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 چکیده

است که اندمیک ایران بوده و به طور عمده  Asteraceaeخانوادۀ های ( یکی از گونهCentaurea pabotiiگیاه مرتعی گل گندم بهبهانی )

عه عا  ندم جنوب غرب کشوووور کراکنا داردط م هدف در مزارع گ با  ناطق معلوب  بینیکیاای  باط طراحیی و رویشووو اهم های ارت

ش اه شدط روی شهر، فارس و که یلویه و بویراحمد انجام  ستان، بو ستان خوز سازی معلوبیی این گونه در چهار ا ش اهت مد   52با  روی

ضور گل گندم بهبهانی نقعۀ  شتو ح ستی ه ستۀ در  متغیر محیط زی شا مدل معلوبیت  Rافزار در محیط نرم Biomod2ب ساس  بر ا

افزار ی به روش مدارهای ا کتریکی در نرمرویشوو اههای ارتباط طراحی ها درتجمعی حاصوول از مدلنقشووۀ انجام شوود و  رویشوو اه

Circuitscape ی گل گندم بهبهانی در اسووتان رویشوو اهمناطق معلوب عمدۀ نشووان داد که  رویشوو اهنتایج معلوبیت شوودط  اسووتداده

ست ستان واقع ا صله از زمینمتغیرهای ارتداع،  که خوز ساالنه و فا سازی معلوبیت بارندگی  شترین تأثیر را در مد  شاورزی بی های ک

ش اه شته روی ش اههای ارتباط طراحیاندط دا شترین روی شان داد که بی شرق و گل گندم بهبهانی  تراکم جریان حرکتی ن شمال،  در 

جنوب شرقی استان خوزستان به سمت استان که یلویه و بویراحمد استان خوزستان واقع است که این جریان حرکت از  ب شرقجنو

ستط اما نیز  شده ا شیده  ستان تراکم جریان حرکت گل گندم بهبهانی درک شهر وا سیار ناچیز بوده و فارس  های بو زوی من این مناطقب

شدندط  شخیص داده  ستانت ستان خوز شتر در خعر هجوم  در کل، مزارع گندم ا شار بی ذ اتخا گل گندم بهبهانی قرار دارند وگونۀ و انت

 طرسده نظر میضروری ب ،مهاجم مزارع گندمگونۀ در مواجه با این  خوزستان مدیران جهاد کشاورزی استان تمهیدات خاص از سوی

 طتراکم جریان حرکت، جنوب غربی ایران، مدارهای ا کتریکی، Biomod2بستۀ  واژگان:کلید 
  

 

 Email: almasieh@asnrukh.ac.ir +898699891999: شماره تماس * نویسنده مسئول:

 05/10/1398 تاریخ دریافت:

 22/06/1399تاریخ تصویب: 

 

 298-289ص 



 6988، کاییز 9، شماره 89مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

 

