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  یشگاهپراکنش رو ینی الگویبیشمؤثر بر پ یطیسهم عوامل مح یینتع
 ده نورلب حوزه آبخیزدر  (Artemisia aucheri Boissی )درمنه کوهگونه 

 
 4یغالم یدوح و 3یان، محمدرضا طاط2، رضا تمرتاش1فرهاد برنا

 
 یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ی،ارشد رشته مرتعدار کارشناسی آموختهدانش -2

 (reza_tamartash@yahoo.com: )نویسنده مسوول ،یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ی،گروه مرتعدار دانشیار -1
 یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ی،گروه مرتعدارعضو هیات علمی  -3

 یالندانشگاه گ طبیعی، منابع دانشکده دانشیار -4
 13/82/10تاریخ پذیرش:                 12/80/12ارسال: تاریخ 

 210 تا  221 صفحه: 
 

 چکیده
های آبخیز تسهیل نماید. هدف از های حفاظت و احیاء را در حوزهتواند برنامههای بومی میهای گونهشناسایی پتانسیل زیستگاه    

شهرستان نور، استان مازندران است. برای دستیابی  سازی پراکنش رویشگاه درمنه کوهی در حوزه آبخیز بلدهاین پژوهش مدل
های خاک و برداری از پروفیلی متغیرهای محیطی )متغیرهای فیزیوگرافی، خاکی و اقلیمی(، پس از نمونهبه این هدف نقشه

سامانه اطالعات  آوری اطالعات مربوط به متغیرهای اقلیمی از سازمان هواشناسی استان مازندران به کمک تکنیکهمچنین جمع
حضور گونه با روش های حضور و عدمعنوان مکانمکان به 01متر تهیه گردید. در این مطالعه  11×11جغرافیایی در اندازه سلولی 

حضور گونه و برداری اطالعات مربوط به حضور و عدمتصادفی ثبت گردید. برای هر سایت نمونه -بندیبرداری طبقهنمونه
ی ( تعیین و نقشهLRثبت و ارتباط بین پراکنش گونه و عوامل محیطی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک )متغیرهای محیطی 

 متغیر 14 بین از که داد نشان مدل این از حاصل ی درمنه کوهی در منطقه مطالعاتی تولید گردید. نتایجبینی پراکنش گونهپیش
 بر تأثیرگذار مهم عوامل اسیدیته و سلیت شیب، ساالنه، دمای متوسط سدیم، جذب نسبت ترتیب به مطالعه، مورد محیطی

. گردید انجام ROC هایپالت زیرمنحنی سطح و کاپا آماری ضریب از استفاده با مدل صحت ارزشیابیباشد می گونه این پراکنش
باشد؛ با لجستیک می رگرسیون مدل برای 55/1 و 5/1 برابر ترتیببه ROC هایپالت زیرمنحنی سطح و کاپا هایشاخص مقادیر

تواند  نقشه پراکنش گونه درمنه کوهی در مقیاس محلی را تولید رسد، روش رگرسیون لجستیک مینظر میتوجه به مقادیر به
 منظور شناسایی مناطق مستعد جهت عملیات اصالحی مورد استفاده قرار گیرد.عنوان ابزاری بهتواند بهشده میتولیدنماید. مدل 

 
 های حضور و ی مدل، دادهاطالعات جغرافیایی، ارزیاب سامانهسازی پراکنش گونه، رگرسیون لجستیک، مدل کلیدی: هایواژه

 حضورعدم                          
 

  مقدمه
های حفاظتی مدیریت موفق جوامع گیاهی، از جمله برنامه    

های گیاهی و درک درست نیازهای گونهو اصالحی مستلزم 
های گیاهی زیستگاه ها با متغیرهای محیطی است. تعامل آن

شدن زمین، ییر کاربری اراضی، گرمعمدتاً تحت تأثیر تغ
(. هدف از 28،38گیرند )های مهاجم قرار میزایی و گونهبیابان
کردن شرایط های گیاهی، مشخصالگوی پراکنش گونهتعین 

