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چکیده
Calligonum(یابی رویشگاه بالفعل گونه اسکنبیل منظور مکاناین پژوهش به Comosum( ازبا استفادهGISتحلیل سلسله و

در منطقه تعیین و مورد نظرگونهمنظور ابتدا رویشگاهبدین. انجام شد) استان خوزستان(قه حالفدر منط1394مراتبی در سال 
کمک نیاز اکولوژیکی این گیاه در این نقاط مشخص و بهآنگاه . زیست واقعی مشخص شدعنوان محیطهاي فعلی استقرار آن بهموقعیت

GPS 30(برداري ها اقدام به نمونهظر در هریک از محلمورد نمنظور تعیین نیازهاي خاکی گونههمچنین به. گردیداین نقاط ثبت
در . گیري شددازهها اننمونه) EC(هدایت الکتریکیو) PH(بافت خاك، اسیدیته خاك .متر شدسانتی50تا 0خاك از عمق ) نمونه

استانداردسازي می تهیه وهاي رقوبه کمک دادهGISهاي خصوصیات خاك در محیطهاي اقلیم، فیزیوگرافی و نقشهمرحله بعد الیه
در نهایت . دهی شدندوزن) AHP(ها با روش تحلیل سلسله مراتبیبا استفاده از این توابع، تمام الیهArcGIS10سپس در محیط . شد
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طبقه با شایستگی بسیار باال5رویشگاهی به قابلیت نقشه حاصل بر اساس . مورد نظر بدست آمد و بر روي نقشه منطقه ارائه شد

، )هکتار798با مساحت 8.6%(، شایستگی متوسط)هکتار4149با مساحت % 41(شایستگی باال، )هکتار3775با مساحت %38(
.بندي گردیدطبقه) هکتار 148با مساحت % 1.4(و شایستگی بسیار ضعیف ) هکتار1104با مساحت 11%(شایستگی ضعیف
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هايتکنیکبکارگیري.استتخریبروندهپیشسرعتبا



...ازتعیین رویشگاه بالقوه گونه مرتعی اسکنبیل با استفاده 454
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کهمورد بررسی قرار دادند را AHPوGISازاستفادهبا
34/4632مساحتکلازدادنشانتحقیقایننتایج

% 13خوب،رویشگاه% 26موردمطالعه،منطقهکیلومتري
خیلیتاضعیفهايرویشگاهجزء% 35متوسط،رویشگاه

.استضعیف
مناطقبنديپهنهبه،)1394(همکارانوزادهمومن
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نسبیوزنبااقلیمیمعیارهايدر این پژوهش . پرداختند

از باديوخورشیديبنديپهنهدرترتیببه44/0و48/0
21/21کهدادنشانتحقیقایننتایج. بودندعواملمهمترین

مساحتدرصد از کل23/21ومطلوبمحدودهدردرصد
انرژيقابلیت لحاظازنامطلوبمحدودهدراستان

انرژيقابلیتلحاظازهمچنین. استگرفته قرارخورشیدي
ازدرصد57/20مطلوب،محدودهدردرصد37/7بادي

نامطلوببسیارونامطلوبمحدودهدراستانمساحتکل
.داشتقرار

هاروشومواد
وحمیدیهشهرستانازحالفمنطقهدرنظرموردتحقیق

بینواهوازستانشهرشرقشمالکیلومتري15فاصلهدر
هايعرضو27˚00َ50ًتا26˚000َ00ًجغرافیاییهايطول

توپوگرافیهاينقشه( 35˚00َ00ًتا34˚00َ87ًجغرافیایی
متر20حداقلدارايو) 5753ІІІSWشمارهبه1:25000

10000مساحتبادریاسطحازارتفاعمتر40حداکثرو
بیشترین. باشدمیکیلومتر03/47به طولمحیطیوهکتار
بهمتر10-20ارتفاعیطبقهدرمنطقهارتفاعیطبقات



2455شماره 24فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

.استمنطقهکلازدرصد6/98برابر هکتار9860مساحت

نمایی از منطقه مورد مطالعه-1شکل

تایکبینآنارتفاعکهاست پایاايدرختچهاسکنبیل
یامنشعب،ايتنهدارايدرختچهاین،بودهمترسه

اغلبهابرگافراشته،وایستاساقهرنگ،سفیدغیرمنشعب،
دربیابان،شرایطبهسازگار.گیرندمیخوده بآویزحالت

