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 کاربرد روش آنتروپی حداکثر 

 های گیاهی بینی پراکنش رویشگاهسازی پیشدر مدل

 قم(استان بخش خلجستان موردی: مراتع مطالعۀ )

 دانشگاه زابل، زابل، ایران. ،آب و خاک انشکدهد گروه مرتع و آبخیزداری، استادیار ؛حسین  پیری صحراگرد 

 کرج، ایران.دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران استاد ؛*محمدعلی زارع چاهوکی ، 

 کرج، ایران.منابع طبیعی دانشگاه تهراناستاد دانشکده  ؛حسین آذرنیوند ، 

 

  چکیده  

ها با اهبینی رویشگنقشه پیشتهیۀ های مورد مطالعه و پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در پراکنش رویشگاه

شد. بدین منظور، بعد از تعیین واحدهای همگن نمونه ستفاده از روش آنتروپی حداکثر انجام  شه رقومی ارتفاع و ا ستفاده از نق برداری با ا

سیستماتیک انجام شد. سطح قطعات نمونه با  -برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی ، نمونه0005111شناسی با مقیاس زمیننقشۀ 

سطح حداقل بین توجه به نوع گونه صیات متر مربع و تعداد آنها با توجه به تغییرات پو 05تا  0های موجود به روش  صو شش گیاهی و خ

برداری از خاک نیز در هر رویشگاه هشت پروفیل حفر پالت تعیین شد. برای نمونه 01گیری، با استفاده از روش آماری نظر برای اندازهمورد

شد و خصوصیات موردسانتی 01-01و  1-01و از دو عمق  شگاه مورد اندازهمتری نمونه گرفته  برای انجام  گیری قرار گرفت.نظر در آزمای

ستم اطالعات جغرافیایی گیری از روش زمینهای مربوط به متغیرهای محیطی با بهرهسازی به روش آنتروپی حداکثر، الیهمدل سی آمار و 

شگاه سازی پراکنش روی شد و مدل ستفاده از نرمتهیه  شد. بعد از اجرای مدل، به MaxEntافزار ها با ا ندی بمنظور ارزیابی دقّت طبقهانجام 

ندی بگیری شد. بر اساس نتایج، دقّت طبقهبینی  ضریب کاپا و آماره سطح زیر منحنی اندازههای واقعی و پیشها و میزان تطابق نقشهمدل

سطح قابل قبول قرار میمدل سیلت ها در  سنگریزه عمق اول و دوم خاک و  شیب، آهک،  سطح دریا، جهت،  گیرد و متغیرهای ارتفاع از 

شگاهعمق اول و  شترین تأثیر را در پراکنش روی شهدوم بی شههای مورد مطالعه دارند. میزان تطابق بین نق قعی بینی و واهای پیشهای نق

 Amygdalusهای ( و برای رویشگگگگاه10/1، در سگگگطح عالی پکاپای Artemisia aucheri –Astragalus glaucacanthusبرای رویشگگگگاه 

scoparia  ،Scariola orientalis- Stipa barbata  وPteropyrum olivieri- Stipa barbata  ترتیب گیرد پبهقرار می خوبیلیخدر سگگطح

های حاصگگل از آن دهد که روش آنتروپی حداکثر یک روش زایا و تولیدی اسگگت و مدل(. این نتایج نشگگان می91/1و  00/1، 0/1کاپای 

 د که این ویژگی از نظر کاربردی بسیار حائز اهمیّت است.تواند به آسانی توسط متخصصین مورد تفسیر قرار گیرمی

 کاپاآمارۀ آمار، سطح زیر منحنی، حداکثر، زمینبینی، آنتروپیمدلسازی پیش0 واژگان کلیدی
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 مقدمه. 1
د قدرتمن یها ابزاربینی پراکنش گونهپیش یسگگازمدل

