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 23/4/13؛ تاریخ پذیرش:  1/11/11تاریخ دریافت: 

 1چكيده
انسانی در پراکنش مکانی  با هدف بررسی ارتباط بین عوامل فیزیوگرافی، اقلیمی و پژوهشاین 

همین منظور نقشه تیپ نظر انجام گرفت. بهبینی احتمال حضور تیپ موردبنه و پیش -تیپ برودار

های موجود تهیه شد و با اساس نقشه برهکتار  11331بنه در شهرستان سروآباد با مساحت  -برودار

بازدیدهای میدانی منطقه مورد کنترل قرار گرفت. نقشه عوامل فیزیوگرافی )ارتفاع، جهت شیب، شیب 
نقشه کاربری اراضی  های توپوگرافی وو فاصله از آبراهه( و عوامل انسانی )مناطق مسکونی( از نقشه

ساله اداره هواشناسی  5از آمارهای  ی )دما، بارندگی(همین ترتیب نقشه عوامل اقلیماستخراج شد. به
گذار در ثیرأترین عوامل تدست آمد. از روش رگرسیون لجستیک جهت انتخاب مهمهاستان کردستان ب

سازی احتمال پراکنش مکانی تیپ استفاده شد. بر بنه و مدل -ارتباط با پراکنش مکانی تیپ برودار
بنه در منطقه تابعی از ارتفاع از سطح دریا،  -حضور تیپ برودار دست آمده احتمالاساس نتایج به

های جهت جغرافیایی، شیب، فاصله از آبراهه و بارندگی است. با افزایش ارتفاع، حرکت از شیب

بنه  -های خشک، کاهش فاصله از آبراهه و کاهش بارندگی حضور تیپ برودارمرطوب به سمت شیب
یز رگرسیونی متغیرهای فاصله از مناطق مسکونی و دما در حضور تیپ بیشتر شده است. مطابق با آنال

بنه در نقشه  -تیپ برودار درصد 15بنه نقش کمتری از بقیه عوامل دارند. نتایج نشان داد که  -برودار
 قرار دارد. درصد  55احتمال در طبقه احتمال باالی 
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 مقدمه

است که همین تنوع  دارای اقالیم متنوعی با طول بیش از هزار کیلومترهای زاگرس کوهرشته 

های گیاهی گوناگونی ها و تیپامکان ظهور گونه شناسیشناسی و خاکزمینهمراه با تغییرات اقلیمی 

های های زاگرس تعداد زیادی گونه(. در جنگل2553ای و رستاقی، وجود آورده است )جزیرهرا به

هاست چرا که در اکثر نقاط بلوط سیمای ظاهری این جنگل جنسای وجود دارد، درختی و درختچه

صورت سه های زاگرس است. در زاگرس شمالی بلوط بهغالب جنگل های مختلف بلوط، گونهگونه

)ویول(  Quercus libani )مازودار( وQuercus infectoria ، (داربرو) Quercus brantii گونه

 (. 2555مهاجر، مروی وجود دارد )

ای متعددی است و یک یا چند ثیر عوامل محیطی و روابط بین گونهأگونه گیاهی تحت تظهور هر

که بتوان  تواند در پراکنش مکانی یک گونه خاص نقش داشته باشد. در صورتیعامل محیطی می

بینی کرد گونه را پیش توان پراکنش مکانی آنگونه را تعیین کرد میپراکنش یکثیرگذار در أعوامل ت

ند و از های گیاهی دارعوامل اقلیمی نقش مهمی در پراکنش گونه(. 2552)زارع چاهوکی و همکاران، 

عوامل اقلیمی در ترکیب با فاکتورهای محیطی دیگر برای گیاهی هستند. عوامل مهم در تعیین پوشش

 .(1122مکارتر،  ؛1112)هولدریج، اند الگوهای پوشش گیاهی در سراسر جهان استفاده شده توصیف

ای ارتباط زیادی با خصوصیات با توجه به فیزیوگرافی خاص منطقه زاگرس تغییرات گونه

در زاگرس شمالی با توجه به  ،جهت جغرافیایی دارد و توپوگرافی از جمله ارتفاع از سطح دریا، شیب

ای در شکل و ساختار طبیعی این تغییرات عمده اجتماعی روستاییان به جنگل -اقتصادی وابستگی

های انسانی باعث تغییر الگوی مکانی لیتا(. فع2555مهاجر، مروی وجود آمده است )هها بجنگل

بنابراین استفاده از اطالعات محیطی و انسانی دخیل در پراکنش  ،های گیاهی شده استپراکنش گونه

