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Αποκλίσεις των εκτιμήσεων όγκου και αξίας των δένδρων υλοτομίας 
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Περίληψη 

Οι ακριβείς εκτιμήσεις του όγκου και της αξίας των δένδρων που πρόκειται να υλοτομηθούν στο 

δάσος συνδέονται άμεσα με την επιτυχή εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου και αποτελούν 

ουσιαστική βάση για ρεαλιστικές οικονομικές πολιτικές. Σ’ ένα μεγάλο δείγμα δένδρων υλοτομίας, 

τριών δασικών τμημάτων του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου εκτιμήθηκαν οι αποκλίσεις 

όγκου και αξίας των δένδρων κατόπιν εφαρμογής του μαζοπίνακα Οικονομόπουλου και βρέθηκαν 

σημαντικές. Από τα ίδια δεδομένα και με τη μέθοδο της σταθμισμένης γραμμικής παλινδρόμησης 

εκτιμήθηκαν δύο αποτελεσματικά μοντέλα πρόβλεψης του όγκου. 

Λέξεις κλειδιά: ξυλώδης όγκος, αξία δένδρων, δένδρα υλοτομίας, μοντέλα πρόβλεψης, 

Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου 

      

1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του διαχειριστικού σχεδίου των δασικών εκμεταλλεύσεων καθορίζεται ο ξυλώδης 

όγκος, ο οποίος πρέπει να υλοτομηθεί περιοδικά και σε συγκεκριμένα έτη από το δάσος. Ο όγκος 

αυτός συνδέεται αφενός και κυρίως με τις βιολογικές – δασοκομικές συνθήκες του δάσους και 

δευτερευόντως με τις τεχνικές – οικονομικές συνθήκες, οι οποίες καθορίζουν την αποδοτικότητα της 

εκμετάλλευσης. Ο ξυλώδης όγκος προέρχεται κυρίως από τα δένδρα υλοτομίας τα οποία 

προσημαίνονται βάσει τιθεμένων κριτηρίων και σύμφωνα με τους σκοπούς της εκμετάλλευσης. Η 

ακρίβεια της εκτίμησης του όγκου των δένδρων υλοτομίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την 

ισορροπία, την διατήρηση και αειφορία του δασικού οικοσυστήματος. Ο ακριβής δε προσδιορισμός 

της αξίας των ισταμένων δένδρων αποτελεί ουσιαστική βάση για ρεαλιστικές οικονομικές πολιτικές 

και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Μια οικονομική εκτίμηση του όγκου των δένδρων γίνεται 

από υπάρχοντες μαζοπίνακες και στη συνέχεια μπορεί να εκτιμηθεί η αξία του με συναρτήσεις 

απόδοσης σε διάφορα προϊόντα ξύλου. 

Στη διαχείριση του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου (ΠΔΠ), η εκτίμηση του όγκου γίνεται 

με εφαρμογή του μαζοπίνακα Οικονομόπουλου (μΟι) (Τ.Δ.Δ.Π.Δασών, 1998), ο οποίος 

καταρτίστηκε το 1964 και δεν συνοδεύεται από μέτρα για την προσαρμογή και εγκυρότητά του. 

Φαίνεται επίσης, ότι στην κατάρτιση του μαζοπίνακα αυτού δεν πάρθηκε υπόψη η ανομοιογένεια της 

διακύμανσης του όγκου (Μάτης, 1986). Από τα παραπάνω αναφερθέντα προκύπτει ότι θα 

παρουσίαζε ενδιαφέρον για την πράξη η μελέτη όλων αυτών των εκτιμήσεων που στηρίζονται άμεσα 

ή έμμεσα στην εφαρμογή του μΟi και των συνεπειών που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτή. 
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Σκοπός της έρευνας είναι αφενός ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των αποκλίσεων του όγκου 

και της αξίας των δένδρων υλοτομίας, όπως αυτές προκύπτουν με την εφαρμογή του μΟι και 

αφετέρου η εκτίμηση απλών και χαμηλού κόστους μοντέλων πρόβλέψης όγκου των προς υλοτομία 

δένδρων. 

