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 چکیده
اهميت زیادی در حفاظت خاک و اقتصاد  ،ایرانشرق منطقه شمالدر مرتعي خودروی یکي از مهمترین گياهان عنوان به آنغوزه     
 است.طبيعي  این سرمایه ازجمله عوامل تهدید کنندههای آن و تخریب زیستگاهنادرست برداری بهره اینباوجود .برداران مراتع داردبهره

 برایتواند گامي که ميبالقوه این گونه در دو استان خراسان رضوی و خراسان شمالي  هایرویشگاهشناسایي منظور این پژوهش به
با اندازه پيکسل ین گونه های مکاني حضور اداده انجام شد. به حساب آید،عمليات بازکاشت و احياء این گونه  تسهيل و توسعه

شناسي و اقليم، خاک، زمينمحيطي از قبيل  های اطالعاتالیهو های مناسب بالفعل برای رویش آن عنوان مکانبهمتر  0011*0011
بيني همبستگي متغيرهای پيش 0نسخه  بيومپرافزار ابتدا در نرم بيني مورد استفاده قرار گرفت.عنوان متغيرهای پيشبهفيزیوگرافي 

  3.3Maxentافزار نرمبا استفاده از پراکنش گونه مدل حاصل از بالقوه  رویشگاه نقشه بررسي و متغيرهای مستقل انتخاب شدند. سپس

از نظر  .دست یافته است 97/1برابر  AUCمقدار مناسب برخوردار بوده و بهدقت شده از  استفادهمدل که نتایج نشان داد  .ایجاد شد
فصلي،  اراضي، دمای واحد اجزاءترتيب بهنشان داد که نایف، آزمون جکی ورودی به مدل با استفاده از بررسي متغيرها ميزان اهميت،
در سطح  آنغوزه گونه بالقوه رویشگاهدر مناسب بودن دما  روزانه شناسي، شيب غالب اراضي، ارتفاع زیستگاه و متوسطسازند زمين

تواند در شناخت نيازهای اکولوژیک گونه مورد بررسي و توسعه و نتایج این مطالعه مي .داشتندت را منطقه مورد مطالعه بيشترین اهمي
 کار رود. های آن بهاحياء رویشگاه

 
  .بالقوه، مدل پراکنش گونه شگاهیرو ،يحداکثر آنتروپ م،ياقل کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
ي تصادف هاستميدر اکوسي اهيگ یهاگونه پراکنش

، يوگرافیزيف م،يمانند اقلي طينبوده و از عوامل مح
ي خاک و عوامل انسانیي ايميو شي کیزيفات يخصوص

 پراکنش گونه، محدودهي نيبشيپی هامدل .کنديمی رويپ

ند توانيو مکنند يمي نيبشيها را پگونهستگاه یو زع یتوز
ي تیریو مدي اهداف حفاظتی براي عنوان ابزار مناسببه

ها با استفاده نهوپراکنش گ سازینقشهامروزه  بکار روند.
ع یتوزی هاو مدلي آمار مکاني همبستگی هاروش از

ی ايو جغرافیک اکولوژ قاتيتحقهای مهم از زمينه یاگونه
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در  (. Boyce, 2006 et al.,Hirzel ;2002)ي هستند اهيگ
 یهابالقوه گونه ستگاهیز نييتعبرای  گذشته، دو دهه

 یهاو مدل انجام شده یادیز قاتيتحق یو جانور ياهيگ
 هامدلاین  جادیهدف از ا است. افتهیتوسعه  يمختلف

 کعنوان یها بهزیستگاه تیریمد تیشناخت و در نها
 نیدر ا. (Shams Esfandabad, 2010)است سامانه 

تنها حضور  ایو  ابيغ/پاسخ معموالً حضور ريها متغمدل
 يطيمح یرهايکننده عمدتاً متغ ينيبشيپ یرهايگونه و متغ

گونه مورد نظر در شود و احتمال رخداد يدر نظر گرفته م
 & Zare Chahouki) گردديم نييها تعمکان ریسا

2010 et al.,Abbasi, 2016; Zare Chahouki .)  این
تغييرات  یسازهيو شب ينيبشيامکان پ تواننديها ممدل

تحت سناریوهای مختلف تغيير  زين ندهیدر آرا ها رویشگاه
طورکلي هدف به فراهم کنند.ویژه اقليم هعوامل محيطي ب

گذار در تأثيرمطالعات مطلوبيت زیستگاه تعيين عوامل 
ياهان در زمينه گ های موجودات زنده است.انتشار گونه

هایي که تاکنون تحقيق شده است، برخي گونهمرتعي 
 Festucaگرادیان ارتفاعي گونه تأثير تحت پراکنش 

L. ovina و سبالن استان اردبيل با استفاده مغان در مراتع 
 Artemisia یهاگونهحداکثر آنتروپي و  از روش

Willd.fragrans  و.Vill A. chamaemelifolia  در
 Ghafariترتيب توسط )به داغ خلخالآق -اوزنقزلمراتع 

