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 هاي گياهي در مراتع طالقان ميانيارزيابي قابليت مدل رگرسيون لجستيك در تهيه نقشه پراكنش مكاني گونه

   3حسين آذرنيوند و 2محبوبه عباسي، 1* محمدعلي زارع چاهوكي

  20/08/1394تاريخ تصويب:  -      18/11/1393تاريخ دريافت: 

 

  

 

  چكيده

هاي گياهي انجام شده گرسيون لجستيك در تهيه نقشه پراكنش مكاني گونهاين تحقيق با هدف ارزيابي قابليت مدل ر

آوري شد. اطالعات مربوط به پوشش گياهي و عوامل رويشگاهي از قبيل توپوگرافي و خاك جمع ،سازيمنظور مدلاست. به

د؛ بدين صورت كه در هر صورت تصادفي سيستماتيك استفاده شبرداري ميداني بهجهت تهيه اطالعات پوشش گياهي از نمونه

هاي پالت مستقر شد و در هر پالت نوع گونه 15متري قرار داده شد. در طول هر ترانسكت  150ترانسكت  3برداري واحد نمونه

ي كه سيماي طوربرداري بههاي نمونهاز پالتهمچنين در هر ترانسكت در دو پالت  ها تعيين شدند.موجود و درصد پوشش آن

بيني پوشش گياهي با روش رگرسيون لجستيك قه حاصل شود نمونه خاك برداشت شد. براي ارائه نقشه پيشهمگني از منط

تهيه نقشه  برايآمار و هاي زمينتهيه نقشه خصوصيات خاك از روش برايها تهيه شود. الزم است نقشه عوامل موجود در مدل

هاي هاي عوامل تأثيرگذار بر توزيع گونهد. سپس با تلفيق نقشهمتغيرهاي توپوگرافي از مدل رقومي ارتفاع منطقه استفاده ش

ها حاصل شد. براي تعيين ميزان بيني پراكنش گونههاي پيشنقشه GISمورد بررسي و روابط رگرسيون لجستيك در سيستم 

ن ارزيابي براي رويشگاه نتايج حاصل از اي استفاده گرديد. (k)بيني با واقعيت زميني نيز از شاخص كاپا هاي پيشتوافق مدل

رود و نيز در مورد شمار ميرا نشان داد كه در سطح بسيار خوب به 83/0ضريب كاپاي  Agropyron intermediumگونه 

و در مورد رويشگاه  80/0و  79/0ترتيب با مقادير كاپاي نيز به Astragalus gossypinusو  Stipa barbataرويشگاه دو گونه 

برآورد شده است. در مجموع كاربرد مدل رگرسيون لجستيك در رويشگاه چهار گونه  68/0مقدار  Thymus kotschyanusگونه 

نتايج بهتري را نشان داد و دليل آن را نيز  Agropyron intermediumeنتايج خوبي را نشان داد و در مورد رويشگاه گونه 

ل حفاظتي و مديريتي مربوط به ئنتايج اين مطالعه در مسا توان به شرايط منحصر به فرد رويشگاه گونه مذكور دانست.مي

 اصالح مراتع كاربرد دارد. 

  

 Agropyron intermedium، Thymus kotschyanus ،Astragalusطالقان،  رگرسيون لجستيك، مراتع :هاي كليديواژه

gossypinus ،Stipa barbata.  

  

  

  

                                                      
  دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران استاد -1

  mazare@ut.ac.ir*: نويسنده مسئول: 

  دانشگاه تهران ،انش آموخته دانشكده منابع طبيعيد -2

  دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران استاد -3
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  مقدمه

