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 چکیده

 کیی عنوانبه یجنگل تصادف الگوریتمبا استفاده از  یزداستان  یمرتع یاراض در( Trigonella elliptica) یرازیش یلهشنبل یمرتع یاهبالقوه گ رویشگاه

 ارتفاع، تبخیر، دما، حداکثر و حداقل بارندگی،خاک،  شوری شاخص ی،اراض کاربری متغیر 22 از. شد سازیمدل ماشینی یادگیری پیشرفته هایمدلاز 

 یتموقع 206استفاده شد. از مجموع  یرازیش یلهحضور شنبل یمکان یتموقع ینو همچن توپوگرافی خیسی شاخص و آبراهه تا فاصله شیب، ةدرجو  جهت

آزمون مدل توسعه داده شده استفاده شد.  یدرصد برا 60آموزش مدل و  یدرصد برا 50 یتصادف طوربه یاه،گ یننقاط حضور ا عنوانبه شدهثبت یمکان

 استفاده مورد محیطی متغیرهای اهمیت تعیین جهت و( AUC_ROC) عملکرد مشخصه یمنحن یرز مساحتاز  ،و آزمون مدل اعتبارسنجی منظوربه

را  خوب خیلی عملکردROC (8/0 AUC> ،) یمدل با استفاده از منحن ارزیابی نتایج. شد استفاده( Jackknife) نایفجک روشاز  سازیمدل در

و  96/0، 2، 59/0، 9/0 ترتیببه اهو نرخ هشدار اشتب یاحتمال آشکارساز یبی،ار یرمقاد سازی،خطا شامل صحت، دقت مدل یهاآماره یننشان داد. همچن

 شاخص و اعارتف سپس و شیب، ةدرج عامل ترتیبهب کهنشان داد  یرهامتغ یتاهم یینتع نتایج. استخوب مدل  عملکرد گربیاننشان دادند که  را 00/0

 یلهبالقوه شنبل رویشگاه بینیپیش از حاصل ةنقشد. ندار یشتریب یتاهم شیرازی شنبلیلهبالقوه  یشگاهرو تعیینعوامل در  ةینسبت به بق توپوگرافی خیسی

 ییاجرا خشبتوجه  موردو  شدهواقع مفید یزداستان  در یمرتع یاهگ ینشده ا یبتخر هایرویشگاه یاءاح منظوربه دقیق اطالعات عنوانبه تواندیم یرازیش

 .یردقرار گ
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 مقدمه

بـر اثـر  هااستاندر بـسیاری از  یرانمراتع کـشور ا امروزه

 یاشن یفشارها تحتو غیر اصـولی  رویهبی هاییبرداربهره

 تاستخریـب شده  یطیو عوامل مح یانسان هاییتاز فعال

(Emadodin and Bork, 2012; Bakhshi et al., 

مرتعـی بـه مـرور  ارزش با هایگونه که طوریبه(. 2020

و گــاه ســمی  ارزشبیپــست و  هایگونه بازمان 

 استان مراتع(. Ebrahimi et al., 2016) اندشده جایگزین

 خشکنیمهخشک و  یو هوا آب با هاییستماکوس جزو یزد

 محسوب شکننده مراتع عنوانبهزیستی محیطنظر  ازو 

 یشب یانسان هاییت(. فعالAsadi Zarch, 2017) شوندمی

 تکههتکاستان باعث  یننامطلوب در ا یعیطب یطاز حد و شرا

 با هایگونه از برخی انقراض و شده مرغوبشدن مراتع 

 (.Sedghi et al., 2022) است بخشیده سرعت را ارزش

 Trigonella eliptica یبا نام علم یرازیش یلهشنبل

با ارزش  یاهاناز آن دسته از گ ،است 2که جزء خانواده بقوالت

 ادشدهیعوامل  تأثیرتحت  یزداست که در مراتع استان  یمرتع

 یاهگ یک عنوانبه یاهگ یناست. ا یدرحال نابود

 ینقابل توجه و همچن ییدام با ارزش غذا یبرا خوراکخوش

 تروژنین یتتثب یقخاک از طر یزیدر حفاظت و حاصلخ یدمف

 Riyasat et al., 2003; Acharya et) شودمیشناخته 

al., 2006یبرا ییعالوه بر ارزش غذا یرازیش یله(. شنبل 

رگ و در ب یدمف یباتداشتن ترک دلیلبهدام و حفاظت خاک، 

 یتمصرف انسان حائز اهم یبرا یزن ییدانه از نظر دارو

طبق نظر  یاهگ ین(. اYadav et al., 2004) باشدیم

 است که یاهانیجزء گ یزدکارشناسان و مرتعداران استان 

 یهامطالعات و طرح یتدر اولو تواندمیو حفاظت آن  یاءاح

 . یردقرار گ یمرتعدار

 در هترب مدیریتی و احیائی اهداف به دستیابی منظوربه

 ارزش با گیاهان رویشی مناطق تعیین مرتعداری، هایطرح

 فتعری هاگام اولین از یکی عنوانبه تخریب فشار تحت و

امر  ینا ی(. براElith and Leathwick, 2009) شودمی

                                                      
1Fabaceae 

 هاآن به متعددوجود دارد که در مطالعات  یمختلف یهاروش

 محققان مانند  یبرخ نمونه برای. است شده اشاره

Khayrandish( 2027و همکاران ،)یاستفاده از روش دلف با 

 زیستی یاءدر اح مؤثر یطیمح یپارامترها گذاریارزشو 

ر ها دآن یقو تلف یمانگرو بر اساس منطق فاز هایجنگل

مناطق مستعد رشد مانگرو را  یایی،اطالعات جغراف یستمس

ها نشان داد که عملگر جمع آن یجکردند. نتا ییشناسا

 یعملگرها یرسا ینرا در ب یجهنت ین(، بهتری)همپوشان

و  یاز جمله اجتماع، اشتراک، ضرب جبر یمختلف فاز

 Bameriو   Khanamani ین. همچندارد یفاز یگاما

Nejad (2020 ،)ونهگ زیستگاه یابیمکان جهت پژوهشی در 

از روش  Ammodendron persicum یبا نام علم دیوال

بهره  یاییاطالعات جغراف یستمو س یمراتبسلسله یلتحل

 شامل ةگون اینبر رشد  یرگذاراز عوامل تأث هاآنبردند. 

