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مطالعۀ شاخصهای مهم اندازهای تودۀ همسال ون آمیخته
(مطالعۀ موردی :بخش چلیر جنگل خیرود)
 سمیرا ساسانیفر؛ دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 منوچهر نمیرانیان؛ استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 نصرتاهلل ضرغام؛ دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

چکیده
بهدست آوردن مشخصات اندازهای درختان بهمنظور تعیین حجم یا سایر مشخصههای آماری و ایجاد روابط ریاضی-آماری بیین
این مشخصهها ،بهمنظور مدیریت جنگی امیری م یم و ضیروری اسیت در بخی

لیییر جنگی آموزپیی شیوهشیی خییرود

مشخصههای قطر برابرسینه و ارتفاع ک  529اصیه درخت موجود در یک تودۀ تقریباً همسیا ون در سیا هیای  1384و 1391
اندازهگیری و تجزیه وتحیی پدند نتایج نشان میدهد که بین مشخصیههیای قطیر برابرسیینه و ارتفیاع کی درختیان دو دوره،
همبستگی آماری وجود دارد که با توجه به آن ا میتوان روابط ریاضی-آماری را بین اندازههای این مشخصهها تعییین کیرد ایین
روابط ابتدا برای همۀ درختان توده بهعنوان یک تودۀ همسا و سپس برای درختان ون موجود در توده بیرآورد پید بیین قطیر
برابرسینۀ همۀ درختان توده در دو دوره و همچنین بین ارتفاع ک درختان تیوده در دو دوره رابطیه تیوانی افزاینیده وجیود دارد،
بهنحوی که با در دست داپتن این رابطه میتوان روی

قطری و ارتفاعی درختان تیوده را در دورۀ آینیده شیی بینیی کیرد ایین

روابط در مورد درختان ون موجود در توده نیز بهدست آمدند بین قطر برابرسینه و ضیری
او رابطۀ  h d  1 / 475e 0/014dbhو بین قطر برابرسینه و ضری

قدکشیدگی درختان در دورۀ دوم رابطۀ h d  1 / 210e 0/006dbh

وجود دارد منحنی درصد زندهمانی درختان توده در کالسههای قطری رسم پد و روی
میییمتر در سا بهدست آمد شیوه
مناس

قدکشییدگی درختیان تیوده در دورۀ
قطری درخت ون در منطقۀ تحقیی 3

در تودههای جنگیی و بررسی تغییرات آن ا در طو یک دوره ،نشان دهندۀ مسییر و روش

مدیریت همگام با طبیعت تودههای جنگیی ج ت تولید حداکثر و شایدار خواهد بود

واژگان کلیدی :تودۀهمسا  ،رابطۀ توانی ،ضری
 نویسنده مسئول ،تلفن09374834293 :

قدکشیدگی ،همبستگی آماری
Email: s.sasanifar@yahoo.com
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مقدمه

