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абстракт: В проучването са изпитани възможностите за определяне строежа 
по дебелина, височина и обем, и запаса на бялборовите култури чрез последователното 
прилагане на двата модула на програмата SilveStruct, базирана в ms excel. Всички ком-
бинации от модели за строежа по диаметър и височина, включени в тях, прогнозират 
разпределението на дърветата по височина и запаса с достатъчна за практически 
цели точност. определянето на строежа по обем е повлияно в по-висока степен 
от модела за разпределение на дърветата по диаметър, отколкото от кривата на 
височините. Препоръчана е алгоритмична комбинация, чрез която строежът и запа-
сът са надеждно характеризирани само с данни за гъстотата и средния диаметър и 
допълнителни измервания на 1 или 3 дървета от насаждението.

Ключови думи: строеж по дебелина, строеж по височина, строеж по обем, 
бялборови култури, приложен софтуер

УВОД
строежът на дървостоя по дебелина, височина и обем отразява 

варирането в размерите на отделните дървета в насаждението и 
е характеризиран чрез модели за разпределението по диаметър, за 
връзката височина–диаметър и за стъблените обеми. моделите за 
строежа разширяват обхвата на тези за цели насаждения, каквито 
са напр. таблиците за растеж и производителност (недялков и др., 
1983; кръстанов, райков, 2004; Порязов и др., 2004), от моделирането 
на средни и сумарни растежни характеристики на дървостоите към 
обособяване на различни класове на размер (Porté, Bartelink, 2002). у 
нас е предлаган приложен софтуер за кубиране и сортиментиране 
на единични дървета, в който като входни данни се използват екс-
периментално измерените разпределения на дърветата по степени 
на дебелина и средните височина и диаметър на дървостоите и 
който е основан на табличните данни за кривите на височините 
и на стъблената пълнодървесност по дървесни видове (добричов, 
1993). Частично моделиране на строежа на бялборовите култури по 
диаметър и височина чрез данните за цели дървостои е приложено 
в програмата за кубиране и сортиментиране Fet1.11 (евангелов, 
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2012), където разпределението на дърветата по степени на дебе-
лина е апроксимирано с нормално разпределение, а за строежа по 
височина е използвана съответната таблица за височинните раз-
реди (кръстанов и др., 1976). През 2013 г. е създаден и представен 
софтуерът SilveStruct, програмиран в среда на Visual Basic и базиран 
в microsoft excel, който позволява бързо и лесно определяне строежа 
на бялборовите култури по диаметър, височина и обем само чрез 
средни данни за дървостоя или и с няколко допълнителни калибрира-
щи измервания (станкова, Христов, 2013). Програмата се състои 
от 2 модула, всеки от които е разработен с няколко възможности, 
характеризиращи се с различна точност и входни данни (станкова, 
2012). Изчислените чрез SilveStruct разпределения могат да се използ-
ват, за да се актуализира по всяко време информацията за строежа 
и за запаса на насажденията, да се характеризира състоянието на 
културите в зависимост от съотношението на броя дървета от 
различните класове по размер и да се прецени нуждата от извежда-
не на отгледна сеч, нейния вид и интензивност.

Целта на настоящото проучване е да бъдат изпитани възмож-
ностите за определяне строежа по дебелина, височина и обем, и запаса 
на бялборовите култури чрез последователното прилагане на двата 
модула на програмата SilveStruct. надеждността на моделите, зале-
гнали в приложния софтуер, е доказана при тяхното разработване и 
публикуване (stankova, diéguez-aranda, 2010; stankova, diéguez-aranda, 
2013), поради което не се цели повторното им валидиране с обши-
рен верификационен набор от данни. Подробен анализ на точността 
на първия модул на програмата, който характеризира строежа по 
диаметър, вече е осъществен за същия експериментален материал 
(Ферезлиев, станкова, 2015), поради което тук не е правен отново. 
основната научна задача на проучването се състои в това, прилагайки 
всички варианти на изчислителната процедура към няколко конкретни 
дървостоя с различни таксационни характеристики, да отговори на 
въпросите: 1) с каква точност са прогнозирани височините на дърве-
тата според различните възможности за кривата на височините? 2) 
колко сполучливо е характеризирано разпределението на дърветата по 
височина чрез двуетапната изчислителна процедура? и 3) адекватни 
ли са оценката на запаса и прогнозирания строеж по обем?

