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 در معرض خطر انقراض گونۀ ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش 

 کرفس کوهی با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته 

 3، حسین بشری2، مصطفی ترکش اصفهانی*1سیدمحمّدرضا ابوالمعالی

 دانشگاه صنعتی اصفهان ،طبیعیمنابع ۀکارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکد دانش آموختۀ. 1

 طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهانمنابع ۀدانشکد ،دیار گروه مرتع و آبخیزداری. استا2
 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان ،ستادیار گروه مرتع و آبخیزداریا. 3

 (29/07/1395: پذیرش؛ تاریخ 01/12/1394 تاریخ دریافت:)

 چکیده 
ۀ گونر  چگونگی تغییررات ررراشن   حاضر مطالعۀ  در های گیاهی شده است.گونهرویشگاهی تغییرات اقلیمی باعث تغییرات زیادی در شرایط امروزه 

، مریددی  2080و  2030طع زمانی حال و آینرده ) او اقتصادی در مق دارویی ایگونه عنوانبه (Kelussia odoratissima Mozaff) شرفس شوهی

روش مرورد مطالعره برا اسرتفاده از     گونۀ  عدم حضور و حضور سایت 50 ایهداده بدین منظور .استشده( بررسی A2تحت سناریو  Hadcm3مدل 

و  شرامل فیییروگرافی )شریج، جهرت، ارتفرا (      ارتباط آن با عوامل محیطری  و گردیدآوری جمعدر شهرستان فریدونشهر بندی شده طبقهتصادفی 

برا   ومشرص    (GAM) افیایشری تعمریی یافتره    مدل رگرسریون  ده ازبا استفا (بارندگی سالیانه و...، حرارت روزانهدرجۀ میانگین اقلیمی ) متغیر19

 رراشن  بر تأثیرگذار محیطی عوامل مهمترین .تولید گردید شرفس شوهیۀ گونۀ بالقو رراشن  نقشۀ (GIS)سیستی اطدعات جغرافیایی  استفاده از

مدل با اسرتفاده از ضررایج آمراری شاررا و سرط  زیرر        ارزیابی. شد ارتفا  و شیج تعیین ،سالیانه بارندگی، سالیانهحرارت درجۀ  میانگین ،گونه این

نترای  حاصرل از    .اسرت مردل برا واقعیرت زمینری      یبرا  بسیار  تطابقدهندۀ شه نشان  تعیین شد 98/0و  97/0به ترتیج  ROCهای ردتمنحنی 

این گونه به جابجایی شرفس شوهی و ۀ رخداد گون میددی بیانگر شاه  2080و  2030های سالطی  A2ای تحت سناریو گونهبینی رراشن  ری 

وه  بررای  نترای  ایرن رر    . اسرت تحت این سناریو  شاه  بارندگی سالیانه و افیای  میانگین دماجابجایی به دلیل  سمت مناطق مرتفع است. این

 شاربرد دارد.س شوهی شرفۀ حفاظت و احیای رویشگاه گون رایدار اشوسیستی های مرتعی، مصصوصاًتوسعۀ مقاصد مدیریتی در 

 شهر، فریدونسیستی اطدعات جغرافیاییتغییر اقلیی، حفاظت، رویشگاه بالقوه،  :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
های اخیر نسربت بره   سالدگرگونی عوامل محیطی در 

