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  و سنجش از دور GISق یتلف شگاه بالقوه گونۀ گون زرد با استفاده ازین روییتع

  3فر و امیر سعادت 2، رضا جعفري، محمدرضا وهابی*1ي اکبریمحسن عل

 )20/10/89:  ؛ تاریخ پذیرش11/9/89: تاریخ دریافت(

  

  دهیچک
ترین منابع تجدیدشونده هستند که متاسفانه در کشور ما به دالیل مختلـف از جملـه مـدیریت غیراصـولی در               مراتع از مهم  

، کاشت گیاهان مرغـوب در اینگونـه   شده مراتع تخریب ءهاي احیا ترین راه یکی از مهم. معرض تخریب و نابودي قرار گرفته اند 
صورت یـک مطالعـه     مناطق مناسب جهت کاشت گونه مرتعی مرغوب گون زرد و به    یابی منظور مکان   این تحقیق به  . مراتع است 

ابتدا نه مکان مرتعی متفاوت انتخاب گردیـد و سـپس       . موردي در حوضه آبخیز کرچمبوي جنوبی در شهرستان فریدن انجام شد          
در مرحلـه  . هاي مختلف آماري مورد بررسی قرار گرفت    امل مختلف اکولوژیک بر روي گونۀ مورد مطالعه توسط روش         ثیر عو أت

الیه اطالعاتی رخنمون سنگی .  تهیه شد GISهاي آماري و      گون زرد توسط تکنیک     هاي رقومی نیازهاي اکولوژیکی گونۀ     بعد الیه 
بنـدي،   هـاي آنـالیز رج     سپس با توجه بـه خروجـی      . شده تولید گردید   ي نظارت بند  و به روش طبقه    IRS-P6هاي ماهواره    از داده 

هـا وزن   هاي اطالعاتی محیطی توسط منطق بولین و بر اساس نیاز اکولوژیکی گونۀ گون استاندارد شد و هر کدام از این الیه      الیه
دست ه ناطق مناسب کاشت گونه مورد نظر ب    ها در غالب مدل تحلیل سلسله مراتبی م        در نهایت با تلفیق الیه    . خاصی تعلق گرفت  
دست آمده نـشان داد کـه از   ه نتایج ب. بندي مجدد، نقشه طبقات پتانسیل رویشگاهی منطقه مطالعاتی تولید شد   آمد و پس از طبقه    

ـ   عامل تاثیرگذارند که با اهمیت   11میان عوامل محیطی مورد مطالعه، بر گونۀ گون زرد           د آهـک،  ترین این عوامل به ترتیب درص
  .باشد آزیموت جهت شیب و متوسط بارش ساالنه می

  گون زرد ، فرآیند سلسله مراتبی،يبند ، رجییای اطالعات جغرافيها سنجش از دور، سامانه :هاي کلیدي واژه

                                                                                                                                                                                        
 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان ي،ار ارشد مرتع دیکارشناسجوي سابق دانش. 1

 به ترتیب استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. 2

  دانشجوي دکتري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان . 3
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  مقدمه
شـونده هـستند کـه بـه دلیـل           ترین منابع تجدید   مراتع از مهم  

 از ،خـاص ثیرات اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی  أوسعت و ت  
سفانه در کشور ما نیز همانند اغلب       أمت .اي برخوردارند   ویژه اهمیت

کشورهاي در حـال توسـعه، مراتـع بـه دالیـل مختلـف از جملـه              
. انـد  مدیریت غیراصولی در معرض تخریب و نابودي قـرار گرفتـه          

براي جلوگیري از روند تخریب و سیر قهقرایی مراتع، احتیـاج بـه            
هاي چراي دام    ناسب و کارآمد در زمینه    ه راهکارهاي مدیریتی م   ئارا

اصـالح مراتـع    .)5 (باشـد   و اصالح مراتـع مـی     ءهاي احیا  و برنامه 
 گیرد ولی اگر شدت تخریـب       هاي مختلفی انجام    روش اتواند ب  می

گشته  به شدت تخریب  آن که پوشش گیاهی     اي باشد مرتع به گونه  
نی داشـته  ممکن و یا احتیاج بـه زمـان طـوال    و احیاء طبیعی آن غیر 

 مراتـع بـا   ء احیـا  ، در ایـن شـرایط     )همانند اکثر مراتع کشور   (باشد  
تنهـا راه    تواند به عنوان    می کاري هاي مستقیم بذرکاري و بوته     روش

ت این گونه   ی موفق ).3(حل ممکن جهت نجات مرتع قلمداد گردد        
 ولـی از بـین      ،ها در مرتع بـستگی بـه عوامـل متعـددي دارد            برنامه

رویـشگاه   ( انتخاب مکان مناسـب    ،همترین عامل  م ،عوامل مختلف 
). 2 و 1(باشـد    هاي با ارزش مـی     کاشت گونه  براي   در مرتع ) بالقوه

 از کـاري  که در زمینه اصـالح مراتـع بـه شـیوه مرتـع           نکته دیگري 
هـاي اصـالحی و     سرعت فعالیـت ،ت بسزایی برخوردار است  یاهم

ه تخریب   در مقایسه با سرعت پیشروند      تخریب یافته  احیاي مناطق 
ـ      است که لزوم بکارگیري تکنیـک      منظـور سـرعت    ه  هـاي نـوین ب

 و  4 (سـازد  ها را امري الزامی می     گونه فعالیت  بخشیدن به انجام این   
، GIS در این تحقیق سعی بر این است تا با اسـتفاده ازتلفیـق              .)14

