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تهیۀ نقشۀ توان تولید رویشگاه راش شرقی با استفاده از دو روش کریجینگ و معکوس فاصلۀ وزنی
(مطالعۀ موردی :جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)
3

زهرا احدی ،1سید جلیل علوی ،*2سید محسن حسینی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 .2استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 .3استاد گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
تبرٔخ درٔبفت ،1394/05/25 :تبرٔخ پذٔزش1394/10/12 :

چکیده
تهیۀ نقطۀ متغیشهبی کمّی جنگل ،امشی اجتنبةنبپزیش دس مذیشیت و ثهشهثشداسی پبیذاس اکوسیستم جنگلی استت نقطتۀ تتوا
تولیذ جنگل ،پتبنسیل سویطگبه سا دس صمینۀ مواسدی همبننذ تولیذ چوة ،تشسیت کشثن و غیشه نطب میدهذ و ثهعوس مؼمتو
مؼشف ضبخع توا تولیذ یک گونۀ خبظ است ثب توجه ثه گستشدگی سغح جنگلهبی ضتمب کطتوس و کوهستتبنی ثتود
ػشغههب ،امکب غشف صمب و هضینۀ صیبد و آمبسثشداسی غذدسغذ ثشای تهیۀ نقطههبی دقیت وجتود نتذاسد اصایتنسو یتبتتن
سوش منبست ثشای تهیۀ نقطۀ ویژگیهبی کمّی جنگلهب ضشوسی استت تحقیت ابضتش دس صمینتۀ تهیتۀ نقطتۀ تتوا تولیتذ
سویطگبه ساش ثب استفبده اص دو سوش کشیجینتتگ مؼمولی و مؼکوس تبغلۀ وصنی دس جنگل دانطگبه تشثیتت متذسس انجتب
گشتته است ثهمنظوس جمغآوسی اعالػبت الص  ،اص  321قغؼه نمونۀ دایشهای ثب مسبات  3111متش مشثغ دس تودههتبیی کته دس
آنهب گونۀ ساش غبلت ثود استفبده ضذ نتبیج ثشسسی ابضش نطب میدهذ ثب توجه ثه مؼیبسهبی میتبنگین خغتب (،OK;-1/113
 ،)IDW;-1/392میبنگین قتذسمغل خغتب ( ،)IDW;3/949 ،OK;3/895مجتزوس میتبنگین مشثؼتبت خغتب (،OK;2/181
 )IDW;2/221و مؼیبسهبی نسجی میبنگین خغب ( )IDW;1/881 ،OK;1/314و مجزوس میبنگین مشثؼبت خغب (،OK;8/913
 ،)IDW;3/191سوش کشیجینگ ػملکشد ثهتشی داسد نتبیج پژوهص ابضش نطب میدهذ که سوش صمتینآمتبسی کشیجینتگ
قبدس ثه تجیین تغییشهبی مکبنی توا تولیذ دس منغقۀ تحقی است و میتوانذ نقطۀ پهنهثنذی آ سا ثب غحت منبست تولیذ کنذ
ياژگان کلیدی :توا تولیذ ،دسو یبثی ،ساش ،کشیجینگ ،مؼکوس تبغلۀ وصنی

مقدمه ي هدف



مذیشیت پبیذاس جنگل ثسیبس کمک میکنتذ = .<2 ،3اسصیتبثی

دس یک ثشنبمهسیتضی اغتولی و دسستت ثتهمنظتوس متذیشیت

توا تولیذ سویطگبه هبی جنگلی نیض مقولۀ ثستیبس مهمتی دس

غحیح و ثهشهثشداسی پبیذاس اکوسیستم جنگلی ثه اعالػتبتی

این صمینه است و آ ػجتبست استت اص اسائتۀ ضبخػتی کته

اص وضؼیت کمّی و کیفی جنگلهب نیبص است؛ اصایتنسو تهیتۀ

پتبنسیل سویطگبه سا دس کبسکشدهبی مختلف جنگتل همبننتذ

نقطههبی متغیشهبی کمّی جنگل ،اجتنبةنبپتزیش استت و ثته

تولیذ چوة ،تشسیت کشثن ،افت ختب  ،کنتتش ستیالة،
اف تنوع صیستی و تأمین آة نطب میدهذ = <2ثتب توجته

 * ؤًسىدِ مسئًل ،تلفه09111580097 :
Email: j.alavi@modares.ac.ir

ثه گستشدگی جنگلهبی ضتمب کطتوس و کوهستتبنی ثتود
ػشغه هب ،غشف صمب و هضینۀ صیبد و آمبسثشداسی غذدسغذ
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ثشای تهیۀ نقطه هبی دقی و غحیح ممکتن نیستت دس ایتن

