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تهیۀ نقشۀ پراکنش و شدت عارضۀ خشكیدگي خوشۀ خرما در منطقۀ بم با استفاده از 

 سامانۀ اطالعات جغرافیایي

 

 4و محمدجواد عصاری 3، غالمرضا برادران2، بهمن پناهی *1محمدعلی رستمی

  

 ؛ ومو بهها  م راعهه قههافیب هه  تحق اریاان هه؛ تحقیقههاف ی ههم و می دسههم ی ههاور   اسههداارار ب هه ترتیهه :  بهه  -4و  3، 2، 1

 سهها ما  مریههز تحقیقههاف و شمههو ر ی ههاور   و م ههابت ن یرههم اسههدا  یرمهها ، موزشهه اهیههگ قههافیب هه  تحق ههها  وهه وه ممرب

 اررا    یرما ، ی اور  ، ترورج و شمو ر تحقیقاف،

                                                                21/2/1398؛ تاررخ وذررر: 29/7/1397تاررخ اررایت: 

 

 چكیده

ه ای خرم ای ب س خس ارت زو اد وارد ک رده ب ا  از هکت ار ه زاران ب ه خرم ا ۀخوش  خشکيدگی ۀهای اخير عارضدر سال

ه ا در گيریتص ميس ب ه کم   ب رای اب زاری ک ه ش د اس تااده جغرافي اوی اطالع ات ۀاست. در او   مااعه ها از س امان

ر  هوه   اول ۀاس  ت. در مر ل  خرم ا ۀخوش   خش کيدگی ۀم دوروت موض هی محص  ول و راهک اری ب  رای ر او  عارض  

ه ا يدگیا مختص ات جغرافي اوی و مس ا ت با خش ک ۀه ا از عارض  اضرا اطالع ات مي دانی ش امر درخ د خس ارت با 

 س وما ۀمر ل  در و ش د؛ وارد جغرافي اوی اطالع ات ۀس امان ب ه ش ده آوریجم   ه ایداده دوما ۀآمد؛ در مر ل  دست به

 و ب س مش اط  در خرم ا خوش ه خش کيدگی ۀعارض  ش دت و ر راکش  ۀنقش  و اس تخرا  س امانه از ني از م ورد اطالعات

ترو  همج وارا مهک وف فاخ له و کروجيش ی تهي ه و ابی نزدو  ای و س احی ب ا س ه روی ميانبه خورت نقاه بروات

ه ای ب ا  در خرم ا ۀخوش  خش کيدگی ۀنت او  نش ان داد ک ه ش دت خس ارت عارض شد و سپس آناعيز روند دنبال ش د. 

شاق ها بش ابراو  مب ارزه باو د در ه ای مش اط  مرک زی و ش مال م ب اهای جشوبی مشاقه بس يار ب ارتر اس ت ت ا در کرانه

 ۵۸دقيق ه ع رش ش ماعی ت ا  4درج ه و  29دقيق ه ط ول ش رقی و  20درج ه و  ۵۸او  مشاط  در مختص ات جغرافي اوی 

درخ د  ۵6واب د. خش کيدگی خوش ه در  دقيق ه ع رش ش ماعی تمرک ز 2درج ه و  29دقيق ه ط ول ش رقی و  26درج ه و 

درخ د از باغ اتی ک ه در   2/۵7وج ود دارن د گ زاری ش ده اس ت و در  از تهداد کر باغ اتی ک ه در مشاق ه ب س و ب روات

 40درخ د آنه ا ب ي  از  9/۵درخ د و در  30ت ا  20آن ها خشکيدگی خوش ه ب ه تب ت رس يده اس ت خش کيدگی ب ي  

 مااعه ها م ورد ۀه ا در مشاق درخ د از ک ر با  2/۵6درخد به تب ت رس يد. نت او  محاس بات نش ان داد ک ه در ب ي  از 

های ر راکش ا ش دت عارض ه و ارتا ا  خرم ا گ زاری ش ده اس ت. ب ا تاس ير نت او  نقش ه ۀخوش  کيدگیخش ۀعارض

 مت ر 1000 از ب ارتر ارتا ا  در ک ه هاوینخلس تان ۀخوش  خش کيدگی ۀت وان نتيج ه گرف ت خس ارت عارض مشاقها می

مي زان خس ارت عارض ه ني ز کل ی ب ا اف زاو  ارتا ا  از س اح درو اا  ط ور ب ه و اس ت کمت ر دارن د قرار دروا ساح از

 3647ب ه مي زان  2س شتيشر  کم   تص وور م اهواره ب ه ب رواتا و ب س ۀهای مشاق وابد. مسا ت کر نخلس تانکاه  می

 هکتار برآورد شده است. 2049خسارت دوده  هایبا هکتار و مسا ت 
 

 هاي کلیديواژه

 ا کشاورزی دقي ا نخلستان2سشتيشر 

 

 مقدمه

ا   ر هم ه دهار، 218000 ی هت  رهر سهح  خرما بها

و ارشمهد  اسهت؛ اشهدلال ارهرا  وهرار ر بها م محصهوتف

اره  محصهول  به  ی هورج هو   ها اسهدا  سای ا  ا ل 

و هها بیمار شیهاف و  اخیهر، ها سهال ار اسهت  وابسهد 

 (، 1خوشههه  لشههه    خ ههه یدگم ور ه عارضههه بههه 

ها   رهاا  به  محصهول خرمها وارا یهراه اسهت  خسارف

 بوشهیر، و هرمزگها  یرمها ، جمله  ا  هااسهدا  برخم ار

 مقاله پژوهشي



 

98 

 97-116ص /1399بهار و تابستان  /74شماره  /21جلد /ها و مکانيزاسيون کشاورزیسامانهتحقيقات             

 

 85خرمها ناشهم ا  اره  عارضه  تها  تولید محصهول یاه 

 ;Pezhman, 2001)شهههده اسهههت  ارصهههد گهههزارر

Karampoor, 2002; Pezhman & Hajian, 2002)  

 و ییههر   گهها ربهه ، ر  م حقهه ارعارضهه   ارهه خسههارف 

 ی هههدرر باارا   هاشیرسههدا ارهه   یهه  را  یههال بهه 

 ریگچ ه  اریبسههسهد د  می هت رمه  مفهاید رر  سح 

  خوشههم دگیخ هه   عارضهه رمهه  ار برابههر؛ ارهه  اسههت

 ,Shekofteh & Nikpoor) اسههتحسهها   اریخرمهها بسهه

و ییهههر  رو  رمههه   گههها ربههه ، ر  ار م حقههه  (2016

مرمهوت  ار سهح   رنه  ا میهوه نوارهها خرمها  ممفاید

سهههرعت  و بههه  شهههوامم جهههاارها ام خوشههه اُ میومهههان

امهها،   رایههزا بهها هههان ههان   رههی ههد  بههرو  امم  ههریتیو

 و و ر بااههها  گههرم و خ هه  م،یههاه  رنوبههت نسهه 

خهار    رت هد    عارضه  مرمهوت  ار مرحلهاسهتما    ه

 شههد  ششهه ارا   وههی تهها  و ایدههدمبهه  رنهه  اتمهها  م

   دنندار ا  ور هن ان ها عارض ، خوش 

 

 خشکيدگی خوشۀ خرما -1 شکر

Fig. 1- Drying blossom of date plan 

 

مرمههو  و  اریبههاب بسهه طرعارضهه  ار شههرا  رهها ریدههار

  رها  یه  مم ه  اسهت رو  گونه  به اسهت نام  ص 

شههوند   دهرهها ههه  ههها  سههال  و م ههد  بههامیوه ،خوشهه 

 چ ههدرها   رهه ،ارخهت  رههمم هه  اسهت رو    یهمچ ه

ا  او  ارهه باشهه دم ههد   زیههسههال  و ترههداا  ن  خوشهه

 ارهارخهت یهام   سهال    رهاسهت  مم   وارمجارخت ه

یه  ار  مارخده ،عه وه باشهد  به  ااشهد  یمدر  مشلواگ

بهواه اسهت ار سهال برهد  م هد عارضه  اره  سال ب    ر

هها  میوه  باشهد یهام   سهال  اره شهوامم   است م د  

 هسههد د حجهه یوچهه  و ی  اریبسهه تیههنظههر یم شلههواه ا 

 مههرار اارنههد م ریوهها اریار حههد بسهه تیههمینظههر ی ا  و

(Shekofteh & Nikpoor, 2016)   ههها ندههارج و وه

 هها ت   مان هد محیحهم عوامه  اههد، برخهمن ا  مم

 گهرم بااهها    ca,نسه م، رنوبهت ناگیهانم ا  ایهت ناشم

 و ارخدها  نام اسه  تلذره  خ ه ، بهرو  ته   شبهم، و

 سها  هراب  هها مارچ برخهم جمله  ا  عوامه   نهده نیهز 

 هسهد د  عهوار  اره  نهو  ار ثانوره  مهرثر و اولیه  عوام 
 

(Karampoor et al., 2003; Karampoor & 
 

Pezhman, 2003; Karampoor, 2003; Mirzaei et 
 

al., 2002; Najafinia & Azadvar, 2002)  

ههههههارم ار و وه  (Sarhaddi, 2002) سهههههرحد 

 چه ره یهراا  یه  او محالره  مماررایهت یه  ار م حقه 

 شهدفباشهد  ترسه   خها  بایهت و بی هدر خا  شور 

 Pezhman et)ارا  هم ه و و مها   اسهت بی هدر عارضه 

al., 2004) و  ووشه  م دله  انهوا ر اثه ضهم  بررسهم

خ هه یدگم خوشهه  خرمهها   عارضههت هه  یههرا  بههر 

 سهومر یهرا   ت ه  و حصهیر  ووشه ارراید هد یه  

 تهثثیر بی هدرر  ،ی هانماگراه  مرحله ار ،ذر شگه  نهو 
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2- Area Wide Pest Management Program 1- Geographic Information System (GIS) 

