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  راش  درختانبین قطر و حجم  هرابطهاي ارائه شده براي دقت برخی مدلبررسی 
  ناو اسالم) 2(مطالعه موردي: سري 
  

  و 3زاده ، بیت ا... امان2زاده ، ویدا حبیب1ناورودي  زاد ایرج حسن*
  4علیرضا صیادي

  علمی تاعضو هی3، ارشد دانشگاه گیالن آموخته کارشناسی دانش2طبیعی دانشگاه گیالن،  استادیار دانشکده منابع1
  کل منابع طبیعی گیالنارشد اداره  کارشناس4طبیعی گیالن،  منابعکشاورزي و مرکز تحقیقات  

  27/9/91 ؛ تاریخ پذیرش: 31/3/91تاریخ دریافت: 
  کیدهچ

ي صنعتی و هیزمی ها درصد حجم تعیینو منظور بررسی روابط بین قطر و متغیرهاي وابسته  به  
ي حجم گونه راش ها گیري اندازهسال  10اطالعات مربوط به  وناو اسالم انتخاب  2سري  ،گونه راش

درصد  اصله بود. 1163تعداد درختان ارزیابی شده استخراج شد.  قطع و تجدید حجمي ها پروانه از
محاسبه شد.  1379-88ي هاسالبراي طبقات مختلف قطري درختان نمونه می حجم صنعتی و هیز

 ها سال به تفکیک و براي کل سالهمچنین میانگین درصد حجم صنعتی و هیزمی درختان نمونه هر 
نتایج شد. احراز  SASافزار  با استفاده از نرم ها مدل اعتبار و برازش شده یمختلف يها مدل دست آمد.ب

 .استبیشترین همبستگی  دارايسهمی، مدل هاي مختلف بررسی شده، از بین مدلکه  نشان داد
متر، کاهش  سانتی 35 زدرختان با قطر برابر سینه کمتر ادرصد حجم صنعتی که داد نتایج نشان همچنین 

متر، درصد حجم صنعتی افزایش و  سانتی 80با افزایش طبقات قطري تا قطر برابر سینه  و است یافته
 یابد. سپس کاهش می

  

  1راش، حجم صنعتی، حجم هیزمی، ناو اسالمجنگل  :ي کلیديها واژه

                                                
 iraj.hassanzad@gmail.com  مسئول مکاتبه:*
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 مقدمه
 از جمله این کاربردها می توان به اي است که در موارد زیادي کاربرد دارد. حجم درخت مشخصه  

میزان مجاز برداشت، میزان رویش و مبانی تعیین رویشگاه،  وضعیت کیفیحاصلخیزي و  تعیین درجه
و مدیریت مؤثر منابع چوبی داري هاي جنگلبرنامه ریزي مناسب در طرح اشاره کرد.چوب  تجارت

حجم ). 2002(شارما و همکاران،  ي جنگلی و درختان داردها ي دقیق حجم تودهها بستگی به ارزیابی
. رایج ترین رویه براي )2005(تشوم،  شودمی با استفاده از معادالت حجم برآورد تنه درختان معموالً

ماي،  (آکیندله و لی معادالت حجم، استفاده از رابطه بین حجم و متغیرهایی مانند قطر و ارتفاع است
اي برآورد حجم درختان گیري بر دلیل سهولت اندازه ) بهD.B.Hقطر در ارتفاع برابرسینه (). 2006

تر باشد نتایج حاصل از  چه حجم محاسبه شده دقیق هر). 1994سرپا عامل مناسبی است (زبیري، 
با توجه به تملک دولت بر  از طرفی ).2002پور،  (مهین و معتبرتر خواهد بود تر آن دقیق کاربرد
تحت  ،جنگل داريي ها ، سهم مشارکت اراضی جنگلی در سوددهی ناشی از اجراي طرحها جنگل

گیرد. به همین سبب مطابق قانون حفاظت و بهره برداري از  عنوان بهره مالکانه به دولت تعلق می
درختان نشانه  یهاي صنعتی و هیزم براي محاسبه میزان بهره مالکانه، تعیین میزان درصد تنه ها جنگل

