
 

  Dorema ammoniacumبررسی امکان توسعه گونه مرتعی 

 استفاده از مدل آنتروپی حداکثر  وبا لحاظ شرایط رویشگاهی 

 خشک استان خراسان جنوبی مراتعبخشی از در 

 کرج ایرانمنابع طبیعی دانشگاه تهران دانشیار دانشکده ؛*علی طویلی ، 

 کرج ایرانمنابع طبیعی دانشگاه تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده سیده مطهره حسینی؛ ، 

 کرج ایرانمنابع طبیعی دانشگاه تهران استاد دانشکده محمد جعفری؛ ، 

 مشهد، ایراندانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهداستادیار  علی گلکاریان؛ ، 

 

 چکیده
ها  اصالحی و در راستا  مدیریت برنام  مختلف ها پژوهش از بسهیار   اسها   زمان، و مکان در هاگون  پراکنش نقشه   تولید امروزه

ساز  رویشگاه ( و مدلDorema ammoniacumدر این مطالع  ب  منظور بررسی امکان توسع  گون  مرتعی وشا ) .باشدمیاحیا  مراتع 

استان یراسان جنوبی از ها  شهرستاناز مراتع بریی نش این گون  گیاهی در بالقوه آن و بررسهی بریی ووام  مییطی مثرر بر پراک 

و سیستم اطالوات جغرافیایی در منطق  مورد مطالع   GPSها  حضهور گون  با استااده از  حداکثر اسهتااده گردید. داده آنتروپی مدل 

شناسی، ارتااع از سطح دریا، درصد شیب سطح زمین، جهت شیب، شایص ها  مییطی سنگالی  اطالواتی شهام  الی   9ربت شهد.  

استااده مورد درج  حرارت سالیان  و  متوسط بارندگیدما  سطح زمین و ، گیاهیشده تااوت پوشششایص نرمالرطوبت توپوگرافی، 

  گردید و گستره رویشی گون  ب  صورت نقش رابط  میان ریداد گون  و ووام  مییطی تعیینآنتروپی حداکثر قرارگرفتند. با استااده از 

 01/01تا 99/01متر با درج  حرارت سالیان   0911تا  0101گون  گیاهی وشها در میدوده ارتااوی  نتایج نشهان داد  شهد.  نمایش داده

درصد از امکان و احتمال ریداد بیشتر   1-01متر درسهال و میدوده شهیب   میلی 010تا  001گراد، متوسهط بارندگی  درج  سهانتی 

گراد، درج  سانتی 01تا  -1بریوردار است. همچنین گستره رویشی این گون  در ارتباط با وام  مییطی دما  سطح زمین در میدوده 

در  یدرصهههد از وملکرد باالی 91بر با برا AUCبا  Dorema ammoniacumبرا  گون حداکثر مدل آنتروپی  و بیشهههترین مقدار اسهههت

ازگار ها  بومی و سسنجی گون گردد در راستا  احیا  بیولوژیک مراتع و پتانسی پیشنهاد می .بریوردار اسهت بینی ریداد گون  پیش

 با شرایط استان مورد استااده قرار گیرد.

 ، یراسان جنوبیبالقوه، مرتع، رویشگاه احیا  بیولوژیک، Dorema ammoniacum :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
گیاهی ضعیای بخش وسهیعی از مراتع ایران از پوشش 

بریوردار اسههههت و در گروه مراتع منههاطو یشههههک و 

. اسههتان یراسههان جنوبی نیز با ]0[یشههک قرار دارد نیم 

متر و قرارگرفتن در میلی 011بارندگی متوسههط سههالیان   

 مسههتثنی نیسههت ب اقلیمی یشههک و بیابانی از این قاوده 

درصهد از سطح ک  مراتع استان ب    01ا  ک  بیش ازگون 

[. 11رد ]داتراکم با اقلیم بیابانی ایتصاص مراتع فقیر و کم

در این منههاطو منههابع پهایهه  از جملهه  آا و یهها  دارا   

شهههدن دامن  هایی هسهههتند ک  سهههبب میدودمیدودیت

ب   وشوند. احیا  بیولوژیک این مناطگسترش گیاهان می

کمک کاشت گیاهان سازگار از طریو بررسی امکان کاشت 

ها  بومی و جدید ب  بخش اجرا، از اهمیت و توسههع  گون 

 [.09]یاصی بریوردار است 

پیش از شههناسههایی و بررسههی امکان کاشههت و توسههع  

گیهاههان در هر منطقه  بهایهد ب  این نکت  توج  نمود ک       

ییطی و گسهههترش هر گونه  گیهاهی تیت تعریر ووام  م  

ا  اسهههت و یهک یها اند وام  مییطی   روابط بین گونه  

بیشههترین ارر را در اسههتقرار یک گون  گیاهی یاص دارند. 

