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برازش توابع توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع قطری گونۀ بلوط ایرانی در جنگلهای تنک
(مطالعۀ موردی منطقۀ داالب ایالم)

مهرداد میرزایی 1و امیر اسالم بنیاد

2

1دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن
2دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت1312/8/21 :؛ تاریخ پذیرش)1313/5/18 :

چکیده
متغیر قطر برابرسینه یکی از مهمترین صفتها در اندازهگیری جنگل است .ساختار قطری توده یا جنگلل را ملیتلوان
براساس توزیع قطر بررسی و تعیین کرد .پراکنش درختان در طبقلا قطلری ،از مهلمتلرین ویژگلیهلای سلاختاری
تودههای جنگلی است .هدف این تحقیق بررسی توزیع احتمال قطر برابرسینۀ درختلان بللوا ایرانلی در جنگللهلای
داالب ایالم بود .بدین منظور  31خط نمونه با طول ثابت  55متر اندازهگیری شد و توزیع درختان در طبقلا قطلری
برای  251اصله درخت برازش یافت .توابع توزیع احتمال مورد بررسلی شلامل بتلا ،گاملا ،نرملال و لل نرملال بودنلد.
مشخصههای هر یک از توابع با استفاده از روش بیشینۀ درستنمایی برآورد شد .مقایسۀ توزیع احتمال مورد انتظلار و
توزیع احتمال بهدستآمده از توابع ،بهوسلیلۀ آزملونهلای کولملوگروف -اسلمیرنوف و کلایدو انجلام گرفلت .نتلای
آزمونهای برازش توابع و همچنین نمودارهای  P-Pتوزیعهای بررسیشده برای درختلان بللوا ایرانلی نشلان داد کله
توزیعهای بتا و نرمال ،بهترین توزیعهای احتمال برای مدلسازی توزیع در طبقلا قطلری درختلان بللوا در جنگلل
تنک هستند.
واژههای کلیدی :بلوا ایرانی ،پراکنش قطری ،توابع توزیع احتمال ،داالب ،مدلسازی.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس51181421251 :

ایمیلmehrdadmirzaei28@gmail.com :
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مقدمه و هدف
با توجه به اهمیت قطر برابرسینه بهعنلوان اصللی-
تللرین متغیللر زیسللتسللنجی (بیومتریللک) درختللان
جنگلی ،مطالعۀ آن از اهمیت ویژهای برخلوردار اسلت.
این متغیر همبستگی زیادی با متغیرهای ارتفاع ،حجم
و دیگر اندازههای درخت دارد و در مطالعا مربوا به
این مشخصهها عامل مهمی به شمار ملی رود .از طلرف
دیگر ،توزیع فراوانی یا پراکنش ایلن متغیلر نیلو خلود
موضوعی دیگر برای مطالعه است که بیشتر بلهمنظلور
تعیین ساختار قطری تلوده یلا جنگلل از آن اسلتفاده
میشود .ولی این موضوع میتواند کاربردهلای دیگلری
ازجمله در مدلهای رویشی داشته باشد (محملدعلی-
زاده و همکاران .)1388 ،در برخی از مدلهای رویشی
باید نوع تابع توزیع قطر و پارامترهای آن معلوم باشلد
تا بتوان مدل مورد نظر را ساخت .به هملین دالیلل از
گذشللته کارشناسللان جنگللل سللعی کللردهانللد توزیللع
درختان در طبقا قطری را بهکمک روشهای ریاضی
و آماری بررسی کنند .با توجه بهاینکه مدیریت صحیح
و برنامهریوی اصولی مستلوم جمعآوری اطالعا کمی
و کیفی مناسب اسلت ،ملیتلوان بلرای کشلو روابلط
موجود در ساختار توده ،ارزیابی تغییرا و برنامهریوی
برای رسیدن بله سلاختار مطللوب براسلاس وضلعیت
کنونی طبقا قطلری ،از توابلع توزیلع قطلری کملک
گرفت .توزیع قطری یکی از بهترین توصیوکنندههلا و
از مهمترین خصوصیا تودۀ جنگلی بهشلمار ملیرود
( .)Kangas et al., 2007بللا بررسللی توزیللع قطللری
درختان یک توده و بلهطلور کللی جنگلل ،اطالعلاتی
دربارۀ ساختار ،سن و پایداری توده بلهدسلت ملیآیلد
( .)Gorgoso-Varela et al., 2008توابع توزیع قطری
در تخمین محصول ،رشد بالقوه ،تعیلین ویژگلیهلای
اقتصادی یلک تلوده ( Kangas, 1998; Knobel and
،)Burkhart, 1991; Brooks and Wiant, 2004
شناخت وضعیت تلودۀ جنگللی (متلاجی و همکلاران،
 )1311و پیشبینی آیندۀ تلوده بلرای برناملهریلوی و
مدیریت ،کاربرد بسیاری دارد .مدلسازی توزیع فراوانی

