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مقايسه روشهای رگرسيون لجستيک پروبيت و تحليل مميزی جهت شناسايی نواحی مساعد محيطی برای
توسعه کشت گردو (مطالعه موردی شهرستان بافت)
1

حامد ادب ،*1آزاده عتباتی ،2محمد آرمين ،1حسن ذبيحی ،9نيلوفر دهقانی

 .1استاديار ،گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی ،دانشگاه حکيم سبزواری
 .2استاديار ،گروه علوم و مهندسی محيط زيست ،دانشگاه حکيم سبزواری
 .3دانشيار ،گروه مهندسی کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سبزوار
 .4دانشجوی دکتری ،سيستم اطالعات جغرافيايی ،دانشگاه تکنولوژی مالزی ،اسکودای
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی محيط زيست ،دانشگاه حکيم سبزواری
(تاريخ دريافت – 1331/5/11:تاريخ بازنگری – 1331/1/1 :تاريخ تصويب)1331/8/1 :

چکيده
اين پژوهش با هدف شناسايی مناطق مشابه با باغ های موجود گردو ازنظر عوامل شکل فيزيکی سطح زمين و اقليمی
بهمنظور تعيين نواحی مناسب و توسعه درختکاری گردو با استفاده از دو روش رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی انجام
شد .بدين منظور با توجه به شرايط محيطی مؤثر بر درختان گردو ،دادههای ميانگين دمای ساالنه ،بارش ساالنه ،بارش در
خشکترين ماه ،بارش در مرطوبترين ماه ،ارتفاع ،شيب و جهت شيب توپوگرافی استفاده گرديد .نتايج دادههای اعتبار
سنجی نشان داد که روش تحليل مميزی با  81درصد از دقت بيشتری نسبت به رگرسيون لجستيک پروبيت با  55درصد
جهت توضيح درست مناطق مساعد جهت گسترش درختکاری گردو برخوردار است .مقدار شاخص المبدای در روش
تحليل مميزی نشان داد که بارش در خشکترين ماه با 1/33بيشترين تأثير را بر تابع تشخيص نواحی مساعد داشتهاند.
نواحی مناسب جهت توسعه کاشت درخت گردو در مناطق مرکزی ،شمالی و شمال غربی شهرستان بافت است.
واژههای کليدی :مدلسازی رويشگاه بالقوه ،سامانه اطالعات جغرافيايی ،رگرسيون لجستيک پروبيت ،تحليل مميزی،
گردو
*

مقدمه

افزايش تقاضای جهانی برای مواد غذايی و محصوالت زراعی و
باغی به دليل ادامه رشد جمعيت و مصرف برای حداقل  41سال
ديگر ادامه خواهد داشت ) .(Godfray et al., 2010به همين
دليل جهت تأمين امنيت غذايی برای جمعيت در حال افزايش،
همواره نياز رو به رشدی در بخش کشاورزی در تمام کشورهای
جهان ،جهت برنامهريزی در سطح خرد وجود دارد & (Hanjra
) .Qureshi, 2010اما از طرف ديگر در دهههای اخير ،تبديل و
کاهش زمينهای مولد کشاورزی به کاربریهای شهری بهويژه
در کشورهای جهان سوم و تأثير ساير عوامل مانند بيابانزايی،
شورشدگی اراضی مستعد کشت ،فرسايش خاک و ديگر عواقب
ناشی از مديريت ناپايدار زمين بر شدت کاهش ميزان زمينهای
مولد کشاورزی افزوده است (Miheretu & Yimer, 2018,
) .Theobald, 2001, Sangawongse et al., 2011کشت
محصوالت زراعی و باغی ،حتی در مناطقی که آبوهوای
* نويسنده مسئول h.adab@hsu.ac.ir :

مشابهی را تجربه میکنند نيز از تنوع جغرافيايی گستردهای
برخوردار است که عواملی مانند بذر ،آب ،مواد مغذی ،مديريت
آفات ،خاک ،تنوع زيستی و دانش کشاورزان میتواند باعث تنوع
بيشتر آن گردد ) .(Godfray et al., 2010استفاده پايدار از
طبيعت و پيروی از روابط بين موجودات زنده ،از اصول مهم
کشاورزی ارگانيک می باشد ،بهطوریکه ابزارهای توليد به کود،
سم و سوخت فسيلی محدود نيست .چنانچه منطقهای برای
توليد ميوه ارگانيک مناسب نباشد بهتر است از همان اول در
برنامهريزی توليد ارگانيک قرار نگيرند (Rezaee, & Hesari,
) .2016کشاورزی ارگانيک سامانه ای يکپارچه ،نظاميافته و
انسـانی اسـت کـه تضـادی بـا منـافع زيستمحيطی و اقتصادی
ندارد) .(Pugliese, 2001طبق تعريف سازمان بينالمللی کدکس
آليمانتاريوس ،کشاورزی ارگانيک نظامی جامعنگر در مديريت
توليد است که سالمت کشت بـوم کشـاورزی شـامل تنوع
زيستی ،چرخههای بيولوژيکی و فعلوانفعاالت بيولـوژيکی خـاک
را تقويت میکند و موجب ارتقای آن میشود .ازاينرو در هر
منطقه نظام کشاورزی ،متناسب و سازگار با شرايط محلی آن
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منطقه بايد توسـعه يابـد
) .2010در کشاورزی ارگانيک مکان باغ ،نوع خاک ،بافت و عمق
خاک ،دسترسی به آب شيرين و کافی ،تهويه و زهکشی خاک،
دمای هوا ،رطوبت نسبی ،تنوع زيستی و عدم استفاده از مواد
شيميايی از اهميت خاصی برخوردار است).(Kuepper G, 2004
در ميان عوامل مؤثر در مکانيابی باغ های ،دسترسی به بازار،
توپوگرافی ،دسترسی به منبع آب شيرين بخصوص آب رودخانه،
ميانگين دما و بارندگی سال و ارتفاع از سطح دريا ،شيب زمين
از عوامل مهم و تعيينکننده محسوب میگردد (Rasoul
) .Zadegan, 1991مکانيابی مناطق مستعد به روشهای
کالسيک مخصوصاً در مواقعی که با اليههای مختلفی از عوامل
محدودکننده محيطی دخالت دارند ،بسيار دشوار است
).(Ahmadi Sani, Balighi, Javanmard, & Sohrabi, 2014
پيشبينی مکانی پوشش گياهی عبارت است از پيشبينی توزيع
جغرافيايی يک گونه گياهی در يک چشمانداز که با توجه به
متغيرهای مکانی محيطی ميسر می باشد(.)Franklin, 1995
فنهای مدلسازی پيشبينی به دو گروه مدلهای ايستا
(استاتيک) و پويا (ديناميکی) تقسيمبندی میشوند .مدلهای
ايستا شامل پيشبينیهای مستقل از زمان است درحالیکه
مدلهای پويا شامل پاسخهای ديناميکی يک پديده در زمانها
مختلف به تغييرات محيطی است .هر دو مدل بهنوبه خود به دو
گروه روشهای همبستگی و روشهای مکانيسمی تقسيم
میشوند ( . )Robertson., et al. 2003مدلهای همبستگی به
ارتباط قوی و اغلب غيرمستقيم بين توزيع پديده با متغيرهای
پيشبينی کننده محيطی متکی هستند تا بتوان مناطق با
پتانسيل حضور پديده (مقادير مناسب يا احتمال) را پيشبينی
کرد .اما مدلهای مکانيزم تالشی برای شبيهسازی فرآيندهای
فيزيولوژيکی گونههای است که با استفاده از دانش دقيق
زيستشناسی گونههای هدف به متغيرهای محيطی قابل انجام
است .چنين مدلهايی نيز بهعنوان مدلهای اکوفيزيولوژی
( )ecophysiological modelsو مدلهای متمرکز بر روند
( )process orientated modelsنيز اشاره میشود .مدلهای
همبستگی به دودستهی مدلهای متمايزکننده گروهی ( group
 )discrimination techniquesو مدلهای پروفيل ( profile
 )techniquesتقسيم میشوند .مدلهای متمايزکننده گروهـی
نيازمنـد دادههای حضـور و عـدم حضور گونه هدف هستند و بر
مبنای همبستگی و ارتبـاط بـا متغيرهـای محيطـی توليـد
میشوند و بـه دو گـروه مدلهای جهانی (پارامتريک) و
مدلهای محلـی (غيـر پارامتريک) طبقهبندی میشوند .ازجمله
مدلهای جهـانی میتوان به مدلهای خطـی عمـومی و
(Nadali, Iran Pour, & Nadali,