 

2. Υλικά και μέθοδος 

Τα στοιχεία πάρθηκαν από τα δασικά τμήματα 103, 105 και 520 των ορεογραφικών μονάδων 

«Μπράικο» και «Λύξα» του ΠΔΠ. Ένα μεγάλο δείγμα 200 (24,06%) προσημανθέντων δένδρων 

ελάτης επιλέχθηκε τυχαία. Ο όγκος αυτών υπολογίστηκε μετά τη ρίψη του στο έδαφος κατά τη 

διάρκεια των εργασιών συγκομιδής του ξύλου το έτος 1999. Για το σκοπό αυτό μετρήθηκαν με 

ακρίβεια δεκάτου, το ολικό ύψος σε μέτρα (m) και οι έμφλοιες διάμετροι σε εκατοστά (cm) ανά ένα 

μέτρο από 0,30 μέχρι 20,30 m ύψος και ανά δύο μέτρα για τα μεγαλύτερα ύψη δένδρων. Τα δένδρα 

παχυμετρήθηκαν και ως ιστάμενα για έλεγχο. 

Ο «αληθινός» όγκος (V) του κορμού των δένδρων υπολογίστηκε με τον τύπο του Smalian εκτός 

του κορυφοτεμαχίου που ογκομετρήθηκε ως κώνος (Μάτης 1989, Philip 1994), ενώ μια εκτίμηση 

του όγκου (Vμ) έγινε με τον μΟι (Οικονομόπουλος, 1964). Με βάση τις δύο τιμές του όγκου V, Vμ 

και χρησιμοποιώντας συναρτήσεις απόδοσης σε προϊόντα ξύλου (Παπαδόπουλος, 1997) 

εκτιμήθηκαν αντίστοιχα δύο αξίες W, Wμ των δένδρων (Σχήμα 1), υποθέτοντας την ίδια απόδοση σε 

στρόγγυλη ξυλεία και στις δύο περιπτώσεις και χρησιμοποιώντας τις μέσες τιμές διάθεσης όλων των 

παραγόμενων δασικών προϊόντων του ΠΔΠ για το έτος 1999. Ως  απόκλιση όγκου ορίζεται η 

διαφορά δVi = Vμi – Vi και ως απόκλιση αξίας των δένδρων η δWi = Wμi – Wi, όπου i = 1,2,…,n με 

n το πλήθος των δένδρων. 

Για μια πλήρη περιγραφή και ανάλυση των μεταβλητών δV και δW εφαρμόστηκε η 

Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων (Tuckey 1977, Hoaglin et al. 1985). Με τα θηκογράμματα της 

ανάλυσης ανιχνεύονται ακρότατες τιμές (extreme values) και αποκαλύπτεται η διασπορά των 

μεταβλητών. Ένας οπτικός έλεγχος της κανονικότητας των κατανομών έγινε κατ’ αρχήν με τα 

κανονικά Q-Q γραφικά, ενώ η τελική σχετική απόφαση πάρθηκε με τον έλεγχο Lilliefors (Conover, 

1980). Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των παρατηρήσεων έγινε έλεγχος 

αυτοσυσχέτισης μέσω των γραφημάτων της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (Μπόρα – Σέντα και 

Μωυσιάδης, 1990). Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι είναι απαραίτητοι διότι από τα αποτελέσματά τους 

θα εξαρτηθεί ποια μέθοδος στατιστικού συμπεράσματος θα εφαρμοστεί. Η αξιολόγηση των 

αποκλίσεων έγινε με τον μη παραμετρικό έλεγχο του Wilcoxon (Conover, 1980). Μια πληρέστερη 

περιγραφή των αποκλίσεων κατά κλάσεις διαμέτρου δίνεται με τα αντίστοιχα θηκογράμματα. 

Εκτιμήθηκαν δύο αποτελεσματικά μοντέλα πρόβλεψης του όγκου των δένδρων υλοτομίας, εκ 

των οποίων το ένα [V = f(d)] δίνει τον όγκο ως συνάρτηση της στηθιαίας διαμέτρου και το δεύτερο 

[V=g (Vμ)] διορθώνει τις εκτιμήσεις του όγκου που προκύπτουν από την εφαρμογή του μΟι. Στη 

δημιουργία των μοντέλων πάρθηκε υπόψη, η ανομοιογένεια της διακύμανσης του όγκου, αφού εν τω 

μεταξύ διαπιστώθηκε αυτή με βάση τα ανάλογα γραφικά, και εφαρμόστηκε η σταθμισμένη γραμμική 

