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абстракт: Изследването е насочено към разработване на клоново-специфични 
алометрични модели за изчисляване на надземната дървесна маса на два клона 
пауловния в млада възраст. тествани са едно- и двуфакторни функции с водеща 
независима променлива диаметърa в основата или на гръдна височина, а като втори 
предиктор е изпитана височината на дървото. диаметърът в основата показа много 
по-висок прогнозен потенциал от този на гръдна височина, поради което и трите 
селекционирани оптимални модела се основават на него. Изведените зависимости са 
приложими за изчисляване на надземната дървесна биомаса, добита от едностъблени 
фиданки от изследваните клонове на Paulownia tomentosa и P. elongata x fortunei на 
възраст 1 – 4 години, растящи в условията на преходен средиземноморски климат в 
Югозападна България.

Ключови думи: Paulownia tomentosa, Paulownia elongatа x fortunei, регресионен 
модел, нискотурнусни плантации

УВОД

алометричните модели за биомасата на дървесните видове 
са функционални зависимости, използвани за определянето ѝ, по 
фракции или общо, чрез лесно измерими показатели на дърветата и 
насажденията (Жиянски, 2014; stankova et al., 2015, 2016b). уравненията 
за надземната биомаса на дърветата с моноподиално и симподиално 
разклоняване на стъблото обикновено включват като основни 
независими променливи диаметъра и височината на стъблото (clutter 
et al., 1983; Burkhart, tomé, 2012), като често моделите са свеждани 
до еднофакторни функции от диаметъра на стъблото на 1.3 m или 
друга височина над повърхността на земята (pontailler et al., 1997; 
Zianis et al., 2005; Walle et al., 2007; paris et al., 2011; Blujdea et al., 2012; 
dillen et al., 2013; paul et al., 2013a, b; Verlinden et al., 2015).

някои изследователи смятат, че алометричните зависимости 
за биомасата са повлияни от условията на месторастене (arrevalo 
et al., 2007; paul et al., 2013a, b). Видът и дори генотипът в рамките 
на вида са важен фактор за дървесната алометрия на биомасата. 
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както хабитусът, така и специфичната плътност на дървесината, 
които влияят върху количеството и разпределението на биомасата 
по фракции, са обусловени от видовата принадлежност. Изследване 
на испански учени е показало, че тополовият хибриден клон Populus 
x euroamericana ’i 214‘ и още повече ’mc‘ се характеризират с 
относително ниска клонестост (sixto et al., 2014). установено е, че 
обемната плътност на дървесината на бялата акация е по-голяма от 
тази на евроамериканските хибридни тополи и значително надхвърля 
тази на пауловнията (dimitrova et al., 2017). В изследване на смесени 
екологични култури на неаридни месторастения в австралия са 
разработени 3 системи от алометрични зависимости с различна степен 
на обобщеност: видово-специфични, обобщени по род и растежен 
хабитус и обобщени само по растежен хабитус. Изследователите са 
установили, че алометричните връзки, разработени на видово ниво, 
са с оптимална точност (paul et al., 2013a).

През 2013 г. в Югозападна България е създадена експериментална 
култура с два клона пауловния при 12 варианта на растежен простор 
(0.6 – 9.4 m2), за да се изследва влиянието на генотипа, гъстотата и 
ротационният период върху производството на биомаса. основна цел 
на настоящото изследване е да бъдат разработени клоново-специфични 
алометрични модели за изчисляване на надземната дървесна маса на 
двата клона пауловния в млада възраст при конкретните почвено-
климатични условия чрез лесно измерими показатели на дърветата.