در یک اکوسهههیسهههتم مرتعی روابط ناگسهههسهههتنی میان  

 طریقی ب  اگر گیاهی و ووام  مییطی حاکم است،پوشش

 تارفر و تعیین گیاهی گون  هر برا  را ووام  این بتوان

 ب  توانمی نمود بررسهههی مییطی متغیرها  با را گون 

گسهتره رویشهی گون  و امکان توسع     بینیپیش ها مدل

 .[19] یافت دستآن 

مشاهدات میدانی بینی کننده، ها  پیشاین گون  مدل

 بازتاا اغلبا  از متغیرهها  مییطی ک   را به  مجمووه   

و  دهندارتباط میبریی از ووام  کلید  رویشگاه هستند 

ودن مناسههب ب بیانگرمکانی را ک   ها بینیایت پیشدر نه

 
 

 

 

 

 

 

 

ها و جوامع و یا تنوع زیستی هدف است، منطق  برا  گون 

هها تنها از  از این مهدل  برییدر . [01] نمهاینهد  ارائه  می 

دیگر از  رییشود و در باستااده میگون  ها  حضهور  داده

شود. با هم استااده میگون   ودم حضورها  حضور و داده

حضهههور برا  تعیین   هاههایی ک  از داده ترین مهدل مهم

تیلی  مدل ، استاسههتااده شههده هاگون  گسهتره رویشهی  

و  1روش الگوریتم ژنتیک [01] 0شنایتیواملی آشیان بوم

 است. بوده [11] 1آنتروپی حداکثرمدل 

، الگوریتم 1سههاز  بیواقلیمبا مقایسه  شههش روش مدل 

، رگرسهههیون 1تصهههمیم ، دریتآنتروپی حداکثرژنتیهک،  

و رگرسهههیون ضهههربی  9اسهههنالین تطبیقی انههدگههانهه 

ها  بینی پراکنش مکهانی گونه   ، در پیش1نهاپهارامتریهک   

گیاهی در مقیا  میلی، ب  این نتیج  رسیدند ک  از میان 

و رگرسهههیون  آنتروپی حداکثراین شهههش روش، دو مدل 

ههها برا  اسهههنالین تطبیقی انههدگههانهه  بهترین تکنیههک

در حتی . [11]باشهههند ها میشهههگهاه گون  بینی رویپیش

ها کم است نیز مواقعی ک  اطالوات مربوط ب  حضهور گون  

توانههد بهها می آنتروپی حههداکثربینی روش وملکرد پیش

و وده نمبینی باالیی دارند، رقابت هایی ک  دقت پیشروش

با  از این مدلنتایج قاب  قبولی را ارائ  نماید ب  طور  ک  

همچون در  رابط   متعدد در مطالعات  گوناگونیاهداف 

ستره و گها  مختلف، تهی  نقش  پراکنش بین حضور گون 

رویشههگاه و بررسههی توسههع   بینی پیشو ها گون رویشههی 

 .[0] استگون  استااده شده ها  جدید حضورمکان

 یبینپیشبرا   آنتروپی حهداکثر در ایران نیز از مههدل 

، 11، 19، 00، 9]است اده شدهاسهتا ها  گیاهی رویشهگاه 

در تعیین گسهتره رویشگاه  ب  ونوان نمون   .[11، 19، ،10

( و Bromus tomentellusبههالقوه گونهه  ولف پشهههمکی) 

بررسههی ارر تغییر اقلیم بر رویشههگاه این گون  در اسههتان   

1 ENFA 

2 GARP 

3 MAXENT 

4 BIOCLIM 

5 Logistic Regression Tree (LRT) 

6 Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) 

7 NonParametric Multiplicative Regression (NPMR) 
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حضههور گون   آنتروپی حداکثراصههاهان با اسههتااده از مدل 

