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  چکیده

 این زاگرس میانی، ویژه ناحیه رویشیبه و ایران در جنگلی اراضی کاربري تغییر گستردگی به توجه با
 سهبدین منظور  .این ناحیه پرداخت پوشش درختانتاج توزیع بر کاربري تغییر بررسی اثرهاي به پژوهش

زراعت  ۀهکتاري واقع در شهرستان ایالم شامل توده حاشیه شمالی روستاي گلجار با سابق 10توده 
تخریب (برداشت سنگ، شن و ماسه و زراعت) و  ۀبلندمدت، حاشیه جنوبی روستاي گلجار با سابق

از  ابتدا .قرار گرفتند بررسیمورد  شاهد ۀمنطقعنوان اي واقع در یک کیلومتر شرق روستاي گلجار بهعرصه
هاي زیستی کاربرد فراوانی دارند، که در پژوهش بتا، گاما، جانسون، وایبول، نرمال و لگ نرمال توابع آماري

داري بندي و آزمون معنیاستفاده شد. سپس با استفاده از آزمون نکویی برازش اندرسون دارلینگ توابع رتبه
تخریب بلندمدت متنوع و  در مناطق تغییر کاربري بلندمدت به زراعت، کهنتایج نشان داد  صورت گرفت.

 برپراکنش درختان  سازيمدلترین تابع براي و بتا مناسبوایبول توابع لگ نرمال،  ترتیب بهمنطقه شاهد 
 بردر اثر تغییر کاربري نتایج این تحقیق حاکی از آن است که  پوشش هستند.معیار مساحت تاج اساس
 پوشش(بتا، گاما، جانسون، وایبول، نرمال و لگ نرمال) در طبقات مختلف تاجهاي آماري توزیع اساس

 طلبد.ها میو این تغییرات مدیریت متنوعی را براي حفاظت و پرورش این توده است ایجاد شدهاختالف 
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  مقدمه
عنوان دومین منبـع  رویشی زاگرس به ناحیههاي جنگل

تـرین  کشـور و یکـی از بـاارزش    پذیرتجدیدسلولزي 
 رونـد مـی  شـمار  بـه ذخایر جنگلـی بلـوط در جهـان    

)Saghebtalebi et al., 2004(.  بیشــترین از آنجاکــه
گیـاهی در   هايگونهو انقراض  هاجنگلکاهش سطح 

 Esmaili andد (دهمیکشورهاي در حال توسعه روي 

Nasrnia, 2009(.  ،عوامـل  تحت تأثیر با گذشت زمان
و  هکاسـته شـد   هاجنگلاین از سطح  تخریبی مختلف

ـ    درخطر آن گیاهی هايگونه انـد  هانقـراض قـرار گرفت
)Pourbabaei et al., 2015(    عوامـل عمـده تخریـب .

-بهـره تغییرات اقلیمی، تغییرات کاربري جنگل،  شامل

-، آتـش هـا بیماري، آفات و هاجنگنادرست،  برداري

-. جنگـل )Attiwill, 1994( سوزي و چراي دام است

-در امان نبوده عوامل تخریبیاین  تأثیر هاي زاگرس از

زاگـرس،   هـاي جنگـل در بیشتر منـاطق   رواز این، اند
-حفـره و همچنین  مراتعبراي مانندي  موزاییکحالت 

اسـت   بـزرگ در اشـکوب درختـیِ ایجـاد شـده     هاي 
)Shabanian et al., 2013(. هـا  این جنگـل که  هرچند

تولیـد چـوب صـنعتی     نظـر جایگاه چنـدان مهمـی از   
خاك  ،نقش مهمی که در تنظیم آب دلیل بهندارند، اما 

و تعادل اکولوژیک منطقه دارند، بایستی مـورد توجـه   
مدیریتی و ارزیابی دقیـق کمـی و کیفـی قـرار گیرنـد      

)Hosinzadeh et al., 2004(.  
-ها در مدیریت جنگل کمیترین ابزاریکی از مهم

تـوان روش  آن، مـی  بررسیسازي ساختار است که با 
-رسیدن به یک ساختار مطلوب را مشخص کـرد؛ بـه  

شناسی مناسب اي که با استفاده از عملیات جنگلهگون
ــوده تحــت  و شــبیه ســازي ســاختارهاي طبیعــی در ت

توان به حفظ تنوع بیولوژیکی، پویـایی و  مدیریت، می
 .)Daneshvar et al., 2007( پایـایی جنگـل پرداخـت   

حمـایتی   هـاي زاگـرس حفـاظتی و   جنگل کهازآنجایی

ز اولویــت بــوده و حفاظــت از آب و خــاك در آنهــا ا
با توجه به اینکه ساختار این  و استخاصی برخوردار 

