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 ) .Cionura erecta L( شیزردک يزارهاپراکنش ارتفاع و سطح تاج درختچه

  احتمال عیبا استفاده از توابع توز ياریچهارمحال و بختدر استان 

 
 

  3شمنرانیا عقوبی و 1یجونقان فردانی، فرشته مراد*2آبکنار يطاهر زی، کامب1یکوچ يصفر يدریابوذر ح

  

 )29/5/1399 پذیرش: ریختا ؛ 13/12/1398 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

 يهاو ارائه مدل یاهیکه در شناخت بهتر ساختار پوشش گ يثرؤنقش م لیدلبه یعیاحتمال در مطالعات منابع طب عیتوزتوابع  تیامروزه اهم

کنش ارتفاع و سطح پرا يسازمنظور مدلاست. مطالعه حاضر به شیدارند، رو به افزا یاهیگ يهاگونه یکم يهاشاخص تیاز وضع یمفهوم

ـ  رهیاحتمال در ذخ عی) با استفاده از توابع توزL. Cionura erecta( شیتاج درختچه زردک چهارطـاق در اسـتان چهارمحـال و     یگـاه جنگل

در  يپژوهش شامل ارتفاع درختچه و دو قطر بزرگ و کوچک تاج گونه مورد مطالعه توسط متر نـوار  يهاانجام شد. برداشت داده ياریبخت

 از. شد محاسبه گونه تاج مساحتصورت دایره، به مطالعهانجام شد. با در نظر گرفتن شکل تاج گونه مورد  هزار متر مربعیقطعه نمونه  35

ارتفاع و سطح تاج پوشش گونه مورد مطالعه استفاده  يسازمدل يبرا الیو اکسپوننش بولیوا گاما، بتا، نرمال،احتمال نرمال، لوگ عیتوز توابع

 دسـت بـه  جیشد. بر اساس نتـا  دهیسنج نگیدارل-و اندرسون رنفیاسم-کلموگروف ياهبرازش توابع مورد استفاده با آزمون ییکوین شد و

بتا و  عیبود. توابع توزکاهشی شکل و چوله به راست و در مورد تاج پوشش يازنگوله ،یدر طبقات ارتفاعگونه پراکنش  یمنحن شکل آمده،

 گونـه  پوششسطح تاج يسازمدل يتوابع برا نیترمناسب بولیو وا مالنرارتفاع و توابع لوگ یبرازش با منحن يع براتواب نیترگاما مناسب

عوامـل   ریاز حالت نرمال تحت تأث یگونه مورد بررس یکم اتیخصوص گرفتنفاصله دهندهنشان حاضر پژوهش. شدند شناخته مطالعه مورد

  است. یانسان

 
  

  برازش. ییکویچهارطاق، زاگرس، گاما، ن نگ،یدارل-ندرسونا: يدیلک يهاواژه
  

 

  
  

  
  

  

  
 

  

  .رانیا سرا،صومعه الن،یدانشگاه گ ،یعیجنگل، دانشکده منابع طب يو اکولوژ یشناسجنگلگروه  .1

  .رانیا سرا،صومعه الن،یدانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گ جنگل، يو اکولوژ یشناسجنگلگروه . 2

 ،يکشـاورز  جیآموزش و تـرو  قات،یسازمان تحق ،ياریچهارمحال و بختاستان  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یعینابع طبم قاتیبخش تحق. 3

  .رانیشهرکرد، ا

   Taherikambiz@yahoo.com :یکیترونکال پست، اتباتکم مسئول :*
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  مقدمه

