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چکیده
Thymusگونهرویشگاهمطلوبیتسازيمدلمطالعهاینازهدف kotschyanus Boiss. & Hohen.تحلیلروشازاستفادهبا

گونهحضورنقشهشاملشدهبردهبکاراطالعاتیهايالیهشد.اجراBiomapperارافزنرمدرمدلاینبود.شناختیبومآشیانعاملی
خاك،عمقفسفر،پتاسیم،نیتروژن،آلی،مادهآهک،درصدالکتریکی،هدایتاسیدیته،سنگریزه،(درصدخاکیمتغیرهاييهانقشهو

شاخصازاستفادهبامدلصحتبودند.ارتفاع)وجهت(شیب،منطقهتوپوگرافیمتغیرهاييهانقشهوسیلت)ورسشن،درصد
نقشهتطابقمیزانبررسیازآمدهدستبکاپايضریبباالست.مدلنتایجدقتکهدهدمینشاناینآمد؛دستب%89مقداربویس
.Tگونهکهدادنشاننتایجهمچنین،.باشدمیخوبسطحدرکهآمددستب73/0زمینیواقعیتبابینیپیش kotschyanusهاییخاك

دهد.میترجیحرا%5/21ازکمترآهکمیزانومتربرزیمنسدسی20/0-25/0الکتریکیهدایت،5/7-8اسیدیتهمیزانبا
عالوهبهدارد.قرارشرقیوشمالیهايدامنهدرودریاسطحازمتر2000ازبیشارتفاعدرگونهاینمطلوبرویشگاههمچنین

.Tگونهکهدادنشانبررسیایننتایجاینکه  kotschyanus،شناختیبومآشیاندارايکهاستمطالعهموردمنطقهدرتخصصیايگونه
دارد.خودشخاصرویشگاهیشرایطدررا زندگیبهتمایلواستمحدودينسبتبه

ENFA(،Thymus(شناختیبومآشیانعاملیتحلیلرویشگاه،مطلوبیتسازيمدلکلیدي:هايواژه kotschyanus Boiss. & Hohen..

مقدمه
شدپژوهشنیاانجامسازنهیزمکهیموضوعومسئله

مطلوبیتنییتعدرنینويهاروشازاستفادهتضرور
بخشزیرا؛استییداروارزشباییهاگونهشگاهیرو

حاصلییدارواهانیگنهیزمدربشرازیننیمأتازیبزرگ
النکيهايسودآور.استیعیطبيهاهعرصازآوريجمع

ییدارواهانیگتجارتبهروزافزونتوجهوياقتصاد

يبقاوآوردهوجودبهمنابعنیايبرازیاديالتکمش
کردهمواجهينابودخطرباراییدارويهاگونهازياریبس
مراتع،بیتخریشیافزاروندبهتوجهباطرفیازت؛اس

شیپازشیبمقاوماهانیگبامراتعاصالحضرورت
مقاوم،بومیاهانیگلهیوسبهمراتعاصالح.شودمیاحساس

از،یحفاظتجنبهبرافزون،یصنعتوییدارواهانیگژهیوبه
ونانکساییزااشتغالبراي(یاجتماعوياقتصادنظر
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بایدمرتعستمیوسکاطیشراحسببرنیز )منطقهبردارانبهره
نینويهاروشازاستفادهرونیااز.دریگقرارتیاولودر
یصنعت- ییداروارزشباییهاگونهشگاهیرونییتعنهیزمدر
.رسدیمنظربهيضرورمسئله،يهاحلراهازیکیعنوانبه

پایهبرکهگیاهیيهاگونهرویشگاهمطلوبیتيهانقشهتهیه
توسعهباهمگاماستاکولوژیکآشیانسازيمدل

عرصهواردجغرافیاییعاتاطالسیستموريآماهايروش
Guisan(استشدهگیاهیشناختیبومعلم &

Zimmermann, Thymus(شنیآواهیگ.)2000 spp.(
ژهیوهبوییدارويهاتیمتابولیبرخبودندارالیدلبه

اهانیگنیارزشمندترونیترپرمصرفازیکیاسانس
,Brasseur(استیدنییدارو Meister؛ 1983 et al., ؛ 1999

Essawi & Srour, Thymus(کوهیآویشنگونه).2000

kotschyanus (مناطقدرکهاستيابوتهوایپایاهیگ
رانیاازیعیوسمناطقدروداردنشکپراسردوکخشمهین

ويزکمر،یغربشمال،یغربمناطقارتفاعاتازجمله
,Rechinger(رویدمیشورکیجنوب درنونتاک.)1982