2019 et al.,( و )2020 et al.,Molaei )  یسازمدلو 
مراتع  ي درگونه مرتع چند بالقوه شگاهیرو يپراکنش مکان

با استفاده از ي خراسان جنوب استان اضيدشت ب یخضر
 GAM ( et al.,Keyghobadiو  CART هایروش

های کارا و روش یکي از .استاشاره قابل  (2020
روش حداکثر شناخته شده در مطالعات مطلوبيت زیستگاه 

شود. این ناميده مي MaxEntاست که به اختصار  يآنتروپ
بر اساس حداکثر  ينيماش یريادگیروش  یکمدل 

گونه را با  کیحضور  ياحتمال پراکندگ است که ينظميب
موجود  یهاآمده از دادهدستبه یهاتیتوجه به محدود

آن  یایمزااز (.  et al.,Phillips 2006) کنديم يبررس
 و گسسته، وستهيپ یهاداده از استفاده یيبه توانا توانيم

افزار نرم با کارسادگي و  واکنش یهايدادن منحن شینما
نسبت به  همچنين. ( et al.,Thorn 2009اشاره کرد )آن 
 نيب يهمبستگ به ENFAو  GARP مانند گرید یهامدل
 et Phillipsدارد ) یکمتر تيحساس يطيمح یرهايمتغ

2009 al.,.) توان به پژوهشازجمله این تحقيقات مي 
Hosseini ( 8103و همکاران ) یسازمدلدر مورد 

در  Ar. aucheriو  sieberi Artemisiaپراکنش دو گونه
 يبا استفاده از روش آنتروپ زدیمراتع پشتکوه استان 

که گونه نتایج نشان داد  اشاره کرد. آمارنيحداکثر و زم
Ar. siberi يطيمح طیشرااین از تری گسترده فيدر ط 

 يمناطق کوهستان به Ar. aucheriپراکنش گونه اما  ،است
مناسب  یهاستگاهیپراکنش ز یسازمدلدر  محدود است.

در  Canacomyrica monticola يدرخت گونه یبرا
 ه شدحداکثر نشان داد يبا استفاده از روش آنتروپ ايکالدون

 یهاگونه ينيبشيپ یسازمدل یبرا توانديروش م نیاکه 
از آنها در  يکم یهاهدر معرض خطر انقراض که داد

و حفاظت از  شیو در پا باشد یديدسترس است روش مف
 رديمورد استفاده قرار گ يستیحفاظت ز یهامنابع و برنامه

(Kumar & Stohlgren, 2009.) يکوهستان مناطق در 
از با استفاده  ياهيگ یهاپراکنش گونهنيز آالباما 

MaxEnt دستيابي به شد و با  یسازمدلAUC 20/1 
روش با دقت  نیکه امختلف اعالم شد  یهانهگو یبرا

کرده  ينيبشيرا پی مورد بررسي هاگونهزیستگاه  يمناسب
عملکرد  سهیمقا همچنين (. et al.,Lemke 2011است )

نشان داد  GARPو  BIOCLIM یهاروش با روشاین 
است برتری داشته  MaxEntروش  ينيبشيکه عملکرد پ

(Sweet, 1988.)  روش این کاربرد در موردی دیگر از
 Justicia یيداروگونه  بالقوهزیستگاه  یسازمدل

adhatoda دقت نتایج دارای  ايماليه یهاکوه در دامنه
پراکنش گونه و حفاظت و  منطقه ينيبشيپمناسب برای 

(. et al.,Qing Yang -Xue 2013) آن گزارش شد یاياح
Zare Chahouki ( در مراتع 8103و همکاران )

 ياهيگ یهاتحمل گونه سلطان استان قم دامنهحوض
 یهاپراکنش گونه ينيبشيو پ يطينسبت به عوامل مح
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 عوامل نیمهمتر بررسي کردند. MaxEntبا را  ياهيگ
 تیهدا یرهايمتغها گونه شگاهیروکننده  کيتفک يطيمح

و بافت خاک  تهیدياشباع، آهک، اس ترطوب ،يکیالکتر
 یهابا نقشه ينيبشيپ یهاتطابق نقشه زانيم تعيين شد و

و  Tamarix passerinoides یهاگونه یبرا يواقع
Seidlitzia rosmarinus یسطح متوسط و برا در 

 Artemisiaو  strobilaceum Halocnemumیهاگونه

sieberi  کاربرد . ندنمود يابیخوب ارز يليسطح خ دررا
ارمک  ياهيبالقوه گونه گ ستگاهیز نييتعهمين روش در 

(.Ephedra strobilacea Lدر مراتع پش )زدیاستان  تکوه 
 حيگذار در ترجريتأثعنوان فاکتور نيز عامل گچ را به

 رگذاريتأث یرهايمتغکرد و تأیيد گونه ارمک  ستگاهیز
 تیهدا ،ميگونه آهک و شن، کلس نیدر حضور ا یبعد

