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  08/12/1399تاریخ پذیرش:                                 19/06/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده

باشد که  منحنی پراکنش قطري یک روش کلیدي براي توصیف یکنواختی و رشد توده می

هاي  ر کالسهاطالعات بسیار مهمی در مورد ساختار و دینامیک جنگل بر اساس تغییرپذیري تراکم د

منظور هاي مختلف توزیع احتمالی به دهد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه مدل قطري مختلف به ما می

هاي ارسباران و پیدا  بررسی پراکنش درختان در طبقات قطري مختلف براي گونه غالب ممرز در جنگل

اران انجام شد که طی هاي ارمنی اولن ارسب این تحقیق در جنگل .باشد کردن بهترین تابع توزیع می

گیري  پایه اندازه 849انجام این تحقیق قطر برابر سینه تمام درختان ممرز در قطعات نمونه شامل 

منظور نشان بندي شدند. به متري طبقه گیري شده در طبقات قطري یک سانتی گردید و قطرهاي اندازه

احتمالی گاما، بتا، وایبول، نرمال و   دادن پراکنش تعداد درخت در طبقات مختلف قطري از توابع توزیع

مورد بررسی و پردازش قرار  SPSSو  Easy Fitافزارهاي  لوگ نرمال استفاده شد که با استفاده از نرم

باشد.  گرفتند. نتایج نشان داد که بهترین تابع توزیع براي بررسی پراکنش قطري گونه ممرز، بتا می

 6/12قرار داشت و میانگین قطر حدود  12در طبقه قطري  همچنین بیشترین فراوانی براي گونه ممرز

باشد. از این نتایج  دهنده جوان و کم قطر بودن توده ممرز می متر محاسبه گردید که نشان سانتی

  هاي جنگلی به سمت شرایط پایدار استفاده کرد. توان در راهبردهاي مدیریتی و هدایت توده می

  توزیع، طبقه قطري، ممرز. تابع ي کلیدي:ها واژه
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  بیان مسئله

هاي جنگلی داشتن  براي مدیریت توده

هاي اولیه از آنها امري ضروري  اطالعات و داده

ها را  باشد تا بتوان وضعیت فعلی و طبیعی توده می

بینی  بررسی و روند تکامل آنها را در آینده پیش

هاي مدیریتی و اجرایی این  کرد و با کمک برنامه

سوق هاي مدیریتی پایدار  ها را به سمت شیوه توده

هاي جنگلی یکی از  داد. پراکنش قطري توده

مهمترین عوامل بررسی وضعیت ساختار توده 

هاي  تأثیر مستقیمی در انتخاب شیوهباشد که  می

پرورشی مانند شدت و زمان تنک کردن و همچنین 

ها  برداري درخت و دیگر عملیات زمان و شدت بهره

 & Robinsonدارد ( هاي پرورشی در توده و دخالت

Hamann, 2011 .(  

ارسباران  کننده و خزان برگ پهنهاي  جنگل

 متر 2000 از بیش از کناره رود مرزي ارس تا

داغ در استان ارتفاعات قرهدر  سطح از ارتفاع

 از بیش يداراقرار گرفته است که  شرقی آذربایجان

 2435 .باشد یم اي درختچه و گونه درختی 97

داراي پوشش  هکتار از جنگل تحقیقاتی ارسباران

که نتایج مطالعات بر  باشد میانبوه و نیمه انبوه 

متر گویاي سانتی 5/7روي درختان با قطر بیش از 

% گونه غالب 51این مطلب است که ممرز با حدود 

%، 37 با ترتیب بلوطدنبال آن بهه منطقه بوده و ب

% از 2ها حدود % و سایر گونه3%، گیالس 7افرا 

 ،علیجانپور(دهند. ل میترکیب جنگل را تشکی

دلیل تنوع و شرایط خاص ها به این جنگل ).1375

گاه بیوسفر از  عنوان ذخیرهاکولوژیکی و همچنین به

اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است که مطالعه 

هاي مختلف در این منطقه ضروري  در زمینه

  ).2و  1باشد (شکل  می

  

  

    

  هاي خالص ممرز (چپ) و بلوط (راست) در ارسباران جنگل - 1شکل 
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  سرخدار ارمنی اولن در ارسباران - هاي دو اشکوبه ممرز جنگل - 2شکل 

