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 و اقليمی عوامل شکل فيزيکی سطح زمين ازنظرگردو  موجود با باغ های مشابه مناطق شناسايیهدف  با پژوهش اين

 گردو با استفاده از دو روش رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی انجام و توسعه درختکاری تعيين نواحی مناسبمنظور  به

 در بارش ساالنه، بارش ساالنه، دمای ميانگين یها داده گردو، درختان برمؤثر  محيطی شرايط به توجه با منظور بدين. شد

ی اعتبار ها دادهنتايج . گرديد استفاده توپوگرافی شيب جهت و شيب ارتفاع، ماه، نيتر مرطوب در بارش ماه، نيرت خشک

درصد  55درصد از دقت بيشتری نسبت به رگرسيون لجستيک پروبيت با  81سنجی نشان داد که روش تحليل مميزی با 

در روش  شاخص المبدایمقدار  برخوردار است.جهت توضيح درست مناطق مساعد جهت گسترش درختکاری گردو 

. اند داشتهنواحی مساعد  تابع تشخيصرا بر  ريتأثبيشترين 33/1ماه با  نيتر خشک در تحليل مميزی نشان داد که بارش

 نواحی مناسب جهت توسعه کاشت درخت گردو در مناطق مرکزی، شمالی و شمال غربی شهرستان بافت است. 

 لجستيک پروبيت، تحليل مميزی، رگرسيون جغرافيايی، سامانه اطالعات ی رويشگاه بالقوه،ساز مدلی کليدی :ها واژه

 گردو

 *مقدمه
 و زراعی محصوالت و غذايی مواد برای جهانی تقاضای افزايش

 سال 41 حداقل برای مصرف و جمعيت رشد ادامه دليل به باغی

 همين . به(Godfray et al., 2010)داشت  خواهد ادامه ديگر

 افزايش، حال در جمعيت برای غذايی امنيت نيتأم جهت دليل

 کشورهای تمام در کشاورزی بخش در رشدی به رو نياز  همواره

 & Hanjra)دارد  وجود خرد سطح در یزير برنامه جهت جهان،

Qureshi, 2010) .و تبديل اخير، یها دهه در ديگر طرف از اما 

 ژهيو به شهری یها یکاربر به کشاورزی مولد یها نيزم کاهش

 يی،زا ابانيب مانند عوامل ساير ريتأث و سوم جهان کشورهای در

 عواقب ديگر و خاک فرسايش اراضی مستعد کشت، یشورشدگ

 یها نيزم ميزان کاهش شدت بر  نيزم ناپايدار مديريت از ناشی

 ,Miheretu & Yimer, 2018)است افزوده کشاورزی مولد

Theobald, 2001, Sangawongse et al., 2011)کشت . 

 یوهوا آب که مناطقی در حتی باغی، و زراعی محصوالت

                                                                                             
*
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 یا گسترده جغرافيايی تنوع از نيز کنند یم تجربه را مشابهی

 مديريت مغذی، مواد آب، بذر، مانند عواملی که است برخوردار

 تنوع باعث تواند یم کشاورزان دانش و زيستی تنوع خاک، آفات،

 از پايدار . استفاده(Godfray et al., 2010)گردد  آن بيشتر

 مهم اصول از زنده، موجودات بين روابط از پيروی و طبيعت

 کود، به توليد ابزارهای که یطور به می باشد، ارگانيک کشاورزی

 برای یا منطقه چنانچه. ستين محدود فسيلی سوخت و سم

 در اول همان از است بهتر نباشد مناسب ارگانيک ميوه توليد

 ,Rezaee, & Hesari)نگيرند  قرار ارگانيک توليد یزير برنامه

 و افتهي نظام يکپارچه، سامانه ای ارگانيک . کشاورزی(2016

 اقتصادی و یطيمح ستيز منـافع بـا تضـادی کـه اسـت انسـانی

 کدکس یالملل نيب سازمان تعريف . طبق(Pugliese, 2001)ندارد

 مديريت درنگر  جامع نظامی آليمانتاريوس، کشاورزی ارگانيک

 تنوع شـامل کشـاورزی کشت بـوم سالمت که توليد است

 خـاک بيولـوژيکیوانفعاالت  فعل و بيولوژيکی یها چرخه زيستی،

 هر در رو نيازا. شود یمآن  ارتقای موجب و کند یم تقويت را

 آن محلی شرايط با سازگار و کشاورزی، متناسب نظام منطقه
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 ,Nadali, Iran Pour, & Nadali) يابـد بايد توسـعه منطقه

و عمق  بافت خاک، نوع باغ، مکان ارگانيک کشاورزی در .(2010

 و زهکشی خاک، تهويه ی،و کاف شيرين آب به دسترسی خاک،

 مواد از استفاده عدم و زيستی تنوع نسبی، رطوبت هوا، دمای

. (Kuepper G, 2004)است برخوردار خاصی اهميت از شيميايی

 بازار، به دسترسی باغ های، یابي مکان درمؤثر  عوامل ميان در

 رودخانه، آب بخصوص شيرين آب منبع به دسترسی توپوگرافی،

 زمين شيب دريا، سطح از ارتفاع و سال بارندگی و دما ميانگين

 Rasoul) گردد یم محسوب کننده نييتع و مهم عوامل از

Zadegan, 1991) .یها روش به مستعد مناطق یابي مکان 

 عوامل از مختلفی یها هيال با که مواقعی درمخصوصاً  کالسيک

است دشوار  اريبس دارند، دخالت محيطیمحدودکننده 

(Ahmadi Sani, Balighi, Javanmard, & Sohrabi, 2014).  