-بـه  یجنگل يهاتوده و عام طوربه یعینابع طبم حیصح تیریمد

-از عرصـه  یفـ یو ک یبرداشت اطالعات کم ازمندین خاص طور

 ريیـ گاندازه با معمول طوراطالعات به نیاست که ا یعیطب يها

 گـر ید ي). از سو1( شوندیم حاصل محل در توده هايمشخصه

 توانیم یاهیگ يهااز گونه یمفهوم يهاداشتن مدل اریبا در اخت

از  ياریسـ ب و آورد دستبه هاتوده نیا تیاز وضع یکل یشناخت

ـ توز برازش. نمود استخراج هامدل نیرا از ا یاطالعات جانب  عی

مشابه با  یکم يهاریقطر و ارتفاع و متغمانند  ییرهایمتغ یفراوان

هسـتند   هـا يسازمدل نیاحتمال از جمله ا عیتوز جیرا يهامدل

 ،یشناسـ جنگـل  ماننـد  جنگـل  ن علـوم گوناگو يهاهکه در شاخ

 انـد افتهیی قابل توجه تیجنگل اهم یسنجستیو ز يدارجنگل

  ). 10و  5(

 بـه  ،یعـ یاحتمال در مطالعـات منـابع طب   عیتوزتوابع  تیاهم

ـ ثر اؤنقش م لیدل توابـع در شـناخت بهتـر سـاختار پوشـش       نی

 یکمـ  يهـا شاخص تیاز وضع یمفهوم يهاو ارائه مدل یاهیگ

 نیـی انتخاب مدل برتر، تع جهی). در نت20است ( یاهیگ يهاگونه

 نیتــرآن از مهــم يو بــرآورد پارامترهــا يآمــار عیــتوز نیبهتــر

از جمله  یعیدر منابع طب يآمار يهاعیمباحث در استفاده از توز

 يهـا يسـاز ). از انـواع مـدل  20و  16، 7علوم جنگل است (در 

 رهايیمتغ عیتوز وابعت از استفاده ،جنگل در علوم دیمتداول و مف

نـام بـرد.    توانیم را هادرختان و درختچه یشناسختیو ر یکم

 تصـور  قابـل  هـا سـازي نوع مدل نیا رايب یکاربردهاي گوناگون

 دستبه ها،داده یفراوان عیتوز یشکل کل شینما جمله از ،است

 هـاي ساختار تـوده، سـاخت مـدل    یتعادل، بررس یمنحن آوردن

و اجـراي   یبه کمـک اعـداد تصـادف    ازيسهیشب ش،یرو و رشد

). 10و  9احتمـال (  یتـابع چگـال   نیـی کـارلو و تع آزمون مونـت 

در  کـورت یبـار توسـط دل   نینخسـت  يآمار يهاعیاستفاده از توز

با اسـتفاده از   ياریآغاز شد و پس از آن مطالعات بس 1898سال 

جنگل با اسـتفاده   يهااز شاخص ياریو بسشد توابع انجام  نیا

 تـوان یمطالعات م نی). از جمله ا4شد ( يسازتوابع مدل نیااز 

 يهـا توده یارتفاع عیزتو ی) با عنوان بررس17( پلتویبه مطالعه س

) در جنـوب فنالنـد   .Pinus sylvestris L( یجـوان کـاج جنگلـ   

ـ ناح 10شده شامل یمنطقه بررس شانیاشاره نمود. در مطالعه ا  هی

صـورت   يریـ گنمونـه  روش به هاداده يبود و گردآور يزادآور

اسـتفاده و بـرآورد    بـول یوا عیتوز از هابرازش داده يگرفت. برا

انجام شـد کـه آزمـون     عیتوز تابع و هاصدك شپارامترها به رو

کـرد. در   دییتأ را هابرازش مدل جهینت رنوفیاسم -کولموگروف

ـ توز يسـاز منظـور مـدل  ) به6متئوس و تام ( گرید يامطالعه  عی

 Eucalyptus globulus( پتوسیاکال يهاير جنگلکارارتفاع و قط

Labill.را مـورد   ناحتمال جانسو عی) در کشور پرتغال، تابع توز

ـ توز نینشان داد که ا شانیمطالعه ا  جیقرار دادند. نتا یابیارز  عی

 ن،یـ درختـان را دارد. عـالوه بـر ا    نهیبرازش قطر برابر س تیقابل

ـ توز توابـع  رازشب که اندمطالعات مختلف نشان داده متـداول   عی

 ،متفـاوت  یجنگلـ  هـاي پیو ت هاو ساختار ییایدر مناطق جغراف

 عیتوز يهاو مدلبوده برازش  ییکویاز ن یدرجات متفاوت يدارا

