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چکيده
اجراي شيوههاي مختلف جنگلشناسي ميتواند بر روي خواص تودههاي جنگلي از جمله ساختار و توزیع قطري
درختان اثرگذار باشد .این مطالعه در چهار پارسل از جنگلهاي سري  91شفارود در استان گيالن انجام گرفته که در
سه پارسل ،برشهاي تکگزیني ،پناهي و نواري در بازه زماني ده ساله صورت گرفته و یک پارسل نيز بدون بهرهبرداري
بوده است .اهداف این مطالعه ،بررسي قابليت توابع مختلف توزیع احتمال شامل وایبول ،گاما ،لگنرمال و نمایي براي
توصيف پراکنش قطري در پارسلهاي مورد نظر و مقایسه تغيير توزیع قطري در این تودهها پس از اجراي شيوههاي
مختلف جنگلشناسي در یک دوره ده ساله است .نتایج حاصل از آزمونهاي کاياسکور ،کولموگروف -اسميرنوف و
اندرسون -دارلينگ نشان ميدهد که توزیعهاي لگنرمال و نمایي در مقایسه با سایر توابع اکثراً داراي دقت قابل
قبولتري هستند .همچنين مقایسه تغيير توزیع قطري در یک بازه زماني ده ساله نشان ميدهد که فقط پارسلي که در
آن برش نواري انجام گرفته است ،در یک دوره ده ساله ،از لحاظ توزیع قطري تغيير کرده که ممکن است بيانگر بههم
خوردن ساختار قطري توده در اثر اجراي برشهاي نواري باشد .توزیع قطري سه پارسل دیگر بعد از دوره مورد نظر
تغيير معنيداري نداشتهاند.
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مقدمه
قطر در ارتفاع برابر سينه ( )DBHسادهترین پارامتري
است که براي تجسم ویژگيهاي یک توده جنگلي
مفيد بوده ( )Bailey & Dell, 1973و تقریب ًا در
تمامي پژوهشهاي مرتبط با علوم جنگل اندازهگيري
ميشود ( .)Sokpon & Biaou, 2002یکي از
مهمترین کاربردهاي دادههاي حاصل از آماربرداري
این متغير ،ارزیابي پراکنش تعداد درختان در طبقات
قطري است .پراکنش قطري درختان ،نقش حياتي و
مهمي را در مطالعههاي مربوط به مدلسازي رویش و
محصول ( & Maltamo et al., 2000; Podlaski
 ،)Zasada, 2008تنوع زیستي ( & Uuttera
 ،)Maltamo, 1995ارزیابي اثرات آشفتگيها
( & Lorimer & Frelich, 1984; Coomes
 )Allen, 2007و تصميمگيري در مورد شدت و ميزان
تنک کردن ( McTague & Bailey, 1987; Kuru,
 )1992; Álvarez González et al., 2002ایفا
ميکند .همچنين ،توزیع قطري در جنگلهاي
ناهمسال بهطور وسيعي بهعنوان ابزاري براي کمي
کردن توسعه ساختاري جنگل ( Maltamo et al.,
 )2000; Zenner, 2005مطالعه شده و تغيير در این
پراکنش ميتواند بهعلت شيوه جنگلشناسي اجرا شده
در توده جنگلي رخ دهد ( ;Bergqvist, 1999
 .)Saunders & Wagner, 2008شيوههاي
جنگلشناسي شامل یک سري فعاليتهاي جنگلداري
هستند که اوالً زادآوري و تجدید حيات توده جنگلي را
موجب ميشوند؛ ثاني ًا نيازهاي چوبي و غيرچوبي
جامعه از جنگل را بهصورتي مستمر و مداوم تأمين
ميکنند ( )Taheri Abkenar & Pilehvar, 2008و
بهطور معمول توسط شيوه بهرهبرداري ،روش تجدید
حيات ،تراکم و آميختگي توده توصيف ميشوند
( .)Puettmann, 2004بهطور مرسوم ،این شيوهها به
دو گروه اصلي تقسيم ميشوند .گروه اول ،شيوههایي
هستند که منجر به ایجاد تودههاي همسال شده و
اکثر درختان موجود در توده ،حداکثر در دو یا سه
کالسه سني قرار دارند ()Gibbs, 1978؛ مانند شيوه
پناهي .با گذشت زمان ،افزایش آگاهيهاي عمومي و
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افزایش اهميت سایر کارکردهاي جنگل بهغير از توليد
چوب ( ،)Mitchell & Beese, 2002مفاهيم
مدیریتي جنگل بهسمت شيوههایي گرایش پيدا کرد
که از الگوي پراکنش طبيعي در جنگلهاي پهنبرگ
بکر شمالي پيروي ميکنند؛ مثل شيوههاي تکگزیني
و گروهگزیني ( .)Runkle, 1991نتيجه اجراي این
شيوهها که در گروه دوم قرار ميگيرند ،ایجاد تودههاي
ناهمسال بوده و ساختار جنگل توسط حضور همه
کالسههاي قطري (از کالسه تجدید حيات تا حداکثر
ميزان قطري که امکان رویش دارد) توصيف ميگردد
(.)Gibbs, 1978
در مطالعههاي بسياري ،توابع توزیع احتمال همچون
وایبول ،گاما ،نرمال ،لگنرمال ،نمایي ،جانسون و بتا
براي ارزیابي پراکنش قطري در جنگلهاي مختلف
مدلسازي شده است ( ;Maltamo et al., 2000
& Nord-Larsen & Cao, 2006; Podlaski
 .)Zasada, 2008; Petritan et al., 2012بهعنوان

