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 180 صفحات: تعداد 29/07/1396 دفاع: تاریخکشاورزي و منابع طبیعی   دانشکده:  اردبیلی محقق دانشگاه:

  :چکیده

ن یاراك انجام شد. بد هاي شاخص شورروي در مراتع اطراف کویر میقانسازي پراکنش گونهن پژوهش با هدف مدلیا

ارتفاع، جهت،  یرقوم يهاه منطقه مورد مطالعه (نقشهیپا يهاهمگن با استفاده از نقشه ين واحدهاییمنظور بعد از تع

 يدر واحـدها  یاهیـ از پوشـش گ  يبـردار ط منطقه، نمونهیار)؛ با توجه به ش1: 25000اس یبا مق یشناسنیب و زمیش

انجـام شـد.    يمتـر  200-1000ترانسـکت   3در امتـداد   يگذارق پالتیاز طر کیستماتیس -یهمگن به روش تصادف

مترمربع و تعداد آنهـا بـا توجـه بـه      25تا  2ن یموجود، به روش حداقل سطح ب يهاها با توجه به نوع گونهسطح پالت

معرف هر واحـد  در مناطق گیاهی از پوشش  يبردارن شد. نمونهییپالت تع 30 ،يو روش آمار یاهیرات پوشش گییتغ

 يهـا ها (نـام گونـه  در پالت یاهیگعالوه بر ثبت اطالعات مربوط به پوشش  يبردارهمگن انجام شد. در هر واحد نمونه

ز ثبـت شـد.   یـ ب، جهت و ارتفـاع ن یها، ششگاهیرو ییایجغراف يو درصد پوشش آنها)؛ اطالعات مربوط به مرزها یاهیگ

متري در هر تیپ گیاهی، انجـام  سانتی 80- 30و  30-0ترانسکت و از دو عمق  هرانتهاي و  ابتدابرداري خاك از نمونه

ـ     ی، خصوصيبرداربعد از نمونهشد.  ت یته، هـدا یدی، اسـ یات خاك شامل بافت، رطوبت قابـل دسـترس، آهـک، مـاده آل

شـد.   يریـ گمعمول اندازه يهاکربنات) با روشیم، کربنات و بیم، پتاسیزیم، منیم، کلسیو امالح محلول (سد یکیالکتر

اسـتفاده شـد.    یاصـل  يهـا ه بـه مؤلفـه  یـ از روش تجز ،یاهیـ رها بر پراکنش پوشـش گ ین متغین مؤثرترییبه منظور تع

) انجام شد. بعـد از  MaxEntحداکثر ( یک و آنتروپیون لجستیها با استفاده از دو روش رگرسپراکنش گونه يسازمدل

ب یر ضریشد. بر اساس مقاد يریگب کاپا اندازهیضر ،یو واقع ینیبشیپ يهاقشهتطابق ن یبررس يبرا يسازانجام مدل

از آن اسـت کـه    یج حـاک یمتفاوت است. نتا ،مختلف يهاشگاهیرو يمورد استفاده برا يهاروش ینیبشیپ صحتکاپا، 

ب یخـوب (ضـر   یلـ یرا در سـطح خ  Limonium iranicumشـگاه  یک توانسته است پـراکنش رو یون لجستیمدل رگرس

داشـته اسـت.    يعملکرد بهتـر  MaxEntها مدل ر گونهیشگاه سایکند، اما در مورد پراکنش رو ینیبشی) پ83/0 يکاپا

 Aeluropusو   Halocnemum strobilaceum يهـا شگاه گونـه یز مربوط به رویبه دست آمده ن يب کاپاین ضریشتریب

littoralis ینـ یبشیپـ  يسـاز شد. در مجموع مدل یابیارز یبود که در سطح عال) 89/0و  91/0ب یب کاپا به ترتی(ضر 

هـاي مـدیریتی در   ریـزي تواند براي برنامهنتایج این تحقیق میز بوده است. یت آمیموفق ،هاشگاه تمام گونهیپراکنش رو

ـ   ژه در منـاطق شـور،  یـ وه مراتع ب هاي مرتعی، احیاء، اصالح، حفاظت و ارزیابیتوسعه پایدار اکوسیستم  یکـاربرد فراوان

 داشته باشد.

 .قانیر می، کويشاخص شور رو يهاگونهرگرسیون لجستیک، ، يسازمدل ها:واژه کلید
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  اتیکل -1

  قدمه م -1- 1

ا چند عامل یک یاست و  يان گونهیو روابط ب یطیعوامل مح تأثیر، تحت یاهیظهور هرگونه گ

از  ايمجموعهگفت که  توانمیلذا دارند.  ،خاص یاهیک گونه گین اثر را در استقرار یشتری، بیطیمح

ا و یگارس(دارند  تأثیراهان یدر استقرار گ ،یوگرافیزیو ف ی، خاکیمیط اقلیمثل شرا شناختیبومعوامل 

 یاهیهر گونه گ ين عوامل را برایبتوان ا یقیاگر به طر. )1385به نقل از پیري صحراگرد،  2004 ،1تانایر

توان به ینمود، م یهمراه بررس يهاگونهو  یطیمح يهارین کرده و رفتار گونه را با توجه به متغییتع

نکه ساختار و ی). با توجه به ا1385، ی(زارع چاهوک افتی، دست ياع گونهیتوز ینیبشیپ هايمدل

- یم شکل 2کیولوژیب عوامل و خاك ،یتوپوگراف م،یاقل مختلف عوامل تأثیر تحت یاهیعملکرد پوشش گ

 دو یاهیگ پوشش و خاك که رزنده،یغ و زنده دو بخش از يریپذتأثیر با یمرتع يهاستمیرد، لذا اکوسیگ

 ۀیکل احتماالً و داده نشان آمده واکنش وجود به رییتغ گونه هر به هستند، آنها کنندة نییو تع مهم عنصر

در  راتییتغ وقوع یچگونگ شناخت ن،یگرفت. بنابرا خواهند قرار تأثیرتحت  یدرجات به ز،ین گرید عناصر

 حیصح ریتداب اتخاذ جهت ابزار نیترعنوان مهمبه خاك، و اهیگ ژهیوبه آن ياجزا و یمرتع ستمیاکوس

 به یابیدست وه شمار رفته ب مراتع از یاصول يبرداربهره و توسعه و اصالح ا،یحفاظت، اح امر در یتیریمد

  سازد.یم ممکن آن، در را يترحیو صح یاصول تیریمد اعمال يبرا نهیبه یعمل و یعلم يراهکارها

