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هدد

از این پژوهش ،تعیین روش مندابدددو ن ون برداری ب منظور برازش توابع توزیع احت ال برای

مدلبازی توزیع قطری درختان بلوط ایرانی در جنگلهای داالب ابتان ایالم بود .بدین منظور  03/2هکتار
از جنگلهای منطق ب صدور

صدددرصدد آماربرداری شد .بپس تعداد  03ن ون با دو روش خطن ون با
متدتطیل شدکل  12آری اندازهگیری شد .توابع توزیع

طول ثابت  92متر و روش منظم تصدادفی با قطعا

احت ال مورد برربی بتا ،گاما ،ن ایی ،نرمال ،لگنرمال و وایبول ابت .مقایت توزیع واقعی و توزیع احت ال
ب دبدتآمده از توابع ،ب وبدیل آزمونهای کول وگرو  -ابد یرنو
روش آماربرداری صددرصد ،نتایج آزمون کول وگرو  -اب یرنو
شدددده در این پژوهش تواندایی تبیین برازش طبقدا

و اندربدون -دارلینگ انجام شد .در
نشان داد ک توزیعهای احت ال برربی

قطری درختان بلوط ایرانی را ندارند .ه

نین آزمون

اندربددون -دارلینگ نشددان داد ک توزیع گاما منابددوترین توزیع از بین توزیعهای برربددی شددده در این
پژوهش ابددت .در روش ن ون برداری با قطعا

متددتطیل شددکل ،نتایج آزمون کول وگرو  -اب د یرنو

نشدددان داد کد توزیع وایبول منابدددوترین توزیع برای برازش طبقا
اندربدون -دارلینگ نشان داد ک برای برازش طبقا

قطری درختان ابدددت؛ اما آزمون

قطری درختان ،ب ترتیو توزیعهای گاما ،وایبول ،بتا

و لگنرمال منابدوتر ابت .در روش ن ون برداری خطی ،نتایج آزمون کول وگرو  -اب یرنو

نشان داد

ک توزیعهای احت ال برربی شده قابلیت الزم برای مدلبازی توزیع قطری درختان بلوط ایرانی را ندارند.
ه

نین آزمون اندربون -دارلینگ نشان داد ک ب ترتیو توابع گاما ،لگنرمال ،نرمال و وایبول منابوترین

توابع توزیع احت ال برای مدلبازی توزیع قطری درختان بلوط ایرانی هتتند.
واژههای کلیدی :بلوط ایرانی ،توابع احت الی-آماری ،جنگلهای داالب ،خطن ون .
* نویتنده متئول:

*

Email: mehrdadmirzaei28@gmail.com
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مقدمه

 Mohammadalizadehو ه کاران ( )2009در جنگل-

ابددتداده از تئوریهای احت ال منابددو برای پیشبینی

های خیرودکنار نوشددهر توزیع قطر برابربددین درختان

وضدددعیت پراکنش تعداد درختان در یو توده جنگلی

در توده های ناه تال را با ابتداده از ب توزیع ن ایی،

ند تنهدا در برآورد نو تولیدد در بدددنین محتلز حا

گدامدا و لدگنرمدال مورد برربدددی قرار دادند .در این

اه یدت ابدددت ،بلکد در برنام ری ی روشهای تنو

برربدی از روش ن ون برداری منظم تصادفی با قطعا

کردن در جنگدلهدا نی میتواندد مدید باشدددد و تولید

ن وند دایرهای شدددکدل برای ج عآوری دادههای الزم

اقتصدادی و زیتتی بهین و پایداری توده را نی تض ین

ابدددتداده کردند .در نهایت  159اصدددل از ن دیوترین

میکند ( .)Nanang, 1998شدددناخت وضدددعیت توده

درختان ب مرک قطعا

ن ون انتحاب شددد و دادههای

جنگلی ( )Mattaji et al., 2000و پیشبینی آینده توده

قطر آنها ب عنوان ن ون تصددادفی در نظر گرفت شددد.

برای برندامد ری ی و مددیریت کاربرد بتدددیاری دارد.

نتایج نشدددان دادند ک توزیع ن ایی قابلیت تبیین توزیع

مدلبازی توزیع فراوانی متغیرهایی چون قطر و ارتدا

قطر درختان را نداشت و از بین دو توزیع دیگر ،توزیع

در شاخ های گوناگون علوم جنگل مانند جنگلشنابی،

گاما برای این منظور منابددوتر ابددتSohrabi and .

