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 50/50/1331تاریخپذیرش:؛50/15/1330تاریخدریافت:

 6چکيده

شاخصسابقه و هدف: از استفاده شناختوضعیتاکوسیستمامروزه اکولوژیکبراي ارزیابیهاي پایشو و ها

ازتغییراتایجادشدهدرطیزمان،درکشورهايپیشرفتهبه هايجملهشاخصصورتامريمتداولدرآمدهاست.

ز تولید توان از آگاهی است، خوبیمشهود به ضعفاطالعاتآن اکوسیستمياکولوژیککه وتوده هايجنگلی

هايآناست.گونه

هاتودهآنمنظوربرآوردزيهدفازاینتحقیقاستفادهازروابطآلومتریکدرختانبلوطزاگرسبهها:مواد و روش

.بهآباداستتودهرويزمینگونهبلوطایرانی،درمنطقهملهشبانانخرممحلیبرايبرآوردزيدستیابیبهمعادالتیا

انتخابشد.قطرگونهبلوطایرانیبهروشتصادفیگروهازاصلهجست28آبادشبانانخرماینمنظوردرمنطقهمله

اندازهدر ارتفاعکلدرختانسرپا تاجو قطر سینه، برابر قطر زانو، اجزايشدندوسپسدرختانقطعگیريبرابر .

تر، وزن خشکبه نسبتوزن تعیین جهت و گردیدند توزین تفکیکو سرشاخه و تنه مختلفدرختشامل

وزنخشکبااستفادهازایننسبت،هايمختلفدرختانگرفتهوبهآزمایشگاهمنتقلشدند.هاییازقسمتدیسک

محاسبهشد.تودهچوبیرويزمیننهایتزيدرتاج،تنهو

هايرگرسیونیبااستفادهازمدلپایهباپراکنشمناسبانتخابگردید.21موردمطالعه،گروهجست28ازها:یافته

درسطحباضریبتبیینباال،نماییوتوانی،معادالتآلومتریک2خطی،درجهوهمچنینتوابعپایهخطیچندگانه

تودهدرختنشاندادکهدرصورتبرايبرآوردزينتیجهبرازشرگرسیونخطیچندگانهدستآمد.به30/5احتمال

عنوانمتغیرهايوقطرمتوسطتاجدرختبهمتري0/5هايقطردرارتفاعشاملمولفهخطیچندگانهاستفادهازمدل

مناسب مدل برآوردکننده، مدل 3.946X2+39.856 X1=y-121.239تر، ضریبتبیین مقدار 8/5و که ،X1قطر

هايپایهبرحسبسانتیمتربود.نتیجهبرازشمدلمتري0/5قطردرختدرارتفاعX2متوسطتاجبرحسبمترو

برايبرآوردوزنخشککلدرختنشاندادکهدرصورتاستفادهازقطر2نماییودرجهرگرسیونیخطی،توانی،

بود.2تر،مدلدرجهعنوانمتغیربرآوردکننده،مدلمناسبمتوسطتاجدرختبه
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وتوابعپایهخطی،توانی،نماییوخطیچندگانههايرگرسیونینتایجنشاندادکهدرمقایسهبینمدلگیری: نتیجه

برمبنايقطرمتوسطتاجباضریب2تودهدرختبلوط،مدلرگرسیونیدرجهبهترینمدلبرايبرآوردزي،2درجه

تواننتیجهگرفتکهتودهدرختمیسازيزيهمچنینبامقایسهمتغیرهايبرآوردکنندهبرايمدلبود.320/5تبیین

کلیبرايبه متوسطتاجبهطور قطر از استفاده بلوطایرانی، میگونه برآوردکننده، وعنوانمتغیر بهتر تواندبرآورد

 تودهدرختانرانشاندهد.ترياززيمناسب

 

 شبانانآلومتریک،ملهروابطتودهرويزمین،بلوطایرانی،زيهای کلیدی:واژه

 

 مقدمه

جنگل  هايزاگرسکهتحتتعنتوانجنگتل                هتاي 

نیمه  خشکطبقه    بنديشده    اندبتاپتنجمیلیتونهکتتار           

وسعت،   05 درصدکل     جنگل  هتايایترانرابتهختود          

اختصاصداده     اند .اینجنگل(1)    هابیش ترینتتثییررا     

درتتتثمینآب،حفا تتتختتای،تعتتدیلآبوهتتواو                 

تعادلاقتصادي      اجتماعیدرکلکشتوردارنتد-                (13 ).

