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 دهیچک
هرای فرروورده تولیردافزایش حفظ تنوع گیاهی،  را تقویت نموده و سببها افشاندهشهدزا و گرده زا با تولید شهد و گرده فراوان جمعیت گرگیاهان 

گیاهان شهدزای  مهمترین جمله از Boiss. & Hohen Thymus kotschyanusو  .Teucrium polium L هایگونه گردند.عسل می زنبور

 .T و T. kotschyanus. در این مطالعره ررراکنش برالقوه دو گونره در مراتع دارند تولید عسل و گرده گلای در مهم ایران هستند که نقش عمده

polium   با استفاده از مدلMaxEnt داده مجموعره از اقلیمریزیست متغیر 11 . دراین مطالعهمورد ارزیابی قرار گرفت Chelsa ارزیرابی بررای 

-مهرم( orc) توجه به نتایج، محتوای کربن ولی در رروفیرل خرا با مدل سازی شد.  MaxEntافزار مشد. و با نر استخراج فعلی وهواییوب شرایط

برارش  ،(solarمیزان تابش نور خورشید ) کربن ولی خا  بر عالوه T. kotschyanusگونه  درترین متغیر تأثیرگذار بر رراکنش هر دو گونه است. 

(، برارش سراهنه slopeمیرزان شریب ) روند. همچنرینمیترین متغیرهای تأثیرگذار به شمار ( مهمasp( و جهت شیب )BIO14ترین ماه )خشک

(BIO12 و درصد وزنی ذرات شن )(sand) محیطی مؤثر بر رراکنش گونه  عواملترین جمله مهم ازT. polium رس از (orc) وینرد. به شمار می

های احتمالی وینده برای حفاظت از دار و رناهگاهتتواند اطالعات ارزشمندی را در جهت شناسایی مناطق اولویومده از این رژوهش میدستنتایج به

 .فراهم نماید T. poliumو  T. kotschyanusدو گونه گیاهی 

 

 .ایی رراکنش گونهسازمدل ، حفاظت،ونتروری بیشینه، مدل عسل: یدیکل واژگان

 

مهمقدّ

 در تعادل اکوسیسرتم وها اهمیت بسیار زیادی افشانگرده

افشرانی گرده .]33[ هستند دارعهدهمنابع غذایی در تولید 

ها ایفرا نقش حیاتی در حفرظ تعرادل طبیعری اکوسیسرتم

کند و سرن  بنرای تولیرد محتروهت زراعری اسرت و می

کنرد. ریوندی بین کشراورزی و ررخره زنردگی ایجراد می

افشانی به دلیل بهبود کیفیرت و کمیرت در درنتیجه، گرده

چنرین خردمات افشانی همبخش اقتتادی نقش دارد. گرده

زیادی، مانند افزایش تنوع زیسرتی و افرزایش تولیرد مرواد 

 . ]15[دهد غذایی ارائه می

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2916.html
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 گیاهران ختوص زنبورعسرل در تولیردها بهافشانگرده

 حرائز انسران بررای هاجنگل و میوه، مراتع درختان زراعی،

 تولیردات بزرگری از نسبتاً سهم کهطوریبه هستند، اهمیت

 بشرر و دام حیرات تغذیره در کره مریدا و گیراهی مختلف

ها افشرانگرده .اسرت حشرره ایرن به دارند، مربوط اهمیت

هی نیز ترأثیر تنها در کمیت بلکه در کیفیت تولیدات گیانه

ها بعالوه در تولید الوار، حفرظ و افرزایش به سزایی دارند. ون

 .]33 و 15[دارند تنوع روشش گیاهی نقش اصلی را 

میرزان شرهد در دسرتر   کره دهدتحقیقات نشان می

ها از عوامل اصلی مؤثر بر بقرا، انردازه جمعیرت افشانگرده

کلنی زنبورها و کمیت و کیفیرت محتروهت کلنری اسرت 

شناسرری بخترروص اطالعررات گیاهبنررابراین،  .]13و  33[

ا، منراطق انتشرار و زوگاهی از انواع گیاهان شهدزا و گررده

طور مسررتقیم و هررا بررههررا در بقررای کلنرریدوره گلرردهی ون

اکوسیستم جهانی و امنیت غذایی بشر حائز اهمیرت اسرت 

زا در مراترع زا و گردهبعالوه وجود روشش گیاهی شهد .]1[

تواند زمینه اشتغال و استفاده رنردمنووره از مراترع را می

 فراهم وورد.

های معیشرتی استفاده رندمنووره از مراتع و ایجاد راه

ی اساسری بررای حفرظ مراترع و تواند راهکرارجایگزین می

. ررررورش ]1[منررابع برراوجود اسررتفاده از مراتررع باشررد 

زایی افراد محلری و درومردزایی زنبورعسل، عالوه بر اشتغال

های موجرود نقرش تواند در ایجاد و حفرظ تنروع گونرهمی

داشررته و راهکرراری برررای کرراهش ررررای دام در مراتررع و 

جبرران کراهش زایی و جلوگیری از تخریب ون برا اشرتغال

های شهدزا گونه از استفاده .]14و  1[مد دامداران باشدودر

 جنگلرداری و مراتع کشاورزی، احیای مختلف هایطرح در

 رررورش در منراطق، گیراهی احیرای روشرش برر عرالوه

 خواهد مؤثر ها،گونه بیشتر انتشار و افشانیزنبورعسل، گرده

ن شرهدزا در شناسایی و حفظ گیاهابنابراین، لذا  .]14[بود

منوور بررسری رتانسریل زنبرورداری در مناطق مختلف بره

 منطقه نیز اهمیت دارد.

