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چکیده

تجديد حجم بهروش  3Pبهمنظور کاهش کار ميداني و کاهش هزينهها ،جايگزين تجديد حجم صددرصد شده است .هدف از اين

پژوهش ،مقايسه روش تجديد حجم  3Pبا روش صددرصد ،شناخت بهتر و ارائه روش مناسب در بخش اجرا است .برای اين منظور،
در طرح جنگلداری پرچيوا در استان مازندران 7714 ،اصله درخت از گونههای افرا ،انجيلي ،توسکای ييالقي ،راش و ممرز بررسي
شد .حجم درختان ابتدا بهروش تجديد حجم صددرصد ،سپس بهتفکيک حجم صنعتي ،هيزمي و کل بر اساس شيوهنامه روش

3P

اندازهگيری شد .برآورد حجم درختان از طريق تجديد حجم  3Pدر  75تکرار انجام شد .نتايج آزمون  tجفتي نشان داد که در حجم
برآوردشده برای افرا ،انجيلي و توسکای ييالقي ،تفاوت معنيداری در سطح اطمينان  59درصد بين روش تجديد حجم صددرصد و
روش  3Pوجود داشت ،در حاليکه اين اختالف برای راش و ممرز ،معنيداری نبود .همچنين ،آزمون  tمستقل نشان داد که برآورد
حجم بهروش  3Pدر دو حالت بيشترين خطا و کمترين خطا با مقادير واقعي ،تفاوت معنيداری در سطح اطمينان  59درصد نداشت .با
توجه به نتايج اين پژوهش مشخص شد که تجديد حجم بهروش  3Pنسبت بهروش صددرصد روشي کمهزينه است و زمان کمتری را
ميطلبد.
واژههای کلیدی :استان مازندران ،حجم صنعتي ،حجم هيزمي ،روش تجديد حجم.

مقدمه
جنگلهای هيرکاني مهمترين منبع تأمين محصوالت
چوبي ساکنين نوار سبز شمال ايران و ساير نقاط کشور
هستند ( ،)Salmanian Chafjiri et al., 2009با اين وجود
هميشه در معرض تخريب بودهاند .در اين راستا برنامهريزی
درست در طرحهای جنگلداری و مديريت مؤثر منابع
چوبي بستگي به ارزيابيهای دقيق حجم تودههای جنگلي و
درختان دارد ( .)Sharma et al., 2002همزمان با تشکيل
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری کشور (نام کنوني) و

