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ABSTRACT
Background and Objectives: Determining and estimating the tree
diameter growth and basal area growth of beech are very important in
forest management and planning. Due to, the beech trees are one of the
most valuable species in Hyrcanian forests, so the aim of this study is to
determine and model the tree diameter growth and basal area growth of the
beech tree in forestry plans in Golestan province.
Materials and Methods: This study was conducted in four forestry plans
Vatana, Kordkoy, Shamoshak, and ShastKalateh located in Golestan
province. In the study area, 12 beech trees were selected from healthy trees
with criteria such as no twisting of the trunk and no wounding of the trunk
at a similar altitude from among the healthy stands. A disk (10 cm thick) at
breast height was selected. The maximum, minimum, and mean age of the
trees in the study area were 243 years (2016-1773), 99 and 142 years,
respectively. After preparing the samples, the width of the annual rings of
trees was measured using a LINTAB with 0.01 mm accuracy. Then, the
average diameter growth and annual basal area growth of trees were
determined and the relationship between diameter at breast height and
growth diameter and basal area growth was evaluated using four models:
Hyperbolic, Heat capacity, Modified power, and Richard.
Results: The results showed that with the increasing age of beech trees, the
diameter growth increased and reached its peak in 1955, then it started a
downward trend. The results also showed that with increasing tree age,
annual basal area growth of the tree also increases, in comparison to
diameter growth, annual basal area growth reaches a maximum in 1990 and
then takes a downward trend. The results showed that The diameter growth
and annual basal areas were 3.93 mm and 17.52 cm 2, respectively. The
results of modeling also showed that the heat capacity model, compared to
other models, could better explain the diameter and basal area with a
coefficient of determination of R2 = 0.37 and R2 = 0.69, respectively. The
results of uncertainty analysis also showed that the real average of diameter
growth and basal area growth characteristics is in the range of 95%
confidence intervals, which shows the appropriate and reliable performance
of the model.
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Conclusion: According to the results, it can be concluded that diameter
growth and annual basal areas were 3.93 mm and 17.52 cm2, respectively,
and DBH as a dependent variable explains 37% and 69% of changes in
diameter growth and annual basal area.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :تعیین و برآورد رویش قطری و سطح مقطع درختان اهمیت زیادی برای آگاهی

مقاله کامل علمی  -پژوهشی

از وضعیت و نحوه عملکرد در برنامهریزی و مدیریت جنگل دارد .با توجه به اینکه گونه راش
( )Fagus orientalis Lipskyیکی از باارزشترین گونههای جنگلهای هیرکانی محسوب

تاریخ دریافت1400/07/17 :
تاریخ ویرایش1400/09/27 :
تاریخ پذیرش1400/10/03 :

میشود بنابراین هدف از این پژوهش تعیین رویش قطری و سطح مقطع درخت راش و برآورد
رویش قطری و سطح مقطع با استفاده از قطر برابر سینه در بخشی از جنگلهای استان گلستان
(جنگلهای وطنا ،کردکوی ،شموشک و شصت کالته) و مدلسازی آنها میباشد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر در چهار طرح جنگلداری وطنا ،کردکوی ،شموشک و

واژههای کلیدی:
راش،
رویش سطح مقطع،
رویش قطری،
مدلسازی

شصتکالته واقع در جنگلهای استان گلستان انجام شد .در این پژوهش ،از بین درختان سرپا
سالم با معیارهایی همچون عدم پیچخوردگی تنه ،تقارن تاجپوشش و عدم زخمخوردگی روی
تنه ،بهطور گزینشی  12پایه درخت راش انتخاب و مشخصههای قطر برابرسینه و ارتفاع آنها
اندازه گیری و در ارتفاع برابرسینه یک دیسک به ضخامت  10سانتیمتر انتخاب و جدا شد.
حداکثر سن درختان موردبررسی در این مطالعه  243سال ( )1773-2016و حداقل سن درختان
 99سال و میانگین سنی درختان  142سال میباشد .بعد از آمادهسازی نمونهها ،پهنای حلقههای
رویشی سالیانه درختان با استفاده از دستگاه  LINTABبا دقت  0/01میلیمتر اندازهگیری
شد .سپس میانگین رویش قطری و سطح مقطع سالیانه درختان راش تعیین و رابطه بین
قطر برابرسینه با رویش قطری و رویش سطح مقطع با استفاده از چهار مدل ،Hyperbolic
 Modified power ،Heat capacityو  Richardمورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد با افزایش سن درختان راش رویش سالیانه قطری افزایش مییابد و در
 50سالگی به نقطه اوج خود رسیده است ،سپس روندی نزولی به خود گرفته است .همچنین
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نتایج نشان داد که با افزایش سن درخت ،رویش سطح مقطع درخت نیز افزایش مییابد با این
تفاوت که دیرتر از رویش سالیانه قطری ،در  120سالگی به حداکثر میرسد و سپس روند
نزولی به خود میگیرد .نتایج نشان داد که میزان رویش قطری و سطح مقطع سالیانه به ترتیب
 3/93میلیمتر و  17/52سانتیمترمربع به دست آمد .نتایج حاصل از مدلسازی نیز نشان داد که
مدل  Heat capacityنسبت به سایر مدل ها ،بهتر توانست رویش قطری و سطح مقطع را با
ضریب تبیین  R2=0/37و  =R20/69به ترتیب ،تبیین نماید .نتایج آنالیز عدم اطمینان نیز نشان
داد میانگین واقعی مشخصههای رویش قطری و رویش سطح مقطع در محدوده فواصل اطمینان
 95درصد قرار دارد که کارایی مناسب و قابلاطمینان مدل را نشان میدهد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصله میتوان چنین نتیجهگیری کرد که رویش قطری و سطح
مقطع سالیانه به ترتیب  3/93میلیمتر و  17/52سانتیمترمربع حاصل شد و قطر برابر سینه
بهعنوان متغیر مستقل  37درصد و  69درصد تغییرات رویش قطری و سطح مقطع سالیانه راش
را تبیین میکند.
استناد :محمدی ،جهانگیر ،سید موسوی ،سیده زهرا ،قربانی ،خلیل ( .)1400تعیین و مدلسازی رویش

