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 چکیده

این . جمعیت باشدمیزاگرس مرکزی ایران  منطقه که بومی است اکولوژیکی و اقتصادی هایارزشیک گونه دارویی با الله واژگون 

 قرار خواهد گرفت. درک نیازهای رویشگاهیهای آینده در معرض خطر انقراض در دههای کاهش یافته و به طور قابل مالحظه گونه

ای بر مبنای آنالیز سازی پراکنش گونهمهم است. به منظور مدل و ارزیابی شرایط رویشگاهی برای حفاظت الله واژگون این گونه

 تناسب رویشگاهسازی منظور مدلفتند. مدل حداکثر آنتروپی به ر زیست اقلیمی به کارمتغیر  ششدو متغیر توپوگرافی و ، همبستگی

نتایج نشان داد که دمای فصلی و بارندگی  .گرفته شددر استان چهارمحال و بختیاری به عنوان بخشی از زاگرس مرکزی  به کار 

مدل  AUCخوب و  ،مدل پراکنشصحت . باشندمی الله واژگون به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده رویشگاهسال خشکترین فصل 

هکتار از استان چهارمحال و بختیاری برای گونه الله واژگون تناسب رویشگاهی  37986نتایج نشان داد که  .محاسبه گردید 91/0

 به کار رود. الله واژگوناحیا ریزی، حفاظت و تواند در برنامه. نتایج این مطالعه میباال داشت

 

 .، تناسب رویشگاهایگونه پراکنش سازیمدل ،زیست اقلیمیمتغیر  ،مدل حداکثر آنتروپی بختیاری، و چهارمحال استان کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 ارزیابی شامل کاربردها این. باشدمی نیاز مورد کاربردها از بسیاری برای ی گیاهیهاگونه رویشگاه مطلوبیت یا بالقوه پراکنش نقشه

 جوامع سازیمدل مهاجم، هایگونه مدیریت رویشگاه، مدیریت احیاء، زیست،محیط ارزیابی زیستی، حفاظت هایطرح زیستی، تنوع

 پراکنش و حضور روی بر محیطی عوامل(. Franklin, 2010) باشدمی هااکوسیستم و هاگونه بر محیطی زیست تغییرات بینیپیش و

 پراکنش در مهمی نقش اقلیمی شرایط تأثیرگذار، محیطی عوامل بین در(. Huntley et al., 1995) گذاردمی تأثیر گیاهان جغرافیایی

 عوامل. باشندنمی گیاهی هایگونه جابجایی عامل تنها اقلیمی تغییرات(. Gaston, 2003) دارد گیاهی الگوهای همچنین و هاگونه

 این تمام مالحظه که دهند؛ قرار تأثیر تحت را هاگونه پراکنش است ممکن نیز...  و رقابت زیرزمینی، آب سطح خاک، مانند دیگری

 (. Hamann & Wang, 2006)است  ممکن غیر و نیست ضروری وسیع جغرافیایی مقیاس در سازیمدل در فرآیندها

(. Franklin, 2010نمایند )ای ارتباط موجود بین نقاط حضور گونه و متغیرهای زیست محیطی را محاسبه میهای پراکنش گونهمدل

( است. مدل حداکثر MaxEntها، مدل حداکثر آنتروپی )ارزیابی پراکنش جغرافیایی گونههای پرکاربرد به منظور مطالعات یکی از روش

پذیر نموده و به عنوان کارآمدترین آنتروپی روشی است که احتمال حضور گونه را در یک فضا بر اساس متغیرهای محیطی امکان

ط عدم حضور گونه ندارد و تنها بر اساس نقاط حضور شود که نیازی به دانستن نقاای محسوب میسازی پراکنش گونهرویکرد مدل

 Ardestani توان بهگرفته با مدل حداکثر آنتروپی، میصورت از جمله مطالعات (.Elith et al., 2006نماید )بینی میگونه، مدل را پیش

 آنتروپی حداکثر مدل از استفاده بارا  ایران مرکز در بومی گونه سه بالقوه رویشگاه سازیدلماشاره نمود. ایشان ( 2015) همکاران و

(Maxent )دانستند مفید احیایی هایپروژه منظور به مناسب مناطق شناسایی برای را روش این و انجام داده. 