  ثر است.ؤسازی در ارائه مدلی دقیق بسیار مها جهت مدلمکانی گونه

ها و زیستگاه در سازی پراکنش مکانی گونهاستفاده از آنالیزهای مکانی چندگانه جهت مدل

های وسیعی همچون آنالیز عناصر نیکهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است. استفاده از تکدهه

سازی های خطی و چندگانه در مدلبندی، رگرسیونشبکه عصبی مصنوعی، کالسه (،PCAاصلی )

های (. استفاده از روش1111ها معمول و متداول شده است )بریتو و همکاران، احتمال پراکنش گونه
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باشد ها یک ابزار قوی و متداول میبینی حضور و یا عدم حضور گونهدر پیش GIS آماری همراه با

  .(1113)بکلند و الستون، 

های جنگلی مطالعات زیادی انجام شده است که به چند مورد از در زمینه پراکنش مکانی گونه

 شود.ها در زیر اشاره میآن

ثیر عوامل فیزیوگرافی و اقلیمی را با أ( پراکنش جوامع گیاهی تحت ت2552جوزف و همکاران )

استفاده از روش رگرسیون لجستیک در هند بررسی کردند. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح 

های یابد و تراکم آبراهه نقش مهمی در تنوع گونهای افزایش میدریا و میزان بارندگی غنای گونه

ی بلوط ایرانی ( نیاز رویشگاهی و برخی خصوصیات کمی و کیف2551طالبی و همکاران، )گیاهی دارد. 

های استان چهار محال بختیاری مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد بیشترین پراکنش را در جنگل

 25متر از سطح دریاست و بیشتر از  2555تا  1255بلوط ایرانی در جهت جنوب غربی و ارتفاع 

بوده و  2725تا  2722منطقه مورد مطالعه بین  خاکpH زاد دارند. رهای منطقه حالت شاخهدرصد برودا

برخی خصوصیات رویشی ( 2515)چای و همکاران فالحدارای ماده آلی و ازت خوب بوده است. 

 2555که گونه بنه تا ارتفاع  این نتیجه رسیدندرا بررسی نمودند و بههای یاسوج گونه بنه در جنگل

بردبار و همکاران درصد بیشترین پراکنش را دارد.   25تا  15های شمالی و جنوبی و شیب متر، شیب

گسترش و برخی خصوصیات کمی بلوط ایرانی )برودار( در استان  در را نقش عوامل محیطی( 2515)

ترین عامل محدود کننده خاک منطقه در پراکنش . نتایج نشان داد مهممورد بررسی قرار دادندفارس 

های شرقی بیشتر است همچنین در دامنه دارهای بروعداد پایهبرودار، بافت خاک و مواد آلی است و ت

 قنبری و همکاران مقدار قطر برابر سینه درختان و سطح تاج در نواحی مسطح و کم شیب بیشتر است.

های جنگلی در رابطه با متغیرهای توپوگرافی در سری بینی احتمال حضور تیپجهت پیش( 2511)

برداری را به روش تصادفی سیستماتیک انجام دادند و ان نمونهکالته گرگیک جنگل آموزشی شصت

کار بردند. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا، پتانسیل ها را برای تعیین تیپ بهدرصد فراوانی گونه

های ترین عوامل کنترل کننده تیپها در مدل مهمتابش خورشید و جهت شیب با توجه به حضور آن

های حوزه آرمرده بانه در استان کردستان با در جنگل (2512)گرجی و همکاران مدرس جنگلی هستند.

ها را سایر گونه -استفاده از عوامل فیزیوگرافی و روش رگرسیون لجستیک پراکنش بالقوه تیپ برودار

ل مهم آن بود که ارتفاع از سطح دریا، شیب و فاصله از آبراهه جزء عوامبیانگر بینی کردند. نتایج پیش
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تعیین  ROCدست آمده با توجه به سطح زیر منحنی کننده پراکنش این تیپ هستند. دقت مدل بهتعیین

 شد.