هر زمان دیگر باعرث تغییررات چشرمگیری در موجرودات     

با شمی شردن ارتبراط برین    معمو ًزمین شده است. زندۀ 

توان اطدعراتی  می ،های گیاهیگونههای محیطی و یرمتغ

همچنرین   .هرا شسرج شررد   گونره توزیع  چگونگی در مورد

توزیرع   بینیری ای برای وسیله اتشمی شردن این ارتباط

اسرت  تغییرر شررایط محیطری    نتیجرۀ  روش  گیراهی در  

(Austin, 2002)ایگونره  رراشن  بینیری سازی . مدل ،

در سراسر چشی انرداز   یک گونهزیع تو بینیری به عنوان 

براساس ارتباط برین ررراشن  منرانی روشر  گیراهی و      

  شررررودمرررریتعریرررر  مرررر ثر متغیرهررررای محیطرررری 

., 2002)et al Guisan(. دو به ایگونهرراشن   هایمدل 

 رروفیرل  هایمدل و گروهیشنندۀ  متمایی هایمدل دستۀ

 منرد نیاز گروهری  شنندۀ های متماییمدل .شوندمی تقسیی

 برر  و هسرتند  هرد   گونرۀ  عدم حضرور  و حضور هایداده

 تولیرد  محیطری  ارتباط با متغیرهرای  و همبستگی مبنای

 و )رارامتریرک(  جهرانی  هرای مردل گروه  دو به و شوندمی

 از .شروند می بندیطبقه )غیر رارامتریک( محلی هایمدل

 هرای مردل  بره  توانمی جهانی رگرسیون، هایمدل جمله

 چندگانره  رگرسریون لجسرتیک  و  GLM)) عمرومی  خطی

(MLRو ) تجمعری   هایمدل به توانمی محلی هایمدل از

 رگرسیون درختی بندیطبقه مدلو  (GAM)یافته تعمیی

(CART اشاره )اساس  بر ،های رروفیلمدلمقابل  . درشرد

هرای  مردل شروند.  گونه تولید می "فقط حضور"داده های 

املی آشرریان ، تحلیررل عرر(MAXENT)حررداش ر آنتروررری 

سررازی الگرروریتی ژنتیررک   مرردلو ( ENFAاشولوژیررک )

(GARP از جملرررر ) هررررا هسرررررتند مررررردلایررررن  ۀ  

(Tarkesh & Jetschke 2012.) 

