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  (Cercis griffithii)ارغوان افغانی  ۀپراکنش گون برثیرگذار تأترین عوامل فیزیوگرافی تعیین مهم

 مدل پراکنش مكانی به منظور معرفی

 

 

 2و لقمان قهرمانی 2، مهتاب پیرباوقار*1الهام جافریان

 کردستاندانشگاه  طبیعی ، دانشکدۀ منابعداریجنگلکارشناسی ارشد  دانشجوی 1
 کردستاندانشگاه مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی و ، دانشکدۀ منابع طبیعی ه جنگلداریر گرواستادیا2

 (11/12/1313؛ تاریخ پذیرش: 21/2/1313)تاریخ دریافت: 

 

 چكیده

پوشأش   بأر  آنهأا  تأثيیر  حد و محیطی عوامل از کافی اطالعات داشتن مستلزم هاجنگل مدکارا و صحیح مدیریت اعمال

)شأی،، جهأت دامنأه، ارتفأا  از سأطح دریأا و        ترین عوامل فیزیوگرافیتعیین مهم ،است. هدف تحقیق حاضر هیگیا

سازی پراکنش مکأانی ایأن   ۀ پراکنش ارغوان و مدلگستر ۀنقش ۀيیرگذار در پراکنش گونه ارغوان جهت تهیتث ها(آبراهه

بأا اسأتفاده از    ت ارتفاعی و نقشه فاصله از آبراههطبقات جهت، طبقا شی،، های طبقاتنقشه منظور این گونه است. به

متغیأر در   هأر  تأثيیرات بررسأی   برایتهیه شد.  20222/1با مقیاس  پژوهشمورد  ۀهای توپوگرافی رقومی منطقنقشه

پراکنش، از روش آماری رگرسیون لجستیک اسأتفاده شأد. نتأایش نشأان داد کأه       ۀسازی نقشپراکنش این گونه و مدل

داری دارند. ارتفا  از سطح دریا ارغوان ارتباط معنی ۀها با پراکنش گونا  از سطح دریا و فاصله از آبراههمتغیرهای ارتف

 ۀتشخیص داده شد. نتایش  بیانگر بیشأترین حوأور گونأ    پژوهشمورد  ۀارغوان در منطق ۀترین عامل پراکنش گونمهم

سأازی بأر   . مدلاستها متر از آبراهه 122ر فواصل کمتر از متر از سطح دریا و د 1124تر از ارغوان در ارتفاعات پایین

آمأده از روش  دسأت داشأتند و ضأرای، بأه    پأژوهش مأورد   ۀداری با پأراکنش گونأ  اساس دو متغیری که ارتباط معنی

و ضأری، منحنأی    055/2حدود  Nagelkerke R Square . نتایش اعتبارسنجی مدل باگرفترگرسیون لجستیک، انجام 

 آمده داشت.  دستشان از دقت، برازش و اعتبار خوب مدل بهن 111/2راک 

 سازی.اکنش مکانی، رگرسیون لجستیک، مدل: ارغوان افغانی، پرهای کلیدیواژه

 

 

  ایمیل:   25533301210شماره تماس:    نویسندۀ مسئولelyajaferyan@yahoo.com  
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 و هدف مقدمه

 مستلزم ،هاجنگل مدکارا و صحیح مدیریت اعمال

 تأثيیر  حأد  و محیطی عوامل از کافی اطالعات داشتن

 ۀتأدوین برنامأ  اسأت. بأرای    پوشأش گیأاهی   بأر  آنها

 شناسایی طبیعی را  هایباید توانمندی ابتدا مدیریتی،

 کامل اقدام اطالعات آوریاز جمع پس و کرد بررسی و

اطأال    نمود. برای رسیدن به این مهأم،  ریزیبه برنامه

ها با توجه به عوامل محیطأی از  از پراکنش مکانی گونه

هأای  اعمأال برنامأه   به منظورقبیل عوامل فیزیوگرافی 

 مدیریتی و توسعه و احیای این منابع ضرورت دارد.

