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چكيده
زمينه و هدف :پراکنش درختان در طبقات تاجپوشش از مهمترین ویژگیهای ساختاری تودههای جنگلی زاگرس است .تعیین الگوی
برازش درختان در طبقات مختلف تاجپوشش جنگلهای زاگرس ،در مراحل زمانی مختلف ،نشاندهنده وضعیت کلی آنها از نظر سیر
تخریب و روند توالی بومسازگان است .هدف از این پژوهش ،ارزیابی توابع احتمالی -آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش
در جنگلهای چارطاق شهرستان اردل بود.
روش بررسی :بدین منظور  50هکتار از جنگلهای منطقه چارطاق ( 3157اصله درخت) بهصورت صد در صد آماربرداری و مورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .توابع توزیع احتمال مورد بررسی شامل نمایی ،گاما ،نرمال ،بتا ،وایبول و لگنرمال بود .مشخصههای هر یک از
توابع با استفاده از روش بیشینه درستنمایی برآورد شد .از آزمونهای آماری نیکویی برازش کولموگروف -اسمیرنوف ،اندرسون -دارلینگ و
کایدو برای مقایسه توزیع احتمال واقعی و توزیع احتمال بهدستآمده از توابع مورد بررسی استفاده شد.
يافتهها :نتایج آزمونهای نیکویی برازش نشان داد که توزیع لگنرمال برای مدلسازی طبقات مختلف تاجپوشش درختان در منطقه
چارطاق مناسبتر است.

 -1دانش آموخته دکترای جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران( *.مسوول مکاتبات)
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران.
 -3استاد گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران.
 -4دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران.

بحث و نتيجهگيری :بنابراین در مطالعههایی که هدف آنها شبیهسازی روند تغییرات جنگل است ،میتوان از توزیع لگنرمال برای مدل-
سازی طبقات مختلف تاجپوشش درختان استفاده کرد.

واژههای کليدی :توابع توزیع احتمال ،زاگرس ،مدلسازی ،مشخصههای کمی.

J. Env. Sci. Tech., Vol 24, No. 3, June, 2022

Evaluation of probability-statistical functions in order to fit
canopy classes of trees in Chartagh forests
Mehrdad Mirzaei 1*
Mehrdadmirzaei28@gmail.com

Ismaeil Moradi Emamgheysi 2
Amir Eslam Bonyad 3
Iraj Hassanzad Navroodi 4
Admission Date:March 1, 2017

Date Received: May 27, 2016

Abstract
Background and Objective: The distribution of canopy classes is the most important structural
characteristics of Zagros forest stands. Determining the fitting pattern of canopy classes in Zagros
forests shows that, the overall status of these forests from the destruction process and ecological
sequence points of view at different times. The aim of this research was to evaluate of probabilitystatistical functions in order to fit canopy classes of trees in Chartagh forests of Ardal city,
Chaharmahal ve Bakhtiari, Iran.
Material and Methodology: For this purpose, an area of 50 hectares in Ardal forests was selected
(3157 trees) were fully callipered and statistically analyzed. Exponential, Gamma, Normal, Beta,
Weibull and Log-normal probability distribution patterns were fitted to crown canopy classes.
Characteristics of distribution patterns were estimated using maximum likelihood method.
Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling and Chi-square tests were used for comparing of actual
probability and probability which derived from functions.
Findings: The results of fitting tests showed that log-normal probability distribution was suitable for
canopy classes modelling in Chartagh forests.
Discussion and Conclusion: Log-normal probability distributions can be used for those who want to
simulate changes of forests.
Keywords: Probability distribution functions, Zagros, modelling, quantitative variables.
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مقدمه
رویشگاه جنگلی زاگرس بخش وسیعی از رشتهکوه زاگرس را

گرفتند و نتایج آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف و اندرسون-

