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برآورد حدود پراکنش مکانی گونههای گیاهی با روش شبکۀ عصبیمصنوعی
در مراتع غرب تفتان
حسین پیریصحراگرد ،*1جمشید پیری
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تاریخ دریافت1395/4/25 :

تاریخ پذیرش1395/7/16 :

چکیده
در مراتع غرب تفتان در شهرستان خاش انجام شد .برای این منظور ،بعد از شناسایی و تفکیک رویشگاه گونههای مهورد بررسهی،
نمونهبرداری از پوشش گیاهی به روش تصادفیه منظم انجام شد .برای نمونهبرداری از خاک در هر رویشگاه ،شش نیمرخ حفهر و
از دو عمق  0-30و  30-60سانتیمتری نمونهبرداری شد .بعد از اندازهگیری خصوصهیات خهاک در آزمایشهگاه و تهیهۀ الیهههای
مربوط به خصوصیات فیزیوگرافی (شیب ،جهت ،ارتفها) ،،زمینشناسهی و خصوصهیات فیزیکی ه شهیمیایی خهاک بها اسهتفاده از
زمینآمار و سیستم اطالعات جغرافیایی ،مدلسازی پراکنش رویشگاه گونههها بهه روش پرسهپترون چندالیهه انجهام شهد .بعهد از
انتخاب مدل پیشبینی بهینه برای هر رویشگاه ،شبیهسازی احتمال حضور و عدمحضور گونهها انجام شد .در مرحلۀ بعهد ،آسهتانۀ
بهینهحضور به روش حساسیّت و اختصاصیّت برابر تعیین شد و مقدار تطابق نقشههای حاصل از مدل بهینۀ پیشبینی بها نقشهههای
واقعی از طریق محاسبۀ شاخص کاپا بررسی شد .براساس مقادیر شاخص کاپا ،نقشۀ پیشبینی حاصل از روش پرسهپترون چندالیهه
برای رویشگاه  Haloxylon persicumدارای تطابق خیلیخوب با نقشۀ واقعی پوشش گیاهی است .عهالوه بهر ایهن ،میهزان تطهابق
برای رویشهگاههای  Artemisia sieberi ،Artemisia aucheriو  Amygdalus scopariaخهوب و بهرای رویشهگاه

Zygophyllum
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پژوهش حاضر با هدف برآورد حدود پراکنش گونههای گیاهی و تهیۀ نقشۀ پیشبینی پراکنش گونهها با روش پرسپترون چندالیهه،

 eurypterumدر سطح متوسط ارزیابی شد .این نتایج گویای آن است که روش پرسپترون چندالیه قادر است بها اسهتخراق قهوانین
حاکم بر دادهها و مدلسازی فرایندهای غیرخطی ،مدلهای پیشبینی دقیقی را ارائه کنهد .ایهن امهر میتوانهد منجهر بهه پیشبینهی
طرحهای اصالحی را نیز در مراتع افزایش دهد.
واژههای کلیدی :پراکنش مکانی ،پرسپترون چندالیه ،آستانۀ بهینهحضور ،شاخص کاپا ،مراتع غرب تفتان.

 .1استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ،نویسندۀ مسئولEmail: hpirys@uoz.ac.ir /

 .2عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل
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صحیح حدود جغرافیایی پراکنش گونههای گیاهی شود و عالوه بهر صهرفهجویی در هزینهه و زمهان پژوهشهها ،امکهان موفقیهت
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میکند (پیرسون.،2007 3،

مقدمه
پراکنش مکانی گونههای گیاهی مختلف در سطح یک چشمانداز
برآیند عوامل محیطی ،نیازهای بومشهناختی گونهههای گیهاهی و
دامنۀ بردباری هر گونه نسهبت بهه عوامهل محیطهی مههم در ههر
رویشگاه اسهت (پیریصهحراگرد .،2014 ،بها پیشهرفتهایی کهه
امههروزه در علههوم محیط هی صههورت گرفتههه  ،امک هان اسههتفاده از
روشهای جدیهد بههمنظور شهناخت عوامهل مهؤثر بهر پهراکنش
گونهها و تهیۀ نقشۀ پیشبینی پوشش گیاهی ،بههجای اسهتفاده از
روشهای سنتی از قبیل نقشهبرداری میدانی و تفسیر عکسههای
مربوط به پوشش گیاهی فراهم آمده است .مدلسهازی پیشبینهی
پراکنش گونههای گیاهی بههعنوان ابهزاری قدرتمنهد قهادر اسهت
براساس رابطۀ بین پراکنش مکانی و متغیرهای محیطی ،پهراکنش
مکانی گیاهان را در سطح یک چشمانداز پیشبینی کند (گویسان
و تئههوریالت .،2000 1،بههه عبههارت دیگههر ،ای هن مههدلها قادرنههد
برای استقرار گونهها مناسباند ،بهرآورد کننهد و بها کمّهی کهردن
ارتباط بین پراکنش گونهها و متغیرهای محیطی تأثیرگذار ،پایهه و
اساس تصمیمگیریهای آگاهانه در مدیریت بهینۀ پوشش گیهاهی
در یک منطقه باشهند .اجهزای ایهن مهدلها عبارتانهد از نقشهۀ
رستری از منطقۀ مورد مطالعه که از شبکهای از سهلولها بها یهک
وضوح خاص تشکیل شده است؛ پراکنش گونه معهرف بههعنوان
متغیر وابسته ،مجموعهای از متغیرهای محیطی برای توصیف ههر
سلول و تابعی از متغیرهای محیطی کهه بهرای طبقهبنهدی درجهۀ
شایستگی یا تناسب هر سلول برای یهک گونهه خهاص تشهکیل
شده است (هیرزل2و همکاران.،2002 ،
علیرغم وجود روشهای مختلف برای مدلسازی پیشبینی
پهههراکنش گونهههههای گیهههاهی ،اصهههول فراینهههد مدلسهههازی و

تأثیرگههذار و ضههعف بعضههی از روشههها ماننههد روشهههای
رگرسیونی در برآورد روابط غیرخطی ،در سالهای اخیر اسهتفاده
از روشهههای مختلههف هههوش مصههنوعی بهههمنظور مدلسههازی
پیشبینی پراکنش گونهها گسترش یافته است ،بهطوریکه امهروزه
اسههتفاده از شههبکههای عصبیمصههنوعی پیشخههور بهها الگههوریتم
پسانتشههار خطهها4در بومشناسهی رایهج اسههت (باشههر و