متغیرهایی چون قطر و ارتفاع در شاخههای گونلاگون
علوم جنگل مانند جنگلشناسی ،جنگلداری و زیست-
سنجی جنگل ،همواره مورد توجه اهل فن بوده اسلت.
نمیرانیان به مطالعۀ پراکنش قطری درختان در بخلش
گرازبن جنگل خیرودکنلار پرداخلت .او بلرای بررسلی
توزیللع قطللری درختللان از سلله توزیللع بتللا ،وایبللول و
دوجملهای منفی بهره گرفت و بلا اسلتفاده از آزملون-
های کایدو و کولموگروف -اسمیرنوف به ایلن نتیجله
رسید که توزیع وایبول و بتا برای نمایش توزیلع قطلر
درختللان مناسللبانللد (نمیرانیللان .)1361 ،متللاجی و
همکللاران ( )1311مطالعللهای را بللهمنظللور بررسللی
پراکنش قطر درختان در تلودههلای ناهمسلال بخلش
گرازبن جنگل خیرود نوشهر انجام دادنلد .آنلان بلرای
برازش توابع توزیع بتا ،وایبول و نرمال از آزملونهلای
کولمللوگروف -اسللمیرنوف و کللایدو اسللتفاده کردنللد.
نتای نشان داد که دو توزیع بتا و وایبول تلوان تبیلین
پراکنش دادههلای قطلر را دارنلد ،وللی توزیلع نرملال
چنین تلوانی را نلدارد .فلال و همکلاران ( )1384بله
بررسی ساختار تودههای ناهمسال جنگل های سلنگده
و شصتکالتله بلا اسلتفاده از چنلد ملدل رگرسلیونی
پرداختند .نتای نشان داد که مدل توانی در دو منطقۀ
سنگده و شصتکالته و توزیع بتلا در منطقلۀ شصلت-
کالتلله بللرازش خللوبی در ابللر نقللاا ایجللاد مللیکنللد.
محمدعلیزاده و همکاران ( )1388در جنگلل خیلرود
نوشهر توزیع قطلر برابرسلینۀ درختلان در تلودههلای
ناهمسال را بلا اسلتفاده از سله توزیلع نملایی ،گاملا و
ل نرمال بررسی کردنلد .نتلای نشلان داد کله توزیلع
نمایی ،قابلیت تبیین توزیع قطر درختان را نلدارد و از
بین دو توزیلع دیگلر ،توزیلع گاملا بلرای ایلن منظلور
مناسللبتللر اسللت .سللهرابی و طللاهری سرتشللنیوی
( )1311در جنگلهای زاگرس شمالی برای مدلسلازی
توزیع قطری گونه های بلوا توابلع بتلا ،گاملا ،نرملال،
ل نرمال و وایبول را بهکار بردند .آنهلا بلرای مقایسلۀ
توزیع احتمال واقعی و توزیع احتمال بهدسلتآملده از
توابع ،از آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف و کلایدو
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استفاده کردند .نتای برازش توابع بررسلیشلده بلرای
گونههای مختلو نشان داد که توزیع بتا بهتلرین تلابع
توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع در طبقا قطلری
گونههای بلوا اسلت Nanang (1998) .در مطالعلهای
در کشور غنا برای برازش دادههلای مربلوا بله گونلۀ
چریش از سه توزیع وایبول ،نرمال و ل نرمال استفاده
کرد .نتلای آزملون کولملوگروف -اسلمیرنوف برتلری
توزیع لل نرملال را بلرای بلرازش دادههلا نشلان داد.
) Nord-Larson and Cao (2006با استفاده از توزیلع
وایبلللول ملللدلی را بلللرای قطلللر درختلللان ایجلللاد
کردند Fallahchai and Hashemi (2011) .توزیع قطر
برابرسینه را با استفاده از توابع نرمال و نمایی بررسلی
کردند .نتای نشان داد که توزیع نرمال قابلیت بهتلری
در تشریح توزیع قطر درختان داردSheykholeslami .
) et al. (2011برای بررسی توزیع درختان در طبقلا
قطری در جنگل های شمال ایران ،توابع توزیع نرملال،
ل نرمال ،نمایی ،گاما و وایبول را با استفاده از آزمون-
های کایدو و کولموگروف -اسمیرنوف ارزیابی کردنلد.
نتای نشان داد که تنها توزیع ل نرمال میتواند توزیع
قطر درختلان را تعیلین کنلد .هلدف از ایلن تحقیلق،
مقایسۀ مدلهلای آملاری توزیلع درختلان در طبقلا
قطری بهمنظلور انتخلاب تلابع توزیلع مناسلب بلرای
مدلسازی نحوۀ پراکنش قطری درختلان بللوا ایرانلی
در جنگلهای داالب ایالم و نیو تعیلین مناسلبتلرین
تابع توزیع قطری است.
مواد و روشها
جنگلهای منطقۀ داالب ایلالم بلهمسلاحت 3555
هکتار در شمالغربلی آن قلرار گرفتله اسلت .پل از
جنگلگردشی 31/2 ،هکتلار از جنگللهلا کله معلرف
جنگلهای این منطقه بود ،انتخاب شد .این منطقله از
نظر مختصلا جغرافیلایی در طلول " 46˚ 22' 45تلا
" 46˚ 23' 35شرقی و در عرض " 33˚ 42' 55تلا "45
' 33˚ 42شلللمالی واقلللع شلللده اسلللت .تیل ل هلللای
شناساییشده در جنگلهای داالب تی بللوا ایرانلی،
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تی آمیخته (بلوا ایرانی ،بنه ،بلادام) و تیل دافنله-
بللادام هسللتند .این منطللقه براسللاس طللبقهبندی
آبوهوایی دومارتن در اقلیم نیمهمرطللللوب سلل لرد و
براساس طلبقهبندی آمبرژه در اقلیم نیمهخشلک قرار
میگیرد .خاک منطقه برل اسلاس دسلتهبندی فائو در ردۀ
خاکهای لیتوسول جای میگیرد .متوسط بارندگی سلاالنۀ
منطقۀ تحقیق  663/6میلیمتلر و متوسلط دملای سلاالنه