تجدید حجم با استفاده از  گذاري شده پس از قطع در چارچوب تجدید حجم درختان الزامی است.
هاي  گیري حجم تنه اندازهبا  ،که عملیات میدانی آن در چارچوب دستورالعمل تنظیم شده 3Pروش 

هاي قطع سالیانه هر سري انجام و نتایج بدست آمده به کلیه  صنعتی و هیزمی تعدادي از درختان پروانه
در رابطه با برآورد حجم، مطالعات  .)2007 (زبیري، شود هاي قطع تعمیم داده می پروانه درختان همان

 نشان داد که) 1968( گروسمباغ نتیجه مطالعاتزیادي در بسیاري از کشورها صورت گرفته است. 
 به کارگیري د.تواند به وسیله روابط خطی توصیف شو می و داراي اشکال مختلفی بودهدرختان 
 برازشیی براي استوا هايجنگل در دارد.اثرات نامطلوبی جداول حجم  تهیه در ها مدلنادرست 

جی،  (نوکو و کی شودمی استفاده از تکنیک حداقل مربعات، دستیابی به دقت باال ، برايي حجمها مدل
پیشنهاد کرده مدل نمایی را براي رابطه بین قطر برابر سینه و حجم درخت  )1953( ری ). می1976
 عامله کاج تدا را بر مبناي مدل پیشنهادي، جدول حجم یک 2002در سال  نژاد رحیم است.

Hohenadl-Kerrn 9590/0 با ضریب همبستگیr=  و جدول حجم دو عامله بر مبناي مدل پیشنهادي
تهیه کرده است. درصد دقت آن براي جداول یک و  =r 98269/0 با ضریب همبستگی) 1953( ری می

 حسن زاد تحقیقات پورشکوري و .درصد است 53/3و  76/1ترتیب  دو عامله نسبت به حجم واقعی به
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هاي برآورد حجم و تعیین روش مناسب برآورد حجم در  که به منظور بررسی روش 2007 در سال
ي بدست آمده از فرمول ساده و جدول ها حجماستان گیالن انجام گرفت نشان داد که حجم واقعی و 

هاي پرسلر، ضریب شکل  آمده از فرمولي بدست ها حجمداري ندارند. اما  حجم محلی اختالف معنی
داري داشتند. در این مطالعه  و جدول حجم فرم کالس دار در مقایسه با حجم واقعی اختالف معنی

و  فالح هاي دیگر بود. تر از برآورد حجم با روش برآورد حجم از طریق جدول حجم محلی دقیق
را براي  نماییمدل  شصت کالتهل جنگ 2هاي طبیعی راش سري  در مطالعه توده )2000( همکاران

) در تحقیقات 2005( زاد پورشکوري و حسن رابطه بین قطر برابر سینه و حجم کل ارائه نموده است.
و حجم هیزمی  45/83ترتیب  و هیزمی بهدرصد حجم صنعتی ناو نشان دادند که  1د در سري خو

  است.درصد بوده  3/12
انجام حجم کل  قطر برابر سینه با حجم صنعتی و هیزمی وروابط دستیابی به هدف با این مطالعه   

و ارائه جدول حجم یک عامله (تاریف) درصد حجم صنعتی و هیزمی نسبت به حجم کل شد. برآورد 
از نکات قابل توجه در این تحقیق،  و تعیین رابطه بین قطر و حجم از سایر اهداف این بررسی است.

آوري شده از تجدیدحجم درختان، آنالیز عات ده ساله جمعآن است که نتایج حاصله براساس اطال
رسد که قابلیت شده که از صحت و دقت باالیی نسبت به سایر تحقیقات برخوردار است و بنظر می

  کاربردي باالیی دارد.
  
