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برآورد ارتفاع درختان راش و ممرز با استفاده از مدلهای غیرخطی با اثرهای آمیخته (Mixed-
)effects model
ندا مسعودی ،1جهانگیر محمدی

*2

 .1کارشناسی ارشد مدیریت جنگل ،دانشکدۀ علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .2استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
تاریخ دریافت ،1400/04/23 :تاریخ پذیرش1400/06/09 :

چکیده
هدف این تحقیق ارزیابی مدلهای غیرخطی با اثرهای آمیخته در برآورد ارتفاع درختان راش ( )Fagus Orientalis Lipskyو
ممرز ( )Carpinus betulus L.و مقایسۀ آن با مدلهای غیرخطی در تودههای ناهمساال آمیختاه در ساری یا

و دو جنگا

شصتکالتۀ گرگان است .در این تحقیق  308قطعه نمونۀ دایرهشک به مساحت  10آر پیاده و مشخصههای نوع گوناه قطار
برابرسینه و ارتفاع درختان اندازهگیری و ثبت شد .ابتدا با استفاده از  20مدل غیرخطی قطر-ارتفاع ارتباط بین ارتفااع و قطار
برابرسینه بررسی شد و سپس با در نظر گرفتن مشخصههای ارتفاع غالب قطر سطح مقطع متوسط ساطح مقطاع در هکتاار
سطح مقطع درختان بزرگتر از درخت مورد نظر تعداد درختان در هکتار و حجم در هکتار با استفاده از مدلهای غیرخطای
با اثرهای آمیختۀ ارتفاع درختان برآورد شد .نتایج برازش مدلهای غیرخطی نشان داد که برای گونۀ راش مدلهای کاورتیس
و ناسلند دارای بیشترین ضریب تبیین  0/76و کمترین جذر میانگین مربعات خطا  3/35و  3/40بودند .برای گونۀ ممارز نیاز
مدلهای ناسلند و میچایلف با ضریب تبیین  0/40و جذر میانگین مربعات خطای  2/95و  2/90بهترین مدلها انتخاب شدند.
نتایج برازش مدلهای غیرخطی با اثرهای آمیخته نشان داد که در مقایسه با مدلهای غیرخطای میازان ضاریب تبیاین بارای
گونههای راش و ممرز بهترتیب  10و  30درصد افزایش یافت و میزان جذر میانگین مربعات خطا نیز برای راش به  2/70متر
برای هر دو مدل و برای ممرز بهترتیب  2/32و  2/30متر بهدست آمد.
واژههایکلیدی :راش شصتکالته مدلهای قطر-ارتفاع ممرز میچایلف ناسلند.



مقدمه

صااحیح منااابع جنگلاای بااه اطالعااات دقیااق و باکیفیاات از

جنگ ها از مهمترین اکوسیساتمهاای زمینای هساتند کاه باا

وضعیت حال و آینادۀ جنگا نیازمناد اسات .یکای از ایان

وسعت  4/06میلیارد هکتار یا در حدود  30/6درصد از کا

بومسازگانهای حیاتی جنگ های هیرکانی است که با مناابع

مساحت زمین تأثیر اساسای و مهمای در چرخاه و جاذب

مهم تنوع ژنتیکی و تنوع زیساتی زیااد و خادمات مختلاف

کربن و ذخیرۀ آن بهصورت زیتوده و کاهش تغییرات اقلایم

سااهم چشاامگیری در موجااودی حجماای ذخیاارۀ کااربن و

جهانی دارند []1؛ بناابراین مادیریت پایادار و برناماه ریازی

زیتاااوده دارد [ .]2راش ( )Fagus Orientalis Lipskyو
ممرز ( )Carpinus betulus L.دو گونۀ باارزش جنگا هاای

 نویسنده مسئول ،تلفن09365051629 :
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خزری هستند .راش در حدود  30درصاد از حجام و 23/6
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درصد تعاداد و ممارز  30/5درصاد از حجام و  30درصاد

