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 كيدهچ

 حتي با اجراي دقيق برنامه و دستورات كتابچه ،داري  طرحهاي جنگلبيشتر ،پريود بيست سالهيا دو  يك سپري نمودنپس از 
د  نحوه تهيه اطالعات و فرآين،مشكالت ايجاد اين ثر درؤم يكي از عوامل .اند  روبرو شدهريزي فني و برنامهطرح با مشكالت 

 - روش تصادفيبا نتايج آماربرداري و فرضيه احتمال وجود تفاوت بين واقعيت جنگل ،در اين تحقيق. باشد ها مي دادهپردازش 
بخشي از طرح در به اين منظور . به آزمون گذاشته شده استهزار مترمربع  يكبا وسعت در قطعات نمونه سيستماتيك 

 آر تحت شبكه   قطعات نمونه به مساحت دهوصددرصد ي بردارآماردو روش   هكتار100به وسعت ظالمرود  -نكا يدار جنگل
تعداد و  ) سطح مقطع برابر سينه (زميني  رويه،حجم سرپاتوزيع ميانگين و روش هر براي  .اجرا شدند  سيستماتيك-تصادفي
بدست آمده از نتايج .  شدجامانجفتي  T ويلكاكسون وهاي  آزمونباها  مقايسه توزيع . محاسبه گرديددر طبقات قطريدرخت 
ساير راش و براي . از دقت قابل اعتماد برخوردارند هيزمي و ممرزهاي  براي گونه مطالعه، در جنگل موردي بردار نمونهروش 

تيپهاي  فقدان پيوستگي مكاني گري دبه عبارتها، آنجغرافيايي  به نسبت افزايش ميانگين قطري و نيز پراكنش ي صنعتيها گونه
توصيه   بنابراين.با حجم بسيار قوي است همبستگي رويه زميني. يابد  مي كاهشيادشدهدر عرصه جنگل، دقت روش  همگن

آماربرداري پس از تشريح قطعات و تفكيك .  مورد استفاده قرار گيرد حجممتغيرزميني به جاي  رويه ،در برنامه ريزيهاشود  مي
 .گردد سيستماتيك -جايگزين روش تصادفي  سيستماتيك-فيتصادبندي  طبقهآماري روش   وتيپها انجام شود

 

 . سيستماتيك-، نمونه، تصادفيصددرصدتعداد درخت در طبقات قطري، زميني،  رويهحجم سرپا،  :كليديهاي  واژه

 

 مقدمه

) امكان(حجم  ،شمال كشورداري  در طرحهاي جنگل
 اغلب اين طرحها .دريگ ميقرار ريزي  برداشت مبناي برنامه

با معضالتي روبرو يا دوم  از سپري شدن پريود اول پس
 از كسر برداشت مي توانمهمترين آنها از جمله  كه اند شده
پس از اجراي (باقيماندن بخشي از حجم قابل برداشت يا 

اصالح هاي  از راهكي ي. ذكر نمود) برشهاي پيش بيني شده
تجديدنظر در نحوه تهيه، فرآوري و عرضه  يادشدهشرايط 

 توده جنگلي تجزيه و تحليل تا از طريقعات است اطال
زماني معين هاي  ا تكرار در دورهببه صورت پايش مستمر 

رساني اطالعات بتوان نقاط ضعف و  روزه و قابليت ب
را بازشناسي و معرفي ها  و روند تحول تودهها  روشقوت 
اطالعات دقيق، اجراي به يابي تيكي از روشهاي دس .نمود

اما اجراي آماربرداري صددرصد . اري استعمليات سرشم
براي جنگلهاي وسيع مستلزم صرف هزينه و زمان زيادي 

 با استفاده از اصول علمي آمار، از روشهاي بنابراين. است



196 ...هزارمترمربعي  سيستماتيك با قطعات نمونه يك -روش آماربرداري تصادفي) كارآيي( بررسي ميزان دقت

هرچند ). 1384زبيري، (ود ش  ميبرداري استفاده نمونه
شود در   ميكه از نام آن استنباط طوري هي ببردار نمونه

باشد و   ميقابل استنادآن ريف شده محدوده اعتماد تع
برنامه ريزان را از تشريح توده و رويشگاه بي نياز 

سازد، ولي اگر با روشهاي دقيق و واجد قابليت  نمي
طراحي و ) رايانهو ها  روي زمين، نقشه(بازيابي مكاني 

در افزايش دقت و بهبود اي   اجرا شود، نقش بسيار ارزنده
. شريح نيز خواهد داشتكاربري اطالعات حاصل از ت

اطالعاتي كه استفاده از صحيح روش همچنين بكارگيري 
شود كه روابط  ي بدست آمده موجب ميبردار از نمونه
 و آشكار كه بين عناصر جنگل برقرار است و فتهطبيعي نه

دليل وسعت و تنوع آنها چشم و حافظه كارشناس  به
 را ندارد، در تشريح گر گنجايش حفظ جامعيت آنها

 محيطهاي رياضي و گرافيك بازسازي شوند
 با هدف بررسي ميزان دقت پژوهشهايي كه. )1380اميني،(

 اجراشده، شمال ايراني در جنگلهاي بردار روشهاي نمونه
 :اند  منجر شدهزيربه نتايج 

صادفي كامل تي بردار دو روش نمونه )1355 (زبيري 
در جنگل را )  تصادفيمنظم( سيستماتيك -و تصادفي

اين بررسي براي انجام .  نمودمقايسهخيرودكنار نوشهر 
قطعه نمونه هاي به  هكتار به 60يك پارسل به مساحت 
دو روش . تقسيم شد متر 25شكل مربع و ابعاد 

