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چکیده

اين پژوهش با هدف مدلسازی پراکنش تيپهای گياهي مراتع غرب شهرک صنعتي اشتهارد با روش آنتروپي حداکثر و تعيين

عوامل مؤثر بر حضور هر تيپ انجام شد .اطالعات پوشش گياهي و عوامل محيطي شامل خاک و توپوگرافي جمعآوری و بعد نقشه
تيپبندی اوليه با استفاده از نقشههای شيب ،جهت و ارتفاع در مقياس  7:52000و تصاوير ماهوارهای تهيه گرديد .در هر سايت ،سه
ترانسکت  120متری ،دو ترانسکت در جهت شيب و يک ترانسکت عمود بر جهت شيب مستقر شد 42 .پالت نمونهبرداری با فواصل
 20متری در امتداد هر ترانسکت قرار داده شد .اندازه پالت نمونهبرداری باتوجه به نوع و پراکنش گونههای گياهي به روش سطح
حداقل و سطح مستطيلي شکل  5مترمربعي تعيين گرديد .در هر پالت فهرست گونههای موجود و درصد پوشش گياهي تعيين شد .در
ابتدا و انتهای هر ترانسکت پروفيل خاک حفر و نمونهبرداری از دو عمق  0-50و  50-20سانتيمتر انجام شد .برای هر واحد
نمونهبرداری ،اطالعات طول و عرض جغرافيايي ،شيب ،جهت و ارتفاع از سطح دريا نيز تعيين گرديد .نقشه متغيرهای محيطي با
استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و زمينآمار تهيه شد .سپس نقشههای پيشبيني مربوط به پراکنش تيپهای گياهي با استفاده از
روش مدلسازی آنتروپي حداکثر تهيه و ميزان تطابق نقشههای پيشبيني با نقشههای واقعي با استفاده از ضريب کاپا و دقّت مدلهای
حاصل با استفاده ا AUCارزيابي گرديد .بر اساس ضريب کاپای حاصل از مقايسه نقشهها ،ميزان تطابق نقشههای پيشبيني و واقعي
برای تيپ  Pteropyrum olivieriدر سطح خيلي خوب (ضريب کاپا  )0/1و برای تيپهای

Halocnemum strobilaceum, Salsola

 Artemisia sieberi, Artemisia sieberi-richteriو  Artemisia sieberi–Stipa barbataدر سطح خوب (ضرايب کاپای ،0/66
 0/21 ،0/64و  )0/66ارزيابي شد.
واژههای کلیدی :آنتروپي حداکثر ،مدل پيشبيني رويشگاه ،مراتع اشتهارد ،ضريب کاپا.

مقدمه
تجزيهوتحليل رابطه بين محيط و گونه گياهي همواره يک
مسئله محوری در بومشناسي گياهيست .تعيين اين رابطه
نشاندهنده هسته مدلسازی پيشبيني توزيع جغرافيايي
گونههای گياهيست .مدلها بهطور کلي بر اساس فرضيههای

مختلفي هستند که چطور عوامل محيطي ،توزيع گونهها و
جوامع گياهي را کنترل ميکنند .ورودی کليدی مدلهای
پيشبيني توزيع رويشگاه گونهها ،مجموعهای از دادههای
جغرافيايي رستری است که نشاندهنده پارامترهای محيطي
است که معموال بهطور گسترده توزيع گونهها را تحت تأثير
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قرار ميدهد .خروجي حاصل بر اساس رويشگاه گونه است
که بهصورت يک نقشه منعکسکننده توزيع قابليت گونه
بدست ميآيد .امروزه روشهای مدلسازی متعددی بهمنظور
پيشبيني پراکنش گونههای گياهي استفاده ميشود که از بين
آنها ميتوان به روشهای رگرسيون لجستيک ،شبکه عصبي
مصنوعي ،تحليل عامل آشيان بومشناختي و آنتروپي حداکثر
اشاره کرد .از بهترين روشهای مدلسازی پيشبيني رويشگاه
گونه گياهي ،روش آنتروپي حداکثر ( )MEاست که تنها نياز
به دادههای حضور دارد .اين مدل ،محل حضور را با
متغيرهای محيطي در آن مناطق بررسي ميکند و بعد در
سراسر منطقه مورد مطالعه از اصول حداکثر آنتروپي برای
توليد پيشبيني تناسب رويشگاه در مناطقي که نمونهبرداری
نشدهاند ،استفاده ميکند ( .)Evangelista et al., 2008اين
مدل معياری منطقي و در عين حال تجربي را برای انتخاب
بهترين تابع توزيع احتماالتي ،از مجموعهای از توزيعهای
موردنظر بدست ميدهد .توزيعي بهترين خواهد بود که تابع
آنتروپي را با توجه به محدوديتها با حداقل خطا بيشينه
ميکند ،بنابراين توزيعي که آنتروپي باالتری داشته باشد،
دربرگيرنده عوامل و انتخابهای بيشتری است (محدوديت
کمتر) ،)5003( Baldwin.حداقل سه نقطه قوت برای
ماکسنت بيان ميکند:
به تعداد نسبتاً کمي از نقطههای حضور برای ساخت يک
مدل دقيق نياز دارد؛
 -5حساسيت کمي به مناطقي دارد که حضور گونه در
آن نامعلوم است؛
 -9نقشه خصوصياتي را که نشاندهنده حضور احتمالي
يک گونه در يک مکان خاص است فراهم ميکند.
بهطور کلي ميتوان گفت آنتروپي معياری است که به ما
نشان ميدهد که چه عواملي و به چه ميزان در انتخاب يا بروز
يک رويداد نقش دارد ZareChahouki .و همکاران (،)5079
پژوهشي با هدف پيشبيني پراکنش جفرافيايي گونههای گياهي
با روش مدلسازی آنتروپي حداکثر در مراتع حوضسلطان قم
انجام دادند .اطالعات پوشش گياهي از طريق پالتگذاری در
امتداد چهار ترانسکت  7000-500متری و عوامل رويشگاهي

