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نسترن نظریانی ،*1اصغر فالح ،2حبیب رمضانی ،3حامد نقوی 4و حمید جلیلوند

 6دکتری جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 2استاد ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 0محقق ،گروه جنگلداری ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی سوئد ،اومئو
 9استادیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد
 6استاد گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
(تاریخ دریافت6933/36/63 :؛ تاریخ پذیرش)6933/31/61 :

چکیده
حفاظت و حمایت از جنگلها نیازمند دسترسی به اطالعات و آگاهی از ویژگیهای ساختاری مانند تعداد در هکتار و تاا پوشا درختاان
است .پژوه حاضر با هدف انتخاب طرح نمونهبرداری خوشهای بهینه در برآورد مشخصههای کمّی جنگلهای زاگرس باا توجاه باه ساه
مؤلفۀ دقت ،صحت و زمان الزم برای نمونهبرداری انجام گرفت .در راستای این پژوه  03هکتار از جنگلهای سامان عرفای اوالدقبااد در
غرب استان لرستان انتخاب شد .سپس در محیط نرمافزار  Matlab 2014موقعیت همۀ پایهها شبیهسازی و طرحهای مختلف نمونهبارداری
خوشهای (مثلثی ،مربعی ،ستارهای یک ،خطی ،الشکل ،ستارهای دو) با در نظر گرفتن تعداد نمونههاا ( 13 ،03و  )83و بارای ساه فاصاله
( 23 ،63و  03متر) با تکرار  63333مرتبه تعریف شد .نتایج نشان داد که اختالف معنیداری بین میانگین برآوردشده از طرحهای مختلف
روش نمونهبرداری خوشهای وجود ندارد .براساس تعداد نمونه و فاصلۀ تحت بررسی ،مشخص شد که اشتباه نمونهبرداری برای طرح خطای
از دیگر طرحها کمتر است .کمترین مقدار شاخص ( E%2×Tحاصلضرب مربع درصد اشتباه نمونهبرداری در زمان) بارای مشخصاۀ تعاداد
درختان در هکتار و تا پوش درختان ،بهترتیب برای طرحهای مربعی ( )333/88و خطای ( )2093بارآورد شاد .بررسای میازان صاحت
طرحهای مختلف نیز نشان داد که برای هر دو مشخصۀ مذکور طرح ستارهای دو کمترین میزان اریبی را داشته است .در مجموع با در نظر
گرفتن نتایج بهدستآمده میتوان اذعان داشت که طرحهای خطی و ستارهای دو بهترتیب از نظار شااخص  E%2×Tو صاحت ،طارحهاای
بهینه برای برآورد مشخصههای کمّی جنگل است.
واژههای کلیدی :آماربرداری جنگل ،تا پوش

درختان ،تعداد در هکتار ،شاخص  ،E%2×Tدقت ،هزینه.

مقدمه

تعادل اقتصادی و اجتمااعی منطقاه دارناد ( Sagheb

جنگل های زاگرس از نظر بوم شناختی و اقتصاادی
از مهم ترین زیستباومهاای جنگلای کشاورند (2003
 .)Eshagh Nimvari et al.,این جنگالهاا بیشاترین
تأثیر را در تأمین آب ،حفظ خاا ،،تعادیل آبوهاوا و

