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  مكاني بنه  پراكنشعوامل فيزيوگرافي و انساني بر روي  تأثيربررسي 
)Pestacia atlantica(  با استفاده ازGIS  شهردرههاي  جنگلدر  

  الهام جافريانو  *مهدي حيدري
  گروه علوم جنگل دانشكده كشاورزي، ، دانشگاه ايالم،ايالم

  18/2/95 :تاريخ پذيرش  20/6/94 :تاريخ دريافت

  چكيده
 شهر هاي دره هكتار از جنگل 63/7319در سطح  )Pistacia atlantica(گونه بنه بالقوه  پراكنشبيني  ن تحقيق با هدف پيشاي

در هر . شد استفاده پراكنش مكاني اين گونهتعيين منظور به بر اساس مناطق حضور يا عدم حضور نمونه 200هاي  داده .انجام شد
 ما سپس پراكنش بنه را .شد گيرياندازه سازيمدل لف و بعالوه فاصله از مناطق مسكونيقطعه نمونه، عوامل فيزيوگرافي مخت

درصد از  20سازي وها براي مدل درصد از نمونه 80 استفاده ازبا ) نسبت احتمال(وسيله رگرسيون لجستيك و روش گام به گام  به
با   راك بر اساس منحني. طور مناسب مدلسازي شدبه بنه پراكنشنتايج نشان داد كه . مدلسازي كرديم ،آنها براي اعتبارسنجي

مهمترين عامل در عنوان بهجهت دامنه به طور مشخص، . وجود داشت وابسته و مستقل متغير خوب بين همبستگي 7/0مقدار 
 45دل نهايي بيش از بر اساس م .با حضور بنه رابطه كامالً معكوس داشت در مقابل،  ارتفاع از سطح دريا .شدشناخته  بنه پراكنش

مناسب  يروشتواند رگرسيون لجستيك مي نشان داد كه نتايج مدلسازي. درصد از منطقه مورد مطالعه مستعد حضور بنه است
  .هاي درختي باشد  گونهمكاني  پراكنشبراي بررسي تأثير عوامل مختلف بر 

  .راكهاي فيزيوگرافي، منحني  عامل، بالقوه، سيستم اطالعات جغرافيايي پراكنش :كليدي واژه هاي

  m_heydari23@yahoo.com: يپست الكترونيك،  01823223600: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
-مهم در جنگل عواملپراكنش مكاني درختان يكي از 

كارهاي  منطقه يكي از شناسي است كه بررسي آن در هر
 گيري جنگل و مطالعه پوششاصلي و ضروري در اندازه

كه  است يكي از عوامليفيزيوگرافي . )1( باشديگياهي م
خود قرار  تأثيرهاي مختلف را تحت  شدت پراكنش گونههب

عوامل فيزيوگرافي نظير ارتفاع، شيب و  ).5و  2(دهد  مي
هاي مكاني و  هاي مهم در تحليل عنوان دادهبهجهت شيب 

اندازهاي كوهستاني  ها در چشم سازي پراكنش رستنيمدل
  ).21( اند شدهشناخته 

هاي انسان از نظر  در كنار عوامل توپوگرافي سابقه دخالت
 )23( استفاده از اراضي جنگلي براي كشاورزي و دامپروري

سقوط بهمن، سقوط (هاي طبيعي گذشته و اخير  و آشفتگي

نقش مهمي در پراكنش ) انسان تأثيرسنگ و تا حدي 
  ).25(داشته است هاي گياهي  تيپ

ها بحث خيلي  هاي مستعد پراكنش گونه گاهبيني رويش پيش
مهمي در علومي از قبيل بيولوژي، اكولوژي و بيوژئوگرافي 

منظور هسازي ب هاي مدل روش استفاده از. )17(است 
هاي مختلف در  بيني رويشگاه مناسب براي گونه پيش
هاي حفاظتي و مديريتي جنگل در حال افزايش است  طرح

يك مطالعه با عنوان ) 1391(جعفريان و همكاران  .)14(
مكاني گياهان با استفاده از رگرسيون  پراكنشتهيه الگوي 

نتايج نشان داد كه بين عوامل . لجستيك، انجام دادند
مدرس  .)4( گياهان ارتباط وجود دارد پراكنشمحيطي و 

سازي مدلتحقيقي به عنوان ) 1391(گرجي و همكاران 
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از رگرسيون لجستيك هاي جنگلي با استفاده تيپپراكنش 
نتايج نشان داد كه مدل بدست  در جنگل هاي آرمرده بانه

