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  هاي زاگرسهاي كمي جنگلنمونه در برآورد مشخصهترين طول خطتعيين مناسب
  
  

  3جواد سوسني و 2حميد جليلوند، 2اصغر فالح، 1*حامد نقوي

   دانشگاه مازندرانطبيعي، دانشكدة دانشجوي دكتري جنگلداري1
  گروه جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه مازندراناستاديار 2

  وه جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه لرستانگراستاديار 3
  )88 / 6 / 2: ، تاريخ تصويب87 / 12/ 7: تاريخ دريافت(

  
  چكيده 

نياز آوري اطالعات كمي و كيفي مناسب  جنگل، به جمع ه ويژهريزي اصولي در هر زمينه، ب منظور مديريت صحيح و برنامهبه
اي به وسعت  منطقه،قين تحقي اراي اجرايب. هاي دسترسي به اين اطالعات استبرداري از راههاي مختلف نمونه روش.است
شيب متوسط آن  ، متر1840 منطقه از سطح درياارتفاع متوسط . آباد انتخاب شد هكتار در شمال غربي شهرستان خرم457
 ازمورد بررسي،  ةرافي منطق با در نظر گرفتن مساحت و توپوگ.است اين منطقه جنوبيجهت عمومي  و  درصد30 تا 12بين 

به شكل  يك هكتاري شاهد ة قطع سپس چهل،دش هاستفادبرداري براي نمونه متر 200×400 با ابعاد  آماربرداريةيك شبك
، 75، 50  طولههايي بنمونهخط ةوسيلهبرداري ب نمونه، درون هر يك از اين قطعات يك هكتاري.در منطقه پياده شدمربع 
هاي مختلف  طولةوسيله ببردارينتايج حاصل از نمونه.  صورت گرفت)بر روي قطر قطعات مربعي( متر 140 و 125، 100
 نمونههاي مختلف خطآمده از طولدسته واريانس و همچنين نتايج بة آزمون تجزيةوسيلهنمونه با نتايج قطعات شاهد بخط

داري در سطح  واريانس نشان داد كه اختالف معنيةج آزمون تجزينتاي.  شد با يكديگر مقايسه2×T(%E) استفاده از فاكتور با
پوشش و تعداد در هكتار با نتايج قطعات نمونه در برآورد سطح تاجهاي مختلف خطدست آمده از طوله بين نتايج ب05/0

 هم در برآورد  متر140 طول ي بههاينمونهنمونه نشان داد كه خطهاي مختلف خطبررسي دقت طول. شاهد وجود ندارد
نمونه هاي مختلف خط نتايج طولةهمچنين مقايس. را دارند بيشترين دقت ،پوششتعداد در هكتار و هم در برآورد سطح تاج

 متري140 و 75 هاينمونه خط،ترتيب به،پوشش و تعداد در هكتاركه در برآورد سطح تاجداد  نشان 2×T(%E)با فاكتور 
  .ترندمناسب

  
  .پوشش نمونه، دقت، بلوط ايراني، زاگرس، تاجبرداري جنگل، خط نمونه:يهاي كليدواژه
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   و هدفمقدمه
 زاگرس را رشته كوهرويشگاه زاگرس بخش وسيعي از 

 و عرض متوسط 1300 طول اي بهد كه منطقهشوشامل مي
 جزءهاي زاگرس  جنگل.پوشاند كيلومتر از ايران را مي200

 با مساحتي بالغ شده وبندي خشك طبقههاي نيمهجنگل
هاي ايران را به خود از جنگل درصد 40 هكتار،  ميليون5بر 

مين آب، حفظ أثير را در تأو بيشترين تاست اختصاص داده 
خاك، تعديل آب و هوا و تعادل اقتصادي و اجتماعي منطقه 

قدمت تكوين اين ). 1384طالبي و همكاران، ثاقب(دارد 
 پنجاهشناسي به بيش از  گردههايپژوهشها بنا به جنگل
طوالني در ها در طي اين مدت اين جنگل. رسدميقرن 

كه اند،  قرار داشتههاي مختلفكشي و آسيببهرهمعرض 
هايي از آن و سير قهقرايي در  محو جنگل در قسمتسبب

