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 دهیچک

خشک دارد، از گیاهان ارزشمند برا  اکجاد پوشش گیااهی در اکام مناا ق گز پرشاخه به دلیل توان زکاد  که در استقرار در نواحی خشک ت نیمه

ا العاا، تکثیار ت گساترش کابادی لایکم  ،تواند با مقاصد کنترل نواحی بیاباانیگز در شرق اصفهان می شود. کاربرد اکم گونه خودرت ِمی محسوب

سااز  أثیرگااار در پاراکنش اکام گوناه ت مادلمحدتد است. اکم پژتهش با هدف شناخت عوامال ت مربوط به نیازها  رتکشگاهی ت اکولوژککی آن

 بق فلور اکران مشخص شاد ت باا مراج اه باه  ،اکم گونه در استان اصفهان تدتکم ت انجام شد. نقاط پراکنش گز پرشاخه القوّة رتکشبها  زکستگاه

شهرساتان ثبات  11مکان پراکنش، در  55ت داد  ،بردار  انجام گرفت ت مشخصا، جغرافیاکی ت اکولوژکک آن ثبت گردکد. در مجموعنمونه منطقه،

آزمون ساز  پراکنش گونه به کار گرفته شد ت با برا  مدل متغیر بیواقلیمی ت سه متغیر پستی ت بلند  11از مدل حداکثر آنترتپی، شد. با استفاده 

 باه 169/0 باا برابار پرشااخه گز برا  آنترتپی حداکثر کیفیت مدل ساز  ارزکابی شد. نتاکشیت هر کک از متغیرها  محیطی در مدلناکف اهمّجک

تطابق بسیار باال  مادل باا تاق یات زمینای  ةشد که نشان دهند انجام 00/0برابر با مدل با استفاده از ضرکب آمار  کاپا  تصحّ رزکابیاآمد.  دست

عامل محیطی مربوط به توپوگرافی شامل درصد شیب ت عوامل اقلیمی میزان بارش در سردترکم فصل، بارندگی ساالنه، دامنه تغییرا، سااالنه . است

بینای احتماال حراور گوناه بار مبناا  ثیر را در پراکنش گونه دارا بودند. بر اساس پیشأیانگیم دما  سردترکم فصل به ترتیب بیشترکم تدما ت م

کننده، قابلیت مطلوب برا  حرور اکام گوناه را تجود عوامل محدتدمشرتط به عدمدرصد از مساحت استان اصفهان  11پتانسیل رتکشگاهی، حدتد 

 دارد.

 

 Tamarix ramosissimaبیابان، پراکنش، متغیرها  محیطی، نیاز رتکشگاهی،  کنترل: یدیکل نواژگا

 مهمقدّ

ا  ساز  تناسب رتکشگاهی که باا مادل توزکاع گوناهمدل

بینی پراکنش کاک ارتباط نزدککی دارد، برا  درک ت پیش

شود ت در زمینه اکولوژ  حفاظتی ت احیاا گونه استفاده می

تواناد ساز  تناسب رتکشگاهی میارد. مدلکاربرد زکاد  د

مکااانی ت زمااانی  ةبینشاای کلیااد  در مااورد توزکااع بااالقوّ

هاا  ها به محیطپاسخگوکی گونه ةجم یت کک گونه، نحو

ها  نادر ت در م رض خطار، کااتش کابی گونهجدکد، مکان

ها  مهااج  ت ت رکاف مناا ق باا اتلوکات در توزکع گوناه

 . ]9[ حفاظت ارائه نماکد

هاکی ( ککی از مدلMAXENTمدل حداکثر آنترتپی )

بینی مکانی پاراکنش است که بر مبنا  حرور گونه، پیش

د ها  مت ادّدهد. اکم مدل بارا  گوناها  را انجام میگونه

جانور  ت گیاهی ت در مناا ق مختلاف جغرافیااکی ماورد 

 است.  استفاده قرار گرفته

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2862.html
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هش اکام پاژت ةاز جمله تحقیقا، انجام شاده در زمینا

 اکولوژکاک آشایان بار اقلای  تغییار توان به بررسی اثرمی

 در Bromus tomentellus (Boiss) اقلیمی گونه گیاهی

مدل حاداکثر آنترتپای اشااره  از استفاده با اصفهان استان

 ت پیشاگو متغیرهاا  ثیرأ. در پژتهش دکگر ، تا]3[نمود 

-مالشا پراکنش گز پرشااخه در بر ا گونه  هاانواع مدل

است. نتااکش نشاان داد  چیم مورد بررسی قرار گرفته غربی

 .T بینااای پاااراکنشبااارا  پیش مااادل کاااه بهتااارکم

ramosissima هااا  تصااادفی )جنگل ماادلRandom 

Forests Modelثیرگااارترکم أ( بوده ت عامل آب ت هاوا ت

ت   Zare Chahouki. همچنایم ]29[متغیر م رفای شاد 

PiriSahragard (2016بااا اساا ،) تفاده از ماادل حااداکثر

آنترتپی، قابلیت رتکشاگاهی گوناه گاز پرشااخه در مراتاع 

 . ]26[گارکزا، استان کزد را بررسی کردند 

گیار  بهارهکاربرد گز پرشاخه در فرا  سبز شهر  با 

، GLMشااامل) ا ساااز  توزکااع گونااهرتش ماادل 10از 

GBM،GAM  ،CTA ،ANN ،SRE ،FDA ،MARS ،

RF ،Tsuruoka  تMAXENT مورد مطال ه قرار گرفته )