 5با شدت  مرتبه 35ي سيستماتيك و تصادفي بردار نمونه
در هر نوبت ميانگين سطح مقطع  .تكرار گرديددرصد 

نه محاسبه و با ميانگين واقعي برابرسينه در قطعه نمو
پراكنش براساس نتايج، روش سيستماتيك  .مقايسه شد

دقت يكسان قطعات نمونه در سطح جنگل و در نتيجه 
پس از اجراي ) 1360 (صافي. كندمين مي أرا تبيشتري 

چند روش آماربرداري در جنگل خيرودكنار، شامل 
 درصد، 10آماربرداري صددرصد، نواري با شدت 

 تصادفي و قطعات نمونه دايره شكل با  منظميبردار هنمون
  آر، شاخص حاصلضرب مربع 3 و 5، 10وسعتهاي 

 را 2×T(%E)زمان آماربرداري درصد اشتباه معيار و 

ي بردار  كه روش نمونهرسيد نتيجه او به اين. محاسبه نمود
 آر نسبت به 10 مساحتتصادفي با قطعات نمونه با منظم 

 . استتر  ساير روشها مناسب
سه روش آماربرداري صددرصد،  )1384 (مرادي

ي منظم تصادفي بردار ي منظم تصادفي و نمونهبردار نمونه
 هاي تعداد متغيرهمراه با جنگل گردشي را براي بررسي 

درخت و سطح مقطع در ارتفاع برابر سينه در جنگل 
 ،براساس نتايج. خيرودكنار نوشهر مورد مطالعه قرار داد

ي از لحاظ دقت آماري داراي درصد بردار مونهروشهاي ن
) مقدار قابل قبول(اشتباه آماربرداري كمتر از ده درصد 

 درختان  برابرسينه تعداد و سطح مقطعمتغيربراي هر دو 
براي ارزيابي و مقايسه بهتر دو روش . دنمي باش

ي، از شاخص حاصلضرب مربع درصد اشتباه بردار نمونه
 بر اساس.  استفاده شد2×T(%E)ري  و زمان آماربردامعيار 
بيش از ( تعداد درختان از گونه هاي نادر و قطور نتايج
ي منظم تصادفي بردار كه از روش نمونه)  سانتيمتر100

ي بردار ورد شده، با تعداد متناظر آن كه از روش نمونهآبر
بدست آمده، گردشي   تصادفي همراه با جنگلممنظ

به اينكه در روش با توجه . اختالف زيادي دارد
زمان گردشي  ي منظم تصادفي همراه با جنگلبردار نمونه

 درصد آماربرداري صددرصد و اشتباه 46آماربرداري 
ورد آآماربرداري درحد قابل قبول است، اين روش براي بر

 .هكتار جنگلهاي شمال مناسب است سطح مقطع در
 سه روش آماربرداري را در جنگل )1375 (اخوان
در اين بررسي روشهاي .  نوشهر مقايسه نمودخيرودكنار

 150به ابعاد منظم تصادفي و شبكه اي ) الف :يبردار نمونه
 روي عكسهاي  برتيپ بندي جنگل) ب متر، 200در 

درختان و ع ا ارتف،هوايي براساس تراكم تاج پوشش
موجودي جنگل و سپس آماربرداري به روش منظم 

تيپ )  متر، ج200 در 150تصادفي و شبكه اي به ابعاد 
بندي جنگل براساس موجودي سرپا پس از آماربرداري 

در هر سه . بدون استفاده از عكسهاي هوايي مقايسه شدند
روش از شاخص حاصلضرب مربع درصد اشتباه معيار و 
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ترين  مناسب. استفاده شد 2×T(%E)زمان آماربرداري 
روش، تيپ بندي با روش اخير و دقت آماربرداري آن دو 

اما اجراي اين . ابر دقت روش منظم تصادفي استبر
هاي آماري هر  بندي به دليل پراكنده بودن قطعه نمونه تيپ
       در سطح جنگل و عدم پيوستگي آنها مقدور  تيپ

 .نمي باشد
افتن يق حاضر براي ي، تحقيادشدهدر ادامه پژوهشهاي 

 برآوردآيا  كه ر به اجرا در آمده استيه زيپاسخ براي فرض
سيستماتيك  -حاصل از آماربرداري تحت روش تصادفي

و قطعات نمونه با وسعت ده آر نسبت به واقعيت 
از ) ظالمرود -طرح نكا(بند شرق مازندران  انيجنگلهاي م

 ؟دقت كافي برخوردارند

 

 مواد و روشها 

 مشخصات طبيعي و جغرافيايي 

 طرح 73حوزه آبخيز شماره محدوده مورد بررسي در 

داري  بخش پنج از طرح جنگل ،لهاي شمالجامع جنگ

از باالتر  متر 1100 تا  340 ارتفاع  در ظالمرود و-نكا

شيب دامنه حداكثر ). 1شكل (است شده سطح دريا واقع 

. باشد  مي درصد35 تا 30 و متوسط منطقه 5 ، حداقل 80

اي  خاك آن از نوع قهوه. جهت عمومي دامنه، شمالي است

 ،مورد مطالعه پهن برگ آميختهتيپ جنگل . جنگلي است

 – تيپ درختي غالب، راشو) چندسني(ناهمسال دانه زاد 

در داري مزبور  طرح جنگل. )1374نام،  بي (باشد  ميممرز

ه شد  ميتحت روش دانگ واحد ادارهزمان آماربرداري 

كه اين بررسي در آن صورت گرفته در اي   محدوده.است

ا زمان آماربرداري تو دانگ دوم تجديد نسل قرار دارد 

پرورشي در  و كاري جنگل ،برداري بهرهگونه عمليات  هيچ

مطابق بررسيهاي  همچنين .آن به اجرا در نيامده است

متفاوت موجود هاي   وضعيتبيشترمل آمده، اين جنگل عب

جنگلهاي شمال كشور را در خود و شرق بند  مياننوار در 

راي طرح براي اج يكي از مكانهاي مناسبجاي داده و 

 . بوده است تحقيقاين موضوع پيشاهنگ و بررسي اوليه 

در كل جنگلهاي و تعميم نتايج براي بررسي موضوع 

 . مطالعات گسترده تري الزم است ايرانشمالمشابه در 

 