قرشری و سشرق م رشخ رخش

راش ( )Fagus orientalis Lipskyر جنگلهای استان گلستان .نششری ژشهوه هشای للشوو و انشاوری شوج و جنگشل،
.64-45 ،)4( 28
DOI: 10.22069/JWFST.2022.16412.1943

© نویسندگان.
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مقدمه
در جنگلداری مدرن انتظار میرود اکوسیستمهای

باگذشت زمان ،قطر ،ارتفاع ،زیتوده و حجم یک

جنگلی ابعاد مختلف توابع اقتصادی و اکولوژیکی

درخت زنده افزایش مییابد که این افزایش قطر،

مانند تولید چوب ،حفاظت از تنوع زیستی ،حفاظت از

ارتفاع ،زیتوده و حجم بهمنزله افزایش موجودی یک

آبوخاک ،ترسیب کربن و تفرج و غیره را در برگیرد.

جنگل میباشد .معموالً فرآیند تعیین رویش دارای

به همین دلیل برآورد و تعیین رویش درختان جهت

چالشهایی مانند تأثیر عوامل مختلف مانند رقابت،

تهیه اطالعات کمی و منطقی در مدیریت پایدار منابع

اقلیم و غیره میباشد.

تصمیمگیری برای آینده جنگل نیز میباشند (.)27

طبیعی ،ارزیابی ،بازبینی ،توسعه مدیریت جنگل و

در درختان سرپا برای تعیین سن درخت از مته

چرخه جهانی کربن دارای اهمیت باالیی است .تعیین

سالسنج استفاده میشود .در این روش قسمتی پوست

میزان رویش همچنین معیار مهم برای بهرهبرداری

تا مغز درخت خارج میشود و دوایر آن شمارش

ساالنه و انتخاب مناسبترین گونههای درختی برای

میشوند؛ اما این روش باعث پوسیدگی تنه درختان

جنگلکاری دستکاشت میباشد ( .)1یکی از مهمترین

بهخصوص در پهنبرگان و درختان مسن میشود.

و باارزشترین اکوسیستمهای جنگلی ایران ،جنگلهای

یکی دیگر از مهمترین راهها برای اطالع از میزان

شمال ایران با مساحت حدود  1/9میلیون هکتار است

رویش با استفاده از آماربرداری زمینی و عملیات قطع

که منبع مهم تولید چوب و فرآوردههای جنگلی نیز

درختان است که با تهیه دیسک در ارتفاع  1/30متر و

است و فقط حدود  1/2میلیون هکتار از این جنگل

آنالیز تنه در  0/7 ،0/5 ،0/3 ،0/1و  0/9ارتفاع درخت

جزو جنگلهای مرغوب و تجارتی باقیمانده است.

انجام میشود که این امر پرهزینه و زمانبر است و

بنابراین هرگونه برنامهریزی و مدیریت پایدار این

انجام دورهای آن ،بسیار کند میباشد و آسیبهای

منابع جنگلی نیازمند داشتن اطالعاتی دقیق از رویش

اکولوژیکی زیادی به همراه دارد ( .)40به عبارتی،

درختان این جنگلها میباشد ()2؛ بنابراین کسب

دقیقترین روش برآورد رویش ،قطع و برداشت

اطالعات از رویش گونههای درختی بارزش مانند

درختان است ،اما قطع و اندازهگیری دوایر رویشی

راش با دارا بودن بیش از  26درصد حجم موجودی

سالیانه تعداد کافی درخت که بیانگر وضعیت یک

سرپا جنگلهای هیرکانی ،برای مدیریت و برنامهریزی

گونه در رویشگاه باشد ،بسیار پیچیده ،وقتگیر،

آنها امری ضروری و کاربردی میباشد ( .)4بر همین

مخرب ،خستهکننده و هزینهبر است .به همین دلیل،

اساس ،مطالعه و بررسی وضعیت رویش قطری و

بیشتر مطالعات به مناطق کوچک و تعداد نمونههای

سطح مقطع اینگونه مهم میتواند به برنامهریزان و

کم محدود میشوند .از طرفی ،روشهای محدود به

مدیران طرحهای جنگل کمک زیادی نماید .یکی از

قطع درخت مناسب جنگلهای با اکوسیستم شکننده و

مهمترین اهداف درزمینه تولید چوب ،ذخیره کربن و

دارای گونههای در معرض تهدید نمیباشد ( .)34با

بهرهبرداری ،محاسبه رویش جنگل و عوامل

توجه به محدودیتهای روشهای زمینی در

تعیینکننده مؤثر بر آن است ( .)7از مهمترین

اندازهگیری جنگل ،در دهههای گذشته مدلسازی

کاربردهای رویش ،بررسی دینامیک تودههای جنگلی

بهطور گستردهای برای اندازهگیری رویش استفاده شده

میباشد ( .)13این بررسیها نهتنها تغییرات مداوم

است؛ بنابراین ،بررسی شیوههای غیرمخرب که ضمن

جنگل را نشان میدهند ،بلکه ابزار تسهیلکننده فرآیند

در برگرفتن هزینه و وقت کمتر ،از اعتبار و دقت
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باالیی برخوردار باشند ،ضروری است ( .)24ازجمله

