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کاربرد روش آنتروپی حداکثر
در مدلسازی پیشبینی پراکنش رویشگاههای گیاهی
(مطالعۀ موردی :مراتع بخش خلجستان استان قم)
 حسین پیری صحراگرد؛ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 محمدعلی زارع چاهوکی*؛ استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسین آذرنیوند؛ استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در پراکنش رویشگاههای مورد مطالعه و تهیۀ نقشه پیشبینی رویشگاهها با
ا ستفاده از روش آنتروپی حداکثر انجام شد .بدین منظور ،بعد از تعیین واحدهای همگن نمونهبرداری با ا ستفاده از نق شه رقومی ارتفاع و
نقشۀ زمین شناسی با مقیاس  ،0005111نمونهبرداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی  -سیستماتیک انجام شد .سطح قطعات نمونه با
توجه به نوع گونههای موجود به روش سطح حداقل بین  0تا  05متر مربع و تعداد آنها با توجه به تغییرات پو شش گیاهی و خ صو صیات
موردنظر برای اندازهگیری ،با استفاده از روش آماری  01پالت تعیین شد .برای نمونهبرداری از خاک نیز در هر رویشگاه هشت پروفیل حفر
و از دو عمق  1-01و  01-01سانتیمتری نمونه گرفته شد و خ صو صیات موردنظر در آزمای شگاه مورد اندازهگیری قرار گرفت .برای انجام
مدل سازی به روش آنتروپی حداکثر ،الیههای مربوط به متغیرهای محیطی با بهرهگیری از روش زمینآمار و سی ستم اطالعات جغرافیایی
تهیه شد و مدل سازی پراکنش روی شگاهها با ا ستفاده از نرمافزار  MaxEntانجام شد .بعد از اجرای مدل ،بهمنظور ارزیابی دقّت طبقهبندی
مدلها و میزان تطابق نقشههای واقعی و پیشبینی ضریب کاپا و آماره سطح زیر منحنی اندازهگیری شد .بر اساس نتایج ،دقّت طبقهبندی
مدلها در سطح قابل قبول قرار میگیرد و متغیرهای ارتفاع از سطح دریا ،جهت ،شیب ،آهک ،سنگریزه عمق اول و دوم خاک و سیلت
عمق اول و دوم بی شترین تأثیر را در پراکنش روی شگاههای مورد مطالعه دارند .میزان تطابق بین نق شههای نق شههای پیشبینی و واقعی
برای رویشگگگگاه  ،Artemisia aucheri –Astragalus glaucacanthusدر سگگگطح عالی پکاپای  )1/10و برای رویشگگگگاههای Amygdalus
 Stipa barbata -Scariola orientalis ،scopariaو  Pteropyrum olivieri- Stipa barbataدر سگگطح خیلیخوب قرار میگیرد پبهترتیب
کاپای  1/00 ،1/0و  .)1/91این نتایج نشگگان میدهد که روش آنتروپی حداکثر یک روش زایا و تولیدی اسگگت و مدلهای حاصگگل از آن
میتواند به آسانی توسط متخصصین مورد تفسیر قرار گیرد که این ویژگی از نظر کاربردی بسیار حائز اهمیّت است.
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 .1مقدمه
مدلسگگازی پیشبینی پراکنش گونهها ابزاری قدرتمند
اسگگت که میتواند در مطالعات مربوط به زیسگگتشگگناسگگی
ح فا ظت ،م طال عات مربوط به تغییرات اقلیمی ،ارز یابی
تغییرات کاربری اراضگگی ،تعیین تناسگگب رویشگگگاهها برای
گونههای گیاهی و همچنین تغییرات پوشگگگش اراضگگگی و
برآورد تنوعزیسگگگتی مورد اسگگگتفاده قرار گیرد ]،00 ،01
 .[00،30این مگگدلهگگا بگگا بهرهگیری از مجموعگگهای از
متغیرهای محیطی در یک منطقه م شخص ،پراکنش گونه
معرف را به عنوان تابعی از این متغیرها برآورد میکنند و
تنا سب آن منطقه را برای گونههای مورد برر سی مشخص
میکنند ] .[00روشهای متعددی در مدلسازی پیشبینی
پراکنش گونه های گیاهی مورد اسگگگتفاده قرار میگیرند.
یکی از روشهای غیرپارامتری مورد استفاده در مدلسازی
پیشبینی پراکنش رویشگگگگاه گونههای گیاهی ،روشهای
یادگیری ماشینی 0هستند .روشهایی مانند روش آنتروپی
حداکثر ،0طب قهب ندی ق یاسگگگی یا اسگگگتقرایی ،0در خت
تصمیمگیری ، 3الگوریتمهای ژنتیکی 5و شبکههای عصبی
م صنوعی 0در این گروه قرار میگیرند .این روشها معموالً
احتمال ع ضویت هر کالس به هر یک از طبقات مربوط به
متغیرهای پاسگگر را بر اسگگاس توزیع فراوانی در دادههای
مورد استفاده برای آموزش مدل پیشبینی میکنند.
هر یک از این روشهای مدلسگگگازی پیششگگگرطهای
خاصگگگی دارند که باید در انتخاب روش مورد توجه قرار
گیرد .بهعنوان م ثال بعضگگگی از روش ها مان ند روش
رگر سیون خطی تعمیمیافته هم به دادههای ح ضور و هم
به دادههای عدمحضور برای مدل سازی نیاز دارند ] .[09از
آنجا که اغلب داده های عدمحضگگگور معتبر در دسگگگترس
نیسگگتند ،یا حتی اگر این دادهها در دسگگترس نیز باشگگند،
مقادیر آنها با شگگگک و تردید همراه اسگگگت ] ،[5از اینرو،