تغییر اقلیی به معنری تغییررات دراز مردت در آمارهرای     

تررین  گررم  21و اوایل قرن  20اواخر قرن  .استهوایی وآب

ستند شه از ها در میان دماهای ثبت شده برای زمین هدوره

شرو  شده اسرت. متوسرط جهرانی دمرای      19اواسط قرن 

،  2005ترا   1904های سالها بین دریاسط  زمین و سط  

گررراد افرریای  ریرردا شرررده اسررت و   درجررۀ سررانتی 74/0

سرانتی گرراد بررای    ۀ درجر  4 – 8/1شرده شره    بینری ری 

 .(Solomon, 2007) افیای  یابد 2090تا  2005های سال

درجرۀ  هرای مصتلر  تغییرر اقلریی، افریای       سناریوبرحسج 

حرررارت ناشرری از تغییرررات اقلیمرری در اغلررج نقرراط جهرران  

  شده و نتای  مصتلفی ارائه گردیده است. گرمرای  بینیری 

و شرایط آب و هروایی   ایآستانهجهانی سبج افیای  مقادیر 

از جملره ریامردهای   شود. های نه چندان دور میدورهدر تر بد

تغییررات موسرمی شری،     توان بره میی  جهانی ناشی از گرما

نوسانات زیراد در دمرای روزانره و برارش و افریای  آنترورری       

 ،شرود های حدی مری رویدادسیستی شه باعث افیای  فراوانی 

، ترداوم  فراوانری روزهرای سررد    شراه  . همچنین شرداشاره 

های گرمایی و وقو  سیل از دیگر آثرار زیانبرار گرمرای     موج

 .(Solomon, 2007) هستندجهانی 

تغییر اقلریی ممنرن اسرت باعرث      ،از دیدگاه اشولوژیک

در رراشن  و انتشار موجودات زنده شود  شدیدیتغییرات 

توزیرع   برر مر ثر  و حدود بردباری و فاشتورهرای محیطری   

قررار  ترأثیر  هرا را تحرت   ها و گسترش جغرافیرایی آن گونه

ر بر مر ثر  . اقلیی به طور مسرتقیی برر تمرامی عوامرل     دهد

هایی شره در  آزمای گذارد و میتأثیر محیط رشد گیاهان 

 برر اقلیی ۀ بالقوشنترل های اخیر انجام شده د لت بر سال

. (Hijmans et al., 2006) دارد های گیراهی گونهرراشن  

برای انجام مطالعات تغییرر اقلریی در دوره هرای آتری، در     

هرای  ازگر تغییرات تأثیر های اقلیمی تحت متغیر بایدابتدا 

های مصتلفی برای ایرن  روشسازی شوند. شبیهای گلصانه

هرای  دادههرا اسرتفاده از   ترین آنمعتبرشار وجود دارد شه 

ها مدلمدل گردش عمومی جو است. هد  از ساخت این 

هرای سره بعردی اقلریی بروده و      وی گیسازی تمامی شبیه

 وهرای اتمسرفری   مردل ترین جامعها مدلبدین دلیل این 

هستند  آینده و گذشتهی اقلیی رین شیوه برای ریشگویبهت

., 2012)et al Guisan( . های گردش عمرومی جرو  مدلاز 

 ،HadCM3، HadCM2، Ccsm3، Cgcm3 ترررروانمرررری

ECHAM3، ECHAM4، CSIRO شرره از ... را نررام برررد و
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 شودها برای مطالعات تغییر اقلیی استفاده میخروجی آن

(Iverson & Prasad, 1998).  الدول تغییر اقلیی بینهیئت

(IPCC )گرویی  رری  های مصتلفی را در خصرو   سناریو

 .ای ارائره شررده اسرت   گلصانههای گازروند ۀ چگونگی ادام

هرای  سرناریو سرری جدیرد از    2000این هیئت در سرال  

هرای  ۀ سرناریو گریارش ویر    چهرارمین انتشار تحت عنوان 

ای هررنررامچهررار خررانواده برره   انتشررار ترردوین شرررد شرره 

A1,A2,B1,B2   هرای  فراینرد را برای توصی  ارتباط برین

ها طری  تغییرات آنۀ ای و نحوگلصانههای ۀ گازتولید شنند

 زمرررین بررره شرررار گرفرررتۀ در منررراطق شرررر 21قررررن 

(Hasti & Tibshirani, 1990). 

Hijmans & Graham (2006 ) چهار  بینیری توانایی

در  Bioclim، Domain، GAM، MAXENTمررررررررردل 

هرای حاصرل از   بینری ری با را ها گونهبینی رراشن  ری 

 و برر اسراس نترای  ایشران     مدل ماشینی مقایسره شردنرد  

تحرت هرر سره شررایط       GAMو MAXENTهرای  مردل 

و  Attorre .شردنرد  بینری ری اقلیمی رراشن  را به خوبی 

ۀ اثرر تغییرر اقلریی روی گونر    ۀ ( به مطالعر 2007) همناران

Dracaenea cinnabari در ایررن ن ررداختنررددر یمرر .

مطالعه رراشن  شنونی، فراوانری و سراختار جمعیرت ایرن     

ردت بررسی شد و از مردل آنرالیی رگرسریون     74گونه در 

و درختی به منظور شمی شردن روابط برین رخرداد گونره    

ۀ عوامل محیطی استفاده نمودند. بر اساس این مردل گونر  

D.cinnabari % ی حضور شنونۀ از رویشگاه بالقو 5فقط در

مذشور در ۀ دارد و اظهار شردند شه رراشن  جغرافیایی گون

و  Tanaka .ابرردیمرریشرراه   %45حرردود  2080سررال 

روی  تغییررر اقلرریی بررر ۀ اثررر( برره مطالعرر2012همنرراران )