تصويب قوانين جنگلها و مراتع در سال  ،7991بهرهبرداری
از جنگلهای هيرکاني به تهيه و اجرای طرحهای
جنگلداری معطوف شد .از سويي ،با تصويب قانون ملي
شدن جنگلها و مراتع در سال  ،7947جنگلهای کشور
تحت مالکيت دولت درآمدند .با تملک زمين جنگل بهعنوان
يکي از عوامل توليد در جنگل ،بازده اقتصادی ناشي از سهم
زمين در درآمد ناخالص حاصل از فروش انواع فرآوردههای
درختان نشانهگذاریشده که به آن بهره مالکانه گفته ميشود،
به دولت تعلق ميگيرد ( .)Zobeiri et al., 2001بههمين
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دليل ،مطابق با قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها،
برای محاسبه بهره مالکانه تعيين درصد تنههای صنعتي و
هيزمي درختان نشانهگذاریشده پس از قطع در چارچوب
تجديد حجم درختان الزامي است ( Hassanzad Navroodi
 .)et al., 2012اين امر طي مراحلي تحت عنوان تجديد
حجم انجام ميشود ( .)Anonymous, 1999مرحله تجديد
حجم يکي از مراحل مهم در بهرهبرداری از محصوالت
چوبي جنگل است ،زيرا در اين مرحله حجم هيزمي و حجم
صنعتي درختان بهرهبرداریشده که مبنای تعيين عوارض و
بهره مالکانه دولت است ،تفکيک ميشود ( Yolme et al.,
.)2015
تجديد حجم صددرصد (روش سنتي) و  3Pاز
متداولترين روشهای تجديد حجم درختان قطعشده هستند.
در روش تجديد حجم صددرصد بهمنظور مشخص شدن
حجم صنعتي ،اندازهگيری دقيق انجام ميشود ،به اين صورت
که از قسمت کنده درخت (پس از حذف قسمتهای توخالي
و پوسيده کنده) اندازهگيری تنه شروع شده و هر چهار يا
شش متر ،قطر ميانه بهوسيله خطکش دوبازو تعيين ميشود.
اين کار تا قسمتهايي از ساقه که دارای قطر  65سانتيمتر
باشند ،ادامه مييابد .سپس ،با استفاده از فرمول هوبر ،حجم
صنعتي هر قطعه از تنه محاسبه ميشود .در نهايت ،با جمع
حجم هر قطعه ،حجم صنعتي يک درخت بهدست ميآيد
( .)Zobeiri, 2002متداولترين روش برای معادالت حجم،
استفاده از رابطه بين حجم و متغيرهايي مانند قطر و ارتفاع
است ( )Akindele & LeMay, 2006که بر اساس آنها
مدلهای مختلفي برای برآورد حجم کل درخت استفاده
ميشود ( .)Masota et al., 2014بهمنظور مشخص کردن
حجم هيزمي درختان ،کارشناس تجديد حجم با توجه به
مهارت و تجربه خود اين مقدار را يا تخمين ميزند يا پس
از محاسبه کامل حجم صنعتي ،عدد بهدست آمده را از حجم
نشانهگذاری همان درخت کسر ميکنند ( Fallahchai et al.,
 .)2011از آنجا که برای اندازهگيری کليه درختان ،زمان و
هزينه زيادی الزم است و در نتيجه درصد خطا افزايش
مييابد ،بنابراين يک روش تجديد حجم بهنام  3Pبرای