اهمیت جنگل هبی خضسی و ثهخػوظ گونۀ ساش که

میب انتظبس میسود استفبده اص سوش صمینآمبس که دس ثتشآوسد

اص تشاوا تشین و اقتػبدیتشین گونههبی پهنثتش

دس ایتن

متغیشهبی جنگل اص استجبط مکبنی تغییشهب ثشاسبس نمونههبی

جنگلهبست ،ایجبة میکنذ که همواسه اعالػبت دقیقی اص

ثشداضتتتضتتذه استتتفبده متتیکنتتذ ،نتتتبیج ثهتتتشی نستتجت ثتته

آنهب تهیه و تغییشهبی آنهتب ثشسستی ضتود اص عتشف دیگتش

سوشهبی مؼمو کالسیک اسائه کنذ =<2

اصآنجب که اجشای جنگلضنبسی نضدیک ثه عجیؼت ثهمنظتوس

دس خػوظ استفبده اص سوشهتبی صمتینآمتبس ثتهمنظتوس

افبظت و نگهذاسی اص جنگتلهتبی ضتمب کطتوس الص و

پهنهثنذی منبثغ جنگلی ،پژوهصهبی متؼذدی دس جهب انجتب

ضتتشوسی استتت و هنتتوص هتتم ثختتصهتتبی صیتتبدی اص ایتتن

گشتتتته استتت مبنتتذاالص ( )2111کتتبسثشد صمتتینآمتتبس سا دس

جنگلهب تبقذ عشح جنگلذاسیانتذ ،ثبیتذ هشچته ستشیغتتش

آمبسثشداسی جنگل ثشسسی کشد = <1لیوایتض ( )2118اص تلفیت

تحت پوضص مذیشیت قشاس گیشنتذ = <33اصایتن سو هتذف

صمینآمبس و ستنجص اص دوس ثتهمنظتوس ثشسستی ویژگتیهتبی

پژوهص ابضتش ،تهیتۀ نقطتۀ تتوا تولیتذ سویطتگبه ساش

جنگل دس ویتنب استفبده کتشد = <4تتشیمن و مویستن ()2119

ضشقی ثب استفبده اص سوش دسو یبثی مؼکوس تبغلۀ وصنتی

استفبده اص سوش دسو یبثی کشیجینگ سا ثهػنوا اثضاسی ثتشای

و کشیجینگ دس یک جنگل آمیخته و نبهمسب ساش است

ثهجود نقطه هبی صی تودۀ جنگل اسصیبثی کشدنذ = <8تلتوسس و
همکبسا ( )2115ثه استفبده اص تنو صمتین آمتبس ثتشای تؼیتین

مًاد ي ريشها

نقطۀ ثشخی ویژگی هبی جنگل دس ایبلت چیواوا دس مکضیتک

مىطقۀ تحقیق

پشداختنتتتذ = <3منتتتگ و همکتتتبسا ( )2119سوشهتتتبی

تحقی ابضتش دس جنگتل آموصضتی و پژوهطتی دانطتگبه

صمینآمبسی سا ثشای پیصثینتی مطخػتههتبی جنگتل همبننتذ

تشثیت مذسس غوست گشتتته استت منغقتۀ تحقیت ثتین

سویۀ صمینی ،استفبع ،اوضبع سالمت و صیتتوده دس جوسجیتبی
غشثی دس آمشیکب ثهکبس گشتتنذ = <9اخوا و کیتبدلیشی ()2131

ػتتشؼ جغشاتیتتبیی " 13º29'21تتتب " 13º12'83ضتتشقی و
عو جغشاتیبیی " 83º41'21تتب " 83º49'19ضتمبلی قتشاس