شامل میشود که منطقهای به طول  1300و عرض متوسط

دارلینگ نشان دادند که بهترین توزیع احتمال برای مدلسازی

 200کیلومتر از ایران را میپوشاند .جنگلهای زاگرس از نوع

طبقات مختلف تاجپوشش درختان بلوط ایرانی ،توزیع نرمال

نیمهخشک طبقهبندیشده و با مساحتی بالغ بر  5میلیون

است ( .)2همچنین در مطالعه دیگری در جنگلهای داالب

هکتار 40 ،درصد از جنگلهای ایران را به خود اختصاص داده

ایالم ،نتایج آزمونهای برازش و نمودارهای  P-Pبررسی شده

است و بیشترین تأثیر را در تأمین آب ،حفظ خاک ،تعدیل

نشان دادند که توزیعهای بتا و نرمال ،بهترین توزیعهای

آبوهوا و تعادل اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد ( .)1از آنجا

احتمال برای مدلسازی توزیع در طبقات قطری درختان بلوط

که جنگلهای غرب کشور حفاظتی بوده و حفاظت از خاک از

در جنگلهای منطقه هستند ( .)9در کشور چین ،توزیع وایبول

اولویت خاصی برخوردار است و از طرفی دیگر ،سطح تاجپوشش

نسبت به توزیع بتا مدل مناسبتری برای مدلسازی توزیع

درختان از مهمترین عوامل برای نیل به این هدف است (،)2

قطری درختان در تودههای طبیعی مدیریت شده ارایه شد

لزوم بررسی این مشخصه نسبت به سایر مشخصهها در این

( .)10برای برازش قطر و ارتفاع درختان پهنبرگ جنگلهای

جنگلها ضروری است .بنابراین مدلسازی برای این جنگلها

شمال ایران توزیعهای بتا ،گاما ،نمایی ،وایبول ،نرمال ،لگنرمال

باید در رابطه با مشخصه تاجپوشش انجام شود.

را مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که توابع توزیع

مدلسازی توزیع فراوانی متغیرهایی چون قطر برابرسینه،

نرمال و بتا به ترتیب برای برازش توزیع قطر و ارتفاع درختان

ارتفاع درختان و تاجپوشش در شاخههای گوناگون علوم جنگل،

مناسبتر هستند ( .)11هدف از این پژوهش ،مقایسه مدلهای

مانند جنگلشناسی ،جنگلداری و زیستسنجی جنگل مورد

آماری توزیع درختان در طبقات تاج پوشش بهمنظور انتخاب

توجه اهل فن بوده و است .بررسی و شناخت وضعیت فعلی و

تابع توزیع مناسب برای مدلسازی نحوه پراکنش طبقات تاج

آینده تودههای جنگلی ( ،)4 ،3توصیف ساختار جنگل (،)5

پوشش درختان در جنگلهای چارطاق اردل و نیز تعیین

بررسی واکنش توده به عملیات پرورشی و پیشبینی آینده توده

مناسبترین تابع توزیع احتمال از بین توزیعهای آماری نمایی،

از جمله کاربردهای توزیعهای آماری در برنامهریزی و مدیریت

گاما ،نرمال ،بتا ،وایبول و لگنرمال است.

جنگل هستند .نخستین استفاده از مدلهای توزیع برای
مشخصه قطر برابرسینه بود که توسط دیلیکورت در سال

