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  بلوط زاگرس با استفاده از يهاجنگل یدگینقشه پراکنش شدت خشک هیته

  یمصنوع یو شبکه عصب یآمار مکان

 
 

  2یکرم دیو ام 1يدریح ي، مهد*1یکرمشاه ی، عبدالعل1يفرشته مظفر

  

 )13/8/1398 پذیرش: تاریخ ؛ 15/4/1398 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

در جنگل است. با توجه بـه   یدگیو شدت خشک یپراکنش مکان یجنگل، اطالع از چگونگ یدگیامر در مبارزه با خشک نیتریو اساس نیاول

ـ   یدگینقشه شدت خشک هیدر ته یمصنوع یو شبکه عصب یدو روش آمار مکان ییمطالعه کارا نیموضوع در ا تیاهم از  یجنگـل در بخش

صورت که پس از  نیاستفاده شد. به ا کیستماتیس یوش تصادفاز ر يبردارنمونه يقرار گرفت. برا مطالعهمورد  المیشهرستان ا يهاجنگل

شـکل بـه    یلیقطعه نمونـه مسـتط   100، در GPSها با استفاده از مرکز پالت نییمتر و تع 250×  200با ابعاد  يکردن شبکه آماربردار ادهیپ

خاك از مرکز و چهـار گوشـه هـر     یبیرکنمونه ت کی نیو ثبت شد. همچن يریگدرختان اندازه یدگیدرصد خشک یمربعمتر 1200مساحت 

هـا،  نرمـال بـودن داده   یشد. پس از بررس يریگآن اندازه ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص شگاهیآزما به انتقال از پس و برداشت نمونه قطعه

ـ ته يروش بـرا  نینشان داد که بهتـر  جیشد. نتا هیته یمصنوع یو شبکه عصب آمارنیمختلف زم يهابا استفاده از روش یدگینقشه خشک  هی

ـ   يدرصـد  85) بـا صـحت   MLP( هیپرسپترون چند ال یجنگل، شبکه عصب یدگینقشه شدت خشک نشـان داد کـه    جینتـا  نیاسـت. همچن

  خاك است. یآل دهبا رطوبت و ما یمنف یخاك و همبستگ يوزن مخصوص ظاهر منطقه و بیمثبت با ش یهمبستگ يبلوط دارا یدگیخشک

  

 
  

  زاگرس ،یمصنوع یشبکه عصب آمار،نیل بلوط، زمزوا: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

ـ لیم 5بالغ بر  یزاگرس با مساحت يهاجنگل هکتـار، معـادل    ونی

 نیدر تأم یمهم اریهستند و نقش بس رانیا يهادرصد جنگل 40

 زاگــرس یاجتمــاع ياقتصــاد تیآب، حفاظــت خــاك و وضــع

در  یعیوسـ  يهـا یدگیخشک ریاخ انی). در سال28دارند ( نانینش

هـزاران   رگکـه سـبب مـ    وسـته یپ وقـوع  به زاگرس يهاجنگل

ــ جــادیا و باعــثدرخــت بلــوط شــده اســت  ــدر م ینگران  انی

ــل ــجنگ ــئوالن ذ نانینش ــو مس ــت ( ربطی ــده اس ــ29ش  نی). اول

زاگـرس   يهازوال بلوط در جنگل دهیمربوط به پد يهاگزارش

 1385زوال در سـال   يهانشانه نیو اول گرددیبرم 1380به دهه 

در بـروز   ی). عوامل مختلفـ 19مشاهده شد ( المیا يهادر جنگل

 توانیعوامل م نیزوال بلوط اثرگذار هستند که از جمله ا دهیپد

بلـوط، پروانـه    یآفـات و امـراض (ماننـد قـارچ ذغـال      وعیبه ش

ـ تغ ،يسـوز آتـش  ،یخـوار بلـوط)، خشکسـال   برگ  ،يکـاربر  ریی

اشـاره   رهیـ خـاك و غ  يزیدام، کاهش حاصلخ يچرا زگردها،یر

ـ  لعاتاساس مطا ). بر6 و 5(کرد   نیمختلف صورت گرفته، از ب

و آفـات   هايباکتر ها،مانند قارچ ییزايماریعوامل زنده عوامل ب

 نیمـؤثرتر  زگردهـا یو ر یزنـده، خشکسـال   ریو عوامل غ یاهیگ

زوال بلـوط   وعیو شـ  یجنگلـ  درختان سالمت بر زاعوامل تنش

ـ ). با توجه به حجـم تخر 19و  7( هستند  دهیـ پدحاصـل از   بی

بلوط زاگـرس، مقابلـه بـا     يهاجنگل يزوال بلوط و خطر نابود

زاگـرس   يهـا حفـظ جنگـل   برايمناسب  تیریو مد دهیپد نیا

مراحـل در مقابلـه بـا     نیترو مهم نی. اولرسدینظر مبه يضرور

رابطـه   یعوامل مؤثر بر زوال بلـوط، بررسـ   ییشناسا ،دهیپد نیا

واکنش جنگـل   ینیبشیبا عوامل مختلف مؤثر، پ یدگیخشک نیب

در  یدگیخشـک  یکنـون  تیاطالع از وضع ،یدگیبه خشک سبتن

آن در جنگل در رابطه بـا عوامـل مختلـف     عیجنگل و نحوه توز

واکـنش جنگـل    ینیبشیدر پ يدیاز عوامل مهم و کل یکیاست. 