زاد بوده و قادر به تولیـد چـوب   ها اغلب شاخهجنگل
-ترین عامل انـدازه مهم این صورت در یست،صنعتی ن

هاي زاگـرس سـطح تـاج درختـان     گیري براي جنگل
. پـراکنش  )Zobeiri, 2007( پوشش) اسـت (سطح تاج

اي را در مطالعـات  ویـژه  پوشش درختان، جایگـاه تاج
 اسـت  دادهاختصاص  خود بهساختار جنگل مربوط به 

مانند تغییر کاربري جنگل ها آشفتگی اثرهايارزیابی  و
ها از نظر سیر تخریب وضعیت کلی جنگل دهندهنشان

 Lorimer and( اسـت سـازگان  و روند کلی توالی بوم

Frelich, 1984( .ــه ــل  همــین ب ــاً در تمــامی دلی تقریب
هاي مرتبط با علوم جنگل در مناطق حفـاظتی  ژوهشپ

ۀ تـرین مشخصـ  عنـوان مهـم  حمایتی این مشخصـه بـه  
 ,Spoken and Biaou( شـود گیـري مـی  درخت اندازه

2002(.  
کننـده الگـوي پـراکنش    ترین عوامل تعییناز مهم

 ,.Mirzaei et alپوشـش توابـع آمـاري هسـتند (    تـاج 

و ضـروري در  هاي آمـاري ابـزار مفیـد    توزیع). 2014
ـ آیمـی  شـمار به هاجنگل مدیریت  Amanzadeh et( دن

al., 2011(.     پوشـش  در رابطه بـا الگـوي توزیـع تـاج
و بیشتر  است نشدههاي زیادي انجام درختان پژوهش

ــه هــاي انجــامبررســی شــده در ایــن زمینــه مربــوط ب
و ارتفـاع درختـان اسـت.     برابرسینههاي قطر مشخصه

تولیدات چوبی اسـت   ،هدفهایی که اغلب در جنگل
 ,.Mirzaei et alانـد ( هـا حـائز اهمیـت   این مشخصـه 

شده در هاي انجامترین پژوهش). در ادامه به مهم2014
اولین مـورد  پردازیم. هاي آماري میاین رابطه با توزیع

در سـال   Delicortهاي آماري توسط استفاده از توزیع
 ,Johnsonد (بر پایه توزیع هندسـی ایجـاد شـ    1898

را  نمایی تابع 1952در سال  Mayer. پس از او )2000
 ,.Rubin et alد (هاي قطر ارائه کرداده سازيمدلي برا
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ــه  در پژوهشــی .)2006  Nord-Larsen and Caoک

ارائه مدلی براي پراکنش قطر درختان  منظوربه (2006)
راش همسال در کشور دانمارك انجـام دادنـد، توزیـع    

 Nanangترین توزیع معرفی کردنـد.  وایبول را مناسب

روي را سه توزیع وایبول، نرمال و لـگ نرمـال   (1998)
در کشور غنا بررسی کـرد   Azadirachta indica ۀگون

نرمـال را  و نتایج آزمون نیکویی بـرازش توزیـع لـگ    
  ترین الگو معرفی کرد.مناسب

هـاي  در ارتبـاط بـا توزیـع    تحقیقدر ایران اولین 
هـاي  ، در جنگلNamiranian (1990)آماري مربوط به 

نتایج آزمون نیکویی برازش  اساس برخیرودکنار است؛ 
ها برازش مناسـبی  توزیع وایبول و بتا براي این جنگل

-پراکنش قطر توده) 2000( همکاران و Mattaji دارند.

هاي ناهمسال بخش گرازبن خیرودکنـار نوشـهر را بـا    
نرمال بررسی کردند.  واستفاده از سه توزیع بتا، وایبول 

نتایج آزمون نیکویی بـرازش توزیـع بتـا و وایبـول را     
) بـه  2006( و همکـاران  Fallah. مناسب معرفـی کـرد  
هاي سنگده و هاي ناهمسال جنگلبررسی ساختار توده

بـا اســتفاده از چنـد مــدل رگرســیونی    کالتــه شصـت 
پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که مدل تـوانی در دو  

و توزیـع بتـا در منطقـه     کالته شصتمنطقه سنگده و 
و  Amanzadeh. بـرازش خـوبی دارنـد    کالتـه  شصت

پـراکنش قطـري درختـان     بررسی) به 2011( همکاران
هـاي راش شـفارود در مراحـل مختلـف تحـولی      توده

هـاي آمـاري در   داد کـه توزیـع   پرداختند، نتایج نشـان 
ــوده،      ــان نب ــل یکس ــولی جنگ ــف تح ــل مختل مراح