 .)Talebi et al., 2005از ایانرو حفاظات و مادیریت
پایدار بومسازگانهای جنگلی در ناحیۀ رویشی زاگرس
همواره دغدغۀ اصلی کنشگران و مسئوالن ایان حاوزه
بوده است (.)Salmani et al., 2021
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روش های نمونه برداری بهکاررفتاه در جنگالهاای
غرب ایران الگویی از روشهای آماربرداری جنگلهاای
شمال بوده که ممکن است برای این جنگلها مناساب
نباشد .جنگلهای زاگرس از نظار فارم پوششای ،فارم
توده ،تراکم ،ترکیب توده و غیره و نیز شرایط محیطی
ویژة حاکم بر این جنگلها با جنگلهای شمال کشاور
متفاوت است ،از اینرو استفاده از روشهای مرسوم در
جنگل های شمال و انتخااب روش مناساب از نظار دو
عامل مهم دقت و هزینه مساتلزم مقایساۀ روش هاای
مختلف است (.)Eshagh Nimvari et al., 2003
نمونهبرداری خوشهای 6از روشهای نموناهبارداری
است که بارای منااطق وسایع توصایه شاده و در آن
بهجای یک قطعاه نموناه چناد قطعاه نموناه در یاک
قسمت از منطقاۀ تحات بررسای متمرکاز و برداشات
میشود ( .)Yim et al., 2015در ایان حالات مطلاوب
این اسات کاه واریاانس داخال خوشاههاا حاداکثر و
واریانس بین آنها حداقل باشد ( .)Yim et al., 2015از
اینرو فواصل قطعاه نموناههاا در خوشاههاا بایاد باه
اندازه ای باشد که اطالعات آنها تا حاد ممکان مشاابه
نباشاد ( .)Aune-Lundberg & Strand, 2014هنگاام
طراحی یک طرح خوشه ای چندین پرس مربوط باه
بااازده آماااری وجااود دارد .6 :فاصاالۀ بااین ریزقطعااه
نمونهها چقدر است؟  .2شکل هندسی خوشاه چگوناه
است؟  .0تعداد ریزقطعه نموناه در هار خوشاه چقادر
است؟  .9ریزقطعه نمونه هاا باه چاه شاکلی هساتند؟
(.)Korhonen & Maltamo, 1991
در نمونهبارداری خوشاهای ،اولاین موضاوع مهام،
انتخاب تعداد خوشهها و تعداد واحدها در هار خوشاه
است .در تعیین تعداد و اندازة خوشهها باید به ساختار
فیزیکی جنگل از نظر همگنی و ناهمگنی توجاه کارد.
زمانی که وسعت منطقۀ نمونهبرداری زیاد است ،اجرای
روش نمونهبرداری خوشهای از نمونهبرداری تصاادفی و
منظم -تصادفی مفیدتر خواهد باود (.)Bonyad. 2015
در آماربرداری مناطق وسیع با توجه به وسعت و تعداد

قطعات نمونهای کاه بارای انادازهگیاری موجاودی در
واحد سطح جنگل هر منطقه محاسبه میشود ،شادت
آماربرداری بسیار ناچیز است و حتی ممکن اسات باه
کمتر از  3/36درصد نیز برسد .در چنین حالتی اگر از
روشهایی چون تصادفی یاا مانظم تصاادفی اساتفاده
شود ،قطعاات نموناه باا فاصالۀ زیااد از یکادیگر قارار
خواهند گرفت که از نظر اجرایی و هزیناۀ آمااربرداری
مشکالتی را ایجاد میکند (.)Zobeiri. 2007
نمونه بارداری باا افازای ساطح قطعاه نموناه یاا
افزای تعداد نقاط نمونه بارداری باهطاور معماول باا
افزای دقت همراه است .اما این نکتاه حاائز اهمیات
است که هزینۀ یاک عامال محدودکنناده در انتخااب
مساحت قطعه نمونه ،تعداد قطعاه نموناه و در نهایات
شدت آماربرداری است؛ زیرا با افزای مساحت هزیناۀ
آماربرداری نیز افزای مییابد .از اینرو باید باا توجاه
به هزینه و دقت مورد نیاز روش نمونه برداری مناساب
انتخاب شود ( .)Naghavi, 2015در مقایسۀ روشهای
آماری همواره پژوه های زمانی در دستور کاار قارار
میگیرد که بهمثابۀ معیاری که در ارتباط مساتقیم باا
هزینه هاست ،مبنای عمال قارار مایگیارد و شااخص
 E%2×Tبهدلیل در نظر گرفتن مشخصاههاای آمااری
دقاات و هزینااه معیاااری در خصااوص قناااوت روشاان
نمونااهباارداری مطلااوب خواهااد بااود ( & Burkhart
.)Gregoire, 1994
تاکنون پژوه هایی در زمینۀ برآورد مشخصههاای
کمّی جنگل در داخل و خار از کشاور صاورت گرفتاه
)(2014
است که در این زمیناه مایتاوان باه پاژوه
 Salehi & Taheri Sarteshniziاشاره کرد .آنها صحت
برآورد تراکم تا پوش در یک تودة بلاوط ایرانای 2را در
شاابکههااایی بااا تعااداد  98 ،632 ،686و  20نقطااه بااا
استفاده از مشابه ساختهشده از دستگاه کاجانوس تیوب
در پار ،جنگلی یاسو بررسی کردند .نتاایج نشاان داد
که اختالف آمااری معنایداری باین میاانگین رتباهای
روشهای استفادهشده وجاود نادارد و کمتارین درصاد