پراکنش مکانی درختان یکأی از مباحأم مهأم در    

شناسأأی اسأأت کأأه بررسأأی آن از موضأأوعات  جنگأأل

 پوشأش  پأژوهش گیأری جنگأل و    ضروری در انأدازه 

بینی پیش(. Orth and Kennedy, 2001) استگیاهی 

ی، یولأو  ب ها بحم بسیار مهمی در علأوم پراکنش گونه

 Guisan andاکولأأأو ی و بیو رأأأوگرافی اسأأأت ) 

Theurillat., 2000 .)یأاب موقعیأت  سامانه از استفاده 

 امدیکار ابزارمکانی،  اطالعات و سامانه ((GPSجهانی 

هأای  جنگل نشان دادن پراکنش مکانی است. در برای

کشأکان در لرسأتان در    ۀزاگرس، در سأواحل رودخانأ  

 رغأأوان افغأأانی  ا ۀگونأأ ،پلأأدختر -مسأأیر معمأأو ن 

(Cercis griffithii)   مأالوی   ۀرویأش دارد. در محأدود

 ۀتنهأأا در حاشأأیارغأأوان نأأه ۀ)پلأأدختر( حوأأور گونأأ

متأر از سأأطح دریأأا   1122ارتفأأا   رودخانأه، بلکأأه تأا  

بلأوط را   -یابد و ترکی، ارغوانهمراه بلوط ادامه می به

(. بأا  1312ای و ابراهیمأی،  آورد )جزیأره وجأود مأی  هب

ابع مشأخص شأد کأه در خ أوا پأراکنش      مرور منأ 

يیر عوامأل فیزیأوگرافی بأر    تأث ارغأوان و   ۀمکانی گونأ 

اسأت. از   ی صأورت نگرفتأه  پژوهشأ پراکنش این گونه 

دسترسأی بأه    ،طرفی برای مدیریت بهینأه ایأن گونأه   

 شده ضرورت دارد.اطالعات یاد

Howard and Mitchell (1985)    در تحقیقأی بأا

ر نزدیکی شهر نیویورک  رومورفولو ی گیاهی د عنوان

واقع در آمریکا با هدف تعیأین کأاربری اراضأی بأرای     

هأا نشأان دادنأد کأه پأراکنش      جنگأل  ۀمدیریت بهین

مکانی گیاهان در ارتباط مستقیم با عوامل فیزیوگرافی 

سازی پراکنش برای مدل  Hidalgo et al. (2008).است

در منطقأه  ( Quercus suberپنبأه ) مکانی بلوط چوب

غربی اسپانیا از رگرسأیون لجسأتیک    ا در جنوبهیولو

کأه عوامأل    ندو به ایأن نتیجأه رسأید    نداستفاده کرد

يیر امنه در پراکنش مکانی این گونه تأث شی، و جهت د

 .مستقیم دارند

شهرسأتان پلأدختر و    ۀهای جنگلی حأوز  ه رویشگا

هأا و  دلیأل وجأود آبراهأه   ( بأه پژوهش ۀمالوی )منطق

ساختار و  های تند،و شی،های شمالی و جنوبی جهت

دلیأل اهمیأت فأراوان ایأن     نأد. بأه  دارای الگوی ویأژه 

بأوم   در حفاظأت از آب و خأاک زیسأت    رویشگاه زیبأا 

جنگلی و بکر بأودن ایأن رویشأگاه، در ایأن پأژوهش      

 ارغأأوان افغأأانی  ۀپأأراکنش مکأأانی گونأأ  شأأدتأأالش 

Cercis griffithii)) بأا   پلدختر –آباد در محدوده خرم

گیأأری از و بهأأرهرفتن عوامأأل فیزیأأوگرافی در نظأأر گأأ

 .شودهای سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه  قابلیت

 

 هامواد و روش
 پژوهشمنطقه  -

مالوی )پلدختر( در جنوب استان لرستان و  ۀمنطق

 هأای خوزسأتان و ایأالم قأرار دارد    در مجاورت اسأتان 

متأر از   512متوسأ  ارتفأا    پژوهش ۀ. منطق(1)شکل

متأر  میلی 2/314 ۀمتوس  بارندگی سا نو  دریا سطح

و دارای  داردخشک استان لرسأتان قأرار   در اقلیم نیمه

 41مالوی بأین محأدوده    ۀ. منطقاستهوای گرم وآب

درجه  33 طول شرقی و ۀيانی 35دقیقه و  02درجه و 

درجأه و   41عأر  شأمالی و    ۀيانی 02دقیقه و  11و 

 23ه درجأأ 33 طأأول شأأرقی و ۀيانیأأ 2دقیقأأه و  01

 شده است.عر  شمالی واقع  ۀيانی 00دقیقه و 

 روش تحقیق -

بعد از مشخص شأدن منطقأۀ پأژوهش )محأدوده     

متری اطراف رودخانۀ کشأکان واقأع در مسأیر     0222

پلأأدختر در اسأأتان لرسأأتان( و پأأس از    -معمأأو ن
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هأایی کأه در آن   بازدیدهای میدانی از منطقه، محدوده

یأاب  اه موقعیأت وسأیله دسأتگ  ارغوان وجود داشت بأه 

 جهانی برداشت شد.