های حفاظتی و های جنگلی مختلف در طرحها و تیپبینی پراکنش مکانی گونهامروزه پیش

تان در اسهای شهرستان سروآباد مدیریتی در حال افزایش است. در این پژوهش بخشی از جنگل

انتخاب باشند های مهم منطقه میبنه که جزء گونه -دارجهت بررسی پراکنش مکانی تیپ بروکردستان 

 ،فیزیوگرافیوسیله روش آماری رگرسیون لجستیک انجام شد تا از بین مجموعه عوامل هسازی بو مدل

در انتخاب گردند. در ارتباط با پراکنش مکانی این تیپ  ترین عواملمورد بررسی مهمو اقلیمی انسانی 

ت گونه بنه و برودار با توجه به اهمیّ بنابراینهای جنگلی دیگری وجود داشتند منطقه مورد مطالعه تیپ

بنه  -دارها و آنالیزها روی تیپ برودر معیشت روستاییان و روند تخریبی روزافزون این تیپ، بررسی

این تیپ عوامل مختلف تعیین شد.  در ارتباط بامال پراکنش مکانی این تیپ متمرکز گردید و احت

، های انسانیاما با توجه به دخالت ترین تیپ در منطقه مورد مطالعه بوده استزمانی جزء وسیع

سطح گسترش این تیپ  رویه جهت سوخت، تعلیف دام و سقزگیری گونه بنه،های بیبرداریبهره

امید  بنه -دارپراکنش مکانی تیپ برواحتمال با تهیه نقشه . اکنون نسبت به گذشته کاهش یافته است

 ثر برداشت.ؤگامی ممنطقه ارزش  های باو گونههای مخروبه است بتوان در راستای احیای جنگل

 

 هاروش مواد و

هکتار در شهرستان سروآباد قرار دارد. مختصات جغرافیایی  11331با مساحت  منطقه مورد مطالعه

شرقی و عرض  131232و  112252های طول بینUTM  منطقه بر مبنای سیستم پروژکسیون

متر میلی 155. میزان متوسط بارندگی سالیانه منطقه (1)شکل  شمالی است 3114551تا  3151121

ای است کند. منطقه سروآباد دارای اقلیم مدیترانهرویش ریزش میدر خارج از فصل  است که عموما  

 (.2552)منوچهری، 

اند شامل نقشه رقومی پوشش جنگلی با مقیاس استفاده شده پژوهشهایی که در این داده

ها، مراتع و تهیه شده از سازمان جنگل 1:155555، نقشه کاربری اراضی با مقیاس 1:255555

 است.برداری کشور سازمان نقشه 1:25555و نقشه توپوگرافی با مقیاس یزداری کشور آبخ
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 .موقعیت منطقه مورد مطالعه -1کل ش

 

استفاده از نقشه رقومی پوشش جنگلی و  بانقشه تیپ پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه : روش تحقیق

طی یک جنگل گردشی  ،دست آمدهجهت کنترل نقشه تیپ بهنقشه کاربری اراضی استخراج شد. 

نقطه  25بیش از در تعداد درختان هر گونه در هکتار  بنه -برودار در محدوده پراکنش تیپگسترده 

جهت جغرافیایی منطقه انجام گرفت.  4این بازدید میدانی در طبقات مختلف ارتفاعی و  .دست آمدبه

درصد و فراوانی  55گونه اول بیش از که فراوانی ( در صورتی2555) بحری -بر اساس روش گرجی

گونه دوم(  -)گونه اولدرختی  2نام گروه درختی آمیخته به درصد باشد 55گونه دوم کمتر از 

 منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. بنه  -برودارین ترتیب نقشه تیپ اهشد. ب گذاری خواهدنام

عوامل فیزیوگرافی، انسانی و اقلیمی مورد مطالعه در این پژوهش ارتفاع از سطح دریا، شیب، 
جهت تهیه جهت جغرافیایی، فاصله از آبراهه، فاصله از مناطق مسکونی، دما و بارندگی تعیین شدند. 

با  ی رقومیتوپوگراف هایخطوط توپوگرافی از نقشهالیه اطالعاتی مربوط به عوامل فیزیوگرافی منطقه، 
سطح دریا، شیب و جهت  ارتفاع از نقشهدست آمد. استخراج و مدل رقومی زمین به 1:25555مقیاس 

ها که جزء عوارض فیزیوگرافی زمین هستند آبراهه .دست آمدجغرافیایی منطقه از مدل رقومی زمین به

و  مربوط به عوامل انسانی. جهت تهیه الیه اطالعاتی استخراج شدند توپوگرافی رقومیهای از نقشه
 منطقه با استفاده از نقشه توپوگرافی و نقشه کاربری اراضی مناطق مسکونی ،دسترسی انسان به جنگل

 ARC GISوسیله تابع فاصله در بهو فاصله از مناطق مسکونی نقشه فاصله از آبراهه  ،مشخص شدند
موجود در ایستگاه سینوپتیک  1سال از  5دمایی منطقه متوسط دمای سالیانه جهت تهیه نقشه  تهیه شد.