متر،  1111تا  1111ارتااوی  مورد مطهالعه  در میهدوده   

 191تا  111درجه ، بارش سهههالیان    11تها   01شهههیهب  

گراد از درج  سهههانتی 01تا  0متر و متوسهههط دما  میلی

 [.1]احتمال ریداد بیشتر  بریوردار است 

بهه  یههانواده  Dorema ammoniacumگونهه  گیههاهی 

Apiaceae  تعلو دارد و یکی از گیاهان دارویی، صهههنعتی و

در بسهههیههار  از نواحی یشههههک و  ا  مهم بومیولوفهه 

یشهههک از جمل  ایران اسهههت ک  در زبان فارسهههی با  نیم 

 اسا  بر شود.ها  کندل، کما، اوشک و وشا یوانده مینام

نام این  0المللی حااظت از طبیعتمطهالعهات اتیهادیه  بین    

ب  ونوان یک گون    1ها  سهههری ایرانگونه  در کتاا داده 

این [. 01]است ربت رسیده پذیر و در حال انقراض ب آسیب

ها  بیرجند، شهههرسههتان گون  گیاهی در بخشههی از مراتع 

قاین، سهربیش  و درمیان از استان یراسان جنوبی پراکنش  

ا  در صههادرات این میصههول و اسههت و نقش ومدهداشههت 

برداران دارد امهها درآمههدزایی و ایجههاد اشهههتغههال برا  بهره

ا  نامناسهههب هها  اییر و روشمتعسهههاان  یشهههکسهههالی

ها  آن برداشهههت این گون ، موجب مرس بسهههیار  از پای 

اسههت ک  نیازمند احیاو و توسههع  این گون  گیاهی با  شههده

. از آنجها ک  تا کنون ارزیابی امکان  [11]بهاشهههد  ارزش می

توسهع  و کاشت گیاهان جایگزین ارزشمند مرتعی با مقاصد  

 اهداتیاص در استان یراسان جنوبی، بیشتر بر اسا  مش

 -ها  کارشناسی انجام پذیرفت  و پتانسی  اقلیمیو توصهی  

مرتعی اکثر مناطو آن نامعلوم اسههت، لذا در پژوهش حاضر 

 ،آنتروپی حداکثرسههعی بر آن اسههت تا با اسههتااده از مدل   

ارتباط میان امکان توسهع  گون  ارزشهمند مرتعی وشا با هر   

شهه  گسههتره  یک از ووام  مثرر، ب  دسههت آمده و نهایتان نق

آمیز آن در رویشهههی این گونه  و احتمال حضهههور موفقیت 

  مورد مطالع  براسهها  اطالوات مربوط تهی  گردد منطق 

از اطالوهات پهایه  و گونه  مورد اسهههتااده در      تها در آینهده  

 ها  توسع  و احیا  بیولوژیک استااده شود.برنام 
 

 

 

 

 هامواد و روش. 2

 معرفی منطقه مورد مطالعه. 2.1
اسهتان یراسان جنوبی ب  ونوان سومین استان پهناور  

هکتار و  01119101ایران در شرق کشور، دارا  مساحت 

 تا 11  11´ و شههرقی طول 91  11´ تا 11  19´مختصههات

باشههد. این اسههتان با ارتااع  می یشههمال ورض 11  01´

متر و قرارداشتن بر رو  کمربند یشک و  0191متوسهط  

 متوسط) شمالی دارا  نزوالت جو  کمیشک نیمکره نیم 

، تبخیر سالیان  بسیار شدید و (مترمیلی 051بارندگی سالیانه 

بینی پراکنش و پیش .گیاهی ضههعیف اسههتمیزان پوشههش

ها  مورد مطالع  در این تیقیو، سنجی توسع  گون امکان

شههرسهتان از استان یراسان جنوبی با    1در سهطح مراتع  

قاین، سههربیشهه ، درمیان و شهههرسههتان   ها  بیرجند، نام

زیرکوه در راسهههتا  احیا  بیولوژیک و تقویت و توسهههع  

در منطق  . (0)شهههک   پوشهههش این مراتع انجام پذیرفت

  کهه  گههونهه   مههورد مههطههالههعهه  وههالوه بههر ایههن      

Dorema ammoniacum   است ب  تنهایی تشکی  توانسهت

ها  گیاهی همچون دههد بها سهههایر گونه    گیهاهی  تیه   

Artemisia sieberi ،Lactuca orientalis ،Salsola sp ،
Peganum harmala، Atriplex canescens، و  

Aellenia auricula استنیز تشکی  تی  داده. 

