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 .1دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2دانشیار ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .3استاد ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ ارسال1394/07/25 :؛ تاریخ پذیرش)1396/04/26 :

چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،پیشبینی پراکنش مکانی گونههای  Festuca Ovinaو  Bromus briziformisدر مراتع سییاه بیهیه بیا اسی فاده از روش
شبکۀعصبی مصنوعی است .نمونهبرداری از پوشش گیاهی به روش طبقهبندی تصادفی در  29واحد همگن انجام شد 290 .پیتت  1م رمربعیی در
منطقه مس قر و درصد پوشش تاجی گیاهان ثبت گردید .در هر واحد 3 ،نمونه خاک از عمق  0-30برداشت شد .در این مطالعه ،دادههای محیطیی
 20عامل (شیب ،جهت شیب ،ارتفاع از سطح دریا ،فاصله از جاده ،فاصله از رودخانه ،فاصله از دامداری ،همباران ،سنگ شناسی ،سیلت ،رس ،شین،
رطوبت ،کربن ،مادۀ آلی ،اسیدی ه خاک ،هدایت الک ریکی ،آهک ،ازت ،فسفر و پ اسیم) به عنوان م غیر مس قل و دادههای مربوط به حضور گونههای
گیاهی  Festuca Ovinaو  Bromus briziformisبه عنوان م غیر وابس ه اس فاده گردید .الیههای اطتعاتی هر کدام از این عوامیل در نیرم افیزار
 Arc GISتهیه و با اس فاده از روش نسبت فراوانی هر کدام از این عوامل کتسهبندی شدند .ن ایج حاصیله نهیان داد کیه مهیمتیرین م غیرهیای
محیطی اثرگذار در پراکنش گونههای مطالعه شده ،خصوصیات ارتفاع ،بافت خاک و عناصر غذایی بودند.سپس بیه ترتییب  70و  30درصید دادههیا
جهت آموزش و آزمون شبکه اس فاده شد .در این تحقیق ساخ ار شبکۀعصبی مصنوعی با ساخ ار  20نرون در الیۀ ورودی و الیۀ پنهان و یک نرون
در الیۀ خروجی ،مقایر  MSEبرای فس وکا 0/75و بروموس  0/72محاسبه شد .سپس نقهههای پهنهبندی گونههای گیاهی با  4پهنۀ عدم حضیور،
حضورکم ،م وسط و زیاد تهیه شد .نقهۀ پهنهبندی حاصل با منحنی  ROCو ضریب کاپا ارزیابی شدند که صحت آنها بیا روش منحنیی ROC
برابر  84/10 ،97/10درصد و با ضریب کاپا برابر  0/78و  0/66به ترتیب برای گونۀ  ،Festuca ovinaو گونیۀ  Bromus briziformisبودنید کیه
نهان دهندۀ ارزیابی خوب مدل است.

کلید واژگان:

پراکنش مکانی ،ویژگیهای خاک ،منحنی  ،ROCضریب کاپا ،نسبت فراوانی

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس+989111575586 :

ایمیلjafarian79@yahoo.com :
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 .1مقدمه
در یک اکوسیس م مرتعی ،بین پوشش گیاهی و عوامل
محیطی مخ لف ارتباط تنگاتنگی وجیود دارد و آنهیا بیر
یکدیگر آثار م قابلی میگذارنید (.)Jafarian et al., 2012
بنابراین بررسی دقیق ارتباط بین پوشش گییاهی وعوامیل
محیطی یکی از موارد الزم برای مدیریت اکوسیسی مهیای
مرتعی اسیت .باتوجیه بیه نقیش مهیم گیاهیان در تعیادل
اکوسیس مهای مخ لف و اس فادههای مخ لفیی کیه بهیر
بییهطورمس ی قیم یییا غیرمس ی قیم از آنهییا دارد ،ضییرورت
شییناخت روابییط بییین گیاهییان و عوامییل محیطییی بییه
منظییورحف گیاهییان و ثبییات رویهییگاه آنهییا امییری
اج نابناپذیر است .در حقیقت این شیناخت در اصیت و
احیای مراتع مفید واقعمیگردد و ازایین طرییق مییتیوان
مسائل بسییاری از قبییل اینکیه چیه گونیههیایی در ییک
منطقه سازگارند و در شرایط یکسان کدام گونیه پیراکنش
بیه ری دارد را درک کرد ( .)Kia et al., 2011آگیاهی از
پراکنش مکانی گونههای گیاهی با کاربردهیای مخ لیف و
عوامل محیطی مؤثر در آن از اهمیت بسزایی در میدیریت
و بهرهبرداری اصولی برخوردار است .بنابراین میدلسیازی
پراکنش گونههای گیاهی میتواند در راس ای شناسیایی و
معرفی زیس گاههای بالقوه تأثیر بسیزایی بیر بقیا و تولیید
مثل گونههای گیاهی داشی ه باشید .ایین میدلهیا اغلیب
براساس این فرضیه اسیت کیه عوامیل محیطیی پیراکنش
پوشش گیاهی را کن رل میکنند (.)Shokri et al., 2003
امروزه محققین ،با ابداع و پیهرفت علومی چون روشهای
هوشمند کیه ابیزاری توانمنید ،انعطیافپیذیر و مسی قل از
مدلهای مکانیکی هس ند ،روشهای مخ لف آماری بیرای
پیییشبینییی مکییانی گونییههییای گیییاهی را ایجییاد کردنیید
( )Ashcroftet al., 2011رایجترین روشهای مورد اس فاده،
مدلسازی پیشبینیگیاهی اسیت کیه مییتوانید بیه عنیوان
پیشبینیکنندۀ پراکنش مکانی گیاهان در سطح چهمانیداز
و براساس رابطۀ بین پیراکنش مکیانی گیاهیان و م غیرهیای
محیطی تعرییف گیردد ( .)Guisan & Theurillat, 2007از