 5های سالیانه در طی همچنین برای تهیه نقشه بارندگی، بارش ،آوری شدجمعمحدوده مورد مطالعه 
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یابی فاصله های دما و بارندگی با استفاده از روش درونایستگاه مالک قرار گرفت و نقشه 15سال در 

 بندی شدند.هطبقها بر اساس هدف، دقت و مقیاس هر کدام از نقشهتهیه شد.  1وسوزنی معک
وسیله روش آماری هجنگلی مورد مطالعه ب سازی پراکنش مکانی تیپمدل پژوهشدر این 

رگرسیون لجستیک انجام شد. این روش یک روش آماری برآورد احتمال است که ارتباط بین یک 
نظر( و تعدادی متغیر مستقل )ارتفاع از سطح دریا، عدم حضور تیپ موردمتغیر وابسته )حضور و یا 

کند. ضرایب ( را بیان میدما و بارندگی، ، فاصله از مناطق مسکونیفاصله از آبراهه، شیب، جهت
پین و ) دنکنایجاد میجهت تهیه نقشه تیپ در مدل نهایی های برای هر متغیر مستقل رگرسیون وزن

برای  3و روش گام به گام 2روش رگرسیون لجستیک از الگوریتم حداکثر احتمال(. 1111همکاران، 

کند. در روش گام به کنند، استفاده میپیدا کردن بهترین مجموعه پارامترهایی که مدل را بهتر برازش می
شوند و به مدل اضافه می( >55/5sig)دار باشد ها معنیآن 4گام در هر مرحله متغیرهای که آماره والد

بنه در منطقه  -شود که بیشترین ارتباط را با حضور تیپ بروداردر نهایت مدل متغیرهایی را شامل می
های شبکه سازی تعدادی از سلولجهت انجام آنالیزهای رگرسیونی و مدلمورد مطالعه داشته باشند. 

دست آمده و قشه تیپ بهبنه در ن -دارنمونه از تیپ برو 155این صورت که تعداد برگزیده شدند؛ به
ها جهت کاهش اثر همبستگی مکانی نمونه از سایر مناطق انتخاب شد حداقل فاصله مکانی نمونه 155

ها استخراج نمونه(. خصوصیات مکانی هر کدام از 2551، اتر و همکارانمتر در نظر گرفته شد ) 255

 25سازی توسط صورت گرفت. مدلر مقایسه اثرات نسبی هر متغیها جهت سازی دادهشد و استاندارد
 1رابطه صورت درصد بقیه صورت گرفت. مدل رگرسیون به 25ها و اعتبارسنجی توسط درصد نمونه

 شود. بیان می

p                                              1رابطه  = E(Y) =
exp(β0+ β1X1+ β2X2 + ⋯+βiXi)

1+ exp(β0+ β1X1+ β2X2 + ⋯+βiXi)
 

 

: احتمال حضور 𝑝 و: ضرایب برآورد شده توسط مدل 𝛽𝑖 ،: متغیر مستقل کمی یا کیفیXnکه در آن 

 باشد.می نظر تیپ مورد

این سطح ارتباط بین مقادیر  تعیین شد ROCسطح زیر منحنی وسیله مقدار بهسنجی مدل اعتبار

 در صورتی ددهنشان میبینی شده برای حضور تیپ مورد مطالعه و مقادیر واقعی حضور این تیپ را پیش

                                                             
1- Inverse Weight Distance  

2- Likelihood Ratio 

3- Forward Stepwise 

4- Wald 
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در روش  .باشددست آمده میمدل بهخوب دهنده دقت بیشتر باشد نشان 5/5که مقدار این سطح از 

متغیر وابسته )حضور و  وجهی بودن دوبسیار کم است بنابراین با توجه به خاصیت  R2رگرسیون لجستیک 

که مقدار این رود در صورتیکار میجهت تعیین برازش مدل به Nagelkerke R2عدم حضور تیپ( آماره 

  (.2555ویلسون و همکاران، باشد نشان از برازش خوب مدل دارد ) 4/5تا  2/5آماره بین 

 

 نتايج
در ارتفاعات در هکتار گونه هرتعداد درختان  .ارائه شده است 2شکل  درتهیه شده نقشه تیپ 

درصد  15درصد بنه و  35برودار،  درصد 15های تشکیل دهنده، مختلف محاسبه شد، ترکیب گونه

بحری تیپ منطقه  -های زالزالک، گالبی، مازودار بود که بر اساس روش گرجیبقیه شامل گونه