ها و شناسایی همناسب برای وقوع احتمال حضور گونمحیطی 
های شناختی گونهتواند نیازهای بوممی هایی است کهمحیط

نی یبهای پیش(. در واقع مدل33مختلف را تأمین کند )
رویشگاه ارتباط بین مشاهدات میدانی و عوامل محیطی مؤثر 

(. همچنین 22دهد )ها را نشان میشناختی گونهآشیان بوم
های در حال انقراض و رویشگاه برای گونه بینیهای پیشمدل

های آماری (. یکی از روش43،23روند )کار میهبا اهمیت ب
های گیاهی مدل رگرسیون بینی رویشگاه گونهبرای پیش

های باشد. مدل رگرسیون لجستیک از جمله مدللجستیک می
ر و های حضوکننده گروهی است که وابسته به دادهمتمایز

حضور گونه هستند و بر مبنای همبستگی و ارتباط با عدم
متغیرهای محیطی از قبیل فاکتورهای خاک، اقلیم و پستی و 

، 30نماید )سازی رگرسیون لجستیک میبلندی اقدام به مدل
0،41 .) 

های مرتعی نشان داد، بررسی پراکنش مکانی رویشگاه گونه   
 های ارائه نقشهرگرسیون لجستیک مدل مناسبی برای 

های مراتع جنوب استان گلستان های گونهبینی رویشگاهپیش
نتایج حاصل از روش رگرسیون لجستیک بر  (.22باشد )می

روی گونه بادامک در مراتع موشکیه استان قم نشان داد نوع 
 شناسی و مقدار سنگریزه عمق اول خاک، سازند زمین

ر رویشگاه مورد ترین عوامل برای حضور این گونه دمهم
 به مربوط اطالعات سویس جنوب (. در33باشد )مطالعه می

  بردارینمونه واحد 213 در را مرتعی گیاهی گونه 222
 جهت و شیب ارتفاع، عوامل واحد هر در کردند که آوریجمع

 رگرسیون روش از استفاده با پژوهش نتایج گردید؛ مطالعه نیز
 ترینبیش جهت و شیب پارامترهای که داد نشان لجستیک

طی مطالعه در  .(13داشتند ) گیاهی هایگونه با را همبستگی
ی ساحلی آالسکا جهت تهیه نقشه پراکنش درختان منطقه

چوبی بزرگ و سه گونه صنوبر از آنالیز رگرسیون لجستیک و 
(. ارائه 4ای با تفکیک مکانی باال استفاده شد )تصاویر ماهواره

های گیاهی مراتع غرب رویشگاه گونهبینی پراکنش مدل پیش
تفتان، شهرستان خاش با روش رگرسیون لجستیک نشان داد 
که عواملی همچون بافت خاک، درصد ماده آلی، درصد گچ، 

شناسی، شیب و ارتفاع درصد آهک، اسیدیته، نوع سازند زمین
 های مورد مطالعه دارند ترین نقش را در پراکنش رویشگاهبیش

 

 عی ساریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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های بینی و نقشههای پیشمیزان تطابق نقشه(. برای 32)
های گیاهی مراتع اشتهارد با روش رگرسیون واقعی رویشگاه

لجستیک از ضریب کاپا استفاده شد، نتایج نشان داد مدل 
در سطح  Halocnemum strobilaceumبرای رویشگاه 

 Artemisiaو  Artemisia sieberi هایخوب، برای رویشگاه

sieber- Stipab barbata  در سطح متوسط و برای رویشگاه
Artemisia sieberi- Salsola richterie  ضعیف ارزیابی

گون زرد  ای روی گونه(. همچنین در مطالعه43گردیده است )
 های که روش نشان دادشهر اصفهان در منطقه فریدون