هجمیههر5،

2000؛ هیتههههون2010 6،؛ عباسههههی و زار)چههههاهوکی2014 ،؛
پیریصههحراگرد و زار)چههاهوکی .،2015 ،ایههن شههبکهها هههیچ
فرضی راجهع بهه پهراکنش دادهههای اصهلی ندارنهد و از توزیهع
فراوانی در دادههای مهورد اسهتفاده بهرای آمهوزش مهدل جههت
7

پیشبینی حضور و غیهاب گونههها اسهتفاده میکننهد (فهرانکلین،

 .،1995بهدلیل مبهمبودن نحوۀ عملکرد داخلی ،ایهن مهدلها بهه
مدلهای جعبهسیاه معروفانهد و بها قابلیهت تشهخیص الگهو در
مجموعههه دادههههای ورودی ،یکههی از روشهههای قدرتمنههد در
مدلسازی روابط بین متغیرههای محیطهی و پهراکنش گونهههای
بهشههمار میِرونههد (سههگورادو و آراخههو؛2004 8؛ لههولر9و
گی هاهی ّ
همکاران.،2006 ،
یکی دیگر از قابلیتهای ویژۀ این مدلها ،توانایی نشهاندادن
روابط غیرخطی بین وقو) گونهها در اقلیم آبوهوایی مختلف و
متغیرهههای محیطههی اسههت (هیلبههرت و اسههتندورف200110،؛
پیرسهون و همکهاران .،2004 ،آئرتسههن11و همکهاران ( ،2010بهها
مقایسۀ عملکرد پیشبینی پنج روش مدلسهازی مختلهف شهامل
رگرس هیون خط هی چندگانههه12،درخههت طبقهبنههدی و رگرس هیون،
درخههت رگرسههیون

بهبودیافتههه13،مههدلهای

تعمههیم دادهشههده

 14شهبکههای عصهبی مصهنوعی بها یکهدیگر ،گهزارش
افزایشهی و

نظری بهدرسهتی درک شهوند .انجهام مدلسهازی بهه روشههای
مختلف ،با کمّیکردن خطای ناشی از روشهای مختلف ،امکهان
تفسههیر دقیههقتر خروجیهههای هههر روش مدلسههازی را فههراهم

1. Guisan & Theurillat
2. Hirzel

3. Pearson
4. Feed forward Back-Propagation error
5. Basheer& Hajmeer
6. Heaton
7. Franklin
8. Segurado & Araújo
9. Lawler
10. Hilbert & Ostendorf
11. Aertsen
12. Multiple linear regression
13. Boosted Regression Trees
1 . Generalized additive model 4
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زیرساختهای نظری مدلها بها یکهدیگر مشهابهاند و ضهروری
است که بهمنظور تفسیر درست خروجی مدلها ،ایهن بنیانههای
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پراکنش مکانی محیطههایی را کهه در یهک محهدودۀ جغرافیهایی

بهدلیل پیچیدگی روابط بین وقو) گونهها و عوامهل محیطهی

برآورد حدود پراکنش مکانی گونههای گیاهی با روش شبکۀ...
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کردنههد کههه روش شههبکههای عصبیمصههنوعی دارای عملکههرد

گونهها و پیشبینی حضور و غیاب گونهها در مراتع غرب تفتهان

پیشبینی باالیی است .بدیا1و همکاران ( ،2011نیز در مطالعههای

انجام شد.

در مراتع آلپی شمال اسپانیا عملکرد پنج روش مهورد اسهتفاده در
مدلسازی بومشهناختی شهامل رگرسهیون لوجسهتیک چندگانهه،
شبکههای عصبیمصنوعی ،روش ماشهین بهردار پشهتیبان 2،روش
درخههت رگرسههیون و روش رگرسههیون تطبیقههی چنههدمتغیره را
مقایسه و گزارش کردند کهه در بهین روشههای مهورد اسهتفاده
باالترین دقت پیشبینی مربوط بهه روش شهبکۀ عصبیمصهنوعی

مواد و روشها
معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه با وسعت  64000هکتار در قسمت غربی قلهۀ
تفتان در حدود جغرافیایی  28º 20′ 35′′تها  28º 42′ 39′′طهول
شرقی و  60º 39′ 36′′تا  60º 58 19′′عرض شمالی واقع شهده

Agropyron

 1400و  2800متهههر از سهههطح دریههها ارتفههها) دارد .از نظهههر

 intermediumرا با اسهتفاده از روش شهبکۀ عصبیمصهنوعی در

ژئومورفولههوژی ،منطقههۀ عرصهههای دشتی ه کوهسههتانی اسههت.

مراتع طالقان میانی مدلسازی و گهزارش کردنهد کهه ایهن روش

میانگین بارندگی ساالنۀ منطقه بسته به شرایط ارتفاعی ،از  160تها

قادر است پراکنش مکانی گونههای گیهاهی را بها دقهت بیشهتری

 350میلیمتر متغیر بوده و بارش برف در زمستان و وقو) یخبندان

پیشبینی کند .پیریصحراگرد و همکاران ( ،2015نیز بها اسهتفاده

نیز متهداول اسهت (ابراهیمهی و همکهاران .،2015 ،از گونهههای

از روش شهههبکههای عصبیمصهههنوعی ،مدلسهههازی پهههراکنش

گیاهی که در منطقه ،تیهپ گیهاهی تشهکیل دادهانهد میتهوان بهه

گونههای گیاهی را در مراتع حوضسلطان استان قم انجام دادنهد

گونهههههههای persicum

،Artemisia

و گزارش کردند که شبکۀ پرسهپترون چندالیهه در مدلسهازی و

 Zygophyllum eurypterum ،Amygdalus scopariaو از

بههرآورد محههدودۀ جغرافیهایی پههراکنش رویشههگاه گونههههای

گونههای همراه هم میتوان به گونههای ،Hamada salicornica

موردمطالعه از دقت قابلقبولی برخوردار است و در صهورتی کهه

lycioides

و

متغیرهای ورودی به شبکه بهدرستی انتخهاب شهوند ،ایهن روش

 Acantolimon scorpiusاشههاره کههرد .برخههی از خصوصههیات

میتواند شبیهسازی حضور و غیاب را با دقت فراوانی انجام دهد.

