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2و همایون کانونی1، مهدي راستگو1، محمد حسن راشد محصل1ابراهیم ایزدي دربندي، 1سحر منصوریان

مرکز تحقیقات کشاورزي استان کردستان- 2مشهد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی-1
15/10/93:افتیخ دریتار

17/5/94:رشیخ پذیرات

چکیده

مزرعه نخود دیم استان 33، آزمایشی در هرزهايعلفي شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور هابه منظور مقایسه توانایی مدل
غالب هرزهايعلفبراي این منظور، اطالعات اقلیمی و خاکی به عنوان متغیرهاي مستقل و حضور و عدم حضور . انجام شد1391-92کردستان در سال زراعی 

در این تحقیق از شبکه پرسپترون چندالیه با نه نرون در الیه .ي رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شدندهابه عنوان متغیرهاي وابسته در مدل
Galium aparine(بی تی راخ هرزعلف. ورودي، یک و دو الیه پنهان با تعداد نرون مختلف و دو نرون در الیه خروجی استفاه شد L. ( و پیچک صحرایی

)Convolvulus arvensis L. ( ،نتوانست بین متغیرهاي نتایج نشاه داد که رگرسیون لجستیک . غالب مزارع نخود بودندهرزهايعلفبا بیشترین شاخص فراوانی
بی تی راخ و پیچک صحرایی در هرزعلفدر حالی که شبکه عصبی مصنوعی قادر بود براي هر دو . بی تی راخ معادله اي را برازش دهدهرزعلفمستقل و حضور 

- براي پیشدر مقایسه با روش رگرسیون لجستیک، باالکاراییعصبی مصنوعی بايهاشبکهبطور کلی . برازش دهدهر دو مرحله نمونه برداري، مدل مناسبی را 

.باشدقابل توصیه میهرز در مزارع نخود دیم استان کردستان، مناسب تر بوده و کاربرد آن براي این منظور هايبینی حضور علف
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مقدمه

میلیون هکتار با تولید 13/20سطح زیر کشت نخود در دنیا، 
,FAO(باشد میمیلیون تن 11/62 نیانگیمباایران . )2011

233686د یو تولنخودکشتریزسطحهزار هکتار 419497
لوگرم دریک533و 1510معادل یهزار تن با عملکرد متوسط

,Anonymous(میو دیب در مزارع آبیبه ترتهکتار 2011( ،
,FAO(چهارم جهان را به خود اختصاص داده است رتبه

از نظرسومرتبههکتار، 72448استان کردستان با ). 2011
دارد که از این مقدار راکشوردرنخودکشتریزسطح

و عملکردي شودمیهکتار آن به صورت دیم کشت 72043
,Anonymous(کیلوگرم در هکتار را دارد 405معادل  2011(

)کیلوگرم در هکتار880(یجهانن عملکردیانگیمبهنسبتکه
,FAO(است نییپااریبسنخوددکنندهیتولمهميکشورهاو

ن استان و رغبت یت نخود در ایبا وجود اهم. )2011
اه و قرار دادن آن ین گیکاشت اين منطقه برایروزافزون زارع

م، عملکرد دانه نخود در واحد سطح غالبا یدر تناوب با گندم د
Ahmadi(کم است  & Kanooni, 1988.(

هرزهايعلفیکی از مشکالت نخود در شرایط دیم، وجود 
Kropff(باشد می & Lotz, ق یاز طرهرزهايعلف). 1992

يریرقابت، از دسترسی مطلوب گیاه زراعی به منابع جلوگ
Norouzi(کنند می et al., نخود به دلیل سرعت رشد . )2003

کند و سطح برگ محدود در مراحل اولیه رشد به 
Data(باشد میبسیار حساس هرزهايعلف et al., 2007(.

ایوکنترلعدمصورتدرگزارش شده است،بطوري که
اثردرنخودعملکرد، تلفاتهرزهايعلففیضعتیریمد

80تا یگاهودرصد50از شیببههرزهايعلفبارقابت
,ICARDA(رسدیمزیندرصد ,Mousavi & Ahmadi؛ 2007

تولید عملکرددرهرزهايعلفاهمیتبهتوجهبا).2009
و شناخت جوامع هرزهايعلفپیش بینی حضورنخود،بالقوه
هرزهايعلفمدیریتدراقدامتریناساسیبعنوانآنها،

نمونه با این وجود، اعتقاد بر این است که. شودمیمحسوب

یاآزمایشگاهیيهاگیرياندازهباهمراهمستقیمبرداري
اهدافبرايوبودهوقتگیروپرهزینهمعموالً،صحرایی،
ي اخیر، هالذا در سال. محدودیت استدارايکاربردي

وتخمینبرايي غیرمستقیمهاگرایش به استفاده از روش
در مزارع رو به فزونی است هرزهايعلفاحتمال حضور 

)Rohani & Makarian, 2011.(

هرزهايعلفاحتمال حضور بامتغیرهادادنارتباطبراي
توان بهمیجملهآنازدارد،وجودمختلفیهايروش

اشاره2عصبی مصنوعیهايشبکهو1چندمتغیرهرگرسیون
شناسایی،يآماريهاروشيکاربردهامهمترینازیکی. کرد

اطالعاتوهاواقعیتاساسبرپیش بینیويبندطبقهالگو،
کهيآماريهاروش.استخاصموضوعیکازدسترسدر
يدارارودمیکار بهمتغیرهابینروابطيسازمدليبرا

هافرضپیشاین. استمحدودیتوفرضپیشيتعداد
یکسان،3خطیهمعدم چند،هادادهتوزیع بودننرمالشامل
در صورتواستيدیگرمواردوخطاهاواریانسبودن
یاونبودهپذیرامکانهامدلاینيکارگیربهشرایطاینفقدان

یی با هااز این رو به روش. استهمراهتوجهیقابليخطابا
هدف رگرسیون . باشدها و فرضیات کمتر، نیاز میمحدودیت
یافتن بهترین مدل براي تشریح روابط میان حضور و لجستیک 

یی از متغیرهاي هاعدم حضور متغیر وابسته و مجموعه گروه
استمعمولیرگرسیونشبیهرگرسیون،مدلاین. مستقل است

بهوباشدمینیکسانضرایبروش تخمینکهتفاوتاینبا
معمولیدر رگرسیونکه(خطاها مجذورکردنحداقليجا

حداکثر رادهدمیرخواقعهیککهاحتمالی،)شودمیانجام
مزیت رگرسیون لجستیک نسبت به سایر .نمایدمی

یی که ضرایب مدل را با حداکثر مربعات به دست هارگرسیون
آورند این است که لزومی براي وجود رابطه خطی میان می

توزیع متغیر مستقل و وابسته ندارد همچنین نیازمند به وجود 
کند که متغیرها داراي مینرمال میان متغیرها نبوده و فرض ن

1 Multiple regression
2 Artificial Neural Network
3 Multicolinearity
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ي آماري برابر باشند و در کل به فرضیات کمتري هاواریانس
. نیازمند است

در رگرسیون لجستیک، معادله برابر است با لگاریتم نسبت دو 
دهند میدر معادله نشان Bآزمون ضرایب . حالت به همدیگر

مورد نظر مرکب از چه متغیرهاي مستقلی که معادله رگرسیون 
1برابر با نسبت شانس) eB(باشد و آنتی لگاریتم ضریب می

Ayalew(متغیر مستقل است  & Yamagishi, مدل . )2005
):1معادله (عمومی آن به شکل زیر است 

:1معادله 
Y=logit (p)= Ln (p/(1-P))= c0+c1x1+c2x2+…+cnxn

p = در این تحقیق (احتمال اینکه متغیر وابسته یک باشد
)هرزعلفاحتمال حضور 

Odds ratio=p/1-p یاOdds)؛ )شانس یا نسبت شانسc0

ضرایب x1, x2, …, xnعرض از مبدا یا ضریب ثابت است و 
.هستندc1, c2, …, cnمربوط به متغیرهاي مستقل 

باشد از میهم این تحلیل آماري داراي پارامترهاي آماري م
، 2LL (-2 loglikelihood ،Nagelkerke R2-(جمله؛ پارامتر 

Cox & Snell R2 همبستگی میان هر متغیر در معادله با ،
eB، برآورد نسبت شانس یا Wald، آماره Bاستفاده از ضریب 

آماره والد، معنی دار بودن متغیرهاي وارد شده در . و غیره
ز تقسیم ضرایب بر انحراف کند و امیرگرسیون را بررسی 

آید که با توجه به مقادیر میبه دست 2استاندارد به توان 
05/0<Sig مربوط به آزمون والد، ضرایب بدست آمده معنی

متغیرهاي مستقلی که ضریب معنی داري آنها از . دار است
به مدل هابیشتر است در هر مرحله از ورودي داده05/0

هاي تاثیرگذار با ضریب معنی لجستیک حذف شده و متغیر
به ازاي افزایش . در معادله باقی ماندند05/0داري کمتر از 

هرزعلفیک واحد از عوامل موثر شانس وقوع حضور
کاهش یافته است در حالیکه ضرایب مثبت معنی معکوسی را 

، یعنی اینکه آن متغیر نقش Bضریب مثبت . کنندمیبیان 

1 Odds ratio

بیشتري براي وقوع متغیر وابسته دارد و بالعکس ضریب منفی 
B نمایانگر همبستگی ضعیف متغیر مستقل با وقوع متغیر ،

Ayalew(وابسته است  & Yamagishi, به دلیل دشوار ). 2005
به عنوان ضرایب Exp (B)مقداربهتر استBبودن گزارش

فاده شوداستي وارد شده به مدلهارگرسیونی هر یک از متغیر
)Chau & Chan, 2005(.