299 

 مقدمه. 1
( به صوووورت 6MsHS) رویشووو اهمعلوبیت های مدل

های گیاهی و جانوری گونه رویش اهگسترده در مد سازی 

شان ط این مدل]5، 8[ کاربرد دارد توانند که می انددادهها ن

نههای معلوب گرویشووو اهبینی در کیا یاهو ی و های گ

نشووان  کیشووینمعا عات  ط]6، 61[ موفق باشووند جانوری

با اسوووتداده از  رویشووو اهمعلوبیت های اند که مدلداده

متغیرهووای محیط زیسوووتی موواننوود متغیرهووای اقلیمی 

گیاهان های مهاجم توانند در مد سوووازی توزیع گونهمی

ی معلوبیت هانقشوووه ط]9، 61[مناسوووا باشوووند زراعی 

ش اه گیاهی  شۀ  منظورتوانند بهمیروی های ارتباطتهیۀ نق

 ط]52[مورد استداده قرار گیرند  5رویش اهی

جایی موجودات زنده ی به هرگونه جابهرویش اهارتباط 

ته میهای آنرویشووو اهدر  کل ]66[شوووود ها گد  ،و در 

ش اههای ارتباط محدودۀ ی باعث جریان ژن، گسترش روی

ستقرار جمعیت کراکنا و ط  ]68، 52[ شودهای جدید میا

بل تغییرات اقلیم،  مورد یک قا هان در م یا گاری گ سووواز

ی سیمای سرزمین استط این رویش اههای افزایا ارتباط

فرصوووت مناسوووبی را در اختیار گیاهان مهاجم  ،شووورایط

 ط]95[دهد انتشار خود قرار میمحدودۀ افزایا  منظوربه

به طور گسوووترده در طراحی یکی از روش که  هایی 

مدارهای نظریۀ شووود ی اسووتداده میرویشوو اههای ارتباط

به تازگی به عنوان مدل جریان ژن در اسووت که  9ا کتریکی

سرزمین ساس  این نظریهط ]56[ رودکار میهب سیمای  بر ا

بوده و از اصول مدارهای ا کتریکی استداده  1گشت تصادفی

یان می نده( در م یان )موجود ز یا، جر بدین ترت ندط  ک

ضور یا  که 2های کانونیگره ش اههای )نقاط ح ی( با در روی

تاژ )احتمال حرکت موجود زنده( و مقاومت  نظر گرفتن و 

کذیری  کت( رویشووو اه)ندوذ بدمی حر یه ط ]96[  یا نظر

، امکان شووناسووایی مسوویرهای مختل  مدارهای ا کتریکی

 
 

 

 

 

 

ضور فراهم می آورد و از این  حاظ بر ارتباط را میان نقاط ح

حداقل هزینه که فقط یک مسووویر ارتباط را معرفی نظریۀ 

این روش هرچند که به نسووبت ط ]98[ کند، برتری داردمی

شان داده که می ست اما ن سازی جریان جدید ا تواند در مد 

 ط]55[ بسیار مدید واقع شودژن در سیمای سرزمین 

ندم ) گل گ خانواده .Centaurea Lجنس  به  ( متعلق 

تاب ردان ) نه از آن در  601( اسوووت و Asteraceaeآف گو

صورت خودرو رویا می سر ایران به  ، 99،58[ کنندسرتا

 گوویوواه موورتووعووی گوول گوونوودم بووهووبووهووانووی  ط]58

(Centaurea pabotii Wagenitz اندمیک ایران بوده و به )

ستان کراکنا داردطور  ستان خوز گونۀ  ط]59[ عمده در ا

گل گندم بهبهانی که در جنوب و جنوب غرب ایران یافت 

شود که در شود به عنوان عنصری زاگرسی شناخته میمی

این گیاه ط ]58[ شووودها دیده میمزارع گندم و کنار جاده

های سخت متر، برگسانتی 10دو سا ه بوده و دارای قد تا 

گل بان تخمو منقسوووم،  په، گری کل، آذین ک مرغی شووو

های های زرد رنگ )گلچهها چندسری و چرمی، گلفیالری

فندقه میوۀ های مرکزی دوجنسوووی( و کناری نازا و گلچه

با توجه به مجاورت این گیاه ط ]59[ همراه با کاکوس اسووت

شت گندم به نظر می سد که این گیاه مبا مزارع ک واند تیر

 ط]5[ گندم زراعی معرح باشد مهاجمگونۀ  به عنوان

شین بر روی معا عۀ  گل گندم بهبهانی، افزایا گونۀ کی

تأثیر میالدی تحت  5080تا سوووال کراکنا آن را محدودۀ 

ضرمعا عۀ ط ]5[بینی کرد تغییرات اقلیمی کیا با هدف  حا

نۀ ی رویشووو اهتعیین مناطق معلوب  گل  گیاهگو مرتعی 

هانی ندم بهب یک رویکرد تجمعی گ  طراحی ،و همچنین با 

ی این گونه برای مشوووخص نمودن رویشووو اههای ارتباط

با  ناطق  کتم یان حر باالی جر هانی  تراکم  ندم بهب گل گ

د تواننی باال میرویش اههای انجام شدط مناطق دارای ارتباط

گل گندم بهبهانی محسوووب شوووند که گونۀ نواحی انتشووار 

1 Habitat Suitability Models 
2 Habitat connectivity 
3 Electrical circuit theory 
4 Random walk 
5 Focal nodes 
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های ، مالحظهاین مناطق مزارع کشووت گندمزمینۀ باید در 

 جدی توسط مدیران جهاد کشاورزی اتخاذ گرددط

 