فیزیکی تیپهای گیاهی مورد مطالعه در جدول ( ،1آمهده اسهت

پهههراکنش مکهههانی دو گونهههۀ  Stipa barbataو

با توجه به تفاوت در عملکرد پیشبینی روشههای مختلهف
مدلسازی در پیشبینی پراکنش رویشگاه گونههای گیهاهی ،الزم
است پژوهشهایی بهمنظور ارزیابی عملکرد روشهای مختلهف

sieberi ،Haloxylon

santolina،Amygadalus

Artemisia

(ریگی و نارویی.،2007 ،

جمعآوری اطالعات

صههورت گیهرد تهها بتههوان عههالوه بههر شناسههایی حههدود پههراکنش

گیاهی و ارائۀ مدلهای پیشبینی پراکنش ،عوامل محیطهی بها

گونههای گیاهی ،مناطق با تناسب بیشتر برای اسهتقرار گونهههای

اسههتفاده از ابزارهههایی از قبیههل مههدل رقههومی ارتفهها) ،نقشههۀ

مختلههف را نیههز شناسههایی ک هرد و بهها آگههاهی از دامنههۀ پههراکنش

زمینشناسههی بهها مقیههاس  ،1 25000مطالعههات میههدانی و

جغرافیایی گونهها ،عالوه بهر اولویتبنهدی منهاطق بهرای انجهام

آزمایشگاهی کمّی شد .برای انجام مطالعهات میهدانی پهس از

عملیههات اصههالحی ،مههدیریت مراتههع را در انتخههاب گونههههای

شناسههایی و تفکیههک رویشههگاهها ،نمونهههبرداری از پوشههش

مناسب برای اصالح مراتعی بها شهرایط مشهابه بها منطقهۀ مهورد

گیاهی بها روش تصادفی ه مهنظم از طریهق پالتگهذاری در

مطالعه یاری نمود .بنابراین پهژوهش حاضهر بها ههدف ارزیهابی

امتههداد  4خطنمونههه در هههر رویشههگاه انجههام شههد .طههول

قابلیت شبکۀ پرسپترون چندالیه در مدلسازی پیشبینی پهراکنش

خطوطنمونه در هر رویشگاه با توجه به شرایط منطقه (برخی
از رویشههگاهها در منطقههۀ دشههتی و برخههی دیگههر در منطقههۀ

1. Bedia
2. Support vector machine

کوهستانی استقرار دارند ،و تراکم پوشش گیاهی  150تا 200
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مورد استفاده در مدلسازی پیشبینی پهراکنش گونهههای گیهاهی

بهمنظور شناخت عوامل محیطی مهؤثر در پهراکنش گونهههای
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اسههت .عههالوه بههر ایههن ،عباس هی و زار) چههاهوکی ( ،2014نیههز

است (شکل  .،1پستترین و مرتفعترین نقطهه منطقهه بههترتیب
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متههر تعیههین شههد (پیریصههحراگرد و زار)چههاهوکی.،2015 ،

داشته باشند ،نمونهبرداری در نقهاط دیگهر از رویشهگاه و در

حجم نمونه نیز با توجه به تغییرات پوشهش گیهاهی و روش

عمقهای مشابه انجام شد (جدول .،3

آماری تعیین شد (کوکران .،1954 ،1همچنین سهطح قطعهات

همچنین اطالعات مربوط به طهول و عهرض جغرافیهایی

نمونه نیز با توجه به نو) گونهههای موجهود ،تهراکم پوشهش

رویشههگاه ،ارتفههها) ،درصههد شهههیب ،جهتشههیب و نهههو)

آنها و خصوصیات مورد نظهر بهرای انهدازهگیری ،بهه روش

سازندزمینشناسی ثبت شد .در آزمایشگاه خصوصیات خهاک

سطححداقل بین  2تا  25مترمربع تعیین شهد (جهدول  .،2در

شامل سنگریزه ،بافت ،رطوبتاشهبا) ،رطوبهت قابلدسهترس،

هر پالت نو) و تعداد گونههای گیاهی و درصد پوشش آنها

آهک ،گچ ،مادهآلی ،اسیدیته و هدایتالکتریکی با روشههای

ثبت شد .برای نمونهبرداری از خهاک نیهز در ههر رویشهگاه،

اسههتاندارد انههدازهگیری شههد (جعفریحقیقههی .،2003 ،آمههار

شش نیمرخ حفر و از دو عمهق  0-30و  30-60سهانتیمتری

توصیفی خصوصیات خاک مورد بررسی در هر رویشهگاه در

نمونههه خههاک گرفتههه شههد .بهههدلیل اینکههه بههرای تهیههۀ نقشههه

جدول ( ،4آمده است.

خصوصیات خاک الزم است که پروفیلهها پهراکنش مناسهبی
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جدول ( :)1برخی از خصوصیات فیزیکی تیپهای گیاهی مورد بررسی در مراتع غرب تفتان
سنگ و

شیب

ارتفاع

(هکتار)

()%

()%

سنگریزه ()%

()%

(متر)

مساحت تاجپوشش خاک لخت

20-25

40

35

1-3

-1500
1400

شنیه رسی و
عمیق

35

35

3-5

-1700
1500

رسیه شنی،
نسبتاً عمیق

رسوبات
کواترنری

30

5-15

-1900
1700

شنی رسی ،عمق
متوسط

رسوبات
کواترنری

تپه ماهور

30-40

-2200
1900

لومی و شنی
لومی ،عمق کم

آذرین

کوهستان

ضعیف-
مثبت

40-60

-2800
2200

شنی لومی ،عمق
کم

آذرین

کوهستان

متوسط -
مثبت

رویشگاه

گونه همراه

H. persicum

Hamada
salicornica

23700

Z. eurypterum

Artemisia
sieberi

18800

25-30

A. sieberi

Artemisia
santolina

10100

25-35

35

A.scoparia

Amygadalu
s lycioides

5500

20-25

30

45

A. aucheri

Acantolimo
n scorpius

5700

40-50

20

30

بافت خاک

سازند

واحد

وضعیت-

زمینشناسی

اراضی

گرایش

رسوبات
کواترنری

دشت
آبرفتی

ضعیف -
منفی

دشت
آبرفتی

متوسط-
منفی
ضعیف-
منفی

جدول ( :)2طول خطوط نمونه ،فاصله بین قطعات نمونه ،حجم نمونه و سطح قطعات نمونه در تیپهای گیاهی مطالعهشده در مراتع غرب تفتان
رویشگاه
H. persicum
Z. eurypterum
A. sieberi
A. scoparia
A. aucheri

