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 مقدمه )شرح مساله(

های جنگل .باشدسازگان میای و بومشامل سه سطح ژنتیکی، گونه ک مفهوم سلسله مراتبی است و عموماًزيستی يتنوع

. شودهای جنگلی در مناطق معتدله جهان محسوب میترين اکوسیستمهای گیاهی يکی از غنیشمال ايران به لحاظ تنوع گونه

های بی به توسعه پايدار و همچنین حفاظت از اکوسیستمياهای شمال کشور در جهت دستنظر به اهمیت و جايگاه جنگل

های درختی مورد بررسی و مطالعه قرار ها الزم است، نقش عوامل اکولوژيکی و تاثیر آنها در تنوع گونهزيستی آنطبیعی و تنوع

. مديريتی دارد محیطی وهای زيستهای گیاهی نقش مهمی در طرحشناخت رابطه بین عوامل محیطی و پراکنش گونه. گیرد

تواند بینی خصوصیات گیاهان است و میمستقیم برای پیشهای غیربینی توزيع مکانی گیاهی يکی از روشسازی و پیشمدل

های کننده پراکنش مکانی گیاهان در سطح منظر زمین و براساس رابطه بین پراکنش مکانی گیاهان و متغیربینیعنوان پیشبه

های های درختی جنگلی در جنگلگونهتوزيع تنوع بینی کلی از اين تحقیق بررسی امکان پیش هدف .محیطی تعريف گردد

ای درختی و تنوع گونهسازی توزيع مکانی بررسی امکان مدل )الف( عبارتند ازاين تحقیق اهداف ويژه  .شمال کشور است

بینی توزيع مکانی بهبود دقت مدل پیش)ب(  و توپوگرافی و ها، اقلیمبا توجه به خصوصیات رويشگاهی گونه ایدرختچه

  :شامل فرضیات تحقیق .GISهای سنجش از دور و های درختی با استفاده از ادغام دادهگونه

 وجود دارد.رابطه عوامل توپوگرافی و  و اقلیم ایپراکنش تنوع گونهبین  .1

 بینی کرد.را پیش های درختیتنوع گونهتوان توپوگرافی میو  های رقومی اقلیمبا استفاده از داده .9

 سازی مکانی را بهبود خواهد بخشید.، مدلGISهای های سنجش از دور با دادهادغام داده .3

  را با دقت مناسب خواهد داشت.ای تنوع گونهبینی توزيع قابلیت پیشهای مورد استفاده آلگوريتم .4

 هاترین یافتهمهم

بینی توزيع مکانی تنوع گونه درختی نشان داد کاوی در پیشهای دادهنتايج بدست آمده با استفاده از آلگوريتم

ای تامین سازی غنای گونهه مدلهای ناهمگنی و يکنواختی صحت باالتری را نسبت بسازی براساس شاخصمدل

ای باشد. گروه متغیر های غنای گونهتر محاسبه شاخصبه موجب ساختارهای ساده است اين امر ممکن .کندمی

که بهترين طوریبه ،باشدهای درختی میکنش تنوع گونهترين عوامل تاثیرگذار بر پراتوپوگرافی و متغیر اقلیم از مهم

های های توپوگرافی حاصل گرديد. ترکیب دادههای اقلیمی و يا ترکیب آنها با دادهها با اليهخصسازی شانتايج از مدل

های گردد. با اين وجود باندهای اصلی ماهواره و دادهبندی نمیهای کمکی باعث بهبود نتايج طبقهطیفی با عنوان داده

باشند. های درختی میسازی تنوع گونهيی در مدلحاصل از آنالیز بافت با کرنل میانگین دارای ضريب اهمیت باال

همچنین از بین سه آلگوريتم مورد استفاده، آلگوريتم جنگل تصادفی در بسیاری از موارد نتايج بهتری را نسبت به نتايج 

   ترين همسايه و ماشین بردار پشتیبان ارائه داده است.های نزديکآلگوريتم
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 اهمیت موضوع

ها ويژه جنگلهطبیعی و بهای منابعارزيابی وضعیت فعلی و پايش زمانی عرصههای برای تهیه نقشه مکانی تنوع گونه