جمله مدلهای پیشبینیکننده ،مدلهیای رگرسییونی 1و
2
شیییییبکههیییییای عصیییییبی مصییییینوعی هسییییی ند
( .)Rezaie arshad et al., 2012شییبکههییای عصییبی
مصنوعی از مؤلفههای هوش مصنوعی محسوب میشوند و
دارای دقت باالیی هس ند و به دلیل این کیه در آن هیی
پیش فرضی در مورد توزیع دادهها نهده اسیت بیه عنیوان
یک ابزار با ارزش جهیت طبقیهبنیدی گیاهیان بیه شیمار
میآیند ( .)Irmaket al., 2006یکی از قابلییتهیای مهیم
این روش ،درک رف ار غیرخطی یک سیس م بوده و یکیی
از کاراترین مدلهای یادگیری است که با ساخ ار ریاضیی
انعطافپذیر ،توانایی تهیخی روابیط غیرخطیی پیهییده
بین ورودیها و خروجیها را داراست .در سالهیای اخییر
با توجه به مهاهده برخی تجارب موفق در ضمینۀ کیارائی
شبکههای عصیبی مصینوعی در پییشبینیی پدییدههیای
طبیعی ،این روشها توانس هاند جایگیاه خیود را در علیوم
مخ لییییف زیسییییت محیطییییی نیییییز بییییاز کننیییید
( Bedia .)Akbari etal., 2010و همکییاران ( )2011در
مطالعهای کارایی شش روش مدلسازی که شبکۀ عصیبی
را نیز شامل میشید ،بیرای پییشبینیی توزییع  15گونیۀ
گیییاهی در یییک مرتییع آلپییی در شییمال اسییپانیا اسی فاده
کردند .ن یجۀ این بررسی نهان داد کیه شیبکۀ عصیبی در
بیه ر موارد ن ایج به ری نسبت به سایر میدلهیا داشی ه
است Chenter .و همکاران ( )2012در مدلسازی حضیور
و جوانه زنی  Avena fatuaاز روش شبکۀ عصبی مصنوعی
در مناطق نیمهخهک آرژان ین اس فاده کردنید .ن یایج بیه
دست آمده نهان دهندۀ دقت بیاالتر و عملکیرد بهینیهتیر
میدل شیبکۀ عصیبی مصینوعی در مقایسیه بیا روشهییای
رگرسیییون غیرخطییی بییود Zarehchahoki .و همکییاران
( )2010به بررسی قابلیت مدل شبکۀ عصبی مصنوعی در
پیشبینی مکانی گونههای گیاهی در مراتع طالقان مییانی
پرداخ ند .در این مطالعه ،عوامل اقلیم ،خاک ،توپیوگرافی
و زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفت .ن یایج نهیان داد
1Regression model
2 Artificial neural networks
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کییه مییدل شییبکۀ عصییبی مصیینوعی موقیعییت رویهییگاه

کرج در من هیالیه جنوب شرقی اس ان مازندران در سییاه

گونییۀ  Agropyrom intermediumرا در سییطح عییالی
( )K= 0/95و رویهگاه دو گونیۀ  Thymus Kotschanusو
 Astragalus gossypinusرا درسیییطح بسییییار خیییوب
( 0/83و  )K= 0/84و رویهگاه گونۀ  Stipa barbataرا در
سطح خوب ( )K= 0/7پیشبینی کیرده اسیت .همهنیین
براساس ن ایج آزمون شبکه ،صحت مدل بیرای هیر چهیار
رویه یگاه بیه ی ر از  95درصیید بییوده اسییت Rahmati .و
همکاران ( )2015به بررسی تعییین رویهیگاه بالقوۀگونیۀ
گیاهی کمیا ( )Ferula ovina Boissبیا اسی فاده از میدل
شبکۀ عصیبی مصینوعی در منطقیۀ فریدونهیهر اصیفهان
پرداخ ند .در این مطالعه نقهۀ عوامیل محیطیی از قبییل
توپییوگرافی ،ادافیکییی و اقلیمییی بییه روش کریجینییگ و
وزندهییی معکییوس فاصییله تهیییه شییدند .ن ییایج آنییالیز