МаТериаЛ и МеТОДи

експерименталната плантация е създадена през есента на 2013 
г. на територията на разсадник с. микрево, дгс струмяни, с in vitro 
размножени контейнерни фиданки от 1 клон на Paulownia tomentosa и 
1 клон на P. elongatа x fortunei. Използван е дизайн на нелдер (nelder, 
1962; namkoong, 1965), наподобяващ по формата си велосипедно 
колело, с вложени една в друга концентрични окръжности с различни 
радиуси, като посадните места се намират на пресечните точки на 
спиците и окръжностите (фигури 1 и 2). конкретната култура е с 12 
гъстоти, вариращи от 1000 до 15 600 ha-1 по протежение на спиците, 
при приблизително квадратна форма на растежния простор на 
фиданка (фигура 1, таблица 1). клоновете са разположени в, отделени 
помежду си с по 1 гранична спица, редуващи се сектори от по 4 спици. 
Измервания и пробовземане са извършени трикратно: през есента на 
2014 и 2016 и през пролетта на 2018 г. При първото пробовземане са 
добити и измерени 1-годишини растения само от клона на Paulownia 
tomentosa, а при следващите са събрани данни от 3 и 4-годишни 
фиданки и от 2-та клона (таблица 1). дърветата от пробните спици 
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са повалени и са измерени дължината на стъблото и диаметрите 
му в основата и на гръдна височина. свежото тегло на надземната 
дървесна биомаса (стъбло и клони) на всяко дърво е измервано in situ 
с точност 0.005 g. от всеки клон пауловния поотделно са вземани и 
претегляни в свежо състояние представителни сборни проби (200 – 300 
g), които са транспортирани за изсушаване в лабораторни условия. 
Пробите са изсушени до абсолютно сухо състояние в лабораторна 
сушилня при постоянна температура 105º c и продължителността 
на сушене е определяна с периодични контролни замервания. сухите 
тегла на пробите са измерени с лабораторна везна с точност 0.001 g. 
съотношението между сухите и свежите тегла на дървесните проби 
е използвано за изчисляване на сухото тегло на целите растения 
от съответния клон, чието свежо тегло е измерено по време на 
теренната работа.

Биометричните модели са разработени по клонове със зависима 
променлива сумарната дървесна маса на индивида (стъбло+клони). 

фигура 1. схема на експерименталната култура в разсадник с. микрево, дгс 
струмяни. Посадните места са в пресечните точки на спиците и окръжностите.
Figure 1. diagram of the experimental plantation in mikrevo nursery, strumyani Forestry 

estate. the planting locations are at the crossing points of the spokes and the  
circumferences.
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Изпитани са общо 22 двуфакторни и 9 еднофакторни функционални 
зависимости (stankova et al., 2015) с водеща факторна променлива 
диаметъра в основата или на гръдна височина, а като втори предиктор 
е тествана височината на дървото. тяхната адекватност е оценена 
по набор от критерии, формулирани въз основа на публикации на 

фигура 2. експериментална култура от paulownia tomentosa и p. elongata x fortu-
nei в разсадник с. микрево, дгс струмяни. а. Поглед от пътя (юг); б. Поглед от 

вътре (изток) след добива на пробни дървета.
Figure 2. experimental plantation of paulownia tomentosa and p. elongata x fortunei in 
mikrevo nursery, strumyani Forestry estate. a. View from the road (south); b. View from 

the inside (east) after harvesting of sample trees.
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gadow and hui (1999), parresol (1999), picard et al. (2012) и sileshi 
(2014). нормалността на разпределението на грешките е изпитано 
чрез аналитичния тест на shapiro-Wilk, графиката на квантилите 
и стойностите на асиметрията и ексцеса. Хомоскедастицитетът 
на грешките е проверен чрез графика на прогнозираните срещу 
остатъчните стойности и чрез аналитичните тестове на White 
и Breusch-pagan, а отклоняващите се стойности са контролирани 
в съответствие с изискването стандартизираните разлики извън 
интервала (-2; 2) да не надхвърлят 10%. регресионните модели са 
тествани за изместване чрез t-test за стойност на средната грешка 
равна на нула и едновременен F-тест за наклон 1 и отрез 0 на линейната 
регресия, свързваща експериментални и прогнозирани стойности. 
колинеарността е контролирана чрез стойността на условното число, 

Таблица 1. експериментални данни, използвани за извеждане на алометрични 
модели за надземната дървесна биомаса на клонове от 2 вида пауловния 

в дгс струмяни
Table 1. experimental data used for derivation of allometric models for the aboveground 

woody biomass of clones from 2 species of paulownia in strumyani Forestry estate

Вид
Species

Въз-
раст, г.
аge, 
years 

Брой 
дърве-
та

Number 
of trees

арасте-
жен 

простор, 
m2

agrowing 
space, m2

bd0, cm bdbh, cm bh, m bw, kg

Paulownia 
elongata x 
fortunei

3 79 0.6,
0.8,
1.0,
1.3,
1.7,
2.2,
2.8,
3.5,
4.5,
5.8,
7.4,
9.4

5.9 
(0.9-12.0)

