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چکیده
آشیان هاي گیاهی مراتع جنوب استان گلستان با استفاده از روش سازي مطلوبیت رویشگاه گونههدف از این مطالعه مدل

عنوان هاي مورد بررسی بههاي مکانی حضور گونهبراي این منظور از داده. استBiomapperافزاردر نرمشناختیاکولوژیک بوم
براي . شودو بررسی شرایط محیطی منطقه براي شناسایی نیازهاي رویشگاهی آنها استفاده میهاي گیاهی هاي مناسب براي گونهمکان
متر 5پالت با فواصل 10متري مستقر و در امتداد هر ترانسکت 50ترانسکت 3گیاهی در هر تیپ رویشی، برداري از پوششنمونه

متري انجام سانتی0-30برداري از خاك در عمق تیپ رویشی نمونههمچنین در هر. اندازه پالت یک مترمربع تعیین شد.قرار داده شد
ها از الگوریتم میانه و الگوریتم هارمونیک منظور تهیه نقشه مطلوبیت رویشگاهافزار بایومپر بهها در نرمسپس با وارد کردن داده. گردید

که در عی پوشش گیاهی، از ضریب کاپا استفاده گردیدبینی شده با نقشه واقمنظور بررسی میزان تطابق نقشه پیشبه.استفاده شد
Artemisiaمورد بررسیهايرویشگاه aucheri،Festuca ovina-Astragalus gossypinus،Bromus tomentellus،Bromus

tomentellus- Festuca.ovina نتایج حاصل از تفسیر نقشه . باشدمی50/0و58/0، 70/0، 57/0ترتیب برابر بهضریب کاپا
میزان : A. aucheriهاي گیاهی مورد مطالعه، در تیپبر گونهمؤثر که مهمترین عوامل محیطی کند میها مشخص مطلوبیت رویشگاه

ان شن و جهت میز:B.tomentellusدر تیپمیزان شن و ارتفاع از سطح دریا،:F.ovina-A.gossypinusرس و میزان شیب، در تیپ
هاي تولید شده مدل.باشدمیزان شن، ارتفاع از سطح دریا و کربن آلی می: F.ovina-A.gossypinusغربی و در تیپجغرافیایی شمال

.انجام عملیات اصالحی مورد استفاده قرار گیردبراي منظور شناسایی مناطق مستعد تواند بهدر این تحقیق می

Biomapper،بینی، الگوریتم، مراتع جنوب گلستاننقشه پیشسازي،مدل:هاي کلیديواژه

مقدمه
، پراکنش جوامع گیاهی به دلیل عوامل مختلف اقلیمی

گرافی از عوامل فیزیوخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك،
در و عوامل انسانیقبیل ارتفاع، شیب و جهت جغرافیایی 

Neeti(باشدمیهاي مرتعی تصادفی ناکوسیستم et al.,

گونه، پراکنشمحدودهکنندهبینیپیشهايمدل.)2007
بینیرا پیشهایشانزیستگاهوهاگونهتوزیعمحدوده

اهدافبرايابزار مناسبیعنوانبهتوانندمیبنابراینکنند،می
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نقشه پراکنش منظور تهیهبه. روندکاربمدیریتیوحفاظتی
از آناستفادهومکانیآمارهمبستگیهاياي، روشگونه

تحقیقاتیمباحثتریناصلیجزءهاگونهتوزیعهايمدلدر
,Boyce)باشد میگیاهیجغرافیايواکولوژيزمینهدر

2006., Khalasi et al. 2011., Hierzel et al., با . (2002
آشیان ،سازيمدلها بر اساستوجه به اینکه این مدل

سري اطالعات یکرواز این،باشندها میاکولوژیک گونه
تورهاي محیطی، ها و فاکحضور و غیاب گونههماننداولیه 

هاي مختلف تعیین ناي معین در مکااحتمال رخداد گونه
استفاده از یند افرسازي آشیان اکولوژیک به مدل.گرددمی

بینی هاي پیشتولید نقشهبراي ايرایانههاي الگوریتم
،)Xuezhi)2008. شودهاي گیاهی اطالق میپراکنش گونه

چندرویکردیکشناختیبومعاملآنالیزکه کندمیبیان
درهاگونهجغرافیاییپراکنشمطالعاتبرايجدیدمتغیره
طوربهکهاستحضورهايدادهپایهبرفقطبزرگمقیاس
ورویشگاهارزیابیوحش،حیاتمدیریتدرگسترده

همکارانوPebesma.داردکاربردرویشگاهبینیپیش
همراه بهآمارزمینهايروشازنتایج حاصل)2005(

را شناختیبومآشیانروشوهاگونهحضورمکانیهايداده
با)2011(همکارانوTrethowan.دانندمناسب می

گونهرویشگاهاکولوژیک آشیانمدلازاستفاده
Campuloclinium macrocephalum کردندبررسیرا .

