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  سلطان استان قم غرب حوض در مراتع هاي گیاهی گونهپراکنش  سازي مدل
  با روش رگرسیون لوجستیک

  

 3حسین آذرنیوندو  2علی زارع چاهوکیمحمد*، 1حسین پیري صحراگرد

 ، دانشگاه تهرانمناطق خشک و کوهستانی،  احیاي گروهدانشیار 2، دانشگاه زابل مرتع و آبخیزداري، گروهاستادیار 1
  دانشگاه تهران ،مناطق خشک و کوهستانی احیاي گروهاستاد 3

  17/2/1393: ؛ تاریخ پذیرش 05/11/1392تاریخ دریافت: 

  چکیده
هاي گیاهی انجام شد. براي این منظور، ابتدا بینی پراکنش گونهمنظور ارائه مدل پیشبه پژوهشاین 

، واحدهاي همگن 1:25000با مقیاس  شناسیو زمین ارتفاع، جهت شیب، هاي نقشهبا استفاده از 
- تصادفی روش به برداري از پوشش گیاهی شناختی مشخص شد. سپس در هر واحد همگن، نمونه بوم

ها با توجه به شرایط (فاصله بین ترانسکت ترانسکتچهار امتداد در گذاري پالت طریق از سیستماتیک
اندازه نمونه با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و روش آماري . شد انجاممتر انتخاب شد)  500 منطقه

گیري خصوصیات  مربع تعیین شد. براي اندازهمتر 25تا  2ها نیز حداقل سطح پالت و اندازه پالت 60
متر نمونه خاك  سانتی 30-80 و 0-30پروفیل حفر و از دو عمق خاك در طول هر ترانسکت دو 

سنگریزه، بافت، رطوبت اشباع، رطوبت قابل دسترس، آهک، گچ، ماده برداشت شد و خصوصیات 
هاي گونه شگاهیروی نیب شیپ نقشهگیري شد.  هاي معمول اندازهآلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی با روش

هاي رگرسیون لوجستیک تهیه شد. بعد از تعیین آستانه بهینه حضور به روش گیاهی با استفاده از مدل
هاي واقعی پوشش با استفاده از بینی با نقشه هاي پیشحساسیت و اختصاصیت برابر، میزان تطابق نقشه

هاي حاصل، عوامل هدایت الکتریکی، بافت خاك، اساس مدل  گیري شد. براندازه 1ضریب کاپا

                                                             
 mazare@ut.ac.ir: مکاتبه مسئول*

1- Kappa coefficient 
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دسترس، مقدار سنگریزه و آهک بیشترین نقش را در پراکنش جوامع  ر گچ، آب دراسیدیته، مقدا
 بینی حاصل با نقشه واقعی براي رویشگاههاي پیشمیزان تطابق نقشهدارند.  گیاهی مورد مطالعه

 Halocnemum Strobilaceumهاي خوب؛ براي رویشگاه، خیلیTamarix passerinoides، 
Artemisia sieberi1 ،هاي خوب و براي رویشگاهSeidlitzia rosmarinus و Artemisia sieberi2 

هایی با روش رگرسیون لوجستیک قادر است رویشگاه گونهضعیف برآورد شد. این نتایج نشان داد که 
بینی کند. همچنین آستانه شناختی گسترده پیشهاي با دامنه بومشناختی محدود را بهتر از گونهدامنه بوم

  هاي گیاهی و مدل مربوط به آن گونه متفاوت است.بهینه حضور براي هر یک از گونه
  

  ع قمبینی پراکنش، آستانه بهینه حضور، رگرسیون لوجستیک، مراتمدل پیش هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
هاي آماري و گیري از روشوشش گیاهی ابزاري است که با بهرهبینی پراکنش پسازي پیشمدل

در بررسی روابط پیچیده بین پراکنش جوامع گیاهی و اطالعات جغرافیایی نقش مهمی  سامانه
حضور ي مربوط به حضور و عدمهابر اساس داده هااین مدلکند. ایفا میثیرگذار أمتغیرهاي محیطی ت

اساس این فرضیه که عوامل محیطی پراکنش  برها با متغیرهاي محیطی و  ها و همبستگی آنگونه
ها در استفاده از این مدل .)2006چاهوکی،   (زارع شوندتولید می ،کنند گیاهی را کنترل می هاي گونه
 اندمورد استفاده قرار گرفتهسازي دلهاي مانواع گوناگونی از روش و است یافتههاي اخیر گسترشسال

 در هامدلاین  هايقابلیتبه ها پراکنش گونه هايمدل افزایش کاربرد). 2005، 1تویلر و گویسان(
و   گویسانهاي آماري جدید بستگی دارد (روشها با  ترکیب آنهاي سنجش از دور و داده استفاده از

  ). 2000، 2منزیمر
هاي رگرسیونی از قبیل توان به مدلمی ،سازي پراکنشدر مدل مورد استفادههاي از جمله روش

این اشاره کرد.  5جستیک گوسیوو رگرسیون ل 4جستیک چندگانهو، رگرسیون ل3هاي خطی عمومی مدل

                                                             
1- Guisan and Thuiller 
2- Guisan and Zimmermann 
3- Generalized Linear Models 
4- Multiple Logistic Regression 
5- Gaussian logistic regression 
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ها  گونه بینی منحنی واکنش هاي گیاهی و پیش گونه شناختیبوم   دامنه برآورد براي معموالً هاروش
هاي پاسخ ادهموقعی که د). 1987، و همکاران 1شود (جانگمن نسبت به عوامل محیطی استفاده می

