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 کالته گرگان ارتفاع، آماربرداری، ممرز، شصت -مدل قطر هاي کلیدي:واژه

 33-353-52 شناسه  طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 جویباریجهانگیر محمدی، شعبان شتایی نویسنده)گان(:

 کالته گرگانناهمسال شصت یجنگل یهاتودهارتفاع گونه ممرز در  -رابطه قطر یمدلساز عنوان:

 33-353-52 شماره:

 54/15/1334  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

حاظ تأمین و تولیدد ودو  هایی که به لویژه جنگلریزی و مدیریت پایدار منابع جنگلی، بهگونه برنامه هر اصوالً

باشدد  هدا میهای کمدی سدااتاری ایدن جنگلنیازمند داشتن اطالعداتی دقیدا از مصهصده ،باشندحائز اهمیت می

 هدای مدورد نیداز در آمداربرداری جنگدل هسدتند های قطر برابر سینه و ارتفاع دراتان، از مهمترین مولفهمصهصه

گیدری، احتمدال اطدا دلیل نیاز به زمان بیصتر بدرای انددازهبه ،ابر سینهگیری ارتفاع دراتان نسبت به قطر براندازه

تر است  البته اسدتفاده از تر، زمان بر و پرهزینهمصاهداتی و موانع بر سر راه دید رفتن به بن و نوک دراتان، مصکل

هدای جنگلدی ا در تودهکند امهای همسال این مصکل را کمی برطرف میوسایلی مجهز به اولتراسوند و لیزر در توده

، شداا  سدطب بدرگ و وندد اشدکوبه بدودن دلیل بداال بدودنناهمسال، نامنظم، ونداشکوبه، آمیهته پهن برگ به

    بر، پرهزینه و مصکل است ، زمانگیری ارتفاع دراتانهمچنان اندازه

 اهمیت موضوع

گیری د محدودی از دراتان اندازه، فقط ارتفاع تعداجنگلآماربرداری بیصتر کصورها در در  طور معمول،هب

های ارتفاع دقیا باید استفاده شود  این مدل -های قطربینی دقیا ارتفاع سایر دراتان، از مدلبرای پیششود  می

با باشند  های پهن برگ، ناهمسال، نامنظم هیرکانی میارتفاع، ابزاری مهم برای اهداف مدیریتی در جنگل -قطر

های اایر براساس اهداف جنگلداری وند منظوره، های هیرکانی در سالتوجه به رویکرد جدید مدیریت جنگل

بینی رویش و محصول برای مدیریت پایدار این منابع الزم و ضروری است  بنابراین دقت های پیشارزیابی مدل

های رویش و محصول ایلی تر مدلقیابینی هروه دارتفاع جهت تهیه جداول حجم دقیا و پیش -های قطرمدل

   مهم است 

 هاترین یافتهمهم

از لحاظ آماری   اد که نتایج معیارهای ارزیابی مدل تفاوت زیادی با هم ندارندنتایج حاصل از این تحقیا نصان د

هدای مهتلدب بدا مقدادیر واقعدی در داری بین مقادیر برآورد شده با استفاده از مدلجزء مدل پرودان، تفاوت معنیبه

 -ی، وداپمنمددل رگسدیونی ریراطدی هایوربولیدا، راتکوفسدک 4   همچندیندرصد وجود ندارد 32سطب احتمال 

درصدد  و درصدد  19/93و  19/93، 35/95، 39/95ریچارد و ویبول با میزان درصد مجذور میانگین مربعات اطدا  

مصابه و نزدیا بهم داشتند و توانایی برآورد ارتفداع دراتدان  درصد  نتایج تقریباً 55/1و  55/1، 59/1، 59/1اریب  

انند در برآورد ارتفاع دراتان ممرز در صورت تایید و تکرار این نتایج توها میاین مدل  ممرز را با دقت مناسب دارند

   برگ شمال ایران مورد استفاده قرار گیرند های پهندر سایر مناطا جنگلی شمال ایران، در جنگل
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . هاي قطر برابر سينه و ارتفاع درختان ممرزهاي توصيفي مشخصهآماره -1-4جدول 

متر قطر برابر سینه  سانتی  متر  ارتفاع  
های توصیفیآماره  

 کل مدل ارزیابی کل ارزیابی             مدل             

32/53  33/53  33/53  34/33  39/33  39/33  میانگین 

92/53  3/53  3/53  مدیان 33 33 33 

2/3  3/3  2/3  2/95  2/95  2/95  حداقل 

4/34  3/34  3/34  حداکثر 951 951 951 

3/52  9/59  3/59  2/913  2/913  2/913  دامنه 

33/93  39/93  39/93  29/25  33/24  39/23  ضریب تغییرات 

93/4  94/4  92/4  34/51  93/59  33/51  انحراف از معیار 

399/1-  353/1-  33/1-  15/9  92/9  95/9  وولگی 

24/1  443/1  493/1  49/1  33/1  93/1  کصیدگی 

 تعداد 5933 9939 249 5933 9939 249

 
خصه ارتفاع باا ربعات خطا، اريب و درصد اريب براي مشمقادير محاسبه شده مجذور ميانگين مربعات خطا، درصد مجذور ميانگين م -3-4جدول 

 مدل.  11استفاده از 

 R مدل مدل
مجذور میانگین 

  m  مربعات اطا

درصد مجذور 

 میانگین مربعات اطا

 اریب

 m  

درصد 

 اریب

 953/1 1533/1 49/93 935/3 993/1  لگاریتمی

 55/1 129/1 12/93 12/3 931/1  لجستیا

 شدها تعدیللجستی
 

933/1 153/3 32/95 143/1 159/1 

 -133/1 -193/1 159/93 14/3 939/1  گومورتز

 59/1 143/1 39/95 192/3 933/1  هایوربولیا

 5/1 115/1 139/93 123/3 934/1  یوربولیاها

 یوربولیاها
 

939/1 14/3 14/93 12/1 93/1 

 93/1 13/1 99/93 93/3 923/1  توانی

 99/1 152/1 93/93 93/3 924/1  نمایی

 نمایی
 

933/1 13/3 33/95 12/1 5/1 

 نمایی
 

933/1 135/3 33/95 143/1 5/1 

 راتکوفسکی
 

933/1 15/3 35/95 143/1 59/1 

 5/1 12/1 33/95 13/3 935/1  نمایی

 پرودان
 

933/1 53/3 112/94 52/9- 32/2- 

 55/1 125/1 19/93 13/3 934/1  ریچارد -واپمن

 55/1 125/1 19/93 133/3 933/1  ویبول

 94/1 135/1 32/93 95/3 935/1  کورف -الندکویست

 93/1 14/1 93/93 13/3 93/1  شدههندسی تعدیل
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

  

  

در برابار  يباولو ويچارد ر -، چاپمني، راتکوفسکيپربوليکهامدل  4استفاده از هاي آزمون با مقادير ارتفاع درختان برآورد شده داده

  . گيري شده ارتفاع درختانمقادير مقادير اندازه


