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  هچکيد

و پرسپترون چنداليه  رر اراۀهۀ مهد      حداکثر یآنتروپرگرسيون لجستيک،  هاي روشپژوهش حاضر با هدف مقايسۀ کارايی 
ن منظور، بعد از ( رر مراتع استان قم انجام گرفت. براي ايAmygdalus scopariaپراکنش رويشگاه گونۀ بارامک ) بينی پيش

مهنظم انجهام گرفهت. بهراي      -تصهارفی  روش به  از پوشهش گيهاهی    بهرراري  نمونه  خالص اين گون ،  هاي رويشگاهشناسايی 
شهد. بعهد از    بهرراري  نمونه   متهري  سهانتی  30-60و  0-30از خاک رويشگاه، هشت پروفيل حفر و از رو عمق  برراري نمون 
و  شناسهی  زمهين مربوط ب  خصوصيات فيزيوگرافی )شهي،، هههت، ارتفها (،     ايه الي خصوصيات خاک و تهيۀ  گيري اندازه

رويشگاه گونۀ مورر مطالع   بينی پيشپراکنش انجام گرفت و نقشۀ  بينی پيش مدلسازيخصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک، 
راسها  مقهارير ضهري،    حاصل و نقشۀ واقعی رويشگاه بررسهی شهد. ب   بينی پيشتهي  شد. رر مرحلۀ بعد، ميزان تطابق نقشۀ 
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رر برآورر رامنۀ پراکنش رويشگاه اين گون  رر مقايس  با رو روش ريگر، از رقت بيشتري برخوررار است.  کيلجسترگرسيون 

ۀ عمق او  خاک، مؤثرترين عوامل )سازند آذرين( و مقدار سنگريز شناسی زمين، نو  سازند کيلجستبراسا  مد  رگرسيون 
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 مقدمه
متهثثر از عوامهل   ک منطقه   يه رر اههان  يگ نبهور ا يوهور 

سه،  منا شهکلی  ب شگاه يات رويو خصوص است یطيمح

 بها شناخت اين عوامل  ،.شور میمنعکس  یاهيرر پوشش گ

د به   توانه مهی  هاي مدلسازي مناس، و رقيهق از روش استفاره

 عبهارت  به   [.1] مديريت بهين  پوشش گياهی کمهک نمايهد.  