طول خطنمونه (متر،

فاصله بین قطعات نمونه (متر،

تعداد قطعات نمونه

سطح قطعات نمونه (مترمربع،

200
200
150
150
150

20
20
10
10
10

40
40
60
60
60

25
4
2
25
2

نیمرخ 1

نیمرخ 2

نیمرخ 3

نیمرخ 4

نیمرخ 5

نیمرخ 6

رویشگاه
H. persicum

60°35'48"E,

60°39'17"E,

60°41'15"E,

60°40'56"E,

60°45.41"E,

60°44'16"E,

Z.eurypterum

28°25'0/66"N
60°48'35"E,

28°20'31"N
60°45'18"E,

28°23'18"N
60°51'23"E,

28°28'05"N
60°47'55"E,

28°24'28"N
60°54'01"E,

28°28'01"N
60°50'03"E,

A. sieberi

28°27'56"N
60°55'55"E,

28°29'51"N
60°53'16"E,

28°29'46"N
60°51'34"E,

28°31'57"N
60°54'10"E,

28°30'43"N
60°55'23"E,

28°34'40"N
60°56'56"E,

A. scoparia

28°31'26"N
60°55'25"E,

28°33'19"N
60°56'40"E

28°35'52"N
60°58'52"E,

28°37'33"N
60°57'38"E,

28°34'54"N
60°57'50"E,

28°32'59"N
60°58'31"E,

A. aucheri

28°39'12"N
61° 01'67"E,

28°38'18"N
61° 03'31"E,

28°37'28"N
61° 0'32"E,

28°36'47"N
60°58'23"E,

28°35'23"N
60°58'10"E,

28°34'10"N
60°56'17"E,

28°37'61"N

28°38'57"N

28°39'25"N

28°38'54"N

28°40'36"N

28°41'31"N

جدول ( :)4برخی از آمار توصیفی خصوصیات خاک رویشگاههای منطقۀ مورد مطالعه
رویشگاه
خصوصیت

انحرافمعیار±
میانگین

انحرافمعیار±
میانگین

انحرافمعیار±
میانگین

انحرافمعیار±
میانگین

آهک

5/0±46/96

6/0±82/56

9/1±82/46

3/1±60/02

11/2±86/74

مادۀ آلی

0/0±64/13

0/0±57/27

0/0±54/19

0/0±34/10

0/0±27/23

رطوبت اشبا)

34/5±14/09

27/6±90/43

27/1±94/81

26/2±17/96

24/3±70/49

گچ

2/0±87/34

3/1±34/40

0/0±34/21

0/0±19/03

0/0±036/007

اسیدیته

7/0±23/17

7/0±61/33

8/0±24/32

7/0±93/18

7/0±99/22

هدایت الکتریکی

0/0±82/16

0/0±14/04

0/0±22/015

0/0±12/044

0/0±22/083

رطوبت قابلدسترس

18/3±55/26

14/2±98/02

14/2±49/10

17/5±45/12

11/2±13/94

سنگریزه

26/3±55/66

45/2±14/72

55/6±68/41

50/6±34/23

50/4±34/51

سیلت

13/10±34/66

29/4±59/95

6/2±53/90

10/3±09/55

29/4±33/96

رس

10/7±81/02

10/6±84/36

19/7±34/12

10/4±89/37

16/2±36/67

شن

75/4±89/58

60/7±70/50

74/7±12/46

79/4±01/45

54/5±89/27

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.7.9
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Z.eurypterum

A. sieberi

A. scoparia

A. aucheri

انحرافمعیار±
میانگین
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است ،و مقادیر موجود (مقهادیر اندازهگیریشهده متغیرههایی کهه

مدلسازی پراکنش پوشش گیاهی
بعد از جمعآوری دادهها ،کمّهی کهردن اطالعهات در دسهترس و
یکسانسهازی دادههها ،مدلسهازی پیشبینهی پهراکنش رویشهگاه
گونههای مورد بررسی بها اسهتفاده از روش پرسهپترون چندالیهه

بهعنوان ورودی مدلهای پیشبینی انتخاب شدند ،،نقشۀ پیوسهتۀ
مکهانی احتمههال حضههور و غیههاب گونههههای گیههاهی در محهیط
سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شد.

انجام شد .روش پرسپترون چندالیه یکی از روشهای متعلق بهه

انتخاب حدود آستانۀ بهینه و ارزیابی میزان تطابق

شبکههای عصبیمصنوعی است که میتواند بهسادگی با تعریهف

نقشههای واقعی و پیشبینی

اوزان و توابع مناسب ،برای حل معادالت پیچیدۀ غیرخطی مهورد
استفاده قرار گیرد .در این نهو) شهبکهها ،گرهههای الیهۀ ورودی،
نرونههههای حسهههی1و گرهههههای الیهههۀ خروجهههی ،نرونههههای
پاسخدهنده2نامیده میشوند .در الیۀ پنههان نیهز ،نرونههای

پنههان3

وجههود دارد (منهههاق .،2002 ،در ایههن پههژوهش ،گرههههای الیههۀ
ورودی براسههاس متغیرهههای واردشههده بههه مههدل رگرسههیون
لوجستیک و تعداد نرون الیۀ میانی نیز بها روش آزمهون و خطها
تعیین شد .الیۀ مربوط به خروجی شامل دو نرون است که همان
ورودی بین صفر و یک و تقسیم تصادفی دادهها به سه مجموعهۀ
آموزش ،آزمون و اعتبارسنجی بهه نسهبت  60و 20و 20درصهد،
مدلسههازی بهها اسههتفاده از نرمافههزار  MATLAB R2008aو بههه
روش پرسپترون چندالیه انجام شهد .بهرای انجهام مدلسهازی از
قههانون آمههوزش انتشههار بههه عقبخطهها4و الگههوریتم لههونبر
مارکوارت5استفاده شد .این الگوریتم نسبت بهه سهایر قانونههای
انتشار به عقب خطا نتایج دقیقتری را فراهم مهیآورد (هاگهان و
منهاق .،1994 6،مدل بهینه با اسهتفاده از آمهارۀ میهانگین مربعهات
خطا 7و پس از اجرای تعداد زیادی شبکه با ساختارهای مختلهف
و تغییر پارامترهای قابلتنظیم انتخاب شد .بعد از انتخهاب شهبکۀ
بهینۀ مربوط به هر رویشگاه ،از این شبکه برای پیشبینی احتمهال
حضور و غیاب گونهه ،در نقهاطی از رویشهگاه کهه در آن نقهاط
استفاده از مقادیر پیشبینیشده در این نقهاط (مقهادیر مربهوط بهه
متغیرهای محیطی که توسط مدل پیشبینهی بهینهه بهرآورد شهده
1. Sensory
2. Responding
3. Hidden
4. Back-Propagation error
5. Levenberg - Marquardt
6. Hagan & Menhaj
7. Mean Square of Error

