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 عصبی مصنوعیشبکۀ با استفاده از هیرکانی شمشاد جوامع گیاهی  ۀشدبندی نظارتطبقه
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 (20/11/9011، تاریخ پذیرش: 29/12/9011)تاریخ دریافت: 

 چکیده
با استتااده  جوامع گیاهی /هاگروه -تخصیص رلوه فراینددر  چندالیه پرسپترون روش ابعصبی مصنوعی  شبکۀکاربرد روش در این پژوهش، 

هتای  گتروه ور، نخست برای این منظ( ارزیابی شد. .Buxus hyrcana Pojarkیرکانی )هشمشاد های جنگل یاهیگ از پایگاه اطالعاتی ترکیب

تعیتین   بالنکته  -بتراون و تجربی  TWINSPANترتیب با استااده از نتایج دو روش عددی شمشاد هیرکانی بهشناختی جامعهو  شناختیبوم

اولیته بته روش    یاهیت گ / جوامعهاگروهعنوان به بندیطبقهسطح  هاتمشتمل بر  بندیطبقهعددی و تجربی  ة. نتایج هر دو دارنگارندشد

 91( و اعتبارستنجی ) درصتد  91(، آزمتون ) درصتد  71آموزش )مجموعۀ در سه ها دادهسپس با اختصاص  معرفی شد. هیچندال پرسپترون

از انطباق جوامع گیاهی حاصتل   بندیطبقهبا افزایش سطح که . نتایج نشان داد گرفتدر هر سطح از دو دارنگاره انجام  بندیطبقه(، درصد

درصتد(   01درصتد تتا    11اولیته )از  شتناختی  جامعته درصتد( و   01درصد تتا   11)از  شناختیبوم هایگروهبر  یهچندال پرسپتروناز روش 

حساسیت کل و ضریب کاپا بر این نکتته داللتت   درجۀ . همچنین بررسی روند تغییرات مقادیر شودمیکاسته  7تا  9قطع  سطحاز  ترتیببه

 TWINSPANروش  بنتدی طبقته  ۀبراساس نتایج اولی چندالیه پرسپترون بندیطبقهتایج ، کیایت نبندیطبقه 7سطح قطع  جزبهدارد که 

 هیچندالپرسپترونروش  بندیطبقهبالنکه قرار دارد. انطباق مناسب نتایج  -در سطح باالتری نسبت به جوامع گیاهی حاصل از روش براون

بیانگر کیایت مطلتو  روش  تواند می( درصد 11( و تجربی )درصد 11حاصل از دو روش عددی ) بندیطبقه ةنتایج سطح پنجم دارنگاربر 

روش  تتوان متی را  هیت چندال پرستپترون کته  کنتد  متی جوامع گیاهی باشد. بنابراین نتایج تحقیق تصریح  بندیطبقهدر  هیچندال پرسپترون

 .در نظر گرفتتماع گیاهی گروه/ اج-تخصیص قطعه نمونه فرایند در یمناسب

 .MLP ،TWINSPAN ،بالنکه -براونروش ، شناختیهای جامعهدادهتخصیص،  کلیدی:های واژه

 

 و هدف مقدمه

محیط اطترا  ختود    بندیطبقهامروزه نیاز بشر به 

  ناپتذیر استت  کتردن آن اجتنتا   تتر  منظور ملمتوس به

(De Caceres et al., 2015)  در موضتوع  . اهمیت ایتن

 یبندطبقهبدون حدی است که به پوشش گیاهیعلوم 

آن  یهتا یژگت یواز  مناستبی شتناخت   ،پوشش گیاهی

 رونیتتا . از(Asadi et al., 2016) شتتودمتتیحاصتتل ن

مطالعۀ جوامتع  و  پوشش گیاهی بندیطبقههمواره بر 
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 یهتا پتژوهش در  یبزار ارتباطی مناسبا مثابۀبهگیاهی 