4- Geostatistical  Methods 3- Integrated Pest Management 

 

 هها ور گم برخهم بی هوا و عارضه  شسهی  یهاه  بر را

خهدارم و و مها  هر اه هد مهم ن ها  میهوه ییمهم و یمم

(Rahkhodaei & Pezhman, 2007)، عامهه  او اثههر 

بههرو  عارضهه   هههوا را ار رنوبههت نسهه م و امهها میهه 

 1381-1383ههها  خ هه یدگم خوشهه  خرمهها، ار سههال

 ار م حق  جیریهت رو  خرمها  مفهایدم بررسهم و امها

 و مهرااا تیهر،  ههاماه را ار ن لسهدا  نسه م رنوبهت و

 و امانگههار نصهه  شهیررور ل مهها  ویهدار  عارضهه ( بهها

  مهها  رو انهه ، وههار  یرانههد  ا  صههورفب ، نگههاررنوبت

 15-17 ن ه  اصهل  20 شلهواگم ارصهد عارضه ، شهرو 

گیر  شههد  وهه  ا  بههار انههدا هرو  ر  6تهها  5سههال ، هههر 

 عوامهه   و شسههی  وامرههم ارصههد بههی  هم سههدگم ش ،

 اسههت بهه  تریههی  شههد  بههر اسهها  ندههارج هههوارم و ش 

خهار  به   ت هدر  مرحله   ار عارضه  شمهده، مرلهوم شهد

ارجههه   43( و ار اماهههها  بهههاتتر ا  مرااامهههاهرنههه  ل

ارصهههد ر   25و رنوبهههت نسههه م یمدهههر ا   سلسهههیو 

اهد  او عامه  میهانگی  امها  بی هی   لبهی  سهاعت مم

( و میههانگی  سههاعاتم یهه  رنوبههت نسهه م بههی  16تهها  10

بههها ارصهههد بهههوا، بی هههدرر  هم سهههدگم را  50تههها  25

  است  ن ا  اااه عارض 

نهههم تحقیقهههاتم  (Bernardi, 2001)برنهههارا  

، بهه  1ن ها  ااا یه  ی هاور  سههامان  ان عهاف جلراییهارم

ههها  محیحههم، و اااه اور ا  سهه ج همههراه ی ههاور  

مهههدرررت شیهههاف و  ار خصهههو یاربراهههها   رهههاا  

هههها  ههها  گیههاهم اارنههد  ارهه  ی ههاور ، اااهبیمار 

ی ههد و اجهها ه شور  مههمم دلهه  را ار رهه  سههامان  جمههت

 صاف م ههانمهههههها را بهها توجهه  به  م دسدرسهم بهه  اااها

 اههههد  ارههه  سهههامان  بهههرا  واسهههخ ااا  بههه  شنیههها مم

نههور ملههال: چهه  ، بهه رواممههههها  میهه  بهه  یههار ورسهه 

اتمههامم ار حههال ومههو  اسههت  محهه  ش  یجاسههت  چهه  

چیههز  و ار چهه  جیدههم تلییههر یههراه اسههت  الگههو  

گونهه  وههی  م ههانم ش  چگونهه  اسههت  اگههر شههرارط همی 

جوشهههم و هم هههارا   روا چههه  اتمهههامم خواههههد ایدهههاا 

(Joshi et al., 2004)  ههارم ارراید هد یه  نهم و وه

ع ههوا  ابههزار  توانههد بهه سههامان  ان عههاف جلراییههارم مم

ها  میههاج  یمهه  ی ههد  ارهه  گونهه تمسههیر بهه  مههدرررت 

و سهههامان   اور ا  سههه ج محققههها  یهههاربرا ی هههاور  

ان عهههاف جلراییهههارم را بهههرا  تییههه  نق ههه  وامرهههم و 

ها  میههاج  بررسههم یرانههد  بی ههم گسههدرر گونهه وی 

ارهه  سههامان ، عهه وه بههر ان عههاف توصههیمم، ام هها  وروا 

و رهها بُههراار  ا  م ههابت م دلهه ، ا   وی سههلمان عههاف 

ا ، م یهههه  نق هههه ، تصههههوررها  هههههوارم و مههههاهواره

  و  یههره را اارا  ار براارنق هه ا ، تجییههزاف وههمجم

و  ارههه  سهههامان ، ام ههها  تحلیههه ، وهههراا ر و ورسههه 

یهها  یههاربر وجههوا اارا  یههوی  و مورانها  م ههانم واسههخ

مردقدنههههد  (Cox & Vreysen, 2005)وررسهههه  

و سهههارر  2مویقیهههت برنامههه  گسهههدراه مهههدرررت شیهههاف

 ار خصههو ان عههاف  امههت بهه ها بسههدگم اارا برنامهه 

 ورای دگم  مانم و م انم شیاف  

اسههدمااه ا  سههامان  ان عههاف جلراییههارم و ی ههاور  

 3ار برنامههه  مهههدرررت تلمیقهههم شیهههاف اور ا  سههه ج 

( رو بهه  ایههزار  اسههت  مزارهها  سههامان  ان عههاف IPMل

جلراییههارم و اشههدرا  ش  بهها برنامهه  گسههدرا  ی دههرل 

 ن ههده اسههت   نور یامهه  شه اخد بهه شیهاف گیههاهم ه هو  

 ,.Panagopoulos et al)وانهههاگووولز و هم هههارا  

هههارم بهها هههدع محالرهه  ی دههرل نههم و وه  (2006

امیههآ شیههت ار مقیهها  محلههم لبههاب( و مقیهها  وسههیت ، 

ی هگیران  وارراید د یه  بهرا  ایهزار  امهت ار امهداماف 

ی درلهههم، مان هههد اسهههدمااه ا  سهههموم شهههیمیارم، ار 

  اخیهههر اسهههدمااه ا  نق ههه  جمریهههت شیهههاف هاسهههال

رایدهه  اسههت  ارهه  محققهها  ار وهه وه  خههوا رو  ر ایزا

ههها  میههوه، نق هه  ورای ههدگم م ههانم سهه  شیههت ار بههاب

ههها  ا سههامان  ان عههاف جلراییههارم بهها روربههشیههت را 

) Allredشلههرا و هم ههارا   تییهه  یرانههد   4شمههار  می 

et al., 2008)   ار تحقیقهههاف خهههوا ارراید هههد یههه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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ی هههاور   امیهههآ بههها اسهههدمااه ا  سهههامان  ان عهههاف 

شههیمیارم  یواههها جلراییههارم باعههه یههاه  مصههرع 

ها  بی ههی   و یمی هه  مههواا لبهه  الیهه  وجههوا نق هه 

هههها  ملهههذ  خههها ( یمههه  بههه  یهههاه  شلواگم

ا حههد مههواا  ی بههلناشههم ا  مصههرع  محیطرسههت 

ارهه  محققهها  شههوا  شههیمیارم( و ایههزار  عمل ههرا مم

  ی هههاور   امیهههآ را اسهههدمااه ا  هامرلمههه ر هههم ا  

یههرا   1مرجههتسههامان  ان عههاف جلراییههارم، بههرا   مههی 

ها  اسهت یه  اسهدورالرم  شهده ثابهتاان هد  ها مماااه

مرجههت شههده و  مههی  ها م  هها  نمونهه  یههار ریدهه  بههربهه 

انهد  بومیسهدر مدرررت موضهرم، بهار شیهاف را یهاه  اااه

ار  (Bouwmeester et al., 2010) و هم ههههارا 

تحقیقههاتم ارراید ههد یهه  سههامان  ان عههاف جلراییههارم 

م، مههدرررت و بی ههم بههرا  وههار ، وی باار شهه می هه  

ههها  گیههاهم مییهها  م ههار ه بهها شههیو  شیههاف و بیمار

توانهد وسهرت ی د  ار م حهه وهار ، اره  ی هاور  مممم

ش اسههارم  م ظههور بهه حههو   عمهه  شیههت رهها بیمههار  را 

 ههها  الگههو  م ههانم گسههدرر ش ، تریههی  ی ههد و اااه

هها  م هانم ویونهد اههد  اره  سهامان  شده را بها اااه راا

بی ههم نق هه  اند ههار بیمههار  را م وی همچ ههی  توانههار

ها    برنامههه سههها شمااهصهههورف ام ههها   ر بهههداارا  

ی دههرل و تریههی  شسههدان  نلیهها ، بهه  الیهه  تلییههراف 

 (Minbashi, 2009)باشههم می  محیحههم، وجههوا اارا  

هها  ههر  وهرای   عل   نق ه  ش اسهارم و تییه ،بررسم

  بهها اسههدمااه ا  سههامانرا جههو شبههم ی ههور گ ههدم و مههزار  

 بهه  1384تهها  1379ها  نههم سههال ان عههاف جلراییههارم

ههر  را به  تم یه  گونه  هها  انجام رسهاند  او نهو  عل 

براار  یههرا  ارهه  محقههآ و جهه   ش اسههارم و نمونهه 

یر  و گانهههدا ههههها  ههههر  تهههرای  بوتههه  را بهههرا  عل 

 براار  را بهها اسههدمااه م دصههاف جلراییههارم محهه  نمونهه 

 