 يرا برا بولیوا عی) توز20مثال ژنگ و ژو ( يدارند. برا یمتفاوت

 ن،یشمال غرب چـ  يهاتوصیف توزیع ارتفاع درختان در جنگل

توصـیف توزیـع    ينرمال را برا عی) توز18همکاران ( و ییرزایم

) در .Quercus brantii Lپوشـش درختـان بلـوط (   طبقات تـاج 

 و نرمـال گول عی) توز9و همکاران ( يدریو ح ،المیا يهاجنگل

 يهـا پوشـش درختـان در جنگـل   تاج يسازمدل يرا برا بولیوا

ـ توز نیتـر مناسبعنوان به ران،یغرب ا ـ  يهـا عی  یعرفـ م یفراوان

  .اندکرده

 چندسـاله  يا)، درختچه.Cionura erecta L( شیزردک گونه

ـ   است  یچوب يهاساقه يدارا و تـا   50 نیکه ارتفـاع سـاقه آن ب

آن  يهاشهیبوده و ر چیپچیپ ایصورت صاف و به متریسانت 100

رنـگ  يریتـا شـ   دیسـف این گیاه  رهی. شاست عیگسترده و وس زین

چندشاخه و بدون کرك  اهیگ نیا ). شکل13( است یبوده و سم

ــه در  نیــ. ارســدیتــاج آن بــه دو متــر مــ ياســت و پهنــا گون

هـا و  دره ،یسـنگ و  ياغرب کشور در مناطق صخره يهاجنگل

 ي). مطالعات انجام شـده بـر رو  12( دیرویها ماطراف رودخانه

 یدورکننـدگ  تیخاصـ ماننـد   يشماریب دیگونه، فوا نیاسانس ا

  یوجود برخ زیو ن يانعقادو ضد  یالتهاب حشرات، مشتقات ضد
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 (رنگی در نسخه الکترونیکی) . محدوده پراکنش گونه زردکیش در منطقه مورد مطالعه و موقعیت قطعات نمونه1شکل 

  

 و 13( انـد کـرده  بیانآن  يمؤثر در درمان سرطان را برا باتیترک

ـ  کیـ عنـوان  گونـه بـه   نیا ،ذکر شده دیفوا بر عالوه). 20 ه گون

 کیـ عنوان به یآب ازیمصرف از نظر نکمداراي زیبایی ظاهري و 

 یمعرفـ  يمنـاظر شـهر   يسـاز استفاده در به يمناسب برا نهیگز

-گونـه ارزشـمند بـه    نیوجود متأسفانه ا نیا با). 12شده است (

مشابه با گونـه سـرخدار    یطیاحشام، شرا يبودن برا یسم لیدل

)Taxus baccata L. و در کنـد یجربـه مـ  ) در شمال کشـور را ت 

  ). 20 و 13، 12رفتن است ( نیحال از ب

در مـورد گونـه    يمعـدود  اریمطالعـات بسـ   نکـه یتوجه به ا با

کـه  نیو خارج از کشور انجام شـده و نظـر بـه ا    رانیدر ا شیزردک

بـه   یاهیـ گونه گ نیا یفیو ک یکم اتیخصوص یو معرف ییشناسا

ــر و ا ــ جــادیشــناخت بهت ــراکنش  یدرک ــوع پ آن در روشــن از ن

هدف از مطالعـه   د،یگونه ارزشمند خواهد انجام نیا يهاشگاهیرو

گونه با اسـتفاده   نیپراکنش ارتفاع و سطح تاج ا يسازحاضر مدل

 قیـ مطالعه بـه شـناخت دق   نیا جی. نتااستاحتمال  عیاز توابع توز

ـ نزد یاشاره شده و معرف يهاریمتغ عیتوز ـ توابـع توز  نیتـر کی  عی

گونه منجر خواهـد   نیارتفاع و سطح تاج ا يرهایمتغ ياحتمال برا

 شیزردک يهاشگاهیبهتر رو تیریمد يبرا نیادیبن اطالعاتشد و 

  قرار خواهد داد. یعیطب منابع انیمتول اریرا در اخت

  هاو روش مواد

  مورد مطالعه منطقه

 100جنگلـی چهارطـاق اردل در    گـاه رهیـ حاضـر در ذخ  مطالعه

کیلومتري شهرستان اردل  40شهرکرد و  یکیلومتري جنوب غرب

 هکتار 400برابر با  مساحتی با طاقمجاورت روستاي چهاردر و 

ــام ــد انج ــکل( ش ــات  1 ش ــه در مختص ــورد مطالع ــه م   ). منطق

 تا 50° 48' 39"و  یشمال عرض 31° 52' 44" تا °31 50' 34"

 دریا سطح از ارتفاع. است شده واقع شرقی طول  °50 50' 11"