برای تهیۀ مدل احتمأال پأراکنش مکأانی درخأت     

ارغوان، شناسایی عوامل تثيیرگذار بر پأراکنش مکأانی   

 و توسأعه  گیأری، شأکل  این گونه ضرورت داشأت. در 

 مختلفأی  اکولأو یکی  عوامأل  گیاهی، جوامع پایداری

 ترین آنهأا شأی،، آبراهأه، جهأت    مهم که دارند نقش

دریا است که به منظأور ایجأاد    سطح از ارتفا دامنه و 

سأازی  لهای اطالعاتی شناسأایی شأدند تأا در مأد     یه

نقشۀ احتمال پراکنش درخت ارغأوان مأورد اسأتفاده    

وسأیله  قرار گیرند. نقشۀ مناطق پراکنش ارغوان که بأه 

GPS  نمایش داده شده است.  2برداشت شد، در شکل

بودنأد. سأطح   هجده منطقه در محدودۀ پژوهش واقع 

 هکتار است. GPS 121شده با مناطق برداشت

 
 پلدختر )مالوی( ۀدر )آ( کشور، )ب( استان لرستان و )ج( منطق پژوهش ۀموقعیت منطق -1شکل 

 

پأأس از بررسأأی منأأابع متعأأدد و بأأا توجأأه بأأه    

عوامأأل  پأأژوهش ۀبازدیأأدهای مقأأدماتی از منطقأأ  

در ارغأأوان افغأأانی کأأه  ۀپأأراکنش گونأأ بأأريیرگأأذار تث

افزارهأای مناسأ، سأامانه اطالعأات مکأانی قابأل        نرم

هأای مربأوط بأه ایأن     شناسأایی داده  ،پردازش باشأند 

هأای مأورد   . برای استخراج  یأه آوری شدجمععوامل 

 ۀبعأدی و دوبعأدی منطقأ   های رقومی سهنظر از نقشه

اسأتفاده شأد. منأاطق     1:20222بأا مقیأاس    پژوهش

 و  NE I-0055 ،I SE-0005هأای در صأفحه  پأژوهش 

I SW -0005 نأد.  اهای توپوگرافی رقأومی واقأع  نقشه

ها استخراج شأدند. در گأام   خطوط توپوگرافی و آبراهه

 ۀمنظأأور تهیأأبأأه 1مأأدل رقأأومی ارتفأأا  ۀبعأأدی نقشأأ

شأده  نیاز از خطوط توپوگرافی استخراج های مورد  یه

های شی،،  از نقشه مدل رقومی ارتفا ، نقشه .شدتهیه 

 

1
 DEM 

ات ارتفاعی تهیه شأد. همننأین از   جهت شی، و طبق

 ها نقشه فاصله از آبراهه تهیه شد.آبراهه ۀنقش

 رگرسیون لجستیک -

 و مناسأ،  آمأاری  هأای روش کأارگیری بأه  امروزه

 اطالعأات  (GIS) توزیع بینیپیش هایمدل سیستم و

توسأعه   شناسیبوم در سرعتبه هارویشگاه جغرافیایی

هأای  گونأه  کنشپأرا  بینأی پیش مدلسازی .است یافته

 گونأه  یأک  ۀبالقو پراکنش بینیپیش عنوانبه گیاهی،

 بأین  ارتبأاط  اسأاس  بأر  انداز،چشم سراسر گیاهی در

 مأثير  محیطأی  متغیرهای و گیاهی ۀرخداد گون نقاط

 (.1315شود )زار  چاهوکی و همکاران، می تعریف

 هأای مأدل  دسأتۀ  دو بأه  مأذکور  هأای مأدل 

 تقسأیم   وفیأل پر هأای مأدل  گروهأی و  ۀمتمایزکنند

 هایداده به گروهی ۀکنند های متمایزشوند. مدل می

 مبنای بر و نیاز دارند هدف گونۀ عدم حوور و حوور
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 تولیأد  محیطأی  متغیرهأای  ارتبأاط بأا   و همبسأتگی 

 و پارامتریأک  جهانی هایگروه مدل دو به و شوند می

شأوند.   مأی  بنأدی طبقه غیرپارامتریک محلی هایمدل

 خطأی  هأای مأدل  بأه  تأوان انی میجه هایمدل مانند

رگرسأأأیون لجسأأأتیک چندگانأأأه  (GLM)عمأأأومی 

(MLR)   رگرسأأأأیون لجسأأأأتیک(GLR،)  مأأأأدل

 اشأأاره کأأرد (CART)بنأأدی و مأأدل درختأأی  طبقأأه

(Tarkesh and Jetschke, 2012.) 