اقلیم، تنوع زیستی ، عملکررد اکوسیسرتم و رفراه تغییر

تغییررر اقلرریم ناشرری از  .]12[کنرردانسرران را تهدیررد می

دادن است کره سریع در حال رخ قدرونهای انسانی فعالیت

. ]33[گاری را نخواهند داشرت ها توان سازبسیاری از گونه

گراد درجره سرانتی44/1سال گذشته حدود  111زمین در 

شرود کره میرانگین دمرای بینی میگرم شده است و ریش

درجرره  43/1+4/3برره میررزان  2111جهررانی تررا سررال 

ات ها قبالً بره تغییررگراد افزایش یابد. انواعی از گونهسانتی

شرود کره ینری میبو ریش انردوهوایی اخیر راسر  دادهوب

  .]12[ها در وینده تسریع شود توزیع مجدد گونه

های مختلرف اقلیمری راسر  گونره تغییرردر برابر ایرن 

ها، روشری متفاوت است. تغییر ررراکنش جغرافیرایی گونره

واقرع،  در. ]1[برای بقرا در برابرر ایرن تغییرر اقلریم اسرت 

هرای  عنوان محرای بهطور گستردهوهوایی بهتغییرات وب

های زمینری و اصلی برای ریامدهای نامطلوب بر اکوسیستم

رو، در  رارروب تعامالت شوند. ازایندریایی شناخته می

گونه برای ارزیابی رویایی روشش گیاهی و بازخورد -وهواوب

مربوط به ون در مورد عوامرل زنرده و غیرزنرده از اهمیرت 

قلیم، تغییرر نتیجه سریع تغییر ا .]3[باهیی برخوردار است 

ها است که به دلیرل تغییرر در در محدوده جغرافیایی گونه

شرود کره معمروهً الگوهای نرمال دما و رطوبرت ایجراد می

گراد درجه سانتی 1کند. هر ها را مشخص میمرزهای گونه

 161روی زمرین را حردود  بوم شناختیمناطق  ،تغییر دما

  .]32[کند کیلومتر جابجا می

هرا داری کره بره ونهای گیراه گرلو گونه هاافشانگرده

وهروایی توانند این تغییرر منراطق وبوابسته هستند و نمی

زمین به سمت قطب را تحمل کنند یرا توانرایی محردودی 

شدن برا نررخ تغییرر دارنرد، در معرر  خطرر برای همگام

وهوایی همچنین فتل رشرد را تغییرر هستند. تغییرات وب

اهان زودتر در فتل شروع بره به این معنی که گی ؛دهدمی

توانررد در هایی میکننررد. درنتیجرره، شررکا دادن میگررل

دسترسی گرده و شهد موردنیاز در طول فترل جسرتجوی 

 . ]33[های زنبورعسل رخ دهد علوفه کلنی

های زیادی بر این موضوع متمرکز شده است کره بحث

وهوایی از طریق و الگوهای مختلفی، بر رگونه تغییرات وب

این رفاه همچنین به تنوع  .]32[گذارد فاه انسان تأثیر میر

موجودات مورداستفاده برای کاهها و خدمات اکوسیستمی 

برا تغییرر  .]32[مانند غذا، تولید انرژی و دارو بستگی دارد 

ای کره تنروع های خاصی از جهان، زنجیررهاقلیم در بخش

زیسررتی، فروینرردهای اکوسیسررتم، و کاههررا و خرردمات 

دهررد، احتمرراهً از بررین وسیسررتمی را برره هررم ریونررد میاک

وهروایی، و رود، زیرا تنوع زیستی تحت تأثیر شرایط وبمی
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بسیاری از عوامل دیگر مؤثر بر سالمت و رفاه انسان تغییرر 