هايي كه داراي دامنه پراكنش محدود در آمده براي تيپ
بر اساس آزمون . تر استمنطقه مورد بررسي هستند، دقيق

هاي ترين دقت به ترتيب به مدل تيپبيشراك  منحني
 - ها، برودارنهخالص، برودار، ويول همراه ساير گو برودار

اختصاص  برودار - و مازودار ها همراه مازودارساير گونه
دامنه با توجه به حضورش در بيشتر همچنين جهت. يافت

هاي منطقه ترين عامل موثر در پراكنش تيپمدل ها، مهم
 .)12( شناخته شد

-هدف تعيين مهمتحقيقي با ) 1394(جافريان و همكاران 

گونه ارغوان  پراكنشگذار در ثيرتأترين عوامل فيزيوگرافي 
كه متغيرهاي ارتفاع از سطح دريا و  ندنشان دادرا بررسي و 

داري گونة ارغوان ارتباط معني پراكنشها با فاصله از آبراهه
نقشه  تهيه با هدف) 2006( Kaleو  Mahajan .)2( دارند

چنين بررسي رابطه بين  پراكنش مكاني پوشش گياهي و هم
غربي  متغيرهاي فيزيوگرافي در شمالپوشش گياهي و 

هندوستان پژوهشي را انجام دادند و نشان داد كه 
مناطقي بين (اب هاي متراكم عمدتاً در نواحي ميان جنگل
متر از سطح دريا  800تا  400با محدوده ارتفاعي ) دو رود

مسكوني بوده و  كه مناطقنواحي  ، درهاي باز و جنگل
 هاي گونه .)22( ور دارندكشت انتقالي صورت گرفته حض

هاي زاگرس وجود  اي در جنگل درختي و درختچه متعدد
يا  بنه. توان به بنه اشاره نمودكه از مهمترين آنها مي دارد

 در كه است باارزشي هاي درختي گونه جمله از پسته وحشي

 خوده ب را اي مالحظه قابل سطح ايران مختلف مناطق

 در خصوصاپايدار  توسعه به نيل براي. است داده اختصاص

 زيست محيطي پايه اطالعات آوريجمع منابع طبيعي بخش

 به مقرون GISهاي سيستم. است ضروري حياتي منابع براي

هستند  ايجانبههمه و وسيع هاي قابليت داراي موجود صرفه
تحليل مكاني روابط بين فاكتورهاي زيست محيطي و ). 7(

بيشتر از پيش ميسر  GISهاي اخير  ها با پيشرفت رستني
توان اطالعات مي GISافزارهاي نرمبا استفاده از . شده است

پيچيده را مديريت كرد و نقشه پراكنش مكاني تهيه نمود 
مكاني گونه بنه پراكنش بررسي  با هدفاين تحقيق ). 16(

گيري از با استفاده از عوامل انساني و فيزيوگرافي و با بهره
هاي زاگرس انجام جنگلدر فيايي سامانه اطالعات جغرا

  .شده است

  مواد و روشها
منطقه مورد : مشخصات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

در استان  شهرشهرستان درههاي اطراف جنگلمطالعه در 
مساحت كل منطقه مورد مطالعه . واقع شده است ايالم
 679منطقه مورد مطالعه  دامنه ارتفاعي .باشدمي 63/7319
اين منطقه  .)1شكل ( باشدح دريا مياز سطمتر  2010تا 

). 10(يكي از رويشگاه هاي با ارزش بنه در زاگرس است 
درجه سانتيگراد كه  38تا  8متوسط دماي ساليانه منطقه بين 

در بهمن ماه و حداكثر مطلق آن در تير ماه  -7/1حداقل آن 
ميزان تبخير منطقه به ميزان . گراداستدرجه سانتي 8/46

-براساس آمار ايستگاه هواشناسي دره. متر است ميلي 2675

-ميلي 483ساله اخير  30شهر، متوسط ميزان بارندگي طي 

و  6/227حداقل و حداكثر بارندگي . متر گزارش شده است 
هاي  محاسبه فرمول. متر گزارش شده استميلي 759

دهد كه در روش آمبرژه نوع  مربوط به تعيين اقليم نشان مي
م مرطوب معتدل و در روش دومارتن نوع اقليم نيمه اقلي

  .مرطوب است

  روش تحقيق

بعد از مشخص شدن منطقه مورد مطالعه و انجام 
هايي كه در آن بنه وجود داشت بازديدهاي ميداني، محدوده

