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"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بومشناسی جنگلهای ایران

تعیین ضریب شکل درخت پالونیا ( )Paulownia fortuneiدر
طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا گرگان
3

جهانگیر محمدی ،1ندا مسعودی 2و علیاکبر محمدعلی پورملکشاه

چکیده
موجودی منابع جنگلی و برآورد حجم نقش مهمی در شناخت وضعیت موجود در جنگلها و مدیریت پایدار این منابع دارد .با
دادههای دقیق در مورد حجم چوب ،مدیران میتوانند تصمیمات مناسبی بگیرند و استمرار در زراعت چوب را تضمین کنند .ضریب
شکل یکی از مهمترین مشخصههای تعیین حجم دقیق درختان است .هدف از این پژوهش تعیین ضریب شکل گونه پالونیا
(  )Paulownia fortuneiو مقایسه ضریب شکلهای واقعی با طبیعی ،مصنوعی و هوهنادل است .در این تحقیق برای گونه پالونیا در
طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا استان گلستان ،چهار نوع ضریب شکل ،واقعی ،طبیعی ،مصنوعی و هوهنادل ارزیابی شد .بدین
منظور  2۲اصله درخت بهطور تصادفی بر اساس طبقات قطری انتخاب شدند .از هر درخت اطالعات ارتفاع درختان موردنظر ،قطر
برابرسینه ،قطر در  ۲/۷ ،۲/۵ ،۲/3 ،۲/1و  ۲/۹ارتفاع درخت ،سپس از هر درخت قطعات  2متری جدا شد و قطر ابتدا و انتهای هر
قطعه  2متری اندازهگیری شد .همچنین ارتفاع و قطر کنده و طول درخت نیز اندازهگیری شد .برای محاسبه حجم دقیق تنه از
جمع حجمهای دومتری و کنده با استفاده از فرمول اسمالیان انجامشده سپس ضریب شکلهای واقعی ،مصنوعی ،طبیعی و
هوهنادل برای هر پایه محاسبه شدند .نتایج نشان داد که ضریب شکل پالونیا با استفاده از فرمولهای واقعی ،طبیعی ،مصنوعی و
هوهنادل به ترتیب  ۲/3۲۸ ،۲/۸2۷ ،۲/۸۲۴و  ۲/۸1۴بود .همچنین نتایج آزمون  tجفتی نشان داد که تفاوت معنیداری در سطح
اطمینان  ۹۵درصد بین ضریب شکل مصنوعی و واقعی وجود داشت ( ،)p>۲/۲۵اما بین ضریب شکلهای واقعی با هوهنادل و
طبیعی در سطح اطمینان  ۹۵درصد تفاوت معنیداری وجود نداشت ( .)p< ۲/۲۵با توجه به نتایج این پژوهش ،میتوان نتیجهگیری
کرد که ضریب شکل هوهنادل و طبیعی به دلیل عدم تفاوت معنیداری و نزدیک بودن به ضریب شکل واقعی میتواند بهعنوان
ضریب شکل مناسب برای پالونیا مورداستفاده قرار گیرند.
واژههای کلیدی :پالونیا ،حجم سرپا ،ضریب شکل ،طرح جنگلداری دکتر بهرامنیا ،گرگان

مقدمه
جنگلها خدماتی را ارائه میدهند که برای توسعه ملی و
حفظ معیشت روستاییان ،ازجمله تولید چوب ،اهمیت دارد با
افزایش تقاضا برای چوب ،ارزیابی صحیح و دقیق ذخایر
جنگل (برآورد حجم تنه) به همراه پیشبینیهای افزایش
حجم حاصل از مدلهای رشد برای حصول اطمینان از
مدیریت جنگلهای پایدار ضروری است ( .)63در کشورهای
درحالتوسعه ،عالوه بر مطالعات افزایش بهرهوری از چوب و
حفظ تعادل اکولوژیکی ،مطالعاتی نیز درباره چرخه کربن،
سیستم تعادلی مواد غذایی که جنبههای جهانی بیشتری از
چوب را فرا میگشامل می شود بیشتر شده است.)66( .
درگذشته ،جنگلهای طبیعی ،بهویژه درکشورهای گرمسیری،
بهمنظور بهرهبرداری از چوب ،برای چوب و کاغذ ،چوب
سوخت ،خمیر چوب و غیره مورداستفاده قرار گرفتند و پوشش
درختی برای استفاده از زمینهای حاصلخیز بهمنظور کشت
محصوالت زراعی پاکسازی شدند ( .)0۲امروزه استفاده از
چوب در مناطق جنگلی افزایشیافته که باعث نابودی
جنگلها در مناطق وسیعی شده است و سرانهی جنگل در
ایران تنها حدود  1/61هکتار بهازای هر نفر است()۲1؛
بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی ایران که  38درصد آن
شامل مناطق خشک و نیمهخشک است و همچنین تخریب
سریع تمامی مناطق جنگلی ،بهدلیل استفاده بیرویه از منابع

