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تعیین مهمترین عوامل فیزیوگرافی تأثیرگذار بر پراکنش گونۀ ارغوان افغانی ()Cercis griffithii

به منظور معرفی مدل پراکنش مكانی

2

الهام جافریان ،*1مهتاب پیرباوقار 2و لقمان قهرمانی

 1دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه کردستان
2استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت1313/2/21 :؛ تاریخ پذیرش)1313/12/11 :

چكیده
اعمال مدیریت صحیح و کارامد جنگلها مستلزم داشتن اطالعات کافی از عوامل محیطی و حد تأثيیر آنهأا بأر پوشأش
گیاهی است .هدف تحقیق حاضر ،تعیین مهمترین عوامل فیزیوگرافی (شأی ،،جهأت دامنأه ،ارتفأا از سأطح دریأا و
آبراههها) تثيیرگذار در پراکنش گونه ارغوان جهت تهیۀ نقشۀ گسترۀ پراکنش ارغوان و مدلسازی پراکنش مکأانی ایأن
گونه است .به این منظور نقشههای طبقات شی ،،طبقات جهت ،طبقات ارتفاعی و نقشه فاصله از آبراهه بأا اسأتفاده از
نقشههای توپوگرافی رقومی منطقۀ مورد پژوهش با مقیاس  1/20222تهیه شد .برای بررسأی تأثيیرات هأر متغیأر در
پراکنش این گونه و مدلسازی نقشۀ پراکنش ،از روش آماری رگرسیون لجستیک اسأتفاده شأد .نتأایش نشأان داد کأه
متغیرهای ارتفا از سطح دریا و فاصله از آبراههها با پراکنش گونۀ ارغوان ارتباط معنیداری دارند .ارتفا از سطح دریا
مهمترین عامل پراکنش گونۀ ارغوان در منطقۀ مورد پژوهش تشخیص داده شد .نتایش بیانگر بیشأترین حوأور گونأۀ
ارغوان در ارتفاعات پایینتر از  1124متر از سطح دریا و در فواصل کمتر از  122متر از آبراههها است .مدلسأازی بأر
اساس دو متغیری که ارتباط معنیداری با پأراکنش گونأۀ مأورد پأژوهش داشأتند و ضأرای ،بأهدسأتآمأده از روش
رگرسیون لجستیک ،انجام گرفت .نتایش اعتبارسنجی مدل با  Nagelkerke R Squareحدود  2/055و ضأری ،منحنأی
راک  2/111نشان از دقت ،برازش و اعتبار خوب مدل بهدستآمده داشت.
واژههای کلیدی :ارغوان افغانی ،پراکنش مکانی ،رگرسیون لجستیک ،مدلسازی.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس25533301210 :

ایمیلelyajaferyan@yahoo.com :
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مقدمه و هدف
اعمال مدیریت صحیح و کارامد جنگلها ،مستلزم
داشتن اطالعات کافی از عوامل محیطی و حأد تأثيیر
آنها بأر پوشأش گیأاهی اسأت .بأرای تأدوین برنامأۀ
مدیریتی ،ابتدا باید توانمندیهای طبیعی را شناسایی
و بررسی کرد و پس از جمعآوری اطالعات کامل اقدام
به برنامهریزی نمود .برای رسیدن به این مهأم ،اطأال
از پراکنش مکانی گونهها با توجه به عوامل محیطأی از
قبیل عوامل فیزیوگرافی به منظور اعمأال برنامأههأای
مدیریتی و توسعه و احیای این منابع ضرورت دارد.
پراکنش مکانی درختان یکأی از مباحأم مهأم در
جنگأألشناسأأی اسأأت کأأه بررسأأی آن از موضأأوعات
ضروری در انأدازهگیأری جنگأل و پأژوهش پوشأش
گیاهی است ( .)Orth and Kennedy, 2001پیشبینی
پراکنش گونهها بحم بسیار مهمی در علأوم بیولأو ی،
اکولأأأو ی و بیو رأأأوگرافی اسأأأت ( Guisan and
 .)Theurillat., 2000استفاده از سامانه موقعیأتیأاب
جهانی ) )GPSو سامانه اطالعات مکانی ،ابزار کارامدی
برای نشان دادن پراکنش مکانی است .در جنگلهأای
زاگرس ،در سأواحل رودخانأۀ کشأکان در لرسأتان در
مسأأیر معمأأو ن -پلأأدختر ،گونأأۀ ارغأأوان افغأأانی
( )Cercis griffithiiرویأش دارد .در محأدودۀ مأالوی
(پلأأدختر) حوأأور گون أۀ ارغأأوان نأأهتنهأأا در حاشأأیۀ
رودخانأه ،بلکأأه تأا ارتفأأا  1122متأر از سأأطح دریأأا
بههمراه بلوط ادامه مییابد و ترکی ،ارغوان -بلأوط را
بهوجأود مأیآورد (جزیأرهای و ابراهیمأی .)1312 ،بأا
مرور منأابع مشأخص شأد کأه در خ أوا پأراکنش
مکانی گونأۀ ارغأوان و تأثيیر عوامأل فیزیأوگرافی بأر
پراکنش این گونه پژوهشأی صأورت نگرفتأه اسأت .از
طرفی برای مدیریت بهینأه ایأن گونأه ،دسترسأی بأه
اطالعات یادشده ضرورت دارد.
) Howard and Mitchell (1985در تحقیقأی بأا
عنوان رومورفولو ی گیاهی در نزدیکی شهر نیویورک
واقع در آمریکا با هدف تعیأین کأاربری اراضأی بأرای
مدیریت بهینۀ جنگألهأا نشأان دادنأد کأه پأراکنش

