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بررسی مطلوبیت رویشگاه و طراحی ارتباطهای رویشگاهی گیاه مرتعی
گل گندم بهبهانی ()Centaurea pabotii
در جنوب غربی ایران به عنوان مهاجم مزارع گندم
 کامران الماسیه*؛ استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.
 امین ذرتیپور؛ استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.
 کاظم نگارش؛ استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.

چکیده
گیاه مرتعی گل گندم بهبهانی ( )Centaurea pabotiiیکی از گونههای خانوادۀ  Asteraceaeاست که اندمیک ایران بوده و به طور عمده
در مزارع گندم جنوب غرب کشوووور کراکنا داردط معا عهای با هدف کیابینی مناطق معلوب رویشووو اهی و طراحی ارتباط های
روی ش اه ی این گونه در چهار ا ستان خوز ستان ،بو شهر ،فارس و که یلویه و بویراحمد انجام شدط مد سازی معلوبیت روی ش اه با 52
نقعۀ ح ضور گل گندم بهبهانی و ه شت متغیر محیط زی ستی در ب ستۀ  Biomod2در محیط نرمافزار  Rبر ا ساس شا مدل معلوبیت
رویشوو اه انجام شوود و نقشووۀ تجمعی حاصوول از مدلها در طراحی ارتباطهای رویشوو اهی به روش مدارهای ا کتریکی در نرمافزار
 Circuitscapeاسووتداده شوودط نتایج معلوبیت رویش و اه نشووان داد که عمدۀ مناطق معلوب رویش و اهی گل گندم بهبهانی در اسووتان
خوز ستان واقع ا ست که متغیرهای ارتداع ،بارندگی ساالنه و فا صله از زمینهای ک شاورزی بی شترین تأثیر را در مد سازی معلوبیت
روی ش اه دا شتهاندط طراحی ارتباطهای روی ش اهی ن شان داد که بی شترین تراکم جریان حرکت گل گندم بهبهانی در شمال ،شرق و
جنوب شرق استان خوزستان واقع است که این جریان حرکت از جنوب شرقی استان خوزستان به سمت استان که یلویه و بویراحمد
نیز کشیده شده استط اما تراکم جریان حرکت گل گندم بهبهانی در استانهای بوشهر و فارس بسیار ناچیز بوده و این مناطق منزوی
ت شخیص داده شدندط در کل ،مزارع گندم ا ستان خوز ستان بی شتر در خعر هجوم و انت شار گونۀ گل گندم بهبهانی قرار دارند و اتخاذ
تمهیدات خاص از سوی مدیران جهاد کشاورزی استان خوزستان در مواجه با این گونۀ مهاجم مزارع گندم ،ضروری به نظر میرسدط
کلید واژگان :بستۀ  ،Biomod2تراکم جریان حرکت ،جنوب غربی ایران ،مدارهای ا کتریکیط
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 .1مقدمه
مدلهای معلوبیت رویشووو اه ( )HSMs6به صوووورت
گسترده در مد سازی رویش اه گونههای گیاهی و جانوری
کاربرد دارد ][5 ،8ط این مدلها ن شان دادهاند که میتوانند
در کیابینی رویشووو اه های معلوب گو نه های گیاهی و
جانوری موفق باشووند ][6 ،61ط معا عات کیشووین نشووان
دادهاند که مدل های معلوبیت رویشووو اه با اسوووتداده از
متغیرهووای محیط زیسوووتی موواننوود متغیرهووای اقلیمی
میتوانند در مد سوووازی توزیع گونه های مهاجم گیاهان
زراعی مناسوووا باشوووند ][9 ،61ط نقشوووههای معلوبیت
روی ش اه گیاهی میتوانند بهمنظور تهیۀ نق شۀ ارتباطهای
رویش اهی 5مورد استداده قرار گیرند ][52ط
ارتباط رویش اهی به هرگونه جابهجایی موجودات زنده
در رویشووو اه های آن ها گدته میشوووود ] [66و در کل،
ارتباطهای رویش اهی باعث جریان ژن ،گسترش محدودۀ
کراکنا و ا ستقرار جمعیتهای جدید می شود ][68 ،52ط
یک مورد سووواز گاری گ یا هان در م قا بل تغییرات اقلیم،
افزایا ارتباطهای رویش اهی سیمای سرزمین استط این
شووورایط ،فرصوووت مناسوووبی را در اختیار گیاهان مهاجم
بهمنظور افزایا محدودۀ انتشار خود قرار میدهد ][95ط
یکی از روش هایی که به طور گسوووترده در طراحی
ارتباطهای رویشوو اهی اسووتداده میشووود نظریۀ مدارهای
ا کتریکی 9اسووت که به تازگی به عنوان مدل جریان ژن در
سیمای سرزمین بهکار میرود ][56ط این نظریه بر ا ساس
گشت تصادفی 1بوده و از اصول مدارهای ا کتریکی استداده
میک ندط بدین ترت یا ،جر یان (موجود ز نده) در م یان
گرههای کانونی( 2نقاط ح ضور یا کههای روی ش اهی) با در
نظر گرفتن و تاژ (احتمال حرکت موجود زنده) و مقاومت
(ندوذ کذیری رویشووو اه) حر کت می یا بد ][96ط نظر یه
مدارهای ا کتریکی ،امکان شووناسووایی مسوویرهای مختل
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ارتباط را میان نقاط ح ضور فراهم میآورد و از این حاظ بر
نظریۀ حداقل هزینه که فقط یک مسووویر ارتباط را معرفی
میکند ،برتری دارد ][98ط این روش هرچند که به نسووبت
جدید ا ست اما ن شان داده که میتواند در مد سازی جریان
ژن در سیمای سرزمین بسیار مدید واقع شود ][55ط
جنس گل گ ندم ( )Centaurea L.متعلق به خانواده
آف تاب ردان ( )Asteraceaeاسوووت و  601گو نه از آن در
سرتا سر ایران به صورت خودرو رویا میکنند ]،99،58
[58ط گوویوواه موورتووعووی گوول گوونوودم بووهووبووهووانووی
( )Centaurea pabotii Wagenitzاندمیک ایران بوده و به
طور عمده در ا ستان خوز ستان کراکنا دارد ][59ط گونۀ
گل گندم بهبهانی که در جنوب و جنوب غرب ایران یافت
می شود به عنوان عنصری زاگرسی شناخته میشود که در
مزارع گندم و کنار جادهها دیده میشووود ][58ط این گیاه
دو سا ه بوده و دارای قد تا  10سانتیمتر ،برگهای سخت
و منقسوووم ،گلآذین ک په ،گری بان تخممرغی شووو کل،
فیالریها چندسری و چرمی ،گلهای زرد رنگ (گلچههای
کناری نازا و گلچه های مرکزی دوجنسوووی) و میوۀ فندقه
همراه با کاکوس اسووت ][59ط با توجه به مجاورت این گیاه
با مزارع ک شت گندم به نظر میر سد که این گیاه میتواند
به عنوان گونۀ مهاجم گندم زراعی معرح باشد ][5ط
معا عۀ کی شین بر روی گونۀ گل گندم بهبهانی ،افزایا
محدودۀ کراکنا آن را تا سوووال  5080میالدی تحت تأثیر
تغییرات اقلیمی کیابینی کرد ][5ط معا عۀ حا ضر با هدف
تعیین مناطق معلوب رویشووو اهی گونۀ گیاه مرتعی گل
گ ندم بهب هانی با یک رویکرد تجمعی و همچنین ،طراحی
ارتباط های رویشووو اهی این گونه برای مشوووخص نمودن
م ناطق با تراکم باالی جر یان حر کت گل گ ندم بهب هانی
انجام شدط مناطق دارای ارتباطهای رویش اهی باال میتوانند
نواحی انتشووار گونۀ گل گندم بهبهانی محسوووب شوووند که
1