Wolmarans توزیعبینیبه پیشنیز) 2010(و همکاران
شناختیبوممدل آشیانازاستفادهبامرتعیمهاجمهايگونه

با ) Sangouni)2011. پرداختندحضورهايدادهباتنهاو
ENFA)Ecological Nicheروشازاستفاده Factor

Analysis(سفیدگونرویشگاهنقشهبایومپر،افزارنرمدرو
) 2011(و همکاران Khalasi.کردتهیهرااصفهاناستاندر

باEurotia ceratoidesرویشگاه مطلوبیتسازيدر مدل
مراتعشناختی دربومآشیان عاملیتحلیلروشکاربرد
20برابرهکتار15000سمنان نشان دادند کهشرقشمال
شمار بهگونهبالقوهرویشگاهمنطقهسطحکلازدرصد

و شداستفادهBoyceنمایه براي بررسی این مدل از.رودمی

تطابقمیزان.شدارزیابیدرصد2/93میزان صحت مدل
ازاستفادهبانیزگیاهیپوششواقعینقشهباشدهتهیهنقشه

بودخوبیتطابقدهندهنشانکهشدمحاسبهکاپاضریب
.Eگونه رویشگاهیهايویژگی.). درصد85کاپايضریب(

ceratoidesگراییتخصصوگزینیحاشیهعواملمطالعهو
هدایت،8/7- 8اسیدیتهبامناطقدرگونهاینکهدادنشان

شنی-لومیبافتمتر، برزیمنسدسیبر حسب الکتریکی
.استپراکندهدریامتر از سطح 1600-2200ارتفاعدرو

رویشگاه مطلوبیتتعییندرمناسبهايروشازیکی
وتحلیلتجزیهاز روشاستفادهمطلوبیت،نقشهتهیهوهاگونه

هايدادهبهنیازکه فقطاستشناختیبومآشیانعاملی
جویی در که در نتیجه باعث صرفهطوريبه. داردحضور

با توجه به خوشخوراکی برخی .شودزمان و هزینه می
هاي دیگر د مطالعه و نقش حفاطتی برخی گونههاي مورگونه

نقشه مطلوبیتتهیهمطالعهاینازهدف،بررسی شده
ازبا استفادهجنوب استان گلستانمراتعهايگونهرویشگاه

.باشدمیشناختیبومآشیانعاملیتحلیلوتجزیهروش

هامواد و روش
محدودهدرگلستاناستانجنوبدرمطالعهموردمنطقه
34ودرجه28وشمالیدقیقه60ودرجه40جغرافیایی

ودرجه27وشمالیدقیقه50ودرجه40تاشرقیدقیقه
مساحت منطقه مورد مطالعه .شده استواقعشرقیدقیقه45

آمبرژه،روشاساسبرمنطقهاقلیم. باشدمیهکتار12300
- 5/6ساالنهمتوسطدمايمیزانوسردارتفاعاتاقلیم

مترمیلی305ساالنهبارندگیمتوسطوگرادسانتیدرجه
برفشکلبهوزمستانفصلدرنزوالتبیشترکهاست

Behmanesh(باشدمی et al., در منطقه مورد ).2008
Artemisiaی رویشتیپ4مطالعه  aucheri،Festuca

ovina-Astragalus gossypinus،Bromus tomentellus،
Bromus tomentellus- Festuca ovina شدشناسایی

).1شکل(
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هاي رویشیو تیپموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه-1شکل

برداري نمونهیشی با توجه به منطقه معرف روتیپدر هر
. انجام شدسیستماتیک-تصادفیش از پوشش گیاهی به رو

متري در نظر 50ترانسکت 3در هر رویشگاه طوري که به
به دلیل پوشش گیاهی علفی موجود در منطقه .گرفته شد