های مختلف البته تغییرات در اکوسیستم .]32[یافته است 

هرای مناسرب یکسان نیست و هر اکوسیستم باید برا روش

ها برای انطباق یا سازگاری با توانایی گونه .]1[سی شود برر

وهوایی و هم سرعت تغییرات وب وهوایی هم بهتغییرات وب

 .]4[ها بسررتگی دارد هررای رراکنرردگی گونررهبرره توانایی

رونرد ها به سمت قطب یرا ارتفاعرات میطور که گونههمان

ممکن است ناردید شروند و یرا بره رناهگراهی دور از بقیره 

های دیگر ممکن است دامنه که گونهدرحالی ،محدود شوند

د شناسران در مروررراکنش خود را گسترش دهند. زیسرت

هرا بره رویشرگاه مناسرب هایی که دسترسی وننابودی گونه

 .]1[اند محدود شود، اظهار نگرانی نموده

های مناسب که با ر این راستا شناخت و انتخاب مکاند

ها در اقلیم فعلی و وینده یرزیستی گونهنیازهای زیستی و غ

ها های توزیرع گونرهمطابقت داشته باشد هزم اسرت. مردل

(SDMدر حال حاضر ابرزار اصرلی مرورد )  اسرتفاده بررای

های صریح فضایی مناسب بودن محیط بینیاستخراج ریش

ها معمروهً برا ارتبراط ومراری . ون]13[ها هستند برای گونه

برا وقروع یرا  به شکل مسرتقیمطی های محیکنندهتوصیف

-مردل. ]12،13[یابند ها به این امر دست میفراوانی گونه

هرای مدل های انتشار گونه ها در شناسایی زیسرتگاه های

از  هرا در تغییررات اقلیمری وینردهگونهبالقوه و حفاظت از 

 .]12[هستند توانمندی زیادی برخوردار 

                       .Teucrium polium L  هررررررایگونرررررره

 جمله از Boiss. & Hohen.  Thymus kotschyanus و

ایران هستند که نقش  در شهدزای های گیاهگونهترین مهم

 .]31و  1،35[ای در ررورش زنبرور در مراترع دارنرد عمده

جمله گیاهان دارویی هسرتند  گونه ازعالوه بر این، این دو 

و  5[زیرادی برخوردارنرد که در طب سنتی ایران از اهمیت

سرال رریش در  2111گیاهی که تقریباً  ،کلپوره گونه .]13

گرفتره اسرت، عمردتاً در طب سنتی مورداستفاده قررار می

ویژه در منراطق نواحی مدیترانه و نواحی مختلف ایرران بره

 .]14و  5[شرود خشک کوهستانی و دشتی یافرت مینیمه

 31ارتفرراع  کلپرروره رندسرراله، علفرری، گیرراهی ررروبی برره

هررا برره ای اسررت. گلمتر و ظرراهری سررفید و رنبررهسررانتی

        .شرروندهررای سررفید، زرد و سررفید تررا زرد دیررده میرن 
T. polium ای و شنی مدیترانره، نرواحی در نواحی صخره

جملره  غررب وسریا ازمختلف ارورا، شمال وفریقرا و جنروب

ایران )در مناطق مختلرف شرمال، غررب، جنروب و مرکرز 

 .]5و  14[های خشک( انتشار دارد هکو

ای قروی و )وویشن( درختچره T. kotschyanusگونه 

متراکم اسرت کره در طیرف وسریعی از مراترع کوهسرتانی 

های عنوان گونه غالب همراه رراکنده است. داشتن سراقهبه

فراوان نسبتاً کوتاه و روبی که تاجی بالشتکی به این گونره 

وی و متراکم نقش اساسری در های قدهد همراه با ریشهمی

تثبیت خرا  و همچنرین جلروگیری از فرسرایش وبری در 

 . ]25و  13[مناطق کوهستانی و شیب تند دارد 

، مقراوم و مناسرب بررای شرهدزااین دو گونره گیراهی 

زنبورداری هستند بعالوه وویشن در جلوگیری در فرسایش 

 ها نشانگر اهمیت حفرظ وباشد، همه اینمیمؤثر خا  نیز 

در مراترع اسرت. ایرن مهرم بردون  هاگونهنگهداری از این 

هررا در وینررده و در راسرر  برره ناخت تغییرررات محرریط ونشرر

. یسرتررذیر نتغییرر اقلریم امکان ویژهتغییرات محیطی بره

بنابراین هد  از این مطالعه بررسری اثرر تغییرر اقلریم برر 

 باشد.های ذکرشده در ایران میرراکنش گونه
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

کیلومترمربرع در  1643111ایران برا مسراحتی در حردود 

شرده و شرانزدهمین کشرور برزر  غربی وسریا واقعجنوب

 25جهان است. این کشور در عر  جغرافیایی تقریباً بین 

شررقی  64ترا  44شمالی و در طول جغرافیایی بین  41تا 

های البرز وهکهای ایران رشتهترین کوهمهم .]11[قرار دارد 

البرز و زاگرر  در جهرت  هایرشته کوهو زاگر  هستند. 

شرقی امتداد جنوب-غربیشرقی و شمالشمال-غربیشمال

 دارند. 

متررر از سررطح  5611قلرره دماونررد در البرررز برره ارتفرراع 

که سرواحل خرزر زیرر سرطح رسد درحالیمتوسط دریا می

ساحلی  جز نواحیوهوای کشور بهوب .متر( است -23دریا )

هررایی از غرررب ایررران عمرردتاً خشررک یررا شررمالی و بخش

خشک است. میانگین بارنردگی سراهنه کشرور حردود نیمه

گی سرالیانه جهرانی و دمتوسرط بارنر (3/1متر )میلی 241

های البرررز و های دریررای خررزر، دامنررهحررداکثر در دشررت

 متر است. میلی 431و  1311زاگر  به ترتیب بیش از 
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های مرکرزی و شررقی، دامنره خل دشرتبا رفتن به دا

متر در میلی 111بارش بسته به موقعیت مکانی به کمتر از 

اگرره بخش اعوم ایران خشک  .]11[یابد سال کاهش می

های ریچیده و متنوع، توروگرافی، سازندهای است، اما اقلیم

شناسی و مدیریت منابع طبیعی باعث تنروع زیسرتی زمین

های ایرران از شده است. رویشرگاهفردی متنوع و منحتربه

 ازخرانواده  164دار )متعلق بره گونه گیاه گل 3111حدود 

-1411کره از ایرن تعرداد تقریبراً  هسرتندجنس(  1211

 .]11[گونه بومی هستند  2311

 