تواند برای شناسایی مناطق می سازی رویشگاه گونهمدل
های گیاهی ارزشمند زی و حفاظت گونهمناسب برای بازسا

 (.32استفاده شوند )
 ( گیاهیArtemisia aucheri Boissدرمنه کوهی ) گونه   

 ارتفاعات در که باشدمی Asteraceae ی خانواده از ای بوته
 که است دارویی گیاهان جمله از کوهی درمنه. روید می ایران
 ضد و انگل ضد خواص کننده، عفونی ضد خاصیت دارای

همچنین به دلیل اینکه داروهای  .(33، 11باشد ) می ویروس
تر و سازگاری بهتری با بیماران گیاهی عوارض و هزینه کم

(. با این حال، 3ای برخوردار هستند )دارند، از اهمیت ویژه
محدوده جغرافیایی این گونه به دلیل تخریب رویشگاه گونه 

های اخیر به طور هدرمنه کوهی و استفاده بیش از حد در ده

یابد. در این پژوهش سعی شده است قابل توجهی کاهش می
سازی الگوی پراکنش آماری به مدل با استفاده از روش

رویشگاه درمنه کوهی پرداخته شود و شرایط مناسب برای 
  ریزی این گونه شناسایی گردد.حفاظت و برنامه

 
 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 استان در هکتار 18888مساحت حدود  بلده باآبخیز    

طول  43 ،32تا  32و  11 بین نور شهرستان مازندران،
عرض شمالی واقع شده است  33و  24 تا 83 ،33شرقی و 

 1224متر و حداقل آن  4211(. حداکثر ارتفاع منطقه 2)شکل 
 درجه 13 تا 2 بین هوا نهساال دمای باشد. میانگین متر می

  380 متوسط طوربه ساالنه بارندگی میزان گراد،سانتی
 روش اساس بر اقلیم بندیطبقه نظر از باشد.متر میمیلی

است. واحد زمین شناسی  سرد مرطوبنیمه اقلیم نوع آمبرژه
غالب منطقه از توفی کرج و سازند آهکی نسن تشکیل شده و 

 تیپ غالبباشد.  یاد میز یب نسبتاًم عمق با شدارای خاک ک
 یاهانو گ گرامینه ، انواعگونهای منطقه شامل گونه  یاهانگ

  .(2باشد )می ایو درختچه یدرخت

 

 
 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان مازندران -2شکل 
Figure 1. Location of study area in Mazandaran province 

 روش کار
در این پژوهش ابتدا با پیمایش زمینی تیپ رویش    

Artemisia aucheri  در منطقه شناسایی و محدوده آن به
 Artemisia کمک عوارض طبیعی مشخص شد. در تیپ

aucheri ( 0،23تصادفی ) –بندیبا استفاده از روش طبقه
سایت عدم حضور(  38سایت حضور و  38سایت ) 38تعداد 

 حضور گونه ثبت شد. انتخاب؛ و حضور  و عدم
در منطقه  Artemisia aucheriبینی رویشگاه منظور پیشبه

مدل  های پایه محیطی است، لذا نقشههبلده نیاز به تولید نقش

شیب و  های( تهیه گردید و نقشهDEMارتفاعی رقومی )
برای منطقه مورد  DEMجهت جغرافیایی با استفاده از نقشه 

عنوان متغیرهای فیزیوگرافی مورد استفاده مطالعه تهیه و به
های اقلیم و متغیرهای خاک قرار گرفتند. پس از تهیه نقشه

  38 -صفربرداری خاک از عمق اقدام به انجام نمونه
متغیر محیطی شامل  24ی رقومی متری گردید. نقشهسانتی

با اندازه  3/1نسخه  Arc GISدر محیط  (2)متغیرهای جدول 
 متر تولید شد. 28×28پیکسل 
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 مدل رگرسیونبا استفاده از  (Artemisia aucheriی )پراکنش گونه درمنه کوه بینییشپبرای مورد استفاده  متغیرهای محیطی -2جدول 
 لجستیک              