مواد و روشها

 1898بر پایه توزیع هندسی ارایه شد ( )6و پس از او مایر در

منطقه مورد مطالعه

سال  1952نیز تابع نمایی را برای مدلسازی دادههای قطر ارایه

منطقه مورد مطالعه (طول " 50° 48' 39تا " 50° 50' 11شرقی

کرد ( .)7در رابطه با الگوی توزیع طبقات تاجپوشش مطالعههای

و در عرض " 31° 50' 34تا " 31° 52' 44شمالی) با مساحتی

زیادی انجام نگرفته است و بیشتر آنها در این زمینه مربوط به

معادل  50هکتار در  100کیلومتری جنوب شرقی شهرکرد و

مشخصههای قطر برابرسینه و ارتفاع درختان است .در پژوهش

 40کیلومتری شهرستان اردل قرارگرفته است .ارتفاع از سطح

جنگلهای زاگرس شمالی توزیع بتا بهعنوان بهترین تابع توزیع

دریا در این رویشگاه از حداقل  2100متر در کنار رودخانه سبز

احتمال برای مدلسازی توزیع در طبقات قطری گونههای بلوط

کوه تا  3100متر در ارتفاعات متغیر است .میانگین بارندگی

ایرانی ( )Quercus brantii var. persicaمعرفی شدند

ساالنه منطقه معادل  530/15میلیمتر ،حداقل دمای مطلق

( .)8در مطالعهای دیگر ،بهمنظور مدلسازی توزیع فراوانی

 -19/5درجه سانتیگراد و حداکثر  35درجه سانتیگراد است.

ارتفاع درختان بلوط ایرانی در جنگلهای داالب ایالم ،توابع

اقلیم منطقه بر اساس روش دومارتن نیمه مرطوب است (.)12

توزیع احتمال نمایی ،گاما ،نرمال و لگنرمال مورد ارزیابی قرار
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روش پژوهش

پوشش استفاده شد (جدول  .)17 ،16 ،15 ،14 ،13( )1برای

توزیع فراوانی یا همان توزیع احتمال ،نحوه پراکنش افراد در

برآورد پارامترهای مربوط به توزیعها از روش بیشینه درست-

طبقههای گوناگون را نشان میدهد .بهمنظور بررسی الگوی

نمایی استفاده شده است ( .)18همچنین برای مقایسه پراکنش

توزیع طبقات تاج پوشش در منطقه آماربرداری صد در صد

در طبقات تاجپوشش مشاهده شده با مورد انتظار ،از آزمونهای

صورت گرفت و سطح تاج پوشش (حاصلضرب قطر کوچک و

نیکویی برازش کولموگروف -اسمیرنوف ،اندرسون -دارلینگ و

بزرگ تاج درختان) ،تمام درختان ( 3157اصله) اندازهگیری

کایدو استفاده شدند ( .)18کلیه توزیعهای مورد نظر و

شدند .در این پژوهش از شش توزیع آماری نمایی ،گاما ،نرمال،

همچنین نیکویی برازش توزیعها با استفاده از نرمافزار آماری

بتا ،وایبول و لگنرمال برای بررسی الگوی توزیع طبقات تاج

 Easy Fit Professional Version 5.5انجام شد (.)18

جدول  -1توابع توزيع احتمال مورد بررسی و مشخصههای آنها
Table 1. Probability distribution function and its characteristics

نام توزيع

مشخصههای تابع

تابع تراکم

 :λمشخصه شکل

نمایی

 :αمشخصه شکل

گاما

 :βمشخصه موقعیت
 :σمشخصه مقیاس

نرمال

 :μمشخصه موقعیت
 α1و  :α2مشخصههای شکل

بتا

 aو  :bمشخصههای کرانهای
 :αمشخصه شکل

وایبول

 :βمشخصه موقعیت
 :σمشخصه مقیاس

لگنرمال

 :μمشخصه موقعیت

نتايج
میانگین سطح تاج پوشش  3157اصله درخت برابر با 24/22

توزیعهای نمایی ،گاما ،نرمال ،بتا ،وایبول و لگنرمال در جدول

مترمربع بود (جدول .)2سایر آمارههای توصیفی در جدول 2

 3ارایه شده است.