شرط اصلي شناختي پيشهاي بومدرك فرآيند

 براي مناسب مديريتي يك برنامه ). ارائه17مديريت است (

 و هامحدوديت مستلزم شناخت منطقه، يك مراتع

عنوان به .باشدبرداري ميبهره انواع براي آن هايقابليت

هاي اصالح مراتع اگر گياه در محيط مناسب مثال، در طرح

خود براي رشد كشت نشود، هر چند شرايط الزم رعايت 

آيد و باعث نابودي دست نمي، نتيجه مطلوبي بهشده باشد

هاي شود. مدلطيف وسيعي از منابع مالي و طبيعي مي

بيني رويشگاه تناسب رويشگاه را برا ي استقرار پيش

). 37و  10كنند (هاي گياهي و جانوري فراهم ميگونه

 بينيپيش منظوربه متغيرههاي آماري چندستفاده از مدلا

 در و يافته افزايش اخير هايسال در هاگونه پراكنش

 منزلهبه ها،گونه پراكنش سازيمدل وسيع هايمقياس

 حفاظت و هامديريت اكوسيستم براي ضروري ابزاري

 حضور كه آنجا ). از5است ( شده تلقي زيستمحيط

 بين روابط محيطي و عوامل تأثير تحت گياهي هرگونه

 را يشترين اثرب محيطي عامل چند يا يك و است ايگونه

طريقي  به اگر دارند، خاص گياهي گونه يك حضور در

 را گياهي هرگونه پراكنش در اثرگذار محيطي عوامل بتوان

 محيطي متغيرهاي به نسبت را گونه رفتار و تعيين كرد

 ايگونه توزيع بينيپيش هايمدل به تواننمود مي بررسي

 ).40يافت ( دست

 و حضور عمده طوربه وابسته متغير ها،مدل در اين

محيطي  عوامل مستقل متغير و نظر مورد غياب گونه

 رياضي توابع صورت به متغيرها بين روابط و باشندمي

 مثل آماري مختلف هايروش شود.مي (آماري) ارائه

 متغير بين روابط تعريف منظوربه بنديو رسته رگرسيون

 .گيرندمورد استفاده قرار مي متغيرهاي مستقل و وابسته

 و گياهي هايگونه كليه بين رابطه بنديرسته هايروش در

، كرد تحليل و تجزيه همزمان توانمي را محيطي عوامل

 براي را بهتري ويژه مدل رگرسيوني، هايروش درحاليكه

 هرگونه كه رابطه طوريبه كنند؛مي ايجاد گياهي گونة هر

 يك تصور به و بررسي تفكيك بهمحيطي  گياهي با عوامل

 هايمدل گياهي شناختيبوم در .)39( شودمي ارائه مدل

 دامنه تعيين بهينه، مقادير منظورتخمين به رگرسيون

 هاگونه العملعكس بينيپيش و گياهي هايگونه اكولوژيك

 هايمدل). 15( شودمي استفاده محيطي عوامل به نسبت

 تقسيم غيرپارامتري و پارامتري گروه دو به رگرسيون

 متغير بين رابطه معموالً پارامتري هايروش در شوند.مي

 صورت به(است  شده تعيين قبل از محيطي عوامل با پاسخ

 هايروش در كهدرحالي )،گوسن يا سيگموئيد خطي،

 شكل با رابطه در فرضيپيش گونه هيچ غيرپارامتري

 رگرسيون لجستيك مدل. ندارد وجود العملعكس منحني

 عوامل با سيگموئيدي رابطه در را هاگونه حضور احتمال

1 نماييدرست حداكثر روش از كه كندمي محيطي بررسي

 و حضور دوتايي وابسته لگاريتم متغيرهاي سازيمدل براي

 )محيطي عوامل(مستقل  متغيرهاي برابر در حضور عدم

). از جمله تحقيقاتي كه در آن از 38كند. (مي استفاده

سازي رويشگاه مدلبراي  روش رگرسيون لجستيك

توان به موارد زير هاي گياهي استفاده شده است ميگونه

  اشاره كرد:

منظور در مراتع چاه ترش استان يزد بهمحققان 

با  ribes  Rheumگياهيبررسي رابطه بين حضور گونه 

عوامل محيطي از مدل رگرسيون لجستيك استفاده كردند. 

خصوصيات  نتايج نشان داد كه از بين عوامل محيطي،

داشتند   R. ribes خاك بيشترين نقش را در حضور گونة

صورتيكه حضور اين گونه با درصد رس رابطه معكوس و به

پژوهشگران ). 38آلي رابطه مستقيم دارد (با درصد ماده

 Astragalus verus Olivierگونه ديگري رويشگاه پتانسيل 

سازي را با استفاده از روش رگرسيون لجستيك مدل

 آماري ضرايب از استفاده با رگرسيون مدل كردند. ارزيابي

 75/0و  5/0ترتيب برابر به ROCسطح زير منحني  و كاپا

 خوب دقت با هاينقشه جزء بندي،طبقه اساس بر بود كه

 ازدرصد  21 بيني مدل،پيش مطابق .آيدمي شماربه

 مناسب رويشگاه رادرصد  27 و عالي رويشگاه را منطقه

 هايتيپ در پژوهشي نيز پراكنش). 26دهد (مي تشكيل

بانه با استفاده از عوامل  آرمرده هايجنگل در جنگلي

سازي شد مدل لجستيك رگرسيون با روش فيزيوگرافيك و

كاربرد مدل رگرسيون لجستيك ). در پژوهشي نيز 20(

درختي در تعيين رويشگاه بالقوة گونة گياهي گون زرد 

Astragalus verus راتع فريدونشهر اصفهان مورددر م 

 از استفاده با مدل بررسي قرار گرفت؛ نتايج ارزيابي

                                                      
1 -Maximum Likelihood 
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 داد را نشان 78/0كاپاي  ضريب مستقل، هايداده مجموعه

