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خهاك در  از ی در ظها هت  فراوانه گیا انی است مه  ا كیهت    ( ازZygophyllum eurypterum Boiss. & Buhseگونة قی  )

 ون گ این ةبا قو رویشگاه تعیین پژو ش  ا دارد.  دف از این داش ةو تو ید علوف ،منارق خشم، جلوگیری از فرسایش بادی
ENFA مراتع شكال شرق سكنا  با استهاده از روش در

گیا ی در  ر تیپ رویشهی از    برداری از پوشش نكون  برای .است 1
به    مه   ابعادی با ،پحت 15ترانسكت   ر رول در شد. متری استهاده 750ترانسكت  3 رول در سیستكاتیم -روش تصادفی

داشت  در آ  وجودشد. مختصات جغرافیایی منارقی م  گونة قی   داده قرار متر 50 ةب  فاصل شد، تعیین سطح ظداقل روش
  هر  انتههای  و ابتهدا   ای خهاك در  گیا ی منطق  تهی  شد. نكون  پوشش   ةپس از مطا عات صورایی، نقششد. ثبت  GPSبا 

 رروبهت  آ م، سنگریزه، درصد بافت، شامل خاك شد. خصوصیات برداشت متر سانتی 80ه  20 و 20ه  0عكق  از ترانسكت

 گیهری  ا كتریكی و  كچنین عوامل فیزیوگرافی )شیب و ارتهاع( در این مطا ع  انهدازه   دایت و ،اسیدیت  گ ، دسترس، قابل
 مهدل  درو فیزیهوگرافی(   ، ای عوامل خهاك  قی ، نقش  ة)شامل نقشة نقاط ظضور گون ارحعاتی  ای بی  واردمرد  باشد. 

 ظاصل نتای . شد ایجاد گون  این ةبا قو  ای رویشگاه ةنقش، ENFAدر مدل  نیاز مورد اریآم  ای تجزی  اعكال با و مناسب
. رود مهی  شهكار  به   Z. eurypterum ةبا قو رویشگاه ،منطق  مل از درصد 34 معادل كتار،  25200 م  داد نشا   ا بررسی از

نتهای   . دشه  تعیین درصد 2/87 آزمو  این در مدل صوت میزا  .شد استهاده Boyce ةنكای از مدل این صوت بررسی برای
شناختی نشا  داد م  دو عامل اسیدیت  و آ م در ظضهور ایهن گونه  تأثیرگهذارتر از سهایر       روش تولیل عاملی آشیا  بوش

 ةد ند نشا گیا ی نیز با استهاده از ضریب ماپا مواسب  شد م   شده با نقشة واقعی پوشش  میزا  تطابق نقشة تهی . اند عوامل
 (.62/0تطابق خوبی بود )ضریب ماپای 

 

 .Boyce ةنكای ،قی  ،شكال شرق سكنا  امو وژیم، آشیا  عاملی تولیل کلیدی: واژگان

                                                      
 026-32249313فاکس:                 026-32249313تلفن:  ،مسئول نویسندة    Email: mazare@ut.ac.ir 
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 مقدمه
منارق بیابانی ایهرا    گیا ی استقرار و پرامنش پوشش 

 هایی  كچهو  میهزا  و پهرامنش      مؤ هه   توت تهأثیر 
، رروبت، منابع آب سهطوی و  دما بارندگی، نوسانات

 یرزمینهههی، شهههرایط توپهههوگرافی و فیزیهههوگرافی، ز
 شناسههی، بافههت و سههاختكا  خههاك سهازند ای زمههین 

. اغلههب گیا هها  ربیعههی منههارق بیابههانی ایههرا  اسههت
 زی آ هم و زی،  زی، گ  زی، ماس  زی، شوری خشكی
گیها ی تها ظهد     نهوع پوشهش    ،عبارت دیگر  ب  است.

 های   ویژگی خصوص  بسیار زیادی تابع نوع بستر و ب
گیا ی م  در این   ای چنین منارق است. ص خاكخا

اسهت. ایهن    Z. eurypterumگونة  شدمطا ع  بررسی 
بات اانشهع   كهراه بها  اسهت  ای  درختچه  گونة گیا ی 

صهورت     های بیابهانی به    چوبی فراوا  م  در عرص 
دشههتی مشهها ده  ةپرامنههده در جوامههع گیهها ی درمنهه

متهر   5/2شهود. ارتههاع متوسهط ایهن درختچه  تها        می
 .رسد می

 های مههی    پرامنش مكانی گیا ا  یكهی از جنبه   
شناسی گیا ی است م  آگا ی از آ  از مقدمات و  بوش

گیهها ی در  ههر منطقهه   ضههروریات بررسههی پوشههش 
[. تولیل مكهانی ا گهوی پهرامنش    19آید ] می شكار ب 

