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  سازي متغیرهاي تاثیرگذار بر ضخامت پوست گونه راش مدل
)Fagus orientalis Lipsky ( ناو اسالممنطقهدر   

  

  4خشنده ناورودو بهزاد ب 3، جواد ترکمن2، امیراسالم بنیاد1 شمسیمرتضی میرعبداللهی*
  دانشیارگروه جنگلداري دانشگاه گیالن، 2دانشجوي کارشناسی ارشد گروه جنگلداري دانشگاه گیالن، 1

  طبیعی گیالن ارشد اداره کل منابع کارشناس 4 ،استادیار گروه جنگلداري دانشگاه گیالن3
  17/3/90 : ؛ تاریخ پذیرش8/9/88: تاریخ دریافت

  چکیده 
. هاي حیاتی و دفاع در برابر آفات و حشرات داردر حفاظت از کامبیوم، فعالیتپوست درخت نقش مهمی د

 معامالت .برخوردار است بسیاريچوب و رویش درخت از اهمیت حجیم براي برآورد حجیم میزان پوست تعیین 
 اطالع از درصد پوست درختان  بنابراینگیرد،هاي جنگلی بر اساس حجم درخت با پوست صورت می چوب

متغیرهاي و  براي برآورد ضخامت پوست درخت سرپا سازيمدل هدف از این بررسی . اهمیت استدارايلی جنگ
متري  سانتی5 بر اساس طبقات قطري  راش اصله درخت179تعداد . است هاي ناو اسالم در جنگلآن بر موثر

نه راش تحت تاثیر در این مطالعه مشخص شد، ضخامت پوست گو. گیري و مورد بررسی قرار گرفتاندازه
، بودهمتفاوت  درخت  ضخامت پوست در قطرهاي مختلف کهاست  درختمتغیرهاي قطر، سن و ارتفاع

 از بیشترمتر و  سانتی80 تا 40 قطري گروهمتر به  سانتی40 قطري کمتر از گروه رکه نسبت درصد پوست د طوري به
قطر بیشتر  هاي کمدهد که درصد پوست در چوب نشان میجاین نتای. باشد می 49/1 و 20/1ترتیب  متر به سانتی80

زیاد  با افزایش سن درخت و )2R=72/0(ولی ضخامت پوست درخت با افزایش قطر آن رابطه مستقیم دارد . است
 از بیشتر سال و 150 تا 80 سنی گروه به  سال80 سنی کمتر از گروهو نسبت درصد پوست در  )2R=67/0 (شود می

آماري توسط آنالیز مدل  10براي برآورد میزان ضخامت پوست تعداد .  است41/1و  12/1تیب تر  به سال150
مدل مناسب براي تعیین ) See=221/0 و2R=84/0 (مدل توانیها بین آناز  بررسی قرار گرفت کهمورد رگرسیون 

  . ضخامت پوست درخت راش تشخیص داده شد
  1، ناو اسالمضخامت پوست، گونه راش،  جنگل:هاي کلیديواژه

                                                
  mirabdollahi.morteza@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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 مقدمه 
هاي حیاتی و دفاع در پوست جزئی از درخت است که نقش مهمی در حفاظت از کامبیوم، فعالیت

رسد به ظاهر حجم پوست ناچیز به نظر می). 2008شریل و همکاران، (برابر آفات و حشرات دارد 
هاي معامالت چوب). 2007 نمیرانیان، (باشد میها با اهمیت ولی مقدار آن در رابطه با بعضی از گونه

 اطالع از درصد پوست درختان  بنابراینگیرد،جنگلی بر اساس حجم درخت با پوست صورت می
 5هاي شمال ایران حجم پوست ممرز  در جنگل). 2001 ساریخانی،( اهمیت است دارايجنگلی 

 رانیان،نمی ؛2000زبیري،  (برآورد شده است درصد حجم کل 6صد حجم کل و حجم پوست راش رد
 باشد می برخوردار  خاصیمیزان پوست براي برآورد چوب و رویش درخت از اهمیت). 2007