967

جايگزيني با تجديد حجم صددرصد پيشنهاد شد.
نمونهبرداری بهروش  3Pبهمعني نمونهبرداری درختان با
احتمال انتخاب آنها بهنسبت يا متناسب با مقدار
پيشبينيشده مشخصه آماربرداریشده است .اين روش
نمونهبرداری ،اولين بار در سال  7529ميالدی توسط
 ،Grosenbughجنگلبان آمريکايي ارائه شد ( Zobeiri,
 .)2002بهکارگيری اين روش در ابتدا برای فروش درختان
نشانهگذاریشده و بهمنظور برآورد دقيق چوب سرپا بود .در
جدولهای حجم يکعامله ،حجم درختان بر اساس سيلو
است و دقت زيادی ندارد .بههمين دليل ،در اين روش پس
از نشانهگذاری و برآورد حجم درختان سرپا که ميتوان از
جدول حجم محلي نيز کمک گرفت ،تعدادی از درختان
انتخاب شده و حجم آنها بهدقت اندازهگيری ميشود.
سپس ،از نسبت حجم دقيق به حجم برآوردشده يا از رابطه
بين حجم برآوردشده و حجم دقيق درختان انتخابشده،
حجم درختان ديگر ،دقيقتر برآورد ميشود ( Zobeiri et
.)al., 2001
ويژگيهای روش  3Pبهطور گسترده بررسي شده و ثابت
شده که اين روش نمونهبرداری ،فوايد و مزايای زيادی دارد
( .)West, 2011يکي از مزايای روش  3Pاين است که
انتخاب درختان بر اساس اهميت آنها است ،يعني احتمال
انتخاب درختاني که قطر برابر سينه يا حجم آنها بيشتر
است يا بر اساس جداول حجم ،حجم بيشتری دارند ،بيشتر
است ( .)Sheykholeslami et al., 2010همچنين ،خروج
سريعتر چوب از جنگل ،افزايش سرعت عمليات تجديد
حجم ،صرفهجويي در زمان و نيروی کار و بهبود وضع
پرداخت عوارض و بهره مالکانه ازجمله نتايج مثبت اين
روش هستند (.)Namiranian, 2006
در سالهای اخير ،پژوهشهای متعددی در ارتباط با
مقايسه روش تجديد حجم صددرصد و روش  3Pانجام شده
است .بر اساس تحقيقات  Brownو  ،)7552( Brackروش
 3Pروشي کارا معرفي شد که بهکمک آن ميتوان با استفاده از
يک يا دو مشخصه دقيق ،حجم درختزارهای کوچک يا
نهالستانهای کوچک را تخمين زد .همچنين ،برای جنگلهايي
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که هيچگونه جدول حجم يا شيوهنامهای ندارند ،مناسب است.
پژوهشگران مذکور به اين نتيجه رسيدند که در جنگلهای
دستکاشت منظم با وسعت زياد که رديفهای مشخص دارند،
اين روش جوابگو است .همچنين ،در جنگلهای نامنظم بسيار
وسيع اين روش با اندکي تغيير در روش نمونهگيری قابل
استفاده است )6554( Vousoughi .در دو منطقه از جنگلهای
شفارود گيالن برای راش و توسکا روش  3Pرا با نتايج روش
صددرصد مقايسه کرد .نتايج او نشان داد که روش 7/1 ،3P
درصد با روش صددرصد اختالف داشتSalmanian .
 Chafjiriو همکاران ( )6555در طرح جنگلداری گلبند
گزارش کردند که حجم صنعتي در روش  76 ،3Pدرصد بيشتر
از حجم صنعتي بهروش صددرصد بود ،در حاليکه حجم
هيزمي در اين روش 79 ،درصد کمتر از حجم هيزمي روش
صددرصد گزارش شد Yolme .و همکاران ( )6579روشهای
تجديد حجم  3Pو صددرصد را برای ممرز در سری يک طرح
جنگلداری شصتکالته بررسي کردند .در اين پژوهش ،برآورد
حجم درختان ممرز از طريق تجديد حجم بهروش  3Pدر پنج
تکرار انجام شد .نتايج نشان داد که حجمهای صنعتي ،هيزمي و
کل درخت ممرز در روش صددرصد با حجم واقعي درختان
اختالف معنيداری داشت ،بهطوریکه اختالف حجم برآوردشده
بهروش  3Pبا حجم واقعي درختان قطعشده حداکثر  2/9و
حداقل  5/4درصد تعيين شد .حجم کل تجديد حجم حاصل از
روش  3Pهمواره کمتر از حجم کل حاصل از روش سنتي
صددرصد بود و کمترين و بيشترين کاهش  69/7و  95درصد
گزارش شد Abbasi .و همکاران ( )6572شيوههای تجديد
حجم  3Pو صددرصد را برای راش و توسکای ييالقي در سری
 75طرح جنگلداری سردآبرود مقايسه کردند .نتايج پژوهش
مذکور حاکي از آن بود که در روش  ،3Pراش  5/16متر
مکعب و توسکا  9/19متر مکعب نسبت به تجديد حجم
بهشيوه صددرصد کاهش حجم نشان دادند .همچنين ،تفاوت
معنيداری بين تجديد حجم با دو روش مذکور برای راش و
توسکا مشاهده نشد.
در سالهای اخير با پيشرفت علوم و فناوری و با توجه به
اهميت مسايل محيط زيستي و اقتصادی در تصميمگيریهای

ارزيابي روشهای تجديد حجم ...

کالن ،بديهي است که در خصوص دقت و صحت کارهای
ميداني در عرصههای منابع طبيعي ،گامهای هدفمندی برداشته
شود .يکي از اين کارها ،ارتقای تجديد حجم از روش
نمونهبرداری صددرصد بهروش  3Pبوده است .عالوهبر مزايای
روش تجديد حجم  3Pنسبت به روش صددرصد که پيشتر ذکر
شد ،در اين روش ،چوب پس از قطع کيفيت خود را از دست
نداده و دچار آفات ،امراض و ترکخوردگي نخواهد شد که
بهمعنای استفاده بهينه از کاال است .نظر به اهميت موضوع ،در
اين پژوهش ،روشهای تجديد حجم  3Pو صددرصد برای
گونههای افرا ،انجيلي ،توسکای ييالقي ،راش و ممرز در طرح
جنگلداری پرچيوا مورد مقايسه قرار گرفت.

