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 مقدمه  -۴ 

حال ت امل بوده اسكك . گیری همواره در علم آماربرداری جنگل از بدو شكك ل

هایی که موجبات افزایش دق  در کسب نتایج را به همراه کاهش استفاده از روش

گل بوده  ماربرداری جن یات آ کار در عمل مده رئوس  کار، فراهم آورد از ع نیروی 

هایی که در آماربرداری جنگل مورد اسكككتفاده فراوان قرار اسككك . از جمله روش

س .  نمونه برداری جنگل ،گیردمی صادفی ا ستماتیک ت سی اجرای  نحوهبه روش 

با توجه به مسككاح   ای نه چندان دور به این شكك ل بود کهاین روش در گذشككته

شب هگیری و تعداد قطعه نمونه الزمجنگل مورد اندازه سبه و با توجه به ،  ای محا

شه  صادفی روی نق سیم و به طور ت شفاف یا کالک تر شه روی کاغذ  مقیاس نق

س   گرفته،ر جنگل قرا شب ه که مرکز قطعات نمونه ا ضالع  سپس محل تقاطع ا

 به این ش ل بود که یافتن این نقاط در جنگل روش. ]1[شدمیروی نقشه منتقل 

ساف  و زاویه ی ی از مر شخص که در ام سب  به یک نقطه م کز قطعات نمونه ن

شد تعیین شخیص با شه و در جنگل قابل ت ساس ا شد.می روی نق ین سپس بر ا

سیله طناب  ،نقطه شب ه و تعیین آزیموت سایر نقاط به و ضالع  شی در جه  ا ک

. به این ترتیب عملیات گرف میگیری قرار مسكككیر حرک ، کشكككر و مورد اندازه
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س  که بخش اول نمونه  صادفی دارای دو بخش ا ستماتیک ت سی برداری در روش 

برداری درون قطعه نمونه اسككك . دق   و دیگری آمار یابی قطعات نمونهآن م ان

 .]2[شودیابی موجب توزیع متناسب قطعات نمونه در جنگل میدر امر م ان

 مطالب اصلي -0

ن توان از آکند که میمش التی را برای آماربردار ایجاد می طناب کشی، روش

جمله به تصحیح شیب، برخورد با موانع و تصحیح جه  حرک  ، نیاز به هماهنگی 

برای رفع این  .کردح حرک  نسككب  به آزیموت تعیین شككده، اشككاره و تصككحی

سعه  شرف  علم و تو ش الت با توجه به پی ستم موقعیو  فنونم سی   راه اندازی 

یک سككامانه و شككب ه  ( کهPositioning System Globalیاب جهانی )

و ای اس ، و قادر اس  موقعی  دقیق را در هر زمان بری و مسیر یابی ماهوارهراه

آمار  تسكككهیل کار برایام ان ، ]3[م ان و شكككرایب آب و هوایی مشكككخص کند

 شود. می مهیابرداران جنگل 

بایس  نقشه منطقه جنگلی و شب ه آماربرداری و مراکز برای انجام این روش می

ا ب این کارقطعه نمونه از نظر موقعی  و مختصكككات جفرافیایی مشكككخص گردند. 
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اسككتفاده از طول و عرج جفرافیایی که معموالب بر حسككب درجه، دقیقه و هانیه در  

ستم  سی ستم جفرافیایی و یا بر حسب متر در  شیه یا متر UTMسی یک که در حا

شه شخنق شدهها م ساده ص  سبات  ستفاده از خب کش مقیاس و انجام محا ، با ا

 .گیردصورت می

ناتهمچنین می نه از ام ا نه توان در این زمی یا نه اطالعات  ایرا ما ند سكككا مان

اسككتفاده نمود.  Autocad , Ilwisنظیر افزارهایی و نرم Arc GIS جفرافیایی

تهیه نقشكككه منطقه و انتقال آن به  ابتدابنیان کار در اسكككتفاده از این ام انات در 

الذکر اس . سپس بر اساس طول و عرج جفرافیایی یک افزارهای فوقفضای نرم

شخص د شهنقطه م شب ه با ابعاد می ،ر روی نق شتوان اقدام به تهیه  سبه   دهمحا

طول و عرج هر یک از توان میافزارها . با اسكككتفاده از ام انات این نرم]4[کرد

 ط مورد نظر بدس  آورد.انقاط شب ه را  روی نق

ه ب ای )حال  مختصات به دس  آمده از روی نقشه تهیه شده در محیب رایانه

ستگاه Arc GIS) مانه اطالعات جفرافیایی،ساعنوان مثال   GPSرا در حافظه د

خاب  با انت ع   یاده کردن وارد نموده و در طبی یک آنو پ یب در روی  به ترت ها 

 گردد. برداری انجام می نمونهمسیر، عملیات 
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مشابه هم بوده که   GPSهای الزم به توضیح اس  که کارکرد همه دستگاه 