گونۀ مورد مطالعه مشخص شهود .در ایهن مطالعهه بها توجهه بهه
هدف پژوهش ،بهمنظور تعیین حد آستانۀ بهینهحضهور ،از روش
حساسیت و اختصاصیت برابر استفاده و نقشۀ پیشبینهی حضهور
و غیهاب گونههها تهیهه شهد (پیریصهحراگرد و زار) چهاهوکی،
 .،2015بعد از تهیۀ نقشۀ پیشبینی حضور و غیاب ،میزان تطهابق
این نقشه با نقشۀ واقعی پراکنش گونه ،از طریق محاسبۀ شاخص
کاپا بررسی شد .این شهاخص بهتهرین و مشههورترین شهاخص
برای اندازهگیری توافق بین فراوانی مشاهدهشهده (نقشهۀ واقعهی
پوشش ،و فراوانی موردانتظار (نقشۀ پیشبینی ،است (منسهورد و
 10همک هاران،2005 ،
لیمههانز1992 8،؛ فلههدینو و بههل1997 9،؛ لیههو و
کارل11و همکاران.،2007 ،

نتایج
تدوین مدل و انتخاب مدلهای بهینه برای هر رویشگاه
براساس نتایج حاصل از این پژوهش دقیقترین مهدلها در همهۀ
رویشگاههای مهورد مطالعهه بها اسهتفاده از تهابع انتقهال تانژانهت
سیگموئید و قهانون آمهوزش لهونبر

مهارکوارت12حاصهل

شهد.

ساختار بهترین مدل شبکۀ عصبی و نتهایج آمهاری اجهرای آن در
جدول ( ،5ارائه شده است .همهانطور کهه در قبهل اشهاره شهد
متغیرهای ورودی به شبکه برای هریک از رویشهگاهها براسهاس
متغیرهای واردشده به مهدلهای رگرسهیون لوجسهتیک انتخهاب
شد .بر این اساس ،متغیرهای ورودی برای هرکهدام از مهدلهای

2

8. Monserud & Leemans
9. Fielding & Bell
10. Liu
11. Carl
1 . Levenberg - Marquardt
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نمونهبرداری صورت نگرفته بود ،استفاده شد .در مرحلۀ بعهد ،بها

پیوستهبودن نقشه حاصل ضروری است آستانۀ بهینهحضور بهرای
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شبکۀ عصبیمصنوعی با توجه بهه نهو) رویشهگاه متفهاوت بهود.

رویشههگاههای  A. sieberi ،A. aucheriو  A. scopariaدارای

متغیرهای ورودی به مدلهای مربوط به هر رویشگاه بههتفکیک،

تطهههابق خهههوب (بههههترتیب  κ=0/68؛ κ=0/59و ،κ=0/55و

در جدول ( ،5آمده است .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که تعداد

رویشهگاه  Z. eurypterumدارای تطهابق متوسهط( ،κ= 0/44بها

بهینۀ نرون الیۀ پنهان در هر رویشگاه از رویشگاه دیگهر متفهاوت

نقشههای واقعی پوشش گیاهی است (جدول  .،6عالوه بر ایهن،

است .ساختار بهینۀ مربوط به هرک از رویشگاهها نیز در جهدول

مقادیر آستانه بهینه مربوط به هر یک از مدلها نیز نشان میدههد

( ،5آمده است .در مدلهای بهینۀ مربوط به رویشهگاههای مهورد

که در بین مدلهای حاصل بهرای رویشهگاههای مختلهف ،مهدل

بررسی ،بیشترین تعداد نرون مربهوط بهه رویشهگاه A. scoparia

بهینه ارائهشده برای رویشهگاههای  Z. eurypterumضهعیفترین

( 12نرون در الیۀ پنهان ،و کمترین تعداد نرون ( 6نرون ،مربهوط

مدل است ،زیرا با لحاظکردن حد آستانه بهینه  0/5نیهز توانهایی

به مدل پیشبینی رویشگاه  A. aucheriاسهت .ارزیهابی عملکهرد

مدل در تشخیص حضهور و غیهاب گونهه از  0/44فراتهر نرفتهه

شبکهها با استفاده از میانگین مربعات خطا و ضهریب تبیهین نیهز

است ،این در حالی است که مدل ارائهشهده بهرای رویشهگاه

نشان میدهد که مدلهای حاصل برای هریهک از رویشهگاههای

 persicumبهها آسههتانه بهینهحضههور  0/7دقیههقترین مههدل در

مورد بررسی عملکرد قابل قبولی دارد.

طبقهبندی حضور و غیاب گونه در این رویشگاه اسهت (جهدول

H.

 .،6این بدان معنهی اسهت کهه مهدل پیشبینهی مربهوط بهه ایهن

از مدلهای پرسپترون چندالیه با نقشههای واقعی

مهههوردنظر دارد .نقشهههههای پیشبینهههی حاصهههل از مهههدلهای

مقادیر شاخص کاپای محاسبهشده نشان میدهد که میزان انطبها

پرسپترونچندالیه مربوط به رویشگاههای مورد بررسهی و نقشهه

نقشههای حاصل از مدلهای پیشبینی با نقشههای واقعهی بهرای

واقعی مربوط به این رویشگاهها بهرای مقایسهۀ میهزان تطهابق در

رویشههگاه  H. persicumدارای تطههابق خیلیخههوب (،κ=0/8؛

شکل ( ،2ارائه شده است.

