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 ۳۹۷    ۱۳۸۲، سال ٤، شماره ۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 
 
 
 
 

 ١هاي ارسباران بررسي و تعيين روش آماربرداري بهينه درجنگل
 

 ٥اله ضرغام              نصرت٤               محمدرضا مروي مهاجر٣                محمود زبيري٢پور احمد عليجان

 
 چكيده 

گلي طبيعي ارسباران بررسي و معرفي هاي جن در اين تحقيق سعي گرديد يك روش بهينه آمار برداري براي كسب اطالعات از توده

 قطعه نمونه در سه روش ۱۴۰ متر تعداد ١٥٠*٣٠٠ين منظور با استفاده از يك شبكه آماربرداري منظم تصادفي به ابعاد  ا هب. گردد

ح مقطع د و سه مشخصه سطشاي، مستطيلي و خط نمونه از منطقه حفاظت شده ارسباران برداشت  دايره آماربرداري با قطعات نمونه

 tآزمون دانكن و آزمون . برابر سينه و تعداد درختان در هكتار و زمان برداشت در قطعات نمونه و خط  نمونه ها مدنظر قرار گرفت 

 اختالف معني داري يادشدهنشان داد كه بين ميانگين سطح مقطع برابر سينه و تعداد درختان در هكتار محاسبه شده از سه روش 

داري را نسبت به هم نشان  ها اختالف معني اي، مستطيلي و خط نمونه ميانگين زمان برداشت قطعات نمونه دايرهوجود ندارد امــا 

د كه در ش استفاده  E2%×T(Husch .B.Miller... 1982) سپس به منظور تعيين روش آمار برداري بهينه از رابطه. دهد مي

 آماربرداري با در نهايتً .باشند ها مي  زمان برداشت نمونه(T)ري در سطح اطمينان معين و  درصد اشتباه آماربردا %Eآن

 . هاي ارسباران معرفي گرديد  كارگيري خط نمونه به عنوان روش آماربرداري بهينه در جنگل هب

 
ي و مستطيلي، خط نمونه، ا ايرهتعداد در هكتار، قطعات نمونه د هاي ارسباران، سطح مقطع برابر سينه، جنگل :هاي كليدي واژه

  .tزمون دانكن، آزمون آ

                                                 
 ١٠/٣/٨٢:  ي، تاريخ پذيرش نهاي٢٦/٤/٨١: تاريخ دريافت‐١
 استاديار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه اروميه‐٢
 (E-mail: Zobeiri @ nrf.ut.ac.ir) استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهرانً ‐٣
  دانشيار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران‐٤
  استاديار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران‐٥
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 مقدمه 

 ۵/۱۰هاي خارج از شمال ايران مساحتي بالغ بر  جنگل
هاي   جنگلدرصد۸۵ميليون هكتار را داراست و حدود 

 استان گسترش ۲۵گردد كه در سطح  كشور را شامل مي
ها و  هاي آن در دشت داشته و براساس سرشت گونه

 جوامع جنگلي خاص خود را تشكيل ،ها امنهارتفاعات و د
 اين .)۱۳۷۸ها و مراتع كشور  سازمان جنگل. (داده است

ها عمدتاً حمايتي هستند و عليرغم اينكه از نظر  جنگل
گيرند، اما به لحاظ  توليد چوب مورد استفاده قرار نمي

 آثارهاي محلي و چه از نظر  برداري عملكرد چه از نظر بهره
 نقش آنها در حفاظت آب و خاك در زيست محيطي و

هاي شمال را نيز در  تري از جنگل بعضي موارد نقش ارزنده
هاي جنگلي،  يكي از اين رويشگاه. كنند اقتصاد ملي ايفا مي

اين ناحيه رويش در شمال . ناحيه رويش ارسباراني است
). ۱شكل.(غرب كشور و در استان آذربايجان شرقي قرار دارد

 هكتار برآورد شده ۱۶۴۰۰۰ رويشي مساحت اين ناحيه
  .)۱۳۷۸ها و مراتع كشور ،  سازمان جنگل( است 

تأثير پذيري اين منطقه از اقاليم مختلف از جمله اقاليم 
اي تنوع زيستي گياهي و جانوري  خزري، قفقازي و مديترانه

تحقيق . وجود آورده است هقابل توجهي را در اين رويشگاه ب
ها و امكانات بالقوه طبيعي  اييو مطالعه در مورد توان