سنجش از دور و تحلیل تصمیم چندمعیاري و توابع تحلیلـی آنهـا             
 دو گونه مورد مطالعه در منطقه تـشخیص  هاي مناسب کاشت   مکان

ـ توان  می هایی چنین نقشه . داده شده و به صورت نقشه ارائه گردد        د ن
 بـراي کارشناسـان ادارات      ،راهنماي مدیریتی خـوب   به عنوان یک    

در بخـش مرتـع    هاي غیر دولتـی  تشکلدولتی مانند منابع طبیعی و 
مـورد  افته  تخریب ی تع  اکاري در مر   جهت عملیات بذرکاري و بوته    

  .استفاده قرار گیرند
کشور ایران خاسـتگاه اصـلی و یکـی از مراکـز مهـم تنـوع                

هـاي بـا     گونۀ گون زرد یکی از گونـه      . ست ا هاي گون در دنیا    گونه
باشد که عالوه بر نقش حفاظتی که دارا است، استفاده از             می ارزش

در شـرایط  . اي بس طوالنی اسـت  نیز داراي سابقه) کتیرا(صمغ آن   

 درصـد  19حدود ( میلیون هکتار از اراضی کشور    17ونی حدود   کن
ارتفاعـات  . هاي مختلـف گـون قـرار دارد        زیر پوشش گونه  ) مراتع

 هـاي گـون، بـویژه گـون زرد      البرز و زاگرس از مهمترین رویشگاه     
 ها و نهایتـاً جلـوگیري   به منظور جلوگیري از نابودي گون     . باشد می
عوامـل اکولـوژیکی موجـود در     تخریب مراتع باید ارتبـاط بـین    از

طبیعت را که شامل عوامل توپوگرافی، اقلـیم و خـاك اسـت را بـا       
در واقع پوشش هر منطقه تا حـد     ). 9(پوشش گیاهی بررسی نمود     

در حقیقـت ایـن عوامـل    . زیادي تحت کنترل عوامل محیطی است   
هـاي   هـاي گیـاهی در زیـستگاه      موجب استقرار انواع مختلف گونه    

توجه به موارد مذکور لزوم هر چه بیشتر مطالعـه          . گردد مختلف می 
استان اصفهان بـا مـساحتی     . دهد رویشگاه گیاهان را به ما نشان می      

هـاي   از سطح آن را رویشگاه%  4/31 کیلومترمربع   107027بالغ بر   
  . دهد گون تشکیل می

هـاي   در بررسی سین اکولوژي پوشش گیاهی مراتع از روش        
در ایـن تحقیـق   . شود غیرمستقیم استفاده میآنالیز گرادیان مستقیم و 

هاي آنالیز گرادیان غیر مستقیم بـه نـام          یکی از پرکاربردترین روش   
ــت CCAروش  ــده اس ــتفاده ش ــی  CCA روش . اس ــالیز تطبیق  آن

توانـد اطالعـات مربـوط بـه پوشـش       این روش می. متعارفی است 
هـاي   گیاهی و عوامل محیطی نواحی نمونه برداري شـده یـا تیـپ            

ر تجزیه و تحلیل نموده و سپس بر اساس میزان  گهی را با یکدی   گیا
تشابه و عدم تشابه نواحی نمونه برداري شده بـا یکـدیگر، ارتبـاط          

  .ر روشن سازدگبین این عوامل را با یکدی
در بررسی پوشش گیـاهی نـواحی   ) 15( انیرایت و همکاران

 پوشش گیاهی بـا عوامـل محیطـی در پـارك ملـی            ۀبیابانی و رابط  
 NMDSبنـدي     پاکـستان بـا اسـتفاده از روش رج         )Kirtar (کیرتار

)Non-Metric Multi Dimensional Scaling (ــه ــه   ب ــن نتیج ای
، زاویــه شــیب و ارتفــاع نــسبت بــه متوســط بــارشرســیدند کــه 

خصوصیات شیمیایی خاك و عوامل پیچیـده تحـت تـأثیر انـسان،       
 و ایــتانیر. تــأثیر بیــشتري در پــراکنش پوشــش ایــن منطقــه دارد

به بررسی تغییر برخی خصوصیات خاك و ارتبـاط         ) 15(همکاران  
مریکـا پرداختنـد،   آ در منطقه بروکـسویل  پنبهآنها با میزان محصول    

گیـري    و بافت خـاك را انـدازه   Ca ،Mg ،K ،P،pHهاي  آنها عامل
اراضی با شیب    نشان داد که تولید کتان در     این مطالعه   کردند، نتایج   

، ارتباط دارد و مدیریت اراضی بر پایه   P و   K  ،Mgشمالی به میزان    
اما در اراضی با شیب جنوبی، مـدیریت        . این عناصر سودمند است   



  ... و GISق یشگاه بالقوه گونۀ گون زرد با استفاده از تلفین روییتع

 17

  . سودمند استCa و pHبر پایه شن، 
پس از تعیین ارتباط عوامل مختلـف اکولوژیـک بـا پـراکنش      

ـ توان بـا اسـتفاده از ا      یهاي گیاهی م   گونه  يهـا  هیـ ن اطالعـات ال   ی
بررسـی روابـط    . ل داد یها را تشک    گونه یکیکولوژ ا يازهایمختلف ن 

دهـد   هاي اکولوژیک سرزمین نشان مـی  بین انواع کاربري و ویژگی    
که بیشتر عوامل بکار بـرده در تعیـین رویـشگاه بـالقوه از اهمیـت                

تر، الزم اسـت     لذا براي ارزیابی دقیق   . دنباش یکسانی برخوردار نمی  
گردیده و بر اساس آن  تا اهمیت نسبی هر کدام از عوامل مشخص         