شناسهی   ابزار های مههی در بهوش     های گیها ی از   گون 
ش گیها ی  [. پهرامنش پوشه  29 ،15، 6گیا ی اسهت ] 
 به   ؛ های مویطهی متعهدد قهرار دارد     توت تأثیر متغیر

 های   م  بین متغیر ای مویطی و گیا ی مهنش   روری 
شهده    ای مشها ده  ای وجود دارد و  كبستگی پیچیده

[. از بهین عوامهل   14] انهد  اغلب با عهدش یقهین  كهراه   
تهرین عههواملی اسههت مهه  در   مویطهی، خههاك از مهههی 

ای دارد.  دهپههرامنش و پوشههش گیهها ی نقههش عكهه   
 كبسهتگی شهدید و ارتبهاط تنگاتنهو بهین       ، كچنین
ای است مه  تغییهر در    گیا ی و خاك ب  گون  پوشش 

ر دیگههر بسههیار زیههادی دوضههعیت  ههر مههداش تههأثیر  
 ةرابطه  ةخهاك نتیجه  گذارد.  مارمرد ای اموسیستی می

 )بارا ، آب و  وا توپوگرافی، متقابل بین مواد مادری،
منارق خشم  در بیو وژی است.و عوامل  ،و باد( ،دما

سهازی   خهاك  ةو پدیهد  اسهت آب قابل دسهترس مهی   
 [.32] شود آرامی ری می ب 

توانهد بها     ای عكلكهردی مهی   روش ،رور ملی  ب 
رهور مامهل     د و به  وشناسی گیا ی ترمیهب شه   جامع 
  ای پوشهش  ، رویشگاهندگیا ی را توصیف م پوشش 

تغییرات  و چگونگی پاسخ ب  نكاید،گیا ی را مقایس   
مه  بیشهتر     [. از آنجهایی 5منهد ]  بینهی   مویطی را پیش

انهد مه  رابطهة بهین      شناسا  این ن ری  را پذیرفته   بوش
صههورت    ههای گیهها ی بهها عوامههل مویطههی بهه  گونهه 

 ههایی غیههر از  [، بایههد از مههدل22غیرخطههی اسههت ]
 رگرسیو  خطی استهاده مرد.

مطلوبیهت   تعیهین  در مناسهب   های  روش از یكهی 
 مطلوبیهت  ةنقشه  تهیهة  و مرتعهی   های  گون  رویشگاه

 عهاملی آشهیا    تولیهل  روش از اسهتهاده  رویشهگاه 

 نیاز دارد ظضور  ای داده ب  فقط م  است شناختی بوش

 و در زمها   زیهادی  مقدار ب  دشو  می سبب خود این و
 روش در سهازی  مهدل  دقت د.شو جویی صرف  بودج 

 با ایس در مق شناختی بوش آشیا  عاملی تولیل و تجزی 

 ،ظضهور  عهدش  و ظضور  ای داده ب  وابست   ای روش
افزایشههی  مههدل ،1یافتهه  تعكههیی خطههی ن یههر مههدل

 بیشهتر اسهت. در   3رگرسهیو   درخهت  و ،2یافت  تعكیی

 ظضهور  مشها دة  م   اوقات، برای مثال، زمانی ای پاره

 بهود   مناسهب  صهورت  در یا ظتهی  است دشوار گون 

در  رویشهگاه  اینكه   یها  نهدارد  ظضهور  گون  رویشگاه
  ای داده از استهاده است، نامساعد گون  ظقیقت برای

  از ایهن  .مند ایجاد اریبی نتای  در تواند می ظضور عدش
 ةنتیج ظضور نقاط بر مبتنی  ایی روش از استهاده ،رو

[. اجرای مهدل آشهیا    11داشت ] خوا د تری مطلوب
شناختی نشا  داد م  متغیهر آب و  هوا بها وجهود      بوش

                                                      
1. Generalized Linear Models 
2. Generalized Additive Models 
3. Regression Tree 
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ترین عامل در  عنوا  مهی  ب  ،در بعضی منارق شبا ت
 [.8مؤثر است ] ،تعیین تناسب رویشگاه
  های  روش دسهت  شناختی از آ   روش آشیا  بوش

  های  داده مهارگیری  به   بها است فقط  سازی مدل نوین

 ما ش و زما  در جویی صرف  د یل ب  ،و .گون  ظضور
 هادهاستاز این روش بسیار زیاد  موققا  ،مطا ع  ة زین
اغلهب بهرای    ENFA[. از روش 26 ،21، 11] دمنن  می

 ای جانوری استهاده  گون  ة ای با قو رویشگاه ةمطا ع
در سطح جهانی مطا عات بسیاری صهورت   وشود  می