 ،گياهی مختله  رر يهک منطقه     هاي گون حضور  گرير

گونهۀ  ههر   شناسهی  بهوم عوامل محيطهی، نيازههاي    يندابر

نسهبت به     آن گونه  برربهاري  رامنهۀ  گياهی و همچنهين  

 .[3، 2] عوامههل محيطههی مهههم رر هههر رويشههگاه اسههت 

اسهت   يابهزار  پوشش گياهیپراکنش  بينی پيش مدلسازي

 ،(نبهور و وههور  ماننهد  ) مکهانی پوشهش   ههاي  رارهاز ک  

متغيرههاي  از  قيه رقهومی رق  ههاي  نقش  و ها گون ی فراوان

 گونه  برآورر شرايط محيطهی که  يهک     منظور ب  ،محيطی

 .[4] کند میرايط بقا پيدا کند استفاره رر آن ش تواند می

 ير  بههرارر رسههت هههاي روشتنههو  بهها توههه  بهه  

، متفهاوت  یاهيه گ ههاي  گون نش پراک بينی پيش مدلسازي

ن يه ک از ايهر  هاي محدوريتن يهمچنو  ها قابليتبورن 

ن يههرر مههورر عملکههرر ا اي مقايسهه مطالعههات ، ههها روش

 ناشهی  يا خطاي قطعيت عدم کررن کمّی منظور ب  ،ها روش

 یهي. بهد [6، 5] است ناپذير اهتناب مختل  يها روش از

 مفروضهات ررک بر  عووه اي مقايس ا مطالعات است ک  ب

و  هها  قابليتاز  يشناخت بهتر توان می، روش هر رفتار و

ر يامکهان تفسه   ،جه  يآورر و رر نترسهت   ب  آن يکمبورها

 [.7] شهد فهراهم خواههد    زيه نمد   هاي خروهی تر رقيق

 ،مدلسهازي مختل   هاي روشاستفاره از  گر،ير عبارت ب 

 اينکه  به    بهررن   پهی و  آنها بينی پيشت رق یابيبدون ارز

انجهام   را بينهی  پيشبهترين  و رر چ  شرايطی روش کدام

 رليهل  ب گر، ير ياز سو [.8] د نخواهد بوريمف ،خواهد رار

، سههتميک اکوسيههتعههدر روابههط ررون و  بههورن  پيچيههده

بين تعدار زيهاري از متغيرهها را    کنش برهمک   هايی روش

، 4]نهد   ي ريگهر ارههع  ها روشبر ، ارغام کنندبا يکديگر 

 ،ن منظهور يه ا يمورر استفاره بهرا  هاي روشاز همل   [.9

 ی، روش آنتروپه کيلجسهت ون يبه  روش رگرسه   توان می

از گهروه   2یمصهنوع  یعصهب  هاي شبک و روش  1حداکثر

 اشاره کرر.   ینيماش يريارگي هاي روش

 ترين عوامهل  مهم از يکی عنوان ب   A. scoparia ۀگون

، کوهسهتانی  منهاقق  رر سهيل  وقو  از يريهلوگمؤثر رر 

منهاقق   از بسهياري  رر تخري، اراضهی  و ش خاکيفرسا

رر پهراکنش  ثر ؤعوامل مه  یبررس .است مطرح هغرافيايی

 ههاي  ويژگهی  ک  رهد مینشان  يرر استان مرکز ن گون يا

 یوگرافيه زيل فامه ثر از عوثمته  ،ن گونه  يه ا یفه يو ک یکمّ

 ررصهد  و ، هههت ايه سهطع رر ، ارتفها  از  نيشکل زمه )

  شهن ررصهد  ات خاک ماننهد  ياز خصوص یو برخ (شي،

 .A یشههگاهيرو يازهههاين یبررسهه .[10] اسههت خههاک

scoparia ن آ ۀرهنهد  نشهان ز يه نزاگهر    يهها  رر هنگل

ن يه امههم رر پهراکنش    یعامل ،هغرافيايی  ههتاست ک  

 ارتفها ،  ميهانگين  ،ن منطق يرر ا ک  قوري ب  ،است گون 

 ايهن  پوشش تاج ررصد و اجت قطر يق ، قطر تعدار هست،

. [11] اسهت  شمالی ههت از بيشتر هنوبی ههت گون  رر

و  شهي،   هههت ت ، يدي، اسه خهاک   بافتعوامل  ن،يهمچن

 .A گونهۀ   ههاي  رويشگاهاز عوامل مؤثر رر ظهور  ،ارتفا 

scoparia  ن يه ا اينتها  .[12] انهد  شده یمعرفرر استان قم

نهد  مان یعهوامل آن است ک  رر مجمو   يايگو ها پژوهش

، شههي،  ههههت،، يشهه ررصههد، رريهها  سههطعارتفهها  از 

شههگاه و يروخههاک  يیايميو شهه یکههيزيات فيخصوصهه

 مؤثر ن عوامليتر از مهم شناسی زمين سازندن نو  يهمچن

 یهرچنهد برخه   .[13] استرزش ا باگونۀ ن يرر پراکنش ا

                                                      
1. Maximumentropy 

2. Artificial  Neural  Network 
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 ، رر پهراکنش يک  عامل شه  ندا  رارهز نشان ياز مطالعات ن

   .[11] ندارر یچندان ريبارامک تثثگونۀ 

ن يه پهراکنش ا  مدلسهازي  ،ذکرشهده وه  ب  نکات با ت

 يازهها يشهناخت ن  امکهان  آوررن  فهراهم عووه بر  ،گون 

 بهرراري  بهره ۀنيزم، آن شناختی بوم هاي نيازو  یشگاهيرو

. خواههد آورر فهراهم  را  آن ههاي  رويشگاهدار و حفظ يپا

 .Aۀ گون استقرارمناس، ن با شناخت مناقق بالقوه يهمچن

scoparia ، ز يه نرر مناقق مستعد  آنکشت توسعۀ امکان

ن مطالع  بها  يا ،ن موارريابا توه  ب  . آمدخواهد  رست ب 

، کيلجسهت رگرسهيون   ههاي  روشکهارايی   یابيارزهدف 

شهناخت   رر عصهبی مصهنوعی   ۀشبک و آنتروپی حداکثر

ورر حهدور پهراکنش و   آبهر ، یشگاهيرو يازهايع نيصح

 A. scoparia ۀشگاه گونيينی پراکنش روب پيشتهيۀ نقشۀ 

 .گرفتانجام  استان قمموشکيۀ رر مراتع 

 ها مواد و روش

 تحقيق ةمنطق

رر بخههش  ،قههم شهرسههتان غههرب رر تحقيههق ۀمنطقهه

بها   سهلفچگان  -سهاوه  ۀهار سمت رو رر و خلجستان

 قههو  24º50' 0′′ا تهه º50 17'0′′ يیايهههغراف حههدور

 شههمالی عههر  º34 43'30′′ و º34 40'30′′ و شههرقی

 ارته هک 14000  منطقه  کهل  مساحتاست.  گرفت  قرار

 قهم  اسهتان  رر را تحقيقۀ منطق تيوقعم 1 شکل .است

. اسهت ی کوهسهتان  اي عرصه   اين منطق . رهد یم نشان

تها   1300ارتفاعی ۀرامنرر  بررسیرويشگاه گونۀ مورر 

برخههی از  .پههراکنش رارر ايههرر سههطع ازمتههر  1700

 آمده است. 1ر هدو  رويشگاه راين  هاي ويژگی

 قم استان ۀموشکي مراتعدر  پژوهشمورد  ياهيگگونۀ شگاه یرو هاي ویژگي از يبرخ. 1 جدول

 ياهيگ پيت عنوان فیرد

 نشانه

 يرو

 نقشه

 تاج

 پوشش

 (درصد)