و  یشور یزانبارش، م یزانم ی،اراض یکاربر ی،ژئومورفولوژ

تفاده اس یوالد یاهمناطق رشد گ یمکان ییارتفاع در شناسا

 فیروش را قابل قبول توص ینآمده از ا دستهب یجکردند و نتا

عات اطال یستمو س یزمطالعات که از روش فا یگرکردند. از د

و همکاران Wu به توانیم اندکردهاستفاده  یاییجغراف

وه بالق یروش اراض ینبا استفاده از ا کهکرد  اشاره(، 2008)

 ییابرا مکان یکاآمر آنجلسلسدر  ایمنطقهدر  یدرختکار

 .کردند

 دقت افزایش منظوربهذکر شده،  یهابر روش عالوه

 ایهسازیمدل به جدید مطالعات رویشی، مناطق یابیمکان

 ویر ماشینی یادگیری هایالگوریتمبا استفاده از  یعدد

 هایویژگی و هاگونه حضور نقاط از استفاده با تا آورده

 یراب تریدقیق بینییشها، پبا حضور آن مرتبط محیطی

 اآنجانجام دهند. از  زیستگاهی یابیو مکان هاآنپراکنش 

در هر منطقه تصـادفی  یاهیگ یهاکه حضور و رشد گونه

 رایطش کنندةبیانگیـاهی  جوامع توزیع حقیقت در ونیسـت 

 Baghestani) باشدمیآن مناطق  زیستیو  اقلیمی خاکی،

Maybodi et al., 2010 حضور  یطبا شناخت شرا رواین(، از
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 تعدمس مناطق برای مناسبی یابیمکان توانمی یاهگ یک

 قابلیت این از جدید هایروش از بسیاری. داد انجام آن رشد

 رد. دهندمی افزایش را خود نتایج صحت و دقت و برده بهره

مانند روش  هاگونه توزیع هایمدل برخی ها،مدل بین

استفاده  یکردرو ین( از ا2مکسنت) یشینهب یآنتروپ یسازمدل

 ,.Franklin, 2009; Hosseinzadeh et al) کنندمی

 برای زیستیمحیطاز مطالعات  یاری( و در بس2018

 ستفادها گیاهی و جانوری هایگونه مکانی توزیع بینیپیش

و   Mehmudمطالعات توانمیمثال  طوربه. شوندمی

 Duan ( و2022و همکاران ) Sharifian (،2022همکاران )

 سازیمدل ترتیببهکه  کرد عنوان ( را2022و همکاران )

 Calamus گونه زیستگاه لقوهبا توزیع

floribundus Griff.، ی،تجار یگوهایو م یماه یهاگونه 

 یرا با استفاده از مدل آنتروپ Pinus densifloraو گونه 

 ین. در بدآوردن دستهب یقابل قبول یجو نتا داده انجام نهیشیب

 ،نهیشیب یمدل آنتروپ جزبه ینی،ماش یادگیری یهامدل

 سازیاند که مدلکرده یداتوسعه پ دیگری پیشرفتة یهامدل

که در  ییهااز مدل یکی. دهندمیانجام  خوبیبه را مکانی

 یولقابل قب یجها نتامدل یربا سا یسهاکثر مطالعات در مقا

از  یبیاست که ترک 6یمدل جنگل تصادف دهدیم ارائه

 جهتها درخت ینا از و است گیریتصمیم یهادرخت

(. Lee et al., 2017) کندمیاستفاده  یونو رگرس بندیطبقه

اساس  بر یورود یرمتغ ینبا استفاده از چند یجنگل تصادف

عه خود را توس ییمدل نها ی،چندگانه تکرار هایبینییشپ

 Rodriguez et) دهدمی دستبه قبولی قابل نتیجةداده و 

al., 2012; De Clercq et al., 2015; Moradi et al., 

2021.)  

در  یپژوهش یچکه ه داد نشان تحقیق سوابق مرور

و  یرازیش شنبلیله گیاه زیستگاه مکانی سازیخصوص مدل

 شتریو خارج از کشور گزارش نشده است. ب یرانآن در ا یعتوز

 یاهگ ینا یامطالعات انجام شده، در خصوص ارزش علوفه

(، Riasat and Nasirzadeh, 2006) اتعجهت اصالح مر

                                                      
2Maximum Entropy Modelling (MaxEnt) 

 مرتعی ارزش با گیاه عنوانبه ییو شناسا آوریجمع

(Karimiyan, 2005; Baghestani Meybodi et al., 

 یرو یحیو تشر شناختیریختو مطالعات  یی(، شناسا2010

 شنبلیله هایخانواده ةمقایسو  آن یشیرو یساختارها

(Ranjbar et al., 2012; 2014تجز ،)عملکرد  یلو تحل یه

( McCormick et al., 2009) تجاری تولید منظوربهدانه 

 شنبلیله بذر بر مصنوعی و محیطی هایتنش ةمطالعو 

(Tadros et al., 2011 )باشدمی . 

ظور منتوزیع جغرافیایی گیاه شنبلیله شیرازی به

نند در مراتعی ما خصوصاًشناسایی مناطق رویشی این گیاه 

، ندرسیممراتع استان یزد که از منظر مرتعداری مهم به نظر 

برای نخستین بار در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. 

 نیتدو یبرا یعلم یمنظور ارائه مبنابهاین پژوهش 

ابع من تیریو مد رهیحدود ذخ نییتع ،یحفاظت هایاستیس

 رو، اهدافگیاهی از این گونه بسیار مفید خواهد بود. از این

یابی مناطق رویشی و توزیع بالقوه اصلی این مطالعه مکان

. باشدیمگیاه مرتعی شنبلیله شیرازی در مراتع استان یزد 

برای دستیابی به این هدف چند گام شامل شناسایی 

در توزیع و استقرار این گونه،  مؤثرعوامل محیطی  نیترمهم

عنوان یکی از بررسی توانایی مدل جنگل تصادفی به

ی یادگیری ماشینی جهت هاترین الگوریتمپیشرفته

بینی زیستگاه و ارزیابی مناطق مستعد رشد این گیاه پیش

 .تعریف شدمرتعی در مراتع استان یزد 

 