شگگناسگگی تواند در مطالعات مربوط به زیسگگتاسگگت که می

یابی  به تغییرات اقلیمی، ارز عات مربوط  طال ظت، م فا ح

رای ها ب، تعیین تناسگگب رویشگگگاهتغییرات کاربری اراضگگی

و همچنین تغییرات پوشگگگش اراضگگگی و  های گیاهیگونه

 ،00، 01[ زیسگگگتی مورد اسگگگتفاده قرار گیردبرآورد تنوع

ای از گیری از مجموعگگههگگا بگگا بهرهاین مگگدل .]00،30

شخص، پراکنش گونه  متغیرهای محیطی در یک منطقه م

 کنند ومعرف را به عنوان تابعی از این متغیرها برآورد می

های مورد بررسی مشخص تناسب آن منطقه را برای گونه

بینی های متعددی در مدلسازی پیشروش .]00[کنند می

گیرند. اهی مورد اسگگگتفاده قرار میهای گیپراکنش گونه

سازی پارامتری مورد استفاده در مدلهای غیریکی از روش

ای ههای گیاهی، روشبینی پراکنش رویشگگگگاه گونهپیش

هایی مانند روش آنتروپی هستند. روش 0یادگیری ماشینی

قه، 0حداکثر یا اسگگگتقراییطب یاسگگگی  ندی ق خت 0ب ، در

عصبی  یهاو شبکه 5ژنتیکی یهاتمیالگور،  3گیریتصمیم

صنوعی ها معموالً . این روشگیرنددر این گروه قرار می 0م

ضویت هر کالس به هر  ات مربوط بهطبق یک از احتمال ع

های متغیرهای پاسگگر را بر اسگگاس توزیع فراوانی در داده

 کنند.بینی میمورد استفاده برای آموزش مدل پیش

های شگگگرطشهای مدلسگگگازی پیهر یک از این روش

قرار  توجهمورد اید در انتخاب روش بخاصگگگی دارند که 

ثال بهگیرد.  ند روش ها از روش عضگگگیبعنوان م مان

سیون خطی تعمیم ضور و هم یافته هم به دادهرگر های ح

از . ]09[ سازی نیاز دارندبرای مدل حضورهای عدمبه داده

در دسگگگترس  معتبرحضگگگور عدم هایآنجا که اغلب داده

ها در دسگگترس نیز باشگگند، ، یا حتی اگر این دادهنیسگگتند

رو، از این ،]5[مقادیر آنها با شگگگک و تردید همراه اسگگگت 

 
1 Machine-learning  
2 Maximum Entropy 
3 Inductive classification 
4 Decision trees 

ها های حضگگور گونهسگگازی که فقط به دادههای مدلروش

ند  یادی برخوردار ّت ز ند از اهمی یاز دار از  .]00، 01 [ن
شاره توان به روش آنتروپی حداها میاین روشجملۀ  کثر ا

ضور برای دلیل اینکه فقط از دادهکرد. این روش به های ح

های کند، بسگگیاری از پیچیدگیسگگازی اسگگتفاده میمدل

حضگگور عدم های حضگگور وهایی که از دادهمربوط به روش

روش آنتروپی حداکثر  .]03[کنند، را ندارد اسگگگتفاده می

ستنتاجبینی یا برای انجام پیش چندمنظورهیک روش  از  ا

مال داده هدف این روش برآورد احت ناقص اسگگگت.  های 

سگگگت ااحتمالی پراکنش یک گونه از طریق یافتن توزیعی 

در این روش در  .]05[اسگگگت  آنتروپیکه دارای حداکثر 

های مربوط به متغیرهای محیطی را مرحله اول، مدل الیه

به محل مورد های آموزشاسگگگاس دادهر ب دهنده مربوط 

سی، سپس احتمال وقوع هر  برر مورد ارزیابی قرار داده و 

عه برآورد می طال قه مورد م کل منط نه را در  ند گو  ک

] 00 ،00[. 
های مناسگگب برای گونه مدلسگگازی پراکنش رویشگگگاه

در کگگالگگدونیگگا بگگا  Canacomyrica monticolaدرختی 

شان داد که این روش  ستفاده از روش آنتروپی حداکثر ن ا

ند برای می های در معرض بینی گونهمدلسگگگازی پیشتوا

های کمی از آنها در دسگگترس اسگگت خطر انقراض که داده

شد و می  از منابع اظتفتواند در پایش و حروش مفیدی با

های حفاظت زیسگگگتی مورد اسگگگتفاده قرار گیرد و برنامه

عه]00[ طال گاه ای دیگر پراکنش. در م نه رویشگگگ  هایگو

حداکثر  آنتروپی روش با قم سلطان حوض مراتع گیاهی در

 آمار زمین و جغرافیایی اطالعات سیستم گیری ازو با بهره

شد. برمدل ساس سازی   متغیرهای پژوهش، این نتایج ا

شباع، رطوبت الکتریکی، هدایت سیدیته آهک، ا  بافت و ا

ند هاییمهمترین ویژگی خاک عث که بود یک با  تفک

دراین  بودند. شگگگده منطقه مورد مطالعه هایرویشگگگگاه

های نقشگگه با بینیهای پیشنقشگگه تطابق پژوهش میزان

5 Genetic algorithms 
6 Artificial neural networks 
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گاه و  Tamarix passerinoidesهای واقعی برای رویشگگگ

Seidlitzia rosmarinus  در سطح متوسط پضریب کاپای

گاه50/1و  30/1  Halocnemumهای ( و برای رویشگگگ

strobilaceum  وArtemisia sieberi خوب در سطح خیلی

همچنین . ]31[( ارزیابی شگد 9/1و  93/1پای پضگریب کا

قایسگگگگۀ  با عملکرد پیشم حداکثر  بینی روش آنتروپی 

نشگگگان داد که عملکرد  0BIOCLIM ،0GARPهای روش

های دیگر بهتر اسگگگت از روش MaxEntبینی روش پیش

سازی پراکنش  حداکثر آنتروپی . کاربرد روش]31[ در مدل

 هایکوه دامنه در  Justicia adhatodaبالقوه گیاه دارویی

شان داد هیمالیا   دقّت دارای شدهیدتول یهاکه مدل نیز ن

  ینیبپیش درتواند میروش  ینابنابراین ، هسگگگتند باالیی

 هاگونه این احیای و حفاظت و یاهیگ هایگونه پراکنش

 .]30[باشد  مفید
سازی های مورد استفاده در مدلبا توجه به تنوع روش

 هایهای گیاهی، شگگگناخت روشبینی پراکنش گونهپیش

ای هتر یکی از اولویتهزینهتر و کمتر، دقیقکاربر پسگگگند

تحقیقاتی در این زمینه است. در این راستا، پژوهش حاضر 

حداکثر در  یت روش آنتروپی  قابل خت  نا هدف شگگگ با 

تأثیر های مهم و  ناسگگگگایی متغیر یک شگگگ گذار در تفک

بینی این بررسگگی و تهیه نقشگگه پیشهای مورد رویشگگگاه

 ها در منطقه مورد مطالعه انجام شد.رویشگاه

 