 شناسیروش. 2

 مورد مطالعهمنطقۀ معرفی  .1.2
های خوزسوووتان، مورد معا عه شوووامل اسوووتانمنعقۀ 

شهر،  ست بو ساحت فارس و که یلویه و بویراحمد ا که م

(ط 6رسوود )شووکل کیلومتر مربع می 559000آن به حدود 

 الًکام کسووتی و بلندیمورد معا عه، دو موقعیت منعقۀ در 

های وسیع در جنوب مجزا وجود داردط یک موقعیت، دشت

و شرق استان خوزستان و در جنوب بوشهر است که دارای 

تان حدود تابسووو مای  یان ین د با م جۀ  98های گرم  در

های مالیم با میان ین دمای حدود و زمسووتان سوولسوویوس

های )بر اساس میان ین ایست اه سلسیوس استدرجۀ  68

هواشوووناسوووی شوووهرهای آبادان، اهواز، رامهرمز، امیدیه، 

موقعیت  ط]50[ میالدی( 5060بندردیلم و بوشهر در سال 

شرق  ستان،  شرق خوز شمال و  ستانی  دی ر، مناطق کوه

دو اسوووتان فارس و که یلویه و عمدۀ بوشوووهر و مناطق 

های معتدل با میان ین بویراحمد اسوت که دارای تابسوتان

های سرد با میان ین سلسیوس و زمستاندرجۀ  52دمای 

)بر اسووواس میان ین  سووولسووویوس اسوووتدرجۀ  1دمای 

ست اه شیراز و ای شهرهای آباده، اقلید،  سی  شنا های هوا

 ط]50[ میالدی( 5060یاسوج در سال 

 

 گل گندم بهبهانیگونۀ های خوزستان، بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به همراه نقاط حضور مورد مطالعه شامل استانمنطقۀ  .1شکل 

 

-Hordeum marinumتیپ غا ا گیاهی شووامل  سووه

Lolium perenne-Sinapis arvensis ،Avena barbata-

Lolium perenne-Plantago exigua  وPhalaris 

minor-Eremostachys laevigata-Hordeum marinum 
های گیاهی در منعقۀ مورد معا عه مشاهده شدندط از گونه

عه  عا  قۀ مورد م هانی در منع ندم بهب گل گ مرتعی همراه 

 Salvia syriaca L. ،Salvia compressaتوان بووه می

Vent. ،Sinapis arvensis L. ،Lolium perenne L. ،

Hordeum marinum L. ،Physorrhynchus 

chamaerapistrum (Boiss.) Boiss. ،Ixiolirion 
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tataricum (Pall.) Herb. ،Anchusa italica Retz. ،

Torilis leptphylla (L.) Reichenb. ،Anagalis 

arvensis L. ،Matricaria recutita L. ،Phalaris 

minor Retz. ،Eremostachys laevigata Bunge ،

Allium eriophyllum Boiss.،Galium verum L.  ،

Plantago exigua Murray ،Onosma bulbotrichum 

DC. ،Carduus pycnocephalus L. ،Arvena barbata 

L. subsp. Barbata  وSerratula khuzestanica 

(Mozaff.) Mozaff. اشاره کردط 

 گردآوری نقاط حضور. 2.2
یدانی در  یات م قۀ عمل عه در طول منع عا  مورد م

 6981تا  6981های های اسوودند تا اردیبهشووت سووالماه

 گل گندم بهبهانی به وسیله فلورگونۀ انجام شدط شناسایی 

سط ]99[ایرانیکا  سونومی مجدد این گونه تو سی تاک  و برر

حضووور توسووط دسووت اه نقاط صووورت گرفتط  ]95و85[

یت هانی )موقع عای کمتر از 6GPSیاب ج با خ متر  60( 

شد و گلدهی  صل بهار زمان ر شدط با توجه به اینکه ف ثبت 

ی زمانی برای شناسایبازۀ گل گندم بهبهانی است این گونۀ 

سال متمادی انتخاب گردیدط در مجموع  سه   96گونه در 

 (ط6کل مورد نظر گردآوری شوود )شووگونۀ حضووور از نقعۀ 

میان دو  برای کاها خودهمبسووت ی میان نقاط حضووور،

 یکها کمتر از آنفاصووولۀ حضوووور که  یا چند نقعه نقعه

حضوووور باقی ماندط برای این کار از نقعۀ کیلومتر بود یک 

ستور   افزاردر نرم Spatially Rarify Occurrence Data د

SDMtoolbox 52ط در نهایت، تعداد ]60[ اسووتداده شوود 

 گل گندم بهبهانی رویشوو اهحضووور برای معلوبیت نقعۀ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ط6استداده شد )شکل 

 رویشگاهمدلسازی مطلوبیت  .3.2

 تعیین مناطق به منظور رویشو اهمعلوبیت  مد سوازی

ری به کارگی ی گیاه گل گندم بهبهانی ورویشوو اهمعلوب 

ی رویش اههای ارتباط طراحیدر  رویش اهمعلوبیت نقشۀ 

های معلوب گل رویشووو اهنقشوووۀ  این گیاه انجام گرفتط

ستداده از منعقۀ گندم بهبهانی در  سمورد معا عه با ا تۀ ب

Biomod2 ]91[ افزار آماری در محیط نرمR تهیه شووود  

رگرسوویون )مدل -کایهمدل  سووهدر این کژوها از ط ]90[

(، مدل افزایشوووی تعمیم یافته 5GLMخعی تعمیم یافته )