جستیک است که روابط بین وروش رگرسیون ل ،مناسبصورت دوتایی هستند، روش رگرسیونی  به
کند تفاده از یک تابع لوجیت توصیف میکننده را با اس بینیخطی متغیرهاي پیشمتغیر پاسخ و مجموع 

گیرد (هوسمر و هاي گیاهی مورد استفاده قرار حضور گونهبینی حضور یا عدمواند براي پیشتو می
انتخاب متغیرهاي  البته در این روش تجربه و تخصص در. )2000؛ گویسان و زیمرمن، 2000، 2لمشاو

 یزارع چاهوک .)1996، 3ار مهم است (اوستین و مایرییابی به یک مدل مناسب بسمناسب، جهت دست
 4آنالیز تطابق کانونیکروش با استفاده از را هاي گیاهی مراتع پشتکوه استان یزد  پراکنش گونه) 2006(

 براي رویشگاه بینی پیش هاي مدلمورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که  و رگرسیون لجستیک
و همکاران  5انگالر با واقعیت بهتر تطابق دارند. هستند، محدودي شناختی بوم  دامنه که داراي هایی گونه

تحلیل عامل آشیان  روش باگیاهی را هاي بینی توزیع جغرافیایی گونهسازي پیشمدلنیز ) 2004(
شیب، شامل متغیرهاي محیطی مورد مطالعه  انجام دادند. یافته تعمیم هاي خطیمدلو  6شناختی بوم

کاربري  گراد،درجه سانتی سهتشعشع خورشید، بارندگی، مجموع روزهاي با درجه حرارت باالي 
 روشدر مقایسه با  یافتهتعمیم هاي خطیمدلد. نتایج نشان داد که شناسی بواراضی، خاك و زمین

 دهد.هاي کمیاب ارائه میرا براي گونهت باالتري بینی با دقّمدل پیش ،شناختیتحلیل عامل آشیان بوم
هاي ترجیح جستیک و مدلوروش رگرسیون لبا استفاده از  )2009و همکاران ( 7همچنین وردن

براي  ها آنبینی را براي جوامع گیاهی در جنوب مغولستان تهیه کردند. هاي پیشنقشه ،رویشگاه
 ،هابراي نیمی از گونه در این مطالعه .کردنداستفاده  8سطح زیر منحنی آماره بینی ازت پیشارزیابی دقّ

 بینیترین متغیر پیشعنوان مهم تفاع بهارمحیطی نیز دار ساخته شد. از بین متغیرهاي هاي معنیمدل
  کننده شناخته شد. 

                                                             
1- Jongman 
2- Hosmer and Lemeshow 
3- Austin and Meyers 
4- Canonical Correspondence Analysis 
5- Engler 
6- Ecological Niche Factor Analysis 
7- Wehrden 
8- Area under curve 
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هاي گیاهی وجود نقشه متغیرهاي محیطی وارد شده به گونهبینی پراکنش هاي پیشبراي تهیه نقشه
دلیل وجود ساختار مکانی در خصوصیات خاك، بهمدل مربوط به هر گونه الزم است. از سوي دیگر 

هاي گیاهی ضروري است، زیرا براي بینی رویشگاه گونههاي پیشمکانی در مدلهاي آمار کاربرد روش
 (زارع چاهوکی و همکاران، شودده ها استفااز این روش ستضروري اتهیه نقشه خصوصیات خاك 

است که بهترین تخمین نااریب  1یابی کریجینگیابی با دقّت باال، درونهاي درونیکی از روش ).2010
کریجینگ همراه هر تخمین، مقدار روش درون یابی کند. و با کمترین مقدار واریانس را فراهم می

توان در مواردي که خطا باال است، براي کاهش و با استفاده از آن می کندخطاي آن را محاسبه می
  ).2010گیري کرد (زارع چاهوکی و همکاران، هاي بیشتري را اندازهخطا، داده
بندي مدل یا توانایی ت طبقههاي گیاهی، دقّسازي پراکنش گونهمسائل مهم در مدلاز  دیگر یکی

آن است که بیانگر شده مطالعات انجامهاي گیاهی است. گونهحضور در تشخیص حضور یا عدم مدل
هاي تواند براي تعیین احتمال عضویت متغیر پاسخ به کالسجستیک میونتایج روش رگرسیون ل

ت دقّ). 2002، 2بندي مورد استفاده قرار گیرد (میلر و فرانکلینت طبقهمربوط به این متغیر و ارزیابی دقّ
گیرد. خطا مورد ارزیابی قرار می سماتریاز طریق ایجاد یک  بینی، معموالًهاي پیشبندي مدلطبقه

بهینه آستانه انتخاب بینی و محاسبه ماتریس خطا، دل پیشدست آوردن ممرحله حد وسط، بین به
ها در نظر حضور گونهعنوان حضور یا عدم به شده بینیکند که مقادیر پیشاست که معین می حضور

سازي را نیز تسهیل تفسیر نتایج مدل ،تعیین آستانه بهینه حضور .)1999و همکاران،  3(مانل دگرفته شو
حضور  تعیین آستانه بهینهي مورد استفاده در هایکی از روش ).2005و همکاران،  4(لیوکند می