در  شتناختی بتوم و استااده از اطالعتات   یستیز محیط

 یهتا شتگاه یرومدیریت  ، نظارت، حااظت وریزیبرنامه

روش . (Kusbach et al., 2012) شودمیطبیعی تأکید 

( Braun-Blanquet, 1932)بالنکته   -براون بندیطبقه

 پوشتش  بندیطبقهبردترین روش رترین و پرکامعرو 

مشتخص و بتا    یچتارچوب  ا معرفتی است کته بت   یاهیگ

بهتتترین ترکیتتب  در پتتی متخصتتص،  ۀکمتتت تجربتت

 پوشتش گیتاهی   بندیطبقهور منظگیاهی به هایگروه

اشتتباه در   ی نظیتر دلیل مشکالتاست. اما این روش به

 معر ( و شاا  ةاصل تودنکردن )رعایت برداری نمونه

 مواجته بتوده  انتقاد با همواره  بندیطبقه فرایند نبودن

 .(Rolecek, 2007) است

طور به یاهیگپوشش  پژوهشگرانو شناسان جامعه

 یبتترا یعتتدد یهتتاشرو عیوستت گستتترةمرتتتب از 

منظتور  مختلت  بته   یهتا گونه یهاسیماتر بندیطبقه

  کننتتتتدیمتتتتانتتتتواع جامعتتتته استتتتتااده  جتتتتادیا

(Černá and Chytrý, 2005). بنتدی طبقته  هایروش 

شتده  نظتارت  ونشتده  نظتارت  گتروه به دو  متغیرهچند

 یتت از  نشتده نظتارت  هتای یتمالگتور . دنشومی یمتقس

 را هتا دادهدر هر مرحلته   و جویندبهره می فاصله یارمع

از  یدرختت  یستاختار  یتت و در نها تقسیم دسته دو به

در . کننتد یمت  یجادا 9دارنگارهعنوان  با بندیدسته ینا

 بته و نیست از قبل مشخص  هاگروه، تعداد هاروشاین 

 .شتوند یمت نامیتده  نشتده  نظتارت های روش دلیل این

 یتۀ تجز یهتا روش شتامل  نشدهنظارت یهایبندطبقه

 TWINSPAN2قستمی مثتل   م یهتا روشو  یاخوشه

بتا   کته  شتده نظتارت  یهتا روشدر  از طرفتی  .شودمی

یتتت از  هتتر 0مرکزگتترا یهتتاتمیالگتتوراز  یریتتگبهتتره

 هتا گتروه بته   مستتقیم  طتور بته  هتا رلتوه مشاهدات یتا  

معلتوم  پتیش  تعداد خوشته/گروه از   ،ابدییماختصاص 

 ینتا برمب یبنتد گتروه و ( شدهنظارت بندیطبقه)است 

                                                      
1. Dendrogram 

2. Two-Way Indicator Species Analysis 

3. Center-based 

 یهتا تمیالگتور یتت از   کاهش مقادیر توابع خطا در هر

 .(Momeni, 2011) گیردمیانجام  مزبور

 نشتده نظتارت  بندیطبقه یهاروشحاصل از  یجنتا

 یهاشگاهیرو شناختیبوم یاتاز خصوص نیروش یرتاس

فقتط در   یجنتتا  یتن امتا ا  ،دهنتد یمارائه  یبررس تحت

و  استت  پتذیرفتنی ختاص   یشگاهرو یتو  یسطح محل

نستبت   اکه محتو ییهاداده ۀمجموعنتایج حاصل از با 

 ستازگاری کمتی دارد   ،باشتد  هتا رلتوه از همان  معینی

(Tichy et al, 2011). یهتتاروش از یژگتتیو یتتنا 

کتاربرد آنهتا   که  شودمیسبب  نشدهنظارت بندیطبقه

اضتافه   یجتۀ نتکه در  بندیطبقهجامع  یهاستمیس در

شتکل   پوشتش گیتاهی   یتاطالعتا  یگتاه شدن حجم پا

در ستطو  بتزرک کته ختود      بنتدی طبقته  یا رندیگیم

بتا   استت  شدهیبندطبقه ازقبل ناحیۀمشتمل بر چند 

 .(Tichy et al, 2014) شودهمراه  ودیتمحد

مراحتل   یدر طت  بنتدی طبقته جتامع   یهتا ستمیس

 ةانتداز  یشو افتزا  یدبا اضافه شدن اطالعات جد یمتوال

ضتمن   هتا . این سیستمرندیگیمشکل  یاطالعات یگاهپا

 ،شتده یبنتد طبقته  قبتل  از یاهیگ جوامع/هاگروه ۀارائ

 دهنتد یمت ارائه را  یدجد یاهیگ /جوامعهاگروههمواره 

 گستتترش  یجتتۀنتدر  روزآمتتداطالعتتات  براستتاسکتته 

  شتتتوندیمتتت یجتتتادا یاطالعتتتات یگتتتاهپا حجتتتم

(De Caceres and Wiser, 2013).  ازگیتت به رونیااز 

در  نشتتتدهنظتتتارت یهتتتاروشال رفتتتع اشتتتک یبتتترا

 یهتتاروشاز  ،بنتتدیطبقتتهجتتامع  یهتتاستتتمیس

 یهتتاتمیالگتتور .کننتتدمتتیاستتتااده  شتتدهنظتتارت

عصبی مصنوعی  یهاشبکه و میانگین،-K یبندخوشه

 شتده نظارت یبندطبقه یهاروش یۀپا یهاتمیالگوراز 

 .شوندیممحسو  

 یریادگیت  یهاروشاز  یکی شبکۀ عصبی مصنوعی

و پتردازش   یریادگی فرایندالهام از است که با  ینیماش

 دهیت چیپ یهتا لیت تحل ییاطالعات در مغز انسان، توانتا 

 را دارنتد  نتده یآ ینت یبشیپو  یرخطیغ یهامدلمانند 

(Haeri et al, 2003 .)بتودن   مبهم لیلدبه هاروش نیا



 011 011تا  017، صاحۀ 9011، پاییز 0مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال یازدهم، شمارة 

 

اما  ،اندمعرو  9سیاهجعبۀ  یهامدلبه  یعملکرد داخل

  از نظتتر عملکتترد   دیگتتری اهتتروشبتتا  ستتهیدر مقا

  ترنتتتدپیشتتترفته و ستتترعت پتتتردازش ینتتتیبشیپتتت

(Araujo and New, 2007).  هتتای معمتتارییکتتی از

مصتتنوعی کتته از آن بتته عنتتوان   یعصتتب یهتتاشتتبکه

 یاگستترده و کتاربرد   شتود متی جهانی یتاد   گرنیتخم

 استتتت  2(MLP)چندالیتتته  پرستتتپتروندارد، روش 

(Piri Sahragard et al, 2015).  هیت چندالپرستپترون 

توابع غیرخطتی نستبت بته    سازی پیادهدلیل توانایی به

 رونیت ااز داشتته و  خطای کمتری  ،هیالتت یهاشبکه

 دارد  بنتتتدیطبقتتته فراینتتتدکتتتاربرد بیشتتتتری در  

(Menhaj, 2016). 

