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) با روش Onobrychis cornutaسازي مطلوبيت رويشگاه گونه اسپرس كوهي (مدل
  شناختي در مراتع بلده نورتحليل عاملي آشيان بوم

  2وحيد غالميو  1، محمدرضا طاطيان*1، رضا تمرتاش1فرهاد برنا

 دانشكده منابع طبيعيدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري،  ساري،، ايران 1

  گروه مرتع و آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيالن، صومعه سرا،، نايرا 2

  07/11/1398 تاريخ پذيرش:  21/10/1398تاريخ دريافت: 

  چكيده

- مشيها محاسبه شود، همچنين خطدهند مناطق مناسب مطلوبيت گونهشناختي ابزارهايي هستند كه اجازه ميهاي آشيان بوممدل

)، از روش تجزيه و Onobrychis cornutaسازي مطلوبيت زيستگاه اسپرس كوهي (دهند. جهت مدله ميهاي حفاظت را توسع
استفاده شده است. در اين مطالعه از نقاط حضور گونه به عنوان  Biomapperافزار شناختي در محيط نرمتحليل عاملي آشيان بوم

ها، با استفاده از مدل تحليل عاملي آشيان استفاده شد. پس از تهيه اليه متغير محيطي به عنوان متغير مستقل 14متغير وابسته و از 
الكتريكي،  هدايت جغرافيايي، جهت ساالنه، دماي محيطي تأثيرگذار شامل ميانگين شناختي تجزيه و تحليل شدند. متغيرهايبوم

رايي گونه نشان داد كه اين گونه تمايل به گنتايج مربوط به حاشيه .گرفتند قرار استفاده مورد خاك شونده خنثي شيب و مواد
 و باال دقت دهندهنشان )8/0روش اعتبارسنجي متقابل ( از استفاده با مدل ارزيابي اي دارد. همچنينزندگي در زيستگاه حاشيه

- اي گياهي ميهگونهسازي مدل .باشددر منطقه مورد مطالعه مي گونه مورد نظر براي شناختيبوم آشيان عاملي تحليل مدل خوب

  هاي گياهي بومي و ارزشمند استفاده شود.طور گسترده براي شناسايي مناطق مناسب براي حفاظت از گونهتواند به 

  ي نور ، بلدهBiomapper)، سيستم اطالعات جغرافيايي، ENشناختي (پراكنش بالقوه، آشيان بوم كليدي: ه هايواژ

  reza_tamartash@yahoo.com الكترونيكي:، پست 09126997046نويسنده مسئول، تلفن: * 

  مقدمه
پوشش گياهي هر منطقه حاصل تغييرات محيطي آن است. 

شناختي توان گفت كه تركيبي از عوامل بومبنابراين مي
-مانند آب و هوا، خاك و پستي و بلندي بر استقرار گونه

شناختي ). مدل آشيان بوم26گذارد (مي هاي گياهي تأثير
بيني توزيع پوشش تواند با پيشعنوان يك ابزار مهم، ميب

گياهي در يك منطقه براساس رابطه بين توزيع فضايي 
سازي پوشش گياهي و برخي متغيرهاي محيطي به مدل

 هاي). مدل27و  26، 35مطلوبيت رويشگاه گياهي بپردازد (
 توزيع گونه، محدوده پراكنش محدوده كننده بينيپيش
- مي بنابراين كنند،مي بينيپيش را هايشانزيستگاه و هاگونه

باشند  مديريتي و حفاظتي اهداف براي مناسبي ابزار توانند

بيني رويشگاه هاي پيشدليل توانايي مدلهمچنين به .)8(
ها و شرايط محيطي، اين در كشف روابط بين وقوع گونه

) و 36 و 22شناسي هستند (هم در بومها ابزاري ممدل
هاي حفاظتي در مقياس ها در برنامهاستفاده از نتايج آن

). امروزه 25سرعت در حال توسعه است ( اي، بهمنطقه
هاي زيادي براي بررسي روابط ميان گونه و عوامل مدل

محيطي با استفاده از اطالعات مربوط به نقاط حضور (يا 
). برتري 9روند (كار مي ها بهونههمان پراكنش فعلي) گ

-هايي كه با استفاده از اطالعات مربوط به حضور گونهمدل

ها اين كنند نسبت به ساير مدلسازي ميها اقدام به مدل
تر اطالعات در دسترس مربوط به حضور است كه بيش
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هاي عدم حضور به ندرت در دسترس ها بوده و دادهگونه
). 21ها با شك و ترديد همراه است (يا مقادير آنهستند؛ 

هاي شناختي يكي از روشمدل تحليل عاملي آشيان بوم
هاي هاست كه بر پايه دادهسازي توزيع گونهرايج براي مدل

 تجزيه روش در سازي). مدل30حضور گونه استوار است (
 هايروش با مقايسه در شناختيآشيان بوم عاملي تحليل و

 خطي مدل نظير حضور عدم و حضور هايداده به وابسته
رگرسيون  درخت و يافته تعميم مدل افزايشي يافته، تعميم

پذيرد؛ زيرا ثبت نقاط عدم تري انجام ميبا دقت بيش
 زماني اوقات، نظير ايپاره در هاحضور گونه در اين روش

