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مقدمه
میلیون5/5بلوط زاگرس با مساحتی حدود هاي جنگل

تا کشورشمال غربیتار در سلسله جبال زاگرس از هک
1150جنوب در نواحی استان فارس با طول متوسط 

اندکیلومتر امتداد یافته75ض متوسط کیلومتر و عر
)Jazirehei & Ebrahimi Rastaghi, بیشتر ). 2003

-واسطه بهرههکمی و کیفی بلحاظبهها سطح این جنگل
عنوان مصالح ساختمانی و یا چوب برداري از چوب آن به

سوخت و همچنین استفاده از گیاهان کف جنگل براي 
رك دچار تخریب شده است و بلوط هاي متحتعلیف دام

زاد خارج و ها از حالت دانهعنوان گونه غالب این جنگلبه
به قادر عمالًدرنتیجه. آمده استزاد درشاخهبه شکل

ها مدیریت این جنگل.ندنیستنقش اصلی خود يایفا
احیاء و حفاظت از تنوع یک مدیریت حفاظتی با هدف 

ها که اغلب با توجه به ساختار این جنگل.استزیستی 
، ندنیسته و قادر به تولید چوب صنعتی زاد بودشاخه

- شاخصبرابرسینهحجم سرپا و سطح مقطع در ارتفاع 
ش نیستند براي مطالعه و پژوههاي مناسبی از توده 

)Erfani Fard et al., دلیل براي نیهمبه؛ )2007
پوشش هاي زاگرس، مشخصه تاجمطالعه و بررسی جنگل

از استفاده .شودعنوان معیار مهمی محسوب میبه
بینی وضعیت احتمال مناسب براي پیشيهاهینظر

در برآورد پراکنش تعداد درختان در یک توده جنگلی
هاي مختلف ریزي روشلید در سنین مختلف و برنامهتو

شناختیزیستو تولید اقتصادي و استجنگلداري مفید
,Nanang(بهینه و پایداري توده را تضمین خواهد کرد 

پوشش در رابطه با الگوي توزیع طبقات تاج). 1998
مطالعات زیادي انجام نگرفته است و بیشتر مطالعات 

هاي قطر نه مربوط به مشخصهدر این زمیشدهانجام
هایی که زیرا در جنگل. استو ارتفاع درختان برابرسینه

ها این مشخصهاست،تولیدات چوبی هاآناولویت اهداف 
هاي غرب کشور جنگلکهییازآنجا. حائز اهمیت هستند

حفاظتی بوده و حفاظت از خاك از اولویت خاصی در این 
-دیگر، سطح تاجار است، و از طرفیها برخوردجنگل

نیبه اعوامل براي نیل نیترمهماز پوشش درختان
، لزوم بررسی این مشخصه نسبت به سایر استهدف 

-بنابراین مدل.ها ضروري استدر این جنگلهامشخصه
-ها باید در رابطه با مشخصه تاجسازي براي این جنگل

هاي جنگلدر) Rostamian)1391.پوشش انجام شود
آباد الگوي توزیع طبقات ستان خرمشاه شهرمنطقه شهن

منظور به. پوشش درختان را مورد بررسی قرار دادتاج
پوشش درختان از دو توزیع سازي توزیع احتمال تاجمدل

- نتایج آزمون کولموگروف. نرمال و نمایی استفاده کرد
ترین توزیع اسمیرنوف نشان داد که توزیع نمایی مناسب

ش درختان در طبقات مختلف براي برازش تاج پوش
Taheriو Sohrabi.استموجود در منطقه 

Sarteshnizi)1391 (هاي بتا، گاما، نرمال، لگتوزیع-
سازي توزیع طبقات قطري نرمال و وایبول را براي مدل

نتایج . ندهاي زاگرس مورد ارزیابی قرار داددر جنگل
هاي مختلف نشان براي گونهشدهبررسی برازش توابع 

-داد که توزیع بتا بهترین تابع توزیع احتمال براي مدل
.استهاي بلوط سازي توزیع در طبقات قطري گونه

Mohammad Alizadeh توزیع) 1392(و همکاران-
-مدلبراي نرمال را هاي آماري وایبول، گاما، نرمال و لگ