 شمال

 
قسمت غربي  در اجراي تحقيق  نقشه موقعيت محل -1شكل 

 جنگلهاي شمال  طرح جامع73حوزه آبخيز شماره 
 

 اروشه

كه ي بردار  روش نمونهميزان دقت بارهبراي قضاوت در
اي   الزم بود محدودهاست،داري رايج  طرحهاي جنگلدر 

از منطقه مورد بررسي به عنوان شاهد در نظر گرفته شود 
به  دو روشتا پس از اجراي آماربرداري صددرصد نتايج 

اين ناحيه بايستي درحد . متناظر مقايسه شوندصورت 
شد تا معرف وضعيت هاي مي  انتخاب امكان طوري

 ابتدابنابراين . باشددوم  دانگ زادآوريمتنوع موجود در 
محدوده دانگ (كل جنگل  ي ازبردار عمليات نمونه

شبكه  با  ،سيستماتيك -تصادفيبا روش ) زادآوري دوم
  ده آرمساحت  متر و قطعات نمونه با150×200آماري

، اي رايانهكاوش  با انجام پردازش و سپس. صورت گرفت
جنگل كه از نظر متغيرهاي رويشگاهي اين وسعتي از 

و ) شيب دامنهو ، ارتفاع از سطح دريا  جغرافياييجهت(
شامل حجم سرپا، رويه زميني (شناسي  متغيرهاي جنگلنيز 
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بيشترين   بين قطعات نمونه محاط در آن،)و تعداد درخت
 يبضرميانگين و آماري نظير هاي  هشخصمبا (تفاوت 

اين ناحيه . وجود داشت، انتخاب گرديد) %CVتغييرات 

 صد مساحتع به وجمدرم 119 و 97شامل پارسلهاي 
 ). 2شكل (هكتار است 

 

 
 شمال

 ظالمرود -داري نكا  در بخش پنج طرح جنگل119 و 97  موقعيت جغرافيايي پارسلهاي شماره -2شكل 

 )ظالمرود -داري نكا اقتباس از طرح جنگل(

 

اين تحقيق در چهار مرحله به  يادشدهوضيحات با ت
 : انجام شدزيرشرح 

در تمام سطح ي بردار نمونهآماربرداري با روش اول، 
انجام محاسبات و كاوش  دوم، . دومدانگ زادآوريجنگل 

ميان پارسلها به منظور يافتن منطقه مناسب براي اجراي  در
 داجراي آماربرداري صددرص سوم، .آماربرداري صددرصد

. عنوان ناحيه شاهد  بههكتار صد مساحت در) سرشماري(

 - تصادفييبردارآمار مقايسه نتايج دو روش چهارم،
 .ناحيه شاهد در با يكديگر سيستماتيك و صددرصد

پس از شناسايي عمومي محدوده مورد مطالعه، 
بررسيهاي صحرايي و دفتري پيرامون انطباق روشهاي 

ر با ويژگيهاي طبيعي اجرايي و عمليات تحقيق مورد نظ
سپس اين محدوده بر روي . منطقه مزبور صورت گرفت

 تفكيك و با توجه به 1 :25000نقشه توپوگرافي مقياس 
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 متر طراحي 200 ×150ي به ابعاد آمارمقياس نقشه، شبكه 
بود كه طول اي  نحوه انطباق شبكه با نقشه به گونه. شد

 آنگاه . غربي قرار گيرد-مستطيل شبكه در جهت شرقي
 سيستماتيك و قطعات نمونه به -شبكه با روش تصادفي

روي رئوس شبكه به )  مترمربعهزار يك(مساحت ده آر 
در هر قطعه .  متر پياده شدند84/17شكل دايره و به شعاع 

برابر سينه، نوع در ارتفاع نمونه اطالعات مربوط به قطر 
ه برابر سيندرختاني كه قطر (گونه و كيفيت تنه درختان 

در فرم شناسنامه آماري ثبت )  سانتيمتر بود5/7بيش ازآنها 
  .گرديد

 )119و  97 پارسلهاي ( از انتخاب ناحيه شاهدبعد 
بدين . صددرصد در اين ناحيه اجرا شدآماربرداري روش 

قطر همه درختان اين دو عالوه بر نوع گونه، ترتيب كه 
 5/7  آنها بيش ازقطر در ارتفاع برابر سينه كه ،پارسل

گيري و  ندازها) كاليپر(خط كش دو بازو با بود سانتيمتر 
 .ثبت شد

 

 ها براي پردازش  فرآوري و آماده سازي داده

  آماري در بسته هاياطالعات مندرج در شناسنامه
براي هر قطعه  سپس .ندوارد شد Spss Win.12افزاري  نرم

 نيز محاط در يك پارسل وهاي   نمونههنمونه، مجموع قطع
بشرح زير ها  دادهپردازش  ، جنگل مورد بررسيكل

 :صورت گرفت
پنج ( فراواني تعداد در هر طبقه قطري ابتدا 

در آن دسته از بررسيها . با شمارش بدست آمد) سانتيمتري
كه الزم بود مطالعات روي بيش از يك قطعه نمونه 
صورت گيرد، براي هر طبقه قطري ميانگين فراواني تعداد 