. دقت مدل زمين تعيين شدندکم  بيش و خاک يکیالکتر
 AUC=92/1ي منحن ریمقدار سطح زشاخص بر اساس 

 & Zare Chahoukiشد ) يابیخوب ارز در رتبه

Abbasi, 2016).  تجربيات متعدد دیگری نيز برای
های گياهي مختلف با گونه ستگاهیز تيمطلوب یسازمدل

آنها  ازجملهقابل ذکر است که  MaxEntاستفاده از 
 خاک، اتيخصوصتعيين  توان به موارد زیر اشاره کرد:مي

ارتفاع از سطح  ني( و همچني)دما و بارندگ يميعوامل اقل
بر پراکنش پسته  رگذاريعوامل تأث نیمهمترعنوان به ایدر

 مقایسه (، 2018 et al.,Zarabi)( Pistacia vera) يوحش
با  صيتشخ زيآنال و کيلجست ونيرگرسهای مدل

MaxEnt  یهاگونه یيايپراکنش جغرافدر مطالعه 
Artemisia aucheri  وAr. sieberi  یگزارش برترو 

و  MaxEnt ليحضور از قب یهابر داده يمبتن یهامدل
ENFA (2015 et al.,Khalasi Ahwazi  ،) گزارش

 يبرخ یسازدر مدل MaxEntو  ENFA نتایج تشابه
اعالم (،  et al.,Silva 2017) يچوب ياهيگ یهاگونه

در  GARPدر مقایسه با  MaxEnt ترقيدق ينيبشيپ
( در Hevea brasiliensisگونه کائوچو ) عیتوز ينيبشيپ

با  یاگونه عیتوز مطالعه (، et al.,Ray 2017)هندوستان 
MaxEnt  در اراضي مرطوب و دستيابي به دقت قابل

 گزارش و يابیارز(، Raney & Leopold, 2018قبول )
 یهاپراکنش گونه يبررسدر  MaxEntمناسب  دقت

Lolium arundinaceum ،Lonicera japonica  و
Albizia julibrissin  آالباما يدر مناطق کوهستان 

(2011 et al.,Lemke ) .علفي و  است گياهي زهنغوآ
 021ارتفاع تا با  (Apiaceaeیان )چتر يرهاز تچندساله 

 یزد،اصفهان،  یهااستان يوهستانکدر مناطق  متر ويسانت
 (.Mozafarian, 2012)روید يهرمزگان و خراسان م

و  انیرا یستپهاا یي مهمدارو نگياهااز  یکي عنوانبه
و ترکيبات اسانس و  دیقتصاارزش ا با توجه به نفغانستاا

های و موضوع پژوهش دارانبرهبهررزین مورد توجه 
مورد این تحقيقات اغلب در  بوده است. گوناگون و متعدد

et al.,2005; Kajimoto  .,et alh Khaje ترکيبات )

1989; Kavoosi & Rowshan, 2013 خواص ،)
 ,Iranshahy & Iranshahiفارماکولوژیک صمغ گياه )

 et 2011; Rajabian  et al.,Zareزني )جوانه (،2011

2009 et al.,2007; Keshtkar  al., و اکولوژی )
(Moghaddam & Farhadi, 2015.بوده است ) در زمينه 

 پراکنش جغرافيایي این گونه فقط یک مطالعه مشاهده شد.
بررسي تأثير عوامل منظور پژوهشگران در این تحقيق به

توپوگرافي و خصوصيات فيزیکي و شيميایي  اقليمي،
 خاک بر رویشگاه گياه دارویي آنغوزه در منطقه چترود

بندی نواحي مناسب و مستعد توسعه پهنهاستان کرمان و 
شناختي گياه آنغوزه با استفاده این گياه ابتدا نيازهای بوم
 بارشبر پراکنش گياه را مؤثر از منابع علمي پارامترهای 

 ، ارتفاع، شن، سيلت، رس،)احتماال ميانگين ساالنه( دما و
آهک، اسيدیته، هدایت الکتریکي، پتاسيم، رطوبت اشباع، 

 های موضوعيو نيتروژن تعيين و نقشه ماده آلي فسفر،
( AHPمراتبي ) سلسله را با استفاده از تحليلنياز  مورد
های با تلفيق و همپوشاني نقشهسپس  .کردنددهي وزن
در را  رویشگاه گياه آنغوزه GIS دهي شده در محيطوزن

 خيلي مناسب، مناسب، متوسط و ضعيفکيفي  درجهچهار 
 70حدود در هکتار  2111نزدیک به  د.کردن بندیپهنه

داشتن مورد بررسي از نظر این محققان با  درصد از منطقه
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 هدایت الکتریکي و اسيدیته پایين، ماده آلي باال و ارتفاع
درصد  80و حدود متر دارای تناسب باال  8211تا  0911

به دليل کمبود بارش، ارتفاع باال و کمبود  اراضي منطقه
و گزارش  رویش آنغوزه نامناسب ارزیابي برایمواد آلي 

 (.  et al.,Saadatfar 2019شد )
مطلوبيت  ،آنغوزه اهيگتحقيق با توجه به اهميت این در 

شرق کشور با استفاده های شمالزیستگاه آن در رویشگاه
مورد مطالعه قرار گرفت که از نظر  MaxEntاز روش 

بيني شروش، وسعت منطقه مورد مطالعه و متغيرهای پي
یادشده  مورد استفاده نخستين مورد مطالعه بر روی گونه

نتایج این مطالعه پيرامون شرایط محيطي مناطق  است.