کموخشکیبهمقاوموشاخصايگونهعنوانهبشنزارها
علفخانوادهبهمتعلقدرختچهاین. کندمیزندگیآبی

اسکنبیلهايگونه.باشدمی) Polygonaceae(بندهفت
هايخشکسالیوخشکیبهگیاهانمقاومترینازجمله
ازاستفادهباجنساینهايگونه،هستندطوالنی

وتراکمکوتیکولی،ضخامتافزایشمانندسازوکارهایی
برگ،سریعریزشبرگ،سطحکاهشها،کركشدنرنگبی

فردبهمنحصرايریشهسیستمها،اندامرنگشدنترروشن
تحملخوبیبراخشکیهايتنشفتوسنتز ، C4مسیرو

خشکبسیارهايمحیطباراخودتوانندمیوکنندمی
,Moghimi(کنندسازگار 2003(.
تعییناولبخش،شدانجامبخشدودرتحقیقاین

Calligonumگونهرویشگاهیهايشاخصترینمهم

Comosumبادومو در بخشبودمطالعاتیمنطقهدر
هايالیهتولیدوتهیهاقدام به حاصل،اطالعاتازاستفاده

عواملمحاسبهبراي.گردید) موضوعیهاينقشه(اطالعاتی

توپوگرافینقشهازارتفاعوشیبجهتشیب،فیزیوگرافی
مدل(منطقهDEMنقشهArcGISمحیطدرواستفادهمنطقه

اقلیمیمهمویژگیسهاقلیمبخشدرو تولید) ارتفاعرقومی
وساالنهحرارتدرجهمتوسطساالنه،بارشمتوسطشامل

ساله 20آماربر اساس ساالنهتعرقوتبخیرمتوسط
با .شدتعیین1394هواشناسی خوزستان منتهی به سال 

توجه به یکنواختی و همگن بودن بافت خاك در کل عرصه 
مورد مطالعه و یکنواختی افق خاك در سطح موجود و 

گونهخاکینیازهايتعیینمنظوربهاختالف بسیار ناچیز و 
به بردارينمونهبهاقدام،هامحلآنازهریکدرنظرمورد
50تا0عمقازخاك) 1391محمودي،(نمونه30تعداد

بهمربوطهايآزمایشآنهارويبرسپس.شدمترسانتی
) EC(الکتریکیهدایتو) pH(خاكاسیدیتهخاك،بافت

انجامطبیعی خوزستانمنابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزدر
بنديطبقهویابیمکانمعیارهايشدنمشخصازپس. شد

پارامترها،ثیرأتنحوهاساسبرمتفاوتهايکالسبههانقشه
بهمشخصوزنیقالبدرپارامترهاازهریکاهمیتمیزان

استبدیهی. شوندآمادهنهایینقشهتهیهبرايتااعمالآنها
داراياکولوژیکمختلفعواملهامدلگونهایندرکه

مدلطراحیزماندر بنابراین باید باشند،نمییکساناهمیت
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ایجنت
منطقهاقلیمازحاصلنتایج

ازجملهاقلیمیمختلفهايویژگیاقلیم،بخشدر
تعرقوتبخیرمیانگینساالنه،بارشمیانگینفاکتورهاي

. گرفتقرارگیرياندازهموردساالنهدمايمیانگینوساالنه
نزدیکترین) 74-94(سالهبیستآمارينتایجترتیباینبه

زیرشرحبهمطالعهموردمحدودهبهسینوپتیکهايایستگاه
: باشدمی

)74-94(سالهبیستآماريدورهطیهواشناسی خوزستانهايایستگاهدهآمبدستنتایج-1جدول 
میانگین رطوبت ساالنهساالنهمیانگین دمايمیانگین بارندگی ساالنه

214.4928.1045.05

منطقهخاكخصوصیاتازحاصلنتایج
ازشدهبرداشتنمونه30خاكهايآزمایشنتایج

2شرح جدول بهموردنظرگونهبرايمطالعهموردمنطقه
.باشدمی

خوزستانطبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزتوسطخاكآزمایشنتایج-2جدول
pHEcبافت خاك