مواد و روشها
پژوهش پيشرو در طرح جنگلداری پرچيوا حوضه آبخيز
 15شرکت چوب و کاغذ مازندران انجام شد .ابتدا  7714اصله
درخت برای نشانهگذاری انتخاب شد که صورتمجلس
نشانهگذاری آن تعيين شده بود .از اين تعداد ،افرا  ،67انجيلي
 ،672توسکای ييالقي  ،69راش  461و ممرز  459اصله را
شامل ميشدند که بهروش تجديد حجم صددرصد اندازهگيری
شدند .برای اندازهگيری درختان بهروش  3Pبا ورود اطالعات
به رايانه ،با استفاده از نرمافزار  SPSSبرای نمونهگيری روش
 ،3Pدرختان نمونه انتخاب شدند .انتخاب درختان نمونه بهروش
 3Pبا  75تکرار انجام شد .در روش تجديد حجم صددرصد،
اندازهگيری تنه از قسمت قطورتر شروع شد و بهطرف انشعابات
نازک آن ادامه يافت .طول بينهها متغير بود و حداکثر تا شش
متر درنظر گرفته شد .برای تعيين حجم درختان قطعشده
بهروش  ،3Pدر هر قسمت از ساقه که تغييرات قطر مشاهده
شد ،طول و قطر آن اندازهگيری شد و محل مورد نظر با رنگ
عالمتگذاری شد .اندازهگيری طول تنه بهوسيله متر و
اندازهگيری قطر ميانه با خطکش دوبازو انجام شد .الزم بهذکر
است که هرچه طول تنه با درنظر گرفتن کاهش قطری کوتاهتر
باشد ،اندازهگيری آن دقيقتر خواهد بود .برای اين کار در
اندازهگيری تنههای صنعتي بهطول حداکثر چهار متر و تنههايي
که کاهش قطری شديد داشته باشند ،طول تنه کوتاهتر درنظر

969

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  62شماره 4

انجام شد .آزمون اخير برای تکرارهای ششم (برآورد حجم
با کمترين خطا) و چهارم (برآورد حجم با بيشترين خطا)
انجام شد.

گرفته ميشود ( .)Sheykholeslami et al., 2010همه قطرهای
بيشتر از  65سانتيمتر و کمتر از  65سانتيمتر (کاتين) به اين
صورت اندازهگيری شد .برای اندازهگيری حجم هيزمي درختان،
همه تنههای فاقد چوب صنعتي و سرشاخههای بيشتر از هفت
سانتيمتر استربندی شدند .در نهايت ،اختالف حجمهای
بهدستآمده با استفاده از روش صددرصد و روش  3Pمقايسه
شد .همچنين ،هزينه و زمان صرفشده در دو روش مورد
مقايسه قرار گرفت.
برای تجزيه و تحليل دادهها ،ابتدا نرمال بودن آنها با
استفاده از آزمون کولموگروف -سميرنوف انجام شد .سپس،
مقايسه تجديد حجم صددرصد و  3Pبا استفاده از آزمون t
جفتي و مقايسه ميانگين حجمهای واقعي و حجم برآوردی
حاصل از نمونهگيری با آزمون  tمستقل در نرمافزار SPSS

نتایج
نتايج بهدست آمده از تجديد حجم بهروش صددرصد و
 3Pبهتفکيک گونه در جدولهای  7و  6ارائه شده است .اين
اطالعات شامل تعداد درختان مورد بررسي ،حجم درختان
نشانهگذاریشده ،حجم صنعتي و حجم هيزمي بهروش
تجديد حجم صددرصد و تعداد درختان نمونه استخراجشده
از  7714اصله درخت بهروش  3Pطي  75تکرار هستند.