3.5
(0.4-7.7)

2.6 
(0.5-4.8)

1.525 
(0.011-12.889)

4 32 6.2 
(2.6-14.9)

3.7 
(0.5-10.2)

2.6 
(1.1-5.4)

1.746 
(0.043-13.110)

Paulownia 
tomentosa

1 48 5.5 
(1.8-9.1)

2.6 
(1.0-4.7)

2.0 
(0.5-3.4)

0.519 
(0.031-1.945)

3 67 5.2 
(1.7-13.2)

2.6 
(0.4-6.1)

2.1 
(0.6-3.8)

0.887 
(0.017-5.651)

4 22 6.9 
(3.4-11.1)

4.3 
(1.3-8.2)

3.3 
(2.0-5.0)

1.925 
(0.150-8.110)

съкращения: dbh – диаметър на дървото на гръдна височина (cm), d0 – диаметър 
в основата на дървото (cm), h – височина на дървото (m), w – суха надземна 
дървесна биомаса (стъбло + клони) (kg).
a Вариантите на гъстота са представени за всички комбинации клон – възраст 
(колони 1 и 2) 
b Представени средна стойност и обхват в скоби.
abbreviations: dbh – breast height tree diameter (cm), d0 – basal tree diameter (cm), h – 
total tree height (m), w – dry biomass of stem and branches (kg).
a the spacing variants are presented in all clone-age combinations (column 1 x column 2).
b average value and range in brackets are presented.
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което не трябва да надхвърля 30. стабилността на регресионните 
коефициенти е оценявана чрез относителната стандартна грешка на 
коефициента (prse), изразена като отношение (в проценти) между 
стандартната грешка и абсолютната стойност на коефициента 
и не трябва да надхвърля 25%. При обратно трансформиране на 
прогнозираните стойности в нормални, нетрансформирани единици, 
е приложен пропорционалният корекционен коефициент (snowdon, 
1991). определените като адекватни едно- и двуфакторните модели 
са обединени в отделни групи, след което е направено сравнение между 
моделите в групите. като критерии за това сравнение послужиха 
коефициентът на детерминация (radj.), стандартното отклонение 
(rmse), информационният критерий на акаике (aic) и теглата на 
aic. aic теглата характеризират относителното правдоподобие 
на модела и дават доказателство за превъзходството на един 
модел в сравнение с друг (Wagenmakers, Farrell, 2004; sileshi, 2014). В 
резултат от съпоставките са изведени клоново-специфични едно- и 
двуфакторни алометрични модели, чрез които по надежден начин да 
се изчисли надземната дървесна биомаса на индивид от съответния 
клон в ранна възраст и при конкретните растежни условия.

реЗУЛТаТи

установени са 5 двуфакторни и 6 еднофакторни адекватни модела 
за клона от P. tomentosa, а за дърветата от P. еlongatа x fortunei са изведе-
ни 4 адекватни двуфакторни функционални зависимости. диаметърът в 
основата показа много по-висок прогнозен потенциал от този на гръдна 
височина, поради което и трите селекционирани оптимални модела се 
основават на него (таблица 2). Чрез функцията с константно видово 
число (clutter et al., 1983; Burkhart, tomé, 2012) е представена адекватно 
дървесната биомаса на фиданките от P. еlongatа x fortunei, а основното 
уравнение на алометрията (huxley, 1972) характеризира добре биомаса-
та на P. tomentosa (таблица 2). Изведените зависимости са приложими 
за изчисляване на надземната дървесна биомаса, добита от едностъбле-
ни фиданки от изследваните клонове на Paulownia tomentosa и P. еlongata 
x fortunei на възраст 1 – 4 години, растящи в условията на преходен 
средиземноморски климат в Югозападна България.

