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بلوطدرختانهاي رویشیمشخصهبرازشبررسی
)Quercus castaneifolia C.A.Mey.(هاي توزیع احتمالبا مدل

)گیالناستانسیاهکشهايجنگل: مورديمطالعه(

1چايفالحمظفرمیر

چکیده
هايتودهدربلوطدرختانتاجشروعتاارتفاعوارتفاعسینه،برابرقطرتوزیعچگونگیبررسیمنظوربه

اصله367گیالن،استانشاندرمنسیاهکشبخشجنگلداريطرحشدهآوريجمعاطالعاتازهمسالنا
مورددرختاناینتاجشروعتاارتفاعوارتفاعقطر،هايدادهوشدهانتخابتصادفینمونهعنوانبهدرخت
طبقاتتمامدردرختانیرايادمطالعهموردعرصهزمینیمشاهداتاساسبر. گرفتندقراروتحلیلتجزیه
تاارتفاعوارتفاعقطر،برازشجهت. استبرخوردارتودهسالمتودخالتعدمازوبودهارتفاعیوقطري
آزمونازحاصلنتایج. شداستفادهنرمالگولونرمالگاما،،نماییوایبول،آماريهايعتوزیازتاجشروع

به ترتیبدرصد نشان داد که95در سطح احتمال )A.D(دارلینگ-و اندرسون)k.s(اسمیرنف- کولموگرف
زیع قطر درختان بلوط ایجاد را براي توخوبیبرازش، وایبول و نرمال نرماللوگ، هاي آماري گاماتوزیع

جهت برازندگی ارتفاع درختان مذکور بهتري مدلتوزیع وایبول هاي مناسب دیگر از بین توزیعنموده و 
توصیف ارتفاع تا شروع تاج قدرت یاینمبکار گرفته شده به جزء مدل هاي توزیعهمچنین کلیه . است

.ترین آنهاستدارا بوده ولی توزیع گاما مناسبرابلوطدرختان

شاندرمن،آماري، بلند مازوهاي توزیعقطر، ارتفاع، :کلیديهايواژه

مقدمه
ترینارزشباشمالبلوطهايجنگل

کاهش. شوندمیمحسوبجنگلیهايتیپ
لزوممختلفدالیلبههاجنگلاینسطح
راتحقیقاتیهايبرنامهترسریعهرچهاجراي

. سازدمیضروريارزشباگونهاینمورددر
بیشترشناختراستايدرنیزتحقیقاین

موردمنطقهدربلوطدرختانجنگلیهايتوده
برابرقطرمطالعه. استگرفتهصورتمطالعه
درمهمیبسیارنقشتواندمیدرختانءسینه
کندمیایفاءجنگلیتودهیکتولیدورشد

مطالعاتگذشتههايدههدر). 6،20،16(
توزیعهاي مدلرويکمیسیستماتیک

ناهمسالهايتودهدردرختانقطرفراوانی

)mir_mozaffar@yahoo.com: نویسنده مسوول(،الهیجانآزاد اسالمی واحد دانشگاهدانشیار،-1
4/6/93: تاریخ پذیرش9/5/92:تاریخ دریافت

ساريطبیعیمنابعوکشاورزيعلومدانشگاه
رانیايهاجنگلیشناسبوم
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مورددربویژه).1،10،19،28(استشدهانجام
تاجشروعتاارتفاعوارتفاعفراوانیبرازش

چندانیهايبررسیآماريهاي مدلبادرختان
مطالعهدر.استنگرفتهصورتدر داخل کشور

استفادهباگونهیکمهمهايمشخصهبرازش
وجودمختلفیهايروشآماريهايتوزیعاز

توده،تمامهاي مدلمثالنوانعهب.)34(دارد
یکعنوانهبهاتودهازکههستندهاییمدل
).12،18،29،31(کنندمیاستفادهنمونهواحد

