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گونههايآناست .

تودهآنها

هدفازاینتحقیقاستفادهازروابطآلومتریکدرختانبلوطزاگرسبهمنظوربرآوردزي

مواد و روشها :
یادستیابیبهمعادالتمحلیبرايبرآوردزيتودهرويزمینگونهبلوطایرانی،درمنطقهملهشبانانخرمآباداست.به
اصلهجستگروهاز گونهبلوطایرانیبهروشتصادفیانتخابشد.قطر

اینمنظوردرمنطقهملهشبانانخرمآباد 28
در برابر زانو ،قطر برابر سینه ،قطر تاج و ارتفاع کل درختان سرپا اندازهگیري و سپس درختان قطع شدند .اجزاي
مختلف درخت شامل تنه و سرشاخه تفکیک و توزین گردیدند و جهت تعیین نسبت وزن خشک به وزن تر،
دیسکهاییازقسمتهايمختلفدرختانگرفتهوبهآزمایشگاهمنتقلشدند .بااستفادهازایننسبت ،وزنخشک

تاج،تنهودرنهایتزيتودهچوبیرويزمینمحاسبهشد .
یافتهها :از 28جستگروه موردمطالعه 21،پایهباپراکنشمناسبانتخابگردید.بااستفادهازمدلهايرگرسیونی
خطیچندگانه وهمچنینتوابعپایه خطی،درجه،2نماییوتوانی،معادالتآلومتریک باضریبتبیینباال درسطح
احتمال5/30بهدستآمد.نتیجهبرازشرگرسیونخطیچندگانهبرايبرآوردزيتودهدرختنشاندادکهدرصورت
وقطرمتوسطتاجدرختبهعنوانمتغیرهاي

استفادهازمدلخطیچندگانهشاملمولفههايقطردرارتفاع 5/0متري 
برآوردکننده ،مدل مناسبتر ،مدل  y=39.856 X1+3.946X2 -121.239و مقدار ضریب تبیین  ،5/8که  X1قطر
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الف) ایران

ب) استان لرستان
شکل  -1منطقه مورد مطالعه واقع در خرمآباد.
Figure 1. Study area in the Khorram Abad.
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ج) موقعیت منطقه مورد مطالعه
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درمنطقهموردمطالعهباجنگلگردشیاولیهودر

نسبت رطوبت براي هریک از درختان مشخص

نظر گرفتن وضعیت توپوگرافی واحدهاي همگنی از

برايمحاسبهوزنخشکبخشهايمختلفو

گردید.

لحاظ فیزیوگرافی انتخاب شدند .سپس محدودههاي

کلدرختازرابطه()1استفادهشد( .)10،0

قابلبرداشتبراينمونههامشخصوتعداد28اصله

DWt =DWs/FWs×FWt

( )1

جستگروه از گونه بلوط ایرانی به روش تصادفی

:DWtوزنخشککل:FWs،وزنترنمونه:DWs،

ونشانهگذاريشدند ( .)0در درختانانتخاب

انتخاب

وزنخشکنمونه 

شده،قطردرارتفاعبرابرسینه( 1/3متر بااليسطح

برايمدلسازيبااستتفادهازتحلیتلرگرستیونی


سانتیمتري باالي سطح
زمین) ،قطر در ارتفاع   05

چندگانهخطیوهمچنیناستفادهازتوابعپایهخطتی،

زمین (ارتفاع برابر زانو) ،قطر تاج ،ارتفاع درختان و

توانی،نماییودرجه،2بهترینمتغیتربرآوردکننتدهو

اندازهگیري شد.
مختصات محل استقرار هر درخت  ،

همچنین بهترینمعادالترگرسیونیانتختابگردیتد.

سپسدرختاننشانهگذاريشدهدرفصلزمستانقطع


براياینمنظورازضریبتبیین،اشتباهمعیاروتحلیل

شدند و هر جست از جستگروههاي قطع شده،

واریانسرگرسیونیاستفادهشد.محاسباتبااستتفاده

بهصورت جداگانه به قطعات کوچکتر (تا حدي که

ازنرمافزار)SPSS (16انجامشد .