کوهیشنیآویشگاهیروطیشراوشناختیبومنهیزم
واستانجام نشده چندانیشدهمنتشرویعلمقاتیتحق

ویکستماتیسردکعملنییتعمورددرتحقیقاتعمده
بودهآنییایمیشهايبکیترواسانسردکعمل،يبندطبقه

گونهبااليداروییارزشبهتوجهبااست.
T. kotschyanusوكخاحفاظتمسائلدرآنتیاهمو

نیايریارگکبوپرورشيبراهکاستالزممرتعتیریمد
نهیبهيهاشگاهیروبهنسبتیاملکشناختیمرتعمهمگونه

مطلوبرویشگاهتعیینتحقیقایناصلیهدفآید.بعملآن
.Tگونه kotschyanusرویشگاهمطلوبیتبرمؤثرعواملو
.Tنهگوجایگاهتعیینآن، kotschyanusآشیانگسترهدر
روشبکارگیريامکانبررسیومربوطهشناختیبوم

ENFAاستبودهایرانگیاهیيهاگونهمدیریتامردر.
ENFAشناختیبومآشیانعاملیتحلیلیا

)Ecological Niche Factor Analysis(توسطباراولین
Perrin هوسیلهببعدهاشد،مطرح1984در سالHausser

در سال Hirzelتوسطسپسویافتبهبود1995در سال 

شودمیاجراBiomapperافزارنرمدرکهشدارائه1998
)Gibson et al., Hirzel؛ 2003 et al., بااليمزیت).2001

مطلوبیتمدلمحاسبهامکانکردنفراهمافزارنرماین
Habitat(رویشگاه Suitability(يهادادهساسابرتنها

کهاستحضور)عدميهادادهبهنیاز(بدونگونهحضور
اجرايبراينیازموردبودجهوزماندرتاشودمیسبب

تحقیقاینفرضیه.گرددجوییصرفهاطالعاتتهیهومطالعه
گونهمطلوبرویشگاهتواندمیروشاینکهاستاین

T. kotschyanusدهد.نشانخوبیبهرابررسیمورد
هايمؤلفهتحلیلبهزیاديحدودتاENFAتحلیلوتجزیه
متغیرهايتبدیلباروشاین،استشبیه)PCA(اصلی

باگونهحضوربینرابطهبررسیبههاعاملبهرویشگاهی
محاسبهبرعالوهروشایندرپردازد.میمحیطیمتغیرهاي
ندمانمهمیشناختیبومهايعامل،رویشگاهمطلوبیت
)Marginality(پذیريحاشیه،)Specialization(گراییتخصص

Global(پذیريتحملو tolerance(هرکهشودمیحاسبهم
Hirzel(هستندمهمیشناختیبوممفاهیمدارايیک &

Guisan, Hirzel؛ 2002 et al., ارتباطنیادر.)2002
Zimmermann(استانجام شدهیمختلفيهاپژوهش et

al., Trail؛ 2007 & Bigalke, Strubbe؛ 2006 &

Matthysen, Wolmarans؛ 2009 et al., Zare؛ 2010

Chahouki et al., وندیپیبررسمنظوربهکه؛)2012
اشارهموارديبهیقبليهاپژوهشباحاضرپژوهش

ازاستفادهبا)2011(همکارانوTrethowanگردد.یم
هگونرویشگاهاکولوژیکآشیانعاملتحلیل

Campuloclinium macrocephalumکردند.بررسیرا
Zare Chahoukiباپژوهشیدر)،2012(همکارانو

گیاهیگونهبالقوهرویشگاهENFAروشازاستفاده
Eurotia ceratoides (L.) C.A.M.شرقشمالمراتعدررا

موردگونهکهدادنشانآنان نتایجکردند.سازيمدلسمنان
الکتریکیهدایت،8/7- 8اسیدیتهبامناطقیدرنظر
وشنیسیلتیخاكبافتمتر،بریمنسزدسی26/0-17/0

است.شدهپراکندهمتر1600- 2200دریاسطحازارتفاع
Ferulaداروییگیاهازحفاظتهدفبامحققان ovina
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Boiss.ازاستفادهباراگونهاینرویشگاهاصفهانمنطقهدر
کردند.الگوسازيشناسیبومآشیانعاملیتحلیلروش
تعییندرعواملمهمترینکهدادنشانENFAآنالیزنتایج

خاك،رسدرصدعواملکماگونهتوانمندي رویشگاه
مقادیراست.بودهخاكالکتریکیهدایتواشباعرطوبت
درکماگونهکهدادنشاننیزگراییتخصصوگراییحاشیه
تحملرامحیطیشرایطازباریکیدامنهاناصفهمنطقه

Safaei(کندمی & Tarkesh Esfehani, 2013(.