Table 1. Environmental variables used to predict the distribution of Artemisia aucheri species using logistic 
                regression model 

 واحد عالئم اختصاری متغیر ردیف 

 متغیرهای فیزیوگرافی

 متر DEM ارتفاع 2

 درجه Slope شیب 1

 درجه Aspect جهت 3

 متغیرهای خاکی

 درصد Sand شن 4

 درصد Silt سیلت 3

 درصد Clay رس 3

 - pH اسیدیته 2

 زیمنس بر متردسی Ec هدایت الکتریکی 0

 - T.N.V شدهمواد خنثی 1

 درصد OC کربن آلی 28

 درصد Sp رطوبت اشباع 22

 - SAR نسبت جذب سدیم 21

 متغیرهای اقلیمی
 گراددرجه سانتی A.m.t میانگین دمای ساالنه 23

 مترمیلی A.m.p میانگین بارش ساالنه 24

 
تعریف  (2)مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از رابطه    

 (:24،31گردید )
 (:2) رابطه

P=1/1+e-z  
Z = B0+B1.X1+…+Bn.Xn 

 که در آن:
Z ی خطی متغیرهمعادله چند: متغیر وابسته یعنی همان 
: Xi(i=1…n)آمده از رگرسیون لجستیک است؛ دستبه

های مستقل )یعنی عوامل مختلف خاکی، اقلیمی، متغیر
شده برای مدل توسط : ضرایب تعیینBiتوپوگرافی(؛ 

وقوع )از وقوع یا عدم: احتمال Pعدد نپرین؛  : eرگرسیون؛
 وقوع تا یک برای وقوع( است.صفر برای عدم

رگرسیون لجستیک احتماالتی از  ،به کمک تابع احتماالتی   
شود که مقدار صفر، احتمال صفر درصد حاصل می 2تا  صفر

 (. 21احتمال صد در صد وقوع است ) 2وقوع و مقدار 
 Backward( )31گرد )روش عقب ،جهت برازش مدل   

selectionافزار ( در نرمSPSS  استفاده شد، به این  11نسخه
شود و تغییر ترتیب که با ورود هر متغیر مدل تخمین زده می

شود متغیر در مدل شود تا مشخص در لگاریتم بررسی می
برقراری  باقی بماند یا حذف شود. رگرسیون لجستیک امکان

یک متغیر وابسته و  متغیره را بینیک ارتباط رگرسیونی چند
ها، شامل چندین کند. خروجیچندین متغیر مستقل فراهم می

. شودپرداخته میها ستاده است که به اختصار به توضیح آن

 Omnibus Tests of Model Coefficientsاولین ستاده 
( است و Chi – squareی مربع کای )دهندهباشد که نشانمی

 (. در11) ؟ابسته اثر دارد یا خیرکند متغیر مستقل بر وبیان می
 همبستگی ضریب هاینام به ضرایبی لجستیک رگرسیون

 همبستگی ضریب ( وCox and Snell) اسنل و کوکس
 بین ضرایب این مقدار. دارند ( وجودNagelkerke) ناگلکرک

عالوه بر موارد ذکرشده فوق، یک  .است متغیر یک تا صفر
بندی ( برای طبقهClassification Tableبعدی )دو ستاده

دهد و شده را نشان میبینیذکر شده که مقادیر واقعی و پیش
بینی مدل شود که چقدر پیشبر اساس این ستاده مشخص می

آمده از دستهمچنین برای ارزیابی مدل به .(21درست است )
( استفاده Hosmer and Lemeshowآماره هوسمر و لمشاو )

هاست خوب رابطه لجستیک با دادهدهنده تطابق شد که نشان
(43،23،43.)  
 Arc GISافزار آمده در محیط نرمدستمدل آماری به    