قطر -ارتفاع در رویشگاههای مختلف بهدلی تفاوت شارایط

تعداد جنگ های خزری را شام میشوند .ایان دو گوناه از

اقلیمی و توپوگرافی برای گونههای مختلاف متفااوتاناد و

نظر زیستمحیطی و تجاری از مهمترین گونههاای جنگلای

حتی در تودههای همسال و خالص نیز در همۀ موقعیاتهاا

خزری هستند و بهصورت آمیخته و با ساختاری دو آشاکوبه

یکسااان نیسااتند [ .]7 6در تااودههااای ناهمسااال و نااامنظم

دیده میشوند [ .]3اطالعاات دقیاق و باهروز بارای اهاداف

کیفیات رویشاگاه

متعددی مانند مدیریت جنگ

درختان از نظر گونه سان انادازه تاا

حفظ تنوع زیساتی و ژنتیکای

تراکم و سااختار تاوده و موقعیات نسابی درختاان در تاوده

و بهویژه برآورد زیتوده ذخیارۀ کاربن و تاأثیرات آنهاا بار

متفاوت است و اجرای شیوۀ ت گزینای و تغییارات پویاایی

تغییرات اقلیمی و عوام طبیعی مختلف مورد نیاز است .این

توده نیز سبب ایجاد تغییرات میشود؛ بنابراین رواباط قطار-

اطالعات از آماربرداری یا نمونهبرداری در جنگا و در پای

ارتفاع در این تودهها همیشه ثابت نیست .افزونبر این رابطۀ

آن برآورد حجم درختان با اندازهگیری متغیرهای ارتفاع کا

قطر-ارتفاع نیز با گذشت زمان در هماان تاوده نیاز متفااوت

و قطر برابرسینه بهعنوان مشخصاههاای اساسای و اولیاه در

است [ .]7با توجه به اینکه کمترین اشتباه در محاسبۀ ارتفااع

آماربرداری جنگ بهدست میآید و اماروزه در فعالیاتهاای

سبب افزایش خطا در برآورد مشخصههاایی مانناد حجام و

رایج مدیریتی کاربرد دارند [ .]4این متغیرها از اصلیتارین و

زیتوده میشود باید از مدلهایی که باا افازودن متغیرهاای

مهم تارین متغیرهاا بارای بررسای سااختار جنگا هساتند.