МаТериаЛи и МеТОДи

В изследването са използвани данни от 3 еднократно измерени 
пробни площи (ПП1-ПП3), заложени в бялборови култури на възраст 
съответно 31, 45 и 54 г. и намиращи се в западни родопи (ПП1 и 
ПП3) и сакар (ПП2), като само в най-възрастната култура (ПП3) 
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е извършвана отгледна сеч (таблица 1). Измерени са диаметрите на 
гръдна височина и височините на всички дървета в пробните пло-
щи. средната височина е определена по формулата на лорей, а до-
миниращата е изчислена като средноаритметична от височините 
на 20% най-дебели дървета в площта. доминиращият диаметър е 
средноаритметичния от диаметрите на 20% най-дебели дървета, а 
абсолютният бонитет е получен чрез таблиците на михов (1986) и 
според доминиращата височина на възраст 100 г.

определянето на строежа по дебелина, височина и обем на бял-
боровите култури с използване на програмата SilveStruct се извършва 
чрез последователно прилагане на двата модула: за разпределението 
на дърветата по степени на дебелина и за кривата на височините 
(станкова, Христов, 2013). По отношение на необходимите входни 

Таблица 1. обобщени експериментални данни за пробните площи
Table 1. description of the sample plots

Пробна  
площ
Sample  
plot

раз-
мер, 
m2

Size, 
m2

Брой 
дър-
вета
Num-
ber 
of 

trees

Въз-
раст, 
год.
Age, 
years

Бони-
тет*
Site 

index*

dbh, 
cm** h, m** Dd, 

cm
Hd, 
m

QMD, 
cm

Hav, 
m

Отгледна 
сеч

Thinning

ПП1(алабак,  
з. родопи)

sP1 (alabak,  
W. rhodopes)

220 61 31 30 4.4-22.2 3.4-17.7 20.0 14.7 14.6 13.8 не
no

ПП2 (сакар)
sP2 (sakar) 220 40 45 26 8.6-27.5 8.8-19.6 23 17.5 17.8 16.5 не

no

ПП3  
(Чехльово,  
з. родопи)

sP3 
(chehlyovo,  

W. rhodopes)

1000 120 54 26 14.4-35.2 15.5-21.0 28.0 19.3 23.1 18.5

прорежда-
не на 45 г 
– 11,6% 
по маса
thinning 

at 45years, 
11.6% of 

the volume

dbh – диаметър на дървото, h – височина на дървото, Dd – доминиращ диаметър, 
Hd – доминираща височина, QMD – среден диаметър по кръгова площ, Hav – средна 

височина.
dbh – breast height tree diameter, h – total tree height, Dd – dominant diameter, Hd – stand 

dominant height, QMD –quadratic mean diameter, Hav – stand mean height.
*Бонитетът е определен чрез доминиращата височина на възраст 100г според михов 
(1986).* site index was determined through the dominant height at age 100 years according  

to mihov (1986)
**Показан е обхватът за дърветата в пробната площ. ** Variable range for the trees  

in the sample plot is shown.
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данни, първият модул предлага 3, а вторият модул – 6 възможности. 
освен общия брой дървета, другите данни за дървостоя, които се 
използват като входни, зависят от избрания модел и за характери-
зиране на строежа по диаметър това са: среден диаметър при модел 
d1, среден диаметър, възраст и абсолютен бонитет за модел d2, 
среден диаметър, възраст, абсолютен бонитет и доминираща (или 
средна височина) за модел d3. с прилагането на първия модул се оп-
ределят разпределенията на дърветата за степени на дебелина през 
1, 2 и 4 см, като участието на всяка е представенo в абсолютни 
(брой дървета) и в относителни (части от 1) единици. Изчислява се 
и доминиращият диаметър, който заедно с диаметрите на дървета-
та, представени в насаждението, се използва като входен параметър 
за 2 от 3 модела на кривата на височините. два от вариантите за 
изчисляване на кривата на височините (В1 и В2 без калибриране) не 
се нуждаят от допълнителни измервания за калибриране, като освен 
диаметрите на дърветата, останалите необходими входни данни са 
доминиращите височина и диаметър за модел В2 и възрастта, гъсто-
тата, доминиращите височина и диаметър за модел В1. Прилагането 
на всеки от моделите В2 с калибриране и В3 е възможно след въ-
веждане на допълнително събрани данни за диаметъра и височината 
на 1 или 3 дървета от насаждението. таблицата с окончателните 
резултати съдържа както диаметрите и височините на дърветата, 
съответния им брой и относително участие (за степени на дебелина 
през 1, 2 и 4 см), така и обемите на стъблата по степени на дебели-
на и запаса на насаждението.