بینی پراکنش گونه درمنه ی پیشتعریف و نقشه 3/1نسخه 
های سنجی نقشهد گردید. برای ارزشیابی و اعتبارکوهی تولی

بینی رویشگاه حاصل از دو روش ذکرشده، با استفاده از پیش
( و سطح Kappa( )12داده مستقل، از ضرایب آماری کاپا ) 18

اعتبارسنجی مدل استفاده شد. مقدار کاپا از  ROCزیر منحنی 
 (. 1کند )جدول صفر تا یک تغییر می

 
 بندی ضرایب کاپاطبقه -1جدول 

Table 2. Classification of Kappa coefficients 
 دامنه بندی ضرایبطبقه

 4/8 –8 ضعیف
 23/8 –4/8 خوب
 2 –23/8 عالی
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 Receiver Operatingمنحنی مشخصه عملکرد )    

Charecteristic از پالت کردن حضور واقعی ،)
(Sensitivity( در برابر عدم حضور کاذب )1- Specifity )

( برابر با Area Under Curve) AUCشود. معیار حاصل می

احتمال قدرت تشخیص میان نقاط حضور و عدم حضور مدل 
(      ROCدهنده سطح زیر نمودار )است؛ این معیار نشان

 است.  2تا  3/8( این مقادیر بین 3باشد. مطابق جدول )می

  
 AUCبندی سطح زیر منحنی طبقه  -3 جدول

Table 3. Classification under curve surface AUC 
 دامنه بندی ضرایبطبقه

 2/8 – 3/8 ضعیف
 1/8 – 2/8 قابل قبول

 2  - 1/8 خوب

 
 نتایج و بحث

میانگین، انحراف از معیار، بیشینه و کمینه متغیرهای خاک،    
نشان  4و اقلیم منطقه مورد مطالعه در جدول  پستی و بلندی

 داده شده است.
 

 
 خصوصیات متغیرهای محیطی در منطقه مورد مطالعه –4جدول 

Table 4. Particulars Environmental variables of study area 
 خصوصیات

 متغیرها
 میانگین شینهیب کمینه از معیار انحراف

 شن 02/41 22 1/11 32/22

 سیلت 20/31 4/41 3/24 32/2

 رس 31/14 4/38 3/0 24/3

 اسیدیته 04/2 81/0 30/2 20/8

 هدایت الکتریکی 33/8 31/8 31/8 82/8

 مواد خنثی شده 23/20 1/41 30/2 22/21

 مواد آلی 13/8 12/1 4/8 43/8

 رطوبت اشباع 32/33 13/43 31/12 11/3

 جذب سدیم نسبت 22/8 80/2 32/8 24/8

 ارتفاع 1012 3238 1313 12/323
 شیب 33/14 01/48 22/4 21/2
 جهت 40/222 24/330 41/2 13/283

 میانگین دمای ساالنه 43/1 23/1 21/1 23/8

 میانگین بارش ساالنه 20/421 2/431 00/332 24/11

 
های رایج عنوان یکی از روشروش رگرسیون لجستیک به   

های های گیاهی دارای ویژگیسازی پراکنش گونهمدل
سازی منحصر به فردی است که این روش را برای مدل

سازد. در این روش متغیرهای یها مناسب مپراکنش گونه
شوند. عالوه مدل حذف میمعنادار با روش گام به گام از غیر

بر این در روش رگرسیون لجستیک ضرایبی وجود دارد که 
تواند بر خالف رگرسیون خطی به نسبت مقدار این ضرایب می

(. کای 21،1کند )کم باشد، اما این امر از ارزش مدل کم نمی
دهنده شده در رگرسیون لجستیک، اگرچه نشانمربع محاسبه

اطالعات صحیحی راجع به مقدار  بودن مدل است، امامناسب
(. شکل تابع مربوط به 33دهد )ها نمیپراکندگی داده