روشهای مدلسگگازی که فقط به دادههای حضگگور گونهها
ن یاز دار ند از اهمی ّت ز یادی برخوردار ند ]  .[00 ،01از
جملۀ این روشها میتوان به روش آنتروپی حداکثر ا شاره
کرد .این روش بهدلیل اینکه فقط از دادههای ح ضور برای
مدلسگگازی اسگگتفاده میکند ،بسگگیاری از پیچیدگیهای
مربوط به روشهایی که از دادههای حضگگور و عدمحضگگور
اسگگگتفاده میکنند ،را ندارد ] .[03روش آنتروپی حداکثر
یک روش چندمنظوره برای انجام پیشبینی یا ا ستنتاج از
داده های ناقص اسگگگت .هدف این روش برآورد احت مال
پراکنش یک گونه از طریق یافتن توزیعی احتمالی اسگگگت
که دارای حداکثر آنتروپی اسگگگت ] .[05در این روش در
مرحله اول ،مدل الیه های مربوط به متغیرهای محیطی را
بر اسگگگاس داده های آموزشدهنده مربوط به محل مورد
برر سی ،مورد ارزیابی قرار داده و سپس احتمال وقوع هر
گو نه را در کل منط قه مورد م طال عه برآورد میک ند
] .[00 ،00
مدلسگگازی پراکنش رویشگگگاههای مناسگگب برای گونه
درختی  Canacomyrica monticolaدر کگگالگگدونیگگا بگگا
ا ستفاده از روش آنتروپی حداکثر ن شان داد که این روش
میتواند برای مدلسگگگازی پیشبینی گونه های در معرض
خطر انقراض که دادههای کمی از آنها در دسگگترس اسگگت
روش مفیدی با شد و میتواند در پایش و حفاظت از منابع
و برنامه های حفاظت زیسگگگتی مورد اسگگگتفاده قرار گیرد
] .[00در م طال عهای دیگر پراکنش رویشگگگ گاه گو نه های
گیاهی در مراتع حوض سلطان قم با روش آنتروپی حداکثر
و با بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی و زمین آمار
مدل سازی شد .بر ا ساس نتایج این پژوهش ،متغیرهای
هدایت الکتریکی ،رطوبت ا شباع ،آهک ،ا سیدیته و بافت
خاک مهمترین ویژگی هایی بود ند که با عث تفک یک
رویشگگگگاه های منطقه مورد مطالعه شگگگده بودند .دراین
پژوهش میزان تطابق نقشگگههای پیشبینی با نقشگگههای
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واقعی برای رویشگگگ گاه های  Tamarix passerinoidesو
 Seidlitzia rosmarinusدر سطح متوسط پضریب کاپای
 1/30و  )1/50و برای رویشگگگ گاه های Halocnemum
 strobilaceumو  Artemisia sieberiدر سطح خیلیخوب
پضگریب کاپای  1/93و  )1/9ارزیابی شگد ] .[31همچنین
م قایسگگگگۀ عملکرد پیشبینی روش آنتروپی حداکثر با
روشهای  GARP0 ،BIOCLIM0نشگگگان داد که عملکرد
پیشبینی روش  MaxEntاز روش های دیگر بهتر اسگگگت
] .[31کاربرد روش آنتروپی حداکثر در مدل سازی پراکنش
بالقوه گیاه دارویی  Justicia adhatodaدر دامنه کوههای
هیمالیا نیز ن شان داد که مدلهای تولید شده دارای دقّت
باالیی هسگگگتند ،بنابراین این روش میتواند در پیشبینی
پراکنش گونههای گیاهی و حفاظت و احیای این گونهها
مفید باشد ].[30
با توجه به تنوع روشهای مورد استفاده در مدل سازی
پیشبینی پراکنش گونه های گیاهی ،شگگگناخت روشهای
کاربر پسگگگندتر ،دقیقتر و کمهزینهتر یکی از اولویت های
تحقیقاتی در این زمینه است .در این راستا ،پژوهش حاضر
با هدف شگگگ نا خت قابل یت روش آنتروپی حداکثر در
شگگگ ناسگگگگایی متغیر های مهم و تأثیر گذار در تفک یک
رویشگگگاههای مورد بررسگگی و تهیه نقشگگه پیشبینی این
رویشگاهها در منطقه مورد مطالعه انجام شد.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در قسمت غرب شهرستان قم در
بخش خلج ستان و در دو طرف جاده ساوه  -سلفچگان
حدود جغرافیایی  51º 09' 1′′تا  51º 03' 1′′طول شرقی
و  03º 31' 01′′و  03 º 30 ' 01′′عرض شگگمالی قرار
گرفته ا ست .م ساحت منطقۀ مورد مطالعه  03111هکتار
است .شکل پ )0موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان قم
Bioclimatic Prediction and Modeling System
Genetic Algorithm for Rule Set Production

1
2

000

و موقعیت نقاط نمونهبرداری در رویشگاههای مورد مطالعه
را ن شان میدهد .منطقۀ مورد مطالعه عر صهای د شتی-
کوهسگگتانی اسگگت .مرتفعترین و پسگگتترین نقطه منطقۀ
مورد مطالعه بهترتیب  0050و  0011متر از سگگطح دریا
ارتفاع دارد .این منطقه در غرب شگگهرسگگتان قم و در دو
طرف جاده ساوه – سلفچگان پمحدوده ده ستان جعفریه
و روستای موشکیه) واقع شده است.