 16/1درج لۀ سللانتیگللراد اسللت (رسللتمی و حیللدری،
.)1381
 -روش تحقیق

در این بررسی  31قطعه نمونه بلهصلور ملنظم-
تصادفی با ابعاد شلبکۀ آملاربرداری  155 × 155متلر
برداشت شد .روش نمونهبرداری بهصور خط نمونه با
طول ثابت  55متر انتخلاب شلد .در ایلن روش ،خلط
نمونهها در جهت شمال و در امتداد شبکۀ آملاربرداری
انللدازهگیللری شللد .درختللانی کلله ایللن خللط را قطللع
میکردند اندازهگیلری شلدند (زبیلری .)1386 ،عللت
انتخاب ایلن روش نمونلهبلرداری ایلن بلود کله خلط
نمونهها در جهت افلوایش شلیب منطقله بودنلد و در
نتیجه تغییرا درختان بهتلر نشلان داده ملیشلد .در
مجموع قطر برابرسینۀ  251درخت اندازهگیری شد.
توزیللع فراوانللی یللا همللان توزیللع احتمللال ،نحللوۀ
پراکنش افراد در طبقههای مختلو را نشان ملیدهلد.
نحوۀ توزیع پدیدههای دنیای واقعی ،متفاو و متنلوع
است .ازاینرو برای توزیع احتمال ،تلاکنون ملدلهلای
تئوریک متعددی بهنام توابلع توزیلع احتملال معرفلی
شده است .در این تحقیق از چهار توزیلع آملاری بتلا،
گاما ،نرمال و ل نرمال که پرکاربردترین توزیلعهلا در
رابطه بلا مشخصلۀ قطلر برابرسلینۀ درختلان هسلتند
اسللتفاده شللد کلله در جللدول  1ارائلله شللده اسللت
(محمدعلیزاده و همکلاران1312 ،؛ Johnson et al.,
 .)1994; Zwillinger and Kokoska, 2000در هلر
رابطه x ،نشان دهنلدۀ متغیلر قطلر ،و حلروف یونلانی
معرف پارامترهای تابع چگالی احتمال است.
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جدول  -1توابع توزیع احتمال مورد بررسی و مشخصههای آنها
توزیع