 [.27 ،17، 7گرفت  است ]
 ای گیا ی برای مقابل  با   ای توزیع گون  مدلاز 

بسهیار  و ظهها تی   ،مویطی، تكهاملی  مشكحت زیست
 هها  د. بسههیاری از ایههن روششههو اسههتهاده مههی ادزیهه
د ند، امها   ای را ارائ  می  ای متناسب پیوست  بینی پیش

رهور نكونه       ها )به    بسیاری از ماربرد ای واقعی آ 
 های مههاجی و    گونه   راثه آرراظی تخایر و ارزیهابی  

 هها بههرای  تغییههرات آب و  ههوایی( و ارزیههابی مههدل 
 ای ظضور و غیاب  هتغییرات ب  داد ةداد  آستان نشا 

 ای  با داده صرفاً ایی  و ی روش ،)دودویی( نیاز دارد
بسهیار  درجة اركینها   ، ENFAاز جكل  مدل  ،ظضور
 [.18ند ]داری یباب

شهناختی تها ظهد     روش تولیل عاملی آشیا  بهوش 
 ای او یه  نیازمنهد اسهت و     بود  داده زیادی ب  نرمال

نتهای    این اصهل باعه  بهروز خطها در     نكرد ِ رعایت
، 24، 10] شود نهایی و ما ش دقت و صوت مدل می

نیهز در ایهن   این متغیر ها   بین كبستگی بررسی  [.28
بهه   Biomapperزیههرا روش ظههائز ا كیههت اسههت،  

متغیر ایی نیاز دارد م   كبستگی بابیی با  ی نداشت  
متغیر ایی مه   كبسهتگی    ،باشند. در غیر این صورت

رند با یم وز  وارد مهدل  درصد با  ی دا 85بابتر از 
 [.28 ،24] شوند می

 مطلوبیهت  ةمواسهب  بهر  عهحوه ،  ENFAروش در

 ماننههد ،مهكههی شههناختی بههوش عوامههل رویشههگاه،

 گون  3پذیری توكل و ،2گرایی ظاشی  ،1گرایی تخصص

 وسهعت  ةد نهد  نشا  ترتیب ب  م  شود می مواسب  نیز

 متغیر های  ب  نسبت ن ر مورد ةگون شناختی بوش میدا 

 در زندگی ب  گون  تكایل میزا  مویطی، زیست مستقل

 گونه   توكهل  قابل ةمودود و ،ای ظاشی   ای زیستگاه

 .اسهت  مویطهی   زیسهت  مسهتقل  متغیر های  ب  نسبت
 بر گون  را ظضور اظتكال شناختی  ای آشیا  بوش مدل
 مننهد.  مهی  بینهی  پهیش  مویطی زیست متغیر ای اساس

جغرافیهایی   اتارحعه  ةسهامان  و آماری فنو  پیشرفت
 [.13شود ] انجاش فضا قا ب در سازی مدل تا شد باع 

سها  ،   اعهی از یهم   ، های گیها ی   ترامی و تنوع گونه  
ی در ناپذیریاتی و انكارظنقش  ،ای درختچ  و ،ای بوت 

اقتصههادی منههارق بیابههانی ایههها  -اجتكههاعی سههاختار
مراتهع،    ها از  بهرداری  داش و سایر بههره  ةند. علوفنم می

 های جنگلهی، تثبیهت     چهوب و سهایر فهراورده   تأمین 
 ای روا ، جلوگیری از  هدررفت آب و خهاك،    ماس 

ظكایت از ا كیهت و جایگهاه    ...بستر ظیات وظش و
منههابع ربیعههی و سههاختار ای   گیهها ی در پوشههش 
مویطهی منهارق بیابهانی     اقتصادی و زیست -اجتكاعی
 . ایرا  دارد

 مكم دارا  مرتع ب  زیستگاه مطلوبیت سازی مدل

 عوامهل  مكتهر  ة زینه  و زمها   بها صهرف   تها  منهد  می

 و با هعهل   های  رویشهگاه  و جوامع گیا ی تهدیدمنندة
 ایهرا   در اینكه   به   توجه   با .منند شناسایی را با قوه

 در  ای گیها ی  گون  زیستگاه مطلوبیت ةدربار مطا ع 

 ةنقشه  و تهیهة  ،ظهها تی  مهدیریتی،  ا هداف  جههت 
 اسهت،  گرفته    رتصهو  مكتر روش این با زیستگا ی

مهاربرد   بهرای  ا گهویی  توانهد  مهی  مطا عهاتی  چنهین 
 ایهن  در اصهلی   هدف  باشد. مدیریتی نوین  ای روش

 .Z گونهة  ة های بها قو   تهیهة نقشهة رویشهگاه    مطا عه  

                                                      
1. specialization 
2. marginality 
3. global tolerance 
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eurypterum رد ثرؤم عوامل نكود  مشخصبا  .است 
 از ا گهویی  عنهوا     به  ،ایهن گونه    رویشگاه مطلوبیت

