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مقایسۀ روش آماربرداری صددرصد با روشهای منظم تصادفی و منظم تصادفی کامل در یک
جنگل شبیهسازیشده در جنگلهای استان مازندران
2
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 .1کارشناسی ارشد جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2استادیار پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
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تاریخ دریافت ، 8331/91/93 :تاریخ پذیرش8331/91/73 :

چکیده
شرط اصلی هر گونه مدیریت و برنامهریزی در جنگل ،داشتن اطالعات کمی و کیفی مناسب از ساختار آن است .بهه همهین
دلیل آماربرداری جنگل در برآورد وضعیت موجود و برنامهریزی برای آینده بسیار مهم است .در این پژوهش بهمنظور مقایسۀ
روش منظم تصادفی (تصادفی -سیستماتیک) و روش منظم تصادفی برمبنهای آمهاربرداری کامهل در بخهش گهرازبن جنگهل
خیرود در شمال ایران ،با استفاده از نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی الگوی مکانی درختان جنگلی شبیهسازی شد .سپس
نقشۀ الگوی پراکنش درختان جنگلی در محیط  Arc GIS 10.3تهیه شد .پس از آن ،با اسهتفاده از تهابب بهافر نمونههبهرداری
براساس روش منظم تصادفی (تصادفی – سیستماتیک) انجام گرفت .در این پژوهش بهمنظور مقایسۀ روش منظم تصادفی بها
آماربرداری صددرصد آزمون تی تکنمونهای بهکار گرفته شد .برای مقایسۀ روش منظم تصادفی و روش منظم تصادفی کامل
(روش پیشنهادشده) از آزمون تی جفتی استفاده شد .نتایج نشان داد که میان روش منظم تصادفی و روش آمهاربرداری کامهل
(صددرصد) ،در برآورد میانگین قطری درختان توسکا ،نمدار و راش اختالف معنیداری وجود ندارد ،اما میان ایهن دو روش
در برآورد میانگین قطری درختان بلوط و ممرز اختالف معنیداری مشاهده شد .نتایج بهدستآمده از آزمون تهی تهکنمونهه
نشان داد که تنها میان درختان توسکا و نمدار در سطح اطمینان  59درصد اختالف معنیداری وجود ندارد ،درحالیکهه میهان
درختان راش ،بلوط و ممرز اختالف معنیداری وجود دارد .نتایج بهدستآمده از آزمون تی جفتی نشهان داد کهه بهین روش
منظم تصادفی (تصادفی -سیستماتیک) و روش منظم تصادفی کامل در سطح اطمینان  59درصد اخهتالف معنهیداری وجهود
ندارد .با توجه به نبود اختالف معنیدار میان دو روش ،روش منظم تصادفی کامل برآوردی بیاریب تولید میکند.
کلیدی :اعداد تصادفی ،بخش گرازبن ،روش منظم تصادفی ،روش منظم تصادفی کامل.

واژههای


مقدمه

سرمایهگذاری در ایهن منهاطا اهمیهت ویهژهای دارد .امهروزه

جنگههلهههای هیرکههانی بهها مسههاحت  1/59میلیههون هکتههار از

بهمنظور بهبود مهدیریت منهابب طبیعهی از ابزارههای متعهددی

مهههمتههرین رویشههگاههههای کشههور اسههت [ .]1مههدیریت و

استفاده میشود .یکی از مهمترین ابزارههای رایهج در سیسهتم
مدیریت منابب طبیعی ،سیستم اطالعات جغرافیایی اسهت [.]2

 نویسندۀ مسئول ،تلفن93813988198 :
Email: Mbayat@rifr-ac.ir

یکی از کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیهایی ،شهبیهسهازی
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اکوسیستمهای جنگلهی اسهت .مهدل شهبیهسهازی در محهیط

مختلف آماربرداری مورد استفاده قرار مهیگیهرد [ .]5در واقهب

سیستم اطالعات جغرافیایی موجب ساده تهر شهدن الگوههای

آماربرداری از منابب زمینی به صورتههای آمهاربرداری کامهل

پیچیههدۀ طبیعههت م هیشههود .در شههبیهسههازی جنگههل دربههارۀ

(صددرصد) یا با استفاده از روشههای نمونههبهرداری (روش

پدیدههایی مانند گسترش آتشسوزی [ ،]3لکههههای گسسهتۀ

تصههادفی کامههل ،روش مههنظم تصههادفی ،آمههاربرداری نههواری،

موجود در اکوسیستم [ ،]4الگوهای پراکنش موجهودات زنهده

آماربرداری خوشهای) اجرا میشهود .اسهاس همهۀ محاسهبات

[ ،]9انتشار گونههای گیاهی متنوع و تأثیر انسان بر اکوسیسهتم

حجم نمونه ،دقهت آمهاربرداری و هزینهۀ آمهاربرداری اسهت.