ممكن است به اشتباه  است، دشوار گونه حضور مشاهده كه
- مي حضور عدم هايداده از ه). استفاد30صورت گيرد (

 از استفاده نتيجه در و كند ايجاد نتايج اريب در تواند
 خواهد تريمطلوب نتيجه حضور نقاط بر مبتني هاييروش
)، 1). محققاني همانند اميدي و همكاران (32( داشت

) با 28و همكاران ( Hengl) و 20مصطفوي و همكاران (
ي بوم شناختي به استفاده از روش تجزيه و تحليل عامل

هاي جانوري پرداختند. براي تعيين تعين مطلوبيت زيستگاه
-مي ENFAهاي گياهي با استفاده از روش رويشگاه گونه

) كه 37و همكاران ( Trethowanهمچون توان به مواردي 
شناسي رويشگاه گونه با استفاده از مدل آشيان بوم

Campuloclinium macrocephalum د و را بررسي كردن
بيني ) كه به پيش40و همكاران ( Wolmaransهمچنين 

هاي مهاجم مرتعي با استفاده از مدل آشيان بوم توزيع گونه
  شناختي پرداختند اشاره كرد. 

جـنس و بيش  600بـا حـدود ) Fabaceae(  تيره حبوبـات
گونه، سومين تيره بزرگ در بين گياهان گـلدار  12000از 

گونـه از بقوالت  130ا حـدود اسـت. جـنس اسـپرس بـ
اي بسيار ارزشمندي است كه قـرنهاسـت در سطوح علوفه

وسيعي از ممالـك مختلـف، بـه ويـژه منـاطق معتدل آسيا 
هاي شـود، اگرچـه در رويشگاهو از جمله ايران كشت مي

شود. نيزبه طـور خـودرو ديده مي كوهستاني سردمناطق 
ـاله يـا دايمي، اغلب جنس اسپرس شامل گياهاني يكس

هـاي تيغدار بوده كه نـدرت بـه صـورت بوتـه ايستاده و به
بدون كرك هستند  هـاي سـاده و گـاهياغلب داراي كُرك

 Onobrychisاي (). گونه اسپرس كوهستاني يا پشته34(

cornuta ( گياهي مقاوم به خشكي بوده، همچنين اين گياه
اطقي كه براي كشت اي است و مناسب كشت در منعلوفه

هاي خوشخوراك يونجه مناسب نيست. همچنين جزء گونه
اي كه آن را به يونجه براي گوسفند و گاو بوده به گونه

  ). 6دهند (ترجيح مي

به منظور فراهم كردن اطالعات و شناخت در مورد 
خصوصيات رويشگاهي گونه مورد مطالعه چگونگي عمل 

هاي مرتعي و مطابق ستمو رفتار اين گونه گياهي در اكوسي
هاي بالقوه جهت هاي داراي ويژگيبا آن شناخت رويشگاه

استقرار و پراكنش اين گونه در عمليات اصالحي مراتع، 
مدل مطلوبيت رويشگاه اين گونه با استفاده از يكي از 

زيستگاه گونه مورد  مطلوبيت تعيين در مناسب هايروش
 از روش استفاده ،زيستگاه مطلوبيت نقشه تهيه و مطالعه
به كار گرفته شد،  شناختيبوم آشيان عاملي تحليل و تجزيه

در عين حال به بازگشت دوباره برخي مراتع تخريب يافته 
و در حال تخريب كه زمينه پرورش گونه مذكور را دارند 
كمك شود و بتوان بدين صورت در جهت مديريت صحيح 

تعي مرتبط گام هاي مرو استفاده علمي و اقتصادي رويشگاه
 حضور هايداده به نياز برداشت. استفاده از اين روش فقط

دارد و اين باعث صرفه جويي در زمان و بودجه خواهد 
كارگيري به و پرورش براي كه است الزم بنابرين). 9( شد

اين گونه و اهميت آن در حفاظت خاك شناخت كاملي در 
سپرس مورد رويشگاه اين گونه به دست آورد. گونه ا

) با وجود گسترش زياد در منطقه O. cornutaكوهي (
هاي زيادي در اين مورد انجام نشده است. تاكنون پژوهش

با توجه به موارد گفته شده، هدف از اين مطالعه تعيين 
و عوامل مؤثر بر  O. cornutaمطلوبيت رويشگاه گونه 

شناختي اين مطلوبيت رويشگاه آن، تعيين دامنه آشيان بوم
شناختي نه گياهي با بكارگيري تحليل عاملي آشيان بومگو
  باشد.مي



 1400، 2، شماره 34لد ج                                                                      مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران)                  

  روشها و مواد
مساحت حدود  مراتع ييالقي بلده با: منطقه مورد مطالعه

و  29بين نور شهرستان مازندران، استان در هكتار 20000
51  تا45  ،51  طول شرقي و05  ،36 تا14   و36 

و كمينه ارتفاع منطقه  عرض شمالي واقع شده است. بيشينه
 ساليانه دماي باشد. ميانگينمتر مي 2114و  4192به ترتيب

در  ساالنه بارندگي ميزان گراد،سانتي درجه 23 تا 7 بين هوا
- مي مترميلي 308 متوسط طور به طول يك دوره ده ساله

ه متوسط ترين ماه و كمينبيشينه متوسط دماي گرم. باشد
درجه  7/3و 5/22رتيب برابر با تدماي سردترين ماه سال ب

