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  چكيده

بندي و  كه پهنه است )Loranthus europaeus(موخور  انگلي نيمه وجود گونه  هاي زاگرس كننده جنگل يكي از عوامل تهديد
 حضور دليل به منجل كوه شده حفاظت منطقهمنظور  بدين. منظور مديريت آن در اين عرصه مهم است بررسي تغييرات مكاني آن به

استان ايالم انتخاب و مختصات تمامي  درهكتار،  37با مساحت  سازي پاك انجام عدم و متفاوت هاي شدت با موخور گير چشم
در مجموع . ثبت گرديد متري 320 ترانسكت 27راه نوع گونه و شدت آلودگي و ساير مشخصات در هاي موجود به هم گونه

درصدي منطقه جنگلي  78از آلودگي حكايت برداري  نتايج حاصل از نمونه. اي بررسي گرديد پايه درختي و درختچه 541مشخصات 
از وجود حكايت تفاده از روش واريوگرافي در زمين آمار نتايج بررسي ساختار مكاني گسترش موخور با اس. داشتموخور گونه به 

 كانون داراي و مكان به وابسته موخور پراكنش نحوهدر منطقه مورد مطالعه  كه معناست بدين وبوده %) 89( قويساختار مكاني 
در منطقه مورد مطالعه از خور گسترش مو بندي پهنه منظور هب. شد تعيين متر 206شعاع كانون آلودگي در اين بررسي  .است آلودگي
 دو هر ميانگين خطاي مقدار بودن پايين به توجه با. استفاده شد )فاصله عكس اساس بر دهي وزن( IDWهاي كريجينگ و  روش
 اطمينان منظور به متري 206 تأثير دامنه سوم دو( متر 137  فاصله با برداري نمونه منظور به ترانسكت روش كه ه شدگرفت نتيجه ،روش

 رويشگاه در واقع مشابه هاي عرصه در آلودگي كانون  فاصله تعيين و قبول قابل و مناسب دقت دليل به كريجينگ روش و) شتربي
  . باشد مفيد تهديد اين پايش و كنترل در كمتر هزينه و زمان صرف با تواند مي زاگرس
  رويشگاه زاگرس ،موخور ،IDWكريجينگ،  ،بندي پهنه :كليدي هاي واژه

  
   مهقدم

 محسوب جهان ثروت ذخائر مهمترين از ها جنگل
 جنگلي هاي رويشگاه غيرزيستي و زيستي عوامل .شوند مي
 و برقراري سبب گذارند، مي هم بر كه متقابلي تأثيرات با

 هزار   چندين تعامل. شوند مي جنگل در حياتي چرخه تداوم

 مخرب عوامل برخي و ها انسان و ها جنگل ساله 
 شده ها جنگل اكوسيستم خوردن  هم بر ببس يمحيط زيست

 دليل اقليم تغيير همراه به منابع اين از روزافزون استفاده و
 اخير هاي دهه در دنيا جنگلي سطوح كيفي و  كمي نابودي
 جزء جنگل، درصد 4/7 تنها داشتن با ايران .است بوده
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 ,FAO( شود مي محسوب جنگلنظر  از فقير كشورهاي

. ضروريست بسيار مناطق اين از حمايت بنابراين،. )2012
 در منطقه اين نقش و زاگرس يها جنگل خاص شرايط
 كشور، مركز و غرب در آب توليد و هوا و آب تعديل
 زمينه در بيشتر مطالعه با كه دارد مي اين بر را محققان
 مقابله براي اي ويژه تدابير آمده وجود به هاي آسيب شناسايي

  . بينديشند هاتهديد اين سوء اثرات با
ها كه ساالنه  جنگل ينرسان به ا يبجمله موارد آساز
 منطقه درختان شكيدگيخ سبب يو در موارد تضعيف سبب
 گياه. باشد موخور مي انگلي نيمه گونه  حضور، گردد مي
 Loranthus europaeus علمي نام با موخور انگلي نيمه

Jacq. ـتهاز سلسله گياهي راس Santalales، انوادهخ 
Loranthaceae، سجنsp.   Loranthus نام انگليـــسي و با

Yellow Mistletoe در ايران چهار گونه دارواش . است
)Viscum album L.(، واش سار )Arceuthobium 

oxycedri( ،بلبلي چشم )Loranthus grewinkii (موخور و 
)Loranthus europaeus (تاندرخبا  فيت اپي صورت به 

جنس . )Mozafarian, 2008( نندك مي زيست جنگلي
موخور در سراسر دنيا پراكنــــش داشته و گونه 

Loranthus europaeus و شـــرق وبــــدر جن 
ـيا گسترش دارد هايي از آس اروپــا و بخش زـــمرك

