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  چکیده

-هاي شاخهتوزیع مساحت تاج پوشش جنگلبررسی تأثیر آشفتگی زوال بر  منظوربهپژوهش حاضر، 

 32بـا مسـاحت   همگـن (  عرصـه  منظور بدینناحیه رویشی زاگرس مرکزي انجام گرفت.  زاد بلوط ایرانی
طـور محسوسـی   ها بـه ) که زوال در آنواقع در استان لرستان آباد دادهاي زاگرس مرکزي (هکتار) از جنگل

در مرحلـه قبـل از    پوششتاج . در راستاي دستیابی به هدف تحقیق، مشخصه شدشد، انتخاب مشاهده می
برداشت شد. در این بررسـی از   درصد صدقطع درختان زوال یافته و پس از آن، با استفاده از آماربرداري 

زیستی کاربرد بیشـتري   ايهپژوهشنرمال که در هاي آماري بتا، جانسون، وایبول، گاما، نرمال و لگتوزیع
 تاج پوشـش است که براي توصیف  . نتایج حاصل از آزمون نیکویی برازش حاکی از آنشددارند، استفاده 

براي بعد از قطـع   مناسب ارزیابی شدند. گاما، جانسون و وایبولتوزیع  ترتیب بههاي چوبی در منطقه پایه
-از وایبول، جانسون و گاما که دیگر توزیع اندعبارت رتیبت بههاي آماري با تغییراتی همراه بوده که توزیع

از نظـر فراوانـی    . بروز زوال در این مناطق به شـکلی بـود کـه   ها توانایی ارزیابی این مشخصه را نداشتند
تاج بر الگوي برازش  درنتیجهگذاشته، نثیر تأبه شکل یکسانی  طبقات تاج پوشش بعضی از تخریب، روي

 هـاي جنگـل  پوشـش  تـاج  مختلـف  طبقـات  درالگوي برازش  .ه استداري داشتمعنیثیر أتمنطقه  پوشش

 تـوالی  رونـد  و تخریب سیر نظر از هاجنگل این وضعیت دهندهنشان مختلف، زمانی هايدوره در زاگرس،

  است که در مسائل مدیریتی و پرورشی کاربرد فراوانی دارد.سازگان بوم
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  مقدمه
هاي زاگرس از نظر تولید چوب ارزش اقتصادي جنگل

کمی دارند، اما از نظر تأمین منـابع آب، حفـظ خـاك،    
و تعادل اقتصادي و اجتماعی جایگـاه   وهواآبتعدیل 

). Sagheb Talebi et al., 2004بسـیار مهمـی دارنـد (   
مشـکالت   دلیـل  بـه هـاي اخیـر   در دهـه  هاجنگلاین 

اجتماعی و عدم مدیریت جامع توان بالقوه خـود را از  
هاي زاگرس را این روند آینده جنگل که انددست داده

). بـا توجـه بـه    Zobieri, 2007(انـدازد  بـه خطـر مـی   
تولید چوب صـنعتی از   ،هااین جنگل زادساختار شاخه

رو قطر، حجم سرپا و سطح ینآنها متصور نبوده و از ا
هاي مناسبی از توده شاخص برابرسینهمقطع در ارتفاع 

 ,.Erfani Fard et alبراي بررسی و پژوهش نیسـتند ( 

هـاي زاگـرس،   حمایتی بـودن جنگـل   به نظر و )2007
عنوان معیار مهمی براي بررسی تاج پوشش به مشخصه
 روشی از استفاده با بتوان اگر بنابراین، ؛شودمیمعرفی 

 پوشـش تـاج   توزیع الگوي از دقیقی توصیفب، مناس

 و ریـزي مـه برنا در شـک بـی  داد، انجـام  هاجنگل این
 داشـت  خواهـد  سـزایی  به نقش هاجنگل این مدیریت

)Rezaie et al., 2014.(  
 در کـه  تلخـی  رخدادهاي از یکی اخیر، سالیان در
 بر روز هر و است دادن رخ حال در زاگرس هايجنگل

 جنگـل  خشکیدگی یا زوال شود،می افزوده آن وسعت

 رسـمی  آمارهـاي  آخـرین  اساس بر کهطوريبه است،

-سـال  بین کشور آبخیزداري و مراتع ها،جنگل سازمان

 و میلیونیک حدود در خورشیدي، 1393 تا 1380 هاي
 25 برابر سطحی عبارتی به یا هکتار هزارپنجاه و سیصد

 Attarod et( دانشده زوال دچار هاجنگل این از درصد

al., 2014.(  
 نیازمنـد  طبیعـی  منـابع  زمینـه  در صحیح مدیریت

 طور معمـول به که است کیفی و کمی اطالعات داشتن
 حاصـل  توده هايمشخصه گیرياندازه با اطالعات این

 ابـزار  آمـاري  هـاي توزیـع ). Fattahi, 1994( شوندمی
آیـد  مـی  شـمار  بـه  جنگل مدیریت در ضروري و مفید