(9GAM و ) رگرسیون چند متغیره تعبیقی(1MARS))  و

شین یادگیری ) شینۀ سه مدل ما (، 2MaxEnt) آنتروکیبی

ته 1RFجن ل تصوووادفی ) یاف مدل افزایشوووی تعمیم  ( و 

(8GBM))  یت ندم  رویشووو اهبرای تعیین معلوب گل گ

معلوبیت  9تجمعینقشۀ استداده شد و در نهایت،  بهبهانی

  هایاز میان ین وزنی ارزش گل گندم بهبهانی رویشووو اه

 ط]91[شده تهیه گردید  مدل ذکر شا

متغیرهای محیط زیسووتی شووامل متغیرهای کسووتی و 

، اقلیم و کوشوووا زمین در مد سوووازی معلوبیت 8بلندی

گل گندم بهبهانی اسووتداده شوودندط متغیر گونۀ  رویشوو اه

سلول یک کیلومتر اندازۀ ( با 60DEMمدل رقومی ارتداع )

به عنوان یک متغیر مهم کسوووتی و بلندی در مد سوووازی 

متغیر مدل رقومی به کار برده شوودط از  رویشوو اهمعلوبیت 

 Spatial Analystمتغیر شووویا در ابزار تهیۀ برای  ارتداع

بر کراکنا، ترکیا و  66تابا خورشوویدی اسووتداده شوودط

و  بآچرخۀ تو ید گیاهان از طریق تاثیر بر فتوسووونتز و 

1 Global Positioning System 
2 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 
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متغیر ط بنابراین، ]1[ اثرگذار اسووت تعرق از سووعگ گیاهان

بر حسووا کیلوژول در مترمربع در روز  تابا خورشوویدی

(1-day 2-kJ mکه بر اسواس ماه ) های سوال تدکیک شوده

سال ست )میان ین    ،]69[ میالدی( 5000تا  6880های ا

به عنوان متغیر دی ر وابسته به کستی و بلندی به کار برده 

های اسوودند تا در این معا عه، تابا خورشوویدی ماه شوودط

بزار  یالدی( در ا م می  بهشووووت )مووارس تووا  ی   ارد

Raster Calculator  شدط علت انتخاب این میان ین گرفته 

که این قسمت از سال برای رشد و گلدهی  این بودسه ماه 

ست ی  ستط با توجه به واب گل گندم بهبهانی حائز اهمیت ا

های کوشوووا زمینطبقۀ زارع گندم، گیاه گل گندم به م

شاورزی که  ست از عمدۀ ک شۀ آن مزارع گندم ا شا نق کو

فاصووله از نقشووۀ برداشووت شووده و  ]62[سوورزمین موجود 

 هووای کشوووواورزی بووا اسووووتوودوواده از ابووزار زموویوون

Euclidean Distance  های ذکر مام ابزار یدط ت یه گرد ته

 موجود استط 9/60نسخه  ArcGISشده در محیط 

مووتووغوویوورهووای اقوولوویوومووی موووجووود در درگوواه 

www.worldclim.org  یان ین نۀ از م ها ماما حداکثر و د  ،

های هواشووناسووی جهانی، ایسووت اهو بارندگی  حداقل دما

 5000تا  6880های در طول سووالو محلی  ، ملیایمنعقه

 68از میان ط ]68، 69[اند شده گردآوری و درونیابیمیالدی 

، متغیرهووای اقلیمی این درگوواهدر  متغیر اقلیمی موجود

نه ) مای سووواال یان ین د نه بازۀ (، 6BIO1م مای سووواال د

(5BIO7 ،)بارندگی ساالنه (9BIO12 ،) ترین مرطوببارندگی

ترین چهارک )سوووه ماه( ( و بارندگی مرطوب1BIO13ماه )

(2BIO16 که یل این به د  ها  ندط این متغیر ید خاب گرد ( انت

تأثیر را بر فیزیو وژی  نۀ بیشوووترین  هگو ندم بهب انی گل گ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی معلوبیت  شتند، برای مد  ش اهدا ار این گونه به ک روی