(Watson et al., 1992) .به علت داشتن سبزينه،  موخور
 اهيگ ،يك گياه هميشه سبزو شود  انگلي محسوب مي نيمه
تواند فتوسنتز  فيت بوده كه مي اپي ، نيمه پارازيت وكننده خزان
هاي چرمي، گوشتي  داراي برگ اين گونه فاقد ريشه و. نمايد

و درشت  رنگ زردباشد، ميوه آن گرد،  به شكل قاشق مي و
است و در داخل آن بذرهاي بسيار چسبناكي قرار گرفته 

 در اخير هاي هده طي گونه اين .)Mozafarian, 2008( است
 درختان برودار با اكثراً و داشته حضور زاگرس هاي جنگل

)Quercus brantii Lindl. (برگ پهن درختان ساير و 
 افرا و) .Pistacia sp( بنه ،).Amigdalus sp( بادام همانند

)Acer sp. (هاي اخير حمله اين  در ســــال. همزيستي دارد
 همانندكزي ايران مر هاي هاي زراعي قسمت گياه به باغ

 .است شده گزارش نيزهاي فارس، اصفهان و كرمان  استان

 و ها عرصه بودن كوهستاني ها، جنگل سطح گستردگي
 حاصل اطالعاتآوري  ، جمعفصلي شديد تغييرات همچنين

 ,Khorami( كند مي مواجه مشكل با را ميداني عمليات از

 استفاده اب كه است ضروري و الزم همواره بنابراين، ).2004
 از  علمي مختلف هاي زمينه در شده حاصل دستاوردهاي از

 قبول، قابل دقت با و كمتر ي هزينه با جايگزين، هاي روش
  .شود استفاده آماربرداري و تجزيه و تحليل نتايج براي
 يابي، درون و نقشه توليد ،بندي پهنه دقيق هاي روش از
 IDW وشر و 2آمار زمين 1كريجينگ تكنيك به توان مي

 بر عالوه كه كرد اشاره 3)فاصله عكس اساس بر دهي وزن(
 موقعيت و محل از شده، برداري نمونه  مشخصه از استفاده
  .كنند مي استفاده هابرآورد و يابي درون در نيز ها نمونه

 و وژيلاكو روي بر كه ايراني ژوهشگران پ ازجمله
جام و مطالعه ان بررسي موخور انگلي نيمه گونه فنولوژي

  Kavosi)2009( ،Hosseini و  Azizi به توان مي ،دادند
)2009(،Naseri   و همكاران)2011 ( وMoradi )2012 (

 توان مي ايران از خارج هاي پژوهش از و داشت اشاره
و همكاران   Barbu  )2010(،Kumbasliبه
)2011(،Gebauer  همكاران  و)و) 2012Urban   و

 از حكايت تحقيقات اينهمه . كرد اشاره )2012(همكاران 
  . است داشته خود ميزبان به گياه اين رساني آسيب
 از استفاده زمينه در نيز ديگري هاي پژوهش طرفي از

 به توان مي كه شده انجام ايران در ها بندي پهنه در آمار ينزم
و   Akhavan،)2010(و همكاران   Akhavanتحقيقات

 اشاره) 2013( و همكاران Ghanbari ،)2012(همكاران 
 و Akhavan و )Madanipour Kermanshahi )2010. كرد

 در نيز IDW روش از كريجينگ بر عالوه ،)2012( همكاران
 از خارج كه تحقيقاتي از. كردند استفاده خود هاي پژوهش
 ،است شده انجام مكاني برآورد يها روش از استفاده با ايران
و  Gunnarson :كرد اشاره زير هاي پژوهش به توان مي

 ،)2003(و همكاران Tuominen  ،)1998(همكاران 
                                                 

1- Kriging 
2- Geostatistics 
3- Inverse Distance Weighting  
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Freeman و Moisen )2007(Zas ,  و همكاران
)2007(،Carmen.  و همكاران)2011(،Aertsen   و

 برآورد منظور به تحقيقات اين يكل طور هب .)2012(همكاران 
 موجودي، سرپا، حجم ،زميني رويه پوشش، تاج ميزان
 پوشش برآورد ،رويشگاه شاخص سوزي، آتش توده، زي

 قارچ آلودگي كانون شناسايي و بندي پهنه و جنگل كف علفي
 شناسايي مورد در تحقيقي هيچ تاكنون اما ،است بوده عسلي

 دنيا نقاط ساير يا و ايران در موخور آلودگي بندي پهنه و
  . است نشده انجام

 موخور، انگلي نيمه  گونه شرايط بررسي با مقاله اين
 سازي مدل و جنگل سطح در آن آلودگي ميزان و شارانت