مکانی گیاهان در ارتباط مستقیم با عوامل فیزیوگرافی
است Hidalgo et al. (2008) .برای مدلسازی پراکنش
مکانی بلوط چوبپنبأه ( )Quercus suberدر منطقأه
هیولوا در جنوب غربی اسپانیا از رگرسأیون لجسأتیک
استفاده کردند و به ایأن نتیجأه رسأیدند کأه عوامأل
شی ،و جهت دامنه در پراکنش مکانی این گونه تأثيیر
مستقیم دارند.
رویشگا ه های جنگلی حأوزۀ شهرسأتان پلأدختر و
مالوی (منطقۀ پژوهش) بأهدلیأل وجأود آبراهأههأا و
جهتهای شمالی و جنوبی و شی،های تند ،ساختار و
الگوی ویأژهای دارنأد .بأهدلیأل اهمیأت فأراوان ایأن
رویشگاه زیبأا در حفاظأت از آب و خأاک زیسأتبأوم
جنگلی و بکر بأودن ایأن رویشأگاه ،در ایأن پأژوهش
تأأالش شأأد پأأراکنش مکأأانی گونأأۀ ارغأأوان افغأأانی
) )Cercis griffithiiدر محدوده خرمآباد – پلدختر بأا
در نظأأر گأرفتن عوامأأل فیزیأأوگرافی و بهأأرهگیأأری از
قابلیتهای سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه شود.
مواد و روشها
 -منطقه پژوهش

منطقۀ مالوی (پلدختر) در جنوب استان لرستان و
در مجاورت اسأتانهأای خوزسأتان و ایأالم قأرار دارد
(شکل .)1منطقۀ پژوهش متوسأ ارتفأا  512متأر از
سطح دریا و متوس بارندگی سا نۀ  314/2میلیمتأر
در اقلیم نیمهخشک استان لرسأتان قأرار دارد و دارای
آبوهوای گرم است .منطقۀ مالوی بأین محأدوده 41
درجه و  02دقیقه و  35يانیۀ طول شرقی و  33درجه
و  11دقیقه و  02يانیۀ عأر شأمالی و  41درجأه و
 01دقیقأأه و  2يانی أۀ طأأول شأأرقی و  33درج أه 23
دقیقه و  00يانیۀ عر شمالی واقع شده است.
 -روش تحقیق

بعد از مشخص شأدن منطقأۀ پأژوهش (محأدوده
 0222متری اطراف رودخانۀ کشأکان واقأع در مسأیر
معمأأو ن -پلأأدختر در اسأأتان لرسأأتان) و پأأس از
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بازدیدهای میدانی از منطقه ،محدودههأایی کأه در آن
ارغوان وجود داشت بأهوسأیله دسأتگاه موقعیأتیأاب
جهانی برداشت شد.
برای تهیۀ مدل احتمأال پأراکنش مکأانی درخأت
ارغوان ،شناسایی عوامل تثيیرگذار بر پأراکنش مکأانی
این گونه ضرورت داشأت .در شأکلگیأری ،توسأعه و
پایداری جوامع گیاهی ،عوامأل اکولأو یکی مختلفأی
نقش دارند که مهمترین آنهأا شأی ،،آبراهأه ،جهأت
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دامنه و ارتفا از سطح دریا است که به منظأور ایجأاد
یههای اطالعاتی شناسأایی شأدند تأا در مأدلسأازی
نقشۀ احتمال پراکنش درخت ارغأوان مأورد اسأتفاده
قرار گیرند .نقشۀ مناطق پراکنش ارغوان که بأهوسأیله
 GPSبرداشت شد ،در شکل  2نمایش داده شده است.
هجده منطقه در محدودۀ پژوهش واقع بودنأد .سأطح
مناطق برداشتشده با  121 GPSهکتار است.

