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абстракт: Целта на изследването е да представи съвременен динамичен 
модел за растежа, строежа и производителността на бялборовите култури у нас. 
компонентът му за растежа и производителността на целия дървостой е разработен 
чрез статусно-интервалния метод (state-space approach), с използване на времеви 
редове от измервания на постоянни пробни площи. основан е на тримерен вектор 
на състоянието, съставен от доминиращата височина, средния стъблен обем и 
гъстотата, чието изменение се прогнозира чрез 3 преходни функции. строежът на 
дървостоите е характеризиран чрез модел за разпределение на дърветата по степени 
на дебелина, крива на височините и функция за обемите на отделните стъбла, чиито 
коефициенти се пресмятат чрез средни и сумарни показатели на дървостоите. описани 
са алгоритмите на приложение на модела и е характеризирана точността му.

Ключови думи: статусно-интервален метод, модел за прогнозиране, растеж и 
производителност, модели за разпределение, едновъзрастни дървостои

УВОД

за прогнозиране растежа и производителността в моделите 
за цели насаждения се използват средни и сумарни характеристики 
на дървостоите и не се вземат под внимание параметрите 
на отделните дървета (Vanclay, 1994). тези модели обикновено 
използват информация, която е налична в таксационните описания и 
инвентарните листове и са привлекателна алтернатива по отношение 
на чистите едновъзрастни насаждения (Vanclay, 1994; castedo-dorado 
et al., 2007). Pretzsch (2009) разграничава четири поколения модели 
за цели насаждения и таблиците за растеж и производителност, 
познати и използвани понастоящем в България, могат да бъдат 
класифицирани във второто. те са разработени чрез използването 
на графико-статистическия метод и представят в таблична форма, 
обикновено през 5-годишни интервали, най-важните характеристики 
на дървостоя (среден диаметър, средна височина, запас, гъстота, 
кръгова площ) за стопанисвани, в съответствие с регламентираната 
за тях лесовъдска намеса, едновъзрастни нормални насаждения 
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(недялков и др., 1982; кръстанов, райков, 2004). растежните модели 
за цели насаждения от трето-четвърто поколение, са комплексни, 
биометрични, които прогнозират развитието на дървостоите 
при различни условия на месторастене, за разнообразни гъстоти 
и множество алтернативни стопански режими (Pretzsch, 2009). те 
предлагат по-добри прогнози в сравнение с моделите, основани на 
данни от еднократни измервания във временни пробни площи, но за 
разработването им е необходимо прилагането на т. нар. исторически 
таксационни методи, които предполагат използването на времеви 
редове от данни от дългогодишни измервания на постоянни пробни 
площи (gadow, hui, 1999; diéguez-aranda et al., 2006). статусно-
интервалният подход, който е стандарт в много научни дисциплини, 
занимаващи се с протичащи във времето процеси (garcía, 2011, 2013б), 
е такъв вид исторически метод и е приспособен за разработване 
на динамични растежни модели за горите от garcía (1988, 1994). 
статусно-интервалният метод вече е прилаган за разработване 
на динамични растежни модели за бялборови култури и култури от 
лъчист бор, брезови и дъбови насаждения в северозападна Испания 
(diéguez-aranda et al., 2006; castedo-dorado et al., 2007; gómez-garcía 
et al., 2010, 2015), букови насаждения в Швейцария (Álvarez-gonzález et 
al., 2010), смърчови насаждения в Британска колумбия (garcía, 2011), 
култури от Pinus taeda l. в саЩ (garcía et al., 2011), трепетлика в 
западна канада (garcía, 2013a), тикови плантации в Индия (tewari et al., 
2014). оригинален динамичен модел, използващ статусно-интервалния 
методичен подход и основан на биометрични зависимости е изведен 
и за бялборови култури у нас (stankova, 2016).