 نقاط حضور گونه. 2.2
مرز و از تیقیو ها  حضور گون  مورد مکانربت برا  

، منطق  مورد مطالع ها  این گون  در رویشهههگاهمیدوده 

بازدید میدانی، تجربیات کارشههناسان ادارات منابع طبیعی 

و مردم بومی و میلی مبنی بر مشهههاهده ها شههههرسهههتان

ها، هایی از این گون  در این شههههرسهههتانها یا لک پای تک

ربت  1GPSو نقاط حضور مورد نظر توسط استااده گردید 

 –روش تصهههادفی از آور  شهههد. در این پژوهش و جمع

است ب  نیو  ک  در مناطو سهیسهتماتیک اسهتااده شده   

1 IUCN = International Union for Conservation of Nature  

2 Red data book of Iran 

3Global Positioning System 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=80fee6c387a8fb8cJmltdHM9MTY2MDY0ODM5MiZpZ3VpZD05MzY3NzQ5MS01ZmFjLTQwZjktOWYwOS1kNDRhZTM1OGFjZjkmaW5zaWQ9NTE1Ng&ptn=3&hsh=3&fclid=6a45558a-1d54-11ed-b03a-44f1be4569ab&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZ3BzLmdvdi8&ntb=1
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متر ب  روش  011طول هایی ب  ها، ترانسههکتحضههور گون 

شهعاوی حول نقط  مرکز  یک دایره مسههتقر و سنر در  

اقدام ب  ربت حضور ب  روش یطی امتداد آن و درون دایره 

. [11]است گیاهی مورد مطالع  شدهها  و شهمارش گون  

موقعیت نقط  حضور مربوط ب  گون  وشا  0911سهرانجام  

ب  ونوان پارامتر وابسهههت  در فرآیند آموزش و آزمون ربت 

 1/01نسههخ    GIS افزارسههنر این نقاط ب  نرمشههدند. 

در قالب دو نقش  مجزا جهت  11ب   11ب  نسبت منتق  و 

 شد.آزمون تاکیک  فرآیند آموزش و

 

 شده گونه وشا. نقشه محدوده مورد مطالعه و موقعیت نقاط برداشت1شکل

 

 محیطی عوامل .2.3
ها  گیاهی در یک منطق  برآیند ووام  حضهههور گون 

شهههناسهههی هر گون  و دامن  بردبار  مییطی، نیازها  بوم

 گون  نسهبت ب  ووام  مییطی مهم در هر رویشههگاه است 

شههناسههی، ارتااع از  ووام  سههنگدر این پژوهش، . [01]

سطح دریا، درصد شیب سطح زمین، جهت شیب، شایص 

شههده تااوت پوشههش  شههایص نرمال، 1رطوبت توپوگرافی

 ، متوسط درج  حرارت متوسهط بارندگی سهالیان  ، 2گیاهی

 مورد بررسی قرار گرفت. 3سالیان  و دما  سطح زمین

 دارا  متنوع سایتار و شناسیزمین واسط  ب  هاسهنگ 

 
 

 

 

 

 شههده ها  تشههکی یا  و بوده مختلای مقاومت و پایدار 

الی  اطالواتی [. 1] باشهههدمی متاهاوت  نیز هها آن رو  بر

شناسی متعلو زمین 0:011111ها  شناسی از نقش سهنگ 

ها  اطالواتی هر شههناسههی تهی  شد. الی زمینب  سهازمان  

 درصد شیبارتااع از سههطح دریا، یک از ووام  فیزیوگرافی 

سههطح زمین، جهت شههیب، و شههایص رطوبت توپوگرافی با 

ها  مختلف در و الیاقی 1اعرقومی ارتامهدل  اسهههتاهاده از  

 بند  گردید.تهی  و طبق  ArcGISافزارها  مییط نرم

ها  اطالواتی ووام  اقلیمی )متوسط درج  حرارت الی 

سهههالیان  و متوسهههط بارندگی سهههالیان ( با کمک آمارها   

ها  هواشههناسههی نزدیک ب  منطق  مورد مطالع ،  ایسههتگاه

1 Topographic wetness Index (TWI) 

2 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

3 Land surface temperature (LST) 

4 Digital Elevation Model (DEM) 
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افزار مییط نرمتههیهه  گردیههد و پر از طی مراحلی، در  