باشد. استفاده از بر میگیر و هزينهوقت های وسیع از طريق زمینی کاملً باشد. تهیه اين نقشه در عرصهبسیار ضروری می

تنوع سازی توزيع مکانی مدلو بینی هدف کلی اين تحقیق بررسی امکان پیش تواند مفید باشد. کاملً ها میديگر روش

بهبود و  توپوگرافی و ها، اقلیمهای شمال کشور با توجه به خصوصیات رويشگاهی گونههای درختی جنگلی در جنگلگونه

اين نتايج  بود. GISهای سنجش از دور و های درختی با استفاده از ادغام دادهبینی توزيع مکانی گونهدقت مدل پیش

گیری زمینی مورد های درونیابی و اندازههای گیاهی بدون روشاند برای تهیه نقشه پراکنش تنوع گونهتومیتحقیق 

 استفاده قرار گیرد. 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . کاوی با استفاده از توپوگرافیهای دادهسازی با آلگوریتمنتایج حاصل از مدل –1 جدول

Bias% bias Rmse% Rmse ایشاخص تنوع گونه اینوع شاخص تنوع گونه   آلگوريتم 

86/1  111/1  41/41  96/1  منهینیک 
ایغنای گونه  

KNN 

91/4  192/1  42/44  38/1  مارگالف 

11/2  134/1  49/89  99/1  سیمپسون 
 يکنواختی

11/6  16/1  48/89  48/1  شانن 

34/4  193/1  11/32  914/1  کامارگو 
نیناهمگ  

44/1  139/1  144/89  94/1  اسمیت ويلسون 

24/1  11/1  11/41  96/1  منهینیک 
ایغنای گونه  

RF 

92/4  13/1  12/43  38/1  مارگالف 

89/2  136/1  16/81  991/1  سیمپسون 
 يکنواختی

82/6  168/1  69/81  44/1  شانن 

21/4  198/1  94/41  91/1  کامارگو 
 ناهمگنی

62/1  134/1  98/83  944/1  اسمیت ويلسون 

44/4  321/1  4/49  92/1  منهینیک 
ایغنای گونه  

SVM 

44/1  11/1  26/44  38/1  مارگالف 

64/14  189/1  99/83  99/1  سیمپسون 
 يکنواختی

28/4  141/1  14/89  48/1  شانن 

214/4  139/1  41/41  916/1  کامارگو 
 ناهمگنی

41/11  141/1  46/89  94/1  اسمیت ويلسون 

 
 . هاکاوی با استفاده از تمامی دادههای دادهسازی با آلگوریتمنتایج حاصل از مدل –9 جدول

Bias% bias Rmse% Rmse ایشاخص تنوع گونه اینوع شاخص تنوع گونه   آلگوريتم 

66/1-  114/1-  44/32  91/1  منهینیک 
ایغنای گونه  

KNN 

24/1  118/1  96/41  33/1  مارگالف 

11/4  191/1  11/46  9/1  سیمپسون 
 يکنواختی

91/4  14/1  21/41  49/1  شانن 

16/9  114/1  113/34  11/1  کامارگو 
 ناهمگنی

42/4  193/1  88/46  93/1  اسمیت ويلسون 

31/1  112/1  13/31  94/1  منهینیک 
ایغنای گونه  

RF 

112/3  191/1  91/41  31/1  مارگالف 

114/6  1311/1  62/43  12/1  سیمپسون 
 يکنواختی

94/8  18/1  49/43  46/1  شانن 

144/4  191/1  414/33  119/1  کامارگو 
 ناهمگنی

12/8  192/1  44/48  99/1  اسمیت ويلسون 

44/19  121/1  91/41  91/1  منهینیک 
ایغنای گونه  

SVM 

84/11  166/1  143/41  34/1  مارگالف 

99/2  138/1  126/44  12/1  سیمپسون 
 يکنواختی

61/6  161/1  49/44  42/1 ننشا   

93/9  111/1  46/32  9/1  کامارگو 
 ناهمگنی

4/4  19/1  44/82  96/1  اسمیت ويلسون 
 