دیگر مانند ارتفاع غالب قطار ساطح مقطاع متوساط تعاداد

حاصلخیزی رویشگاه و پویایی توده محاسبۀ ضریب شاک

درختان در هکتار حجم در هکتار سطح مقطع در هکتاار و

و قدکشاایدگی تعیااین حجاام و زیتااوده ذخیاارۀ کااربن

سطح مقطع درختان بزرگتر از درخات ماورد نظار متاأثر از

مدلسازیهای رویش و محصول و دیگر اهاداف تحقیقااتی

شرایط اقلیمی و توپوگرافی رویشگاه هساتند بارای افازایش

نیازمند اطالعات دقیق ارتفاع درخت در سطح تا درخات

دقت برآورد ارتفاع استفاده کرد .مدلهای غیرخطی با اثرهای

توده یا قطعهنمونه اسات [ .]5انادازهگیاری ارتفااع درختاان

آمیخته ابزار مناسبی برای افزایش این ساطح از دقات رابطاۀ

نسبت به قطر برابرسینه بهدلیا نیااز باه زماان بیشاتر بارای

قطر -ارتفاع هساتند .مادل هاای غیرخطای اثرهاای آمیختاه

اندازهگیری احتمال خطای مشاهداتی و موانع موجاود بارای

افزونبر در نظر گرفتن همزمان مؤلفههای ثابت (ویژگیهاای

دید رفتن به بن و ناو درختاان مشاک تار زماان برتار و

مشتر در ک جمعیت) و تصادفی (ویژگیهای مشاتر در

قطار

هر قطعه نمونه) برای مدل اجازۀ تغییرپذیری در موقعیتهاا

برابرسینه و ارتفاع درختاان بارای پایش بینای دقیاق ارتفااع

و زمانهای مختلف بعاد از مشاخص کاردن سااختار ثابات

درختان دیگر باید از مدل های قطر  -ارتفااع دقیاق اساتفاده

معمول تابع را میدهند [ .]8در این روش هر دو متغیار درون

شود .با توجه به رویکرد جدید مدیریت جنگ های هیرکاانی

و بین قطعه نمونۀ ماورد نظار محاسابه مایشاوند .در واقاع

در سال های اخیر براساس اهاداف جنگلاداری چنادمنظوره

مدلهای غیرخطی با اثرهای آمیختاه امکاان گنجانادن هماۀ

مدیران برای ارزیابی پیشبینای مادلهاای رویاش و حجام

انواع تغییرپذیری را در مدل فراهم میکنند و دقت پیشبینای

در زمیناۀ

را افزایش میدهند [ .]9اثرهای آمیخته ممکان اسات خطای

مدیریت پایدار این منابع به روابط قطار -ارتفااع دقیاق نیااز

(اگر مدل مبناا خطای باشاد) یاا غیرخطای (اگار مادل مبناا

دارند؛ بنابراین دقت این مدل ها بارای محاسابه و پایش بینای

غیرخطی باشد) باشند [ .]8در بسیاری از پژوهشهایی کاه از

هرچه دقیقتر ارتفاع بسیار مهم و ضروری است .مادلهاای

مدلهای غیرخطی اثرهای آمیخته برای توصیف رابطۀ قطار-

پرهزینهتر است .با توجاه باه رابطاۀ قاوی و تنگاتنا

زیتوده ذخیرۀ کاربن و دیگار رواباط آلومتریا

برآورد ارتفاع درختان راش و ممرز با استفاده از مدلهای غیرخطی با اثرهای آمیخته ()Mixed-effects model

ارتفاع استفاده کردهاناد مشخصاههاای تاراکم تاوده ساطح
مقطع قطر سطح مقطع متوساط و ارتفااع غالاب باهعناوان
متغیرهااای سااطح تااوده در نظاار گرفتااه شااد [.]11 10
پژوهشهای مختلف دیگری نیاز [ ]13 12از مادلهاای باا
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غیرخطی رگرسیونی در جنگ های ناهمسال آمیختۀ پهنبرگ
در سری ی

و دو جنگ شصت کالته گرگان است.

روشها
موادو 

اثرهای آمیخته و اثرهای آمیختۀ تعمیمیافته استفاده کاردهاناد

منطقۀپژوهش

کااه اغلااب ایاان پااژوهشهااا باارای تااودههااای همسااال یااا

این پاژوهش در ساری هاای یا

جنگلکاریها و کمتر برای تودههای ناهمسال و آمیخته باوده

شصتکالته در حوضاۀ آبخیاز  85ادارۀ کا مناابع طبیعای

است .پژوهشهای کمی در زمینۀ مدلسازی اثرهای آمیختاه

اسااتان گلسااتان در جنااوب شاارقی شااهر گرگااان بااا طااول

برای تودههای جنگلی ایران انجاام گرفتاه اسات [.]15 14
بررسی منابع موجود نیاز در رابطاه باا مادلهاای مختلاف

و دو طار جنگلاداری

جغرافیایی ´ 54 ˚ 24تا ´ 54َ˚ 25شرقی و عرض جغرافیایی
´ 36 ˚ 38تا ´ 36َ˚ 42شمالی انجام گرفت (شاک  .)1ایان

رگرسیونی غیرخطی قطر  -ارتفاع نشان می دهد که نتاایج باا

دامنه هاا دارای جهات عماومی شامال غربای هساتند و در

توجه به مناطق تحات مطالعاه و تاوده هاای جنگلای ماورد

محدودۀ ارتفااعی  220تاا  1200متار از ساطح دریاا واقاع

بررسی متفاوت باوده اسات [ .]16مادل هاای غیرخطای باا

شدهاند .مساحت ک سری ی

(تودۀ مدیریتشده) و سری

اثرهااای آمیختااه اباازاری مهاام باارای اهااداف ماادیریتی در

دو (تودۀ طبیعای) باهترتیاب  1714و  1992هکتاار اسات.

جنگ های پهنبرگ ناهمسال و نامنظم هیرکاانی باهمنظاور

جنگ آموزشی دکتر بهرامنیاا باراسااس اطالعاات دهساالۀ

ارزیابی صحیح و دقیق موجودی حجمی و زیتوده هساتند؛

ایستگاه کلیماتولوژی هاشم آبااد در فاصالۀ پانج کیلاومتری

بنابراین هدف اصلی پاژوهش پایش رو بارآورد ارتفااع دو

شمال منطقۀ طر

از نظر طبقهبنادی اقلیمای آمبارژه اقلایم

گونۀ مهم جنگ هاای هیرکاانی راش و ممارز باا اساتفاده از

مرطوب معتدل دارد .مقادار بارنادگی متوساط سااننه 649

مدلهای غیرخطی با اثرهای آمیخته و مقایسۀ آن با مدلهاای

میلیمتر است که بین  528تا  817میلیمتر متغیر است [.]17

شکل  .1موقعیت منطقۀ پژوهش در ایران و استان گلستان

روشپژوهش

و سپس مدل های غیرخطی با اثرهای آمیخته است دسترسی

با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطۀ قطر-

به اطالعات قطر -ارتفاع برای برآورد ارتفاع درختان بهعنوان

ارتفاع گونههای راش و ممرز با استفاده از مدلهای غیرخطی

مجموعااه دادههااای آمااوزش و مجموعااه دادههااای آزمااون
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ضرورت داشت .نموناه بارداری باه روش مانظم باا شاروع