 است 9/0در سطوح احتمال صفر تا ت ت و اختصاصیهاي حساسیشاخص استفاده از ،هاي گیاهی  گونه
، هال حضور گونههاي احتمانقشه تهیهبعد از  ).2005، 7؛ میلر1998، 6؛ فرانکلین1997، 5(فیلدینگ و بل

هاي با استفاده از شاخصها را با نقشه واقعی پوشش مورد مقایسه قرار داد و توان این نقشهمی

                                                             
1- Kriging 
2- Miller and Franklin 
3- Manel 
4- Liu 
5- Fielding and Bell 
6- Franklin 
7- Miller 
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1تحساسی2ت، اختصاصی میلر( کردمشخص را حضور براي هر گونه بهینه آستانه  ،3ت کلیو صح ،
جستیک به بررسی عوامل وو رگرسیون ل )، با دو روش آنالیز تشخیص2008جلودار (  جعفریان ).2005

تري  جستیک را روش مناسبوگیاهی پرداخت و روش رگرسیون ل يها محیطی مؤثر بر پراکنش گونه
با استفاده از هاي گیاهی مورد بررسی گونههر یک از  براي حضور را بهینه وي همچنین آستانه ،دانست

   .کردتعیین  رویکرد ترکیبی حساسیت و اختصاصیت
در جستیک وارزیابی توانایی روش رگرسیون لهدف  بااین پژوهش  ،با توجه به مطالب ذکر شده

حضور بینی پیشنقشه تهیه شناسایی متغیرهاي مهم و تأثیرگذار بر پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه و 
هاي هاي مورد بررسی و همچنین تعیین آستانه بهینه حضور براي هر یک از گونهگونه حضورمدعو 

   گیاهی انجام شد. 
  

  ها مواد و روش
 و قم شهر کیلومتري 50 در قم استان مرکزي بخش در مطالعه مورد منطقه: معرفی منطقه مورد مطالعه

 34 و شرقی طول ثانیه 30ثانیه  54درجه و  50 تاثانیه  30دقیقه و  50درجه و  50جغرافیائی حدود
 منطقه این .است گرفته قرار شمالی عرض ثانیه 35دقیقه و  30درجه و  35 تاثانیه  30دقیقه  59درجه 

 مطالعه مورد منطقه موقعیت )1( شکل. استقرار گرفته  هکتار 3000 مساحتبا  قم شهرستان غرب در
 منطقه نقطه ترینمرتفع. است دشتی ايعرصه مطالعه مورد منطقه. دهدمی نشان کشور و قم استان در را

 با و سلطانحوض دریاچه در نیز نقطه ترینپست. دارد ارتفاع دریا سطح از متر 1100 مطالعه مورد
 شیب از گیاهی پوشش تغییرات تبعیت منطقه، این انتخاب علت. است شده واقع متر 796 ارتفاع

 منطقه در گیاهی جوامع خوب تفکیک امکان نهایت در و پوشش واضح نوارهاي وجود ،خاك تغییرات
  .بود مطالعه مورد
هاي گیاهی و ارائه ثر در پراکنش گونهؤعوامل محیطی ممنظور شناخت به: آوري اطالعات جمع
و  4بینی پراکنش، عوامل محیطی با استفاده از ابزارهایی از قبیل نقشه مدل رقومی ارتفاعپیش هاي مدل

. براي انجام مطالعات شدی ، مطالعات میدانی و آزمایشگاهی کم1:25000با مقیاس  شناسی، نقشه زمین
                                                             
1- Sensitivity 
2- Specificity 
3- Total accuracy 
4- DEM 
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شد.  شناسی تهیه هاي شکل زمین و زمین از تلفیق نقشهبرداري  واحدهاي نمونه دانی، نقشهمی
ترانسکت انجام شد.  چهار گذاري در امتداد سیستماتیک از طریق پالت - برداري با روش تصادفی نمونه

 با استفاده از روشها  هاي گیاهی و تراکم پوشش آن برداري با توجه به نوع گونه هاي نمونه سطح پالت
با توجه به نیز ). تعداد نمونه مورد بررسی 1(جدول  مترمربع تعیین شد 25تا  2بین سطح حداقل 

بر این اساس، در هر واحد  ن شد.پالت تعیی 60 روش آماري و با استفاده از تغییرات پوشش گیاهی
 1000و  200چهار ترانسکت پالت در طول  60طور متوسط به ه به شرایط منطقه،با توج ،برداري نمونه
وت ها با توجه به شرایط هر رویشگاه متفافاصله بین ترانسکت برداري انجام شد. نهنمومستقر و ، متري

هاي  در هر پالت نوع و تعداد گونه نظر گرفته شد. متر در 500طور متوسط این فاصله بود ولی به
در امتداد هر ترانسکت دو پروفیل برداري از خاك،  . براي نمونهشدها ثبت  گیاهی و درصد پوشش آن

 80طور متوسط ههاي مورد مطالعه ب دوانی گونه ها با توجه به عمق مؤثر ریشه عمق پروفیل حفر شد.
متري  سانتی 0-30در عمق ریشۀ گیاهان مرتعی  که بیشترین فعالیتجا  . از آنشدمتر انتخاب  سانتی