ОБСъжДане

При нарастващата актуалност на използването на биомасата 
за енергийни нужди, една от формите на което са енергийните 
култури от бързорастящи дървесни и аграрни видове, създаването 
и стопанисването на плантации при голяма гъстата и кратък 
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ротационен период придобива все по-голяма важност. с това 
нараства и нуждата от разработване на модели за лесно и надеждно 
изчисляване на сухото тегло на дърветата, растящи в такива 
плантации. Биометрични зависимости, обобщени за съвкупността от 
най-широко разпространените клонове черни хибридни тополи (Populus 
x euroamericana) у нас, са изведени за фракциите на надземната биомаса 
(стъбло, клони, листа) на растенията в млада възраст (1 – 6 г.) и са 
приложими за едностъблени индивиди с диаметър до 21 cm и височина до 
16 m (stankova et al., 2015, 2016d). алометрични модели са предложени и 
за изчисляване на надземната биомаса по фракции на акациеви дървета 
с диаметър до 9 cm и височина до 9 m (stankova et al., 2016c). дървета 
от род пауловния на възраст 1 – 3 години, растящи в експериментални 
култури в Южна България, са послужили за извеждане на обобщени 
модели за биомасата на стъбла с размер на диаметъра на гръдна 
височина до 5 cm и височина до 3.5 m (stankova et al., 2016b). В това 

Таблица 2. алометрични модели за надземната дървесна биомаса на едностъблени 
индивиди от Paulownia tomentosa и P. elongata x fortunei за условията на дгс 

струмяни, Югозападна България 
Table 2. allometric models for the aboveground woody biomass of single-stem individuals 
of Paulownia tomentosa and P. elongata x fortunei grown at the environmental conditions  

of strumyani Forestry estate, southwestern Bulgaria

Вид
Species

Модел
Model Adj. R2 RMSE CF Коефициент

Parameter b0 b1 b2

Paulownia 
elongata x 

fortunei
0.944 0.370 1.160

Стойност
Value -4.710

SE 0.035
PRSE % 0.749

Paulownia 
tomentosa

0.931 0.336 1.055

Стойност
Value -4.417 1.766 0.194

SE 0.171 0.171 0.031
PRSE % 3.88 9.69 16.03

w=CFexp(b0)d0
b
1 0.909 0.385 1.155

Стойност
Value -5.211 2.746

SE 0.131 0.078
PRSE % 2.52 2.83

Съкращения: CF – корекционен коефициент; d0 – диаметър в основата на дървото 
(cm), h – височина на дървото (m), w – надземна дървесна биомаса стъбло + клони 
(kg); adj. r2 – коефициент на детерминация; rmse – стандартно отклонение;  
se – стандартна грешка; prse % - относителна стандартна грешка на 
коефициента (%).
Abbreviations: CF – correction coefficient; d0 – basal tree diameter (cm), h – total tree 
height (m), w – dry biomass of stem and branches (kg); adj. r2 – coefficient of determina-
tion; rmse – root mean squared error; se – standard error; prse % - parameter relative 
standard error (%).
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изследване уравнението с комбиниран предиктор (clutter et al., 1983; 
Burkhart, tomé, 2012) се оказва най-сполучливият двуфакторен модел, а 
експоненциалната функция от диаметъра – адекватен еднофакторен 
алометричен модел за прогнозиране на сухото тегло на стъблата на 
пауловния в млада възраст (stankova et al., 2016b). като предиктор в 
това предходно проучване е изпитан по-конвенционалният и широко 
използван в лесовъдската практика диаметър на гръдна височина, но не 
е тестван диаметърът в основата на стъблото. клоново-специфични 
алометрични модели за 4 клона черни хибридни тополи, растящи в 
условията на умерен континентален климат в северна България, са 
разработени от stankova et al. (2016a). авторите изследват като 
независими променливи както гръдновисочинния, така и диаметъра 
в основата на стъблата и стигат до извода, че диаметърът на 
гръдна височина е по-добър предиктор на дървесната биомаса на 
едностъблени индивиди от проучваните тополови хибриди на възраст 
1 – 3 години. те посочват двуфакторния модел на honer (Burkhart, 
tomé, 2012) като оптимален прогнозен модел за клoновете ’agathe’ и 
‘Bl’, докато основният модел на алометрията (huxley, 1932) е изведен 
за изчисляване на дендромасата на индивидите от клон ‘nndV’.