شکل  -1موقعیت منطقۀ پژوهش در (آ) کشور( ،ب) استان لرستان و (ج) منطقۀ پلدختر (مالوی)

پأأس از بررسأأی منأأابع متعأأدد و بأأا توجأأه بأأه
بازدیأأدهای مقأأدماتی از منطقأأۀ پأأژوهش عوامأأل
تثيیرگأأذار بأأر پأأراکنش گون أۀ ارغأأوان افغأأانی کأأه در
نرمافزارهأای مناسأ ،سأامانه اطالعأات مکأانی قابأل
پردازش باشأند ،شناسأایی دادههأای مربأوط بأه ایأن
عوامل جمعآوری شد .برای استخراج یأههأای مأورد
نظر از نقشههای رقومی سهبعأدی و دوبعأدی منطقأۀ
پژوهش بأا مقیأاس  1:20222اسأتفاده شأد .منأاطق
پأژوهش در صأفحههأای 0005-I SE ،0055-I NEو
 0005- I SWنقشههای توپوگرافی رقأومی واقأعانأد.
خطوط توپوگرافی و آبراههها استخراج شأدند .در گأام
بعأأدی نقشأۀ مأأدل رقأأومی ارتفأأا  1بأأهمنظأأور تهیأۀ
یههای مورد نیاز از خطوط توپوگرافی استخراجشأده
تهیه شد .از نقشه مدل رقومی ارتفا  ،نقشههای شی،،

DEM

1

جهت شی ،و طبقات ارتفاعی تهیه شأد .همننأین از
نقشۀ آبراههها نقشه فاصله از آبراهه تهیه شد.
 -رگرسیون لجستیک

امروزه بأهکأارگیری روشهأای آمأاری مناسأ ،و
سیستم و مدلهای پیشبینی توزیع ) (GISاطالعأات
جغرافیایی رویشگاهها بهسرعت در بومشناسی توسأعه
یافته است .مدلسازی پیشبینأی پأراکنش گونأههأای
گیاهی ،بهعنوان پیشبینی پراکنش بالقوۀ یأک گونأه
گیاهی در سراسر چشمانداز ،بأر اسأاس ارتبأاط بأین
نقاط رخداد گونۀ گیاهی و متغیرهای محیطأی مأثير
تعریف میشود (زار چاهوکی و همکاران.)1315 ،
مأدلهأای مأذکور بأه دو دسأتۀ مأدلهأای
متمایزکنندۀ گروهأی و مأدلهأای پروفیأل تقسأیم
میشوند .مدلهای متمایز کنندۀ گروهی به دادههای
حوور و عدم حوور گونۀ هدف نیاز دارند و بر مبنای
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همبسأتگی و ارتبأاط بأا متغیرهأای محیطأی تولیأد
میشوند و به دو گروه مدلهای جهانی پارامتریأک و
مدلهای محلی غیرپارامتریک طبقهبنأدی مأیشأوند.
مانند مدلهای جهانی میتأوان بأه مأدلهأای خطأی
عمأأأومی ( )GLMرگرسأأأیون لجسأأأتیک چندگانأأأه
( )MLRرگرسأأأأیون لجسأأأأتیک ( ،)GLRمأأأأدل
طبقأأهبنأأدی و مأأدل درختأأی ( )CARTاشأأاره کأأرد
(.)Tarkesh and Jetschke, 2012

