Iranian Journal of Plant Protection Science
Vol 49, No 2, Autumn & Winter 2018-2019 (217-225)
DOI: 10.22059/ijpps.2018.249666.1006825

دانش گیاهپزشکی ایران
)271-222 (ص7941  پاییز و زمستان،2  شمارة،94 دورة
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چکیده
. در منطقۀ شاهرود با بهکارگیری شبکۀ عصبی مصنوعی انجام شدLaelapidae این پژوهش بهمنظور برآورد پراکندگی مکانی کنههای خانوادۀ
 در این پژوهش از متغیرهای. به دست آمدند1314 دادههای مربوط به تراکم جمعیت این کنه از زیستگاههای گوناگون منطقۀ شاهرود در سال
 بهعنوان متغیر خروجی استفادهLaelapidae طول و عرض جغرافیایی بهعنوان متغیرهای ورودی و از دگرگونیهای جمعیت کنههای خانوادۀ
 برای ارزیابی توانایی شبکههای عصبی مورداستفاده در پیشبینی توزیع. بهینهشده با الگوریتم ژنتیک بودGMDH  شبکۀ مورداستفاده از نوع.شد
 توزیع آماری و میانگین میان اندازههای پیشبینیشدۀ مکانی بهوسیلۀ شبکه عصبی و اندازههای،از سنجش آماری مؤلفههایی مانند واریانس
 توزیع آماری و، نتیجهها نشان دادند که در فازهای آموزش و آزمایش میان اندازههای ویژگیهای آماری واریانس.واقعی آنها استفاده شد
 نقشههای. تفاوت معنیداری وجود نداشت،GMDH میانگین مجموعه دادههای واقعی و پیشبینیشدۀ مکانی این خانواده بهوسیلۀ شبکۀ عصبی
 نقشههای بهدستآمده از شبکههای عصبی مصنوعی میتوانند به برنامهریزان.ترسیمشده نشان داد که توزیع کنههای این خانواده تجمعی است
 بهطوریکه تمرکز.جهت بهکارگیری برنامههای مهار آفتها یاری کنند بهویژه اگر نقشهها با مختصات جغرافیایی هر مکان همانندی داشته باشند
.بیشتر مهار به منطقههایی معطوف شود که تراکم این کنههای شکارگر کمتر است
. پراکندگی تجمعی،GMDH  شبکۀ عصبی مصنوعی، توزیع مکانی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This study aimed to predict the population of Laelapid mites in Shahrood region using an artificial neural network.
The data of this family were obtained in the year 2015. In this model, the variables sampling date, longitude and
latitude as the input variables, and the population of Laelapid mites were used as the output variable. The network
type used was GMDH neural network that was optimized by genetic algorithms. To evaluate the ability of GMDH
neural networks to predict the distribution, statistical comparison parameters such as mean, variance, statistical
distribution, and coefficient determination of linear regression between predicted values and actual values were used.
Results showed that in training and test phases of GMDH neural network, there was no significant effect between
variance, mean, and statistical distribution of actual values and predicted values. Our map showed the patchy
distribution of these predatory mites. Maps obtained from artificial neural networks help program planners to use the
pest control programs, particularly if maps coordinate with geographical conformity of each location. Therefore,
control was focused on areas with decreased densities of these predatory mites.
Keywords: Cumulative dispersion, GMDH artificial neural network, spatial distribution.
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مقدمه
کنهها بخش مهمی از زیستبوم را تشکیل میدهند
که کموبیش در همگی زیستگاههای شناختهشده
بهوسیلۀ انسان وجود دارند .شمار فراوانی از بندپایان
ازجمله کنهها در بقایای مواد آلی و هوموسی درون
خاک ،بهصورت همزیـست بـا حشرات و بندپایان دیگر
و روی گیاهان و بدن مهرهداران زندگی مـیکننـد.
کنهها از اجـزاء بـسیار باارزش زنجیرهها و شبکههای
غذایی در خاک هستند که گوناگونی فراوانی در رژیـم
غـذایی آنهـا مـشاهده مـیشـود .شماری از این
کنهها پوسیده خوار بوده و از بقایای مواد موجود در
خاک تغذیـه مـیکننـد .برخـی از آنهـا ،بندپایان
دیگر ازجمله کنهها ،حشرات ،نماتدها و غیره را درون
خاک مورد حمله قرار میدهند .عدهای نیـز از بافت
زندة بخشهای زیرزمینی گیاهان و قارچها تغذیه
میکنند .شمار فراوانی از کنههای خاکزی رژیم غذایی
شکارگری دارند و این کنههای شکارگر بیشتر به
راستۀ میان استیگمایان تعلق دارند ( & Krantz
 .)Walter, 2009شمار فراوانی از این کنهها با دیگر
بندپایان و بهویژه حشرات در پیوند هستند و ایـن
وابستگی به دلیلهای گوناگونی در این کنهها رخ
میدهد که وابستگی انگلی و رایجتر از آن ،بهکارگیری
میزبان برای جابجایی به زیستگاههای تازه و دسترسی
به منبعهای غذایی با شرایط بهتر از این موارد هستند
(.)Walter & Proctor, 1999; Joharchi, 2011
خـانوادة  Laelapidaeگروهی بسیار گوناگون
ازلحاظ ریختشناسی و بومشناختی در باالخانوادة
 Dermanyssoideaاست .این کنهها یکی از مهمترین
گروههای کنههای شکارگر را تشکیل میدهند که از
بندپایان دیگر و نماتدها تغذیه میکنند و نقش مهمی
در کاهش جمعیت برخی از میزبانهای خود دارند.
شمار فراوانی از گونههای جنسهای گوناگون این
خانواده رفتار شکارگری را در خاک و مواد انبـاری از
خـود نشان میدهند ،بهطوریکه امروزه در شماری از
نقطههای دنیا برخی از گونههای شکارگر این خانواده
را در مبـارزة زیستی در برابر آفتها مورد استفاده قرار
میدهند ( .)Krantz & Walter, 2009کنۀ
) Stratiolaelaps miles (Berleseدر کنترل آفتهای

