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   مرتعی مهم هايگونه از برخی حضور احتمال بینی پیش نقشه تهیه سنجی امکان
  زاگرس کوهستانی مراتع در

  

  3بارانی حسین ،2حشمتی غالمعلی ،1*فروزه رحیم محمد
  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه آبخیزداري، و مرتع دانشکده مرتع، مدیریت گروه استادیار1

  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه آبخیزداري، و مرتع دانشکده مرتع، مدیریت گروه استاد2
  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه آبخیزداري، و مرتع دانشکده مرتع، مدیریت گروه دانشیار3

  23/10/1395؛ تاریخ پذیرش: 05/07/1395تاریخ دریافت: 

 1 چکیده

 از یکی عنوان به رسمی و بومی دانش در ارزشمند و اهمیت با گیاهی هايگونه مطلوب زیستگاه بینیپیش
 موفقیت عدم یا موفقیت در اصلی شرایط از یکی که چرا است؛ مطرح مراتع توسعه و اصالح در مهم موارد

 امکان به مطالعه این در لذا است. منطقه آن ساکنان بر منطبق فرهنگ و نیازها با آنها انطباق عملیات، اینگونه
 هم و محلی افراد دید از هم که مرتعی هايگونه از برخی حضور احتمال بینی پیش نقشه تهیه سنجی

 دیلگان مرتع در که تحقیق این در گردید. اقدام اند،منظوره چند هايارزش واجد و بوده مهم منطقه کارشناسان
 مبناي بر بیشتر، اهمیت با هايگونه گرفت، صورت ،باشدمی بویراحمد و کهگیلویه استان القییی مراتع از که

 و طبیعی منابع با مرتبط علمی مراکز و هااداره کارشناسان و محلی خبرگان با گفتگو طریق از که هاییمصاحبه
 بینی پیش نقشه تهیه جهت لجستیک رگرسیون روش از ادامه در گردید. مشخص پذیرفت، صورت عشایر امور

 محیطی عوامل و گیاهی پوشش اطالعات تحقیق، هدف به توجه با و شد گرفته بهره منتخب هايگونه زیستگاه
 هايگونه حضور عدم و حضور و محیطی متغیرهاي بین روابط ایجاد با گردید. آوريجمع بررسی مورد مرتع در

 جغرافیایی، اطالعات سیستم در شده تهیه هايالیه در روابط این اعمال و مذکور روش توسط بررسی مورد
 طراحی 3/9 نسخه ArcGis افزار نرم محیط در چویل و جاشیر سفید، گون هايگونه رویشگاه بینی پیش نقشه

 نشان تحقیق این نتایج شد. استفاده )κ( کاپا ضریب از رویشگاه بینی پیش هاينقشه ارزیابی منظور به گردید.
 هايروش از یکی عنوان به تواندمی لجستیک رگرسیون روش توسط محیطی متغیرهاي گرادیان آنالیز که داد

 این نتایج همچنین گیرد. قرار استفاده مورد گیاهی هايگونه مطلوب زیستگاه بینی پیش نقشه تهیه در مناسب

                                                
 rfroozeh@yahoo.com :مکاتبه مسئول*
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 هايگونه حضور عدم یا حضور احتمال بینیپیش و اکولوژیک آشیان گیريشکل در که است آن گویاي بررسی
  دارند. نقش عوامل سایر از بیش دریا سطح از ارتفاع و خاك به مربوط عوامل چویل و جاشیر سفید، گون گیاهی

  
  .چویل جاشیر، سفید، گون زیستگاه، بینی پیش لجستیک، رگرسیون کلیدي: هاي واژه

 
  مقدمه

 زیست محیط کیفیت حفظ بر عالوه که هستند شونده تجدید منابع ترینوسیع و ترینمهم از مراتع
 نماینـد.می تأمین را کشور دامی تولیدات از مهمی بخش پایدار طور به صنعتی، و دارویی گیاهان تولید و

 از مراتـع عملکـرد و کـارایی و تولیـد تـوان کاهش همچنین و کشاورزي اراضی به مرتعی اراضی تبدیل
 مراتع، قهقرایی سیر و تخریب روند از جلوگیري براي است. کشور مراتع کننده تهدید اصلی موارد جمله

 هـايبرنامـه و موجود وضعیت حفظ هايزمینه در کارآمد و مناسب مدیریتی راهکارهاي ارائه به احتیاج
 زیسـتگاه از حفاظـت موفقیت شرایط ترینمهم از .)1357شیدایی و نعمتی، ( است مراتع اصالح و احیاء

 مناسـب مکان انتخاب و زیستگاه بینی پیش مرتعکاري، هايبرنامه نظیر مرتع اصالح هايطرح و گیاهان
 در گیـاه یـک اگـر .اسـت هـدف گیاهـان کشت براي )1389اکبري و همکاران، (علی  بالقوه) (رویشگاه

 مناسـبی نتیجه ولی باشد، شده رعایت الزم شرایط چند هر نشود، کشت رشد براي خود مناسب محیط
 موفـق هـاياسـتراتژي شـود.مـی طبیعـی و مالی منابع از وسیعی طیف نابودي باعث و آیدنمی دست به

 ,Haslett( هاسـتآن زیسـت محـیط و گونـه روابط از درست درك نیازمند مذکور، هدف به نیل جهت

 اسـت برخـوردار اسـتراتژي ایـن در ايویـژه اهمیـت از هـاگونه زیستگاه بینی پیش هاي روش و )1990
)Newbold, 2010; Giovanelli et al., 2010.( کـار بـه هاگونه زیستگاه بینی پیش جهت که هاییروش 

 متغیرهـاي میـان ارتبـاط از مشـترکاً هـاروش ایـن برخوردارنـد. مشترك ویژگی یک از شوندمی گرفته
 کننـدمـی اسـتفاده متفـاوت هـايمقیـاس در زیستگاه بینی پیش براي مشخص گونه حضور و محیطی

)Chang et al., 2004; Carter et al., 2006; Williams et al., 2009.( چنـین ،دیگـر عبـارت بـه 
 بـا آنهـا خروجـی و بـوده محیطـی عوامـل با گونه حضور عدم و حضور ارتباط اساس بر اغلب هایی روش

 زیسـتگاه مطلوبیـت بررسـی یـا و اکولوژیـک آشـیان تعیین گونه، حضور بینی پیش نظیر مختلف اسامی
 یـا یـک و اسـت ايگونـه بین روابط و محیطی عوامل ثیرأت تحت گیاهی گونه هر ظهور شوند.می نامیده

 را عوامـل این بتوان طریقی به اگر دارند، گیاهی گونه یک استقرار در را اثر بیشترین محیطی عامل چند
آذرنیونـد و زارع ( بـود خواهـد پـذیر امکـان ايگونـه توزیع بینی پیش هايروش به دستیابی کرد، تعیین

 محیطـی عوامـل و دنـدار وجـود هـا گونـه حضـور بینـی پیش براي مختلفی هاي مدل .)1389چاهوکی، 
 عوامـل بررسـی جهـت محققـان مثال عنوان به کنند.می ایفا نقش هامدل این در ورودي عوامل عنوان به
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 هـايجنگل در BIOCLIM, DOMAIN, OM-GARP, SVM, MAXENT مدل 5 کارایی بر تاثیرگذار
 هـامـدل پوشـش تحـت منـاطق وسـعت افـزایش کـه یافتند دست نتیجه این به آمریکا جنوب و برزیل