مشخصههای تابع

تابع توزیع احتمال

بتا

مشخصههای شکل،
و
و مشخصههای کرانهای

گاما

مشخصۀ شکل،
مشخصۀ موقعیت

نرمال

مشخصۀ مقیاس،
مشخصۀ موقعیت

ل نرمال

مشخصۀ مقیاس،
مشخصۀ موقعیت

 -روش آماری

روشهای گوناگونی برای بلرآورد پارامترهلا وجلود
دارد .برخی از روشهای کللی یلا عملومی عبارتنلد از
روش گشتاورها ،روش کمتلرین تلوانهلای دوم ،روش
بیشللینۀ درسللتنمللایی ،روش کمینلۀ کللایدو و روش
کمینۀ فاصله (محملدعلیزاده و همکلاران .)1388 ،در
این تحقیق برای برآورد پارامترهای مربوا به توزیعهلا
از روش بیشینۀ درستنمایی استفاده شده است .روش
بیشینۀ درستنمایی بهطلور معملول دارای محاسلبا
پیچیدهای است و به روشهای عددی منجر ملیشلود
(محمدعلیزاده و همکاران .)1388 ،بلهطلوری کله در
آمار کالسلیک برآوردگرهلای بیشلینه درسلت نملایی،
مطللوبتلرین برآوردگرهلا شلناخته ملیشلوند .بلرای
بررسی نیکویی برازش هم روشهلای مختلفلی وجلود
دارد .در این تحقیق برای مقایسۀ پراکنش در طبقلا
قطری مشاهدهشلده بلا ملورد انتظلار ،از آزملونهلای
نیکویی برازش کایدو ( )X2و کولموگروف -اسمیرنوف
استفاده شد .برای تعیین بهترین تابع توزیلع احتملال
بهروش گرافیکی ،از نمودارهای احتمالی  P-Pاسلتفاده
شد .نمودارهای  P-Pنشان میدهند که چقلدر توزیلع
آماری انتخابشلده بلر دادههلای مشلاهدهای منطبلق
است .در این نمودارها ،مقادیر توزیلع تجربلی بلر روی

محور طولها و با عنوان ) ،P(Empiricalو مقادیر تابع
توزیللع مللدل بللر روی محللور عللرضهللا و بللا عنللوان
) ،P(Modelقللرار مللیگیرنللد .محاسللبۀ پارامترهللای
مختلو و همچنین نیکویی برازش توزیع ها در نرمافوار
آملاری  Easy Fit Professional Version 5.5انجلام
گرفت.
نتایج
در مجموع ،پلراکنش  251اصلله درخلت از گونلۀ
بللوا ایرانللی در طبقلا قطللری بررسلی شللد .نتللای
بللهدسللتآمللده از محاسللبا مقللدماتی و همچنللین
شاخصهای توصیفی غیروابسته بله نلوع توزیلعهلا در
جدول  2ارائه شده است .براساس جدول میانگین قطر
برابرسینۀ درختان  41/88سانتیمتر است .نتای نشان
میدهد که دادههای قطر برابرسینه بین دو مقلدار 25
و  88توزیع یافته است .از طرفی دیگر مقدار میلانگین
و میانه به هم نودیلک اسلت و ایلن نودیکلی نشلان از
انباشتگی دادهها در اطلراف میلانگین دارد .همچنلین
دادهها مقدار کمی چلولگی بلهسلمت راسلت دارنلد و
ضللریب کشللیدگی دادههللا منفللی اسللت ( 5/1611و
.)-5/1818
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جدول  -2آمارههای توصیفی مربوا به قطر برابرسینۀ درختان (سانتیمتر)
مقدار

