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  چکیده

تلوان  ملی را  ساختار قطری توده یا جنگلل جنگل است. گیری  در اندازه ها ین صفتتر مهمیکی از  برابرسینهمتغیر قطر 

هلای سلاختاری   ویژگلی  تلرین  پراکنش درختان در طبقلا  قطلری، از مهلم   کرد.  و تعیین توزیع قطر بررسیبراساس 

ی هلا  جنگلل درختلان بللوا ایرانلی در     برابرسینۀهای جنگلی است. هدف این تحقیق بررسی توزیع احتمال قطر  توده

توزیع درختان در طبقلا  قطلری    و گیری شدمتر اندازه 55خط نمونه با طول ثابت  31بدین منظور  داالب ایالم بود.

. نلد بود نرملال  لل   بتلا، گاملا، نرملال و    شلامل  مال مورد بررسلی توزیع احت اصله درخت برازش یافت. توابع 251برای 

و  مورد انتظلار توزیع احتمال  ۀمقایس برآورد شد. نمایی درست ۀبیشینتوابع با استفاده از روش  های هر یک ازمشخصه

نتلای    .گرفلت جلام  دو اناسلمیرنوف و کلای   -وگروفهلای کولمل  آزملون  ۀوسلیل بهآمده از توابع، دست هبتوزیع احتمال 

شده برای درختلان بللوا ایرانلی نشلان داد کله       بررسیی ها توزیع P-Pو همچنین نمودارهای برازش توابع های  آزمون

در جنگلل   توزیع در طبقلا  قطلری درختلان بللوا     مدلسازیاحتمال برای  یها توزیعبهترین  ،ی بتا و نرمالها توزیع
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 و هدف مقدمه

-عنلوان اصللی  هقطر برابرسینه ببا توجه به اهمیت 

سللنجی )بیومتریللک( درختللان  تللرین متغیللر زیسللت 

ای برخلوردار اسلت.   آن از اهمیت ویژه مطالعۀجنگلی، 

این متغیر همبستگی زیادی با متغیرهای ارتفاع، حجم 

در مطالعا  مربوا به  های درخت دارد وو دیگر اندازه

. از طلرف  رود شمار ملی  بهمهمی  عامل هااین مشخصه

دیگر، توزیع فراوانی یا پراکنش ایلن متغیلر نیلو خلود     

منظلور  موضوعی دیگر برای مطالعه است که بیشتر بله 

ساختار قطری تلوده یلا جنگلل از آن اسلتفاده      تعیین

بردهلای دیگلری   تواند کار. ولی این موضوع میشود می

-)محملدعلی  های رویشی داشته باشدجمله در مدلاز

های رویشی در برخی از مدل (.1388زاده و همکاران، 

نوع تابع توزیع قطر و پارامترهای آن معلوم باشلد   باید

دالیلل از  هملین   بهبتوان مدل مورد نظر را ساخت.  تا

انللد توزیللع گذشللته کارشناسللان جنگللل سللعی کللرده

های ریاضی کمک روشبقا  قطری را بهدرختان در ط

اینکه مدیریت صحیح به با توجه. کنندو آماری بررسی 

طالعا  کمی آوری ااصولی مستلوم جمعریوی  برنامهو 

تلوان بلرای کشلو روابلط     و کیفی مناسب اسلت، ملی  

ریوی موجود در ساختار توده، ارزیابی تغییرا  و برنامه

س وضلعیت  برای رسیدن بله سلاختار مطللوب براسلا    

کنونی طبقا  قطلری، از توابلع توزیلع قطلری کملک      

و هلا  کننده توصیوتوزیع قطری یکی از بهترین  گرفت.