ثتته ثشسستتی تغییشپتتزیشی و تخمتتین ویژگتتیهتتبی دسختتتب

گشتته و استفتبع آ اص ستغح دسیتب ثتین  381 -3981متتش

دستکبضت ثب استفبده اص سوش صمینآمبس دس ستواال دسیتبی

است مقذاس ثبسنذگی دس این نبایه  3115میلی متش دس سب

خضس پشداختنتذ = <5آستستن و همکتبسا ( )2132دس ثلژیتک،

است میبنگین دمبی سبالنه ثشاثش ثب  38/9دسجۀ سبنتیگتشاد

پنج سوش تهیۀ نقطه ضبمل کشیجینتگ مؼمتولی ،سگشستیو و

ثجت ضذه است تیپ جنگل دس منغقۀ تحقی آمیخته است

سه سوش هیجشیذ سا ثشای ضتبخع سویطتگبه ثتشای دو گونتۀ

ثه عوس میبنگین گونۀ ساش اذود  81دسغذ اص کتل اجتم

دسختی مهم (ثلوط و ساش) مقبیسه کشدنذ = <2اص تحقی هبی

سشپب و اذود  41دسغذ اص کل تؼذاد دسختب سا ثته ختود

داخلی دس خػوظ مغبلؼۀ ابضش میتوا ثه مواسد صیش اضتبسه

اختػبظ داده است =<32

داضت تخیشه و نجفی صیالیتی ( )2134ثتشای ثتشآوسد تتشاکم

ريش پژيهص

دسختب دس جنوة غشة ایشا اص سوش دسو یتبثی کشیجینتگ

ثهمنظوس جمغآوسی اعالػبت الص اص  321قغؼه نمونۀ دایشهای

و کوکشیجینگ استفبده کشدنذ = <9اخوا و کالیتن ( )2119و

 31آسی ثه سوش منظم تػبدتی دس ضجکهای ثته اثؼتبد × 311

اخوا و همکبسا ( 2132و  )2134اص سوشهبی کشیجینتگ و

 311متش دس سغحی اذود  211هکتبس استتفبده ضتذ پت

اص

 IDWثهمنظوس تهیۀ نقطۀ ویژگتیهتبی ستبختبسی جنگتلهتب

پیبده کتشد قغؼتههتبی نمونته دس جنگتل ،قغتش ثشاثشستینه و

استفبده کشدنذ =<33 ،31 ،3

همچنین استفبع کبمل تمب دسختب ساش ثب قغتش ثیطتتش اص 9/8

تُّٕ وقشّ تًان تًلٕد رئشگبٌ راش شزقٓ ثب استفبدٌ اس دي ريش کزٔجٕىگ ي معکًس فبطلّ يسوٓ ...
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سبنتیمتش انذاصهگیشی ضذ سوشهتبی ثستیبسی ثتشای ثتشآوسد

 1/28ثبضذ ،متغیش متوسد نظتش داسای ستبختبس مکتبنی ضتؼیف

توا تولیذ یب کیفیت سویطتگبه وجتود داسد کته متیتتوا ثته

است؛ دس نسجت ثین  1/28تتب  1/98ستبختبس مکتبنی متوستظ

استفبده اص ضبخعهبی تنوع صیستی ،گیبهب ضبخع ،ثشسستی

است و دس نسجت ثضس تش اص  ،1/98سبختبس مکبنی قوی است

ختب  ،تجضیتۀ ثتتش و الضتجش  ،وضتتؼیت ظتبهشی تتتوده و

= <33پ

اص ثشسسی سبختبس مکتبنی ،ثبیتذ ثته دسو یتبثی ثته

ضبخع سویطتگبه اضتبسه داضتت = <32سوش مؼمتو ثتشای

سوشهبی مختلف ثشای ویژگیهبی متوسد ثشسستی کته داسای

اسصیبثی کیفیت سویطگبه ثتشای تتودههتبی همستب  ،ضتبخع

سبختبس مکبنی منبست هستنذ ،اقذا ضود

سویطگبه است ثب توجه ثته اینکته دس تتودههتبی نبهمستب و

کشیجینگ یکى اص سوشهبى ثستیبس منبستت و پیطتشتتۀ

آمیخته ،ضبخع سویطگبه نمیتوانذ مؼشف خوثی ثتشای ثیتب

دسو یبثی است که میتوانذ ثشاسبس مذ ثتشاصش دادهضتذه

کیفیت سویطگبه ثبضذ ،تش سویطگبه که استفبع دسختب دس یک

ثش واسیوگشا تجشثی و نمونههبی انذاصهگیشیضذه دس جبمؼه،

توده دس یک قغش مشجغ (قغش هذف) استت ،ثتهػنتوا مؼیتبس

نقبط نمونهثشداسینطذه سا ثذو اسیت و ثب اذاقل واسیتبن

مغمئنتش ثشای اسصیبثی کیفیت سویطگبه مؼشتتی ضتذ = <32دس

ثشآوسد کنذ = <33 ،3قجل اص دسو یتبثی ثته سوش کشیجینتگ

مغبلؼۀ ابضش ،ضبخع توا تولیتذ سویطتگبه ساش ثشاستبس

ثبیذ یک مذ نظشی ثش واسیوگشا تجشثی ثشاصش داده ضتود

میبنگین استفبع و قغش ثشاثشسینۀ گونه ساش دس هش قغؼه نمونته

مذ هبی متفبوتی ثهاین منظوس وجود داسنذ که متیتتوا ثته

دس قغش هذف ( 98سبنتیمتش) ثنبثش مغبلؼتۀ غتوستگشتتته دس

مذ هبی کشوی ،نمتبیی و گوستی اضتبسه کتشد دس ثشسستی

جنگل دانطگبه تشثیت مذسس محبسجه ضذ =<32

ابضش ،ثتب استتفبده اص مؼیبسهتبی اتذاقل مجمتوع مشثؼتبت
ثبقیمبنذههب و مؼیبس اعالػبتی آکبئیک دس ثستۀ

ريش زمیهآماری کریجیىگ
دس صمینآمبس تشؼ ثش این است که نمونه هبی انتخبةضتذه اص
جبمؼه مستقل نیستنذ ،ثلکه تب تبغلۀ مؼینی ثه غتوست مکتبنی
نسجت ثه هم واثستگی داسنذ ثهعوس کلی صمینآمتبس ضتبمل دو
ثخص اغلی واسیوگشاتی و کشیجینگ است دس واسیتوگشاتی اص
سه مؤلفه ثشای تطشیح و مذلسبصی ستتتبس واسیتوگشا استتفبده
میضود :دامنۀ تأثیش ،اذ آستبنه یب سقف ،و اثش قغؼته ای دامنتۀ
تأثیش اذاکثش تبغلهای استت کته پت