جدول ( :)5ساختار مدل بهینۀ رویشگاهها و نتایج آماری اجرای آن به همراه پارامترهای ورودی به مدل هریک از رویشگاههای مورد بررسی

نام رویشگاه

تعداد

معماری شبکه

نام متغیرهای ورودی

خروجی /میانی /ورودی

متغیرهای
ورودی

تعداد
الیههه
پنهان

نتایج آماری
تههههابع

قهههانون

انتقال

آموزش

MSE

R2

H. persicum

3

درصد شن ،ماده آلی و ارتفا)

3 11 2

1

tansig

LM

0/0082

0/83

Z. eurypterum

2

گچ عمق دوم ،سیلت عمق اول

272

1

tansig

LM

0/003

0/95

A. sieberi

2

آهک عمق اول ،اسیدیته عمق دوم

292

1

tansig

LM

0/0037

0/8

3

سازند زمین شناسی ،درصد شیب و

3 12 2

1

tansig

LM

0/0449

0/76

262

1

tansig

LM

0/0068

0/98

A. scoparia
A. aucheri

درصد شن عمق اول
2

ارتفا) و آهک عمق اول

جدول ( :)6آستانۀ بهینهحضور و میزان تطابق نقشههای پیشبینی حاصل از مدلهای پرسپترون چندالیه با نقشۀ واقعی در هر رویشگاه
ردیف
1
2
3
4
5

رویشگاه
H. persicum
Z. eurypterum
A. sieberi
A. scoparia
A. aucheri

آستانۀ بهینهحضور
0/7
0/5
0/8
0/5
0/6

ضریب کاپا
0/8
0/44
0/59
0/55
0/68

توافق بین نقشۀ واقعی و پیشبینی
خیلیخوب
متوسط
خوب
خوب
خوب
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 :LMنشانۀ اختصاری قانون آموزش لونبرگ مارکوارت است.
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برآورد حدود پراکنش مکانی گونههای گیاهی با روش شبکۀ...

برآورد دقیقی از حدود پراکنش ایهن گونهه ارائهه دههد .گهزارش

بحث و نتیجهگیری
بررسی نتایج نشان میدهد کهه براسهاس مقهادیر ضهریب تبیهین،

شده است که بافت خاک بر اسهتقرار گونهههای مختلهف جهنس

همبستگی بین مقادیر واقعهی و مقهادیر برآوردشهده ،حاصهل از

تاغ دارای تهأثیر معنهیدار اسهت (اختصاصهی .،2003 ،همچنهین

مدلهای پیشبینی باالست .حداکثر و حداقل ضریب همبسهتگی

زیادبودن ماده آلی در الیۀ سطحی خاک تاغزارهها بههدلیل تبهادل

A.

زیاد مواد آلی از طریق انهدامهای ههوایی درختچهههای تهاغ نیهز

 scopariaاختصههاص دارد ( 0/98و  .،0/76عههالوه بههر ایههن،

بهعنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در پراکنش و استقرار ایهن

مقادیر مربوط به آماره میانگین مربعهات خطها کهه تفاضهل بهین

گونههه معرفههی شههده اسههت (اختصاصههی2003 ،؛ محمههودی و

بهترتیب مدل پیشبینی مربوط به رویشگاههای  A. aucheriو

مقادیر واقعی و مقادیر برآوردشده را ارزیابی میکند ،بهرای همهۀ

همکاران.،2012 ،

رویشگاههای مهورد بررسهی نزدیهک بهه صهفر اسهت ،بنهابراین

دقیقترین مدل پیشبینی برای گونهۀ  A. aucheriمهدلی بهود

عملکرد پیشبینی مدلها در سطح قابلقبولی قرار دارد .همچنهین

که دارای دو نرون در الیۀ ورودی و  6نرون در الیۀ پنههان بهود.

با توجه به اینکه در تعیین معماری بهینۀ شهبکه بها افهزایش الیهۀ

میزان تطابق نقشۀ پیشبینی حاصل از این مدل بها نقشهۀ واقعهی

پنهان از  1به  4در هر پنج مدل پیشبینی ،مقدار میانگین مربعهات

بههرای ایههن رویشههگاه ( ،κ= 0/68گویههای آن اسههت ک هه مههدل

حاصل میشود ،بنابراین ،برای ههر پهنج مهدل پیشبینهی ،شهبکۀ

سطح دریا و درصد آهک در عمق اول خاک ،بخش قابلتوجهی

عصبی با یک الیۀ پنهان بهعنوان بهترین شبکه انتخاب شهد .ایهن

از تغییرات مربوط به پراکنش این گونه را در منطقۀ مورد مطالعهه

یافتههه بهها نت هایج پههژوهش فقیههه ( ،2009همخههوانی دارد .نتههایج

برعهده دارند و دیگر متغیرها دارای اهمیت کمتهری در پهراکنش

همچنهین نشههان داد کهه دقیههقترین مهدل پیشبینههی بهرای همههۀ

گونۀ مذکور هستند .به عبارت دیگر ،مهدل پیشبینهی متشهکل از

گونههای گیاهی بها اسهتفاده از تهابع انتقهال سهیگمویید و قهانون

این متغیرها توانسهته اسهت بها بهرهگیهری از متغیرههای ورودی،

آموزش لونبر مارکوارت حاصل میشود .همسو بها یافتهه ایهن

شبیهسهازی را بها کمتهرین خطهای ممکهن انجهام دههد و نقشهۀ

پژوهش ،گزارش شده است که ازآنجاکه مشتق تهابع سهیگموئید

پیشبینی دقیقی را فراهم آورد .تأثیر ارتفا) بر پراکنش ایهن گونهه

برحسب مقدار خود تابع قابل بیان است ،در اغلب موارد اسهتفاده

در مطالعات متعددی گزارش شده اسهت (حسهینی و همکهاران،

از این تابع به عنوان تابع انتقال مناسب است (منهاق.،2002 ،

2013؛ پیریصحراگرد و زار) چاهوکی .،2015 ،عالوه بهر ایهن،

عالوه بر این ،نتایج حاصهل از ایهن پهژوهش نشهان داد کهه

تأثیر توأم ارتفا) از سطح دریا بهه همهراه میهزان آههک خهاک در

نفشۀ پیشبینی حاصل از مدلهای پرسپترون چندالیه برای همهۀ

پراکنش رویشگاه این گونهه در مراتهع پشهتکوه اسهتان یهزد نیهز

گونههای مورد بررسی بهجز گونۀ  Z. eurypterumدارای تطهابق

گزارش شده است (زار)چاهوکی.،2006 ،

H.

