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پراکنش گونههاي گياهي تابع عوامل اقليمي ،خصوصيات فيزيک و شيميايي خاک ،عوامل
فيزيوگرافي از قبيل ارتفاع ،شيب و جهت جغرافيايي و عوامل انساني در اکوسيستمهاي مرتعي است .بر
اين اساس طي دو دهه گذشته ،جهت تعيين رويشگاه بالقوه گونههاي گياهي و جانوري تحقيقات زيادي
صورت گرفته و مدلهاي مختلفي توسعه يافته است .در اين مدلها متغير پاسخ معموالً حضور و غياب
و يا تنها حضور گونهها و متغيرهاي پيشبيني کننده عمدتًا متغيرهاي محيطي در نظر گرفته ميشود و
احتمال رخداد گونه مورد نظر در ساير مکانها تعيين ميگردد (زارع چاهوکي و همکاران ،1392 ،زارع
چاهوکي و عباسي .)1395 ،اين مدلها زيستگاه گونهها را پيشبيني ميکنند ،و يکي از کاربردهاي مهم
آنها استفاده به عنوان ابزار مناسبي براي اهداف حفاظتي و مديريتي است .به اين منظور روشهاي
همبستگي آمار مکاني و استفاده از آن در مدلهاي توزيع گونهها جزء اصليترين مباحث تحقيقاتي در
زمينه اکولوژيکي و جغرافياي گياهي ميباشد ( .)Boyce, 2006; Hirzel et al., 2002زماني که
مدلها را در مطالعه محيط زيست و منابع طبيعي به کار ميگيريم انتظار داريم که پيشبيني در مورد
سامانه هاي فيزيکي ،زيستي و اقتصادي و اجتماعي آن در اختيار ما قرار دهند مدلها ميتوانند امکان
پيشبيني و شبيهسازي رخدادها در آينده را نيز فراهم کنند هدف از ايجاد يک مدل شناخت و در
نهايت مديريت يک سامانه ميباشد(شمس اسفندآباد.)1389 ،
حسيني و همکاران ) (Hosseini et al., 2013پراکنش دو گونه  Artemisia sieberiو Ar.
 aucheriرا در مراتع پشت کوه استان يزد با استفاده از روش حداکثر آنتروپي و زمين آمار مدلسازي
کردند و نتيجه گرفتند که گونه  Ar. siberiدر طيف گستردهاي از شرايط محيطي حاضر است ،اما
پراکنش گونه  Ar. aucheriبه مناطق کوهستاني محدود است .مدلسازي پراکنش رويشگاه هاي
مناسب براي گونه درختي  Canacomyrica monticolaدر کالدونيا (مجموعه جزاير اقيانوس آرام) با
استفاده از روش حداکثر آنتروپي نشان داد که اين روش ميتواند براي مدلسازي پيشبيني گونههاي
در معرض خطر انقراض که دادههاي کمي از آنها در دسترس است روش مفيدي باشد و ميتواند در
پايش و حفاظت از منابع و برنامه هاي حفاظت زيستي مورد استفاده قرار گيرد ( Kumar and
 .)Stohlgren, 2009در پژوهش ديگري پراکنش توزيع تهاجم زنبق ژاپني ( )Lonicera japonicaبا
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استفاده از  Maxnetدر فالت و کوهستان کامبرلند  ،اياالت متحده آمريکا مدلسازي شد و با توجه به
مقادير  AUCحاصل ( )0/89براي گونههاي مورد بررسي معلوم شد که اين روش با دقت مناسبي
حضور همه گونههاي را پيشبيني کرده است ( .)Lemke et al., 2011همچنين کاربرد روش حداکثر
آنتروپي در مدلسازي پراکنش بالقوه گياه دارويي  Justicia adhatodaدر دامنهي کوههاي هيماليا
نشان داد که مدلهاي توليد شده داراي دقت بااليي هستند ،بنابراين اين روش ميتواند در پيشبيني
پراکنش گونههاي گياهي و حفاظت و احياي اين گونه مفيد باشد (.)Xue-Qing Yang et al., 2013
زارع چاهوکي و همکاران ( )1392در مراتع حوض سلطان استان قم با بررسي دامنهي تحمل گونههاي
گياهي نسبت به عوامل محيطي و پيشبيني پراکنش گونههاي گياهي ،استفاده از مدل  Maxentرا
روشي مناسب در تهيه نقشه پيشبيني رويشگاه بالقوه گونههاي گياهي دانستند .در تحقيق مشابهي
زارع چاهوکي و عباسي ( )1395جهت تعيين رويشگاه بالقوه گونه گياهي ارمک با استفاده از مدل
حداکثر آنتروپي در مراتع پشتکوه استان يزد توانستند مهمترين شاخص تأثيرگذار در ترجيح رويشگاه
گونه ارمک را که عامل گچ ميباشد از ساير عوامل محيطي تشخيص دهند .متغيرهاي بعدي تأثيرگذار
در حضور اين گونه آهک و شن ،کلسيم و  ECکمتر از  10دسي زيمنس بر متر معرفي شد .عالوه بر
