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 چکیده
خاک و  ،با ارزش از نظر حفاظت آبو ای  بوته ای گونه ،انيعاز خانواده نعنا .Perovskia abrotanoides Karelدارویی گونه       

 یرهايمتغ بر این اساسشده است.  سازی مدل یاهيگ گونه نیبالقوه ا شگاهی، رومطالعه نیا در .باشد می یمتنوع یدرمان هایاثر یدارا

پس  یخاک یهاريمتغ و یشناسهوا یها ستگاهیاز آمار ا یمياقل ريپهپاد، متغ یخروج DSM یرقوم هیال از یستیو ز یمستقل توپوگراف

عنوان متغير وابسته با استفاده از  بهنيز موقعيت مکانی حضور گونه  .شد هيتهرداشت نمونه خاک از هر واحد ب ومحدوده  یبند از شبکه

در دو محدوده  یگونه مورد بررس وعوق در یرگذاريمستقل براساس تأث یرهايمتغ یبند تیاولو تصاویر ارتوفتوی پهپاد ثبت گردید.

 یمنحن ریمدل براساس آماره سطح ز یابیحاصل از ارز جینتا ( انجام شد.MaxEnt) یآنتروپ نهيشيب تمیبا استفاده از الگور یمطالعات

(AUCبه ) بر این اساس  .ارزیابی گردیدخوب  اريدر سطح بسو  794/0و  794/0 یالقیيو  یقشالق یمحدوده مطالعات یبرا بيترت

 تیهدا و ميپتاس زانيم ا،یارتفاع از سطح در ققشال در P. abrotanoidesگذار در پراکنش گونه ريثأت یطيامل محوع نیترمهم

نتایج این . برآورد گردیدندحضور گونه  ین عواملمؤثرخاک  لتيو درصد س یکیالکتر تی، هداارتفاع القیي در. همچنين بود یکیالکتر

شناسایی در زمينه  یمدیریت های یریز در برنامه دتوان می پهپادی دارویی با تصاویر ها گونه شگاهیرو تيمطلوب تعيين تحقيق نشان داد،

 استفاده شود. یتر مطالعات عيگونه در سطوح وس ديتولمناطق مستعد انتشار گونه و افزایش 

 

 .استان گلستان مراتع ،آنتروپی بيشينهمدل  ،.Perovskia abrotanoides Karel ،تناسب رویشگاه :یدیکل های واژه
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 مقدمه
ی گياهی ها گونهی ها رویشگاههای اخير تخریب  در سال
بسياری از این  ،رویه و چرای دام برداری بی در اثر بهره

بر این  .را در معرض خطر انقراض قرار داده است ها گونه
ی ها گونهپراکنش  سازی مدلاساس بسياری از محققان به 

 سازی مدلاند.  آنها روی آورده ءمنظور حفظ و احيا گياهی به
د توان میابزار قدرتمندی است که  ها گونهبينی پراکنش  پيش

شناسی، حفاظت، تغييرات  در مطالعات مربوط به زیست
 ها رویشگاهتناسب تعيين  اقليمی، تغييرات کاربری اراضی،

( و مدیریت نحوه Miller, 2005ی گياهی )ها گونهبرای 
احياء اجتماعات طبيعی گياهان مورد استفاده قرار  کشت و

 MaxEnt :Maximum entropyآنتروپی )بيشينه مدل  گيرد.

modellingهای تعيين  عنوان یکی از جدیدترین مدل ( به
ی گياهی و جانوری شناخته شده است ها رویشگاهمطلوبيت 

حضور  سازی مدلفرض فقط حضور، برای  که از پيش
 ینيبشيپ ( در2099) Sunو  Maکند.  میاستفاده  ها گونه
 قیدر سراسر فالت تبت از طر Stipa purpurea گونه عیتوز

، یزمان اسيکه در مق دنديرس جهينت نیبه ا (MaxEnt)مدل 
 2050به  9770از دهه  S. purpurea ستگاهیمناسب بودن ز

( 2097و همکاران ) Mousazade. همچنين ابدی یم شیافزا
 Astragalusگونه  تناسب رویشگاه سازی مدلدر بررسی 

fasciculifolius های نسبت فراوانی مدل ،در استان فارس 
(Frequency Ratio) های خوبی  و حداکثر آنتروپی را مدل

ها  برای تعيين مطلوبييت رویشگاه دانستند که در ارزیابی مدل
مدل ماکسنت از دقت باالتری برخوردار که نشان دادند 