 باشدنیز معروف است، از گیاهان منحصر به فرد و ارزشمند می "اشک مریم"( که به .Fritillaria imperialis Lگونه الله واژگون )

روید. در ایران، منطقه زاگرس دارای فون و فلور مشخصه منطقه زاگرس بوده و در مناطق معدودی از کشور به صورت وحشی می که

باشد. از طرفی بقای این گونه به دلیل چرای شدید دام، تغییر کاربری، ترین ذخایر ژنتیکی کشور را دارا میمنحصر به فرد بوده و غنی

 (. Badfar-Chaleshtori et al., 2012باشد )ها به شدت در معرض تهدید میت و بیماریبرداشت گل و پیاز و آفا

 پراکنش بر موثر اقلیمی عوامل شناسایی و بالقوه پراکنش بینیپیش نقشه تهیه هدف با حاضر مطالعه موضوع، این اهمیت به توجه با

 هایریزیبرنامه در توانمی مطالعه این نتایج از. گرفت صورت مرکزی زاگرس در واقع بختیاری و چهارمحال استان در الله واژگون گونه

 .نمود استفاده الله واژگون گونه اصالحی و حفاظتی
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 هامواد و روش

معروف به تاج امپراتور و اشک مریم گیاهی است علفی، چند ساله، دارای  .Fritillaria imperialis Lالله واژگون با نام علمی 

( که پتانسیل باالیی جهت استفاده به عنوان گیاه زینتی Liliaceaeایها و خانواده سوسن )گل نر و ماده، دارای پیاز متعلق به رده تک لپه

 65/1 حدود مساحتی با و مرکزی زاگرس منطقه در واقع ریبختیا و چهارمحال استان در مطالعه حاضر باشد.و دارویی را دارا می

دقیقه عرض شمالی  48درجه و  32دقیقه تا  9درجه و  31این استان بین  .شد انجام درصد از مساحت کشور( 1هکتار )حدود  میلیون

متر است که میلی 560دقیقه طول شرقی قرار دارد. بارش متوسط ساالنه استان حدود  25درجه و  51دقیقه تا  28درجه و  49و نیز 

الله یق در مناطق عمده رویش گونه گیاهی (. این تحق1389باشد )سلطانی و همکاران، در مناطق مرتفع عمدتاً به صورت برف می

 (.1در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد )شکل  واژگون

 
 موقعیت استان چهارمحال و بختیاری در ایران -1شکل 

 

در کل استان چهارمحال و بختیاری  الله واژگونهای مستقیم میدانی در مناطق پراکنش گونه نقاط حضور گونه بر اساس بررسی

 یک گونه مورد نظر حداقل که شوند گرفته نظر گونه در وقوع عنوان به مناطقی شد سعی گونه، وقوع نقاط ثبت آوری گردید. درجمع

 فاصله کیلومتر یک حداقل یکدیگر از شده بردارینمونه نقاط همچنین دهد. قرار پوشش تحت را مربع کیلومتر یک مساحت به لکه

 نقطه حضور گونه انتخاب شد.  35در نهایت  با توجه به شرایط ذکر شده، .داشته باشند

( BioClimatic Variablesاقلیمی ) زیست متغیر 19 و( DEM) ارتفاع رقومی مدل نقشه شامل استفاده، مورد محیطی متغیرهای

 Worldclim اطالعاتی پایگاه از شده مقیاس ریز صورت به که بودند arc-seconds30 پذیریتفکیک قدرت با مطالعه مورد منطقه



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

 شد تولید شیب جهت و شیب درصد هاینقشه (،GISجغرافیایی ) اطالعات سامانه محیط در ارتفاع رقومی مدل نقشه از. شدند گرفته

 .گرفت قرار استفاده مورد فیزیوگرافی متغیرهای عنوان به و

 از بیش با هاییالیهو  شد بررسی پیرسون آماری توسط آزمون همبستگی بین متغیرهای زیست اقلیمی و متغیرهای فیزیوگرافی

 از در نهایت و پس .(Rana et al., 2017گردیدند ) حذف های با درجه اهمیت کمتر برای گونه مورد مطالعهالیه و شده تعیین ،8/0

دمایی، تغییرات فصلی دما، هممتغیر شامل درصد شیب، جهت شیب، شاخص  8غیرضروری،  و باال همبستگی دارای هایالیه حذف

 عنوان بارش ترین فصل سال بهدامنه ساالنه دما، میانگین دمای خشکترین فصل سال، مجموع بارندگی ساالنه و مجموع بارندگی کم

 .گردیدند انتخاب هامدل ورودی

تحلیل قرار گرفت.  مورد MaxEntافزار بار با استفاده از نرم 10متغیر اقلیمی و با تکرار  8های حضور گونه الله واژگون با داده

( AUC) سطح زیر منحنی در صورتی که مقادیر .شد استفاده AUC شاخص یا ROC سازی از سطح زیر منحنیبرای ارزیابی نتایج مدل

 باالی مقادیر و قبول، قابل بینیپیش یک دهندهنشان 7/0-9/0 مقادیر بینی،پیش در مدل ضعیف توانایی دهندهباشد نشان 7/0کمتر از 

 .(Rana et al., 2017است ) مدل عالی بینیپیش توانایی دهندهنشان 9/0

 

 نتایج

 AUC(. مقادیر 2بود )شکل  91/0( برابر با AUCبر اساس نتایج حاصل از مدل حداکثر آنتروپی، مقدار شاخص سطح زیر منحنی )