بخش گرازبن توزیع فراوانی ارتفاع درختان درسازي
-نتایج آزمون اندرسون. بردندکاربهاي خیرودکنار جنگل

هاي ، توزیعبیترتبهنشان داد که P-Pدارلینگ و نمودار 
نرمال توزیع لگو هستندتر مناسبوایبول، گاما و نرمال 

سازي توزیع فراوانی ارتفاع مدل مناسبی براي مدل
اي در کشور غنا در مطالعه) Nanang)1998.نیست

از سه 1ه گونه چریشهاي مربوط ببراي برازش داده
نتایج . نرمال استفاده کردتوزیع وایبول، نرمال و لگ

نرمال را اسمیرنوف برتري توزیع لگ- آزمون کولموگروف
و Sheykholeslami. ها نشان دادبراي برازش داده

توزیع درختان سر هاي لیرهدر جنگل) 2011(همکاران 
ماري نرمال، هاي آدر طبقات قطري را با استفاده از توزیع

نرمال، نمایی، گاما و وایبول مورد ارزیابی و مقایسه لگ

1. Azadirachta indica

196



)هاي داالب ایالمجنگل: مطالعه موردي(درختان بلوط ایرانیپوششتاجهاي احتمال براي برازش طبقات توزیعکاربرد

-عنوان مناسبنرمال بهتوزیع لگتیدرنهاقرار دادند که 
ترین توزیع براي برازش درختان در طبقات قطري 

، بررسی الگوي پژوهشهدف از این .مختلف معرفی شد
-پوشش درختان بلوط ایرانی در جنگلطبقات تاجتوزیع 

ترین تابع توزیع ي داالب ایالم و نیز تعیین مناسبها
.پوشش استتاجسازي توزیع طبقاتمدلاحتمال براي 

روش پژوهش
هزار هکتار در 3به مساحتهاي منطقه داالب جنگل

پس از . استشهرستان ایالم واقع شدهشمال غربی
ها که معرف هکتار از جنگل2/37گردشی، جنگل
ازنظراین منطقه . ه بود انتخاب شدهاي این منطقجنگل

23'30"تا46˚22'40"مختصات جغرافیایی در طول
33˚42'40"تا 33˚42'5"شرقی و در عرض46˚

هاي شناسایی تیپ. )1شکل(شمالی واقع شده است
هاي داالب تیپ بلوط ایرانی، تیپ آمیخته شده در جنگل

نای. هستندم بادا-نهو تیپ داف) بلوط ایرانی، بنه، بادام(
میلدر اقنارتدومیوایو هآبدينبهقطباسراسبهطقنم
میلر اقدرژهبآمدينبهقطباساسررد و بسرطوبمهمین
اساسربمنطقهاكخ. ردیگیرار مقکشخهمین
ول و متوسط وستیلايهاكخهو در ردائفدينبمیسقت

متر و میلی6/663بارندگی ساالنه منطقه مورد مطالعه 
استسلسیوسدرجه 7/16ساالنه دمايمتوسط 

)Rostami & Heidari, 2009.(

100×100شبکه آماربرداري به ابعاد در این بررسی
متر 50نمونه با طول ثابتخط37متر انتخاب و تعداد 

پس از مشخص . منظم تصادفی برداشت شدصورت به
کردن محل تقاطع اضالع شبکه آماربرداري که نقطه 

در جهت شمال و در هانمونهخطبرداري بود،شروع نمونه
درختانی که. ندگیري شدامتداد شبکه آماربرداري اندازه

-مورد اندازههاآنپوشش تاجکردند این خط را قطع می
,Zobeiri(گیري واقع شدند  انتخاب این روش ). 2007

ها در نمونهبود که چون خطعلتنیابهبرداري نمونه

شدند، تغییرات بهتر جهت افزایش شیب منطقه پیاده می
اي هاي فاصلههمچنین کاربرد روش.شدنشان داده می
هاي در جنگلنمونهقطعههاي مبتنی بر نسبت به روش