ArcGIS یابی و از طریو روش درون(IDW)0  .آماده شههدند

اولین بار توسهط   گیاهیشهده تااوت پوشهش  شهایص نرمال 

Rouse   پر [. 09]معرفی شد  0911و همکارانش در سهال

دادن نشان توسهط میققین زیاد  برا   شهایص از آن، این 

رشهههد، تراکم و مقهدار کاهش یا   نظراز  تغییرات پوشهههش

ترین و . این شههایص کاربرد اسههتهاسههتااده شههد فزایشا

گیاهی اسههت ک  در مطالعات ترین شههایص پوشههشمعروف

 است.گیاهی ب  کار رفت مختلف در زمین  پوشش

 یگیاهشده تااوت پوشششایص نرمالالی  اطالواتی 

ا  با اسهههتااده از تصهههاویر ماهوارهو دما  سهههطح زمین 

افزار در نرم 1100سهههال  Juneبرا  مههاه  0لنههدسهههت 

Google Earth Engine  .ها  اییر، در سههالتهی  گردید

و  پوشش گیاهی میانمطالعاتی در رابط  با بررسی ارتباط 

در ایران و دیگر کشهههورههها انجههام  دمهها  سهههطح زمین

 [.11، 01، 9، 01] استگرفت 

 ایسازی پراکنش گونهمدل. 2.4
ههها  بسهههیههار رایج یکی از الگوریتم آنتروپی حههداکثر

ب  طور  1119در سال  این مدلیادگیر  ماشهینی اسهت.   

سهههاز  مییط زیسهههت و ارزیابی توزیع یهاص برا  مدل 

سههاز  ها  حضههور برا  مدلها، زمانی ک  تنها دادهگون 

ها ب  درصد داده 11از  ک  در آن. شدموجود است طراحی 

 ها ب  ونواندرصهههد آن 11هها  آموزشهههی و  ونوان داده

برا   2ایفنآزمون جک و هها  آزمون اسهههتااده شهههد داده

ارزیهابی اهمیهت هر یهک از متغیرها  مییطی در فرآیند    

. نمودار حاصههه  از آزمون [11] ب  کاررفت سهههاز مهدل 

حاو  سهه  نوع اطالوات اسههت. زمانی ( 1)شههک  جکنایف 

شهههود )این بخش ک  هر وام  ب  تنهایی در مدل وارد می

است(، حالتی ک  دقت آبی مشخص شدهدر نمودار با رنگ 

مانده مدل با حذف یک وام  یاص و حضهههور ووام  باقی

شود )بخش سبز رنگ نمودار گویا  این حالت بررسهی می 

سههاز  دیی  هسههت( و شههرایطی ک  هم  ووام  در مدل

با تیلی  مساحت  (.11هسهتند )بخش قرمزرنگ نمودار( ) 

شهههد. پردایت  به  ارزیهابی کیایت کلی مدل   1زیر منینی

 1/1دامن  این شهایص از صهار تا یک متغیر است. مقدار   

ضور بینی حتصادفی است و توانایی پیش یعنی مدل کامالن

ها  جدید را ندارد و مقادیر نزدیک ب  یک و غیهاا مکهان  

 .[10]باشند بینی باال میبیانگر مدل با قدرت پیش

 

 نمودار حاصل از آزمون جکنایف .2شکل 
 

 
 

 

 

1 Inverse Distance Weighted 

2 Jackknife 

3 AUC 
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 نتایج. 3
بر اسههها  بازدیدها  میدانی از منطق  مورد مطالع  و 

  حضهههههور گههونهه   ههها بههرداشهههههت مههوقههعههیههت   

Dorema ammoniacum  و شهههناسهههایی ووام  مثرر بر

اقدام ب  تهی   Arc GISافزار رویشهههگاه آن، در مییط نرم

شناسی، ارتااع از ووام  سنگها  اطالواتی مربوط ب  الی 

زمین، جهت شیب، شایص سطح دریا، درصد شیب سطح 

شههده تااوت پوشههش  رطوبت توپوگرافی، شههایص نرمال

گیاهی، متوسههط بارندگی سههالیات ، متوسههط درج  حرارت 

 (.1)شک   سالیان  و دما  سطح زمین شد

هها  اطالواتی ووام  مثرر بر پراکنش و  از میهان الیه   

شناسی، ارتااع از سطح اسهتقرار گون  وشها، ووام  سههنگ  

دما  سالیان  هوا و متوسط بارندگی سالیان  دریا، متوسهط  

یشی گستره روسههاز  مدلب  ترتیب بیشهترین تعریر را بر  

 .(0)جدول  دهندگون  مورد مطالع  نشان می

 نههتههایههج مههدل آنههتههروپههی حههداکههثههر بههرا  گههونهه   

Dorema ammoniacum  باAUC  درصد نشان  91برابر با

بینی ریداد سهههاز  و پیشاز وملکرد باال  مدل در مدل

 AUC(. ب  وبارتی با توج  ب  مقادیر 1گون  اسهت )شک   

 Sweet [10]بند  سهههطح زیرمنینی و بر اسههها  طبق 

 بینی برا  گون  والی برآورد می شود.دقت مدل پیش

 
 (الف)