  هاواد و روشم

واقع شده و  7ه آبخیز ضحودر اسالم، ناو  محدوده سري دودر منطقه مورد مطالعه : منطقه مورد مطالعه
 48˚ 49´ 58˝تا  48˚ 44´ 36˝و عرض شمالی 37˚ 42´ 31˝تا  37˚ 37´ 23˝ داراي مختصات جغرافیایی

از سطح  حداقل ارتفاعقرار دارد. ه ضدر قسمت میانی حو "ي این سري تقریباها جنگلاست.  طول شرقی
هکتار آن قابل  2577هکتار که  3527مساحت سري، . استمتر  2120حداکثر آن و متر  280 دریا
ترکیب  د.ونشمیمدیریت دانه زاد ناهمسال روش به منطقه مورد مطالعه ي ها جنگل .استبرداري  بهره
و  درصد 9/0بلوط درصد،  2/7توسکا درصد،  6/14، ممرز رصدد 3/56شامل راش ي درختی ها گونه

  است.  درصد 21 ها سایر گونه
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از صورت مجالس قطع و تجدید هاي الزم، و دادهاطالعات براي انجام این تحقیق، : بررسی روش
گیري شده  ي اسالم اندازهها مان اجرایی طرحز) توسط سا1379-88( سال 10حجم درختان که در طی 

مان اجرایی پس از قطع و انداختن درختان، حجم دقیق درختان انتخاب شده زسابودند، استخراج شد. 
د کرده است. براي اینکار حجم همه قطرهاي صنعتی بطور گیري و در جدولی واررا اندازه 3Pبه روش 

هاي هیزمی نیز بصورت استربندي برآورد حجم گیري شده و براي چوباندازه با روش هوبر دقیق
صنعتی و هیزمی و حجم کل هاي بندي و مقایسه حجمجمع باآوري اطالعات، پس از جمعشده است. 

ري و محاسبه ضرایب تجدیدحجم، آنالیزهاي آماري الزم گذاتجدیدحجم و مقایسه آن با حجم نشانه
 SASافزار  و تجزیه و تحلیل اطالعات موجود از نرم ها بررسی نرمال بودن توزیع دادهانجام شد. براي 

هاي برازش شده نیز احراز اعتبار مدلي مختلف برازش شدند. ها شد. روابط موجود با مدلستفاده ا
گیري شده بود، بطور  بدین منظور تعدادي از قطرهاي درختان که حجم آنها بطور دقیق اندازه گردید.

  ي مختلف برآورد و تست شد. ها با مدلتصادفی انتخاب و حجم آنها 
 :استفاده شد 2و  1ابط وراز  و هیزمی صنعتیي ها تعیین درصد حجمبراي 

푉푀%                                                                               :)1رابطه ( = 	× 
 

  :رابطه که در این 
VM%و : درصد حجم صنعتی VT: 3گیري شده در روش ( حجم کل اندازهP (.است 

         
푉퐹%                                                                                    :)2رابطه ( = 	× 

  
  :رابطه که در این

VF%و : در صد حجم هیزمیVT %: 3گیري شده در روش ( حجم کل اندازهP( .است  
  

  نتایج
  داراي توزیع نرمال هستند. ها ف نشان داد که دادهواسمیرن فگرووملنتیجه آزمون کو

 رابطه بین قطر با حجم کل و حجم: ي کل، صنعتی و هیزمیها روابط بین قطر برابر سینه و حجم
از  جم هیزمیبود. اما رابطه بین قطر و ح =r 91/0 و =r 95/0 ،ترتیب صنعتی با ضریب همبستگی به
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بررسی روابط مختلف نشان داد که . )3و 2، 1ي ها شکل( )=57/0r( کمتري برخوردار بودهمبستگی 
بین قطر در ارتفاع برابر سینه و حجم کل درخت، حجم صنعتی و حجم هیزمی، مدل سهمی، برازش 

  مناسبی را نشان می دهد. 
   d 0437/0  - d²0016/0 =Vt+  4462/0                                                      :)3رابطه (
   d 0201/0 + d² 0009/0 =Vm– 3046/1                                                      :)4رابطه (
  = d + 0403/0  - d² 0005/0Vf 335/1                                                           :)5رابطه (

قطر در  dترتیب حجم کل، حجم صنعتی و حجم هیزمی و  به Vfو Vt،  Vm، 5و  4، 3 روابطدر   
ناو تهیه و ارائه  2هاي معرفی شده، جدول حجم یک عامله سري براساس مدل ارتفاع برابر سینه است.