ث هههت  GPS(2(م جیهههانم ابرهههتیمومرا  رههه  اسهههدگاه 

هههها، نق ههه  ورای هههدگم یهههرا  وههه  ا  برااشهههت اااه

ار  ایههزار تولیههد شههد ههها  هههر  بهها اسههدمااه ا  نرمعل 

  هههارور  رییارگبهه   م ههانم م هه  ا  هههااااهوههراا ر 

ا له  مهورا توجه  مهرار  ههااااه ، نرمال بهوا  شمار ی م

  ایههزو  بههر بررسههم اعههداا وههرف و نههو  تو رههت رایههگمم

، ر هههم ارگهههر ا  عملیهههاف میههه  ار محالرهههاف ههههااهاا

  یه  ا له  ناارهده گریده  شهده اسهت، شنهالیز شمار ی م

سهههححم لتلییهههراف بل هههد اام ههه ( اسهههت  بههها  3رونهههد

نقهه  عوامهه   تههوا ممسههححم،    شنههالیز رونههدرییارگبهه 

 ,.Mirzaee et al)هها ار رهابم یهرا م دله  را رو  اااه

یههه  سههه   اسهههدماا   شمهههار ی م  ههههام گرو  (2016

گسههدراه ش  شههده اسههت، اسههدوار بههوا  بههر تلییههراف 

محلههم و ار نظههر گههرید  وابسههدگم هههر نقحهه  ار ارت هها  

  ههاروربا نقها  همسهار  اسهت  بهرا  اره  م ظهور، ا  

تهها ا  نررههآ  شههواممم م ههانم اسههدمااه ابرههم دلهه  میا 

  مجیهول بها اسهدمااه ا  نقحهروند  م ه ص، مقهدار ار 

م ابرههارو   شههده محاسهه   شههوا  براارنمونهه نقهها  

بههر اسهها  ت ههاب  نقهها  نزارهه  بهه  ههه   اصههوت م ههانم 

بی ههدر  ار  ریتههثثاسههدوار اسههت و ب ههابرار  نقهها  مجههاور 

 ,.Eslami et al)تریههی  مقههدار نقحهه  مجیههول اارنههد 

ار ارههه  وههه وه ، نق ههه  وهههرای   و شهههدف   (2015

عارضهه  خ هه یدگم سرخوشهه  ارخدهها  خرمهها ار م حقهه  

، بههه  یمههه  سهههامان  ان عهههاف 94-95ر سهههال بههه  ا

شمهههار تییههه  و م هههانآ تهههرای  جلراییهههارم و رور  می 

ها و خسههارف و جیههت گسههدرر عارضهه  بهه  یمهه  نق هه 

بهه   توان ههدمم هانق هه شنههالیز رونههد بررسههم شههد  ارهه  

  بررسههم و  ههیار میارش اسهها  ب هه  اجههرا و مههدررا  

رههاید  عوامهه  گسههدرر عارضهه  و راه ارههها  جلههوگیر  

 رای  عارضههه هههههها  گسهههدرر ش ، تریهههی  محههه  ت

 

2- Global Positioning System 1- Georeferencing 

 3- Trend Analysis 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF
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تو رههت ام انههاف و تمریههز بههر م ههار ه(، تریههی   م ظههور بهه 

سمت و سهو  گسهدرر عارضه ، ار رهابم ندهارج م هار ه و 

  بههرا  توسههر  ریگ یتصههموی ههگیر  ا  بههرو  عارضهه ، و 

 ها ار شر ده، یم  ی  د باب

 

 هامواد و روش

اجههرا شههد   شیرسههدا  بهه  هان لسههدا وهه وه  ار 

 ی ههههور،  خرمهههها  ههههها  میهههه یهههه  ر ههههم ا  مح 

شیرسههدا  ا  شههمال   رهها  ور ه رنهه  مفههایدم، اسههتبهه 

 و  هههر  بههه  شیرسهههدا  یرمههها ، ا  ج هههو   هههر 

 ا  ج هههو  بههه  شیرسهههدا  ریهههت،یبههه  شیرسهههدا  ج

  هاشیرسههدا   بههاا و روابههار ج ههو ، ا  شههر  بههشع  ر

 شههوا  شیرسههدا و ییههر  محههدوا مم گهها رو ر رینرماشهه

ارجهه   58ار  مسههاحت اارا و لومدرمربههتیی 5175 بهه 

 قههه یام 6ارجههه  و  29و  منهههول شهههرم قههه یام 21و 

وامههت  ارههمدههر ا  سههح  ار 1050و ارتمهها   معههر  شههمال

  هههوا و ش ، لههومدریی 195 ا  یرمهها بهه   یاصههل   اسههت

نههور  بهه ش    میههزا  بارنههدگم سههاتنو گههرم و خ هه   ش 

حههدوا شهه  بههرواف ار   مدههر اسههتمیلم 68مدوسههط 

اخیههر   هاسههالار  ییلههومدر  شههر  شههیر بهه  مههرار اارا 

عارضههه  و مراگهههم و خ ههه یدگم خوشههه  خرمههها ا  

ارهه  محصههول  ر  م هه  ف موجههوا ار تولیههدترعمههده

بهها یههاه  ناگیههانم  مهها مزهبههواه اسههت  ارهه  عارضهه ، 

رنوبهت نسه م ههوا، ایههزار  امها و و ر بااهها  گههرم و 

اواخههر مرحلهه    خرمهها ار هههاهاهههد  میوممخ هه  ر  

و مرنههد و نههور ناگیههانم و خیلههم سههررت مههم خهه ل بهه 

، 2شهوند  شه   مممصهرع  مابه  یهر سرانجام خ ه  و 

محالرهه  و م دصههاف جلراییههارم  مومریههت م حقهه  مههورا

ها  خرمهها را ن هها  بهه  و بههرواف و وههرای   ن لسههدا 

 اهد  مم

  

 مااعهه )شهر بس و بروات( موقهيت جغرافياوی مشاقه مورد -2شکر 

Fig. 2- Geographical location of the study area (Bam and Bravat) 
 

یهه  ار شهه   م هه ص اسههت تجمههت  گونهه هما 

، ار م حقهه  بههرواف اسههت  ار شیرسههدا  بهه  هان لسههدا 

 صههورف بهه ها ار حاشههی  شههیر مسههمدم ا  ن لسههدا 

خانهه  بههاب رهها ار  صههورف بهه ر پارچهه  و مسههمدم ارگههر 

  ام حقهه ار  مجموعهها   مسهه ونم و هاسههاخدما میهها  

  ار م حقهه  بههرواف انههدورای دهه دههار  9000بهه  وسههرت 

ر پارچه  و ب ه  یمهم  صهورف به ها  خرمها باب بی در

  مسههه ونم هسهههد د و هاسهههاخدما ار میههها   یهههاشنا  

ه دهههار  2250  بههه  وسهههرت ام حقههه ار  مجموعههها 

  اندورای ده

تییهه  نق هه  وههرای   و  م ظههور بهه ارهه  تحقیههآ 

شههدف عارضهه  خ هه یدگم خوشهه  خرمهها ار م حقهه  بهه ، 

یههههارم و رور جلرایبهههه  یمهههه  سههههامان  ان عههههاف 

ار سهه  مرحلهه  اجههرا شههد  ار مرحلهه  اول،  شمههار ی م
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2-  Universal Transverse Mercator Coordinate System 1- Projection   

 

شور  ارههده جمههت ههها  خسههارفان عههاف میههدانم ا  بههاب

شههده بهه   شور ههها  جمههتشههد؛ ار مرحلهه  اوم، اااه

وارا شههد؛ و ار مرحلهه  سههوم،  ArcGis 10.3 ایههزارنرم

وههرای    ان عههاف مورانیهها  ا  سههامان  اسههد را  و نق هه 

 و شدف عارض  تیی  شد  

 آوی اطالعات میدانیمرحلۀ اول: جمع

 ار ارهه  مرحلهه ، ان عههاف ت م ا  م یهه  ترههداا یهه 

ارخدههها ، ترهههداا ارخدههها  تحهههت تهههثثیر عارضههه  

خ ههه یدگم، مسهههاحت و م دصهههاف جلراییهههارم همههه  

، مربههو  بهه  سههال  راعههم مورامحالرهه   ههها  م حقههباب

شههد  ا  صهه دو  بیمهه  ی ههاور   اررایههت ،1395-1394

 ا تقسههی  ترههداا بهه هههر بههاب(  خسههارف بهه  1جههدول ل

 

  هاخوشهه   شسههی  ارههده بههر ترههداا یهه  هاخوشهه 

و ث هت شهد  محاسه اف  محاسه  خرمها  موجهوا ار بهاب 

بههاب بههوا یهه  ار شنیهها خ هه یدگم خوشهه   2788بههرا  

هها، نق ه  خرما گزارر شده بهوا  بها اسهدمااه ا  اره  اااه

 ایهههزارنرموهههرای   عارضههه  خ ههه یدگم خرمههها بههها 

ArcMap  رس  شد  

م ظههور بررسههم تلییههراف ارتمهها  م حقهه  مههورا  بهه 

محالرهه  ا  سههح  اررهها و تههثثر احدمههالم ش  بههر عارضهه  

 خ ههه یدگم خوشههه  خرمههها، نق ههه  ارتمههها  م حقههه 

ههها  ههها  بههرواف تهها مههال ن لسههدا ا  ج ههو  ن لسههدا 

 یمهه  گوگهه  ار  ییلههومدر، بهه  5/21یاصههل  بهه ، بهه 

 تیی  شد 
 

 ی شده از مشخصات با  برای محاسبۀ درخد خشکيدگی خوشۀ خرماآورجم نمونۀ اطالعات  -1 جدول