بينی  ( پيش2099) Abbassiو  Zare Chahouki است.
در استان یزد و همچنين .Rheum ribes L  رویشگاه گونه

Abdelaal ( 2097و همکاران )بينی توزیع بالقوه گياه  پيش
در کشور مصر با روش حداکثر را  Rosa arabicaبومی 

اند  محققان زیادی تاکنون پيشنهاد داده آنتروپی بررسی کردند.
با قدرت تفکيک باال از پهپاد یا  سازی مدلمنظور  که به

 Hosseinalizadeh) سرنشين استفاده شودهواپيمای بدون 

et al., 2018).  در این رابطهCruzan ( 2093) و همکاران

برداری با پهپاد را در تحليل  عکس استفاده از تکنيک
 اجتماعات گياهی مناسب دانستند. 

 يان در ایران دارای عااز خانواده نعن Perovskiaجنس 
با نام  .Perovskia abrotanoidse Karel گونه است که سه

شرقی  محلی برازمبل از بيشترین پراکنش در نواحی شمال
ای  ای یا نيمه درختچه این گياه بوته کشور برخوردار است.

های به رنگ آبی و  متر با گل 2/9تا  5/0با ارتفاع بين 
درمانی  های(. اثرZargari, 2000) باشد میبنفش رنگ 

درمان سالک،  مختلف ازجمله درمان دردهای روماتيسمی،
و  ضدقارچ، کننده، ضدباکتری ضد التهاب، ضدتب، خنک

از  (Moallem & Niapour, 2008) ضد سرطانی هایاثر
 .(PourHosseini, 2013) این گياه گزارش شده است

بر  یطيمح یرهايمتقابل متغ هایبا شناخت اثرکه  طوری به
 مانند یمطلوب جیتوان به نتا یمبرازمبل  اهيگ شگاهیرو یرو
 یهاستگاهیرشد در خارج از ز یمناسب برا یها مکان نييتع

و باالتر  یفيو ک یکمّ اسيدر مق دي، تولاهيگ نیا یاصل
و انقراض  یبیحفاظت از گونه در برابر عوامل تخر نيهمچن

عوامل  نيبالزم است ارتباط  رو ازاین. افتیگونه دست 
مرتعی گونه این  ريدر رشد و تکث یو انسان یکیاکولوژ

کاربرد تصاویر  قيتحق نیهدف از ا مشخص گردد. دارویی
 ییدارو اهيگ شگاهیرو تيمطلوبتعيين  یساز مدلدر  پهپاد

 نیبهتر ا تیریمنظور مد به یطيعوامل مح یرسبرازمبل و بر
پرورش  ءايتوسعه و اح تیریاز منظر مد یاهيجوامع گ

 استان گلستان یو قشالق یالقیيدر مراتع  ییدارو اهانيگ
تکنيک برای اولين بار در سطح کشور که  باشد می

منظور تعيين مطلوبيت  به (پهپادبرداری بدون سرنشين ) عکس
 .شد بردهاستفاده و بکار  گونه دارویی رویشگاه

 

 ها د و روشموا

 های مطالعاتی معرفی محدوده

دو  پهپلاد دليلل محلدودیت اسلتفاده از     بهدر این تحقيق 
ع در مراتلع قشلالقی شهرسلتان    هکتار واق 29سایت با ابعاد 

تپه و مراتع یيالقی شهرستان آزادشهر از استان گلسلتان   مراوه
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مختصات جغرافيایی سایت شماره  .(9)شکل  انتخاب گردید
و عللرض  53° 6ʹ 29ʺ)قشللالقی( طللول جغرافيللایی    9

)یيالقلی( طلول    2و سایت شلماره   69° 50ʹ 6ʺجغرافيایی 
 و علللللرض جغرافيلللللایی  55° 27ʹ 50ʺجغرافيلللللایی 

متوسط  دارای ارتفاع سایت قشالقی باشد. می °63 53ʹ 99ʺ

 متر ميلی 425متر از سطح دریا، بارندگی متوسط  652منطقه 
خشک است. سایت یيالقی دارای  سال و دارای اقليم نيمه در

از سلطح دریلا، بارنلدگی     متلر  9050ارتفاع متوسط منطقله  
سال و از نظر شرایط اقليمی دارای  متر در ميلی 642متوسط 