امروزهبته     علتتافتزایشعالقتهمتردمدراستتفادهاز                  

محصوالت     چوبی  غیرچوبو   یاینجنگل    برقراري،ها    

یکنظاممدیریتپایداردراینمناطقامريضتروري                    

به نظرمی   رسد.دراختیارداشتتناطالعتاتجتامعدر                 

زمینتهرشتد،تولیتد،افتزایشقطتروالگوهتايرشتد                     

درختاناینجنگل       هتامتارادرزمینتهادارهصتحیحو             

بهره  برداريمناسباینمنابعباارزش           یتاريمتی    کنتد  

امروزهاستف.(3)    ادهازشاخص     هتاياکولوژیتکبتراي          

شتتناختوضتتعیتاکوسیستتتم           پتتایشوارزیتتابی،هتتا      

تغییتتراتایجتتادشتتدهدرطتتیزمتتان،درکشتتورهاي                       

پیشرفتهبه    صورتامريمتداولدرآمدهاست.ازجمله                 

شاخص  هاياکولوژیتککتهضتعفاطالعتاتآنبته                   

خوبیمشهوداست،آگتاهیاز            تتوانتولیتدزي       تتوده  

اکوسیستم     هاي جنگلیوگونه      هايآناست    (1،11 ).

متتدیریتپایتتدارجنگتتل         هتتايزاگتترسنیتتازبتته         

اطالعاتیبرايدریوپیش           بینیتغییراتشترایطایتن         

جنگل  هارادارد.جنبه      هاییکهنیا   زبهبهارزیابیدارند        

ساختارجنگلواحیتايآن          متی باشتد  ،کتهدرارتبتاط       

نزدیکبابهره     برداريازجنگل        هاوتولیداتآناستت       

منظوردریبهترچرخهمادهآلیدرجنگتلهب.(8)                   هتا

اطالعازمیزانزي        توده  موجوددریکزمانمعینمهم             

است  (10 ازاستفاده.( بتراستاسمعادالتآلومتریتک

گیريمثلقطتردرارتفتاعبرابترقابلاندازهعیارهايم

،تتتوده،بتترايبتترآوردزيیتتاستتطحمقطتتعستتینه

کهتوستطجنگلبانتانودانشتمندانعلتمهاستمدت

محیطتیگیاهشناسیبراياستفادهدرتحقیقاتزیستت

13)شودکارگرفتهمیبه ،10 روابطآلومتریکابتزار.(        

مفیديبراي    برآوردزي      تودهدرختانهستتند         (1 در.(0 

واقتتعرو    ابتتطآلومتریتتکهمتتانرابطتتهبتتینزي                تتتوده  

درختانوبعضتیازویگگتی            هتايزیستتیوفیزیکتی        

درختانازقبیلقطربرابرسینهوارتفتاعتنتهدرختتان                      

هستند  (3،1 تنوعشترایطزیستتمحیطتی،ماننتد.(3             

اقلیم،ژئومورفولوژي،عواملخایوستنجنگتل                    هتا

منعکسکنندهویگگتی)         هتايستاختاريجنگتل        و(هتا

تنوعزمانی،درویگگی          هايساختاري،کاربردمعادالت             

ساخته  شدهازداده    هايب دستآمدهازهمانمحتلراه          

دشوارمی    سازد  (10).

درارتباطبتاروابتطآلومتریتکمطالعتاتیانجتام

گرفتهاست،نتایجپگوهشانجامگرفتهتوسطسهرابی

وشتتیروانیبتترايتعیتتینمعتتادالتآلومتریتتکبتتراي

 Pistaciaتتتودهرويزمتتینبنتته)بتترآوردزیستتت
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atlantica var. muticaدرپاریملیخجیرنشتان)

عنتوانمتغیتردادکهاستفادهازارتفاعکتلدرختتبته

نماییبود.امادرصتورتتر،مدلمستقل،مدلمناسب

استفادهازقطربرابرسینهیاقطرتاج،مدلتوانینتایج

(بیتان1332واحتدي)(.18دهتد)بهتريرانشانمتی

ترتیتبمتدلبتههتايغیرخطتی،کردکهدرمیانمدل

توانیونماییبرحسبقطربرابرسینهدارايبهتترین

(.در25تریندقتتمحاستباتیبودنتد)برازشوبیش

هايموردمطالعهدیگرمحققانبیانداشتندکهدرگونه

بررستیازبتینمتغیرهتتايمستتقل،قطتتربرابترستتینه

هتايترینبرآوردکننتدهزیتتودهبترايبختشمناسب

تترینضترایبقطتربتودهوبتیشتانکممختلفدرخ

ترتیتبمربتوطبتههايموردبررسیبهتبییندرگونه

(،زیتتتودهستتاقهراش328/5زیتتتودهستتاقهممتترز)

