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matematică oferă posibilitatea realiză-
rii unui asemenea deziderat.

 
METODA DE LUCRU

În funcţie de distribuţia arborilor 
pe categorii de diametre din arboretele 
studiate, s-a format câte o subcolectivi-
tate de selecţie pentru care se va deter-
mina creşterea pentru fiecare arboret.

Ţinând cont de valorile coeficienţilor 
de variaţie ai creşterilor radiale în cadrul 
unei categorii de diametre (s%), al preci-
ziei determinării creşterii, probabilităţii 
de acoperire şi numărului total de arbori 
în cadrul unei categorii de diametre, s-a 
calculat numărul minim de arbori care 
trebuie să existe într-o suprafaţă de pro-
bă pentru asigurarea reprezentativităţii 
rezultatelor, după relaţia:

  ,    (1)

unde:
u- coeficient, care este 1,96 pentru 

probabilitatea de transgresiune de 5%,
s%- coeficient de variaţie, care este 

40-45%, stabilit experimental  pentru 
creşteri radiale în cadrul aceleiaşi cate-
gorii de diametre,

N- numărul total de arbori dintr-o 
categorie de diametre,

Δ%- eroarea limită, în cazul nostru 
10%.

INTRODUCERE

Arboretul, care reprezintă o tota-
litate de arbori dezvoltată în aceleaşi 
condiţii staţionale şi având aceeaşi 
structură, constituie o populaţie statis-
tică sub raport biometric. Această po-
pulaţie poate fi descrisă şi caracterizată 
în termeni statistico-matematici. Pre-
zentul studiu se referă la două arborete 
din Rezervaţia  „Codru”. Acestea fiind 
arborete pure, adică arborete forma-
te din arbori de aceeaşi specie (stejar) 
şi echiene (arborii având aceeaşi vâr-
stă), servesc un exemplu tipic de co-
lectivitate statistică omogenă. Studiile 
biometrice ale arboretelor prin metode 
statistico-matematice prezintă o deose-
bită importanţă ştiinţifică, contribuind 
la cunoaşterea legităţilor privind varia-
bilitatea caracteristicilor biometrice ale 
arborilor în arboret şi la evidenţierea 
corelaţiilor dintre aceste caracteristi-
ci. Asemenea studii au o mare valoare 
practică, ele constituind baza teoretică 
a modelelor de măsurare a arboretelor 
[4, 5]. Cunoaşterea structurii arbore-
telor furnizează importante informaţii 
ştiinţifice pentru elaborarea unor meto-
de moderne dendrometrice, iar pentru 
dendrometrie cunoaşterea structurii 
biometrice a arboretului este tot atât de 
importantă ca şi cunoaşterea structurii 
ecologice pentru silvicultură. Statistica 
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Numărul total de arbori la care se vor 
face măsurări în suprafaţa de probă1 este 
de 300, iar în suprafaţa de probă 2 este de 
368 de arbori, iar repartizarea lor pe cate-
gorii de diametre se prezintă în Tabelul 1.
După determinarea numărului de arbori 
pe categorii de diametre pentru care se 
vor face măsurări, aceştia se aleg în mod 
aleatoriu din întreaga colectivitate.

Având  arborii din întreg arboretul 
numerotaţi, pentru selectarea arborilor 
la care  urmează să se determine creş-
terea s-a folosit pasul de selecţie, iar 
numărul de la care se va începe selec-
tarea s-a determinat, folosindu-se şirul 
de numere aleatorii.

Arborii din suprafeţele de probă au 
fost pregătiţi în vederea măsurătorilor 
auxometrice.

Astfel, pe arborii selectaţi cu aju-
torul unui şablon au fost montate câte 
trei cuie de circa 4 –5 cm la 1,3 m de 
la sol în partea de nord a arborilor, iar 
în jurul punctului de contact al axului 
auxometrului cu ritidomul a fost apli-
cat un cerc cu vopsea de ulei pentru a 
micşora variaţiile grosimii cojii datora-
te precipitaţiilor.

Pentru efectuarea măsurărilor se 
aşează placa auxometrului comparator 
astfel ca toate cele trei cuie să facă con-
tact cu aceasta şi în acelaşi timp axul 
aparatului să ajungă la ritidom. În re-
zultatul activităţii cambiale şi implicit 
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Figura 1. Câmpul de corelaţie şi dreapta de creştere privind creşterile în dia-
metru pentru perioada de vegetaţie în raport cu diametrul arborilor în (SP1).

Figura 2. Câmpul de corelaţie şi dreapta de creştere privind creşterile în dia-
metru pentru perioada de vegetaţie în raport cu diametrul arborilor în (SP2).