جنگلداری و زیتدتبنجی جنگل مورد توج اهل فن

) Taheri Sarteshnizi (2012توابع بتدا ،گداما ،نرمال،

بوده و ابدددت .اولین ابدددتداده از مدلهای توزیع برای

لدگنرمال و وایبول را برای مدلبدددازی توزیع قطری

در

گوند هدای بلوط در جنگلهای زاگرس شددد الی بکار

بال  1050بر پای توزیع هندبی ارا شد ( Johnson,

بردند .برای ج عآوری دادهها از روش منظم تصددادفی

 .)2000بپس مایر در بال  1592نی تابعن ایی را برای

ن ون دایرهای شدددکل ب متددداحت  12آر

مشدحصد قطر برابربین بود ک توبط دیلیکور

بدا قطعا

کرد ( Rubin et al.,

ابدددتداده کردند .برای مقایتددد توزیع واقعی و توزیع

 ) 2006و ب مرور زمان از ده شصت میالدی ،ابتداده

احدت ددال ب د دبددددتآمددده از توابع ،از آزمونهددای

از توابع احت الی-آماری در پژوهشهای جنگل متداول

کول وگرو  -ابددد یرنو

و کایدو ابدددتداده کردند.

شد ( .)Namiranian, 1990با توج ب اه یتی ک قطر

نتایج نشددان داد ک توزیع بتا بهترین تابع توزیع احت ال

برابربددین ب عنوان اصددلیترین متغیر زیتددتبددنجی

برای مددلبدددازی توزیع در طبقدا

قطری گون های

درختددان جنگلی دارد ،برربدددی روی آن از اه یددت

بلوط ابدددت Sheykholeslami .و ه کداران ()2011

ویژهای برخوردار ابدت .این متغیر ه بتتگی زیادی با

برای برربدددی توزیع درختددان در طبقددا

قطری در

متغیرهای ارتدا  ،حجم و دیگر اندازههای درخت دارد

جنگلهای شددد ال ایران ،توابع توزیع نرمال ،لگنرمال،

و در پژوهشهای مربوط ب این مشحص ها نقش مه ی

ن دایی ،گدامدا و وایبول را مورد ارزیابی قرار دادند .در

دیگر ،توزیع فراوانی یا پراکنش

صددرصد

مددلبدددازی دادههای قطر ارا

را ایدا میکند .از طر

مج و ب پال

یو هکتاری را ب صور

این متغیر نی خود موضدوعی دیگر برای برربدی ابت

انددازهگیری کردندد .نتدایج نشدددان داد کد تنها توزیع

ک بیشددتر ب منظور تعیین بدداختار قطری توده یا جنگل

لدگنرمدال میتواندد توزیع قطر درختان را تعیین کند.

از آن ابدددتداده میشدددود .ولی این موضدددو میتواند

) Fallahchai and Hashemi (2011برای برازش قطر

کاربردهای دیگری مانند مدلهای رویشدی داشت باشد.

و ارتدا درختان پهنبرگ جنگلهای ش ال توزیعهای
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بتدا ،گدامدا ،ن دایی ،وایبول ،نرمدال ،لدگنرمال را مورد

ش ال شرقی  2922متر ابت .با اف ایش ارتدا از بطح

برربدددی قرار دادنددد .برای این منظور از روش منظم

دریا بر مقدار شدددیو دامن ها اف وده میشدددود ،ولی

ن ون دایرهای شکل  12آری ابتداده

ب طورکلی شددیو دامن ش د الی از دامن جنوبی بیش دتر

شد .نتایج نشان داد ک توابع نرمال و بتا ب ترتیو برای

ابددت .تیپهای شددنابددایی شددده در جنگلهای داالب

برازش توزیع قطر و ارتدا درختان منابددوتر ابددت.

تیپ خالص بلوط ایرانی ،تیپ آمیحت بلوط ایرانی ،بن

تصادفی با قطعا

از این پژوهش ،برربدددی و مقایتددد دو روش

و بادام و تیپ دافن  -بادام میباشدددند ( Rostami and

هد

ن ون با متاحت ثابت

 .)Heidari, 2009; Mirzaei et al., 2014پس از جنگل

ب منظور تعیین روش ن ون برداری منابدددو در برازش

گردشی 03/2 ،هکتار از جنگلها ک معر

جنگلهای

توابع توزیع احت ددال برای مدددلبدددازی توزیع قطری

این منطق بود ،انتحاب شدد .منطق مورد برربی ازنظر

درختان بلوط ایرانی در جنگلهای داالب ابدددتان ایالم

محتصددا

جغرافیایی در طول " 99˚ 22' 92تا "20' 02

ابت.