ک از کالم به عدد و یاکولوژ ییربنایم و اصول زیاز مفاه ياریبس ،یکم شناسیبوم يریگبا شکل

 يو جانور یاهیگ يهاتیعمرات جیین روند تغییوسته و تعیامکان نظارت پ ،بین ترتیرقم درآمد. بد

ت یریو مد شناسیبومخصوص ه و ب يکاربرد شناسیبومدر  یشرفت قابل توجهیجه پیفراهم شد. در نت

  .)1385(زارع چاهوکی، وجود آمده ب ،یعیمنابع طب

                                                
1- Garcia & Retana 

2- Biologic Factors 



 

 

و  هامدل يریکارگه بر ب یفراوان تأکیدت دارند، یفعال یعینه منابع طبیکه در زم یشناسانامروزه بوم

ها، فراهم تیرات جمعیین روند تغییو تع ينگرندهی، آبینیپیشب امکان یترتن یرا بدیدارند، ز سازيشبیه

(زارع چاهوکی، شگاه را کشف کنندیب حاکم بر رویتا نظم و ترت کوشدیم یاهیگ شناسیبوم .گرددمی

1385(.   

هاي ریزي طرحهاي گیاهی نقش مهمی در برنامهشناخت رابطه بین عوامل محیطی و پراکنش گونه

 یاهینکه ظهور هر گونه گیبا توجه به ا). 2002، 4فرییر ؛2002، 3محیطی و مدیریتی دارند (اوستینزیست 

ن اثر را یشتریب ،یطیا چند عامل عامل محیک یاست و  ايگونهن یو روابط ب یطیعوامل مح تأثیرتحت 

ن کرد و رفتار آن را با یین عوامل را تعیبتوان ا یقیاگر به طر لذا ژه دارند،یو یاهیک گونه گیدر استقرار 

 ،ايگونهع یتوز بینیپیش هايمدلبه  یابینمود، دست یهمراه بررس يهاگونهو  یطیمح يرهایمتغ

 یاهیپراکنش پوشش گ ،یطیه است که عوامل محین فرضیبر اساس ا عموماٌ هامدلن یاست. ا پذیرامکان

مختلف که بخش  یاهیدر جوامع گ یطیکردن عوامل مح یکم .)1385(زارع چاهوکی، کنندمیرا کنترل 

 یابیرا در مورد ارز یمناسب اطالعات تواندمیست، هاگونه ییایع جرافیتوز بینیپیش هايمدل یاصل

) 2005، 6گذشته (آروندل یمیت اقلیشناخت وضع ،)2000، 5سانیمرمن و گوی(ز يکاربر اترییاثرات تغ

  ارائه دهد.... و 

 هايمدل ،)GIS( ییایستم اطالعات جغرافیو س يقو يآمار يهاروش يریامروزه با بکارگ

با  هامدلن یافته است. اکثر ایتوسعه  شناسیبومبه سرعت در  ،هاشگاهیرو ییایع جغرافیتوز بینیپیش

را در ارتباط با عوامل  یاهیو جوامع گ هاگونه ییایع جغرافیتوز ،يآمار يهالیه و تحلیاستفاده از تجز

  .)1385(زارع چاهوکی، کنندمی بینیپیش یطیمح

 کنندمیمشخص  ،یاهیاستقرار گونه گ يشگاه را برایشگاه، تناسب رویرو بینیپیش هايمدل

ار مهم در یبس یاه، نقشیبستر رشد و توسعه گ عنوانبهمثال خاك  يبرا). 2004و همکاران،  7(کابزا

و همکاران  8سیاتزاکیمختلف دارد. طبق نظر وگ يهاشگاهین حدود روییو تع یاهیپراکنش پوشش گ

                                                
Austin -1 
Ferrier -2  

5 - Zimmermann & Guisan  

6 - Arundel 

7 - Cabeza 

8 - Vogiatzakis 



 

 

در رات ییت تغیو در نها يژئومورفولوژ يمایر در سییات خاك موجب تغیر در خصوصیی) تغ2003(

  . شودمی یاهیپوشش گ

ه بشگاه یک، الزم است که تناسب رویولوژیب يزیردر برنامه یشنهادات اصالحیبه منظور ارائه پ

 بینیپیش نیهمچن)، 2002و همکاران،  9ص داده شود (الوریتشخ، یو خاک یمیژه در دو بخش اقلیو

 هايطرحاز موارد مهم در  یکیعنوان ه ها بشگاهیبا استفاده از اطالعات رو یاهیپوشش گ یع مکانیتوز

 ،یهایمدلن یبا استفاده از چن ).2000، 11و برگمن 10تی(ال ش مطرح استیک با فرسایولوژیمبارزه ب

دست ه و از اطالعات ب هن نمودییرا تع هاگونهن یشگاه و روابط بیمعرف هر رو یطیعوامل مح توانمی

  استفاده کرد. ،یاراض يایاصالح و اح يشنهاد گونه مناسب برایبه منظور پ ،ط مشابهیآمده در مناطق با شرا

مربوط به  تواند در مطالعاتیقدرتمند است که م يابزار ،هاپراکنش گونه ینیبشیپ سازيمدل

ن یو همچن یاراض يرات کاربرییتغ یابی، ارزیمیرات اقلییحفاظت، مطالعات مربوط به تغ یست شناسیز

). با توجه 2005لر، یسان و تویرد (گویمورد استفاده قرار گ ،یستیو برآورد تنوع ز یرات پوشش اراضییتغ

و مطالعات مربوط به  یاسشنمطالعات انجام شده مرتبط با بوم از يارین موضوع بسیت ایبه اهم

خاص متمرکز بوده است  يهاناها و مکنااهان و جانوران در زمی، بر پراکنش گیستیز يایجغراف

 ینیبشیپ سازيمدل). 2005،  14لریسان و توی؛ گو2000، 13مرمنیسان و زی؛ گو1995، 12نی(فرانکل

 یحضور و فراوان پوشش، مانند اطالعات مرتبط با حضور و عدم یمکان يهاعالوه بر داده یاهیپوشش گ

سان و ی؛ گو1995ن، یاز دارد (فرانکلیز نین یطیمح يرهایق از متغیدق یرقوم يهاها، به نقشهگونه

ن یا یاهیپراکنش پوشش گ سازيمدلمورد استفاده در  يهان روشی). نکته مشترك در ب2000مرمن، یز

ها، به منظور و اطالعات مربوط به وقوع گونه یطیمح يرهاین متغیالً از ارتباط بها معمون مدلیاست که ا

ن یکنند. همچنیدا کند، استفاده میط بقا پیتواند در آن شرایت میک جمعیکه  یطیط محیبرآورد شرا

ند را در سرتاسر منطقه مورد مطالعه ها مناسب هستگونه يکه برا ییهاطیمح یع مکانیتوانند توزیم

  برآورد کنند.