هاروشومواد
بررسیموردمنطقهمعرفی

غربی(شمالطالقانآبخیزحوزهدرمطالعهموردمنطقه

12/37977وسعتباحوزهمیانیبخشدرالبرز)استان
50°53'20"تا50°36'43"جغرافیاییموقعیتباوهکتار
شمالیعرض36°19'19"تا36°5'19"وشرقیطول
3000دریاسطحازمنطقهارتفاعحداکثراست.شدهواقع
اطالعاتبراساساست.متر1800آنحداقلومتر

ساله،30دورهیکدرمربوطههايایستگاههواشناسی
درمترمیلی769تازیدشتدرمترمیلی464ازبارندگی

حدوددرمنطقهبارندگیمتوسطواستمتغیرسالدردیزان
آمبرژهروشاساسبرنیزمنطقهاقلیماست.متر میلی500

پایهبروسرد)مرطوبوسردمرطوب(نیمهسردیارتفاع
موقعیت1شکلاست.ارتفاعیفراسرددومارتنروش
دهد.مینشانرا البرزاستانوایراندرمنطقه

کشوروالبرزاستاندرمطالعهموردمنطقهموقعیت-1کلش

تحقیقروش
گیاهیشناختیبومهپایوهمقدممیدانیطالعاتم

مقدماتیهايبررسیازپساساساینبر.شودمیمحسوب
منظوربه،همنطقازمکرربازدیدهايوصحراییپیمایشبا

تهیهومحیطیعواملوگیاهیپوششبینهرابطبررسی
درمنطقهگیاهیپوششهنقش،رویشگاهمطلوبیتهنقش

محدودهدرکهصورتیناهبشد.تهیه25000/1مقیاس

Agropyronرویشیتیپپنجمطالعاتیهمنطق

intermedium،Thymus kotschyanus،Astragalus

gossypinus،Stipa barbata وAgropyron

intermedium-Astragalus gossypinusدادهشخیصت
-تصادفیوهیشبهگیاهیامعوجازيریگنمونهشد.

پیتهردرکهصورتاینبه.انجام شدسیستماتیک
ترانسکتدوکهنحويبهيمتر150تکترانس3،یشیرو
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درو،شدمستقرشیبجهتبرعمودیکیوشیبجهتدر
فواصلبا)پالت15(گذاريپالتتکترانسهرامتداد

روشبهبردارينمونهپالتمناسبسطح.شدمانجامتر10
تغییراتبهتوجهباپالتتعدادو)2m1(سطححداقل
پیتهردر.شدنییتعآماريروشبهگیاهیپوشش

یطیمحعواملویاهیگپوششراتییتغبهتوجهبایشیرو
وشدحفرلیپروف،بردارينمونههايپالتازپالت6در

.دشانجاممترسانتی0-30عمقاتكخاازيبردارنمونه
سیستموسیلههبنیزبردارينمونهنقاطجغرافیاییموقعیت
Global(جهانییابموقعیت tolerance(ازپسشد.ثبت

خاكخصوصیات،آزمایشگاهبهخاكيهانمونهانتقال
مادهدرصد،الکتریکیهدایت،اسیدیتهخاك،بافتشامل

خاكکلازتوپتاسیموجذبقابلفسفرآهک،،آلی
الزمرویشگاهبینیپیشنقشهارائهبرايشد.گیرياندازه
يهانقشهشود.تهیهمذکورعواملازیکهرهنقشکهاست

ارتفاعرقومیمدلازاستفادهباعارتفاوجهتشیب،
)Digital elevation model(تحقیقایندر،شدتهیهمنطقه

تهیهومکانیتغییراتلگوياتعیینبرايآمارزمیناز
وبررسیبرايشد.استفادهخاكخصوصیاتيهانقشه

تحلیلوتجزیهازنیزفضاییساختاروارتباطتشریح
استفاده9نسخهGS+افزارنرمدر»واریوگرامیاتغییرنما«

ناهمگنیاکولوژیکیآنالیزدرگستردهطوربهروشاین.شد
رودمیبکارهاواریانسنیمهمحاسبهطریقازخاك

)Zheng et al., Virgilio؛ 2008 et al., Zare؛ 2007

Chahouki, ازیابیمیانهايروشارزیابیمنظوربه.)2006
MAE)Meanآماريپارامترسهوتقاطعیروش absolute

Error(،MBE)Mean Bias Error(وRMSE)Root

Mean Squar Error(روشازاستفادهباسپسشد؛استفاده
افزارنرمدرخاكهايویژگیهنقشکریجینگیابیدرون