نرمال سـه پـارامتري در مرحلـه    توزیع لگ کهطوريبه
تحولی اولیه، در مرحله تحولی اوج توزیع بتـا و بـراي   

مناسـب ارزیـابی    BS مرحله تخریب توزیـع جانسـون  
بـه   Sohrabi and Taherisartashnizi (2012). شـدند 

هاي بلوط در گونه برابرسینهبررسی توزیع احتمال قطر 
هاي زاگرس پرداختند که توزیع بتا بهترین الگو جنگل

شـد.  توزیع در طبقات قطري معرفـی   سازيمدلبراي 
توزیع فراوانی ارتفاع درختان در  سازيمدلدر بررسی 

تـرین  کنار نوشهر، توزیع وایبـول مناسـب  منطقه خیرود
 ,.Mohamadalizadeh et al( شد ع تشخیص دادهتوزی

2013 .(Mirzaei و ) ــاران ــی 2014همکـ ــه بررسـ ) بـ
-جنگل ایرانی بلوط درختان پوششتاج طبقات برازش

هاي نمایی، با استفاده از توزیع ایالم استان داالب هاي
 هـاي آزمـون  نتـایج  .نرمال و نرمال پرداختندگاما، لگ

 و دارلینـگ  -اندرسـون  و اسـمیرنوف  -کولمـوگروف 
 شـده  بررسـی  هايتوزیعاحتمال  نمودارهاي همچنین

-به نرمال توزیع که داد نشان ایرانی بلوط درختان براي

 طبقـات  سـازي مدل براي احتمال توزیع بهترین عنوان

  .است بلوط درختان پوششتاج مختلف
هـاي وسـیعی از   هاي اخیر شاهد گزارشدر سال

-بـه هـاي کشـور،   جنگـل تغییرات کـاربري در سـطح   

ـ   جنگل خصوص غالـب آن را   ۀهاي زاگـرس کـه گون
 Alijanpour et(ایم دهد، بودهبلوط ایرانی تشکیل می

al., 2009(ایرانی در اثـر تغییـرات    . قطع فراوان بلوط
کـه   هاي شدیدي به منطقه شدهخسارت سببکاربري 

از تبعات آن تغییرات شدید ساختاري، کاهش کـارایی  
 Palik and( اســتســازگان جنگــل بــوم و عملکــرد

Pederson, 1996(.    بررسی تغییرات وضـعیت کمـی و
توانـد سـیماي   کیفی جنگل در اثر تغییـر کـاربري مـی   

ثیر عامل اصـلی  أجنگل را به محقق بشناساند؛ الگوي ت
کمی و کیفی درختـان را   کاهش برثیرگذار أیا عوامل ت

معرفی کرده و در ارائه راهکارهاي حفاظتی و حمایتی 
سـازگان مفیـد   جنگل براي جلوگیري از تخریـب بـوم  

تـاکنون  از آنجـا کـه   . )Mc comb et al., 1993(باشد 
پژوهشی در زمینۀ تأثیر تغییر کاربري در توابع آمـاري  

از هدف  کشور مشاهده نشده است. و خارج در داخل
سازي اثر تغییرات کاربري مختلف وهش حاضر کمیپژ

-پوشش درختان بلوط جنگلدر جنگل بر پراکنش تاج
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-آوردن مناسـب  دسـت  بههاي استان ایالم و همچنین 

پوشش این درختان است. ترین تابع براي پراکنش تاج
فرض صفر در این پژوهش مبنی بر ثابت بـودن توابـع   

مقابـل گویـاي   آماري با تغییر کاربري اسـت و فـرض   
  هاي مختلف است.تغییر این توابع در کاربري

  هامواد و روش
  بررسیمنطقه مورد 

بـا   هاي بلـوط شهرسـتان ایـالم   در جنگل پژوهشاین 
شـرقی   46° 25' 27"تا  46° 22' 15"طول جغرافیایی 

ــایی  ــرض جغرافی ــا  33° 41' 01"و ع  33° 43' 13"ت
و حفاظتی  شمالی در یک توالی متنوع از تغییر کاربري

 سهبا گونه غالب بلوط ایرانی انجام شد. به این منظور 
حاشیه شـمالی روسـتاي   توده شامل: هکتاري  10توده 

، حاشـیه جنـوبی   بلندمـدت زراعـت   ۀگلجار بـا سـابق  
 بلندمـدت متنـوع   تخریـب  ۀروستاي گلجـار بـا سـابق   

برداشت سنگ، شـن و ماسـه و زراعـت) و    دامداري، (
کیلومتر شـرق روسـتاي گلجـار    اي واقع در یک عرصه

. براي بررسی اقلیم انتخاب شدند شاهد ۀعنوان منطقبه

منطقه با توجه به فقدان ایستگاه هواشناسـی در منطقـه   
تـرین ایسـتگاه   هاي اقلیمی نزدیکعامل پژوهش،مورد 

به منطقه یعنی ایسـتگاه هواشناسـی سـینوپتیک ایـالم     
-طبقه اساس براین ایستگاه  مورد بررسی قرار گرفت.