 خشک سرد است. اقليم نيمه

 

 
 های مورد مطالعه موقعیت محدوده -9 شکل

 

 
 قشالقی در محدوده مطالعاتی 4پهپاد مدل فانتوم پرو ارتوموزائیک ای از تصاویر  نمونه -2شکل 
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 UAV :Unmanned) برداری بدون سرنشین عکس تکنیک

Aerial Vehicle) های رقومی متغیرهای  در تهیه مدل
 در حضور گونه مؤثرمحیطی 

برداری بدون  تکنيک عکساستفاده از با تحقيق این 
 با دوربين  4با نام تجاری فانتوم پرو سرنشين )پهپاد(

متر از  سانتی 50مگاپيکسل و قدرت تفکيک مکانی  20
متری از سطح زمين و در چهار خط پرواز انجام  220ارتفاع 

قطعه عکس برای منطقه  290گردید. بر این اساس تعداد 
قطعه عکس برای منطقه قشالقی از  630یيالقی و تعداد 

 .(2)شکل  متری سطح زمين برداشت شد 920ارتفاع 
نقطه حضور گونه در منطقه قشالقی و  667 تعداد رو ازاین
قطه حضور گونه در منطقه یيالقی با استفاده از ن 459

 اورتوفتوی تهيه شده از تصویر پهپاد ثبت گردید.
 

 های حضور گونه و اطالعات محیطی آوری داده جمع

 حضور نميا بطهرا ای،گونه یعزتو یهالمد ساخت ایبر
طه با . در راباست ساسیا ضفر یک محيطی یطاشر با گونه

پس از بازدید  های حضور گونه(، )داده متغيرهای وابسته
-Artemisia aucheriصحرایی یک تيپ گياهی به نام 

Perovskia abrotanoides و یيالقی عاتیالدر محدوده مط 
-P. abrotanoides به نامدر منطقه قشالقی تيپ گياهی  یک

Peganum harmala حله بعد نسبت مشاهده گردید. در مر
 .ی خالص گونه برازمبل اقدام شدها رویشگاهبه شناسایی 

سپس برای برداشت موقعيت مکانی حضور گونه از تصاویر 
منظور شناخت عوامل  به تحقيقدر این  گردید.پهپاد استفاده 

عامل محيطی  P. abrotanoides، 20بر رشد و توسعه  مؤثر
عامل  6عامل اقليمی و  2 عامل خاکی، 99مشتمل بر 
مورد بررسی  ور و گسترش این گونهبر حض مؤثرفيزیوگرافی 
بندی کل  های خاک پس از شبکه نمونه .قرار گرفت

در ا بنمونه  50به تعداد  سایتمطالعاتی از هر های  محدوده
 بيشتر  ریشه در مؤثر عمق نظر گرفتن این نکته که

 باشد میمتری سطح خاک  سانتی 60های مرتعی تا  گونه
(Zare Chahouki & Abbassi, 2018) 0-60عمق  از 

 وی خصوصيات فيزیکسپس  .گردیدبرداری انجام  نمونه
های تخریبی، رطوبتی و  که معرف شاخصشيميایی خاک 

پتاسيم،  درصد شن، سيلت، رس،شامل: هستند حاصلخيزی 
ماده  و يدیته، هدایت الکتریکیکلسيم، منيزیم، ازت، اس فسفر،

در نهایت از  .ندگيری شد اندازهآناليز و در آزمایشگاه  آلی
 نقشه خصوصيات خاک تهيه گردید.( IDW)یابی  درونروش 
، جهت شيب و انحنای شيب ارتفاع، رقومی های هالی تهيهبرای 
قدرت با  تهيه شده از پهپاد DSMرقومی از الیه  سطح

 (.6شکل )شد  استفاده 5/0×5/0 تفکيک مکانی

 
 Perovskia abrotanoidesی شگاهیگذار بر تناسب روریثأت یهااریمعبندی شده  های طبقه نقشهای از  نمونه -3شکل 

 نقشه طبقات ارتفاعی، هدایت الکتریکی، فاصله از آبراهه( :از راست به چپ)
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 P. abrotanoidesمطلوبیت رویشگاه گیاه  سازی مدل

 ،های مورد نياز و تهيه نقشهاطالعات  آوری جمعبعد از 
 MaxEnt 3.3 افزار در نرماکثر دآنتروپی ح مدلبررسی از 

قرار ه استفادمطلوبيت رویشگاه گونه مورد  سازی مدلبرای 
تنظيم  (ascii)به فرمت  های ورودی منظور الیه . بدینگرفت

حضور گونه در قالب فایل اکسل برداشت شده و کليه نقاط 
خطی  در این مطالعه شدت هم .گردیدندتهيه  (csv)با فرمت 

 متغيرهای مستقل توسط عامل تورم واریانس 
(VIF :Variance Inflation Factorآزمون شد ) سپس .