در ژاررن و   (Abies)های گونهمورد از  4رویشگاه رتانسیل 

و  GAMهرا از دو مردل آمراری    آنررداختنرد.  شرق آسیا 

MARS ها اسرتفاده  گونهرویشگاه رتانسیل  بینیری ای بر

ای ابریار  گونهنمودند و اظهار داشتند شه مدل های رراشن  

 .های طو نی هستنددورهدر ثیرات أتمفیدی برای ارزیابی 

 علمرررری نررررام بررررا شرررروهی شرررررفس ۀگونرررر

 Kelussia odoratissima Mozaff شرناخته  هایگونه از 

 دارویری و  هرای گونره  بروده و جریو   چتریانۀ خانواد شده

 در آن وجرود  تراشنون  شره  بوده ایران مراتع بومی ایعلوفه

 ساله چند گیاه این. است نشده گیارش جهان مناطق سایر

 200 ترا  120 ارتفرا   بره  آن سراقۀ  اسرت.  معطرر  بسیار و

 شمای و بیرگ ای،قاعده هایای، برگاستوانه و مترسانتی

 برارور  شامدً آن یانتهای چتر و بیرگ آن آذین گل عمودی

مردم بومی زاگرس مرشریی   . (Salimi et al., 2009)است

های مصتل  آن به عنوان سربیی، طعری دهنرده و    از اندام

شنند و یرا بررای درمران سروض هاضرمه،      ترشی استفاده می

های قلبری و عروقری   رماتیسی، دیابت، ضدالتهاب و بیماری

گیاه ینری از   این. (Ahmadi et al., 2007) برندمیبه شار 

مرردم و  ۀ گیاهانی است شه از دیرباز به شدت مرورد عدقر  

برداران محلی بوده و به همین دلیل جمعیت این گیاه بهره

گیاهران در معررض    ضطوری شه جری بهرو به شاه  نهاده، 

دقیرق  ۀ شرود از ایرن رو مطالعر   خطر انقراض شرمرده مری  

اهمیرت  های این گیاه در زمان حال و آینده حائی رویشگاه

های اصلی این رویشگاهباشد. از آنجا شه ینی از فراوانی می

ۀ بررسی رویشگاه برالقو است، گونه در غرب استان اصفهان 

 واین گونه در شهرستان فریدونشهر در اولویت قرار گرفت 

ارزشرمند  ۀ در این تحقیق نیی به بررسی ارتباط برین گونر  

نرده  در زمران حرال و آی  ی شرفس شروهی و عوامرل اقلیمر   

 .ه استررداخته شد

 

  هاروش. مواد و 2
شهرسرتان   اصرفهان،  دراسرتان  مورد مطالعره  ۀدمحدو

 این جغرافیایی، موقعیت نظر از است. شده واقع فریدونشهر

طول شررقی و   49° 40ʹ 35ʺتا  50° 26ʹ 17ʺ بین حوزه

 شرده  واقع شمالی عرض 33° 07ʹ 04ʺتا  °32 41ʹ 46ʺ

 15/2236مسراحت   ایرن شهرسرتان برا    (.1 )شرنل  است

 4000 دریرا  سط  منطقه از ارتفا  حداش ر، مربعشیلومتر 

 سا نۀ بارندگی متوسط. است متر 1500 آن حداقل و متر

بره منظرور تعیرین    . اسرت  مترر میلری  470 حردود  منطقه

هرای حضرور و   دادهشرفس شروهی از  ۀ گونۀ رویشگاه بالقو
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ور سایت مطالعاتی استفاده شرد. بردین منظر    50غیاب در 