رویش قطری راش را  3-5میلیمتر در سال بیان

روشهای غیر مخرب در برآورد رویش بهکارگیری

داشتند .جهانبازی و همکاران ()2001؛ غضنفری و

مدلسازی و تهیه روابط آلومتریک است که در آن

همکاران ()2004؛ فالحی و همکاران ()2012؛ و

رویش تعیینشده به رویش حقیقی درخت نزدیکتر

قادری و همکاران ( )2013و حیدری و همکاران

باشد .امروزه اهمیت مدلهای رویشی بهعنوان ابزار

( )2017رویش جاری ساالنه قطر درختان بلوط

مهم مدیریتی و عوامل مؤثر بر آنها بر کسی پوشیده

را  2/2-5/6میلیمتر در سال گزارش نموند

نیست .مدلهای رویش قطری در رویشگاههای

( .)13 ،10 ،11 ،14 ،17کیانی و همکاران (،)2013

مختلف ،گونههای مختلف و حتی در موقعیتهای

متوسط رویش قطری سالیانه برای گونه افرا پلت

مختلف و حتی ازنظر سن ،گونه ،کیفیت رویشگاه و

 8/36میلیمتر گزارش نمودند ( .)20کالنتری و

تراکم متفاوت میباشند .این مدلها ابزاری مهم برای

همکاران ( ،)2016متوسط رویش قطری زربین را بین

اهداف مدیریتی در جنگلهای پهنبرگ و ناهمسال

( 0/47-0/53سانتیمتر) و رویش سطح مقطع را

هیرکانی بهحساب میآید .مدلسازی رویش و

( 0/76-0/87سانتیمترمربع) گزارش نمودند ( .)18در

عملکرد جنگل قسمت اصلی تحقیقات جنگلداری

رابطه با استفاده از مدل (روش غیرتخریبی) نیز

است ،زیرا مدلهای رویش و بهطورکلی عملکردهای

میتوان به پژوهشهای لسارد و همکاران (،)2001

آن برای ،بهروزرسانی موجودی ،برنامهریزی برداشت

زائو و همکاران ( ،)2004شارما و همکاران (،)2019

و ارزیابی و برنامهریزی مدیریت جنگل مفید هستند

یانگ و همکاران ( )2009و هیو و همکاران ()2021

( 12و  .)3این مدلها میتوانند در سطوح مختلف

و اشاره نمود ( .)38 ،36 ،31 ،22نتایج تمامی

مانند توده ،طبقه قطری و درخت توسعه داده شوند.

مطالعات نشان داد ،استفاده از مدل میتواند برای

مدلهای رویش در سطح توده و طبقه قطری

مشخصههای رویش قطری و سطح مقطع برآورد

نمیتوانند بیانکننده دینامیک رویشی در سطح

قابلقبولی دارند .همچنین در پژوهشهای شارما و

تکدرخت باشند و بیشتر در تودههای همسال و

همکاران ()2019؛ هیو و همکاران ( )2021و زائو و

همگن قابل استفاده هستند .بهعبارتدیگر مدلهای

همکاران ( )2004نشان داد که به ترتیب مدلهای

رویشی در سطح تکدرختان دارای انعطافپذیری

 Chapman-Richards ،Logisticو Mitscherlich

بیشتری و بیانکننده دینامیک رویشی تکدرختان

بهترین عملکرد را داشتند .میزان ضرایب تبیین (تعیین)

هستند و بیشتر در تودههای ناهمسال و ناهمگن

محاسبهشده در این پژوهشها برای مشخصه رویش

کاربرد دارد ( .)28با توجه به شرایط راشستانهای

قطری بین  R2=0/64-0/65و میزان  RMSEمحاسبه

جنگلهای هیرکانی که اغلب دارای شرایط توپوگرافی

شده بین  10-11/3میلیمتر بیان شد (.)38 ،36 ،31

سخت دارند و نیز با توجه به محدودیت قطع و

با پیشرفت علم ،مدیریت جنگل نیز باید

نمونهبرداریهای تخریبی ،اولویت بر استفاده از

مرحلهبهمرحله بهینه ،ارزیابی ،حذف و یا تأیید شود

روشهای غیر تخریبی برای تعیین رویش درختان

تا به مدیریت پایدار جنگل نزدیکتر شویم؛ بنابراین

راش است ( .)33درزمینه تعیین رویش قطری و سطح

تعیین و مدلسازی رویش از مشخصههای کلیدی در

مقطع و همچنین استفاده از مدلسازی در ایران و

برنامهریزی و مدیریت این عرصههای جنگلی است و

خارج از کشور مطالعاتی انجامشده است)6 ،23( .

دادههای رویش میتوانند پویایی تودههای جنگلی را
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بررسی نمایند؛ عالوه بر این ارائه مدلها و استفاده از

سالیانه  649میلیمتر که بین  528تا  817میلیمتر

آنها نیز میتواند برای تعیین موجودی جنگل و

متغیر است (.)9

بررسی زیتوده آن مورداستفاده قرار بگیرند .با توجه

موقعیت و وضعیت کلی طرح جنگلداری شموشک:

به اهمیت محاسبه رویش دقیق درختان برای

این منطقه در حوزه آبخیز  85اداره کل منابع طبیعی

تصمیمگیری و مدیریت پایدار منابع جنگلی ،هدف

آبخیزداری استان گلستان قرار دارد .دامنه ارتفاعی

این پژوهش ،تعیین رویش قطری و سطح مقطع و

منطقه موردمطالعه  1350تا  200متر باالتر از سطح

ارائه مدلهای مناسب رویش برای درخت راش در

دریا بوده است شیب عمومی منطقه  15تا  35درجه،

جنگلهای ناهمسال هیرکانی میباشد .مطالعه تغییر

جهت عمومی منطقه شمال غربی و خاک آن اکثراً

رویش جوامع جنگلی گونه ارزشمند راش با استفاده

آهکی است .تیپ جنگل موردمطالعه پهنبرگ خالص

از مدلسازی میتواند به برنامهریزان و مدیران

و آمیخته و فرم آن غالباً دانهزاد ناهمسال و تیپ غالب

طرحهای جنگلداری کمک شایانی نماید تا با شناخت

جنگل راش و ممرز میباشد .ازنظر طبقهبندی اقلیمی

بهتر این تودهها نسبت به تهیه برنامهها و اجرای آنها

آمبرژه دارای اقلیم مرطوب و معتدل میباشد (.)30

در سطح عملی اقدام نمایند.