 .2.2جمع آوری اطالعاااپ پو اااش گیاااهی و
عوامل محیطی
در این پژوهش ابتدا با تلفیق نق شههای شیب ،جهت،
ارتفاع و زمین شنا سی منطقه با مقیاس  ،0005111نق شه
واحدهای نمونهبرداری مشگگگخص شگگگد .بعد از انتخاب
واحگگدهگگای ه م گن پ 1واحگگد ه م گن ن مونگگه برداری)،
نمو نهبرداری از پوشگگگش گ یاهی به روش تصگگگگادفی-
سگگگیسگگگت مات یک از طریق پالت گذاری در ام تداد چ هار
تران سکت  011-051متری انجام شد .طول تران سکتها
نیز با توجه به شرایط منطقه تعیین شد .در هر روی شگاه
چهار ترانسگگکت پترانسگگکتها دو به دو موازی و عمود بر
هم) م ستقر شد .فا صله بین تران سکتها بر ا ساس تعداد
قطعات نمونه و سگگگطح منطقه انتخاب شگگگد .سگگگطح
قط عات نمو نه با تو جه به نوع گو نه های موجود ،تراکم
پو شش آنها و خ صو صیات موردنظر برای اندازهگیری ،بین
 0تا  05مترمربع تعیین شگگد پجدول  .)0اندازه نمونه در
هر واحد نمونهبرداری با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و
روش آماری کوکران  01پالت تعیین شگگگد .عالوه بر ثبت
اطالعات مربوط به پوشگگش گیاهی پنوع گونهها و درصگگد
تاج پو شش) ،در هر تیپ پو شش گیاهی اطالعات ارتفاع،
شگگگیگگب ،جهگگت ،طول و عرض جغرافیگگایی و همچنین
مخت صات جغرافیایی مربوط به مرزهای هر تیپ به منظور
تهیه نقشه واقعی پوشش گیاهی برداشت شد.
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جدول  .1سطح پالت نمونهبرداری مورد استفاده در تیپهای گیاهی منطقه مورد مطالعه
ردیف

تیپ گیاهی

سطح پالت نمونهبرداری (متر مربع)

0
0
0
3

Amygdalus scoparia
Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthus
Pteropyrum olivieri- Stipa barbata
Scariola orientalis Stipa barbata-

05
0
3
0

شکل .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در کشور و استان قم و موقعیت نقاط نمونهبرداری در رویشگاههای مورد مطالعه

جدول  .2برخی از ویژگیهای تیپهای گیاهی مورد مطالعه در مراتع بخش خلجستان استان قم

ردیف

عنوان تیپ گیاهی

0

Amygdalus scoparia
– Artemisia aucheri
Astragalus glaucacanthus
Pteropyrum olivieri- Stipa
barbata
Stipa Scariola orientalis
barbata-

0
0
3

ارتفاع از

نشانه روی

تاج پوشش

شی ب

نقشه

(درصد)

(درصد)

Am.sc
Ar.auAs.gl
Pt.olSt.ba
St.baSc.or

05-31

> 01

جنوبی

31-51

01-01

شمالی  -جنوبی

0311-0011

01-31

0-5

جنوبی

0011-0011

نیمهخشک

05-01

5-01

جنوبی

0311-0511

نیمهخشک

جهت شیب

اقلیم

بارندگی

(دو مارتن)

(میلیمتر)

0511-0911

نیمهخشک

051-511

نیمهخشک

051-511
011-311
011-311

سطح دریا
(متر)
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جدول  .3آمار توصیفی خصوصیات خاک رویشگاههای منطقه مورد مطالعه
Am.sc