قابلاندازهگیريوتوزینباشند)تبدیلشدند.مجموع


تحليل آماري

بهصورتمجزادرعرصهتعیینشد.
وزنترتنهوتاج 
براي توزین بخشهاي مختلف درخت از ترازوي

معادالتآلومتریکرگرسیونیمختلفبتااستتفاده

دیجیتال با دقت  5/1کیلوگرم استفاده شد .از تنه

ارتفاعدرختبهعنتوان

ازقطرتنهدرخت،قطرتاجو

سانتیمترو
درختیکعدددیسکبهضخامت   3-0

متغیربرآوردکننده ووزناجتزايمختلتفبتهعنتوان

بهصورت
همچنین از قسمت تاج هر جستگروه  

متغیرهاي برآوردشونده،درسطحاحتمال5/30درصد

سانتیمترجداو
تصادفی،یکتکهشاخهبهطول  15

موردارزیابی قرارگرفتنتد .ارتبتاطبتینوزنخشتک

نمونهها با ترازویی با دقت یک گرم توزین و براي

درختان(بهعنوانتابع)وسایرمولفههاازقبیلقطردر


محاسبه نسبت وزن خشک به وزن تر ،بهآزمایشگاه

سانتیمتري،قطردرارتفاعبرابرسینه،قطتر
ارتفاع  05

منتقل شدند .جهت تعیین وزن خشک ،نمونهها در

ارتفاعدرختبهعنتوانمتغیتربرآوردکننتده،بتا

تاجو

بهمدت08ساعت
آونودردماي ]10،0،3[ 150°C

استفادهازروابط2تا(0جدول)1استخراجگردید .

قراردادهشدند .بااستفادهازوزننمونهخشکوتر،

جدول  -1معادالت مورد استفاده برای بررسی ارتباط زیتوده درختان با سایر مؤلفههای آنها.
Table 1. Equations Used to examine the relationshipof the biomass trees with the other components.


2
3
4
5

رابطه 

منبع 

 Equation

 Source
) (4
)(5,13,15,20
) (20

y=aX+b

 y=aXb

 y= b.eaX

Y=aX2+bX+c
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که در این معادالت  yزیستتوده خشک درخت بر

بهدلیلپرتبودندادهحذفگردیتد.نظتربتهبتاالتر


حسب کیلوگرم و  xمتغیرهاي مختلف از قبیل قطر

بودنضریبتبییندرمتغیتربرآوردکننتدهقطترتتاج،

تاج ،ارتفاع درخت ،قطر تنه درخت در ارتفاع 5/0

حذفدادههايپرتباتوجهبهپراکنشنقاطدادههاي

متريازسطحزمینمیباشد .

مربوطبهقطرتاج(متغیربرآوردکننده)ووزنخشتک



کلدرختت(متغیتر برآوردشتونده)صتورتگرفتت.

نتايج و بحث

اطالعاتتوصیفیپایههايانتخابشدهدرجتدول2

از28جستگروهموردمطالعه21،پایهباپراکنش

آوردهشدهاست .

مناسبانتخابگردید.دومجموعهازجستگتروههتا


جدول  -2اطالعات توصیفی درختان بلوط استفاده شده برای تولید مدل.
Table 2. Descriptive statistics of Querqus trees used to develop models.
قطرمتوسطتاج) (m
ارتفاع) (m
سانتیمتري)  (cmقطردرارتفاعبرابرسینه) (cm
قطردرارتفاع 05
Diameter at Knee height

کمینه 

میانگین 

بیشینه 

Min
5.1

Mean
12.38

Max
19.74

 Diameter at breast height
کمینه  میانگین  بیشینه 
 Min

4.46

 Mean
11.59

 Max

19.11

Crown Diameter

Height

کمینه 

میانگین  بیشینه 

کمینه 

میانگین 

بیشینه 

 Min

 Max
 5.8

 Min

 Mean

 Max

2.6

 Mean
 3.89

1.95

3.59

6.5

معادالت آلومتریک :مدلهتايرگرستیونیوضتریب

درختانبرحسبمتروyزيتودهخشکدرختتبتر

تبیتتینمعتتادالتبتترآوردزيتتتودهبتترايپارامترهتتاي

حسبکیلوگرماست.