اي و ابراهيمي رستاقي، جزيره(هاي ديگر شده است قسمت
ها  ساختار اين جنگلهادر اثر اين تخريب). 1382

زاد هاي شاخهده و تبديل به جنگلشدستخوش تغيير 
 امروزه به اثبات رسيده كه ).Adeli et al., 2008(اند شده
داشتن ، ريزي اصولي هرگونه مديريت و برنامهةالزم

 آماربرداري رواز اين. اطالعات كمي و كيفي مناسب است
ريزي آينده نقش  برآورد وضعيت موجود و برنامهدر ،جنگل

با توجه ). 1382اسحق نيموري و همكاران،  (دارداساسي 
برداري از جنگل درصدي از جنگل به اين نكته كه در نمونه

 ،گيري رخ دهدشود و اگر اشتباهي در اندازهآماربرداري مي
ثير خواهد داشت أاين اشتباه چندين برابر در جنگل ت

برداري بايد ه از نمونهآمددستههاي بداده، )1381زبيري، (
 يادشده،با توجه به مطالب . داراي دقت و صحت كافي باشد

آمده از روش  دستههاي ب كارايي داده،در اين تحقيق
  . شدبررسينمونه برداري خطنمونه

ــاران    ــوري و همك ــحق نيم ــسة روش  ) 1382(اس ــا مقاي ب
اي و   سيستماتيك تـصادفي بـا قطعـات دايـره         بردارينمونه

هـاي بلـوط    انسكت از نظر دقت و هزينه در جنگـل        روش تر 
دسـت آمـده از     هغرب به اين نتيجه رسيدند كه بين نتايج ب        

ــطح     ــار و س ــداد در هكت ــرآورد تع ــده در ب   دو روش يادش
ــا نتــايج آمــاربرداري صــد در صــد اخــتالف  تــاج   پوشــش ب
 وجود ندارد و روش ترانسكت بـا        05/0داري در سطح    معني

برداري در  ور درصد اشتباه نمونه   توجه به حاصل ضرب مجذ    

هـاي  در جنگـل  ) 1383(نـوكي   . تر اسـت  زمان كل مناسب  
 40نمونه با طول    حفاظتي خلخال دو روش آماربرداري خط     

 احتماالت از نظر هزينه و دقـت بـا          نظريةمتر را با توجه به      
نمونه بر اساس فاصله بـا ابعـاد         و روش خط   كردهم مقايسه   

 Lisa. دادتــر تــشخيص اســب متــر را من100×100 ةشــبك
 ارگن براي ارزيابي كـارايي دو        ايالت در شمال شرق  ) 2002(

برداري نواري براي بـرآورد     برداري خطي و نمونه   روش نمونه 
 17 يهـا بينـه پوشش، طـول و وزن گـرده      تاج تراكم، درصد 

برگ را انتخاب كرد كه نتايج نشان داد بـين دو            سوزني ةتود
 Spark & Masters. ود نـدارد داري وجـ روش اختالف معني

 پـالت    شـامل  بـرداري  روش نمونـه   شش ةبا مقايس ) 2002(
هـاي مربعـي بـا       متر، پالت  64/5 و   64/3هاي  ثابت با شعاع  

هاي هاي متغير، ترانسكت نواري و پالت      مركزي، پالت  ةنقط
 جنگلي در منـاطق جنـوب       ةدر سه تود  متر   10×10مربعي  
-پالتروش  ه رسيدند كه     به اين نتيج    ايالت اكالهما،  شرقي

 و  اسـت تـرين روش    هاي با شعاع ثابت از نظر زماني مناسب       
 رواز اين  . درخت دارد  ة انداز  به بيشترين دقت را بدون توجه    

پيشنهاد دادند كه از پـالت بـا شـعاع ثابـت بـراي درختـان        
 هاي پالت با شعاع متغيـر بـراي درختـان         كوچك و از روش   

ي بـا تـراكم گونـاگون و        د و در منـاطق    شـو  استفاده   قطورتر
هـاي پـالت ثابـت و        استفاده از روش   ،هاي مختلف  تنه ةانداز

