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- در مراتع نيمه رگرسيون لجستيك ا روشب هاي گياهيمدلسازي پراكنش رويشگاه گونه

  )هاردتمراتع اش: مطالعه موردي(خشك 
  1حصار ناصري نرگس و *چاهوكي زارع عليمحمد

  دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران كرج،

  24/11/95: تاريخ پذيرش   24/9/93: تاريخ دريافت
  چكيده

. بودبا استفاده از روش رگرسيون لجستيك  مراتع اشتهارددر  هاي گياهيوهش مدلسازي پراكنش رويشگاه گونههدف از اين پژ
، سه در هر واحد .واحدهاي همگن تعيين شد ،ايو تصاوير ماهواره 1:25000در مقياس ارتفاع هاي شيب و ابتدا بر اساس نقشه

- و نمونهدر ابتدا و انتهاي هر ترانسكت پروفيل خاك حفر و سيستماتيك مستقر شد  - به روش تصادفيمتري  750ترانسكت 

آهك، ماده  شن، لت،يرس، س زه،يخاك شامل سنگر يرهايمتغشد، سپس انجام  متر سانتي 20- 80 و 0–20برداري از دو عمق 
هاي گياهي در همچنين براي ثبت حضور و عدم حضور گونه. گرديد يريگاندازهدر آزمايشگاه  يكيالكتر تيو هدا تهيدياس ،يآل

روش سطح  به گياهي هاينهپراكنش گو و نوع به توجه با بردارينمونه پالت ندازها. قر شدتپالت مس 15طول هر ترانسكت 
بين عوامل محيطي حضور  جستيكلن رابطه رگرسيودر گام بعد  .گرديد مربعي تعيينمتر 2سطح مستطيلي شكل  حداقل،
  GISافزاردر محيط نرم نيز نقشه عوامل محيطي با روش درونيابي كريجينگ. دست آمدب SPSS افزار ها با استفاده از نرمرويشگاه
شه ثر اعمال شد و نقؤهاي عوامل محيطي مرويشگاه بر نقشهدست آمده براي حضور هر رابطه رگرسيوني بدر نهايت . تهيه شد

ها با استفاده از ضريب كاپا بررسي بيني و نقشه واقعي رويشگاههاي پيشميزان تطابق بين نقشه .بيني هر رويشگاه تهيه شدپيش
 در سطح خوب  Halocnemum strobilaceumبراي رويشگاهحاصل از مدل بيني تطابق بين نقشه واقعي و نقشه پيش .شد

)66/0K=(براي رويشگاه ، Artemisia sieberi در سطح متوسط )46/0K=(، براي رويشگاه Artemisia sieber- Stipa 

barbata   53/0( در سطح متوسطنيزK=(  براي رويشگاهو  Artemisia sieberi- Salsola richteri  ضعيف)29/0K= (
   .استارزيابي شده

  .بينيمراتع اشتهارد، نقشه پيش ،لجستيكمدلسازي پراكنش رويشگاه، رگرسيون : كليدي هايواژه

  mazare@ut.ac.ir: ي، پست الكترونيك 02632249313 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
عوامل  نديمنطقه برآ كيدر  ياهيگ هايحضور گونه

گونه  يدامنه بردبارهر گونه و  شناسيبوم يازهاين ،يطيمح
. است شگاهيمهم در هر رو يطينسبت به عوامل مح

 نبي ارتباط اساس بر ياهيپوشش گ ينبيشيپ يمدلساز
 فيثر تعرؤم يطيمح يرهايو متغ ياهيپراكنش پوشش گ

 يازهاني درك به بينيي پيشهامدل كه يياز آنجا. شوديم
 كمك هاگونه ليپتانس عيتوز ينيبشپي و هاگونه شگاهيرو
 يابارزي ها،گونه عيتوز تيريمد يبراتوانند مي كنند،مي

 ،يآلودگ(از عوامل مختلف  يناش يطيمح ستياثرات ز
در معرض خطر  هايگونه تيريو مد) آب و هوا راتييتغ

 يدانمي مشاهدات هامدل نيا). 14( دنشوانقراض استفاده 
كه احتماال منعكس  يطيمح يرهاياز متغ ايرا به مجموعه

هستند مثل آب و  شگاهيرو يدياز عوامل كل يكننده برخ
 ايو  يشناس نيزم خاك، هايويژگي ،يهوا، توپوگراف

 هايينبيشيپ تيو در نها كننديمرتبط م نيپوشش زم



 1397، 1، شماره 31جلد                                                                                   )      مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