مثال )9111( Nanang ،سه توزیع وایبول ،نرمال و
لگنرمال را براي بررسي توزیع قطري گونه چریش
( )Azadirachta indicaدر شمال غنا مورد استفاده
قرار داد .نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-
اسميرنوف نشان داد که توزیع لگنرمال براي تبيين
توزیع قطري مناسبتر است Palahí .و همکاران
( )1667نيز در کاتالونياي اسپانيا توابع بتا ،جانسون،
وایبول و وایبولِ ناقص را براي توصيف توزیع قطري
بکار بردند و به این نتيجه رسيدند که توزیع وایبولِ
ناقص داراي بيشترین دقت بود .در مطالعه دیگري که
بر روي جنگلهاي طبيعي جنوب چين انجام گرفت،
چهار توزیع وایبول ،بتا ،گاما و نمایي براي آناليز توزیع
قطري تودههاي مورد نظر بعد از اجراي شيوه
تکگزیني با شدتهاي متفاوت بکار گرفته شد
( .)Zheng & Zhou, 2010نتایج نشان داد که براي
تودههاي مختلف ،توزیع وایبول در مقایسه با سایر
توابع ،قابليت بيشتري براي توصيف دادههاي قطر را
دارا بودند .در ایران نيز مطالعههایي بر روي توزیع
ال در جنگلهاي شمال
قطري در جنگلهاي مختلف مث ً
( ;Fallah et al., 2000; Fallah et al., 2006
& Amanzadeh et al., 2011; Fallahchai
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Hashemi, 2011; Sheykholeslami et al.,
 )2011; Fallahchai et al., 2012و جنگلهاي

زاگرس ()Sohrabi & Taheri Sarteshnizi, 2012
انجام گرفته است .بهعنوان مثال Mattaji ،و همکاران
( ،)1666پراکنش قطري درختان در تودههاي
ناهمسال بخش گرازبن در جنگل خيرودکنار نوشهر را
با بکارگيري سه توزیع بتا ،وایبول و نرمال بررسي
کردند .نتایج حاصل از آزمونهاي کاياسکور و
کولموگراف -اسميرنوف نشان داد که دو توزیع بتا و
وایبول براي تبيين پراکنش کالسههاي قطري مناسب
هستند .همچنين یافتههاي دو مطالعه دیگري که در
همان منطقه و با همان آزمونها انجام گرفت ،نشان
داد که توزیع گاما و لگنرمال براي توصيف وضعيت
پراکنش قطر ( Mohammadalizadeh et al.,
 )2009و توزیع وایبول براي مدلسازي توزیع فراواني
هستند
مناسبتر
درختان
ارتفاع
( .)Mohammadalizadeh et al., 2013در نهایت،
 Fallahchaiو  )1691( Shokriبا بررسي توابع
مختلفي شامل بتا ،نرمال ،لگنرمال ،جانسون ،نمایي،
گاما و وایبول براي توصيف قطر درختان راش در
جنگلهاي سياهکل به این نتيجه رسيدند که توزیع
گاما دو پارامتري در مقایسه با سایر توابع توزیع
احتمال ،مناسبتر است .استفاده از توزیعهاي مذکور
ميتوانند بهمنظور ارائه بهترین الگوي پراکنش درختان
در یک توده جنگلي ( Fallahchai & Shokri,
 ،)2012برآورد توليد در سنين مختلف ،برنامهریزي
روش و ميزان تنککردن ،توليد مطلوب و تضمين
پایداري ( )Nanang, 1998بکار برده شوند .از طرف
دیگر نوع مدیریت و شيوه جنگلشناسيِ اعمالشده بر
ساختار جنگل اثرگذار است ( Schwartz et al.,
 .)2005در نتيجه ،توانایي پيشبيني پراکنش قطري
در یک توده جنگلي براي اتخاذ تصميمگيريهاي
صحيح مدیریتي توسط جنگلبانان ضروري بوده ( Cao,
 )2004تا با قياس به موقع بين وضع فعلي و ایدهآل،
تأثير عمليات اجرایي بر توده را پيشبيني و کنترل
کند ( .)Namiranian, 2010بنابراین استفاده از توابع
توزیع احتمال براي پيشبيني اثرات ميانمدت
شيوههاي مختلف جنگلشناسي و در صورت لزوم
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اجراي طرحهاي تجدید نظر نيز مفيد خواهد بود .با
این حال ،تا کنون ،پژوهشهاي اندکي در مورد تأثير
سيستمهاي مختلف جنگلشناسيِ اعمالشده بر روي
توزیع قطري انجام گرفته است ( ;Lilieholm, 1990
;Lundqvist, 1993; Schwartz et al., 2005
 .)Neuendorff et al., 2007هدف از این مطالعه،

بررسي توابع توزیع احتمال شامل وایبول ،گاما،
لگنرمال و نمایي براي توصيف پراکنش قطري
جنگلهاي شفارود در یک بازه زماني ده ساله در سه
پارسل که در آنها شيوههاي تکگزیني ،نواري و
پناهي انجام گرفته و یک پارسل که در آن بهرهبرداري
صورت نگرفته و نيز مقایسه تغيير توزیع قطري در این
تودهها پس از اجراي شيوههاي جنگلشناسي مورد
نظر در یک دوره ده ساله است.
مواد و روشها
این مطالعه در سري  91شفارود ،طرح جنگلداري
رزداره پشت یکي از  91سري حوزهي آبخيز شفارود
انجام گرفت .این سري به وسعت  1619هکتار بوده که
شامل  11پارسل ميشود (شکل  .)9از نظر جغرافيایي،
یک سري شمالي بوده و جزء جنگلهاي پایينبند و
ميانبند محسوب شده که در محدودهي ارتفاعي
 166-9126متري از سطح دریا قرار دارد .سري مورد
نظر بين طول جغرافيایي " 11˚ 27' 96و "11˚ 1' 6
شرقي و عرض جغرافيایي " 97˚ 17' 16و "96' 16
˚ 97شمالي واقع شده است .عمده تيپهاي جنگلي
موجود در آن عبارتند از :تيپ پهنبرگ آميخته شامل
گونههایي همچون راش ،ممرز ،شيردار ،نمدار و
انجيلي ،تيپ ممرز آميخته ،تيپ راش آميخته ،تيپ
ممرز-راش و تيپ انجيلي آميخته .در ارتفاعات زیاد،
ک
پوشش جنگلي با شيب و توپوگرافي بيشتر ،عمق خا ِ
کم و بيرونزدگيهاي سنگي همراه بوده که پایداري و
نفوذپذیري ضعيفي دارد .ولي در ارتفاعات متوسط ،با
پوشش جنگلي ،شيب و توپوگرافي متوسط و عمق
نسبتاً زیاد خاک مشاهده ميشود که داراي پایداري و
نفوذپذیري متوسط است .متوسط بارندگي ساليانه در
ایستگاه بارانسنجي پونل ،نزدیکترین ایستگاه به
حوزه شفارود  9166/0ميليمتر و ميانگين دماي
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911
ساليانه  92/9درجه سلسيوس هستند (Khanjani-