 با آلودگي كانون شناسايي و آن انتشار و آلودگي نحوه
 ،يابي درون هاي روش ساير و آمار زمين روش از استفاده
 سطوح در انگلي نيمه گونه اين پايش و كنترل در سعي

 طريق اين ازبنابراين . دارد كمتر زمان و هزينه با تر وسيع
 هاي كانون شناسايي براي مناسب روشي ارائه با نتوا مي

  .زد دست مبتال يها جنگل در حمايتي اقدامات به آلودگي
 
  ها روش و مواد
  بررسي مورد منطقه

 شهرستانشمال  ،رويشگاه زاگرسمورد مطالعه در  منطقه
 واقعمنطقه حفاظت شده كوه منجل  شرقيدر دامنه  و ايالم

 جزء ايالم استان اقليمي يطشرا نظر از ).1 شكل( شده است
 وجود علته ب ولي ،شود مي بندي طبقه گرمسيري مناطق

 استان غربي شمال و شمال كوهستاني مناطق ارتفاعات،
 500 بيش از بارندگي طوالني، زمستان داراي سردسير،

  .باشد ميگراد  درجه سانتي 19دماي متوسط  و ليمترمي

  

 
  بررسي مورد منطقه -1 شكل

  
 حدود ايالم استان هاي جنگل گياهي، پوشش نقشه اساس بر
كه جزء جوامـع   گيرد مي دربر را استان كل از هكتار هزار 642

. زاگرس است هاي كوه رشتهخشك  جنگلي مناطق خشك و نيمه
% 90بـا   )Quercus brantii( تيپ غالب آن گونه بلوط ايرانـي 

ــه  ــب گون ــه و اي تركي ــاي گون ــراه  ه ــد ازهم ــه: آن عبارتن  بن
 (Pistacia atlantica)  بادام را  بقيه% 4و % 6با )Amygdalus 

elaeagnifolia Spach(، ــا ــك  ،(Celtis caucasica) ت زالزال
(Crataegus aronia) ،ــرا و  (.Acer monspessulanum) اف
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 ايـالم  اسـتان  هـاي  جنگـل . )Piri, 2011( دهد مي تشكيلغيره 
 نيمـه  جنگـل  هكتار 211084 نبوه،ا جنگل هكتار 2594 شامل
 و زار بيشـه  هكتـار  7206 تنـك،  جنگل هكتار 416795 انبوه،

مناطق  بيشتر .)Piri, 2011( باشد مي كاشت دست هكتار 3988
 دانگلـي موخـور هسـتن    جنگلي اين استان آلوده بـه گيـاه نيمـه   

  ).3 و 2 هاي شكل(
  

                           
  ميزبان  پايه روي هاستوريوم و موخور هاي برگ - 3ميزبان شكل              پايه روي موخور استقرار وهنح -2 شكل           

  
  تحقيق روش
بررسي مناطق آلوده به موخور،  از پس تحقيق اين در

 گير منطقه حفاظت شده كوه منجل به دليل حضور چشم
 معد و سازي پاك انجام، عدم هاي متفاوت با شدت موخور
 براي ها روش ترين مناسب از يكي .ديدرانتخاب گ امد حضور
 گياهي هاي بيماري و آفات به درختان ابتالي نسبتتعيين 
. )Engeman & Sugihara, 1998( است ترانسكت روش

 صورت به آماربرداري در استفاده مورد روش بنابراين
 گرفته نظر در ثابتبا طول  برداري نمونه خطوط با ترانسكت

 ،تصادفي صورت به شروع نقطه كردن شخصم از پس .شد
 تعيين خطوط تراز جهت در نما قطب از استفاده با مسير يك
 با آن تاج يا تنه از بخشي كه درختي هرمشخصات  و شده
 عنوان به آماربرداري فرم در بود مماس ترانسكت خط

 ترانسكت 27 در درختان مشخصات. شد ثبت نمونه درخت
 37 يك عرصه در از هم رمت 36  فاصله بامتري  320
 فرم گونه، نوعمانند  اطالعات ساير .شد ثبت يهكتار

مختصات  همچنين و ، درصد آلودگيپرورشي فرم رويشي،
X و Y مختصات سيستم دردرختان تمامي UTM  استفاده با
  .ثبت گرديدGPS  دستگاهاز 

 برآورد تراكم جنگل و فراواني موخور با تحقيق اين در

اين  محققان .شد انجام تئوري احتماالتاز روش  استفاده
 درختان نامنظم پراكنش با تنك هاي جنگل براي را روش
 ,.Charles et al., 1992, Bahrami et al( دانستند مناسب