ها نشان داد که متوسط دماا  ساردترکم کافته. ]22[است 

ترکم( فصل سال ت )خشکترکم فصل سال، بارش ک  باران

نه در زمان به ترتیب، سه متغیر مه  در پراکنش گو ،ارتفاع

متغیرها  متوسط دما  ساردترکم  .رتندحال به شمار می

 ،فصال ساال ت ارتفااعتارکم فصل سال، متوسط دما  گرم

 یت را در پراکنش اکم گونه در آکناده دارناد.بیشترکم اهمّ

گیااهی  ةگیر  شد کاه گاز پرشااخه گوناهمچنیم نتیجه

ها  خراساان رضاو  ت مناسبی برا  فراا  سابز اساتان

 . استسمنان 

ر مادل حاداکثر ثّؤبررسی سوابق، حااکی از کااربرد ما

مادل حاداکثر  ا  است.آنترتپی در مطال ا، پراکنش گونه

آنترتپی برا  ارزکابی قابلیت زکستگاه مطلوب قوچ ت مایش 

است ت نتااکش نشاان در منطقه تنگ صیاد به کار برده شده

مطلوبیت زکستگاه برا  قوچ ت میش در فصل بهار داده که 

. همچنیم  ]12[ بیشتر استتابستان ت زمستان از دت فصل 

Kumar  تStohlgren (2001رتش حداکثر آن ،) ترتپی را

بینی زکستگاه مناسب برا  گونه در رتش خوبی برا  پیش

در منطقاه  Canacomyrica monticolaم ارض خطار 

 . ]10[کالدتنیا  جدکد دانستند 

( نیااز ماادل 2016ت همکاااران ) Yiدر کااک پااژتهش 

بینی پراکنش گوناه دارتکای حداکثر آنترتپی را برا  پیش

ان چایم هادر کو Homonoia ripariaدر م ارض خطار 

 میاانگیم متغیار هفات که داد نشان استفاده کردند. نتاکش

 باارش باارش، بودنفصلی درکا، سطح از ارتفاع دما، ساالنه

 رتدخانااه، ترکمنزدکااک تااا فاصااله فصاال سااال، سااردترکم

 مها ّ عوامال از ماه، ترکمخشک در بارش ت دما بودنفصلی

 .]21[بودند  مناسب اکم گونه رتکشگاه ةکنندت ییم

Evangelista ( ماادل حااداکثر 2001ت همکاااران ،)

آنترتپاای را باارا  ارزکااابی کاااربرد  ت عملکاارد  آن در 

ها  گاز ماورد بررسای قارار سنجش از راه دتر برا  گونه

دادند. نتاکش اکام محققایم نشاان داد کاه مادل حاداکثر 

ها  گاز باردار  گوناهر برا  نقشهثّؤکک رتش م ،آنترتپی

 .نابع همیشه کک چالش بوده استاست که برا  مدکران م

آنها نتیجه گرفتند که عملکرد مثبت مدل حداکثر آنترتپی 

ها  سنجش از دتر عمکلرد ککسانی داشت با مجموعه داده

]6[  . 

  هامطال ا، اکولوژکک ت شناخت نیاز رتکشگاهی گونه

ی دارناد. نقاش مهمّاالعا، پاکه ا ّبه لحاظ تولید مختلف 

شناساااکی منااا ق مساات د  زمینااه را باارا همچناایم 

  مختلاف ها  آکنده باا گوناههارکز کار  ت برنامهجنگل

گیااه  کاک عناوان . گاز پرشااخه باه]11[ کنادفراه  می

 برابار در زکااد مقاتمات ت بااال نماک لتحمّا باا شوررست

ها  شادن توساطه ماساهدفام ت بااد  فرساکش خشکی،

 چایم در زاکیبیاباان کنتارل در ا گساترده  ور به رتان،

  .]29[است  گرفته قرار استفاده مورد

گز بارا  گساترش گیاه با توجه به پتانسیل بسیار زکاد 

ل زکاد اکم خشک ت همچنیم تحمّدر منا ق خشک ت نیمه

ا  مناسااب باارا  تااوان آن را گونااهگونااه بااه شااور ، ماای

ها  گاز گوناه دانست.خشک ت شور  جنگلکار  در منا ق

ها  رتان، تشاکیل ض شامدر منا ق خشک بوکژه در م ر

کاه در شارق اصافهان نیاز دکاده  ]1[دهناد نبکاها را می

ها  شاور قادر به استفاده از آبهمچنیم  شود. گیاه گزمی

 رکق غدد برگی باوده کاه در زماان  ت دفع نمک اضافی از

ا  از نماک در قشار هاا باعات تشاکیل الکاهرکزش بار 

 . ]16[ شودسطحی خاک می
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عناوان کاک  م تواناکی دفع نماک باهگز از اک ها گونه

  هاکساتگاهزل شاور  در استراتژ  سازگار  بارا  تحمّا

ها  قابل رتکش . از جمله گونه]11[ کنندشور استفاده می

 اور  باه گز پرشااخهدر چنیم منا قی، گز پرشاخه است. 