در خاتمه، همبسوووت ی میان متغیرهای ط ]8[ برده شووودند

به  جه  با تو ید و  محیط زیسوووتی موجود بررسوووی گرد

مای  یان ین د با م داع  باالی متغیر رقومی ارت همبسوووت ی 

ن، همچنی دمای ساالنه حذف گردیدطمیان ین ساالنه، متغیر 

 متغیر هشووتمنظور بررسووی همبسووت ی چندگانه میان به

منعقۀ تصووادفی در نقعۀ  2000محیط زیسووتی باقیمانده، 

جاد شووود و در نرم عه ای عا  در  ]USDM ]51افزار مورد م

بررسووی گردیدط  1، شوواخص تورم واریانسRافزار محیط نرم

 89/5تا  89/6بازۀ ها در شوواخص تورم واریانس برای متغیر

عدد سه برای این شاخص آستانۀ قرار داشت که با توجه به 

 هشوووتتعداد  ،در مجموع، ]15[به منظور حذف متغیرها 

متغیر مدل رقومی ارتداع، شیا، تابا خورشیدی، فاصله از 

دمای سوواالنه، بارندگی سوواالنه، بازۀ ، های کشوواورزیزمین

بارندگی مرطوببارندگی مرطوب رین چهارک تترین ماه و 

سازی معلوبیت  ش اهبرای مد  ی گل گندم بهبهانگونۀ  روی

 طمورد معا عه استداده شدندمنعقۀ در 

شده به دادهبا توجه به نیاز مدل ای های زمینههای ذکر 

شبه ضور) ضور در نقعۀ  2000(، تعداد 8عدم ح شبه عدم ح

مورد معا عه و بیرون از شووعاع یک کیلومتری نقاط منعقۀ 

  (9AUCنظر گرفته شوودط سووعگ زیر منحنی )حضووور در 

مهارت آمارۀ ( و مدل 8ROCویژگی عامل دریافت کننده )

یک از 60TSSواقعی ) یت هر  بار و کید یابی اعت ( برای ارز

شدط به این ترتیا، که مقادیر مدل ستداده  برای  >8/0ها، ا

AUC  برای  >82/0و مقادیرTSS صحت عا ی دهندۀ نشان

ستند شارکت هر یک از متغیر]65، 99[ مدل ه ها ط میزان م

های کاسوووق نقاط ها و همچنین، منحنیدر هر یک از مدل

1 Annual mean temperature 
2 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 
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های محیط حضوووور گل گندم بهبهانی به هر یک از متغیر

ستی در هر یک از مدل شدندط در نهایت، زی شها تعیین  ۀ نق

گل گندم بهبهانی از میان ین  رویشووو اهتجمعی معلوبیت 

 شدط وزنی شا مدل ذکر شده تعیین

 یرویشگاههای ارتباط طراحی .4.2

باط طراحی های رویشووو اههای ارت مدار به روش  ی 

ان شدت جریان با قوه میتراکم ا کتریکی به منظور نمایا 

افزار نقوواط حضوووور گیوواه گوول گنوودم بهبهووانی در نرم

Circuitscape  معابق روش انجام شووودط  ]51[ 1نسوووخۀ

شۀ  ،]10[ ش اهتجمعی معلوبیت نق ی گل گندم بهبهان روی

ساس روش خعی مندی به  شۀ بر ا شد نق مقاومت تبدیل 

شۀ [+6) ش اهتجمعی معلوبیت نق سپس با 6000-]روی ( و 

 Spatialدر Rescale by Functionتابع تبدیل نمایی )ابزار 

Analyst Tools نقشووۀ تبدیل شوودط  600یک تا بازۀ ( به

اط مقاومت جریان حرکت و نقنقشووۀ شووده به عنوان تهیۀ 

افزار حضووور گل گندم بهبهانی به عنوان گره کانونی به نرم

ندط در این نرم مه برای یکیمعرفی شووود  6افزار از روش ه

ش اههای برای طراحی ارتباط شدروی ستداده  ط ]96[  ی ا

شه با تمامی زیرا هن امی ست آوردن یک نق که، هدف به د

تواند های کانونی اسوووت این روش میها میان گرهارتباط

ط د یل دی ر اسووتداده از این روش، ]59[مدید واقع شووود 

اسووت  Circuitscapeافزار رایانه در نرم RAMنیاز زیاد به 

ط ]96[گردد افزار تلقی میکه یک محدودیت برای این نرم

شده به کار روش به کمتری از رایانه نیاز داردط  RAMبرده 

ها، برای همچنین، هشووت سوولول اطراف هر یک از سوولول

ط مناطق با مقاومت ]59[هدایت جریان در نظر گرفته شوود 

 گل گندم بهبهانیبیشووتری از  تراکم جریان حرکتکمتر، 

 دهند و با عکسطرا نشان می

 

