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چکیده
در تحقیق حاضر از مونهبندی قبل از نمونهبرداری خوشهای برای برآورد مشخصات کمی جنگللهلای بللو در بخلب باینگلان کرمانشلاه
استفاده شد .ابتدا مونهبندی روی تصاویر ماهوارة لندست  8انجام گرفت و منطقه به چهار مونه از نظر  NDVIتقسلیم شلد .تعلداد نمونلۀ
مورد نیاز برای کل جنگل ،با نمونهبرداری اولیه و براساس دقت محاسبه و با توجه به ناهمگنی بین مونلههلا تقسلیم شلد .در مجملو 64
خوشۀ پنجنمونهای شامل  071قطعه نمونۀ  91×91متر در سطح  61هزار هکتار از جنگل بهصورت تصادفی برداشت شد .نتایج محاسلبات
با مونهبندی نشان داد که تراکم جنگلهای منطقۀ مورد مطالعه  049/49پایه ،تاجپوشب  0637/31متلر مربلع ( 06/37درصلد) و سلطح
مقطع  6/10متر مربع در هکتار با اشتباه نمونهبرداری بهترتیب  1/39 ،0/74و  6/04درصد است .اما در حاللت بلدون مونلهبنلدی تلراکم،
تاجپوشب و سطح مقطع در هکتار جنگل بهترتیب  1106/9 ،110/8و  4/77با اشتباه نمونهبرداری بهترتیلب  9/04 ،9/00و  9/66درصلد
بود .بنابراین اشتباه نمونهبرداری با مونهبندی بسیار کمتر از روش خوشهای بدون مونهبندی بود ،اگرچه برآوردهای انجامگرفته از مشخصات
کمی جنگل نیز کمتر بودند .این تفاوت بهواسطۀ نقب زیاد مونه نخست در محاسبۀ میانگین جنگل بوده که مساحت (وزن) زیاد اما تلراکم
و تاجپوشب کم داشته است .مونهبندی قبل از نمونهبرداری تعداد نمونۀ مورد نیاز برای رسلیدن بله خطلای  01درصلد را  33-81درصلد
کاهب داد .بر این اساس و با توجه به ناهمگنی موجود در ترکیب ،تراکم و پوشب جنگللهلای غلر کشلور ،ملیتلوان گفلت اسلتفاده از
مونهبندی قبل از نمونهبرداری موجب افزایب دقت شده و در کارهای اجرایی نیز قابل توصیه است.
واژههای کلیدی :تاجپوشب ،تراکم ،زاگرس ،سطح مقطع ،نمونهبرداری.

مقدمه
جنگلللهللای زاگللرس بلله لحللام بللومشللناختی و
اقتصادی جزو مهمترین زیستبومهای جنگللی کشلور
هستند .این جنگل ها در بیشتر مناطق بلا جلای دادن
جمعیت زیاد در خود به یک منبع حیاتی بلرای املرار
معاش نیز تبدیل شدهاند .بله هملین سلبب مجمو له
 نویسندة مسئول

شمارة تماس19069044193 :