  ).1شد (جدول 
  

  )3سهمی بدست آمده (رابطه بر مبناي مدل یک عامله جدول حجم  -1جدول 
  (سیلو) حجم برآوردي  طبقه قطري  )سیلو( حجم برآوردي  متر)(سانتی طبقه قطري

25  3537/0  85  2917/8  
30  5752/0  90  4732/9  
35  8767/0  95  7347/10  
40  2582/1  100  0762/12  
45  7197/1  105  4977/13  
50  2612/2  110  9992/14  
55  8827/2  115  7992/16  
60  5842/3  120  2422/18  
65  3657/4  125  9837/19  
70  2272/5  130  8052/21  
75  1687/6  135  7067/23  
80  1902/7  140  6882/25  
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میانگین  ،هبه تفکیک محاسبه شد که ي صنعتی و هیزمی براي درختان نمونهها حجمدرصد براساس   
 2جدول در  کهطبقات قطري مختلف درختان نمونه بدست آمد ي صنعتی و هیزمی هاحجم درصد

  آمده است.
  

  مترمکعببه  هیزمی درختان راشي صنعتی و ها حجمدرصد  -2جدول 

درصد حجم   طبقات قطري
  صنعتی

درصد حجم 
  هیزمی

درصد حجم   طبقات قطري
  صنعتی

درصد حجم 
  هیزمی

25  09/68  91/31  75  32/83  68/16  
30  95/52  05/47  80  2/83  8/16  
35  8/68  2/31  85  32/84  68/15  
40  55/74  45/25  90  62/80  38/19  
45  12/79  88/20  95  17/81  83/18  
50  43/81  57/18  100  2/80  8/19  
55  09/80  91/19  105  99/77  01/22  
60  77/80  23/19  110  19/75  81/24  
65  75/82  25/17  115  1/75  9/24  
70  94/82  06/17  120  55/78  45/21  

  
درصد حجم صنعتی  ،طريقبا افزایش طبقات  ،شودمشاهده می 2در جدول طوري که  همان  

 متر سانتی )65-85( بیشترین درصد حجم صنعتی در طبقات قطري که، طوري هب .کند افزایش پیدا می
رین درصد حجم متک .نماید شروع به کاهش میدر طبقات قطري باالتر دوباره  پس از آنو  شدمشاهده 
ا افزایش طبقات قطري درصد حجم هیزمی ب. مشاهده شدمتر  سانتی) 25- 35طبقات قطري ( درصنعتی 

 مشاهده گردید متر سانتی )65-85(ین درصد حجم هیزمی در طبقات قطري کند. کمتر میا کاهش پید
. درختان کم قطر و بسیار قطور باشد درصد کل حجم درخت، غیر صنعتی می 4/22که تنها حدود 

  آورده شده است. 2و  1هاي نتایج حاصله در شکل بیشترین حجم هیزمی را دارا می باشند.
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  ي مختلف قطر در طبقات درصد حجم صنعتی -1شکل 

  

  
  ي مختلف قطر در طبقات یهیزمدرصد حجم  -2شکل 
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رابطه بین  4و  3 هاي مطابق شکل: ي صنعتی و هیزمیها حجمقطر برابر سینه و درصد بین روابط 
نشان  سهمیمدل  اازش را ببرترین  مناسبنیز ي صنعتی و هیزمی ها حجمقطر برابر سینه و درصد 