از نيازهای اکولوژیک را حضور آنغوزه شناخت بهتری 
های تواند در طرحدهد که ميميدر اختيار قرار گونه 

 شود.  استفادههای آن احتمالي توسعه و احياء رویشگاه
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
نقطه حضور با استتفاده از   0011 در این تحقيق تعداد

Garmin GPSMAP 60CSX  های منطقه از استان 88در
متتاني ز در دوره (0)شتتکل  خراستتان رضتتوی و شتتمالي

شتد. نتام و مختصتات    ثبت طي فصل بهار  0391-0399
 شده است. ارائه  0جدول جغرافيایي آنها در 

 

 

 

 
  مورد مطالعه و پراکنش نقاط حضور گونه منطقه ییایجغراف تیموقع -1شکل 

 



 

 
  یو شمال یخراسان رضو یهاحضور در استان یهامنطقه ثبت داده 22 ییاینام و مختصات جغراف -1دول ج

 نام منطقه ردیف
x y ردیف 

 از
 نام منطقه

x y 

 تا از تا از تا از تا از

 3910170519 3909188 182133 100919 دهميان 08 3909211520 3932321500 121121593 102820512 استایش 0

 0009982523 0002811502 193021580 129700539 زنگالنلو 03 3917880501 3910208578 221001522 279110507 دهنه گودال 8

 3920888502 3902219539 100332571 131329521 شورود 00 0122730590 0119010510 821097582 800270530 قليچآباد 3

 3928390572 3903877528 137381521 183392580 عطایيه 02 3280892522 3202190577 102202509 101121500 بجستان 0

 3910930529 3922801582 223901529 271390521 کال داهو 01 0197071512 0120809538 723081570 730902597 حمام قلعه 2

 3913391592 3920101511 299921572 291072518 کال سه گوش 07 0170082 0112202 790213599 791111581 سنگانه 1

 3937330512 3932210523 119009573 111001599 کدکن 02 0120312537 0102313518 120997571 107121511 برمهان 7

 0007302590 0017938590 191982500 177901501 ميانکوه 09 3900728597 3900903522 211323529 218188517 تندوک 2

 3913001533 3922091510 290000511 220112589 چاه سوخته سبزوار 81 3909232511 3901028508 101317571 133080513 چلپو 9

 3911002 3909232588 101717518 290109517 بيروت سبزوار 80 3292292522 3291211501 232278518 201117523 درونه 01

 3913819 3922820530 112987527 293712503 سنگرد سبزوار 88 3207123533 3799780518 297730519 227387510 دریوار 00
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برداری برداری بخش اعظم مراتع تحت بهرهنمونهمناطق  
تا  102و شناخته شده منطقه مطالعاتي در دامنه ارتفاعي 

متر از سطح دریا را دربرگرفت تا از این طریق  8721
شناسي، حداکثر تنوع شرایط محيطي از نظر خاک، زمين
مناطق  ژئومورفولوژی و اقليم به مدل آموزش داده شود.

های گياهي متنوع و ز نظر فلورستيک گونهبرداری انمونه

توجه به اینکه ذکر فهرست  با اند.پرشماری را دربرگرفته
برداری در مقاله ممکن های گياهي همه مناطق نمونهگونه

مناطق بيشتر های گياهي که در برخي از گونه ،نيست
 Error! Referenceاند در برداری مشاهده شدهنمونه

source not found.  شده است. ارائه 

 
  یبرداردر مناطق نمونه پرتکرار مشاهده شده یاهیگ یهاگونه -2جدول 

 گونه تيره

Amaranthaceae 

Salsola incanescens C.A. Mey. 

Salsola tomentosa (Moq.) Spach 

Chenopodium foliosum Asch. 

Asteraceae 

Cousinia turkmenorum Bornm. 

Serratula latifolia Boiss. 

Artemisia aucheri Boiss. 

Artemisia sieberi Besser 

Achillea millefolium L. 

Echinops robustus Bunge 

Gundelia tournefortii L. 

Brassicaceae Alyssum stapfii Vierh. 

Convolvulaceae 

Acanthophyllum glandulosum Bunge ex Boiss. 

Convolvulus arvensis L. 

Poaceae Bromus tectorum L. 

Rosaceae 

Amygdalus lycioides Spach 

Hulthemia persica (Michx. ex Juss.) Bornm. 

Zygophyllaceae Zygophyllum atriplicoides Fisch. & C.A. Mey. 

