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مراتع بخش اعظمي از اکوسيستمهاي خشک گياهي جهان را تشکيل ميدهند و مؤلفۀ اساسي در
حفظ ذخاير ژنتيکي و تنوع گونهاي گياهان و جانداران در اين اکوسيستمها هستند (ارزاني.)1378 ،
مديريت صحيح مراتع نيازمند شناخت صحيح و اصولي آن و همچنين بررسي تغييرات فصلي و ساالنۀ
مراتع است که از طريق ارزيابي مراتع ميتوان به اين شناخت دست يافت (انصاري و همکاران.)1387 ،
زماني که ساير عوامل مؤثر در توزيع چرا از جمله شيب ،ارتفاع و خاک محدوديتي ايجاد نکند ،فاصله
از کانون بحران ،ميزان بهرهبرداري از علوفه مراتع را تحت تأثير قرار ميدهد (صادقپور و همکاران،
 .)1398با توجه به اينکه تنوع و غناي گونهاي از عوامل ساختاري پوشش گياهي هستند ،تهيه ليست
کامل از هر حوزه آبخيز براي اعمال مديريت صحيح ضروري به نظر ميرسد .اين مسئله به خصوص در
مرتعي که تحت چراي شديد دام قرار گفته است به دليل اهميت شناسايي گونههاي نادر و کم شونده
جهت اصالح و احياي حوزههاي آبخيز بيش از پيش حائز اهميت است.
تنوع گونهاي گياهي از موضوعات مهم در بومشناسي جوامع است كه در رابطه با كاهش و زوال
گونهاي ،فوايد آن ،توليد در اكوسيستم و حفظ علفزارهاي غني از گونههاي بومي و بيگانه عمل ميكند
(اکبرلو و همکاران .)1390 ،از طرفي تخريب پوشش گياهي ،از بين رفتن اكوسيستمهاي مرتعي و
تبديل آنها به سيستمهاي تك محصولي (بهرهبرداري دام) كه سطح وسيعي از مراتع را در بر گرفته
باعث از بين رفتن تنوع گياهي شده است .تنوع گونهاي گياهي به طور وسيعي در مطالعات پوشش
گياهي و ارزيابي زيست محيطي به عنوان يكي از شاخصهاي مهم در تعيين نقش مديريتي و بررسي
وضعيت اكوسيستم مورد استفاده قرار ميگيرد .اثر نقش مديريتي در چراي دام ،شدت دامگذاري،
سيستمهاي چرايي ،تنوع گونهاي گياه ،فراواني نسبي ،تفاوت در اشكال رويشي و اثر آن بر پايداري
جوامع مرتعي و عملكرد اكوسيستم نمود پيدا ميكند.

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

64

1

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-08-09

در چند سال اخير ،سيستم قدرتمند استنتاج فازي بر پايه شبکه عصبي تطبيقي موسوم به
انفيس (ANFIS) 1در علوم مختلف جهت پيشبيني مقادير اندازهگيري نشده به کار برده ميشود.
انفيس با بهرهگيري از قدرت آموزش شبکههاي عصبي و مزيت زباني سيستمهاي فازي توانسته در

