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  چکیده

 .Dorema ammoniacum Dجستیک در تعیین عوامل محیطی مؤثر بــر حضــور گونــه گرسیون لاین پژوهش با هدف ارزیابی کارآیی روش ر 

DON. گــذاري در تصادفی از طریــق پالت-برداري از پوشش گیاهی به روش سیستماتیکو شناسایی شرایط رویشگاهی این گونه انجام شد. نمونه
هاي موجود بــه روش ســطح ها با توجه به نوع گونهترانسکت در منطقه عدم حضور انجام شد. سطح پالت 9نطقه حضور و ترانسکت در م 9امتداد 

پــالت  180هاي مربوط به حضور و عدم حضور گونــه (پالت در امتداد هر ترانسکت تعیین شد. داده 10حداقل و تعداد آن با توجه به روش آماري 
برداري خاك اقدام به برداري شامل پستی و بلندي، اقلیم و خاك بررسی شد. براي نمونهو عوامل محیطی محل نمونهآوري نمونه از هر کدام) جمع

مخلوط و بــه عنــوان هاي هر عمق با هم تري شد، سپس نمونهیمسانت 30-60و  0-30حفر پروفیل در ابتدا، انتها و وسط هر ترانسکت، از دو عمق 
ســازي پــیش بینــی مدلگیري شد. هاي معمول اندازهات فیزیکی و شیمیایی خاك در آزمایشگاه بر اساس روشیک نمونه مرکب آماده و خصوصی

بینی تهیــه با استفاده از مدل پیش  D. ammoniacum وشاء بینی رویشگاه گونهنقشه پیشرویشگاهی به روش رگرسیون لجستیک انجام گرفت و 
گاه، آهک و رس عمق دوم خاك بیشترین تأثیر در پراکنش گونه را دارند. بعد از تعیین آستانه بهینه بینی، شیب رویششد. بر اساس نتایج مدل پیش

) و ضریب کاپاي 5/0با توجه به آستانه بهینه حضور ( گیري شد.بینی با نقشه واقعی با استفاده از ضریب کاپا اندازهحضور، میزان تطابق نقشه پیش
 .Dنتایج نشان داد که روش رگرسیون لجســتیک قــادر اســت رویشــگاه گونــه . استنده توافق خوب ارزیابی ) نتایج نشان ده5/0به دست آمده (

ammoniacum یــابی تواند در مکانپراکنش این گونه مهم و با ارزش به همراه اطالعات استخراج شده از این تحقیق می بنابراینبینی کند، را پیش
 نطقه مورد مطالعه و مناطق اکولوژیکی مشابه کمک نماید.جهت احیاي رویشگاه آن در م برايمناطق 

  
     .وشاءسازي گسترش گونه؛ تناسب رویشگاهی؛ رگرسیون لجستیک؛ عوامل محیطی؛ مدل :کلیدي گانواژ
  
  

  مقدمه
هــاي گیــاهی گونــه پــراکنشتأثیر عوامل محیطــی بــر 

هــاي گیــاهی در نتیجه نیازهاي اکولوژیکی هریــک از گونــه
هــاي بینی گســترش گونــه. پیشاستد مطالعه مناطق مور

گیــاهی بــر اســاس رابطــه بــین توزیــع پوشــش گیــاهی و 
]. وجــود 3، 1گیــرد [متغیرهاي مؤثر محیطــی صــورت می

دار بین عوامل محیطی و پوشش گیاهی موجب رابطه معنی
شود که استقرار یک جامعه گیاهی خاص در آن منطقه می

محیطــی  هايویژگیشناخت ]. 3محدود یا گسترش یابد [
توانــد بــر ســازي میهــاي مدلرویشگاه با اســتفاده از روش

 ]. 13،3،1مدیریت بهینه پوشش گیاهی کمک کند [
هاي بینــی رویشــگاهی گونــههدف از تهیــه نقشــه پیش

ــین پوشــش گیــاهی و عوامــل  ــط ب گیــاهی اســتخراج رواب
تعیین تناسب رویشــگاه بــراي اســتقرار  برايمحیطی است. 

بینی اســتفاده هاي پیشیاهی و جانوري از مدلهاي گگونه
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]. به منظور بررســی روابــط بــین عوامــل 15، 13کنند [می
هــاي آمــاري مختلفــی هاي گیــاهی از روشمحیطی و گونه

]. 13،3،1شــود [بندي اســتفاده میمانند رگرسیون و رسته
شناســی بــه طــور عمــده بــراي هاي رگرسیونی در بوممدل

ینــه و دامنــه گســترش اکولــوژیکی اهداف تخمین مقدار به
حضــور و ها (حضــور، عدمبینــی پاســخ گونــهها، پــیشگونه

، 9شــوند [فراوانی) نسبت به عوامــل محیطــی اســتفاده می
18 .[  

بینــی هاي آنالیز چند متغیره که براي پیشیکی از مدل
حضور یک گونه گیاهی بر اســاس متغیرهــاي حضور و عدم

ند، رگرســیون چنــد متغیــره ککننده استفاده میبینیپیش
]. در روش رگرســـیون لوجســـتیک امکـــان 18، 5[اســـت

برقراري ارتباط رگرسیونی چند متغیره بین چندین متغیــر 
ــر وابســته وجــود دارد. از مهم ــک متغی ــرین مســتقل و ی ت

هــاي هاي روش رگرسیون لجســتیک اســتفاده از دادهمزیت
یري گسازي اســت کــه انــدازهحضور براي مدلحضور و عدم

آن بر خالف سایر عوامــل گیــاهی (تــراکم، تــاج پوشــش و 
]. وقتــی متغیرهــاي 34، 16، 13تولید) بسیار ساده است [

تایی هستند، رگرسیون لجستیک، که از یک تــابع پاسخ دو
کننــده بینیلوجیت براي توضیح رابطه بین متغیرهاي پیش

، 7، 6ترین روش اســت [کنــد، مناســبو پاسخ استفاده می
ــین 33، 30 ]. مــدل رگرســیون لوجســتیک توســط محقق

، 4، 3سازي رویشگاه استفاده شده است [مختلف براي مدل
24 ،26 ،3 ،34 .[  

به طور مثال، در بررسی توصیف مکــانی گونــه مهــاجم 
Eragrostis curvula  در نیوجرسی (ایــاالت متحــده) بــا

آمیــز بینــی موفقیــتاستفاده از رگرسیون لجستیک، پــیش
بینــی کلــی درصد و صحت پیش 35/82نه را حضور این گو

چنــین در ]. هم20درصــد بــرآورد نمودنــد [ 1/80مــدل را 
 Prangosبینــی پــراکنش گونــه جاشــیرتحقیقی در پیش

ulopetra   ــا اســتفاده از روش رگرســیون لجســتیک و ب
آنتروپـــی حـــداکثر در مراتـــع جنـــوبی اســـتان اردبیـــل، 

ثیر را در تــرین تــأگیري کردنــد کــه بارنــدگی بیشنتیجــه
بینــی بــر پراکنش گونه مذکور داشــته و صــحت روش پیش