(331/5(وزیتتودهکتتلرويزمتتینانجیلتتی)330/5)

(.0است)

باوجودمطالعاتیکهتاکنوندرارتبتاطبتاروابتط

تنتوعآلومتریکانجامپذیرفتتهاستت،   رویشتگاه   هتاي 

گونتتهبلتتوطایرانتتیدرگستتترهوستتیعزاگتترسودر                        

عتتر   هتتايجغرافیتتاییمتفتتاوت،ضتترورتمطالعتته                 

گسترده   ايجهترسیدنبهروابطآلومتریتک،درهتر                    

رویشگاهراایجتابمتی        کنتد.لتذا    ایتنمطالعتهبتراي        

دستیابیبهمعادالتمحلیبرايبرآوردزي                 تتودهروي     

زمینگونهبلوطایرانی،در          منطقهملهشبانانخرم        آبتاد  

صورتگرفتهاست.        



 هامواد و روش

منطقتهمتوردمطالعته:منطقه مورد مطالعهه           درناحیته    

زاگتترسمیتتانیو      بخشتتیازجنگتتل       هتتاي منطقتته

10استتتتانلرستتتتاندرشتتتبانان()ملتتتهشتتتوراب 

کیلتتتومتريجتتتادهختتترم         آبتتتاد  دوره-  چگنتتتی   بتتتین 

عتتر   جغرافیتتایی    33 درجتتهو    35 دقیقتته  00 یانیتته  

33تتتا درجتتهو    31 دقیقتته  22 یانیتته  شتتمالیو   طتتول  

جغرافیتتایی    08 درجتتهو    15 دقیقتته  15 یانیتته  التتی  08 

درجتتهو    11 دقیقتته  50 یانیتته  شتترقیوارتفتتاع      1255   

1055تا   متترازستطحدریتاقتراردارد.               گونتهاصتلی     

اینرویشگاهبلتوطایرانتی           استت.ایتنمنطقتهداراي          

ستتن  متتادرآهکتتیبتتودهودارايبارنتتدگیمتوستتط                    

ستتالیانه 2/011  میلتتی  متتتر  استتت  .متوستتطدرجتته       

حتترارتستتردترین        )دي(  وگرمتتترین     )متترداد(    متتاه

ستتالبتته   ترتیتتب   1/35و0/0 درجتتهستتانتی     گتتراد  

است.  



 
 الف( ایران                                    ب( استان لرستان                           ج( موقعیت منطقه مورد مطالعه                

  .آبادواقع در خرم منطقه مورد مطالعه -1 شکل
Figure 1. Study area in the Khorram Abad. 
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ودردرمنطقهموردمطالعهباجنگلگردشیاولیه

گرفتن یازوضعیتتوپوگرافیواحدهايهمگننظر

سپسفیزیوگرافیلحاظ هايمحدودهانتخابشدند.

اصله28وتعدادمشخصهاقابلبرداشتبراينمونه

تصادفیجست روش به ایرانی بلوط گونه از گروه

درختانانتخابدر.(0)شدندگذاريونشانهانتخاب

قطردرارتفاعبرابر بااليسطحمتر3/1سینه)شده،

 ارتفاع در قطر سطحسانتی05زمین(، باالي متري

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

درخت، هر استقرار گیريشد.اندازهمختصاتمحل

درفصلزمستانقطعگذاريشدهسپسدرختاننشانه

شدند هر جستو از شده،گروهجست قطع هاي

قطعاتصورتهب به جداگانه که)کوچکتر حدي تا

مجموع.باشند(تبدیلشدندوزینتگیريوقابلاندازه

.شدتعییندرعرصهصورتمجزابهتنهوتاجوزنتر

بخش توزین ترازويبراي از درخت مختلف هاي

 دقت با تنه1/5دیجیتال از شد. استفاده کیلوگرم

متروسانتی3-0ضخامتدرختیکعدددیسکبه

 از تهمچنین جستاقسمت هر صورتبهگروهج

مترجداوسانتی15تصادفی،یکتکهشاخهبهطول

براينمونه و توزین دقتیکگرم با ترازویی با ها

آزمایشگاه به تر، وزن نسبتوزنخشکبه محاسبه

شدند. خشکمنتقل وزن تعیین نمونهجهت درها،

ساعت08مدتبهC150 [3،0،10]°آونودردماي

بااستفادهازوزننمونهخشکوتر،قراردادهشدند.