 رودشلمار ملی  جنگلی به ۀتودترین خصوصیا   از مهم

(Kangas et al., 2007 .) بللا بررسللی توزیللع قطللری

طلور کللی جنگلل، اطالعلاتی     درختان یک توده و بله 

 آیلد ت ملی دسل  هی توده بل ، سن و پایدارساختار ۀدربار

(Gorgoso-Varela et al., 2008.)  توابع توزیع قطری

هلای  در تخمین محصول، رشد بالقوه، تعیلین ویژگلی  

 Kangas, 1998; Knobel and) اقتصادی یلک تلوده  

Burkhart, 1991; Brooks and Wiant, 2004) ،

)متلاجی و همکلاران،    جنگللی  ۀتلود شناخت وضعیت 

ریلوی و  تلوده بلرای برنامله    ۀندآیبینی  پیشو  (1311

توزیع فراوانی  مدلسازی کاربرد بسیاری دارد. ،مدیریت

های گونلاگون  یرهایی چون قطر و ارتفاع در شاخهمتغ

-شناسی، جنگلداری و زیستعلوم جنگل مانند جنگل

 مورد توجه اهل فن بوده اسلت. همواره  ،سنجی جنگل

بخلش   پراکنش قطری درختان در مطالعۀ به نمیرانیان

بلرای بررسلی   او گرازبن جنگل خیرودکنلار پرداخلت.   

توزیللع قطللری درختللان از سلله توزیللع بتللا، وایبللول و 

-و بلا اسلتفاده از آزملون    بهره گرفتای منفی دوجمله

اسمیرنوف به ایلن نتیجله    -دو و کولموگروفهای کای

رسید که توزیع وایبول و بتا برای نمایش توزیلع قطلر   

متللاجی و  (.1361انیللان، )نمیر انللد درختللان مناسللب

منظللور بررسللی  ای را بللهمطالعلله (1311) همکللاران

هلای ناهمسلال بخلش    پراکنش قطر درختان در تلوده 

بلرای  آنلان  گرازبن جنگل خیرود نوشهر انجام دادنلد.  

 هلای برازش توابع توزیع بتا، وایبول و نرمال از آزملون 

دو اسللتفاده کردنللد. اسللمیرنوف و کللای -کولمللوگروف

شان داد که دو توزیع بتا و وایبول تلوان تبیلین   نتای  ن

هلای قطلر را دارنلد، وللی توزیلع نرملال       پراکنش داده

بله   (1384) فلال  و همکلاران   .چنین تلوانی را نلدارد  

ی سلنگده  ها جنگلهای ناهمسال بررسی ساختار توده

کالتله بلا اسلتفاده از چنلد ملدل رگرسلیونی       و شصت

 ۀمنطقتوانی در دو پرداختند. نتای  نشان داد که مدل 

-شصلت  ۀمنطقل و توزیع بتلا در  کالته  شصتسنگده و 

 .کنللدبللرازش خللوبی در ابللر نقللاا ایجللاد مللیکالتلله 

خیلرود   در جنگلل ( 1388)زاده و همکاران علیمحمد

هلای  درختلان در تلوده   ۀنوشهر توزیع قطلر برابرسلین  

ناهمسال را بلا اسلتفاده از سله توزیلع نملایی، گاملا و       

. نتلای  نشلان داد کله توزیلع     کردنلد  بررسی نرمال ل 

و از  نلدارد قابلیت تبیین توزیع قطر درختان را  ،نمایی

بین دو توزیلع دیگلر، توزیلع گاملا بلرای ایلن منظلور        

 سللهرابی و طللاهری سرتشللنیوی  .تللر اسللتمناسللب

 مدلسلازی ی زاگرس شمالی برای ها جنگلدر  (1311)

ل، ی بلوا توابلع بتلا، گاملا، نرملا    ها گونهتوزیع قطری 

 ۀمقایسل بلرای  آنهلا  کار بردند.  هبو وایبول را  نرمال ل 

آملده از  دسلت  هبتوزیع احتمال واقعی و توزیع احتمال 

دو اسمیرنوف و کلای  -های کولموگروفتوابع، از آزمون
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شلده بلرای    بررسلی . نتای  برازش توابع کردنداستفاده 