94 

 و هاگونه يدهنده مناسب بودن منطقه براكه نشانرا  يمكان
   ).15( دهنديارائه م، هدف است يستيتنوع ز اي و جوامع

هاي مدلسازي به عنوان يكي از روش كيلجست ونيرگرس
 نيب يمدل احتماالت ،هاي گياهيبيني پراكنش گونهپيش

و عوامل ) وابسته ريبه عنوان متغ( ياهيپوشش گحضور 
استفاده از روش را با ) مستقل ريبه عنوان متغ(ثر بر آن ؤم

كمك تابع  به و دهديبرازش م حداكثر درستنمايي
 احتماالتي مرتبط با رگرسيون لجستيك، احتماالتي از صفر

 عدم حضوركه مقدار صفر احتمال  آيدبه دست مي يكتا 
 از .)17( است حضوردرصد  100احتمال  يكو مقدار 
از  هاي روش رگرسيون لجستيك استفادهمزيت مهمترين

 مدلسازي است كه برخالف برايهاي حضور و غياب داده
) تراكم، تاج پوشش و توليد(ساير فاكتورهاي گياهي 

  ).7( آن بسيار ساده است گيرياندازه

سيون لجستيك براي هايي كه از مدل رگرازجمله پژوهش
موارد زير  توان بهها استفاده شده ميي پراكنش گونهبينپيش

اطالعات يس ئاي در جنوب سودر مطالعه: اشاره كرد
 شد آوريسايت جمع 125گونه گياهي در  117مربوط به 

. جهت مطالعه شد ، شيب ودر هر سايت عوامل ارتفاع و
احتمال  استفاده از روش رگرسيون لجستيكسپس با 

نشان  نتايج حاصل. بيني گرديدگونه گياهي پيش هر حضور
 داد كه پارامترهاي شيب و جهت بيشترين همبستگي را با

مراتع حوض  در .)18( رندهاي گياهي داگونه حضور
با استفاده از روش رگرسيون لجستيك نيز  سلطان قم

در اين پژوهش . مدلسازي شدهاي گياهي پراكنش گونه
ه بهينه حضور نيز براي بيني، آستانپس از تهيه نقشه پيش

هاي گياهي با استفاده از رويكرد تركيبي هر يك از گونه
در نهايت ميزان . حساسيت و اختصاصيت برابر تعيين شد

بيني با واقعي از طريق ضريب كاپا ارزيابي تطابق نقشه پيش
هاي حاصل از ان تطابق نقشهزميكه نتايج نشان داد . شد

) 34/0ضريب كاپاي (مدل و نقشه واقعي از سطح ضعيف 
هاي براي رويشگاه )72/0ضريب كاپاي (تا خيلي خوب 

رويشگاه بالقوه  اي ديگردر مطالعه. )1( نوسان داردمختلف 
 و حضور هايدادهبا استفاده از  Astragalus verusگونه 
سايت حضور و  50 شامل(سايت  100گونه از  ناي غياب

و نقشه فاكتورهاي محيطي از قبيل ) سايت غياب 50
...) دما، بارش و (، اقليم )شيب، جهت، ارتفاع( فيزيوگرافي
با روش  ...)اسيديته، هدايت الكتريكي و (و خاك 

ي مدل با استفاده ارزياب. رگرسيون لجستيك مدلسازي شد
و با  78/0قل، ضريب كاپاي هاي مستاز مجموعه داده

 را 93/0مقدار  ROC هاياستفاده از سطح زير منحني پالت
نشان داد كه بيانگر توان باالي مدل رگرسيون لجستيك 

در  Astragalus verusدرختي در توليد نقشه پراكنش گونه 
مدلسازي پژوهشگراني نيز  .)7( باشد مي يمحل اسيمق

بر اساس را مراتع شرق سمنان هاي گياهي پراكنش گونه
 وپوگرافي با روش رگرسيون لوجستيكت عوامل خاك و
ها از بيني رويشگاهپس از تهيه نقشه پيشانجام دادند و 

ها با واقعيت شاخص كاپا براي بررسي ميزان تطابق نقشه
با در جنوب غربي اسپانيا در پژوهشي . )4( استفاده كردند

متغيرهاي فيزيوگرافي، استفاده از رگرسيون لجستيك 
شناسي مربوط به سنگ هايهبارندگي، درجه حرارت و داد

 ايرا در تهيه مدل پراكنش مكاني بلوط چوب پنبه

(Quercus suber)يساز مدل .)15( مورد بررسي قرار دادند 
با  Agropyron intermediumگونة  شگاهيرو تيمطلوب