 توزيع ینيب شيپ از است عبارت گياهی پوشش مکانی ینيب شيپ

 به توجه با که انداز چشم يک در گياهی يک گونه جغرافيايی

 (.Franklin, 1995)ميسر می باشد محيطی مکانی متغيرهای

 ايستا یها مدل گروه دو به ینيب شيپ یساز مدل یها فن

 یها مدل. شوند یم یبند مي( تقسديناميکی) پويا و( استاتيک)

 که یدرحال است زمان از مستقل یها ینيب شيپ شامل ايستا

ها  زمان در پديده يک ديناميکی یها پاسخ شامل پويا یها مدل

 دو به خودنوبه  به مدل دو هر. است محيطی تغييرات به مختلف

 تقسيم مکانيسمی یها روش و همبستگی یها روش گروه

 به همبستگی یها مدل.  (Robertson., et al. 2003) شوند یم

 متغيرهای با پديده توزيع بين ميرمستقيغ اغلب و قوی ارتباط

 با مناطق بتوان تا هستند متکی محيطی کننده ینيب شيپ

 ینيب شيپ را( احتمال يا مناسب مقادير) پديده حضور پتانسيل

 فرآيندهای یساز هيشب برای تالشی مکانيزم یها مدل اما. کرد

 دقيق دانش از استفاده با که است یها گونه فيزيولوژيکی

 انجام قابل محيطی متغيرهای به هدف یها گونه یشناس ستيز

 یولوژيزياکوف یها عنوان مدل به نيز يیها مدل چنين. است

(ecophysiological models )روند بر متمرکز یها مدل و 

(process orientated models )یها . مدلشود یم اشاره نيز 

 group)  گروهی زکنندهيمتما یها مدل ی دودسته به همبستگی

discrimination techniques) پروفيل یها مدل و (profile 

techniques )گروهـی زکنندهيمتما یها . مدلشوند یم تقسيم 

 بر و هستند هدف گونه حضور عـدم و حضـور یها داده نيازمنـد

 توليـد محيطـی متغيرهـای بـا ارتبـاط و همبستگی مبنای

 و( پارامتريک) جهانی یها مدل گـروه دو بـه و شوند یم

. ازجمله شوند یم یبند ( طبقهپارامتريک غيـر) محلـی یها مدل

 و عمـومی خطـی یها مدل به توان یم جهـانی یها مدل

 به توان یم محلی یها مدل از و چندگانه لجستيک رگرسـيون

 رگرسـيون و یبند طبقه مـدل ،افتهي ميتعم تجمعی یها مدل

 مانند پروفيـل یها مدل مقابل در. نمود اشاره درختی

BIOMAPPER، MAXENT و BIOCLIM یها داده اسـاس بر 

 .Robertson., et al) شوند یم توليـد گونـه حضـور فقـط

 از جغرافيايی اطالعات سامانه  در مکانی یساز (. مدل2003

 یها روش يبترک با تواند یم که است راهکارهايی نيتر مهم

 محيطی عوامل سنجش برای را زمينه مکانی، یها داده و آماری

. آورد فراهم خاص محصول يک کشت برای اراضی تناسب و

 و داخلی باالی مصرف که است باغی محصوالتازجمله  گردو

 که یا گونه بهدارد،  جهانی بازارهای در یتوجه قابل موقعيت

 محصول اين نژاد اصالح و کاشت برای کشورها بيشتر

 ,Falahati, Alijani) آورند یم عمل به جدی یزير برنامه

Ghohrodi Tali, & Barati, 2012 .)جهان در گردو توليد ميزان 

 هکتار هزار 33 از که بوده تن ميليون 4/3 برابر 2112سال  در

 223 توليد با ايران. است گرديده حاصل بارور کشت زير سطح

 کشورهای از پس را جهانی سوم جايگاه گردو، محصول تن هزار

 ميزان به محصول، اين باروری سطح . ازنظردارد آمريکا و چين

 جهانی چهارم جايگاه ايران نظر، اين از که است هکتار هزار 111

 دنيا در کاری گردو مناطق اصوالً. است داده اختصاص خود به را

 در ايران که اند دهيگرد واقع شمالی درجه 31-55 عرض در

به  است.شده  واقع شمالی درجه 25 – 41 جغرافيايی عرض

 و فارس جيخل حاشيهکشور ) جنوبی یها استان رازيغ به عبارتی

 ساير شدن فراهم صورت در کشور مناطق ساير( عمان دريای

يابند  اختصاص گردو کشت به توانند یم اقليمی متغيرهای

(Anonymous, 2015) 1334. بر اساس آمارنامه کشاورزی سال ،

 کشت ريزهکتار  مقام دوم سطح  13111استان کرمان با 

 ,Khaleghizadeh)درختان گردو را در ايران داشته است 

Naseri, & Sehhatisabet, 2014.) جنوب در بافت شهرستان 

 در شهرستان غالب اقتصاد. استشده  واقع کرمان استان غربی

 اين در گردو کاشت درخت. است استوار کشاورزی بر اول درجه

 نظير مساعد محيطی یها تيقابل بودن دارا دليل به شهرستان

کافی  منابع آب و مطلوب، یوهوا آب شرايط و مناسب خاک

 ، بهوهوا ازنظر آب اين منطقه پتانسيل به توجه با. است ريپذ امکان

 گردو اين محصول دريا سطح از اين منطقه باالی ارتفاع دليل

 گردو و باالی کيفيت است. برخوردار بااليی کيفيت از شهرستان

 کاشت درخت محصول رونق باعث منطقه شرايط با آن سازگاری

 شهرستان اين. به آن شده استبرداران  بهره و توجه گسترده گردو

 بعد کشور در را محصول اين توليد دوم رتبه و کشت سطح اول رتبه

 (Mehr News Agency, 2016)دارد  تويسرکان را از
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 تحقيقات و پژوهش پيشينه

ی فازی، تاپسيس ها روشی دانش مبنا مانند ها روشاستفاده از 

کشت  مساعدو تحليل سلسله مراتبی در شناسايی نواحی 

 ;Akıncı, Özalp, & Turgut, 2013) رديگ یمقرار  مورداستفاده

Zabihi et al., 2015; ; Shokati et al., 2016)روش اين ر. د 

تخصصی به وزن دهی  های با قضاوت خبره افراد کارشناسان و

 برای هايی در نهايت مناطق با اولويت تا متغيرها می پردازند

 اطالعات حجم چه کاشت بدست آيد. در اين نوع روش ها، هر

 قوانين باشد، دقيقتر اوليه متخصصين دانش و پردازش مورد

بود.  برخوردار خواهند باالتریاز دقت  آمده گيری بدست تصميم

 اطالعات کارشناسان بودن ناقص يا کمبود از ناشی قطعيت عدم

گيری می شود  تصميم منجربه کسب نتايج ضعيف در قوانين

(Malczewski., 2006) ی آماری ها استفاده از روش. اما

جهت تخمين ی مانند روش رگرسيون لجستيک بند طبقه

 ,Huang) حققين قرارگرفته استبرآوردهای دودويی موردتوجه م

Cai, & Peng, 2007; Xie, Wang, & Yao, 2014) همچنين .