Arc GISبااطالعاتتکمیلازبعدشد.تهیه10نسخه
مکانیپراکنشسازيمدلبرايتحقیقهدفبهتوجه
آشیانعاملیتحلیلروشازبررسیمورديهاگونه
4افزارنرمدرشناختیبوم Biomapperمنظوربهشد.استفاده

FactorتابعازENFAهايعاملمحاسبه mapهمیندر

نیزمدلبرايدارمعنیهايعاملتعدادتعیینبرايوافزارنرم
Broken(شکستهعصايمعیاراز Stick(شد.استفاده

BiomapperافزارنرمدرENFAمدلورودييهانقشه

بلقاکلیدستهدوبهکهاسترستريهايالیهشکلبه4
متغیرهاينقشهوهاگونهحضورنقاطهنقشاست.بنديطبقه

آنهابههاگونهحضورعدمیاحضورکهمحیطیمستقل
هاگونهحضورنقاطمیدانیمشاهداتدردارد.بستگی

بعدوشدثبت)GPS(جهانییابموقعیتسیستموسیلهبه
درمنطقهموقعیتنقشهرويبرنقاطاینموقعیتتعییناز

ایندرشد؛تهیهآنبولیرستريالیه،GISافزارنرم
(جهت)کیفیمتغیریکویکممحیطیمتغیر14ازپژوهش

.Tگونهرویشگاهمطلوبیتمدلتهیهبراي kotschyanus

شد.استفاده
نرمالابتدا،افزارنرمبهاکوجغرافیاییاطالعاتورودازپس

شد.بررسیBOX-COXعتابازاستفادهباآنهاپراکنشبودن
هربهتوجهابافزارنرممحیطدر،ENFAروشانجامازقبل
برايCircularوDistanceهايآمارههاالیهازیک

Hirzel(شداستفادههاالیهسازيآماده et al., بهالزم.)2001
پژوهشایندراستفادهموردیکميهادادهبیشتر کهاستذکر

خاكيهانقشهوشیبارتفاع،مثلاکولوژیکیيهادادهشامل
برايمناسبیايرتبهمقیاسدارايخاك)بافتعناصر،(میزان
واردپردازشیگونههیچبدونوبودندENFAآنالیزبهورود
تعریفقابلیتکهجهتمتغیرمورددرولیشدندENFAآنالیز

IDRISIمحیطدرابتدانداشت وجودآنبرايايرتبهمقیاس

شد.ENFAآنالیزواردبعدوشدتهیهبولیهايالیهآناز16
85/0ازبیشهمبستگیمتغیردوبیناگرENFAمدلدر

ازبایدپژوهشگر)نظربهتوجه(بامتغیردوازیکیباشد،
Neeti(گرددحذفتحلیلوتجزیه et al., ازپس.)2007
Correlationتابعاجراي Matrix،رسخاكبافتايمتغیره)،

جهتشدهبولیيهانقشهازالیهدوهمچنینوسیلت)وشن
آنالیزازقبلرو از این،داشتند8/0بااليهمبستگییکدیگربا

ENFAمتغیر12ترتیببدینشدند.حذفمتغیرپنجویکم
آنالیزواردبودندمناسبیهمبستگیدارايکهجهتبولی

ENFA.آزمونشدندCross-validationارزیابیبرايکه
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پیوستهبویسشاخصازاستفادهباومدلصحت
)The continuous Boyce index(همیندرنیزگیردمیانجام

بالقوهشگاهیرونقشهدقتزانیمنییتعبراي.اجرا شدافزارنرم
.Tهگون kotschyanusپوششیواقعنقشهباآنقیتطبو

شد.استفاده16نسخهIdrisiافزارنرمدرکاپاآمارهازیاهیگ

نتایج
دررابررسیموردمتغیرهايمقادیردامنه1جدول

.Tگونهرویشگاه kotschyanus2جدولدر.دهدمینشان
شدهگیرياندازهخاکیمتغیرهايتغییرنمايبهمربوطاجزاي

تغییرنمايمدلنمونهنوانعبهنیز2شکلاست.شدهارائه
دهد.مینشانراخاكآهکنقشهوآهکمتغیربهطمربو

ومکانیهمبستگیدرجهکهاستبرداريیتیکمتغییرنما
تفاضلمربعحسببرراشدهگیرياندازهنقاطبینشباهت