 ها. مواد و روش2

 معرفی منطقه مورد مطالعه. 1.2
در  قم شهرستان غرب قسمت در مورد مطالعه منطقه

ستان     سلفچگان - ساوه جاده طرف دو در و بخش خلج

  رقیش طول º51 03' 1′′ا ت º51 09' 1′′ ییایجغراف حدود

  قرار شگگمالی عرض º 03 30 ' 01′′  و º03 31' 01′′ و

ست گرفته ساحت. ا   ارتهک 03111ه مطالع مورد منطقۀ م

 قم استان در مطالعه مورد منطقه تیوقعم( 0پ شکل. است

 
1 Bioclimatic Prediction and Modeling System 
2 Genetic Algorithm for Rule Set Production 

 های مورد مطالعهبرداری در رویشگاهو موقعیت نقاط نمونه

شان را صه مطالعه مورد ۀمنطق. دهدیم ن شتی یاعر   -د

  ۀمنطق نقطهترین و پسگگت نیترمرتفع. اسگگتی کوهسگگتان

  ایدر سگگطح ازمتر  0011و  0050 ترتیببه مطالعه مورد

و در دو  قم شگگهرسگگتان غرب دراین منطقه  ارتفاع دارد.

ساوه  ستان  سلفچگان –طرف جاده   هیجعفرپمحدوده ده

 .است شده واقع (موشکیهی روستا و

  جمع آوری اطالعاااپ پو اااش گیاااهی و. 2.2

 عوامل محیطی
شه قیتلفبا  ابتدادر این پژوهش   ،جهت ب،یشی هانق

سنیزم و ارتفاع شه ،0005111با مقیاس  منطقهی شنا   نق

 انتخاب از بعد. دشگگگ مشگگگخصی بردارنمونهی واحدها

مونگگه 1پ همگن یواحگگدهگگا ن همگن  ، برداری(واحگگد 

نه به روش تصگگگگادفینمو یاهی  -برداری از پوشگگگش گ

یک از طریق پالت مات هار سگگگیسگگگت تداد چ گذاری در ام

سکت  شد.  011-051تران سکت طولمتری انجام  ها تران

شگ هر در. شد تعیین شرایط منطقه به توجه با نیز   اهروی

  بر عمود و موازی دو به دو هاترانسگگکتپ ترانسگگکت چهار

ستقر( هم صله. شد م سکت نبی فا ساس بر هاتران   ادتعد ا

 سگگگطح  .شگگگد انتخاب منطقه سگگگطح و نمونهقطعات 

عات  نهقط نه نمو به نوع گو جه    تراکمهای موجود، با تو

شش صیات  آنها پو ن ، بیگیرینظر برای اندازهموردو خصو

در  نمونه اندازه(. 0مربع تعیین شگگد پجدول متر 05تا  0

تغییرات پوشش گیاهی و برداری با توجه به هر واحد نمونه

پالت تعیین شگگگد. عالوه بر ثبت  01 کوکران روش آماری

ها و درصگگد اطالعات مربوط به پوشگگش گیاهی پنوع گونه

شش(،  شش پیت هر درتاج پو   ارتفاع، اطالعاتی اهیگ پو

  همچنین و جغرافیگگایی عرض و طول، جهگگت ،شگگگیگگب

صات   منظور به تیپ هرجغرافیایی مربوط به مرزهای  مخت

 .شد برداشت گیاهی پوشش واقعی نقشه تهیه
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 مطالعه مورد منطقهی اهیگ یهاپیت در استفاده موردی بردارنمونه پالت سطح. 1 جدول

برداری )متر مربع(سطح پالت نمونه  ردیف تیپ گیاهی 

05 Amygdalus scoparia 0 

0 Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthus 0 

3 Pteropyrum olivieri- Stipa barbata 0 

0 Scariola orientalis   Stipa barbata- 3 

 

 
 های مورد مطالعهبرداری در رویشگاهموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در کشور و استان قم و موقعیت نقاط نمونه. 1شکل

 

 بخش خلجستان استان قم مراتعمورد مطالعه در ی اهیگی هاپیتی هایژگیو ازی برخ .2 جدول

 یاهیگ پیت عنوان فیرد
ی رو نشانه

 نقشه

 پوشش تاج

 (درصد)

 بیش

 (درصد)
 جهت شیب

 از ارتفاع

 ایدر سطح

 (متر)

 اقلیم 

 )دو مارتن(

ی بارندگ

 (متریلیم)

0 Amygdalus scoparia Am.sc 31-05 > 01 051-511 خشکمهین 0511-0911 جنوبی 

0 Artemisia aucheri – 

Astragalus glaucacanthus 
Ar.au-

As.gl 
 051-511 خشکمهین 0311-0011 جنوبی -شمالی  01-01 51-31

0 Pteropyrum olivieri- Stipa 

barbata 
Pt.ol- 

St.ba 
 011-311 خشکمهین 0011-0011 جنوبی 5-0 31-01

3 Scariola orientalis   Stipa 

barbata- 
St.ba-

Sc.or 
 011-311 خشکمهین 0311-0511 جنوبی 01-5 01-05
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 های منطقه مورد مطالعه. آمار توصیفی خصوصیات خاک رویشگاه3جدول 

 Am.sc                                   - As.as Ar.au                                     - St.ba Pt.ol                                          .or St ba-sc  رویشگاه                                   

 خصوصیت
 ±میانگین

 انحراف از معیار
 حداکثر حداقل

 ±میانگین

انحراف از 

 معیار

 حداکثر حداقل
 ±میانگین

 انحراف از معیار
 حداکثر حداقل

 ±میانگین

انحراف از 

 معیار

 حداکثر حداقل

 95/00 51/00 00/09±90/0 00/03 00/1 91/00±05/0 09/0 5/0 00/3±00/0 50/03 05/0 01/1±5/0 آهک