القان مراتع ط در يشناخت بوم انيآش يعامل ليروش تحل
  ).6(مياني انجام شد 

ني چند متغيره پژوهش، ارائه روابط رگرسيواين هدف از 
كارگيري  هاي گياهي مراتع اشتهارد با بهبراي رويشگاه گونه

بيني پراكنش قشه پيشعوامل خاكي و توپوگرافي و تهيه ن
ت عوامل محيطي مؤثر بر شناخ. هاستاين رويشگاه

آشنايي با  زمينهتواند در پوشش گياهي مي پراكنش
برنامه هاي بومي و بكارگيري آنها در  هايونهگ سازگاري

   .مراتع، كارآمد باشد اصالح و احياء

  مواد و روشها
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مورد مطالعه با مساحت  منطقه :منطقه مورد مطالعه يمعرف
از مراتع شهرستان اشتهارد در  يبخش هكتار 3/2318

 كه در محدوده جغرافيايي استان البرز است يجنوب غرب
و  يشمال قهيدق 45درجه و  35تا  قهيدق 41درجه و  35

 38درجه و  50تا  قهيدق 33درجه و  50 ييايطول جغراف
 ايمتر از سطح در 1378 تا 1129 در ارتفاع و يشرق قهيدق

  . گرفته استقرار 

و ارتفاع  بيش هايابتدا بر اساس نقشه: هاآوري دادهجمع
و  متر 10با دقت  از نقشه مدل رقومي ارتفاع به دست آمده

واحدهاي نقشه  ايماهواره ريبا استفاده از تصاو نيهمچن
به واحد در هر  يبردارمحل نمونه انتخاب. شد هيته همگن
را رويشي  پيتهر معرف  يهابود كه گونه ايگونه
. داشته باشد ينسبتا همگن ياهيو پوشش گ رديگبدربر
- نيو زم يمناطق صنعت ايهيبه علت اثرات حاش نيهمچن
در  يبرداراز نمونه يو مناطق مسكون يكشاورز هاي
 سههمگن در هر واحد . شد يمناطق خوددار نيا يكينزد

 نيدو ترانسكت در طول مهمتر ،يمتر 750ترانسكت 
 كيو ) بيارتفاع، جهت و ش( يطيمح يها انيگراد

در طول . ديترانسكت مستقر گرد دوترانسكت عمود بر آن 
متر قرار داده شد، كه  50پالت، به فاصله  15هر ترانسكت 

 نيا يطيمح طيشرا رييبودن طول دامنه و تغ اديز ليبه دل
 همگندر هر واحد  بيترت نيبد. نظر قرار گرفت   فاصله مد

هاي نمونه پالت اندازه .ديعدد پالت مستقر گرد 45
روش  به گياهي هايپراكنش گونه و نوع به توجه با برداري
 متر مربعي تعيين 2سطح مستطيلي شكل ، حداقل سطح

و درصد  ياهيگ هايدر هر پالت نوع و تعداد گونه .گرديد
در ابتدا و برداري از خاك، براي نمونه .پوشش آنها ثبت شد

با توجه به  .پروفيل خاك حفر شدانتهاي هر ترانسكت 
مطالعه مورد يها گونه دوانيشهيثر رؤعمق خاك و عمق م

انتخاب  متر سانتي 20- 80 و 0–20 برداريدو عمق نمونه
 ،شن رس، زه،يخاك شامل سنگر يرهايمتغسپس  .ديگرد
-اندازه يكيالكتر تيو هدا تهيدياس ،يآهك، ماده آل لت،يس

آورده  1 در جدول يرگيهمراه روش اندازه بهكه  شد يريگ
طول و برداري همچنين در هر واحد نمونه .شده است

 زين ايجهت و ارتفاع از سطح در ب،يش ،ييايعرض جغراف
   .شد نييتع

فهرست متغيرهاي محيطي با عالمت اختصاري بكار رفته در  -1 جدول
 هاتحليل

  رديف
روش 

  گيري اندازه
  عالمت  ويژگي

واحد 
  گيري اندازه

  درصد Clay  رس  هيدرومتري 1
  درصد Sand  شن  هيدرومتري 
  درصد Silt  سيلت  هيدرومتري 2
  درصد Gr  سنگريزه  هيدرومتري 3
  درصد Lime  آهك  كلسيمتري 4
عصاره گل  5