 کـردن کمی .)Giovanelli et al., 2010( دهد قرار تاثیر تحت را مذکور هايمدل کارایی میزان تواند می
 شـودمی محسوب شناسی بوم در هاگونه حضور بینی پیش مرکزي هسته ها،گونه و محیط بین ارتباطات

)Guisan and Zimmermann, 2000.( گرادیــان آنـالیز بـراي رگرسـیون هـايروش شناسـی، بـوم در 
 بـین رابطـه کـه آنجـا از و شـوندمـی استفاده هاگونه مطلوب زیستگاه بینی پیش و محیطی متغیرهاي

 رگرسـیون از غیر هاي روش از باید بنابراین ؛است خطی غیر صورت به محیطی عوامل و گیاهی هاي گونه
 تشـخیص مناسـب هـدف ایـن براي که آماري هايروش از یکی ).McCune, 2009( کرد استفاده خطی
و همکـاران،  صـفایی ؛1386و همکـاران،  زارع چـاهوکی( اسـت لجسـتیک رگرسـیون اسـت، شده داده

1392Carter et al., 2006;.(  
 مختلف هايزمینه در وسیعی کاربرد گیاهی هايگونه حضور احتمال و مطلوب زیستگاه بینی پیش

 تشریح جهت خصوص به اکولوژي در کاربردي تحقیقات از بسیاري انواع براي عمده طور به و دارد
 Elith( است مناسب آنها حضور بر موثر محیطی شیمیایی و فیزیکی عوامل و گیاهی جوامع نیازهاي

and Leathwick, 2009.( هزینه و زمان صرف با تا کندمی کمک مرتع مدیران به تحقیق از شیوه این 
 کنترل و )Wan et al., 2009( کلیدي هايگونه از حفاظت جهت را بالقوه و بالفعل هايزیستگاه کمتر،
 Stephenson et al., 2006;  Vaclavik and Meentemeyer, 2009 Ghermandi et( مهاجم هايگونه

al., 2010;( الزم بیولوژیک، هايبرنامه در اصالحی پیشنهادات ارائه منظور به که آنجا از کنند. شناسایی 
 بینی پیش بنابراین ،)1389آذرنیوند و زارع چاهوکی، ( شود داده تشخیص رویشگاه تناسب که است

 موارد از یکی عنوان به رسمی و بومی دانش در ارزشمند و اهمیت با گیاهی هايگونه مطلوب زیستگاه
 موفقیت عدم یا موفقیت در اصلی شرایط از یکی که چرا است؛ مطرح مراتع توسعه و اصالح در مهم
 مطالعه این در لذا است. منطقه آن ساکنان بر منطبق فرهنگ و نیازها با آنها انطباق عملیات، گونهاین
 افراد دید از هم که مرتعی هايگونه از برخی حضور احتمال بینی پیش نقشه تهیه سنجی امکان به

 بینی پیش گردید. اقدام اند،منظوره چند هايارزش واجد و بوده مهم منطقه کارشناسان هم و محلی
 منابع متولی هايدستگاه کارشناسان و محلی افراد دید از که گیاهی هايگونه حضور احتمال و زیستگاه
 هايدیدگاه ثبت به سو یک از که سویه دو است رهیافتی است، مختلف هايارزش واجد منطقه طبیعی

 از و پردازد می آنان دیدگاه از ارزشمند و مفید گیاهان پیرامون منطقه یک کارشناسان و محلی افراد
 اهمیت از اکولوژیکی، هايارزش لحاظ به که هاگونه این از برخی مطلوب زیستگاه بررسی با دیگر سوي

 فرهنگ و نیازها با منطبق حفاظتی و اصالحی هايبرنامه موفقیت براي را زمینه برخوردارند بیشتري
 آورد.می فراهم ساکن محلی افراد
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  هاروش و مواد
  :مطالعه مورد منطقه معرفی

 حدود در که رودمی شمار به بویراحمد و کهگیلویه استان سردسیري مناطق زمره در دیلگان مرتع
 هکتار 34/9854 معادل مساحتی با منطقه این است. شده واقع یاسوج شهر شرقی شمال کیلومتري 80
 حداقل د.ردا قرار 33 9′ تا 30 47′ جغرافیایی عرض و 51 13′ تا 51 8′ جغرافیایی طول محدوده در

 روش اساس بر منطقه اقلیم باشد.می متر 2800 آن حداکثر و متر 1900 دریا سطح از منطقه ارتفاع
 صورت به اغلب ارتفاعات در و بوده پربارش و سرد هاییزمستان داراي که است سرد مرطوب دومارتن،

 از بهمن و دي آذر، هايماه که است متر میلی 835 دیلگان مرتع در ساالنه بارندگی میانگین است. برف
 بارش حداکثر برخوردارند. بارندگی میزان کمترین از شهریور و مرداد تیر، خرداد، هايماه و بیشترین

 در متر میلی 6/1 حدود خردادماه ماهانه بارندگی حداقل و متر میلی 234 حدود ماه آذر در ماهانه
 ماه ترینگرم است. گراد سانتی درجه 2/10 منطقه ساالنه حرارت درجه متوسط است. مطالعاتی منطقه

 يدما با ماه بهمن سال ماه سردترین و گراد سانتی درجه 11/21 متوسط دماي با مردادماه نیز، سال
  .)1393فروزه، ( است گراد سانتی درجه -7/0 متوسط

  
  مطلوب هايگونه انتخاب

 استفاده کارشناسان و محلی افراد نظرات از بیشتر، اهمیت با هايگونه زیستگاه بینی پیش جهت  
 يافراد مبنا این بر و شد انجام محور مالك روش اساس بر افراد تعداد که است ذکر به الزم گردید.

 همچنین و ايعلوفه دارویی، خوراکی، منظر از گیاهان اهمیت به نسبت که گرفتند قرار پرسش مورد
 را گیاهان این از استفاده در تجربه و داشته آگاهی گیاهان خاك حفاظت نظیر شناختی بوم هايقابلیت
 عنوان به شد، هداد آنها به ارجاع بیشترین و داشته را نظر مورد معیارهاي که افرادي .باشند داشته
 Tashakkori and( شودمی اطالق 1ویژه موارد گیرينمونه روش، این به .شدند بانتخا نمونه اعضاي

Teddlie, 2003(نظیر نمونه اندازه تعیین بر حاکم تجربی قواعد همچنین و مذکور موارد به توجه با لذا ؛ 
 و محلی افراد گروه دو هر از نفر 40 تعداد نمونه، حجم حداقل همچنین و تحقیق هدف هزینه، زمان،

 از کارشناسان و محلی خبرگان میان از مذکور تعداد محلی افراد مورد در .شدند انتخاب کارشناسان
 نظیر عشایر امور و طبیعی منابع متولی هايدستگاه و ادارات کارشناسان و علمی هیات اعضاي میان
 دانشکده استانداري، پژوهشی معاونت طبیعی، منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز طبیعی، منابع کل اداره

                                                
 مورد موضوع مرکز در دارند و که ايالعادهفوق دلیل اهمیت به هانمونه آن در که است روشی ویژه موارد از گیرينمونه -1