مدل  که قرار است يک يیها تيمميزی برای وضع تحليلروش 

ی ها یژگيبر اساس و در گروه برای عضويتی نيب شيپ

 اين روشاست.  ديمف اريبس شده هر مورد شناخته شود، مشاهده

و يک متغير وابسته  متغيرهای مستقلروی ارتباط بين بر 

. با استفاده از متمرکز هست)کد صفر و کد يک(  یدوسطح

 دست آورد به یبند يک مدل طبقه توان یمروش تحليل مميزی 

(Mahalingam, Olsen, & O'Banion, 2016) مدل طبقه بندی ،

يک تابع )متغيرهای مستقل،  بـر اسـاس ترکيبـات خطـی از

 يـک است که در نتيجه بيش از دو گـروهيا برای  مميزی(

بهترين مميزی  کـه می شود مميـزی ايجـاد مجموعـه توابـع

تشخيص بر مبنای ميزی يا تابع  .را انجام می دهد ميان گروهی

)در اين مطالعه باغ های فعلی  اتمشاهد حاصل از یها اندازه

کدام  جديدی را که معلوم نيست از یها هست. مشاهدهگردو( 

يکی از  به توان یآمده، م دست اين تابع به لهيوس ه هستند بهگرو

 از تحقيق ايـن درمتغير وابسته نسبت داد.  یها سطوح يا گروه

 منظـور به مميزی، تحليل و لجسـتيک رگرسيونی روش

 اساس بر  گردو کاشت موفقيت آميز شناسايی نواحی با احتمـال

 امر اين .است شده استفاده محيطـی مهـم متغيرهای از برخی

 مناسب مناطق گسترش برای یزير برنامه و مديريتمنظور  به

  .رديگ یم قرارمورداستفاده  گردو ارگانيک توليد جهت محيطی

 روش  انجام تحقيق

 مورداستفادهی ها داده

 شده ارائهکاشت، داشت و برداشت گردو دستورالعمل  به توجه با

 امور دفتر باغبانی، امور معاونت کشاورزی، جهاد توسط وزارت

 مورد درشده  انجام و مطالعات خشک  و سردسيری یها وهيم

 ;Anonymous, 2015)مطالعه اين درموردپژوهش  موضوع

Putinică, 2012) ، 5 متغيرهای شامل محيطی عامل 

 از مستخرج توپوگرافی شيب جهت و شيب ارتفاع،) فيزيوگرافيک

 اقليمی متغيرهای و( ASTER Global DEM V2 یها داده

 ماه، نيتر خشک در بارش ساالنه، بارش ساالنه، دمای )ميانگين

 یها داده بانک از مستخرج ماه نيتر مرطوب در بارش

WorldClim Version 2 )باغ های گردو از نقشه . گرديد انتخاب

لجستيک در تحليل رگرسيون کاربری اراضی استخراج گرديد. 

وجود  یزياد (یبستگ طی )همبايد بين متغيرهای مستقل هم خ

متغيرهای مستقل از  نداشته باشد. برای بررسی ميزان هم خطی

. هرچه اين شود یعامل تورم واريانس و شاخص تحمل استفاده م

است که بين  اين دهنده نشان ،دو آماره به يک نزديک باشند

متغيرهای مستقل هم خطی وجود ندارد و اين متغيرها برای 

تورم  رگرسيون مناسب هستند. ولی اگر عاملانجام تحليل 

بين  ،و شاخص تحمل نزديک به صفر باشد 11واريانس باالتر از 

 اعتماد رقابليغموجب خطی وجود دارد و  متغيرهای مستقل هم

تحليـل از  رو نيازا. شود یمدل رگرسيون مشدن ضرايب 

ی مستقل و اصـلی بــرای کــاهش تعــداد متغيرهــا یها مؤلفه

. شود یاستفاده م و تفــسير بهتــر اطالعــات یهم چندخطثر ا

جديد  یها به مؤلفه با اعمال اين روش، متغيرهای ورودی اوليه

 یها مؤلفه که یطور ، بهشوند یبدون همبستگی تبديل م

 یها مؤلفه.اند یمتغيرهای ورود ، ترکيبـی خطـی ازجادشدهيا

و کاهش ابعاد چندگانه  خطی هــم اثر کاهشاصلی بــرای 

 مؤلفهتحليل روش اجرای  .رنديگ یم ها مورداستفاده قـرار داده

امکان استفاده از اين روش  تا، شرايط استمستلزم وجود اصلی 

 یها یهمبستگ کفايت معياری برای KMO شاخصميسر گردد. 

. مقدار اصلی است مؤلفهتحليل ها برای روش  ود در بين دادهجمو

KMO  فاکتور  که یدرصورت، کند یتغيير مبين صفرتا يکKMO 

دهنده امکان اجرای روش  نشان دست آيد، به 5/1 تر از بزرگ

 .است بر روی متغيرهای مستقلاصلی  مؤلفهتحليل 

 اصلی یها ا مؤلفهباينری ب لجستيک رگرسيون

آناليز رگرسيون ابزاری بسيار مفيد برای بررسی رابطه بين دو و 

مقدار  2متغير وابسته فقط  واقعی کهمدر و يا چندمتغير اسـت 

لجستيک برازش رگرسيون  از  / باينری(دوتايیداشته باشند )

صورت  در اين مدل ضرايب به . به دليل اينکهشود یماستفاده 

 از تخمين توان یاند، نم غيرخطی با متغير وابسته در ارتباط

زنندة حداقل مربعات برای برآورد  خطی مانند تخمين یها زننده

زنندة حداکثر  همين دليل از تخمين ضرايب استفاده کرد. بـه
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که  شود یاستفاده م روشبرای تخمين ضرايب اين  1يیراست نما

)در اين شده برای احتمال وقوع متغير وابسـته  که مقدار برآورد

 1تا  1 در بازه روشدر ايـن مطالعه حضور درختکاری گردو( 

 . (Ayalew & Yamagishi, 2005)است 

و پروبيت  با خانواده متعددی مانندسيون لجستيک رگر

متغير مستقل  لجيت برای آناليز روابط بين متغير وابسته و چنـد

 احتمـال یها لجيت از مدلو رگرسيون پروبيت قابل انجام است. 