 در درختي لوجستيك رگرسيون مدل باالي توان بيانگر كه

 محلي مقياس در verus.A گونه  پراكنش نقشه توليد

 بين چگونگي رابطهبه بررسي . پژوهشگران )27باشد (مي

 شيب، متغيرهاي با Tsuga Canadensisگونه  پراكنش

 كُوتاباسين ناحيه در آبراهه از فاصله و ارتفاع دامنه، جهت

 رگرسيون از استفاده با آپاالش هايكوه جنوب در واقع

 طور به گونه اين پرداختند، نتايج نشان داد كه لجستيك

 و نواحي كم شيب گود، توپوگرافي با نواحي در عمده

محققان  در پژوهشي ديگر ).22دارد ( حضور آبراهه نزديك

 تيپ چهار پراكنش فيزيوگرافي عوامل از استفاده با

 و انجيلي -ممرز ممرز، -راش ممرز، با همراه افرا -انجيلي

 روش با گرگان كالتهشصت جنگل در را ممرز -بلوط

 اين مطالعه با .)9سازي كردند (مدل لجستيك رگرسيون

هاي شناسايي متغيرهاي تأثيرگذار بر پراكنش گونه هدف

طالقان مياني با روش رگرسيون لجستيك  گياهي در مراتع

با استفاده از  هاتهيه نقشه پراكنش مكاني اين گونه دوتايي،

روش رگرسيون لجستيك دوتايي و در نهايت ارزيابي 

-دست آمده از اين روش انجام شده است. بههاي بهمدل

تهيه ترتيب كارايي روش رگرسيون لجستيك را در دين 

مورد ارزيابي نيز هاي گياهي نقشه پراكنش مكاني گونه

 ابزار عنوانبه توانندمي دست آمدههاي بهمدل دهد.قرار مي

   روند. كاربه مديريتي و حفاظتي براي اهداف مناسبي

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه 

زه آبخيز طالقان (شمال منطقة مورد بررسي در حو

 37977غربي استان البرز) در بخش مياني حوزه با وسعت 

 53' 20"تا  50˚ 36' 43"هكتار و با موقعيت جغرافيايي 

عرض  36˚ 19' 19"تا  36˚ 5' 19"طول شرقي و  50˚

شمالي واقع شده است. حداكثر ارتفاع منطقه از سطح دريا 

اساس  بر متر است. 1800متر و حداقل آن  3000

 30هاي مربوطه در يك دوره اطالعات هواشناسي ايستگاه

 769متر در زيدشت تا ميلي 464ساله، بارندگي از 

متر در ديزان در سال متغير است و متوسط بارندگي ميلي

متراست. اقليم منطقه نيز بر ميلي 500منطقه در حدود 

مرطوب سرد و اساس روش آمبرژه ارتفاعي سرد (نيمه

پايه روش دومارتن فراسرد ارتفاعي رد) و برمرطوب س

است. محدوده منطقه مطالعاتي شامل روستا، باغات و 

باشد و اطراف آن شامل ديمزارهاي اراضي كشاورزي مي

موقعيت منطقه  1هاي گياهي است. شكل رها شده و تيپ

دهد. الزم به هاي گياهي مورد بررسي را نشان ميو تيپ

ان يك منطقه كوهستاني است و ذكر است كه منطقه طالق

هاي گياهي ديگري با توجه به تنوع ارتفاعي و خاك، تيپ

هاي هاي مهاجم و فاقد ارزشنيز وجود داشت كه از گونه

هاي با ارزش اند؛ يا اگر از گونهاي، دارويي و ... بودهعلوفه

اي مشاهده شدند. در اين اند بيشتر به صورت لكهبوده

هايي نمونه برداشت شود كه تيپ تحقيق سعي شدكه از

هاي با ارزش مرتعي باشند و در هاي غالب آنها از گونهگونه

  منطقه سطح بيشتري را به خود اختصاص دهند.

  

 

  موقعيت منطقه مورد مطالعه-1 شكل

  

 روش تحقيق

براي تهيه نقشه پوشش گياهي منطقه از نقشه مدل  

ربوط به رقومي ارتفاع، مطالعات ميداني و اطالعات م

شناسي استفاده شده است. مركز بر اساس هاي زميننقشه

تيپ  5نقشه تهيه شده، در محدوده منطقة مطالعاتي 

 Agropyron intermedium، Thymusرويشي 

kotschyanus، Astragalus gossypinus ،Stipa barbata 

 Agropyron intermedium- Astragalus gossypinusو

اي ي در هر تيپ رويشي در منطقهبردارمشخص شد. نمونه

صورت كه از هر لحاظ معرف خصوصيات كل تيپ باشد به

ها با روش تصادفي سيستماتيك صورت گرفت. سطح پالت
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حداقل سطح و تعداد آنها با استفاده از روش آماري تعيين 

گرديد. طول ترانسكت نيز با توجه به تغييرات پوشش 

 45ب شد. در هر تيپ، گياهي منطقه و تراكم گياهان انتخا

متري در  150ترانسكت  3پالت يك متر مربعي در امتداد 

طول مهمترين گراديان محيطي مستقر شد. با توجه به 

برداري يك منطقه كوهستاني است و از اينكه منطقه نمونه

دليل اينكه نظر فيزيوگرافي داراي پستي و بلندي است، به

جهت شيب و اثر شيب هم لحاظ شود دو ترانسكت در 

 15و در طول هر ترانسكت . يكي عمود بر آن قرار داده شد

متري از يكديگر مستقر گرديد. در هر  10پالت با فاصلة 

هاي موجود و درصد پوشش آنها ثبت شد. پالت نوع گونه

هاي غالب مورد بررسي دليل اينكه در تحقيق گونههب

در هر ها حضور داشتند. همچنين اند در بيشتر پالتبوده

تيپ رويشي با توجه به تغييرات پوشش گياهي و عوامل 

صورتي (به برداريهاي نمونهاز پالت محيطي در شش پالت

هاي كه در كل تيپ همگن باشد) پروفيل حفر شد و نمونه

طور متوسط تا هاي غالب (بهدواني گونهخاك تا عمق ريشه

. محققان بيان متري) برداشت شدسانتي 0-30حدود 

شتند كه بيشترين فعاليت ريشه گياهان مرتعي در عمق دا

هاي خاك ). در آزمايشگاه نمونه3سانتيمتري است ( 30-0

متري عبور داده شد و بعد از آن بر روي از الك دو ميلي

متر آزمايش فيزيكي تعيين تر از دو ميليذرات كوچك

ذرات نسبي خاك شامل رس، سيلت و ماسه به روش 

براي تعيين بافت خاك انجام شد. در 1سهيدرومتري بايكا

هاي تجزيه شيميايي خاك، ميزان اسيديته خاك بررسي

متر، درصد كربن آلي به روش والكي و  pHدر گل اشباع با 

بالك، آهك به روش كلسيمتري، فسفر قابل جذب به 

روش اولسون، ازت كل به روش كجدال و وضعيت شوري 

سنج شباع با هدايتالكتريكي در عصاره گل اخاك، هدايت

به منظور بررسي رابطه بين  گيري شد.الكتريكي اندازه

هاي گياهي و عوامل محيطي از روش حضور گونه

رگرسيون  رگرسيون لجستيك دوتايي استفاده شد.

هاي آناليز چند متغيره براي لجستيك يكي از مدل

بيني حضور و عدم حضور يك پديده (مثل يك گونه پيش

بيني كننده س يكسري متغيرهاي پيشگياهي) بر اسا

هاي گياهي ). با توجه به اينكه درصد پوشش گونه4است (

                                                      
1
- Baykas 

كند تحت تأثير بارندگي ساالنه و چراي دام تغيير مي

هاي جهت بررسي روابط خاك و پوشش گياهي از داده

حضور و عدم حضور گونه در رابطه با خصوصيات خاك 

شد. رگرسيون ها استفاده براي تنظيم ماتريس داده

بين يك متغير پاسخ با سطح  لجستيك دوتايي رابطه

اي از دوتايي (مانند حضور و عدم حضور) را با مجموعه

در اين كند. دهنده بيان ميمتغيرهاي مستقل توضيح

هاي حضور و عدم مطالعه متغير وابسته يا پاسخ داده

 0و  1باشند كه به ترتيب با كد هاي گياهي ميحضور گونه

شوند و متغيرهاي مستقل يا پيشگو نشان داده مي

خطي باشند. ابتدا هممي محيطيهاي مربوط به عوامل داده

بين متغيرها بررسي شد. براي انجام رگرسيون لجستيك 

 2VIFو يا  r<0,7جفت متغيرهاي داراي همبستگي باالي 

ها بايد خطي بين واريانسدليل وجود همبه 5بيشتر از 

وش رگرسيون لجستيك دوتايي بر روي حذف شوند. ر

اجرا شد و  18نسخه  SPSS افزارهاي منطقه در نرمداده

دست هاي بهنيز جهت آزمون مدل 3آماره هوسمر و لمشاو

كار گرفته شد. رابطه زير معادله رگرسيون آمده به

  دهد:لجستيك را در حالت كلي نشان مي

0 1 1

0 1 1

( ... )