رسيده بود، ) هكتار 5/0(و مساحت اين گونه به توده 
مسيرهاي تعيين شده . تعيين شد GPSبوسيله دستگاه 

منتقل  Oziexplorerاس به محيط نرم افزار پيتوسط جي
اس آيجيشده تا در آنجا به فرمت قابل نمايش در آرك

. گون تبديل شدندبه پلي Arc GISسپس در محيط . درآيند
مساحت قطعات چندوجهي بر اساس هكتار استخراج شد 
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 63/7319مساحت كل منطقه مورد مطالعه ). 1جدول (
در ادامه محدوده بزرگتري از منطقه دره سپس . برآورد شد

شهر انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت تا بر اساس 

مناطق حضور گونه و عدم حضور گونه مدل احتمال 
  . پراكنش مكاني بنه تهيه شود

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه -1شكل 

 مساحت مناطق پراكنش بنه -1جدول 

 5 4 3 2  1  شماره محدوده
 9/52 3/26 6/71 8/34  3/62  )هكتار(مساحت

  9 8 7  6  شماره محدوده
    5/41  5/26  25  3/15  )هكتار(مساحت

مكاني درخت بنه نياز به  پراكنشبراي تهيه مدل احتمال 
-شكل در. باشدميها گذار بر گونهتأثيرشناسايي عوامل 

 عوامل گياهي، هايجامعه پايداري و توسعه گيري،

از عبارت ترين آنها مهم كه دارند نقش مختلفي اكولوژيك
اين عوامل  كها دري سطح از ارتفاع و دامنه جهت، شيب

-هاي اطالعاتي شناسايي شدند تا در مدلجهت ايجاد اليه

مورد استفاده  اين گونه پراكنشسازي نقشه احتمال الگوي 
از جمله گذار تأثيرچنين عوامل انساني هم. قرار گيرند

تر  يي شدند تا در هرچه دقيقسانيز شناها و روستاها جاده
گونه مورد مطالعه  پراكنشدست آمدن مدل احتمال هب

ها، مناطق  عوامل انساني فاصله از جاده. استفاده شوند
  .مسكوني هستند

برداشت شده در  GPSوسيله  هبنه كه ب پراكنشنقشه مناطق 
اين مناطق شامل نه منطقه نمايش داده شده است،  2شكل 
  .بودند

ي اهداف پروژه پس از بررسي منابع متعدد و با در راستا
توجه به بازديدهاي مقدماتي از منطقه مورد مطالعه عوامل 

افزارهاي مناسب گونه بنه كه در نرم پراكنشگذار در تأثير
سامانه اطالعات جغرافيايي قابل پردازش باشند، شناسايي و 

هاي مربوط به اين عوامل آوري و تهيه دادهنسبت به جمع
هاي هاي مورد نظر نقشهبراي استخراج اليه. اقدام گرديد

مطالعه با  ،بعدي و دوبعدي منطقه موردرقومي شده سه
 هايمناطق مورد مطالعه در برگ. تهيه شد 25000/1مقياس 

II SE -5462  وII SW  -5462 هاي توپوگرافي نقشه
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في، ها خطوط توپوگرااز اين نقشه .رقومي واقع هستند
  .استخراج شدند هاو جادهروستاها 

  
  پراكنش گونه بنه در منطقه -2شكل 

نقشه مدل در ابتداي كار : تهيه نقشه عوامل فيزيوگرافي
با استفاده از خطوط توپوگرافي رقومي با  رقومي ارتفاع

هاي شيب، جهت و ارتفاع نقشه. تهيه شد 1:25000مقياس 
قومي از نقشه مدل ر GISبا استفاده از توابع موجود در 

ارتفاع ايجاد و براساس مرور منابع، هدف، دقت و شرايط 
تا چگونگي توزيع طبقات شيب، بندي شدند منطقه طبقه

  .طبقات ارتفاعي و جهت جغرافيايي تعيين شود

بندي با توجه به هدف مطالعه و شرايط شيب منطقه، طبقه
نقشه جهت . درصدي صورت گرفت 20كالس  5شيب به 

ال، شرق، جنوب، غرب و مناطق جهت اصلي شم 4به 
صورت    هب ينقشه طبقات ارتفاع. بندي شدمسطح تقسيم

- 1211، 1211- 945، 945- 679مساوي در پنج طبقه 
. متري تهيه شد 2010- 1743و  1471-1743، 1471

به پنج طبقه ها نيز  نقشه فاصله از مناطق روستايي و جاده
 - 900متر،  900- 600متر،  600- 300متر،  300- 0