رویشگاه
خصوصیت
آهک

میانگین±
انحراف از معیار
1/01±0/5

Ar.au - As.as

Pt.ol - St.ba

میانگین±
حداقل

حداکثر

0/05

03/50

انحراف از

حداقل

حداکثر

معیار
3/00±0/00

0/5

میانگین±
انحراف از معیار
00/91±0/05

0/09

St ba-sc .or
میانگین±

حداقل

حداکثر

انحراف از

حداقل

حداکثر

معیار
1/00

03/00

09/00±0/90

00/51

00/95

ماده آلی

1/0±1/03

1/00

1/55

1/90±1/00

1/55

1/15

1/01±1/01

1/10

1/00

1/90±1/00

1/50

1/10

رطوبت اشباع

05/30±3/03

01/01

05/00

00/90±0/90

00/35

05/01

00/13±0/10

00/50

00/01

00/51±0/00

03/00

03/90

گچ

1/30±1/110

1/10

1/10

1/100±1/109

1/10

1/10

1/100±1/110

1/10

1/15

1/10±1/10

1/10

1/10

اسیدیته

0/10±1/0

9/01

0/01

9/90±1/110

9/00

9/11

9/90±1/110

9/10

0/01

9/13±1/11

9/00

0/01

هدایت الکتریکی

1/00±1/100

1/00

1/00

1/09±1/101

1/00

1/00

1/05±1/101

1/00

1/00

1/00±1/10

1/00

1/01

آب قابل
دسترس
سنگریزه

05/09±0/53

01/09

00/00

3/00±0/00

01/09

00/53

01/90±0/00

0/03

03/00

00/01±0/00

00/00

00/10

55/10±9/05

30/50

90/13

00/00±0/39

01/90

53/00

09/05±9/51

00/90

50/50

01/09±9/30

01/10

53/51

سیلت

03/10±9/10

05/00

30/00

00/50±9/59

00/50

31/50

00/50±0/50

0/00

09/00

00/01±3/00

00/50

00/50

رس

00/10±0/91

9/31

09/31

01/99±3/30

00/33

09/33

0/00±0/09

0/31

00/00

01/01±5

00/33

00/33

شن

03/00±00/00

35/00

00/00

50/00±0/09

33

00

00/10±00/90

51/00

10/00

00/51±5/01

51

00

 .2.2تهیه نق شه خ صو صیاپ خاک با ا ستفاده از
روشهای زمینآمار
برای تهیه و ارائه نقشگگههای پیشبینی مربوط به هر
رویشگگاه الزم اسگت نقشگه عوامل محیطی با اسگتفاده از
روشهای زمینآمار تهیه شود .در این مطالعه با ا ستفاده
از روش کریجینگ 0و نرمافزار  GS+نسگگخه پنج ارتباط و
سگگاختار فضگگایی متغیرها مورد بررسگی قرار گرفت .روش
کریجینگ یکی از روشهای درونیابی با دقّت باال ست که
بهترین تخمین نا ار یب و با کمترین م قدار وار یانس را
فراهم میک ند .در این روش ام کان کاهش خ طا از طریق
اندازهگیری دادههای بیشتر وجود دارد ].[39 ،03

با فرمت  ASCIIو الیۀ مربوط به نقاط حضگگگور گونهها با
فرمت  CSVآماده شد .پس از آماده سازی الیهها و انجام
تنظی مات مورد نظر در قسگگگ مت تنظی مات نرمافزار ،از
نرمافزار  MaxEnt Version 3.3.3eبرای انجام مدلسازی
استفاده شد .الزم به ذکر است که در این روش 05 ،درصد
دادهها برای آزمون مدل و بقیه برای آموزش مورد استفاده
قرار گرفت .حداکثر تعداد دفعات اجرای مدل نیز 0111
تکرار درنظر گرفته شگگگد .برای تعیین اهمی ّت متغیرهای
محیطی نیز از روش0جکنایف 0ا ستفاده شد .این روش به
ع نوان یگگک روش ارزیگگا بی دارای دقّگگت قگگابگگل ق بول
پذیرفتهشده است ].[33

 .2.2ارزیابی کارآیی مدلها و نق شههای پیشبینی

 .2.2آمادهسازی الیههای ورودی
برای ساخت مدل آنتروپی حداکثر ،الیههای مربوط به
متغیرهای محیطی و اطالعات مربوط به نقاط ح ضور گونه
مورد نیاز ا ست ،بنابراین پس از تهیۀ نق شۀ مربوط به همه
متغیرهای محیطی ،الیههای مربوط به متغیرهای محیطی
1 Kriging
2 Jackknife

و تهیه نقشههای حضور و عدمحضور گونهها
بهمنظور ارزیابی مدل های پیشبینی حاصگگگل از مدل
آنتروپی حداکثر از تحلیل سگگطح زیر منحنی 0مشگگخصگگه
عملکرد ا ستفاده شد .بهدلیل اینکه خروجی مدل آنتروپی
Area under curve
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حداکثر یک نق شه پیو سته ا ست ضروری ا ست که برای
تعیین حضور یا عدمحضور گونههای مورد نظر ،حد آستانه
بهینه مشگگگخص شگگگود ] .[03 ،00در این پژوهش بعد از
تعیین آستانه بهینه با استفاده از روش ترکیبی ح ساس ّیت
و اختصگگاصگگیّت برابر ،0نقشگگههای پیوسگگته پیشبینی به
نقشگگههای حضگگور و عدمحضگگور گونهها تبدیل شگگد .این
روش یکی از روش های رایج برای تعیین حدود آسگگگتانه
بهینه است که در آن حساسیّت پکسری از حضورهایی که
به درستی پیشبینی شده است) و اختصاصیّت پکسری از
عدم حضگگورها که به درسگگتی پیشبینی شگگده اسگگت) در
حدود آسگگتانه صگگفر تا یک مورد محاسگگبه قرار میگیرد
پبرای مثال )0 ،1/11 ... 1/10 ،1/10 ،1/10 ،1؛ در مرحله
بعد با رسگگم تغییرات این دو شگگاخص در مقابل هم ،محل
تالقی این دو نمودار پ نقطهای که در آن حسگگگاسگگگیّت و
اختصاصیّت با هم برابر هستند) بهعنوان حد آستانه بهینه
در نظر گرفته میشگگود ] .[ 09بعد از تعیین حد آسگگتانه
بهینه و تولید نقشگگههای حضگگور و عدم حضگگور گونهها،
میزان تطابق آنها با نق شه واقعی از طریق محا سبه ضریب
کاپا در نرمافزار  Idrisi 32 release Twoبررسگگگی شگگگد.
مطالعات نشگگان داده اسگگت که ضگگریب کاپا از بهترین و
مشگگهورترین شگگاخصهای مورد اسگگتفاده برای این منظور
است ].[01 ،00