گلخانهای مانند الرو مگسهای  Sciaridaeمورد
استفاده قرار میگیرد و گونۀ Gaeolaelaps aculeifer
 Canestriniشکارگر خاکزی است که بهعنوان دشمن
طبیعی نماتدها ،تریپسها و کنههای Acaridae
هستند .شمار فراوانی از این کنهها با حشرههای
گوناگون و در زیستگاههای گوناگون پیوستگی دارند،
بنابراین امروزه از آنها بهعنوان عاملهای دارای
توانایی مهار زیستی در کنترل بسیاری از آفتها یاد
میشود (.)Joharchi, 2011
درونیابی مکانی دربرگیرندة برآورد متغیرهایی
مانند انبوهی حشرة موردنظر ،در بخشهای
نمونهبرداری نشده با بهکارگیری دادههای بهدستآمده
از بخشهای نمونهبرداری شده است .به گفتهای یک
روش درونیابی ایده آل قادر است با بهکارگیری
دادهها مربوط به انبوهی حشره در بخشهای اندک
نمونهبرداری شده ،انبوهی حشره را در بخشهای
نمونهبرداری نشده بهدرستی برآورد کند ( Makarian,
 .)2008از روشهای درونیابی مورداستفاده در
پژوهشهای حشرهشناسی روشهای کریجینگ 7و
شبکۀ عصبی مصنوعی 2را میتوان نام برد.
مدلهای شبکۀ عصبی مصنوعی در سنجش با
مدلهای ریاضی دارای توانایی آموزش رابطههای میان
متغیرهای مستقل و وابسته هستند ( Mittal & Zhang,
 .)2010شبکههای عصبی مصنوعی با دقت و درستی
بیشتری میتوانند همبستگی میان متغیرها را شبیهسازی
کنند ( .)Craverner & Roush, 2013پژوهشهای
بیشماری نشان دادهاند که شبکههای عصبی توانایی
باالیی در شناسایی الگوهای توزیع مکانی جمعیتهای
بومشناختیای دارند ( Goel et al., 2003; Irmak et al.,
 .)2006در پژوهشی ،مدل شبکۀ عصبی بردار چندی ساز
یادگیر 9برای بررسی توزیع مکانی حشرهها در زمینهای
چراگاهی استفاده شد و کارایی پسندیدهای نشان داد
( .)Zhang et al., 2008در پژوهشی دیگر ،دادههای
برآمده از نمونهبرداری مزرعه خیار بهوسیلۀ روش
خوشهبندی خودکار تقسیمبندی شدند و بهوسیلۀ شبکۀ
1. Kriging
2. Artificial Neural Network
3. Learning Vector Quantization Neural Network
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نروفازی پراکندگی سفید بالک پنبه ترسیم شد
( ،)Shabani nejad & Tafaghodiniya, 2017aهمچنین،
در پژوهشی در مزرعۀ خیار شهرستان بهبان ،روشهای
زمینآمار و شبکۀ عصبی مصنوعی بهینهشده در آشکار
ساختن پراکندگی مکانی کنۀ تارتن دولکهای مورد
ارزیابی قرار گرفت و توانا به پیشبینی انبوهی آفت با
دقت پسندیده بود ( ،)Shabaninejad et al., 2017aدر
پژوهشی دیگر ،از شبکۀ عصبی مصنوعی و الگوریتم
ژنتیک در پیشبینی الگوی توزیع کنۀ تارتن دو لکهای در
مزرعۀ خیار شهرستان رامهرمز استفاده شد که برآیندها
کارایی بسیار باالی این شبکه را نشان داد و نقشههای
ترسیمشده نشان داد که توزیع آفت تجمعی است
( .)Shabani nejad et al., 2017bدر پژوهشی دیگر،
شعبانی نژاد و تفقدی نیا ( Shabaninejad and
 )Tafaghodiniya, 2017bبا روشهای زمینآمار و شبکۀ
عصبی مصنوعی پراکندگی مکانی کنۀ تارتن دو لکهای در
مزرعۀ خیار شهرستان رامهرمز را تعیین کردند .افزون بر
این ،در پژوهشی از شبکۀ عصبی  LVQ4در برآورد توزیع
پراکندگی شبپرة مینوز گوجهفرنگی استفاده شد و
کارایی بسیار باالیی از خود نشان داد ( & Shabani nejad
 ،)Tafaghodiniya, 2016درنهایت حکیمی تبار و
همکاران ( )Hakimitabar et al., 2017مدل شبکۀ
عصبی مصنوعی  MLPرا در تعیین پراکندگی مکانی
کنههای خانوادة  Ascidaeدر سطح شهرستان دامغان
ارزیابی کردند.
بنا به بررسیهای انجامشده ،تاکنون پژوهشی
بهمنظور ارزیابی روش شبکۀ عصبی مصنوعی GMDH
در راستای انجام شدن برنامۀ مدیریت تلفیقی آفتها و
پراکندگی شکارگرها ،در منطقۀ شاهرود انجام نشده
است .به همین دلیل ،پژوهش حاضر با هدف شناخت
چگونگی پراکندگی این کنههای شکارگر در منطقۀ
شاهرود انجام شد.
مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی

شاهرود یکی از شهرستانهای استان سمنان است که در
فاصلۀ  9۴۴کیلومتری تهران و در حاشیۀ کویر واقع شده
است .یکی از برتریهای برجستۀ این شهرستان گوناگونی
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آب و هوایی آن است .بخش جنوبی که در همسایگی
کویر واقع شده است آب و هوای کموبیش گرم و خشک
دارد .بخش مرکزی و بخشهای شرقی شاهرود دارای آب
و هوای معتدل و بخشهای شمالی آن کوهستانی با آب
و هوایی کموبیش سرد و خشک هستند .میانگی دمای
ساالنه در این شهرستان  79درجۀ سلسیوس و میانگین
بارندگی ساالنه  72۴میلیمتر است .این شهر در حاشیۀ
شمالی دشت کویر و در دامنههای جنوبی رشتهکوه البرز
با موقعیت جغرافیایی  9۳درجه و  22دقیقۀ عرضی و 29
درجه و  22دقیقۀ طولی در شمال خاوری استان سمنان
قرار گرفته است.
روش نمونهبرداری

بهمنظور جمعآوری کنههای خانواده  Laelapidaeدر
منطقۀ شاهرود ،از خاک بر پایۀ برنامۀ زمانبندیشده
نمونهبرداری انجام شد .این نمونهبرداری بهصورت
تصادفی تا ژرفای  2۴سانتیمتر انجام شد .نمونهها
درون کیسههای پالستیکی ریخته شدند و پس از کار
گذاشتن برچسب که دربرگیرندة دادههای مربوط به
محل جمعآوری ،تاریخ جمعآوری و میزبان است به
آزمایشگاه منتقل شدند .برای جداسازی کنهها از
نمونههای خاک از قیف برلیز استفاده شد .نمونه خاک
روی الک درون قیف برلیز ریخته شده و کنههای
درون آن در یک ظرف دربردارندة الکل  12درصد که
زیر قیف قرار داشت جمعآوری شدند .با بررسی
درونمایههای ظرف در زیر استریومیکروسکوپ
نمونهها با بهکارگیری پنس ظریف به درون ظرفی که
دربرگیرندة مایع شفاف کنندة نسبیت است انتقال
یافت .پس از شفاف شدن نمونهها ،برای آماده کردن
اسالید از آنها از مایع فاور استفاده شد .اسالیدها برای
زمانی برابر دو هفته تا  2۴روز درون آون با دمای 92
درجۀ سلسیوس قرار داده شدند تا خشک شوند و برای
جلوگیری از راهیابی رطوبت به مایع فاور ،کنارههای
المل با رنگهای روغنی درزگیری شد و در پایان
برچسب ویژگیها کار گذاشته شد.
تجزیهوتحلیل آماری