                                                
9 - Lauver 

10 - Elith 

11 - Burgman 

12 - Franklin 

13 - Guisan & Zimmermann 

14 - Guisan & Thuiller 



 

 

و  معرف يهامربوط به وقوع گونه يهاداده، هاپراکنش گونه هايمدل یساخت و اعتبار سنج يبرا

در محدود کردن  یمیمستق یکیولوژیزیشود نقش فیکه تصور م یطیمح يرهایمربوط به متغ يهاداده

  از است.ین يورود يهاداده عنوانبهبقا دارند،  يها براگونه ییتوانا

 عوامل و هاگونه حضور نیب ارتباط انیب ي)، برایهمبستگ (مدل يآمار هايمدل از آن دنبال به

 و حضور  عمده طوربه وابسته ای پاسخ ریمتغ ،هامدل نی). در ا2002 ،نی(اوست شودمی استفاده یطیمح

 به رهایمتغ نیب روابط و باشدمی یطیمح يمستقل، پارامترها ای شگویپ ریمتغ و نظر مورد گونه عدم حضور

 و رج ونیرگرس همچون يآمار مختلف يهاروش از نیهمچن .شودمی هئ) اراي(آماریاضیر توابع صورت

   .شودمی استفاده شگو،یپ يرهایمتغ و پاسخ ریمتغ نیب روابط فیتعر منظور به يبند

 هیتجز همزمان را یطیمح عوامل و یاهیگ يهاگونه هیکل نیرابطه ب توانمی يبند رج يهاروش در

 به و یبررس کیتفک به یاهیگ رابطه هرگونه ون،یرگرس زیآنال در کهیدرحال کرد سازيمدل و لیو تحل

 نییتع نه،یبه رین مقادیمنظورتخم به ونیرگرس هايمدل یاهیگ ياکولوژ . درشودمی ارائه مدل کی صورت

به  نسبت حضور) عدم و حضور (وفور، هاگونه العملعکس ینیبشیپ و یاهیگ يهاگونه کیاکولوژ دامنه

  ).1987(جانگمن و همکاران  شودمی استفاده یطیمح عوامل

پوشش  یمکان سازيمدلباعث شده است که  یمرتع يهاستمیرات روز افزون در گستره اکوسییتغ

، به یاهیمختلف گ يهاق از پراکنش گونهیدق يهاه نقشهیبه ته یعیطبران منابعیاز مدیل نیدلبه یاهیگ

 ینیبشیپ سازيمدل). با استفاده از 2010 15نیاستولگر(ل شود ین منابع تبدیران ایمد يبرا يضرور يامر

مربوط به  يهايازمندین قادر استرا که  یک محدوده مشخص، مناطقیدر  توانیم ،ییایع جغرافیتوز

 یاهی، نوع گونه گیاصالح يهاو در برنامه کرده نییتعها را برآورده سازد، گونه یشناختبومان یآش

و  3200 16ها، مشخص کرد (آندرسون و همکارانو با توجه به مدل یطیط محیمناسب را بر اساس شرا

  ). 1385، یزارع چاهوک

  

   

                                                
15  - Stohlgren 

16  - Anderson 



 

 

  ق یضرورت و اهداف تحق -1-2

  قیضرورت تحق –الف 

ت یاست و وضع یمرتع يهاستمیران شامل اکوسینکه قسمت اعظم مساحت کشور ایبا توجه به ا

ت و یریکه منجر به مد یقیست، هرگونه اقدام و تحقیت بخش نیها چندان رضاستمین اکوسیا یفعل

ط حاد ید شراین با توجه به تشدید، ارزشمند است. همچنشوها ستمین اکوسیا يبهتر برا يزیربرنامه

به علت کاهش  يروشور يهاشگاه گونهیدر رو یستابیو کاهش سطح ا يش شوریژه افزایبو یطیمح

موجود  یاهیگ يهاه از علوفه گونهیرو یب يبرداربهره ین مناطق و از طرفیبه ا يد هرز آب ورودیشد

باشد. لذا توجه یکشور م يهاستمیر اکوسیش از سایها بشگاهین رویب این مناطق، شدت روند تخریدر ا

  برخوردار است. ییباالت ین مناطق از اولویا یاهیاء و توسعه پوشش گیژه به حفظ، احیو

ط خاص یل شرایدله خشک، بمهیمناطق خشک و ن یمرتع يهاستمینکه اکوسیبا توجه به ا یاز طرف

ن یباشند، بنابرایستم میاکوس دهندهلیعوامل تشک تأثیرها به شدت تحت حاکم بر آن یطیو مح یکیزیف

 يزیرت و برنامهیریدر مد ییبسزا تأثیرستم، یاکوس دهندهلین عوامل تشکیشناخت روابط موجود ب

ها و عوامل مؤثر در استقرار آن یاهیگ يهاروابط گونه ین امر جز با بررسیها دارد که ان عرصهیامناسب 

ها د عوامل مؤثر در استقرار گونهیلذا با). 1385(زارع چاهوکی، به صورت مدل، حاصل نخواهد شد

  نمود.  ینیبشیرا پ یاهی، پراکنش هر گونه گینیبشیپ هايمدل ده و سپس با ارائهین گردییتع

ستم یاطالعات مورد نظر در س يهیال يبا استفاده از مدل به دست آمده و اعمال آن بر رو

ن ییوجود دارد. با تع یاهیآن گونه گ يشگاه برایرو ینیبشیه نقشه پی، امکان تهییایاطالعات جغراف

آن عامل خاص متمرکز  يمطالعات را رو يقات بعدیر تحقتوان دی، میاهیفاکتور معرّف هر گونه گ

  نمود. يگذار، خوددار تأثیرنه و زمان جهت مطالعه تمام عوامل ینموده و از صرف هز

هر گونه  یشگاهیه شناسنامه رویدر ته يادیت زیقات مشابه، اهمین طرح و تحقیج ایاستفاده از نتا

 يبرا ییق راهنماین تحقیمناسب جهت اصالح مراتع، دارد. با انجام ا یبوم يهاشنهاد گونهیو پ یاهیگ

گر محققان در مناطق مختلف با استفاده از آن، یده تا دیشگاه ارائه گردیرو ینیبشیپ هايمدل هیته

توان با استفاده از یت میمختلف، مشخص نموده و در نها يهاگونه يشگاه را برایرو ینیبشیپ هايمدل

(زارع نمود ینیبشیرا، پ یاهیگ يهاا شکست استقرار گونهیت یهر منطقه، احتمال موفق یطیعوامل مح

 يهاستمیدار اکوسیدر توسعه پا یتیریمقاصد مد يق براین تحقیج این نتایهمچن). 1385چاهوکی، 



 

 

کاربرد ها ستمین اکوسیح ایصح یابیافته و نظارت و ارزیب یتخر يهاستمیاء اکوسی، حفاظت و احیمرتع

  دارد.