˚ 99شدددرقی و در عر

ن ون برداری فاصل ای و قطعا

" 00˚ 92' 29تا "00˚ 92' 92

شد الی واقع شددده ابددت (شددکل  .)1حداقل ارتدا از

مواد و روشها

بدطح دریا منطق مورد برربی  1202متر و حداکثر آن

منطق مورد برربی

 2922متر ابدت .این منطق بر اباس طبق بندی آب و

جنگلهای منطق داالب ب متاحت ب ه ار هکتار در

هوایی دومارتن در اقلیم نی

شددد دال ربی ایالم قرار گرفت ابدددت .منطق از نظر

مرطوب برد و بر اباس

طبقد بنددی آمبرهه در اقلیم نی خشدددو قرار میگیرد

توپوگرافی دارای دو جهت اصددلی شدد الی و جنوبی

(.)Mirzaei and Bonyad, 2014

ابت ک بیشترین ارتدا از بطح دریا در جهت ش الی
 2222متر و در جهت جنوبی  1522متر و در جهت

شکل  -1موقعیت منطق مورد برربی
Figure 1. Location of study area
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توابع احتمالی-آماری

نرمال ،لگنرمال و وایبول ابدتداده شدده ابت ک توابع

توزیع فراوانی یدا ه دان توزیع احت دال ،ن وه پراکنش

آنها در جدول زیر نشان داده شده ابت ( Zwillinger

محتلز را نشدددان میدهد .ن وه توزیع

and Kokoska, 2000؛ Mohammadalizadeh et al.,

و متنو ابدددت .از

2013؛  .)Sohrabi and Taheri Sarteshnizi, 2012در

افراد در طبقا

پددیددههدای دنیای واقعی متداو

هر رابط  xنشدددانگر متغیر قطر بوده و حرو

اینرو برای توزیع احت دال ،تداکنون مدلهای تئوریو
متعددی بنام توابع توزیع احت ال ارا شددده ابددت .در

معر

یونانی

شاخصهای تابع چگالی احت ال هتتند.

این ت قیق از شدددش توزیع آمداری بتدا ،گداما ،ن ایی،
جدول  -1توابع توزیع احت ال مورد برربی
ردیز
Row
1

Table 1. Probability distribution function
تابع توزیع احت ال
توزیع
Probability distribution function

Distribution
بتا

(x − a)α1−1 (b − x)α2−1
β(α1 , α2 )(b − a)α1+α2−1

Beta
2

)x α−1 (−x⁄β
e
)βα Γ(α

گاما
Gamma

3

ن ایی

= )f(x

= )f(x

)f(x) = λe(−λx

Exponential
4

−(ln x−μ)2⁄
[
] 2σ2

لگنرمال

e

Log-Normal
5

−(x−μ)2⁄
[
] 2σ2

نرمال
Normal

6

e

1
xσ√2π
1
σ√2π

α α−1 −(x⁄β)α
x
e
βα

وایبول
Weibull

= )f(x

= )f(x

= )f(x

آماربرداری صددرصد

درختان مورد ابدددتداده قرار میگیرد .در این برربدددی

در این روش ت ددام درختددان موجود در منطق د مورد

طول خطن ون  92متر انتحاب شددد .برای انجام روش

برربددی مورد اندازهگیری قرار گرفتند .برای جلوگیری

خطن وند با طول  92متر ،شدددبک آماربرداری ب ابعاد

از اشدتباها

و اجرای آبدانتر آماربرداری صددرصد،

منطق جنگلی مشحص شده را ب قطعا

 122× 122متر طراحی و ب طور تصادفی بر روی نقش

مربعی شکل

مورد نظر قرار داده شدد .با مشحص کردن م ل تقاطع

یدو هکتاری تقتدددیم کردیم .بدددپس هر کدام از این

اضال شبک بر روی نقش  ،ش ارههای  1تا  03ب آنها

قطعا

ب طور جداگان مورد اندازهگیری قرار گرفت.