строежът на насаждението по дебелина, височина и обем 
отразява участието на дърветата с различни размери в състава 
на дървостоя. разработването на дистрибуционни модели разширява 
обхвата на моделите за цели насаждения от моделирането на средни 
и сумарни растежни характеристики към обособяване на различни 
класове по размер, отразявайки по този начин варирането в размерите 
на отделните дървета в насаждението (Porté, Bartelink, 2002). когато 
се използват заедно с моделите на ниво насаждение, моделите за 
разпределение на дърветата по класове на размер подобряват тяхната 
приложимост и прогнозен потенциал. за характеризиране строежа 
на дървостоите обикновено се извеждат функционална зависимост 
за разпределението на дърветата по степени на дебелина, чийто 
коефициенти се определят чрез средни за насаждението растежни 
показатели, и функция на височината на дърветата от диаметъра 
им и средни за насаждението растежни показатели (т. нар. крива на 
височините). тези основни зависимости са изследвани и анализирани за 
бялборови култури у нас в рамките на подробни предходни проучвания 
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(stankova, diéguez-aranda, 2010; 2013), като са изведени оптимални 
за тези дървостои модели. 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, 2012), където разпределението на дърветата 
по степени на дебелина е апроксимирано с нормално разпределение, 
а за строежа по височина е използвана съответната таблица за 
височинните разреди (кръстанов и др., 1976).

Целта на настоящото изследване е да представи съвременен 
динамичен модел за растежа, строежа и производителността на 
културите от бял бор у нас, като характеризира неговата структура, 
приложения и надеждност.

МаТериаЛи и МеТОДи

експериментални данни
за разработване на динамичния модел за растеж и 

производителност са използвани данни от 79 постоянни пробни площи, 
заложени в бялборови култури при 450-1600 m надм. в. Пробните 
площи са измервани 2-5 пъти и наборът от данни включва общо 239 
измервания. тридесет и пет от пробните площи са използваните 
от кръстанов и др. (1980) в създаването на таблиците за растеж 
и производителност на бялборови култури. те са измервани 2 или 3 
пъти през 2-6-годишни интервали и са подлагани на отгледни сечи 
с различен вид и интензивност. две пробни площи са заложени в 
противоерозионни култури и са измервани по 2 пъти (маринов, 
2008). Всяка от останалите е представена с 2 варианта, в единия от 
които е проведена или планирана лесовъдска намеса, докато другият 
е контролен (общо 42 площи). те са залагани от лесоустройствените 
организации за изследване растежа и производителността и са 
измервани 2-4 пъти през 9-12-годишни интервали. данните от тях 
са извлечени от обяснителните записки на действащи и архивни 
лесоустройствени проекти. доминиращата височина за всяка от 
пробните площи е определена чрез връзката й със средната (stankova 
et al., 2006). за разработване на бонитетния под-модел са използвани 
само данните от пробните площи, в които не са водени сечи или са 
водени низови сечи с ниска интензивност. Иницииращата функция 
за средния диаметър е основана на модела за видовата височина, 
изведен от станкова (2006) с използването на данни от 586 
временни и постоянни пробни площи. за параметризиране на модела 
за разпределение на дърветата по степени на дебелина е използван 
набор от 236 диаметрови разпределения от временни и постоянни 
пробни площи в бялборови култури, обхващащи разнообразието от 
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месторастения, гъстоти и възрасти, характерни за тези насаждения 
(stankova, diéguez-aranda, 2010). за определяне кривата на височините 
са използвани 308 набора от измервания на височини и диаметри, 
като 201 обхващат измервания на височини от всички степени на 
дебелина, докато останалите 107 – височини на средни и доминиращи 
дървета (stankova, diéguez-aranda, 2013).

Определяне на основните компоненти на модела
статусно-интервалният методичен подход изисква 