و  مرطـوب  نیمـه بندي آب و هوایی دومارتن در اقلیم 
خشک بندي آمبرژه در اقلیم نیمهطبقه اساس برسرد و 
متـر  میلی 3/663متوسط بارندگی ساالنه  گیرد.قرار می

-درجه سانتی 8/21سالیانه  بیشینهاست. میانگین دماي 

-درجه سـانتی  5/11سالیانه  کمینهمیانگین دماي  ،گراد

درجـه   7/16و متوسـط درجـه حـرارت سـالیانه     گراد 
. )Rostami and Heidari, 2009( اسـت گـراد  سـانتی 

 منطقـه  دهـد کـه  شناسی منطقه نشان میبررسی خاك

 متوسط بافت با عمیق نیمهتا  عمقکم هايخاك داراي

. اسـت  شـده  واقـع  آهکـی  مـادر  سنگ روي بر و بوده
 اسـت متـر از سـطح دریـا     1533متوسط ارتفاع منطقه 

  ).1(شکل 
  

  
در استان ایالم بررسیموقعیت جغرافیایی منطقه مورد  -1کل ش  

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

  هاآوري دادهجمع
بسیار  صد درصدهاي آماربرداري با توجه به اینکه داده

برداري است هاي نمونهتر از روشارزشمندتر و دقیق

 ۀدر صورت دسترسی به اطالعات کل جامع از طرفی و
 جنگلی ةجنگلی امکان تعیین الگوي برازش مطلق تود

درختان  صد درصدوجود دارد؛ در این پژوهش از آمار 
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بررسی  ازآنجاکه). Wang et al., 2009د (شاستفاده 
هاي شناختی بین درختان باید در محدودهروابط بوم

-محدوده )Illian et al., 2008رد (همگن صورت بگی

انتخاب  براي هر تیمار هکتار 10هایی با مساحت 
هاي فیزیوگرافیک و آب و هوایی شدند که از جنبه

تنها ). Stoyan and Stoyan, 1994یکسان باشند (
هاي کاربري تغییر بررسیهاي موردمحدودهتفاوت 

هاي که طی چند سال اخیر براي جنگل تیماره است
. سپس با توجه به اهداف افتاده استمنطقه اتفاق 

اجراي  یندر حهاي مورد بررسی، پژوهش و شاخص
آزیموت هر درخت  مانندآماربرداري مشخصاتی 

پوشش نسبت به یک نقطه مشخص و مساحت تاج
هاي زاگرس . ساختار جنگلهاي چوبی ثبت شدندپایه

 50دود ها در حبر اثر تخریب وسیع و ممتد این جنگل
زاد به مستمر، از فرم رویشی دانه برداريقرن بهره

-وجود جست یلبه دلکه  شده استزاد تبدیل شاخه

تاج کشیده ها در این فرم رویشی، درختان داراي گروه
زاد متمایز ها را از درختان دانهاند که آنو بیضی شکلی

 Bordbar et al., 2010; Jazirehi andکند (می

Ebrahimi rastaghi, 2003 .(منظور در این  ینبه ا
گیري پژوهش نیز از فرمول مساحت بیضی براي اندازه

-پوشش درختان استفاده شد که با اندازهمساحت تاج

گیري قطر کوچک و قطر بزرگ (قطرهاي عمود برهم) 
محاسبات براي هر درخت  1و عددگذاري در رابطه 

  انجام شد.
푐푐  )1رابطه ( = 휋(

푑
2

×
푑
2

) 

، 1d، پوششمساحت تاج دهندهنشان، CCدر این رابطه 
  قطر کوچک است. 2dقطر بزرگ و 

-تاج تصادفی بودن متغیر پیوسته به توجه با

احتمال  توزیع هايپرکاربردترین مدل پوشش، از
،  پیوسته که کاربرد زیادي در مطالعات زیستی دارند

 ;Modaberi and Soosani, 2016( استفاده شد

Amanzadeh et al., 2011( توزیع  بررسی. براي
-پوشش درختان در تودههاي مساحت تاجفراوانی داده

هاي پیوسته سازي آن، از توزیعهاي ناهمسال و مدل
، نرمال، شاخصه، گاما دو شاخصهآماري وایبول دو 