اين احتمال حضور و پراکنش ارمک در اراضي با شيب کم بيشتر ارزيابي شد .دقت و توانايي مدل
پيشبيني براي اين گونه بر اساس مقدار سطح زير منحني ( 0/98 )2AUCو در رتبه خوب قرار گرفت.
تيموري اصل و همکاران ( )1399با بررسي پيامدهاي تغيير اقليم بر پراکنش جغرافيايي گون زرد
( )Astragalus verus Olivierدر زاگرس مرکزي نشان دادند مدل اجماعي ميتواند پراکنش بالقوه
گون زرد را با دقت باال ( AUC=0/92و  )TSS=0/79پيشبيني نمايد .سناريوهاي مورداستفاده در اين
پژوهش ،احتمال جابجايي گستره جغرافيايي گونه مورد مطالعه را تحت تغيير اقليم تا سالهاي  2050و
 2070پيشبيني کرده است .بر اساس نتايج ،به نظر ميرسد که وسعت رويشگاه مطلوب گون زرد در
محدوده مورد مطالعه ايشان ،کاهشيافته و به سمت ارتفاعات باالتر جابجا خواهد شد .سنگوني و
همکاران ( )1393با بررسي رويشگاه بالقوه گون سفيد ( )Astragalus gossypinus Fischerدر
منطقة غرب اصفهان با تحليل عاملي آشيان اکولوژيک دريافتند که متغيرهاي درصد سنگريزه ،مقدار
پتاسيم ،رطوبت اشباع ،هدايت الکتريکي و بارندگي ساالنه مهمترين عوامل در انتخاب زيستگاه گون
سفيد در منطقه مورد مطالعه ميباشند .ضرابي و همکاران ( )1396در مدلسازي مطلوبيت رويشگاه
پسته وحشي ( )Pistacia veraبا استفاده از حداکثر آنتروپي نشان دادند تغيير در خصوصيات خاک،
عوامل اقليمي (دما و بارندگي) و همچنين ارتفاع از سطح دريا؛ مهمترين عوامل تأثيرگذار بر پراکنش
رويشگاه هستند .سيلوا و همکاران ( )Silva et al., 2017در مدلسازي برخي گونههاي گياهي چوبي
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با مقايسه کاربردي  ENFAو  MaxEntتشابه اين دو روش در پيشبيني را گزارش کردند .ري و
همکاران ( )Ray et al., 2017نيز در ارزيابي مدلهاي  Maxentو  GARPبراي پيشبيني توزيع گونه
کائوچو  Hevea brasiliensisدر هندوستان مدل  Maxentرا که فقط دادههاي حضور را در نظر
ميگيرد ،از نظر دقت پيشبيني بهتر ارزيابي کردند .راني و لئوپولد ()Raney and Leopold., 2018
در پيشبيني توزيع گونهاي با حداکثر آنتروپي  ،با در نظر گرفتن  9پارامتر از گروههاي مختلف عوامل
محيطي از قبيل زمينشناسي ،خاک ،آب و هوا و هيدرولوژي به صحت طبقهبندي  82درصد دست
يافتند .دقت روش آنتروپي حداکثر در پژوهش لمک و همکاران ( )Lemke et al., 2011در پيشبيني
رويشگاه بالقوهي گونههاي  Lonicera japonica ،Lolium arundinaceumو Albizia julibrissin
در مناطق کوهستاني آالباما با استفاده از شاخص ( AUCبين  0/84تا  )0/92و مناسب ارزيابي شد.
گونهي ) Astracantha gossypina (Fisch.از گونههاي دارويي مهم کشور بوده و به علت
مرغوبيت کتيراي آن در بيشتر منابع فارسي گون زرد ناميده شده است .نام علمي به کار برده شده براي
آن در تمام مقاالت و منابع فارسي که در اين تحقيق يافت و مرور شد  Astragalus gossypinusياد
شده که بر اساس سرويس بينالمللي اطالعات و پايگاه دادهي نيامداران ،3همنامي 4براي نام پذيرفته
شدهي Astracantha gossypina (Fisch.) Podlech 5است .نظر به اهميت و گسترهي وسيع
پراکنش آن در مناطق استپي کشور ،تحقيقات متعددي بر روي اين گونه در منابع فارسي توسط زارع
چاهوکي و همکاران ( ،)1394سنگوني و همکاران( ،)1393فرجي و همکاران ( ،)1397کرمي و
همکاران ( ،)1395قمشي بزرگ و همکاران ( ،)1390دهدشتيان و همکاران ( ،)1390مهرابي و
حاجينيا ( ،)1398آجرلو و همکاران ( ،)1393صبوحي و باراني ( )1395و وهابي و همکاران ()1385
منتشر شده است .تحقيق حاضر در راستاي تکميل درک و شناخت از مدل توزيع گونهي 6مورد بررسي،
از نظر تعداد دادههاي نقاط حضور ،گستره و مقياس منطقهي مورد بررسي و همچنين نوع متغيرهاي
محيطي و روش مورد استفاده با مطالعات انجام شده تاکنون تفاوت داشته است.

