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تحلیل اریبی برآوردکنندة تغییریافتة روش چنددرختی در محاسبة تعداد در هکتار و درصد
تاجپوشش در جنگلهای زاگرس

3

حمداهلل صادقی کاجی ،*1سودابه گراوند 2و ایمان ظفریان

 9دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
 9کارشناس ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
 3دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
(تاریخ دریافت9313/99/3 :؛ تاریخ پذیرش)9314/92/1 :

چکیده
ازآنجا که روش چنددرختی عموماً نتایجی اریب بههمراه دارد ،در کاربرد برآوردکنندههای مختلف روش چنفددرختی
بایففد ارزیففابی اریبففی انجففام ریففرد هففدا ایففن پففهوه  ،ارزیففابی اریبففی روش چنففددرختی بففا تیییففر برآوردکننففدۀ
 Kleinn-Vilckoدر محاسبۀ تعداد در هکتار و درصد تاجپوش در جنگلهای زاررس اسفت بفدین منرفور  6تفا 92
درخت با استفاده از نقشۀ واقعی درختان در محیط  GISبا آماربرداری صددرصفد بررسفی شفد بفرای مقایسفۀ نتفای
مشخصههای مورد نرر در تعداد درختان مختل با آماربرداری صددرصد از تحلیل واریانس استفاده شد ارزیفابی روش
چنددرختی با معیار صحت و درصد اشتباه آماربرداری و اریبی نیز با محاسفبۀ آزمفون  tتف نمونفهای و اریبفی نسفبی
( )RBانجام ررفت نتای نشان داد که در محاسبۀ تعداد در هکتار و درصد تاجپوش بین هیچی از تعداد درختهفا
با آماربرداری صددرصد اختالا معنی داری وجفود نفدارد آزمفون اریبفی بفرای تعفداد در هکتفار بفرای  6و  7درخفت
معنیدار و برای  1 ،8و  92درخت معنیدار نشد نتای درصد تاجپوش برای همۀ تعداد درختان تففاو معنفیداری
نشان نداد؛ بنابراین میتوان رفت برای رسیدن به بیشترین صحت (کمترین اریبی) دسفتکفم بایفد  8درخفت در هفر
قطعۀ نمونه اندازهریری شود در مجموع نتای این پهوه حفاکی از آن اسفت کفه در جنگفلهفای تنف بفا اگگفوی
پراکن کپهای ،میزان تیییفر اریبفی روشهفای چنفددرختی بفا اففزای تعفداد درخفت تناسفب نفدارد و از اگگفویی
پی بینیپذیر تبعیت نمیکند
واژههای کلیدی :اریبی نسبی ،اگگوی پراکن  ،آماربرداری جنگل ،تاجپوش  ،تعداد در هکتار
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مقدمه و هدف

دهه های رذشته ،تفالش شفده اسفت کفه بفرای روش
چنددرختی ،برآوردکنندههایی توسعه پیفدا کننفد کفه
کمترین اریبی را در شرایط جنگلهای مختل داشفته
باشند از جمله تحقیقاتی کفه بفرای کفاربرد و توسفعۀ
بففرآورد کننففدههففای مختل ف در شففرایط و اگگوهففای
پراکن مختل صور ررفتفه مفیتفوان بفه کارهفای

برای حفف کارکردهفای جنگفل هفای زارفرس در
حفاظت از آب ،خاک و حیا وح بایفد راهکارهفای
مناسب بهمنرور ارزیابی شرایط موجود و برنامفههفایی
برای حف این جنگل ها توسعه یابد کسفب اطالعفا
کمی و کیفی مورد نیاز برای برنامهریزی با آماربرداری
از جنگل شروع می شفود (زبیفری )9384 ،روش هفای
آماربرداری را میتوان بسته بفه شفرایط جنگفل مفورد
بررسی و اهداا آمفاربرداری بفه دو دسفتۀ روش هفای
براساس قطعۀ نمونه و بدون قطعۀ نمونه تقسیم کفرد
روشهای براساس قطعۀ نمونه شامل روشهایی اسفت
که از قطعۀ نمونه با مساحت ثابفت اسفتفاده مفیشفود
(ماننففد قطعففۀ نمونففه دایففرهای ،مربعففی ،گففوزی) در
روشهای بدون قطعۀ نمونه یا روشهای قطعفۀ نمونفه
با مساحت متییر ،مساحت قطعۀ نمونه از ی نمونه به
نمونۀ دیگر تیییر میکند؛ مانند روشهفای فاصفلهای
روش های بدون قطعفۀ نمونفه از روش هفای بفا قطعفۀ
نمونه سریعترند و به اگزاما کمتفری در اجفرا دارنفد
( .)Kleinn and Vilcko, 2006 aانگیزۀ اصلی توسفعۀ
این روشها ،برآورد مشخصۀ مورد نرر بفدون اسفتفاده
از قطعۀ نمونه است که سفبب صفرفهجفویی در زمفان
مففیشففود و صففحت بففرآورد را نیففز افففزای مففیدهففد
( )Beasom and Hauck, 1975نمونفففهبفففرداری
چنددرختی 9یکی از روش های نمونه برداری فاصفله ای
اسففت در ایففن روش  nامفین درخففت (معمففواً 9-92
درخت) نزدی به نقطۀ نمونه انتخاب ( nتعداد درخت
انتخابشده است که در سرتاسر نمونفهبفرداری بفدون
تیییر میماند) و فاصلۀ آن اندازهریری میشود (شفکل
 )9به دگیل ثابت بودن تعداد درخت هایی که برای هفر
نقطۀ نمونه شمرده میشود ،قطعۀ نمونۀ خاگی یا قطعۀ
نمونفففه بفففا تعفففداد درخفففت زیفففاد وجفففود نفففدارد
( )Kleinn and Vilcko, 2006 aکفه از مزایفای ایفن
روش است و سبب افزای کارایی مفیشفود در طفول