παλινδρόμηση (Μάτης 1994, William et al. 1992, Schreuder and Wiliams 1998). Μεταξύ των 

εκθετών των συναρτήσεων βάρους επιλέχθηκαν εκείνοι που μεγιστοποιούν την log-likelihood 

συνάρτηση (Norusis, 1997). Για την σύγκριση των δύο μοντέλων υπολογίστηκε ο δείκτης του 
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Furnival (Μάτης, 1986). Στη συνέχεια το αρχικό δείγμα (n = 197) χωρίστηκε τυχαία σε δύο υπο - 

δείγματα (n1 = 99, n2 = 98) και τα μοντέλα αξιολογήθηκαν με την τεχνική cross-validation. (Moran 

1972, Snee 1977, Pandey et al. 1999). Η τεχνική αυτή αξιολογεί και επιλέγει μοντέλα μέσω των 

σφαλμάτων πρόβλεψης χρησιμοποιώντας διαφορετικά δεδομένα από εκείνα με τα οποία 

κατασκευάζονται τα μοντέλα.   
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Σχήμα 1. Αξία ανά δένδρο του πραγματικού όγκου και της εκτίμησής του με τον μΟι συναρτήσει 

της στηθιαίας διαμέτρου. 

Figure 1. Value per tree of real volume and their evaluation with μΟι in connection with breath 

diametr. 

 

3. Αποτελέσματα 

Τα θηκογράμματα των αποκλίσεων όγκου και αξίας από την εφαρμογή της Διερευνητικής 

Ανάλυσης Δεδομένων, φαίνονται στο Σχήμα 2. Ανιχνεύτηκαν τρεις ακρότατες τιμές, οι ίδιες σε κάθε 

απόκλιση, οι οποίες και αφαιρέθηκαν από τα δεδομένα. 
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Σχήμα 2. Θηκογράμματα των αποκλίσεων όγκου (Θ1) και αξίας (Θ2) 

 

Στον πίνακα I, παρουσιάζονται τα στατιστικά μέτρα των μεταβλητών d, V, W, δV και δW από 

τα αρχικά και τα τελικά μετά την αφαίρεση των ακρότατων τιμών δεδομένα.  

 

Πίνακας I. Στατιστικά μέτρα του αρχικού (1) και του μειωμένου δείγματος (2) για τη διάμετρο 

(d), τον όγκο (V) της εκτίμησης του όγκου (Vμ), της αξίας (W), της εκτίμησης της αξίας (Wμ), τις 

αποκλίσεις όγκου (δV) και αξίας (δW) των δένδρων υλοτομίας. 

 

Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Μετα-

βλητή 1 2 1 2 1 2 1 2 

d (cm) 18,20 18,20 84,00 84,00 43,91 43,53 13,00 12,65 

V (m3) 0,19746 0,19746 6,91666 6,91666 1,77491 1,74790 1,22976 1,21150 

Vμ (m3) 0,23947 0,23947 6,51074 6,51074 1,70678 1,66664 1,15507 1,10016 

W (δρχ) 2907 2907 95923 95923 29134 28732 18691 18396 

Wμ (δρχ) 3045 3045 96463 87876 27909 27321 17166 16407 

δV (m3) -1,38419 -1,00319 2,31601 0,99165 -0,06810 -0,08126 0,40153 0,33753 

ΔW (m3) -23139 -16491 34314 15786 -1225 -1411 6398 5472 

 

Τα κανονικά Q-Q γραφήματα στο Σχήμα 3 δείχνουν αποκλίσεις των δύο μεταβλητών από την 

ευθεία γραμμή, πράγμα που σημαίνει έλλειψη κανονικότητας την οποία επιβεβαιώνει και ο έλεγχος 

Lilliefors. Οι αυτοσυσχετίσεις μεταξύ των παρατηρήσεων ήταν ασήμαντες ή ελάχιστα σημαντικές. 