عنوان تعداد در طبقه قطري براي يگان  بهها  در قطعه نمونه
، ناحيه شاهد و دانگ پارسل(اطالعاتي مربوطه ) واحد(

 . درج گرديد) زادآوري
درختان جنگلي  ،داري در طرحهاي جنگلكه  از آنجايي

 ظاهري، كاربرد در صنايع مشخصات: برحسب معيارهاي

 :پرورش جنگل، در دو دسته كلياهميت آن در و نيز 
 مراحل يها شوند و برنامه ميبندي   و صنعتي طبقههيزمي
در آن  ؛ بنابرايندنگرد  ميبه همين منوال طراحينيز بعدي 

 گروهي هاي هبخش از اين تحقيق كه الزم بود مقايس
 صورت گيرد، درختان برحسب گونه به دو گروه هيزمي

) ي غيرهيزميگونه ها(و صنعتي  )انجيلي، كلهو، لرگ(
طور  هبذاري شده و اطالعات آنها بندي و كد گ طبقه

 عالوه برآن در. جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
صنعتي، هاي  تر مربوط به گونه بررسيهاي تفصيلي

يكديگر  صنعتي ازهاي  راش، ممرز و سايرگونه: هاي گونه
 . مورد مطالعه قرارگرفتندجداگانه  تفكيك شده و

ح مقطع يكايك  ابتدا سط،زميني براي محاسبه رويه 
سپس .  محاسبه شد مساحت دايرهرابطهدرختان بر اساس 

طبقه قطري و مجموع سطح مقطع درختان موجود در هر 
. قطعه نمونه مبناي محاسبات بعدي قرار گرفتهر 

داري  روش رايج در طرحهاي جنگلبا  محاسبه حجم
 حجم راش با در اين طرحها.  شدانجامشمال كشور 

و حجم ساير ) 1364 ،نام بي( اشرجوع به جدول حجم ر
، نام بي(دار  با رجوع به جدول حجم فرم كالسها  گونه

كه در طرح تجديدنظر  يياز آنجا. ديآ ميبدست ) 1353
مختلف تاريف جديد هاي  ناحيه مورد بررسي براي گونه

بايست با نتايج طرح   ميبررسيتهيه شده بود و نتايج اين 
حاضر شد، در تحقيق  ميده ارتباط دا داري مقايسه و جنگل

 يادشدههاي  نيز محاسبات حجمي با رجوع به تاريف
 . صورت گرفت) 1374 ،نام بي(

 

ــايج   ــسه نت ــارمقاي ــد و برداردو روش آم ي صددرص

 برداري نمونه

بدست آمده از دو روش آماري، در براي مقايسه نتايج 
با زميني،  مورد متغيرهاي تعداد درخت، حجم سرپا و رويه

با ) دهم هكتار يك(ه مساحت هر قطعه نمونه توجه ب
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 زيراعمال ضريب تبديل به هكتار، محاسباتي به شرح 
 :صورت گرفت

براساس  آماريعمومي هاي  هشخصممحاسبه  -

هاي بدست آمده از قطعه نمونه هاي آماربرداري شده  داده
ميانگين، انحراف : شامل سيستماتيك، -در روش تصادفي

داري، درصد اشتباه آماربرداري و معيار، اشتباه آماربر
 )1384زبيري،  ( درصد95حدود اعتماد ميانگين در سطح 

 .يادشدهبراي متغيرهاي 

و به تبع ( جنگل مساحتثير كاهش أبه منظور بررسي ت
 بر احتمال تغيير مقدار )ها تعداد قطعه نمونهآن كاهش 

اشتباه آماربرداري، اين محاسبات در سه مقياس از وسعت 
 :شدو نتايج آنها با يكديگر مقايسه انجام جنگل 

 قطعه 427(مجموعه قطعه نمونه هاي دانگ زادآوري 
 .) هكتار1300 مساحت نمونه در

 قطعه نمونه 34(مجموعه قطعه نمونه هاي ناحيه شاهد 
 .)هكتار صد مساحت با 119 و 97 هايدر پارسل

 نمونه ه قطع12 (119مجموعه قطعه نمونه هاي پارسل 
 .) هكتار36 تمساحدر 

تواند ميزان ناهمگني يا همگني  نتيجه اين مقايسه مي
 .را نيز معين نمايدجنگل 

با اجراي مزبور متغيرهاي واقعي محاسبه ميانگين  -

 و 97پارسلهاي (در ناحيه شاهد آماربرداري صددرصد 
براي مقايسه با ميانگين بدست آمده از روش ) 119

 . در همين ناحيه شاهديبردار نمونه

محاسبه توزيع فراواني متغيرهاي مزبور در طبقات  -

روش دو از به طور جداگانه قطري برمبناي اطالعاتي كه 
 119 و 97  دو پارسلدري بردار و نمونهآماري صددرصد 

 .اند بدست آمده

متغيرهاي مزبور در طبقات قطـري كـه         مقايسه توزيع   

 ي در ايـن دو    بـردار   با دو روش آماري صددرصد و نمونـه       

اسـتفاده از آزمـون ناپـارامتري        بـا    انـد   پارسل بدست آمـده   

 .ويلكاكسون

توضيح اينكه مقايسه دو روش آماري در يك جنگل 
 و ستاانجام شده ) موقعيت مكاني مشترك و ثابت(شاهد 

، زبيري(د نمي گردمحسوب ) وابسته(غيرمستقل ها  داده
 بنابراين براي مقايسه تفاوتهاي جفتي توزيع حجم،). 1381