در ادامه . بندي شدمتر تقسيم 1500تا  1200متر و 1200
- همشده ساختههاي مناطق حضور بنه با تمامي اليه

پوشاني داده شد و مساحت حضور بنه در طبقات  
   .گرديد ها مشخصمختلف اليه

مكاني گونه بنه بوسيله  پراكنشسازي نقشه الگوي مدل
ون بر در اين پژوهش تجزيه رگرسي: رگرسيون لجستيك

رونده انجام و بر اساس ضريب گام پيشبهاساس روش گام
  .ها نسبت به انتخاب بهترين مدل اقدام شدآماره

درختان  پراكنشسنجي مدل احتمال سازي و اعتبارمدل
در اين مطالعه . توسط تعدادي از مشاهدات صورت گرفت

كد يك و ) GPSشده با تعيين مناطق ( به مناطق حضور بنه
سپس از هر . كد صفر تعلق گرفت آن طق عدم حضوربه منا

برداري و ارزش هر نمونه برداشت كدام از اين مناطق نمونه
  .شد

در ادامه براي اينكه هر مشاهده شانس مساوي جهت 
نمونه از مناطق حضور  100انتخاب شدن داشته باشد تعداد 

نمونه از مناطق عدم حضور به صورت تصادفي  100بنه و
شدند و  SPSS ها وارد نرم افزارسپس داده .انتخاب شد
يافتن درخت بنه و دست پراكنشسازي احتمال براي مدل

اين گونه توسط رگرسيون  پراكنشدر مؤثر به عوامل 
  .كار برده شدند لجستيك به

مانند شيب و ارتفاع از سطح از آنجايي كه عوامل مختلف 
زش هاي متفاوتي هستند بهتر است ارداراي ارزش دريا

  ).19(استاندارد شود  1تمامي عوامل بين صفر و 

هاي مستقل مورد استفاده براي اليه مقادير دامنه كه اين براي
 از استفاده با گيرد قرار 1 و 0 بين پراكنشتهيه مدل احتمال 

 .گرفت صورت استانداردسازي عمل) 1(رابطه 

 X standard = Map – X min / X max – X       1رابطه 

min 

Map: نقشه ورودي  

Xmax:  ارزش خام هر نقشه بيشترين  
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Xmin: ارزش خام هر نقشه كمترين  

 به استانداردسازي عمل از بعد هاي عوامل فيزيوگرافينقشه

 رگرسيون مدل ايجاد براي گو پيش متغيرهاي عنوان

  .گرفتند قرار استفاده مورد لجستيك

ش گام به گام سازي توسط رگرسيون لجستيك و رومدل
سازي ها براي مدل از نمونه% 80با انتخاب ) نسبت احتمال(

 ها جهت اعتبار سنجي مدل انجام گرفت نمونه% 20و 
بيان ) 2(ي مدل رگرسيون لجستيك به صورت رابطه .)13(

  .شودمي

 : 2رابطه 

Log (P/(1+P)) = β0 + β1 X1 + β2 X2 + … + βi Xi  
iβ : مدلضرايب برآورد شده توسط  

P : گونه مورد بررسي پراكنشاحتمال  

 احتمال كه رودمي كار فرض به اين با لجستيك رگرسيون

 و كندمي پيروي منحني لگاريتمي از وابسته متغير بودن يك
  .شودمي زده تخمين) 3(رابطه  توسط آن مقدار

  P(y = 1| X) = exp (MAP) / 1+ exp (MaP)  : 3رابطه 

Map :پراكنشحتمال نقشه ا   

هاي به دست آمده توسط در اين پژوهش اعتبارسنجي مدل
راك  صورت ارائه منحنيبهمانده، هاي باقيدرصد نمونه 20

)Roc ( لمشاو. - هوسمر و آزمون )Hosmer Lemeshow( 
  .ارزيابي شد

شود، سطح زير  كه براي ارزيابي مدل استفاده مي هاييمعيار
نگر اين است كه مدل چه اين سطح بيا. استراك منحني 

آماره  .بيني كند خوبي پيش تواند متغير وابسته را به مقدار مي
داري  سطح معني(دار باشد    براي متغيري معنينيز اگر والد 

. شود ، آن متغير در مدل انتخاب مي)باشد 05/0كمتر از 
 لمشاو. -هوسمر داري مدل بوسيله آزمون آزمون معني

داري كه سطح معني در صورتي. مورد بررسي قرار گرفت
بيشتر باشد بيانگر اعتبار خوب مدل به  05/0اين آزمون از 