صرحرایی تیره هرایی شره در آن      ریمرای  ۀ ابتدا به وسیل

مورد مطالعه به صورت غالج حضور داشت مشرص   ۀ گون

گردید و سپس در هر تیه نقاط حضور گونره برا دسرتگاه    

GPS   وشتروری از  نقشرۀ  و بره صرورت یرک    مشص  شد

داده های اقلیمی از مرشی اطدعات  .شدنقاط، نمای  داده 

زمانی حال حاضر، سال دورۀ سه  برای (IPCC)هواشناسی 

به فرمت رستری تهیره شردند. ایرن     2080و سال  2030

فرمرت  شره بره   متغیرر اقلیمری هسرتند     19ها شامل داده

های منانی هر یک از عوامل نقشه. ندای تهیه گردیدشبنه

شیلومتر به شرح جدول  1 قدرت تفنیک منانیمحیطی با 

هرای   یهیه شد. تهArc GIS 9.3 در محیط نرم افیار  (1)

ارتفرا   نقشرۀ  )شیج و جهرت( برا اسرتفاده از     فیییوگرافی

(DEMتهیه گردید ). 

 سازیهای محیطی به کار رفته در فرایند مدلمتغیر .1جدول 

 ردی  اقلیمی نو  متغیر واحد ردی  اقلیمی نو  متغیر واحد          

 1 سالیانهحرارت  ۀدرج میانگین سانتی گراددرجۀ  12 سالیانه بارندگی میلی متر

 2 حرارت روزانه  ۀدرج میانگین سانتی گراددرجۀ  13 ماه ترینمرطوب بارندگی میلی متر

 3  هی دمایی -- 14 ماه ترینخشک بارندگی میلی متر

سانتی گراددرجۀ  15 فصلی بارندگی میلی متر  4  حرارت فصلیدرجۀ  

سانتی گراد درجۀ 16 فصل سال ترینمرطوب بارندگی میلی متر  5 ماه ترینگرمحرارت  ۀدرج ماشییمی 

سانتی گراددرجۀ  17 فصل سال ترینخشک بارندگی میلی متر  6 ماه سال سردترینحرارت  ۀدرج مینیمی 

سانتی گراددرجۀ  18 فصل سال ترینگرم بارندگی میلی متر  7  حرارت سالیانهدامنۀ درجۀ  

سانتی گرادرجۀ د 19 فصل سال سردترین بارندگی میلی متر  8 فصل سال ترینحرارت مرطوب  ۀدرج میانگین 

سانتی گراددرجۀ  20 ارتفا  متر از سط  دریا  9 فصل سال ترینحرارت خشک  ۀدرج میانگین 

سانتی گراددرجۀ  21 شیج درجه  10 فصل سال ترینحرارت گرم  ۀدرج میانگین 

1+cos(45-α) سانتی گراددرجۀ  22 جهت  11 فصل سال سردترینرت حرا ۀدرج میانگین 

 

 

 مورد مطالعه )شهرستان فریدونشهر( در کشور و استان اصفهانمنطقۀ موقعیت . 1شکل
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 نامیرده  هی شلوس فارسی زبان شرفس شوهی درۀ گون

 ناحیرۀ  گیرر  برر   مناطق و ارتفاعات در گیاه شود. اینمی

 دریا سط  از متر 2500 ارتفا  حداقل با و مرشیی زاگرس

 صرورت  بره  اغلج شه مترمیلی 400 حدود لیانۀسا بارش و

ایرن گونره در اسرتان اصرفهان     . یابرد می روی  است، بر 

 طبیعری  رویشرگاه  ترینعمدهو است دارای رراشن  شمی 

  .است شهرفریدونمراتع شهرستان بصشی از  گیاه در این

 هرای برگ فشردگی دلیل به رویشی دورۀ اوایل در گیاه این

 مرردم  توسرط  شردت  بره  و اسرت  نچهغ شنل به ای،قاعده

 بره  .رسدمی فروش به محلی بازارهای در و برداشت محلی

 ، تقاضرای رویشی دورۀ اوایل در آن رویۀ بی برداشت دلیل

 برذر،  تولید و استقرار زیاد نسبتاً زمان ،محلی بازار در زیاد

 بره  و نداشته را بذر تولید و تجدید حیات گیاه فرصت این

 گیاه این جمعیت تراشی و جغرافیایی گسترش دلیل همین

 در آن حیرات  و یافتره  شراه   شدت به اخیر هایدهه در

 از ینری  شره طوریبه است، گرفته قرار جدی خطر معرض

 شرود  مری  محسروب  ایرران  انقرراض  حرال  در گیاهران 

(Salimi et al., 2009). 