چوبی و همچنین از دیدگاه حفاظت از منابع آبوخاک زراعت
چوب امری ضروری است ( .)98امروزه زراعت چوب با هدف
تولید چوب از جایگاهی مهمی برخوردار است آنچنانکه
بسیاری از کشورهای جهان ازجمله آمریکا ،کانادا ،نیوزلند،
چین ،ژاپن و کره جنوبی بهرغم داشتن جنگلهای طبیعی
بسیار وسیع درزمینه زراعت چوب ،فعالیتهای قابلتوجهی از
خود نشان دادهاند جنگلکاریها امروزه عالوه بر منابع مهم
تأمینکننده چوب از عوامل کاهشدهنده روند تخریبی
عرصههای طبیعی هستند ( .)81اطالعات دقیق و بهروز برای
اهداف متعددی ،ازجمله مدیریت جنگل ،حفظ تنوع زیستی و
زیتوده ،اثر تغییرات اقلیمی و عوامل طبیعی مختلف موردنیاز
است ،این اطالعات از آماربرداری یا نمونهبرداری در عرصه
جنگلکاری بهدست میآید ( .)۲0حدود  91درصد چوب مورد
نیاز جهان از جنگلکاری تأمین میشود و تنها  61درصد از
کل سطح جنگلهای جهان را جنگلکاریها به خود
اختصاص دادهاند و انتظار میرود این جنگلکاریها بتوانند
پاسخگوی  01درصد از تقاضای چوبی جهان تا سال ۲101
میالدی باشند .یکی از مهمترین و با ارزشترین
اکوسیستمهای جنگلی ایران ،جنگلهای شمال ایران با
مساحت حدود  6/1میلیون هکتار است که منبع مهم تولید
چوب و فرآوردههای جنگلی نیز است و فقط حدود  6/۲میلیون
هکتار از این جنگل جزء جنگلهای مرغوب و تجارت ی
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 -6استادیار دانشکدۀ علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان( ،نویسنده مسوول)mohamadi.jahangir@gmail.com :
 -۲دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 -9دانشجوی دکتری علوم جنگل و جنگلداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
تاریخ پذیرش6913/66/69 :
تاریخ دریافت6913/10/۲1 :
صفحه 61 :تا 61
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باقیمانده است ( .)98لذا جنگلهای طبیعی پهنبرگ
پاسخگوی نیازهای چوب مصرفی آتی کشور نبوده و حتی
بهمرور در اثر بهرهبرداریهای بیشازحد از بین خواهند رفت.
عالوه بر آن با توجه به تصویب طرح تنفس در جنگلهای
تجارتی و دارای طرح شمال ایران نیاز به توسعه جنگلکاریها
در جهت تأمین مصارف مختلف چوب امری ضروری بهنظر
میرسد؛ بنابراین کسب اطالعات از مشخصههای ساختاری
این منابع برای مدیریت و برنامهریزی آنها امری ضروری و
کاربردی است .گونههای غالب جنگلکاریها در سطح جهان
از گونههای سریعالرشد مانند کاجها و انواع مختلف
اکالیپتوسها میباشند که عالوه بر تأمین چوب ،مانع از
فرسایش ،کاهش شوری خاک ،دفع بیخطر فاضالبها و
افزایش تنوع زیستی مهم هستند.
پالونیا نیز ازجمله گونههای سریع الرشد با دوره بهرهبرداری
کوتاهمدت است .جنس  Paulowniaحدود  1گونه بومی و
چند هیبرید در چین و جنوب شرقی آسیا دارد ( .)1گونههای
جنس  Paulowniaبهعنوان درختان چندمنظوره شناخته
میشوند .چوب پالونیا برای محصوالت چوبی مستحکم ،تخته
اره ،تخته روکش و برای تولید خمیرکاغذ ،اسباببازیها ،برای
ساخت مبلمان ،تخته سهال ،آالت موسیقی و همچنین در
صنعت داروسازی استفاده میشود .از برگهای پالونیا بهعنوان
علوفه یا کود ،گل را برای تولید عسل و چوب را برای
محصوالت چوبی تولید میکنند ( .)08،90خواص فیزیکی و
شیمیایی چوب آن ،ازجمله سبکوزن بودن ،عایق بودن ،
خشک شدن سریع ،نقطه اشتعال باال و مقاومت به پوسیدگی،
چوب پالونیا را یک ماده خام جالب برای ساختوساز خانه و
مبلمان تبدیل میکند .بههمین ترتیب چوب پالونیا نیز بهعنوان
مواد خام برای تولید خمیر شیمیایی مورد بررسی قرارگرفته
است ( .)91،60،69گونه  P. fortuneiسرعت رشد ارتفاع ی
باالیی دارد .در ایران برای بررسی رویش صنوبر و پالونیا در
یک جنگلکاری پنجساله در حوزه شرکت چوب و کاغذ
مازندران با اندازهگیری مشخصههای قطر برابرسینه و ارتفاع
این دو گونه را ازنظر میزان رویش قطری و ارتفاعی
موردبررسی و تجزیه تحلیل قراردادند که درنتیجۀ متوسط
رویش ساالنه ارتفاعی پالونیا  6/۲9متر برای فواصل کاشت
مختلف و متوسط رویش قطری در فواصل  0 ،9و  8متری
بهترتیب  ۲/۲و  ۲/۲ ،1/8سانتیمتر گزارششده است (. )۲9
 P. fortuneiدر دمای  - 8تا  -61درجه سانتیگراد نسبت به
سرما مقاومت کرده و میانگین دمایی آن  69تا  63درجه
سانتیگراد است ( .)06از بین گونههای پالونیا دو گونه
 P.fortuneiو  P.elongataبهدلیل سرعت رشد باال بهعنوان
گونههای چوبده شناختهشدهاند ( .)61بهمنظور حفاظت از
جنگلها و ممانعت از خروج مبالغ هنگفت ارز از کشور و نیز
افزایش سطح اشتغال با تولیدات داخلی ،تنها میتوان به
توسعه و کشت گونههای سریعالرشد امیدوار بود و باید
بهمنظور افزایش و استمرار تولید آنها ،پژوهش و بررسی
بیشتری در خصوص تعیین حجم آنها انجام شود (.)3
دستیابی به مقدار مشخصههای مختلف یک توده جنگلی ،تنها
به کمک آماربرداری و اندازهگیری مشخصههای درختان