ژيال قرباني و همکاران

تحليل فرآيندهاي بسيار پيچيده غيرخطي به نحو احسن عمل کند .اولين بار ،جانگ ()Jang, 1993
توانست از قدرت زباني سيستمهاي فازي و آموزش شبکههاي عصبي استفاده نمايد و سيستمي تحت
عنوان سيستمهاي فازي برپايه شبکه عصبي تطبيقي يا انفيس را ارائه نمايد .مدلسازي انفيس در
بسياري از تحقيقات کشاورزي و معدودي از تحقيقات مرتبط با مراتع بهکار برده شده است .به عنوان
مثال ،در مطالعات مختلف از انفيس به ترتيب براي پيشبيني فرسايش خاک در مراتع حوضه نوران
اردبيل ،پيش بيني ظرفيت چرايي در مراتع نيمه استپي شمال غرب ايران ،پايش خشکسالي و ارزيابي
امکان پيش بيني آن در مراتع استان اردبيل ،مدلسازي غلظت رسوب حاصل از فرسايش شياري در
مراتع مناطق نيمه خشک ،پيش بيني جريانات سطحي در مراتع و ارزيابي تغييرات سطح زمين در
مراتع استفاده گرديد (محمدي سلطان آباد و اسفندياري1392 ،؛ Goharnejad et al., 2015؛
سبحاني و گلدوست1394 ،؛ محمدپور و همکاران1396 ،؛ Khosravi et al., 2018; Yousefi et al.,
 .)2021در تمامي تحقيقات مذکور به برتري انفيس در مقايسه با ساير روشهاي پيشبيني اشاره شده
است .به عالوه ،تحقيقات متعددي بهمنظور پيشبيني عوامل مؤثر بر خصوصيات خاک توسط هوش
مصنوعي انجام شده است .در تحقيقي فاکتورهاي مربوط به ويژگيهاي خاک ،اقليم و هندسه زمين بر
روي ذخيره کربن خاک در کاربريهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت ( .)Parvizi, 2010نتايج نشان
داد که شبکه عصبي مصنوعي با قدرت برآورد بااليي ،قادر به توضيح  76درصد از تغييرات کربن آلي
خاک است .در مطالعه ديگري به بررسي کاربرد مقايسهاي رگرسيون خطي چندگانه و شبکه عصبي
مصنوعي براي شبيهسازي اثرات عوامل توپوگرافي بر تغييرات کربن آلي خاک در مراتع کرمانشاه
پرداخته شد .نتايج نشان داد که شبکه عصبي مصنوعي نسبت به روش رگرسيون خطي چندگانه داراي
دقت و صحت باالتري است .به عالوه عامل ارتفاع در تغييرات ذخاير کربن آلي خاک ،بيشترين سهم را
داشت (مقيمي نژاد و همکاران.)1393 ،
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با توجه به اينکه مراتع سبالن با دارا بودن توان بومشناختي باال از ديرباز مورد بهرهبرداري دامداران
محلي و عشاير کوچرو بوده است ،بخشي از اين مراتع به دليل بهرهبرداري طوالني مدت و عدم فرصت
کافي به منظور تجديد حيات و بازسازي ،در معرض تبديل و تخريب قرار گرفته است (قرباني و
همکاران .)1392 ،بنابراين هدف از تحقيق حاضر ،بررسي تخريب مراتع با تأکيد بر تغيير ترکيب و تنوع
گونهاي پوشش گياهي همچنين بررسي قابليت سيستم استنتاج فازي بر پايه شبکه عصبي تطبيقي
(انفيس) در پيشبيني تنوع گونهاي پوشش گياهي ميباشد.
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اين پژوهش در مراتع ييالقي دامنههاي جنوب شرقي سبالن در شمال غرب ايران که داراي
ويژگيهايي نظير داشتن شدتهاي چرايي مختلف و دسترسي کافي است ،انجام گرفت .ابتدا به منظور
تعيين محدوده مورد مطالعه ،نقشههاي توپوگرافي  1:25000نقشه مدل رقومي ارتفاع ،طبقات ارتفاعي،
شيب و جهات جغرافيايي با استفاده از نرمافزار  Arc GIS10تهيه شد .سپس با توجه به نقشههاي
مذکور ،روستاهاي آلوارس ،اسب مرز و آلداشين در حوزه آبخيز درويش چاي که تيپ رويش گياهي
مشابهي داشتند ،انتخاب شدند .به عالوه ،سه روستاي معرف با شدت چراي مختلف به واسطه اطالعات
اداره کل منابع طبيعي همچنين مشاهدات ميداني مورد تأييد قرار گرفتند .شدت دامگذاري در هر
روستا با در نظر گرفتن وسعت اراضي ملي آن روستا و حضور گياهان مهاجم ،كم شونده و زياد شونده