عنوان همتري ب سانتی 30-80عنوان عمق اول و الیه هاین الیه ب)؛ 2005و همکاران،  1است (بدناریک
) 2003( 2عمق دوم انتخاب و از این دو عمق نمونه خاك برداشت شد. در تحقیقی عبدالغنی و آمر

جا که براي تهیه  از آنمتر انتخاب کردند.  سانتی 50بانی اي بیا خاك را در منطقهبرداري از  عمق نمونه
ها داراي ساختار  برداري از خاك طوري انجام شود تا داده نقشه خصوصیات خاك الزم است که نمونه

برداري  ، در واحدهاي نمونههاطول ترانسکتبر حفر پروفیل در  عالوهاز این رو د، مکانی مناسب باش
عداد بیشتري پروفیل حفر شد تا بتوان از اطالعات آن براي تهیه نقشه استفاده کرد (زارع چاهوکی، ت

). در آزمایشگاه خصوصیات خاك شامل سنگریزه، بافت، رطوبت اشباع، رطوبت قابل دسترس، 2006
پتاسیم، کلر، آهک، گچ، ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی و امالح محلول (سدیم، کلسیم، منیزیم، 

  گیري شد. اندازههاي معمول کربنات و سولفات) با روش کربنات، بی

                                                             
1- Bednarek 
2- Abd El-Ghani and Amer 
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   .موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان قم -1 شکل

  
  .مطالعه مورد منطقهی اهیگي هاپیت در استفاده موردي بردارنمونه پالت سطح -1 جدول

 ردیف تیپ گیاهی مربع)برداري (مترسطح پالت نمونه

4 Halocnemum strobilaceum 1 

4 Seidlitzia rosmarinus 2 

25 Tamarix passerinoides 3 

2 Artemisia seiberi 4 

  
 بینی تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش پوشش گیاهی منطقه و ارائه مدل پیشبراي : هاتجزیه و تحلیل داده

 وجود عدم ونیرگرس انجامي هافرضشیپ ازی یک که جا آن از .شد استفادهجستیک واز رگرسیون ل
 یخطهم وجود عدم کیجستول ونیرگرس انجام از قبل نیبنابرا است، مستقلي رهایمتغ نیبی خطهم



 و همکاران  حسین پیري صحراگرد

101 

 که نیا لیدل به. گرفت قراری بررس مورد 1انسیوار تورم عامل محاسبه قیطر از رهایمتغ نیب چندگانه
ي دارا مستقلي رهایمتغ جهینت در ،بود ده از کمتر رهایمتغ تمامي برا عامل تورم واریانس مقدار

هاي  روش با استفاده از ،هاي گیاهی گونههاي پراکنش تولید مدل زبعد ا. نبودند گانهچندی خط هم
. بعد از تهیه نقشه عوامل مورد شدها تهیه  یابی کریجینگ نقشۀ عوامل موجود در مدل آمار و درونزمین
بر الیه اطالعاتی  اعمال ضرایب مربوط به هر متغیر ودست آمده  ههاي ب گیري از مدل با بهره ،نظر

تهیه  پس از .شدهاي گیاهی تهیه  بینی رویشگاه گونه نقشۀ پیش، سامانه اطالعات جغرافیاییدر  مربوطه
هاي گیاهی با توجه به کیفیت مدل حاصل براي هر یک از گونهآستانه بهینه حضور  بینی،نقشه پیش

 ).2005ت برابر تعیین شد (میلر، اختصاصی ت وبا استفاده از رویکرد ترکیبی حساسی ،براي هر گونه
، 5/0، 4/0، 3/0، 2/0، 1/0 لاحتما در سطوححضور  نقشه احتمالدر مرحله اول  ،اساس این روشبر
ادریسی ار افز ها با نقشه واقعی با استفاده از نرمتطابق این نقشهسپس  ؛تهیه شد 1و  9/0، 8/0، 7/0، 6/0

به  بوطهاي حاصل براي هر کدام از پارامترهاي مربا استفاده از نسبتو  مورد مقایسه قرار گرفت
حساسیت، اختصاصیبهینهکه بر اساس این نمودار، آستانه  شدت کلی مدل نموداري تهیه ت و صح 

قطه، در آن ناي است که ، نقطهینههباین نمودار آستانه  حضور براي هر گونه مشخص شد. بر اساس
بهینه، نقشه حضور و  بعد از تعیین آستانه ).2005کنند (میلر، این سه خط همدیگر را قطع می

بینی با نقشه  پیش نقشهتطابق بندي شد و میزان بر اساس این آستانه بهینه طبقه هاهحضور گون عدم
شد  بررسی ) dو a ،b ،cو عناصر ماتریس خطا (مقادیر  )شاخص کاپا (با هاي گیاهی  واقعی تیپ

 ).1(رابطه 
 

휅                                                                                  )1رابطه ( =
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )  
                                                                          

 و منسورد( است ینیبشیپي هامدلیی کارای ابیارزي برا شاخص نیمشهورتر و نیبهتر شاخص کاپا
ابی هاي گیاهی براي ارزی بینی گونه سازي پیش مطالعات مدل بسیاري ازاز این شاخص در  ).1992 ،2لیمانز

 ).2005؛ لیو و همکاران، 2003و همکاران،  4؛ رابرتسون2003، 3(الك استفاده شده است  اعتبار مدل