موقعیت و وضعیت کلی طرح جنگلداری وطنا:
طرح جنگلداری وطنا در فاصله  5کیلومتری در

مواد و روشها

جنوب غربی شهرستان بندرگز در غرب جنگلهای

منطقه پژوهش :پژوهش حاضر در جنگلهای استان

استان گلستان واقعشده است .طرح جنگلداری وطنا

گلستان ،واقع در چهار طرح جنگلداری شصتکالته،

قسمتی از حوزه آبخیز شماره  84را شامل میشود؛ که

شموشک ،وطنا و کردکوی میباشند.

ارتفاع آن بین  550تا  1750متر است .تیپ جنگل

موقعیت و وضعیت کلی طرح جنگلداری

موردمطالعه پهنبرگ خالص و آمیخته و فرم آن غالباً

شصتکالته :منطقه موردمطالعه واقع در سری یک

دانهزاد ناهمسال و تیپ غالب جنگل راش میباشد.

طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا (شصت کالته گرگان)

ازنظر طبقهبندی اقلیمی آمبرژه دارای اقلیم مرطوب تا

در حوزه آبخیز  85اداره منابع طبیعی استان گلستان و

نیمه مرطوب میباشد (.)35

در جنوب شرقی شهر گرگان با طول جغرافیایی

موقعیت و وضعیت کلی طرح جنگلداری کردکوی:

 54درجه و  25دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی

طرح جنگلداری کردکوی قسمتی از حوزه آبخیز

 36درجه و  38دقیقه تا  36درجه و  22دقیقه شمالی

شماره  84را شامل میشود .تیپ جنگل موردمطالعه

میباشد .جهت عمومی دامنه شمال غربی و محدوده

پهنبرگ خالص و آمیخته و فرم آن غالباً دانهزاد

ارتفاعی منطقه مورد آماربرداری  220تا  1200متر از

ناهمسال و تیپ غالب جنگل راش و ممرز میباشد.

سطح دریا واقع شده است .مساحت کل سری یک

دارای اقلیم مرطوب تا نیمه مرطوب میباشد (.)21

 1714هکتار میباشد .ازنظر طبقهبندی اقلیمی آمبرژه
دارای اقلیم مرطوب معتدل میباشد و میزان بارندگی
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شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه در استان گلستان و ایران.
Figure 1. Location of the study area in Golestan province and Iran.

شیوه اجرای پژوهش

دیسک به ضخامت  10سانتیمتر انتخاب و جدا شد.

دادههای زمینی :برای تهیه دیسک ابتدا یک جنگل

نمونهبرداری در بهمن و اسفندماه ( 1395ژانویه و

گردشی انجام و سپس بر اساس لیست نشانهگذاری

فوریه  )2017انجام شد .پس از انتخاب دیسکها ،در

سهمیه سال  ،1395از بین درختان سرپا سالم با

معرض هوای آزاد و سایه قرار گرفتند تا با دمای

معیارهایی همچون عدم پیچخوردگی تنه ،تقارن

محیط خشک شوند و پس از خشک شدن جهت

تاجپوشش و عدم زخمخوردگی روی تنه ،بهطور

وضوح بیشتر حلقههای رویشی ابتدا با استفاده از اره

گزینشی  12درخت راش در ارتفاع از سطح دریا

رام یک سانتیمتر از دیسکها برش داده شدند و

تقریباً یکسان انتخاب و مشخصههای قطر برابرسینه و

سپس با استفاده از سمبادههای زبر و نرم ،وضوح

ارتفاع آنها اندازه گیری و در ارتفاع برابرسینه یک

دوایر بهبود یافت (شکل .)2

شکل  -2یکی از نمونه دیسک آمادهشده پس از آمادهسازی (الف) و نمونه شبیهسازیشده در نرمافزار ( Rب).
Figure 2. A sample disk after preparation (A) and simulated example in R software(B).
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پس از آمادهسازی نمونهها پهنای حلقههای

𝐼𝐺% = 2 × 𝐼𝐷%

( )2

رویشی سالیانه درختان از سمت پوست به مغز با
استفاده از دستگاه  LINTABمجهز به نرمافزار

ID=D2-D1

( )3

)TSAP(Time series analysis and presentation

و با دقت  0/01میلیمتر اندازهگیری شد .با استفاده از

که در آنها ID ،رویش قطری IG ،رویش سطح مقطع،

ریزسنج بینی کولر ،حلقههای روشی بهصورت ده سال

 D1رویش در اول دوره D2 ،رویش در آخر دوره.

ده سال جدا و عالمتگذاری شد و سپس با استفاده از

مدلسازی و اعتبارسنجی مدلها :بهمنظور مدلسازی

دستگاه  LINTABنمونهها با دقت تمام اندازهگیری

رویش درختان راش ،مشخصه اصلی قطر برابر سینه

شد .در پژوهش پیشرو برای محاسبات آماری ،اجرای

برای برازش مدلها بهکار گرفته شد .تمام آنالیزهای

مدلهای آماری و پردازش اطالعات جمعآوریشده از

مربوط به مدلسازی رویش قطر و سطح مقطع با

نرمافزارهای  Curve Expert ،Excelو  Rاستفاده

استفاده از نرمافزار  Rانجام شد .با توجه به این

شد .سپس درصد رویش قطری و درصد رویش سطح

وضعیت ،در این پژوهش چهار مدل رگرسیون جهت

مقطع با استفاده از رابطههای زیر محاسبه شد (.)39

برآورد رویش قطری و سطح مقطع که در سایر

𝐷𝐼 ×200

( )1

𝐷1+𝐷2

مطالعات استفاده شده است انتخاب و ارزیابی شدند
= 𝐼𝐷%

(جدول .)2

جدول  -1مدلهای رویش قطر و سطح مقطع مورد استفاده در این پژوهش.
Table 1. Growth models of diameter and cross section used in this research.