)Amanzadeh et al., 2011 .(ســازي از انــواع مــدل
متــداول و مفیــد در علــوم جنگــل اســتفاده از توزیــع  

ــی متغیرهــاي ریخــت ــان اســت. فراوان شناســی درخت
ســازي کاربردهــاي گونــاگونی بــراي ایــن نــوع مــدل 

اسـت، ماننـد نمـایش شـکل کلـی توزیـع        تصـور قابل
، بررسـی  آوردن منحنی تعادل دست بهها، فراوانی داده

سازي بـه  هاي رویشی، شبیهساختار توده، ساختن مدل
و  کـارلو مونـت کمک اعداد تصادفی و اجراي آزمـون  

 Mohamadalizadeh etتعیین تـابع چگـالی احتمـال (   

al., 2013    تعیین الگوي توزیـع درختـان در طبقـات .(
هـاي زاگـرس در مراحـل    پوشش جنگـل  مختلف تاج

وضـعیت کلـی ایـن     ندهدهتحولی در قالب زمان، نشان
رونـد کلـی تـوالی    ها از نظر سیر تخریب و نیز جنگل

پوشش  سازگان است. در زمینه برازش طبقات تاجبوم
هاي محدودي صورت در داخل و خارج کشور بررسی

هـا در رابطـه بـا بـرازش     بیشتر بررسـی  است و گرفته
  پردازیم.قطري و ارتفاعی است که در ادامه به آنها می

هـاي آمـاري توسـط    توزیعمورد استفاده از  اولین
Delicort (1898)     د بر پایه توزیـع هندسـی ایجـاد شـ

)Johnson, 2000 .( ــس از او  Mayer (1952)پــ
د هاي قطر ارائـه کـر  سازي دادهرا براي مدل نماییتابع

)Rubin et al, 2006 .(که در پژوهشی Nord-Larsen 

and Cao (2006) ارائه مـدلی بـراي پـراکنش     منظوربه
قطر درختان راش همسال در کشـور دانمـارك انجـام    

وزیـع معرفـی   تـرین ت دادند، توزیع وایبـول را مناسـب  
ــد. ــیدر  Nanang (1998) کردن ــ پژوهش  ۀروي گون

Azadirachta indica     در کشور غنا را بـا سـه توزیـع
نرمال بررسی کرد و نتـایج آزمـون   وایبول، نرمال و لگ

تـرین الگـو   نرمال را مناسـب برازش توزیع لگنیکویی 
  معرفی کرد.
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هـاي  در ارتبـاط بـا توزیـع    بررسیدر ایران اولین 
هـاي  در جنگل Namiranian (1990)آماري مربوط به 

نتـایج آزمـون نیکـویی     اسـاس  بـر اسـت؛   کنار خیرود
هـا بـرازش   برازش توزیع وایبول و بتا براي این جنگل

) پـراکنش  2000( همکـاران و  Mettaji مناسبی دارنـد. 
 کنـار  خیـرود هاي ناهمسال بخش گـرازبن  توده يقطر

نرمـال   ونوشهر را با استفاده از سه توزیع بتا، وایبـول  
بررسی کردند. نتایج آزمون نیکویی برازش توزیع بتا و 

و همکــاران  Fallah .وایبــول را مناســب معرفــی کــرد
-هاي ناهمسال جنگـل ) به بررسی ساختار توده2006(

بـا اسـتفاده از چنـد مـدل      کالته شصتهاي سنگده و 
رگرسیونی پرداختند. نتایج حاکی از آن بـود کـه مـدل    
توانی در دو منطقه سنگده و شصت کالته و توزیع بتـا  
ــد.     ــوبی دارن ــرازش خ ــه ب ــت کالت ــه شص  در منطق

Amanzadeh پـراکنش   بررسـی ) به 2011( و همکاران
در مراحــل  رودشــفاهـاي راش  قطـري درختــان تــوده 

هاي مختلف تحولی پرداختند، نتایج نشان داد که توزیع
آماري در مراحل مختلف تحولی جنگل یکسان نبـوده،  

نرمـال سـه پـارامتري در مرحلـه     گتوزیع ل کهطوريبه
و بـراي  در مرحله تحـولی اوج  تحولی اولیه، توزیع بتا 

مناسـب ارزیـابی    BS مرحله تخریب توزیـع جانسـون  
نوشـهر   کنـار  خیـرود دیگـر در منطقـه   تحقیقی  شدند.