هاي ارسباران دانش ما را تقويت نموده و به موازات  جنگل
ها  هاي آتي و مديريت اين جنگل ريزي آن ما را در برنامه
ريزي  دانيم مديريت و برنامه از طرفي مي. ياري خواهد نمود

هاي ارسباران نيازمند  دقيق، علمي و منطقي جنگل
هاست   مناسب و كافي از اين جنگلبرخورداري از اطالعات

زاد بودن و  ها از نظر شاخه و با توجه به شرايط اين جنگل
حمايتي بودن آنها مناسبترين روش كسب اطالعات مورد 

هدف اصلي اجراي تحقيق حاضر مقايسه چند . استنياز 
روش آماربرداري و تعيين روش آمار برداري بهينه براي 

 ارسباران از نظر هاي جنگلي منطقه بررسي توده
هاي  بر اساس بررسي. استهاي كمي و كيفي  مشخصه

هاي تحقيقاتي انجام يافته در منطقه  صورت گرفته فعاليت
ارسباران و مناطق مشابه اندك بوده كه به تعدادي از آنها 

 :خواهيم كرداشاره 
 در يك تحقيق براساس يك آمار برداري ۱۳۷۵در سال 

هاي جنگلي  ي كمي تودهها منظم تصادفي برخي مشخصه
مربوط به جنگل تحقيقاتي ارسباران از جمله ميانگين سطح 
مقطع برابر سينه، ميانگين تعداد در هكتار، ميانگين ارتفاع 

هاي كيفي ديگر را  ها و مشخصه توده، درصد اختالط گونه
 ) . ۱۳۷۵عليجانپور ، (  است گرفتهمورد مطالعه قرار 

هاي  يت زادآوري توده وضع۱۳۷۶امير قاسمي در سال 
جنگلي ارسباران را مورد بررسي قرار داده و درصد اختالط 

هاي   نظام، دانه زادي آنها، درصد شاخه زادي،تجديد حيات
 .هاي جنگلي موجود را بررسي نموده است موجود و تيپ

شناسي   خصوصيات جنگل۱۳۷۶همچنين عباسلو در سال 
باران بررسي هاي ارس دو جنس بلوط و ممرز را در جنگل

 اين بررسي استفاده براياي  از قطعات نمونه دايره نموده و
اما آنچه مسلم است اينكه در مورد روش آمار . نموده است

هاي مشابه  هاي ارسباران و جنگل برداري مناسب از جنگل
 .تحقيقي صورت نگرفته است
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 باران در استان آذربايجان شرقي موقعيت منطقه ارس‐١شكل 
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 ها  مواد و روش

 انجام اين تحقيق، تعدادي از توده هاي جنگلي در براي
داخل منطقه حفاظت شده ارسباران انتخاب گرديدند، 

 ٧/۷۰۸مساحت توده هاي جنگلي انتخاب شده در مجموع 
 ارائه )۱(هكتار مي باشد كه به تفكيك هر واحد در جدول 

 .شده است

 
  مساحت توده هاي جنگلي مورد مطالعه در منطقه حفاظت شده ارسباران‐۱لجدو

 )هكتار(مساحت  نام توده  جنگلي
 ۱/۱۶۰ گرمناب و شيرين بالغ

 ۷/۱۰۸ عباس آباد

 ۶/۱۱۴ هره سر

 ۱/۱۱۳ ارمني اولن

 ۲/۲۱۲ آينالو

 ٧/۷۰۸ جمع

 هاي آماري برداري مورد استفاده  روش ‐الف

ش آمار برداري با قطعات نمونه در اين تحقيق سه رو
 آر، آماربرداري با قطعات نمونه ۳اي به مساحت  دايره

هاي  آر و آماربرداري با خط نمونه ۳مستطيلي به مساحت 
. انجام گرديد )  متري ۳۰هاي  ترانسكت ( متر ۳۰به طول

 كمي و كيفي هاي ويژگياستفاده از خط نمونه در بررسي 
 بار در ايران در اين تحقيق هاي جنگلي براي اولين توده

 . دشانجام 
 آمار برداري مقدماتي  ‐ب

هايي كه در  تعيين تعداد قطعه نمونه يا خط نمونهبراي 
د ابتدا آمار برداري ش هاي جنگلي بايد برداشت مي توده

در اين آمار برداري در چند مسير . مقدماتي صورت پذيرفت
طعه نمونه  ق۳۰ متر از يكديگر به تعداد ۱۵۰به فاصلة 

هاي جنگلي   خط نمونه در توده۳۰اي، مستطيلي و  دايره
 مورد هاي ويژگيبرداشت گرديد و با توجه به انحراف معيار 

