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کارایی روش نمونهبرداری فاصلهای نزدیکترین همسایۀ پیوسته ()C-nn
در مقایسه با روش قطعه نمونۀ دایرهای در برآورد رویهزمینی در جنگلهای خیرود نوشهر
2

رضا اخوان *1و مجید حسنی

9دانشیار پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
9کارشناس ارشد پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
(تاریخ دریافت9886/6/82 :؛ تاریخ پذیرش)9886/9/99 :

چکیده
روشهای نمونهبرداری بدون قطعه نمونه (خطی یا فاصلهای) از شیوههای مهم آماربرداری در جنگلاند .در این تحقی ق ب همنظ ور بررس ی
کارایی روش نمونهبرداری فاصلهای نزدیکترین همسایۀ پیوسته ( ،)C-nnمحدودهای به مساحت  992هکتار در بخش چلیر جنگل خی رود
نوشهر انتخاب شد .سپس نمونهبرداری به دو روش ،یکی با قطعات نمونه دایرهای  92آری (مرسوم در جنگلهای شمال کش ور) و دیگ ری
بهروش فاصلهای  C-nnبا  k=91درخت براساس شبکهای به ابعاد  912 ×922متر انجام گرفت .در مجموع  11قطعه نمون ۀ دای رهای و 11
نمونه  C-nnبا مراکز نمونه یکسان در منطقۀ تحقیق برداشت شد .نتایج نشان داد که بین رویهزمینی برآوردش ده ب هروش  C-nnب ا نت ایج
برآورد این متغیر با قطعات نمونه دایرهای متناظر آنها تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد و نیز با کاهش تعداد  kدر این روش از  91به 6
درخت هم تفاوت معنیداری در برآورد این متغیر ایجاد نمیشود ،ولی دقت نمونهبرداری از  k=1به  k=6درخت بهشدت کاهش مییابد .این
در حالی است که روش نمونهبرداری  C-nnاز نظر زمانی بهطور معنیداری سریعتر از روش نمونهبرداری مرسوم در جنگ له ای هیرک انی
شمال کشور بود .در نهایت میتوان نتیجه گرفت که هرگاه به هر دلیل ،اجرای روشهای نمونهبرداری بدون قطعه نمونه یا فاصلهای در این
جنگلها ضروری باشد ،نمونهبرداری به روش فاصلهای  C-nnبا توجه به وابستگی به تنۀ درخت بهجای تاج آن ،در برخ ی ش رای ک اربرد
دارد و براساس معیار هزینه و دقت با هفت درخت انجامپذیر است.
واژههای کلیدی :روش  kدرختی ،موجودی جنگل ،نمونهبرداری با قطعه نمونه ،نمونهبرداری بدون قطعه نمونه.

مقدمه
روش های نمونه برداری فاصله ای 9ی ا ب دون قطع ه
نمونه 9را اکولوژیستها ابداع کردند و ب هک ار گرفتن د.
انگیزۀ اصلی ایجاد این روشها ،ب رآورد مشخ هه ای
جنگل بدون پیاده کردن قطعه نمون ه ب ود ک ه س ب
ک اهش زم ان نمون هب رداری م یش د
 نویسندۀ مسئول

( .)Beasom & Hauck, 1975مشکل روشهای مبتنی
بر قطعه نمونه با مساحت ثابت ،این است که سطح قطعه
نمونه برای نقاط پرتراکم و کمتراکم جنگل یکسان اس ت
که سب میشود در نقاط پرتراکم ،تعداد زی ادی درخ ت
در قطعه نمونه قرار گیرد ،درحالی که در نقاط ک مت راکم
این تعداد کافی نیست .به همین دلیل از چند دهه پ یش
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افرادی چون ) Prodan (1968و ) Pielou (1977به فکر
استفاده از روشهای ان دازهگی ری ب ا قطع ات نمون ه ب ا
مساحت متغیر یا روشهای بدون قطع ه نمون ه و خط ی
افتادن د ک ه در آن ابع اد قطع ه نمون ه ی ا ط ول خ
نمونهبرداری تابعی از تراکم توده است.
تاریخچۀ استفاده از روشهای نمونهبرداری فاصلهای
در جنگلداری به سدۀ نوزدهم میالدی برمیگردد .اولین
کسی که از این روش در نمونهبرداری جنگ ل اس تفاده
کرد ) König (1835بود که روش فاص لهای درخ ت ت ا
درخت 9را بهمنظور برآورد تراکم و رویهزمینی جنگ ل در
آلمان بهکار گرف ت .س پس )Cottam & Curtis (1949
روش فاص لهای نقط ۀ نمون هب رداری ت ا درخ ت 9را در
آمریک ا ب هک ار بردن د .پ س از آنه ا ) Köhler (1952و
) Weck (1953در آلمان از روش فاص لهای درخ ت ت ا
درخ ت و ) Stoffels (1955و ) Essed (1957از روش
فاصلهای نقطۀ نمونهبرداری تا درخت در جنگل استفاده
کردن د .در نهای ت ) Prodan (1968در آلم ان روش
نمون هب رداری ش شدرخت ی را در آم اربرداری جنگ ل
پیشنهاد داد.
نمونهبرداری ب دون قطع ه نمون ه را ب ه چن د روش
میتوان انجام داد .9 :نمونهبرداری به روش خط ی 8ک ه
در آن مبنای انتخ اب درخ ت نمون ه ،برخ ورد تن ه ی ا
ت ویر تاج درخت با خ نمونهبرداری اس ت ک ه ب ه دو
روش با تعداد درخت ثابت یا خ نمونه ب ا ط ول ثاب ت
قابل اجراست؛  .9انتخاب  kدرخ ت نزدی ک نس بت ب ه
ی ک نقط ه ( )k-NN4مانن د مرک ز نمون ه ی ا روش
نزدی کت رین ف رد 1ک ه ح داقل  kم یتوان د  9باش د؛
 .8انتخاب  kدرخت نزدیک نسبت به یکدیگر یا نزدی ک
ترین همسایه 6که مجدداً حداقل  kمیتواند  9باشد .ب ه
مجموع این روشها ،روشهای نمونهبرداری  kدرخت ی1
1