Table 1- Sample data collected from garden specifications to calculate percentage of drying blossom of date palm 

 نمونه
Sample 

تعداد کل 

 درخت هایخوشه
Total number of 

tree clusters 

های تعداد خوشه

 سالم
Number of 

healthy clusters 

های دچار تعداد خوشه

 عارضه خشکیدگی
Number of dried up 

clusters due to 

disorder 

 هایتعداد خوشه

 تلقیح نشده 
Number of uninoculated 

clusters due to cover 

factors 

 های تعداد خوشه

 تلقیح شده
Number of inoculated 

clusters due to non-

covered factors 

1 5 5 0 0 0 

2 5 4 1 0 0 

3 4 4 0 0 0 

4 6 4 2 0 0 

5 4 1 3 0 0 

Total 24 18 6 0 0 

 های مبتالمرحلۀ دوم: تهیۀ نقشۀ باغ

هها  مهورا محالره  بها و  ا  اسد را  م دصهاف بهاب

ت م بههوا ارهه   eTrex 10جههم وههم ا  گههارمی  مههدل 

شمههار و ان عههاف بهه  رهه  یارهه  ایسهه  وارا شههوا تهها 

و تولیههد نق هه  را  ArcGisایههزار مابلیههت اندقههال بهه  نرم

ااشد  باشد  اره  یاره  شهام  م دصهاف جلراییهارم بهاب 

و ارصهههد خسهههارف وارا شهههده بههه  ش  ار اثهههر عارضههه  

هها خ  یدگم خوش  خرما بهوا  بهرا  ار  ه  یرمهت اااه

مابهه  ش اسههارم باشههد،  ArcGisو  Excel  ایزارهههابهها نرم

نههول و عههر  جلراییههارم بهه  شهه   ارجهه  ث ههت شههد  

شور  شههده ار یارهه  ایسهه  بهه  سههامان  جمههت ههها اااه

ان عهههاف جلراییهههارم وارا شهههدند  وههه  ا  یراخهههوانم 

ترهه  و نقهها   1سیسههد  تصههورر فایللا سل،للا ههها  اااه

 توانهههد جلراییهههارمتریهههی  شهههد  سیسهههد  تصهههورر مم

و  UTMل باشههد  بهها اند هها  سیسههد  تصههورر 2UTMرهها 

Zone 40 ههها  مههورامحهه  بههاب  اه د(، نقهها  ن هها 

ششهه ار شههدند  ارهه  نقهها   ArcGis  محالرهه  رو  صههمح

هههارم هسههد د یهه  بههر اسهها  نههول و عههر  همهها  باب
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2- Interpolation  

 4- Inverse distance weighted (IDW) 

 

1- Graduated Symbols 

3- Nearest Neighbor  

5- Kriging 

 

ا  تریههی  محهه  وههمشههده، بهها جم جلراییههارم برااشههت

  خرما اچار بواند   خ  یدگم خوش  شده و ب  عارض

 shapfileار مرحلهه  برههد، ارهه  یارهه  بهه  رهه  ترهه  

باشههد   ت ههدر  شههد تهها مابلیههت تییهه  نق هه  را ااشههد 

 ههها را ایههزار ارهه  مابلیههت را اارا تهها نههام هررهه  ا  بههابنرم

بی ههم یههراه اسههت رو  هههر صههورتم یهه  یههاربر وی  بهه 

نقهها  ن هها  اهههد  ار ارهه  وهه وه ، هههر بههاب بهها ارصههد 

خ هه یدگم خوشهه  خرمهها ار ش  بههاب نمههار  اااه شههد  

صهورف نقحه  ا   هها به صورف نق ه  وهرای   بهاب بدر 

ب د  اسههد   ار رور نقحهه  ا  او سههححم ارجههاا شههد  

 ا  و نمااهههها  ورههه   بههها اسهههدمااه ا  نمااهههها  نقحههه 

اسهههدمااه  ArcMapایهههزار ار نرم 1ب هههد  تهههدررجم ق ن

ههها بههر اسهها  بزرگههم ب ههد  تههدررجم، اااهشههد  ار ن ق 

شهها  ار نق هه  نمههار  اااه شههدند  بهها ارهه  رور اندا ه

وارا ههها یهه  همهها  میههزا  خسههارف نمااگههذار ، اااه

شههده بهه  محصههول خرمهها ار نقهها  م دلهه  هسههد د، 

م ههانآ بهها میههزا  خسههارف بههات را ار نق هه  نمارهها  

ساخد د  بها اسهدمااه ا  اره  نق ه  ار مراحه  برهد رر هم 

تههوا  اترهه  تههرای  خسههارف را تمسههیر نق هه  ههها مههم

اسههد را  یههرا  ار نق هه  نقحهه  ا ، ااا  مربههو  بهه  هههر 

ی ههم محهه  صههمت خهها  ار نق هه ، بهه  م دصههاف  م

شههوا و ار نق هه  نمههار  برااشههت ش  ویونههد اااه مههم

اااه خواهد شهد  اره  نق ه  یقهط ان عهاتم ار خصهو  

ههها  ش  برااشههت اهههد یهه  اااهنقهها  مرلههوم ارایهه  مههم

ههها  نههامری  بههر شههده اسههت، امهها ار رور سههححم اااه

شههوند یهه  بهه  اسهها  مرههااتف رراضههم ت مههی   اه مههم

 شوا گمد  مم 2رابمش  میا 

ترر  رور نزارهه سهه  ههها بهها اااهوهه وه ،  ار ارهه 

بهه  یمهه   ،5و یررجی هه  4یاصههل  مر ههو ، 3همجههوار

 ArcMapایههههههزار ار نرم Spatial Analystابههههههزار 

 ترر  همجههوار، مقههدارنزارهه  رور رههابم شههدند  ارمیا 

 بهه  یهه  شههوامم اند هها  خایسههدر  وی سههلم  ارجهه

  ارجه باشهد، اره  ترر نزاره  تصهورر ار نقحه  مومریت

مهه ظ  اصههلم   خایسههدر  بهه  مومریههت نقحهه  ار شهه  

ترر  رور شهههوا  ارههه  رور، سهههررتنسههه ت اااه مم

شرههد  عهه وه بههر ارهه ، ا  شههمار ممبراار  مجههدا بهه نمونهه 

ی ههد و مقههاارر حقیقههم موجههوا ار تصههورر اسههدمااه مم

ی ههد یهه  گههاه مم هه  ب ههابرار  ارمههامم جدرههد تولیههد نمم

خصههو  بههرا   وضههو  بهه اسههت  یروامرههم باشهه د  ارهه  م

مهومرم بسههیار ممیههد خواههد بههوا یهه  مهرار اسههت تصههورر 

  Esmaeili, 2009; Zhu, 2016)ب هههد  گهههراا لن ق 

ار رور مر و  یاصهل ، یهر  بهر اره  اسهت یه  نقها  

وذررنهههد؛ بههه  بیههها  ارگهههر، ا  م ههها  تهههثثیر مم نمونههه 

ها  نزار  به  نقها  نمونه  اثهر بی هدر  نسه ت وی س 

اورتهر ا  اره  نقها  اارنهد  ار اره  رور، ها  ب  وی سه 

مجهاور سهه جیده و بهر حسهه    ههر نقحهه  بها نقحهه  یاصهل

شههوا  سههرانجام، ار ر مقههدار یاصههل  بهه  ش  و   اااه مم

ههها  نقهها  سههلول مریههز  مههاترر  بهها جمههت ار ر

شرههد  تههابت همجههوار و میههانگی  و نههم شنیهها بهه  اسههت مم

 است: 1رابح  محاس اتم ار  رور ب  ش   
 

x (1ل =  ∑ (
Zi

Di
) ∑(

1

Di
)

n

i=1

⁄

n

i=1

 

 

 

 ی  ار ش ،

X = ؛رهههههابمار ر بهههههرشورا شهههههده ا  رور میا iZ =ا 

 یاصهههل   =iD ؛ر ر نقههها  موجهههوا لنقههها  همجهههوار(

 & Ensafi-Moghadamو هههر نقحهه  موجههوا ل Xبههی  

Rafiei-Emam, 2009  رور یررجی هههههههههه  ا  )

گیر  شههده سهها   هم سههدگم بههی  نقهها  انههدا هیمم

ی ههد و وهه  ا  ش  بهه  وی رب ههد  یفهها  اسههدمااه مم

بی هههم، بههر اسههها  مقهههاارر انههراع نقههها  مههورا وی 

وهههراا ا  تهههابت محاسههه اتم ار گیر  شهههده ممانهههدا ه

صههورف مههی  مقههاارر مههورا نظههر ب یررجی هه  بههرا  ت 

 است  2رابح  
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2- Root Mean Square Error Standardized (RMSE) 1- Root Mean Square Error (RMSE) 
4- Coefficient Of Correlation 3- Mean Error 

 5- Equal Interval Classification 

 

γ(h) (2ل =
1

2N(h)
 ∑[Z(xi) − Z(xi + h)]2

N(h)

i=1

 