دوره میتوان بهمنظور تدوین مد های رویشی برای تودۀ

جنگ ی هییای ایییران در طییو دهییههییای اخیییر توسییط

مورد نظر استفاده کیرد مید هیای رویشیی روابیط بیین

دخالتهای انسانی با تعرض مواجه پده است دسترسی

پاخصهای مختی

و تغییرات آن یا را در طیو زمیان،

آسان ،فراوانی و تنوع محصیوتت جنگییی بیاارزش ،بیه

بررسی می کنند و نمایشی از شویایی طبیعی تودۀ جنگییی

تراکم جمعیت ،ایجاد منیاط مسینونی جدیید و

بوده و پیام رپید ،میر و مییر و تغیییرات دیگیر در

فعالیییتهییای جنگ ی زدایییی منجییر پییده اسییت []2 ،1

ترکی

و ساختار تودهاند دقت مد ها بستگی پدیدی به

براساس آمار منتشیر پیدۀ سیازمان جنگی هیا ،مراتی و

دقت اندازهگیری و نوع آن یا دارد انتخیاب و اسیتفاده از

آبخیزداری کشور سیط جنگی هیای پیما در فاصییۀ

این مد ها به دقت تزم برای شی بینی ،قدرت برازندگی

سا های 1334تا  4/7 ،1346درصد و در فاصیۀ سا های

مد  ،هزینهها و روشهای نمونهبیرداری وابسیته اسیت،

داپییته اسییت []3

بنابراین آماربرداری و برداپت دقی دادهها از تیودههیای

م می از مناب تجدیدپیونده ،در

جنگیییی در او و آخییر یییک دوره بییرای تعیییین رونیید

رپد اقتصادی و توسعۀ شاییدار هیر کشیور تیثییر م میی

تغییرات توده و همچنین تدوین مد های رویشی بسییار

دارند اجرای برنامههای صحی که تزمیۀ آن یا پیناخت

م م است در ییک بررسیی 30 ،اصییه درخیت راش در

کافی این مناب است ،استعدادهای بالقوۀ جنگ هیا را بیه

کالسههای قطری مختی

در جنگ هفیتخیا سیاری

فع در میآورد طی دهههای اخیر ،جنگیداری نیوین بیا

قط و در ارتفاع برابرسینۀ هیر ییک از آن یا ،دیسیک بیه

هدف شایداری اکولوژینی توسعه یافته و درحیا حاضیر

ضخامت  10سانتیمتر ت یه پد بعد از اندازهگیری ش نای

افزای

 1346تییا  7/1 ،1373درصیید کییاه
جنگ ها بهعنوان بخ

نیز بهسرعت در حا تنامی اسیت [ ،]4بنیابراین حفی

حیقهها ،رابطۀ سن با تغییرات روی

تنوع تودههای جنگیی از اهداف اصیی جنگیداری نیوین

بهصورت مد ریاضی ارائه دادند [ ]6در منطقۀ امینآبیاد

محسوب مییپیود [ ]5بیرای رسییدن بیه ایین اهیداف

فیروزکوه رابطۀ بین ارتفاع درخت و قطر برابرسینۀ تیودۀ

جنگیداری نوین ،مطالعۀ گونههیای مختیی
پرایط مختی

جنگییی در

پعاعی درختیان را

ارس را بهصیورت h  1 / 5130498  1 / 1472926 log  D 

و تعییین لگیونگی رپید و رابطیۀ بیین

بهدست آوردند [ ]7در شیوهشی بر روی اندازههای 116

گونییههییا ،موضییوعی کییاربردی و

قدکشیدگی بیا قطیر

انییدازههییای مختی ی

اصیه درخت ون ،رابطۀ بین ضری

ضروری محسوب میپود بررسی تغیییرات تیودههیای

برابرسینۀ این درختان را کاه یابنده بیهدسیت آوردهانید

همسا در طو یک دوره ،مشخصکنندۀ روند ب بود ییا

قدکشییدگی شینج گونیۀ م یم

[ ]8در مطالعهای ،ضری

توده خواهد بیود ،بنیابراین بیا اسیتفاده از نتیایج

درختی راش ،ممرز ،شیت ،توسنا ییالقی و بیندمازو را در

لنین بررسییهیایی مییتیوان در زمینیۀ میدیریت تیوده

جنگ خیرودکنار نوپ ر با اندازهگیری قطیر برابرسیینه و

تصمیمگیریهای درستی داپت ایین بررسیی از طریی

ارتفاع ک 1379درخت ،بررسی کرده و نتیجه گرفتند که

تخری

داپتن اطالعات توده در دورۀ گذپته میسر خواهد بیود

بین قطر برابرسینه و ضیری

از بررسی تغیرات و شویایی این اطالعات در طیو ییک

جنگ رابطۀ کاهشی از نوع نمایی وجیود دارد بیشیترین
ضییری

قدکشییدگی درختیان ایین

قدکشیییدگی در درختییان واق ی در درههییا و در

301

مطالعة شاخصهای مهم اندازهای تودۀ همسال ون آمیخته (مطالعة موردی :بخش چلیر جنگل خیرود)

ج تهای پمالی و کمترین در دولینها و در ج تهای

نمونۀ رویشی بیهوسیییه متیۀ سیا سینج برداپیت پید

جنوبی دیده پده است در این بررسی رابطۀ معنییداری

پعاعی این درختان را (در طیی ده سیا

بین ضری

قدکشیدگی با تراکم توده بهدست نیامید []9

همچنیین در جنگی هیای آمیختیۀ بیورهآ کانیادا میییزان
ضری

قدکشیدگی در سیه گونیۀ سیوزنیبیر

میانگین روی

آخر)  2/65سانتیمتر ،میانگین روی

قطری با شوسیت را

 5/6میییمتر در سیا و مییانگین رویی

قطیری بیدون

(picea

شوست را  5/3میییمتر در سیا بیرآورد کردنید [ ]15در

) mariana, pinuscontorta, picea glaucaو دوگونیۀ

مطالعییهای میید هییای رپیید قطییری درختییان پییاخهزاد

(populous Tremuoloides, populous

 Quercus pyrenaica Willdرا در منطقیۀ پیما رربیی

) balsameraبررسی و رابطۀ آن ا با قطر برابرسینه و سایر

قطیری و

ش یینبییر

مشخصههای درخت تعیین پد [ ،]10نتایج این شییوه
نشان داد که در دو گونۀ ش نبیر بیا افیزای
ارتفاع توده ،ضری