عدم اعتبار مدل را  05/0دست آمده است و مقادير كمتر از 
كه بيان   Nagelkerke R squarآمارهچنين  هم .دهدنشان مي

 يك تا صفر كننده برازش مدل است، دامنه تغييرات آن از

  .است مدل بيشتر نشان دهنده صحت التربا مقادير و بوده

  ايجنت

از مدل رقومي ارتفاع براي تهيه نقشه شيب : نقشه شيب
درصد از مناطق  68 در بخش مورد پژوهش. استفاده شد

شكل ( درصد قرار دارند 40-0حضور بنه در كالسه شيب 
3(.  

  
 نقشه طبقات شيب به درصد  -3شكل 

  

نقشه مدل رقومي  نقشه جهت دامنه از: نقشه جهت دامنه
ترين درصد از مناطق بيش). 4شكل ( ارتفاع به دست آمد
- در دامنه آنجنوبي و كمترين درصد  حضور بنه در جهت

  .هاي شرقي مشاهده گرديد
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  نقشه طبقات جهت دامنه  -4شكل 

-نيز با طبقهطبقات ارتفاع نقشه  : نقشه طبقات ارتفاعي

اساس نتايج  بر. دست آمد بندي مدل رقومي ارتفاع به
تر از ترين حضور بنه در ارتفاعات پايين بدست آمده بيش

  ). 5شكل (متر از سطح دريا مشاهده شد  1471

  
  نقشه طبقات ارتفاع به متر  -5شكل 

 6ها در شكل نقشه فاصله از جاده: نقشه فاصله از جاده
-1200فاصله ترين حضور بنه در  بيشدهد كه نشان مي

  . وجود داردا هاز جادهمتر  1500

  
  نقشه فاصله از جاده به متر -6شكل 

 مؤثر عوامل از ديگر يكي: نقشه فاصله از مناطق مسكوني

مكاني درختان فاصله آنها از مناطق مسكوني  پراكنش در
هاي شهاين نقشه با جدا كردن اين مناطق از نق. باشدمي

فاصله  در ترين حضور بيش. رقومي دو بعدي به دست آمد
شكل (مشاهده شد  مناطق مسكونياز متر  1500 - 1200

7.(   

براي تهيه مدل : سازي به وسيله رگرسيون لجستيكمدل
سازي با توجه به آماره والد شيب، بهترين متغيرها براي مدل

جهت شيب، ارتفاع از سطح دريا، فاصله از مناطق مسكوني 
در مرحله انتخاب بهترين . و فاصله از جاده تعيين شدند

دار باشد سازي، اگر آماره والد معنيرها براي مدلمتغي
تر كوچك 05/0آن از  (p-value)يعني سطح معني داري (

  .شودآن متغير در مدل انتخاب مي) باشد

 ضرايبي كه به دست آمد، معادله به توجه با بنابراين

  .تعيين شد) 4ي رابطه( صورت به لجستيك رگرسيون

 – Log (P/(1+P) = 5.016 - 0.264 X1    :4رابطه 

0.047X2+0.555X3 + 0.144 X4 - 0.011 X5 + 0.524 
X6  
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  نقشه فاصله از مناطق مسكوني به متر -7شكل 

كه بعد از بدست آمدن نقشه، احتمال وقوع به صورت 
  :5  رابطه .ارائه شد) 5رابطه (

P(y = 1| X) = exp (5.016- 0.264 X1 – 0.047 
X2+0.555 X3 + 0.144 X4 -0.011 X5 +) / 1+ exp 

(5.016 - 0.264 X1 
– 0.047 X2+ 0.555 X3 +0.144X4 - 0.011 X5) 

 منطقه نهايت در ،بندي اليه احتمال وقوعپهنه به منظور

پراكنش  كالس 5 احتمال حضور بنه به نظر از مطالعه مورد
 و پايين پراكنش متوسط، پراكنشباال،  پراكنش باال، بسيار

بر اساس نقشه حاصل از  .شد تقسيم پايين بسيار پراكنش
-اجراي مدل رگرسيون لجستيك مقادير احتمال وقوع به

همچنين  )8شكل ( باشدمتغير مي 1تا  0دست آمده از 
ارائه  2بنه در هر كدام از سطوح در جدول  پراكنشدرصد 