1. Cluster Sampling

2. Quercus brantii Lindl
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اریبی بهترتیب برای روشهای شبکۀ  632نقطهای ،خط
نمونه ،شبکۀ  98نقطهای و در نهایت شبکۀ  20نقطهای
بهدست آمد .نتاایج پاژوه ) ،Amini et al. (2016باا
هاادف ساانج میاازان دقاات دو روش طبقااهبناادی
خوشااهای و ماانظم -تصااادفی در سااری یااک طاارح
جنگلداری حااجیکال تیرانکای (سااری) نشاان داد کاه
روش خوشهای برای برآورد تعاداد درخات در هکتاار و
ساختار در مقیاس کل جنگل و نیاز باه تفکیاک گوناه
نسبت باه روش مانظم -تصاادفی باه روش صددرصاد
نزدی اکتاار اساات .پااژوه (Moradi Imam . )2017
 Qaisi et alنیااز بااا هاادف بررساای صااحت روش
نمونهبارداری خوشاهای و روش نموناهبارداری مانظم-
تصادفی با آماربرداری صددرصد در برآورد مشخصه های
تعداد در هکتاار و درصاد تاا پوشا در جنگالهاای
حفاظاتشاادة چارطاااا اردل نشااان داد کاه اخااتالف
معنایداری باین میاانگین برآوردشاده از روشهاای
نمونهبرداری خوشهای باا میاانگین واقعای تاودة تحات
بررسی وجود ندارد .پژوه ) Esmaeeli et al. (2017با
هدف تعیین روش نمونه برداری مناسب بهمنظور برآورد
تراکم و سطح تا پوش درختان زوالیافتۀ بلوط ایرانی
در منطقۀ حفاظتشدة دینارکوه ایالم با استفاده از ساه
روش نمونهبرداری خوشهای انطباقی ،تصاادفی مانظم و
تصااادفی ساااده نشااان داد روش خوشااهای انطباااقی در
برآورد تعاداد در هکتاار و ساطح تاا پوشا درختاان
زوالیافته با توجه به میزان صحت نسبت باه روشهاای
متااداول ماانظم تصااادفی و تصااادفی ساااده از کااارایی
بیشتری برخوردار است ( 6و  9/31درصد خطا بهترتیب
برای برآورد تراکم و سطح تا پوش ) .در پژوه هاای
Yim et al.
خار از کشور نیاز مایتاوان باه پاژوه
) (2015با هدف تعیین طرح خوشاهای مناسابی بارای
ارزیابی منابع جنگلی در کرة جنوبی برای تجزیهوتحلیل
معیارهای آماری و هزینه اشاره کرد .نتایج نشان داد که
همبستگی بینخوشهای از اندازة خوشه تأثیرگذارتر بود
و برای همۀ ویژگیهای هدف ،خوشههاای چهارعناوی
نتااایج بهتااری از خوشااه ساهعنااوی نشااان داد .نتااایج

تجزیهوتحلیل آماری و هزینهای نیز نشان داد کاه یاک
خوشۀ سهعنوی نسابت باه یاک خوشاۀ چهارعناوی
طرح کارامدتری را برای شارایط جنگال تحات بررسای
بهدست داد Grafström et al. (2017) .نیز یاک طارح
جدید نمونه برداری برای برآورد موجاودی جنگالهاای
ملی سوئد بهنام خوشههای موقتی پیشنهاد دادند .نتایج
نشان داد که طرح جدید ظرفیت زیادی برای دساتیابی
به پیشارفتهاای بزرگای در ارزیاابی بسایاری از دیگار
ویژگیهای مهم جنگل داردMoreno- Sanchez et al..
)(2021به ارزیابی صحت طبقهبندی پوش جنگلی در
جنگلهای معتدل و گرمسیری مکزیک در طی بررسای
دورهای پرداختند .نتایج آنها نشان داد که میزان صاحت
در جنگلهای گرمسیری بیشتر از منطقاۀ معتدلاه باود
(به ترتیب حدود  83درصد در جنگلهای گرمسیری در
مقابل حدود  33درصد در جنگل معتدله).
گردآوری اطالعاات دقیاق باه منظاور آمااربرداری
مستلزم صرف هزینه و دقت زیاد است .وقتای جامعاۀ
مورد تحقیق وسایع باشاد ،آمااربرداری باا مشاکالتی
مانند هزینۀ زیاد ،زمان بر بودن و کاه دقت بهدلیال
خستگی گروه آماربردار مواجه است .از اینرو اساتفاده
از روشهای نمونهبرداری و سپس تعمایم آن باه کال
جامعه ،جایگزین مناسبی برای ایان منظاور اسات .باا
توجه به سوابق بررسی شده در این پاژوه مشاخص
شد که نمونه برداری خوشاه ای روشای مناساب بارای
سطوح وسیع در راستای تحقاق اهاداف آمااربرداری و
کاه هزینه است؛ چراکه در این روش به جاای یاک
قطعااه نمونااه چنااد قطعااه نمونااه در یااک محاال
نمونهبرداری میشود کاه ایان تعاداد بساته باه طارح
آماااربرداری متفاااوت اساات .همرنااین در تشااکیل
خوشهها ،در آرای و تعداد اعناای خوشاه ،وضاعیت
پستی و بلندی منطقه و ظرفیت کاری گروه آمااربردار
در روز بهعنوان عوامل مهم دیگر باید لحاا شاود .باا
توجااه بااه اینکااه عملکاارد طاارحهااای مختلااف روش
نمونهبرداری خوشهای برای آماربرداری از جنگالهاای
زاگرس تاکنون بررسی نشده است ،هدف تحقیق پی
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رو بااهکااارگیری طاارحهااای مختلااف نمونااهباارداری
خوشهای ،تعیین فاصله و اندازة قطعه نمونۀ مناسب در
سامان عرفی اوالدقباد برای برآورد مشخصه های تراکم
(تعداد در هکتار) و تا پوش باا توجاه باه بیشاترین
دقت و کمترین هزینه است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