امکانپذیر است و الزمه تصمیمگیری و مدیریت صحیح از
منابع جنگلی داشتن اطالعات دقیق از مشخصههای کمی
درختان ازجمله حجم است و یکی از مهمترین مشخصههای
مهم در تعیین حجم دقیق ،مشخصه ضریب شکل درختان
است ( .)08،96،۲9،0فرم و شکل درختان با توجه به شیوههای
مختلف مدیریتی ،اقلیم ،عوامل ژنتیکی ،گونه ،سن و یا ترکیب
و اندازه گونه متفاوت بوده و بارندگی ،درجه حرارت ،جهت و
شدت باد میتواند از عوامل مؤثر بر بقا ،رشد و همچنین
مورفولوژی درخت باشد ( .)0۲،91طبق تحقیقی که در
جنگلهای طبیعی حوضه شفارود گیالن انجام گرفت،
مؤلفههای رویشگاه مانند جهت جغرافیـایی ،شـیب زمـین و
مراحـل رویـشی نیز بـر ضریب شکل درختان راش تأثیر گزار
بوده است .به ایـنمنظـور  066اصـله درخـت راش در چهار
جهت جغرافیایی (شمال ،شمال شرق ،شرق و شمال غرب) در
چهار طبقه شـیب کمتـر از  11- 08 ،91-08 ،91و بیش از
 11درصد و در چهار مرحله رویشی جوانی میانسالی ،مسن و
کهنسالی اندازهگیری شد .نتایج این بررسی نشان داد که بین
تیمارهای بررسی ضریب شکل درختان راش تفاوت معنی-
داری وجود دارد .مقایسه میانگین دادهها با استفاده از روش
دانت نشان داد که بین ضـریب شـکل طبیعـی سـاقه
( )1/8018و هوهنادل ( )1/8001تفاوت معنیداری وجود
ندارد .همچنین نتایج نشان داد کـه ،بـا افـزایش شـیب
رویـشگاه ضریب شکل نیز افزایش مییابد و در جهت شمالی
این عدد به یک نزدیکتر شد ( .)06اگر بتوان فرم یک درخت
را با دقت تعیین کرد ،حجم نیز بهدرستی برآورد میشود (. )00
دانشمندان با بررسی درختان در شرایط متفاوت شاخصها و
ضرایبی را که مقدار یا نسبتی از کاهش قطر در ارتفاعهای
مختلف ساقه درخت است ایجاد کردهاند تا با استفاده از آنها
بتوان حتی در صورت نداشتن جدولهای حجم ،مقدار واقعی
حجم درختان را با تقریب مشخص برآورد کرد .همچنین با
استفاده از این ضرایب میتوان شکل یا شاخصهای هندسی
ساقه درختان یکگونه را در رویشگاههای مختلف یا گونههای
مختلف یک رویشگاه مقایسه کرد ( .)91حجم درختها
معموالً از اندازهگیری قطر در ارتفاع برابرسینه ( )DBHارتفاع
( )Hو ضریب شکل ( )fبهعنوان سومین مشخصه برای برآورد
حجم بهدست میآید .با محاسبه ضریب شکل ،حجم درخت
به مقدار واقعی خود نزدیکتر میشود ( .)91مقدار حجم سرپا
را با در نظر گرفتن ضریب شکل میتوان در محدوده خطای
 1/۲درصد محاسبه کرد ( )69درحالیکه اگر تنها  DBHو
ارتفاع در یک معادله حجمی قرار گیرد حجم برآورد شده
بیشتر از حد مجاز است ( .)01،۲۲اندازهگیری سطح مقطع
درختان جنگلی بهآسانی و با هزینه کم انجام میشود ،اما
اندازهگیری ارتفاع و ضریب شکل کار بسیار زمانبر و
پرهزینهای است .اگرچه مشکالت اندازهگیری ارتفاع درختان
تودههای جنگلی با استفاده از دستگاههای جدید مانند
 Vertex Laserو اســتفاده از معادالت و منحنیهای قطر -
ارتفاع تا حدودی آسان شده است ،اما اندازهگیری ضریب
شکل درخت هنوز بهعنوان یک مشکل اساسی مطرح است
( .)01ضریب شکل با روشهای مختلفی محاسبه میشود.