پوشش یک در طبقات تاج لگ نرمال، بتا و جانسون
  ).1 (جدول شداستفاده  مترمربعی

  بررسی نیکویی برازش
هاي مختلفی براي روش نکویی برازشهاي در بررسی

هاي تطابق مدل وجود دارد؛ مانند استفاده از آزمون
اسمیرنوف و  - نیکویی برازش (خی دو، کولموگروف

هاي گرافیکی که در این اندرسون دارلینگ) و روش
بین، آزمون اندرسون دارلینگ از توان باالتري در 

هاي ذکر شده برخوردار است آزمون دیگرمقایسه با 
)Mohamadalizadeh et al., 2013 .(از استفاده با 

 شدند. بندياندرسون دارلینگ، توابع، رتبه آزمونة آمار
هاي این است که براي تحلیل کلیه داده به ذکرالزم 

استفاده شد.  )Easy fit(فیت ایزيافزار پژوهش از نرم
قرار زیر این پژوهش بهفرض صفر و فرض مقابل در 

  .است
  ثابت بودن توابع آماري با تغییر کاربريفرض صفر: 
  هاي مختلفدر کاربري آماري تغییر توابع فرض مقابل:
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  )Coa, 2004بررسی (هاي مربوط به توابع توزیع احتمال مورد استفاده در این مدل -1جدول 
Table 1. Models related to the Probability distribution used in this study (Coa, 2004) 

 لتابع توزیع احتما
Probability distribution function 

 مدل هايشاخص
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  Weibull  

푓(푥) =
(푥)
훽 훤(훼) exp	(−

푥
훽) 

훼 > 0, 훽 > 0 

α	 Parameter form  
β	 Parameter scale  
Γ	 Gamma Function  

Gamma 

푓(푥) =
1

√2휋푥휎
푒푥푝 −

(푙푛푥 − 휇	)
2휎

 
−∞ < 휇 < +∞,    휎 > 0  

휎  Parameter scale  
휇		 Parameter Position  Log-normal 

푓(푥) =
exp	(− 	( )

휎√2휋
 

휎 Parameter scale  
μ		 Parameter Positio  Normal 

푓(푥) =
1

훽(훼 , 훼 )
(푥 − 푎) 	(푏 − 푥)

(푏 − 푎)
 

1 , 2  ofCharacterized 
shape , a , b 

Characteristics of 
bounds 

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  
bJohnson s 

  
  نتایج

-ابعاد تاج نیانگیم بر اساسپوشش درختان تاج یزرگب

گلجار  وشش آنها در مناطق شمال، جنوب و شرقپ
همچون  یپراکندگ يهاشاخص ی. بررسشدمحاسبه 

پوشش نشان داد پراکنش تاج یارانحراف معو  انسیوار
از جنوب و  شتریشمال ب طقهدر من یببه ترتدرختان 

شاخص  .بوده استاز شرق گلجار  شتریدر جنوب ب
در هر سه منطقه  عیعدم تقارن تابع توز انگریب یچولگ

متعلق به  یببه ترت یمقدار چولگ نیشتریاست که ب
است. هر سه  شرق گلجارجنوب و  شمال گلجار،

باشند. یمثبت (چوله به راست) م یچولگ يمنطقه دارا
نسبت  ها راداده توزیع بودن ياقله یدگیشاخص کش

به  یدگیکش نتریشیب دهد.به توزیع نرمال نشان می
متعلق به جنوب گلجار، شمال و شرق گلجار  یبترت

 نیترکم نیاختالف ب نشان دادنبا  راتتغییاست. دامنه 
در جنوب گلجار، شمال  یببه ترتها داده نتریشیو ب

مقدار را دارد. مشخصات  نیشتریو شرق گلجار ب
در  بررسیپوشش درختان در مناطق مورد تاج یفیتوص

  .است ارائه شده 2جدول 
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  بررسیتوده مورد  سه در پوشش درختانمشخصات توصیفی تاج -2 جدول
Table 2. Descriptive statistics related to data crown area in three study areas 

  هامنطقه
Regions شاخص  

Parameter  شرق گلجار 
East Goljar  

 جنوب گلجار
South Goljar  

  شمال گلجار
North Goljar 

1680  430 200 
 تعداد پایه

Number of trees 

11.26  22.6 30.5 
 پوشش (مترمربع)میانگین مساحت تاج 

Mean of canopy cover (m2) 

8.57  17.31 19.27 
 انحراف معیار

Standard deviation 

73.46  299.6 371.53 
 واریانس

Variance 

1.29  2.24 2.34 
 چولگی

Skewness 

2.15  8.81 7.77 
 کشیدگی

Kurtosis 

55.26  138.4 137.05 
 دامنه

Range 
 

 مشخص شد آمدهدستبهبا توجه به مقادیر آماره 
-تاج طبقاتبرازش  منظوربهترین توزیع مناسبکه 