  

  قیاهداف تحق – ب

و  يروشور يهاشگاه گونهیرو یمکان پراکنش يالگو سازيمدلو  یبررس ق،یتحق نیا هدف

 و در استقرار مؤثر عوامل نیترمهم نییتع و یطیمح اتیها با خصوصن گونهیحضور ا روابط یبررس

 دامنه و شیمحدوده رو نمودنمشخص  نیهمچن و حاکم روابط شناخت بتوان با تا ها استآن پراکنش

ها را مشابه، پراکنش آن مناطق در حاصل جیم نتایتعم و ها در منطقه مورد مطالعهن گونهیا گسترش

  کرد. يسازمدل

 ؛مورد مطالعه در منطقه شوررويشاخص  يهان عوامل مؤثر در پراکنش و استقرار گونهییتع - 1

 ؛شوررويشاخص  يهاگونه یع مکانیتوز ینیبشیارائه مدل پ - 3

 ؛ شوررويشاخص  يهاگونه یپراکنش مکان ینیبشیه نقشه پیته - 4

  قیتحق يهاهیفرض – پ

برهم است و بر اساس  یطیا چند عامل محیک ی تأثیرجه یعمدتا نت یاهیک گونه گیحضور 

نمود، لذا در منطقه  ینیبشیرا پ یاهیگونه گک یتوان احتمال حضور یم ،یطیعوامل مح يهاکنش

  است: طرح قابل ریبه شکل ز یه اصلیفرض شورروي

  قرار دارد.  یطیعوامل مح یبرخ تأثیرتحت  يشوررو یاهیپراکنش هر گونه گ -1

  وجود دارد. یطیط محیبر اساس شرا شورروي يهاشگاه گونهیرو ینیبشیپه مدل یامکان ته -2

  

  يبندرسته يهاروش -3- 1

ا مرتب یو  يبندا صفیرج  یمشتق شده که به معن Ordnung یاز واژة آلمان 17يبندکلمه رسته

 يریگنمونه يکردن واحدهابمرت يبه معنا يبند، رجیاهیگز پوششیآنالارتباط با در  .کردن است

ا یها و ، تودهيبنداست. در رج ياب گونهیها) نسبت به هم براساس تشابهات ترکا پالتیها و (توده

                                                
17 - Ordination 



 

 

نشان داده  يمحدودتر ي(مانند روش برون بالنکه) در فضا یجدول يهاسه با روشیدر مقا هاگونه

ک ینزد يهاا گونهیها که توده یقیاست به طر يدو بعد يک فضای يبندشوند که معموالً حاصل رجیم

دهد، لذا یم ها را بدستاز داده ياافتهیفرم کاهش يبنددهند. چون رستهین تشابه را نشان میشتریبه هم ب

 یاهین روش، جوامع گیبا ا یرود ولین میاز ب يبنده در نمودار رستهیاول يهااز اطالعات داده یبعض

برد  یپ یطیها و عوامل محگونه يتوان به الگوهایجه بهتر میشوند و در نتیز میها آنالر روشیبهتر از سا

 در یتحلیل عوامل محیط و تجزیه يبرا گیاهی،بندي پوششطبقه از بعد). 1999و همکاران،  18(باربور

هاي اصلی از جمله تجزیۀ مؤلفه متغیره ل چندیتحل و تجزیه هاياز روش گیاهی،پوشش تغییرات با ارتباط

)PCA) و تجزیۀ تطابق کانونیک (CCAهاي اصلی این است که شود. هدف از تجزیۀ مؤلفهی) استفاده م

هایی تجزیه کند که اولین مؤلفه تا آنجا که ممکن متغیره را به مؤلفه هاي چندواریانس موجود در داده

ها باشد. دومین مؤلفه علت بیشترین واریانس ممکن بعد از است علت بیشترین واریانس موجود در داده

دهد و ینشان م یها را با عوامل محیطگونه یترکیب غیرخط CCAباشد. روش مؤلفۀ اول و الی آخر می

  دهد.یرا در ارتباط با محورها نشان م یترین متغیر محیطبا اهمیت

 یتیپ رویش -یماتریس اطالعات خصوصیات محیط ،با توجه به خصوصیات هر تیپ رویشی 

هاي رویشی در ارتباط با خصوصیات اکولوژیکی بندي تیپرسته PC-ORDافزار تهیه و با استفاده از نرم

ها شود. به منظور جلوگیري از اریب آنالیزها در جهت گونهیانجام م CCAو  PCAهاي و خاك به روش

معیار تشابه  عنوانبهها با کاربرد ضریب همبستگی یا متغیرهایی که داراي بیشترین واریانس هستند، داده

 هايعامل تعداد ،باشد نزدیکتر بین متغیرها داخلی همبستگی چه هر بررسی این . درشوند یماستاندارد 

  .بود مترخواهدک آمده پدید

  

   

                                                
18 - Barbour 



 

 

  قیمرتبط با تحق ياهیپام یمفاه یبرخ -4- 1

  ستمیس -1 -1-4

ن عناصر و یشود که ایندها و عناصر مرتبط به هم محسوب میاز فرآ ياهستم مجموعیک سی

ندهاست که یاز فرآ یبیستم ترکیک سی، کنندمیاز کارکردها را ارائه  ياندها همراه با هم، مجموعهیفرآ

ک ی یژگین ویمهمتر برخوردارند. یه علت و معلولیاند و از رابطه دو سوده شدهیها در هم تنندیفرآن یا

م. یریک کل در نظر بگیتوان به درك آن نائل شد که آن را به منزله یم یستم آن است که تنها وقتیس