بررسي در اين توده ها و سطح منطقة مورد مطالعه معلوم 
 قطعه نمونه در يك شبكه ۱۴۰د كه الزم است تعداد ش

ر هر سه ود دشمتر برداشت  ١٥٠*٣٠٠آماربرداري با ابعاد 
.  مد نظر قرار گرفت E=%٨% خطاي برآورد قدارروش م

كليه محاسبات الزم در پايان نامه دكتري عليجانپور موجود 
 . مي باشد

 آماربرداري اصلي  ‐ج

 از منطقه تهيه ۱:۲۵۰۰۰نقشه توپوگرافي به مقياس ابتدا 
 متر و مقياس ١٥٠*٣٠٠د و با توجه به شبكه آماربرداري ش

متر بر روي نقشه   سانتي٦/٠*٢/١ربرداري نقشه شبكه آما
اي تهيه گرديد كه در  هاي آماربرداري ويژه فرم. پياده گرديد

 موقعيت قطعات نمونه، درختان قرار هاي ويژگيآن به 
گرفته در قطعات نمونه، زادآوري به شعاع دو متر و 

حد شمارش .  اكيپ آماربرداري اشاره شده است هاي ويژگي
 .  سانتي متر در نظر گرفته شد ۵/۷ري در اين آماربردا

اي با توجه به مساحت قطعه  در قطعات نمونه دايره     
و شيب زمين در محل قطعه نمونه ، شعاع )  آر۳( نمونه

قطعه نمونه تصحيح و به مركز قطعه نمونه و به شعاع 
 ۵/۷دست آمده تمام درختان موجود با قطر بيش از  هب

ري قطر برابر سينه قرار گرفت و سانتي متر مورد اندازه گي
 .  كيفي آنها يادداشت گرديد هاي ويژگي

 متر توسط ۳۰در قطعات نمونه مستطيلي ابتدا طول      
يك نوار پياده گرديد و بعد از يك جهت شروع كرده و به 

 متر كليه درختاني كه در اين عرض قرار داشتند ۱۰عرض 
گيري قطر برابر  سانتي متر مورد اندازه ۵/۷با حد شمارش 

ها ابتدا خط ترانسكت به  در خط نمونه. سينه قرار گرفتند 
اي پياده گرديد و كليه   متر توسط يك متر پارچه۳۰طول 

درختاني كه تنه يا تاج آنها با اين خط برخورد داشت مورد 
 كيفي هاي ويژگيگيري قطر برابر سينه قرار گرفته و  اندازه
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تان نيز از يكديگر اندازه د و فاصله درخشآنها يادداشت 
در هر سه روش مورد مطالعه . دشگيري شده و يادداشت 

ين ا هب. دشگيري  زمان آمار برداري توسط كرنومتر اندازه
 قطعه نمونه ۱۴۰اي و   قطعه نمونه دايره۱۴۰ترتيب 

هاي جنگلي مورد   خط نمونه از سطح توده۱۴۰مستطيلي و 
 .نظر برداشت شد 

 دست آمده از آماربرداري  هاي خام به حاسبات داده م‐د

اي و مستطيلي با استفاده از  در روش قطعات نمونه دايره
قطر برابر سينه درختان، سطح مقطع برابر سينه هر پايه 
محاسبه گرديد و سپس سطح مقطع برابر سينه در قطعه 
نمونه و ميانگين سطح مقطع برابر سينه، انحراف معيار، 

% ۹۵شتباه آماربرداري با احتمال اشتباه معيار و درصد ا
 . براي اين مشخصه محاسبه گرديد 

4

2dg π
= 

g  : ؛)سانتي متر مربع ( خت  در سطح مقطع برابر سينه تك  
d :قطر برابر سينه بر حسب سانتي متر .  