نرمـال بـراي توصـیف    نشان داد که توزیع گاما و لـگ 
هسـتند  وضعیت پراکنش قطر در ایـن منطقـه مناسـب    

)Mohamadalizadeh et al., 2013(. Rostamian 

-خـرم  شهرستان شهنشاه هاي منطقهدر جنگل (2012)

مـورد   را درختان طبقات تاج پوشش توزیع الگوي آباد
تاج  احتمال توزیع سازيمنظور مدلبه. داد قرار بررسی
 اسـتفاده  نمـایی  و توزیع نرمـال  دو از درختان پوشش

 داد نشـان  اسمیرنوف -کولموگروف آزمون نتایج. کرد
 تـاج  بـرازش  توزیع براي ترینمناسب نمایی توزیع که

مختلف موجـود در منطقـه    طبقات در درختان پوشش

ه بررسـی توزیـع   ب Sohrabi and Taheri (2012)است.
هـاي  هاي بلوط در جنگـل گونه برابرسینهاحتمال قطر 

-زاگرس پرداختند که توزیع بتا بهترین الگو براي مدل

شد. در بررسـی  سازي توزیع در طبقات قطري معرفی 
ي توزیع فراوانـی ارتفـاع درختـان در منطقـه     سازمدل

تـرین توزیـع   نوشهر، توزیع وایبول مناسب کنار خیرود
ــد (  ــخیص داده ش  ,.Mohamadalizadeh et alتش

2013.( Mirzaei ) طبقـات  برازش) 2014و همکاران 

 داالب هـاي جنگـل  ایرانـی  بلـوط  درختان پوشش تاج
هـاي نمـایی، گامـا،    با استفاده از توزیـع را  ایالم استان

 نمونـه خـط نرمـال و نرمـال توسـط روش آمـاري     لگ
 -کولمـوگروف  هـاي آزمـون  نتـایج که  بررسی نمودند

ــمیرنوف ــون و اس ــگ -اندرس ــین و دارلین  همچن
 درختان براي شدهبررسی هايتوزیع احتمال نمودارهاي

 بهتـرین  عنـوان بـه  نرمـال  توزیع، داد نشان ایرانی بلوط
 تـاج  مختلـف  طبقـات  سـازي مدل براي احتمال توزیع

  .است بلوط درختان پوشش
پوشـش  سازي تـاج  مدل حاضر، پژوهش از هدف

زاد بـا اسـتفاده از توابـع توزیـع     شـاخه  بلـوط  درختان
هـاي  جنگل در اثر تخریب زوال سازي کمیو  احتمال

 در انجام گرفتـه  مشاهدات طبق .زاگرس مرکزي است
 در منطقـه  ایـن  هـاي جنگـل  در زوال اخیـر،  هـاي سال

 عنـوان تحقیق بـه  این است. افتاده اتفاق وسیعی سطوح
 از انـدازه  درسـتی  درك ایجـاد  بـه  تواندمی پایه تحقیق
 اثـر  در میـانی  زاگـرس  هـاي جنگل پوشش تاج کاهش
 درو  هاجنگل این آینده وضعیت بینیزوال، پیش پدیده
  .کند کمک مسائل پرورشی اعمال

  هامواد و روش
 در حـد بسـیار بـاالیی   زوال در اسـتان لرسـتان    پدیده

بـر   آبـاد دادمنطقه حاضر در  بررسی .است شدهمشاهده
بـا فـرم   ) Quercus brantii( روي گونۀ بلـوط ایرانـی  
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شـدت خشـکیدگی در    .گرفت انجامزاد یشی شاخهرو
پوشش انبوهی تاج  کهطوريبهمنطقه بسیار زیاد است، 

در اثر  بود ودرصد  59/32توده در مرحله قبل از زوال 
منطقه درصد کاهش پیدا کردند.  33/26زوال به  پدیده

-کیلومتري جنوب شهرستان خـرم  25در  دادآباد واقع

 13´ 25 ” مـابین  ،هکتـار  1257 کلـی  به مساحت آباد،
تـا   33° 18´ 27”طـول شـرقی و   48° 14´ 07”تا  °48
اقلـیم  اسـت.   شـده واقـع عرض شـمالی   °33 19´ 05”

ــرمنطقــه  ــرژه معتــدل  اســاس ب روش دومــارتن و آمب
متوسـط درجـه حـرارت سـاالنه     . ارزیابی شد مرطوب

متوسط بارنـدگی   وگراد درجه سانتی 17حدود ه قمنط
ارتفاع منطقه  و بیشینه کمینه. استمتر میلی 713ساالنه 

متـر از سـطح دریـا بـوده و      1780و  1452 ترتیـب  به
 ,.Rezaie et al(درصد اسـت   45 شیب متوسط منطقه

 هاسنگ روي بر و بوده عمیق منطقه خاك . نوع)2014

و  لیتوسـول  تیپ داراي و است شدهواقع آهکی و مواد
 تفکیـک قابـل  همـدیگر  از خـوبی به که است رگوسول

-رسـی  -لـومی  هايخاك رده از منطقه خاك و هستند
 ).1 شکل( )Jafari, 2012(شنی است 

  
  

 

  
در استان لرستان بررسیمورد  عرصهموقعیت جغرافیایی  -1 شکل  

Figure 1. Geographical Locations of the studied sites in Lorestan province 
  

  هاآوري دادهجمع
اصله بلـوط ایرانـی در    704در مجموع  تحقیقاین  در

اصـله   214محدوده مورد بررسی قرار گرفت که تعداد 
درختـان   درصـد  صدآمار  بدین منظور از، زوال یافتند