 هکتار است. 3115بنه تعیین گردید. سطح گسترش این تیپ در منطقه مورد مطالعه  -برودار
  

 
 .مطالعهبنه در منطقه مورد  -دارنقشه پراکنش مکانی تیپ برو -2شکل 

 

از سطح دریا قرار باالتر متر  2155تا  1255بنه در طبقه ارتفاعی  -داردرصد تیپ برو 52بیشتر از 

درصد به  25درصد روند افزایشی داشته اما از  شیب  25نظر تا شیب حضور تیپ مورد .(3)شکل  دارد

 55–25) سوم بنه در طبقه شیب -داردرصد تیپ برو 32حدود بعد روند کاهشی داشته است در 
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طور پراکنده های جغرافیایی بهبنه در تمام جهت -دارتیپ برو (.4واقع شده است )شکل  درصد(

بوده  هادرصد حضور تیپ مورد مطالعه در جهت جنوبی بیشتر از سایر جهتحضور داشته است اما 

(. 1 دارد )شکل بنه حضور -داردرصد تیپ برو 21ها متری از آبراهه 45 فاصله(. در 5)شکل  است

نشان داده شده  2های مختلف از مناطق مسکونی در شکل بنه در فاصله –درصد حضور تیپ برودار

 گسترش داردمتر میلی 225بارندگی کمتر از مناطق با درصد تیپ موردنظر در  23 زا ر. بیشتاست

 .(1بیشتر بوده است )شکل  مناطقی با دماهای کمتربنه در  -دار( و درصد حضور تیپ برو2)شکل 

 

 
 درصد حضور تیپ مورد مطالعه در طبقات ارتفاعی -4شکل  هاي مختلفشیب بنه در -درصد حضور تیپ برودار -3شکل 

 

 
 هاي مختلف از آبراهه بنه در فاصله -درصد حضور تیپ برودار -6شکل  هاي مختلفبنه در جهت -درصد حضور تیپ برودار -5شکل 
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 بنه در فواصل -درصد حضور تیپ برودار -7شکل 

 مختلف از مناطق مسکونی

 هاي گوناگون بنه در بارندگی -درصد حضور تیپ برودار -8شکل 

 

 
 .مختلف دماهاي بنه در -داردرصد حضور تیپ برو -9شکل 

 

متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت  بانظر ارتباط بین حضور و عدم حضور تیپ مورد

توسط آنالیزهای رگرسیونی  ، فاصله از مناطق مسکونی، دما و بارندگیجغرافیایی، فاصله از آبراهه

درصد و  نتایج اعتبارسنجیها انجام شد. سنجی دادهسازی و اعتبارمدل ،بررسی شد( 1)جدول ها داده

(. در مرحله بعد با توجه به نتایج آنالیز 2 )جدول باشدمیانتخاب مدل مالکی جهت  ،بندیصحت طبقه

 د،بنه داشتند مشخص شدن -دارمتغیرهایی که بیشترین ارتباط را با حضور تیپ برو ،هارگرسیونی داده
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، بنه تابعی از ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی -داردست آمده حضور تیپ برومطابق با مدل به

بنه ارتباط مستقیم با ارتفاع از  -دارطوری که حضور تیپ برواست بهو بارندگی  آبراهه، فاصله از شیب

ارتباط منفی دارد. متغیرهای  و بارندگی جهت جغرافیایی دارد و با فاصله از آبراهه شیب و ،سطح دریا

را ثیر کمتری از سایر متغیرها أتبنه  -داردر پراکنش مکانی تیپ برو دما و مناطق مسکونیفاصله از 

یید شده است. أت 241/5با مقدار  ROCدست آمده توسط سطح زیر منحنی دقت مدل به. اندنشان داده

که نشان از برازش  دست آمده استبه 545/5در این پژوهش  دست آمدهبه Nagelkerke R2آماره 

بیشتر از دست آمده است که بسیار به 55/124مقدار کای اسکور مدل  .دست آمده داردخوب مدل به

 دهد.دست آمده را نشان میکای اسکور جدول است و اعتبار مدل به
 

 .هاآنالیز رگرسیونی دادهنتایج  -1جدول 

 (sigداری )سطح معنی آماره والد انحراف معیار ضریب متغیرها

 555/5 15/11 551/5 554/5 ارتفاع از سطح دریا

 555/5 52/11 511/5 541/5 شیب

 555/5 34/11 131/5 55/5 جهت جغرافیایی

 555/5 45/11 553/5 513/5 فاصله از آبراهه

 555/5 53/15 512/5 541/5 بارندگی

 553/5 53/1 42/1 32/22 ضریب ثابت

 