  فصالی )شاور ت هاکاا رتدخاناه هاآبراههم مول در بستر 

اکام . ]5[ شک رتکش داردخقلیاکی( منا ق خشک ت نیمه

 پاراکنش جغرافیااکی تسای ی دارد، لایکمدر اکاران  گونه

العاا، مرباوط باه وکژه ا ّمطال ا، مربوط به اکم گونه ت با

 . نیازها  رتکشگاهی ت اکولوژککی آن محدتد است

ت  Rouhi Moghaddamبررسی منابع نشاان داد کاه 

اصر ( مطال اتی رت  اکم گونه ت ارتباط عن2015همکاران )

دشات حاوزه هیرمناد در ت بافت خاک باا پاراکنش گوناه 

ت همکااااران  Mohammadi. ]21[اند داشاااتهسیساااتان 

( خواص فیزککوشیمیاکی خاک رتکشگاهی گونه گز 2019)

پرشاخه را در استان اکالم مطال اه کردناد ت م تقدناد کاه 

فاصله از رتدخاناه، درصاد کاربم آلای، هاداکت الکترککای 

رصاد سایلت فر قابال جااب ت دخاک، ر وبت خاک، فسا

ر بر استقرار ت پراکنش اکم گونه باوده ثّؤترکم عوامل ممه 

بنااابراکم ضاارتر  اساات تااا نساابت بااه شااناخت اساات. 

 . ]11[جام ی صور، گیرد اکولوژککی اکم گونه مطال ا، 

کااه تشااکیل نبکاهااا  گااز در منااا ق شاارقی  آنجااااز 

نهاا ت ها  گز در تشکیل آشدن نقش گونهشکاراصفهان ت آ

بایش از  ،جلوگیر  از فرساکش خااک ت پدکاده رکزگردهاا

عرصه منابع  بی ی را به خاود  اندرکاراندست پیش توجه

اکم مطال ه با هدف شاناخت  بنابراکم، ،استم طوف کرده 

ساااز  ثیرگاااار در پااراکنش اکاام گونااه ت مدلأعواماال ت

گونه گز پرشاخه در استان اصافهان باا  ةها  بالقوّرتکشگاه

( به منظور MAXENTتفاده از مدل حداکثر آنترتپی )اس

زداکی ها  بیابااندستیابی به راهبردها  کارآمد برا   رح

ها  سابز در مناا قی از اساتان کاه تاوان ت اکجاد پوشش

 نگهدار  ت رتکش اکم گونه را دارند، انجام شد.

 

 هامواد و روش

 الف( منطقه مورد مطالعه

کیلومتر مربع،  109021دل استان اصفهان با مساحتی م ا

درجاه  31دقیقه تا  13درجه ت  30در موق یت جغرافیاکی 

 55دقیقاه تاا  36درجه ت  11دقیقه عرض شمالی ت  29ت 

 دکشاد را،ییاتغدقیقه  ول شرقی قارار دارد.  31درجه ت 

  هاا یاقل بارتز باعت( متر 1250 حدتد تا 600 از) ارتفاع

 استانت غرب  شرق  قمنا. است شده استان مکا در متنوع

 متار،یلایم 000تاا 95ی بارنادگ میانگیم  دارا بیترت به

 ت گاراد،یساانت درجاه 1/1 تاا 3/6 از دما حداقل میانگیم

 گارادیساانت درجاه 2/20 تاا 2/16 از دما نهیشیب میانگیم

  .]15[ باشدمی ریمتغ

 

 ب( نقاط رخداد گونه

شاا  در منطقاه ساجز ،  ]2[گز پرشاخه  بق فلور اکران 

آباد ت خارا رتکش  بی ی دارد. باا مراج اه باه کنار، حبیب

بردار  از گیاهااان صااور، گرفاات ت اکاام منااا ق، نمونااه

عالته بر  .مشخصا، جغرافیاکی ت اکولوژکک آن ثبت گردکد

آتر  ت جماعدر ساکر نقاط استان نیز غربالگر  بارا   ،اکم

 ها  گز در قالب پژتهش مجزاکی انجام شادشناساکی گونه

که نتاکش آن در خصوص گز پرشاخه در اکم تحقیاق ماورد 

 استفاده قرار گرفت. 