شماره مدل

مدل

فرمول

رفرنس

Number of model

Model

Formol

Refrens

1

Hyperbolic

𝑦 = 𝑎 + 𝑏/𝑑𝑏ℎ

)(Ratkowsky and Reedy, 1986

2

Heat capacity

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑑𝑏ℎ + 𝑐/𝑑𝑏ℎ2

)(Hung et al., 1992

3

Modified power

𝑦 = 𝑎 × 𝑏𝑑𝑏ℎ

;(Ratkowsky and Reedy, 1986
)Hung et al., 1992

4

Richard

𝑎
𝑑(1 + 𝑒 𝑏−𝑑𝑏ℎ )1/

=𝑦

)(Richard, 1959

 dbhقطر برابر سینه برحسب سانتیمتر  c ،b ،aو  dضرایب مدل

سنجش میزان مناسب بودن هر مدل رگرسیونی

ضریب تبیین (( )R2رابطه  )4و درصد مجذور

برای یافتن مناسبترین مدل برای برآورد رویش

میانگین مربعات خطا (( )RMSE%رابطه  )6انجام

بسیار مهم است .مقایسه بین مدلها بر اساس

شد .عموماً مقادیر  RMSE%پایین نتایج دقیقتری را

شاخصهای آماری انجام گرفت .انتخاب و ارزیابی

برای برآورد رویش نشان میدهد .درحالیکه مقادیر

مدلها رگرسیون رویش بر اساس آمارهای ازجمله

 R2باال نشاندهنده برازش بهتر مدل میباشد.
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∑𝑛 (𝑦 −𝑦̂ )2

 30/94درصد به دست آمد .همچنین رویش قطری

𝑖
𝑖
𝑅2 = 1 − ∑𝑖=1
𝑌 𝑛 (𝑦 −
̅ )2

()4

𝑖

𝑖=1

سالیانه و رویش سطح مقطع سالیانه برای گونه راش،
𝑛∑
̂𝑖 −𝑦𝑖 )2
𝑦(𝑖=1

()5
()6

𝑛

به ترتیب  3/93میلیمتر و  17/52سانتیمترمربع

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

بهدست آمد (جدول  .)3نتایج نشان داد که متوسط
رویش قطری سالیانه درختان راش  3/93میلیمتر

𝑅𝑀𝑆𝐸% = (𝑅𝑀𝑆𝐸 ⁄𝑌̅ ) × 100

بهدست آمد .پژوهشگران مقادیر رویش قطری را برای
راش پیاویسان و همکاران ( 0/82 ،)2003میلیمتر؛

 yiمقدار
که در آنها yi ،مقدار رویش مشاهدهشده̂ ،

النگینا و همکاران ( 1/5 )2004میلیمتر ،کالنتری و

رویش برآورد شده n ،تعداد نمونههای ارزیابی و ̅𝑌

همکاران ( )2016بین  4/7تا  5/3میلیمتر؛ کرمدوست

رویش متوسط.

و بنیاد ( 2/4 )2005تا  6/4میلیمتر؛ سیاهپور و

بررسی عدم اطمینان :در این مطالعه جهت بررسی

همکاران ( 2/84 )2001تا  4/48میلیمتر و بانج

عدم اطمینان معادالت در برآورد رویش قطر و

شفیعی و همکاران ( 4/4 )2009تا  5/4میلیمتر

سطح مقطع ،از روش شبیهسازی بازنمونهگیری

محاسبه کردند و با توجه به میانگین رویش

(بوت استرپ) 1استفاده شد .در این روش نمونهها

محاسبهشده در این پژوهش ( 3/93میلیمتر) میتوان

بهصورت تصادفی انتخاب و با تعداد  1000تکرار

نتیجهگیری کرد که مقدار رویش قطری سالیانه در این

بهصورت جایگزین شبیهسازی انجام میشود و

پژوهش با پژوهشهای داخل کشور مطابقت دارد و

پارامترهای فاصله اطمینان و واریانس معادالت در

با مطالعات خارج از کشور مطابقت ندارد .علت

برآورد رویش قطر و سطح مقطع نیز محاسبه میشود.

این امر را میتوان شرایط آب و هوایی و شرایط

تمامی مراحل بررسی عدم اطمینان نیز در نرمافزار R

رویشگاهی و اقلیمی ،توپوگرافی ،تفاوت در وضعیت

انجام شد (.)15

و نوع توده ،سن توده دانست (،19 ،18 ،23 ،26
 32و .)5
نتایج و بحث

آمار توصیفی دادههای زمینی :نتایج حاصل از
آمارههای توصیفی در منطقه موردمطالعه برای
مشخصه قطر ،رویش قطری سالیانه ،سطح مقطع و
سطح مقطع سالیانه نشان داد که مقدار میانگین برای
مشخصه قطر ،رویش قطری سالیانه ،درصد رویش
قطری سالیانه ،رویش سطح مقطع سالیانه و درصد
رویش سطح مقطع سالیانه به ترتیب  53/83سانتیمتر،
 3/93میلیمتر 15/47 ،درصد 17/52 ،سانتیمترمربع و
1- Bootstraping
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جدول  -2آمارههای توصیفی مشخصههای قطر ،رویش قطری سالیانه ،درصد رویش قطری ،رویش سطح مقطع سالیانه ،درصد رویش
سطح مقطع و سن درخت راش.
Table 2. Descriptive statistics of DBH, Annual diameter growth, Annual diameter growth, Annual basal area
growth, Annual basal area growth and age.