1 ( ... )

n n

n n

Exp b b x b x
Y

Exp b b x b x

+ + +
=

+ + + +
 

 1bاحتمال رخداد گونه مورد نظر و ( Yدر اين معادله 

 ،2b  و ... وnb ضرايب مدل رگرسيون و (x ها متغيرهاي

 باشند.بيني كننده (متغيرهاي مستقل محيطي) ميپيش

بيني رويشگاه الزم است تا نقشه براي تهيه نقشه پيش

ها گذار بر حضور گونه گياهي كه به رابطهكليه عوامل تأثير

هاي فيزيوگرافي (شيب و جهت) . اليهوارد شدند تهيه شود

براي تهيه شدند. منطقه  4با استفاده از مدل رقومي ارتفاع

هاي خصوصيات تعيين الگوي تغييرات مكاني و تهيه نقشه

آمار استفاده شد. اگر يك ويژگي به طور خاكي نيز از زمين

نما توان با تغييرمداوم در ابعاد مكاني تغيير كند آن را مي

از  در اين تحقيقيتي برداري است) نشان داد. كه كم(

 GS+افزار در نرم» 5تغييرنما يا واريوگرام«تجزيه و تحليل

                                                      
2 -Variance Inflation Factor 
3 -Hosmer & Lemshow Test 
4 -Digital elevation model 
5- Variogram 
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جهت بررسي و تشريح ارتباط و ساختار فضايي  9نسخه 

  شد. استفادهآماري) (در مطالعات زمين

 روي بر واريانس سمي مقادير رسم در تغييرنما با

 بهترين شودمي سعي مختلف فواصل ازاي به عمودي محور

). اين روش 12شود ( رسم و انتخاب هاداده بر مدل منطبق

 هاي مربوط به ناهمگني خاكاي در آناليزگسترده كاربرد

در تحليل واريوگرام نوع مدل و مقادير . )33دارد (

اي تعيين شد. به متغيرهاي شعاع تأثير، آستانه و اثر قطعه

از روش تقاطعي و سه يابي هاي ميانمنظور ارزيابي روش

استفاده شده  8RMSEو  7MBEو  6MAEپارامتر آماري 

يابي نقشة هاي درون. سپس با استفاده از روشاست

با طول و  10نسخة  Arc GISافزار خصوصيات خاك در نرم

هاي پيشبراي تهيه نقشه تهيه شد.23/15عرض شبكة 

هاي گياهي با استفاده از مدل بيني رويشگاه گونه

هاي متغيرهاي سيون لجستيك، بعد از تهيه نقشهرگر

هاي تهيه شده در آناليز محيطي و با استفاده از رابطه

هاي ، نقشهSPSSافزار رگرسيون لجستيك در نرم

تهيه  10نسخه  Arc GIS افزار بيني رويشگاه در نرمپيش

بيني با هاي پيشبراي ارزيابي ميزان تطابق مدلشد. 

ضريب  ررسي كارايي مدل لجستيكهاي واقعي و بنقشه

 IDRISIافزار نرمكاپا محاسبه گرديد. بدين منظور از 

استفاده شد. قبل از اجراي آناليز رگرسيون  16نسخه 

خطي چندگانه بين متغيرهاي مستقل بررسي لجستيك هم

خطي چندگانه از عامل تورم واريانس شد. براي تعيين هم
9)VIF(عامل تورم واريانس  ، استفاده شد، نتايج مقادير

(VIF)  نشان داد كه همه متغيرهاي مستقل مورد استفاده

هستند و در  5كمتر از  VIFدر اين تحقيق داراي مقادير 

  خطي وجود ندارد.نتيجه در بين متغيرهاي مستقل هم

  

  نتايج

توان رابطه بين حضور با استفاده از رگرسيون لجستيك مي

 1جدول  ي بررسي كرد.ها را با عوامل محيطتك تك گونه

شناسي و مقايسه خصوصيات بيانگر نتايج مطالعات خاك

هاي گياهي منطقه مورد مطالعه است. نتايج خاك در تيپ

                                                      
6-Mean absolute Error  
7 -Mean Bias Error  
8 -Root Mean Squar Error  
9 -Variance Inflation Factor 

جز درصد سنگريزه، اكثر دهد كه بهاين جدول نشان مي

هاي خاك بخصوص آهك، مادة آلي، نيتروژن و ويژگي

 هاي منطقه مورد بررسي با هم تفاوتفسفر در تيپ

دار دارند. كمترين مقدار متغير آهك مربوط به معني

بيشترين آن مربوط به  و A. intermediumرويشگاه گونه 

باشد. در مورد متغير مي S. barbataرويشگاه گونه 

 .A آلي نيز بيشترين مقدار آن در تيپ گياهيماده

intermedium  و تيپ گياهيA. intermedium- A. 

gossypinus ي كه گونهاست (مناطق A. intermedium 

حضور پررنگ دارد) و كمترين مقدار مربوط به رويشگاه 

 .Aاست. رويشگاه گونه  T. kotschyanus گونه

intermedium نظر مقادير عناصر پتاسيم، فسفر و  از

هاي ديگر مورد مطالعه در تر از رويشگاهنيتروزن نيز غني

باالي گونه تواند به دليل تراكم باشد كه ميتحقيق مي

مورد نظر در رويشگاه و نيز درصد باالي پوشش گياهي در 

برداري صحرايي به سطح خاك باشد كه در عمليات نمونه

وضوح مشاهده شد. چرا كه بين پوشش گياهي باال و مواد 

آلي موجود در خاك آلي رابطه مستقيم وجود دارد و ماده

  كند.عناصر معدني الزم را براي گياه فراهم مي

ها از توزيع نرمال تبعيت ) داده2با توجه به جدول (

كنند. نتايج آزمون بارتلت نشان داد كه ماتريس ضرايب مي

دار هاي توضيحي با صفر اختالف معنيهمبستگي متغير

)؛ همچنين نتايج كرويت بارتلت نيز p>001/0ندارد ( 

دار شده است، به اين مفهوم كه فرض مخالف تأييد معني

عني بين متغيرها (مستقل و وابسته) همبستگي شود يمي

) نيز نتايج روش رگرسيون 3دار وجود دارد. جدول (معني

كه براي تطابق تعداد  10لجستيك و آزمون هوسمر و لمشاو

رود را نشان كار ميبيني شده بهموارد مشاهده شده و پيش

نشان دهنده تطابق بيشتر HL دهد. باال بودن مقدار مي

دست آمده هاي بهجه به اينكه در تمام رابطهاست، با تو

باشد، در نتيجه رابطه مي 05/0باالتر از sig مقدار 

  دار است.ها داشته و معنيلجستيك تطابق خوبي به داده

  