 10/1 50/1 90/1±00/1 00/1 10/1 01/1±01/1 15/1 55/1 90/1±00/1 55/1 00/1 0/1±03/1 ماده آلی

 90/03 00/03 51/00±00/0 01/00 50/00 13/00±10/0 01/05 35/00 90/00±90/0 00/05 01/01 30/05±03/3 رطوبت اشباع

 10/1 10/1 10/1±10/1 15/1 10/1 100/1±110/1 10/1 10/1 100/1±109/1 10/1 10/1 30/1±110/1 گچ

 01/0 00/9 13/9±11/1 01/0 10/9 90/9±110/1 11/9 00/9 90/9±110/1 01/0 01/9 10/0±0/1 اسیدیته

 01/1 00/1 00/1±10/1 00/1 00/1 05/1±101/1 00/1 00/1 09/1±101/1 00/1 00/1 00/1±100/1 هدایت الکتریکی

آب قابل 

 دسترس
53/0±09/05 09/01 00/00 00/0±00/3 09/01 53/00 00/0±90/01 03/0 00/03 00/0±01/00 00/00 10/00 

 51/53 10/01 09/01±30/9 50/50 90/00 05/09±51/9 00/53 90/01 00/00±39/0 13/90 50/30 10/55±05/9 سنگریزه

 50/00 50/00 01/00±00/3 00/09 00/0 50/00±50/0 50/31 50/00 50/00±59/9 00/30 00/05 10/03±10/9 سیلت

 33/00 33/00 01/01±5 00/00 31/0 00/0±09/0 33/09 33/00 99/01±30/3 31/09 31/9 10/00±91/0 رس

 00 51 51/00±01/5 00/10 00/51 10/00±90/00 00 33 00/50±09/0 00/00 00/35 00/03±00/00 شن

 

شه هیته. 2.2 صیاپ خاک نق صو ستفاده با خ  زا ا

 آمارنیزم یهاروش
 ره به مربوطی نیبشیپی هانقشگگه ارائه و هیتهی برا

 از اسگتفاده باعوامل محیطی  نقشگه اسگت الزم شگگاهیرو

ستفاده با مطالعه نیا در. شود هیته آمارنیزم یهاروش   ا

 و ارتباط پنج نسگگخه GS+ افزارنرم و 0نگیجیکر روش از

روش . گرفت قراری بررسگگ مورد رهایمتغیی فضگگا سگگاختار

ست که های درونکریجینگ یکی از روش یابی با دقّت باال

نا یانس را  بهترین تخمین  قدار وار با کمترین م یب و  ار

کاهش خطا از طریق  . در این روشکندفراهم می امکان 

 .]39، 03[های بیشتر وجود دارد گیری دادهاندازه

 های ورودیسازی الیهآماده. 2.2
ساخت مدل آنتروپی حداکثر،  ی مربوط به هاهیالبرای 

ضور گونه  متغیرهای محیطی و اطالعات مربوط به نقاط ح

ست، بنابراین پس از  مورد شۀ نیاز ا ه مربوط به همتهیۀ نق

  محیطیی مربوط به متغیرهای هاهیالمتغیرهای محیطی، 

 
1 Kriging 
2 Jackknife 

با   هابه نقاط حضگگگور گونه بوطمرالیۀ و  ASCIIبا فرمت 

شد. پس از آماده CSVفرمت  ها و انجام سازی الیهآماده 

مات نرم مت تنظی مات مورد نظر در قسگگگ افزار، از تنظی

سازی برای انجام مدل Version 3.3.3e MaxEnt افزار نرم

درصد  05استفاده شد. الزم به ذکر است که در این روش، 

ها برای آزمون مدل و بقیه برای آموزش مورد استفاده داده

عات اجرای مدل قرار گرفت. حداکثر  عداد دف   0111نیز ت

ّت متغیرهای تکرار  درنظر گرفته شگگگد. برای تعیین اهمی

شد. این روش به 0جکنایف0محیطی نیز از روش ستفاده   ا

نوان یگگک بی روش ع بول  قگگابگگل دقّگگت دارای ارزیگگا ق

 .]33[شده است پذیرفته

شه هامدلارزیابی کارآیی . 2.2 نی بیهای پیشو نق

 هاحضور گونههای حضور و عدمو تهیه نقشه

بینی حاصگگگل از مدل های پیشمنظور ارزیابی مدلبه

مشگگخصگگه  0منحنیتحلیل سگگطح زیر آنتروپی حداکثر از 

شد.  ستفاده  دلیل اینکه خروجی مدل آنتروپی بهعملکرد ا

2 Area under curve  
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ست که برای حداکثر یک  ضروری ا ست  سته ا شه پیو نق