N-tree sampling

1

Moor (1954), Payandeh and EK (1986),
Lessard et al. (1994), Kleinn and Vilcko
) (2006اشاره کفرد پفهوه هفا در زمینفۀ روشهفای

مختل فاصله ای در محاسبۀ تعداد در هکتار و درصفد
تففاجپوشف در ناحیففۀ رویشففی زارففرس انففدک اسففت
(عسففکری و همکففاران9319 ،؛ حیففدری و همکففاران،
9381؛ 9387؛  )9386در خصففففو اسففففتفاده از
روش های چنفددرختی بیشفتر از بفرآوردکننفدۀ روش
پرودان در مطاگعفا داخلفی اسفتفاده شفده اسفت؛ از
جمله Zobeiry et al. (1978) :در جنگلهفای شفمال
کشور نشان دادند که روش پفرودان در تعفداد  6تفا 1
درخت برای محاسبۀ سطح مقطفع و تعفداد در هکتفار
کمبفرآورد اسفت سفلطانی و همکفاران ( )9386روش
ش درختی پرودان را بهینه سفازی کردنفد و بفه ایفن
نتیجه رسیدند که استفاده از عامفل تصفحیح اریبفی و
فرضیۀ فاصلۀ بین نقطۀ نمونه تا تمام قطر درخت  nام
بهاضافۀ نص قطر درخت  n+1ام برای بفرآورد تعفداد
در هکتار مناسب است علینفهاد ( )9387در مقایسفۀ
روش نمونه برداری با قطعۀ نمونه دایره شفکل بفا روش
چنددرختی پرودان با اندازهریفری سفه ،چهفار و پفن
درخت نشان داد که روش پرودان در تعفداد  5درخفت
و روش دایففرهای  92آری بففهترتیففب دارای بیشففترین
کفففارایی بودنفففد نتفففای بررسفففی روش پفففرودان در
جنگلکففاری رونففۀ صففنوبر بففا  3تففا  92درخففت بففرای
محاسفبۀ تعفداد در هکتفار ،سففطح مقطفع و حجفم بففا
استفاده از شفاخ ( E%2Tمجفذور درصفد اشفتباه
آماربرداری در زمان) نشان داد که روش نمونه بفرداری
چهففاردرختی مناسففب اسففت (فسففحت و همکففاران،
 )9312روش پرودان برای اگگفوی پفراکن تصفادفی
نتای خوبی نشان داده است ،امفا در اگگفوی پفراکن
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کپففهای و یکنواخففت بففرآورد کمتففر از واقعیففت دارد
( )Payandeh and Ek, 1986در کففاربرد روشهففای
فاصلهای در جنگلهفای زارفرس ،صفادقی و همکفاران
( )9313به مقایسۀ روش نمونهبرداری چنفددرختی بفا
برآوردکنندۀ  Kleinn-Vilckoو روش قطعۀ نمونفه در
برآورد تراکم درختان پرداختند که نتای حفاکی از آن
است کفه درصفد اریبفی نسفبی روش چنفددرختی در
برآورد تعداد در هکتفار از  5درخفت بفه بعفد کمتفر از
 ±92درصد بود .در مورد برآورد درصد تاجپوشف بفا
روش چنددرختی تا کنون تحقیقی انجام نگرفته است
در جنگففلهففای زارففرس بففا توجففه بففه پففهوه هففای
انجامررفته در مجموع میتوان نتیجه ررفت که عموماً
اگگففوی پففراکن رونففههففای مختل ف کپففهای اسففت
(سهرابی)9313 ،؛ بنابراین با توجه بفه تفراکم کفم در
استفاده از روشهای فاصفلهای بایفد محتفاب بفود و از
برآوردکنندههایی اسفتفاده کفرد کفه حفداقل اریبفی و
بیشترین دقت را در برآورد مشخصۀ مورد نرر داشفته
باشند هدا این پهوه  ،بررسی اریبفی برآوردکننفدۀ
تیییریافتفۀ روش چنفددرختی در محاسفبۀ تعفداد در
هکتار و درصد تاجپوش در جنگلهای تن زارفرس
است در عینحال نتای این تحقیف مشفخ کننفده
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کمتففرین تعففداد درخففت ازم بففرای بففرآورد صففحیح
مشخصههای مورد بررسی است
مواد و روشها
معرفی منطقه