غیرخطی های گیاهی با عوامل محیطی، گونهرابطه 

هأایی   یأد از مأدل  بنابراین با (.McCune, 2011است )

صأورت غیأر خطأی بیأان     فاده کرد که رواب  را بهاست

کنند. رگرسیون لجسأتیک روشأی آمأاری اسأت کأه      

ای از متغیرهأای مسأتقل و یأک    ارتباط بین مجموعأه 

صأورت مأدل بیأان    متغیر وابسته را ارزیابی و آن را به

در ایأأن  (.(Mahiny and Turner, 2003کنأأد مأأی

م گأا بأه اسأاس روش گأام  ، تجزیۀ رگرسیون برپژوهش

هأا نسأبت بأه    اسأاس ضأری، آمأاره   گرفأت و بر  انجام

 انتخاب بهترین مدل اقدام شد.

سأنجی مأدل احتمأال پأراکنش     سازی و اعتبارمدل

درختان توس  تعأدادی از مشأاهدات )صأد نمونأه از     

مناطق حوأور ارغأوان و صأد نمونأه از منأاطق عأدم       

بأه منأاطق    پأژوهش حوور( صأورت گرفأت. در ایأن    

کد یک و  (GPSشده با برداشت)مناطق  حوور ارغوان

هزار متری اطأراف  پنش ۀبه مناطق عدم حوور )محدود

استثنای مناطق حوور ارغأوان( کأد صأفر    ه رودخانه ب

بأرداری و  تعلق گرفت. از هر کدام از این مناطق نمونأه 

تعیین  ArcGISافزار توابع نرم ۀوسیل بهارزش هر نمونه 

 شد.

هأا در ایأن   حوور ارغوان و مبنای برداشأت  ۀمنطق

ح ارغأوان بأه تأوده رسأیده     جایی بود که سط پژوهش

ارغأأوان و  ۀسأأازی احتمأأال پأأراکنش گونأأ  بأأود. مدل

ير در پأراکنش ایأن گونأه بأا     به عوامأل مأث    یابیدست

سأازی   مدل. گرفتاستفاده از رگرسیون لجستیک انجام 

 12به روش گام به گام )نسبت احتمال( و بأا انتخأاب   

هأا   درصد نمونه 22سازی و ای مدلها بر درصد از نمونه

 .پذیرفت صورتسنجی مدل اعتبار به منظور

، ارتفأا  از سأطح    از آنجا که عوامل مختلف )شأی، 

هأأای دریأأا، جهأأت دامنأأه و فاصأأله از آبراهأأه( ارزش 

 1عوامأأل بأأین صأأفر و   همأأۀارزش  دارنأأدمتفأأاوتی 

 ۀتهیأ  بأرای  مناسأ،  حل راه این روشاستاندارد شد. 

دو  مقأادیر  بأا  هأای  یأه  ایجاد ها،ونهپراکنش گ نقشه

 است. مستقل پارامتر هر برای 1صفر و  دویی

هأای مسأتقل مأورد     یأه  مقادیر ۀدامن اینکه برای

 1 و 2 بأین  مدل احتمال پراکنش ۀاستفاده برای تهی

 استانداردسأازی  ،1 ۀرابطأ  از اسأتفاده  بأا  ،گیأرد  قرار

 .گرفت صورت

 = Xstandard   1 رابطۀ

Map؛: نقشه ورودی 

Xmax: ؛ارزش خام هر نقشه حداکثر 

Xmin: ارزش خام هر نقشه حداقل 

 عمأأل از بعأأد هأأای عوامأأل فیزیأأوگرافی  نقشأأه

 ایجأاد  برای پیشگو متغیرهای عنوانبه استانداردسازی

 .به کار گرفته شدند لجستیک رگرسیون مدل

 که رود می کارفر  به این با لجستیک رگرسیون

 منحنی لگأاریتمی  از وابسته متغیر بودن یک احتمال

 زده تخمین 2 ۀرابط توس  آن مقدار و کندمی پیروی

 (.Schneider and Pontius, 2001) شودمی

   2 ۀرابط
P(y = 1| X) = exp(MAP) / 1+exp(MAP) 

Map: احتمال پراکنش ۀنقش 
آمأده  دسأت هأای بأه  در این پژوهش اعتبأار مأدل  

صورت سطح مانده، بهقیهای بادرصد نمونه 22توس  

 لمشاو ارزیابی شد. -زیرمنحنی راک و آزمون هوسمر
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 نتایج
 شی، ۀنقش -

شأأی، از مأأدل رقأأومی زمأأین  ۀنقشأأ ۀبأأرای تهیأأ
درصأد از   12(. در بخش مأالوی 3 استفاده شد )شکل

 12-22و  2-12شی، ۀمناطق حوور ارغوان در کالس
ر درصد از ایأن منأاطق د   0درجه قرار دارند و کمتر از 

