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 دهیچک
بته  ایابتتدا منققته. شتد های کاشته شتده، انجتاممانی نهالزنده منظور تعیین بهترین روشبه ریزگرد جنوب شرق اهوازون در کان یقتحق این

و  1۰ هایدر شدتنمونه با تعداد درخت ثابت )خط یهاروش به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. و برداشتصورت صددرصد هکتار به 2/16مساحت 

 13)در مجمتو   درصد 13و  1۰ ،5شدت  سهنمونه و در ققعه مختلف ابعاد با یبردارنمونه شبکه پنجدر با مساحت ثابت ققعه نمونه درصد( و  13

 در روش برداشتت صددرصتد در ستق  یمانهر روش با مقدار درصد زنده یانگینم یسهبه منظور مقا نمونهتک tسپس از آزمون گردید.  اجرا روش(

. درصتد بتود ۹/72ی کاشته شتده در عرصته برابتر هانهالی مانزنده، میزان صددرصد یآماربرداربر اساس نتایج . شددرصد استفاده  ۹5 یداریمعن

 یمانزنتده درصد به( ۰8/71) برآورد نیترکینزد(، نمونهخطچاله در هر  8۰متوسط ) درصد 13شدت با  روش خط نمونهها بیانگر این بود که یافته

 درصتد بته( ۰8/72بترآورد )   نیترکیتنزدمتر  1۰۰×7۰ شبکه ابعادو  درصد 13با شدت متر  3۰×3۰ش ققعه نمونه واقعی را داشت. همچنین رو

-درصد با شتاهد اختت م معنتی 13که روش خط نمونه با شدت نمونه برداری زیر نشان داد تک نمونه  t آزمون را نشان داد. نتایج واقعی یمانزنده

 13مستاحت ثابتت ) G( و 1۰۰×۹۰درصد با ابعتاد شتبکه  1۰مساحت ثابت ) Eهای های مورد بررسی نیز تنها روشداری ندارد. از بین انوا  روش

درصتد بتا  13مساحت ثابت ) Hهای با شاهد اخت م داشتند. کمترین درصد اشتباه آماربرداری نیز متعلق به روش (،1۰۰×۹۰درصد با ابعاد شبکه 

 روشنستبت بته  نمونته ققعتهروش  ،نتایج تحقیق حاضر براساس( بود. 1۰۰×35 شبکه ابعاد با درصد 13 ثابت )مساحت I ( و1۰۰×7۰ابعاد شبکه 

کتاری از هتای جنگتلشود در عرصهپیشنهاد می ،در مجمو  د وداری شده برتری کارنهالی هاعرصهی در مانزندهدرصد  برآوردمنظور بهخط نمونه 

( استفاده شود. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یکقرفه و آزمون دانکن انجتام شتده بتین 1۰۰×7۰ه درصد با ابعاد شبک 13مساحت ثابت ) Hروش  

 بود. یید کننده این موضو أتبرداری نیز های مختلف نمونهروش
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 گردوغبار نهالکاری، اهواز، ققعه نمونه با مساحت ثابت، خط نمونه، ی،آماربردار :یدیکل واژگان

 مقدمه

 فرستایش کتاهش در گیتاهی شتشپو نقتش مهمترین

 کتاهش بته منجر که است ناهمواری و زبری افزایش ،بادی

 بررستی. ]28[د شتومتی خاک بستر نزدیکی در باد ت طم

 اط عتات و آوریجمتع نیازمنتد گیتاهی پوشش اثرگذاری

 هتتایطتتر  محتتدوده در نظتتر متتورد هتتایلفتتهمؤ از الزم

 ناست م آماربرداری روش انتخاب شکبی. است جنگلکاری

 زمتتان و هزینتته در جتتوییصتترفه نیتتز و نتتتایج صتتحت در

بخصتو  در منققته . دارد مهمتی بستیار نقش آماربرداری

متتورد مقالعتته بتتا توجتته ستتق  وستتیع منققتته، نیتتاز بتته 

های مکرر با فاصله زمانی ماهانه با دقت مناس  آماربرداری

 در را آمتاربرداری مختلف هایروش مختلف . محققاناست

 .اندداده قرار بررسی مورد طبیعی یجنگل مناطق

 بررسی منظور به تحقیقی در ]۹[ همکاران و دیدرسکی

 غرب کاشتدست هایجنگل در جنگلی گونه چند زندمانی

 .کردنتتد استتتفاده مترمربعتتی 2۰۰ هتتایپتت ت از لهستتتان

 از عتتواملی بررستتی منظتتور بتته ]3۰[ همکتتاران و وتزیتتودا

 و 1بلتو  درختتی گونته دو رشتد بتر مؤثر محیقی شرایط

 متتتر 5 عتترض و متتتر 11۰ طتتول بتتا ترانستتکت 6 از 2کتتا 

 روشبتا  کته رستیدند نتیجته ایتن بته آنها. کردند استفاده

 بررستی بترای درصتد 83 حدود دقتی ،بررسی مورد آماری

 از نشتان کته شتودمتی حاصتل زنتدمانی و محیقی عوامل

ت است تحقیقتات در مناست  آمتاری طتر  انتخاب اهمیت

]31[ . 