مشخصه موردبررسی

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف از معیار

تعداد

Characteristic

Mean

Min

Max

Standard deviation

Number

قطر (سانتیمتر)

53.83

44

76

8.46

12

)DBH (cm

رویش قطری سالیانه (میلیمتر)

3.93

1.78

5.29

1.18

12

)Annual diameter growth (mm

درصد رویش قطری سالیانه

15.47

6.26

26.02

4.46

12

)Annual diameter growth% (mm

رویش سطح مقطع سالیانه (سانتیمترمربع)

17.52

9.25

26.15

5.34

12

درصد رویش سطح مقطع سالیانه

30.94

12.15

52.07

10.63

12

142

97

243

43.05

12

)Annual basal area growth (cm2

)Annual basal area growth% (cm2

سن درخت (سال)
Age

مقایسه نمودار سالیانه رویش قطری و سطح مقطع

حداکثر میرسد (در  120سالگی) و سپس روندی

در سالهای مختلف نشان در شکلهای  2و 3

بهصورت تابع نزولی به خود میگیرد .همانطور که

ارائه داده شده است .با توجه به شکل ( ،)2با افزایش

مشاهده شد رویش متوسط قطری زودتر به نقطه اوج

سن درختان راش رویش سالیانه قطری افزایش

خود رسیده و سپس روند کاهشی دارد .یکی از دالیل

مییابد و دارای روند صعودی میباشد و در سالهای

این امر میتواند این باشد که هرچه قطر برابر سینه

 1950-1960به نقطه اوج خود رسیده است (در 50

درخت بیشتر شود ،رویش سطح مقطع مساوی یا

سالگی) ،سپس روندی نزولی به خود گرفته و به

بیشتر از رویش قطری خواهد شد و درنتیجه باعث

شکل منحنی نرمال درآمده است و در سالهای آخر

میشود رویش سطح مقطع دیرتر از رویش قطری به

به صفر نزدیک میشود .بهعبارتدیگر با افزایش سن،

حداکثر خود برسد (شکل .)39( )3

رویش قطری سالیانه نیز افزایش مییابد و پس از

با توجه به نتایج حاصله در پژوهش انجامشده،

رسیدن به نقطه اوج دوباره نزول مییابد .همچنین

چنین نتیجهگیری شد که با افزایش سن درختان راش،

مقایسه نمودار سالیانه رویش سطح مقطع نیز چنین

رویش سالیانه قطری افزایش و روند صعودی دارد و

استنباط میشود که با افزایش سن درخت ،سطح مقطع

به نقطه اوج خود رسیده است ،سپس روندی نزولی

درخت نیز افزایش مییابد با این تفاوت که دیرتر از

به خود گرفته است .نمودار سطح مقطع نیز میتوان

رویش سالیانه قطری ،در سالهای  1985-1995به

نشان داد که با افزایش سن درخت ،سطح مقطع
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سالیانه درخت نیز افزایش مییابد با این تفاوت که

همکاران ( )2019و هیو و همکاران ( )2021مطابقت

دیرتر از رویش سالیانه قطری به حداکثر میرسد و

دارد ( 31 ،38و .)16

سپس روند آن نزولی میشود دلیل آن این است که

الزم به ذکر است حداکثر سن درختان مورد

هرچه قطر درخت بیشتر باشد ،مقدار رویش سطح

بررسی در این مطالعه  243سال ()1773-2016

مقطع از رویش قطری بیشتر یا برابر خواهد بود و

میباشد ( .)16 ،38 ،31حداقل سن درختان  99سال و

درنتیجه باعث میشود رویش سطح مقطع دیرتر از

میانگین سنی درختان  142سال میباشد درصورتیکه

رویش قطری به حداکثر خود برسد این بدان معنی

دامنه سنی درختان در مطالعه هیو و همکاران ()2021

است تا زمانی که رویش قطری حداکثر نشده رویش

 32تا  38سال میباشد که میتواند تأثیر زیادی در

حداکثر سطح مقطع امکانپذیر نمیباشد که با

میانگین رویش قطری سالیانه داشته باشد (.)16

پژوهشهای زائو و همکاران ()2004؛ شارما و

شکل  -3رویش قطری سالیانه (میلیمتر) ( )Aو رویش سطح مقطع سالیانه (سانتیمتر مربع) ( )Bگونه راش.
Figure 3. Annual diameter growth (mm) (A) and annual basal area growth (cm2) (B).

56

تعیین و مدلسازی رویش قطری و سطح مقطع  / ...جهانگیر محمدی و همکاران

در این پژوهش همچنین به بررسی رابطه با

برابرسینه با رویش سطح مقطع سالیانه محاسبه شد.

استفاده از مدلسازی بین قطر برابر سینه با رویش

بین مدلهای ارائهشده تفاوت ناچیزی وجود دارد؛

قطری سالیانه و رویش سطح مقطع در نرمافزار R

بااینحال میتوان گفت که در رابطه مشخصههای قطر

پرداخته شد  .هدف از این مقایسه نشان دادن ارتباط

برابر سینه با رویش قطری سالیانه و قطر برابر سینه با

بین قطر برابر سینه با متوسط رویش قطری سالیانه و

رویش سطح مقطع سالیانه ،مدل  1برآورد بهتری از

متوسط رویش سطح مقطع سالیانه است .این

سایر مدلها ،برای رویش قطری و سطح مقطع ارائه

ارزیابیهای بهوسیله چهار مدل  3 ،2 ،1و  4انجام

میدهد .نتایج نیز نشان داد میزان ضریب تبیین برای

شد .عالوه به راین در انجام این مدلها ،مقادیر

مشخصه قطر برابر سینه با رویش قطری سالیانه 0/37

 R ،RMSE% ،RMSEو  R2برای متغیرهای قطر

و برای رویش قطری سالیانه با رویش سطح مقطع

برابرسینه با رویش قطری سالیانه و همچنین قطر

سالیانه  0/69بهدست آمد (جدول .)4

جدول  -3ارزیابی مدلهای ارائهشده برای متغیرهای مختلف برای گونه راش.
Table 3. Evaluation of the proposed models for different variables for beech.
مشخصه موردبررسی

