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مدلسازي پيشبيني پراکنش رويشگاه گونۀ بادامک
( )Amygdalus scoparia Spachدر مراتع موشکيه استان قم
 حسين پيريصحراگرد؛ استاديار ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکدۀ آب و خاک  ،دانشگاه زابل ،زابل
 محمدعلي زارع چاهوکي؛ استاد ،گروه احياي مناطق خشک و کوهستاني ،دانشکدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج
 مجيد آجرلو؛ استاديار ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکدۀ آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل
 محمد نهتاني ؛ استاديار ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکدۀ آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل

چکيده
پژوهش حاضر با هدف مقايسۀ کارايی روشهاي رگرسيون لجستيک ،آنتروپی حداکثر و پرسپترون چنداليه رر اراۀهۀ مهد
پيشبينی پراکنش رويشگاه گونۀ بارامک ( )Amygdalus scopariaرر مراتع استان قم انجام گرفت .براي اين منظور ،بعد از
شناسايی رويشگاههاي خالص اين گون  ،نمونه بهرراري از پوشهش گيهاهی به روش تصهارفی -مهنظم انجهام گرفهت .بهراي
نمون برراري از خاک رويشگاه ،هشت پروفيل حفر و از رو عمق  0-30و  30-60سهانتیمتهري نمونه بهرراري شهد .بعهد از
اندازهگيري خصوصيات خاک و تهيۀ الي هاي مربوط ب خصوصيات فيزيوگرافی (شهي ،،هههت ،ارتفها ) ،زمهينشناسهی و
خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک ،مدلسازي پيشبينی پراکنش انجام گرفت و نقشۀ پيشبينی رويشگاه گونۀ مورر مطالع
تهي شد .رر مرحلۀ بعد ،ميزان تطابق نقشۀ پيشبينی حاصل و نقشۀ واقعی رويشگاه بررسهی شهد .براسها

مقهارير ضهري،

کاپاي محاسب شده ،مد رگرسيون لجستيک توانست است پراکنش رويشگاه گونۀ مورر مطالعه را رر سهطع عهالی (ضهري،
کاپاي  )0/91پيشبينی کند؛ اين رر حالی است ک نقشۀ پيشبينی حاصهل از روش پرسهپترون چنداليه و آنتروپهی حهداکثر
راراي تطابق خيلی خوب (ب ترتي ،ضري ،کاپاي  0/85و  )0/8با نقشۀ واقعهی بهور .ايهن نتهايا نشهان مهیرههد که روش
رگرسيون لجستيک رر برآورر رامنۀ پراکنش رويشگاه اين گون رر مقايس با رو روش ريگر ،از رقت بيشتري برخوررار است.
براسا

مد رگرسيون لجستيک ،نو سازند زمينشناسی (سازند آذرين) و مقدار سنگريزۀ عمق او خاک ،مؤثرترين عوامل

رر حضور اين گون رر رويشگاه مورر مطالع اند .اين نتايا گوياي آن است ک رر انتخاب روش بهينۀ مدلسهازي ،عهووه بهر
قابليتهاي هر روش ،بايد ب رامنۀ آشيان بومشناختی گون هاي مورر مطالع نيز توه ويژه شور.
واژگان کليدي :آنتروپی حداکثر ،بارامک ،پرسپترون چندالي  ،رگرسيون لجستيک ،مد پيشبينی ،مراتع موشکي .
 نويسندۀ مسئول ،تلفن02632249313 :

Email: mazare@ut.ac.ir
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مقدمه

روشهايی ک برهمکنش بين تعدار زيهاري از متغيرهها را

وهور يا نبهور گياههان رر يهک منطقه متهثثر از عوامهل

با يکديگر ارغام کنند ،بر روشهاي ريگهر ارههعنهد [،4

محيطی است و خصوصيات رويشگاه ب شهکلی مناسه،

 .]9از همل روشهاي مورر استفاره بهراي ايهن منظهور،

رر پوشش گياهی منعکس میشور ،.شناخت اين عوامل بها

میتوان به روش رگرسهيون لجسهتيک ،روش آنتروپهی
2

1

استفاره از روشهاي مدلسازي مناس ،و رقيهق مهیتوانهد به

حداکثر و روش شبک هاي عصهبی مصهنوعی از گهروه

مديريت بهين پوشش گياهی کمهک نمايهد .]1[ .به عبهارت

روشهاي يارگيري ماشينی اشاره کرر.

