
 
University of Tehran Press 

 

Journal of Forest and Wood Product 

Home Page: https://jfwp.ut.ac.ir 

 

 
 

 
Online ISSN: 2383-0530 

The Effect of inventory method, and the size and shape of plots on 

quantifying structure of Quercus brantii Lindl coppice forests 

Ramin Hosseinzadeh
1*

  Javad Soosani
2

  Hamed Naghavi
3

  Maryam Nourizadeh
4

 

Masoume Darabi
5  

1. PhD, Forestry Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad. I.R. Iran. 

Email: ramin.hosseinzadeh@yahoo.com 

2. Assoc., Prof, Forestry Department Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad. I.R. 

Iran. Email: soosani.j@lu.ac.ir 

3. Assist., Prof., Forestry Dept., Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad. I.R. Iran. 

Email: hm.naghavi@gmail.com 

4. M.Sc., Forestry Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad. I.R. Iran. 

Email: maryamnourizadeh7407@gmail.com 

5. M.Sc., Forestry Department, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad. I.R. Iran. 

Email: masoumedarabi867@gmail.com 

 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Quantification of forest structure is one of the most important factors in sustainable 

management. The aim of this study was to compare the survey method and the effect 

of area and shape of sample plots in quantifying the structure of oak forests in the 

middle Zagros. To that end, an area of 30ha in the forests of Qhale-Gol 

Khorramabad was identified and a complete inventory was conducted. The data were 

entered into the geographic information system (GIS) environment in the form of 

information layers, and then, based on the objectives of the research, a regular 

random grid with specific dimensions of 100x100m and with an intensity of 10%, 25 

sample plots (circle and square shape) were taken. In addition, to investigate the 

effect of the area of the sample plots on the structural characteristics of the forest, 

square plots of 25, 50, 75 and 100 were randomly taken with an intensity of 10%. 

According to the Mann-Whitney test, the shape of the sample plots had no 

significant effect on the results, and the dominance and differentiation indices in all 

methods had the same results. However, the area of the plots and their distribution 

had an effect on the results of the two indices of Mingling and Uniform angle. For 

the Mingling of 50 to 100 are plots and according to the Uniform angle index, 12 and 

25 are plots had a significant difference from the average of the society. 

Nevertheless, no apparent difference was observed in the range of values and classes 

of any of the structural indices. according to this, all examined methods and sample 

plots have an excellent ability to describe the structure. In the case of more sensitive 

indicators such as Uniform angle and Mingling, the error can be reduced by applying 

corrective methods such as changing the number of neighbors. 
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 روش ۀست. این پژوهش باا هادم میای ا   ها جنگلمدیریت پایدار  یها راه نیتر یاساسسازی ساختار، از  کمی
بلوط در زاگارس   زاد شاخه یها جنگلساختار  یساز یکمم احت و شکل قطعات نمونه در  ریتأثآماربرداری و 

مشخص و آمااربرداری   آباد خرم گل قلعه یها جنگلهکتاری در  30 ای هشد. به این منظور، محدود اجرامیانی 
سپس . اطالعاتی وارد شد یها هیالصورت  اطالعات جغرافیایی به ۀدر محیط سامان ها دادهصددرصد اجرا شد. 

 25درصاد   10شادت  متر مشخص و با  100×100منظم تصادفی با ابعاد  شبکۀبراساس اهدام پژوهش یک 
م احت قطعاه نموناه در بارآورد     ریتأثبررسی  منظور بهشکل( برداشت شد.  آری )دایره و مربع 12 ۀقطعه نمون

درصاد   10صورت تصادفی و با شدت  هآری ب 100و  75، 50، 25ساختاری جنگل، قطعات مربعی  یها یژگیو
 یهاا  شااخص و  نادارد بر نتاای    یدار یمعن ریتأثویتنی، شکل قطعه نمونه  -براساس آزمون من برداشت شد.