 هاروش و مواد
لسله س بین و یراندر مرکز ا یزداستان : مورد مطالعه منطقة

 یاهعرض ینب استان این. است شده واقع یجبال مرکز

 یقهدق 60درجه و  66تا  یقهدق 08درجه و  29 یاییجغراف

درجه  73تا  یقهدق 07درجه و  72 یاییو طول جغراف یشمال

 استان ارتفاعی ةمحدود(. 2)شکل  داردقرار  یشرق یقهدق 60و

ر د این استاناست.  متغیر یاسطح در ازمتر  0008تا  520 از

 65/0 یباًوسعت داشته و تقر مربع یلومترک 52273حدود 

3Random Forest 
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استان  یآب و هوا .گیردیرا در بر م کشوردرصد از وسعت 

 یدارا یکمربند خشک جهان یت قرار داشتن بر روعلّبه

، گرم یهاسرد و نسبتاً مرطوب و تابستان یهازمستان

(. مراتع Arjmandi et al., 2021و خشک است ) یطوالن

درصد از  30هکتار حدود  یلیونم 0/0با مساحت  یزداستان 

د. بر اساس دهنیخود اختصاص ممساحت استان را به

مراتع  ءهکتار از مراتع استان جز 92928مطالعات انجام شده 

 6095500متراکم و یمهمراتع ن ءهکتار جز 866028متراکم و 

 ادیی. هر چند سطح زگیرددر بر میمراتع کم تراکم  را هکتار 

از  یشدر آن ب یمراتع کم تراکم است، ولء جز یزداز استان 

قابل  یاشده که از نظر تنوع گونه ییشناسا یاهیگ ةگون 500

 (.Mozaffarian et al., 2000باشد )یتوجه م

که  یمناطق در شیرازی شنبلیله: تحقیق اجرای روش

 یخاک و هواشناس ،ریختی یهااز شاخص یامجموعه

عد مناطق مست یزداستان  در. یابدمی استقرار باشد مناسب

، شپژوه این. در است ماندهناشناخته  مرتعی ةگون ینرشد ا

از  شیرازی، شنبلیله گیاه بالقوه رویشگاه نقشه ةیمنظور تهبه

 دهش مشاهده گونه این حضور آن در که مکانی موقعیت 206

 تموقعیتعداد  این. شد استفاده سازیمدل فرآیند در است

 هایرویشگاهو  ییشناسا یدانیم یدهایبازد یط شده، ثبت

 یابیتموقع یستمس GPSبا دستگاه  متری 60 حداقل ابعاد با

 نیاز ا یاری. بسگردیدثبت  یواقع یهاداده عنوانبه یجهان

منابع  کل ةادارمناطق با کمک کارشناسان بخش مرتع 

 یاهگ ینا یشگاهآشنا به رو یو مردم محل یزداستان  یعیطب

 یتعداد ین،بر ا عالوه(. 2)شکل  گردیدو ثبت  شناسایی

 یستماتیکنقطه( با استفاده از روش س 207) یمکان یتموقع

 نبلیلهش درش برای یلعنوان مناطق بدون پتانسبه یتصادف

ه امکان ک مناطقیصورت که ابتدا  ین. بدگردید ثبت شیرازی

ر است به صف یکنزد یاممکن  یرغ گیاهی ةگون یناستقرار ا

 یراب یاراض ی،شور، مناطق مسکون یاراض ی،آب ید اراضمانن

 یتصادف طورهب مناطق این درانتخاب شدند. سپس  یرهو غ

ه شد در نظر گرفت یلهنقاط عدم حضور شنبل عنوانبه نقاطی

 رثا گوگل سامانه کارشناسان، نظر با نقطه 207 در نهایتو 

(Google Earth) عنوانهب یدانیم یدنقاط با بازد یشترو در ب 

 نظر در رازییش شنبلیلهاستقرار  یقابل مستعد برا یرمناطق غ

طور هب گیاه، این بالقوه رویشگاه سازیمدل برای. شد گرفته

مدل و  آموزش یبرا ینقاط مشاهدات یندرصد ا 50یتصادف

 مراحل. شد گرفته درنظر مدل آزمون برای هاآندرصد از  60

داده شده است  نشان2شکل  در پژوهش ینمختلف انجام ا

 .شودمی داده توضیحپیرامون آن  یزکه در ادامه ن

 

 .مطالعه مورد منطقة یتموقع -1 شکل
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 مکانی سازیمدل برای تحقیق، این در :هاداده آوریجمع

ر بر رشد مؤث متغیرهای، شیرازی ةشنبلیلمناطق مستعد رشد 

 نهایت در و کارشناسان نظر و منابع مروربا توجه به  یاهگ ینا

مورد استفاده  یرمتغ 22. شدانتخاب  هاآن بودن دسترس در

 ی،اراض یکاربر ی،شامل: شاخص تفاوت نرمال شده شور

 یسیاز آبراهه، شاخص خ فاصله، شیبدرجة ارتفاع، 

. باشندیم یرو تبخ دما بیشینة و کمینهبارش،  ی،توپوگراف

با  یرستر یهانقشه صورتبه یرهامتغ این ةهم

 رایب مطالعه مورد منطقه ةاندازو در  یکسان سایزهاییکسلپ

 یرستر هاییهال یساز. آمادهشدندآماده  سازیمدل به ورود

صورت  GIS 10.4با استفاده از نرم افزار  یورود یرهایمتغ

 .شودیپرداخته م یرهامتغ ینا یگرفت. در ادامه به معرف

 :دور از سنجش هایداده از شده استخراج هایالیه

با استفاده  2000سال  یموجود در منطقه برا یاراض کاربری

 از و( OLIو  TIRS)سنجنده  8ماهواره لندست  یراز تصاو

 هیهت احتمال حداکثر الگوریتم و شدهنظارت بندیطبقه روش

 آبی، هایپهنه شامل شده شناسایی هایکاربری. گردید

 اراضی خوب، و متوسط فقیر، وضعیت با مرتعی اراضی

                                                      
4Normalized Difference Salinity Index 

 یجنگل اراضی سنگی، زدگیبرون شور، اراضی کشاورزی،

 ی،اماسه یمرطوب، اراض یمشجر(، اراض ی)اراض تنک

 ی(. کاربر6)شکل  باشندیم یمسکون یو اراض یربا یاراض

ساحت م یشترینب ،یرپوشش فق یتبا وضع یمرتع یاراض

اختصاص داده است. از شاخص  خودبهمنطقه را  یکاربر

اده خاک استف شوری یفتوص یبرا یشور تفاوت ةشدنرمال 

 راجاستخ لندست تصاویر از اراضی کاربری مشابهشد که 

 محاسبه ةنحو ،2 ةمعادل(. Aceves et al., 2019) گردید

 .دهدمی نشان را خاک شوری ةشدنرمالشاخص تفاوت 

(2) 
NDSI = (B4 – B5)/(B4 + B5) 

 B5و  B4و  یتفاوت شور ةشدنرمالشاخص  ،0NDSI که
 ستنده نزدیک قرمزمادون باند و قرمز طیفی باند ترتیببه
(Nuri et al., 2018.) 