 .اندواقعدرجه  02شی، با تر از 

 جهت دامنه ۀنقش -

توان بأه جهأت   یزیوگرافی مهم میف از دیگر عوامل
مأدل   ۀجهأت دامنأه از نقشأ    ۀدامنه اشاره کرد. نقشأ 

(. بیشترین درصأد  4)شکل  دست آمدرقومی ارتفا  به
هأای شأمال و غأرب    از مناطق حوور ارغوان در جهت
هأای  گونأه در دامنأه   قرار دارند و کمترین درصد ایأن 

 .شدشرقی مشاهده 

 نقشۀ طبقات ارتفاعی -

بیشأأترین حوأأور ارغأأوان در طبقأأات ارتفأأاعی    
آمأأده، دسأأتدسأأت اسأأت. براسأأاس نتأأایش بأأه پأأایین

 1124تأر از  بیشترین حوور ارغوان در ارتفاعات پایین
 (.0متر از سطح دریا مشاهده شد )شکل 

 هانقشۀ فاصله از آبراهه -

متأر تهیأه شأد.     322ها به مقأدار  اههفاصله از آبر
متأر   122بیشترین مساحت ارغوان در فواصل کمتر از 

 (.5ها قرار دارد )شکل از آبراهه

 وسیلۀ رگرسیون لجستیکمعرفی مدل به -

وسأیلۀ رگرسأیون لجسأتیک در    نتایش مدلسازی به
 نشان داده شده است. 1جدول 

، با توجه به آمأارۀ والأد متغیرهأا بأرای مدلسأازی     
ها تعیأین شأدند.   ارتفا  از سطح دریا و فاصله از آبراهه

انتخاب متغیرها برای مدلسازی، اگأر آمأارۀ    در مرحله
 داری دار باشأأد )یعنأأی سأأطح معنأأی   والأأد معنأأی 

(p-value)   تر باشد(، آن متغیر در کوچک 20/2آن از
 شود.مدل انتخاب می

 

 پژوهش ۀمناطق حوور ارغوان در منطق -2شکل 

 

 

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

 

 

 
 نقشۀ طبقات ارتفا  منطقه -0شکل

 

   

 
 نقشۀ فاصله از آبراهۀ منطقه -5شکل 

 

 

 
 نقشۀ مدل پراکنش مکانی درخت ارغوان -1شکل 
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و  2در جدول  شدهاراره ضرای، به توجه با بنابراین

 لجسأتیک  رگرسأیون  معادلأۀ ، (1)جأدول   آمارۀ والد

 است. 3رابطۀ  صورت به

 3رابطۀ 

MAP = 3.247 + 0.545R- 2.431H 

ارارأه   4صورت رابطۀ که در نهایت احتمال وقو  به

 شد.

 4رابطۀ 
P= exp(3.247 + 0.545R- 2.431H)/  

     1+exp(3.247  + 0.545R- 2.431H)  

ون براساس نقشۀ حاصأل از اجأرای مأدل رگرسأی    

 1تأا   2آمده از دستلجستیک مقادیر احتمال وقو  به

 بندی  یأۀ احتمأال وقأو  در   متغیر است. جهت پهنه

 پراکنش گونه ارغوان به نظر از پژوهش منطقۀ نهایت

 پراکنش زیاد، پراکنش پراکنش بسیار زیاد، طبقه پنش

 شأد  تقسیم پراکنش بسیارکم و پراکنش کم متوس ،

 (.1و شکل   3 )جدول

این تحقیق از بین عوامل فیزیوگرافی، ارتفأا  از  در 

، بیشأأترین ارتبأأاط را 431/2سأأطح دریأأا بأأا ضأأری، 

صورت منفی با پراکنش گونۀ ارغوان داشت. پأس از   به

، ارتبأاط  023/2ها با ضأری،  آن عامل فاصله از آبراهه

صورت مثبت با استقرار و گسترش پراکنش بیشتری به

هأای  کأه آمأارۀ والأد عامأل    این گونه دارا بود. از آنجا 

دار نبأود، ایأن عوامأل وارد    شی، و جهت دامنه معنأی 

 مدل نشدند و ضریبی به آنها تعلق نگرفت.