صورت منحنی سیگموئیدی است؛ با رگرسیون لجستیک، به
ها با عوامل محیطی، ی بین گونهبودن رابطهتوجه به غیرخطی

، 48استفاده از این مدل برای این نوع پژوهش مناسب است )
 احتمال بینیپیش برای لجستیک نرگرسیو (. نتایج مدل23

 در بررسی مورد عوامل به توجه با درمنه کوهی یگونه حضور
 :شد بیان  1رابطه  قالب

 
 1رابطه 

P (Ar. aucheri)= 
                 [     ]       [  ]       [   ]      [    ]       [   ] 

                   [     ]       [  ]       [   ]      [    ]       [   ]  
 

 
متوسط دمای  ،(SAR) جذب سدیم رابطه، نسبت این در    

 و اسیدیته (Silt) درصد سیلت (Slope) ، شیب(AMT) ساالنه
(pH )تأثیر را بر احتمال حضور گونه درمنه  ترینبه ترتیب بیش

طبق فرمول شیب منطقه مورد مطالعه با باشند. کوهی دارا می
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درمنه کوهی رابطه معکوس دارد؛ در بررسی عوامل محیطی 
های رویشی مراتع پشتکوه استان یزد، مؤثر بر پراکنش تیپ

های عنوان یکی از عوامل تآثیرگذار پراکنش تیپشیب به
(. اثر شیب 20و درمنه دشتی معرفی شده است )درمنه کوهی 

شود در نتیجه بر روی استقرار بر روی عمق خاک ظاهر می
های توپوگرافی )ارتفاع، (. در کل ویژگی22ریشه مؤثر است )

شیب و جهت شیب( عوامل اصلی الگوی پراکنش پوشش 
(. اسیدیته خاک نیز 13گیاهی در مناطق کوهستانی است )

ی گیاهی مورد بر حضور و پراکنش گونه داریتأثیر معنی
ترین نقش اسیدیته خاک کنترل حاللیت بررسی دارد. مهم

عناصر غذایی در خاک است. برخی از محققان نتایج مشابهی 
 +Hموجب افزایش  pH(. 18،43،48اند از جمله؛ )را نشان داده

شود که این امر در انتقال فعال مواد غذایی از خاک می +Kو 
(. 21کند )ریشه و رشد و نمو گیاه نقش مهمی را ایفا میبه 

انتقال مواد غذایی در یک سیستم با جریان رطوبت همراه 
(. در واقع شرط اصلی چرخه مواد بین گیاهان و 43است )

خاک، وجود رطوبت کافی است. دما نیز وقتی مؤثر است که 
با  زدن بذرچنین جوانهرطوبت برای رشد گیاه کافی باشد. هم

طور کلی، عامل دمای هوا با تأثیر (. به32دما در ارتباط است )
کننده طول دوره رشد و در آخر میزان بر میزان فتوسنتز تعیین
(. افزایش بیش از حد دما نیز سبب 2تولید گیاه خواهد بود )

 گردد و فتوسنتز گیاه را کاهش اختالل در غذاسازی می
خیر از سطح خاک و گیاه، بردن تبدهد. از طرفی ضمن باالمی

دسترس گیاه را کاهش داده و اثر منفی بر تولید میزان آب قابل
(. از دیگر خصوصیات خاک تأثیرگذار بر 10خواهد گذاشت )

باشد. تأثیر بافت خاک رویشگاه درمنه کوهی درصد سیلت می
دلیل اختالف در میزان رطوبت های گیاهی بهبر پراکنش گونه

دهی، هوادهی و به تغییراتی در شکلخاک است که منجر 
(. همچنین سیلت و شن خاک 3شود )میزان شوری خاک می

های عنوان عوامل اساسی فیزیکی خاک بر استقرار رویشگاهبه
(. نسبت جذب سدیم از دیگر 14اند )البرز جنوبی معرفی شده

خصوصیات مؤثر بر گونه در منطقه مورد مطالعه است که با 
با حضور گونه رابطه مستقیم دارد، نتیجه این توجه به فرمول 