اساس تعيين مناطق مختلف از لحاظ شدت چرايي بوده است (اسالمي و همکاران .)1398 ،اين سه
منطقه در تمام خصوصيات و صفات مانند (توپوگرافي ،شيب ،ارتفاع ،نوع خاک ،دما و ميزان بارندگي)
شبيه به هم بوده و تنها در عامل شدت چرا باهم اختالف داشتند .حوزه مورد مطالعه بين " 48 ' 22
 °47تا "  48° 08 ' 22طول شرقي و "  38° 06 ' 07تا و "  38° 15 ' 44عرض شمالي واقع شده
است .وسعت اين حوزه آبخيز  11642/67هکتار و محيط اين حوزه  81/43کيلومتر است .اين حوزه
شامل  18زير حوزه است .در حوزه مورد مطالعه ،کمترين و بيشترين ارتفاع از سطح دريا به ترتيب
 1465و  4808متر است .بيشترين پراکنش را کالس شيب  30-60درصد به خود اختصاص داده است
و شيب متوسط وزني حوزه  29درصد است (شکل .)1ميانگين بارش ساليانه در اين روستاها حدود
 450تا  480ميليمتر و متوسط دماي ماهيانه حدود  6/5تا  7/5درجه سانتيگراد است .بر اساس اقليم
نماي دومارتن ،روستاهاي مذکور داراي اقليم نيمه خشک سرد بوده و در تقسيمبندي مناطق زيست
اقليمي ايران جزء منطقه نيمه استپي سرد است .منطقه مورد مطالعه داراي پوشش گياهي متنوع شامل
بوتهاي ،فوربها و گراسها است .اساس تئوري روش مورد استفاده جهت تعيين وضعيت مرتع بر مبناي
تئوري كليماكس كلمنتز استوار بود .بر اساس ميانگين اطالعات به دست آمده در سالهاي گذشته و
دستورالعملهاي مربوطه ،درجه وضعيت در روش  6فاكتوره تعديل شده ،خاك و پوشش گياهي و
مشاهده و تخمين مشخص شد .گونههاي غالب در اين منطقه Festuca ،Artemisia austrica
Acantholimon
،Astragalus glaganthus Fisher ،Euphorbia aelleni ،ovina
 Agropyron libanoticum ،festucaceumميباشند (قرباني و همکاران.)1393 ،
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با توجه به محدوديتهاي موجود منطقهاي نظير پستي و بلندي ،تغييرات شيب و جهات مختلف با
در نظر گرفتن منابع (بدري پور )1376 ،که بايد شرايط توپوگرافي را در تجزيه و تحليل گراديان چرايي
مد نظر قرار داد ،تالش شد طرح نمونهگيري به گونهاي انتخاب گردد تا اثر تغييرات ارتفاع ،شيب و
جهات جغرافيايي و ساير عوامل به حداقل برسد .ولي تقريبًا در تمامي موارد دشتها و تپه ماهورها با
دامنههاي منظم به کاربري زراعي تبديل شده است (قرباني و همکاران .)1393 ،بنابراين انتخاب سايت
نمونهبرداري و ترانسکت اصلي گراديان به سمت کوهستان که شيب مانع از تبديل اراضي به کاربري
زراعي شده است ،ميسر بود .با در نظر گرفتن محدوديتهاي فوق سايتها در شيبهاي  20تا 60
درصد (با توجه به شرايط موجود عرصههاي مرتعي باقيمانده از تغيير و تبديل به کاربري کشاورزي و
همچنين با توجه به اينکه کل عرصه توسط دامهاي روستايي چرا ميشوند) جهات دامنه شرقي و شمال
شرقي (شرايط موجود) و در طبقه ارتفاعي  1900تا  2500متر از سطح دريا انتخاب شدند .بنابراين در
هر روستا ،يک ترانسکت  600متري عمود بر کانون بحران انداخته شد و تالش شد تا اثرات عوامل
اکولوژيکي در تغيير پارامترهاي پوشش گياهي به حداقل برسد و فقط تأثير شدت چرا در تغيير ترکيب
و تنوع گونهاي پوشش گياهي بررسي شود (قرباني و همکاران1392 ،؛ احمدآلي و همکاران.)1394 ،
اندازه پالت با توجه به نوع و نحوه پراکنش گونههاي گياهي و يکنواختي نسبي پوشش گياهي و با در
نظر گرفتن روش کين  Minimal Areaبه ميزان يک متر مربع تعيين شد .بنابراين نمونهبرداري توسط
 25پالت يك مترمربعي كه بهصورت تصادفي -سيستماتيك در طول ترانسكت  600متري مستقر
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شدند ،انجام شد .در هر پالت ،پارامترهاي درصد تاج پوشش ،تراکم گونهاي ،توليد ،درصد خاک لخت،
پوشش سنگي و درصد الشبرگ ثبت شد.