اص آ ستبختبس مکتبنی

دیگش وجود نذاسد و واسیوگشا ثه مقذاس ثبثتی متی سستذ =<33
نکتتۀ اتتبئض اهمیتتت دس واسیتوگشاتی ،ثشسستتی وجتتود ػالئتتم
نبهمسبنگشدی دس واسیوگشا است دس تحقی ابضش ثهمنظتوس
ثشسسی نبهمسبنگشدی اص  Rose plotاستفبده ضذه استت ایتن
پالت ،اثضاسی ثسیبس مفیذ دس ضنبسبیی جهت و ثضسگتی مقتذاس
نبهمستتبنگشدی استتت و مقتتذاس دامنتته سا دس جهتتتهتتبی
تؼشیفضذه ،ثشاسبس واسیوگشا انتخبةضذه ،نموداس متیکنتذ
ثشای ثیب ضذت یک سبختبس مکبنی اص مؼیبس نستجت واسیتبن
سبختبسداس ثه آستبنه استفبده ضتذ وقتتی ایتن نستجت کمتتش اص

آمتبسی nlme

دس نش اتضاس آمبسی  ،Rمذ منبست انتخبة ضذ =<31
سوش مؼکوس تبغلۀ وصنی یب  IDWیکتی اص مهتمتتشین
سوشهبی دسو یبثی است تتشؼ اسبستی دس ایتن سوش آ
است که ثب اتضایص تبغتله ،مقتذاس تتأثیش مطخػتههتب کتبهص
مییبثذ ثتشای پتیصثینتی دس مکتب هتبیی کته دادههتبی آنهتب
انذاصهگیشی نطذه است اص مقبدیش انذاصهگیشیضذه پیشامو محل
استفبده میضود دس پیصثینی ،ػبمل وص ثشاسبس تبغلۀ نقتبط
اص یکذیگش تؼیین میضود ثهػجبستی ،ثه نقبط نضدیتک ثته نقغتۀ
ثشآوسد وص ثیطتشی داده میضود تب ثه نقبط دوستش و ثب گتشتتن
میبنگین اص آنهب ،اسصش نقغۀ مجهو ثشآوسد میضتود = <31دس
این سوش اغلت تتوانی ثتشای ػکت

تبغتله دس نظتش گشتتته

میضود که متنبست ثتب نیتبص و مبهیتت اعالػتبت و تغییشهتبی
تضبیی مقذاس آ  ،ثبیذ مقذاس تؼیین ضتود دس ثشسستی ابضتش،
ثهمنظتوس انتختبة منبستتتتشین تتوا اص سوش اػتجبسستنجی
متقبثل  10-foldو ثب 21

تکتشاس اص تتبثغ estimateParameters

دس ثستۀ  intamapاستفبده ضذ
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ارزیابي صحت برآيردها

 )0.9884, p-value = 0.3836و Kolmogorov-Smirnov

سوشهتتبی تهیتتۀ نقطتته دس ایتتن ثشسستتی ثشاستتبس سوش

( )D = 0.0573, p-value = 0.4145مطبهذه ضذ که دادههب

اػتجبسسنجی متقبثل  10-foldثشسسى و اسصیبثى ضذه استت دس

اص توصیغ نشمب تجؼیت میکننذ

این سوش کل دادههب ثه  31قسمت تقسیم ضذه و هش ثبس یکتی

تحلیل همبستگي مکاوي

اص این قسمتهب ثهمنظوس اػتجبسسنجی کنبس گزاضته میضتود و
ثب  9قسمت دیگش مذلسبصی غوست میگیشد سوشهبی تهیتۀ
نقطه ثب استفبده اص آمتبسههتبی میتبنگین خغتب ) ،(MEمیتبنگین
قتتذسمغل خغتتب ( ،)MAEجتتزس میتتبنگین مشثؼتتبت خغتتب
) ،(RMSEمقتتبدیش نستتجی میتتبنگین خغتتب ( )MErو مجتتزوس
میبنگین مشثؼبت خغب ( )RMSErاسصیبثی ضذنذ ایتن مؼیبسهتب
نتطب میدهتنذ کته ثتین مقتذاس ثشآوسدضتذه و مطتبهذهضتذه
چقذس اختالف وجود داسد چنبنچه مقذاس ایتن مؼیبسهتب ثشاثتش
ثب غفش ثبضذ نطب دهنذۀ آ استت کته مقتبدیش نمونته ختوة
ثشآوسد ضتذه استت تمتبمی تجضیتهوتحلیتلهتبی متشتجظ ثتب
کشیجینگ ،مؼکوس تبغلۀ وصنی و تهیتۀ نقتتطۀ تتوا تولیتذ
سویطگبه ساش ضتشقی دس نتش اتتضاس آمتبسی  Rنستخۀ ،1 3 3
= <34و ثستۀ  gstatانجب گشتت =<38