بحث میشود [ .]6شبیهسازی سهاختار جنگهل بها اسهتفاده از

برای شبیهسازی از منابب زمینی ،از دادههای اسهتخرا شهده از

عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای و آماربرداری از منهابب

روش آماربرداری کامهل (صددرصهد) اسهتفاده مهیشهود .در

زمینی انجامپذیر است [ .]7آماربرداری صددرصد یعنهی همهۀ

سالهای اخیر ،پژوهشههای گسهتردهای دربهارۀ آمهاربرداری

درختان موجود در عرصۀ جنگل با قطر برابرسهینهای بهیش از

کامل انجام گرفته است .میرزایهی و همکهاران ( ]11[ )2114و

حد شمارش اندازه گیری شهوند .آمهاربرداری صهددرصهد در

فلهههوریس و همکهههاران ( ]11[ )2111بههها اسهههتفاده از روش

بعضی کشورها مثل فرانسه ،سوئیس و اسهلوونی در صهورتی

آمههاربرداری (صددرصههد) بههه تحلیههل و مقایس هۀ روشهههای

که بخواهند رویش جنگل را بهطهور غیرمسهتقیم و بهه روش

آماربرداری مختلف پرداختند .هیهری و همکهاران ( )2115بهه

کنترل محاسبه کنند ،در آغاز ههر دوره کهه طهر جنگلهداری

بررسههی پههایش جنگههلهههای راش سههوئیس در دورۀ زمههانی

تهیه یا تجدید نظر میشود ،انجام مهیگیهرد .در اسهلوونی بهه

چهلساله پرداختند [ .]12امروزه از دادههای آماربرداری کامهل

گفت هۀ پروفسههور ملینچههک 1تهها کنههون سههه دورۀ آمههاربرداری

(صددرصد) در شبیهسازی ساختار جنگل اسهتفاده مهیشهود.