 

 معيار آب
 02شده از نظر عتدم همبستتگي شتامل    تأیيد متغيرهای 

متغير محيطي در سه گروه متغيرهای توپتوگرافي، اقليمتي و   

هتای توپتوگرافي از قبيتل    کليه الیه است. ساخت بودهانسان
ارتفاع، شيب، جهت شيب، آبراهه و رودخانه از مدل رقتومي  

بترداری ایتران   ستازمان نقشته   21118:0ارتفاع بتا مقيتاس   
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يتاس  های پوشش/کاربری زمين نيز با مقاستخراج شد. نقشه
هتا تهيته شتد.    از اداره کل منتابع طبيعتي استتان    0:21111

 WorldClimمتغيرهتتتتتای اقليمتتتتتي از بانتتتتتک داده  
(www.worldclim.org/current  با مقيتاس )دقيقته و   2/8

 0:821111شناستي بتا مقيتاس    شناسي و ختاک نقشه زمين
شناستي ایتران و مرکتز تحقيقتات     ترتيب از سازمان زمتين به

اوليته و   پردازش کشاورزی و منابع طبيعي خراسان تهيه شد.
بتا  بينتي  عنوان متغيرهای پتيش ها بهاین الیهسازی مقياسهم

نيز نقاط حضور  .انجام شد Idrisi Selvaافزار از نرم استفاده
ق مستعد پراکنش سازی مناطنقشهعنوان متغير وابسته برای به

 !Errorگونتته آنغتتوزه متتورد استتتفاده قتترار گرفتنتتد )   

Reference source not found..)  
 

 گونه آنغوزه ستگاهیز یسازمورد استفاده در مدل ینیبشیپ یرهایفهرست متغ -3جدول 

 توصيف اقليمي نمایه متغير ردیف توصيف اقليمي نمایه متغير ردیف

0 Bio1 2 دمای ساليانهن يميانگ Bio19  سالجمع بارندگي سردترین سه ماه متوالي 

8 Bio2 9 ن دامنه دمای روزانهيميانگ Dem ارتفاع از سطح دریا 

3 Bio4  01 دما فصليتغييرات Slop درصد شيب 

0 Bio8  00 سالترین سه ماه متوالي پربارشدمای ميانگين River آبراهه 

2 Bio12  08 بارندگي ساليانهجمع Stream رودخانه 

1 Bio15  ضریب تغييرات(بارندگي تغييرات فصلي( 
03 Aspect ( 2جهت شيب )طبقه جهت شيب + مسطح 

7 Bio17 سالترین سه ماه متوالي جمع بارندگي کم بارش 

00 Soil Hidro کیدرولوژيه یهاشامل طبقات چهارگانه گروه خاک کیدرولوژيه یهاگروه A, B, C, D 

02 Soilland طبقه 07شامل  اجزاء واحد اراضي 

01 Soilostan ع خاکاطبقه انو 2شامل  بافت خاک 

07 Landuse طبقه کاربری 81شامل  کاربری اراضي 

02 Geology شناسيطبقه سازندهای زمين 181شامل  شناسيزمين 

  
 یهتا عنتوان مکتان  حضور گونه بههای داده يمکانآناليز 

از  يطتي اطالعتات مح  هاییهآن و ال یشبالفعل روو مناسب 
بتا استتفاده از    يزیوگرافيف و شناسيينخاک، زم يم،اقل يلقب

این مرحله توزیتع  پيش از  .انجام شد Maxent 3.3افزار نرم
بيني طبق استتانداردهای  متغيرهای پيش يو همبستگآماری 

افتزار  در محتيط نترم  (  et al.,Phillips 2006روش کتار ) 
Biomapper 4 تواننتد  متي  منتاطقي کته  نقشته   شتد.  کنترل

شمار آینتد  مورد بررسي بهبالقوه گونه  یهایستگاهزعنوان به
تصتادفي  توزیع . شد یجادا يبا استفاده از مدل حداکثر آنتروپ

 یتتابيارزهتای آموزشتي و   نقتاط حضتور بته دو گتتروه داده   
(g test datatrainin ) درصتد   31و  71ترتيتب  بته به نسبت

ستطح زیتر   شتاخص  از طریتق  آمتده  بدستمدل  .انجام شد
 area under the receiver operating) منحنتتتي

characteristic curve) هرچته بته یتک    البتته   ،ارزیابي شد
 Elithاست )مناسبتر مدل دهنده عملکرد نزدیکتر شود نشان

2011 et al.,.)  اثرگذاری در  يرهااز متغ یکهر و وزن سهم
نتتایج آزمتون   از گيتری  با بهتره گونه  بر پراکنش جغرافيایي

شتد. آزمتون   مشتخص   واکتنش  هتای يو منحنت  یفنتا جک

http://www.worldclim.org/current
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 يتان را ب يطتي مح يرهتای از متغ یتک هتر   يتت اهم یفناجک
 يطتي مح يرمتغ یککه اگر  نمایديمشخص م ينهمچن ،کنديم