یکسو اذاکثش تبغلۀ ثین نقبط نمونه ثشداسی ( 511متتش)
ثهػنوا اذاکثش تبغلۀ مجبص ثهمنظوس سستم واسیتوگشا دس
نظش گشتته ضذ = <33ثب آصمو و خغب ،تبغلۀ  311متش نوا
مجنب ثشای گب دس نظش گشتتته ضتذ ثتهکتبسگیشی مؼیبسهتبی
اذاقل مجموع مشثؼبت ثتبقیمبنتذههتب و مؼیتبس اعالػتبتی
آکبئیک نطب داد که مذ کشوی کمتشین مقذاس سا داضت و
ثهػنوا ثهتشین متذ واسیتوگشا نظتشی انتختبة ضتذ دس
ضکل (3الف) ،واسیتوگشا همستبنگشد ثتشای متذ کتشوی
اسائه ضذه است نکتۀ مهم دس واسیوگشاتی ،ثشسستی وجتود
ػالئم نبهمسگشدی دس واسیوگشا است ثهکبسگیشی

Rose

 plotنطب داد که دامنۀ واسیوگشا ثشای جهت هبی مختلف
( 91 ،48 ،1و  )318متفتتبوت استتت کتته اتتبکی اص وجتتود
نبهمسبنگشدی است (ضکل )2ثشای تػحیح نبهمسبنگشدی
ثبیذ نسجت نبهمسبنگشدی تؼیتین ضتود کته ایتن نستجت اص

وتایج ي بحث
اعالػبت اولیۀ آمبسی ضبخع توا تولیتذ سویطتگبه ساش
ضشقی مبننذ میبنگین ،اذاقل ،اتذاکثش ،انحتشاف مؼیتتبس و
ضشیت تغییشات دس جذو

 3اسائه ضذه است.

ثشای انجب دسو یبثی ثه سوش کشیجینتگ ثهتتش استت
داده هب نشمب ثبضنذ ثب ثشسسی وضتؼیت توصیتغ دادههتب ثتب
استتتفبده اص آصمتتو هتتبی آمتتبسی ( Shapiro-Wilk

= W

تقسیم دامنۀ ثضس

ثه دامنۀ کوچک دس  Rose plotمحبستجه

میضود دس جذو  2مطخػههبی واسیوگشا همهجهته یتب
همسبنگشد و مذ کشوی استفبدهضتذه ،اسائته ضتذه استت
همب عوسکه مالاظه می ضود دس غتوست دس نظتش گتشتتن
همسبنگشدی ،ضبخع توا تولیذ اص سبختبس مکتبنی قتوی
ثشخوسداس است و ثهػنوا یک متغیش نبایهای ستتبس میکنذ

جذيل  .1اطالعات ايلیۀ آماری شاخص تًان تًلیذ ريیشگاٌ راش شرقی
متغیر

میاوگیه

حذاقل

حذاکثر

اوحراف معیار

ضریة تغییرات

شبخض تًان تًلٕد (متز)

34/77

29/25

39/66

2/31

%6/64

جذيل  .2مشخصٍَای ياریًگرام َمساوگرد ي مذل کريی ترازششذٌ تٍ آن
متغیر

طًل گام (متر)

اثر قطعٍای

حذ آستاوٍ

دامىۀ تأثیر (متر)

ساختار مکاوی

شبخض تًان تًلٕد (متز)

100

1/12

6/38

356/86

( % 83قًْ)

{ × 100حد آستبوٍ ( /اثز قطعٍاْ – حد آستبوٍ)} ; درطد سبختبر مکبوٓ
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چنبنچه نبهمسبنگشدی تػتحیح ضتود ،مطخػته هتبی

سویه صمینی و استفبع) همسبنگشد ثوده و مستتقل اص جهتت

واسیوگش تب اذودی تغییش میکنذ که نتبیج آ دس جذو 1

هستنذ که اص این جنجه ،نتبیج تحقی آنهب ثب پژوهص ابضتش

و ضکل ( 3ة) نطب داده ضذه است مقذاس دامنته اص 189

مغبیشت داسد ثهمنظوس تولیذ نقطتۀ تتوا تولیتذ سویطتگبه

متش ثه  193متش اتضایص یبتته و دسغذ سبختبس مکبنی اص 51

ساش اص سوش کشیجینگ مؼمولی ثب ثلو هبی  12×12متش

دسغذ ثه  91دسغذ تقلیل یبتته استت ثتب وجتود ایتن ،اص

استفبده ضذ تب ثب مسبات قغؼه نمونته ( 3111متتش مشثتغ)

سبختبس مکبنی تقشیجبً قوی ثشخوسداس استت و متی تتوا اص

همتتبهنگی داضتتته ثبضتتذ نتتتبیج کمّ تی تخمتتین ث ته سوش

آ دس ثشآوسد کشیجینگ استفبده کشد اخوا و کالیتن =،<2

کشیجینگ دس جذو  4نطب داده ضذه استت دس ضتکل 1

نطب دادنذ که مؤلفههبی سبختبس جنگل (تؼذاد دس هکتتبس،

(الف) نیض نقطۀ ثشآوسد کشیجینگ اسائه ضذه است

شکل  .1ياریًگرام َمساوگرد (الف) ي واَمساوگرد (ب) ي مذل کريی ترازش دادٌشذٌ تٍ شاخص تًان تًلیذ