پالت یک 10در امتداد هر ترانسکت،مورد مطالعه 
Behmanesh(متري قرار داده شد5مترمربعی در فواصل 

et al.,2008( . پالت و در مجموع 30در هر تیپ رویشی
داخل هر پالت سپس در.پالت انداخته شد150ها کل تیپ

گیاهی و درصد تاج پوشش تعیین تعداد و نوع پوشش

برداري از خاك منطقه با توجه به نمونهعمق همچنین . گردید
0-30دوانی گیاهان در عمق کوهستانی بودن و عمق ریشه

متريمیلی2الکازخاكهاينمونه. شدمتر تعیین سانتی
رسشن،ذراتخاكفیزیکیآزمایشدر. شدنددادهعبور

میزان. شدندبررسیبایکاسهیدرومتريروشبهسیلتو
باخاكالکتریکیهدایتمیزانومترpHباخاكاسیدیته

ECووالکلیروشبهآلیکربن. گردیدگیرياندازهسنج
وکجدالدستگاهباازتمتري،کلسیروشبهآهکبلک،
نقشهتهیهمنظوربه.شدندگیرياندازهتیتراسیونروش
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. استفاده گردیدنرمالکریجینگروشازخاكخصوصیات
مربوط به خاك و عوامل فیزیوگرافیاطالعاتورودازپس

اطالعاتایناولمرحلهدر، BIOMAPPERافزار نرمبه
شانتوزیعبودنیکنواختوبودننرمالازاطمینانبراي
آشیانعاملیتحلیلروشزیراقرار گرفتند،آزمونمورد

اولیههايدادهبودننرمالبهحد زیاديتاشناختیبوم
درخطابروزباعثاصلاینعدم رعایتواستنیازمند

Boyce(ودشمیمدلصحتوکاهش دقتونهایینتایج

et al., 2002 .,Hirzel et al., 2006 and Miller et al.,

داردنیازبه متغیرهاییBIOMAPPERافزارنرم. )2007
متغیرهاییرواز این. نداشته باشندهمباباالییهمبستگیکه
وزنیکبادارندهمبادرصد85باالتر ازهمبستگیکه

Miller(شوندمیمدلوارد et al., نقشه متغیرهاي ). 2007
قرارEcological mapsمحیطی با فرمت رستري در قسمت 

بهبعدورستريفرمتبهابتداگونهحضورنقشهو داده شد
بهورودقابلتاگردیدتبدیل) یکوصفر(نیبولیه نقش

براي تهیه .باشدشناختیبومآشیانعاملیوتحلیلتجزیه
هارمونیکها از روشنقشه مطلوبیت رویشگاه

)Harmonic(میانهو)Median(در نهایت . استفاده شد

نقشه مطلوبیت رویشگاه به صورت یک فایل رستري که 
همچنین با توجه ؛تهیه شد،بود100حاوي مقادیر صفر تا 

منظور تعیین یک شاخصی که به(Boyceشاخصبه 
الگوریتم مناسب براي تهیه نقشه شایستگی رویشگاه 

Boyce))شودمیاستفاده هاي گیاهی گونه et al., 2002 and

Boyce, 2006 .گردیدبنديطبقهرویشگاهمطلوبیت نقشه ،(
چه میزان شاخص بویس بیشتر و انحراف بر این اساس هر

ست که الگوریتم انتخاب دهنده آن اتر باشد نشانمعیار کم
Mostafavi(باشدتر میشده مناسب et al., 2010( .

میزان توافق (کاپاها از شاخص نقشهدقتمنظور بررسی به
و ها را نشان دادهبینیو مقادیر پیشبین مقادیر مشاهدات

.استفاده شد)شودس خطا محاسبه میبا استفاده از ماتری

نتایج
الگوریتم با توجه به شاخص بویس و انحراف معیار، 

Artemisiaهاي گونهمناسب براي  aucheri وBromus

tomentellus- Festuca ovina الگوریتم هارمونیک و براي
Festucaهاي گونه ovina-Astragalus gossypinus ،

Bromus tomentellus1جدول (الگوریتم میانه تعیین شد.(

هاي مختلفمیزان شاخص بویس و انحراف معیار در الگوریتم-1جدول

فستوکا- بروموس بروموس گون-فستوکا درمنه کوهی الگوریتمتیپ

48/0±11/0 21/0±40/0 40/0±34/0 22/0±17/0 میانه
43/0±11/0 52/0±09/0- 34/0±31/0 38/0±08/0 میانگین هندسی
44/0±16/0 68/0±07/0 69/0±21/0 24/0±38/0 هارمونیک
0±77/0- 0±77/0- 0±77/0- 0±77/0- فاصلهحداقل 