  

وجود دارد که قادر به هاي مختلفی  مدل

در طبقات قطري  توصیف پراکنش فراوانی قطر

هاي جنگلی هستند. تحقیقات  مختلف در توده

مختلفی در شمال ایران نشان داده است که مدل 

هاي مناسب قابل استفاده در جنگل  بتا یکی از مدل

هاي مختلف  براي نشان دادن پراکنش قطري توده

زاده و  ؛ امان1384فالح و همکاران، باشد ( می

  ).1390همکاران،

بیشتر تحقیقات در زمینه پراکنش درختان در 

هاي هیرکانی  طبقات قطري مختلف در جنگل

صورت موردي و محدود در صورت گرفته و به

زاگرس و ارسباران انجام شده است. عابدي 

) توابع مختلف را براي سه مشخصه قطر، 1399(

ممرز در دو  ارتفاع و سطح تاج پوشش براي گونه

هاي ارسباران مورد بررسی  جهت دامنه در جنگل

قرار داد. نتایج نشان داد که تابع بتا براي مشخصه 

 باشد. ترین تابع می قطر در دو جهت دامنه مناسب

) نیز نشان دادند که 1391سهرابی و همکاران (

بهترین تابع براي بررسی پراکنش قطري درختان 

  باشد.  تابع بتا می بلوط در منطقه زاگرس شمالی

استفاده از این توابع در علم  زدر دنیا نی

و De lima مرسوم شد.  1898جنگلداري از سال 

) با بررسی پراکنش قطري 2017(همکاران 

هاي لوگ نرمال،  هاي تروپیکال برزیل با روش جنگل

بینی وضعیت توده و گونه  گاما و وایبول به پیش

) نیز 2016و همکاران (   Sghaier اصلی پرداختند.

با مقایسه دو مدل نرمال و وایبول براي توده 

طبیعی همگن سرو در تونس نشان دادند که تابع 

پذیري بیشتري  وایبول نسبت به تابع نرمال انعطاف

  دارد.

متأسفانه در زمینه بررسی پراکنش متغیرهاي 

هاي  مانند قطر، ارتفاع و ... براي گونه یمختلف

منظور بهترین مدل پراکنش به مختلف و یافتن

هاي  جنگل وضعیتشناخت بهتر ساختار و بررسی 
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ارسباران بسیار کم تحقیق صورت گرفته است. در 

هاي  نتیجه هدف از این تحقیق استفاده از مدل

منظور بررسی پراکنش درختان در مختلف به

طبقات قطري مختلف گونه غالب ممرز در 

و پیدا کردن هاي ارمنی اولن ارسباران  جنگل

بهترین مدل براي توصیف پراکنش قطري آن 

باشد تا بتوان از این نتایج در راهبردهاي  می

مدیریتی و هدایت توده به سمت شرایط پایدار 

  استفاده کرد.

  محل انجام بررسی

در این تحقیق منطقه برداشت به مساحت 

هاي تحقیقاتی ارمنی اولن  هکتار جزء جنگل 5/93

ارتفاع چاي ارسباران است که  ایلگنهواقع در حوزه 

، میانگین تعداد درخت متر1700تا  1170بین آن 

هاي موجود در این  در هکتار و گونه 7/1627

پارسل شامل ممرز، بلوط سفید، سرخدار، کرب، 

باشد  شفت، گیالس وحشی، بارانک، ون و نارون می

  ).3(شکل 

  

 موقعیت منطقه مورد مطالعه - 3شکل 

 

هاي برداشت  تحقیق بر اساس دادهنتایج این 

روش اي شکل به شده از قطعات نمونه دایره

باشد که طی انجام این  سیستماتیک می -تصادفی

تمام درختان  )≤ DBH 5تحقیق، قطر برابر سینه (

پایه درخت  849ممرز در قطعات نمونه شامل 

گیري  گیري گردید و قطرهاي اندازه ممرز اندازه

بندي  متري طبقه یک سانتیشده در طبقات قطري 

  ). 4شدند (شکل
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  گیري قطر درخت با کالیپر (راست) و جست گروه (چپ) اندازه - 4شکل 

  

  