ضخامت پوست به گونه درختی، ارتفاع درخت، سن و شکل درخت، ). 2005الساسناهو و همکاران، (
فیلیپ، (ساختار ژنتیکی، سالمتی، نرخ رشد، پایداري پوست و موقعیت آن در طول تنه بستگی دارد 

هاي گوناگون، مراحل میزان ضخامت پوست در اقلیم. )2005؛ آتا و همکاران، 1999 ،کالیپسیز ؛1994
الساسناهو و (کند تغییر می)  نوع خاك وشیب، جهت(مختلف تکامل و شرایط رویشگاهی متفاوت 

هاي سنی و قطري درخت همبستگی ضخامت پوست با جهت جغرافیایی و کالسه). 2005همکاران، 
). 2007سانمز و همکاران، (ها است هاي رو به آفتاب بیشتر از سایر جهت و مقدار آن در جهتداشته

 درخت و همچنین مناطق اقلیمی مختلف بر شکل، سن و ضریب  درختقطر برابرسینه، ارتفاع
هاي در تحقیقات مرتبط با مدل). 2005الساسناهو و همکاران، (گذارند ضخامت پوست اثر می

بینی ضخامت پوست در ارتفاع برابر سینه شود که به پیشهایی تاکید میست، بیشتر بر مدلبینی پو پیش
 يدر آمریکا. ها بر اساس خصوصیات ارتفاع برابر سینه استبینی رویش پایهپردازند، چون پیشیم

 و )Quercus rubra( بر روي بلوط قرمز شمالی) 1994 (داوسون و هنگست توسطاي مطالعهشمالی 
 گونه پهن برگ دیگر صورت گرفت و نشان داده شد که بین ضخامت پوست و قطر برابر سینه یک 15

هاي سوزنی برگ و پهن برگ به اندازه، سن، ضخامت پوست گونه. رابطه خطی و مثبت وجود دارد
منظور ایجاد  ، به)2009( و همکاران ولی پور. ارتفاع درخت و همچنین شرایط رویشگاهی بستگی دارد

 ول، از متغیرهاي قطر و ارتفاع که همبستگیلی مناسب براي برآورد ضخامت پوست گونه ويمد
 با ضخامت پوست داشتند، استفاده کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که معادالت خطی بیشتري

در برخی موارد وجود  .درخت هستندبینی ضخامت پوست پیشهاي مناسب براي مدلو درجه دو، 
ی بسیار باال بین متغیرهاي مستقل ایجاد یک رابطه خطی مشترك چندگانه کرده و از تشکیل همبستگ

 محققان به بررسی بیشتر). 2002فرشادفر، ( کندمدل خطی چندگانه با تمام این متغیرها جلوگیري می
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هاي منحنی پوست و همچنین تغییرات ضخامت پوست در امتداد تنه پرداخته و با توجه به آن مدل
الساسناهو و ( اندهاي منحنی تنه با پوست و بدون پوست را براي درختان مختلف ارائه دادهمدل

با ) 2005( و همکاران الساسناهو). 1993؛ اوجانسو، 1990 ،جانسون و نیلیندر ؛2005همکاران، 
امت هاي لگاریتمی براي برآورد ضخهاي قطر برابر سینه، ارتفاع و سن درخت مدلمتغیراستفاده از 

جهت تعیین رابطه بین قطر و ) 1989(بنیاد . دست آوردند در قطر برابر سینه به Picea abies پوست
 بر حسب کالسه قطري  را اصله درخت96هاي منطقه اسالم تعداد حجم پوست گونه راش در جنگل

زبیري . باشد می نشان داد که رابطه بین قطر و ضخامت پوست به صورت خطی  ومورد مطالعه قرار داد
 Fagus orientalis (گونه راش اي خطی بین ضخامت پوست و قطر برابر سینهرابطه) 2000(

Lipsky( و  براي برآورد ضخامت پوست درخت سرپا سازيمدلهدف از این بررسی . دست آورد به
  .است هاي ناو اسالم در جنگلآنمتغیرهاي تاثیرگذار بر 