 روش براساس اقليم بنديطبقه نظر از گراد است وسانتي
   ).2( است سرد مرطوب نيمه اقليم نوع )Q =6/41( آمبرژه

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان مازندران – 1شكل 

در اين پژوهش ابتدا با پيمايش زميني تيپ : روش تحقيق
در منطقه شناسايي و  Onobrychis cornutaرويشي گونه 

 محدوده آن به كمك عوارض طبيعي مشخص شد. در تيپ
Onobrychis cornuta بنديبا استفاده از روش طبقه– 

سايت حضور انتخاب و مختصات  56تصادفي تعداد 
بيني منظور پيشثبت شد. ب GPSحضور گونه با استفاده از 

ده نياز به توليد در منطقه بل Onobrychis cornutaرويشگاه 
ي مدل ارتفاعي هاهاي پايه محيطي است، لذا نقشهنقشه

رقومي، شيب و جهت جغرافيايي براي منطقه مورد مطالعه 
هاي اقليم و متغيرهاي خاك، تهيه شد. پس از تهيه نقشه

اقدام به انجام مطالعات آزمايشگاهي خاك از طريق انتخاب 
رامترهاي فيزيكي و مناطق نمونه شد. به منظور مطالعه پا

هاي خاك پس از خشك شدن كامل شيميايي خاك، نمونه

). 33متري عبور داده شد (ميلي 2در هواي آزاد، از الك 
گيري كربن آلي خاك از روش والكي و بلك،  اندازهبراي 

نيتروژن كل خاك به روش كجلدال، تعيين درصد ذرات 
ي رس، سيلت و ماسه (بافت خاك) از روش هيدرومتر

) به روش پتانسيومتري، درصد pHبايكاس، واكنش خاك (
ي رقومي نقشه گيري شد.از روش تيتراسيون اندازهآهك 

متغير محيطي شامل متغيرهاي فيزيوگرافي (شيب،  14
جهت و ارتفاع)، خاك (شن، سيلت، رس، اسيديته، هدايت 
الكتريكي، مواد خنثي شده، كربن آلي، رطوبت اشباع خاك، 

سديم) و اقليم (دماي ميانگين ساالنه، بارش  نسبت جذب
(متغيرهاي  3/9نسخه  Arc GISميانگين ساالنه) در محيط 

 10×10ش درونيابي) با اندازه پيكسل خاك و اقليم با رو
 ).1متر توليد شد (جدول 
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  شناختيفاده از تحليل عاملي آشيان بومسازي مطلوبيت رويشگاه گونه اسپرس كوهي با استمتغيرهاي محيطي مورد استفاده در مدل – 1جدول 

  واحد  عالئم اختصاري متغير رديف  

متغيرهاي 
  فيزيوگرافي

  متر DEM ارتفاع 1
  درجه Slope شيب 2
  درجه Aspect جهت 3

  متغيرهاي خاكي

  درصد Sand شن 4
  درصد Silt سيلت 5
  درصد Clay رس 6
  - pH اسيديته 7
  منس بر متردسي زي Ec هدايت الكتريكي 8
  - T.N.V شدهمواد خنثي 9
  درصد OC كربن آلي 10
  درصد Sp رطوبت اشباع 11
  - SAR نسبت جذب سديم 12

  متغيرهاي اقليمي
  گراددرجه سانتي A.m.t ميانگين دماي ساالنه 13
  مترميلي A.m.p  ميانگين بارش ساالنه  14

افزار  پس از توليد نقشه متغيرهاي محيطي در محيط نرم
Arc GIS 9.3افزار سازي از نرم، جهت انجام مدل
Biomapper 4 ) هاي ). براي ورود نقشه31استفاده شد

افزار افزار با توجه به اينكه اين نرمتوليد شده به اين نرم
 Idrisiفرمت خاصي دارد، ابتدا با استفاده از نرم افزار 

Selva افزار مها به فرمت مورد نظر تبديل شدند. نراليه
Biomapper باشد: داراي دو بخش به شرح زير مي
WorkMapي عنوان متغير وابسته و شامل نقشه: اين بخش ب

نقاط حضور گونه گياهي مورد مطالعه در سطح منطقه 
: اين بخش  Ecogeographicl Mapsباشد.مطالعاتي مي
. )30ات متغيرهاي مستقل محيطي هستند (شامل اطالع
اي متغيرهاي محيطي در اين بخش قرار هبنابراين نقشه

ها به بررسي كيفيت داده ENFAگرفت. قبل از انجام آناليز 
هاي ورودي پرداخته شد، زيرا اين آناليز به نرمال بودن داده

حساس است. به اين منظور متغيرهاي مستقل به روش 
BOX – COX ) 30نرمال شدند.(  

ها رسي همبستگي آنبا اطمينان از نرمال بودن متغيرها، به بر
تواند با افزايش هاي همبسته ميپرداخته شد. استفاده از اليه

درجه آزادي، باعث افزايش مصنوعي ضريب همبستگي 
ها انجام شود. بنابراين در غالب ماتريس همبستگي بررسي

شود و از بين دو يا چند متغيري كه داراي همبستگي مي
ها از فهرست آن)، يكي از 29درصد هستند ( 85بيش از 