 طور به زمانی و هستند ویژه موارد آورند را فراهم اطالعات بیشترین که هاییمحل یا شوند. افرادمی انتخاب بررسی هستند
 .)Struwig and Stead, 2001نمود ( انتخاب کوچکی نمونه بتوان که پژوهش مفیدند براي عملی
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 پس .ندگردید انتخاب بویراحمد و کهگیلویه استان عشایر امور کل اداره و یاسوج دانشگاه طبیعی منابع
 دو هر کارشناسان و خبرگان توسط ترمهم گونه انتخاب جهت معیارهایی مذکور، گروه دو با مصاحبه از

 افرادي کمک با .بودند داده ارائه گروه دو هر که هاییشاخص مبناي بر ،ادامه در گردید. مشخص گروه
 تطابق بودند فراوانی درصد بیشترین داراي که معیارهایی با که گردیدند انتخاب گیاهانی گروه دو هر از

 میان در و بوده گروه دو هر هايارزش واجد که شد انتخاب هاییگونه سپس داشت. بیشتري
 گذاشته نظرخواهی به شده انتخاب هايگونه مجددا نهایت در بودند. مشترك گروه دو هر هاي انتخاب

 در و گردید استفاده بیشتر اهمیت با هايگونه شناسایی جهت کارشناسان و محلی افراد نظرات از و شد
 شد. انتخاب گروه دو هر توسط گونه انتخاب فراوانی جمع برحسب مهم هايگونه خاتمه،

  محیطی عوامل و گیاهی پوشش از برداري نمونه
 پوشش از بردارينمونه کارشناسان، و محلی افراد نظرات اساس بر منتخب هايگونه گزینش از پس
 به بردارينمونه ،منظور بدین پذیرفت. صورت هاگونه حضور عدم و حضور بررسی منظور به گیاهی
 امتداد در پالت استقرار طریق از تصادفی سیستماتیک، صورت به معرف مناطق در تیپ هر تفکیک

 جهت در هاترانسکت ،منطقه توپوگرافی شرایط به توجه با ابتدا که صورت بدین شد. انجام ترانسکت
 اعداد جدول از استفاده با هاپالت و یافته استقرار یکدیگر از متري 100فواصل به آن بر عمود و شیب

 یک اول، ترانسکت خط روي بر تصادفی نقطه اولین یافتن براي شدند. مستقر آنها امتداد در تصادفی
 تصادفی نقطه اولین تا شروع نقطه فاصله عدد این مقدار گردید. استخراج تصادفی اعداد جدول از عدد

 دست به اول ترانسکت خط روي بر دوم نقطه دیگر، تصادفی عدد استخراج با بود. اول ترانسکت روي بر
 تصادفی نقطه که بود طوري فاصله این اگر بود. اول تصادفی نقطه از آن فاصله عدد، این مقدار که آمد
 روي بر تصادفی نقاط سایر انتخاب و حذف نقطه این گرفت،می قرار گیرينمونه منطقه خارج در دوم
 هاترانسکت بقیه و دوم ترانسکت روي بر ترتیب همین به فوق مراحل یافت.می ادامه دوم ترانسکت خط
 با نیز نیاز مورد پالت تعداد شوند. تعیین نیز هاپالت استقرار جهت تصادفی نقاط سایر تا یافت ادامه

  .)1388بارانی و رستگار، ( گردید تعیین 1 رابطه از استفاده

푁                                                                                             1رابطه  =          
 بر قبول قابل خطاي میزان )E( و تغییرات ضریب درصد )CV( نیاز، مورد پالت تعداد )N( آن در که
 محاسـبه )Mueller and Ellenberg, 1974( حـداقل سـطح روش با پالت اندازه باشد.می درصد حسب

 مـورد گونـه حضـور عـدم و حضـور ها،تیپ از یک هر در معرف مناطق تعیین از پس اساس این بر شد.
 متـري 50 هـايترانسکت امتداد در که مترمربعی 2 پالت 712 قالب در مطالعه مورد منطقه در بررسی
 در زمـان اتـالف از جلـوگیري جهـت کـه است ذکر به الزم گرفت. قرار بررسی مورد بودند شده مستقر
 در بـرداري نمونـه نقـاط گـذاريعالمت به اقدام پیکه از استفاده با بعدي، مراحل در مجدد اندازي پالت
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 در هواشناسـی ایسـتگاه وجـود عـدم بـه توجه با اقلیمی متغیرهاي تعیین جهت گردید. نخست مرحله
 هايایستگاه گزینش گردید، استفاده مجاور هواشناسی ایستگاه 8 اطالعات و آمار از مطالعه مورد منطقه
 عـرض و طـول و دریـا سـطح از ارتفـاع توپـوگرافی، خصوصـیات لحاظ به آنها شباهت اساس بر مذکور

 کـه شـدند برگزیـده مـواردي اقلیمی، متغیرهاي بین از گرفت. صورت مطالعه مورد حوزه با جغرافیایی
 هـايایسـتگاه هـايداده از اسـتفاده بـا اطالعات استخراج از پس بودند. ساله 25 آماري دوره یک داراي

   شد. استفاده اقلیمی عوامل هايالیه تهیه و درونیابی براي ارتفاع گرادیان روش از مجاور،
 توپوگرافی الیه از بررسی مورد منطقه ارتفاعی طبقات و جغرافیایی جهت شیب، به مربوط اطالعات

 به مبادرت مذکور اطالعات به دستیابی جهت شد. استخراج متر 20 تراز خطوط فاصله با 1:25000
 3/9 نسخه  ArcGisافزار نرم از استفاده با ادامه در و گردید توپوگرافی الیه از ارتفاع رقومی مدل تهیه

 جهت شد. اقدام ارتفاعی طبقات و جغرافیایی جهت شیب، هايالیه مجدد بندي طبقه و تهیه به نسبت
 گردید. حفر پروفیل یک ترانسکت هر انتهاي و ابتدا در شده، مستقر هايپالت در خاك از بردارينمونه
 الزم خاك خصوصیات نقشه تهیه براي که آنجا از ها،ترانسکت انتهاي و ابتدا در پروفیل حفر بر عالوه
 بنابراین باشند؛ مناسب مکانی ساختار داراي هاداده تا شود انجام طوري خاك از بردارينمونه که است

 به توجه با . )1386و همکاران،  زارع چاهوکی( دش حفر پروفیل بیشتري تعداد ترانسکت هر امتداد در
آذرنیوند و زارع ( کوهستانی مناطق در خاك عمق همچنین و مرتعی گیاهان ریشه فعالیت عمده

 سانتیمتر 30 متوسط طور به خاك هايپروفیل حفر عمق )1387جعفریان، ( و )1389چاهوکی، 
 نقشه، تهیه فرایند در میانیابی جهت خاك هايپروفیل جغرافیایی موقعیت به نیاز دلیل به و انتخاب

 هاي نمونه انتقال از پس ).1390جعفریان و همکاران، ( شد ثبت GPS دستگاه کمک با یک هر موقعیت
 کلسیم، فسفر، نیتروژن، آلی، ماده گچ، آهک، سنگریزه، شن، سیلت، رس، درصد آزمایشگاه، به خاك

 که است ذکر به الزم گرفت. قرار گیرياندازه مورد الکتریکی هدایت و اسیدیته میزان اشباع، رطوبت
 گذراندن توسط سنگریزه درصد بایکاس، هیدرومتري روش از استفاده با خاك شن و سیلت رس، درصد
 بدست بالك والکی روش توسط آلی ماده و استون روش با گچ کلسیمتري، روش به آهک الک، از خاك
 استخراج و کلریمتري کجلدال، هايروش از استفاده با ترتیب به ازت و فسفر نیتروژن، همچنین آمد.