های مورد نظر، حد آستانه حضور گونهتعیین حضور یا عدم

در این پژوهش بعد از  .]03، 00[بهینه مشگگگخص شگگگود 

ت ساسیّ حترکیبی  روش با استفاده ازتعیین آستانه بهینه 

بینی به های پیوسگگته پیشنقشگگه، 0ت برابرو اختصگگاصگگیّ

این  .تبدیل شگگد هاگونه حضگگورهای حضگگور و عدمنقشگگه

ی رایج برای تعیین حدود آسگگگتانه هاروشیکی از  روش

سری از حضورهایی که کپ تحساسیّاست که در آن  بهینه

ی از رکسپ یّتو اختصاص بینی شده است(به درستی پیش

در  بینی شگگده اسگگت(عدم حضگگورها که به درسگگتی پیش

  گیردمیمورد محاسگگبه قرار  صگگفر تا یکحدود آسگگتانه 

در مرحله (؛ 0، 11/1...  10/1، 10/1، 10/1، 1مثال  برایپ

بعد با رسگگم تغییرات این دو شگگاخص در مقابل هم، محل 

ت و حسگگگاسگگگیّای که در آن نقطه پ تالقی این دو نمودار

 عنوان حد آستانه بهینه( بهت با هم برابر هستنداختصاصیّ

بعد از تعیین حد آسگگتانه  .] 09[ شگگودمیدر نظر گرفته 

ها، های حضگگور و عدم حضگگور گونهبهینه و تولید نقشگگه

ضریب  سبه  شه واقعی از طریق محا میزان تطابق آنها با نق

. شگگگدبررسگگگی  Idrisi 32 release Twoافزار در نرمکاپا 

از بهترین و  کاپا بیضگگرمطالعات نشگگان داده اسگگت که 

ای این منظور های مورد اسگگتفاده برترین شگگاخصرمشگگهو

 .]01، 00[است 

 

 نتایج. 2
های طور که اشگگاره شگگد برای ارزیابی دقّت مدلهمان

بینی برای هر رویشگگگگاه از آماره سگگگطح زیرمنحنی پیش

دسگگت مقادیر سگگطح زیرمنحنی بهتوجه اسگگتفاده شگگد. با 

 0بندی سگگطح زیرمنحنی اسگگویتآمده و بر اسگگاس طبقه

های بینی برای رویشگگگگاههای پیشدقّت مدل ،(3جدول پ

Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthus  در

شگاه ، Amygdalus scopariaهای سطح خوب و برای روی

 
0 Equal sensitivity and specificity 

Pteropyrum olivieri- Stipa barbata   وScariola 

orientalis- Stipa barbata بل قبول قرار د قا ر سگگگطح 

حضگگگور و عدم  بینیهای پیش(. نقشگگگه5گرفت پجدول 

دهد که میزان تطابق برای هر رویشگگگاه نشگگان می حضگگور

های مربوط به های حاصگگگل که بر اسگگگاس الیهنقشگگگه

اند، در متغیرهای محیطی در هر رویشگگگاه سگگاخته شگگده

(. بر 0های مختلف با یکدیگر متفاوت است پشکل رویشگاه

  ریمقادی بندطبقه دسگگت آمده ومقادیر کاپای به اسگگاس

 بینی برایهای واقعی و  پیشنقشگگه ،]00[ کاپا شگگاخص

 Artemisia aucheri –Astragalusرویشگگگگگگگگگاه 

glaucacanthus های رویشگگگگاه برای دارای توافق عالی و

Amygdalus scoparia  ،Scariola orientalis- Stipa 

barbata ،Pteropyrum olivieri- Stipa barbata  دارای

 های واقعی پوشگگش هسگگتندبا نقشگگه خوبیلیختطابق 

 .(0پجدول 

یک از  هایبررسگگگی منحنی به هر  پاسگگگر مربوط 

ها و همچنین تحلیل نسگگبی اهمیّت متغیرها که رویشگگگاه

دهد که ( آمده است نشان می5یک نمونه از آن در شکل پ

متغیرهای ارتفاع از  Amygdalus scopariaه در رویشگگگگا

سیلت عمق  سنگریزه عمق اول و دوم خاک و  سطح دریا، 

ه شگگگاه این گوناول دارای بیشگگترین تأثیر در پراکنش روی

شترین احتمال حضور این  ساس این نتایج، بی هستند. بر ا

گونه در مناطقی با سگگازند آذرین پ بازالتی( و ارتفاع باالتر 

متر اسگگت. همچنین بهترین شگگرایط رویشگگگاهی 0011از 

که میزان  ناطقی اسگگگت  نه در م برای اسگگگتقرار این گو

یه درصگگد و مقدار سگگیلت در ال 01تا  51سگگنگریزه حدود 

درصگگد اسگگت. در رویشگگگاه  01تا  5سگگطحی خاک حدود 

Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthus  نیز

جهت شگگگیب، میزان آهک در الیه سگگگطحی و  متغیرهای

ترتیب دارای بیشگگترین عمقی خاک و همچنین شگگیب به

سب برای وقوع این  شترین تنا شدند. بی شناخته  اهمیّت 

افتد که مقدار آهک خاک یرویشگگگگاه در مناطقی اتفا  م

2 Sweet 
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شیب حدود  1تا  0بین  صد و میزان  صد  35تا  05در  (.0باشد پشکل در
 منحنی بندی سطح زیرطبقه .4جدول

 دامنه بندی ضرایبطبقه

 9/1-5/1 ضعیف

 1/1-9/1 قابل قبول

 0-1/1 خوب

 

 های مورد مطالعهبینی رویشگاههای پیشمدلبندی سطح زیر منحنی و دقّت طبقه. 5جدول 

 بندیدقّت طبقه آماره سطح زیر منحنی رویشگاه ردیف

0 Amygdalus scoparia 01/1 قابل قبول 

0 Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthus 10/1 خوب 

0 Pteropyrum olivieri- Stipa barbata 90/1 قابل قبول 

3 Scariola orientalis- Stipa barbata 95/1 لقابل قبو 

  

 بینی با نقشه واقعی هر رویشگاه در منطقه مورد مطالعههای پیشآستانه بهینه حضور و میزان تطابق نقشه. 6ل جدو

 رویشگاه ردیف
بهینه ه آستان

 حضور
 توافق بین نقشه واقعی و پیش بینی ضریب کاپا

0 Amygdalus scoparia 0/1 01/1 خوبخیلی 

0 
Artemisia aucheri – Astragalus 

glaucacanthus 
 عالی 10/1 0/1

0 Pteropyrum olivieri- Stipa barbata 0/1 00/1 خوبخیلی 

3 Scariola orientalis- Stipa barbata 5/1 91/1 خوبخیلی 

 

 Pteropyrum olivieri- Stipa barbataدر رویشگگگاه 

شن عمق  شیب و  سطح دریا، جهت،  متغیرهای ارتفاع از 

دوم به عنوان متغیرهای دارای تأثیر بیشتر شناخته شدند. 