قدکشیدگی کاه

حجیم و

اسپانیا بررسی کردند [ ]16مید هیای رویی
روی

ارتفاعی و مد زندهمانی در بخ

خیرود برای جنگ های ش نبر

گرازبن جنگ

آمیخته و ناهمسا ارائه

مییابد ،اما بیرای

پده است [ ]17روند رپد در همۀ تیودههیای همسیا ،

سه گونۀ سوزنیبر دیگر ،این نتایج معنوس بود عیت

تقریباً ینسان و به یک پن است ،بنیابراین شییوه

و

این تفاوت را باید در سرپت نورشسندی یا سایهشسیندی

تحقی ی در مییورد لنییین تییودههییایی و بررسییی روابییط

گونهها یا تفیاوت الگیوی رپید ارتفیاعی ش ینبرگیان و

ریاضی-آماری بین مشخصههای درختان تیوده ،موجی

سوزنی برگان جست وجو کرد در مطالعهای در تودۀ کاج

کمک به ب بود شی بینی روی

در آلبرتای کانادا مشخص پید کیه تنیک کیردن ،سیب

مدیریت هرله ب تر آن بهمنظور تولیید حیداکثر و شاییدار

افزای

قطر و کیاه

قدکشییدگی درختیان در

میپود در این راستا هدف این تحقی  ،بررسی تغیییرات

تودۀ دخالت پده در مقایسه با تیودۀ پیاهد پیده اسیت

تییودۀ همسییا در طییو زمییان و تغییییرات روابییط بییین

[ ،]11همچنین در تودۀ کاج در آلبرتای کانادا نتیجهگیری

مشخصههای توده و تغییرات آن ا در طو زمان و تعییین

پد که ضری

ضیری

و رونید تنامی تیوده و

قدکشیدگی با میزان بسته بودن تاج رابطیۀ

عنس دارد [ ]12در جنگ های زاگرس در سامان عرفی
روسییتای هییواره خییو رویی

قطییری درختییان ویو

اندازۀ روی

قطری ون در منطقۀ تحقی است

مواد و روشها

( )Quercus libaniبییا انییدازهگیییری  34جفییت نمونییۀ

منطقۀ تحقیق

رویشی به وسییۀ متۀ سا سنج و قط  11اصییه درخیت،

جنگ آموزپی شیوهشی خیرود در  7کییومتری پرق

 3/5میییمتر در سا بیهدسیت آمید [ .]13در ارتفاعیات

نوپ ر بین 36درجیه و  27دقیقیه تیا  36درجیه و 40

اسییتان گیسییتان ،سییاختار تییودههییای اوری ( Quercus

دقیقۀ عرض پیمالی و  51درجیه و  32دقیقیه تیا 51

 )macrantheraرا در سه رویشگاه با بررسی نمودارهای

درجه و  43دقیقۀ طو پرقی واق پده کیه از پیما

توزی فراوانی افراد در طبقات قطری بهصورت ناهمسیا

به نیوار سیاحیی و روسیتای خییرود و از جنیوب بیه

منظم اعالم کردند [ ]14در استان ل ارمحا و بختیاری،

ییالقات و روستای کییک محدود میپیود رودخانیۀ

قطری درختان دانهزاد بییو ایرانیی بیا 45

اصیی این حوضه بهپمار می آید ایین

میزان روی

خیرود زهن
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است که مطالعیۀ حاضیر در

و ارتفاع کی درختیان انیدازهگییری پید و تجزییه و

جنگ پام هفت بخ

لییییر در تییودۀ طبیعییی و دسییت نخییوردۀ ون

تحییی اولییه بیهمنظییور محاسیبۀ ارتفیاع کی و قطییر

آمیخته تقریباً همسا به وسعت تقریبی یک هنتیار در

برابرسییینه انجییام گرفییت پییایان ذکییر اسییت کییه

بخی
این بخ

انجام گرفته است

اندازهگیری قطر برابرسیینه در هیر دو دوره در ارتفیاع
 1/30متری از سط زمین و در دورۀ دوم با استفاده از
متر نواری با دقت میییمتر انجام گرفت انیدازهگییری
ارتفاع کی درخیت در دورۀ دوم آمیاربرداری نییز بیا
استفاده از پی سنجسونتو تا دقت دسیمتر انجام پد
در حالت کیی  87اصیه درخت در توده در طو دوره
هشت ساله خشک پدند و تعداد درختان بیاقیمانیده
بهمنظور انجام محاسبات  442اصیه است که  22اصیه
از آن ییا (تییا حییدود  5درصیید از دادههییا) بییهدتییی
نامشخص بودن تاج درخت ،پنسته بودن تاج و قطر

شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق در ایران (الف) ،استان مازندران
(ب) و جنگل خیرود و سری چلیر (ج)

بسیار زیاد که ممنن است ناپی از اپتباه اندازهگییری
باپد و سب

نامتعاد پدن شراکن

دادهها میپوند و

روش پژوهش

نیز دیگر مواردی کیه دادههیای ریرمعمیو محسیوب

دادههییای اولی یۀ اییین تییوده در سییا  1384بییه روش

میپدند ،بهعنوان دادههای شرت از محاسیبات حیذف

آماربرداری صددرصد برداپیت پید در ایین دوره از

پدند

آماربرداری 532 ،اصیه درخیت از تیوده انیدازهگییری

داده ها بیرای تجزییه و تحییی اولییه وارد محییط

پییدند مشخصییههییای قطییر برابرسییینه بییا اسییتفاده از

نرمافزار آماری اسشییاساس 16پید و نرمیا بیودن

دوبازوی فنالندی (کیالیپر) در طبقیۀ قطیری

داده ها بیا اسیتفاده از آزمیون کولمیوگروف-

خط ک

شراکن

یک سانتیمتری و ارتفاع ک درخت (بین درخیت تیا

اسمیرنوف بررسی پد ضری

نوک درخت) با استفاده از پی سنج سونتو تیا دقیت

مشخصهها بهمنظور بررسی معنی داری همبستگی بیین

دسی متر اندازه گیری پد دادههای اندازه گیری پده در

آن ا محاسبه و مشیاهده پید کیه بیین مشخصیههیای

عرصه ،بهمنظور تجزیه و تحیی وارد محیط نیرمافیزار

اندازه گیری پده از نظر آماری همبسیتگی معنیی داری

آماری اکس پد و اندازۀ ارتفاع ک به دسیت آمید از

رگرسیونی با توجیه بیه

وجود دارد مد های مختی

همبستگی شیرسون بین

ابیر نقیا بیین متغیرهیا ،بیرازش داده

آنجا که همۀ درختان انیدازه گییری پیده در تیوده در

نحوۀ شیراکن

دورۀ او آمییاربرداری پییمارهگییذاری پییده بودنیید،

پدهاند این کار ابتدا برای همۀ درختان توده و سیپس

دادههای دورۀ دوم از درختیان ایین تیوده در تابسیتان

برای گونۀ ون در هر دو دورۀ او و دوم آمیاربرداری

 1391برداپت مجدد پده و مشخصات قطر برابرسینه

انجام گرفت مد رگرسییونی بیین قطیر برابرسیینه و
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ضری

قدکشیدگی با توجه به نحوۀ شراکن

ابر نقیا

پدن روی

پده است بنابراین بهمنظور برازش مید

بین این دو متغیر ،برای همۀ درختان تیوده و درختیان

مناس

ون تییوده بییرازش داده پیید در مییواردی تفییاوت در

مرحیه حذف پدند درصد زنده مانی درختان توده در

وسای و محی انیدازه گییری و همچنیین تفیاوت در

بین دو دوره محاسبه پد (رابطۀ )1

اپخاص آماربرداری در دو دوره ،سب
) × 100

()1
برای محاسبه روی

صفر یا منفیی

تعداد درختان در کالس قطری مشخص در پایان دوره
تعداد درختان در کالس قطری مشخص در آغاز دوره

قطری درختان ون موجود در

تییوده ،قطییر برابرسییینۀ دورۀ او درختییان ون از قطییر
برابرسیینه دورۀ دوم تفریی پید و میییانگین اخییتالف
قطرهای دو دوره محاسیبه و ایین مییانگین بیه طیو
سا های دوره (هشیت سیا ) تقسییم پید و رویی
قطری درختان ون بهدست آمد

برای ارزیابی کارایی مد هیای مختیی

رگرسییونی و

انتخاب ب ترین مد  ،از تننیک اعتبارسنجی ریشۀ دوم
همبستگی استفاده پیده

است در این روش ،یکشنجم دادهها بهطیور تصیادفی
انتخاب و از محاسبات کنیار گذاپیته پیده و شیس از
تعیین ضرای

مد برای بررسی اختالف بیین مقیادیر

واقعییی و بییرآورد پییده ،اسییتفاده پییدند RMSE

پاخصی م م است که بهطور گسیترده بیرای بررسیی
دقییت تجزیییه و تحیییی هییای منییانی و میید هییای
رگرسیونی در مطالعات مختیی