اي به عنوان وزن در تجزیه و تحلیل اطالعات اعمـال        ضرایب ویژه 
  .شود

جهت تعیین منـاطق بـالقوه کاشـت    ) 17(ندري و همکاران   ک
 استفاده کردنـد، آنهـا   GISگونه اکالیپتوس از نظر عوامل اقلیمی، از        

ابتدا براي هـر فـاکتور اقلیمـی محـدوده رشـد گیـاه اکـالیپتوس را         
 نمودند و سپس مناطق مناسب را با ارزش عددي یـک و            مشخص

مناطق نامناسب را بـا ارزش عـددي صـفر مـشخص کردنـد و در           
هاي اطالعاتی اقلیم که شـامل میـانگین بـارش           نهایت با تلفیق الیه   

ساالنه، پراکنش بارش، حداکثر حرارت سـاالنه، حـداقل حـرارت           
 تعیـین نمودنـد و   ساالنه و میانگین دماي سالیانه، مناطق مناسـب را   

  . را ارائه دادندEucalyptus grandisنقشه رویشگاه بالقوه گونه 
بندي مناطق مساعد کشت     جهت پهنه ) 6(و کاظمی   محمدي  

در این تحقیق پـس  .  استفاده کردندGISزیتون در استان اصفهان از   
از مطالعه شرایط اقلیمی استان و مقایسه آن با ایستگاه رودبار و بـر          

ثر در ؤ بین هر یک از پارامترهاي محیطی و اقلیمـی مـ    ۀطاساس راب 
آنگاه بـر اسـاس     . هاي اطالعاتی اقدام شد    کشت زیتون به تهیه الیه    

 AHP :Analytical Hierarchy(سلـسله مراتبــی  فرآینـد تحلیــل  

Process (     هاي حاصل در محـیط      به تخصیص ارزش و تلفیق نقشه
GIS تـون در اسـتان   نقشه نواحی مـساعد کـشت زی    پرداخته شد و

نتایج حاصله بیانگر عدم انطبـاق مکـانی شـرایط     . اصفهان تهیه شد  
مناسب اقلیمی و محیطی کاشـت زیتـون در اسـتان در مقایـسه بـا         

  .باشد منطقه رودبار می

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 منطقه مـورد مطالعـه در حـوزه آبخیـز گلپایگـان در اسـتان              
. تري از شهرستان فریـدن قـرار دارد        کیلوم 65اصفهان و در فاصله     
 39 ′50 هکتار بـین طـول شـرقی         4/38578این حوزه با وسعت     

º49   تا 27 ′07º50   و عرض شمالی 52 ′59 º32   تا 52 ′15º 33 
 3866حداکثر ارتفاع از سـطح دریـا    ). 1شکل   ( است دهیواقع گرد 

 متـر  2675 متـر و ارتفـاع متوسـط برابـر           2289متر و حـداقل آن      
 درصد بـرآورد شـده      28/20همچنین شیب متوسط برابر     . دباش می

ـ  ا انهیمتوسط بارش سـال   . باشد  می استپی سرد  منطقه   میاقل. است  نی
 درجـه  8/9 متر و متوسط درجه حـرارت سـاالنه         یلی م 547منطقه  

  .باشد  می گرادیسانت

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه. 1شکل
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   مورد مطالعهۀمشخصات گون
کوتاه یا پا بلند، بالـشتکی، خارپـشتی یـا          اي پا  گیاهی بوته 

درهـم     هاي افراشته، منـشعب،    کوهانی و یا به صورت درختچه     
 سـانتی متـر،   70 تـا  20 و بـه قطـر   100 تـا  10رفته، به ارتفاع  

هاي سفید متراکم یا   پوشیده از کرك خاکستري یا نقره اي رنگ،
 5به طـول    ها    گوشوارك. به ندرت کم کرك، گاهی بدون کرك      

ــ ــگ، ســرنیزه اي، پوشــیده از  10ا ت ــی، زرد رن ــر، چرم  میلیمت
هاي نمدي، در پیري کم کرك تر، در حاشیه بدون کرك یا  کرك

 5 تـا  2به طور پراکنده یا فشرده مژکـدار، در قاعـده بـه طـول           
ها بـه   برگ. متر متصل به دمبرگ، در مقابل آزاد از یکدیگر       میلی

ت و چوبی، پایا،  سانتی متر، محور اصلی برگ سخ7 تا 2طول  
  ).7(راست یا به عقب برگشته 

  قیروش تحق
جهت روشن شدن تأثیر عوامل محیطی بـر روي پوشـش         
گون زرد با بازدید از منطقه و همچنین استفاده از نقشه پوشش            

 مکـان مرتعـی بـا توجـه بـه شـرایط             9گیاهی منطقـه مزبـور،      
رویشگاهی و فیزیوگرافی انتخاب گردید و سپس در هرکدام از     

 تصادفی به نمونه بـرداري  -مناطق نه گانه به روش سیستماتیک   
ــد   ــدام گردی ــاهی اق ــش گی ــل  . از پوش ــبه عوام ــت محاس جه

هاي مطالعـاتی،    فیزیوگرافی شیب، جهت شیب و ارتفاع سایت      
 منطقـه تولیـد     DEM نقـشه    ArcGIS9.2ابتدا توسط نرم افـزار      

 گانـه   3شود، سـپس عوامـل        می  مشاهده 2گردید که در شکل     
  .ور بدست آمدمذک

Digital elevation model

0 2 4 6 8 10 121
Kilometers :Elevation(m)