و  نـه یبه تیریمـد  منظـور و زوال جنگل به یدگیخشک دهیبه پد

ـ م و رگمـ  زانیم یابیمقابله با آن، ارز  رختـان د یدگیو خشـک  ری

 بـراي  یمختلف يها). در مطالعات مختلف روش21 و 15است (

ـ  یو کم یمکان يالگو نییتع کـار گرفتـه شـده    هسالمت جنگل ب

کـل   يریـ گو انـدازه  يبـردار نمونه نکهی). با توجه به ا22است (

و عـدم   یمـال  ،یزمـان  يهـا تیعلـت محـدود  سطح جنگـل بـه  

 راتییـ تغ شیو نمـا  فیتوصـ  ياسـت، بـرا   رممکنیغ یدسترس

ـ متغ ریمقـاد  تـوان یمـ  ،یمورد بررسـ  يرهایمتغ یمکان مـورد   ری

نظـر گـرفتن   اند بـا در نشده يبردارکه نمونه یرا در نقاط یبررس

 23( کرد براوردشده  يبردارنمونه يهااطالعات موجود از محل

 يهـا اسـتفاده از روش  ریـ اخ يهـا اساس در سال نی). بر ا27 و

 ینقشـه پـراکنش مکـان    هیـ در ته آمـار نیو زم یابینمختلف درو

). 3کــرده اســت ( دایــگســترش پ یطــیمختلــف مح يفاکتورهــا

 رهـا یاز دانش آمار است کـه در آن ارزش متغ  ياشاخه آمارنیزم

ــه موقع  ــه ب ــا توج ــب ــان تی ــه  یمک ــاط نمون ــردارنق ــورد  يب م

 کیکـه در آمـار کالسـ    یحـال در ردیـ گیقـرار مـ   لیـ تحلوهیتجز

  ).34 و 26( ردیگیها مورد توجه قرار نمنمونه یمکان تیموقع

ـ  از ـ اخ هـا سـال ایـن   در یطرف  یاسـتفاده از شـبکه عصـب    ری

ـ با توجه بـه ماه  یمصنوع آن کـه بـا الگـو گـرفتن از شـبکه       تی

گسترش  یعیشده است، در علوم منابع طب یطراح یعصب انسان

و  يریـ گبـا بهـره   توانـد یمـ  یمصـنوع  یاست. شبکه عصب افتهی

و حـل مسـائل جنگـل     يسـاز از ذهن انسان به مدل يلگوبردارا

ـ ا يهـا جنگـل  یمسائل کنـون  نیتراز مهم یکی. دکنکمک   ران،ی

 جــهینتجنگــل و در یدگیو نحــوه وقــوع خشــک زانیــم بــراورد

است که شـبکه   دهیپد نیمقابله با ا يآن برا يبر مبنا يزیربرنامه

مستقل مـؤثر   يهاریاز متغ يریگبا بهره تواندیم یمصنوع یعصب

جنگــل  یدگیخشــک زانیــم بــراوردجنگــل بــه  یدگیدر خشــک

بـا اهـداف    یو شبکه عصـب  آمارنیزم يهاروش ییبپردازد. کارا

و همکـاران   تارامیشده است. سـ  یمختلف در علوم جنگل بررس

 نیو ماشـ  یشبکه عصـب  آمار،نیزم يهاروش ی) در پژوهش30(

ــردار پشــت ــه بانیب ــا ب ــردن فاکتورا ب ــوگراف يرهــاکــار ب و  یتوپ

که روش شبکه  دنکردو مشاهده  سهیهم مقا مشخصات خاك با

و همکـاران   يبرتري دارد. قنبر گرینسبت به دو روش د یعصب

کارگیري شبکه عصـبی مصـنوعی   ) در مطالعه خود امکان به12(

 پیوسـته  نقشه تهیه و جنگل تراکم مکانی پراکنش بینیبراي پیش

 کالتـه  شصـت  پژوهشـی  و آموزشـی  جنگـل  یـک  سري در آن

 توانـایی  دهنـده نشـان  جدادنـد. نتـای   قرار یبررس مورد را گرگان

در هکتـار بـود. در    درختـان  تعـداد  بینـی پـیش  در عصبی شبکه
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 یو شــبکه عصــب يآمــار يهــاروش ســهیدر مقا گــرید یپژوهشــ

ــ یمصــنوع ــیبشیدر پ ــتغ ین و رس خــاك  يشــور یمکــان راتیی

). در 25بود ( آمارنیزم از شتریب یمشخص شد که دقت شبکه عصب

 ریرطوبت خاك با اسـتفاده از تصـاو   براوردمنظور به گرید يامطالعه

مشـخص شـد کـه اسـتفاده از      یمصـنوع  یعصبو شبکه  ياماهواره

 میرمسـتق یغ نیدر تخمـ  يبهتـر  جینتـا  يدارا یمصنوع یشبکه عصب

 نـه یو هز شـتر یبا سـرعت ب  جیروش نتا نیرطوبت خاك است، در ا

و  قیـ تحق نهیشـ یپ ی). با توجه به بررسـ 35( ندیآیست مدبه يکمتر

 يپارامترهـا  نیدر تخمـ  يآمـار نیزمـ  يهـا روش ییو توانـا  ییکارا

 یتمیالگـور  عنـوان بـه  یمصـنوع  یشـبکه عصـب   نیو همچن یطیمح

 يادهیــزوال بلــوط پد نکــهیو بــا توجــه بــه ا شــرویو پ يناپــارامتر

و  4( ستیط نمنطقه و تنها گونه بلو کیاست که خاص  يچندبعد

 يهـا جنگـل در  یدگینقشه پـراکنش شـدت خشـک    هی) لزوم ته29

زوال بلوط مواجه هسـتند) احسـاس    دی(که با وقوع شد المیاستان ا

ـ پا توانـد یمـ  یمطالعـات  نی. چنـ شودیم ـ ربرنامـه  يو مبنـا  هی و  يزی

ـ ته ابتدا پژوهش نیزوال بلوط باشد. لذا هدف از ا دهیپد تیریمد  هی

در جنگل مـورد مطالعـه و    یدگیپراکنش خشکو شدت  زانینقشه م

 نیبهتـر  یو معرفـ  یمصنوع یو شبکه عصب آمارنیزم سهیمقا سپس

    صحت باالتر است. زانیبا م نیروش تخم

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه یمعرف

واقع در  المیاشهرستان  يهااز جنگل یمنطقه مورد مطالعه قسمت

). 1هکتار است (شکل  8/478منطقه چغاسبز به مساحت حدود 

دارد  قرار یشمال 38 منطقهدر  UTMمختصات  ستمیس يبر مبنا

ــاظ جغراف ــو از لح ــات  ییای ــین در مختص ب 33 36 ــا  55 ت

 33 35 و  یشـمال  عرض 49 46 24 تـا   59 46 27 32 

واقـع و از   المیدر استان ا المیشرق شهر ادر  یشرق طول درجه

شـده و ارتفـاع    دهیبه سمت کوه شـلم کشـ   یشرقسمت جنوب

است. از نظـر   ایمتر از سطح در 1800تا  1400منطقه در حدود 

است.  ياترانهیمد يهواوآب ریتحت تأث شتریمنطقه ب نیا یمیاقل

 متریلیم 6/670در حدود  انهیلسا يو دما یمتوسط بارندگ زانیم

  است. گرادیدرجه سانت 8/16و 

  