ها در هر قطعه نمونه  از طرفي با توجه به اينكه تعداد پايه
ها و نيز  ميانگين تعداد پايه. ست نيز اندازه گيري شده ا

انحراف معيار و اشتباه معيار و درصد اشتباه آماربرداري با 
براي تعداد درخت در قطعه نمونه محاسبه % ۹۵احتمال 

در روش استفاده از خط نمونه استخراج اطالعات از . دش
 .ها به ذيل انجام گرفت خط نمونه

 از رابطه زير متوسط سطح مقطع برابر سينه هر خط نمونه
 .دست آمد  هب

 
 
 
 

g : متوسط سطح مقطع برابر سينه در هر خط نمونه)m2(؛  

d : قطر درختان(cm)؛ 
2d :؛متوسط توان دوم قطر درختان 

tn:تعداد درخت در خط نمونه . 
تان در هكتار در اين روش از روابط زير محاسبه تعداد درخ

 :دش

ia  :؛فاصله دو درخت متوالي 

dn :؛تعداد فواصل اندازه گيري شده در يك خط نمونه 
a :  متر(متوسط فاصله بين درختان در هر خط نمونه (

      
2

10000

a
N = 

N : ؛تعداد درختان در هكتار   
در روش ) متر مربع در هكتار (و سطح مقطع برابر سينه 

 .دشخط نمونه از رابطه زير محاسبه 
 NgG ×=  

N : ؛تعداد درختان در هكتار  
g:نمونه  متوسط سطح مقطع برابر سينه در هر خط )m2(؛ 
G :  متر مربع در هكتار ( سطح مقطع برابر سينه(.  

ها در  درمورد مدت زمان برداشت قطعات نمونه و خط نمونه
سه روش ياد شده با توجه به اينكه زمان برداشت در هر 

 ميانگين زمان برداشت ،قطعه نمونه اندازه گيري شده بود
 .دشقطعات نمونه و خط نمونه ها محاسبه 

 و تجزيه واريانس و آزمون دانكن t, Fستفاده از آزمون با ا
ميانگين سطح مقطع برابر سينه، تعداد در هكتار، زمان 

ها با استفاده از نرم افزار  برداشت قطعات نمونه و خط نمونه
MSTATCمورد مقايسه آماري قرار گرفتند  . 

 

  نتايج 

كار گرفته  هدر اين بخش از تحقيق بر مقايسه سه روش ب
شده و انتخاب روش بهينه آمار برداري جهت دريافت 

د و از نظر مشخصات آمار شاطالعات كمي و كيفي تأكيد 
هاي سطح مقطع برابر سينه و تعداد در  برداري به مشخصه

ين ترتيب ابتدا ا هب. هكتار و زمان آماربرداري پرداخته شد
محاسبات مربوط به برآورد ميانگين سطح مقطع برابر سينه 

عداد در هكتار درختان و درصد اشتباه آماربرداري با و ت
مربوطه انجام گرفت و سپس زمان آماربرداري % ۹۵احتمال 

هر روش ) زمان پياده كردن و برداشت قطعات نمونه ( 
 ارائه )٢(تجزيه و تحليل گرديد كه نتايج آن به شرح جدول 

 .شده است 

d

n

i
i

n

a
 a  
∑
−= 1

t

n

i

n

di
d

dg

∑
−=

×
=

1

2

2

2

40000
14/3

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۴۰۳    ۱۳۸۲، سال ٤، شماره ۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 
ينه و تعداد در هكتار و زمان برداشت س سطح مقطع برابر %۹۵اشتباه آماربرداري با احتمال درصد  مقايسه ميانگين و درصد اشتباه ‐۲جدول 

 قطعات نمونه در سه روش

 قطعات نمونه دايره اي قطعات نمونه مستطيلي خط نمونه

%E X %E X %E X 
 مشخصه مورد بررسي 

۷۶/۶% ۲۲/۱۶ ۱۸۶/۶% ۰۷/۱۶ ۸۵/۵% ۹۷/۱۵ 

سطح مقطع برابر سينه در 

ha
m2

 

 تعداد در هكتار ۱۳۵۳ ۲۹/۶% ۱۳۷۶ ۳۵/۶% ۱۳۴۰ ۱۹/۷%

۰۸/۵% ۰۶/۶ ۴۵/۶% ۶۴/۷ ۷۷/۵% ۶۸/۹ 
زمان برداشت قطعه 

 )دقيقه(نمونه 

 
رسد كه بين ميانگين  نظر مي ه، چنين ب)۲(طبق جدول      
طح مقطع برابر سينه و تعداد در هكتار محاسبه شده س

اما از نظر . توسط سه روش اختالف چنداني وجود ندارد 
رسد كه  نظر مي هميانگين زمان برداشت قطعات نمونه ب

 . اختالف معني داري وجود داشته باشد 

هاي  دست آمده براي مشخصه ههاي ب  مقايسه ميانگينبراي
زيه واريانس و آزمون دانكن  و تجt از آزمون ياد شده

 ٣( آن به صورت جداول tاستفاده گرديد كه نتايج آزمون 
 .ارائه شده است ) ٥تا

 
 دست آمده از سه روش اجرا شده ه مقايسه ميانگين سطح مقطع برابر سينه ببراي t محاسبه شده در آزمون t̂ ‐٣جدول

 مستطيل خطي
 روش

 روش                            
ns34890/ ns16070/ دايره اي 
ns19140/ مستطيل ــــ 

ns  : اختالف بين ميانگين ها معني دار نيست . 