 هكتار درختان در تعداد برآورد براي روش اين در .)2013
  ):Bahrami et al. 2013( شود مي استفاده 1 رابطه از

  :1رابطه 
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tjN: نمونه خط در هكتار در درختان تعداد برآوردj  ،
ntj :برخورد نمونه خط با آنها تاج تصوير كه درختاني تعداد 

 متر،  به نمونه خط طول: j، L نمونه خط در اند داشته

ijCD :درخت تاج متوسط قطر i نمونه خط در j متر به.  
 معمول تعيين شدت آلودگي جنگل به موخور روش دواما 
، هر دوي اين باشد مي BVR2 و DMR1 كالس يا 6روش 
سه طبقه  تاج درخت درآلودگي  ميزانها بر اساس  روش

تا آلودگي  آلودگي بدون( 2تا  0، از تحتاني، مياني و فوقاني
، اما اين دو روش (Tinnin, 1998)شوند  بندي مي رتبه) شديد

                                                 
1- Dwarf Mistletoe Rating 
2- Broom Volume rating 
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برگان كه تاج بلندي دارند مناسب تشخيص  سوزني برايبيشتر 
بنابراين با توجه به  .(Shaw et al., 2000)داده شده است 

هاي مستقر در زاگرس، ميزان آلودگي درختان در  شرايط گونه
و  شده توسط موخور حجم اشغال كل تاج و بر اساس درصد

در نظر گرفته شد و  ها ها و سرشاخه شدن شاخه شدت درگير
 25تا  1داراي آلودگي بين  چهار طبقه سالم، درختان دربعد 

و ) متوسط(درصد  50تا  26، داراي آلودگي بين )كم( درصد
  .قرار گرفتند) زياد(درصد  51داراي آلودگي بيشتر از 

  مين آمارز كريجينگ يابي درون
 مدل برازش كريجينگ روش به يابي درون در قدم اولين

 و تعيين منظور به واريوگرام از. است تجربي واريوگرام بر
 مقدار. شود مي استفاده ها داده مكاني ساختار تشريح

 دو در اي ناحيه متغير يك مقادير بين  فاصله به واريوگرام
 باشد، وابسته نيز جهت به مقدار اين اگر. است وابسته نقطه

 2همسانگرد صورت اين غير در و 1ردناهمسانگ واريوگرام
 در دقت بر عالوه كريجينگ ديگر ويژگي .شود مي ناميده
) كريجينگ نقشه( برآوردي هر همراه به كه است اين برآورد
 نيز را) كريجينگ معيار انحراف نقشه( آن خطاي ميزان

  . كند مي محاسبه
 3برازش نيكويي مشخصه هب توجه با حاضر، پژوهش در
آن  و در انتخاب 4كروي محاسبه شده، مدل  واريوگرام براي
از كريجينگ  همچنين. شد فتهگر نظر در اي قطعه اثر مقدار

شده  گيري اندازه نمونهدرخت هر ( اي نقطه شكل همعمولي ب
   .گرديد استفاده) شد گرفتهعنوان يك نقطه در نظر  به
  

  IDW روشيابي به  درون
 ميزان كه است اين بر اساسي فرض IDW روش در

 متناسب آنها بين فاصله با ها همسايه بين تشابه و همبستگي
 هر فاصله عكس با تابعي صورت به را آن توان مي كه است
  . كرد تعريف همسايه نقاط از نقطه

 با رفته كار به وزن كه است اين روش اين جالب مشخصه
                                                 

1- Anisotropic 
2- Isotropic 
3- Goodness of Fit 
4- Spherical 

 يابي درون نتيجه در بد،يا مي كاهش سرعت به فاصله افزايش
 رفته كار به هاي وزن چون و است محلي كامال روش اين در
 عدم و انقطاع گونه هيچ بنابراين شوند، نمي صفر گاه هيچ

 روش اين معايب از. دهد نمي رخ ها برآورد در 5پيوستگي
 خالف بر ولي كند، مين ارائه برآورد خطاي نقشه كه است اين

 در شده برآورد متغير داكثرح و حداقل كريجينگ، روش
 به نيازي روش اين. است مشاهده قابل اوليه هاي نمونه محل

. نيست مدل به وابسته و نداشته آن سازي مدل و واريوگرام
 در فاصله عكس براي 5 تا 1 بين تواني معموالً روش اين در
 ).Akhavan et al., 2012( شود مي گرفته نظر

  
  ارزيابي روش
 روش بهIDW  و كريجينگ روش ود مطالعه اين در
 ،7خطا ميانگين آماره سه از استفاده باو 6متقابل ارزيابي