رابطه گونههای گیاهی با عوامل محیطی ،غیرخطی
است ( .)McCune, 2011بنابراین بایأد از مأدلهأایی
استفاده کرد که رواب را بهصأورت غیأر خطأی بیأان
کنند .رگرسیون لجسأتیک روشأی آمأاری اسأت کأه
ارتباط بین مجموعأهای از متغیرهأای مسأتقل و یأک
متغیر وابسته را ارزیابی و آن را بهصأورت مأدل بیأان
مأأیکنأأد ) .)Mahiny and Turner, 2003در ایأأن
پژوهش ،تجزیۀ رگرسیون براسأاس روش گأامبأهگأام
انجام گرفأت و براسأاس ضأری ،آمأارههأا نسأبت بأه
انتخاب بهترین مدل اقدام شد.
مدلسازی و اعتبارسأنجی مأدل احتمأال پأراکنش
درختان توس تعأدادی از مشأاهدات (صأد نمونأه از
مناطق حوأور ارغأوان و صأد نمونأه از منأاطق عأدم
حوور) صأورت گرفأت .در ایأن پأژوهش بأه منأاطق
حوور ارغوان (مناطق برداشتشده با  )GPSکد یک و
به مناطق عدم حوور (محدودۀ پنشهزار متری اطأراف
رودخانه به استثنای مناطق حوور ارغأوان) کأد صأفر
تعلق گرفت .از هر کدام از این مناطق نمونأهبأرداری و
ارزش هر نمونه بهوسیلۀ توابع نرمافزار  ArcGISتعیین
شد.
منطقۀ حوور ارغوان و مبنای برداشأتهأا در ایأن
پژوهش جایی بود که سطح ارغأوان بأه تأوده رسأیده
بأأود .مدلسأأازی احتمأأال پأأراکنش گونأأۀ ارغأأوان و
دستیابی به عوامأل مأثير در پأراکنش ایأن گونأه بأا
استفاده از رگرسیون لجستیک انجام گرفت .مدلسأازی
به روش گام به گام (نسبت احتمال) و بأا انتخأاب 12
درصد از نمونهها برای مدلسازی و  22درصد نمونههأا

به منظور اعتبارسنجی مدل صورت پذیرفت.
از آنجا که عوامل مختلف (شأی ،،ارتفأا از سأطح
دریأأا ،جهأأت دامنأأه و فاصأأله از آبراهأأه) ارزشهأأای
متفأأاوتی دارنأأد ارزش همأأۀ عوامأأل بأأین صأأفر و 1
استاندارد شد .این روش راه حل مناسأ ،بأرای تهیأۀ
نقشه پراکنش گونهها ،ایجاد یأههأای بأا مقأادیر دو
دویی صفر و  1برای هر پارامتر مستقل است.
برای اینکه دامنۀ مقادیر یأههأای مسأتقل مأورد
استفاده برای تهیۀ مدل احتمال پراکنش بأین  2و 1
قرار گیأرد ،بأا اسأتفاده از رابطأۀ  ،1استانداردسأازی
صورت گرفت.
رابطۀ 1

= Xstandard

 :Mapنقشه ورودی؛
 :Xmaxحداکثر ارزش خام هر نقشه؛
 :Xminحداقل ارزش خام هر نقشه
نقشأأههأأای عوامأأل فیزیأأوگرافی بعأأد از عمأأل
استانداردسازی بهعنوان متغیرهای پیشگو برای ایجأاد
مدل رگرسیون لجستیک به کار گرفته شدند.
رگرسیون لجستیک با این فر بهکار می رود که
احتمال یک بودن متغیر وابسته از منحنی لگأاریتمی
پیروی میکند و مقدار آن توس رابطۀ  2تخمین زده
میشود (.)Schneider and Pontius, 2001
رابطۀ 2
)P(y = 1| X) = exp(MAP) / 1+exp(MAP
 :Mapنقشۀ احتمال پراکنش
در این پژوهش اعتبأار مأدلهأای بأهدسأتآمأده
توس  22درصد نمونههای باقیمانده ،بهصورت سطح
زیرمنحنی راک و آزمون هوسمر -لمشاو ارزیابی شد.
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نتایج
 -نقشۀ شی،

بأأرای تهی أۀ نقش أۀ شأأی ،از مأأدل رقأأومی زمأأین
استفاده شد (شکل  .)3در بخش مأالوی 12درصأد از
مناطق حوور ارغوان در کالسۀ شی 2-12،و 12-22
درجه قرار دارند و کمتر از  0درصد از ایأن منأاطق در
شی ،با تر از  02درجه واقعاند.
 -نقشۀ جهت دامنه

از دیگر عوامل فیزیوگرافی مهم میتوان بأه جهأت
دامنه اشاره کرد .نقشأۀ جهأت دامنأه از نقشأۀ مأدل
رقومی ارتفا بهدست آمد (شکل  .)4بیشترین درصأد
از مناطق حوور ارغوان در جهتهأای شأمال و غأرب
قرار دارند و کمترین درصد ایأن گونأه در دامنأههأای
شرقی مشاهده شد.