و حالت  کنند یمنظور برآورد پارامترهای مدل استفاده م خطی به

ر حالتی که توزيع د .هستند عمـومی خطـی یها خاصـی از مدل

پروبيت  ها از توزيع نرمال تبعيت نکند از تبديل لجيت بجای داده

، آناليز باشد ها نرمـال توزيع داده که یو درصورت ،شود یاستفاده م

. رگرسيون پروبيت نوعی رگرسيون شود یمبه کار گرفته پروبيت 

 & Ai) کند یلجستيک  است که از توزيع نرمال تبعيت م

Norton, 2003) .در اين روش احتمال وقوع y  تابعی خطی از

احتمال تابع توزيع  متغيرهـای توضـيحی نيسـت بلکـه ايـن

يکـی از . (Antonogeorgos et al., 2009) لجستيک دارد

آمده بـا روش  دست الزم بـرای دقـت نتـايج به یها شرط

فقدان همبستگی ميان متغيرهای مستقل ، لجستيک رگرسـيون

 .است

  2چند متغيره مميزیحليل ت

متغير وابسته اسمی و متغيرهای مستقل کمی  در مواردی که

متغيرهای  تغييرات متغير وابسته از روی ینيب شيباشند، برای پ

 Pardoe) شود یتشخيصی استفاده م يا مميزی مستقل، از تحليل

& Simonton, 2008) چند  یها تشخيصی ازجمله روش. تحليل

ات متمايز مشاهد یها مجموعه متغيره است که با تفکيک کردن

 جديد یها و نيز تخصيص مشاهده ی نماينده(ها کسليپ)

که همان طبقات  شده فيتعر یها به گروهی جديد( ها کسليپ)

؛ سروکار دارد. با باشند یم)کد صفر و کد يک(  متغير وابسته

باشد و بتوان آن  یاينکه متغير وابسته از نوع اسمی دووجه فرض

اين متغير مفهوم عضويت  صفر و يک مشخص کرد، یرا با کدها

آناليز تشخيصی در اين مطالعه . دهد یدوگانه م یها در گروه

يک متغير  بر اساس مقادير )کدها( ها کسليپ یبند برای طبقه

ی )مناطق مساعد درختکاری گردو= کد دووجهيا وابسته اسمی 

. در اين شرايط هدف رود یکار م به (يک، ساير مناطق= کد صفر

کردن ترکيبی خطی از متغيرهای مستقل  پيدا تحليل مميزی

 مميزی که اين ترکيب منجر به بهترين یا گونه کمی است به

 ،شده گردد ممکن از متغير وابسته که با کدهای دوگانه مشخص

                                                                                             
1. Maximum Likelihood Estimation 
2. Discriminant Analysis 

. نام دارد يا مميزی خطی، تابع تشخيصی که اين ترکيب

به دهنده همان متغيرهای مستقل هستند که  متغيرهای تميز

متغير مالک يا ، و شود یم نيز اطالق ی کنندهنيب شيمتغيرهای پ

عنوان متغير  معيار همان متغير وابسته است که به

ترکيب خطی وزنی مميزی از تابع . شود یم، بيان شده یبند گروه

ممکن است از  که ديآ یم متغيرهای مستقل به دست بهينه از

، استانداردشده مقادير خام متغيرهای مستقل و يا يرمقاد

يکی از فرضيات جهت استفاده از آناليز تشخيصی،  .محاسبه شود

. هرچه ميزان استکامل بين متغيرهای مستقل  یهم خطعدم 

متغيرهای مستقل بيشتر باشد، تابع تشخيصی از  همبستگی

ايز بايد آناليز تم برای انجام. برخوردار است مميزی کمتریتوان 

ماتريس و  نرمال داشته باشند توزيع ی مستقلمتغيرهاتمام 

 .بايد همگن باشد ها گروه ی همه انسيکووار -مشترک واريانس

 3خطی اگر اين دو شرط وجود داشته باشند، از روش آناليز تمايز

نداشته  دوم وجود شرطولی  ،اول وجود داشته باشد شرطو اگر 

تابع  يک یجا به 4دوم ی يک تابع تمايز درجه توان یم ،باشد

هايی  روش. (Antonogeorgos et al., 2009) خطی استفاده کرد

مميزی  تحليل برای وارد نمودن متغيرهای مستقل درروش

استفاده شد و  5گرد عقبوجود دارد، که در اين مطالعه از روش 

در نظر گرفته شد. که در آن  1/1برابر با  معيار روش حذف

 تک بعد از اضافه شدن، تکو  شوند یتک اضافه م متغيرها تک

بودن  دار یو معن شوند یمتغيرها بر اساس معيار حذف بررسی م

 یدار یاگر نقش معنبررسی حضور هر متغير مستقل در معادله 

 .شوند یدر رگرسيون نداشته باشند، از آن حذف م

 از یا نمونه مميزی از تابع يا توابعدر اين مطالعه 

که در  شود یم ايجـاد ی صفر و يک )باغ های گردو(ها کسليپ

دارند. تابع  ها تعلق به کدام گروه شرايط فعلی مشخص است که

 توانند ی، مديآ یم به دست مميـزی کـه از ايـن طريـق يا توابـع

 ها مستقل آن متغيرهای مقادير که ی جديدها کسليبرای پ

صفر و  ه به کدام گروهک نيـست معلـوم کـه امـا ،مشخص اسـت

برای محاسبه احتمال اينکه .  تعلق دارنـد، بکار گرفته شـود يک

گروه تعلق داشته باشد، از فاصله  شده به يک يک مشاهده داده

ماهاالنوبيس، فاصله  ی فاصله. شود یماهاالنوبيس استفاده م

)در اين مطالعه کد صفر و  شده فيتعر مشاهده از مرکز ثقل گروه

 توسط متغيرهای تميز شده فيتعر یفضای چندبعد در کد يک(

متغيرهای فضای  که یدهنده است. فاصله ماهاالنوبيس وقت

همبسته هستند؛ معياری مناسب از فاصله هست. اگر  یچندبعد

                                                                                             
3. Linear Discriminant Analysis 
4. Quadratic Discriminant Analysis 
5. Backward Stepwise 
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کننده نا همبسته باشند؛ از فاصله اقليدسی  ینيب شيپ متغيرهای