رويه زميني و تعداد درخت در طبقات قطري از آزمون 
اين آزمون به . ناپارامتري ويلكاكسون استفاده شده است

گلدسته ( وابستگي ندارد) نرمال يا غير نرمال(شكل توزيع 
كه توزيع فراواني  حال از آنجايي با اين. )1377و همكاران، 

 پيرويحجم و رويه زميني در هكتار از توزيع نرمال 
، مقايسه توزيعهاخاطر حصول اطمينان از نتايج  كنند، به مي

نتيجه . انجام شد يادشدهمتغير دو  جفتي نيز روي  Tآزمون
 ،اين مقايسه مشابه نتايج آزمون ناپارامتري ويلكاكسون بود

از ذكر آنها خاطر جلوگيري از تكرار مطالب  ه ببنابراين
  .نظر شده است هصرف

 

 تايجن

در سه مقياس شخصه هاي آماري م محاسبهنتايج 
 و پارسل 119 و 97مجموع پارسلهاي دانگ زادآوري، 

  .ده استارائه ش 1در جدول  119
ي و بردار دو روش نمونهنتايج مقايسه همچنين 

 حجم، رويه زميني و متغيرهايتوزيع  از نظر صددرصد
 97در طبقات قطري در پارسلهاي تعداد درخت در هكتار 

 . استدرج شده  2  جدول در 119و 
پس از تفكيك متغيرهاي كيفي و كمي، آزمون 

بين متغيرهاي كمي ) test Correlation(  پيرسونهمبستگي
 )r≤95/0(بعمل آمد كه مهمترين نتايج آن با درجات قوي 

 :عبارتند از
 متوسط حجم سرپا با متوسط سطح مقطع
 مجموع حجم سرپا با متوسط سطح مقطع
 سط قطردرختانمتو با متوسط حجم سرپا



201 3 شمارة 15فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

 *و دو روش آماربرداري در جنگل مورد بررسي) وسعتهاي متفاوت( خالصه مشخصات آماري در سه مقياس –1جدول 

 مورد متغير

 بررسي
 محدوده آماربرداري شده

ش 
رو

 

ار
آم

 
ار

رد
ب

 ي

تعداد 

قطعه 

 نمونه

انحراف معيار 

)Sd( 

اشتباه آماربرداري 

)95(% 

(E) 

 ميانگين

درصد اشتباه 

 اريآماربرد

(%E) 

 75/3 65/42 60/1 89/16 427 دانگ زادآوري

 مجموع پارسلهاي

 199 و 97
34 37/21 46/7 11/49 2/15 

 119پارسل 

نه
مو

ن
 

ار
رد

ب
 4/23 01/46 8/10 11/17 21 ي

 مجموع پارسلهاي

 199 و 97
- - - 74/37 - 

م 
ج

ح
)

ب
كع

رم
مت

( 

صد 119پارسل 
در

صد
 - - - 97/40 - 

 36/3 98/2 10/0 05/1 427 دانگ زادآوري

 مجموع پارسلهاي

 199 و 97
34 28/1 447/0 42/3 1/13 

 119پارسل 

نه
مو

ن
 

ار
رد

ب
 3/19 21/3 618/0 98/0 12 ي

 مجموع پارسلهاي

 199 و 97
- - - 68/2 - 

 ز
يه

رو
ي 

مين
)

بع
مر

تر
م

( 

صد 119پارسل 
در

صد
 - - - 98/2 - 

 8/3 9/16 65/0 8/6 427 دانگ زادآوري

 مجموع پارسلهاي

 199 و 97
34 17/7 50/2 9/17 14 

 119پارسل 

نه
مو

ن
 

ار
رد

ب
 6/23 17 01/4 38/6 12 ي

 مجموع پارسلهاي

 199 و 97
- - - 8/15 - 

ت 
خ

در
د 

دا
تع

)
له

ص
ا

( 
صد 119پارسل 

در
صد

 - - - 37/19 - 

اسبات، برحسب موجودي در قطعه نمونه محاسبه شده و به موجودي در هكتار تبديل              ي، بخاطر رعايت دقت مح    بردار  توضيح اينكه نتايج مربوط به روش نمونه      *

 .اند دهم هكتار محاسبه و درج شده هاي دو روش، ارقام روش صددرصد نيز بر پايه يك بنابراين براي امكان مقايسه داده. اند نشده
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 دو روش با سونك و تعداد درخت در طبقات قطري با آزمون ويلكاحجم، رويه زميني: متغيرسه توزيع ميانگينها و  نتايج مقايسه –2جدول 

 برداري آماري صددرصد و نمونه

 هاي هيزمي گونه هاي صنعتي ساير گونه ممرز راش ها همه گونه

ير
تغ

م
ي

رس
بر

د 
ور

 م
 

 )
ار

كت
 ه

در
ر 

دا
مق

( 

ي
ار

رد
رب

ما
 آ

ش
رو

 

ن
گي

يان
م

 

ه 
ار

آم
Z صد
در

ت 
سب

ن
 

ا ه
گين

يان
م

ن 
گي

يان
م

 

ه 
ار

آم
Z  د
ص

در
ت 

سب
ن

ها
گين

يان
م

ن 
گي

يان
م

 

ه 
ار

آم
Z  د
ص

در
ت 

سب
ن

ها
ن 

گي
يان

م
 

ن
گي

يان
م

 

ه 
ار

آم
Z  د
ص

در
ت 

سب
ن

ها
گين

يان
م

ن 
گي

يان
م

 

ه 
ار

آم
Z 

د 
ص

در
ت 

سب
ن

ها
گين

يان
م

 