3764m

2193m

40000 41000

36
50

00
0m

.N

366000

367000

368000

  
  مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد مطالعه. 2شکل

  
 ویژگی عمده اقلیمی شامل متوسـط       در بخش اقلیم چهار   

بارش روزانه ساالنه، متوسـط درجـه حـرارت روزانـه سـاالنه،             
متوسط حداقل درجه حرارت روزانه ساالنه و متوسط حـداکثر          

 .یین گردید تع هاي مرتعی  مکاندرجه حرارت روزانه ساالنه در      
هاي هواشناسـی در    ایستگاه آمارمنظور مبادرت به بررسی  بدین

هـاي    از آنجا که در مکان     .داخل و خارج از منطقه طرح گردید      
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ایـستگاه  هیچ نوع   مرتعی و بطور کل در داخل منطقه مطالعاتی         
هواشناسی وجود نداشت، جهت بررسی اقلیم منطقه و بـرآورد          

 رگرسیون خطـی و چندگانـه     هاي دقیقی از عوامل اقلیمی، مدل    
ارتفاع از سطح دریا و پارامترهاي اقلیمـی چهارگانـه          عامل  بین  

هـاي موجـود و      ایستگاه   با توجه به بررسی آمار     .برقرار گردید 
هاي هواشناسی یک رابطه رگرسیون خطی      میزان ارتفاع ایستگاه  

 )2R=53/0 (ن بـارش و ارتفـاع بـا ضـریب همبـستگی          ساده بی 
  :محاسبه گردید

]1[  Z 263/0 + 3/217- = P 

ــه  ــن رابط ــاالنه و  Pدر ای ــارش س ــط ب ــاع  Z، متوس ارتف
 سـه   بـراي ولـی   . باشد می) متر(هاي مرتعی از سطح دریا       مکان

، AmdT متوسـط درجـه حـرارت روزانـه سـاالنه         (عامل دیگـر  

و متوسط AminT  متوسط حداقل درجه حرارت روزانه ساالنه
با ارتفاع روابـط  ) AmaxT حداکثر درجه حرارت روزانه ساالنه   

در هـر سـه عامـل    بـه دلیـل اینکـه،    . رگرسیونی بررسی گردید  
 بـدین جهـت از      ،ضریب همبستگی بسیار پـائین بدسـت آمـد        

تـر   روابط رگرسیون صرفنظر گردید و جهت برآورد میزان دقیق     
 هـاي مرتعـی از روش میانیـابی کـردن          این سه عامل در مکـان     

)Interpolate(  به شیوةIDW) Inverse Distance Weighted (
ک نقشه  ی هر عامل    يت برا ی در نها  .شد استفاده   GISدر محیط   
 مقادیر برآوردشده بـراي عوامـل چهارگانـه         .دید گرد یرستر تول 

 آمـده  1 مطالعـاتی در جـدول   هاي اقلیمی در هر کدام از سایت 
  .است

  هاي مرتعی مقادیر عوامل چهارگانه اقلیمی در مکان. 1جدول

             متغیر
                  مکان

AmaxT AmdT AminT Rainfall 

S1 6/22 59/17 76/3 542 

S2 21/22 82/17 86/3 488 

S3 17/22 84/17 87/3 492 

S4 43/22 69/17 8/3 519 

S5 16/22 87/17 87/3 463 

S6 81/21 99/17 98/3 469 

S7 37/21 14/18 09/4 505 

S8 29/21 17/18 12/4 514 

S9 26/22 8/17 58/3 548 

  
و تراکم تاجی  پوشش هاي  شاخصبراي تعیین ارتباط بین

 تمـامی  خاك منطقـه، در      خصوصیات هاي مورد بررسی با    گونه
هاي مورد مطالعه، در یک محـل همگـن اقـدام بـه حفـر                مکان

 تـشریح پروفیـل، از      هاي  کارت تکمیلپروفیل گردید و پس از      
ري انجـام شـد و آزمایـشات        بـردا  هاي مختلف خاك نمونه    افق

هاي خـاك صـورت      مختلف فیزیکی و شیمیایی بر روي نمونه      
درصد سنگریزه، تعیین شامل خاك آزمایشات فیزیکی . پذیرفت

 بافت  وانجام شدو روش حجمی  که بوسیله الک دو میلیمتري      
نیـز از روش هیـدرومتري   ) درصد سیلت و شـن و رس   ( خاك

تعیـین میـزان     شـامل    خاك آزمایشات شیمیایی  .محاسبه گردید 
EC و وشیــشه عــصاره گــل اشــباع، اســیدیته از روش الکتردر 

،  تـر متـر، مـاده آلـی از روش اکـسیداسیون      pHبوسیله دستگاه  
 ا ب به روش رنگ سنجیآهک از روش تیتراسیون با سود، فسفر     
 و درصد اشـباع      کجلدال دستگاه اسپکتروفتومتر، ازت به روش    

 فـاکتور  یـازده در مجمـوع   . گردیـد تعیـین توسط روش وزنـی    
 نمونـه خـاك مـورد آزمـایش قـرار           31فیزیکی و شیمیایی در     

  .گرفت
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  تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق بعد از تهیه اطالعات پوشش گیاهی، اقلـیم         
و فیزیوگرافی بـراي بررسـی روابـط پوشـش گیـاهی، اقلـیم و        

نـد   چهـاي  روش. فیزیوگرافی از آنالیز چند متغیره استفاده شـد     
هایی چـون بـه کـارگیري و اسـتفاده از            متغیره با داشتن قابلیت   

  کـاهش حجـم زیـاد       تعداد زیاد متغیرهاي اکولـوژیکی، امکـان      
ها، امکان استفاده از آخرین دسـتاوردهاي علمـی در زمینـه     داده

تـر  هاي نقشه کشی و از همه مهم   نرم افزارهاي آماري و تکنیک    
ب متغیرهـا، متناسـب بـا    انعطاف پذیري چشمگیر در نوع انتخا 