پاراکنش آنااا بار نتاای  دو      ةاما م احت قطعات و نحاو . دارندنتای  یک انی  ها روش همۀچیرگی و تمایز در 
آری و طبا   100تاا   50آمیختگای قطعاات    ۀشاخص آمیختگی و زاویه یکنواخت اثرگذار بوده است. در میول

این، تفاوت  با وجود .اند داشته یدار یمعنآر با میانگین جامعه اختالم  25و  12یکنواخت قطعات  ۀشاخص زاوی
ساختاری مشاهده نشد. بار ایان اسااس معماو       یها شاخصکدام از  میادیر و طبیات هیچ دامنۀآشکاری در 

 یهاا  شااخص  ناۀ زمیبررسی، قابلیات مناسابی در تشاریا سااختار دارناد و در       تحت ۀو قطعات نمون ها روش
تغییار در تعاداد هم اایگان     همچوناصالحی  یها روشیکنواخت و آمیختگی با اعمال  ۀمانند زاوی تر ح اس

 خطاهای احتمالی را کاهش داد. توان یم

 :هاکلیدواژه
 الگوی پراکنش، 

 بلوط ایرانی،
 تنو  ابعاد، 
 .یا گونهتنو   

 یها ساختار جنگل یساز ی، اندازه و شکل قطعه نمونه بر کمیروش آماربردار ریتأث(. 1401) معصومه، دارابی؛ مریم، زاده نوری؛ حامد، نیوی؛ جواد، سوسنی؛ رامین، زاده ح یناستناد: 
 .340-331(، 4) 75، های چوب نشریۀ جنگل و فراورده. (Quercus brantii Lindlزاد بلوط ) شاخه
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 مقدمه. 1
 جایگاه ایران یها جنگل نیتر گ تردهمنزلۀ  به و کشورند جنگلی بوم  تیزدومین  شناختی بوم اهمیت نظر از زاگرس یها جنگل

که در  هاست جنگلسیمای ظاهری این  ةکنند مشخص جنس بلوط دارند. کشور خاکآب و  یداریپا و یاقتصاد در توسعۀ یا ژهیو
گرفته و بروز عوامل  صورت یها بیتخربا توجه به [. 1] است زاد شاخهو چرای مفرط، اغلب دارای فرم رویشی  هیرو یباثر قطع 

اهمیت  آنااحفظ و نگاداری  منظور به ها جنگلمختلف این  یها یژگیواین سیر قایرایی، بررسی و شناخت علمی  ةدکنندیتشد
  فراوانی دارد.
 بوم  تیزعملکرد . ترکیب و ساختار بر شود یممشخص  آنااساختار و عملکرد  معمول براساس ترکیب، طور به ،ها جنگلوضعیت 

در [. 2]و تنو  زی تی دان ت  بوم  تیزیندهای اهم محصول و هم محرک فر توان یمبنابراین ساختار جنگل را . گذارند یمتأثیر 
و چنین دانشی از تغییرات  جنگلی کمک کند سازگان بوم هردة آینبه شناخت پیشینه، عملکرد و  تواند یمنتیعه، درک ساختار جنگل 

وسیعی از کاالها  گ ترةحفظ  هدفشانکه  خواهد بودمبنایی برای راهکارهای مدیریت جنگل  ،ساختار جنگل در طول زمان و مکان
های مورفولوژیکی درختان  ای، الگوی پراکنش مکانی و تنو  ویژگی کلی شامل تنو  گونه طور به ساختار [.3] استو خدمات جنگلی 

 [.5]است  تر منیاو  تر سالمباشد، جنگل پایدارتر،  تر کینزدهرچه ساختار توده به طبیعت  [.4]است 
این منظور ک ب اطالعات مکانی  به[. 6]ارزیابی کرد ریاضی  یها شاخصاستفاده از  با توان یمجنگلی را  یها تودهساختار 
 میرون دیبا جنگل یساختار یها یژگیو  یدق فیتوص یطرفاز های بیوفیزیکی جنگل ضروری است.  گیویژبارة در روز بهدقی  و 

ناپذیر از نظارت و مدیریت منابع طبیعی است که قابلیت ارزیابی سالمت، رشد،  باشد. آماربرداری جنگل جزء جدایی صرفهبه 
های میدانی  ، شدت و تناوب بررسیاین با وجود[. 7]کند  های مام زی تی و اقتصادی را فراهم می و همچنین شاخص توده  تیز