. استمصنوعیعصبیيهاشبکه،هاروشاینازیکی دیگر
يولوژیبیعصبستمیسمشابهیمصنوعیعصبشبکهساختار

Torrecilla(است مغز انسان et al., يهاشبکهامروزه). 2004
صی، تشخيبندطبقهاز جملههانهیزمازياریبسدریعصب
. شودمیگرفتهبکارهاندیفرآيمدل سازوینیبشیپالگو،

،هادادهياز رومیمستقيریادگییعصبشبکهروشتیمز
-Vakil(است آنهايآمارمشخصاتبرآوردبهازینبدون

Baghmisheh, چیهگرفتننظردربدونیعصبشبکه). 2002
يپارامترهانیبروابطازیدانش قبلنیهمچنوهیاولهیفرض
ازيامجموعهنیرابطه بکردندایپبهقادرمطالعه،مورد
بامتناظریهر خروجینیبشیپيبراهایخروجوهايورود
Kaul(باشدمیدلخواهيورود & Walthall, این.)2005
.نمایدمینتحمیلهادادهتوزیعيبرايااولیههیچ فرضروش

برشود،میپردازشضمنیبه صورتاطالعاتهاشبکهایندر
یاشوندشبکه حذفيهاسلولازبخشیچنانچهاساساین

پاسخبهرسیدناحتمالهمبازباشندداشتهغلطعملکرد
Rahmani(دارد صحیح وجود & Esmaili, امروزه.)2010

يبراياشدهشناختهيبعنوان ابزارهایعصبشبکهيهامدل
-یمشماربهیطیمحویکیاکولوژقاتیتحقدرتوابعنیتخم
Zhang(روند et al., تیجمعدقت باالباتوانندیمو)2008
Yang(کنندزیمتمامزارعدریزراعاهیگازراهرزعلف et al.,

Aitkenhead(همکاران وتکنهدیآ. )2003 et al., از) 2003
زیتماوصیتشخيبراهیالچندپرسپترونیعصبشبکهمدل

استفادهمزرعهخاكوچچمهرزعلفج، یهویزراعاهیگنیب
,Kavdir(کاودیر . کردند یعصبشبکهبا کاربرد) 2004

سهتادوتوق راهرزعلفوگردانآفتابيهابوته،یمصنوع
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رنگ طبقهوشکلاندازه،بهتوجهباشدنسبزازبعدهفته
Irmak(ایرماك و همکاران . کردنديبند et al., ، با)2006

ایسوعملکردیمکانيالگوهایمصنوعیشبکه عصبازاستفاده
کنندهجادیاعواملنقشوکردهینیبشیمزرعه پسطحدررا
يزیحاصلخويبلندویپستاز جملهعملکردیمکانراتییتغ

.قرار دادندیبررسموردزینراخاك

Alimoradi(همکاران علیمرادي و et al., به ارزیابی ) 2010
به شرایط محیطی مزارع چغندرقند هرزهايعلفپاسخ جوامع 

استان خراسان رضوي و شمالی پرداختند و بین شرایط اقلیمی 
هرزهايعلفي هاي مختلف و ظهور گونههاشهرستان
ازاستفادهبايامطالعهدر. یی را گزارش نمودندهاهمبستگی

التیادرتلخههرزعلفپراکنش،يه سازیشبيهامدل
Goslee(گرفتمطالعه قرارموردکایآمريکلرادو et al.,

میترسراهرزعلفپراکنش يهانقشهنیمحققنیا. )2006
يالکهعمدتاً بصورتهرزعلفنیاکهدادندنشانوکرده
زانین میببرهمکنشنیمحققنیهمگفتهبهشود،میظاهر

یتیریمديهاروشزینوخاكبافتحرارت،درجه،یبارندگ
التیاسطحدرهرزعلفنیاناهمگونعیتوزسببشدهاعمال

,Benvenuti(بنونوتی .شده است جوانه زنی و ) 2003
نوع خاك با 10خصوصیات گیاهچه بذرهاي تاتوره را در 
نتایج نامبرده . خصوصیات فیزیکی متفاوت بررسی کرد

مشخص کرد که ممانعت از جوانه زنی بذور، با محتواي رس 
. محتواي شن، ارتباط عکس داشتخاك ارتباط مستقیم و با 
ي شنی قادر به تبادل گاز با محیط هاوي مطرح نمود که خاك

باشند و به همین دلیل اکسیژن قابل دسترس در میخارج 
رسد، خصوصیات میبه نظر . ي شنی بیشتر استهاخاك

فیزیکی خاك، اثر زیادي روي اکولوژي بذور مدفون شده و 
. ي زراعی داردهادر سیستمدرنتیجه روي پویایی بانک بذر

Tyrer(تیرر و همکاران  et al., مطرح نمودند که تلخه ) 2001
ي آن ماده آلی بیشتري هایی مشاهده شد که خاكهادر مکان

Callaway(دارد  et al., Walter(والتر و همکاران ). 2004 et

al., مطرح کردند که میزان اسیدیته بسته به محتواي ) 2002

بود و ممکن است رشد گیاه زراعی 7و 3/6رس خاك بین
در مزارعی که سطح اسیدیته خاك خیلی پایین تر از میانگین 
این مقادیر باشد، کاهش پیدا کند که منجر به کاهش قابلیت 

.خواهد شدهرزهايعلفرقابت گیاه زراعی در مقابل 

ادیزوسعتوجودباماکشوردربراساس اطالعات موجود،
درعوامل خاکی و آب و هوایینقشبهتوجهباومزارع نخود

يمحدوديکاربردقاتیتحقحالبهتا،هرزهايعلفحضور 
مزارع نخود دیم استان کردستاندرآنهایمکانعیتوزنهیزمدر

شبکهمدلتوسعهمنظوربهن مطالعهیالذا. استشدهانجام
حضور نیتخميبراهیپرسپترون چندالیمصنوعیعصب
و شبکهرهیچندمتغیونیرگرسمدلسهیمقاو نیزهرزهايعلف
از استفادهباهرزهايعلفیمکانبرآورددریمصنوعیعصب

نییتعنیهمچنخاکی وومحیطیيپارامترهاواتیخصوص
درهرزهايعلفحضور برمؤثرن عوامل محیطییمهمتر

.استگرفتهکردستان انجاممزارع نخود دیم استان

هاو روشمواد

- 92زراعی سالاین بررسی در قالب یک مطالعه موردي طی
يهامزرعه منتخب از مزارع نخود دیم شهرستان33در 1391

سنندج، دهگالن، کامیاران، دیواندره (استان کردستان شاخص
م را داشتند یر کشت نخود دین سطح زیکه باالتر) و سقز

).1شکل (انجام شد 

از مزارع نخود به تناسب مساحت عملیات نمونه برداري 
توسط مین باشی و شدهتعریفروشبهتوجهمزرعه با

Minbashi Moeini(همکاران  et al., انجام شد )2008
.)1جدول (

به صورت لکه اي در کنار هرزهايعلفاز آنجایی که 
یابند، لذا نمونه برداري با استفاده از روش مییکدیگر حضور 

,Thomas(ده توسط توماس ارائه شWسیستمیک  و ) 1985
McCully(مک کولی و همکاران  et al., با اندکی تغییر ) 1991

انتخاب مزارع، به . ، انجام شد)Wتصادفی سیستماتیکروش (
طور تصادفی و براساس خصوصیات توپوگرافی و 
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برداري از هر مزرعه بر اساس درصد فراوانی مزارع با نمونه
هکتاري، 5مزارع یک تا : aنوع . توجه به سه مقیاس زیر بود