در دو مقطـع زمـانی، قبـل از     بررسیهاي مورد عرصه
 1392و بعـد از قطـع    زمـان قطـع)  ( 1391 قطع سـال 

شــرایط فیزیــوگرافی،  کــهنیــابــه  نظــر. شــداســتفاده 
شناسی ممکن است بر روي توزیع شناسی و زمینخاك

واحـدهاي   بـا  قطري درختان تأثیرگذار باشـد، عرصـه  
 32با مساحت (حدود مشابه  طور تقریبیبهشکل زمین 

-هـاي چـوبی بـه   انتخاب شد. آماربرداري پایه هکتار)

 پوشـش مساحت تـاج  و  شدانجام  درصد صدصورت 
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هـر دو   در یافته، سالم و زوال هاي چوبیبراي کل پایه
 ).1 رابطـه گیري شد (اندازهمرحله (قبل و بعد از قطع) 

 از پوشش،تاج  تصادفی بودن متغیر پیوسته به توجه با

بـراي   شـد.  اسـتفاده  احتمـال پیوسـته   توزیـع  هايمدل
 پوشـش مساحت تـاج  هاي توزیع فراوانی داده بررسی

از  ،سـازي آن و مـدل هـاي ناهمسـال   درختان در تـوده 
هاي پیوسته آماري وایبول دو پارامتري، گامـا دو  توزیع

 شـد نرمال، بتا و جانسون استفاده پارامتري، نرمال، لگ
  ).1 جدول(

퐶퐶  )1رابطه ( =
휋
4

퐶퐷  

CC ،پوشـش و   مساحت تاج دهندهنشانCD   نشـانگر
  ).Namiranian, 2007متوسط تاج پوشش است ( قطر

  
  )Coa, 2004بررسی (در این  مورداستفادهاحتمال توزیع هاي مربوط به توابع مدل -1جدول 

Table 1. Models related to the Probability distribution used in this study (Coa, 2004). 

 لتابع توزیع احتما
Probability distribution 

 مدلپارامترهاي 
Parameters of model  

 نوع توزیع
Kind of 

distribution 

푓(푥) =
훼
훽

푥
훽 푒푥푝 −(

푥
훽)  

훼 > 0, 훽 > 0 
훼  Parameter form 
β  Parameter scale 

 
 وایبول

Weibull 
  
  

푓(푥) =
(푥)
훽 훤(훼) exp (−

푥
훽) 

훼 > 0, 훽 > 0 

α  Parameter form 
β  Parameter scale 

Γ  Gamma Function 

 گاما
Gamma 

  
  

푓(푥) =
1

√2휋푥휎
푒푥푝 −

(푙푛푥 − 휇 )
2휎  

−∞ < 휇 < +∞,    휎 > 0  
휎  Parameter scale 

휇   Parameter Position 
  نرماللگ

Log-normal 

푓(푥) =
exp (−  ( )

휎√2휋
 

휎 Parameter scale 
μ   Parameter Positio 

 نرمال
Normal 

푓(푥)

=
1

훽(훼 , 훼 )
(푥 − 푎)  (푏 − 푥)

(푏 − 푎)  
1 , 2 Characterized of shape , a , b 

Characteristics of bounds 

  بتا
Beta 
  

푓(푥) =
휎휆

√2휋 (푥 − 휀)(휀 + 휆 − 푥)
푒푥푝 

−
1
2 [훾 + 훿 ln (

푥 − 휀
휀 + 휆 − 푥)]  

σ ،γ ،ε و    λ Distribution parameters ,x The average 
diameter 

  جانسون
Johnson sb 
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 بررسی نیکویی برازش

هـاي مختلفـی بـراي    هـاي برازنـدگی روش  در بررسی
هـاي  اسـتفاده از آزمـون  ماننـد  تطابق مدل وجود دارد؛ 

اسـمیرنوف و   -نیکویی برازش (خی دو، کولموگروف
در ایـن   کـه  هاي گرافیکـی اندرسون دارلینگ) و روش

بین، آزمـون اندرسـون دارلینـگ از تـوان بـاالتري در      
هاي ذکر شده برخـوردار اسـت   آزمون دیگرمقایسه با 

)Mohamadalizadeh et al., 2013.(  از اسـتفاده  بـا 

ـ  توابـع  ،اندرسـون دارلینـگ   آزمون يآماره  بنـدي هرتب

هاي شدند. الزم به ذکر است که براي تحلیل کلیه داده
 . فـرض استفاده شـد  Easy Fit افزارنرماین پژوهش از 

عنوان ، بهکنندمی تبعیت موردنظر توزیع از هاداده اینکه
  قرار گرفت. مدنظرفرض اول آزمون 

 

  نتایج
اصله درخت از گونـۀ بلـوط    704در مجموع پراکنش 

مشخصـات  ایرانی در طبقات تاج پوشش بررسی شـد.  
درختان در مرحله قبـل و بعـد از    تاج پوششتوصیفی 