   ند. ا داده
  

  
 رابطه بین قطر برابر سینه و درصد حجم صنعتی -3شکل 

  
از کل حجم درخت )، میزان درصد حجم صنعتی مترسانتی 80با افزایش طبقات قطري (تا قطر   

 کند می ن درصد حجم صنعتی سیر نزولی پیداپس از آن، در قطرهاي باالتر، میزا سیر صعودي دارد و
  .)4شکل (

y = -0.0069x2 + 1.1096x + 38.97
R² = 0.7123
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  رابطه بین قطر برابرسینه و درصد حجم هیزمی -4شکل 

 
 )، میزان درصد حجم هیزمی سیر نزولی دارد ومتر سانتی 80 با افزایش طبقات قطري (تا قطر اما  

روابط  .)5 شکل( کند پس از آن، در قطرهاي باالتر، میزان درصد حجم هیزمی سیر صعودي پیدا می
همبستگی به ترتیب و کمترین بود که بیشترین دار  معنیي صنعتی و هیزمی ها بین قطر و درصد حجم

 ).4جدول ( استحجم هیزمی  باو قطر حجم کل  بامربوط به رابطه قطر 
 

  ي بررسی شدهها دار بودن رابطه جدول معنی-4جدول 
 حجم وقطر   

  کل
 حجمقطر و 

  صنعتی
 حجمقطر و 

  هیزمی
درصد قطر و 

  حجم صنعتی
درصد قطر و 

  حجم هیزمی
r2 95/0  91/0  66/0  71/0  71/0  
F  4/9921  5567  6/756  -  -  
x2  -  -  -  8/21  8/21  

**000/0  معنی دار بودنسطح   000/0**  000/0**  000/0**  000/0**  
 درصد. 99دار بودن در سطح احتمال  معنی**

 
   .)5(جدول  از اعتبار قابل قبولی برخودارند ها مدلاین نیز نشان داد که ي بدست آمده ها مدلاعتبار بررسی 

y = 0.0069x2 - 1.1096x + 61.03
R² = 0.7123
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  ها نتایج اعتبار مدل -5جدول 
  مترقطر برابرسینه به سانتی

  ها مدل
60  50  40  30  25  

حجم 
  مدل

حجم 
  واقعی

حجم 
  مدل

حجم 
  واقعی

حجم 
  مدل

حجم 
  واقعی

حجم 
  مدل

حجم 
  واقعی

حجم 
  مدل

حجم 
  واقعی

5842/3  17/3  2612/2  41/2  2582/1  3/1  5752/0  59/0  3537/0  37/0  4462/0  +d 0437/0 - d²0016/0 =Vt  
391/3  96/2  2/2  12/2  189/1  26/1  358/0  41/0  01/0  04/0  3046/1 –d 0201/0 + d² 0009/0 =Vm  
717/0  65/0  57/0  58/0  523/0  41/0  576/0  48/0  64/0  52/0  335/1 d + 0403/0  - d² 0005/0Vf =  
91/83  1/79  42/79  12/77  73/73  29/77  84/66  42/64  945/62  82/59  Vm% = 006/0-  d2+ 109/1  d  97/38 +  
09/16  9/20  58/20  88/22  27/26  71/22  16/33  58/35  055/37  18/40  Vf% = 006/0  d2 109/1- d 03/61+  

  
105  95  90  70  65    

حجم 
  مدل

حجم 
  واقعی

حجم 
  مدل

حجم 
  واقعی

حجم 
  مدل

حجم 
  واقعی

حجم 
  مدل

حجم 
  واقعی

حجم 
  مدل

حجم 
  ها مدل  واقعی

4977/13  34/13  7347/10  14/11  4732/9  42/9  2272/5  30/5  3657/4  25/4  4462/0  +d 0437/0 - d²0016/0 =Vt  
978/10  99/10  977/8  13/9  044/8  95/7  762/4  91/4  054/4  92/3  3046/1 –d 0201/0 + d² 0009/0 =Vm  
616/2  22/2  019/2  82/1  758/1  71/1  964/0  24/1  828/0  81/0  335/1 d + 0403/0  - d² 0005/0Vf =  
265/89  36/88  175/90  61/87  18/90  65/86  2/87  66/78  705/85  41/81  Vm% = 006/0-  d2+ 109/1  d  97/38 +  
735/10  64/11  825/9  39/12  82/9  35/13  8/12  34/21  295/14  59/18  Vf% = 006/0  d2 109/1- d 03/61+  

