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Результати аналізу горизонтальної просторової структури 

залежать від комплексу різних чинників, які іноді важко 
ідентифікувати та виразити в статистичних мірах. Складність 
процесу формування просторової структури деревостанів зумовлює 
значну різнорідність методичних підходів до її аналізу.  

Методики аналізу горизонтальної просторової структури 
деревостану можна поділити на картографічні і статистичні. 
Картографічні методики полягають у створенні детальних планів 
горизонтального розміщення дерев на площині з їх подальшою 
візуальною інтерпретацією. До недоліків цієї групи методик слід 
віднести значний суб΄єктивізм і велику трудоємкість. Динамічний 
розвиток статистичних методик аналізу просторової структури 
призводить до все більшого витіснення ними картографічних 
методик. Статистичні методики полягають в порівнянні емпіричного 
розміщення  з вибраним теоретичним взірцем.  

Статистичні методики поділяються на методики, які 
використовують детальну інформацію про положення дерев 
(координати пунктів розміщення стовбурів), і методики, що не 
вимагають цих даних. Перша група методик дозволяє отримати 
детальнішу інформацію про процеси формування горизонтальної 
просторової структури, а методики другої групи є, натомість, менш 
трудоємкими і простішими в практичному застосуванні.  

Методики, що не вимагають детальної інформації про 
положення дерев, в свою чергу, можна поділити на площинні і 
безплощинні (використовуються відстані між об΄єктами). Площинні 
методики можна застосовувати лише на достатньо великих 
пробних площах, визначаючи кількість об΄єктів (дерев) в межах 
проби, без врахування взаємних відстаней між ними. Тип 
розміщення дерев можна визначити після перевірки згідності 
розміщення дерев на пробі зі взірцем Пойсона (Poisson). Для такої 
перевірки служить цілий ряд показників - індекси Лексіса (Leksis), 
Морісти (Moristа) і  Штайнхауза (Steinhaus). До площинних методик 
належить також запропонована П. Грейгом-Смітом (Р.Greig-Smith), 
часто застосовувана в дослідженнях, методика прилеглих пробних 
квадратів. Результати, отримані при застосуванні цієї групи 
методик, залежать від величини пробної площі. На підставі 
підрахунку кількості об΄єктів на все менших квадратах, виділених на 
пробній площі, можна зробити висновок про масштаб даного типу 



 

розміщення, однак такий спосіб визначення масштабу ставиться під 
сумнів деякими науковцями, зокрема П.Діггле (P.Diggle).  

Безплощинні методики, в яких використовуються відстані між 
об΄єктами, передбачають вимірювання відстані від вибраного 
об΄єкту або пункту до найближчого об΄єкта – сусіда. До цієї групи 
належать: індекс Кларка-Іванса (Clark-Evans), індекс Доннеллі 
(Donnellу), Хопкінса (Hopkins), Піелу (Pielou), Холгейта (Holgate), 
індекс перпендикулярних проб (T-square sampling) і ін. Спільним 
недоліком цих методик є неможливість встановлення масштабу 
даного типу розміщення. Однією з найчастіше застосовуваних 
методик даної групи є індекс Кларка-Іванса (Clark-Evans) в 
модифікації K.Доннеллі (Donnellу). Безплощинні методики придатні 
для швидкої оцінки параметрів просторової структури деревостанів 
і є досить ефективними.  

Сучасні методики аналізу горизонтальної просторової 
структури деревостанів передбачають використання інформації про 
точне положення об΄єктів на пробній площі та поєднують елементи 
обох методичних підходів - як площинного, так і безплощинного, 
використовуючи їх переваги.  

До найчастіше використовуваних сучасних методик 
визначення типу горизонтальної просторової структури 
деревостану належить аналіз типу розміщення дерев за допомогою 
функції Ріплі (Ripley’s function) i методика найближчого сусідства 
(nearest neighbor analysis). Ці методики передбачають картування 
положення об΄єктів на пробній площі і вимагають значних затрат 
праці на етапі збору даних, але отримані з їх допомогою результати 
мають значно вищу вірогідність і дають ширші можливості для їх 
інтерпретації. Методика Б.Ріплі є універсальним інструментом для 
досліджень, придатним не тільки для встановлення типу 
розміщення об΄єктів однієї категорії, але також для дослідження 
взаємного впливу різних категорій об΄єктів, наприклад, дерев  
намету і підросту, дерев різних видів (двохфакторний аналіз). 

Існують також методики аналізу просторової структури, що 
базуються на встановленні кутів між деревами на поверхні. 
Прикладом такого підходу є кутовий індекс (Angle index), який 
дозволяє кількісно оцінити частку дерев, що репрезентують різні 
типи розміщення в невеликому масштабі (1-15 м).  

Для верифікації отриманих результатів з метою збільшення 
вірогідності висновків про тип просторового розміщення дерев в 
деревостані, рекомендується використовувати одночасно кілька 
методик аналізу.  