مدل

Characteristic

Model

رویش قطری سالیانه با قطر برابر سینه (میلیمتر)

Heat capacity

میانگین مجذور

درصد میانگین

مربعات خطا

مجذور مربعات خطا

RMSE

RMSE%

0.44

22.74

ضریب
R

تبیین
R2

0.61

0.37

)Annual diameter growth with DBH (mm

رویش سطح مقطع سالیانه با قطر برابر سینه (سانتیمترمربع)
)Annual basal area with DBH (cm2

رویش قطری سالیانه با قطر برابر سینه (میلیمتر)

)(1

2.83

16.20

0.83

0.69

Hyper bolic

0.45

23.28

0.58

0.34

)Annual diameter growth with DBH (mm

رویش سطح مقطع سالیانه با قطر برابر سینه (سانتیمترمربع)
)Annual basal area with DBH (cm2

رویش قطری سالیانه با قطر برابر سینه (میلیمتر)

)(2

2.86

16.34

0.82

0.68

Modified power

0.48

24.44

0.52

0.27

)Annual diameter growth with DBH (mm

رویش سطح مقطع سالیانه با قطر برابر سینه (سانتیمترمربع)
)Annual basal area with DBH (cm2

رویش قطری سالیانه با قطر برابر سینه (میلیمتر)

)(3

3.6

2058

0.76

0.58

Richard

0.54

27.43

0.61

0.37

)Annual diameter growth with DBH (mm

رویش سطح مقطع سالیانه با قطر برابر سینه (سانتیمترمربع)
)Annual basal area with DBH (cm2

)(4
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3.3

19.04

0.82

0.68
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مدل ارائهشده ( )1بهعنوان مدل برتر انتخاب شد

نشان داد مدل شماره  1نسبت به سایر مدلها برآورد

و به بررسی رابطه مقایسه قطر برابر سینه با رویش

بهتری برای تعیین رویش قطری و سطح مقطع ارائه

قطری سالیانه با این مدل پرداخته شد .نتایج نشان

می دهد .میزان ضریب تبیین برای مشخصه قطر برای

داد که با افزایش قطر برابر سینه ،رویش متوسط

مشخصه قطر برابر سینه با میانگین رویش قطری

قطری سالیانه نیز افزایش مییابد و پس ازآن

سالیانه  0/37و برای قطر برابر سینه با رویش سطح

دارای روندی ثابت میشود .همبستگی باالیی بین

مقطع سالیانه  0/69به دست آمد؛ که با مطالعات

قطر و رویش قطری سالیانه حاصل شد و با افزایش

شارما و همکاران (  )2019و هیو و همکاران ( )2021

قطر ،میزان رویش قطری نیز سیر صعودی به خود

مطابقت دارد ( .)16 ،31میزان جذر میانگین مربعات

میگیرد و افزایش مییابد .در این نمودار بعد از

خطا حاصل شده در این پژوهش برای رویش قطری

رسیدن رویش به نقطه اوج ،روندی ثابت به خود

سالیانه در مقایسه با مطالعه مارنو و همکاران،

میگیرد (شکل  .)4از مقایسه قطر برابر سینه با

( 44/49 )2017درصد ،کمتر میباشد که بیانکننده

رویش سالیانه سطح مقطع نشان داد که با افزایش

دقت مدل حاصل شده در این مطالعه میباشد اما

قطر برابر سینه ،رویش سالیانه سطح مقطع نیز

میزان ضریب تبیین در مقایسه با مطالعات شارما و

افزایش مییابد (شکل .)5

همکاران ( ،) 2019ژانگ و همکاران ( )2014و مارنو

مطابق با مطالعات شارما و همکاران (،)2019

و همکاران )2017( ،کمتر میباشد که به در نظر

سیساال و همکاران (  )2016و اسکلهاس و همکاران

گرفتن پارامترهای توده ،توپوگرافی و رویشگاهی در

( )2018قطر برابر سینه یکسوم تغییرات رویش

مدل و استفاده از مدل غیرخطی با اثرات آمیخته

قطری را بیان کند که نشان دهنده ارتباط قوی

برمیگردد (.)37 ،31 ،25

قطر برابر سینه و رویش قطری سالیانه میباشد

نتایج همچنین نشان داد که استفاده از مدل

( .)31 ،29 ،8نتایج حاصل از آنالیز مدلهای بین قطر

میتواند برآورد مناسبی برای مشخصههای رویش قطر

برابر سینه با رویش قطری سالیانه و سطح مقطع و

و سطح مقطع داشته باشد که با پژوهشهای زائو و

هم چنین ارتباط بین قطر برابر سینه بارویش سطح

همکاران ()2004؛ شارما و همکاران ( )2019و هیو و

مقطع سالیانه نشان داد که ارتباط بین قطر برابر سینه

همکاران ( )2021مطابقت دارد (.)38 ،31 ،16

برای مشخصههای یادشده با مدلهای برازش شده
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شکل  -4ابر نقاط رویش قطری سالیانه (میلیمتر) در برابر قطر برابر سینه (سانتیمتر) و منحنی برازش بهترین معادله ( ،)Aرویش قطری
سالیانه (میلیمتر) مشاهدهشده در برابر رویش قطری سالیانه برآورد شده با استفاده از بهترین معادله ( )Bبرای گونه راش.
Figure 4. Cloud of annual diameter growth (mm) points against DBH (cm), and the fit curve of the best
equation(A), the observed annual diameter growth (mm) versus the estimated annual diameter growth
using the best equation (B) for beech.
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شکل  -5ابر نقاط رویش سطح مقطع سالیانه (سانتیمتر مربع) در برابر قطر برابر سینه (سانتیمتر) و منحنی برازش بهترین معادله ()A
رویش سطح مقطع سالیانه (سانتیمتر مربع) مشاهدهشده در برابر رویش سطح مقطع سالیانه برآورد شده با استفاده از بهترین معادله ()B
برای گونه راش.
Figure 5. Cloud of annual basal area growth (cm2) points against DBH (cm), and the fit curve of the best
equation(A), the observed annual basal area growth (cm2) versus the estimated annual diameter growth
using the best equation (B) for beech.