ــراي  ــژوهش زوال ب ــورد پ ــه م ــدول ( در منطق ) 2ج
از محاسـبات   آمـده دسـت بـه اسـت. نتـایج    شـده ارائه

پوشـش،  مساحت تـاج  هاي که داده دادمقدماتی نشان 
توزیـع یافتـه،   مترمربـع   34/73و  60/3بین دو مقـدار  

داراي واریانس بزرگی بوده و چولگی زیادي دارنـد و  
از میانه و مد اسـت،   تربزرگتوجه به اینکه میانگین با 

این چولگی به سـمت راسـت تمایـل دارد. در ضـمن     
کشیدگی توزیع توده از توزیع نرمـال دور اسـت؛ ایـن    

تـري  طـور محسـوس  بـه مقدار در مرحله پس از زوال 
 .شودمشاهده می

    
 آباد داددر  ) درختان شوراب قبل و پس از زوالمتر( پوششتاج هاي به داده هاي توصیفی مربوطآماره -2 جدول

Table 2. Descriptive statistics related to data canopy (m) before and after the decline in Dadabad 
  مشخصه

Parameter  
  زوال از مقدار قبل

Before decline  
  زوال از بعد مقدار

After decline  
  تعداد

Number 
704  490  

  میانگین
Mean  31.52  28.60  

  میانه
Median  25.94  23.15  

  مد
Mod  20  22.50  

  انحراف معیار
Standard deviation  23.24  20.93  

  چولگی
Skewness  1.47  1.57  

  کشیدگی
Kurtosis  2.90  3.79  

  دامنه
Range  141.74  137.58  

 
از آزمـون   آمـده دسـت بـه با توجه به مقادیر آماره 

تـرین  دارلینـگ مشـخص شـد کـه مناسـب      -اندرسون
هـاي چـوبی در   پایـه  پوشـش تاج برازش  برايتوزیع 

الزم  .بودگاما ، توزیع قبل از زوال منطقه مورد پژوهش
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نیـز قابلیـت    جانسون و وایبولبه ذکر است که توزیع 
هـاي  توزیـع  دیگـر ولی  ها را دارند؛برازندگی این داده

 را بکار گرفته شده در این پژوهش، قابلیت برازنـدگی 
از آزمـون   آمـده دستبهبا توجه به مقادیر آماره . ندارند

مشـخص   هاي بعـد از زوال، براي داده نیکویی برازش
 پوشـش تـاج  بـرازش   برايترین توزیع شد که مناسب

است. الزم به ذکر اسـت   وایبولهاي چوبی توزیع پایه

ها این داده شنیز قابلیت براز جانسون و گاماکه توزیع 
در ایـن   شـده گرفتههاي بکار توزیع دیگرد ولی نرا دار

-شـکل  ).3ندارند (جـدول  را  شبرازپژوهش قابلیت 

هـاي  هاي مربوط به مقایسه فراوانیمنحنی 3و  2هاي 
طبقـات  هـاي  هاي تئوریک دادهو فراوانی شدهمشاهده

قبل و بعد از  مرحلهبراي  آباددادپوشش در منطقه تاج 
  است. زوال

  

قبل  آباد داددر منطقه  نهیبرابرسآزمون نیکویی برازش توابع مختلف توزیع احتمال پراکنش درختان در طبقات قطر  -3 جدول
 و بعد از زوال

Table 3. Goodness of fit test for the different probability distributions of trees at canopy classes before 
and after the decline in Dadabad areas. 

  با توزیع تئوریک شدهمشاهدهدار نبودن اختالف توزیع معنی ns ،درصد 5داري در سطح احتمال معنی **
** Significant at level 5% level, ns no significant differences between observed and theoretical distribution. 

  

  
 داد آباد قبل از زوال هاي تاج پوشش در منطقههاي چوبی در طبقهتوزیع تعداد پایه -2 شکل

Figure 2. Distribution of trees diameter at breast height classes in Dadabad before decline 

  توزیع
Distribution  

  آماره قبل زوال
 Statistic before decline 

 
  آماره بعد زوال

 Statistic after 
decline 

  قبل زوالرتبه 
Rank before 

decline 

  رتبه بعد زوال
Rank after 

decline 
  بتا

 Beta  
**6.6086  **5.1293 4  4  

  گاما
 Gama  

ns1.4602    ns1.5495  1  3  

  جانسون
bJohnson s   

ns1.6159    ns1.3841  2  2  

  نرماللگ
Log-normal 

**8.6069    **7.5953  5  5  

  نرمال
Normal  

**19.4650    **12.9860  6  6  

  وایبول
 Weibull  

ns1.6977    ns1.3365  3  1  
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 د از زوالداد آباد بع هاي تاج پوشش در منطقههاي چوبی در طبقهتوزیع تعداد پایه -3 شکل

Figure 3. Distribution of trees diameter at breast height classes in Dadabad after decline 
 

  بحث
-ومـرگ  و شـود مـی  ومیـر مرگ تشدید سبب آشفتگی
 سـاختاري شـامل   شدید تغییرات سبب فروان میرهاي
 تـوده  ابعاد تنوعِ و آمیختگی تنوعِ الگو مکانی، تغییر در

ــی ــودم ــن ). Palik and Pederson, 1996( ش در ای
سـازي توزیـع تـاج    ، توابع مختلفی براي مـدل پژوهش

زوال  پدیـده پوشش در مراحـل قبـل و بعـد از وقـوع     
  بررسی شدند.