 نتایج. 3

 رویشگاهمدلسازی مطلوبیت  .1.3

قدار  مدلTSS و  AUCم یا برای  به ترت و  >8/0ها 

شد که  >82/0 شانتعیین  صحت عا ی برای هر دهندۀ ن

(ط نتایج میان ین مشووارکت 6ها اسووت )جدول یک از مدل

 اهرویش مدل تعیین معلوبیت  شاهر یک از متغیرها در 

نه که متغیر گو داعای نشوووان داد  دارای  مدل رقومی ارت

شترین اهمیت در معل ش اهوبیت بی  انیگل گندم بهبه روی

قۀ در  یا، منع به ترت عد از آن  عه اسوووتط ب عا  مورد م

 و های کشاورزیفاصله از زمین بارندگی ساالنه،متغیرهای 

دارای بیشوووترین اهمیت بوده و  بارندگی مرطوبترین ماه

 (ط5دارای کمترین اهمیت بوده است )جدول  شیامتغیر 

به منحنی هانی  ندم بهب گل گ کاسوووق حضوووور  های 

شان داد که گل گندم بهبهانی  ستی ن متغیرهای محیط زی

داع یا 6000های زیر ارت جه و  60های زیر متر، شووو در

کیلوژول در متر مربع  56000-56200تابا خورشوویدی 

های زمیندهدط با افزایا فاصوووله از در روز را ترجیگ می

کشووواورزی، احتمال حضوووور گل گندم بهبهانی کاها 

بارندگی سووواالنۀ می بدط در نهایت، گل گندم بهبهانی  یا

ترین ماه بیشوووتر از متر، بارندگی مرطوبمیلی 120-920

ندگی بیشوووتر از میلی 10 بار متر را در میلی 500متر و 

(ط5دهد )شکل ترین چارک سال ترجیگ میمرطوب

 شده استفاده  هایبرای هر یک از مدل( TSSمهارت واقعی )آمارۀ ( و مدل AUCمقادیر سطح زیر منحنی ) .1جدول 

 مورد مطالعهمنطقۀ گل گندم بهبهانی در  رویشگاهدر مدلسازی مطلوبیت 

 

 GLM GAM MARS MaxEnt RF GBM 

AUC 88/0 86/0 81/0 89/0 88/0 81/0 

TSS 89/0 81/0 99/0 82/0 81/0 88/0 

 
 1 All to one 
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 مورد استفاده  مدل ششهای محیط زیستی در میانگین و انحراف معیار مشارکت نسبی هر یک از متغیر .2جدول 

 مورد مطالعهمنطقۀ در  گل گندم بهبهانی رویشگاهدر مطلوبیت 
 

 
مدل رقومی 

 ارتداع
 شیا

تابا 

 خورشیدی

فاصله از 

های زمین

 کشاورزی

بازه دمای 

 ساالنه

بارندگی 

 ساالنه

بارندگی 

ترین مرطوب

 ماه

بارندگی 

ترین مرطوب

 چارک

 61/9 1/65 58/69 08/8 92/69 21/66 11/1 99/56 میان ین مشارکت نسبی )%(

 11/6 91/5 89/9 9/5 09/9 59/5 8/6 11/9 انحراف معیار مشارکت نسبی )%(

 

 

 های مطلوبیت رویشگاه گونهدر هر یک از مدلهای محیط زیستی های پاسخ حضور گل گندم بهبهانی به هر یک از متغیر. منحنی2شکل 

 با خط سیاه نمایش داده شده است.( GBMبا خط قرمز و  MARSبا خط آبی نگ،  MaxEnt )به منظور سهولت نمایش، فقط سه مدل 

 

شۀ 9)شکل  ش اهمعلوبیت ( نق گل گندم بهبهانی  روی

قۀ در  مدلمنع یک از  عه را در هر عا  ، GLMهای مورد م

GAM ،MARS MaxEnt ،RF ،GBM  تجمعی نقشوووۀ و

دهدط ها را نشوووان میحاصووول از میان ین وزنی این مدل

شکل همان شاهده می( 9)طور که در  مناطق عمدۀ شود م

و  شوورق ل،در شووما گل گندم بهبهانیی رویشوو اهمعلوب 

شرق ستط  جنوب  ستان واقع ا ستان خوز ستانا سایر ا ها در 

 گل گندمگونۀ ی رویشووو اهنیز مناطق به نسوووبت معلوب 

های بوشووهر و فارس و در غرب و بهبهانی در جنوب اسووتان

 (ط9)شکل  اندشدهجنوب استان که یلویه و بویراحمد واقع 

 های رویشگاهی. طراحی ارتباط2.3

ش اهی طراحی ارتباط گونۀ گل گندم بهبهانی های روی

شترین تراکم  شان داد که بی به روش مدارهای ا کتریکی ن

شکل  ستان وجود دارد ) ستان خوز (ط 1جریان حرکت در ا

تراکم جریان حرکت گل گندم بهبهانی از شوومال اسووتان 

خوزستان شروع شده و با جریان حرکت به نسبت معلوبی 

ستان می شرق این ا ستبه  ستان خوز شرق ا سدط در  ان ر

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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ستط تراکم جریان حرکت در  شده ا شیده  بویر احمد نیز ک