 را گونه   جایگهاه  توا  می ،ایرا گیا ا  منارق خشم 
و  مربوره   ((ENFA شهناختی  بهوش  آشهیا   ةگسهتر  در

را در منهارق مشهاب     گون  رویشگاه مطلوبیت  كچنین
تهوا  در   تعیین مرد. با اسهتهاده از ایهن ارحعهات مهی    

ب  عنهوا  گونهة    ،جهت ظها ت و گسترش این گون 
تأثیرگذار در ظها هت از اراضهی خشهم و پایهداری     

در اظیهای مراتهع    ، ها  ود  ر چه  بهتهر آ   مراتع و بهب
 ةیافت  در منارق خشم و افزایش تو ید علوفه  تخریب

این مهوارد باعه  افهزایش بهازده      ؛ ا گاش برداشت داش
 اقتصادی و  كچنین ایجاد اشتغال خوا د شد.

 شناسی روش
 شكال در  كتار 74000 مساظت ب  مطا ع  مورد منطقة

است  واقع شده ا ایر مرمز در شهرستا  سكنا  شرقی
 دقیقة 58 و درج  35 شكا ی تا ةدقیق 53 و درج  35)

 و درجه   54 تها  شرقی دقیقة 43و  درج  53 و شكا ی
 و متهر  2260 منطق  ارتهاع بیشترین شرقی(. ةدقیق 24

 (.1است )شكل  متر 1129 آ  مكترین

 
 تان سمنان و كشور ایراندر اس مطالعه مورد ةمنطق موقعیت .1 شکل
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 های گیاهی منطقة شمال شرق سمنان برداری در تیپ سطح مناسب پالت نمونه .1جدول 

 برداری )متر مربع( سطح پحت نكون  تیپ گیا ی ردیف

1 Artemisia sieberi 2 

2 Artemisia sieberi-Seidlitzia rosmarinus 16 

3 Artemisia sieberi- Zygophyllum eurypterum- Eurotia 

ceratoides 
6 

4 Artemisia aucheri-Bromus tomentelus- Eurotia ceratoides 2 

5 Astragalus spp.-Acanthophyllum spp. 2 

6 Artemisia aucheri-Astragalus spp. 2 

7 Astragalus spp.-Artemisia aucheri-Salsola arbuscula 2 

8 Halocnemum strobilaceum 16 

 
  های  ایسهتگاه  از آمهده  دسهت  به   بر اسهاس آمهار  

 متهر  میلهی  200 سهابن   میانگین بارنهدگی   واشناسی،

 اقلیكهی  بنهدی  پهنه   بهر اسهاس   اسهت.  شهده  گزارش

 فراخشهم  اقلهیی  دارای مطا ع  منطقة مورد دومارتن،

 نزدیكی در سرد خشم اقلیی و نزدیكی دامغا  در سرد

 است. سكنا 
 ةنقش و یتوپوگراف ی ا با استهاده از نقش نخست 

مه    ی،ا یگ  پیت 6 ییصورا شیكایو پ یا یگ  پوشش
 برداری از نكون  برای ، مشخص شد.اند شاخص منطق 

 3 تیهپ رویشهی    هر  در منطقة معرف گیا ی پوشش 
 بها  پحت 15ترانسكت   ر در متری، و 750 ترانسكت

 پحت اندازة ،مطا ع  این در شد. مستقر متر 50 فواصل

 شرق   ای شكال رویشگاه برای سطح قلظدا ب  روش

بها اسهتهاده از    ،سهپس  (.1شهد )جهدول    تعیین سكنا 
گیها ی و   بهرداری پوشهش    مطا عات ظاصل از نكونه  

 مختصههههات جغرافیههههایی منههههارقی مهههه  گونههههة 
Z. eurypterum  با استهاده از و ظضور داشتGPS  و
گیها ی آ  منطقه  نقشهة      های پوشهش     كچنین نقش 

 تهی  شد. گونة گیا ینقاط ظضور این 
پوشهش   تغییهرات  ب  توج  با ،تیپ رویشی  ر در

 های   مه  در رهول گرادیها     ،عوامل مویطی و گیا ی 
خاك در ابتهدا و   از برداری مختلف متهاوت بود، نكون 

عنوا  گرادیا  تغییهرات( انجهاش     انتهای ترانسكت )ب 
پروفیل ظههر شهد و    6م  در  ر تیپ،   روری  ب  ؛شد

خهاك برداشهت    ةنكونه  72نطقة مورد مطا ع  در مل م
 تهكیهم  مهرز  به   توج  با ،خاك از برداری شد. نكون 