 3100 ات کوههسبز رودخانه کنار درمتر  2100 از رویشگاه این در

 بارنـدگی  ). میـانگین 3اسـت (  متغیر کوه کالر ارتفاعات درمتر  

 -5/19 منطقـه  مطلق دماي کمینه ،مترمیلی 15/530 منطقه ساالنه

  .)12( است گرادیسانت درجه 35دما  بیشینه و

 2و بـرگ آن در شـکل    وهیـ گـل، م  ش،یاز درختچه زردک یینما

 یشده است. گونه مورد مطالعه در اثـر عوامـل انسـان    نشان داده

مناطق مانده در یباقهاي پایهو تعداد معدود  دهید بیشدت آسبه

  مستقر شده است. یسنگالخ و العبورصعب

  

  سازي متغیرهاي پژوهشآوري داده و مدلجمع

  قطـر تـاج و ارتفـاع     نیانگیـ پژوهش شـامل م  يهابرداشت داده
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی)(سمت چپ) گیاه گل، میوه و برگ  ،شده چهارطاق (سمت راست)منطقه حفاظتدر ردکیش . درختچه ز2شکل 

  

نمونه قطعه   35در  يبا استفاده از متر نوار شیزردک يهادرختچه

در منطقه مورد مطالعـه اجـرا شـد،     یانتخاب یصورت تصادفکه به

تاج درختچه مورد بودن شکل کیصورت گرفت و با توجه به نزد

محاسـبه   ي) بـرا 2A= πrره (یاز فرمول مساحت دا رهیبه دا یبررس

پـراکنش ارتفـاع    يسازمدل يبرا تیسطح تاج استفاده شد. در نها

- توزیـع  از مطالعـه  در منطقه مورد شیو سطح تاج درختچه زردک

شـامل مـوارد منـدرج در     ،یعـ یآماري متـداول در علـوم طب   هاي

ـ متغ x، روابـط ایـن  ر استفاده شـد. د  1جدول  بـه تـابع    يورود ری

- توابع است که نشـان  یخروج f(x(و  )و سطح تاج گونه رتفاعا(

ـ توز ياست. پارامترها یمورد بررس يرهایمتغ عیدهنده نوع توز  عی

مربـوط   بیضـرا  اند،شده يگذارمختلف نام هايعالمتکه با  زین

 شـامل  را افـزار نـرم  يهـا یاز خروج یبه هر تابع هستند که بخش

- یاحتمـال مـ   عیدر توابع توز بیضرا نیا يگذارو با جا شودیم

دسـت  در طبقات ارتفـاع و سـطح پوشـش را بـه     عینوع توز توان

موضوع هستند کـه بـا    نیدهنده اپارامترها نشان نیآورد. در واقع ا

را در قالـب   یاهیـ مربوط به گونه گ يهاریمتغ توانیم یبیچه ضرا

 داد.احتمال خاص قرار  عیتوز کی
  

  برازش   ییکوین زانیم سنجش

 Anderson( نگیدارل- اندرسون يهامطالعه حاضر از آزمون در

Darlingــوگروف ــم- ) و کلم ــراK-S( رنفیاس ــ ي) ب  یبررس

- یمعنـ  سـطح . شد استفاده هامدل يبندبرازش و رتبه ییکوین

در نظر گرفتـه   05/0برازش  ییکوین زانیسنجش م يبرا يدار

افـزار  نرمدر  اهتوابع و رسم گراف يزساشد. تمام مراحل مدل

Easy Fit 5.5 (professional) ) 11انجام شد.(  

  

  جینتا

ارتفاع و سطح تاج پوشـش درختچـه    يهاریمتغ یفیتوص جدول

است که  نیا دهندهنشانمطالعه  مورد نمونه در قطعات شیزردک

 73/0در قطعات نمونـه برابـر    شیارتفاع درختچه زردک نیانگیم

مترمربـع اسـت    23/1 این گونـه  پوششسطح تاج نینگایمتر و م

  ).2(جدول 

 

با اسـتفاده از توابـع    یمورد بررس يرهایپراکنش متغ یبررس

  احتمال عیتوز

  ارتفاع

 شیارتفـاع گونـه زردکـ    یبا منحنـ  عیتوز يهابرازش مدل جینتا

درختـان   یارتفـاع نمـودار توزیـع    یکه شـکل کلـ   دهدینشان م

به راسـت اسـت.    یچولگ يه اما دارابه حالت نرمال بود کینزد



  ... (.Cionura erecta L) شیزردک يزارهاپراکنش ارتفاع و سطح تاج درختچه

  

    65 

  درختچه زردکیش )ارتفاع و سطح تاج(هاي کمی سازي شاخص. توابع توزیع احتمال مورد استفاده براي مدل1جدول 