هـاي  وجود طبقات مختلف تاج پوشش در تـوده 
مـورد بررسـی و نحـوه پـراکنش تعـداد      منطقـه  بلوط 

راست کم شونده  درختان طبقات تاج پوشش چوله به
از نما (مد)  ترکوچک هايمشاهدهدر این حالت  .است

هاي بزرگی دارند ولی فراوانی ،تنوع عددي کمی دارند
از نمـا تنـوع عـددي زیـادي      تـر بزرگ هايمشاهده و

که این مطلب  هایشان کوچک استولی فراوانی ،دارند
 مقایسـه هاي منطقـه اسـت. بـا    بیانگر ناهمسالی جنگل

توان چنین استنباط در مجموع می شدهگرفته کاربتوابع 
توابـع گامـا، جانسـون و وایبـول      ترتیـب  بـه کرد کـه  

سازي پراکنش درختان در ترین توابع براي مدلمناسب
 پدیـده مورد بررسی قبـل از   عرصهپوشش طبقات تاج 

 همـراه  بـه ها باشند. پس از وقوع زوال توزیعزوال می
وایبـول، جانسـون و گامـا مناسـب      ترتیب بهتغییراتی 

ــژوهش  اســاس بــرارزیــابی شــدند.  و  Hosinzadehپ
که به بررسی تعداد در طبقـات تـاج    )2004(همکاران 

هاي بلوط ایالم پرداختند، به این نتیجـه  پوشش جنگل
رسیدند که توزیع طبقات تاج پوشش در بیشتر مـوارد  

 کند کـه مؤیـد نتـایج تحقیـق    می پیروياز توزیع گاما 
، بـــا )2011(و همکـــاران  Bozorgiحاضـــر اســـت. 

توزیع نرمال و نمـایی بـراي تـاج پوشـش      کارگیريبه
درختان گالبی وحشی بیان کردنـد کـه توزیـع نمـایی     

 همچنـین  .تاج پوشش این توده را دارد شبرازقابلیت 
Farhadi ) به نتـایجی مشـابه بـا     نیز )2014و همکاران
Bozorgi  دست یافتند که با تحقیق  )2011(و همکاران

خوانی ندارد؛ زیرا توابع آماري به کار گرفتـه  حاضر هم
 مقـدار  بـودن بـاال   همچنـین  متفاوت هستند باهمشده 

کـه تـابع    شـده  موجب ي این پژوهشهاداده کشیدگی
باشـد.   داشـته ن را اههداداین  برازش امکان توزیع نرمال

مشـاهدات  شود که پراکندگی کشیدگی زمانی ایجاد می
بیشتر از پراکندگی مشاهدات نرمال باشـد کـه در ایـن    

 بـوده تر از منحنی نرمال صورت منحنی مشاهدات پهن
در  .اسـت تر از تـاج منحنـی نرمـال    و تاجش نیز پایین

توزیــع نرمــال  )2014(و همکــاران  Mirzaeiپـژوهش  
خـوانی  مناسب ارزیابی شد که با بررسـی حاضـر هـم   

 تعـداد ناشـی از   توانـد مـی  نتایج اختالف دالیلندارد. 
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 مـورد  منـاطق  توپـوگرافی  شرایط ،شدهبررسی درختان

 یـا  و زاددانـه  همچنـین برداري و بررسی، روش نمونه

زیـرا در   ؛باشـد  مورد بررسـی  هايگونه بودن زادشاخه
 209هـاي داالب تعـداد   پژوهش انجام شده در جنگـل 

سـتفاده از  زاد بودند با اآنها دانه بیشتراصله درخت که 
در بررسی  کهدرحالی ،روش ترانسکت برداشت شدند

ــا اســتفاده از اصــله درخــت شــاخه 704حاضــر  زاد ب
منظور محقق ساختن الگـوي  به درصد صدآماربرداري 

بایـد در نظـر داشـت کـه      .ندمطلق منطقه برداشت شد
سـاختار، آمیختگـی و وضـعیت     اسـاس  بـر هـا  جنگل

اسـاس   بـر ایـن   و داجتماعی درختان، متفـاوت هسـتن  
تـوان انتظـار داشـت    هاي آمـاري مختلفـی را مـی   مدل

)Fallahchai and Hashemi, 2011   در ایـن صـورت ،(
 دتوانتوزیع هر توده مختص به همان توده است و نمی

بـر  همچنـین  بکـار گرفتـه شـود.     ي دیگرهابراي توده
دلیلی ندارد که  ،)2009(همکاران  و Wang اساس نظر