0.39- 7.81.9- 8.1شنی

)AHP(مراتبیسلسلهاز تحلیلحاصلنتایج
نتایج حاصل از مقایسات زوجی پارامترهاي بارندگی، 

ارتفاع، بافت خاك، تبخیر، جهت شیب، اسیدیته دما، شیب،
Expertافزارخاك و هدایت الکتریکی وارد محیط نرم

choiceافزار وزن هر معیار به این شد و توسط این نرم

، دما 173/0، بارندگی 261/0ترتیب که بافت خاك با وزن 
168/0 ،Ec105/0 085/0، تبخیر ،pH074/0 ارتفاع ،
مشخص 035/0و شیب 038/0، جهت شیب 061/0

.گردید

AHPروشازشدهحاصلهايوزننتایج-4شکل 

همپوشانی نهایی
هاي نهایی اقلیم،تهیه الیهاز انجام مراحل وپس

تهیه رویشگاه بالقوه گونهبرايفیزیوگرافی و خاك 

Calligonum comosum با استفاده از روش ،SAW یا
همپوشانی شدند و نقشه نهایی یعنی دوبارهدار شاخص وزن

ه بالقوه گونه با استفاده از منطق فازي و روش رویشگا
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...ازتعیین رویشگاه بالقوه گونه مرتعی اسکنبیل با استفاده 458

یابی شد و با مکانGISتحلیل سلسله مراتبی در محیط 
طبقه 5شد و به Reclassifyرویشگاهی قابلیتتوجه به 

شایستگی بسیار باال، شایستگی باال، شایستگی متوسط،

بندي شایستگی بسیار ضعیف طبقهشایستگی ضعیف و 
.گردید

مساحت و درصد هر رویشگاه-3جدول
درصد)هکتار(مساحت نام طبقهردیف

3775.11282338شایستگی بسیار باال1
4149.01520741شایستگی باال2
798.0737528.6شایستگی متوسط3
1104.38250211شایستگی ضعیف4
148.28292911.4شایستگی بسیار ضعیف5

Calligonum comosumگونهبالقوهرویشگاهنهایینقشه-3شکل

رویشگاههرمساحتدرصد-2نمودار

مدلوکارشناسینظرازآمدهبدستوزنبهتوجهبا
AHPازخروجینهایینقشههمچنینوGISخوبیبتوانمی

Calligonumگونهرشدمحدودکنندهعاملکهدریافت

comosumبارندگیبعدمرحلهدروخاكبافتعامل
.باشدمی

41%

9%

درصد رویشگاه بالقوه گونه اسکنبیل در محدوده مورد مطالعه
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بحث
از % 38دهد که نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

از % 41مطالعه شایستگی بسیار باال و مورد سطح محدوده 
در رویش این گونه را سطح محدوده مطالعه شایستگی باال 

2003سالدرنیز Nakagshiو Azari-dehkordi.دارد
نادرگونهانتقالمناسبکار مشابهی براي مناطق

Shibatheranthis pinnatifidamaximآبخیزحوزهدر
انجام GISازاستفادهباژاپندرهیروشیماهایزوکايسد

انتفالبرايآبخیزسطحاز% 8/3دادنشانآنان نتایج. دادند
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Abstract
This research was conducted in 2015 in Hallaf (Khozestan province), to locate the
potential habitat of Calligonum comosum with the use of GIS and analytic hierarchy.
For this purpose, at first, the habitat of the study species was determined in the region
and the current position of establishment was determined as the natural environment.
Accordingly, the ecological needs of Calligonum were identified and recorded in these
areas by GPS. To determine the species soil needs, 30 soil samples were taken from 0-
50 cm depth. Soil texture, acidity (pH), and electrical conductivity of soil samples were
measured. In the next step, layers of climate, physiographic and soil characteristics
maps were prepared and standardized with the help of digital data in GIS. Then by
using ARC GIS10 software, all the layers were weighted by AHP method. Eventually,
by integrating thelayers in Arc GIS and weighted hierarchical model, the layer of
potential habitat for the study species was obtained and presented on the map of the
region. On the basis of potential habitat, the resulting map was divided into five classes
as follows: very high suitability (38% with an area of 3775 hectares), high suitability
(41% with an area of 4149 hectares), suitable (8.6% with an area of 798 hectares), low
suitability (11% with an area of 1104 hectares), and very poor suitability (1.4% with an
area of 148 hectares).

Keywords: Location, potential habitats, Analytic Hierarchy Process (AHP), GIS,
Calligonum comosum.