رگرسـيون لجستيک چندگانه و از مدلهای محلی میتوان به
مدلهای تجمعی تعميميافته ،مـدل طبقهبندی و رگرسـيون
درختی اشاره نمود .در مقابل مدلهای پروفيـل مانند
 MAXENT ،BIOMAPPERو  BIOCLIMبر اسـاس دادههای
فقـط حضـور گونـه توليـد میشوند ( Robertson., et al.
 .)2003مدلسازی مکانی در سامانه اطالعات جغرافيايی از
مهمترين راهکارهايی است که میتواند با ترکيب روشهای
آماری و دادههای مکانی ،زمينه را برای سنجش عوامل محيطی
و تناسب اراضی برای کشت يک محصول خاص فراهم آورد.
گردو ازجمله محصوالت باغی است که مصرف باالی داخلی و
موقعيت قابلتوجهی در بازارهای جهانی دارد ،بهگونهای که
بيشتر کشورها برای کاشت و اصالح نژاد اين محصول
برنامهريزی جدی به عمل میآورند ( Falahati, Alijani,
 .)Ghohrodi Tali, & Barati, 2012ميزان توليد گردو در جهان
در سال  2112برابر  3/4ميليون تن بوده که از  33هزار هکتار
سطح زير کشت بارور حاصل گرديده است .ايران با توليد 223
هزار تن محصول گردو ،جايگاه سوم جهانی را پس از کشورهای
چين و آمريکا دارد .ازنظر سطح باروری اين محصول ،به ميزان
 111هزار هکتار است که از اين نظر ،ايران جايگاه چهارم جهانی
را به خود اختصاص داده است .اصوالً مناطق گردو کاری در دنيا
در عرض  31-55درجه شمالی واقع گرديدهاند که ايران در
عرض جغرافيايی  25 – 41درجه شمالی واقعشده است .به
عبارتی بهغيراز استانهای جنوبی کشور (حاشيه خليجفارس و
دريای عمان) ساير مناطق کشور در صورت فراهم شدن ساير
متغيرهای اقليمی میتوانند به کشت گردو اختصاص يابند
) .(Anonymous, 2015بر اساس آمارنامه کشاورزی سال ،1334
استان کرمان با  13111هکتار مقام دوم سطح زير کشت
درختان گردو را در ايران داشته است ( Khaleghizadeh,
 .)Naseri, & Sehhatisabet, 2014شهرستان بافت در جنوب
غربی استان کرمان واقعشده است .اقتصاد غالب شهرستان در
درجه اول بر کشاورزی استوار است .کاشت درخت گردو در اين
شهرستان به دليل دارا بودن قابليتهای محيطی مساعد نظير
خاک مناسب و شرايط آبوهوای مطلوب ،و منابع آب کافی
امکانپذير است .با توجه به پتانسيل اين منطقه ازنظر آبوهوا ،به
دليل ارتفاع باالی اين منطقه از سطح دريا محصول گردو اين
شهرستان از کيفيت بااليی برخوردار است .کيفيت باالی گردو و
سازگاری آن با شرايط منطقه باعث رونق کاشت درخت محصول
گردو و توجه گسترده بهرهبرداران به آن شده است .اين شهرستان
رتبه اول سطح کشت و رتبه دوم توليد اين محصول را در کشور بعد
از تويسرکان را دارد )(Mehr News Agency, 2016
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پيشينه پژوهش و تحقيقات

استفاده از روشهای دانش مبنا مانند روشهای فازی ،تاپسيس
و تحليل سلسله مراتبی در شناسايی نواحی مساعد کشت
مورداستفاده قرار میگيرد ;(Akıncı, Özalp, & Turgut, 2013
) .Zabihi et al., 2015; ; Shokati et al., 2016در اين روش
کارشناسان و افراد خبره با قضاوتهای تخصصی به وزن دهی
متغيرها می پردازند تا در نهايت مناطق با اولويتهايی برای
کاشت بدست آيد .در اين نوع روش ها ،هر چه حجم اطالعات
مورد پردازش و دانش اوليه متخصصين دقيقتر باشد ،قوانين
تصميم گيری بدست آمده از دقت باالتری برخوردار خواهند بود.
عدم قطعيت ناشی از کمبود يا ناقص بودن اطالعات کارشناسان
منجربه کسب نتايج ضعيف در قوانين تصميم گيری می شود
( .)Malczewski., 2006اما استفاده از روشهای آماری
طبقهبندی مانند روش رگرسيون لجستيک جهت تخمين
برآوردهای دودويی موردتوجه محققين قرارگرفته است (Huang,
) .Cai, & Peng, 2007; Xie, Wang, & Yao, 2014همچنين
روش تحليل مميزی برای وضعيتهايی که قرار است يک مدل
پيشبينی برای عضويت در گروه بر اساس ويژگیهای
مشاهدهشده هر مورد شناخته شود ،بسيار مفيد است .اين روش
بر روی ارتباط بين متغيرهای مستقل و يک متغير وابسته
دوسطحی (کد صفر و کد يک) متمرکز هست .با استفاده از
روش تحليل مميزی میتوان يک مدل طبقهبندی به دست آورد
) ،(Mahalingam, Olsen, & O'Banion, 2016مدل طبقه بندی
بـر اسـاس ترکيبـات خطـی از متغيرهای مستقل( ،يک تابع
مميزی) يا برای بيش از دو گـروه است که در نتيجه يـک
مجموعـه توابـع مميـزی ايجـاد می شود کـه بهترين مميزی
ميان گروهی را انجام می دهد .تابع ميزی يا تشخيص بر مبنای
اندازههای حاصل از مشاهدات (در اين مطالعه باغ های فعلی
گردو) هست .مشاهدههای جديدی را که معلوم نيست از کدام
گروه هستند بهوسيله اين تابع بهدستآمده ،میتوان به يکی از
سطوح يا گروههای متغير وابسته نسبت داد .در ايـن تحقيق از
روش رگرسيونی لجسـتيک و تحليل مميزی ،به منظـور
شناسايی نواحی با احتمـال کاشت موفقيت آميز گردو بر اساس
برخی از متغيرهای مهـم محيطـی استفاده شده است .اين امر
بهمنظور مديريت و برنامهريزی برای گسترش مناطق مناسب
محيطی جهت توليد ارگانيک گردو مورداستفاده قرار میگيرد.
روش انجام تحقيق
دادههای مورداستفاده