  
میانگین درصد : هاي آماريسالدر ي صنعتی و هیزمی درختان نمونه ها حجممیانگین درصد 

بیشترین درصد حجم ه است نشان داد که محاسبه شدسال  هربراي که ي صنعتی و هیزمی ها حجم
  بدست آمد 135/73 برابر 1385در سال  آنترین  و کمدرصد  599/88 برابر 1380صنعتی در سال 

  ).6جدول (
 

 ساله 10دوره  )3P( هاي صنعتی و هیزمی درختان نمونه میانگین درصد حجم -6جدول 
  کل میانگین  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  ي آماريها سال
  15/83  25/77  59/78  14/73  59/77  12/77  93/78  58/88  60/88  23/84  )درصد(صنعتی حجم

  85/16  75/22  41/21  86/26  41/22  88/22  07/21  42/11  40/11  77/15  )درصد حجم هیزمی

  
    بحث

، لگاریتمی و توانیي خطی، ها مدلبا حجم گونه راش، برابر سینه منظور بررسی روابط قطر  به  
ضریب  داشت. ها مدلضریب همبستگی بهتري نسبت به سایر  سهمی. مدل مقایسه شدند سهمی
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که در سطح احتمال  91/0 و 95/0 ترتیب برابر است با بهصنعتی حجم قطر با حجم کل و همبستگی 
مربوط به رابطه بین قطر و حجم هیزمی  75/0 برابر کمترین ضریب همبستگی است.دار  معنی 01/0

 1در سري ) 2005( زاد و حسن تحقیقات پورشکوريدار است.  معنی 01/0 که در سطح احتمال است
گونه راش معادله درجه دو ایجاد  ي (کل، صنعتی و هیزمی)ها حجمناو اسالم نشان داد که بین قطر و 

ي (کل، ها حجمبیشترین همبستگی را نشان داده است و ضریب همبستگی قطر با  سهمیشده و مدل 
در مطالعه دیگري بین قطر برابر بدست آمده است.  66/0 و 97/0، 97/0ترتیب  صنعتی و هیزمی) به

ترتیب  مبستگی باالتري بوده که بههاي کل، صنعتی و هیزمی، مدل سهمی داراي ضریب هسینه با حجم
) نیز در مطالعه 2000(و همکاران  فالح ).2012اد، ز (حسن می باشند 72/0و  81/0، 92/0برابر با 

ي طبیعی راش سري دو جنگل شصتکالته مدل سهمی را براي رابطه بین قطر برابر سینه و ها توده
. )r=  999/0باالیی را نشان می دهد ( همبستگیضریب حجم کل ارائه نموده است که مدل ارائه شده 

ي سهمی براي رابطه بین قطر ها ترین مدلمناسب )1955سام ( فسی و آکین آکینی همچنین در تحقیقات
)، بدست آمد. در این r = 93/0) و قطر کنده با حجم صنعتی (r=97/0برابر سینه با حجم صنعتی (

).  >05/0Pو  r = 987/0مدترین مدل تک متغیره را ارائه داد (ها، قطر در ارتفاع برابر سینه، کارآمدل
). r= 99/0حال آنکه مدل دو عامله (قطر برابر سینه و ارتفاع تجارتی)، سبب افزایش دقت مدل گردید (

بینی درصد حجم صنعتی  نیز معادالت درجه دو را براي پیش )1948روتاچر ( و )1971بورخارت (
  مطالعه حاضراست.  آمده در ایج مشابه نتایج بدستاین نتدرخت ارائه دادند. 