صددرصد از کل جنگلها به مسهاحتی بهال بهر یهک میلیهون

اخهوان و همکههاران ( )2111در تحقیقههی بههه بررسهی الگههوی

هکتار انجام گرفتهه اسهت [ .]5 ،5آمهاربرداری صددرصهد در

مکانی درختان در طی مراحهل تحهولی جنگهل در تهودهههای

موارد زیر انجام میگیرد :اندازهگیری رویش جنگهل بهه روش

دستنخوردۀ راش در کالردشت پرداختند .نتایج این تحقیها،

کنترل ،اندازهگیری برای دستیابی به اهداف جنگهلشناسهی در

کاربرد آمار مکانی را در بررسی الگوی مکانی درختهان نشهان

جنگلهای ناهمسال با توجه به هدف سهاختاری تعیهینشهده،

مهیدههد [ .]13مهروی مههاجر و همکهاران ( )2115از شهیوۀ

قبل از نشانهگذاری ،با آماربرداری صددرصد در پارسهلههایی

تههکگزین هی در سههطح پارسههل اسههتفاده کردنههد کههه مسههتلزم

که نشانهگذاری در آنها صورت میگیرد ،پراکنش درختهان در

آماربرداری صددرصد گونههای درختی اسهت [ .]14از دیگهر

طبقات قطری ترسیم میشود .با بررسی ایهن پهراکنش ،بهرای

پژوهشهایی که در جنگل با استفاده از آمهاربرداری زمینهی و

دستیابی به اهداف تعیینشده چه از نظر ترکیب گونهها و چهه

 GISبه شبیهسازی جنگل پرداختند میتوان به تحقیا بیهات و

از نظر موجهودی در هکتهار یها از نظهر پهراکنش درختهان در

همکاران ( )2115اشاره کرد که غنای گونهای و تنهوع زیسهتی

طبقات قطهری ،نشهانهگهذاری انجهام مهیگیهرد .آمهاربرداری

را در س هطح سههیمای سههرزمین در بخههش گههرازبن بهها روش

صددرصد در مواردی همچون اندازهگیهری دقیها تهودهههای

نمونه بهرداری سیسهتماتیک تصهادفی و  GISبررسهی کردنهد

جنگلی که به لحاظ ژنتیکی باارزشاند ،اندازهگیری تهودهههای

[ .]19بیهات و همکهاران ( )2115بههه مهدلسهازی رویههش در

جنگلی ناهمگن با مساحت کم ،و یها آمهاربرداری صددرصهد

جنگل با استفاده از دادههای سنجش از دور و مهدلسهازی بها

در کل جنگلهای یک کشهور بههمنظهور بررسهی روشههای

الگههوریتم ژنتیههک پرداختنههد و دریافتنههد کههه مههدلسههازی و
شبیهسازی در برآورد رویش جنگلهها ابهزاری مفیهد اسهت و

1. Mlinsek
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میتواند رویش جنگل را با دقت زیاد پیشبینی و برآورد کنهد

در این زمینه بهه مقایسهۀ روشههای مختلهف آمهاربرداری در

[ .]16بارانوسکی و همکهاران ( )2116از  GISو شهبیهسهازی

جنگل توجه نشده ،هدف این پهژوهش مقایسهۀ روش مهنظم

ریاضی برای پیشبینی خطر آتهشسهوزی در جنگهل اسهتفاده

تصههادفی و روش مههنظم تصههادفی کامههل برمبنههای دادههههای

کردنهد [ .]17آگهر و همکهاران ( )2112در تحقیقهی ،سههطو

آمههاربرداری زمینههی (کامههل) در جنگههل شههبیهسههازیشههدۀ

آتشسوزیهای بزرگ گذشته در جنگلههای ایالهت اورگهان

اکوسیسههتمهههای خههزری اسههت تهها از ایههن طریهها ،مقایس هۀ

آمریکا را با استفاده از مدل  flammapشبیهسازی کردند .نتایج

روشهای مختلف آماربرداری و نمونهبهرداری ممکهن شهود؛

نشان داد که مدل یادشهده توانسهت آتهشسهوزی را هماننهد

چراکه پایه و اساس هر گونه تحقیا و برنامهریزی و برداشهت

آتشسوزی واقعی شبیهسهازی کنهد [ .]15بیهات و همکهاران

اطالعهههات از جنگهههل را روش مناسهههب آمهههاربرداری و

( )2113از مهدلههای رویشهی بهرای بررسهی و شهبیهسههازی

نمونهبرداری از آن تعیین میکند و این موضوع ،لهزوم اجهرای

روشهای مختلف مهدیریت جنگهل اسهتفاده کردنهد .تحلیهل

تحقیا حاضر را در بخشی از جنگهلههای خهزری بههعنهوان

مدل و آنالیزهای این تحقیها دال بهر عملهی بهودن و برتهری

یکی از مهمترین و باارزشترین جنگلهای کشهور بههخهوبی

روش مدیریت دانهزاد ناهمسال در حفه پایهداری جنگهل و

نشان میدهد.

تولید چوب از نظر اقتصادی در مقایسهه بها روشههای دیگهر
است [ .]15عقیده بر این است که مدیران جنگل برای آگهاهی
از فرایندهای طبیعی در جنگل ،به چنین اطالعاتی از تودههای
دستنخورده بهعنوان یک کلید راهنمها بهرای مهدیریت بهتهر
جنگلها احتیا دارند تا همگام با طبیعت در دیگر تهودهههای
تحت مدیریت عمل کنند و به مدیریت پایدار اکوسیستمههای
طبیعهی بپردازنههد .جهههانی و همکههاران ( )2112بهها اسههتفاده از
دادههای آماربرداری صددرصد به شبیهسازی جنگل آموزشهی
بخش گرازبن پرداختنهد [ .]21پیشهینۀ پهژوهش در مطالعهات
داخلی نشاندهندۀ مطلوب بودن جنگل شبیهسازیشده اسهت
[ ،]21بدین مفهوم که میان جنگل شبیهسهازیشهده و جنگهل
واقعی هیچ اختالف معناداری وجود ندارد .با توجه بهه اینکهه