در مدل حضور داشته باشتد، چته    یيتنها به یاحذف شود و 
 (. et al.,Morovati 2015) گذارديمدل م یيبر کارا يریتأث

 یستگاهي برای گونته ز قابليتتحقيق از نظر  در نهایت منطقه
 قابليتت  ،کتم  قابليتت  ،نامناستب کيفي به چهار کالس آنغوزه 

تقسيم و مساحت هر طبقه روی نقشه مناسب  الًکامو متوسط 
 (.  et al.,Ghareghan 2020شد )ه ئارامحاسبه و 

 
 نتایج 

 يکته از منحنت   (AUC)ر نمتودار  یسطح زشاخص  نتایج
ROC ایتن   د.یت گرد متدل استتفاده   يابیت ارزدر  آمد دستبه

انگر یت نما 2/1در سطح  و انگر اعتبار مدل استینماشاخص 
 اتت  2/1 مقتادیر  .و غيرقابل استفاده است يتصادف ينيبشيپ

بستيار مناستب    یيکتارا  7/1از  شتتر يخوب و بکارایي  7/1
 ایتن  در (. et al.,Radnezhad 2016دهتد ) را نشان ميمدل 

هتا و روش متورد   داده AUC=97/1با دستتيابي بته    تحقيق
نتتایج   توليد مدل با کارایي مناسب انجاميده است. استفاده به

ترتيتب شتش   کته بته   دارداز آن  حکایت نایف،آزمون جک
(، Bio4فصلي ) دمای (،Soilland) اراضي واحد متغير اجزاء

(، ارتفتاع از ستطح   Slopشتيب )  (،Geologyشناستي ) زمين
( در Bio2دامنتته دمتتای روزانتته ) ميتتانگين( و Demدریتتا )

مناسب بودن زیستگاه بالقوه آنغوزه در ستطح منطقته متورد    
  (.8)شکل ند شتمطالعه بيشترین اهميت را دا

 

 
 

  Ferula Assa foetida L.سازی پراکنش گونه بینی مورد استفاده در مدلمتغیرهای پیش فیناآزمون جک جینتا -2شکل 

 
های پاسخ گونه در برابر تغييرات متغيرهای منحني

 (3)شکل بيني برای شش متغير با بيشترین اهميت در پيش
به  تحليل نمودارهای پاسخ گونه و اند. بررسيآورده شده

شناسي و شيب در متغيرهای اجزاء واحدهای اراضي و زمين
دار و دهنده وابستگي این گونه به مناطق شيبمجموع نشان

 عدم ترجيح مناطق هموار و بدون پستي و بلندی است.
های کم ارتفاع تا اراضي متشکل از تپه واحدهای کهطوریبه

یافته مرتفع تا مرتفع، فرسایش اًنسبتني مرتفع و کوهستا اًنسبت
بيشتری برای ميزباني  های عميق و پرشمار از شانسبا دره

احتمال حضور  شناسيزمين نظر از برخوردارند. از گونه
های آهکي سخت دار اعم از سنگهای آهکدر سنگ گونه

و در مراتب بعدی و  سنگ بيشتر بودهو دولوميتي و ماسه
های آذرین و ميزان قابل توجهي در سنگ البته همچنان به

در مورد پاسخ گونه به تغييرات  شود.دگرگوني نيز یافت مي
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 0811پس از باال رفتن از ارتفاع حدود  ،ارتفاع حضور گونه
شود و این روند تا متر از سطح دریا به شدت تقویت مي

تا حدود  0211متر ادامه دارد. از ارتفاع  0211ارتفاع 
بهترین شرایط برای حضور گونه مهيا بوده و از متری  8811
تواند مي شود کهمتر به باال با کاهش یکباره روبرو مي 8811
از ميان  ارتفاعي مطلوب گونه باشد. محدوده دهندهنشان

( یکي از Bio4متغيرهای اقليمي متغير تغييرات دمای فصلي )

تغيير این متغير طبق تعریف مقدار  متغيرهای مهم بوده است.
های های یکسال معين یا ميانگين ماهانه سالدما در ماه

دوره آماری را بر اساس انحراف معيار ميانگين دمای ماهانه 
عنوان معياری برای تغيير دما در طول سال نمایندگي به

ميانگين دمای ماهانه محاسبه  08کند و از انحراف معيار مي
ضرب  011در ولت کاربرد در محاسبات هو نتيجه برای س

  (.Hijmans, 2004شود )مي

 

  

  

  
 

 مدل دراستفاده شده  ینیبشیپ یرهایمتغ نیمهمتر به آنغوزه گونه( واکنش) پاسخ یهایمنحن -3شکل 
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عنوان یک با توجه به این واقعيت که انحراف معيار به
نشانه  شاخص پراکندگي، هرچقدر به صفر نزدیک باشد،

آنغوزه به  پاسخ گونه نمودار .استآن کمتر بودن تغييرات 
از وابستگي شدید گونه آنغوزه به شدت  حکایتاین متغير 