با توجه به دستورالعمل کاشت ،داشت و برداشت گردو ارائهشده
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توسط وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت امور باغبانی ،دفتر امور
ميوههای سردسيری و خشک و مطالعات انجامشده در مورد
موضوع موردپژوهش در اين مطالعه ;(Anonymous, 2015
) 5 ،Putinică, 2012عامل محيطی شامل متغيرهای
فيزيوگرافيک (ارتفاع ،شيب و جهت شيب توپوگرافی مستخرج از
دادههای  )Global DEM V2 ASTERو متغيرهای اقليمی
(ميانگين دمای ساالنه ،بارش ساالنه ،بارش در خشکترين ماه،
بارش در مرطوبترين ماه مستخرج از بانک دادههای
 )WorldClim Version 2انتخاب گرديد .باغ های گردو از نقشه
کاربری اراضی استخراج گرديد .در تحليل رگرسيون لجستيک
بايد بين متغيرهای مستقل هم خطی (همبستگی) زيادی وجود
نداشته باشد .برای بررسی ميزان هم خطی متغيرهای مستقل از
عامل تورم واريانس و شاخص تحمل استفاده میشود .هرچه اين
دو آماره به يک نزديک باشند ،نشاندهنده اين است که بين
متغيرهای مستقل هم خطی وجود ندارد و اين متغيرها برای
انجام تحليل رگرسيون مناسب هستند .ولی اگر عامل تورم
واريانس باالتر از  11و شاخص تحمل نزديک به صفر باشد ،بين
متغيرهای مستقل هم خطی وجود دارد و موجب غيرقابلاعتماد
شدن ضرايب مدل رگرسيون میشود .ازاينرو از تحليـل
مؤلفههای اصـلی بــرای کــاهش تعــداد متغيرهــای مستقل و
اثر هم چندخطی و تفــسير بهتــر اطالعــات استفاده میشود.
با اعمال اين روش ،متغيرهای ورودی اوليه به مؤلفههای جديد
بدون همبستگی تبديل میشوند ،بهطوریکه مؤلفههای
ايجادشده ،ترکيبـی خطـی از متغيرهای ورودیاند .مؤلفههای
اصلی بــرای کاهش اثر هــم خطی چندگانه و کاهش ابعاد
دادهها مورداستفاده قـرار میگيرند .اجرای روش تحليل مؤلفه
اصلی مستلزم وجود شرايط است ،تا امکان استفاده از اين روش
ميسر گردد .شاخص  KMOمعياری برای کفايت همبستگیهای
موجود در بين دادهها برای روش تحليل مؤلفه اصلی است .مقدار
 KMOبين صفرتا يک تغيير میکند ،درصورتیکه فاکتور KMO
بزرگتر از  1/5به دست آيد ،نشاندهنده امکان اجرای روش
تحليل مؤلفه اصلی بر روی متغيرهای مستقل است.
رگرسيون لجستيک باينری با مؤلفههای اصلی

آناليز رگرسيون ابزاری بسيار مفيد برای بررسی رابطه بين دو و
يا چندمتغير اسـت و در مواقعی که متغير وابسته فقط  2مقدار
داشته باشند (دوتايی /باينری) از برازش رگرسيون لجستيک
استفاده میشود .به دليل اينکه در اين مدل ضرايب بهصورت
غيرخطی با متغير وابسته در ارتباطاند ،نمیتوان از تخمين
زنندههای خطی مانند تخمين زنندة حداقل مربعات برای برآورد
ضرايب استفاده کرد .بـه همين دليل از تخمين زنندة حداکثر
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راست نمايی 1برای تخمين ضرايب اين روش استفاده میشود که
که مقدار برآورد شده برای احتمال وقوع متغير وابسـته (در اين
مطالعه حضور درختکاری گردو) در ايـن روش در بازه  1تا 1
است ).(Ayalew & Yamagishi, 2005
رگرسيون لجستيک با خانواده متعددی مانند پروبيت و
لجيت برای آناليز روابط بين متغير وابسته و چنـد متغير مستقل
قابل انجام است .رگرسيون پروبيت و لجيت از مدلهای احتمـال
خطی بهمنظور برآورد پارامترهای مدل استفاده میکنند و حالت
خاصـی از مدلهای عمـومی خطـی هستند .در حالتی که توزيع
دادهها از توزيع نرمال تبعيت نکند از تبديل لجيت بجای پروبيت
استفاده میشود ،و درصورتیکه توزيع دادهها نرمـال باشد ،آناليز
پروبيت به کار گرفته میشود .رگرسيون پروبيت نوعی رگرسيون
لجستيک است که از توزيع نرمال تبعيت میکند & (Ai
) .Norton, 2003در اين روش احتمال وقوع  yتابعی خطی از
متغيرهـای توضـيحی نيسـت بلکـه ايـن احتمال تابع توزيع
لجستيک دارد ) .(Antonogeorgos et al., 2009يکـی از
شرطهای الزم بـرای دقـت نتـايج بهدستآمده بـا روش
رگرسـيون لجستيک ،فقدان همبستگی ميان متغيرهای مستقل
است.
تحليل مميزی چند متغيره

2

در مواردی که متغير وابسته اسمی و متغيرهای مستقل کمی
باشند ،برای پيشبينی تغييرات متغير وابسته از روی متغيرهای
مستقل ،از تحليل مميزی يا تشخيصی استفاده میشود (Pardoe
) .& Simonton, 2008تحليل تشخيصی ازجمله روشهای چند
متغيره است که با تفکيک کردن مجموعههای متمايز مشاهدات
(پيکسلهای نماينده) و نيز تخصيص مشاهدههای جديد
(پيکسلهای جديد) به گروههای تعريفشده که همان طبقات
متغير وابسته (کد صفر و کد يک) میباشند؛ سروکار دارد .با
فرض اينکه متغير وابسته از نوع اسمی دووجهی باشد و بتوان آن
را با کدهای صفر و يک مشخص کرد ،اين متغير مفهوم عضويت
در گروههای دوگانه میدهد .در اين مطالعه آناليز تشخيصی
برای طبقهبندی پيکسلها بر اساس مقادير (کدها) يک متغير
وابسته اسمی يا دووجهی (مناطق مساعد درختکاری گردو= کد
يک ،ساير مناطق= کد صفر) به کار میرود .در اين شرايط هدف
تحليل مميزی پيدا کردن ترکيبی خطی از متغيرهای مستقل
کمی است بهگونهای که اين ترکيب منجر به بهترين مميزی
ممکن از متغير وابسته که با کدهای دوگانه مشخصشده گردد،
1. Maximum Likelihood Estimation
2. Discriminant Analysis