. Tree-to-tree distance
. Point-to-tree distance
3
. Line Intersect Sampling
4
. k- Nearest Neighbor
5
. Nearest Individual
6
. Nearest Neighbor
7
. k- tree sampling
2

گفته میشود .در مورد روش اول میتوان ب ه تحقیق ات
)Eshagh Nimvari et al. ،Alijanpour et al. (2003
) (2003و ) Naghavi et al. (2009اش اره ک رد ک ه از
روش نمونهبرداری خطی بهمنظ ور ب رآورد متغیره ای
جنگ ل در من اطق جنگل ی ارس باران و زاگ رس ب ا
موفقیت استفاده کردهاند .در مورد روش دوم میت وان
از تحقیقات )،Soltani et al. (2007) ،Zobeiri (1978
)Sadeghi Kaji et al. (2014) ،Heidari et al. (2010
و ) Moselou & Erfanifard (2016در داخ ل
کش ور و )،Schopfer (1969) ،Prodan (1968
) Malinen et al. (2003و )Kleinn & Vilcko (2006a
در خارج از کشور نام برد .در مورد روش سوم میتوان ب ه
تحقیقات ) Kiani et al. (2013) ،Askari et al. (2013و
) Zare et al. (2016در داخ ل کش ور و تحقیق ات
) Hanberry et al. (2012و )Hijbeek et al. (2013
در خارج کشور که بهمنظور آماربرداری جنگل استفاده
شده است اشاره کرد.
خوبی استفاده از روش های نمونه برداری فاص لهای
و خطی ،سرعت اجرا و پرهی ز از نمون هه ای ممل و از
درخت یا کامالً ب یدرخ ت اس ت ،زی را ای ن روشه ا
همیشه با تع داد مشخ ی درخ ت انج ام م یگی رد
()Kleinn & Vilcko, 2006a؛ اما مشکل بهک ارگیری
روشهای نمونهبرداری خطی در جنگ له ای طبیع ی
شمال کشور این است که بهدلیل انبوهی و تداخل تاج
درختان و همچنین ارتفاع زیاد آنها ،اجرای روشه ای
نمونه برداری خطی مانند خ نمون ه ک ه مبن ای آن
برخورد تنه یا ت ویر تاج درختان با خ نمونهب رداری
است ممکن نیست ( .)Safaei, 2002به هم ین دلی ل،
معیار نزدیکترین فاصله بای د ج ایگزین آن ش ود ک ه
فاصلۀ نزدیکترین تنه ب ه درخ ت نمون ۀ اول مبن ای
انتخاب درخت نمونۀ بعدی است ،ن ه برخ ورد تن ه ی ا
ت ویر تاج درخت با خ نمون هب رداری .در پ ژوهش
حاضر با الهام از  .9روش نمونهبرداری با خ نمون ه ب ا
تعداد درخت ثاب ت ،و  .9روش نمون هب رداری دوم ین
نزدی کت رین همس ایه پیش نهادش ده توس
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) ،Cottam & Curtis (1956یک روش نمون هب رداری
فاص لهای ب ا  k=91درخ ت پیش نهاد ش د ک ه روش
نمونه برداری نزدیکترین همس ایۀ پیوس ته ی ا 9C-nn
نامگذاری شد .علت اس تفاده از عب ارت "پیوس ته" در
انتهای نام این روش این است که پ س از رس یدن ب ه
هر نزدیکترین همسایه ،نزدیک ترین همس ایۀ بع دی
انتخاب می شود و این عم ل ت ا پ انزده درخ ت ادام ه
مییابد ،درحالی که در روش اصلی نمونهبرداری ،یعنی
دومین نزدیکت رین همس ایه ای ن ک ار فق ب ا س ه
درخت انجام میگیرد ) .(Cottam & Curtis, 1956در
ادام ه ای ن روش ب ا روش معم ول نمون هب رداری در
جنگلهای شمال کشور یعنی نمونهبرداری ب ا قطع ات
نمونه با مساحت ثابت (دای ره ای دهآری) در ش بکه ای
ب ه ابع اد  912×922مت ر از لح اد دق ت و زم ان
نمونه برداری مقایسه شد تا در صورت قابل قبول بودن
نتایج از نظر سهولت اجرا و دقت نمونهب رداری ،بت وان
این روش نمونهبرداری را ب همنظ ور تعی ین موج ودی
رویهزمینی در این نوع جنگلها پیشنهاد کرد.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