Categoria de 
diametre

(cm)

Numărul total de 
arbori  

Numărul de arbori 
pentru care se va 

determina creşterea

Categoria de diametre
(cm)

Numărul total de arbori  
Numărul de arbori 
pentru care se va 

determina creşterea
12 27 20 8 3 3
16 76 38 12 61 35
20 229 60 16 106 46
24 329 66 20 172 55
28 180 56 24 190 57
32 72 36 28 154 53
36 23 18 32 113 47
40 4 4 36 61 35
44 2 2 40 36 25

Total 942 300 44 6 6
48 3 3
52 3 3
56 1 1

Total 909 369

Tabelul 1
Distribuirea pe categorii de diametre a arborilor şi a arborilor la care se va determina creşterea

Proba 1      Proba 2

a creşterii arborelui în grosime, acesta va 
acţiona axul aparatului înregistrând de 
fiecare dată o altă valoare. Diferenţa din-
tre cele două citiri pe aparat va constitui 
creşterea pentru intervalul de timp dat.

Măsurările auxometrice s-au efectuat 
începând cu data de 7 martie 2001, din 10 
în 10 zile, cu o precizie de 10 microni.

REZULTATELE MĂSURĂRILOR

În rezultatul sumării datelor privind 
creşterea în diametru pentru arborii la 
care s-au efectuat măsurări în perioa-
da de vegetaţie, s-a obţinut o grupare 
amplă de valori prezentată de un câmp 
de corelaţie între diametrul arborilor şi 
creşterea în diametru a acestora. Câm-
purile de corelaţie pentru cele două 
arborete sunt prezentate în figurile 1 şi
2. Acestea, deşi extinse, se axează de-a 
lungul unei drepte de regresie.

 Analizate în mod brut, aceste câm-
puri de corelaţie nu spun prea multe 
despre structura arboretului în raport 
cu creşterea radială şi în diametru la ar-
borii componenţi. Pentru o prezentare 
mai clară a structurii arboretului care 
să poată fi prelucrată prin metode ale
statisticii matematice, s-a procedat la 
o grupare a creşterii pe clase de creş-
teri şi formarea distribuţiei claselor de 
creşteri pe categorii de diametre.

Rezultatele sunt prezentate în tabe-
lele 2 şi 3.

Curbele de frecvenţă ale numărului 
de arbori pe clase de creşteri în diame-
tru sunt prezentate în Figura 3. Acestea 
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se prezintă ca nişte curbe unimodale 
(cu un singur vârf evident),  cu o foarte 
pronunţată asimetrie de stânga la arbo-
retul 2 şi cu o mai puţin pronunţată asi-
metrie, la fel de stânga, la arboretul 1. 
La ambele curbe se evidenţiază o pre-
lungire exagerată a ramurii în direcţia 
creşterilor maxime. Acest lucru scoa-
te în evidenţă faptul că numai o parte 
mică din arborii ce ajung în plafonul 
superior, care au o coroană bine dez-
voltată, realizează creşteri foarte mari, 
de unde iese în evidenţă aportul consi-
derabil pe care îl au arborii din clasele 
superioare Kraft în formarea creşterii 
arboretului. Pentru a sublinia această 
importanţă, este suficient să remar-
căm că un arbore de mari dimensiuni, 

d
(cm)

Clasele de creşteri (unităţi) şi intervalul de creşteri în diametru atribuit acestora (mm)  Total

1
0-0,5

2
0,6-1,5

3
1,6-2,5

4
2,6-3,5

5
3,6-4,5

6
4,6-5,5

7
5,6-6,5

8
6,6-7,5

9
7,6-8,5

10
8,6-9,5

11
9,6-10,5

12
1,6-11,5

12 2 7 6 3 1 1 20
16 3 12 8 9 2 2 0 1 1 38
20 2 17 17 7 10 3 4 60
24 1 6 20 11 12 13 3 66
28 2 2 14 17 11 3 2 3 2 56
32 2 3 6 11 6 2 3 2 1 36
36 1 2 2 4 3 2 3 1 18
40 1 3 4
44 2 2

Total 8 44 56 49 50 45 20 12 10 4 1 1 300

Tabelul 2
Tabelul privind distribuirea creşterilor radiale pe categorii de diametre pentru arboretul din SP1

Tabelul 3
Tabelul privind distribuirea creşterilor radiale pe categorii de diametre pentru arboretul din SP2

d
(cm)

Clasele de creşteri (unităţi) şi intervalul de creşteri în diametru atribuit acestora (mm)  Total