  
  هامواد و روش

  موقعیت جغرافیایی آن بین طول جغرافیایی. او اسالم انجام گرفته است نمنطقهاین بررسی در 
   و عرض جغرافیاییشرقی  ثانیه27 دقیقه و 42 درجه و 48تا   ثانیه55 دقیقه و 47 درجه و 48
جهت عمومی . قرار داردشمالی  ثانیه 38 دقیقه و 32 درجه و 37تا   ثانیه56 دقیقه و 35 درجه و 37

 2000 تا 900 که در ارتفاع باشد می باالبند بند تا میانهاي، شمالی و جزء جنگلهاي این جنگلدامنه
  . متري از سطح دریا قرار گرفته و داراي خاك عمیق است

 تا 10ه که از کالسه قطري بر اساس طبقات قطري بود وصورت انتخابی  بهروش نمونه برداري
 گیرياندازه درخت  اصله7متري حداقل  سانتی5در هر طبقه قطري  .گرددرا شامل می متر سانتی120
 ، قطر برابر سینه)e2(  قطع شده، متغیرهاي ضخامت پوستاز هر درختدر مجموع  .ه استشد

)dbh(و ارتفاع درخت درخت، سن  )h( ضخامت پوست با استفاده از کولیس با . گیري شداندازه
به منظور بررسی اثر مراحل رویشی بر . ردیدگیري و دوبرابر ضخامت آن ثبت گمتر اندازه میلی1/0دقت

  .شد بندي طبقه )1جدول ( Шو  Ι ،Π گیري به سه کالسهروي ضخامت پوست، متغیرهاي مورد اندازه
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  .گیري بندي متغیرهاي مورد اندازه  طبقه-1جدول 
  Ι  Π  Ш  کالسه
  تعداد  دامنه  تعداد   دامنه  تعداد  دامنه  متغیر
  42 80≥  64 40- 80  53 >40  )متر سانتی(قطر برابر سینه 

  79 150≥  41 80- 150  39 >80  )سال(سن 
  - -  88 25≥  71 >25  )متر(ارتفاع درخت 

  
 اسمیرنوف و نمودارهاي احتمال نرمال و همگن -کولموگروف وسیله آزمون هها بنرمال بودن داده

و t-test  آماري هاي از آزمون.ها با آزمون لون مورد بررسی قرار گرفتبودن واریانس داخل گروه
Tukeyبراي محاسبه درصد ضخامت پوست در هر کالسه از. ها استفاده گردید براي مقایسه میانگین 

  ).2007نمیرانیان،  (شد استفاده زیرگیري ازمعادله متغیرهاي مورد اندازه

2 e100 =  درصد
10

2


dbh
e

                                                                          
 )1(  

مدل خطی، با شیوه رگرسیون گام به گام و ضرائب رگرسیون، با شیوه حداقل مربعات مورد 
 لگاریتمی، معکوس، درجه دو،  ساده خطی،معادالت مورد آزمون شامل توابع. بررسی قرار گرفت
  :باشد میصورت زیر  بهها  شکل کلی آن و نمایی است کهرویششکل،  Sتوانی،  درجه سه، کامپوند،

  

Yi= b0 × b1 Xi )7( Yi= b0+ b1 Xi )2(  

Yi= b0 × Xi
 b1 )8(  Yi=b0 +b1Ln(Xi) )3(  

Yi = eb0+
xi
b1  )9(  Yi = b0+ xi

b1
 )4(  

Yi = eb0+ b1 Xi )10(  Yi=b0 +b1Xi+b2Xi
2 )5(  

Yi =b0× e b1Xi )11(  Yi=b0 +b1Xi+b2Xi
2+ b3Xi

3 )6(  
  

طور تصادفی براي  درخت به  اصله20گیري تعداد  اصله درخت مورد اندازه179از بین 
ها استفاده مانده ها از آنالیز باقیبراي ارزیابی مدل. ها کنار گذاشته شداعتبارسنجی و برآورد خطاي مدل

  .گردید
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  نتایج
که  ر سینه، سن و ارتفاع درختقطر براب هاي آماري محاسبه شده براي متغیرهاي مختلفمشخصه