هـاي مختلـف را شناسـایی و         د به خوبی پهنـه    نتوان  می اهداف،
 به منظور تعیین عوامـل مـوثر در پـراکنش           .)10 (تفکیک نماید 

 هاي  بر روي داده  ) CCA(پوشش گیاهی، آنالیز تطبیقی متعارف      
  .محیطی و پوشش گیاهی انجام شد

  رخنمون سنگیاي جهت تهیه الیه  هاي ماهواره استفاده ازداده
 این مناطق   . خاکی وجود ندارد   ،در مناطق رخنمون سنگی   

هـاي مرتعـی     مـین زطور کلی جـزو     ه  اغلب پرشیب هستند و ب    

تواننـد جهـت     گونـه منـاطق نمـی      پس این . شوند محسوب نمی 
منظور تهیه الیه اطالعاتی رخنمـون       به. مرتعکاري مناسب باشند  

ین مناطق از روي از دور استفاده گردید و ا سنگی از فن سنجش
  ).16(نقشه نهایی رویشگاه بالقوه حذف شدند 

  PCAز یآنال
 FCC421 (RGB)هاي سـنگی بـر روي    که رخنمون با این

هـاي   رخنمـون  تـر  نیز مشخص بودند اما براي تـشخیص دقیـق      
، PCAپس از اعمال آنالیز .  استفاده گردید PCAسنگی از آنالیز    

ص گردیـد کـه بـر    هاي حاصله بررسی گردیدند و مـشخ   لفهؤم
تـصویر حاصـله کلیـه      ) PC1(اول  ) Component(روي مؤلفه   

. باشـند   مـی  هاي سنگی منطقه به خوبی قابل تشخیص       رخنمون
هـاي   ذکر است که پس از بررسی جـدول آنـالیز مؤلفـه            الزم به 

 بـود کـه از همـین    PC1اصلی بیشترین اطالعات نیز مربوط به      
اي سنگی کمک   ه بندي و تشخیص رخنمون    تصویر جهت طبقه  

  ).13؛ 3شکل (گرفته شد 

  
  تهیه گردیده است OIF  منطقه که با استفاده از شاخصFCCبهترین . 3شکل
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  ها دهی به الیه وزن
 از  AHPجهت تعیین مقایسات زوجی معیارهـا در روش         

نظرات کارشناسی استفاده گردید و سـپس از نتـایج حاصـل از      
 و در نهایـت     نظرات کارشناسی میـانگین هندسـی گرفتـه شـد         

ذکر اسـت کـه     الزم به . ماتریس مقایسات زوجی تشکیل گردید    
در این مرحله به علت این که ممکن بود در نظرات کارشناسی            
منابع خطا وجود داشته باشد مقایسات زوجـی کارشناسـی بـه            

بنـدي و سـایر      هـاي رج   کمک آنالیزهـاي حاصـل از خروجـی       
 بتـوان تـا حـد       وسـیله  تا بدین . محاسبات آماري اصالح گردید   

  .)8( ورود اطالعات غلط به مدل شد امکان مانع از بروز خطا و

  )C.R(ضرایب سازگاري 
بـراي مـاتریس   ) Consistency ratio(ضریب سـازگاري  

 تعیـین  Expert Choice2000مقایـسات در محـیط نـرم افـزار     
  بیـانگر میـزان اعتمـاد بـه    1/0کمتـر از  نرخ سازگاري   .  گردید

  ). 6 ( استماتریس مقایساتشده از جدول هاي حاصل  اولویت

  ج و بحثینتا
ــل داده 4 در شــکل  ــه و تحلی ــه تجزی ــاي  نتیج ــیم، ه  اقل

) AvC(فیزیوگرافی و عوامل ادافیکی با پوشش گونه گـون زرد   
 همـانطور کـه مـشاهده   . گردد  میهاي نه گانه مشاهده   در سایت 

 گـون زرد در سـمت چـپ          خوب گونـه   هاي  رویشگاهشود   می
 8 و   7،  5،  4،  3 هـاي   است و شـامل سـایت      قرار گرفته   نمودار  

همچنین گون زرد با عوامـل ارتفـاع از سـطح دریـا و      . باشد می
بارندگی بیشترین همبستگی مثبت را دارد و با افزایش ایـن دو            

 مطالعاتی پوشـش ایـن گونـه نیـز     هاي  عامل در محدوده سایت   
وزانه متوسط بارش رهمچنین عوامل شیب، . افزایش یافته است  

 نیـز بـر   متوسط حداقل درجه حرارت روزانـه سـاالنه        و   ساالنه
هـاي   انـد و عامـل    روي پراکنش گونه گون زرد تأثیرگذار بـوده       

 تأثیر خیلی متوسط حداکثر درجه حرارت روزانه ساالنهشیب و 
  .ناچیزي بر نحوة پراکنش گونه مزبور دارند

  
 ) مـورد بررسـی بـا کلیـه عوامـل محیطـی        تراکم گونه  پوشش تاجی و  ( محیط   -سه پالتی گونه  نمودار  . 4شکل

به ترتیب بیانگر موقعیت قرارگیري ) (و فلش ممتد ) (، دوایر توپر )(عالیم دوایر توخالی : توضیح( CCA حاصل از آنالیز
هـا   طول فلـش . ست اCCAبندي به روش   گانه، پوشش و تراکم دو گونه مورد مطالعه و عوامل محیطی در فضاي رج       9هاي مرتعی    مکان