ILDIS: International Legume Database & Information Service (Service ILD& I.
Astragalus gossypinus - ILDIS LegumeWeb [Internet]. [cited 2020 Oct 28]. Available
)from: https://ildis.org/cgi-bin/Araneus.pl#1
4
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منطقه مورد مطالعه در شمال شرقي ايران با ارتفاع متوسط  1247متر و حداکثر ارتفاع  3259متر
از سطح دريا ،کل رويشگاههاي مرتعي استانهاي خراسان رضوي و شمالي در پهنهاي با مساحت
 144659/52کيلومتر مربع ( X=398373-888341و  7)Y=3752654-4237091را شامل است.
اقليم منطقه از خشک تا نيمهخشک متغير است .دماى هواى استان از شمال به طرف جنوب افزايش
مىيابد .کمينهي دماي منطقه در ديماه و برابر  ،-24/5بيشينهي دما در تيرماه و برابر  47/6و ميانگين
دماي آن برابر  15/77درجهي سلسيوس است .ميانگين بلندمدت بارش منطقه برابر  280ميليمتر در
سال است (شکل .)1
جنس گون  Astragalusدر ايران قريب به  800گونه دارد که تعدادي از آنها خاردار و بقيه از
انواع علفي و غالبًا علوفهاي هستند و قريب به  400گونه از آنها انحصاري ايران با پراکندگي قابل توجه
در ناحيه ايران و توراني و ايرانو -آرمنين از قبيل ارتفاعات خراسان -البرز و آذربايجان و زاگرس و بعضًا
ارتفاعات پراکنده در حوزه ايران مرکزي است .از ميان گونهاي خاردار تعدادي از آنها مولد کتيرا
هستند و محصول کتيراي بدست آمده از آنها بنامهاي کتيراي سفيد و کتيراي زرد در بين مردم ايران
و مصرفکنندگان آنها مشهور ميباشد (مظفريان .)1391 ،گون پنبهاي با نام علمي Astracantha
 gossypina (Fisch.) Podlechاز تيرهي بقوالت ( )Fabaceaeبوتهاي چند ساله ،برگها مرکب با
برگچههاي جفت يا منفرد کرکدار و بيکرک ،کرکها به رنگ سفيد و گاهي تيره متمايل به سياه ،با
گلهايي به صورت سنبله يا خوشهاي به رنگهاي گوناگون (سفيد ،زرد ،قرمز ،صورتي ،آبي) ،شکل ميوه
بسيار متغير ،دانه گرد و استوانهاي داراي سطح صاف يا شياردار بوده و شيرابهي تراوش شده از گياه
توليد کتيراي زرد مينمايد (مظفريان.)1391،
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مدل حداکثر آنتروپي 8يا  ،MaxEntروش يادگيري ماشيني بر اساس حداکثر بينظمي
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ميباشد .اين روش احتمال پراکندگي حضور يک گونه را با توجه به محددوديتهاي بده دسدت آمدده از
دادههاي موجود بررسي ميکند ( .)Phillips et al., 2006اين روش مزاياي بسياري دارد کده از جملده
آنها ميتوان به توانايي مورد استفاده قرار دادن دادههاي پيوسته و گسسته ،نمدايش دادن منحنيهداي
عکسالعمل 9و کاربرد سداده ايدن نرمافدزار اشداره کدرد ( .)Thorn et al., 2009از طرفدي ،نسدبت بده
مدلهاي ديگر نظير  GARPو  ،ENFAبه همبستگي بين متغيرهاي محيطي ،حساسيت کمتدري دارد
( .)Phillips et al., 2009در اين مطالعه مدلسازي زيستگاه گون زرد با استفاده از نرمافزار MaxEnt
انجام پذيرفت ،تعداد  15تکرار براي مدل در نظر گرفته شد تدا بتدوان ارزيدابي نتدايج مددل را بده روش
ارزيابي متقابل يا متقاطع 10انجام داد .نسبت توزيع دادهها به دو گروه ارزيابي و آموزش به ترتيب  30و
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 70درصد تنظيم شد .با توجه به وسعت زياد منطقه مورد مطالعه ،مناطق حضور و بهرهبرداري گونده بدا
استفاده از اطالعات بهرهبرداران گياهان دارويي و اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استانها مشخص
شد .سپس نمونهبرداري نقاط حضور ،با بازديددهاي ميدداني طدي دوره زمداني  1399-1396از منداطق
معرفي شده صورت پذيرفت کده در مجمدوع  757نقطده حضدور از  17منطقده بدا اسدتفاده از سيسدتم
موقعيتياب جهاني ( )Global Positioning Systemبه عنوان نقاط حضور ثبت گرديد .نقاط حضدور
در نقشددههاي  1:25000سددازمان نقشددهبرداري پيادهسددازي شددد .سددپس بدده منظددور جلددوگيري از
خودهمبستگي مکاني و کاهش خطاي نمونهبرداري محدودههاي مفيد در نرم افدزار  AecGIS10.3بده
شبکههاي  1100*1100متر تبديل شدند و از هر سلول يدک نقطده حضدور بدسدت آمدد .از ميدان 29
متغير محيطي اوليه با تعيين همبستگي پيرسون بين آنها در نرم افزار بايومپر در نهايدت از  18اليده بدا
همبستگي کمتر از  70درصد شامل متغيرهاي توپوگرافي ،متغيرهاي اقليمي و متغيرهاي انسانسداخت
در توليد مددل زيسدتگاه گونده بهدره گرفتده شدد .ايدن متغيرهدا شدامل نقشدههاي  1:50000پوشدش
زمين/کاربري زمين ،نقشههاي ارتفاع ،شيب ،جهت شيب آبراهه و رودخانه استخراج شده از مدل رقومي
ارتفاع که با استفاده از نقشههاي توپوگرافي  1:25000سازمان نقشدهبرداري ايدران توليدده شدده بدود و
متغيرهاي اقليمي که از بانک داده  11WorldClimتهيه شدند؛ بود .نقشدههاي زمينشناسدي مقيداس
 1:250000سازمان زمينشناسدي ايدران و نقشده خاکشناسدي مقيداس  1:250000مرکدز تحقيقدات
کشاورزي و منابع طبيعي استانها تهيه و استفاده شد .از آنجاکه همهي اليههاي اطالعات ورودي مددل
بايد زمين مرجع ،سيستم مختصات و مقياس يکسان داشته باشند آمادهسازي و پردازش اوليه اليدههاي
اطالعاتي با بهرهگيري از نرمافزار  Idrisi Selvaانجام شد (جدول .)1
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بارندگي خشکترين فصل
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135/69
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0