شمال روستاي  ۀپوشش درختان بلوط ایرانی در عرص

ولی ). 2(شکل  بوده استنرمال گلجار، توزیع لگ
در این پژوهش،  شدهگرفته به کارهاي توزیع دیگر

  ).3 (جدول شتندقابلیت نیکویی برازش ندا
  

  )فیتافزار ایزيخروجی نرمنرمال در عرصه شمال روستاي گلجار (توزیع آماري لگ -2شکل 
Figure 2. Lognormal distribution in the north of the Goljar village (Output of Easy fit program) 
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پوشش برازش توابع مختلف توزیع احتمال با پراکنش درختان در طبقات تاجنتیجه آزمون نیکویی برازش براي  -3 جدول
  شمال گلجارگونه بلوط ایرانی در منطقه 

Table 3. Goodness of fit test for the different probability distributions of trees at crown area Qurcus 
persica in north Goljar 

  توزیع
Distribution  

  آماره
Statistic 

  رتبه
Rank 

 بتا
 Beta 

  **9.846 4 

 گاما
 Gama 

 **5.420  2  

 جانسون

 bs Johnson  
** 17.21  6  

 لگ نرمال

 Log-normal 
ns 1.727  1  

 نرمال
 Normal  

**11.551 5  

 وایبول
 Weibull  

  **6.932  3  

  .با توزیع تئوریک شدهمشاهدهدار نبودن اختالف توزیع معنی ns درصد و 95دار در سطح احتمال معنیاختالف  **
** Significant difference at 95% confidence level, ns: not significant differences observed distribution with the 
theoretical distribution. 

 
ترین جنوب روستاي گلجار مناسب ۀدر عرص

پوشش درختان بلوط برازش طبقات تاج برايتوزیع 
ایرانی توزیع وایبول بوده، همچنین توزیع گاما نیز 

). 3د (شکل ها را دارقابلیت نیکویی برازش این داده

در این پژوهش،  شدهگرفته به کارهاي توزیع دیگرولی 
 نداشتند پوشش راهاي تاجداده قابلیت نیکویی برازش

  ).4 (جدول

  

 
  )فیتافزار ایزيخروجی نرمگاما در عرصه جنوب روستاي گلجار ( توزیع آماري وایبول و -3شکل 

Figure 3. Weibull and Gama distribution in the south of the Goljar village (Output of Easy fit program) 
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پوشش برازش براي برازش توابع مختلف توزیع احتمال با پراکنش درختان در طبقات تاجنتیجه آزمون نیکویی  -4 جدول
  جنوب گلجارگونه بلوط ایرانی در منطقه 

Table 4. Goodness of fit test for the different probability distributions of trees at crown area Qurcus 
persica in south Goljar 

  توزیع
Distribution  

  آماره
Statistic 

  رتبه
Rank 

 بتا
 Beta 

** 6.382 5 

 گاما
 Gama 

ns 2.786  2  

 جانسون

 bs Johnson  
5.065**  3  

 لگ نرمال

 Log-normal 
6.124**  4  

 نرمال
 Normal  14.85** 6  

 وایبول
 Weibull  

ns 1.828  1  

  .با توزیع تئوریک شدهمشاهدهدار نبودن اختالف توزیع معنی ns درصد و 95دار در سطح احتمال اختالف معنی **
** Significant difference at 95% confidence level, ns: not significant differences observed distribution with the 
theoretical distribution. 

 
-برازش طبقات تاج برايترین توزیع مناسب

شرق روستاي  ۀپوشش درختان بلوط ایرانی در عرص
گلجار، توزیع بتا بوده، همچنین توزیع گاما نیز قابلیت 

 دیگرولی ). 4(شکل  ها را داردنیکویی برازش این داده
در این پژوهش، قابلیت  شدهگرفته به کارهاي توزیع

  ).5 (جدول اشتندنیکویی برازش ند
 

 
  )فیتافزار ایزيخروجی نرمر (و گاما در عرصه شرق روستاي گلجاتوزیع آماري بتا  -4شکل 

Figure 4. Beta and Gama distribution in the east of the Goljar village (Output of Easy fit program) 
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پوشش برازش توابع مختلف توزیع احتمال با پراکنش درختان در طبقات تاجنتیجه آزمون نیکویی برازش براي  -5 لجدو
  شرق گلجارگونه بلوط ایرانی در منطقه 

Table 5. Goodness of fit test for the different probability distributions of trees at crown area Qurcus 
persica in east Goljar 

  توزیع
Distribution  

  آماره
Statistic 

  رتبه
Rank 

 بتا
 Beta 

2.478 ns 1 

 گاما
 Gama 

3.715 ns 2  

 جانسون

 bs Johnson  
4.455 ** 3  

 لگ نرمال

 Log-normal 
12.652 ** 5  

 نرمال
 Normal  41.531 ** 6  

 وایبول
 Weibull  6.294 ** 4  

  .با توزیع تئوریک شدهمشاهدهدار نبودن اختالف توزیع معنی ns درصد و 95دار در سطح احتمال اختالف معنی **
** Significant difference at 95% confidence level, ns: not significant differences observed distribution with the 
theoretical distribution. 