هریک براي رطوبت درختاننسبت مشخصاز

هايمختلفوبرايمحاسبهوزنخشکبخشگردید.

.(0،10)استفادهشد(1)کلدرختازرابطه

(1)               DWt =DWs/FWs×FWt 

DWt:،وزنخشککلFWs:،وزنترنمونهDWs:

وزنخشکنمونه

سازيبااستتفادهازتحلیتلرگرستیونیبرايمدل

خطتی،وهمچنیناستفادهازتوابعپایهچندگانهخطی

وبرآوردکننتده،بهترینمتغیتر2توانی،نماییودرجه

رگرسیونیانتختابگردیتد.بهترینمعادالتهمچنین

براياینمنظورازضریبتبیین،اشتباهمعیاروتحلیل

واریانسرگرسیونیاستفادهشد.محاسباتبااستتفاده

.انجامشدSPSS (16)افزارازنرم



 تحليل آماري

معادالتآلومتریکرگرسیونیمختلفبتااستتفاده

عنتوانارتفاعدرختبهدرخت،قطرتاجوتنهازقطر

ناجتزايمختلتفبتهعنتوانزووبرآوردکنندهمتغیر

درصد30/5درسطحاحتمال،برآوردشوندهمتغیرهاي

ارتبتاطبتینوزنخشتکقرارگرفتنتد.موردارزیابی

ردقطرهاازقبیلعنوانتابع(وسایرمولفهدرختان)به

قطترسینه،،قطردرارتفاعبرابرمتريسانتی05ارتفاع

،بتابرآوردکننتدهعنتوانمتغیترارتفاعدرختبهوتاج

استخراجگردید.(1)جدول0تا2روابطاستفادهاز


  .ها های آن لفهؤدرختان با سایر م تودهزیمورد استفاده برای بررسی ارتباط  معادالت -1جدول 

Table 1. Equations Used to examine the relationshipof the biomass trees with the other components. 
منبع

Source
رابطه

Equation


(4) y=aX+b 2
(5,13,15,20) y=aXb 3

(20) y= b.eaX 4
 Y=aX2+bX+c 5
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اینمعادالت در خشکزیستyکه بردرختتوده

حسبکیلوگرم قطرxو قبیل متغیرهايمختلفاز

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

باشد.میمتريازسطحزمین


 و بحث نتايج

پایهباپراکنش21موردمطالعه،گروهجست28از

هتاگتروهمناسبانتخابگردید.دومجموعهازجست

نظتربتهبتاالتردلیلپرتبودندادهحذفگردیتد.به

،قطترتتاجبرآوردکننتدهبودنضریبتبییندرمتغیتر

هايهايپرتباتوجهبهپراکنشنقاطدادهحذفداده

(ووزنخشتکبرآوردکنندهمربوطبهقطرتاج)متغیر

(صتورتگرفتت.برآوردشتوندهکلدرختت)متغیتر

2هايانتخابشدهدرجتدولاطالعاتتوصیفیپایه

آوردهشدهاست.



 .استفاده شده برای تولید مدل بلوط اطالعات توصیفی درختان -2دول ج
Table 2. Descriptive statistics of Querqus trees used to develop models. 