رر يهک منطقه ،

گونۀ  A. scopariaب عنوان يکی از مهمترين عوامهل

برايند عوامل محيطهی ،نيازههاي بهومشناسهی ههر گونهۀ

مؤثر رر هلوگيري از وقو سهيل رر منهاقق کوهسهتانی،

گياهی و همچنهين رامنهۀ برربهاري آن گونه نسهبت به

فرسايش خاک و تخري ،اراضهی رر بسهياري از منهاقق

عوامههل محيطههی مهههم رر هههر رويشههگاه اسههت [.]3 ،2

هغرافيايی مطرح است .بررسی عوامل مهؤثر رر پهراکنش

مدلسازي پيشبينی پراکنش پوشش گياهی ابهزاري اسهت

اين گون رر استان مرکزي نشان میرهد ک ويژگهیههاي

ک از رارهههاي مکهانی پوشهش (ماننهد وههور و نبهور)،

کمّی و کيفهی ايهن گونه  ،متهثثر از عوامهل فيزيهوگرافی

فراوانی گون ها و نقش ههاي رقهومی رقيهق از متغيرههاي

(شکل زمهين ،ارتفها از سهطع رريها ،هههت و ررصهد

محيطی ،ب منظور برآورر شرايط محيطهی که يهک گونه

شي )،و برخی از خصوصيات خاک ماننهد ررصهد شهن

میتواند رر آن شرايط بقا پيدا کند استفاره میکند [.]4

خههاک اسههت [ .]10بررس هی نيازهههاي رويشههگاهی A.

ريگر حضور گون هاي گياهی مختله

بهها توه ه ب ه تنههو روشهههاي رر رسههتر

بههراي

 scopariaرر هنگلههاي زاگهر

نيهز نشهانرهنهدۀ آن

مدلسازي پيش بينی پراکنش گون ههاي گيهاهی ،متفهاوت

است ک ههت هغرافيايی ،عاملی مههم رر پهراکنش ايهن

بورن قابليتها و همچنين محدوريتهاي هر يک از ايهن

گون است ،ب قوري ک رر اين منطق  ،ميهانگين ارتفها ،

روشههها ،مطالعههات مقايس ه اي رر مههورر عملکههرر اي هن

تعدار هست ،قطر يق  ،قطر تاج و ررصد تاجپوشش ايهن

روشها ،ب منظور کمّیکررن عدمقطعيت يا خطاي ناشهی

گون رر ههت هنوبی بيشتر از ههت شمالی اسهت [.]11

اهتناب ناپذير است [ .]6 ،5بهديهی

همچنين ،عوامل بافت خهاک ،اسهيديت  ،هههت شهي ،و

است ک با مطالعات مقايس اي عووهبر ررک مفروضهات

ارتفا  ،از عوامل مؤثر رر ظهور رويشگاهههاي گونهۀ A.

و رفتار هر روش ،میتوان شناخت بهتري از قابليتهها و

 scopariaرر استان قم معرفی شدهانهد [ .]12نتهايا ايهن

کمبورهاي آن ب رسهت آورر و رر نتيجه  ،امکهان تفسهير

پژوهشها گوياي آن است ک رر مجمو عهواملی ماننهد

رقيقتر خروهیهاي مد نيهز فهراهم خواههد شهد [.]7

ارتفهها از سههطع رريهها ،ررصههد ش هي ،،ههههت شههي،،

مدلسهازي،

خصوصههيات فيزيکههی و شههيميايی خههاک رويشههگاه و

از روش هاي مختل

ب عبارت ريگر ،استفاره از روشهاي مختل

بدون ارزيابی رقت پيشبينی آنها و پهی بهررن به اينکه

همچنين نو سازند زمين شناسی از مهمترين عوامل مؤثر

کدام روش و رر چ شرايطی بهترين پيشبينهی را انجهام

رر پراکنش اين گونۀ باارزش است [ .]13هرچنهد برخهی

خواهد رار ،مفيد نخواهد بور [ .]8از سوي ريگر ،ب رليهل
پيچيههده بههورن و تعههدر روابههط ررون ي هک اکوسيسههتم،

1. Maximumentropy
2. Artificial Neural Network
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از مطالعات نيز نشان رارهاند ک عامل شهي ،رر پهراکنش
گونۀ بارامک تثثير چندانی ندارر [.]11
با توه ب نکات ذکرشهده ،مدلسهازي پهراکنش ايهن
گون  ،عووه بر فهراهم آوررن امکهان شهناخت نيازههاي
رويشگاهی و نيازهاي بومشناختی آن ،زمينۀ بهرهبهرراري
پايدار و حفظ رويشگاهههاي آن را فهراهم خواههد آورر.
همچنين با شناخت مناقق بالقوه مناس ،استقرار گونۀ A.

