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 :چکیده
یهابی و بهرآورد مهورد اسهتفاده  هرار       آمار به عنوان ابزاری مفید در بسیاری از علوم وارد شده و در مطالعات نیازمند بهه میهان   امروزه زمین

آمهار بتتهر    های طبیعی نظیر پوشش گیاهی تابع زمان و مکان است، استفاده از زمین با توجه به اینکه تغییرات بسیاری از پدیده. گیرد می
های جنوب شهر ی سهبالن    در سطح دامنهپالت با روش  طع و توزین  222از سطح  A. melanolepisتولید   در این تحقیق. است

. یهابی اسهتفاده شهد    دهی عکس فاصله و انواع کریجینگ برای درون های وزن از روش رام مربوطه،پس از استخراج واریوگ برآورد شده و

ههای   روش RMSEاز ساختار فضایی  وی در منطقهه برخهوردار بهوده و بها توجهه بهه        موردنظرنتایج نشان داد که پارامتر تولید گونه 
 .تواند برای این پارامتر مورد استفاده  رار گیرد یابی، روش کریجینگ گسسته می میان

 Artemisia melanolepisآمار، کریجینگ،  توزیع مکانی، زمین: های کلیدیواژه

 

 

 :مقدمه و هدف

 را آنتا مکانی توصیف و ها داده پردازش امکان که نتاد علوم عرصه به پا آمار زمین نام به آمار علم از ای شاخه بیستم  رن اواسط از

 طبیعی های پدیده از بسیاری اینکه تغییرات به توجه با .شود می بررسی زمان و مکان به توجه با ها پدیده اختالف آن در که آورد وجود به

 نقاط آماری خصوصیات از پیوسته سطحی توان می آمار زمین تکنیک از استفاده با مکان است و زمان تابع گیاهی و خاک پوشش نظیر

یابی بین نقاط  آمار ابزاری مفید برای تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی، میان در وا ع زمین .(Deutsch, 2002)آورد  بوجود را معلوم
 Long et)شده از طریق خطای مشخص با استفاده از حدا ل تعداد مشاهدات است   مشاهداتی و حصول اطمینان از مقادیر درونیابی

al., 2014.) دتوان بین مقادیر یک کمیت، فاصله و جتت  رار گرفتن نمونه ها نسبت به یکدیگر ارتباط بر رار کر در زمین آمار می. 
 ،بنابراین در این روش ابتدا به بررسی وجود یا عدم وجود ساختار مکانی بین داده ها پرداخته می شود و در صورت وجود ساختار مکانی

ر مرحله اول شناخت و مدلسازی ساختار فضایی متغیّ: بنابراین تخمین زمین آماری شامل دو مرحله است. شود ها انجام می تحلیل داده
ر مورد نظر توسط توابع زمین آماری از جمله کریجینگ و است که بوسیله تحلیل واریوگرام  ابل بررسی است و مرحله دوم تخمین متغیّ

 .(Davis, 1987)ِاست کوکریجینگ 
این . آمار است بندی استفاده از زمین های پتنه ی نقشه یابی و تتیه بینی، درون ای و پیش های نقطه های تحلیل داده یکی از بتترین روش

به طور مثال، . های مختلف مورد استفاده  رار گرفته است ی اخیر به خوبی گسترش یافته و توسط محققین رشته علم طی چند دهه
 های مختلف شمال امریکا مورد  با استفاده از این فن، عوامل مؤثر بر تولید ناخالص اولیه را در اکوسیستم( 2212) و همکاران 1یاداو

                                                             
1 . Yadav 
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با استفاده از این ( 1332؛ زارع حصاری و همکاران، 1332امیدی و همکاران، )در داخل کشور نیز برخی محققین  .بررسی  رار دادند
ایشان مدل واریوگرام . را مورد مطالعه  رار دادند( تولید، تراکم و پوشش تاجی)ی پوشش گیاهی روش، تغییرات مکانی پارامترهای کمّ

 .نمایی را بتترین مدل برای بررسی پارامترهای تولید، تراکم و تاج پوشش عنوان نمودند

تولید گیاهان مرتعی  . (Ebrahimi et al., 2010)فصل یا سال است  توده یا انرژی کل یک اکوسیستم در طول یک تولید، زیست
آگاهی از .  های گلزا، گل یا خوشه و بذر یا میوه است های سبز، سا ه یا شاخه اندام عبارت از رشد سال جاری گیاهان مرتعی و شامل تمام

ها  اکوسیستم ی چگونگی کارکرد این رود و اطالعات زیادی درباره های مرتعی از مسائل اساسی در تحقیقات مرتع به شمار می تولید گونه
ریزی  موجود و برنامه برداری از مرتع مستلزم حفظ شرایط مناسب تداوم بتره(. 1332طتماسبی، )دهد  در اختیار مدیران مرتع  رار می

لذا این تحقیق با  .های مرتعی است جتت تقویت آن است، که خود در گرو نظارت پیوسته بر هر گونه تغییر در تولید کمّی و کیفی گونه
وخاک در منطقه و کمبود اطالعات در ارتباط با پراکنش و وضعیت  ه به انحصاری بودن گونه و نیز اهمیت آن به لحاظ حفاظت آبتوج

با استفاده از انواع ( 1332علیزاده و همکاران، )دار  تولید این گونه در منطقه، با هدف بررسی تغییرات مکانی تولید این گیاه اسانس
 .مراتع جنوب شر ی سبالن انجام گرفته است یابی در های میان روش