(cm)متريسانتی05قطردرارتفاع
Diameter at Knee height 

(cm)قطردرارتفاعبرابرسینه
Diameter at breast height

(m)ارتفاع
Height 

(m)تاجمتوسطقطر
Crown Diameter 

کمینه
Min 

میانگین
Mean 

بیشینه
Max 

کمینه
Min

میانگین
Mean

بیشینه
Max

کمینه
Min

میانگین
Mean

بیشینه
Max

کمینه
Min

میانگین
Mean

بیشینه
Max

5.1 12.38 19.74 4.46 11.59 19.11 2.6 3.895.81.95 3.59 6.5 
 

ضتریبورگرستیونیهتايمدل: عادالت آلومتریکم

پارامترهتتايبتترايتتتودهزيبتترآوردتبیتتینمعتتادالت

آوردهشتده0و3هايبلوطایرانیدرجدولمختلف

معادلتهرگرستیونیتترینبرایناساسمناسب.است

تتودهرويزمتینگونتهمورداستفادهبرايبرآوردزي

صتتورتبتتهشتتباناندرمنطقتتهملتتهبلتتوطایرانتتی

Y=10.839X
2
-41.683X+65.239ومقدارضریب

r=0.927تبیین
بترايدرصد،30/5درسطحاحتمال2

تاجمتوسطقطرxدستآمدکهدراینمعادلههبمدل

بترتودهخشکدرختتزيyوبرحسبمتردرختان

 است.حسبکیلوگرم

بتترايخطتتیچندگانتتهنتیجتتهبتترازشرگرستتیون

تتتودهدرختتتنشتتاندادکتتهدرصتتورتبتترآوردزي

هتايقطترلفتهؤشاملممدلخطیچندگانهاستفادهاز

وقطرمتوسطتتاجدرختتمتريتینسا05درارتفاع

تتر،متدلعنوانمتغیرهايبرآوردکننده،مدلمناسببه

و3.946X2+39.856 X1=y-121.239ترکیبتتتی

قطرمتوستطتتاجبترX1،که8/5مقدارضریبتبیین

05قطتتتردرختتتتدرارتفتتتاعX2حستتتبمتتتترو

متربود.برحسبسانتیمتريسانتی
 

زاد گونه بلوط بر حسب کیلوگرم در درختان شاخه توده درختبرای برآورد زی خطی چندگانهنتیجه تحلیل رگرسیونی  -3جدول 

 .درصد 59/0شبانان در سطح احتمال ایرانی در منطقه مله
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

Independent variable
نوعمدل

Type model
ضریبتبیین

R2
معیاراشتباه

SE 

معادله
Equation

(mقطرمتوسطتاج)
Crown Diameter

0.76 0.306 43.708X-86.080=y

(cmقطربرابرزانو) و(mقطرمتوسطتاج)
Crown Diameter & 

Diameter at Knee height 

ترکیبی
Stepwise 

0.8 
 

0.286
121.239-

3.946X2+39.856 X1=y
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خطتی،پایتهرگرستیونیهتاينتیجهبرازشمتدل

برايبرآوردوزنخشککتل2ودرجهنمایی،توانی

درختنشاندادکهدرصورتاستفادهازقطرمتوسط

،متتدلبرآوردکننتتدهعنتتوانمتغیتترتتتاجدرختتتبتته

بود.ازبینمتغیرهايمختلف،2درجهتر،مدلمناسب

بینتیتتريبترايپتیشقطرمتوسطتاجمتغیرمناستب

بتتودکتتهبهتتترینمتتدلرگرستتیونیدرختتتودهتتتزي

باضریبتبیین2درجهدستآمده،مدلرگرسیونیبه

(.0بود)جدول320/5


زاد گونه بلوط ایرانی در توده درخت بر حسب کیلوگرم در درختان شاخهنتیجه تحلیل رگرسیونی برای تعیین مدل برآورد زی -4 جدول

 .درصد 59/0در سطح احتمال شبانان منطقه مله
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).  

برآوردکنندهمتغیر
Independent variable 

نوعمدل
Type model 

ضریبتبیین
R2 

معیاراشتباه
SE 

معادله
Equation

(cm)متري0/5درارتفاعقطر
Diameter at Knee height

خطی
Linear 

0.258 0.535 Y = 9.7094x – 50.568

توانی
Power 

0.297 0.706 Y = 1.089x1.5481

نمایی
Exponential

0.282 0.714 Y = 9.1796e0.1378x

2درجه
Quadratic 

0.307 0.526 Y=0.981x2-12.362+74.633 

(cmقطربرابرسینه)
Diameter at breast height

خطی
Linear

0.282 0.525 Y=10.083x-46.873 

توانی
Power

0.431 0.635 Y=0.8295x1.7102 

نمایی
Exponential

0.382 0.662 Y=8.0298e0.1593x 

2درجه
Quadratic

0.313 0.523 Y=0.7116x2-6.1363x+38.473 

(mارتفاعدرخت)
Height

خطی
Linear

0.606 0.445 Y= 67.363x-195.77

توانی
Power

0.624 0.543 Y=0.1344x4.4096 

نمایی
Exponential

0.604 0.574 Y=0.6002e1.145X 

2درجه
Quadratic

0.660 0.451 Y=20.427X2-93.039X+113.43 

(mقطرمتوسطتاج)
Crown Diameter

خطی
Linear

0.828 0.254 Y=45.7 X -92.482

توانی
Power

0.725 0.438 Y=3.7862X 2/1293

نمایی
Exponential

0.736 0.430 Y=6.2071e0/5884X

2درجه
Quadratic

0.927 0.168 Y=10.839X2-41.683X+65.239 

 