 منظتور بته ]27[ همکتاران و کتوین دیگتر تحقیقی در

 مرطتوب هتایجنگتل در زنتدمانی درصتد تغییرات بررسی

 هکتتاری 25 ستقو  بته منققته ابتتدا چتین غرب شمال

 متر 5۰۰ هایپ ت از مسق  مناطق در سپس. شد تقسیم

 منتاطق در. شد استفاده زندمانی بررسی برای متر 5۰۰ در

 متتر 2۰ در متتر 2۰ های تپ از ارتفاعی شدید تغییرات با

 استتفاده جنگلتی هتایگونته زندمانیتر دقیق بررسی برای

 روش نتو  انتختاب تتأثیر زمینته در دیگری تحقیقات. شد

 جملته آن از. استت شتده انجام نتایج دقت بر بردارینمونه

 و کیستینگر ،]1۹[ همکتاران و کرچر تحقیقات به توانمی

                                                           
1- Quercus rubra 
2- Pinus sylyestris 

 در. کترد شتارها ]17[ همکتاران و ایمانی و ]22[ همکاران

 زنتدمانی درصتد و رشتد میتزان بررسی منظور به تحقیقی

-جنگلکاری در مغیر و استبرق ایرانی، کهور سمر، هایگونه

 صتد آمتاربرداری روش بته را هرمزگتان استتان شرق های

در کتانون  یتقتحق این. ]1[ دادند قرار ارزیابی مورد درصد

 . شد انجاماهواز در جنوب شرق  واقع گردوغبار چهار شماره

 هتتر بتترای اصتتولی یزیربرنامتته و متتدیریتمنظور بتته

 از مناستت  کیفتتی و کمتتی اط عتتات داشتتتن سیستتتم،

از  یکتی ]23؛ 6[ است ضروری سیستم آن هاییرمجموعهز

و کنتتترل در  یشپتتا یبتترا یضتترور یرهتتایمتغ ینمهمتتتر

 یهتانهال یمانزنتده یتوضتع ،گرد و غبتار یمناطق بحران

کنتترل  ینها و همچناستقرار گونه یور بررسمنظکاشته به

. استتتفعتال  هتاییماندر پ یولوژیتتکب یتاتعمل یتو هتدا

شتده در منتاطق  یکتارجنگل منتاطق یآماربردار بنابراین

موجود و  یتوضع برایبهتر چه هر مدیریتمنظور به یابانیب

. ]13؛12[ استت حیاتی امری آتی یهاسال یبرا ینهمچن

از  یبخشت فقط جنگل از یبردارنمونه در که ینا به باتوجه

 در اشتتتتتباهی اگتتتتر و شتتده آمتتتتاربرداری جنگتتتتل

 در برابتتر چنتتدین اشتتتباه ایتتن دهتتد، رخ یتریگاندازه

 بته مناس  برآورد برای بنابراین ،داشت خواهد تأثیر نتیجه

 هزینتهکتم و اجرا قابل که است نیاز یبردارنمونه یهاروش

 .باشند داشته مناسبی دقت الح عین درو  بوده

 جنگل یبردارنمونه متفاوت یهاروش مختلفی محققان

 یهتاجنگل در تحقیقتی درانتد. داده قترار ارزیتابی مورد را

 تنو  تعیین برای آماربرداری یهاروش مقایسه به بانه بلکه

 داد نشتان هتابررستی. ]11[ شتد پرداخته چوبی یهاگونه

 درصتد و هکتتار در تعتداد دبترآور برای روش ینترمناس 

. استت متر 4۰×4۰ ابعاد با مربعی روش درختانپوشش تا 

 مستاحت بتا یبردارنمونته روش مقایسته به دیگر تحقیقی

 در متغیتتر مستتاحت یبردارنمونتته ققعتتات و آر 1۰ ثابتتت

 داد نشتان تحقیتق نتایج. پرداخت گرگان بلو  یهاجنگل

 بته نستبت آر 1۰ نمونته ققعتات بتا یبردارنمونه روش که

 از یهتاجنگل ایتن در متغیتر مستاحت یبردارنمونه روش

 . ]12[ است برخوردار یترمناس  نتایج
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 بتتترداری نمونتتته روش از استتتتفاده بتتتا تحقیقتتتی در

 و پتراکنش الگوی ساختار، بررسی به تصادفی سیستماتیک

 .]2۰[ شد پرداختهکرمان  بیابانی هایگونه حیات تجدید و

-های مختلف نمونهبه مقایسه روش ]2[علیجانی و صادقی 

ای در بترآورد درصتد تتا  پوشتش و تتراکم برداری فاصتله

هتتای ارس استتتان البتترز پرداختنتتد. آن تحقیتتق در جنگتتل

هکتار و با استفاده از هفتت  15ای به مساحت حدود عرصه

ای )نزدیکترین فترد، نزدیکتترین روش نمونه برداری فاصله

هتای تصتادفی، ستایه، زو همسایه، دومین نزدیکتترین هم

 مربع تی، فاصله مرت  و مربعی با نققه مرکزی( انجام شد. 

و  یتاهیدر ستاختار پوشتش گ یراخ ییراتدرک علل تغ

 یحفظ آنهتا بترا یبرا یعیطب یها یستگاهز یگونه ا غنای

نتو  پوشتش  یتکمهتم استت. در  یاربست یندهآ ینسل ها

ه، گونت غنتی از مرطتوب یعلفزارهتا یعنتیختا ،  یاهیگ

در  یاهیاز پوشش گ یبرداررا در نمونه یبردارنمونه یخقا

، یپوشتش بصتر ین)تخم یبردارچهار سق  مختلف نمونه

 یتابیکوچتک، ارز یهتاشتبکه از ستلول یکدر  یقدق ثبت

 یستتز یستازتتوده ، مرتت  یستتققع ز هنگامدر  یقدق

 یستازمدل بته دیگتری محققین .]23[د گردی یتوده( کمّ

 تصتاویر از استتفاده بتا گیتاهی پوشتش یسبزینگ تغییرات

 تحقیقنتایج پرداختند.  TRMMو  MODIS یهاماهواره

ازدور ستنجش هتاییتها نشان داد کته استتفاده از قابلآن

 دارد جنگلتی مناطق سبزینگی تغییرات در باالیی پتانسیل

]14[ . 