ز اولویت ها اشرایط خاص این جنگللیدلبهزاگرس
.برخوردار است

از چهار توزیع آماري نمایی، گاما، نرمال پژوهشدر این 
توابع )1(نرمال استفاده شده است که در جدول و لگ

هاي این توابع نشان داده شده توزیع احتمال و مشخصه
,Fallahchai & Hashemi(است 2011; Johnson et

al., 1994; Zwillinger & Kokoska, 2000;
Mohammad Alizadeh et al., 2013; Sohrabi &

Taheri Sarteshnizi, نشانگر xدر هر رابطه ).2012
پوشش بوده و حروف یونانی معرف پارامترهاي متغیر تاج

.تابع چگالی احتمال هستند
نمایی براي برآورد از روش بیشینه درستپژوهشدر این 

روش بیشینه . ها استفاده شدپارامترهاي مربوط به توزیع
اي است و داراي محاسبات پیچیدهمعموالًنمایی درست

در آمار کهي طوربه. شودهاي عددي میمنجر به روش
عنوان نمایی بهکالسیک برآوردگرهاي بیشینه درست

براي بررسی .شوندبرآوردگرها شناخته مینیترمطلوب
همچنین. هاي مختلفی وجود داردنیکویی برازش روش

پوشش مشاهده شده ایسه پراکنش در طبقات تاجبراي مق
-هاي نیکویی برازش اندرسونبا مورد انتظار، از آزمون

) K.S(اسمیرنوف - و کولموگروف) A.D(دارلینگ 
هاي متداول براي در واقع، بین آزمون. استفاده شد

ها، در موارد بسیاري آزمون بررسی نیکویی برازش توزیع
حتمال رد فرض صفر در ا(دو داراي کمترین توان خی

دارلینگ - و آزمون اندرسون) صورت نادرست بودن آن
-توان آزمون کولموگروف. داراي بیشترین توان است

کمی کمتر از توان اسمیرنوف نیز در موارد متعددي 
Mohammad(دارلینگ است -آزمون اندرسون

Alizadeh et al., هاي مورد نظر و کلیه توزیع). 2013
افزار ها با استفاده از نرمی برازش توزیعهمچنین نیکوی

Easy Fit Professional Versionآماري  انجام 5.5
.شد
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موقعیت منطقه مورد مطالعه- 1شکل

هاآنهاي توابع توزیع احتمال مورد بررسی و مشخصه- 1جدول
هاي تابعمشخصهتابع توزیع احتمالتوزیع

مشخصه شکلنمایی

گاما
مشخصه شکل،       

مشخصه موقعیت

نرمال
مشخصه مقیاس،       

مشخصه موقعیت

نرماللگ
مشخصه مقیاس،     

مشخصه موقعیت

جنتای
اصله درخت از گونه بلوط 209، پراکنش درمجموع

نتایج . پوشش بررسی شدایرانی در طبقات تاج
- تاجهاي از محاسبات اولیه بر روي دادهآمدهدستب

نتایج نشان داد که . شده استارائه)2(در جدولپوشش
و 9پوشش درختان بین دو مقدار هاي مربوط به تاجداده

همچنین میانگین مشخصه . ندامترمربع پخش شده5/85
دستبمترمربع 3/45پوشش در منطقه مورد مطالعه تاج
هاي مربوط به توزیعيپارامترهامقادیر برآورد شده .آمد

شدهارائه)3(نرمال در جدولنمایی، گاما، نرمال و لگ
.است
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)مترمربع(درختان پوششتاجبههاي توصیفی مربوطآماره- 2جدول
مقدارآمارهمقدارآماره
9کمینه209تعداد

30چارك اول3/45میانگین
45میانه34/1خطاي معیار میانگین

63چارك سوم49/19انحراف معیار
5/85بیشینه95/379واریانس

5/76دامنه تغییرات02/43ضریب تغییرات
-926/0ضریب کشیدگی136/0ضریب چولگی

ها توزیعبرآورد شدهمقادیر پارامترهاي- 3جدول
هاي توابعمقادیر مشخصهتابع توزیع

=نمایی 0/022

=گاما 8/386,= 5/402

=نرمال 45/306,= 19/492
=نرماللگ 3/701,= 0/504

کویی برازش براي بررسی تابع توزیع ینتایج آزمون ن
درختان بلوط ایرانی پوششطبقات تاجاحتمال مناسب 