 .)Shiraz et al., 2012در تقسيمبندي اقليمي به
روش دومارتن که از ميانگين بارش ساالنه و ميانگين
دماي ساالنه استفاده ميشود ،ضریب رطوبت دومارتن
براي حوزه شفارود بيشتر از  16محاسبه شده که
نشاندهنده اقليم مرطوب منطقه مورد نظر است
(.)Ahani et al., 2006
روش انجام پژوهش
با توجه به اینکه شرایط فيزیوگرافي ،خاکشناسي و
زمينشناسي ممکن است بر روي توزیع قطري
درختان تأثيرگذار باشد ،پارسلهایي براي انجام این
تحقيق انتخاب شدند که واحدهاي شکل زمين یکسان
یا تقریباً مشابه داشته باشند .به این منظور پس از
تهيه نقشه توپوگرافي با مقياس  9:12666براي منطقه

مورد مطالعه ،نقشه شيب در چهار طبقه (کمتر از 16
درصد 16 ،تا  26درصد 26 ،تا  16درصد و بيشتر از
 16درصد) ،نقشه ارتفاع در پنج طبقه (کمتر از 166
متر ،بين  166تا  166متر ،بين  166تا  9166متر،
بين  9166تا  9066متر و بيشتر از  9066متر) ،نقشه
جهت جغرافيایي در پنج طبقه (چهار جهت اصلي و
یک طبقه بدون جهت) و در نهایت نقشه شکل زمين
با توجه به ویژگيهاي توپوگرافيک منطقه تهيه گردید.
از روي همگذاري نقشه طبقههاي شيب ،طبقههاي
ارتفاع و جهتهاي جغرافيایي ،نقشه فيزیوگرافي تهيه
شد و از ترکيب نقشه فيزیوگرافي با نقشههاي
خاکشناسي و زمينشناسي ،نقشه واحدهاي شکل
زمين بدست آمد.

شکل  -1الف) تقسيمبندي استانهاي ايران ،ب) تقسيمبندي حوزههاي استان گيالن ،ج) تقسيمبندي  11سري
شفارود ،د) پارسلبندي سري  11و موقعيت چهار پارسل مورد نظر اين مطالعه
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جدول  -1ويژگيهاي کلي چهار پارسل مورد بررسي در اين مطالعه
شيوه جنگلشناسي

شماره
پارسل

(هکتار)