  مطالعه روش

منطقـه مـورد مطالعـه از روش     يآمـاربردار  منظـور پژوهش به نیا در

 يکردن شبکه آمـاربردار  ادهیپ ازاستفاده شد. بعد  کیستماتیس یتصادف

مرکـز   نییقطعه نمونه و تع 100تعداد  نییمتر و تع 250× 200با ابعاد 

در  GPS  (Global Positioning System)قطعات نمونه بـا اسـتفاده از  

هـر پـالت و درصـد     رمربوط به تعداد درختان د اتیجنگل، خصوص

در قطعـات نمونـه    يبصـر  یابیـ هر درخت بر اساس ارز یدگیخشک

مترمربـع اسـت)    1200آر (که برابـر بـا    12شکل با مساحت  لیمستط

ـ ینمونـه ترک  کیـ در هر قطعه نمونـه   نی. همچنشدثبت  خـاك از   یب

برداشته شده و پـس   متریسانت 30صفر تا و چهار گوشه از عمق  مرکز

بافت خـاك، رطوبـت    ،يوزن مخصوص ظاهر شگاهیاز انتقال به آزما

 يشـد. بـرا   نیـی تع یمواد آل زانیو م یکیالکتر تیهدا ته،یدیخاك، اس

). سپس با اسـتفاده  20از روش استاندارد استفاده شد ( هاشیانجام آزما

جهـت   ب،یش يهانقشه 1:25000 اسیمنطقه با مق یاز نقشه توپوگراف

پارامترهـا در هـر    نیو متوسط ا شده هیمنطقه ته ایو ارتفاع از سطح در

 GIS طیقطعـه نمونـه در محـ    (Geographic  Information  System) 

ــد. روش  ــبه ش ــامحاس ــارامتر يه ــد روش يپ ــاهمانن ــار يه  يآم

در  نیتند؛ بنـابرا هـا اسـتوار هسـ   بر فرض نرمال بودن داده يآمارنیزم

 - هــا بــا اســتفاده آزمــون کلمــوگروفمرحلــه بعــد نرمــال بــودن داده

 يآمـار نیروش زم تیبا توجه به ماه نیشد. همچن یبررس رنوفیاسم

 یاز آزمـون همبسـتگ   شـود، یکه در ادامه شـرح داده مـ   نگیجیکوکر

جنگـل و   یدگیخشـک  زانیم ریمتغ نیب یهمبستگ نییتع يبرا رسونیپ

) یوگرافیـ زیخـاك و ف  اتی(خصوصـ  یقل مورد بررسـ مست يرهایمتغ

 يمربوط به پارامترهـا  يهااز نمونه نگیجیاستفاده شد. در روش کوکر

 بـراورد صـحت   شیافـزا  يبـرا  یدگیخشک زانیبا م یهمبستگ يادار

ـ نها. درشودیاستفاده م  يهـا عنـوان داده هـا بـه  درصـد نمونـه   70 تی

ـ ارز يبرا یابیارز يهاعنوان دادهها بهدرصد نمونه 30و  یآموزش  یابی

  نظر گرفته شدند.در براوردصحت 

درختـان از   یدگینقشه شدت خشـک  هیته يمطالعه برا نیا در

ـ   يآمارنیو زم یابیدرون يهاروش  ی(روش معکوس فاصـله وزن
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  و مراکز قطعات نمونه استان و کشور در مطالعه موردمنطقه  تیموقع. 1شکل 

  

Inverse  Distance  Weighted))IDW:،( و  نــــــــــــگ یجیکر

استفاده شـد؛ کـه    یمصنوع یشبکه عصب نی) و همچننگیجیکوکر

  اند.ها شرح داده شدهروش نیاز ا کیدر ادامه هر 

  

  )ANN: Artificial Neural Network( یمصنوع یعصب شبکه

بـه مغـز    هیشب يبا ساختار و عملکرد یمصنوع یعصب يهاشبکه

)، امـروزه  32( هسـتند نرون  ای گره نامبه ییاجزا يانسان که دارا

ـ از مسـائل شـامل ارز   ياریحل بس يصورت گسترده برابه  ،یابی

از  یکـ ی. انـد شده جیو کنترل را صیتشخ ،ینیبشیپ ،يسازنهیبه

کـه   یمصنوع یشبکه عصب يهاتمیالگور نیترو مرسوم نیترمهم

پرسپترون  یمطالعه مورد استفاده قرار گرفت، شبکه عصب نیدر ا

شـبکه   نیاست که ا )MLP: Multilayer Perceptron( هیالچند 

 هیـ ال یکـ یکـه   هیـ السه شبکه پرسـپترون تـک   وستنیپ هماز به

ـ نام یانیـ م يهـا هیـ ال گریو دو قسمت د یخارج  شـوند یمـ  دهی

دوم و  هیـ ال ياول، بردار ورود هیال یشده است. خروج لیتشک

سوم را  هیال يهايدوم، ورود هیال یبردار خروج بیترت نیهمبه

شبکه را  یسوم، پاسخ واقع هیال يهایو خروج دهندیم لیتشک

ــه ــب ــود م ــدیوج ــآورن ــب ی. در طراح ــبکه عص ــنوع یش  یمص

 ب،ی(شـ  نیزمـ  یحاصل از مـدل رقـوم   یوگرافیزیف اتیخصوص

 ته،یدیخاك (اسـ  اتیخصوص يهايریگارتفاع و جهت) و اندازه

ــ ــاده آل ــت، م ــه،یرطوب ــوان...) ب ــن یدگیو خشــک يورود عن  زی

مورد استفاده در همه  يسازشبکه هستند. تابع فعال يهایخروج

  :)24و 2( است یتابع غیرخط کیتابع سیگموئید بوده که  هاهیال

)1        (                                         f(x) =
+ exp(-x)1

1  

ــب  در ــبکه عص ــدل ش ــنوع یم ــر ورود  یمص ــه ه ــ يب وزن  کی

)m,…….,w1wـ . اشـوند یصاص داده م) اخت هـا در واقـع   وزن نی

 يباشـد، ورود  شـتر یچـه وزن ب هر یعنیهستند،  هايورود تیاهم

 هیـ هر ال یخروج ریمقاد واقع در. است ترآموزش شبکه مهم يبرا
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ـ پانتقال  يبعد هیو به ال شودیمحاسبه م )2(از رابطه   کنـد یمـ  دای

)24.(  

)2                           (                         
m

ij i
i=1

x = w u
 
 
 
  

 و jبه گـره   iاز گره  یوزن بیدهنده ضرانشان ijwمدل،  نیکه در ا

u است.  يمقدار گره ورودi 1: m  وj 1: n  وm  وn ترتیب به

و  یخروجـ  يهـا هیال ياست. برا یو مخف يورود يهاتعداد گره

 )4(از رابطه  یمخف يهاهیال يو برا )3(پنهان مقدار خطا از رابطه 

  :)24( شودیمحاسبه م

)3                                 (pj pj pj pj pjd O (1 O )(T O )      

)4                               (        pj pj pj pj jid O (1 O )åd w   

 j در گـره  pنمایانگر خطاي مربوط به الگـوي   pj  در روابط باال

اسـت  مطلوب  خروجی بردار امین مؤلفه jدهنده نشان pjT .است

امـین   p کـه امین نرون خروجی است، زمانی j دهندهنشان pjOو 

. در ایـن مطالعـه بـراي    شـود وسیله شـبکه پـردازش مـی   الگو به

آموزش شـبکه پرسـپترون چنـد الیـه از الگـوریتم پـس انتشـار        

 خطـا  کـه  سازدمی فراهم را امکان نیااین الگوریتم  استفاده شد.