های  عنوان متغير وابسته و تمامی الیه های حضور گونه به داده
 افزار شدند عنوان متغيرهای مستقل وارد نرم محيطی به

عوامل محيطی مؤثر بر منظور تعيين اولویت  . به(9)جدول 

است  نایف استفاده گردید. الزم از آزمون جک پراکنش گونه
نتایج  در این پژوهش پس از اجرای مدل یادآوری شود

، براساس وقوع گروه اعتبارسنجی سازی مدلحاصل از 
( در قالب روش منحنی %90آموزش مدل )( و 60%)

( اعتبارسنجی و مساحت زیر ROCتشخيص عملکرد نسبی )
ی برای اعتبارسنجی عنوان معيار کمّ ( بهAUCاین منحنی )
های مطلوبيت رویشگاه گونه  در نهایت نقشه استفاده شد.

به دليل مورد بررسی در دو منطقه مطالعاتی تهيه گردید. 
ی ها رویشگاهدر  برازمبلر گونه برداشت کليه نقاط حضو

آنها بر روی تصاویر  %900 خالص آن و انطباق مکانی
بينی مطلوبيت  ( نقشه نهایی پيشUAVارتوموزایيک پهپاد )

 . شدرویشگاه با واقعيت زمينی آن منطبق 

 

 گیری شده در تحقیق فهرست متغیرهای اندازه -1جدول 

 مستقلمتغیرهای  ردیف
گیری  واحد اندازه

 شده

 عالمت

 اختصاری
فیرد یطیمح یرهایمتغ  شده یریگ واحد اندازه   

 عالمت

یتصارخا  

 silt درصد لتيس Rain 99 متر ميلی بارندگی ساالنه 9
 sand درصد شن T 92 گراد سانتی دمای ساالنه 2
 O.M درصد یکربن آل Dis of roads 96 متر فاصله از جاده 6

 N درصد ازت Dis of sreams 94 متر فاصله از آبراهه 4

 EC متر زیمنس بر دسی یکیالکتر تیهدا Abs 95 متر ارتفاع 5

 log[h+] PH- تهیدياس asp 93 - جهت 3

 Ppm K ميپتاس slop 99 درصد شيب 9

 Ppm Mg میزيمن land 99 - کاربری اراضی 9

 Ppm Ca ميکلس clay 97 درصد رس 7

 Ppm P فسفر palnc 20 - سطح انحنای 90

 

 نتایج
نشان داد که تمامی  آزمون تورم واریانسنتایج مقادیر 

متغيرهای مستقل استفاده شده در این مطالعه دارای مقادیر 
خطی  در نتيجه بين متغيرهای مستقل هم، بوده 5کمتر از 

آزمون نتایج  5 و 4 های شکلهمچنين  .وجود ندارد
بر این  دهد. نشان میرا حداکثر آنتروپی ایف در مدل ن جک

يرگذار أثترین عامل محيطی تمهمکه اساس مشخص گردید 
رتفاع در منطقه قشالقی ا P. abrotanoideدر پراکنش گونه 

 واسيدیته  ،، هدایت الکتریکیاز سطح دریا، ميزان پتاسيم
نایف برای  . نتایج آزمون جکباشد می فاصله از آبراهه

ر دا از معنی حکایتعوامل محيطی منطقه مطالعاتی یيالقی 
درصد  ،ارتفاع، هدایت الکتریکی مانندبودن اهميت عواملی 
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در حضور گونه  و جاده فاصله از آبراهه وسيلت خاک 
 (2 جدول)های پاسخ  منحنیبراساس تحليل  دارد. برازمبل

که نشان داده شد  P. abrotanoidesپراکنش گونه  مورددر 
 9076در طبقات ارتفاعی یيالق بيشترین حضور گونه در 

متر  699 طبقه ارتفاعی در قشالق در و %9/53تر به ميزان م
 ،حضور اتفاق افتاده است. عامل هدایت الکتریکی %4/36با 