 .2نتایج
همانطور که اشگگاره شگگد برای ارزیابی دقّت مدلهای
پیشبینی برای هر رویشگگگگاه از آماره سگگگطح زیرمنحنی
اسگگتفاده شگگد .با توجه مقادیر سگگطح زیرمنحنی بهدسگگت
آمده و بر اسگگاس طبقهبندی سگگطح زیرمنحنی اسگگویت0
پجدول  ،)3دقّت مدلهای پیشبینی برای رویشگگگگاههای
 Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthusدر
سطح خوب و برای روی شگاههای ،Amygdalus scoparia

Equal sensitivity and specificity

0

 Pteropyrum olivieri- Stipa barbataو Scariola

 Stipa barbata -orientalisدر سگگگطح قا بل قبول قرار
گرفت پجدول  .)5نقشگگگه های پیشبینی حضگگگور و عدم
حضگگور برای هر رویشگگگاه نشگگان میدهد که میزان تطابق
نقشگگگه های حاصگگگل که بر اسگگگاس الیه های مربوط به
متغیرهای محیطی در هر رویشگگگاه سگگاخته شگگدهاند ،در
رویشگاههای مختلف با یکدیگر متفاوت است پشکل  .)0بر
اسگگاس مقادیر کاپای بهدسگگت آمده و طبقهبندی مقادیر
شگگاخص کاپا ] ،[00نقشگگههای واقعی و پیشبینی برای
رویشگگگگگگگگگاه Artemisia aucheri –Astragalus
 glaucacanthusدارای توافق عالی و برای رویشگگگگاههای
Stipa -Scariola orientalis ،Amygdalus scoparia
 Pteropyrum olivieri- Stipa barbata ،barbataدارای
تطابق خیلیخوب با نقشگگههای واقعی پوشگگش هسگگتند
پجدول .)0
بررسگگگی منحنی های پاسگگگر مربوط به هر یک از
رویشگگگاهها و همچنین تحلیل نسگگبی اهمیّت متغیرها که
یک نمونه از آن در شکل پ )5آمده است نشان میدهد که
در رویشگگگگاه  Amygdalus scopariaمتغیرهای ارتفاع از
سطح دریا ،سنگریزه عمق اول و دوم خاک و سیلت عمق
اول دارای بیشگگترین تأثیر در پراکنش رویشگگگاه این گونه
ه ستند .بر ا ساس این نتایج ،بی شترین احتمال ح ضور این
گونه در مناطقی با سگگازند آذرین پ بازالتی) و ارتفاع باالتر
از 0011متر اسگگت .همچنین بهترین شگگرایط رویشگگگاهی
برای اسگگگتقرار این گو نه در م ناطقی اسگگگت که میزان
سگگنگریزه حدود  51تا  01درصگگد و مقدار سگگیلت در الیه
سگگطحی خاک حدود  5تا  01درصگگد اسگگت .در رویشگگگاه
 Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthusنیز
متغیرهای جهت شگگگیب ،میزان آهک در الیه سگگگطحی و
عمقی خاک و همچنین شگگیب بهترتیب دارای بیشگگترین
اهمیّت شناخته شدند .بی شترین تنا سب برای وقوع این
رویشگگگگاه در مناطقی اتفا میافتد که مقدار آهک خاک
Sweet

2
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باشد پشکل .)0

بین  0تا  1در صد و میزان شیب حدود  05تا  35در صد

جدول .4طبقهبندی سطح زیرمنحنی
دامنه

طبقهبندی ضرایب

1/9-1/5
1/1-1/9
0-1/1

ضعیف
قابل قبول
خوب

جدول  .5سطح زیر منحنی و دقّت طبقهبندی مدلهای پیشبینی رویشگاههای مورد مطالعه
ردیف

رویشگاه

آماره سطح زیر منحنی

دقّت طبقهبندی

0
0
0
3

Amygdalus scoparia
Artemisia aucheri – Astragalus glaucacanthus
Pteropyrum olivieri- Stipa barbata
Stipa barbata -Scariola orientalis

1/01
1/10
1/90
1/95

قابل قبول
خوب
قابل قبول
قابل قبول

جدول  .6آستانه بهینه حضور و میزان تطابق نقشههای پیشبینی با نقشه واقعی هر رویشگاه در منطقه مورد مطالعه
ردیف

رویشگاه

0

Amygdalus scoparia
Artemisia aucheri – Astragalus
glaucacanthus
Pteropyrum olivieri- Stipa barbata
Stipa barbata -Scariola orientalis