 بيش

 (درصد)

جهت 

 بيش
 سطح از ارتفاع

 (متر) ایدر
 هوا و آب

 يبارندگ

 (متر ميلي)

1 Amygdalus scoparia Am.sc 40-35 60-40 250-500 خشک نيمه 1300-1700 يجنوب 

 

 
 استان قمکشور و  در تحقيق ۀمنطقت يموقع. 1 شکل
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 اطالعات  آوري جمع

گونهۀ  مؤثر رر پهراکنش   یطيشناخت عوامل مح منظور ب 

A. scoparia   پراکنش، عوامهل   بينی پيش هاي مد اراۀۀ و

، رتفها  ا یمد  رقهوم  مانند يیبا استفاره از ابزارها یطيمح

 یدانيه ، مطالعهات م 1:25000ا  يبا مق یشناس نيزمنقشۀ 

 ههاي  رويشگاه يیپس از شناساشد.  یکمّ یشگاهيو آزما

رر امتهدار   نمونه    قطعهات بها اسهتقرار   ن گون ، يخالص ا

به    گيهاهی پوشهش   ازبهرراري   نمونه  ، نمونه    خطچهار 

 نمونهه   خطههوط)گرفههت انجههام  مههنظم -روش تصههارفی

بها   نمونه    خطوطن يبفاصلۀ . (مور بورندرو بر هم ع ب  رو

 500 یاهيه رات پوشش گييشگاه و تغيط رويتوه  ب  شرا

توهه  به     با نمون   قطع اندازۀ همچنين  .انتخاب شدمتر 

شهگاه و  يبورن سهطع رو  محدور ،یمورر بررس ۀگوننو  

مربهع و تعهدار    متر 25سطع حداقل  روش ب تراکم گون  

و روش  یاهيه ت پوشهش گ راييه بها توهه  به  تغ    زين آنها

ن يبه  ۀفاصهل  ن شهد. يهي تع نمونه    قطع  60 کوکران آماري

و رر ههر   متهر بهور   15 نمونه    خهط قطعات نمون  رر هر 

ک از يه رر ههر     قهرار گرفهت.  يه پا 10تها   5 نمون   قطع 

شهمارش  ق ي)از قر گياهی ۀگونتعدار نو ،  نمون   قطعات

 د.ش مشخص ق برآورر(ي)از قر و ررصد پوشش (ها پاي 

رر قهو    شگاه،يز رر هر روياز خاک ن برراري نمون براي 

 عمهق رو و از شهد  ل حفهر  يه هشت پروف ،نمون   خطهر 

 .گرفهت انجهام   برراري نمون  متري سانتی 30-60و 30-0

ات خهاک الزم  يخصوصه تهيهۀ نقشهۀ    ينک  بهرا يا رليل ب 

راشههت  باشههند،  یپههراکنش مناسههب ههها ليههپروفاسههت کهه  

 رر و شهگاه يرو از يريگهر  نقاط رراز خاک  برراري نمون 

ات يشگاه خصوصه يرر آزما .گرفتانجام  مشاب  هاي عمق

 قابل، رقوبت اشبا   رقوبتزه، بافت، يخاک شامل سنگر

 هههدايت و ت يدي، اسههآلههیۀ مههارگهه ، ، آهههک، رسههتر  

 .[14] شد يريگ اندازه استاندارر يها با روش الکتريکی 

 ياهيپراکنش پوشش گ مدلسازي

 ابتههدا ،کيلجسههترگرسههيون  روش بهه  يازمدلسهه يبههرا

 بها  يیرهها يو متغ یبررسه  رهها يمتغ نيب چندگان  خطی هم

بها   سهپس  حذف شد. پناشتر از يب 1 انسيتورم وارعامل 

 بينهی  پهيش مهد    ، SPSSافهزار  رمنه  18 ۀنسهخ  استفاره از

ۀ آمهار  از ،آمهده  رسهت  به   مهد   آزمون يبرا. آمد رست ب 

 ،بعهد مرحلهۀ  رر  .[15] شهد  اسهتفاره  2لمشهاو  و هوسمر

به  مهد     واررشهده  یطيمح يرهايمربوط ب  متغ هاي الي 

 اقوعهات  سهتم يس و آمهار  زمهين  از اسهتفاره  با ،بينی پيش

 رر ،هها  اليه  ن ياک از ي، هر يو ضراشد   يته يیايهغراف

 مربهوط اعمها  و  اليهۀ  به    ArcGIS 9.3 افهزار  نرم طيمح

س از په  .شهد   يه ته یاهيگگونۀ  شگاهيرو بينی پيشۀ نقش

از ، ASCIIبها فرمهت    یطه يمح يرهايمتغتهيۀ نقشۀ همۀ 

 مدلسههازي يبههرا Version 3.3.3e MaxEnt افههزار نههرم