بیهۀ کندوان واقع شده است (شکل .)1منطقۀ سیاه بیهه
از نظر جغرافیایی دارای طول جغرافیایی" 51° 12 ' 00تا
" 51° 27 ' 00و عییرج جغرافیییایی " 36° 08 ' 00تییا
" 36° 12 ' 00بوده و در حداقل و حیداکثر ارتفیاع 2176
تا  3859م ری از سیطح درییا واقیع شیده اسیت .وسیعت
مراتع آن  6115/62هک ار برآورد شده است .سییاه بیهیه
منطقهای مرتفع است که  4میاه از سیال شیامل میاههیای
بهمیین ،اسییفند ،اردیبههییت و خییرداد دارای بیهیی رین
بارندگی بوده و طبق آمارهای سازمان هواشناسیی اسی ان
( )1378-1391بییه ترتیییب مییرداد ( )+ 35/5گرم ییرین و
دی ( )-14/6سردترین میاههیای سیال هسی ند .مییانگین
دمای منطقه به  7درجۀ سیان یگراد مییرسید و مییانگین
بارندگی  500میلیم یر در سیال بیرآورد شیده اسیت .بیر
اسیاس طبقیهبنییدی دومیارتن اقلیییم منطقیه مدی رانییهای
( )I = 23/15و بر اساس طبقهبندی آمبرژه ،مرطوب سیرد
( )Q2 = 124/63است.

حساسیییت نهییان داد کییه حضییور گونییۀ کمییا بیه ی رین
همبس گی را بیه ترتییب بیا درصید سییلت ،درصید شین،
ارتفاع ،شیب و درصد مادۀ آلی دارا بود .ارزییابی میدل بیه
روش جایگزینی ضریب کاپا 0/66و مساحت زییر منحنیی
( 1)ROCبا مقدار  0/9نهان دهندۀ تطابق خوب تیا عیالی
مدل با واقیعت زمینی اسیت .بیا بررسیی مطالعیات انجیام
2
شده مهخ شد که کارایی شبکه عصبی در الگوسیازی
پراکنش مکانی گونههای گیاهی در ایران زیاد کار نهده و
در شمال ایران تاکنون بررسی در این زمینه انجام نگرف ه،
لییذا هییدف تحقیییق حاضییر اس ی فاده از شییبکۀ عصییبی در
پیشبینی حضور دو گونۀ مرتعی مهم در مراتع سیاه بیهه
اس ان مازندران است.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه در ارتفاعات مرکزی سلسله جبال
البرز از توابع شهرس ان چیالوس و در مسییر راه چیالوس-
1 Receiver Operating Characteristics
2 Modeling

 .2.2معرفی گونههای مورد مطالعه
گونۀ  Bromus briziformisگیاهی یکساله با ارتفیاع
حدود  70سان یم ر است .ایین گونیه بیه لحیاب سینبلک
شبیه به ( Brizeaلرزان چمنی) است .گیاهی اوقیات بیه
عنوان چمن زین ی کهت میشود .گونیۀ Festuca Ovina
گیاهی چند ساله با ارتفاع عموماً تا  60سان یم ر و گاهی
بیه ر ( )James & Zhang, 1991و دارای فرم چمنی و از
خانوادۀ گندمیان با تجمعیی پراکنیده و تنیک اسیت .ایین
گونه بوتههای کوچیک ییا م وسیط ولیی پرپهی ی تولیید
میکند .برگهای آن باریک و تا حدی کوتاه بوده و علوفۀ
خوبی برای دامها به خصوص بیرای گوسیفندان بیه شیمار
میآید ( .)Godoy, 2009این گیاه به یر از سیایر گیاهیان
در خاکهای شنی یا سنگتخی رشد و نمیو مییکنید و از
گونههای مهم در تغذیۀ دام ،حفاظت آب و خیاک بیوده و
ان هار وسیعی در مراتع کهور در محدودۀ ارتفاعی  300تا
 4320م ری دارد.
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شکل  .1موقیعت منطقۀ مورد مطالعه در استان مازندران (ماخذ :نگارندگان)

 .3.2جمع آوری دادهها
برای نمونهبرداری از روش طبقهبندی تصادفی مساوی
اس فاده شید ( Jafarian et al., 2012, Hirzel & Guisan,
 .)2002بیدین منظییور از تلفیییق نقهیههییای هیپسییوم ری
(طبقات ارتفاعی) ،شیب ،جهت و زمیین شناسیی (سینگ
شناسی) ،نقهۀ واحدهای همگن (نقهۀ واحد شکل زمین)
تهیه شد تا تصویر کلیی جهیت نمونیهبیرداری در منطقیه
حاصل شود (شکل  .)2در هیر واحید همگین  10پیتت 1
م رمربعی مس قر کیه در مجمیوع نمونیهبیرداری پوشیش
گیاهی با اس فاده از  290پتت صورت گرفت .در هر واحد
همگن با توجه به م وسیط عمیق نفیو ریهیۀ گیاهیان در
منطقه  3نمونه خیاک در عمیق  0تیا  30سیان یم ر و در
مجموع  174نمونه برداشت شید و در آزمایهیگاه عوامیل