1
0-0,5

2
0,6-1,5

3
1,6-2,5

4
2,6-3,5

5
3,6-4,5

6
4,6-5,5

7
5,6-6,5

8
6,6-7,5

9
7,6-8,5

10
8,6-9,5

11
9,6-10,5

12
1,6-11,5

8 1 1 1 3
12 5 19 6 2 3 35
16 2 21 11 8 3 1 46
20 3 19 18 2 7 4 2 55
24 1 12 14 12 7 6 2 2 1 57
28 1 3 8 14 8 3 8 3 3 1 1 53
32 2 2 4 9 8 12 3 4 2 1 47
36 1 1 3 2 4 10 8 2 4 35
40 1 1 2 5 4 6 2 1 3 25
44 1 4 1 6
48 1 1 1 3
52 1 1 1 3
56 1 1

Total 12 75 56 39 48 35 27 34 21 11 12 1 369

Figura 3. Repartiţia arborilor în raport cu creşterea în diametru la cele două 
arborete studiate
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din categoria I Kraft, produce tot atâta 
lemn cît 10 - până la 30 de arbori de 
dimensiuni mici situaţi în partea opusă 
a curbei de frecvenţă. Dacă ne referim 
la arborele mediu al arboretului, se ac-
centuează şi mai mult faptul că arborii 
cu diametrul mai mare decât diametrul 
mediu al arboretului produc mult mai 
mult decât arborii cu diametrul mai mic 
decât diametrul mediu al arboretului.

Pentru cele două colectivităţi statis-
tice au fost determinaţi indicii dispersi-
ei exprimaţi prin abaterea standard (s), 
varianţa (s2) şi coeficientul de variaţie
(s%) a creşterilor în diametru, care sunt 
prezentate în Tabelul 4.

În comparaţie cu celelalte caracteris-
tici biometrice ale arboretului (diametru, 
înălţime), creşterea, în general, creşterea 
radială, creşterea în diametru şi creşte-
rea în suprafaţa de bază, în special, este 
supusă celor mai mari fluctuaţii. Coefi-
cientul de variaţie al creşterilor în arbo-
ret este cu atât mai mare, cu cît scade 
numărul de ani pentru care se analizează 
aceasta. În consecinţă – creşterile anuale 
prezintă cea mai mare variabilitate.

Diversitatea mare a creşterilor este, 
în special, o consecinţă a raporturilor 
de competiţie, favorizare, stânjenire, 
care au loc în cadrul populaţiilor de 
arbori ale biocenozelor forestiere. Evi-
dent, există şi cauze de ordin genetic.

Analizând datele din Tabelul 3, se 
pot observa coeficienţi de variaţie destul
de mari pentru creşterea în diametru la 

Tabelul 4
Tabel centralizator privind variaţia creşterii în diametru, abaterea standard, varianţa şi coeficientul de variaţie a

creşterilor pentru arboretele studiate

d
(cm)

Arboretul din suprafaţa de probă (SP1) Arboretul din suprafaţa de probă (SP2)

ni
id / 1an
(mm)

id med.
(mm)

s s2 s% ni
id / 1an
(mm)

id med.
(mm)

s s2 s%

8 - - - - - - 3 4,92 1,6 3,2 1,5 55
12 20 36,92 1,8 2,0 1,4 48 35 67,32 1,9 1,2 1,1 46
16 38 84,86 2,2 3,1 1,8 54 46 103,90 2,3 1,3 1,1 39
20 60 146,32 2,4 2,5 1,6 46 55 131,90 2,9 2,3 1,5 47
24 66 207,22 3,1 2,2 1,5 35 57 192,12 3,4 3,2 1,8 46
28 56 236,80 4,2 3,1 1,8 33 53 293,88 5,5 5,0 2,2 35
32 36 177,20 4,9 3,4 1,8 28 47 270,46 5,8 4,1 2,0 32
36 18 101,10 5,6 4,9 2,2 33 35 238,00 6,8 4,1 2,0 25
40 4 32,90 6,6 1,0 1,0 13 25 171,34 6,9 4,4 2,1 28
44 2 14,58 7,3 - - 13 6 46,42 7,7 2,6 1,6 22
48 - - - - - - 3 25,00 8,3 1,0 1,0 11
52 - - - - - - 3 27,46 9,2 1,0 1,0 10
56 - - - - - - 1 9,6 9,6 - - -

Total 300 4,4 2,1 46 369 7,1 2,7 55

arboretele studiate, acestea ating valori 
de 46% pentru primul arboret şi 55% 
pentru arboretul al doilea. În schimb, 
indicii dispersiei variază destul de mult 
în interiorul arboretelor. Pe categorii 
de diametre se pot remarca valori de la 
54%, la categoriile de diametre mici, în 
primul arborete şi până la 13% la arborii 
din categoriile de diametre mari.