ای ن تحقی ق در قس متی از ش مال بخ ش چلی ر
(چهارمین بخش جنگ ل آموزش ی -پژوهش ی خی رود
دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران در  1کیلومتری
شرق نوشهر) به مس احت  992هکت ار ک ه در ارتف اع
 9922ت ا  9412مت ر از س طح دری ا و در جامع ۀ
راشستان قرار دارد اجرا شد .می انگین درج ۀ ح رارت
س الیانه در ای ن جنگ ل  91/8درج ۀ س انتیگ راد؛
گرمترین ماه های سال تی ر و م رداد و س ردترین م اه
سال دی است .براساس گزارش ایستگاه کلیم اتولوژی
نوشهر ( )9881-9869و با توجه ب ه گرادی ان ب ارش،
مقدار بارندگی سالیانه در بخش چلیر  9862تا 9492
میلیمتر است که حداقل آن در تیرم اه و ح داکرر آن

1

. Continues Nearest Neighbor
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در مهرماه اتف اق م یافت د .براس اس فرم ول آمب رژه،
اقل یم منطق ه مرط وب س رد اس ت
(.)Sarmadian & Jafari, 2001
شیوة اجرای پژوهش
نمونهبرداری بهروش قطعه نمونه دایرهای

نمونه ب رداری در مح دودۀ  992هکت اری منطق ه
تحقی ق ب ا ی ک ش بکۀ م نظم -ت ادفی ب ه ابع اد
 912×922متر انجام گرفت که همان ش بکۀ معم ول
آماربرداری در جنگلهای شمال کش ور اس ت .س طح
قطعات نمونه نیز براساس روش معمول نمون هب رداری
در جنگلهای شمال کشور  92آر ( 9222مترمرب ع) و
بهشکل دایره در نظ ر گرفت ه ش د .در داخ ل قطع ات
نمونه همۀ درختان قطورتر از  1/1سانتیمتر در ارتفاع
برابرسینه در طبقات قطری  9سانتیمتری اندازهگیری
و ثبت ش دند .ب رای ب هدس ت آوردن روی هزمین ی در
هکت ار ،س طح مقط ع برابرس ینۀ درخت ان از رابط ۀ
 G=πd2/4محاسبه شد ( :dقط ر برابرس ینه ب ه مت ر و
 :Gسطح مقطع برابرسینه به مترمربع) .سپس مجموع
سطح مقطع برابرسینۀ درختان هر قطعه نمونۀ دهآری
در عدد  92ضرب شد.
نمونه بررداری بره روش نزدیرک تررین همسرایۀ
پیوسته )(C-nn

برای نمونه برداری ب ه روش  C-nnاز هم ان مراک ز
شبکۀ نمونه برداری  912×922متر روش قطعه نمون ۀ
دایرهای استفاده شد؛ با این تفاوت که در محل تق اطع
اضالع شبکۀ نمونه برداری به جای پیاده کردن قطع ات
نمونۀ دایرهای دهآری ،نمونهه ا ب هروش نزدی کت رین
همسایۀ پیوسته پیاده ش دند .در روش نمون ه ب رداری
 C-nnکه در حقیقت یک روش فاصلهای و بدون قطعه
نمونه است k ،درخت نزدیک به ه م براس اس فاص لۀ
افقی بین تنههایشان انتخاب م یش وند .در ای ن روش
برخالف روش خ نمونه که تقاطع قسمتی از تن ه ی ا
تاج درخت با خ نمونه مبنای انتخاب درخ ت اس ت،
نزدیک بودن محور تنۀ درختان نسبت به ه م مبن ای
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انتخاب درخت نمونه است و فاصلۀ افقی بین تنه ه ای
درختان نمونه نیز باید اندازه گیری ش ود ت ا برآورده ا
قابل تبدیل به سطح باشند.
در این پژوهش با اله ام از دو روش نمون هب رداری
خ نمون ه ب ا تع داد درخ ت ثاب ت و نمون هب رداری
فاصله ای دوم ین نزدی ک ت رین همس ایه 9متعل ق ب ه
) Cottam & Curtis (1956که با  k=8درخ ت انج ام
میگیرد و توسعۀ آن به  k=91درخ ت ،نمون هب رداری
بهروش  C-nnنخستین ب ار در جنگ له ای هیرک انی
خیرود نوشهر اج را ش د .از ه ر مح ل تق اطع اض الع
شبکۀ نمونه برداری ،نزدیک ترین درخت از نظر فاص لۀ
افقی به محل این تقاطع بدون در نظر گ رفتن جه ت
آن مشخص و بهعنوان اولین درخ ت نمون ه ( )k=9در
نظر گرفته میشد .سپس نزدیک ترین درخ ت (ب دون
در نظر گرفتن جهت آن) ب ه درخ ت اول و ب هعن وان
درخت نمونۀ دوم ( )k=9مشخص می ش د .ب ه هم ین