روابط مشخصی بین جنگل و مردم شکل گرفته اسلت
( .)Heidari et al., 2011هر چند امروزه جنگللهلای
زاگرس به لت قطع بیرویه و چرای مفلر اغللب بله
حالت مخروبله درآملدهانلد ،بیشلتر فلرم شلاخهزاد را
تشکیل داده اند و مسلاحت آنهلا حلدود پلنج میلیلون
هکتار اسلت ( .)Marvi Mohajer, 2006بلا توجله بله
ایمیلbnkiani@yazd.ac.ir :
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شرایط سلخت محیطلی و اجتملا ی موجلود ،املروزه
مدیریت صحیح ایلن جنگللهلا اهمیلت زیلادی دارد.
الزم لۀ مللدیریت و برنامللهریللزی اصللولی نیللز داشللتن
اطال ات کمی و کیفی مناسب از زیرمجمو ۀ مدیریت
است .آماربرداری جنگل تلممین ایلن اطال لات را کله
مربو بله مشخصلات کملی جنگلل بلهویلژه تلراکم،
تاجپوشب و سطح مقطع میشوند ،به هلده داشلته و
در این میان نقب اساسی دارد.
آماربرداری جنگلل بله روشهلای مختلفلی انجلام
میگیرد .برای کسب و جمعآوری اطال لات ملیتلوان
تمام سطح را اندازهگیری کرد کله ایلن روش بله للت
هزینۀ بسلیار زیلاد و صلرق وقلت بلیب از انلدازه در
مناطق وسیع صحیح نیست و بله جلای آن معملوالا از
روشهللای نمونللهبللرداری اسللتفاده مللیشللود .روش
خوشهای یکی از ایلن روشهاسلت کله بلرای منلاطق
وسیع توصیه شده و در آن به جای یلک قطعله نمونله
چندین قطعه نمونه در یلک قسلمت از منطقلۀ ملورد
بررسلی ،برداشلت مللیشلود .مطللو ایللن اسلت کلله
واریانس داخل خوشهها حداکثر و واریلانس بلین آنهلا
حلداقل باشلد ( .)Yim et al., 2015از ایلنرو فواصلل
قطعات نمونه در خوشهها باید بله انلدازهای باشلد کله
اطال ات آنها تا حد ممکن مشابه نباشلد .طبقلهبنلدی
نیز از جمله تکنیکهایی است که با کلاهب واریلانس
دادهها ) (Aune-lunder & Strand, 2014و در نهایت
اشتباه نمونهبرداری ،به افزایب دقت منجر ملیشلود و
از طرق دیگر با گرفتن میلانگین وزنلی دسترسلی بله
میلللانگین واقعلللی جمعیلللت را میسلللر ملللیسلللازد
).(Goslee & Walker, 2014
از جمله تحقیقات انجامگرفته در خصوص بهکلارگیری
روشهای مونهبندی و خوشهای در نمونلهبلرداری جنگلل،
میتوان بله ) Akhavan et al. (2001اشلاره کلرد کله
روش نمونهبرداری با مونلهبنلدی را بلهمنظلور بلرآورد
موجللودی حجمللی در جنگللل آموزشللی و پژوهشللی
خیرود بررسی کردنلد و بله ایلن نتیجله رسلیدند کله
نمونه برداری با مونهبندی نسبت بله نمونلهبلرداری بلا

روش منظم تصادفی از دقت بیشتری برخوردار بلوده و
مناسللبتللر اسللت .همچنللین )Fallah et al. (2012
به منظور بررسی و تعیین روش نمونه بلرداری مناسلب
برای جنگلهای بلو یاسوج با توجه به مشخصۀ دقت
آماربرداری و صحت برای مشخصۀ سلطح تلاجپوشلب
در هکتار ،چهار روش آملاربرداری ملنظم تصلادفی بلا
قطعللات نمونللۀ مسللتطیلی ،خللط نمونلله ،نللواری و
نمونهبرداری با مونهبندی را انتخا و ملکلرد آنهلا را
در جنگل بررسی کردند .نتایج بلهدسلتآملده از روش
خط نمونه دارای کمترین مقدار اشتباه نمونهبلرداری و
بیشللترین صللحت بودنللد ،بنللابراین روش خللط نمونلله
مناسبترین روش در اینگونه جنگلها معرفی شد .در
پژوهب ) Amini et al. (2016نیز روش خوشلهای بلا
روش تصادفی منظم در آماربرداری جنگل های سلاری
بررسی شد و نتایج نشان داد که روش خوشهای بلرای
برآورد تراکم و بررسی ساختار جنگل مناسبتر اسلت.
همچنین مونهبندی براساس تیپ جنگلی را بلهمنظلور
دستیابی به نتایج صحیحتر پیشنهاد کردند.
در پژوهب ) Talavitie et al. (2006جهلت بلرآورد
وضعیت تودههای سالم و ناسالم جنگلهای هلسلینکی
فنالند ،روش آملاربرداری خوشلهای بلا روش تصلادفی
قطعه نمونه ای مقایسه شد که در نتیجلۀ آن کاراملدی
روش خوشهای از نظلر دقلت برآوردهلا ثابلت شلد .در
آمللاربرداری ملللی جنگلللهللای سللوسیس ،اجللرای
آمللاربرداری ترکیبللی دو و چندمرحلللهای بللهصللورت
خوشهای مناسبتر تشلخی داده شلده و اجلرا شلد.
نتللایج ایللن تحقیللق نشللان داد کلله اسللتفاده از روش
خوشهای هزینه را کاهب میدهلد و دادههلا بلا دقلت
بیشتری نسبت بله روش پیشلین بلهدسلت ملیآینلد
) .(Brassel & Lischke, 2001در آملللاربرداری
سراسری کشور صربستان نیز برای تفکیک تیلپهلا از
روش طبقهبندی استفاده شده و سپس آملاربرداری بلا
روش خوشهای انجام گرفته است .فاصلۀ بین خوشههلا
در شبکۀ مربعشکل چهلار کیللومتر و فاصللۀ قطعلات
نمونۀ هر خوشه  111متر بود .نتایج مناسبتلر بلودن
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این روش را نسبت به روش منظم تصلادفی نشلان داد
).(Bankovic, 2009