خاکی شامل نی روژن ،کربن ،مادۀ آلیی ،EC ،pH ،فسیفر،
پ اسیم ،آهک ،رطوبیت اشیباع ،رس ،شین ،سییلت میورد
اندازهگیری قرار گرفت .در این تحقییق بیرای پهنیهبنیدی
گونههایگییاهی منطقیه از  20عامیل اسی فاده شید .ایین
عوامیل شییامل عوامییل توپییوگرافی (شیییب ،جهییت شیییب،
طبقات ارتفاعی) ،عوامیل خیاکی میذکور ،عوامیل انسیانی
(فاصله از جاده ،فاصله از دامسرا) ،عوامیل اقلیمیی (نقهیۀ
همبییاران) ،فاصییله از رودخانییه و زمییینشناسییی بودنیید.
نقهههای عوامل میؤثر در محییط  Arc Gis 9.3رقیومی و
کتسهبندی گردید .سیپس نقهیههیای میذکور بیا نقهیۀ
پراکنش گونۀ گیاهی تلفییق گردیید کیه از تلفییق نقهیۀ
پییراکنش گونییۀ گیییاهی بییا عوامییل مییوردنظر ،تعییداد
پیکسلهیای حضیور آن گونیه در هیر طبقیه از الییههیای
مطالعاتی ،بهدست آمد.
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شکل  .2نقشههای طبقات ارتفاعی ،شیب ،جهت شیب ،سنگ شناسی و واحدهای همگن مطالعاتی
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بنابراین ،وزن هر ییک از عوامیل وکیتسهیای میرتبط بیا
اس فاده از نسبت فراوانی( 1رابطه  )1محاسبه میشود زیرا
کاربرد آن ساده و از نظر اح ماالتی ن ایج قابل قبیولتیری
دارد (.)Lee & Sambath., 2006
) N pix (si

()1

) pix ( si

) N pix ( Ni
) pix ( Ni

N

FR i 

N

که در ایین رابطیه  :FRiمقیدار نسیبت فراوانیی بیرای
کتس  iاز پیارام ر :Npix(si) ،تعیداد پیکسیلهیای گونیۀ
گیاهی در یک کتس :∑Npix(si) ،تعدا کل پیکسیلهیای
گونۀ گیاهی در یک نقهه :Npix(Ni) ،تعداد پیکسیلهیای
فاقد گونۀ گیاهی در یک کیتس :∑Npix(Ni) ،تعیدا کیل
پیکسلهای فاقد گونۀ گیاهی در ییک نقهیه هسی ند .در
ن یجه شاخ حساسیت از مجموع مقیادیر  FRهرییک از
عوامل مؤثر در حضور گونۀ گیاهی بر اسیاس رابطیۀ  2بیه
دسیییت مییییآیییید (  )Pradhan & Lee., 2010و
(.)Oh H & Pradhan., 2011

()2

LSI=FR

در این رابطه هر چه  FRزییاد باشید ،مییزان اح میال
حضور گونۀ گیاهی در آن طبقه باالست.
مراحل اجرای مدل شبکۀ عصبی مصینوعی در محییط
نرمافزار  MATLABبیرای رسییدن خروجیی بیه صیورت
ختصه بیه شیر ییل اسیت :در سیاخت شیبکۀ عصیبی
مصنوعی از شبکۀ عصیبی مصینوعی پیهیخور بیا سیاخ ار
پرسپ رون چندالیه که کارایی به ری نسبت به دیگر انواع
شییبکۀ عصییبی مصیینوعی ( )Lee et al., 2004دارد بییا
الگیییییوری م ییییییادگیری پیییییس ان هیییییار خطیییییا
( )Lee & Sambath, 2006اس فاده شید .اطتعیات ورودی
مربوط به کل پیکسیلهیای منطقیۀ میورد مطالعیه طبیق
برنامۀ نوش ه شدهای با  20عامل ورودی و خروجی برنامیه
هم به صورت یک فایل ،شیامل مقیدار حضیور گونیههیای

گیاهی پیشبینی شیده توسیط شیبکۀ عصیبی مصینوعی
خواهد بود 20 .عامل به عنوان نرونهیای الییۀ ورودی بیه
شیییبکه معرفیییی شیییدند و بسییی ه بیییه هیییدف تحقییییق
( )Paradhan & Lee, 2010از یک نرون در الیۀ خروجیی
بییه عنییوان نییرون هییدف اسیی فاده شیید .بییا اسیی فاده از
 Extensionنرمافیزار  GISبیه نیام  %70 ،Hawth toolsاز
دادهها برای آموزش شبکه ان خاب و  %30باقیماندۀ دادهها
برای آزمایش شبکه اس فاده شدند (لیی ،راییو ،لیی و وان،
 .)2003قبییل از ارائییه دادههییا بییه شییبکه ،باییید نرمییال
(بین  0و )1گردند (رابطۀ  )3زییرا وارد کیردن دادههیا بیه
صورت خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکه میشود.
()3