Λόγω μη κανονικότητας των κατανομών εφαρμόστηκε το μη παραμετρικό κριτήριο του Wilcoxon, η 

σημαντικότητα του οποίου ήταν 0,000 και στις δύο αποκλίσεις (Πίνακας II). Στο Σχήμα 4 

παρουσιάζονται τα θηκογράμματα των δV και δW κατά κλάσεις διαμέτρου, όπου φαίνεται η 

ανομοιογένεια της διακύμανσης των αποκλίσεων. 
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Σχήμα 3. Γραφικά κανονικής πιθανότητας των αποκλίσεων όγκου (Γ1) και αξίας (Γ2) 
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Πίνακας II. Έλεγχοι κανονικότητας (Lilliefors) και της υπόθεσης των μηδενικών αποκλίσεων 

(Wilcoxon) όγκου (δV) και αξίας (δW) των δένδρων υλοτομίας. 

 

Μεταβλητή Έλεγχος Lilliefors Έλεγχος Wilcoxon 
 Τιμή 

στ ύ ατιστικο
Βαθμοί 

ελε ς υθερία
Στατιστ 
Σημαντ. 

Ζ-τιμή Ασυμπτ.  
σ . ημαντικ

Απόκλιση όγκου (δV) 0,080 197 0,004 -3,770 0,000 

Απόκλιση αξίας (δW) 0,072 197 0,014 -3,885 0,000 

 

Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων  βi, ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού R2, ο δείκτης 

του Furnival (I) και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (ΜΤΣ) πρόβλεψης (υπολογίστηκε στα μοντέλα 

που ατασκευάστηκαν μετά την τυχαία διαίρεση του δείγματος) παρουσιάζονται στον πίνακα III.  

 δείκτες του Furnival (I) ) και τα 

μέσ τετραγωνικά σφάλματα (ΜΤΣ) πρόβλεψης των μοντέλων. 

 κ

 

Πίνακας III. Οι εκτιμήσεις των συντελεστών (βi) των μοντέλων (σε παρένθεση τα τυπικά τους 

σφάλματα), οι διορθωμένοι συντελεστές προσδιορισμού (R2), οι

α 

 

Συντελεστές     
α/α 

 
Μοντέλο 

 
n βο β1 β2 R2 I MTΣ 

1 Vi=βο+β1di+β2di
2 197 0,210628 

(0,103028) 
-0,020915 
(0,006383) 

0,00  1192
(0,000093) 

0,92744 0,22933  

2 Vi=βο+β1Vμi
 197 -0,026381 

(0,018490)* 
1,066377 

(0,021622) 
 0,92540 0,24619  

1α Vi=βο+β1di+β2di
2 99 0,380984 

(0,165448) 
-0,030613 
(0,009817) 

0,00  1305
(0,000138) 

0,91443 0,26889 0,09376 

2α Vi=βο+β1Vμi
 99 -0,020352 

(0,028218)* 
1,044549 

(0,032696) 
 0,91232 0,25787 0,09153 

1β Vi=βο+β1di+β2di
2 98 0,076876 

(0,135976)* 
-0,012626 

(0,008694)* 
0,00  1089 0,93871 0,21790 0,40320 

(0,000129) 

2β Vi=βο+β1Vμi
 98 -0,031244 

(0,024049)* 
1,087197 

(0,103028) 
 0,93649 0,25944 0,13290 

* υπάρχει σημαντικότητα στο α=0,05 

 

 διαμέτρου

 

Σχήμα 4. Θηκογράμματα κατά κλάσεις

των δένδρων υλοτομίας 
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4. Συζήτηση - συμπεράσματα 

Η κατανομή διαμέτρων του δείγματος των δένδρων υλοτομίας είναι μια μονοκόρυφη κατανομή 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 5 εντελώς διαφορετική από την φθίνουσα κατανομή των διαμέτρων στα 

κηπευτά ή υποκηπευτά τμημάτων του ΠΔΠ. Οι κατανομές των δV και δW είναι παρόμοιες, με 

συντελεστή συσχέτισης 0,998.  
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Σχήμα 5. Κατανομή διαμέτρων ενός τυχαίου δείγματος των δένδρων υλοτομίας των δασικών 

τμημάτων 103, 105 και 520 του ΠΔΠ.  