اشباع 
  الكتريكي

هدايت 
  الكتريكي

EC  دسي زيمنس
  بر متر

6  pH اسيديته  متر  pH -  
  درصد Slope  شيب - 7
ارتفاع از   -  8

  سطح دريا
Abs متر  

  درصد OM  ماده آلي  والكي و بالك  9
الوه بر مقدار بيني پوشش گياهي عدر تهيه نقشه پيش

. نياز استنقشه اين عوامل نيز مورد عددي عوامل محيطي،
روش درونيابي با  نقشه فاكتورهاي خاك به همين دليل

 .)5( تهيه شد 3/9نسخه  GISبا نرم افزار  كريجينگ
با دقت  نقشه رقومي ارتفاعهمچنين نقشه شيب و ارتفاع از 

  .دست آمدمتر ب 10

- حضور و عدم يهاداده ،وابسته يرهايمطالعه متغ ناي در

 كي و صفر كد با كه هستندي هاي رويشتيپ حضور
 اتيمستقل شامل خصوص يرهايو متغ شونديمشخص م

روش،  نياستفاده از ا براي. باشديم يخاك و توپوگراف
از طريق محاسبه عامل تورم  چندگانه خطيابتدا وجود هم

قرار  يمستقل مورد بررس يرهايمتغ نيب (VIF)واريانس 
براي تمام  انسيعامل تورم وار مقدار كهنيا ليبه دل .گرفت

 مستقل داراي رهاييمتغ جهيبود، در نت 10كمتر از  رهايمتغ
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رابطه بين حضور و عدم  سپس .چندگانه نبودند يخطهم
ده از روش فاكتورهاي محيطي با استفا و هارويشگاهحضور 

دست ب 19نسخه  SPSSافزار رگرسيون لجستيك در نرم
دست آمده از آماره  هاي بهبراي آزمون مدل .)3( آمد

رابطه زير طريق استفاده شد كه از  هوسمر و لمشاو
  : )17( گرددمحاسبه مي

H= ∑  

دهنده مقادير  ترتيب نشان به Ngو  Og ،Egكه در اين رابطه، 
تعداد  Gو مشاهدات و  مشاهده شده، مقادير مورد انتظار

بيني شده حضور نيز متوسط احتمال پيشNg .هاستگروه
  .است

بيني پوشش گياهي از طريق مدل پيشدست آوردن پس از ب
هاي روشهاي آماري با استفاده از عوامل محيطي، اين مدل

زمين آمار و سيستم اطالعات جغرافيايي و اعمال ضرايب 
هاي مربوط به هر يك از متغيرهاي محيطي بر روي نقشه

تبديل به نقشه   3/9نسخه  GISافزار اين عوامل در نرم
نقشه . )4و  2،1( هاي گياهي شدرويشگاه گونه بينيپيش

خروجي حاصل از مدل شامل مقادير احتمال حضور بين 
در اين فر تا يك براي رويشگاه موردنظر است، كه ص

عنوان عدم حضور  به 0 -5/0احتمال حضور پژوهش 
نوان حضور رويشگاه در نظر ع را به 5/0 - 1رويشگاه و 
و نقشه خروجي نهايي بر اساس اين دو طبقه  گرفته شد

  .حضور براي هر رويشگاه تعريف شدحضور و عدم

بيني تهيه شده با نقشه واقعي پوشش پيشميزان تطابق نقشه 
  Idrisiگياهي نيز با استفاده از ضريب كاپا در نرم افزار 

ن ضريب در بسياري از از اي. محاسبه شد 16نسخه 

هاي گياهي استفاده شده بيني رويشگاه گونهمطالعات پيش
ضريب كاپا بيانگر تطابق مقادير ). 23و  22،19،1(است 
باشد و مقدار آن از مشاهده شده ميبيني شده و مقادير پيش

كند و هر چه به يك نزديكتر باشد صفر تا يك تغيير مي
-دهنده تطابق بيشتر بين مقادير واقعي و مقادير پيشنشان

  .بيني است

  نتايج
از مدل رگرسيون لجستيك حاصل نتايج  5تا  2هاي رابطه

ها و عوامل محيطي بين حضور و عدم حضور رويشگاه
 -  Stipa barbata شگاهيحضور رو 2رابطه طبق  .است

Artemisia sieberi  و  ميعمق اول نسبت مستق زهيبا سنگر
 نيپس از ا. با ارتفاع و شن عمق دوم نسبت عكس دارد

  Artemisia sieberiاز  ينسبتا خالص شگاهيرو شگاه،يرو
عمق  آليگونه با ماده نيدست آمده ا است كه طبق معادله به
عمق دوم نسبت عكس  يكيالكتر تياول و ارتفاع و هدا