شکل  Rose plot .2ترای شاخص تًان تًلیذ ريیشگاٌ راش شرقی
جذيل  .3مشخصٍَای ياریًگرام واَمساوگرد ي مذل کريی ترازششذٌ تٍ آن
متغیر

طًل گام (متر)

اثر قطعٍای

حذ آستاوٍ

دامىۀ تأثیر (متر)

ساختار مکاوی

شبخض تًان تًلٕد (متز)

100

1/75

6/46

390/99

( %73تقزٔجبً قًْ)

جذيل  .4وتایج کمی درينیاتی کریجیىگ
متغٕز

مٕبوگٕه

حداقل

حداکثز

اوحزاف معٕبر

ضزٔت تغٕٕزات

شبخض تًان تًلٕد (متز)

34/54

31/34

38/85

0/67

1/94 %
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دس خػوظ دامنۀ تأثیش ثبیذ اضبسه داضت که هشچه دامنته

اخوا و کالین = ،<2دس ثشسسی ویژگیهتبی سویتۀ صمینتی،

کوچکتش ثبضتذ ،تواغتل نمونتهثتشداسی سا ثبیتذ کوچتکتتش

تؼذاد دس هکتبس و استفبع کل نطب دادنتذ کته واسیتوگشاتی

انتخبة کشد این موضوع نطب میدهذ که دس عشااتی ضتجکۀ

ابغل اص متغیشهبی سویۀ صمینی و استفتبع کتل اص ستبختبس

آمبسثشداسی ثشای ثشسسی این ویژگیهب دس آینتذه ثبیتذ تبغتلۀ

مکبنی منبستجی ثشختوسداس ثتوده استت کته ثتب نتتبیج ایتن

قغؼههبی نمونته ثته چته انتذاصه ثبضتنذ = <31ثتشای ویژگتی

پژوهص مغبثقت داسد

ضتتبخع تتتوا تولیتتذ ،دامن تۀ تتتأثیش  193متتتش محبستتجه ضتتذ؛

سوش وص دهتتی مؼکتتوس تبغتتله ،سوضتتی دیگتتش اص

ثهػجبست دیگش ،ضبخع توا تولیذ تب تبغتلۀ  193متتش داسای

سوشهبی دسو یبثی است که دس آ ثته نقتبط نضدیتک ثته

واثستگی مکبنی است و اص این تبغله ثه ثؼذ ،نمونههب مستتقل

نقغۀ ثشآوسد ،وص ثیطتشی داده میضتود تتب نقتبط دوستتش

اص هم خواهنتذ ثتود ثتش ایتن استبس متیتتوا اثؼتبد ضتجکۀ

ثهمنظتوس مقبیستۀ کتبسایی سوش کشیجینتگ ،اص ایتن سوش

جبمؼتته عشااتتی کتتشد،

پشکبسثشد نیض استفبده ضذ سوش وص دهی مؼکتوس تبغتله

ثهعوسیکه تبغلۀ نمونهثشداسی ثشاثش ثب عو دامنۀ تتأثیش ثبضتذ

اص تشضیههبی مشثوط ثه استجبط مکبنی ثتین دادههتب پیتشوی

اخوا و کالین = ،<2پیطنهبد کشدنتذ کته دوستو عتو دامنتۀ

نمیکنذ و دس این سوش واسیوگشا وجود نذاسد و تنهتب ثتش

تأثیش ثهػنوا تبغلۀ منبست نمونهثشداسی دس نظش گشتتته ضتود

این تشؼ متکی است که نقبط نضدیکتش ثه نقغتۀ ثتشآوسد،

ثب تؼذیل تبغلۀ ضجکۀ نمونهثشداسی میتتوا نبهمستبنگشدی سا

ضجبهت ثیطتشی ثه آ داسنذ تب نقبط دوستش

آمتتبسثشداسی سا مغتتبث ثتتب واسیتتبن

ثهاسبة آوسد ،ثهعوسی که دس جهت اذاکثش تغییشهب ،ضتذت

همب عوسکه اضبسه ضذ ،دس سوش  IDWتتوا دس دقتت

نمونهثشداسی ثیطتش است اصآنجب که دس ایتن ثشسستی ضتبخع

ثشآوسد ثستیبس متؤثش استت ،ثتذین تشتیتت کته تتوا هتبی

توا تولیذ داسای نبهمستبنگشدی استت ،توغتیه متیضتود اص

ثتضس تتش ،وص ثیطتتشی ثتته نقتبط نضدیتکتتش اختػتتبظ