 
 (ب)

 
 (پ)

 
 (ت)

 ارتفاع از سطح دریا، )پ(درصد شیب سطح زمین،  شناسی، )ب(سنگ )الف( . عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه وشا.3شکل

 متوسط بارندگی سالیانه،  )چ(، گیاهیشده تفاوت پوشششاخص نرمال شاخص رطوبت توپوگرافی، )ج( جهت شیب، )ث( )ت(

 دمای سطح زمین متوسط درجه حرارت سالیانه، )خ( )ح(
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 )ث(

 
 )ج(

 
 )چ(

 
 )ح(

 
 )خ(

 

  .3شکلادامه 
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 حداکثرآنتروپی به روش  گونه وشاسازی مدلبررسی امکان توسعه و در  ی محیطیدرصد سهم نسبی هریک از متغیرها. 1 جدول

 درصد سهم نام اختصاری متغیر

 Litology 1/11 شناسیسنگ

 Elevation 1/11 ارتااع از سطح دریا

 Temperature 9/00 متوسط دما  سالیان  هوا

 LST 0/0 دما  سطح زمین

 Precipitation 1/1 متوسط بارندگی سالیان 

 NDVI 1/1 شده تااوت پوشش گیاهیشایص نرمال

 Slope 1/1 درصد شیب

 Aspect 9/1 جهت شیب

 TWI 1/1 شایص رطوبت توپوگرافی

 

 

 آموزش و تست داده های ROC منحنی .4شکل

 

اجرا  مدل (، 1بر اسها  نتایج آزمون جکنایف )شک  

بیشههترین با هریک از ووام  ب  طور مسههتق ، نشههان داد  

 Doremaتعریر در میان متغیرها  مییطی رویشگاه گون  

ammoniacum ، با باالترین میزانAUC،  مربوط ب  متغیر

شهناسهی اسهت. سنر وام  متوسط درج  حرارت    سهنگ 

سههالیان ، در مرحل  بعد  متغیر ارتااع از سههطح دریا و در 

 .اولویت اهارم متغیر دما  سطح زمین است

هر وام  در مدل )قسهههمت سهههبز نتایج اجرا  حذف 

دهد ک  بیشهههترین رنگ منینی جکنایف( نیز نشهههان می

بینی، با حذف وام  کاهش در سطح زیر منینی نری پیش

است. بنابراین حساسیت مدل دست آمدهشناسی ب  سهنگ 

ب  تغییر در این وام  باال بوده و در صورت حذف آن، سایر 

نبوده و در نتیج  ووامه  قهادر به  جبران تهاریر یاص آن     

 یابد.دقت مدل کاهش می

 ههها  پههاسهههه  گههونهه   بهها تههوجهه  بهه  مههنههیههنههی 

Dorema ammoniacum  نسهههبت ب  متغیرها  مییطی
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در ارتباط با وام  ( 9مثرر بر پراکنش اقلیمی آن )شهههک  

متوسهط درج  حرارت سهالیان ، بیشههترین احتمال حضور   

 01/01تا 99/01گون  در مناطقی با درج  حرارت متوسط 

 0101گراد اسههت، همچنین طبقات ارتااوی درج  سههانتی

توسههع  گون  متر دارا  بیشههترین امکان رشههد و  0911تا 

. ب  طور  ک  این افزایش (1)شک   باشندمورد مطالع  می

ارتااع تا حد  بر پراکنش حداکثر گون ، مثرر اسهههت و از 

آن ب  بعد تعریر منای بر حضهور آن دارد. متوسط بارندگی  

متر درسال، بیشترین دامن  حضور گون  میلی 010تا  001

رصههد د 1-01وشهها را داراسههت. همچنین میدوده شههیب 

گسهتره مناسهبی از شهیب سهطح زمین برا  حضور گون      

موردنظر اسهت. ارتباط حضور گون  وشا در ارتباط با وام   

درج   01تها   -1مییطی دمها  سهههطح زمین در طبقه    

 بیشترین مقدار است.گراد سانتی

بینی رویشههگاه و گستره رویشی پیشدر نهایت نقشهه  

ارائ   ArcGISبنهد  در مییط  گونه  وشههها پر از طبقه   

 .(1شک  و  1جدول ) استشده

 

 
 از متغیرهای محیطی  هر یکبررسی اهمیت منظور هآزمون جکنایف ب. 5شکل 

 سنجی توسعه گونه گیاهی وشا در بخشی از مراتع استان خراسان جنوبیامکاندر 

 