 هیـ ال بـه ی خروجـ  هیـ ال از مربعـات  میـانگین  يخطامحاسبه  با

 يخطـا  اگر. کند اصالح را وزن بردار و شود انتشار پس يورود

 از خطا باشد، شدهتعریف پیش از مقدار از بیش مربعات میانگین

 بیشـتر  هـا وزن نتیجـه در. شودمی انتشار پس يورود به یخروج

 در هـا داده عبـور  رارتکـ  تعـداد  ایـ  خطـا  نکـه یا تا کنندمی ییرتغ

. کلیه مراحل ذکر شده در )24( بگیرد قرار شده تعریف محدوده

  انجام شد. 10نسخه  Statisticaافزار نرم

  

  آمارنیزم

 وگرامیـ وار لیتشـک  ایـ  یوگرافیـ وار آمـار نیمرحله در زم نیاول

اسـت. سـپس در مرحلـه     یمورد بررس ریمتغ يهامربوط به داده

مورد نظـر در   ریمتغ براورد يبرا آمده ستداز مدل به یابیدرون

ـ . وارشودینشده استفاده م يبردارنقاط نمونه سـه   يدارا وگرامی

) و دامنـه  0C+Cآسـتانه (  حـد )، 0C( يااثر قطعه یمشخصه اصل

 يریـ گعلت اشتباه در انـدازه به يا). اثر قطعه18( است) R( ریتأث

قل فاصـله  در فواصـل کمتـر از حـدا    يریرپـذ ییتغ ایـ ها و نمونه

کـه   انسیـ واریاز سم ي. مقدارکندی) بروز مLag( يبردارنمونه

 وگرامیـ سـقف وار  ایـ حد آستانه  شودیثابت م وگرامیدر آن وار

)Sillو  یتصـادف  انسیـ کـه برابـر مجمـوع وار    شـود یم دهی) نام

 سـاختار  آستانه،ساختاردار به حد  انسیساختار است. نسبت وار

ـ اسـت، اگـر ا   وگرامیوار یمکان باشـد   25/0نسـبت کمتـر از    نی

متوسـط و   یساختار مکان 25/0 -75/0 نیب ،يقو یساختار مکان

 دشـو یمـ  یتلقـ  فیضـع  یباشد، ساختار مکان 75/0از  شیاگر ب

 دامنه رسدیبه سقف خود م وگرامیکه در آن وار يا). فاصله22(

اسـت کـه پـس از عبـور از      یهیبد شودیم دهی) نامrange( ریتأث

هـا وجـود نـدارد و    نمونه نیب یارتباط مکان گونهچیه ریتأث دامنه

  خواهند بود. گریکدیها مستقل از نمونه

  

  یفاصله وزن معکوس

ـ نقطـه ا  کیـ  يهـا هیبه همسـا  یدهدر وزن یفرض اساس کی  نی

هم هستند. بـر  به کینزد ریمقاد يهم دارابه کیاست که نقاط نزد

نسـبت بـه نقطـه    کـه   يافرض نقاط با توجه به فاصـله  نیاساس ا

تا نقاط کـه   شودیباعث م نیکه ا شوندیم یدهمجهول دارند وزن

 يکمتـر  ریمقدار نقطه تـأث  نییدر تع هستند جهولدورتر از نقطه م

  ).11) (5داشته باشند (رابطه 

)5                                                 (

n
i
m

i =1 i
i n

m
i =1 i

z

d
ẑ (x ) =

1

d




  

  

 id نمونـه،  ریمقـاد  iZ ر،یمتغ ینیمقدار تخم i(X^Z(ه رابط نیا در

  تعداد نقاط نمونه است. nفاصله هر مکان تا محل نمونه، 

  

  نگیجیکر

ـ ناار يگـر نیروش تخم نیا ـ مقـدار وار  نیبـا کمتـر   بی  انسی

 یو بررسـ  نیتخمـ  يبـرا  تـوان یرا م نگیجی. کراست نیتخم

ـ متغ کیـ و مقـدار   یو زمان یمکان راتییتغ کـه   يادر نقطـه  ری

). فرمـول  33کـار بـرد (  نشده است به يریگاندازه آنالعات اط

  ):6است (رابطه  ریصورت زبه نگیجیکر
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)6                              (                  
n

i i i
i=1

ẑ(x ) = λ z(x )  

  

تعداد  nام،  iوزن نمونه  iλ ر،یمتغ ینیمقدار تخم i(X^Z(در آن  که

  .است ریهده شده متغمقدار مشا iZ(X(مشاهدات و 

  

  نگیجیکوکر

 نـگ یجیالزمـه روش کوکر  هـا ریمتغ نیمناسب ب یوجود همبستگ

داشته باشد  ییکارا تواندیم یطیروش در شرا نیا یعبارتاست. به

وجـود   داریمعنـ  یوابسته همبستگ ریمورد نظر و متغ ریمتغ نیکه ب

    :)18( دکنیعمل م )7(مانند رابطه  نگیجیداشته باشد. کوکر
  

)7         (                    
n m

i i i j j
i=1 i=1

ẑ(x ) = λ z(x ) + λ y(x )   

  

وزن  xi ،λiنقطـه   يزده شـده بـرا   نیمقدار تخم i(X^Z(در آن  که

 Y ،)iZ(X یکمکـ  ریـ وزن مربـوط بـه متغ   Z ،λj ریـ مربوط به متغ

قـدار مشـاهده شـده    م jY(X(و  یاصـل  ریـ مقدار مشاهده شده متغ

  .است یکمک ریمتغ يبرا

  

  جنگل   یدگیخشک زانیحت نقشه مص براورد

ـ م بـراورد پس از   يهـا جنگـل بـا اسـتفاده از روش    یدگیخشـک  زانی

ـ     و  نـگ یجیکوکر نـگ، یجیکر ،یمختلف شـامل معکـوس فاصـله وزن

ها پرداختـه  روش نیا براوردصحت  یابیبه ارز یمصنوع یشبکه عصب

مطالعــه بــر اســاس  نیــاســتفاده شــده در ا یابیــارز يارهــایشــد. مع

ــقب از یاتیخصوصــ  RMSE لی (Root  Mean  Square  Error)،  

 (Mean Error) ME، 2R هرچه مقدار شوندیم فیتعر .RMSE 

باشد مدل انتخاب شده دقـت و صـحت    شتریب 2Rکمتر و مقدار 

  ).22دارد ( يباالتر يآمار

  