533

از قبيل پستي و بلندی ،اقليم ،زمينشناسي و خاک جمعآوری
شد .برای اندازهگيری خصوصيات خاک نيز در ابتدا و انتهای هر
ترانسکت يک پروفيل حفر و از دو عمق  0-90و 90-20
سانتيمتر نمونه خاک برداشت شد .بر اساس نتايج اين پژوهش،
متغيرهای هدايت الکتريکي ،رطوبت اشباع ،آهک ،اسيديته و
بافت خاک مهمترين ويژگيهای هستند که باعث تفکيک
رويشگاههای مورد مطالعه شدهاند .همچنين بررسي ميزان تطابق
نقشههای پيشبيني با نقشههای واقعي با استفاده از ضريب کاپا
Seidlitzia
نشاندهنده تطابق متوسط برای گونههای
 rosmarinusو Tamarix passerinoidesو در سطح خيلي
Artemisia
sieberi
خوب برای رويشگاههای
و Halocnemum strobilaceumارزيابي شد Hosseini .و
همکاران ( )5079نيز پژوهشي با هدف برآورد توزيع
جغرافيايي  Artemisia sieberiو  A. aucheriو تعيين مهمترين
متغيرهای پيشبيني کننده محيطي و تعيين شباهتها و
تفاوتهای رويشگاههای دو گونه گياهي مراتع پشتکوه در
ايران مرکزی انجام دادند .آهک عمق اول ،سنگريزه عمق دوم،
آهک عمق دوم و ارتفاع مهمترين عواملي است که بر توزيع
رويشگاه درمنه کوهي تأثير ميگذارد ،در حاليکه توزيع
رويشگاه درمنه دشتي توسط ارتفاع ،رطوبت عمق اول ،ماده
آلي عمق دوم و آهک هر دو عمق تحت تأثير قرار ميگيرد.
برای هر دو گونه ،ارتفاع در توزيع بالقوهشان مؤثر است .در
نهايت ،نتايج نشان داد که توزيع بالقوه درمنه کوهي اغلب به
چشماندازهای کوهستاني محدود است ،در حاليکه درمنه دشتي
در محدوده گستردهای از شرايط محيطي رويش ميکند.
 Mbatuddeو همکاران ( ،)5075توزيع بالقوه گونه در معرض
خطر  Prunus africanaدر شرق آفريقا را مدلسازی کردند.
در اين پژوهش از الگوريتم ماکسنت برای مدلسازی توزيع و
ارزيابي توزيع بالقوه و تأثيرات تغيير آب و هوا بر اين گونه
استفاده شد .بارش خشکترين سه ماه از سال و بارش ساالنه
از عوامل اصلي مؤثر بر توزيع آن پيشبيني شد .تغييرات آب و
هوايي منجر به کاهش زيستگاه گونه شده است .در نهايت
بهدليل آسيبپذيری زياد اين گونه در برابر تغيير آب و هوا،
حفاظت برونجا و درجا از اين گونه پيشنهاد شد Vessella .و
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 ،)5079( Schironeدر پژوهشي احتمال وجود درخت بلوط
چوب پنبه ( )Quercus suberرا در ايتاليا با دو روش GARP
و  MAXENTبا هم مقايسه کردند .نتايج بهدست آمده نشان
داد که تنش خشکي و سرما از عوامل مؤثر بر حضور بلوط
چوب پنبه ميباشد .همچنين صحت نقشههای پيشبيني بهدست
آمده با روشهای زمين آماری که در مقياس منطقهای کاليبره
شد ،نشان ميدهد که مدلسازی توزيع رويشگاه ميتواند
بهعنوان روشي برای ارزيابي و شناسايي مناطق مناسب
گسترش جنگلهای بلوط چوب پنبه مورد استفاده قرار گيرد.
 Yangو همکاران ( )5079نيز برای پيشبيني توزيع بالقوه گونه
دارويي  Justicia adhatodaدر کوهپايههای هيماليا از مدل
ماکسنت استفاده کردند.
اهداف اين پژوهش ،بررسي کارايي و دقت مدل آنتروپي
حداکثر در مدلسازی رويشگاههای گياهي منطقه مورد

بررسي ،تعيين عوامل مؤثر بر حضور هر رويشگاه و تهيه
نقشه پيشبيني رويشگاههای مورد مطالعه است.