هه  0عكهق   دو از ،موجود گیا ا  نوع و منطق  در   ا افق
 ای  آزمایش ،شد. سپس انجاش متر سانتی 80ه 20و  20

 ای خهاك صهورت    فیزیكی و شیكیایی بر روی نكون 
عكههق ، خشههمای در منههارق  در مطا عهه  [.3گرفههت ]
 60هه  20و  20هه  0بهرداری از خهاك دو عكهق     نكون 

 [.25  شد ]متر درن ر گرفت سانتی
 سهنگریزه،  درصد بافت، شامل خاك خصوصیات

  هدایت  و، اسیدیت  گ ، دسترس، قابل رروبت آ م،

 ،شهد. سهپس   گیهری  ا كتریكی در این مطا عه  انهدازه  
 ،و شد داده عبور متری میلیدو ا م از  ای خاك نكون 

 وز  خهاك  و مهرد   ا م از قبل نكون  وز  ب  با توج 

 شهد.  خاك تعیهین  ةسنگریز درصد ا م، از عبورمرده

 متهر  میلهی  دو از تهر  موچهم  ترات روی بهر  سهپس، 

 شهامل  ،نسبی خاك ترات تعیین فیزیكی ی  ا آزمایش

 بایكهاس  روش  یهدرومتری  ب  ،ماس  و ،سیلت رس،

 میزا  خاك شیكیاییة ی تجزی  ا بررسی شد. در انجاش

 شد. برای بررسی گیری اندازه مترpH با  خاك ةاسیدیت

 ةعصهار  ا كتریكهی در   هدایت  خاك، شوری وضعیت
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درصهد   .تعیهین گردیهد   ا كتریكی سن   دایت با اشباع
 به  روش  گ  درصد ملسیكتری، روش ب  خاك آ م

 روش وزنی دسترس ب   قابل  رروبت درصد و ،استو 

 [.39شد ] گیری اندازه
 ای ارحعاتی مورد نیاز برای تجزی  و تولیل  بی 
 ةتههوا  بهه  دو دسههت را مههی Biomapperافههزار  در نههرش
 .2؛ Work map .1  بندی مرد  ای ارحعاتی ربق  بی 

Ecogeographical maps در  نخسههت هها  . ایههن بیهه
افهزار   تهی  و تن یی و سپس به  نهرش   IDRISIافزار  نرش

Biomapper .وارد شدند 
 بههر Z. eurypterumط ظضههور گونههة نقشههة نقهها

گیها ی در   پوشهش    ةاساس مطا عات میهدانی و نقشه  
Work map   نخسهت تهی  شد. نقاط ظضور این گون 

ب  فرش ومتوری در یم بی  گنجانده و سپس به  فهرش   
صهر  ةبو ی )نقش ةب  نقش ،در نهایت ،رستری تبدیل و

ارحعهاتی وابسهت     ةو یم( تبدیل شد تا ب  عنوا  بی
 ایهن  ،نهایهت باشهد. در   ENFAقابل ورود به  روش  

 متغیهر  به  عنهوا    رور جداگانه ،   ب  ، ا  ر مداش نقش 

 [. از آنجها 38، 20] دتجزی  و تولیل شه  وارد ،وابست 
م  ظضور این گون  در بعضی منارق گسهترده بهود و    

متهری   50تها   20از بافر  ،داد اجتكاعاتی را تشكیل می
تهاده شههههد. در مرمههههز بعضههههی از نقههههاط اسهههه 

Ecogeographical maps  های ارحعهات    شامل نقش 
م  ظضور یا عهدش   است  متغیر ای مستقل رویشگا ی

بسهتگی دارد. متغیر های مهورد       ها  ظضور گون  ب  آ 
عوامههل عبههارت اسههت از  اسههتهاده در ایههن پههژو ش 

 فیزیوگرافی و خاك.
 ارزیهابی  قابهل  Boyce شاخص از استهاده با مدل

گرفهت.   صهورت  ارزیابی این ،نقش  ةهیت از پس ؛است
تههوا  ا گههوریتی  مههی Boyceبهها اسههتهاده از شههاخص 

برای تهیة نقشة مطلوبیهت رویشهگاه انتخهاب     یمناسب
 ر چه  میهزا  شهاخص بیشهتر و      ،مرد. بر این اساس

د ندة آ  است مه    انوراف معیار آ  مكتر باشد، نشا 

ور من ه  [. ب 12] استتر  شده مناسب ا گوریتی انتخاب
 Z. eurypterumگونهة   ةرویشهگاه بها قو  تطبیق نقشهة  

میهزا   و تعیین گیا ی  شده با نقشة واقعی پوشش  تهی 
 Idrisi افهههزار در نهههرش 1ماپههها ةآمهههار از دقهههت آ 