  جینتا

ـ برداشت شده نشان داد کـه م  يهاداده تیوضع یبررس جینتا  زانی

تـا   62/0از  یمـورد بررسـ   جنگل در قطعـات نمونـه   یدگیخشک

ــت. م  20/48 ــان اس ــد در نوس ــدرص ــولگ زانی و  - 39/0آن  یچ

در  رنوفیاسـم  - آزمـون کلمـوگروف   جیاست. نتا 78/4 یدگیکش

 هیـ کلکـه   دهـد ینشان مـ  یمختلف مورد بررس يرهایرابطه با متغ

 یدر بررسـ  .نرمال هستند یمستقل مورد بررس يرهایمتغ يهاداده

 عیـ که توز شدمشخص  یدگیخص خشکشا يهانرمال بودن داده

بـا اسـتفاده از روش    نیاسـت؛ بنـابرا   رنرمالیغ ریمتغ نیا يهاداده

  ).1 شد (جدولها انجام داده يسازنرمال یتمیلگار

نسـبت   یدرختـ  یدگیخشـک  راتییادامه نحوه واکنش و تغ در

مستقل ذکر شـده در قالـب قطعـات نمونـه      يرهایمتغ راتییبه تغ

  ).2اده شده است (شکل د شیبرداشت شده نما

  

  جنگل یدگیبا خشک یوگرافیزیخاك و ف اتیخصوص نیب یهمبستگ

ـ  هایهمبستگ یبررس و  یمختلـف مـورد بررسـ    اتیخصوصـ  نیب

 یدگیدرختان منطقه نشان داد کـه خشـک   یدگیارتباط آنها با خشک

ـ   مخصـوص رابطـه عکـس و بـا وزن     یبا رطوبت خاك و ماده آل

درصـد   پـنج  ياحتمـال خطـا  بـا   میمستق یخاك همبستگ يظاهر

جنگـل بـا    یدگیخشک ،یهمبستگ جیبا توجه به نتا نیدارد. همچن

درصـد   یـک  يمثبت با احتمال خطا یهمبستگ يمنطقه دارا بیش

  ).2است (جدول 

  

  جنگل   یدگینقشه شدت خشک هیته

آمـار،  نیجنگل با استفاده از زمـ  یدگینقشه شدت خشک هیته براي

 ،یدگیبـه پـارامتر شـدت خشـک    مربوط  وگرامیوار لیپس از تشک

اسـت   Tetrasphericalاز نـوع   وگرامیـ مشخص شد که مـدل وار 

ـ باال، وار يابا توجه به اثر قطعه و )3(شکل  سـاختار   يدارا وگرامی

ـ  يقـو  ی). سـاختار مکـان  3 جـدول اسـت (  یمتوسـط  یمکان  نیب

خـاك بـا    اتیخصوص يریرپذییتغ نیارتباط کامل ب انگریب هانمونه

ـ باشـد ا  تـر فیسـاختار ضـع   نیـ ست و هرچه اا یفاصله مکان  نی

  خواهد بود. ترفیضع زیارتباط ن

بـا   یدگیمربـوط بـه شـدت خشـک     وگرامیوار لیاز تشک پس

ــااســتفاده از روش ــگیجی، کرIDW يه ــگیجیو کوکر ن ــم ن  زانی

قـرار   یدر منطقـه مـورد مطالعـه مـورد بررسـ      یدگیشدت خشک

و وزن  بیشـ  مربوط به يهااز داده نگیجیگرفت. در روش کوکر

 یکمکـ  يهـا عنـوان داده و رطوبـت خـاك بـه    يمخصوص ظاهر
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 هاي خاك. آمار توصیفی میزان خشکیدگی و نمونه1جدول 

  انحراف معیار  کشیدگی  چولگی  بیشینه  کمینه  میانگین  منغیر
  اسمیرنوف -کلموگروف

  داري)(معنی

  log[H-(  61/7  7  94/7  98/0-  39/3  47/7  259/0+[اسیدیته (

  69/0  16/1  2  12/3 01/0  51/0  70/1  (درصد) ماده آلی

  143/0  99/2  14/4  89/0  7/36  67/16  07/24  رس (درصد)

  221/0  03/5  73/2  07/0  30  66/6  25/19  سیلت (درصد)

  207/0  1/6  61/4  62/0  67/76  33/43  42/56  شن (درصد)

  gr.cm(  47/1  1/1  91/1  30/0  74/2  33/1  953/0وزن مخصوص ظاهري (

  dS/m(  43/0  19/0  26/0  61/0  46/4  34/0  131/0تریکی خاك (هدایت الک

  967/0  65/6  38/3  21/0  43/51  22/20  24/32  رطوبت خاك (درصد)

  108/0  13/13  12/3  89/0  19/63  28/0  25/14  شیب (درصد)

  134/0  56/97  86/2  -90/0  46/354  52/8  59/216  جهت (درجه)

  189/0  5/75  74/3  99/0  1746  1398  1490  ارتفاع از سطح دریا (متر)

  008/0  57/6  78/4  -39/0  2/48  625/0  03/14  خشکیدگی (درصد)

  

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی)  . نمودار نوسانی متغیرهاي مختلف در قطعات نمونه2شکل 

  

  همبستگی بین خشکیدگی جنگل و خصوصیات مختلف مورد بررسی .2جدول 

  متغیر
  ارتفاع  جهت  وزن مخصوص ظاهري  شیب  شن  سیلت  رس  ماده آلی  كرطوبت خا  هدایت الکتریکی  اسیدیته

)]+log[H-(  )dS/m(  (درصد)  )gr.cm(  (درجه)  (متر)  

  داريمعنی

  ضریب همبستگی

677/0  

068/0  

526/0  

103/0-  

036/0  

*332/0 -  

019/0  

*370/0-  

882/0  

024/0  

853/0  

030/0  

951/0  

010/0-  

002/0  

**362/0  

015/0  

*382/0  

184/0  

159/0  

719/0  

043/0-  

 درصد یکداراي همبستگی با احتمال خطاي  **و  درصد پنجداراي همبستگی با احتمال خطاي  *



  ١٣٩٨ پاييز/  سومتم / شماره ششناسي کاربردي/ سال هبوم

38 

  

  

  . واریوگرام شدت خشکیدگی3شکل 

  

  . خصوصیات واریوگرام مربوط به شدت خشکیدگی3جدول 

  مکانی اختارس ي/حدآستانهااثر قطعه  آستانه حد  ايقطعه اثر  مدل برازش شده  متر)( ریتأثدامنه   متغیر

  متوسط  Tetraspherical  7/49  65/136  36/0  31/960 شدت خشکیدگی

  

  

  (رنگی در نسخه الکترونیکی) نقشه شدت خشکیدگی جنگل با استفاده از روش کوکریجینگ .4شکل 

  