های واب ته به  سازمان اساسی ۀو اغلب دغدغ را پی داردها  اهش آماربرداریشود که ک های مالی مواجه می اغلب با محدودیت
نمونه برداشت  عنوان بهاز جنگل  ییها بخشیا  دگیر یمانعام  صددرصد صورت بهکلی آماربرداری جنگل یا  طور به[. 8] استمنابع 

ترین روش  مناسب دربارةمتفاوتی دارند که لزوم تحیی   های و ضعف ها های آماربرداری قوت . هرکدام از این روششوند یم
 .کند یمها را ایعاب  ساختار جنگلآماربرداری برای تشریا 

است که البته در  گرفتهمختلف ساختار در ایران و خارج از ایران انعام  یها جنبه یساز یکممختلفی در خصوص  یها پژوهش
متفاوتی از جمله طرح منظم تصادفی با قطعات نمونه  یبردار نمونه یها شروبا اهدام خاص از  ها پژوهشهر کدام از این 

اندکی از  های پژوهش. از این بین، اند کردهاستفاده  [.11، 5] یا قطعات انتخابی چاارگوش تا م احت یک هکتار ؛[10، 9] یا رهیدا
 یساز یکمشکل و م احت قطعه نمونه در  ریتأثمحدود به  صورت به[ 13] مالکی و کیوی تو [ 12] نوری و همکارانجمله 

م احت و  دار یمعنبیانگر اثر  آنااکه نتای   اند پرداخته (شرق کشور استونیراش نوشار و  یها جنگلدر  بیترت به)ساختار جنگل 
 ساختاری است. یها شاخصشکل قطعه نمونه بر 

ساختاری  ۀجنبسه  یساز یکمآماربرداری و همچنین م احت و شکل قطعات نمونه در  روش اثرهدم این پژوهش بررسی 
 زاگرس میانی است.در  آباد خرمبلوط  زاد شاخه یها جنگلدر ، الگوی پراکنش و تنو  ابعاد یا گونهشامل تنو  

 ها روشمواد و . 2

 پژوهش ۀمنطق. 1. 2

 ایدراز سطا  آنارتفا   حداکثرحداقل و  و آباد واقع شده جنوب شار خرم یلومتریک 35در  هکتار 9492به م احت  گل قلعه ۀمنطی
منطیه از این مرطوب سرد است.  دارای اقلیم نیمه بندی اقلیمی آمبرژه، براساس طبیهمنطیه  .متر است 2802و  1493 بیترت به

درجه  48 ییایجغراف یها طولدقییه و  20درجه و  33دقییه تا  13درجه و  33 ییایجغراف یها عرض نیب ییایجغراف تیموقعنظر 
 (.1فته است )شکل دقییه قرار گر 38درجه و  48ه تا دقیی 20و 
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 آباد خرمگل در شارستان  قلعه ۀموقعیت مکانی منطی .1شکل 

 اطالعات یساز آمادهبرداشت و . 2. 2

بود،  شده بیکه کمتر تخر آباد خرم گل قلعه ۀدر منطی یهکتار 30 یاهمحدود ،یگردش جنگلدر ابتدا براساس اطالعات موجود و 
 درختان برداشت شد ۀهم تاج یو قطرها یمکان تیشامل نو  گونه، موقع یصددرصد اطالعات یمشخص و به روش آماربردار

 وارد یاطالعات یها هیال صورت به ییایاطالعات جغراف ۀسامان طیاطالعات در مح نی. در ادامه ا(بود 1398باار  ی)زمان آماربردار
 ی(. برا2شد )شکل برداشت متفاوت  یها م احتو مربع با   رهیدا یها شکلشد. سپس براساس اهدام پژوهش قطعات نمونه با 

متر  100×100ابعاد  به یمنظم تصادف ۀشبک کی ،یتصادف -منظم یبردار نمونهصددرصد با روش  یآماربردار  ینتا ۀ یمیا
 منظور به نیشد. همچنبرداشت شکل(  مربع و رهی)دا یآر 12 ۀنمونقطعه  25هکتار( تعداد  3) درصد 10و با شدت مشخص 

 صورت به یآر 100و  75، 50، 25 یجنگل، قطعات مربع یساختار یها یژگیوم احت قطعه نمونه بر برآورد  ریتأث یبررس
 درصد برداشت شدند. 10و با شدت  یتصادف