 بته ایت م استتان داالب منققته جنگتل در تحقیقی در

 بترآورد در نمونته خط یبردارهنمون روش سه دقت بررسی

 هتاییافتته. شتد پرداختته درختان ینهبرابرس مققع سق 

 درختت پتنج ثابت تعداد بانمونه خط روش داد نشانها آن

 در. ]24[ استت مقالعته مورد منققه در روش ینترمناس 

 درنمونه ققعه مساحت و شکل تعیین برای دیگری تحقیق

 از زاگتترس یهتتاجنگل در پوشتتش تتتا  ستتق  بتترآورد

 کته داد نشان تحقیق نتایج. شد استفاده جنگل سازییهشب

 ستایر از آر 8 مستاحت بتا شتکل اییترهدا یهانمونهققعه

تر بترآورد درصتد تتا  پوشتش مناست  ینمونه برا ققعات

 بترآورد درنمونته خط یهتاروش یسهمقا نتایج. ]1۰[ است

د نشان دای م در استان ا یمنققه جنگل یکم یهامشخصه

روش ختط نمونته بتا  ینته،که با در نظر گرفتن دقتت و هز

 یهامشخصه برآورد برای مناس تعداد درخت ثابت، روش 

 در .]25[ استتتمقالعتته  متتورد منققتته یهتتاجنگل کمتتی

 مختلتف یهاروش کرمانشاه، سرخه یهاجنگل در تحقیقی

 متورد آر 1۰ اییرهدا ققعات و خقی ی،افاصله آماربرداری

 در تحقیتق علیتزاده و همکتاران . ]16[ رفتتگ قرار بررسی

از روش زمین آمار به منظور تعیین ابعاد بهینه ققعات  ]3[

جنگل صفارود شهرستان رامستر  3۰نمونه در حوزه آبخیز 

 15۰×2۰۰به ابعاد  ایاستفاده شد. در تحقیق آنها از شبکه

مرکز برداشت شتد. متر با ققعات نمونه سه و هفت آری هم

 یبردارنمونتته یهتتاروش یستتهبتته مقا یگتترد یتتقر تحقد

 یهتادر توده یدرخت چندققعات با شعا  ثابت و  یگزاگی،ز

. ]26[ شتتد پرداختتته پرتغتتال کشتتور درپنبتته چوب بلتتو 

 پوشتش تراکم و پوشش تا  یریگمنظور اندازهبه همچنین

 تصتاویر از استفاده باازدور سنجش اریآماربرد یهاروش از

 دقتت داد نشتانهتا آن تحقیتق نتایج. شد استفاده راداری

 متتورد یهتتاآماره هاییریگانتتدازه در روش ایتتن بتترآوردی

 تصتاویر محتدودیت به توجه با اما بوده خوب بسیار بررسی

 دارای روش ایتن از استتفاده دنیتا، نقتا  بیشتر در راداری

 . ]18[ است محدودیت

 جنگلتی منتاطق در آمتاربرداری مناست  روش انتخاب

 ضتمن موجتود، اجرایتی مشک ت به توجه اب کاشت دست

 ارزیتابی، زمتان کاهش به منجر قبول، قابل دقت بودن دارا

 مترور. شد خواهد هاهزینه کاهش و کار نیروی کردن کمتر

 مختلتف یهتاروش کته داد نشتان مختلف تحقیقات نتایج

 و یبررست متورد درختتی گونه نو  منققه، شرایط به بسته

 متفتتاوتی نتتتایج دارای ،ستتترسد در یهتتاداده و امکانتتات

 یهتاجنگل یمکان یتنظر موقع از ینکهبا توجه به ا .هستند

به منققته موردمقالعته  یشیمناطق رو ترینیکزاگرس نزد

 یهتاجنگل در شتده استفاده یبردارنمونه یهاروش است،

 شتمال یهاجنگل آماربرداری یهاروش از الگویی زاگرس،

 بیابتانی منتاطق هاییارکجنگل برای است ممکن که بوده

 .]15[ نباشد مناس 

 شتکلنظتر  از بیابانی مناطق یهاجنگل که ییجاآناز 

 شترایط علتت به توده ترکی  و تراکم توده، شکل پوششی،

 کشتور شتمال یهاجنگل ازها جنگل این بر حاکم محیقی

 در مرستوم یهتاروش از استتفاده بنتابراین استت، متفاوت

انجتام  بتدون زاگترس و شتمال یهتاجنگل یشیرو نواحی
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 منققی هزینه و دقت از نظر مختلف یهاروش بین یسهمقا

 یبررسباید مورد ها جنگل این در مختلف یهاروش .نیست

طور بته باشتد، مناست  از ایتن نظتر که روشیقرار گیرد و 

 یبه ستق  جنگلکتار باتوجه بخصو . شود انتخاب یاصول

 بتهمبترم  یتازن خوزستتان استتان در شتده انجتام گسترده

کاشت شتده  هاینهال مانیدرصد زنده یینتع روش بهترین

 شتتناخت( 2و  یمانکتتارانپ یتتاتعمل کنتتترل( 1 یتتلبتته دل

 مشاهده شده است.  آینده برای ریزیبرنامه و هاعرصه

 یهتتاروش مقایستته تحقیتتق ایتتنانجتتام  از هتتدم

نمونته بتا ققعه شتامل تصتادفی یستماتیکس یبردارنمونه

نمونته تعداد درخت ثابت و خط بانمونه خط ،تمساحت ثاب

 یمانزنتتتده درصتتتد بتتترآورد درثابتتتت  ختتتط طتتتول بتتتا

 .بودجنوب شرق اهواز  بیابانی مناطق هاییکارجنگل

 

 هامواد و روش

 مطالعه موردمنطقه 

استتتان  یاقتصتتاد یاستتی،شتتهر اهتتواز مرکتتز سک ن

 ی،اهتواز، م ثتان یشتهر بته نتام هتا پنج یخوزستان، دارا

از شتمال بته . ایتن محتدوده است یدیهو حم یسو بان،یش

دزفول و شوشتتر، از شترق بته رامهرمتز، از  یهاشهرستان

 خرمشتهر و شتادگان یغرب بته بنتدر ماهشتهر و شتهرها

 اخیتر سال 3۰در  ساالنه بارندگی متوسط. شودمی محدود

 بود C26°ر براب ساالنه دمای متوسط و مترمیلی 216برابر 

]8[. 

بته کتانون  معرومدوغبار جنوب شرق اهواز )گر کانون 

 یشترق جنتوب یلتومتریک 25( در فاصله حتدود 4شماره 

ماهشهر( در -)اهواز فارسیجشهر اهواز در امتداد آزادراه خل

عترض  31◦ 3′ 38″تتا  31◦ 3′ 22″ یتاییجغراف محدوده

 بتا و شرقی طول 48◦ 55′ 28″تا  48◦ 55′ 17″و  یشمال

کتانون  یتنا یده است. حد شمالشواقع هکتار 2/16 وسعت

حتد  یزانیه،غ یفرودگاه، شرق آن به اراض یمحدود به اراض

آن بته نهتر متال   یآن به تاالب منصوره و حد غربت یجنوب

 . شودیمحدود م

 Prosopis هتایکانون به طور غالت  از گونته یندر ا

juliflora ،Tamarix sp   و Atriplex sp   استتفاده

 3۰مقالعتته در فاصتتله حتتدود شتتده استتت. ققعتته متتورد 

 13۹5ستال   دراز شهرستان اهواز قرار داشته و  یلومتریک

 انجتام نهالکاری Prosopis julifloraبا استفاده از گونه 

 درشتور بتوده و  هتایختاک جتزو منققه خاکشده است. 

 رفتته بتین از خاک بندیدانه ریزگرد هایکانون نقا  اغل 

 .است

 

 
 خوزستان استان در (ب و ایران در (الف مقالعه مورد منققه جغرافیایی موقعیت -1شکل 
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 روش تحقیق

 بازدیتتد بتتا ابتتتدا یتتدانیم یهتتامنظور برداشتتت دادهبتته

شتد. بتا  یتینهکتتار تع 2/16به مستاحت  یاققعه میدانی

کتانون از  یتنانجام شده در ا هاییجنگلکار ینکهتوجه به ا

ققعه  ینا انتخاب ،ین، بنابرااستمتفاوت  کاشت تراکمنظر 

جمله  از مواردیو با درنظرگرفتن  یگردش جنگلبر اساس 

 یمانزنده میزانمشابه از نظر  یهاعرصه یبودن برا تیپیک

هکتتار،  در چالتهگونته و تعتداد  نو کاشته شده،  یهانهال

 یمانزنتده یتبتود. ستپس وضتع یو جاده دسترس امکانات

 1۰۰صتتورت ها )بهچالتته تمتتامکاشتتته شتتده در  یهتتانهال

بتا  نیتز چالته هتر یمکتان یتتو موقع یبررس] 2۹[( درصد

 شد.  ثبت GPSاستفاده از دستگاه 

 و( متتر7) کاشتت هایردیف بین ثابت فاصله به باتوجه

(، متتر 6) ردیف هر در شده کاشته هاینهال بین همچنین

شتده،  کاشتته هتایچالته و عرصه محدوده برداشت از پس

 اصت   GPSشده در برداشت بتا دستتگاه  یجادا یخقاها

اط عتتات  یستتتمافتزار سنرم بتتههتا داده ورود از پتتسشتد. 

 یبررست متورد یبردارروش مختلتف نمونته 13 یایی،جغراف

 قرار گرفت.