 ی  ار ش ،

)iZ(x =مقههدار وههارامدر مههورا نظههر ار نقحهه  xi؛ h =یاصههل  

  ترههداا  و  نقحهه= N(h)و  ؛مههورا نظههر  بههی   و  نقحهه

ا  ههه  جههدا  hههها  گیر  شههده یهه  بهه  یاصههل انههدا ه

 ( Abbasi et al., 2018اند لشده

هههها  ار ارههه  محالرههه ، بهههرا  اعد ارسههه جم رور

رههابم ا  مریارههها  جههذر میههانگی  مربههت م دلهه  میا 

، مدوسهط 2، جهذر میهانگی  مربهت خحها  اسهداندارا1خحا

اسهههدمااه شهههد  جهههذر  4و ضهههرر  هم سهههدگم 3خحههها

ها  ابحهه میههانگی  مربههت خحهها و ضههرر  هم سههدگم بهها ر

-Saberi, & Soltani)محاسههههه   شهههههدند  4و  3

Gerdefaramarzi, 2017)   
 

RMSE (3ل = √
1

N
 ∑(Es − E0)2

n

i=1

 

r (4ل =  
∑ (xi − x̅)(yi − y̅)n

i=1

√∑ (xi − x̅)2 ∑ (yi − y̅)2n
i=1

n
i=1

 

 

مقههدار شههاخص جههذر میههانگی  مربههت خحهها هرمههدر 

  تر باشد بیدهر اسهت و اره  شهاخص بهرا  مقارسهیوچ 

مدوسهط خحها برابهر   روا  مقهدار بیی هها ب  یهار مهممدل

شههاخص جههذر میههانگی  خحهها    صههمر و مقههدار بیی هه

اسهههداندارا و ضهههرر  هم سهههدگم برابهههر رههه  اسهههت 

نق ههه  سهههححم وهههرای    ( Golshan et al., 2014ل

عارضهه  خ هه یدگم خوشهه  خرمهها و شههدف ش  بهها سهه  

رههابم نزارهه  تههرر  همجههوار، مر ههو  یاصههل  میا  ررو

وههرای   و یررجی هه  تولیههد شههدند  نق هه  سههححم 

عارضهه  خ هه یدگم خوشهه  خرمهها و شههدف ش  بهها سهه  رو 

تههرر  همجههوار، مر ههو  یاصههل  و رههابم نزارهه میا 

 یررجی   تولیهد شهدند  نق ه  سهححم، نمهار  بیدهر  

 

ا  شهههد  عارضههه  را ار نقههها  م دلههه  م حقههه  مهههورا 

گیههر  بههرا  سهها ا یهه  تصههمی محالرهه  ششهه ار مههم

رت، تو رهت چگونگم م هار ه بها اره  عارضه ، اعمهال مهدرر

ههها  ت م بی ههما  و وی ام انههاف، اعمههال مههوانی  بیمهه 

  ی د وذرر ممبرا  شر ده را ام ا 

 spatial ابههزار ا  سههححم، رهها ا وی هه  نق هه   بههرا  تییهه

analyst و اسههههههههدور Interpolation ر اایههههههههزار نرم

ArcMap  ههها  ب د  ترههداا ی  اسههد  اسههدمااه شههد

 ایههزار اجههرا رهها نرم خوایههار بههاتوانههد بهه  صههورف نق هه  مم

ها و یاصههل  شنیهها توسههط بهه  صههورف اسههدم ترههداا اسههد 

ب د  ترههداا ارهه  وهه وه ، اسههد  یههاربر اخدیههار شههوا  ار

ب د  بهها ور اسههد ههها و نمااگههذار  نق هه  بهه  ری  

ار اره  حالهت،  ار نظهر گریده  شهد  5ها  مسهاو یاصل 

شهههدف خسهههارف ار م هههانآ م دلههه  ار نق ههه  بههها 

شههوا  بههدر  ترتیهه  نق هه    مدمههاوف ارههده ممهههارن 

راا شهده مابلیهت چهاد شهد  را بهرا  تمسهیر چ همم و 

وابسههد  اارا  راه مهها   ایزارههها اسههدمااه ار سههارر نرم

تهها  10  ارصههد خ هه یدگم خوشهه  ا 10نق ه  بهها یاصههل  

الیهه  یهه  بههوا  ترههداا  ارصههد ت ظههی  شههد امهها بهه  50

هها لیه  بهابارصهد، ی 50ها  بها خ ه یدگم بهی  ا  باب

ارصههد خ هه یدگم خوشهه ، تهها  50ار گسههدر  بههات  

ههها لرر ههم بی ههدرر  خ هه یدگم م ههاهده شههده ار باب

ارصهههد(، ار رههه  اسهههد  جههها  اااه  75خ ههه یدگم 

م ظهور اسهدمااه ا  شنیها  ها  تولیهد شهده به شدند  نق  

صهورف تره  رها بها هها  ب ه  اجهرا، به توسط مهدرررت

 ذخیره شدند  JPEGها  تصورر  نظیر یرمت

 هاسوم: استخراج اطالعات و تفسیر نقشه ۀمرحل

های تراکم خسارت و تعیین جهتِ )سمت و شناسایی محل

 سوی( گسترش عارضه

ههها  تههرای  خسههارف و سههمت و بههرا  تریههی  محهه 

 سهههو  گسهههدرر عارضههه ، نق ههه  وهههرای   عارضههه  
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 ...تهيۀ نقشۀ رراکش  و شدت عارضۀ خشکيدگی خوشۀ خرما

2- Copernicus Open Access Hub 1-  Sentinel-2 
4- GARMIN GPS 3-  Maximum Likelihood 

 

خ هه یدگم خوشهه  خرمهها بررسههم شههد  م ههانآ اارا  

 ههدرر  تههرای  عارضهه  تریههی  شههدند و رونههد وی ههریت بی

 عارض  نیز بررسم شد  

رونههد بههرا  تریههی  رونههد وی ههریت عارضهه  ا  شنههالیز 

هها  اااه اسدمااه شد  بهرا  اره  یهار ابدهدا نرمهال بهوا 

بههاب، یهه  ان عههاف شنیهها ار  2788ارصههد خ هه یدگم ار 

ایههزار یمهه  نرم یههار گریدهه  شههد، بهه  ارهه  وهه وه  بهه 

ArcMap  و اسهههدورQQplot   بررسهههم گرارهههد  عمومههها

بههرا  تحلیهه  رونههد سههححم، نههو  خاصههم ا  رگرسههیو  

( یهه  ار ش  5شههوا لرابحهه  یههار گریدهه  مههم چ دگانهه  بهه 

مدلیرهههها  مسهههدق ، م دصهههاف جلراییهههارم نقههها  و 

مدلیر وابسد ، ور گهم مهورا بررسهم هسهد د یه  ار اره  

 وهه وه  ارصههد خ هه یدگم خوشهه  ههها  خرمهها ار 

 ها  م حق  مورا محالر  بوا باب

 

 Zi= f(Xi, Yi, αi, βi)+ε (5ل

 

 ی  ار ش ،

Z =؛ور گههم ارصههد خ هه یدگم خوشهه  خرمهها X  و

Y =؛م دصهههاف جلرییهههارم β = ؛شهههی α =  عهههر  ا

  (Mirzaee et al., 2016لیمیههت خحهها = εو  ؛م ههد 

 اجههرا و نمههواار ش  بهه  ArcMapایههزار شنههالیز رونههد بهها نرم

صهورف، رونهد  صورف س  برهد  نمهار  اااه شهد  بهدر 

تلییههراف ارصههد خ هه یدگم خوشهه  خرمهها نسهه ت بهه  

اه ههد   هها وههارامدر م هها  لم دصههاف جلراییههارم(، یهه  ن

یمه   تلییراف را گسهدرر عارضه  ار م حقه  اسهت، به 

 نمواار بررسم شد 

های موجود محاسبۀ درصد سطحی خسارت نسبت به کل باغ

 خرما

 ههها  خرمهها بههرا  ارهه  یههار، مسههاحت یهه  بههاب

 بهههه  او رور، ر ههههم ا  شمههههار موجههههوا و ارگههههر  ا  

 

ههها  ا  اسههد را  شههد  مسههاحت بابتصههورر مههاهواره

ارههده ا  عارضهه  خ هه یدگم خوشهه  نیههز ا  خسههارف 

هههها اسهههد را  شهههد  بههها تریهههی  نسههه ت ان عهههاف یرم

  هههابابارده بهه  یهه  مسههاحت   شسههی هههابابمسههاحت 

  اه م حقههه  مهههورا محالرههه ، ارصهههد سهههح  خسهههارف

 تریههی  شههد  ار ارهه  وهه وه ، بههرا  محاسهه   سههح  

  رهههر ی هههت ارخدههها  خرمههها ا  تصهههوررها  سههه ج ده 

 نظارف اسدمااه شد  ب د  ق نو رور  1 2س دی  

 10ارهه  تصههوررها اارا  تههوا  تم یهه  م ههانم مدلیههر 

بانههد ار محههدوا  نیمههم مریههم  13مدههر و شههام   60تهها 

تهها  705نههانومدر(، مههااو  مرمههز نزارهه  ل  660تهها  490ل

تهها  1375نههانومدر(، و مههااو  مرمههز مههو  یوتههاه ل 945

  اارا 2نههانومدر( اسههت  عهه وه بههر ارهه ، سهه دی    2190

ییلههومدرو تههوا  تم یهه   مههانم  290عههر  برااشههت 

(  Ezzatabadipoor, 2016وههه ج رو  ار اسهههدوا اسهههت ل

 تصههورر مههورا نیهها  ا  وبگههاه ارهه  مههاهواره بهها اسههدمااه ا 

اررایههت شههد  تصههوررها  اررایههت  2رابههط جسههدجوگر ش 

 انهههد یههه  شهههام تصهههحی  شهههده 1cشهههده تههها سهههح  

 تصههههحیحاف راارومدررهههه ، تصههههحیحاف ه دسههههم و 

  می  مرجت یرا  است 

انم نظههارف شههده بهها با ارههدها  میههد ب ههد ن ق 

وهم گریده  شهد  اره   3مدردا و ب  رور حهدایلر احدمهال

رور بهر م  ها  احدمههاتف اسهدوار اسههت  رر هم احدمههال 

 mها  بههه  هررههه  ا  مجموعههه ار  ههه  رههه  وی سههه  

یهه   ترلههآ ااشههد  باشههد، بررسههم مههم شههوا و وهه  ا  

ش  وی س  ب  ی سهم اخدصها  مهم رابهد یه  بی هدرر  

به  اره  م ظهور بهرا  هرره  ا  باشهد   احدمال را ااشهد 

گان  سهههح  م حقههه  مهههورا محالرههه  ها  سههه ووشههه 

  خرمهها، خهها  و سههارر عههوار  مان ههد م ههانآ هههابابل

و بهها  ههها  ترلیمههم ش اسههارمبیابههانم( و فشههیر  و 

 م دصههاف شنیهها رااااشههت شههد   4ا  گههارمی وههمجم
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2- Confusion Matrix 1- Region of Interest 