 یهتا بختش در  شبکۀ عصبی مصنوعی روش کاربرد

کته   روز در حال توسعه استت روزبه مختل  علوم جنگل

شتبکۀ  استتااده از  توان به مواردی مانند میآن میان از 

 درختتان تنتۀ  حجتم   تجدید فراینددر ی مصنوعی عصب

(Bayati et al, 2012)، پوشش گیتاهی  ۀنقش ینیبشیپ 

، (Rahmani et al, 2015) ژیئومورفولوژعوامل  یبرمبنا

 مراحتل تخریتب آن   ینیبشیپبررسی تخریب جنگل و 

(Jahani et al, 2016) لیپتانست  یمکتان  یبنتد نته په و 

 (Jafarian et al, 2017)گیتاهی   یهتا گونته  یشگاهیرو

 یتیداشتتن متاه   دلیتل بته  MLPالبته روش  اشاره کرد.

در خصتوص   یاطالعتات کتاف   ،اهیست  ۀجعبت موسوم بته  

زمینتۀ  در ستاده   یدهایکل ۀتوسع یاختصاص برا فرایند

و دهتد  نمتی را ارائته   پوشتش گیتاهی   یواحدها  یتعر

نظتر ممکتن    نیت ااز بندی پوشش گیاهی قهمحققان طب

 .به آن توجه کنندکمتر است 

 جوامتع  بنتدی طبقته کاربرد این روش در زمینۀ  در

اتحادیتۀ   99 ةشدنظارت بندیطبقهبه  توانیمگیاهی 

نتایج ارزیتابی  گیاهی مراتع جمهوری چت اشاره کرد. 

شتتبکۀ عصتتبی گیتتاهی حاصتتل از روش  هتتایگتتروه

معیار عددی درصتد حساستیت    با استااده از مصنوعی

                                                      
1. Black Box 

2. Multi layer Perceptron 

 جوامتع گیتاهی  بتر  مطلتوبی را  نستبت  بته انطباق کل، 

در دو روش ستتنتز جتتدولی  شتتدهیبنتتدطبقتته قبتتلاز

درصتتد( و تحلیتتل عتتددی   77-10) بالنکتته  -بتتراون

  داددرصتتتتتتتد( نشتتتتتتتان  71-71) یاخوشتتتتتتته

(Černá and Chytrý., 2005). 

 جوامتتع گیتتاهی  بنتتدیطبقتتههمچنتتین نتتتایج  

پانگوآنگو چتین بتا استتااده از     وحشتایح گاهرهیذخ

نتتایج  بتر  زیتاد  عصبی مصنوعی ضتمن انطبتاق   شبکۀ 

 یهتا پیت تمیانگین و الگوی توزیع -cفازی  بندیطبقه

و تمتتایز مناستتبی از  بنتتدیطبقتتهگیتتاهی در عرصتته، 

 دهتتدیمتتخصوصتتیات محیطتتی رویشتتگاهی را ارائتته  

(Zhang and Yang, 2008) . در پتتژوهشZhang  و

بتترای گیاهتتان   بنتتدیطبقتته( در 2191همکتتاران )

شتبکۀ عصتبی   گوانین چین با استااده از  یزارهاشهیب

نشتتان دادنتتد کتته کتتاربرد ایتتن روش نتتتایج  مصتنوعی 

از  .داشتمنطقه  جوامع گیاهی بندیطبقهمطلوبی در 

 را بتر درصتدی   10این نظر نتایج حاصل از آن انطباق 

عنتتوان پرکتتاربردترین بتته TWINSPANنتتتایج روش 

نشتان  جوامتع گیتاهی    بنتدی طبقته حتوزة  لیل در تح

 .دهدیم

گروه سبب  -رلوهتخصیص  یهاشاخصاستااده از 

یتد بته پایگتاه    جد یهتا رلوهبا اضافه شدن که  شودمی

ضتمن  یتت منطقته،    پوشش گیتاهی اطالعات ترکیب 

 ،شتده یبنتد طبقهاز قبل  جوامع گیاهی/هاگروهبازیابی 

جوامتع  /هتا گروه جدید به یهارلوهاختصاص هر یت از 

حتالی استت کته     این در. شودمزبور نیز تعیین  گیاهی

 شتدن  پتس از اضتافه   بندیطبقه فراینداجرای مجدد 

کته   شتود میاغلب سبب  ،جدید یهارلوه یت سری از

به آن منطقه که  جوامع گیاهیقبلی  بندیطبقهنتایج 

و وقتوع آنهتا در منطقته    رسیده ن مختل  ایید محققأت

  خوش تغییتترات اساستتی شتتود  دستتت شتتدهاثبتتات 

(Černá and Chytrý, 2005; Tichy et al,2011) .از 

جوامتع  یتا   هتا گتروه بته   هارلوهتخصیص  فرایند رونیا

اطالعاتی در حتال   یهاگاهیپاشدة تعیین ازقبل گیاهی

 .(Tichy et al, 2014)است  ریناپذاجتنا تکمیل 
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گتروه  -رلتوه تخصیص متعدد  یهاشاخصکنون  تا