-اندرسوناسمیرنوف و - هاي کولموگروفآزمونبر اساس
اول و هايضفر. شده استارائه)4(در جدول دارلینگ

-و اندرسونیرنوف اسم- هاي کولموگروفدوم در آزمون
:هستندبیترتنیابهدارلینگ

.کنندها از توزیع مورد نظر تبعیت میداده: فرض اول
.کنندها از توزیع مورد نظر تبعیت نمیداده: فرض دوم

تابع توزیع شودمشاهده می)4(که در جدول طورهمان
در شدهبررسی هاي آماري نرمال نسبت به سایر توزیع

.دهدداري نشان نمییاختالف معنپژوهشاین 

هاي احتمال مورد مربوط به توزیعP-Pنمودارهاي 
نشان )4(تا )1(هاي در شکلپژوهشبررسی در این 
ور افقی در محهانموداراین در .داده شده است

هاي مورد بررسی یک فراوانی نسبی تجمعی داده
متغیر و در محور عمودي فراوانی نسبی تجمعی یک 

-ی براي هر نمونه در نظر گرفته میاقعتوزیع نرمال و
ها روي نرمال باشد تمام نمونهها اگر توزیع داده. شود

.درجه یا خط نرمال قرار خواهند گرفت45یک خط 
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هاي نیکویی برازشمقادیر مربوط به آماره آزمون-4جدول
K.SA.Dتابع توزیع

بهرتداريمعنیآمارهرتبهداريمعنیآماره
2*4906/28*275/0نمایی

3*259/2*092/0گاما
049/0ns143/1ns1نرمال

4*327/3*097/0نرماللگ
دارعدم اختالف معنی: 05/0nsدار در سطح الف معنیوجود اخت* 

نرمالتوزیع لگP-Pنمودار - 2شکلنرمال                    توزیعP-Pنمودار -1شکل

توزیع نماییP-Pنمودار - 4شکلاما                        توزیع گP-Pنمودار - 3شکل
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گیريو نتیجهبحث
پوشش سطح تاجنیانگیمآمده با توجه به نتایج بدست

که نتایج طورهمان. استمترمربع 3/45درختان برابر 
دهد مقدار میانگین و میانه خیلی به هم نزدیک نشان می

ها در انباشتگی دادهدهندهنشانکه این ) 2جدول(است 
ها بین که بیان شد دادهطورهمان.اطراف میانگین است

اند که کمترین مترمربع پخش شده5/85و 9دو مقدار 
علتبهدهد نشان می) مترمربع9(ها مقدار این داده

-هایی که در منطقه صورت گرفته است سطح تاجتخریب
رین مقدار و بیشتاستپوشش درختان رو به کاهش 

توان بیشینهدهندهنشاننیز ) مترمربع5/85(ها داده
این منطقه و توان فیزیولوژیکی هاي جنگلسامانهبوم

.استپوشش درختان موجود در افزایش دامنه وسعت تاج
راست به سمتها مقدار کمی چولگی همچنین داده

136/0(منفی است نیزهادارند و ضریب کشیدگی داده
عنوان یک ابزار نگار بهعالوه بر بافت). - 926/0و 

براي مطالعه ترین ابزار ریاضی که از آن گرافیکی، اصلی
شود، هاي مختلف درختان استفاده میتوزیع مشخصه

بررسی وضعیت فعلی و آینده .هاي آماري هستندتوزیع
هاي جنگلی، توصیف ساختار جنگل و بررسی توده

هاي توانمنديازجملهواکنش توده به عملیات پرورشی 
نتایج . استهاي آماري در مدیریت جنگل کاربرد توزیع

-کولموگروف(هاي نیکویی برازش آزمونآمده ازبدست
-نشان داد که مناسب) دارلینگ-اسمیرنوف و اندرسون

سازي پراکنش درختان در ترین توزیع احتمال براي مدل
-هاي لگو توزیعاستپوشش، توزیع نرمال طبقات تاج