 رقومی ارتفاعی مدل از شده استخراج هایالیه

به  یاهاناستقرار گ یطارتفاع در شرا یرمتغ یرتأث: ارتفاع
 یریخاک باعث تغ یطدما و شرا ییراتاست که در تغ یاگونه

 Brinkmann and) شودیم گیاهانرشد  ینواح یعدر توز

Patzelt, 2010; Heydari Alamdarloo et al., 2021 .)
مؤثر در  یرهایاز متغ یکی عنوانبهارتفاع  یرمتغ روایناز 

 
 .مطالعه انجام روش مفهومی چارچوب -2 شکل
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 یشترینانتخاب شد. ب شیرازی Zشنبلیلو استقرار  یعتوز
متر  2000تا  2000 یارتفاع ةدر محدود گیاه، اینحضور 

 یابدیم کاهشآن  یعارتفاع، توز یشافزا یااست و با کاهش 
 ارتفاع با استفاده از رستری نقشه مطالعه، این در(. 6)شکل 
متر  60×  60 یکسل( با اندازه پ7DEM) یرقوم ارتفاعنقشه 

  .یدگرد یهته 3SRTMماهواره  از

 اراستقردر  ینقش مهم یزن شیبة درجشاخص : شیب ةدرج

 Qarachorlu etدارد ) مرتعی یهاگونه استقرار عدم یا و

al., 2018 .)با استفاده از نقشه مدل ارتفاع  شیب ةدرج ةنقش

در  یبش ةدرج(. مقدار 6)شکل  یدگرد یهمنطقه ته یرقوم

 است. یرمتغ درجه 3/72صفر تا  ینب یزد استان

 انرژی یزانبر م یرتأث یلدلبه یبجهت ش متغیر: شیب جهت

 در سطحی دررطوبت  بر خورشیدی، تابش از دریافتی

تقرار اس یبرا یطشرا بودنمساعد یجهدر نت و، گیاه دسترس

ة . نقش(Deng et al., 2007) است یرگذارتأث یاهیپوشش گ

با استفاده از  یاییمنطقه در هشت جهت جغراف یبش جهت

ها آن بشی ةدرجکه  ی. مناطقیدگرد یهته رقومی ارتفاع ةنقش

اند هموار و پست قرار گرفته مناطق ةطبقصفر است در 

 (.6)شکل 

 ییراتغدر ت یرتأث یر،متغ ینانتخاب ا یلدال از: آبراهه از فاصله

. مناطق مقعر در منطقه که باشدیم یاهرطوبت در دسترس گ

ها شدن آبراهه یتجمع بارش و جار یرها و مسدره عنوانبه

 یاهاناستقرار گ یبرا یمناطق مساعد شوند،یمحسوب م

 یرتأث کمتر تحت یتنش خشک یطمناطق در شرا ین. اباشدیم

 از فاصله ةنقش(. Moradi et al., 2021) گیرندیقرار م

اصله ف یقاستفاده از شبکه آبراهه منطقه و از طر با رودخانه،

شد.  استخراج ArcGIS 10.4افزار در نرم یدسیدار اقلوزن

 ةنقش تغییرات ةدامن شودیم مشاهده6در شکل  که طورهمان

 .است متر 3/28220 تا صفر بین آبراهه از فاصله

شاخص که از  این(: 5TWI) توپوگرافی خیسی شاخص

ه منطق یمنطقه و از مدل ارتفاع رقوم یتوپوگراف یتوضع

 و زیرزمینی آب میزان با زیادی ارتباط گردد،یمحاسبه م

                                                      
5Digital Elevation Model 
6Shuttle Radar Topography Mission 

(. از Asch, 2021) دارد منطقه یک نسبی رطوبت وضعیت

خاک، و  یمواد آل یتمطالعات وضع یشاخص برا ینا

ه استفاده شده است ک یزمنطقه ن یدرولوژیکیه هاییژگیو

است  یاتخصوص ینشاخص با ا ینارتباط ا ةدهندنشان

(Atkinson, 2005; Mokarram et al., 2017 .)مقادیر 

TWI است  یرمتغ 06/26تا  7/7مطالعه از  مورد ةمنطق در

 (.6)شکل 

های داده :هواشناسی هایداده از شده استخراج هایالیه

ساله از پایگاه دفتر  60 ةدما، بارش و تبخیر برای یک دور

 و پس از بررسی نواقص دریافت شدمطالعات پایه منابع آب 

آماری و بازسازی مورد استفاده قرار گرفت. صحت و همگنی 

 اسمیرنوف انجام-ها با استفاده از آزمون کولموگروفاین داده

رت پ ةای برای تشخیص دادپذیرفت، سپس از نمودار جعبه

فاده ها با استبازسازی برخی نواقص داده سپس .استفاده شد

 صورتها و رابطه رگرسیونی آن هااز همبستگی بین داده

ن دما بی بیشینةمورد مطالعه تغییرات  ة. در منطقگرفت

درجه  -88/6تا  -8/22بین  کمینه آنو  06/05تا  95/65

باشد. همچنین میانگین بارش و تبخیر بلند می گرادیسانت

تا  7/2670و  600تا  2/63ترتیب بین به ،مدت منطقه

   (.6)شکل  است ریمتغمتر میلی 75/6086

 یعمؤثر در توز یطیمح یرهایمتغ یتاهم تعیین

T. elliptica: مدل به  یتبخش از مطالعه حساس ینا در

 .T اهیبالقوه گ یعتوز سازیمورد استفاده در مدل یرهایمتغ

elliptica  8نایفجکبا استفاده از روش (Park, 2015 )