که اين ترکيب خطی ،تابع تشخيصی يا مميزی نام دارد.
متغيرهای تميز دهنده همان متغيرهای مستقل هستند که به
متغيرهای پيشبينی کننده نيز اطالق میشود ،و متغير مالک يا
معيار همان متغير وابسته است که بهعنوان متغير
گروهبندیشده ،بيان میشود .تابع مميزی از ترکيب خطی وزنی
بهينه از متغيرهای مستقل به دست میآيد که ممکن است از
مقادير خام متغيرهای مستقل و يا مقادير استانداردشده،
محاسبه شود .يکی از فرضيات جهت استفاده از آناليز تشخيصی،
عدم هم خطی کامل بين متغيرهای مستقل است .هرچه ميزان
همبستگی متغيرهای مستقل بيشتر باشد ،تابع تشخيصی از
توان مميزی کمتری برخوردار است .برای انجام آناليز تمايز بايد
تمام متغيرهای مستقل توزيع نرمال داشته باشند و ماتريس
مشترک واريانس -کوواريانس همهی گروهها بايد همگن باشد.
3
اگر اين دو شرط وجود داشته باشند ،از روش آناليز تمايز خطی
و اگر شرط اول وجود داشته باشد ،ولی شرط دوم وجود نداشته
باشد ،میتوان يک تابع تمايز درجهی دوم 4بهجای يک تابع
خطی استفاده کرد ) .(Antonogeorgos et al., 2009روشهايی
برای وارد نمودن متغيرهای مستقل درروش تحليل مميزی
وجود دارد ،که در اين مطالعه از روش عقبگرد 5استفاده شد و
معيار روش حذف برابر با  1/1در نظر گرفته شد .که در آن
متغيرها تکتک اضافه میشوند و بعد از اضافه شدن ،تکتک
متغيرها بر اساس معيار حذف بررسی میشوند و معنیدار بودن
حضور هر متغير مستقل در معادله بررسی اگر نقش معنیداری
در رگرسيون نداشته باشند ،از آن حذف میشوند.
در اين مطالعه تابع يا توابع مميزی از نمونهای از
پيکسلهای صفر و يک (باغ های گردو) ايجـاد میشود که در
شرايط فعلی مشخص است که به کدام گروهها تعلق دارند .تابع
يا توابـع مميـزی کـه از ايـن طريـق به دست میآيد ،میتوانند
برای پيکسلهای جديد که مقادير متغيرهای مستقل آنها
مشخص اسـت ،کـه امـا معلـوم نيـست که به کدام گروه صفر و
يک تعلق دارنـد ،بکار گرفته شـود .برای محاسبه احتمال اينکه
يک مشاهده دادهشده به يک گروه تعلق داشته باشد ،از فاصله
ماهاالنوبيس استفاده میشود .فاصلهی ماهاالنوبيس ،فاصله
مشاهده از مرکز ثقل گروه تعريفشده (در اين مطالعه کد صفر و
کد يک) در فضای چندبعدی تعريفشده توسط متغيرهای تميز
دهنده است .فاصله ماهاالنوبيس وقتیکه متغيرهای فضای
چندبعدی همبسته هستند؛ معياری مناسب از فاصله هست .اگر
3. Linear Discriminant Analysis
4. Quadratic Discriminant Analysis
5. Backward Stepwise

ادب و همکاران :مقايسه روشهای رگرسيون لجستيک پروبيت و ...

متغيرهای پيشبينی کننده نا همبسته باشند؛ از فاصله اقليدسی
استفاده میشود ) .(Modares, & Zakavat, 2002تحليل تمايزی
دو محدوديت دارد ،اول ضرورت نرمال بودن توزيع متغيرهای
تميز دهنده است و محدوديت ديگر ضرورت برابر بودن ماتريس
واريانس/کوواريانس متغيرهای تميز دهنده در بين دو گروه
است .اين مدلها در مواردی که گروههای نادری و اندک از نظر
تعداد نمونه در گروه را مميزی مینمايد ،خطاهای عدم
طبقهبندی بااليی دارند و از اينرو معموالً نمونههای مساوی
برای هر گروه به کار میرود ).(Press & Wilson, 1978
روشهای تحليل مميزی و رگرسيون لجستيک دو روش جدا از
هم هستند اگرچه آنها ازنظر تحليل خطی و غيرخطی باهم
مرتبط هستند ،اما راهحلهای پيشنهادشده متفاوتی را ارائه
میدهند ) .(Balakrishnama & Ganapathiraju, 1998هدف
رگرسيون لجستيک پيدا کردن بهترين برازش و مطمئنترين
مدل برای توصيف ارتباط بين متغير وابسته و مجموعهای از
متغيرهای مستقل است .هدف تحليل مميزی به دست آوردن
مدل طبقهبندی برای پيشبينی عضويت گروهها برای مشاهدهای
جديد به کار میرود .به اين معنی که مشاهدههای جديد به
کدام گروه (سطح متغير وابسته) تخصيص يابند (Goldin,
).2001; Pohar, Blas, & Turk, 2004
ارزيابی مدل

در اين پژوهش از چند معيار جهت ارزيابی توانمندی مدل
باينری استفاده شد .جهت ارزيابی اعتبار مدل رگرسيون
لجستيک از ضريب تعيين نگلکرک 1استفاده شد ،اين معيار،
شبيه معيار  R2در رگرسيون خطی است و مقدار آن بين صفر و
يک تغيير کرده و برازش مدل را اندازهگيری مینمايد .هرچه اين
مقدار نزديک به يک باشد ،ميزان تطابق مدل با واقعيت و به
عبارتی نيکويی برازش بيشتر است (Ayalew & Yamagishi,
) .2005همچنين جهت بررسی اعتبار مدل بهدستآمده از آزمون
هوسمر -لمشاو 2استفاده شد ،در اين آزمون ،اگر معنیداری
مدل بهدستآمده از  1/15بيشتر باشد ،مدل معتبر است & (Ai
) .Norton, 2003بهمنظور تعيين ميزان اثرگذاری متغير
(متغيرهای مستقل) بر متغير وابسته و بهطورکلی برازش کل
مدل آزمون والد 3استفاده شد .اگر آماره والد در متغيری
معنیدار باشد (سطح معنیداری کمتـر از 1/15باشد) ،آن متغير
در مدل انتخاب میشود.

1 .Nagelkerke
2. Hosmer & Lemshow
3. Wald test
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جهت ارزيابی تابع مميزی از آزمون ويلکـس المبدا
استفاده شد که مقدار آن در محدوده صفرتا يک قرار دارد .هرچه
مقدار اين شاخص کمتر باشد نشاندهنده قدرت تفکيککنندگی
بيشتر تابع بهدستآمده اسـت ).(Nie, Bent, & Hull, 1970
هرچه قدر المبدای ويلکس به سمت يک نزديک شود ،بيانگر
برابری ميانگين گروهها است و هرچقدر به صفر نزديک شود،
حاکی از اختالف در بين ميانگين گروهها است .المبدای ويلکس
عبارت است از نسبتی از واريانس و کوواريانس کل در مقادير
متغيرهای مستقل ،که بر اساس تفاوت بين گروهها قابل تبيين
نيست .هرچه ميزان الندا کوچکتر باشد ،نشاندهنده وجود
تفاوت بين گروهها است .جهت بررسی معنیدار بودن ميانگين
نمـره مميـزی دو گـروه از آزمون کای دو 5استفادهشد ،در
حالت قابلقبول بايد اخـتالف معنیداری بين ميانگين مقدار
مميزی کد يک و کد صفر وجود داشته باشد تا اين تابع بتواند
باغ های گردو را بهطور معنیداری مميزی نمايـد .يک فاکتور
مهم در روشهای مميزی ،پايين بودن خطاهای کالسبندی
اشتباه روش مربوطه هست .ازآنجاکه تابع مميزی بر اساس
تفاوت بين گروههای موجود هست الزم است تا اختالف واريانس
بين دو گروه صفر و يک معنادار باشد ،تا بتوان کالسبندی
بهينه را بر روی تابع مميزی اعمال کرد .معيار کولبک 1جهت
مقايسههای مربوطه در مورد اختالف واريانس بين دوطبقه انجام
شد .به دليل اهميت متغيرهای پيشبينی کننده ناهمبسته
درروش تحليل تمايزی ،از آزمون بارتلت 5بـرای آزمـون همگنـی
واريانسها استفاده میشود .برای اينکه يک مدل ،مفيد و دارای
معنا باشد الزم است متغيرها همبسته باشند .اگر سطح
معنیداری آزمون بارتلت کوچکتر از  5/50باشد ،متغيرهای
تمييز دهنده برای شناسايی ساختار مناسب است ،زيرا فرض
(يکه) واحد بودن ماتريس همبستگی بين متغيرها رد میشود.
در تابع مميزی ،از ضريب همبستگی کانونيکال 8و ضرايب
همبستگی متغيرهای مستقل جهت قدرت پيشبينی و اهميت
متغيرهای مستقل در مدل استفاده شد .هرچه ميزان اين
همبستگی بيشتر باشد نشانه توانـايی بيشتر مدل در متمايز
ساختن پيکسلها در دو گروه صفر و يک هست .مجـذور
ضـريب همبـستگی کانونيکـال بـا ضـريب تعيـين توابـع
رگرسيون معمولی مشابهت دارد .مقدار ارزش ويژه در تحليل