насаждението да бъде адекватно характеризирано чрез набор негови 
параметри (напр. кръгова площ, брой дървета на хектар, доминираща 
височина), така че бъдещите му състояния да зависят само от 
настоящото състояние и бъдещи действия, а останалите параметри 
на дървостоя да могат да се извличат от характеризиращия набор 
показатели на състоянието (garcía, 1988). ето защо, динамичният 
растежен модел се описва от вектор на състоянието, съставен 
от параметри на дървостоя, и преходни функции, определящи как 
това състояние се променя във времето (garcía, 1988, 1994). според 
garcía (1988, 1994) двумерен вектор от показатели на насаждението 
е достатъчен да опише състоянието му на определена възраст, а 
за по-широк диапазон от възможни алтернативи на развитие, към 
вектора на състоянието могат да бъдат добавени и други сумарни 
и средни характеристики на едновъзрастния дървостой. моделите, 
разработени досега в европа, са изградени от 3-компонентнта 
система на състоянието и 3 преходни функции, докато тези, 
разработени в северна америка и азия, имат 4-компонентна система 
на състоянието и 4 преходни функции. garcía (1988, 1994) постулира, 
че преходните функции трябва да имат 3 същностни качества - 
причинно-следственост, последователност и инвариантност при 
смяна на посоката - и обикновено се получават чрез интегриране 
на диференциални или сумиране на диференчни уравнения, което 
автоматично извежда функционални връзки, имащи тези свойства.

единият компонент на системата за характеризиране на 
строежа е моделът за разпределение на дърветата по степени на 
дебелина, който се разработва на 2 стъпки. на първата се подбира 
функционална зависимост (напр. бета, гама, логнормална, нормална, 
Weibull, Johnson’s sB ), която сполучливо описва разпределението 
на дърветата по диаметър. на втората стъпка коефициентите 
на избраната зависимост се характеризират чрез сумарни и средни 
показатели на насаждението (stankova, diéguez-aranda, 2010). Поради 
трудоемкостта на измерванията на височините на дърветата, 
тяхното разпределение обикновено се определя непряко като се 
използва установена зависимост на височината от диаметъра на 
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дървото (gadow, hui, 1999). Познати са локални и глобални модели за 
кривата на височините, като локалните характеризират височината 
като функция от диаметъра на дървото и са достатъчно точни 
само ако се параметризират с данни от конкретното насаждение. 
глобалните модели, какъвто е и предпочетеният в настоящото 
изследване, са основани на диаметъра на дървото и на средни и 
сумарни параметри на дървостоя, което позволява да се отчита 
спецификата на насажденията при характеризиране на височинната 
им структура (lópez-sánchez et al., 2003).

реЗУЛТаТи и ОБСъжДане

Структура на модела
Предложеният динамичен модел за растеж и производителност 

се състои от тримерен вектор на състоянието и 3 основни 
преходни функции (stankova, 2016). състоянието на дървостоя е 
характеризирано чрез доминиращата му височина H (m), средния 
стъблен обем V (m3) и гъстотата N (ha-1). При липса на информация 
за средния обем е предвидена възможност за иницииране на неговата 
стойност чрез помощна функция I1 от другите два параметъра. 
растежът по доминираща височина, който е представен от първата 
преходна функция P1, се прогнозира чрез анаморфен бонитетен 
модел с множество асимптоти, основан на функцията на lundqvist-
Korf (stankova, diéguez-aranda, 2012). отпадът (втора преходна 
функция P2) и растежът по обем (трета преходна функция P3) са 
прогнозирани в съответствие с изменението на доминиращата 
височина (таблица 1). Подробности за биологичната логика на модела, 
анализа и обработката на данните са представени в изследването 
на stankova (2016). средният диаметър е параметър, предвиден за 
изчисляване чрез основния набор от показатели на състоянието чрез 
иницииращата функция на диаметъра I2. така, чрез тях, той може 
да бъде определян във всеки времеви момент и не изисква специална 
преходна функция. Въпреки това, както за улеснение на изчисленията, 
така и за по-добра точност, може да бъде използвана като преходна 
функция за средния диаметър зависимостта AP4, установена от 
Vanclay (2009), според която средният диаметър на едновъзрастните 
насаждения е константна пропорция от доминиращата височина, 
разделена на логаритъм от гъстотата, която не се влияе от 
възрастта и отгледните сечи (таблица 1). В другите известни 
динамични растежни модели, разработени в европа чрез статусно-
интервалния метод (diéguez-aranda et al., 2006; castedo-dorado et al., 
2007; Álvarez-gonzález et al., 2010; gómez-garcía et al., 2010, 2015), е 
използван тримерен вектор на състоянието, дефиниран чрез броя 
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дървета на хектар, кръговата площ и доминиращата височина, 
които са проектирани във времето чрез съответни преходни 
функции, основани на подходящи растежни модели и представени в 
алгебрична диференчна или обобщена алгебрична диференчна форма. 
В динамичните модели извън европа (garcía, 2011; garcía et al., 2011; 
garcía, 2013a; tewari et al., 2014) състоянието е характеризирано чрез 
четиримерен вектор, включващ доминиращата височина, гъстотата 
(дървета на хектар), кръговата площ и мярка на склопеността 
(покритието). от тях, само доминиращата височина е прогнозирана 
като функция на възрастта, докато останалите характеристики са 
проектирани като функция на доминиращата височина.