 3- Kappa Coefficient 

  

 

ع ههوا   بهه  2ههها ار تصههوررها  سهه ج ده سهه دی  و ف
1ROI ایهههههزار مرریهههههم شهههههدند  بهههههرا  بههههه  نرم 

هههها  ترلیمهههم اسهههدمااه و ا  و ف ههههاباب ب هههد ن ق 

م ظههور  بهه ههها ت مههی   اه شههد  مسههاحت ن لسههدا 

ا ، ا  تصهههورر مهههاهواره ب هههد ن ق امهههت  ار رهههابم

 3و ضهههرر  یاوههها 2مریارهههها  ار رهههابم مهههاترر  خحههها

 اسدمااه شد 

   شهههده بههها مهههاهوار تصهههورر برااشهههت، 3شههه   

 را  1395یههرورار   22ا  م حقهه  ار تههاررخ  2سهه دی  

 شههههده  ب ههههد  نظههههارفاهههههد  بهههها ن ق ن هههها  مم

، سههح   رههر ی ههت خرمهها 2سهه دی    ار تصههورر مههاهوار

ه دههار بهه  اسههت شمههد  3647بهه  و بههرواف   م حقهه ار

 ب ههد  بهها مریارههها (  امههت ندههارج ارهه  ن ق 4لشهه   

 ار رهههابم مهههاترر  خحههها و ضهههرر  یاوههها تاییهههد شهههد 

  (97/0ارصهههد و ضهههرر  یاوههها  2/98لصهههحت یلهههم 

هههارم یهه  ار شنیهها عارضهه  بههرشورا سههح  یهه  بههاب

هها  به  خ  یدگم گزارر شده اسهت و سهح  یه  بهاب

یهه   اهههدمم ، ن هها  امههاهواره  تصههورر اسههت شمههده ا

ههها اچههار عارضهه  خ هه یدگم ارصههد بههاب 2/57بههی  ا  

 خوش  خرما هسهد د  اره  میهزا  ار م حقه  بهرواف و به 

ه دارصهد بهرشورا شه 28و  85 انهدیم بهی  ا  ب  ترتیه 

 است 

 

  
 شده )سمت چپ(بشدی نظارت)سمت راست( و تصوور تاکي  شده با روی طبقه 2ی سشتيشر اماهوارهتصوور   -1شکر 

Fig. 3- Sentinel 2 satellite image (right) and classified image by supervised classification method (left) 
 

 

نقشۀۀۀ اۀۀراکنا خسۀۀارت عارضۀۀۀ خشۀۀکیدگی خوشۀۀۀ 

 ی(انقطهخرما در منطقۀ مورد مطالعه )روش 

، نق ههه  وهههرای   عارضههه  خ ههه یدگم 4شههه         

اهههد یهه  بهها خوشهه  خرمهها ار بهه  و بههرواف را ن هها  مم

 شههههده اسههههت؛ یهههه  تی ArcGisایههههزار اسههههدمااه ا  نرم

م حقهه  نیههز ار ی ههار ش  تصههورر گوگهه  ار  ا  همههی  

  4گونههه  یههه  ار شههه   همههها  گذاشهههد  شهههده اسهههت 

  بهههرواف عارضههه  ههههابابشهههوا، ار ایلهههر ارهههده مم

شههده اسههت  ار شیرسههدا  بهه ،  گههزارر خ هه یدگم

 رم یههه  ار شنیههها عارضههه  خ ههه یدگم ههههاباببی هههدر 

گزارر شهده ار م هانآ مسه ونم هسهد د و بها وی هرو  

هها  انهراع وهسمت شمال به  لو نزاره  شهد  به  ی ب 

بهه ( عارضهه  یههاه  رایدهه  اسههت  علههت ارهه  موضههو  

ههها  شههیر  و احدمههات   بههر بههات بههوا  امهها ار محههیط

تههر بههوا  امهها و بههاتتر بههوا  رنوبههت ار م ههانآ وههاری 

 زار  ب  یوه است ن
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 های دارای عارضۀ خشکيدگی خوشۀ خرمانقشۀ رراکش  و تصوور گوگر ارث با  -2شکر 

Fig. 4- Distribution map and Google Earth image of gardens with drying blossom

 

عارضه  خ ه یدگم ار تهر شهدف برا  تمسهیر شسها 

یمهه  نمههاا ا  بهه م حقهه  مههورا محالرهه ، نق هه  نقحهه 

(؛ ار ارهه  5تههدررجم نیههز تولیههد شههده اسههت ل شهه   

یمه  نق  ، م ها  جلراییهارم ههر بهاب شسهی  ارهده به 

نقانم ن ا  اااه شده اسهت یه  انهدا ه شنیها مد اسه  بها 

ارصههد خسههارف وارا شههده بهه  محصههول خرماسههت  بهها 

ار مراحهه  برههد، رر ههم تمسههیر  اسههدمااه ا  ارهه  نق هه 

تههوا  اترهه  تههرای  خسههارف را اسههد را  نق هه  ههها، مههم

نههور یهه  م ههاهده مههم شههوا یهه  میههزا  یههرا  همهها 

ههههارم یههه  ار شنیههها عارضههه  خسهههارف ار بی هههدر بهههاب

 30تهها  20خ هه یدگم خوشهه  خرمهها ارههده شههده بههی  

ارصههد اسههت  ار مجمههو ، ار م حقهه  مههورا محالرهه ، ا  

ر خ هه یدگم بهه  ث ههت رسههیده بههاب خرمهها گههزار 2788

 است 

 

 
 .است شده گزاری انهآهاوی که عارضۀ خشکيدگی خوشۀ خرما در نقشۀ رراکش  و شدت خسارت به با  -3شکر 

Fig. 5- Distribution and severity map of orchards in which drying blossom of date palm has been reported 
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ان عههاف مربههو  بهه  شههدف خ هه یدگم  2جههدول 

م ههاهده  2ول داهههد  ار جههوشهه  خرمهها را ن هها  مههمخ

هههها، خسهههارف ارصهههد ا  بهههاب 95/5شهههوا یههه  مهههم

بهههواه اسهههت و بههه  ارصهههد  40خ ههه یدگم بهههی  ا  

ههها  خسههارف ارههده، ممیههومم ارگههر ار بی ههدر بههاب

ارصههد گههزارر شههده  40خ هه یدگم خوشهه  یمدههر ا  

تهها  21  اسههت  بی ههدرر  میههزا  گههزارر خسههارف ار بهها 

ههها  خسههارف ارصههد ا  یهه  بههاب 3/57ارصههد و  30

اردگم شهوا  مدوسهط ارصهد خسهارفام  مهمارده را شه

 است  ارصد بواه 25ها ار ار  با ه خوش 

 

 های مشاقۀ مورد مااعههشدت خشکيدگی خوشۀ خرما در نخلستاناطالعات مربوط به -1جدول 

Table 2- Information on the severity of drying blossom of date palm in the study area 
میانگین درصد 

های خشک شده خوشه

 در هر باغ

Percentage of dried  

clusters in each 

garden 

 میانگین درصد

های خشک خوشه

 شده

Average 

percentage of 

dried clusters 

 هاباغتعداد 

Number of 

gardens 

ی هاباغمساحت 

 یده )هکتار(دآسیب

Damaged orchards 

area (ha) 

درصد خشکیدگی 

 )سطح(

Drying percentage 

(Surface) 