ازدرختانفراديمطالعههاي مدلحالیکهدر
استفادهبررسیموردهدفعنوانهبدرختهر
قطرتوزیعهاي مدل). 7،8،32،33(نمایندمی
آمارياحتماالتازهامدلاینخالفبرنیز
توزیعیا).4،22،17،26(وایبولتوزیعچونهم
ایندر. کنندمیاستفاده)15(غیرهوبتا

تجربیاتوهابررسیاساسبرنیزتحقیق
قادیر واقعی با بعضی مو تطبیق موجود

وارتفاعقطر،برازشجهتهاي آماريمدل
آماريهاي مدلازدرختانتاجشروعتاارتفاع

مطالعاتاز.استگردیدهاستفادهمناسب 
نمیرانیانمطالعهبهتوانمیشدهانجامداخلی

توزیعسهازمطالعهایندر. کرداشاره) 24(
. شداستفادهمنفیايدوجملهووایبولبتا،

توانبتاووایبولتوزیعدوکهدادنشاننتایج
ومتاجی. دارندرادرختانقطرتوزیعتوصیف

دردرختانقطرپراکنشنیز) 21(همکاران
رانوشهرخیرودکنارجنگلناهمسالهايتوده
نتیجهاینبهودادهقرارمطالعهمورد

نرمالووایبولبتا،توزیعسهکهاندرسیده
قابلیتدرختانقطرتوزیعتبیینجهت

براي) 13(همکارانوفالح. دارندبیشتري
درراشدرختانقطريساختارمطالعه

رگرسیونیمدلچندازناهمسالهايتوده
هاي مدلازنیزمطالعهایندر. کردنداستفاده
ونرمالوایبول،نمایی،توانی،گاما،بتا،آماري
قطرهايدادهتوزیعبررسیبراينرماللوگ

خوانیهموقدرتتا. گردیداستفادهدرختان
آشکارقطرهايدادهبرازشبرايهاتوزیعاین

نیز) 23(همکارانوزادهعلیمحمد. گردد
برابرقطرتوزیعچگونگیبررسیمنظوربه

سهازناهمسالهايتودهدردرختانسینه
برازشبراينرماللوگوگامانمایی،توزیع
توزیعکهدادندنشانوکردهاستفادههاداده

رادرختانقطرتوزیعتبیینقابلیتنمایی
گاماتوزیعدیگر،توزیعدوبینازونداشته

زاده و امان.استترمناسبمنظوراینبراي
ري نیز چگونگی پراکنش قط) 2(همکاران 

هاي راش را در مراحل مختلف تحولی در توده
هاي شفارود مورد بررسی قرار داده و جنگل

آماري در مراحل هاي توزیعنتیجه گرفتند که 
مختلف تحولی جنگل یکسان نبوده به طوري 

نرمال سه پارامتري در مرحله لوگکه توزیع 
تحولی اولیه داراي برازش مناسبی بوده و در 

حولی اوج توزیع بتا و براي مرحله مرحله ت
مناسب SBتحولی تخریب توزیع جانسون 

که شدهانجامخارجیتحقیقات.ارزیابی شدند
پردازد فراوانی قطر درختان میاغلب به برازش 

اشارهآنهاترینمهمبهاینجادرکهاستفراوان
چریشگونهرويايمطالعهدر. شودمی

)Azadirachta indica (سهغناکشوردر
موردنرماللوگونرمالوایبول،توزیع

توزیعکه دادنشاننتایج. گرفتقراراستفاده
.)25(استمطلوبیبرازشداراينرماللوگ

نیانفنگ و گزینلیکهدیگريمطالعهدر
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درجیاناستانطبیعیهايجنگلدر)16(
مدلچهاربکارگیريبادادندانجامچینکشور
نتیجهاینبهنماییوگامابتا،وایبول،آماري