ترتی درخت نمونۀ سوم ( )k=8نزدیک ت رین درخ ت
به درخت دوم بود.
به طور کلی مقدار  kدر مطالعات جنگل ب ین  9ت ا
 99متغیر است؛ ) Kleinn & Vilcko (2006aمقدار k
را حداکرر  Magnussen et al. (2012) ،99مقدار  kرا
ح داکرر  92و ) Nothdurft et al. (2010مق دار  kرا
حداکرر  6در نظر گرفتن د .در ای ن مطالع ه ،مق دار k
براس اس من ابع بررس یش ده و وض عیت ت ودۀ تح ت
بررسی 91 ،در نظر گرفته شد تا هم درخ ت ک افی در
هر نمونه موجود باشد و هم بتوان اثر کاهش تع داد k
در نتایج نهایی را بررسی کرد.
همزمان با انتخاب ت ادفی این درخت ان براس اس
فاصلۀ افقیشان نسبت به یکدیگر ،قطر برابرسینۀ آنه ا
نیز اندازه گیری شد .فاصلۀ افقی بین محور مرکزی تنۀ
دو درخ ت نزدی ک ب ه ه م ( )aنی ز در ف رمه ای
آماربرداری ثبت شد (شکل .)9

شکل  -9نحوۀ اجرای روش نمونهبرداری  C-nnبرای k=1

(دوایر محل و موقعیت درختان را نشان میدهند؛  ،aiفاصلۀ افقی بین تنۀ دو

درخت) 9

1

. Second nearest neighbor
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در نمونه برداری بهروش نزدیکترین همسایه ،مبنا،
فاصلۀ ب ین دو درخ ت اس ت؛ بن ابراین فاص لۀ مح ل
تقاطع اضالع ش بکۀ نمون هب رداری ت ا اول ین درخ ت
به منظور تعیین اولین درخت نزدیک ب ه مرک ز نمون ه
تعیین میشود ،اما در محاسبات لح اد نم یش ود .در
نتیجه تعداد فواصل بین درختان همیشه یک واح د از
تعداد درختان کمتر است؛ بنابراین در این تحقیق ه ر
نمونه  C-nnشامل  91درخت و  94فاصله بود.
نکتۀ دیگری که بههنگ ام اج رای ای ن روش بای د در
نظر گرفت ،این است که با توجه به مس یر زیگ زا ه ر
نمونه  C-nnممکن است پس از اندازهگی ری م رالً چه ار
درخت ،پنجمین درختِ نزدیک به درخت چه ارم هم ان
درخت اول بشود .در صورت بروز این حالت بای د درخ ت
اندازهگیریشدۀ قبلی را در نظ ر نگرف ت و نزدی کت رین
درخت بعدی را بدون در نظر گرفتن جهت آن ب هعن وان
درخ ت نمون ۀ بع دی مش خص و ان دازهگی ری ک رد.
همچنین هنگ امی ک ه دو درخ ت ب ا فاص لۀ یکس ان از
درخت قبلی قرار میگیرند ،بهجهت رعایت اصل ت ادفی
بودن ،بای د همیش ه درخ ت س مت راس ت ی ا همیش ه
درخت سمت چپ را انتخاب کرد .نکتۀ ش ایان توج ه در
محاسبات مربوط به این روش این است که در ای ن روش
نیز همانند روش خ نمونه ،برای محاس بۀ متغی ر م ورد
نظر (قطر یا رویهزمینی) در هر نمونه باید متوس مق دار
آن متغیر را براساس تعداد درختان موجود در ه ر نمون ه
(در اینج ا  91درخ ت) م الا ق رار داد و ب رخالف
روشهای مبتنی بر قطعه نمونه که در آنها مق دار متغی ر
مورد نظر در سطح قطعه نمونه باید با ه م جم ع ش وند،
در روش  C-nnنبای د ای ن ک ار را انج ام داد ،بلک ه بای د
میانگین متغیر را محاسبه و سپس به هکتار تبدیل کرد.
بنابراین باید در این روش ،ابتدا ضری تب دیل ب ه
هکت ار 9براس اس ک ل نمون هه ای ان دازهگی ریش ده
محاسبه میشود ،سپس ای ن ض ری در روی هزمین ی
برآوردشده برای هر نمون ه  C-nnض رب م یش ود ت ا
مقدار رویهزمینی هر نمونه به هکتار بهدست آید .برای
محاسبۀ ضری تبدیل به هکتار در این روش از رابط ۀ
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 Cottam & Curtis (1956( 9استفاده شد.
10000