شود؛ ساير متغيرها پس از متغيرهاي وارد شونده حذف مي
دليل اهميت كمي به PCAانجام ماتريس همبستگي و انجام 
سازي مطلوبيت رويشگاه كه داشتند، حذف شدند. مدل

براساس متغيرهاي محيطي انتخاب شده با تخمين 
ي مربعي ي تشابه بين هر شبكهاكوجغرافيايي، از درجه

، حاصل هاي محيطي از عملكرد گونهي دادهسلول) دامنه(
-شود كه در حقيقت احتمال حضور گونه را تعيين ميمي

ي ي حضور يك گونه، يك نقشهكند. بنابراين، از نقشه
-ي تناسب رويشگاه با ارزشپراكنش گونه در قالب نقشه

(حداكثر  100هايي كه از صفر (حداقل كيفيت زيستگاه) تا 
). بدين 27شود (يستگاه) متفاوت است، حاصل ميكيفيت ز

افزار از چهار الگوريتم ميانه، ميانگين هندسي منظور نرم
ها و حداقل سطح ها، ميانگين هارمونيك فاصلهفاصله

)، براين اساس هر چه ميزان شاخص 13كند(استفاده مي
ي اين دهندهتر باشد نشانتر و انحراف معيار كمبويس بيش
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). شاخص بويس 32باشد (تر ميلگوريتم مناسباست كه ا
-مقادير مثبت نشانكند؛ + تغيير مي1تا  -1بين مقادير 

ي مدلي است كه مناطق مناسب پراكنش گونه را دهنده
دهد، مقادير نزديك به صفر نمايانگر مدل تصادفي نشان مي

ي نقاطي از رويشگاه است كه و مقادير منفي بيان كننده
نهايتاً براي ). 20( راي پراكنش گونه داردكيفيت اندكي ب

تعيين طبقات نقشه مطلوبيت از نمودار خطي حاصل از 
  ).23بويس استفاده شد (بكارگيري شاخص 

شناختي كه در در روش تجزيه و تحليل عاملي آشيان بوم
هاي آناليز گيرد، خروجيصورت مي Biomapperافزار نرم

ازي، ماتريس شامل ماتريس همبستگي، ماتريس امتي
شود كه بايد مورد كواريانس و مقادير ويژه حاصل مي

تر از صفر باشد بررسي قرار گيرند. مقادير ويژه بايد بزرگ
و شامل مقادير منفي و خيلي بزرگ نباشد. در غير اين 

ها داراي همبستگي دهد كه برخي اليهصورت نشان مي
  . )30و  29زيادي است و بايد حذف اليه انجام شود (

منظور ارزيابي ي نقشه شايستگي رويشگاه بتهيه پس از
) با Cross Validationمدل از روش اعتبارسنجي متقابل (

). براي 32هاي ورودي مدل استفاده شد (استفاده از داده
استفاده گرديد كه اين  AUC منحني زير اين منظور از سطح

: 9/0 – 7/0: ضعيف، 7/0 – 5/0مقدار بين نيم تا يك (
  ). 41: خوب) متغير است (1 – 9/0قابل قبول و 

  نتايج
آيد هاي مختلفي به دست ميخروجي ENFAبا انجام آناليز 

- كه ماتريس همبستگي اولين خروجي مستخرج شده مي

باشد كه پس از حذف متغيرهاي داراي همبستگي، ماتريس 
 ارائه شد.  2نهايي در قالب جدول 

  هاي محيطيماتريس همبستگي متغير  -2جدول 
  شدهخنثي مواد  شيب  هدايت الكتريكي  جهت  ساالنه ميانگين دماي  

    1  ساالنه ميانگين دماي
   1 17/0  جهت

   1 57/0 68/0  هدايت الكتريكي
  1 75/0 66/0 8/0  شيب

  1  61/0 31/0 57/0 68/0  شدهخنثي مواد
ر روي افزار تنها بعامل محيطي وارد شده به نرم 14از بين 

وجود داشت. كه  ENFAپنج متغير محيطي امكان روش 
ت ساالنه، جهت جغرافيايي، هداي ميانگين متغيرهاي دماي

الكتريكي، شيب و مواد خنثي شده خاك به عنوان 
  متغيرهاي محيطي مورد استفاده قرار گرفتند. 

نشان  ENFA) حاصل از روش 3ماتريس امتيازي (جدول 
ن مطلوبيت زيستگاه ترين عوامل در تعييداد كه مهم

Onobrychis cornuta ترتيب شامل متوسط دما ساالنه و ب
باشند، همچنين جهت جغرافيايي، هدايت الكتريكي مي

شده خاك از اهميت نسبتاً بااليي درصد شيب و مواد خنثي
  برخوردار هستند. 