هکتار به 16مزارع : cهکتاري و نوع 15تا 6مزارع : bنوع
) 2شکل (عدد 13و 9، 5پرتابباال که به ترتیب با

)Minbashi Moeini et al., Hassan؛ 2008 et al., 2010(
) متر مربع25/0(متري 5/05/0توسط کادر چوبی 

)Nordmeyer & Dunker, در مزارع انتخابی اقدام به ) 1999
هرزهايعلفاز پرتاب هر کادر، ابتداپس. برداري شدنمونه

شمارش شد وشناساییدقیقاًگونهوتفکیک جنسبهکادرهر
حد گونه و جنس و در مواردي که نیاز به تشخیص گیاهان در 

یاه شناسیق منابع گی، از طرهابود پس از اطاله نمودن نمونه
.شدندییمذکور شناسايهاگونه

و نقاط نمونه برداري شده از مزارع نخود دیم در استان کردستانمطالعهموردمنطقهییایجغرافتیموقع-1شکل 
Figure 1- Geographical situation of surveyed area and sampled points of dry chickpea farms in Kurdistan province

Minbashi Moeini(کردستان استانيهاشهرستاندرارزیابیموردنخود دیممزارعتعداداستاندارد-1جدول  et al., 2008(
Table 1– Number of dry chickpea fields surveyed in each  township in Kurdistan province (Minbashi Moeini et al., 2008)

area under dryland chickpea cultivation (ha)Number of fields surveyed
<5002

501-10003
1001-50004
5001-100006

10001-150008
15001-3000012
30001-6000016

60000>The number is attained by adding 10000 ha to the area and one field is added to 16

(c)(b)(a)

هکتار16بیش از ) cو b (15-6هکتار، a (5-1: مزارع نخودهرزهايعلفالگوي نمونه برداري از - 2شکل 
Figure 2- Sampling method in the surveyed fields. (a) 1–5 ha, (b) 6–15 ha, and (c) >15 ha. The numbers represent the place in which each

0.25 m2 quadrat was taken
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استان طی مراحل سه مختلفمناطقدربردارينمونهزمان
براي این منظور ضمن نمونه . بودبرگی و غالف بندي نخود

ضعرولطوقبیلازعهرمزهرتمختصابرداري از مزارع، 
ثبتGPSهستگادیا توسطدرسطحازعتفااروفیاییاجغر
Minbashi Moeini(شد  et al., Hassan؛ 2008 et al.,

ي مختلف هابررسی پاسخ گونهبه منظور . )2010
به خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك، ضمن هرزهايعلف

ي ها، از سطح مورد نظر نمونههرزهايعلفنمونه گیري از 
سانتی متري خاك مزارع برداشت و 15-30خاك از عمق 

براي اندازه گیري پارامترهاي نیتروژن، فسفر، پتاسیم، هدایت 
ه آلی، درصد اشباع رطوبت، الکتریکی، اسیدیته، درصد ماد

. درصد شن، سیلت و رس به آزمایشگاه خاکشناسی منتقل شد
ي هااز مزارع مختلف شهرستانهابا توجه به آنکه، نمونه

مختلف جمع آوري شدند، آمار مربوط به گزارش هواشناسی 
حداقل نیز از جمله میانگین بارندگی، میانگین هااین شهرستان

ي هاان عوامل جداگانه از ایستگاهدما به عنوو حداکثر
و رابطه آنها ) 2جدول (سینوپتیک و باران سنجی گرفته شد 

نتایج آمار . مورد بررسی قرار گرفتهرزهايعلفبا فلور 
ي خاك هاتوصیفی تجزیه خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه

آورده 3ي مورد مطالعه استان کردستان در جدول هاشهرستان

ه به نتایج آزمایش خاکشناسی، در تمامی توجبا . شده است
ي موردهاخاك

بررسی، عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به مقدار کافی وجود 
ي مورد بررسی داراي هاآنالیز خاك نشان داد که خاك. داشت

.بافت سنگین تا متوسط بودند

ي ارزیابی ترکیب و تنوع گونه اي جامعه هایکی از شاخص
Minbashi(باشد میمزارع ) F(1فراوانی، هرزهايعلف

Moeini et al., 2008; Hussain et al., فراوانی شامل . )2004
حضور ) هرزعلف(که گونه گیاهی مورد نظر مزارعدرصدي از 

دارد و در واقع تخمینی از وسعت و یا گستره جغرافیایی 
براي این منظور، . باشدمیمورد نظر در منطقه هرزعلفتزاحم 

Minbashi Moeini(استفاده شد 2ز معادله ا et al., 2008:(

×n)2معادله ( 100Yi /Fk=∑

حضورعدمیاو(1)حضور: Yi؛ kگونه فراوانی: Fkکه در آن 
.بازدیدموردمزارعتعدادn:ام؛ iشماره مزرعهدرKگونه (0)

عبارت ) Uk(2)ضریب همسانی(kگونه برايمزرعهیکنواختی
) هرزعلف(یی که گونه گیاهی مورد نظر هاکوادراتاز درصد 

حضور دارد و تخمینی از سطح تزاحم گونه را به دست 
Minbashi Moeini) (3معادله (دهد می et al., 2008.(

Uk=∑n)3معادله (
1n∑m

1mXij/mn

1 Frequency
2 Uniformity

ن هاي مورد مطالعه استان کردستاندر در شهرستاو هواخصوصیات آب-2جدول 
Table 2- Characteristic of climate type in 5 townships of Kurdistan province

Rainfall (mm) Avrage of temperature (Co)
min 31.84 3.84
max 59.6 24.77

*- min: minimum and max: maximum

ن هاي مورد مطالعه استان کردستاندر در شهرستاخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك -3جدول 
Table 3- Characteristic of physicochemistry of soils in 5 townships of Kurdistan province

N
(%)

P
(p.p.m)

K
(p.p.m)

pH
(H2O,1:2)

EC×103
(ds/m) Clay (%) Sand

(%)
Silt
(%)

O.M
(%)

S.P
(%)

min 0.02 3.5 117.8 7.26 0.77 13.4 20.6 22 0.28 25.97

max 0.14 17.85 429.5 7.96 1.14 35.4 62.6 52.6 2.34 50.48

*- min: minimum and max: maximum
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Uk :گونه برايمزرعهیکنواختیk ؛:Xijعدمیاو(1)حضور
n:؛ iشمارهمزرعهدرiشمارهکادردرKگونه (0)حضور

1شده؛ تراکمپرتابکادرتعدادm:؛ بازدیدموردمزارعتعداد

)D ( تعداد بوته هر گونه را در مترمربع در هر مزرعه نشان
Minbashi Moeini) (4معادله (دهد می et al., 2008.(

Dki=∑Zj/m4)4معادله (

Dki :گونه براي) مربعمتردربوتهتعداد(تراکمkمزرعهدر
شدهپرتابکادرتعدادm:کادر؛ درگیاهانتعدادZj:؛ iشماره

که برحسب تعداد در مترمربع ) MFDki(2میانگین تراکم مزارع
) بزرگنمایی(شود و براي نشان دادن میزان بزرگی میمطرح 

) 5معادله (رود میشود، به کار میتزاحم در تمام مزارع پایش 
)Minbashi Moeini et al., 2008.(

MFDki=∑n)5معادله (
1Dki/n

MFDki :تراکم گونه میانگینk؛Dki :دربوتهبوتهتعداد(تراکم
موردمزارعتعدادn:؛iشمارهمزرعهدرkگونه براي) مربعمتر

مطالعه

AIk=Fk+Uk+MFDk) 6معادله (

AIk :غالبیت گونه شاخصk)Minbashi Moeini et al.,

2008 .(

ي مختلف هاو نیز محاسبه شاخصهابراي پردازش اولیه داده
ارزیابی پوشش گیاهی از جمله فراوانی، تراکم، یکنواختی و 

.استفاده شدExcelاز نرم افزار هرزهايعلفتنوع 
رگرسیون لجستیک

روابط رگرسیونی جهت دستیابی به بهترین مدل رگرسیونی با 
در هرزعلفمتغیرهایی که بیشترین تاثیر را بر روي حضور 

براي تجزیه و . ی قرار گرفتخاك داشته اند مورد ارزیاب
پیش . استفاده شد183نسخه SPSSتحلیل نتایج از نرم افزار 