عدم قطعیت در برآورد رویش قطری و سطح مقطع:

استفاده شد .نتایج نشان داد که فواصل اطمینان

مدل  1برای قطر برابر سینه با رویش قطری سالیانه و

 95درصد برای مشخصه رویش سطح مقطع

رویش سطح مقطع سالیانه بهعنوان مدل برتر انتخاب

سالیانه بر اساس تجزیهوتحلیل عدم اطمینان بین

شد .با توجه به این نتیجه برای درک اریبی مدل

 15/19-20/1بود .فواصل اطمینان  95درصد برای

ارائهشده برای رویش قطری و سطح مقطع ،از

مشخصه رویش قطری سالیانه بر اساس تجزیهوتحلیل

بازنمونهگیری شبیهسازی عدم اطمینان (بوت استرپ)

عدم اطمینان بین  3/53-4/35بود (جدول .)5
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جدول  -4نتایج بازنمونهگیری مجدد برای مشخصه سطح مقطع ،رویش قطری سالیانه و رویش سطح مقطع سالیانه برای گونه راش.
Table 4. Bootstrap results for the characteristic basal area, Annual diameter growth and annual basal area for beech.
میانگین

میانگین

واقعی

بازنمونهگیری

Real
mean

Bootstrap
mean

17.52

17.53

مشخصه موردبررسی
Characteristic

()2/5 – 97/5

()2/5 – 97/5

میانگین بازنمونهگیری

میانگین بازنمونهگیری

انحراف معیار

(حداقل)

(حداکثر)

Bootstrap
)Mean (min

Bootstrap
)Mean (max

Standard
deviation

15.19

20.1

خطای
استاندارد
Standard
error

رویش سطح مقطع سالیانه
(سانتیمتر مربع)

5.34

1.54

)Annual basal area (cm2

رویش قطری سالیانه (میلیمتر)

3.93

3.53

3.93

4.35

1.18

0.32

)Annual diameter growth (mm

طبق این جدول میتوان چنین نتیجه گرفت که

 3/93میلیمتر و  17/52سانتیمتر مربع حاصل شد و

میانگین واقعی هر دو مشخصه رویش قطری و رویش

قطر برابر سینه بهعنوان متغیر مستقل  37درصد و 69

سطح مقطع در محدوده میانگین بازنمونهگیری در

درصد تغییرات رویش قطری و سطح مقطع سالیانه

فواصل اطمینان ( )2/5 – 97/5قرار دارد که میتواند

راش را تبیین میکند .شرایط متفاوت میتوان

نشاندهنده انتخاب مناسب مدل انجامشده و تأیید بر

شاخصها و معیارهایی را برای ارزیابی رویش

مدل انجامشده را داشته باشد .همچنین از آزمون عدم

درختان ایجاد کرد تا با استفاده از آنها بتوان رویش

اطمینان نیز در برآورد رویش قطری و سطح مقطع

درختان راش جنگلهای هیرکانی را بهطور دقیق

استفاده شد که نشان داد میانگین واقعی برای مشخصه

برآورد کرد .بهطورکلی ،میتوان بیان کرد که رویش

رویش قطری و رویش سطح مقطع در محدوده

قطری میتواند تحتتأثیر سایر عوامل مانند

میانگین بازنمونهگیری مجدد در فواصل اطمینان

مشخصههای ساختاری توده (مانند تراکم ،شاخصهای

( )2/5 – 97/5قرار دارد که نشان تأییدی محکم بر

رقابتی و غیره) ،رویشگاهی و اقلیمی باشد .ازاینرو

ارائه مدل انجامشده میباشد.

پیشنهاد میشود تا در مطالعات آتی ،تأثیر ساختاری
توده ،رویشگاهی و اقلیمی در برآورد رویش قطری
سالیانه با استفاده از مدلهای غیرخطی با اثرات آمیخته

نتیجهگیری
هدف اصلی اندازهگیری رویش جنگل ،آماده کردن

را بررسی نمود تا با ارائه مدلهای مناسب بتوان

اطالعات دقیق برای برنامهریزی ،مدیریت منابع

برآورد قابلاطمینانتری از رویش قطری و سطح مقطع

جنگلی ،توسعه و حفاظت است که این تصمیمگیریها

را برای درختان راش محاسبه نمود؛ بنابراین ارزیابی

نیازمند اطالعات دقیق از موجودی جنگل است .با

صحیح رویش قطر ،حجم و سطح مقطع درختان در

بررسی رویش قطری و سطح مقطع درختان در با

تصمیمگیری صحیح برای مدیریت پایدار ،توسعه و

توجه به نتایج حاصله میتوان چنین نتیجهگیری

برنامهریزی جنگل دارای اهمیت باالیی است .ازاینرو

کرد که رویش قطری و سطح مقطع سالیانه به ترتیب

پیشنهاد میشود بهمنظور افزایش دقت تعیین حجم در
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سپاسگزاری
این پژوهش در قالب طرح پژوهشی که توسط

جنگلهای هیرکانی برای سایر گونههای هیرکانی و در

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به

گردد تا بتوان دقت برآورد موجودی حجمی این

 انجامگرفته، تأمین اعتبارشده است96012844 شماره

جنگلها را باال برد و برآوردهای قابلاطمینانتری

مناطق مختلف مدلهای برآورد رویش قطری تهیه

است که بدینوسیله نگارندگان مراتب سپاس و

.حاصل شود
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