 ،scopariaامکان توسعۀ کشت آن رر مناقق مستعد نيهز
ب رست خواهد آمد .با توه ب اين موارر ،اين مطالع بها
هدف ارزيابی کهارايی روشههاي رگرسهيون لجسهتيک،
آنتروپی حداکثر و شبکۀ عصهبی مصهنوعی رر شهناخت
صحيع نيازهاي رويشگاهی ،بهرآورر حهدور پهراکنش و
تهيۀ نقشۀ پيشبينی پراکنش رويشگاه گونۀ A. scoparia

مواد و روشها
منطقة تحقيق
منطقههۀ تحقيههق رر غههرب شهرسههتان قههم ،رر بخههش
خلجستان و رر رو سمت هارۀ سهاوه -سهلفچگان بها
حههدور هغرافيههايی  50º 17'0′′تهها  50º24' 0′′قههو
شههرقی و  34º 40'30′′و  34º 43'30′′عههر

شههمالی

قرار گرفت است .مساحت کهل منطقه  14000هکتهار
است .شکل  1موقعيت منطقۀ تحقيق را رر اسهتان قهم
نشان میرهد .اين منطق عرصه اي کوهسهتانی اسهت.
رويشگاه گونۀ مورر بررسی رر رامنۀ ارتفاعی 1300تها
 1700متههر از سههطع رريهها پههراکنش رارر .برخههی از
ويژگیهاي اين رويشگاه رر هدو  1آمده است.

رر مراتع موشکيۀ استان قم انجام گرفت.
جدول  .1برخي از ویژگيهاي رویشگاه گونۀ گياهي مورد پژوهش در مراتع موشکيۀ استان قم
ردیف

عنوان تيپ گياهي

1

Amygdalus scoparia

نشانه

تاج

روي

پوشش

نقشه

(درصد)

Am.sc

35-40

شيب
(درصد)
40-60

جهت
شيب
جنوبي

ارتفاع از سطح
دریا (متر)
1300-1700

شکل  .1موقعيت منطقۀ تحقيق در کشور و استان قم

آبوهوا
نيمهخشک

بارندگي
(ميليمتر)
250-500
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جمعآوري اطالعات