صد
در

صد
 

4/
37

7
 

9/
12

7
 

9/
11

5
 

1/
76 

4/
جم 57
ح

 )
ب

كع
رم

مت
( 

نه
مو

ن
 

ار
رد

ب
 ي

1/
49

1
 

* 6/3- 

1/
30+ 

3/
18

0
 

* 8/2- 

9/
40+ 

9/
12

8
 

ns
 

9/0- 

2/
11+ 

1/
12

2
 

* 6/2- 

5/
60+ 

8/
59 

ns 3/0- 

2/4+ 

صد
در

صد
 

84/
26 

63/7 

64/8 

31/5 

57/5 

ي
مين

 ز
يه

رو
 )

بع
مر

تر
م

( 

نه
مو

ن
 

ار
رد

ب
 ي

19/
34 

* 7/3- 

4/
27+ 

73/
10 

* 8/2- 

6/
40+ 

43/9 

ns  7/0- 

1/9+ 

22/8 

* 7/2- 

8/
54+ 

81/5 

ns 4/0- 

3/4+ 

صد
در

صد
 

15
8

 

5/
40 

4/
36 

6/
17 

64 

ت
خ

در
د 

دا
تع

 )
له

ص
ا

( 

نه
مو

ن
 

ار
رد

ب
 ي

17
9

 

* 8/3- 

3/
13+ 

8/
51 

* 5/2- 

9/
27+ 

1/
39 

ns 6/0- 

4/7+ 

3/
25 

* 1/3- 

8/
43+ 

7/
62 

ns 9/0- 

2- 

به مفهوم بيشتر بودن برآورد (+) عالمت  و  درصد95 فقدان اختالف معني دار در سطح  )ns (، درصد95وجود اختالف معني دار در سطح (*) عالمت 

  . استرداري صددرصدروش آمارببرداري نسبت به  نمونه
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 بحث 

با توجه به نتايج بدست آمده در منطقه مورد بررسي 
-داري نكا  طرح جنگل5 هكتاري بخش 100محدوده (

 : را استنتاج نمودزيرموارد توان  مي) ظالمرود
ها  هرچند اشتباه آماربرداري كه براي قطعه نمونه

محاسبه شده است در موارد بسياري در حد قابل قبول 
ار دارد، ولي شاخص مكمل آن يعني درصد اشتباه قر

 بين قابل توجه نشان از وجود تفاوت ،آماربرداري
تر شدن  همچنين به نسبت كوچك. نمونه دارد اتقطع

وسعت جنگل مورد بررسي، درصد اشتباه آماربرداري 
گيري  توان نتيجه از اين موضوع مي. دهد افزايش نشان مي

سطوح كوچك اي موزاييكي، به دليل وجود تفاوتهكرد كه 
مثل پارسل نبايد با روش مشابه سطوح گسترده مثل سري 

با توجه به اينكه در . يا بخش بررسي و ارزيابي شوند
طرحهاي ريزي  واحد مطالعات و برنامهاندازه سالهاي اخير 

اين است تر نزديك شده  به سطوح كوچكداري  جنگل
ر وجود اشتباه  در اثزيرا. يابد موضوع اهميت بيشتري مي

، با اعمال ضريب مساحت براي تعميم به چند هابرآورددر 
داري  پارسل، اين اشتباه ممكن است كل نظام طرح جنگل

گذاري،  نشانه بيني رويش و توليد، از مرحله پيش
هاي زماني برداشت چوب، دوره  ريزي چرخه برنامه

 محاسبات اقتصادي طرح در نهايتتجديدنظر و 
 .ثير قرار دهدأتحت ترا داري  جنگل
 اجراي روش آماربرداري كه باميانگين واقعي  

بدست  119 و 97صددرصد در مقياس مجموع پارسلهاي 
در محدوده حدود اعتماد ميانگين كه از روش  ستآمده ا
ملي أ نكته قابل تاين.  قرار ندارد،برداري بدست آمده نمونه
در كل اگر امكان اجراي آماربرداري صددرصد زيرا  ،است

وجود داشت با احتمال زياد ) دانگ زادآوري(جنگل 
ميانگين واقعي كل جنگل نيز در دامنه كوتاه حدود اعتماد 

ولي وسيع . شد برداري كل جنگل واقع نمي روش نمونه
باعث شده تا ميانگين  119بودن حدود اعتماد پارسل 

حدود در دامنه بدست آمده از روش صددرصد واقعي 
  كهالزم به ذكر است .قرار گيردبرداري  نهاعتماد روش نمو

ي منظم تصادفي بردار محاسبه اشتباه معيار در نمونهگرچه 
شود تا اشتباه   باعث مي، روش تصادفياستفاده از رابطهبا 

 يك سوم بيش از مقدار واقعي آن معيار به ميزان تقريباً
 است در كارهاي اجرايي از توصيه شدهبرآورد گردد ولي 

 ،زبيري(تصادفي استفاده شود ي بردار وش نمونهررابطه 
 دليل اين توصيه وجود درجه اطمينان بيشتر در .)1381

برآورد تعداد قطعه نمونه مورد نياز در روش تصادفي 
مورد نياز در بررسي حاضر نيز تعداد قطعه نمونه . است

 .روش تصافي محاسبه شده استرابطه  با
ي بردار  نمونها روشبها  ارقام حاصل از پردازش داده 

به ها  هيزمي در مقايسه با ساير گونههاي  مربوط به گونه
تر  نزديكآماربرداري صددرصد   ازارقام متناظر حاصل

درختان اين ست كه  ايكي از داليل اين امر اين. ندهست
 و از گسترش هستندها  كم قطرتر از ساير گونهها  گونه