   .شده است
  هركالس در درصد هاي احتمال حضور بنه بهپهنه مساحت -2جدول 

  درصد به مساحت  كالسه پراكنش
 ½  پايين بسيار

  12  پايين
 2/39  متوسط
  9/42  زياد

  9/3  زياد بسيار

  
  بندي شده احتمال حضور گونه بنهنقشه پهنه -8شكل 

وسيله مدل نهايي، در بندي نتايج كاربردي بهصحت كالسه
هاي مورد درصد داده 79. نشان داده شده است 3جدول 

هاي اعتبارسنجي رصد دادهد 71سازي و استفاده جهت مدل
اند كه اين نتايج نشان از دقت بندي شدهدرستي كالسهبه

  .سازي داردخوب مدل

نش گونه بنه راكترين فاكتور در توزيع پ در اين تحقيق مهم
 246/2ارتفاع از سطح دريا با ضريب . دامنه استجهت

تنها . ش گونه بنه داشتراكنارتباط را به صورت منفي با پ
  .باشدي كه وارد مدل نشد عامل فاصله از جاده ميعامل

لجستيك  رگرسيون از حاصل نتايج اعتبارسنجي مدل آماري
هاي آزمون ، آمارهراكصورت مقدارسطح زير منحني به

  .بيان شدNagelkerke R squar و آماره  لمشاو. -هوسمر 

بر بدست آمد كه 7/0 در اين تحقيقسطح زير منحني راك 
 متغير خوب بين همبستگي يدهنده نشان، 4طبق جدول 

  .است وابسته و مستقل
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  سازي و اعتبار سنجي رگرسيون لجستيكهاي مدلدرصد صحت كالسه بندي براي داده -3جدول 

 بينيپيش  مشاهدات

 

 كالسه بندي موارد اعتبار سنجي سازيها براي مدلكالسه بندي نمونه

 بنه
 درصد صحت

 بنه
 درصد صحت

0 1 0 1 

 71 7 21 79 13 59 عدم وجود بنه    0

 3/81 20 4 1/81 63 13 وجود بنه     1

 7/77   75   درصدصحت نهايي    

داري براي آزمون معني لمشاو. -هوسمر هاي آزمون آماره
بر اساس مقدار اين . ارائه شده است 4 مدل، در جدول

 .شداعتبار مدل بدست آمده مناسب ارزيابي  000/0آماره 

شاخص  مقدار تحقيق اين در كه اين به توجه همچنين با
Nagelkerke R square  مدل دست آمدهب 2/0معادل 

  ).4جدول(دهد مي نشان را قبولي قابل برازش
 راكبيني مدل توسط متغيرهاي انتخابي در منحني نتايج دقت پيش -4جدول 

 دار بودنسطح معني اشتباه معيار  سطح زير منحني راك
 %95طح اعتماد س

 حداكثر سطح منحني  حداقل سطح منحني

7/0  022/0  000/0 80/0 89/0 

  بحث
براي تهيه نقشه  رگرسيون لجستيكدر اين تحقيق از روش 

از آنجا كه رگرسيون  .شد استفاده مكاني گونه بنه پراكنش
لجستيك ارتباط بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل را به 

متناسب  ألاستفاده از آن كام ،كندن ميصورت غيرخطي بيا
  .باشدبا اين تحقيق مي

 مكاني بنهپراكنش براساس نتايج اعتبارسنجي، دقت مدل 
ارتباط منفي با افزايش . ارزيابي شد خوب تا عاليدر سطح 

در  اين گونهارتفاع از سطح دريا حكايت از آن داشت كه 
وشاني نقشه پ هم هنتيج .ارتفاعات پايين حضور بيشتري دارد

مكاني  پراكنشبندي شده ارتفاع از سطح دريا با نقشه  طبقه
 پراكنشدرصد سطح  67نشان داد كه گونه مورد پژوهش 

. متر از سطح دريا واقع شده است1211تا  679در ارتفاع 
 توان گفت كه اين مطلب، با اختالف جزئي با نظر مي

، )3( دخواني دار هم )1382(اي و ابراهيمي رستاقي  جزيره
ترين  زيرا آنان اظهار داشتند كه از نظر ارتفاعي مناسب

متر  1400تا  900در ارتفاع حدود  بنهرويشگاه براي گونه 

رسد در ارتفاعات پايين به نظر مي به. از سطح درياست
- تر در اين مناطق شرايط مطلوبعلت آب و هواي مناسب

ات باالتر در ارتفاع. تري براي استقرار گونه بنه وجود دارد
عوامل اكولوژيكي ياد شده حالت نامساعدتري دارند و 