 خشک خاك وزن و اشباع خاك وزن تفاضل از نیز اشباع رطوبت .گردید حاصل آمونیوم استات توسط
 عوامل هاي نقشه تهیه به اقدام ادامه در .آمد دست به گراد سانتی درجه 105 دماي در آون در شده

  هاي زمین آمار و درون یابی شد.روش از استفاده با مذکور
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  رویشگاه بینی پیش جهت شده استفاده محیطی عوامل - 1 جدول
  ردیف محیطی متغیر  گیرياندازه واحد اختصاري عالمت

G 1 سنگریزه  درصد  
Ec 2 الکتریکی هدایت   متر بر زیمنس دسی  
pH 3 اسیدیته  عددي  
Om 4 آلی مواد   درصد  
N 5 ازت  درصد  
K 6 پتاسیم   میلیون در قسمت  
P 7 فسفر   میلیون در قسمت  

Clay 8 رس  درصد  
Silt 9  سیلت   درصد  

Sand 10 شن   درصد  
CaCo3 11 آهک  درصد  
Gyps 12  گچ  درصد  

Sp  13  اشباع رطوبت   درصد  
DEM 14  ارتفاع رقومی مدل  متر  
Slope 15 شیب   درصد  

Aspect 16 شیب جهت  درجه  
Aat 17 ساالنه دماي میانگین گراد سانتی درجه  

Aamint 18  ساالنه دماي حداقل میانگین گراد سانتی درجه  
Aamaxt 19  ساالنه دماي حداکثر میانگین گراد سانتی درجه  

Agd 20  یخبندان روزهاي تعداد میانگین روز تعداد  
Mintc 21 سال ماه سردترین در دما حداقل گراد سانتی درجه  
Maxtw  22 سال ماه گرمترین در دما حداکثر گراد سانتی درجه  

Amr 23 ساالنه بارندگی میانگین متر میلی  
AhSp 24 بهار فصل نسبی رطوب میانگین درصد  
AhSu 25 تابستان فصل نسبی رطوبت میانگین درصد  
Amh 26 ساالنه نسبی رطوبت میانگین درصد  
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  ها داده تحلیل و جزیهت
 رگرسیون روش از محیطی متغیرهاي و بررسی مورد گونه حضور عدم و حضور رابطه بررسی براي
 چندگانه هايرگرسیون از خاصی نوع دوسطحی لجستیک رگرسیون شد. استفاده دوسطحی لجستیک

 پاسخ متغیرهاي که مواردي در وابسته متغیر و مستقل متغیرهاي بین ارتباط تعیین براي که است
 و حادثه وقوع احتمال یکی که باشد داشته حالت دو تنها و بوده اسمی متغیرهاي نوع از بررسی مورد

 عدم یا حضور بینی پیش در مناسبی شیوه روش، این لذا شود.می استفاده باشد، آن وقوع عدم دیگري
 این در کهچنان ).Lassueur et al., 2006( است محیطی عوامل از استفاده با گیاهی هايگونه حضور
 آن رابطه و شد انتخاب وابسته متغیر عنوان به سفید گون گونه حضور عدم یا حضور کیفی متغیر روش

  گرفت. قرار بررسی مورد محیطی عوامل با
   :)Latimer et al., 2005( نوشت 2 رابطه صورت به توانمی را لجستیک رگرسیون معادله

  
                                                           2 رابطه

  فوق، رابطه در
Y  :گونه حضور احتمال  
b :مبدا از عرض  
)x1، x2 ...، و xn:( عوامل مستقل متغیرهاي) (محیطی  
  باشند.می مستقل متغیرهاي ضرایب :)bn و ... ،b1، b2( و

 صفر گیاهی گونه حضور احتمال باشد، صفر برابر Y اگر کند.می تغییر یک و صفر بین Y مقدار
 هايمدل ارزیابی براي افتد.می اتفاق گونه حضور احتمال بیشترین باشد، یک برابر Y که زمانی و است

 ،2اسنل و کاکس همبستگی ضریب ،1نمایی درست لگاریتم برابر -2 معیار چهار از لجستیک رگرسیون
 ،)1386و همکاران،  زارع چاهوکی( شد استفاده 4لمشاو و هوسمر آزمون و 3ناگلکرك همبستگی ضریب

 در .دهدمی نشان هاداده با را لجستیک مدل تطابق میزان مذکور معیارهاي واقع در .)1393فروزه، (
 روش توسط بررسی مورد هايگونه حضور عدم و حضور و محیطی متغیرهاي بین روابط ایجاد با ،ادامه

 تهیه جغرافیایی، اطالعات سیستم در شده تهیه هايالیه در روابط این اعمال و لجستیک رگرسیون
 محیطی متغیرهاي بین روابط ایجاد از پس کهچنان ؛میسرگردید سفید گون رویشگاه بینی پیش نقشه

                                                
1. Likelihood 
2. Cox and Snell 
3. Nagelkerke 
4. Hosmer and Lemeshow Test 
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 توسط گونه حضور بر موثر محیطی عوامل شدن مشخص همچنین و بررسی مورد هايگونه حضور و
 اعمال با و آمده بدست يرابطه اساس بر شد. تهیه عوامل آن از یک هر اطالعاتی هايالیه مذکور، روش

 بینی پیش نقشه سپس و شده انجام هاالیه تلفیق مربوطه، اطالعاتی هايالیه روي بر متغیر هر ضرایب
 هاينقشه ارزیابی منظور به گردید. طراحی 3/9 نسخه ArcGis افزار نرم محیط در گونه احتمالی حضور
 بهترین شاخص این گرفته صورت مطالعات به بنا شد. استفاده )κ( کاپا ضریب از رویشگاه بینی پیش
 ).Liu et al., 2005( است شده بینی پیش و شده مشاهده هايداده بین توافق گیرياندازه جهت روش

 واقعیت و گیاهی هايگونه حضور عدم حضور، بینی پیش ینب توافق میزان گیرياندازه براي شاخص این
  شود:می محاسبه زیر رابطه طریق از و رودمی کار به موجود

  

κ	                                                             3 رابطه =
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )    
  

 3 جدول اساس بر آن توافق دامنه و شودمی تعیین 2 جدول اساس بر باال رابطه در d و a، b، c مقادیر
   .گرددمی تعیین

  

  کاپا ضریب پارامترهاي توافقی جدول - 2جدول

  حضور عدم : -         حضور : +
  

   کاپا ضریب مقادیر بندي طبقه و توافق دامنه -3 جدول

  بینی پیش    واقعی
-  +      
B a   +  
D  c    -  

  واقعی و بینی پیش مقدار بین توافق  کاپا مقدار  ردیف
  توافق عدم  05/0>  1
  ضعیف خیلی  20/0-05/0  2
  ضعیف  40/0-20/0  3
  متوسط  55/0-40/0  4
  خوب  70/0-55/0  5
  خوب خیلی  85/0-70/0  6
  عالی  99/0-85/0  7
  کامل  00/1-99/0  8
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 از رگرسیونی تجزیه براي و 5 نسخه +GS افزار نرم از آمار زمین آنالیزهاي انجام براي تحقیق این در
  .گردید استفاده 16 نسخه SPSS افزار نرم