آزمههون  ي. بههراشههداسههتفاره  حههداکثر یآنتروپهه روش بهه 

اسهتفاره   3یمنحنه ريسطع زآمارۀ آمده از  رست ب  هاي مد 

 هها  رارهررصد  25ن روش، ياست ک  رر ا . شايان ذکرشد

کهار   به  آمهوزش   يبهرا  ها رارهريگر   و مد شيآزما يبرا

ز از يه ن یطه يمح يرهها يت متغين اهمييتع يبرا .گرفت  شد

پهس  همچنين  استفاره شد. 4 يهکنا یاعتبارسنج روش

م يو تقسه  1ن صهفر و  يب يورور هاي راره سازي نرما از 

آزمههون و آمههوزش،  ۀبهه  سهه  مجموعهه ههها راره یتصههارف

  R2008aافهزار  رمبا اسهتفاره از نه   مدلسازي، یاعتبارسنج

MATLAB  گرفهت انجام  چندالي پرسپترون  روش ب و .

تابع انتقا  تانژانت سهيگموۀيد و قهانون   از  مدلسازي يبرا

 کهار  به  روش اسهتفاره شهد.    5آموزش لونبرگ مارکوارت

                                                      
1. Variation inflation factors (VIF) 
2.  Hosmer and Lemeshow test (HL) 
3. Area under  the curve (AUC) 
4. Jackknife 
5. Levenberg - Marquardt 
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. بهور  1خطا انتشار پس ز روشين آموزش شبک  رفت  براي

  براسها  رويشهگاه ن  مربوط به   يبهشبکۀ بعد از انتخاب 

 بينهی  پيش ين شبک  براي، از ا2خطا  مربعاتميانگين  ۀآمار

که    رويشهگاه از  یرر نقهاق  ،گون  نبورا ياحتما  حضور 

مرحلهۀ  رر صورت نگرفت  بور، استفاره شد.  برراري نمون 

ن نقهاط و  يه ا رر شهده  بينهی  پيشر يبا استفاره از مقار ،بعد

ا يه احتمها  حضهور    یمکهان  ۀوستيپنقشۀ ر موهور، يمقار

  يه ته يیايه سهتم اقوعهات هغراف  يسط يرر مح گون  نبور

 شد.  

زان تط ابق  ي  م يابيو ارز نهيبه ةآستانانتخاب حدود 

 بيني پيشو  يواقع هاي نقشه

 پيوست  رليل ب  ،بينی پيش ۀنقش ۀتهيو  مدلسازيبعد از 

 يبهرا حضهور   ۀبهينه  ۀآسهتان  بايهد  ،حاصل ۀنقش بورن 

طالعه  بها   ن ميه رر امشخص شهور.   بررسیمورر  گونۀ

 ۀآسهتان ن حهد  يهي منظهور تع  ب  ،پژوهشتوه  ب  هدف 

 ت برابهر يت و اختصاصيز روش حساس، احضور ۀ بهين

   شديگون  ته نبورحضور و  بينی پيش ۀنقشو استفاره 

زان يم، نبورحضور و  بينی پيش ۀنقش ۀتهياز  پس. [16]

ق ياز قر پراکنش گون ، یواقع ۀنقشن نقش  با يتطابق ا

 شد.   ی، کاپا بررسيضر ۀمحاسب

 و بحث جينتا

   مورد استفاده هاي روش بيني پيشعملکرد  يابيارز

 توهه   با ک  رهد مینشان  بينی پيش مد  یابيارزا يتان

 آمهده  رسهت  ب  ۀرابط ،لمشاو و هوسمر آزمون مقدار ب 

به   توه  با ن يهمچن .است رار معنی ررصد 1 سطع رر

رقهت   ،تياسهو  بنهدي  قبقه  و  زيرمنحنیر سطع يمقار

قرار  قبو   قابلسطع ر ر شگاهيرو يبرا بينی پيش مد 

                                                      
1. Back-Propagation error  
2. Mean Square of Error (MSE) 

 ،خطها   مربعهات  ميهانگين  ۀآمهار اسا  بر .[17] گرفت

 بينهی  پهيش ت قه ر  ،يه مربوط ب  مد  پرسهپترون چندال 

 (.2و  )هد ز مطلوب استين چندالي مد  پرسپترون 

 هاي مدل بيني پيشمربوط به دقت  هاي آماره. 2جدول 

 A. scopariaگونۀ حضور  بيني يشپبراي  شده استفاده

براي ارزيابي مدل شده استفاده ۀآمار  

 HL AUC MSE رويشگاه

A. scoparia 99/0 89/0 00027/0 

 