( = درصد زنده درمانی کالس قطری مشخص

2

()2

 i1  Z  x i   Z  x i 
n
n

RMSe 

معیار انتخاب مناس ترین مید  ،داپیتن بیشیترین
مقدار ضری

تعیین تعدی پده 2و ضری

همبسیتگی

و کمترین خطای باقیماندۀ استاندارد پیده 3و خطیای
 RMSEاست

اعتبارسنجی مدلها

میانگین مرب خطا 1و ضری

و تعیین روی

این دادههیا از محاسیبات ایین

اسیتفاده پیده اسیت

نتایج و بحث
نتایج مربو به ضری

همبستگی بین قطیر برابرسیینۀ

دو دوره و ارتفاع ک دو دورۀ همۀ درختیان تیوده در
جدو  1ارائه پده است
با توجه به جدو  1مشیخص مییپیود کیه بیین
ارتفاع ک دورههای او و دوم و بین قطیر برابرسیینۀ
دورههای او و دوم همیۀ درختیان تیوده ،همبسیتگی
معن ییدار آمییاری وجییود دارد رگرسیییون بییین قطییر
برابرسییینۀ دو دورۀ همییۀ درختییان تییوده در پیین 2
مشاهده میپود

[ ]18معیار انتخاب مناس ترین مد کمتیرین مقیدار
 RMSEاست که محاسبۀ اندازۀ آن بهکمیک رابطیۀ 2
امنانشذیر است:

)1. RMSE (Root Mean Squared Error

2. Adjusted R Square
)3. Std.Error of the Estimate (See
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جدول  .1ضریب همبستگی پیرسون بین قطر برابرسینه و ارتفاع کل همۀ درختان در دورههای اول و دوم آماربرداری
متغیر

)(a

)(b

)(c

)(d

قطر برابرسینة دورۀ دوم به سانتیمتر )(a

1
**0/951
**0/800
**0/777

**0/951
1
**.0/770
**0/762

**0/800
**.0/770
1
**0/927

**0/777
**0/762
**0/927
1

قطر برابرسینة دورۀ اول به سانتیمتر )(b
ارتفاع کل دورۀ دوم به سانتیمتر )(c
ارتفاع کل دورۀ اول به سانتیمتر )(d

** نشاندهندۀ همبستگی معنیدار در سطح احتمال  99درصد

80

y = 1/1782x0/981

70

50
40
30
20
10

قطر برابر سینه سال ( 91سانتی متر)

R² = 0/9704

60

0
70

50

60

40

20

30

0

10

قطر برابر سینه سال ( 84سانتی متر)

شکل  .2رگرسیون بین قطر برابرسینۀ سال  1384و سال  1391همۀ درختان توده

مناس تیرین مید بیه دسیت آمیده بیین دو قطیر

دارای کمتییرین خطییای معیییار بییرآورد رگرسیییون و

دور ههای او و دوم برای ک درختان توده بیا توجیه

بیشترین ضری

تعیین تعدی پیده اسیت رگرسییون

به مقادیر  Rˆ 2  0 / 970 ، rˆ 0 / 985و See 0 / 087

بین ارتفاع ک دو دورۀ همۀ درختان توده در پین 3

به صیورت  d 911 / 178  d 840/981بیه دسیت آمید مید

مشاهده میپود

توانی نسبت به مد های درجه  ،2درجیه  3و خطیی،
60

y = 1/5375x0/9164
R² = 0/9066

40
30
20
10
0
50

40

30

20

ارتفاع کل درختان سال ( 84متر)

10

شکل .3رگرسیون بین ارتفاع کل سال  1384و سال 1391کلیۀ درختان توده

0

ارتفاع کل درختان سال ( 91متر)

50
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مناس ترین مد بهدست آمیده بیین دو ارتفیاع کی