30/48

146/89
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0
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8634/81

9848

0

573/46

96/73

164

-8

26/26
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0

49/03

99

0

8/05

4/73

24

0

4/73

80/26

127

0

14/80

1246/86
9/59
560/42
1/49

گروه هاي هيدرولوژيک A,B,C,D
شامل  47کالس اجزا اراضي
شامل  5کالس نوع خاک
شامل  26گروه کاربري اراضي
شامل  626واحد زمينشناسي
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0
3305
0
100
0
24841
0
542
جهات هشتگانه و مسطح

431/71
12/37
3019/30
23/30

جواد مومني دمنه و همکاران

همچنين ،به منظور ارزيابي نتايج به دست آمده ،از سطح زير منحني 12و براي تفسير سهم هر يک
از متغيرها در تعيين توزيع گونه از آزمون جکنايف 13و منحنيهاي عکسالعمل 14که خروجي نرم افزار
 Maxentبوده ،استفاده شد .آزمون جکنايف اهميت هر يک از متغيرهاي محيطي را بيان ميکند و
همچنين مشخص مينمايد که اگر يک متغير محيطي حذف شود و يا به تنهايي در مدل حضور داشته
باشد ،چه تأثيري بر کارايي مدل ميگذارد ( .)Morovati et al., 2015به طور کلي  ،شاخص AUC
بين  0/5تا  1استAUC <0/5 .مدل هايي را توصيف مي کند که عملکرد آنها بسيار نامناسب است.
 AUCزماني که برابر  0/5باشد همانند قبل مدلسازي نامناسب مي باشد .درصورتي که  AUCبين
( )0/0-6/5باشد مدل عملکرد بسيار ضعيف )0/0-7/6( ،ضعيف )0/0-8/7( ،متوسط )0/0-9/8( ،خوب
و در نهايت اگر ميزان  AUCبين ( 0/9تا  )1باشد عملکرد مدل بسيار عالي ميباشد ( jun Yi et al.,
 .)2016نقشه احتمال وقوع محاسباتي اخرين خروجي نرمافزار  maxentبود که در آن هر پيکسل
ارزشي در بازه صفر (کمترين احتمال حضور) تا ( 1000بيشترين احتمال حضور) دريافت ميدارد .اين
نقشه اين نقشه در نرمافزار  Arc GIS 10.5به کمک الگوريتم ( jenksروش  )natural breaksدر
چهار طبقه رويشگاه نامناسب ،تناسب کم ،تناسب متوسط و تناسب خوب طبقهبندي زونبندي شد.

در نخستين گام نتايج آزمون جکنايف ،نشان داد شش متغير ارتفاع از سطح دريا ،واحد اجزاء
اراضي ،دماي متوسط ساليانه ،زمينشناسي ،بارندگي خشکترين فصل سال و بارندگي سردترين فصل
سال به ترتيب بيشترين اهميت را در فراهمسازي شرايط رويشي جهت حضور گونهي مورد بررسي در
سطح منطقه مورد مطالعه داشتهاند (شکل  .)2مقدار شاخص  AUCمدل در مورد دو متغير رودخانه و
آبراهه کمترين مقدار بوده و نشان دهندهي نبود گرايش ترجيحي گون زرد با شبکهي آبراهه و
رودخانهاي است .اين شاخص با وارد کردن  18متغير به مدل به  0/98رسيده است که نشان دهندهي
جامعيت و انتخاب مناسب اليههاي اطالعات محيطي بوده است.

)Area Under Curve (AUC
jackknife
14
Response curves
13
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منحنيهاي پاسخ گونه در برابر تغييرات متغيرهاي پيشبيني براي شش متغير با بيشترين اهميت
در (شکل  )3آورده شده اند .بررسي و تحليل نمودارهاي پاسخ گونه به متغيرهاي اجزاء واحدهاي اراضي
و زمين شناسي در مجموع نشان دهنده وابستگي اين گونه به مناطق شيبدار و عدم ترجيح مناطق
هموار و بدون پستي و بلندي است .به طوري که واحدهاي اراضي متشکل از تپههاي کم ارتفاع تا نسبتا
مرتفع و کوهستاني نسبتا مرتفع تا مرتفع ،فرسايش يافته با درههاي عميق و پرشمار از شانس بيشتري
براي ميزباني از گونه برخوردارند .از نظر زمينشناسي احتمال حضور گونه در سنگهاي آهکدار اعم از
سنگهاي دولوميتي و ماسه سنگ بيشتر بوده و در مراتب بعدي و البته همچنان به ميزان قابل توجهي
در سنگهاي آذرين و دگرگوني نيز يافت ميشود .در مورد پاسخ گونه به تغييرات ارتفاع حضور گونه
پس از باال رفتن از ارتفاع حدود  1300متر از سطح دريا به شدت تقويت ميشود و اين روند تا ارتفاع
 1500متر ادامه دارد .از ارتفاع  1500تا حدود  2400متري بهترين شرايط براي حضور گونه مهيا بوده
و از  2400متري به باال با کاهش يکباره روبرو ميشود که ميتواند نشاندهندهي محدودهي ارتفاعي
مطلوب گونه باشد .از ميان متغيرهاي اقليمي متغير دماي متوسط ساالنه ( )Bio1يکي از متغيرهاي