 یهتانهال یمانزنتده یتوضتع یتقدق یتینمنظور تع به

 ،موجتود در عرصته یهاتعداد کل چاله تعیینکاشته شده، 

منظور استتفاده هر خط به درشده تعداد چاله احداث یینتع

 یمانزنتده وضتعیت ،هاچالته کل تعداد ،نمونهروش خط در

صورت صد درصد برداشت ها بهآن یمکان یتموقع وها نهال

 طتول یا و ثابت درخت تعدادنمونه بر اساس خط ششد. رو

 یفیک یهایبررس در روش نیا. ]32[اجرا است  قابل ثابت

 نیتیتعمنظور بته یکم یهایبررس در و آفات یبررس یبرا

 روش نیتتا یبتترا. ]32[ دارد کتتاربرد پوشتتش تتتا  درصتتد

 :شد گرفته نظر در ریز یهاحالت

 و خقتو  درصتد 1۰ آمتاربرداریبا شدت  یبردارنمونه( 1

 نمونههر خط در چاله 15 تعداد

 1۰هتر  یبر اساس تعتداد خقتو  بته ازا روش ینا در

آن ختط  یخط انتخاب و بتر رو کیشده،  یلکارخط جنگ

چاله متورد  15کاشته شده در  یهانهال یمانزنده تیوضع

حتداکرر تعتداد چالته  یتقتحق یتنقرار گرفت. در ا یبررس

نمونته چالته( در هتر خط 15ها در نهال یمانزنده یت)وضع

 دقت بهتر، برداشت شد.به یدنرس یبرا

درصتد و  13و  1۰ یداربرشتدت نمونته با یبردارنمونه( 2

 نمونه چاله در هر خط 8۰تعداد 

مقالعه نشان داد  گرد موردزیدر کانون ر یگردش جنگل

 یشتورماننتد  یبته عتوامل توجتهها با نهال یدگیکه خشک

در هر ختط  یدگیکروند خش ،یغرقاب ای نهال یاریآب خاک،

 طرفتهکیصتورت نبوده و ممکن استت به یعیو طب کسانی

در  توانتدیمت یقتیمح طیشترا یکنتواختی عتدم نیباشد. ا

درختت در هتر  15تعداد  ربا حداکر یمانزنده زانیمبرآورد 

 میتانگیناستاس  نی. بتر همتدینما جادیا اشتباه ،نمونهخط

 8۰کته برابتر  شتد محاستبهنمونه ها در هر خطتعداد چاله

چالته داشتت  8۰نمونه کمتر از خط کی که یبود. درصورت

 نیتترکیتاز خط نزد ماندهیباق یهاچالهتعداد  لیتکم یبرا

ها تعتداد چالته کتهیدرصورت .نمونه مجاور استفاده شدخط

انتدازه تعتداد فقتط به بتود،ها از تعداد متوسط چالته شتریب

. در عمتل بتا نشتدبرداشتت  یشده و متابقمتوسط برداشت

 نیتا زانیتعداد متوسط چاله در هر خط، م نییتوجه به تع

آن در بترآورد  ریشتده و تتأث  سرشکنخقو نیاخت فات ب

 و 1۰ شتدت بتا یبردارنمونه نیاحداقل خواهد شد.  جینتا

 شد. انجامشده،  یخقو  جنگلکار تعداد درصد 13

 ثابتت مستاحت ینمونه دارا ققعات یبردارنمونه روش

درصد اجرا شد.  13و  1۰، 5 یبردارنمونه شدت سه در یزن

نج درصد مساحت کتل درصد، پ 5در سق   ،عنوان مراله ب

شتدت  یصورت صددرصد برداشتت شتد. بتراه هر شبکه ب

، 3۰×4۰درصتد، ققعتات نمونته بتا ابعتاد  13 یبردارنمونه

 یهاشتتتبکه بتتترای یتتت بتتته ترت متتتتر 3۰×15و  3۰×3۰

 برداشتت متر 1۰۰×35و  1۰۰×7۰، 1۰۰×۹۰ یبردارنمونه

شتدت  برای. شد تحلیل و یهتجز آمدهبه دست  یهاو داده

، 3۰×4۰درصتد، ققعتات نمونته بتا ابعتاد  1۰ یبردارنمونه

 یهاشتتتبکه بتتترای یتتت بتتته ترت متتتتر 3۰×15و  3۰×3۰

 متتتتتتر 1۰۰×45و  1۰۰×۹۰، 1۰۰×123 یبردارنمونتتتتته

 نیتز درصد 5 یبردارنمونه شدت در. شد ارزیابی و برداشت

متتتر در ابعتتاد شتتبکه  3۰×2۰ ابعتتاد بتتا نمونتته ققعتتات

متورد  زیتبختش ن نیتا یهاداده و برداشت متر 1۰۰×115

ذکرشتده،  یهتاروش یقرار گرفتند. در تمام لیوتحلهیتجز

 یصتورت کتام ت تصتادفبه یبردارشرو  نمونه نققهانتخاب 

 انجام شد.
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با توجه  ،هر روشرسیدن به اهدام تحقیق در منظور به

( و خشتک و نهتال ستبز شتامل) یمانزنده یهاداده نو  به

در  5 تتا 1 روابط از( یمان)زنده ی سبزهانهالنسبت  تعیین

 مقایستهمنظتور  بته. همچنین ]32[شد  استفاده 1جدول 

مختلف  یهاروشی کاشت شده در هانهالی مانزندهدرصد 

 بهتترین نتعیتی آختر واقعتی و در یمانزنده درصد با مقدار

ستق   درتک نمونه  tاز آزمون  ی،بردارنمونه روش و شدت

 .]5[شد  استفاده درصد ۹5 یداریمعن

 
 تحقیق در مورداستفاده ریاضی روابط -1 جدول

ریاضی رابقه عنوان شماره رابقه  

(1) درصد به یمانزنده نسبت   100% 
N

n
pI

 
(2)  

معیار اشتباه  
N

PP
Sp II

I




1(

 
(3) آماربرداری اشتباه   

ISptE  
(4)  

آماربرداری اشتباه درصد  100% 
IP

E
E

 
(5) اعتماد حدود   EPI  

درصد اشتتباه  %E -یاشتباه آماربردار E -یاراشتباه مع SPI -(یمانها )زندهشدهخشک بهها نسبت زنده PI ،هارابقه این در

 .شد گرفتهدر نظر  ۹6/1 برابر ۰5/۰ آزادی درجه و یداریبا توجه به سق  معن tو  یآماربردار

 

 تایجن

 صددرصد آماربرداری

هتا نهال یمانزنده وضعیت ،هاچاله کل تعداد شمارش با

 بتتا ستپسآنهتا برداشتت شتتد.  یمکتتان یتتو موقع یبررست

 و ستبز یهتانهال بتین ،شتدهبرداشت یهتاداده از استفاده

 یتینهتا تعنهال یمانزنتده درصد و یریگشده نسبتخشک

هتا ستبز و لدرصتد نها ۹/72نشتان داد کته  یج. نتایدگرد

 (.3 و 2 هایجدول) بودندشده ها خشکدرصد نهال 1/27

 

 

 
 مقالعه مورد منققه توصیفی اط عات -2 جدول

 ( ) مواد آلی بافت خاک (SAR) نسبت جذب سدیم  pH (ds/m) EC (cm) هانهال متوسط ققر یقه (m) هانهال متوسط ارتفا 