 ایسازی پراکنش گونهمدل

 سازیاستخراج و وماده سازی اطالعات مدل (الف
در هرا مربوط به حضور گونرهاطالعات جهت انجام مطالعه، 

، ایرانیکرا ]2[فلورهرای ایرران داده های ایران با استفاده از 

، ]1[ هرایرویشرگاه اطالعات و نیز مطالعات میدانی، ]24[

 Ministry of Industries and) شناسیینزم یسازندها

Mines Geological Survey of Iran )ومرررار و  و

 ) یو دما در برازه زمران ی)بارندگ ایران یاطالعات هواشناس

 . گرفت قرار ارزیابی مورد( 1111-2114

 

 
 ایران در Thymus و Teucrium polium هایانتشارگونه لگویا رراکنش -1 شکل

 

ووری شرد نقطه برای هر دو گونه جمع 131مجموع  در

هررا داده درصررد 45هررا از برررای سرراخت مرردل(. 1)شررکل 

 درصرد 25های وموزشری و عنوان دادهصورت تتادفی بهبه

 .های تست استفاده شدعنوان دادهونها به

 

 سازی دلتحلیل اطالعات م (ب

در مطالعه حاضر، یک دوره زمانی رایره )حاضرر( و دو دوره 

( در نور گرفته شد. 2141و  2151های زمانی وینده )سال

متغیرهررای محیطرری مربرروط برره اقلرریم، خررا ، برره عررالوه 

هررای توررروگرافی و میررزان تررابش نررور خورشررید از رایگاه

-داده ترتیب کهایناطالعاتی مربوطه استخراج گردیدند. به

بره نشرانی  Chelsaهای اقلیمی های اقلیمی از رایگاه داده

https://chelsa-climate.org ًبا وضروح فضرایی تقریبرا ،

 شدند.  گرفتهکیلومترمربع،  1×1

گیری ارتفاع، دما و بارنردگی از اندازه Chelsaهای داده

های هواشناسرری در سراسررر جهرران برره دسررت از ایسررتگاه

 Chelsaاقلیمی از مجموعه داده یستمتغیر ز 11ویند. می

وهوایی فعلری اسرتخراج شرد. ایرن برای ارزیابی شرایط وب

ها اسررتفاده ی توزیررع گونررهسررازمتغیرهررا اغلررب در مدل

های سررراهنه، فترررلی، و عوامرررل و محررردوده شررروندمی

محدودکننده مانند دمای ماهانه و فتلی و شدت برارش را 

 . ]16[کشند به تتویر می

های رستری مربوط به میزان ترابش نرور هیههمچنین 

سررایت خورشررید در مرراه و متغیرهررای توررروگرافی از وب
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www.worldgrids.org به دست ومدند. از رایگاه شبکه-

( جهت تهیه متغیرهرای SoilGridsTMای جهانی خا  )

 شیمیایی خا  استفاده شد.-های فیزیکومربوط به ویژگی

ها، ابتردا یی ورودی به مردلمنوور انتخاب متغیرهای نهابه

-ها توسط وزمون وماری ریرسون وجود همبستگی بین ون

نویسی در با برنامه -ترین ضرایب همبستگییکی از متداول

. ]26[بررسی قررار گرفرت  مورد v3.2.3 Rافزار محیط نرم

 درصرد 41سپس از جفت متغیری که همبستگی براهتر از 

 داشتند یک متغیر حذ  گردید.