 Salsolaگونه همراه با  نيا يبعد شگاهيدر رو. دارد

richteri  شگاهيرو نياحتمال حضور ا. شوديمشاهده م 
 تيو هدا زهيدرصد سنگر شيطبق معادله فوق با افزا

در  يبعد شگاهيرو. ابدييعمق دوم، كاهش م يكيالكتر
 شگاهيرودشور، رو هرودخان هيمنطقه و حاشدست  نييپا

Halocnemum strobilaceum رابطه  يبررس. است
 نيحضور ا نيب همبستگي دهندهنشان كيلجست ونيرگرس

رابطه به  نيا. است زهيبا درصد آهك و سنگر شگاهيرو
عوامل، كاهش احتمال حضور  نيا شياست كه افزا ايگونه

  .دارد يگونه را در پ نيا

p .  – .    

Exp 0.84gravel1 0.198elevation 0.673sand2 242.032
1 Exp 0.84gravel1 0.198elevation 0.673sand2 242.032

 

p .  
E . O.M . . EC .

E . O.M . . EC .
 

p   . .
E . . EC .

E . . EC .
 

 ):1(رابطه 

 ):2(رابطه 

 ):3(ابطه ر

 ):4(رابطه 
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p .
E . . .

E . . .
  

  .هاي اول و دوم خاك استدهنده مقادير فاكتورهاي خاك در عمقنشان 2و  1: *
دهنده نشان (HL) هوسمر و لمشاو باال بودن مقدار آماره

 هامدل اين از يك هر داريامعن بررسي .تطابق بيشتر است

 اين داريامعن بيانگر ، HLآماره و تشخيص ضرايب با

تطابق دهنده و نشان است درصد يك سطح در روابط
   .)2 جدول( هاستخوب رابطه لجستيك با داده

 ينيبشيپ يبرا كيلجست ونيمربوط به رگرس يها آماره -2 جدول

  شگاهيحضور رو

 HLمقدارR2 ياهيگ يها شگاهيرو
Artemisia sieberi 836/0  **65/0  

Artemisia sieber- Stipa barbata 827/0 **88/0 
Halocnemum strobilaceum 799/0 **99/0 
Artemisia sieberi- Salsola 

richteri     
571/0 **1 

  درصد يكداري در سطح معنا: **

نيابي كريجينك با روش درو گام بعد نقشه عوامل خاك در
تهيه شد كه نقشه هدايت  GISافزار با استفاده از نرم

آورده شده  1در شكل  براي نمونه عمق دوم يريكالكت
هاي بر اساس رابطه متغير هر به مربوط ضرايب. است

  محيط در محيطي هاياليه در رگرسيوني به دست آمده

GISتهيه هارويشگاه از يك هر براي بينيپيشنقشه  اعمال و 

بيني بر اساس دو طبقه حضور سپس نقشه نهايي پيش .شد
و عدم حضور رويشگاه  0- 5/0رويشگاه با مقادير احتمال 

براي مقايسه  هااين نقشه .تهيه شد 5/0- 1با مقادير احتمال 
 5تا  2هاي نقشه واقعي پوشش گياهي در شكل با همراه

  .آورده شده است

  گيري بحث و نتيجه
با استفاده  رگرسيون لجستيك بينيمدل پيش بررسي دقت

از ضريب كاپاي به دست آمده حاكي از آن است كه تطابق 
براي حاصل از مدل بيني بين نقشه واقعي و نقشه پيش

خوب، براي در سطح  H. strobilaceumرويشگاه 

در  S. barbata A. sieberi–و  A. sieberiهاي رويشگاه
 S. richteri -A. sieberi  ويشگاهسطح متوسط، براي ر

  .استضعيف ارزيابي شده

هاي رگرسيون با توجه به عوامل وارد شده به مدل
، هدايت الكتريكي، ماده شنلجستيك، ارتفاع، سنگريزه، 

هاي ثرترين عوامل در پراكنش رويشگاهؤآلي و آهك م
را در  ريثأت نيشتريعوامل ب نيا. منطقه مورد مطالعه هستند

 يكاثر هر  زانيم يمنطقه دارند ول هاي گياهيگونهپراكنش 
متفاوت هاي مختلف، در حضور رويشگاه رهايمتغ نياز ا
 .H شگاهيرورابطه رگرسيون لجستيك براي  .است

strobilaceum دهنده همبستگي بين حضور اين نشان
اين رابطه به . رويشگاه با درصد آهك و سنگريزه است