ن ييتع يمورر استفاره برا هاي مد عملکرر  یابيارز

ن يه رر ا یاهيه گ ههاي  گونه   یشهناخت  ان بهوم يآشرامنۀ 

حاصل  هاي مد زان رقت يک  م رهد میپژوهش نشان 

 گونه   نبهور حضهور و   بينهی  پهيش رر  هها  روشن يا از

 رار معنیبروز تفاوت  سب،ن موضو  يا .متفاوت است

)ههدو    شور میمورر استفاره  هاي روشن عملکرر يب

ن سه  روش  ي، کاپها، از به  ير ضهر يبراسا  مقهار  .(3

بها مهد     شهده  تهيه   بينی پيش هاي نقش ، استفارهمورر 

ر يبه  سها  نسبت ، کيلجستون يحاصل از روش رگرس

پراکنش  یواقع ۀنقشن تطابق با يشتريب يرارا، ها روش

 (.91/0 ي، کاپها يو ضهر  ی)تطابق عالاست شگاه يرو

 ۀرامنه  بهورن  محدوراز  یناش ممکن استن موضو  يا

روش رر  رايههز ؛باشههد A. scopariaگونههۀ پههراکنش 

ان بههر رقههت يآشهه یگسههتررگ ،کيلجسههتون يرگرسهه

ن يه و ا رارر یفه ر منيتثثن روش يحاصل از ا هاي مد 

ان يبها آشه   ههايی  گونه  پهراکنش   مدلسازي يروش برا

از  ین امهر ناشه  يا .است تر مناس،محدور  شناختی بوم

 ۀرابطه و وهور  کيلجستشکل تابع  بورن  سيگموۀيدي

[. 8، 3]اسهت   یطه يها با عوامل مح ن گون يب یخطريغ

 ، مهد  يه ترت ، به  ین روش بها اخهتوف کمه   يبعد از ا

تطهابق  ) حهداکثر  یآنتروپه روش  و  يپرسپترون چندال

 (.2شکل  )قرار گرفت ( خوبیليخ
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 A. scoparia شگاهیرو يواقع ۀنقشبا  بيني پيش هاي نقشهزان تطابق يحضور و م ۀبهين ۀآستان. 3ل جدو

 شگاهینام رو
A. scoparia 

  مدلسازيروش  

 هیالپرسپترون چند حداکثر يآنتروپ کيلجستون يرگرس

 7/0 3/0 3/0 حضورآستانة بهينة 
 85/0 8/0 91/0 ب کاپايضر

 خوب  يخيل خوب  خيلي عالي سطح توافق  

 

 

با رنگ تيره نشان داده شده است(. بيشترین  بيني پيش ۀ)نقش A. scopariaگونۀ و واقعي مربوط به رویشگاه  بيني پيش ۀ. نقش2شکل 

عصبي  ۀحاصل از مدل شبک هاي نقشهاست. بعد از این روش،  کيلجستحاصل از مدل رگرسيون  ۀنقشتطابق براي رویشگاه مربوط به 

  بعدي قرار گرفتند. هاي رتبهترتيب در  مصنوعي و روش آنتروپي حداکثر، از نظر ميزان تطابق، به

 

 پرسهپترون روش  ،رهد میا نشان يک  نتا گون  همان

شهگاه  يپهراکنش رو  بينهی  پهيش از نظر عملکرر  چندالي  

و قبل از  کيلجستون يبعد از روش رگرس یمورر بررس

. مطالعهات نشهان   گيهرر  مهی قرار  حداکثر یآنتروپروش 

از  یکه ي عنهوان  به    يچندالروش پرسپترون ک   رهد می

 ،یمصههنوع یعصههب هههاي شههبک متعلههق بهه   هههاي روش

مطالعههۀ  يبههرارا ن روش يههکهه  ارارر  هههايی قابليههت

مناسه،   ها کننده بينی پيشرها ب  يمتغ یرخطيغ يها پاسخ

آنتروپی 

 حداکثر

رگرسیون 

 لجستیک

پرسپترون 

 چندالیه
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 چشههمگير يینههابهها وهههور تواامهها  ،[18] اسههتکههرره 