Базисните модели за разпределение на дърветата по степени 
на дебелина и за кривата на височините са представени подробно в 
предходни публикации (станкова, 2012; stankova, diéguez-aranda, 2010; 
stankova, diéguez-aranda, 2013), а за изчисляване обема на стъблата е 
използвана формулата:

40000

2dbhhfv 
  

      
(1),

където v e обемът (m3) на стъбло с диаметър на гръдна височина 
dbh (cm), а hf (m) е видовата му височина. с използване на таблицата 
за видовите височини (с кора) за бялборови култури (кръстанов и др., 
1980) тя е изразена чрез линейна функция от височината h (m):

065.2422.0  hhf  , при r2≈1     (2).

Подробен анализ на точността на първия модул по отношение 
формата на разпределение и степента на отклонение от действи-
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телното разпределение на дърветата по степени на дебелина е на-
правен за същите пробни площи в предходно проучване (Ферезлиев, 
станкова, 2015), поради което в настоящото изследване не е пов-
тарян, а е отделено по-голямо внимание на модула за кривата на 
височините. Първо, точността на моделите В1 – В3, с различните 
им варианти на прилагане, e изпитана като височините са прогно-
зирани чрез експерименталните стойности на диаметрите на дър-
ветата (за степени на дебелина през 1, 2 и 4 см) и средните данни 
за дървостоите. след това са приложени всички възможни алгори-
тмични съчетания d+B и е анализирана и съпоставена точността 
им по отношение разпределението на дърветата по височинни кла-
сове през 1 м, разпределението на стъблените обеми и оценката на 
запаса.

за четирите варианта на кривата на височините, изискващи 
калибриране (В2 с калибриране и В3), са извършени симулации за слу-
чаен избор на съотв., 1 и 3 дървета от площта, чийто измервания са 
използвани за калибриране на моделите. Поради различния брой дър-
вета в пробните площи (в съотношение 1.5 (ПП1):1 (ПП2):3 (ПП3)), 
броят на симулациите е диференциран, като по 100 симулации за 
всеки от вариантите са стандартно избрани за най-малобройната 
пробна площ (ПП2). за калибриране с 1 дърво са направени 150 и 300 
симулации за съответно, ПП1 и ПП3, а за калибриране с 3 дървета 
е съобразено съотношението между вариациите от трети клас (без 
повторение) за трите площи и са извършени 350 и 2500 симулации за 
съответно, ПП1 и ПП3. оценката на точността за тези модели е 
извършена върху осреднените данни от всички симулации.

графично са съпоставени експерименталните и прогнозирани 
разпределения по височина и обем, а численият анализ включи опре-
делянето на 3 вида грешки. отклоненията на прогнозираните от 
експерименталните величини и на техните абсолютни стойности, 
отнесени към изследвания параметър (are) в %, са изчислени за 
височините на дърветата, определени чрез вариантите на кривата 
на височините според експерименталните разпределения по дебели-
на. такива оценки са направени и за запаса на хектар, пресметнат 
според различните комбинации d+B. за установяване процента на 
дърветата, за които след последователно прилагане на двата модула 
на програмата определеният височинен клас се различава от дейст-
вителния, е изчислен индекс на грешката като сума от абсолют-
ните разлики между реалния и прогнозирания брой дървета за всеки 
височинен клас (reynolds et al., 1988; liu et al., 2004). При определяне 
процента на дърветата, които са класифицирани неточно, индексът 
на грешката разделен на 2 е изразен като процент от общия брой 
дървета в пробната площ.
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реЗУЛТаТи