N / ha 

n

رابطۀ 9

a

2.778  ( i 1 ) 2
n
a  a 2  ...  a k 1
a 1
k 1

 ، aمتوس فاصلۀ درختان در هر نمونه  C-nnب ه
متر k ،تع داد درخ ت در ه ر نمون ه  C-nnو  nتع داد
نمونۀ برداشتشده به روش  C-nnاست.
زمانهای صرفشده برای اندازهگیری نمون هه ا در
هر دو روش نیز ثبت شد تا در مقایسۀ هزینۀ دو روش
نمونهبرداری استفاده شود9 .
همچنین بهمنظور افزایش دق ت نمون هب رداری ت ا
حد مجاز تعیین موجودی جنگلهای هیرکانی (خطای
 92درص د و کمت ر) روش مون هبن دی پ س از
آماربرداری 9ب هک ار گرفت ه ش د (رابط هه ای  9و )8؛
سپس دقت نمونه برداری بهروش  C-nnب ا اس تفاده از
رابطۀ  4محاسبه شد (زبیری:)9896 ،
رابطۀ 9

M
N

X T   j  x j 
j 1  N


 N j  2

2
  

S

xj 
j 1  N 


M

رابطۀ 8

رابطۀ 4

100

S xT  t
XT

S xT

ET % 

 X Tمیانگین ک ل : N j ،تع داد نمون ه در مون ه ،j
 :Nتعداد کل نمونۀ برداش ته ش ده : x j ،می انگین ه ر
مونه : S x ،اشتباه معیار ک ل : S x ،اش تباه معی ار ه ر
مونه :ET% ،دقت نمونه برداری کل و  :tمق دار ج دول
تی -استیودنت است.
T

j

1

. Expansion factor
. Post stratification

2
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بهمنظور مقایسۀ مقادیر رویهزمینی بهدستآم ده و
همچن ین زم ان نمون هب رداری ب ه دو روش  C-nnو
قطعات نمونۀ دایره ای از آزمون  tجفت ی در ن رم اف زار
 SPSSاستفاده شد.

نتایج نمونهبرداری بهروش  C-nnبا k=11

محاسبۀ ضریب تبدیل به هکتار

با اندازهگیری متوس فاصلۀ ب ین درخت ان در ه ر
نمون ه  C-nnو تعی ین مق دار می انگین آن ب رای 11
نمونه اندازهگی ریش ده ،ای ن مق دار در عرص ۀ م ورد
مطالعه 8/18 ،متر بهدس ت آم د .در نتیج ه براس اس
رابطۀ  9ضری تبدیل به هکتار در این جنگ ل 912/6
اصله در هکتار محاسبه شد:

نتایج
پس از پایان آماربرداری زمین ی 11 ،قطع ه نمون ۀ
دای رهای دهآری و  11نمون ه ب هروش  C-nnب ا k=91
درخت با مراکز نمونۀ یکسان در عرصۀ تح ت مطالع ه
برداشت شد.

10000
 250.6
2.778  (3.79)2

نتایج نمونهبرداری بهروش قطعات نمونۀ دایرهای



10000
n

a
2.778  ( i 1 )2
n

N / ha 

ج دول  9مشخ هه ای آم اری روی هزمین ی را
براساس قطعه نمونههای برداشتشده نشان میدهد.
جدول  -9نتایج کمّی نمونهبرداری بهروش قطعه نمونۀ دایرهای
متغیر

تعداد
نمونه

میانگین

حداقل

حداکرر

انحراف
معیار

ضری
تغییرات

دقت برآورد
()E%

رویهزمینی (مترمربع در هکتار)

11

81/8

96/9

16/1

9/1

%94/9

1/1

آمد (جدول .)9

سپس براساس این ضری مق دار روی ه زمین ی در
هکتار برای کل نمونهه ای  C-nnدر عرص ه ب هدس ت

جدول  -9نتایج کمّی نمونهبرداری بهروش C-nn

متغیر

تعداد
نمونه

میانگین

حداقل

حداکرر

انحراف
معیار

ضری
تغییرات

دقت برآورد
()E%

رویهزمینی (متر مربع در هکتار)

11

82/9

1/2

981/8

98/9

%11/8

91/6

با توجه به اینکه دقت ب رآورد کمت ر از ح د مج از
برآورد موجودی در جنگل های شمال بهدست آمد ،ب ا
ب هک ارگیری روش مون هبن دی پ س از آم اربرداری و
تعیین س ه مون ه  82-62 ،9-98و بیش تر از  62مت ر
مربع در هکتار رویهزمینی ،محاسبۀ دقت برآورد ،از ن و
و به روش مونهبندی انجام گرفت که در نتیجه مق دار
آن براساس رابطههای  9تا  4به  E%=%1/8رسید:

X T  30.8

S xT  1.22

ET %  7.9%
مقایسۀ نتایج نمونهبرداری بهروش  C-nnبرا روش
قطعات نمونۀ دایرهای

مقایسۀ مقادیر بهدست آمدۀ رویهزمین ی در هکت ار
بهروش  C-nnو روش قطعات نمونۀ دایرهای با استفاده
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از آزم ون  tجفت ی نش ان داد ک ه ب ین ای ن مق ادیر
بهاحتمال  81درصد تفاوت آم اری معن یداری وج ود
ندارد (جدول .)8
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تعداد  k=91درخت اجرا شد ،امکان کاهش مق دار  kو
مشاهدۀ اثرات آن بر تغییر مق ادیر متغی ر م ورد نظ ر
وجود داشت تا بتوان تعداد بهینۀ درخت ( )kرا در این
روش مشخص کرد .ج دول  4نت ایج محاس بۀ متغی ر
رویهزمینی را برای مقادیر متفاوت  kنشان میدهد.

نتایج نمونهبرداری بهروش  C-nnبا کاهش مقدار k

با توجه ب ه اینک ه در ای ن تحقی ق روش  C-nnب ا

جدول  -8نتیجۀ آزمون  tجفتی مقایسۀ رویهزمینی به دو روش قطعات نمونۀ دایرهای و

 C-nnبا k=91

درجۀ آزادی

میانگین تفاوتها

انحراف معیار تفاوتها

آمارۀ t

معنیداری

16

4/19

9/41

9/91

2/26 ns

 :nsتفاوت معنیدار نیست

جدول  -4نتایج کمّی نمونهبرداری بهروش  C-nnبرای متغیر رویهزمینی با کاهش مقدار
مقدار

میانگین
(مترمربع در هکتار)

دقت برآورد پس
از مونهبندی ()ET%

6

89/9

91/8

1

89/4

9/2

9

89/8

9/2

8

89/2

9/2

92

89/6

1/6

99

89/6

9/2

99

82/8

8/1

98

82/4

8/1

94

82/4

9/1

91

82/9

1/8

k

همان طور که در جدول  4مش خص اس ت ،از k=1

ب ه  k=6درخ ت ،تف اوت معن یداری ب ین می انگین
روی هزمین ی مش اهده نم یش ود ،ام ا دق ت ب رآورد
رویه زمینی به شدت کاهش مییاب د؛ بن ابراین ح داقل
تعداد درخت در این روش در عرصۀ مورد تحقیق بای د
هفت درخت باشد .ش ایان کک ر اس ت ک ه از  k=1ت ا
 k=91همۀ دقتهای برآورد روی هزمین ی کمت ر از 92
درصد است که کمت رین مق دار آن متعل ق ب ه k=91

k

درخت است.
تجزی ۀ واری انس مق ادیر روی هزمین ی ب رای مق ادیر
مختلف  kنشان داد که تفاوت آماری معنیداری بین ای ن
مقادیر نیز وجود ندارد (جدول  .)1بنابراین از این نظر نیز
تفاوتی بین انتخاب تعداد درختان از شش تا  91درخ ت
دیده نمیشود .در نتیجه آنچه در اینجا در انتخاب تع داد
درخت برای روش  C-nnتعی ینکنن ده اس ت ،خط ا ی ا
میزان دقت نمونهبرداری است.
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جدول  -1تجزیۀ واریانس متوس رویهزمینی برای مقادیر مختلف  kاز  6تا 91
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

آمارۀ F

معنیداری

بین گروهها
داخل گروهها
کل

8
162
168

496
199921
199188

14/2
619/1

2/29

9/222ns

 :nsمعنیدار نیست

نتایج مطالعات زمانی
با توج ه ب ه اینک ه در ای ن تحقی ق در روش C-nn

همیشه  91درخت برداشتش ده ،ول ی در روش قطع ه
نمونه دهآری بسته ب ه ت راکم جنگ ل ،تع داد درخت ان
قرارگرفته در داخل قطعات نمونه متفاوت بوده است (ب ا
میانگین  99درخت در هر قطعه نمونه) ،میانگین زم ان

نمونه برداری برای برداشت ی ک قطع ه نمون ۀ دهآری و
یک نمونه  C-nnدر عرصۀ مورد مطالعه بهترتی 96/1
و  94/1نفر دقیقه محاسبه شد که تفاوت معنیداری ب ه
احتمال  81درصد دارند (جدول .)6

جدول  -6نتیجۀ آزمون  tجفتی مقایسۀ زمان نمونهبرداری به دو روش قطعات نمونۀ دایرهای و
درجۀ آزادی