نشان داده است .مقادیر برآورد شده پارامترهای مربوط به
جدول  -2آمارههای توصيفی مربوط به تاجپوشش درختان (مترمربع)
)Table 2. Descriptive statistics of trees canopy (m2

آماره توصيفی

مقدار

آماره توصيفی

مقدار

تعداد درختان

3157

حداقل

0/39

میانگین

24/22

حداکثر

202/92

انحراف معیار

25/34

ضریب تغییرات

1/04
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واریانس

642/34

چولگی

2/13

اشتباه معیار

0/45

ضریب کشیدگی

4/98

جدول  -3مقادير پارامترهای برآورد شده توزيعها
Table 3. Values of estimated parameters for distributions

نام توزيع

تابع تراکم

نمایی

λ= 0/04

گاما

26/51 = β , 0/91 = α

نرمال

24/22 = μ , 25/34 = σ

بتا

202/92 , b = 0/38 , a = 4/962 = α , 0/791 = α

وایبول

24/19 = β , 1/26 = α
2/73 = μ , 0/98 = σ

لگنرمال
نتایج آزمونهای نکویی برازش شامل اندرسون -دارلینگ،

طبقات تاجپوشش درختان را دارد (جدول  .)4توابع توزیع

کولموگروف -اسمیرنوف و کایدو برای بررسی تابع توزیع

احتمال برازش شده بر روی مشخصه سطح تاجپوشش درختان

احتمال مناسب سطح تاج پوشش درختان نشان دادند که از

در شکل  1نشان داده شده است.

توابع بررسی شده ،تنها توزیع لگنرمال قابلیت تبیین توزیع

جدول  -4مقادير مربوط به آماره آزمونهای نيكويی برازش
Table 4. Statistical values for fitting tests

آماره

معنیداری

رتبه

آماره

معنیداری

کایدو

نمایی

0/09

*

2

531/85

*

گاما

0/10

*

3

737/41

*

4

نرمال

0/22

*

6

2075/99

*

6

260/11

بتا

0/16

*

5

792/37

*

5

101/41

*

وایبول

0/11

*

4

538/91

*

3

61/6

*

4

لگنرمال

0/05

*

1

232/4

*

1

8/96

*

1

توزيع

* معنیدار در سطح احتمال  5درصد.

رتبه

آماره

معنیداری

کولموگروف -اسميرنوف

اندرسون -دارلينگ

2

46/17

*

58/49

*

3

*

6
5

رتبه

2
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شكل  -1توزيعهای برازش شده روی مشخصه تاج پوشش
Figure 1. Fitted distributions on canopy variable