анализирана е точността на моделите за връзката между ви-
сочината и диаметъра както по отношение съвкупността от всички 
измерени височини в пробните площи (таблица 2), така и за височи-
ните, групирани по степени на дебелина (фиг. 1-3). различните вари-
анти за кривата на височините показват сравнима точност в рам-
ките на пробните площи, която проявява тенденция към увеличаване 
с възрастта на културите, с най-неточно прогнозирани височини за 
най-младата култура (ПП1, средна грешка > 20%). калибрирането 
на модел В2 с допълнителни измервания не води до повишаване на 
точността, а резултатите от калибрирането на модел В3 не води 
до еднозначни и категорични изводи по отношение на оптималния 
брой дървета за калибриране: 1 или 3 (таблица 2). диапазонът на 
грешките за височините по степени на дебелина отбелязва тенден-
ция към разширяване с увеличаване на броя дървета за калибриране, 
както за модел В2, така и за В3 (фиг. 1-3). най-висока точност при 
прогнозиране на височините в ПП1 и ПП2 показва обобщеният модел 
В1, докато опростеният обобщен модел В2 с калибриране се оказва 
оптимален за ПП3 (таблица 2, фиг. 1-3).

установено е асиметрично мономодално разпределение на дърве-
тата по височинни класове за най-младата бялборова култура (ПП1), 
докато разпределенията в другите две изследвани култури показват 
бимодалност (фиг. 4-6). тези разпределения са описани със сравнима 
и достатъчно висока точност от всички алгоритмични комбинации 
d+В, като тази точност е по-осезателно повлияна от модела на 
кривата на височините В, отколкото от модела за разпределение 
на дърветата по степени на дебелина d (таблица 3). Индексите 
на грешката показват, че за оптималните за всяка пробна площ 
алгоритмични комбинации (d1,2+B3 за ПП1; d1,2+B1 за ПП2; В2 
без калибриране и калибриран с 1 дърво и В3 калибриран с 3 дървета 
за всички d за ПП3) процентът дървета, за които определеният 
височинен клас се различава от действителния, не надвишава 25%. 
относително висока точност по отношение и на трите изследва-
ни пробни площи демонстрира локалният модел В3 с калибриране, 
докато опростеният обобщен модел В2 отбелязва увеличаваща се с 
възрастта точност на оценките (таблица 3).

установени са много сходни по форма разпределения на стъб-
ления обем по степени на дебелина за различните модели на кривата 
на височините, особено за двете по-възрастни култури (фиг. 7-9). 
констатирано е вариране в стойностите на запаса според модела 
на разпределениe d, показващо по-силното влияние на избрания мо-
дел от първия модул върху прогнозирания запас и разпределението 
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по обем, отколкото върху строежа по височина (таблици 3, 4; фиг. 
7-9). калибрирането на модел В2 с допълнителни измервания води 
до увеличаване точността в оценката на запаса за всички пробни 
площи, със сравними резултати при различен брой дървета за калиб-
риране (таблица 4). Всички алгоритмични комбинации d+B прогнози-
рат запаса с висока точност, при изчислени диапазони на грешките: 
0,6 – 9% за ПП1, 0,5 – 9.6% за ПП2 и 0,2 – 7% за ПП3. оптимална 
комбинация по отношение на точността в оценката на запаса за 
ПП2 и ПП3 е d2+B2, докато комбинации на различни модели d с В3 
показват най-добри резултати за ПП1.

Таблица 2. грешки в оценката на височината*
Table 2. errors in the tree height estimation*