مدلسازي پراکنش پوشش گياهي

ب منظور شناخت عوامل محيطی مؤثر رر پهراکنش گونهۀ

بههراي مدلسههازي بهه روش رگرسههيون لجسههتيک ،ابتههدا

 A. scopariaو اراۀۀ مد هاي پيشبينی پراکنش ،عوامهل

همخطی چندگان بين متغيرهها بررسهی و متغيرههايی بها

محيطی با استفاره از ابزارهايی مانند مد رقهومی ارتفها ،

عامل تورم واريانس  1بيشتر از پنا حذف شد .سهپس بها

 ،1:25000مطالعهات ميهدانی

استفاره از نسهخۀ  18نهرمافهزار  ،SPSSمهد پهيشبينهی

و آزمايشگاهی کمّی شد .پس از شناسايی رويشگاهههاي

ب رست آمد .براي آزمون مهد به رسهتآمهده ،از آمهارۀ

خالص اين گون  ،بها اسهتقرار قطعهات نمونه رر امتهدار

هوسمر و لمشهاو 2اسهتفاره شهد [ .]15رر مرحلهۀ بعهد،

چهار خط نمونه  ،نمونه بهرراري از پوشهش گيهاهی به

الي هاي مربوط ب متغيرهاي محيطی واررشهده به مهد

روش تصههارفی -مههنظم انجههام گرفههت (خطههوط نمون ه

پيش بينی ،با اسهتفاره از زمهين آمهار و سيسهتم اقوعهات

روب رو بر هم عمور بورند) .فاصلۀ بين خطوط نمونه بها

هغرافيايی تهي شد و ضراي ،هر يک از اين اليه هها ،رر

توه ب شرايط رويشگاه و تغييرات پوشش گيهاهی 500

محيط نرمافهزار  ArcGIS 9.3به اليهۀ مربهوط اعمها و

متر انتخاب شد .همچنين اندازۀ قطع نمون با توهه به

نقشۀ پيش بينی رويشگاه گونۀ گياهی تهيه شهد .پهس از

نو گونۀ مورر بررسی ،محدور بورن سهطع رويشهگاه و

تهيۀ نقشۀ همۀ متغيرهاي محيطهی بها فرمهت  ،ASCIIاز

تراکم گون ب روش سطع حداقل  25متر مربهع و تعهدار

نههرمافههزار  MaxEnt Version 3.3.3eبههراي مدلسههازي

آنها نيز بها توهه به تغييهرات پوشهش گيهاهی و روش

به روش آنتروپهی حههداکثر اسههتفاره شههد .بههراي آزمههون

آماري کوکران  60قطع نمونه تعيهين شهد .فاصهلۀ بهين

مد هاي ب رستآمده از آمارۀ سطع زيرمنحنهی 3اسهتفاره

قطعات نمون رر هر خهط نمونه  15متهر بهور و رر ههر

شد .شايان ذکر است ک رر اين روش 25 ،ررصد رارههها

قطع نمون  5تها  10پايه قهرار گرفهت .رر ههر يهک از

براي آزمايش مد و ريگر رارهها بهراي آمهوزش به کهار

قطعات نمون نو  ،تعدار گونۀ گياهی (از قريق شهمارش

گرفت شد .براي تعيين اهميت متغيرههاي محيطهی نيهز از

پاي ها) و ررصد پوشش (از قريق برآورر) مشخص شد.

روش اعتبارسنجی هکناي  4استفاره شد .همچنين پهس

براي نمون برراري از خاک نيز رر هر رويشگاه ،رر قهو

از نرما سازي رارههاي وروري بين صهفر و  1و تقسهيم

هر خط نمون  ،هشت پروفيهل حفهر شهد و از رو عمهق

تصههارفی رارهههها ب ه سه مجموع هۀ آمههوزش ،آزمههون و

 0-30و 30-60سانتی متري نمون برراري انجهام گرفهت.

اعتبارسنجی ،مدلسازي با اسهتفاره از نهرمافهزار R2008a

ب رليل اينک بهراي تهيهۀ نقشهۀ خصوصهيات خهاک الزم

 MATLABو ب روش پرسپترون چندالي انجام گرفهت.

اسههت ک ه پروفي هلههها پههراکنش مناسههبی راشههت باشههند،

براي مدلسازي از تابع انتقا تانژانت سهيگموۀيد و قهانون

نمون برراري از خاک رر نقاط ريگهري از رويشهگاه و رر

آموزش لونبرگ مارکوارت 5اسهتفاره شهد .روش به کهار

نقشۀ زمينشناسی با مقيا

عمقهاي مشاب انجام گرفت .رر آزمايشگاه خصوصهيات
خاک شامل سنگريزه ،بافت ،رقوبت اشبا  ،رقوبت قابل
رسههتر  ،آهههک ،گ ه  ،مههارۀ آلههی ،اس هيديت و هههدايت
الکتريکی با روشهاي استاندارر اندازهگيري شد [.]14

)1. Variation inflation factors (VIF
)2. Hosmer and Lemeshow test (HL
)3. Area under the curve (AUC
4. Jackknife
5. Levenberg - Marquardt
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رفت براي آموزش شبک نيز روش پسانتشار خطا 1بهور.

گرفت [ .]17براسا

بعد از انتخاب شبکۀ بهين مربوط به رويشهگاه براسها

مربوط ب مد پرسهپترون چنداليه  ،رقهت پهيشبينهی

آمارۀ ميانگين مربعات خطا ،2از اين شبک براي پيشبينهی

مد پرسپترون چندالي نيز مطلوب است (هدو .)2

احتما حضور يا نبور گون  ،رر نقهاقی از رويشهگاه که
نمون برراري صورت نگرفت بور ،استفاره شد .رر مرحلهۀ
بعد ،با استفاره از مقارير پيشبينهیشهده رر ايهن نقهاط و
مقارير موهور ،نقشۀ پيوستۀ مکهانی احتمها حضهور يها
نبور گون رر محيط سيسهتم اقوعهات هغرافيهايی تهيه
شد.
انتخاب حدود آستانة بهينه و ارزيابي مي زان تط ابق
نقشههاي واقعي و پيشبيني