 ازقبتتل هتتایگتتروهبتته  هتتارلتتوهاختصتتاص بتترای 

استااده از که همگی با اند یافتهتوسعه  شدهیبندطبقه

از مقتتادیر وفتتاداری  یریتتگبهتترهمعتتر  و ایتتدة گونتتۀ 

 ازقبتل گیتاهی   هتای گروهبه  هارلوهاختصاص ، هاگونه

اما تحقیق حاضر در . دهندیمرا انجام  شدهیبندطبقه

 ۀ عصتبی مصتنوعی  شبکروش  توانمندیحد نظر دارد 

شمشتتاد  جوامتتع گیتتاهی -رلتتوهتخصتتیص  فراینتتددر 

با استتااده از  ( را .Buxus hyrcana Pojarkیرکانی )ه

شمشتاد در   یهاجنگل یاهیگ اطالعاتی ترکیبپایگاه 

 .کندارزیابی  مازندران و گلستان یهااستان

 هاروشمواد و 

 917و  رلتوه  111در پتژوهش حاضتر از اطالعتات    

هتای بتزرک شمشتاد    ربوط به رویشتگاه مگیاهی گونۀ 

 شتد استتااده   مازندران و گلستان یهااستان هیرکانی

 21×21مربعتتی ) متتتر 011 رلتتوهدر هتتر  .(9)شتتکل 

همتراه  به آوندی یاهیگ یهاگونهۀ همفهرست  ،متری(

 اسیت مقآنهتا براستاس    پوشتش تتا  درصد  ای وفور حد

 ةمتاتریس داد از  .شتد  ثبتت  درمارلوان ۀغلب -یفراوان

و  شتناختی بتوم  بنتدی طبقهبرای دو سری  رلوه -گونه

عتددی و   یهتا روشعنوان ترتیب بهبه یشناختجامعه

 .شد استااده پوشش گیاهی بندیطبقهتجربی 

 

 تحقیقنقشۀ منطقۀ  -9شکل 

 

بتتتا استتتتااده از روش   عتتتددی بنتتتدیطبقتتته

TWINSPAN  ایتن استاس در ستطح     . برگرفتانجام

معرفتتی شتتد.  شتتناختیبتتومگتتروه  01 ،قطتتع هاتتتم

روش وارد  اولیته  هتای گتروه عنتوان  به مزبور هایگروه

بالنکته شتده و در    -براون جدولیسنتز  یمراتبسلسله

کیتد بتر حرتور    أبتا ت  هتا رلتوه جتایی  هآن براساس جاب

جوامتع  یتا   یشتناخت جامعه هایگروه، معر  یهاگونه

 نیتز  تز جتدولی منطقه تعیین شد. در روش سن گیاهی

مدنظر قرار گرفتت تتا تعتداد     یشناختجامعهگروه  01

 بندیطبقهدو روش  ۀدر نتیجمنطقه  گیاهی هایگروه

دو ستتری هتتر مشتتابه باشتتد. نتتتایج عتتددی و تجربتتی 

در قالتب   یشتناخت جامعته و  شتناختی بتوم  بندیطبقه

شتبکۀ  عنتوان ورودی داده وارد  گونه بته -رلوهماتریس 

تا در این روش با استتااده از   شودمی عصبی مصنوعی

 یاهیت گ اجتمتاع گروه/ -رلوه، تخصیص MLPالگوریتم 

 .گیردانجام 

از سیستتم   یریت گبهتره بتا   شبکۀ عصبی مصنوعی

یتا وفتور ترکیتب     پوششتا به مقادیر درصد  یدهوزن
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ی عنوان متغیرهای کم ت به هارلوهفلورستیکی هریت از 

ع گیاهی که /جوامهاگروهشمارة  یسازیایکمستقل و 

عنتوان  بته  ،ابنتد ییمت مزبور به آنها اختصاص  یهارلوه

 یارتبتاط  ،متغیر کیای وابسته با دو سطح صار و یتت 

 ،و بتر ایتن استاس   نتد  کمتی ایجاد  هادادهمنطقی بین 

. ستپس بتا   ابتد ییمهوشمند آن توسعه شبکۀ ساختار 

 اختصتاص هتر   ۀاستااده از این ساختار هوشمند، درج

 ازقبتل  جوامتع گیتاهی  /هاگروهنه به یت از قطعات نمو

شتبکۀ  از  رونیت ا. از شتود متی تعیتین   شتده یبندطبقه

-رلتوه تخصتیص  فراینتد  در  تتوان یم یمصنوععصبی 

جدید بته پایگتاه    یهارلوه شدن صورت اضافه در گروه

 بهره جست. پوشش گیاهیاطالعاتی ترکیب 

 پوشتتشتتتا مقتتادیر درصتتد از  MLPالگتتوریتم در 

حاصتل   جوامع گیاهی/هاگروه ةو شمار گیاهی یهاگونه

 یشتناخت جامعته و  شتناختی بوم بندیطبقهاز دو روش 

عنتوان  دوم بته  ۀالیت عنوان ورودی داده استااده شتد.  به

استت. ایتن    گرمحاسبه گرهپنهان و شامل تعدادی  ۀالی

پنهان یت انطباق غیرخطتی بتین فرتای ورودی و     ۀالی

 کنتد یمت تر برقرار ( با بعد بزرکطور معمولبهیت فرا )

. ندیآیدرمخطی  ریپذتیتاکصورت هکه در آن الگوها ب

خطتا،   انتشتار پتس در این الیه بتا استتااده از الگتوریتم    

البتته بترای ایتن منظتور     . گرفتت آموزش شبکه انجتام  

 یهتتاداده از اولیتته در قالتتب ستته مجموعتته  یهتتاداده

کتته تاکیتتت شتتدند آمتتوزش، آزمتتون و اعتبارستتنجی 

را  هتا رلوهاز اطالعات کل درصد  91و  91، 71 ترتیببه

در  .( 2005Chytryand Cerna ,) شتوند متی شتامل  

این الگوریتم، خروجی شبکه با مقتدار مطلتوبی کته از    

مقایستته شتتده و بتتا تغییتتر در  رودیمتتشتتبکه انتظتتار 

و وزن مقتتادیر درصتتد   دهنتتدهارتبتتاط یهتتانتتورون

ستته  کاخطتای شتبکه   از  شدتالش  هاگونه پوششتا 

خطتای  بته حتداقل رستیدن     تا زمان فراینداین  شود.