ــا،  ــین 65/0اســاس شــاخص کاپ ــوده اســت. آنهــا همچن ب
گیري کردند که صحت روش رگرسیون لجستیک در نتیجه

تر بوده است مقایسه با روش آنتروپی حداکثر قابل اطمینان

ســازي پــراکنش گیاهــان ]. در پژوهشی دیگر کــه مــدل7[
ــی   Achillaو Thymus kotschyanus Boissداروی

millefoliu ــوم ــیان ب ــل آش ــا روش تحلی ــناختی و را ب ش
رگرسیون لجســتیک در منطقــه چهاربــاغ اســتان گلســتان 

گیــري شــد کــه بــر اســاس رگرســیون انجام گرفت نتیجــه
ــا ارتفــاع داراي رابطــه  لجســتیک، حضــور گونــه آویشــن ب
، مستقیم و با هدایت الکتریکی رابطــه عکــس داشــته اســت

لیکن گونه بومــادران بــا ارتفــاع رابطــه عکــس و بــا درصــد 
  ]. 3رطوبت اشباع رابطه مستقیم نشان داد [

 Leucanthemum Vulgare پیش بینی توزیع گونــه
Lam.   در رویشگاه فندقلوي استان اردبیــل بــا اســتفاده از

ستیک انجام و نتایج آنها نشــان داد کــه لجروش رگرسیون 
ا دمــا و عوامــل محتــواي آب بــ L. vulgareوجــود گیــاه 

حجمی خاك رابطه مثبت و با هدایت الکتریکــی، ســدیم و 
عوامل رس قابل انتشار رابطه منفی داشته است. همچنــین 
ارزیابی مدل نشان داد کــه رگرســیون لجســتیک قــادر بــه 

هــاي گونــه مــورد مطالعــه  بــوده بینی توزیع زیستگاهپیش
  ]. K=0.55] (13( است

ــه ــر ک ــانی مدل در پژوهشــی دیگ ــراکنش مک ــازي پ س
ــگاه  Stipaو  Agropyron intermediumهايرویش

barbata   با روش رگرسیون لجستیک در مراتــع طالقــان
گیــري شــد کــه در ظهــور و میــانی انجــام گرفــت، نتیجــه

جهــت جغرافیــایی و افــزایش   S. barbataپراکنش گونه 
آهــک خــاك تــاثیر مســتقیم داشــته اســت؛ همچنــین در 

افــزایش ارتفــاع  A. intermedium وزیع گونــهاستقرار و ت
تــرین تــأثیر را داشــته اســت. ارزیــابی متر) بیش 2551(تا 

هــاي بینــی بــا نقشــه واقعــی تیپمیزان تطابق مــدل پیش
گیــاهی بــا اســتفاده از شــاخص کاپــا نشــان داد کــه مــدل 

بینی رویشگاه هر دو گونه رگرسیون لجستیک قادر به پیش
  ]. 36است [در سطح بسیار خوب بوده 

هاي در پژوهشی دیگر پــراکنش مکــانی رویشــگاه گونــه
مراتع جنوب استان گلستان با اســتفاده از روش رگرســیون 

بینــی پــراکنش هــر گونــه لجستیک بررســی و نقشــه پیش
گیاهی تهیه شد. آنهــا بــراي ارزیــابی میــزان تطــابق نقشــه 

بینی با نقشه واقعی از شاخص کاپــا اســتفاده کردنــد، پیش
ــه رویشــگاهبطــوري  Festuca ovina-Astragalus ک

gossipinus  ــاي ــا کاپ ــحت و  98/0ب ــترین ص داراي بیش
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با کاپــاي   Bromus tomentellus-Festuca ovinaتیپ
داراي کمتــرین صــحت در تولیــد نقشــه رویشــگاه را  57/0

  ]. 5داشته است [
هاي بینی پراکنش رویشگاهی گونهدر تحقیقی که پیش

فتــان بــا اســتفاده از روش رگرســیون گیاهی مراتع غــرب ت
هاي حاصل با نقشه لجستیک انجام شد، میزان تطابق نقشه

واقعی با استفاده از ضریب کاپا بررسی و نتــایج آنهــا نشــان 
ـراي گونـــه هـــايداد کــه روش رگرســـیون لجســـتیک ـب

Artemisia aucheri   وAmygdalus scoparia   کــه
اســت مــدل داراي شــرایط رویشــگاهی منحصــر بــه فــردي 

ــر 28کنــد [تري فــراهم میبینــی مناســبپیش ]. عــالوه ب
قین دیگري نیــز از روش رگرســیون هاي فوق، محقپژوهش

ــراي مدلل ــهجســتیک ب ــتفاده ســازي گون هاي گیــاهی اس
، 25، 19، 4، 3انــد [اند و به نتایج مشــابه دســت یافتهکرده
27 ،29 ،32 ،34 ،37 ،39 .[  

طبیعی هســتند. نــوع،  گیاهان دارویی جزء ذخایر منابع
هاي گیاهی بر اساس شــرایط و موقعیــت تعداد و تنوع گونه

رویــه از جغرافیایی هر منطقه متفــاوت اســت. برداشــت بــی
هاي گیاهان دارویی و صنعتی، باعث تخریــب ایــن رویشگاه
طــوري کــه بســیاري از گیاهــان ها شده اســت؛ بــهرویشگاه

  ]. 3اند [دارویی در معرض انقراض قرار گرفته
 Doremaگونـــه گیـــاهی وشـــاء بـــا نـــام علمـــی 

ammoniacum D. DON. از خــــانواده چتریــــان 
)Apiaceae اســت)، گیاهی علفی چندساله و مونوکارپیک .

هاي فارســی وشــاء، اشــتک، اشــترك، کمــا، این گیاه با نام
انحصــاري این گونه شود. کماکندل و وشق نیز شناخته می

در مرکــز، شــرق و جنــوب  هاي واقــعایران بوده و در استان
اي، ]. از گیاهان با ارزش علوفــه23شرق ایران رویش دارد [

صنعتی و دارویی است در مجاري ترشحی ساقه دمبــرگ و 
شیري رنگی جریــان دارد کــه حــاوي  ریشه این گیاه شیره

کــه مصــارف  اســتمواد مؤثره گام آمونیاك (گُم آمونیاك) 
  ]. 40 ،23[ اي دارددارویی، صنعتی و علوفه

هاي مقاوم به خشکی از گونه  D. ammoniacumگونه
هاي تکامل نیافتــه تــا متنوع، خاك خاکیاست و با شرایط 

تکامل یافته، نسبتا عمیق تا عمیــق، بافــت خــاك ســبک و 
ریزه با نفوذپذیري کند تــا لومی شنی، داراي سنگ و سنگ

توانــد بــه عنــوان می 7/8تــا  pH (8/3سریع، و اســیدیته (

]. این تحقیق 40شود [گاه مناسب این گونه محسوب رویش
، با هــدف بررســی و شــناخت گونه وشاءبا توجه به اهمیت 

ترین و اثرگذارترین عوامل اکولوژیکی در پــراکنش ایــن مهم
  گونه انجام شده است. 