تعیین ضریب شکل درخت پالونیا ( 6۲ ........................................................................................................................................................ )Paulownia fortunei

Schleichera oleosa, Shorea robusta, Syzygium
cumini, Tectona grandis, Terminalia elliptica

بهترتیب ،1/00 ،1/01 ،1/81 ،1/0۲ ،1/81 ،1/89 ،1/8۲
 1/0۲بوده است ( .)6کولجان و همکاران ( ،)60ارتباط زیتوده
را با مشخصههای ضریب شکل و چگالی چوب در گونههای
درختی ساوانای آفریقا مورد بررسی قرار دادند .نتایج این
پژوهش نشان داد که ضریب شکل گونهها از  1/81تا 1/11
متغیر بود ( .)60اوستاخ و همکاران ( ،)91بهترین ضریب شکل
برای کاج بروسیا خرمآباد را با قطع و اندازهگیری  91اصله
درخت مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که بین ضریب

Downloaded from ifej.sanru.ac.ir at 13:29 +0430 on Monday April 19th 2021

دقیقترین ضریب شکل ،ضریب شکل واقعی است که از
نسبت حجم حقیقی درخت به حجم استوانهای که در آن
سطح مقطع در ارتفاع برابرسینه ( )6/9و ارتفاع آن برابر ارتفاع
درخت است؛ اما برای محاسبه آن باید درخت در هر رویشگاه
قطع گردد ()01؛ که کار زمانبری بوده و تکرار آن مشکل
است و این عمل همیشه در مناطق جنگلی امکانپذیر نیست
عالوه براین برای تمام گونههای درختی نمیتوان انجام داد،
از طرفی عملیات قطع به درختان سرپا ،نهالها ،خاک و محیط
جنگل آسیب میرساند؛ بنابراین محققان سعی کردند از
روشهای دیگری استفاده کنند که در آن حجم برآورد شده به
حجم حقیقی درخت نزدیکتر باشد .بنیاد و همکاران () 1
بهمنظور بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش با توجه
به مراحل رویشی و فیزیو گرافی رویشگاه  066اصله درخت را
اندازهگیری کردند .مقایسه میانگینها نشان داد که بین ضریب
شکلهای طبیعی ( )1/801و هوهنادل ( )1/800تفاوت
معنیداری وجود ندارد ( .)1اصلی و همکاران ( ،)8ضریب
شکل و تهیه جداول حجم گونه راش را در بخش پاتم جنگل
تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی کرج (خیرودکنار) ،مورد
مطالعه قراردادند .در این تحقیق  ۲۲1اصله درخت راش در
سنین و ابعاد مختلف قطع و قطر تنه و شاخهها تا هفت
سانتیمتر و در قطعات یک و دو متری اندازهگیری شد .نتایج
نشان داد که ضریب همبستگی بین ضریب شکل و
مشخصههای قطر و ارتفاع و غیره بهترتیب ،1/316 ،1/101
 1/111حاصل شد و ضریب شکل حقیقی  1/011بهدست آمد
( .)8زبیری و همکاران ( ،)81ضریب شکل گونه راش را در
جنگلهای ویسر (نوشهر) مورد مطالعه قرار دادند .در این
تحقیق  0۲1اصله درخت راش در طبقات قطری  68تا 6۲1
سانتیمتر و در ارتفاع  6111تا  ۲111متری از سطح دریا
بهطور منظم تصادفی انتخاب شدند .نتایج حاصل از رابطه بین
ضریب شکل و قطر نشان داد که ضریب همبستگی 1/363۲
و ضریب شکل حقیقی  1/031بهدست آمد ( .)81حق وردی و
همکاران ( )۲6ضریب شکل گونه راش را در جنگل ویسر
(نوشهر) مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از میانگین حجم
واقعی و حجم برآورد شده بر اساس ضریب شکل مصنوع ی
دارای اختالف معنیداری است .میانگین حجم واقعی و حجم
برآورد شده بر اساس ضریب شکل طبیعی ،اختالف معنیداری
را نشان میدهد که در نتیجه ازنظر آماری اختالف معنیداری
بین میانگین حجم واقعی با میانگین هیچکدام از حجمهای
برآورد شده راش مشاهده نمیشود .در نهایت ضریب شکل
هوهنادل مناسبترین ضریب شکل انتخاب گردید (.)۲6
امینی و همکاران ( ،)0ضریب شکل تنه درختان راش را در
جنگل هفتخال ساری با  91اصله در طبقات قطری کمتر از
 81 – 11 ،81و بیشتر از  18سانتیمتر مورد بررسی قراردادند.
نتایج این پژوهش نشان داد که ضریب شکل مصنوعی،
هوهنادل و میانگین ضریب شکل درختان راش بهترتیب
 1/01 ،1/03و  1/03بود ( .)0فدایی و همکاران ( ،)63بهترین
روش ضریب شکل را برای کاج تدا در مزارع شهرستان تالش
(استان گیالن) مورد بررسی قراردادند .در این تحقیق 661