آزمون نرمالسازی دادههای مربوط به نمونهبرداری به
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یاری نرمافزار  SPSS 19و آزمون کولموگروف -اسمیرنو،7
بررسی شد و به دلیل عدم نرمال بودن آنها ،دادهها
بهوسیلۀ روش کاکس باکس نرمال شدند .کد رایانهای
شبکۀ عصبی  GMDHدر محیط نرمافزار Matlab
نسخۀ  2/7تهیه شد.

در آغاز دادهها بهطور تصادفی به دو دستۀ مجموعۀ
آموزش با  44عضو ( 1۴درصد همۀ دادهها) و مجموع
آزمایش با  92عضو ( 9۴درصد همۀ دادهها)
تقسیمبندی شدند .البته اگر این تقسیمبندی منجر به
برآیندهای دلخواه نشود ،میتوان این مرحله را دوباره
تکرار کرد ( .)Zhang & Fu, 1998پیش از بهکارگیری
دادههای خام نخستین در آموزش شبکه ،باید دادهها
در دامنۀ مناسبی نرمالسازی شوند زیرا الگوریتم
یادگیری همراه با دادههای خام نمیتواند کارکرد
درخوری داشته باشد و همچنین به دلیل دامنۀ
دگرگونیهای خروجی تابع فعالیت سیگموئیدی 2بهکار
گرفتهشده در الیۀ میانی ،این امر ناگزیر بهنظر
میرسد .در غیر این صورت شبکه در طول فاز آموزش
همگرا نخواهد شد .درنتیجه دستاوردهای دلخواهی هم
به دست نمیآیند ( .)Yuxin et al., 2006هنگامیکه
از تابع فعالیت سیگموئیدی استفاده میشود ،بهترین
دامنۀ تبدیل دادهها میان  ۴/4و  ۴/7است (–Vakil
 .)Baghmisheh & Pavešic, 2003برای تبدیل دادهها
از روش نرمالسازی خطی استفاده شد.
از شبکۀ عصبی  GMDHبا هدف طبقهبندی
سطح شهرستان به دو کالس برای سه حالت گوناگون
استفاده شد .حالت نخست برای هنگامی است که
منطقه را به دو منطقۀ عدم وجود و کوچکتر یا برابر
 7۴۴کنه و به ترتیب حالت دوم و سوم برای هنگامی
است که انبوهی کنه برای نقاطی از مزرعه کوچکتر یا
برابر و یا بزرگتر  2۴۴و  9۴۴کنه است .بهصورت
کامالً تصادفی 1۴ ،درصد از همۀ دادهها برای آموزش
شبکه و  9۴درصد باقیمانده برای آزمایش شبکه
بهمنظور طبقهبندی گزینش شدند .با آگاهی به فراوانی