بناد  باردار  از رتش تصاادفی  بقاهبه منظور نمونه

شده استفاده گردکدی بدکم ترتیب که در منا ق همگام از 

باردار  تصاادفی نظر خصوصیا، توپوگرافی اقدام به نمونه

سااکی شاده آتر  ت شناشد. در مجموع از نمونه ها  جمع

 11نمونااه در  55شهرسااتان اکاام اسااتان، ت ااداد  23در 

شهرسااتان اسااتان گااز پرشاااخه تشااخیص داده شااد کااه 

سااز  ماورد اساتفاده العا، مکانی آنها در فرآکند مدلا ّ

 (.1قرار گرفت )شکل 

 

 ج( متغیرهای محیطی

-Bio1متغیر بیواقلیمی )باا کادها   11اکم مطال ه از در 

Bio19 ا  کیلومترکااه از پاکگاااه داده( بااا مقیاااس کااک

Worldclim  استخراج شده  2000تا  1150در بازه زمانی

باشند ت از ت بر مبنا  درجه حرار،، بارندگی ت ر وبت می

ها  گیااهی موثرناد ت دکدگاه اکولوژکک بر پراکنش گوناه

همچنیم متغیرها  فیزکوگرافی )ارتفاع، جهت جغرافیااکی 

 Arcافازار کیلاومتر در نارمت شیب( با اندازه پیکسل کک 

GIS 10.2 سااز  پاراکنش گوناه گاز تهیاه ت بارا  مدل

 .پرشاخه استفاده شد
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 اصفهان استان در مطال ه مورد منا ق موق یّت -1 شکل

 

در اکاام پااژتهش از داده هااا  جهااانی بیوکلیماتیااک 

(Bio1-Bio19 ،به صور، رقومی استفاده گردکاده اسات )

منابع آبی امکانپاکر نبود، لااا در  دسترسی به نقشه رقومی

تحقیق اکم متغیر مورد بررسی قرار نگرفت. باا اساتفاده از 

محاساابه ضاارکب همبسااتگی پیرسااون باایم متغیرهااا  

محیطی، متغیرهاکی که ضرکب همبستگی بیم آنها بیش از 

بود مشخص ت از بایم هار جفات دارا  همبساتگی  00/0

بار پاراکنش فقط ککای باا توجاه باه تااثیرا، اکولوژکاک 

ساز  تارد گردکد )جادتل ها  گیاهی در فرآکند مدلگونه

1.)  
 

 ساز  گز پرشاخه در استان اصفهانمتغیرها  محیطی استفاده شده در مطال ه مدل -1 جدتل

 *تاحد نام اختصار  متغیر محیطی ردکف

 10×گراد درجه سانتی Bio 1 دما  متوسط ساالنه  1

 10×گراد درجه سانتی Bio 6 حداقل دما  سردترکم ماه 2

 10 ×گراد درجه سانتی Bio 7 محدتده ساالنه دما  3

 10×گراد درجه سانتی Bio 8 ترکم فصل میانگیم دما  مر وب 1

 10×گراد درجه سانتی Bio 11 میانگیم دما  سردترکم فصل 5

 متر میلی Bio 12 بارش ساالنه  6

 تر ممیلی Bio 18 ترکم فصلبارش گرم 9

 میلی متر  Bio 19 بارش سردترکم فصل 0

 متر ELE ارتفاع  1

 درصد SLO شیب  10

 - ASP جهت 11
ها کااهش شوند تا اندازه فاکلضرب می 10( در عدد Bio11-Bio1ها  مربوط به درجه حرار، )، دادهworldclimeحسب قوانیم مربوط به سازمان *

 (https://worldclim.org/data/v1.4/formats.htmlپاکر باشد )مکانها  بسیار بزر  اکافته ت دانلود فاکل
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 ای سازی پراکنش گونهد( مدل

ساز  پراکنش گونه گیاهی گز پرشاخه باا اساتفاده از مدل

 (3.3.3)نساااااااااخه  Maxentنااااااااارم افااااااااازار 

(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/ )

پی ککی از پرکااربردترکم صور، گرفت. مدل حداکثر آنترت

اسات کاه صارفاا باا ا  بینی پراکنش گوناهها  پیشمدل

ها  هاا  حراور باه بارآترد توزکاع گوناهاستفاده از داده

هاا درصاد داده 95پردازد. در اکام پاژتهش، از گیاهی می

درصد باقیمانده برا  آزماون مادل  25برا  مدلساز  ت از 

 . ]10[استفاده گردکد 

 10نقشه حراور گوناه از حاد آساتانه ) به منظور تهیه

سااز ( کاررفتاه در فراکناد مدلها  حراور بهدرصد داده

استفاده گردکد. برا  ت یایم کیفیات مادل از ساطح زکار 

( استفاده شد. دامنه اکم شاخص از صفر تا AUCمنحنی )