  ).تعریف شده است) 2(سایر عالیم بکار رفته در شکل نیز در جدول . باشد بیانگر میزان اثرگذاري هر عامل می
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  اي بکار رفته در این تحقیق عالمات اختصاري عومل محیطی و گونه. 2جدول
 عنوان متغیر عالمت اختصاري عنوان متغیر عالمت اختصاري

N ازت  PRECIP دگی روزانه ساالنهمتوسط بارن 
Eleve ارتفاع  AmdT متوسط دماي روزانه ساالنه  

P فسفر  AmaxT حداکثر مطلق روزانه سالیانه  
Grav درصد سنگریزه  AminT حداقل مطلق روزانه سالیانه  
Slope شیب  Depth عمق خاك  

Aspect جهت شیب  pH اسیدیته  
AvC درصد پوشش گون زرد  EC شوري خاك  
AvD  زردتراکم گون  SP% درصد اشباع  
Br.te Bromus tectorum O.M ماده آلی  
Br.to Bromus tomentolus Caco3 آهک  
Er.sp Eringium.sp Clay رس  
C.b Cousinia bachtiarica Silt سیلت  
TC ها پوشش کل گونه  Sand شن  
TD ها تراکم کل گونه - -  

  
  مقادیر ویژه

قادیري هستند کـه  ، م)Eigen Values; EIG ( ویژهدیراقم
د و نـ ده  مـی را ارائـه هـا    سهم نسبی هر مؤلفه در تبیین کل داده       

اندازه مقدار ویژه براي یک مؤلفه نشان دهنده اهمیـت مـستقیم       
در . استها    آن مؤلفه در تشریح کل تغییرات در داخل مجموعه        

اي بـا    هاي گونـه   بندي داده   خالصه آمار حاصل از رج     3جدول  
 داده شده اسـت در ایـن جـدول مقـادیر            عوامل اقلیمی نمایش  

ــه اي، نــسبت  هــاي گونــه محــیط، داده -ویــژه، همبــستگی گون
 محـیط و مجمـوع مقـادیر ویـژه مـستقل و      -محورهـاي گونـه  
همانگونه  .باشد ه استاندارد شده مشخص می  یژمجموع مقادیر و  

شود مقادیر ویژه براي محورهـاي اول        می  از جدول استنباط   که

باشـد و ایـن دو محـور         سـایر محورهـا مـی      بیشتر از    چهارمو  
ـ کن ها را بیـان مـی     بیشترین درصد واریانس گونه     بنـابراین از  .دن

توان چنین نتیجه گرفت که گونه گـون     می 4روي نمودار شکل    
هـاي متوسـط    بیشتر تحت تاثیر عامل) Astragalus verus(زرد 

 ، متوسط دماي روزانه ساالنه و حداقل)Precip(بارندگی ساالنه   
دماي مطلق روزانه ساالنه، آهـک و سـیلت خـاك و همچنـین              

  .است) Elev(و ارتفاع از سطح دریا ) Aspect(جهت شیب 
هاي گون زرد را در مناطق مرتفع تا  نیز رویشگاه) 5(وهابی 

ثر ؤکند و درصد سنگریزه را از دیگر عوامل م دار ذکر می شیب
  .داند در رویشگاه گون زرد می

  اي و محیطی ژه همبستگی بین محورهاي گونهمقادیر وی. 3جدول
 عامل 1محور 2محور 3محور 4محور  جمع 
 مقادیر ویژه  07/0 039/0 004/0 111/0 
   محیط-همبستگی گونه 79/0 627/0 395/0 0 
 اي هاي گونه داده 6/27 8/42 4/44 2/88 
  محیط-اتصال محورهاي گونه  2/62 3/96 100 0 
 ر ویژه مستقلمجموع مقادی     254/0
 مجموع مقادیر ویژه استاندارد شده     113/0
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اي  ضرایب همبستگی بین محورهاي گونه نیز 4در جدول  
(SPX)   محورهاي محیطی ،(ENX)  و عوامل اقلیمی نـشان داده 

هـاي متوسـط    دهـد کـه عامـل    آمار جدول نشان می  . شده است 
 و) 3669/0 و   3179/0بـا ضـرایب همبـستگی       (بارش سـاالنه    
با ضرایب همبـستگی    (ترین درجه حرارت ساالنه      متوسط پایین 

 2 و   1بیشترین همبستگی را با محورهاي      ) 7314/0 و   3644/0
هاي اقلیمـی ایـن    بنابراین از بین عامل . اي و محیطی دارند    گونه

  .اند دو عامل اثرگذاري بیشتري بر روي گونه گون زرد داشته
 اقلیمی با عوامل که هدد  می نشان4نتایج ارائه شده در جدول 

  واول و محورهاي )SPX2 و SPX1( اي گونه و دوم  اولمحورهاي
همبستگی باالتري نسبت به سایر ) ENX2  وENX1( محیطی دوم

تواند بیشترین   می دومو اول  لذا استفاده از محورهاي؛محورها دارند
  . نشان دهدبندي اي را در طول محور رج توزیع تفکیک گونه

   و عوامل اقلیمی(ENX)، محورهاي محیطی (SPX)اي  ضرایب همبستگی بین محورهاي گونه .4جدول 

ENX4  ENX3 ENX2 ENX1 SPX4 SPX3 SPX2 SPX1   
              1 SPX1 

            1 3669/0 SPX2 

          1 4468/0 1184/0 SPX3 

        1 5219/0- 8627/0- 4434/0- SPX4 

      1 0 0001/0 0 8664/0 ENX1 

    1 0 0 0001/0- 4982/0- 0 ENX2 

  1 0 0 0 1806/0 0 0 ENX3 

0 0 0 0 0 0 0 0 ENX4 

0 9138/0 0017/0-  *3669/0 0 165/0 0008/0 *3179/0 Perecip 

0 2912/0- 9534/0 0212/0 0 0527/0- 475/0 0184/0 AmaxT 

0 2654/0-  *7314/0 5712/0- 0 048/0-  *3644/0 4949/0- AminT 

0 1297/0- 9687/0- 0358/0 0 0235/0 4826/0 031/0 AmdT 
   عوامل داراي بیشترین ضریب همبستگی*