ممکن ن هدف ی. اشودمیژه انتخاب یک هدف وین یمأت يستم آن است که برایک سیمهم  یژگیگر وید

ک یستم مرتع یباشد. اکوس یعیجهان طب يبندا طبقهیه یک نظریح یک پرسش، تشریبه  ییاست پاسخ گو

  ). 1385(زارع چاهوکی، دیآیبشمار م شناختیبومستم یس

  

   یستمیل سیه و تحلیتجز -2 -1-4

 يریف کرد: بکارگین صورت تعریتوان بدیرا به صورت ساده م یستمیل سیه و تحلیتجز

ها هیشامل نظر یستمیل سیه و تحلیده، تجزیچیپ يهاستمیپرداختن به مسائل مربوط به س يبرا ییهاروش

شرفته یپ يهاده (با روشیچیپ يهاستمیس ینیبشیف و پیمطالعه، توص ياست که برا ییهاو روش

  ).1385(زارع چاهوکی، ردیگیوتر) مورد استفاده قرار می، آمار و کامپیاضیر

  

  مدل -3 -1-4

ار یستم اختیاز س يمندف قاعدهیرود. مدل توصیده بشمار میک پدیاز  یک مدل، شکل کوچکی

 یمختلف يهاوهیها را به شمدل است. 19یا حرفی یاضی، ریکیزیف مذکور بصورت فیشده است. توص

انتظار د استفاده مور يها را بر مبنا) مدل6199( 20هولچک). 1385(زارع چاهوکی، کرد يبندتوان طبقهیم

رها را ینده متغیرفتار آ ینیبشیم کرد. مدل پیتقس ینیبشیپ هايمدلو  ينظر هايمدلها به دو دسته از آن

نش ما یستم بر بیعملکرد س یک درباره چگونگیا تئوری ينظر هايمدلکه  یکند، در حالیم ینیبشیپ

کند و یم يسازهیستم را شبیاز صحت که مدل رفتار س يادرجه يبا بر قرار ینیبشیپ هايمدلد. یافزایم

                                                
19 - Verbal 

20 - Holechek 



 

 

ها به آن 21یدو حالت يبندن طبقهیترشود، اعتبار دارد. مناسبیکه مدل بکار گرفته م یطیشرا تأثیرتحت 

 يجبر) 3؛ 23)یحی(توض یکیسه با مکانی(همبسته) در مقا یتجرب )2؛ 22ستایسه با ایا در مقایپو )1صورت 

 26یسه با انتزاعیدر مقا یکیزیف )5؛ و 25یلیسه با تحلیدر مقا سازيشبیه )4؛ 24یاحتماالتسه با یدر مقا

  ).1385(زارع چاهوکی،  باشدیم

  

  اهمیت مدل -4 -1-4

بیشتر کردن فهم ما از عوامل و روندهاي پیچیدة دنیاي واقعی و موضوعات است و  يها برامدل

ها پلی میان ب مدلیبدین ترت .ها و فرضیات علمی استنظریهن  بهترین وسیله به آزمایش گزاردن یهمچن

ها، توجهی خاص را برانگیخته، ها از طریق به نمایش گذاردن پدیدهمدل نیچنتجربه و نظریه هستند. هم

  کنند.کمک می ،هابه فهم و ادراك بهتر ساختاري، نحوة ایجاد و چگونگی تغییرات پدیده

  

  يسازمدلمراحل مختلف  -5 -1-4

مراحل  ).1385(زارع چاهوکی، وجود دارد یچهار مرحله اساس سازيمدل يبرا شناسیبومدر 

کاربرد  )4؛ و مدل یابیارز) 3؛ 28کردن مدل یکم ) 2؛ 27مدل ین شکل مفهومیتدو) 1مذکور عبارتند از 

  ).1- 1باشند ( شکل یممدل 

 

                                                
21 - Dichotomys 

22 - Dynamic versus static 

23 - Empirical (correlative) versus mechanistic (explanatory) 

24 - Deterministic versus stochastic 

25 - Simulation versus analytical 

26 - Physical versus abstract 

27 - Conceptual-model formation 

28 - Quantitative- model specification 



 

 

 
  سازيمدلمراحل  - 1- 1شکل 

 

  مدل ین شکل مفهومی: تدو1مرحله 

ار شده است. با یستم اختیاز س یفیا کی یک مدل مفهومین ی، تدوسازيمدلن مرحله یهدف اول

ار شده یستم اختیرا به س یستم واقعیاز س ییکه چه اجزا گیرندمیم یتصم سازيمدلتوجه به اهداف 

ان درست یمدل، بک یفرموله کردن  ين راهنما برایبهتر ان اجزا ارتباط برقرار کنند.یوارد کرده و چگونه م

ن اجزا یق مدل حل شود. بعد از مشخص کردن روابط بیکه قرار است از طر باشدمی ايمسئلهو روشن 

از  اينمونه 2- 1در شکل  .گیردمیشکل  یب مدل مفهومین ترتی. بددهندمیآنها را بصورت نمودار نشان 

عوامل  شودمیطور که مشاهده شگاه نشان داده شده است. همانیرو بینیپیشمربوط به  یمدل مفهوم

رها بر اساس دانش محققان، ین متغیهستند. ا هاگونه ییایع جغرافیتوز بینیپیش هايمدلاساس  یطیمح

بر  یطیمح يرهایک از متغی. هر شوندمیانتخاب  هادادهاس یقابل دسترس و مق هايدادهن، یشیمطالعات پ

  دارند. یمتفاوت یکیولوژیزیاهان اثرات فیگ

  کردن مدل  ی: کم2مرحله 

ن کار مستلزم آن یار شده خواهد بود. ایستم اختیاز س یک مدل کمین ین مرحله، تدویهدف دوم

ش در آمده است، ترجمه یصورت نمودار و با استفاده از کلمات به نماهرا که ب یاست که مدل مفهوم

هم مدل  يها بر رون معادلهیتا ا شودمیترجمه  یاضیر هايمعادلهاز  ايمجموعهبه  یشود. مدل مفهوم

تدو�ن�ش�ل�مف�ومي�مدل: 1مرحلھ�

ک���کردن�مدل: 2مرحلھ�

ارز�ا�ي�مدل: 3مرحلھ�

�ار�رد�مدل: 4مرحلھ�



 

 

وجود دارد، صورت  یستم واقعیاز س یکردن مدل بر اساس اطالعات گوناگون یرا بسازند. کم یکم

  . گیردمی

  مدل یابی: ارز3مرحله 

هاست اي از روشمجموعه، شامل شودمیاد یز از آن یمدل ن يسازمعتبر عنوانبهمدل که  یابیارز

بر حسب نوع مدل متفاوت  يسازبه کار رفته در معتبر ی. روش علمکندمین ییکه اعتبار مدل را تع

است، در  یستم واقعیبر س تأکیدبر رفتار مدل با  یمبتن یتجرب هايمدلدر  يخواهد بود. معتبرساز

  . شودمی تأکیدر مدل یتفس يهاتیقابل يبر رو یکیمکان هايمدلکه در یحال

  : کاربرد مدل4مرحله 

م. یمطرح کرد سازيمدلاست که در آغاز برنامه  یپاسخ دادن به سواالت سازيمدلن مرحله یآخر 

ل بهتر مسائل یه و تحلیتجز يد برایت ابزار مفین است که در نهایا سازيمدل یه عمومیدر واقع توج

  باشد.