روشها
موادو 
در ایههن پههژوهش ،روش مههنظم تصههادفی و روش مههنظم
تصادفی کامل برمبنای داده های آماربرداری زمینی (کامهل)
در جنگل شبیه سازیشدۀ اکوسیسهتم ههای خهزری بخهش
گرازبن واقب در جنگل آموزشی پژوهشی خیهرود مقایسهه
شد (شکل  .)1در این بخش ،در شرایط طبیعی جامعههای
راش -ممرزستان ) (Fagus- Carpinusدیده میشهود ،امها
در وضعیت کنونی بهدلیل دخالت بیرویۀ انسهان ،فراوانهی
گونههای ممهرز افهزایش یافتهه و بهه تیه

ممهرز -راش

( )Fagus - Carpinusمبدل شده است [ .]21خالصهای از
مراحل اجرای پژوهش در شکل  2آمده است.

شکل  .1منطقۀ تحقیق ،بخش گرازبن جنگل خیرود
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شکل  .8مراحل اجرای پژوهش

آماربرداریکامل(صددرصد)

جغرافیایی پراکنده شدند .در این پژوهش ،الگوی پهراکنش

دادههای الزم ،با استفاده از روش آماربرداری کامل در سال

گونههای راش ،بلوط ،نمدار و توسکا بهصهورت تصهادفی

 1352جمههبآوری شههد .در طههول اجههرا 19445 ،درخههت

شبیهسازی شد که فراوانی آن بههترتیهب بهرای گونههههای

برداشت و قطر درختان تعیین شهد .دامنهۀ طبقهات قطهری

راش  ،1296ممرز  ،5527توسکا  ،455نمدار  245و بلوط

استفادهشده در خطکش دوبازو  1سانتیمتهر بهود .در ایهن

2137درخههت بههود (شههکل  .)3در ایههن پههژوهش درختههان

پژوهش بها اسهتفاده از نهرمافهزار  Arc GIS10.3دادهههای

بهصورت تصادفی در عرصه پراکنده شدند و هر درخت با

آماربرداری کامل (صددرصد) شبیه سازی شد .بدین منظور

نماد دایره نشان داده شد و به منظور جلهوگیری از نمهایش

که درختان موجود در عرصه بها اسهتفاده از جهدول اعهداد

همپوشانی درختان از حداقل اندازۀ دایره استفاده شد.

تصادفی بهصورت تصهادفی در محهیط سیسهتم اطالعهات

شکل  .3نحوۀ پراکنش درختان  )aدرختان ممرز و  )bدرختان راش در جنگل شبیهسازیشده در محیطArc GIS
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حاضر ،بههمنظهور اجهرای روش مهنظم تصهادفی بهراسهاس
تصاعد حسهابی (روش پیشنهادشهده) هماننهد روش مهنظم

صااعدحساب 
در این پژوهش بهمنظور بررسی مشخصۀ قطری درختهان از

تصادفی با استفاده از نرمافهزار  Arc GISشهبکهای بهه ابعهاد

روش منظم تصادفی استفاده شهد .در روش مهنظم تصهادفی

 111×141متههر طراحههی شههد .قههانون عمههومی دنبالهۀ آن در

ابتدا یک نقطه بهصهورت تصهادفی در منطقهه پیهاده شهده و

محورهای طولی و عرضی در رابطههههای  1و  2ذکهر شهد.

دیگهر

نحوۀ محاسهبۀ روش مهنظم حسهابی بها اسهتفاده از تصهاعد

سپس در شبکهای با ابعاد طولی و عرضهی مشهخ
مرکز قطعات نمونه مشخ

میشهوند .همچنهین بههمنظهور

تشریح روش منظم تصادفی از تصاعد حسابی استفاده شد و

حسابی در محیط  Arc GISدر شکل  4آمده است.
()1

با توجه بهه اینکهه در ایهن روش ههر شهبکه از مجموعههای
ترانسکت طولی و عرضی تشکیل شده است ،ترانسکتهای
طههولی در محههور عههر