یرک مردل رگرسریون نیمره     مدل افیایشی تعمیی یافته 

، قادر بره  خطیبر شناسایی روابط  عدوهرارامتریک است شه 

ایرن مردل    .باشدها نیی میمتغیرخطی بین غیرشش  روابط 

ارتبراط  ۀ و درجرابطه رذیری در تعیین نو  انعطا به خاطر 

، به یک مدل محبوب تبدیل شرده  آنبا ی و قابلیت تفسیر 

و  هرا دادهای از گسرترده توان بررای طیر    میاست و آن را 

 از. (Isaaks & Srivastava 1989)ده شررد اسرتفا  شاربردها

 شرود، مری  بیران  جداگانره  به صورت متغیر هر اثر شه آنجا

 در متغیرهرا  نقر   آزمرون  تواند برایمی تابع هر بنابراین

 در همچنین .شود رسی صورت جداگانه به راسخ ریشگویی

 اشرنال  توسرط  راسرخ  منحنری یافترۀ   تعمیی جمعی مدل

 مردل  بلنره  شرود، نمی ودرارامتری محد شدس در موجود

 از .شنند تعیین را راسخ شنل منحنی هاداده دهدمی اجازه

 بره  شه است آن یافته تعمیی های جمعیمدلمیایای  دیگر

 رابطرۀ  انعطرا ،  قابرل  غیر های رارامتریفرض ری  جای

 اسرت  هموارسراز  تابع وسیلۀ به و مستقل راسخ متغیر بین

 بره  هرا داده از شنلی هر  برای تواندمی عمدً شه (1رابطۀ )

 (.Hasti & Tibshirani 1990) رود شار

Y = b0 + f1)X1(+f2)X2( ... + fm(Xm( )1( رابطۀ 

گونرۀ  سازی رراشن  منانی و تعیین ارتباط جهت مدل

گیاهی شرفس شوهی با عوامل محیطری از روش افیایشری   

گروهی )غیرر  شنندۀ های متمایی مدلتعمیی یافته از گروه 

استفاده شد بدین صرورت   Rرارامتریک( با شمک نرم افیار 

متغیرر  عنروان  هبر  شررفس شروهی  ۀ حضور و غیاب گونشه 

متغیر محیطی شامل عوامرل اقلیمری و    22و ( Yوابسته )

( Xعنروان متغیرهرای مسرتقل یرا ریشرگو )     بهفیییوگرافی 

ها همرراه برا   متغیربه منظور شاه  تعداد . انتصاب گردید

مراتریس  هرای  روش، از مردل  بینری ری فیای  دقت در ا

 شرده  برازش مدل بهترینشد. استفاده  PCAهمبستگی و 

سرامانۀ  از فضای ریاضی به فضای جغرافیایی با اسرتفاده از  

 گونۀ رخدادنقشۀ تعمیی یافت و  GIS اطدعات جغرافیایی

 مورد مطالعه تهیه گردید.منطقۀ  شرفس شوهی

 آماری شاررا  شاخ  از تولیدی، ۀشنق ارزیابی منظور به

 از شرده  اسرتصراج  ROCهرای  رردت  منحنی زیر سط  و

 میریان  شاررا بیرانگر   . ضرریج گردید استفاده خطا ماتریس

 شرده  بینری  مقرادیر رری    و شرده  مشاهده مقادیر توافق

 چره  هرر  .شندمیتغییر  یک تا صفر از شارا مقدار .باشدمی

 بهترر  توافرق  دهندۀشاننباشد،  نیدینتر یک به شارا مقدار

 رابطرۀ  از اسرتفاده  با مقدار شارا .است واقعی دنیای با مدل

 .(Tarkesh & Jetschke, 2012) گرددمی محاسبه (2)