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م یان مستقیگراد                      م              یرمستقیان غیگراد                          نابع            م انیگراد         

 
 یع مکانیآنها بر توز تأثیرم و یرمستقیم و غیمستق یطیمح يهاانین منابع و گرادیروابط ب یمدل مفهوم - 2- 1شکل 

 ).1385به نقل از زارع چاهوکی،  2000سان ، یو گومرمن ی(ز یاهیگ يهاگونه

 جغرافیایی عرضو  طول مزوکلیما توپوگرافی شناسیزمین

 خورشید تابش ابرناکی باد دما بارندگی تعرقو  تبخیر خاك

 رویش بستر دما خاكدر  هواآب و  غذایی مواد

 و توسعه، رشد

 گیاهی پوشش استقرار

 یلخشکسالی و س               یخبندان و سرمازدگی سوزي              آتش تنش حرارتی            



 

 

  اس مطالعهیقم -6 -1-4

مورد ، منطقه یمکاناس یرد. منظور از مقیتواند از دو بعد زمان و مکان مورد توجه قرار گیاس میمق

 يرهایشود. متغیف میتعر یو جهان يا، منطقهیاس محلیل مقیاز قب ییهابا واژه مطالعه است و عموماٌ

 ییهاریدر هر مطالعه متغ یستیند. لذا بادار یمتفاوت يمختلف، عملکردها یمکان يهااسیدر مق یطیمح

 يریک پذیتفک عنوانبههم اغلب  یاس زمانیمق ن باشند.یاس مورد مطالعه بهتریمق يانتخاب شوند که برا

است. منظور از پوشش ف شده یتوص ،مورد مطالعه يهاداده یا بازه زمانی یوشش زمانو پ هاداده یزمان

مورد استفاده قرار  ،ک مطالعه خاصی يشده و برا يآورجمع هادادهاست که  ی، دوره زمانیزمان

  ).1393(پیري صحراگرد،  رندیگیم

  

  هاگونهپراکنش  يسازمدل يهاانواع روش -7 -1-4

، اما همه اندشدهدر منابع مربوط ارائه  یاهیپراکنش پوشش گ سازيمدل يبرا ياریبس يهاروش

 سازيمدلک. در ینامید هايمدلک و یاستات هايمدلرند: یتوانند در دو گروه قرار گیها من روشیا

 یاهیو هم پوشش گ ییط آب و هواین است که تا به امروز هم در شرایستم فرض بر ایک اکوسیاستات

به  یاهیپاسخ موقت پوشش گ یها به منطور بررسن مدلیو ا ن، تعادل حکمفرما بوده استیسطح زم

 هايمدلک نسبت به یاستات هايمدلاند. استفاده از افتهیجاد و توسعه یا یطیو مح ییرات آب و هواییتغ

پوشش  يبندطبقه يبرا که قبالٌ یاهیپوشش گ هايمدلاز  يارین رو، بسیبوده و از ا ترسادهک ینامید

   اند.ک بودهیاستات هايلمد، از نوع اندگرفتهمورد استفاده قرار  یاهیگ

ها احتمال حضور و عدم حضور گونه يبندبه منظور طبقه يمتعدد سازيمدل هايالگوریتم

ده یچیروابط پ ییشناسا ،هاسازيمدل نی. هدف از انجام ااندرفتهبکار  یطیمح يرهایاز متغ یتابع عنوانبه

از خطا  ین نکته که درجاتیرش ایبوده است. با پذ يند بعدچ یطیست محیز يک فضایدر  یر خطیغ

رخ خواهد  ینیبشیپبرازش اطالعات مشاهده شده وجود دارد، چهار نوع  يبرا هاروشن یت ایدر قابل

و نه جزء  یخواهد کرد که نه جرء پراکنش فعل ینیبشیپرا  یگر مدل مناطق مناسبیداد، به عبارت د

ن ین اشتباهات و خطاها را در ایهستند که ا یهایالگوریتم، هاروشن یدتریهاست. مفپراکنش بالقوه گونه

  ).1393(پیري صحراگرد،  محدود کنند هابینیپیش



 

 

شوند.  آوريجمع هادادهمدل الزم است که  ین شکل مفهومیبعد از تدو شناختیبومدر مطالعات 

ن هدف در طرح ییبعد از تع یدانیات میاست. عمل یشگاهیو آزما یدانیات مین مرحله شامل عملیا

ق ینه تحقیمهم است، چون نه تنها هز بردارينمونهمناسب در  ين استراتژیی. تعشودمیانجام  يبردارنمونه

 شناختیبومکه در مطالعات  یهایدادهبرد. یز باال میرا ن هادادهزان اعتماد به ی، بلکه مدهدمیرا کاهش 

ن یله چندیبه وس بردارينمونهکه هر واحد  ین معنیهستند، به اره ی، اغلب چند متغشودمی آوريجمع

 - اند. بیروابط درون ياد و دارایده، گسترده، زیچیپ هاداده -الف که عبارتند از: شودمیمشخص  یژگیو

  ).1385(زارع چاهوکی،  رندیم قابل تفسیر مستقیغ طوربهاطالعات فقط  یبعض - بزرگ هستند. ج هاداده

 بینیپیش يبرا سازيمدلفوق الزم است در انتخاب روش مناسب  هايویژگیبا توجه به 

ه و یانتخاب شود که عالوه بر قدرت تجز یرد و روشیت دقت صورت گینها یاهیگ يهاگونهشگاه یرو

 یبیا ترکیک یکنون انجام شده از که تا یقاتیدر تحق ز باشد.ین شناختیبوم يهايمتناسب با تئور ،لیتحل