نمونهها ،برای تقسیمبندی سطح زمین به منطقههای
گوناگون انبوهیای سه کالس تشکیل شد و از طرفی
این سه کالس به این خاطر به وجود آمد که توانایی
جداسازی شبکه در برابر سطوح گوناگون انبوهیای
سنجیده شود.
شبکۀ عصبی  GMDHدربرگیرندة مجموعهای از
نورونها است که از پیوند جفتهای گوناگون از راه
یک چندجملهای پایۀ دوم به وجود میآیند
(.)Nariman-Zadeh et al., 2013
یکی از پرسشهای مهمی که در شبکههای عصبی
مصنوعی چندالیه پیش کشیده شده است ،طراحی
ساختار شبکه است .در این طراحی باید شمار الیهها و
نیز ساختار درونی مانند شمار وزنها و اندازههای
نخستین آنها و همچنین ،تابع برانگیختن هر نورون
بهصورت پسندیده گزینش شده تا یک نگاشت بایسته
و دلخواه میان دادههای ورودی و خروجی برپا شود.
چالش طراحی شبکه عصبی  GMDHبا پرسشهای
عنوانشده در باال جدا است .در این گونه از طراحی،
هدف جلوگیری از رشد واگرایی شبکه و نیز پیوسته
کردن شکل و ساختار شبکه به یک یا چند مؤلفۀ
عددی بوده ،بهگونهای که با دگرگونی این مؤلفه
ساختار شبکه ساختار شبکهها نیز دگرگونی شود.
روشهای تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک کاربرد
گستردهای در مراحل گوناگون طراحی شبکههای
عصبی به دلیل تواناییهای منحصربهفرد خود در پیدا
کردن اندازههای بهینه و امکان جستوجو در فضاهای
غیرقابلپیشبینی دارند .در این پژوهش ،برای طراحی
شکل شبکه عصبی و تعیین ضریبهای آن ،از
الگوریتم ژنتیک استفاده شده است ( Amanifard et
 .)al., 2007بهمنظور کاربرد الگوریتم ژنتیک در
طراحی ساختار شبکههای عصبی نوع  GMDHبرای
عمومیت بخشیدن به شبکۀ عصبی  GMDHنیاز است
که قید بهکارگیری الیۀ مجاور در ساختن الیه بعد را
حذف کنیم .در این نوع شبکههای عصبی برای ساخت
الیۀ تازه میتوان از همۀ الیههای پیشین استفاده کرد.
به این ساختار شبکۀ ( 9)GSگویند.

1. Kolmogorov-smirnov
2. Sigmoid transfer function

3. General Structure

پیشپردازش دادهها
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ژنوم یا کروموزومی که برای نمایش ساختار شبکۀ
عصبی در نظر گرفتهایم ،دربرگیرندة یک رشتۀ
نمایشی ساده ،برآمده از آمیختن حرفهای الفبا است
که در آن هر حرف نشان از یکی از ورودیهای شبکۀ
عصبی است .در این گونه کدگذاری ،هر ورودی با یک
حرف جایگزین میشود و هر کروموزوم بهصورت رشتهای
ساختهشده از این حرفهای الفبا است .برای یک شبکه
)(= ،Xیک
با  Nورودی
کروموزوم بهصورت تک رشته و آمیخته از
شکل
به شکل
میگیرد که در آن  b ،aو  cبه ترتیب جایگزین
میشوند .در این پژوهش
ورودیهای
شبکۀ با دو ورودی ،دو حرف میتواند برای ساختن
ژنومها استفاده شود .آشکار است که هر کروموزوم با طول
که شمار الیۀ
برابر  2kکه
پنهان است ،میتواند نشاندهندة یک ساختار شبکۀ
عصبی باشد .نخست فرض میکنیم که هر نورون از
آمیختن دو نورون در الیۀ مجاور ساخته شده است.
که
بهطورکلی ،رابطۀ
 HLنشان از الیۀ پنهان است ،همبستگی میان طول
نورون و شمار الیههای پنهان را در این کدگذاری نشان
میدهد؛ بنابراین ،این شبکه دارای دو الیۀ پنهان است.
آشکار است که هر نورون به طول  2nاز آنِ الیۀ n
ام است .در شبکۀ عصبی نوع  GSنورونها با طولهای
گوناگون با یکدیگر آمیخته میشوند ،درواقع ،نورون با
طول کوچکتر باید از چند الیۀ پنهان جهش کرده و با
نورون با طول بزرگتر آمیخته شود .برای چارهگری
این چالش نام نورونهایی را که از الیهها جهش
میکنند ،تکرار میکنیم (.)Atashkari et al., 2010
شرط توقف

شمار کل تکرار الگوریتمهای ژنتیک برابر با  7۴۴در
نظر گرفته شده است و اگر پس از  2۴تکرار بهبودی
در مقدار برازندگی به وجود نیاید ،الگوریتم متوقف
میشود.
تنظیم مؤلفههای ورودی الگوریتم

مقدار مؤلفههای ورودی الگوریتم دربرگیرندة اندازة
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جمعیت ،نرخ چلیپایگی (کراسینگ آور) ،نرخ جهش
که مقدار این مؤلفهها در جدول  7آورده شده است.
جدول  .7مقدارهای مؤلفههای ورودی الگوریتم
Table 1. The values of input parameters of the
Algorithm
150
0.5
0.03
50