 

Σε μέσο όγκο δένδρου 1,74790 m3 γίνεται υποεκτίμησή του κατά 0,08126 m3 (4,65%) και κατά 

1411 δρχ (4,91%) υποεκτίμηση της αξίας του. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι το ετήσιο λήμμα του ΠΔΠ 

ανέρχεται σε 8000 – 8500 m3 φαίνεται ότι τελικά γίνεται υποεκτίμηση της αξίας του ξυλώδη όγκου 

κατά 11.300.000 – 12.000.000 δρχ στον ετήσιο προϋπολογισμό. Αν και το μέγεθος της υποεκτίμησης 

των αποκλίσεων και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται να μην υπερβαίνει το 5%, εν τούτοις η 

μεταβλητότητά τους παρουσιάζεται εξαιρετικά μεγάλη με συντελεστές κύμανσης (cv) 415,37% για 

την δV και 387,80% για την δW. Αυτό σημαίνει μεγάλες σχετικά τιμές των τυπικών τους 

αποκλίσεων (s) ως προς τις μέσες τιμές. Η ανομοιογένεια της διασποράς των δV και δW κατά 

κλάσεις διαμέτρου όπως φαίνεται στα θηκογράμματα (Σχήμα 4) ήταν αναμενόμενη και είναι 

αποτέλεσμα του τρόπου ορισμού των δύο μεταβλητών. 

Το προσημικό κριτήριο Wilcoxon εφαρμόζεται στην περίπτωση των συμμετρικών συνεχών 

κατανομών (Montgomery and Runger, 1994), υπόθεση που ισχύει και για τις δύο μεταβλητές δV, 

δW. Στον έλεγχο, μηδενική υπόθεση είναι η Ho : μ1 = μ2 ή ισοδύναμα δμ = 0 με εναλλακτική την H1 : 

μ1 ≠ μ2, ή δμ ≠ 0, όπου μi ο μέσος όρος του πληθυσμού και δμ = μ1-μ2. Το συμπέρασμα όπως αυτό 
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προκύπτει από τα αποτελέσματα του πίνακα 2, είναι ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την υπόθεση των 

μηδενικών δV και δW σε επίπεδο σημαντικότητας α>0,0005. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 

ισχυρές μαρτυρίες που να δείχνουν ότι οι μέσοι όροι των δύο όγκων Vμ-V και των δύο αξιών Wμ-W 

είναι ίσοι. Προτιμήθηκε το κριτήριο αυτό έναντι του απλού προσημικού κριτηρίου (sign test) γιατί 

δίνει

στος κατασκευής του και την προηγούμενη 

ρο ως ανεξάρτητη 

έλο Vi= βο + β1Vμi + ei, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις 

ιορίζει τη σχέση αύξησης της 

διασ

 τα μοντέλα 

ικαν

στα μεγαλύτερα σφάλματα των συντελεστών λόγω ύπαρξης 

ανο

βλεψης 

έ

αν μικρότερο αριθμό μοντέλων τα οποία θα μπορούσαν να 

ρμοστούν σ’ όλο το δάσος. 

 περισσότερο «βάρος» στις μεγάλες διαφορές απ’ ότι στις μικρές (Conover, 1980). 

Επειδή η ακριβέστερη εκτίμηση του όγκου των δένδρων υλοτομίας μπορεί να αποτελέσει τη 

βάση και για πιο ρεαλιστική στη συνέχεια εκτίμηση της αξίας τους, η ανάλυση προχώρησε σε ένα 

περαιτέρω βήμα κατασκευάζοντας μοντέλα πρόβλεψης του όγκου των δένδρων υλοτομίας. Με 

κριτήρια την απλότητα του μοντέλου, το χαμηλό κό

εμπειρία εκτίμησης του όγκου στο ΠΔΠ επιλέχθηκαν: 

1. Ένα από τα συνήθως χρησιμοποιούμενα μοντέλα με μόνη τη διάμετ

μεταβλητή (Schreuder and Wiliams, 1998) Vi= βο + β1di + β2di
2 + ei και 

2. Το διορθωτικό μοντ

εκτιμήσεις του μΟι. 

Και για τα δύο μοντέλα Εeiej = σ2 (Xi)k , για i=j και Εeiej = 0 για i ≠ j, όπου Χi = di για το πρώτο 

και Xi = Vμi για το δεύτερο μοντέλο ei και ej τα σφάλματα, το k προσδ

ποράς των eiej,  ενώ βο, β1, β2 είναι οι συντελεστές των μοντέλων. 

  Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται δύο ομάδες μοντέλων. Η μία περιλαμβάνει τα μοντέλα 1 και 2 

τα οποία εκτιμήθηκαν από το σύνολο των 197 παρατηρήσεων του δείγματος. Προφανώς δεν 

υπάρχουν επιπλέον παρατηρήσεις για να υπολογιστεί το ΜΤΣ πρόβλεψης και να χρησιμοποιηθεί ως 

μέτρο αξιολόγησης των μοντέλων. Με βάση το δείκτη του Furnival (I) προκύπτει ότι το μοντέλο 1 

είναι καλύτερο του 2. Τα μοντέλα 1α και 2α εκτιμήθηκαν από το n1 = 99 υποδείγμα και τα ΜΤΣ 

πρόβλεψης υπολογίστηκαν από το n2 = 98 δεύτερο υποδείγμα. Το αντίθετο έγινε για τα μοντέλα 1β 

και 2β. Τα μοντέλα 1α και 2α προτιμώνται έναντι των 1β και 2β γιατί δίνουν μικρότερα ΜΤΣ 

πρόβλεψης. Στο μοντέλο 2α επειδή βο = 0 προσαρμόστηκε το αντίστοιχο χωρίς σταθερό όρο 

μοντέλο, το οποίο όμως εμφάνισε μεγαλύτερο (0,09456) MΤΣ πρόβλεψης. Σε όλα

οποιούνται οι υποθέσεις της κανονικότητας και της τυχαιότητας των καταλοίπων.  

Από την όλη έρευνα προκύπτει ότι εφαρμόζοντας τον μΟι στην εκτίμηση του όγκου των 

δένδρων υλοτομίας (τμήματα 103, 105 & 520) του ΠΔΠ γίνονται στατιστικά σημαντικές 

υποεκτιμήσεις του πραγματικού όγκου και της αξίας των δένδρων. Αν δεχθούμε ότι οι βιολογικές 

συνθήκες του δάσους παραμένουν ίδιες και οι τυχόν διαφορές στη μέτρηση του όγκου είναι 

αμελητέες, αυτό θα μπορούσε να οφείλεται κυρίως στη διαφορετική κατανομή διαμέτρων των 

δένδρων υλοτομίας αλλά και 

μοιογένειας της διασποράς.  

Τα δύο μοντέλα πρόβλεψης του όγκου 1α και 2α δημιουργήθηκαν, αφού λήφθηκε υπόψη η 

ανομοιογένεια της διακύμανσης, και αξιολογήθηκαν με το μέσο τετραγωνικό σφάλμα πρό

μπορούν δε να εφαρμοστούν στα ίδια δασικά τμήματα από τα οποία προήλθαν τα δεδομένα. 

 Περαιτέρω ρευνα χρειάζεται να γίνει για την κατάρτιση αποτελεσματικών μοντέλων 

πρόβλεψης και σε άλλα δασικά τμήματα, με διερεύνηση στη συνέχεια της δυνατότητας 

αντικατάστασής τους από έν

εφα
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lume evaluations and value of c

University Forest of Pertouli.   

Abstract 

The correct deviations of volume and value of the trees that will be going to cut in forest, related 

with success application of the administrative planning directly and they constitute essential base for 

realistic economics politics. They evaluated the deviations of volume and value of trees with the 

application of Εconomoloulos μαζοπίνακα in a big sample of cutting trees in three (3) forest sections of 

University Forest of Pertouli and they have been found significant. From the same

Lea uare (WLS) regression method two effective prediction models evaluated. 

    K

P

Οι ακριβείς εκτιμήσεις του όγκου και της αξίας των δένδρων που πρόκειται να υλοτομηθούν στο 

δάσος συνδέονται άμεσα με την επιτυχή εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου και αποτελούν ουσιαστική 

βάση για ρεαλιστικές οικονομικές πολιτικές. Σ’ ένα μεγάλο δείγμα δένδρων υλοτομίας, τριών δασικών 

τμημάτων του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου εκτιμήθηκαν οι αποκλίσεις όγκου και αξίας των 

δένδρων κατόπιν εφαρμογής του μαζο ίνακα Οικονομόπουλου και βρέθηκαν σημαντικές. Από τα ίδια 

δεδομένα και με τη μέθοδο της σταθμισμ

τελεσματικά μοντέλα πρόβλεψης του όγκου  

Λέξεις κλειδιά: ξυλώδης όγ

τη
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