اختصددداا داده شدددد .درختدانی کد تا یا تن آنها

روش خطنمونه با طول ثابت

خطن ون را قطع میکردند مشددحص و قطر برابربددین

روش خطن وند بددا طول ثددابددت یکی از روشهددای

آنها اندازهگیری شدددد (شدددکل Zobeiri, 2007; ( )1

ن ون برداری از جنگل ابددت ک در جنگلهای مشدداب

.)Mirzaei et al., 2014

جنگدلهدای زاگرس ب دلیل تراکم کم و فاصدددل زیاد
50
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مربوط ب توزیعها از روش بیشین دربتن ایی ابتداده

روش منظم تصادفی با قطعات نمونه مستطیلی شکل

ن ون متددتطیلی شددکل یکی از

شدده ابدت .روش بیشدین دربتن ایی مع و اال دارای

ن ون برداری با قطعا

روشهای ن ون برداری با متداحت ثابت ابت .در این

م ابدبا

پی یدهای ابت و منجر ب روشهای عددی

برربدی متاحت قطع ن ون  1222مترمربع با ابعاد 92

میشددود .ب طوریک در آمار کالبددیو برآوردگرهای

×  29متر در عرصدد جنگل پیاده شددد و کلی درختان

بیشدین دربتن ایی ب عنوان مطلوبترین برآوردگرها

داخدل قطعد ن ون با قطر برابربدددین بیشدددتر از 12/9

شناخت میشوند (.)Mirzaei et al., 2014

بانتیمتر مورد اندازهگیری قرار گرفت (شکل .)2

برای برربدددی نیکویی برازش روشهای محتلدی

روش تجزیه و تحلیل دادهها

وجود دارد .در این ت قیق برای مقددایتددد پراکنش در

در عدلدم آمددار روشهددای گوندداگونی برای برآورد

طبقددا

شددداخصهدا وجود دارد .برخی از روشهدای کلی یا

آزمونهای نیکویی برازش کول وگرو  -ابددد یرنو

ع ومی عبار اند از :روش گشددتاورها ،روش ک ترین

( )K.Sو اندربدددون -دارلینگ ( )A.Dابدددتداده شدددد.

قطری مشددداهددده شدددده بددا مورد انتظددار ،از

توانهای دوم ،روش بیشدین دربتن ایی ،روش ک ین

م ابدددب مشدددحصددد های محتلز و ه

کایدو و روش ک ین فاصل ( Mohammadalizadeh

بدرازش تدوزیدعهددا در ندرماف ار آمدداری Easy Fit

 .)et al., 2009در این ت قیق برای برآورد مشحص های

 Professionalانجام شد.

شکل  -2شبک آماربرداری ب ه راه روشهای ن ون برداری
Figure 2. Net inventory with sampling methods
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نتایج

برابربددین در جدول  2ارا شددده ابددت .میانگین قطر

در روش آماربرداری صددددرصددد تعداد  2902اصددل

برابربدین در روشهای صددددرصد  ،متاحت ثابت و

درخت ،در روش ن ون برداری با متدداحت ثابت تعداد

فداصدددلد ای بد ترتیو برابر  05/55 ،95/99و 99/30

 213اصدددل و در روش ن ون برداری فاصدددل ای تعداد

بانتیمتر ب دبت آمد (جدول .)2

 225اصدددل ب منظور برازش توابع توزیع احت ال برای

پراکنش قطری درختددان بلوط ایرانی در طبقددا

مدددلبددددازی توزیع قطری درختددان بلوط ایرانی در

قطری نی در روش آماربرداری صددرصد و روشهای

جنگددلهددای داالب ایالم اندددازهگیری شددددد .نتددایج

ن ون برداری در شکلهای  0تا  9ارا شده ابت.