  ماتريس امتيازي متغيرهاي مستقل محيطي -3جدول 
  4  3  2 1 ايي)گر(حاشيهMarginality  رديف 

57/0  ساالنه ميانگين دماي  23/0  49/0 -  34/0 -  58/0  
8/0- 39/015/0  جهت جغراقيايي  00/0  17/0  
51/0  هدايت الكتريكي  57/0  16/0  00/0  57/0 -  

39/0  شيب  7/0-28/0 -  82/0  12/0  
00/0-29/03/0  شدهخنثي مواد  45/0 -  52/0 -  
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در توزيع سهم هر يك از متغيرهاي محيطي را  4جدول 
دهد. عامل اول آناليز ي مطالعاتي نشان ميجغرافيايي گونه

ENFA 100  درصد تخصص 91درصد حاشيه گرايي و -

درصد، عامل  3دهد. عامل دوم و سوم گرايي را نشان مي

گرايي گونه را در منطقه درصد تخصص 1چهارم و پنجم 
گرايي (ستون اول) دهد. مقادير مثبت حاشيهنمايش مي

گر تمايل به رويش گونه در حدي باالتر از ميانگين آن بيان
  عامل است.

  ماتريس امتيازات به دست آمده از تحليل عاملي آشيان اكولوژيك -4جدول 

 عوامل محيطي
ENFAاولعامل

  %100گرايي حاشيه
دوم عامل

ENFA 

سوم عامل
ENFA 

چهارم عامل
ENFA 

پنجم عامل
ENFA 

 
 )%91گرايي (تخصص

 يي گراتخصص

)3%( 

 گرايي تخصص

)3%( 

 گرايي تخصص

)1%( 

گرايي تخصص
)1%(  

 58/0  - 34/0  - 5/0 23/0 58/0 ساالنه ميانگين دماي

 18/0 00/0 8/0 -15/0 39/0  جهت جغراقيايي

 - 58/0 01/0 16/0 57/0 52/0  هدايت الكتريكي

 12/0 83/0  - 28/0 -7/0 39/0  شيب

 - 53/0 - 45/0 - 01/0 -32/0 29/0  شدهخنثي مواد

د هاي مختلفي از متغيرهاي محيط زيستي براي توليتركيب
به كار گرفته  Onobrychis cornutaمدل مطلوبيت زيستگاه 

شد تا بهترين مجموعه از متغيرها انتخاب شود. مالك 
 مدل(ها انتخاب بهترين متغيرها، سهم مدل ايجاد شده با آن

گونه و گرايي گرايي و تخصصنهايي) در توجيه حاشيه
ب چو اعتبار مدل بود. براي مدل نهايي، با استفاده از مدل

اد توان تعدشود، ميافزار محاسبه ميشكسته كه توسط نرم
  گراييح تخصصـترين نقش در توضياملي را كه بيشـع

  گونه دارند را مشخص كرد. 

شناختي ) به معناي فاصله بوم5گرايي (جدول نمايه حاشيه
در هر متغير محيطي تا ميانگين همان  شبين ميانگين پراكن

متغير در سطح كل منطقه مورد مطالعه است. اعداد محاسبه 
بيان شد. در اين جدول  4افزار در جدول شده توسط نرم

هاي مدل انتخاب شده (الگوريتم ميانه) ارايه شده ويژگي
  است. 

  ه مورد مطالعهدر منطقشناختي نتايج تحليل عاملي آشيان بوم -5جدول 
  پذيريتحمل گراييتخصص گراييحاشيه
87/0 48/2 4/0  

 تهيه براي مناسب الگوريتم شاخص بويس، از استفاده با
ميزان  چه هر اساس اين بر. شد انتخاب مطلوبيت نقشه

- كم) SD( معيار انحراف و بيشتر )Boyceشاخص بويس (

 دهش انتخاب الگوريتم كه است آن دهندهنشان باشد تر
است. در اين مطالعه، با مقايسه مقادير شاخص  ترمناسب

افزار براي توليد بويس چهار الگوريتم مورد استفاده در نرم
ي رويشگاه بالقوه، الگوريتم ميانه انتخاب شد (جدول نقشه

). 2). سپس نقشه رويشگاه بالقوه گونه تهيه شد (شكل6

جي روش اعتبارسن از استفاده با مدل درستي همچنين
  .شد ) تعيين=AUC 8/0و  =SD 03/0متقابل(

 ،Boyce شاخص بكارگيري از حاصل خطي نمودار در
- عددي پيش مقدار نسبت دهنده نشان) Fi( عمودي محور

 با. است انتظار مورد مقدار به ،)i( كالس هر براي شده بيني
 Fiتغييرات شيب نمودار  )،3شكل ( حاصل نمودار به توجه

به  Onobrychis cornutaاه گونه نقشه مطلوبيت زيستگ
) بيان كردند 25و همكاران ( Henglچهار طبقه تقسيم شد. 
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كه طبقه بندي نقشه تنها به منظور سهولت درك مطلب 
  تواند به طبقات ديگري نيز تقسيم شود.شود و ميانجام مي

Fi = Oi / Ei 

  هاي مختلفميزان شاخص بويس در الگوريتم -6جدول 
  Boyce Index ± SD  الگوريتم

  139/0±378/0  الگوريتم ميانه
  077/0±463/0  الگوريتم ميانگين هندسي
  037/0±460/0  الگوريتم ميانگين هارمونيك
 049/0±458/0  الگوريتم حداقل فاصله

  
  در منطقه مورد مطالعه Onobrychis cornutaي گونه نقشه رويشگاه بالفعل و بالقوه -2شكل 

  
  نمودار فراواني تنظيم شده براساس سطح مبتني بر الگوريتم ميانه -3شكل 

بندي شده مطلوبيت ، مربوط به نقشه كالسه4شكل 
باشد كه به چهار مي Onobrychis cornutaرويشگاه گونه 