و  Easy Fitافزارهاي  سپس با استفاده از نرم

SPSS  مورد بررسی و پردازش قرار گرفتند. در این

منظور نشان دادن پراکنش تعداد درخت تحقیق به

هاي  در طبقات مختلف قطري گونه ممرز از مدل

مختلفی (گاما، بتا، وایبول، نرمال و لوگ نرمال) 

    .استفاده شد

دست آمده  براي مقایسه بین شکل منحنی به

ها (توزیع مشاهده شده) و  از پراکنش قطري گونه

 شکل منحنی توابع (توزیع قابل انتظار) از

استفاده شد و در این  1هاي نکویی برازش آزمون

و  2اسمیرنوف -آزمون کلوموگروف سه تحقیق از

براي برازش  4دارلینگ -و اندرسون 3مربع کاي

ها استفاده گردید. سپس بر اساس مقدار آماره  مدل

                                                           
1 Goodness of Fit Tests 
2 Kolmogorov-Smirnov 
3 Chi-Squared 
4 Anderson-Darling 

که هرچه کمتر باشد انطباق توزیع مشاهده شده و 

بندي  اولویتشود، توابع  قابل انتظار بیشتر می

داري در این  (رتبه) شدند. عدم اختالف معنی

ها نشان از قابل قبول بودن فرض صفر (یعنی  آزمون

  باشد. انطباق توزیع مشاهده شده و قابل انتظار) می

  ها ها و تحلیل یافته

آوري شده ابتدا  هاي جمع با استفاده از داده

مشخصات توصیفی قطر برابر سینه گونه ممرز 

نشان داده شده  1ردید که در جدول محاسبه گ

دهد که چولگی و کشیدگی  است. نتایج نشان می

مثبت است یعنی دم منحنی به سمت راست 

تر از حالت  کشیده شده است و نوك منحنی کشیده

  ). 5باشد (شکل  نرمال می

  



 112                                            2/ شماره 2/ دوره 1399هاي هیرکانی / سال برداري جنگلحفاظت و بهرهمجله ترویجی 

  گونه ممرز ر)مت توصیفی قطر برابر سینه درختان (سانتی آمار - 1جدول 

  انحراف معیار  واریانس  حداکثر  حداقل  میانگین  میانه  کشیدگی  چولگی  تعداد نمونه  گونه

  16/4  33/17  34  5  59/12  2/12  673/0  688/0  849  ممرز

  

تعداد درختان در طبقات قطري مختلف براي 

نشان داده شده است.  5گونه ممرز در شکل 

 12فراوانی گونه ممرز در طبقه قطري بیشترین 

قرار دارد و پراکنش قطري درختان بیشتر شبیه 

باشد که از شکل  اي می اي یا قله منحنی زنگوله

هاي  برعکس) که از نشانه Jشونده ( منحنی کم

دلیل جنگل ناهمسال است فاصله دارد. این امر به

گیري در  رویه درختان براي زغال هاي بی برداشت

باشد  هاي ارسباران می ه گذشته در جنگلچند ده

که با برداشت درختان قطور، تاج پوشش باز شده و 

درختان جوان شروع به رشد کرده و براي رسیدن 

کنند. نتایج  به نور کافی و اشکوب باال رقابت می

درصد منطقه مورد مطالعه از  7/53نشان داد که 

ممرز تشکیل شده است و چون گونه ممرز قدرت 

درصد درختان  40دهی باالیی دارد، حدود  جست

زاد هستند. میانگین  در منطقه مورد مطالعه شاخه

متر محاسبه شد  سانتی 6/12قطر در منطقه حدود 

دهنده جوان و کم قطر بودن توده ممرز   که نشان

باشد و بر اساس شکل منحنی، درختان بیشتري  می

در طبقات قطري پایین قرار گرفتند. همچنین 

هاي همراه در این پارسل با  وانی مهمترین گونهفرا

% 6/5% ون و 8/7% کرب، 3/13% بلوط سفید، 5/15

اي در این منطقه،  سرخدار نشان داد که تیپ گونه

  باشد.  بلوط همراه افرا می - ممرز

 
  فراوانی تعداد درختان ممرز در طبقات قطري مختلف - 5شکل 
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هیستوگرام پراکنش قطري گونه ممرز  6شکل 