كه افزايش اين عوامل، كاهش احتمال حضور  اي استگونه
با توجه به ضريب كاپاي باالي به  .گونه را در پي دارد

مدل براي  توان گفتدست آمده براي اين رويشگاه، مي
بيني رويشگاه مذكور موفق عمل كرده و با دقت بااليي پيش

 A. sieberi – S. barbata شگاهيرو يبرا. انجام شده است
 20- 80از سطح دريا و سنگريزه و شن عمق عوامل ارتفاع 

اند كه با شده رويشگاه وارد رابطه رگرسيوني با حضور
سنگريزه رابطه مستقيم و با ارتفاع و شن رابطه معكوس 

ريزبافت بودن خاك  بهاكولوژي استيپا آت بررسيدر . دارد
در . )9( شداشاره استيپا در استان تهران  هايرويشگاه

هاي علفي با مقاومت به خشكي پايين، گونه مناطق بياباني
براي  .)12( دانه گسترش دارندهاي ريزخاك اغلب بر روي

دهنده رابطه رگرسيون لجستيك نشان  A. sieberi هشگايرو
و متغيرهاي ارتفاع از سطح  شگاهيحضور رو نيب همبستگي

دريا، هدايت الكتريكي عمق دوم و ماده آلي عمق اول 
كه با ارتفاع و هدايت الكتريكي نسبت  طوري است، به

ميزان هدايت . معكوس و با ماده آلي نسبت مستقيم دارد
شوري زياد خاك . الكتريكي بيانگر ميزان شوري است

 ):5(ابطه ر
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شود كه روي باعث سميت و بهم خوردن تعادل يوني مي
گذارد و باعث جلوگيري يفعل و انفعاالت حياتي بذر اثر م

شود حتمال حضور گياهان ميزني بذر و كاهش ااز جوانه
در تحليل پوشش گياهي مراتع ندوشن، پژوهشگري ). 8(

 .Aافزايش شوري خاك را از علل كاهش حضور گونه 

sieberi 10( دانددر تركيب جوامع گياهي منطقه مي( .
 توانمي لجستيك، رگرسيون وتحليل تجزيه نتايج براساس

-پيت پراكنش در عامل مؤثرترين درصد سنگريزه كه گفت
 اين يراز. است بوده موردتحقيق منطقه در بررسي دمور هاي

 ديگر تيپ سه در Artemisia sieberi  تيپ استثناي هب عامل

اثرات مثبت ميزان  ياريبس قاتيتحق .استشده مدل وارد
سنگريزه سطحي بر پوشش گياهي مناطق خشك را نشان 

  .)20و  11(دادند 

هايي كه بيني رويشگاهپيشمدل رگرسيون لجستيك براي 
ه ارائشرايط ويژه و منحصر به فردي دارند، نتيجه بهتري 

شناسي وسيعي دارند هايي كه دامنه بومگونه برايدهد و مي
امنه د A. sieberiگونه . )21( دهدمدلي قوي ارائه نمي

بيني حاصل از هاي پيشرويشگاهي وسيعي دارد و نقشه
رگرسيون لجستيك براي سه رويشگاهي كه گونه درمنه 
دشتي گونه غالب آنها بوده است تطابق متوسط و ضعيفي با 

ساير پژوهشگران نيز واقعيت دارد كه اين نتيجه با نتايج 
بررسي اين پژوهش از هدف  .)23و  1( مطابقت دارد

وي ها بر اساس الگامكان تعيين الگوي پراكنش رويشگاه
 دستيابي به مدلثر و در نهايت ؤپراكنش عوامل محيطي م

 موردهاي گونهرويشگاه براي  مكانيتوزيع بيني پيش
بر . بود ه از روش رگرسيون لجستيكبا استفاد مطالعه

توانسته رگرسيون لجستيك  ،دست آمده س نتايج بهاسا
ثر را به ؤها و عوامل محيطي مارتباط بين حضور رويشگاه

-از كاربرديروش رگرسيون لجستيك  .تعيين كندخوبي 

هاي گياهي است مدلسازي پراكنش گونه هايترين روش
را روش مناسبي براي مدلسازي آن  بسياري كه پژوهشگران

هاي گياهي معرفي بيني گونهو در نهايت تهيه نقشه پيش
  ).14و  13،2( كردند

ثر ؤبا تعيين عوامل م توان گفتطبق نتايج اين پژوهش مي
فقط  توانر تيپ گياهي، در مطالعات بعدي ميبر حضور ه