ازبهتروایبولتوزیعمدلکهرسیدند
رادرختانقطربرازشقدرتدیگرهاي مدل

همچنین.باشدمیدارامختلفهايتراکمدر
کاجبهمربوطهاي از داده)34(ژانگ و لی 

در) Pinus tabulae formis(چینی
دربیجینگاستانغربیشمالهايجنگل
نتیجهاینبهوکردهاستفادهچینکشور

گرفتهبکارآماريهاي مدلبینازکهرسیدند
تبیینبرايبیشتريتوانوایبولتوزیعشده

. باشدمیداراراچینیکاجدرختانقطرتوزیع
هاي جامع در خصوص برازش طولی بررسی

توان بسیار ناچیز بوده از این رو نمیدرختان
ن ای. اي کردارهبه پیشینه مطالعاتی آن اش

هاي تحقیق با هدف شناخت بیشتر توده
ختان بلوط و برازش برخی از جنگلی در

هاي توزیع مهم کمی آن با مدلهايمشخصه
ا بتوان نهاحتمال صورت گرفته تا با استفاده از آ

. مدیریت بهتري را براي جنگل به انجام رساند
زیرا پارامترهاي کمی افراد جامعه در طول 
زمان دچار تغییر بوده و شناسایی چگونگی این 

یت فعلی تغییرات محقق را در قیاس بین وضع
.نمایدي میآل بسیار یارو ایده

هاروشومواد
مطالعهموردمنطقه

هکتار60مساحتبهمطالعهموردعرصه
گیالناستانشاندرمنسیاهکشمنطقهدر

وهکتار1394سريکلمساحت. داردقرار
قسمتیدرمطالعهاین. استپارسل28شامل

طرح12سريدر2شمارهپارسلاز
کهايمنطقهدرشاندرمنسیاهکشجنگلداري

شدهگرفتهنظردرشاهدقطعاتعنوانبه
گیرندهبردرمذکورمنطقه. استگرفتهانجام

داغکپهوالبرزساختاريهايپهنهازبخشی
واستخزردریاچهباختريجنوبحاشیهدر

محدودهدرUTMسیستماساسبرآنگستره
30ودرجه49تادرجه49بینجغرافیایی

37تادرجه37شمالیعرضویطولدقیقه
موردقطعه. داردقراردقیقه30ودرجه

سطحازمتري250تا100ارتفاعدرمطالعه
وشرقبهروآنجهتکهداشتهقراردریا

درصد30تاصفرحدوددرشیبمیانگین
آنمادريسنگنوع. )1شکل (باشدمی

شدهشستهايقهواهخاكتیپوآهکیعمدتاً
موجوداطالعاتاساسبر. استکلسیکافقبا

متوسطشاندرمنهواشناسیایستگاهدر
17/1003مطالعهموردمنطقهساالنهبارندگی

ساالنهمتوسطحرارتدرجهومترمیلی
پوششنظراز. استگرادسانتیدرجه89/15

ناهمسالهايتودهازنظرموردمنطقهدرختی
شیردار،افرايانجیلی،ممرز،بلوط،هايگونهبا

وحشی،گیالسخرمندي،آزاد،وحشی،گالبی
شدهتشکیلغیرهووننمدار،لرگ،لیلکی،

).3(است
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نقطه مورد مطالعهمنقشه نمایی - 1شکل 

برداريروش نمونه
ازمطالعهایندراستفادهموردهايداده

شاندرمنسیاهکشجنگلداريطرحهايداده
شروعبراي. استشدهآوريجمعگیالناستان

پارسلگردشیجنگلباابتداآماربرداري
دارايکههکتار60مساحتبه2شماره

ارتفاعیوسنیطبقاتهمهدربلوطهايپایه
برخوردارتودهسالمتودخالتعدمازوبوده
شبکهپارسلایندر. گردیدانتخاباست