آمهارۀ ميهانگين مربعهات خطها،

جدول  .2آمارههاي مربوط به دقت پيشبيني مدلهاي
استفادهشده براي پيشبيني حضور

گونۀ A. scoparia

آمارۀ استفادهشده براي ارزيابي مدل
رويشگاه
A. scoparia

HL
0/99

AUC
0/89

MSE
0/00027

ارزيابی عملکرر مد هاي مورر استفاره براي تعيين
رامنۀ آشيان بهومشهناختی گونه ههاي گيهاهی رر ايهن
پژوهش نشان می رهد ک ميزان رقت مد هاي حاصل
از اين روشهها رر پهيشبينهی حضهور و نبهور گونه

بعد از مدلسازي و تهيۀ نقشۀ پيش بينی ،ب رليل پيوست

متفاوت است .اين موضو سب ،بروز تفاوت معنیرار

بورن نقشۀ حاصل ،بايهد آسهتانۀ بهينهۀ حضهور بهراي

بين عملکرر روشهاي مورر استفاره میشور (ههدو

گونۀ مورر بررسی مشخص شهور .رر ايهن مطالعه بها

 .)3براسا

توه ب هدف پژوهش ،ب منظهور تعيهين حهد آسهتانۀ

مورر استفاره ،نقش هاي پيش بينی تهيه شهده بها مهد

بهينۀ حضور ،از روش حساسيت و اختصاصيت برابهر

حاصل از روش رگرسيون لجستيک ،نسبت به سهاير

استفاره و نقشۀ پيش بينی حضور و نبور گون تهي شد

روش ها ،راراي بيشترين تطابق با نقشۀ واقعی پراکنش

[ .]16پس از تهيۀ نقشۀ پيشبينی حضور و نبور ،ميزان

رويشگاه است (تطابق عالی و ضهري ،کاپهاي .)0/91

تطابق اين نقش با نقشۀ واقعی پراکنش گون  ،از قريق

اين موضو ممکن است ناشی از محدور بهورن رامنهۀ

محاسبۀ ضري ،کاپا بررسی شد.

پههراکنش گونههۀ  A. scopariaباشههد؛ زيههرا رر روش

مقهارير ضهري ،کاپها ،از بهين سه روش

رگرسههيون لجسههتيک ،گسههتررگی آشههيان بههر رقههت

نتايج و بحث

مد هاي حاصل از اين روش تثثير منفهی رارر و ايهن

ارزيابي عملکرد پيشبيني روشهاي مورد استفاده

روش براي مدلسازي پهراکنش گونه ههايی بها آشهيان

نتايا ارزيابی مد پيش بينی نشان می رهد ک با توهه

بومشناختی محدور مناس،تر است .اين امهر ناشهی از

ب مقدار آزمون هوسمر و لمشاو ،رابطۀ ب رسهت آمهده

سيگموۀيدي بورن شکل تابع لجستيک و وهور رابطهۀ

رر سطع  1ررصد معنیرار است .همچنين با توه به

غيرخطی بين گون ها با عوامل محيطهی اسهت [.]8 ،3

مقارير سطع زيرمنحنی و قبقه بنهدي اسهويت ،رقهت

بعد از اين روش بها اخهتوف کمهی ،به ترتيه ،مهد

مد پيش بينی براي رويشگاه رر سطع قابل قبو قرار

پرسپترون چندالي و روش آنتروپهی حهداکثر (تطهابق

1. Back-Propagation error
)2. Mean Square of Error (MSE

خيلیخوب) قرار گرفت (شکل .)2
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جدول  .3آستانۀ بهينۀ حضور و ميزان تطابق نقشههاي پيشبيني با نقشۀ واقعي رویشگاه A. scoparia

نام رویشگاه
A. scoparia
آستانة بهينة حضور
ضريب کاپا
سطح توافق

روش مدلسازي
رگرسيون لجستيک

آنتروپي حداکثر

پرسپترون چندالیه

0/3
0/91
عالي

0/3
0/8
خيلي خوب

0/7
0/85
خيلي خوب

آنتروپی
حداکثر

پرسپترون
چندالیه

رگرسیون
لجستیک

شکل  .2نقشۀ پيشبيني و واقعي مربوط به رویشگاه گونۀ ( A. scopariaنقشۀ پيشبيني با رنگ تيره نشان داده شده است) .بيشترین
تطابق براي رویشگاه مربوط به نقشۀ حاصل از مدل رگرسيون لجستيک است .بعد از این روش ،نقشههاي حاصل از مدل شبکۀ عصبي
مصنوعي و روش آنتروپي حداکثر ،از نظر ميزان تطابق ،بهترتيب در رتبههاي بعدي قرار گرفتند.