 74/۰ لومی -سیلتی 21/8۹ 4/44 8۹/7 1/2 ۹5/۰

 

  نمونهخط روش

 15و تعدداد  درصد 10 یشدت آماربردار بانمونه روش خط

 نمونهخطچاله در هر 

 1۰ یبردارنمونته شتدت بتا خقتی یبردارنمونته نتایج

 چالته 15 بررستی و شتده جنگلکتاری خقو  تعداد درصد

درصتتد  یتتزاننمونتته نشتتان داد کتته مدر هتتر خط ابتتتدایی

 ودرصد  7/66 برابر ی ترت به آماربرداری خقایو  یمانزنده

 (.2)جدول  بوددرصد  7

 

 

در هدر  چالده 80بدا متوطدط تعدداد  نمونهروش خط

 نمونهخط

 13و  1۰ یبرداردو شتتدت نمونتته بتترایروش  یتتنا در

 یج. نتتاشتد انتخابنمونه خط 6و  5تعداد  ترتی  بهدرصد 

 یت دو روش به ترت این برای یمانزنده درصد کهنشان داد 

 خقتتای ینهمچنتت و درصتتد 1/71 و درصتتد 2/68 برابتتر

(. 2)جتدول  بتوددرصتد  5و  6برابتر  ی به ترت آماربرداری

 13شتدت  بتا آمتاربرداریهمان طور که مشتخ  استت، 

 ،نمونتتهچالتته در هتتر خط 8۰متوستتط  تعتتداد بتتادرصتتد و 

 واقعتتی یمانزنتتده درصتتد بتته( 1/71) بتترآورد ترینیتتکنزد
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 6/5برابتر  نیتز برداریآمار اشتباه میزانداشته و  را( ۹/72)

 .بود درصد

 

 ثابتنمونه مساحت قطعه با یبردارنمونه روش

موردمقالعته  منققته یمانزنتده وضتعیت بررسی نتایج

 بته شتر  زیتر درصد 13 و 1۰، 5 هاییدرشدت آماربردار

 :است

 درصد 13 شدتبا  آماربرداری (الف

 13 یدرشدت آماربردار یمانزنده وضعیت بررسی برای

و  1۰۰×7۰، 1۰۰×۹۰ یآمتتاربردار شتتبکهستته  زادرصتتد 

، 3۰×4۰بتته ابعتتاد  یانمونتتهبتتا ققعه یتت بتته ترت 1۰۰×35

شتد.  یبررست یمانو درصد زنده استفاده 3۰×15و  3۰×3۰

 یهاشتتبکه در یمانکتته درصتتد زنتتده داد نشتتان نتتتایج

برابتر  یت بته ترت شتدهیاننمونته ببا ابعاد ققعه یآماربردار

 ینبتود. همچنت درصتد 8/76 و درصتد 6/72درصد،  8/7۰

درصتد بتود  4و  4، 5برابر  ی به ترت یزن یاشتباه آماربردار

 (.3)جدول 

 درصد 1۰ آماربرداری شدت با آماربرداری ب(

درصتد بتا  1۰ یدرشتدت آمتاربردار یمانزنده وضعیت

و  1۰۰×۹۰، 1۰۰×45 یآمتتاربردار یهااز شتتبکه استتتفاده

، 3۰×15بته ابعتاد  یانمونتهققعه بتا ترتیت  به 1۰۰×123

کته درصتد  داد نشتان نتتایجشد.  انجام 3۰×4۰و  3۰×3۰

 ابعتتادبتتا  یتتاد شتتده یآمتتاربردار یهاشتتبکه در یمانزنتتده

 3/63درصتد،  8/74برابتر  یت بته ترت شدهیاننمونه بققعه

 یتزن یاشتباه آمتاربردار یندرصد بود. همچن 5/72و  درصد

 .(2درصد بود )جدول  5و  7 ،5برابر  ی به ترت

 

 درصد 5 آماربرداری شدت با آماربرداری  (

 5 آمتاربرداریدرشتدت  یمانزنتده درصد بررسی نتایج

 متتر 1۰۰×115 آمتاربرداری یهاشبکه از استفاده با درصد

 درصد میزان که داد نشان 3۰×2۰ ابعاد به یانمونهققعه با

 نیتز آماربرداری اشتباه درصد و درصد 4/62 برابر یمانزنده

 (.3)جدول  بود درصد 1۰ برابر

 

 نمونه تک t میانگین مقایسه آزمون از استفاده با بردارینمونه مختلف هایروش آماربرداری اشتباه درصد و برآورد هایآماره -3 جدول
 روش ردیف

 یبردارنمونه

 یانمونه قطعه تعداد

 شدهنمونه برداشتخط

 برآورد میزان

 یمانزنده درصد

صحت 

 بردارینمونه

 اشتباه ددرص

 آماربرداری

 tآزمون  یداریمعن آماره

 (sig=05/0) طرفهکی

1 A* 26 7/66  5/21  7 37/۰ * 

2 B 5 2/68  3/16  6 4۹/۰ * 

3 C 6 1/71  3/16  5 77/۰ * 

4 D 36 8/74  4/6 -  5 36/۰ * 

5 E 18 3/63  27/33  7 ۰4/۰  

6 F 14 5/72  5/1  5 75/۰ ** 

7 G 18 4/7۰  7/3  7 24/۰ * 

8 H 23 6/27  1 4 6۰/۰ ** 

9 I 47 ۹/76  5/13 -  4 56/۰ * 

10 J 16 4/62  3/36  1۰ ۰11/۰  

11 K ۹/72  صد در صد آماربرداری   - - 

A* (نمونهخطچاله در هر  15درصد با تعداد  1۰نمونه خط روش یبردارنمونه،) B (نمونتهخطچالته در هتر  8۰درصد بتا تعتداد  1۰نمونه خط،) C (13نمونته خط 

مستاحت ) F (،1۰۰×۹۰درصد با ابعاد شتبکه  1۰مساحت ثابت ) E (،1۰۰×45درصد با ابعاد شبکه  1۰مساحت ثابت ) D (،نمونهخطچاله در هر  8۰تعداد با  درصد

 )مستاحت I (،1۰۰×7۰درصد با ابعاد شتبکه  13مساحت ثابت ) H (،1۰۰×۹۰درصد با ابعاد شبکه  13مساحت ثابت ) G (،1۰۰×123درصد با ابعاد شبکه  1۰ثابت 

 بته الزم .باشندیموردمقالعه م صد( از منققه در صد )آماربرداری Kو ( 1۰۰×115 شبکه ابعاد با درصد 5 ثابت )مساحت J (،1۰۰×35 شبکه ابعاد با درصد 13 ثابت

 ۹5*= معنتی داری در ستق   ) داردنت یعلمت یستهولت کتار بتوده و مبنتا یبترا فقطها در متن روش معرفیمنظور شده بهانتخاب انگلیسی حروم که است ذکر

 .(درصد ۹۹درصد.** معنی داری در سق  
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در  مناطد نمونده ابعاد قطعه و یبردارنمونه شدت تعیین

 ثابتنمونه با مساحت روش قطعه

تعتداد درصتد  13با شدت  یبردارنشان داد که نمونه نتایج

 استتتفاده از شتتبکهبتتا ی موجتتود در عرصتته هاچالتتهکتتل 

 بتا ابعتاد نمونتهققعه متتر و 1۰۰×7۰با ابعاد  یداربرنمونه

( 1/72)   یمانزنتده درصدبرآورد  ترینمتر نزدیک 3۰×3۰

صتد  آماربرداری با آمده دسته ب یمانزنده درصد به نسبت

را داشتتتته و همچنتتتین میتتتزان اشتتتتباه ( ۹/72درصتتتد )

بترداری بدستت درصد بود. صحت نمونه 4آماربرداری برابر 

تتا  4هتای جدول)برابر یک درصد بود   Hوش آمده برای ر

۹.) 