Kilimanjaro .استهاده شد 

 نتایج

 شناختی بوم آشیان پارامترهای تحلیل
 افزار نرش مرمزی ة ست شناختی بوش آشیا  عاملی تولیل

Biomapper در شهده  آنا یز انجهاش  د د. می تشكیل را 

 تجزی  مشاب  ،شناختی بوش آشیا  عاملی تولیل و تجزی 

مه    پردازد می عواملی ةمواسب ب  ،2اصلی  ای مؤ ه  ب 
 مسهتقل  متغیر ای تأثیر از ای عكده بخش ةمنند تشریح

 ویژگهی  معرف او ین ستو  است. گون  زیست مویط

 د د می نشا  و است مطا ع  دمور ةگون بود  ای ظاشی 

 از فاصل  در ظد چ  مطا ع  تا مورد ةگون ةبهین ظد م 

 عوامهل  دارد. قهرار  مطا ع  مورد زیستگاه میانگین ظد

 ،به  عبهارتی   ،یها  پذیری عوامل توكل شامل نیز بعدی
 مه   د د می نشا  2ست. جدول ا گون  بود  تخصصی

 .Zرویشهگاه   مطلوبیهت  تعیهین  در عامهل  تهرین  مههی 

eurypterum مه    ،عامل اسیدیت  و درصد آ م است
با توزیع این گونة گیها ی  كبسهتگی مثبهت دارد، در    

و  ،م  میزا  رس عكق دوش، ارتهاع از سطح دریا  ظا ی
 شیب با توزیع گونة مورد ن ر  كبستگی منهی دارد.

 مهدل  از قهی   رویشهگاه  مطلوبیهت  ةنقش ةتهی برای
از روش میانگین  Biomapper افزار نرش در آمده دست ب 

  های  تجزیه   عكهال ا با ،نهایت دراستهاده شد.  3 ندسی
 به   رویشگاه تناسب ةنقش ،افزار نرش در نیاز مورد آماری

 تها  صههر  مقهادیر  ظاوی م  ،رستری فایل یم صورت 
 شهاخص  از اسهتهاده  با مدل صوت. شد تهی  ،بود 100

                                                      
1. Kappa statistics 
2. principle component analysis 
3. geometric 
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Boyce آزمهو   ایهن  در مدل صوت میزا . ارزیابی شد 
 دقهت  ةد ند نشا  م  ،گردید تعیین درصد 2/87 با بربرا
 .است مطا ع  این نتای  قبول قابل و باب

بنهدی نقشه     بر اساس ن ر برخی موققها ، ربقه   
گیهرد.    صورت میب  من ور سهو ت درك مطلب  فقط

جزو منارق  50درصد اظتكال بابی  ،بر ربق این ن ر
 قشه  ن ،[. در ایهن توقیهق  9مناسب و مطلوب  ستند ]

 یندب. شد بندی ربق  رویشگاه تناسب سمح چهار ب 
 تها  10 نامناسهب،  محس در 10 تا 0 مقادیر م  ترتیب

 مههحس در 70 تهها 30 مهی،  تناسههب بهها مهحس  در 30
 مناسههب مههحس در 100 تهها 70 و ،تناسههب متوسههط

 (.2[ )شكل 11] دش بندی ربق 
واقعهی پوشهش گیها ی     ةشده بها نقشه   نقشة تهی 
آمهده در   دست ماپای ب  ةو ضریب آمار تطبیق داده شد

 بههر؛ مهه  اسههت Idrisi Kilimanjaro 62/0 افههزار نهرش 
 اسههاس مطا عههات موققههانی در ایههن زمینهه  دامنههة    

 [.23جزء توافق خوب است ] 7/0-55/0

 

 عامل اولیه( 22افزار )از  عامل اول خروجی از نرم 4شده با  داده واریانس توضیح .2 جدول

 3گرایی  تخصص 2گرایی  تخصص 1گرایی  تخصص گزینی ظاشی  قعك مویطی متغیر ای

 سنگریزه
 -231/0 1302/0 251/0 162/0 20ه 0

 -248/0 0604/0 0266/0 25/0 80ه 20

 رس
 179/0 0448/0 1502/0 -0073/0 20ه 0

 1104/0 259/0 -2168/0 -4207/0 80ه  20

 سیلت
 257/0 0278/0 -1910/0 2150/0 20ه 0

 269/0 0624/0 -0028/0 132/0 80ه 20

 شن
 

 -216/0 -1383/0 0828/0 231/0 20ه 0

 -255/0 -1862/0 181/0 124/0 80ه 20

 آ م
 

 0918/0 -342/0 1644/0 354/0 20ه 0
 163/0 -343/0 0101/0 312/0 80ه 20

 آ ی ةماد
 -0263/0 3744/0 -0388/0 -0671/0 20ه 0
 -0768/0 348/0 2962/0 1304/0 80ه 20