امروزه استفاده از سنجب از دور در نمونلهبلرداری
جنگل جایگاه ویژهای دارد .براسلاس نتلایج تحقیقلات
اگرچه استفاده از این روش برای طبقلهبنلدی جنگلل
قبل از نمونهبرداری گاه به تولید تعداد زیادی طبقه یلا
از چشم دور ماندن تیپهای نادر منجر ملیشلود ،بلاز
هللم کللارایی آن بسللیار زیللاد و شللایان توجلله اسللت
) .(Goedickemeier et al., 1997بررسلللللی
) Thompson (2000در جنگلهای تاسمانی نشان داد
که مونه بندی قبل از نمونه برداری در مقایسه بلا روش
تصادفی ساده ،تعداد نمونۀ مورد نیاز را بلرای رسلیدن
به دقت یکسان به مقدار  67درصد کاهب میدهد که
این مسئله به خوبی هزینههای طبقلهبنلدی را جبلران
مللیکنللد .در تحقیللق ) Zhu et al. (2014بللهمنظللور
برآورد مقدار و پراکنب سطوح جنگلی تخریبشده در
کشور برزیل نیز مشلخ شلد کله نمونله بلرداری بلا
مونه بندی دقت بیشتری نسبت به روشهای تصلادفی
ساده و تصادفی منظم داشته است.
جمعآوری داده در زیستبومهای طبیعلی بلهطلور
معمللول بسللیار پرهزینلله اسللت .در بسللیاری از مللوارد
بهویژه اگر مونهبندی براسلاس متغیرهلای جغرافیلایی
انجام گرفته باشد ،هزینۀ نمونه برداری از طریق کاهب
تعداد نمونۀ مورد نیلاز ،کمتلر خواهلد بلود .از طرفلی
مونللهبنللدی یکللی از روشهللایی اسللت کلله دقللت
نمونه برداری به روش تصادفی را افزایب میدهد .ایلن
کار به دو صورت قبل و بعد از نمونهبرداری اجراشلدنی
است .مونهبندی پس از نمونهبرداری تنها زمانی انجلام
میگیرد که شناختی از منطقه وجود ندارد و معیلاری
بلللرای انجلللام مونلللهبنلللدی در دسلللترس نیسلللت
(.)Tarpey, 2012
نمونهبرداری در جنگلهلای زاگلرس بلا توجله بله
ناهمگنی و تنو باال در ترکیب ،تلراکم و تلاجپوشلب
نیازمند طبقهبندی قبل از نمونهبرداری است .از طرفی
برای سطوح وسلیع اسلتفاده از روش تصلادفی ملنظم
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امکانپذیر نیست و مستلزم افلزایب تعلداد یلا فاصللۀ
قطعات نمونه است که در مورد اول هزینههای گزافلی
در پی دارد و مورد دوم نیلز بله از دسلت دادن بخلب
مهمی از اطال ات موجود در فواصلل قطعلات نمونله و
دشواری کار میلدانی منجلر خواهلد شلد .در پلژوهب
پیب رو ،هدق برآورد مشخصلات کملی جنگلل هلای
بلو زاگرس در منطقلۀ باینگلان کرمانشلاه و بررسلی
تمثیر مونه بندی قبل از نمونهبرداری در افلزایب دقلت
نمونه برداری بلوده اسلت .اسلتفاده از روش خوشلهای
بهسلبب وسلعت زیلاد منطقله و طبقلهبنلدی قبلل از
نمونه برداری به منظور کاهب خطای نمونهبرداری بوده
است .این توقع وجود دارد که الوه بر افلزایب دقلت
نمونهبرداری ،برآورد مناسبی از مشخصات کمی جنگل
در واحد سطح بهدست آید و تعداد نمونلۀ ملورد نیلاز
برای رسیدن به دقت معین بهطور چشمگیری کلاهب
یابد.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

این تحقیق در منطقۀ باینگان کرمانشاه بلا مسلاحت
 61111هکتار در محلدودة طلول جغرافیلایی ''08/64
' 43˚ 14تا '' 43˚ 1' 11/09شرقی و رض جغرافیلایی
'' 69˚ 4' 68/09تا " 64˚ 97' 11/44شمالی بلا دامنلۀ
ارتفا ی  0191تا  1111متر از سطح دریا انجام گرفلت
(شللکل  .)0متوسللط بارنللدگی سللالیانه در ایللن منطقلله
 971/3میلللیمتللر و میللانگین درج لۀ حللرارت سللالیانه
01درجللۀ سللانتیگللراد اسللت و براسللاس منحنللی
آمبروترمیک ،پنج ملاه خشلک در منطقله وجلود دارد.
پوشب غالب منطقه جنگل بلو است و گونههای مهلم
آن شلامل بللو ایرانلی )،(Quercus brantii Lindl.
کللللیکم (Acer monspessulanum SubSp.
) ،Cinerascens Boiss.بنلله (Pistacia atlantica
) ،Desf.گالبللی وحشللی ) (Pyrus glabra Boiss.و
زالزالللللک ) (Crataegus aronia L.هسللللتند
(.)Safari et al., 2010

191

اثر مونهبندی روی تصاویر ماهوارهای قبل از نمونهبرداری خوشهای در...