 
 و چاارگوش. یا رهیدا ۀنمونطرح آماربرداری با قطعات  شمای. 2شکل 
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 کاررفته به یها شاخص. 3. 2

 DMi (Mingling index)شاخص آمیختگی . 1. 3. 2

. ازآنعا که در پژوهش است 1پردازد. میادیر این شاخص بین صفر و به بررسی تنو  آمیختگی می 1ۀ رابطاین شاخص براساس 
)دو هم ایه مشابه  33/0مرجع(،  ۀگونها مشابه هم ایه ۀهمشامل صفر )در نظر گرفته شده، میادیر شاخص هم ایه سه حاضر 
شوند. میادیر کم این مرجع( می ۀگونها متفاوت با هم ایه ۀهم) 1مرجع( و  ۀگون)یک هم ایه مشابه  66/0مرجع(،  ۀگون

 [.14] استآمیختگی زیاد  دهندة نشانآن  زیادکم و میادیر شاخص، بیانگر آمیختگی 
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 Wi (Uniform Angle Index)یکنواخت  ۀزاویشاخص . 2.  3. 2

 یها گروه، به بررسی موقعیت مکانی درخت مرجع ن بت به درختان معاور خود در شود یمنشان داده  Wiاین شاخص که با 
بین درختان  ۀزاوی ۀمیای اساس کار این شاخص بر مبنای  پردازد.)متشکل از یک درخت مرجع و سه هم ایه( می یساختار

و  2 های رابطهترتیب از  بهیکنواخت ۀ و میدار شاخص زاوی استاندارد ۀی. میدار زاواست (α0استاندارد ) ۀ( ن بت به زاویαiهم ایه )
 آیند:دست می به 3

(2) 
 

(3) 
      

اگر ، سمت صفر میل کند الگوی توزیع منظم بهشاخص  اگر ها رابطهبا توجه به این  .ستاه هیهم اتعداد  n  های باال، رابطهدر 
 [.15] باشد تصادفی است دامنهدر حد وسط این  اگرای و میل کند کپه 1سمت  به

 (Differentiation Index) شاخص تمایز. 3. 3. 2

 است متغیر 1دهد. میادیر این شاخص نیز بین صفر و توزیع فضایی از اندازه درختان می دربارة( اطالعاتی 4 ۀرابطاین شاخص )
 [.15]کند میل می 1سمت  بهسمت صفر و اگر زیاد باشد  بهکه اگر اختالم ابعاد بین درختان معاور کم باشد، 

(4) 
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n ها،  تعداد هم ایهXi درخت مرجع و )م احت تاج(  شده متغیر بررسیXj درخت هم ایه شدة متغیر بررسی. 
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n ها،  تعداد هم ایهX i درخت مرجع و )م احت تاج(  شده متغیر بررسیXj درخت هم ایه. شدة متغیر بررسی 

 آماری اطالعات لیوتحل هیتجز. 4. 2

 یها آزمون)براساس  ها داده توزیع غیرنرمال علت به. شدصد بررسی ربرای میای ه با نتای  آماربرداری صدد ها یبردار نمونهنتای  
 ۀتایبرای  استفاده شد. ویتنی -مناز آزمون ناپارامتری  ها نیانگیم ۀمیای م(، برای واسمیرن -ویلک و کولموگروم -شاپیرو
هم ایه از  نیتر کینزدمبتنی بر  یها شاخص ۀمحاسب برای ،ArcGIS 10.7و  2020اک ل  افزارهای از نرم نمودارهاو  ها نیشه
 .استفاده شد SPSS 20افزار  آماری از نرم یها آزمونو برای  Crancod (Ver 1.3) افزار نرم

 و بحث نتایج. 3
غالب این  ۀگونکه از این بین شناسایی شد  تحت بررسی ةمحدوددر  یا درختچهدرختی و  ۀگونشش  به اطالعات اولیه، با توجه
 1در جدول  ها گونهساختاری این  یها شاخصمیانگین فراوانی ن بی و درصد است.  90بلوط ایرانی با فراوانی حدود  ها جنگل

 نشان داده شده است.