بهمنظور اجرای پژوه حاضار ،مسااحت تقریبای
 2633هکتااار از جنگاالهااای زاگاارس واقااع در 06
کیلومتری شمال شهرستان کوهدشت ،به ناام ساامان
عرفی اوالدقباد انتخاب شد .ایان منطقاه در محادودة
جغرافیایی " 00º96'96تا " 00º 92' 6عرض شامالی
و " 93º 29' 6تا " 93º 29' 09طول شرقی واقع شده
است .اقلیم منطقه از نوع نیماه خشاک اسات و بافات

شکل  -6موقعیت منطقۀ پژوه
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خا ،شنی -رسی دارای سااختمان مکعبای باوده و از
نفوذپذیری مناسبی برخوردار است (Fereidoni et al.,
 .)2005جنگل های منطقه از نظر دسته بنادی جهاانی
جااز جنگاالهااای معتدلااۀ خاازانکننااده و از نظاار
دسته بندی کشاوری جاز جنگال هاای نیماه خشاک
زاگااارس محساااوب ما ایشاااود ( & Nouraldini
 .)Pourshakouri, 2011سااااختار عماااودی اغلاااب
توده های جنگلی منطقه بهطاور معماول یاکاشاکوبه
بوده و منشاً زادآوری و فرم پرورشی گونههای درختان
6
منطقه اغلب غیرجنسی و شاخهزاد است .بلوط ایرانی
گونۀ غالب گیاهی را در منطقه تشکیل میدهد .از کل
درختان منطقه  92درصد پایاۀ بلاوط شااخهزاد و 69
درصد پایاۀ بلاوط داناهزاد اسات ( Fereidoni et al.,
 .)2005شکل  6موقعیت منطقه را نشان میدهد.

در الف) استان لرستان؛ ب) سامان عرفی اوالدقباد؛ ) قطعه نمونۀ یکهکتاری

شیوۀ اجرای پژوهش

برای بررسی مشخصههای تراکم (تعداد در هکتاار)
و تا پوش و نیز آگاهی کامل از شرایط جنگالهاای
منطقااه ،مختصااات دقیااق هاار درخاات  03هکتااار از
جنگلهای منطقه ،در قالاب قطعاات یاکهکتااری باا
ابعاد  633×633متر مربع با استفاده از روش تصاادفی

ثبت شد .باا توجاه باه انباوهی پاراکن درختاان در
برخی 6قطعه نمونهها و با اساتناد باه اینکاه دساتگاه
موقعیتیاب جهانی 2در بهترین حالت دستکام دارای
 ± 6متر خطاست ،مختصات درختان (با خطای کمتار
از  63متر) در سطح قطعه نموناه نسابت باه ایساتگاه
1. Quercus persica J.&.Sp.
)2. Global Positioning System (GPS
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تعیینشده در حاشیه ضلع جنوب غربی باا اساتفاده از
رابطۀ فاصله و آزیماوت و در نهایات از طریاق رواباط
تبدیل شد (Miao et