اصله کاج بر اساس طبقات قطری از  6۲تا  90سانتیمتری
با فاصله قطری  ۲سانتیمتری انتخاب گردید .نتایج نشان داد
که بین ضریب شکل واقعی و هوهنادل در سطح احتمال 11
درصد تفاوت معنیداری وجود نداشت و ضریب شکل
هوهنادل میتواند بهترین گزینه برای کاج تدا باشد (. )63
کالنتری و همکاران ( ،)96تعیین مناسبترین ضریب شکل
برای زربین در شمال ایران بررسی کردند .نتایج این تحقیق
نشان داد که اختالف معنیداری بین میانگین ضریب شکل
واقعی و مصنوعی در سطح احتمالی  18۹وجود دارد .عالوه بر
این تفاوتهای قابلتوجهی بین میانگین ضریب شکل واقعی
و هوهنادل نیز وجود داشت( .)96اسالم دوست و همکاران
( ،)61روشهای مختلف تعیین ضریب شکل را برای برآورد
حجم درختان صنوبر و دارتاالب دست کاشت در منطقه
کلوده -استان مازندران مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق
 6۲اصله درخت از هر توده در  0طبقه قطری از  61تا 08
سانتیمتر بهصورت تصادفی انتخاب شدند .نتایج نشان داد در
صنوبر ،ضریب شکل مصنوعی  1/8با ضریب شکل واقعی
 1/868و در دارتاالب ضریب شکل هوهنادل  1/8۲با ضریب
شکل واقعی  1/013اختالف معنیداری نداشت( .)61کردی و
همکاران ( ،)9۲بررسی تعیین ضریب شکل راش را در
جنگلهای استان گلستان با انتخاب  681اصله راش در
طبقات قطری مختلف ( 91تا  698سانتیمتر) در محدوده پنج
طرح جنگلداری لیوان ،وطنا ،کردکوی ،شموشک و دکتر
بهرامنیا بهروش تصادفی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان
داد که ضریب شکل راش با استفاده از فرمولهای هوهنادل،
طبیعی ،مصنوعی و واقعی بهترتیب ،1/011 ،1/010 ،1/81۲
 1/080بود .از نظر آماری تفاوت معنیداری در سطح اطمینان
 18درصد بین ضریب شکل واقعی ،مصنوعی و طبیعی با
هوهنادل وجود داشت ،اما بین ضریب شکل طبیعی و واقع ی
تفاوت معنیداری وجود نداشت ( .)9۲اینوی ( ،)۲1ضریب
شکل تودههای خالص همسال سرو ژاپنی و کریپتومریای
ژاپنی را در غرب ژاپن مورد مطالعه قراردادند .بر اساس نتایج
مشخص شد که تفاوت ضریب شکل دو گونه معنیداری بود.
همچنین ،ضریب شکل طبیعی برای ساقه در ارتفاع نسبی
 1/8و  1/1بهترتیب  1/19و  1/31بود ( .)۲1آدیکنول و
همکاران ( ،)6ضریب شکل و مدلهای برآورد حجم 9۲9
اصله درخت را در جنگلهای پهنبرگ گرمسیری هند بررسی
کردند .نتایج آنها نشان داد که ضریب شکل واقعی برای
گونههای Ehretia laevis, Mallotus philippensis,
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مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

منطقه موردمطالعه واقع در سری یک طرح جنگلداری

شکل  - 6موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان گلستان

Figure 1. Location of study area in the Golestan province of Iran

روش برداشت دادهها :روش نمونهبرداری بهصورت تصادفی
و بر اساس طبقات قطری  8سانتیمتری بهطوریکه در هر
طبقه قطری حدوداً  ۲درخت انتخاب شد .از هر درخت
قطعشده ،متغیرهای قطر برابرسینه ،قطر در  1/1 ،1/8 ،1/9و
 1/1ارتفاع از کنده تا جوانه انتهایی و همچنین شاخههای
منشعب تا قطر  1/8سانتیمتری هر درخت بهصورت قطعات
دو متری جدا و قطر ابتدا و انتهای هر قطعه اندازهگیری شد.
ارتفاع و قطر کنده و طول کل درخت نیز اندازهگیری و ثبت
شد .برای محاسبه حجم واقعی تنه با استفاده از فرمول

اسمالیان (رابطه  ،)6برای هر قطعه دومتری و جمع حجمهای
قطعههای دومتری و کنده ،حجم دقیق درخت بهدست آمد.
رابطه ()6
در این رابطه  g1سطح مقطع ابتدای قطعه دومتری (مترمربع)
 g2سطح مقطع انتهای قطعه دومتری (مترمربع)  hارتفاع یا
طول قطعه (متر) و  Vحجم به مترمکعب است ( .)03سپس
ضریب شکلهای مختلف هرگونه (واقعی ،مصنوعی ،طبیعی و
هوهنادل) بهترتیب با استفاده از رابطههای موجود محاسبه
گردید (جدول .)6
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شکل واقعی و سه ضریب شکل دیگر (طبیعی ،مصنوعی و
هوهنادل) در سطح احتمال  18درصد تفاوت معنیداری وجود
دارد و در نتیجه هیچکدام قابلیت جایگزینی ضریب شکل
واقعی را ندارند ( .)91با توجه به پژوهشهای انجامشده و
بررسی منابع موجود و با توجه به اینکه هنوز ضریب شکل
برخی گونههای پهنبرگ کاشته شده تعیین نشده است و با
توجه به اهمیت محاسبه حجم دقیق درختان برای
تصمیمگیری و مدیریت پایدار منابع جنگلی ،هدف این تحقیق
تعیین ضریب شکل گونه پالونیا در طرح جنگلداری دکتر
بهرامنیا گرگان استان گلستان و مقایسه ضریب شکل واقعی با
ضریب شکلهای (طبیعی ،مصنوعی و هوهنادل) است.
همچنین روند تغییرات این ضرایب در طبقات قطری مختلف
نیز بررسی میشود.