حليل تمايزی . ت (Modares, & Zakavat, 2002)شود یم استفاده

توزيع متغيرهای  اول ضرورت نرمال بودندارد، دو محدوديت 

ماتريس  دهنده است و محدوديت ديگر ضرورت برابر بودن تميز

دهنده در بين دو گروه  واريانس/کوواريانس متغيرهای تميز

 نظر ازو اندک  نادری یها ها در مواردی که گروه اين مدل. است

 خطاهای عدم ،دينما یم زیمميرا  تعداد نمونه در گروه

مساوی  یها معموالً نمونه رو نيا بااليی دارند و از یبند طبقه

 .(Press & Wilson, 1978) رود یم برای هر گروه به کار

از  جدا روشدو  و رگرسيون لجستيک مميزیتحليل  یها روش

باهم ی رخطيغتحليل خطی و  ها ازنظر هم هستند اگرچه آن

متفاوتی را ارائه  شنهادشدهيپ یها حل راه، اما هستند مرتبط

هدف . (Balakrishnama & Ganapathiraju, 1998) دهند یم

 نيتر رگرسيون لجستيک پيدا کردن بهترين برازش و مطمئن

از  یا مدل برای توصيف ارتباط بين متغير وابسته و مجموعه

دست آوردن  به مميزیهدف تحليل . متغيرهای مستقل است

 یا ها برای مشاهده گروه عضويت ینيب شيبرای پ یبند مدل طبقه

جديد به  یها مشاهده . به اين معنی کهرود یکار م جديد به

 ,Goldin) يابند تخصيص (سطح متغير وابسته)کدام گروه 

2001; Pohar, Blas, & Turk, 2004). 

 ارزيابی مدل 

در اين پژوهش از چند معيار جهت ارزيابی توانمندی مدل 

ارزيابی اعتبار مدل رگرسيون تفاده شد. جهت باينری اس

 نگلکرک تعيين ضريب از لجستيک
 اين معيار،، استفاده شد1

R معيارشبيه 
در رگرسيون خطی است و مقدار آن بين صفر و  2

. هرچه اين دينما یم یريگ تغيير کرده و برازش مدل را اندازه يک

و به  ميزان تطابق مدل با واقعيت مقدار نزديک به يک باشد،

 ,Ayalew & Yamagishi) عبارتی نيکويی برازش بيشتر است

آزمون  از آمده دست به. همچنين جهت بررسی اعتبار مدل (2005

داری  اگر معنیدر اين آزمون،  استفاده شد، 2لمشاو -هوسمر

 & Ai)مدل معتبر است  ،بيشتر باشد 15/1از  آمده دست بهمدل 

Norton, 2003). ان اثرگذاری متغير تعيين ميز منظور به

ی برازش کل طورکل به)متغيرهای مستقل( بر متغير وابسته و 

گر آماره والد در متغيری استفاده شد. ا 3والدمدل آزمون 

، آن متغير (باشد15/1از  کمتـر یدار یسطح معن)باشد  دار یمعن

 . شود یدر مدل انتخاب م

                                                                                             
1 .Nagelkerke 
2. Hosmer & Lemshow 
3. Wald test 

  4المبدا ويلکـساز آزمون  تابع مميزیجهت ارزيابی 

يک قرار دارد. هرچه  که مقدار آن در محدوده صفرتااستفاده شد 

 یکنندگ کيقدرت تفک دهنده مقدار اين شاخص کمتر باشد نشان

. (Nie, Bent, & Hull, 1970) آمده اسـت دست بيشتر تابع به

بيانگر  ،هرچه قدر المبدای ويلکس به سمت يک نزديک شود

، صفر نزديک شود و هرچقدر به استها  برابری ميانگين گروه

المبدای ويلکس   .استها  حاکی از اختالف در بين ميانگين گروه

 مقاديراز نسبتی از واريانس و کوواريانس کل در  است عبارت

ها قابل تبيين  که بر اساس تفاوت بين گروه متغيرهای مستقل،

وجود  دهنده تر باشد، نشان . هرچه ميزان الندا کوچکستين

 ميانگين بودن دار یمعنجهت بررسی است. ها  تفاوت بين گروه

، در شد استفاده 5آزمون کای دو از  گـروه دو مميـزی نمـره

 مقدار ميانگين بين یدار یمعن بايد اخـتالف قبول قابلحالت 

 بتواند تابع کد صفر وجود داشته باشد تا اين کد يک و مميزی

فاکتور ک ي. نمايـد مميزی یدار یطور معن به را باغ های گردو

 یبند مميزی، پايين بودن خطاهای کالس یها مهم در روش

بر اساس  تابع مميزی اشتباه روش مربوطه هست. ازآنجاکه

الزم است تا اختالف واريانس  هست موجود یها تفاوت بين گروه

 یبند کالسبين دو گروه صفر و يک معنادار باشد، تا بتوان 

جهت  1کولبک معياراعمال کرد. بر روی تابع مميزی را بهينه 

انجام  دوطبقهاختالف واريانس بين مربوطه در مورد  یها سهيمقا

 همبستهکننده نا ینيب شيپ متغيرهایشد. به دليل اهميت 

بـرای آزمـون همگنـی  5آزمون بارتلتتحليل تمايزی، از  درروش

مفيد و دارای  اينکه يک مدل، برای. شود یماستفاده  ها انسيوار

اگر سطح . است متغيرها همبسته باشند معنا باشد الزم

متغيرهای ، باشد 50/5 تر از کوچک آزمون بارتلت یدار یمعن

 فرض مناسب است، زيرا  دهنده برای شناسايی ساختار تمييز

. شود یم واحد بودن ماتريس همبستگی بين متغيرها رد )يکه(

 ضرايب و 8کانونيکال همبستگی مميزی، از ضريب تابع در

ی و اهميت نيب شيپجهت قدرت  مستقل غيرهایمت همبستگی

 اين ميزان هرچه. متغيرهای مستقل در مدل استفاده شد

 متمايز در مدل بيشتر توانـايی نشانه باشد بيشتر همبستگی

 مجـذورهست.  در دو گروه صفر و يک ها کسليپ ساختن

 توابـع تعيـين ضـريب بـا کانونيکـال همبـستگی ضـريب

ارزش ويژه در تحليل دارد. مقدار  مشابهت معمولی رگرسيون

                                                                                             
4. Wilks' Lambda test 
5. χ2 
6. Kullback's test 

7. Bartlett's test 
8 .Canonical correlations 
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نسبت واريانس  دهنده نشان مهم است، اين مقدارتابع تشخيص 