شکل  -2مناطق حوور ارغوان در منطقۀ پژوهش

 -نقشۀ طبقات ارتفاعی

بیشأأترین حوأأور ارغأأوان در طبقأأات ارتفأأاعی
پأأاییندسأأت اسأأت .براسأأاس نتأأایش بأأهدسأأتآمأأده،
بیشترین حوور ارغوان در ارتفاعات پایینتأر از 1124
متر از سطح دریا مشاهده شد (شکل .)0
 -نقشۀ فاصله از آبراههها

فاصله از آبراههها به مقأدار  322متأر تهیأه شأد.
بیشترین مساحت ارغوان در فواصل کمتر از  122متأر
از آبراههها قرار دارد (شکل .)5
 -معرفی مدل بهوسیلۀ رگرسیون لجستیک

نتایش مدلسازی بهوسأیلۀ رگرسأیون لجسأتیک در
جدول  1نشان داده شده است.
با توجه به آمأارۀ والأد متغیرهأا بأرای مدلسأازی،
ارتفا از سطح دریا و فاصله از آبراههها تعیأین شأدند.
در مرحله انتخاب متغیرها برای مدلسازی ،اگأر آمأارۀ
والأأد معنأأیدار باشأأد (یعنأأی سأأطح معنأأیداری
) (p-valueآن از  2/20کوچکتر باشد) ،آن متغیر در
مدل انتخاب میشود.

شکل -3نقشۀ طبقات شی ،منطقه
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شکل -4نقشۀ طبقات جهت دامنه منطقه

شکل  -5نقشۀ فاصله از آبراهۀ منطقه

شکل -0نقشۀ طبقات ارتفا منطقه

شکل  -1نقشۀ مدل پراکنش مکانی درخت ارغوان
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بنابراین با توجه به ضرای ،ارارهشده در جدول  2و
آمارۀ والد (جأدول  ،)1معادلأۀ رگرسأیون لجسأتیک
بهصورت رابطۀ  3است.
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متغیر است .جهت پهنهبندی یأۀ احتمأال وقأو در
نهایت منطقۀ پژوهش از نظر پراکنش گونه ارغوان به
پنش طبقه پراکنش بسیار زیاد ،پراکنش زیاد ،پراکنش
متوس  ،پراکنش کم و پراکنش بسیارکم تقسیم شأد
(جدول  3و شکل .)1
در این تحقیق از بین عوامل فیزیوگرافی ،ارتفأا از
سأأطح دریأأا بأأا ضأأری ،2/431 ،بیشأأترین ارتبأأاط را
بهصورت منفی با پراکنش گونۀ ارغوان داشت .پأس از
آن عامل فاصله از آبراههها با ضأری ،2/023 ،ارتبأاط
بیشتری بهصورت مثبت با استقرار و گسترش پراکنش
این گونه دارا بود .از آنجا کأه آمأارۀ والأد عامألهأای
شی ،و جهت دامنه معنأیدار نبأود ،ایأن عوامأل وارد
مدل نشدند و ضریبی به آنها تعلق نگرفت.

رابطۀ 3
MAP = 3.247 + 0.545R- 2.431H

که در نهایت احتمال وقو بهصورت رابطۀ  4ارارأه
شد.
رابطۀ 4
P= exp(3.247 + 0.545R- 2.431H)/
)1+exp(3.247 + 0.545R- 2.431H

براساس نقشۀ حاصأل از اجأرای مأدل رگرسأیون
لجستیک مقادیر احتمال وقو بهدستآمده از  2تأا 1

جدول  -1آمارۀ والد متغیرهای مستقل
متغیرها

انحراف معیار

آماره والد

درجه آزادی

ارتفا از سطح دریا
فاصله از آبراههها
ضری ،يابت

2/212
2/311
2/144

5/144
31/451
11/204

1
1
1

سطح معنیداری
**

2/221
**2/222
**2/222

جدول -2ضرای ،حاصل از مدل رگرسیون لجستیک
نماد

متغیر های مستقل

ضرای،

A
H
R

عدد يابت
ارتفا
فاصله از آبراهه

3/241
-2/431
2/040

جدول -3مساحت پهنهها به درصد در هر طبقه
کالسه پراکنش

مساحت به درصد

بسیار کم
کم
متوس
زیاد
بسیار زیاد

2/11
13
31/2
41/1
3/21
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جدول  5اراره شده است .بر اساس مقأدار ایأن آمأاره
( )2/414اعتبار مدل بهدستآمده مناس ،ارزیابی شد.
آمأأارۀ  :Nagelkerke R squareمقأأدار آمأأارۀ
 Nagelkerke R squareنشان مأیدهأد کأه چگونأه
مدل ،مجموعۀ دادهها را برازش میدهد .در این تحقیق
مقأأدار شأأاخص )2/055( Nagelkerke R square
محاسبه شد که چون بیشتر از مقأدار آسأتانۀ آن 2/2
اسأت؛ مأدل بأرازش قابأل قبأولی را نشأان مأیدهأد
(جدول .)5