دهدمینشانآنهافاصلهوجهتبهتوجهبانقطه،دومقدار
)Hasani Pak, 1998.(

مطالعهموردگونهرویشگاهدریشناسخاكمطالعاتنتایج-1جدول

سنگریزه
ECاسیدیته)%(

)dSm(

ماده 
آلی

)%(

شن
)%(

رس
)%(

سیلت
)%(

آهک
)%(

نیتروژن
)ppm(

پتاسیم
)ppm(

فسفر
)ppm(

عمق
متر)(سانتی

42/398/723/090/053/469/186/3467/2106/023/09/367/26میانگین
انحراف 

58/1813/001/059/063/47/337/563/502/01/08/14/6معیار

گیري شده در تحقیقاجزاي مربوط به تغییر نماي متغیرهاي خاکی اندازه-2جدول 

مدلویژگی
تغییرنما

ايقطعهاثر
)%(

آستانه
)%(

تأثیردامنه
)متر(

نسبت
C/CO+C

ضریب
همبستگی

گامفاصله
)متر(

10/03/248260100/1764/045/0کرويشن
10/06/62199299/0536/055/0کرويسیلت
50/242/209911088/0778/055/0کرويرس
0/10/169119099/0969/055/0نماییآهک

00/00021/0169000/1491/055/0کروينیتروژن
12/0302/1299990/0761/035/0کرويآلیماده

11/068/16187695/0865/035/0کرويفسفر
004/00219/0177081/0778/035/0کروياسیدیته

0001/01072/0119599/0471/00.35کرويالکتریکیهدایت
02/026/0911088/065/055/0کرويپتاسیم
3/059/34100291/055/055/0کرويعمق

5/184/0119198/044/045/0نماییسنگریزه
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شمالیهايقسمتدرخاكآهکمیزانکهشدمالحظه
دارد)پررنگیحضورگونهکهقیط(منامطالعهموردمنطقه
رابطهدهندهنشانکهباشدمیمنطقهجنوبیبخشازبیشتر

نیز3جدولاست.بررسیموردگونهوآهکبینمستقیم
وگراییحاشیهمیزان،تحلیلوتجزیهاینامتیازاتماتریس
دهد.مینشانرامطالعهموردگیاهیگونهییگراتخصص

منطقهخاكآهکنقشهوآهکمتغیربرايتجربیتغییرنمايمدلبرشدهدادهبرازشخطتغییرنمايمدل-2شکل

ـ بــهمربــوطامتیــازات مــاتریس،3جــدول هگونـ
T. kotschyanusمـاتریس ایـن اولستوندهد.مینشانرا

ــانگر ــیه%100بی ــیگرحاش ــص%61وای ــیتخص وگرای
ــتون ــايس ــديه ــهبع ــبب ــانگرترتی %3و%12%،19بی
،ENFAآنـالیز ویژهمقادیربهتوجهبا.استگراییتخصص

.شودمیشاملرامنطقهواریانس%92اولعاملسه
انیآشیعامللیتحلوهیتجزدرشدهانجامهیتجز

حاسبهمبهیاصليهامؤلفهبههیتجزمشابهشناختیبوم
ریأثتازياعمدهبخشدهندهحیتوضهکپردازدیمیعوامل

متغیرهاییازدستهآنت.اسگونهیطیمحمستقليرهایمتغ
توضیحبراياطالعاتبیشتریندارندراضرایبباالترینکه

ماتریسENFAخروجیمهمتریندارند.راگونهپراکنش
ماتریساینهايردیفدرموجوداطالعاتاست.امتیازات

ساختدرمستقلمتغیرهايازیکهرسهمیاشرکتمیزان
،امتیازاتماتریساولستوندهد.مینشانرافاکتورها

گراییحاشیهکهمتغیرهاییبرايدارد.رااطالعاتمهمترین
باالترحديدررویشبهتمایلنظرموردگونهدارندمثبت

مورددرورددامنطقهسطحدررامتغیرآنمیانگیناز
گونهاستمنفیآنهابرايگزینیحاشیهمقدارکهییمتغیرها

دررامتغیرآنمیانگینازکمتريمقادیردرشرویبهمایلت
دارد.منطقه

وکلگراییتخصصکل،گراییحاشیهمقادیر
119/0و944/2،432/8ترتیببهکلپذیريتحمل

نهگوکهاستمطلباینگویايکهشدمحاسبه
T. kotschyanus،مطالعهموردمنطقهدرتخصصیايگونه

محیطیشرایطمحدودهدررا پایینیتحملتوانکهاست
ومدلبرايپیوستهبویسشاخصدارد.مطالعهموردمنطقه

،4جدولدررویشگاهبرايبنديطبقهمناسبالگوریتم
است.آمده
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ThymusگونهيرابENFAزیآنالازاتیامتسیماتر-3جدول kotschyanus