В1

B2, калибриране **
B2, calibration**

В3, калибриране **
B3, calibration**

без
without

с 1 дърво
with 1 tree

с 3 дървета
with 3 trees

с 1 дърво
with 1 tree

с 3 дървета
with 3 trees

m % m % m % m % m % m %

ПП1
SP1

CD=
1cm

1.0
-5.4−4.5

19 
0−110

0.0
-6.7−3.6

21
0−148

-0.1
-6.8−3.6

21
0−151

-0.1
-6.8−3.6

21
1−152

-0.7
-7.2−2.7

22
6−155

-0.5
-6.9−2.9

21
4−151

CD=
2cm

1.1
-5.4−4.9

20
1−110

0.1
-6.7−3.6

21
0−145

-0.1
-7.0−3.6

21
0−164

-0.1
-7.1−3.6

22
1−166

-0.6
-7.3−2.8

22
5−169

-0.5
-7.1−3.0

22
5−166

CD=
4cm

0.3
-5.8−6.1

20
0−135

-0.5
-7.3−3.9

22
0−169

-0.5
-7.4−3.8

22
1−172

-0.5
-7.4−3.8

23
1−172

-0.7
-7.3−3.8

23
5−169

-0.5
-7.1−3.8

23
4−166

ПП2
SP2

CD=
1cm

1.0
-2.8−4.5

9
0−23

0.1
-3.7−3.7

8
1−35

0.1
-3.8−3.6

8
1−37

0.1
-3.8−3.7

8
1−36

0.3
-3.5−3.9

9
4−31

0
-3.8−3.6

9
4−33

CD=
2cm

0.8
-3.0−4.8

8
0−26

0
-3.9−3.9

8
0−33

0
-3.9−3.9

8
0-33

0
-3.9−3.9

8
0-33

0.5
-3.4−4.4

9
4−29

0.2
-3.7−4.1

9
4−31

CD=
4cm

0.8
-4.0−4.1

10
1−34

0
-4.6−3.2

8
0−44

0
-4.6−3.2

8
0-46

0
-4.6−3.2

8
0-46

0.4
-4.2−3.6

9
4-39

0.3
-4.4−3.4

9
4-40

ПП3
SP3

CD=
1cm

0.7
-1.3−3.9

5
0−20

0.2
-1.7−3.1

5
0−16

0.1
-1.8−3.0

5
0-15

0
-1.8−3.0

5
0-15

0.6
-1.3−3.5

5
2-18

0.2
-1.7−3.2

5
2-16

CD=
2cm

0.7
-1.1−3.9

6
0−20

0.2
-1.5−3.1

5
1−16

0.1
-1.6−3.0

5
0-15

0.1
-1.6−3.0

5
0-15

0.6
-1.1−3.5

5
2-18

0.2
-1.5−3.1

5
2-16

CD=
4cm

0.2
-2.1−3.5

5
0−17

-0.2
-2.4−2.8

5
0−15

-0.2
-2.4−2.8

5
0-15

-0.2
-2.4−2.7

5
1-15

0.6
-1.6−3.6

6
2-18

0.2
-2.0−3.1

5
2-16

* Представени са грешката в метри и абсолютната стойност на относителната грешка 
в %. дадени са средната грешка и диапазона на грешките минимум – максимум.

* mean error (m) and absolute value of relative error (%) are presented. average, minimum 
– maximum error values are shown.

** Представени са осреднени данни от всички симулации, които са: за ПП1 - 150 и 
350 за калибриране с 1 и 3 дървета, съответно; за ПП2 – 100; за ПП3 – 350 и 2500 за 

калибриране с 1 и 3 дървета, съответно. 
** data averaged from all simulations are presented: sP1 – 150 and 350 simulations when 

calibrated with 1 and 3 trees, respectively; sP2 – 100 simulations; sP3 – 350 and 2500 simula-
tions when calibrated with 1 and 3 trees, respectively.
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фиг. 1. абсолютни стойности на относителните грешки (are) за височините, 
изчислени за ПП1 по модел a) B1; b) c) d) B2; e) f) В3. a) b) без калибриране;  

c) e) калибриране с 1 дърво; d) f) калибриране с 3 дървета 
Fig. 1. absolute relative errors (are) of tree heights in sP1 estimated through model a) 

B1; b) c) d) B2; e) f) B3; a) b) without calibration; c) e) calibration with 1 tree;  
d) f) calibration with 3 trees
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фиг. 2. абсолютни стойности на относителните грешки (are) за височините, 
изчислени за ПП2 по модел a) B1; b) c) d) B2; e) f) В3. a) b) без калибриране;  

c) e) калибриране с 1 дърво; d) f) калибриране с 3 дървета 
Fig. 2. absolute relative errors (are) of tree heights in sP2 estimated through model a) 

B1; b) c) d) B2; e) f) B3; a) b) without calibration; c) e) calibration with 1 tree;  
d) f) calibration with 3 trees
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фиг. 3. абсолютни стойности на относителните грешки (are) за височините, 
изчислени за ПП3 по модел a) B1; b) c) d) B2; e) f) В3. a) b) без калибриране;  

c) e) калибриране с 1 дърво; d) f) калибриране с 3 дървета 
Fig. 3. absolute relative errors (are) of tree heights in sP3 estimated through model a) 