Habitat Suitability Models
Habitat connectivity
3
Electrical circuit theory
4
Random walk
5
Focal nodes
2
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باید در زمینۀ مزارع کشووت گندم این مناطق ،مالحظههای
جدی توسط مدیران جهاد کشاورزی اتخاذ گرددط

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منعقۀ مورد معا عه شوووامل اسوووتانهای خوزسوووتان،
بو شهر ،فارس و که یلویه و بویراحمد ا ست که م ساحت
آن به حدود  559000کیلومتر مربع میرسوود (شووکل )6ط
در منعقۀ مورد معا عه ،دو موقعیت کسووتی و بلندی کامالً
مجزا وجود داردط یک موقعیت ،دشتهای وسیع در جنوب
و شرق استان خوزستان و در جنوب بوشهر است که دارای
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تابسووو تان های گرم با م یان ین د مای حدود  98در جۀ
سوولسوویوس و زمسووتانهای مالیم با میان ین دمای حدود
 68درجۀ سلسیوس است (بر اساس میان ین ایست اههای
هواشوووناسوووی شوووهرهای آبادان ،اهواز ،رامهرمز ،امیدیه،
بندردیلم و بوشهر در سال  5060میالدی) ][50ط موقعیت
دی ر ،مناطق کوه ستانی شمال و شرق خوز ستان ،شرق
بوشوووهر و مناطق عمدۀ دو اسوووتان فارس و که یلویه و
بویراحمد اسوت که دارای تابسوتانهای معتدل با میان ین
دمای  52درجۀ سلسیوس و زمستانهای سرد با میان ین
دمای  1درجۀ سووولسووویوس اسوووت (بر اسووواس میان ین
ای ست اههای هوا شنا سی شهرهای آباده ،اقلید ،شیراز و
یاسوج در سال  5060میالدی) ][50ط