 

 دست آمده از سه روش هدر هكتار ب مقايسه ميانگين تعداد براي t محاسبه شده در آزمون t̂‐٤جدول 

 مستطيل خطي
 روش

                             روش
ns18250/ ns3880/ دايره اي 
ns54430/ مستطيل ــــ 

 

 اشت قطعات نمونه وخط نمونه ها مقايسه ميانگين زمان بردبراي t محاسبه شده در آزمون t̂‐٥جدول.

 مستطيل خطي
 روش

                           روش
**/  دايره اي 4865/** 3411
 مستطيل ــــ 4225/**
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 . معني دار است درصد۱ اختالف بين ميانگين ها در سطح **

 
دست آمده  هدانكن نتايج ببا انجام تجزيه واريانس و آزمون 

د و نتيجه گيري گرديد كه زمان آماربرداري قطعات شتأييد 
ها عامل تعيين كننده خواهد بود كه در  نمونه و خط نمونه
طور محسوس كمتر از روش استفاده از  هروش خط نمونه ب
 . اي و مستطيلي است  قطعات نمونه  دايره

 بحث و نتيجه گيري 

ش آماربرداري از ميان سه روش  تعيين بهترين روبراي
TEكار گرفته شده از رابطه هب  استفاده گرديد كه بر %2×

 و زمان الزم جهت (%E) اشتباه آماربرداري مقداراساس 
كند   بهترين روش را معرفي مي(T)انجام آماربرداري 

(Husch .B.Miller ...., 1983) .  

TEA ×= 2)(% 
E% :  ٩٥(اشتباه آماربرداري در سطح معين(% 

T : به دقيقهزمان آماربرداري   
 كه در آن توان است روش آماربرداري مناسب روشي درواقع

دوم اشتباه آماربرداري در ميانگين زمان برداشت قطعات 
 محاسبه شده در آن مقدار عددي Aنمونه ضرب گرديده و 
 . كوچكتري داشته باشد 

ساس ميانگين و درصد اشتباه آماربرداري بنابراين برا     
هاي سطح مقطع برابر سينه و تعداد در هكتار  مشخصه

محاسبه شده و نيز ميانگين زمان برداشت قطعات نمونه در 
 ، براي سه روش نمونه برداري اجرا شدهAسه روش مقدار 

براساس مشخصه سطح ) ٦(كه در جدول . دشمحاسبه 
 در سه روش نشان Aان مقطع برابر سينه محاسبات ميز

 .داده شده است 

  تعيين روش آماربرداري بهينه براساس فرمول ارائه شده با درنظرگرفتن مشخصه سطح مقطع برابرسينه‐٦جدول 

 
 اي روش قطعات نمونه دايره روش قطعات نمونه مستطيلي روش خط نمونه

ha/٢m    ۲۲۱/۱۶ْ⎯X= ha/٢m    ۰۷۹/۱۶⎯X= ha/٢m    ۹۷/۱۵ْ⎯X= 
ha/٢m     ٤٩٠/٦Sx= ha/٢m     ٨٨٤/٥Sx= ha/٢m    ٥٢٧/٥Sx= 

ha/٢    m ۵۴۸۵/۰  = S⎯x ha/٢m    ٤٩٧٣/٠ = S⎯x ha/٢m     ۴۶۷۱/۰ = S⎯x 
١٣٩ ،۰۵/۰=tα ١٣٩ ،۰۵/۰=tα       ١٣٩ ،۰۵/۰=tα 

ha/٢m    ٠٩٧/١=E ha/٢m     ۹۹۴۶/۰=ُE ha/٢m     ٩٣٤٢/٠=E 
٧٦/٦=%E ١٨٦/٦=%E ٨٥/٥=%E 
 متوسط زمانT⎯١=٦٨٨/٩دقيقه  متوسط زمانT⎯٢= ٦٤١/٧دقيقه  T⎯٣= ٠٦٣/٦دقيقه  
٠٦/٢٧٧=A ٣٩/٢٩٢=A ٥/٣٣١=A 
٦/٨٣=%AL ٢/٨٨=%Aq ١٠٠=%Ac 