                                                             
1- Variation  inflation factors 
2- Monserud and Leemans 
3- Luck  
4- Robertson 
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  نتایج
تا  دوهاي  در رابطه هاي مورد مطالعه،یک از رویشگاهدست آمده براي هر بهبینی هاي پیشمدل

هوسمر و ضرایب تشخیص و آزمون با  هایک از این مدلهر داري بررسی معنیآمده است.  شش
آماره براي آزمون  این ).2 (جدول داري این روابط در سطح یک درصد استمعنیبیانگر ، 1لمشاو

دهنده تطابق بیشتر بودن مقادیر آن نشانرود و باالکار میبینی بهاي و پیشتطابق تعداد موارد مشاهده
براي ارائه نقشه جا که  آناز ها آورده شده است.  عالئم اختصاري رابطه 3 و 2 هاي ولدر جداست. 

براي رو  ، از اینها تهیه شود عوامل موجود در مدلبینی هر رویشگاه الزم است که نقشه هر یک از  پیش
ین منظور ابتدا براي هر یک از ا هب استفاده شد.آمار هاي زمین روشتهیه نقشه خصوصیات خاك از 

ها تعیین شد (جدول  رنماي (واریوگرام) آنو اجزاي تغیی شدها بررسی  خصوصیات ساختار مکانی داده
به روش یابی  درون، با استفاده از 9نسخه   Arc GISافزار ). بعد از تعیین اجزاي تغییرنما در نرم3

  تهیه شد.  1:50000کریجینگ، نقشه خصوصیات خاك در مقیاس 
  

.P(Ha                                                                )2( رابطه  st) =
	 ( 078/0 55/13 )

( 078/0 55/13 )
   

  

.Ta	P(	                                        )3(رابطه  pa) =
	 ( 89/4 42/0 31/0 57/3 )

(( 89/4 42/0 31/0 57/3 )
   

  

.Se	P(	                                                         )4رابطه ( ro) =
( 64/0- 	 + 23/18 	 − 64/142 )
( 64/0- 	 + 23/18 	 − 64/142 )

 
  

.Ar	P(	                                                   )5رابطه ( si1) =
( 055/0 	 + 32/0 − 03/2 )

1+ ( 055/0 	 + 32/0 − 03/2 ) 
  

.Ar	P(	                                       )6رابطه ( si2) =
( 31/1 36/0 8/8 	 70/81 )

( 31/1 36/0 8/8 	 70/81 )
  

  
  
  
  

                                                             
1- Hosmer and Lemshow 
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  .هاي گیاهیبینی حضور گونهجستیک براي پیشول هاي مربوط به رگرسیونآماره -2جدول 
 HL مقدار  R2  رویشگاه

(Ha.st) Halocnemum strobilaceum  84/0  1  
(Ta.pa) Tamarix passerinoides 727/0  89/0  
(Se.ro) Seidlitzia rosmarinus 815/0  99/0  

(Ar.si1*) Artemisia sieberi1 771/0  97/0  
(Ar.si2) Artemisia sieberi2 756/0  99/0  

 Artemisia sieberiدهنده دو تیپ گیاهی جدا از هم است که از نظر تراکم و درصد پوشش گونه  نشان 2 و 1کدهاي  *
 گونه درمنه داراي تراکم بیشتري است. 2با هم متفاوت هستند. رویشگاه شماره 

  
  .اجزاي مربوط به تغییر نماي (واریوگرام) خصوصیات خاك انتخاب شده براي تولید نقشه -3 جدول

  خصوصیت  ردیف
مدل 

  تغییر نما
اي  اثر قطعه

)Co(  
 آستانه

)Co+ C(  
شعاع 

  (متر) ثیرأت
 فاصله

  گام (متر)
ضریب 

  R2 تبیین
  902/0  700  3550  7283  10  کروي  )EC1( *1هدایت الکتریکی  1
  814/0  700  2710  12/5  01/0  کروي  )gyps2( 2گچ  2
  981/0  700  2310  18/85  1/0  کروي  )AW1( 1رطوبت قابل دسترس  3
  973/0  700  2043  6/197  7/87  کروي  )clay1( 1رس  4
  954/0  99/699  1935  294  104  نمایی  )clay2( 2رس  5
  921/0  700  1528  56/76  7/5  کروي  )silt1( 1سیلت  6
  732/0  700  1979  26020/0  0001/0  کروي  )pH2( 2اسیدیته  7
  772/0  700  2640  90/525  1  کروي  )gravel1( 1سنگریزه  8
  922/0  700  2454  595/7  20/1  نمایی  )lime1( 1آهک  9
  608/0  700  4640  48/50  40/6  کروي  ))silt2( 2سیلت  12
  881/0  700  7200  63/10  01/0  کروي  )lime2( 2آهک  13

  متري) خاك است. سانتی 30- 80عمق دوم ( نشان دهنده 2کد  و متري) سانتی 0- 30دهنده عمق اول (نشان 1کد  *
  

نقشه ، GIS محیط ربوط به هر متغیر در الیه مربوط درماعمال ضرایب و بعد از تهیه نقشه عوامل 
آستانه بهینه حضور براي  ها،بندي این نقشهبراي طبقه. ها تهیه شدبراي هر یک از رویشگاهبینی پیش