مثلثاتی به مختصات دکارتی
 .)al., 2014سپس مشخصاتی مانند نوع گونه ،دو قطر
عمود بار هام تاا درختاان و موقعیات مرکاز قطعاه
نمونهها نیز در فرمهای آماربرداری ثبت شد.
نمونهبرداری خوشهای

برای یافتن طرح خوشهای مناسب برای جنگالهاای
تحت بررسی ،برنامهنویسی در محیط نارمافازار Matlab
 2014صورت گرفت .برای این کار ابتدا طرحهای مختلف
خوشهای شامل طرحهای یک تا شا (شاکل  )2تهیاه
شد .ش طرح یادشده در قالاب  23حالات شاامل ساه
شاعاع دایاره (ریزقطعااه نموناه)  3 ،6/1و  3/8متار ،سااه
فاصااله بااین مرکااز ریزقطعااه نمونااۀ  23 ،63و  03متاار

(حااداکثر فاصااله بنااابر ابعاااد قطعااه نمونااه 633×633
مترمربع) و تعداد سه نمونۀ (خوشاه) مختلاف  13 ،03و
 83براساس موقعیت منطقه و درختان باا نظار اساتادان
موضوعی (جنگلداری) بررسی شد .شایان ذکر اسات کاه
هر طرح حداکثر با چهار ریزقطعه نمونه و  63333باار باا
هدف سنج رفتار آماری خوشهها با طرحهای متفااوت
و با تعداد نمونههای مختلف تکرار شد .هدف از انتخااب و
طراحی شکل ش طارح (شاکل  ،)2اجارای راحاتتار
نمونههای آزمایشی در عرصاه باود .همرناین باهمنظاور
زمانسنجی ،هر یک از طارحهاا دساتکام پانج باار در
عرصه اجرا شد .در هر یک از طرحها ریزقطعه نموناۀ اول
ثابت بود و ریزقطعه نمونههای دیگر در طرحهای مختلف
به شرح شکل  2قارار گرفتناد .در شاکل  0بارای نموناه
طرح مربعی با توجه به انادازههاا و فواصال ماذکور آورده
شده است.

 -6طرح مثلثی

 -2طرح مربعی

 -0طرح ستارهای یک

 -9طرح خطی

 -6طرح الشکل

 -1طرح ستارهای دو

شکل  -2طرحهای مختلف روش نمونهبرداری خوشهای

شکل  -0نمونۀ اندازهها و فواصل تحت بررسی در پژوه

حاضر برای طرح مربعی
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روش تحلیل

توزیع داده ها و تعیین نرمال بودن آنها باا آزماون
کولموگروف -اسمیرنوف 6انجام گرفت .میازان اریبای
نتایج به دساتآماده از روش نموناه بارداری خوشاهای
براساس رابطۀ [ ×633واقعیات( /واقعیات – بارآورد)[
بهدست آماد ).)South wood & Henderson, 2000
برای بررسی روش نمونهبرداری خوشهای از نظر هزینه
2
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و دقت 0از شاخص  E%2×Tاستفاده شد (شاایان ذکار
است که هرچه حاصل این شاخص کمتار باشاد روش
نمونهبرداری مناسبتر است).
مشخصههای بررسیشده برای محاسبه در ایان روش
شااامل میااانگین (رابطااۀ  ،)6انحااراف معیااار (رابطااۀ ،)2
اشتباه معیار (رابطۀ  )0و درصد خطای آماری (رابطاۀ )9
از رابطۀ زیر تعیین میشود (.)Bonyad, 2015

رابطۀ 6
رابطۀ 2
رابطۀ 0
رابطۀ 9

=E%

 :iنمایه برای هر عنو :j ،نمایاه بارای هار خوشاه،
 :Xijمقدار هر عنو در خوشاه :n ،تعاداد اعناای هار
خوشه :m ،تعداد خوشهها،

CE

 :میانگین کل،

CE

:

اشتباه معیار کل و  :E%درصد خطای آماری کل.

مشخصات درختان موجود در ریزقطعه نمونۀ طرحهای
مختلف بهدست آمد و بارای طارحهاای مختلاف نیاز
تکرار شد .افزونبر این زمان حرکات از یاک ریزقطعاه
نمونه به ریزقطعه نمونۀ بعدی و کل زمان صارفشاده
برای نمونهبرداری از خوشهها محاسبه شد.