)Maximum number of generations (Max – gen
)Crossover rate (Pc
)Mutation rate (Pm
Population size

نتایج و بحث
برای اطمینان از یادگیری شبکۀ عصبی آموزشدیده
برای پیشبینی الگوی پراکنش کنههای خانواده
 ،Laelapidaeدادههای واقعی و پیشبینیشده بهوسیلۀ
شبکه از دید آماری با هم هم سنجی شدند .در اینجا
فرض صفر بر برابری میانگین ،واریانس و توزیع آماری
داللت دارد .هر فرضیه در سطح احتمال  42درصد به
یاری مؤلفۀ  Pآزمون شد .به ترتیب برای هم سنجی
میانگین ،واریانس و توزیع آماری از آزمون  F ،Tو
کولموگرف -اسمیرنو استفاده شد .مقدارهای P
محاسبهشده برای هر مورد در جدول  2نشان داده
شدهاند .نتیجهها نشان میدهند که میانگین و واریانس
برای شبکه عصبی -فازی اختالف معنیداری را نشان
نمیدهد ( )P>۴/۳۴و میان توزیع آماری مقدارهای
واقعی و پیشبینیشده بهوسیلۀ شبکۀ GMDH
اختالف معنیداری در سطح  42درصد وجود ندارد
( .)P>۴/29وجود  P=1در مورد توزیع آماری میان
مقدارهای پیشبینیشده و واقعی انبوهی کنههای
 Laelapidaeدر فاز آموزش و همچنین وجود P=1.00
در فاز آزمایش در سطح استان ،نشان از دقت باال و نیز
توانایی همخوانی با مقدارهای بحرانی را دارد.
ضریبهای تبیین و رابطۀ خطی رگرسیونی میان
مقدارهای واقعی هر کالس در برابر مقدارهای
پیشبینیشده بهوسیلۀ شبکۀ  GMDHدر جدول 9
نشان داده شده است .بهترین نتیجهها بر پایۀ این دو
سنجه هنگامی به دست میآید که معادلۀ خطی مابین
انبوهی کنههای  Laelapidaeواقعی و انبوهی کنههای
 Laelapidaeپیشبینیشده بهوسیلۀ شبکۀ GMDH
افزون بر داشتن ضریب تبیین باال دارای عرض از مبدأ
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کم و شیب نزدیک به یک باشد .بهدرستی آشکار است
که ضریبهای تبیین میان دادههای واقعی و
پیشبینیشده بسیار باال هستند ( .)۴/2نتیجههای
جدول  9نشان میدهند که توانایی تعمیمپذیری
شبکه عصبی آموزشدیده بسیار باال است زیرا فاز
آزمایش در سنجش با فاز آموزش دارای ضریب تبیین
باالتر و نیز معادلۀ خطی رگرسیونی مابین مقدارهای
واقعی و پیشبینیشده از شیب نزدیکتر به واحد و
عرض از مبدأ نزدیک به صفر برخوردار است.
نقشههای توزیع مکانی کنههای Laelapidae

نقشۀ پراکندگی مکانی کنههای  Laelapidaeبهوسیلۀ
شبکۀ  GMDHجداسازی و ترسیمشده و در شکل 7
نشان داده شده است .عرض و طول جغرافیایی
محلهای نمونهبرداری دارای کمینه و بیشینهای
هستند .به علت گستردگی منطقۀ نمونهبرداری و
ترسیم نقشهای که همۀ منطقه را پوشش دهد ،یک
مبدأ مختصات فرضی (صفر) تعیین شد و از صفر تا
کمینه طول و عرض جغرافیایی هم میان یابی صورت
گرفت و این روند تا بیشینه مقدار ثبتشده از طول و
عرض جغرافیایی ادامه پیدا کرد .ازاینروی عددهای
روی محور در شکل  7درجههای جغرافیایی هستند.
در شکل  7نقطههای تیره نشان از نبودِ آن کنه در
گسترة موردبررسی است و نقطههای روشن گویای
وجود هستند (میزان روشناییها در انبوهیهای باال
بیشتر است).
در این شکل نخست نقشههای انبوهی این کنهها
بر پایۀ دو کالس فاقد و دارای  7۴۴کنه رسم شد
(شکلهای  aو  ،)bسپس در شکلهای  cو  dو نیز در
شکلهای  eو  fبه ترتیب ،انبوهی جمعیت این خانواده
بر پایۀ دو کالس  2۴۴و  9۴۴عدد ترسیمشده است.
این حدود انتخابی یک حد آستانۀ برآورد است تا
بهوسیلۀ آنها توانایی شبکه  GMDHنشان داده شود؛
اما اکنون با هم سنجی میان نقشههای بهدستآمده از
دادههای واقعی و پیشبینیشده بهوسیلۀ شبکه متوجه
خواهیم شد ،میان نقطههای همسان در نقشه در
برخی از مکانها تفاوتهایی وجود دارد که برآمده از
خطای مدل شبکۀ  GMDHاست .ولی دربارة درستی

