، مديران . تجنگل را نيز پاس خواهد داش

ه و با تر شدبخش اجرا ملزم به استخدام نيروهاي فني
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هاي خود را سنجيده و به دقت مناسب كيفيت كار نيرو
همان تناسب، نسبت به پرداخت دستمزد اقدام خواهند 

  :توجه است ادامه اين روند، از دو سو قابل. نمود
اول اين كه كارشناسان و كارگران اين بخش، تشويق  
  .فزايندتوان علمي، فني و اجرايي خود بي به كهشوند مي

آمد مجريان، كيفيت كه عالوه بر افزايش در دوم اين 
   .بهبود خواهد يافتتدريج  به نيز جنگل
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Abstract 
 
     Volumes of 122 trees were measured using both regular and 3P volume remeasurement methods. The 
trees were selected according to sampling instruction out of 800 trees which have been marked in district 
one (Shourab) at Golband forest. Results indicated that the calculated volume by 3P method for industrial 
wood was 12% more and for fuel wood 15% less than the regular method, respectively. The reasons of 
such results could be firstly, because of considering broken logs with dbh>20 cm during harvesting 
operations as industrial volume in the 3P method. Secondly, because of measuring the logs with more 
than 6m length in regular method that is effective on industrial volume decrease. For promoting 
harvesting section, we can change some part of administrative regular remeasurement instruction. 
Therefore, besides respecting to scientific implementation of this method, improving of staff skills and 
forest and timber products should be taken into account. 
 
Key words: forest measurement, regular remeasurement method, 3p method, Golband forest. 
 