روابهط   مدلسهازي رر  مصنوعی  عصبیشبکۀ  هاي روش

ماننهد   هها  محهدوريت از  یل برخيرل ، ب یرخطيغ ۀديچيپ

 ها رارهاز  ياريب  حجم ز ازيعملکرر، ن ۀنحو بورن  مبهم

 یمنحنه  یامکهان بررسه   نبهورن   فهراهم و  يريارگي يبرا

ن روش، يه رر ا یطه يمح ههاي  گراريهان ب   ها گون پاسخ 

 [.15] اسهت  مواهه  شهده   انتقار با روش  نياستفاره از ا

روش که    اسهت   شهده ز گهزارش  يمطالعات ن یرر برخ

 ياز نظهر عملکهرر برتهر    یمصهنوع  یعصهب  ههاي  شبک 

   [.18]ندارر  کيلجستون يبر روش رگرس یمهم

 آنتروپههیا پههژوهش حاضههر، روش يبراسهها  نتهها

سه  بها رو   يرر مقا بينهی  پهيش از نظر عملکهرر   حداکثر 

از  یکه ي. گرفهت قهرار   تري پايينگر رر سطع يروش ر

ن اسهت که    يه ن روش ايا يو کاربرر مهم هاي ويژگی

و ررصهد مشهارکت آن    رهايمتغک از يهر  نسبی  سهم

ن کهار  ي. اشور میمشخص  بينی پيشمد   ر رر کليمتغ

و  ت منفههرريصوصهههههر خ ي، بههرايراضههر ييههبهها تغ

، تحهت  مهد   يرر اههرا  نهد تکهرار  ياز فرا گيهري  بهره

 یژگه ين ويا .گيرر میانجام  متقاقع یعنوان اعتبارسنج

 يرارا يرهايتا با شناخت متغ رهد میب  کاربران اهازه 

مختله ، رر مطالعهات    هاي گون شتر رر وقو  ير بيتثث

نه  و  يمهم متمرکز شهوند و هز  يرهايتنها بر متغ يبعد

قات کاهش و رر مقابهل  يتحق ين مورر استفاره برازما

ن يه بر ا عووه[. 19]ابد يش يافزا ها مد  بينی پيشرقت 

د يه ب  تول توان مین روش يگر اير هاي مزيتاز موارر، 

پاسهخ   ههاي  منحنیار )اقوعات مربوط ب  ياقوعات ز

مهد   مربوط ب  اعتبار  ينمورارها ،پراکنش ۀنقش، گون 

ن روش توسهط  يهولت استفاره از اس نيهمچن ...( و و

رر مجمهو   . [16]اشهاره کهرر    کهاربران تخصصان و م

که    رههد  مهی عملکرر سه  روش نشهان    ۀسيا مقاينتا

بينهی   پهيش  مدلسهازي رر  کاررفته   ب  يها روشيی اکار

عملکههرر اسههت و متفههاوت هههاي مختلهه   رويشههگاه

ت روش مورر اسهتفاره  ي، عووه بر ماهها مد  بينی پيش

ات مربهوط  ير خصوصيثث، تحت تمدلسازيم تيو الگور

 يازهها ينپهراکنش و   يیايه هغراف ۀرامنمانند  ها گون ب  

 .[20] گيرر میز قرار ين ها گون  شناختی بوم

 شگاهيمؤثر در پراکنش رو يطيعوامل مح

 ،از اهداف پهژوهش حاضهر   یکي ک  اشاره شد قور همان

 .Aشهگاه  يرو پهراکنش  بهر  ثرؤمه  یطيمح عواملشناخت 

scoparia  .مهد   بينی پيش، مد  ن نکت يبا توه  ب  ابور 

اراۀه  شهده    1رابطهۀ  رر  کيلجسهت  ونيرگرسه مربوط ب  

ن يه آذر شناسهی  زمهين سهازند   ،ن مهد  يا براسا  است.

(geo)  عمق او  خهاک سنگريزۀ و مقدار (gravel) يرارا 

 ررو انهد   ن گونه  يه شهگاه ا ير رر پراکنش رويثثن تيشتريب

 اند. هشد وارر بينی پيش مد 

(1)  
 

 

Exp / geo / Gravel /
P Am.sc

Exp / geo / Gravel /

 


  

0 82 0 23 1 15 86

1 0 82 0 23 1 15 86
 

ش مقهدار  يافهزا  که   رههد  مین پژوهش نشان يا اينتا

رر ن گونه   يه احتما  حضهور ا ک  است  یعامل ،زهيسنگر

رر مطالعهات   اسهت.  ش رارهيرا افزا شده یشگاه بررسيرو

 یبا خاک سهطح  ین گون  رر مناققيز حضور اين يگرير

 اسهت   شهده ارش زه فهراوان گهز  يسنگرو وهور  عمق کم

که    رههد  مهی نشان  یدانين، مشاهدات ميبر ا عووه [.12]