دکتر بهرامنیا (شصت کالته) در حوزه آبخیز  38اداره کل
منابع طبیعی استان گلستان و در جنوب شرقی شهر گرگان با
طول جغرافیایی  80درجه و  ۲0دقیقه تا  80درجه و  ۲8دقیقه
شرقی و عرض جغرافیایی  91درجه و  93دقیقه تا  91درجه و
 0۲دقیقه شمالی است .بر مبنای سیستم مختصات UTM
منطقه مورد مطالعه در زون  01شمالی واقع است .منطقه مورد
مطالعه بر اساس اطالعات ایستگاه کلیماتولوژی هاشمآباد در
فاصله  8کیلومتری شمال منطقه طرح در جلگه ،از نظر
طبقهبندی اقلیمی آمبرژه دارای اقلیم مرطوب معتدل است و
میزان بارندگی متوسط سالیانه  101میلیمتر که بین  8۲3تا
 361میلیمتر متغیر است ،متوسط درجه حرارت سالیانه 68/0
سانتیگراد ،میانگین رطوبت نسبی سالیانه  19/۲درصد،
میانگین وزنی متوسط تبخیر و تعرق سالیانه  616۲/8میلیمتر
و فصل رویش حدود  61ماه است ( .)68رویشگاه مورد نظر
(جنگلکاری پالونیا) در پارسل  8سری یک طرح جنگلداری
دکتر بهرامنیا واقعشده است (شکل .)6

تعیین ضریب شکل درخت پالونیا ( 60 ........................................................................................................................................................ )Paulownia fortunei

جدول  -6رابطههای مورداستفاده برای ضریب شکلهای مورد مطالعه
ضریب شکل
واقعی

مصنوعی

طبیعی

هوهنادل

)
)
)

(
(

)
)

(
(

)
)

نتایج و بحث
بررسی آمارههای توصیفی نشان داد که میانگینهای قطر
برابرسینه  91/89سانتیمتر ،ارتفاع  61/8۲متر ،سطح مقطع،

 1/660مترمربع و حجم  1/39مترمکعب بهدست آمد (جدول
.)۲

جدول  -۲آمارههای توصیفی مشخصههای قطر ،ارتفاع ،حجم و سطح مقطع درختان پالونیا
آمارههای توصیفی
قطر (سانتیمتر)
ارتفاع (متر)
سطح مقطع (مترمربع)
حجم (مترمکعب)

Table 2. Descriptive Characteristics of DBH, height, volume and basal area of Paulownia trees
تعداد
انحراف معیار
حداکثر
حداقل
میانگین
۲1
66/۲1
1۲
۲9/8
91/89
۲1
9/۲8
۲6/9
1/8
61/8۲
۲1
1/3
1/01
1/09
1/68
۲1
1/10
9/1
1/61
1/39

بر اساس نتایج بهدستآمده ،میانگین ضریب شکل
هوهنادل ( )1/01در منطقه مورد مطالعه از ضریب شکلهای
طبیعی ( ،)1/09مصنوعی ( )1/9و واقعی ( )1/06بیشتر بود.
ضریب شکل مصنوعی نیز بیشترین تفاوت را با ضریب شکل
واقعی داشت .مقایسه ضریب شکل واقعی پالونیا با ضریب
شکلهای طبیعی ،مصنوعی هوهنادل ازنظر آماری با استفاده
از آزمون  tجفتی نشان داد که تفاوت معنیداری در سطح

اطمینان  18درصد بین ضریب شکل واقعی با مصنوعی وجود
داشت ،اما تفاوت معنیداری بین ضریب شکلهای واقعی با
طبیعی و هوهنادل وجود نداشت .همچنین بین ضریب
شکلهای طبیعی با مصنوعی و مصنوعی با هوهنادل تفاوت
معنیداری وجود داشت; اما بین ضریب شکل طبیعی با
هوهنادل در سطح اطمینان  18درصد تفاوت معنیداری وجود
نداشت (جدول .)9

جدول  -9مقایسه ضریب شکلهای واقعی با طبیعی ،مصنوعی و هوهنادل
ضریب شکلهای مورد مقایسه
واقعی با مصنوعی
واقعی با طبیعی
واقعی با هوهنادل
طبیعی با مصنوعی
طبیعی با هوهنادل
مصنوعی با هوهنادل

آماره t
-1/19
9/16
-1/0
1/0۲
1/01
-1/08

Table 4. Comparison form factors real, natural, artificial and hohnadl
معنیداری
درجه آزادی
1/11
61
1/01
61
1/11
61
1/1
61
1/1۲
61
1/11
61

تغییرات ضریب شکل واقعی ،مصنوعی ،طبیعی و هوهنادل
در پالونیا در طبقات قطری مختلف بر اساس شاخص ضریب
تغییرات ( )CVنشان داد که کمترین تغییرات ضریب شکل در
طبقات قطری مختلف مربوط به ضریب شکل هوهنادل است.
در ضریب شکلهای واقعی ،مصنوعی و طبیعی در طبقات
قطری پایین تغییرات به نسبت زیاد بوده و در طبقات قطری
متوسط و باال تغییرات کمتر شد .ضریب شکل طبیعی و واقعی

در طبقات قطری پایین و متوسط کمترین تفاوت را داشتند.
بیشترین تفاوت نیز در طبقات قطری متوسط و باال مربوط به
ضریب شکلهای مصنوعی و واقعی است .ضریب شکل
هوهنادل با واقعی نیز در طبقات قطری متوسط تفاوت کمی
داشته و روند این تغییر در طبقات قطری باال ثابت بود (جدول
 .)0بهطورکلی با توجه به شاخص ضریب تغییرات ،ضریب
شکلهای واقعی ،مصنوعی ،طبیعی و هوهنادل در طبقات
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)
)