نتايج دادهبرداريهاي عرصهاي براي تجزيه و تحليل آماري به نرمافزار  SPSS16انتقال يافت و رسم
نمودارهاي خروجي در نرمافزار  Excelصورت گرفت.

از دادههاي عرصه براي ايجاد مدل رگرسيوني از نوع رگرسيون چندگانه استفاده شد .در مدلسازي،
پارامترهاي شدت چرا به صورت عددي و فاصله از روستا به عنوان ورودي و تنوع گونه اي به عنوان
پارامتر خروجي معين شدند.
ANFIS

از تعداد کل دادههاي بهدست آمده براي هريک از پارامترهاي مورد نظر در اين بخش ،چهار پنجم
دادهها براي مرحله آموزش 1مدل و يک پنجم مابقي داده براي مرحله آزمون 2مورد استفاده قرار گرفت.
براي افزايش دقت و سرعت عملکرد مدلها ،دادهها طبق رابطه ( )1نرمال شدند ( Sajikumar and
.)Thandaveswara, 1999
)Xnorm = (X − Xmin) / (Xmax − Xmin

رابطه 1

که در آن Xnorm ،مقادير نرمال شده X ،مقدار مشاهده شده Xmax ،و  Xminبه ترتيب مقادير
بيشينه و کمينه دادههاي مشاهده شده است.
ANFIS

Training
Testing
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مدلهاي مختلفي توسط  ANFISبا تغيير توابع عضويت در ورودي ايجاد ميگردد .معيارهاي مختلفي
براي ارزيابي اين مدلهاي پيشبيني وجود دارد که بهطور عمده بر اساس اختالف بين خروجيهاي
پيشبيني شده و خروجيهاي مطلوب و واقعي استوارند .براي ارزيابي عملکرد مدلها از پارامترهاي
ريشه ميانگين مربعات خطا ( )RMSEو ضريب تبيين ( )R2استفاده شد و بهترين مدل معين گرديد.

ژيال قرباني و همکاران
2

رابطه 2
رابطه 3

=RMSE

=R2

در روابط فوق N ،تعداد نمونه Pi ،مقادير پيشبيني شده توسط مدل Qi ،مقادير واقعي Pz ،ميانگين
مقادير پيشبيني شده توسط مدل Qz ،ميانگين مقادير واقعي است ( .)Jacovides, 1997در انتها،
مدل  ANFISبا وروديهاي عوامل مؤثر مختلف و خروجي پارامتر مورد بررسي در نرمافزار
 )Version 8.1.0.604( MATLAB R2013aو در قسمت  ANFIS editايجاد شد.
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نتايج حاصل از تحليل شاخصهاي عددي تنوع گونهاي (سيمپسون ،شانون و بريلوئين) و يکنواختي
(کامارگو ،سيمپسون ،ني و اسميت – ويلسون) در هر روستا با توجه به فاصله از کانون بحران نشان داد
که در هر سه منطقه نمونهبرداري با افزايش فاصله از روستا (کانون بحران) روند افزايش معنيداري در
تنوع گونهاي و يکنواختي گونههاي مرتعي مشاهده نشد .اما بين سه روستا با شدتهاي چرايي کم،
متوسط و زياد اين تغييرات معنيدار است .با وجود اين ،روستاي آلوارس با شدت چراي کم ،بيشترين
تنوع گونهاي و يکنواختي را داشته و بيشترين مقادير تنوع گونهاي و يکنواختي در  200متر دوم و
مربوط به شاخص شانون و اسميت  -ويلسون بهترتيب  4/100و  0/444و در جهت جغرافيايي شمالي
بهدست آمد .در روستاي آلداشين با شدت چراي متوسط با افزايش فاصله از روستا مقدار تنوع گونهاي
و يکنواختي از روند خاصي برخوردار نبود و بيشترين مقدار عددي شاخص تنوع گونهاي و يکنواختي
مربوط به شاخص شانون در  200متر دوم و شاخص کامارگو در  200متر اول بهترتيب  3/58و 0/402
و جهت جغرافيايي شرقي بهدست آمد .در روستاي اسب مرز با شدت چراي زياد با افزايش فاصله از
روستا تنوع گونهاي و يکنواختي کمي روند افزايشي داشته و بيشترين مقدار عددي شاخص تنوع
گونهاي و يکنواختي مربوط به شاخص شانون در  200متر سوم و شاخص کارماگو در  200متر سوم
بهترتيب  3/16و  0/321و جهت جغرافيايي شرقي بهدست آمد (جدول.)1