  .باشد می2ند به شرح جدول رباالترین همبستگی را با ضخامت پوست دا
  
  .گیري شدههاي آماري مربوط به متغیرهاي اندازه مشخصه-2جدول 

  اشتباه معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  تعداد  متغیر
 57/0 31/16 31 3 159  )متر میلی(دو برابر ضخامت پوست 

 35/2 12/57 118 9 159  )متر سانتی(ابر سینه قطر بر

 52/5 34/149 290 36 159  )سال(سن 

 46/0 22/25 36 5/11 159  )متر(ارتفاع درخت 

  
که یک ماتریس قطري و متقارن است، محاسبه  گیري شدهبین متغیرهاي اندازه ماتریس همبستگی

، که نشان داد 85/0 به میزان ابر سینه بر راش حداکثر همبستگی را با قطر گونه ضخامت پوست.گردید
  .دار است  معنی01/0در سطح 

 
  

 

 

  
 
  
  

هاي قطر، سن و نتایج آنالیز واریانس نشان داد، متوسط ضخامت پوست همگام با افزایش کالسه
 Ш  و Ι ،Π و سنی   قطريسه کالسهضخامت پوست در ). P>001/0(یابد ارتفاع درخت افزایش می

درصد ضخامت پوست با دهد که  این نتایج نشان می.است 05/0در سطح داري ی معناختالفداراي 
 کالسه درصد ضخامت پوست مربوط به بیشترین. یابدافزایش قطر، سن و ارتفاع گونه راش کاهش می

نتایج تاثیر متغیرهاي قطر، سن و ارتفاع بر . باشد می درصد 76/3  با و برابرمتر سانتی40 کمتر ازقطري 
  .    نشان داده شده است3جدول  ضخامت پوست در میزان
    

                          ضخامت پوست    قطر برابر سینه    ارتفاع درخت         سن
  819/0**         779/0**          850/0**               1ضخامت پوست         

  945/0**         892/0**               1              850/0**قطر برابر سینه     
  846/0**               1              892/0**         779/0         **ارتفاع درخت 

  1              846/0**          945/0**         819/0**      سن            
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  . تاثیر متغیرهاي قطر، سن و ارتفاع بر میزان ضخامت پوست-3 جدول

  کالسه  متغیر
میانگین ضخامت 

  )متر میلی(پوست 
  اشتباه معیار

درصد میانگین 
  پوست

Ι 68/8 50/0  76/3 

Π 03/18 58/0  06/3  متر سانتی(قطر برابر سینه(  
Ш 33/23 64/0  47/2 

Ι 18/7 41/0  79/3 

Π 95/14 55/0  38/3  سال(سن(  
Ш 53/21 55/0  69/2 

Ι 77/10  62/0  66/3 
  )متر(ارتفاع درخت 

Π 78/20 54/0  72/2 
  

هایی که از طریق شیوه رگرسیون گام به گام به منظور تشکیل مدل خطی چندگانه با استفاده بررسی
 منجر به ،ع درخت، براي برآورد ضخامت پوست صورت گرفت سن و ارتفا،از متغیرهاي مستقل قطر

ورود متغیرهاي مستقل دیگر به این مدل تغییر . )12رابطه  (تشکیل مدل خطی ساده با متغیر قطر شد
 شیوه رگرسیون گام به گام به به دست آمده ازمدل . داري در مقدار ضریب تعیین ایجاد نکردمعنی

  .باشد می 1صورت شکل 
)12( dbh 205/0 +605/4 = e2        

  722/0 =2R    

2e = 0/205*dbh + 4/605
R2=0/72 See     =3/78

0
5

10
15
20
25
30
35
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قطر برابر سینه ( سانتیمتر) 
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ر ض
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دو 

 
   مدل خطی برآورد ضخامت پوست و نمودار پراکنش آن-1شکل
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شکل،  Sتوانی،  هاي غیرخطی شامل توابع لگاریتمی، معکوس، درجه دو، درجه سه، کامپوند،مدل
ار  و کمترین اشتباه معیمدل توانی باالترین ضریب تعیین.  قرار گرفتمورد آزمونرویش و نمایی 