B1; b) c) d) B2; e) f) B3; a) b) without calibration; c) e) calibration with 1 tree;  
d) f) calibration with 3 trees



79

фиг. 4. реално и прогнозно разпределение на броя на дърветата по височинни 
класове за ПП1 според модели а) В1; b) c) d) B2; e) f) В3; а) б) без калибриране; 

c) е) калибриране с 1 дърво; d) f) калибриране с 3 дървета 
Fig. 4. real and predicted height distribution charts for sP1 according to models  

а) В1; b) c) d) B2; e) f) В3; а) б) without calibration; c) е) calibration with 1 tree;  
d) f) calibration with 3 trees
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фиг. 5. реално и прогнозно разпределение на броя на дърветата по височинни 
класове за ПП2 според модели а) В1; b) c) d) B2; e) f) В3; а) б) без калибриране; 

c) е) калибриране с 1 дърво; d) f) калибриране с 3 дървета 
Fig. 5. real and predicted height distribution charts for sP2 according to models  

а) В1; b) c) d) B2; e) f) В3; а) б) without calibration; c) е) calibration with 1 tree;  
d) f) calibration with 3 trees
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фиг. 6. реално и прогнозно разпределение на броя на дърветата по височинни 
класове за ПП3 според модели а) В1; b) c) d) B2; e) f) В3; а) б) без калибриране; 

c) е) калибриране с 1 дърво; d) f) калибриране с 3 дървета 
Fig. 6. real and predicted height distribution charts for sP3 according to models  

а) В1; b) c) d) B2; e) f) В3; а) б) without calibration; c) е) calibration with 1 tree;  
d) f) calibration with 3 trees
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Таблица 3. грешки в разпределението на дърветата по височина*
Table 3. errors in the tree height distribution*

В1

B2, калибриране**
B2, calibration**

В3, калибриране**
B3, calibration**

без
without

с 1 дърво
with 1 tree

с 3 дървета
with 3 trees

с 1 дърво
with 1 tree

с 3 дървета
with 3 trees

ПП1
SP1

D1 58 (48) 40 (33) 38 (31) 38 (31) 28 (23) 28 (23)
D2 56 (46) 44 (36) 44 (36) 42 (34) 28 (23) 28 (23)
D3 55 (45) 45 (36) 47 (39) 45 (37) 31 (25) 31 (25)

ПП2
SP2

D1 19 (24) 27 (34) 27 (34) 27 (34) 25 (31) 25 (31)
D2 30 (24) 22 (28) 24 (30) 24 (30) 22 (28) 22 (28)
D3 35 (28) 22 (28) 25 (31) 25 (31) 20 (25) 22 (28)

ПП3
SP3

D1 66 (28) 56 (23) 52 (22) 64 (27) 64 (27) 56 (23)
D2 68 (28) 56 (23) 54 (23) 64 (27) 66 (28) 56 (23)
D3 76 (32) 52 (22) 50 (21) 58 (24) 66 (28) 52 (22)

* грешките са изразени чрез индекса на грешката ei и чрез процента на дърветата 
(представен в скоби), за които реалният и моделираният височинни класове не съвпадат.
* the errors are expressed by the error index and by the percentage of trees (in brackets), 

which height class was incorrectly predicted.
** Представени са осреднени данни от всички симулации, които са: за ПП1 - 150 и 
350 за калибриране с 1 и 3 дървета, съответно; за ПП2 – 100; за ПП3 – 350 и 2500 

за калибриране с 1 и 3 дървета, съответно.
** data averaged from all simulations are presented: sP1 – 150 and 350 simulations when 
calibrated with 1 and 3 trees, respectively; sP2 – 100 simulations; sP3 – 350 and 2500 simu-

lations when calibrated with 1 and 3 trees, respectively.