همان گون ک نتايا نشان میرهد ،روش پرسهپترون

میرهد ک روش پرسپترون چندالي به عنهوان يکهی از

چندالي از نظر عملکرر پهيشبينهی پهراکنش رويشهگاه

روشهههاي متعلههق ب ه شههبک هههاي عصههبی مصههنوعی،

مورر بررسی بعد از روش رگرسيون لجستيک و قبل از

قابليههتهههايی رارر کهه ايههن روش را بههراي مطالعههۀ

روش آنتروپی حداکثر قرار مهیگيهرر .مطالعهات نشهان

پاسخهاي غيرخطی متغيرها ب پيشبينیکنندهها مناسه،
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کههرره اسههت [ ،]18امهها بهها وهههور توانههايی چشههمگير

کارايی روشهاي ب کاررفته رر مدلسهازي پهيشبينهی

روشهاي شبکۀ عصبی مصنوعی رر مدلسهازي روابهط

رويشههگاههههاي مختل ه

متفههاوت اسههت و عملکههرر

پيچيدۀ غيرخطی ،ب رليل برخی از محهدوريتهها ماننهد

پيشبينی مد ها ،عووه بر ماهيت روش مورر اسهتفاره

مبهم بورن نحوۀ عملکرر ،نياز ب حجم زياري از رارهها

و الگوريتم مدلسازي ،تحت تثثير خصوصيات مربهوط

براي يارگيري و فهراهم نبهورن امکهان بررسهی منحنهی

ب گون ها مانند رامنۀ هغرافيهايی پهراکنش و نيازههاي

پاسخ گون ها ب گراريهانههاي محيطهی رر ايهن روش،

بومشناختی گون ها نيز قرار میگيرر [.]20

استفاره از اين روش با انتقار مواهه شهده اسهت [.]15
رر برخی مطالعات نيز گهزارش شهده اسهت که روش
شبک ههاي عصهبی مصهنوعی از نظهر عملکهرر برتهري
مهمی بر روش رگرسيون لجستيک ندارر [.]18
براسهها

نتههايا پههژوهش حاضههر ،روش آنتروپههی

حداکثر از نظر عملکهرر پهيشبينهی رر مقايسه بها رو
روش ريگر رر سطع پايينتري قهرار گرفهت .يکهی از
ويژگیهاي مهم و کاربرري اين روش ايهن اسهت که
سهم نسبی هر يک از متغيرها و ررصهد مشهارکت آن
متغير رر کل مد پيشبينی مشخص میشور .اين کهار
بهها تغيي هر ض هراي ،بههراي هههر خصوص هيت منفههرر و
بهرهگيهري از فراينهد تکهرار رر اههراي مهد  ،تحهت
عنوان اعتبارسنجی متقاقع انجام می گيرر .اين ويژگهی
ب کاربران اهازه میرهد تا با شناخت متغيرهاي راراي
تثثير بيشتر رر وقو گون هاي مختله  ،رر مطالعهات
بعدي تنها بر متغيرهاي مهم متمرکز شهوند و هزينه و
زمان مورر استفاره براي تحقيقات کاهش و رر مقابهل
رقت پيشبينی مد ها افزايش يابد [ .]19عووهبر ايهن
موارر ،از مزيتهاي ريگر اين روش میتوان ب توليهد
اقوعات زيار (اقوعات مربوط ب منحنیههاي پاسهخ
گون  ،نقشۀ پراکنش ،نمورارهاي مربوط ب اعتبار مهد
و  )...و همچنين سهولت استفاره از اين روش توسهط
متخصصان و کهاربران اشهاره کهرر [ .]16رر مجمهو
نتايا مقايسۀ عملکرر سه روش نشهان مهی رههد که

عوامل محيطي مؤثر در پراکنش رويشگاه
همانقور ک اشاره شد يکی از اهداف پهژوهش حاضهر،
شناخت عوامل محيطی مهؤثر بهر پهراکنش رويشهگاه A.

 scopariaبور .با توه ب اين نکت  ،مد پيشبينی مهد
مربوط ب رگرسهيون لجسهتيک رر رابطهۀ  1اراۀه شهده
است .براسا