تکگزیني
پناهي
نواري
پارسل بدون بهرهبرداري

97
92
99
91

19
19
21
19

تيپ جنگل

مساحت

ارتفاع متوسط

جهت عمومي

تعداد در
هکتار اوليه

شمالي
شمال شرقي
شمالي
شمالي

990
111
997
979

(متر)
پهنبرگ آميخته
پهنبرگ آميخته
پهنبرگ آميخته
پهنبرگ آميخته

در نهایت ،چهار پارسل در سري یادشده که داراي
واحد شکل زمين یکسان و یا نزدیک بههم بودند و از
لحاظ پوشش جنگلي نيز شرایط مشابهي داشتند ،براي
انجام این تحقيق انتخاب شدند .هر چند یکي از
پارسلها که در آن برشهاي شيوه پناهي انجام گرفته،
به ميزان اندکي با بقيه پارسلها از لحاظ حدود
ارتفاعي و جهت عمومي تفاوت دارد (جدول  ،)9اما در
طبقههاي ارتفاعي و طبقههاي جهتِ یکسان با سایر
پارسلها قرار گرفت .با استفاده از کتابچه طرح
جنگلداري سري  91شفارود و تشریح پارسلهاي این
طرح در سالهاي  9916و  ،9916برخي ویژگيهاي
چهار پارسل مورد نظر در جدول ( )9آمده است.
تيپ خاک هر چهار پارسل ،اکثراً تکامل نيافتهي رانکر
و به ندرت ،تکامل نيافتهي راندزین است .تيپ سنگ
مادري هم اکثراً توفهاي اسيدي با گذارههاي آندزین
است .همچنين هر چهار پارسل مورد نظر داراي تيپ
پهنبرگ آميخته هستند .مهمترین گونههاي
تشکيلدهنده جنگل در این تودهها شامل راش ،ممرز،
بلوط ،توسکا ،ون ،خرمندي ،انجيلي ،پلت و شيردار
هستند.
براي اولين بار در سال  ،9976طرح جنگلداري براي
سري  91شفارود تهيه گردید که با توجه به اینکه
شيوه جنگلشناسي اجرا شده در سري ،دانهزاد
همسال بود ،در سال آخر دوره اول ( ،)9971برشهاي
نواري و پناهي در دو پارسل  99و  92انجام گرفت.
الزم به توضيح است که در شيوه نواري ،در نوارهاي
یکدرميان ،برش یکسره انجام گرفت و از پنج برشِ
شيوه پناهي ،برش آخر یعني برش نهایي صورت
نگرفته است .درحالي که دو پارسل  91و  97بهصورت
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دستنخورده باقي ماندند .پس از آن در سال ،9916
شيوه جنگلشناسي براي سري مورد نظر ،با هدف ارتقا
کمي و کيفي ساختار جنگل ،تغيير یافت و به دانهزاد
ناهمسال تبدیل شد .بنابراین در سال اول اجراي طرح
تجدید نظر در دوره دوم ،برشهاي تکگزیني در
پارسل  97به اجرا درآمد؛ اما هيچ نوع برشي در سه
پارسل دیگر در دوره دوم انجام نگرفت .با توجه به
توضيحات ذکرشده ،در پارسل  91در هر دو دوره مورد
نظر ( 9976-9971و  )9916-9911بهرهبرداري انجام
نگرفته است .پارسل شماره  97بهعنوان پارسل
تکگزیني انتخاب گردید که در دوره اول در آن
دخالتي صورت نگرفته ،اما در دوره دوم برشهاي
تکگزیني در آن اجرا شده است .پارسل  99و  92نيز
بهترتيب بهعنوان پارسلهاي نواري و پناهي در نظر
گرفته شدند که در سال آخرِ دوره اول بهترتيب
برشهاي نواري و پناهي در آنها اجرا شده ،اما در
دوره دوم دخالتي در آنها صورت نگرفته است .در
آماربرداري دوره اول در سال  ،9916براي هر پارسل،
شبکه آماربرداري جداگانهاي به ابعاد  166×926متر
به روش تصادفي سيستماتيک طراحي شد .سپس،
قطعات نمونه دایرهاي شکل  96آري در پارسلهاي
مورد نظر پياده شد و در هر قطعه نمونه ،تمامي
درختان با قطر برابر سينه بيش از  91/2سانتيمتر
اندازهگيري شدند .بعد از گذشت ده سال ،در سال
 ،9916در همان پارسلها با استفاده از روش تصادفي
سيستماتيک و همان ابعاد شبکه ،قطعات نمونه 96
آري دایرهاي شکل پياده شد و در هر قطعه نمونه ،قطر
برابر سينه درختان اندازهگيري شد .الزم به ذکر است
که با توجه به اینکه اطالعات آماربرداريهاي طرح
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دادههاي مورد نظر این تحقيق که چوله به راست
هستند ،توابع وایبول ،گاما ،لگنرمال و نمایي انتخاب
شدند که توضيحات مربوط به تابع توزیع احتمال آنها
در جدول ( )1آمده است .الزم به ذکر است که هر
چهار توزیع آماري ذکرشده ،دو پارامتري در نظر گرفته
شدند .همچنين پارامترهاي توابع با استفاده از روش
بيشينهي درستنمایي ( Maximum Likelihood
 )Methodبرآورد شده است ( ;Nanang, 1998

اوليه در دسترس نيست ،در این تحقيق از اطالعات
آماربرداري اولين طرح تجدید نظر ( )9916و اطالعات
آماربرداري دومين طرح تجدید نظر بعد از گذشت یک
بازه زماني ده ساله ( )9916استفاده شد.

تجزيه و تحليل دادهها
سالهاي زیادي است که در تحقيقات مربوط به توزیع
قطري درختان در تودههاي مختلف جنگلي از توابع
توزیع احتمال ( Probability Distribution
 )Functionsکه به اختصار  PDFsناميده ميشوند،
استفاده ميشود .این توابع بهعنوان ابزار مفيدي در
مدیریت جنگل ،آماربرداري جنگل و مدلسازي رویش
و محصول مطرح هستند ( .)Liu et al., 2002در
واقع ،کاربرد توأم این توزیعها به درک رویش
مشخصههاي مختلف توده کمک ميکند
( .)Namiranian, 2010توابع توزیع احتمال داراي
انواع مختلفي هستند که در این مطالعه بر اساس
معيارهاي مختلفي همچون انعطافپذیري کافي براي
قابليت برازش با انواع مختلفي از دادهها ( & Clutter

Álvarez González et al., 2002; Petritan et
al., 2012; Sohrabi & Taheri Sarteshnizi,
.)2012

براي مقایسه توزیع قطري مشاهده شده با مورد انتظار،
از سه آزمون نکویي برازش کاياسکور ،کولموگروف-
اسميرنوف و اندرسون -دارلينگ استفاده شد و با
استفاده از آماره آنها ،توابع باهم مقایسه شدند .در هر
سه آزمون ،فرض صفر حاکي از تبعيت توزیع دادههاي
مورد نظر از توزیع احتمال مورد انتظار است .درحالي
که فرض یک ،وجود اختالف معنيدار بين دادههاي
توزیع قطري و توزیع احتمال مورد انتظار را نشان
ميدهد .براي مقایسه تغيير توزیعهاي مختلف در بازه
ده ساله نيز آزمون کولموگروف -اسميرنوف بکار گرفته
شد؛ زیرا این آزمون هنگام مقایسه دو توزیع مستقل،
مناسب است (.)Zobeiri, 2006

Bennett, 1965; Bailey & Dell, 1973; Hafley
 )& Schreuder, 1997و شکل بافتنگار

( )Mohammadalizadeh et al., 2013براي

جدول  -2مدلهاي مربوط به توابع احتمال مورد استفاده در اين مطالعه
ردیف
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𝛽 پارامتر مقياس

،)9129( Weibull
 Baileyو Dell
( Palahí ،)9179و
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 ،9916تعداد در طبقههاي قطري در کالسههاي
کمقطر براي هر چهار پارسل بيشتر از  9916است.
این افزایش در پارسلي که بهشيوه نواري مدیریت
شده ،بيشتر بوده است .همچنين ،این حالت ،براي
پارسلي که در آن هيچ نوع شيوه جنگلشناسي و
بهرهبرداري در آن صورت نگرفته ،نيز صدق ميکند.