شکل  .1منطقۀ مورد مطالعه شامل استانهای خوزستان ،بوشهر ،فارس و کهگیلویه و بویراحمد به همراه نقاط حضور گونۀ گل گندم بهبهانی

سووه تیپ غا ا گیاهی شووامل Hordeum marinum-
Avena barbata- ،Lolium perenne-Sinapis arvensis

 Lolium perenne-Plantago exiguaو

Phalaris

minor-Eremostachys laevigata-Hordeum marinum

در منعقۀ مورد معا عه مشاهده شدندط از گونههای گیاهی

مرتعی همراه گل گندم بهبهانی در منعقۀ مورد م عا عه
می توان بووه Salvia compressa ،Salvia syriaca L.
،Lolium perenne L. ،Sinapis arvensis L. ،Vent.
Physorrhynchus
،Hordeum marinum L.
Ixiolirion ،chamaerapistrum (Boiss.) Boiss.
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،Anchusa italica Retz. ،tataricum (Pall.) Herb.
Anagalis ،Torilis leptphylla (L.) Reichenb.
Phalaris ،Matricaria recutita L. ،arvensis L.
،Eremostachys laevigata Bunge ،minor Retz.
،Galium verum L. ،Allium eriophyllum Boiss.
Onosma bulbotrichum ،Plantago exigua Murray
Arvena barbata ،Carduus pycnocephalus L. ،DC.
 L. subsp. Barbataو Serratula khuzestanica
 (Mozaff.) Mozaff.اشاره کردط

 .2.2گردآوری نقاط حضور
عمل یات م یدانی در منع قۀ مورد م عا عه در طول
ماههای اسوودند تا اردیبهشووت سووالهای  6981تا 6981
انجام شدط شناسایی گونۀ گل گندم بهبهانی به وسیله فلور
ایرانیکا ] [99و برر سی تاکسونومی مجدد این گونه تو سط
]58و [59صووورت گرفتط نقاط حضووور توسووط دسووت اه
موقع یت یاب ج هانی ( )GPS6با خ عای کمتر از  60متر
ثبت شدط با توجه به اینکه ف صل بهار زمان ر شد و گلدهی
گونۀ گل گندم بهبهانی است این بازۀ زمانی برای شناسایی
گونه در سه سال متمادی انتخاب گردیدط در مجموع 96
نقعۀ حضووور از گونۀ مورد نظر گردآوری شوود (ش وکل )6ط
برای کاها خودهمبسووت ی میان نقاط حضووور ،میان دو
نقعه یا چند نقعه حضوووور که فاصووولۀ آنها کمتر از یک
کیلومتر بود یک نقعۀ حضوووور باقی ماندط برای این کار از
د ستور  Spatially Rarify Occurrence Dataدر نرمافزار
 SDMtoolboxاسووتداده شوود ][60ط در نهایت ،تعداد 52
نقعۀ حضووور برای معلوبیت رویشوو اه گل گندم بهبهانی
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استداده شد (شکل )6ط
 .3.2مدلسازی مطلوبیت رویشگاه
مد سوازی معلوبیت رویشو اه به منظور تعیین مناطق
معلوب رویشوو اهی گیاه گل گندم بهبهانی و به کارگیری
نقشۀ معلوبیت رویش اه در طراحی ارتباطهای رویش اهی
این گیاه انجام گرفتط نقشوووۀ رویشووو اههای معلوب گل
گندم بهبهانی در منعقۀ مورد معا عه با ا ستداده از ب ستۀ
 [91] Biomod2در محیط نرمافزار آماری  Rتهیه شووود
][90ط در این کژوها از سووه مدل کایه-رگرسوویون (مدل
خعی تعمیم یافته ( ،)GLM5مدل افزایشوووی تعمیم یافته
( )GAM9و رگرسیون چند متغیره تعبیقی ( ))MARS1و
سه مدل ما شین یادگیری (بی شینۀ آنتروکی (،)MaxEnt2
جن ل تصوووادفی ( )RF1و مدل افزایشوووی تعمیم یافته
( ))GBM8برای تعیین معلوب یت رویشووو اه گل گ ندم
بهبهانی استداده شد و در نهایت ،نقشۀ تجمعی 9معلوبیت
رویشووو اه گل گندم بهبهانی از میان ین وزنی ارزشهای
شا مدل ذکر شده تهیه گردید ][91ط
متغیرهای محیط زیسووتی شووامل متغیرهای کسووتی و
بلندی ،8اقلیم و کوشوووا زمین در مد سوووازی معلوبیت
رویش و اه گونۀ گل گندم بهبهانی اسووتداده شوودندط متغیر
مدل رقومی ارتداع ( )DEM60با اندازۀ سلول یک کیلومتر
به عنوان یک متغیر مهم کسوووتی و بلندی در مد سوووازی
معلوبیت رویش و اه به کار برده شوودط از متغیر مدل رقومی
ارتداع برای تهیۀ متغیر شووویا در ابزار Spatial Analyst
اسووتداده شوودط تابا خورشوویدی 66بر کراکنا ،ترکیا و
تو ید گیاهان از طریق تاثیر بر فتوسووونتز و چرخۀ آب و
1