 رد محیطی متغیرهای نسبی اهمیت میزان تا شد، ارزیابی

 معنی به نایفجک ،اصطالح در .گردد مشخص سازیمدل

 کمک به نایفجک روش در. است کاره چند دارضامن چاقوی

 و هشد تهیه موجود نمونه از گیریبازنمونه چاقویی، چنین

قادر است با برآورد  روشاین . شودمی انجام آن توسط برآورد

از  یکهر  ییراتمستقل( اثر تغ یرهایبرآوردگر )متغ یخطا

 شیرازی ةشنبلیل یاهمناطق رشد گ یمکان بینییشها را در پآن

7Topographic wetness index 
8Jackknife 
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در هر  ی،آزمون با استفاده از روش حذف یننشان دهد. در ا

 یسازشده و مدلمستقل حذف یرهایاز متغ یکیمرحله 

افت دقت  یزان. سپس مشودیانجام م یربدون آن متغ

 خصشا از استفاده با یرحذف آن متغ یبه ازا یینها zzنقش

محاسبه 2 ةمعادل طبق AUC9(PRD ( یدرصد کاهش نسب

 از نیز مطالعه این در(. Choubin et al., 2019a) گرددیم

 یمحیط متغیرهای به مدل حساسیت آنالیز برای روش این

 .شد استفاده ورودی

(2) 

PRDi = 100 × 
𝐴𝑈𝐶𝑎 − 𝐴𝑈𝐶𝑖 

𝐴𝑈𝐶𝑎
 

 یرعبارت است از مقدار سطح ز AUCaمعادله،  ینا در

که با استفاده از  سازیمدل از که عملکرد مشخصة یمنحن

است.  یدهانجام شده است، محاسبه گرد یرهاهمه متغ

AUCi، عملکرد مشخصة یمنحن یرمقدار سطح ز عنوانبه 

به یزن PRDiکنار گذاشته شده است.  i یرکه متغ سازیمدل

 سازیاز مدل i یرمتغ که یهنگام یدرصد کاهش نسب عنوان

 .شودیم یفتعر است، شده گذاشته کنار

 از بسیاری در: T. ellipticaبالقوه  یشگاهرو سازیمدل
 هایدلم برخی از استفاده با مکانی هایبینیپیش مطالعات
 و بندیطبقه درخت مانند ماشینی یادگیری پرکاربرد

(، SVM) 22پشتیبان بردار ماشین(، CART) 20رگرسیون
(، مدل آنتروپی MDA) 22ترکیبی تشخیص آنالیز مدل

(، ANN) 20مصنوعی عصبی zشبک(، MaxEnt) 26بیشینه
 گیردیم صورت( RF) تصادفی جنگل مانند ترکیبی هایمدل

 نیبهتر ی،اعتبارسنج یهابا استفاده از روش یتکه در نها
 که مدل مطالعاتی ةهمگفت در  ید. باشودیمدل انتخاب م
 برایشده است،  یسهها مقامدل یربا سا یجنگل تصادف

 شترییها از اعتبار بمدل یرمدل نسبت به سا اینسازی شبیه
 Choubin et al., 2019b; Stafoggia et) است برخوردار

al., 2019; Gayen et al., 2019; Pourghasemi et 

al., 2020; Moradi et al., 2021 یندر ا رواین(. از 
ا همدل یمطالعات در اجرا یرند متداول سامطالعه از تکرار رو

                                                      
9Percentage of Relative Decrease 
10Classification And Regression Tree 
11Support Vector Machine 
12Multivariate discriminate analysis 

شده است و با استناد  یخوددار یکدیگربا  هاآن zمقایسو 
زء را ج یجنگل تصادف مدلمطالعات معتبر که  یجبه نتا
ز اند، اکرده یها معرفمدل یربا سا یسهمدل در مقا ینبهتر

 یرییادگ یهامدل ترینیشرفتهاز پ یکی عنوانبهمدل  ینا
 یلهنبلش یاهمناطق مستعد رشد گ سازییهشب یبرا ینیماش

(. مدل Talebi et al., 2017بهره برده شده است ) یرازیش
ه با است ک یمدرخت تصم هاییتمجزء الگور یجنگل تصادف

و  ها کردهآن یباقدام به ترک یمدرخت تصم چندین ةتوسع
 ورود با. کندیرا انتخاب م یبندطبقه یالگو ینبهتر

 سازیمدل تصمیم، درخت هر در هاداده از ایمجموعه
ا ب یکه جنگل تصادف یطوربه گیرد،یجداگانه صورت م

 یبندهمدل طبق ینمختلف، بهتر بندهایطبقه ینب گیرییرأ
تخاب ان یبندانجام طبقه یبرا ییمدل نها عنوانبهکننده را 

 یتمکه در الگور یا(. مسئلهet al., 2007 Cutler) کندیم
 ختدر رشد میزان است اهمیت حائز بسیار یجنگل تصادف

 در که دباشمی کننده بینیپیش هایویژگی تعداد و تصمیم
ز ا یاری. بسیدحاضر با آزمون و خطا انتخاب گرد سازیمدل

 بینییشمانند پ زیستیطمح حوزةمطالعات صورت گرفته در 
 لغزش ینزم (، 2018et alZhao ,.) یلخطر وقوع س

(., 2018et al, 2015; Chen et al.Goetz  ،)سازیمدل 
 سازیلمد(،  2021et alMoradi ,.) گیاهی هایرویشگاه

 بینیپیش و(  2017et alMi ,.) جانوری هایگونه توزیع
 بینیپیش و(  2022et alHe ,.) زیرزمینی آب آلودگی
 ین( عملکرد مناسب ا2020Choubin et al ,.) هوا آلودگی

مدل  ینکرده و آن را به عنوان بهتر ییدرا تا یتمالگور
در  :مدل اعتبارسنجیاند. کرده یکننده معرف بینییشپ

 واقعیت، به نزدیک مدلی به دستیابی برای ،سازیمدلفرآیند 
 بعد هک مرحله این. گیردمی صورت آن یو اعتبارسنج یابیارز
 رهایمتغ یریکارگمدل در به ةتوسع به دارد، قرار سازیمدل از