به بيان آماري  .تري در سطح جنگل برخوردارند يكنواخت
هيزمي طبقات قطري هاي  در هر قطعه نمونه گونه

 از شانس كافي براي  ونددارفراواني بيشتري  ،تر كوچك
تر كه بدليل كم درصورتي .اند شمرده شدن برخوردار شده

ها  اين گونه، صنعتيهاي   گونهن تعداد درختان جوان ازبود
 در قطعه بنابراين .شوند  مي ديدهبيشتراكثراً در قطرهاي 

 نمونه با مساحت ثابت تعداد كمتري از درختان قطور
 . شوند  ميگيري اندازه غيرهيزمي

 از نظر نتايج اجراي روشها  بندي گونه در رتبه
نتايج هيزمي به هاي  گونه ممرز پس از گونه يبردار نمونه

  نزديكي نشانصددرصدآماربرداري بدست آمده از روش 
 ،تر گسترشگاه وسيعتوان در  ي دليل اين امر را م.دهد مي

در طبقات تر  پراكنش جغرافيايي و نيز فراواني يكنواخت
هاي  در مقايسه با راش و ساير گونهگونه ممرز كه قطري 
  .جستجو نمود داردصنعتي 
پراكنش صنعتي كه هاي   راش و ساير گونهمورددر 

از فراواني يكسان در   وجغرافيايي يكنواخت ندارند
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دو  حاصل از نتايج بين نيستندبرخوردار طبقات قطري 
  ديدهدار معنيي اختالف بردار  و نمونهروش صددرصد

 .شود مي
از جمله مشهودات ديگر برابري نسبي و حتي كمتر  

ي بردار موجودي سرپا حاصل از نمونهميانگين بودن ارقام 
آن در هيزمي نسبت به ارقام متناظر هاي  مربوط به گونه

ها  كه در مورد ساير گونه درحالي.  استروش صددرصد
 است كه به صددرصدي بيش از بردار اين نسبت در نمونه

مفهوم اغراق غير واقعي و اريب در برآورد موجودي 
بين سه متغير  در. باشد  مييبردار با روش نمونهطبيعت 

 بين دو روش در مورد حجم برآوردبررسي شده، اختالف 
 در مورد تعداد درخت د است ولياو رويه زميني بسيار زي

 . )2جدول  (باشد مياختالف كمتر 
توان نتيجه گرفت كه اطالعات حاصل   ميبدين ترتيب

جنگل هيزمي و گونه ممرز در هاي   گونهازي بردار از نمونه
 .باشد  ميسطح قابل قبول مورد اطمينان بررسي در مورد
از (ي فعلي بردار  مؤيد آن است كه نظام نمونهنتايجاين 
در مواردي كه ) … مساحت قطعه نمونه، ابعاد شبكه ونظر

راش و ساير هاي  تودهبررسيهاي دقيق بويژه ساختار 
مد نظر است نياز به ) بجز ممرز(صنعتي هاي  گونه

اخوان  نتايج بررسيهايبا  اين نتيجه .تجديدنظر دارد
همان در ) 1384(مرادي و در جنگل خيرودكنار ) 1375(

ورد آ برمراديدر تحقيق . دهد جنگل مشابهت نشان مي
هاي نادر با  تعداد و سطح مقطع درختان قطور و گونه

 .تصادفي دقت كمتري داشته استمنظم روش 
اي با ابعاد ثابت و  ي تحت شبكهبردار روش نمونه

 سيستماتيك در -با روش تصادفيها  پخش نمونه
جنگلهاي محدوده دانگ زادآوري اول، آنهم در زمان 

لها كمتر از امروز مورد دخالت قرار گذشته كه جنگ
اجراي  اما اينك بعد از .رسيد نظر مي  مناسب بهاند داشته
اي ه  جنگلها به شكل لكه،ي و دخالتهاي مردميبردار بهره

از اند و اين وضعيت با نظامهاي آماري كه  دهدر آمناهمگن 
كمتري را ) دقت( كنند كارايي  ميپيرويهندسه منظمي 

در جنگل ) 1383(اين نتيجه با آنچه اخوان  .دنده نشان مي
در تحقيق ياد .  بدست آورده همسويي داردخيرودكنار

 درصد و حاكي از 80شده واريانس تجربي بيش از 
 ساختار ، است متر50اصل كمتر از وتغييرپذيري در ف

همچنين . باشد ضعيف بوده و تابع فاصله نمي مكاني
هاي دورتر   نمونههاي نزديك به هم در مقايسه با نمونه

 .دهند تفاوت بيشتري را نشان مي
است و زميني بسيار قوي  همبستگي بين حجم و رويه

 با توجه به بنابراين. قابل جايگزيني هستند متغيراين دو 
هاي  مشكالت و منابع خطا كه در جريان تهيه منحني

به نظر نمايد   ميارتفاع، تاريفها و جدول حجم بروز
استفاده داري  طرحهاي جنگلريزي  نامه در امر بررسد مي

ريزي را  دقت برنامهبجاي حجم سرپا زميني  از رويه
 . افزايش دهد

ي از بردار روش نمونهپيشنهاد مي شود در خاتمه 
 -تصادفيبندي  طبقه به  سيستماتيك-تصادفي

در انتخاب روش آماربرداري و  . يابدتغيير سيستماتيك

 ،عيت هاي متفاوتطريقه اجراي آن در مناطق با وض
و از اعمال يك نسخه انعطاف بيشتري به وجود آيد 

 . شودپرهيز  منطقهيكيكسان و فراگير در كل جنگلهاي 
به تجديدنظر دارد نياز   نمونهات قطعهمچنين ابعاد

زميني و  كه درختان قطورتر كه در حجم، رويه يطور هب
 ساير ويژگيهاي توده سهم بيشتري دارند از شانس بيش از