نتايج
تعداد درختان در طبقههاي قطري در هر چهار پارسل
و براي دو دوره آماربرداري در سالهاي  9916و
 9916در جدول ( )9آورده شده است .بر اساس این
جدول ،در چهار پارسل مورد نظر در هر دو زمان
آماربرداري ،ساختار توده ناهمسال بوده و داراي حالت
کاهنده هستند .همانگونه که انتظار ميرفت ،در سال

جدول  -3تراکم درختان در طبقههاي قطري در پارسلهاي مورد مطالعه براي سالهاي  1311و 1331
تعداد در هکتار
طبقههاي
قطري
92
16
12
96
92
16
12
26
22
06
02
76
72
16
12
16
12
966
962
996
992
916
912
996
992
916
912
926
جمع

تکگزیني
()9916

تکگزیني
()9916

پناهي
()9916

پناهي
()9916

نواري
()9916

نواري
()9916

پارسل بدون
بهرهبرداري
()9916

پارسل بدون
بهرهبرداري
()9916

97
99
92
1
99
1
1
1
2
9
2
9
9
9
6
6
6
6
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
991

02
22
19
10
91
92
1
2
9
6
2
9
6
9
6
9
6
6
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
199

19
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92
90
96
1
1
9
9
6
9
9
6
9
6
9
6
6
6
9
6
9
6
6
6
6
9
6
111

919
01
11
99
11
7
0
1
9
9
1
9
6
6
1
6
6
9
6
1
6
6
9
6
6
6
6
6
991

12
90
99
99
1
2
0
1
0
1
6
9
6
6
6
6
9
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
997

919
09
91
91
96
99
2
0
2
1
1
6
6
6
6
9
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
111

29
19
10
11
91
1
0
1
9
9
1
6
9
6
9
9
9
6
9
9
6
6
6
6
6
6
6
9
901

10
29
10
19
91
99
96
9
9
2
9
6
6
9
6
6
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
111
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در جدول ( ،)1نتایج آزمونهاي کاياسکور،
کولموگروف -اسميرنوف و اندرسون -دارلينگ براي
برازش توابع توزیع احتمال با پراکنش قطري در
سالهاي  9916و  9916به همراه پارامترهاي هر کدام
از توزیعها آمده است .بر اساس آزمون اندرسون-
دارلينگ ،توزیع لگنرمال در همه حالتها ،دقيقترین
برآورد را در مقایسه با سایر توابع ارائه ميدهد .درحالي
که نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف ،برتري توزیع
نمایي را در بيشتر حالتها نشان ميدهد .نتایج حاصل
از آزمون کاياسکور نيز حالت بينابين دو آزمون قبلي
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را نشان ميدهد که توزیعهاي لگنرمال و نمایي در
بيشتر حالتها ،بهترین توزیع قابل قبول هستند .الزم
بهتوضيح است که نتایج حاصل از هر سه آزمون نکویي
برازش نشان ميدهد که توزیعهاي وایبول و گاما در
اکثر موارد ،قابليت تبيين پراکنش تعداد درختان در
طبقههاي قطري را دارا نبودند .شکلهاي ( )1تا ()2
نيز بافتنگار و منحنيهاي برازش قطر برابر سينه را
براي هر چهار پارسل در سالهاي  9916و 9916
نشان ميدهند.

شکل  -2بافتنگار و منحنيهاي برازش قطر برابر سينه براي پارسل تکگزيني در سالهاي ( 1311الف) و ( 1331ب)

شکل  -3بافتنگار و منحنيهاي برازش قطر برابر سينه براي پارسل پناهي در سالهاي ( 1311الف) و ( 1331ب)
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ردیف

دادههاي سال 9916

تابع توزیع آمارههاي آزمونهاي نکویي
برازش
احتمال
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وایبول

1

گاما

تکگزیني

پناهي

نواري

کاي اسکور

)1(97/16

)9(96/71

)1(91/76

کولموگروف -اسميرنوف

)1(6/9771

)9(6/9791

)9(6/9202

اندرسون -دارلينگ

)9(6/9909

)1(6/9091

)9(6/9061

)9(0/16

)9(91/07

)9(2/19

)9(0/01

)9(1/01

)9(16/60

)9(11/62

)9(99/71

𝛼

1/91

1/09

1/11

1/99
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1/20
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𝛽
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96/92