شکل  -0نقشۀ طبقهبندیشدة بخب باینگان و محل قرارگیری خوشهها

شیوه اجرای پژوهش

نخست محدودة بخب باینگان براساس اطال لات و
نقشههای موجود در نرمافزار  Google Earthمشلخ
و پلیگونبنلدی شلده و در محلیط  ArcGISملرز آن
بسته شد .برای طبقهبنلدی قبلل از نمونله بلرداری ،از
تصاویر ماهوارة لندست  8متعلق به جوالی  1109و از
باندهای  0-7استفاده شد .با توجله بله زملین مرجلع
بودن تصلاویر لندسلت  8ایلن تصلاویر بلا نقشلههلای
توپوگرافی و تصاویر  Google Earthمقایسه شدند و از
نبود خطای هندسی اطمینان به مل آمد .در مجملو
چهار طبقه براساس شلاخ ( NDVIکمتلر از ،1/07
 1/13-1/64 ،1/07-1/13و بللیب از  )1/64مشللخ
شد؛ طبقۀ اول مربو به خاک و دیگلر طبقلات دارای
پوشب گیاهی بودند .به منظور تعیین واریانس صلفات
و محاسبۀ تعداد نمونۀ مورد نیاز ،نمونلهبلرداری اولیله
انجام گرفت .به این صورت که در هر طبقه چهار نقطه
بهصورت تصادفی مشلخ شلد و در هلر نقطله یلک
خوشه شامل پنج قطعه نمونۀ  91×91متر بله فواصلل
 111متر و به شکل صلیبی برداشت شد .در هر یک از
قطعات نمونله تملامی درختلان موجلود انلدازهگیلری
شدند .قطر تاج با متر نواری تا دقت سانتیمتر و قطلر

برابرسینه تا دقت میلیمتر با نوار قطرسنج اندازهگیری
شللد .در نهای لت تعللداد ،تللاجپوشللب و سللطح مقطللع
برابرسینه در واحد سطح برای هر قطعه نمونه محاسبه
شد .بلرای هلر طبقله ضلریب تغییلرات صلفات ملورد
بررسی محاسبه شد و تعلداد نمونلۀ ملورد نیلاز بلرای
رسیدن به اشتباه نمونه برداری  01درصلد از رابطلۀ 0
بهدست آمد (:)Kiani, 2017
رابطۀ 0
در این رابطه  nتعداد نمونۀ ملورد نیلاز بلرای کلل
جنگللل %E ،درصللد اشللتباه مجللاز T ،مقللدار جللدول
استیودنت به ازای درجلۀ آزادی ( )n-0و  CVtضلریب
تغییرات کل است که حاصلل جملع ضلریب تغییلرات
تمامی طبقات می باشد .برای اختصلاص تعلداد نمونلۀ
محاسبهشده به هر یک از طبقات از رابطلۀ  1اسلتفاده
شد:
رابطۀ 1
در این رابطه  nتعلداد نمونلۀ محاسلبهشلدهCVj ،

ضریب تغییرات مونله  nj ،jتعلداد نمونله در مونلۀ  jو

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال نهم ،شمارة  ،1تابستان  ،0693صفحۀ  149تا 199

 CVtضریب تغییرات کل هستند .در واقع به مونههایی
که تنو و در نتیجه واریانس بیشتری داشلتند ،تعلداد
نمونۀ بیشتری تعلق گرفت .بر این اساس در مونۀ  1به
مساحت  07049/63هکتار تعلداد  01خوشله شلامل
 31قطعه نمونله ،در مونلۀ  6بله مسلاحت 9010/90
هکتار تعداد  04خوشه شلامل  71قطعله نمونله و در
مونۀ  4به مساحت  1846/00هکتار تعلداد  8خوشله
شامل  41قطعه نمونه مشلخ شلد و نمونله بلرداری
نهللایی انجللام گرفللت .بللرای انجللام محاسللبات روش
خوشهای از روابط  6تا  3بله شلرح زیلر اسلتفاده شلد
(:)Zobeiry, 2007
رابطۀ 6