ههها شههمارهگههذاری شههد .مبههد

شمارهگذاری مبد سیستم مختصهات دکهارتی بهود (صهفر)،

ax  a1   n 1 d
 :axمرکز قطعه نمونه :a1 ،جملۀ اول تصهاعد حسهابی(n- ،

 :1)dقدر نسبت تصاعد حسابی که همان طول شبکه است.

a y  a1   n 1 d

()2

سپس با استفاده از جملۀ عمومی تصاعد حسابی ،اولین مبد

 :ayترانسکت  nام : a1 ،ترانسهکت اول :(n-1) ،جملهۀ

حرکت هر کدام از ترانسکتها مکانیابی شد .اولهین مرکهز

n-1ام تصاعد حسابی :d ،قدر نسبت تصهاعد حسهابی کهه

قطعه نمونه بهعنوان اولهین جملهۀ تصهاعد حسهابی در نظهر

همان عر

شبکه است.

گرفته شد .سپس آخرین قطعه نمونه بهعنوان آخرین جملهۀ

سپس به منظور برآورد مشخصۀ قطر درختان در ارتفاع

شد و با استفاده از قانون عمومی جملهۀ

برابرسینه از تابب بهافر بها شهعاع  17/54متهر اسهتفاده شهد

عمومی دنباله فر

دنباله ،دیگر قطعات نمونهه تعیهین مکهان شهد .در پهژوهش

(شکل .)9

شکل  .4نحوۀ محاسبۀ روش منظم حسابی با استفاده از تصاعد حسابی در محیط Arc GIS
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شکل  .5نحوۀ اندازهگیری درختان  )aدرختان راش و  )bدرختان بلوط در داخل قطعات نمونۀ منظم تصادفی با استفاده از تابع بافر در
محیط Arc GIS

شبیهسازیجنگلبااستفادهازروشمنم صااد کامل
در ادامه ،از روش منظم تصهادفی کامهل اسهتفاده شهد کهه
تفاوت این روش با روش مهنظم تصهادفی (سیسهتماتیک-

کل قطعات نمونه.
()4

تصادفی) این است که تماماً براساس اصل اعداد تصهادفی
بودن انتخاب میشوند .در این روش پس از تعیهین تعهداد
کل قطعات نمونه آماربرداریشده در جامعۀ محدود ،تعداد
قطعات نمونه بر اسهاس رابطههههای  3و  4در محورههای
طولی و عرضی منطقۀ تحقیا تعیین میشود .در این روش
اگر قطعات نمونه در محور عر

ها به قطعهات نمونهه در

محور طهول هها تقسهیم شهود عهددی نزدیهک بهه نسهبت
( )1/615بهدست میآید .شایان ذکر است کهه ایهن نسهبت
عدد  1/615است که از تقسیم طهول مسهتطیل طالیهی بهه
عر
()3

مستطیل

طالیی بهدست میآید.

N *1.618  N * 44.5%
1.618

 :nyتعداد قطعات نمونه در محور عر

 :nxتعداد قطعات نمونه در محور طهول هها؛  :Nتعهداد

هها؛  :Nتعهداد

کل قطعات نمونه.
صااعدصااد 
در این روش همانند روش منظم تصهادفی قطعهات نمونهه
در محور عر

ها به طور سیستماتیک با فواصل مشهخ

انتخاب شده و مرکهز قطعهات نمونهه در محهور طهولهها
بهصورت تصادفی و با استفاده از جهدول اعهداد تصهادفی
تعیین میشود .در این پژوهش بهمنظور تعیین فواصل بهین
قطعات نمونه در محور عر
عر

nx 

N
nx

nY 

هها از نسهبت طهول محهور

ها به تعداد قطعات نمونه در محور عر

ها استفاده

شد که این کار همانند مرحلهۀ قبهل ،در محهیط نهرمافهزار
 ARC GISو با کمک تابب بافر انجهام گرفهت (شهکل .)6
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شکل  .6نحوۀ اندازهگیری درختان در داخل قطعات نمونۀ منظم تصادفی کامل با استفاده از تابع بافر در محیط Arc GIS