   

 محاسبه شده بر A مقدار )٦(ل با توجه به جدول        حا
اساس مشخصة سطح مقطع برابر سينه در روش استفاده از 

 محاسبه Aي كمتر از مقدار خط نمونه بطور قابل توجه
اي و  شده در دو روش استفاده از قطعات نمونه دايره

 . استمستطيلي 
يعني در مجموع روش استفاده از خط نمونه درصد      

براي  و زمان كمتري دارداشتباه آماربرداري كمتري 
طلبد و چون زمان در ارتباط مستقيم با  آماربرداري مي

پس روش استفاده از خط . هاي آماربرداري است هزينه
نمونه از نظر دقت و هزينه به عنوان روش آماربرداري بهينه 

 .گردد  هاي ارسباران معرفي مي در جنگل
مشخصة تعداد در هكتار نيز در اين بررسي مورد توجه قرار 

 محاسبه شده براي سه روش آماربرداري A قدارگرفت و م
 . يد نمود بر اساس اين مشخصه نيز نتايج قبلي را تأي

زاد كه كثرت  هاي شاخه هاي جوان و توده در توده      
هاي درختي در آن وجود دارد روش استفاده از خط  پايه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۴۰۵    ۱۳۸۲، سال ٤، شماره ۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 چون مثالً در ،نمونه با زمان و هزينة كمتري قابل اجراست
اي، كنترل  مقايسه با روش آماربرداري با قطعات نمونه دايره

اده كردن قطعه شعاع دايره و كنترل درختان مرزي و پي
كه در روش  نمونه زمان زيادي را الزم دارد در صورتي

استفاده از خط نمونه بعد از پياده كردن خط ترانسكت كه 
 كنترل و اندازه گيري درختان نيز ،الزم نداردرا زمان زيادي 

 راحتي انجام مي گيرد هب

 

 منابع 

، پايان نامه كارشناسي ) حوزه ستن چاي( هاي ارسباران  لجنگ بررسي ساختار تجديد حيات .۱۳۷۶امير قاسمي، فرهاد،  ‐١
 .ارشد، دانشگاه گرگان 

 نگرشي برجنگلهاي خارج از شمال ، انتشارات دفتر جنگلهاي خارج از شمال سازمان .۱۳۷۸سازمان جنگلها و مراتع ،  ‐٢
 .جنگلها و مراتع كشور 

شناسي گونه هاي بلوط و ممرز در جنگلهاي ارسباران،  صيات جنگل بررسي نياز رويشگاهي و خصو.۱۳۷۹عباسلو ، عظيم ،  ‐٣
 .پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس 

، پايان نامه » مطالعه موردي درحوزه ستن چاي «  بررسي كمي و كيفي جنگلهاي ارسباران .۱۳۷۵عليجانپور ، احمد ،  ‐٤
 . منابع طبيعي دانشگاه تهران كارشناسي ارشد ، دانشكده

 بررسي و تعيين روش آماربرداري بهينه و كاربرد آن در جنگلهاي ارسباران ، پايان نامه دكتري، .۱۳۷۹عليجانپور ، احمد ،  ‐٥
  .دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

6- Husch , B. وC. I , Miller & T.W.BEERS. 1982 . Forest Mensuration , Roland press company 
. 3nd . Edition NewYork .  
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An Investigation of The Best Statistic Sampelling Method in 
Forests of Aras-baran 

 
A. Alijanpour1        M. Zobeiri2        M. R. Marvi Mohajer 3            N.Zargham4 

 
Abstract  
In the present study it was tried to introduce the most relevant method of data collection from  
Aras-baran natural forests.To achieve this, a random systematic sampling network of 150×300m 
dimentions including 140 sampling plots along with three sampling methods  including circular, 
quadratic and transect methods were empolyed.The obtained data from the study sites were used to 
evaluate factors of basal area per hectare , number of trees in hectare ,and sampling time in plot as well 
as in transects. 
Duncans and t.tests revealed no significance between mean basal area and number of trees per hectare 
in eny of these three methods. But mean sampling time for circular and quadratic plots as well as 
transects demonstrated significant difference. To determine the optimum sampling method equation 
A=E %2  ×   T was used. Where, E% is peresentage of sampling error and T sampling time. Finally, the 
study pointed out that the transect sampling method was the most appropriate for Aras-baran natural 
forests. 

                                                 
1 -Assistan Professor, Oromiyeh University 
2 -Full Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran 
3 - Full Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran 
4 - Full Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