ایجتتاد و آموزشتتی  یهتتانمونتتههمتتۀ ازای بتتهموجتتود 

برای دستیابی  داشت.ادامه با بهترین عملکرد  یاشبکه

مختلت  بتا    یهتا شبکهبا بهترین عملکرد،  یاشبکهبه 

آمتوزش  مجموعتۀ دادة  ساختارهای متاتاوت براستاس   

عملکترد ایتن   ارزیابی  آموزش داده شد و (،درصد 71)

( درصتد  91) اعتبارستنجی  یهتا دادهبراساس  هاشبکه

 /هتتاگتتروه)تعتتداد  خروجتتی ۀالیتت. گرفتتتانجتتام 

همراه یت خروجی بهجمع وزنی را  (یاهیگیهااجتماع

 اختصتاص هتر  درجۀ  کرد و بر این اساس،خطی تولید 

حاصتل از دو   گیتاهی  جوامتع /هاگروهبه  هارلوهیت از 

بالنکته   -یا تجربی بتراون  NSPANTWIروش عددی 

رون در ایتن الیته،   وتعداد نت صورت فازی تعیین شد. به

طبقه( است کته   01) ییهایبندطبقهمتناظر با تعداد 

)شتکل   شتوند  تاکیتت عصبی باید از هم شبکۀ توسط 

درجته تخصتیص   بیشینۀ براساس مقادیر سرانجام  .(2

 جوامتع /هتا گتروه  بنتدی طبقته گروه(،  01گروه ) -رلوه

شتبکۀ عصتبی   شمشاد هیرکانی بتا استتااده از    گیاهی

 ارائه شد. مصنوعی

 91) آزمایشتی مجموعۀ دادة در نهایت با استااده از 

در  شتبکۀ عصتبی مصتنوعی    نتتایج روش  دقتت  (درصد

شد. همچنتین   برآورد جوامع گیاهی /هاگروه بندیطبقه

بر  MLPگیاهی حاصل از روش  هایگروهمیزان انطباق 

جوامتتع  بنتتدیطبقتتهش عتتددی و تجربتتی نتتتایج دو رو

نتتایج  از استتااده  شمشاد در سطو  مختل  بتا   گیاهی

 9حساستیت تطابق  بیضراز  یریگبهرهجدول توافقی و 

بترای  ( 9رابطتۀ  )حساسیت درجۀ . شدو ارزیابی برآورد 

کته   ییهتا رلوهاجتماع گیاهی از تقسیم تعداد  هر گروه/

ه تعداد ب (TP) شدند بندیطبقهدرست  MLPدر روش 

  دیتتآیمتتدستتت هبتت (P) اولیتته یبنتتدگتتروه یهتتارلتتوه

(Cerna and Chytry, 2005). حساستتیت  درصتتد

هریتت  کته در   ییهارلوهاز تقسیم مجموع تعداد ، 2کل

شدند بته تعتداد    بندیطبقهدرست  MLP هایگروهاز 

 .دیآیمدست هب هارلوهکل 

  9رابطۀ 

                                                      
1. Sensitivity 

2. Overall sensitivity percent 
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بتتا  ه/اجتمتتاع گیتتاهیگرو -رلتتوهتخصتتیص  فراینتد 

اولیتۀ   هتای گروهبراساس نتایج  MLPااده از روش است

جوامع گیاهی  بندیطبقههر دو روش عددی و تجربی 

گروه/اجتمتاع   2شمشاد در ستطو  قطتع اول )تعتداد    

نیتز  گروه/اجتماع گیتاهی(   29گیاهی( تا ششم )تعداد 

 براستاس معیتار عتددی درصتد     رونیت ا . ازگرفتانجام 

 بنتدی طبقته در  MLPکیایتت روش   حساسیت کتل، 

جوامتتع گیتتاهی شمشتتاد هیرکتتانی در ستتطو  قطتتع  

هتر یتت از دو روش    یمراتبت هلسلست دارنگتارة  مختل  

 -بتراون و تجربی سنتز جتدولی   TWINSPANعددی 

بتا   TWINSPANدر این پتژوهش  بالنکه ارزیابی شد. 

  Juice,7.0.3 یافتتتتزارنتتتترمبستتتتتۀ استتتتتااده از 

(Tichy, 2002 ) یبنتتدطبقتتهو MLP اده از بتتا استتتا

 .گرفت انجام b2191نسخۀ  Matlab افزارنرم

 

 (Fody, 1996) شبکۀ عصبی مصنوعیو عملکرد منطقی در  یدهوزننحوة  -2شکل 

 