روستا (شدت چرا)

فاصله از روستا

آلوارس (کم)

آلداشين (متوسط)

اسب مرز (زياد)

200
400
600

شاخص شکل زمين

جهت

5/083
7/015
0/812
9/485
6/625
6/531
0/968
1/091
3/296

شمالي
شمالي
شمالي
شرقي
شرقي
شرقي
شرقي
شرقي
شرقي

تنوع گونهاي
شانونواينر
3/37 ab
4/100 a
3/810 ab
3/452 ab
3/587 ab
2/865 ab
2/678b
2/833ab
3/161 ab

سيمپسون
0/892a
0/907 a
./855 a
0/833 a
0/866 a
0/763 a
0/732 a
0/780 a
0/810 a

يکنواختي
بريلئون
3/33 a
3/540 a
3/162 a
3/412 a
3/440 a
2/658 a
2/592 a
2/783 a
3/18 a

کامارگو
0/414 a
0/423 a
0/412 a
0/402 a
0/421 a
0/298 a
0/251 b
0/309 ab
0/321 ab

سيمپسون
0/369a
0/379 a
0/166b
0/318 a
0/322 a
0/252 ab
0/164 b
0/250 ab
0/23 ab

ني
0/145 a
0/120 a
0/404 b
0/171 a
0/179 a
0/195 a
0/100 a
0/196 a
0/141 a

اسميتويلسون
0/265 ab
0/444 a
0/377 a
0/372 a
0/352 a
0/293 ab
0/199 b
0/290 ab
0/310 a

حروف غيرمشترك  ،c ،b ،aنشاندهنده تفاوت معنيدار در مناطق مختلف است.
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نتايج مقايسه ميانگينها با آزمون توکي در سطح احتمال  5درصد براي پارامترهاي مورد بررسي در
فواصل مختلف از کانون بحران براي تکتک روستاها در جدول ( )1ارائه شده است .با توجه به اين
نتايج با افزايش فاصله از روستاي آلوارس با شدت چراي کم ،ميانگين پوشش تاجي تا حدودي کاهش
يافته اما اين کاهش معنيدار نبوده اما ميانگين سنگ و سنگريزه افزايش يافته که اين افزايش نيز
معنيدار است .تراکم گونهاي نيز از روند خاصي (افزايش يا کاهش) پيروي نميکند .در روستاي
آلداشين با شدت چراي متوسط با افزايش فاصله از روستا ،ميانگين پوشش تاجي و تراکم گونهاي تا
حدودي روند افزايشي داشتهاند اما اين افزايش در هيچ يک از پارامترها معنيدار نبوده است .نتايج
مقايسه ميانگينها در روستاي اسبمرز با شدت چراي زياد نشان داد که ميانگين پوشش تاجي و تراکم
گونهاي با افزايش فاصله از روستا ،روند افزايشي داشته و اين افزايش معنيدار بوده است .نکته قابل
توجه اين است که فضوالت دامي نيز روند افزايشي معنيداري دارد .ساير پارامترها در جدول ( )1ارائه
شدهاند .نتايج تجزيه واريانس دادههاي مربوط به عوامل مؤثر بر تنوع گونهاي در جدول ( )2نشان داده
شده است .همانگونه که مالحظه ميگردد پارامترهاي شدت چرا ،فاصله از روستا و اثرات متقابل آن ها
اثر معنيداري بر تنوع گونهاي دارند (.)P<0/01