 01تا  5بر اسگگگاس این نتایج، مناطقی با شگگگیب حدود 

های متنوع شیب متر، جهت 0011تا  0051 عارتفا ،درصد

درصگگگد دارای بیشگگگترین  11تا  05و میزان شگگگن حدود 

ستگی ب شگاه شای شگاه هستند. در روی رای رخداد این روی

Scariola orientalis- Stipa barbata  نیز بیشترین تأثیر

هک به ماده آلی عمق اول، آ های  به متغیر یب مربوط  ترت

عمق اول، سگگگیلت عمق دوم و سگگگنگریزه عمق اول خاک 

توان گفت که بیشترین احتمال است. با توجه به نتایج، می

در مناطقی اسگگت که میزان سگگیلت وقوع این رویشگگگاه 

درصد،  31تا  05درصد، سنگریزه  حدود  35تا  31حدود 

درصگگگد و آهک عمق اول 15/1تا  05/1ماده آلی حدود 

 (.3درصد است پشکل  00تا  03حدود 
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 های منطقه مورد مطالعه حاصل از روش آنتروپی حداکثر بینی و واقعی رویشگاهنقشه پیش. 2 شکل

 پنقشه پیش بینی با رنگ تیره نشان داده شده است(
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 Ar.au-As.glو  Am.scهای ترین متغیرها برای رویشگاههای پاسخ مهممنحنی.  3شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 0015زمستان ، 3، شماره 01منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 000 

 

 
 

 St.ba-Sc.orو  Pt.ol- St.baترین متغیرها برای رویشگاه های های پاسخ مهممنحنی.  4شکل 
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 P. olivieri- S. barbataو  A. scoparia های نتایج آزمون جکنایف برای تعیین اهمیّت متغیرهای محیطی برای رویشگاه. 5شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه. 2
هداف این پژوهش، پس از به ا قه با توجه  ندی و طب ب

شخص شش گیاهی و م های گیاهی شدن تیپتفکیک پو

عوامل مهم و تأثیرگذار بر  موجود در منطقه مورد مطالعه،

شگاهپراکنش  شۀ پیشها و روی شگاه گونهنق ای هبینی روی

ستفاده از روش آنتروپیمورد بررسی  د. تهیه شحداکثر با ا

تحلیل اهمیّت نسبی متغیرها با استفاده از آزمون جکنایف 

ع سازند، مقدار سنگریزه، گویای آن است که متغیرهای نو

شیب و بافت، مقدار آهک، ماده آلی سطح دریا،  ، ارتفاع از 

های حاصل از روش شیب، بیشترین نقش را در مدل جهت

شگاه ند. ها دارآنتروپی حداکثر و در نتیجه در پراکنش روی

بینی و واقعی حاصگگل نیز های پیشبررسگگی تطابق نقشگگه

های واقعی و نقشگگگه دهد که میزان تطابق بیننشگگگان می

شه شگاه های پیشنق –Artemisia aucheriبینی برای روی

Astragalus glaucacanthus، های عالی و برای رویشگگگاه

Amygdalus scoparia ،Scariola orientalis-Stipa 

barbata  وPteropyrum olivieri- Stipa barbata  در

  یمتغیرها حاصل، نتایج بر اساساست.  خوبیلیخسطح 

گاه  گذار در پراکنش رویشگگگ تأثیر نهمهم و  های مورد گو

  به راجع مفیدی اطالعات برگیرندهدر تواندمی بررسگگگی

متغیرهای با اهمیّت  و باشگگد گونه هر رویشگگگاه پراکنش

  گیرند، قرار اسگگگتفاده مورد تنهایی که به کمتر موقعی

های مورد رویشگگگاه بینیپیش هایمدل در کمی اهمیّت

سی ستفاده از این متغیرها مدل و دارند برر   نیبیپیش با ا

 است آن دهندهنشان موضوع این. شودنمی حاصل دقیقی

 خود، خودیبه و تنهاییبه ت کمترمتغیرهای با اهمیّ که

 .ندنیست مفید بررسی مورد هایگونه پراکنش برآورد برای

مدل آنتروپی  بهشگگگده تحلیل اهمیت متغیرهای وارد

شگاه  ست که نیز   A.scopariaحداکثر در روی گویای آن ا

سنگریزه عمق اول خاک، متغیرهای ارتفاع  عالوه بر متغیر 

از سطح دریا، نوع سازند و همچنین بافت خاک در مقایسه 
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با دیگر متغیرها دارای اهمیّت بیشگگگتری در پراکنش این 