 یاعتبارسنج در. کندیکمک م بهتر هرچه بینیپیشجهت 
 یبرخورد و خطا در جدول توافق یلو تحل یهمدل، از تجز

با توجه به مطالعات گذشته  اینجا در. شوندیاستفاده م
(l., 2019et aChoubin  ;., 2006et al Sokolova از )

احتمال  یبی،خطا که شامل صحت، دقت، ار Zپنج آمار
 ,Accuracy, Precision)اهو نرخ هشدار اشتب یآشکارساز

13Maximum Entropy Modelling 
14Artificial Neural Network 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
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Bias, Probability of Detection (POD) and False 

Alarm Ratio (FAR))  و  یابیارز یبرا باشد،یم
 :استفاده شد یسازمدل یاعتبارسنج

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐻

𝐻 + 𝐹𝐴
 (6) 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝐻 + 𝐶𝑁

𝐻 + 𝐹𝐴 + 𝑀 + 𝐶𝑁
 (0) 

𝐹𝐴𝑅 =
𝐹𝐴

𝐻 + 𝐹𝐴
 (7) 

𝑃𝑂𝐷 =
𝐻

𝐻 + 𝑀
 (3) 

𝐵𝑖𝑎𝑠 =
𝐻 + 𝐹𝐴

𝐻 + 𝑀
 (5) 

 ترتیببه یجدول توافق در CN و  H ،FA،M ینجا،در ا

درست، هشدار نادرست  یهامثبت یااند: از برخوردها عبارت

نادرست و  هاییمنف یانادرست، خطاها  یهامثبت یا

از جدول  که (، 2020et alChoubin ,.) تدرس هاییمنف

 ستا یکسیماتر ی. جدول توافقگردندیاستخراج م یتوافق

 نآ درها درست و نادرست داده هایبینیپیشاحتماالت  که

 دهش ذکر خطای هایرهآماتمام  ییراته تغة. دامنگیردمی قرار

 عدد ،FARدر شاخص  که تفاوت این با. باشدیم 2و  0 ینب

 ییکارا ینبهتر ةدهندنشان 2 عدد هاآماره سایر در ولی صفر

 
 .در استان یزد T. ellipticaسازی رویشگاه بالقوه در مدل مورداستفادهمتغیرهای  -3شکل 
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 .(Sokolova et al., 2006) باشدمی مدل

از  یکسلهر پ ،T. ellipticaبالقوه  یعتوز بینیپیش در

 عنوانبه ترتیببه که یمنف یامثبت و  ةطبق دومنطقه در 

 شوند،یرشد شناخته م یمناطق نامناسب برا ومناطق مستعد 

بت و مث هایبینیپیش اصل، این به توجه با. گیردیقرار م

 یرستدکه به هستند هاییکسلپ یقتحق در یحصح یمنف

 طرف از. دانشده بینیپیش یمنف یامثبت  هایطبقهعنوان به

 هاییکسلیپ یرصحیح،غ یمثبت و منف هایبینیپیش، دیگر

 ,.Schumann et al) اندشده بینیپیش اشتباه به که هستند

2014). 

قدار با استفاده از م یمثبت و منف بینییشهر دو پ دقت

عملکرد  ةمشخص ی( در منحنAUC) یمنحن یرسطح ز

 صفر ینب AUC. مقدار شودی( نشان داده مROC) یستمس

 هبالقو یهامکان یزکه قادر به تما یصیآزمون تشخ یک)

 ةددهن)نشان یک( و یستنامستعد ن یهااز مکان رشد برای

ر یمثبت غ یکو  یکبرابر با  یحمثبت صح یککه  ینا

مقدار  راگاساس  ینا بر. باشدیبرابر با صفر است( م یحصح

AUC یلیخ یسازدقت مدل ةدهندنشان باشد 8/0از  یشب 

-5/0خوب،  سازیدقت مدل ةدهندنشان 5/0-8/0 ،خوب

 3/0متوسط و کمتر از  یسازدقت مدل ةکنندیانب 3/0

 et alMoradi ,.) است یفضع یسازدقت مدل ةدهندنشان

2021.) 

 

 و بحثنتایج 

 در: T. elliptica یاهبالقوه گ یشگاهرو بینییشپ نتایج

 شگاهیرو یابیمکان برای تصادفی جنگل مدل از مطالعه این

 ةنقش 0شد. شکل  استفاده شیرازی ةشنبلی یاهبالقوه گ

اده از که با استف دهدیمناطق را نشان م ینشده ا بینیپیش

تفاده از با اس مذکور ةنقشاست.  یافتهتوسعه  یتمالگور ینا

 Natural Break (Poli and یبندروش طبقه

Sterlacchini, 2007 با مناطق مستعد، غیر ةطبق 0( به 

 اهیاستقرار گ یبرا یادز کم، کم، متوسط و یلیخ استعداد

                                                      
15Jenks optimization 

 روشبه روش که ینشده است. ا یبندطبقه شیرازی ةشنبلیل

معروف  27جنکس سازیینهبه یتمبا الگور یعیطب یشکستگ

 ینب شکاف ییاست که با شناسا یبنداز طبقه یاست نوع

طبقات  ینها، مرز بنقاط عطف داده عنوانبهها کالس

ها آن یذات یاتها بر اساس خصوصمشخص شده و داده

 ین(. در واقع اDe Smith et al., 2007) شودیم یبندگروه

 و کمینهرا  یگروهدرون یانسکه وار کندیم یروش سع

 ینهبیشمختلف را  یهاکالس ینب یا یگروه ینب یانسوار

مناطق کم ، شودیممشاهده 0در شکل طور که همان .نماید

گیاه  امکان رشدعنوان مناطقی که کمترین ارتفاع و پست به

مشخص شده است. در این مناطق  ،شنبلیله وجود دارد

هد. دشده بیشترین مقدار را نشان میشاخص شوری نرمال

عالوه بر این مناطق مرتفع بیشترین امکان رشد گیاه مذکور 

. این مناطق بر اساس پراکنش بارش منطقه دهندیمرا نشان 

که شرایط  ددهیمدر بیشترین مقدار خود بوده و نشان 

 . کندیمرطوبتی مناسبی برای رشد این گیاه فراهم 

نشان  یبا استفاده از مدل جنگل تصادف سازیمدل نتایج

کم  ییلاستعداد خ یمساحت منطقه دارا یشترینکه ب دهدیم

ست. ا شیرازی ةشنبلیل یاهاستقرار گ یدرصد( برا 23/02)