صجزیهوصحلیلآماری

نتایج آزمون تی تکنمونهای نیهز نشهان داد کهه میهان روش

از آزمون تی تکنمونهای بهرای مقایسهۀ روشههای مهنظم

منظم تصادفی و آماربرداری کامل در برآورد میانگین قطهری

تصادفی و آماربرداری صددرصد و روش مهنظم تصهادفی

درختان توسکا و نمدار اختالف معنیداری وجود ندارد .این

کامل با روش آماربرداری صددرصهد اسهتفاده شهد .بهرای

نتایج همسو با نتهایج پهژوهش جههانی و همکهاران ()2112

مقایسۀ روش های منظم تصادفی و منظم تصادفی کامل در

است که بیان کردنهد بهین روش آمهاربرداری صددرصهد در

جنگل شبیهسازیشده در محیط نرمافزار نیز از آزمون تهی

عرصههه و روش تصههادفی در جنگههل شههبیهسههازیشههده در

جفتی استفاده شد .در این آزمونهای آمهاری ،آمهارهای بهه

بررسی قطر درختان اخهتالف معنهیدار وجهود نهدارد [.]21

نام  tوجود دارد که مبنای تصمیمگیری در مورد وجهود یها

همچنین نتایج بهدستآمده از روش منظم تصادفی (جهدول

نبود اختالف معنیدار بین گروههای مورد مقایسه است.

 )2و روش منظم تصادفی کامل (جدول  )3نیز نشان داد کهه
روش منظم تصادفی ،روشهی مناسهب در بهرآورد مشخصهۀ

نتایجوبحث

قطری درختان گونههای نمدار و توسکا و گونههای کمیهاب

شههبیهسههازی ابههزاری مفیههد در مههدیریت جنگههل اسههت کههه

و نادر است [.]9

کاربردهههای مختلفههی دارد ،بهههویههژه زمههانی کههه عملیههات

در این پژوهش برای مقایسهۀ قطهر درختهان در روش

جنگلشناسی بهه دالیلهی ماننهد محهدودیتههای فیزیکهی،

منظم تصادفی و روش منظم تصادفی کامل از آزمهون تهی

قانونی و  ...امکانپذیر نیست [ .]21نتایج آمهاربرداری کامهل

جفتی استفاده شد .نتایج آزمون تی جفتی نشان داد کهه دو

نشان داد که جامعۀ درختان راش ،بیشترین میانگین قطری و

روش مههنظم تصههادفی و مههنظم تصههادفی کامههل در سههطح

درختان شیردار ،کمترین میانگین قطری را دارند (جدول .)1

اطمینان  59درصد اختالف معنیداری دارند (جدول .)4
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جدول  .1نتایج مربوط به میانگین آماربرداری کامل
نام گونه
راش
بلوط
ممرز
توسکا
شیردار
نمدار

میانگین قطر

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(بدون واحد)

14/381
79/882
79/93
49/194
77/972
79/931

132/198
722/139
91/373
23/172
23/172
738/191

71/349
89/92
81/811
1/382
1/382
81/771

17/932
17/93
93/242
99/493
99/493
11/427

جدول  .8نتایج نمونهبرداری با استفاده از روش منظم تصادفی
نام گونه
راش
بلوط
ممرز
توسکا
نمدار

میانگین قطر

واریانس

انحراف معیار

درصد ضریب

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

تغییرات

47/32
78/9
77/13
49/24
72/847

8939/279
44/881
433/919
349/184
779/471

33/979
87/99
79/174
81/977
81/942

%21/993
%11/12
%37/814
%41/288
%11/449

جدول  .3نتایج تجزیهوتحلیل قطر درختان با استفاده از روش منظم تصادفی کامل
اسم گونه

میانگین قطر

واریانس

انحراف معیار

درصد ضریب تغییرات ()%

راش
بلوط
ممرز
توسکا
نمدار

33/184
79/321
77/139
33/47
73/19

8814/971
824/431
437/132
419/91
834/277

33/329
83/792
79/199
77/999
83/314

11/374
94/177
37/922
11/398
13/323

جدول  .4نتایج مربوط به دادههای قطری درختان دو روش منظم تصادفی و روش منظم تصادفی کامل
مقایسۀ دو روش

منظم تصادفی – منظم
تصادفی کامل

نتایج آزمون تی جفتی
میانگین

-8/23

سطح اطمینان 25%

میانگین خطا از

انحراف

سطح باال

سطح پایین

معیار

معیار

-9/843

-3/414

9/834

8/311

درجۀ آزادی

Sig

73

*9/943

جدول  .5نتایج مقایسۀ روش منظم تصادفی با آماربرداری کامل (صددرصد) براساس آزمون تی تکنمونه
اسم گونه
راش
ممرز
بلوط
توسکا
نمدار