بررسی اولیۀ آمارههای توصیفی و نرماال باودن دادههاا باا

تصادفی با شبکۀ  200×150متر و قطعات نمونه دایارهشاک

استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی شد .از

به مساحت  10آر انجام گرفت بهطوری که  308قطعه نمونۀ

 349پایه راش و  2208پایه ممارز انادازهگیاریشاده 75

در منطقۀ تحقیق پیاده شد .در همۀ قطعات نموناه مشخصاۀ

درصد در فرایند مدل ساازی و  25درصاد بارای ارزیاابی

نوع گونه قطر برابرسینه و ارتفاع همۀ درختان راش و ممارز

استفاده شدند [ .]18ابتدا با استفاده از مدلهاای غیرخطای

با قطر برابرسینۀ بیشتر از  12سانتیمتر اندازهگیاری و ارتفااع

رگرسیونی ارتباط بین ارتفاع به عنوان متغیر وابسته و قطار

غالب قطر سطح مقطع متوساط تعاداد درختاان در هکتاار

بهعنوان متغیر مستق بررسی و با اعتبارسنجی آنها بهتارین

حجم در هکتار سطح مقطع در هکتار و سطح مقطع درختان

مدلها برای برآورد ارتفاع انتخاب شاد .براسااس ساوابق

بزرگتر از درخت مورد نظر محاسبه شد و باهعناوان دیگار

تحقیااق بیساات ماادل از بهتاارین ماادلهااای رگرساایونی

متغیرهای سطح قطعه نمونه به مدل هاای غیرخطای اثرهاای

غیرخطی قطر -ارتفاع برای بررسای رابطاۀ قطار -ارتفااع

آمیخته برای دو گونۀ مورد نظر اضافه شد.

انتخاب شد (جدول  .)1همۀ تجزیهوتحلی های آمااری باا
استفاده از نرمافزار  Rانجام گرفت.

روشتحلیل
تجزیه وتحلیا داده هاای کمای قطار و ارتفااع از طریاق

جدول  .1مدلهای قطر-ارتفاع رگرسیونی استفادهشده در این تحقیق
شمارۀ
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H  1.30  β0DBH β1DBH

18

Korf

) H  1.30  β0exp(β1DBH β2

( H  1.30  β0 exp

20

Hossfeld IV

1

DBH 2
 β1DBH )2

β0

β0DBH
β1  DBH
β1
)
DBH  1

(e

β0
1  β 1e  β 2 DBH

H  1.30 

H  1.30 

β2

β 2

β1
)
DBH  β2

 DBHقطر برابرسینه برحسب سانتیمتر  Hارتفاع ک درختان برحسب متر و

ضرایب مدل

β0

(e

β0
1
1
β1DBH β2

H  1.30 
H  1.30 

H  1.30 

H  1.30 

H  1.30 
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فرمول عمومی مدل های غیرخطی باا اثرهاای آمیختاه
بهصورت زیر است (رابطههای  4 3 2 1و .)5

H ij  f βij , DBH ij   ij ,

i  1,, M

()1

ij ~ N [0, R i  β , bi , ρ 

j  1,, n i ,

برابر با  jامین مشاهده (ارتفااع درخات) در

که در آن
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برای اثرهای ثابات تصاادفی در هار قطعاه نموناه یاا هار
رویشگاه هستند .عناصر این ماتریسها بهطور معماول  0و
 1یا مقادار کوواریاانسهاای مارتبط باا اثرهاای ثابات و
باهترتیاب مااتریس

تصادفی هستند.

کوواریااانس باارای مشاااهدات تکااراری
اثرهااای تصااادفی

و

در قطعااه نمونااۀ  iاساات و

پالت i

انادازۀ قطار برابرساینۀ درخات در قطعاه

نمونۀ i

باردار پارامترهاای مادل در

خطاهای تصادفی در قطعاه

قطعهنمونه  iاست که میتوان آن را به مؤلفههای ثابات و

نمونۀ  iاست [ .]11امکان استفاده از این بردارها بساته باه

تعاداد

نوع رویشگاه و درختان موجود در آن رویشگاه استفاده از

مشاهدات در  iامین قطعه نمونه است .مؤلفۀ ثابات بارای

متغیرهای تصادفی سطح قطعه نمونه را ممکان مایساازد.