ــر مناســب ــر اســتمتغي ــن . ت ــين هــدف از اي   تحقيــق تعي
هـاي كمـي    نمونه در برآورد مشخصه   ترين طول خط  مناسب
    استهاي زاگرسجنگل

  
  هامواد و روش

  بررسي مورد ةمنطق -
قسمتي از  هكتار، 457 به وسعت بررسي مورد ةمنطق
هاي سامان عرفي كاكارضا، واقع در شمال شرق جنگل

   تا33ْ 38َ 25ً  عرض جغرافيايي درآبادشهرستان خرم
  تا 48ْ 20َ 31ً و طول جغرافيايي شرقي 33ْ 39َ 59ً 
  اين منطقه شكل ). 1شكل (قرار دارد شمالي  48ْ 23َ 35ً 

  متر از2225 تا 1770ارتفاع آن بين و داردماهوري تپه
 ، متر1840 منطقه ارتفاع متوسط .سطح دريا متغير است
آن جهت عمومي  د و درص30 تا 12شيب متوسط آن بين 

  .است نيز جنوبي
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  )ج(بررسي  مورد ة منطقة محدود،)ب( استان لرستان ة موقعيت منطقه روي نقش،)الف( ايران ةموقعيت استان روي نقش - 1شكل
  

 و اقلـيم منطقـه بـر        متر ميلي 482متوسط بارندگي منطقه    
تيـپ غالـب پوشـش      . خشك است اساس روش آمبرژه، نيمه   

زاد بلـوط ايرانـي تـشكيل       جنگلي منطقه را درختان شـاخه     
  ).1385طرح جنگلداري، ( دهندمي

   روش پژوهش-
گيـري  انـدازه ،  در اغلب كارهاي آماربرداري در سطح وسـيع       

.  مشكل است  )آماربرداري صد در صد   (تمام درختان منطقه    
 40 هكتاري منطقـه،     457در اين تحقيق با توجه به سطح        

برداري در اين    شاهد يك هكتاري انتخاب شد و نمونه       ةقطع

ــات  ــت قطع ــام گرف ــ . انج ــايج ب ــتهنت ــده از روش  دس   آم
برداري با نتايج اين قطعات يك هكتاري مقايـسه شـد           نمونه

)Borders et al., 1998( .   رد  مـو ةبا توجه بـه سـطح منطقـ
 آمـاربرداري بـا ابعـاد       ة از شـبك   ، و توپوگرافي منطقه   بررسي

 ة منطقـ  ةمحـدود ،  در گـام اول   .  متر استفاد شد   200×400
 ة سپس شبك  گرافي تعيين و   توپو ة بر روي نقش   بررسيمورد  

مورد نظر پس از تبديل مقياس بـر روي نقـشه پيـاده شـد               
  ).2شكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منطقهشده در شبكة آماربرداري پياده- 2شكل
  

  بــا مــشخص كــردن محــل تقــاطع اضــالع بــر روي نقــشه، 
در مرحلة بعد .  به آنها اختصاص داده شد 40 تا 1هاي  شماره

 دستگاه ةوسيله نقطه از نقشه استخراج و ب40مختصات اين   

GPS    ة و در هـر نقطـه يـك قطعـ           در طبيعت مشخص شد 
شاهد يك هكتاري به شـكل مربـع مـشخص و آمـاربرداري             

ـ   نمونـه ،   شاهد ةون هر قطع   سپس در  ،شد  ةوسـيل هبـرداري ب
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 متر  140 و   125،  100،  75،  50هاي  هايي با طول  نمونهخط
  ).3شكل (انجام گرفت بر روي قطر قطعات يك هكتاري 

  
  
  
  
  
  
  

 متري در قطعات 140هاي نمونه  شيوة پياده شدن خط- 3شكل
  شاهد

  هاي مورد بررسي مشخصه-
مورد بررسي به نوع جنگل     ،  هايمشخصه،  در هر آماربرداري  

بـا توجـه بـه اينكـه بيـشتر          .  بـستگي دارد   هدف پژوهش و  
 حفاظتي اسـت  ) هاي زاگرس جنگل(هاي غرب كشور    جنگل

از  و   اولويتي خـاص دارد   ها   جنگل در اين خاك   و حفاظت از  
ترين مهم )پوششسطح تاج (سطح تاج درختان    طرف ديگر،   