запасът се определя като произведение на средния обем и 
гъстотата на насаждението (Y), а строежът е характеризиран чрез 
модел за разпределение на дърветата по степени на дебелина, крива на 
височините и функция за обема. Поради преобладаващо мономодалния 
характер на диаметровите разпределения в изследваните бялборови 
култури, за моделирането им е предпочетена 2-параметровата 
функция на Weibull, отличаваща се с гъвкавост при апроксимиране на 
разнообразни по форма и симетричност мономодални разпределения 
(таблица 1). за определяне на коефициентите на функцията е 
използван метод за възстановяването им от основните моменти на 
разпределението, които от своя страна са характеризирани чрез средни 
показатели на дървостоя (stankova, diéguez-aranda, 2010). Първият 
начален момент m1, съответстващ на средноаритметичния диаметър 
е апроксимиран като линейна функция от средноквадратичния 
диаметър, а останалите функции в алгоритъма за изчисляване на 
коефициентите b и c са показани в таблица 1. за характеризиране на 
връзката височина-диаметър на дървото е изведена зависимостта 
D2, модифицираща модела на lenhart (1968), която включва като 
независими променливи диаметъра на дървото, доминиращите 
височина и диаметър на културата, възрастта и гъстотата й. за 
изчисляване обемите на стъблата на отделните дървета послужи 
класическата връзка с видовата височина и кръговата площ като, 
чрез таблицата за видовите височини (с кора) за бялборови култури 
(кръстанов и др., 1980), видовата височина е изразена чрез линейна 
функция от височината (станкова, Ферезлиев, 2015). за съгласуване 
на сумата от обемите на отделните дървета със стойността на 
общия запас, изчислена чрез динамичния модел за цели насаждения, във 
формулата е включен корекционен коефициент (таблица 1).

алгоритми на приложение и точност на модела
основното предназначение на модела на ниво насаждение е 

да предвижда изменението на основните параметри на дървостоя 
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Таблица 1. 
структура на динамичния модел за растеж, строеж и производителност на 

бялборови култури
Table 1. 

Framework of the dynamic model for growth, yield and structure of scots pine plantations
Таблица 1. Структура на динамичния модел за растеж, строеж и производителност на бялборови култури 
Table 1. Framework of the dynamic model for growth, yield and structure of Scots pine plantations 
 