  

  

                                                      
10 -Lemeshow & Hosmer test 
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 هاي گياهي منطقه مورد مطالعهشناسي و مقايسه خصوصيات خاك در تيپنتايج مطالعات خاك -1جدول 

  رس

  (درصد)

 شن

  (درصد)

 سيلت

  (درصد)

EC 

 pH زيمنس برمتر)(دسي
 سنگريزه

  (درصد)
 تيپ گياهي

2/37  53/29 27/33 3/0 45/7 25/32 Ag.in 

87/18 53/46 6/34 23/0 82/7 05/27 Th.ko 

87/30 87/38 93/31 26/0 78/7 3/30 As.go 

53/25 2/44 27/30 24/0 78/7 26/35 St.ba 

87/28 87/42 27/28 27/0 77/7 1/39 Ag.in_As.go 

 

هاي گياهي منطقه مورد مطالعهمقايسه خصوصيات خاك در تيپ -1ادامه جدول   

(متر) ارتفاع  
K 

  واالن درصد گرم خاك)اكي(ميلي
P 

 واالن درصد گرم خاك)اكي(ميلي

N 

 (درصد)
 آهك

 (درصد)

 ماده آلي

 (درصد)
 تيپ گياهي

2543 836/0  68/11  14/0  03/4  47/2  Ag.in 

2081 235/0  68/3  06/0  66/21  89/0  Th.ko 

2086 303/0  76/2  07/0  65/24  06/1  As.go 

2169 606/0  08/9  11/0  50/27  42/1  St.ba 

2375 514/0  76/8  13/0  59/5  09/2  Ag.in_As.go 

  
 KMOنتايج آزمون بارتلت و  -2 جدول

  KMOو  Bartletآزمون 

  KMO  636/0آماره 

  136/454  كورآزمون كرويت بارتلت نزديك به كاي اس

  105  درجه آزادي

  000/0  نتايج آزمون

  

  هاي گياهيبيني حضور گونههاي مربوط به رگرسيون لجستيك براي پيشآماره -3جدول 

 Sig  R²  HL  ضريب رگرسيون  متغير  گونه گياهي

Ag.in  1  1  096/0  224/0  ارتفاع  

Th.ko  008/0  -961/66  نيتروژن  
1  

1  

    094/0  -025/7  شيب  

As.go  1  654/0  013/0  505/3  شيب  

St.ba  028/0  260/0  آهك  
879/0  

969/0  

    089/0  -486/1  جهت  

  

نتايج استفاده از روش رگرسيون لجستيك نيز در 

، 1، ارائه شده است. با توجه به رابطه 4تا  1هاي معادله

با ارتفاع از سطح دريا نسبت  A. intermediumحضور گونه 

اينكه طالقان در اقليمي مستقيم دارد با توجه به 

مرطوب قرار دارد با افزايش ارتفاع دما كاهش و نيمه

رسد كه ارتفاع به طور يابد و به نظر ميرطوبت افزايش مي

مستقيم (افزايش بارندگي) بر استقرار اين گونه گياهي غير

، حاكي از آن است كه 2تأثير مثبت داشته است. رابطه 

درصد شيب و مقدار  باT. kotschyanus حضور گونه 

طوري كه هر چه نيتروژن خاك رابطه معكوس دارد به

شود اين تر ميشيب بيشتر شود حضور اين گونه كمرنگ

از نظر   A. gossypinusدر حالتي است كه رويشگاه گونه

موقعيت در مرز با اين تيپ قرار دارد و در رويشگاه آن 

مد نظر  كند، باشيب منطقه افزايش قابل توجهي پيدا مي

، حضور اين گونه با مقدار شيب رابطه 3قرار دادن رابطه 

طوري كه در اراضي شيبدار ديگري (تيپ مستقيم دارد، به

A. gossypinus – A. intermedium (حضور پررنگي  نيز

، عوامل مهم تأثيرگذار در 4داشته است. با توجه به رابطه 

گاه درصد آهك و جهت رويش S. barbataرويشگاه گونه 

طوري كه با در نظرگرفتن ضرايب اين گونه بوده است به

رگرسيوني، با درصد آهك خاك رابطه مستقيم و با جهت 

دست هاي بهرويشگاه رابطه معكوس دارد. با توجه به نقشه

هاي زمين آماري نيز درصد آهك خاك در آمده از روش

هاي شمالي منطقه مورد مطالعه بيشتر است و هر قسمت
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هاي جنوبي منطقه پيش رويم، درصد طرف قسمتچه به 

شود. در مورد متغيرهاي سيلت و رس آهك خاك كم مي

طوريكه از شمال به جنوب اين روند معكوس است به

يابد و در پايين دست منطقه منطقه مقدار آنها افزايش مي

بافت خاك سنگين است؛ در صورتي كه در بخش مياني 

رسد كه . به نظر ميمنطقه درصد شن خاك بيشتر است

هاي بافت سنگين خاك و درصد كم آهك خاك در قسمت

 .Aجنوبي منطقه، بر استقرار و پراكنش بيشتر گونه 

intermedium  .در اين قسمت از منطقه تأثير گذاشته است

آلي خاك منطقه از همچنين روند افزايشي درصد ماده

 غرب به سمت شرق است و مقدار نيتروژن خاك منطقه از

يابد و روند تغييرات شرق به طرف غرب منطقه افزايش مي

تر از اين دو متغير در پايين دست منطقه محسوس

 باشد.باالدست مي

 :1رابطه 

 
  :2رابطه 

  
  :3رابطه

  
  :4رابطه

  
  