جواد مومني دمنه و همکاران

مهم بوده است .نمودار پاسخ گونه گون به اين متغير حاکي از وابستگي گونه گون به شدت تغييرات دما
در منطقه رويشي به صورتيکه از بين طيف نقاط با اختالف دماي ساالنه ناچيز تا بسيار زياد مناطق با
نزديک به متوسط اختالف دما را انتخاب کرده است .متغير  Bio17بارندگي خشکترين فصل سال با
استفاده از دادههاي بارش ماهانه متوالي خشک محاسبه ميشود .گونه گون در مورد اين متغير نيز به
حداقل تغييرات بارش عالقمند بوده و در مناطقي که از نظر دامنه تغييرات بارش کمترين تغييرات را
دارند آشيانگزيني ميکند .متغير  Bio19بارندگي سردترين فصل سال که گونه گون در مورد اين
متغير نيز به ميانگين تغييرات بارش سردترين فصل سال عالقمند بوده و در مناطقي که در از نظر
دامنه تغييرات بارش سردترين فصل سال ،تغييرات چنداني را دارند آشيانگزيني ميکند.
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مدل بدست آمده در آخرين گام همه پيکسلهاي منطقه مورد مطالعه را با مقادير صفر تا  1000به
ترتيب براي کمترين و بيشترين احتمال حضور گونه گون ارزشگذاري ميکند که در شکل شماره ()4
نشان داده شده است .اين نقشه در نرمافزار  Arc GIS10.3با استفاده از روش  natural breaksيا
الگوريتم  jenksطبقهبندي و به چهار طبقه رويشگاه نامناسب ،تناسب کم ،تناسب متوسط و تناسب
خوب تقسيم شد .نتايج اين بخش نشان داد بيش از  218هزار هکتار معادل  1/52درصد از مناطق
مورد بررسي پتانسيل متوسط تا خوب براي رويش و بهرهبرداري از گونه گون داشته و بيش از 430

جواد مومني دمنه و همکاران

هزار هکتار برابر با  2/98درصد از منطقه اراضي داراي استعداد کم براي رويش گونه گون بودهاند .طبق
نتايج ،زيستگاه بالقوه مناسب بيشتر در کمربند مياني منطقه مطالعاتي واقع شده است.

شکل  -4نقشه پتانسيل رويشي گونه  Astracantha gossypinaدر شمال شرق ايران

229
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نيازهاي رويشگاهي مشابه گياهان موجب ميشود که گروهي از گوندههاي گيداهي بدا سرشدت بدوم
شناسي تقريبًا يکسان در کنار يکديگر قرار گيرند و محيط نسبتًا يکسداني را بدراي خدود فدراهم آورندد.
بنابراين برخي عوامل بوم شناختي در هر گروه گياهي بدا ترکيدب فلورسدتيک خدا وجدود دارندد کده
موجب ميشود بتوان آن را از ديگر گروهها متمايز کرد (شکرالهي و همکاران  1391و متاجي و زاهددي
 .)1385در ايددن خصددو زارع چدداهوکي و همکدداران (  ) 1386و جعفريددان و همکدداران ( )1391و
دوبنماري ) (Daubenmire, 1947بيان کردندد کده داشدتن اطالعدات کدافي از ويژگيهداي محيطدي
رويشگاه هرگونه گياهي نقش بسزايي در پيشنهاد گونه هاي سازگار با شرايط محيط در منداطق مشدابه
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دارد .همچنين شناخت عوامل محيطي مؤثر بر استقرار و پدراکنش پوشدش گيداهي ،ميتواندد در مدورد
آشنايي با سازگاري گونه هاي بومي و بهکارگيري آنها در فرآيند اصدال و احيدا مراتدع کارآمدد باشدد.
کشور ايران خاستگاه اصلي و يکي از مراکز مهم تنوع گونه هاي گون در دنيا است .گونه Astracantha
 gossypinaازجمله گونهاي با ارزش ايران ميباشد که عالوه بر نقشي که در حفاظت خداک در مقابدل
فرسايش ايفا ميکند ،به خاطر وجود صمغ کتيرا داراي ارزش صنعتي و دارويي نيز ميباشدد در همدين
ارتباط سنگوني و همکاران ( )1391و اسديان و همکاران ( )1389بيان ميکنند که بهترين نوع کتيرا از
اين گونه استحصال ميشود .نتايج اين مطالعه در زمينه اثر عوامل محيطي و زيستي بر احتمدال حضدور
اين گونه در منطقه مورد مطالعه به عنوان يکي از بزرگترين مناطق بهرهبدرداري از آن نشدان داد کده از
بين ويژگيهاي خاک ،اقليم و توپوگرافي وارد شده به مدلسازي متغيرهاي ارتفاع از سطح دريدا ،واحدد
اجزاء اراضي ،دماي متوسط ساليانه ،زمينشناسي ،بارندگي خشکترين فصل سال و بارندگي سدردترين
فصل سال بر استقرار و پراکنش آن از اهميت باالتري نسبت به ساير عوامل برخوردار هستند .اثر ارتفداع
از سطح دريا به صورتيکه حضور گونه در ارتفاعات بداالتر افدزايش مييابدد بدا نتدايج تحقيدق تقيپدور و
همکاران ( )1387در مطالعاتي که در مراتع ييالقي هزارجريب بهشهر روي گون سفيد انجدام دادندد بدا
نتايج مطالعه حاضر مطابقت دارد .در همين رابطه کلن ) ،(Klein, 1991آقدايي و همکداران (  )1391و
حيدري و همکاران ( )1390و حيدري و همکاران (  ) 1388ارتفاع از سطح آبهداي آزاد را بده عندوان
يکي از عوامل مؤثر بر گونههاي مورد مطالعه خود دانستهاند.
متغيرهاي اقليمي شامل متوسط دما و سه متغير مرتبط با ميزان و پراکنش بارندگي از ديگر عوامدل
تأثيرگذار در تعيين و پيشبيني رويشگاه گونه مورد بررسي در منطقه بود که با توجه به نتدايج مطالعده
صفايي و همکاران ( )1392روي گون زرد ( )Astragalus verusکه انتقال مواد غذايي و چرخده مدواد
بين گياهان و خاک را تحت تاثير وجود رطوبت کافي و جوانهزني بذر را مرتبط با وجود شدرايط دمدايي
مناسب ذکر کردهاند؛ همخواني دارد .به طور کلي ،عوامل دما و رطوبت با تأثير بر ميزان فتوسنتز تعيين
کننده طول دوره رشد و ميزان رشد و توليد مثل گياه نيز هستند (عبدالهي و نادري .)1391،در همدين
زمينه قلينژاد و همکاران ( )1393نيز بيان داشتند که با افزايش ارتفاع و کاهش درجه حرارت پوشدش
گياهي تنک ميشود و گونه هاي بالشتکي و خاردار بيشدتر ميشدود .اهميدت بداالي مقددار و پدراکنش
بارندگي در اقليمهاي خشک و نيمهخشک براي حيات همده گوندههاي گيداهي و جدانوري (سدنگوني و
همکاران )1391 ،به عنوان فاکتوري بسيار مهم در تعيين رويشگاه مورد تاکيد قرار گرفته است که البته
ميزان اهميت آن با تغيير مقياس مطالعات ممکن است تغيير کند لذا بايدد ميدزان اهميدت و نقدش آن
براي هر گونه مورد بررسي قرار گيرد (رسولي و پورولي .)1385 ،در اين زمينده بايدد دقدت داشدت کده
هرگونه گياهي با توجه به ويژگيهاي منطقه رويش ،نيازهاي بومشناختي و دامنه بردبداري بدا بعضدي از