آستانه بهینه حضور، تعیین  بعد از .آمده است )2(شکل  در از آن که یک نمونه شدهر گونه تعیین 
نقشه بر  در شکل مذکور عالوه ).3حضور هر گونه تهیه شد (شکل حضور و عدمبندي شده نقشه طبقه
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اختصاصیت  
دقت کلی

بینی با هاي پیشیسه وجود دارد. میزان تطابق نقشهبینی، نقشه واقعی پوشش گیاهی نیز براي مقا پیش
ه به نتایج میزان تطابق نقشه با توج .مورد ارزیابی قرار گرفت از طریق ضریب کاپا ،نقشه واقعی

نتایج حاصل از  نوسان دارد. خوبخیلیمختلف از ضعیف تا هاي بینی با واقعی در رویشگاه پیش
دهد که میزان تطابق هاي واقعی پوشش نشان میدست آمده با نقشه بینی بههاي پیشمقایسه نقشه

، Halocnemum Strobilaceum بینی حاصل با نقشه واقعی براي رویشگاههاي پیش نقشه
اما  است ، خوبTamarix  passerinoides، Artemisia sieberi1هاي براي رویشگاه و خوب خیلی

دقّت نقشه حاصل از مدل  Artemisia sieberi2و  Seidlitzia rosmarinusدر مورد رویشگاه 
  ).4با نقشه واقعی ضعیف برآورد شد (جدول  آنرگرسیونی ایجاد شده پایین بوده و میزان تطابق 

  
  
  
  
  
  
  
 

    
 
 
 

  .Artemisia sieberi1نمودار حساسیت، اختصاصیت و دقّت کلی در احتماالت مختلف براي گونه  -2شکل 
  

بینی با استفاده از هاي پیشعی براي نقشهو واقبینی یشتوافق بین مقادیر پ وحضور آستانه بهینه تعیین  -4 جدول
  .ضریب کاپا

آستانه بهینه   تیپ گیاهی  ردیف
  حضور

ضریب 
  کاپا

توافق بین مقادیر 
  بینی و واقعی پیش

1  Halocnemum strobilaceum 3/0  72/0  خوبخیلی  
2  Tamarix passerinoides  3/0  55/0  خوب  
3  Seidlitzia rosmarinus  3/0  34/0  ضعیف  
4  Artemisia sieberi1  7/0  67/0  خوب  
5  Artemisia sieberi2  2/0  37/0  ضعیف  
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  .بینی است)مربوط به نقشه پیشنقشه رنگی، (هاي مورد مطالعه رویشگاه گونهو واقعی بینی نقشه پیش -3شکل 
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  گیري بحث و نتیجه
هاي واقعی پوشش نشان ده با نقشهدست آمبینی بهپیشهاي از مقایسه نقشه دست آمده بهنتایج 

از سطح  مختلفهاي در رویشگاه با نقشه واقعیبینی حاصل پیش هايیزان تطابق نقشهمدهد که  می
این نتایج بیانگر  نوسان دارد. )72/0(ضریب کاپاي  خوبتا خیلی )34/0(ضریب کاپاي  ضعیف

به با توجه به عوامل وارده شده  بینی مربوط به هر گونه است.هاي پیشمتفاوت بودن کیفیت مدل
، گچ، آب در عوامل هدایت الکتریکی، بافتکه  نتیجه گرفتتوان ، میجستیکولهاي رگرسیون  مدل

دسترس، میزان سنگریزه و اسیدیته خاك بیشترین نقش را در توجیه تغییرات پوشش گیاهی در منطقه 
  مورد مطالعه بر عهده دارند. 

و  Halocnemum Strobilaceumهاي براي گونه )4در جدول ( دست آمده به نتایجاساس   بر
Artemisia sieberi1 خوبی  ها، توانسته بهحاصل براي این گونههاي مدلبیان داشت که  توانمی

هاي مربوط به متغیرهاي یهال همچنین .ها را شناسایی کندگونه گذار در پراکنش اینثیرأو تعوامل مهم 
ت بینی با دقّبه انجام پیش این امر منجر وت باالیی بوده داراي دقّدو گونه این  برايارد شده به مدل و

 Artemisia sieberi1رویشگاه  جستیک حاصل برايومدل رگرسیون لبر اساس باالیی شده است. 
حضور  بیشترین نقش را در و اندوارد شدهبینی مربوطه  پیشدر مدل  خاك متغیرهاي سنگریزه و آهک

بر متغیر آهک، متغیرهاي میزان  نیز عالوه Artemisia sieberi2 البته براي رویشگاهد، نگونه دار این
است و در گونه  در پراکنش رویشگاه اینداري ثیر معنیأاسیدیته عمق دوم هم داراي تسیلت عمق اول و 

توان بیان داشت با کاهش میزان ها میاین گونه وارد شده است. بر اساس این یافته مربوط به بینیپیش مدل
 Artemisia sieberi1 شوري و افزایش آهک و همچنین افزایش میزان سنگریزه احتمال حضور گونه

ثیر أمواد غذایی از قبیل فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم ت تواند بر قابلیت جذب. آهک مییابدافزایش می
و  2سورن اسریویچایی( اسیدیته خاك شودو باعث افزایش ) 1977، 1مک دونالدو  لی(بگذارد 

آهک در حضور  ثیر افزایش میزان شوري و همچنین میزانأمطالعات مختلفی ت ).1984همکاران، 
 ،؛ عبدالهی و همکاران2006، زارع چاهوکیاند (کید قرار دادهأرا مورد ت  Artemisia sieberiگونه