از بين طيف  کهطوریبه دارد، تغييرات دما در منطقه رویشي
اطق با من ،نقاط با اختالف دمای ساالنه ناچيز تا بسيار زیاد

متغير  نزدیک به حداکثر اختالف دما را انتخاب کرده است.
Bio2  دامنه دمای  ميانگينگستره متوسط روزانه دما یا

های حداکثر و حداقل دمای ماهانه روزانه با استفاده از داده
شود. گونه آنغوزه در مورد این های متوالي محاسبه ميسال

دما عالقمند بوده و در متغير نيز به حداکثر تغييرات روزانه 
مناطقي که از نظر دامنه تغييرات روزانه دما شدیدترین 

 کند.گزیني ميتغييرات را دارند آشيان
های منطقه پيکسل آخرین گام همه در آمدهبدست مدل

ترتيب برای کمترین تا هزار به را با مقادیر صفر مورد مطالعه

کند گذاری ميارزشو بيشترین احتمال حضور گونه آنغوزه 
این نقشه در  نشان داده شده است. 0که در شکل شماره 

 naturalبا استفاده از روش  Arc GIS 2/01 افزارنرم

breaks  یا الگوریتمjenks بندی و به چهار طبقه طبقه
رویشگاه نامناسب، تناسب کم، تناسب متوسط و تناسب 

بيش از که نتایج این بخش نشان داد  بندی شد.خوب زون
درصد از مناطق مورد  3/0 در حدودهزار هکتار  022

برداری از متوسط تا خوب برای رویش و بهره قابليتبررسي 
 21/3هزار هکتار برابر با  227گونه آنغوزه داشته و بيش از 

درصد از منطقه اراضي دارای استعداد کم برای رویش گونه 
مساحت درصد از  92اندکي کمتر از  اند.آنغوزه بوده

چنداني برای  قابليتهای خراسان رضوی و شمالي استان
زیستگاه بالقوه  نتایج، طبق اند.رویش گونه آنغوزه نداشته

شرق منطقه مطالعاتي غرب و شمالمناسب بيشتر در جنوب
 واقع شده است. 

 

 

  
 یو شمال یخراسان رضو یهااستاندر   L.Ferula Assa foetida شده گونه یبندو طبقه وستهیپ یشگاهیرو قابلیتنقشه  -4شکل 
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 بحث 
حداکثر آنتروپي مدل  یيتوانا ،قيتحقاین  جینتا بنابر

بر اساس آنغوزه گونه های بالقوه رویشگاه ينيبشيپ یبرا
خوب  يلي( در سطح خAUC) يمنحن ریسطح ز ریادمق

 یهايژگیاز و يآگاهتواند برای ارزیابي شده و مي
این  داشته باشد. یثرؤمکارکرد آن  شگاهیرو يطيمح

نتيجه با توجه به اینکه مدل حداکثر آنتروپي پرکاربردترین 
 & Jarvieای است )مدل در مطالعات توزیع گونه

Svenning, 2018 دور از انتظار نبود اما با توجه به )
خاص هر گونه گياهي و عدم مطالعه توزیع های ویژگي

 همانگونه گيرد. مورد بررسي قرار ای آنغوزه الزم بودگونه
 اراضي، واحد متغيرهای اجزاء در بخش نتایج بيان شد که

شناسي، شيب، ارتفاع از سطح فصلي، زمين تغييرات دمای
دامنه دمای روزانه در مناسب بودن  ميانگيندریا و 

زیستگاه بالقوه آنغوزه در سطح منطقه مورد مطالعه 
با توجه به اینکه تاکنون تحقيق  بيشترین اهميت را داشتند.

تنها منبعي و است  انجام نشدهمشابهي روی گياه آنغوزه 
تفاوت روش و وسعت و با وجود که برای مقایسه نتایج 

 et Saadatfarسي است تحقيق )مقياس مطالعه قابل دستر

2019 al., شداشاره به آن ( بوده که در بخش مقدمه .
تحقيق با پژوهش یادشده از نظر این نتایج  مقایسه

های خاک و محدوده ارتفاع مناسب و اهميت ویژگي
 شناسي بر پراکنش گونه آنغوزه مشابهت داشته است.زمين

 ایبر ياراض یاربرکطبقات تحت عنوان:  در جدول
در مقاله یادشده در  زان مطلوب آنهايش آنغوزه و میرو

مناطق با ميزان مطلوبيت خوب و خيلي خوب درصد 
( 7/7-3/2درصد( و ) 89تا  2ترتيب )آهک و اسيدیته به

همخواني گزارش شده است که کامال با نتایج تحقيق ما 
هدایت الکتریکي و اسيدیته دارد )در چکيده مقاله یادشده 

های مناطق مستعد رویش آنغوزه ذکر جمله ویژگياز پایين
نویسي شده بود که احتماال ناشي از خطا در زمان خالصه

نتایج  تفاوت موارد ازجمله نتایج برای چکيده بوده است(.
درصد مناطق مطلوب بوده که  ،تحقيق یادشده با تحقيق ما