شرایط بهترین باشد. در واقـع ایـن    همهیک توزیع در 

پذیري توابع توزیع احتمـال،  موضوع عالوه بر انعطاف
 ايگونهبه .هاي مورد بررسی داردبستگی زیادي به داده
 شها توزیع جانسون قابلیت برازکه در برخی پژوهش

و در برخـی مـوارد    شـته هـا را دا توزیع دیگربهتري از 
بهتـري را   شسـون بـراز  جانتوزیع از  هاي دیگرتوزیع

 ایـن  ).Schreuder and Hafley, 1977( دندهنشان می

هاي زاگرس نیز مصداق دارد. در این مطلب در جنگل
پژوهش نتایج آزمون نیکویی برازش نشان داد که دیگر 

 .ها را ندارندتوابع آماري قابلیت برازش این داده

-و بررسی شاخص شدهمطرحبا توجه به مباحث 

کـرد  توان چنین بیان در مجموع می موردپژوهش يها
پوشش در مرحلۀ قبل و تاج  فرضیه اختالف توزیع که

شـود  بعد از زوال با تغییراتی همراه است. پیشنهاد مـی 
هـاي کمتـر   هـاي بعـدي بـه بررسـی تـوده     در پژوهش

در منطقه زاگرس پرداخته شود تـا بتـوان    خوردهدست
را بـه   شـده تخریـب هـاي  هاي مدیریتی تودهبا دخالت

 سمت کلیماکس هدایت کرد.

References 
- Amanzadeh, B., Kh. Sagheb-Talebi, F. Fadaei 

Khoshkebijari, B. Khanjani Shiraz & A. 
Hemmati, 2011. Evaluation of different 
statistical distributions for estimation of 
diameter distribution within forest 
development stages in Shafaroud beech 
stands, Forest and Poplar Research, 19(2): 
254-267. (In Persian) 

- Attarod, P., S.M.M. Sadeghi, F.T. Sarteshnizi, 
S. Saroyi, P. Abbasian, M. Masihpoor, F. 
Kordrostami & A. Dirikvandi, 2014. Effects 
of meteorological parameters and 
evapotranspiration on Zagros forests decline 
in Lorestan province, Iranian Journal of 
Forest and Range Protection Research, 
13(2): 98-114. (In Persian) 

- Bozorgi, A., J. Soosani, H. Akbari & H. Jafari, 
2011. The pattern of distribution classes 
stored in the dungeons forest canopy central 
Zagros region (case study: Cham hesar 
Delfan-Lorestan province). In: National 
Conference on Central Zagros forests, 
capabilities and limitations, Lorestan, Iran. 
(In Persian) 

 
- Cao, Q., 2004. Predicting parameters of a 

Weibull function for modeling diameter 
distribution, Forest Science, 50(5): 682-685. 

- Erfani Fard, Y., M. Zobeiri, J. Feghhi & M. 
Namiranian, 2007. Estimation of crown 
cover on aerial photographs using shadow 
index (case study: Zagros Forests, Iran), 
Iranian Journal of Forest and Poplar 
Research, 15(3): 278-288. (In Persian) 

- Fallahchai, M.M. & S.A. Hashemi, 2011. The 
application of some probability distributions 
in order to fit the trees diameter in north of 
Iran, Journal of Applied Environmental and 
Biological Sciences, 1(10): 397-400. (In 
Persian) 

- Fallah, A., M. Zobeiri & R. Marvie Mohajer, 
2006. An appropriate model for distribution 
of diameter classes of natural beech stand in 
the Sangdeh & Shastkolateh Forest, Natural 
Research, 58(4): 813-821. 

- Farhadi, P., J. Soosani, A. Kamran & V. 
Alijani, 2014. Investigation of positioning 
and species diversity changes caused by 
local communities in Zagros forests (Case 



1، شماره 2مجله پژوهش و توسعه جنگل، جلد   

82 

 

Study: Ghalehgol forest, Zagros, IRAN), 
Journal of Wood and Forest Science and 
Technology, 20(4): 61-80. (In Persian) 

- Fattahi, M., 1994. Check Zagros oak forests 
and the destruction it causes, Research 
Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 
63 p. (In Persian) 

- Jafari, A., 2012. Comprehensive plan for the 
management and productivity of forest 
parks. Natural resources ministration of 
Lorestan province, Koramabad, 124 p. (In 
Persian) 

- Johnson, E., 2000. Forest Sampling Desk 
Reference, CRC Press, Washington, D.C., 
985 p. 