 .هابندي دادهنتایج اعتبارسنجی و صحت طبقه -2جدول 

Curve ROC=0.849 

Nagelkerke R2= 0.545                      Chi square model= 124.50      df= 4 
 درصد 12= های اعتبارسنجیبندی دادهصحت طبقهدرصد  1/23های مدل= بندی دادهدرصد صحت طبقه

 بنه -مدل نهایی احتمال حضور تیپ برودار
 

P= E(Y)= 
exp (28.32+ 0.004E+0.041S+0.55A−0.013DS−0.045R)

1+exp ( 28.32+0.004E+0.041S+0.55A−0.013DS−0.045R) 
 

 

E: ؛ ارتفاع از سطح دریاA؛ : جهت جغرافیاییS؛ : شیبDS؛: فاصله از آبراهه R: بارندگی 
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صورت هب -دارسازی احتمال حضور تیپ بروبرازش و اعتبار خوب مدل، مدل ،دقتبا توجه به

 قرار گرفتنظر در رنج صفر تا یک مورد احتمال حضور تیپدست آمده، بر اساس مدل به ،گرفت

 (.15 )شکل

 

 
 .بنه -داربرو نقشه احتمال حضور تیپ -11شکل 

 

بنه  -دارنقشه واقعی پراکنش مکانی تیپ با نقشه احتمال پراکنش مکانی تیپ برو همپوشانیبا 

درصد این تیپ در احتمال حضور  32دست آمد که میزان پراکنش واقعی این تیپ در نقشه احتمال به

 (.11 درصد قرار دارد )شکل 25بیش از حضور درصد حضور در احتمال  14درصد و  55باالی 
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 .بنه در طبقات احتمال حضور تیپ -داردرصد حضور واقعی تیپ برو -11شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه

در برخی مناطق همراه بنه صورت خالص ظاهر شده و های منطقه بهدر جنگل معموال  دارگونه برو

گونه بسیار زیاد بوده و نرمش اکولوژیکی باالیی دارد. دهد. دامنه پراکنش اینو بادامک تیپ تشکیل می

رویه، برداری بیهای جنگلی زاگرس است که امروزه در اثر بهرهترین گونهارزش گونه بنه از با

بنه نقش  -دار. ترکیب بروگرفته استقرار سوزی در معرض تهدید سقزگیری، چرای دام و قطع و آتش

بنه دارای بردباری و پایداری  -تیپ برودار ،بسیار مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی ساکنان دارد

های این تیپ و احیای جنگلبنابراین توجه به استباالیی نسبت به شرایط نامساعد محیطی و طبیعی 

  ثر و الزم است.ؤمدیریتی امری مهای ریزیمخروبه با این تیپ در برنامه

بنه  -داررگرسیونی با افزایش ارتفاع از سطح دریا پراکنش تیپ برو هایتجزیه و تحلیلبر اساس 

ها ثیر عوامل انسانی در ارتفاعات پایین و سرچر شدن نهال این گونهأیابد. با توجه به تافزایش می

دست آمده با نتایج نتایج به اند.ات باالتر مصون ماندهدر ارتفاع بنه -داری بروهاگونه ،توسط دام منطقه

 ،اشاره دارند با ارتفاع از سطح دریا برودارکه به ارتباط مستقیم پراکنش ( 2515بردبار و همکاران )

 2555تا  1255در ارتفاع را  بروداربیشترین حضور گونه که ( 2551طالبی و همکاران )نتایج  همچنین

( بیشترین 2515چای و همکاران )اما در نتایج فالح دست آوردند همخوانی دارد.بهمتری از سطح دریا 
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مورد را تنها گونه بنه  گراناین پژوهش ،متری از سطح دریاست 2555تا  155پراکنش بنه در ارتفاع 

 نظر بوده است.نه مدبتیپ برودار این پژوهش و در  بررسی قرار دادند

بنه ارتباط  -داردر این پژوهش جهت جغرافیایی با پراکنش برودست آمده با توجه به نتایج به

ت )شمال( به طرف ترین و سایه پسندترین جهمستقیم دارد. در این پژوهش جهت دامنه از مرطوب

صورت شمال، شرق، مناطق مسطح، غرب و جنوب ندترین جهت )جنوب( بهترین و نورپسخشک

های خشک و نورپسند احتمال پراکنش این تیپ امنهبندی شد. بنابراین با حرکت به سمت دکالسه

های جنوبی که نورپسند و بنه در دامنه -داردر واقعیت هم بیشترین حضور تیپ برو .یابدافزایش می

های نورپسند هستند که در برابر شرایط گونه برو و بنه جزء گونه خشک هستند مشاهده شده است.