منطقۀ تحقی با وسعت  37/57هکتفار در اسفتان
چهارمحال و بختیاری از توابع شهرسفتان اردل بعفد از
روسففتای گیراب فی در مسففیر جففادۀ دینففاران و از نرففر
جیرافیایی بین  39درجه و  57دقیقفه و  91ثانیفه تفا
 39درجه و  57دقیقه و  42ثانیۀ عرض شفماگی و 52
درجه و  96دقیقه و  91ثانیه تا  52درجه و  96دقیقه
و  39ثانیۀ طول شرقی قفرار دارد (شفکل  )9متوسفط
ارتفاع از سطح دریا  9819متر و متوسط شیب منطقه
 93درصد است منطقه از نرر آبوهوایی تحفت تفثثیر
جریانهای جوی مدیترانفه قفرار دارد متوسفط درجفۀ
حففرار حففداک ر روزانففه  99/4درجففۀ سففانتیرففراد و
متوسففط بارنففدری سففاگیانه  334/6میلففیمتففر اسففت
براساس اقلیمنمای آمبرژه ،ایفن منطقفه نیمفهخشف
سرد است (مطاگعا آبخیزداری حوزۀ گیرابی)9385 ،

شکل  -9منطقۀ تحقی

روش اجرای پژوهش

برای تهیۀ نقشۀ درختان در محیط  ،GISاطالعفا

مکففانی تفف تفف درختففان بففا اسففتفاده از دسففتگاه
موقعیتیاب جهفانی ( )GPSو قطفر بفزرو و کوچف
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درختان با متر نواری تا دقت سانتیمتر برداشفت شفد
موقعیت مکانی درختان بفه محفیط  GISوارد و نقشفۀ
پففراکن درختففان تهیففه شففد سففطح تففاج درختففان
اندازهریریشده با استفاده از رابطۀ  5محاسبه شفده و
بهعنوان ی ایۀ اطالعاتی به جفدول نقشفۀ درختفان
اضففافه شففد در ایففن مطاگعففه از یف شففبکۀ تصففادفی
سیسففتماتی  42×42متففری بففرای انتخففاب نقطففۀ
نمونهها استفاده شد محل تالقی اضالع شفبکه ،نقطفۀ
تصادفی یا مرکز قطعۀ نمونه در نرر ررفته شد فاصفلۀ
متوسط نقطۀ نمونهها تا درخفت یفازدهم  91/93متفر
بود بهدگیل عدم تداخل نقطۀ نمونفههفا در تکرارهفای
مختل با توجفه بفه فاصفلۀ متوسفط نقطفۀ نمونفه تفا
حداک ر تعداد درخت انتخابشفده (فاصفله تفا درخفت
یففازدهم کففه بیشففترین سففطح ی ف پففال را شففامل

میشود) از شبکۀ  42×42متری استفاده شفد (شفکل
 )9برای هفر روش درختفی از  32تکفرار و بفرای هفر
تکرار  32نقطۀ نمونه بهصور کامالً تصادفی از شفبکۀ
منرم طراحیشده انتخاب شد در کل برای هر تعفداد
درخت  122نقطفۀ نمونفه و در مجمفوع  4522نقطفۀ
نمونه در  32تکرار درنرر ررفتفه شفد بفرای طراحفی
شفففبکه و انتخفففاب نقفففاب تصفففادفی از اگحاقیفففه
 Hawths_Analysis_Toolsدر نرمافزار Arc GIS 9.3
استفاده شد در محل هر نقطۀ نمونه 6 ،تا  92درخفت
نزدی به نقطۀ نمونه انتخاب و اطالعا تاجپوشف و
فاصلۀ هر درخت تا نقطۀ نمونه اسفتخراج و از محفیط
 GISوارد  Excelشد تجزیه وتحلیفل هفا در  Excelبفا
استفاده از زبان برنامهنویسفی )Visual Basic (VBA
 for Applicationانجام ررفت

شکل  -9نمایی از ی

قطعۀ نمونه با  6درخت بههمراه اعداد مربوب به سطح تاج هر درخت

آنالیز الگوی نقاط

تثثیر اگگوی پفراکن مکفانی بفر کفارایی روشهفای
فاصلهای کامالً مشهود است ،بهطفوری کفه ایفن روشهفا
عملکرد متفاوتی بین اگگوی پراکن منرم و تصادفی یفا
کپهای از خود نشان میدهند ( ;Lessard et al., 2002
 )Kleinn and Vilcko, 2006aبنفابراین بایفد قبفل از
بررسی هر روش آماربرداری ،اگگوی پراکن مشفخ
شود و در تفسیر نتای بهکار رود روشهفای مختلففی
برای تعیین اگگوی پراکن ارائه شده است که شفامل
روشهففای انففدازهریففری نسففبی (براسففاس نمونففه) و