 رروبت قابل دسترس
 244/0 1148/0 -241/0 2038/0 20ه 0

 287/0 1206/0 2399/0 1725/0 80ه 20

 گ 
 366/0 068/0 0925/0 -0845/0 20ه 0

 243/0 -068/0 0925/0 -0831/0 80ه 20

  دایت ا كتریكی
 231/0 -0693/0 0957/0 -0521/0 20ه 0

 235/0 -0529/0 101/0 -0672/0 80ه 20

 دیت اسی
 -016/0 -1130/0 -679/0 264/0 20ه 0

 -291/0 -133/0 2747/0 323/0 80ه 20

 -126/0 -2594/0 0252/0 235/0 - ارتهاع ار سطح دریا

 -123/0 2219/0 283/0 -379/0 - شیب
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 مطالعه مورد ةمنطق درواقعی پوشش گیاهی  ةراه نقشبه هم Z. eurypterumة گون رویشگاه مطلوبیت ةشد بندی طبقه ةنقش. 2 شکل

 

 گیری بحث و نتیجه
 مسهاظت  مهل  از مه   د هد  می نشا  مطا ع  این نتای 

  كتهار  25200 مطا ع  مورد ةمودود  كتاری 74000
 مههحس در منطقهه  مههل از درصههد 34 بهها معههادل

 قهرار  Z. eurypterumگونهة   برای مناسب رویشگا ی
 و تناسب متوسطدارای  كتار  20000 ، كچنین. دارد

 16000 و اسههت مههی تناسههب دارای  كتههار 12800
 نامناسباین گونة گیا ی  رویش برای منطق  از  كتار
این مطا عه  نشها  داد مه  منهارق دارای تهوا       . است

 ایی  در منار گون  Z. eurypterumبا قوة رویش گونة 
 Eurotia ceratoides  ،Artemisia از جكلهههه

aucheri،Artemisia sieberi  ،و Astragalus 

sppتهسیر این نقشه  نشها     ،شود. در واقع مشا ده می
  داد مهه  منههارق دارای تناسههب مههی در رویشههگاه    

Artemisia sieberi     وجود دارد مه  شهوری بیشهتری
د. منهارق نامناسهب   دار های بهینه     نسبت ب  رویشگاه

در رویشهههگاه  Z. eurypterumرویشهههگاه گونهههة  
Halocnemum strobilaceum  رهوری   به   ؛دیده شهد 

م  میزا  شوری ایهن رویشهگاه جههت رشهد اغلهب       
  ا نامناسب است. گون 

شهناختی بهین    بهوش  ةگرایی ب  معنای فاصهل  ظاشی 
در  هر متغیهر    Z. eurypterum گونةمیانگین پرامنش 

 ةمویطی تا میانگین  كا  متغیر در سهطح مهل منطقه   
د هد مه     ا  میاین نكای  نش[. 28] مورد مطا ع  است

Z. eurypterum ای اسهیدیت   مقادیر بیشتری از متغیر 
را نسبت ب  میانگین مل آ  ( 354/0و  323/0و آ م )
بررسی برخی مطا عات نشها   د د.  ترجیح می  امتغیر

ی بها آ هم   ی ا در خاك Z. eurypterumداد م  گونة 
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[. درصد بابی آ م 34، 33، 16شود ] باب مشا ده می
جهت ظائز ا كیت اسهت مه      نارق بدیندر بعضی م

 ا و افزایش  رفیت  دان  گیری خاك آ م باع  شكل
د و از افزایش  دررفت وش میداری آب در خاك  نگ 

در  ،[.  كچنین4مند ] آب در این منارق جلوگیری می
 .A.sieberi-Z  آ م عامل معرف رویشگاه ای، مطا ع 

eurypterum  ویژه رویشگاه  و بZ. eurypterum -A. 

sieberi      در منارق شكال شهرق سهكنا  معرفهی شهده
 [.37، 34است ]

مطا عات نشا  داده است م  عامهل آ هم باعه     
د و عامل معرف وش میوجودآمد  ساختكا  مناسب   ب

صههورتی مهه   درو ههی  ،اسههت Z. eurypterumگونهة  
با ایجاد سخت  ،درصد آ م بیش از ظد افزایش یابد

 ةدیت  و امهحد در موهدود  بی  و افزایش میهزا  اسهی  
در  ،آورد مهی وجهود    ریش  مشكحتی برای گیا ها  به  

 Sedlitzia rosmarinusامكها  ظضهور گونهة     ،نتیج 
 گیا ها   بهرای  جز ب  آ م ،رو  این از .آید وجود می  ب