0
0
3

در رویشگگگاه Pteropyrum olivieri- Stipa barbata

متغیرهای ارتفاع از سطح دریا ،جهت ،شیب و شن عمق
دوم به عنوان متغیرهای دارای تأثیر بیشتر شناخته شدند.
بر اسگگگاس این نتایج ،مناطقی با شگگگیب حدود  5تا 01
درصد ،ارتفاع  0051تا  0011متر ،جهتهای متنوع شیب
و میزان شگگگن حدود  05تا  11درصگگگد دارای بیشگگگترین
شای ستگی برای رخداد این روی شگاه ه ستند .در روی شگاه
 Stipa barbata-Scariola orientalisنیز بیشترین تأثیر

آستانه بهینه
حضور

ضریب کاپا

توافق بین نقشه واقعی و پیش بینی

1/0

1/01

خیلیخوب

1/0

1/10

عالی

1/0
1/5

1/00
1/91

خیلیخوب
خیلیخوب

بهترت یب مربوط به متغیر های ماده آلی عمق اول ،آ هک
عمق اول ،سگگگیلت عمق دوم و سگگگنگریزه عمق اول خاک
است .با توجه به نتایج ،میتوان گفت که بیشترین احتمال
وقوع این رویشگگگاه در مناطقی اسگگت که میزان سگگیلت
حدود  31تا  35درصد ،سنگریزه حدود  05تا  31درصد،
ماده آلی حدود  1/05تا 1/15درصگگگد و آهک عمق اول
حدود  03تا  00درصد است پشکل .)3
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شکل  .2نقشه پیشبینی و واقعی رویشگاههای منطقه مورد مطالعه حاصل از روش آنتروپی حداکثر
پنقشه پیش بینی با رنگ تیره نشان داده شده است)
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شکل  .3منحنیهای پاسخ مهمترین متغیرها برای رویشگاههای  Am.scو Ar.au-As.gl
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شکل  .4منحنیهای پاسخ مهمترین متغیرها برای رویشگاه های  Pt.ol- St.baو St.ba-Sc.or
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شکل  .5نتایج آزمون جکنایف برای تعیین اهمیّت متغیرهای محیطی برای رویشگاههای  A. scopariaو P. olivieri- S. barbata

 .2بحث و نتیجهگیری
با تو جه به ا هداف این پژوهش ،پس از طب قهب ندی و
تفکیک پو شش گیاهی و م شخص شدن تیپهای گیاهی
موجود در منطقه مورد مطالعه ،عوامل مهم و تأثیرگذار بر
پراکنش روی شگاهها و نق شۀ پیشبینی روی شگاه گونههای
مورد برر سی با استفاده از روش آنتروپیحداکثر تهیه شد.
تحلیل اهمیّت نسبی متغیرها با استفاده از آزمون جکنایف
گویای آن است که متغیرهای نوع سازند ،مقدار سنگریزه،
بافت ،مقدار آهک ،ماده آلی ،ارتفاع از سطح دریا ،شیب و
جهت شیب ،بیشترین نقش را در مدلهای حاصل از روش
آنتروپی حداکثر و در نتیجه در پراکنش روی شگاهها دارند.
بررسگگی تطابق نقشگگههای پیشبینی و واقعی حاصگگل نیز
نشگگگان میدهد که میزان تطابق بین نقشگگگههای واقعی و
نق شههای پیشبینی برای روی شگاه –Artemisia aucheri
 ،Astragalus glaucacanthusعالی و برای رویشگگگاههای