Table 1. The equations used for calculating form factors in this study
تشریح اجزای رابطه
رابطه
و سطح مقطع در ابتدا و انتهای قطعه،
ضریب شکل حقیقی درخت v ،حجم حقیقی درخت
برحسب مترمکعب g1.30،سطح مقطع درخت برحسب
́
مترمربع در  6/9ارتفاع درخت تا قطر هفت سانتیمترh ،
ارتفاع درخت برحسب متر تا قطر هفت سانتیمتر
ضریب شکل مصنوعی درخت d0.5 ،قطر در میانه
(
ارتفاع (طول درخت از بن تا محلی که قطر آن برابر با
(
هفت سانتیمتر است)d1.3 ،قطر در ارتفاع برابرسینه
 f0.1ضریب شکل طبیعی درخت v ،حجم حقیقی درخت
برحسب مترمکعب g0.1 ،سطح مقطع درخت برحسب
مترمربع در  1/6ارتفاع درخت تا قطر هفت سانتیمترh ،
ارتفاع درخت تا قطر هفت سانتیمتر
 f0.1ضریب شکل هوهنادل درخت d0.1 ،قطر در 1/6
ارتفاع تا قطر هفت سانتیمتر d0.3 ،قطر در  1/9ارتــفاع
تا قطر هفت سانــتیمتر d0.5،قطر در میانه ارتفاع تا
(
)
(
(
قطر هفت سانتیمتر d0.7 ،قطر در  1/1ارتفاع تا قطر
(
)
(
هفت سانتیمتر d0.9،قطر در  1/1ارتفاع تا قطر هفت
سانتیمتر
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قطری پایین بیشترین تغییرات و تفاوت را داشتند .در طبقات
قطری متوسط و باال این تغییرات کمتر بود .با توجه به این
شاخص و تفاوت بسیار کمی که ضریب شکلهای طبیعی و
واقعی در طبقات قطری پایین و متوسط باهم داشتند ،در

طبقات قطری پایین ،ضریب شکل طبیعی و در طبقات قطری
متوسط و باال ،ضریب شکلهای طبیعی و هوهنادل جایگزین
مناسبی برای ضریب شکل واقعی هستند (جدول .)0

جدول  -0ضریب تغییرات ضریب شکلهای واقعی ،طبیعی ،مصنوعی و هوهنادل در طبقات قطری مختلف

تغییرات میانگین در ضریب شکلهای بهدستآمده در
طبقات قطری مختلف نشان داد که میانگین ضریب شکل
هوهنادل و طبیعی در طبقات قطری  >91سانتیمتر بیشتر از
ضریب شکل واقعی است؛ اما در طبقات قطری  91تا 81

سانتیمتر تقریباً باهم برابر میشوند؛ و در طبقات قطری بیشتر
از  81سانتیمتر نیز بیشتر از ضریب شکل واقعی است؛ اما
میزان تفاوت با ضریب شکل واقعی در طبقات قطری پایین،
بیشتر از طبقات قطری باال است (جدول .)8

جدول  -8ضریب شکلهای واقعی ،طبیعی ،مصنوعی و هوهنادل در طبقات قطری مختلف
طبقات قطری
<91
81-91
>81

Tabl 5. Form factors real, natural, artificial and hohnadl in different diameter classes
واقعی
مصنوعی
طبیعی
هوهنادل
1/91
1/99
1/01
1/09
1/06
1/9
1/0۲
1/06
1/0۲
1/9۲
1/08
1/08

نتایج نشان داد که کمترین انحراف معیار در تمامی طبقات
قطری مربوط به ضریب شکل هوهنادل است و انحراف معیار
بهدستآمده از ضریب شکلهای واقعی ،طبیعی ،مصنوعی و
هوهنادل در طبقات قطری مختلف نشان داد که میزان
پراکندگی در ضریب شکل واقعی از طبقات قطری پایین به
متوسط روند کاهشی داشته و در طبقات قطری باال میزان
پراکنش روند افزایشی دارد .انحراف معیار در ضریب شکل

مصنوعی روند افزایشی و در ضریب شکل طبیعی روند
کاهشی دارد .در ضریب شکل هوهنادل نیز در طبقات قطری
پایین روند صعودی و بعد در طبقات قطری باال روند نزولی
دارد .در طبقات قطری مختلف به ترتیب بیشترین و کمترین
انحراف معیار برای ضریب شکلهای مصنوعی و هوهنادل بود
(جدول .)1

جدول  -1انحراف از معیار ضریب شکلهای واقعی ،طبیعی ،مصنوعی و هوهنادل در طبقات قطری مختلف

Table 6. Standard of division of form factors real, natural, artificial and hohnadl in different diameter classes
واقعی
مصنوعی
طبیعی
هوهنادل
طبقات قطری
1/66
1/11
1/69
1/19
<91
1/11
1/6
1/13
1/18
81-91
1/13
1/6۲
1/11
1/10
>81

برآورد حجم برای تصمیمگیری و مدیریت پایدار منابع
جنگلی مهم بوده و محاسبه ارزش پولی کاالها و خدمات را
که جنگلها به جامعه ارائه میدهد را امکان میسازد لذا تعیین
دقیق ضریب شکل اهمیت بسیار زیادی در برآورد حجم
درختان دارد ( .)96مطابق با نتایج رحیمینژاد و همکاران
( ،)06میرعبداللهی و همکاران ( )91و جهانی و همکاران () ۲1
ضرایب شکل هوهنادل  1/019و طبیعی  1/0۲1اختالف
معنیداری با ضریب شکل واقعی  1/013نداشتند ()۲3،91،06
و نتایج حاصل نشان داد که ضرایب شکل هوهنادل و طبیعی
قابلیت جایگزینی با ضریب شکل واقعی را دارند اما ضریب
شکل مصنوعی  1/910قابلیت جایگزینی با ضریب شکل
واقعی را ندارد .این نتایج با نتایج کالنتری و همکاران ( )96و
کردی و همکاران ( )9۲که اختالف معنیداری بین ضریب
شکل واقعی و ضریب شکل طبیعی وجود ندارد مطابقت داشت