 (  2)رابطۀ 

 

  در واقعری  حضرور  نقراط  شردن ردت از ROCمنحنی 

منحنری   زیرر  سط  شود.می حاصل شاذب حضور عدم برابر

(ROC) حضرور   نقاط میان ی تشص قدرت احتمال با برابر

 شنرد  مری  تغییرر  یرک  ترا  نیی از و بوده مدل حضور عدم و

 تطرابق  گرر بیران  باشد، نیدینتر یک به حاصله عدد هرچه.
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 .است واقعیت با مدل بهتر

بررای   GAMرس از اطمینران از شارآمرد برودن مردل     

با فررض ثابرت برودن     جغرافیایی شرفس شوهی، بینیری 

بره شرار بررده شرد.      2080و  2030هرای  طی سالارتباط 

های اقلیمی ری  بینی شده توسط دو بدین منظور از داده

شه بررای    A2تحت سناریو Hadcm3مدل گردش عمومی 

انرد،  شرده  بینری رری  مریددی   2080و  2030های سال

هرای ررراشن    استفاده گردید شه نتیجۀ آن تولیرد نقشره  

 بالقوۀ شرفس شوهی برای سال مورد نظر است.

 (Landis & Koch, 1977) کاپا ضرایب بندیطبقه. 2جدول 

 دامنه بندی ضرایجطبقه

 0-4/0 ضعی 

 4/0-75/0 خوب

 75/0-1 عالی

 

 

 ROC (Sweets, 1988)زیر منحنی  سطح بندیطبقه .2شکل 

 

 نتایج. 3
، دو فیییروگرافی متغیرر   3متغیر اقلیمی و  19 میان از

 بارنردگی و  انهسرالی حرارت  ۀدرج میانگینمتغیر اقلیمی )

مردل  در  ( و دو متغیر توروگرافی )ارتفرا  و شریج(  سالیانه

. های رخداد گونه تولیرد گردیرد  نقشهشد و  انتصابنهایی 

 1)غیراب( ترا    0دامنرۀ  نهایی در نقشۀ های رینسلارزش 

 شنرررد مررری)حضرررور( بررره صرررورت ریوسرررته تغییرررر   

 .(5و  4، 3)شنل 
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 در شهرستان فریدونشهر در حال حاضر کرفس کوهیبالقوۀ رویشگاه نقشۀ  .3شکل

 

 

 2030کرفس کوهی در شهرستان فریدونشهر در سال بالقوۀ رویشگاه نقشۀ  .4شکل
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 2080کرفس کوهی در شهرستان فریدونشهر در سال  ۀبالقورویشگاه نقشۀ  .5شکل

 

بردبراری و تعیرین منحنری    دامنرۀ  با توجه به تعیرین  

روی مر ثر  محیطری  هرای  متغیرواشن  گونه به هریک از 

، منحنی راسخ گونره بره هریرک از    آنرراشن  جغرافیایی 

هرا نشران   منحنری ایرن   .های محیطی استصراج شدمتغیر

های اقلیمی بررای رخرداد   متغیردهد شه بهترین حالت می

شرفس شوهی زمانی است شه میانگین دمای سرالیانه  ۀ گون

گی دگررراد و میرریان بارنررۀ سررانتیدرجرر 8-2بررین  حردوداً 

هرای  متغیرمتر باشد. برای میلی 450تا  300سالیانه بین 

 2500توروگرافی بهترین حالت زمانی است شه ارتفا  بین 

متر از سط  دریا و مییان شیج منطقه بیشرتر از   3500تا 

 .(6)شنل  درجه باشد 30

 ارزیابی مدل .3.1

نتای  حاصل از ارزیابی نقشرۀ ررراشن  برا اسرتفاده از     

و مرراتریس خطررا نشرران داد شرره مرردل    هررای مرردلداده

دارای تطرابق   97/0شده با مقدار ضریج شارای  بینیری 

بندی لندیس( و سرط  زیرر منحنری    عالی )براساس طبقه

دارای تطرابق خروب نقشرۀ خروجری برا       98/0ردت برابر 

 (.7واقعیت زمین است )شنل 
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 وامل محیطیکرفس کوهی نسبت به عگونۀ های عکس العمل منحنی .6شکل 