بهترتیب  3و  9نرون بود .نقشۀ پیشبینی حاصل از این مدل نیهز

 persicumدارای بیشههترین میههزان انطبهها در بههین نقشههههای

تطابق خوب با نقشۀ واقعی پوشش گیاهی نشان داد (.،κ= 0/59

پیشبینههی حاصههل اسههت .بههه بیههان دیگههر ،متغیرهههای ورودی

این میزان انطبا نشهان میدههد کهه بها توجهه بهه اعتبهار مهدل

انتخابشده برای این گونه (درصهد شهن ،مهادۀ آلیعمهق اول و

پیشبینی (میانگین مربعهات خطهای  ،0/8متغیرههای ورودی بهه

ارتفا) ،از متغیرهایی هستند که بیشترین تأثیر را در پراکنش گونۀ

مدل (آهک عمق اول و اسیدیتۀ عمق دوم خهاک ،تنهها توانسهته

مذکور دارند و متغیرهای کنار گذاشتهشده از تحلیهل متغیرههایی

است بیش از نیمی از تغیییرات مرتبط بها پهراکنش ایهن گونهه را

هستند که مدل پیشبینی این گونه با یازده نهرون در الیهۀ پنههان،

توجیه کند .به بیان دیگر ،در بین متغیرههای کنهار گذاشتهشهده از

حساسیت کمتری به حذف این متغیرها داشهته و توانسهته اسهت

تحلیل متغیرهای مهمی بودهاند که بایهد در مهدل پیشبینهی ایهن

براساس نتایج حاصل ،نقشۀ پیشبینهی مربهوط بهه رویشهگاه

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.7.9

خیلیخوب و خهوب بها نقشهه واقعهی پوشهش گیهاهی اسهت.

تعداد نرون الیۀ ورودی و میانی بهرای رویشهگاه A. sieberi
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گونه در نظر گرفته میشد و حذف آنها دقت پیشبینی مهدل را

مدل پیشبینی حاصل نتوانسته است پراکنش رویشگاه این گونهه

کاهش داده است .همچنان که در مطالعات دیگر عالوه بهر متغیهر

را بهدقت شبیهسازی کند .در چنین مواردی ضهروری اسهت کهه

آهک ،درصد سنگریزه نیهز یکهی از عوامهل مهؤثر در اسهتقرار و

در انتخاب متغیرهای ورودی بهازبینی صهورت گیهرد و از آنهالیز

پراکنش این گونه معرفی شده است (پیریصحراگرد و همکاران،

حساسیت1برای شناسایی دادههای ورودی غیهر مهرتبط و حهذف

 .،2014تأثیر خصوصیات خاک ماننهد مقهدار آههک و همچنهین

آنها استفاده شود .واضح است کهه انجهام ایهن مههم ،در اغلهب

اسیدیتۀ خاک در پراکنش این گونه در مراتهع قهم و سهمنان نیهز

موارد دقت مدل را افزایش میدهد (فقیه2009 ،؛ پیریصحراگرد

گههزارش شههده اسههت (زار)چههاهوکی و همکههاران2012 ،؛

و زار) چاهوکی.،2015 ،
نتههایج حاصههل از مدلسههازی پههراکنش بههه روش پرسههپترون

پیریصحراگرد و زار) چاهوکی.،2016 ،
مدلی حاصل شد که دارای سه نرون در الیۀ ورودی و  12نهرون

مدلهای پیشبینی باال است .این موضو) بدان معنهی اسهت کهه

در الیۀ میانی بود .نقشۀ پیشبینی حاصل از این مهدل بهرای ایهن

مدلهای پیشبینی حاصل از این روش بههدلیل کیفیهت بهاال ،در

گونه نیز دارای تطابق خوب با نقشۀ واقعی ایهن رویشهگاه اسهت

تشههخیص حضههور و غیههاب گونهههها از قابلیههت تمههایز بههاالیی

( .،κ= 0/55متغیرهای ورودی به مدل پیشبینهی ایهن رویشهگاه

برخوردارند و با افزایش حد آستانۀ بهینهه ،از دقهت ایهن مهدلها

شامل سازند زمینشناسی ،درصد شیب و درصد شهن عمهق اول

کاسته نمیشود .در تأیید این یافته گزارش شده است کهه آسهتانۀ

بود .گزارش شده است که عوامل واردشده به مدل پیشبینی ایهن

بهینهحضور در مدلهای پیشبینی تهابعی از کیفیهت مهدل اسهت

گونه از عوامل مهم و تأثیرگذار در پراکنش گونۀ مهذکور هسهتند

(زار)چههاهوکی و همک هاران .،2016 ،عههالوه بههر ایههن ،عملک هرد

(توکلینکههو و همکههاران2011 ،؛ پیریصههحراگرد و همکههاران،

پیشبینی مهدلها تحهت تهأثیر روش مورداسهتفاده بهرای تعیهین

 .،2015در مطالعات دیگری نیز عالوه بر متغیرهای مورد اشهاره،

حههدود آسههتانۀ بهینههه قههرار میگیههرد و بخشههی از خطاههها و

متغیرهای دیگری مانند جهت شهیب و ارتفها) از سهطح دریها از

عدمقطعیتها نیز در مدلهای پیشبینی ناشهی از رویکهرد مهورد

عوامل تأثیرگذار در پراکنش این گونه معرفی شهدهاند (گهودرزی

استفاده جهت تعیین حدود آستانۀ بهینه است .ازاینرو با در نظهر

و همکاران .،2012 ،چه بسها واردشهدن ایهن متغیرهها بهه مهدل

داشتن یافته این پژوهش میتوان گفت که در مواردی که ههدف

پیشبینی پراکنش این گونهه ،میتوانسهت منجهر بهه ارائهۀ مهدل

شناسایی مناطقی با حداکثر تناسب بهرای اسهتقرار یهک گونهه در

پیشبینی دقیقتر و درنتیجه ،تهیۀ نقشهای با میهزان تطهابق بیشهتر

معرض خطر انقراض یا یک گونه نادر است ،بهدلیل دقت بهاالی

شود.

مههدلهای پرسههپترون چندالیههه ،میتههوان از ایههن مههدلها بههرای

پیشبینی متشکل از دو متغیر ورودی (گهچ عمهق دوم و سهیلت

گونۀ خاص یا گونههای پیشنهادی برای اصالح پوشهش گیهاهی

Z.