Основни 
преходни 
функции 
 
Principal 
transition 
functions 

Уравнение 
Equation 

Растеж по височина/Бонитет   
Height growth/Site Index Adj. R2 RMSE  Автор 

Author 

P1 























 342.0

2
342.0

1
12

11631.6exp
AA

HH  0.942 1.231m 
Stankova, 
Diéguez-
Aranda, 2012 

 Отпад/Density decrease  

P2 0945.0
1

0945.0
2

12




 H
H

NN  
0.948 403ha-1 Stankova, 2016 

 Растеж по обем/Mean volume growth  

P3 
474.0

1

21

474.0
12

934.37934.37













HH
VV  0.931 0.0460m3 Stankova, 2016 

Допълнителна 
преходна 
функция 
 
Auxiliary 
transition 
function 

 Растеж по диаметър/Diameter growth 

AP4 1
1

2

2

1
2 3.1

3.1
ln
ln QMD

H
H

N
NQMD 




    Vanclay, 2009 

Допълнителни 
зависимости 
 
Auxiliary 
relationships 

 Инициираща функция за средния обем/Mean volume initialization 

I1 
 2

474.0
1

ln

934.37
279.69

N

H

V









  
0.740 0.0893m3 Stankova, 2016 

 Инициираща функция за диаметъра/Mean diameter initialization 

I2  H
VQMD

371.0138.2
200





 0.847 0.970cm 

Станкова, 
2006/ 
Stankova, 2006 

 Запас/Total stand volume    
Y VNY     Stankova, 2016 

 Разпределение на дърветата по дебелина/Diameter distribution 

D1 

c

b
dc

e
b
d

b
cdf
























1
)(  

Da=0.9974 QMD - 0.3700, 22
2 aDQMDm   







 

















 






 







 



c

Db

cc
c

Dm

a

a

11

1121
11

2

2

2

2

 

 
 
 
 
0.999 

 
 
 
 
0.162cm 

Stankova, 
Diéguez-
Aranda, 2010 

 Обобщена крива на височините     Generalized height-diameter relationship  

D2 















 






 



H
A

N
Dd

Hh
ln24.7174.82ln91.02.101101.0exp

 
0.907 1.329m 

Stankova, 
Diéguez-
Aranda, 2013 

 Стъблен обем     Stem volume    

D3 
 

40000
065.2422.0 2dh

v
Yv 












    

Станкова, 
Ферезлиев, 
2015/Stankova, 
Ferezliev, 2015 

Означения: V-среден обем (m3), H-доминираща височина (m), N-гъстота (ha-1), A-възраст (г.), Y-запас(m3/ha), QMD-средно-
квадратичен диаметър (cm), Da-средно-аритметичен диаметър (cm), D-доминиращ диаметър (cm), h-височина на дървото (m), d-
диаметър на 1.3m (cm), v-обем на стъблото (m3), b, c-коефициенти, m2-втори централен момент на разпределението, Г-гама-функция 
на Ойлер, Adj. R2-коефициент на детерминация; RMSE-дисперсия на регресионния модел; в преходните функции: H1, N1, V1, A1, 
QMD1 и H2, N2, V2, A2, QMD2 -доминираща височина, гъстота, среден обем, възраст, среден диаметър в настоящ и в бъдещ момент 
във времето, съответно. 
Abbreviations: V-mean stand volume (m3), H-dominant stand height (m), N-stand density (ha-1), А- age (years), Y- total stand volume 
(m3/ha), QMD- quadratic mean diameter (cm), Da- arithmetic mean diameter (cm), D- dominant diameter (cm), h- tree height (m), d- breast-
height tree diameter (cm), v-  stem volume (m3), b, c- model parameters, m2- second central moment of the distribution, Г- the gamma 
function, Adj. R2-adjusted coefficient of determination; RMSE-Root Mean Squired Error; in the transition functions: H1, N1, V1, A1, QMD1 