مطالعه در رابطه به نسبت جذب سدیم با نتایج تحقیقات از 
 ( مطابقت دارد.42،1جمله؛ )

بوده که در  21/33نتایج حاصل از مربع کای مدل برابر با    
(. بنابراین متغیرهای = 88/8sigدار است )درصد معنی 3سطح 

دهنده برازش تأثیر داشته و نشانمستقل بر متغیر وابسته 
( HLمناسبی است. همچنین مقدار آماره هوسمر و لمشاو )

 دهنده تطابق باالی رابطه لجستیک با نشان 12/8برابر 
های ضریب نامهاست. در رگرسیون لجستیک ضرایبی بهداده

همبستگی کوکس و اسنل و ضریب همبستگی تاگلکراک 
 متغیر است،  2تا  صفرکه بین وجود دارند. مقدار این ضرایب 

و ضریب  33/8ترتیب برابر با )کوکس و اسنل برابر به
دهد مقدار ( است که نشان می02/8همبستگی ناگلکرک برابر 

وارد متغیر مستقل  24 زیادی از تغییرات متغیر وابسته توسط
موارد  شود. عالوه بررگرسیون لجستیک تبیین میشده به 

ذکرشده  2بندیبعدی برای طبقهدو ذکرشده فوق، یک ستاده
دهد و بر اساس شده را نشان میبینیکه مقادیر واقعی و پیش
بینی مدل درست شود که چقدر پیشاین ستاده مشخص می

شده مورد نقطه ثبت 38است؛ در گام دهم این ستاده، برای 
مورد از  3بندی وجود دارد )مورد خطای طبقه 3نظر، تعداد 

 1حضور و نه در آن وجود داشت را عدمنقاط که حضور گو
عنوان نقاط مورد از نقاطی که گونه در آن وجود نداشت را به

شده حساسیت حضور معرفی کرده است.( براساس ستاده گفته
درصد و در تعیین  3/13حضور این مدل در تعیین نقاط عدم

 درصد نقاط را  2/12طور کلی درصد بوده و به 18نقاط حضور 
 برای است ذکر به الزم بندی کرده است.درستی طبقهبه

 مقدار با مقایسه شده، بینیپیش وابسته متغیر مقدار بندیطبقه
3/8 (cut value )شودمی انجام. 

 ی تعریف و نقشه ArcGIS 9.3افزار در نرم 1رابطه    
(. نقشه 1بینی رویشگاه درمنه کوهی تولید گردید )شکل پیش

گونه با توجه به ارزش هر سلول، در چهار رویشگاه مطلوب 
(، رویشگاه با تناسب 8-%13کالس شامل رویشگاه نامناسب )

%( و رویشگاه 38 -% 23%(، رویشگاه مناسب )13 -% 38کم )
(. با توجه 23بندی گردید )%( طبقه23 -% 288مناسب )خیلی

 ی مطالعاتی درصد منطقه 28، حدود 4به جدول 
بینی رویشگاه گونه درمنه کوهی در نظر پیشعنوان تواند بهمی

 گرفته شود.

 
 مساحت هر طبقه از رویشگاه گونه درمنه کوهی -3جدول 

Table 5. Area of each floor area species Artemisia aucheri 
 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( بندی رویشگاهطبقه تناسب رویشگاه

 33/4 11/112 نامناسب 8 – 13

 84/13 42/3880 تناسب کم 13 – 38

 13/43 12/1218 مناسب 38 – 23
 33/14 10/4021 مناسبخیلی 23 – 288

 

1- Classification Table 
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 لجستیکبینی پراکنش رویشگاه درمنه کوهی با استفاده از مدل رگرسیون نقشه پیش -1شکل 

Figure 2. Map of the prediction of distribution of Artemisia aucheri habitat using logistic regression model 
 