بهتلرین تلابع   توزیع بتا  ی مختلو نشان داد کهها گونه

توزیع در طبقا  قطلری   مدلسازیاحتمال برای توزیع 

ای در مطالعله  Nanang (1998) .اسلت ی بلوا ها گونه

 ۀگونل هلای مربلوا بله    در کشور غنا برای برازش داده

استفاده  نرمال ل چریش از سه توزیع وایبول، نرمال و 

اسلمیرنوف برتلری    -کرد. نتلای  آزملون کولملوگروف   

 .هلا نشلان داد  دهرا بلرای بلرازش دا   نرملال  لل  توزیع 

Nord-Larson and Cao (2006)   با استفاده از توزیلع

وایبلللول ملللدلی را بلللرای قطلللر درختلللان ایجلللاد   

توزیع قطر   Fallahchai and Hashemi (2011).کردند

را با استفاده از توابع نرمال و نمایی بررسلی   برابرسینه

. نتای  نشان داد که توزیع نرمال قابلیت بهتلری  کردند

 Sheykholeslami. یح توزیع قطر درختان دارددر تشر

et al. (2011)    برای بررسی توزیع درختان در طبقلا

ی شمال ایران، توابع توزیع نرملال،  ها جنگلقطری در 

-، نمایی، گاما و وایبول را با استفاده از آزموننرمال ل 

. کردنلد اسمیرنوف ارزیابی  -دو و کولموگروفهای کای

تواند توزیع می نرمال ل تنها توزیع نتای  نشان داد که 

هلدف از ایلن تحقیلق،    . قطر درختلان را تعیلین کنلد   

هلای آملاری توزیلع درختلان در طبقلا       مدل ۀمقایس

منظلور انتخلاب تلابع توزیلع مناسلب بلرای       قطری به

پراکنش قطری درختلان بللوا ایرانلی     ۀنحو مدلسازی

 تلرین  مناسلب ی داالب ایالم و نیو تعیلین  ها جنگلدر 

 ابع توزیع قطری است.ت

  

 هامواد و روش

 3555مسلاحت  داالب ایلالم بله   ۀمنطقی ها جنگل

ی آن قلرار گرفتله اسلت. پل  از     غربل هکتار در شمال

کله معلرف    هلا  جنگلل هکتلار از   2/31گردشی، جنگل

 ، انتخاب شد. این منطقله از ی این منطقه بودها جنگل

 تلا   46˚ 22' 45" نظر مختصلا  جغرافیلایی در طلول   
 45"تلا    33˚ 42' 55" شرقی و در عرض 46˚ 23' 35"
هلللای شلللمالی واقلللع شلللده اسلللت. تیللل  33˚ 42'

ی داالب تی  بللوا ایرانلی،   ها جنگلشده در  شناسایی

 -ه، بلادام( و تیل  دافنله   میخته )بلوا ایرانی، بنتی  آ

  دی ن ب ه ق طللب   اس راسلل  ب  ه طللق ن م  ن . ایهسللتند بللادام 

رد و  سلللل  رطللللوب م ه م ی ن  م ی ل در اق  ن ارت دوم  ی وای ه و آب

رار  ق  ک شل  خ ه م ی ن  م ی ل در اق  رژه ب آم  دی ن ب ه ق طلب   سا اسر ب

  ۀو در رد ائ ف  دی ن ب دسلته   اس اسل  رل  منطقه ب  اک خ. رد ی گ ی م

 ۀسلاالن متوسط بارندگی  گیرد. جای میول  وس ت ی ل های خاک

سلاالنه   دملای متلر و متوسلط   میلی 6/663 تحقیق ۀمنطق

)رسللتمی و حیللدری،  اسللتگللراد سللانتی ۀدرجلل 1/16

1381.) 

 تحقیق روش -

 -ملنظم صلور   قطعه نمونه بله  31 در این بررسی

 متلر  155 × 155آملاربرداری   ۀبکشل تصادفی با ابعاد 

با  صور  خط نمونهبرداری بهروش نمونهبرداشت شد. 