منبع تغييرات

ميانگين مربعات

معني داري

F

شدت چرا
فاصله از روستا
شدت چرا × فاصله

1/225
0/224
0/275

0/00
0/00
0/00

**533/360
**97/314
**119/762

شکل( )2اثر شدت چرا و فاصله را بر تنوع گونههاي مرتعي نشان ميدهد.
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شکل فوق نشان ميدهد که با افزايش شدت چرا ،تنوع گونهاي کاهش يافته و بيشترين مقدار تنوع
گونهاي مربوط به فاصله دوم است و کمترين مقدار آن در فاصله اول و نزديک کانون بحران ميباشد و
بيانگر اين مطلب است که تنوع گونهاي به شدت تحت تًاثير فاصله از کانون بحران و شدتهاي چرا
ميباشد.

مدل رگرسيوني تنوع گونههاي مرتعي با توجه به دادههاي اندازهگيري شده بدين صورت حاصل
گرديد:
Y = 4/110 -0/451 GI + 0/060 d

رابطه4

در اين رابطه :Y ،تنوع گونهاي و  : GIمقدار عددي شدت چرا و  : dفاصله از روستا (متر) ميباشد.
ارتباط بين مقادير اندازهگيري شده و پيشبيني شده تنوع گونهاي با استفاده از مدل رگرسيوني در
شکل زير ارائه شده است .ضريب تبيين ( )R2اين مدل برابر  0/83است.
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در شکل زير نتايج خروجي مدل انفيس بهصورت نمودار سه بعدي آمده است .بيشترين ميزان تنوع
گونهاي در اين شکل مربوط به فواصل دورتر از روستا ( 600متري) و شدت چراي کم ميباشد .کمترين
تنوع گونهاي نيز مربوط به شدت چراي زياد و فاصله  200متري ميباشد.
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ارتباط بين مقادير اندازهگيري شده و پيشبيني شده تنوع گونهاي با استفاده از مدل انفيس در شرايط
کاري مختلف در شکل ( )5ارائه شده است .ضريب تبيين ( )R2مدل انفيس برابر  0/91بهدست آمد که
حاکي از توانايي باالتر مدل انفيس نسبت به مدل رگرسيوني در ايجاد ارتباط بين ورودي و خروجي و
نزديکي آن نسبت به مقادير اندازهگيري شده است.

اعتبار سنجي پارامتر تنوع

ضريب همبستگي ()R2

ريشه ميانگين مربعات خطا
()RMSE

0/83
0/91

مدل رگرسيوني
مدل انفيس

1/230
0/601
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مطابق نتايج حاصل از ارزيابي شاخصهاي عددي تنوع و يکنواختي گونهاي ،بيشترين مقدار تنوع
گونهاي شاخص شانون-واينر در کانون بحراني آلوارس در جهت جغرافيايي شمالي و فاصله  400متري
برابر با  ،4/1در کانون بحراني آلداشين در جهت جغرافيايي شرقي و فاصله  400متري برابر با  3/58و
در کانون بحراني اسب مرز در جهت جغرافيايي شرقي و فاصله  600متري برابر با  3/16بهدست آمده
است .اين مقادير نشان ميدهد که بيشترين ميزان تنوع گونهاي در هر دو کانون بحراني (آلوارس با
شدت چراي کم و آلداشين با شدت چراي متوسط) در فاصله دوم چرايي ميباشد و در فواصل 200
متري انتهاي واحد تپهماهوري و شروع کوهستان ميباشد .اما در کانون بحران اسب مرز که در اين
روستا شدت چرا زياد است اما تنوع گونهاي در فاصله سوم چرايي بيشتر از فاصله اول و دوم است که