مواد و روشها
مشخصات منطقه موردمطالعه

منطقه مورد مطالعه با مساحت  9033/99هکتار بخشي
از مراتع شهرستان اشتهارد در جنوبغربي استان البرز است.
اين مراتع که بهعنوان مراتع قشالقي-ميانبند بهرهبرداری
ميشود ،بين عرض جغرافيايي  92درجه و  47دقيقه تا 92
درجه و  42دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  20درجه و 99
دقيقه تا  20درجه و  92دقيقه شرقي با ارتفاع متوسط بين
 7790تا  7922متر از سطح دريا قرار دارد .متوسط
بارندگي ساالنه منطقه  590ميليمتر است .موقعيت منطقه
مورد مطالعه در شکل  7نشان داده شده است.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
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جمعآوری دادهها
ابتدا بر اساس نقشههههای شهيب ،ارتفهاع و جههت و
همچنين با استفاده از تصاوير ماهوارهای نقشه تيپبنهدی
اوليه تهيه و بعد در پيمايش ميداني مرز دقيهق تيهپههای
گياهي مشخص شد .انتخاب محل نمونهه بهرداری در ههر
تيپ به گونه ای بود که ناحيهه بهه نسهبت همگهن بهوده و
معرف وضعيت پوشش گياهي و ساير عوامل محيطي کهل
واحد نمونه برداری باشد .سپس در منطقه معرف هر تيهپ
گياهي ،سه ترانسکت  120متری ،دو ترانسکت در طهول
مهم ترين گراديان های محيطي (ارتفاع ،جههت و شهيب) و
يک ترانسکت عمود بر آن دو ترانسکت مستقر ش د .به اين
صورت که اولين ترانسکت به صورت تصادفي و ترانسکت
دوم بههه روش سيسههتماتيک بههه طههور مههنظم و بهها فاصههله
مشخص از اولي قرار داده شد .ترانسکت سوم نيز در ههر
واحد به طهور عمهود بهر دو ترانسهکت اول و بها فاصهله
مشخص قرار داده شد .از روش پهالت گهذاری در امتهداد
ترانسکت در هر واحد نمونه برداری اسهتفاده شهد .محهل
استقرار پالت ها در امتداد هر خط ترانسهکت ،تصهادفي و
بقيه به فاصهله ههای مهنظم مسهتقر شهدند .در طهول ههر
ترانسکت  72پالت ،به فاصله  20متر قرار داده شهد کهه
به دليل زياد بودن طول دامنه و شرايط محيطي منطقه ايهن
فاصله مد نظر قرار گرفت .بدينترتيب در هر تيپ گياهي،
 42عدد پالت مستقر شهد .انهدازه پهالت نمونههبهرداری
باتوجه به نوع و پراکنش گونههای گياهي به روش سهطح
حداقل ،سطح مستطيلي شکل  5مترمربعي تعيهين گرديهد.
در هر پالت فهرست گونه های موجود و درصهد پوشهش
گياهي تعيين شد .در مورد نمونه برداری از خاک با توجه
به سطح واحدهای نمونه برداری و شرايط منط قه محل حفر
پروفيل ها طوری انتخاب شد تا کل محدوده مورد مطالعهه
را پوشش دهد .در هر رويشگاه ،شش پروفيل خاک حفر
شد و عمق پروفيل ها با توجه به عمق خاک و عمق مؤثر
ريشه دواني گونه های مورد مطالعه دو عمق نمونههبهرداری
 0– 50و  50-20سانتي متر انتخاب ش د .برای ههر واحهد
نمونهبرداری ،اطالعات طول و عرض جغرافيهايي ،شهيب،
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جهت و ارتفاع از سطح دريا نيز تعيين شد .در مرحله بعد
متغيرهای خاک شامل سنگريزه ،رس ،سيلت ،آهک ،ماده
آلههي ،اسههيديته و هههدايت الکتريکههي در آزمايشههگاه
اندازهگيری شد .متغيرهای توپوگرافي و خهاک بههعنهوان
متغيرهای پيشبيني کننهده مهورد اسهتفاده قهرار گرفتنهد.
بهمنظور کاهش تعداد متغيرها از روش تجزيه مؤلفهههای
اصلي ( (Principal Component Analysisو نرمافهزار
 PC-ORDاستفاده شد  .نقشه مربوط به خصوصيات خاک
مورد استفاده در تحقيق ،با استفاده از زمين آمهار و روش
ميانيابي کريجينگ ) (Krigingو نرمافزار Arc GIS 9.3
و  5 GS+تهيه شد .برای تهيه نقشه شيب و ارتفاع نيهز از
نقشه رقومي ارتفاع منطقه بها مقيهاس  7:52000اسهتفاده
شد.