ОБСъжДане

разпределението на дърветета по височинни класове (строеж 
по височина) рядко е определяно пряко поради трудоемкостта и не-
точността на измерванията на височината, a е установявано кос-
вено, с функция на височината от диаметъра на дървото (крива на 
височините) (gadow, hui, 1999). грешките за 6 варианта на кривата 
на височините не показват тенденции на намаляване или нарастване 
с изменение на диаметъра (фиг. 1-3), което потвърждава коректния 
подбор на 3 базисни модела. от друга страна, две дървета с еднакъв 
диаметър, дори в рамките на едно и също насаждение, не са непремен-
но с еднакви височини, поради което връзката диаметър-височина не 
може да имитира сполучливо съществуващата естествена природна 
вариабилност (castedo-dorado et al., 2005). този факт се илюстрира 
добре от колебанията на грешките за височините по степени на 
дебелина (фиг. 1-3). за по-успешно моделиране на варирането във ви-
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сочините, редица изследвания пропоръчват при прогнозирането им 
да се добавя допълнителен случаен компонент, за чието изчисляване 
се използва определената за базисиния модел остатъчна дисперсия и 
случайно число в диапазона (0, 1) (castedo-dorado et al., 2005; castedo-
dorado et al., 2006; Vargas-larreta et al., 2009).

тъй като функционалната зависимост на височината от диа-
метъра има спомагателен характер, в настоящото проучване e из-
следвана точността в прогнозиране на разпределението по височина 
в резултат на послeдователното прилагане на двата основни модела 
за строежа. очаквано, поради ефекта на мултиплициране на грешка-
та, за разпределението по височина са изчислени индекси на грешка-
та (таблица 3) по-високи от тези за разпределението по диаметър 
(Ферезлиев, станкова, 2015). Прави впечатление обаче, че техните 
стойности са сравними в случая на калибрирания локален модел В3, 
както и когато се вземат предвид оптималните за всяка пробна 
площ алгоритмични комбинации В+d (таблица 3).

фиг. 7. реално и прогнозно разпределение на броя дървета (а) и на стъбления обем 
(b, c, d) по класове на дебелина за ПП1 според модели b) В1; c) B2, калибриране  

с 1 дърво; d) В3, калибриране с 1 дърво 
Fig. 7. actual and predicted tree number ( a) and stem volume (b, c, d) distribution charts 

for sP1 according to models b) В1; c) B2, calibration with 1 tree; d) В3, calibration  
with 1 tree
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Известно е, че най-точно определяне на кривата на височини-
те става чрез параметризиране на модел за височината като функ-
ция на диаметъра (локален модел) за всяко конкретно насаждение, 
а моделите от типа на В3 предлагат добро компромисно решение: 
функционална зависимост на височината от диаметъра на дървото 
с предварително определени константни компоненти на коефициен-
тите и специфични компоненти на коефициентите, изчислявани чрез 
допълнителни измервания на диаметри и височини само на няколко 
дървета от насаждението за индивидуализиране на модела според 
особеностите на конкретния дървостой. калибрираният локален мо-
дел В3 описва сполучливо разпределението на дърветата по височина, 
независимо от спецификите на пробната площ и предхождащия мо-
дел d за разпределение по диаметър, по две причини. Първата е, че 
този модел е производен на базисна зависимост между логаритъма 
на височината и реципрочната стойност на диаметъра (известна 

фиг. 8. реално и прогнозно разпределение на броя дървета (а) и на стъбления обем 
(b, c, d) по класове на дебелина за ПП2 според модели b) В1; c) B2, калибриране  

с 1 дърво; d) В3, калибриране с 1 дърво 
Fig. 8. actual and predicted tree number ( a) and stem volume (b, c, d) distribution charts 

for sP2 according to models b) В1; c) B2, calibration with 1 tree; d) В3, calibration  
with 1 tree
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като модел на Шумахер), която е установена като особено спо-
лучлива за описване на изследваната функционална връзка (gadow, 
hui, 1999). същата базисна зависимост е изведена като оптимален 
локален модел за изразяване на зависимостта на височината от диа-
метъра на дървото за бялборови дървостои у нас, при интензивност 
на извадката за параметризиране 15% от дърветата в насаждени-
ето (димитров, Вичев, 1979). Втората причина може да се търси 
във факта, че точността на този модел е в тясна връзка само с 
точността на модела за разпределение по диаметър, прецизирано с 
допълнителни измервания от конкретното насаждение, като е избег-
нато допълнително обременяване с грешка от закръгляването или 
неточното измерване на други входни параметри, на ниво насажде-
ние (като в случая с модели В1 и В2). По същата причина, модел В3 
описва по-добре мономадални рапределения (ПП1), което рефлектира 
и при характеризиране на строежа по обем и на запаса.