اين مهد  ،سهازند زمهين شناسهی آذريهن

( )geoو مقدار سنگريزۀ عمق او خهاک ( )gravelراراي
بيشترين تثثير رر پراکنش رويشهگاه ايهن گونه انهد و رر
مد پيشبينی وارر شدهاند.
Exp 0 / 82 geo 0 / 23Gravel1 15 / 86 
P  Am.sc  
()1
1  Exp 0 / 82 geo 0 / 23Gravel1 15 / 86 
نتايا اين پژوهش نشان میرههد که افهزايش مقهدار
سنگريزه ،عاملی است ک احتما حضهور ايهن گونه رر
رويشگاه بررسیشده را افزايش راره اسهت .رر مطالعهات
ريگري نيز حضور اين گون رر مناققی با خاک سهطحی
کمعمق و وهور سنگريزه فهراوان گهزارش شهده اسهت
[ .]12عووهبر اين ،مشاهدات ميدانی نشان مهیرههد که
استقرار گونۀ  A. scopariaرر اين رويشگاه تحهت تهثثير
نو سازند زمينشناسی است ،ب قوري ک اين گون فقط
روي رخنمونهايی از سازند آذريهن مشهاهده مهیشهور.
هرچند رر برخی از مطالعهات ،حضهور ايهن گونه روي
سازند آهکی نيهز گهزارش شهده اسهت [ .]12تحقيقهات
ريگري نيز نشان میرهد ک گونهۀ Amygdalus webbii

روي خاکهاي آهکی تا آتشفشانی رشهد مهیکنهد [.]13
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همۀ اين يافت ها بر تثثير يهک سهازند خهاد رر اسهتقرار

ارتفا از سطع ررياست .بهترين ارتفها رويهش ايهن

اين گون تثکيد میکند ،چنانک رر پهژوهش حاضهر نيهز

گون رر استان مرکزي  1500تا  2000متر و رر رشهت

سهازند زمهينشناسههی آذريهن (بههازالتی) تهثثير اصههلی رر

موک نيز  1900تا  2150متر گزارش شده اسهت [.]11

استقرار اين رويشگاه راشهت اسهت .رر مطالعهات مشهاب

رر پژوهشهاي ريگر نيز گزارش شده است ک از نظر

رربارۀ ايهن گونه  ،عهووه بهر عوامهل ذکرشهده رر ايهن

تثثير ارتفا از سطع رريا بر حضور ررختچ ههاي A.

پژوهش ،عوامل ريگري نظير ههت شي ،نيهز از عوامهل

 scopariaرر س منطقۀ رويشی رر اسهتان قهم رونهد

تثثيرگذار رر پراکنش اين گون معرفی شهده اسهت [،]12

خاصی مشاهده نمی شهور [ .]12براسها

نتهايا ايهن

اما بها توهه به اينکه رويشهگاه بررسهیشهده رر ايهن

پژوهش ،ويژگیهاي فيزيکی خاک هم از عوامل مههم

پژوهش ،اغله ،رر هههت هنهوبی رامنه اسهتقرار رارر،

رر استقرار گونۀ بارامک است .نتايا نشان میرهد که

تنو رر ههت شهي ،وههور نداشهت ،بنهابراين هههت

اين گون رر خهاک ههاي سهطحی ،کهم عمهق و راراي

شي ،ب عنوان عاملی مهم به مهد پهيشبينهی رويشهگاه

سنگريزه فراوان ( 50تا  60ررصد) اسهتقرار مهیيابهد.

گون وارر نشد.