يـري و   گ، انـدازه  اسـت عامل بـراي حفاظـت خـاك منطقـه          
 بـسيار هـاي حفـاظتي زاگـرس       بررسي اين عامل در جنگل    

گيري سطح تاج    اندازه براي). 1385حيدري،   (استضروري  
 دو قطـر بـزرگ و       پـژوهش در اين   ) گروهجست(هر درخت   

با متر نواري و تا دقـت       ) گروهجست(كوچك تاج هر درخت     
 مبدأ زادآوري و غيـره      ة درختي، گيري و گون  متر اندازه دسي
  ).1385حيدري، (د شده يادداشت شهاي تهيهرمدر ف

  
  )ترانسكت(نمونه برداري خط روش نمونه-
  روش اجرا  -

  نمونـه را قطـع     در اين روش درختـاني كـه تـاج آنهـا خـط            
 مركز هر درخت از درخت بعدي       ةكردند مشخص و فاصل   مي

طـول  . گيري شـد  و قطر كوچك و بزرگ تاج درختان اندازه       
 متر  140و   125،  100،  75،  50ش نيز   نمونه در اين رو   خط
هنگام آماربرداري در جنگل، اطالعـات مـورد نيـاز در           . بود  

  .شدگيري و يادداشت  اندازه،شده براي اين روشفرم تهيه
  محاسبات  -

 بـرآورد تعـداد در هكتـار و      برايمحاسبات آماري اين روش     
  :طور خالصه به شرح زير استپوشش در هكتار بهتاج

  :است با نمونه برابرهر خط  متوسط بين درختان درةفاصل -

K

)akj...a2ja1j(
a j

+++
=  

 ؛ مركز تاج هر درخت از درخـت بعـدي         ة فاصل ،Jā كه در آن  
Ja،  و نمونه تاج درختان در هر خط     ة ميانگين فاصل  k،  تعـداد 

 ،انـد نمونه را قطع كرده   فواصل موجود بين درختاني كه خط     
  ).1381زبيري،  (است

NJ، زير  ةنمونه از رابط   درختان در هكتار براي هر خط       تعداد 
  ).1382اسحق نيموري و همكاران، (قابل محاسبه است 

 
2

ja
4
π

10000Nj =

  
  نمونـه را قطـع     متوسط سطح تـاج درختـاني كـه هـر خـط           

  :اندكرده

n

)CD2ijCD1ij(
n

1i4
π

AC j

×∑
=

×
=  

ـ  متوسط سطح تـاج درختـان خـط        ،CAj كه در آن    ؛jة  نمون
ijCD2  و ijCD1 ،   دو قطر بزرگ و كوچـك تـاج درختـان i 

نمونـه   تعداد درختان خط،n و  حسب متر  برjة نموندر خط
  ).1381زبيري، ( است

haJCC،  هكتار در هـر خـط      پوشش درختان در   سطح تاج-
  ).1381زبيري، (نمونه برابر است با 

JJ

___

haJ NCACC ×= 
   مطالعات زماني-

هـاي  برداري از مجموع زمان   شده براي نمونه  كل زمان صرف  
گيري مشخصات درختان و پيمودن فاصله بين  مراكز         اندازه

ـ  هاي خط قطعات براي هر يك از طول       .دسـت آمـد   هنمونه ب
هـا بـا    نمونـه  خـط  ةوسيلهبرداري ب  زمان نمونه  ة محاسب براي
گيـري   انـدازه  بـراي ده  شهاي مختلف ابتدا زمان صرف    طول

ـ  خـط  ةوسيلهمشخصات درختان ب    متـري در هـر      50 ةنمون
ي يهانمونه و براي خط   قرار گرفت محاسبه  مورد   شاهد   ةقطع

گيري مشخصات درختـان بعـدي    زمان اندازه  ،با طول بيشتر  
.  متري اضـافه شـد  50 ةنمونشده براي خطبه زمان محاسبه  

ـ  بردارينتايج حاصل از نمونه    هـاي مختلـف    طـول  ةوسـيل ه ب
مجـذور درصـد     (2×T(%E) اسـتفاده از معيـار        با نمونهخط