 شده ییشناسا یها گونهساختاری )بدون واحد(  یها شاخصمیانگین و  فراوانی ن بی. 1جدول 

 چیرگی تاج تمایز تاج یکنواخت ۀزاوی آمیختگی (درصد) فراوانی نسبی گونه

 بلوط ایرانی
(Quercus brantii Lindl) 

05/89 102/0 429/0 492/0 552/0 

 کیکم
(Acer monspessulanum L. subsp) 

91/7 815/0 455/0 634/0 254/0 

 گالبی وحشی

(Pyrus syriaca Boiss) 
39/1 946/0 450/0 542/0 396/0 

 شَن
(Lonicera nummularifolia Jaub. & Spach) 

35/1 954/0 417/0 806/0 056/0 

 بادام کوهی
(Amygdalus reuteri Boiss. & Buhse) 

15/0 1 417/0 475/0 250/0 

 زالزالک
(Crataegus atrosanguina A. Pojark) 

15/0 1 583/0 686/0 167/0 

 

 زیادیآمیختگی ب یار  ها گونه بییۀبلوط آمیختگی ب یار کم و  ۀگون ،ساختاری، به لحاظ آمیختگی یها یژگیودر تفکیک 
همخوانی دارد. سفیدی و  [11]پیروزی و همکاران  های یافتهبلوط است که با  ۀگونغالبیت مطل   ۀنتیعاین موضو ،  .دارند

 یها جنگلموضو  در  در پژوهشی بیان کردند که درختان اوری در ارسباران از آمیختگی کمی برخوردارند. این [16]صادقی 

در  و شود های چوبی را شامل می درصد گونه 90، بلوط ایرانی یادشدههای  غالب، طبیعی است. در جنگل یها گونهخالص و برای 
 دهند. را نشان می زیادیاختالط  ی دیگرها اما گونه ،نو  خود دارد نتیعه اغلب هم ایگانی هم

حالتی بینابینی )بین تصادفی و منظم( با غالبیت  ها گونه بیشترکنواخت، ی ۀاز نظر چیدمان مکانی براساس شاخص زاوی
و پیروزی و همکاران  [18]ی و همکاران ی، پوربابا[17]فرد و همکاران  عرفانیهای  پژوهشپراکنش تصادفی دارند که با نتای  

درختی بلوط ایرانی، بنه و  یها گونهدر تحیییی ضمن بررسی انتشار بذر و استیرار طبیعی  [19]همخوانی دارد. ح ینی  [11]
 ،شود انفرادی و پراکنده ظاهر می صورت به اغلبعلت داشتن بذر سبک  بهکیکم ۀ گون که زاگرس، بیان نمود یها جنگلکیکم در 

وسعت دة معمول دارای زادآوری در محدوطور  بهانتشار بذر علت دارا بودن بذر سنگین و م افت کوتاه  بهبلوط  ۀگون کهحالی  در
حد ان ان  ازای داشته باشد. یکی از دالیل این تناقض دخالت بیش  بلوط پراکنش کپه ۀگونرود  انتظار می رو نیا. از استتاج 
 زاد است. زاد به شاخه ها از حالت دانه تخریب شدید و تبدیل فرم رویشی این جنگل واسطۀ به
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 تأثیرهای مختلف از کوچک تا بزرگ  های تنو  زی تی در جنگل است. درختان ب ته به اندازه درختان یکی از جنبه ةاندازتنو  
 ها گونه یۀبیاختالم متوسط و  یبلوط و بادام کوه یها گونهتاج  زیتما ۀمیولدر [. 20] گذارندیم یجابه یمتفاوت ی تیزمحیط 

 یچندان تیقطع  ینتا ،تعداد کم علت بهو زالزالک  یمثل بادام کوه ییها گونه ةدربارخود دارند. البته  گانیبا هم ا یادیاختالم ز
 مولرمغلوب است.  کامالًغالب و گونه شن  ها گونه بییۀ. آخرین شاخص مربوط به چیرگی تاج است که گونه بلوط ن بت به ندارد

های خود  ن بت به هم ایه ،بلوط از نظر ابعاد و گ تردگی تاج ۀگوندر پژوهشی در آلمان بیان کردند که نیز [ 15]و همکاران 
 دارای چیرگی است.