همبستگی معنیدار آماری وجود دارد رگرسیون بیین

 1384و  1391برای همۀ درختان توده با توجه به مقیادیر

قطر برابرسینۀ دو دورۀ همیۀ درختیان ون موجیود در

 Rˆ 2  0 / 906 ، rˆ 0 / 952و  See 0 / 123بهصورت

توده در پن  4مشاهده میپود

 d 911 / 537  h840/916بهدست آمد مد توانی نسبت بیه

مناس ترین مد بهدست آمده بین دو قطر دورههای

مد درجه  2و خطی دارای کمترین خطای معیار برآورد

او و دوم برای درختان ون موجود در توده با توجیه بیه

رگرسیون و بیشترین ضری

مقیییییادیر  Rˆ 2  0 / 982 ، rˆ 0 / 991و See 0 / 058

تعیین تعدی پده است
همبسییتگی بییین قطییر

بهصورت  d 911 / 104  h840/997بهدست آمد مد تیوانی

برابرسینۀ دو دوره و ارتفاع کی دو دورۀ درختیان ون

نسبت به مد درجه  2و درجه  3و خطی دارای کمترین

نتییایج مربییو بییه ضییری

خطای معیار برآورد رگرسیون و بیشترین ضری

موجود در توده در جدو  2ارائه پده است
با توجه به جدو  2مشیخص مییپیود کیه بیین

تعدی پده است رگرسیون بین ارتفاع ک دو دورۀ همیۀ

ارتفاع ک دورههای او و دوم و بین قطیر برابرسیینۀ

درختان ون موجود در توده در پن  5مشاهده میپود

دورههای او و دوم همۀ درختان ون موجود در توده،
جدول .2ضریب همبستگی پیرسون بین قطر برابرسینه و ارتفاع کل درختان ون موجود در توده در دورههای اول و دوم
متغیر

)(a

)(b

)(c

)(d

قطر برابرسینة دورۀ دوم به سانتیمتر )(a

1
**0/988
**0/340
0/131

**0/988
1
**0/299
0/123

**0/340
**0/299
1
**0/880

0/131
0/123
**0/880
1

قطر برابرسینة دورۀ اول به سانتیمتر )(b
ارتفاع کل دورۀ دوم به سانتیمتر )(c
ارتفاع کل دورۀ اول به سانتیمتر )(d
** نشان دهندۀ همبستگی معنیدار در سطح احتمال  99درصد

70

y = 1/1039x0/9973

50
40
30
20
10
0

60

50

40

20

10

0

قطر برابر سینه سال ( 84سانتی متر)

شکل .4رگرسیون بین قطر برابرسینۀ سال  1384و سال  1391کلیۀ درختان ون موجود در توده

قطر برابر سینه سال ( 91سانتی متر)

60

R² = 0/9824

30

تعییین
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60

y = 1/7033x0/8843

50

30
20
10

ارتفاع کل سال ( 91متر)

R² = 0/8132

40

0
40

20

30

0

10

ارتفاع کل سال ( 84متر)

شکل .5رگرسیون بین ارتفاع کل سال  84و سال  91کلیۀ درختان ون موجود در توده

مناس ترین مد بهدست آمیده بیین دو ارتفیاع کی

دو دوره نشان داد که خطای برآورد مد هیای بیهدسیت

1384و  1391برای درختان ون توده با توجه بیه مقیادیر

آمده بین دو متغیر قطیر برابرسیینۀ دورههیای او و دوم

 Rˆ 2  0 / 812 ، rˆ 0 / 902و  See 0 / 118بهصورت

کمتییر اسییت (جییدو  )3رابطییۀ بییین قطییر برابرسییینه و

 d 911 / 703  h840/ 884بهدست آمد مد توانی نسبت بیه

ضییری

مد درجه  2و خطی دارای کمترین خطای معیار برآورد

آماربرداری بررسی پد ضری

رگرسیون و بیشترین ضری

تعیین تعدی پده است

نتییایج اعتبارسیینجی روابییط بییهدسییت آمییده بییین

قدکشیییدگی همییۀ درختییان تییوده در دورۀ او

قطر برابرسینه و ضری

همبستگی شیرسیون بیین

قدکشیدگی همیۀ درختیان تیوده

در دورۀ او آماربرداری در جدو  4ارائه پده است

مشخصههای همۀ درختان تیوده و درختیان ون تیوده در
جدول .3اعتبارسنجی مدلهای مختلف رگرسیونی برازش داده شده برای درختان ون موجود در توده در دورههای اول و دوم
معیار ارزیابی

مدل رگرسیونی
همة
درختان
درختان ون

RMSE

ضریب تعیین

4/83
11/13
3/04
13/67

0/907
0/062
0/982
0/813

توانی (قطر برابرسینة دورۀ اول و قطر برابرسینة دورۀ دوم)
توانی (ارتفاع کل دورۀاول و ارتفاع کل دورۀ دوم)
توانی (قطر برابرسینة دورۀ اول و قطر برابرسینة دورۀ دوم)
توانی (ارتفاع کل دورۀ اول و ارتفاع کل دورۀ دوم)

جدول  .4ضریب همبستگی پیرسون بین قطر برابرسینه و ضریب قدکشیدگی درختان در دورۀ اول
متغیر