هاي آن با انجام این تحقیق شناخت کاملی از رویشــگاه
واهــد آمــد و در مراتع سبز دشت بافق استان یزد بدست خ

ســازي بــا اســتفاده از هاي مناسب بر اســاس مــدلرویشگاه
روش رگرسیون لجستیک با تهیه نقشه پتانســیل مشــخص 
خواهد شد. با توجه به کمبود اطالعــات در ارتبــاط بــا ایــن 
گونه از لحاظ امکان استفاده از آن در احیاء مراتــع تخریــب 

 بینــییشبرداري از آن، تهیه نقشــه پیافته و همچنین بهره
هاي تخریب یافته مورد اســتفاده تواند در احیاء رویشگاهمی

    قرار گیرد.
  

  هامواد و روش
  موقعیت منطقه مورد مطالعه

ــزد در   ــتان ی ــرب اس ــه در غ ــورد مطالع ــه م  50منطق
ــدوده  ــافق در مح ــتان ب ــی شهرس ــوب غرب ــومتري جن کیل

طــول شــرقی و  2΄و 56˚تــا  30˝و  42΄و  55˚جغرافیایی 
قــرار  عرض شمالی 30˝و  47΄و  31˚تا  30˝و  26΄و  31˚

). منطقه از نظر ژئومورفولوژي عمــدتا دشــتی 1دارد (شکل 
متر از ســطح دریــا و مســاحت  آن  2100با ارتفاع متوسط 

هکتار  24000باشد که در حدود هکتار می 64000حدود 
از منطقه گونه مورد مطالعه حضور دارد. متوســط بارنــدگی 

باشد که عمدتاً به صورت متر در سال مییمیل 150ساالنه 
افتــد. میــانگین درجــه باران و بــرف در زمســتان اتفــاق می

و اقلیم منطقه نیمــه خشــک ســرد  C5/15˚حرارت ساالنه 
باشد. خاك عرصه مــورد مطالعــه شــنی و لــومی اســت. می

هــا توســط باشــد کــه دامدامداري به روش رمه گردانی مــی
 شوند. چوپان هدایت می

هــاي دائمــی و چندســاله ش گیاهی منطقه از گونهپوش
ساله سهم کمی در پوشــش تشکیل شده است. گیاهان یک

هاي بهاره رویش پیدا کــرده و دارند. این گیاهان با بارندگی
ها بوده و در اوایل بهــار مــورد چــراي علفی و گندمی تاًعمد

بــه  D. ammoniacumگیرنــد. گیــاه شدید دام قــرار مــی
مراه و شاخص در عرصه مورد مطالعــه حضــور عنوان گیاه ه

دارد. شکل رویشی این گیاه علفی چندساله، که در ابتــداي 
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فصل بهار رویش دارد و در اواسط تابستان اندام هــوایی زرد 
گیاهی و سپس خشک می شود. بــر اســاس نقشــه پوشــش

تهیه شده (بر مبناي روش فلورستیک)، در محدوده منطقه 
  :]2به شرح زیر گسترش دارد [ تیپ گیاهی 12مطالعاتی 

Ar. Aucheri- Eurotia ceratoides,  
Ar. Sieberi-Scariola orientalis, 
Ar. sieberi-Cousinia desertii, 
Hammada salicornia, 
Ar. Sieberi-Zygophyllum eurypterum-Eu. 
Ceratoides, 
Co. desertii, 
Eu. Seratoides, 
Ar. Seiberi-Petropyrum aucheri, 
Ar. Sieberi-Salsola tomentosa, 
Ar. Sieberi- Convulvulus leiocalycinus, 
Ar. Sieberi-Zy. Eurypterum-Aellenia 
subaphylla, 
Ar.sieberi-Astragalus spp. 

  
  هاي پایهتهیه داده

 .Dدر رویشــگاه مــورد مطالعــه، پــراکنش فعلــی گونــه
ammoniacum  به عنوان منطقه حضور و مناطق مجــاور 

و اطراف آن با همان شرایط اکولــوژیکی بــه عنــوان منطقــه 

عدم حضور گونه با بازدیدهاي میدانی در نظر گرفتــه شــد. 
در هرکدام از مناطق حضور و عدم حضور سه مکان در نظر 

ــه ــه شــد. نمون ــه روش گرفت ــاهی ب ــرداري از پوشــش گی ب
 9گــذاري در امتــداد تصادفی از طریق پــالت-سیستماتیک

-ترانسکت در منطقــه عــدم 9نطقه حضور و ترانسکت در م
که سه ترانسکت در هر سایت بــه طوريحضور انجام شد. به

  عنوان تکرار در نظر گرفته شد.
برداري با توجه به شــرایط منطقــه و طول خطوط نمونه
متر تعیین شد. ســطح قطعــات  300تراکم پوشش گیاهی 

تراکم  هاي گیاهی موجود،برداري با توجه به نوع گونهنمونه
گیــري بــین پوشش آنها و خصوصیات مورد نظر براي اندازه

مترمربع مشخص شد. انــدازه نمونــه بــا توجــه بــه  16تا  2
)، ده پالت 1تغییرات پوشش گیاهی و روش آماري (معادله 

براي نمونــهو  ]35، 20در امتداد هر ترانسکت تعیین شد [
فــر برداري از خاك، در امتداد هر ترانسکت ســه پروفیــل ح

هــاي هاي هــر عمــق جداگانــه از پروفیــلشد. سپس نمونه
ابتدا، وسط و انتهاي هر ترانسکت، با هــم مخلــوط و نمونــه 

  مرکب تهیه شد.

  

  
  شهرستان بافقج) استان یزد وایران، ب)در  الف). موقعیت منطقه مورد مطالعه 1شکل
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 دوانــی گونــهها با توجه به عمق مؤثر ریشهعمق پروفیل
متر انتخاب شد و از سانتی 60د مطالعه به طور متوسط مور

آن جایی که بیشترین فعالیت ریشه گونه مورد مطالعــه در 
] بــه عنــوان عمــق اول و 28[ متر اســتسانتی 0-30عمق 
 متر به عنوان عمق دوم انتخاب شد.سانتی 30-60الیه 
گیري شده خاك هاي فیزیکی و شیمیایی اندازهویژگی 

، بافــت (روش آب 1اه شامل: ســنگ و ســنگریزهدر آزمایشگ
)، هــدایت SP()، درصــد رطوبــت اشــباع 2ســنج بوویکــوس

ــباع  ــاره اش ــی عص ــباع  EC(الکتریک ــتخراج اش / روش اس
)، 4/ روش پتانســـیومتري pH()، اســـیدیته خـــاك 3شــده

)، گچ، درصــد کــربن 5روش تیتراسیون TNV/( درصدآهک
روش والکــی و  / OM()، درصد مــواد آلــی OC(آلی خاك 

ــالك،  ــدیم 61979ب ــامل: س ــول ش ــالح محل ) و Na()، ام
)، منیــزیم Ca()، کلسیم 7/ روش نورسنج شعله K(پتاسیم 

)Mgکلر ،( )Cl 2-()، کربنات
3OC3-( کربنــات)، بیOHC  /

2-(روش تیتراســـــــــیون) و ســـــــــولفات 
4OS  روش /

  گیري شدند. ) اندازه8اسپکتروفتومتر
بــرداري نیــز بوســیله قــاط نمونــهموقعیت جغرافیــایی ن