طبقه رويشگاه نامطلوب، رويشگاه با مطلوبيت متوسط، 

رويشگاه با مطلوبيت خوب و رويشگاه با مطلوبيت باال 
  بندي شده است.قسيمت
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  شناختيدر منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل تحليل عاملي آشيان بوم Onobrychis cornutaبيني رويشگاه نقشه پيش -4شكل 

  بحث
نتايج به دست آمده از انجام تجزيه و تحليل عاملي آشيان 

نشان داد كه در  Onobrychis cornutaشناختي گونه بوم
 ميانگين گاه گونه مورد نظر متغيرهاي دمايترجيح رويش

 مواد و شيب هدايت الكتريكي، جغرافيايي، جهت ساالنه،
تر از متغيرهاي ديگر بررسي شده خاك بيش شونده خنثي

تأثيرگذار بودند. انتقال مواد غذايي در يك سيستم با جريان 
). در واقع شرط اصلي چرخه مواد 13رطوبت همراه است (

خاك، وجود رطوبت كافي است. دما نيز  بين گياهان و
وقتي مؤثر است كه رطوبت براي رشد گياه كافي باشد. 

). به 34چنين جوانه زدن بذر با دما در ارتباط است (هم
طور كلي، عامل دماي هوا با تأثير بر ميزان فتوسنتز تعيين 
كننده طول دوره رشد و در آخر ميزان توليد گياه خواهد 

ش بيش از حد دما نيز سبب اختالل در ). افزاي16بود (
دهد شود و فتوسنتز گياه را كاهش ميغذاسازي مي

همچنين باعث باال رفتن تبخير و در نتيجه ميزان آب در 
- دسترس گياه را كاهش داده و اثر منفي بر توليد گياه مي

). جهت جغرافيايي و شيب از ديگر عوامل 20گذارد (
نظر در منطقه مورد مطالعه  تأثيرگذار در توزيع گونه مورد

 و شيب ارتفاع،( توپوگرافي هايويژگي كل باشد. درمي
 گياهي پوشش پراكنش الگوي اصلي عوامل) شيب جهت

جهت جغرافيايي به  ).33، 3( است كوهستاني مناطق در
 منطقه در درمنه كوهي پراكنش اهميت درجه سومين عنوان
و معتمدي و  )35و همكاران ( Pinke شد؛ مطالعات معرفي

ترين عامل جهت جغرافيايي را مهم )20همكاران (
ها و نيز اثرگذار بودن جهت توپوگرافي در تفكيك رويشگاه

هاي گياهي در سطح منطقه شناسايي را در توزيع گونه
ترين خصوصيات ) مهم14كردند. صفايي و اصفهاني (

هاي رويشي را هدايت تيپ خاك مؤثر در تفكيك
فت خاك و آهك برشمردند كه تا حدودي الكتريكي، با

كند. نتايج مطالعه نتايج حاصل از اين تحقيق را توجيه مي
- ) در منطقه اشتهارد نشان11و همكاران ( زارع چاهوكي

دهنده سهم زياد هدايت الكتريكي خاك در تغييرات 
باشد. افزايش امالح در خاك نه پوشش گياهي منطقه مي

دهد، بلكه فشار زايش ميتنها هدايت الكتريكي را اف
برد كه مانع جذب آب به وسيله اسمزي خاك را نيز باال مي

آورد گياه شده و در نتيجه در رشد گياه اختالل به وجود مي
 تأثيرگذار فاكتور مواد خنثي شده خاك (آهك) آخرين .)5(
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فاكتور آهك در بعضي موارد رابطه  .است گونه در پراكنش
رابطه معكوس با فاكتورهاي  مستقيم و در بعضي موارد

گياهي دارد. علت اين امر وجود مقادير مناسب آهك در 
ايجاد ساختمان خوب و تعديل اسيديته خاك و به دنبال آن 

). محمدي و 17آهك در جذب مواد غذايي مؤثر است (
) بيان داشتند كه در مناطقي كه ميزان آهك 18همكاران (

شده و براي نفوذ باالتر است، پروفيل خاك بسيار سخت 
ريشه گياه نامناسب خواهد بود. آهك باعث افزايش ذخاير 

به خاك  Na+و  2Ca، +2Mg، +K+هاي بازي مانند كاتيون
-شود، اسيديته را كاهش داده و قليائيت را افزايش ميمي

 .Oداد گونه  ) نشان4پور و همكاران (دهد. مطالعات تقي

cornuta بطه دارد كه با نتايج با هدايت الكتريكي و آهك را
همچنين عباسي و زارع باشد. تحقيق حاضر همسو مي

هايي است كه آهك از نمك) بيان داشتند 15چاهوكي (
داراي حالليت كم در آب است و زماني كه بصورت 

كند و رشد گياهاني محلول درآيد توليد يك قلياي قوي مي
  .سازددشوار مياسيدي نياز دارند را با  pH   كه به

 اين در پذيريتحمل و گراييتخصص گرايي،حاشيه مقادير
 ميزان لذا. شد محاسبه 4/0 و 48/2 ،87/0 ترتيبب مطالعه
درمنه  كه است اين دهنده نشان گونه براي شده محاسبه
 بسيار هايزيستگاه در زندگي به زيادي تمايل كوهي
ي گرايي به معناي فاصلهدارد؛ حاشيه خاص و ايحاشيه