هاي استفاده  مدل  را در مقایسه با شکل منحنی

دهد که میزان انطباق  ده در این تحقیق نشان میش

ها با هیستوگرام پراکنش  پذیري منحنی و انعطاف

  کند. ها را مشخص می داده

  

  

  هاي مختلف توزیع براي پراکنش قطري گونه ممرز برازش مدل -6شکل 

  

منظور پیدا کردن هاي نکویی به نتایج آزمون

بهترین تابع براي نشان دادن پراکنش درختان 

ممرز در طبقات قطري مختلف نشان داد که تابع 

ترتیب گاما و  بتا بهترین تابع توزیع و پس از آن به

لوگ نرمال قرار گرفتند. همچنین دو تابع وایبول و 

   ).2قابل قبول نیستند (جدولنرمال 

  

  هاي نکویی توابع مختلف براي گونه ممرز و پارامترهاي محاسبه شده توابع نتایج آزمون -2جدول

 
 توابع توزیع

هاي نکویی برازش آزمون  

اسمیرنوف -کولموگروف دارلینگ -اندرسون    مربع کاي 

آمارهمقدار  داري معنی رتبه  داري معنی رتبه مقدار آماره  داري معنی رتبه مقدار آماره   

02568/0 بتا 39891/0 ** و* 1  71/7 ** و* 1   ** و* 1 

02618/0 گاما 49756/0 ** و* 2  661/15 ** و* 2   ** و* 3 

03629/0 نرمال لوگ 0575/1 ** و* 3  589/12 ** و* 3   ** و* 2 

06545/0 وایبول  4 ns 4236/8  5 ns 605/55  5 ns 

06649/0  نرمال  5 ns 2519/5  4 ns 041/26  4 ns 

  باشد. دهنده غیرقابل قبول بودن می نشان nsباشد و  می 01/0و  0/ 05داري  نشان دهنده قابل قبول بودن فرض صفر در دو سطح معنی ** و*
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دلیل شکل توزیع آن تابعی تابع بتا به

باشد که معموالً براي نشان دادن  پذیر می انعطاف

باشد که  میپراکنش قطري درختان جنگل مناسب 

خوانی دارد (فالح و با نتایج تحقیقات قبلی نیز هم

؛ 1391؛ سهرابی و همکاران، 1384همکاران، 

  ).1399عابدي، 

  توصیه ترویجی

تر از وضعیت  تر و ساده براي درك راحت

توان از تابع  سازي آن می جنگل مورد مطالعه و مدل

بینی  بتا استفاده کرد و با کمک این تابع به پیش

بینی  ع توده در آینده پرداخت. یعنی پیشوض

هاي پرورشی و  واکنش توده جنگلی به عملیات

هاي مدیریتی در منطقه مورد مطالعه را  برنامه

سازي کرد. البته یادمان  توان با تابع بتا مدل می

باشد که کاربرد هر تابعی مختص همان منطقه 

توان در مناطق دیگر  باشد و نمی مورد مطالعه می

هاي  فاده کرد. با توجه به نتایج این تحقیق، تودهاست

دلیل قطع درختان مورد بررسی جوان بوده و به

قطور در گذشته منحنی پراکنش قطري از حالت 

هاي جنگل  برعکس) که از نشانه Jشونده ( کم

دلیل باز شدن ناهمسال است فاصله دارد و به

زاد زیاد  هاي شاخه پایه پوشش، تعداد جست و  تاج

منظور اصالح توان به گردیده است. درنتیجه می

هاي ناهمسال  شرایط فعلی و حرکت به سمت توده

  پایدار به موارد زیر اشاره کرد:

هاي اصالحی و پرورشی براي حذف  اجراي برش -1

  هاي ضعیف و حفظ درختان نخبه و قطور با پایه

  گذاري آنهامنشا بذري (الیت) با عالمت

منظور سوق دادن سازي به اجراي برنامه غنی -2

زاد و سپس به  زاد به شاخه و دانه جنگل از شاخه

  زاد دانه

کمک به استقرار و استمرار زادآوري طبیعی با  -3

  قرق و حصارکشی

جلوگیري از قطع درختان بـا تأمین نیاز  -4

  هاي آموزشی نشینان و اجراي برنامهجنگل
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