( .)9۲،96همچنین با نتایج احمدی و همکاران ( )۲که میتوان
به جای ضریب شکل واقعی از ضریب شکل طبیعی استفاده
کرد مطابقت دارد ( .)۲نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج
تحقیق فدائی و همکاران ( )63و بنیاد و رحیمنژاد ( ،)1نیز که
بیان میدارد بین ضریب شکل واقعی و هوهنادل در سطح
احتمال  11درصد تفاوت معنیداری وجود نداشت مطابقت
دارد ( ،)61،1همچنین با نتایج تحقیق اوستاخ و همکاران
( ،)91که نتیجه گرفتند بین ضریب شکل واقعی و ضریب
مصنوعی تفاوت معنیدار وجود دارد مطابقت داشت (.)91
نتایج نشان داد که مقادیر ضرایب شکل در طبقات قطری
مختلف و مراحل رویشی درخت نیز متفاوت بوده و تغییر
میکند؛ بنابراین برای محاسبه دقیق حجم و بیان دقیق
جزئیات میتوان از مقدار ضریب شکل در مراحل رویشی
مربوطه استفاده کرد .همچنین نتایج بررسی ضرایب شکل در
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Table 4. Form factors real, natural, artificial and hohnadl based on standard of division in different diameter classes
واقعی
مصنوعی
طبیعی
هوهنادل
طبقات قطری
1/96
1/۲6
1/96
1/6
<91
1/63
1/98
1/61
1/6۲
81-91
1/61
1/93
1/69
1/6
>81

Downloaded from ifej.sanru.ac.ir at 13:29 +0430 on Monday April 19th 2021

61 ........................................................................................................................................................ )Paulownia fortunei ( تعیین ضریب شکل درخت پالونیا

 ضریب شکل،حداقل انحراف معیار در تمامی طبقات قطری
 ضریب شکل هوهنادل نیز میتواند جایگزین،هوهنادل
.مناسبی برای ضریب شکل واقعی در این مرحله رویشی باشد
بررسی روشهای اندازهگیری حجم تنه روزبهروز افزایش
مییابد و محققین در حال اصالح روشهای اندازهگیری و
 میتوان از، لذا در نتیجه.برآورد دقیق حجم تنه می باشند
نتایج این تحقیق در محاسبه دقیق حجم درختان و در
.برنامهریزیهای فنی جنگل دستکاشت پالونیا استفاده کرد

مراحل رو یشی یا طبقات قطری مختلف نشان داد که کمترین
مقدار انحراف معیار و ضریب تغییرات در طبقات قطری
مختلف مربوط به ضریب شکل هوهنادل و بیشترین مربوط به
 بهطورکلی با توجه به.ضرایب شکل مصنوعی و طبیعی است
عدم تفاوت معنیداری ضریب شکل طبیعی با ضریب شکل
 ضریب شکلهای،واقعی و کم بودن شاخص ضریب تغییرات
طبیعی در طبقات قطری پایین و متوسط میتواند جایگزین
 همچنین عدم تفاوت.خوبی برای ضریب شکل واقعی باشد
معنیدار ی ضریب شکل طبیعی با ضریب شکل واقعی و
منابع
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Abstract
Forest inventory and estimation the volume of trees plays an important role in recognizing the
status in forests and sustainable management plans.With the exact data on the volum of timber,
managers can make the right decisions and ensure the continuity of timber cultivation. The form
factor is one of the most important factors in determining the exact volume of trees. The aim of
this study, determination of form factor for three specie Paulownia in the Dr.Bahramnia Forests
Plan of Gorgan, And comparison of the real form factor with the natural, artificial, and hohnadl
factors. In this research four type of form factors including real, natural, artificial, and hohnadl
factors for Paulownia were evaluated in the Dr.Bahramnia Forests Plan of Gorgan, Golestan
province. For this purpose we applied from 20 Paulownia trees in different diameter at breast
height classes(less than 30, 30 to 50, more than 50cm). In each tree, height, diameter at breast
height (D.B.H) and diameter at 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9 of tree height as well as diameter at two
tops of 2m long logs were measured. Also, the height and diameter of the clog and the length of
the tree was also measured. The volume of the trunk were calculated from the sum of 2 m long
logs volumes and using the Smalian formula. Then the form factors (real, natural, artificial, and
hohnadl) were calculated. The results showed that true, natural, artificial, and hohnadl form
factor value were 0.408, 0.427, 0.304 and 0.416 respectively. Also there were significant
statistical differences between artificial and natural with true form factor (α = 0.05), but There
was no significant difference between the true with hohnadl and natural form factors. According
to the results of this research, we can conclude that the natural and hohnad form factors can be
used as an appropriate form factors for Paulownia.
Keywords: Dr.Bahramnia Forests Plan, Form factor, Gorgan, Paulownia, Tree volume