  تابع   هاي توزیعپارامتر  توزیع

 پارامتر پیوسته شکل :2 و 1  بتا

a و b: پارامتر پیوسته مرزي 
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پیوسته شکل ارامترپ :  گاما  

: پارامتر پیوسته مقیاس 
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سپارامتر پیوسته مقیاس معگو :  اکسپوننشیال  
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 پارامتر پیوسته مقیاس :  نرمال

µ: پارامتر پیوسته مکان 
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هاي پیوسته پارامتر : and µ  نرماللوگ  2 2( ln ( ) ) / 21
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پیوسته شکل پارامتر :  وایبول  

: پارامتر پیوسته مقیاس 
0,0),;( )/(1   
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  پوشش درختچه زردکیش در قطعات نمونههاي مربوط به متغیرهاي ارتفاع و سطح تاج. آماره2جدول 

 متغیر تعداد  میانگین کمینه بیشینه انحراف معیار اشتباه معیار

 )mارتفاع ( 223 73/0 11/0 56/2 34/0 02/0

 )2mسطح تاج پوشش ( 223 23/1 2/0 89/9 74/1 11/0

 

 
 

 (رنگی در نسخه الکترونیکی) در منطقه مورد مطالعه شیاحتمال با نمودار ارتفاع گونه زردک عی. برازش توابع توز3 شکل

 

 الیمـدل اکسپوننشـ   ياستثناشده بهاستفاده عیتوز يهامدل بیشتر

 انـد تهداشـ  شیبا نمـودار ارتفـاع درختچـه زردکـ     یوببرازش خ

  ).3 (شکل

 يهامورد استفاده با پراکنش داده يهامدل یتوجه به تطابق کل با

 يهـا برازش به شکل همسـان، مـدل   ییکوین يهاارتفاع، آزمون

ـ از  ج،ینمودند. بر اسـاس نتـا   يبندرا رتبه عیتوز  يهـا مـدل  نیب



  ١٣٩٩ تابستان/  دومم / شماره نهشناسي کاربردي/ سال بوم

66 

 دارلینگ -اسمیرنف و اندرسون-دي توابع توزیع احتمال ارتفاع درختچه زردکیش با آزمون کلموگروفبن. نیکویی برازش و رتبه3جدول 

  تابع توزیع اسمیرنف-کلموگروف حد بحرانی رتبه دارلینگ -اندرسون حد بحرانی رتبه

  بتا 04/0** 09/0 1 29/0** 50/2 1

  گاما 04/0** 09/0 2 32/0** 50/2 2

6 50/2 ns3/30 6 09/0 ns28/0 اکسپوننشیال  

  نرمال 07/0** 09/0 5 86/1** 50/2 5

  نرماللوگ 06/0** 09/0 4 18/1** 50/2 4

  وایبول 05/0** 09/0 3 70/0** 50/2 3

  دارعدم وجود رابطه معنی nsدرصد،  99دار به احتمال رابطه معنی**

  

  ع درختچه زردکیش در منطقه مورد مطالعه شده براي متغیر ارتفا. پارامترهاي توابع توزیع احتمال استفاده4جدول 

  شماره تابع توزیع احتمال    پارامترهاي توزیع

=80.8222            =4.37721 
a=-0.00539           b=14.362 

 1 بتا 

=1.3647  2 اکسپوننشیال 

=4.5872            =0.15974  3 گاما 

=0.5008            =-0.42574  4 نرماللوگ  

=0.34212          =0.73274  5 نرمال 

=2.4891             =0.81642  6 وایبول 

 
دقت بـرازش بـا نمـودار پـراکنش      نیشتریاستفاده شده، ب عیتوز

بتا و گاما  عیبه تابع توز طمربو شیارتفاع درختچه زردک یفراوان

 بـود  الیدقت برازش مربوط بـه مـدل اکسپوننشـ    نیو کمتربوده 

  ).3 ول(جد

ـ متغ ياحتمال اسـتفاده شـده بـرا    عیتوابع توز يپارامترها  ری

 4در منطقـه مـورد مطالعـه در جـدول      شیارتفاع درختچه زردک

 ارائه شده است.  