 

 

 

 

 

 ی با شاهدبردارنمونهی هاروشمقایسه آماری 

بتا  یبردارنشتان داد روش نمونتهتک نمونه  t آزمون نتایج

یمعنتدارای ضتری  ( 2در جدول  Eمساحت ثابت )روش 

 خقتی یبردارنمونته یهاروش و سایر ۰5/۰ از ی کمتردار

 احتمتال ستق  در ۰5/۰ از بیشتر یداریمعن ضری  دارای

 .باشندیم درصد ۹5

 

 نتایج جدول تجزیه واریانس

هتای نمونته دار بین روشمنظور بررسی تفاوت معنی به

برداری از تجزیه واریتانس یکقرفته و آزمتون گتروه بنتدی 

هتای ختط درصتد بتین روش ۹5 احتمتال سق  دانکن در

صد در صد نمونه و آماربرداری صد درصد، مساحت ثابت و 

 4هتای جدول)استفاده شد  های مختلف با همو همه روش

 (.۹تا 

 

 

 ددرص صد آماربرداری و خقی بردارینمونه مختلف هایروش بین یکقرفه واریانس تحلیل نتایج -4 جدول
های خط نمونه و آماربرداری صد درصدروش هامجمو  میانگین درجه آزادی مجمو  مربعات   F (۰5/۰=sig) 

8/824 بین گروه  3 ۹/274  
8/2  ۰4/۰  

هاداخل گروه  7/51۹8  53 ۰۹/۹8  

5/6۰23 کل  56    

 

 درصد صد آماربرداری و خقی بردارینمونه مختلف هایروش بین دانکن بندیگروه تحلیل نتایج -5 جدول

های خط نمونه و آماربرداری صد درصدروش  تعداد 
Subset for alpha = 0.05 

2 1 

A 4  27/63  

B 11 2/75   

C 5 ۹/7۹   

K 37 3/78   

Sig (0.05)  6/۰  1 

 

 درصد صد آماربرداری و ثابت مساحت بردارینمونه مختلف هایروش بین یکقرفه واریانس تحلیل نتایج -6 جدول
های خط نمونه و آماربرداری صد درصدروش هامجمو  میانگین درجه آزادی مجمو  مربعات   F (05/0=sig) 

گروه بین  8/6353  7 7/۹۰7  
28/3  ۰۰2/۰  

هاداخل گروه  8/5۹472  215 6/276  

7/65826 کل  222    
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 درصد صد آماربرداری و ثابت مساحت بردارینمونه مختلف هایروش بین دانکن بندیگروه تحلیل نتایج -7 جدول

های خط نمونه و آماربرداری صد درصدروش  تعداد 
Subset for alpha = 0.05 

3 2 1 

E 2۰   62 

J 15 5/65  5/65  5/65  

G 23 ۹/72  ۹/72   

H 2۹ 2/73  2/73   

K 46 7/75  7/75   

F 17 2/75  2/75   

I 51 53/7۹    

D 22 8/7۹    

Sig.   2/۰  ۰7/۰  5/۰  

 

 درصد دص آماربرداری و ثابت مساحت خقی، بردارینمونه مختلف هایروش بین یکقرفه واریانس تحلیل نتایج -8 جدول
های خط نمونه و آماربرداری صد درصدروش هامجمو  میانگین درجه آزادی مجمو  مربعات   F (05/0=sig) 

7/6642 بین گروه  1۰ 3/664  

6/2  ۰۰2/۰ هاداخل گروه   4/64۰61  237 3/27۰  

2/7۰7۰4 کل  247  

 

 درصد صد آماربرداری و ثابت مساحت خقی، بردارینمونه مختلف هایروش بین دانکن بندیگروه تحلیل نتایج -۹ جدول

های خط نمونه و آماربرداری صد درصدروش  تعداد 
Subset for alpha = 0.05 

2 1 

E 2۰  62 

J 15 5/65 5/65 

A 5 2/68 2/68 

C 6 1/71 1/71 

B 14 ۹/71 ۹/71 

G 23 ۹/72 ۹/72 

H 2۹ 2/73 2/73 

k 46 7/74 7/74 

F 17 2/75 2/75 

I 51 7/75  

D 22 2/75  

Sig.  ۰5/۰ ۰7/۰ 

 

 بحث

 بتارکیمتاه  پتنج یال چهار باید هر نخستی هاسال در

شتده  هتانهالکاری یهاعرصتهدر ها نهال یمانزندهوضعیت 

 تتا بتارکی ستالی ی بعتد حتداقلهاستالدر  .شتود بررسی

 .]3۰[د پذیر صورت یبردارنمونه بایدها نهال کامل استقرار

 و خقتی یهتایکتارنهتال انتوا  همته درل معمتو طور به

 داراینمونته ققعه بتا یبردارنمونته یهتاروش از غیرخقی

 شتدهاستفادهی مانزنتدهدرصتد  بترآوردمنظور بته مساحت

نمونته خط یهاروش از یخق یکاردر نهال همچنین. است

 .]2۹[ شودیاستفاده م

ی مختلتتف هتتاروش ارزیتتابیمنظور بتتهایتتن تحقیتتق 

با مستاحت  نمونهققعهسیستماتیک تصادفی ) یربردانمونه

ی هتانهالی ماننمونته( در بترآورد درصتد زنتدهو خط ثابت

ی دستت کاشتت کتانون بحرانتی هتاجنگلکاشته شده در 

نتتایج  واقتع در جنتوب شترق اهتواز انجتام شتد. گردوغبار

بترای  نمونتهخطی بردارنمونتهی مختلتف هتاروشبررسی 

 نشتان داد کته شدهکشتی هانهالی مانزندهتعیین درصد 
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ی عرصته و هاچالتهتعتداد  درصتد 13شدت با  آماربرداری

 نیترکیتتنزد، نمونتتهخطچالتته در هتتر  8۰متوستتط تعتتداد 

روش  آمده دردستتبه یمانزنتده درصتد به( 1/71) برآورد

 آمتاربرداری اشتتباه میتزان کمتترین و( ۹/72) درصتد صد

در  (.3)جدول  بهترین روش در گروه خود بود( درصد 6/5)