ساختاری در  یها شاخصمیانگین کل  2 جدولدر  .بررسی شدساختار جنگل  یساز یکمتأثیر روش آماربرداری بر در ادامه 
 است.  ارائه شده ویتنی -منآزمون آماری  نتای  3ول و در جدمختلف آماربرداری  یها روشاشکال و 

 مختلف آماربرداری یها روشساختاری در  یها شاخصمیانگین  .2جدول 

 صددرصد 
آر  12

 )دایره(

آر  12

 )مربع(
 آر 100 آر 75 آر 50 آر 25

 333/0 295/0 306/0 211/0 202/0 198/0 184/0 آمیختگی
 475/0 466/0 456/0 483/0 531/0 509/0 432/0 یکنواخت ۀزاوی

 530/0 519/0 533/0 529/0 522/0 511/0 509/0 تمایز
 515/0 520/0 519/0 515/0 507/0 504/0 518/0 چیرگی

 
قرار دارند و از  دامنهدر یک  ها شاخص و تف یر یبند طبیهمختلف آماربرداری براساس  یها روشاز  آمده دست به یها نیانگیم

 .دهد یمموردی را نشان  یها تفاوتآزمون آماری  ،اینوجود با نظر ساختاری تفاوت آشکاری ندارند. 

 (Sig)میادیر  ویتنی -مختلف آماربرداری براساس آزمون من یها روشنتای   ۀمیای  .3جدول 

 

 صددرصد

آر  12با 

 )دایره(

 صدرصدد

آر  12با 

 )مربع(

صد رصدد

 آر 25با 

صددرصد 

 آر 50با 

صد رصدد

 آر 75با 

صددرصد 

 آر 100با 

آر دایره با  12

 آر مربع 12

 983/0 036/0 030/0 008/0 136/0 334/0 334/0 آمیختگی
 338/0 398/0 420/0 516/0 034/0 000/0 000/0 یکنواخت ۀزاوی

 614/0 675 766/0 544/0 474/0 630/0 787/0 تمایز
 977/0 913/0 900/0 877/0 827/0 754/0 754/0 چیرگی

 
 ها روش همۀچیرگی و تمایز در  یها شاخصو  نداردبر نتای   یدار یمعن ریتأثویتنی، شکل قطعه نمونه -براساس آزمون من

یکنواخت اثرگذار بوده است.  ۀزاویپراکنش آناا بر نتای  دو شاخص آمیختگی و  ةنحو. اما م احت قطعات و دارندنتای  یک انی 
صورتی که  در ،وجود دارد یدار یمعنآری اختالم 100تا  50آمیختگی بین نتای  جامعه با قطعات  لۀمیوبه این صورت که در 

قطعات کوچک در معمو  با جامعه دارند.  یدار یمعناختالم  یآر 25و  12طعات ق و ردیکنواخت نتای  عکس دا ۀشاخص زاوی
و شکل قطعه نمونه  م احت [13] مالکی و کیوی ت. براساس تحیی  اند داشتهبا آماربرداری صددرصد  کمتری میانگین اختالم
ارائه  یتر  یدقبرآورد  یا رهیدادارد و قطعات نمونه  یدار یمعنشرق کشور استونی اثر  یها جنگلدر  ساختار یساز یکمدر 
به لحاظ ماهیت و نو   ییها تفاوت ها یژگیودام از این و هرک شدندمختلفی بررسی  یها یژگیو. در تحیی  حاضر دهند یم
 بر نداشته است. مشخص شد الزاماً یک روش خاص باترین نتیعه را در آناا تر یجزئضمن تشریا  که دارد یساز یکم

روست، در ادامه توزیع فراوانی ن بی  هبا محدودیت روبدر تشریا دقی  ساختار جنگل  ها شاخصمیانگین کل  که ازآنعا
 (.3داده شده است )شکل  شرحمایش و ساختاری ن یها شاخصمختلف آماربرداری و براساس طبیات  یها حالتدرختان در 
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 قطعات مربعی است( معرم «م» حرمو  یا رهیدامعرم قطعات  «د»ساختاری )حرم  یها شاخصتوزیع فراوانی ن بی درختان در انوا  آماربرداری براساس طبیات . 3شکل 