 والد متغیرهای مستقل ۀآمار -1جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره والد انحراف معیار متغیرها

 1 144/5 212/2 ارتفا  از سطح دریا
**221/2 

 1 451/31 311/2 هاهفاصله از آبراه
**222/2 

 222/2** 1 204/11 144/2 ضری، يابت

 

 لجستیک رگرسیون مدل از حاصل ضرای، -2جدول

 ضرای، مستقل های متغیر نماد

A 241/3 يابت عدد 
H  431/2 ارتفا- 

R 040/2 فاصله از آبراهه 

 

 هر طبقه در درصد به هاپهنه مساحت -3جدول

 رصدد به مساحت کالسه پراکنش

 11/2 کم بسیار

 13 کم

 2/31 متوس 

 1/41 زیاد

 21/3 زیاد بسیار
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 رگرسیون از حاصل نتایش اعتبارسنجی مدل آماری

صأورت مقأدار سأطح زیأر منحنأی راک،      لجستیک، به

 لمشأأأاو و آمأأأاره -هأأأای آزمأأأون هوسأأأمر آمأأأاره

 Nagelkerke R Squar (4)جدول  بیان شد. 

گر قأأدرت یأأانمقأأدار سأأطح زیأأر منحنأأی راک ب 

برای  آمدهدستبه 111/2مقدار  بینی مدل است. پیش

 دهنأدۀ نشأان  پأژوهش  ایأن  ( در0این معیار )جدول 

 .است وابسته و مستقل متغیر خوب بین همبستگی

لمشأاو: بأرای آزمأون     -های آزمون هوسأمر  هآمار

لمشأاو در   -های آزمون هوسمر داری مدل، آمارهمعنی

اراره شده است.  بر اساس مقأدار ایأن آمأاره     5جدول 

 آمده مناس، ارزیابی شد.دست( اعتبار مدل به414/2)

مقأأدار آمأأارۀ   :Nagelkerke R squareآمأأارۀ 

Nagelkerke R square چگونأه  کأه  دهأد مأی  نشان 

 تحقیق این دهد. درمی برازش را هاداده مجموعۀ مدل،

Nagelkerke R square (055/2 )شأأاخص  مقأأدار

 2/2که چون بیشتر از مقأدار آسأتانۀ آن    محاسبه شد

 دهأد  مأی  نشأان  را قبأولی  قابأل  بأرازش  اسأت؛ مأدل  

 (.5)جدول 

 گرسیون لجستیکسنجی رهای مدلسازی و اعتباربندی برای دادهصحت طبقهدرصد  -4جدول

 مشاهدات

 بینیپیش

 بندی موارد اعتبار سنجیطبقه سازیها برای مدلبندی نمونهطبقه

 حوور عدم حوور
 درصد صحت

 حوور عدم حوور
 درصد صحت

2 1 2 1 

 2/10 1 21 1/11 13 01 2 عدم حوور

 3/13 22 4 1/12 53 13 1 حوور

 1/11   4/12    درصد صحت نهایی

 

 بینی مدل توس  متغیرهای انتخابی در منحنی راکنتایش دقت پیش -0جدول

 دار بودنسطح معنی اشتباه معیار سطح زیر منحنی راک
درصد 10سطح اعتماد   

 سطح منحنیبیشترین  سطح منحنی کمترین

111/2 220/2 222/2 121/2 122/2 

 

 بررسی دقت مدل آماری رگرسیون لجستیکهای مدل برای لمشاو و آماره -های آزمون هوسمرآماره -5جدول 

 Nagelkerke R square کای اسکور
داری سطح معنی

 لمشاو( -)هوسمر
 درجه آزادی

211/5 005/2 414/2 5 

 

 بحث

، پأأژوهشآمأأده از ایأأن دسأأتبأأر اسأأاس نتأأایش بأأه

 ۀها، رودخانأ بیشترین حوور گونه ارغوان در کنار آبراهه

. بأأود پأأژوهشۀ دسأأت منطقأأارتفاعأأات پأأایین اصألی و 

هأا و در  های خالص ارغوان در درهبیشترین حوور توده

 يبت شد. ندجاهایی که به اندازه کافی رطوبت داشت
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 ۀبا توجه به مدل رگرسیونی پأراکنش مکأانی گونأ   

توان دریافأت کأه عامأل    ارغوان در منطقه تحقیق، می

دریا با پراکنش این گونه رابطأۀ عکأس   ارتفا  از سطح 

که با افزایش ارتفأا  از سأطح دریأا،     معنا دارد؛ به این

یابد. ارتفا  از سطح دریا بأا  حوور این گونه کاهش می

تأرین  شأاخص  ،(431/2اخت اا بیشأترین ضأری، )  