اولی بر روی دادههای قطر

ب دبددتآمده از م ابددبا

جدول  -2آمارههای توصیدی مربوط ب قطر برابربین درختان (بانتیمتر)
)Table 2. Descriptive statistics of tree DBH (cm
مقدار آمارهها
آماره

Statistics value

صددرصد

فاصل ای

متاحت ثابت

Full callipering

Transect

Fixed area

2530

209

217

Statistics
تعداد
Individual

میانگین

49.44

39.99

45.73

Mean

ان را

معیار

19.88

20.35

17.002

Standard Deviation

ضریو تغییرا

40.21

ضریو چولگی

0.382

ضریو کشیدگی

-0.731

50.9

37.17

CV
0.727

0.589

Skewness
0.19

0.164

Kurtosis

290

155

205

200

155

150

126
96

100

63
41

2

17 15 7

12

50

No. of trees

150

192

250

تعداد درختان (اصل )

207
177

204 207 209

300

0

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

طبقات قطری (سانتی متر)
)Diameter classes (cm

شکل  -0تعداد در طبقا

قطری درختان بلوط ایرانی در روش آماربرداری صددرصد

Figure 3. Number of tree in the diameter classes in the Full callipering method
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29

28

30

24

25

22

21
18

10

10

7
5
3

4
2

2

No. of trees

16
14

15

10

تعداد درختان (اصل )

20

5

2

0
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

طبقا

قطری (بانتی متر)

)Diameter classes (cm

شکل  -9تعداد در طبقا

قطری درختان بلوط ایرانی در روش ن ون برداری با متاحت ثابت

Figure 4. Number of tree in diameter classes in the sampling method with fixed area
28

30

27

25
17 17

15

15 15
13

15
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6
3

2
0

0

1

0

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

طبقا

5

No. of trees

18

تعداد درختان (اصل )

20

20

0

قطری (بانتی متر)

)Diameter classes (cm

شکل  -9تعداد در طبقا

قطری درختان بلوط ایرانی در روش ن ون برداری فاصل ای

Figure 5. Number of tree in the diameter classes in transect sampling method

مقادیر برآورد شده شاخصهای مربوط ب توزیعهای

هیچکدام از توزیعهای احت ال برربی شده در این

احت ال بتا ،گاما ،ن ایی ،نرمال ،لگنرمال و وایبول

پژوهش توانایی تبیین برازش طبقا

قطری درختان

مربوط ب روش آماربرداری صددرصد در جدول  0ارا

بلوط ایرانی را در منطق مورد برربی ندارند .ولی آزمون

شده ابت .نتایج آزمون نکویی برازش برای برربی تابع

اندربون -دارلینگ نشان داد ک برای برازش طبقا

توزیع احت ال منابو قطر برابربین درختان بلوط

قطری درختان ،توزیع گاما منابوترین توزیع از بین

و

توزیعهای برربی شده در این پژوهش ابت (جدول

ایرانی بر اباس آزمونهای کول وگرو  -اب یرنو

اندربون -دارلینگ در جدول  9نشان داده شده ابت.
نتایج آزمون کول وگرو  -اب یرنو

.)9

نشان داد ک
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جدول  -0مقادیر مشحص های برآورد شده توزیعها در روش صددرصد
Table 3. Values of estimated parameters in full callipering method
مقادیر مشحص های توابع
توزیع
Parameters

Distribution
بتا

، 𝑎̂ = 11.88 ، 𝑏̂ = 116.76

Beta

گاما

𝛽̂ = 7.99

Gamma

ن ایی

، 𝛼̂2 = 3.63
،

𝛼̂1 = 2.03

𝛼̂ = 6.18

𝜆̂ = 0.02

Exponential

نرمال

𝜇̂ = 49.44

،

𝜎̂ = 19.88

Normal

لگنرمال

𝜇̂ = 3.81

،

𝜎̂ = 0.42

Log-Normal

وایبول

𝛽̂ = 55.29

Weibull

،

𝛼̂ = 2.89

جدول  -9مقادیر مربوط ب آماره آزمونهای نکویی برازش در روش صددرصد
Figure 4. Values of fitting test statistics in full callipering method
توزیع
Distribution
بتا

A.D

K.S

آماره

معنیداری

رتب

آماره

معنیداری

رتب

Statistic

Sig.

Rank

Statistic

Sig.