بینی توزیع گونه بنابراین این نتیجه نشان دهنده توانایی باالی مدل در پیشاست.  مدل عالی بینیپیش توانایی دهندهنشان 9/0باالتر از 

 باشد.الله واژگون می
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 گونهپراکنش  مدل AUC و مقدار  ROCمنحنی  2شکل 

نشان داده  3بینی مناطق مناسب برای حضور گونه در شکل سهم نسبی )اهمیت( هر یک از متغیرهای وارد شده به مدل در پیش

دامنه ساالنه  (،bio17) فصل سال نیتربارشکم یمجموع بارندگ(، bio4است. بر اساس نتایج حاصل به ترتیب تغییرات فصلی دما ) شده

بیشترین سهم را در تعیین مطلوبیت رویشگاه گونه الله واژگون داشتند. دو متغیر تغییرات فصلی   (bio3یی )دماشاخص هم( و bio7) دما

درصد تغییرات پراکنش گونه را توجیه نمودند و بیشترین سهم را در تعیین  78در حدود  فصل سال نیتربارشکم یمجموع بارندگدما و 

 مطلوبیت رویشگاه دارا بودند.
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 سهم تاثیرگذاری متغیرهای زیست محیطی در پراکنش الله واژگون -3شکل 
 

تا  1/0)رویشگاه نامناسب(، رنگ سبز نشان دهنده احتمال وقوع  1/0، رنگ کرم نشان دهنده احتمال وقوع کمتر از 4 در شکل

)تناسب رویشگاهی متوسط( و رنگ قرمز نشان  6/0تا  4/0)تناسب رویشگاهی کم(، رنگ نارنجی نشان دهنده احتمال وقوع  4/0

هکتار از مساحت استان در  37986نتایج نشان داد که  دهد.)تناسب رویشگاهی زیاد( را نشان می 6/0دهنده احتمال وقوع بیشتر از 

 .قرار دارد برای گونه الله واژگون طبقه با تناسب رویشگاهی زیاد

 

 

 نقشه رویشگاه اقلیمی حال حاضر گونه الله واژگون -4شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

 بینیپیش دهنده نشان 9/0 از باالتر مقادیر و مدل خوب بینیپیش دهنده نشان 9/0 تا 7/0 بین منحنی زیر سطح شاخص مقادیر

زیاد را نشان داد که نشان دهنده عملکرد مناسب مدل حداکثر آنتروپی  AUCنتایج اجرای مدل، میزان (. Swets, 1988) است مدل عالی

جهت بررسی پراکنش دو گونه گیاهی دارویی نیز ( 2017و همکاران )  Ranaبینی پراکنش گونه در منطقه مورد مطالعه است. در پیش

دهنده همچون مطالعه حاضر، نشان این محققاننتایج  و ای حداکثر آنتروپی استفاده کردندتیره الله در نپال، از مدل پراکنش گونهاز 

 د.بوای بینی پراکنش گونهعملکرد باالی مدل حداکثر آنتروپی در پیش

در استان چهارمحال و بختیاری  الله واژگون سازی حداکثر آنتروپی، سطح رویشگاه مناسب برای گونهمدل از حاصل نتایج براساس

دامنه ساالنه  و فصل سال نیتربارشکم یمجموع بارندگ، دما فصلی تغییرات همچنین .باشدمی( هکتار 37986) درصد 32/2 حدود

 داشتند گونه رویشگاه مطلوبیت تعیین در را سهم بیشترین و نمودند توجیه را گونه پراکنش تغییرات درصد 6/85 حدود در دما

 بیشتر تخریب وکاربری  تغییربرداری زیاد، بهره از باید هستند الله واژگون مانند خطر معرض در هایگونه دارای که هاییرویشگاه

 نگهداری، و حفظ جهت را شرایط تا نمایدمی کمک مدیریتی هایگیریتصمیم در مدیران به مطالعه این از حاصل نتایج. شوند حفظ

 .نمایند فراهم الله واژگون گونه از پایدار برداریبهره و مناسب اصالحی اقدامات اجرای
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:Abstract 

Fritillaria imperialis, a species native to Central Zagros, Iran, is a medicinal plant with great ecological and 

commercial profits. Its population has decreased considerably, and the species has become endangered in later 

decades. Understanding the habitat needs of this species, evaluating habitat conditions are important for protecting 

F. imperialis. In order to model its distribution based on correlation analysis, two topographic and eight bioclimatic 

variables were applied. A MaxEnt model was used for modelling the habitat suitability in Chaharmahal and 

Bakhtiari province as a part of Central Zagros. The results show that temperature seasonality and precipitation of 

driest quarter are important factors determining F. imperialis suitable habitat. The produced species distribution 

model had good accuracy as calculated AUC were 0.91. The results of the model showed that 37986 ha of in 

Chaharmahal and Bakhtiari province for the F. imperialis have had high habitat suitability The results of this study 

can be used in planning, conservation and rehabilitation of F. imperialis. 
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