جواد مومني دمنه و همکاران

ويژگيهاي محيطي رابطه برقرار ميکند (عبدالهي و نادري )1391 ،بنابراين نتايج به دست آمده در هدر
منطقه بايد با حفظ جانب احتياط به مناطق مشابه تعميم يابد .خواجهالدين و يگانده ( )1389معتقدندد
که عوامدل مختلدف بومشدناختي بدويژه پسدتي و بلنددي و عاملهداي اقليمدي بده صدورت مسدتقيم و
غيرمستقيم بيشترين اثر را بر پوشش گياهي داشته و در شکلگيري ،توسعه و پايدداري جوامدع گيداهي
تأثير بسزايي دارند.
نقش عوامل مرتبط با خاک بويژه زمينشناسي و اجزا واحد اراضي در توزيع جغرافيايي گونده مدورد
بررسدي در ايدن مطالعده بدا تحقيقدات عبددالغاني و عدامر ) (Abdel El-Ghani and Amer, 2003و
ويلسون و همکاران ) (Wilson et al., 2004که گدزارش دادندد خداک يکدي از مهمتدرين متغيرهداي
زيستمحيطي موثر بر گونههاي گياهي است مشابهت داشته و در مورد گون کتيرايدي تاييدد شدد .زارع
چاهوکي و همکاران ) (Zare Chahouki et al., 2010نيز در مورد گونده  A. sieberiنقدش خداک را
قابل توجه ارزيابي کردهاند .در مطالعه ( )Barnes and Harrison, 1982نشان داده شدد کده کداربرد
دادهها و اطالعدات خداک عدالوه بدر دادههداي اقليمدي و توپدوگرافي در مدلسدازي اکولوژيدک تواندايي
پيشبيني رويشگاههاي مطلوب گونههاي گياهي را بهبود ميبخشند .در نهايت ميتوان گفت مدلسازي
Maxentدر تعيين پراکنش جغرافيايي زيستگاه گونه مورد بررسي مفيدد بدوده و از آنجدا کده تنهدا بده
دادههاي حضور متکي است ،فاقد بسياري از عوارض مرتبط با روشهاي ديگر اسدت ( Phillips et al.,
 .)2009اطالعات حاصل از اين مدلسازي در مورد گونه  Astracantha gossypinaدر منطقده مدورد
مطالعه ميتواند براي محافظت از زيستگاههاي مسدتعد و بهبدود مدديريت و بهرهبدرداري از آن اسدتفاده
شود .همچنين برنامهريزان حفاظت و بهرهبرداري مراتع ميتوانند از خروجيهاي اين تحقيق بده عندوان
اطالعات پايه براي احياي مراتع استفاده کنند.
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اسديان ،ق ،.کالهچي ،ن .صادقي منش ،م.ر .1389 .کاربرد مدلهاي رگرسيوني براي تخمين ميزان
استحصال کتيرا در گون سفيد ( )Astragalus gossypinusپژوهشهاي آبخيزداري (پژوهش و
سازندگي).7-2 :86،
آجرلو ،م ،.فيروزي ،ا ،.شاه محمدي ،ع .1393 .تأثير چراي دام بر توليد صمغ کتيرا در رويشگاههاي
گون سفيد پنبهاي ( .)Astragalus gossypinus Fischerنشريه مرتع.363-373:)4( 8 ،
آقايي ،ر ،.الوانينژاد ،س ،.بصيري ،ر ،.ذوالفقاري ،ر 1391 .رابطه بين گروههاي اکولوژيک گياهي با
عوامل محيطي (مطالعه موردي :رويشگاه وزگ در جنوب شرق ياسوج) .اکولوژي کاربردي،
.53-63:)2(1
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تقي پور ،ع ،.مصداقي ،م ،.حشمتي ،غ ،.رستگار ،ش .1387 .اثر عوامل محيطي بر پراکنش گونههاي
مرتعي در منطقه هزار جريب بهشهر(مطالعه موردي :مراتع سرخ گريوه) .مجله علوم کشاورزي و
منابع طبيعي.195-205:)4(15 ،
جعفريان ،ز ،.ارزاني ،. ،جعفري ،م ،.زاهدي ،ق ،.آذرنيوند .1391 . ،تهيه نقشه پيشبيني مکاني
گونههاي گياهي با استفاده از رگرسيون لجستيک (مطالعه موردي :مراتع رينه ،کوه دماوند).
پژوهشهاي جغرافياي طبيعي.18-1 :)1( 44،
حيدري ،پوربابايي ،م ،. ،.عطار روشن ،س .1390 .وضعيت زادآوري طبيعي بلوط ايراني در بين
گروههاي بوم شناختي در ناحيه رويشي کردو -زاگرس .مجله زيست شناسي.578-592 :)4( 24،