Rank

0.051

*

1

8.05

*

2

Beta

گاما

0.07

2

*

ns

1.85

1

Gamma

ن ایی

0.32

6

*

*

404.9

6

Exponential

نرمال

0.08

5

*

*

25.65

4

Normal

لگنرمال

0.08

4

*

*

22.8

3

Log-Normal

وایبول

0.07

3

*

*

26.78

5

Weibull

مقادیر برآورد شده شاخصهای مربوط ب توزیع-

کول وگرو  -اب یرنو

نشان داد ک از توزیعهای

های احت ال مورد برربی در این پژوهش مربوط ب

احت ال برربی شده در این پژوهش منابوترین توزیع

ن ون

قطری درختان بلوط ایرانی در

روش ن ون برداری با متاحت ثابت (قطعا

برای برازش طبقا

متتطیلی شکل ب متاحت  12آر) در جدول  9ارا

منطق مورد برربی توزیع وایبول ابت .درحالیک

شده ابت .نتایج آزمون نکویی برازش برای برربی تابع

آزمون اندربون -دارلینگ نشان داد ک برای برازش

توزیع احت ال منابو قطر برابربین درختان بلوط

طبقا

قطری درختان ،ب ترتیو توزیعهای بتا ،گاما،

ایرانی در جدول  9نشان داده شده ابت .نتایج آزمون

لگنرمال و وایبول منابوتر ابت (جدول .)9
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جدول  -9مقادیر مشحص های برآورد شده توزیعها در روش صددرصد
Table 5. Values of estimated parameters in fixed plot sampling method
مقادیر مشحص های توابع
توزیع
Parameters

Distribution
بتا

، 𝑎̂ = 7.428 ، 𝑏̂ = 116.76

Beta

گاما

𝛽̂ = 10.36

Gamma

ن ایی

، 𝛼̂2 = 3.08
،

𝛼̂1 = 1.39

𝛼̂ = 3.85

𝜆̂ = 0.025

Exponential

نرمال

𝜇̂ = 39.99

،

𝜎̂ = 20.35

Normal

لگنرمال

𝜇̂ = 3.54

،

𝜎̂ = 0.56

Log-Normal

وایبول

𝛽̂ = 44.74

Weibull

،

𝛼̂ = 2.18

جدول  -9مقادیر مربوط ب آماره آزمونهای نکویی برازش در روش متاحت ثابت
Figure 6. Values of fitting test statistics in fixed plot sampling method
A.D
K.S
توزیع
Distribution
بتا

آماره

معنیداری

Statistic

Sig.

Rank

0.068

*

2

آماره

معنیداری

رتب

رتب

Statistic

Sig.

Rank

0.934

ns

1

Beta

گاما

0.07

*

1.072

3

ns

2

Gamma

ن ایی

0.265

*

6

97.002

*

6

Exponential

نرمال

0.076

*

7.09

4

*

5

Normal

لگنرمال

0.102

*

3.38

5

ns

3

Log-Normal

وایبول

0.047

ns

3.97

1

ns

4

Weibull

مقادیر برآورد شده شاخصهای مربوط ب توزیع-

کول وگرو -اب یرنو

نشان داد ک هیچکدام از

های احت ال بتا ،گاما ،ن ایی ،نرمال ،لگنرمال و وایبول

توزیعهای احت ال برربی شده در این پژوهش قابلیت

مربوط ب روش ن ون برداری فاصل ای (خطن ون با

الزم برای مدلبازی توزیع قطری درختان بلوط ایرانی

طول ثابت  92متر) در جدول  3ارا شده ابت .نتایج

را ندارند .ه

نین آزمون اندربون-دارلینگ نشان داد

آزمون نکویی برازش برای برربی تابع توزیع احت ال

ک ب ترتیو توابع گاما ،لگنرمال ،نرمال و وایبول

منابو قطر برابربین درختان بلوط ایرانی بر اباس

منابوترین توابع توزیع احت ال برای مدلبازی توزیع

آزمونهای کول وگرو -اب یرنو

قطری درختان بلوط ایرانی هتتند (جدول .)0

و اندربون-

دارلینگ در جدول  0نشان داده شده ابت .نتایج آزمون
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جدول  -3مقادیر مشحص های برآورد شده توزیعها در روش فاصل ای
Table 7. Values of estimated parameters in distance sampling method
مقادیر مشحص های توابع
توزیع
Parameters

Distribution
بتا

، 𝑏̂ = 102

Beta

گاما

، 𝛼̂2 = 3.04

، 𝑎̂ = 13.6
𝛽̂ = 10.36

Gamma

ن ایی

،

𝛼̂1 = 1.55

𝛼̂ = 7.23

𝜆̂ = 0.021

Exponential

نرمال

𝜇̂ = 45.73

،

𝜎̂ = 17.002

Normal

لگنرمال

𝜇̂ = 3.75

،

𝜎̂ = 0.38

Log-Normal

وایبول

𝛽̂ = 50.69

Weibull

،

𝛼̂ = 3.195

جدول  -0مقادیر مربوط ب آماره آزمونهای نکویی برازش در روش فاصل ای
Figure 8. Values of fitting test statistics in distance sampling method
K.S

توزیع
Distribution
بتا

A.D

آماره

معنیداری

رتب

آماره

معنیداری

رتب

Statistic

Sig.