 نتایج

ترکیتب پوشتش گیتاهی    عتددی   بندیطبقهنتایج 

)براستتاس مقتتادیر وفتتور( پایگتتاه اطالعتتاتی شمشتتاد   

در ستطح   TWINSPAN هیرکانی با استتااده از روش 

 شتناختی بومگروه  01نجر به تاکیت و تمایز م 7قطع 

مزبور پس از اجترای تحلیتل    هایگروه. (0)شکل  شد

معر  )نتایج آن در این مقاله ارائه نشتده استت(   گونۀ 

 -بتراون اولیته وارد جتدول ستنتز     بندیطبقه عنوانبه

بالنکته   -بالنکه شدند. در روش ستنتز جتدولی بتراون   

 یهتا گونته شتامل   هک قطعات نمونهجایی هشده با جاب

شتتناختی یتتا جامعتته هتتایگتتروه، انتتدمشتتابهمعتتر  

اجتماع  01ها شکل گرفتند. بدین ترتیب تاکسونسین

معتر    یهتا گونهی سازمرتببراساس حرور و  یاهیگ

بالنکته شناستایی و    -شناستی بتراون  در تابلوی جامعه

 -ناوبر یشناختجامعه ی. تابلو(0)شکل  تاکیت شدند

ژوهش ارائه نشتده و فقتط از متاتریس    بالنکه در این پ

مقایسه بتا   منظوربهاجتماع گیاهی حاصل از آن  -رلوه

 بنتدی طبقته در  شتبکۀ عصتبی مصتنوعی   نتایج روش 

 استااده شد.گیاهی  جوامع

 هتتتایگتتروه وتحلیتتتل سلستتله مراتبتتتی  تجزیتته 

بالنکه نشتان داد کته در ستطح     -براون یشناختجامعه

ون مشتتمل بتر   ستین تاکست   دو، بنتدی طبقهقطع اول 

( رلتوه  997آزاد )اتحادیتۀ  ( و رلوه 019عشقه )زیرردة 

شتایان  و  پتذیر شمشاد هیرکانی تاکیتت  یهاجنگلاز 
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راستتۀ  راش و اتحادیۀ در سطح قطع دوم، تمایز است. 

اتحادیۀ همراه بهعشقه تاکیت شد تا زیرردة انجیلی از 

شمشتتاد  جوامتتع گیتتاهیاز  تاکستتوننیستت ستته ،آزاد

بتتوان   را بالنکه -براون بندیدارنگارة طبقههیرکانی از 

دارنگتتارة  7و  0، 1، 0، 0  قطتتع ستتطو. ارائتته کتترد 

 0مربوط به سطو  اتحادیه )بالنکه  -براون بندیطبقه

گتتروه(،  90گتتروه(، جامعتته ) 7گتتروه(، زیراتحادیتته )

گروه( شمشتاد در   01گروه( و واریانت ) 20زیرجامعه )

)شتکل   شتود یمت هیرکانی محسو   یهاجنگلسطح 

نیتتز براستتاس الگتتوی  TWINSPAN بنتتدیطبقتته. (0

بالنکه پیروی شد و بر ایتن   -براون بندیطبقهدارنگارة 

 بنتتتدیطبقتتتهگانتتته در هاتاستتتاس ستتتطو  قطتتتع 

TWINSPAN  (.0شکل گرفت )شکل 
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 جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی TWINSPAN بندیطبقهدارنگارة  -0شکل 
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 هتای جتدول  ترتیتب بته  2و  9ضمیمۀ  هایجدول

 هتای گتروه بتا   MLPحاصل از روش  هایگروهتوافقی 

در  TWINSPANبالنکته و   -حاصل از دو روش براون

. دهتد یما نشان گانه رهات بندیطبقههریت از سطو  

جوامع گیتاهی حاصتل    بندیطبقهدرصد انطباق نتایج 

 11بالنکه از  -براون بندیطبقهبا نتایج  MLPاز روش 

 7درصد در سطح قطتع   01 تا 9درصد در سطح قطع 

. ایتن  ابتد ییمگیاهی( کاهش  اجتماعگروه/ 01)تعداد 

براستاس   MLPروند در جوامع گیاهی حاصل از روش 

 11از  TWINSPANحاصتل از روش   اولیتۀ  هایگروه

 7درصد در سطح قطتع   01تا  9درصد در سطح قطع 

(. بررستی رونتد تغییترات    1)شتکل  ود شت میمشاهده 

( بتر ایتن نکتته    0حساسیت کل )شتکل   ۀمقادیر درج

، بنتدی طبقته  7داللت دارد که به غیر از ستطح قطتع   

 ۀبراستاس نتتایج اولیت    MLP بندیطبقهکیایت نتایج 

نستتبت بتته جوامتتع  TWINSPANش رو بنتتدیطبقتته

 .بهتر استبالنکه  -گیاهی حاصل از روش براون
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TWINSPAN براون- بالنکه

 

حاصل از دو اولیۀ  بندیطبقهنتایج بر  MLPنتایج روش انطباق حد تغییرات مقادیر درصد ضریب کاپا در بررسی روند  -1شکل 

 انیشمشاد هیرک جوامع گیاهی بندیطبقهدر سطو  مختل   TWINSPANبالنکه و  -روش براون
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حاصل از اولیۀ  بندیطبقهنتایج بر  MLPانطباق نتایج روش حد روند تغییرات مقادیر درصد حساسیت کل در بررسی  -0شکل 

 شمشاد هیرکانی جوامع گیاهی بندیطبقهدر سطو  مختل   TWINSPANبالنکه و  -دو روش براون
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جوامع گیاهی 
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 بحث

عددی و تجربی  بندیطبقهبررسی نتایج هر دو روش 
شمشاد هیرکتانی بیتانگر آن استت     جوامع گیاهی/هاگروه

از  ة وستتیعی، گستتترشتتدهکتته پایگتتاه اطالعتتاتی استتتااده

 یهتا جنگتل انتشار این گونه در  ۀدامن شرایط رویشگاهی
شمشتاد  گونتۀ   یریپذاجتماع. دهدیمهیرکانی را پوشش 

هیرکتانی کته    یهتا جنگلبا انواع مختل  ترکیب گیاهی 
 استت،  یاژهیت و شتناختی بتوم یت معر  خصوصیات  هر

بیانگر آن است که شمشاد قابلیت تشکیل جوامع گیتاهی  

بته شترط   از خصوصتیات رویشتگاهی   گسترة وسیعی در 
متورد   یهتا دامنته بودن  زیخمهفراهم بودن رطوبت هوا )