های بوشووهر و فارس ضووعی  بوده و این مناطق، اسووتان

(ط1منزوی تشخیص داده شدند )شکل 

 

 مورد مطالعه منطقۀ گل گندم بهبهانی در  رویشگاههای مطلوبیت . نقشه3شکل 

 های این شش مدل.تجمعی حاصل از میانگین وزنی ارزشنقشۀ و  رویشگاهبر اساس شش مدل مطلوبیت 
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 های رویشگاهی طراحی شده گونۀ گل گندم بهبهانی در محدودۀ پراکنش آن در جنوب غربی ایران . نقشۀ ارتباط4شکل 

 الکتریکی بر اساس روش مدارهای

 

 گیریبحث و نتیجه. 4

یت  هدف تعیین معلوب با  عه  عا  گل  رویشووو اهاین م

باط هانی و طراحی ارت ندم بهب ی آن در رویشووو اههای گ

غرب کشوووور انجام شووودط متغیرهای مدل رقومی جنوب 

های کشوواورزی و ارتداع، بارندگی سوواالنه، فاصووله از زمین

بارندگی مرطوبترین ماه، بیشووترین اهمیت را در معلوبیت 

هانی در  رویشووو اه ندم بهب قۀ گل گ عه منع عا  مورد م

 ی این گونه، بیشترینرویش اههای داشتندط طراحی ارتباط

گ کت  یان حر هانی را در شووورق و تراکم جر ندم بهب ل گ

و غرب و جنوب اسووتان خوزسووتان جنوب شوورق اسووتان 

 که یلویه و بویر احمد نشان دادط

عالوه بر متغیرهای اسوووتداده شوووده در مد سوووازی 

هانی،  ندم بهب گل گ یت زیسوووت اه  خاک و معلوب متغیر 

به آن نیز در این معا عه مد نظر بوده  کارامترهای مربوط 

برداری کارامترهای داده ،مورد معا عهمنعقۀ اما در سووعگ 

هووای چنین فووایوول کووذیر نبودط همچنین،امکووانخوواک 

و یا در صوووورت وجود با  نبودندمتغیرهایی در دسوووترس 

که  بودندها و عدم داده در بعضووی مناطق مواجه کاسووتی

سازدط متغیر شیا با ممکن میها را غیرستداده از آنا عمالً

بت و فرسوووایا تأثیر  تابا  ]69[ خاکبر رطو و متغیر 

  بر حرارت خاک و تبخیر از سعگ خاکتأثیر خورشیدی با 

در این معا عه به کار برده شووودند تا کمبود وجود  ]61[

در  متغیر خاک و کارامترهای آن به حداقل ممکن برسووودط

های کیشوووین نیز که در سوووعگ وسووویع و بدون همعا ع

از  صوورفاًبرداری کارامترهای خاک انجام شووده اسووت داده

ستی و بلندیمتغیرهای اقلیمی و  سازی کراکنا ک  در مد 

ش اهی گونه ستروی شده ا ستداده  92، 16[ های مرتعی ا

 ط]9 ،2، 1،

سازی معلوبیت  ش اهمد  شترین  روی شان داد که بی ن

ر دگل گندم بهبهانی ی رویش اهمناطق با معلوبیت باالی 
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ر کیشین آن داستان خوزستان قرار داشتند که با اطالعات 