  هاي اطالعاتی اي و ایجاد الیه هاي ماهواره بندي داده طبقه
هـاي سـنگی بـر روي تـصاویر      پس از تشخیص رخنمون   

هاي  هاي سنگی و سایر طیف ، بر روي رخنمونPCAاز  حاصل
ــشانه   ــل ن ــوري فای ــه ) Signature(ن ــسته شــد، و طبق ــدي  ب بن

)Classification (  شده به روش حداکثر احتمال انجـام        نظارت 
الزم بـه   ). 5شکل  (شد و مناطق رخنمون سنگی جدا گردیدند        

هـاي سـنگی از    تـر رخنمـون   ذکر است جهت تـشخیص دقیـق      
FCC             هاي تولیدي و نقاط کنترل زمینی نیز کمـک گرفتـه شـد .

 درصـد از    4/17 هکتار از اراضی منطقه که معادل        6807حدود  
گیرد از رخنمـون سـنگی تـشکیل         میسطح کل منطقه را در بر       

  .شده است

  )C.R(ضرایب سازگاري 
ــرایب ســـازگاري   بـــراي ) Consistency Ratio(ضـ
ــۀ     ــسات گون ــاتریس مقای ــرAstragalus verusم  09/0 براب

کــه بــا توجــه بــه ایــن مــسئله کــه ایــن مقــدار  . بدســت آمــد
بایــست در یــک قــضاوت ســازگار کــوچکتر یــا مــساوي  مــی

خروجــی حاصــله ). 6(قــرار گرفــت  باشـد، مــورد قبــول  1/0
ــزار  ــرم اف ــۀEC2000از ن ــراي گون ــاتی  ب ــکل   مطالع  6در ش

   .آورده شده است
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  هاي سنگی منطقه مطالعاتی نقشه رخنمون. 5شکل 

0.148

0.142

0.137

0.117

0.117

0.073

0.068

0.067

0.05

0.043

0.038

Caco3

aspect

SP

PRECIP

AMDT

AMINT

GRAV

SILT

ELEV

EC

P

  
  وزن عوامل موثر در پراکنش گونه گون زرد. 6شکل 

  

هـاي مـورد     ها جهت تعیین رویشگاه بالقوه گونـه       تلفیق الیه 
  مطالعه

) Boolean(ها از تلفیق منطق بـولین    ت همپوشانی الیه  جه
کـه پـس از آنکـه        صـورت  بـدین .  استفاده گردیـد   AHPو مدل   

هاي فیزیوگرافی، اقلیم و  هاي اطالعاتی مختلف از قبیل الیه   الیه

خاك منطقه مورد مطالعه تهیه شد، بـر اسـاس حـدود رشـد و               
جــدد بنــدي م هــا مــورد طبقــه  مــورد نظــر الیــه اســتقرار گونــه

)Reclass ( هــاي  کــه در هـر یــک از الیــه  بطــوري. قرارگرفتنـد
 مـورد مطالعـه در       محیطی مناطق مناسب رشد و استقرار گونـه       

یک طبقه و مناطق نامناسب در طبقه دیگر قرار گرفت و مناطق        
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مناسب با ارزش عددي یک و مناطق نامناسب با ارزش عـددي    
بیـان کـرد کـه      گونه   توان این  در واقع می  . صفر مشخص گردید  

هاي اطالعاتی محیطی مختلف با اسـتفاده از منطـق بـولین             الیه
صورت هر الیه به صورت یـک فایـل          بدین. استاندارد گردیدند 
 در AHPسپس وزن بدست آمـده از روش  . بولین تبدیل گردید 

گون زرد   هر الیه اعمال، و در نهایت نقشه رویشگاه بالقوه گونه  
)Astragalus verus ( گردید تعیین) در نهایـت نقـشه   . )7شکل

بندي مجدد گردیـد و منطقـه مطالعـاتی از نظـر             حاصله کالس 
پتانسیل رویشگاهی به چهار کالس خوب، متوسط، ضـعیف و          

  .بندي شد غیر قابل کشت طبقه

  
  توسط مدل تحلیل سلسله مراتبی) Astragalus verus(نقشه رویشگاه بالقوه گونه گون زرد . 7شکل 

  

ندي منطقه مورد مطالعه از نظر پتانسیل کاشت گونـۀ           ب تقسیم
Astragalus verus  

همانگونه که ذکر شد با استفاده از وزن عوامـل محیطـی،            
منطقه مورد مطالعه از نظر پتانـسیل رویـشگاهی گـون زرد بـه              

بندي  چهار طبقه خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف تقسیم       
ت کاشـت گونـۀ      داراي محدودیت عمده جه    1گردید که طبقه    

باشد ولی سایر طبقات احتیاج به اصـالحاتی ماننـد         مذکور نمی 
کـاري آمـاده    تسطیح شیب، اصالح خاك دارند تـا بـراي مرتـع         

  درصد مساحت طبقات چهارگانه نسبت به        8در شکل   . گردند
  .سطح کل منطقه مشخص شده است

خوب %12

 متوسط %20

رخنمون سنگی 
15%

ضعیف %15

 بسیار ضعیف
%35

  
بندي پتانسیل رویشگاهی منطقه براي گونه  تقسیم. 8شکل 

  گون زرد
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  يریگ جهینت
ـ  در شـکل گ   یکیعوامل مختلـف اکولـوژ     ، توسـعه و  يری