انتشتتار( را دارد. آنچتته اهمیتتت نتتتایج تحقیتتق حاضتتر را  
در  MLPقابلیتت مناستب الگتوریتم     ،ستازد یمت مراع  

آموزش و تحلیل جوامع گیتاهی مزبتور براستاس هتر دو     

 عددی و تجربی است. بندیطبقهرویکرد 
براستتتاس  MLPانطبتتتاق نتتتتایج الگتتتوریتم  حتتتد
/جوامع گیاهی حاصل از دو روش عددی و تجربی گروها
 01و درصتد   01ترتیتب  بته پوشش گیتاهی   بندیطبقه
گتزارش   بندیطبقهدارنگارة سطح قطع هاتم  صد دردر

م جامتتا ایتتن مقتتدار در ستتطح قطتتع پتتن  ،شتتده استتت
 درصتد  11و درصتد   11 چشتمگیر به مقدار  بندیطبقه

حاصتل از دو روش   شمشاداولیۀ براساس جوامع گیاهی 
دارنگتارة  . ستطح قطتع پتنجم    رستد یمعددی و تجربی 

در روش ستنتز   9یاهیگ ۀجامعمعادل سطح  بندیطبقه

واحد پایته در   یاهیگ ۀجامعبالنکه است.  -جدولی براون
است که معتادل   بالنکه -براون بندیطبقهروش تجربی 

یتت   نظتر  این و ازاست گونه در مطالعات سیستماتیت 
اختتال   کمینۀ اهی متمایز با تعادل مناسبی از واحد گی
از نظر ترکیتب   یگروهنیباختال  گروهی بیشینۀ درون

معتتر  یتتا  یهتتاگونتتهکیتتد بتتر اصتتل أفلوریستتکی بتتا ت 
انطبتاق مناستب    رونیت ا از .شودمیتشخیصی محسو  

جوامتع گیتاهی شمشتاد هیرکتانی بتا       بندیطبقهنتایج 
حاصل از دو  بندیطبقهنتایج بر  MLPاستااده از روش 

بالنکته در ستطح پتنجم     -روش عددی و تجربی بتراون 

                                                      
1. Association 

بیانگر کیایتت   تواندیمدر دو روش  بندیطبقه ةدارنگار
جوامع گیاهی باشد.  بندیطبقهدر  MLPمطلو  روش 

 MLPروش از کته   کندیمتصریح  بنابراین نتایج تحقیق
ع اجتمتا  گروه/ -تخصیص قطعه نمونه فراینددر  توانیم

 .دکری استااده گیاه
حساستیت کتل در ارزیتابی    درجتۀ  مقادیر مقایسۀ 

جوامتتع گیتتاهی  بنتتدیطبقتتهدر  MLPکیایتتت روش 

دارنگتارة  شمشاد هیرکتانی در ستطو  قطتع مختلت      
و  TWINSPANیتتت از دو روش  هتتر یمراتبتتسلستته
کته بتا افتزایش ستطح      دهتد یمت بالنکه نشتان   -براون
انتدازة  ا بیشتتر بت   هتای گتروه )ایجاد تعداد  بندیطبقه
انطبتاق جوامتع گیتاهی حاصتل از روش     ( از ترکوچت

MLP  شتود متی متناظر کاسته  اولیۀجوامع گیاهی بر .
ناشتتی از کتتاهش اختتتال    توانتتدیمتتایتتن کتتاهش  

ستطو   /جوامع گیتاهی اولیته در   هتا گروه، یگروهنیب
ی که مربتوط بته   هایگروه) بندیطبقهدارنگارة  ترنییپا

 بنتدی طبقته ح بتاالی  در ستط  تاکسوننیسیت واحد 

ولتتی در ستتطو  پتتایین از یکتتدیگر تاکیتتت هستتتند، 
اختال  کتم ترکیتب گیتاهی    در واقع  ( باشد.شوندیم

کته   شودمیسبب  بندیطبقهدر سطو  پایین  هاگروه
اندک فراوانی یا وفور ترکیتب گیتاهی در    هایبا نوسان
/جوامع هتا گتروه ، تخصتیص آنهتا بتا    هتا رلوه از هر یت

 ،ستخوش تغییر شود. بته دیگتر ستخن   گیاهی هد  د
هتتر یتتت از  بتتهجتتای اختصتتاص یتتافتن هبتت هتتارلتتوه
ممکتن استت در    ،/جوامع گیاهی هتد  مزبتور  هاگروه
گروه غیرهد  قترار گیرنتد.    نیترمشابهیا  نیترتینزد

 بنتدی طبقته که در ستطو  بتاالی    ی استاین در حال

/جوامع گیاهی از نظتر  هاگروه ترمحسوسدلیل تمایز به
 یهتا گونته فراوانی یا وفتور   هاینوسان ،رکیب گیاهیت

/جوامع هاگروهمربوط به هر یت از  یهارلوهگیاهی در 
-اختصتاص رلتوه  درجتۀ  کمتری بر  تأثیر ،گیاهی اولیه

ایتن مستئله   گروه/اجتماع گیاهی هد  خواهد داشت. 