بردباری خوبی از خود  و در کل شرایط نامساعد محیطی ، آفاتنامساعد محیطی همچون خشکی هوا

چای و همکاران فالحانجام شده توسط در پژوهشرسد. نظر میاند پس این نتیجه منطقی بهنشان داده

بردبار و همکاران های شمالی و جنوبی بیشترین پراکنش را داشته است. ( گونه بنه در جهت2515)

 (2551و طالبی و همکاران )اند های شرقی مشاهده کردهرا در دامنهبیشترین پراکنش برودار  (2515)

در نتایج پژوهش قنبری و اند. دست آوردهبیشترین پراکنش برودار را در جهت جنوب غربی به

( جهت دامنه یک عامل مهم و تعیین کننده در 2512گرجی و همکاران )( و مدرس2511همکاران )

پژوهش جهت جغرافیایی با توجه به ضریب آن دارای این همچنین در  های جنگلی است.پراکنش تیپ

 .بوده استثیر در پراکنش مکانی تیپ أباالترین ت

دست آمده با بیشتر بوده است و مطابق با مدل به بنه -های زیاد درصد حضور تیپ بروداردر شیب

نتایج نظر افزایش یافته است. نتایج حاصل شده با شیب احتمال پراکنش تیپ مورددرصد افزایش 

با شیب منطقه  ( که به ارتباط مستقیم پراکنش گونه برودار2512گرجی و همکاران )پژوهش مدرس

گونه برودار در ارتفاعات مختلف حضور دارد اما گونه بنه در منطقه  اصوال  اشاره داشتند مطابقت دارد.

های بیشتر بنه در شیب -ار گرفته است و پراکنش تیپ برودارهای زیاد قرمورد مطالعه در شیب

 مشاهده شده است.

بنه  –داراحتمال پراکنش مکانی بروبا توجه به آنالیزهای رگرسیونی با افزایش فاصله از آبراهه 

در تواند باشد. در منطقه مورد مطالعه می بنه -دلیل پراکنش وسیع گونه برودارهکه بیابد کاهش می

فواصل نزدیک  .ین صورت بررسی نشده استاهمطالعات انجام گرفته در این زمینه فاصله از آبراهه ب

به گفته  .باشدهای گیاهی مناسب میدلیل شرایط مساعد و مرطوب برای رویش اغلب گونهآبراهه به
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ترکیب با صورت همراه و در متر به 1555بنه در ارتفاعات کمتر از  (2553)، ای و رستاقیجزیره

صورت همراه با گونه بلوط خالص گیرد. در ارتفاعات باال بههای جنگلی نقش مهمی بر عهده میتیپ

نتایج بنه تراکم باالیی دارد.  -ها با نمای بلوطها و درهو در حاشیه رودخانه دهدتیپ تشکیل می

گرجی و مدرس با نتایجنظر در زمینه ارتباط فاصله از آبراهه با احتمال حضور تیپ مورددست آمده به

  مطابقت داشت.  (2512همکاران )

بارندگی دارای ارتباط  ،عنوان عوامل اقلیمی مورد مطالعهدما و بارندگی بهمتغیرهای از بین 

طوری که در واقعیت هم همین ارتباط بین بارندگی و بنه بود به -دارمعکوس با حضور تیپ برو

 در مقابل خشکی های مقاوم و بردبارو بنه که گونه داردر مورد برو نظر وجود داشت.حضور تیپ مورد

 دست آمده کامال تیجه بهنها در مناطقی با بارندگی سالیانه کم بوده است که بیشترین حضور آن هستند

 منطقی است. 

و ارتباط کمتری را نسبت  در این پژوهش متغیر فاصله از مناطق مسکونی در مدل نهایی وارد نشد

در همچنین متغیر دما ارتباط معناداری را به سایر متغیرها در پراکنش مکانی تیپ از خود نشان داد. 