انتخلاب شلد. در ایلن روش، خلط      متر 55طول ثابت 

آملاربرداری   ۀشبکر امتداد ها در جهت شمال و دنمونه

شللد. درختللانی کلله ایللن خللط را قطللع گیللری  انللدازه

عللت  (. 1386)زبیلری،   گیلری شلدند  اندازهکردند  می

خلط  ایلن بلود کله    بلرداری   نمونله تخاب ایلن روش  ان

و در  نلد منطقله بود  شلیب در جهت افلوایش  ها  نمونه

در . شلد  ملی  نشلان داده تغییرا  درختان بهتلر   نتیجه

 شد.گیری  اندازه درخت 251 برابرسینۀقطر  مجموع

 ۀنحللوتوزیللع فراوانللی یللا همللان توزیللع احتمللال، 

. دهلد  ملی مختلو را نشان های  طبقهپراکنش افراد در 

متفاو  و متنلوع   ،دنیای واقعیهای  پدیدهتوزیع  ۀنحو

هلای   ملدل رو برای توزیع احتمال، تلاکنون  است. ازاین

 معرفلی نام توابلع توزیلع احتملال    تئوریک متعددی به

توزیلع آملاری بتلا،     چهاراز  تحقیقدر این شده است. 

هلا در  که پرکاربردترین توزیلع  نرمال ل گاما، نرمال و 

هسلتند   درختلان  برابرسلینۀ قطلر   ۀمشخصل ا رابطه بل 

 شللده اسللت  ارائلله 1در جللدول  کلله اسللتفاده شللد 

 ,.Johnson et al؛ 1312زاده و همکلاران،  )محمدعلی

1994; Zwillinger and Kokoska, 2000) .  در هلر

و حلروف یونلانی    ،متغیلر قطلر   دهنلدۀ  نشان x ،رابطه

 .استمعرف پارامترهای تابع چگالی احتمال 
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  آنهاهای  مشخصهتوابع توزیع احتمال مورد بررسی و  -1 جدول

 های تابعمشخصه تابع توزیع احتمال توزیع

 بتا
 

های شکل، مشخصه و  

 ایهای کرانهمشخصه و  

 گاما
 

                   شکل،   ۀمشخص 

 موقعیت ۀشخصم 

 نرمال
 

مقیاس،            ۀمشخص 

 موقعیت ۀمشخص 

 نرمال ل 
 

مقیاس،            ۀمشخص 

 موقعیت ۀمشخص 

 

  آماریروش  -

برای بلرآورد پارامترهلا وجلود     گوناگونیهای  روش

عبارتنلد از  کللی یلا عملومی    های  روشدارد. برخی از 

دوم، روش هلای   تلوان روش گشتاورها، روش کمتلرین  

و روش دو  کللای ۀکمینلل، روش نمللایی درسللت ۀبیشللین

در  (.1388و همکلاران،  زاده  محملدعلی ) فاصله ۀکمین

هلا   توزیعمترهای مربوا به ااین تحقیق برای برآورد پار

استفاده شده است. روش نمایی  درست ۀبیشیناز روش 

معملول دارای محاسلبا    طلور   به ینمای درست ۀبیشین

 شلود  ملی منجر عددی های  روشای است و به پیچیده

طلوری کله در   . بله (1388و همکاران، زاده  محمدعلی)

 ،نملایی  درسلت آمار کالسلیک برآوردگرهلای بیشلینه    

بلرای  . شلوند  ملی تلرین برآوردگرهلا شلناخته     مطللوب 

هلای مختلفلی وجلود    روش هم بررسی نیکویی برازش

پراکنش در طبقلا    ۀاین تحقیق برای مقایسدر  دارد.

هلای  شلده بلا ملورد انتظلار، از آزملون      مشاهدهقطری 

X)دو  کاینیکویی برازش 
اسمیرنوف  -و کولموگروف (2

برای تعیین بهترین تابع توزیلع احتملال    استفاده شد.