)z i  z i (min
)z i (max)  z i (min

Xi 

که در آن  Ziبرابر با وزن پیکسل مورد نظیرZi(min) ،

برابر با کم رین وزن فیاک ور میوردنظر Zi(max) ،برابیر بیا
بیه رین وزن فاک ور مورد نظر و  Xiبرابیر بیا وزن نرمیال
1
شدۀ فاک ور مورد نظر است (یلماز.)2009 ،
2
به منظور آموزش شبکه از تابع یادگیری Traingdm ،
اس فاده شد کیه مقیادیر بیین  0و  1را اخ ییار مییکنید.
مههورترین تابع خطیا ،مییانگین مربعیات خطیا ()MSE3
است که جهیت آمیوزش شیبکه و تعییین سیاخ ار بهینیۀ
شبکۀ عصبی به عنوان تابع هدف ،اس فاده شد .برای تأیید
مدل به دست آمده ،از منحنی ویژگیهای دریافت کننیدۀ
عوامییل ( )ROCو آمییارۀ کاپییا 4اس ی فاده شیید .سییطح زیییر
منحنی  ، )5AUC( ROCبیانگر توانایی پیشبینی سیس م
در تخمین درست حضور و عدم حضور گونۀ گیاهی اسیت.
ایدهالترین مدل ،بیهی رین سیطح زییر منحنیی را دارد و
مقادیر  AUCاز  1-0/5م غیر است .چنانهه مدلی ن وانید
حضور را به ر از دیدگاه اح مالی (تصادفی) تخمیین بزنید
1 Frequency Ratio
2 Learning function
3 Mean square error
4 Kappa statistics
6 Area Under Curve
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مقیدار  AUCآن  0/5اسیت و زمیانی کیه منحنیی ،ROC

مذکور با توجه به ن ایج در فاصلۀ بیه ر از  1500م ری از

سطح زیر منحنی برابر یک باشد بییانگر به یرین دقیت از
نقهۀ پهنیهبنیدی اسیت .محاسیبۀ ضیریب کاپیا از طرییق
مقایسۀ نقهۀ پیشبینی اح مال بیا نقهیۀ واقعیی صیورت
میپذیرد و معیار مناسبی برای محاسبۀ میزان پیشبینیی
است ( )Landis & Koch, 1997ضیریب کاپیا بیه صیورت
عددی بین صفر تا یک م غیر اسیت .هرچیه کیه بیه ییک
نزدیییکتیییر باشییید ،نهیییان دهنیییدۀ توافیییق بیهییی رین
نقهۀپیشبینی با نقهۀ واقعیت زمینی است.

دامداری که  50درصد مساحت منطقه را تهکیل میدهد،
بیه ی ر اسییت .ن ییایج فاصییله از رودخانییه نهییان داد کییه
بیه رین پراکنش گونههای مذکور در فاصلۀ  0-60م یری
از رودخانه بوده است .ن ایج سنگشناسی نییز نهیان داد،
سازند ( TR3Jsسازند الیکا) نزدیک بیه  60درصید سیطح
حوزه را به خود اخ صاص داده است و پراکنش گونیههیای
مذکور در این سازند بیه ر بیوده اسیت .همهنیین ن یایج
بارش نهان داد که این گونهها در بیه ر از  600میلیم یر
بارش رشد و پراکنش بیه ری دارند .نقهههای م غیرهای
محیطی در شکل  3آمده است.
ن ایج مطالعات خیاک در گونیههیای ،Festuca ovina
 Bromus briziformisنهییان داد کییه در مییورد گونییۀ
فس وکا تیأثیر درصید سییلت و رس در پیراکنش کم یر و
درصد شن ،بیه ر است و این عوامل به ترتیب وزنی برابیر
 2/52 ،2/17و  16/44را بییه خییود اخ صییاص دادهانیید .در
مورد گونۀ بروموس نییز درصید شین وزن بیهی ری را بیه
خود اخ صاص داده است (وزن درصد سییلت ،رس و شین
به ترتیب  2/68 ،2/15و  14/56است) .درصد کیربن آلیی

 .3نتایج
 .1.3متغیرهای محیطی
ن ایج مطالعات توپوگرافی (شیب ،جهت و ارتفاع) نهان
داد که گونههای Bromus briziformis ،Festuca Ovina

در شیییب  20-50و در شیییبهییای رو بییه شییمال نمییود
بیه ری دارند .همهنین در طبقۀ ارتفیاعی 2700-3000
م ری که  2299/45هک ار و  38درصد از مساحت منطقۀ
مورد مطالعه را تهکیل میدهد ،پراکنش بیهی ری دارنید.
گونۀ  Festuca ovinaدر بین عوامیل توپیوگرافی (شییب،
جهت و ارتفاع) ،به ترتییب 1/44 ،1/10و  2/09وزن را بیه
خود اخ صاص داده که نهاندهندۀ این است کیه در ایین
گونه ارتفاع و جهتشیب تأثیر بیه ری در پیراکنش گونیه
داش ه است .در گونۀ  Bromus briziformisعوامل شیب،
جهییت و ارتفییاع 1/58 ،1/10 ،و  3/30وزن را بییه خییود
اخ صاص دادهاند که بیانگر تأثیر ارتفاع و پس از آن جهت
شیب در پراکنش آن است.
ن ییایج فاصییله از جییاده نهییان میییدهیید کییه گونییۀ
 Festuca ovinaدر فاصیلۀ  1500-2000م یری از جیاده
که  637/36هک ار و  10درصد مساحت منطقه را تهکیل
مییییییدهییییید پیییییراکنش بیهییییی ری دارد .گونیییییۀ
 Bromus briziformisنیز در فاصلۀ  500-1000م ری از
جاده که  1027/16هک ار و  17درصید مسیاحت منطقیه
است ،پراکنش بیه ری دارد .همچنین پراکنش گونههیای