به  Nو  abs ،lime ،aspect ،slopهاي باال در رابطه

ترتيب بيانگر عوامل محيطي ارتفاع از سطح دريا، آهك 

هاي مورد ك، جهت، شيب و نيتروژن خاك رويشگاهخا

)، اجزاي مربوط به تغييرنماي 4باشد. جدول (مطالعه مي

متغيرهاي آهك و نيتروژن خاك (كه به مدل نهايي وارد 

) كه نتايج 5( با توجه به جدول دهد.شدند) نشان مي

آمار با هاي مختلف زمينمقايسه دقت روشمربوط به 

بارسنجي متقابل را براي متغير آهك و استفاده از روش اعت

يابي براي دهد؛ بهترين روش دروننيتروژن خاك نشان مي

تهيه نقشة آهك روش كريجينگ بلوكي و براي نيتروژن 

در مرحله بعد  باشد.خاك روش وزندهي فاصله نااريب مي

هاي اطالعاتي مورد نظر هاي مذكور با استفاده از اليهمدل

بيني هر يك از شدند و نقشه پيش اعمال GISدر سيستم 

ها تهيه شد. در هاي گياهي مورد مطالعه در رويشگاهگونه

هاي بيني رويشگاه گونههاي پيشنقشه 4و  3هاي شكل

A. intermedium ،T. kotschyanus، A. gossypinus  وS. 

barbata .آورده شده است  

هاي بيني فقط نقشههاي پيشدر خروجي مدل

شود. روستاها، باغات هاي گياهي ارائه ميونهبيني گپيش

بيني نيست؛ هاي پيشعنوان ورودي مدلو... در منطقه به

 )1( شوند. در شكلها نمايان نميبنابراين در خروجي مدل

بيني، نقشه واقعي پوشش گياهي نيز عالوه بر نقشه پيش

)، 6براي مقايسه نشان داده شده است. با توجه به جدول (

دست آمده با روش بيني بهتطابق نقشه پيشميزان 

 .Aرگرسيون لجستيك با واقعيت زميني در مورد دو گونه 

intermedium  وS. barbata  بسيار خوب و در مورد دو

، خوب برآورد A. gossypinus و T. kotschyanus گونه

  شود.مي

  

 اجزاي مربوط به تغييرنماي متغيرهاي خاك وارد شده به مدل – 4 جدول

  خصوصيت
 مدل

  نماتغيير

 اياثر قطعه

(%)  

 آستانه

(%)  
 دامنه تأثير

(m)  

 نسبت

C/CO+C  

ضريب 

 همبستگي

  فاصله گام

(m) 

 55/0  969/0 99/0 1190 0/169 0/1 نمايي  آهك

 55/0  491/0 00/1 1690 0021/0 00/0  كروي نيتروژن
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يشه بر روي نقشه واقعي آمده (كه براي مقاThymus kotschyanus، ب: Agropyron intermediumبيني رويشگاه الف: هاي پيشنقشه -3شكل 

 است)

 

 

 (كه براي مقايشه بر روي نقشه واقعي آمده است). Stipa barbataو د:  Astragalus gossypinusبيني رويشگاه ج: هاي پيشنقشه - 4شكل 

  

                                                      
1- Inverse Distance Weighting 
2- Normal Distance Weighting 

  آمار با استفاده از روش اعتبارسنجي متقابل براي متغيرهاي خاك وارد شده به مدلهاي مختلف زمينمقايسه دقت روش -5دول ج

 Block kriging Point kriging خطا (%) ويژگي
1IDW 2NDW 

 آهك

MAE 27667/3 27722/3 610556/5 67833/9 

MBE 27444/0 27611/0 491667/1 171667/1 

RMSE 527729/4 2965/4 863806/6 4659/10 

 نيتروزن

MAE 0275/0 0275/0 022778/0 034167/0 

MBE 0022/0- 0025/0- 00722/0- 0125/0- 

RMSE 031047/0 031047/0 028284/0 042328/0 
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 بيني و واقعي با استفاده از شاخص كاپاهاي پيشتعيين توافق بين نقشه -6جدول

  بيني و واقعيتوافق بين مقادير پيش  پاضريب كا  گونه گياهي  رديف

1  Agropyron intermedium  83/0  بسيار خوب  

2  Thymus kotschyanus  68/0  خوب  

3  Astragalus gossypinus  80/0  بسيار خوب  

4  Stipa barbata  79/0  بسيار خوب  

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي نتايج حاصل از ارزيابي ميزان توافق نقشه