جدول  -1نتایج درختان تجدید حجمشده بهروش صددرصد
گونه

تعداد درخت

حجم نشانهگذاری (سيلو)

حجم صنعتي (متر مکعب)

حجم هيزمي (متر مکعب)

افرا

67

659/79

765/194

96/751

انجيلي

672

252/45

925/116

719/259

توسکای ييالقي

69

719/7

771/257

64/911

راش

461

6555/57

6755/695

422/51

ممرز

459

6619/651

7955/915

479/16

جمع

7714

2625/545

4771/14

7795/55

جدول  -2تعداد درختان نمونه استخراجشده بهشیوه  3Pاز  1111اصله درخت نشانهگذاریشده
شاخص

تعداد درختان
نمونه
استخراجشده

گونه

تکرار
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

افرا

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

انجيلي

79

79

79

71

71

71

71

71

79

79

توسکای ييالقي

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

راش

21

21

17

24

19

15

25

15

25

21

ممرز

95

95

29

42

95

25

92

17

95

95

جمع

795

795

721

749

715

729

725

711

727

795
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شده است .همچنين ،مقدار اختالف حجمهای مذکور با روش
تجديد حجم صددرصد نشان داده شده است که مبين حداکثر
و حداقل اختالفها در  75تکرار است.

نتايج بهدست آمده از برآورد حجم صنعتي ،حجم هيزمي
و حجم کل درختان تجديد حجم شده با استفاده از روش
تجديد حجم  3Pدر  75تکرار برای گونههای افرا ،انجيلي،
توسکای ييالقي ،راش و ممرز در جدولهای  4 ،9و  9ارائه

جدول  -3برآورد حجم صنعتی (متر مکعب) درختان تجدید حجمشده بهروش  3Pدر  11تکرار و اختالف حجم آن با روش صددرصد
گونه

تکرار
سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

747/5

775/4

792/74

769/91

791/41

794/92

769/79

765/91

-75/994 76/742 -5/914 -5/914

62/912

-4/714

1/172

4/252

-4/264

-5/914

462/21

925/94

941/59

996/56

999/57

925/99

924/65

29/151 -95/556 9/971

1/921

-76/146

-1/196

-62/126

-5/646

9/971

توسکای ييالقي 792/11 771/79 771/79

772/71

764/72

775/26

779/79

51/94

54/14

771/79

71/625 -7/417 -7/417

-6/497

9/995

-1/517

-9/417

6952/5

6714/54 6919/79 6752/51 6765/21

751/227 655/957 -759/12 -96/95 19/157 19/157

19/157 629/157

افرا
اختالف حجم
انجيلي
اختالف حجم
اختالف حجم
راش
اختالف حجم
ممرز

اول

دوم

765/91 765/91

955/11 924/65 924/65
9/971

6955/94 7579/415 6592/14 6714/54 6714/54

77/497

-7/417 -69/127 -67/527
12/197

7556/76 7629/56 7644/79 7624/77 7655/99 7756/56 7714/44 7914/94 7556/76 7556/76

اختالف حجم -951/695 -799/495 -799/665 -799/625 -715/145 -651/995 -674/595 -79/595 951/695 -951/695
-

جدول  -1برآورد حجم هیزمی (متر مکعب) درختان تجدید حجمشده بهروش  3Pدر  11تکرار و اختالف حجم آن با روش صددرصد
گونه

تکرار
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

افرا

27/69

27/69

45

94/69

94/56

96/9

41/22

45/11

92/46

27/69

اختالف حجم

5/599

5/599

-9/751

6/599

7/169

5/759

-4/991

-77/961

4/669

5/599

711/41 991/15 991/15

697/5

791/9

716/69

751/9

721/49

975/97

991/15

اختالف حجم 74/129 729/719 729/719

11/659

-72/759

-7/919

64/259

-2/66

749/12

729/719

75/17

64/65

74/29

71/71

71/17

64/69

61/97

99/91

اختالف حجم -4/211 77/716 77/716

-5/551

-5/191

-1/651

-2/211

-5/791

9/566

77/716

414/15 411/14 411/14

415/16

472/79

492/51

411/51

462/51

499/94

411/14

71/16

69/29

-45/56

-5/7

67/57

-95/7

-75/99

66/11

492/55 415/12 415/12

955/79

494/54

475/75

441/59

496/11

496/995

415/12

66/61

-74/25

65/66

9/61

94/67

75/59

71/175

22/54

انجيلي

توسکای ييالقي 99/91
راش
اختالف حجم
ممرز
اختالف حجم

66/11
22/54

99/91

66/11
22/54
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جدول  -5برآورد حجم کل تجدید حجم (متر مکعب) درختان تجدید حجمشده بهروش  3Pو اختالف حجم حاصل با روش صددرصد
تکرار