رابطۀ 4
رابطۀ 9
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رابطۀ 8
در این روابط میانگین کل جنگل ،میلانگین
مونۀ  jو تعلداد نمونلۀ قابلل برداشلت در آن مونله
هستند .همچنین  Nتعداد نمونلۀ قابلل برداشلت کلل
اشتباه معیلار
اشتباه معیار هر مونه و
جنگل،
کللل جنگللل هسللتند .در واقللع امللل وزن در ایللن
محاسبات نسبت تعداد نمونۀ قابل برداشت (مسلاحت)
هر مونه به تعداد نمونۀ قابل برداشلت کلل (مسلاحت
کل جنگل) است .اشتباه آملاربرداری و حلدود ا تملاد
در روش مونهبندی با روابط متداول قابل محاسلبهانلد.
شایان ذکر است که در استفاده از جدول  tاسلتیودنت
درجۀ آزادی برابر  n-mخواهد بود کله در آن  nتعلداد
نمونۀ برداشتشده و  mتعداد مونلههلا هسلتند .بلرای
تعیین سودمندی نمونه برداری با مونهبندی در مقایسه
با روش خوشهای بدون مونه بندی از رابطۀ  9اسلتفاده
شد ).(Thompson, 2000
رابطۀ 9
در ایللن رابطلله  Deff0ضللریب سللودمندیVars ،

رابطۀ 3
میلانگین
در این روابط میلانگین خوشله،
اشتباه معیار کللi ،
انحراق معیار،
جنگل،
نمایه برای هر ضو j ،نمایه برای هر خوشله n ،تعلداد
ا ضللای خوشلله و  mتعللداد خوشلله هسللتند .بللرای
محاسبات روش مونهبندی ابتدا میانگین حسابی بلرای
هر مونه محاسلبه شلد و اشلتباه معیلار نیلز از روابلط
متداول بهدست آملد .سلپس میلانگین کلل و اشلتباه
معیار برای جنگل بهصورت وزنی و بهترتیلب از روابلط
 7و  8محاسبه شد (:)Zobeiry, 2007
رابطۀ 7

واریانس روش خوشه ای در حالت با مونه بندی و Varc

واریانس روش خوشه ای بدون مونه بندی هستند ،البته
بهجای آنها از اشتباه معیار یا اشتباه نمونهبلرداری نیلز
میتوان استفاده کرد .هرچه مقدار دد بهدسلت آملده
کوچللکتللر باشللد ،نشللاندهنللدة سللودمندی بیشللتر
نمونهبرداری با مونهبندی خواهد بود ،زیرا مقدار کمتلر
این شاخ به این معناست که برای رسیدن به دقلت
یکسان تعداد نمونۀ کمتری در اثر مونهبندی مورد نیاز
است .برای مثلال اگلر ضلریب سلودمندی  11درصلد
باشد ،نشاندهندة کاهب  81درصدی در تعداد نمونلۀ
مورد نیاز برای رسیدن بله دقلت معلین خواهلد بلود.
به بارتی با  11درصد قطعات نمونۀ برداشتشلده نیلز

Deff = Design Effectiveness

1
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میتوان به همین دقت رسید ،البته همگنلی جنگلل و
نحوة پلراکنب قطعلات نمونله در ایلن میلان اهمیلت
زیادی خواهد داشت.
نتایج
آمارههای توصیفی متغیرهای تعداد ،تلاجپوشلب و
سللطح مقطللع در هکتللار بللرای  071قطعلله نمونللۀ

برداشتشده در قالب  64خوشله در سرتاسلر منطقله،
در جدول  0آورده شده است .همانگونه کله مالحظله
میشود ،در مورد تمامی صفات ملورد بررسلی اشلتباه
نمونهبرداری کمتر از حد مجاز اسلت ،تلراکم متوسلط
جنگل  110/86پایله در هکتلار ،تلاجپوشلب 11/06
درصد و سطح مقطلع  4/77مترمربلع در هکتلار بلوده
است.

جدول  -0آمارههای توصیفی متغیرهای مورد بررسی در منطقۀ تحقیق (بدون مونهبندی)
آماره
میانگین
واریانس
انحراق معیار
اشتباه معیار
اشتباه نمونهبرداری
درصد اشتباه نمونهبرداری

تراکم
تاجپوشب
رویۀ زمینی
(متر مربع در هکتار) (متر مربع در هکتار) (تعداد در هکتار)
4/77
01/69
6/91
1/17
1/44
9/66