-توزیع طبقات تاجنرمال، گاما و نمایی قابلیت تبیین 
هاي منطقه جنگلط ایرانی را در پوشش درختان بلو
تواند علت این امر می).4جدول(داالب ایالم ندارند 

ها در مقایسه با توزیع نرمال پذیري کم این توزیعانعطاف
ها موجب همچنین کم بودن مقدار چولگی داده.باشد

داشته باال راهاي شده توزیع نرمال امکان برازش داده
حتمال نشان هاي امربوط به توزیعP-Pنمودارهاي .باشد

این دکنندهییتأنیز )4(تا )1(هاي داده شده در شکل
هاي منطقه در جنگلمطالعه انجام شده .هستندمطلب 

-در رابطه با مشخصه تاجآباد شهنشاه شهرستان خرم
ترین توزیع براي عنوان مناسبتوزیع نمایی را به،پوشش

پوشش درختان در طبقات مختلف معرفی کردبرازش تاج
)Rostamian, همخوانی پژوهشبا نتایج این و)2012

تواند تعداد درختان اختالف نتایج میدالیل .ندارد
، شرایط توپوگرافی مناطق مورد مطالعه و شدهبررسی

. باشدهاي بلوطزاد بودن گونهزاد و یا شاخههمچنین دانه
شهنشاهمنطقههايانجام شده در جنگلپژوهشزیرا در 
براي زاد بودندصورت شاخهکه بهدرختاصله66تعداد 

در کهی درحالپوشش انتخاب شده بود بررسی توزیع تاج
که سطح بخش اصله درخت209حاضر تعداد پژوهش

براي تعیین نوع زاد بود،زاد آن بیشتر از بخش شاخهدانه
در ایران .گیري شده بودپوشش درختان اندازهتوزیع تاج

-ختان در طبقات مختلف تاجبر روي الگوي پراکنش در
و بیشتر پوشش مطالعه خاصی صورت نگرفته است

هاي مطالعات انجام شده در این زمینه مربوط به مشخصه
ولی الگوي استو ارتفاع درختان برابرسینهقطر 

توسطآمدهدستببا مدل در این بررسیآمدهدستب
Fallahchai وHashemi)2011( براي توزیع قطر

هاي زاگرس، از آنجا که در جنگل. مخوانی دارددرختان ه
ها، امکان تعیین قطر در ارتفاع شکل و تجمع پایهعلتبه

گیر ها سخت و بسیار وقتپایهتکتکبراي برابرسینه
پوشش براي قضاوت در مورد گیري سطح تاج؛ اندازهاست

تري مشخصه مناسبها، موقعیت و وضعیت سنی توده
غییرات این مشخصه، در طی همچنین پایش ت. است

زمان عامل بسیار مهمی در جهت تعیین سیر توالی و 
بنابراین با توجه به .استهابوم سامانهروند تخریب این 

سازي آماري براي مدلترین توزیعاین توضیحات، مناسب
-در جنگلبلوط ایرانیپوشش درختانتوزیع طبقات تاج
.استنرمال وزیعهاي داالب ایالم، ت
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Application of probability distributions in order to fit canopy classes of
Quercus brantii trees, Case Study: Dalab forests of Ilam
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Abstract

Determining the fitting pattern of canopy classes in Zagros forests shows that at different

times, the  overall  status  of  these  forests  from  the  destruction  process  and  ecological

sequence points of view. The aim of this research was to investigate crown canopy classes

probability distribution of Quercus persica trees in Dalab forests of Ilam. For this purpose,

an area of 37.2 hectares in Ilam forests was selected, and based on systematic random

pattern 37 transects with fixed length were measured. Finally, the numbers of 209 trees

were selected. Exponential, Gamma, Normal and Log-normal probability distribution

functions were fitted to crown canopy classes. Characteristics of distribution function by

using of maximum likelihood method was estimated. Actual probability and probability

which derived from functions was compared using Kolmogorov-Smirnov and Anderson-

Darling tests. Results of fitting tests and P-P plots showed that Normal distributions is the

best probability distributions for modeling distribution in crown canopy classes of oak

trees.

Keywords: crown canopy, probability distribution, Quercus persica, Dalaab forests.
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