91/92

96/01

17/11

12/77

11/11

کاي اسکور

)1(90/19ns

)1(10/16

)9(2/91ns

)1(92/69ns

)9(11/21

)1(79/61

)1(02/10

)1(91/11ns

کولموگروف -اسميرنوف

)9(6/9171

)1(6/1711

)1(6/9711

)1(6/9111

)9(6/9271

)1(6/1921

)1(6/1121

)1(6/9791

ns

اندرسون -دارلينگ

)1(9/00

𝛼

1/16

1/11

1/17

𝛽

96/91

96/71

1/27

91/11

)9(19/11

)1(99/79

)9(91/21ns

)9(7/96ns

ns

کولموگروف -اسميرنوف
اندرسون -دارلينگ
پارامترهاي توزیع

)1(6/9907

)1(6/9119

ns

ns

1/10

9/19

1/00

1/19

9/92

1/21

1/16

7/12

7/72

)9(91/19ns

)1(16/71

)9(27/67

)9(92/91ns

)9(6/9112

ns

)1(6/6192

)1(6/9910

ns

ns

)9(9/16

𝛼

6/2972

6/1190

6/1191

6/1111

6/1211

6/1911

6/1121

6/1299

μ

9/10

9/60

9/91

9/11

9/16

9/61

9/69

9/91

)9(90/19ns

)9(96/70ns

)1(99/11ns

)9(1/11ns

)1(99/19ns

)9(91/99ns

)9(01/19

)9(1/11ns

کولموگروف -اسميرنوف

ns

)9(6/6110

)9(6/6110

)1(92/00

)1(26/10

)1(19/12

𝜆

6/6211

6/6116

6/6011

𝛾

99/66

99/66

99/66

اندرسون -دارلينگ

)1(6/9117

ns

)9(1/69

)1(6/9990

)1(6/9292

)1(6/9999

)9(0/79

ns

)9(1/07

ns

)9(99/29

ns

)9(9/96

)9(2/19

ns

)1(9/11

)1(0/11

)1(2/12

)1(97/09

)1(91/10

)1(7/16

)9(1/19

کاي اسکور

پارامترهاي توزیع

ns

)1(91/09

کاي اسکور

1

ns

)1(10/11

)9(91/16

)1(961/69

)1(91/12

)9(6/9116

پارامترهاي توزیع

نمایي

بدون
ns
ي
بهره
بردار)1
(1/09

تکگزیني

پناهي

نواري

بدون بهرهبرداري
)9(6/9017

پارامترهاي توزیع

 9لگنرمال

دادههاي سال 9916

)9(6/6101

ns

ns

)9(6/6112

)9(6/6211

)9(6/6192

)9(6/9112

)1(19/91

)1(11/71

)1(09/69

)1(19/19

)1(11/11

6/6099

6/6017

6/6171

6/96669

6/6771

99/66

99/66

99/66

99/66

99/66
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 nsفرض صفر پذیرفته ميشود .یعني اختالف توزیع مشاهدهشده با توزیع احتمال مورد انتظار معنيدار نبوده و بنابراین ،توزیع احتمال مشاهدهشده از توزیع احتمال مورد انتظار تبعيت
ميکند .اعداد داخل پرانتز ،درجه مناسب بودن هر یک از توابع توزیع احتمال را در مقایسه با یکدیگر نشان ميدهند.

اثرات ميانمدت اجراي سه شيوه جنگلشناسي بر پراکنش قطري تودههاي جنگلي حوزه شفارود با بکارگيري...

جدول  -1نتايج برازش توابع توزيع احتمال با پراکنش قطري در سالهاي  1311و 1331
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شکل  -1بافتنگار و منحنيهاي برازش قطر برابر سينه براي پارسل نواري در سالهاي ( 1311الف) و ( 1331ب)

شکل  -5بافتنگار و منحنيهاي برازش قطر برابر سينه براي پارسل بدون بهرهبرداري در سالهاي ( 1311الف) و

( 1331ب)

جدول ( ،)2نتایج حاصل از مقایسه تغيير توزیعهاي
مختلف در دوره ده ساله با استفاده از آزمون
کلموگرف -اسميرنوف را نشان ميدهد .مقایسه تغيير
توزیع قطري در سطح پارسلها در یک بازه زماني ده
ساله نشان ميدهد که فقط پارسلي که در آن روش
نواري انجام شده است ،توزیع قطري آن در سالهاي

 9916و  9916به احتمال  11درصد باهم اختالف
معنيدار داشتهاند و بقيه پارسلها شامل پارسل بدون
بهرهبرداري و پارسلهاي انتخابشده براي اجراي
شيوههاي تکگزیني و پناهي در یک فاصله زماني ده
ساله از لحاظ توزیع قطري تغييري نکردهاند.

جدول  -5آماره حاصل از نتايج مقايسه توزيعهاي مختلف با استفاده آزمون کلموگرف -اسميرنوف
شيوه جنگلشناسي
تکگزیني 9916
پناهي 9916
نواري 9916
شاهد 9916

آماره آزمون
سطح معنيداري
آماره آزمون
سطح معنيداري
آماره آزمون
سطح معنيداري
آماره آزمون
سطح معنيداري