اسلتفاده   P-Pروش گرافیکی، از نمودارهای احتمالی  به

که چقلدر توزیلع   د دهن مینشان P-P شد. نمودارهای 

منطبلق  ای  هلای مشلاهده   دادهشلده بلر    انتخابآماری 

در این نمودارها، مقادیر توزیلع تجربلی بلر روی    است. 

و مقادیر تابع  ،P(Empirical)و با عنوان ها  طولمحور 

هللا و بللا عنللوان توزیللع مللدل بللر روی محللور عللرض 

P(Model) هللای پارامتر ۀمحاسللب. گیرنللد مللی، قللرار

افوار در نرم ها توزیعن نیکویی برازش مختلو و همچنی

انجلام   Easy Fit Professional Version 5.5آملاری  

 .گرفت
 

  نتایج

 ۀگونل اصلله درخلت از    251در مجموع، پلراکنش  

بللوا ایرانللی در طبقلا  قطللری بررسلی شللد. نتللای     

آمللده از محاسللبا  مقللدماتی و همچنللین   دسللت هبلل

در  هلا  توزیلع توصیفی غیروابسته بله نلوع   های  شاخص

اساس جدول میانگین قطر  بر .شده است ارائه 2 جدول

است. نتای  نشان متر  سانتی 88/41درختان  برابرسینۀ

 25بین دو مقلدار   برابرسینهقطر های  دادهکه دهد  می

توزیع یافته است. از طرفی دیگر مقدار میلانگین   88و 

هم نودیلک اسلت و ایلن نودیکلی نشلان از       بهو میانه 

. همچنلین  دارددر اطلراف میلانگین   ها  ادهدانباشتگی 

راسلت دارنلد و   سلمت   بله ها مقدار کمی چلولگی  داده

و  1611/5منفللی اسللت )هللا  دادهضللریب کشللیدگی 

1818/5-.) 
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 متر(درختان )سانتی برابرسینۀهای توصیفی مربوا به قطر آماره -2 جدول

 مقدار آماره مقدار آماره

 25 کمینه 251 تعداد

 36 چارک اول 88/41 میانگین

 48 میانه 11/1 خطای معیار میانگین

 64 چارک سوم 11/16 انحراف معیار

 88 بیشینه 2/288 واریان 

 68 تغییرا  ۀدامن 34/5 ضریب تغییرا 

 - 1818/5 ضریب کشیدگی 1611/5 ضریب چولگی

 

های  توزیعهای مربوا به پارامتر ۀشد برآوردمقادیر 

 ارائله  3در جلدول  و نملایی  نرملال   لبتا، گاما، نرمال، 

نتای  آزمون نکویی برازش بلرای   (.3شده است )جدول

 برابرسلینۀ احتملال مناسلب قطلر     بررسی تابع توزیلع 

 -درختان بللوا ایرانلی براسلاس آزملون کولملوگروف     

ترتیب بتا  بهکه بهترین توابع دهد  میاسمیرنوف نشان 

ی دار معنلی این آزمون اختالف  ۀنتیجو نرمال هستند. 

شده با توزیع احتمال مورد  مشاهدهبین توزیع احتمال 

اما  ؛و نمایی نشان داد نرمال ل انتظار برای توابع گاما، 

، بهتلرین توابلع بلرای توزیلع     دو کلای بر اساس آزمون 

بتلا، نرملال و گاملا    ترتیلب   بله  برابرسلینه احتمال قطر 

 (.4هستند )جدول

ال هللای احتملل مربللوا بلله توزیللع P-Pنمودارهللای 

ارائله   4تلا   1های  در این تحقیق در شکل شده بررسی

انطبلا    شلود  ملی طور کله مشلاهده    شده است. همان

هلای بتلا و نرملال نسلبت بله دو توزیلع گاملا و         توزیع

   .استشده بیشتر  های مشاهده بر داده نرمال ل 

  ها توزیع ۀشد برآوردمقادیر پارامترهای  -3 جدول

 ای توابعهمقادیر مشخصه تابع توزیع

 = 33/1  ,  =15/1 ,    =8/11 ,  =31/81 بتا

  =63/8       ,      =11/5 گاما

  =11/16      ,      =88/41 نرمال

  =36/5      ,      =84/3 نرمال ل 

 