خییاک مییؤثر بییر پییراکنش دو گونییۀ مییذکور در رنییج
( )0/29- 3/27قرار دارد که  799/88هک یار و  13درصید
مساحت منطقه را تهکیل میدهد و این گونیههیا در ایین
طبقات پراکنش یکنیواخ ی را داشی هانید .وزن اخ صیاص
یاف ۀ کربن در گونۀ فس وکا  2/21و گونیۀ برومیوس 2/24
است .میزان هیدایت الک ریکیی میؤثر گونیههیای میذکور،
پایین (  )0-0/17و در مورد اسییدی ۀ خیاک ،در دو گونیۀ
مذکور باال است .ن ایج رطوبت خاک و آهک نهان داد کیه
در محدودۀ پراکنش گونۀ فس وکا ،درصید رطوبیت خیاک
( )%2-3و آهییک ( )0-2/89اسییت .درصییورتی کییه گونییۀ
بروموس در رطوب ی کم یر ( )0/74-2رشید مییکنید .بیا
توجه به باال بودن میزان اسیدی ه خاک ( )<7/42و پیایین
بودن میزان آهک خاک مییزان فسیفر نییز در خیاک ایین
گونهها باال ( )0/24-8/03است .مییزان پ اسییم خیاک در
گونههای مذکور به نسبت باال بوده است.
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میزان ازت خاک در منطقۀ میورد مطالعیه بیه نسیبت

م غیرهای محیطی اثرگذار در پراکنش گونههیای مطالعیه

پییایین بییوده اسییت (جییدول  .)1در نهایییت ن ییایج آنییالیز
حساسیییت در اییین مطالعییه نهییان داد کییه مهم ییرین

شده ،خصوصیات توپوگرافی (ارتفاع) و خاک (بافت خیاک
و عناصر غذایی) بودند.

جدول  .1مقایسۀ میانگین ویژگیهای خاک در دو رویشگاه گونههای مطالعه شده
ویژگیهای خاک

F.Ovina

Br.briziformis

هدایت الک ریکی (دسی زیمنس بر م ر)
آهک (درصد)
رطوبت خاک (درصد)
نی روژن (درصد)
فسفر (میلی گرم بر کیلو گرم خاک)
پ اسیم (میلی گرم بر کیلو گرم خاک)
سیلت (درصد)
شن (درصد)
رس (درصد)
کربن (درصد)
مادۀ آلی (درصد)
اسیدی ه خاک

2/91
3/27b
1/78a
18/01b
2/14a
9/90b
2/17a
16/44b
2/52a
2/21a
2/61a
9/31b

1/28
14/08a
1/64a
42/5a
2/41a
14/44a
2/15a
14/56a
2/68a
2/24a
2/76a
4/34a

b

a

حروف مهابه نهاندهندۀ عدم اخ تف معنیدار و حروف م فاوت نهاندهندۀ اخ تف معنیدار بین دو رویهگاه است.

 .2.3نقشۀۀۀۀۀ پهنۀۀۀۀهبنۀۀۀۀدی گونۀۀۀۀۀ گیۀۀۀۀاهی

 .3.3نقشۀۀۀۀۀ پهنۀۀۀۀهبنۀۀۀۀدی گونۀۀۀۀۀ گیۀۀۀۀاهی

Bromus briziformis

Festuca ovina

این گونه با ثبت  181نقطه در منطقه شناسیایی شید.
جهیییت آمیییوزش شیییبکه و تهییییۀ میییدل بیییرای گونیییۀ
 Bromus briziformisاز مجمییوع  11647پیکسییل بییا
اس فاده از ابزار  )%70( 8153 ،Hawthtoolsاز پیکسلهیا،
جهت آموزش شبکه و  )%30( 3494از آنها جهت آزمون
شبکه در ن ظر گرف ه شدند .میزان خطا با توجه به شاخ
م وسط مجذور مجمیوع خطیا ( 0/72 ،)MSEبیود .نقهیۀ
پهنهبندی برای این گونیه در منطقیۀ میورد مطالعیه در 4
کتس عدم حضور ،حضور کم ،م وسط و زیاد به دستآمد
(شکل  .)4مساحت هیر ییک از طبقیات بیه ترتییب برابیر
 29/04 ،44/59 ،21/91 ،4/45بدست آمد کیه بیهی رین
مساحت به طبقۀ م وسط تعلق داشت (جدول .)2

این گونه با ثبت  171نقطه در منطقه شناسیایی شید.
جهت آموزش شبکه و تهیۀ میدل بیرای گونیۀ Festuca
 ovinaاز مجمییوع  11154پیکسییل بییا اس ی فاده از ابییزار
 )%70( 7808 ،Hawthtoolsاز پیکسلها جهت آمیوزش
شبکه و  )%30( 3346از آنها جهت آزمون شبکه در نظیر
گرف ه شد .میزان خطا با توجه به شاخ م وسط مجیذور
مجموع خطا ( 0/75 )MSEبود .نقهیۀ پهنیهبنیدی بیرای
اییین گونییه در منطقییۀ مییورد مطالعییه در  4کییتس ،عییدم
حضور ،حضور کم ،م وسط و زیاد به دست آمد (شیکل .)5
مساحت هر یک از طبقات به ترتییب برابیر ،37/87 ،7/05
 16/25 ،38/56بود که بیه رین مساحت به طبقۀ حضیور
م وسط تعلق داشت (جدول .)3
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شکل .4پهنهبندی گونۀ  Bromus briziformisدر منطقۀ مورد مطالعه (ماخذ :نگارندگان)