28برعالوه:اعتبارسنجی تعداد برداشتشده، 15پایه

جست براياصله مطالعه مورد منطقه در گروه

زي محاسبه از پس شد. برداشت تودهاعتبارسنجی

ازتودهآنمقدارزيها،گروهخشکجست استفاده با ها

مع رگرسیونی Y=10.839Xادله
2
-41.683X+65.239

برايRMSEبرآوردشدکهنتایجرواییمدلیامقدار

بود.درصد82/13دستآمده،همعادلهب
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دراکثتترمطالعتتاتمتترتبط،روابتتطآلومتریتتک

اوینتتارتو.(11)انتتدصتتورتتتتوانیارائتتهشتتدهبتته

درغرباندولسباهتدفگوهشیپ(2553)همکاران

دادنتد،کتهايانجامگونهدرختچه31تودهبرآوردزي

 Arbutus unedoهايبررسیشدهمثتلدراکثرگونه

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

توده،متدلتتوانیبتودهمدلمناسببرايبرآوردزي

(2512)نتایجپگوهشسهرابیوشیروانی.(11)است

ازبینمتغیرهايبرآوردکننتده،یطورکلنشاندادکهبه

ستازيبهتترهتايمتدلقطرتاجمعادالتیباشتاخص

r=33/5تولیدکرد)
(.همچنتیندرکتل،متدلتتوانی2

تتودههايدیگر،برآوردبهتريرااززينسبتبهمدل

دریاییوستهرابیهمچنیننتایجبررسی.(18)داشت

نشاندادکهمدلرگرستیونیتتوانیبترازش(2510)

(2510پگوهشواحتدي)دهد.هارابهترنشانمیداده

مناسببودنمدلتوانینستبتبتهدیگترمتدل                   هتاي 

رگرسیونیرابرايبرازشداده             هانشانمتی    دهتد  (0).

ایننتیجته(درپگوهشیبه2551وهمکاران)رويکی

مدلرگرسیونیتوانی،بهترینمتدلبترايرسیدندکه

.Rhizophora mucronata Lتودهگونتهبرآوردزي

در2درایتنمطالعته،متدلدرجته.(13)بودهاستت

تتودهرابطهبینقطرمتوسطتاجبرحستبمتتروزي

خشتتکدرختتتبتترحستتبکیلتتوگرم،دارايبهتتترین

r=320/5بتترازشبتتود)
کتتهبتتامطالعتتاتزیتتادي(2

دارد.همخوانی

تعداددرهکتاردرختاندرجنگتلمتوردمطالعته                        

برابربا  08 اصلهدرهکتاراست         وهمکتارانفرهادي.

تعتداددر(،2510وهمکتاران)زادهحسین(و2513)

راآبتادگتلخترمهکتاربلوطایرانتیدرمنطقتهقلعته

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

دهند.رانشانمیرقمبسیارباالتري

518/0تودهخشکبرايبلوطایرانیبرابتربتازي

تتنمربتوط03/1اینمقدار،تندرهکتاراستکهاز

تتودهتنمربوطبتهزي28/2خشکتنهوتودهبهزي

تتودهگتر،ازکتلزيعبتارتدیخشکتاجاست.بته

درصدراتنتهتشتکیل00درصدراتاجو01درخت،

.خسرويدهدمی     (2515   (زي  تتودهخشتکشتاخهو         

برگرابرايگونهوي          ول ،32 تندرهکتارگزارش0/          

کتترد  بتتاتوجتتهبتتهمشتتاهداتمیتتدانیونتتتایج.(11)               

بته دستتآمتده    ،منطقتتهمتوردمطالعتهدارايپوشتتش                

جنگلیتخریب     یافتهوبسیارتنکبتودهکتهازدالیتل               

تخریبآنمی     توانعبورجادهخرم          آباد کوهدشتاز-      

منطقهو   سهولتدسترسی        باشتد.همچنتینمنطقتهبته            

لحاظداشتنموقعیتمناسبازمسیرهاياصلیکتو                     

سنتیعشایربهحسابمی         آید. 