قابلیهت   و اسهت  رشهد  ةبازدارنهد  عامهلِ  دوسهت  آ م
را  منگنهز  و روی ماننهد  مغهذی  ریهز  عناصر از استهاده
 [.32د د ] می ما ش گیا ا  برای

 .Z نتههای  ایههن توقیههق نشهها  داد مهه  گونههة   

eurypterumمتهر از   2000تا  1000ارتهاعی بین  دامنة
 رهور   به   بلندی و پستی د د. می را ترجیح سطح دریا

 مویطی عوامل روی بر تعدیحتی و تغییر از راه مستقیی

 در خهاك  تشهكیل  رد تهأثیر  بها  رور غیرمسهتقیی   ب  و

 دانسههتن دارد. ای عكههده گیهها ی تههأثیرات عجوامهه

 و است ضروری مرتعی فیزیوگرافی اراضی مشخصات
 [.1مند ] می مكم اراضی این مدیریت ب 

بافت خاك نیهز بهر پهرامنش گیا ها  در اراضهی      
رهی   ،بیابانی و خشم تأثیر بیشتری دارد. برای نكونه  

توقیقی در شرق عربستا  نشها  داده شهد مه  گونهة     
Cyperus conglomerates ای شور با  شاخص خاك 
 Zygophyllum mandavilleiبافت نسبتاً ریز و گونهة  

 استی با شوری باب و بافت درشت ی ا شاخص خاك
 .1  ترات خاك ب  دو عامهل بسهتگی دارد   ةانداز[. 2]

مقدار فرسایش . 2 ؛خاك ةد ند تشكیل نوع سنو مادر
 .Zنة . در این پژو ش نیز گوشده در سنو مادر انجاش

eurypterum دبا بافت رسی  كبستگی منهی نشا  دا. 
گرایی گون  مقهدار   عامل تخصص ،از سوی دیگر

 ةاستهاد مورد منابع ةمودود در را گون بود   تخصصی
 میهزا   عكس مقدار این. د د می نشا  مویط در خود
 د د می نشا  آ  می ادیرمق و است گون  پذیری توكل
متغیر های   از بسهیاری  ب  نسبت مطا ع  مورد ةگون م 

پذیری بابیی برخوردار است.  توكل ةمویطی از درج
و اسهیدیت    ،این گون  نسبت ب  متغیر های گه ، شهن   

( در مقابل سایر متغیر ها  -67/0و  ،0828/0، 0925/0)
 پذیری بابتری برخوردار است. از توكل
فهردی     ایی م  شرایط رویشگا ی منوصرب گون 

ی دارند با واقعیت تطابق بهتری نسبت ب  عوامل مویط
 ها بیشهتر اسهت     بینی آ  د ند و قابلیت پیش نشا  می

بینهی   پهیش  ة[. در این مطا عه  نیهز نقشه   36، 35، 32]
 یشده تطابق خوب تهی  Z. eurypterum  گونة  رویشگاه

 گیا ی واقعی نشا  داد. با نقشة پوشش 
 ةدربهار مطا عهاتی   مشهورما   در اینكه   به   ن هر 
 از ظها ت و مدیریت برای  ا گون  رویشگاه مطلوبیت

 و انقراض خطر معرض در و خوراك  ای خوش گون 
 صهورت  مكتر روش این با رویشگا ی  ای نقش  تهیة

 بهرای  ا گهویی  توانهد  می چنین مطا عاتی است، گرفت 

تعیهین     من هور به  مهدیریتی  نهوین   های  روش ماربرد
د بهرای اصهح  و  ای مناسب  مطلوبیت رویشگاه گون 
 باارزش دارویی و صهنعتی  ی ا مراتع و ظها ت گون 

گیها ی    ا نشا  داد م  مطا عات پوشش  . بررسیباشد
از این  ؛نتای  موفقی دربر داشت  است ENFAبا روش 
 ةتوا  ب  پژو شی در بررسی رویشهگاه گونه   موارد می
و  Campuloclinium macrocephalumمهههههاجی 

 های   ع گونه  بینهی توزیه    كچنین مطا عهاتی در پهیش  
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[. مطا عهاتی از ایهن   31، 30مهاجی مرتعی اشاره مرد ]
سهازی    ای جدید مهدل  روشتواند با بررسی  قبیل می
و با شناخت شرایط ویژة  هر روش و  گیا ی  پوشش 

در منارق توج  ب  شرایط رویشگا ی  ر گونة گیا ی 

 را از ن هر  روشبهتهرین    وایی مشور و  مختلف آب
 ةبرای تهیة نقشه  افزایش دقت زما  و و ما ش  زین 

 .مند  ای گیا ی معرفی بینی پرامنش گون  پیش



 ... راتعم در( ENFAشناختی ) با استفاده از روش تحلی  عاملی بوم Zygophyllum eurypterumگونة  ةبالقو رویشگاهتعیین  
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