фиг. 9. реално и прогнозно разпределение на броя дървета (а) и на стъбления обем 
(b, c, d) по класове на дебелина за ПП3 според модели b) В1; c) B2, калибриране  

с 1 дърво; d) В3, калибриране с 1 дърво 
Fig. 9. actual and predicted tree number ( a) and stem volume (b, c, d) distribution charts 

for sP3 according to models b) В1; c) B2, calibration with 1 tree; d) В3, calibration  
with 1 tree
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най-висока точност в изчисляването на сумарния запас при мо-
номодално разпределение на дърветата по височина е постигнато 
чрез прилагането на модел В3, докато при бимодалните разпределения 
(ПП2 и ПП3) по-прецизна оценка на запаса е получена чрез калибрира-
ния обобщен модел В2, който включва информация за доминиращите 
височина и диаметър. Всички комбинации от модели за строежа по 
диаметър и височина водят до изчисляване на запаса с грешка по-мал-
ка от 10%, което е точност, възприета като реалистична и разумна 
при разработването на емпирични модели за горите (diéguez-aranda 
et al. 2006; castedo-dorado et al. 2007; tewari et al. 2014) и показва висо-
ка надеждност на прогнозите за запаса на насажденията.

иЗВОДи

разпределението на дърветата по височина се описва със срав-
нима и достатъчно висока точност от всички алгоритмични комби-
нации d+В на програмата SilveStruct, като тази точност e повлияна 
в по-голяма степен от модела на кривата на височините, отколкото 
от модела за разпределение на дърветата по степени на дебелина. 
локалният модел за кривата на височините В3, калибриран с 1 или 
3 дървета от насаждението, предлага надеждно добри прогнози за 
строежа по височина, независимо от спецификите на насажденията 
и е оптимален при мономадални разпределения.

Всички комбинации от модели за строежа по диаметър (d1-d3) 
и височина (B1-B3 с общо 6 различни варианта), включени в двата 
модула на програмата SilveStruct, прогнозират запаса на бялборовите 
култури с достатъчна за практически цели точност. определянето 
на строежа по обем е повлияно в по-висока степен от модела за 
разпределение на дърветата по диаметър, отколкото от кривата на 
височините.

алгоритмичната комбинация d1+B3 предлага разумен компро-
мис между простота и точност като позволява надеждно определяне 
на строежа по диаметър, височина и обем и на запаса на бялборовите 
култури само с данни за гъстотата и средния диаметър и допълни-
телни измервания на диаметъра и височината на 1 или 3 дървета от 
насаждението.
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STRUCTURE OF SCOTS PINE PLANTATIONS THROUGH  
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(SUMMARY)

the objective of this study is to examine options to estimate the tree 
diameter, height and stem volume distributions, and the total stand volume 
of scots pine plantations by consecutive application of the two modules of 
the program SilveStruct based on ms excel.

data from 3 once-measured sample plots in scots pine plantations of 
different ages, sites and management background were used to examine the 
algorithm. First, all options of the height-diameter models were applied with 
the experimentally determined diameters (in size classes by 1, 2 and 4 cm) 
and the average stand variables and their accuracies were assessed. then, 
all algorithmic combinations of the diameter distribution models (d1-d3) 
and the height-diameter relationships (B1-B3 with 6 variants in total) were 
executed and their predictive abilities were analyzed regarding tree height 
and stem volume distribution and total stand volume estimation. simulations 
were carried out for random selection of 1 or 3 trees in each sample plot for 
the four options of the height-diameter models, which required calibration, 
and their measurements were used for model localization.

all algorithmic combinations d+В of the program SilveStruct predicted 
tree height and stem volume distributions with sufficient for practical purposes 
accuracy. the estimation of the stem volume structure was influenced more 
strongly by the diameter distribution model than by the height-diameter 
relationship, while the opposite held true for the tree height distribution. the 
calibrated local height-diameter model B3 offers sound predictions of the tree 
height distribution regardless of the stand specificities and the algorithmic 
combination d1+B3 is a reasonable compromise between simplicity and 
accuracy providing reliable estimation of the diameter, height and volume 
structure and the total stand volume of the scots pine plantations using only 
data for stand density and quadratic mean diameter, and supplementary 
measurements of diameter and height of 1 or 3 trees from the stand.

Key words: diameter distribution, height distribution, volume distribution, scots pine 
plantations, applied software
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