Rank

Statistic

Sig.

Rank

0.089

*

5

7.001

*

5

Beta

گاما

0.056

*

0.915

1

ns

1

Gamma

ن ایی

0.349

*

38.34

6

*

6

Exponential

نرمال

0.08

*

1.68

4

ns

3

Normal

لگنرمال

0.059

*

1.23

2

ns

2

Log-Normal

وایبول

0.072

*

1.84

3

ns

4

Weibull

بحث

آمداربرداری از جنگدل بد دبدددت میآید .از این رو،

اصدلیترین اب ار ریاضدی ک از آن برای برربی توزیع

آمدداربرداری جنگددل در برآورد وضدددعیددت موجود و

قطر درختان ابتداده میشود ،توزیعهای آماری هتتند.

برنام ری ی آینده نقش ابدابی دارد .نتایج ب دبتآمده

توزیع قطر و مددل آمداری مربوط ب آن میتواند نقش

نین شاخصهای توصیدی

از م اببا

مقدماتی و ه

مه ی در برخی مباحث علوم جنگل مانند جنگلشنابی

یر وابتت مربوط ب توزیعها (جدول  ،) 2نتایج نشان

و جنگلداری داشددت باشددد .از طرفی دیگر ،مدیریت و

داد کد میددانگین قطر برابربدددیند درختددان در روش

برنام ری ی اصولی در جنگل ،متتل م داشتن اطالعا

خطن وند بد میانگین واقعی جامع ن دیوتر ابدددت.

ک ی و کیدی منابدددو ابدددت .این اطالعا

ه

از طریق
129

نین روش خطن ون نتبت ب روش منظم تصادفی
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معیار ک تری دارد.

مورد برربدددی ابدددت .درحدالیکد این نتایج با نتایج

با قطعا

ن ون متدددتطیلی ان را

در روش آماربرداری صددددرصددد ،دادهها مقدار ک ی

ب دبدتآمده از آماربرداری صددرصد اختال

دارد .از

چولگی ب ب د ت رابددت دارند و ضددریو کشددیدگی

طرفی دیگر آزمون اندربددون -دارلینگ نشددان داد ک

دادهها مندی ابددت ( 2/002و  .)-2/301درحالیک در

بدرای بدرازش طبقددا

روشهای ن ون برداری مقدار چولگی دادهها نتدبت ب

توزیعهای بتا ،گاما ،لگنرمال و وایبول منابوتر ابت

آماربرداری صدددرصدد زیاد و ضریو کشیدگی دادهها

(جدول  .)9این یافت ها با نتایج آماربرداری صددددرصد

نی مثبت ابددت (جدول  .)2علت نتایج ب دبدددتآمده

مطابقت دارد .در روش ن ون برداری خطن ون با طول

میتواند تعداد درختان مورد برربدددی باشدددد ،زیرا در

ثابت ،نتایج آزمون کول وگرو  -ابد یرنو

نشان داد

آماربرداری صد در صد ت ام درختان مورد برازش قرار

ک هیچکدام از توزیعهای احت ال برربددی شده در این

گرفتند درحالیک در روشهای ن ون برداری ،درختانی

پژوهش قدابلیدت الزم برای مدلبدددازی توزیع قطری

ک در داخل قطعا

ن ون قرار میگرفتند در م اببا

قطری درختددان ،ب د ترتی دو

درخدتددان بدلدوط ایدرانی را ندددارد .ه

نین آزمون

وارد میشدددد .ب ه ین دلیل نتایج چولگی و ضدددریو

اندربددون -دارلینگ نشددان داد ک ب ترتیو توابع گاما،

کشدیدگی در روش آماربرداری صددرصد و روشهای

لدگنرمدال ،نرمال و وایبول منابدددوترین توابع توزیع

دارد .تاکنون در پژوهشهای

احت دال برای مدلبدددازی توزیع قطری درختان بلوط

انجددام شددددده دربدداره برربدددی توزیعهددای احت ددال

ایرانی هتدددتندد (جددول  .)0نتایج روش خطن ون با

مشدحص های درختان ،از روشهای ن ون برداری برای

طول ثابت با توج ب آزمونهای نکویی برازش با نتایج

برربدی این توزیعها ابدتداده شددده ابت .ولی در این

آمدداربددرداری صددددد درصددددد مددطددابددقددت دارد.