ـ  جینتا تینهااستفاده شد. در یدگیشکشدت خ  نینشان داد که از ب

همراه با داده  گجنیروش کوکر یمورد بررس یابیسه روش درون

 RMSE 34/4و میـزان   82/0برابـر بـا    2Rبا میـزان   بیش یکمک

 یـابی دارد. هـاي دیگـر درون  بیشترین صحت را نسبت به روش

ــدن روش درون  ــخص ش ــس از مش ــپ ــاالتر   یابی ــحت ب ــا ص ب

ـ ) نقشه مربوط بـه آن ته بیش یبا داده کمک نگیجیکوکر( شـد   هی

در شـمال   یدگیخشـک  زانیـ م نیشتریب ،جی). بر اساس نتا4(شکل 

 يایـ و ارتفـاع از سـطح در   بیشـ  يمطالعـه کـه دارا   منطقه مورد
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  است رخ داده است. يشتریب

 یجنگل با استفاده از شبکه عصب یدگینقشه خشک هیمنظور تهبه

و  يورود ریمتغ عنوانبه یوگرافیزیخاك و ف اتیخصوص ،یمصنوع

ند. در نظـر گرفتـه شـد   در یخروج ریمتغ عنوانبه یدگیخشک زانیم

مربوط بـه بهتـرین مـدل اجـرا شـده       RMSEالف منحنی  - 5شکل 

ـ م براوردبراي   MLPاز روش  فادهجنگـل بـا اسـت    یدگیخشـک  زانی

ـ    . میزان صحت بهآورده شده است خطـا   یدسـت آمـده بـراي منحن

و نـرخ   10000خطا با تعداد تکـرار   زانیم نیا. استدرصد  25/98

کـه در شـکل دیـده     طـور دست آمده است. همـان به 01/0آموزش 

 و اسـت تعداد تکرار در حـال کـاهش    شیافزا با خطا میزان شودمی

خطـا   زانیـ در م یکاهشـ  گریتعداد تکرار د از یمشخص حد از پس

 تعلیمـی،  و تسـت  هـاي . میزان خطـا بـراي نمونـه   شودیمشاهده نم

الـف نشـان داده شـده اسـت.      - 4دگیري و تکرار در شکل یا میزان

محاسـبه شـده در روش    يو پارامترها یاز منحن با استفاده تینهادر

MLP هیـ جنگل در منطقه مـورد مطالعـه ته   یدگیخشک زانینقشه م 

 زانیـ صـفر و حـداکثر م   یدگیخشـک  زانیـ شد کـه در آن حـداقل م  

 نیـ ب). در ا - 5. (شکل استدرصد  53در منطقه برابر  یدگیخشک

) اسـتفاده شـد.   MLP( هیپرسپترون چند ال یپژوهش از شبکه عصب

جنگـل در   یدگیخشـک  زانیم نیشتریب به دست آمده جیبر اساس نتا

ـ از سطح در اعارتف يشمال منطقه مورد مطالعه که دارا و  شـتر یب يای

  هستند، وجود دارد. يشتریب بیو ش یجهت جنوب

  

  جنگل یدگیخشک زانیم براوردمختلف  يهاروش یابیارز

ـ بـا م  یمصنوع یمطالعه نشان داد که شبکه عصب نیا جینتا  2R زانی

 بـراورد در  ياز دقت باالتر 28/4برابر  RMSE زانیو م 85/0برابر 

برخـوردار   گـر ید يهـا نسبت به روش یدگیو شدت خشک زانیم

ــت ــاس ــاروش نی. از ب ــف زمــ  يه ــارنیمختل ــن يآم روش  زی

 اسـت  صـحت  نیشتریب ي) دارابیش ی(با داده کمک نگیجیکوکر

  ).4(جدول 

  

  بحث

در رابطـه   يریـ گمیو تصم يزیررنامهمرحله در ب نیترو مهم نیاول

است کـه بـا    دهیپد نیعوامل مؤثر بر ا نییبا مشکل زوال بلوط، تع

سـطح منطقـه    ،یمنطقه مورد بررسـ  يهایژگیو و طیتوجه به شرا

متفـاوت و متنـوع    ینوع گونـه مـورد بررسـ    یمورد مطالعه و حت

در منطقه مـورد مطالعـه    یدگیخشک، شدت جیاست. بر اساس نتا

ـ     ب،یشـ  اتیصوصبا خ خـاك و وزن   یرطوبـت خـاك، کـربن آل

 بیمثبـت اسـت. شـ    یهمبسـتگ  يخـاك دارا  يمخصوص ظاهر

بـا   یعنیدرختان است؛  یدگیخشک زانیمثبت با م یهمبستگ يدارا

 شـتر یب زیـ زوال بلـوط ن  زانیدر منطقه مورد مطالعه م بیش شیافزا

مـواد   زانیـ م جـه ینتعمق خاك و در ،باال يهابیشده است. در ش

علـت  بـه  ییهاحالت نی. در چنابدییو رطوبت خاك کاهش م یآل

ـ   ست،یز يدرختان برا ازیکمبود مواد مورد ن درختـان   نیرقابـت ب

و  تـر فیدر اثـر رقابـت، ضـع    فیضـع  يهاهیو پا ابدییم شیافزا

ـ ی. مشـاهدات زم شوندیدچار زوال م جهینتدر در منطقـه مـورد    ین

کـم عمـق و    ب،یق پرشـ نشان داد کـه خـاك در منـاط    زین طالعهم

دچـار ضـعف    بیشترمناطق  نیا يو درختان مستقر رو یسنگالخ

، 9مطالعات سازگار اسـت (  گرید جیمطالعه با نتا نیا جیهستند. نتا

 یدگیوقـوع خشـک   زانیـ م ب،یمقـدار شـ   شی) و با افـزا 31 و 13

نشـان داد کـه رابطـه     العهمط نیا جی. نتاابدییم شیافزا زین یدرخت

ـ بلوط با مزوال  نیعکس ب رطوبـت خـاك وجـود دارد و بـا      زانی

 طی. در شـرا ابدییم شیزوال بلوط افزا زانیکاهش رطوبت خاك م

منــابع  نیتــراز مهــم یکــیعنــوان رطوبــت خــاك بــه یخشکســال

اســت. در مطالعــات ســوال و  یمــانزنــده يکننــده آب بــرانیتــأم

) کوکاربـادو و همکـاران   9( همکـاران و  ي)، کراسبا31همکاران (

نشان داد که رطوبـت خـاك بـا گسـترش زوال بلـوط رابطـه        )8(

ــ ــه غالم ــدانان در 13( یعکــس دارد. در مطالع ) در شهرســتان آب

رطوبت خاك  زانیمشخص شد که م زین المیاستان ا یجنوب شرق

معتقدنـد کـه    نیاز محققـ  ياریبا زوال بلوط رابطه عکس دارد. بس

خشـکی   يهـا ها و بروز تـنش خشکسالی یدرخت زوال یعامل اصل

نیاز خود را بـه   شدید است که باعث شده درختان نتوانند آب مورد

 شـوند یدست آورده و دچار ضـعف فیزیولوژیـک مـ   اندازه کافی به

 فیکـاهش رطوبـت خـاك سـبب تضـع      یطیشـرا  نی). در چن22(

ـ  یمـ  درختان شده و آنها را به خشکیدگی و مرگ مستعدتر  رکنـد. ب
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  ، ANNربوط به بهترین مدل اجرا شده با استفاده از روش م RMSEمنحنی  ). الف5شکل 