یک منطقه استفاده کرد .روشهن اسهت کهه تبلهور ایهن مههم ،در

 eurypterumاست .نقشهۀ پیشبینهی بهدسهتآمده از ایهن مهدل

افزایش شانس موفقیت برنامهههای اصهالحی مهدیریت پوشهش

دارای تطابق متوسط با نقشه واقعی پوشش گیاهی است .با توجه

گیاهی متجلی خواهد شد ،زیرا بهدلیل باالبودن حد آسهتانۀ بهینهه

به نتایج ،میتوان گفت که متغیرههای ورودی بهه مهدل نتوانسهته

و درنتیجههه ،بههاالبودن دقههت احتمههاالت پیشبینیشههده توسههط

است پراکنش ایهن گونهه را بههخوبی توجیهه کنهد و متغیرههای

مدلهای حاصل از این روش ،خطر انتخاب مناطق با شایسهتگی

دیگری هستند که کنار گذاشتن آنها از تحلیل منجهر بهه کهاهش

پایین ،بهدلیل شناسایی مناطقی با بهاالترین نهرخ تناسهب کهاهش

دقت مدل پیشبینی شهده اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،متغیرههای

خواهههد یافههت (پیهرس و فریهر .،2000 2،در مطالعههات متعههددی

عمههق دوم ،و  7نههرون در الیههۀ پنهههان مربههوط بههه گونههۀ

ورودی به مدل پیشبینی بهدرستی انتخاب نشهدهاند و در نتیجهه

1. Sensitivity Analysis
2. Pearec & Ferrier
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در بههین مههدلهای پیشبینههی ارائهشههده ،ضههعیفترین مههدل

شناسایی مناطقی با بیشترین میزان تناسهب جههت اسهتقرار یهک
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گزارش شده است که روش شبکۀ عصبیمصنوعی در مقایسه بها

دقت مدلها در پیشبینی پراکنش مکانی گونههای گیاهی ،عالوه

دیگر روشها در مدلسازی پراکنش گونهههای گیهاهی عملکهرد

بر خصوصیات توپهوگرافی و خاکشناسهی از اطالعهات کمکهی

بهتههری دارد (مانههل 1و همکههاران1999 ،؛ سههگورادو و آراخههو،

دیگر مانند اطالعات اقلیمهی و تصهاویر مهاهوارهای نیهز اسهتفاده

2004؛ اینگرام 2و همکاران ،2005 ،میلیس و هانلی2007 ،3؛ بدیا

شود .همچنین با توجه به تنو) در الگوریتمهای مختلف آمهوزش

و همکههههاران2011 ،؛ زار)چههههاهوکی و همکههههاران2012 ،؛

شبکۀ عصبیمصنوعی ،ضروری است که عملکهرد الگوریتمههای

پیریصحراگرد و زار)چاهوکی .،2016 ،نتایج ایهن مظالعهات بها

مختلف آموزش شبکه بههمراه تأثیر توابع انتقال مختلف بر دقهت

یافتۀ این پژوهش دربهارۀ عملکهرد شهبکههای عصهبی مطابقهت

پیشبینی مدلها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد .عهالوه بهر ایهن ،بهه

دارد .این مهم میتواند بهدلیل قابلیتهای ویژه ایهن روش ماننهد

دلیل اینکه ،استفاده از چرخۀ تکرار در فرایند مدلسازی ،عهالوه

قابلیت تشخیص الگو باشد که امکان مدلسازی روابط غیرخطهی

بر افزایش درک کهاربران از محهدودیتها و تواناییههای مهدل،

بین عوامل محیطی و پراکنش گونههای گیاهی را فراهم میآورد.

امکان استفادۀ مطمئنتر از خروجی مدلها را نیز در پهی خواههد

بنابراین میتوان از این روش برای پیشبینهی پهراکنش گونهههای

داشت ،ضروری است که این روش در مورد گونهههای مختلهف

مختلف گیاهی در سطح مراتهع بههره گرفهت (میلهیس و ههانلی،

با حدود آشیانهای مختلف و در مناطق مختلهف اقلیمهی مهورد

.،2005

استفاده قرار گیهرد و سهپس در مهورد کفایهت ایهن روش بهرای

در مجمو) با توجه به نتایج این پژوهش میتهوان گفهت کهه

جغرافیایی وسیعتر تصمیمگیری شود.

پرسههپترون چندالیههه بهههطور خههاص ،بهههدلیل قابلیتهههای ویههژه

میتواند احتمال حضور گونههای گیهاهی را بها دقهت بهاالیی در سپاسگزاری
گسترۀ مراتع پیشبینی کند .بهدلیل محدودیت در تعداد دادهههای

این پژوهش در قالب طرح پژوهشی شمارۀ  40-94و با حمایت

مربوط به متغیرهای تأثیرگهذار در مطالعهات بومشهناختی کهه در

مالی دانشگاه زابل انجام شهده اسهت .بهدین وسهیله از معاونهت

نهایههت باعهه

کههاهش دقههت مههدلهای پیشبینههی حاصههل از

پژوهشی و فناوری دانشگاه زابل سپاسگزاری میشود.

روشهای مختلف میشود ،پیشنهاد میگهردد بههمنظور افهزایش
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Abstract
This study aimed to estimate of spatial distribution scope of plant species and preparation of predictive
distribution maps of plant species using Artificial Neural Network (ANN) in Taftan west rangelands of
Khash city. To this end, vegetation sampling was carried out by random-systematic method after
identification and separation of plant species habitats. In order to sample the soil at each habitat, eight
holes was drilled and samples were taken from 0-30 and 30-60 cm depths. Habitats distribution of
plant species was modeled using multilayer perceptron after measurement of soil characteristic in the
lab and providing of environmental variable maps including physiographic characteristic (slope,
aspect and elevation), geological formation and soil physical and chemical properties using GIS and
Geostatistics. Simulation of presence and absence probability was conducted after selection of optimal
predictive model for each plant species. Then the optimal threshold was determined using equal
sensitivity and specificity method and were examined the compliance between predicted and actual
maps by calculating kappa index. Based on Kappa value, the agreement of predicted and actual map
was very good for the habitats of Haloxylon persicum .Moreover, predictive maps of Artemisia
aucheri, Artemisia sieberi and Amygdalus scoparia habitats have good agreement with actual maps of
these species. As well as, correspondence of predictive and actual map of Zygophyllum eurypterum
was assessed at moderate level. These results indicate that multilayer perceptron method (MLP)
is capable to provide precise prediction models through data mining rules and modeling of nonlinear
processes. Besides cost and time saving of research, this can lead to precise prediction of
geographic scope of plant habitat distribution, as a result will increase success possibility of
rehabilitation plans in the rangelands.

Key words: Spatial Distribution, Multilayer Perceptron, Presence Optimal Threshold, Kappa Index,
West Rangelands of Taftan.
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