مدل توانی برآورد ضخامت پوست با استفاده از قطر .  را در بین سایر مدل ها دارا است)See(برآورد 
  .باشد می 2شکل  و 13رابطه  صورت به

)  13(  752/0dbh 787/0 = e2    
                                     837/0 = 2R  

2e = 0/787*dbh0/752

R2=0/837 See    =0/221
0
5

10
15
20
25
30
35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

قطر برابر سینه (سانتیمتر)

تر)
لیم

 ( می
ست

 پو
مت

ضخا
بر 

 برا
دو

  
  آند ضخامت پوست و نمودار پراکنش  مدل توانی برآور-2شکل

 
بـراي ایـن   . بینی ضخامت پوست درخت مورد اعتبارسنجی قـرار گرفـت        هاي پیش هر یک از مدل   

ها بـا مقـادیر واقعـی    مقادیر برآورد شده توسط هر یک از مدل    جفتی tمنظور در ابتدا به وسیله آزمون       
 4ل با توجه به جـدو  .باشد می4ضخامت پوست مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج آن به شرح جدول  

  .دار نیست معنی05/0اختالف میانگین مقادیر برآورد شده توسط هر مدل با مقادیر واقعی در سطح 
  

  .هاي خطی وتوانی جفتی در رابطه با ضخامت پوست برآورد شده از مدلt نتایج آماري حاصل از آزمون -4جدول 
    تفاوت جفتی

اف انحر  میانگین  
  اشتباه معیار  معیار

t محاسبه 
  شده

درجه 
  آزادي

سطح 
  داري معنی

e21جفت  گیري شده اندازه  
e2به دست آمده از مدل خطی  

001/-  770/3 299/0  003/0-  158  998/0  

e22جفت  گیري شده اندازه  
e2به دست آمده از مدل توانی   

295/0  674/3  291/0  011/1  158  314/0  
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ادفی کنار گذاشته شده بود و با استفاده از آنالیز درختی که به طور تص  اصله20همچنین توسط   
  .باشد می5ها برآورد گردید که نتایج آن به شرح جدول ها ارزیابی و خطاي آنمدل هاباقیمانده

  
  .هاي برآورد ضخامت پوست اعتبار سنجی مدل-5جدول 
شماره 
  درخت

قطر 
  )متر سانتی(

e2گیري  اندازه
  )متر میلی(شده 

e2 به دست آمده از 
  )متر میلی(مدل خطی

e2  به دست آمده از
  )متر میلی(مدل توانی

باقیمانده 
  مدل خطی

باقیمانده 
  توانیمدل 

1 17 5 09/8  63/6  09/3+  63/1+  

2 23 10 32/9  32/8  68/0-  68/1-  

3 25 9 73/9  86/8  73/0+  14/0-  

4 30 4/11  75/10  16/10  64/0-  24/1-  

5 41 14 01/13  85/12  99/0-  15/1-  

6 38 2/15  39/12  13/12  80/2-  07/3-  

7 52 8/20  26/15  36/15  53/5-  44/5-  

8 54 8/21  67/15  80/15  12/6-  00/6-  

9 56 6/18  08/16  24/16  51/2-  36/2-  

10 57 6/21  29/16  46/16  31/5-  14/5-  

11 63 4/20  52/17  75/17  88/2-  65/2-  

12 68 6/18  54/18  79/18  05/0-  19/0+  

13 67 18 34/18  59/18  34/0+  59/0+  

14 73 2/21  57/19  82/19  63/1-  38/1-  

15 76 22 18/20  43/20  81/1-  57/1-  

16 81 6/25  21/21  44/21  39/4-  16/4-  

17 80 6/19  00/21  24/21  40/1+  64/1+  

18 83 24 62/21  83/21  38/2-  17/2-  

19 93 22 67/23  78/23  67/1+  78/1+  

20 37 4/14  19/12  89/11  21/2-  51/2-  

2/353  مجموع  47/320  37/318  73/32-  83/34-  
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گیري شده،  اندازهe2مانده هر مدل به مجموع  و با محاسبه درصد نسبت باقی 5با توجه به جدول   
 درصد 86/9 و 27/9ترتیب برابر با  هاي خطی و توانی برآورد ضخامت پوست بهمقدار خطاي مدل