افزار هاي متغیرهاي محیطی در نرمتوجه به آنالیز نقشهبا 
بر ،شناختیان اکولوژیک بومروش آشیبایومپر با استفاده از 
که منجر گرایی گونهگرایی و تخصصاساس عوامل حاشیه

شود جدول ماتریس میرویشگاه نقشه تناسب به ایجاد

آنالیز ماتریس همبستگی گونه، ماتریس امتیازي که در نتیجه 
نشان داده 2باشد در جدولمیکوواریانس و مقادیر ویژه

. شده است

هاي مورد بررسیرویشگاهگرایی متغیرهاي مستقل محیطیو حاشیهماتریس امتیازي-2جدول
گراییتخصص گراییحاشیه 3محور 2محور 1محور متغیر
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A.aucheri

5210/1 77/0 * 64/0- 77/0 رس
2702/1 6379/0 * 77/0 64/0 شیب

F.ovina-A.gossypinus

351/4 7980/0 * 80/0 80/0 شن
286/3 6025/0 * 60/0- 60/0 ارتفاع

B.tomentellus

070/37 8977/0 * 44/0- 90/0 شن
234/18 4404/0 * 90/0 44/0 جهت جغرافیایی

B.tomentellus- F.ovina

609/30 6824/0 03/0 72/0 68/0 شن
148/24 53/78 66/0 36/0- 54/0 ارتفاع
263/22 4950/0 75/0- 59/0- 50/0 کربن آلی

بر ثر ؤممحیطیترین عواملمهم،ول باالجدبا توجه به 
Artemisia، در تیپهاي گیاهی مورد مطالعهگونهپراکنش 

aucheriدر تیپ؛باشدشیب منطقه میو رسیزان م
Festuca ovina-Astragalus gossypinusشن و میزان

Bromusدر تیپ؛ارتفاع از سطح دریا tomentellusمیزان

Bromusو در تیپ شن و جهت جغرافیایی tomentellus-

Festuca ovina و کربن آلیشن، ارتفاع از سطح دریامیزان
دقتمنظور تعیین بههمچنین. )5تا2هاي شکل(باشدمی

ضریب 4تا 1تیپ در آمده،دست، با توجه به نتایج بهمدل
.شد50/0و58/0، 70/0، 57/0برابر ترتیب بهکاپا 
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Festucaمطلوبیت رویشگاهبندي طبقهنقشه -3شکل ovina-Astragalus gossypinusگیاهیپوششواقعینقشههمراهبه

Bromusمطلوبیت رویشگاهبنديطبقهنقشه-4شکل tomentellusگیاهیپوششواقعینقشههمراهدر منطقه به
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بحث
میزان ها،بر اساس ضریب کاپاي حاصل از مقایسه نقشه

هاي بینی و واقعی براي رویشگاههاي پیشنقشهتطابق 
Artemisia aucheri ،Bromusهاي گونه tomentellus و

Bromus tomentellus- Festuca ovina در سطح متوسط
Festucaو براي رویشگاه  ovina-Astragalus

gossypinusبا توجه به . شدارزیابی در سطح خیلی خوب
تواند ی میشناختضرایب کاپا، روش آشیان اکولوژیک بوم

بینی مطلوبیت عنوان یک روش مناسب در تهیه پیشبه
. هاي گیاهی مورد استفاده قرار گیردهاي گونهرویشگاه

Artemisiaتیپکهدادنشانگراییحاشیهعاملبررسی

aucheri،میزان رس و میزان متغیرهايازبیشتريمقادیر
و همکاران Ahmadiدر مطالعات .دهدمیترجیحشیب را 

، به اهمیت فاکتور شیب )2010(Fahimipourو ) 2007(
اثر شیب بر . هاي گیاهی اشاره شده استدر پراکنش گونه

Festucaتیپدر .عمق خاك و قسمت نفوذ ریشه است

ovina-Astragalus gossypinus را میزان ثیر أتبیشترین
ZareChahoukiهمچنین . شن و ارتفاع از سطح دریا داشت