  
  نتایج

 زیستگاه بینی پیش جهت کارشناسان و محلی افراد دید از بیشتر اهمیت با هايگونه انتخاب
 کارشناسان از نفر 40 و محلی خبرگان از نفر 40 با گفتگو طریق از که هاییمصاحبه مبناي بر :مطلوب

 انتخاب جهت معیارهایی و پذیرفت صورت عشایر امور و طبیعی منابع با مرتبط علمی مراکز و هااداره
 درآمد گونه، بودن ايعلوفه معیارها ترینمهم محلی افراد دید از گردید. مشخص اهمیت با هايگونه
 خوراکی، منظوره چند هايارزش از برخورداري آن، فروش و آوريجمع طریق از اشتغال ایجاد و زایی

 داده قرار منطقه در نابودي یا و حذف خطر در را آن رویه بی هايبرداري بهره که صنعتی و دارویی
 این شامل معیارها ترینمهم طبیعی منابع متولی هايدستگاه کارشناسان نظر از همچنین بودند ،است
 محیطی هايتنش به مقاوم اي،علوفه صنعتی، دارویی، (خوراکی، گیاه بودن منظوره چند شد:می موارد

 از برخورداري و عشایري هايخانوار اقتصاد به بخشیدن رونق خاك)، حفاظت جهت مناسب و
 فراوانی میزان براساس ).4 (جدول بودن ايعلوفه صورت در باال غذایی ارزش و خوشخوراکی هاي ویژگی

 آنها اهمیت میزان درباره گروه دو هر اعضاي توسط مجددا و انتخاب گیاهانی شده ارائه معیارهاي
 Ferulago( چویل )،.Astragalus gossypinus Fischer( کشا گینه گونه سه خاتمه در شد. نظرخواهی

angulata (Schlecht) Boiss. جاشیر و )Prangos ferulacea (L.) lindi.( فراوانی جمع برحسب 
 هايگونه از یک هر پیرامون مفصل شرح ).5(جدول گردید انتخاب گروه دو هر توسط گونه انتخاب
  .آمد خواهد ادامه در نیز علمی معتبر منابع و محلی افراد دید از منتخب

  
  هاگونه مهمترین انتخاب جهت کارشناسان و محلی افراد توسط شده ارائه معیارهاي - 4جدول

 پاسخ گروه
  درصد *فراوانی  گیاه اهمیت معیار  دهنده

  محلی افراد

  69/12  24  شود دام پرواري باعث و کند تعلیف بهتر را آن دام بوده، ايعلوفه که گیاهی
 خانوارهاي براي و نموده ایجاد مناسبی درآمدزایی بتواند آن فروش و آوريجمع

  باشد زا اشتغال هاجوان الخصوصعلی و عشایري
20  58/10  

  05/10  19  باشد شده کم مرتع در آن مقدار و بوده صنعتی و دارویی خوراکی،
  99/8  17  باشد مفید انسان هم دام براي هم

  95/7  15  نمود ذخیره را آن دام زمستانه مصرف جهت بتوان و بوده ايعلوفه
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 -4ادامه جدول 
  88/6  13  گیرد قرار استفاده مورد بیشتر سال طول در و باشد خوراکی  

  35/6  12  باشد موثر خون چربی و قند گوارشی، هايبیماري درمان براي اغلب و باشد دارویی
  82/5  11  رود بکار بیشتري غذاهاي در و باشد خوراکی

  29/5  10  نمود ابزارسازي و دارویی خوراکی، متنوع هاياستفاده آن هايقسمت همه از بتوان
  77/4  9  گیرد قرار مصرف مورد سال فصول اغلب در و باشد دارویی هم و خوراکی هم

  24/4  8  شود مصرف بیشتر سال طول در و باشد دارویی
  24/4  8  رود بکار متعددي امراض درمان براي و داشته بیشتري خواص باشد، دارویی

  70/3  7  شود مصرف آن خشک هم و تازه هم باشد، خوراکی
  17/3  6  باشد عشایري خانوارهاي اغلب پسند مورد آن طعم علت به و باشد خوراکی
  64/2  5  باشد مناسب عشایري مختلف ابزارهاي ساخت براي آن چوب که گیاهی

  64/2  5  دالیل سایر
  
  
  
  
  
  

  
  

کارشنا
  سان

  53/17  27  **باشد اي)علوفه و صنعتی دارویی، (خوراکی، هايارزش از ايمجموعه یا یک واجد که گیاهی

  58/15  24  شود عشایري خانوار اقتصادي رونق باعث آن از برداري بهره
  63/13  21  باشد خوردار باال غذایی ارزش و مناسب تولید از بوده، خوشخوراك بودن ايعلوفه صورت در

 بازده کم زارهاي دیم تبدیل و کاري کپه نظیر کوهستانی مرتع در اصالحی عملیات جهت
  باشد مناسب

13  44/8  

 طوالنی هايیخبندان و شدید سرماي نظیر کوهستانی، مراتع خاص محیطی هايتنش به مقاوم
  باشد

12  79/7  

 زیراشکوب خاك براي خوبی محافظ هوایی اندام گسترش و زمینی زیر توده زي توسعه لحاظ به
  باشد

12  79/7  

 تغذیه عنوان به آنها از استفاده و نمودن سیلو جهت آنها از بتوان که ايعلوفه گیاهان تغذیه در
  نمود استفاده سرد فصول در دستی

9  84/5  

  84/5  9  هستند منطقه از شدن حذف یا و کم حال در مرتع پایش مدون گزارشات برمبناي که گیاهانی
 توجه مورد نیز استان عشایرنشین و روستایی شهري، مناطق سایر در مطالعه مورد منطقه جز به

  باشد مردم
8  19/5  

  54/4  7  باشد دارا را تند هايشیب در استقرار قابلیت
  24/3  5  باشد برخوردار استان مراتع در توجهی قابل رویشی گستره از

  59/2  4  پذیرد صورت طبیعت در وفور به و سهولت به آن حیات تجدید
  94/1  3  باشد زیاد آن الشبرگ تولید

  است. شده افزون 40 از هاپاسخ فراوانی جمع شوندگان، مصاحبه از هریک توسط سوال یک به پاسخ یک از بیش ارائه علت به*
 مطرح معیارهاي اکثر در مذکور ویژگی اما بردندمی بکار جداگانه صورت به را معیار این کارشناسان از برخی که هرچند**

  گردید.می مطرح شرط پیش یک عنوان به کارشناسان سوي از شده
   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ec
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 22

https://pec.gonbad.ac.ir/article-1-239-fa.html


 96شماره دهم، بهار و تابستان  ،دوره پنجم/ انحفاظت زیست بوم گیاهنشریه 

64 

  کارشناسان و محلی افراد توسط شده ارائه معیارهاي با منطبق هايگونه انتخاب فراوانی - 5 جدول
 انتخاب *فراوانی  گونه

 افراد توسط گونه
  محلی

 انتخاب *فراوانی
 توسط گونه

  کارشناسان

 انتخاب فراوانی مجموع
 و محلی افراد( گونه

  علمی نام  محلی نام  کارشناسان)