جمعیاات مشااتر و مؤلفااۀ تصااادفی در قطعااات نمونااۀ

این متغیرها بهصورت غیرخطی وارد مدل میشوند و آنهاا

مختلف متفاوت است .بنابراین؛  kامین عنصار پاارامتر در

را به نوعی مدل غیرخطی با اثرهاای آمیختاۀ چندساطحی

تابع غیرخطی و

تصادفی تقسیم کرد.

بردار

تعداد قطعات نمونه و

تابع خطی ثابت و خطی با اثرهاای

بهعنوان ی

تبدی میکنند.
هنگامی که یا

تصادفی طبق معادلۀ زیر مدلسازی میشود (رابطۀ .)2
'
'
β ijk   X ijk
β k  Z ijk
bik  ,

()2

) k  0,, p  1, bik ~ N (0,  k

درخت به مدل اضافه شود رابطۀ  2برابر میشود با رابطۀ :5

در این تحقیق مشخصه های ارتفاع غالاب (()DH)m

βi   X i β  Z i bi  ,

درختان بزرگتر از درخت مورد نظار ( )BALحجام در
-1

این دو معادله را میتوان ترکیب کرد (رابطۀ :)4
H ij  f (X i , β , Z i , bi )  ij

()4

β0ij  β 0  bi ,

سااطح مقطااع در هکتااار (( )BA)m2.ha-1سااطح مقطااع

)bi ~ N (0, 

()3

bi ~ N  0, D 

()5

بهصاورت مااتریس معادلاه هاای  1و  2را مای تاوان
بهصورت زیر نوشت (رابطۀ :)3

متغیار تصاادفی مانناد قطار برابرساینۀ

2

هکتااار ((  )Vh)m .haقطاار سااطح مقطااع متوسااط
(( )QM)cmو تعداد درختاان در هکتاار (()Nh)N..ha-1
در هر قطعه نمونه با عنوان متغیرهای تصادفی در قطعاات

تفاوت بردارهای پاارامتر در قطعاات نموناۀ مختلاف

نمونااه در ماادلهااای غیرخطاای مااذکور گنجانااده شااده و

یکی از ویژگیهای اصلی مدلهای اثرهای آمیختاه اسات؛

بهعنوان مدل با اثرهای آمیخته در نظر گرفته شدند (رابطاۀ

بنابراین

از پارامترهای ثابت جمعیات کاه

بردار

به نوع رویشگاه بستگی ندارد (
مدل).

بردار

تعداد پارامترهای ثابت

اثرهای تصادفی در قطعه نموناۀ i

( :qتعداد مشخصههای تصادفی مدل) و
ماتریس های

و

( )6جدول .)2

بهترتیب

( :rک مشخصه های مدل)

β 0ij  β 00  β 01DHij  β 02 BAij

()6

 β 03 BALij  β 04 Vh ij  β 05 QMij
 β 06 Nh ij  bi , bi ~ N  0, D 
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جدول  .2مدلهای غیرخطی با اثرهای آمیخته انتخابشده ،برای گونههای راش و ممرز
مدل غیرخطی با اثرهای آمیخته

گونه

β1

 DBH 
H  1.30  β 0 

 1  DBH 
β0  a0  a1  BAL  a2  BA  a3  HD  a4 Th  a5 Vh  a6 QM  a7  Nh

راش

DBH 2
2



e

H  1.30 

 e β1 DBH
β0  a0  a1  BAL  a2  BA  a3  HD  a4 Th  a5 Vh  a6 QM  a7  Nh
β0

DBH 2
2

β0  β1DBH 

H  1.30 

β0  a0  a1  BAL  a2  BA  a3  HD  a4 Th  a5 Vh  a6 QM  a7  Nh

ممرز

 β1DBH 1

H  1.30  β 0e
β0  a0  a1  BAL  a2  BA  a3  HD  a4 Th  a5 Vh  a6 QM  a7  Nh

بااا در اختیااار داشااتن مقااادیر تخمیناای ( )ŷiو مقااادیر
حقیقی ( )yiبا استفاده از معیارهای آمااری ضاریب تبیاین
( )R2جذر میاانگین مربعاات خطاای نسابی ( )RMSEو
درصد میانگین تفااوتهاا ( ) اعتباار مادلهاای آمااری
ارزیابی شد [( ]6رابطههای  7تا .)10

()10

 nتعداد نمونههای ارزیابی  ŷiمقدار تخماین زدهشاده
 yiمقدار مشاهدهشده و میانگین مقادیر مشاهدهشده بود.