  دهد.  یید قرار میأرا مورد ت پژوهشاین یافته  مطالعاتاین ). 2013 ،حسینی و همکارانو  2006

                                                             
1- Lee and MacDonald 
2- Sorn-srivichai 
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دهد که احتمال رخداد ینیز نشان م Halocnemum strobilaceumگونه نتایج مربوط به رویشگاه 
عنوان  این عامل بهبر اساس نتایج، و  ردبا میزان هدایت الکتریکی عمق اول خاك رابطه قوي داگونه  این
عنوان  ترین عاملی که در تناسب رویشگاه این گونه نقش دارد، شناخته شده است. شوري خاك بهمهم

 آلنرود (شمار میدر مناطق خشک بهدر پراکنش گیاهان و ترکیب گیاهی ثیرگذار أیکی از عوامل مهم و ت
نشان  ،) در مورد اوت اکولوژي گونه ذکر شده2011حسینی و همکاران ( ). مطالعات1997، 1مکینتاشو 
شود با بافت متوسط تا سنگین مشاهده میهایی هاي شور و قلیایی و خاكدر خاك گیاهی گونه که این داد

بر این  زیمنس بر متر) را تحمل کند. عالوه دسی 147تا  1/7است گستره وسیعی از شوري (و قادر 
ترین گونه به عنوان مقاوم گونه را به این) نیز 2010) و آذرنیوند و همکاران (2003جعفري و همکاران (
هدایت عامل ) نیز 2011خالصی و همکاران ( پژوهشیید یافته این أدر تاند. شوري معرفی کرده
. این معرفی کردند Halocnemum strobilaceum عنوان معرف رویشگاه گونه الکتریکی باال را به

  .این پژوهش همخوانی دارندنیز با نتایج  ها یافته
نیز دو عامل  Seidlitzia rosmarinusهاي رگرسیونی حاصل، در رویشگاه گونه اساس مدل بر

سیلت  مقدارثیر شناخته شدند. أعنوان متغیرهاي داراي بیشترین ت  سیلت خاك و میزان اسیدیته خاك به
نتایج گونه دارد.  هی در وقوع اینثیر قابل توجأگذار بر بافت خاك تثیرأت عنوان یکی از عوامل خاك به

، یابدگونه کاهش می ی رویشگاه براي ایندهد که با افزایش میزان سیلت شایستگنشان می پژوهشاین 
احتمال حضور گونه مذکور شده است. میزان زیاد اسیدیته خاك در اما افزایش اسیدیته باعث افزایش 

است  سدیمسدیم و هیدروکسیدکربناتسدیم، بیکربنات دلیل تجمع به نواحی خشک و شور معموالً
طق گزارش کردند که در بسیاري از منا نیز )2006اصالنی (). ریحان و امیر2009(جعفریان و همکاران، 

وشش اسیدیته و شوري نقش مهمی را در تغییرات پ مانندخشک ایران خصوصیات خاك خشک و نیمه
کند که گزارش می) 2009( هادي همچنینهمخوانی دارد.  پژوهشکه با نتایج این  کنندگیاهی ایفا می

ثیر اسیدیته در أشود، تآهک باعث تحریک رشد این گیاه می مقادیر باالي اسیدیته خاك و همچنین
) هم گزارش 2008و همکاران ( نژاد نقی؛ )2006(و همکاران  2ویرتاننپراکنش جوامع گیاهی توسط 

  شده است.
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همبستگی رخداد این  بیانگرنیز  passerinoides Tamarixحاصل براي گونه بینی پیشمدل 
و همچنین میزان رس است. رابطه این عوامل با وقوع این گاه با میزان گچ، رطوبت در دسترس رویش

احتمال  در نتیجهگونه و  تناسب رویشگاه براي این این متغیرهاکه با افزایش است اي به گونه رویشگاه
را جز  Tamarixهاي گونهلیبی در صحاري  )2012( 1برانیو براسی یابد. افزایش می آنحضور 

ی دلیل زهکش  که در مناطقی که میزان آب در دسترس گیاه بهکردند دوست معرفی هاي نمک گونه
همخوانی پژوهش ها با نتایج این یابد که این یافته، استقرار میضعیف و نفوذپذیري کم، زیاد است

و  2منیر جمله مطالعات متعددي ازثیر بافت خاك بر پراکنش جوامع گیاهی در أت ندارد. همچنی
  کید قرار گرفته است. أ) مورد ت2005( 3باروش ) و2003(همکاران 
رد بررسی در هاي موگونه برخی ازگویاي این نکته است که  پژوهشاز این  دست آمده بهنتایج 

ها  شناختی محدودي داشته و متغیرهاي محیطی محدودي معرف رویشگاه آناین پژوهش آشیان بوم
، Halocnemum Strobilaceumمعرف رویشگاه  ،مثال در این مطالعه شوري باالي خاك براي ،است

افزایش  و Seidlitzia rosmarinus میزان سیلت خاك معرف رویشگاهکاهش فزایش اسیدیته و ا
 پژوهشبر اساس نتایج این است.  Artemisia sieberi1معرف رویشگاه  خاك سنگریزهآهک و 