 5/25، 09/29) یادبعد از آن طبقات کم، متوسط و ز ترتیببه

مساحت  ییناز تع پس(. 6دارند )جدول  قراردرصد(  07/22و 

اع انو یندر کل منطقه، ارتباط ب پذیرییبآس یهاکالس

مطالعه با طبقات  مورد ةمنطقموجود در  یاراض یکاربر

قرار  یمورد بررس شیرازی ةشنبلیلبالقوه  یستگاهمختلف ز

 اربریک وسعت ینبیشتر نتایج،(. با توجه به 0گرفت )جدول 

 وسعت نبیشتری و است فقیر مراتع به متعلق منطقه در اراضی

 دارد قرار کاربری این در نیز شنبلیله بالقوه زیستگاه کالس

 ریاستقرار سا یط(. از آنجا که شرایلومترمربعک 96/25303)

 یو دارا یستن یاهم یخوببه یکاربر یندر ا یزن یاهانگ

مطالعه  نیدر ا تولیدی ةنقشاست، در  یرفق یپوشش یتوضع

 ةنقشکم قرار گرفته است. طبق  یلیهم در کالس خ

 یله،شنبل اهیمناطق مستعد رشد گ یینتع یشده برا بینیپیش
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رار جنگل تنک ق یدر کاربر یادمساحت کالس ز یشترینب

 یهاپهنه ی،اماسه یشور، اراض یاراض هاییدارد و در کاربر

 . باشدیمرطوب صفر م یو اراض یآب

شده  لیدتو ةنقش یابیارز برای: شده سازیمدل نقشه ارزیابی

 ینمنح یراز آماره سطح ز یجنگل تصادف یتمتوسط الگور

(AUCدر منحن )یستمعملکرد س ةمشخص ی (ROC )

 نشان تولیدی ةنقش یبرا AUC(. آماره 7شد )شکل  استفاده

 خوب است یلیعملکرد خ یدارا یداد که مدل جنگل تصادف

(8/0 AUC >مقدار ا .)85/0 تولیدی ةنقش یآماره برا ین 

پژوهش عالوه  ین. در اباشدیم یشآزما یهاداده مجموعه

دقت و صحت و  یبررس یخطا برا یهااز آماره ،AUCبر 

 مشاهده است. قابل7خطاها استفاده شد که در جدول  یزانم

 شده بینیپیش ةنقشنشان داد که  یزها نآماره ینا یبررس

 اعتبار زا شنبلیله گیاه رشد مستعد مناطق شناسایی برای

 دح تا سازیمدل نتایج به توانمی و است برخوردار خوبی

و دقت  صحت فوق، جدول طبق. کرد اعتماد زیادی

 و مناسب مقدار که باشدمی 59/0و  9/0 ترتیببه سازیمدل

 یبی،ار یر(. مقادMokhtari et al., 2019) است خوبی

 تولیدی ةنقش برای اهو نرخ هشدار اشتب یاحتمال آشکارساز

 یرکه مقاد باشدیم 00/0و  96/0، 2برابر با  ترتیببه یزن

کرد خوب عمل ةدهندنشانبوده و  بینییشپ ینا یبرا یمناسب

 یابیارز یج(. نتاChoubin et al., 2020) باشدیمدل م

در  یشده توسط مدل جنگل تصادف بینیپیش ةنقشعملکرد 

(، 2022و همکاران ) Moradiمطالعات  یجمطالعه با نتا ینا

 
 .تصادفی جنگل الگوریتم با T. elliptica یاهبالقوه گ رویشگاه ةنقش -0 شکل

 

 .T. elliptica گیاه رشد مستعد مناطق هایکالس مساحت -3 جدول

 مساحت )درصد( (لومترمربعیمساحت )ک مناطق مستعد رشد یهاکالس

 23/02 30/60893 خیلی کم
 09/29 72/22865 کم

 5/25 89/26287 متوسط

 07/22 80/9002 زیاد

 200 88/57032 مجموع
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 اساییشن برای بلوچستان و سیستان ةمنطقدر  یراندر ا که

 رب عالوه. دارد مطابقت شد انجام گازرخ گیاه استقرار مناطق

 یمکان سازیمدل هایزمینه در که مطالعاتی سایر این،

ابل قبول ق یجاز نتا یحاک یزصورت گرفته ن یعیطب هاییدهپد

هاست. از جمله مدل یرنسبت به سا یمدل جنگل تصادف

و Mohajane  (، 2025و همکاران ) Zhangمانند  یمطالعات

 .منطقه در موجود اراضی هایکاربری در T. elliptica یاهبالقوه گ یشگاهرو یهاکالس مساحت -0 جدول

 شیرازی )کیلومترمربع( ةهای رویشگاه بالقوه شنبلیلمساحت کالس
 کاربری

 خیلی کم کم متوسط زیاد مجموع

 جنگل تنک 92/655 02/070 27/975 65/2720 80/0299

 اراضی کشاورزی 86/792 67/522 78/673 82/266 78/2900

 اراضی بایر 76/7595 35/2250 06/535 20/286 55/9022

 مراتع خوب 0 00308 2/60 8/276 23/290

 مراتع متوسط 73/2030 3/2292 75/2983 02/2825 50/3077

 مراتع ضعیف 96/25303 07/26505 86/3039 00/2990 37/69820

 ی سنگیزدگبرون 80/2257 06/2090 38/2500 82/2976 63/8028

 اراضی شور 36/2285 09/380 22072 0 03/2850

 ایاراضی ماسه 9/802 03/295 00739 0 23/2002

 اراضی مسکونی 92/272 35/222 00522 07/0 63/652

 اراضی آبی 99/0 09/0 0 0 08/2

 اراضی مرطوب 32/2002 76/695 0 0 20/2699

 مجموع 30/60893 72/22865 89/26287 80/9002 88/57032

 

 .T. ellipticaبالقوه  رویشگاه بینییشها جهت پخطا در عملکرد مدل یهاآماره -5جدول  
 RF های خطاآماره

Accuracy 9/0 

Precision 59/0 

Bias 2 

POD 96/0 

FAR 00/0 

 