روش های اندازه ریری مطل (با آماربرداری صددرصد)
است ( )Mitchell, 2005ارر اطالعا مکفانی جنگفل
مورد بررسی بهصفور صددرصفد در اختیفار باشفد ،از
روشهای مطل تعیین اگگوی پراکن مکانی استفاده
می شود بفرای تعیفین اگگفوی نقفاب دو آنفاگیز انجفام
میریرد ) -9 :(Boot and Getis, 1988انفدازهریفری
پراکندری 9نقاب که مقایسۀ موقعیت نسفبی نقفاب در
منطقۀ تحقی است؛  -9اندازهریری چیدمان یا ترتیب
Dispersion

1
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قرارریری نقفاب 9کفه مقایسفۀ موقعیفت نسفبی نقفاب
نسبت به یکدیگر است اگگفوی نقفاب بفا آزمفونهفای
مکانی کامالً تصادفی 9مشخ می شود بهطور معمول
آزمونهای مکانی مربوب به تعیین اگگوی نقفاب بفه دو
دستۀ براساس کفواردرا  3و براسفاس فاصفله تقسفیم
مففیشففوند ( )Diggle, 1983در ایففن بررسففی بففرای
مشخ کفردن پراکنفدری و چیفدمان نقفاب از روش
کوادرا های بههمپیوسته و روش نزدی ترین همسایه
استفاده شفد کفوادرا هفای بفههفمپیوسفته در واقفع
شبکه ای از کفوادرا هاسفت کفه در محفدودۀ منطقفۀ
تحقی قرار ررفته و براساس آن اگگوی نقاب مشفخ
می شود آزمون آماری استفاده شده در این روش کفای
اسکور اسفت در روش نزدیف تفرین همسفایه ،فاصفلۀ
ت تف درختفان تفا نزدیف تفرین همسفایه بررسفی
میشود آزمون آماری این روش  zاست که ارر مقفدار
آن بین  +9/16و  -9/16باشد ،اختالا معنیداری بین
توزیع مشاهدهشده و توزیع تصفادفی وجفود نفدارد در
غیر اینصور توزیع تجمعی یا یکنواخت خواهفد بفود
) (Wang et al., 2009بفرای آنفاگیز اگگفوی نقفاب از
نرمافزار  Biotasاستفاده شد
محاسبة تعداد در هکتار
نتفای اسفتفاده از برآوردکننفدۀ Kleinn-Vilcko

نشان داد که در مقایسه بفا قطعفۀ نمونفه بفا مسفاحت
ثابت و قطعۀ نمونۀ اندازهریریشفده بفا راسفکود در
محاسبۀ تعداد در هکتار دارای اریبفی بیشفتر ،وگفی در
مقایسه با روش پرودان دارای اریبی کمتری اسفت در
این پهوه بهدگیل اگگوی پراکن کپهای از تخمینگر
 Kleinn-Vilckoاستفاده شد بفرای بفرآورد تعفداد در
هکتار برآوردکننده ) Kleinn-Vilckoرابطههفای  9و
 )Kleinn and Vilcko, 2006 a( )9تیییر یافت بفرای
4
ایففن کففار تففثثیر اسففتفاده از عامففل تصففحیح اریبففی
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 (n−1)/nو درنرر ررفتن میانگین فاصلۀ نقطۀ نمونه تا
درخت nام و نقطۀ نمونه تفا نزدیف تفرین درخفت بفه
درخت nام (بهجای میفانگین فاصفلۀ نقطفۀ نمونفه تفا
درخففت nام و فاصففلۀ بففین درخففت nام تففا درخففت
n+1ام) بررسی شد (رابطههای  3و )4
1 m n
 
m i 1  Aj 

رابطۀ 9

رابطۀ 9

رابطۀ 3

Nk 

 * dn  dn  1  .052
10000
1 n 1 m  n 
(
)  
m
n i 1  A j 

 * dp  dp  1  .052

رابطۀ 4

10000

Aj 

N 

Aj 

که در این رابطهها:
 :NKتعداد در هکتار با رابطۀ Kleinn-Vilcko
 :Nتعداد در هکتار با برآوردکنندۀ تیییریافته
 :nتعداد درخت در هر نقطۀ نمونهبرداری
 :mتعداد نقاب نمونهبرداریشده در هر تکرار
 : dnفاصلۀ نقطۀ نمونه تا درخت  nام (متر)
 : dn  1فاصلۀ درخت  nتا  n+1ام (متر)
 : dpفاصلۀ نقطۀ نمونه تا درخت  nام (متر)
 : dp  1فاصلۀ نقطۀ نمونه تا نزدی ترین درخت به
درخت  nام (متر)
 : Ajمساحت قطعۀ نمونه (هکتار)
3/94 : 
محاسبة درصد تاجپوشش