ضریب قدکشیدگی

قطر برابرسینه به سانتیمتر

**-0/552

** نشاندهندۀ همبستگی معنیدار در سطح احتمال  99درصد
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با توجه به جدو  4مشخص میپود که بین قطیر
برابرسینه و ضری

قدکشیدگی درختیان در دورۀ او

توده در دورۀ دوم آمیاربرداری بررسیی پید ضیری
همبسییتگی شیرسییون بییین قطییر برابرسییینه و ضییری

آماربرداری ،همبسیتگی معنییدار آمیاری در سیط 1

قدکشیدگی همۀ درختان توده در دورۀ دوم در جدو

درصد وجود دارد رگرسیون برازش پیده بیین قطیر

 5ارائه پده است

برابرسینه و ضری

قدکشیدگی همۀ درختان تیوده در

دورۀ او آماربرداری در پن  6مشاهده میپود
رابطۀ بین قطیر برابرسیینه و ضیری

با توجه به جدو  5مشخص میپود که بین قطیر
برابرسینه و ضری

قدکشیدگی درختیان در دورۀ دوم

قدکشییدگی

آماربرداری ،همبسیتگی معنییدار آمیاری در سیط 1

همۀ درختان توده در دورۀ او آمیاربرداری بیا توجیه

درصد وجود دارد رگرسیون برازش پیده بیین قطیر

به مقادیر  Rˆ 2  0 / 397 ، rˆ 0 / 631و See 0 / 252

برابرسینه و ضری

قدکشیدگی همۀ درختان تیوده در

بهصورت  h / d 1 / 475e -0/014-dbhبهدست آمد رابطۀ

دورۀ دوم آماربرداری در پن  7مشاهده میپود

بین قطر برابرسینه و ضری

قدکشیدگی همۀ درختیان
2.5

y = 1/4754e-0/014x

2

R² = 0/3984

1
0.5
0
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10

0

قطر برابر سینه به سانتی متر

شکل .6رگرسیون بین قطر برابرسینه و ضریب قدکشیدگی درختان در دورۀ اول

جدول  .5ضریب همبستگی پیرسون بین قطر برابرسینه و ضریب قدکشیدگی درختان در دورۀ دوم
متغیر

ضریب قدکشیدگی

قطر برابرسینه به سانتیمتر
** نشاندهندۀ همبستگی معنیدار در سطح احتمال  99درصد

**

-0/325

ضریب قدکشیدگی

1.5
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2/5

y = 1/2406e-0/007x

2/0

R² = 0/0822

1/0

ضریب قدکشیدگی

1/5

0/5
0/0
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قطر برابر سینه به سانتی متر

شکل .7رگرسیون بین قطر برابرسینه و ضریب قدکشیدگی درختان در دورۀ دوم

رابطۀ بین قطیر برابرسیینه و ضیری

قدکشییدگی

قدکشییدگی همیۀ درختیان تیوده در

برابرسینه و ضری

همۀ درختان توده در دورۀ دوم آمیاربرداری بیا توجیه

دورههییای او و دوم نشییان داد کییه اییین روابییط دارای

به مقادیر  Rˆ 2  0 / 082 ، rˆ 0 / 248و See 0 / 313

قیدرت بیرآورد بسییار مناسیبیانید (جیدو  )6درصید

بهصورت  h d  1 / 240e 0/006dbhبهدست آمد

زندهمانی درختان توده محاسبه و در پن  8ارائیه پیده

نتایج اعتبارسنجی روابیط بیهدسیت آمیده بیین قطیر

است

جدول .6نتایج اعتبارسنجی مدلهای مختلف رگرسیونی برازش داده شده برای توده در دورههای اول و دوم
مدل رگرسیونی

معیار ارزیابی
RMSE

ضریب تعیین

دورۀ اول

نمایی (قطر برابرسینه و ضریب قدکشیدگی)

0/06

0/398

دورۀ دوم

نمایی (قطر برابرسینه و ضریب قدکشیدگی)

0/07

0/062

120
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80

40
20
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10

-20 0

0

-40
کالسه های قطری به سانتی متر

شکل .8منحنی درصد زندهمانی در ارتباط با کالسههای قطری به سانتیمتر

درصد زنده مانی

60
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قطری درختان توده در دورۀ دوم نیز است و با نتیایج