عه از  طال گاه در این م ک  GPSدسكككت خ  شكككر مدل   Garminسككككا

GPSmap76CSx . استفاده شده اس 

صات  ستگاه به بهم انی قطعات نمونه نحوه وارد کردن مخت ر شرح زی این د

 باشد: می

  Markپنجره وارد  Enterبا اسككتفاده از کلید پس از روشككن کردن دسككتگاه  

waypoint   شده و شماره نقطه مورد نظر را وارد و در قسم Location  ، از

گردد.این کار برای همه نقاط انجام زون مربوطه و مختصكككات آن نقطه وارد می

صه طبیع  برای بازخوانی نقطه مورد نظر از کلید می و گزینه  Findشود. در عر

waypoint  اسكككتفاده کرده و کاربر پس از تعیین نقطه، با گزینهGo To  به

ورود  GPSارهای مربوط به شككود. اسككتفاده از نرم افزسككم  آن نقطه هدای  می

 سازد.اطالعات را آسانتر می

 UTMهای جفرافیایی و الزم به ذکر اس  در استفاده از این روش از سیستم

 ترآسككان یابی)متریک( برای م ان UTMتوان اسككتفاده نمود اما سككیسككتم می

 باشد.می
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سب تجربه آماربرداران می  وی ی ی رتوانند با قرار گرفتن البته پس از مدتی ک

سایر ستقیما به  سیر حرک  م صالح م شب ه خود را با حفظ و ا ضالع    از خطوط ا

سانند که این امر بخصوص در جنگلهای مسطح و جلگه ر ای ام ان پذیقطعات بر

سیر اجتناب ناپذیر بوده و الجرم روش  ستانی تفییر م س  ولی در جنگلهای کوه ا

 یافتن نقاط به قوت خود باقی اس . 

 نتيجه گيری -۹

نمونه برداری جنگل به روش سیستماتیک تصادفی نسب  در  GPSاستفاده از 

 باشد: به شرح زیر میبه روش طناب کشی دارای مزایایی 

ناب به الر( در ط یاز  ناب ن ل  وجود موانع در مسكككیر ط به ع کشكككی معموالب 

شككود که خود باعا اتالف وق  و انر ی آمار های کوچک در مسككیر میجابجایی

 شود. و جه  اصالح آن باید زمانی را سپری نمایند.میبرداران 

ود. شکشی میتصحیح شیب در  مسیرها باعا اتالف وق  در عملیات طناب (ب

هر چند این امر به وسكككیله جداولی که معموالب به همراه گروه آماربرداری اسككك ، 

شده سهیل  سیر دو قطعه نمونه ت سبه در طول کل م ، ولی در مجموع نیاز به محا

 نیازی به تصحیح شیب وجود ندارد.  GPSمتوالی دارد. در حالی که در استفاده از 
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شانهج( در طناب  روی به سم  یک هدف مشخص بوسیله کشی معموالب نیاز به ن

شد که این هدف در جنگلهای انبوه،نما میقطب شخص می با سختی م و  شودبه 

شانه شود که این مراحل خود باعا اتالف زمان ن صل کوتاه ت رار  روی باید در فوا

ستگاه ستفاده از د شود. در ا دیگر نیازی به قطب نما نبوده و جه  و  GPS می 

 باشد.دستگاه مشخص میگر حه نمایشمساف  در روی صف

 GPSجویی در مصرف انر ی و کاهش خستگی آمار بردار در استفاده از ( صرفهد

از امتیازات این روش اسكك . طنابهای مسككیریابی معموالب سككنگین هسككتند و در 

ندازه شكككوند که خود باعا خسكككتگی متری تهیه می 02الی  22های طوالنی ا

 گردد.آماربردار در طی مسیر می

ای هاز اعمالی اس  که گروه توجه در مسیرها های نادر و جالبیابی پدیده( م انه

دهند. به عنوان مثال ذکر م ان یک گوشككه توده با ارزش از آمار برداری انجام می

سیر طناب ل کشی، تجاوزات و تخریبات در جنگلحاظ  نتی ی ، تفییرات تیپ در م

شتهای گروه قرار ستگاه می و ... در یاددا ستفاده از د ام ان تعیین  GPSگیرد. با ا

 باشد. تر میپذیر و بسیار دقیقموقعی  م انی این وقایع ام ان
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ز( کنترل و بازیاف  قطعات نمونه که معموال توسككب ناظرین یا سككایر آماربرداران  

 شود.تر انجام میشود با استفاده از این دستگاه راح انجام می

مانند قطب نما و ارتفاع سككنج که در این دسككتگاه وجود دارد از سككایر ح( ام اناتی 

 رود.ها به شمار میجویی در هزینهمزایای آن جه  صرفه

ضعر ستگاه از  صوص  GPSهای د شاره نیز میدر این خ توان به موارد زیر ا

 نمود. 

 ( شود. Calibrationباید در بدو امر واسنجی) GPS( دستگاه 1

 .نیاز به آموزش دارد GPS( کار با 2

در طول و عرج جفرافیایی ودر بهترین شككرایب آب و هوایی  GPS ( دسككتگاه3

 12و در ارتفاع دارای خطای حدود در م ان متری  3دارای خطای حداقل مختلر 

 .اس متری 

ستگاه( 4 صورتی ه کار در مناطق  GPS د شته که در نیاز به باطری های قوی دا

 .ید از قبل پیش بینی شده باشدشار  باطری ها باغیر مس ونی انجام پذیرد 

تاج پوشكككش انبوه، به عل  ارتباط ضكككعیر و  های دارای( در صكككورت جنگل0

 یابد.ها، خطای مختصاتی افزایش مینامطلوب دستگاه با ماهواره
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