  .کنندها ضخامت پوست را کمتر از مقدار واقعی برآورد میاین مدل. یدبرآورد گرد
  

  گیري  و نتیجهبحث
 در این مطالعه مشخص شد، ضخامت پوست گونه راش تحت تاثیر متغیرهاي قطر، سن و ارتفاع

 و Πبه  Ι کالسهرکه نسبت درصد پوست د طوري هب. باشد میاست که تاثیر متغیر قطر بیشتر  درخت

Ш20/1 یبرتت  به 3/06
3/67

1φ 49/1 و 2/47
3/67

2φدهد که درصد این نتایج نشان می.  است
کنند و نیاز هاي کم قطر استفاده میصنایعی که از چوب. باشد میشتر یهاي کم قطر بپوست در چوب

وان پوست از به پوست کنی دارند، ممکن است مقداري از مواد اولیه خریداري شده خود را با عن
در این . یابد و رابطه مستقیم داردولی میزان پوست درخت با افزایش قطر آن افزایش می. دست بدهند

 ضریب .محاسبه شد 2R=72/0بررسی مقدار ضریب تعیین بین ضخامت پوست و قطر گونه راش 
براي ) 1989(دست آمده توسط بنیاد   با ضریب همبستگی به،همبستگی بین ضخامت پوست و قطر

این بررسی نشان داد که بعد از قطر، متغیر سن بیشترین همبستگی را با . منطقه اسالم مطابقت دارد
ترتیب  به Ш  وΠبه  Ι بطوري که نسبت درصد پوست در طبقه. ضخامت پوست دارد

12/1=3/38
3/79

1 φ  41/1و 2/69
3/79

2φپوست در دهد که درصد این نتایج نشان می.  است
ها افزایش ولی میزان ضخامت پوست درخت با افزایش سن آن. باشد میدرختان جوان و کم قطر بیشتر 

سن گونه راش  در این بررسی مقدار ضریب تعیین بین ضخامت پوست و. یابد و رابطه مستقیم داردمی
67/0=2R نیز مشخص صورت گرفت) 2007( و همکاران سانمزاي که توسط در مطالعه. محاسبه شد 

مطالعه دیگري که توسط . یابد افزایش می و سنیهاي قطريشد که ضخامت پوست با افزایش کالسه
ها دریافتند که آن. انجام شد نیز نتایج این مطالعه را تصدیق کرد) 2005( و همکاران الساسناهو

 ارتباط  درخت و همچنین مناطق اقلیمیشکلضخامت پوست با قطر، ارتفاع درخت، سن و ضریب 
  . دارد

 )Fagus orientalis Lipsky( گونه راشبراي برآورد میزان ضخامت پوست درخت سرپا 
شکل، رویش و نمایی  Sتوانی،  هاي توابع لگاریتمی، معکوس، درجه دو، درجه سه، کامپوند، مدل



1390) 3(، شماره )18(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  مجله پژوهش  

 88

آورد  و کمترین میزان اشتباه معیار برمدل توانی باالترین ضریب تعیین. بررسی قرار گرفتمورد 
)221/0=See( 2=84/0 مقدار ضریب تعیین این مدل. نشان داد راR باالترین قطردر این بررسی  .است 

 .باشدبراي ضخامت پوست مناسبی  برآورد کننده توانددارد و می با ضخامت پوست راهمبستگی 
عیین ایجاد داري در مقدار ضریب تاضافه کردن متغیرهاي سن و ارتفاع درخت به این مدل تغییر معنی

 با اضافه  ونتایج متفاوتی را براي گونه راش در منطقه خیرودکنار به دست آورد) 2000(زبیري . نکرد
 به 79/0 مقدار ضریب تعیین را از ،قطربین ضخامت پوست و کردن متغیرهاي سن و ارتفاع به مدل 