  Prangos ferulacea  35  24  59  جاشیر
  Astragalus gossypinus  25  31  56  کتیره گینه

  Ferulago angulata  22  18  40  چویل
  -  73  82  مجموع

 40 از گروه دو از هریک هايانتخاب فراوانی جمع شوندگان، مصاحبه از برخی توسط گونه یک از بیش انتخاب علت به*
  است. شده بیشتر
  

 از استفاده با محیطی متغیرهاي و منتخب هايگونه حضور عدم و حضور ماتریس تشکیل از پس
 پیش متغیرهاي اساس بر هاگونه حضور عدم و حضور بینی پیش برقراري امکان لجستیک رگرسیون

 گردید استخراج 6 تا 4 رگرسیونی روابط بررسی، مورد هايگونه براي و شد فراهم محیطی کننده بینی
 حضور بر موثر عوامل روابط این از استفاده با است. منتخب هايگونه رویشگاه بینی پیش مدل مبین که

   گردید. مشخص بررسی مورد هايگونه
   4 رابطه

  
  

 عامل 5 سفید، گون يگونه حضور عدم و حضور احتمال تعیین براي است نمایان 4 رابطه از چنانکه
 ارتفاع و سیلت اسیدیته، شن، درصد خاك، الکتریکی هدایت شامل بررسی مورد محیطی متغیر 21 از

  اند.شده رگرسیون مدل وارد و داشته نقش

                   5 رابطه
 ارتفاع، عامل 4 نیز جاشیر، گونه حضور عدم و حضور احتمال تعیین براي که است آن گویاي 5 رابطه
 این به مربوط لجستیک رگرسیون رابطه در و داشته نقش فسفر و نیتروژن میزان خاك، رس درصد
  اند.شده وارد گونه

                                   6 رابطه
 حضور عدم و حضور احتمال بینی پیش در موثر عوامل مهمترین آید،برمی فوق رابطه از که طوري هب

  است. مطالعه مورد منطقه خاك آهک و سنگریزه درصد دریا، سطح از ارتفاع عامل سه چویل، گونه
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  لجستیک  رگرسیون روابط ارزیابی
 شده آورده 6 جدول در مختلف معیار 4 از استفاده با لجستیک رگرسیون هايمدل ارزیابی نتایج

 میزان مقابل در و شده کمتر نماییدرست لگاریتم برابر - 2 معیار شود، بیشتر مدل صحت چه هر .است
 نیز لمشاو و هوسمر آزمون جدول این در یابد.می افزایش اسنل و کاکس و ناگلکرك همبستگی ضرایب
 نشان مستقل و وابسته متغیر گروه دو براي را انتظار مورد و شده مشاهده موارد تعداد بین تطابق

    .استهداده بر لجستیک رگرسیون مدل بیشتر تطابق دهنده نشان آزمون این مقدار بودن باال دهد. می
  

  مطالعه مورد هايگونه براي شده ارائه لجستیک رگرسیون مدل ارزیابی معیارهاي -6جدول

  گونه
 لگاریتم برابر- 2

  درستنمایی

 ضریب
 همبستگی

  اسنل و ککس

 همبستگی ضریب
  ناگلکرك

 و هوسمر آزمون
  لمشاو

Astragalus gossypinus.  023/37  537/0  793/0  85/0  
Ferulago angulata  318/20  654/0  812/0  78/0  
Prangos ferulacea  214/44  525/0  756/0  84/0  

  
   بررسی مورد هايگونه مطلوب زیستگاه بینی پیش نقشه

 لجستیک، رگرسیون از آمده بدست هايمدل از گیريبهره با محیطی، عوامل نقشه تهیه از پس
 تهیه جغرافیایی اطالعات سیستم در بررسی مورد منتخب هايگونه مطلوب زیستگاه بینی پیش قشهن

 1 طبقه شامل طبقه چهار در سلول، هر ارزش به توجه با هاگونه از یک هر مطلوب زیستگاه نقشه شد.
 %؛50-%75( 3 طبقه کم)، تناسب با رویشگاه %؛250-%50( 2 طبقه نامناسب)، رویشگاه ؛ 0- 25%(

 گردید بنديطبقه خوب) بسیار تناسب با رویشگاه ؛ %750-%100( 4 طبقه و خوب) تناسب با رویشگاه
 ،Astragalus gossypinusهايگونه مطلوب زیستگاه بینیپیش نقشه .)1392و همکاران،  صفایی(

Prangos ferulacea و Ferulago angulata است. شده آورده چپ به راست از ترتیب به 1 شکل در 
 آنها درصد و طبقات از یک هر مساحت که است شده بنديطبقه تناسب کالس 4 در مذکور هاينقشه

  ت.اس شده ارائه 9 تا 7 جداول در منطقه مساحت کل از
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Astragalus gossypinus  Prangos ferulacea  Ferulago angulata  

  

  بررسی مورد هايگونه مطلوب زیستگاه بینی پیش نقشه - 1 شکل
  

  مطالعه مورد منطقه در Astragalus gossypinus گونه مطلوب زیستگاه تناسب طبقات -7 جدول
  درصد  )km2( مساحت  رویشگاه تناسب  رویشگاه بندي طبقه

  14/19  85/18  نامناسب  1 طبقه
  53/27  14/27  کم تناسب  2 طبقه
  3 طبقه
  4 طبقه

  مناسب
  خوب بسیار تناسب

53/13  
03/39  

73/13  
60/39  

  
  مطالعه مورد منطقه در Prangos ferulacea  گونه مطلوب زیستگاه تناسب طبقات -8جدول

  درصد  )km2( مساحت  رویشگاه تناسب  رویشگاه بندي طبقه
  59/13  40/13  نامناسب  1 طبقه
  36/38  80/37  کم تناسب  2 طبقه
  3 طبقه
  4 طبقه

  مناسب
  خوب بسیار تناسب

57/23  
78/23  

92/23  
13/24  

  ارزیابی نقشه پیش بینی
هاي پیش بینی تهیه شده با نقشه پوشش گیاهی منطقه با استفاده از میزان تطابق هر یک از نقشه

 و Astragalus gossypinusهاي که رویشگاه گونه ضریب کاپا آزمون شد. نتایج این آزمون نشان داد
Prangos ferulacea  داراي بیشترین و کمترین میزان توافق با نقشه پوشش  68/0و  83/0ترتیب با   به  
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  مطالعه مورد منطقه در Ferulago angulata گونه مطلوب زیستگاه تناسب طبقات - 9 جدول
  درصد  )km2( مساحت  رویشگاه تناسب  رویشگاه بندي طبقه

  11/48  42/47  نامناسب  1 طبقه
  56/28  15/28  کم تناسب  2 طبقه
  80/9  66/9  مناسب  3 طبقه
  51/13  32/13  خوب بسیار تناسب  4 طبقه

 Ferulagoبینی رویشگاه گونه گیاهی منطقه مورد مطالعه هستند. همچنین میزان توافق نقشه پیش 
angulata ،73/0 جـدول لذا با توجه به دامنه توافق و طبقه بندي مقادیر شاخص کاپا ( .برآورد گردید

ي گون سـفید و چویـل، خیلـی خـوب و بـراي ، توافق بین نقشه پیش بینی و نقشه واقعی براي گونه)3
  گونه جاشیر، خوب، ارزیابی شد.