Global Positioning System
Generalized Linear Model
3
Generalized Additive Model
4
Multivariate Adaptive Regression Splines
5
Maximum Entropy
6
Random Forest
7
Generalized Boosting Model
8
Ensemble map
9
Topography
10
Digital Elevation Model
11
Solar radiation
2
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تعرق از سووعگ گیاهان اثرگذار اسووت ][1ط بنابراین ،متغیر
تابا خورشوویدی بر حسووا کیلوژول در مترمربع در روز
( )kJ m-2 day-1که بر اسواس ماههای سوال تدکیک شوده
ا ست (میان ین سالهای  6880تا  5000میالدی) ]،[69
به عنوان متغیر دی ر وابسته به کستی و بلندی به کار برده
شوودط در این معا عه ،تابا خورشوویدی ماههای اسوودند تا
ارد ی بهشووووت (مووارس تووا می م یالدی) در ا بزار
 Raster Calculatorمیان ین گرفته شدط علت انتخاب این
سه ماه این بود که این قسمت از سال برای رشد و گلدهی
گل گندم بهبهانی حائز اهمیت ا ستط با توجه به واب ست ی
گیاه گل گندم به مزارع گندم ،طبقۀ کوشوووا زمین های
ک شاورزی که عمدۀ آن مزارع گندم ا ست از نق شۀ کو شا
سوورزمین موجود ] [62برداشووت شووده و نقشووۀ فاصووله از
زموویوونهووای کشوووواورزی بووا اسووووتوودوواده از ابووزار
 Euclidean Distanceته یه گرد یدط ت مام ابزار های ذکر
شده در محیط  ArcGISنسخه  60/9موجود استط
مووتووغوویوورهووای اقوولوویوومووی موووجووود در درگوواه
 www.worldclim.orgاز م یان ین ما ها نۀ د ما ،حداکثر و
حداقل دما و بارندگی ایسووت اههای هواشووناسووی جهانی،
منعقهای ،ملی و محلی در طول سووالهای  6880تا 5000
میالدی گردآوری و درونیابی شدهاند ][68 ،69ط از میان 68
متغیر اقلیمی موجود در این درگوواه ،متغیرهووای اقلیمی
م یان ین د مای سووواال نه ( ،)BIO16بازۀ د مای سووواال نه
( ،)BIO75بارندگی ساالنه ( ،)BIO129بارندگی مرطوبترین
ماه ( )BIO131و بارندگی مرطوبترین چهارک (سوووه ماه)
( )BIO162انت خاب گرد ید ندط این متغیر ها به د یل این که
بیشوووترین تأثیر را بر فیزیو وژی گو نۀ گل گندم بهب هانی
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دا شتند ،برای مد سازی معلوبیت رویش اه این گونه به کار
برده شووودند ][8ط در خاتمه ،همبسوووت ی میان متغیرهای
محیط زیسوووتی موجود بررسوووی گرد ید و با تو جه به
همبسوووت ی باالی متغیر رقومی ارت داع با م یان ین د مای
ساالنه ،متغیر میان ین دمای ساالنه حذف گردیدط همچنین،
بهمنظور بررسووی همبسووت ی چندگانه میان هشووت متغیر
محیط زیسووتی باقیمانده 2000 ،نقعۀ تصووادفی در منعقۀ
مورد معا عه ای جاد شووود و در نرمافزار  [51] USDMدر
محیط نرمافزار  ،Rشوواخص تورم واریانس 1بررسووی گردیدط
شوواخص تورم واریانس برای متغیرها در بازۀ  6/89تا 5/89
قرار داشت که با توجه به آستانۀ عدد سه برای این شاخص
به منظور حذف متغیرها ] ،[15در مجموع ،تعداد هشوووت
متغیر مدل رقومی ارتداع ،شیا ،تابا خورشیدی ،فاصله از
زمینهای کشوواورزی ،بازۀ دمای سوواالنه ،بارندگی سوواالنه،
بارندگی مرطوبترین ماه و بارندگی مرطوبترین چهارک
برای مد سازی معلوبیت روی ش اه گونۀ گل گندم بهبهانی
در منعقۀ مورد معا عه استداده شدندط
با توجه به نیاز مدلهای ذکر شده به دادههای زمینهای
(شبهعدم حضور ،)8تعداد  2000نقعۀ شبه عدم حضور در
منعقۀ مورد معا عه و بیرون از شووعاع یک کیلومتری نقاط
حضووور در نظر گرفته شوودط سووعگ زیر منحنی ()AUC9
ویژگی عامل دریافت کننده ( )ROC8و مدل آمارۀ مهارت
واقعی ( )TSS60برای ارز یابی اعت بار و کید یت هر یک از
مدلها ،ا ستداده شدط به این ترتیا ،که مقادیر  <0/8برای
 AUCو مقادیر  <0/82برای  TSSنشاندهندۀ صحت عا ی
مدل ه ستند ][65 ،99ط میزان م شارکت هر یک از متغیرها
در هر یک از مدلها و همچنین ،منحنیهای کاسوووق نقاط
1