تکگزیني 9916

پناهي 9916

نواري 9916

بدون بهرهبرداري 9916

6/117
6/112
-

6/019
6/161
-

9/791
6/662
-

9/122
6/961
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بحث و نتيجهگيري
یکي از اهداف این تحقيق ،بررسي توابع مختلف توزیع
احتمال شامل وایبول ،گاما ،لگنرمال و نمایي براي
مدلسازي دادههاي قطر برابر سينه درختان در
جنگلهاي حوزه شفارود است .مقایسه این توابع با
استفاده از آزمونهاي کاياسکور ،کلموگرف-
اسميرنوف و اندرسون -دارلينگ نتایج متفاوتي را
نشان ميدهد که این تفاوت در یافتههاي مطالعههاي
دیگري همچون  Amanzadehو همکاران ( )1699و
 Sohrabiو  )1691( Taheri Sarteshniziگزارش
شده است .مسلم است که مناسبترین تابع براي
توصيف دادههاي قطر برابر سينه درختان در تودههاي
جنگلي با گونهها و شرایط رویشگاهي متفاوت،
شيوههاي مدیریتي مختلف و در مراحل گوناگون
تحوليِ جنگل ،متغير خواهد بود .چنانچه بهترین تابع
براي توصيف پراکنش قطري تودههاي طبيعي
ناهمسال در بخش گرازبن جنگل خيرودکنار نوشهر
( ،)Fallah et al., 2000; Mattaji et al., 2000در
جنگلهاي زاگرس شمالي ( Sohrabi & Taheri
 )Sarteshnizi, 2012و نيز در تودههاي توس
( )Betula albaو بلوط چوبپنبه ( Quercus
 )roburدر جنوب غربي اسپانيا ( Gorgoso-Varela
 ،)et al., 2008توزیع بتا گزارش شد .درحالي که
براي جنگلهاي سياهکل استان گيالن ( Fallahchai
 )& Shokri, 2012و جنگلهاي گرازبن خيرودکنار
نوشهر (،)Mohammadalizadeh et al., 2009
استفاده از توزیع گاما ،براي تودههاي طبيعي و
مدیریت شده بهشيوه تکگزیني در جنگلهاي مرکزي
و شمال اسلواکي و اتریش ( Merganič & Sterba,
 )2006و جنگلهاي طبيعي جنوب چين ( & Zheng
 ،)Zhou, 2010استفاده از توزیع وایبول توصيه شد.
براي پارسلهاي مورد نظر این مطالعه ،توزیعهاي
لگنرمال و نمایي در مقایسه با سایر توابع براي تبيين
دادههاي قطر مناسبتر هستند .همانطور که در
شکلهاي ( )1تا ( )2دیده ميشود ،نمودار پراکنش
قطري براي جنگلهاي مورد مطالعه چوله به راست
است .هر چند هر سه توزیع وایبول ،گاما و لگنرمال
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براي تبيين دادههاي با این ویژگي ميتوانند بکار برده
شوند؛ اما بهدليل اینکه توزیع لگنرمال به مقدار زیادي
چوله به راست است ( Mohammadalizadeh et al.,
 ،)2013بنابراین داراي دقت زیادي براي توصيف
دادههاي مورد نظر این مطالعه است .در مطالعههاي
دیگري که توزیع قطري درختان داراي چنين ویژگي
بودهاند؛ همچون مطالعههاي  Blissو Reinker
( )9101در جنگلهاي دوگالسفر آمریکاNanang ،
( )9111در تودههاي جنگلکاري شده با گونه چریش
در غنا Sheykholeslami ،و همکاران ( )1699در
جنگلهاي ليرهسر مازندران و  Amanzadehو
همکاران ( )1699براي تودههاي راش شفارود در
مرحله تحولي اوليه ،توانایي این توزیع براي توصيف
دادههاي قطر گزارش شده است .همچنين توزیع
نمایي دو پارامتري نيز بهدليل انعطافپذیري بيشتر
نسبت به توزیع نمایي یک پارامتري ،در بسياري از
حالتها در این مطالعه داراي دقت قابل قبولي است.
چنانچه نتایج پژوهشهاي  )9112( Korpelو
 Podlaskiو  )1661( Zasadaدر تودههاي ناهمسال
نراد -راش جنگلهاي اسلوني و لهستان با این یافتهها
مطابقت دارد.
همانطور که قابل پيشبيني بود ،در هر چهار پارسل،
تعداد در هکتا ِر کالسههاي کمقطر بعد از گذشت ده
سال به مقدار قابل توجهي افزایش یافتهاند (جدول .)1
در تحقيقي که بر روي اثرات ميانمدت بهرهبرداري با
شدتهاي مختلف بر روي ساختار جنگلهاي آمازون
در برزیل انجام گرفت ،یافتهها حاکي از آن بود که پس
از گذشت  99سال از بهرهبرداري با شدتهاي مختلف،
تعداد در هکتار درختان کمقطر بهطور معنيداري
افزایش یافته است ( .)Parrotta et al., 2002درحالي
که در مطالعهاي که توسط  Etemadو همکاران
( )1691در بخش نمخانه جنگل خيرودکنار نوشهر
انجام گرفت ،نتای ج نشان داد که پس از اجراي یک
دوره طرح جنگلداري بهشيوه تکگزیني ،تعداد در
هکتار در کالسه کمقطر کاهش یافت که علت آن
ناشي از عوامل طبيعي (از جمله آفات ،بارشهاي
سنگين و رقابت تاجي) و عوامل غير طبيعي (همچون
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چراي دام) گزارش شد؛ اما در مطالعه حاضر ،با توجه
به اینکه در سه پارسلي که در آنها برشهاي
تکگزیني ،پناهي و نواري گرفت ،براي اولين بار بود
که طرح جنگلداري تهيه شد؛ بنابراین قطع درختان
قطور باعث ایجاد فضا براي استقرار تجدید حيات و
توسعه درختان جوان شده است .بهخصوص در پارسلي
که بهشيوه نواري مدیریت شده ،بهعلت اینکه در
نوارهاي یکدرميان ،قطع یکسره انجام گرفته ،فضاي
بيشتري براي استقرار تجدید حيات ایجاد شده است.
بهطوري که تعداد در هکتار طبقه قطري  92در سال
 9916بيش از سه برابر سال  9916است .در پارسل
بدون بهرهبرداري نيز بهدليل اینکه بعد از اجراي طرح،
از ورود دام بهعرصه جلوگيري شده ،صدمات وارده به
طبقههاي کمقطر کم شده و این طبقهها بيشتر از
گذشته توسعه یافتهاند.
براساس جدول ( ،)2در اثر اجراي شيوه نواري در
پارسل مورد نظر ،توزیع قطري در دو بازه زماني با
یکدیگر اختالف معنيداري دارند که ممکن است
بيانگر بههم خوردن ساختار قطري توده بعد از اجراي
این شيوه در بازه ده ساله باشد .توده در پارسل نواري
داراي نوارهاي ناهمسال و همسال بهصورت یکدرميان
است که در صورت تداوم و برداشت نوارهاي باقيمانده،
ال همسال ميگردید .ولي با توقف شيوه
جنگل کام ً
برداشت نواري ،روند همسالي نيز متوقف شده است و
در راستاي انتخاب شيوه تکگزیني در طرح جدید،
ميبایست با اجراي برنامههاي مناسب ،جنگل را به
سمت دانهزاد ناهمسال برگرداند.
با توجه به اینکه شيوه پناهي با هدف ایجاد تودههاي
همسال اجرا ميگردد ،عدم وجود اختالف معنيدار
بين دو توزیع قطري ،قبل و پس از اجراي شيوه پناهي
بهمعني عدم تأثير این شيوه جنگلشناسي بر روي
پراکنش قطري نيست .در واقع با انجام برش آمادگي و
زادآوري ،زادآوريهاي طبيعي و فراوان مستقر شده،
اما عدم اجراي برش نهایي ،باعث باقي ماندن درختان
قطور در عرصه شده است .در نتيجه وضعيت توزیع
قطري تغيير چنداني نکرده و جنگل بهصورت ناهمسال
باقي مانده است .نتایج تحقيقي با عنوان مقایسه