 9خطا مربعات ميانگين جذر و 8ميانگين قدر مطلق خطا
 اشتباه بدون و صحيح ها برآورد كه حالتي در. شدند ارزيابي
 صورت به كه باشد صفر بايد آماره سه اين مقدار باشند،
 ,Webster & Oliver( شوند مي اسبهمح 4و  3 ،2 هاي رابطه

2000, Ashraf & Abbaspour, 2011(. 7و  6 ،5 روابط 
ميانگين قدر مطلق خطا و  ،خطا ميانگين نسبي مقادير نيز

  .دنده مي نشان را خطا مربعات ميانگين جذر
  

n  2 رابطه
XZXZ

ME I
n

i I ))()((
1

′−
= ∑ =

  
  

  3رابطه 

( ) ( )
n

XZXZ
MAE

n

i
II∑

=
′−

= 1

  
  

n  4 رابطه
XZXZ

RMSE I
n
i I

2
1 ))()(( ′−

= ∑ =

  

                                                 
5- Discontinuity 
6- Cross validation 
7- Mean Error; ME 
8- Mean Absolute Error; MAE  
9- Root Mean Square Error; RMSE 



 99                                                                                               2، شماره 12، جلد دوفصلنامه تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران

  

  5رابطه 
100*

)( iXZ
MEMEr =

  
  

  6رابطه 
100*

)( iXZ
MAEMAEr =

  
  

 7 رابطه
100*

)( iXZ
RMSERMSEr =

  

  

 نقطه در x اي ناحيه متغير حقيقي مقدار Z(XI ) آن در كه
i، )( IXZ  i ، nنقطه در x اي ناحيه متغير مقدار برآورد ′

)(و ها نمونه تعداد iXZ شده گيري اندازه هاي نمونه ميانگين 
 و تجزيه يبرا بررسي اين در. است بررسي مورد متغير
 كارتوگرافي وبراي و +GS افزار نرم از مكاني هاي تحليل

  .شد ستفادها ArcGISافزار  از نرم ها نقشه بندي كالسه

  مطالعه مورد توده كمي نتايج -1 جدول
  وضعيت سالمت درختان   فرم پرورشي  فرم رويشي متغير
  سالم  بيمار    زادشاخه زاددانه  ايدرختچه  درختي 

  120  421    103 438  22  519 تعداد
  22  78    19 81  4  96 درصد

  
  لودهآ ي سالم وها گونه درصد و فراواني -2 جدول

  آلوده  سالم  كل    گونه
  %51بيشتر از   %50-26بين  %25-1بين     
 درصد فراواني درصد فراواني درصدفراوانيدرصدفراواني درصد  فراواني  

 %25 136 %23 125 %12022%10219%89 483  بلوط
 %0 0 %2 10 %145/2%102%5/6 34  كيكم
 %0 0 %3 14 %25/0%81%5/4 24  بنه
  %25 136  %28 149  %13625 %12022 %100 541 كل

  
  احتماالت يتئور و ترانسكت روش به تراكم برآورد كمي نتايج -3 جدول

انحراف  ميانگين  هكتار در تعداد
 اشتباه  تغييرات ضريب درصد  معيار اشتباه معيار

  آماربرداري
 اشتباه درصد
  برداري نمونه

  %5/19  3/22  %52 4/11 59 114 ها پايهكل
  %8/18  7/4  %56 4/2 14 25  سالم

  %2/18  3/5  %41 7/2 12 29  آلوده% 25-1بين
  %7/17  5/5  %48 8/2 15 31 آلوده% 50-26بين

  %2/17  5  %59 6/2 17 29  آلوده% 51بيشتر از
 )انحراف معيار/ ميانگين ×  100(: تغييرات ضريبدرصد 

: برداري نمونه اشتباه درصد
x
tSE x 100% ××

=، XS :معيار، اشتباهX :،ميانگين t :استيودنت تي جدول مقدار   
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  نتايج
. گرديد منظور محاسبات در درخت 541 مشخصات

 در شده گيري اندازه پارامترهاي به مربوط كمي اطالعات
 بررسي وردم توده 1 جدول مطابق .است شده ارائه 1 جدول
 يك از كمتر و است درختي رويشي فرم با زاد دانه عموماً
  .هستند سالم ها كل پايه چهارم

بلوط، با  آميخته توده يك مطالعه مورد جنگلي توده
 28 حدود كه درصد بوده است 80بيشترين حد آلودگي 

 هستند موخور به آلوده درصد 50 تا 26 بين ها پايه از درصد
 هاي تنها پايه داد كه نشان پژوهش ينا نتايج ).2 جدول(