حيدري ،م ،.مهدوي ،ع ،.عطار روشن ،س .1388 .شناخت رابطه برخي از عوامل فيزيوگرافي و فيزيکي
 شيميايي خاک با گروههاي بوم شناختي گياهي در منطقه حفاظت شده مله گون ايالم .فصلنامهعلمي  -پژوهشي جنگل و صنوبر ايران.149-160 :)1( 17،
خواجه الدين ،س.ج ،.يگانه ،و .1389 . .بررسي رابطه گونههاي گياهي منطقه شکار ممنوع کرکس با
عوامل پستي و بلندي و اقليم ،مجله علمي پژوهشي مرتع.391-380 ،3 :)4( ،
دهدشتيان ،ز .،وهابي ،م .ر ،.فضيلتي ،م ،.قائدي ،ک ،.سالميان ،ا .1390 .بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت
هاي گون سفيد ( )Astragalus gossypinus Fisherدر استان اصفهان ،ژنتيک در هزاره سوم،
.2480-2474 :)3(9
رسولي ،م .پور ولي ،و.ن .1385 .نقش بارش و ارتفاع در تعيين مناطق مساعد براي کشت گندم ديم با
استفاده از  ،GISمجله علمي پژوهشي جغرافيا و توسعه.29-72:36 ،
زارع چاهوکي ،م .ع ،.عباسي ،م ،.آذرنيوند .1394 . ،ارزيابي قابليت مدل رگرسيون لجستيک در تهيه
نقشه پراکنش مکاني گونههاي گياهي در مراتع طالقان مياني ،نشريه مرتع.320-332:)4( 9 ،
زارع چاهوکي ،م.ع ،.پيري صحراگرد ،. ،آذرنيوند .1392 . ،مدلسازي پراکنش رويشگاه گونههاي
گياهي در مراتع حوض سلطان قم با روش آنتروپي حداکثر ،مجله مرتع.212-221:)3( 7،
زارع چاهوکي ،م.ع ،.عباسي ،م .1395 .تعيين رويشگاه بالقوه گونه گياهي ارمک يا Ephedra
 strobilaceaبا استفاده از مدل آنتروپي حداکثر ( )Maxentدر مراتع پشتکوه استان يزد ،نشريه
حفاظت زيست بوم گياهان( 195-212 :)2( 4 ،الف).
زارع چاهوکي ،م.ع ،.عباسي ،م .1395 .مدلسازي مطلوبيت رويشگاه گونه  Stipa barbataبا استفاده
از روش تحليل عاملي آشيان بوم شناختي مطالعه موردي :مراتع طالقان مياني ،مجله
اکوسيستمهاي طبيعي ايران(16-1 :)4( 7 ،ب).
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زارع چاهوکي ،م.ع ،.جعفري ،م ،.آذرنيوند ،. ،مقدم ،م ،.فر پور ،و.م .1386 .کاربرد روش رگرسيون
لجستيک در بررسي رابطه بين حضور گونههاي گياهي با عوامل محيطي در مراتع پشتکوه استان
يزد ،پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي136-143.،76،
سنگوني ،. ،کريم زاده. ،ر ،.وهابي ،م.ر ،.ترکش اصفهاني ،م .1393 .تعيين رويشگاه بالقوه گون سفيد
( )Astragalus gossypinus Fischerدر منطقة غرب اصفهان با تحليل عاملي آشيان
اکولوژيک ،سنجشازدور و سامانه اطالعات جغرافيايي در منابع طبيعي.13-1:)2(5 ،
سنگوني ،. ،وهابي ،م.ر ،.ترکش اصفهاني ،م ،.کريم زاده. ،ر .1393.استفاده از مدل تحليل سلسله
مراتبي تعديل شده ( )mAHPبراي تعيين رويشگاه بالقوه گون سفيد در استان اصفهان ،نشريه
گياه و زيست بوم.22-3 :)40(10 ،
سنگوني ،. ،کريم زاده. ،ر ،.وهابي ،م.ر ،.ترکش اصفهاني ،م .1391 .تعيين رويشگاه گون سفيد
( )Astragalus gossypinusدر منطقه غرب اصفهان با تحليل عامل آشيان اکولوژيک ،سنجش از
دور و سامانه اطالعات جغرافيايي در منابع طبيعي)2(:1-3.13
شکراللهي ،ش ،.مرادي. ،ر ،.ديانتي تيلکي ،ق.ع 1391 .بررسي اثر ويژگيهاي خاک و عوامل
فيزيوگرافي بر پوشش گياهي )مطالعه موردي :بخشي از مراتع ييالقي پلور ( ،فصلنامه علمي-
پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران.668 19)4(:655-،
شمس اسفندآباد ،ب .1389 .مدلسازي مطلوبيت زيستگاه گوسفند وحشي و بز وحشي در مناطق
کوهستاني فالت مرکزي ايران مطالعه موردي:منطقه حفاظت شده هفتاد قله ،رساله دکتري رشته