به م نا  کک مدل کاامالا تصاادفی  5/0کک است ت مقدار 

ها  جدکد را ت غیاب مکانبینی حرور است ت تواناکی پیش

ندارد تلی مقادکر نزدکک به کک بیانگر مدلی قو  با قدر، 

 . ]3[بینی باال هستند پیش

داده مساتقل ت  10همچنیم ارزکابی مدل با استفاده از 

با کمک ماترکس خطا از  رکق محاسبه ضرکب آمار  کاپاا 

(Kappa 1( انجام گرفت )رابطه.)  ضرکب کاپا میزان توافق

-ها را نشان مایمقادکر مشاهدا، ت مقادکر پیش بینی بیم

اسات بادکم م نای  1دهد. حداکثر مقدار اکم ضرکب برابر 

بینی تجاود دارد. که توافق کامل بیم مقادکر تاق ی ت پیش

باودن مقاادکر تاق ای ت در مقادکر صافر احتماال تصاادفی

 .]11[بینی برابر است پیش

 

(1           ) 

 

مقادکر  که ه  در تاق یات ت ها  در  aدر اکم رابطه، 

مقادکر  که فقط در مدل تجاود دارد،  bمدل تجود دارد، 

c  ،مقادکر  که فقط در تاق یت تجود داردd  مقادکر  کاه

ت داد کل رخادادها   nشود، در مدل ت تاق یت دکده نمی

 صحیح ت اشتباه حرور ت عدم حرور را نشان می دهند.

یات هار کاک از اهمّ ،کفبا استفاده از آزماون جاک ناا

سااز  ارزکاابی گردکاد. متغیرها  محیطی در فرآکند مدل

پس از تهیه نقشه پراکنش گونه گیاهی گز پرشاخه در نرم 

بینی شاده باه چهاار ، رتکشگاه پیشArcGIS 10.2افزار 

(، رتکشاگاه باا تناساب 0-20/0 بقه رتکشگاه نامناساب )

( ت 10/0-90/0(، رتکشاگاه مناساب )20/0-10/0متوسط )

 بند  گردکد.( گرته90/0-1رتکشگاه بسیار مناسب )

 

 نتایج

 T. ramosissimaمدل حداکثر آنترتپی برا  گوناه نتاکش 

به دست آماد  169/0( برابر با AUCبا سطح زکر منحنی )

(. با توجه باه نتااکش آزماون جاک نااکف، عوامال 2)شکل 

(، بارنادگی Bio19اقلیمی شامل بارش ساردترکم فصال )

( ت میاانگیم Bio7(، محدتده ساالنه دماا )Bio12نه )ساال

( ت عاماال مربااوط بااه Bio11دمااا  سااردترکم فصاال )

توپوگرافی شامل درصد شیب به ترتیب بیشاترکم تااثیر را 

 (.3در پراکنش گونه دارا بودند )شکل 

 متغیرها  به نسبت پرشاخه گز گونه پاسخ ها منحنی

 داده نمااکش 1شکل  آن در پراکنش در ثیرگاارأت محیطی

 هماه باه نسابت گونه ال ملعکس ها منحنی. است شده

(، Bio19شامل بارش سردترکم فصال ) اقلیمی متغیرها 

( ت Bio7(، محدتده سااالنه دماا )Bio12بارندگی ساالنه )

( حالات گوسای ت Bio11میانگیم دما  سردترکم فصال )

 نسبت به متغیر شیب، حالت سیگموکید  دارد.

میلیمتر تا حدتد  25سردترکم فصل از  با افزاکش بارش

میلیمتاار احتمااال حرااور گونااه افاازاکش ت پااس از آن  10

الف(. با افزاکش باارش سااالنه تاا -1کابد )شکل کاهش می

احتمال حرور گونه افزاکش ت پس از  ،میلیمتر 160حدتد 

ب(. بیشاترکم -1گیارد )شاکل آن سیر نزتلی به خاود می

درجااه  2/11النه حرااور گونااه در محاادتده دمااا  سااا

 ج(. -1باشد )شکل سانتیگراد می

 1با افزاکش میانگیم دما  سردترکم فصال تاا حادتد 

درجه سانتیگراد احتمال حرور گونه مورد مطال ه افازاکش 

درجاه  10کابد ت پس از آن منحنای حراور تاا حادتد می

د(. باا -1گیرد. )شاکل سانتیگراد رتند کاهشی به خود می

رصد احتماال حراور گوناه کااهش افزاکش شیب از کک د

درصد احتمال حرور گونه به  10کابد ت در شیب حدتد می

 (. 1رسد )شکل صفر می
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نقشاه پاراکنش باا اساتفاده از  نتاکش حاصل از ارزکاابی

بینی ماترکس خطا نشان داد که مدل پیش ها  مدل تداده

 ]11[دارا  تطابق عاالی  00/0شده با مقدار ضرکب کاپا  

 جی با تاق یت زمیم است.نقشه خرت

 

 
 ROCسطح زکر منحنی  -2 شکل

 

 
 T .ramosissima  پراکنش گونة ینیب شیدر پ یطیمح  رهایمتغ تیاهم یبررس برا  فکآزمون جک نا -3شکل 

 