ژيال قرباني و همکاران

اين به خاطر شدت چراي زياد در فواصل نزديک به کانون بحران در اين روستا است .با توجه به دامنه
تغييرات شاخصهاي مورد استفاده ،ميتوان گفت که منطقه از يک تنوع گونهاي متوسط رو به باال
برخوردار ميباشد .اين نتيجه مشابه با نتايج جوري و همکاران ( )1386همچنين معتمدي و شيداي
کرکج ( )1397ميباشد که به ترتيب با مقايسه شاخصهاي تنوع گونهاي در مراتع صفارود رامسر و
مراتع چر اروميه نشان دادند که تنوع گونهاي در اکوسيستمهاي مرتعي با وضعيت متوسط به باال
افزايش مييابد.
در مناطق کوهستاني نظير سبالن ،محدوديت انتخاب ترانسکت اصلي در سطوح هموار به علت تبديل
مراتع به کاربريهاي ديگر وجود دارد و ترانسکت در سطح مراتع شيبدار با جهات جغرافيايي و خاک
متفاوت تعيين ميگردد .بنابراين همانگونه که بدري پور ( )1376و آجرلو ( )1386نيز تأکيد کرده
است ،در گراديانهاي با پستي و بلندي ،تغيير در پارامترهاي پوشش گياهي نه تنها تحت تأثير اين
عامل ،بلکه عوامل ديگر مانند پارامترهاي پستي و بلندي و خاکي نيز در تغيير ترکيب و تنوع پوشش
گياهي در فواصل مختلف از کانونهاي بحران مؤثر بوده و در نتيجه تنها چارچوب فاصله از روستا
مناسب ارزيابي تخريب مرتع نميباشد.
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نتايج تحقي ق حاض ر نش ان داد ک ه م دل  ANFISب ا دق ت ب االتر ( )R2=0/95و خط اي کمت ر
( )RMSE=0/9792نسبت به مدل کم دقتتر رگرسيوني ( )R2=0/77که خطاي بيشتري ني ز داش ت
( ،)RMSE=3/8954تنوع گونهاي را پيشبيني نمود .اين امر حاکي از توانايي م دل انف يس در ايج اد
ارتباط بين ورودي و خروجي و نزديکي آن نسبت به مقادير اندازهگيري شده است .مدل انفيس نس بت
به مدل رگرسيوني داراي دقت باالتري بوده و با استفاده از سطوح شکلهاي خروجي در انفيس ميتوان
خروجي م دل را ب راي ي ک ورودي خ اص محاس به نم ود .نت ايج تحقيق ات محم دي س لطان آب اد و
اس فندياري ( ،)1392گ وهرنژاد و همک اران ( ،)Goharnejad et al., 2015س بحاني و گلدوس ت
( ،)1394محمد پور و همکاران ( ،)1396خسروي و همک اران ( )Khosravi et al., 2018و يوس في و
همکاران ( )Yousefi et al., 2021که به ترتيب از انفيس به منظور پيشبيني فرسايش خاک در مراتع
حوضه نوران اردبيل ،پيش بيني ظرفي ت چراي ي در مرات ع نيم ه اس تپي ش مال غ رب اي ران ،پ ايش
خشکسالي و ارزيابي امکان پيش بيني آن در مراتع استان اردبيل ،مدلسازي غلظ ت رس وب حاص ل از
فرسايش شياري در مراتع مناطق نيمه خشک ،پيش بيني جريانات سطحي در مراتع و ارزيابي تغيي رات
سطح زمين در مراتع استفاده کردند مشابه با نتايج تحقيق حاض ر در م ورد توان ايي انف يس ب ه عن وان
ابزاري هوشمند در جهت تخمين پارامتره اي مختل ف در عل وم مرت ع م يباش د .همچن ين بهرام ي و
همکاران ( )Bahrami et al., 2013در ارزيابي کاربرد مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي ،ش بکه عص بي
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تطبيقيفازي و رگرسيون در پيشبين ي ک ربن آل ي ذرهاي در مرات ع خراب ه س نجي ارومي ه ،قرب اني و