و  RCP2.6و سرناریوهای  جو1مدل گردش عمومی از 

RCP8.5  برررای بررسرری شرررایط اقلیمرری وینررده اسررتفاده

هرای گرردش ترین مردلجمله مناسب گردید. این مدل از

ویرد و توسرط مرکرز عمومی جو در خاورمیانه به شمار می

بررسی شرایط اقلیمری شده است. هواشناسی ومریکا تدوین

هرای اقلیمری گرردش عمرومی لدر بازه زمانی وینده از مد

(GCMs )RCP2.6  وRCP8.5 و  2151هرررای در دهررره

های رستری مربوط بره میالدی استفاده گردید. هیه 2141

هرای اقلیمری از رایگراه اطالعراتی تغییرر اقلریم، این مردل

-http://www.ccafs کشاورزی و امنیت غذایی به نشانی

climate.org  .استخراج شدند 

 های متغیرهای محیطری مروردلیه هیهاندازه ریکسل ک

)در حدود یرک کیلرومتر(  arc 31استفاده در این رژوهش 

 .verر افرزاو نرم2 است. همچنین از مدل ونتروری بیشرینه

3.4.4 MaxEnt هررای بینرری رررراکنش گونررهبرررای ریش

سازی با اسرتفاده از . مدل]25[موردمطالعه استفاده گردید 

مرتبرره اجرررای  11ا  زمینهررو بررر اسررنقطرره رررس 1124

بررای 3  ناحیره زیرمنحنری از معیرار سازی انجام شد.مدل

ها بینرری رررراکنش گونررهها در ریشارزیررابی کررارایی مرردل

توانرایی تفکیرک برین  فروق استفاده شد. مقردار شراخص 

زمینه را زمانی کره نقراط های رسهای حضور از نمونهداده

ن مقدار برین ای .]21[ داردعدم حضور در دستر  نیست، 

نشران  5/1برابرر برا  AUCکه مقردار طوریاست به 1و  1

 1دهررد کرره کررارایی تمررایز مرردل تتررادفی و مقرردار می

 عالوهبره. ]31[ اسرتدهنده توانایی تمرایز براهی ون نشان

هرا توسرط ترین متغیرهای تأثیرگذار بر رراکنش گونرهمهم

                                                            
1 Community Climate System Model4 (CCSM4) 
2 Maxent 
3 Area under the curve  (AUC) 

هرای نهایرت نقشره دروزمون جک نرایف مشرخص شردند. 

 ArcGISافرزار ها در محریط نررمگونه بیت زیستگاهمطلو

(، 1-2/1، در رنج کال  زیستگاه با رتاسیل بسیار کم )9.3

( و 6/1-3/1(، برراه )4/1-6/1(، متوسررط )2/1-4/1کررم )

 بندی شدند. ( گروه3/1-1بسیار باه )

 

 نتایج

های مورداستفاده در این رژوهش با استفاده از عملکرد مدل

مررورد  AUCیعنرری شرراخص  ROCنرری سررطح زیررر منح

     هرایبررای مردل گونره AUCارزیابی قرار گرفرت. مقردار 

T. polium  وT. kotschyanus  116/1به ترتیب برابر با 

قبول مردل بررای است، که بیانگر عملکررد قابرل 156/1و 

 .(2)شکل  های موردمطالعه استگونه

 انتشرار کره دهردمری نشان سازیمدل از حاصل نتایج

 شمال نوار در حاضر حال در T. kotschyanus گونه هبالقو

 اسرتقرار ایرران غرب از هایبخش در و کشور غربشمال و

 مطالعرره ایررن از حاصررل نتررایج عالوهبرره(. 3 شررکل) اسررت

 کل از درصد 26 از بیش طورکلیبه که کنندمی بینیریش

 تغییرر بره راس  در گونه این مطلوب هایزیستگاه مساحت

-می بین از RCP2.6 سناریو تحت و 2151 هده در اقلیم

 5/21 کرره شررودمی بینرریریش همچنررین .(2)جرردول  رود

 تحرت و 2141 دهره در گونره این رراکنش دامنه از درصد

 .(2)جدول شود کاسته RCP2.6 سناریوی

 سرناریوی تحرت گونره ایرن ررراکنش برر اقلریم تغییر

RCP8.5 ینیبریش کهطوریبه. گذاشت خواهد مثبت اثر 

 61/4 ترتیرب بره 2141 و 2151 هرایدهه در که شودمی

 گونره این مطلوب هایزیستگاه کلبه درصد 43/3 و درصد

 ررراکنش همچنرین .(3)جردول (5 و 3 شکل) شود اضافه

 غررب، غررب،شمال در غالباً T.  polium گونه فعلی بالقوه

 غربریجنروب و شرقشمال از محدودی هایبخش و شمال

 ه   گونر برالقوه ررراکنش بینریریش عالوهبه(. 4 شکل) است

T. polium تأثیرررذیری گونره ایرن کره دهردمری نشران 

 بره راسر  در T. kotschyanus گونره بره نسربت کمتری

 درصرد 3/2 تنها کلی طوربه T. polium. دارد اقلیم تغییر

 اقلیم تغییر به راس  در را خود مطلوب هایزیستگاه کل از

 خواهد دست زرا اRCP2.6 و سناری تحت و 2151 دهه در

 دهره در گونره ایرن ،مجمروع در همچنرین(. 3 شکل) داد
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 افررزایش درصررد RCP2.6، 45/5 سررناریو تحررت و 2141

 ایرن روی برر اقلیم تغییر اثر. کرد خواهد تجربه را رراکنش

 دو هرر در امرا برود، خواهرد شردیدتر RCP8.5 سرناریوی

در دهره  درصرد 33/4 کره یاست. بره طرور مثبت سناریو

برره کررل مسرراحت  2141ر دهرره د درصررد 51/6و  2151

 (.3و جدول  3شکل خواهد شد )ها افزوده مطلوب ون
 

 
  و T. polium الف( گونه زیستگاه مطلوبیت مدل اعتبارسنجی برای ROC منحنی زیر سطح نمودار -2 شکل

 T. kotschyanus گونهب( 

 

  ینانهبخوش یویتحت سنار T. kotschyanusو  T. polium یهالقوه گونهدر رراکنش با درصد تغییر -2جدول 

 2141و  2151 یهادر سال

 

 سناریوی بدبینانه  تحت T. kotschyanusو  T. poliumهای درصد تغییر در رراکنش بالقوه گونه -3جدول 

 2141و  2151های بینانه در سالسناریوی بد

 

 

 