1

Arrangement
Complete spatial randomness test
3
Quadrat based
4
Bias correction factor
2

اندازهریری درصد تاجپوشف شفامل سفه مرحلفه
است -9 :محاسبۀ سطح تاج هر درخت (رابطفۀ -9 )5
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محاسبۀ سطح متوسفط تفاج یف درخفت بفا تقسفیم
مجموع سطح تاج همۀ درختان اندازهریریشده در هر
روش درختی بر تعداد کل درختان انفدازهریفریشفده
(رابطۀ  )6و  -3محاسبۀ درصد تفاجپوشف بفا ضفرب
متوسففط سففطح تففاج در تعففداد در هکتففار (رابط فۀ )7
شایان ذکر است که درصد تفاجپوشف بفدون در ظفر
ررفتن همپوشانی محاسبه شد

دادهها در نفرماففزار  Excel 2010و  SPSS17انجفام
ررفت



رابطۀ 5

) 4 (CD1i  CD 2 i



 Yˆ  Y  100
R

i

i 1

رابطۀ 8

YR

RB 

()Haxtema et al., 2012

رابطۀ 1

Ŷ - Y 100
i

Y

AC 

CCi

)(Soutwood and Henderson, 2000

(زبیری)9386 ،

 =Ŷiمقففدار بففرآوردی  =Yمقففدار واقعففی  :Rتکففرار
 =RBاریبی نسبی  =ACمعیار صحت

n

رابطۀ 6

رابطۀ 7

 CCi
i1
CC 
n

N ha * CC
100

CC % 

 : CD1iقطر بزرو تاج درخت (متر)
 : CD 2 iقطر کوچ تاج درخت (متر)
 : C Cمتوسط سطح تاج ی درخت (متر مربع)
 : CCiسطح تاج درخت ( iمتر مربع)
 :nتعداد کل درختان اندازهریریشده
 :٪ C Cدرصد تاجپوش
 : Nhaتعداد در هکتار
-تحلیل دقت روش چنددرختی

ابتدا تبعیت دادهها از توزیفع نرمفال بفا اسفتفاده از
آزمون کوگمفورروا -اسفمیرنوا بررسفی شفد بفرای
تعیین اختالا بین روش های مختل چنفددرختی بفا
مقدار واقعی از تجزیۀ واریانس یکطرففه اسفتفاده شفد
بففرای تعیففین معنففیدار بففودن تفففاو هففا از آزمففون t
ت نمونهای و بفرای محاسفبۀ اریبفی نسفبی 9و معیفار
صحت از رابطههای  8و  1استفاده شد تجزیهوتحلیفل
Relative bias

1

نتایج
نتای آماربرداری صددرصد نشان داد که تعفداد در
هکتار و درصد تاج پوش واقعفی بفهترتیفب  62/58و
 99/43درصد است تبعیت دادهها از توزیفع نرمفال بفا
آزمون کوگمورروا  -اسمیرنوا تثیید شد (جفدول )9
فرض صفر در محاسبۀ اگگوی پراکن ایفن اسفت کفه
تعداد در هر کوادرا از اگگوی تصادفی پواسون تبعیت
م فیکنففد نتففای آزمففون کففای اسففکور وجففود اگگففوی
غیرتصففادفی را تثییففد م فیکنففد آنففاگیز نزدی ف تففرین
همسایه و آمارۀ  zوجود اگگوی تصادفی را رد و وجفود
اگگوی کپه ای را تثیید میکند (شفکل  )3بنفابراین بفا
توجه به آناگیزهای انجامررفتفه در سفطح احتمفال 15
درصد ،احتمال وجود اگگفوی پفراکن کپفه ای تثییفد
میشود با توجه به نرمال بودن داده ها ،نتفای آزمفون
تجزیۀ واریانس یکطرفه برای همفۀ تعفداد درختفان در
محاسبۀ تعداد در هکتار و درصفد تفاجپوشف تففاو
معنیداری نشفان نفداد (جفدول هفای  9و  )3اشفتباه
معیار برای تمام روش هفای مفورد بررسفی کمتفر از 3
درصد است (جدول  )4اررچه نتای این روش انفدکی
برآورد بیشتر از واقعیت را نشان میدهد ،ایفن بفرآورد
در مجموع با اریبی نسبی کمتر از  7درصد همراه بفود
(شکل  )4یعنی میزان برآورد زیادتر نسبت بفه مقفدار
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واقعیت همیشه کمتفر از  7درصفد اخفتالا بفا مقفدار
واقعیت دارد که این مقدار برای  7درخت بفه بعفد بفه
کمتر از  5درصد میرسد نتفای آزمفون  tبفرای روش
ش ف تففا هفففتدرختففی در بففرآورد تعففداد در هکتففار
معن فیدار و بففرای روش  1 ،8و  92درختففی معنففیدار
نشد (جدول  )5درصد تاجپوش بفرای هفیچکفدام از
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روشهای درختی معنیدار نشد برآورد معیفار صفحت
نشان میدهد که برای تمام تعداد درخفت ایفن مقفدار
زیر دقت قابل قبفول  92درصفد قفرار دارد بفهعبفار
دیگر می توان رفت این روش برآوردی صحیح و اریبی
بی برآوردی جزئی دارد