Pentru cel de-al doilea arboret se pot 
remarca valori de la 55% la categorii-
le de diametre mici, şi până la 10% la 
arborii din categoriile de diametre mari. 
Este important de menţionat că pentru 
categoriile de diametre centrale se înre-
gistrează valori ale coeficientului de va-
riaţie de 35% pentru ambele arborete.

Cauzele diferenţierii dintre coefi-
cienţii de variaţie pe categorii de dia-
metre pot fi de natură obiectivă, cum ar
fi raporturile dintre specii, dar în cazul
nostru şi de natură subiectivă, faptul că 
la diametrele limită s-au luat mai puţi-
ne probe decât la cele centrale.

În rezultatul analizei datelor din ta-
belul anterior, se poate observa că pen-
tru arboretele concrete, luate în studiu, 
s-a muncit în plus. Coeficienţii de varia-
ţie a creşterilor au fost mai mici decât 
cei prezentaţi în literatura de specialitate 
pentru arborete asemănătoare. Cu alte 
cuvinte, pentru aceeaşi probabilitate de 
a greşi şi acelaşi număr de arbori, dacă 
se făceau măsurări la 241 de arbori pen-
tru arboretul 1 în loc de 300 şi la 299 de 
arbori pentru arboretul 2 în loc de 368, 

rezultatele obţinute ar fi fost la fel de re-
prezentative pentru arboretele studiate.

RELAŢII CORELATIVE RE-
FERITOARE LA CREŞTEREA 
ARBORILOR ÎN ARBORET ÎN 
PERIOADA DE VEGETAŢIE

Analizând cele expuse, se poate con-
stata o accentuată variabilitate a diame-
trelor, la arboretele studiate (s% = 21% 
pentru primul arboret şi s% = 31% pentru 
arboretul al doilea) tocmai ca urmare şi 
mai accentuată a creşterilor radiale şi 
respectiv în diametru (s1% = 46% ; s2% 
= 55%). Cu toate acestea, câmpul de 
împrăştiere a valorilor privind creşterea 
în diametru este, deşi foarte extins, de-a 
lungul unei linii de regresie. La arbore-
tele studiate aceasta este o linie dreaptă, 
caracteristică arboretelor echiene, după 
cum se poate observa din Figurile 1 şi 2.

Pentru stabilirea legăturii corelati-
ve între diametrul mediu al arborelui şi 
creşterea radială a acestuia, s-a folosit 
ecuaţia de regresie de tipul:

ir = a0+ a1d    (2)
id = a0+ a1d   (3)
pentru care au fost stabiliţi coefi-

cienţii de regresie pentru ambele arbo-
rete. Aceştia sunt:

ir = -0,189 +  0,086d pentru R2 = 0,61, 
E.st = 0,75  în primul arboret şi (4)

ir = -0,591 + 0,106d pentru R2 = 
0,71, E.st = 0,96  arboretul al doilea (5)

S-au determinat, de asemenea, ecua-
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În acelaşi tabel sunt introduse pen-
tru comparaţie ir mediu empiric (mm) – 
ca fiind media creşterilor radiale pentru
fiecare categorie de diametre, id mediu 
empiric (mm) – ca fiind dubla valoare
a creşterii radiale şi ig mediu empiric 
(cm2), care este creşterea în suprafaţa 
de bază pentru fiecare categorie de dia-
metre, folosind creşterea radială empi-
rică pentru fiecare categorie de diame-
tre şi calculată după relaţia:

(9)

Pentru stabilirea corelaţiei ig – d s-a 
folosit ecuaţia de regresie de tipul  ig = 
a0+ a1d

2 
pentru care au fost stabiliţi coefi-

cienţii de regresie pentru ambele arbo-
rete. Aceştia sunt:

 ig1 = -1,185 +  0,027d2 pentru R2 = 
0,82, E.st = 5,70 primul arboret şi (10)

ig2 = -2,084 + 0,029d2 pentru  R2 = 
0,87, E.st = 8,30 arboretul al doilea (11)

Ecuaţiile de regresie folosite au la 
bază legitatea dendrometrică cunoscu-
tă potrivit căreia, la arboretele echiene, 
în cadrul aceleiaşi categorii de diame-
tre, se întâlnesc distribuţii normale sau 
apropiate de cele normale nu numai în 
raport cu forma şi înălţimea, dar şi în 
raport cu creşterea arborilor [2,3].

În cele ce urmează se prezintă un 
tabel centralizator privind creşterile la 
arboretele studiate.