آماره
تعداد
میانگین
خطای معیار میانگین
انحراف معیار
واریان
ضریب تغییرا
ضریب چولگی

آماره

251
41/88
1/11
16/11
288/2
5/34
5/1611

مقدار

کمینه
چارک اول
میانه
چارک سوم
بیشینه
دامنۀ تغییرا
ضریب کشیدگی

مقادیر برآوردشدۀ پارامترهای مربوا به توزیعهای
بتا ،گاما ،نرمال ،ل نرملال و نملایی در جلدول 3ارائله
شده است (جدول .)3نتای آزمون نکویی برازش بلرای
بررسی تابع توزیلع احتملال مناسلب قطلر برابرسلینۀ
درختان بللوا ایرانلی براسلاس آزملون کولملوگروف-
اسمیرنوف نشان میدهد که بهترین توابع بهترتیب بتا
و نرمال هستند .نتیجۀ این آزمون اختالف معنلیداری
بین توزیع احتمال مشاهدهشده با توزیع احتمال مورد
انتظار برای توابع گاما ،ل نرمال و نمایی نشان داد؛ اما

25
36
48
64
88
68
- 5/1818

بر اساس آزمون کلایدو ،بهتلرین توابلع بلرای توزیلع
احتمال قطر برابرسلینه بلهترتیلب بتلا ،نرملال و گاملا
هستند (جدول.)4
نمودارهللای  P-Pمربللوا بلله توزیللعهللای احتملال
بررسیشده در این تحقیق در شکلهای  1تلا  4ارائله
شده است .همانطور کله مشلاهده ملیشلود انطبلا
توزیع هلای بتلا و نرملال نسلبت بله دو توزیلع گاملا و
ل نرمال بر دادههای مشاهدهشده بیشتر است.

جدول  -3مقادیر پارامترهای برآوردشدۀ توزیعها
تابع توزیع
بتا

مقادیر مشخصههای توابع
=81/31

=11/8 ,

,

=1/15

گاما

=5/11

,

=8/63

نرمال

=41/88

,

=16/11

=3/84

,

=5/36

ل نرمال

,

=1/33

جدول  -4مقادیر مربوا به آمارۀ آزمونهای نیکویی برازش
X2

K.S

تابع توزیع

رتبه

آماره

معنیداری

رتبه

آماره

معنیداری

3/114

ns

1

بتا

5/5416

ns

1

ns
ns

3
2

گاما
نرمال

5/5154
5/5418

*
ns

3
2

13/411
15/165

*

4

ل نرمال

5/516

*

4

11/553
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شکل  -1نمودار  P-Pتوزیع بتا

شکل  -2نمودار  P-Pتوزیع گاما
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شکل  -3نمودار  P-Pتوزیع نرمال