شـايان  .  شـد  با هم مقايسه  ) اشتباه آماربرداري در زمان كل    
ضـرب   دست آمده از حاصـل    ه ب ةذكر است كه هر چه نتيج     
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   روش بــرداري در زمــان كــلمجــذور درصــد اشــتباه نمونــه
  روش مــورد نظــر ، بــرداري مــورد نظــر كمتــر باشــدنمونــه
  .تر استمناسب

  
  نتايج

ة مـورد   هـاي كمـي آن در منطقـ       تركيب تـوده و مشخـصه     
  بررسي

هاي آماربرداري  شده در فرم  با تجزيه و تحليل اطالعات ثبت     
ـ    ،  قطعات يك هكتاري   ة  اصـلي منطقـ    ةمشخص شد كه گون

 8/97كه كه    طوريه ب .است بلوط ايراني    ة گون مورد بررسي، 
از   درصـد  2/2يراني و     بلوط ا ة   گون ز درختان منطقه ا   درصد
 ، با توجه به سطح چهل هكتاري منطقـه        .ها است  گونه ديگر

 متر مربع   78/3596پوشش در هر هكتار     ميانگين سطح تاج  
 اسـت درصـد    36پوشـش هـر قطعـه       و ميانگين درصد تـاج    

  ).1جدول (
  
  

  
  هاي موجود در منطقهپوشش در هكتار گونهفراواني و درصد تاج - 1جدول 

  پوشش در هكتاردرصد تاج  تعداد در هكتار  عداد كل در منطقهت  درصد  گونه
  64/35  4/137  5496  8/97  بلوط
  29/0  8/2  112  2  زالزالك

  04/0  3/0  12  2/0  ي ديگرهاگونه
  97/35  5/140  5620  100  كل

  
 فـرم  از درخـت  172 ، شـده شـمرده  از تعداد كل درختـان   

درختـان    درخـت را      5448و  )  درصد 1/3(زاد  پرورشي دانه 
  .است)  درصد9/96(زاد شاخه

  نمونه خطةوسيلهبرداري بنتايج نمونه -
ـ   آمده از نمونـه   دسته نتايج ب  ة مقايس براي  ةوسـيل هبـرداري ب
ــهخــط ــا قطعــات شــاهدنمون  مقــدار ابتــدا ميــانگين ،هــا ب

نمونـه بـراي    هاي مختلف خط   هر يك از طول    دربرآوردشده  

پوشـش در هكتـار     اجفاكتورهاي تعداد در هكتار و سـطح تـ        
 ة سـپس از آزمـون تجزيـ       ،)5 و   4هـاي   شكل(محاسبه شد   

 كه اختالف نشان داد نتايج اين آزمون    .واريانس استفاده شد  
  آمــده از دســته بــين نتــايج بــ05/0داري در ســطح معنــي
نمونه با نتايج قطعات شاهد در برآورد       هاي مختلف خط  طول

  .)2جدول (ارد پوشش وجود ندتعداد در هكتار و سطح تاج

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مختلفنمونه خطةوسيلههكتار برآوردشده ب  نمودار تعداد در- 4شكل
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  هاي مختلفنمونه خطةوسيلهپوشش در هكتار برآوردشده ب نمودار سطح تاج- 5 شكل

  
پوشش با  قطعات شاهد توسط هاي مختلف در برآورد تعداد در هكتار و سطح تاجنمونه خطآمده ازدسته نتايج بة مقايس- 2جدول 

   واريانسةآزمون تجزي

  F  ميانگين مربعات   آزاديةدرج  مجموع مربعات    
 داريمعني

)P value( 

  تعداد
  در هكتار

  هابين گروه
  هادرون گروه

  كل

11/24438  
1266123  
1293561  

5  
234  
239  

623/5487  
781/5410  

ns 014/1  41/0  
  
  

  پوششتاج
  در هكتار

  هابين گروه
  هادرون گروه

  كل

007 E+3  
008 E+6  
008 E+7  

5  
234  
239  

11/5316322  
64/3058174  

ns  73/1  127/0  

ns                         داري عدم معني  
  
وسـيلة  بـرداري بـه  آمده از نمونهدستدقت نتايج بهبرآورد   -

  نمونهخط
ـ   برآورد دقت نتـ    براي  از فـاكتور اشـتباه      ،آمـده دسـت هايج ب
نتايج نشان  . استفاده شد 05/0در سطح   ) %E(برداري  نمونه