قطر بهدستآمده در روش

قطر بهدستآمده در روش

منظم تصادفی

آماربرداری کامل

47/392
77/13
78/9
49/24
72/847

14/38
79/93
79/82
49/19
79/931

** سطح اطمینان  55درصد؛ * سطح اطمینان  59درصد.

درجۀ آزادی

عدد تی

نتیجۀ معنیداری

38
919
849
79
89

-3/99
-4/788
3/411
9-/933
9/743

**
*
*
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دو روش منظم تصادفی با روش آماربرداری کامل نیهز

نتایج آزمون تی تکنمونهای نیز نشان داد که میهان قطهر

مقایسه شدند .نتایج مقایسۀ روش منظم تصادفی بها روش

درختان توسکا و نمهدار در روش مهنظم تصهادفی کامهل و

آماربرداری کامل براساس آزمون تی تک نمونهای نشان داد

روش آماربرداری کامل اخهتالف معنهیداری وجهود نهدارد.

که میان قطر درختان توسکا و نمدار در هر دو روش منظم

نتایج این تحقیا ،از نظر کارایی روش منظم تصهادفی کامهل

تصههادفی و روش آمههاربرداری کامههل اخههتالف معنههاداری

در برآورد گونههای کمیاب با پژوهش گزارششهده برابهری

وجود ندارد .نتایج آزمون تی تکنمونه نیهز نشهان داد کهه

میکند (جدول  .)6نتهایج آزمهون تهی تهک نمونههای بهرای

میان قطر درختان ممرز و بلوط اختالف معنیداری وجهود

گونهههای ممهرز و بلهوط نشهان داد کهه میهان روش مهنظم

دارد (جدول .)9

تصادفی با آماربرداری کامل اختالف معنیداری وجود دارد.

جدول  .6نتایج مقایسۀ روش منظم تصادفی کامل با آماربرداری کامل (صددرصد) براساس آزمون تکنمونهای
اسم گونه
راش
ممرز
بلوط
توسکا
نمدار

قطر بهدستآمده در

قطر بهدستآمده در

روش منظم تصادفی

روش آماربرداری

کامل

کامل

33/184
77/139
79/321.
33/47
73/19

14/38
79/93
79/82
49/19
79/931

درجۀ آزادی
18
943
879
71
89

عدد تی
-3/99
-4/788
3/411
9-/933
9/743

داری نتیجۀ معنی
**
*
*

** سطح اطمینان  55درصد؛ * سطح اطمینان  59درصد.

در سال های اخیر تحقیقات گستردهای دربهارۀ مقایسهۀ

گونهای ،اجرای آماربرداری صددرصد با توجهه بهه هزینهۀ

روشهای مختلف آمهاری انجهام گرفتهه اسهت [.]11 ،11

زیاد آن ،توجیهی قابهل قبهول دارد .پهایش دقیها تغییهرات

انعطافپذیری کمِ روش مهنظم تصهادفی نسهبت بهه روش

تودههای جنگلی از جمله تغییر حجم توده ،تعداد و درصد

تصادفی کامل سبب اختالف معنیدار این روش نسبت بهه

گونهها در طبقات قطری ،ارزیابی غنای گونههای درختهی،

روش های دیگر آماری میشود .با توجه به اینکه دو روش

کمک به نشانهگذاری برای رسیدن به اهداف تعیینشهده و

اختالف معنیداری ندارند ،نتایج این پژوهش داد که روش

پراکنش بهینۀ درختان در طبقات قطهری از امتیهازات مههم

منظم تصادفی کامل ،در بهرآورد قطهر درختهان ،بهرآوردی

این روش آماربرداری است [.]14

ب هیاری هب تولیههد م هیکنههد .در بیشههتر مههوارد ،یههک روش
نمونه برداری که متناسهب بها نهوع جنگهل و هماهنه