Annual mean temperature
Temperature annual range
3
Annual precipitation
4
Precipitation of wettest month
5
Precipitation of wettest quarter
6
)Variance Inflation Factor (VIF
7
Pseudo-absence points
8
Area under the Curve
9
Receiver Operating Characteristic
10
True Skill Statistic
2
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کمتر ،تراکم جریان حرکت بیشووتری از گل گندم بهبهانی
را نشان میدهند و با عکسط

حضوووور گل گندم بهبهانی به هر یک از متغیر های محیط
زی ستی در هر یک از مدلها تعیین شدندط در نهایت ،نق شۀ
تجمعی معلوبیت رویشووو اه گل گندم بهبهانی از میان ین
وزنی شا مدل ذکر شده تعیین شدط

 .3نتایج

 .4.2طراحی ارتباطهای رویشگاهی

 .1.3مدلسازی مطلوبیت رویشگاه

طراحی ارت باط های رویشووو اهی به روش مدار های
ا کتریکی به منظور نمایا تراکم شدت جریان با قوه میان
نقوواط حضوووور گیوواه گوول گنوودم بهبهووانی در نرمافزار
 Circuitscapeنسوووخۀ  [51] 1انجام شووودط معابق روش
] ،[10نق شۀ تجمعی معلوبیت روی ش اه گل گندم بهبهانی
بر ا ساس روش خعی مندی به نق شۀ مقاومت تبدیل شد
(]+6نقشۀ تجمعی معلوبیت رویش اه[ )6000-و سپس با
تابع تبدیل نمایی (ابزار  Rescale by Functionدر Spatial
 )Analyst Toolsبه بازۀ یک تا  600تبدیل شوودط نقشووۀ
تهیۀ شووده به عنوان نقشووۀ مقاومت جریان حرکت و نقاط
حضووور گل گندم بهبهانی به عنوان گره کانونی به نرمافزار
معرفی شووودندط در این نرمافزار از روش همه برای یکی6
برای طراحی ارتباطهای روی ش اهی ا ستداده شد ][96ط
زیرا هن امیکه ،هدف به د ست آوردن یک نق شه با تمامی
ارتباط ها میان گره های کانونی اسوووت این روش میتواند
مدید واقع شووود ][59ط د یل دی ر اسووتداده از این روش،
نیاز زیاد به  RAMرایانه در نرمافزار  Circuitscapeاسووت
که یک محدودیت برای این نرمافزار تلقی میگردد ][96ط
روش بهکار برده شده به  RAMکمتری از رایانه نیاز داردط
همچنین ،هشووت سوولول اطراف هر یک از سوولولها ،برای
هدایت جریان در نظر گرفته شوود ][59ط مناطق با مقاومت