نتیجهگیری
مشاهده پد که رابطۀ ایجاد پده بیین قطیر برابرسیینۀ

[ ]6مطابقییت دارد از ضییری

دورۀ او و دوم همۀ درختان و درختان ون و بعید از

بهعنوان پاخص مقاومت در برابر بادافتیادگی و بیرف

آن رابطۀ ایجاد پده بین ارتفیاع کی همیۀ درختیان و

و همچنییین بییهعنییوان پییاخص رقابییت در تییوده و

درختییان ون دو دوره ،دارای قییدرت بییرآورد زیییادی

راهنمای عمییات تنک کردن استفاده میپود کیه ایین

هستند دلی آن ،دقت زیاد اندازه گیری قطر برابرسیینه

عوام از جمیه دتی برآورد رابطۀ بین قطر برابرسینه

نسبت به ارتفاع ک است که نشاندهنیدۀ لیزوم دقیت

و ضری

قدکشیدگی درختان است روابط بیین قطیر

بسیار زیاد داده بیرداری بیهمنظیور بیرازش مید بیین

برابرسینه و بین ارتفاع ک درختان توده در دورههیای

مشخصههای اندازهای درختان اسیت همچنیین نتیایج

او و دوم آماربرداری ،نشاندهنیدۀ مرحییه جیوانی و

اعتبارسنجی روابط نیز نشان داد که معادتتی که دارای

رو به رپد بودن توده است [ ]17با استفاده از تجزییۀ

تعیییین 1زیییاد هسییتند ،خطییای کمتییری در

واریانس آنوا مشخص پد که تمامی روابط ایجاد پده

شی بینی داده هیای دور ۀ آینیده دارنید بیا اسیتفاده از

در سیییط احتمیییا  99درصییید از لحیییای آمیییاری

قطیری و ارتفیاعی

معنیدارند همچنین باید توجه کرد که از همۀ روابیط

تودۀ مورد نظر را برای هشت سا آینده شی بینی کرد

بهدستآمده تن ا میتوان در مورد توده ییا گونیههیای

که در تعیین تصمیمات تزم بهمنظور میدیریت هرلیه

مورد مطالعه و در زمانی که به اطالعات کیی در مدت

ب تر تودۀ میورد مطالعیه در آینیده ماننید تنیک کیردن

محدود از تودۀ مورد مطالعه یا گونههای ون ،ممیرز و

بهمنظور تولید حداکثر و شایدار ،بسیار کاربردی اسیت

افرا در پرایط مشابه نییاز دارییم ،ب یره بیرد بررسیی

با اندازهگیری و تعیین ارتفاع ک درختان در دورههای

شراکن

ابر نقا درصد زندهمانی درختان تیوده نشیان

آینده میتوان منحنی ارتفاع توده را بهدسیت آورد کیه

میدهد که درصد زندهمیانی درختیان در کالسیههیای

در تعیین درجۀ حاصیخیزی و جدو های حجم بسیار

قطیری شییایین (کالسیههییای  10تیا  20سییانتیمتییر) و

م م است بررسی روابط ایجادپده بین قطر برابرسینۀ

کالسههای بات ( 70تا  95سانتیمتیر) کمتیر از درصید

دور ههای او و دوم با ضیری

قدکشییدگی درختیان

زنده مانی درختان در کالسههای قطری میانی است که

توده [ ]8نشان دهندۀ این مطی

است که بیا افیزای

تزمۀ دخالت در توده و مدیریت آن را ایبات میکنید

ضییری

روابط ایجاد پده میتیوان رویی

میانگین قطر برابرسینۀ توده ،شایداری توده میورد نظیر
افزای

مییابد [ ]10لناننه مالحظه پد درختیان بیا

قدکشیییدگی درخییت

عدم مدیریت بهموق توده و تنک ننردن سب

از بین

رفتن درختان در قطرهای زیاد و اتالف حجیم لیوب

قطرهای  10تیا  30سیانتیمتیر در دورۀ دوم ،ضیری

میپود و در قطرهای کیم نییز درختیان تحیت فشیار

قدکشیدگی کمتری نسبت به درختان با همین قطیر در

آپنوب بات قیرار مییگیرنید و از ادامیۀ زنیدگی بیاز

دورۀ او دارند (پن های  6و  )7که حاکی از روی

میمانند و آیندۀ توده دلار مخیاطره مییپیود نتیایج
تجزیه و تحیی دادهها برای بررسی رویی

1. R Square

مییدهیید میییانگین رویی

ون نشیان

هییر درخییت ون در تییودۀ
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بررسیپده  3میییمتر در سا است کیه ایین رویی

رطوبت زیادی دارد محیط مناسبی برای رپد گونۀ ون

ممنن است تحت تثییر عوام رویشگاهی قرار گییرد

ایجاد کرده است

و با توجه به ایننه خاک منطقۀ تحقی آهنی اسیت و
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