 زمان –سناریوها  گونه

 2141بینانه سال سناریو خوش 2151بینانه سال سناریو خوش

افزایش 

 )درصد(

کاهش 

 )درصد(

تغییر 

 )درصد(

افزایش 

 )درصد(

کاهش 

 )درصد(

 تغییر )درصد(

T. polium 34/4  41/1  - 13/2  52/11  41/5  45/5  

T. kotschyanus 32/5  45/31  - 43/26  14/5  11/34  - 15/21  

 زمان –سناریوها  گونه

 2141سناریو بدبینانه سال  2151سناریو بدبینانه سال 

افزایش 

 )درصد(

کاهش 

 )درصد(

تغییر 

 )درصد(

افزایش 

 )درصد(

کاهش 

 )درصد(

تغییر 

 )درصد(

T. polium 26/11 12/5 33/4 13/12 42/6 51/6 

T. kotschyanus 12/21 23/13 61/4 21/11 43/15 43/3 
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     سناریو تحت وینده زمان در( ب ؛حاضر زمان در( : الف T. kotschyanus بالقوه ایگونه رراکنش بینیریش هایمدل -3شکل 

RCP 2.6 سناریو تحت( ؛ ج2151 سال در RCP 2.6 سناریو تحت( د ؛2141 سال در RCP 8.5 سناریو تحت( ؛ ه2151 سال در 

RCP 8.5 بالقوه ایگونه کنشررا بینیریش هایمدل و 2141 سال در T. polium )سناریو تحت وینده زمان در( ؛ زحاضر زمان در : و 

RCP 2.6 سناریو تحت( ؛ ح2151 سال در RCP 2.6 سناریو تحت( ؛ ط2141 سال در RCP 8.5 سناریو تحت( ی؛ 2151 سال در 

RCP 8.5 2141 سال در. 

 

تررین مهم (orc  )محتوای کربن ولی در رروفیرل خرا

 (.3تأثیرگذار بر رراکنش هر دو گونره اسرت )شرکل متغیر 

 ،کرربن ولری خرا ررس از  T. kotschyanusبرای گونره 

ترین مراه ( و بارش خشکsolarمیزان تابش نور خورشید )
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(BIO14مهم )رونرد ترین متغیرهای تأثیرگذار به شمار می

(، برارش سراهنه slopeمیرزان شریب )به عالوه (. 3)شکل 

(BIO12و درصررد و )زنرری ذرات شررن (sand)  ازجملرره

 .Tترین فاکتورهای محیطی مؤثر برر ررراکنش گونره مهم

polium رس از (orc)  (.4و  3شکل )روند میبه شمار 
 

 

 
 ر اسا  ب  T. poliumو ب(   T. kotschyanus الف( هایبر رراکنش بالقوه گونه رگذاریتأث یطیمح یرهایمتغ -3شکل 

 فیوزمون جک نا

 

 
 )د، هر و و(. T. kotschyanus)الف، ب و ج( و  T. polium هایترین متغیرها برای گونههای راس  مهممنحنی -4شکل 

 
 

 
 

 گیریو نتیجه بحث

به متغیرهای  شانیهای گیاهی بر اسا  دامنه بردبارگونه

شناختی خرود ررراکنش مختلف محیطی و ختوصیات بوم

هاسرت بیشرترین هایی که مطلوب وندر محیطیابند و می

وفور را دارند. بنابراین شرناخت عوامرل مرؤثر برر ررراکنش 

های برالقوه تواند در شناخت رویشگاهها میجغرافیایی گونه

در این مطالعره  .]11و  21[های باارزش، کارومد باشد گونه

با T. polium و T. kotschyanusرراکنش بالقوه دو گونه 

 مورد ارزیابی قرار گرفت.  MaxEntاز مدل  استفاده

سازی برا اطالعرات مکرانی مقایسه نتایج حاصل از مدل

دهد که مردل ها نشان میشده قبلی برای این گونهگزارش

MaxEnt ها عالی عمرل بینی رراکنش بالقوه گونهدر ریش

دهرد کره منراطق نتایج این رژوهش نشان مری کرده است.

شرق و بخش کرورکی از غررب لغرب و شماشمال، شمال

موردمطالعه و همچنین منراطقی از  ةایران برای هر دو گون

هرای زیسرتگاه T. poliumغرب کشور بررای گونره جنوب

هرا در ویند و امکان حضرور ایرن گونرهمطلوب به شمار می

های شرقی، مرکرزی و جنروبی ایرران بسریار سایر زیستگاه

 کمتر است.
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رژوهش حاضر نشان داد که محتوای کرربن ولری تایج ن

 .T، بیشترین تأثیر را در ررراکنش (orc) در رروفیل خا 

kotschyanus و T. polium .مطالعات زیادی نشران  دارد

خا  بیشترین نقش را در روشرش  هایویژگیدهد که می

. ]6 و 36 ،3 ،21دارد[  T. kotschyanusو تررراکم گونرره 

( و شررکراللهی و همکرراران 34ن )زارع ررراهوکی و همکررارا

( در تحقیقات خود به نقش عوامل خاکی در ررراکنش 21)

 .(33و  21انررد )اشرراره نموده T. kotschyanusگونرره 

میزان مواد الی خا  را یکری از  سایر مطالعات کهطوریبه

دهیل اصلی گستردگی تاج و افزایش روشش وویشن بیران 

)شریب،  ورروگرافیاین درحرالی اسرت کره ت ]21[اندکرده

ارتفاع( از عوامل انتشار ایرن گونره در ایرران  جهت شیب و

 معرفی شده است. 