4. Wilks' Lambda test
5. χ2
6. Kullback's test
7. Bartlett's test
8 .Canonical correlations

جامعة آماری و نمونة انتخابی

در اين تحقيق از متغيرهای شکل فيزيکی زمين و اقليمی به
جهت تعيين پتانسيل محيطی مناسب برای توسعه کاشت گردو
با استفاده از دو روش رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی
استفاده شد .قبل از مدلسازی ،دادهها ازلحاظ نرمال بودن و
تورم واريانس بررسی گرديد .در ابتدا تمام مقادير عددی
متغيرهای مستقل تبديل به محدوده صفرتا يک شد ،اين امر به
دليل تفاوت در واحدها و دامنه اعداد در متغيرهای مستقل در
مقايسه با يکديگر است .نرمال بودن متغيرهای مستقل بر اساس
آزمون اندرسن-دارلينگ 2مورد آزمون قرار گرفت و در سطح
معناداری  5درصد ،تمام متغيرهای مستقل مورداستفاده بهغيراز
متغير جهت شيب (به دليل گسسته بودن آن) از توزيع نرمال
تبعيت میکند و از اينرو از رگرسيون لجستيک با تابع پروبيت
استفاده شد .با توجه به نتايج حاصل از آزمون هم خطی در
جدول ،1متغيرهای ميانگين دمای ساالنه ،بارش ساالنه ،بارش
مرطوبترين ماه و ارتفاع از سطح دريا دارای اثر هم چندخطی

1. Box's M
2
.Anderson-Darling test

AMT

AP

PDM

PWM

جدول  .1آزمون هم چندخطی ميان متغيرهای مستقل
DEM

گروه از طريق آزمون ام باکس 1بررسی میشود .اگر ماتريس
کوواريانس دو گروه برابر باشند از توابع تشخيصی خطی استفاده
میشود ولی اگر فرض برابری رد شود ،در اين مورد از توابع
تشخيصی درجه دوم استفاده میشود ) .(Wu et al., 1996برای
مقايسه توانمندی دو روش رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی
از سطح زير منحنی راک برای ارزيابی مدل نيز استفاده شد.
سطح زيرمنحنی بيانگر آن است شده با روش رگرسيون
لجستيک تا چه مقدار میتواند متغير وابسته را پيشبينی کند
که اين مقدار بين  1/5تا  1است .مقدار  1/5نشاندهنده
تصادفی بودن مدل ،مقدار بيشتر از  1/5بيانگر دقت خوب مدل
و اگر سطح زير منحنی راک بيشتر از  1/3باشد نشاندهنده
دقت باالی مدل است ) .(Antonogeorgos et al., 2009جهت
انجام آناليزهای آماری از نرمافزار  Minitab ver 17در اين
بررسی استفاده شد.

ASPEC
T

تابع تشخيص مهم است ،اين مقدار نشاندهنده نسبت واريانس
اندازهگيری شـده از کـل واريـانس اسـت .هرچقدر مقـدار ايـن
دو شـاخص بيشـتر باشـد درصـد صـحت طبقهبندی بيشتر
است ميـزان مقـدار ويـژه يـک تـابع بيـان میکند چه اندازه از
کل واريانس توسط تابع بهدستآمده تفسير میشود & (Pooya,
) .Khoban, 2009آزمون عدم يکسانی ماتريس کوواريانس دو

بوده که در اين متغيرها مقـدار عدد تحمل 3به صفر نزديک و
مقدار آمـاره تورم واريانس از عدد  11بيشتر است ،لذا فرض هم
خطی تائيد میشود .عدد ايده آل برای فاکتور تورم واريانس 1
است و مقادير بزرگتر از  11برای تورم واريانس ،موجب
ناپايداری مدل رگرسيونی میگردد .جهت بررسی امکان اجرای
تحليل مؤلفههای اصلی از آزمون کيزر-مير-اولکين 4استفاده
شد ،مقدار  1/53امکان اجرای روش  PCAرا تأييد کرد .نتايج
تحليل مؤلفه اصلی برای حل مشکل هم چندخطی نشان داد
که مؤلفه  1و  2با واريانس تجمعی  82/2درصد حاوی اطالعاتی
از متغيرهای اوليه است .اولين و دومين مؤلفه ،بيشترين واريانس
را نشان میدهد ،که در اين مطالعه از مؤلفههايی که مقادير ويژه
آنها بيشتر از يک بود (مؤلفه با مقدار ويژه  4/5و مؤلفه دوم با
5
 ،)1/11به عنوان مؤلفه های اصلی در مدل رگرسيون لجستيک
استفاده شد.
SLOPE
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R²

1/38

1/38

1/53

1/35

1/35

1/11

1/13

عدد تحمل

1/11

1/11

1/21

1/15

1/12

1/83

1/8

عامل تورم واريانس

55/5

18/5

3/5

13/3

38/3

1/2

1/2

آماره

* AMTميانگين دمای ساالنه AP ،بارش سـاالنه PDM ،بـارش خشـک تـرين مـاهPWM ،
بارش مرطوب ترين ماه DEM ،مـدل رقـومی ارتفـاع ASPECT ،جهـت شـيب توپـوگرافی و
 SLOPEشيب توپوگرافی (درجه)

مدلسازی بهوسيله رگرسيون لجستيک (نسبت احتمال)
و تحليل تمايزی چند متغيره از کل نمونهها با  35پيکسل (ابعاد
پيکسل 311× 311متری اسمی)  51 ،درصد از نمونهها (11
پيکسل) برای مدلسازی (آموزشی) و  31درصد ( 25پيکسل) از
آنها برای اعتبارسنجی ،انجام گرديد .دادههای اعتبار سنجی
بخـشی از دادههای موجود است که برای کنترل و نظارت بر
يادگيری مدل استفاده میشود.