 ساير و دارند) درصد 51 باالي( زياد بسيار آلودگي بلوط،
  ).2 جدول( برخوردارند كمتري آلودگي ميزان از ها گونه
طور متوسط در  به 3 جدول از حاصل نتايج اساس بر

پايه در هكتار آلوده به موخور است  89منطقه مورد مطالعه 
دست آمده  درصد به 20كمتر از  برداري هو درصد اشتباه نمون

  .است

  كريجينگ و واريوگرافي
 گونه هيچ بررسي مورد متغير  واريوگرام محاسبه در
 واريوگرام نتيجه در .نشد مشاهده ناهمسانگردي از عالئمي

 مدلبه صورت چند جهته در نظر گرفته شده و با استفاده از 
  .برازش شد بيشتر به دليل تناسب كروي
 

 و آلودگي درصد براي شده برازش كروي مدل 4 شكل
كروي بكار رفته را  و مدل مشخصات واريوگرام 4جدول 
است،  مشخص 4طور كه در جدول  همان. دهد مينشان 

دهنده وجود  بدست آمد كه نشان% 89درصد ساختار مكاني 
ثير أتسوم طول دامنه  دو معموالً. است قوي مكاني ساختار

 شود ميه گرفتدر نظر  برداري نمونه بعنوان فاصله مناس به
)Hassani Pak 1998.( فاصله  در اين پژوهش بنابراين

معادل  شعاع كانون آلودگيمتر و  137برداري  مناسب نمونه
  .)4جدول ( تعيين شد )متر 206(ثير أتطول دامنه 

  

  
  برازش شده  كرويتجربي و مدل  واريوگرام -4 شكل

  
  

   كرويو مدل  واريوگرام مشخصات -4 جدول
  (%) مكاني ساختار  )متر( ثيرأتدامنه  آستانه حد ايقطعهاثر )متر(گامطول )متر(بررسي فاصله متغير

  89  206  7/565 62 35 425  آلودگيدرصد
 سقف يا آستانه حد برابر وگرامواري ارتفاع رسد، مي ثابت مقدار به واريوگرام كه زماني: آستانه حد؛ عمودي محور روي بر مدل مبدأ از عرض: اي قطعه اثر

 – اي قطعه اثر/ آستانهحد ( *100 ؛ امواريوگر افقي محور روي بر آستانه حد متناظر نقطه: ثيرأت دامنه؛ ساختاردار و تصادفي واريانس مجموع برابر يعني واريوگرام،
  درصد ساختار مكاني)= حد آستانه
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، در كريجينگ روش به جنگل بندي پهنه نقشه 5 شكل در
 26، %25تا    1 بين به موخور سالم، داراي آلودگي  طبقه 4

انحراف  خطاي نقشه 6شكل در  و % 51و بيشتر از % 50تا 

طور كه در نقشه خطا  همان. است شده ارائه كريجينگ معيار
برداري شده به دليل  مشخص است در حاشيه مناطق نمونه

  .ميزان خطا بيشتر است ،عدم وجود داده
  

  

  
    به روش كريجينگ و آلوده سالممناطق  بندي پهنه نقشه -5 شكل

  
 

 كريجينگ روش به بندي مناطق پهنه خطاي نقشه -6شكل 

  
  

  IDW روش
 تا 1 هاي آلودگي با توان درصد  پارامتر روش اين در

توان  ترين مناسب تعيين براي. گرفت قرار بررسي مورد 5
قدر مطلق ميانگين ، مطلق و نسبي ميانگين خطا ريدامقاز 

مطابق  .استفاده شد خطا و جذر ميانگين مربعات خطا
و مجذور  خطا ميانگين بودن پايين دليل به 5جدول 

 2 توان از ها توان ساير به نسبت مربعات ميانگين خطا
  .شد استفاده يابي درون نتايج ارائه براي

مناطق سالم و آلوده به موخور  بندي پهنه نقشه 7 شكل
 IDWيكي از معايب . دهد نشان مي IDWش به رورا 

  .نسبت به روش كريجينگ عدم ارائه نقشه خطاست
  

  ارزيابي
و  IDWمقايسه دو روش ارزيابي و منظور  به

به همراه ) 8شكل (نمودار ارزيابي متقابل كريجينگ، 
مقادير مطلق و نسبي ميانگين و ) 6جدول (جدول مربوطه 

ميانگين مربعات جذر ، ميانگين قدر مطلق خطا و خطا
   ).7جدول ( خطا براي هر دو روش محاسبه شدند
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  IDWمختلف به روش  هاي توان براي ميانگين خطاي نسبي و مطلق مقادير -5 جدول
 (%)ME MEr(%) MAE MAEr(%)RMSE RMSEr توان
122/0  9/0  77/83160/11  5/40  