Означения: V- среден обем (m3), h- доминираща височина (m), n- гъстота (ha-1), a- възраст (год.),  
y- запас(m3/ha), Qmd- средно-квадратичен диаметър (cm), da- средно-аритметичен диаметър (cm),  
d- доминиращ диаметър (cm), h- височина на дървото (m), d- диаметър на 1.3m (cm), v- обем на стъблото 
(m3), b, c- коефициенти, m2- втори централен момент на разпределението, г- гама-функция на ойлер, 
adj. r2- коефициент на детерминация; rmse- дисперсия на регресионния модел; в преходните функции:  
h1, n1, V1, a1, Qmd1 и h2, n2, V2, a2, Qmd2 - доминираща височина, гъстота, среден обем, възраст, среден 
диаметър в настоящ и в бъдещ момент във времето, съответно. abbreviations: V- mean stand volume (m3), 
h- dominant stand height (m), n- stand density (ha-1), а- age (years), y- total stand volume (m3/ha), Qmd- quadratic 
mean diameter (cm), da- arithmetic mean diameter (cm), d- dominant diameter (cm), h- tree height (m), d- breast-
height tree diameter (cm), v-  stem volume (m3), b, c- model parameters, m2- second central moment of the distribu-
tion, г- the gamma function, adj. r2- adjusted coefficient of determination; rmse- root mean squired error; in the 
transition functions: h1, n1, V1, a1, Qmd1 and h2, n2, V2, a2 , Qmd2- current (i=1) and future (i=2) dominant 
stand height, stand density, mean stand volume, age, quadratic mean diameter, respectively.
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във времето, поради което приложението му да прогнозира (фиг. 
1) е основно, а точността на преходните функции – най-важна. за 
да се добие представа за степента на акуратност на модела са 
изчислени интервалите на толерантност за относителните грешки, 
показващи диапазона, в който ще попаднат те в 95% от случаите с 
вероятност 95%, което практически показва максималния размер на 
очакваните отклонения на прогнозите от реалността. По подобие на 
четиримерните статусно-интервални динамични модели, в началото 
на настоящия модел, с първата преходна функция P1, се прогнозира 
растежът във времето на доминиращата височина. след това, 
прогнозираната стойност на височината се използва за определяне на 
бъдещите стойности на гъстотата и средния обем чрез уравнения 
P2 и P3, на средния диаметър (чрез AP4) и общия запас (Y) (фиг. 
1). моделът предсказва с най-висока точност растежа по среден 

 

 

 

 

V H, N, A 

H1, N1, A1, V1, 

QMD1, A2 

SI QMD 
Eq. I2 Eq. P1 

Eq. I1 Y Eq. Y 

Eq. P1 H2 
Eq. P3 

Eq. P2 Eq. AP4 N2 

V2 

QMD2 

Y2 Eq. Y 

H1, A1, Ni, Vi, 

QMDi, Yi=Ni 

x Vi 

T1) Nt=Ni-0.TI*Ni 

T2) Yt=Yi-0.TI*Yi 

Eq. I1, Y 

Eq. AP4 

Eq.I1, Y 

A2 

A1, H1, Vt=V1, 

Yt=Y1, Nt=N1, 

QMDt=QMD1 

Прогнозa 

Projection 

Прогнозa Projection 

Симулиране на отгледна сеч 

Thinning simulation 

Оценка 

Prediction 

QMDt 

 

Vt, Yt 

 

Nt 

 
Yt 

 

Nt 

 

фиг. 1. Приложения на модела на ниво насаждение
Fig. 1. Whole-stand model applications

Означения: V-среден обем (m3), H-доминираща височина (m), N-гъстота (ha-1), A-
възраст (г.), Y-запас(m3/ha), QMD-среден по кръгова площ диаметър (cm), SI-бони-
тет (m); H1, N1, V1, A1, QMD1 и H2, N2, V2, A2, QMD2-доминираща височина, гъстота, 
среден обем, възраст, среден диаметър в, съответно, настоящ и бъдещ момент 

във времето; 0.ti-интензивност на отгледната сеч, 0<0.ti<1; Ni, Vi, Yi, QMDi и Nt, 
Vt, Yt, QMDt-гъстота, среден обем, запас и среден диаметър съответно, преди и 

след отгледната сеч; eq. i1, eq. i2, eq. P1, eq. P2, eq. P3, eq. aP4, eq. y-уравнения 
i1, i2, P1, P2, P3, aP4, y от таблица 1.

Abbreviations: V-mean stand volume (m3), H-dominant stand height (m), N-stand density 
(ha-1), А-age (years), Y-total stand volume (m3/ha), QMD-quadratic mean diameter (cm), 

SI-site index (m); H1, N1, V1, A1, QMD1 and H2, N2, V2, A2 , QMD2-current (i=1) and future 
(i=2) dominant stand height, stand density, mean stand volume, age and quadratic mean 
diameter, respectively; 0.ti-thinning intensity, 0<0.ti<1; Ni, Vi, Yi, QMDi and Nt, Vt, Yt, 
QMDt-stand density, mean stand volume, total stand volume, quadratic mean diameter 
before and after the thinning, respectively; eq. i1, eq. i2, eq. P1, eq. P2, eq. P3, eq. 