ارتفاع بر جوامع گیاهی مراتع ثیر أت) 2010(همکارانو
Bromusدر تیپ . شرق استان سمنان را نشان دادندشمال

tomentellus میزان شن و ثرؤممهمترین عوامل محیطی ،
Bromusدر تیپ . بودغربی شمالجهت جغرافیایی 

tomentellus- Festuca ovina میزان شن، ارتفاع از سطح
نتایج . را داشتندثیر أتدریا و میزان کربن آلی بیشترین 

کهکندمیمشخص رویشگاهمطلوبیتنقشهتفسیرازحاصل
مطلوبیت رویشگاهتعییندرعواملمهمترینیکی از 

بهخاكتباف.باشدبافت خاك میمیزان ،هاي گیاهیگونه
نیزوگیاهاندر دسترسعناصروآبمیزاندرتأثیردلیل
گیاهیپوششدر پراکنشگیاهدوانیریشهعمقوتهویه
Rangle(داردمهمینقش et al., همچنین نتایج با . )2006
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Brother son)1980( ،Jenesو Fairchildتحقیقات

که رابطه بین )2011(همکاران و Khalasiو)1990(
اند، رساندهپوشش گیاهی و خصوصیات خاك را به اثبات 

A.aucheriمربوط به تیپ مطلوبرویشگاه.مطابقت دارد

35درصد و شیب متوسط 22با میزان رس در ارتفاعات
60شنمیزان با F.ovina-A.gossypinusتیپ ،درصد
تیپمتر از سطح دریا،2240در ارتفاع درصد

B.tomentellus درصد و جهت جغرافیایی 40با میزان شن
شن میزان با B.tomentellus-F.ovinaو تیپ غربی شمال

کربن آلی متر از سطح دریا و 2320، در ارتفاع درصد40
گیر بودن و با توجه به وقت. باشدمیدرصد 6تا 5بین 

منظور به،در برخی مواردراییت صحعملیابري هزینه
ات اکولوژیکی استفاده از مطالعها براي آوري دادهجمع

ر جهت تواند رویکردي مناسب دیمسازيشبیههاي روش
که با استفاده از طوريبه.اصالح و توسعه مراتع باشد

ها و سازي توزیع جغرافیایی گونههاي نوین مدلروش
تناسب توان میها، برداري اصولی از رویشگاهنمونه

پیشنهاد بنابراین . بینی کردپیشبا دقت باالیی را ها رویشگاه
کم بودن مطالعات در زمینه شایستگی شود به دلیلمی

در جهت منظور تهیه نقشه شایستگی رویشگاهها بهرویشگاه
تواند باعث ، چنین مطالعاتی میاحیا، اصالح و توسعه مراتع

همچنین با .شودایجاد رویکردي جدید در مدیریت مراتع 
دارویی و حفاظتی موجود در هايگونهاهمیت به توجه 

هاي تولید شده در این مدلتوان از می،لعهمنطقه مورد مطا
انجام عملیات براي منظور شناسایی مناطق مستعد بهحقیقت
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Abstract
This research was aimed to modeling the habitat suitability for plant species in southern
rangelands of Golestan province by ENFA method with Biomapper software. For this
purpose, the spatial data of species presence and environmental conditions were used to
identify the suitable sites for the study species and their habitat requirements. For
vegetation sampling in each vegetation type, three 50-meter transects were established,
along which measurements were performed within 10 plots with five-meter intervals.
The plot size was calculated to be 1m2. In each vegetation type, soil sampling was done
at 0-30 cm depth. Then data were entered to the Biomapper software and the middle
algorithm and harmonic algorithm were used to produce the habitat suitability map. The
kappa coefficient was used to check the conformity of the predicted map with actual
vegetation map. The kappa coefficient was calculated to be 0.57, 0.70, 0.58, and 0.50
for Artemisia aucheri, Festuca ovina-Astragalus gossypinus, Bromus tomentellus, and
Bromus tomentellus- Festuca ovina, respectively. According to the obtained results, the
most important environmental factors affecting plant species in the study vegetation
types were as follows: clay content and slope (A. aucheri); sand content and altitude
(F.ovina-A.gossypinus); sand content and northwest aspect (B.tomentellus); sand
content, altitude and organic carbon (F.ovina-A.gossypinus). The models developed in
this study can be used to identify suitable areas for range improvement practices.

Keywords: Algoritm, biomapper, modeling, prediction mapping, southern rangeland of
Golestan province.