ا   بینی پراکنش گوناهساز  پیشنتاکش حاصل از مدل

نشاان داد کاه مسااحت قاباال تاوجهی از اساتان اصاافهان 

رتکشگاهی برا  گونه گز پرشااخه را دارد.  کمترکم قابلیت

درصاد از مسااحت اساتان  5/61به  ور  که در بایش از 

)نیمه شرقی، بخشی از جنوب ت غارب(، کمتارکم احتماال 

 توان پیش بینی کرد. حرور گونه را می

درصاد از  11مساحت قابل رتکش مشاتمل بار حادتد 

شارقی  -مساحت استان است که در کک نوار مورب غربی 

شود در مرکز ت بخشی متماکل به شمال استان مشاهده می

 (.2ت جدتل  5)شکل 

 

 بحث

ها  حراور باا ت اداد بر اساس داده مدل حداکثر آنترتپی

 را مختلف متغیرها  کنش تواند بره نمونه ک  بخوبی می

 سااکر نسابت باهها گوناه پاراکنش بینیپیش در بررسی ت

 . ]0[بولی اراکه نماکد نتاکش قابل ق اکولوژکک نیچ  هامدل
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 (ب) (الف)

  
 (د) (ج)

 

   

  (ت)
 ثیرگاارأبه عوامل محیطی ت T.ramosissimaها  پاسخ گونه منحنی -1شکل 

 

نیچ اکولوژکک کک گونه، ت امل فراا ت شاراکطی اسات 

که در آن قادر به زنده ماندن، دتام ت ادامه تواناکی باارتر  

هاا  نیچ. هاا  زناده اساتیتخود بارا  مانادن در جم 

ها، تاداتم، اکولوژکک نقش مهمی در شرح خاساتگاه گوناه

آب ت هاوا،  .کننادپراکنش ت ظرفیت رقابات آنهاا اکفاا می

هااا  خاااک، توپااوگرافی، کاااربر  زماایم ت ف اال ت تکژگی

ها  اصلی پاراکنش ت انف اال، بیولوژککی به عنوان محرک

مختلاف جغرافیااکی ها  ها در مقیاسنیچ اکولوژککی گونه

از مادل حاداکثر  . در اکم پاژتهش]1[شناخته شده است 

بالقوه گیاه گز  جغرافیاکی پراکنش بینیپیش برا  آنترتپی

نتااکش مادل . ( اساتفاده شادT. ramossisimaپرشااخه )

 AUCباا  T.ramosissimaحداکثر آنترتپی بارا  گوناه 

اساب مادل در نشاان دهناده عملکارد من  169/0برابر با 

ت  AUCباشد. با توجه به مقادار بینی رخداد گونه میپیش

دقات مادل  ]23[بر اساس  بقه بند  سطح زکر منحنای 

عالی بارآترد شاد  T. ramosissimaبینی برا  گونه پیش

]10[. 

ها  اکاام پااژتهش بااا نتاااکش حاصاال از ارزکااابی کافتااه

 11/0پراکنش گونه گز پرشاخه در گارکزا، استان کازد باا 

AUC= ]26[   ت همچناایم بااا کاااربرد اکاام ماادل باار رت
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( AUC=0.985در مصار ) Rosa arabicaپراکنش گونه 

ت همکاااران  Qin. نتاااکش ماادل ساااز  ]1[مطابقاات دارد 

در بررسای  AUC مقاادکر میاانگیم که داد ( نشان2020)

مااورد  اصاالی گیاهااان تناسااب رتکشااگاهی حااال ت آکنااده

ها  قره داغ بی برا  گونهگو خرس غااکی استفاده در رژک 

(N. sibirica, N. roborowskii and N. 

sphaerocarpa( افاااادرا ،)Ephedra equisetina ،)

باود ت  116/0 تاا  113/0( بیم Rheum nanumرکواس )

 اعتمااد قابال بسیار مدل اکم گیر  کردند کهچنیم نتیجه

 تحات ها  گیااهی مربو اه راتوزکع گونه تواندمی ت است

 .کنااد ماان کس آکنااده ت ف لاای هااواکی ت آب وها ساانارک

( کااربرد اکام 2010ت همکااران ) Malekpourهمچنیم 

مدل برا  ارزکابی زکستگاه میش ت قاوچ در منطقاه تناگ 

 91/0تاا  61/0صیاد در استان چهار محال بختیاار  را از 

در فصول مختلف به دسات آتردناد ت آن را نشاان دهناده 

  .]12[عملکرد مناسب مدل دانستند 
 

 
: حراور ا رنگ زرد: عدم کا حرور ک ، رناگ قهاوه)بر مبنا  پتانسیل رتکشگاهی.  گز پرشاخه بینی پراکنش گونهپیش ةنقش -5شکل 

الزم به ذکر اسات کاه در مادل . (رنگ: حرور خوب، رنگ سبز تیره: حرور اکدآل، بیشترکم احتمال حرور گونهمتوسط، رنگ سبز ک 