گونه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

افرا

717/2

717/2

755/5

719/24

675/72

711/11

712/79

719/64

717/99

717/2

اختالف حجم

-69/99

-69/99

-97/97 -74/69

719/57

796/19

-75/56

795/55

-69/2

-69/99

انجيلي

159/51

159/51

211/91 451/69

962/14

965/72

995/96

957/94

215/59

159/51

اختالف حجم

-52/95

16/51 -751/64 -52/95

-15/29

-12/99

-92/71

-759/79

19/92

-52/95

توسکای ييالقي

796/1

796/1

745/42 792/91

791/15

761/1

795/19

767/12

769/59

796/1

اختالف حجم

-65/4

-65/4

-94/97 -96/24 -72/96

-49/9

-46/69

-97/94

-95/59

-65/4

راش

6219/11 6161/21 6269/54 6251/12 6129/11 6179/25 6459/9 6947/19 6219/11 6219/11

اختالف حجم -962/79 -757/64 -912/11 -956/79 -692/54 -714/66 -952/47 -491/71 -962/79 -962/79
ممرز

7917/51 7251/97 7211/56 6251/12 7261/29 7262/52 7919/91 7165/49 7917/51 7917/51

اختالف حجم -179/971 -912/511 -251/611 966/426 -292/22 -295/691 157/161 -424/12 -179/971 -179/971
-

برآورد را داشت ،معنيدار و برای آزمايشي که کمترين
خطای برآورد را داشت ،غيرمعنيدار بود (جدول .)2

براساس نتايج آزمون  tجفتي ،تفاوت تجديد حجم به
روش  3Pبا صددرصد برای آزمايشي که بيشترين خطای

جدول  -6مقایسه جفتی حجم برآوردی و واقعی هر درخت با استفاده از آزمون  tجفتی
متغير
حجم صنعتي برآوردی -حجم صنعتي
واقعي (جفت اول)
حجم هيزمي برآوردی -حجم هيزمي واقعي
(جفت دوم)
حجم برآوردی کل درختان -حجم
برآوردی واقعي کل درختان (جفت سوم)
حجم صنعتي برآوردی -حجم صنعتي
واقعي (جفت چهارم)
حجم هيزمي برآوردی -حجم هيزمي واقعي
(جفت پنجم)
حجم برآوردی کل درختان -حجم
برآوردی واقعي کل درختان (جفت ششم)

ميانگين

انحرافمعيار

آماره

5/956

7/151

2/519

7719

-5/159

5/117

-9/966

7719

**5/557

5/662

7/957

9/711

7719

**5/555

5/579

7/154

5/659

7719

5/115ns

5/57

5/124

5/41

7719

5/295ns

5/569

7/496

5/957

7719

5/999ns

** اختالف معنيدار در سطح اطمينان  55درصد؛  nsغيرمعنيدار

t

درجه آزادی

معنيداری
**5/555
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 6516دقيقه (بهازای هر درخت  7/19دقيقه) و برای
اندازهگيری  724اصله بهروش  296 ،3Pدقيقه (بهازای هر
درخت چهار دقيقه) بود ،بنابراين در روش  3Pنسبت
بهروش صددرصد در عمليات ميداني جنگل حدود 21
درصد زمان کمتری مصرف شد .هزينه مصرفشده در دو
روش صددرصد و  3Pنيز بهترتيب  79951922و
 1579515ريال برآورد شد .بهعبارت ديگر ،هزينه در
روش  3Pنسبت به روش صددرصد 41/2 ،درصد کمتر
بود.