دیگر عامل محدودکننده در وقوع و گسترش رویشگاه گونه 
P. abrotanoides ترین  بنابراین مطلوب ،محسوب شده

زیمنس  دسی 35/9 گياهی گونهاین حضور  یبرا ECدامنه 
. در محدوده یيالقی باشد میحضور  %2/96با ميزان  متر بر

بيشترین شانس حضور گونه در طبقه هدایت الکتریکی کمتر 
 .است %4/32ميزان  زیمنس بر متر و به دسی 3/9از 

 

 
 ییالقیدر محدوده  P. abrotanoidesبینی رویشگاه  نایف در پیش زمون جکنتایج آ -4شکل 

 

 
 در محدوده قشالقی P. abrotanoidesبینی رویشگاه  نایف در پیش نتایج آزمون جک -5شکل 
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با  دهد در محدوده قشالق همچنين نتایج نشان می
که  طوری هب ،یابد گونه افزایش می پتاسيم خاک تعدادافزایش 

ميزان سطح  4در  P. abrotanoidesگياه وقوع  4/97%
های  این گونه خاک از نظر اسيدیتهپتاسيم اتفاق افتاده است. 

کی به دوری و نزدیپسندد.  را می 5/9ثی با اسيدیته بين خن
بر حضور این گياه در  مؤثرهای منابع آبی از دیگر پارامتر

که در منطقه یيالقی  طوری هباست، مطالعاتی   هر دو محدوده
بيشترین تجمع این گونه بوده و متری از آبراهه  69تا فاصله 

از متری  26این مسئله در مورد منطقه قشالقی تا فاصله 
ر فاصله از جاده در ثير متغيأدر مورد ت کند. صدق میآبراهه 

با توجه به  نيز P. abrotanoidesبر گونه  منطقه یيالقی
متر از جاده  44منحنی پاسخ گونه به متغير مذکور تا فاصله 

نيز از نظر بافت خاک بيشترین حضور گونه محتمل است. 
این گونه در  کرارتدهد که  نتایج منحنی پاسخ نشان می

های  در خاکحضور گونه منطقه یيالقی شرایط رویشگاهی 
های  نقشه 3مطابق شکل  .باشد میتر  پررنگسيلت  %44با 

در دو منطقه قشالقی  P. abrotanoidesمطلوبيت رویشگاه 
خيلی زیاد، زیاد، متوسط و  کالس چهارو یيالقی در قالب 

دليل استفاده از دستگاه  به. بندی شده است کم طبقه
مرجع نمودن الیه  ،یاب جهانی دوفرکانسه در زمين موقعيت
نقاط حضور  %900از پهپاد و برداشت  اصلح DSMرقومی 

دی ومتر ور سانتی 50همچنين قدرت تفکيک مکانی و گونه 
بينی انطباق کامل با واقعيت زمينی  های مدل، نتایج مدل پيش

 دارد. 
 

 در پاسخ به مهمترین متغیرهای مستقل  P. abrotanoidesنتایج آستانه مطلوب رشد گونه  -2جدول 

 های پاسخ( )براساس منحنی های مطالعاتی در محدوده

 ردیف
ثیرگذار در أمهمترین عوامل ت

 رشد گونه در منطقه قشالقی

آستانه مطلوب برای رشد گونه 

P. abrotanoides  در منطقه

 قشالقی

ثیرگذار در أمهمترین عوامل ت

 رشد گونه در منطقه ییالقی

آستانه مطلوب برای رشد گونه 

P. abrotanoides  در منطقه

 ییالقی

 9076 (m) ارتفاع 699 (m) ارتفاع 9

 3/9 (ds/m) یکیالکتر تیهدا 4 (ppm) پتاسيم 2

 44 )%( لتيس 35/9 (ds/m) هدایت الکتریکی 6

 69 (m) از آبراهه فاصله 5/9 اسيدیته 4

 44 (m) از جاده فاصله 26 (mفاصله از آبراهه ) 5

 

 ارزیابی مدل

یکی از ( ROC) منحنی تشخيص عملکرد نسبی
ها در ارائه دقت شرایط احتمالی و  ترین روش کاربردی

 باشد  بينی مدل در توصيف حضور پدیده می پيش
 (.9)شکل 

( بيشتر باشد اعتبار AUCهر چه سطح زیر منحنی )
های مناسب و نامناسب گونه مورد  تمایز بين زیستگاه

تحقيق باالتر خواهد بود. دامنه کمی سطح زیر منحنی بين 
( که ميزان آن در Kurpis et al., 2019باشد ) می 9تا  0

 794/0های آموزش مدل برابر با  منطقه قشالقی برای داده
است که  794/0و برای منطقه مطالعاتی یيالقی برابر 

يق با دقت عالی مدل در تعيين بينی دق دهنده پيش نشان
در هر دو  P. abrotaniodesرویشگاه مناسب گونه 

 مناطق مطالعاتی است.