 
 :هامواد و روش

های گونه  های توپوگرافی منطقه و پس از بازدید میدانی و تعیین محدوده رویشگاه محدوده جغرافیایی منطقه مطالعاتی با استفاده از نقشه

A. melanolepis شاهد که فا د حضور این گونه در ترکیب گیاهی و نیز مراتع گونه های  این مطالعه در سطح رویشگاه. تعیین شد
متر از  52متری به فاصله  122ترانسکت  5در هر سایت . شر ی سبالن انجام شد های جنوب سایت وا ع در دامنه 4خود بودند، در سطح 

ت به برداشت نمونه مترمربعی نسب 1ها با استفاده از پالت  سیستماتیک مستقر شده و در طول ترانسکت -صورت تصادفی یکدیگر به
های گونه موردنظر از محل یقه  طع شده و  گیری تولید در هر پالت، با استفاده از روش  طع و توزین، پایه برای اندازه. ا دام گردید

درجه سانتیگراد خشک  02-02ی اول در هوای آزاد و سپس در آون در دمای  ها در وهله این نمونه. داخل پاکت کاغذی  رار داده شد
برداری با استفاده از دستگاه  مو عیت نقاط نمونه. هزارم گرم توزین شد 1سپس با استفاده از ترازوی دیجیتالی با د ت . گردید

منتقل و اطالعات تولید گونه مورد مطالعه به  GISای به محیط  ثبت شده و در ادامه به صورت الیه نقطه( GPS)یاب جتانی  مو عیت
GSافزارهای  استفاده از نرم آن اضافه گردید و سپس با

 .های مربوطه صورت گرفت تجزیه و تحلیل ArcGIS10.1و  +

 

  :نتایج
مدل . آمار، ابتدا آنالیز واریوگرام انجام شد با استفاده از تکنیک زمین A. melanolepisبه منظور بررسی ساختار فضایی تولید گونه 

ای  ای مثبت بوده و با توجه به معیار نسبت اثر  طعه اثر  طعه. نگار تجربی شناخته شد پراش ترین مدل جتت برازش به نیم گوسی مناسب

)به آستانه 
 

    
وابستگی مکانی تولید این گونه  وی ار فضایی  وی است؛ ساختی  دهنده برای آن نشان 05/2که مقادیر باالی ( 

 (.1جدول )دست آمد  به
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 A. melanolepisواریوگرام تولید گونه   -2شکل 

 

 

 A.melanolepisنتایج آنالیز واریوگرام پارامترهای  -2جدول

R وابستگی مکانی C/(C+C0) دامنه تأثیر آستانه ای اثر  طعه مدل واریوگرام متغیّر
2 RSS 

 44/0×12-3 05/2  وی 55/2 5/3220 310/2 245/2  گوسی تولید

 
 

بین  RMSEدست آمده از  و برای ارزیابی نتایج به (2شکل ) دهی عکس فاصله استفاده شد های کریجینگ و وزن در ادامه از روش
 (.2جدول )زده شده استفاده شد  مقادیر مشاهداتی و مقادیر تخمین

 
 یابی های مختلف میان روشنتایج -1جدول 

 Sector type Lag size Power Anistropy RMSE مدل یابی های درون روش

 Eight - 1 - 25/2 - دهی عکس فاصله وزن

 Four and 45 30/123 - Yes 20/2 گوسی کریجینگ معمولی

 Four 02/52 - Yes 22/2 گوسی کریجینگ گسسته

 Four and 45 30/123 - Yes 20/2 گوسی کریجینگ عام

 Eight 02/52 - Yes 23/2 گوسی کریجینگ ساده

 

 
 

0.000
 
 

0.031
 
 

0.062
 
 

0.093
 
 

0.123

0.00   407.34   814.67   1222.01   1629.34

Se
m

iv
ar

ia
nc

e

Separation Distance

Anisotropic Variogram (All directions)

Gaussian model (Co = 0.0450; Co + C = 0.3175; A1 = 4615.00;

     A2 = 1440.00; r2 = 0.781; RSS = 6.449E-03)

0º
45º
90º
135º



 
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 

 2131اسفند  21و  21محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

  

 

 

 

 در منطقه مورد مطالعه A.melanolepisیابی تولید  های میان نقشه -1شکل
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 :گیری و نتیجه بحث
ساختار فضایی  وی در  Artemisia melanolepisهای تولید  با توجه به آنالیز واریوگرام مربوط به تولید این گونه در منطقه، بین داده

بتترین واریوگرام، . کند همگنی منطقه مطالعاتی را دلیل وجود ساختار فضایی عنوان می( 1332)زارع حصاری . منطقه مورد مطالعه وجود دارد

های انجام شده،  در بین روش RMSEام گوسی تشخیص داده شد و روش کریجینگ گسسته با دارا بودن کمترین میزان واریوگر
آیند که رفتار تابع ریاضی با رفتار  دست می بتترین نتایج هنگامی به. ی نقشه تولید این گونه در منطقه است ترین روش در تتیه مناسب
های تولیدی، بیشترین میزان تولید این گونه در  با توجه به نقشه(. 1334ی تالی و همکاران،  ترود)ی مورد نظر مشابه باشد  پدیده

 .های شمالی شاهد هستیم شر ی منطقه مورد مطالعه بوده و کمترین تولید را در بخش غربی و جنوب های شمال  سمت
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