روشبهمتر100×200ابعادباآماربرداري
نمونهقطعات. شدپیادهسیستماتیک- تصادفی

باقطعه نمونه 30به تعداد شکلايدایره
قطر،نمونهقطعههردروبودهآر10مساحت

بلوطدرختانتمامتاجشروعتاارتفاعوارتفاع
قرارگیرياندازهموردمترسانتی15ازقطورتر
بلوطدرختاصله367مجموعدر. گرفتند

هاي توزیعگرفته و از قرارگیرياندازهمورد

ی و وایبول لوگ نرمال، نمای، گاما، آماري نرمال
هاي رویشی استفاده منظور برازش مشخصهبه

ها و تجزیه و تحلیل مدل. )35(گردید
زارـافرمـاده از نـا استفـاري بـاي آمــهونـآزم

EASY FITانجام پذیرفت.
برازشنیکوییبررسی

کهاستالزمبرازشبهترینانتخاببراي
لوگگاما،نرمال،آماريهاي مدلازکدامهر

نیکوییآزمونموردوایبولونمایینرمال،
ازهـمطالعنـایدرکه. گیرندقرار1برازش

-کولموگرفآزمونعنیـیانهـآنـریـتتداولـم
شدهاستفاده3گدارلین-و اندرسون2اسمیرنف

و فرض تحقیق)H0(هیچفرض ).5،11(است
)Ha(پارامتریک استفاده اي غیرهدر آزمون

:استشده به صورت زیر 
:داردننظر مطابقت هاي واقعی با توزیع موردداده
:نظر مطابقت داردهاي واقعی با توزیع موردداده

شاندرمن در حوزه هاي آبخیز گیالن11حوزه 12جانمایی سري 

سري 2پارسل 
12

11حوزه 12سري 

گیالن

1- Goodness of fit 2- Kolmogorof-Smirnov 3- Anderson-Darling
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پارسلگردشیجنگلباابتداآماربرداري
دارايکههکتار60مساحتبه2شماره

ارتفاعیوسنیطبقاتهمهدربلوطهايپایه
برخوردارتودهسالمتودخالتعدمازوبوده
شبکهپارسلایندر. گردیدانتخاباست

روشبهمتر100×200ابعادباآماربرداري
نمونهقطعات. شدپیادهسیستماتیک- تصادفی

باقطعه نمونه 30به تعداد شکلايدایره
قطر،نمونهقطعههردروبودهآر10مساحت

بلوطدرختانتمامتاجشروعتاارتفاعوارتفاع
قرارگیرياندازهموردمترسانتی15ازقطورتر
بلوطدرختاصله367مجموعدر. گرفتند

هاي توزیعگرفته و از قرارگیرياندازهمورد

ی و وایبول لوگ نرمال، نمای، گاما، آماري نرمال
هاي رویشی استفاده منظور برازش مشخصهبه

ها و تجزیه و تحلیل مدل. )35(گردید
زارـافرمـاده از نـا استفـاري بـاي آمــهونـآزم

EASY FITانجام پذیرفت.
برازشنیکوییبررسی

کهاستالزمبرازشبهترینانتخاببراي
لوگگاما،نرمال،آماريهاي مدلازکدامهر

نیکوییآزمونموردوایبولونمایینرمال،
ازهـمطالعنـایدرکه. گیرندقرار1برازش

-کولموگرفآزمونعنیـیانهـآنـریـتتداولـم
شدهاستفاده3گدارلین-و اندرسون2اسمیرنف

و فرض تحقیق)H0(هیچفرض ).5،11(است
)Ha(پارامتریک استفاده اي غیرهدر آزمون

:استشده به صورت زیر 
:داردننظر مطابقت هاي واقعی با توزیع موردداده
:نظر مطابقت داردهاي واقعی با توزیع موردداده

شاندرمن در حوزه هاي آبخیز گیالن11حوزه 12جانمایی سري 

سري 2پارسل 
12

11حوزه 12سري 

گیالن

1- Goodness of fit 2- Kolmogorof-Smirnov 3- Anderson-Darling
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و بحثنتایج
بلوطدرختانقطربرازش