شدت خشکیدگی 

Degree of 

Damage 

 ضری  19.8 405 551 16.8 11-20

Low 21-30 25 1596 1174 57.3 

 مدوسط 17 348 475 33.6 31-40

Medium 41-50 43.6 107 77 3.8 

51-75 58.1 59 43 2.1 
 شدرد

Much 
 

ای( میۀۀنات تۀۀراکم سۀۀطحی )اهنۀۀهتهیۀۀۀ نقشۀۀۀ 

 هاخسارت وارد شده به باغ

ار ارهه  وهه وه ، نق هه  تههرای  خسههارف واراه بهه  

ههها بههر اثههر عارضهه  خ هه یدگم خوشهه  بهها رور بههاب

ا ، اااه مربههو  سههححم نیههز تییهه  شههد  ار نق هه  نقحهه 

محه   ب  صمدم خها  ار ی هار م دصهاف  می هم وامرهم

قهههط یو  شهههوابرااشهههت ش  اااه نمهههار  اااه مهههم

ی ههد یهه  مههم ان عههاتم ار خصههو  نقهها  مرلههوم ارایهه 

ار رور سهححم،  امها هها  ش  برااشهت شهده اسهت اااه

 مرهههااتف رراضهههم  بهههر اسههها  هههها  نهههامری اااه

تههوا  ت مههی  شههوند و ب ههابرار  مههمت مههی   اه مههم

 م اسهه م ا  تههرای  و وههرای   خسههارف را ار نقههانم بهه 

 اسهههت شورا یههه  ان عهههاف ش  ار اسهههدر  نیسهههت  

ب هد  هها همچ هی  خروجهم گرایی هم و اسهد ار  نق  

 تهههر  ا  صهههماف مهههورا محالرههه  را بهههرا  م اسههه 

  8تهها  6 ههها ی  ههد  شهه  ها مییهها مههمتمسههیر نق هه 

یه  بها  اه هدنق   سححم ورای   عارضه  را ن ها  مهم

تههرر  همجههوار، مر ههو  رههابم نزارهه سهه  رور میهها 

تییهه   صههل  و یررجی هه  ار م حقهه  مههورا محالرهه یا

 اند شده

بههه  م ظهههور بررسهههم رونهههد تلییهههراف عارضههه  

خ هه یدگم خوشهه  خرمهها ار م حقهه  و تریههی  سههمت و 

ت م  8تهها  6  هانق هه سههو  گسههدرر ش  بهه  یمهه  

گیههر  شههوا  بهه  یمهه  بههوا ا  شنههالیز رونههد نیههز بیره

،  نرمهههال بهههوا  QQplotو اسهههدور  ArcMapایهههزار نرم

  ارصههد خ هه یدگم خوشهه  خرمهها ار م حقهه  هههااااه

ن هها  اااه شههد  سههحو  رونههد بهها بههرا ر بیدههرر  مههدل 

  یههتحلو   رههتجز  جلراییههارم هههاجیترگرسههیونم ار 

( بهه  9  لشهه   بردسهه نمههواار  Yو  Xشههدند  محههور 

ج ههو   - ههر  و شههمال -ترتیهه  بیههانگر جیههت شههر 

اه د  مومریههت و مقههاارر رنهه  ن هها اسههت  نقهها  مرمههز 

مدلیرهاسهههت  خهههط شبهههم و خهههط سههه ز بههه  ترتیههه  
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ج ههو  و  -  شههمال هههاجیتاه د  نههو  رونههد ار ن هها 

  شبههم و سهه ز هههاخط ههر  اسههت  صههاع بههوا   -شههر  

بیانگر ن هوا رونهد و ایهزار  خحهم ار جیهت جلراییهارم 

  شبههم و هههاخط( 2خهها  اسههت، شهه   سههیمم لارجهه  

( 1  بیهانگر مهدل خحهم رونهد لارجه  مرمز نیز به  ترتیه

 Mirzaee etل( اسههت 2م رونههد لارجهه  رخحههی و مههدل 

al., 2016)  رونههههد باشهههه د،   ههههها اارااگههههر اااه 

   یههرا ا یههب ماضههریرمههول ر  رههرونههد را بهها  تههوا مم

  مبررسههه ArcMapایهههزار رونهههد ار نرم زیابهههزار شنهههال

  و ارجههههه  وروا  ههههههاار اااهرا وجهههههوا رونهههههد 

رونهد موجهوا ار  انگریهیه  ب ی هدممم ه  م  اچ دجمل 

 ستهااااه

ترو  همجوار(نقشۀ ساحی رراکش  و شدت خسارت عارضۀ خشکيدگی خوشۀ خرما )روی نزدو  -4شکر   

Fig. 6- Drying blossom of date palm distribution and severity surface map (Nearest Neighbor Method) 

 

 
 نقشۀ ساحی رراکش  و شدت خسارت عارضۀ خشکيدگی خوشۀ خرما )روی مهکوف فاخله( -۵شکر 

Fig. 7- Drying blossom of date palm distribution and severity surface map (Inverse Distance Weighting method) 
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 نقشۀ ساحی شدت خسارت عارضۀ خشکيدگی خوشۀ خرما )روی کروجيشی( -6شکر 

Fig. 8- Drying blossom of date palm distribution and severity surface map (Kriging method) 

 

، (9لشهه    رونههد زیار نمههواار شنههال  محههور عمههوا

خ ههه یدگم خوشههه    ریگمحههه  انهههدا ه  ی  هههد ییتر

  ارصههد خ هه یدگم ههها  اااهاسههت ش و مقههدار  خرمهها

 م ربهه -مصهمحاف عمههوا بهره ، شهرم  روخوشه  خرمها 

  راند  بیدهههرشهههده اااه  رنمههها ،ج هههوبم -مو شهههمال

 ArcMapایههزار نرم بهها   وروا ،هههااااه انگریههنمههواار ب

سههت یهه  ن ههانگر وجههوا صههمحاف بههرا ر شههده ا  رو

بههرا ر شههده اگههر  مههواار  ناسههتخهها   مرونههد ار جیدهه

  هههارونههد ار اااه یقههدا باشههد، ن ههانگر لایقههم( صههاع 

باشههد ن ههانگر وجههوا   یشهه  اارا اگههر واسههت   وروا

بهه   ،باشههد اار یخههط شهه  رهه اگههر رونههد اسههت  نمههواار

یه   اارنهد  رونهد  وروا  ههااااه مر ا  ش  اسهت یه 

 اسههت امهها اگههر  ا یههب مابهه  1 یرمههول ارجهه   رههبهها 

بها  لیرمهو  رهوجهوا رونهد بها  ،باشد ش   مسیم ارنموا

 نمههههواار  ،9 سهههها گارتر اسههههت  ار شهههه   2تههههوا  

  خ هه یدگم هههاوجههوا رونههد ار اااه انگریههسهه زرن  ب

 انگریههرنهه  ب منمههواار شبهه و ههر  بهه  شههر   جیههتار 

جیههت شههمال   خ هه یدگم ار هههارونههد ار اااه وجههوا

او  رهه بهوا  گو مبها توجه  به  سهیماسهت  ب  ج هو  

  رافییههههرونههههد تل تههههوا مم م،نمههههواار سهههه ز و شبهههه

را ار او جیههت  ههر  بهه  شههر  و شههمال بهه   خ هه یدگم

ب ههابرار ،  ا یههر ا یههب 2ارجهه    اج ههو  بهها چ دجملهه 

بیدههرر  مههدل رگرسههیونم بههرا  ن هها  ااا  تلییههراف 

و اسههت  2  ارجههخ هه یدگم ار هههر او جیههت، ا  نههو  

تلییههراف ارصههد خ هه یدگم خوشهه  تههابرم ارجهه  او ا  

 تلییراف م ا  لم دصاف جلراییارم( است 

ش  اسههت یهه   9تهها  6ها  گیههر  ا  شهه  ندیجهه 

ها  ج ههوبم م حقهه  ههها  یرانهه شههدف خسههارف ار بههاب

ها  نههواحم ههها  یرانهه بسههیار بههاتتر اسههت تهها ار بههاب

ا  و مریههز  و شههمال م حقهه ؛ لسههحو  بهها رنهه  میههوه

مههز رر ههم ارصههد خ هه یدگم خوشهه  خرمهها بههاتتر ا  مر

ارصههد(  محالرههاف مدرههدا بههرا  بررسههم و شهه اخت  40

ها  خرمهها تههای و  بهه  اترهه  خ هه یدگم سرخوشهه 

  بهه  همههی  الیهه ، تمریههز اسههت نرسههیده محرههم  ندیجهه

یارش اسها  بهرا  ی دهرل عارضهه ، بهر عملیهاف بی هها م و 

  خرماسههت  ها  م اسهه  بههرا  خوشههاسههدمااه ا  ووشهه 



 

111 

 ...تهيۀ نقشۀ رراکش  و شدت عارضۀ خشکيدگی خوشۀ خرما

 م هههانآ ا  بههاتتر محهههیط امهها  ج هههوبم، م ههانآ ار

تابسههدان   ااب ههها ار مرههر  بااههها باب اسههت، شههمالم

ههها  هسههد د و رنوبههت هههوا نیههز وههاری  اسههت امهها باب

ههها  انههراع بهه  نزارهه  نههواحم شههمالم یهه  بهه  یوه

ههها ار تههر بههواه و بابهسههد د ار مرههر  امهها  م ر 

وا نیههز مسههیر و ر بااههها  ااب نیسههد د و رنوبههت ههه

ههها  بههاتتر اسههت بهه  همههی  علههت خ هه یدگم ار باب

ههها  م ههانآ شههمالم اسههت م ههانآ ج ههوبم بی ههدر ا  باب
(Sarhaddi, 2002; Karampoor, 2002; Poozesh- 

Shirazi et al., 2003) ب ههابرار ، تمریههز م ههار ه بارههد  

امیقهه  نههول  20ارجهه  و  58ار ارهه  م ههانآ رر ههم 

 58  شههمالم تهها امیقهه  عههر 4ارجهه  و  29شههرمم و 

 2ارجههه  و  29امیقههه  نهههول شهههرمم و  26ارجههه  و 

 8گونهه  یهه  ار شهه   امیقهه  عههر  شههمالم باشههد  هما 

 شهههوا، خ ههه یدگم خوشههه  ار بی هههدر م هههاهده مم

ارصههد اسههت و ار  30تهها  20ارده بههی  ههها  شسههی بههاب

هههارم یهه  ان عههاتم ا  شنیهها ار اسههت نیسههت، مههورا بههاب

 شوا  اه ممها ار ار  گسدره ت می   خسارف

 
 های خشکیدگی خوشۀ خرمابررسی بود یا نبود روند سطحی در داده -9شکل 

Fig. 9- Check for existence or absence of a surface trend in date palm drying blossom 