Stipa -Scariola orientalis ،Amygdalus scoparia

 barbataو  Pteropyrum olivieri- Stipa barbataدر
سطح خیلیخوب است .بر اساس نتایج حاصل ،متغیرهای
مهم و تأثیر گذار در پراکنش رویشگگگ گاه گو نه های مورد
بررسگگگی میتواند دربرگیرنده اطالعات مفیدی راجع به
پراکنش رویشگگگاه هر گونه باشگگد و متغیرهای با اهمیّت
کمتر موقعی که به تنهایی مورد اسگگگتفاده قرار گیرند،
اهمیّت کمی در مدلهای پیشبینی رویشگگگاههای مورد
برر سی دارند و با ا ستفاده از این متغیرها مدل پیشبینی
دقیقی حاصل نمی شود .این موضوع نشاندهنده آن است
که متغیرهای با اهمیّت کمتر بهتنهایی و بهخودی خود،
برای برآورد پراکنش گونههای مورد بررسی مفید نیستند.
تحلیل اهمیت متغیرهای واردشگگگده به مدل آنتروپی
حداکثر در روی شگاه  A.scopariaنیز گویای آن ا ست که
عالوه بر متغیر سنگریزه عمق اول خاک ،متغیرهای ارتفاع
از سطح دریا ،نوع سازند و همچنین بافت خاک در مقایسه
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با دیگر متغیرها دارای اهمی ّت بیشگگگتری در پراکنش این
رویشگگگگاه اسگگگت .تفسگگگیر منحنیهای پاسگگگر این گونه
نشگگاندهنده آن اسگگت که افزایش ارتفاع از سگگطح دریا
پباالتر از  0011متر) و همچنین افزایش مقدار سگگگنگریزه
پحدود  51تا  01درصگگد) رابطه مسگگتقیمی با حضگگور این
گونه داشگگته اسگگت .ارتفاع از سگگطح دریا بهعنوان یکی از
عوامل مهم محدودکننده گسگگگترش گیاهان ،میتواند از
طریق تأثیر بر درجه حرارت ،فشگگگار هوا ،ازدیاد اشگگگعه
فرابنفش و تغییر در نوع و میزان بارندگی باعث تغییر در
شگگرایط اقلیمی هر رویشگگگاه شگگود .با توجه به این نکته،
گونههای مختلف گیاهی با توجه به نیازهای بومشگگناختی
خود هر کدام در یک محدوده ارتفاعی اسگگگتقرار مییابند.
م طال عات مت عددی نقش عا مل ارت فاع از سگگگطح در یا را
بهعنوان یک عامل دارای تأثیر مثبت در پراکنش این گونه
مورد تأکید قرار دادهاند ] .[09 ،03 ،01 ،0از سگگوی دیگر
افزایش در میزان سگگگی لت خاک بهعنوان یکی از عوا مل
تأثیر گذار بر بافت خاک ،با عث کاهش ر خداد این گو نه
شده و شرایط را برای ا ستقرار آن نام ساعد کرده ا ست.
نتایج نشان داد که این گونه در خاکهایی با بافت متوسط
تا سگگبک و میزان سگگنگریزه فراوان اسگگتقرار مییابد .بافت
خاک یکی از مهمترین خصگوصگیات خاک اسگت که تأثیر
زیادی در کنترل مقدار رطوبت و مواد غذایی در دسگگترس
برای گیاهان دارد و خاک های با بافت سگگگبک ،آب قابل
دسگگترس را به راحتی و به مقدار مناسگگب در اختیار گیاه
قرار میدهند و بسگگتر را برای رشگگد گیاه فراهم میکنند.
یافتههای این تحقیق مبنی بر حضگگور بادامک در مناطقی
با خاک سگگگطحی ،کم عمق و وجود سگگگنگریزه فراوان با
م طال عات مت عددی همخوانی دارد ] .[00 ،0،3،09در این
مطالعه رویشگاه این گونه روی سازند آذرین از نوع بازالتی
اسگگتقرار یافته اسگگت .نقش نوع سگگازند زمینشگگناسگگی در
پراکنش و اسگگگتقرار این گونه نیز در برخی مطالعات مورد
تأکید قرار گرفته اسگگگت که با یافته این تحقیق همخوانی
دارد ].[30 ،31 ،0
تحلیل اهمیّت نسگگبی متغیرها در ارتباط با رویشگگگاه

 Artemisia aucheri–Astragalus glaucacanthusن یز
نشگگان میدهد که متغیرهای جهت شگگیب ،میزان آهک و
همچنین میزان شگگیب بیشگگترین نقش را در حضگگور این
رویشگگگاه دارند .بررسگگی منحنیهای پاسگگر مربوط به این
رویشگاه بیانگر آن است که احتمال حضور این رویشگاه با
میزان آ هک راب طه عکس و با افزایش میزان شگگگ یب در
حدود  05تا  35درصگگگد و همچنین جهت شگگگیب رابطه
مسگگگتقیم دارد ،بهطوری که افزایش میزان آهک در عمق
اول و دوم در حدود  0تا  1درصگگگد خاک باعث کاهش
احتمال حضگگور این رویشگگگاه شگگده اسگگت .خصگگوصگگیات
توپوگرافیک مانند ارتفاع ،شیب و جهت میتواند در بعضی
از خصگگوصگگیات خاک از قبیل عمق خاک ،رطوبت و مقدار
ماده آلی خاک کامالً تأثیر گذار باشگگگد و از این طریق
پراکنش گ یا هان را کنترل ک ند ] .[9،1تأثیر ارت فاع و
سگگگنگریزه بر پراکنش گو نه  Artemisia aucheriنیز در
برخی مطالعات مورد تأکید قرار گرفته اسگگگت ].[51 ،00
همچنین مقدار آهک هم بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در
پراکنش این گونه معرفی شگگده اسگگت که این یافته نیز با
ن تایج تحقیق حاضگگگر همخوانی دارد ] .[0عالوه بر این
یافته ها ،گزارش شگگگده اسگگگت که مهمترین متغیرهای
تأثیرگذار در رخداد رویشگگگگاه درمنه کوهی -گون عوامل
شیب ،جهت شیب ،ارتفاع ،میزان آهک و همچنین میزان
شن خاک ه ستند ] .[00این یافتهها نیز نتایج حا صل از
تحقیق حاضر را تأیید میکند.
تحلیگگگل اهمیّگگگت نسگگگبی متغیرهگگگا در رویشگگگگاه
 Stipa barbata-Scariola orientalisنیگگگز نشگگگان
مگگیدهگگد کگگه متغیرهگگای مگگاده آلگگی ،آهگگک ،سگگیلت و
همچنگگین سگگنگریزه عمگگق اول دارای بیشگگترین اهمیّگگت
در رخگگداد ایگگن رویشگگگاه در منطقگگه مگگورد مطالعگگه
اسگگت .نتگگایج حاصگگل نشگگان مگگیدهگگد کگگه کگگاهش در
میزان سنگریزه ،افگزایش در مقگدار مگاده آلگی و آهگک و
همچنگگین سگگیلت خگگاک ،احتمگگال حضگگور ایگگن رویشگگگاه
را در منطقگگگه مگگگورد مطالعگگگه افگگگزایش داده اسگگگت،
بهطوریکه مگیتگوان بیگان کگرد کگه منگاطقی بگا میگزان
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سگگنگریزه حگگدود  05تگگا  31درصگگد ،بافگگت متوسگگط تگگا
سگبک خگگاک ،مگگاده آلگی حگگدود  1/05تگگا 1/15درصگگد و
همچنگگین آهگگک زیگگاد پ 03تگگا  00درصگگد) از منگگاطقی
هسگگتند کگگه از شایسگگتگی بگگاالیی بگگرای اسگگتقرار ایگگن
رویشگگگاه برخگگوردار اسگگت .عامگگل بافگگت خگگاک بگگهعنوان
یکگگی از متغیرهگگای فیزیکگگی مگگؤثر در پگگراکنش گیاهگگان،
میتواند از طریگق تگأثیر بگر قابلیگت دسترسگی گیگاه بگه
آب در پگگگراکنش جوامگگگع گیگگگاهی در منگگگاطق خشگگگک
نقگگش داشگگته باشگگد ] .[05تگگأثیر عامگگل شگگیب نیگگز در
پگگگراکنش و تفکیگگگک جوامگگگع گیگگگاهی در مطالعگگگات
مختلگگگگف گگگگگزارش شگگگگده اسگگگگت ] .[01همچنگگگگین
خصوصگگیات شگگیمیایی خگگاک ماننگگد اسگگیدیته مگگیتوانگگد
ترکیب گونگهای را در منگاطق مختلگف تحگت تگأثیر قگرار
دهگگد و بگگه طگگور ویگگژه عامگگل اسگگیدیته خگگاک در وقگگوع
گونگگه  Stipaدر منگگاطق مختلگگف نقگگش دارد ].[00 ،0
ایگگن یافتگگههگگا مگگیتوانگگد نتگگایج پگگژوهش حاضگگر را مگگورد
تأیید قرار دهد.
تحلیل اهمیت متغیرها و تفسگگگیر منحنیهای پاسگگگر
مربوط به رویشگاه Pteropyrum olivieri-Stipa barbata
نیز ن شان میدهد که عوامل سنگریزه و آهک عمق دوم و
همچنین میزان شگگن خاک در وقوع این رویشگگگاه دارای
نقش مهمتری هسگگتند .بر اسگگاس مدل حاصگگل میتوان
گفت که افزایش در این متغیرها شگگرایط را برای اسگگتقرار
این روی شگاه فراهم میکند .مطالعات ن شان داده ا ست که
گونه  Pteropyrum olivieriاغلب در آبراههها و مسگگیلها
و آبرفتهای بادبزنی شکل سنگریزهدار استقرار مییابد که
این مسگگیلها عمدتاً دارای خاکهای سگگبک بافت اسگگت
] .[00 ،05این نتایج با یافته این پژوهش همخوانی دارد.