م قدار  AUCو  TSSبرای مدل ها به ترت یا  <0/8و
 <0/82تعیین شد که ن شاندهندۀ صحت عا ی برای هر
یک از مدلها اسووت (جدول )6ط نتایج میان ین مشووارکت
هر یک از متغیرها در شا مدل تعیین معلوبیت رویش اه
گو نهای نشوووان داد که متغیر مدل رقومی ارت داع دارای
بی شترین اهمیت در معلوبیت روی ش اه گل گندم بهبهانی
در منع قۀ مورد م عا عه اسوووتط ب عد از آن به ترت یا،
متغیرهای بارندگی ساالنه ،فاصله از زمینهای کشاورزی و
بارندگی مرطوبترین ماه دارای بیشوووترین اهمیت بوده و
متغیر شیا دارای کمترین اهمیت بوده است (جدول )5ط
منحنی های کاسوووق حضوووور گل گ ندم بهب هانی به
متغیرهای محیط زی ستی ن شان داد که گل گندم بهبهانی
ارت داع های زیر  6000متر ،شووو یا های زیر  60در جه و
تابا خورشوویدی  56000-56200کیلوژول در متر مربع
در روز را ترجیگ میدهدط با افزایا فاصوووله از زمین های
کشووواورزی ،احتمال حضوووور گل گندم بهبهانی کاها
می یابدط در نهایت ،گل گندم بهبهانی بارندگی سووواالنۀ
 920-120میلیمتر ،بارندگی مرطوبترین ماه بیشوووتر از
 10میلیمتر و بار ندگی بیشوووتر از  500میلیمتر را در
مرطوبترین چارک سال ترجیگ میدهد (شکل )5ط

جدول  .1مقادیر سطح زیر منحنی ( )AUCو مدل آمارۀ مهارت واقعی ( )TSSبرای هر یک از مدلهای استفاده شده
در مدلسازی مطلوبیت رویشگاه گل گندم بهبهانی در منطقۀ مورد مطالعه
GLM

GAM

MARS

MaxEnt

RF

GBM

AUC

0/88

0/86

0/81

0/89

0/88

0/81

TSS

0/89

0/81

0/99

0/82

0/81

0/88

All to one

1
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار مشارکت نسبی هر یک از متغیرهای محیط زیستی در شش مدل مورد استفاده
در مطلوبیت رویشگاه گل گندم بهبهانی در منطقۀ مورد مطالعه
مدل رقومی
ارتداع

شیا

تابا
خورشیدی

فاصله از
زمینهای
کشاورزی

بازه دمای
ساالنه

بارندگی
ساالنه

بارندگی
مرطوبترین
ماه

بارندگی
مرطوبترین
چارک

میان ین مشارکت نسبی ()%

56/99

1/11

66/21

69/92

8/08

69/58

65/1

9/61

انحراف معیار مشارکت نسبی ()%

9/11

6/8

5/59

9/09

5/9

9/89

5/91

6/11

شکل  .2منحنیهای پاسخ حضور گل گندم بهبهانی به هر یک از متغیرهای محیط زیستی در هر یک از مدلهای مطلوبیت رویشگاه گونه
(به منظور سهولت نمایش ،فقط سه مدل  MaxEntبا خط آبی نگ MARS ،با خط قرمز و  GBMبا خط سیاه نمایش داده شده است).

شکل ( )9نق شۀ معلوبیت روی ش اه گل گندم بهبهانی
در منع قۀ مورد م عا عه را در هر یک از مدل های ،GLM
 GBM ،RF ،MaxEnt MARS ،GAMو نقشوووۀ تجمعی
حاصووول از میان ین وزنی این مدل ها را نشوووان میدهدط
همانطور که در شکل ( )9م شاهده می شود عمدۀ مناطق
معلوب رویش و اهی گل گندم بهبهانی در شوومال ،شوورق و
جنوب شرق استان خوزستان واقع استط در سایر استانها
نیز مناطق به نسوووبت معلوب رویشووو اهی گونۀ گل گندم
بهبهانی در جنوب اسووتانهای بوشووهر و فارس و در غرب و
جنوب استان که یلویه و بویراحمد واقع شدهاند (شکل )9ط