مختلفبلوطایرانیدرجدولهاي3و0آوردهشتده

نتیجتتهبتترازشرگرستتیونخطتتیچندگانتتهبتتراي

است .برایناساسمناسبتترینمعادلتهرگرستیونی

بتترآوردزيتتتودهدرختتتنشتتاندادکتتهدرصتتورت

مورداستفادهبرايبرآوردزيتتودهرويزمتینگونته

استفادهازمدلخطیچندگانهشاملمؤلفتههتايقطتر

بتتهصتتورت
بلتتوطایرانتتیدرمنطقتتهملتتهشتتبانان 

تیمتري وقطرمتوسطتتاجدرختت
درارتفاع 05سان 

Y=10.839X2-41.683X+65.239ومقدارضریب

بهعنوانمتغیرهايبرآوردکننده،مدلمناسبتتر،متدل


تبیینr2=0.927درسطحاحتمال5/30درصد،بتراي

ترکیبتتتیy=39.856 X1+3.946X2-121.239و

مدل بهدستآمدکهدراینمعادلهxقطرمتوسطتاج

مقدارضریبتبیین،5/8کهX1قطرمتوستطتتاجبتر
حستتتبمتتتتروX2قطتتتردرختتتتدرارتفتتتاع05
برحسبسانتیمتربود .

سانتیمتري


جدول  -3نتیجه تحلیل رگرسیونی خطی چندگانه برای برآورد زیتوده درخت بر حسب کیلوگرم در درختان شاخهزاد گونه بلوط
ایرانی در منطقه ملهشبانان در سطح احتمال  0/59درصد.
Table 3. Results of Stepwise regression models for estimating biomass trees (kg) in Iranian species of oak (Quercus
brantii) of Region Melah-Shbanan Khorramabad (p<0.05).

متغیربرآوردکننده 

نوعمدل 

 Independent variable
قطرمتوسطتاج( )m

 Type model

 Crown Diameter
قطرمتوسطتاج()mو قطربرابرزانو( )cm
& Crown Diameter
Diameter at Knee height



ضریبتبیین 
 R2
0.76

ترکیبی 
Stepwise


611

0.8

اشتباهمعیار 

معادله 

SE

 Equation

0.306

 y=43.708X-86.080

 0.286

-121.239
 y=39.856 X1+3.946X2

محسن يوسفوند مفرد و همکاران

نتیجهبرازشمتدلهتاي پایتهرگرستیونیخطتی،

قطرمتوسطتاجمتغیرمناستبتتريبترايپتیشبینتی

توانی ،نمایی ودرجه2برايبرآوردوزنخشککتل

زيتتودهدرختتتبتتودکتتهبهتتترینمتتدلرگرستتیونی


درختنشاندادکهدرصورتاستفادهازقطرمتوسط

بهدستآمده،مدلرگرسیونیدرجه2باضریبتبیین


تتتاجدرختتتبتتهعنتتوانمتغیتتربرآوردکننتتده،متتدل

5/320بود(جدول .)0

مناسبتر،مدلدرجه2بود.ازبینمتغیرهايمختلف،


جدول  -4نتیجه تحلیل رگرسیونی برای تعیین مدل برآورد زیتوده درخت بر حسب کیلوگرم در درختان شاخهزاد گونه بلوط ایرانی در
منطقه ملهشبانان در سطح احتمال  0/59درصد.
Table 4. Results of regression for selecting the model estimating biomass trees (kg) in Iranian species of oak
(Quercus brantii) of Region Melah-Shbanan Khorramabad (p<0.05).
متغیربرآوردکننده 
Independent variable