رویشگاهیمتغیرهاي
چهارمعاملسومعاملدومعاملاولعامل

گراییحاشیه100%
گرایی% تخصص3گراییتخصص%12گراییتخصص%19گرایی% تخصص61

686/0-544/0-266/0643/0ارتفاع
-023/0-038/0-131/0033/0عمق

-554/0-067/0-682/0209/0الکتریکیهدایت
-068/0017/0-008/0-23/0سنگریزه
-067/0111/0-067/0-217/0پتاسیم
-225/0-532/0-882/038/0آهک

145/0066/016/0-119/0نیتروژن
-092/0-038/0019/0-115/0آلیماده

047/0-121/0005/0-198/0فسفر
239/0052/0041/0188/0اسیدیته

-162/0-023/0062/0-01/0جنوبیجهت
618/0061/0-079/0592/0شرقیجهت
-037/0-018/0034/0-065/0غربیجهت

-037/0-205/0026/0044/0شرقشمالجهت
-211/0-025/0021/0068/0شمالیجهت

-02/0076/0096/0-239/0شیب

میانگینمیانه،الگوریتمچهاربویسشاخصبهتوجهبا
بهترینفاصله،حداقلوهارمونیکمیانگینهندسی،
هگونرویشگاهبینیپیشمدلساختبرايالگوریتم

T. kotschyanusتشخیصهارمونیکمیانگینالگوریتم

بویس،شاخصشدهبرآوردمقادیربهتوجهباشد.داده
انجامباتینهادر.باشدمیخوبمدلبینیپیشقدرت

نقشهافزارنرمدرازینمورديآماريهالیلتحوهیتجز
.Tهگونشگاهیرومطلوبیت kotschyanusشدهیته.

سازيمدليهاتمیالگورسیبوشاخصریمقادوشناختیبومانیآشيپارامترها-4جدول 
سازيمدلالگوریتمبویسشاخصکلپذیريتحملکلگراییتخصصکلگزینیحاشیهگونه/رویشگاه
T. kotschyanus944/2432/8119/004699/0±897/0هارمونیکمیانگین

ونامطلوبومطلوبرویشگاهحدتعیینبراي
نیزFiنمودارازرویشگاهمطلوبیتطبقاتبنديطبقه

توجهبااست.شدهارائهFiنمودار،3شکلکهشداستفاده
هگونرویشگاهمطلوبیتهنقشFiنمودارشیبتغییراتبه

T. kotschyanusشدبنديتقسیمطبقهچهاربه.Henglو
تنهانقشهيبندطبقهکهکردندبیان)2009(ارانکهم

بهتوانیموشودانجام میمطلبكدرسهولتمنظورهب
.کرديبندمیتقسزینيگریدطبقات
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(نقشهرویشگاهمطلوبیتنقشهبهمربوط،4شکل
میزانهمچنین.باشدمی)ENFAمدلتوسطشدهبینیپیش

درزمینیواقعیتبامدلازآمدهدستببینیپیشنقشهتطابق

.Tگونهرویشگاه kotschyanusکهآمددستب73/0مقدار
Monsserud(پژوهشگراننظربامطابق & Leemans,

.شودمیبرآوردخوببسیار)1992

ThymusونهگيبراENFAمدلصحتیابیارزدرFiنمودار-3شکل kotschyanus

.Tهگونرویشگاهمطلوبیتهنقش-4شکل kotschyanusمطالعه)موردمنطقهگیاهیپوششواقعینقشهروي(بر
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بحث
ازاستفادهباکهمدلصحتآمدهدستبنتایجبراساس

کهآمددستب%89شدارزیابیپیوستهبویسشاخص
کاپايضریبالبته .بودمدلنتایجبااليدقتدهندهنشان

یتعواقبابینیپیشهنقشتوافقمیزانبررسیازحاصل
.کردتأییدرامدلنتایجبودندقیق)=73/0k(نیززمینی

حضورنقاطیتمامدررارهایمتغتمامBiomapperافزارنرم
نیترمطلوبتینهادروردهکسهیمقاگریدیکباگونه
رامنطقهازییهابخشو،گیردمینظردرراتیوضع

صورتبهنظرموردگونهيبراشگاهیرونیبهترعنوانبه
Hirzel(دهدمیارائهنقشه et al., آمدهدستبنتایج.)2006

هگونشناختیبومآشیانعاملیتحلیلوتجزیهانجاماز
T. kotschyanusبررسیموردمستقلمتغیرهايپایهبر

متغیرهاينظرموردنهگورویشگاهترجیحدرکهدادنشان
هايجهتالکتریکی،هدایتاسیدیته،آهک،عمق،ارتفاع،
درشدهبررسیدیگرمتغیرهايازبیشترشمالیوشرقی
.ندودبتأثیرگذارتحقیق
یـک عنـوان بهکهکردبیانبایدارتفاععاملمورددر
عوامـل بـر تأثیربامستقیمطوربهتأثیرگذارومهمعامل

وحـرارت درجـه وبارنـدگی میـزان مثـل دیگرمحیطی
بـر خـاك تشـکیل بـر تأثیرطریقاز،غیرمستقیمطوربه

.Tگونهپراکنش kotschyanusگذاشـته تـأثیر منطقهدر
هگونرويبرمطالعهبا)2006(همکارانوHabibiاست.