نتايج و بحث
شناسايی رويشگاه های احتمالی درخت گردو

رابطه  1نشاندهنده مدل بهدستآمده از روش رگرسيون
لجستيک با در نظر گرفتن مؤلفههای اصلی با توجه به تابع
توزيع تجمعی مربوط به رويشگاههای احتمالی درخت گردو
است.
3. Tolerance
)4 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
5. PCR logistic regression
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(رابطه )1

(
)

رابطه  2و  3نشاندهنده مدل بهدستآمده از روش تحليل
تمايزی چند متغيره مربوط به رويشگاههای احتمالی درخت
گردو است .مقـدار احتمـال آزمون ام باکس با  1/111کمتر از
سطح معناداری  α = 1/15است ،که نشاندهنده عدم برابری
ماتريس کوواريانس دو گروه است ،ازاينرو تابع تشخيصی
مورداستفاده در اين مطالعه ،درجه دوم است.
(رابطه )2
(

) (

)

(

)

(رابطه )3

(

) (

)

(

)

که در آن  LCقابليت زمين جهت درختکاری گردو
(احتمال  1تا  111درصد) Class(0) ،عدم امکان درختکاری،
) Class(1امکان درختکاری AMT ،ميانگين دمای ساالنهAP ،
بارش ساالنه PDM ،بارش خشکترين ماه PWM ،بارش
مرطوبترين ماه DEM ،مدل رقومی ارتفاع ASPECT ،جهت
شيب توپوگرافی و  SLOPEشيب توپوگرافی است.
بر اساس روابط ( 1رگرسيون لجستيک)  2و ( 3تحليل
تمايزی) نقشه قابليت درختکاری گردو برای شهرستان بافت
محاسبه شد (شکل .)1
مقايسه توانمندی مدل ها

مقدار ضريب تعيين نگلکرک برای مدل بدست آمده از روش
رگرسيون لجستيک برابر با  1/15به دست آمد که نشاندهنده
آن است که  15درصد از تغييرات متغيرهای وابسته توسط
متغيرهای مستقل رگرسيون لجستيک تبيين میشود و بيانگر
قدرت پيشبينی مناسب مدل است .مقادير برازش شده مورد
انتظار با مقادير واقعی در دو گروه حضور و عدم حضور درختان
گردو با آماره هاسمر و لمشو مقايسه شد .مقـدار احتمـال آماره
هاسمر و لمشو ( )χ2با  1/51بزرگتر از سطح معناداری = 1/15
 αاست ،که با اطمينـان  35درصـد انطباق مناسب مدل با
مشاهدات واقعی (نيکويی برازش مدل) تائيد میشود .معناداری
ضرايب متغيرهای مستقل در رگرسيون الجيت توسط آزمون
والد بررسی شد و با توجه به سطح معناداری برای مدل برازش
شده با ( 1/113کمتر از  ،)1/15می توان نتيجه گرفت که
ضرايب متغيرهای مستقل در مدل معنادار است (فرضيه صفر
برای تمامی ضرايب در سطح اطمينان 35%رد می شود).
تحليل مميزی توانسته يک تابع مميزی ( )F1کانونی را
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شناسايی کند که مقدار ويژه اين تابع  11درصد از کل واريانس
را تبيين مینمايد .همچنين ضريب همبستگی کانونيکال اين
تابع مميزی ( )F1نشان داد که پيکسلها با  13درصد در دو
گروه صفر و يک مميزی شدهاند ،و با توجه به مؤلفههای
مورداستفاده در اين تحقيق ،مدل با  13درصد قابل تبيين
هست .ازاينرو بين متغيرهای مستقل و درجـه تشخيص،
همبستگی نسبتاً خوبی وجود دارد و نشـانۀ توانـايی مدل در
ايجاد تمايز بين پيکسلها هست .مقدار شاخص المبدای ويلکس
برابر با  1/1و مقـدار احتمـال آن با  1/1111کمتر از سطح
معناداری  α = 1/15است ،که نشاندهنده وجود تفاوت بين
گروهها و درنتيجه تابع تشخيص برازش شده ،مدل مناسبی برای
تفکيک دو گروه است .مقدار شاخص المبدای برای عوامل بارش
خشکترين ماه  ،شيب توپوگرافی ،جهت شيب توپوگرافی و
ارتفاع از سطح دريا به ترتيب برابر با  1/32 ،1/31 ،1/33و 1/85
به دست آمد و نشاندهنده مناسب بودن تابع تشخيص برای به
دست آوردن تأثير متغيرهای مستقل بر روی متغير وابسته است.
نتايج ماتريس ابهام برای دستهبندی تعداد پيکسلهايی
که بهاشتباه دستهبندیشدهاند نشان داد که ميزان خطای مدل
تهيهشده با روش رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی برای
حالت آموزشی برابر با  82درصد و برای اعتبارسنجی مدل برابر
با  51درصد و برای روش تحليل مميزی با  81/1درصد برای
حالت آموزشی و  54درصد برای اعتبارسنجی به دست آمد.
ارزيـابی معيار منحنی سـطح زيـر منحنـی در هر دو روش بـه
نقطه ( )1،1تمايل دارند ،که نشاندهنده ميزان کارايی باالی دو
مدل دستهبندی کننـده است .معيار سـطح زيـر منحنـی
) ROC (AUCدر ايـن مطالعـه برای دادههای آموزشی درروش
رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی به ترتيب برابر با  33درصد
 83درصد برآورد شـد ،کـه نشاندهنده توانايـی هر دو روش در
تشخيص نواحی درختکاری گردو بهصورت صحيـح اسـت .اما با
توجه به منحنی راک برای دادههای اعتبارسنجی درروش های
موردبررسی در شکل  ،2سطح زير منحنی راک برای مدلهای
رگرسيون لجستيک پروبيت و تحليل تمايزی به ترتيب 55
درصد و  81درصد است .ازاينرو روش تحليل مميزی بيشترين
صحت پيشبينی را دارد.
ويژگی های محيطی رويشگاه های احتمالی درخت گردو