ر يثثشگاه تحهت ته  ين رويرر ا A. scoparia ۀاستقرار گون

 فقطن گون  يا ک   قوري ب ، است شناسی زميننو  سازند 

 .شهور  مهی ن مشهاهده  يه از سازند آذر هايی رخنمون يرو

 ينه  رو ن گويه حضهور ا  ،از مطالعهات  یهرچند رر برخ

قهات  يتحق[. 12] اسهت   شهده ز گهزارش  يه ن یزند آهکسا

  Amygdalus webbiiۀک  گونه  رهد میز نشان ين يگرير

 [.13] کنهد  مهی رشهد   یتا آتشفشان یآهک يها اکخ يرو
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ک سهازند خهاد رر اسهتقرار    يه بر تثثير  ها يافت ن ياهمۀ 

 زيه ن رر پهژوهش حاضهر   چنانک ، دکن مید يثکن گون  تيا

رر  یاصههلتهثثير   (ی)بههازالت نيه آذر شناسههی زمهين  سهازند 

رر مطالعهات مشهاب    . راشهت  اسهت  شگاه ين روياستقرار ا

ن يه شهده رر ا عهووه بهر عوامهل ذکر    ،ن گونه  يه ا رربارۀ

عوامهل   ازز يه ن شي،  ههتر ينظ يگريش، عوامل رپژوه

 ،[12] اسهت   شهده  ین گون  معرفيرگذار رر پراکنش ايثثت

ن يه ارر  شهده  شهگاه بررسهی  يرو اينکه  اما بها توهه  به     

، رارررامنه  اسهتقرار    یرر هههت هنهوب  اغله،   ،پژوهش

 هههت ن يشهت، بنهابرا  ، وههور ندا يتنو  رر ههت شه 

شهگاه  يرو بينهی  پهيش مهم به  مهد     یعنوان عامل ب  شي، 

 .نشدگون  وارر 

آزمههون رههها بهها اسههتفاره از  يت متغيههاهم یبررسهه

 رههد  مهی نشان  زين حداکثر یآنتروپروش  رر  يهکنا

عمهق او    ۀسنگريزا، ياز سطع رر ارتفا  يرهايمتغ ک 

ر ين تهثث يشهتر يب يلت عمق او  رارايو روم خاک و س

 دنه توان مهی و  اند شده بررسیگونۀ شگاه يرر پراکنش رو

گونه   ن يه ا شهگاه يپراکنش رو رربارۀ يدياقوعات مف

ن يشهتر يب ،نتهايا  بهر اسها   (. 3)شهکل   آورندفراهم 

بها   یمربوط به  منهاقق   ،ن گون يا ياحتما  رخدار برا

ا يه ارتفا  از سهطع رر متر است.  1600از  بيشترارتفا  

اهههان ياز عوامههل مهههم رر پههراکنش گ یکههيعنههوان  بهه 

 شهور شگاه يهر رو یميط اقلير شراييتغ سب، تواند می

 يازهها يبها توهه  به  ن    یاهيه مختله  گ  ههاي  گون و 

 یارتفهاع  ۀمحهدور ک يه خور هر کدام رر  یشناخت بوم

نشهان   ا پهژوهش حاضهر  ي[. نتها 19ابنهد ] ي یاستقرار م

 .Aشهگاه  ين احتمها  حضهور رو  يشهتر يکه  ب  رهد می

scoparia  متر  1700تا  1500حدور  یارتفاع ۀرامنرر

ن يه ش ايه ن ارتفها  رو ياست. بهتريارتفا  از سطع رر

متر و رر رشهت   2000تا  1500 يگون  رر استان مرکز

[. 11] اسهت   شدهمتر گزارش  2150تا  1900ز ينموک 

ک  از نظر  است  شدهز گزارش يگر نير يها رر پژوهش

 .A ههاي  ررختچ ا بر حضور ير ارتفا  از سطع رريتثث

scoparia رر اسهتان قهم رونهد     یشيرو ۀرر س  منطق

ايهن  ا يبراسها  نتها   [.12] شهور  نمیمشاهده  یخاص

از عوامل مههم  هم خاک  یکيزيف هاي ويژگیپژوهش، 

که    هدر میا نشان ياست. نتا گونۀ بارامکرر استقرار 

 يراراو  عمهق  کهم ، یسهطح  ههاي  خهاک ن گون  رر يا

. يابهد  مهی اسهتقرار   ررصد( 60تا  50زه فراوان )يسنگر

ن است که  بافهت خهاک    يا موضو ن يل اياز رال یکي

 يیرر کنتر  مقهدار رقوبهت و مهوار غهذا     يارير زيتثث

  بافهت بها   هاي خاکاهان رارر و يگ يقابل رستر  برا