ضجکۀ مستغیلی ثشای ثشسسی تغییشهتبی آنهتب دس ػشغته هتبی

میدهذ اغلت محققب اص تتوا  2استتفبده متیکننتذ =<31

جنگلی استفبده ضود؛ ثنبثشاین دس ثشسستی ابضتش ،ثتب دس نظتش

نتبیج نطب داد که مقذاس توا  2/48کمتشین مقذاس

گشتتن دوسو عو دامنۀ تأثیش و ضکل ( 3ة) ،اثؼتبد منبستت

سا داضته است نقطۀ ابغل اص ثشآوسد این سوش دس ضتکل

ضجکۀ نمونهثشداسی ثشای ضبخع توا تولیذ اتذود  281متتش

( 1ة) نطب داده ضذه است دس خػوظ کالسههبی توا

دس جهت ضتمبلی  -جنتوثی و  381متتش دس جهتت ضتشقی –

تولیذ ،ضبیب رکش است که ثشاسبس مشوس منبثغ ،سه کالسته

غشثی پیطنهبد میضود

ضؼیف ،متوسظ و خوة پیطنهبد ضذه استت نکتتۀ ثستیبس

RMSE

دس خػوظ مقبدیش سقف واسیوگشا  ،ثبیتذ گفتت کته

مهم ،تؼیین محذودۀ کالسه هبست ثتشای تؼیتین محتذودۀ

هشچه این مقذاس ثیطتش ثبضذ ،تغییشپزیشی نیض ثیطتش خواهذ

کالسههب اص ثستته  ClassIntدس نتش اتتضاس  Rاستتفبده ضتذ

ثود هشچه اثش قغؼهای کمتش ثبضذ ،سبختبس مکتبنی ویژگتی

اجشای تبثغ  ClassIntکه ثسیبس صمب ثش است ،سؼی میکنتذ

موسد ثشسسی ثیطتش و دسنتیجه کبسثشد صمینآمبس منبستتتتش

محذودۀ کالسههب سا ثتهنحتوی تؼیتین کنتذ کته واسیتبن

است و نتبیج دقی تشی اسائه میضتود اختوا و کیتبدلیشی

ثینعجقهای ثیطتشین ثبضذ ثشای سوش دسو یبثی کشیجینگ

= <5نطب دادنذ که متغیشهبی سغح مقغغ و استفبع دسختب

محتتذودۀ تتتوا تولیتتذی  13/21-11/53ثتتهػنتتوا کالستتۀ

سبختبس مکبنی ثبالیی داسنذ اصآ جب که مؼیبس توا تولیذ دس

ضؼیف ،محذودۀ  11/53-18/13ثهػنوا کالسۀ متوستظ و

این ثشسسی ،ثه استفبع دسختب ساش دس قغتش مشجتغ اضتبسه

محذودۀ  18/13-15/51ثه ػنوا کالسۀ خوة تؼیین ضتذ

داسد ،می توا گفتت ثتب نتتبیج ایتن پتژوهص تغتبث داسد

ثشای سوش دسو یبثی  ،IDWمحذودۀ کالسه هب ثه غتوست
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ضتتتؼیف ( ،)29/99-14/38متوستتتظ ( )18/14-38/83و

جذو  8ثب جذو  3مالاظه میضود کته دس آنهب ثشخالف

خوة ( )18/83-19/31است نتبیج ابغتل اص دسو یتبثی

سوش کشیجینگ ،اذاقل و اذاکثش دادههتبی اولیته وجتود

ثهاین سوش نیض دس جذو  8اسائه ضتذه استت ثتب مقبیستۀ

داسنذ

شکل  .3وقشۀ پُىٍتىذی تًان تًلیذ ريیشگاٌ راش تٍ ريشَای کریجیىگ (الف) ي ( IDWب)

شکل  .4وقشۀ اوحراف معیار ترآيرد تًان تًلیذ ريیشگاٌ راش تٍ ريش کریجیىگ
جذيل  .5وتایج کمّی درينیاتی تٍ ريش معکًس فاصلۀ يزوی
متغیر

میاوگیه

حذاقل

حذاکثر

اوحراف معیار

ضریة تغییرات

شبخض تًان تًلٕد (متز)

34/7

29/67

39/31

0/8

%2/30
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ثهمنظوس مقبیسۀ دو سوش کشیجینگ و مؼکوس تبغتلۀ