  
  گیري نتیجه و بحث

 Astragalus( سفید گون گونه سه زیستگاه بینیپیش نقشه موجود، هايگونه بین از بررسی این در

gossypinus،( چویل )Ferulago angulata( جاشیر و )Prangos ferulacea( هابررسی گردید. تهیه 
 عامل 5 محیطی، عوامل بین از سفید گون يگونه حضور احتمال بینیپیش براي که است آن گویاي
 کهچنان لذا داشتند. نقش دریا سطح از ارتفاع و خاك الکتریکی هدایت اسیدیته، سیلت، شن، درصد

   .اندبوده مذکور گونه حضور در عوامل موثرترین از خاك خصوصیات است مشهود
 هايگونه روي بر ترقوي تأثیر خاکی عوامل محلی هايمقیاس در که است آن از حاکی شواهد  

 خاکی عوامل ).Griffiths, 2006( دارد اقلیمی عوامل با مقایسه در هاآن جوامع پراکنش و گیاهی
 کنترل تحت را آنها پراکنش دارد مختلف هايگونه رشد و مانیزنده روي بر که مستقیمی تأثیر بوسیله

 در آب دارينگه ظرفیت با یريگچشم ارتباط خاك، بافت خاکی، پارامترهاي میان از .دهدمی قرار خود
 به نسبت دانه ریز هايخاك که طوري هب ).Davies et al., 2007( دارد مختلف هايگونه حضور و خاك
 رو این از ).He et al., 2004( دارند خاك در آب دارينگه جهت بیشتري ظرفیت دانه درشت يهاخاك
 همچنین )Maestre et al., 2003( شوندمی هاآن بقاي و گیاهی هايگونه بذر استقرار در تسهیل باعث

 هايگونه بعضی استقرار و حضور کوهستانی مراتع در که کندمی تاکید )Noy-Meir, 1973( نویمایر
 به خود تحقیقات نتایج در نیز )1388( همکاران و عبدي است. خاك بافت و بارندگی تاثیر تحت گیاهی

 و آسا پروانه خانواده مختلف هايگونه پراکنش بین ايویژه ارتباط که اندیافته دست ویژگی این
  دارد. وجود توپوگرافی و خاك خصوصیات

 بر موثر محیطی عوامل برخی پیرامون خود هايبررسی نتایج در نیز )1388( همکاران و فتاحی  
 درصد پتاسیم، اسیدیته، خاکی، عوامل بین در زاگرس، کوهستانی مراتع در A. gossypinus رویشگاه
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 رسدمی نظر به کنند.می معرفی سفید گون حضور میزان بر موثر خاکی خصوصیات از را سیلت و شن
 در هم و سفید گون تکثیر و بذر زنی جوانه زمینه در هم خاك، بافت در بیشتر سیلت و شن وجود که

 ترینمهم از یکی خاك شوري است. موثر گون يریشه توسعه و پوشش تاج گسترش و رشد زمینه
 محیط یا خاك در امالح غلظت که چرا رود.می شمار به گیاهان حضور عدم یا حضور در موثر عوامل
 از شود. می هایون بین تعادل خوردن بهم موجب گیاه، استفاده قابل آب کاهش بر عالوه ریشه اطراف
 خاك نفوذپذیري کاهش و هاخاکدانه تخریب باعث نیز سدیم عنصر باالي مقدار یا قلیائیت دیگر طرف

 از بسیاري جذب از شور هايخاك محلول در کلر و سدیم هايیون باالي غلظت دلیل به گردد.می
 بر یون دو این تاثیر دلیل به امر این شود.می کاسته منیزیم و کلسیم پتاسیم، نظیر غذایی عناصر
 از ).Bohera and Dorffing, 1993( است ریشه هايسلول انتخابی جذب نیز و هاآنزیم از برخی فعالیت

 مختل است. نیتروژن گیرد،می قرار تاثیر تحت شوري شرایط در آن جذب که غذایی عناصر ترینمهم
 ,Durey( رودمی شمار به گیاهان استقرار و رشد مهم عوامل از شوري اثر در نیتروژن جذب شدن

 آن خاك که است هاییرویشگاه سفید گون يگونه خواستگاه داردکهمی اذعان )1384( مقیمی ).1995
 نیز )1393( همکاران و درویشی است. برخوردار قلیائیت و شوري بدون و متوسط تا سبک بافت از

 از که دارندمی اذعان مطلب این به مذکور يگونه رویشگاه بر خاکی عوامل بسزاي ثیرتآ بر تأکید ضمن
 و پوشش ویژگی دو هر روي بر الکتریکی هدایت میزان و اسیدیته شن، سیلت، درصد خاکی، عوامل بین

   دارند. موثري نقش سفید گون تراکم
 احتمال بینیپیش و اکولوژیک آشیان گیريشکل در است، شده حاصل بررسی این نتایج از چنانکه

 فسفر و نیتروژن میزان و خاك رس درصد ارتفاع، عامل چهار P. ferulacea  گونه حضور عدم یا حضور
 جاشیر )،1384مقیمی، ( شده اعالم تحقیقات نتایج اساسبر اند.داشته نقش عوامل سایر از بیش
 سبک و متوسط بافت با هاییخاك به را سنگین بسیار و سنگین بافت با ریز دانه رسوبی هاي خاك

 نتایج که دارد خوبی استقرار و رشد رسی و سیلتی -رسی بافت با هاییخاك روي بر و دهدمی ترجیح
 هايویژگی از برخی بررسی ضمن نیز )1375( قیطوري  است. مطلب این موید نیز حاضر تحقیق

 و افزایش سنگین خاك بافت در جاشیر گیاه فراوانی و تولید میزان که کرد بیان جاشیر گونه اکولوژیک
 میزان ارتفاع، افزایش با که نمود تصریح همچنین یابد.می کاهش آن تراکم و تولید سبک خاك بافت در

 بافت رطوبت، را جاشیر رویشگاه موثر و اساسی فاکتورهاي وي یابد. می افزایش خاك جذب قابل فسفر
 مذکور گونه رویشگاه در فسفر و ازت میزان بودن باال بر نیز )1382( مقیمی نمود. بیان ارتفاع و خاك
 به توجه با و شوندمی شناخته گیاهان اصلی مغذي عناصر عنوان به فسفر و نیتروژن نمایند.می تاکید
 خارج خاك از عناصر این از زیادي مقادیر کشاورزي محصوالت کار و کشت اثر در ساله هر اینکه

 اراضی از دور و ارتفاعات در دارند، بیشتري همبستگی عنصر دو این با که گیاهانی معموال شوند، می
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 گونه ارتباط گویاي )1382مقیمی،( مشابه بررسی همچنین و بررسی این نتایج اند.شده واقع کشاورزي
 گیاه این بودن علفی بواسطه توانمی را ارتباط این دلیل باشد.می آن رویشگاه در خاك ازت و جاشیر
 آلی، ماده رفتن باال موجب و افتدمی زمین سطح به خزان فصل در آن هوایی هاياندام تمام که دانست

 خصوصیات با گیاهی پوشش روابط ).1388صفاییان و همکاران، ( شود می خاك پتاسیم و فسفر ازت،
 پوشش پراکنش نخست، دیدگاه منظر از گیرد. قرار بحث مورد تواندمی دیدگاه دو از خاك شیمیایی