مانند  هاییجستیک قادر است پراکنش رویشگاه گونهوون لکه روش رگرسی توان بیان داشت می
Halocnemum Strobilaceum هایی با دامنه گونهرا بهتر از  شناختی محدودي دارندبوم که دامنه

شده  این موضوع با مطالعات انجامبینی کند. پیش  Artemisia sieberiشناختی گسترده مانند بوم
و رگرسیون  CCA) که از دو روش 2006) و زارع چاهوکی (1999همکاران (و  توسط گویسان

  همخوانی دارد. ،هاي گیاهی استفاده کردند بینی رویشگاه گونه سازي پیش لجستیک براي مدل
هاي گیاهی سازي پراکنش گونههاي رایج در مدلعنوان یکی از روش جستیک بهوروش رگرسیون ل

مناسب ها سازي پراکنش گونه مدلفردي است که این روش را براي هاي منحصر بهداراي ویژگی
در بر این  عالوهشوند. ف میگام از مدل حذبه سازد. در این روش متغیرهاي غیرمعنادار با روش گام می

این روش همانند ضریب همبستگی در رگرسیون خطی، ضرایبی وجود دارد که مقدار این ضرایب 
نسبت کم باشد، اما این امر ارزش مدل را در رگرسیون لجستیک رگرسیون خطی بهبر خالف تواند  می
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جا که شکل تابع مربوط به رگرسیون  ). از طرف دیگر از آن2004و همکاران،  1کند (چائوکم نمی
ها با عوامل  منحنی سیگموئیدي است؛ با توجه به غیرخطی بودن رابطۀ بین گونهصورت بهجستیک، ول

هاي دیگر روش رگرسیون است. از برتري مناسب پژوهشاین نوع  برايمحیطی، استفاده از این مدل 
هاي رگرسیونی توان به این موارد اشاره کرد که این روش در مقایسه با سایر روشجستیک هم میول

آورد و نیازمند دست می به 2نمایی حداکثرضرایب مدل را با درستمتري نیاز دارد و هاي کفرضیه
، زارع چاهوکی و 2004؛ چائو و همکاران، 2002، 3وجود توزیع نرمال بین متغیرها نیست (آسپینال

 ).2012همکاران، 

ي زاسدر مدل ی مناسبجستیک روشوتوان گفت که روش رگرسیون لاساس نتایج حاصل می بر
شناختی ت باالیی آشیان بومتوان با دقّمی ،گیري از این روشکه با بهرهپوشش گیاهی است  پراکنش

هاي حاصل جا که دقّت مدل همچنین از آن .)1999(گویسان و همکاران، ویژه هر گونه را برآورد کرد 
ها داراي براي هر یک از رویشگاه بینیهاي پیشهاي مختلف با هم فرق دارد و مدلبراي رویشگاه

ها هستند الزم است که آستانه بهینه حضور گونهتوانایی متفاوتی در تشخیص مناطق حضور و عدم
کیفیت مدل حاصل براي هدف انجام هر مطالعه و با توجه به  هاي گیاهیحضور براي هر یک از گونه

تواند دقّت هاي گیاهی میبهینه حضور گونه گونه تعیین شود. الزم به ذکر است که تعیین آستانه آن
کند ها و در نتیجه اعتبار نتایج حاصل را افزایش دهد و کمک میبینی حاصل از این مدلهاي پیشنقشه

بر این نکات، در این روش جهت  تر مورد تفسیر قرار گیرند. عالوهراحت دست آمده بهتا نتایج 
ص در انتخاب متغیرها بسیار مهم است (اوستین و مایر، صیابی به یک مدل مناسب، تجربه و تخ دست
هاي مدلبینی ). همچنین در این روش این امکان هم وجود دارد تا با ارزیابی خطاي پیش1996

 بخشیدکننده بهبود  بینیبینی را از طریق اضافه کردن متغیرهاي پیشهاي پیشحاصل، کیفیت پایین مدل
توان گفت که که در بررسی عملکرد می با توجه به نکات ذکر شده). 2010و همکاران،  4پچ(هانس

گر نسبت به روش هاي آماري تحلیلشناختی و مهارتها، دانش بومبینی پراکنش گونههاي پیشمدل
  ).   2006مورد استفاده، از اهمیت بیشتري برخوردار هستند (اوستین و همکاران، 
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 توانمی ،دست آمدههاي بهبا استفاده از مدل هاشناختی گونهکامل از نیازهاي بومشناخت بعد از 
براي انجام را  و سازگار با شرایط هر منطقه گونه مناسب ،هاي اصالحی در مراتعتبراي انجام فعالی

بهینه حضور بر اساس هدف هر مطالعه و  انههمچنین با تعیین آستهاي اصالحی پیشنهاد نمود. فعالیت
هاي ت طرحامکان موفقیدر نتیجه  دست آمده وتوان اعتبار نتایج بهمیبینی هاي پیشکیفیت مدل

ت دقّکه  ها در صورتیبر این موارد با درك کیفیت مدل عالوه .افزایش داددر مراتع را اصالحی 
توان در تجزیه و ویژه پایین است، میبینی براي یک گونه یا یک جامعه گیاهی هاي پیش مدل

(هانس پچ و  ن گروه وزن کمتري دادآهاي مدیریتی و انجام اقدامات اصالحی و حفاظتی به  تحلیل
   این صورت، این نقیصه را نیز بر طرف کرد. و به )2010همکاران، 
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