روش محاسبۀ زمان

برای محاسبۀ زمان نمونهبرداری طرحهای مختلاف
نمونه برداری خوشهای باهکاار باردهشاده در پاژوه
حاضر ابتدا زمان صرفشاده بارای اجارای طارحهاای
مختلف نموناهبارداری خوشاهای باا توجاه باه انادازة
ریزقطعه نمونهها و فواصل بین ریزقطعاه نموناههاا در
عرصه انادازه گیاری شاد .ساپس زماان انادازهگیاری

نتایج
نتایج آماربرداری کامال قطعاات یاکهکتااری در
جدول  6نشان داد کاه میاانگین مشخصاۀ تعاداد در
هکتار برابر با  66/00اصله و میانگین مشخصۀ درصد
تا پوش برابر با ( 66/36درصد) در هر هکتار است.

جدول  -6نتایج مشخصههای آماری در آماربرداری صددرصد
مشخصه
تعداد در هکتار (اصله)
تا پوش (درصد)

انحراف معیار
6/36
3/33

میانگین
66/00
66/36


نتایج بررسای دادههاا از نظار نرمالیتاه باا آزماون
کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد کاه داده هاا نرماال

1. Kolmogorov–Smirnov test
2. Bias
3. Precision

ضریب تغییرات (درصد)
0/02
6/86

نیستند .از اینرو بهمنظور مقایسۀ طارحهاای مختلاف
نمونه برداری خوشه ای برای مشخصه های بررسیشاده
از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده شد که
بر این اسااس مشاخص شاد اخاتالف معنایداری در
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سطح  3/36درصد بین طرح های مختلف نمونه برداری
خوشهای وجود ندارد (جدول .)2
جدول  -2نتایج آزمون کروسکال والیس برای متغیرهای
تعداد در هکتار و تا پوش
آمارههای آزمون

طرحهای نمونهبرداری خوشهای

کای اسکوئر
درجۀ آزادی

0/639
6
3/162

sig.

مقایسۀ فواصل مناسب بین قطعات نمونه در یک خوشه

نمونه برداری خوشه ای برای مشخصه تعداد درختان در
هکتار با فواصال  23 ،63و  03متاری باین ریزقطعاه
نمونه ها بررسی شد .براساس تعداد نمونۀ بررسیشاده
در این پژوه (تعداد نمونه (خوشه)  13 ،03و  )83و
برای همۀ فواصل ( 23 ،63و  03متر) مشخص شد که
بهجز فاصلۀ  63متری و تعداد نمونۀ (خوشاه)  13کاه
طاارح مثلثاای دارای کمتاارین مقاادار درصااد اشااتباه
نمونهبرداری بود ،در بقیۀ حالتها اشتباه نمونهبارداری
برای طرح خطای نسابت باه طارح هاای دیگار دارای
کمترین درصد خطا (بیشترین دقت) است.

در شکل های  9تا  1ارتباط بین طرح های مختلاف

شکل  -9ارتباط بین طرحهای مختلف نمونهبرداری خوشهای با فواصل  63متری بین ریزقطعه نمونهها

شکل  -6ارتباط بین طرحهای مختلف نمونهبرداری خوشهای با فواصل  23متری بین ریزقطعه نمونهها
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شکل  -1ارتباط بین طرحهای مختلف نمونهبرداری خوشهای با فواصل  03متری بین ریزقطعه نمونهها
بررررورد شرراخ

 E%2 ×Tبرررای مشخصررۀ تعررداد

درخترران در هکتررار برررای طرررحهررای مختلرر
نمونهبرداری خوشهای
2

براساااس نتااایج باارآورد شاااخص  E% ×Tباارای
مشخصۀ تعداد درختان در هکتار در منطقاۀ پاژوه
برای فاصالۀ  03متاری ،طارح ساتارهای دو کمتارین
مقدار ( )368/26و طارح ساتارهای یاک ()2606/23
بیشترین مقدار را داشت.

شاخ

 E%2 ×Tدر بررورد مشخصۀ تاجپوشش برای

طرحهای مختل

نمونهبرداری خوشهای

نتایج برآورد شااخص  E%2 ×Tبارای مشخصاۀ
تااا پوش ا براساااس حااداکثر فاصاالۀ بااین مراکااز
ریزقطعه نمونه ها ( 03متر) نشان داد که مقدار ایان
شاخص برای طرح خطی کمترین مقادار ( )2093و
برای طرح ال شکل بیشترین مقادار ( )0196را دارد
(شکل .)3

جدول  -0نتایج برآورد شاخص  E%2 ×Tبرای مشخصۀ تعداد درختان در هکتار برای طرحهای مختلف نمونهبرداری خوشهای
طرحهای مختلف نمونهبرداری خوشهای
مربع
مثلث
ستارهای یک
خطی
الشکل
ستارهای دو