 
 .تصادفی جنگل مدل برای( ROC) یستممشخصه عملکرد س ی( در منحنAUC) منحنی زیر سطح -5 شکل
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و  Pham ( و2022) Aryal وTempa ،(2022همکاران )

خطر  یمکان سازیمدل در ترتیببه که( 2022همکاران )

لغزش و سطح آب  ینزم ی،سوزلغزش، خطر آتش ینزم

 ینه ااستفاده کردند ب یجنگل تصادف یتماز الگور یرزمینیز

عملکرد  ینبهتر یدارا یکه مدل جنگل تصادف یدندرس یجهنت

 . باشدیها ممدل یرنسبت به سا

 در: T. ellipticaدر رشد  یلدخ یرهایمتغ یتاهم ارزیابی

پارامتر با استفاده از آزمون  22 یتمطالعه حساس این

مورد  T. ellipticaبالقوه  رویشگاه یسازدر مدل یفناجک

 یکمطالعه  یندر ا یفناقرار گرفت. آزمون جک یبررس

و کاهش  یسادگ یلدلکه به بردیبکار م ار 23یمشتق جزئ

 یهاکه هنگام بکار بردن چارچوب اریبی گرینمقدار تخم

 یزالآن یمناسب برا یارروش بس یک شود،یم یجادا یچیدهپ

مورد  یرهایمتغ ینسب یتاهم3. شکل است یتحساس

 مدل یبرا شیرازی ةشنبلیل یشگاهرو سازیمدلاستفاده در 

. دهدیمورد مطالعه نشان م ة( در منطقRF) تصادفی جنگل

عوامل  ةینسبت به بق یبش ةشکل، عامل درج ینبا توجه به ا

 یطورارد بهد یشتریب یتاهم شیرازی ةشنبلیل ةگون توزیعدر 

 سازی. در مدلباشدیدرصد م 0/68برابر با  PDR ةآمارکه 

و سپس  ارتفاع عامل شیب، ةدرجبعد از عامل  RFروش 

 یبترترا دارد )به یتاهم یشترینب توپوگرافی خیسی شاخص

                                                      
16Partial-derivative 

 درصد(. 3/22و  0/62

 

 گیرینتیجه
 یابیمکان و گیاهی هایگونه پراکنش شناسایی 

چالش مهم در علوم  یکها بالقوه آن هاییشگاهرو

 ریتمدی و زیستیتنوعاست که به حفاظت از  زیستیطمح

گونه یطور خاص برابه اقدامات این. گرددبرمی طبیعی منابع

معموالً در  واست  ییقابل شناسا سختیبه که نادر یها

 باشدیمورد توجه م یاربس ،قرار دارند ظتیحفا یتاولو

(Huettmann and Gottschalk, 2011; Mi et al., 

 ةنبلیلش یمرتع یاهبالقوه گ یستگاهپژوهش ز ین(. در ا2017

استان  یمرتع یاراض در( Trigonella elliptica) شیرازی

 اشینیم یادگیری ةپیشرفت یهااز مدل یکیبا استفاده از  یزد

 از مدل این که داد نشان سازیمدل نتایج. شد سازیمدل

که  وریطهب است برخوردار بینیپیش برای مناسبی عملکرد

 یلو تحل یهبود. تجز 85/0در آن برابر با  AUCآماره 

نشان  زیمورد استفاده ن یرهایمتغ ییراتمدل به تغ یتحساس

 رافیتوپوگ خیسی شاخص و ارتفاع شیب، ةدرج یرداد که متغ

 ةنقشبرخوردار است.  سازیمدل برای بیشتری اهمیت از

نشان داد که  یلهشنبل یاهشده مناطق مستعد رشد گ بینیپیش

در  یاهگ یناستقرار ا یادز یلیمناطق با احتمال خ یشترینب

 
 .یبا استفاده از مدل جنگل تصادف T. ellipticaبالقوه  یستگاهز سازیمدل در متغیرها اهمیت تعیین نتایج -2 شکل
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اطق من یربهتر از سا یزبارش منطقه ن یطارتفاعات که شرا

. باشدیقرار دارد م ترییینخاک در حد پا یبوده و شور

وجود  اهیگ یناستعداد رشد ا یشترینکه ب یمناطق ینهمچن

 یطشرا ةدهندنشانجنگل تنک است که  یدارد در کاربر

 یصو تشخ یابیاست. مکان یاهانگ یررشد سا یمناسب برا

مهم  اریاز آن جهت بس شیرازی ةشنبلیل یاهمناطق استقرار گ

 یرتعم یاهگ یک عنوانبههمواره  یاهگ ینکه ا رسدینظر مبه

مرتعداران شناخته شده که در اثر فشار  یخوراک براخوش

ال در ح یمانند خشکسال یعیدام و عوامل طب یاز چرا یناش

 یسوزآتش ةیدهپد یزن یراخ یها. در سالباشدیکاهش م

کرده است. اطالعات  یعو انقراض آن را تسر یبروند تخر

 یابزار عنوانبه تواندیشده م انجام ةمطالع از دست آمدهبه

 بیتخر هاییستگاهز یاءدر اح یقدرتمند به بخش مرتعدار

ک کم یزداستان  یعیطب یدر اراض یمرتع یاهگ ینشده ا

 یاهگ یستگاهو حراست از ز حفظ ین،کند. عالوه بر ا یفراوان

راتع استان علوفه م یفیتارتقاء سطح ک یبرا شیرازی ةشنبلیل

و  ردیمطالعه صورت پذ ینا یجبا استفاده از نتا تواندیم یزد

 کهینا آخر ةنکت. یردقرار گ ینفعانمورد توجه مرتعداران و ذ

 عیکه در توز یطیتوجه داشت که عالوه بر عوامل مح یدبا

وامل مؤثر است، ع یاربس یلهمانند شنبل انییاهگ یشگاهرو

ت آن را تح یزن یمخرب انسان هاییتخصوصاً فعال یانسان

عوامل در  ینبه ا یکه الزم است با آگاه دهدیقرار م یرتأث

د م یندهمطالعات آ برای یستگاهز هایسازیمنطقه، در مدل

 .یردنظر قرار گ

 

 تشکر و تقدیر

 از حمایت صندوق مادی حمایت تحت پژوهش این 

( برگرفته شده از طرح INSF) کشور فناوران و پژوهشگران
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