ــط  ــه خ ــداد ك ــشترين 140ة نمون ــري داراي بي ــت  مت  دق
)66/13E%= ( دقـت    متري داراي كمتـرين    50ةنمونو خط 
)29/18E%= (         در برآورد تعداد در هكتـار درختـان منطقـه

ـ  كه خـط   مشخص شده ، همچنين   است  متـري،   140 ةنمون
ــشترين  ــت بي ــو خــط) =%66/11E(دق ــري50 ةنمون  ، مت

پوشش در برآورد سطح تاج   را  ) =%23/15E(كمترين دقت   
  ).3جدول  (دارددر هكتار درختان منطقه 

ـ    2×T(%E)تعيين   -   بـرداري  آمـده از نمونـه    دسـت هنتـايج ب
  نمونه  خطةوسيلهب

ـ     ، مناسب 2×T(%E)اگر بر اساس معيار        راي ترين طـول را ب
برآورد تعداد در هكتار درختان منطقه تعيين كنيم، با توجه           

خط شود كه بيشترين مقدار مربوط به        ديده مي  4به جدول   
ـ  و كمترين مقدار مربوط به خـط       ي متر 50 نمونة  140ةنمون
 بـراي نمونـه   ترين طـول خـط    در نتيجه مناسب  .  است متري

ــا توجــه    ــان ب ــار درخت ــداد در هكت ــرآورد تع ــه ب ــاكتور ب ف
(E%)2×T  ،140    بـراي نمونـه   ترين طول خط  مناسب متر و 

فاكتور به پوشش در هكتار درختان با توجه برآورد سطح تاج 
(E%)2×T ،754جدول (است  متر.(  
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  پوششهاي مختلف در برآورد تعداد در هكتار و سطح تاجنمونهآمده از خطدستآمار توصيفي نتايج به - 3جدول 

درصد اشتباه   اشتباه معيار  انحراف معيار  ميانگين  كمينه  يشينهب  تعداد  نمونهطول خط  
  بردارينمونه

  29/18  84/15  16/100  2/173  93/12  93/440  40   متر50  
  05/17  44/13  85  64/157  05/29  93/440  40   متر75  
  68/15  76/11  38/74  02/150  21/42  01/414  40   متر100  هكتار تعداد در
  65/14  69/10  58/67  85/145  16/44  49/372  40   متر125  
  66/13  10  24/63  43/146  16/44  25/332  40   متر140  

  23/15  81/343  46/2174 75/4515  4/484 14/8367  40   متر50
  53/12  8/267  7/1693 76/4273  93/958 53/8392  40   متر75
  32/13  29/301  5/1905 11/4525  12/997 17/8640  40   متر100
  70/11  41/256  67/1621 65/4384  7/1396 34/8693  40   متر125

متر (پوشش  تاج
  )مربع در هكتار

  66/11  18/257  52/1626 52/4412 29/1479  46/8456  40   متر140
  

  هاي مختلف در برآورد تعداد در هكتار و سطح نمونه خطةوسيلهبرداري ب در زمان كل نمونه2(%E) نتايج حاصل ضرب - 4جدول 
  هكتارپوشش در تاج

  E%(  (E%)2×T (يبرداراشتباه نمونه  )قهيدق( زمان كل   نمونهطول خط  
  1/473686  29/18  1416   متر50  
  9/472100  05/17  1624   متر75  

  9/448698  68/15  1825   متر100  تعداد در هكتار
  9/434395  65/14  2024   متر125  
  3/398288  66/13  5/2134   متر140  

 3/328445  23/15  1416   متر50
  5/254969  53/12  1624   متر75
 9/323795  32/13  1825   متر100
  4/277065  7/11  2024   متر125