علوم محيط زيست .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات 118.صفحه.
صبوحي ،ر ،.باراني .1395 . ،بررسي ويژگيهاي اقليمي رويشگاههاي گونه Astragalus gossypinus
( Fisherگون کتيرايي) در استان اصفهان ،نشريه بوم شناسي کاربردي.30-13:)16(5 ،
صفايي ،م ،.ترکش ،م ،.بصيري ،م ،.بشري .1392 . ،تهيه از نقشه رويشگاه پتانسيل گونه
 Astragalus verusبا استفاده روش رگرسيون لجستيک .دو فصلنامه علمي -پژوهشي خشک
بوم.42-54:)1(3،
صفايي ،م ،.ترکش ،م ،.بصيري ،م ،.بشري .1392 . ،مدلسازي رويشگاه بالقوه گونه گون زرد
( )Astragalus verusبا استفاده از روش تحليل عامل آشيان اکولوژيک مجله علمي پژوهشي
مرتع.40-51:)1(7،
ضرابي ،م ،.حقدادي ،ر ،.يوسفي .1396 . ،مدلسازي مطلوبيت رويشگاه پسته ارگانيک (وحشي)
( )Pistacia veraبا استفاده از روش آنتروپي حداکثر( )MaxEntدر منطقه جنگلي سرخس (زير
حوزه گنبدلي استان خراسان رضوي) ،نشريه اکوهيدرولوژي.817-824 :)3(4 ،
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تيموري اصل ،س ،.نقي پور برج ،ع.ا ،.اشرف زاده ،م.ر ،.حيدريان آقاخاني ،م .1399 .پيشبيني
پيامدهاي تغيير اقليم بر پراکنش جغرافيايي گون زرد ( )Astragalus verus Olivierدر زاگرس
مرکزي .سنجشازدور و سامانه اطالعات جغرافيايي در منابع طبيعي.68-85 .)2(11 .
عبداللهي ،ج ،.نادري ،و .1391 . .بررسي اثر متغيرهاي توپوگرافي و خصوصيات فيزيک و شيميايي
خاک بر نحوه عملکرد پارامترهاي مؤثر بر رشد  Artemisia sieberiدر مراتع استپي ندوشن يزد.
پژوهشهاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي).97:52-62،
فرجي ،آ ،.جنيدي جعفري ،. ،قلي نژاد ،ب .1397 .بررسي تأثير عوامل بومشناختي بر درصد تاج
پوشش  Astragalus gossypinusدر بخشي از مراتع نيمه استپي استان کردستان ،نشريه
تحقيقات مرتع و بيابان ايران.427-437 :)2(25 ،
قلي نژاد ،ب ،.جعفري ،م ،.زارع چاهوکي ،م.ع ،.آذرنيوند ،. ،پوربابايي .1393 . ،بررسي اثر عوامل
محيطي و مديريتي بر گسترش تيپهاي گياهي (مطالعه موردي :مراتع سارال استان کردستان).
نشريه مرتع و آبخيزداري ،مجله منابع طبيعي ايران.279-288 :)2(67 ،
قمشي بزرگ ،پ ،.وهابي ،م .ر ،.فضيلتي ،م .1390 .بررسي کيفي کتيراي گون سفيد (Astragalus .
 )gossypinus Fischerدر منطقه غرب استان اصفهان ،نشريه تحقيقات گياهان دارويي و معطر
ايران.668-680:)4(27 ،
کرمي ،پ ،.گرگينکرجي ،م ،.جنيديجعفري .1395 . ،انتخاب مناسبترين روش فاصلهاي براي
برآورد تراکم گون سفيد ( )Astragalus gossypinus Fisch.در مراتع استان کردستان ،مرتع10 ،
(.158-169:)2
متاجي ،ا ،.زاهدي اميري ،و.ق .1385 .ارتباط بين گروههاي اکولوژيک گياهي و شرايط ادافيک
رويشگاه(پژوهش موردي :جنگل خيرودکنار نوشهر) ،مجله منابع طبيعي ايران463-453.:59 )4(،
مظفريان ،و .1391 .شناخت گياهان دارويي و معطر ايران ،نشر تهران فرهنگ معاصر 1444 ،صفحه.
مهرابي ،ع.ا ،.حاجينيا ،س .1398 .تأثير پيش تيمارهاي بذري بر بهبود جوانهزني بذر گون
سفيد( ،)Astragalus gossypinusپژوهشهاي بذر ايران.95-113:)1(6 ،
وهابي ،م.ر ،.بصيري ،م ،.مقدم ،م.ر ،.معصومي ،ا .1385 .تعيين موثرترين شاخصهاي رويشگاهي براي
ارزيابي گونزارهاي کتيرايي در استان اصفهان ،مجله منابع طبيعي ايران.1013-1029:)4(59 ،
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