کارایی یک مدل نمیتوان تنها با هم سنجی یک یا
چند نقطه داوری کرد (.)Zhang & Fuh, 1998
انبوهی اصلی این خانواده در بخشهای مرکزی و
کمی گراینده به غرب و همچنین کموبیش در بخش
جنوب شرقی مناطق نمونهبرداری شده بیشتر است و
در نقشه بهخوبی نمایان است که یکی از نشانههای
بزرگ آن میتواند وجود منطقههای جنگلی در این
مختصات باشد و این منطقهها بهصورت دستنخورده
هستند و مهارهای شیمیایی در آنها انجام نمیشود.
از طرفی در این منطقهها خاک هوموسی پربار امکان
انبوهی شکار برای این کنههای شکارگر را فراهم کرده
است و ازاینروی انبوهی جمعیت این خانواده در
سنجش با دیگر منطقهها بیشتر است .در هم سنجی سه
مدل شبکۀ عصبی برای گزینش الگوهای پراکندگی
حشرات در سطح یک چمنزار(1998) Zhang & Fuh ،
بیان کردند که شبکۀ عصبی  MLPالگوریتم توانمندتری
در شناسایی الگوی پراکندگی حشرات بود .آنها
رفتارهای بومشناختی حشرات را در کارایی مدلهای
شبکه عصبی دخیل دانستند .ازاینروی ذکر کردند برای
باال بردن کارایی یک شبکه عصبی برای شناسایی
پراکندگی شمار الیههای پنهان ،مرحلۀ زیستی حشره و
توابع تحریک باید در نظر گرفته شوند .در پژوهش
دیگری که با بهکارگیری شبکۀ عصبی  LVQ4انجام شد،
پژوهشگران پراکندگی شبپرة مینوز گوجهفرنگی را در
سه سطح بررسی کردند و نتیجهها نشان از توانایی
جداسازی و کارایی بسیار باالی شبکه عصبی  LVQ4و
توزیع تجمعی این آفت داشت ( & Shabani nejad
 .)Tafaghodinia, 2016همچنین ،در پژوهشی دیگر
کارایی باالی شبکه عصبی مصنوعی  MLPدر پیشبینی
پویایی جمعیت مگس گالزا ()Diptera, Cecidomyiida
در جنگلهای سوزنیبرگ آمریکا بود بررسی شد
( .)Yeong et al., 2000حکیمی تبار و همکاران
( )Hakimitabar et al., 2017با بهکارگیری شبکه عصبی
چندالیۀ پرسپترون پراکندگی کنههای خانواده Ascidae
در منطقۀ دامغان را ارزیابی کردند و مدل بهدرستی
پراکندگی را تشخیص داد ،نتیجههای بهدستآمده از این
پژوهشها با نتیجههای برآمده از این پژوهش هماهنگی
داشت.
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GMDH  بهوسیلۀ شبکۀ عصبیLaelapidae  همسنجیهای آماری مقدارهای واقعی و پیشبینی تراکم کنههای.2 جدول
Table 2. Statistical comparisons between the observed and estimated Laelapid mites density by GMDH neural networks
Classification
CD=0, CD≤ 100
CD>100, CD≤200
CD>200, CD≤300

Utilization phase
Training Phase
Test Phase
Training Phase
Test Phase
Training Phase
Test Phase

Comparisons of means
0.635
0.990
0.773
0.976
0.812
0.990

Comparisons of variance
0.919
0.995
0.982
1.00
0.993
1.00

Comparisons of distribution
0.82
0.95
1.00
1.00
1.00
1.00

 (مقدارهای پیشبینیشده) بهوسیلۀ مدلpv  (مقدارهای واقعی دادهها) وav  رابطۀ خطی رگرسیونی و ضریب تبیین میان.9 جدول
Table 3. Linear regression relationship and coefficient of determination between dv (actual values) and pv (predicted values)
by the model
Network goals for classification
CD=0, CD≤ 100
CD>100, CD≤200
CD>200, CD≤300