شکل  -4نمودار  P-Pتوزیع ل نرمال
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بحث
توزیع قطر و مدل آماری مربلوا بله آن ملیتوانلد
نقش مهمی در برخی مباحل عللوم جنگلل از جملله
جنگلشناسلی و جنگللداری داشلته باشلد .علالوه بلر
بافتنگار بهعنوان یک ابوار گرافیکی ،اصلیتلرین ابلوار
ریاضی که از آن بلرای مطالعلۀ توزیلع قطلر درختلان
استفاده میشلود ،توزیلعهلای آملاری هسلتند .نتلای
آزمونهای نیکویی برازش نشان داد که دو توزیع بتا و
نرمال ،مناسبترین توزیع ها برای مدلسلازی پلراکنش
درختللان در طبقللا قطللر برابرسللینهانللد (جللدول.)4
همچنین نتای آزمون های کولموگروف -اسلمیرنوف و
کللایدو نشللان داد کلله دو توزیللع گامللا و ل ل نرمللال
توزیع های آماری مناسبی برای مدلسازی توزیلع قطلر
برابرسینۀ درختان منطقه داالب نیستند (جدول )4که
می توان علت آن را انعطافپذیری کم این توزیعهلا در
مقایسه با دو توزیع بتا و نرمال دانست .بهعبار دیگلر،
توزیع گاما و ل نرمال بهمقدار زیادی بهسلمت راسلت
چولگی دارند ،درحالی که داده های بررسیشده در این
تحقیق مقدار کملی بله سلمت راسلت چلولگی دارنلد
(جدول .)2نملودار احتملال از تکنیلکهلای ترسلیمی
است که به بررسی رفتار متغیر ملورد مطالعله و نحلوۀ
پراکندگی آن در جامعه میپلردازد .نتلای نمودارهلای
 P-Pکه در شکلهای  1تا  4ارئله شلده اسلت نشلان
میدهد که توزیع های بتا و نرملال بلهترتیلب توانلایی
برازش درختان در طبقلا قطلری مختللو را دارنلد،
درحالی که دو توزیع گاما و ل نرمال بلرای مدلسلازی
توزیع قطر برابرسینۀ درختان مناسب نیستند .بنابراین
نمودارهای  P-Pتوزیع های بررسیشده در این تحقیلق
نیللو تأییللدکننللدۀ نتللای آزمللونهللای کولمللوگروف-
اسمیرنوف و کایدو است .محملدعلی زاده و همکلاران
( )1388توزیع گاما را توزیع مناسبتلری کله قابلیلت
تبیین توزیع قطر برابرسلینۀ درختلان در جنگللهلای
خیرودکنار نوشهر را دارد ،معرفی کردند .نتای تحقیق
آنان به این دلیل که مناطق مورد بررسلی و همچنلین
نوع گونه های اندازهگیریشده متفاو است ،بلا نتلای

این تحقیق همخوانی نلدارد Nanang (1998) .توزیلع
ل نرمال را مناسبترین توزیع برای بلرازش دادههلای
مربوا به گونۀ چریش معرفی کرد کله بلا نتلای ایلن
تحقیق بهعلت نوع گونه هلای بررسلیشلده همخلوانی
ندارد Sheykholeslami et al. (2011) .در جنگلهای
شللمال ایللران نشللان دادنللد کلله توزیللع للل نرمللال
مناسبترین توزیع برای برازش قطر درختان است کله
با نتای این تحقیق همخوانی ندارد .علت این اخلتالف
ممکن است تفاو نوع جنگلها و ساختار و تراکم این
جنگلها باشد؛ زیرا جنگلهای شمال کشور نسبت بله
جنگلهای منطقۀ بررسیشده در این تحقیق از تلراکم
و انبوهی بیشتری برخوردارند و همچنین نوع گونه هلا
در این جنگلهلا نیلو ممکلن اسلت تأثیرگلذار باشلد.
سهرابی و طاهری سرتشنیوی ( )1311در جنگلهلای
زاگرس شمالی نشان دادند که توزیع بتا بهترین توزیع
احتمال برای مدلسازی توزیع طبقا قطلری درختلان
منطقه است که با نتای ایلن تحقیلق همخلوانی دارد.
همچنللین ) Fallahchai and Hashemi (2011در
جنگلهای غرب گیالن نشان دادند که توزیع نرمال قابلیت
بهتری در تشریح توزیع قطر برابرسینۀ درختان دارد که بلا
نتای این تحقیق همخوانی دارد .ذکر ایلن نکتله ضلروری
است که هیچ توزیع آماری نمی توانلد دقیقلا بلر دادههلای
مشاهدهای برازش خوبی داشته باشد و انتخلاب یکلی بله-
عنوان بهترین توزیع با توجه به مقایسله نسلبت بله سلایر
توزیللعهللا انتخللاب مللیشللود .بنللابراین بللا توجلله بلله ایللن
توضیحا  ،مناسب ترین توزیعهای آماری بلرای مدلسلازی
توزیع طبقا قطری درختان در جنگلهای داالب ایلالم از
بین توزیع های بررسلی شلده در ایلن تحقیلق ،بلهترتیلب
توزیعهای بتا و نرمال هستند.
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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 KolmogorovSmirnov 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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