 .Aاقعيت زميني براي رويشگاه گونه بيني با وپيش

intermediume  را نشان داد كه  83/0ضريب كاپاي

)، در سطح 1992( 3بندي منسورد و ليمانزمطابق طبقه

 رود؛ و در مورد رويشگاه دو گونه شمار ميبسيار خوب به

S. barbata  وA. gossypinus ترتيب با مقادير كاپاي نيز به

ار خوب و در مورد رويشگاه در سطح بسي 80/0و  79/0

) در سطح خوب برآورد شده T. kotschyanus )68/0گونه 

هاي مورد مطالعه در اين است. با توجه به اينكه گونه

اي دارند، كاربرد مدل تحقيق شرايط رويشگاهي ويژه

رگرسيون لجستيك در رويشگاه چهار گونه نتايج خوبي را 

 A. intermediumeنشان داد و در مورد رويشگاه گونه 

توان به نتايج بهتري را نشان داد و دليل آن را نيز مي

نسبت داد. بر اساس  شرايط منحصر به فرد اين رويشگاه

 براي رويشگاه بينيهاي پيشمطالعات صورت گرفته مدل

 با هستند، محدودي شناختيدامنة بوم داراي كه هاييگونه

لعه هنگام ). در اين مطا34تطابق دارد ( بهتر واقعيت

كارگيري رگرسيون لجستيك از روش گام به گام به

شناختي ويژه هر گونه استفاده شد. زيرا كه آشيان بوم

كند. براساس روابط بيني ميگياهي را با دقت باال پيش

 .Aرگرسيون لجستيك ارتفاع بيشترين تأثير را بر رويشگاه 

intermediume داشته است. با توجه به كوهستاني بودن 

توان گفت كه عامل ارتفاع از سطح منطقه مورد مطالعه مي

مستقيم با تأثير بر عوامل محيطي ديگر مثل  طوردريا به

طور غيرمستقيم از ميزان بارندگي و درجه حرارت و به

 .Aطريق تأثير بر تشكيل خاك بر پراكنش گونة 

intermedium  در منطقه تأثير گذاشته است. با توجه به

از نظر  ) نيز رويشگاه اين گونه1ول (اطالعات جد

متر) و كمترين  2543فيزيوگرافي بيشترين ميزان ارتفاع (

                                                      
3 -Monsserud &Leemans 

ها دارد. ) را نسبت به ساير رويشگاه26/3مقدار آهك (

هايي كه در منطقة طالقان مياني انجام نتايج پژوهش

). 36و  24كنند (اند نيز اين مطلب را تأييد ميشده

مل توپوگرافي عوامل اصلي الگوي محققان دريافتند كه عوا

). در 16پراكنش گياهان در مناطق كوهستاني هستند (

پژوهشي در مراتع دنبليد طالقان مشخص شد كه رويشگاه 

دار با شيب رابطه همبستگي معني A. intermediumگونة 

هايي با شيب باال و آهك و اسيديته اندك دارد و در خاك

 .A). گونه 36يابد (مياحتمال حضور اين گونه افزايش 

gossypinus ها در دو تيپ حضور دارد كه در يكي از تيپ

 .Aبه تنهايي گونه غالب و در ديگري همراه با گونه 

intermedium  درصد شيب، . دهدگونه غالب را تشكيل مي

ميزان هدايت الكتريكي و اسيديته در هر دو تيپي كه اين 

ر تيپي كه همراه با گونه حضور دارد به هم نزديك است. د

غالب است بافت خاك سبكتر، ماده  A. intermediumگونة 

آلي، نيتروژن، پتاسيم و فسفر بيشتر و درصد آهك خاك 

كمتر است. وضعيت شيميايي و زمين شناسي خاك بر 

نحوي اثر گذاشته كه در دو تيپ پراكنش اين دو گونه به

ش غالب صورت مجزا و در تيپي با هم درصد پوشگياهي به

 .Aرا خود اختصاص دهند. درصد شيب در رويشگاه گونه 

gossypinus  دهد درصد است اين نشان مي 45بيشتر از

توانايي استقرار در شيب باال را  A. gossypinusگونه كه 

 ايريشه سيستم پوشش و تاج گستردگي به توجه دارد با

 خاك جابجايي و از فرسايش ممانعت در مهمي عامل

شود. پژوهشگران بر اين باورند مي خود محسوب رويشگاه

 مرتعي هاي مختلفگونه پراكنش بين ايويژه كه ارتباط

 وجود توپوگرافي و خصوصيات خاك و لگومينوز خانواده

هستند  خاك عمق و شيب ارتفاع، تأثير تحت اغلب و دارد

 بين اي به اين نتيجه رسيدند در). محققان در مطالعه1(

 شيب و دامنه ارتفاع، سه متغير بلندي و پستي عوامل

 .Aبر تراكم و درصد پوشش گونه  داريمعني اثر جنوبي
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gossypinus ) با توجه به نتايج، افزايش آهك  .)8دارند

 S. barbataخاك تأثير مستقيم بر توزيع رويشگاه گونة 

هايي است كه داراي حالليت كم در آب دارد. آهك از نمك

رت محلول درآيد توليد يك قلياي صواست و زماني كه به

اسيدي نياز دارند را  pHكند و رشد گياهاني كه به قوي مي

كند، البته برخي از گياهان با ميزان با مشكل مواجه مي

هايي با زياد اين ماده در خاك سازگار شده و در خاك

يابند. با توجه به رابطه ميزان آهك باال نيز استقرار مي

(كه  S. barbataهت رويشگاه گونة رگرسيون لجستيك، ج

رو به شمال است) تأثير منفي بر توزيع اين گونه گذاشته 

توان اقليم منطقة طالقان دانست است. دليل اين امر را مي

كه بر اساس روش دومارتن فراسرد ارتفاعي است و دامنه 

شمالي همواره دماي كمتري نسبت به دامنه جنوبي دارد. 