 های نیکویی برازشآزمون ۀآمارمقادیر مربوا به  -4 جدول

K.S    X  تابع توزیع
2  

 رتبه یدار معنی آماره  رتبه یدار معنی آماره 

 ns 1  114/3 ns 1 5416/5 بتا

 ns 3 411/13  3 * 5154/5 گاما

 ns 2  165/15 ns 2 5418/5 نرمال

 4 * 553/11  4 * 516/5 نرمال ل 
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 توزیع بتا P-Pنمودار  -1شکل 

 

 
 

 
 توزیع گاما P-Pنمودار  -2شکل 
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 توزیع نرمال P-Pنمودار  -3شکل 

   

 

 

 
 نرمال ل توزیع  P-Pنمودار  -4شکل 
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 بحث

توانلد   ملی توزیع قطر و مدل آماری مربلوا بله آن   

جملله   نقش مهمی در برخی مباحل  عللوم جنگلل از   

علالوه بلر    و جنگللداری داشلته باشلد.   شناسلی   جنگل

ابلوار  تلرین   اصلییک ابوار گرافیکی، عنوان  نگار به بافت

توزیلع قطلر درختلان     مطالعلۀ ریاضی که از آن بلرای  

نتلای    آملاری هسلتند.  هلای   توزیلع ، شلود  میاستفاده 

های نیکویی برازش نشان داد که دو توزیع بتا و  آزمون

پلراکنش   مدلسلازی برای  ها توزیعترین  مناسب ،نرمال

(. 4)جللدول انللد برابرسللینهدرختللان در طبقللا  قطللر 

اسلمیرنوف و   -کولموگروفهای  آزمونهمچنین نتای  

نرمللال  للل نشللان داد کلله دو توزیللع گامللا و دو  کللای

ر طل توزیلع ق  مدلسازیآماری مناسبی برای های  توزیع

که  (4)جدولنیستند درختان منطقه داالب  برابرسینۀ

در  هلا  توزیعاین  کمپذیری  انعطافرا  آنت علتوان  می

دیگلر،  عبار  بهدو توزیع بتا و نرمال دانست.  مقایسه با

سلمت راسلت    بهزیادی مقدار  به نرمال ل توزیع گاما و 

شده در این  بررسیهای  درحالی که داده ،چولگی دارند

راسلت چلولگی دارنلد    سلمت   بله مقدار کملی  تحقیق 

ترسلیمی  هلای   تکنیلک  نملودار احتملال از   (.2)جدول

 ۀنحلو که به بررسی رفتار متغیر ملورد مطالعله و    است

. نتلای  نمودارهلای   پلردازد  میپراکندگی آن در جامعه 

P-P  ارئله شلده اسلت نشلان      4تا  1های  شکلکه در

ترتیلب توانلایی    بله ی بتا و نرملال  ها توزیعکه دهد  می

 ،برازش درختان در طبقلا  قطلری مختللو را دارنلد    

 مدلسلازی بلرای   نرمال ل که دو توزیع گاما و حالی  در

 بنابراین .نیستندمناسب  درختان برابرسینۀتوزیع قطر 

شده در این تحقیلق   بررسیهای  توزیع P-Pنمودارهای 

 -هللای کولمللوگروفآزمللوننتللای   ۀکننللد تأییللدنیللو 

 و همکلاران زاده  محملدعلی . استدو اسمیرنوف و کای

کله قابلیلت    یتلر اسبتوزیع گاما را توزیع من (1388)