مدلسازی

برای ساخت مدل آنتروپي حداکثر ،الزم است تمهامي
نقشه های متغيرهای محيطي ورودی بهه مهدل ،بها فرمهت
 ASCIIدر نرمافزار  GISتهيه شود .تمام اين نقشهها بايد
موقعيت مکهاني ،انهدازه سهلول ،تعهداد سهلول و سيسهتم
مختصات يکساني داشته که مدل توانايي انطباق کامل آنها
را داشته باشد .ب رای هر رويشهگاه ،موقعيهت جغرافيهايي
پنجاه نقطه حضور که در بازديد ميداني ثبت شده بود ،در
فايلي با فرمت  CSVدر نرمافزار  Excelذخيره شد .پس
از آماده سازی اليه ها از نرمافهزار MAXENT Version
 3.3.3eبرای انجام مدل سهازی اسهتفاده شهد 70 .تکهرار
برای مدل سازی هر رويشگاه و با روش Cross validate
در نظر گرفته شد .آزمون جک نايف برای ارزيابي اهميهت
تک تک متغيرها در تهيه مدل استفاده شد و تحليل منحني
ويژگي عامهل دريافهت کننهده (Receiver Operating
) )ROC) Characteristic curveو مسهاحت زيرمنحنهي
( )AUCبرای ارزيابي کيفيت کلي مدل مورد استفاده قرار
گرفت .منحني  ROCدستيابي به  AUCرا در سه حالهت
مختلف نشان مي دهد .حالت اول ،بيانگر زماني اسهت کهه
مدل با حذف متغير محيط مورد نظر انجام مي شود .حالت
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دوم ،مربوط به زماني است که مدل تنها براسهاس وجهود
يک متغير انجهام مهي شهود و براسهاس آن ميهزان AUC
برآورد مي شو د و حالت سوم ،در شرايطي است کهه تمهام
متغيرها در مدل استفاده ميشهوند (.)Reed et al., 2008
خروجي مدل برای ههر بهار تکهرار يهک نقشهه پيوسهته،
احتمال حضور رويشگاه است که نقشه ميانگين  70تکرار
به عنوان خروجي نهايي در نظر گرفته مي شود .ايهن نقشهه
در دو کههالس احتمههال  0/2-0بههه عنههوان عههدم حضههور
رويشههگاه و کههالس احتمههال  7-0/2بهههعنههوان حضههور
رويشگاه طبقهبندی ميشود .در پايهان نيهز ضهريب کاپها
برای بررسي ميهزان تطهابق بهين نقشهه حاصهل از مهدل
آنتروپي حداکثر و نقشه واقعي محاسبه شد.

نتایج
نتايج بررسي پوشش گياهي منطقه نشهان مهي دههد کهه
مراتع منطقه دارای وضهعيت متوسهط و گهرايش ثابهت و
شههامل تيههپ هههای گيههاهي غالههب ،Artemisia sieberi

،Artemisia sieber-Stipa barbata

Artemisia

 sieberi-Salsolaو
richteri
 strobilaceumمي باشد .پس از انجام مدل سهازی نقشهه
پيوسته پيشبيني ههر تيهپ ب دسهت آمهد و احتمهال 0/2
به عنوان حضهور ههر تيهپ در نظهر گرفتهه شهد و نقشهه
Halocnemum

طبقهبندی شده پراکنش هر تيپ تهيه شد .سپس تطابق بين
اين نقشه و نقشه واقعي هر رويشگاه با استفاده از ضريب
کاپا در محيط نرمافهزار  IDRISI 16.1بررسهي شهد .بهر
اساس ضرايب کاپای حاصل شده ،ميزان تطابق نقشههای
پيش بيني و واقعي برای تيهپ  Pteropyrum olivieriدر
سطح خيلهي خهوب و بهرای تيهپ ههای Halocnemum

،Artemisia sieberi-Salsola richteri ،strobilaceum

Artemisia sieberi –Stipa

 Artemisia sieberiو
 barbataدر سطح خوب ارزيابي شد .نقشههای پيشبيني
هر تيپ به همراه نقشه واقعي پوشهش گيهاهي منطقهه در
شکل ( )9نمهايش داده شهده اسهت .همچنهين بههمنظهور
ارزيابي مدلهای پيشبيني حاصل ،از روش تحليل سطح
زيرمنحني ) (AUCاستفاده شد .ماکسنت دو منحني ROC
بر اساس داده های يادگيری ) (Training dataو آزمهون
) (Test dataتوليد ميکنهد AUC .بهيش از  0/3بيهانگر
پيش بيني بسهيار عهالي مهدل اسهت .ارزيهابي مهدلههای
پيش بيني با استفاده از سطح زيرمنحني مربوط به دادههای
يادگيری نشان دهنده دقت مدل پيش بيني برای رويشگاهها
در سطح خيلي عالي است .شکل  5منحني  ROCمربهوط
بهه تيهپ  Artemisia sieberiرا نشهان مهيدههد .نتهايج
حاصههل از سههطح زيرمنحنههي و دقههت پههيشبينههي بههرای
رويشگاه های مورد بررسي در جدول  7آمده است.