بحث
بررسی وضعیت فعلی و آینده تودههای جنگلی ،توصیف ساختار

بررسیشده و روش نمونهبرداری باشد ،زیرا در تحقیق حاضر

جنگل و بررسی واکنش توده به عملیات پرورشی ازجمله

تمام درختان موجود در منطقه ( )3157بهصورت صد در صد

توانمندیهای کاربرد توزیعهای آماری در مدیریت جنگل است

مورد اندازهگیری قرار گرفتند ،در حالی که در مطالعه جنگل-

( .)20 ،19 ،3همانطور که بیان شد دادهها بین دو مقدار 0/39

های منطقه شهنشاه بهصورت نمونهبرداری منظم تصادفی تنها

و  202/92مترمربع پخش شدهاند که کمترین مقدار این دادهها

 66درخت مورد اندازهگیری قرار گرفتند .در مطالعات ،توزیع بتا

( 0/39مترمربع) نشان میدهد به علت تخریبهایی که در

برای مدلسازی توزیع قطری در جنگلهای زاگرس شمالی (،)8

سطح تاجپوشش درختان رو به

توزیعهای بتا و نرمال را برای مدلسازی توزیع قطری گونه

کاهش است و بیشترین مقدار دادهها ( 202/92مترمربع) نیز

بلوط ایرانی ( ،)9توزیع وایبول برای مدلسازی توزیع قطری

نشاندهنده بیشینه توان بومسامانه جنگلهای این منطقه و

درختان در تودههای طبیعی مدیریت شده در کشور چین ()10

توان فیزیولوژیکی درختان موجود در افزایش دامنه وسعت تاج-

و توزیع نرمال و بتا به ترتیب برای برازش توزیع قطر و ارتفاع

پوشش است (جدول  .)2نتایج آزمونهای نیکویی برازش شده

درختان پهنبرگ جنگلهای شمال ایران ( )11معرفی شدند .در

اندرسون -دارلینگ ،کولموگروف -اسمیرنوف و کایدو نشان

رابطه با الگوی توزیع طبقات تاجپوشش مطالعات زیادی انجام

دادند که تنها توزیع لگنرمال از بین توزیعهای آماری بررسی

نگرفته است و بیشتر آنها در این زمینه مربوط به مشخصه-

شده در این پژوهش ،قابلیت تبیین توزیع طبقات تاجپوشش

های قطر برابرسینه و ارتفاع درختان است .زیرا در جنگلهایی

درختان منطقه چارطاق اردل را دارد (جدول  .)4در حالی که

که اولویت اهداف آنها تولیدات چوبی است ،این مشخصهها

در مطالعه جنگلهای منطقه شهنشاه خرمآباد نشان داده شد

حایز اهمیت هستند .استفاده از تئوریهای احتمال مناسب برای

که مناسبترین توزیع برای برازش طبقات مختلف تاجپوشش

پیشبینی وضعیت پراکنش تعداد درختان در هر توده جنگلی

درختان توزیع نمایی است ( )21که با نتایج این پژوهش هم-

نهتنها در برآورد نوع تولید در سنین مختلف حایز اهمیت است،

خوانی ندارد .دالیل این اختالف میتواند تعداد درختان

بلکه در برنامهریزی روشهای تنک کردن در جنگلها نیز می-

منطقه صورت گرفته است
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تواند مفید باشد و تولید اقتصادی و بیولوژیک بهینه و پایداری
توده را نیز تضمین میکند ( .)20مدیریت جنگلهای زاگرس،
نوعی مدیریت حفاظتی با هدف احیاء و حفاظت از تنوع زیستی
است .با توجه به ساختار این جنگلها که اغلب شاخهزاد بوده و
قادر به تولید چوب صنعتی نیستند ،حجم سرپا و سطح مقطع
در ارتفاع برابرسینه شاخصهای مناسبی از توده برای مطالعه و
پژوهش نیستند؛ به همین دلیل برای مطالعه و بررسی جنگل-
های زاگرس ،مشخصه تاجپوشش بهعنوان معیار مهمی محسوب
میشود .تنها مطالعهای که در رابطه مدلسازی تاجپوشش
درختان در جنگلهای زاگرس انجام گرفته است ،نشان داد که
توزیع نرمال بهترین توزیع برای مدلسازی طبقات تاجپوشش
است ( )2که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد .دلیل عمده
اختالف نتایج را میتوان در روش نمونهبرداری و تعداد درختان
اندازهگیری شده ذکر کرد .از دیگر دالیل اختالف میتوان به
نوع گونههای درختی مورد بررسی اشاره کرد؛ به نحوی که در
تحقیق حاضر برای کل درختان موجود در منطقه این نتایج
بهدستآمده آمد ،در حالی که در مطالعه مذکور تنها گونه مورد
بررسی بلوط ایرانی بود.
نتيجهگيری
تعیین الگوی برازش درختان در طبقات مختلف تاجپوشش
جنگلهای زاگرس ،در مراحل زمانی مختلف ،نشاندهنده
وضعیت کلی این جنگلها ازنظر سیر تخریب و روند توالی بوم-
سازگان است .نتایج این بررسی نیز نشان داد که توزیعهای
بررسی شده قابلیت برازش طبقات تاجپوشش درختان موجود
در منطقه چارطاق اردل را ندارند .بنابراین پیشنهاد میشود که
در دیگر مناطق جنگلهای زاگرس ،توزیعهای بیشتری مورد
بررسی و مطالعه قرار گیرند تا نتایج دقیقتری حاصل شود تا
بتوان برای مدیریت هر چه بهتر این جنگلها اقدامات الزم را
انجام داد.
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