مقايسه بصری هر دو نقشه ی بدست آمده از روش رگرسيون
لجستيک و تحليل مميزی (شکل  )1نشان میدهد که عمده
نواحی مناسب کاشت درخت گردو در مناطق مرکزی و شمالی و
شمال غربی شهرستان بافت واقعشده است ،که نواحی با ارتفاع
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باال و کوهپايهای محسوب میشوند که تأمينکننده نياز سرمايی
آن است .گردو درختی است که در شرايط آبوهوای مديترانهای
در نواحی که دارای تابستانهای معتدل و زمستان سرد باشند
بهخوبی رشد میکند .ازنظر عوامل توپوگرافی ،در دامنههای
جنوبی ،گلدهی درخت گردو سريعتر اتفاق میافتد ،اما خطر
سرمازدگی بهاره را نيز افزايش میدهد ).(Anonymous, 2015
نتايج محققين نشان داد نياز سرمايی (31روز) از بهترين شرايط
مناسب است که در مناطق کوهپايه قابل تأمين است ،اما نياز
سرمايی بيشتر (  2- 3ماه) ميزان جوانهزنی را کاهش میدهد
( Hosseini Goroh, Sosarai, Soleimani, & Moghbeli,
 .)2012نتايج اين مطالعه نشان داد که ميانگين دمای ساالنه در
مناطق مناسب (مناطق سبزرنگ در اشکال  )1بين  5تا 18
درجه سانتیگراد هست .نتايج ساير محققين نشان داد که
ميانگين دمای ساالنه بهينه  13/5درجه سلسيوس هست
) .(Chirici et al., 2002مقدار بارش ساالنه در مناطق مساعد
کاشت درخت گردو در شهرستان بافت ،بين 112-342
ميلیمتر است که در نتايج ارائهشده توسط سايرين ،مقدار بارش
ساالنه مناسب بين  311تا  111ميلیمتر گزارششده است
) .(Mashayekhan & Salman Mahiny, 2011اگرچه در منابعی
مقدار متوسط آب بارش موردنياز بين  451تا  551ميلیمتر در
سال گزارششده است ،و اگر مقدار متوسط آب بارش از 551
ميلیمتر در سال کمتر باشد ،گياه بهخصوص در بازه رويشی ،از
کمآبی رنج میبرد ) .(Putinică, 2012به دليل توزيع نامناسب
بارش ساالنه در مناطق مستعد برای درختکاری ،نياز آبی درخت
گردو با کمبود روبروست و بايستی از طريق آبياری جبران گردد.
ازنظر ارتفاع ،جهت و شيب توپوگرافی ،عمده مناطق مناسب در
منطقه موردمطالعه در ارتفاع بين  1524-3852درشيبهای
 1-11درجه و جهت جنوبی وجنوب غربی واقعشدهاند که اين
مناطق بيشترين ميزان تابش دريافتی از خورشيد را دارند که
مناسب برای درخت گردو است (Mashayekhan & Salman
) .Mahiny, 2011درمجموع ،شرايط اقليمی و ويژگی های سطح
زمين (فيزيوگرافی) مساعد در منطقه مورد مطالعه با نتايج ساير
محققين تا حدودی يکسان است ،که نشان دادند درختان گردو
نورپسند ،نسبت به خشکی مقاوم و مناسب برای آبوهوای
خشک کوهستانی هستند (جعفری صيادی و همکاران.)1385 ،
همچنين درخت گردو در درههای مناطق استپی و مديترانهای
تا مناطق معتدله مرطوب قابليت کاشت دارند .اين درختان ازنظر
ارتفاع از سطح دريا و طول و عرض جغرافيايی دامنه بردباری
وسيعی دارند ( & Jafari-Sayadi, Marvi-Mohajer, Mozaffari,
 .)Sobhani, 2006درختان گردو معموالً بين  311تا  2111متر

باالتر از سطح دريا يافت میشوند ،اگرچه حدود  51درصد
میتواند در ارتفاعات بين  1811-1111متر باشد ،و بهندرت در
حدود  111متر و بالغبر  3111متر است (Molnar et al.,
) .2011همچنين در مطالعهای ،توزيع درختان گردو در منطقه
همدان بين ارتفاع  1385تا  1381از سطح دريا گزارششده
است (Karimi, Ershadi, Vahdati, & Woeste, 2010
) ,Mashayekhan & Salman Mahiny, 2011همچنان که در
اين مطالعه دامنه ارتفاع مناسب بين  1524-3852متر از سطح
دريا به دست آمد.

شکل .1قابليت زمين جهت کاشت درخت گردو در شهرستان بافت ،نقاط
مشکی نشان دهنده باغ های (رويشگاه) بالفعل است
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شکل .2سطح زير منحنی ) AUC(ROCدادهها ی آموزشی (نسبت موفقيت) و اعتبارسنجی (نسبت پيش بينی) برای روش رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی

نتيجهگيری
توليد محصول گردو و نقش مهم آن در رونق کشاورزی و
اقتصادی شهرستان بافت قابل توجه است .از اينرو شناخت
نواحی مساعد محيطی رويشگاه درخت گردو جهت توسعه سطح
زير کشت می تواند به توسعه منطقه و افزايش بازده توليد از
طريق از عملکردهای اکولوژيکی طبيعی کمک نمايد .در اين
پژوهش ويژگی های محيطی رويشگاه های فعلی درخت گردو
در شهرستان بافت جهت شناسايی ساير رويشگاه های درخت
گردو با استفاده از رگرسيون لجستيک پروبيت و تحليل مميزی
موردبررسی قرار گرفت .نتايج دادههای اعتبار سنجی در مطالعه
حاضر نشان داد که تحليل مميزی با  81درصد تشخيص درست،
از توانايی بيشتری نسبت به روش رگرسيون لجستيک پروبيت با

 55درصد برخوردار است .نتايج بهدستآمده تأکيد میکند که
استفاده از تحليل مميزی از توانايی باالتری نسبت به روش
رگرسيون لجستيک پروبيت برخوردار است و میتواند با اطمينان
در ساير مناطق نيز در فرآيندهای تصميمگيری مورداستفاده
قرار گيرد .متغيرهای ارتفاع ،شيب ،جهت شيب و بارش در
خشکترين ماه سال بهعنوان فاکتور های اساسی در توليد پايدار
گردو شناخته شدند .عمده نواحی و رويشگاه های مناسب جهت
درختکاری گردو در مناطق مرکزی و شمالی و شمال غربی
شهرستان بافت واقعشده است که شامل نواحی با مرتفع و
کوهپايهای است ،ازاينرو توصيه میشود که جهت تنظيم توسعه
کاشت درخت گردو ،اين مناطق در اولويت توسعه قرار گيرند.
REFERENCES

Ai, C., & Norton, E. C. (2003). Interaction terms in
logit and probit models. Economics letters, 80(1),
123-129.
Akıncı, H., Özalp, A. Y., & Turgut, B. (2013).
Agricultural land use suitability analysis using
GIS and AHP technique. Computers and
Electronics in Agriculture, 97, 71-82.

& Ahmadi Sani, N., Balighi, S., Javanmard, A.,
Sohrabi, M. (2014). Study and Comparison of
Ecological Potential and Current Uses in Lands
Located in South of Urmia Based on Land Use
Planning Principles. Sustainable Agriculture and
)Production science, 24, (1), 127-137. (In Farsi

1147  بهار،1  شماره،94  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران

Anonymous. (2015). Instructions for planting, Growing
and harvesting almond, walnut and hazelnut.
Ministry of Agriculture Jihad, Cold Regions and
Dried Fruits Department.73. (In Farsi)
Antonogeorgos, G., Panagiotakos, D. B., Priftis, K. N.,
& Tzonou, A. (2009). Logistic regression and
linear discriminant analyses in evaluating factors
associated with asthma prevalence among 10-to
12-years-old children: Divergence and similarity
of the two statistical methods. International
journal of pediatrics, 2009.
Ayalew, L., & Yamagishi, H. (2005). The application
of GIS-based logistic regression for landslide
susceptibility mapping in the Kakuda-Yahiko
Mountains, Central Japan. Geomorphology,
65(1), 15-31.
Balakrishnama, S., & Ganapathiraju, A. (1998). Linear
discriminant analysis-a brief tutorial. Institute for
Signal and information Processing, 18.
Chirici, G., Marchetti, M., Travaglini, D., & Wolf, U.
(2002). Modello di valutazione dell’attitudine
fisica del territorio per la realizzazione di
piantagioni di noce comune e di douglasia in
Italia meridionale. Monti E Boschi (6), 25-31.
Falahati, F., Alijani, B., Ghohrodi Tali, M., & Barati,
M.J. (2012). Site Selection of Appropriate
Locations for Development of Orchards Using
GIS & RS, by Emphasizing Climatic Factors
(Case study: Walnut - Tehran Province).
Geography and Sustainability of Environment. 2,
2, 43-54. (In Farsi).
Franklin, J. (1995) Predictive vegetation mapping:
geographic modelling of biospatial patterns in
relation toenvironmental gradients. Prog Physical
Geog 19:474–499.
Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R.,
Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., . . .
Toulmin, C. (2010). Food security: the challenge
of feeding 9 billion people. Science, 327(5967),
812-818.
Goldin, A. (2001). Relationships between aspect and
plant distribution on calcareous soils near
Missoula, Montana.
Hanjra, M. A., & Qureshi, M. E. (2010). Global water
crisis and future food security in an era of climate
change. Food Policy, 35(5), 365-377.
Hosseini Goroh, M., Sosarai, N., Soleimani, A., &
Moghbeli, I., (2012). Effective Factors on Walnut
embryo germination in vitro environment; Third
National
Conference
on
Agricultural
Biotechnology in Iran (Plant, Animal and
Industrial), Mashhad, Ferdowsi University of
Mashhad. (In Farsi)
Huang, Q.-H., Cai, Y.-L., & Peng, J. (2007). Modeling
the spatial pattern of farmland using GIS and
multiple logistic regression: a case study of
Maotiao River Basin, Guizhou Province, China.
Environmental Modeling & Assessment, 12(1),
55-61.
Jafari-Sayadi, M.H., Marvi-Mohajer, M.R., Mozaffari,
J., & Sobhani, H. (2006). Morphological Leaf
characteristics of Persian walnut (Juglans regia