شکل  -2منحنی  ROCو مقدار  AUCمدل پیشبینی تیپ Artemisia sieberi
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جدول  -1سطح زير منحنی و دقت طبقهبندی پیشبینی تیپهای گیاهی
AUC

دقت طبقهبندی

Artemisia sieberi

0/36

خيلي عالي

Artemisia sieberi–Stipabarbata

0/36

خيلي عالي

Halocnemumstrobilaceum

0/31

خيلي عالي

Salsolarichteri -Artemisia sieberi

0/32

خيلي عالي

Pteropyrumolivieri

0/35

خيلي عالي

تيپ گياهي

شکل  5نمايشي از نتايج آزمون جکنايف برای تعيين
مهمترين متغيرهای محيطي در پراکنش تيپ Artemisia
 sieberiاست که طبق اين نتايج ،اهميت عوامل ارتفاع،
اسيديته خاک ،درصد سنگريزه و هدايت الکتريکي خاک
سطحي برای حضور اين تيپ گياهي معنيدار است .نتايج
آزمون جکنايف برای عوامل محيطي تيپ Pteropyrum
 olivieriحکايت از اهميت عوامل ارتفاع ،مادهآلي عمق
دوم ،شيب و سنگريزه عمق دوم در حضور اين رويشگاه
دارد .در حضور تيپ Halocnemum strobilaceumعامل

ارتفاع از سطح دريا مهمترين متغير محيطي است و پس از
آن عامل سنگريزه خاک ،هدايت الکتريکي عمق اول و آهک
عمق دوم نقش مهمي در پراکنش اين گونه دارند .در پراکنش
تيپ  Artemisia sieberi-Salsola richteriمتغيرهای
ارتفاع از سطح دريا ،سنگريزه عمق اول ،سيلت عمق دوم
خاک و هدايت الکتريکي عمق اول تأثيرگذارترين متغيرها
بودند .برای پراکنش تيپ Artemisia sieberi–Stipa
 barbataارتفاع ،سيلت و سنگريزه خاک و همچنين درصد
شيب مهمترين عوامل رويشگاهياند.