هتای های کهور در جنگلکاریمانی  نهالتعیین میزان زنده

شرق استان هرمزگان با استفاده از آماربرداری صد در صتد 

متانی درصد بدست آمتد و بتا درصتد زنتده ۹6برابر حدود 

بدست آمده در این تحقیق اخت م داشتت، ممکتن استت 

نتین این اخت م ناشی از شرایط اقلیمتی و ختاکی و همچ

 . ]1[نحوه مدیریت آبیاری باشد 

بتا  یبردارنشتان داد کته نمونته یقتحق همچنین نتایج

بتا ی موجتود در عرصته هاچالهتعداد کل درصد  13شدت 

ققعات  متر و 1۰۰×7۰ابعاد  یبردارنمونه استفاده از شبکه

 درصتتدبتترآورد  نیترکیتتنزدمتتتر  3۰×3۰ نمونتته بتتا ابعتتاد

آمده دستتبه یمانزنده درصد به نسبت( 1/72)   یمانزنده

را داشتتته و همچنتتین ( ۹/72صتتد درصتتد ) آمتتاربرداری بتتا

ی هاروش( نسبت به  4کمترین میزان اشتباه آماربرداری )

ی با ققعتات نمونته بردارنمونهی دیگر در زیرگروه آماربردار

 داشت.را دارای مساحت ثابت 

 هتاینشان داد بته جتزر روشتک نمونه  t آزمون نتایج

 خقتی یبردارنمونته یهتاروش یمابق Jو  Eی بردارمونهن

 احتمتال ستق  در ۰5/۰ از بیشتر یداریمعن ضری  دارای

. ازنظتتر درصتتد اشتتتباه مناستت  هستتتند بتتوده، درصتتد ۹5

نمونته ققعه یتانمونه و با نظر گرفتن تعداد خط یآماربردار

نمونه با شدت صورت استفاده از روش خط در ،شدهبرداشت

در هتتر  نهتتالدرصتتد بتتا تعتتداد متوستتط  13 یارآمتتاربرد

 . اگرچتهشودیم یشنهاد( پ3در جدول  Cنمونه )روش خط

 و ققعته هتر در نهال تعداد از کامل اط   نیاز بهروش  این

در  ییازنظر اجرا و باشدیم خط هر درها آن متوسط برآورد

نمونته تعتداد نهتال در هتر خط ازنظترعرصته  کته یصورت

استفاده از روش  در. استآن مشکل  یجرااباشد،  ناهمگون

بته استتفاده از مباحت   یتازن ،نمونه با مساحت ثابتتققعه

افتراد در آن  یتیاجراعلمتی و  ییو توانتا بیشتر بوده یآمار

 3در جتدول  Fو ستپس روش  Hدارد، روش  ینقش مهم

در تحقیقی در استان هرمزگان اثتر تتا   .گرددیم یشنهادپ

هتای جنگلتی متورد رار درختچهپوشش گونه چو  بر استق

بررسی قرار گرفت. در ایتن تحقیتق در هتر رویشتگاه سته 

ققعته نمونته برداشتت شتد.  15ققعه نمونه و در مجمو  

هتای نتایج تحقیق نشان داد تراکم در هکتار برای رویشتگاه

هتای  یافتته .]7[ استتمختلف دارای اخت م معنتی داری 

های نمونته ه روشدر مقایس ]2[تحقیق علیجانی و صادقی 

ای در برآورد درصد تا  پوشش و تراکم نشان برداری فاصله

گیتری، های تصادفی به دلیل آسانی اندازهداد که روش زو 

-جویی در زمان و هزینه نسبت به روشخقای کم و صرفه

   های دیگر مورد بررسی در آن تحقیق ارجحیت داشت. 

در  بتترآورد شتتده یتتانگیندر نظتتر داشتتت کتته م یتتدبا

حاصتتل از  یواقعتت یتتانگینبتته م یبردارنمونتته یهتتاروش

 یتتکنزد یارموردمقالعته بستققعتته  صددرصتد یآمتاربردار

به  شدمشاهده تک نمونه  tکه در آزمون  گونه همان .است

بتا  شتده استتفادهی هاروشدر سایر  Jو  E هایروشجزر 

مقتدار بترآورد  ینبت داریاخت م معنت ،درصد ۹5 یناناطم

. نشتدصددرصد مشاهده  یحاصل از آماربردارقدار م شده با

یی و فنتی اجراچه امکانات گردد چنانیم پیشنهاد در پایان

ی از شتتدت مانزنتتدهفتتراهم باشتتد بتترای بتترآورد درصتتد 

استتفاده  1۰۰×7۰بتا ابعتاد شتبکه درصد  13ی بردارنمونه

برداری ر کرمان با استفاده از روش نمونهشود. در تحقیقی د

 15۰۰ققعته نمونته  5۰در مجمو   ،تصادفی سیستماتیک

مترمربعی برداشت شد. در تحقیق ذکر شتده، درصتد تتا  

مترمربتع در هکتتار  3۰8پوشش برای کهتور ایرانتی برابتر 

 جنگلتی گونه چند زندمانی بررسی . در]2۰[برآورد گردید 

 درصتد تحلیتل لهستتان غترب کاشتتدست هایجنگل در

 بته نستبت بردارینمونته طتر  دقت که داد نشان زندمانی

 .]۹[ است درصد 8۹ حدود شاهد هایپ ت

در  آمتاربرداری مختلتف یهاروشهمچنین در بررسی 

 روش بنابر نتایج تحقیق آنهتا، کرمانشاه، سرخه یهاجنگل

 در دیگر یهاروش به نسبت روش نیترمناس  آر 1۰ دایره

هتای تحقیتتق یافتته. ]16[دارد پوشتتش تا  درصتد بترآورد

نشان داد که ققعات نمونه با مساحت ثابتت نستبت  حاضر

نتتایج بدستت  بتا ها دقت بیشتری دارند، کتهبه خط نمونه

 یستهمقاهمچنتین  آمده در تحقیق حاضتر همختوانی دارد.

ققعات بتا شتعا  ثابتت و  یگزاگی،ز یبردارنمونه یهاروش

پرتغال،  کشور درپنبه چوب بلو  یهادر توده یدرخت چند

 کمتترین ثابتت شتعا  بتا ققعته نمونته روش که داد نشان
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 دیگتر یهتاروش بته نسبت را دقت باالترین و اریبی میزان