 ۀارغوان در منطق ۀپراکنش گون ۀکنندبینیمتغیر پیش

 است. تحقیق

در  که آمده مشخص شددستبا توجه به ضرای، به

د منأاطق حوأور   درصأ  11 درحأدود  پأژوهش  ۀمنطق

 112-1124و  122-112ارغوان در طبقأات ارتفأاعی   

تأوان  متر از سطح دریا قرار گرفته است. بنأابراین مأی  

را ترجیح  نتیجه گرفت که گونه ارغوان ارتفاعات پایین

 دهد.می

های مختلف در مقابل عوامل محیطی گونه واکنش

 متفاوت است. مجمو  عوامل اکولو یک مانند شأرای  

رفولأو ی و فیزیأوگرافی   وی، خاکی، وضعیت  روماقلیم

در استقرار گیاهان تثيیر بسزایی دارند.  ارتفا  از سطح 

دریا بسیار مهم است و حتأی بأر خأاک ايأر دارد و در     

جنگأل(    ۀتعیین تیپ جنگل و کیفیت زادآوری )آینأد 

علأت  ارتفاعات پأایین بأه   رسد درنظر میمثير است. به

تری برای اسأتقرار  ای  مطلوبتر، شرهوای مناس،وآب

عوامأل   ،بأا تر  ارغأوان وجأود دارد. در ارتفاعأات    ۀگون

 سأب، شده حالت نامسأاعدتری دارنأد و   اکولو یکی یاد

شوند. این نتیجأه بأا   ارغوان می ۀمحدودیت انتشار گون

( که نشان دادنأد  1311تحقیقات میرزایی و همکاران )

 شأأودتأأر مسأأتقر مأأیارتفاعأأات پأأایین ایأأن گونأأه در

ارتفاعأات   يبات دمأای  به نظر دلیل آنهمخوانی دارد. 

هأای ایأن   یافتهپایین نسبت به ارتفاعات با  باشد. اما 

( کأه  1312ای و ابراهیمأی ) مطالعات جزیأره  پژوهش

تنهأا  مالوی )پلأدختر( را نأه   ۀحوور ارغوان در محدود

متر از سأطح   1122بلکه تا ارتفا   ،رودخانه ۀدر حاشی

کأه   اند همخوانی نأدارد بلوط يبت کردهراه دریا به هم

مبنای برداشت  موضو  این است کهاین  احتمالی علت

و تنهأا منأاطقی    اسأت جنگلأی   ۀتأود  پژوهشدر این 

اند که سطح آنها بأه نأیم هکتأار رسأیده     برداشت شده

ای و ابراهیمأی  در حالی که در مطالعات جزیأره  ،باشد

بررسأی  درخت نیأز مأدنظر بأوده اسأت.     ( تک1312)

دهد که بعد از عامل ارتفأا   نتایش این تحقیق نشان می

ارغوان  ۀير دیگر در پراکنش گونثاز سطح دریا، عامل م

. عامأل فاصأله   استفاصله از آبراهه  پژوهش ۀدر منطق

کأه   شأود مأدل مأی   صأورت مثبأت وارد  از آبراهأه بأه  

 يیر مسأتقیم در تأث  آبراهأه  کأه  این است ۀدهند نشان

 ان دارد.ارغو ۀپراکنش گون

توان اظهأار داشأت کأه در زاگأرس کأه اقلأیم       می

کمبود رطوبت یکأی   است،خشک حاکم خشک تا نیمه

 ۀاز عوامل مهمی است که تايیر منفی بر اسأتقرار گونأ  

که در هر منطقه که آبراهه وجود طوریهارغوان دارد. ب

ارغوان استقرار یافته است. فاصله از آبراهأه   ۀگون ،دارد

ای مسأتقیم نشأان داده    ارغوان رابطأه  ۀبا پراکنش گون

است؛ دلیأل آن ایجأاد محأی  مرطأوب و مناسأ، در      

کشأکان بأرای    ۀدلیل وجود رودخانأ اطراف رودخانه به

حوور ارغوان است. این نتایش همخوانی کامل با نتأایش  

( کأأه حوأأور 1312ای و ابراهیمأأی )جزیأأرهتحقیأأق 

 و دارد انأأدا در اطأأراف رودخانأأه ککأأر کأأردهارغأأوان ر

پأور و  محققأانی چأون رضأایی    هأای یافتههمننین با 

ارغأوان را   ۀاسأتقرار گونأ   ۀ( که ناحیأ 1311همکاران )

 همخوانی دارد. اندپررطوبت ککر کرده هایشی،

، شی، با توجه سطح مناطق حوور پژوهشدر این 

ارغوان در طبقأات مختلأف بایأد در مأدل رگرسأیون      

علأأت رسأأد بأأهنظأأر مأأیهشأأد. بأألجسأأتیک وارد مأأی

عامل شی، با ارتفا  از سطح دریا، این  زیادهمبستگی 

 ۀوارد مدل نشده است؛ زیرا در صورت حذف  یأ  عامل

شأود. البتأه   شی، در مدل وارد می ۀارتفا  از مدل،  ی

باید به این نکته اشاره شود که چون ضأری، ارتفأا  از   

در نهایت مدلی انتخأاب   ،سطح دریا با تر از شی، بود

شأد. نتأایش   فا  از سطح دریا در آن وارد میشد که ارت

تحلیل رگرسأیونی نشأان داد کأه ورود متغیأر     وتجزیه

دهأد و در  افأزایش نمأی   چنأدان دقت مأدل را   ،شی،

 يیر زیادی نداشته است.گام تثبهروش گام
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تنو  در مقدار نأور خورشأید    ۀواسطجهت دامنه به