نتایش اعتبارسنجی مدل آماری حاصل از رگرسیون
لجستیک ،بهصأورت مقأدار سأطح زیأر منحنأی راک،
آمأأأارههأأأای آزمأأأون هوسأأأمر -لمشأأأاو و آمأأأاره
 Nagelkerke R Squarبیان شد (جدول .)4
مقأأدار سأأطح زیأأر منحنأأی راک بیأأانگر قأأدرت
پیشبینی مدل است .مقدار  2/111بهدستآمده برای
این معیار (جدول  )0در ایأن پأژوهش نشأاندهنأدۀ
همبستگی خوب بین متغیر مستقل و وابسته است.
آمارههای آزمون هوسأمر  -لمشأاو :بأرای آزمأون
معنیداری مدل ،آمارههای آزمون هوسمر  -لمشأاو در

جدول -4درصد صحت طبقهبندی برای دادههای مدلسازی و اعتبارسنجی رگرسیون لجستیک
پیشبینی
طبقهبندی نمونهها برای مدلسازی

مشاهدات

عدم حوور

حوور

2

1

عدم حوور

2

01

13

11/1

حوور

1

13

53

12/1

درصد صحت

درصد صحت نهایی

طبقهبندی موارد اعتبار سنجی
عدم حوور

حوور

2

1

21

1

10/2

4

22

13/3

درصد صحت

11/1

12/4

جدول -0نتایش دقت پیشبینی مدل توس متغیرهای انتخابی در منحنی راک
سطح اعتماد  10درصد
بیشترین سطح منحنی

کمترین سطح منحنی

2/122

2/121

سطح معنیدار بودن

اشتباه معیار

سطح زیر منحنی راک

2/222

2/220

2/111

جدول  -5آمارههای آزمون هوسمر -لمشاو و آمارههای مدل برای بررسی دقت مدل آماری رگرسیون لجستیک
کای اسکور

Nagelkerke R square

سطح معنیداری
(هوسمر -لمشاو)

درجه آزادی

5/211

2/005

2/414

5

بحث
بأأر اسأأاس نتأأایش بأأهدسأأتآمأأده از ایأأن پأأژوهش،
بیشترین حوور گونه ارغوان در کنار آبراههها ،رودخانأۀ

اصألی و ارتفاعأأات پأأاییندسأأت منطقأۀ پأأژوهش بأأود.
بیشترین حوور تودههای خالص ارغوان در درههأا و در
جاهایی که به اندازه کافی رطوبت داشتند يبت شد.