نشریه توسعه پایدار جنگل ،دوره  ،9شماره  ،1تابستان 9919

ترکيب و ساختار تودههاي طبيعي و بهرهبرداري شده
در جنگلهاي بلوط لوه گرگان نشان داد که در تودهاي
که  12سال از اجراي شيوه پناهي در آن ميگذشت،
تعداد در هکتار در طبقههاي قطري پایين ،قابل توجه
بود و از لحاظ ساختار قطري شباهت بيشتري به توده
طبيعي داشت ()Amiri et al., 2009؛ اما در تودهاي
که  12سال از اجراي شيوه پناهي در آن ميگذشت،
از لحاظ ساختار قطري از توده طبيعي فاصله گرفته
بود.
در پارسل بدون بهرهبرداري ،عدم تغيير معنيدار توزیع
قطري در دو بازه زماني ،بيانگر تداوم روند ناهمسالي
توده مورد نظر است .یکي از دالیل معنيدار نشدن
اختالف توزیع قطري در دو بازه زماني براي پارسل
تکگزیني ميتواند اجراي صحيح این شيوه توسط
کارشناسان نشانهگذار باشد .برداشت درختان در عرصه
جنگل بهصورت تکگزیني باعث حفظ ساختار
ناهمسالي توده شده و عالوه بر آن ميتواند موجب
ارتقاي کمي و کيفي طبقههاي قطري شود .در
مطالعهاي که توسط  Angersو همکاران ( )1662در
جنگلهاي پهنبرگ شمالي با دو گونه غالب افرا قندي
( )Acer saccharumو راش آمریکایي ( Fagus
 )grandifoliaدر ایالت کِبِک در کانادا انجام گرفت،
ساختار و ترکيب تودههاي بکر و بهرهبرداري شده به
دو شيوه تکگزیني (که به تازگي در جنگلهاي این
ناحيه بهصورت گسترده اجرا ميشود) و شيوه
( diameter-limit cutsکه هدف از آن برداشت
درختان با قطرهاي مشخص بوده و در گذشته در
سطوح وسيعي انجام گرفته است) مقایسه شد .نتایج
نشان داد که پس از گذشت  91سال از اجراي
برشهاي تکگزیني ،در مقایسه با شيوه دوم ،توزیع
قطري تودههاي تکگزیني شباهت بيشتري به
تودههاي بکر داشت .نتایج مطالعه دیگري که در
جنگلهاي افرا قندي همين ناحيه انجام گرفت ،نشان
داد که هرچند تعداد در طبقههاي مختلف قطري بعد
از گذشت ده سال از اجراي شيوه تکگزیني داراي
تفاوتهایي با توزیع اوليه است؛ اما بهطور کلي ،قبل و
بعد از اجراي این شيوه ،توزیع قطري درختان شبيه
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همدیگر بودند ( )Bedard & Majcen, 2003که با
نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد .ذکر این نکته
ضروري است که براي ارزیابي کامل اثرات شيوههاي
مختلف مدیریتي در جنگلها به دادههاي طوالنيمدت
نياز است ( .)Gronewold et al., 2010به ویژه در
شيوه تکگزیني که اجراي آن در دورههاي کوتاهمدت
و ميانمدت ،تغيير چشمگيري بر روي ساختار قطري
توده ایجاد نميکند؛ اما در طوالنيمدت هم بر روي
توزیع قطري درختان کمقطر و هم قطور اثرگذار است
( .)Keyser & Loftis, 2013در مطالعه حاضر فقط
اثرات اجراي یک دوره طرح جنگلداري با شيوههاي
مختلف بر روي توزیع قطري درختان ارزیابي شده که
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استفاده از آن در طرحهاي تجدید نظر جهت
برنامهریزي براي رسيدن به توده ایدهآل ،مفيد خواهد
بود .در انتها بررسي اثرات بلندمدت این شيوهها بر
روي توزیع قطري تودههاي جنگلي و استفاده از توابع
توزیع احتمال پيچيدهتر و یا ترکيبي از چند توزیع
براي بررسي قابليت برازش دادهها بهمنظور ارائه
مدلهاي دقيقتر پيشنهاد ميگردد.
تشکر و قدرداني
بدین وسيله از نظرهاي مفيد و ارزنده داوران محترم
در جهت بهبود کيفيت مقاله قدرداني ميگردد.
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Abstract
The implementation of different silvicultural systems can be effective on different
characteristics of forest stands, such as stand structure and diameter distribution of trees.
This study was carried out in Shafaroud forests of Gilan province of northern Iran. The
objectives of this research were 1) to evaluate the suitability of different probability
distribution functions, including Weibull, Beta, Gamma, Johnson, Lognormal, normal
and exponential, for modeling tree distribution in diameter classes and, 2) to compare
changes of diameter distributions after ten years of implementation of three different
silvicultural systems. The tested systems were single-tree selection, shelterwood and
strip cutting. Also, there was an untreated stand. The results of Chi-square and
Kolmogorov-Smirnov tests showed that the Johnson, gamma and Lognormal models
were often more flexible to fit various diameter distributions, while in any case, the beta
and exponential probability distribution did not provide satisfactory descriptions of the
experimental data. Other results indicated the change in the diameter distribution due to
the implementation of the strip management system, a decade after timber harvest. This
may mean that strip cutting can disturb the stand structure in the studied forests. Also,
there were no significant changes in the diameter distributions after implementation of
the other silvicultural systems.
Keywords: single-tree selection cutting, shelterwood cutting, strip cutting, probability
distribution functions.
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