نتايج آزمون  tمستقل نشان داد که برآورد حجم بهروش
 3Pدر دو حالت بيشترين خطا (تکرار چهارم) و کمترين
خطا (تکرار ششم) با مقادير واقعي تفاوت معنيداری
نداشت (جدول  .)1بهطور کلي ،ميتوان نتيجه گرفت که در
روش  ،3Pبرآورد موجودی حجم صنعتي ،حجم هيزمي و
حجم نشانهگذاریشده حتي در بيشترين خطای
بهدستآمده ،قابل قبول بود.
نتايج مربوط به زمان و هزينه صرفشده در دو روش
تجديد حجم مورد مطالعه نشان داد که زمان الزم برای
اندازهگيری کل درختان ( 7714اصله) در روش صددرصد،

جدول  -7برآورد حجم صنعتی ،حجم هیزمی و حجم نشانهگذاری کل با استفاده از آزمون  tمستقل
مشخصه
حجم صنعتي
حجم هيزمي
حجم نشانهگذاری کل

درجه آزادی

معنيداری

شاخص

ميانگين اختالفها اشتباه معيار اختالفها

برآورد حجم صنعتي با بيشترين خطا

5/956

5/766

6627/44

5/594ns

برآورد حجم صنعتي با کمترين خطا

5/579

5/797

6991/27

5/576ns

برآورد حجم هيزمي با بيشترين خطا

-5/159

5/54

6754/94

5/527ns

برآورد حجم هيزمي با کمترين خطا

5/57

5/595

6519/54

5/115ns

برآورد حجم کل با بيشترين خطا

5/662

5/745

6999/74

5/761ns

برآورد حجم کل با کمترين خطا

5/569

5/792

6922

5/119ns

 nsغيرمعنيدار

بحث
هدف اصلي اين پژوهش ،مقايسه روشهای تجديد حجم
صددرصد و  3Pدر طرح جنگلداری پرچيوا تحت مديريت
شرکت چوب و کاغذ مازندران برای گونههای افرا ،انجيلي،
توسکای ييالقي ،راش و ممرز بود .اين جنگل نزديک به
روستا است و دخالتهای انساني مانند سرشاخهزني و برش
تاج در آن مشاهده ميشود .بههمين دليل ،بيشتر نمونههای
مورد بررسي از نظر خوشفرمي ،در حد متوسط بودند .از
نظر درجه کيفي ،درختان با درجههای دو و سه ،تعداد
بيشتری داشتند.
با توجه به اينکه حجم نشانهگذاری برآوردی است ،برای
اندازهگيری حجم دقيق ،پس از قطع اقدام به اندازهگيری