هاي مربوط به مقایسه منحنی2شکل 
هاي هاي مشاهده شده و فراوانیفراوانی

را در هاي احتمالی گونه بلوط یعبرآوردي از توز
.دهدمنطقه مورد مطالعه نشان می

هايتوزیعبرازندگیقدرتبررسیجهت
ازمطالعهایندرشدهبکارگرفتهاحتمالی

و)اسمیرنف- کولموگرف(K.Sهايآزمون
A.D)با. شداستفاده)دارلینگ- اندرسون

مشخصآمدهبدستهايآمارمقادیربهتوجه
به ترتیب k.sکه بر اساس آزمون گردید
، وایبول و نرمال با نرمالهاي گاما، لوگتوزیع

توانند براي توصیف قطر بهتر میبرازندگی 
نظر درختان بلوط در منطقه مورد مطالعه مد

و عدمA.Dقرار گیرند و بر اساس آزمون 
هاي هاي مربوط به توزیعدار بودن آمارهمعنی

هاي واقعی قطر بکار گرفته شده تطابقی با داده
).1جدول(درختان بلوط احراز نگردید

بلوطگونهقطراحتمالیهايتوزیعازبرآورديهايفراوانیوشدهمشاهدههايفراوانیمقایسه- 2شکل

بلوطدرختانقطراحتمالیهايتوزیعبراي)A.D(و )K.S(هاي مقادیر آماره- 1جدول 

.نظر مطابقت دارندهاي موردهاي قطر با توزیعیعنی داده،شودفرض صفر پذیرفته می: *

K.SA.Dتوزیعنوعردیف

12165/08602/3*گاما1
12371/00671/4*نرماللوگ2
1643/00914/4*نرمال3
1374/07605/3*وایبول4
3552/0006/4نمائی5
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بلوطدرختانارتفاعبرازش
هايفراوانیبهمربوطهايمنحنیمقایسه

ازبرآورديهايفراوانیباشدهمشاهده
دربلوطدرختانارتفاعاحتمالیهايتوزیع

چنینهمو) 3شکل(مطالعهموردمنطقه
کهدهدمینشان)K.S(آزمونانجام

ابل توصیه توزیع وایبول ترین توزیع قمناسب
نرمال و لوگنرمال، هاي توزیعچه گربوده، 

گاما نیز به ترتیب قابلیت برازندگی ارتفاع 
قه مورد مطالعه از خود درختان بلوط را در منط

وجه و با ت)A.D(بر اساس آزمون. اندنشان داده
ین هاي متفاوت محاسبه شده توسط ابه آماره

ا نهدار بودن آآزمون براي هر مدل و عدم معنی
آماري قدرت تبیین هاي توزیعکدام از هیچ
هاي مربوط به ارتفاع درختان مذکور را داده

).2جدول(دارا نیستند

بلوطگونهارتفاعاحتمالیهايتوزیعازبرآورديهايفراوانیوشدهمشاهدههايفراوانیمقایسه- 3شکل

بلوطدرختانارتفاعاحتمالیهايتوزیعبراي)A.D(و)K.S(هاي آمارهمقادیر- 2جدول

.قت دارندبنظر مطاموردهاي توزیعهاي ارتفاع با یعنی داده،شودپذیرفته میفرض صفر: *

K.SA.Dتوزیعنوعردیف

17699/01467/4*گاما1
17688/06965/3*نرماللوگ2
15864/05219/4*نرمال3
14915/07537/4*وایبول4
42502/07067/7نمائی5

)
ار

کت
 ھ

در
اد 

عد
ت

(
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بلوطدرختانتاجشروعتاارتفاعبرازش
هاي مشاهده شده مقایسه منحنی فراوانی

احتمالی هاي توزیعهاي برآوردي از با فراوانی
)K.S(چنین استفاده از آزمونو هم) 4شکل(

هاي بکار گرفته شده به نشان داد که همه مدل
جزء مدل آماري نمایی قدرت توصیف ارتفاع تا 