همانطور کـه اشـاره     .  دارند ي نقش مؤثر  یاهی جوامع گ  يداریپا
 و پوشـش و گـسترش       یکی اکولـوژ  يها یژگی و ین برخ یشد ب 
ـ  گيهـا  گونـه   و ییشناســا.  وجـود دارد یمی رابطـۀ مـستق  یاهی

ت پوشـش   یریتواند در حفظ و مـد       می ن ارتباطات ی ا یچگونگ
 مختلـف، حفاظـت از آب و خـاك ،           هاي  ستمی در اکوس  یاهیگ

  .فا کندی را ایاء مراتع، نقش مهمیاصالح و اح
ـ ه و تحل  یج تجز یبا توجه به نتا    ـ  ی متعـارف  یقـ یل تطب ی ن ی ب

 مشخص  یکیات اکولوژ ی و خصوص  يا  پوشش گونه  يپارامترها
 یر مـشابه ندارنـد و بعـض       ی تـأث  یطی مح يگردد که فاکتورها   یم

 یعنوان عامل معرف نام بـرد، در صـورت  ه توان ب یمفاکتورها را  
 بـر  يریچ گونـه تـأث  یگر از فاکتورها ممکن است هی دیکه برخ 

نتیجه این تحقیق با نتیجه     . پراکنش گونه مورد نظر نداشته باشد     
ــد  ــل از محم ــات حاص ــاظمی يمطالع ــاب) 6( و ک ) 9 (یو وه

  .مطابقت دارد
ات منطقـۀ  ی با توجه بـه خـصوص  یاهی هرگونۀ گ  یبه طور کل  

ــرو ــایش، نی ــوژيازه ــار یکی اکول ــه بردب ــ ي و دامن ــا برخ  از ی ب
ج بدست آمده در هـر      ین نتا یبنابرا.  رابطه دارد  یطیات مح یخصوص

با شناخت . ا مناطق مشابه استیم در همان منطقه    یمنطقه، قابل تعم  
ـ  معرف هر گونه گ    یکیات اکولوژ یخصوص تـوان جهـت     ی مـی  اهی

 سـازگار بـا   يهـا   مـشابه گونـه  یکیط اکولوژ یاصالح مناطق با شرا   
 از ارزش   ی بـوم  يهـا  شنهاد داد و چناچـه گونـه      یط خاك را پ   یشرا

 بـا  هاي توان گونه  ی م ، برخوردار نباشند  ی مناسب یا حفاظت ی يا علوفه
  .ن نمودیگزیتر را جا  با ارزشی مشابه ولیکیاز اکولوژین

طور خاص  هاي اطالعات مکانی و به    طور عام در مدل    به  
تحلیل سلسله مراتبی، هر چه تعداد متغیرهـا و بـالطبع           در مدل   

تـر و   تـر باشـد نتیجـه دقیـق        هاي اطالعاتی کمتر و منطقـی      الیه
اهمیـت ایـن    . تر خواهـد بـود     خروجی مدل به واقعیت نزدیک    

اند که چنانچـه     قضیه تا آنجاست که محققین مختلف بیان کرده       
 کـارآیی  باشـد، عمـالً  ) 13 یـا  12بـیش از  (تعداد متغیرها زیاد    

منظور در این تحقیق از      بدین.  کاهش خواهد یافت   AHPروش  
بندي استفاده شد تا عوامل و متغیرهـاي       هاي آماري و رج    روش

از کلیه . غیرضروري تشخیص داده شده و از مدل حذف گردند     
عوامل محیطی مورد بررسی، تعداد عوامل مـؤثر بـر رویـشگاه            

لی که در صـورت  در حا.  عامل تشخیص داده شد    11گون زرد   
استفاده از کلیه عوامل محیطی، چون تعـداد متغیرهـا زیـادتر از         

توانـست قابـل     هاي بـرآورد شـده نمـی       حد استاندارد بود، وزن   
هـاي حاصـله تغییراتـی بـه         اعتماد باشد و در نتیجه در اولویت      
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Determining Potential Site for Astragalus verus with Combination 
of GIS and Remote Sensing 
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Abstract 
Rangelands are the most important renewable resources that unfortunately, in our country, they have been 

subjected to destruction because of mismanagement and abuse. One of the ways of range improvement and 
rehabilitation is to sow and enhance the establishment and growth of high-grade range species in them. The goal 
of this study was to identify the most suitable sites to grow the high grade pasture species of Astragalus verus.  
This research was conducted as a case study in Karachambo watershed located in southern part of Faridan 
town. Initially 9 different range sites were selected and then the effect of various ecological factors affecting 
Astragalus verus species growth and performance were examined by different statistical methods.  Then digital 
layers of ecological requirements of Astragalus verus were created by statistical techniques and GIS. 
Informational layer of rocky outcrop was produced by satellite IRS-P6 data and supervised classification 
method. Then, considering the stacking analysis, informational environmental layers were standardized by 
Boulin logic based on ecological needs of Astragalus verus. In the next step, specific weights were attributed to 
each one of these analysis; finally, by integration of the layers in hierarchical analysis model, appropriate 
growing sites for Astragalus verus were identified and after reclassification, the map of categories of the potential 
sites in the study area was produced. The results showed that lime percent, Azimuth slope and mean annual 
rainfall are the most important factors among 11 environmental factors affecting Astragalus verus growth and 
development in the study area. 

Keywords: Astragalus verus, Remote sensing, Geographic Information Systems, CCA, Analytical Hierarchy 
Process (AHP)  
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