مضایبی کشیجینگ این است که همشاه ثب تخمین ،نقطۀ خغتبی

وصنی ،مؼیبسهبی میبنگین خغتب ،میتبنگین قتذسمغل خغتب،

(ضکل  )4آ ثشآوسد سا نیض ثتهغتوست کمّتی اسائته متیکنتذ،

مجزوس میبنگین مشثؼبت خغب و مؼیبسهبی نستجی میتبنگین

ثهعوسی که ثب استفبده اص این دو نقطته (کشیجینتگ و خغتبی

خغب و مجزوس میبنگین مشثؼبت خغتب ثتشای هتش دو سوش

آ ) دس هش نقغه اص جنگل هم میضا ثشآوسد مطتخع استت و

محبسجه ضتذ کته نتتبیج آ دس جتذو  3اسائه ضذه استت

هتم میتضا خغتبی آ ثتب استتفبده اص نقطتۀ خغتبی ثتتشآوسد

مقبدیش میبنگین خغب و میبنگین قذس مغل خغب مقذاس اسیجی

کشیجینگ میتوا منبعقی سا که دس آنهب میضا خغب صیبد است،

سا نطب میدهنذ که دس ابلت مغلوة ،ثبیذ مستبوی غتفش

ثب انذاصهگیشی نمونههبی اضبتی پوضص داد تب خغتبی ثتشآوسد

ثبضنذ مقبدیش مثجت یب منفی صیبد آنهب ثهتشتیت نطب دهنتذۀ

دس آ منبع کبهص یبثذ ثب توجه ثه اینکته هتذف اص ثشسستی

ثشآوسد ثیطتش یب کمتش اص مقذاس واقؼیانذ ثشاسبس یبتته هبی

ابضش تهیتۀ نقطتۀ تتوا تولیتذ سویطتگبه ساش ثتوده استت،

این تحقیت  ،کمتشین خغبی مطبهذه هتب مشثتوط ثته سوش

مذیشا جنگل میتواننذ اص نقطههبی صمینمشجغضذه که نحتوۀ

دسو یبثی کشیجینگ است

توصیغ مکبنی توا تولیذ سا دس سغح ػشغتۀ تحتت متذیشیت

همب عوسکه اخوا و همکبسا = ،<31ثیتب متیداسنتذ ،دس

نطب میدهنذ ،ثهػنوا نقطۀ ساهنمب دس عشحهتبی جنگلتذاسی

مقبیسۀ دو سوش کشیجینگ و  ،IDWاغوالً سوش کشیجینتگ

استفبده کننذ تب ثشاستبس آ ثشنبمتهسیتضی قغتغ ،جنگلکتبسی،

ثه دالیتل تولیتذ نقطتۀ خغتتبی ثتتشآوسد ،خوضتتهصدایتتی و

واکتتبسی ،جتتبدهستتبصی و ػملیتتبت پشوسضتتی سا ثتتب توجتته ثتته

کتبهص واسیبن

ثشآوسد ،ثش سوش  IDWثشتشی داسد یکتی اص

وضؼیت توا جنگل مکب یبثی کننذ =<31

جذيل  .6وتایج مقایسۀ ريشَای مختلف درينیاتی مکاوی
ريش درينیاتی

ME

MAE

RMSE

MEr

RMSEr

کزٔجٕىگ
معکًس فبطلّ يسوٓ

-0/036
-0/192

1/598
1/749

2/053
2/223

0/104
0/553

5/906
6/393

وتیجهگیری

است دس پبیب پیطنهبد می ضتود ثتشای ثشسستی تغییشهتبی

ثشسستتی ابضتتش نطتتب داد کتته سوش کشیجینتتگ ػملکتتشد

توا تولیذ دس منغقۀ تحقی اص ضجکۀ مستغیلی ثب اثؼتبد281

ثهتشی اص سوش مؼکتوس تبغتلۀ وصنتی دس ثتشآوسد تتوا

متش دس جهت ضمبلی  -جنوثی و  381متش دس جهت ضشقی

تولیذ سویطگبه ساش داسد ثب توجه ثه نتبیج پژوهص ابضش

– غشثتتی استتتفبده ضتتود همچنتتین توغتتیه متتیضتتود دس

و اثؼبد ثهینۀ ضجکۀ نمونهثشداسی می توا گفتت کته ضتجکۀ

پژوهص هبی آتی ػملکشد سوش هبی مجتنی ثش خػوغتیت

نمونهثشداسی متذاو ثشای جنگلهبی هیشکبنی ثشای اهذاف

و هیجشیذ دس تهیۀ نقطۀ توا تولیذ سویطتگبه ساش اسصیتبثی

صمینآمبسی و تهیۀ نقطۀ توا تولیذ سویطگبه ساش منبستت

ضود
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ABSTRACT
Estimation and mapping of forest resources is a prerequisite for sustainable forest management. Site
productivity is a key indicator of forest ecosystem services like wood production, carbon
sequestration, etc. It allows foresters to forecast growth and production and hence select the most
suitable tree species for a site. Due to the extent of Hyrcanian forests and mountainous areas in these
forests that are sometimes difficult to access, it seems necessary to find suitable methods for mapping
the quantitative parameters in these forests. In this study, site form index which is the most reliable
criterion for evaluating the site productivity of mixed and uneven stands was used. This study aims at
mapping beech forest site productivity by using ordinary kriging and inverse distance weighted in
research forest of Tarbiat Modares University. For this purpose, 123 0.1 ha circular sample plots were
laid out in beech dominated stands. The height and diameter of beech trees with DBH ≥ 7.5 cm within
each plot was recorded. The cross validation results showed that by using criteria such as mean error
(OK=-0.036, IDW=-0.192), mean absolute error (OK=1.598, IDW=1.749), root mean square error
(OK=2.053, IDW=2.223), relative mean error (OK=0.104, IDW=0.553) and relative root mean square
error (OK=5.906, IDW=6.393), Kriging had significant advantage over IDW method and showed high
estimation accuracy. Therefore, the methods can be applied to similar uneven-aged beech stands in the
north of Iran.
Keywords: Beech, IDW, Interpolation, Kriging, Site productivity.
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