. نتتایج ایتن ]26[ دارد یبررست متورد یهتاآماره برآورد در

تحقیق با نتایج تحقیق حاضر از این حیت  کته ققعتات بتا 

 برتری دارند، تایید شتد. مساحت ثابت نسبت به خط نمونه

زمین آمتار بته منظتور تعیتین ابعتاد  در بررسی دیگر روش

بهینه ققعات نمونه برای برآورد متغیرهای حجتم و ستق  

های آنها یافته .]3[ مققع برابر سینه در هکتار استفاده شد

وجود ارتبا  قوی بین حجم و سق  مققع برابتر ستینه در 

هکتار با مساحت ققعه نمونه هفت آری را نشان داد ولی با 

 داری پیدا نشد.  رابقه معنی ققعه نمونه سه آری

نتایج آزمون تحلیل واریتانس یکقرفته نشتان داد کته   

 یبردارنمونته)A ی خقتی بردارنمونته مختلتف بین روش

چالتته در هتتر  15درصتتد بتتا تعتتداد  1۰نمونتته خط روش

چاله در  8۰درصد با تعداد  1۰نمونه خط) B ( با نمونهخط

چالته  8۰با تعتداد  درصد 13نمونه خط) C (،نمونهخطهر 

( و همچنتتین آمتتاربرداری صتتد در صتتد نمونتتهخطدر هتتر 

 Cو  Bهای داری وجود دارد. ولی بین روشاخت م معنی

  داری مشتاهده نشتد.آماربرداری صد در صد اخت م معنی

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکقرفته نشتان داد کته بتین 

مستاحت ) Dی مستاحت ثابتت  بردارنمونته مختلف روش

مساحت ثابت ) E (،1۰۰×45درصد با ابعاد شبکه  1۰ثابت 

 1۰مستاحت ثابتت ) F (،1۰۰×۹۰درصد با ابعاد شبکه  1۰

 13مستاحت ثابتت ) G (،1۰۰×123درصد با ابعاد شتبکه 

 13مستاحت ثابتت ) H (،1۰۰×۹۰درصد بتا ابعتاد شتبکه 

 درصد 13 ثابت )مساحت I (،1۰۰×7۰درصد با ابعاد شبکه 

 ابعاد با درصد 5 ثابت )مساحت J (،1۰۰×35 شبکه ابعاد با

صتد( اختت م  در صد )آماربرداری Kو ( 1۰۰×115 شبکه

 Eهای نمونه برداری داری وجود دارد. همچنین روشمعنی

در  گتروه متفتاوتی از آمتاربرداری صتد در صتد قترار    Jو

های نمونته بترداری گرفتند. این تحقیق نشان داد که روش

E وJ     نیستندمناس. 

 

 گیرینتیجه

 از یبردارنمونتته روش بهتتترین انتختتابمنظتتور  بتته

 صتد آمتاربرداری میتزان بته بترآورد تریننزدیک یهاآماره

دستت آمتده درروش ه با مقتدار بت یانگینم یسه)مقا درصد

و  یدرصتتد اشتتتباه آمتتاربردار، صتتد در صتتد( یآمتتاربردار

اشتتباه  اساس براستفاده شد.  یآزمون آمار یجنتا همچنین

درصد با ابعاد  13مساحت ثابت ) Hهای روش برداریونهنم

 شبکه ابعاد با درصد 13 ثابت )مساحت I (،1۰۰×7۰شبکه 

 Hهتای روش ینمونته بتردار صتحتبراساس  (، 1۰۰×35

 F( و 1۰۰×7۰درصتد بتا ابعتاد شتبکه  13مساحت ثابت )

و از   (،1۰۰×123درصد با ابعاد شتبکه  1۰مساحت ثابت )

مستاحت ثابتت ) Eهای ها بجز روششهمه رو ینظر آمار

 5 ثابتت )مستاحت J  (،1۰۰×۹۰درصد با ابعاد شتبکه  1۰

.  داده شد ی مناس  تشخ(1۰۰×115 شبکه ابعاد با درصد

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یکقرفه و آزمون دانکن بین 

برداری مورد بررسی نشتان داد کته های مختلف نمونهروش

کاری با شرایط های جنگلرصهبرداری عبهترین روش نمونه

درصتد بتا ابعتاد شتبکه  13مساحت ثابت ) Hمشابه روش 

 . است( 1۰۰×7۰

منظتور  تحقیق حاضتر نشتان داد کته بته ،طور کلیه ب

 Hهتای کاشتته شتده، روش متانی نهتالتعیین درصد زنده

( باتوجته 1۰۰×7۰درصد با ابعاد شتبکه  13مساحت ثابت )

بترداری رداری، خقای نمونهبه معیارهای درصد اشتباه آماب

و میانگین برآورد شده نسبت به شاهد بهتترین روش بتود. 

 25۰ی بتا تتراکم هاعرصتهتوجه به اینکه این تحقیق در  با

 تحقیقتاتی شتودیمتچاله در هکتار انجتام شتد، پیشتنهاد 

 با تراکم کاشت متفاوت انجام گیرد. هاعرصه سایر در مشابه

ی هتاروشی بترروقیقات به اینکه تح با توجههمچنین 

 شتده انجتام ندرتبهی جنگلکاری هاعرصهی در بردارنمونه

ی در ستتایر مشتتابهتحقیقتتات  شتتودیمتتاستتت، پیشتتنهاد 

ی جنگلکتتاری صتتورت پتتذیرد و نتتتایج حاصتتل از هاعرصتته

ی بتا بردارنمونته و ی با مساحت ثابتتبردارنمونه یهاروش

 ین ستق بهتر یینمنظور تعمختلف به یهانمونهطول خط

نهتال یهانمونه در عرصهطول خطو یا بهترین  نمونهققعه

کاشتت در  هتایچالته نقشه تهیه .شود مقایسهشده  کاری

 بتردارینمونه پیشنهادهایکه بتوان  یبه نحو GIS یطمح

 داد قترار بررستی متورد کمتتر هزینته صترم با را بیشتری

 یبتردارنمونته روش بهتترین تعیتین به تواندمی نیز، ]21[

 .یدبنما یانیکمک شا
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Abstract 

This study was conducted in the aeolian dust sources of the southeast of Ahvaz to determine the 

best survival method for planted seedlings. Full calipering method (%100 inventory) used for 16.2 

hectares planted seedling. Sampling sample-line methods were performed with a fixed number of 

trees (in intensities of 10 and 13%) and a sample plot with a fixed area in five sampling networks 

with different dimensions of the sample plot and three intensities of 5, 10, and 13%. Then, a one-

sample t-test was used to compare the mean of each method with the percentage of survival in the 

%100 sampled method at a significance level of %95. According to the results of %100 statistics, 

the survival rate of seedlings planted in the field was %72.9. The results indicated that the sample-

line method with an intensity of 13% (average of 80 holes per sample line) had the closest estimate 

(71.8%) to the percentage of real survival. Also, the 30×30 m sample plot method with 13% 

intensity and 70×100 m network dimensions showed the closest estimate (72.1%) to the real 

survival percentage. Results of the single sample t-test showed that the sample-line method with 

sampling intensity below 13% was not significantly different from the control. Among the studied 

methods, only methods E (10% fixed area with 90 ×100 grid dimensions) and G (13% fixed area 

with 90×100 grid dimensions) differed from the control. The lowest percentage of standard errors 

belonged to H (13% fixed area with 70×100 grid dimensions) and I (13% fixed area with 35×100 

grid dimensions). The lowest percentage of standard errors belonged to H (13% fixed area with 

70×100 grid dimensions) and I (13% fixed area with 35×100 grid dimensions). Totally, this study 

showed, the area sampling method is superior to the sample-line methods estimate the percentage of 

survival in the planted areas, and in general. It is suggested to use the H method (fixed area 13% 

with 70×100 grid dimensions) in forestry areas. 
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