میانگین تفاوتها

انحراف معیار تفاوتها

آمارۀ t

16

9/99

9/9

9/91

 C-nnبا k=91

معنیداری
*

2/291

* :معنیدار در سطح  1درصد

بحث
در ای ن تحقی ق ب ه بررس ی ک ارایی روش
نمونه برداری فاصله ای نزدیک ت رین همس ایۀ پیوس ته
( )C-nnدر مقایسه با روش معم ول نمون ه ب رداری در
جنگلهای هیرکانی خیرود نوش هر ب ا قطع ات نمون ۀ
دهآری دای رهای ب ا ش بکۀ نمون هب رداری یکس ان
 912×922مت ر پرداخت ه ش د .نت ایج نش ان داد ک ه
ب رآورد متغی ر روی هزمین ی در هکت ار ب هروش C-nn
تفاوت آماری معنیداری با برآورد این متغی ر ب ه روش
قطعه نمونۀ دایرهای دهآری ندارد (جدول  .)8از س وی
دیگ ر ،نت ایج تجزی ۀ واری انس مق ادیر ب رآوردش دۀ
رویهزمینی با مقادیر مختل ف  kنش ان داد ک ه تف اوت
آماری معنیداری بین ای ن مق ادیر نی ز وج ود ن دارد
(جدول  .)1بنابراین با ک اهش  kاز  91ب ه  6درخ ت،

تفاوت آم اری معن یداری ب ین نت ایج نمون ه ب رداری
به روش قطعه نمونۀ دایرهای با روش  C-nnبرای متغیر
رویه زمینی ایجاد نم ی ش ود ،ام ا ب ا ک اهش  ،kدق ت
برآورد متغیر رویهزمینی بهتدریج کاهش یاف ت ت ا ب ه
عدد  9درصد برای  k=1رسید ،ولی برای  k=6درخ ت
از حد مجاز دقت نمونهبرداری در جنگ له ای ش مال
کشور (خطای  92درصد و کمتر) عب ور ک رد (ج دول
 .)4بنابراین اگر دقت نمونه برداری معیار انتخاب باشد،
براساس نت ایج ای ن پ ژوهش ،بای د در ای ن جنگ ل و
جنگل های مشابه ب رای نمون ه ب رداری ب هروش C-nn
بهمنظور برآورد رویهزمینی ،دستکم هفت درخ ت در
هر نمونه  C-nnبرداشت شود .ازآنجا که زمان برداشت
نمون ه ب رای  k=91درخ ت ب ه روش  C-nnب هط ور
معنیداری کمتر از زمان برداشت قطعه نمونۀ دایره ای
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ده آری است (جدول  ،)6برای  k=1درخت ای ن زم ان
بی تردید کمتر هم خواهد شد که این بهمعنای کاهش
هزینه های نمونه برداری در جنگل خواهد بود .بنابراین
هم از نظ ر زم ان نمون ه ب رداری و ه م از نظ ر دق ت
نمونهبرداری استفاده از روش  C-nnقابل توصیه است.
هرچند دقت نمونهبرداری روشه ای ب دون قطع ه
نمونه ،به طور معم ول کمت ر از روش ه ای مبتن ی ب ر
ت
پی اده ک ردن قطع ه نمون ه اس
( )Kleinn & Vilcko, 2006a, bک ه در ای ن تحقی ق
نیز به اثبات رسید (مقایسۀ جدول های  9و  ،)4اجرای
روشهای نمون هب رداری خط ی و فاص لهای ی ا ب دون
قطعه نمونه ،سادهتر و کمهزینهتر از روشهای مبتن ی
بر قطع ه نمون ه اس ت ( ;Beasom & Hauck, 1975
 .)Kleinn & Vilcko, 2006aدر این تحقیق نیز زمان
نمونه برداری بهروش  C-nnبهطور معنیداری کمت ر از
زمان نمونه برداری ب ا قطع ات نمون ۀ دای ره ای دهآری
بهدست آمد (جدول  .)6سهولت اج رای ای ن روشه ا
سب شده که ام روزه ک اربرد زی ادی در آم اربرداری
جنگ ل پی دا کنن د .خ وبی دیگ ر اس تفاده از روش
نمونهبرداری  C-nnاین اس ت ک ه ب ا توج ه مش خص
شدن تعداد درختان الزم برای هر نمونه  C-nnاز قبل،
نه تنها نمونۀ خیلی پ ر و مت راکم از درخ ت نخ واهیم
داشت ،بلکه از بروز نمونۀ خالی از درخ ت نی ز پرهی ز
خواهد شد .با اینح ال ای ن روش همانن د بس یاری از
روشهای نمونهبرداری مع ایبی نی ز دارد؛ از جمل ه در
ص ورت ق رار گ رفتن مرک ز نمون ۀ  C-nnدر داخ ل
زادآوریهای متراکم و درختان کمقطر بل وط و مم رز،
بهدلیل نزدیکی و تراکم پایهها ،همیش ه نزدی کت رین
درخت نمونۀ بعدی از این درختان کمقطر خواهد ب ود
و بهاصطالح نمونه  C-nnدر داخل زادآوریها محبوس
خواهد شد ،بهط وری ک ه چن دین ب ار ای ن اتف اق در
داخل عرصه مشاهده شد که فق درخت ان ک مقط ر
ممرز یا بلوط با قطر  9تا  92سانتیمتر بهعنوان پانزده
درخت نمونه  C-nnبرداشت شدند .اشکال دیگ ر ای ن
روش این است که برای درختانی که پایینتر از ارتفاع
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برابرسینه ،دوشاخه ی ا چندش اخه ش ده ان د  -ک ه در
آماربرداری جنگل هر ی ک درخت ی مج زا ب هحس اب
م یآین د -مناس نیس ت؛ زی را براس اس قاع دۀ
نمونهبرداری در این روش که همیشه در پ ی درخت ان
نزدیک است ،ممکن است نیمی از تع داد درخت ان در
نظر گرفتهشده ب رای ه ر نمون ه  C-nnب ا دو ی ا س ه
درخت دو یا چندشاخه تکمیل شود.
بهطور کلی با توجه به مزایا و معای یادشده ،نت ایج
این تحقیق نشان داد که برخالف مشاهدات و تجربی ات
موجود و همچنین نتایج مطالع ات ) Safaei (2002ک ه
ت ور میشد روش های نمونه برداری بدون قطعه نمون ه
(مانند روش خ نمونه) بهدلیل انبوهی جنگ ل ،ارتف اع
زیاد و تداخل تاج درختان ،در جنگلهای شمال کش ور
کاربردی ندارد ،استفاده از این روشه ا در جنگ له ای
شمال کشور کامالً منتفی نیست ،بلک ه در م واردی ک ه
به هر دلیل ،اجرای روش های نمونه برداری بدون قطع ه
نمونه ی ا فاص لهای در ای ن جنگ له ا ض روری باش د،
میتوان از روش نمونهبرداری  C-nnک ه در آن نزدیک ی
تنۀ درختان به یکدیگر م الا انتخ اب درخت ان نمون ه
است استفاده کرد.
البته ناگفته پیداست که با اجرای یک تحقیق و در
یک محل نمیتوان ب ه نتیج ۀ قطع ی دس ت یاف ت و
حتماً باید این روش نمونهبرداری در چند نقط ۀ دیگ ر
از جنگل های شمال کشور نیز آزموده شود .همچن ین
باید این روش در سطح محدودتر با نت ایج آم اربرداری
صددرصد مقایسه شود تا هم صحتس نجی نت ایج آن
امکانپذیر باشد و هم مقایسۀ آن با روشهای مختل ف
 k-NNممک ن ش ود .ام ا آنچ ه در اینج ا از اهمی ت
بیشتری برخوردار است ،توس عۀ برآوردگ ری 9نااری
برای روش  C-nnاست تا برآوردی دقیق از بهکارگیری
ای ن روش ب هدس ت ده د .پیش تر اف رادی چ ون
;)Kleinn & Vilcko (2006b); Magnussen et al. (2010
)Nothdurft et al. (2010); Magnussen et al. (2012