 مقهدار  به  و  راحتهی   به رقوبت قابل رستر  را  سبک

 ينه  را بهرا  يو زم رهند میاه قرار يار گيمناس، رر اخت

ز قرف ا[. 10] دآورن میاهان فراهم يرشد و استقرار گ

از عوامهل   یکه يعنهوان   لت خاک به  يش سيگر، افزاير

ن يه کهاهش رخهدار ا   سهب، بر بافت خهاک،   تثثيرگذار

  کهرره استقرار آن نامساعد  يرا براط يگون  شده و شرا

ج  گرفت ک  احتما  رخدار ينت توان مین يبنابرا ؛تاس

تا  5لت عمق او  خاک )يس کمر يشگاه با مقارين رويا

افته ،  ين يه د اييرارر. رر تث يقو یررصد( همبستگ 10

 شگاه بارامک رر استان قم گزارش شدهيرو یرر بررس

بافت خهاک از عوامهل    ويژه ب  ط خاک وياست ک  شرا

 هايی خاکن گون  است و يا شگاهيمؤثر بر پراکنش رو

 يرارا ،زهيبا بافت متوسط تها سهبک همهراه بها سهنگر     

. [12]است  A. scoparia هاي ررختچ ن تراکم يشتريب

 



 ( در مراتع موشکيه استان قمSpach Amygdalus scopariaپراکنش رويشگاه گونة بادامک ) بيني پيشمدلسازي  
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 يره ا يمتغ يمح ور عم ود  ن ش کل  ی  . در اA. scoparia رویشگاه در يطيمح يرهايت متغين اهمييتع يف برایج آزمون جکناینتا .3شکل 

رها( در حصول ير مورد نظر و با همه متغير مورد نظر، فقط با متغيرها را در سه حالت )بدون متغيت متغيو اهم ثيرتأ يو محور افق يطيمح

و دوم خاک، مق دار آه ک   عمق اول  ۀسنگریز، بيجهت ش ،ایشامل ارتفاع از سطح در يطيمح يرهايمتغ .دهد مينشان  بيني پيشمدل 

 هستند.ب يلت عمق اول و دوم خاک  و درصد شي، سعمق دومعمق اول خاک، شن  يآل ۀمادعمق اول و دوم، 

 گيري نتيجه
ک يه گفت ک  ههر   توان می ،ن پژوهشيا ايبا توه  ب  نتا

ط يشهرا  از یخاصه رامنهۀ   يبهرا  مدلسهازي  هاي روشاز 

و عملکهرر   ترنهد  مناس،ژه يو شناختی بوم ۀو رامن یطيمح

بها توهه  به      پهژوهش، ن يه رر ا ک  همچنان رارند؛ يبهتر

مهد   ، A. scoparia ۀپهراکنش گونه  رامنهۀ   بورن دورمح

غاله،   يرهايمتغ يیتوانست با شناسا کيلجستون يرگرس

 بينهی  پهيش  ۀنقش، یمورر بررس ۀشگاه گونيرر رو یطيمح

د کنهد.  يتول A. scoparia ۀگون يرا برا تري رقيق پراکنش

( و ین )بهازالت يعوامل سازند آذرن مد ، ياا يبراسا  نتا

ن يه اسهتقرار ا  یزه از عوامل اصليسنگريار زر يوهور مقار

 ۀرهنهد  نشانز ين یدانيم يها همشاهد. شور می یگون  معرف

تحهت    يمراتهع موشهک  ن گون  رر ياست ک  حضور ا آن

حضهور  که     يقور ب  ،است شناسی زمينر نو  سازند يثثت

از  ههايی  رخنمهون  يروفقهط   ،شگاهين رويارر  ن گون يا

ن ي. همچنه شهور  مهی مشاهده  ین از نو  بازالتيسازند آذر

ن يههرا رر ا یط خاصههيفههراوان شههرا سههنگريزۀ وهههور 

هها را   گر گونه  يک  استقرار ر استآورره شگاه فراهم يرو

 ههاي  يافت رر مجمو  با توه  ب   .دکن میبا مشکل مواه  

 يگهر يهرچنهد عوامهل ر   که   گفت توان مین پژوهش يا

ا بهر  يه ن ارتفا  از سطع رريزه و همچنيمانند وهور سنگر

 ،رگذارنههديثثشههگاه مههذکور تين گونهه  رر رويههحضههور ا

شههگاه ين گونهه  رر رويههن عامههل حضههور ا يتههر مهههم

 است. ین از نو  بازالتيوهور سازند آذر شده، بررسی
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