ضریبتبیین 

اشتباهمعیار 

R2

SE

نوعمدل 
خطی 

0.258

0.535

توانی 

0.297

نمایی 

0.282

 Exponential
درجه 2

0.307

Type model
Linear

قطردرارتفاع5/0متري( )cm
 Diameter at Knee height

0.706

معادله 
 Equation
 Y = 9.7094x – 50.568
1.5481

 Y = 1.089x

Power
0.714
0.526

0.1378x

 Y = 9.1796e
2

Y=0.981x -12.362+74.633

Quadratic

قطربرابرسینه( )cm
 Diameter at breast height

ارتفاعدرخت( )m
 Height

قطرمتوسطتاج( )m
 Crown Diameter

خطی 
 Linear
توانی 
 Power
نمایی 
 Exponential
درجه 2
 Quadratic
خطی 
 Linear
توانی 
 Power
نمایی 
 Exponential
درجه 2
 Quadratic
خطی 
 Linear
توانی 
 Power
نمایی 
 Exponential
درجه 2
 Quadratic

0.282

0.525

Y=10.083x-46.873

0.431

0.635

Y=0.8295x1.7102

0.382

0.662

0.1593x

Y=8.0298e
2

Y=0.7116x -6.1363x+38.473

0.313

0.523

0.606

0.445

0.624

0.543

Y=0.1344x4.4096

0.604

0.574

1.145X

0.660

0.451

Y=20.427X2-93.039X+113.43

0.828

0.254

 Y=45.7 X -92.482

0.725

0.438

 Y=3.7862X 2/1293

0.736

0.430

0/5884X

0.927

0.168

 Y= 67.363x-195.77

Y=0.6002e

 Y=6.2071e

Y=10.839X2-41.683X+65.239

عالوهبر 28پایهبرداشت شده ،تعداد15
اعتبارسنجی  :

معادله رگرسیونی Y=10.839X2-41.683X+65.239

اصله جستگروه در منطقه مورد مطالعه براي

برآوردشدکهنتایجرواییمدلیامقدار RMSEبراي

اعتبارسنجی برداشت شد .پس از محاسبه زيتوده

معادلهبهدستآمده13/82،درصدبود .

خشکجستگروهها،مقدارزيتودهآنهابااستفادهاز
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دراکثتترمطالعتتاتمتترتبط،روابتتطآلومتریتتک

بهزيتوده خشکتنهو2/28تنمربوطبتهزيتتوده

بتتهصتتورتتتتوانیارائتتهشتتدهانتتد(.)11اوینتتارتو

خشکتاجاست.بتهعبتارتدیگتر،ازکتلزيتتوده

همکاران()2553پگوهشیدرغرباندولسباهتدف

درخت01،درصدراتاجو00درصدراتنتهتشتکیل

برآوردزيتوده31گونهدرختچهايانجامدادنتد،کته

تتودهخشتکشتاخهو
)زي        
   2515
.خسروي(    
میدهد     

دراکثرگونههايبررسیشدهمثتل Arbutus unedo

         0/32
تندرهکتارگزارش
ول  ،
برگرابرايگونهوي  
          

Cistus albidus L.،Chamaerps humilis L.،L.