هــاي شــیب، ثبت شد. نقشــه 9یاب جهانیسیستم موقعیت
جهت و ارتفاع در محیط سیســتم اطالعــات جغرافیــایی در 

تهیه و اطالعات هر یــک از پارامترهــاي  1:25000مقیاس 
   .برداي استخراج شدفوق براي نقاط نمونه

  

)1(                                         
   

درجه آزادي  n-1ي استیودنت با t: مقدار αt: در آن که
ـــطح  ـــد،  5در س ـــر CVدرص ـــرات و براب ـــریب تغیی : ض

: میــانگین : انحراف معیــار و S، که درآن 
  : درصد صحت مدنظر است.dگیري اولیه و مقادیر نمونه

  د
  د

                                                        
1 - Stone 
2 - Bouyoucos hydrometer method 
3 - Saturated extraction method 
4 - Potentiometric method 
5 - Litration method 
6 - Walky and Block 
7 - Flame photometer method 
8 - Spectrophotometer method 
9 - Global Position System 

 ها تجزیه و تحلیل داده
منظور شناسایی عوامل محیطــی مــؤثر بــر پــراکنش به 

گونه و ارائه یک مدل مناسب براي گونه از مدل پارامتریــک 
رگرســیون لوجســتیک اســتفاده شــد. متغیرهــاي مســتقل 

ــوگر افی و اقلیمــی (درجــه شــامل خصوصــیات خــاك، توپ
حرارت و بارندگی) و حضور و عدم حضور گونــه بــه عنــوان 

). براي اســتفاده 1متغیر پاسخ در نظر گرفته شدند (جدول 
ها با اســتفاده از روش سازي دادههاي محیطی، نرمالاز داده

ــوگروف ــمیرنوف-کلم ــگKS( 10اس ــون دارلین  11) و اندرس
)AD ار درصد در نــرم افــز 95) در سطح احتمالR  انجــام

هــاي شد. در صــورت غیرنرمــال بــودن بــا اســتفاده از روش
در نهایــت و نرمــال  12کاکس-تبدیل لگاریتم، جذر و باکس

هاي درصورتی که امکان نرمال سازي وجود نداشت از روش
(وزن دهــی  13IDWغیر پارامتریک در زمــین آمــار ماننــد 

معکوس فاصله) استفاده شد. مدل رگرســیون لوجســتیک، 
ــ ــومی (تعمیم ــی عم ــدل خط ــت. در 14GLMی از م ) اس
هاي خطی همچون رگرسیون چندگانــه خطــی، از سیستم

نمایی براي هاي حداقل مربعات خطا یا حداقل درستروش
شــود. امــا بــه دلیــل تخمین ضرایب رگرسیونی استفاده می

هاي رگرســیون بندي متغیرهاي پاسخ در مدلماهیت طبقه
هــا بــراي تخمــین روشلوجستیک استفاده مستقیم از این 

پذیر نیست. بنابراین، براي تبــدیل پارامترهاي معادله امکان
روابط غیرخطی به خطی از تبدیل لگــاریتمی اســتفاه شــد، 

 اســتکه مدل حاصل مــدل لگــاریتم طبیعــی یــا لوجیــت 
 2صورت معادله ]. معادله کلی رگرسیون لوجستیک به32[

  ].36باشد [می
  

)2 ( 
+1x1+b0)/1+Exp(b+…+bnxn1x1+b0Y=Exp(b

)nxn…+b  
  

  
ــه  ــر و  Y، آندر ک ــورد نظ ــه م ــداد گون ــال رخ احتم

)nxn+…+b1x1+b0b (  ــدل رگرســیون و ــا xضــرایب م ه
براي اجراي رگرســیون  کننده هستند.بینیمتغیرهاي پیش

  شد. استفاده SPSS16.0افزار لوجستیک از نرم
                                                        
10 - Kolmogrov-smirnov 
11 - Anderson-darling 
12 - Cox & Box 
13 - Inverse Distance Weighting 
14 - Generalized Linear Model 
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  د

  سازياده شده در فرآیند مدل. متغیرهاي محیطی استف1جدول
  واحد  عالمت اختصاري  نام متغیر  واحد  عالمت اختصاري نام متغیر

 درصد  Mg  منیزیم درصد  Stone  سنگ و سنگریزه 
 درصد  K پتاسیم درصد  Sand شن

  درصد  Cl- کلر درصد  Silt سیلت
 درصد  23Co- کربنات  درصد  Clay رس

 صددر  3Hco-  کربناتبی درصد  Sp رطوبت اشباع
 درصد  24So-  سولفات  دسی زیمنس بر متر  EC هدایت الکتریکی 

 میلی متر  A.m.p  میانگین بارش ساالنه  -  pH اسیدیته خاك
 گراددرجه سانتی  A.m.t  میانگین دماي ساالنه درصد  TNV  آهک

 درصد  Slope  شیب درصد  OC  کربن آلی خاك
 درجه  Aspect  جهت درصد  OM  مواد آلی
 متر  DEM دل رقومی ارتفاعم درصد  Na  سدیم
    درصد  Ca  کلسیم

  
خطــی قبل از انجام رگرسیون لجستیک عدم وجود هــم

چندگانه بین متغیرهاي مستقل از طریــق محاســبه عامــل 
 VIFبررســی شــد و متغیرهــاي بــا  VIF(1تورم واریــانس (

بــه . ]13[از تجزیــه و تحلیــل حــذف شــدند 10بیشــتر از 
و شیب مورد اســتفاده،  منظور تهیه نقشه خصوصیات خاك

هــا بــا در ابتدا وجود یا عدم وجود ساختار مکانی بــین داده
(واریــوگرام) در نــرم افــزار  استفاده از اجزاء مــدل تغییرنمــا

GS+ Ver. 5.1.1  .بررسی شد 
هــاي مختلــف واریــوگرام شــامل گوســی، از بــین مــدل

کروي، نمایی و خطــی، بهتــرین مــدل بــر اســاس شــاخص 
) بررســی شــد. هرچــه 2RMSEنگین (خطاي مجــذور میــا

مقدار خطاي مجــذور میــانگین بــه مقــدار ایــده آل (صــفر) 
تر باشد، مدل برازش شده بهتر است. خطاي مجذور نزدیک

میانگین بیانگر میزان انحراف مقــادیر پــیش بینــی شــده از 
  باشد. مقادیر مشاهده شده (واقعی) می

دل، بر پس از ترسیم مدل واریوگرام و انتخاب بهترین م
اي اساس اجزاي واریوگرام یعنــی حــد آســتانه و اثــر قطعــه

ها بررسی شــد. بنــابراین بــا تعیــین اثــر ساختار مکانی داده
) میــزان وابســتگی 0C+C) بــه حــد آســتانه (0Cاي (قطعه

  ].32، 28شد [ تعیین 2مکانی متغیرها بر اساس جدول 
   

  