 
  بحث

 يسازمدلمختلفی براي آماري  توابع، پژوهشدر این 
 اثر تغییرات کاربري بررسی شدند. باپوشش توزیع تاج

هاي بلوط پوشش تودهتاجدر وجود طبقات مختلف 
و نحوه پراکنش تعداد درختان در طبقات  شدهبررسی

کم چوله به راست  دهندة منحنینشان پوششتاج
پوشش در هر سه هاي تاجبراي توزیع داده شونده
تر از کوچک هايهدر این حالت مشاهد است. منطقه

هاي نما (مد) تنوع عددي کمی دارند، ولی فراوانی
تر از نما تنوع عددي بزرگ هايهمشاهد .بزرگی دارند

این  .هایشان کوچک استزیادي دارند، ولی فراوانی
. استهاي منطقه مطلب بیانگر ناهمسالی جنگل

که ابعاد  داد توده نشان سهپوشش در هاي تاجمیانگین
شمال روستاي  ۀپوشش درختان واقع در منطقتاج

 دیگرتري نسبت به ابعاد بزرگ ،زراعت ۀگلجار با سابق
تواند ناشی از فواصل زیاد ها دارد که دلیل آن میتوده

 ها و نبود رقابت نوري براي درختان باشدبین پایه
)Attiwill, 1994(جنوب روستاي گلجار نیز  ۀ. منطق

تخریب نیز  یبه عبارتدر جایگاه دوم قرار دارد، 
 پوششدر رابطه با ابعاد تاج شرایطی مشابه با زراعت

در  نتایج آزمون نیکویی برازش .کرده استایجاد 
ابع وترین تمناسبرا  بتا و گامامنطقه شاهد توزیع 

 پوششپراکنش درختان در طبقات تاج يسازمدلبراي 
پذیري زیادي در ها انعطافاین توزیع .ارزیابی کرد

). Mattaji et al., 2000هاي ناهمسال دارند (توده
Hosinzadeh ) بررسی تعداد در  با) 2004و همکاران

هاي بلوط ایالم به این نتیجه پوشش جنگلطبقات تاج
پوشش در بیشتر موارد از که توزیع طبقات تاج ندرسید

با این بخش از تحقیق کند که میتوزیع گاما تبعیت 
 Modaberi andهمچنین خوانی دارد. همحاضر 

Soosani (2016) هاي خود توزیع گاما را در پژوهش
هاي زاگرس پوشش جنگلترین توزیع براي تاجمناسب
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براي منطقه شمال روستاي گلجار میانی ارزیابی کردند. 
 شد. نرمال مناسب ارزیابیتوزیع لگ، زراعت ۀبا سابق
پوشش این هاي تاجدامنه پراکنش داده کهییازآنجا

بینی اي قابل پیشمنطقه زیاد است برآورد چنین نتیجه
دلیل نیز در بررسی خود به  Johnson (2000)است. 

اي دست یافت. ها به چنین نتیجهپراکنش زیاد داده
تخریب و  ۀمنطقه جنوب روستاي گلجار با سابقبراي 
ایبول و گاما مناسب توزیع و یبترتبه برداري بهره

در  Modaberi and Soosani (2016). ارزیابی شدند
اي با تأثیر پدیده هایشان در عرصهبخشی از پژوهش

پوشش توزیع وایبول و گاما را براي تطبیق تاج ،زوال
رود که تأثیر تخریب مناسب ارزیابی کردند. احتمال می

مشابه با پدیدة  هاي آماريبرداري روي توزیعو بهره
عنوان یک فرضیه بیان زوال باشد. البته این موضوع به

 و Mirzaei تر است.هاي بیششود و نیازمند بررسیمی
هاي پوشش جنگلدر بررسی تاج )2014همکاران (

بلوط ایالم توزیع نرمال را مناسب ارزیابی کردند و 
ها با علت آن را کم بودن چولگی و کشیدگی داده

 کهییازآنجازاد بودن توده معرفی کردند. دانه توجه به
 است صفرنرمال برابر  عیدر توز یدگیمقدار کش