شـده از کـل واريـانس اسـت. هرچقدر مقـدار ايـن  یريگ اندازه

بيشتر  یبند طبقه دو شـاخص بيشـتر باشـد درصـد صـحت

از چه اندازه  کند یم است ميـزان مقـدار ويـژه يـک تـابع بيـان

 & ,Pooya)شود یم آمده تفسير دست کل واريانس توسط تابع به

Khoban, 2009)  . آزمون عدم يکسانی ماتريس کوواريانس دو

. اگر ماتريس شود یبررسی م 1گروه از طريق آزمون ام باکس

کوواريانس دو گروه برابر باشند از توابع تشخيصی خطی استفاده 

ولی اگر فرض برابری رد شود، در اين مورد از توابع  شود یم

. برای (Wu et al., 1996) شود یمتشخيصی درجه دوم استفاده 

ی دو روش رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی توانمندمقايسه 

. شداستفاده نيز برای ارزيابی مدل راک سطح زير منحنی از 

شده با روش رگرسيون است  آنبيانگر زيرمنحنی سطح 

 بينی کند پيشرا تواند متغير وابسته  چه مقدار میلجستيک تا 

دهنده  نشان 5/1 مقدار. است 1تا  5/1اين مقدار بين که 

بيانگر دقت خوب مدل  5/1 بيشتر از مقدارتصادفی بودن مدل، 

دهنده  نشانباشد  3/1زير منحنی راک بيشتر از سطح اگر و 

. جهت (Antonogeorgos et al., 2009) دقت باالی مدل است

در اين  Minitab ver 17 افزار نرمانجام آناليزهای آماری از 

 بررسی استفاده شد.

 انتخابی نمونة و آماری جامعة

به  اقليمیمتغيرهای شکل فيزيکی زمين و  در اين تحقيق از

توسعه کاشت گردو  برای مناسب محيطی پتانسيل جهت تعيين

و تحليل مميزی با استفاده از دو روش رگرسيون لجستيک 

نرمال بودن و ها ازلحاظ  ، دادهیساز . قبل از مدلاستفاده شد

تورم واريانس بررسی گرديد. در ابتدا تمام مقادير عددی 

يک شد، اين امر به  صفرتامتغيرهای مستقل تبديل به محدوده 

دليل تفاوت در واحدها و دامنه اعداد در متغيرهای مستقل در 

بر اساس  های مستقلنرمال بودن متغيرمقايسه با يکديگر است. 

مورد آزمون قرار گرفت و در سطح  2دارلينگ-اندرسن آزمون

 رازيغ به مورداستفادهدرصد، تمام متغيرهای مستقل  5معناداری 

متغير جهت شيب )به دليل گسسته بودن آن( از توزيع نرمال 

 پروبيتاز رگرسيون لجستيک با تابع  رو نيا ازو  کند یمتبعيت 

در  یبا توجه به نتايج حاصل از آزمون هم خطستفاده شد. ا

بارش ساالنه، بارش  ، متغيرهای ميانگين دمای ساالنه،1جدول

و ارتفاع از سطح دريا دارای اثر هم چندخطی  ماه نيتر مرطوب

                                                                                             
1. Box's M 
2 .Anderson-Darling test 

و  به صفر نزديک 3مقـدار عدد تحملبوده که در اين متغيرها 

لذا فرض هم  بيشتر است، 11عدد تورم واريانس از مقدار آمـاره 

 1 آل برای فاکتور تورم واريانس عدد ايده .شود یم ديتائ یخط

موجب برای تورم واريانس،  11تر از  است و مقادير بزرگ

 جهت بررسی امکان اجرای. گردد یناپايداری مدل رگرسيونی م

استفاده  4اولکين-مير-کيزر اصلی از آزمون یها تحليل مؤلفه

نتايج  .را تأييد کرد PCAکان اجرای روش ام 53/1مقدار شد، 

ی نشان داد چندخطبرای حل مشکل هم  اصلی  مؤلفهتحليل 

اطالعاتی درصد حاوی  2/82با واريانس تجمعی  2و  1مؤلفه که 

واريانس  مؤلفه، بيشترينو دومين  اوليناست. متغيرهای اوليه  از

 ادير ويژهکه مق يیها مؤلفه ، که در اين مطالعه ازدهد یرا نشان م

دوم با مؤلفه و  5/4با مقدار ويژه مؤلفه ) ها بيشتر از يک بود آن

 5لجستيک مدل رگرسيون درهای اصلی  ، به عنوان مؤلفه(11/1

 استفاده شد.
 هم چندخطی ميان متغيرهای مستقل  آزمون .1جدول 

 آماره
A

M
T

 

A
P

 P
D

M
 P

W
M

 

D
E

M
 A

S
P

E
C

T
 

S
L

O
P

E
 

R² 38/1 38/1 53/1 35/1 35/1 11/1 13/1 

 8/1 83/1 12/1 15/1 21/1 11/1 11/1 عدد تحمل

 2/1 2/1 3/38 3/13 5/3 5/18 5/55 عامل تورم واريانس

* AMT ،ميانگين دمای ساالنهAP   ،بارش سـاالنهPDM      ،بـارش خشـک تـرين مـاهPWM 

جهـت شـيب توپـوگرافی و     ASPECTمـدل رقـومی ارتفـاع،     DEMبارش مرطوب ترين ماه، 

SLOPE )شيب توپوگرافی )درجه 

 

رگرسيون لجستيک )نسبت احتمال(  لهيوس به یساز مدل

پيکسل )ابعاد  35با  ها نمونهاز کل  تحليل تمايزی چند متغيرهو 

 11)ها  درصد از نمونه 51متری اسمی( ،  311× 311پيکسل

از  پيکسل( 25) درصد 31 و (آموزشیی )ساز برای مدلپيکسل( 

ی اعتبار سنجی ها داده .ها برای اعتبارسنجی، انجام گرديد آن

برای کنترل و نظارت بر  است که موجود یها داده بخـشی از

 .شود یممدل استفاده يادگيری 

 نتايج و بحث 

 شناسايی رويشگاه های احتمالی درخت گردو 

 رگرسيوناز روش  آمده دست بهمدل  دهنده نشان 1رابطه 

با توجه به تابع اصلی  یها مؤلفهبا در نظر گرفتن  لجستيک

 ی احتمالی درخت گردوها شگاهيمربوط به روتوزيع تجمعی 

 است. 