                                                        
1 - Variation Inflation Factors 
2  - Root Mean Square Error 

  
 . تعیین وابستگی مکانی متغیرها2جدول

 وابستگی مکانی  0C/C+Cنسبت (درصد) 
25<X  ضعیف 

75<X<٢۵  متوسط 
75>X  قوي 

  
یـــابی از بـــه منظـــور انتخـــاب بهتـــرین روش میـــان

)، میــانگین 3MAE( هاي میانگین قدر مطلق خطاشاخص
) و همچنین جذر میــانگین مربعــات 4MBEانحراف خطا (

ــتفاده شــدRMSEخطــا ( ــادالت  ) اس ــا 5و  4، 3(مع ). ب
معکــوس فاصــله  دهــیجینــگ و وزناســتفاده از روش کری

)IDWهــاي ها، نقشه ویژگی) به عنوان کم خطاترین روش
تولیــد  ArcGIS10.4.1خاك، بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

   ].37، 14[ شدند
  
 ) خطاي مجذور میانگین3(

  
  
 ) میانگین قدر مطلق خطا4(

  
  د
  د

                                                        
3 - Mean Absolute Error 
4 - Mean Bias Error 
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 ) میانگین انحراف خطا5(

  
  

iP ،مقــادیر پــیش بینــی شــده :iOدیر واقعــی و : مقــاn 
. بــر اســاس ایــن ســه تــابع، روشــی داراي استتعداد نقاط 

بــه صــفر نزدیــک باشــد و  MBEباالترین صحت است که 
در کمتــرین مقــدار مــابین ایــن  MAEو   RMSEمیــزان
 ها باشد.روش

و اعمــال ضــرایب مربــوط بــه هــر  2 رابطهبا استفاده از 
عــات متغیر در هر الیــه اطالعــاتی مربوطــه در ســامانه اطال

  D. ammoniacumبینــی گونــه جغرافیایی، نقشــه پیش
بینــی، اقــدام بــه تعیــین تهیه شد. پس از تهیه نقشــه پیش

آستانه بهینه حضور شد، کــه نشــان دهنــده مقــادیر پــیش 
ها و در بینی شده به عنــوان حضــور یــا عــدم حضــور گونــه

]. در 27، 27، 22ســازي اســتفاده شــد [تفسیر نتــایج مدل
هاي حد آستانه ثابــت و بهینه حضور از روش تعیین آستانه

 ]. 28،27ضریب کاپا و رویکرد فراوانی گونه استفاده شد [
حضــور  بهینــهبا توجه به کیفیت مدل حاصل، آســتانه 

و  1براي گونه مورد مطالعه، با استفاده از رویکرد حساســیت
و روش پیشنهادي میلر تعیین شد. بر اســاس  2اختصاصیت

ه اول نقشه احتمــال حضــور در ســطوح این روش، در مرحل
ــال  و  9/0، 8/0، 7/0، 6/0، 5/0، 4/0، 3/0، 2/0، 1/0احتم

ها بــا نقشــه واقعــی بــا تهیه شد؛ سپس تطابق این نقشه 1
مقایسه شــد. بــا  TerrSet Ver.18.31افزار استفاده از نرم

هــاي مؤلفــههاي حاصل بــراي هرکــدام از استفاده از نسبت
مــدل،  3تصاصــیت و صــحت کلــیمربوط به حساســیت، اخ

نموداري تهیه شد که بر اساس این نمــودار، آســتانه بهینــه 
حضور مشخص شــد. براســاس ایــن نمــودار آســتانه بهینــه 

اي است که در آن نقطــه، ایــن ســه خــط همــدیگر را نقطه
  ]. 28، 27قطع کنند [

سپس براي ارزیابی میزان تطــابق نقشــه پــیش بینــی و 
بــراي بررســی میــزان توافــق بــین  نقشه واقعی از آماره کاپا

 6ها بر اســاس معادلــه بینیمقادیر مشاهدات و مقادیر پیش
   ].28، 13استفاده شد [

  

                                                        
1 - Sensitivity 
2 - Specificity 
3 - Overall accuracy  

)6(  

  
  

: نشان دهنده مقــادیري اســت کــه هــم در a: آنکه در 
واقعیت و هم در مدل وجــود دارد و مــدل آن را بــه عنــوان 

: مقادیري که فقط در مدل دیده میbکند، حضور ثبت می
: مقادیري اســت cشود، شود، اما در دنیاي واقعی دیده نمی

شــود. کــه در واقعیــت وجــود دارد امــا در مــدل دیــده نمی
 dباشــد و بــه عنــوان خطــاي مــدل ثبــت می cو  bمقادیر 

شــود و نــه در مــدل مقادیري که نــه در واقعیــت دیــده می
وجود دارد و مدل آنرا بــه عنــوان عــدم حضــور گونــه ثبــت 

بندي شاخص کاپا کــه بــر اســاس آن میــزان کند. طبقهمی
شــود بینی و واقعی مشخص مــیهاي پیشتوافق بین نقشه

  ].28آمده است [ 3در جدول
  
 نتایج

هایی از خاك به عنوان نمونه متغیرنتایج بررسی مکانی 
هاي مربوط بــه آن و بــا توجــه بــه ســاختار مکــانی و آماره

هاي اســتفاده مــدلتغییرنما (واریوگرام) و ها و مدل نیمداده
شده با در نظر گرفتن کمترین خطا براي متغیرهاي درصــد 
رس مربوط به عمق اول و دوم و درصد آهک عمــق دوم در 

ارائه شده اســت. نتــایج نشــان دادکــه متغیرهــاي  4جدول 
مــورد بررســی از نظــر وابســتگی مکــانی در دامنــه قــوي و 

ریــک متوسط قرار دارند. همچنین بهترین مدل واریوگرام ه
از متغیرهاي محیطی انتخاب شده براي درصد آهک عمــق 
دوم و رس عمق اول خاك، مــدل گوســی و رس عمــق دوم 
خاك مدل نمایی، به عنوان بهترین مدل انتخاب شدند. در 

مدل تغییرنماي مربوط به متغیرهاي درصد شیب،  2شکل 
  درصد رس و درصد آهک عمق دوم خاك ارائه شده است.