در  071قطع له نمونللۀ برداشللتشللده در مجمللو
 61369درخت از گونههای مختلف انلدازهگیلری شلد
که براساس نتایج بلهدسلتآملده بللو  31/4درصلد،
کیکم  04درصد ،بنه  06درصد ،زالزاللک  7/6درصلد،
گالبی وحشی  4درصلد و آلوچلۀ وحشلی  0/6درصلد
ترکیب را به خود اختصاص دادند .آمارههای توصلیفی
بلله تفکیللک مونلله در جللدول  1آورده شللده اسللت.
همانگونه که مشخ است ،در مونۀ  1کمتلرین و در
مونۀ  6بیشترین تنو وجود دارد .شایان ذکر است که
مونۀ  0مناطق بدون پوشب گیاهی (طبقۀ خاک) بوده
است.
محاسبۀ میلانگین جنگلل بلهصلورت وزنلی انجلام
گرفت .شایان ذکر است که برای تعمیم نتایج بله کلل

1106/90
1008914/11
0499/91
000/36
084/09
9/04

110/86
19918/09
099/77
01/19
11/10
9/00

منطقه الزم اسلت مونلۀ نخسلت کله در طبقلهبنلدی
براساس  NDVIفاقد پوشلب گیلاهی شلناخته شلده
است نیز در نظر گرفته شلود ،از ایلنرو بخلب پلایین
جدول به این مورد اختصاص یافته است .همچنین این
مونه  9438/76هکتار وسلعت داشلته اسلت .نظلر بله
اینکه تنها شامل خاک بوده و وسعت آن بلیب از 6-4
پیکسلل بللود ،نمونللهبلرداری در آن صللورت نگرفللت و
به نوان یک طبقۀ مجزا مشلخ شلد .دخاللت دادن
این طبقه در محاسبات ،میانگین جنگل را بلرای تملام
صفات  03درصد کاهب داد ،اما نسبت به حلالتی کله
فقط مناطق واجد پوشب مدنظر قرار گرفتند ،موجلب
افزایب اشتباه نمونه برداری البته به مقدار نلاچیز شلد
(جدول .)6

199

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال نهم ،شمارة  ،1تابستان  ،0693صفحۀ  149تا 199
جدول  -1آمارههای توصیفی به تفکیک مونهها
مونه

تعداد خوشه
و قطعه نمونه

تراکم
تاجپوشب
رویۀ زمینی
(متر مربع در هکتار) (متر مربع در هکتار) (تعداد در هکتار)

آماره

1

 01خوشه
 31قطعه نمونه

میانگین
انحراق معیار
کمینه
بیشینه

0/60
1/4
1/37
1/09

981/16
017/79
616/08
0107/41

30/06
01/01
46/10
90/63

6

 04خوشه
 71قطعه نمونه

میانگین
انحراق معیار
کمینه
بیشینه

4/98
1/88
1/37
3/81

0919/10
669/7
0147/98
1874/11

106/07
09/83
079/6
130/7

 8خوشه
 41قطعه نمونه

میانگین
انحراق معیار
کمینه
بیشینه

01/18
1/14
7/14
04/1

4604/97
96/99
6087/63
9388/49

478/19
8/10
633/37
930/76

4

جدول  -6نتایج محاسبات برای مشخصات جنگل در روش مونهبندی
تعمیم
مناطق دارای پوشب

کل منطقه

آماره

تراکم

رویۀ زمینی (متر مربع در هکتار) تاجپوشب (متر مربع در هکتار)

میانگین
اشتباه معیار
اشتباه نمونهبرداری
درصد اشتباه

6/10
1/19
1/184
1/36

0637/31
08/49
61/91
1/16

049/49
0/61
1/09
0/43

میانگین
اشتباه معیار
اشتباه نمونهبرداری
درصد اشتباه

1/7
1/146
1/189
6/04

0090/6
09/96
61/3
1/39

019/89
0/00
1/1
0/74

به دقت  01درصد صرفهجلویی ایجلاد ملیکنلد .ایلن
کاهب بهواسطۀ کمتر شدن اشتباه نمونهبرداری است.

نتایج بررسی سودمندی روش مونه بندی در جدول
 4آورده شده است .نتلایج نشلان داد کله مونلهبنلدی
 33-81درصد در تعداد نمونۀ مورد نیاز برای رسلیدن