  .شوندباعث محدوديت انتشار گونه بنه  مي

بنه بود كه در  پراكنشگذار در تأثيرشيب نيز يكي از عوامل 
 هنتيج. دار گرديدمعني 01/0تهيه مدل ضريب آن در سطح 

 پراكنشبندي شده شيب با نقشه  هكالسپوشاني نقشه  هم
اين تيپ  پراكنشدرصد از سطح  68كه  گونه از آن بوداين 

. درصد وجود دارد 60- 40در منطقه مورد بررسي در شيب 
Lassueur  به اين نتيجه رسيدند كه ) 2006(و همكاران

-شيب مي آنها گونه مورد مطالعه پراكنشترين عامل  مهم

 خواني كامل دارد اين تحقيق همنتيجه آنها با  ايجباشد كه نت
)21(.  

توان  براساس نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون لجستيك، مي
مورد بررسي در  گونه پراكنش در يتأثيرجاده گفت كه 

اما تا حدودي گسترش مناطق مسكوني  است نداشتهمنطقه 
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وارد شدن . داشته است تأثيرگونه مورد مطالعه  پراكنشبر 
مؤيد عامل فاصله از مناطق مسكوني در مدل نهايي نيز 

  .باشدن مسئله ميهمي

كه  نشان داد نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون لجستيك
مورد بررسي  گونه پراكنشجهت دامنه مؤثرترين عامل در 
ترين  زيرا اين عامل بيش. در منطقه مورد تحقيق بوده است

در . را بخود اختصاص داده است) 555/0(مقدار ضريب 
اي مورد هگونه پراكنشعامل جهت در ديگر نيز  تحقيقات
كه نتايج ) 25و  9، 1( است دار شدهشان كامال معنيمطالعه
پوشاني  چنين هم هم. سويي با نتايج اين تحقيق دارد آنها هم

دهد كه اين گونه  نشان ميمناطق حضور بنه با نقشه جهت 
 جنوبيهاي جغرافيايي حضور دارد اما جهت  در تمام جهت
هاي رو به يبدر نيمكره شمالي ش. پسندد را بيشتر مي

دارند هاي مستقيم بيشتري دريافت ميجنوب و غرب اشعه
هاي شمالي و شرقي تر از شيبو بنابراين گرم و خشك

روي رطوبت و  تأثيردر واقع جهت جغرافيايي با . هستند
اي در عمده تأثيرزاويه تابش خورشيد و ساير عوامل 

  ).11( ها داردگونه پراكنشتركيب و 

ه به نتايج اعتبارسنجي، دقت، اعتبار و با توجكل در  
هاي مشابه  در پژوهش. برازش مناسب مدل توجيه گرديد

انجام شده به روش رگرسيون لجستيك، در خارج از كشور 

عنوان مهمترين عامل و در  را به )21و  19( درصد شيب
 )8( خاكي عوامل و )2( داخل كشور، ارتفاع از سطح دريا

هاي گياهي منطقه مورد  تيپ اكنشپررا مؤثرترين عامل در 
هاي ارائه شده  با استفاده از مدل. ندا هشان معرفي كرد بررسي

هاي مختلف مورد  گونههاي بالقوه براي  توان رويشگاه مي
ها  بررسي را شناسايي و گامي مثبت براي احياء اين جنگل

توانند نقش مهمي در پيشنهاد  ها مي اين مدل. برداشت
ر با شرايط فيزيوگرافي مختلف، براي هاي سازگا گونه

هاي جنگلي داشته  عمليات احياء و توسعه پايدار اكوسيستم
  .باشند

هاي آماري مرتبط با مدل رگرسيون در مورد شاخص
توان گفت كه با توجه به اينكه در اين لجستيك نيز مي

) 2/0(برابر با  Pseudo R-Squareپژوهش مقدار شاخص 
با توجه به اينكه اين مقدار بزرگتر دست آمد و همچنين به

باشد، اين مدل برازش قابل قبولي را نشان مي 2/0از آستانه 
دار بودن آزمون مدل با توجه به سطح معني. دهدمي

. باشدداراي اعتبار خوبي مي) 00/0( لمشاو. - هوسمر 
مقدار بسيار بااليي را نشان ) 7/0( نيزراك مقدار شاخص 

و حاكي از آن است كه الگوي ) 1دد نزديك به ع(دهد مي
اي قوي با مقادير مكاني محاسبه شده، رابطه پراكنش

  .احتمال حاصل از مدل رگرسيون لجستيك دارد

  منابع
و طبري . ، اسدي، م.م. ، حسيني، سي.، اكبري نيا، م.صيري، رب -1

هاي جنگل تيپتعيين و تحليل كمي .  1382. سرايي، مكوچك
پژوهش . غرافيايي در منطقه قاميشله مريواندر رابطه با جهات ج

 .68 -59): 3( 16 ،و سازندگي

 مهمترين تعيين. 1394. و قهرماني، ل. ، پيرباوقار، م.جافريان، ا -2

افغاني  ارغوان گونةپراكنش  بر گذارتأثير فيزيوگرافي عوامل
)Cercis griffithii (مكاني پراكنش مدل معرفي منظور به .