9/12

ارزش آزمون کای اسکور

4/49

میانگین فاصله

9848

تعداد کوادرا ها

-44/94

Z Score

شکل  -3نقشۀ کوادرا های بههمپیوسته و اطالعا آناگیز اگگوی نقاب

جدول  -9نتای آزمون کوگمورروا– اسمیرنوا برای آزمون نرمال بودن دادههای تعداد در هکتار و درصد تاجپوش
1

92
ns

/27 ns
/39 ns

/97
/26 ns

7

8
ns

6

ns

/55
/37 ns

تعداد درخت

ns

/94
/95 ns

تعداد در هکتار
درصد تاجپوش

/97
/21 ns

 nsمعنیدار نیست

جدول  -9نتای تجزیۀ واریانس تعداد درختان مختل در برآورد تعداد در هکتار
منبع تیییرا

درجۀ آزادی

تعداد درختان مختل

4

66/92

945

41/66

خطا

میانگین مربعا

آماره F

P.value

9/33

/96ns

 nsمعنی دار نیست

جدول  -3نتای تجزیۀ واریانس تعداد درختان مختل در برآورد درصد تاجپوش
منبع تیییرا

درجۀ آزادی

تعداد درختان مختل

4

99/49

945

6/35

خطا
 nsمعنیدار نیست

میانگین مربعا

آماره F

P.value

9/7

2/93ns
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جدول  -4میانگین تعداد در هکتار ،درصد تاجپوش  ،درصد اشتباه آماربرداری و معیار صحت برای تعداد مختل درختان
تعداد
درخت

میانگین تعداد در
هکتار

درصد اشتباه
آماربرداری

معیار صحت
به درصد

میانگین درصد
تاجپوش

درصد اشتباه
آماربرداری

معیار صحت
به درصد

6
7
8
1
92

64/68
63/41
63/52
69/88
62/66

9/59
9/97
9/85
9/69
9/73

6/66
4/82
4/88
3/14
2/41

99/54
99/99
99/56
99/54
92/19

9/61
9/31
9/89
9/69
9/74

5/98
3/93
2/6
2/54
-9/3

جدول  -5نتای آزمون  tت نمونهای در مقایسۀ تعداد در هکتار و درصد تاجپوش
92
/13 ns
/99 ns

1
ns

/39
/36 ns

8

7

ns

/91
/74 ns

6

*/23
/92 ns

*/29
/27 ns

با آماربرداری صددرصد
تعداد درخت
تعداد در هکتار
درصد تاجپوش

 nsمعنیدار نیست :*.معنیدار در سطح احتمال  15درصد

شکل  -4نمودار اریبی نسبی

بحث
تحلیففل اریبففی درواقففع واکففاوی دایففل احتمففاگی
انحففراا سیسففتماتی یفف برآوردکننففده از مقففدار
واقعیت است در مورد روشهفای فاصفلهای ررچفه در
بهوجود آمدن اریبی دایل مختلفی دخیلاند و اریبفی
با توجه به شرایط متییفر محیطفی اغلفب وجفود دارد،
محققان تالش دارند با توجه بفه شفرایط جنگفلهفای
مختل برآوردکنندههایی با کمترین اریبفی را معرففی

کنند برآوردکنندۀ تیییریافته اررچفه اریبفی کمتفری
نسبت به رابطۀ  Kleinn-Vilckoنشفان داد ،همچنفان
بی بفرآوردی جزئفی در برآوردکننفده وجفود دارد از
دیگر نتای شایان توجفه ایفن پفهوه عفدم تناسفب
کاه میزان اریبی با افزای تعداد درخت است؛ ایفن
نتیجففه در مطاگعففۀ صففادقی و همکففاران ( )9313نیففز
مشاهده شد بهنرر میرسد این نتیجه متثثر از اگگفوی
پراکن کپهای است ازآنجا که نتای این تحقی برای

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،5بهار  ،9315صفحۀ  931تا 952

منطقۀ تحقی ارائه شفده اسفت ،بایفد در تعمفیم ایفن
نتای دقت کرد و نباید انترار داشت که نتفای اریبفی
در شففرایط مختلفف رویشففی جنگففلهففای زارففرس
پی بینیپذیر باشد
-تحلیل اریبی