ي گياهي در هر اختي بين ميانگين پراكنش گونهشنبوم
متغير محيطي تا ميانگين همان متغير در سطح كل منطقه 

- از سوي ديگر عامل تخصص. )38مورد مطالعه است (

ي گرايي گونه مقدار تخصصي بودن گونه را در محدوده
دهد. اين مقدار عكس ميزان منابع مورد نياز خود نشان مي

دهد ت و مقادير كم آن را نشان ميپذيري گونه استحمل
ي مورد مطالعه نسبت به بسياري از متغيرهاي كه گونه

). 7پذيري بااليي برخوردار است (ي تحملمحيطي از درجه
 كه است آن دهندهنشان نيز 1 از باالتر گراييتخصص ميزان
 منطقه زيستي محيط شرايط از محدودي دامنه به گونه

 عمل تخصصي زيستگاه، منابع از هاستفاد در و است وابسته

 دهدمي نشان گونه پذيريتحمل شاخص كم ميزان. كندمي
 يمحدوده در گراتخصص گونه يك حدي تا گونه كه

). مطالعات زارع چاهوكي و 19باشد (مي خود رويشگاهي
هايي كه شرايط )، نشان داد كه گونه39 و 41همكاران (

امل محيطي دارند رويشگاهي منحصر به فردي نسبت به عو
بيني دهند و قابليت پيشبا واقعيت تطابق بهتري نشان مي

) با مطالعه 10تر است. زارع چاهوكي و عباسي (ها بيشآن
بر روي گونه آويشن كوهي در منطقه طالقان مياني نيز به 
نتايج مشابه دست يافتند. همچنين براي ارزيابي صحت 

بارسنجي متقابل روش اعت Biomapperافزار مدل در نرم
توليد شده به روش  )؛ كه براي نقشه32گردد (ارائه مي

محاسبه شد كه با توجه به  8/0الگوريتم ميانه، برابر  
شود. محققان وسعت زياد منطقه صحت خوبي ارزيابي مي

)، سنگوني و 28و همكاران ( Henglديگر همچون 
 ) از روش اعتبار14) و صفايي و همكاران (12همكاران (

افزار اند. نرمسنجي متقابل براي ارزيابي مدل استفاده نموده
Biomapper  تمام متغيرها را در تمامي نقاط حضور گونه با

ترين وضعيت را يكديگر مقايسه كرده و در نهايت مطلوب
ن هايي از منطقه را به عنوان بهتريگيرد و بخشدر نظر مي

دهد ائه ميصورت نقشه اررويشگاه براي گونه مورد نظر ب
آوري اطالعات محيطي، فيزيوگرافي و پوشش ). جمع32(

گياهي دقيق مستلزم صرف وقت و هزينه در عمليات 
- هاي نوين مدلتوان با روشصحرايي خواهد بود؛ ولي مي

برداري اصولي از ها و نمونهسازي توزيع جغرافيايي گونه
ها با دقت بااليي سازي رويشگاهها، به مدلرويشگاه

  رداخت.پ

فيزيولوژي گياه، به طور كلي با تغييرات عوامل اقليمي، 
صورت مستقيم و ي و توپوگرافي ارتباط دارد كه بخاك

ها به ويژه در غيرمستقيم بر حضور يا عدم حضور گونه
). اين مطالعه به بررسي 24مناطق كوهستاني مؤثر است (

به  Onobrychis cornutaعوامل مهم و تأثيرگذار گونه 
اي با ارزش مرتعي باال پرداخته است. همچنين وان گونهعن

مناطق مستعد براي رويش گونه مورد نظر با استفاده از ارائه 
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  حفاظت در منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.ريزي نقشه پتانسيل رويشگاه براي اهداف مديريتي و برنامه

  منابع
 مطلوبيت سازي . مدل1389اميدي، م.، كابلي، م.، كرمي، م.  -1
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اصفهان. فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط  استان قاضي، كاله

  .137 – 148): 1( 12زيست، 

. تعيين 1395برنا، ف.، تمرتاش، ر.، طاطيان، م. ر.، غالمي، و.  -2
م برخي خصوصيات خاك در تشريح پراكنش پوشش گياهي سه

در مراتع ييالقي بلده نور. مجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد 
 .59 – 68): 4( 7شونده، 

 رويشگاه پراكنش بينيپيش سازي. مدل1396پيري صحراگرد، ح.  -3
: موردي مطالعه( لوجستيك رگرسيون روش با گياهي هايگونه
 گياهي هايپژوهش . مجله)خاش تانشهرس تفتان، غرب مراتع

  .806 – 792): 4( 30 ،)ايران شناسي زيست مجله(

 اثر .1387. ش رستگار، و ،.غ حشمتي، ،.م مصداقي، ،.ع پور،تقي -4
 جريب هزار منطقه در مرتعي هايگونه پراكنش بر محيطي عوامل
 كشاورزي علوم مجله). گريوه سرخ مراتع: موردي مطالعه( بهشهر

  .205 – 195: 4 بيعي،ط منابع و

خشك. دانشگاه  هايزمين . احياي1388جعفري، م.، طويلي، آ.  -5
  صفحه. 398تهران. 