ا  است که مقادکر آن از صفر تا کک متغیر است ت هر پیکسل مقدار ت ارزش تکاژه خاود را داکثر آنترتپی نقشهخرتجی مدل ح آنترتپی

 0-2/0 استفاده گردکد ت  بقه ArcGISبند  نقشه در نرم افزار تر نقشه از  بقهبه منظور درک بهتر ت آسان ،اما در اکم پژتهش یدارد

 حرور تا حرور ک  است که صفر نشانگر عدم حرور کا زکستگاه نامطلوب است.ه عدمدهندنشان ،چنانچه در نقشه ه  قید شده

 

 نقش عوامل محیطی

پاساخ گاز پرشااخه نسابت باه  ،نتاکش پژتهش حاضار

ثیرگاار در پاراکنش آن را باه خاوبی أمتغیرها  محیطی ت

میازان باارش، دماا ت  ،نشان داد. بار اسااس اکام پاژتهش

یر گاار بودند. اثر متغیرها  ثأترکم عوامل تتوپوگرافی مه 

بارشی ت دماکی بر پراکنش گاز پرشااخه توساط محققایم 

قبالا گزارش شده است ت پژتهش حاضر نیاز تاکیاد کنناده 

 آنهاست. 

 .Tت  T. chinensisها  گاز )ساز  رتکشگاه گونهمدل

ramosissima ت اثرا، تغییار اقلای  بار پاراکنش آنهاا در )

اساتفاده از مادل تناساب  شمال غربی اکااال، متحاده باا

ت در نظر گرفتم متغیرها  محیطی  ENFA)زکستگاهی )

شامل دما  بیشینه، دما  کمیناه، میازان باارش، میازان 

تابش خورشید  ت فاصاله تاا ساطح مناابع آبای تجزکاه ت 

تحلیل شده است. نتاکش حاکی از اکم بود که دما  کمینه، 

ثیر أترکم تها  رتزانه ت رتزها  کخبندان بیشدرجه حرار،
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ها داشااتند ت بیااان کردنااد کااه را در پااراکنش اکاام گونااه

ثیر مثبتی در پراکنش أها  مربوط به منابع آب هیچ تداده

 گونه نداشته است. 

اصلی پاراکنش  مراکز نتاکش آنها همچنیم نشان داد که

 درهاا محیط ترکمخشاک ت ترکمگرم جم یت اکم گونه به

. محادتد بودناد هاهدامنا ت شامالی حوضه ت مرکز  دشت

قابلیااات  منطقاااه از درصاااد 21 داد کاااه نشاااان نتااااکش

اکم در حالی . کندمی گز را پشتیبانی مناسب  هازکستگاه

 اشاغال گاز توساط منا ق اکم از درصد 1 از بود که کمتر

 قابل قط یتعدم اگرچه همچنیم بیان کردند که .بود شده

دارد،  تجود آکنده هواکی ت آب تغییرا، مورد در ا مالحظه

بارا   را مناسب بسیار رتکشگاه برابر  10 تا 2 افزاکش اما

 .]1[کردند  بینیپیش قرن پاکان ها  مورد مطال ه درگونه

 

 بینی شده برا  گونه گز پرشاخه بر منبا  مدل حداکثر آنترتپیمساحت  بقا، رتکشگاه در نقشه پیش -2 جدتل
 درصد مساحت (مساحت )هکتار  بقا، رتکشگاه احتمال حرور

2/0-0 53/61 25/9150516 نامناسب    

1/0-2/0 05/11 19/1261633 متوسط   

9/0-1/0 15/11 11/1601159 مناسب   

1-9/0 69/3 91/313126 بسیار مناسب   

 