CONCLUZII

Analizând datele privind variabili-
tatea creşterii arborilor pe categorii de 

ţiile de regresie şi intensitatea corelaţiei 
dintre diametrul mediu al arborelui (d) 
şi creşterea în diametru (id). Ecuaţiile de 
regresie având următoarea formă:

id = -0,377 +  0,172d pentru R2 = 
0,61, E.st = 1,50  în primul arboret şi 
(6)

id = -1,182 + 0,212d pentru R2 = 
0,71, E.st = 1,92  în arboretul al doilea 
(7) .

Având în vedere coeficientul de va-
riaţie mare a creşterilor radiale, se sim-
te nevoia legării creşterilor radiale de 
doi parametri care reflectă nişte medii.

În literatura de specialitate [1, 2] se 
remarcă o relaţie interesantă între dia-
metru şi creşterea în diametru, repre-
zentată de relaţia:

 ,  
(8)

unde:
d – diametrul arborelui,
dg  - diametrul mediu al suprafeţei 

de bază, care pentru SP1, dg = 24 cm ; 
irdg = 1,6 mm, iar pentru SP2, dg = 24 
cm ; irdg = 1,7 mm

 irdg – media creşterilor radiale ale ar-
borilor din categoria arborelui mediu,

b0 = -1,38 şi b1 = 0,38  - reprezintă 
coeficienţi de regresie.

Conform acestei relaţii, caracte-
ristică arboretelor echiene: pentru ar-
boretele cu acelaşi diametru mediu şi 
aceeaşi creştere în diametru a arbore-
lui mediu, la diametre egale corespund 
creşterii relativ apropiate, independent 
de specie, vârstă, clasă de producţie 
sau condiţiile staţionale.
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diametre, precum şi pe total arboret, se 
constată că, în comparaţie cu celelalte 
caracteristici biometrice ale arbore-
telor, creşterea este supusă celor mai 
mari fluctuaţii. După cum s-a menţio-
nat anterior, marea lor diversitate este o 
consecinţă a raporturilor de competiţie, 
favorizare şi stânjenire, care au loc în 
populaţiile de arbori ale biocenozelor 
forestiere. Evident, şi creşterea are loc 
în funcţie de bagajul genetic al fiecărui
arbore. În general, coeficienţii de varia-
ţie a creşterilor pe ansamblu a arborete-
lor sunt superiori celui din cadrul cate-
goriilor de diametre, în special cei din 
categoriile de diametre centrale. Excep-
ţie fac categoriile de diametre extreme, 
în special cele mici.
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Parametrul SP

Categoriile de diametre (cm)

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

ir mediu
empiric(mm)

SP1 - 0,9 1,1 2,2 1,6 2,1 2,5 2,8 3,3 3,7 - - -
SP2 0,8 1,0 1,2 2,5 1,7 2,8 2,9 3,4 3,5 3,9 4,2 4,6 4,8

ir ec. reg.
proprie(mm)

SP1 - 0,8 1,2 1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,3 3,6 - - -
SP2 0,3 0,7 1,1 1,5 1,9 2,4 2,8 3,2 3,6 4,1 4,5 4,9 5,3

ir ec. reg.
Giurgiu(mm)

SP1 - 0,5 0,8 1,2 1,6 2,0 2,3 2,7 3,1 3,4 - - -
SP2 0,1 0,5 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,0 4,4 4,8

id mediu
empiric(mm)

SP1 - 1,8 2,2 2,4 3,1 4,2 4,9 5,6 6,6 7,3 - - -
SP2 1,6 1,9 2,3 2,9 3,4 5,5 5,8 6,8 6,9 7,7 8,3 9,2 9,6

id ec. reg.
proprie(mm)

SP1 - 1,7 2,4 3,1 3,8 4,4 5,1 5,8 6,5 7,2
SP2 0,5 1,4 2,2 3,1 3,9 4,8 5,6 6,5 7,3 8,1 9,0 9,8 10,7

ig mediu
empiric(cm2)

SP1 - 3,37 5,49 7,49 11,98 18,33 24,92 31,41 41,11 50,69 - - -
SP2 1,99 3,74 5,98 9,35 12,72 14,37 28,88 38,07 43,58 53,41 62,75 74,44 83,68

ig ec. reg
proprie(cm2)

SP1 - 2,61 5,63 5,52 14,27 19,89 26,37 33,71 41,90 50,99 - - -
SP2 - 2,10 5,30 9,50 14,60 20,60 27,60 35,50 44,30 54,10 64,70 76,30 88,90

Tabelul 5
Tabelul centralizator privind creşterile la arboretele studiate