پوشش سطح تاج
  )ع در هكتارمتر مرب(

 2/290197  66/11  5/2134   متر140
  

  بحث
 ة مورد بررسي، جنگل منطق،آمدهدستهبا توجه به نتايج ب

. استوري جست  زادآأ خالص بلوط ايراني با مبدةيك تود
 متر مربع 78/3596پوشش در هر هكتار ميانگين سطح تاج

. استدرصد  36 پوشش هر قطعهو ميانگين درصد تاج
نمونه در برداري خطآمده از نمونهدستهبررسي نتايج ب

پوشش نشان داد كه بين برآورد تعداد در هكتار و سطح تاج
   نتايج قطعات شاهد اختالفو دست آمده ه نتايج ب
اسحق نيموري و تحقيق داري وجود ندارد كه با معني

نتايج . همخواني دارد) 1383(و نوكي ) 1382(همكاران 

نمونه در برآورد تعداد هاي مختلف خطآمده از طولدستهب
موارد، اغلب پوشش نشان داد كه هكتار و سطح تاج در

 كه (overstimate) بيشتر از نتايج قطعات شاهد است اوقات
  . دار تشخيص داده نشدته اين اختالف معنيالب

برداري آمده از روش نمونهدسته بررسي دقت نتايج  ب
پوشش نمونه در برآورد تعداد در هكتار و سطح تاجخط

   دقت نتايجنمونه، نشان داد كه با افزايش طول خط
   كه طوريهبيابد، آمده نيز افزايش مي دستهب

ترين دقت را در برآورد تعداد  متري بيش140هاي نمونهخط
نظر ه ب.پوشش در هكتار نشان دادنددر هكتار و سطح تاج
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افزايش تعداد درختاني است كه موضوع، رسد علت اين مي
 ةالعمل تهيدستور با توجه به. كنندنمونه را قطع ميخط
هاي خارج از  جنگلةمنظورهاي جنگلداري چندطرح

ر آماربرداري اين مناطق  حداكثر خطاي قابل قبول د،مالش
آمده دسته نتايج ب، با توجه به اين موضوع.است درصد 20

برداري از منطقه قابل هاي مختلف در نمونهنمونهاز خط
توان برداري در منطقه مي و از اين روش نمونهاستقبول 

در ). 1382شوراي عالي خاك و جنگل،  (كرداستفاده 
ه آماربرداري در برآورد  اشتبامقداربررسي روند تغييرات 

 مقدارنظمي در مقايسه با بي اندكي، پوششسطح تاج
  اشتباه آماربرداري در برآورد تعداد در هكتار مشاهده 

 اشتباهي باشد مقدار آن،رسد دليل نظر ميهشود كه بمي
علت شكل هندسي به(كه در برآورد سطح تاج درختان 

پور و همكاران عليجان. ناپذير استاجتناب) نامنظم تاج
نمونه را در برآورد برداري خط اشتباه نمونهمقدار) 1382(

  درصد19/7هاي ارسباران تعداد در هكتار درختان جنگل
  رسد اين اختالف در نتايج نظر ميهبرآورد كردند كه ب

ها و ماهيت نمونهعلت تفاوت در طول خطآمده بهدستهب
ي و همكاران اسحق نيمور. هاي دو منطقه باشدجنگل

 متري 50هاي نمونهبرداري خط اشتباه نمونهمقدار) 1382(
 محاسبه كردند  درصد3/18پوشش  را در برآورد سطح تاج

كه اين عدد به مقدار برآوردشده در اين تحقيق نزديك 
  .است
 ،بردارير انتخاب روش نمونهؤثر د يكي از عوامل م،هزينه
 براي كهي انتخاب شود به نوعبايد برداري  روش نمونه.است

از . رسيدن به دقت قابل قبول كمترين هزينه را داشته باشد
 اين كار براي زمان الزمهاي آماربرداري با آنجا كه هزينه

 آماربرداري از ةتوان به جاي هزينمي،  مستقيم داردةرابط
اسحق نيموري و  (.كردزمان الزم براي آماربرداري استفاده 

 در اين تحقيق از رو ايناز. )1382همكاران، 
نمونه ترين طول خط براي تعيين مناسب 2×T(%E)معيار

  ترين طول  نتايج نشان داد كه مناسب.داستفاده ش
  متر و مناسب140نمونه براي برآورد تعداد در هكتارخط