های پاسگگگر این گونه رویشگگگگاه اسگگگت. تفسگگگیر منحنی

ارتفاع از سگگطح دریا آن اسگگت که افزایش  دهندهنشگگان

متر( و همچنین افزایش مقدار سگگگنگریزه  0011پباالتر از 

رابطه مسگگتقیمی با حضگگور این درصگگد(  01تا  51پحدود 

عنوان یکی از گونه داشگگته اسگگت. ارتفاع از سگگطح دریا به

ند از می ،گسگگگترش گیاهان کنندهمحدودعوامل مهم  توا

تأثیر بر درجه حرارت، فشگگگار هوا، ازدی اد اشگگگعه طریق 

باعث تغییر در  بارندگی  فرابنفش و تغییر در نوع و میزان 

  ،با توجه به این نکته شگگود.شگگرایط اقلیمی هر رویشگگگاه 

 شگگناختیهای مختلف گیاهی با توجه به نیازهای بومگونه

یابند. خود هر کدام در یک محدوده ارتفاعی اسگگگتقرار می

یا فاع از سگگگطح در مل ارت عا عددی نقش  عات مت طال را  م

عنوان یک عامل دارای تأثیر مثبت در پراکنش این گونه به

. از سگگوی دیگر ]09، 03، 01، 0[اند مورد تأکید قرار داده

به خاک  لت  مل افزایش در میزان سگگگی عنوان یکی از عوا

نه تأثیر کاهش رخداد این گو عث  با فت خاک،  با گذار بر 

ست.  ساعد کرده ا ستقرار آن نام شرایط را برای ا شده و 

 هایی با بافت متوسطنتایج نشان داد که این گونه در خاک

 یابد. بافتتا سگگبک و میزان سگگنگریزه فراوان اسگگتقرار می

خاک یکی از مهمترین خصگوصگیات خاک اسگت که تأثیر 

زیادی در کنترل مقدار رطوبت و مواد غذایی در دسگگترس 

های با بافت سگگگبک، آب قابل برای گیاهان دارد و خاک

ه راحتی و به مقدار مناسگگب در اختیار گیاه دسگگترس را ب

کنند. دهند و بسگگتر را برای رشگگد گیاه فراهم میقرار می

های این تحقیق مبنی بر حضگگور بادامک در مناطقی یافته

با خاک سگگگطحی، کم عمق و وجود سگگگنگریزه فراوان با 

عددی همخوانی دارد  عات مت طال . در این ]00، 0،3،09[م

ونه روی سازند آذرین از نوع بازالتی مطالعه رویشگاه این گ

شگگناسگگی در اسگگتقرار یافته اسگگت. نقش نوع سگگازند زمین

پراکنش و اسگگگتقرار این گونه نیز در برخی مطالعات مورد 

تأکید قرار گرفته اسگگگت که با یافته این تحقیق همخوانی 

 .]30، 31، 0[دارد 

تحلیل اهمیّت نسگگبی متغیرها در ارتباط با رویشگگگاه 

Artemisia aucheri–Astragalus glaucacanthus  یز ن

دهد که متغیرهای جهت شگگیب، میزان آهک و نشگگان می

همچنین میزان شگگیب بیشگگترین نقش را در حضگگور این 

های پاسگگر مربوط به این بررسگگی منحنیرویشگگگاه دارند. 

بیانگر آن است که احتمال حضور این رویشگاه با رویشگاه 

با ا طه عکس و  هک راب یب در میزان آ فزایش میزان شگگگ

درصگگگد و همچنین جهت شگگگیب رابطه  35تا  05حدود 

که افزایش میزان آهک در عمق طوریمسگگگتقیم دارد، به

باعث کاهش  1تا  0اول و دوم در حدود  درصگگگد خاک 

 احتمال حضگگور این رویشگگگاه شگگده اسگگت. خصگگوصگگیات

عضی بتواند در مانند ارتفاع، شیب و جهت می توپوگرافیک

خاک از قبیل عمق خاک، رطوبت و مقدار  خصگگوصگگیاتاز 

باشگگگد و از این طریق  گذار  تأثیر کامالً  خاک  ماده آلی 

ند  هان را کنترل ک یا فاع و ]9،1[پراکنش گ تأثیر ارت  .

نه  نیز در  Artemisia aucheriسگگگنگریزه بر پراکنش گو

.  ]51، 00[برخی مطالعات مورد تأکید قرار گرفته اسگگگت 
به مل مؤثر در همچنین مقدار آهک هم  عنوان یکی از عوا

ز با نی پراکنش این گونه معرفی شگگده اسگگت که این یافته

حاضگگگر همخوانی دارد  تایج تحقیق   . عالوه بر این]0[ن

ته گزارش شگگگده اسگگگت که مهمترین متغیرهای  ،هایاف

گون عوامل  -تأثیرگذار در رخداد رویشگگگگاه درمنه کوهی

شیب، ارتفاع، میزان آهک و همچ نین میزان شیب، جهت 

ستند  صل از این یافته .]00[شن خاک ه ها  نیز نتایج حا

 کند.یید میأتحقیق حاضر را ت

 تحلیگگگل اهمیّگگگت نسگگگبی متغیرهگگگا در رویشگگگگاه 

Scariola orientalis- Stipa barbata  نیگگگز نشگگگان

کگگه متغیرهگگای مگگاده آلگگی، آهگگک، سگگیلت و  دهگگدمگگی

همچنگگین سگگنگریزه عمگگق اول دارای بیشگگترین اهمیّگگت 

در منطقگگه مگگورد مطالعگگه  ایگگن رویشگگگاه رخگگداددر 

کگگاهش در دهگگد کگگه نتگگایج حاصگگل نشگگان مگگیاسگگت. 