دوباره حجم (تجديد حجم) ميشود .بهداليل مختلف از
جمله عدم رعايت شيوهنامههای فني قطع ،عدم دقت در
شمارش چوبآالت ،نحوه استربندی در عرصههای شيبدار
و درختان چندشاخه ،نميتوان انتظار داشت که حجمهای
بهدستآمده با واقعيت تودههای جنگلي انطباق داشته باشد.
بههمين علت ،اختالف بين حجم نشانهگذاری و حجم تجديد
حجم تا  69درصد در اجرا قابل قبول است ( Abbasi et al.,
 .)2016مقدار اين اختالف با توجه به اينکه مجری بابت آن
بايد بهره و عوارض مالکانه پرداخت کند ،اهميت دارد .از
داليل ديگر اختالف بين دو روش مذکور ميتوان به اختالف
در نوع و نحوه اندازهگيری ،کسر قسمتهای توخالي و
پوسيده درخت در زمان انجام تجديد حجم و کم بودن حجم
در جدول حجم محلي نسبت به حجم واقعي درخت در
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طبيعت اشاره کرد .طبق بررسيهای انجامشده در اين
پژوهش ،حجم صنعتي حاصل از روش  3Pدر ده تکرار
برای افرا ،انجيلي ،توسکای ييالقي ،راش و ممرز بهترتيب
حداکثر به مقدار 655/957 ،71/625 ،29/151 ،62/912
و  79/595متر مکعب بيشتر از روش صددرصد و حداقل
 759/12 ،69/127 ،95/556 ،75/994و  951/695متر
مکعب کمتر از حجم صنعتي حاصل از روش صددرصد شد.
 Abbasiو همکاران ( )6572گزارش کردند که در روش
 ،3Pراش  75/16متر مکعب اضافه حجم و توسکای ييالقي
 9/19متر مکعب کاهش حجم نسبت به تجديد حجم
صددرصد داشتند.
يافتههای ديگر پژوهش پيشرو نشان داد که حجم
صنعتي ،حجم هيزمي و حجم کل افرا ،انجيلي و توسکای
ييالقي در روش تجديد حجم  3Pدر مقايسه با روش تجديد
حجم صددرصد در تکرار ششم با کمترين خطا و تکرار
چهارم با بيشترين خطا ،تفاوت معنيداری داشتند ،اما برای
راش و ممرز ،اختالف معنيداری مشاهده نشد .بر اساس
نتايج پژوهش  Sheykholeslamiو همکاران ( ،)6575در
تجديد حجم بهروش  3Pبرای ممرز و انجيلي بهترتيب
 1/141و  9/991متر مکعب نسبت به تجديد حجم
صددرصد ،اضافه حجم مشاهده شد .حجم هيزم بهدست
آمده از تجديد حجم نمونهگيری بهروش  3Pدر برخي
تکرارها بيشتر و در برخي تکرارها کمتر از روش تجديد
حجم صددرصد بود .اين مقدار بين حداکثر  22/54و حداقل
 74/25متر مکعب متغير بود ،در حاليکه اختالف بين اين
دو روش معنيدار نبود Yolme .و همکاران ( )6579گزارش
کردند که اختالف حجم هيزمي در پنج تکرار بين حداقل
 5/9تا حداکثر  1/2درصد متغير بود ،اما اختالف معنيداری
بين دو روش وجود نداشت که با يافتههای پژوهش پيشرو
همخواني دارد .از نظر هزينه و زمان صرفشده ،پژوهشهای
انجام شده توسط  )6559( Ghafariدر جنگلهای نکا
مازندران و  )6554( Vousoughiدر جنگلهای شفارود
گيالن نشان داد که تجديد حجم بهروش  3Pدر جنگلهای
توليدی راش منجر به کاهش هزينه بهترتيب هفت و 74
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درصد و کاهش زمان  19و  19درصد نسبت به روش
صددرصد شد که با نتايج پژوهش پيشرو مطابقت دارد.
روش تجديد حجم  3Pبهدليل هزينه و زمان کمتر نسبت
بهروش تجديد حجم سنتي صددرصد ،قابليت استفاده در
تجديد حجم درختان نشانهگذاری با تعداد  495اصله درخت
و بيشتر را دارد (.)Salmanian Chafjiri et al., 2009
پيشنهاد ميشود برای بهتر شدن کيفيت کار در مرحله اجرا
بهويژه در روش  3Pچون تمام درختان بهطور دقيق
اندازهگيری ميشوند ،قطع درختان بهشيوه اصولي و علمي
انجام شود .اين کار استفاده از نجارهای ماهر و فني همراه
با امکانات ،ابزار و وسايل قطع را ميطلبد ،زيرا در اثر قطع
غيراصولي ،حجم دقيق درخت بهدست نيامده و باعث
اختالف حجم در پروانه قطع ميشود .يکي از اهداف روش
تجديد حجم  3Pبهبود جداول حجم است ،بنابراين با توجه
به اينکه در عمليات تجديد حجم  ،3Pحجم درختان نمونه
بهطور دقيق اندازهگيری ميشود ،بهتر است جدولهای حجم
اصالح شوند.
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Abstract
Renewal of wood volume by 3P method has been suggested to replace the 100% renewal
method to reduce field work and costs. In this method and following selection of sample trees
from marked trees, the volume of industrial trunks and firewood in trees are field-measured. In
order to evaluate and compare the full and 3P renewal methods in the Parchiva forestry plan in
Mazandaran province, 1184 maple, ironwood, alder, beech and hornbeam were selected. The
trees were first measured by 100% renewal method, followed by separate allocation of actual
volume to industrial, cordwood and total volumes according to the procedure of 3P method.
Estimation of tree volume was done by 3P method in 10 replications. The results of paired
samples t-test showed a significant difference between 100% and 3P renewal methods for
maple, ironwood and alder, while no significant difference was observed for beech and
hornbeam (p < 0.05). An independent samples t-test also showed that volume estimation by 3P
method did not reveal any significant difference on maximum and minimum error levels. The
results of this study suggested the 3P method as a cost- and time-effective alternative to the full
renewal method.
Keywords: Cordwood volume, industrial volume, Mazandaran province, volume renewal
method.