Network Utilization phase
Training Phase
Test Phase
Training Phase
Test Phase
Training Phase
Test Phase

Linear regression relationship
pv= 0.9558 av +0.0049
pv= 0.8755 av +0.0112
pv= 0.9799 av +0.0100
pv= 0.9254 av +0.0124
pv= 0.9813 av +0.0091
pv= 0.9039 av +0.0004

R2
0.9477
0.8987
0.9701
0.9441
0.9815
0.9687

CD <=100
CD = 0

a)

b)
CD<= 100

CD> 200

c)

d)
CD> 200

CD<= 300

e)

f)

) و تفکیکشده بهوسیلۀ مدل شبکۀ عصبیf  وd ،b  در دو حالت واقعی (شکلهایLaelapidea  نقشۀ توزیع کنههای.7 شکل
 کنه و نقشههای2۴۴ ) حد آستانۀd , c(  نقشههای، کنه7۴۴ ) بر پایۀ حد آستانۀb , a(  نقشههای.)e  وc ،a  (شکلهایGMDH
. کنه9۴۴ ) بر پایۀ حد آستانۀf , e(
Figure 1. Laelapid mites distribution maps in actual (b, d and f) and classified conditions by GMDH neural networks
(a, c and e). The maps of a and b, c and d, and e and f have been drawn according to economic thresholds of 100, 200
and 300 mites, respectively.

...  در برآورد پراکنش مکانیGMDH  ارزیابی مدل شبکۀ عصبی مصنوعی:حکیمی تبار و همکاران

نقشههای بهدستآمده از شبکههای عصبی
مصنوعی میتوانند به برنامهریزان جهت بکار بردن
برنامههای مهار آفتها یاری کنند بهویژه اگر نقشهها با
 اگر.مختصات جغرافیایی هر مکان برابری داشته باشند
نقشۀ پراکندگی مربوط به آفتهای کشاورزی باشد به
کشاورز یاری خواهد کرد که در مکانهای تجمع
آفتها برنامههای مهاری را انجام دهد و اگر این
نقشهها برای آشکار ساختن پراکندگی و انبوهی
)بندپایان سودمند آماده شده باشد (پژوهش اکنون
کشاورز باید در این مکانها کمترین نهادة شیمیایی را
وارد کند و تمرکز بیشتر برنامههای کنترل به
منطقههایی معطوف شود که انبوهی بندپایان سودمند
.کمتر است تا به جمعیت آنها آسیبی نرسد
نتیجههای برآمده از این پژوهش میتوانند در مدیریت
مکان – ویژه این خانواده از کنههای سودمند مورد
استفاده قرار گیرند بدینسان که با بهکارگیری آنها
 جهت پشتیبانی و،میتوان برنامههای مدیریتی
نگهداری از کنههای شکارگر و توانایی دادن به
جمعیتهای بومی محلی را در نقاط پراکندگی آنها
.متمرکز کرد
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نتیجهگیری

همانطورکه یاد شد این کنهها نقش مهمی در تعدیل
و کم کردن آفتهای خاکزی و نماتدها دارند و
ازاینروی دانستن مکانهای انبوهی این کنهها
میتواند در انجام برنامههای کشاورزی پایدار نقش
 برای تهیه و پیشبرد برنامههای مهار.مهمی ایفا کند
تلفیقی آفتها آگاهی از دگرگونیهای جمعیت آفت
 همچنین.هدف و شکارگرهای آنها امری نیازین است
انجام برنامههای حفاظتی برای افزایش و پایداری
جمعیت دشمنان طبیعی نیاز به ایجاد شرایطی
 یکی.پسندیده دارد که کمترین استرس را دارا باشند
هایی که میتواند به این موضوع یاری کند-از عامل
دگرگونی در عملیات زراعی (حفظ پوشش گیاهی و
پناهگاههای طبیعی آنها) و توانبخشی جمعیتهای
 آماده کردن.)Obrycki & Kring, 1998( محلی است
 ویژه دشمنان-نقشههای دقیق و مدیریت مکان
طبیعی و آفتها راهکاری برای دستیابی به این آرمان
است و آنچه رسیدن به این آرمان را محقق میکند
افزایش دقت و درستی در نقشههای پراکندگی
.جمعیت آنها است
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