 دوم، دیدگاه در و رودمی شمار به مکان آن خاك شیمیایی خصوصیات از بازتابی منطقه یک در گیاهی
 Zareh( است شده حاصل آن روي بر که است گیاهی پوشش نوع نتیجه خاك شیمیایی خصوصیات

chahooki et al., 2002.( و معدنی عناصر ها،نمک غذایی، مواد شامل خاك یک شیمیایی خصوصیات 
 از شود. موجب رویشگاه یک در را خاص گونه ظهور است ممکن نهایت در و بوده آلی مواد ترکیبات

 در خاك معدنی عناصر و غذایی مواد مکانی تغییرات با رابطه در زیادي هايگزارش ،دیگر طرف
 آلی ماده وقتی مثال عنوان به دارد. همبستگی گیاهان توزیع تغییرات با اغلب که شده هارویشگاه

 شوندمی رویشی هايفرم سایر جاگزین هابوته یابد، کاهش خاك غذایی مواد دیگر و نیتروژن خاك،
)Reynolds et al., 1999.(  هايگونه بیشتر حضور دهنده نشان بومی دانش و صحرایی مطالعات نتایج 

 همکاران و صفاییان مطالعات نتایج با که باال) به متري 1600 (ارتفاعات است ارتفاعات در جاشیر
 مذکور گونه اند داشته اعالم نیز ایشان که چنان دارد. مطابقت )1386( شاهمرادي و حسنی و )1388(

 داشته توجه قابل سرماي دوره و بوده برفگیر غالبا که داشته حضور متر 1800 از بیش ارتفاعات در اغلب
   باشد.

 از ارتفاع عوامل F. angulata اکولوژیک آشیان تعیین در که سازدمی آشکار آمده دست به نتایج
 مستقیم طور به بلندي و پستی اند.داشته نقش عوامل سایر از بیش آهک و سنگریزه درصد دریا، سطح

 خاك، تشکیل در اثر طریق از غیرمستقیم طور به و محیطی عوامل روي بر تعدیالتی و تغییر طریق از
 دما حرارت درجه متوسط دریا، سطح از ارتفاع افزایش با دارد. ايعمده تاثیرات نباتی جوامع روي

 خاص ايگونه تنوع با گیاهی نواحی ایجاد به منجر اقلیمی عوامل سایر به توجه با و یافته کاهش
 گونه است مشهود محققین سایر مطالعات و مطالعه این نتایج از کهچنان ).1382حشمتی، ( شود می

 محدوده در نیازها این که دارد نیاز یخبندان و سرما به خود رشد چرخه کردن کامل براي چویل
 درصد با چویل گونه حضور شود.می تامین گونه این به مربوط اختصاصی خاك خصوصیات و ارتفاعی

 نگهداري ظرفیت افزایش و هاخاکدانه گیريشکل در آهک دارد. مستقیم رابطه خاك سنگریزه و آهک
 رطوبت نتیجه در و خاك آب نگهداري ظرفیت خاك سنگریزه و آهک کاهش با دارد. مهمی نقش خاك

 سنگریزه و آهک از که رویشگاهی هايخاك منطقه در بارندگی ریزش با بنابراین یابد؛می کاهش آن
 دهندمی قرار گیاهان اختیار در هارویشگاه سایر به نسبت را کمتري رطوبت باشند، برخوردار کمتري
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 گیاه تغذیه در و بوده منیزیم و کلسیم عناصر حاوي همچنین آهک .)1386و همکاران،  زارع چاهوکی(
 دارد بسزایی نقش خاك ساختمان و هاخاکدانه پایداري خاك، اسیدیته تعدیل در عالوه، به است. موثر

 خود رویشی دوره و بوده علفی آن رویشی فرم که چویل گونه حضور .)1389آذرنیوند و زارع چاهوکی، (
 سنگریزه از که هاییخاك در کند،می تکمیل است بیشتر بارندگی از حاصل رطوبت که بهار اوایل در را
 مطالعات با نتایج این شود. محسوب شناختیبوم سازش نوعی تواندمی برخوردارند، بیشتري آهک و

 در مذکور گونه اکولوژي آت بررسی ضمن نیز ایشان چنانکه دارد. مطابقت )1390( همکاران و جهانتاب
 غیرشور، هايخاك با مرتفع هايرویشگاه عموماً چویل که دارندمی اذعان بویراحمد و کهگیلویه استان
 .F گونه رویشگاه که داردمی بیان نیز )1384( مقیمی دهد.می ترجیح را دارسنگریزه و عمق کم آهکی،

angulata و ايصخره سنگالخی، هاییعرصه عموما که است متر 1500 تا 1250 از بیش ارتفاعات 
 آهکی، عموما هاییخاك از برخوردار را گونه این هايرویشگاه همچنین وي شوند.می محسوب برفگیر

   نماید.می معرفی 5/7 حدود اسیدیته و دارسنگریزه
 لجستیک رگرسیون روش توسط محیطی متغیرهاي گرادیان آنالیز که آنست گویاي مذکور نتایج

 گیاهی هايگونه مطلوب زیستگاه بینی پیش نقشه تهیه در مناسب هايروش از یکی عنوان به تواندمی
 گونه هر ظهور که دارند کیدتأ نکته این بر نیز )1389( چاهوکی و آذرنیوند گیرد. قرار استفاده مورد

 را اثر بیشترین محیطی عامل چند یا یک و است ايگونه بین روابط و محیطی عوامل تاثیر تحت گیاهی
 هايروش به دستیابی کرد، تعیین را عوامل این بتوان طریقی به اگر دارند. گیاهی گونه یک استقرار در

 تحت گیاهی گونه هر پراکنش اینکه به توجه با بود. خواهد پذیر امکان گیاهی گونه حضور بینی پیش
 از محیطی عوامل و گیاهی هايگونه بین روابط بررسی براي دارد، قرار متعددي محیطی عوامل تاثیر
 هدف به هاروش از هرکدام انتخاب که شودمی استفاده بنديرسته و رگرسیون مانند آماري هايروش

 و گیاهی هايگونه همه بین رابطه تواننمی بنديرسته هايروش در دارد. بستگی هاداده نوع و تحقیق
 هر اطالعات توانمی رگرسیون تجزیه در که حالی در کرد تحلیل و تجزیه همزمان را محیطی عوامل
 آنالیز هايروش از یکی عنوان به رگرسیونی هايمدل لذا نمود، بررسی تفکیک به را گیاهی گونه

 تهیه و محیطی عوامل به حضور) عدم و (حضور هاگونه پاسخ بینی پیش براي محیطی، عوامل گرادیان
 ;Miller, 2005( اندگرفته قرار مختلف محققان تایید مورد گیاهی هايگونه زیستگاه بینی پیش نقشه

Carter et al., 2006; Lassueur et al., 2006; Zare Chahouki and Zare Chahouki, 2010; Padalia 
et al., 2010  ; هايگونه حضور عدم یا حضور تعیین با روش این در .)1392و همکاران،  صفایی 

 دانستن صورت در دیگر، مناطق در توانمی و شودمی مشخص محیطی عوامل با آن رابطه گیاهی،
  .نمود بینی پیش را گیاهی هايگونه حضور احتمال محیطی، عوامل
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