مربــوط بــه ارزیــابی میــزان خطــا و نتــایج  5در جدول 
یابی با استفاده از روش اعتبارسنجی هاي میانانحراف روش

ارایه شده   RMSEو  MAE ،MBEمتقابل و پارامترهاي 
است و متغیرهاي درصد رس و درصد آهک مربوط به عمق 

متغیر مورد بررســی را نشــان  39دوم خاك و شیب از بین 
  دهد. می
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صله به عنــوان روش مناســب دهی معکوس فاروش وزن
نقشــه  3چنــین در شــکل یابی انتخاب شد. هــمبراي درون

  یابی شده بعنوان نمونه ارائه شده است.درصد رس میان

  
  . طبقه بندي مقادیر ضریب کاپا3جدول 

  8  7  6  5  4  3  2  1 ردیف
  1 - 99/0  99/0 – 85/0  85/0 – 7/0  7/0 – 55/0  55/0 – 4/0  4/0 – 2/0  2/0 -05/0  >05/0  مقدار کاپا

توافق بین مقادیر 
  پیش بینی و واقعی

عدم 
  توافق

خیلی 
  ضعیف

  کامل  عالی  خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف

  
  . اجزاي مربوط به واریوگرام خصوصیات خاك، منطقه مورد مطالعه4جدول

اي نسبت اثر قطعه  آستانه  اياثر قطعه  مدل تغییر نما  متغیر ردیف
  به آستانه

ضریب 
  همبستگی

ستگی واب
  مکانی

  قوي  83/0  96/0  218  6/8  گوسی  )TNV2(*2آهک  1

  قوي  658/0  998/0  59  1/0  گوسی  )Slope(شیب  2

  متوسط  3/0  7/0  1  33/0  نمایی  )Clay2(2رس  3
 

  
مربوط به عمق  (ب) کو آه (الف) . مدل تغییرنماي خط برازش شده بر مدل تغییرنماي تجربی براي متغیرهاي درصد رس2شکل

   (ج) و شیب تر)یمسانت 30-60دوم خاك (
  

متغیرهــاي مســتقل و وابســته و بهتــرین مــدل نتــایج 
ــه  ــداد گون ــال رخ ــین احتم ــده در تخم ــرازش ش  .Dب

ammoniacum  بــا 6در منطقه اســتخراج شــد (معادلــه .(
بــا  D. ammoniacumتوجه به این معادله، حضــور گونــه 

(درصد رس) در عمــق  Clay(درصد آهک) و  TNVشیب، 
 .Dسانتی متر رابطه مستقیم دارد. نقشه رویشگاه  60-30

ammoniacum  ارایــه  3در شــکل  7 رابطــهبا اســتفاده از
  شده است.
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)7                      (  
  

ل رگرســیون یابی خصوصــیات خــاك وارد شــده بــه مــد هاي مورد استفاده براي درون. ارزیابی میزان خطا و انحراف روش5جدول 
  لوجستیک

 روش
  کریجینگ بلوکی  خطا   ویژگی

)BlockKriging(  
  ايکریجینگ نقطه

)Point Kriging(  
وزن دهی معکوس فاصله 

)IDW(  
وزن دهی نرمال فاصله 

)NDW(  
  
  *2آهک

)TNV2(  

MAE  59 59  3/6  5/9  
MBE  50  50 6/0- 87/0  

RSME 218  218 75/7 6/10 
 

  )Slopeشیب (
MAE  4/4 4/4  4/4  1/5  
MBE  57/0- 57/0-  51/0-  26/0  

RSME  2/7 2/7  14/7  3/7  
  

  )Clay2(2رس
MAE 12/5 12/5  7/4  9/4  
MBE  25/0- 25/0-  049/0 -  25/0  

RSME  23/6 23/6  7/5  9/5  
  

ــر اســاس  5شــکل  تعیــین آســتانه بهینــه حضــور را ب
دهــد. در ایــن حساسیت، اختصاصــیت و صــحت نشــان می

ــه اینکــ هــا همــدیگر را قطــع ه منحنیشــکل، بــا توجــه ب
کننــد، همچنــین حــداکثر حساســیت نیــز در تعیــین نمی

کنــد، لــذا بــا توجــه بــه رونــد آســتانه کمــک مــؤثري نمی

گیري شد. بــا در نظــر ها آستانه بهینه حضور نتیجهمنحنی
براي تفســیر نتــایج حــد آســتانه بهینــه  5/0گرفتن مقدار 

شده با نقشــه بندي بینی طبقهحضور و مطابقت نقشه پیش
دهنــده تطــابق خــوب ) کــه نشــان5/0واقعی، ضریب کاپا (

  ).6باشد (جدول بینی با نقشه واقعی مینقشه پیش
  

  
  یابی شده با روش وزن دهی معکوس فاصله. نقشه درصد رس میان3شکل 
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  حاصل از روش رگرسیون لجستیک D. ammoniacumبینی و پتانسیل رویشگاه گونه . نقشه پیش4شکل

  

  
  D. ammoniacum نمودار حساسیّت، اختصاصیّت و صحت کلی در احتماالت مختلف براي گونه .5شکل

  
  D. ammoniacumهمچنــین دامنــه بردبــاري گونــه
ارایه شده اســت. بــر  6نسبت به عوامل تأثیرگذار در جدول 

درصد، بــا  1-20این اساس، بیشترین حضور گونه در شیب 
 3-14رس خــاك بــین  درصــد و 20-37مقدار آهک بین 

 درصد بیشترین حضور را دارد.
  

  گیريبحث و نتیجه
هــاي رویشــگاه هــر گونــه گیــاهی در آگــاهی از ویژگی

هاي سازگار با شــرایط محــیط مشــابه نقــش پیشنهاد گونه
روش رگرسیون لجســتیک بــه عنــوان یکــی از مؤثري دارد. 

هاي گیــاهی داراي سازي پراکنش گونههاي رایج مدلروش
هاي منحصر به فردي اســت کــه ایــن روش را بــراي ویژگی

  سازد. ها مناسب میسازي پراکنش گونهمدل
دار بــا روش گــام بــه در این روش، متغیرهاي غیر معنــا

ــن در روش گــام از مــدل حــذف مــی ــر ای شــوند. عــالوه ب
رگرســـیون لجســـتیک هماننـــد ضـــریب همبســـتگی در 

رایب رگرسیون خطی، ضرایبی وجود دارد که مقدار این ضــ
تواند بر خالف رگرسیون خطی به نسبت کم باشــد، امــا می

  ]. 26، 17[دهدرا کاهش نمیاین امر ارزش مدل 
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 بــه رگرسیون لجستیک، به مربوط تابع شکل همچنین
 غیرخطــی بــه توجــه بــا است؛ سیگموئیدي منحنی صورت
 این از محیطی، استفاده عوامل با هاگونه بین يرابطه بودن
اســت. همچنــین مــدل  مناسب پژوهش نوع این براي مدل

بنــدي هاي جهــانی طبقــهرگرسیون لجستیک جــزء مــدل

ــه می در سراســر  D. ammoniacumباشــد، رخــداد گون
ي احتمــالی بــین ي مطالعاتی بر اساس یک معادلــهمنطقه

هــا، شود. این مدل از نظر کیفیــت دادهصفر تا یک بیان می
ر تــوان تفســیر حضــوهــاي عــدمگیــري از دادهبه علت بهره

  ].37، 32اکولوژیکی بیشتري دارد [
  

  آستانه بهینه حضور و توافق بین مقادیر پیش بینی و واقعی با استفاده از ضریب کاپا .6جدول
  بینی و واقعیتوافق بین مقدار پیش  ضریب کاپا  آستانه بهینه حضور گونه

D. ammoniacum  5/0  5/0  خوب  
  

 D. ammoniacumترین متغیرهاي محیطی مؤثر بر گونه مهم . دامنه بردباري بر اساس7جدول 
  حالت بهینه  حداکثر دامنه تحمل  حداقل دامنه تحمل نام متغیر

  Slope(  22/1  18/21  20-1شیب (
  Clay2(  3  14  14-3( 2رس
  TNV2(  48/20  8/37  37-20( 2آهک

  
گر ایــن بررسی نتایج روش رگرســیون لجســتیک بیــان

هاي محیطی مورد بررســی (اقلــیم، است که از میان ویژگی
هاي درصد شیب، درصــد آهــک خاك و توپوگرافی)، ویژگی

ــدل ــش را در م ــترین نق ــاك بیش ــاك و رس خ ــازي خ س
بینی حضور گونه مورد مطالعه دارند. با توجه بــه ســه پیش

توان گفــت افــزایش عامل وارد شده در مدل پیش بینی می
براي استقرار ایــن  در مقادیر این متغیرها شرایط رویشگاه را

کنــد. از عوامــل  توپــوگرافی، عامــل درصــد گونه فراهم می
 شیب بر پراکنش این گونه تأثیر داشته است. 