  تاج  سطح

 مربـوط بـه سـطح تـاج     يهـا ارتفاع گونه، داده یمنحن برخالف

شـکل   ياداشته و زنگولـه  کاهشیحالت  شیپوشش گونه زردک

توزیـع  بـا   الیاکسپوننشـ  یمنحنتطابق  زانیبر م نیهمچن .ستین

افـزوده شـده اسـت. از    مـورد مطالعـه   پوشش گونه تاجفراوانی 

پوشـش  تـاج  يهارا با داده یتطابق کم نرمال یمنحن گرید يسو

  ).4 (شکل دهدینشان م شیگونه زردک

-مورد استفاده در برازش با سطح تاج يهامدلدقت  یبررس

توسط  عیتوابع توز يبندکه رتبهنشان داد  شیپوشش گونه زردک

مشابه  نگیدارل-و اندرسون رنفیاسم-هر دو آزمون کلموگروف

-لـوگ  عیـ دقت برازش مربوط به تـابع توز  نیشتریبوده است. ب

-نرمـال بـه   عیـ دقت برازش مربوط به تابع توز نیکمتر و نرمال

 يهـا بـا داده  یبـرازش مناسـب   زین بولیوا عیتوز تابع. آمد دست

  ).5 نه مورد مطالعه نشان داد (جدولپوشش گوتاج

ـ متغ يشـده بـرا  احتمـال اسـتفاده   عیتوابع توز يپارامترها  ری

در منطقـه مـورد مطالعـه در     شیپوشش درختچه زردکسطح تاج

  خالصه شده است. 6جدول 

  

  يریگجهیو نت بحث

ـ گانـدازه  یکمـ  اتیخصوص یفیاساس جدول توص بر شـده  يری

 ارتفـاع درختچـه    نینگایـ در پـژوهش حاضـر، م   شیگونه زردکـ 
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/ 

 

 
 

 (رنگی در نسخه الکترونیکی) در منطقه مورد مطالعه شیپوشش گونه زردکاحتمال با نمودار سطح تاج عی. برازش توابع توز4شکل

 
 لینگدار -اسمیرنف و اندرسون-فوبندي توابع توزیع احتمال سطح تاج درختچه زردکیش با آزمون کلموگر. نیکویی برازش و رتبه5 جدول

  تابع توزیع اسمیرنف-کلموگروف حد بحرانی رتبه دارلینگ -اندرسون حد بحرانی رتبه

5 50/2 ns66/15 5 09/0 ns19/0 بتا  

3 90/3 *76/3 3 09/0 ns11/0  گاما  

4 50/2 ns98/11 4 09/0 ns18/0 اکسپوننشیال  

6 50/2 ns31/23 6 09/0 ns23/0 نرمال  

  نرمالگلو 04/0** 09/0 1 04/0** 50/2 1

  وایبول 08/0** 09/0 2 41/2** 50/2 2

  دارعدم وجود رابطه معنی ns ،درصد 95دار به احتمال رابطه معنی* ،درصد 99دار به احتمال رابطه معنی **

 
  پوشش درختچه زردکیش در منطقه مورد مطالعه شده براي متغیر سطح تاج. پارامترهاي توابع توزیع احتمال استفاده6جدول 

  شماره تابع توزیع احتمال    ارامترهاي توزیعپ

1=0.31457           2=2.2085 

a=0.00442             b=11.872 

 1 بتا 

=0.80822  2 اکسپوننشیال  

=0.50541               =2.4481  3 گاما 

=1.4521                  =-0.67312  4 نرماللوگ 

=1.7404                   =1.2373  5 نرمال 

=0.84698                =0.9842  6 وایبول 
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-سطح تاج نیانگیمتر و م 73/0در قطعات نمونه برابر  شیزردک