جدول  .2مساحت طبقات نقشۀ پهنهبندی گونۀ Bromus briziformis

اح

مال حضور گونۀ Bromus briziformis

عدم حضور
حضور کم
حضور م وسط
حضور زیاد

درصد مساحت

مساحت هک ار

4/45
21/91
44/59
29/04

4793
23608
48045
31291

شکل  .5نقشۀ پهنهبندی گونۀ  Festuca ovinaدر منطقۀ مورد مطالعه (ماخذ :نگارندگان)
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جدول  .3مساحت طبقات نقشۀ پهنهبندی گونۀ Festuca ovina

اح مال حضور گونه Festuca ovina

درصد مساحت

مساحت هک ار

عدم حضور
حضور کم
حضور م وسط
حضور زیاد

7/05
37/87
38/56
16/25

7599
40827
41577
17816

 .4.3ارزیۀۀابی روش پهنۀۀهبنۀۀدی پۀۀراکنا مکۀۀانی
گونۀۀ  Festuca ovinaو  Bromus briziformisبۀا
منحنی  ROCو ضریب Kappa

بر اساس ن ایج منحنیی ( ROCشیکل  6و جیدول )4
مقدار سطح زیر منحنی گونۀ  Festuca ovinaهنگامی که
از تمیامی عوامیل میؤثر بیر پیراکنش اسی فاده شید ،برابییر
 )% 97/1( 0/971شد که نهان دهندۀ ارزیابی عالی میدل

زیر منحنیی گونیۀ  Bromus briziformisهنگیامی کیه از
تمامی عوامل مؤثر بر پراکنش اس فاده شید ،برابیر 0/841
( )% 84/10شد که نهاندهندۀ ارزیابی خیلی خوب میدل
شبکۀ عصبی مصنوعی برای پهنهبندی است (شیکل  .)7و
ارزیابی به روش ضریب کاپا بیرای گونیۀ ،Festuca ovina
 0/78و گونیییییۀ  0/66 ،Bromus briziformisکیییییه
نهاندهندۀ ارزیابی خیلی خوب و خوب مدل است.

شبکۀ عصبی مصنوعی برای پهنهبندی است .مقدار سیطح
جدول  .4همبستگی کیفی – کمی سطح زیر منحنی و ارزیابی (ژو و وانگ)2009 ،
ارزیابی

سطح زیر منحنی

عالی
خیلی خوب
خوب
م وسط
ضعیف

0/9-1
0/8-0/9
0/6 0/7
0/5- 0/6
-

شکل  .6منحنی  ROCو سطح زیر منحنی مربوط به نقشۀ پهنهبندی گونۀ Festuca ovina
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شکل  .7منحنی  ROCو سطح زیر منحنی مربوط به نقشۀ پهنهبندی گونۀ Bromusbriziformis

 .4بحث و نتیجهگیری
عوامل محیطی در واقع به عنوان عوامل محدودکننیدۀ
ان هار گیاهان به شمار میروند .مهمترین عوامل محیطیی
شامل عوامل اقلیمی (بارندگی ،دما و رطوبیت نسیبی و،)...
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (بافت و سیاخ مان،
عناصر غذایی EC ،ph ،و )...و عوامیل توپیوگرافی (شییب،
جهت شیب و ارتفاع) هسی ند ( .)Bennie et al, 2006بیه
طوری که ن ایج آنالیز در این مطالعه نهان داد کیه مهم یرین
م غیرهای محیطی اثرگیذار در پیراکنش گونیههیای مطالعیه
شده ،خصوصیات توپوگرافی (ارتفاع) و خاک (بافیت خیاک و
عناصر غذایی) بودند .با ن ایج بیه دسیت آمیده ازبیین عوامیل
توپوگرافی،ارتفییاع و پییس از آن جهییت بیه ی رین تییأثیر را در
پراکنش گونههای Bromus briziformis ،Festuca ovina
داش هاند .این گونهها در محیدودۀ ارتفیاعی 2700-3000
م یییری پیییراکنش بیهییی ری دارنیییید Akbarzadeh .و
 )2003( Shahmoradiو  )2007( Dehghaniان هییار اییین
گونییههییا را در گرگییان ،بههییهر ،ارتفاعییات کنییدوان ،دره
چالوس ،در محدودۀ ارتفاعی  300تا  4320م ری گزارش
دادهانیییید .همهنییییین  Mirhagiو )2007( Sanadgol
گسیی رش گونییۀ  Festuca ovinaرا منییاطق مرتفییع و
کوهسی انی معرفیی کیردهانید .ن یایج مطالعیات خییاک در