پژوهش از روش آماربرداری صدددرصد ب عنوان مالک

 Mohammadalizadehو ه کاران ( )2009در جنگل-

مقایتد روشهای ن ون برداری در برازش توابع توزیع

هدای خیرودکنار نوشدددهر از روش ن ون برداری منظم

احت ال برای مدلبدددازی توزیع قطری درختان بلوط

تصادفی با قطعا

ن ون دایرهای شکل برای ج عآوری

ایرانی در جنگلهای زاگرس ابددتداده شددد .در روش

دادهها ابدددتداده کردند و نشدددان دادند ک توزیع گاما

آماربرداری صدددددرصدددد ،نتایج آزمون کول وگرو -

قدابلیدت تبیین توزیع قطر درختدان را دارد کد با نتایج

نشان داد ک توزیعهای احت ال برربیشده

متددتطیل شددکل این

ن ون برداری باهم تداو

ابد یرنو

در این پژوهش توانددایی تبیین برازش طبقددا
درخدتددان بدلوط ایرانی را ندددارنددد .ه

روش منظم تصددادفی با قطعا

قطری

پدژوهدش هد دحدوانی داردSohrabi and Taheri .

نین آزمون

) Sarteshnizi (2012در جنگلهای زاگرس شددد الی
برای ج عآوری دادههددا از روش منظم تصدددادفی بددا

اندربددون -دارلینگ نشددان داد ک برای برازش طبقا
قطری درختان ،توزیع گاما منابدددوترین توزیع از بین

قطعا

توزیع های برربددی شده در این پژوهش ابت (جدول

کردند .نتایج نشددان داد ک توزیع بتا بهترین تابع توزیع

در روش

قطری

 .)9نتایج آزمون کول وگرو  -ابددد یرنو
ن ون برداری منظم تصدادفی با قطعا

ن ون دایرهای شدکل ب متاحت  12آر ابتداده

احت ددال برای مدددلبدددازی توزیع در طبقددا

متددتطیل شددکل

گون های بلوط ابدددت ک با نتایج این ت قیق مطابقت

نشدددان داد ک توزیع وایبول منابدددوترین توزیع برای

نددارد .از دالیدل تدداو  ،میتوان ب تراکم درختان در

برازش طبقددا

مناطق مورد برربددی و ه

قطری درختددان بلوط ایرانی در منطقد
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نین شددکل قطعا

ن ون

2  شماره،1  جلد،مجله پژوهش و توسعه جنگل
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Abstract
The aim of this research was to determine an optimum sampling method based on best-fit probability
distribution functions for modeling diameter distribution of Quercus persica in Dalab forests in Ilam
province (western Iran). A total area of 37.2 hectares was full callipered in this study. Also, 37
rectangular 1000 m2 plots were sampled using both transect method, with a fixed length of 50 m, and
systematic random sampling. Beta, Gamma, Exponential, Normal, Lognormal and Weibull probability
distribution functions were fitted to diameter at breast height (DBH) distribution of the oak trees. The
expected probability and probability derived from the above functions were compared using
Kolmogorov-Smirnov and Anderson-Darling tests. The Kolmogorov-Smirnov analysis in census
method showed that the applied probability distribution functions are incapable of fitting DBH
distribution of the oak trees. Anderson-Darling test in our study showed that the Beta probability
distribution function most appropriately fit with DBH distribution. In the systematic random sampling,
the results of Kolmogorov-Smirnov showed that Weibull distribution is the most suitable function
compared to other probability distribution functions. Though, Anderson-Darling test indicated that the
Gamma, Weibull, Beta and Lognormal distributions are appropriate for fitting DBH distribution in a
descending order. In transect sampling method, the results of Kolmogorov-Smirnov showed that the
investigated probability distribution functions are unsuitable for fitting DBH distribution. According to
Anderson-Darling test, the Gamma, Lognormal, Normal and Weibull are, respectively, the most
applicable distribution functions in explaining the oak trees DBH distribution.
Keywords: Quercus persica, probability-statistical functions, Dalab forest, transect.
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