 .2.3طراحی ارتباطهای رویشگاهی
طراحی ارتباطهای رویش اهی گونۀ گل گندم بهبهانی
به روش مدارهای ا کتریکی ن شان داد که بی شترین تراکم
جریان حرکت در ا ستان خوز ستان وجود دارد ( شکل )1ط
تراکم جریان حرکت گل گندم بهبهانی از شوومال اسووتان
خوزستان شروع شده و با جریان حرکت به نسبت معلوبی
به شرق این ا ستان میر سدط در شرق ا ستان خوز ستان
تراکم جریان حرکت معلوبی به سوومت جنوب شوورق این
استان وجود دارد که در ادامه ،به سمت استان که یلویه و
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بویر احمد نیز ک شیده شده ا ستط تراکم جریان حرکت در
اسووتانهای بوشووهر و فارس ضووعی بوده و این مناطق،

منزوی تشخیص داده شدند (شکل )1ط

شکل  .3نقشههای مطلوبیت رویشگاه گل گندم بهبهانی در منطقۀ مورد مطالعه
بر اساس شش مدل مطلوبیت رویشگاه و نقشۀ تجمعی حاصل از میانگین وزنی ارزشهای این شش مدل.
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شکل  .4نقشۀ ارتباط های رویشگاهی طراحی شده گونۀ گل گندم بهبهانی در محدودۀ پراکنش آن در جنوب غربی ایران
بر اساس روش مدارهای الکتریکی

 .4بحث و نتیجهگیری
این معا عه با هدف تعیین معلوبیت رویشووو اه گل
گندم بهبهانی و طراحی ارتباط های رویشووو اهی آن در
جنوب غرب کشوووور انجام شووودط متغیرهای مدل رقومی
ارتداع ،بارندگی سوواالنه ،فاصووله از زمینهای کشوواورزی و
بارندگی مرطوبترین ماه ،بیشووترین اهمیت را در معلوبیت
رویشووو اه گل گ ندم بهب هانی در منع قۀ مورد م عا عه
داشتندط طراحی ارتباطهای رویش اهی این گونه ،بیشترین
تراکم جر یان حر کت گل گ ندم بهب هانی را در شووورق و
جنوب شوورق اسووتان خوزسووتان و غرب و جنوب اسووتان
که یلویه و بویر احمد نشان دادط
عالوه بر متغیرهای اسوووتداده شوووده در مد سوووازی
معلوب یت زیسوووت اه گل گ ندم بهب هانی ،متغیر خاک و
کارامترهای مربوط به آن نیز در این معا عه مد نظر بوده
اما در سووعگ منعقۀ مورد معا عه ،دادهبرداری کارامترهای