تخصتیص بتا نتتایج     فراینتد نتتایج  کته   شودمیسبب 
از  بندیطبقهدارنگارة تر در سطو  باالاولیه  یبندگروه

 شد.باانطباق بیشتری برخوردار 
بتر   MLPانطباق نتایج روش درجۀ مقادیر مقایسۀ 
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جوامتع   بنتدی طبقته نتایج دو روش عتددی و تجربتی   
ستطح   جتز بته نشتان داد کته   گیاهی شمشاد هیرکانی 

 ةستتطو  دارنگتتار ۀدر بقیتت ،بنتتدیطبقتتهقطتتع هاتتتم 
براساس  MLP ، همواره کیایت نتایج روشبندیطبقه
 TWINSPANعتددی   روش اولیۀ حاصل از هایگروه

. دلیتل  استت  بالنکه -براونروش تجربی  بهتر از نتایج
تشتابه ماهیتت عتددی روش     ممکن استموضوع این 

MLP  باTWINSPAN  بالنکته  -براوننسبت به روش 
همۀ اهمیت  ،بالنکه -نودر روش تجربی برازیرا  ،باشد
بلکته در  نیستت،  یکستان   ندیبطبقه فراینددر  هاگونه
 یهتا گونته ویتژه  بته  9تشخیصتی  یهتا گونهزمینه این 

برخوردارنتتد. در واقتتع در زیتتادی از اهمیتتت  2شتتاخص

 هتا رلتوه ، تخصتیص  بالنکته  -براونروش سنتز جدولی 
درحتالی   ،دگیتر میتشخیصی انجام  یهاگونهبراساس 
 TWINSPANو  MLPعتتتددی  یهتتتاروشکتتته در 
 ۀبراساس فراوانی یا وفور هم جوامع گیاهی بندیطبقه
ستبب   مستئله ایتن  . گیترد متی گیاهی انجام  یهاگونه

 MLPروش  حاصل ازنتایج جوامع گیاهی  که شودمی
عتددی جوامتع    بنتدی طبقته نتایج بر انطباق بیشتری 

 باشد.داشته گیاهی نسبت به روش تجربی آن 
  Chytryو  Cerna برخال  نتتایج تحقیتق حاضتر،   

در  MLPشتتند کته عملکترد روش    ( اعتقاد دا2111)

ناشتی از   اولیتۀ صورت آموزش براساس جوامع گیتاهی  
روش تجربتتی  کمتتتر از ،بنتتدیطبقتتهروش عتتددی 

کته  نشان داد  آنها البته نتایج تحقیق. است بندیطبقه

معتر  و در نتیجته اختصتاص    ایدة گونۀ از  یریگبهره
دادة عنوان مجموعه بهمعر  بیشتر گونۀ با تعداد  رلوه

نتتایج   MLPموزش بتا هتد  بهبتود عملکترد روش     آ
نظتر درخصتوص کتاربرد     اظهارنامطلوبی داشته است. 

مقایسۀ  مندنیاز ،در بازبینی جوامع گیاهی MLPروش 
بتا   MLPروش  حاصل از هایگروه بندیطبقهکیایت 
جوامتع گیتاهی    اولیتۀ  بنتدی طبقه حاصل از هایگروه

ددی ارزیتابی  ع یهاشاخصمتناظر با استااده از نتایج 
/جوامع هتا گتروه اگر کیایتت  . است بندیطبقهکیایت 
/جوامع هتا گروهنسبت به  MLPروش  حاصل ازگیاهی 

 تتوان یمت  ،گیاهی اولیه در سطح باالتری ارزیابی شتود 
)در صتتورت  MLPاظهتتار داشتتت کتته کتتاربرد روش   

 بنتتدیطبقتتهآزمتتایش صتتحیح( و در نتیجتته بتتازبینی 
جوامتع   بندیطبقهنتایج جوامع گیاهی اولیه به بهبود 

 .شودمیمنجر عددی(  بندیطبقهویژه در بهگیاهی )
بتر ایتن نکتته     ایتن تحقیتق   یهاافتهیکلی  طورهب

 ربت ی زیتاد انطبتاق   MLPکه نتتایج روش  داللت دارد 

جوامتع   بنتدی طبقهنتایج هر دو روش عددی و تجربی 
یت روش عددی را آن  توانیم رونیا از و گیاهی دارد

ضتمن اینکته بتا     ؛در نظتر گرفتت  تخصتیص   یندفرادر 
بیشتتر( از   هتای گروه)ایجاد  بندیطبقهافزایش سطح 
تخصتتتیص قطعتتته  فراینتتتددر  MLPکیایتتتت روش 

دلیل کاهش به احتماالًگروه/اجتماع گیاهی -نمونه/رلوه
 .شودمیکاسته  یگروهنیبای گونهاختال  ترکیب 
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Abstract 

In this research, the application of Artificial Neural Network or MLP method in the process 

Assignment of relevé-groups/ plant communities allocation was evaluated using Buxus hyrcana forests 

database. For this purpose, firstly, the ecological and sociological groups of B. hyrcana were 

determined using TWINSPAN and Braun-Blanquet method, respectively. The results of both 

numerical and expert based classification dendrogram of the B. hyrcana communities, which included 

seven levels of classification as primary groups/plant communities, were introduced to MLP. Then, 

with assignments in three sets of training (70%), test (15%) and validation (15%), the MLP 

classification was performed on each level of the two dendrograms. The results showed that by 

increasing the level of classification, the degree of adaptation of the MLP result with primary 

ecological and sociological groups of TWINSPAN (99% to 60%) and Braun-Blanquet (98% to 68%) 

decreased from the cutoff level of 1 to 7. Results of sensitivity and kappa cross tab coefficients, except 

in 7 cut level, imply that the quality of MLP groups based on TWINSPAN primary ecological group is 

better than the primary Braun-Blanquet groups.  The MLP results in Buxus hyrcana plant communities 

classification were consistent with  the results of TWINSPAN (90%) and Braun-Blanquet (89%) 

ecological/syntaxa groups at the fifth cut level of both dendrograms concluding the reliability of  MLP 

application for classification of  plant communities. So, our result confirms that MLP can be 

introduced as a suitable method for the assignment of releves to plant communities. 
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