روي همين عوامل محيطي بر با دقت بيشتري  را العهمط
متمركز كرد و از صرف زمان و هزينه براي ساير عوامل 

بيني حاصل از مدل هاي پيشنقشه .كرد جلوگيري
ه پتانسيل پراكنش رگرسيون لجستيك كه در واقع نقش

هاي نقش مهمي در پيشنهاد گونهتواند هاست مي رويشگاه
هاي احياي در برنامه شرايط فيزيوگرافي مختلف سازگار با

تعيين مناطقي با تواند  ميهمچنين  داشته باشد،مرتع 
ا يصنعتي و  - هاي با ارزش داروييپتانسيل رويش گونه

  .هاي نادر و در حال انقراض استفاده شودگونه
  منابع

. 1393، .، آذرنيوند، ح.ع.زارع چاهوكي، م ، .پيري صحراگرد، ح .1
حوض  غرب مراتع در گياهي هايگونه پراكنش سازي مدل

. نشريه مرتعداري. لوجستيك رگرسيون روش قم با استان سلطان
 .94-113: 1جلد اول، شماره

. ، آذرنيوند، ح.، زاهدي، ق.، جعفري، م.ارزاني، ح، .جعفريان، ز .2
هاي گياهي با استفاده از بيني مكاني گونهتهيه نقشه پيش. 1391

، )مراتع رينه، كوه دماوند: ي مورديمطالعه( رگرسيون لجستيك
 .1-18: 79هاي جغرافياي طبيعي، شماره نشريه پژوهش

، .ر.، مقدم، م.ح وند،ي، آذرن.م ،ير، جعف.ع.م ،يزارع چاهوك .3
 ونيكاربرد روش رگرس. 1386،  .زاده، م عي، شف.فرحپور، م

با عوامل  ياهيگ يحضور گونه ها نيرابطه ب يدر بررس كيلجست
در  يپژوهش و سازندگ زد،يدر مراتع پشتكوه استان  يطيمح

  .136-143صفحه: 76شماره  ،يعيمنابع طب

. 1393 ،.، آذرنيوند، ح.اهوازي، ل، خالصي .ع.زارع چاهوكي، م .4
و  خاك عوامل اساس بر گياهي هايگونه پراكنش سازيلمد

مراتع  در لوجستيك رگرسيون روش از استفاده با توپوگرافي
نشريه مرتع و آبخيزداري، نشريه منابع طبيعي ايران،  .سمنان شرق
 .45-59: 1شماره. 67دوره 

 ي، خالص.،ايچاهوك ، زارع.،مي، زارع ارنان.م ،يزارع چاهوك .5
- شيپ يدر مدلها يآمار مكان هايكاربرد روش. 1389. ،لياهواز



 1397، 1، شماره 31جلد                                                                                   )      مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

99 

خشك  يپژوهش يفصلنامه علم. ياهيگ هايگونه شگاهيرو ينبي
 .13-23صفحه . كيشماره . سال اول. بوم

 تيمطلوب يساز مدل. 1395. ع.و زارع چاهوكي، م. عباسي، م .6
 ليروش تحلبا  Agropyron intermediumگونة  شگاهيرو
مراتع : يمطالعه مورد) (ENFA( يشناخت بوم انيآش يعامل

 :.3مجله پژوهشهاي گياهي، پذيرفته شده . )يانيطالقان م

 مدل كاربرد. 1391. ، وهابي، م.، بصيري، م.، تركش، م.ساكي، م .7
گياهي  گونه بالقوه رويشگاه تعيين در درختي لجستيك رگرسيون

 اول، سال كاربردي، اكولوژي .Astragalus verusزرد  گون

 .37- 27:  2شماره

، چاپ دوم، )ترجمه(تكنولوژي بذر .  1375. غ  ،سرمدنيا .8
 .جهاد دانشگاهي مشهد انتشارات

. 1387. ف ، آژير،.ص كيا، زارع ،.ع.ا شاهمرادي، ،.ا فراهاني، .9
 .تهران استان در Stipa barbata مرتعي گونه اكولوژيآت

 .86-94):1(15.ايران بيابان و مرتع تحقيقات فصلنامة

 ارزيابي پوشش گياهي در ارتباط با متغيرهاي. 1387.ح نادري، .10
ر خاك و چرا د شيميايي -خصوصيات فيزيكو و توپوگرافي

دانشگاه . نامه كارشناسي ارشدپايان. مراتع ندوشن، استان يزد
 .صفحه 150. تربيت مدرس

11. Abd El-Ghani, M.M., Amer, W.M., 2003. Soil-
Vegetation Relationships in a Coastal Desert 
Plain of Soutern Sinai, Egypt. Journal of Arid 
Environments, 55: 607-628. 