میزان سنگریزه، افگزایش در مقگدار مگاده آلگی و آهگک و 

همچنگگین سگگیلت خگگاک، احتمگگال حضگگور ایگگن رویشگگگاه 

را در منطقگگگه مگگگورد مطالعگگگه افگگگزایش داده اسگگگت، 

تگوان بیگان کگرد کگه منگاطقی بگا میگزان که مگیطوریبه
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درصگگد، بافگگت متوسگگط تگگا  31تگگا  05سگگنگریزه حگگدود 

رصگگد و د15/1تگگا  05/1سگبک خگگاک، مگگاده آلگی حگگدود 

درصگگد( از منگگاطقی  00تگگا  03همچنگگین آهگگک زیگگاد پ

هسگگتند کگگه از شایسگگتگی بگگاالیی بگگرای اسگگتقرار ایگگن 

عنوان رویشگگگاه برخگگوردار اسگگت. عامگگل بافگگت خگگاک بگگه

تغیرهگگای فیزیکگگی مگگؤثر در پگگراکنش گیاهگگان، یکگگی از م

تواند از طریگق تگأثیر بگر قابلیگت دسترسگی گیگاه بگه می

آب در پگگگراکنش جوامگگگع گیگگگاهی در منگگگاطق خشگگگک 

در نیگگز . تگگأثیر عامگگل شگگیب ]05[نقگگش داشگگته باشگگد 

پگگگراکنش و تفکیگگگک جوامگگگع گیگگگاهی در مطالعگگگات 

. همچنگگگگین ]01[مختلگگگگف گگگگگزارش شگگگگده اسگگگگت 

توانگگد اسگگیدیته مگگی ماننگگدک خصوصگگیات شگگیمیایی خگگا

ای را در منگاطق مختلگف تحگت تگأثیر قگرار ترکیب گونگه

دهگگد و بگگه طگگور ویگگژه عامگگل اسگگیدیته خگگاک در وقگگوع 

. ]00، 0[در منگگاطق مختلگگف نقگگش دارد  Stipaگونگگه 

مگگورد را  پگگژوهش حاضگگرتوانگگد نتگگایج هگگا مگگیایگگن یافتگگه

 .دهدتأیید قرار 

های پاسگگگر لیل اهمیت متغیرها و تفسگگگیر منحنیتح

  Pteropyrum olivieri-Stipa barbataمربوط به رویشگاه 

شان نیز  سنگریزه و آهک عمق دوم و دهد مین که عوامل 

همچنین میزان شگگن خاک در وقوع این رویشگگگاه دارای 

توان تری هسگگتند. بر اسگگاس مدل حاصگگل مینقش مهم

گفت که افزایش در این متغیرها شگگرایط را برای اسگگتقرار 

شگاه فراهم میاین رو ست که ی شان داده ا کند. مطالعات ن

ها ها و مسگگیلاغلب در آبراهه Pteropyrum olivieriگونه 

ابد که یدار استقرار میهای بادبزنی شکل سنگریزهو آبرفت

اسگگت بافت های سگگبک ها عمدتاً دارای خاکاین مسگگیل

 این نتایج با یافته این پژوهش همخوانی دارد. .]00، 05[

توان بیان داشت اساس نتایج حاصل از این روش میبر 

قابلیت با  که دارد  ایهای ویژهکه روش آنتروپی حداکثر 

های گیاهی روش مناسگگبی برای مدلسگگازی پراکنش گونه

ست. از جمله این ویژگی ستفاده ا سهولت ا ها می توان به 

کاربران   ،]05[از این روش توسگگگط متخصگگگصگگگگان و 

عگگدم وجود  ،]00[نمونگگه کم  بودن بگگا تعگگداددارمعنی

شد و پحالتی 0برازشبیش صفر با که عدم حضورهای غلط 

بینی اشگگگتبگگاه در پیشیگگا   0بینیخطگگاهگگای بیش پیش

باشگگگد(  ته  نداشگگگ ها، وجود  یا و  ]35، 30[حضگگگور و زا

های در دسگگگترس بودن روش در مواقعی که دادهتولیدی

 الوه بر موارد اشگگارهع .]03[محدود هسگگتند، اشگگاره کرد 

یت قابل کان را فراهم های ویژشگگگده،  ه این روش این ام

آورد تا با شگگگناخت متغیرهای دارای تأثیر بیشگگگتر در می

نه ها بر روی وقوع گو عدی تن عات ب طال های مختلف، در م

متغیرهای مهم متمرکز شگگگد و در نتیجه هزینه و زمان 

ّت  بل دق قا کاهش و در م فاده برای تحقیقات  مورد اسگگگت

مدلپیش بد. همچنین بهرههبینی  یا گیری از ا افزایش 

های پاسگگر در این روش، اطالعات زیادی راجع به منحنی

های گیاهی دامنه عوامل محیطی مربوط به هر یک از گونه

توانگگد در  طالعگگات می  ین ا هم خواهگگد آورد کگگه ا فرا

های مدیریتی مرتبط با پوشش گیاهی، انتخاب ریزیبرنامه

مطالعات مرتبط با پوشگگش  متغیرهای مناسگگب برای انجام

های اصگگگالحی سگگگازگار برای انجام گیاهی، انتخاب گونه

فعالیت اصگگالحی در مناطق مختلف و پیشگگنهاد مناطق با 

تناسب باال برای استقرار دوباره پوشش گیاهی مفید باشد. 

اری بردهای پایش، بهرهها، موفقیت طرحبرآیند این فعالیت

ظت از  فا نابعو ح با م هد طبیعی را  به همراه خوا خود 

به صگگگورت داشگگگت. در نهایت تبلور این موفقیّت ها نیز 

نابعبهره یدار از م پا طبیعی در دسگگگترس متجلّی برداری 

 خواهد شد.

 
1 Over-fitting 
2 Commission 
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