به ) ده آرهاي با مساحت   نمونههدر قطع(آنچه هم اكنون 
به  تشريح پارسل انجام .برخوردار شوندشود،  آنها داده مي

منظور تفكيك تيپها و واحدهاي مستقل از نظر وضع 
 يبردار قبل از عمليات نمونهها   تودهموجود و تربيت آتي

 توصيه .ي خواهد بود اقدام مفيدبراي افزايش دقت آماري
كه قادر باشد اطالعات تر   جامعروشيك  شود مي

 . بكار گرفته شودي و تشريح را تلفيق نمايدبردار نمونه
اجراي تحقيقات مشابه اين بررسي براي تكميل مطالعات 
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 قابل تفكيك در جنگلهاي شمالمختلف هاي  در وضعيت
 .كيد استأمورد ت

 

 سپاسگزاري 

 زبيري دكتر محمود  از همكاري آقايانبدين وسيله
اد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، دكتر رامين تاس

ان، دكتر خسرو ثاقب لسترحماني استاديار دانشگاه گ
 مؤسسه تحقيقات رييس بخش تحقيقات جنگلطالبي 

، همچنين آقاي مهندس رسول  كشورجنگلها و مراتع
جنگل شركت سهامي وقت كوچكي معاون محترم 

مركز  ابوالفتحي مقدم و رضاو نيز مهندس محمدنكاچوب 
بخاطر فراهم ساختن تحقيقات منابع طبيعي مازندران 

 .شود قدرداني ميتحقيق اين امكان اجراي 

 

   مورد استفاده منابع

هزينه و دقت دو روش آماربرداري      مقايسه   .1375،  .اخوان، ر  -

بندي با استفاده از عكـسهاي هـوايي         منظم تصادفي و مونه   

 پايان نامه كارشناسي ارشـد،      .وشهردر جنگل خيرودكنار ن   

 . صفحه70دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 

آمــار در  بررســي اســتفاده از روش زمــين .1383، .اخــوان، ر -

 .ورد موجودي جنگـل در مقايـسه بـا روش كالسـيك           آبر

 64رساله دكتري، دانشكده منابع طبيعي دانـشگاه تهـران،          

 .صفحه

ــي، م - ــسه ســاختار در روشــهاي .1380، .امين  بررســي و مقاي

هـاي جنگلـي ناهمـسال براسـاس توزيـع تعـداد در              توده

 .4-13: 50 پژوهش و سازندگي، شماره .طبقات قطري

 جدول حجم فـرم كـالس دار و محاسـبه حجـم             .1353،  نام بي

 مراتـع   سازمان جنگلها و.گرده بينه و ضريب ثابت پوست     

  .كشور

راي جنگلهاي منطقـه     جدول حجم گونه راش ب     .1364،  نام بي -

  .مراتع كشور  سازمان جنگلها و.مازندران

 -داري نكـا    كتابچـه تجديـدنظر طـرح جنگـل        .1374،  نـام  بي -

 .آهودشــت ،بخــش پــنج زيرحــوزه علمــدارده ،ظــالمرود

 . صفحه288، مراتع كشور سازمان جنگلها و

ي تـصادفي و    بردار  اي نمونه  بررسي مقايسه . 1355،  . زبيري، م  -

مجله منابع طبيعـي ايـران، شـماره        . در جنگل سيستماتيك  

34 :65-53. 

 دانـشگاه   .جنگـل ) بيومتري(زيست سنجي  .1381،  .زبيري، م  -

  . صفحه411تهران، 

 دانــشگاه تهــران، . آمــاربرداري در جنگــل.1384، .زبيــري، م -

 . صفحه401چاپ سوم، 

ــاميركريمي.گلدســته، ا - ــي، .م ، خــدارحمي،.س ،، آق  ،.م ،تراب

ــغري، ــاربران .1377 ،.ر اص ــاي ك   Spss windows راهنم

 . صفحه534جلد دوم، نشر حامي، 

 مقايسه آماربرداري صددرصـد و روشـهاي        .1384،  .مرادي، س 

گردشـي   ي مـنظم تـصادفي همـراه بـا جنگـل          بـردار   نمونه

ــوردي در( ــه م ــار مطالع ــل خيرودكن ــه .)جنگ ــان نام  پاي

ن، كارشناسي ارشد، دانشكده منابع طبيعـي دانـشگاه تهـرا         

 . صفحه103

بررســـي و مقايـــسه روشـــهاي مختلـــف . 1360، .صـــافي، ن

 پايان نامـه  .)سري پاتوم(آماربرداري در جنگل خيرودكنار   

كارشناسي ارشد، دانشكده منابع طبيعـي دانـشگاه تهـران،          

 . صفحه130
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Abstract 
 
     After performing the first and Second 20-years periods of forest projects, even with proper execution 
of the programs, most of them have many problems yet. One of the most important factors that caused 
these problems is the method of data preparing and processing. The hypothesis of this research project is 
“there is a significant difference between the result of random-systematic inventory and full caliper 
method”. After sampling in plots with 1000 m2 area under a random-systematic grid, correlations between 
variables were surveyed. Volume, basal area and tree number amount and distributions in diameter 
classes were compared with the Willcoxon test between the two inventory methods. Conclusions are: data 
obtained in current random-systematic method in plots with 1000 m2 area have acceptable accuracy just 
for fuelwood species and hornbeam (Carpinus betulus). For beech (Fagus orientalis) and other species, 
accuracy decreases with increasing in diameter and heterogen distribution in forest stand.  
 
Key words: volume, tree number, basal area, plot, systematic- random, census, sample. 

 