از آنها اشاره  يکه به تعداد استفاده شده است یاهیگ يهاگونه بینیپیشساخت مدل  يبرا هاروشاز 

  :گرددیم

  

  ونیرگرس - 7-1- 1-4

ر یا چند متغیک یر پاسخ (وابسته) با ین متغیاست که در آن رابطه ب يآمار یون روشیل رگرسیتحل

ون یر وجود داشته باشد به آن رگرسیمتغون فقط دو ی. اگر در رگرسشودمین ییتع ،(مستقل) بینیپیش

م یبا به صورت خط مستقیر تقرین دو متغیآن است که رابطه ب یون خطیند. منظور از رگرسیگویساده م

  ر است:یره به صورت زیدو متغ یون خطیمعادله رگرس يک جامعه آماری يباشد. برا

Y = β0 + β1Xi + Ɛi 

 

  ده هستند.نمایا باقیاشتباه  iƐب خط و یمبدأ و ش ب عرض ازیب ضرایبه ترت 1βو  0βکه در آن 

گانه ون چندیرگرس یر مستقل وجود دارد. مدل کلیک متغیش از یعمدتا ب شناختیبومقات یدر تحق

  :ر استیصورت زهب ،(مستقل) بینیپیشر یمتغ p-1با  یخط

Yi = β0 + β1Xi1 + β2Xi2 + …. + βp-1Xip-1 + Ɛi  



 

 

استفاده  29ن مربعات یبرازش مدل مناسب از روش کمتر يبرا یونیرگرس یخط هايمدلدر 

) مدل 1 مناسب نباشد، دو راه وجود دارد: هادادهمجموعه  يبرا یون خطیشود. اگر مدل رگرسیم

انجام شود  یالتیتبد هاداده ي) بر رو2 شود. يریگیپ يترافتن مدل مناسبیرد گردد و  یون خطیرگرس

  ).1385(زارع چاهوکی، ابدیق یتطب ،ل شدهیتبد هايدادهون ساده به یتا مدل رگرس

ر پاسخ از یقابل استفاده است که متغ یافتن مدل مناسب در صورتی ين مربعات برایانگیروش م

از روش مذکور استفاده  توانمیگر نید ،باشد يار پاسخ از نوع طبقهیباشد. اگر متغ يافاصله هايدادهنوع 

 30 یینما درستحداکثر از  ،ن مربعاتیکمتر يون بجایب رگرسین ضراییتع ين حالت برایکرد. در ا

ون یرگرس. شودمیده یک نامیون لجستیز رگرسیمورد استفاده ن یونی. نوع مدل رگرسشودمیاستفاده 

در رابطه با  یاهیگ يهاگونهاحتمال حضور  بینیپیش ياست که برا GLMاز  ياشهیک شکل ریلجست

 2000سان، یمرمن و گوی؛ ز1995، 32نی؛ فرانکل1998و همکاران،  31وی(ب شودمیاستفاده  یطیعوامل مح

  ).1385به نقل از زارع چاهوکی، 

  

  کیتون لجسیروش رگرس -1 -1-4-7-1

 ییساختار و توانا یل سادگیاست که به دل ین تجربیتخم هايمدلک از گروه یون لجستیرگرس

و  یاهیپوشش گ یمکان يالگو سازيشبیه يها بران روشیمتعدد از پرکاربردتر يرهایل متغیه و تحلیتجز

ر یمتغ عنوانبه( یاهین پوشش گیب یک مدل احتماالتیون لجستیباشد. رگرسیزمان م یرات آن در طییتغ

 یاز مدل خط یمیتعم ن مدلیا. دهدمیر مستقل) را برازش یمتغ عنوانبهوابسته) و عوامل موثر بر آن (

حداقل مربعات خطا  يهااز روش یون چندگانه خطیهمچون رگرس یخط هايسیستماست. در  یعموم

 يبندت طبقهیل ماهیشود، اما به دلیاستفاده م یونیب رگرسین ضرایتخم يبرا ییا حداکثر درست نمای

 يپارامترهان یتخم يها بران روشیم از ایک، استفاده مستقیون لجستیرگرس هايمدلپاسخ در  يرهایمتغ

استفاده  یتمیل لگاریتوان از تبدیم یبه خط یرخطیل روابط غیتبد ين برایست، بنابراین پذیرامکانمعادله 

                                                
29 - Least square 

30 - Maximum likelihood 

31 - Bio 

32 - Franklin 



 

 

ک به صورت یون لجستیشود. مدل رگرسیت گفته میا لجی یعیتم طبینمود که به مدل حاصل، مدل لگار

  ):2- 1و  1-1(رابطه  شودیف میر تعریز یکل

Ρ =
�

�����
- 1رابطه (                                                                                                                 

1(  

Ζ = Β� + Β�Χ� + Β�Χ� +⋯+ Β�Χ�                                                             2- 1( رابطه(  

ر یت است که همان متغیحاصل شده از تابع لوج یرة خطیمعادلۀ چند متغ Zفوق  هايمعادلهدر 

است. حضور  یطیمستقل مح يرهایمتغ Xiو  یونیب مدل رگرسیانگر ضرایب Bi، باشدمیا پاسخ یوابسته 

آزمون  ییله شاخص نسبت حداکثر درست نمایک به وسیون لجستیدر مدل رگرس یطیر محیهر متغ

ن مدل پس از یند. در ادگریرها حذف میر متغیانده و سام یرها در مدل باقین متغیو مهمتر گرددمی

کند تا احتمال رخداد گونه را یاستفاده م 1ینۀ احتمالیشین بیت از تخمیر لوجیر وابسته به متغیل متغیتبد

را اشتباه یع نرمال داشته باشند، زیشگو توزیپ يرهایت متغینس يازین یونین مدل رگرسیکند. در ا ینیبشیپ

 یفیر کین روش متغی). همان طور که اشاره شد در ا2002، 2نالی(اَسپ دهدمیات کمتر رخ یفرضو خطا از 

شود که رابطه آن با عوامل یر وابسته انتخاب میمتغ عنوانبه یاهیا عدم حضور گونه گیحضور  یفیک

 یخطن روش ابتدا هم یاستفاده از ا ي. براگیردمیقرار  یک مورد بررسیون لجستیق رگرسیاز طر یطیمح

ک وجود یون لجستیر پاسخ سه نوع مدل رگرسیبا توجه به نوع متغ شود. یرها بررسین متغیچندگانه ب