نتایجوبحث

(yˆ i  yi ) 2

()7

D%  D ŷi  100

n

i 1



RMSE 

n

میانگین کمینه و بیشینۀ ارتفاع گونۀ راش بهترتیاب 24/6
 9/8و  38متر و میانگین کمینه و بیشینۀ ارتفاع گونۀ ممرز

()8

RMSE%  RMSE  ŷi 100

()9

D 

) (yˆ i  yi

n

i 1

n

نیز باهترتیاب  8/5 23/37و  38/9متار باود (جادول .)3
بررسی تاوزیع داده ها نشان داد که مشخصاه هاای قطار و
ارتفاع از توزیع نرمال ( )p-value < 0/05پیروی میکنند.

جدول  .3آمارۀ توصیفی مشخصههای تحت بررسی درختان راش و ممرز
قطر
متغیرها

برابرسینه
()cm

میانگین
حداکثر
حداقل
انحراف از
معیار
میانگین
حداکثر
حداقل
انحراف از
معیار

ارتفاع
()m

تعداد
درختان در
هکتار

قطر سطح مقطع
متوسط ()cm

ارتفاع
غالب
()m

سطح مقطع درختان بزرگتر
از درخت موردنظر ()m2/ha

سطح

حجم در

مقطع

هکتار

2

()m /ha

3

()m /ha

راش
24/95
34/5
12/6

1/80
4/89
0/00

12/03
43/29
0/12

173/21
642/11
0/77

25/85

6/7

62/71

15/10

4/31

0/60

8/85

141/03

39/59
130
12

23/37
38/9
8/5

148/36
470
10

20/15
13/69
1/63

20/98

4/26

110/14

58/54

45/95
130
12

24/6
38
9.8

188
340
70

24/67
110
7/87

ممرز
25/15
47
7/32

1/60
5/33
0/00

15/67
32/27
0/17

192/91
406/53
1/16

4/23

0/97

6/90

88/70
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نتایج برازش مدل های رگرسیونی غیرخطی نشان داد

مربعات خطا بهترتیب  2/95و  2/90متر به عنوان بهتارین

که برای گونۀ راش مدل رگرسیونی غیرخطی کورتیس و

مدل غیرخطی رگرسیونی انتخاب شدند (جدول  .)4البته

ناسلند 4با ضریب تبیین  0/76برای هار دو مادل جاذر

شایان ذکر است کاه نتاایج مادل هاا تفااوت زیاادی در

میانگین مربعات خطا بهترتیاب  3/35و  3/40متار دارای

معیارهای ضریب تبیین و جاذر میاانگین مربعاات خطاا

بهترین برازش بودند (جدول  .)4همچنین نتایج نشان داد

نداشتند .همچنین نتایج نشان داد که هر دو مادل خطای

که مدل خطی کورتیس مقادیر ارتفاع را بیشاتر از مقادار

مقادیر ارتفاع را کمتر از مقدار واقعی برآورد کردند .جذر

واقعی و مدل ناسلند 4مقاادیر ارتفااع را کمتار از مقادار

میانگین مربعات حاص شده بارای گوناۀ ممارز (حادود

واقعی برآورد کردند .جذر میانگین مربعات حاصا شاده

 2/90متر) در مقایسه با پژوهشهای محمادی و شاتایی

در این تحقیاق بارای گوناۀ راش (حادود  3/4متار) در

[ 3( ]18متر) عالمی و همکاران [ 2/5( ]4متر) و عابدی

مقایسه با پژوهش هاای احمادی و همکااران [3/5( ]14

و عابدی [ 2/5( ]16متر) نیز تفااوت زیاادی باا تحقیاق

متاار) و کلباای و همکاااران [ )3/7( ]15تفاااوت چناادانی

حاضر نداشت .عواملی مانناد ناوع تاوده (پهانبارگ یاا

نداشت .نتایج برازش مدل های رگرسیونی غیرخطی برای

سوزنی برگ ) ناهمسال یا همسال بود ن منظم یا ناامنظم

گونۀ ممرز نشان داد که مدل های ناسلند و میچاایلف باا

بودن ناوع مادل ماورد اساتفاده و شایوه هاای مختلاف

ضریب تبیین  0/40برای هار دو مادل و جاذر میاانگین

مدیریتی از دنی این تفاوتهاست.