ی هلا  جنگلل درختلان در   برابرسلینۀ تبیین توزیع قطر 

معرفی کردند. نتای  تحقیق خیرودکنار نوشهر را دارد، 

که مناطق مورد بررسلی و همچنلین   به این دلیل آنان 

، بلا نتلای    استشده متفاو   گیری اندازههای  گونهنوع 

توزیلع   Nanang (1998). این تحقیق همخوانی نلدارد 

 یهلا توزیع برای بلرازش داده  ترین مناسبرا  نرمال ل 

فی کرد کله بلا نتلای  ایلن     چریش معرگونۀ مربوا به 

شلده همخلوانی    بررسلی ی هلا  گونهعلت نوع تحقیق به

ی ها جنگلدر  Sheykholeslami et al. (2011). ندارد

 نرمللال للل کلله توزیللع  نللدشللمال ایللران نشللان داد 

کله  است درختان توزیع برای برازش قطر  ترین مناسب

علت این اخلتالف  . با نتای  این تحقیق همخوانی ندارد

و ساختار و تراکم این  ها جنگلنوع ممکن است تفاو  

ی شمال کشور نسبت بله  ها جنگلزیرا ؛ باشد ها جنگل

شده در این تحقیق از تلراکم   منطقۀ بررسیهای  جنگل

 هلا  گونهو همچنین نوع ند و انبوهی بیشتری برخوردار

تأثیرگلذار باشلد.   ممکلن اسلت   نیلو   هلا  جنگلین در ا

ی هلا  جنگلدر  (1311) سهرابی و طاهری سرتشنیوی

زاگرس شمالی نشان دادند که توزیع بتا بهترین توزیع 

توزیع طبقا  قطلری درختلان    مدلسازیاحتمال برای 

 .که با نتای  ایلن تحقیلق همخلوانی دارد   منطقه است 

در  Fallahchai and Hashemi (2011) همچنللین
ن نشان دادند که توزیع نرمال قابلیت ی غرب گیالها جنگل

درختان دارد که بلا   برابرسینۀبهتری در تشریح توزیع قطر 

ذکر ایلن نکتله ضلروری    . نتای  این تحقیق همخوانی دارد

هلای  بلر داده  دقیقلا  توانلد   نمیاست که هیچ توزیع آماری 

-بله  ای برازش خوبی داشته باشد و انتخلاب یکلی  مشاهده

عنوان بهترین توزیع با توجه به مقایسله نسلبت بله سلایر     

بنللابراین بللا توجلله بلله ایللن . شللود مللیانتخللاب  هللا توزیللع

 مدلسلازی ی آماری بلرای  ها توزیع ترین مناسبتوضیحا ، 

از  ی داالب ایلالم ها جنگلتوزیع طبقا  قطری درختان در 

ترتیلب  ، بله بررسلی شلده در ایلن تحقیلق    های  توزیعبین 

 .هستندی بتا و نرمال اه توزیع
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Abstract  

The diameter at breast height of tree is one of the important characteristics in forest 

measurements. Diameter structure of forest stands can be determined based on diameter 

distribution. The distribution of diameter classes is the most important structural 

characteristics of forest stands. The aim of this study was to evaluate the DBH probability 

distribution of Quercus persica trees in Dalab open forests of Ilam province. For this purpose, 

37 transects with fixed length (50 m) were measured and trees distribution in diameter classes 

for 209 trees were fitted. The probability distribution functions including: Beta, Gamma, 

Normal and Log-normal were fitted to the DBH distribution of oak trees. The maximum 

likelihood estimator was used to evaluate the distribution functions parameters. Expected 

probability and probability derived from functions were compared using Kolmogorov-

Smirnov and Chi-square tests. Results of fitting tests and P-P plots showed that Beta and 

Normal distributions were the best probability for diameter distribution modeling in Dalab 

open forests of Ilam province.  

Keywords: Diameter distribution, Dalab forests, Quercus persica, Probability distribution. 
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