يکی از راليل اين موضو اين است که بافهت خهاک

بررسههی اهميههت متغيرههها بهها اسههتفاره از آزمههون

تثثير زياري رر کنتر مقهدار رقوبهت و مهوار غهذايی

رر روش آنتروپی حداکثر نيز نشان مهیرههد

براي گياهان رارر و خاکهاي بها بافهت

هکناي

قابل رستر

ک متغيرهاي ارتفا از سطع رريا ،سنگريزۀ عمهق او

سبک رقوبت قابل رستر

و روم خاک و سيلت عمق او راراي بيشهترين تهثثير

مناس ،رر اختيار گياه قرار می رهند و زمينه را بهراي

رر پراکنش رويشگاه گونۀ بررسیشدهاند و مهیتواننهد

رشد و استقرار گياهان فراهم میآورند [ .]10از قرف

اقوعات مفيدي رربارۀ پراکنش رويشهگاه ايهن گونه

ريگر ،افزايش سيلت خاک به عنهوان يکهی از عوامهل

فراهم آورند (شهکل  .)3بهر اسها

را به راحتهی و به مقهدار

نتهايا ،بيشهترين

تثثيرگذار بر بافت خهاک ،سهب ،کهاهش رخهدار ايهن

احتما رخدار براي اين گون  ،مربوط به منهاققی بها

گون شده و شرايط را براي استقرار آن نامساعد کهرره

ارتفا بيشتر از  1600متر است .ارتفا از سهطع رريها

است؛ بنابراين می توان نتيج گرفت ک احتما رخدار

به عنههوان يکهی از عوامههل مهههم رر پههراکنش گياهههان

اين رويشگاه با مقارير کم سيلت عمق او خاک ( 5تا

می تواند سب ،تغيير شرايط اقليمی هر رويشگاه شهور

 10ررصد) همبستگی قوي رارر .رر تثييد ايهن يافته ،

گيهاهی بها توهه به نيازههاي

رر بررسی رويشگاه بارامک رر استان قم گزارش شده

بوم شناختی خور هر کدام رر يهک محهدورۀ ارتفهاعی

است ک شرايط خاک و ب ويژه بافت خهاک از عوامهل

استقرار میيابنهد [ .]19نتهايا پهژوهش حاضهر نشهان

مؤثر بر پراکنش رويشگاه اين گون است و خاکهايی

میرهد که بيشهترين احتمها حضهور رويشهگاه A.

با بافت متوسط تها سهبک همهراه بها سهنگريزه ،راراي

 scopariaرر رامنۀ ارتفاعی حدور  1500تا  1700متر

بيشترين تراکم ررختچ هاي  A. scopariaاست [.]12

و گون ههاي مختله
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شکل  .3نتایج آزمون جکنایف براي تعيين اهميت متغيرهاي محيطي در رویشگاه  .A. scopariaدر ای ن ش کل مح ور عم ودي متغيره اي
محيطي و محور افقي تأثير و اهميت متغيرها را در سه حالت (بدون متغير مورد نظر ،فقط با متغير مورد نظر و با همه متغيرها) در حصول
مدل پيشبيني نشان ميدهد .متغيرهاي محيطي شامل ارتفاع از سطح دریا ،جهت شيب ،سنگریزۀ عمق اول و دوم خاک ،مق دار آه ک
عمق اول و دوم ،مادۀ آلي عمق اول خاک ،شن عمق دوم ،سيلت عمق اول و دوم خاک و درصد شيب هستند.

نتيجهگيري

آن است ک حضور اين گون رر مراتهع موشهکي تحهت

با توه ب نتايا اين پژوهش ،میتوان گفت ک ههر يهک

تثثير نو سازند زمينشناسی است ،ب قوري که حضهور

از روشهاي مدلسهازي بهراي رامنهۀ خاصهی از شهرايط

اين گون رر اين رويشگاه ،فقهط روي رخنمهونههايی از

محيطی و رامنۀ بومشناختی ويژه مناس،ترنهد و عملکهرر

سازند آذرين از نو بازالتی مشاهده مهیشهور .همچنهين

بهتري رارند؛ همچنانک رر ايهن پهژوهش ،بها توهه به

وهههور سههنگريزۀ فههراوان شههرايط خاصههی را رر ايههن

محدور بورن رامنهۀ پهراکنش گونهۀ  ،A. scopariaمهد

رويشگاه فراهم آورره است ک استقرار ريگر گونه هها را

رگرسيون لجستيک توانست با شناسايی متغيرهاي غاله،

با مشکل مواه میکند .رر مجمو با توه ب يافت ههاي

محيطی رر رويشگاه گونۀ مورر بررسی ،نقشۀ پهيشبينهی

اين پژوهش میتوان گفت که هرچنهد عوامهل ريگهري

پراکنش رقيقتري را براي گونۀ  A. scopariaتوليد کنهد.

مانند وهور سنگريزه و همچنين ارتفا از سطع رريها بهر

نتايا اين مد  ،عوامل سازند آذرين (بهازالتی) و

حضههور اي هن گون ه رر رويشههگاه مههذکور تثثيرگذارنههد،

وهور مقارير زيار سنگريزه از عوامل اصلی اسهتقرار ايهن

مهههمتههرين عامههل حضههور ايههن گونهه رر رويشههگاه

گون معرفی میشور .مشاهدههاي ميدانی نيز نشانرهنهدۀ

بررسیشده ،وهور سازند آذرين از نو بازالتی است.

براسا
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