12. Birkeland, P.W., Machette, M.N., Haller, K., 
1991 .Soils as a tool for applied Quaternary 

geology. Miscellaneous publication 91-3, Utah 

Geological and Mineral Survey, Utah 
Department of Natural Resources. 

13. Carter, G. M., Stolen, E.D. Breininger, D.R., 
2006. A rapid approach to modeling species–
habitat relationships. Journal of Biological 
Conservation, 127: 237 -244. 

14. Guisan, A., Thuiller, W., 2005. Predicting 
species distribution: offering more than simple 
habitat models. Ecology Letter, 8: 993-1009. 

15. Hidalgo, P.J., Marin, J.M., Quijada, J., Moreira, 
J.M., 2008. A spatial distribution model of cork 
oak (Quercus suber) in southwestern Spain: A 
suitable tool for reforestation. Forest Ecology 
and Management, 255: 25–34. 

16. Hirzel, A., Hausser, H., Chessel, D., Perrin, N., 
2002. Ecological niche factor analysis: How to 
compute habitat-suitability maps without 
absence data. Ecology, 83: 2027-2036. 

17. Homser, D.W., Lemeshows, J.R., 1989. Applied 
logistic regression. Wiley, New York. 582p. 

18. Lassueur, T.S., Randin, C. F., 2006. Very high 
resolution digital elevation models: Do they 
improve models of plant species distribution. 
Journal of Ecological Modeling, 198: 139-153. 

19. Liu, C., Berry, P.M., Dawson, T.P., Pearson, 
R.G., 2005. Selecting Thresholds of Occurrence 
in the Prediction of Species Distribution. 
Echography, 28: 358-393. 

20. Mostafa, A., Zaghloul, M., 1996. Environment 
and Vegetation in the Montane Saint Catherine. 
Journal of Arid Environment, 34: 331-349. 

21. Wiser, S.K., Robert, K.P., Peter, S.W. 1998. 
Prediction of rare-plant occurrence: A southern 
Appalachian example. Ecological Applications, 
8 (4): 909–920. 

22. Robertson, M.P., Peter, C.I., Villet, M.H., 
Ripley, B.S., 2003. Comparing models for 
predicting species’ potential distributions: a case 
study using correlative and mechanistic 
predictive modelling techniques. Ecological 
Modelling, 164: 153–167.  

23. Zare Chahouki, M.A., Azarnivand, H., Jafari, 
M., Tavili, A., 2010. Multivariate Statistical 
Methods as a Tool for Model-Based Prediction 
of Vegetation Types. Russian Journal of 
Ecology, 41(1): 84-94. 

 

 

 



 1397، 1، شماره 31جلد                                                                                   )      مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

100 

Habitat distribution modeling of some plant species using logistic 
regression in the semi-arid rangelands (Case study: Eshtehard 

rangelands) 
Zare Chahouki M.A. and Naseri Hesar N. 

Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. of Iran 

Abstract 

The aim of this study is habitat species distribution modeling using logistic regression in 
Eshtehard rangelands. Homogeneous units was determined based on the slope and 
elevation maps and satellite images. Per unit, three transects with a length of 750 meters 
was established according to systematic-random method. At the beginning and end of 
each transect soil profile was dug, Sampling was done from the depths 0-20 and 20-80. 
Soil variables including gravel, clay, sand, silt, lime, organic matter, pH and electrical 
conductivity was measured. Also for recording the presence or absence of plant species, 
15 plots was established along each transect. Size of plot sampling was determined 
rectangular area 2 square meters according to the type and distribution of plant species 
with minimum area. In the next step regression relationship between environmental 
factors and presence of habitat using SPSS software was obtained.The map of variables 
was produced by Kriging interpolation method in GIS software. The regression 
equation related to the presence of any type were applied on maps of effective 
environmental factors, and prediction map produced for each habitat. The 
correspondence between the predicted and actual maps was assessed using the kappa 
coefficient. Correspondence between the predicted and actual maps was assessed for 
habitat Halocnemum strobilaceum in good level (k=0/66), for habitat of Artemisia 

sieberi in intermediate level (k=0/46), for Artemisia sieber-Stipa barbata  in 

intermediate level too (K=0/54) and for habitat of Artemisia sieberi- Salsola richteri   in 

poor level (k=0/29). 

Key words:  Habitat distribution modeling, Logistic regression, Eshtehard rangelands, 
Prediction map. 

 