شکل  -3نتايج آزمون جکنايف برای تعیین اهمیت متغیرهای محیطی مؤثر بر تیپ Artemisia sieberi
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تحليل منحني های پاسخ اين عوامل نشان ميدهد کهه
بيشترين حضور تيهپ  Halocnemum strobilaceumدر
مناطقي با ارتفاع کم و حهدود  7700تا  7720پهيشبينهي
مي شود و با افزايش ارتفاع احتمال حضور اين رويشهگاه
کم مي شود و حضور اين رويشگاه به مقدار کم سهنگريزه
(کمتر از يک درصد) وابسته اسهت و بها افهزايش درصهد
سنگريزه احتمال حضور اين رويشگاه به شدت کم ميشود
و در مناطق سنگريزهای که بيش از  50درصهد سهنگريزه
دارند احتمال حضور به صفر مهي رسهد .ايهن منحنهيهها
همچنين نشان مي دهند که احتمال حضور اين رويشگاه در
خاکهايي با  ECعمق دوم باال ( 75-70دسيزيمنس بر
متر) و ميزان آهک عمق دوم ( 75-70درصد) زياد است.
احتمههال حضههور تيههپ Artemisia -Salsola richteri
 sieberiبا افزايش سيلت عمق دوم نسبت مستقيم دارد و
در درصد سهيلت  52-56/2بيشهترين حضهور را نشهان
ميدهد ،ولي پس از آن با افزايش درصد سهيلت احتمهال
حضور اين رويشگاه کهم مهي شهود .همچنهين ايهن تيهپ
خاک هايي با هدايت الکتريکي باال در عمق اول را ترجيح
مي دهد و بيشترين حضور را در ههدايت الکتريکهي 1/2
دسيزيمنس بر متر دارد .اين رويشگاه در ارتفاعات پايين
و مناطق دشتي ديده مي شود و با افزايش ارتفاع احتمهال
حضورش کم و در ارتفاعات باالتر از  7500متر احتمال
حضور گونه صفر مي شود .عالوه بر اينها مهيتهوان گفهت
ميزان سنگريزه  2-70درصد ميتواند بههعنهوان يکهي از
شرايط الزم بهرای حضهور ايهن تيهپ بهه حسهاب آيهد.
منحني های مربوط به متغيرههای مههم در پهراکنش تيهپ
 Artemisia sieberiنشان دهنده اين است که بها افهزايش
ارتفاع از محدوده  7720تا  7920احتمهال حضهور ايهن
گونه افزايش پيدا مي کند ولهي پهس از آن حضهور گونهه
متأثر از ارتفاع نيست و ثابت مي شود .اين گونه خاکهای
خنثي با اسيديته بين  1/4تا  1/3را ترجيح ميدهد و بها
قليايي شدن خاک ،احتمال حضور اين تيپ کم مهيشهود.
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اين گونه در خاکهايي با  ECکمتر از  4دسيزيمنس بهر
متر حضور خوبي داشته ولي با افزايش هدايت الکتريکهي
از ميزان احتمال وقوع اين تيپ کم مهيشهود .طبهق ايهن
نتايج ،حضور اين رويشگاه با درصد سهنگريزه عمهق اول
خاک ن سبت معکوس دارد و در خاک ههايي بها سهنگريزه
بيش از  70درصد احتمال حضور اين تيپ به نزديک صفر
مي رسد .احتمال حضور تيپArtemisia -Stipa barbata
 sieberiدر ارتفاع بيش از  7720متر و شيب بهيش از 4
درصد کاهش مييابد که نشان دهنده اين موضوع است که
اين تيپ مناطق دشتي و هموار را ترجيح مي دهد .حضور
اين رويشگاه با هدايت الکتريکي نيز نسبت عکس دارد و
ههر چهه خهاک شهورتر باشهد ،بهرای حضهور رويشههگاه
نامناسبتر مي شود .عالوه بر اين مي تهوان بيهان کهرد کهه
احتمال حضور رويشگاه با افزايش سنگريزه در عمق دوم
بيشتر مي شود .نتهايج حاصهل از منحنهي پاسهخ احتمهال
حضور تيپ  Pteropyrum olivieriحکايهت از آن دارد
که حضور اين گونه به افزايش مهاده آلهي خهاک واکهنش
مثبت نشان مي دههد .افهزايش شهيب نيهز سهبب افهزايش
احتمال حضور اين گونه مي شود و گونه مناطقي تا شهيب
 72درصد را ترجيح ميدهد ،ولي با افزايش شيب بيش از
اين ميزان حضور گونهه تحهت تهأثير عامهل شهيب قهرار
نمي گيرد و ثابت مي ماند .اين گونه خاک هايي بها درصهد
سنگريزه باال (تا  60درصد) را مهي پسهندد .همچنهين بها
افزايش  ECدر عمق دوم احتمال حضهور ايهن رويشهگاه
افزايش مييابهد و در خهاک ههايي بها  ECبرابهر بها 75
دسي زيمنس بر متر احتمهال بهااليي از گونهه پهيشبينهي
مي شهود .اراضهي بها ارتفهاع بهين  7700تها  7510متهر
مي توانند در صورت فراهم بهودن سهاير عوامهل ،منهاطق
مناسبي برای اين رويشهگاه باشهند .منحنهي ههای پاسهخ
مربوط به عوامل مؤ ثر بر حضور تيپ Artemisia sieberi
در شکل  4آمده است.
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شکل  -4منحنیهای پاسخ مهمترين متغیرها برای تیپ

پس از اجرای مدل ،احتمال حضور  0/2بهعنوان آستانه
حضور در نظر گرفته شد و نقشه پيشبيني هريک از تيپها
تهيه شد که اين نقشهها به همراه نقشه واقعي پوشش گياهي

Artemisia sieberi

در شکل  2آورده شده است .ميزان تطابق بين نقشه
پيشبيني و نقشه واقعي تيپها با استفاده از ضريب کاپا
بررسي شد که نتايج آن در جدول  5آمده است.

جدول  -2تطابق بین مقادير واقعی و پیشبینی حاصل از مدل آنتروپی حداکثر با استفاده از ضريب کاپا
ضريب کاپا

تطابق بين مقادير پيشبيني و واقعي

تيپ گياهي
Artemisia sieberi

0/216

خوب

Artemisia sieberi–Stipa barbata

0/660

خوب

Halocnemum strobilaceum

0/669

خوب

Salsola richteri -Artemisia sieberi

0/642

خوب

Pteropyrum olivieri

0/103

خيلي خوب
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شکل  -2نقشههای واقعی و پیشبینی حاصل از روش آنتروپی حداکثر برای تیپهای مورد بررسی