جدول  .4ضرایب و اعتبارسنجی مجموعه مدلهای رگرسیونی غیرخطی ()p-value <0/05
ضرایب مدلها
راش
ممرز

مدل 2
مدل 8
مدل 1
مدل 3

اعتبارسنجی مدلها

𝛽0

𝛽1

𝛽2

35/19
0/23
0/95
28/97

13/15
-1/75
0/18
8/90

-

2

R

RMSE

0/76
0/76
0/40
0/40

3/35
3/40
2/95
2/90

%

1/76
3/95
0/63
2/26

نتایج برازش مدل های غیرخطی اثرهای آمیختاه بارای

 10درصد برای گونۀ راش و نیز در حدود  30درصد برای

گونۀ راش نشان داد که مدلهای کاورتیس و ناسالند 4باا

گونۀ ممرز افزایش و میزان خطا در حدود  1متر برای هار

ضریب تبیین  0/83و جذر میانگین مربعات خطا  2/70متر

دو گونه بهبود یافات .مطاابق یافتاههاای آدام و همکااران

برای هر دو مدل ارتفاع درختاان راش را بارآورد کردناد.

[ ]10کاستانو و همکاران [ ]5تمسگن و همکاران [ ]12و

مدلهای ناسلند و میچایلف با ضریب تبیین  0/70برای هر

شارما و همکااران [ ]19مقاادیر جاذر مربعاات خطاا در

دو مدل جذر میاانگین مربعاات خطاا باهترتیاب  2/32و

حدود  1متر کاهش یافت .در تحقیق مهتاتاالو و همکااران

 2/30متر ارتفاع درختان ممرز را بارآورد کردناد (جادول

[ ]8نیز مدلهای کورتیس و ناسالند باهعناوان مادلهاای

 .)5با اضافه کردن مشخصههای ارتفاع غالب سطح مقطاع

غیرخطی با اثرهای آمیختاه ارتفااع  28مجموعاه داده در

در هکتار سطح مقطع درختان بزرگتار از درخات ماورد

اروپا آسیا و آمریکا را برآورد کردند .در این پاژوهشهاا

نظر حجم در هکتار قطر ساطح مقطاع متوساط و تعاداد

گنجاندن متغیرهای تصادفی بهویژه ارتفاع غالاب و ساطح

درختان در هکتار با عنوان متغیرهای تصادفی در مدل های

مقطع نسبت باه دیگار متغیرهاای تصاادفی دارای خطاای

غیرخطی با اثرهای آمیخته میزان ضریب تبیاین در حادود

کمتری بود.
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 2ب) .برای گونۀ ممرز نیز باقیماندهها رونادی ندارناد و

نتایج آنالیز باقیماندههاا در برابار مقاادیر نسابی قطار
برابرسینۀ درختان راش نشان داد کاه بااقیماناده هاا های

در دو طرف صفر تقریبا برابرناد .بارای ایان گوناه مادل

روندی ندارند و در دو طرف صفر تقریباا برابرناد .مادل

میچایلف دارای کمترین اشتباه معیاار یاا بااقیماناده باود

ناسلند  4دارای کمترین اشتباه معیار باقیمانده است (شک

(شک .) 2

جدول  .5برازش مدلهای اثرهای آمیختۀ غیرخطی و ضرایب اثرهای تصادفی و ثابت
مدل اثرهای آمیخته
راش
ممرز

مدل 2
مدل 8
مدل 1
مدل 3

ضرایب ثابت
𝛽0
35/19
13/15
0/95
28/97

𝛽1
13/15
-1/75
0/18
8/90

ضرایب تصادفی
1
4/06
0/33
0/37
4/07

2
3/19
0/80
0/013
3/46

R2

RMSE

0/83
0/83
0/70
0/70

2/70
2/70
2/32
2/30

%
0/024
0/10
0/025
0/069

شکل  .2مقادیر باقیماندۀ مدلهای کورتیس و ناسلند  4برای گونۀ راش (الف و ب) و مدلهای میچایلف و ناسلند برای گونۀ ممرز (ج و د)
با نقاط آبی باقیماندۀ استانداردشده و نقاط سیاه روی خط  y = 0میانگین باقیماندهها در  10طبقۀ قطرری استانداردشرده را نشران
میدهند .خطوط عمودی باریک نشاندهندۀ فاصلۀ اطمینان از مشاهدات فردی (میانگین  1/96 ±انحراف معیار) است و خطوط عمودی
ضخیم (درون نقاط سیاه) نشاندهندۀ فاصلۀ اطمینان  95درصد از میانگین طبقات است .خطوط ضخیمی که از خط افقی  y = 0عبرور
نمیکنند با رنگ قرمز نشان داده میشوند.