В настоящото проучване диаметърът в основата показа много 
по-висок прогнозен потенциал от този на гръдна височина. този 
резултат намира обяснение в силно сбежистата форма на стъблата 
на пауловнията, поради което голяма част от масата им се намира 
в най-долната секция на стъблата, характеризирана по-добре от 
диаметъра в основата, отколкото от този на гръдна височина. 
уравнението на константното видово число, чието обобщение се 
явява уравнението с комбиниран предиктор (Burkhart, tomé, 2012), 
предложено в предходното проучване за пауловнията, е определено 
като най-подходящия за характеризиране дендромасата на клона от 
Paulownia elongatа x fortunei алометричен модел. oсновният модел на 
алометрията (huxley, 1932), приложен за диаметъра в основата, а не 
предложената по-рано експоненциална функция (stankova et al., 2016b), 
е установен като надежден за прогнозиране на дървесната биомаса на 
клона от Paulownia tomentosa. същият модел е приложен успешно и в 
изследванията на martínez garcía et al. (2010) и на garcía-morote et al. 
(2014), но за определяне на стъблената биомаса на хибриди Paulownia 
elongata х fortunei. клоново-специфичните функционални зависимости в 
настоящото проучване се характеризират с по-висок коефициент на 
детерминация (0.91 – 0.94 срещу 0.89 – 0.91), но и по-голямо стандартно 
отклонение (0.34 – 0.39 kg срещу 0.22 – 0.25 kg) на регресионните модели 
в сравнение с обобщените алометрични модели, като трябва да се има 
предвид, че последните са изведени за изчисляване само на стъблената 
биомаса на пауловнията в ранна възраст (stankova et al., 2016b).
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иЗВОДи

диаметърът в основата на стъблото на млади дървета от 
пауловния е по-добър предиктор на надземната им дървесна биомаса, 
отколкото диаметърът на гръдна височина, което вероятно се 
дължи на голямата сбежистост на стъблата. той е използван като 
водеща независима променлива в изведените специфични алометрични 
зависимости за надземната дървесна биомаса на едностъблени 
фиданки от 2 клона Paulownia, растящи в условията на преходен 
средиземноморски климат в Югозападна България.. тези алометрични 
модели са приложими за изчисляване на сухата дендромаса на индивиди 
от клона на Paulownia elongatа x fortunei с височина до 5.5 m и диаметър 
в основата на стъблото до 15 cm и на фиданки от клона на Paulownia 
tomentosa с височина до 5.0 m и диаметър в основата на стъблото 
до 13.5 cm.

разработените в проучването специфични модели за 
дендромасата показват по-висок прогнозен потенциал, изразен 
чрез коефициента на детерминация, от обобщените за пауловния в 
ювенилна възраст, което потвърждава твърдението за влиянието 
на фенотипа (генотип+околна среда) върху дървесната алометрия. 
По-голямата дисперсия на грешките при специфичните, в сравнение 
с обобщените, модели се дължи на обхвата на зависимата величина, 
включваща при специфичните зависимости цялата надземна дървесна 
маса (стъбло+клони), която е по-вариабилна променлива от масата 
само на стъблото.
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ALLOMETrIC rELATIONShIpS FOr ESTIMATION  
OF ABOVEgrOUND WOODY BIOMASS OF TWO CLONES  

pAULOWNIA AT JUVENILE AgE

T. Stankova, V. Gyuleva, D. N. Dimitrov, E. Popov
Forest research institute of Bas, sofia

(SUMMArY)

the main objective of the study was to elaborate clone-specific allometric 
models for estimation of aboveground woody biomass of two Paulownia 
clones at juvenile age by easily measurable tree and stand variables.

data collection took place in a nelder wheel experimental plantation, 
established in the autumn of 2013 on the territory of mikrevo nursery, 
strumyani Forestry estate with in vitro propagated potted plants of one clone 
Paulownia tomentosa and one clone P. elongatа x fortunei. measurements and 
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sampling were done three times and data from 1-, 3- and 4-year old trees 
were used to derive the relationships. the models were developed by clones, 
considering the total individual dendromass (stem+branches) as a dependent 
variable. one- and two-predictor functions were tested using either the basal 
or the breast-height stem diameter as a principal predictor, and examining 
the total tree height as the second independent variable.

the basal diameter showed much higher prediction potential than the 
breast-height diameter and therefore all the three best models derived were 
based on it. the woody biomass of P. еlongatа x fortunei trees is adequately 
described by the constant form factor function, while the general allometric 
equation characterized well the dendromass of P. tomentosa. the relationships 
are applicable for estimation of the aboveground leafless biomass, yielded 
from monostem trees of the Paulownia tomentosa and P. elongata x fortunei 
clones of 1-4 years of age, grown at transitional mediterranean climate in 
southwestern Bulgaria.

Key words: Paulownia tomentosa, Paulownia elongatа x fortunei, regression model, 
short-rotation plantations
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