بکار برده  ییر پاسخ دو تایمتغ يبرا یگانک دویون لجستیرگرس؛ یک دوگانیون لجستیرگرس )الف دارد:

در  یاهیگونه گک یا عدم حضور یدو مقدار ممکنه است. حضور  يگانه فقط دارار دویک متغی. شودمی

 ،باشد یبیر پاسخ ترتیاگر متغ؛ یبیک ترتیون لجستیرگرس )ر است. بیین نوع متغیاز ا یمثال ،داخل پالت

 یعیب طبیهستند که به ترت ياطبقه يرهایجزو متغ یبیترت يهاری. متغشودمین نوع مدل استفاده یاز ا

 يبرا یک اسمیون لجستیاز رگرس؛ یک اسمیون لجستیرگرس )ج باشند.یشتر میا بیسه سطح  يدارا

له یتا بوس شودمین مربعات دوباره موزون شده مکرر استفاده یتم کمتریا الگوری یپاسخ اسم يرهایمتغ

با  ايطبقه يرهایجزو متغ یاسم يرهاید. متغیمدل بدست آ ياز پارامترها يبرآورد ،ممیماکز ییدرستنما

                                                
1 - Max likelihood estimation 

2  - Aspinall 



 

 

از نوع خاك، سطوح ممکن است سبک،  یهستند. در مثال یعیب طبیشتر و بدون ترتیا بیسه سطح 

  ن باشند.یمتوسط و سنگ

  روش آنتروپی حداکثر - 7-2- 1-4

  مفهوم آنتروپی حداکثر -1-4-7-2-1

سواالت زیادي مطرح  در مواقعی که هدف برآورد احتمال توزیع یک عامل ناشناخته است،

برآورد کدام است؟ در جواب به این سوال باید شود. یکی از سواالت این است که بهترین تخمین یا می

رویکردي است که این اطمینان را به وجود آورد  گفت که بهترین رویکرد براي تخمین احتمال پراکنش،

ها توزیعی هاي مربوط به آن توزیع ناشناخته را در نظر گرفته و با اعمال آن محدودیتکه تمام محدودیت

پایه و  عنوانبه). این موضوع مهم 1957، 1ي حداکثر آنتروپی است (جاینزکرده است که دارا بینیپیشرا 

اي است. شود. آنتروپی در نظریه اطالعات یک مفهوم پایهاساس روش حداکثر آنتروپی شناخته می

دهد که چه مقدار گزینه در انتخاب یا بروز یک رویداد نقش آنتروپی معیاري است که به ما نشان می

هاي بیشتري ها و انتخابدارد. بنابراین توزیعی که آنتروپی بیشتر و باالتري داشته باشد، دربرگیرنده گزینه

هاي یا استنتاج از داده بینیپیشاست (محدودیت کمتر). این روش، یک روش چندمنظوره براي انجام 

ناقص است. هدف این روش برآورد احتمال توزیع و پراکنش یک گونه از طریق یافتن احتمال توزیعی 

). به بیان دیگر این روش 2004است (فیلیپس و همکاران، است که داراي حداکثر آشفتگی و بی نظمی

ي بیشترین بیشترین گسترش و یکنواختی در منطقه یک توزیع ناشناخته را از طریق یافتن عواملی که دارا

  ). 1393(پیري صحراگرد،  کندبرآورده می مورد مطالعه هستند،

  

  در روش آنتروپی حداکثر سازيمدلالگوریتم  -1-4-7-2-2

هاي اي محیطی بر اساس دادههاي مربوط به متغیرهمدل الیه در این روش در مرحله اول،

محل مورد بررسی، مورد ارزیابی قرار داده و سپس احتمال وقوع هر گونه را در دهنده مربوط به آموزش

کلی، اگر یک پیکسل در  طوربه). 2001، 2کند (بوهلر و آنگارکل منطقه مورد مطالعه مورد انتخاب می

 هاي آموزشی دارد،هاي آموزش دهنده شرایط محیطی یکنواخت با دادهمنطقه مطالعه شده بر اساس داده

هایی با پیکسل قادیر باالتر (ارزش باالتر) به این پیکسل اختصاص داده خواهد شد. به عبارت دیگر،م

                                                
 
 



 

 

). به بیان بهتر، مدل تناسب 2007، 1تري دریافت خواهند کرد (نیگامقادیر پایین شرایط محیطی متفاوت،

 .کندآورد می بر تابعی از متغیرهاي محیطی، عنوانبهها را هر یک از پیکسل
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Abstract 
 

This study was performed in order to modeling halophyte species distribution in the 
surrounding rangelands of Mighan  playa. After determination of homogeneous units using 
basic maps of the study area (digital elevation, aspect, slope and geology maps, scale 
1:25000), considering area condition, in the homogeneous units, vegetation sampling was 
carried out using random systematic method via the plots which is established along three 
transect with 200-1000 m lenghts. Depending on the plant species and canopy cover 
percent, related information to the geographical boundaries of habitats, slope, aspect and 
altitude were also recorded. In order to soil sampling of each habitat six holes was drilled 
and samples were taken from 0-30 and 30-60 cm depth. In order to have good distribution, 
soil profiles were spread in the study area. After sampling, Soil characteristics including 
texture, available water, lime, organic matter, acidity (pH), electrical conductivity (EC) and 
soluble solute (Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Co32- and Hco3-) were measured by routine 
methods. In order to determining  the most effective variables on plant distribution 
principal component analysis (PCA) were used. Plants distribution modelling was 
conducted using logistic regression and maximum entropy mathods. After implementation 
of the model, to evaluate the actual and conformity prediction maps, kappa coefficient was 
measured. On the basis of kappa calculated values, prediction accuracy of methods varies 
for different habitats. Results indicated that logistic regression model is capable to predict 
habitat distribution of Limonium iranicum properly  (kappa= 0.83). But, MaxEnt model is 
better fitted for the habitats of other species distribution. The Highest kappa obtained was 
related to the habitat of Halocnemum strobilaceum and Aeluropus littoralis species (Kappa 
0.91 and 0.89) which was the excellent level. On the whole, the prediction modelling for 
habitats distribution of all studied species have been successful. The results of this study 
can be frequently used for planning management in sustainable development of rangeland 
ecosystems, restoration, modification, conservation and evaluation. 
 
Keywords: Modeling Distribution Prediction, Logistic regression, Index Halophyte Plants, 

                                                
 



 

 

Maximum Entropy, Meighan Playa, Arak. 
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