 درصد دارای بيشترین مطلوبيت، 07در منطقه چترود 

مطلوبيت کم و بقيه درصد نامطلوب و  80نزدیک به 
هزار  89متوسط بوده است )مساحت کل نزدیک به 

ناشي از تفاوت روش انتخاب محدوده مسئله این  هکتار(.
های توزیع در کاربرد مدل ازیر ،منطقه مورد مطالعه است

ای انتخاب محدوده مطالعاتي باید طوری انجام شود گونه
کنواخت دامنه تغييرات شرایط که توزیع آماری ی

انتخاب محدوده باید به رو . ازایناکولوژیک را شامل شود
که محاط بر پراکنش جغرافيایي نقاط  انجام شودای گونه

در دامنه  حضورحضور بوده و توزیع آماری نقاط 
های محيطي نيز به صورت یکنواخت و متعادل گرادیان
در  (. al., etWebber  ;2010 et al.,Elith 2011باشد )
شناختي که در مقاله یادشده چنين محدودیت روش حالي

وجود نداشته و مرز رویشگاه بر اساس نظر کارشناسي 
عنوان یک تجربه عملي در اینجا به تعيين شده است.

گيری از نتایج تحقيقات و شود در نتيجهتوصيه مي
مطلوبيت زیستگاه به سنجي قابليتمطالعات مرتبط با 

ویژه مناطقي که با همساحت طبقات کيفي مطلوبيت ب نسبت
در  .شوداند توجه کمتر از ميانگين ارزیابي شدهقابليت 

استعداد برای رویش یک تحقيقات مشابه انطباق مناطق کم
گونه با پراکنش نقاط حضور فعلي آن گونه، ناشي از 

شده و محسوب تراکم کمتر نقاط حضور در این مناطق 
دهنده کاهش حضور بالفعل نوبه خود نشانبه مسئله این 

 Helmرویشگاهي تلقي شده است )قابليت  با وجودگونه 

2006 et al., از آنجا که کاهش حضور بالفعل یک گونه .)
گياهي در مناطقي که قابليت و استعداد حضور آن را 
دارند همواره ناشي از کاهش توان توليدمثل و استقرار 

یکي از  یا انساني است. گونه در اثر عوامل طبيعي
سازی مطلوبيت زیستگاه مهمترین نتایج تحقيقات مدل

های گياهي از تمرکز بر نتایج ویژه در مورد گونههها بگونه
شود مشاهداتي در مناطق با استعداد کم حاصل مي

(2011 et al.,Dirnböck .)  در پژوهش ما، وسعت
اند ارزیابي شدهمناطقي که با تناسب کم برای رویش گونه 

نزدیک به سه برابر مناطق با تناسب متوسط و خوب و 
بر مبنای این بخش از نتایج  بسيار قابل توجه بوده است.
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توان استنباط کرد که در شرایط طبيعي از پژوهش مياین 
تأثير قبيل تغيير اقليم به احتمال قریب به یقين توانایي 

به صورتي که منفي در کيفيت رویشگاه یک گونه گياهي 
درصد از مناطق کيفيت رویشگاهي کمتر از  21نزدیک به 

کنند نداشته و با اطمينان باالیي ارائه حد متوسط را 
توان گفت که عوامل انساني از قبيل کمّيت و کيفيت مي

برداری و شيوه مدیریت و کاربری اراضي در منطقه بهره
مطلوبيت های گياهي که از مورد بررسي در ارتباط با گونه

طور اخص باید طور اعم و گونه آنغوزه بهبرخوردارند به
 مورد بررسي و پایش قرار گيرد. 
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Abstract  

Ferula assa-foiteda L., as one of the most significant range plants in northeastern Iran, plays a 

role in soil conservation and the economy of rangeland stakeholders. However, misuse and 

destruction of its habitats are among the factors threatening this natural capital. This study was 

conducted to identify potential habitats of this species in the two provinces of Khorasan Razavi 

and North Khorasan, which can be a step towards facilitating and developing replanting and 

rehabilitation operations of this species. Spatial data of the presence of this species with a pixel 

size of 1100 × 1100 m were used as actual suitable places for its growth, and layers of 

environmental information such as climate, soil, geology, and physiography were used as 

predictor variables. First, in Biomaper Version 4, the correlation of prediction variables was 

examined, and independent variables were selected. The potential habitat areas extracted from 

the species distribution model were mapped with the Maxent 3.3 software. The results showed 

that the used model had good accuracy and reached to AUC of 0.97. In terms of significance, 

the study of input variables to the model using the Jackknife test showed that, respectively, land 

unit components, seasonal temperature, geological formation, dominant land slope, habitat 

height, and daily average temperature are suitable for the potential habitat of Ferula assa-foiteda 

L. species in the level of the study area is of the utmost importance. The results of this study can 

be used to identify the ecological needs of the species (Ferula assa-foiteda L.) and to develop 

and rehabilitate their habitats. 
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