                                                                                             
3. Tolerance 
4 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
5. PCR logistic regression 
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 (1)رابطه 

             (                 
                                   
                            )  

تحليل از روش  آمده دست بهمدل  دهنده نشان 3و  2رابطه 

ی احتمالی درخت ها شگاهيتمايزی چند متغيره مربوط به رو

کمتر از  111/1است. مقـدار احتمـال آزمون ام باکس با  گردو

عدم برابری  دهنده نشاناست، که  α=  15/1سطح معناداری 

 تابع تشخيصی رو نيازاماتريس کوواريانس دو گروه است، 

 در اين مطالعه، درجه دوم است. مورداستفاده

 (2)رابطه 

(  )      ( )   (                      
                          )   

 ( 3)رابطه 

(  )       ( )   (                       
                          )  

قابليت زمين جهت درختکاری گردو  LCکه در آن 

عدم امکان درختکاری،  Class(0)درصد(،  111تا  1)احتمال 

Class(1) امکان درختکاری،  AMT ،ميانگين دمای ساالنهAP 

بارش  PWMماه،  نيتر خشکبارش  PDMبارش ساالنه، 

جهت  ASPECTمدل رقومی ارتفاع،  DEMماه،  نيتر مرطوب

 شيب توپوگرافی است.  SLOPEشيب توپوگرافی و 

)تحليل  3و  2)رگرسيون لجستيک(  1بر اساس روابط 

تمايزی( نقشه قابليت درختکاری گردو برای شهرستان بافت 

 (. 1محاسبه شد )شکل 

 مقايسه توانمندی مدل ها

برای مدل بدست آمده از روش  نگلکرک تعيين ضريبمقدار 

 دهنده شاننآمد که  به دست 15/1برابر با  رگرسيون لجستيک

های وابسته توسط  درصد از تغييرات متغير 15آن است که 

بيانگر  و شود رگرسيون لجستيک تبيين میهای مستقل  متغير

قادير برازش شده مورد . ممناسب مدل است ینيب شيقدرت پ

حضور و عدم حضور درختان  گروه در دوانتظار با مقادير واقعی 

مقـدار احتمـال آماره شد.  آماره هاسمر و لمشو مقايسهبا  گردو

=  15/1از سطح معناداری  تر بزرگ 51/1با ( χ2)هاسمر و لمشو 

α انطباق مناسب مدل با درصـد 35با اطمينـان  است، که 

معناداری . شود یم ديتائ (نيکويی برازش مدل) مشاهدات واقعی

 آزمون توسطرگرسيون الجيت  ضرايب متغيرهای مستقل در

برازش  مدلسطح معناداری برای ا توجه به بررسی شد و بوالد 

 (، می توان نتيجه گرفت که15/1کمتر از ) 113/1با  شده

 صفر است )فرضيهمعنادار  ضرايب متغيرهای مستقل در مدل

 می شود(. رد35%  اطمينان سطح در ضرايب تمامی برای

کانونی را  (F1) تحليل مميزی توانسته يک تابع مميزی

درصد از کل واريانس  11اين تابع مقدار ويژه شناسايی کند که 

اين  کانونيکال همچنين ضريب همبستگی. دينما یرا تبيين م

درصد در دو  13با  ها کسليپکه  نشان داد (F1) تابع مميزی

 یها مؤلفهو با توجه به  ،اند شدهگروه صفر و يک مميزی 

قابل تبيين  درصد 13در اين تحقيق، مدل با  مورداستفاده

تشخيص،  بين متغيرهای مستقل و درجـه رو نيازا. هست

 درمدل نشـانۀ توانـايی و  همبستگی نسبتاً خوبی وجود دارد

شاخص المبدای ويلکس مقدار  .هست ها کسليايجاد تمايز بين پ

کمتر از سطح  1111/1آن با  مقـدار احتمـالو  1/1برابر با 

ت بين وجود تفاو دهنده نشاناست، که  α=  15/1معناداری 

مدل مناسبی برای  ،تابع تشخيص برازش شده جهيدرنتو ها  گروه

برای عوامل بارش  شاخص المبدایمقدار  .گروه استتفکيک دو 

جهت شيب توپوگرافی و  شيب توپوگرافی، ، ماه نيتر خشک

 85/1و  32/1، 31/1، 33/1ارتفاع از سطح دريا به ترتيب برابر با 

بودن تابع تشخيص برای به  دهنده مناسب نشانآمد و  به دست

 .مستقل بر روی متغير وابسته است یرهايمتغ ريدست آوردن تأث

 يیها کسليتعداد پ یبند ابهام برای دستهنتايج ماتريس 

 ميزان خطای مدلنشان داد که  اند شده یبند اشتباه دسته که به

برای  با روش رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی شده هيته

درصد و برای اعتبارسنجی مدل برابر  82ر با برابآموزشی حالت 

درصد برای  1/81درصد و برای روش تحليل مميزی با  51با 

 آمد. به دستدرصد برای اعتبارسنجی  54و آموزشی حالت 

 بـهدر هر دو روش  سـطح زيـر منحنـی یمنحن اريارزيـابی مع

و باالی دميزان کارايی  دهنده نشانکه ، دارندتمايل ( 1،1)نقطه 

 سـطح زيـر منحنـی معياراست. کننـده ی بند مدل دسته

(AUC) ROC درروشی آموزشی ها دادهبرای  در ايـن مطالعـه 

درصد  33رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی به ترتيب برابر با 

هر دو روش در  دهنده توانايـی شـد، کـه نشان برآورددرصد  83

. اما با صورت صحيـح اسـت به تشخيص نواحی درختکاری گردو

 های درروشی اعتبارسنجی ها منحنی راک برای دادهتوجه به 

 یها سطح زير منحنی راک برای مدل،  2شکل در  یموردبررس

 55تحليل تمايزی به ترتيب پروبيت و  لجستيک رگرسيون

 ترينشيروش تحليل مميزی ب رو نيازادرصد است.  81درصد و 

 دارد. را ینيب شيصحت پ

 ويژگی های محيطی رويشگاه های احتمالی درخت گردو

مقايسه بصری هر دو نقشه ی بدست آمده از روش رگرسيون 

که عمده  دهد یم( نشان 1لجستيک و تحليل مميزی )شکل 

نواحی مناسب کاشت درخت گردو در مناطق مرکزی و شمالی و 

است، که نواحی با ارتفاع  شده واقعشمال غربی شهرستان بافت 
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نياز سرمايی  کننده نيتأمکه  شوند یمی محسوب ا هيکوهپاال و با