به مناطق ط ]59[ مورد کراکنا این گونه معابقت داشوووت

سبت معلوب  ش اهن ستاناین گونه ی روی شهر،در ا  های بو

وجود داشتندط مد سازی نیز فارس و که یلویه و بویراحمد 

ش اهمعلوبیت  ستان روی ها، عالوه بر مناطق نقاط در این ا

بت معلوب به نسووو ناطق دی ر را نیز   حضوووور، برخی م

تشخیص داده است که کیمایا صحرایی به منظور بررسی 

 صورت گیردطتواند میاین مناطق 

شان  ستی ن شارکت متغیرهای محیط زی نتایج میزان م

شارکت را در داد که  شترین میزان م مدل رقومی ارتداع بی

گونه گل گندم بهبهانی  رویشووو اهمد سوووازی معلوبیت 

ع عاملی محدود ارتدا دهدداشته است که این امر نشان می

های در معا عهشووودط کننده برای این گونه محسوووب می

نه نیز گا مل ]1[ و ]9[ جدا عا داع را مهمترین  در  ارت

یا بهکراکنا رویشووو اهی مد سوووازی  نهترت  هایگو

Astragalus cyclophyllon و Bromus tomentellus  در

، رحاضمعا عۀ بر اساس نتایج ط ندنشان داد استان اصدهان

داعی کمتر از  ناطق ارت به عنوان  6000م ناطق متر  م

های در منحنیگل گندم بهبهانی گونۀ تعد حضوووور مسووو

ین اکیشووین نیز معا عۀ اند که در بینی شوودهکیا کاسووق

نه یک  گو نۀ به عنوان  حدودۀ زاگرسوووی در گو داعی م ارت

شده بودمتر  120-900 بارندگی  هایمتغیر ط]59[ معرفی 

نه و  ندگی مرطوبسووواال ماه بار به عنوان بهترین  یا  ترت

های مهم دو هارممتغیر یت  در م و چ مد سوووازی معلوب

  اند کهگل گندم بهبهانی شووناخته شوودهگونۀ  رویشوو اه

ویژه طول سوووال و بهاهمیت و حیاتی بودن بارندگی را در 

ترین ماه که فصوول رشوود این گونه محسوووب در مرطوب

ندنشووووان میشوووود می عط در ده عا  ندگی ]9[ۀ م بار  ،

سازی مرطوب ترین ماه به عنوان دومین متغیر مهم در مد 

در مرکز  Astragalus caraganaکراکنا رویشووو اهی 

نیز اهمیت  دی رهای معا عهایران تشوووخیص داده شووودط 

در های گیاهی بارندگی را در کراکنا رویشووو اهی گونه

متغیر فاصووله از  ط]91، 92[ اندنشووان داده سووعگ وسوویع

گل گندم مشووواهدۀ گونۀ های کشووواورزی به د یل زمین

شدنی در مزارع گندم بهبها ستداده  شدن  که ا شخص  با م

با میزان باالی مشووارکت،  سوووماین متغیر به عنوان متغیر 

در  رسوودطغیر منعقی و درسووت به نظر میانتخاب این مت

عۀ  عا  نۀ های کشووواورزی برای کنج نیز زمین ]98[م گو

 معلوب تشخیص داده شدط ،در سعگ جهان مهاجم مرتعی

کاسوووق، افزایامنحنی گل گندم  های  احتمال حضوووور 

مورد معا عه منعقۀ در  در اطراف مزارع کشاورزیبهبهانی 

 کردندطتأیید  را

باط قه میرویشووو اههای ارت یک منع به ی در  ند  توا

شار و کراکنا گونه با  مناطق ،ها کمک نمایدط در نتیجهانت

نه،ت یک گو باالی افراد  کت  یان حر که راکم جر ای مانع  

جریان ژن  موجا سوووهو تو آن گونه  رویشووو اهشووودن 

توانود مودیران بخا این موضووووع میط ]55[ شوووودمی

های مهاجم مزارع کشوواورزی، کشوواورزی را در مورد گونه

شکل نماید ش اهارتباط ط ]6[ دچار م ستان روی ی باال در ا

توان باالی این گونه برای انتشار در دهندۀ نشانخوزستان 

عمدۀ های مجاور اسووت که تاناین اسووتان نسووبت به اسوو

استان  شرق و جنوب شرق ،این گونه تراکم جریان حرکت

ستان  ستخوز ستان ط ا ستان خوز بنابراین، مزارع گندم ا

شتر در خعر هجوم  گل گندم بهبهانی قرار دارند و گونۀ بی

ان باید تمهیدات الزم را مدیران جهاد کشوواورزی این اسووت

مهاجم مزارع گندم اتخاذ نمایندط گونۀ مورد مواجه با این 

اسووتان  مناطق با تراکم جریان باالی اسووتان خوزسووتان با

به  با توجه هسووتند و نیز در ارتباطکه یلویه و بویر احمد 

حدوۀ افزایا  حت م نده ت نه در آی تأثیر کراکنا این گو

نایی انتشوووار به  مرتعیگونۀ این  ،]5[تغییرات اقلیمی  توا

وجه با ت، در نهایت مد را نیز داردطاستان که یلویه و بویراح

ناطبه  هانی در منزوی بودن م ندم بهب گل گ ق حضوووور 

ستان شهر و فارس، ا شار آن به های بو احتمال افزایا انت

 طرسدضعی  به نظر می دو استاندی ر مزارع گندم این 
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