در منطقره اردبیرل نیرز برر اهمیرت  انجام شدهمطالعه 

 کید کرده استأهای بافت خا  در انتشار این گونه تمولفه

ررراکنش  نتایج مطالعه دیگری در رلرور بررحال این با. ]3[

در تعیرین  کمترری واد ولی خا  تأثیرکه م نشان دادگونه 

نتیجرره دارد کرره ایررن  T. Kotschyanusزیسررتگاه گونرره 

 تفراوت یرا و ]6[محدودیت منطقه مورد بررسی  احتماه با

 . است مرتبط زیستگاه دو شناختیبوم شرایط

بودن نتایج در مورد تأثیر این رارامتر با توجه به متفاوت

بیشررتر بخترروص  کرره مطالعررات گرررددخررا ، توصرریه می

های متفراوت انجرام مطالعات میدانی در مناطق و رویشگاه

سایر مطالعرات برر  یابیم.دست تریگردد تا به نتایج قطعی

کنرد این گونره تاکیرد مری بوم شناختیمحدودیت وشیان 

هرای گونرهجهرت شریب دراین در حالی اسرت کره . ]34[

، هلره ]Rheum ribes L. ]34   ازجملره ریرواگیراهی 

عنوان عوامررل اصررلی نیررز برره ]1[و بادامررک  ]21[ژگررون وا

 اند. شدهرراکنش عنوان

های توروگرافی ازجملره جهرت شریب از عوامرل ویژگی

اصلی الگوی رراکنش روشش گیاهی در مناطق کوهسرتانی 

توروگرافی عالوه بر ترأثیری کره برر روشرش  .]35[هستند 

ر برر ]4و  35[زا دارد گیرراهی و گیاهرران شررهدزا و گرررده

زا نیرز های شهدزا و گرردهرتانسیل زنبورداری و حفظ گونه

هرای . عرواملی همچرون دمرای هروا در ماه]4[مؤثر اسرت 

زا نیرز عرالوه برر ترأثیر برر های شهدزا و گردهگلدهی گونه

روشررش گیرراهی بررر رتانسرریل زنبررورداری و میررزان عسررل 

اکنون شواهد دال بر  ]31و  14، 1[تولیدی تأثیرگذار است 

رسررد. وهرروا بسرریار زیرراد برره نوررر میرات سررریع وبتغییرر

درجره  4تا  2111شود دمای جهانی تا سال بینی میریش

گراد افزایش یابد، که همراه برا تغییررات مررتبط در سانتی

های تنروع زیسرتی و الگوهای بارش اسرت. ارزیرابی ریامرد

ها، یک رالش بزر  در اکولروژی اسرت رگونگی کاهش ون

]32[  . 

حدودی در مورد رراکنش و عوامل مرؤثر برر مطالعات م

شرده اسرت، کره عوامرل انجام T. poliumرراکنش گونره 

. ]26[دانند خاکی را از مؤثرترین عامل بر رراکنش گونه می

یرک گونره درون  T. poliumاین درحالی است کره گونره 

توانرد سربب لقاح با تنوع ژنتیکی رایین است که ایرن مری

-به عالوه برداشرت بری. ]34[دد رذیری این گونه گروسیب

ررذیری های این گونه سربب وسریبرویه و کاهش جمعیت

 . ]21[گردد مضاعف در این گونه می

ای الگوهرای های ررراکنش گونرهکمبودها، مدلبا وجود

نمایند کره اغلرب برا بینی میها را ریشکلی جابجایی گونه

 .]1و  21[شده منطبرق هسرتند روندهای زیستی مشاهده

صررفه بهای، ابرزاری مفیرد و مقرونهای رراکنش گونهمدل

های های امررروزه و بررالقوه گونررهبرررای شناسررایی زیسررتگاه

ها به شناسایی منراطق این مدل .]22و  1[ گیاهی هستند

های حفاظتی و مردیریتی منوور برنامهحسا  و درخطر به

 کنند. برداری کمک شایانی میهای مناسب بهرهو استراتژی

تواننررد ابررزار بسرریار ای میهای رررراکنش گونررهمرردل

باشرند منابع طبیعی میمنوور استفاده مدیران کارومدی به

ها ها را نسبت بره اثررات تغییرر اقلریم برر گونرهو وگاهی ون

ها، منرراطق های حاصررل از مرردلدهنررد. نقشررهافررزایش می

هرای ممکرن در وینرده حسا  بره تغییرر اقلریم و رناهگاه

هررای حفرراظتی و منوور اسررتفاده در طرحها را بررههگونرر

 نمایند. مدیریت جنگلی و مرتعی این مناطق مشخص می

منوور حفاظت این منراطق در باید به این راهبردهااین 

ها بره تغییرر منوور بهبود مقاومت گونرهبرابر تهدیدها و به

ها در وینرده را تضرمین اقلیم به کار روند ترا حضرور گونره

گونره  ایرن گیری ازبودن بهرهواقع امیدبخش . در]1[ کنند

وحش های حیراتبینی رراکنش بالقوۀ گونهها در ریشمدل

 .]22[گرفتههای دیگر مورد تأکید قراردر رژوهش
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ترا حرد زیرادی ترأثیر عوامرل ذهنری را  مکسنتمدل 