جدول  -4بررسی سودمندی روش مونهبندی
مشخصه

سودمندی

تعداد قطعه نمونۀ برداشتشده

صرفهجویی در برداشت قطعه نمونه

تعداد در هکتار
تاجپوشب در هکتار
سطح مقطع در هکتار

09/19
19
66/39

071
071
071

067
010
006
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بحث
همللانگونلله کلله نتللایج نشللان مللیدهللد ،اشللتباه
نمونهبرداری در روش خوشهای با مونهبندی نسبت بله
روش خوشه ای بدون مونه بندی بسیار کمتر بلهدسلت
آمده است .همچنین برآوردهای انجام گرفته از تلراکم،
تاجپوشب و سطح مقطع در هکتلار بلهترتیلب ،61/3
 61/17و  61/7درصد نسبت به روش خوشهای بلدون
مونهبندی کمترند .این تفاوت بهواسطۀ نقب زیاد مونه
نخست در محاسبۀ میانگین جنگل اسلت کله وسلعت
(وزن) زیاد اما تراکم و تاجپوشب کم اشته است .ایلن
در حلالی اسلت کله ) Fallah et al. (2012در بلرآورد
تاجپوشب جنگلهلای بللو زاگلرس درصلد خطلای
آمللاربرداری در روش نمونللهبللرداری بللا مونللهبنللدی را
بیشتر از روش منظم تصادفی بهدست آوردند .البته در
پژوهب ملذکور از مونلهبنلدی پلس از نمونلهبلرداری
استفاده شده ،درحالی که در مطالعه حاضر ،مونه بندی
قبل از نمونهبرداری انجام گرفته است.
در پژوهب ) Akhavan et al. (2001نیز بهمنظلور
برآورد موجودی حجمی در جنگل های خیرود از روش
مونه بنلدی اسلتفاده شلد .نتلایج نشلان داد کله روش
مونهبنلدی نسلبت بله روش ملنظم تصلادفی از دقلت
بهتری برخلوردار اسلت و اشلتباه آملاربرداری در ایلن
روش کمتر است که با نتلایج تحقیلق حاضلر تطبیلق
دارد .در واقللع مونللهبنللدی موجللب کللاهب اشللتباه
نمونهبرداری میشلود .البتله در تحقیلق ملذکور بیلان
شده که مونه بندی پس از نمونه بلرداری بلا توجله بله
داشتن هزینۀ برابر با روش منظم تصادفی از یک طرق
و هزینهبردار بودن تهیۀ کسهلای هلوایی بلهمنظلور
طبقهبندی از طرق دیگر ،نسبت به مونه بندی قبلل از
نمونهبرداری ارجحیت دارد .در تحقیق حاضر از تصاویر
ماهوارهای برای طبقهبندی استفاده شد که با توجه بله
رایگان بودن تصلاویر ملاهوارة لندسلت و زملان کمتلر
مورد نیاز برای طبقهبندی روی آنها نسبت بله کلس
هوایی ،این مشکل بارز نخواهد بود.
در تحقیق حاضر با توجه به وسعت منطقه و تنلو