 ... برداری بدون سرنشین کاربرد تکنیک عکس  754

 
 و قشالقی در محدوده مطالعاتی ییالقیترتیب  بهنقشه مطلوبیت رویشگاه بالقوه گونه برازمبل  bو a -6 شکل

 

 
 و ییالقیدر محدوده مطالعاتی قشالقی ترتیب  بهمدل  یابیارز یبرا AUCو مقدار  ROCمنحنی  bو  a -7 شکل

 

 بحث
و  P. abrotanoidesمکانی گونه  موقعيت مطالعه در این

بر گستره جغرافيایی  مؤثرهای رقومی عوامل محيطی  نقشه
این گياه با هدف باال بردن دقت در برداشت مناطق معرف 

با استفاده از تصویربرداری پهپاد  P. abrotanoidesگونه 
ویژه در  در این راستا کار با پهپاد به فتوگرامتری انجام شد.

يت پوشش گياهی و در نظارت بر کمّ برایمناطق دور افتاده 
د گونه امکان تخمين کافی از صورت وجود کنتراست زیا

در این رابطه  .کند میفراهم هی مورد مطالعه را پوشش گيا
پژوهشگران دیگری نيز در مطالعات خود به این نتيجه 

ميزان تطابق نقشه  .(Cruzan et al., 2016) اند رسيده
با نقشه واقعی حاصل  بينی رویشگاه توليد شده با مدل پيش

 P. abrotanoidesپراکنش گونه از فتوگرامتری پهپاد 
در این زمينه  (MaxEnt)دهنده کارایی باالی مدل  نشان

بينی مدل با  افزار و درستی پيش است. ارزیابی عملکرد نرم
ترتيب در  که به (AUC) استفاده از آماره سطح زیر منحنی
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 794/0و  794/0منطقه قشالقی و یيالقی مورد تحقيق 
ن اقرار داشته و با نتایج محققدر سطح خوب  ،بدست آمده

همانطور که در  .(Çoban et al., 2020) دیگر همخوانی دارد
های پاسخ گونه به  و منحنینایف  نتایج آزمون جک

عامل ارتفاع برای هر دو منطقه  ،آمده استمتغيرهای محيطی 
 .دارد P. abrotanoidesنقش کليدی در فراوانی وقوع گونه 

رنگ  حضور گونه کم با افزایش ارتفاع شانس طوری که به
تغييرات ارتفاعی که توان نتيجه گرفت  این میبنابر شود. می

ای محسوب  بر تنوع و غنای گونهی مؤثرهر منطقه عامل 
گياهی در ی ها گونهنقش ارتفاع در پراکنش البته . شود می

 ,.Abdelaal et al) یيد شده استأهای دیگر نيز ت پژوهش

 (.Zare Chahouki & Piry Sahragard, 2016؛ 2019
های سنگين از منظر حفظ امالح در خاک  های با بافت خاک

شویی امالح کمتری از  کارایی بهتری داشته و در اثر آب
به همان نسبت  ،(Jafari Haghighi, 2003) دهند دست می

های با بافت  کمتر بودن ميزان هدایت الکتریکی در خاک
ها در تجمع  کبه قابليت کم این نوع خا سبک تا متوسط را

 ,.Naghizadeh Asl et al) دهند امالح در آن نسبت می

بر این اساس هدایت الکتریکی محدودیت امالح  .(2016
دهد. در این مطالعه پراکنش گونه برازمبل  خاک را نشان می

دارد. در تحقيقات  EC مقداررابطه قوی با ميزان پایين بودن 
های  مشابه هدایت الکتریکی از عوامل مهم پراکنش گونه

، (Jafari Haghighi, 2003) گياهی محسوب شده است
افزایش پتاسيم خاک در منطقه قشالقی مورد  که نحوی به

داشته  P. abrotanoidesثير مثبت بر حضور گونه أتحقيق ت
افزایش ( نقش 2099) Bagheriاست. در پژوهشی توسط 

یيد قرار گرفته أسيم در حضور گونه مورد مطالعه مورد تپتا
داری بين  در منطقه یيالقی رابطه معنی که یحالدر  است.