برآوردگرهایی را به منظ ور ب رآورد نااری

متغیره ای
1

. Estimator development

...کارایی روش نمونهبرداری فاصلهای نزدیکترین همسایۀ

.پیوسته نیز انجام گیرد
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 ول ی،جنگل بهروش نزدیکترین فرد پیشنهاد کردهاند
این کار باید برای برآوردگرهای نزدیک ت رین همس ایۀ
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Abstract
Plotless or distance sampling methods, also known as k- tree sampling, are practical field sampling
methods for forest inventories and ecological surveys. In this research, in order to test the efficiency of
Continues Nearest Neighbor (C-nn) distance sampling method a 220 ha forest area was selected in
Kheyroud forests of northern Iran. Then field sampling was performed using: 1- circular sample plots
of 1000 m2 which is conventional in these forests and 2- C-nn samples with k = 15 trees, both based on
a 150 m×200 m systematic grid. In total, we measured 77 circular sample plots and 77 C-nn samples
in the study area. Results showed that there was no significant difference between estimation of forest
stem basal area using the two methods and even among different values of k (6 to 15). However,
sampling precision decreased significantly by decreasing the amount of k from 7 to 6 trees.
Furthermore, time cost in the C-nn method was significantly lower than the other one. Therefore,
regarding to the ease of implementation and the statistical precision of the C-nn sampling method, we
concluded when sampling using plotless methods is needed to apply in these kind of forest, the C-nn
sampling method can be implemented with k =7 trees based on the cost and precision of inventory.
Keywords: Fixed area sample plot, Forest stock, k-tree sampling, Plotless sampling.
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