201/0  04/086/7  5/2750/10  6/36  
308/0-  3/0-34/72652/10  37 
408/0-  3/0-09/7256/10  37 
5 05/0-  2/0-06/7259/10  38 

 

 
 

  IDWبه روش  و آلوده سالممناطق  بندي پهنه نقشه -7شكل 

  

   
  شده درصد آلودگي برآورده
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  IDWجينگ و يمتقابل به دو روش كر ارزيابينمودار  -8 شكل

  
  نمودار ارزيابي متقابل مشخصات -6 جدول

  اشتباه معيار برآورد شده  )r2(همبستگي  ضريب رگرسيون يابي ش درونرو
  933/9  801/0 045/1  كريجينگ

IDW  051/1 772/0  644/10  
   

  بررسي مورد متغير براي ها يابي صحت درون ارزيابي نتايج -7 جدول
 (%) ME MEr (%) MAE MAEr(%)  RMSE RMSEr  يابيروش درون

  8/35  2/10 20 02/7 -4/0 -11/0 كريجينگ
IDW 01/0 04/0 86/7 5/27  50/10  6/36  

  
درصد ميانگين خطا  7و  6هاي  جدولبا توجه به نتايج 

اما نتايج  ،بودهدر هر دو روش بسيار پايين و قابل قبول 
جذر درصد  خطا، مطلقصل از درصد ميانگين قدر حا

ضريب رگرسيون، همبستگي و اشتباه  ،خطا ميانگين مربعات
  .استكمتر  IDWدر كريجينگ نسبت به ورد شده معيار برآ

  
   حثب

 ايران هاي اكوسيستم مهمترين از يكي زاگرس هاي جنگل
 سبب اخير دهه طي موخور انگلي نيمه گونه حضور .است
 خشكيدگي مواقع از اي پاره در يا و ها سرشاخه يدگيكخش
 و آلودگي كانون شناسايي بنابراين .است شده درخت كل

 ها جنگل حمايت و مديريت امر در آن پيشروي روند
از  جلوگيريو  به حفظ اكوسيستم جنگلي زاگرس تواند مي

 شده انجام هاي بررسي در .كمك كندبلوط هاي  جنگلزوال 
 به بلوط درختان ابتالي نسبت ،)Hosseini )2009 توسط
 درصد 25 زاگرس هاي جنگل در موخور انگلي نيمه  گونه
 كه ه شدگرفت نتيجه پژوهش اين اساس بر و آمد دست به

 در بلوط درختان تاج و شاخه خشكيدگي در موخور فعاليت
در همين  .دارد اساسي ينقشمنطقه مطالعه شده 

هاي  جنگل آلودگي ميزان )2011(و همكاران   Naseri،راستا
در اين تحقيق  .كردند عنوان درصد 56 رابه موخور  ايالم
داشته  را آلودگي مترينك زالزالك گونه و بيشترين بلوط گونه
نتايج حاصل از اين پژوهش با تحقيق حاضر مطابقت  .است

درصدي موخور در توده مورد بررسي  78 حضورداشته و 
و افزايش  انتظار از بيش لودگيآاز  حكايت )1 جدول(

بر روي ويژه  به زاگرس هاي جنگل درساالنه موخور 
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   .دارد منطقه  بلوطهاي  پايه
 خارج داري جنگل هاي طرح  تهيه رالعملدستو به توجه با

 اين آماربرداري در قبول قابل خطاي حداكثر شمال، از
 ,.Naghavi et al(است  شده عنوان درصد 20 مناطق

 از حاصل نتايج موضوع، اين به توجه با). 2009
 جدول( است قبول قابلمورد مطالعه  منطقه از برداري نمونه

 ميزان بررسي منظور هب ترانسكت روش از بنابراين. )3
  .نمود استفاده توان مي موخور به جنگل آلودگي

اگرچه تحقيقات زيادي در ارتباط با موخور و يا 
هاي جنگل در  اي مشخصهيابي بر هاي مختلف درون روش

در اما تحقيق مشابهي  ،شدهساير نقاط دنيا انجام ايران و 
 بنابراين نتايج. استنشده زمينه اين پژوهش انجام 

 نتايجبا مقايسه  اين تحقيق قابل يابي اريوگرافي و درونو
   .باشد نميديگران 
هر دو  پايين بودن مقدار خطاي ميانگين به توجه با