ـ . ااسـت مترمربع  23/1گونه  نیپوشش ا اسـت کـه    یدرحـال  نی

ـ متـر و سـطح تـاج نزد    56/2با ارتفاع  ییهاچهتدرخ ـ  کی  10 هب

 جینتـا  نیطالعه وجود داشته است. ادر منطقه مورد م زیمترمربع ن

گونه و محدودکردن رشـد   نیبردن انیو ازب بیدهنده تخرنشان

ـ ا بـودن  یمنطقه است چـرا کـه سـم    انیتوسط بومآن  گونـه   نی

ـ منطقـه ن  انیپرورش دام گزارش شده و بوم يبرا یمنف یعامل  زی

  ). 15 و 14(اند مبادرت ورزیدهگونه  نیبردن انیبه ازب ربازیاز د

نشـان داد   یدر طبقات ارتفاع شیپراکنش گونه زردک یررسب

پـراکنش در طبقـات    يگونه در منطقه مورد مطالعـه دارا  نیکه ا

حالـت   نیـ و چوله به راست است. ا يابه شکل زنگوله یارتفاع

 دهدیرخ م یارتفاع زمان ریاحتمال مربوط به متغ عیدر توابع توز

ـ ). ا20باشـد (  افتـه یمرتفـع در منطقـه کـاهش     يهـا هیکه پا  نی

) و 12و همکـاران (  یجونقـان  فـرد انیـ موضوع با گـزارش مراد 

ـ   میت یدانیمشاهدات م بـر   یپژوهش در منطقه مورد مطالعـه مبن

 مطابقـت دارد.   یمرتفـع گونـه مـورد بررسـ     يهاهیرفتن پانیازب

سـازي ارتفـاع درختچـه    نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مـدل 

بتا و گاما بیشترین دقـت بـرازش را    زردکیش با استفاده از توابع

داشته و کمترین دقت نیز مربـوط بـه تـابع اکسپوننشـیال اسـت.      