طبیات نیز شیب  بییۀصفر شاخص آمیختگی قرار دارد و در  ۀطبیالف، بیشترین فراوانی با اختالم زیاد در  3به شکل  با توجه
در ( و کمترین فراوانی ن بی 33/0) یکنواخت ۀزاویشاخص  دوم ۀطبیبیشترین فراوانی ن بی در  ،ب 3نزولی وجود دارد. در شکل 

قرار دارد، چیدمان درختان از حالت تصادفی  2 ۀطبیدرصد فراوانی در  50به اینکه حدود  با توجهیا منظم( قرار دارد.  0اول ) ۀطبی
شکل ) براساس نمودار شاخص تمایزدارند.  یا کپهمنظم میل کرده است و درصد کمتری از درختان پراکنش  ن بت بهبه چیدمان 

اول شرو ، با شیب  ۀطبیو روند این توزیع با فراوانی کم در  استتوزیع فراوانی ن بی درختان در انوا  آماربرداری یک ان  ،(ج 3
که  دهد یم( ختم شده است. این توزیع نشان 1( و چاارم )66/0( و سپس با شیب مالیم به طبیات سوم )33/0دوم ) ۀطبیتند به 
. دارنددرصد اختالم متوسط  35و حدود  شتهم احت تاج اختالم کمی با هم ایگان خود دادرصد درختان به لحاظ  10کمتر از 

در نمودار  درصد نیز اختالم خیلی زیادی با هم ایگان خود دارند. 20درصد درختان اختالم زیاد و بیش از  30نزدیک به 
و صفر  33/0در طبیات  بیترت بهنی ن بی یکنواخت، بیشترین و کمترین فراوا ۀزاوید( همانند شاخص  3شاخص چیرگی )شکل 

درصد درختان تناا ن بت به یک هم ایه خود  50و بیش از  اند کاملدرصد درختان مغلوب  10قرار دارند. بنابراین کمتر از 
( یا چیرگی 1آخر ) ۀطبیفراوانی ن بی  که  یدرحال ،یک ان است باًیتیرقطعات  ۀ( برای هم66/0سوم ) ۀ. فراوانی طبیاند غالب

شاخص چیرگی  زمینۀکامل، در قطعات کوچک بیشتر از قطعات بزرگ و آماربرداری صددرصد است. این بدان معناست که در 
 به آماربرداری صددرصد حاصل شده است. یتر کینزد)م احت تاج( با افزایش م احت قطعه نمونه، نتای  

 ۀنمونقطعات مشخص شد که ساختاری  یها شاخصراوانی در طبیات توزیع فنمایش  پس از آزمون آماری وکلی  طور به
. افزایش م احت بر ندا ضعف دچارآمیختگی  در تشریاپراکنش محدود  علت بهکوچک در میوله الگوی پراکنش و قطعات بزرگ 
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نادر  یها گونهحضور  احتمالبلوط،  ۀگوندرصدی  90علت غالبیت  بهزاگرس  یها جنگلاما در  ،دارد ریتأثمیدار آمیختگی نیز 
 بر صحت نتای  آمیختگی داشته است.بیشتری  ریتأثقطعات ن بت به م احت آناا و منظم زیاد نی ت و پراکنش باتر  چندان

 و پیشنهادها یریگ جهینت. 4
 براساس نی. همچنمشاهده نشد یساختار یها شاخص( شده نییتعمیادیر )طبیات  دامنۀتفاوت آشکاری در  که بیان شد طور همان

 زمینۀو تناا در  وجود ندارد ادشدهی یها جنگلساختار  یساز یکمبین شکل قطعات نمونه در  یدار یمعنتفاوت آزمون آماری 
و قطعات  ها روشبر این اساس معمو   .میا بودهشاهد تفاوت در نتای  دو شاخص ساختاری  نمونه، م احت و پراکنش قطعات

یکنواخت و آمیختگی با  ۀزاویمانند  تر ح اس یها شاخص زمینۀبررسی، قابلیت مناسبی در تشریا ساختار دارند و در  ۀ تحتنمون
 خطاهای احتمالی را کاهش داد. توان یمتغییر در تعداد هم ایگان  ماننداصالحی  یها روش اعمال
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