T. kotschyanusتـا 1800ارتفـاع ازطالقـان منطقهدر
درالبـرز جنـوبی ارتفاعاتدرکهکردندبیانمتر2800
گونهاینتراکموجمعیتارتفاع،افزایشباطالقانمنطقه

ارتفاعـات درغالبگیاهکهحديبه؛کندمیپیداافزایش
.Tهگونمنطقهاینمتري2800 kotschyanusباشـد می.

، هـوا وآبخـاك، تنـوع دریـا، سطحازارتفاعافزایش
درکلسـیم مختلـف قـادیر موبافتارگانیکی،موادمقدار
درآویشنگیاهپراکندگیتفاوتدرمهمفاکتورهايخاك
Corticchiato(اسـت شـده گزارشاسپانیاشرق et al.,

1998(.Shokrollahiــارانو ــا)2010(همک ــیب بررس
ییالقـی مراتـع درمحیطـی عواملباگونهاینبینارتباط

اثـرات ويبلنـد ویپستعواملههمکهکردندبیانپلور
مختلف،يهادامنهدركخااتیخصوصزینوآنهامتقابل

ـ شنیآومکتراوپوششدرصدبريداریمعنریثأت یوهک
حضورکهدریافتند)،2006(همکارانوJamshidi. دارند
.Tگونه kotschyanusکهدهدمینشانباالارتفاعاتدر
دباربرارتفاعاتسختشرایطوسرمابهنسبتگونهاین
مناسبساختمانمدنآبوجودباعثآهکعامل.باشدمی

میزاناگرولیشودمیخاكاسیدیتهدرتغییراتییجاداو
افزایشوالیهسختایجادبایابدافزایشحدازبیشآن

رامشـکالتی ریشـه محـدوده درامـالح واسیدیتهمیزان
مقعافزایشنتایجبامطابقآورد.میبوجودگیاهانبراي
ـ بررسـی دمورگونهاستقراربرمستقیمتأثیرخاك تهداش

ــندر؛اســت ــوردای )،2005(همکــارانوBednarekم
درمرتعـی گیاهانریشهفعالیتبیشترینکهکردندعنوان
واسـیدیته عواملهمچنیناست.متريسانتی0- 30عمق

ــدایت ــیه ــزالکتریک ــتدرنی ــگاهمطلوبی ــرویش هگون
T. kotschyanusمشخصمطالعهایندربودند.أثیرگذارت

هگونپراکنشوحضوربرمنفیتأثیرشیبافزایشکهشد
T. kotschyanusظـاهر عمـق رويبـر شـیب اثر،دارد

باعـث شیبدرجهکاهشیاافزایشکهنحويبه،شودمی
اسـتقرار رويبـر کـه شـده خاكعمقافزایشیاکاهش
Vahabi(استمؤثرریشه et al., تأثیرزمینهدر).2007
تحقیـق بـه تـوان مـی گیـاهی پوشـش پـراکنش برشیب

Shokri2003(ارانهمکـ و،(MirdavoodiوZahedi Pour

)2005،(Clarkهمکارانو)کرد.اشاره)1999Markو
توپـوگرافی هـاي ویژگـی کـه دریافتند)2000(همکاران

اصـلی هايعاملشیب)جهتوشیبارتفاع،هاي(عامل
کوهســتانیمنـاطق درگیـاهی پوشـش پـراکنش لگـوي ا

کلگراییتخصصکل،گراییحاشیهمطالعهایندرهستند.
119/0و944/2،432/8ترتیـب بـه کلپذیريتحملو

گونهکههستندمطلباینگویايمقادیراین.شدمحاسبه
T. kotschyanus،ــه مــوردمنطقــهدرتخصصــیايگون

شـرایط محدودهدررا پایینیتحملتوانکهاستمطالعه
میـدان بـا ايگونـه یاوداردمطالعهموردمنطقهمحیطی
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درزنـدگی بـه تمایـل واسـت عـرض کـم شـناختی بوم
مشـاهدات ،نیهمچندارد.راايکرانهبسیارهايرویشگاه

ـ روبـالقوه قـدرت يدارامناطقهکدادنشانمیدانی شی
ــ .Tهگون kotschyanusــاردر ــهکن ــاگون ــدییه مانن