زیاد توپوگرافی و در نتیجله پوشلب گیلاهی ،انتخلا
یک محدوده به نوان معرق بلهنحلوی کله بله نلوان
شاهد برای مقایسۀ صحت روشها استفاده شود ،میسر
نبود .البته باید توجه داشت کله یلک محلدوده بلرای
مثللال  91هکتللاری کلله در بیشللتر تحقیقللات مللورد
آماربرداری  011درصد قرار گرفته و بله نلوان شلاهد
استفاده شده است ،هرگز معلرق یلک جنگلل وسلیع
نیسللت .در هللر صللورت میللانگین بللرآوردی روش
مونه بندی همواره به میانگین واقعی نزدیکتر است که
ایلللن مسللللئله در تحقیقلللات متعللللدد از جمللللله
) Fallah et al. (2012بله اثبلات رسلیده اسلت ،زیلرا
فلسفۀ روش مونهبندی این است که به طبقات مختلف
براساس میانگین متغیرهای مورد بررسی وزن متفاوت
میدهد و میانگین وزنلی محاسلبه شلده بله میلانگین
واقعی جنگل نزدیلکتلر اسلت .در ملواردی کله روش
مونه بندی صحت کمتلر از دیگلر روشهلا نشلان داده
مشکل بیشتر به نحوة انتخا منطقه شاهد برمیگردد
که واقعاا معرق کل جنگل نیست و بلا افلزایب سلطح
جنگل و ناهمگنی تودهها این مشکل حادتر نیلز ملی-
شلود Amini et al. (2016) .نیلز در تحقیلق خلود
روش خوشهای با طبقلهبنلدی را در بلرآورد تعلداد در
هکتار جنگللهلای راش و مملرز در جنلو سلاری را
ارزیابی کردند .براساس نتایج ،بلرآورد میلانگین تعلداد
درخت در هکتار در مقیاس کل جنگلل بلا اسلتفاده از
نمونه برداری خوشه ای با نتایج آماربرداری  011درصد
تنها  4درصد اختالق داشت ،درحالی که بلرآورد روش
منظم تصادفی نسبت به شلاهد  09/3درصلد اخلتالق
نشان داد .بر این اساس روش خوشهای با مونله بنلدی
برای برآورد تعداد درخلت در هکتلار نسلبت بله روش
منظم تصادفی مناسبتر معرفی شد.
در پلژوهب (Negahdarsaber & Abbasi (2012
برخی از مشخصههای کمی جنگلهای بنله در اسلتان
فارس با روش خوشهای بررسی شلد .محاسلبۀ اشلتباه
نمونه برداری به دو صورت یکی برای قطعلات نمونله و
دیگری برای خوشهها انجام گرفت که بهترتیب برابر با
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 04و  18/89درصد بود .بر این اساس نتیجهگیری شد
که اشتباه نمونه بلرداری در روش خوشلهای زیلادتر از
روش تصادفی منظم است .اما باید توجه داشت کله در
تحقیق مذکور هر خوشه در یک منطقه بوده و معلرق
همان منطقه است .بهتر اسلت بلرای محاسلبۀ حلدود
اطمینان میانگین کل جنگل همان اشلتباه  04درصلد
در نظللر گرفتلله شللود ،زیللرا هللدق اسللتفاده از روش
خوشهای کاهب کار میدانی به منظور پیمودن فواصلل
قطعات نمونه است (.)McRoberts et al., 2015
نتایج بررسی سودمندی روش مونه بندی نشان داد
که انجام مونه بندی بلین  33تلا  81درصلد در تعلداد
نمونۀ مورد نیلاز بلرای رسلیدن بله دقلت  01درصلد
صللرفهجللویی ایجللاد مللیکنللد .در بررسللی )(2000
 Thompsonدر منطقلۀ تاسلمانی مشلخ شلد کله
استفاده از مونه بنلدی ،حلداکثر  39درصلد و بلهطلور
متوسط  60درصد در تعلداد نمونلۀ ملورد نیلاز بلرای
نمونهبرداری جنگل صرفهجویی ایجاد میکند و گلاهی
مونه بندی با اشتباه بیشلتری هملراه بلوده و بلر کس
تعداد نمونۀ مورد نیاز را افزایب داده است .این مقلدار
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در تحقیق حاضر حداکثر  80درصد برای برآورد تراکم
جنگل ،حداقل  33درصد برای برآورد سطح مقطلع در
هکتار و بهطور متوسط  71درصد صلرفهجلویی ایجلاد
میکند .البته شر الزم برای چنین نتیجلهگیلری در
هر منطقه این است که روش پایه (در اینجلا تصلادفی
خوشه ای با قطعات نمونه دارای مساحت ثابت) تعلداد
نمونۀ کافی داشته باشد.
در اثر مونهبندی مقادیر اشتباه معیار کمتر از روش
خوشهای بدون مونه بنلدی بلودهانلد کله ایلن مسلئله
سودمندی روش مونلهبنلدی قبلل از نمونلهبلرداری را
نشان میدهد .این سودمندی به شلکل کلاهب تعلداد
نمونۀ مورد نیاز برای رسیدن به دقت مشخ نمایلان
شده و موجب کاهب هزینهها میشود .بر این اساس و
بللا توجلله بلله نللاهمگنی موجللود در ترکیللب ،تللراکم و
پوشللب جنگلللهللای غللر کشللور ،اسللتفاده از روش
مونهبندی موجب افزایب دقت نمونهبلرداری بله روش
خوشهای خواهد شد و در کارهلای اجرایلی نیلز قابلل
توصیه است.
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Abstract
In this study a pre-stratification was applied to estimate quantitative attributes of oak forests
by cluster sampling method in Bayangan district, Kermanshah province. Firstly stratification
was conducted according to NDVI on landsat-8 images and four strata were determined.
Sample size was computed according to allowable error and samples were allocated to three
strata with regard to their heterogeneity. Totally 34 five-plot clusters include 170 samples
with 90×90 meter dimensions were measured in 30000 ha area of study area. Crown diameter
and diameter at breast height (DBH) were measured and finally density, crown cover and
basal area per unit area were computed. Results of stratified sampling showed 149.5 tree,
1367.6 m2.ha-1 (13.67 percent) and 3.21 m2.ha-1 for density, crown cover and basal area
respectively. While this measures for cluster sampling without stratification were 221.8,
2013.5 and 4.77 respectively. This was due to high acreage (weight) but low density and
crown cover in the first strata with huge effect on forest mean. Error percent was 1.74, 2.65
and 3.14 for pre-stratification status and 9.11, 9.14 and 9.33 for cluster sampling without
stratification. It can be said that pre-stratification can decrease sample size from 66 to 80
percent. We conclude that with regards to heterogeneity of Zagros forests in type, density and
crown cover, pre-stratification can improve precision of cluster sampling and is recommended
for general inventories.
Keywords: Basal area, Crown cover, Density, Sampling, Zagros.
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