1 Density
2 Mean Field Density
3 version 18

از هابراي بررسی تابعیت دادههااز انجام تجزیه و تحلیل داده
عدم پدیده چند . مفروضات رگرسیون لجستیک استفاده شد

هم خطی بین پارامترهاي مستقل که براي بررسی این پدیده از 
,Allison(استفاده شد TOL5و VIF4دو فاکتور  2001 .(

متغیر وابسته باید یک متغیر کیفی دو حالته باشد که در این 
) کد صفر(و عدم حضور ) کد یک(هرزعلفمطالعه حضور 

VIFدر این تحقیق، متغیرهاي مستقل داراي. باشدمی > و 10
TOL < ,Ozdemir(از آنالیز لجستیک حذف شدند 0.1 2011 (

غالب، متغیرهاي هرزهايعلفر این تحقیق در مورد تمام که د
حذف ماده آلی، نیتروژن ، شن، پتاسیم و میانگین حداکثر دما

يهادادهيریبکارگازقبل). نتایج گزارش نشده است(شدند 
درهادادهدیبادر ساخت مدل رگرسیون چندمتغیره،هیاولخام
Mahmodabadi & Seyed(شودزهینرمالیمناسبدامنه

Hoseini, ي متعددي هاروشهابراي نرمال سازي داده. )2012
بین هانرمال سازي دادههااز این روشوجود دارد که یکی 

,Heykin(است 9/0و 1/0 با در نظر داشتن این ). 1999
9/0و 1/0بین ي وروديهانکات در این پژوهش نیز داده

).7معادله (نرمال شدند 

Y=[((xi-xmin)/(xmax-xmin))×0.8]+1:       7دله معا

جهت اطالع بیشتر از ماهیت و قابلیت مدل الزم است که 
یادآوري شود، روش مورد استفاده با این تحلیل آماري انواع 

در این مطالعه از است که 6ي گام به گامهامختلف روش
با انتخاب این . استفاده گردیدForward conditionalروش 

روش امکان جداسازي متغیرهاي معنی دار مرتبط با متغیر 
Ayalew(شود میوابسته فراهم  & Yamagishi, س پ). 2005
منتقل SPSSاستخراج و به نرم افزار آماري هااز اینکه داده

شدند، در پایان به صورت خودکار و براساس همبستگی هر 
مستقل با متغیر وابسته، ضرایبی به دست کدام از متغیرهاي 

شود که متغیرهاي میانتخاب روش گام به گام باعث . آیدمی
مستقل با توجه به میزان همبستگی که با متغیر وابسته دارند به 

4 Variance Inflation Factor
5 Tolerance
6 Stepwise
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ترتیب وارد شوند و هر متغیري که ضریب معنی داري 
شود و به این ترتیب میبیشتري داشته باشد زودتر وارد معادله 

عوامل، ضریب معنی داري آنها مورد میاز ورود تماپس
آزمون قرار گرفته و هر عاملی که ضریب معنی داري آن در 

قرار نگیرد حذف خواهد ) 05/0در این مطالعه (این محدوده 
شد و مدل آماري براي اینکه تشخیص دهد که آیا هر کدام از 
متغیرهاي مستقل براي حذف شدن صالحیت دارند یا خیر، 

Dai(دهد میجدداً پردازش انجام م & lee, 2002 .(

، ضرایب معادله رگرسیون لجستیک SPSSخروجی نرم افزار 
این ضرایب بر اساس همبستگی هر کدام از . کندمیرا تعیین 

. به دست آمدند) هرزعلف(متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته 
و Bهمبستگی میان هر متغیر در معادله با استفاده از ضریب 

Variables in theشود که جدول میمشخص Waldآماره 

Equation کندمیضرایب معادله لوجیت خطی را لیست .
ارزیابی مدل بدست آمده از رگرسیون لجستیک

Model Summaryجدول : روش اول

Nagelkerke R2 ،Cox & Snell R2 ،-2سه آماره 

loglikelihood شوند و میمدل به کار برده ارزیابیبراي
همچنین . باشدمیهانشاندهنده تطابق مدل با داده

Nagelkerke R2در رگرسیون 1مشابه به ضریب تبیین
ارزیابی صحت مدل به دست آمده از . کندمیمعمولی عمل 

با . شودمیرگرسیون لجستیک با استفاده از این فاکتورها انجام 
توجه به این فاکتورها، مدلی ارزشمند است که مقدار کمتري 

همچنین دامنه فاکتورهاي . را به خود اختصاص دهد2LL-از 
Nagelkerke R2 وCox & Snell R2 بین صفر و یک متغیر

هستند در این مطالعه ابتدا یک بار با حضور تمامی متغیرهاي 
رد مطالعه مدل منطقه موهرزعلفمستقل موثر در حضور 

در مرحله بعد . آماري اجرا و نتیجه این فاکتور ثبت گردید
تجزیه و تحلیل هر بار  با حذف یکی از متغیرهاي مستقل 
براي نشان دادن تاثیر هر یک از آنها انجام گرفت و مجدداً 

Chau(نتیجه فاکتورهاي مذکور ثبت گردید  & Chan, 2005.(

1 R2

عملکرد سطح زیر منحنی مشخصه : روش دوم

ROC2یی است که براي آزمون هایکی از مهمترین شاخص
این آماره که به عنوان سطح زیر منحنی . شودمیمدل استفاده 

شود، به طور مینیز شناخته ) AUC(3مشخصه عملکرد
ي توزیع هاگسترده اي براي برآورد دقت پیش بینی مدل

هاي حضور و عدم حضور گونههاکه مبنی بر دادههاگونه
سطح زیر منحنی، . هستند، مورد استفاده قرار گرفته است

توافق بین مشاهدات مربوط به حضور و عدم حضور انجام 
دهد و توانایی مدل در تشخیص میشده و پیش بینی را نشان 

یی که گونه حضور هایی که گونه حضور دارد و محلهامحل
هاه از مدلاین موضوع قابلیت استفاد. کندمیندارد را ارزیابی 

را به منظور اولویت بندي کردن اهمیت نسبی مناطق مختلف 
. دهدمیي خاص را نشان هابه عنوان رویشگاه براي گونه

باشد که امتیاز یک میدامنه سطح زیر منحنی از صفر تا یک 
نشان دهنده پیش بینی است 5/0نشان دهنده تشخیص عالی، 

5/0کمتر از که بهتر از حدس تصادفی نیست و مقادیر 
دهد که این حالت میعملکرد بدتر از حالت تصادفی را نشان 

است اما پیش بینی هادهد که مدل مناسب دادهمیموقعی رخ 
به طور بد انجام شده است و عملکرد پیش بینی در سطح 

به عبارت دیگر چنانچه مقدار این شاخص . پایینی قرار دارد
کامل مدل و چنانچه مقدار باشد، نشان دهنده برازش1برابر با 

تصادفی (باشد نشان دهنده عدم برازش مدل 5/0آن برابر 
Iswar(خواهد بود ) بودن مقادیر بدست آمده از تابع لجستیک

et al., 2010; Pardhan, ي شاخص هایکی از مزیت). 2010
يهاسطح زیر منحنی این است که امکان مقایسه آزمون

ي اندازه گیري مختلف هااسمختلف که نتایج عددي با مقی
,Pepe(آورد میکنند، را فراهم میتولید  سطح زیر ). 2000

منحنی یک شاخص تشخیصی است که احتمال وقوع را 
دهد میصرف نظر از خوب بودن برازش پیش بینی، ارائه 

)Reineking & Schroder, ؛ بنابراین ممکن است یک )2006
از حد یا کمتر در تخمین بیش(مدل با درجه برازش پایین 

2 Receiver Operating Characteristic
3 Area Under the Curve
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قدرت تشخیص خوبی داشته باشد ) هامورد همه پیش بینی
)Hosmer & Lemeshow, همچنین ممکن است که ). 2000

. یک مدل با برازشخوب قدرت تشخیص پایینی داشته باشد
این شاخص از آنجایی اهمیت دارد که مبناي آن مقادیر 

تمال به حقیقی احتمال نیست بلکه در نظر گرفتن مقادیر اح
یعنی خروجی رگرسیون لجستیک که . صورت رتبه اي است

باشد به صورت نسبی میبه صورت مقادیر احتمال وقوع 
.گرددمیبررسی 

هاآماده سازي نقشه

ي اطالعاتیهاتهیه الیه

به دلیل اینکه براي تهیه نقشه پراکنش پیش بینی رویشگاه، 
بنابراین نقشه تمام عوامل موجود در مدل ضروري است، 

ارتفاع از سطح دریا، میانگین بارندگی و هدایت الکتریکی هم 
براي تعیین بهترین . با استفاده از روش زمین آمار تهیه شد