تایج
تدانیونتت 
تاهداتمیت   
تهمشت   
تهبت 
تاتوجت 
ترد(.)11بت 
کت 

مدلمناسببرايبرآوردزيتوده،متدلتتوانیبتوده

تهمتوردمطالعتهدارايپوشتتش
،منطقت          
دستتآمتده 
بته    

است( .)11نتایجپگوهشسهرابیوشیروانی()2512

یافتهوبسیارتنکبتودهکتهازدالیتل
جنگلیتخریب            
     

نشاندادکهبهطورکلیازبینمتغیرهايبرآوردکننتده،


آباد       -
کوهدشتاز
توانعبورجادهخرم
تخریبآنمی         
     

قطرتاجمعادالتیباشتاخصهتايمتدلستازيبهتتر

باشتد.همچنتینمنطقتهبته
سهولتدسترسی           
منطقهو        
   

تولیدکرد(.)r2=5/33همچنتیندرکتل،متدلتتوانی

لحاظداشتنموقعیتمناسبازمسیرهاياصلیکتو 
                 

نسبتبهمدلهايدیگر،برآوردبهتريرااززيتتوده

آید .
سنتیعشایربهحسابمی 
         

داشت(.)18همچنیننتایجبررسی دریاییوستهرابی
()2510نشاندادکهمدلرگرستیونیتتوانیبترازش

نتيجهگيري کلی

دادههارابهترنشانمیدهد.پگوهشواحتدي()2510

درپگوهشحاضتر،تبیتینمتدلهتايمحاستباتی

هتاي
مناسببودنمدلتوانینستبتبتهدیگترمتدل 
               

زيتودهدرختبلوطایرانیبااستفادهازمتدلستازي


هانشانمتی دهتد(.)0
رگرسیونیرابرايبرازشداده   
           

آلومتریکواستفادهازمتغیرهايمختلفشتاملقطتر

)درپگوهشیبهایننتیجته

کیرويوهمکاران(2551

سانتیمتري،قطردرارتفاعبرابترستینه،
درارتفاع  05

رسیدندکهمدلرگرسیونیتوانی،بهترینمتدلبتراي

ارتفتتاعدرختتتوقطتترتتتاجبتتهعنتتوانمتغیرهتتاي

برآوردزيتودهگونتهRhizophora mucronata L.

برآوردکنندهبرايبرآوردزيتتودهدرختتانشتاخهزاد

بودهاستت( .)13درایتنمطالعته،متدلدرجته2در

بلوطایرانتیمقایستهشتدند.نتتایجنشتاندادکتهدر

رابطهبینقطرمتوسطتاجبرحستبمتتروزيتتوده

مقایسهبینمدلهايرگرسیونیترکیبیوتوابتعپایته

خشتتکدرختتتبتترحستتبکیلتتوگرم،دارايبهتتترین

خطی،توانی،نمتاییودرجته،2بهتترینمتدلبتراي

بتترازشبتتود()r2=5/320کتتهبتتامطالعتتاتزیتتادي

برآوردزيتودهدرختبلوط،مدلرگرسیونیدرجه2

همخوانیدارد .

برمبنايقطرمتوسطتاجباضریبتبیین5/320بتود.

تعداددرهکتاردرختاندرجنگتلمتوردمطالعته
                  

همچنتتینبتتامقایستتهمتغیرهتتايبرآوردکننتتدهبتتراي

اصلهدرهکتاراست.فرهاديوهمکتاران
         08
برابربا  
  

مدلسازيزيتودهدرختمیتواننتیجتهگرفتتکته

حسینزاده وهمکتاران(،)2510تعتداددر

()2513و

بهطورکلیبرايگونهبلتوطایرانتی،استتفادهازقطتر

هکتاربلوطایرانتیدرمنطقتهقلعتهگتلخترمآبتاد  
را

متوسطتاجبتهعنتوانمتغیتربرآوردکننتده،متیتوانتد

اصلهبرآوردکردند(.)15،0کته
       210
و   
 181
ترتیب   
به  

برآوردبهترومناسبترياززيتودهدرختانرانشتان

رانشانمیدهند .