داشته ولی توزیع راشروع تاج درختان بلوط
نیز ) A.D(آزمون .استنهترین آگاما مناسب

را براي هاهیچکدام از مدلقدرت برازندگی 
نماید مینمشخصه مذکور مناسب معرفی 

).3جدول (

شروعتاارتفاعاحتمالیهايتوزیعازبرآورديهايفراوانیوشدهمشاهدههايفراوانیمقایسه- 4شکل
بلوطدرختانتاج

بلوطدرختانتاجشروعتاارتفاعاحتمالیهايتوزیعبراي) A.D(و)K.S(هايآمارهمقادیر- 3جدول
K.SA.Dتوزیعنوعردیف

14429/02811/5*گاما1
14972/02138/5*نرماللوگ2
15659/03716/5*نرمال3
14585/00816/5*وایبول4
36881/09172/6نمائی5

نظر مطابقت دارندموردهاي توزیعهاي ارتفاع تا شروع تاج، با یعنی داده،شودفرض صفر پذیرفته می:*

حالتمطالعهایندربررسیموردتوده
بوجودطبیعتتوسطکهداشتهناهمسالی

پراکنشنحوهبرآوردباروایناز. استآمده
مطالعهموردهايتودهقطريطبقاتدرتعداد

بقیههدایتدروییگلاعنوانبهآنازتوانمی
. گرفتبهرهمناطقاینجنگلیهايتوده

برايمناسبآماريهاي مدلازاستفاده
دردرختانتعدادپراکنشوضعیتبینیپیش
تولیدنوعبرآورددرتنهانهجنگلیتودهیک
دربلکهاستاهمیتحائزمختلفسنیندر

وباشدمفیدتواندمینیزهاجنگلریزيبرنامه
پایداريوبهینهبیولوژیکواقتصاديتولید

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
93

.2
.3

.6
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1393.2.3.6.3
https://ifej.sanru.ac.ir/article-1-124-en.html


Quercus castaneifolia C.A.Mey.( ...............................................................................................72(بلوطدرختانهاي رویشیمشخصهبرازشبررسی

حاضرمطالعهبهتوجهبا. نمایدتضمینراتوده
اینبهتوانمیزمینهایندرمطالعاتسایرو

برآورددراحتمالیهايتوزیعکهرسیدنتیجه
وداردکاربردارتفاعیوقطريپراکنشنحوهو

ارائهمنظوربهآماريهايمدلازتوانمی
ارتفاعیوقطريپراکنشوهايگلابهترین
برازشزمینهدرمطالعه. نموداستفادهدرختان
هايتوزیعازاستفادهبادرختانقطرفراوانی

ولیشدهشروعاستمدتیایراندراحتماالت
،)24(نمیرانیانمطالعات. داردقرارراهآغازدر

گرازبنمنطقهدر) 21(همکارانومتاجی
هايتوزیعکهدهدمینشاننوشهرخیرودکنار

ایندرسینهبرابرقطربرايبتاووایبول
وزادهمحمدعلی. باشدمیمناسبمنطقه

راگاماتوزیعگرازبنمنطقهدر) 23(همکاران
برابرقطرتبیینبرايبیشتريتواناییداراي
اینهايیافتهباکهنمایدمیمعرفیسینه

هايتوزیعبیناززیرا. داردمطابقتمطالعه
و گاماتوزیعبررسیایندرشدهبکارگرفته

، وایبول و نرمالنرماللوگهاي توزیعسپس 
درختانقطرتوزیعبرايرامناسبیبرازش
. اندنمودهایجادمطالعهموردمنطقهدربلوط

به) 14(فالح چايتوسطکهدیگريمطالعه
سینهبرابرقطرتوزیعچگونگیبررسیمنظور

هايتوزیعوسیلهبهآنبرازشوراشدرختان
توزیعکهشددادهنشانگرفتهصورتآماري

توزیعوشرقیوغربیجنوبی،جهاتدربتا
برايراخوبیبرازشغربیجهتدرنیزنمایی
چرا که . اندنمودهایجاددرختانقطرتوزیع