بحث
بر اساس ضريب کاپای حاصل از مقايسه نقشهها ،ميزان
تطابق نقشههای پيشبيني و واقعي برای تيپ Pteropyrum
 olivieriدر سطح خيلي خوب و برای تيپهای
-Salsola richteri ،Halocnemum strobilaceum
 Artemisia sieberi،Artemisia sieberiو Artemisia
 sieberi–Stipa barbataدر سطح خوب ارزيابي شد.
همچنين دقت طبقهبندی مدلهای پيشبيني برای تيپهای
مورد مطالعه بر اساس مقادير زير منحني در سطح خيلي
عالي قرار گرفت .نتايج تجزيه مؤلفههای اصلي نشان داد از
بين عوامل مورد بررسي ،پوشش گياهي بيشتر تحت تأثير
ارتفاع ،شيب ،بافت ،سنگريزه ،درصد آهک و ماده آلي قرار

دارد .اين عوامل بيشترين تأثير را در پراکنش تيپهای
گياهي منطقه دارند ،ولي ميزان اثر هريک از اين متغيرها
متفاوت است .اولين نوار پوشش گياهي در کناره رودشور
مربوط به تيپ  Halocnemum strobilaceumاست .برای
اين رويشگاه ،ضريب کاپا نشاندهنده تطابق خوب نقشه
پيشبيني حاصل از روش آنتروپي حداکثر با نقشه واقعي
است .اين گونه در مطالعات زيادی بهعنوان مقاومترين گونه
گياهي به شوری معرفي شده است و در لکههای خيلي شور
اطراف درياچههای شور تشکيل جوامع خاص يا همراه با
گونههای ديگر را ميدهد ( ;Qu et al., 2008
 .)ZareChahouki et al., 2010در منطقه اشتهارد نيز اين
گونه در حاشيه رود شور تيپ نسبتاً خالصي را تشکيل داده
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است .منحنيهای پاسخ مربوط به اين رويشگاه نسبت به
هدايت الکتريکي نشان ميدهد که احتمال حضور اين گونه
در خاکهايي که مقدار  ECدر عمق  0-50سانتيمتر بيش
از نه دسيزيمنس بر متر باشد و همچنين مناطقي که
مقدار  ECدر عمق  50-20سانتيمتر خاک از هشت
دسيزيمنس بر متر بيشتر باشد ،افزايش مييابد .در پژوهش
 ZareChahoukiو همکاران ( ،)5079بيشترين مقادير
هدايت الکتريکي ( 720-500دسيزيمنس بر متر) در منطقه
بررسي شده مربوط به محل استقرار اين رويشگاه بود.
 KhalasiAhwaziو همکاران ( ،)5077نيز خاکهای دارای
امالح زياد و هدايت الکتريکي باال را معرف رويشگاه اين
گونه ميدانند .عامل آهک باعث به وجود آمدن ساختمان
مناسب و ايجاد تغييراتي در اسيديته خاک ميشود ،ولي اگر
درصد آهک بيش از حد افزايش يابد با ايجاد سخت اليه و
افزايش ميزان اسيديته و امالح در محدوده ريشه مشکالتي
را برای گياهان بهوجود ميآورد ).)ZareChahouki, 2010
طبق منحنيهای پاسخ ،اين رويشگاه در مناطقي با ميزان
آهک  70-75درصد در عمق  50-20سانتيمتری خاک
بيشترين احتمال حضور را دارد و با افزايش آهک از اين
ميزان ،احتمال حضور اين رويشگاه کاهش مييابد .بعد از
اين ،تيپ  Artemisia sieberi-Salsola richteriحضور
دارد .طبق نتايج بهدست آمده ،حضور اين رويشگاه با
افزايش سيلت عمق دوم و سنگريزه عمق اول نسبت مستقيم
و با ميزان هدايت الکتريکي عمق اول نسبت عکس دارد .اين
رويشگاه در ارتفاعات پايين و مناطق دشتي ديده ميشود و
با افزايش ارتفاع احتمال حضورش کم ميشود و در
ارتفاعات باالتر از  7500متر احتمال حضور گونه صفر
ميشود .ميزان هدايت الکتريکي بيانگر ميزان شوری است.
شوری زياد خاک باعث سميت و بهم خوردن تعادل يوني
ميشود که روی فعل و انفعاالت حياتي بذر اثر ميگذارد و
باعث جلوگيری از جوانهزني بذر و کاهش احتمال حضور
گياهان ميشود .در حضور تيپ ،Artemisia sieberi
ارتفاع ،سنگريزه ،هدايت الکتريکي و اسيديته از متغيرهای
تأثيرگذاراست .با دور شدن از حاشيه رودشور و در نتيجه
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کاهش شوری و افزايش ميزان سنگريزه احتمال حضور اين
گونه بيشتر ميشود Abdollahi .و همکاران ( ،)5077در
تحليل پوشش گياهي مراتع ندوشن ،افزايش شوری خاک را
از علل کاهش حضور تيپ  Artemisia sieberiدر ترکيب
جوامع گياهي منطقه ميدانند Hosseini .و همکاران
( )5079نيز با اجرای مدل ماکسنت برای پيشبيني حضور
اين گونه ،ارتفاع را از عواملي ميدانند که حضور اين گونه
با آن همبستگي دارد .برای تيپ Artemisia sieberi-Stipa
 barbataتحليل اهميت متغيرهای وارد شده در مدل
آنتروپي حداکثر نشان ميدهد که ارتفاع ،شيب ،سنگريزه،
هدايت الکتريکي و سيلت بر حضور اين رويشگاه تأثير
دارند .منحنيهای پاسخ به گونهای است که بيان ميکند
افزايش سنگريزه افزايش احتمال حضور اين تيپ گياهي را
در پي دارد و با افزايش شيب و ارتفاع و هدايت الکتريکي
اين احتمال کاهش مييابد .برای تيپ Pteropyrum
 olivieriميزان تطابق حاصل از نقشه واقعي و نقشه حاصل
از مدل آنتروپي حداکثر خيلي خوب ارزيابي شده است.
طبق نتايج حضور اين گونه با عوامل ارتفاع و شيب نسبت
عکس و با ماده آلي نسبت مستقيم دارد .ميزان شيب به دليل
تأثير در عمق ،بافت و ظرفيت نگهداری خاک در پراکنش
گياهان تأثير ميگذارد .اين گونه احتمال حضور بااليي در
اراضي با ميزان سنگريزه خاک تا  60درصد دارد ،ولي با
افزايش سنگريزه از ميزان احتمال حضور گونه کاهش
مييابد .تحقيقات بسياری اثرات مثبت ميزان سنگريزه
سطحي بر پوشش گياهي چوبي مناطق خشک را نشان دادند
& (Abd El-Ghani & Amer, 2003; Mostafa