- Hosinzadeh, J., M. Namiramiranian, M. 
Marvi-Mohadjer & H. Zahedi, 2004. Less 
degraded forests of oak structure in Ilam, 
Natural Resources Iran, 57(1):75-90. (In 
Persian) 

- Mattaji, A., S.M. Hojjati & M. Namiranian, 
2000. A study of tree distribution in 
diameter classes in natural forests using 
probability distribution, Iranian Journal of 
Natural Resources, 53(2): 165-172. (In 
Persian) 

- Mirzaei, M., A.E. Bonyad & M. Mohebi 
Bijarpas, 2014. Application of probability 
distributions in order to fit canopy classes of 
Quercus brantii trees, Case Study: Dalab 
forests of Ilam, Forest Sustainable 
Development, 1(2):195-203. (In Persian) 

- Mohammadalizadeh, Kh., M. Namiranian, M. 
Zobeiri, A. Hoorfar & M. Marvie-Mohadjer, 
2013. Modeling of frequency distribution of 
tree's height in uneven- aged stands (Case 
study: Khyroud forest), Forest and Poplar 
research, 66(2): 155-165. (In Persian) 

- Namiranian, M., 1990. Application of 
probability models in description of 
distribution of trees in diameter classes, 
Iranian Journal of Natural Resources, 1(1): 
93-108. (In Persian) 

- Namiranian, M., 2007. Measurement of tree 
and forest biometry, University of Tehran 
Press, Tehran, 574 p. (In Persian) 

- Nanang, D.M., 1998. Suitability of the 
Normal, Log-normal and Weibull 
distributions for fitting diameter 
distributions of neem plantations in Northern 
Ghana, Forest Ecology and Management, 
103(1): 1-7. 

- Nord-Larsen, T. & Q.V. Cao, 2006. A 
diameter distribution model for even-aged 

beech in Denmark, Forest Ecology and 
Management, 231(1): 218–225. 

- Palik, B.J. & N. Pederson, 1996. Overstory 
mortality and canopy disturbances in 
longleaf pine ecosystems, Canadian Journal 
of Forest Research, 26(11): 2035-2047. 

- Rezaie, E., R. Akhavan, J. Soosani & M. 
Porhashemi, 2014. Efficiency of kriging for 
estimation and mapping of crown cover and 
density of Zagros Oak forests (Case study: 
Dadabad Region, Khorramabad) Forestry 
and wood products, 67(3): 359-370. (In 
Persian) 

- Rostamian, M., 2012. Trees canopy 
distribution in foothill forests of Zagros 
(case study: Shahanshah forests of Lorestan 
Province). In: The 3th international 
conference on environmental challenges and 
dendrochronology, Sari, Iran. 8 p. (In 
Persian) 

- Rubin, B.D., P.D. Manion & D. Faber-
Langendoen, 2006. Diameter distributions 
and structural sustainability in forests, 
Forest Ecology and Management, 222(1): 
427–438. 

- Saghb Tatalebi, Kh., T. Sajedi & F. 
Yazdanian, 2004. A look at the forests of 
Iran, Research Institute of Forests and 
Rangelands, Tehran, 28 p. (In Persian) 

- Sohrabi, H. & M.J. Taheri Sarteshnizi, 2012. 
Fitting probability distribution functions for 
modeling diameter distribution of oak 
species in pollarded northern Zagros forests 
(Case study: Armardeh-Baneh), Forest 
Research, 4(4): 333-343. (In Persian) 

- Wang, J., B.D. Sharma, Y. Li & G.W. Miller, 
2009. Modeling and validating spatial 
patterns of a 3D stand generator for central 
Appalachian hardwood forests, Journal of 
Computers and Electronics in Agriculture, 
68(2): 141-149. 

- Zobeiri, M., 2007. Forest Biometry, Tehran 
University Publications, Tehran, 402 p. (In 
Persian) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Forest Research and Development, Vol. 2, No. 1, 2016 

83 
 

 
Dynamic assessment of changes in the statistical distribution of the canopy in the central 

Zagros forests with impact of the decline (Case study: Dadabad- Lorestan) 
 
 

A. Modaberi1* and J. Soosani2 

1- Ph.D. student of Forestry, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, I.R. Iran. 
2- Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Khorramabad, 
I.R. Iran. 
 
Received: 17.01.2016  Accepted: 10.05.2016 
  
Abstract 

The main objective of this study was to estimate the effect of decline disturbance on canopy 
distribution of coppice oak trees in central Zagros region. For this purpose one similar stand with 
(32ha) in central Zagros (Dadabad in Lorestan province) was selected. Canopy of declined trees was 
recorded before and after cutting using 100% inventory method. Then Beta, Jonson, Weibull, Gamma, 
Normal and Log-normal distribution functions were applied. The results of goodness of fit tests 
suggested that Gama, Jonson and Weibull functions are fitted for introducing Canopy of woody stems 
in field, respectively, are suitable for Dadabad region. There was difference between before and after 
decline disturbance based on using statistical distribution. The results of goodness of fit tests for after 
decline suggested that Weibull, Jonson and Gama functions are fitted for introducing Canopy of 
woody stems is suitable for Dadabad region. Other distributions had not ability to evaluate this 
characteristic. Influence of decline in this region was in a way that does not impact on some categories 
of cover in the same way, so the canopy fitting pattern region has a significant impact. Scanning fitting 
canopy Zagros forests in different classes and in different time steps, the status of these forests in 
terms of ecosystem degradation and the process sequence, which in educational management problems 
and has many applications. 
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