هی متفاوت شاید شرایط اکولوژیکی و رویشگا
همسان باعث عدم در جهات جغرافیایی غیر

شخصه کمی با یک مدل آماري تطابق یک م

بامطالعهایننتایجمقایسهدر. گرددخاص می
آنجاییازکشورهاسایردرشدهانجاممطالعات

وهمسالهايتودهدرمطالعاتبیشترکه
چندانمقایسهگرفتهصورتبرگسوزنی
الرسون و مثالعنوانهب. بودنخواهدمطلوب

قطرپراکنشبرايراوایبولتوزیع)27(کائو 
وایبولتوزیع) 9(کائو.داندمیمناسبدرختان

قطرتوزیعتوصیفبرايراپارامتريسه
فنگ و لینمایدمیمعرفیتداکاجدرختان

درراوایبولتوزیعمدل) 16(نیانگزین
برازشقدرتدارايدیگرهايتوزیعبامقایسه

هايتراکمدردرختانقطربرايبیشتري
توزیعنیز)34(ژانگ و لیودانستهمختلف
تبیینجهتبیشتريتواندارايراوایبول
هايجنگلدرچینیکاجدرختانقطرتوزیع
در. کندمیمعرفیچینکشورغربیشمال

شروعتاارتفاعوارتفاعفراوانیبرازشخصوص
مطالعاتکنونتاکهآنجاییازدرختانتاج

مقایسهتواننمینگرفتهصورتمشابهی
ایناما. دادانجامهایافتهسایربادرستی
هايتوزیعبه ترتیبکهدادنشانمطالعه
بهنسبتگامانرمال و لوگ، نرمال، وایبول

رادرختانارتفاعتبیینقدرتهاتوزیعسایر
لوگ، وایبول، گاماآماريهايمدلوداشته
برايرامناسبیبرازشنیزو نرمال نرمال
با. اندنمودهایجاددرختانتاجشروعتاارتفاع
کهرسدمینظربهشدهذکرمطالببهتوجه

باجنگلیکدرمناسبمدلبهدستیابی
آنرویشگاهیهايویژگیوشرایطبهتوجه

زیرا دلیلی وجود ندارد که .بودخواهدمتفاوت
.)30(توزیع در همه شرایط بهترین باشدیک 

ازحاصلنتایجکهنموداذعانبایدروایناز
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The Survey of Fit Growth Characteristics of Oak (Quercus
castaneifolia C. A. Mey.) Trees by using Some of Probability

Distributions (Case Study: Siyahkesh Forests of Guilan Province)

Mir Mozaffar Fallahchai1

Abstract
In order to Study the quality of diameter at breast height distribution, height and

height till the beginning of the crown of Oak trees in un-even aged stands from the
collected data of the forestation plan in Shanderman Siyahkesh Guilan province, 367
trees were randomly selected as samples and the diameter, height and the height till the
beginning of the crown were analyzed. According to the land observations the under
study area was considered as the witness piece and has trees in all height and diameter
classes and it lacks stand interference and health. In order to fit diameter, height and
height till the beginning of the crown Beta, wei bull, Power, Gamma, Normal and log-
normal statistical distributions were used the results obtained from Kolmogorof-
Smirnov (K.S) and Anderson-Darling (A.D) at the level of %95 showed that in
sequence Gamma, log normal wiebul and normal statistical distributions have created a
suitable fit for Oak tree’s diameter and from among other suitable distribution weibull
distribution is the most appropriate model for the trees height goodness, Also all applied
distributions except exponential model have the abality to describe the height till the
beginning point of Oak trees crowns but Gamma distribution is the most appropriate
one.

Keywords: Diameter, Height, Statistical distribution, Oak, Shanderman
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