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،1بهار  ،1314صفحۀ  33تا 44

با توجه به مدل رگرسیونی پأراکنش مکأانی گونأۀ
ارغوان در منطقه تحقیق ،میتوان دریافأت کأه عامأل
ارتفا از سطح دریا با پراکنش این گونه رابطأۀ عکأس
دارد؛ به این معنا که با افزایش ارتفأا از سأطح دریأا،
حوور این گونه کاهش مییابد .ارتفا از سطح دریا بأا
اخت اا بیشأترین ضأری ،)2/431( ،شأاخصتأرین
متغیر پیشبینیکنندۀ پراکنش گونۀ ارغوان در منطقۀ
تحقیق است.
با توجه به ضرای ،بهدستآمده مشخص شد که در
منطقۀ پأژوهش درحأدود  11درصأد منأاطق حوأور
ارغوان در طبقأات ارتفأاعی  122-112و 112-1124
متر از سطح دریا قرار گرفته است .بنأابراین مأیتأوان
نتیجه گرفت که گونه ارغوان ارتفاعات پایین را ترجیح
میدهد.
واکنش گونههای مختلف در مقابل عوامل محیطی
متفاوت است .مجمو عوامل اکولو یک مانند شأرای
اقلیمی ،خاکی ،وضعیت رومورفولأو ی و فیزیأوگرافی
در استقرار گیاهان تثيیر بسزایی دارند .ارتفا از سطح
دریا بسیار مهم است و حتأی بأر خأاک ايأر دارد و در
تعیین تیپ جنگل و کیفیت زادآوری (آینأدۀ جنگأل)
مثير است .بهنظر میرسد در ارتفاعات پأایین بأهعلأت
آبوهوای مناس،تر ،شرای مطلوبتری برای اسأتقرار
گونۀ ارغأوان وجأود دارد .در ارتفاعأات بأا تر ،عوامأل
اکولو یکی یادشده حالت نامسأاعدتری دارنأد و سأب،
محدودیت انتشار گونۀ ارغوان میشوند .این نتیجأه بأا
تحقیقات میرزایی و همکاران ( )1311که نشان دادنأد
ایأأن گونأأه در ارتفاعأأات پأأایینتأأر مسأأتقر مأأیشأأود
همخوانی دارد .به نظر دلیل آن يبات دمأای ارتفاعأات
پایین نسبت به ارتفاعات با باشد .اما یافتههأای ایأن
پژوهش مطالعات جزیأرهای و ابراهیمأی ( )1312کأه
حوور ارغوان در محدودۀ مالوی (پلأدختر) را نأهتنهأا
در حاشیۀ رودخانه ،بلکه تا ارتفا  1122متر از سأطح
دریا به همراه بلوط يبت کردهاند همخوانی نأدارد کأه
علت احتمالی این موضو این است که مبنای برداشت
در این پژوهش تأودۀ جنگلأی اسأت و تنهأا منأاطقی
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برداشت شدهاند که سطح آنها بأه نأیم هکتأار رسأیده
باشد ،در حالی که در مطالعات جزیأرهای و ابراهیمأی
( )1312تکدرخت نیأز مأدنظر بأوده اسأت .بررسأی
نتایش این تحقیق نشان میدهد که بعد از عامل ارتفأا
از سطح دریا ،عامل مثير دیگر در پراکنش گونۀ ارغوان
در منطقۀ پژوهش فاصله از آبراهه است .عامأل فاصأله
از آبراهأه بأهصأورت مثبأت وارد مأدل مأیشأود کأه
نشاندهندۀ این است کأه آبراهأه تأثيیر مسأتقیم در
پراکنش گونۀ ارغوان دارد.
میتوان اظهأار داشأت کأه در زاگأرس کأه اقلأیم
خشک تا نیمهخشک حاکم است ،کمبود رطوبت یکأی
از عوامل مهمی است که تايیر منفی بر اسأتقرار گونأۀ
ارغوان دارد .بهطوریکه در هر منطقه که آبراهه وجود
دارد ،گونۀ ارغوان استقرار یافته است .فاصله از آبراهأه
با پراکنش گونۀ ارغوان رابطأهای مسأتقیم نشأان داده
است؛ دلیأل آن ایجأاد محأی مرطأوب و مناسأ ،در
اطراف رودخانه بهدلیل وجود رودخانأۀ کشأکان بأرای
حوور ارغوان است .این نتایش همخوانی کامل با نتأایش
تحقیأأق جزیأأرهای و ابراهیمأأی ( )1312کأأه حوأأور
ارغأأوان را در اطأأراف رودخانأأه ککأأر کأأردهانأأد دارد و
همننین با یافتههأای محققأانی چأون رضأاییپأور و
همکاران ( )1311که ناحیأۀ اسأتقرار گونأۀ ارغأوان را
شی،های پررطوبت ککر کردهاند همخوانی دارد.
در این پژوهش ،شی ،با توجه سطح مناطق حوور
ارغوان در طبقأات مختلأف بایأد در مأدل رگرسأیون
لجسأأتیک وارد مأأیشأأد .ب أهنظأأر مأأیرسأأد بأأهعلأأت
همبستگی زیاد عامل شی ،با ارتفا از سطح دریا ،این
عامل وارد مدل نشده است؛ زیرا در صورت حذف یأۀ
ارتفا از مدل ،یۀ شی ،در مدل وارد میشأود .البتأه
باید به این نکته اشاره شود که چون ضأری ،ارتفأا از
سطح دریا با تر از شی ،بود ،در نهایت مدلی انتخأاب
شد که ارتفا از سطح دریا در آن وارد میشأد .نتأایش
تجزیهوتحلیل رگرسأیونی نشأان داد کأه ورود متغیأر
شی ،،دقت مأدل را چنأدان افأزایش نمأیدهأد و در
روش گامبهگام تثيیر زیادی نداشته است.
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جهت دامنه بهواسطۀ تنو در مقدار نأور خورشأید
دریافتی بر پأراکنش گیاهأان مأثير اسأت .در مرحلأۀ
انتخاب بهترین متغیرها برای مدلسازی ،اگر آمارۀ والد
معنیدار باشد (یعنی سطح معنأیداری ( )p-valueآن
از  2/20کوچکتر باشد) آن متغیأر در مأدل انتخأاب
میشود؛ بر این اساس جهت دامنه وارد مدل نشأد .در
پژوهش حاضر حوور گونۀ ارغأوان در تمأام جهأتهأا
يبت شده است .دلیل این موضو میتواند ایأن باشأد
که تثيیر زاویۀ تابش خورشید به حدی نبوده که بتواند
در جهتهای مختلف بأر پأراکنش ارغأوان تثيیرگأذار
باشد .این نتیجه با یافتههای محققانی چون رضاییپور
و همکأأاران ( )1311تطأأابق کامأأل نأأدارد کأأه ناحی أۀ
اسأأتقرار گونأأۀ ارغأأوان را در جهأأتهأأای شأأمالی و
شمالغربی معرفی کردهاند.
از نتایش دیگر این تحقیق ،ارارۀ روشی مناس ،برای
تجزیهوتحلیل رابطۀ بین حوور گونأههأای گیأاهی بأا
عوامل محیطی است .در این روش متغیر کیفی حوور
و عدم حوور گونأۀ گیأاهی بأهعنأوان متغیأر وابسأته
انتخاب میشود که رابطۀ آن با متغیرهأای محیطأی از
طریأأق رگرسأأیون لجسأأتیک بررسأأی مأأیشأأود .از
رگرسأأیون لجسأأتیک توس أ محققأأان دیگأأر ماننأأد
( ;Dobrowski et al, 2006; Lassueur et al, 2006
 )Carter et al, 2006در مدلهای پیشبینی رویشأگاه