منشث ایجاد اریبی در برآوردکننده هفای مختلف را
می توان به سه عامل اصلی  9اریبی ناشفی از شفخ
برآوردکننده یا وسایل اندازهریری؛  9اریبفی ناشفی از
طرح (شفبکۀ آمفاربرداری ،تعفداد نقفاب نمونفه و ) یفا
برآوردکنندۀ مورد استفاده؛ و  3اریبی ناشفی از شفرایط
منطقۀ تحقی (همگنی و ناهمگنی محیطی کفه سفبب
ایجاد اگگوی پفراکن و تعفداد در هکتارهفای متففاو
میشود) ربفط داد در مفورد اریبفی ناشفی از شفخ و
وسایل اندازهریری (خطای سیسفتماتی ) مفیتفوان بفا
افزای تکرار آنها را خن ی کرد همچنفین مفیتفوان بفا
افزای دقت و استفاده از امکانا و وسایل مناسب قبل
از آماربرداری اریبفی را بفه حفداقل رسفاند (نمیرانیفان،
 )9381در این مطاگعه این اریبی نادیفده ررفتفه شفده
است روش چنددرختی ،خود ،برآوردی بفی از مقفدار
واقعی دارد و برای هر مشخصۀ مورد اندازهریفری اریفب
است ( )Kleinn and Vilcko, 2006 a, bکه بیرمفان
بخشففی از ایففن اریبففی ناشففی از برآوردکننففدههاسففت
اسففتفاده از ضففریب تعففدیل  (n−1)/nسففبب کففاه
چشمگیر اریبی مفیشفود ) Eberhardt (1967نشفان
داد کفففه اسفففتفاده از عامفففل تصفففحیح  (n−1)/nدر
برآوردکننففده بففرای اگگففوی پففراکن مکففانی پواسففون
(تصادفی) و بینومیفال منففی (کپفهای) نااریفب اسفت
) Lessard et al. (1994aنشففان دادنففد کففه عامففل
تصحیح  (n−1)/nبرای اگگوی پراکن تصادفی ،سفبب
تصحیح اریبی مفیشفود و در اسفتفاده از آن در دیگفر
جوامع اریبی ناچیز را در پی دارد نتفای ایفن مطاگعفه
نیز نشفاندهنفدۀ بفی بفرآوردی جزئفی اسفت ایفدۀ
تخمینگر  Kleinn-Vilckoرسفیدن بفه نتفای بهتفر و
کاه اریبی روش چنددرختی با اندازهریری میانگین
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فاصله تا درخفت  nام و فاصفلۀ درخفت nام تفا n+1ام
است با این تفسیر کفه فاصفله تفا درخفت  nام سفبب
بفرآورد بیشفتر و فاصففلۀ درخفت nام تفا n+1ام سففبب
برآورد کمتر میشود و میانگین این دو میتواند نتفای
بففا اریبففی کمففی را نشففان دهففد امففا در عمففل ایففن
برآوردکننده در جنگل های با اگگوی پفراکن کپفهای
نتایجی اریب نشان داد در ایفن بررسفی ،میفانگین دو
درخت تفا مرکفز قطعفۀ نمونفه بررسفی شفد کفه ایفن
میانگین شامل فاصله تا درخت  nام و فاصفله از مرکفز
تا نزدی ترین درخت به درخت  nام بود این میانگین
عددی بیشفتر از میفانگین تخمینگفر Kleinn-Vilcko
است که با اعمال عامل تصحیح انترفار مفیرود سفبب
کاه اریبی و بفه واقعیفت نزدیف شفدن تخمینگفر
شود بهنرر مفی رسفد کفه اسفتفادۀ صِفرا از ضفریب
تصفففحیح بفففرای رابطفففۀ  Kleinn-Vilckoسفففبب
کمبرآوردی شود و استفاده نکردن از ضفریب تصفحیح
در رابطۀ بهکاررفته در این مطاگعه نیز به بی برآوردی
بینجامففد بخف دیگففر اریبففی در روشهففای فاصففله،
مربوب به اگگوی پراکن و تراکم است ،بهطفوری کفه
می توان برای جنگفل هفا و رونفه هفای مختلف نتفای
متفففاوتی از نرففر اریبففی انترففار داشففت (عسففکری و
همکففاران )9319 ،اگگوهففای پففراکن یکنواخففت،
تصادفی یا کپفهای سفبب ایجفاد اریبفی بفرای بفرآورد
مشخصفففههفففای مختلففف جنگفففل مفففیشفففود
( )Eberhart, 1967; Lessard et al., 2002بفهنرفر
می رسد در مطاگعۀ حاضر بخشی از نتای ایجاد اریبفی
و عدم نرم کاهشی پی بینیپذیر در تعفداد درختفان
مختل مربوب بفه اگگفوی پفراکن کپفهای باشفد در
تحقیقفی ) Lessard et al. (2002بیفان داشفتند کفه
تثثیر تراکم درختان در جنگل از اگگفوی مکفانی بیشفتر
است؛ بهطوری که با افزای تراکم مساحت قطعۀ نمونه
چنددرختی کمتر میشود از طرفی با افزای تعفداد در
هکتار ،صحت افزای پیفدا مفیکنفد؛ زیفرا بفا اففزای
تراکم ،توزیع یکنواختتر شده و احتمفال انتخفاب اففراد
به هم نزدی میشود ( )Jeffrey et al., 2002در ایفن
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تحقی ی جنگل تنف بفا تعفداد در هکتفار 62/58
بررسی شد بهدگیل تراکم کم بی تردید ایفن عامفل در
اریبففی بففرآورد تثثیررففذار بففوده اسففت تعیففین درصففد
تاجپوشف بفا اسفتفاده از روش چنفددرختی تفاکنون
انجام نگرفته است نتای این تحقی نشان داد اررچفه
اریبففی بففرآورد تعففداد در هکتففار بففرای برآوردکننففدۀ
تیییریافته  Kleinn-Vilckoهنوز بفرای  6و  7درخفت
معنادار است ،برای محاسبۀ درصد تاج پوشف نتیجفۀ
آزمون  tبرای این روش معنفیدار نیسفت (جفدول )5
بهنرر مفی رسفد روش چنفددرختی نسفبت بفه دیگفر
روشهففای فاصففلهای بففا تیییففر در تعففداد درختففان
اندازهریریشفده و اختیفار در انتخفاب تعفداد درخفت
مناسب ،انعطااپذیری بیشتری با شرایط جنگفلهفای
مختل دارد؛ اما استفاده از این روش نیازمنفد بررسفی
دقیفف ف در انتخففففاب تعففففداد درخففففت و تعیففففین
برآوردکننده های مناسب اسفت براسفاس تجربفه ارفر
 92-95درخففت در داخففل قطعففۀ نمونففه قففرار ریففرد،
مساحت قطعۀ نمونه مناسفب اسفت (زبیفری)9384 ،
نتیجۀ این پهوه نشان داد که برای برآورد تعفداد در
هکتار و درصد تاجپوش با اریبفی جزئفی (کفه قابفل
چشمپوشفی اسفت) بایفد دسفتکفم  1درخفت (روش
هشتدرختی) در هر قطعۀ نمونه اندازهریری شود
پیشنهاد میشود با توجه به تنوع شفرایط در نقفاب
مختل زاررس و نبود اتفاق نرر در مفورد یف روش،
این جنگل ها از نرر تعداد در هکتار و اگگوی پفراکن
دستهبندی شده و برای هر رروه روش مناسب معرففی
شود در این مطاگعه ،بهجای طراحفی سفطح تفاج هفر
درخت در محیط  ،GISسطح متوسط تاج هفر درخفت
قبالً محاسبه شد و بهصفور یف ایفۀ اطالعفاتی بفه
جدول نقشۀ درختان اضافه شفد و در مرحلفۀ بعفد ،بفا
استفاده از اطالعا متوسط تفاجپوشف هفر درخفت،
روش چنففددرختی اجففرا شففد ایففن روش در نقشففۀ
درختان برای روشهای فاصلهای نسبت به بررسیهای
دیگری که از نقشۀ تاجپوش استفاده کردند سریعتفر
و کاراتر است برای رفع مشفکل همپوشفانی مفیتفوان