 

وههرو ه تحقیقههاتم ار  21شمههده ا   اسههت بهه ندههارج 

 ا  گیهاهم اههد عوامه  بیمهار سراسر ی ور ن ها  مهم

 خ ههه یدگم  هههها ار عارضههههههها و بایدر مان هههد مارچ

 الههت ندارنههد و عوامهه  ش  و هههوارم اخ خرمهها خوشهه 

ورهه ه ایههزار  امهها، یههاه  ناگیههانم رنوبههت نسهه م  بهه 

 ت ههدر   هههوا و و ر بااههها  گههرم و خ هه  ار مرحلهه

تههوا  عامهه  اصههلم ار بههرو  و مههم را رنهه  بهه  خههار 

  ت ههدرد عارضهه  مرریههم یههرا  ا  نههرع ارگههر، یلیهه

 و حرارتههم شههرارط ترههدر  هههدع بهها یهه  راه ارهههارم

رنهوبدم ار ن لسههدا  و ایهزار  مقاومههت ارخدها  خرمهها 

ههها  گرمههارم و ورهه ه ت   ههها  محیحههم لبهه بهه  ت  

خ هه م( صههورف گریدهه  اسههت، باعههه یههاه  عارضهه  

 ج هوبم  هها  حاشهیده است  ب  همهی  الیه ، ار بهابش

 شهدف شنجها ار ،8 نق ه  ن هآ یه  محالره  مورا م حق 

م ظههور ی دههرل عارضهه   بهه  بارههد اسههت، بی ههدر عارضهه 

انههد ا ؛ ا  اندر ههیده شههوند یهه  ع ارفتمییههداف ورهه ه

 خرمهها، ارخههت بیی هه   مههدرررت صههحی  شبیههار ، تلذرهه

  خوشهه ، رهه  ا ا  بهه  بههر  10 تهها 8 نسهه ت رعارههت

ها بهه  مومت خوشهه یههرا ، هههدارت صههحی  و بهه  ت هه 

  ها بهها ییسههاهم خوشهه ههها، ووشهه میهها  و وههاری  بر 
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ها، ن لسهههدا  انهههراع ار بااشههه   احهههدا  حصهههیر ،

ها، و رسها  به  خوشه خهوار و شسی م ار ه بها شیهاف میوه

ها بهها محصههوتتم مان ههد رونجهه  و یار  ن لسههدا میانهه 

ترههههدر  امهههها و رنوبههههت(  م ظههههور لبهههه  سههههورگوم

ندههارج اعد ارسهه جم و ار رههابم (  Rahkhodaei, 2015ل

رههابم بهها اسههدمااه ا  میههانگی  ههها  میهها یههارشرم رور

شمههده  3مههر  خحهها و ضههرر  هم سههدگم ار جههدول 

  است 
 

 های ساحیوابی مورد استااده در  تهيه نقشهميانهای نتاو  ارزوابی کارآوی روی -3جدول

Table 3- Performance evaluation results of the interpolation methods used in surface mapping 

 وابیروی ميان

Intrpolation Method 
RMSE RMSES ME r 

 ترین همجوسرنزدیک

Nearest Neighbor 
5.5 0.92 -0.2 0.96 

 فاصله معکوس 

Inverse Distance Weighting 
5.32 0.87 0.35 0.62 

 لریجینگ

Kriging 
5.58 0.91 0.11 0.42 

دارج ن ههها  مم یا ن ب اهد م ترر  رور نزار رابم 

همجوار اارا  ضرر  هم سدگم باتتر  نس ت ب  او رور 

ب  ر  یانگی  اسههداندارا ش  ارگر اسههت و مجذور خحا  م

شده ندارج بیدر و نق   نزار  ست، ب ابرار  رور راا  تر ا

س  ض  مربو  نیز یارارم م ا تر  برا  تریی  ورای   عار

، نق هه  ارتماعم م حق  مورا 10 شهه  خ هه یدگم اارا  

  ارتما  ا  سهههح  اررا، ا  ج و  اهدمممحالر  را ن ههها  

سدا  سدا ن ل شمال ن ل ها  م حق  ب  و ب  ها  برواف تا 

مدر ایزار   1190مدر ب   975ییلومدر، ا   5/21یاصهههل  

اررایت ی  با  توا ممنیز  8تا  6  هاشهه  ا   راید  اسههت 

شمال ب ، ترداا  رویو سمت    ا  ج و  م حق  برواف ب  

شده خ انیشهارم ی  ار باب ش  خرما گزارر    یدگم خو

 ردیمها اسههت یاه  چ ههمگیر  راید  و شههدف خسههارف

اررایت ی  با  توا مماسههت شمده  ا  ندارج ب  بواه اسههت 

سارف خ  یدگم  شدف خ سح  اررا، ا   ایزار  ارتما  ا  

ضو  احدمات   ست  الی  ار  مو شده ا سد   بوا   تر ریوایا

ما  محیط ار ار  نواحم، ایزار  ر بت و ا  تر رنزانو

   انراع شیرسدا  ب  باشد هایوهبوا  ب  
 

 نقشه ارتااعی مشاقه مورد مااعهه -10شکر 

Fig. 10- Height map of the study area 
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 گیرينتیجه

ها ن ها  مهم اههد یه  شهدف خسهارف ندارج بررسم

ههها  یرانهه   هههاباب ار خرما خوشهه خ هه یدگم  عارضهه

ج ههوبم م حقهه  بسههیار بی ههدر اسههت تهها ار م ههانآ 

شههمال م حقهه   ب ههابرار  تمریههز م ههار ه و  و مریههز 

با  ههانم بارههد ار ارهه  م ههانآ و   راعههم و بهه  عملیههاف بهه 

   و ارجههه 58ار م هههانآ و ار م دصهههاف جلراییهههارم 

امیقهه  عههر   4ارجهه  و  29امیقهه  نههول شههرمم و  20

 امیهههآ نهههول شهههرمم و  26ارجههه  و  58شهههمالم تههها 

امیقهه  عههر  شههمالم وههم گریدهه  شههوا   2ارجهه  و  29

ههها  خسههارف ارصههد خ هه یدگم خوشهه  ار بی ههدر بههاب

هها  خسهارف ارهده( بهی  ارصد ا  یه  بهاب 2/57ارده ل

  هههاارصههد ا  بههاب 9/5ارصههد اسههت و ار  30تهها  20

 ارصههد 40 ا  بههی  خ هه یدگم  خسههارف ارههده، عارضهه

ههها  نق هه  ندههارج تمسههیر بهها  اسههت رسههیده ث ههت بهه 

تههوا  بهه  وههرای  ، ضههدف عرضهه ، و ارتمهها  م حقهه  مههم

هههارم یهه  ار ارتمهها  ارهه  ندیجهه  رسههید یهه  ن لسههدا 

مدههر ا  سههح  اررهها مههرار اارنههد، یمدههر  1000بههاتتر ا  

ا  سههح  اررهها ا  انههد و بهها ایههزار  ارتمهها  خسههارف ارده

مدههر خسههارف عارضهه  نیههز یههاه   1190مدههر بهه   975

هها  م حقه  به  و ااشد  اسهت  مسهاحت یه  ن لسهدا 

، و بهه  2ا  سهه دی   یمهه  تصههورر مههاهواره بههرواف، بهه 

 3647ب هههد  نظهههارف شهههده محاسههه   و ن قههه   شهههیو

بها  ب هد ن ق ه دار برشورا شده اسهت  امهت ندهارج اره  

  خحهها و ضههرر  یاوهها تثریههد مریارههها  ار رههابم مههاترر

ارصههد و ضههرر  یاوهها  2/98شههده اسههت لصههحت لههم 

  هههارم یهه  ار م حقهه  مههورا محالرهه  عارضهه(  بههاب97/0

 اسههت شههده گههزارر شنیهها ار خرمهها  خوشهه خ هه یدگم

  بههها  موجهوا ار م حقه  ببها یه  ا  ارصهد 5 ا  بی 

 و برواف هسد د  
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Abstract 

In recent years, the drying blossom of date palm caused extensive damage to a considerable part 

of date palm orchards of Bam and Baravat, south of Iran. Drying blossom is responsible for a 

large amount of product loss and has been expanding in recent years. In this study, the 

technology of GIS was used as a quick and easy solution for monitoring of the drying blossom of 

date palm. It was carried out in three stages: collecting field information from damaged orchards,  

feeding GIS with all collected data, and extracting  required information and the maps from the 

system which showed the severity and distribution of drying blossom in Bam and the suburb by 

three methods: nearest neighbor, inverse distance weighted (IDW), and kriging. Results, upon 

data normalization, and the trend analysis showed that the severity of the damage in the southern 

coastal orchards was much higher than that in central and northern regions; the finding led us to 

focus on certain geographical coordinates (58 degrees and 20 minutes east longitude and 29 

degrees and 4 minutes northern latitude to 58 degrees and and 26 minutes east longitude and 29 

degrees and 2 minutes north latitude). It has been found  that the rate of drying blossom of date 

palm in 57.2% of the total damaged orchards were between 20-30%, and in 5.9% of the damaged 

gardens higher than 40%. Interpreting the results of the distribution of drying blossom on maps 

showed a relation between the severity of the disorder and the elevation of the area. It could be 

seen that the palm trees grown at altitudes above 1000 m suffered less damage; in other words, 

the higher the altitude, the less severity of drying blossom. The pictures received from Sentinel 

satellite showed that 56.2% or 2049 ha out of 3647 ha total area of palm orchards of Bam and 

Baravat was affected by drying blossom. 
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