. شناسايي كاربردي گياهان 1389جوري، م. ح.، مهدوي، م.  -6
 صفحه. 456مرتعي. انتشارات آييژ، 

. تعيين رويشگاه 1392خالصي اهوازي، ل.، زارع چاهوكي، م. ع.  -7
با استفاده از  Zygophyllum eurypterumي گونه بالقوه

) در مراتع شمال ENFAشناختي (روش تحليل عاملي آشيان بوم
): 4( 67شرق سمان. مرتع و آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ايران، 

525 – 536.  

خالصي اهوازاي، ل.، زارع چاهوكي، م.ع. آذرنيوند، ح. سلطاني  -8
 Eurotiaسازي مطلوبيت رويشگاه . مدل1390گردفرامرزي، م. 

ceratoides  با كاربرد روش تحليل عاملي آشيان بوم شناختي
)ENFA در مراتع شمال شرق سمنان. مجله علمي پژوهشي (

  373-362مرتع، سال پنجم، شماره جهارم. 

سازي مطلوبيت . مدل1395زارع چاهوكي، م. ع.، عباسي، م.  -9
 Thymus kotschyanusرويشگاه گونه آويشن كوهي (

Boiss. & Hohen با روش تحليل عاملي آشيان اكولوژيك (

 –(مطالعه موردي: مراتع طالقان مياني). دوماهنامه علمي 
 – 573): 4( 32پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، 

561.  

بيني . پيش1397زارع چاهوكي، م. ع.، عباسي، م.، آذرنيوند. ح.  -10
استفاده از با  Stipa barbataرويشگاه بالقوه گونه گياهي 

سازي آنتروپي حداكثر (مطالعه موردي: مراتع طالقان روش مدل
  .35 – 47): 1( 12مياني). نشريه علمي پژوهشي مرتع، 

 تنوع . بررسي1389زارع چاهوكي، م. ع.، نودهي، ر.، طويلي، ع.  -11
اشتهارد.  مراتع             در محيطي عوامل با آن رابطة و ايگونه

  .41 – 49): 2( 1خشك بوم، 

. اصفهاني تركش م، و ،.ر.م وهابي، ،.ر.ح زاده،كريم ،.ح سنگوني، -12
 Astragalus gossypinus( سفيد گون رويشگاه تعيين. 1391

Fischer (آشيان عامل تحليل با اصفهان غرب منطقه در 
 منابع علوم در GIS و دور از سنجش كاربرد مجله. اكولوژيك

  .1 – 13 صفحه): 2( 3 طبيعي،

 مدل. 1392. ح بشري، و. م بصيري،. م، تركش، ،.م صفايي، -13
  (Astragalus verus) زرد گون گونه يبالقوه رويشگاه سازي

 علمي مجله. اكولوژيك آشيان عامل تحليل روش از استفاده با
  .40 – 51: 1 مرتع، پژوهشي

 گياه رويشگاه حفاظت. 1392. م اصفهاني، تركش و ،.م صفايي، -14
 سازيمدل روش از استفاده با Ferula ovina Boiss دارويي

 آشيان عاملي تحليل: پيشنهادي مدل( پتانسيل رويشگاه
 – 121): 1( 1 گياهي، بوم زيست حفاظت نشريه). اكولوژيك

105. 

 مطلوبيت سازي. مدل1395عباسي، م.، زارع چاهوكي، م. ع.  -15
 تحليل روش با Agropyron intermedium گونة رويشگاه
 مراتع: موردي مطالعه) (ENFA( شناختيبوم آشيان عاملي
هاي گياهي (مجله زيست شناسي . مجله پژوهش)مياني طالقان

  .832 – 819): 4( 29ايران)، 

. 1391. ر. م زاده،عرب و ،.ح نادري، ،.ح ارزاني، ،.ج عبداللهي، -16
 هايگونه از برخي علوفه توليد بر دما و بارندگي هاينوسان تأثير

 مطالعه( 1378 – 1386 زماني يدوره در يزد استپي مراتع گياهي
 بوم، خشك پژوهشي – علمي فصلنامه دو). ارنان منطقه: موردي

2 )1 :(68 – 58.  
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  .81 – 69): 1( 3اصفهان. خشك بوم،  استان خشك
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Abstract 

Ecological Niche models are ways that allow approximating the area of suitability for a 
species, thereby allowing elaboration of conservation strategies. In order to create a 
model the habitat of Onobrychis cornuta Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) 
method in a Biomapper software has been used. In this study, the presence points of 
species used as a dependent variable and 14 environmental variables used as an 
independent variable. First this layers were prepared and then analyzed by Ecological 
Niche Factor Analysis (ENFA) method. Influential environmental variables such as 
A.m.t, Aspect, Ec, Slop, and TNV have been used. The results of species 
marginalization shows that this species tends to live in habitat of marginalization. Also, 
the evaluation of the model using the Cross Validation (0.8) indicate high accuracy 
model of Ecological Niche Factor Analysis for Onobrychis cornuta in the study area. 
This way of modeling could be widely used to identify appropriate areas for protecting 
of valuable native plant species. 

Key words: Potential distribution, Ecological Niche, GIS, Biomapper, Baladeh of Nour 
city 