 ذكر اين . متر است75پوشش ترين طول جهت سطح تاج
نطقة مورد با توجه به توپوگرافي منكته ضروري است كه 

 متري وجود 140هاي نمونهامكان پياده كردن خطبررسي، 

 ، با توپوگرافي متفاوتيدر مناطقاست  اما ممكن ،داشت
متري به آساني وجود  140هاينمونهامكان پياده كردن خط

پوشش در برآورد سطح تاجاولويت با توجه به . نداشته باشد
در  ي متر75 يهانمونه از خطتوان، ميهاي زاگرسجنگل

  .كرداستفاده اين مناطق 
  

  منابع
  و اسحق نيموري، جواد، محمود زبيري، هوشـنگ سـبحاني        

 روش آمـاربرداري    ةمقايـس . 1382هوشنگ پورشفيع زنگنه،  
ـ           اي و روش    دايـره  ةسيستماتيك تـصادفي بـا قطعـات نمون

 ،هـاي بلـوط غـرب   نمونه از نظر دقت و هزينه در جنگل  خط
 . 396-383): 4( 56ن  منابع طبيعي ايراةمجل
. 1384 فرشاد يزديان،     و طالبي، خسرو،  تكتم ساجدي    ثاقب

هـا و    تحقيقـات جنگـل    ةسسؤ م ،هاي ايران نگاهي به جنگل  
  . 54 ص ،مراتع
. 1382 مرتضي ابراهيمي رستاقي،     و اي، محمدحسين جزيره

ــ ــرسجنگلـ ــران ،شناسي زاگـ ــشگاه تهـ ــشارات دانـ    ، انتـ
  . 560ص 

-هاي مختلف آمار بررسي روش .1385حسين،  حيدري، رضا 
 مـوردي   ةمطالعـ (هـاي زاگـرس     اي در جنگل  برداري فاصله 

 ة دكتـري، دانـشكد    ةنام پايان ،) كرمانشاه ة سرخه ديز  ةمنطق
  .116منابع طبيعي دانشگاه تهران، ص 

 انتـشارات   سـنجي جنگـل،   زيـست . 1381زبيري، محمـود،    
  . 411 ص ،دانشگاه تهران

 ةدسـتورالعمل تهيـ   . 1382شوراي عـالي خـاك و جنگـل،         
ج از  رهاي خـا  هاي جنگلداري چندمنظوره براي جنگل    طرح

  .12 صشمال، 
هـاي   كاكارضـا سـامان    ة حـوز  ةطرح جنگلداري چنـدمنظور   

ــمار ــبز، . 1385، 10 و 9 ةش ــاد س ــشاور جه ــين م    مهندس
  .141ص 

رضا مروي مهـاجر و  عليجانپور، احمد، محمود زبيري، محمد 
و تعيين روش آمـاربرداري     بررسي  . 1382اله ضرغام،   نصرت

، 56 جلد   ، منابع طييعي ايران   ة مجل ،هاي ارسباران در جنگل 
  .405-397، 4 ةشمار

نمونه بـا    روش آماربرداري خط   ةمقايس. 1383 ،نوكي، يونس 
نمونه بر اساس تئوري احتمـاالت       بين درختان و خط    ةفاصل
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Abstract 
Collection of appropriate qualitative and quantitative data is necessary for proper management and planning. 
In this research, a region with 457 ha area was selected in northwest of  Khoram Abad. An inventory grid 
with 200 × 400 m size was designed and established in the study area. Then, 40 control plots with 1 hectare 
area were laid out. Samplings carried out by diagonal transects with 50, 75, 100, 125 and 140m length on 
square control plots. Finally, the results of sampling by different lengths of transects were compared with 
control plots using analysis of variance and (E %) ^2×T criterion. The results of ANOVA showed that 
different lengths of transects had no significant differences (at confidence level of 95%) with control plots 
for estimation of species number per hectare and crown cover parameters. Transects with 140m length had 
the most precision for estimating the above-mentioned parameters. Also, comparison of results for different 
lengths of transects with (E %) ^2×T criterion showed that transects with 75 and 140m lengths are more 
appropriate for estimating the crown cover and species number per hectare. 
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