هاهر یک از روش1روش درون یابی، جذر میانگین مربع خطا
IDW(2(در نهایت روش معکوس فاصله وزنی . بدست آمد

ین مربع خطا بود به عنوان که داراي کمترین میزان جذر میانگ
. روش مطلوب تهیه نقشه درون یابی مورد استفاده قرار گرفت

فرض اساسی این روش بر آن است که با افزایش فاصله میزان 
براي . یابدمیسایر پارامترها در برآورد واحد سطح کاهش 

ي آنها اندازه گیري نشده هاپیش بینی در مکانهایی که داده
دازه گیري شده پیرامون محل استفاده است از مقادیر ان

در پیش بینی، عامل وزن براساس فاصله نقاط از . شودمی
به نقاط نزدیک محل نمونه وزن بیشتر . شودمییکدیگر تعیین 

سادگی و عدم . یابدمیو به نقاط دورتر وزن کمتر اختصاص 
ي این روش هااز توزیع نرمال نیز از مزیتهانیاز تبعیت داده

,Sanjari(است  پس از اعمال ضرایب ثابت به دست ). 2011
آمده از خروجی تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک به 

z، پارامتر خطی SPSSي به دست آمده در نرم افزارهاالیه

هرزعلفبراي تهیه نقشه پهنه بندي . شودمیمعادله ساخته 

1 RMSE
2 Inverse Distance Weighted

نرم Calculatorاین ضرایب به متغیرهاي مربوطه در قسمت 
Arc GISافزار  شود و نقشه پراکنش میاعمال 9.3

با روي هم گذاري نقاط حضور بر نقشه پهنه هرزهايعلف
. شودمیبندي حاصل 

هرزعلفارزیابی صحت نقشه پهنه بندي حضور 

یا 3ارزیابی دقت پیش بینی یک مدل معموالً اعتبارسنجی
د و توسعه نامیده شده و یک مرحله اساسی در ایجا4ارزیابی

اگر مدلی بدون ارزیابی دقت پیش بینی آن مورد . مدل است
استفاده قرار گیرد، استفاده از آن مدل شایستگی کمی خواهد 

ي هااز این رو اعتبارسنجی، امکان مقایسه روش. داشت
مختلف مدل سازي و مناسب بودن یک مدل را براي یک 

,Pearce & Ferrier(آورد میکاربرد خاص فراهم  در ). 2000
ي هاي پیوسته پیش بینی رویشگاه گونههانقشهاین تحقیق 

ي حضور بسیار کم تا حضور بسیار زیاد هاگیاهی به نقشه
تبدیل شد و میزان تطابق آنها با نقشه واقعی از طریق هاگونه

لیو . محاسبه سطح زیر منحنی راك  مورد محاسبه قرار گرفت
Liu(و همکاران  et al., روش را به عنوان یکی از این) 2005

. ي خوب براي استفاده در تحقیقات پیشنهاد کردندهاروش
ي عصبی مصنوعیهاشبکه

ي عصبی هابراي ساخت شبکههادادهپردازششیپ
مصنوعی

دیباشبکه،در آموزشهیاولخاميهادادهيریبکارگازقبل
& Mahmoudabadi(شود نرمال سازيیمناسبدامنهدرهاداده

Seyedhosseini, فازطولدرشبکهصورتنیاریغدر) 2012
نخواهدحاصلمطلوبجینتالذاوشدهمگرا نخواهدآموزش

Azadeh(شد  et al., هابراي نرمال سازي داده). 2006
نرمال هایکی از این روشي متعددي وجود دارد کههاروش

,Haykin(است 9/0و 1/0بین هاسازي داده با در ). 1994
ي ورودي بین هانظر داشتن این نکات در این پژوهش نیز داده

).7معادله (نرمال شدند 9/0و 1/0

3 Validation
4 Evaluation
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ي عصبی مصنوعیهاطراحی شبکه

يبرابیترتبه،هادادهکلدرصد25و15، 60پژوهش نیادر
.افتیاختصاصمدلو آزمونیاعتبارسنجآموزش،

درصد رس و سیلت،ارتفاع از سطح دریا، فسفر، يپارامترها
، هدایت الکتریکی، درصد رطوبت اشباع خاك، اسیدیته

میانگین بارندگی و میانگین حداقل دماي در طی فصل رشد 
حضور و عدم ويوروديپارامترهابه عنوان) نورون9(نخود 

یخروجعنوانبه،)نورون2(مختلف هرزهايعلفحضور 
،یعمومبیرتقهیقضاساسبر. شدندگرفتهنظردرشبکه
آندررونونیکافتعدادباویمخفهیالکیبایعصبشبکه

Kaul(است وسته دلخواهیپتابعهربیتقربهقادرهیال et al.,

و سپس دو الیه مخفییمخفهیالکین ابتدا ی، بنابرا)2005
).4جدول (شد انتخابیعصبشبکهيبرا

پنهانهیالدرمختلفيهاشیآرايبرادر مزارع نخود دیمهرزهايعلفحضور ینیبشیپدري عصبی بکار رفتههاشبکهانواع-4جدول 

Table 4- Different ANNs used to prediction of weed present for divers configurations at hidden layer

No.
Number of neuron in

first hidden layer (NH1)
Number of neuron in

second hidden layer (NH2) Topology
1 1 0 9-1-2
2 2 0 9-2-2
3 3 0 9-3-2
4 4 0 9-4-2
5 5 0 9-5-2
6 6 0 9-6-2
7 7 0 9-7-2
8 8 0 9-8-2
9 9 0 9-9-2
10 10 0 9-10-2
11 2 1 9-2-1-2
12 2 2 9-2-2-2
13 2 3 9-2-3-2
14 2 4 9-2-4-2
15 2 5 9-2-5-2
16 2 6 9-2-6-2
17 2 7 9-2-7-2
18 2 8 9-2-8-2
19 2 9 9-2-9-2
20 2 10 9-2-10-2

نمایی از ساختار شبکه عصبی- 3شکل 
Figure 3- The structure of neural network
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) MLP(1الیهچندپرسپترونشبکه

از نرماستفادهبا،یعصبشبکهآموزشمنظوربهتحقیقایندر
کهالیهچندپرسپترونشبکه، از6نسخه 2افزار نوروسولوشن

. استشدهاستفادهباشد،میپیشخور عصبیيهاشبکهاز

يریادگینرخباانتشارپستمیالگورازشبکهآموزشيبرا
يهاهیالدرتیفعالتوابع. شداستفادهBDLRF(3(یکاهش
هیالدروکیپربولیهاتانژانتنوعازهاشبکهتماميبرایمخف

.شدگرفتهنظردر) مسئلهتیماهتوجه بهبا(ی، خطیخروج

ازمختلفیيهاتوپولوژيپنهانالیهدرهاگرهتعدادتغییربا
.شدگرفتهنظردرعصبیيهاشبکه

ي شبکه عصبی مصنوعیهاارزیابی مدل

درمختلفيهاهیالنیبوزنرییتغشاملکهآموزشندیفرآ
نیبتفاوتکهییجاتادیگردانجاماست،زمان آموزشطول
ینیش بیپيهادادهو)آزمونيهادادهيبرا(یواقعيهاداده
شبکهيساختارهانیبهترتیدر نهاوبرسدحداقلبهشده

اساسبرمختلفهرزهايعلفحضور و عدم حضور يبرا
ن یشتریبو) MSE(خطامربعنیانگیمشهیرزانیمنیکمتر

Liu(دند یضریب تبیین انتخاب گرد et al., يبرا.)2001
.دیگردآزمون استفادهيهادادهازمدلینیش بیپدقتیابیارز

بیاردرجهنشانگرMSEشاخص شدهزدهنیتخممقدار
و باشدک صفرینزدالمقدوریحتدیباکهاستنیتخمبودن

بیارنانیک تخمیيبراکهاستنیتخمدقتدرجهانگرینما
. باشدحداقلامکانحدتادیبا

آنالیز حساسیت

هرزهايعلفبر حضور مؤثريفاکتورهابهیابیدستجهت
تیحساسزیآنالندیفرآ.شداستفادهتیحساسزیآنالازمختلف

يرهایمتغبهت مدلیحساسزانیمدربارهيارزشمنداطالعات
با. دهدمیقرار مدلمعماروطراحاریاختدرراآنيورود
مدل،ینیبشیپدقتبريوروديرهایمتغریتأثزانیمییشناسا