سطح تاج هر درخت را شبیهسازی (به اشکال مختلف
دایره و مستطیلی) کرد و با کم کفردن همپوشفانیهفا،
دوباره سطح تاج را بهصور ایۀ اطالعفاتی بفه نقشفۀ
درختان افزود در واقع در این مطاگعه بدون استفاده از
نقشۀ تاجپوش درختان درصد تفاجپوشف محاسفبه
شد این مطاگعه ،کفارایی نقشفۀ واقعفی جنگفل بفرای
مقایسففۀ روشهففای آمففاربرداری را بففهخففوبی نشففان
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Abstract
Since N-tree sampling methods produce biased estimate, bias evaluation should be applied to
N-tree estimator. The purpose of this study is to assess the N tree distance sampling method
bias with modified estimator Kleinn and Vilcko in estimating number per hectare and canopy
cover in Zagros forests. For this purpose, 6-10 trees from real forest map were tested with full
inventories. For comparing the results of characteristics in different trees in N-tree method
with full inventories, ANOVA was used. Evaluation of N tree distance sampling method was
done by using accuracy criterion and standard error of mean. Bias was also evaluated via onesample t-test and relative bias. Results showed that in estimating number per hectare and
canopy cover, there is no significant difference between tree numbers with full inventory.
Bias test for six and seven trees per hectare was significant, but it was not significant for
eight, nine and 10 trees. Canopy cover for all tree numbers showed no significant difference.
So, in order to achieve a maximum accuracy (minimum bias), at least eight trees within
sample plot should be measured. Finally, this study implies that in forests with lower density
and cluster pattern, bias change in N tree distance method does not follow a predictable
decreasing pattern.
Keyword: Crown cover, Forest inventory, Relative bias, Spatial pattern, Tree per hectare.



Corresponding author

Tel: +989227503691

Email: sadeghihamdolla@gmail.com