 روش كه گرفت نتيجه توان مي) 7جدول (روش ياد شده 
 سوم دو( متر 137  فاصله با ريبردا نمونه منظور به ترانسكت

 از استفاده و )ان بيشترمنظور اطمين به متري 206 تأثير دامنه
تعيين ، مناسب و قابل قبول دقتبه دليل كريجينگ روش 

 بندي پهنه براي فاصله كانون آلودگي و توليد نقشه خطا
 مشابه هاي عرصه در آن آلودگي كانون تشخيص و موخور
 هزينه و زمانصرف  با تواند مي رسزاگ رويشگاه در واقع
پس از . باشد دمفي ديدهت اين پايش و كنترل در كمتر
شود ابتدا نسبت به رفع آلودگي اقدام  بندي توصيه مي پهنه
شناسي نزديك به  جنگلسپس با توجه به اصول . شود

 فرم ريتغيهمانند ش جنگل، رهاي مناسب پرو طبيعت و روش
هاي  ، از حفظ اكوسيستم جنگلشناسي روش جنگل و تبديل

 باودگي در ارتباط با رفع آل .زاگرس اطمينان حاصل شود
 حفاظتي و حمايتي اقداماتموخور، توجه به فنولوژي گونه 

 در. گردد انجام كم تا زيادآلودگي  اتدرج با يمناطق براي
 فراواني و شدت پارامتر دو موخور به جنگل آلودگي بحث

 بندي پهنه نقشه شدت، زمينه در. است مهم بسيار آلودگي
در مورد  اما )5شكل ( شود مي گرفته نظر در الگو عنوان به

در هكتار  آلوده  تعداد متوسط پايه چنانچه در منطقه فراواني

 ،(Hoffman, 2004) باشد ها درصد از كل پايه 40 بيش از
منظور رفع  به. )3 و 1 جدول( مورد حمايت قرار گيرندد باي

 (IPM)1شود از مديريت تلفيقي آفات  پيشنهاد ميآلودگي 
 در را كردن هرس تيمار توان مي نمونه عنوان به. استفاده شود

) درصد 25 تا 1 بينآلودگي ( شدت كم با آلوده منطقه
از آلودگي به دليل اينكه هنوز  ميزاندر اين . پيشنهاد داد

 توان مي نشده آلودگي درگيرقسمت اعظم تاج درخت ميزبان 
 قطع موخور جوانه تر پايين متري سانتي 20 از را آلوده شاخه
 از قبل مناسبي زمان در بايد كردن هرسعمل  .كرد

 هايي عرصه براي. انجام شود ماه شهريور در يعني بذرافشاني
 توان مي) درصد 50 تا 26بين ( متوسط آلودگي شدت با

 بيولوژيكيمبارزه  هاي ش رو از مكانيكي هاي روش بر عالوه
 ، Brenneria quercinaهمانند ها باكتري برخي مانند

Pectobacterium atrosepticum وDickeya 

chrysanthemi استفاده كرد مناسب تيمارهاي با 
)Mohammadi et al., 2012 .( از طرفي با توجه به اينكه

ولي  ،نيمه خزان كننده بوده يايك گياه هميشه سبز  موخور
استفاده از اين مواد  ،آن عمدتاً خزان كننده هستند هاي ميزبان

ري از برگ در خارج از فصل رويش كه گياه ميزبان عا
تيماري در مورد موخور  چنينالبته . است جايز ،است

آلودگي  شدت در. شودماه انجام تواند در آذر ميزاگرس 
 و مكانيكي كنترل بر الوهع) درصد 51 بيشتر از( زياد

 ،نمود استفاده نيز شيميايي هاي روش از توان مي بيولوژيكي
هاي  سيتحسا و نيز همانند يك گياه علفي بوده موخور زيرا

. هاي شيميايي دارد كش اين گروه از گياهان را در برابر علف
، 35/1( 2پاندار همانند كش آفت مواد برخي از استفاده با

 3باساگران، )آب ليتر ميلي 1000 در گرم 7/2، 93/1
 و) ليتر ميلي 1000 در گرم 35/1، 964/0، 675/0(

 )ترلي ميلي 1000 در گرم 8/1 و 28/1، 9/0( 4گراماكسون
 ,Kavosi( كرد مقابله موخور حد از بيش آلودگي باتوان  مي

 نيز ها كش علف از استفاده شده است توصيهبنابراين، . )2012
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 .شود انجام است، برگ از عاري ميزبان گياه كه آذرماه در
هر سه تيمار مكانيكي، بيولوژيكي و شيميايي داراي البته 

براي ر سه روش هايي هستند، بنابراين تلفيق ه محدوديت
  .شود رفع آلودگي در منطقه توصيه مي
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