گونههای  Festuca Ovina, Bromus briziformisنهیان
داد کییه گونییۀ فس ی وکا بییا توجییه بییه ن ییایج حاصییله ،در
خییاکهییای شیینی پییراکنش بیهیی ری داشیی ه اسییت.
 )1973( Bridjeimzو  Joriو  )2010( Mahdaviنیییییییز
اشاره کردهاند که این گونه در خاکهای سبک شنی ،قلوه
سنگی و درشت بافت گسی رش دارد)1998( Dehghani .
رویهگاه این گیاه را با بافت سبک تا نسب اً سنگین عمدتاً
م وسط و کمی سنگین با  ECکم ر از  1/7میلیموس بیر
سان یم ر و  pHپیایین تیا م وسیط معرفیی کیرده اسیت.
 Akbarzadehو  )2004( Shahmoradiبافییییت خییییاک
مناطق رویهی این گونه را رسی شنی ،سبک لومی ،لیومی
شنی همیراه بیا سینگریزه و در سیطح خیاکهیای آهکیی
معرفی کردهاند .همهنین در گونیۀ Bromus briziformis
با توجه به ن ایج خاک نهیان مییدهید کیه ایین گونیه در
خاکهای شنی -لومی پراکنش بیه ری دارد که احمدی،
شاهمرادی ،زارع کیا و ناطقی در مطالعات خود نیز به ایین
ن یجه رسیدند که این گونه به رین رشد را در خاکهیای
با بافت م وسط ،از شنیلومی تیا لیومیرسیی دارد .مییزان
انحتل فسفر در خاک تابع اسیدی ۀ خاک و اثر م قابل بیا
بعضییییی از کییییانیهییییا بییییه ویییییژه  PCa-اسییییت
(Sharpley et al., 1992؛  .)Grattan & Grieve,1994بیا
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توجه به باال بودن میزان اسیدی ۀ خاک ( )<7/42و پیایین

پراکنش مکانی گونیههیای گییاهی باشیند .در تأییید ایین

بودن میزان آهک خاک در منطقه ()Karimzadeh, 2010
میییزان فسییفر نیییز در محییل پییراکنش اییین گونییههییا بییاال
( )0/24-8/03است .در تحقیقیات  Hardetelو همکیاران
( )2006فسفر خاک به عنوان یکی از عناصر تأثیرگیذار در
رشد و توسعۀ رویهگاهی گیاهان معرفی شده است .میزان
پ اسیم خاک در گونههای مذکور در منطقه به نسبت بیاال
بیییوده اسیییت Ghorbani .و همکیییاران ( Jafari ،)2013و
همکیییییاران ( Zhang ،)2002و همکیییییاران ( )2006در
مطالعات خود نهان دادنید کیه مییزان پ اسییم خیاک در
پراکنش گونهای گیاهی در یک منطقه مؤثر هسی ند .ازت
یکی از عناصر پرمصیرف جهیت رشید گیاهیان اسیت و در
واقییع اییین عنصییر را بییه عنییوان گلوگییاه رشیید گیاهییان

مطلییییب  Ghanbariو همکییییاران ()2009؛  Safianianو
همکیییاران ()2011؛ )2010( Zarehchahoki؛  Chenterو
همکییاران ()2012؛  Safiو )2014( Bromi؛ Saeedi razavi
()2014؛  Rakeiو همکیییاران ()2007؛  Leeو همکیییاران
( )2006به این ن یجیه رسییدند کیه روش شیبکۀ عصیبی
مصیینوعی قابلیییت و عمییلکییرد مناسییبی را در چنییین
پیشبینیهیایی نهیان مییدهید .توانیایی شیبکۀ عصیبی

میشناسند .میزان ازت خاک با توجه به ن یایج بیه دسیت
آمده در منطقۀ مورد مطالعه به نسبت پایین بیوده اسیت،
به طوری که عوامل محیطی از قبیل دما (پایین) ،رطوبیت
(کم) و نوع خاک (شنی لومی) نییز در ایین فرآینید میؤثر
هسیی ند .اهمیییت ازت خییاک در تفکیییک گونییههییا و
رویهیییییگاههیییییای آن توسیییییط سیییییایر محققیییییین
(Hartdel et al, 2006؛  )Silva & Batalha, 2008نییز
تهریح شده است.
ن ایج حاصله نهان داد که میدلهای  ANNمیتواننید
جایگزین مدلهای ریاضیات برای پیشبینی رویهگاههیا و

مصنوعی در حل معادالت چنیدم غیره بیه اثبیات رسییده
است (Gomez & Kavzoglu, 2005؛ .)Lee et al., 2006
ویژگی منحصر به فرد شبکۀ عصبی مصینوعی توانیایی در
اسیی خراج روابییط بییین ورودیهییا (عوامییل محیطییی) و
خروجیهای (نقهۀ پهنهبندی) یک فرآیند ،بدون نییاز بیه
شییرایط پیهیییدۀ فیزیکییی اسییت .در تحقیییق حاضییر نیییز
ارزیابیهای انجام شده با منحنی ( ROCمقدار سطح زییر
منحنی برای گونۀ  F.ovinaبرابر  97/1درصد و برای گونۀ
 B.briziformisبرابر  84/1درصد که نهان دهندۀ ارزیابی
عالی و خیلی خوب) و ضریب کاپیا (بیرای گونیۀ F.ovina
برابر  0/78و گونیۀ  B.briziformisبرابیر  0/66کیه نهیان
دهندۀ ارزیابی خیلی خوب و خوب)کارآمدی روش شیبکۀ
عصبی را برای پیشبینی دو گونۀ مذکور در منطقۀ میورد
مطالعه تأیید کرده است.
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