درصد حضــور دارد.  1-20گونه مورد مطالعه بین شیب 
شــود بــه نحــوي کــه اثر شیب بر روي عمق خاك ظاهر می

ي شــیب، باعــث افــزایش و کــاهش کاهش و افزایش درجه
بــا داشــتن  D. ammoniacumشود. گیــاه عمق خاك می

متر نیاز بــه خــاك عمیــق دارد،  5/1ریشه اصلی به طول تا 
یابــد و در با کاهش عمق خاك عمق نفوذ ریشه کــاهش می

نتیجه پراکنش گیاه نیز محدودتر شده است. عالوه بــر ایــن 
با کم شدن عمق نفوذ ریشه شیرابه حاصل (گــم آمونیــاك) 

ز میزان ریشــه دوانــی اســت چنانچــه از این گیاه که متآثر ا
هاي عمیــق خــاك گیاه نتواند ریشه اصلی خود را بــه الیــه

]. 40، 34شــود [نفوذ دهد، باعث کاهش تولید محصول می
با توجه به اهمیــت عامــل درصــد شــیب در عمــق خــاك و 

]، درصــد شــیب از 33نگهداري رطوبت مورد نیاز گیاهــان [

. اســتورد مطالعــه عوامل مهم در توزیع و پراکنش گیــاه مــ
شهر اصفهان گــزارش همانطور که در مطالعه مراتع فریدون

شده است، درصد شیب در تعیین رویشگاه پتانســیل گونــه 
]، که تاییــد 32کننده مناسبی بوده است [گون پیش بینی

. همچنــین در در مراتــع دنبلیــد حاضــر اســتکننده نتایج 
ــ ــگاه گون ــذار در رویش ــل اثرگ ــیب عام ــز ش ــان  نی ه طالق

Agropyron intermedium  گزارش شده که همراستا با
  ]. 36[ استتحقیق ما 

 Artemisia aucheriبه عالوه شیب در انتشــار تیــپ 
در استان گلستان نیز بعنوان عامل تعیــین کننــده گــزارش 

. حاضــر اســت]، کــه تاییــد کننــده نتــایج 5شــده اســت [
همچنــین شــیب یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در پــراکنش و 

]. 27بــوده اســت [ Amygdalus scopariaقرار گونه است
سازي رویشگاهی گونه گیاهی گون مولــد در مطالعات مدل

ســتیک در منطقــه جکتیرا با اســتفاده از روش رگرســیون ل
فریدون شهر اصفهان نتیجه گیري کردند که درجــه شــیب 

ـــراکنش  ـــتقرار و پ ـــر اس ـــأثیر  Astragalus verusب ت
  . حاضر استید کننده نتایج یأ)، که ت32چشمگیري دارد (

با توجه به نتایج رگرسیون لجستیک درصد رس خــاك 
به عنوان جزئی از بافت خاك، نیز از عوامل محیطــی مــؤثر 
بر پراکنش گونه مورد مطالعه بوده است و دامنــه بهینــه آن 

در  D. ammoniacumدرصــد بــراي رشــد گونــه  14-3
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بــین عامــل  منطقه مورد مطالعه بوده است. به عبارت دیگر
بافت خاك (درصد رس، شن و سیلت) و انتشار گونه مــورد 

هــاي فیزیکــی ارتبــاط وجــود دارد. در واقــع ویژگی مطالعه
خاك از عوامل مهم در استقرار گیاه است و بافت خــاك بــه 

ترین خصوصیات خاك تأثیر زیــادي در کنتــرل عنوان مهم
رد مقدار رطوبت و مواد غذایی در دسترس بــراي گیاهــان دا

]3 .[  
در یک منطقه آب و هــوایی مشــخص، بافــت خــاك در 
مقایسه با عوامل شیمیایی خاك تأثیر بیشتري روي رشد و 
تجدید حیات موفقیت آمیز یک گونه گیاهی دارد و یکی از 

 اســتهاي گیــاهی بافــت خــاك عوامل رشد و استقرار گونه
هاي مهمی اســت ]. میزان رس خاك یکی از ویژگی32، 9[

بینی فرسایش خاك و شسته شدن جه به آن پیشکه با تو
]. بــا توجــه 13گیرد [کلوئیدهاي خاك مورد توجه قرار می

به رابطه منفی درصد رس با پراکنش گونــه مــورد مطالعــه، 
با افزایش بیش از حد میزان رس، حضور گونه در منطقه از 

گونــه کــه در گسترش کمتري برخوردار شده اســت، همــان
 Artemisiaل مؤثر بــر پــراکنش گونــه مطالعه تعیین عوام

aucheri هاي جنوب شرقی سبالن گزارش شده، در دامنه
میزان رس به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پــراکنش گونــه 

در  متغیــرمورد مطالعه آنها بوده است و مقدار عــددي ایــن 
هاي عدم حضور بــوده اســت هاي حضور کمتر از مکانمکان

. همچنــین بــا حاضــر اســتیج ]، که تایید کننــده نتــا23[
مطالعه انجام گرفته در مراتع فندوقلوي استان اردبیل، رس 
قابـــل نفـــوذ از عوامـــل مهـــم و مـــؤثر در توزیـــع گونـــه 

Leucathemum vulgare  معرفــی شــد کــه بــا افــزایش
مقدار این عامل احتمال حضــور ایــن گونــه کــاهش داشــته 

  شد.بایید کننده نتایج تحقیق حاضر میأ] که ت13است [
ســازي رویشــگاهی در در پژوهشی دیگــر جهــت مــدل 

منطقه چهارباغ استان گلستان، عوامل رس، سیلت و ماســه 
ــگاههاي دو  ــک رویش ــذار در تفکی ــل تأثیرگ ــه از عوام گون

Thymus kotschyanus  وAchilra millefolia اند بوده
]. در منطقــه 3وانی دارد [که با نتایج تحقیق حاضــر همخــ

هایی که درصد رس بیشــتري دارنــد، شگاهمورد مطالعه روی
از فراوانی کمتري برخوردار بوده  D. ammoniacumگونه 

هــاي بــا بافــت ســبک تــا است. بنابراین، این گونه در خاك
هاي بــا بافــت ســبک، لومی سازگاري بیشتري دارد و خاك