زمان کل آماربرداری (دقیقه)
63/00
26/06
20/91
03/61
20/11
22/60

شکل  -3نتایج مقایسۀ شاخص  E%2 ×Tدر برآورد مشخصۀ تا پوش

اشتباه نمونهبرداری
1/13
3/86
8/91
6/90
3/93
6/16

 E%2×Tشاخص
333/88
6000/00
2606/23
998/21
6916/90
368/26

برای طرحهای مختلف نمونهبرداری خوشهای
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بررورد اریبی برای طرحهای مختل نمونهبرداری خوشهای

در جدول  9نتایج برآورد اریبی روشهای مختلاف
نمونهبرداری خوشهای آورده شده است .میازان اریبای
برای مشخصۀ تعداد در هکتار طرح ستارهای دو دارای

کمترین مقدار ( )69/90و بهعبارتی بیشاترین صاحت
است .برای مشخصۀ تا پوشا نیاز کمتارین مقادار
اریبی برآوردشده مربوط به طرح ستارهای دو ()-6/69
است.

جدول  -9نتایج برآورد اریبی روشهای مختلف نمونهبرداری خوشهای
مشخصه

تعداد درختان در هکتار (اصله)

تا پوش

(متر در هکتار)

طرحهای مختلف نمونهبرداری خوشهای
مربع
مثلث
ستارهای یک
خطی
الشکل
ستارهای دو
مربع
مثلث
ستارهای یک
خطی
الشکل
ستارهای دو

بحث
بهمنظور مدیریت صحیح و برنامهریازی اصاولی در
هر زمینه ،بهویژه جنگل ،جمعآوری اطالعاات کمای و
کیفاای مناسااب ضاارورت دارد .روشهااای مختلااف
نمونه برداری از راههای دسترسی به این اطالعات است
( .)Naghavi et al., 2009بخشاای از اطالعااات الزم
برای مدیریت جنگل با آماربرداری از ویژگیهای کمی
و کیفی درختان جمعآوری مایشاود .بناابراین هادف
اصلی آماربرداری از جنگل دستیابی به برآوردی دقیق
و صحیح از میانگین ویژگیهای زیسات سانجی ماورد
نظر در مدیریت است ،مانند تعداد درختان در هکتار و
درصد تا پوش که در مدیریت ناحیۀ رویشی زاگرس
نیز اهمیت دارند ( .)Sheikholeslami et al., 2017با
توجه به مسئلۀ اریبی در همۀ روشهای نمونهبارداری
دادههای بهدستآمده از این روش بایاد دارای دقات و
صحت کافی باشد .از اینرو پاژوه حاضار باا هادف
بهکارگیری طرحهای مختلف نمونهبارداری خوشاهای،
تعیین فاصله و اندازة قطعۀ نموناه مناساب در ساامان

میانگین برآوردشده
13/33
33/33
39/33
12/33
81/33
16/33
6116
6133
6199
2391
2361
6660

میانگین واقعی

66/00

6636

اریبی (درصد)
03/60
63/36
66/81
23/38
93/32
69/90
96/91
03/20
90/92
39/69
32/61
-6/69