aP4, eq. y-equations i1, i2, P1, P2, P3, aP4, y from table 1.
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диаметър и доминираща височина, докато за гъстотата, средния обем 
и запаса, възможните отклонения са в по-голям диапазон (таблица 2). 
структурата на модела позволява да бъдат симулирани низови сечи, 
при които доминиращата височина се запазва, а интензивността се 
задава като процент от броя дървета или от запаса на хектар, и да се 
прогнозира развитието на дървостоя след сечта (фиг. 1). начинът, по 
който се задава интензивността на сечта в симулациите, рефлектира 
върху точността на прогнозите за развитие на дървостоя след 
стопанската намеса. стойностите на запаса се предсказват с по-
висока точност, ако е заложена интензивност на сечта като процент 
от общия стъблен обем. ако интензивността на сечта е планирана 
като процент от общия брой дървета в насаждението, се получават 
по-точни прогнози за отпадащите в развитието на дървостоя 
дървета след сечта (таблица 2). При налични данни за възрастта, 
гъстотата и доминиращата височина на културите, с иницииращите 
функции могат да бъдат изчислени допълнително средният диаметър, 
средният обем и запасът, както и да бъде определен бонитетът 
(представен като H2 в уравнение P1) при дадена референтна възраст 

Таблица 2. 
точност на модела на ниво насаждение според приложението му

Table 2. 
Whole-stand model accuracy according to application

Показател на 
насаждението
stand parameter

оценка
Prediction

Прогнозa 
Projection

симулиране на отгледнa сеч 
thinning simulation

Интензивност по 
брой

thinning intensity 
in % of the tree 

number

Интензивност  
по запас

thinning intensity  
in % of the total 

stand volume

обхват на относителните грешки (%) в 95% от случаите с 
95% вероятност

relative error range (%) in 95% of the cases with 95% prоbability

H -20<e<20 -20<e<20 -20<e<20

N -55<e<55 -40<e<40 |e|>60

QMD -10<e<10 -25<e<25 -25<e<25 -30<e<30

V |e|>60 -55<e<55 |e|>60 |e|>60

Y |e|>60 -60<e<60 -60<e<60 -40<e<40

Означения: V-среден обем (m3), H-доминираща височина (m), N-гъстота (ha-1), 
Y-запас(m3/ha), QMD-среден диаметър (cm), e-относителна грешка (%).

Abbreviations: V-mean stand volume (m3), H-dominant stand height (m), N-stand density (ha-

1), Y-total stand volume (m3/ha), QMD-quadratic mean diameter (cm), e-relative error (%).



12

(представена като А2 в уравнение P1) чрез преходната функция P1 
(фиг. 1), но до това приложение на модела трябва да се прибягва само 
за ориентир и при липса на информация от предходни измервания на 
дървостоя (таблица 2).

Информацията за средните и сумарни показатели на 
бялборовия дървостой позволява определянето и на строежа му по 
диаметър, височина и обем чрез последователното прилагане на 
дистрибуционните модели D1 – D3 (фиг. 2). Изпитването на модела 
за разпределение на дърветата по диаметър с експериментални данни 
е показало, че в преобладаващите случаи, под 15% от дърветата не 
попадат в действителния си клас по дебелина при степени на дебелина 
през 4 cm (Ферезлиев, станкова, 2015). друго подобно проучване за 
верифициране на моделите за строежа (станкова, Ферезлиев, 2015) 
доказва, че разпределението на дърветата по височина се описва с 
достатъчно висока точност от алгоритмичната последователност 
D1-D2, като тази точност e повлияна в по-голяма степен от модела 

фиг. 2. определяне на строежа по диаметър, височина и обем
Fig. 2. estimation of tree diameter, height and volume distributions

Фиг. 2. Определяне на строежа по диаметър, височина и обем 
Fig. 2. Estimation of tree diameter, height and volume distributions 

 