مربوط به تجدیدحجم به ساله  10ي مورد بررسی با استفاده از اطالعات ها با توجه به اینکه مدل  
کارگیري  به .ندبینی حجم برخوردار براي پیشباالیی ها از اعتبار مدلبدست آمده است و این  3Pروش 
هاي مربوط به برآورد حجم . البته مدلباشدالزم را دارا می دقت و صحت نیز 3Pحجم  تجدید روش

و مطالعات انجام شده نیز تري برخوردار است هیزمی در مقایسه با حجم کل و صنعتی از دقت پایین
شیخ االسالمی و همکاران،  ؛2009و همکاران،  سلمانیان چافجیري( بر این موضوع صحه گذاشته است

2010(.   
و کمترین درصد حجم صنعتی در درصد  6/88 برابر  1380بیشترین درصد حجم صنعتی در سال   
 -88ي ها سالکل  و هیزمی ین درصد حجم صنعتیگبوده است. میاندرصد  14/73 برابر 1385  سال

در  )2005(زاد  است. پورشکوري و حسن بوده درصد 85/16و درصد  15/83برابر ترتیب به 1379
 40طور متوسط براي  به که طوري بهاند. ناو اسالم نتیجه مشابه بدست آورده 1مطالعه خود در سري 
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دیگري  مطالعهدر  درصد حجم هیزمی بدست آمد. 13/12درصد حجم صنعتی و  35/84درخت راش 
نژاد،  (حسندرصد بدست آمده است  10/31و درصد  90/68ترتیب  درصد حجم صنعتی و هیزمی به

این موضوع می تواند مربوط به کیفیت رویشگاه باشد. مطالعات انجام شده نیز مؤید این . )2012
ي ها وضعیت کمی و کیفی تودهو ناو اسالم که موجودي سرپا باالست  1مطلب است که در سري 

درصد) و بالعکس در  35/84، درصد حجم صنعتی باالتر است (دندارتري مطلوبوضعیت  ،جنگلی
شاندرمن که در مقایسه با سري یک ناو اسالم، مطلوبیت کمتري دارد، درصد حجم صنعتی  5سري 

  ).2012نژاد،  (حسن درصد است 90/68 کمتر و معادل
مختلف برازش شد.  هايدلبا منیز  ي صنعتی و هیزمیها روابط بین قطر برابر سینه و درصد حجم  

تگی رابطه قطر با درصد حجم صنعتی و همبستگی باالیی را نشان داد. ضرایب همبسمدل سهمی 
که با افزایش طبقات قطري تا قطر  دادنتایج نشان . بدست آمد 821/0و  822/0ترتیب برابر با  هیزمی به

و  و درصد حجم هیزمی سیر نزولی داردمتر، درصد حجم صنعتی سیر صعودي  سانتی 80برابر سینه 
سیر صعودي ر نزولی دارد و درصد حجم هیزمی پس از آن در قطرهاي باالتر، درصد حجم صنعتی سی

دلیل  به) متر سانتی 65 -85(طبقات قطري در درختان قطع رسد که  به نظر میترتیب  بدین .کندپیدا می
 شود داريطرح جنگلاقتصادي باعث افزایش بازده می تواند ، بیشترین درصد حجم صنعتیدارا بودن 

 حجم وها (ارزش چوب با توجه به افزایش قطر و که این موضوع باید با در نظر گرفتن سایر جنبه
 .تاحدي طبیعی بنظر می رسد، پایینهاي پایین بودن درصد حجم صنعتی در قطر بررسی شود. )غیره
با پهن برگ در مقایسه ضریب کاهش درختان شکل ساقه درختان پهن برگ استوانه اي نبوده و زیرا 

سوزنی برگان زیاد است که این باعث کاهش بیشتر قطر در ارتفاع باالتر از برابرسینه درخت شده و در 
یابد. نتیجه درصد حجم صنعتی درختان با طبقه قطري پایین در مقایسه با طبقات قطري باال، کاهش می

نتیجه . )2007 ،و همکاران (امینی است 48/0راش ضریب شکل درخت ها نشان داده است که بررسی
درصد حجم صنعتی با  رابطهناو نشان داد که  1در سري نیز ) 2005زاد ( پورشکوري و حسنتحقیقات 