 یا ترانهيمد یوهوا آب شرايط در که است درختی آن است. گردو

 باشند سرد زمستان و معتدل یها تابستان دارای که نواحی در

 یها دامنه عوامل توپوگرافی، در . ازنظرکند یم رشد یخوب به

 خطر اما ،افتد یم اتفاق تر عيسردرخت گردو  گلدهی جنوبی،

 .(Anonymous, 2015) دهد یم نيز افزايش را بهاره سرمازدگی

شرايط هترين از ب (روز31)نياز سرمايی نتايج محققين نشان داد 

نياز  است، اما نيتأماست که در مناطق کوهپايه قابل  مناسب

 دهد یرا کاهش م یزن ماه( ميزان جوانه 2- 3)  بيشترسرمايی 

(Hosseini Goroh, Sosarai, Soleimani, & Moghbeli, 

. نتايج اين مطالعه نشان داد که ميانگين دمای ساالنه در (2012

 18تا  5( بين 1در اشکال  سبزرنگمناطق مناسب )مناطق 

. نتايج ساير محققين نشان داد که هست گراد یسانتدرجه 

 هستدرجه سلسيوس  5/13ميانگين دمای ساالنه بهينه 

(Chirici et al., 2002) مساعد  مناطق. مقدار بارش ساالنه در

 112-342کاشت درخت گردو در شهرستان بافت، بين 

توسط سايرين، مقدار بارش  شده ارائهاست که در نتايج  متر یليم

است  شده گزارش متر یليم 111تا  311ساالنه مناسب بين 

(Mashayekhan & Salman Mahiny, 2011) .در منابعی  اگرچه

 در متر یليم 551 تا 451 بين  ازيموردنبارش  آب متوسط قدارم

 551 از بارش آب متوسط مقدار و اگر ،است شده گزارش سال

 از رويشی، بازه درخصوص  به گياه باشد، کمتر سال در متر یليم

نامناسب  . به دليل توزيع(Putinică, 2012) برد یم رنج یآب کم

درخت  آبی درختکاری، نيازدر مناطق مستعد برای  بارش ساالنه

گردد.  جبران آبياری طريق از بايستی و روبروست کمبود گردو با

ارتفاع، جهت و شيب توپوگرافی، عمده مناطق مناسب در  ازنظر

ی ها بيدرش 1524-3852در ارتفاع بين  موردمطالعهمنطقه 

که اين  اند شده واقعغربی  وبنوجدرجه و جهت جنوبی  11-1

که  دارند رامناطق بيشترين ميزان تابش دريافتی از خورشيد 

 Mashayekhan & Salman)مناسب برای درخت گردو است 

Mahiny, 2011) .شرايط اقليمی و ويژگی های سطح درمجموع ،

با نتايج ساير  مطالعه موردزمين )فيزيوگرافی( مساعد در منطقه 

درختان گردو دادند  محققين تا حدودی يکسان است، که نشان

 یوهوا آبمناسب برای  و خشکی مقاومبه نسبت  ،نورپسند

 (.1385هستند )جعفری صيادی و همکاران،  خشک کوهستانی

ی ا ترانهيمناطق استپی و مدی ها درههمچنين درخت گردو در 

ازنظر اين درختان . قابليت کاشت دارند تا مناطق معتدله مرطوب

و عرض جغرافيايی دامنه بردباری دريا و طول  ارتفاع از سطح

 & ,Jafari-Sayadi, Marvi-Mohajer, Mozaffari) وسيعی دارند

Sobhani, 2006) متر  2111تا  311بين  معموالً. درختان گردو

درصد  51حدود  اگرچه، شوند یمباالتر از سطح دريا يافت 

در  ندرت بهمتر باشد، و  1811-1111در ارتفاعات بين  تواند یم

 ,.Molnar et al)متر است  3111 بر بالغمتر و  111 حدود

ی، توزيع درختان گردو در منطقه ا مطالعه. همچنين در (2011

 شده گزارشاز سطح دريا  1381تا  1385همدان بين ارتفاع 

 Karimi, Ershadi, Vahdati, & Woeste, 2010)است 

,Mashayekhan & Salman Mahiny, 2011) در  همچنان که

متر از سطح  1524-3852العه دامنه ارتفاع مناسب بين اين مط

 .آمد به دستدريا 

 

 
 

 
. قابليت زمين جهت کاشت درخت گردو در شهرستان بافت، نقاط 1شکل

 مشکی نشان دهنده باغ های )رويشگاه( بالفعل است
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 ی آموزشی )نسبت موفقيت( و اعتبارسنجی )نسبت پيش بينی( برای روش رگرسيون لجستيک و تحليل مميزی ها داده AUC(ROC)سطح زير منحنی . 2شکل

 گيری نتيجه
 و کشاورزی رونق در آن مهم نقش و محصول گردو توليد

 شناخت قابل توجه است. از اينرو شهرستان بافت اقتصادی

 نواحی مساعد محيطی رويشگاه درخت گردو جهت توسعه سطح

از  توليد بازده افزايش و منطقه توسعه به می تواند کشت زير

نمايد. در اين  کمکاز عملکردهای اکولوژيکی طبيعی طريق 

پژوهش ويژگی های محيطی رويشگاه های فعلی درخت گردو 

ای درخت در شهرستان بافت جهت شناسايی ساير رويشگاه ه

گردو با استفاده از رگرسيون لجستيک پروبيت و تحليل مميزی 

ی اعتبار سنجی در مطالعه ها دادهی قرار گرفت. نتايج موردبررس

درصد تشخيص درست،  81حاضر نشان داد که تحليل مميزی با 

از توانايی بيشتری نسبت به روش رگرسيون لجستيک پروبيت با 

که  کند یم ديتأک آمده دست بهدرصد برخوردار است. نتايج  55

استفاده از تحليل مميزی از توانايی باالتری نسبت به روش 

با اطمينان  تواند یمرگرسيون لجستيک پروبيت برخوردار است و 

 مورداستفادهی ريگ ميتصمی ندهايفرآدر ساير مناطق نيز در 

قرار گيرد. متغيرهای ارتفاع، شيب، جهت شيب و بارش در 

فاکتور های اساسی در توليد پايدار  عنوان بهماه سال  نيتر خشک

گردو شناخته شدند. عمده نواحی و رويشگاه های مناسب جهت 

درختکاری گردو در مناطق مرکزی و شمالی و شمال غربی 

است که شامل نواحی با مرتفع و  شده واقعشهرستان بافت 

وسعه که جهت تنظيم ت شود یمتوصيه  رو نيازای است، ا هيکوهپا

  کاشت درخت گردو، اين مناطق در اولويت توسعه قرار گيرند.
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