 ANNمیزان خشکیدگی جنگل با استفاده از روش  براوردنقشه  )ب

  

  آماري در تخمین شدت خشکیدگیهاي زمین. ارزیابی صحت روش4جدول 

  2R  RMSE  ME  روش

  93/0  81/0 65/4  فاصله معکوس وزنی

  062/0  28/5  80/0  کریجینگ

  58/0  34/4  82/0  کوکریجینگ

  47/0  28/4  85/0  *شبکه عصبی مصنوعی

  است شدت خشکیدگی جنگل براوردداراي بیشترین صحت در  ی کهروش *

  

بـا   یمنفـ  یهمبسـتگ  يدارا یدرخت یدگیخشک زانیم جیاساس نتا

در خاك سبب حفـظ   یخاك است. وجود مواد آل یکربن آل زانیم

 اهیـ گ ازیـ ورد نم یرطوبت خاك و در دسترس قرار گرفتن مواد آل

ـ   زانیبا م ییهادر خاك نیشود؛ بنابرایم مقاومـت   ادیـ ز یمـواد آل

ـ . در اشـود یمـ  شـتر یب یدگیدرختان در مقابل خشک پـژوهش،   نی

خـاك و زوال بلـوط وجـود     يظاهر یچگال نیب يداریرابطه معن

ـ ن یدرختـ  یدگیخاك خشـک  يظاهر یچگال شیداشته و با افزا  زی

خاك کـه ممکـن اسـت در اثـر      یچگال شی. با افزاابدییم شیافزا

 هـا شـه یر یساختمان خاك باشد، دسترس وبافت  ،خاك یدگیکوب

و  ریـ مواحتمـال مـرگ   جهینترطوبت کاهش و در و يبه مواد مغذ

حاصـل از   جیمطالعه با نتـا  نیا جی. نتاابدییم شیافزا یزوال درخت

لـوط  زوال ب نی) درباره رابطه ب6آلوز و همکاران ( لویمطالعات کام

 يهــامطالعــه از روش نیــخــاك ســازگار اســت. در ا یو چگــال

شـد. از   فادهجنگل است یدگینقشه شدت خشک هیته براي یمختلف

و  یابیـ درون يهـا مورد مطالعه اسـتفاده از روش  يهاجمله روش

ـ   نیا جیبود. نتا يآمارنیزم  يهـا روش نیمطالعه نشان داد کـه از ب

مقـدار صـحت را نسـبت     نیباالتر نگیجیروش کوکر يآمارنیزم

  دارد. یو معکوس فاصله وزن نگیجیکر يهابه روش

نسبت به دو  نگیجیمطالعه نشان داد که روش کوکر نیا جینتا

ـ    نـگ یجیکر یعنی گرید یابیروش درون  یو معکـوس فاصـله وزن
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ـ م ریمتغ براورددر  يشتریصحت ب يدارا اسـت.   یدگیخشـک  زانی

و  سونی. آلاستراستا ) هم22( یکرم يهاافتهیمطالعه با  نیا جینتا

ــرا1همکــاران ( ــراورد ي) ب و  یکــیزیف يهــایژگــیاز و یبرخــ ب

ـ   ریـ خاك نظ ییایمیش قابـل   میرطوبـت، فسـفر و پتاسـ    ،یمـاده آل

نشـان   آنهـا  جیمورد مطالعه قرار دادند. نتا را استفاده واکنش خاك

خـاك   يشـور  یکمکـ  ریـ همـراه متغ به نگیجیداد که روش کوکر

 گفتـه  يهـا یژگـ یو بـراورد در  یمعمول نگیجینسبت به روش کر

  است. ربرخوردا ییشده از دقت باال

مختلـف   يهـا روش یمطالعه نشان داد که در بررس نیا جینتا

 یصـحت شـبکه عصـب    ،یمصـنوع  یو شـبکه عصـب   يآمـار نیزم

ها است روش ریاز سا شتریب یدگیخشک زانیم براورددر  یمصنوع

یـافتن تعـداد الیـه پنهـان و     ). باید توجه داشت که 18 و 16، 14(

نیـاز بـه    بیشـبکه عصـ   يهاتابع انتقال مناسب در هر یک از مدل

 معیارهـاي  بایـد  آزمـون  هـر  در کـه  طـوري سعی و خطا دارد؛ بـه 

شوند و تکرار تا زمانی انجام شود که کمترین  يریگاندازه ارزیابی

دسـت آیـد.   شده و مشخصه واقعی به ینیبشیخطا بین مشخصه پ

نتایج شبکه عصـبی مصـنوعی و    يهابین معیارهاي جدول مقایسه

 ینـ یبشیدر پـ  يشتریعصبی صحت ب بکهنشان داد که ش آمارنیزم

به عدم وابستگی شـبکه عصـبی    توانیداشته است که این امر را م

ها نسبت داد. زیرا ممکن است بـین  اولیه درباره داده يهابه فرض

قـادر بـه    یکه آمار مکان متغیرها رابطه غیرخطی وجود داشته باشد

آن نبـوده اسـت. انتخـاب تعـداد متغیرهـاي الزم       قیـ دق ینیبشیپ

طـوري  شبکه بستگی به هدف مجري دارد؛ به يهايورود عنوانبه

حجم با دقت زیاد باشـد، از مـدلی اسـتفاده     براوردکه اگر هدف، 

 بـراورد که بیشترین ورودي را داشته باشد، اما اگر هـدف   شودیم

ه کمتر باشد از متغیرهـایی کـه نیـاز بـه زمـان، امکانـات و       با هزین

منظور محاسـبه دارنـد، اسـتفاده خواهـد شـد.      تخصص کمتري به

هـاي شـبکه   براوردپژوهش نشان داده شـد،   نیگونه که در اهمان

از دقـت بیشـتري    يآمـار نیزمـ  يهـا عصبی در مقایسـه بـا مـدل   

ـ از م يترقیدق براوردو توانست  است برخوردار  یدگیخشـک  زانی

  بر اساس متغیرهاي مستقل داشته باشد.