نتایج  تهیدياز نظر اس ميزان پتاسيم و حضور گونه دیده نشد.
 یها خاکدر هر دو منطقه گونه  نیاکه دارد ن آاز حکایت 

 pHاما عامل  پسندد. یرا م 9/9 تا 4/9 نيب تهیديبا اس یخنث
زیرا  ،تر است در منطقه قشالقی در حضور این گونه حياتی

دادن عناصر غذایی مورد نياز قراربا در اختيار این عامل 
ثير غيرمستقيم در رشد گياه دارد و چون منطقه قشالقی أت

محدودیت بيشتری در ميزان حاصلخيزی خاک و غنی بودن 
 نقش عامل اسيدیته کامالً، آن نسبت به رویشگاه یيالقی دارد

 مؤثر یمتعدد قاتيتاکنون تحق. بر این اساس استمشهود 
و  یجانور یها پراکنش گونه ینيب شيمدل را در پ نیبودن ا

 ,.Ye et al؛ Ghayoumi et al., 2019) اند کرده دیيأت یاهيگ

این تحقيق قابليت باالی مدل آنتروپی حداکثر را در  .(2020
های گونه برازمبل در مناطق مورد  رویشگاهتعيين ارجحيت 

 گونه توسط  کی یمدل برا نیادهد.  مطالعه نشان می
نقاط  یبه همراه تعداد یطيمح ستیز های هیاز ال یتعداد

 یصورت تابع را به شگاهیهر سلول در رو تيمطلوب ،حضور
 دليل  به کند. یم انيب یطيمح ستیز یهارياز متغ

و  ها رویشگاهعدم انجام مطالعات زیست محيطی، تخریب 
 ی خالص گياه دارویی ها رویشگاهعدم شناسایی 
P. abrotanoides گاههای  سير قهقرایی در وسعت ذخيره

 .(Shahraki et al., 2012) ژنتيکی آن بوجود آمده است
خواص متعدد دارویی، منحصر به فرد بودن، گستره 

وسيع و کم بودن اطالعات در زمينه شرایط  نسبتاًجغرافيایی 
ضرورت انجام این تحقيق را دوچندان  ،زیستگاهی این گونه

 سازی مدلاستفاده از با گردد  بنابراین پيشنهاد می .کرده است
متقابل  هایاثر های با ارزش، گونههای  بينی رویشگاه پيش

 یمي، اقلیکي، ادافیوگرافیزيشامل عوامل ف یطيمح یهاريمتغ
 جیبه نتا شناخت وی هايگ شگاهیرو یبر رورا  یو انسان

رشد در خارج  یمناسب برا یها مکان نييتع مانند یمطلوب
 .دست یافت یاصل یها ستگاهیاز ز
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Abstract 
     Perovskia abrotanoides Karel., belonging to the Lamiaceae, is a valuable plant species in 

terms of water and soil protection, and has a variety of therapeutic effects. In this study, the 

potential habitat of this plant species was modeled. Independent topographic and biological 

variables were prepared from the digital DSM layer of the UAV output, climatic variables from 

the statistics of meteorological stations, and soil variables after grid range and soil sampling 

from each grid unit. The location of the species was also recorded as a dependent variable using 

UAV orthophoto images. Prioritization of independent variables was done based on the effect 

on the occurrence of the studied species in two study areas using the Maximum Entropy 

(MaxEnt) algorithm. The results of model evaluation based on sub-curve surface statistics 

(AUC) for the warm and rural study areas were 0.974 and 0.914, respectively, and were 

evaluated at a very good level. Altitude, potassium content, and electrical conductivity were 

obtained as the most important environmental factors influencing the distribution of P. 

abrotanoides in the winter quarters. Also, in the countryside, altitude, electrical conductivity, 

and soil silt percentage were the most effective factors in the presence of the species. The results 

of this study showed that determining the suitability of medicinal species habitat with the UAV 

images can be used in the management planning to identify the areas prone to the species 

distribution and increase the species production at wider levels of study. 

 

Keywords: Habitat suitability, Perovskia abrotanoides karel., maximum entropy model, 

rangeland of Golestan province. 

 