Означения: V-среден обем (m3), H-доминираща височина (m), N-гъстота (ha-1), ), A-възраст 
(г.), Y-запас(m3/ha, QMD-среден диаметър (cm), D-доминиращ диаметър (cm), hi-височина на 
дървото (m), di-диаметър на 1.3m (cm), ni-брой дървета с диаметър di, vi-обем на стъблото (m3), 
Eq. D1, Eq. D2, Eq. D3 - уравнения D1, D2, D3 от таблица 1. 
Abbreviations: V-mean stand volume (m3), H-dominant stand height (m), N-stand density (ha-1), А-
age (years), Y-total stand volume (m3/ha), QMD-quadratic mean diameter (cm), D-dominant stand 
diameter (cm), hi-tree height (m), di-breast-height tree diameter (cm), ni-number of trees of breast-
height diameter di, vi-stem volume (m3), Eq. D1, Eq. D2, Eq. D3- equations D1, D2, D3 from Table 1. 
 

QMD, N 

Eq. D1 

(di, ni) 

D H, A 

hi 

Eq. D2 

Y 

Eq. D3 

vi 

Означения: V-среден обем (m3), 
H-доминираща височина (m), N-гъстота 
(ha-1), ), A-възраст (г.), Y-запас(m3/ha, 

QMD-среден диаметър (cm), D-доминиращ 
диаметър (cm), hi-височина на дървото 
(m), di-диаметър на 1.3m (cm), ni-брой 

дървета с диаметър di, vi-обем на 
стъблото (m3), eq. d1, eq. d2, eq. d3 - 

уравнения d1, d2, d3 от таблица 1.
Abbreviations: V-mean stand volume (m3), 

H-dominant stand height (m), N-stand density 
(ha-1), А-age (years), Y-total stand volume 
(m3/ha), QMD-quadratic mean diameter 

(cm), D-dominant stand diameter (cm), hi-
tree height (m), di-breast-height tree diameter 

(cm), ni-number of trees of breast-height 
diameter di, vi-stem volume (m3), eq. d1, 

eq. d2, eq. d3- equations d1, d2, d3 from 
table 1.
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на кривата на височините, отколкото от модела за разпределение 
на дърветата по степени на дебелина. определянето на строежа по 
обем, от друга страна, е повлияно в по-висока степен от модела за 
разпределение на дърветата по диаметър, отколкото от кривата на 
височините (станкова, Ферезлиев, 2015).

иЗВОДи

Представен е комплексен биометричен модел за бялборови 
култури, съставен от динамичен модел на ниво насаждение от четвърто 
поколение за характеризиране растежа и производителността на 
дървостоите и модели за разпределение на дърветата по диаметър, 
височина и обем за характеризиране на строежа. основното 
предназначение на компонента на ниво насаждение е да предвижда 
изменението на основните параметри на дървостоя във времето, 
но може да бъде прилаган и за симулиране на низови отгледни 
сечи. моделът прогнозира с по-висока точност растежа по среден 
диаметър и доминираща височина, докато отклоненията в оценките 
за гъстотата, средния обем и запаса, са в по-голям диапазон. Чрез 
функционалните компоненти за разпределение на дърветата по 
класове на размер и въз основа на данните за средните и сумарни 
показатели на дървостоя, може да бъде характеризиран строежа 
на културите по диаметър, височина и обем с достатъчно висока 
точност.
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CONTEMPORARY DYNAMIC MODEL FOR GROWTH, YIELD  
AND STRUCTURE OF SCOTS PINE PLANTATIONS IN BULGARIA

T. Stankova
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUMMARY)

the objective of this study is to present a dynamic distribution stand 
model for scots pine plantations in Bulgaria. the whole-stand model 
component is developed employing the state-space methodological approach. 
this sub-model consists of three-dimensional state vector, defined by 
dominant stand height, number of trees per hectare and mean stem volume, 
and three principal transition functions. the whole-stand model structure is 
completed with mean volume and mean diameter initialization functions and 
an optional, auxiliary transition function. tree distribution by size classes is 
characterized by a diameter distribution model, height-diameter relationship 
and a stem volume function, which parameters are recovered from mean 
and cumulative stand variables. model application algorithms for prediction, 
projection and thinning simulation are presented and model accuracy is 
discussed.

Key words: state-space modeling approach, model for prediction, growth and yield, 
distribution models, even-aged forest stands