بها

اهداف مدیریت جنگل انتخاب و به درستی تجزیهوتحلیهل
شود ،بهه مراتهب مفیهدتر و قابهل قبهول تهر از آمهاربرداری
صددرصههد اسههت؛ امهها بههدیهی اسههت کههه در روشهههای
آماربرداری مبتنی بر نمونههبهرداری اطالعهات و داده ههای
مههورد نیهاز ش هیوۀ تههکگزینهی در سههطح پارسههل حاصههل
نمی شود .افزونبر این بنها بهر اهمیهت گونهه ههای نهادر و
درختههان قطههور در برنامهههری هزی جنگههلشناس هی و تنههوع

جهگیری
نتی 
در این تحقیا با کمک جنگل شبیهسازیشهده ،روشههای
مختلف آماربرداری و نمونهبرداری مقایسهه شهدند .شهرط
اصلی هر گونه مدیریت و برنامهریهزی در جنگهل ،داشهتن
اطالعات کمی و کیفهی مناسهب از سهاختار آن اسهت .بهه
همین دلیل آماربرداری جنگل در برآورد وضعیت موجهود
و برنامهریزی برای آینهده ،اهمیهت زیهاد دارد .ازآنجها کهه
آماربرداری جنگل همیشه با صرف هزینهه و زمهان همهراه
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حقیقی از نظهر آمهاری وجهود نهدارد و در نتیجهه جنگهل

 در طول زمان با هدف کاهش مهدت آمهاربرداری و،است

 امکان مقایسهۀ،شبیهسازیشده بهعنوان روشی نو و مناسب

 روش ههای زیهادی،هزینه و نیز افزایش دقت آمهاربرداری

روشهههای گونههاگون آمههاربرداری و حتههی ابعههاد و شههکل

 چون ارزیابی دقیا جامعۀ،در واقب.تاکنون ارائه شده است

قطعات نمونه را در جنگل فراهم میآورد و برای مدیریت

جنگلی نیازمنهد اتخهاذ روشههای نمونههبهرداری اصهولی

مؤثرتر جنگل کاربرد خوبی دارد و با اجرای آن تصمیمات

 بهکارگیری روشهای یکسان برای همۀ، بهطور کلی،است

.مدیریتی در جنگل را میتوان با اطمینان بیشتری اجرا کرد

 هزینهه و، صحت،مناطا جنگلی کشور بدون مقایسۀ دقت

،با توجه به نیاز این روش به پایگاه دادههای بسهیار بهزرگ

 منطقههی نیسههت و بایههد،هههدف بههین روشهههای مختلههف

بهتر است در مقیاس مطالعهاتی بهزرگ تهر مهثالً در سهطح

روشهای مختلف در این جنگلها بررسی شوند تها روش

 دارای آزیمهوت،بخش جنگل انجام گیرد و همۀ درختهان

در کل میتهوان.مناسب از نظر دقت و هزینه انتخاب شود

.در سطح قطعه نمونه نسبت به مرکز قطعه نمونه باشند

گفت همانگونه که نتایج پژوهش های مشابه نشان میدهد
تفاوت معنیداری بین جنگهل شهبیهسهازیشهده و جنگهل
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ABSTRACT
The main pre-request of the forest management and planning program is the availability of
quantitative and qualitative data from forest structure. Therefore, the forest inventory plays a vital role
in the estimation of the current status and future planning. In this study, spatial pattern of trees in
Gorazbon section of Kheyroud forest in northern Iran was simulated to compare the random
systematic sampling and complete random systematic sampling method based on the full calipering
method. By using the Arc GIS software, the spatial pattern of forest trees was simulated. Buffer
function was used to calculate the random systematic sampling and complete random systematic
sampling method based on the full calipering method. In order to compare random systematic
sampling with full calipering single-sample, a t-test was used. The results showed that there was no
significant difference between random systematic sampling and full calipering method to estimate the
average diameter of Alnus, Fagus orientalis, and Tilia begonifolia. However, there was a significant
difference between two methods in the estimation of average diameter of Carpinus orientalis and
Quercus persica. The results of T-test revealed that there is no significant difference between Alnus
and Tilia begonifolia but significant difference was observed between the trees of the Fagus orientalis,
Carpinus orientalis, and Quercus persica. In addition, paired t-test was used to compare the random
systematic sampling and complete random systematic sampling method. Results showed that there is
no significant difference between random systematic sampling and complete random systematic
sampling method.
Keywords: Gorazbon Section, complete random systematic sampling method, random systematic
sampling.
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