 

 کلی گيري نتيجه

هتايمحاستباتیدرپگوهشحاضتر،تبیتینمتدل

ستازيتودهدرختبلوطایرانیبااستفادهازمتدلزي

هايمختلفشتاملقطترمتغیرآلومتریکواستفادهاز

،قطردرارتفاعبرابترستینه،متريسانتی05درارتفاع

عنتتوانمتغیرهتتايارتفتتاعدرختتتوقطتترتتتاجبتته

زادتتودهدرختتانشتاخهبرآوردکنندهبرايبرآوردزي

بلوطایرانتیمقایستهشتدند.نتتایجنشتاندادکتهدر

هايرگرسیونیترکیبیوتوابتعپایتهمقایسهبینمدل

،بهتترینمتدلبتراي2خطی،توانی،نمتاییودرجته

2تودهدرختبلوط،مدلرگرسیونیدرجهبرآوردزي

بتود.320/5برمبنايقطرمتوسطتاجباضریبتبیین

همچنتتینبتتامقایستتهمتغیرهتتايبرآوردکننتتدهبتتراي

تواننتیجتهگرفتتکتهتودهدرختمیسازيزيمدل

ایرانتی،استتفادهازقطترطورکلیبرايگونهبلتوطبه

توانتدعنتوانمتغیتربرآوردکننتده،متیمتوسطتاجبته

تودهدرختانرانشتانترياززيبرآوردبهترومناسب

دهد.قطرتاجبهترینمتغیربرآوردکنندهبرايبترآورد

دهندهوزنخشکتاجاست،زیرااینمتغیردقیقانشان

بیشتتترینتغییتتراتمتغیتتروابستتتهاستتت،امتتاایجتتاد
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تتوانهمبستگیبینوزنخشککلوقطرتاجرامتی

دردومتتتورددانستتتت.ابتتتتداایتتتنکتتتهستتتاختار

هايبلوطدرمنطقهمتوردمطالعته،بیشتترگروهجست

کرهدارندکهدراینساختار،متغیرقطرتتاجحالتنیم

همبستگیبهتروبیشتريباعاملوزنخشکدرختت

دلیلدوم.(18)دهدنشانمی    می تواندمربوطبتهایتن         

باشدکهبیشتروزنوحجمجستت                گتروه  هتايبلتوط    

مربوطبهتاجآن      هاست،چراکهانشعابشتاخه            هتااز 

ارتفاعپایینتنهجست       هاشروعمی     شتودوازایتنرو        

گروهراوزنخشکتاجقسمتعمدهوزنکلجست

درصدوزنکتلدرختت(.01دهد)حدودتشکیلمی

بنتتابراینقطتتر     تتتاجبتته   علتتتتتت   ییرزیتتاددرحجتتمث         

جست  گروه،برآوردکننده        مناستبیبترايوزنخشتک           

تاج وهمچنینزي      تودهکلدرختاست.          

تنوعرویشگاه      هايگونهبلتوطایرانتیدرگستتره               

وسیعزاگرسودرعر             هتايجغرافیتاییمتفتاوت،         

ضرورتمطالعهگسترده           ايجهترستیدنبتهروابتط              

آلومتریک،درهررویشتگا           هراایجتابمتی     کنتد.  ایتن

جداولحجمتنهادرتعیینحجمدرهکتار،روابطنه      

محلی،  باشتندهايکمیتتودهمفیتدمتیلفهؤوسایرم

گیتتريمیتتزانکتتربنترستتیبشتتدهوبلکتتهدرانتتدازه

(مفیتدCarbon mapاستخراجنقشهترسیبکتربن)

خواهدبود.معادالتاستخراجشدهفقطبرايدرختان

زادبلوطایرانی،درناحیتهزاگترسمیتانیقابتلشاخه

درصتدعناصترچتوبیایتن35تعمیماست.بیشتراز

باشتد،ایتنپتگوهشبتامنطقهشاملایندرختانمتی

هدفاستراجروابطومعادالتآلومتریکبترايایتن

درختانانجامشد.
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Abstract2 

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+3.946X-

121.236 (R
2
=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 (R
2
=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.  
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