). Zaghloul, 1996
در مجموع ميتوان نتيجه گرفت با توجه به ميزان تطابق
باالی نقشههای پيشبيني با نقشههای واقعي پراکنش گونهها
در اين مطالعه ،روش آنتروپي حداکثر ميتواند بهعنوان يک
روش مناسب در تهيه نقشه پيشبيني رويشگاه گونههای
گياهي مورداستفاده قرار گيرد .پژوهشگران بسياری نيز
کارايي  MaxEntرا بهعنوان يکي از روشهای مدلسازی
پراکنش در مقايسه با ساير روشها خوب ارزيابي کردند

... مدلسازی پراکنش تيپهای گياهي
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 برخي پژوهشها نشان.)al., 2012; Yang et al., 2013
 عملکرد،ميدهد که حتي در مواقعي که نمونهها هم کم است
پيشبيني روش آنتروپي حداکثر ميتواند با روشهايي که
 رقابت کند و نتايج قابل،باالترين دقت پيشبيني را دارند
Peterson & Shaw, 2003; Elith et ( قبولي را ارائه دهد
 نتايج حاصل از.)al., 2006;Vessella & Schirone, 2013
مدلسازی تيپهای گياهي با استفاده از مدل آنتروپي
حداکثر ميتواند در اقدامات مديريتي برای پيشنهاد
گونههايي متناسب با شرايط خاک و توپوگرافي مختلف در
 همچنين نقشههای.برنامههای احيايي مرتع استفاده شود
پيشبيني تهيه شده ميتواند بهعنوان راهنمايي برای تشخيص
مناطقي که قابليت رويش گياهان باارزش يا گياهان در حال
. بکار برده شود،انقراض را دارند
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Abstract
The study was performed with the aim of modeling the distribution habitats of Eshtehard
rangelands using Maximum Entropy Method and determining the factors affecting each habitat.
Vegetation and environmental data including soil characteristics and topography were collected.
The initial map was prepared based on slope, elevation and direction maps and satellite images.
At each site, three transects with a length of 750 m were established, two transects along the
most important environmental gradients and one transect perpendicular to them. A number of
45 plots along each transect was placed at a distance of 50 meters. The size of plot sampling
was determined to be two square meters according to the type and distribution of plant species
with minimal area method. Soil profiles were dug at the beginning and end of each transect.
Sampling was done from the depths of 0-20 cm and 20-80 cm. The list of species and the
percentage of vegetation in each plot were determined. For each sampling unit, the latitude and
longitude data, slope, direction, and elevation were also determined. Then the desired
characteristics were measured in the laboratory. GIS and Geostatistics methods were used to
map the environmental variables. The species distribution models were produced using the
species presence data and Maximum Entropy Method (Maxent). The Kappa coefficient index
and the area under the curve (AUC) were used to evaluate the accuracy of the distribution maps.
The agreements of actual and predicted maps for Pteropyrum olivieri was well (K=0/7) and it
was acceptable for Halocnemum strobilaceum, Salsola richteri-Artemisia sieberi, Artemisia
sieberi, Artemisia sieberi–Stipa barbata (K=0/66, 0/64, 0/57, 0/66).

Keywords: Maxent, habitat distribution model, rangelands of Eshtehard, Kappa coefficient.