آب قابل دسترس را براحتی و به مقدار مناســب در اختیــار 
یط مناسب رشد را بــراي ایــن گیــاه دهد و شراگیاه قرار می

 .Dاکولوژیکی بــر روي گونــه کنند. مطالعات اوتفراهم می
ammoniacum شــنی و -در استان یزد نیــز خــاك لــومی

انــد لومی را بــراي رویشــگاه ایــن گونــه گــزارش کرده-شنی
]30 ،40  .[  

همچنین نتایج حاصل از پیش بینی رویشــگاهی نشــان 
امل معرف رویشگاه گونه مــورد داد که میزان آهک نیز از عو

 .Dباشــد و تــأثیر منفــی بــر گســترش گونــه مطالعــه مــی
ammoniacum   داشــته اســت. دامنــه بردبــاري گونــه در

) 3Caco. آهــک (اســتدرصد  20-30منطقه مورد مطالعه 
باشــد. یکی از عوامل خاکی اثرگذار در پراکنش گیاهان مــی

ن خــوب وجود آهک به اندازه مناســب، در ایجــاد ســاختما
خاك نقش اساسی دارد. ولی اگر آهک بیش از حد افزایش 
یابد با ایجاد سخت الیه در خــاك و افــزایش اســیدیته و در 
نتیجه نامساعد شدن شرایط براي جــذب بعضــی از عناصــر 

شــود توسط گیاه، باعــث ایجــاد مشــکالتی در گیاهــان مــی
)30 .(  

خشک، آهک که در مناطق خشک و نیمهبا توجه به این
عموأل به حدي است که دیگر صفات را تحــت تــأثیر قــرار م

خیــزي دهد، اهمیت آن از نظر تأثیر بــر بافــت و حاصــلمی
هــایی اســت کــه داراي باشد. آهــک از نمک مورد توجه می

حاللیت کم در آب است و زمــانی کــه بــه صــورت محلــول 
کند و رشد برخی گیاهان را بــا درآید تولید قلیاي قوي می

کند. همچنین بــا کــاهش آهــک، رطوبــت میمشکل روبرو 
اشــباع و ســنگریزه خــاك ظرفیــت نگهــداري آب خــاك را 

ــه، کــاهش می ــدگی در منطق ــا یــک بارن دهــد، بنــابراین ب
هاي این رویشــگاه آب کمتــري را در اختیــار گیاهــان خاك

  D. ammoniacumدهــد. از طــرف دیگــر گونــهقــرار می
نوکارپیــک)، گیاهی است با فرم رویشی فورب چندساله (مو

که در مدت کوتاهی حدود یک ماه دوره رویشی خود را بــه 
رساند. بنــابراین، رفتــار ایــن گونــه نــوعی ســازش پایان می

  آید. شناختی به حساب میبوم
مراتع پشــتکوه اســتان یــزد انجــام براي اي که با مطالعه

گرفته، رویشگاه درمنه دشتی با این گونه همراه بوده اســت 
این گونه با آهــک خــاك ارتبــاط معکــوس  که رابطه حضور

تحقیــق حاضــر ]، که تایید کننــده نتــایج 34داشته است [
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ــهاســت ــین در مطالع ــیش. همچن ــت پ ــه جه ــی اي ک بین
ــه ــگاهی گون ــان رویش ــرب تفت ــع غ ــاهی در مرات ــاي گی ه

شهرستان خاش صورت گرفته، دو عامل آهــک و اســیدیته 
 Artemisaعنوان عوامــل معــرف رویشــگاه گونــه خاك به
sieberi در مطالعــه تعیــین ارتبــاط 27شده است [ ذکر .[

هاي گیاهی با برخی عوامل خاك، آهــک بین پراکنش گونه
از عواملی بــوده اســت کــه بیشــترین تــأثیر را بــر پــراکنش 

 D. ammniacumو  Rheum ribesهاي گیــاهی گونــه
گیري تحقیق حاضــر ]، که مطابق با نتیجه30داشته است [

  باشد.می
ه به ضریب کاپاي به دست آمــده، میــزان تطــابق با توج

 D. ammoniacumبینی بــراي گونــه نقشه واقعی و پیش
ــبه  ــن روش در محاس ــتفاده از ای ــد. اس ــرآورد ش ــوب ب خ
مطلوبیت زیستگاه بر اساس اطالعات حضور و عــدم حضــور 

بوده که نیاز به صرف زمــان و هزینــه دارد. بــراي موفقیــت 
هــاي زیــع گیاهــان در عرصــهبینی توبیشتر در زمینه پیش

ســازي در هــاي مختلــف مــدلمنابع طبیعی، آزمــون روش
مناطق مختلف آب و هوایی کشــور بســیار اثرگــذار بــوده و 

توان با شناخت شــرایط ویــژه هــر روش، بهتــرین آن را می
  ها و افزایش صحت، انتخاب نمود. براي کاهش هزینه

ونه بــا با انجام این تحقیق مستند سازي عرصه انتشار گ
در منطقه سبز دشت بافق   D.ammoniacumارزش گونه

انجام و نقشه رویشگاهی آن تهیه شد تا در ســنوات آینــده 
ــل  ــین عوام ــد. همچن تغییــرات احتمــالی را مشــخص نمای

توانــد در تاثیرگذار اکولوژیکی شناسایی کــه ایــن نتــایج می
هاي تخریــب یافتــه اصالح رویشگاه و احیاء گونه در عرصــه

   وثري داشته باشد.نقش م
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Abstract  
The aim of this study was to evaluate the efficiency of logistic regression method in determining 

of the environmental factors effecting on the presence of Dorema ammoniacum D. DON, and to 
identify the habitat conditions of this species. Vegetation sampling was conducted random-
systematically with establishment of plots along 9 transects in the presence region and 9 transects in 
the absence region. The size of plots was determined according to the type of existing species and 
using minimum area method and the number of plots (10 plots along each transect) was determined 
using statistical method. Data related to the presence and absence of the selected species (180 plot 
samples of each) was collected and environmental factors of the sampling sites including: 
topography, climate and soil were investigated. For soil sampling, profiles were drilled at the 
beginning, middle and end of each transect from two depths of 0-30 and 30-60 cm, then samples of 
each depth were mixed together and prepared as a composite sample, and the physical and chemical 
properties of the soil were measured at the laboratory according to the usual methods. Habitat 
prediction modeling was performed using logistic regression method and D. ammoniacum habitat 
predicted map was derived using the prediction model. According to the prediction model, slope of 
habitat, lime and clay of the second soil depth have the highest effect on the species distribution. 
After determining the threshold of optimal presence, the accuracy of the predicted map with the 
actual map was measured using the kappa coefficient. According to the optimal presence threshold 
(0.5), and the amount of kappa coefficient (0.5), the result of model evaluation was concluded as a 
good agreement. Results show that the logistic regression method is able to predict the habitat of D. 
ammoniacum, thus the distribution of this important and valuable species, and derived information 
from this study can be used in the locating of the areas prone to restoration of this species at the 
study area and the areas with the same ecological conditions 
 
Keywords: Modeling species distribution; Habitat suitability; logistic regression, 
environmental factors, D. ammoniacum. 
 
 
 
  