ای برررای طور گسررتردهدهررد و بنررابراین، بررهکرراهش می

بالقوه مناسب برای گیاهان و حتی  بینی مناطق توزیعریش

زا هر گیاهان شهدزا و گرده .]32[شود حیوانات استفاده می

طر  یک یک به نحوی در زندگی ما مؤثرند. این گیاهان از

بررا تولیررد شررهد و گرررده فررراوان باعررث تقویررت جمعیررت 

شوند کره ها و جمعیت کندوهای زنبورعسل میافشانگرده

فظ تنوع گیاهی، تولیرد عسرل و نهایت باعث ایجاد و ح در

گردنرد. از طرر  دیگرر ایرن های کنردوها میدیگر فراورده

گیاهان از نور خواص دارویی، حفظ روشش خا ، کراهش 

باشرند. بعرالوه ایرن فرسایش خا  بسیار حائز اهمیرت می

تواننرد بسریار زایی محلری میگیاهان در اقتتاد و اشرتغال

 کننده باشند. کمک

توان کولوژی این گیاهان میو کامل ابا شناخت درست 

ها و مردیریت منرابع بومها در احیا و بازسرازی زیسرتاز ون

برودن ایرن واقع تنها توجه به رندمنووره استفاده کرد. در

فی برای تحقیقات بیشتر دربراره های گیاهی، دلیلی کاگونه

های گیرراهی اسررت. نتررایج هررا و حفاظررت از ایررن گونررهون

تواند اطالعات ارزشمندی را ن رژوهش میومده از ایدستبه

هررای دار و رناهگاهدر جهررت شناسررایی منرراطق اولویررت

 .Tاحتمررالی وینررده برررای حفاظررت از دو گونرره گیرراهی 

kotschyanus و T. poliumفراهم نماید.  

دو گونه دارویی و نیز شرهدزای در نتایج مطالعه موردی

گسترده از  نش نسبتاًدهد که دوگونه با رراکایران نشان می

رذیری باهیی در برابر تغییرات اقلیمری برخوردارنرد. وسیب

هرای نرادر و درمعرر  بنابراین این نکته بر حفاظت گونره

  کند.کید میأتر به شدت تخطر با دامنه انتشار وسیع

ها توزیع گونه در تواند برای های این مطالعه مییافته

ای مدیریت رایدار گونره و ریزی حفاظتی برو توسعه برنامه

اسایی ها و همچنین شنگونه حفاظت در زیستگاهراهنمای 

ها، مفید باشرد. ارزیرابی دقیرق هایی برای بازسازی ونمکان

ارزش بررراه بررررای  دارویررری برررا  هیهای گیررراگونررره

. همچنین، نقشره منطقره ]4[گیرندگان مفید است تتمیم

ریزی ای برنامرهعنوان مرجعی بررتواند بهرراکنش بالقوه می

اقرردامات کاهشرری مناسررب، یعنرری جابجررایی و تعرردیل در 

های انسرانی، های مختلف مرتبط، مانند ایجاد کلنیفعالیت

های نزدیک، نیروگاه مورداستفاده ها و ساخت جادهافزودنی

 .]1[قرار گیرد 

 

 گیری کلینتیجه

اگرررره عررواملی ازجملرره ررررای غیراصررولی دام، برداشررت 

املی از این قبیل باعث کاهش تراکم و گسرتره رویه و عوبی

ها در برخی مناطق شده است، اما نترایج رراکنش این گونه

این رژوهش اهمیت ریامدهای تغییر اقلیم برر ررراکنش دو 

را برجسرته  T. poliumو  T. kotschyanusگونه گیاهی 

 ساخته است. 

ها را این موضوع ضرورت توجه و حفاظت از ایرن گونره

باشند را دورندان شناختی باه میهایی باارزش بومهکه گون

های مطلروب شده نشانگر رویشگاههای تهیهنماید. نقشهمی

ها و اند، در برنامرهشدهدو گونه در حال حاضر و وینده تهیه

 های مدیریتی و حفاظتی کارومد خواهند بود.طرح
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Abstract 

Plants producing nectar and pollen, producing abundant nectar and pollen strengthen the pollinator 

population and increses biodiversity and honeybee products. Teucrium and Thymus kotschyanus are 

among the most important species to produce vegetable nectar in Iran. These plants play a major 

role in producing honey and pollen in rangelands. In the present study, the potential distribution for 

T. kotschyanus and T. polium was assessed by using the MaxEnt model.  Firstly, 19 bioclimatic 

variables were extracted from chelsa data collection for evaluating the current weather condition 

and was modeled by max software. According to the results, the organic carbon content in the soil 

profile (orc) is the most important variable affecting the distribution of both species. In. T. 

kotschyanus not only the soil organic carbon but also the amount of sunlight (solar), deriest month 

(BIO14) and aspect are the most influential variable. In addition to the amount of aspect, annual 

rainfall (Boio12) and the weight percentage of sand particle are also considered to be the most 

important environmental factors in the distribution of T. polium and Thymus kotschyanus species. 

The results of this study can provide valuable information to identify the priority of areas and 

possible future shelters for the protection of T. kotschyanus.  T. polium. Species. 
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