1 Multi Layer Perceptron
2 Neurosolution
3 Back-propagation with declining learning-rate factor

را يترسادهمدلوحذفشبکهازراکم اثريرهایمتغتوانمی
تیحساسزیآنالانجاميبراپژوهشنیادر. دادتوسعهوبسط
کليخطابرریمتغکیابیغدرب شبکهیضرریاز مقادمدل

بر. ، استفاده شديوروديرهایمتغیتمامحضوردرشبکه
شیبریمتغکیتیحساسبیمقدار ضراگرروشنیااساس

وابستهریمتغحیتوضدريادیسهم زریمتغآنباشد،کیازتر
Heidari(دارد  et al., 2011.(

ي حاصل از شبکه هابررسی صحت پیش بینی مدل
عصبی مصنوعی

شبکه اي داراي (بعد از انجام شبیه سازي با بهترین شبکه 
و اعتبارسنجی نتایج به دست آمده، شبیه سازي ) حداقل خطا

در مناطقی که نمونه هااحتمال حضور و عدم حضور گونه
میزان تطابق مقادیر برداري صورت گرفته بود، انجام شد و 

قشه با نهرزهايعلفحاصل از پیش بینی براي هر یک از 
با اندازه گیري سطح زیر منحنی راك هرزعلفواقعی آن 
.بررسی شد

نتایج و بحث

ي ارزیابی ترکیب و تنوع گونه اي جامعه هاشاخص-الف
غالب مزارع نخود دیم استان کردستانهرزهايعلف

بی تی هرزعلفنخود، سه برگینتایج نشان داد که در مرحله 
پهن هرزعلف، غالب ترین 36/99راخ با شاخص غالبیت 

هرزهايعلفبرگ مزارع نخود دیم استان کردستان بود و 
و شنگ ) 55/70(، سوزن چوپان )06/81(پیچک صحرایی 

افزایش ). 5جدول (ي بعدي قرار گرفتند هادر رتبه) 59/69(
شاخص غالبیت نشان دهنده کاهش تنوع و محدود شدن 

,Margurran(باشد میگیاهی به چندین گونه غالب جامعه

هرزعلفنتایج نشان داد که در مرحله غالف بندي، ). 1988
، غالب ترین 95/95پیچک صحرایی با شاخص غالبیت 

پهن برگ مزارع نخود دیم استان کردستان بود و هرزعلف
جدول (در رتبه بعدي قرار گرفت ) 02/77(شنگ هرزعلف

ی تی راخ خاص نواحی مرطوب بوده و سایه بهرزعلف). 5
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نخود دیممزارعهرزهايعلف) AI(و شاخص وفور ) MFD(، میانگین تراکم در مزارع مشاهده شده )U(، یکنواختی )F(نام علمی، فراوانی –5جدول 
غالبیتاساسبربترتیبغالف بندي نخود) bسه برگی و ) aدر مرحله استان کردستان

Table 5– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed species of dryland
chickpea fields in Kurdistan province during a) three leaves and b) podding stages respectively based on abundance

Scientific name Weed family
F (%) U (%) MFD

(Plant m-2) AI

a b a b a b a b

Galium aparine L. Rubiaceae 83 - 0.5 - 16 - 99 -
Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 77 88.86 0.5 0.52 4 6.57 81 95.95

Scandix pecten veneris L. Apiaceae 65 - 0.3 - 5 - 71 -
Tragopogon graminifolius DC. Astraceae 66 72.19 0.3 0.35 4 4.48 70 77.02

ي سنگین را ترجیح هادوست است و مناطق گرم و خاك
مهم مزارع گندم در استان کردستانهرزهايعلفدهد و از می
Rashed Mohassel(باشد می et al., بخش اعظم ). 2009

شود و بذور میبی تی راخ در پاییز انجام هرزعلفجوانه زنی 
,Mennan & Ngouajio(زنند میجوانه نزده در بهار جوانه 

برگ شانه اي نسبت به سومیندرنتیجه در مرحله ) 2006
.مرحله غالف بندي نخود داراي شاخص غالبیت باالتري بود

اینازحاکیي قبل زارعینهااز مشکالت سالهانتایج بررسی
به عنوانگذشتهيهاسالذکر شده ازهرزهايعلفکهبود
رسد مینظربهواندبودهمطرحنخودمزارعي مهمهابرگپهن

سالهاي اخیرطیاستنتوانستهشدهاعمالمدیریتیعملیات
مکالمات شخصی با کشاورزان (نماید کنترلراهااین گونه

.)منطقه
-هايعلفینیبشیپدرکارآیی رگرسیون لجستیک-ب

هرز مزارع نخود دیم استان کردستان و بررسی عوامل 
هامحیطی عمده تاثیرگذار بر آن

استفاده از روش رگرسیون لجستیک و تلفیق این نتایج به 
. باشدمیهرزهايعلفعنوان ابزاري کارگشا در آنالیز جامعه 

هرزهايعلفمتغیرهاي مستقل موثر بر حضور 4در جدول 
5جدول . این مرحله از رشذ نخود دیم آمده استغالب در

با باالترین ضرایب بدست آمده از معادله رگرسیون لجستیک 
R2 دهدمیرا نشان .

در نمونه برداري در مرحله سه برگی نخود دیم، حضور
هرز پیچک صحرایی، سوزن چوپان و شنگ به هايعلف

ترتیب تحت تاثیر درصد رس، هدایت الکتریکی و ارتفاع از 

الزم به ذکر است که بین متغیرهاي مستقل و . سطح دریا بودند
پیچک صحرایی و شنگ در مرحله هرزهايعلفحضور 

بی تی راخ در مرحله سه برگی هرزعلفغالف بندي نخود و 
.شاهده نشدنخود رابطه اي م

افزایش یک واحدي متغیر مستقلبا توجه به نتایج حاصل، 
پیچک هرزعلفمنجر به افزایش شانس حضور رس،

.)6جدول (شده است )Exp (B))595/77صحرایی به مقدار
يخطاسطحومتغیرهاازیکهريبراشدهمحاسبهوالدآماره

.مدل بوددرضرایبيدارمعنیبیانگرمحاسبه شده

افزایش یک واحدي متغیر مستقل هدایت الکتریکی منجر به 
Expسوزن چوپان به مقدارهرزعلفافزایش شانس حضور 

(B)023/0 که در منطقه مورد مطالعه )6جدول (شده است
توانند رویشگاهی با تناسب باال یی با شوري پایین میهاخاك

زن سوهرزعلفدر مورد . را براي گونه مذکور ایجاد کنند
هاىنیمناطق گرم و زمهرزعلفچوپان باید ذکر کرد که این 

هاى خشک رسى و سرشار از مواد غذائىرا ، خاكیلومى آهک
Rashed Mohassel(دهد میح یترج et al., 2009.(

افزایش یک واحدي متغیر مستقل ارتفاع از سطح دریا منجر 
Exp (B)شنگ به مقدارهرزعلفبه افزایش شانس حضور 

,Burk(بورك . )6جدول (شده است 281/71 ارتفاع ) 2001
را به عنوان عامل تأثیرگذار روي توزیع، الگو و فراوانی 

خادم الحسینی و . و جوامع گیاهی گزارش نمودهاگونه
Khadem Alhoseini(همکاران  et al., معتقدند که )2007

وي و ارتفاع از سطح دریا به طور مستقیم رهاپستی و بلندي
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عوامل محیطی دیگري چون کاهش درجه حرارت مؤثر بوده 
و به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر در تشکیل خاك بر جوامع 

گذارد که خود این دو عامل از عوامل تعیین میگیاهی تأثیر 
. باشندمیهرزهايعلفکننده پراکنش 

در این آزمایش ضرایب تاثیر گذاري هر یک از عوامل در 
. ر گیاهان مورد بررسی در سطح پایینی بودتعیین حضو

محققین دلیل آن را با باال بودن سطح مورد مطالعه و تعداد 
Pinke(باالي نمونه گیري در ارتباط دانستند  et al., 2010

Silc؛ et al., از طرف دیگر دامنه سازگاري باالي ). 2009
.نسبت به عوامل محیطی نیز مؤثر بوده استهرزهايعلف

نقشه پهنه بندي مزارع نخود دیم استان کردستان

رگرسیون لجستیکمدلياجراازحاصلنقشهاساسبر
بینيدامنه تغییرآمدهبدستهرزعلفحضوراحتمالمقادیر
حضوراحتماليبندپهنهيبرا. دادندنشانخودیک ازتاصفر
منطقهبابیشتردلیل تطابقبهطبیعیشکستروشازهرزعلف

احتمالطبقهپنجدرمحدوده مطالعاتیآنطیکهشداستفاده
-6/0(، متوسط )2/0-4/0(، کم )0-2/0(خیلی کم حضور