  

های پاسخ گون وشا به عوامل محیطیمهمترین منحنی .6شکل   
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  .6شکل ادامه 

 
 

 حداکثر با استفاده از روش آنتروپی استان خراسان جنوبیبخشی از مراتع در  احتمال گسترش گونه وشامساحت و درصد طبقات  .2 جدول

 درصد گون  وشا مساحت )درصد( مساحت طبقات

11/1-1 111190/1 1190/1 1/1 

1/1-11/1 011101/1 1101/01 9/1 

10/1-1/1 111911/1 1911/11 11/00 

9/1-10/1 119111/1 9111/1 19/10 

91/1-9/1 10110/1 110/0 90/10 

 

 
  



 ... لیاظ با Dorema ammoniacum مرتعی گون  توسع  امکان بررسی

 

 910 

 

 بینی رویشگاه و بررسی امکان توسعه گونه گیاهی وشا در بخشی از مراتع استان خراسان جنوبیپیشنقشه . 7 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
با توج  ب  اندین سههال یشههکسههالی متوالی و فشههار  

مضههاوف ارا  دام مازاد، مراتع اسههتان یراسههان جنوبی  

گیههاهی و یهها  داههار قهقرایی و تخریههب در پوشهههش

است. یکی از راهکارها  کاهش فشار مضاوف ارا  شهده 

مازاد بر مراتع، بررسهههی پتانسهههی  و امکان جایگزینی دام 

ها  ارزشهمند حااظتی و اقتصهاد  سازگار با شرایط   گون 

 استان است.

حاص  از یروجی  AUCاین پژوهش با بررسههی نتایج 

)ارزیابی مدل( نشان داد ک  وملکرد حداکثر مدل آنتروپی 

بینی پراکنش گونهه  مرتعی بهها ارزش مههدل در پیشاین 

Dorema ammoniacum   .یقیقات زیاد  توهالی اسهههت

ر توانایی باالیی دحداکثر است ک  مدل آنتروپی نشان داده

  ابینی پراکنش و تعیین گسهههتره رویشهههی گونهه پیش

دراین پژوهش،  .[11، 10، 11، 19، 11، 00، 9]داراسههت 

شناسی حسهاسهیت مدل نسهبت ب  تغییر در وام  سههنگ   

بوده و حهذف آن تهعریر زیهاد  بر کاهش     ترین میزانبهاال 

دقهت مهدل دارد که  بیانگر درج  اهمیت باال  این وام     

ب  کاررفت  در مدل مییطی نسههبت ب  سههایر ووام  مثرر  

همچنین بها توج  ب  منینی پاسههه  گون  مورد   اسهههت. 

وام  بها توج  ب  منینی پاسههه  گون  وشههها ب   مطهالعه    

جنر سههنگ نوع  001، از میان شههناسههی منطق  سههنگ

موجود در منطقهه  مورد مطههالعهه ، سهههازنههدههها  آ رین  

رسی از بیشترین  ها  آتشاشانی و سطوح)بازالتی(، گدازه

بسههترها  حضههور و اسههتقرار گون  گیاهی وشهها میسههوا 

نقش ها باالسههت. شههوند ک  احتمال ریداد گون  در آنمی

شناسی در پراکنش و استقرار جنر سهنگ و سازند زمین 

گیاهی توسهههط بریی مطالعات مورد تعکید قرار ها  گون 

، 1]اسههت ک  با نتایج این تیقیو نیز همخوانی دارد گرفت 

شناسی حساسیت مدل ب  ووام  پر از وام  سهنگ . [11

متوسههط درج  حرارت سههالیان  نیز و ارتااع از سههطح دریا 

ونوان یکی از ووام  مهم  ارتااع از سطح دریا ب باالسهت.  

بینی رویشگاه نقشه پیش

 گونه گیاهی وشا
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تواند از طریو تعریر بر گیاهان، می رشگسههتمیدودکننده 