 .44-33): 1( 7مجله جنگل ايران، 

شناسي جنگل . 1382 . م رستاقي، ابراهيمي و . ح. م اي،جزيره -3
 .صفحه 560 ، تهران دانشگاه انتشارات. زاگرس

. ، حآذرنيوند و. ، قزاهدي ،.، مجعفري ،.، حارزاني ،.، زجعفريان -4
هاي گياهي غالب با عوامل محيطي گونهاط بين تعيين ارتب. 1391

مطالعه (اي به كمك رگرسيون لجستيك ماهوارههاي دادهو 
فصلنامه تحقيقات مرتع و . )مراتع رينه استان مازندران: موردي

 .388-371): 3( 19بيابان ايران، 

 مشخصات روي فيزيوگرافيك عوامل نقش. 1388. رضوي، س -5

 فناوري و علوم. .واز حقيقاتيت جنگل( جنگلي هايتيپ كمي

 .134 -121): 3(16جنگل،  و چوب

بررسي عوامل . 1387زاده نصرآبادي، م،  ، شفيع.زارع چاهوكي، م -6
 مطالعه(بر پراكنش چند گونه گياهي مناطق بياباني مؤثر محيطي 
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مجله تحقيقات مرتع ). حاشيه كوير چاه بيكي استان يزد: موردي
 . 414-403): 3(15و بيابان ايران، 

 تهيه. 1390، اسمعيلي عوري، الف، .، قرباني، الف.قاسمي، زسادات  -7

 در GIS و  GPS از  استفاده با  Dactylisگونه پراكنش نقشه

 .ماتيكژئو همايش . شهرستانهاي خلخال و كوثر سطح

كاربرد مدل . ر. ، موهابي و. م ،بصيري ،.، م، تركش.، مساكي -8
رويشگاه بالقوه گونه گياهي رگرسيون لجستيك درختي در تعيين 

): 2( 1. شناسي كاربرديبوممجله  .بالقوه گونه گياهي گون زرد
27-38.  

مدل سازي . 1387.، پاداشت دهكايي، م.، حسيني، م.سعيدي فرد، م -9
:  9ها، پراكنش مكاني گياه نادر سوسن چلچراغ، مجله رستني

137 - 150. 

، ميرزايي، .ي، كطاهر ، .ك. ،  حسيني، س.دريايي، م خواهقدس -10
بررسي اثر متغيرهاي مرفولوژيكي درختان . 1391. مزباني، آ و . ج

. نهاآبر ميزان صمغ و بذر توليدي ) Pistacia atlantica(بنه 
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Study the effect of physiographic and anthropogenic factors on 
the spatial distribution of Pestacia atlantica using GIS in Dareh 

Shahr forests 
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Abstract 

This study aimed to predict the potential distribution of Pistacia atlantica on an area of 
7319.63 ha in Dareshahr Region forests (west of Iran). The database composed of 200 
samples based on the presence or absence of this species was used to determine the 
spatial distribution. In each plot, various physiographic factors were measured as well 
as the distance to the nearest residential areas. We then modeled the Pistacia A. 
distribution with a stepwise (odds ratios) logistic regression using 80% of the database 
whereas 20% was kept for validation. The results showed that the distribution of 
Pistacia was adequately modeled. There was a good correlation between dependent and 
independent variables based on the Roc curve with an amount of 0.7. In particular, the 
aspect of hillside was determined as the most important factor to explain the distribution 
of Pistacia A. In contrast, the height above sea level inversely correlated with the 
presence of Pistacia A. According to the final model, more than 45% of the study area is 
potentially favourable to the Pistacia A.’s presence. The results of modeling indicated 
that the logistic regression can be an adapted method to evaluate the impact of various 
factors on the spatial distribution of tree species. 

Key words: Potential distribution, Geographic Information system, Physiographic 
factors, Roc curve. 