کاهنده ) r =8/0( درصد حجم هیزمی با قطر برابر سینهرابطه افزاینده و  )=97/0r( قطر برابر سینه
تحقیقات انجام شده توسط همچنین نتیجه  کند. است که نتایج حاصله از این تحقیق را تایید می

پایین بودن درصد حجم دلیل دیگر براي است.  مشابهبا نتیجه تحقیقات حاضر نیز  )2012نژاد ( حسن
 نقديباشد. عملیات قطع در به توده سرپا وارده خسارت می تواند مربوط به ، هاي پایینصنعتی در قطر

را به توده سرپا به دو صورت قبل از عملیات قطع و بعد از عملیات قطع مورد وارده خسارت  )2004(
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 ،در نتیجه عملیات قطع قطعات نمونهدرصد از درختان موجود در  04/19که بررسی و نشان داد 
. بودمتر  سانتی 35بیشترین خسارت متوجه درختان با قطر برابر سینه کمتر از  که متحمل خسارت شدند

در نتیجه درصد حجم صنعتی  مقدار افت چوب بیشتر و ،درختان طبقات قطري پاییندر بنابراین 
   .یابد کاهش می

در مقایسه با  باالییاز اعتبار و هیزمی صنعتی  ،سهمی براي برآورد حجم کل هايبطور کلی مدل  
ي نسبت به حجم باالتردرختان را با دقت حجم کل و صنعتی  ،هامدلاین و ند برخوردارها سایر مدل

حجم کل درختان راش را در  درصد 80بطور متوسط حجم صنعتی در حدود . کنندمی برآورد هیزمی
با توجه  .حجم متعلق به حجم هیزمی استدرصد  20منطقه مورد مطالعه تشکیل می دهد و در حدود 

پیشنهاد می شود که در باره ، )مترسانتی 65-85(طبقات قطري در درصد حجم صنعتی به باال بودن 
در مقایسه (ها در این طبقات قطري با درنظر گرفتن سایر جنبهداري طرح جنگلاقتصادي افزایش بازده 

  شود. انجام  يبیشتربررسی ، )با سایر طبقات
 

  هاي ترویجیرهیافت
  ند. تري سهمی براي برآورد درصد حجم کل و صنعتی درختان مناسبها مدل -
  هاي حاصلخیز درصد حجم صنعتی بیشتر از حجم هیزمی است. رویشگاهدر  -
و افزایش توان با اجراي عملیات پرورشی هاي غیرحاصلخیز هم میدر رویشگاهرسد که  بنظر می -

درجه کیفی درختان، درصد حجم صنعتی را باال برد. اجراي این عملیات، درصد حجم صنعتی را در 
  بیشتري خواهد داد. هاي غنی هم افزایشرویشگاه

برداشت درختان عمدتا در سن یا قطر به بهره  ،، بهتر است در صورت امکاننتایج تحقیقبا توجه به  -
  برداري رسیده، انجام شود.

  عملیات قطع و تبدیل درختان نیز می تواند در کاهش و یا افزایش درصد حجم صنعتی مؤثر باشد. -
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Abstract 
 In order to study the relationship between diameter and dependent variables and 
to determine the percentage of industrial and firewood volumes of beech species, 
compartment No.2 of Asalem forests was selected. The 10-year data of beech 
volume measurement were extracted from cut and volume renewal permits. The 
number of measured trees was 1163. The volume percent of industrial and 
firewood was calculated for various diameter classes of sampled trees during 2001-
2009. Also the mean of percentage of industrial as well as firewood volume of 
sampled trees was calculated for each year and for all years altogether. Different 
models were fitted and then the validity of the models was evaluated using SAS 
software. The results showed that among the suggested models, the parabolic 
model had the highest correlation. Results also showed that the percentage of 
industrial volume with DBH less than 35 cm has decreased and with increasing in 
diameter classes up to 80 cm, the percentage of industrial volume increased and 
then decreased. 
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