کاپا و  شده از ضریب آماریمنظور ارزشیابی مدل تولیدبه   

داده  18با استفاده از  ROCهای سطح زیر منحنی پالت
و  3/8ترتیب برابر ها بهمستقل استفاده شد. مقادیر شاخص

 ی این است که مدل از دقت دهندهبود که نشان 23/8
(. براساس نتایج حاصل از 3قبولی برخوردار است )شکل قابل

بینی رویشگاه گونه درمنه کوهی با این پژوهش نقشه پیش
تیک از دقت باالیی برخوردار استفاده از مدل رگرسیون لجس

است که با نتایج تحقیقی در مراتع جنوب استان گلستان 
 ،این نکته است که این گونه ی(. نتایج گویا22همسو است )

سازی ی مدلرویشگاه منحصر به فردی دارد، نتایج مطالعه
های گیاهی در مراتع غرب تفتان، بینی رویشگاه گونهپیش

های دارای موضوع است که گونهشهرستان خاش گواه این 

بینی دقیقی شرایط رویشگاهی منحصر به فرد، مدل پیش
هایی که در یک عبارت دیگر گونه(. به31آورند )فراهم می

تری دارند، دامنه محدود از شرایط آب و هوایی غلبه بیش
هایی با دامنه محیطی گسترده، با استفاده از نسبت به گونه

های با دقت باالتری تولید مدلروش رگرسیون لجستیک 
بینی ای در مورد تطابق نقشه پیش(. نتایج مطالعه12کنند )می

رویشگاه گونه درمنه دشتی ضعیف و متوسط گزارش گردید 
شناختی گسترده گونه مذکور که علت این امر نیز دامنه بوم

نیز بیان شده  Artemisia(. در بررسی جنس 31باشد )می
دامنه اکولوژیکی  Artemisia aucheriاست که گونه 

 (.3دارد ) Artemisia sieberiمحدودتری نسبت به 
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 ROCهای سطح زیر منحنی پالت -3 شکل

Figure 3. Level below the curve of the plot ROC 
 

ارزش همچون  با هایگونه یحاو هاییشگاهروطور کلی، به   
حفظ شوند؛  یبو تخر یکاربر ییراز تغ یدبا یگونه درمنه کوه

 هایگیرییمحاضر به کارشناسان در تصم یقتحق یجنتا

های ی گونهحفظ و نگهداربا تا  نمایدیکمک م یریتیمد
 اقدامات مناسب های آبخیزبومی، در جهت احیا و اصالح حوزه

 را انجام دهند.
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Abstract 
   Identification of habitats potential of endemic species can facilitate conservation planning and 
rehabilitation programs in watershed. The purpose of this study is modelling the distribution of 
Artemisia aucheri habitats in watershed of Baladeh Nour city, Mazandaran province. For 
achieve of this objective, environmental map variables (physiographic, soil and climate 
parameters) was prepared with geographic information systems techniques in cell size of 10 x 
10. Also; 60 site as well as the presence or absence of species were recorded by sampling 
classified – random. For each sampling site were recorded information about the presence or 
absence of species and environmental variables, and the relationship between species 
distribution and environmental factors was determined by using logistic regression (LR), and 
forecast maps the distribution of the Artemisia aucheri Boiss was produced in the study area. 
According to LR results, between 14 environmental variables: Slope, pH, Sodium Absorption 
Ratio, Silt and Annual Mean Temperature were the most important environmental factors 
influencing the distribution of the species. Evaluate the correctness statistical models were 
performed by using the kappa coefficient and ROC area under the curve plots. Value indices 
respectively are 0.5 and 0.75 for the logistic regression model; their values indicated the logistic 
regression method can to create potential habitat map on local scales. This model, therefore, can 
be applied to recognize potential sites for rangeland reclamation projects . 
 
Keywords: Geographic information systems, Logistic regression, Model evaluation, Presence- 
                   absence data, Species distribution model 
 

 