ــهراب ــاهر یس ــن يو ط ــه در  18( يزیسرتش ــد ک ــوان نمودن ) عن

کـه   یصـفات ، در مـورد  یاهیـ گ يهـا مطالعات مربوط بـه گونـه  

بتـا تطـابق    عیبه پراکنش نرمال داشته باشند توز کیپراکنش نزد

ـ توز يهـا یبا منحن یخوب ـ  عی صـفات مربوطـه خواهـد     یفراوان

. از اردمطابقـت د حاضـر  مطالعه  جیبا نتااین موضوع که  ،داشت

باال بـودن حـداکثر ارتفـاع     لیدلبه نرمالچون لوگ یتوابع یطرف

 یمنحنـ  یبودن آستانه ارتفاع ترنییپا لیدلو تابع نرمال به یمنحن

ـ ا یتابع نسبت به پراکنش ارتفـاع  بـا   یخـوب  بـرازش  ،گونـه  نی

ـ  در. نـد نکرد جـاد یا شیگونه زردک یپراکنش ارتفاع یمنحن  نیب

ــع توز ــتواب ــورد بر عی ــم ــع یرس ــرفیض ــابع  نیت ــرازش را ت ب

 لینمود که دل جادیا شیارتفاع گونه زردک یبا منحن الیاکسپوننش

آن  یو عدم همخـوان  یبودن شکل منحنشیتوان به کاهیآن را م

لعه مربوط دانست. در مطالعات رد مطاوارتفاع گونه م يهابا داده

ـ ن نیهمسـال کشـور چـ    يها) در مورد جنگل20ژنگ و ژو (  زی

 یکمـ  اتیبـا خصوصـ   یبرازش مناسـب  الیاکسپوننش عیتابع توز

 نیتربه عنوان مناسب بولینکرد و تابع وا جادیا یاهیگ يهاگونه

 یمـورد بررسـ   يهـا گونـه  یکم اتیخصوص يسازتابع در مدل

ــ ــورد  یمعرف ــد. در م ــمتغش ــون   ری ــر دو آزم ــه ه ــاع گون ارتف

 یکسـان ی تیحساس نگیدارل-و اندرسون رنفیاسم-کلموگروف

مورد اسـتفاده نشـان دادنـد و     عیبرازش توابع توز جینتا قتبه د

  کردند. دییرا تأ گریکدی جینتا

پوشش مربوط به سطح تاج يهاارتفاع، داده یمنحن برخالف

. سـت یشـکل ن  ياداشته و زنگولـه  کاهشیحالت  شیگونه زردک

درختچـه   يهابردن شاخهنیو ازب بیطور که گفته شد تخرهمان

بـا تـاج    يهـا وفور درختچه ،موجب کاهش سطح تاج شیزردک

در منطقـه   هبا تـاج گسـترد   يهامحدود و کاهش تعداد درختچه

ـ امر، بـر م  نیا جهیمورد مطالعه شده است. در نت  یهمخـوان  زانی

ـ   کاهشـی لت حا زیکه خود ن الیاکسپوننش یمنحن  یدارد بـا منحن

) 8و همکـاران (  ییرزایگونه افزوده شده است. م نیپوشش اتاج

ـ یپوشـش درختـان بلـوط ا   برازش طبقات تاج یبا بررس بـا   یران

تـابع   نیتـر نرمـال را مناسـب   عیـ وزاحتمال، تـابع ت  عیتوابع توز

منطقه دانستند و علت آن  يهاتاج جنگل يسازمدل يبرا عیتوز

و  نیانگیـ پوشش درختـان حـول محـور م   تاج يهارا تمرکز داده

نمودنــد. در  انیـ پوشـش ب ســطح تـاج  يهـا داده نییپـا  یچـولگ 

 يهـا را بـا داده  یفیضع ارینرمال تطابق بس عیپژوهش حاضر توز

از فاصـله گـرفتن    ینشان داد که ناشـ  شیزردک نهپوشش گوتاج

). 9گونـه از حالـت نرمـال دارد (    نیپوشش اپراکنش سطح تاج

-مورد استفاده در بـرازش بـا سـطح تـاج     يهامدلدقت  یبررس

توسط  عیتوابع توز يبندنشان داد که رتبه شیپوشش گونه زردک

مشابه  نگیدارل-و اندرسون رنفیاسم-هر دو آزمون کلموگروف

-لـوگ  عیـ دقت برازش مربوط به تـابع توز  نیشتریبوده است. ب

ر د) 2و همکــاران ( يدریــح. آمــد دســتبــه بــولیوا و نرمــال

 ریتأث یبررس منظوربهرا آماري  عیتوز نیترمناسبپژوهش خود 

 بلـوط  درختـان  پوشـش بر پراکنش تـاج  بیکاربري و تخر رییتغ

 جینتـا بـر اسـاس   . دندقرار دا مطالعهمورد  المیدر استان ا یرانیا
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بلندمـدت، توابـع    بیـ و تخر يکاربر رییبا تغ یدر مناطقایشان، 

پـراکنش   يسازمدل يتوابع برا نیترمناسب بولینرمال و والوگ

پوشش شـناخته شـدند کـه    مساحت تاج اریدرختان بر اساس مع

دهنده اثـرات  امر نشان نیدارد. ا یمطالعه حاضر همخوان جیبا نتا

ـ توز يهـا یبـر منحنـ   یاهیـ گ يهـا به گونه بیو آس بیتخر  عی

 گـرفتن فاصـله  موجـب  کـه  هاسـت گونـه  نیا یکم اتیخصوص

ـ . اشـود یز حالت نرمال مـ ا آنها یصفات کم عیتوز  یدرحـال  نی

، توزیع نرمـال  یعیخورده و طبکمتر دست يهااست که در توده

 مـذکور  يهـا پوشـش گونـه  تاج عیتابع توز نیترمناسب عنوانبه

  ).19شده است (معرفی 

ـ تـابع توز  نیتـر مناسـب  ،مطالعه حاضـر  جیتوجه به نتا با  عی

تفـاع گونـه   پـراکنش طبقـات ار   یبرازش بـا منحنـ   ياحتمال برا

ـ تابع توز نیترمناسب نی. همچناستتابع بتا  ش،یزردک -تـاج  عی

 کیـ کـه هـر   است نرمال لوگ عیتوز ،یپوشش گونه مورد بررس

از  یبررسـ  وردمـ  یکمـ  اتیگـرفتن خصوصـ  نوبه خود فاصلهبه

مطالعـه حاضـر    جی. با توجه بـه نتـا  دهدیحالت نرمال را نشان م

دچـار زوال شـده و    ینسانعوامل ا ریگونه مورد مطالعه تحت تأث

  شود.میآن احساس  يهاشگاهیرو يایبه حفاظت و اح ازین
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Abstract 

Importance of probability distribution functions in natural resource studies is increasing due to their effective roles in 
better understanding of vegetation structure and providing conceptual models of quantitative indices of plant species .
The present study was performed to model the distribution of height and canopy area of Cionura erecta L. shrub, using 
probability distribution functions in Chahar-Tagh forest reserve in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Height and 
crown cover (the largest and smallest diameters) of the studied species were measured by a strip meter in 35 sample 
plots of 10r area. The area of canopy cover was calculated by considering the crown shape of the studied species as a 
circle. Normal, Log-normal, Beta, Gamma, Weibull and Exponential probability distribution functions were used to 
model the height and canopy cover of the studied species and their goodness of fit were examined by Kolmogorov–
Smirnov and Anderson Darling tests. Results showed bell-shaped distributions skewed to the right for height classes 
and in the case of the canopy cover it was decreasing. Beta and Gamma distribution functions were identified as the 
most appropriate functions for fitting to the height curve and Log-normal and Weibull functions were the most suitable 
ones for modeling the canopy cover. The present study showed that the quantitative characters of the studied species are 
far from a normal distribution under the influence of human activities. 
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