درج  حرارت، فشهار هوا، ازدیاد اشع  فرابناش و تغییر در  

نوع و میزان بهارندگی باو  تغییر در شهههرایط اقلیمی هر  

ها  مختلف رویشهههگاه شهههود. با توج  ب  این نکت ، گون 

شهههنایتی یود هر کدام در گیاهی با توج  ب  نیازها  بوم

ر ددر یک پژوهش . یابندی استقرار مییک میدوده ارتااو

شهنایتی بر حضهور و ودم حضور   بررسهی تعریر ووام  بوم 

   هوا ودما ووام  مشخص گردید ها  مورد مطالع گون 

 در میزان بارندگی با بیشترین میزان و دریا سطح از ارتااع

 و تاکیک انتشههار در ووام  مثررترین از اول کانونی تابع

در بررسههی رویشههگاه گون  همچنین . [1]ها هسههتند گون 

Amygdalus scoparia،  و نوع وام  ارتااع از سههطح دریا

دارا  تعریر مثبت در  ووام ونوان  ب سازند آ رین بازالتی 

 [.19]گرفتند پراکنش این گون  مورد تعکید قرار 

هها  پاسههه ، در  در این پژوهش بها توجه  به  منینی   

ارتباط با وام  متوسههط درج  حرارت سههالیان ، بیشههترین 

احتمال حضهور گون  وشا و گستره رویشی آن در مناطقی  

درج   01/01تا 99/01با درج  حرارت متوسهههط سهههاالن  

تا  0101طبقات ارتااوی سهههانتی گراد اسهههت، همچنین 

دارا  بیشهترین امکان اسههتقرار و توسع  گون   متر  0911

باشهند. این در حالی است ک  این  مورد مطالع  می گیاهی

ا  بر پراکنش حداکثر گون ، مثرر افزایش ارتاهاع تها اندازه  

اسهههت و از آن بهه  بعهد تههعریر منای بر حضهههور آن دارد.  

بیشههترین دامن  حضههور گون  وشهها در میدوده متوسههط   

متر درسهههال اسهههت. همچنین میلی 010تا  001بارندگی 

صههد، گسههتره مناسههبی از شههیب در 1-01میدوده شههیب 

 سطح زمین برا  حضور گون  موردنظر است.

ارتباط حضهههور گون  وشههها در ارتباط با وام  مییطی 

گراد درج  سههانتی 01تا  -1دما  سههطح زمین در طبق  

بیشهترین مقدار اسهت. ب  وبارتی رابط  میان دما  سطح   

ها  حضهههور این گون  زمانی ک  دما از یک زمین با مکان

رود، شکلی منای ب  یود گرفت  و شهخصی باالتر می حد م

 مثیدک   یابدپتانسههی  حضههور گون  مورد نظر کاهش می 

 [19، 11 ،1]بریی تیقیقات در این زمین  است. نتایج 
یکی از گیاهان  Dorema ammoniacumگون  گیاهی 

ا  مهم بومی نواحی یشهههک و دارویی، صهههنعتی و ولوف 

یراسان جنوبی است و نقش یشهک همچون اسهتان   نیم 

ا  در صهههادرات این میصهههول و درآمدزایی و ایجاد ومده

برداران اسهههتان دارد. اما متعسهههاان  اشهههتغهال برا  بهره 

ها  هها  اییر، ارا  بی روی  دام و روش یشهههکسهههالی

نامناسهههب برداشهههت این گون  موجب مرس بسهههیار  از  

  ن گوناست ک  نیازمند احیاو و توسع  ایها  آن شدهپای 

باشههد. ارائ  نقشهه  گسههتره رویشههی و  گیاهی با ارزش می

تایج ز ناپتانسهی  حضور این گون  مرتعی بومی و ارزشمند  

ها  توسههع  این تواند در برنام این پژوهش اسههت ک  می

ن مراتع استاهایی از بخشگون  گیاهی و احیا  بیولوژیک 

 یراسان جنوبی مورد استااده قرارگیرد.
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Abstract 

Today, the production of species distribution maps is the basis of many different 

researches in order to management of improvement programs and reclamation of 

rangelands. MaxEnt model was used to evaluate the probability of Dorema ammoniacum 

development in rangelands of some cities of Southern Khorasan. Presence data of  

D. ammoniacum was recorded based on field survey and GPS and GIS. Nine 

environmental information layers were used to model potential habitat of the understudy 

species. Relationship between species presence and environmental parameters was 

determined using Maximum Entropy. Map of species distribution was achieved. Results 

showed that the probability of D. ammoniacum is higher in regions with the following 

environmental characteristics; elevation of 1017-1933 m, average temperature of 13.96 

to 15.17 ºC, average precipitation of 112- 131 mm, slope of 0-14% and LST range 

between -4 to 10ºC. An AUC of 92 demonstrated that MaxEnt is a suitable model for 

prediction of D. ammoniacum distribution and potential habitat. It is suggested to be used 

in the reclamation and potential assessment of native species of province.   

Keywords: Dorema ammoniacum, Biological reclamation, Rangeland, Potential habitat, 

Southern Khorasan 
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