ۀ ير اسأت. در مرحلأ  ثدریافتی بر پأراکنش گیاهأان مأ   

والد  ۀسازی، اگر آمارنتخاب بهترین متغیرها برای مدلا

آن  (p-value)داری دار باشد )یعنی سطح معنأی معنی

تر باشد( آن متغیأر در مأدل انتخأاب    کوچک 20/2از 

وارد مدل نشأد. در   شود؛ بر این اساس جهت دامنهمی

هأا  ارغأوان در تمأام جهأت    ۀپژوهش حاضر حوور گون

تواند ایأن باشأد   ضو  میین مويبت شده است. دلیل ا

تابش خورشید به حدی نبوده که بتواند  ۀيیر زاویکه تث

يیرگأذار  های مختلف بأر پأراکنش ارغأوان تث   هتدر ج

پور محققانی چون رضایی هاییافتهباشد. این نتیجه با 

 ۀکأأه ناحیأأنأأدارد تطأأابق کامأأل ( 1311و همکأأاران )

هأأای شأأمالی و  ارغأأوان را در جهأأت ۀاسأأتقرار گونأأ

 اند.غربی معرفی کرده شمال

روشی مناس، برای  ۀاز نتایش دیگر این تحقیق، ارار

هأای گیأاهی بأا    بین حوور گونأه  ۀتحلیل رابطوتجزیه

عوامل محیطی است. در این روش متغیر کیفی حوور 

عنأوان متغیأر وابسأته    گیأاهی بأه   ۀو عدم حوور گونأ 

آن با متغیرهأای محیطأی از    ۀشود که رابطانتخاب می

. از شأأودمأأیرگرسأأیون لجسأأتیک بررسأأی  طریأأق 

 گرسأأیون لجسأأتیک توسأأ  محققأأان دیگأأر ماننأأد ر
(Dobrowski et al, 2006; Lassueur et al, 2006; 

Carter et al, 2006) بینی رویشأگاه  های پیشدر مدل

 هأأای گیأأاهی اسأأتفاده شأأده کأأه جزریأأات آنهأأا گونأأه

 است.شده تحلیل وتجزیه

تب  بأأا مأأدل هأأای آمأأاری مأأردر مأأورد شأأاخص

توان گفت که با توجأه بأه   رگرسیون لجستیک نیز می

-Pseudo Rاینکأأه در ایأأن پأأژوهش مقأأدار شأأاخص 

Square  است و همننأین   شدهمحاسبه 005/2برابر با

 ۀ)آسأأتان 2/2بأأا توجأأه بأأه اینکأأه ایأأن مقأأدار از     

ایأن مأدل بأرازش     است، (Pseudo R-Squareشاخص

 آزمأأون  دهأأد. در مأأورد قابأأل قبأأولی را نشأأان مأأی  

داری از لمشأاو در صأورتی کأه سأطح معنأی     -هوسمر

 دسأت بیانگر اعتبار خوب مأدل بأه   ،بیشتر باشد 20/2

عدم اعتبار مأدل را   20/2 آمده است و مقادیر کمتر از

دار بأودن  دهد. مدل با توجه به سأطح معنأی   نشان می

دارای اعتبار خأوبی  است 414/2لمشاو -آزمون هوسمر

کأه   شأد محاسأبه  111/2یز. مقدار شاخص راک ناست

دهد )نزدیأک بأه عأدد    مقدار بسیار زیادی را نشان می

( و حاکی از آن اسأت کأه الگأوی پأراکنش مکأانی      1

ای قوی با مقادیر احتمال حاصل از شده، رابطهمحاسبه

مدل رگرسیون لجسأتیک دارد. بأا توجأه بأه مجمأو       

نتایش اعتبارسنجی، دقت، اعتبار و برازش مناس، مدل 

 .دشتوجیه 

هأای  در صورت وجود دادهگفت توان در نهایت می

پراکنش مکانی، با توجه به  ۀنقش  ۀمورد نیاز برای تهی

ماهیت منطقه، مدل آماری رگرسیون لجستیک، مأدل  

حوور این گونأه   احتمال ۀنقش ۀمنظور تهیمناسبی به
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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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