)، بيان 2001لب، عبدالهي و همكاران (در ارتباط با اين مط

 .Sكردند كه عوامل خاكي در استقرار و پراكنش گونة 

barbata تري از عوامل اقليمي دارند و اين نقش پر رنگ

هاي مناطقي خشك كوهستاني ها و شيبگونه در دامنه

طوريكه از اين گياه )؛ به7شود (كشور بيشتر ديده مي

اي مناسب جهت گندميان علوفهترين عنوان يكي از مهمبه

). 32اي ياد شده است (احياي مناطق خشك و مديترانه

هايي كه پژوهشگران بر روي فنولوژي اين گياه در بررسي

 مورد دهد كه گونهمناطق مختلف انجام دادند نشان مي

 اينكه براي باشد گرفته قرار كه ايمنطقه هر نظر در

 اتفاق آن در لوژيفنو مراحل ساير و رويشي مرحله رشد

 گرمايي انرژي كافي اندازه بايد برسد پايان و به بيفتد

مراتع هزارجريب بهشهر  اي در). در مطالعه6دريافت كند (

 هايجهت در بيشتر S. barbataمشخص شد كه گونة 

). در رويشگاه گونة 14پراكنده شده است ( غربي و جنوبي

T. kotschyanus و  82/7د مقدار اسيديته خاك در حدو

زيمنس بر متر و مقدار عمق دسي 23/0هدايت الكتريكي 

ها بيشترين خاك اين رويشگاه نسبت به ساير رويشگاه

متر) است و در رويشگاه گونة سانتي 30مقدار (بيشتر از 

A. gossypinus  درصد)؛  45درصد شيب باالست (حدود

همچنين با توجه به رابطه رگرسيون لوجستيك در حضور 

نيتروژن خاك و درصد شيب  T. kotschyanus گونه

اي بر اند. محققان در مطالعهتأثيرگذارترين عوامل بوده

در منطقه طالقان از ارتفاع  T. kotschyanusروي گونه 

متر بيان كردند كه گياه غالب در ارتفاعات  2800تا  1800

باشد مي T. kotschyanusمتري اين منطقه گونه  2800

 .Tان بيان كردند كه حضور گونه ). پژوهشگر11(

kotschyanus  در ارتفاعات باال نشان دهنده بردباري اين

). 14گونه نسبت به سرما و شرايط سخت ارتفاعات است (

تأثير عوامل توپوگرافي و اقليمي بر پوشش گياهي توسط 

). هدف 32و  30، 29، 23، 19محققان تأييد شده است (

قابليت روش رگرسيون نهايي از اين پژوهش ارزيابي 

هاي گياهي و سازي پراكنش مكاني گونهلجستيك در مدل

هاي بيني توزيع جغرافيايي گونههاي پيشدستيابي به مدل

بيني كننده حضور و هاي پيشمورد مطالعه است. متغير

دهند. هاي گياهي را تحت تأثير قرار ميپراكنش گونه

كننده يبينهاي پيشهاي دقيق متغيرداشتن نقشه

اي ايفا سازي با صحت باال نقش عمدهتواند در اجرا مدلمي

هايي با دقت باال از روش كند؛ از اين نظر، براي تهيه نقشه

آمار استفاده منظور ارزيابي بهترين روش زمينتقاطعي به

حضور ). با تعيين رابطه بين حضور يا عدم25شد (

ر مناطق ديگر توان دهاي گياهي با عوامل محيطي ميگونه

هاي در صورت دانستن عوامل محيطي احتمال حضور گونه

 بيني كرد. محققان بيان كردند كهگياهي را پيش

 تأثير بررسي براي مناسبي روش لجستيك رگرسيون

گياهي است  هايتيپ مكاني بر پراكنش مختلف عوامل

پژوهشگران با كاربرد روش رگرسيون لجستيك  .)20(

 و غالب مرتعي هايگونه پراكنش بين براي تعيين ارتباط

رينة مازندران به اين نتيجه  مراتع در محيطي عوامل

رسيدند كه اين روش براي تعيين ارتباط بين پراكنش 

). مطابق با 13اي و عوامل محيطي موفق بوده است (گونه

 اطالعات ديگر از استفاده به روش اين نظر پژوهشگران در

 كه فراواني و تراكم پوشش، درصد تاج نظير گياهي پوشش

 و اندازه پالت گيري،نمونه روش تاثير تحت شدت به

 در تواننيست و مي نيازي گيرد،مي قرار بارندگي نوسانات

 هايگونه حضور احتمال محيطي عوامل داشتن صورت

). البته روش 35كرد ( تعيين را گياهي مورد مطالعه

يسه با ها در مقارگرسيون لجستيك در برخي پژوهش

عنوان تري داشته است بههاي ديگر كارايي پايينروش

سازي آناليز تابع مثال در پژوهشي از چهار روش مدل

گيري و تشخيص، رگرسيون لجستيك، درخت تصميم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
94

.9
.4

.3
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1394.9.4.3.2
https://rangelandsrm.ir/article-1-282-en.html


  330                                                                                          4139 زمستان/ چهارمم/ شمارة نهنشرية علمي پژوهشي مرتع، سال 

 

 Salmoبيني حضور گونه شبكه عصبي مصنوعي براي پيش

marmoratus دست آمده شبكه استفاده شد. در نتايج به

هاي ديگر تانسيل بيشتري نسبت به مدلعصبي كارايي و پ

). 31گيري و مديريت حفاظت نشان داد (براي تصميم

هاي ديگري نيز نشان داد كه مدل نتايج حاصل از پژوهش

رگرسيون لوجستيك نسبت به مدل شبكه عصبي از دقت 

). همچنين بر اساس 18و كارايي كمتري برخوردار است (

لوجستيك نسبت مطالعلت صورت گرفته روش رگرسيون 

عملكرد بهتر و در مقايسه با روش شبكه  CCAبه روش 

بيني پراكنش تري در پيشعصبي مصنوعي عملكرد پايين

هاي گياهي مراتع شمال شرق سمنان داشته است گونه

دست آمده از اين تحقيق كه در بندي نتايج به). جمع35(

 دهد كه روشمرطوب انجام شده است، نشان مياقليم نيمه

تهيه نقشه پراكنش  در رگرسيون لجستيك قابليت بااليي

 .دارد منطقه مورد مطالعه هاي گياهي درمكاني گونه

هاي مورد بررسي در اين گونه مكاني پراكنش سازيمدل

 گامي تواندمي آنها اكولوژيك هاياساس ويژگي تحقيق بر

اشد كه از نظر ب هاگونه اين حفاظت و احياء در مثبت

نعتي، توليد علوفه دام و حفاظت خاك ارزش ص- دارويي

 بر حسب گياهي گونه زيادي دارند. با توجه به اينكه هر

 دامنه و اكولوژيكي نيازهاي رويش، خصوصيات منطقه

 بنابراين دارد، رابطه محيطي هايعامل از با برخي بردباري

 با مناطقي به تعميم قابل منطقه هر در دست آمدهنتايج به

دست هاي بهاست؛ بر اين اساس، از مدل شرايط مشابه

 هايبرنامه در مناسب هايمعرفي گونه توان درآمده مي

 مناطقي و تعيين كاريبذركاري، بوته نظير مرتع اصالحي

 صنعتي- ارزش دارويي با هايگونه رويش پتانسيل با

دست به هاينتايج مدل به تكيه نمود. همچنين با استفاده

پتانسيل  داراي هايرويشگاه توانمي آمده از اين تحقيق

 حفاظت برنامه و شناسايي هاي مورد بررسي راگونه كشت

 در ازدياد هدف با اين مناطق را ها بهگونه انتقال اين و

  .شد سازسبب طبيعي محيط
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