خوواک امکووانکووذیر نبودط همچنین ،فووایوولهووای چنین
متغیرهایی در دسوووترس نبودند و یا در صوووورت وجود با
کاسووتیها و عدم داده در بعضووی مناطق مواجه بودند که
عمالً استداده از آنها را غیرممکن میسازدط متغیر شیا با
تأثیر بر رطوبت و فرسوووایا خاک ] [69و متغیر تابا
خورشیدی با تأثیر بر حرارت خاک و تبخیر از سعگ خاک
] [61در این معا عه به کار برده شووودند تا کمبود وجود
متغیر خاک و کارامترهای آن به حداقل ممکن برسووودط در
معا عه های کیشوووین نیز که در سوووعگ وسووویع و بدون
دادهبرداری کارامترهای خاک انجام شووده اسووت صوورفاً از
متغیرهای اقلیمی و ک ستی و بلندی در مد سازی کراکنا
روی ش اهی گونههای مرتعی ا ستداده شده ا ست ]92، 16
[9 ،2، 1،ط
مد سازی معلوبیت روی ش اه ن شان داد که بی شترین
مناطق با معلوبیت باالی رویش اهی گل گندم بهبهانی در
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استان خوزستان قرار داشتند که با اطالعات کیشین آن در
مورد کراکنا این گونه معابقت داشوووت ][59ط مناطق به
نسبت معلوب رویش اهی این گونه در ا ستانهای بو شهر،
فارس و که یلویه و بویراحمد نیز وجود داشتندط مد سازی
معلوبیت روی ش اه در این ا ستانها ،عالوه بر مناطق نقاط
حضوووور ،برخی م ناطق دی ر را نیز به نسووو بت معلوب
تشخیص داده است که کیمایا صحرایی به منظور بررسی
این مناطق میتواند صورت گیردط
نتایج میزان م شارکت متغیرهای محیط زی ستی ن شان
داد که مدل رقومی ارتداع بی شترین میزان م شارکت را در
مد سوووازی معلوبیت رویشووو اه گونه گل گندم بهبهانی
داشته است که این امر نشان میدهد ارتداع عاملی محدود
کننده برای این گونه محسوووب میشووودط در معا عههای
جدا گا نه نیز ] [9و ] [1ارت داع را مهمترین عا مل در
مد سوووازی کراکنا رویشووو اهی بهترت یا گو نه های
 Astragalus cyclophyllonو  Bromus tomentellusدر
استان اصدهان نشان دادندط بر اساس نتایج معا عۀ حاضر،
م ناطق ارت داعی کمتر از  6000متر به عنوان م ناطق
مسوووتعد حضوووور گونۀ گل گندم بهبهانی در منحنیهای
کاسووق کیابینی شوودهاند که در معا عۀ کیشووین نیز این
گو نه به عنوان یک گو نۀ زاگرسوووی در م حدودۀ ارتداعی
 900-120متر معرفی شده بود ][59ط متغیرهای بارندگی
سووواال نه و بار ندگی مرطوبترین ماه بهترت یا به عنوان
متغیر های مهم دوم و چ هارم در مد سوووازی معلوب یت
رویشوو اه گونۀ گل گندم بهبهانی شووناخته شوودهاند که
اهمیت و حیاتی بودن بارندگی را در طول سوووال و بهویژه
در مرطوبترین ماه که فصوول رشوود این گونه محسوووب
میشوووود نشووووان میده ندط در م عا عۀ ] ،[9بار ندگی
مرطوبترین ماه به عنوان دومین متغیر مهم در مد سازی
کراکنا رویشووو اهی  Astragalus caraganaدر مرکز
ایران تشوووخیص داده شووودط معا عههای دی ر نیز اهمیت
بارندگی را در کراکنا رویشووو اهی گونه های گیاهی در
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سووعگ وسوویع نشووان دادهاند ][91 ،92ط متغیر فاصووله از
زمینهای کشووواورزی به د یل مشووواهدۀ گونۀ گل گندم
بهبهانی در مزارع گندم ا ستداده شد که با م شخص شدن
این متغیر به عنوان متغیر سوووم با میزان باالی مشووارکت،
انتخاب این متغیر منعقی و درسووت به نظر میرسوودط در
م عا عۀ ] [98نیز زمین های کشووواورزی برای کنج گو نۀ
مرتعی مهاجم در سعگ جهان ،معلوب تشخیص داده شدط
منحنی های کاسوووق ،افزایا احتمال حضوووور گل گندم
بهبهانی در اطراف مزارع کشاورزی در منعقۀ مورد معا عه
را تأیید کردندط
ارت باط های رویشووو اهی در یک منع قه میتوا ند به
انت شار و کراکنا گونهها کمک نمایدط در نتیجه ،مناطق با
تراکم جر یان حر کت باالی افراد یک گو نه ،مانع کهای
شووودن رویشووو اه آن گونه و موجا سوووهو ت جریان ژن
میشوووود ][55ط این موضووووع میتوانود مودیران بخا
کشوواورزی را در مورد گونههای مهاجم مزارع کشوواورزی،
دچار م شکل نماید ][6ط ارتباط روی ش اهی باال در ا ستان
خوزستان نشاندهندۀ توان باالی این گونه برای انتشار در
این اسووتان نسووبت به اس وتانهای مجاور اسووت که عمدۀ
تراکم جریان حرکت این گونه ،شرق و جنوب شرق استان
خوز ستان ا ستط بنابراین ،مزارع گندم ا ستان خوز ستان
بی شتر در خعر هجوم گونۀ گل گندم بهبهانی قرار دارند و
مدیران جهاد کشوواورزی این اسووتان باید تمهیدات الزم را
مورد مواجه با این گونۀ مهاجم مزارع گندم اتخاذ نمایندط
مناطق با تراکم جریان باالی اسووتان خوزسووتان با اسووتان
که یلویه و بویر احمد نیز در ارتباط هسووتند و با توجه به
افزایا م حدوۀ کراکنا این گو نه در آی نده ت حت تأثیر
تغییرات اقلیمی ] ،[5این گونۀ مرتعی توانایی انتشوووار به
استان که یلویه و بویراحمد را نیز داردط در نهایت ،با توجه
به منزوی بودن م ناطق حضوووور گل گ ندم بهب هانی در
ا ستانهای بو شهر و فارس ،احتمال افزایا انت شار آن به
دی ر مزارع گندم این دو استان ضعی به نظر میرسدط
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