نتایج حاص از تحلی بااقیمانادههاای مادل ناسالند 4و

نشان از پراکنش یکنواخت در دو سوی محاور صافر و ثباات

کورتیس گونۀ راش نشان داد که میانگین باقیماندههای درختان

واریانس دارد (شک  .)3همچنین تحلی باقیماندههاای مادل

تقریبا صفر و دارای توزیاع نرماال اسات ( )p-value<0/05و

ناسلند و میچایلف گونۀ ممرز نیز نتایج مشابهی داشت .بهطاور

هیستوگرام باقیماندهها چولگی ندارد و نمودار بااقیمانادههاا

کلی نمودارها مؤید تناسب مدلها هستند.
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شکل  .3نمودار باقیماندهها ،هیستوگرام و نرمال باقیماندههای مدلهای کورتیس (الف) و ناسلند ( 4ب) برای گونۀ راش و مدلهای میچرایلف
(ج) و ناسلند (د) برای گونۀ ممرز با نقاط آبی در برابر مقادیر برآوردشدۀ ارتفاع و رابطۀ آنها با تعداد درختان در هکتار ( )N.ha-1که با اندازۀ
دایره مشخص میشود و سطح مقطع بزرگترین درختان ( )BALکه با رنگ آبی مشخص شد.

نتیجهگیری


رویکاارد ماایتوانااد روشاای مناسااب باشااد و علاایرغاام

نتایج نشان داد که استفاده از مدلهای غیرخطی با اثرهای

مطالعات بسیار کام در ایان زمیناه باه جاای مادل هاای

آمیخته در مقایساه باا مادل هاای غیرخطای رگرسایونی

غیرخطی معمول استفاده شاود .امیاد مای رود تحقیقاات

موجب بهبود دقت بارآورد ارتفااع درختاان باهویاژه در

تکمیلی دربارۀ استفاده از مدل های غیرخطای باا اثرهاای

تودههای ناهمسال نامنظم آمیخته مایشاود و مادلهاای

آمیخته برای دیگر گونه های مهم خزری و دیگار منااطق

غیرخطی با اثرهای آمیخته با در نظار گارفتن متغیرهاای

رویشی ایران و همچنین دیگر مناطق انجام گیرد تا بتوان

تصادفی سطح توده افزونبر حفظ رابطاۀ قطار -ارتفااع

از اطالعات دقیق در برنامه ریزی مادیریت پایادار مناابع

موجب بهبود دقات مادلهاا مای شاوند و ایان مادلهاا

جنگلی و برنامه های حفاظتی و باه صاورت عملیااتی در

تغییرات توده را بهخوبی نشان مای دهناد؛ بناابراین ایان

برنامهریزی جنگ استفاده کرد.
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ABSTRACT
The aim of this study was to develop the Mixed-effects model and compare it with nonlinear models
for estimating beech (Fagus Orientalis Lipsky) and hornbeam (Carpinus betulus L.) heights in the
Shast-kalateh forests (district 1 and 2) of Gorgan. We applied a systematic sampling method to collect
field data within a 150×200 m network (308 circular plots) and in each plot, tree species were
identified, and height and diameter at breast height (DBH) of all trees were measured. Model fitting
was done in two stages: Fixed-effect approach was used in the first stage wherein candidate models
where height (dependent variable) and DBH (independent variable). These were refitted in the second
stage using mixed-effect approach. Adjusted coefficient of determination and root mean square error,
were used to assess the models. The results of fitting nonlinear models showed that for the beech,
Curtis and Naslund models had the highest coefficient of determination of 0.76 and the lowest root
mean square error of 3.35 and 3.40, respectively. For hornbeam, Naslund and Michailoff models with
the coefficient of determination of 0.40 and the root mean square error of 2.95 and 2.90 were selected
as the best models. The results of nonlinear mixed effects model showed that the R2 for beech and
hornbeam species increased by 10% and 30% respectively, and the RMSE improved about 0.65 for
beech and 0.6 for hornbeam.
Keywords: Fagus orientalis Lipsky, Carpinus betulus L, height-diameter models, Michalioff,
Naslund, Shastkalateh.
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