گونأأههأأای گیأأاهی اسأأتفاده شأأده کأأه جزریأأات آنهأأا
تجزیهوتحلیل شده است.
در مأأورد شأأاخصهأأای آمأأاری مأأرتب بأأا مأأدل
رگرسیون لجستیک نیز میتوان گفت که با توجأه بأه
اینکأأه در ایأأن پأأژوهش مقأأدار شأأاخص Pseudo R-
 Squareبرابر با 2/005محاسبه شده است و همننأین
بأأا توجأأه بأأه اینکأأه ایأأن مقأأدار از ( 2/2آسأأتانۀ
شاخص )Pseudo R-Squareاست ،ایأن مأدل بأرازش
قابأأل قبأأولی را نشأأان مأأیدهأأد .در مأأورد آزمأأون
هوسمر-لمشأاو در صأورتی کأه سأطح معنأیداری از
 2/20بیشتر باشد ،بیانگر اعتبار خوب مأدل بأهدسأت
آمده است و مقادیر کمتر از  2/20عدم اعتبار مأدل را

نشان میدهد .مدل با توجه به سأطح معنأیدار بأودن
آزمون هوسمر-لمشاو 2/414است دارای اعتبار خأوبی
است .مقدار شاخص راک نیز2/111محاسأبه شأد کأه
مقدار بسیار زیادی را نشان میدهد (نزدیأک بأه عأدد
 )1و حاکی از آن اسأت کأه الگأوی پأراکنش مکأانی
محاسبهشده ،رابطهای قوی با مقادیر احتمال حاصل از
مدل رگرسیون لجسأتیک دارد .بأا توجأه بأه مجمأو
نتایش اعتبارسنجی ،دقت ،اعتبار و برازش مناس ،مدل
توجیه شد.
در نهایت میتوان گفت در صورت وجود دادههأای
مورد نیاز برای تهیۀ نقشۀ پراکنش مکانی ،با توجه به
ماهیت منطقه ،مدل آماری رگرسیون لجستیک ،مأدل
مناسبی بهمنظور تهیۀ نقشۀ احتمال حوور این گونأه
بهحساب میآید.
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Abstract
Proper and efficient management of forests requires adequate knowledge of environmental
factors and their impact on vegetation. This study aimed to develop a model of the spatial
distribution pattern of Cercis griffithii based on physiographic factors (slope, aspect, altitude,
and distance from river and determine the most important factors influencing the distribution
of physiographic love tree and prepare the spatial distribution map of this species. Therefore,
the slope, altitude, and aspect maps and also waterways map in GIS environment using digital
topographic maps of the study area were prepared by the scale 1/25000. To examine the
effects of environmental variables and model the distribution map of the species, logistic
regression was used. The results showed that altitude and the distance from waterways had
significant relationship with the distribution of Cercis griffithii. Modeling was performed
based on two variables that were significantly associated with the distribution of this species
and coefficients obtained from the logistic regression analysis. Nagelkerke R squared and
ROC of the model were 0.556 and 0.871, respectively, which demonstrate the proper
accuracy and credibility of the logistic model in species distribution modeling.
Keywords: Cercis griffithii, Logistic regression, Modeling, Spatial distribution.
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