 کک پژتهش در اکران حاکی از اکم است کاهها  کافته

 تارکممتوسط دما  سردترکم فصل سال، بارش کا  بااران

سال ت ارتفاع به ترتیب، سه متغیر مه  ترکم( فصل )خشک

 .رتنادبه شامار می ت آکنده در پراکنش گونه در زمان حال

در آکنده نسبت به زماان  T. ramosissimaپراکنش گونه 

. خواهد شدشرق ت مرکز اکران کشیده حال به سمت شمال

ها  مطلاوب بارا  اکام گوناه در همچنیم سطح زکستگاه

 . ]22[کرد خواهد آکنده افزاکش پیدا 

اکم نتاکش تا حدتد زکاد  کافته ها  پاژتهش حاضار را 

عبار، دکگاار عواماال متوسااط دمااا  کنااد، بااهکیااد میأت

 اور غیرمساتقی  در ه سردترکم فصل ت همچنیم ارتفاع ب

ثیرگاااار شناساااکی أهاار دت پااژتهش بااه عنااوان عواماال ت

گردکدند. بدکهی است درصد شیب از نقشه رقاومی ارتفااع 

 شود ت اکم دت عامل با ه  مرتبط هستند.استخراج می

مطال ه پراکنش گز پرشاخه با استفاده از مدل حاداکثر 

آنترتپی در منطقه گارکزا، کزد نشان داد هداکت الکترککی 

(ECت ر وبت در دسترس اصلی ) ترکم عوامل تأثیرگاار بر

باه عباار، دکگار، اکام گوناه . پراکنش گز پرشاخه بودناد

ت  dS/m50بیش از  ECی در منا قی با احتمال تقوع باالک

 . ]26[دارد  (10 تا 0 تقرکباا) درصد 0 ر وبت بیش از

نقااش شااراکط ( 2006)ت همکاران  Xuاز سو  دکگر 

  هادر دامنه گز پرشاخه را خااک در الگاو  پراکنش گیاه

  تیانشاان مورد بررسی قرار دادند. آنهااا در هاشمالی کوه

م نتیجااه رساایدند کااه جام ااه مطال اه خاود بااه اکاا

ی نسابت تارجیح خاصّ Tamarix ramosissimaگیااهی

اماااا  ،بااه شاااور  کاااا عماااق ساااطح اکساااتابی ناادارد

  با ظرفیات ر اوبتی بااال  خااک را تارجیح هارتکشگاه

 . ]25[ دهدمی

ها ت نقا ی کاه اگرچه در موارد  درختان گز در آبراهه

رار کافته اناد ت باه شاور  سطح اکستابی باالکی دارند استق

خاک ه  بردبار هستند، لیکم در پژتهش حاضر باه دلیال 

کید بر عوامل اقلیمی أاستفاده از مدل حداکثر آنترتپی که ت

ساطح اکساتابی ت میازان ت داده ها  رقومی دارد، بررسی 

نواحی پراکنش گز پرشاخه مورد بررسی قرار نگرفت شور  

دکگر به  ور جامع نقاش ا  شود در مطال هت پیشنهاد می

عوامل اقلیمی، خاکی ت سطح اکستابی به صاور، تاو م در 

پراکنش گونه مورد نظر بررسی گردد. عالته بر اکم، تحقیق 

ساااز  اساات ت قط یاات آن بااا انجااام حاضاار نااوعی مدل

 تواند تکمیل گردد.تحقیقا، مرتبط می

 

 گیرینتیجه

تواند خشک میگیاه گز برا  استقرار در منا ق  ةتوان بالقوّ

با اکجاد پوشش گیاهی، دستیابی به  اهداف کنتارل بیاباان 

ها  مساتقر در پاکر نماکاد. گاز پرشااخه از گوناهرا امکان

منا ق مرکز  اکران است که پاراکنش خاوبی در مناا ق 

ثیرگاااار در أبیابااانی دارد ت مطال ااه رتکشااگاه ت عواماال ت
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  تواناد باه حفاو پوشاش ت احیااگسترش قلمارت آن می

 . منا ق خشک کمک شاکانی نماکد

ها  بینی حداکثر آنترتپی مکانبا استفاده از مدل پیش

مناسب رتکشگاهی اکم گونه در اصفهان شناساکی شاد کاه 

رکز  کان حفاظات از مناابع  بی ای را بارا  برناماهمتصدّ

هاا  نمودن کانون  احیا ت اصالح مراتع ت مسادتدهاپرتژه

نماود. حساب انطبااق نقشاه  بحران بیابانی کاار  خواهاد

بینی پراکنش گونه گز پرشاخه به دست آمده در اکام پیش

ها  تواند در شهرساتانتوان گفت اکم گونه میتحقیق می

ها  شهر، اصفهان، تیران با تس ت بیشتر ت شهرستانزرکم

هاکی از شهرستان کاشاان باا تسا ت ترزنه، بادرتد ت بخش

 ورد استفاده قرار گیرد.کمتر با رعاکت تناسب زکستگاهی م
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Abstract 

Tamarix ramosissima, due to its high potential for settling in arid and semi-arid lands, considered as 

one of the valuable plants for creating vegetation in these areas. The use of the plant in the east of 

Isfahan can be reproduced and expanded for desertification purposes; however, information on its 

habitat and ecological requirements is limited. The aim of this study was to identify the factors 

affecting the distribution of this species and to model the potential habitats for the growth of this 

species in Isfahan province. The distribution points of the plant were determined according to the 

flora of Iran and by referring to the region, sampling was performed and its geographical and 

ecological characteristics were recorded. A total of 55 distribution locations were registered in 14 

cities. Using the maximum entropy model, 19 bioclimatic and three topographic variables were 

used to model the distribution of the species and the importance of each of them in the modeling 

process was evaluated by Jack Knife test. The results showed the area under the receiving operator 

curve was equal to 0.967 by using Maxent model. The produced model had an acceptable accuracy 

as its Kappa coefficient index was 0.80. .Environmental factors related to topography including 

slope percentage and climatic factors precipitation of coldest quarter, annual precipitation, 

temperature annual range and mean temperature of coldest quarter had the greatest impact on 

species distribution, respectively. According to the prediction of the presence of the species based 

on habitat potential, about 19% of the area of Isfahan province, provided the absence of limiting 

factors, has the desired potential for the presence of this species. 
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