دمایی محدودی وجود دارد.  دامنهچرا که در منطقه  بنه نشان نداده است -داربا حضور تیپ برومدل 

گراد بوده است درجه سانتی 11تا  15طور متوسط بین ها بهدمای سالیانه آنمتوسط در مناطقی که 

نظر توان گفت این دامنه دمایی برای حضور تیپ موردو می اندحضور بیشتری را از خود نشان داده

( بیشترین پراکنش مکانی بنه در شرایط اقلیمی 2551پژوهش داورپناه و همکاران ). در باشدمناسب می

 در شرایط مرطوب سرد بوده است. نیمه خشک سرد و کمترین پراکنش

متر،  1255-2155دامنه ارتفاعی در دست آمده، به نمودارهایبا توجه به در منطقه مورد مطالعه   

متری  1555-2555ها، فاصله متری از آبراهه 45تا  25 های جنوبی، فاصلهدرصد، دامنه 55-25شیب 

 بیشترینمتر میلی 245-225و بارندگی گراد سانتیدرجه  15-11از مناطق مسکونی، دامنه دمایی 

  مشاهده شده است. بنه  -دارحضور تیپ برو

بنه در منطقه مورد مطالعه در نقشه احتمال پراکنش مکانی این تیپ  -داردرصد تیپ برو 15حدود 

بینی شده است. با توجه درصد پیش 55در طبقاتی قرار دارند که احتمال حضور این تیپ باالی 

توان در منطقه مورد مطالعه جهت برآورد مدل تهیه شده خوب است و از آن میو اعتبار دقت  ،نتایجبه

 استفاده نمود. هاو سایر تیپبنه  -داراحتمال حضور تیپ برو 
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است و  زیادها بسیار توان گفت نقش عوامل فیزیوگرافی در پراکنش مکانی تیپطور کلی میبه

شوند، در این بین وجود آمدن و حضور یک تیپ ویژه میدلیل به ،شرایط فیزیوگرافی خاص اصوال 

 .بوده است بنه بسیار واضح -نقش عامل جهت دامنه و شیب منطقه در پراکنش مکانی تیپ برودار

در بیان ارتباط بین مجموعه  GISهای استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک و تکنیک

کاربرد مناسبی داشته  حضور تیپ مورد مطالعه توانسته خوب عمل کند و مطالعه ومتغیرهای مورد 

دست آمده در با توجه به تغییرات احتمالی هر کدام از متغیرها در طول زمان ممکن ضرایب به. باشد

تغییر کند بنابراین الزم است مدل در فواصل زمانی مناسب جهت انعکاس تغییرات احتمالی به مدل 

 . روز شود

سوخت و  مینأنشینان جهت تجنگل بنه توسط -داررویه از درختان بروبرداری بیدلیل بهرهبه

زاد خارج ها در اغلب نواحی از حالت دانهگونهاینسوزی، سقزگیری درختان بنه و آتش دام، علوفه

و تجدید حیات ها توسط دام زادآوری با سرچر شدن نهال این گونهاند. زاد شدهشده و تبدیل به شاخه

های تخریب بیشتر جنگلبنابراین جهت جلوگیری از در معرض تهدید قرار گرفته است.  هاگونهاین

های منطقه با توجه به ها اقدامات مدیریتی الزم جهت احیای گونهزاگرس با توجه به نقش حفاظتی آن

وی نقش خاک در پراکنش الزم است در مطالعات بعدی ر .باید انجام گیردها شرایط اکولوژیکی آن

 ثیرأباره تنظران دربررسی نظر کارشناسان و صاحب، ای صورت گیردهای جنگلی مطالعات گستردهتیپ

استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی با در پراکنش طبیعی یک تیپ عوامل انسانی و سایر عوامل 

 .یک پیشنهاد برای مطالعات بعدی باشدند اتومی
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Abstract 
1

 
This research was carried out to study the relationship of physiographic, 

climatic and human factors with the spatial distribution of Quercus brantii– 

Pistacia atlantica type. Quercus brantii – Pistacia atlantica type map was prepared 
based on existing maps and edited by field surveying in 11336 hectares of 

Sarvabad forests. Physiographic attribute (elevation, slope, aspect and distance 

from streams) and human factor map (distance from residential) were derived from 
the topographic and landuse maps, respectively. Climate factors maps (temperature 

and rain) were produced based on the records of 5 years meteorological bureau. 

Logistic Regression was used to select the most important effective factors in 
presence of Q. brantii–P. atlantica type and to model it. The results showed that 

the spatial distribution of Q. brantii–P. atlantica type is a function of altitude, 

aspect, slope, distance from streams and rainfall. Increasing of altitude, moving 

from wet slopes to dry slopes, reducing the distance from streams and reducing of 
rainfall are caused more presence of Q. brantii–P.atlantica type. According to 

regression analysis, some factors such as distance from residential and temperature 

are less effective than other studied factors on the presence of Q brantii–P. 
atlantica type. The results showed that 95% of Q. brantii–P. atlantica type are in 

the class above 50% of probability. 
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