) 8/0-1(خیلی زیاد حضوراحتمالو) 6/0-8/0(، زیاد )4/0
).4شکل (شديتقسیم بند

هرزهايعلفارزیابی صحت نقشه پهنه بندي حضور 
مزارع نخود دیم استان کردستان

براي ROCدر منحنی ) AUC(سطح زیر منحنی مقدار
دیم براي مرحله سه برگی نخودمحدوده مورد مطالعه در 

پیچک صحرایی، شنگ و سوزن چوپان به هرزهايعلف
نتایج نشان . باشدمی723/0و 433/0، 758/0ترتیب برابر با 

هرزعلفدهد که مدل کارآیی الزم را در پیش بینی حضور می
).5شکل (داشت سوزن چوپان ن

-شیپدري عصبی مصنوعی هاارزیابی مدل  شبکه-ج
هرز مزارع نخود دیم استان کردستان و هايعلفینیب

هابررسی عوامل محیطی عمده تاثیرگذار بر آن

نخود دیم استان کردستانسه برگیمرحله 

يهاشیآرايبراي عصبی مصنوعیهاشبکهعملکردجینتا
درنخود دیم استان کردستانمختلف در مرحله سه برگی

زین6جدولدرکههمانطور. استشدهآورده6جدول 
، 9-2-5- 2يتوپولوژ،هاشبکهنیبازشده استمشخص

ه یالدر)نرون(یپردازشعنصر2،يورود9بايایعنی شبکه
نیبهتر،یخروجدووعنصر در الیه پنهان دوم2پنهان اول، 

.دادبی تی راخهرزعلفحضور ینیبشیپيبراراجهینت

نخود دیممزارعغالبهرزهايعلف، متغیرهاي مستقل و معادالت لجستیک، ضرایب تبیین)AI(، شاخص غالبیت )F(نام علمی، فراوانی -6جدول 
غالبیتاساسبربترتیبنخودسه برگیدر مرحله استان کردستان

Table 6– Scientific name, Frequency (F), Abundance Index (AI), Coefficients of determination, Independent variables and Logit equations of
dominant weed species of  dry farms of chickpea of Kurdistan province in three leaves stage based on abundance, respectively

Scientific name Convolvulus arvensis L. Scandix pecten veneris L. Tragopogon graminifolius DC.

Abundance Index 81.06 70.55 69.59

Independent variable Sand EC Altitude

Wald 4.022 4.397 4.443

Exp (B) 77.595 0.023 71.281

Nagelkerke R2 0.197 0.203 0.215

Log likelihood 31.882 35.361 0.155

Cox & Snell R2 0.132 0.144 0.155

AUC 0.797 0.743 0.723

Logit equation Z=-1.577+4.352xSand Z=2.866-3.772xEC Z=-1.177+4.267xAltitude
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)a()b(

)c(

) سوزن چوپان و ج) پیچک صحرایی، ب) الف(در مرحله سه برگی نخود دیم استان کردستان هرزهايعلفنقشه پیش بینی حضور - 4شکل 
)شنگ

Figure 4- Prediction map of presence of weeds in dryland chickpea fields in Kurdistan province during three leaves stage (a) Convolvulus
arvensis L., b) Scandix pecten veneris L. and c) Tragopogon graminifolius DC.)

137/0و 57/0بیترتبهMSEو R2مقداراین آرایشيبرا
دیگردحاصل032/0و 76/0بیترتبهMSEو R2مقدار

حضور ینیبشیپيبراراجهینتنی، بهتر9-1- 2يتوپولوژ.
و R2این آرایش مقداريبرا. دادسوزن چوپانهرزعلف
MSE2يد و توپولوژیگردحاصل109/0و 99/0بیترتبه-

هرزعلفحضور ینیبشیپيبراراجهینتنی، بهتر9- 2-2
41/0بیترتبهMSEو R2این آرایش مقداريبرا. دادشنگ

.)7جدول (دیگردحاصل196/0و 

نیشتریبعواملایعاملدر مزارع نخود دیم این که کدام

دارندعهدهبریاهیجامعه گراتییتغهیتوجدرراتیاهم
نتایج این پژوهش نشان داد که عمده ترین .استمتفاوت

میانگین بارندگی و هرزهايعلفعوامل در تعیین پراکنش 
نیمهمترت،یحساسزیطی آنال. ارتفاع از سطح دریا بودند

در مرحله سه برگی نخود هرزهايعلفحضور برمؤثرپارامتر
برمؤثرپارامترنیمهمتر. شدمطالعه شناختهموردمنطقهدردیم

غالب در این مرحله ارتفاع از سطح هرزهايعلفحضور 
بی تی هرزهايعلفدر مورد . دریا و میانگین بارندگی بودند

هرزعلفدر راخ وسوزن چوپان، ارتفاع از سطح دریا و 
.باشدمیمیانگین بارندگی پیچک صحرایی، 
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)a()b(

)c(

پیچک ) الف(دیم نخود غالب در مرحله سه برگی هرزهايعلفي پهنه بندي حضورهاصحت نقشهبه منظور ارزیابی منحنی راك - 5شکل 
).شنگ) سوزن چوپان و ج) صحرایی، ب

Figure 5- ROC curves for validation of susceptibility map of weeds in dryland chickpea fields in Kurdistan province during three leaves
stage (a) Convolvulus arvensis L., b) Scandix pecten veneris L. and c) Tragopogon graminifolius DC.).

سه برگی نخود دیم استان کردستاندر مرحله هرزهايعلفحضور ینیبشیپدربهترین شبکهعملکرد-7جدول 
Table 7- Revenue of the best network in predicting of weed presence in three leaves stage of  chickpea in Kurdistan province

Weed Number of neuron in
the first hidden layer

Number of neuron in
the second hidden layer

Mean squared
error (MSE)

R2

Galium aparine L. 2 5 0.137 0.57
Convolvulus arvensis L. 10 0 0.032 0.76
Scandix pecten veneris L. 1 0 0.109 0.99
Tragopogon graminifolius DC. 2 2 0.196 0.41

دیم استان کردستانمرحله غالف بندي نخود 

يهاشیآرايبراي عصبی مصنوعیهاشبکهعملکردجینتا
درمختلف در مرحله غالف بندي نخود دیم استان کردستان

زین8جدولدرکههمانطور. استشدهآورده8جدول 

، 9-2- 10-2يتوپولوژ،هاشبکهنیبازشده استمشخص
ه یالدر)نرون(یپردازشعنصر2،يورود9بايایعنی شبکه

نیبهتر،یخروجدوونرون در الیه پنهان دوم10پنهان اول و 
. دادپیچک صحراییهرزعلفحضور ینیبشیپيبراراجهینت
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074/0و 77/0بیترتبهMSEو R2این آرایش مقداريبرا
يبراراجهینتنی، بهتر9-2-10-2يتوپولوژ. دیگردحاصل

این آرایش يبرا. دادشنگهرزعلفحضور ینیبشیپ
. دیگردحاصل356/0و 40/0بیترتبهMSEو R2مقدار

حضور برمؤثرترین پارامترت،یحساسزیبا توجه به نتایج آنال
موردمنطقهدردر مرحله غالف بندي نخود دیمهرزهايعلف

هرزعلفحضور برپارامترنیمهمتر. شدمطالعه شناخته
ارتفاع از سطح دریا و مطالعه، موردمنطقهدرپیچک صحرایی

ارتفاع از سطح دریا و میانگین بارندگی شنگ،هرزعلفدر 
Kadmon(کادمون و دانین . باشندمی & Danin, 1999( ،

و جوامع گیاهی هابارندگی را در توزیع الگو و فراوانی گونه
,Thomas & Donaghy(توماس و دوناگی . موثر دانستند

ا عامل مهمی در تعیین الگوي پراکنش نیز بارندگی ر) 1991
.معرفی کردندهرزهايعلف

شود، اسیدیته مناطق میمشاهده 2همانطور که در جدول 
گزارش شده است که . باشدمی9/7تا 26/7مورد بررسی بین 

مناطق با شرایط آب و هوایی مرطوب و نیمه مرطوب با 
یی عمیق، حاصلخیز، سبک و قلیایی براي رشد هاخاك
Fried(مناسب است پیچک صحراییهرزعلف et al., 2008 .(
ي متوسط و یا در هادر مناطقی با بارندگیهرزعلفاین 