 ندانجام داد Picea orientalis در مطالعه اي که بر روي) 2007 (سانمز و همکاران. افزایش داد 82/0
 که با اضافه کردن سن به مدل برآورد ضخامت پوست که تنها شامل قطر برابر سینه است، ندمتوجه شد

 شاید همبستگی باال بین قطر، سن و ارتفاع .یابد درصد افزایش می2تا 1مقدار ضریب تعیین به میزان 
با توجه به  ).2002فرشادفر، ( باشد  مدل خطی چندگانهتشکیل نشدندرخت در این بررسی، دلیل 
توان از هر دو مدل خطی و توانی براي برآورد دو می) P≤05/0( جفتی tنتایج به دست آمده از جدول 

برابر ضخامت پوست گونه راش در این منطقه استفاده کرد ولی مدل توانی به توجه به مقدار ضریب 
 سایر هاي این بررسی با نتایجیافته .باشدتري می دل مناسبتر متعیین باالتر و اشتباه معیار برآورد پایین

رابطه  براي گونه راش در منطقه اسالم) 1989( بنیاد . در داخل و خارج از ایران مطابقت داردمطالعات
اي براي گونه رابطه خطی چندگانه) 2000(زبیري . آورده است به دست 72/0ضریب تعیین با خطی 

) 2005( و همکاران الساسناهو. محاسبه کرده است 82/0 ضریب تعیین با  راش در منطقه خیرودکنار
 .اند دادهارائه 77/0 ضریب تعیین با Picea abies براي برآورد ضخامت پوست گونه رامدل لگاریتمی 

در . کندهاي برآورد آن در شرایط اقلیمی و رویشگاهی متفاوت، تغییر میضخامت پوست و مدل
صورت گرفت، تاثیر ) 2007 (سانمز و همکارانو ) 2005 (الساسناهو و همکارانمطالعاتی که توسط 

بنابراین الزم است تا براي شرایط اقلیمی . اقلیم و شرایط رویشگاهی بر ضخامت پوست نشان داده شد
نتایج . هاي مناسب و مخصوص جهت برآورد ضخامت پوست ارائه گرددو رویشگاهی متفاوت، مدل

 هاي ناو اسالمدر جنگل سازي متغیرهاي تاثیرگذار بر ضخامت پوست گونه راشمدل  وین بررسیا
  .تواند براي برآورد ضخامت پوست درخت سرپا مورد استفاده قرار گیردمی
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Abstract 
Tree bark has an important role in cambium protection, vital activities and 

defences against disease and insects. Determination of bark is important for 
estimating wood volume and tree growth. The trading of forest woods is based on 
tree volume that include bark, thus, knowledge of bark percentage of forest trees is 
important. The purpose of this study is to examine the variables affecting bark 
thickness and to derive models predicting bark thickness of standing tree in Asalem 
forest area.Totally, 179 beech trees (Fagus orientals Lipsky) were measured based 
on diameter classes (5 cm). The results showed that bark thickness is affected by 
different variables including diameter, total height and age of trees. Bark thickness 
in varied diameters is different, so that, the percentage rate of bark in class with 
diameter lower than 40 centimeter to the class with a diameter 40 to 80 centimeter 
and a diameter over 80 centimeter is 1.2 and 1.49, respectively. The results of this 
study indicate that the bark percentage in trees with fewer diameters is higher than 
in thicker trees. However, the amount of bark thickness increases with increasing 
of tree diameter, and the correlation between tree diameter and bark thickness is 
positive, with a R2 of 0.72. The amount of bark thickness increases as tree age 
increases as well, and the percentage rate of bark in class with age lower than 80 
years to the class with a age 80 to 150 years and a age over 150 years is 1.12 and 
1.41, respectively (R2=0.67). In order to create suitable model for estimating of 
bark thickness, 10 statistical models were tested by regression analysis. Power 
model with coefficient of determination of 0.84 (R2=0.84, See=0.221) is suitable 
for estimating of bark thickness for Fagus orientals Lipsky. 
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