عرفی اوالدقباد برای برآورد مشخصه های تراکم (تعداد
در هکتار) و تا پوش با توجه باه بیشاترین دقات و
کمترین هزینه انجام گرفت.
بررسی نتایج بهدستآمده از نمونهبرداری خوشهای
با طرح های مختلف در برآورد تعداد درختان در هکتار
و سااطح تااا پوشاا نشاااندهناادة نبااود اخااتالف
معنیداری بین آنها بود .این موضوع همساو باا یافتاۀ
( ،Moradi Imam Qaisi et al. )2017است.
با توجه به تعاداد نموناه و فاصالۀ ماورد بررسای
مشخص شد که اشتباه نمونهبرداری برای طرح خطای
نسبت به دیگر طرح ها دارای کمترین مقدار (بیشترین
دقت) اسات .براسااس بررسای ( Yim et al. )2015از
دیدگاه کامالً آمااری ،شاکل هاای بااز مانناد خطای و
الشااکل بااهدلیاال گسااترش فنااایی بیشااتر و فاصااله
متوسط بیشتر باین ریزقطعاه نموناه هاا کاه باه طاور
متوسط به همبستگی درونخوشاه ای کمتاری منجار
مایشااوند برترنااد .براساااس نظاار ایشااان ،ای ان باادان
معناست که احتماالً در محیطهای طبیعی ،همبستگی
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بین ریزقطعه نموناه هاا نسابت باه سااختار جنگال و
شرایط چشم انداز حساستر از شکل و اندازة آنهاسات.
( Kleinn )1994نیز در تحقیق خود نشاان داد کاه در
طرح خطی نسبت به دیگر طارحهاا ،میازان واریاانس
کاه مییابد.
نتایج برآورد شاخص  E%2×Tبرای مشخصۀ تعداد
درختان در هکتار نشان داد که برای طرح ستارهای دو
کمترین مقدار به دست آماد .نتیجاه شااخص ماذکور
برای مشخصۀ تا پوش متفااوت باود .ایان شااخص
برای طرح الشاکل بیشاترین مقادار ( )0196و بارای
طاارح خطاای کمتاارین مقاادار ( )2093را نشااان داد.
فواصل برای بررسی شاخص مذکور باا هادف بررسای
تغییاارات باارای هاار دو مشخصااه  03متاار (بیشااترین
فاصلۀ بررسیشده در این پژوه ) در نظر گرفته شد.
میزان اریبی برای مشخصههای تعاداد در هکتاار و
تا پوش باا مقاادیر باهترتیاب ( )69/90و ()-6/69
نشان داد که برای هر دو مشخصه ،طارح ساتارهای دو
دارای کمترین مقدار (بیشترین صحت) است .با توجاه
به اینکه مقدار اریبی کمتر ،نشاندهندة نزدیکی مقدار
برآوردشااده بااه مقاادار واقعاای اساات ،باارای کارهااای
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پژوهشاای مقاادار اریباای کمتاار از ±63درصااد و باارای
کارهااای اجرای ای مقاادار اریباای  ±26مناسااب اساات
( .)South wood & Henderson, 2000از ایانرو در
خصوص مشخصۀ تعداد در هکتاار طارح ساتارهای دو
برای کارهای پژوه توصیه نمیشاود ،اماا در مقابال
باارای کارهااای اجرایاای م ایتوانااد مااؤثر باشااد .باارای
مشخصۀ تا پوش نیز با توجه به نتیجۀ حاصل طارح
ستارهای دو برای هر دو بخ اجرا و پاژوه کاارایی
الزم را برای منطقۀ تحت بررسی نشان داد.
نتیجهگیری
در نهایت با در نظر گرفتن نتایج مایتاوان اذعاان
داشت که برای منطقۀ بررسایشاده در ایان پاژوه
طرحهای ستارهای دو و خطی از نظر صحت و شاخص
 E%2×Tطرح های بهینهای برای برآورد مشخصه هاای
کمّی جنگل هستند .از اینرو در این زمیناه پیشانهاد
میشود که اجرای این طرح ها در محیط نرم افزارهاای
دیگر و با تعداد و اندازة قطعاه نموناه ،تعاداد و انادازة
ریزقطعه نمونه های دیگر نیز بررسی شود تا در صاورت
نتایج بهتر به مرحلۀ اجرایی برسد.
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Abstract
Protection and conservation of forests require access to information and awareness of structural
features such as number per hectare and canopy cover of trees. This study aimed to select the optimal
cluster sampling design in estimating the quantitative characteristics of the forest according to the
three measures including accuracy, precision, and time required for the sampling. For this purpose, 30
hectares of watershed Olad Ghobad forests in the west of Lorestan province were selected. The
Cartesian coordinates of all the trees in them were determined. In Matlab2014 software environment,
the position of all trees was simulated. Then different cluster sampling designs (triangular, square, star
1, linear, L-shaped, star 2) were defined in the research by taking into account the number of samples
(30, 60, and 90) and three distances (10, 20, and 30 meters). These processes repeated 10,000 times.
The results showed that there was no significant difference between the estimated mean of different
designs of cluster sampling methods of the study area. Based on the number of samples and the
distance studied, it was found that sampling error for linear design has the highest accuracy compared
to other designs. The results of estimating the E%2× T index for the characteristic number of trees per
hectare and canopy cover showed the lowest values for the square (770.99) and linear (2347) designs,
respectively. The results of accuracy estimation for both mentioned characteristics of Star 2 Design
showed the lowest values (18.83) and (-5.54), respectively. The results of accuracy estimation for both
mentioned characteristics of Star 2 Design showed the lowest values (18.83) and (-5.54), respectively.
Keywords: Canopy Cover, Cost, E%2× T Index, Forest Inventory, Number per hectare, Precision.
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