109

L.) in Iranian population. Iranian Journal of
Forest and Poplar Research, 14, 1, 23, 1-19. (In
Farsi)
Karimi, R., Ershadi, A., Vahdati, K., & Woeste, K.
(2010). Molecular characterization of Persian
walnut populations in Iran with microsatellite
markers. HortScience, 45(9), 1403-1406.
Khaleghizadeh, A., Naseri, M., & Sehhatisabet, M.E.
(2014). Survey of damage rate of rodents and
birds on walnut damage and its effective
variables in Kerman province. Entomology and
Phytopathology 84, 2, 103, 251-260. (In Farsi)
Kuepper G, A. G., and Baier A. (2004). Tree fruits:
organic fruit production overview. 2833.
Mahalingam, R., Olsen, M. J., & O'Banion, M. S.
(2016). Evaluation of landslide susceptibility
mapping
techniques
using
lidar-derived
conditioning factors (Oregon case study).
Geomatics, Natural Hazards and Risk, 7(6),
1884-1907.
Malczewski, J. (2006). GIS‐based multicriteria
decision analysis: a survey of the literature.
International
Journal
of
Geographical
Information Science, 20(7), 703-726.
Mashayekhan, A., & Salman Mahiny, A. (2011). A
Multi-Criteria
Evaluation
approach
to
Delineation of Suitable Areas for Planting Trees
(Case Study: Juglans regia in Gharnaveh
Watershed of Golestan Province). Journal of
Rangeland Science, 1(3), 225-234.
Mehr News Agency, (2016). Baft has the second
highest walnut production in the Iran, News ID:
3766212. . (In Farsi)
Miheretu, B. A., & Yimer, A. A. (2018). Land use/land
cover changes and their environmental
implications in the Gelana sub-watershed of
Northern highlands of Ethiopia. Environmental
Systems Research, 6(1), 7.
Modares, A., & Zakavat, S.M. (2002). Credit Risk
Models for Bank Customers a Case Study Export
Development Bank of Iran. Journal of Auditing.
14, (19), 54-58. (In Farsi)
Molnar, T., Zaurov, D., Capik, J., Eisenman, S., Ford,
T., Nikolyi, L., & Funk, C. (2011). Persian
walnuts (Juglans regia L.) in Central Asia. Annu
Rep North Nut Grow Assoc, 101, 56-69.
Nadali, H., Iran Pour, R., & Nadali, R. (2010). The
Codex- Alimentarius-Guidelines on Organic
Agriculture. Proceedings of the first National
Conference on Sustainable Agriculture and the
Production
of
Healthy
Products.Esfahan
Agricultural and Natural Resources Research
Centre. 1-3. (In Farsi)
Nie, N. H., Bent, D. H., & Hull, C. H. (1970). SPSS:
Statistical package for the social sciences:
McGraw-Hill New York.
Pardoe, I., & Simonton, D. K. (2008). Applying
discrete choice models to predict Academy
Award winners. Journal of the Royal Statistical
Society: Series A (Statistics in Society), 171(2),
375-394.

101

...  مقايسه روشهای رگرسيون لجستيک پروبيت و:ادب و همکاران

Pohar, M., Blas, M., & Turk, S. (2004). Comparison of
logistic regression and linear discriminant
analysis: a simulation study. Metodoloski zvezki,
1(1), 143.
Pooya, A., & Khoban, M. (2009). Designing and
explaining a model based on multivariate
diagnostic analysis to predict company agility.
Journal of Industrial Management Perspective.
14, 25-29. (In Farsi)
Press, S. J., & Wilson, S. (1978). Choosing between
logistic regression and discriminant analysis.
Journal of the American Statistical Association,
73(364), 699-705.
Pugliese, P. (2001). Organic farming and sustainable
rural development: A multifaceted and promising
convergence. Sociologia ruralis, 41(1), 112-130.
Putinică, C. (2012). Requirements of walnut tree
(Juglans regia) to environmental factors.
Evaluation of lands for culture of walnut with
examples in the curvature subcarpathians hills.
Soil Forming Factors and Processes from the
Temperate Zone, 11(1), 81-94.
Robertson, M. P., Peter, C. I., Villet, M. H., & Ripley,
B. S. (2003). Comparing models for predicting
species’ potential distributions: a case study using
correlative and mechanistic predictive modelling
techniques. Ecological Modelling, 164(2), 153167.
Rezaee, R., & Hesari, B. (2016). GIS-based Locating
of Suitable Orchards for Organic Apple
Production in Urmia. Sustainable Agriculture and
Production Science, 26, 2, 153-168. (In Farsi)
Sangawongse,
S.,
Prabudhanitisarn,
S.,
&
Karjagthimaporn, E. (2011). Agricultural land

use change and urbanization in Thailand. Paper
presented at the UM conference.
Shokati, B., Asgharipour, M., Ghanbari, A., &
Feizizadeh, B. (2016). Suitability assessment of
Saffron cultivation using GIS based multi-criteria
decision analysis approach; study area: EastAzerbaijan province. Desert, 21(2), 115-131.
Theobald, D. M. (2001). Landuse dynamics beyond the
American urban fringe. Geographical Review,
91(3), 544-564.
Westwood, M. N. (1988). Translator Rasoul- Zadegan,
Y. (1991) Temperate-zone pomology: Timber
press.759. (In Farsi)
Wu, W., Mallet, Y., Walczak, B., Penninckx, W.,
Massart, D. L., Heuerding, S., & Erni, F. (1996).
Comparison of regularized discriminant analysis
linear discriminant analysis and quadratic
discriminant analysis applied to NIR data.
Analytica Chimica Acta, 329(3), 257-265.
Xie, H., Wang, P., & Yao, G. (2014). Exploring the
dynamic mechanisms of farmland abandonment
based on a spatially explicit economic model for
environmental sustainability: A case study in
Jiangxi Province, China. Sustainability, 6(3),
1260-1282.
Zabihi, H., Ahmad, A., Vogeler, I., Said, M. N.,
Golmohammadi, M., Golein, B., & Nilashi, M.
(2015). Land suitability procedure for sustainable
citrus planning using the application of the
analytical network process approach and GIS.
Computers and Electronics in Agriculture, 117,
114-126.