همکاران ( )1398در پيشبيني ميزان خردشدگي خاک تح ت ش دته اي مختل ف چراي ي در مرات ع
سبالن به اين نتيجه دست يافتند که براساس معيارهاي مجذور ميانگين مربعات خطا و ض ريب تبي ين
( )ANFISنسبت به تحليل رگرسيون خطي چندمتغيره به عنوان ابزار قدرتمندتري در پيشبيني کربن
آلي ذرهاي و خردشدگي خاک عمل ميکند .علت تفاوت بين عملکرد بهتر شبکههاي عصبي در مقايسه
با روشهاي آماري را ميتوان در قابليت تخمين و پيشبيني شبکههاي عصبي مص نوعي ب راي تقري ب
غيرخطي با حجم کم دادهها جستجو نمود .اين در حالي است که عملکرد و دقت روشهاي رگرس يوني
به شدت از حجم کم نمونهها تبعيت ميکند و حجم کم نمونهها ميتواند عام ل مح دوديت م دله اي
آماري گردد (نوراني و صالحي .)1387 ،در همين راستا پيشنهاد ميگردد که در کنار م دل پ يشبين ي
رگرسيوني ،از ساير مدلهاي پيشبيني مانند انفيس به منظور تخمين پارامترهاي مرتبط با مرات ع م ن
جمله تنوع گونهاي گياهي ،تخريب مراتع و شدت چرا استفاده گردد تا پيشبيني دقيقت ري ب ه دس ت
آيد.
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آجرلو ،م .1386 .تأثير فاصله از کانون بحران بر روي خصوصيات پوشش گياهي و خاک مراتع ،پژوهش و
سازندگي در منابع طبيعي.174-170 :74 ،
احمد آلي ،و ،.قرباني ،ا ،.عظيمي مطعم ،ف ،.اصغري ،ع ،.تيمورزاده ،ع ،.بدرزاده ،م .1394 .بررسي فلور ،شکل
زيستي ،کروتيپ و تغيير تنوع و يکنواختي گونهاي تحت تأثير فواصل مختلف چرايي از کانونهاي بحراني در
دامنههاي جنوب شرقي سبالن ،تاکسونومي و بيوسيستماتيک.84-69 :72 ،
ارزاني ،ح .1378 .بررسي روند كمي و كيفي تغييرات پوشش گياه مرتع در طي دهه گذشته (،)77-1365
پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي.31-35 :44 ،
اسالمي ،ح ،.معتمدي ،ج ،.نظرنژاد ،ح ،.شيداي کرکج ،ا .1398 .بررسي ارتباط وضعيت مرتع با تنوع گونهاي
موجود در هر وضعيت ،تحقيقات مرتع و بيابان ايران.628-613 :26 ،
اکبرلو ،م ،.محمودي ،ج ،.چوپاني ،ح .1390 .بررسي آثار قرق و چرا بر روي تنوع گياهي با استفاده از مدلهاي
پارامتري در استان خراسان شمالي ،مجله علمي پژوهشي مرتع.321-314 :3 ،
انصاري ،ن ،.سيد اخالقي شال ،س.ج ،.قاسمي ،م.ح .1387 .عوامل اجتماعي -اقتصادي موثر در تخريب منابع
طبيعي کشور و سهم آن ها در تخريب ،تحقيقات مرتع و بيابان ايران.524- 508 :44 ،
بدري پور ،ح .1376 .تأثير فاصله از آبشخوار بر روي وضعيت و خصوصيات پوشش گياهي .پايان نامه كارشناسي
ارشد مرتع داري ،دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران 90 ،صفحه.
جوري ،م ح ،.رحيمي کاکرودي ،و ،.آزادي ،س .1386 .بررسي درجه آسيب پذيري دو رويشگاه کوهستاني از نظر
فرسايش خاک (مطالعه موردي :مراتع ييالقي جواهرده رامسر) ،مجله علمي پژوهشي مرتع.38-28 :11 ،
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سبحاني ،ب ،.گلدوست ،ا .1394 .پايش خشکسالي و ارزيابي امکان پيش بيني آن در استان اردبيل با استفاده از
شاخص  SPIو مدل  ،ANFISتحقيقات جغرافيايي.151-135 :30 ،
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