)Johnson, 2000(، یشان من شاخص کشیدگی جینتا-
 عیبا توز بررسی نیشده در ا یبررس منطقهدهد سه 

با  )2011و همکاران ( Bozorgi. ندارند تطابقینرمال 
پوشش براي تاجکارگیري توزیع نرمال و نمایی هب

درختان گالبی وحشی بیان کردند که توزیع نمایی 
. پوشش این توده را داردقابلیت نیکویی برازش تاج

هایی که پراکنش مطلوب توزیع نمایی در رابطه با توده
). با Namiranian, 2007دهد (هستند نتایج خوبی می

هاي زاگرس طی سالیان توجه به تخریب شدید جنگل
  دور از انتظار است.ر چنین الگویی بهاخیر انتظا

ساختار،  بر اساسها باید در نظر داشت که جنگل
آمیختگی و وضعیت اجتماعی درختان، متفاوت 

-هاي آماري مختلفی را میاساس مدل هستند، بر این

با توجه . )Fallahchai et al., 2011( توان انتظار داشت
این در  بررسیهاي مورد تودهبه شرایط یکسان 

، توپوگرافیو از نظر شرایط آب و هوایی  پژوهش
گیري در تغییر توابع توزیع یر چشمأثتغییر کاربري ت

 کیداشته است. تناسب  هاتودهپوشش این احتمال تاج
 یبهتر بودن نسب نیمب توده لزوماً کیبا ساختار  عیتوز
ساختار  کیبا  عیتناسب توز نی. استینتوزیع آن 

داشته باشد  یکیمفهوم و کاربرد اکولوژتواند یم ژه،یو
 يتوده بوده و راهنما یکیاکولوژ طیاز شرا يانهیو آ

 Schreuder( متناسب آن توده باشد تیریمد یچگونگ

and Hafley, 1977( .هاي مطلب در جنگل این
  زاگرس نیز مصداق دارد.

  گیرينتیجه
هاي با نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در توده

گیر شرایط یکسان بر اثر تغییر کاربري، اختالفاتی چشم
تـوان بـا الگـو    شود. میهاي آماري ایجاد میدر توزیع

ها توده دیگر ،قرار دادن توزیع در منطقه بدون تخریب
-پیشنهاد میمدیریت کرد.  شرایط مطلوبرا به سمت 

هـاي بـا   بعدي بـه بررسـی تـوده    هايپژوهششود در 
هـاي زمـانی   بیشتر در طـی دوره  هايتغییرات کاربري

 ،هاي مدیریتیپرداخته شود تا بتوان با دخالت مختلف
لـزوم   یطـورکل بـه . بهبود دادرا  شدهیبتخرهاي توده

انجام تحقیقـاتی مشـابه پـژوهش حاضـر در راسـتاي      
هـاي  بررسی تغییرات وضعیت کمـی و کیفـی جنگـل   

سازگان شـکننده  زاگرس با توجه به نقش مهم این بوم
-نظر مـی اي و حتی جهانی ضروري بهدر سطح منطقه

تواند سیماي جنگل را به ها میپژوهش گونهینارسد. 
محققان و مدیران بشناساند و الگوي تأثیر عوامل اصلی 
تأثیرگـذار بــر تخریـب درختــان را معرفـی کنــد و در    
حفاظت، حمایت جنگـل و نیـز مـدیریت وابسـته بـه      

  .پرورش جنگل مفید واقع شوند
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Abstract 
Regarding to extensive forest land use change in Iran and especially central Zagros region, this study 
paid to the effects of land use changes on the statical distribution of tree’s canopy in this region. For 
this purpose three 10 ha mass located in the city of Ilam was considered that there are including 
contains mass of the northern edge of the Goljar village with a background of long-term agriculture, 
the southern edge of the Goljar village with a background of destruction (extracting of stones, sand 
and Agriculture), and the area is located about a mile from the east Goljar village as witness stand. For 
this purpose statistical functions beta, gamma, Johnson, Weibull, normal and lognormal, were used 
which they are frequently used in biological studies. Then ranking functions and significant tests were 
performed with Anderson-Darling goodness of fit test. The results showed that in the Long-term land 
use change to agriculture, various long-term damage and witness area are the most appropriate 
function to model the distribution of trees were including lognormal, weibull and beta respectively. 
The results of this study indicate that in effect of land uses based on statistical distributions (Beta, 
Gamma, Johnson, Weibull, Normal and  lognormal) in the different canopy classes has been created 
dispute, and these changes demand a variety of management for Protection and development of these 
masses. 

Keywords: Canopy, Central Zagros, Goodness of fit, Land use change, Statistical distributions. 
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