فراتـر از   يهـا یدگیچیدر منابع طبیعی اغلب با پ يریگمیتصم

 ییهـا افتیکه نیازمند ره شودیرو متجربی آماري روبه يهاروش

است که گاهی اوقات بیشتر ابتکـاري اسـت تـا اینکـه بـه شـکل       

 يهـا بکهشـ  يهـا یژگـ یتـرین و ). یکی از مهم14الگوریتم باشد (

ــل روش ــ يهــاعصــبی مصــنوعی در مقاب ــدم  اري،مرســوم آم ع

ورودي اسـت.   يهـا اولیه دربـاره داده  يهاهیوابستگی آنها به فرض

هرگونه توزیع آماري در  توانندیورودي م يهابه این معنا که داده

). با شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه 17( باشند داشته سازيمدل

تر و با دقت بیشـتر بـه   در زمان کوتاه توانیم آمارنیزم يهابا مدل

مـؤثر دسـت یافـت.     اتیخصوصـ  ریروابط میان زوال بلوط و سا

مزیت دیگر این روش حساس نبودن آن به وجود تعداد معـدودي  

بهتر مدل  براوردآماري است که همین امر باعث  يهاخطا در داده

ئـه  شبکه عصبی شده است. همچنین توانایی یادگیري از طریـق ارا 

مثال بدون نیاز به معادالت حاکم بر پدیـده از مزایـاي دیگـر ایـن     

روش است که در پژوهش پیشرو نشان داده شد، اما براي رسیدن 

هـا، معمـاري   داده يسـاز به یک مدل مطلوب مراحلی شامل آماده

شبکه، آموزش شبکه و اعتبارسنجی ضروري اسـت. نحـوه انجـام    

نتـایج مـدل را تحـت     ياالحظـه متا حد قابل  تواندیاین موارد م

ها در هـر  مثال با تغییر اندك در تعداد نرون طورتأثیر قرار دهد. به

 ردیـ گیتحت تأثیر قرار مـ  يامالحظهتا حد قابل براوردالیه دقت 

)10.(  

جنگـل در   یدگینقشـه شـدت خشـک    هیـ حاصل از ته جینتا

ــه در نقشــه   ــه نشــان داد ک ــورد مطالع ــه م ــراوردمنطق ــم ب  زانی

 نهیشـ یو ب نهیکم زانیم نگ،یجیحاصل از روش کوکر یدگیخشک

در  نهیشـ یو ب نـه یو کمتر از مقدار کم شتریب بیترتشده به براورد

روش  زبا نقشـه حاصـل ا   سهیدر مقا نیو همچن هیاول يهانمونه

مطالعـه   نیـ در ا گـر یعبـارت د است؛ بـه  یمصنوع یشبکه عصب

 نــهیدار کماز مقــ شــتریهمــواره ب يبــراوردنقشــه  نــهیمقــدار کم

نقشـه   نهیشـ یبرداشـت شـده و مقـدار ب    يهانمونه هیاول يهاداده

ـ اول يهاداده نهیشیهمواره کمتر از مقدار ب يبراورد اسـت. در   هی

مشـاهده شـده و    مورد نیا زی) ن26مطالعه پوررضا و همکاران (

ـ ا لیبه آن اشاره شده است. دل  تیدر خاصـ  تـوان یامـر را مـ   نی

 گفتنـی جسـتجو کـرد. البتـه     يآمـار نیزم يهاروش یکنندگنرم
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همواره نسبت بـه   يآمارنیو زم یابیاست که در هر روش درون

ـ ن نجایاز خطا وجود دارد. در ا یزانیم یمقدار واقع ـ ا زی خطـا   نی

نقشـه اثرگـذار اسـت     هیحاصل از ته نهیشیو ب نهیکم دارمق يرو

ــ34 و 26( ــا نی). همچن ــل از ته جینت ــحاص ــدت   هی ــه ش نقش

 یدگیخشـک  زانیـ م نیشـتر یل نشـان داد کـه ب  جنگـ  یدگیخشک

 بیمحدوده ش نیجنگل در شمال منطقه مورد مطالعه است. در ا

 ایـ عمق خاك کمتر اسـت، ارتفـاع از سـطح در    جهینتتندتر و در

که با توجه به نحوه تابش نور  است یو جهت غالب جنوب شتریب

اسـت.   ینسبت به جهـت شـمال   يشتریب یخشک يدار دیخورش

ـ پد شتریارد سبب وقوع بمو نیهمه ا جنگـل در   یدگیخشـک  دهی

  .شودیمحدوده م نیا

  

  شنهاداتیو پ يریگجهینت

ـ   ب،یهمچـون شـ   یمطالعه نشان داد که عوامل نیا جینتا  یمـاده آل

رابطه  يخاك دارا يخاك، رطوبت خاك و وزن مخصوص ظاهر

نشان داد کـه از   جیجنگل هستند. نتا یدگیخشک زانیبا م یمیمستق

ـ دلبـه  یمصـنوع  یشـبکه عصـب   یمـورد بررسـ   ياهروش نیب  لی

ـ  عیـ آن همانند وابسته نبودن به نحوه توز یذات يهایژگیو  یفراوان

ـ اسـت  يبراوردصحت  نیشتریب يها داراداده  يهـا روش نی. از ب

با توجـه بـه امکـان اسـتفاده از      نگیجیروش کوکر زین يآمارنیزم

 يشـتر یصـحت ب  يوابسته دارا ریمتغ ریمقاد براورددر  یداده کمک

ــود.  ــیش همــانب ــان شــد در پــژوهش پ ــه کــه بی رو تنهــا از  گون

ــ ــیزیف اتیخصوص ــ یک ــاك و ن ییایمیو ش ــخ ــ زی  اتیخصوص

عنـوان  طور معمول در دسترس هسـتند بـه  که به نیزم یوگرافیزیف

دیگـري   يهـا مستقل استفاده شد. بـدیهی اسـت عامـل    يرهایمتغ

بـر وقـوع و    ییبسزانیز تأثیر  یاراض يمانند بارندگی، دما و کاربر

 یلـ یدالمطالعـه بـه   نیو زوال بلوط دارند. در ا یدگیخشک شدت

نظـر  حـال بـه   نیبا ا ،پارامترها وجود نداشت نیامکان استفاده از ا

مـدل   يهـا يورود عنـوان رسـد اسـتفاده از ایـن پارامترهـا بـه     یم

وردها را افزایش و اطالعـات مفیـدتري را بـراي    ادقت بر تواندیم

  دهد. ائهزوال بلوط ار ترقیورد دقابر
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Abstract 

The first and most important issue in forest drought management is knowledge of the location and severity of forest 
decline. In this regard, we used geostatistics and artificial neural network methods to map the dieback intensity of oak 
forests in the  Ilam province, Iran. We used a systematic random sampling with a 250 × 200 m grid to establish 100 
plots, each covering 1200 m2. The percentage of the declined trees in each plot was measured and recorded. Also, a 
composite soil sample was extracted from the center and the four corners of each plot in order to determine their 
physical and chemical properties. After examining the normality of the data, the dieback intensity map was made using 
interpolation methods and the artificial neural network. The results showed  that the best method for dieback intensity 
estimation was the artificial neural network with an accuracy of 85 %, by using the multilayer perceptron algorithm. 
Oak decline was found to be mainly related to the slope, soil moisture, soil organic content and soil bulk density.  
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