Astragalus gossypinusـ کطوربه.شودمیمشاهده یل
مکتراازخوديهاشگاهیرودرThymusجنسيهاگونه

ـ يطـور بـه ،برخوردارندییباالنسبتبهیفراوانو درهک
همـراه وشـده ظاهرغالباهیگعنوانبهنقاطاز ياریبس
مختلـف يهـا گونـه وAstragalusماننديگریداهانیگ

Bromusجــنس tomentellusلکیتشــراغالــبپیــت
ـ  Shokrollahi(دهنـد یم et al., بررسـی نتـایج ).2010

Babalarازبسـیاري کـه دادنشـان )2013(همکارانو
بـراي  خـوبی توانمندي دارايکوهیآویشنهايجمعیت

هـاي برنامـه درانتخـاب وکشـت سیسـتم بـه شدنوارد
باشند.میاصالحی
مدیریتاصلیشرطپیششناختیومبفرایندهاي درك

,Mesdaghi(است هنندکنییتعیطیمحعوامل).2007
اهانیگاستقرارونشکپرا،باشندیمیشگاهیرواتیخصوص

اهانیگنموورشدمحلطرفیاز؛نندکیمنترلکیخوببهرا
عرضوبیشا،یدرسطحازارتفاعلحاظاز،ییدارو

رطوبتونوردما،براملعونیاهکيریتأثوییایجغراف
راتییتغوییدارواهانیگسمیمتابولدرگذارند،یمینسب

Davazdahemami(دارديادیزتیاهمآنهامؤثرموادسنتز

& Majnonhosini, ازتوانمیکهکلیبنديجمع).2008
رویشگاهمطلوبیتبر،کهاستاین؛داشتتحقیقایننتایج
.Tگونه kotschyanusشیب،ارتفاع،فیزیوگرافیلعوام

آهکالکتریکی،هدایتاسیدیته،خاکیعواملودامنهجهت
درزندگیبهتمایلگونهاینودارندمستقیمتأثیرعمقو

روشهمچنین،دارد.راخودشخاصرویشگاهیشرایط
قابلودقیقروشیکاکولوژیکیآشیانعاملیتحلیل
ست،گیاهیيهاگونهرویشگاهمطلوبیتتعییندرناطمینا

هاگونهحضوربهمربوطاطالعاتفقطکهزمانیدرویژه به
عواملازروشاینازاستفادهبابنابراین .باشنددسترسدر

منابععنوانهبکهگیاهیيهاگونهرویشگاهمطلوبیتبرمؤثر

ازشویم.میمطلعآیندمیحساببهملیارزشمندیکیژنت
يهاهیفرضیبررسسازيمدلافاهدازیکیهکآنجا

ضمنآینده مطالعاتدر،شودمیشنهادیپ؛استیکیولوژکا
برايرویشگاهمطلوبیتنییتعویکولوژکاانیآشیبررس
زارهاگونباآنهارویشگاهپوشانیهممیزانآویشنيهاگونه

وآبحفاظتیاايعلوفهارزشکهدیگرييهاگونهیا
نیازهايتشابهبررسیباتا؛شودتعیین،دارندخاك

اینرویشتوانمندي دارايمراتعاصالحزمینهاکولوژیکی
باهمزمانتاگردد،فراهمهاگونهتلفیقیکشتباگیاهان

مراتعخاكحفاظتازايعلوفهوداروییگیاهاناستحصال
شود.حاصلاطمیناننیزمراتعسالمتنتیجهدرو
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Abstract
The purpose of this study was habitat suitability modeling for Thymus kotschyanus Boiss. &

Hohen. using ecological-niche factor analysis. This model was implemented in the Biomapper
software. The information layers included species presence map, soil map (gravel percentage,
pH, electrical conductivity, lime, organic matter, nitrogen, potassium, phosphorus, soil depth,
sand, clay and silt percent), and the topography map (slope, aspect and elevation). The accuracy
of the model was obtained 89% using Boyce index, indicating the high accuracy of the model.
The Kappa coefficient obtained from matching the prediction map with the ground truth map
was calculated to be 0.73, which is at a good level. The results showed that T. kotschyanus
preferred soils with a pH of 7.5-8, an electrical conductivity of 0.20-0.25 dS/m and less than
21.5 percent of lime. The optimal habitat of this species is located at an altitude of over 2000
meters above sea level and in the northern and eastern slopes. Furthermore, the results of this
study showed that T. kotschyanus is a specialized species in the study area with a relatively
narrow ecological niche, tending to live in its own special habitat conditions.

Keywords: Habitat suitability modelling, Ecological Niche Factor Analysis (ENFA), Thymus
kotschyanus Boiss. & Hohen.