رقمبسیارباالتري

دهد.قطرتاجبهترینمتغیربرآوردکنندهبرايبترآورد

زيتودهخشکبرايبلوطایرانیبرابتربتا0/518

وزنخشکتاجاست،زیرااینمتغیردقیقانشاندهنده


تندرهکتاراستکهازاینمقدار 1/03،تتنمربتوط

تغییتتراتمتغیتتروابستتتهاستتت،امتتاایجتتادبیشتتترین
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هايگونهبلتوطایرانتیدرگستتره
              تنوعرویشگاه
      

همبستگیبینوزنخشککلوقطرتاجرامتیتتوان

،هتايجغرافیتاییمتفتاوت
          وسیعزاگرسودرعر
         

ابتتتتداایتتتنکتتتهستتتاختار.دردومتتتورددانستتتت

ايجهترستیدنبتهروابتط
             ضرورتمطالعهگسترده
          

بیشتتر،گروههايبلوطدرمنطقهمتوردمطالعته
 جست


ایتن.کنتد
  هراایجتابمتی
    درهررویشتگا،آلومتریک
         

متغیرقطرتتاج،حالتنیمکرهدارندکهدراینساختار

       ،روابطنهتنهادرتعیینحجمدرهکتار
جداولحجم

همبستگیبهتروبیشتريباعاملوزنخشکدرختت

وسایرمؤلفههايکمیتتودهمفیتدمتیباشتند،محلی
  

تواندمربوطبتهایتن
        دلیلدوممی
    .)18(نشانمیدهد

بلکتتهدرانتتدازهگیتتريمیتتزانکتتربنترستتیبشتتدهو

هتايبلتوط
    گتروه
  باشدکهبیشتروزنوحجمجستت
             

)مفیتدCarbon map(استخراجنقشهترسیبکتربن

هتااز
 چراکهانشعابشتاخه،هاست
          مربوطبهتاجآن
     

معادالتاستخراجشدهفقطبرايدرختان.خواهدبود

شتودوازایتنرو
       هاشروعمی
     ارتفاعپایینتنهجست
      

درناحیتهزاگترسمیتانیقابتل،شاخهزادبلوطایرانی

وزنخشکتاجقسمتعمدهوزنکلجستگروهرا

درصتدعناصترچتوبیایتن35بیشتراز.تعمیماست

.) درصدوزنکتلدرختت01تشکیلمیدهد(حدود

ایتنپتگوهشبتا،منطقهشاملایندرختانمتیباشتد

تم
 تاددرحجت
  ییرزیت
  تتت تث
 تاجبتته علت
 ترتت
 تابراینقطت
  بنت

هدفاستراجروابطومعادالتآلومتریکبترايایتن

مناستبیبترايوزنخشتک
            برآوردکننده،گروه
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Abstract
Background and objectives: Today, the use of ecological indicators for understanding
ecosystem condition and monitoring and evaluating changes over time, has been common in
developed countries. There is well evident that it is lack of information in ecological indices,
such as knowledge of the production potential of forest ecosystem biomass and its species.
Allometric equations are useful tools estimate the biomass of trees.
Materials and methods: For this purpose 28 trees of Brant’s oak species were selected
randomly (without replacement) in the region Melah¬Shbanan in Khorramabad. Knee diameter,
diameter at breast height, crown diameter and height of standing trees were measured and then
these trees were cut. In order to determine the ratio of dry weight to fresh weight the different
parts of trees such as trunks and branches were separated and weighed, then discs (samples) of
different parts of trees were taken and send to the laboratory. With this ratio, the dry weight of
the crown, trunk and eventually woody aboveground biomass was calculated.
Results: The 28 trees of the study, 26 trees were selected with good distribution. Using
Stepwise, linear, Quadratic, power and exponential regression models, allometric equations with
a high coefficient of determination (p<0/05) were achieved. Results of Stepwise regression
models for estimating biomass trees if you use a stepwise model that includes variables crown
diameter and Knee diameteras an independent variables, Suitable model, y=39.856X1+3.946X121.236 (R2=0.8). Results of linear, Quadratic, power and exponential regression models for
estimating biomass trees if you use that includes variables crown diameter, Suitable model,
Quadratic models (R2=0.927).
Conclusion: The results showed that generally between the independent variables, crown
diameter with indices of modeling was produced better equations (0/927). Also, the Quadratic
regression regression model was better than other regression models.
2
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