کند ولی در شرایط غرقابی میي آبی به خوبی رشد هاکشت
.قادر به ادامه حیات نخواهد بود

ي عصبی مصنوعی هاي شبکههامدلارزیابی صحت 
راك با روش م مزارع نخود دیهرزهايعلفحضور 

ROCزیر منحنی مشخصه عملکرد در منحنی سطحمقدار 

دیم مرحله سه برگی نخودبراي محدوده مورد مطالعه در 
بی تی راخ، پیچک صحرایی، شنگ و سوزن هرزهايعلف

64/0و 822/0، 895/0، 886/0چوپان به ترتیب برابر با 
همچنین مقدار سطح زیر منحنی مشخصه ). 6شکل (باشد می

هرزهايعلفدیم براي مرحله غالف بندي نخودعملکرد در 
843/0و 784/0پیچک صحرایی و شنگ به ترتیب برابر با 

).7شکل (باشد می

د یبه علت تولییصحراچکیپهرزعلفاستقرار و گسترش 
است که با داشتن تعداد یعیوسيشه ایستم ریفراوان و سبذر 

هرزعلف. جاد کندیايدیجديهاتواند ساقهیجوانه ميادیز
یوفور و حضور در تمامنیترشیبا بییصحراچکیپ

موجود در استان کردستان به عنوان يهامیو اقلهاخاك
استان مینخود ديدر مرحله غالف بندهرزعلفنیازگارترس

بودن درتمام مزارع یبودن و بومیمیل دایشناخته شد و به دل
Shimi(وع داشت ینخود ش & Termeh, بوته کیتنها ). 1994

تواند یبعد از سبز شدن، میدر مدت کوتاهزومیحاصل از ر
پوشش ملاز مزرعه را اشغال نموده و بطور کایعیسطح وس

Rashed Mohassel(دهد  et al., گسترش و نینابراب). 2009
در مورد نیهمچن. رسدمیبه نظر یعیگونه، طبنیاتیغالب

عاملنکته را ذکر نمود کهنیادیچندساله شنگ باهرزعلف
کاهوجودنیبنابراوباد است،هرزعلفبذور این انتشاریاصل

وبذورافتادندامبهخاك سببسطحبرگندميایبقاوکلشو
,Murphy & Lemerle(شود مینخود درآنتراکمشیافزا

. رو، کنترل آنها به سادگی انجام نخواهد شدو از این) 2006
پراکنش در -مطالعات مختلف بر فراوانی بیشتر گیاهان باد

بدون شخم، که با حفظ بقایاي محصول در سطح يهانظام
Zanin(خاك همراه هستند، تاکید داشته اند  et al., از ).1997

یکساله همچون هرزهايعلففراوانی سوي دیگر، 
سوزن چوپان و بی تی راخ، بدلیلهرزهايعلف

الف بندي نخود دیم استان کردستاندر مرحله غهرزهايعلفحضور ینیبشیپدربهترین شبکهعملکرد-8جدول 
Table 8-Revenue  of the best network in predicting of weeds presence at pod set stage of dryland chickpea in Kurdistan province

Weed NH1 NH2 Mean squared error (MSE) R2

Convolvulus arvensis L. 2 10 0.074 0.77

Tragopogon graminifolius DC. 2 10 0.356 0.40
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)a()b(

)c()d(
بی تی راخ، ) الف(دیم نخود غالب در مرحله سه برگی هرزهايعلفي شبکه عصبی حضورهاصحت مدلبه منظور ارزیابی منحنی راك - 6شکل 

)شنگ) سوزن چوپان و د) صحرایی، جپیچک ) ب
Figure 6- ROC curves for validation of ANN models of weeds in dryland chickpea fields in Kurdistan province during three leaves stage

(a) Galium aparine L., (b) Convolvulus arvensis L., c) Scandix pecten veneris L. and d) Tragopogon graminifolius DC.)

)a()b(
شنگ و ) الف(دیم نخود غالب در مرحله غالف بندي هرزهايعلفي شبکه عصبی حضورهاصحت مدلبه منظور ارزیابی منحنی راك - 7شکل 

)پیچک صحرایی) ب
Figure 7- ROC curves for validation of ANN models of weeds in dryland chickpea fields in Kurdistan province during podding stage (a)

Tragopogon graminifolius DC. and (b) Convolvulus arvensis L.)
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ي هاتوان بازیابی و قابلیت تکثیر سریع آنها بعد از تخریب
به دلیل ) گندم و نخود(محصوالت یکساله منطقه مداوم در 

.تولید بذر فراوان، دور از انتظار نیست

ي مختلف هاشناخت عوامل محیطی مؤثر در استقرار رویشگاه
ي پیش بینی و هاو کمی کردن این عوامل پیش نیاز ارائه مدل

مشخص . ي گیاهی استهاتهیه نقشه پیش بینی رویشگاه
ي مختلف مورد هااستفاده از روشکردن وزن این عوامل با

تواند در تهیه میهااستفاده در مدل سازي پراکنش گونه
هاي پیش بینی رویشگاه به کاربران این گونه مدلهانقشه

با توجه به اهداف این پژوهش، پس از شناخت . کمک کند
و مشخص کردن هاعوامل مهم و تاثیرگذار بر پراکنش گونه

ي رگرسیون لجستیک و روش شبکه هاوزن عوامل با روش
ي مورد هاعصبی مصنوعی، نقشه پیش بینی رویشگاه گونه

ي مورد استفاده براي هاارزیابی عملکرد مدل. بررسی تهیه شد
ي گیاهی در این هاتعیین دامنه آشیان بوم شناختی گونه

ي حاصل از این هادهد که میزان دقت مدلمیپژوهش نشان 
متفاوت هاور و عدم حضور گونهدر پیش بینی حضهاروش

است که این موضوع منجر به بروز تفاوت معنی دار بین 
.ي مورد استفاده شدهاعملکرد روش

بطور کلی با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، روش 
متداول رگرسیون لجستیک در فرایند مدل سازي کارآیی الزم 

نوعی ي عصبی مصهانتایج نشان داد که شبکه.را ندارد
غالب مزارع نخود دیم مورد هرزهايعلفتوانست براي اکثر 

بررسی در استان کردستان، مدل مناسب تر با ضریب تبیین 
يهاشبکهي هامدلبا استفاده از. بهتري را پیش بینی نماید

دهیچیپمعادالتگرفتننظردربدونیمصنوعیعصب
نمودهاستخراجراستمیسبرحاکمکینامیتوان دمی،یرخطیغ
عالوه بر .کردینیبشیپرامدليهایق، خروجیطرنیاازو

این با مطالعه شرایط آب و هوایی، اقلیم و خاك منطقه، 
در برخی مناطق پی برده هاتوان به علل حضور بعضی گونهمی

با . بهره گرفتهرزهايعلفو از این اطالعات در مدیریت 
انتخاب نوع مناسب تکنیک یادگیري، تعداد مناسب نرون و 
الیه پنهان، نوع و تعداد عوامل ورودي و نیز کالیبره کردن 

توان گفت که این تکنیک ابزاري بسیار کارا و میمناسب آن 
هرزهايعلفمناسبی براي پیش بینی حضور 
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Application of Artificial Neural Network (ANN) and Logistic Regression
for Predicting Weeds Presence in Dryland Chickpea Fields of Kurdistan

Province

Sahar Mansourian1, Ebrahim Izadi Darbandi1, Mohammad Hassan Rashed Mohassel1, Mehdi Rastgo1 and
Homayoun Kanouni2

1-Faculty of Agriculture - Department of Agronomy and Plant Breeding - Ferdowsi University of Mashhad and 2- Research Plant Protection Institute of
Kurdistan Province

Abstract

A survey was conducted to compare the potential of ANN and logistic regression in predicting weed
presence of 33 dryland chickpea fields in Kurdistan province. Climatic and edaphic factors as
independent variable and presence or absence of weeds with highest abundance as dependent
variables were entered in the logistic regression and ANN models. The developed ANN was a Multi
Layer Perceptron with nine neurons in the input layer, one and two hidden layer(s) of various numbers
of neurons and two neurons in the output layers. Catchweed (Galium aparine L.) and field bindweed
(Convolvulus arvensis L.) with the highest abundance indices were the dominant weeds in the
chickpea fields. The logistic regression did not fit a model for catchweed, however, the ANN could
develop the best suited models for predicting the catchweed and field bindweed presence in dryland
chickpea fields. Sensitivity analysis revealed that altitude and rainfall are the most significant
parameters in modeling weed presence in dryland chickpea fields. For the optimal model, the values
of the model’s outputs correlated well with actual outputs and its application for this purpose is
recommended.

Key words: Abundance index, modeling, Multi Layer Percepteron.