Over-fitting
Commission

1
2

000

بر اساس نتایج حاصل از این روش میتوان بیان داشت
که روش آنتروپی حداکثر با قابلیت های ویژهای که دارد
روش مناسگگبی برای مدلسگگازی پراکنش گونههای گیاهی
ا ست .از جمله این ویژگیها می توان به سهولت ا ستفاده
از این روش توسگگگط متخصگگگصگگگگان و کاربران ]،[05
معنیدار بودن بگگا تعگگداد نمونگگه کم ] ،[00عگگدم وجود
بیشبرازش 0پحالتیکه عدم ح ضورهای غلط صفر با شد و
خطگگاهگگای بیش پیشبینی 0یگگا اشگگگتبگگاه در پیشبینی
حضگگگور ها ،وجود نداشگگگته باشگگگد) ] [35 ،30و زایا و
تولیدیبودن روش در مواقعی که داده های در دسگگگترس
محدود هسگگتند ،اشگگاره کرد ] .[03عالوه بر موارد اشگگاره
شگگگده ،قابل یت های ویژه این روش این ام کان را فراهم
میآورد تا با شگگگناخت متغیرهای دارای تأثیر بیشگگگتر در
وقوع گو نه های مختلف ،در م طال عات ب عدی تن ها بر روی
متغیرهای مهم متمرکز شگگگد و در نتیجه هزینه و زمان
مورد اسگگگتفاده برای تحقیقات کاهش و در مقا بل دق ّت
پیشبینی مدل ها افزایش یا بد .همچنین بهرهگیری از
منحنیهای پاسگگر در این روش ،اطالعات زیادی راجع به
دامنه عوامل محیطی مربوط به هر یک از گونههای گیاهی
فراهم خواهگگد آورد کگگه این اطالعگگات می توانگگد در
برنامهریزیهای مدیریتی مرتبط با پوشش گیاهی ،انتخاب
متغیرهای مناسگگب برای انجام مطالعات مرتبط با پوشگگش
گیاهی ،انتخاب گونه های اصگگگالحی سگگگازگار برای انجام
فعالیت اصگگالحی در مناطق مختلف و پیشگگنهاد مناطق با
تناسب باال برای استقرار دوباره پوشش گیاهی مفید باشد.
برآیند این فعالیتها ،موفقیت طرحهای پایش ،بهرهبرداری
و ح فا ظت از م نابعطبیعی را با خود به همراه خوا هد
داشگگگت .در نهایت تبلور این موفقی ّت ها نیز به صگگگورت
بهرهبرداری پا یدار از م نابعطبیعی در دسگگگترس متجلّی
خواهد شد.
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