 

 

 

 

 بینیپیش

 

 

 واقعیت زمینی

- +  

2 24 + 

23 1 - 

 2×2ازماتریس  استفاده با مدل ارزیابی .7شکل 
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 گیرینتیجهبحث و . 4
هرای  گونره جغرافیرایی  ررراشن    بینری ری های مدل

هرای آمراری جدیرد و قدرتمنرد و     روشگیاهی به شمرک  

علوم اشولروژی   ای درگستردهبه طور  GISهایی چون ابیار

ها ایستا و احتمرالی هسرتند و   مدلاین . توسعه یافته است

معین را ۀ روابط ریاضی حاشی بر توزیع جغرافیایی یک گون

شنند. آن مشص  میۀ با محیط فعلی و حتی شرایط آیند

شردۀ  دارویری اثبرات    خروا   دلیرل  به شوهی شرفس گیاه

لحاظ زیبرا  زیاد از  همچنین به دلیل ارتفا  نسبتاً و متعدد

شناختی منظرر و بره دلیرل سرط  روششری وسریع روی       

ها از لحراظ حفاظرت خراا دارای اهمیرت فراوانری      شیج

اما مطالعات انجام شده برر روی شررفس شروهی بره      ،است

دلیل رراشن  جغرافیایی محدود و عدم شرناخت شرافی از   

برای بررسی  .(Salimi et al., 2009) آن بسیار ناچیی است

، رونرد  شروهی شرفس ۀ اقلیی روی رراشن  گونتغییر تأثیر 

مر ثر  های اقلیمی رارامترتغییرات میانگین و انحرا  معیار 

میانگین دمای سالیانه بررای سرال    .(3بررسی شد )جدول 

گرراد نسربت بره حرال حاضرر      درجۀ سرانتی  2/0،  2030

درجۀ  6/1،  2080ابد در حالی شه برای سال یمی افیای 

 بینری رری  زمران حرال افریای      گرراد نسربت بره   سانتی

برا   2030مییان بارش سرالیانه نیری بررای سرال      گردد.می

مترر  میلری  60تغییرات زیادی همراه است به طروری شره   

ایرن   2080شود و برای سرال  می بینیری شاه  بارش 

 شده است. بینیری متر میلی 77شاه  

 های مختلفیمی مؤثر در پراکنش کرفس کوهی در فریدونشهر برای دورههای اقل. مقادیر میانگین و انحراف معیار پارامتر3جدول

انحرا  معیار 

2080 

انحرا  معیار 

2030 

انحرا  معیار 

 حال حاضر
2080میانگین  2030میانگین    

میانگین حال 

 حاضر
 متغیر

5 8/5  8/5  1/7  7/5  5/5  (c) دمای سالیانه 

9/95  9/98  (mm)بارش سالیانه  455 315 298 86 

 

 هررایشرردسشرردام از  بررسرری تغییرررات هررر جهررت

تولید شرده  بالقوۀ رویشگاه ۀ رویشگاهی شرفس شوهی نقش

در چهررار شرردس   2080و  2030برررای زمرران حررال و   

هرا  بنردی شرد و جردول درصرد تغییرر مسراحت آن      طبقه

سرازی  دست آمده از مدلهنتای  ب .(4)جدول  دست آمدهب

هرای  دادهاسراس  شرفس شروهی برر   ۀ گون ۀ رویشگاه بالقو

دهد شه تحرت  نشان می 2030برای سال  Hadcm3مدل 

 3/0احتمررال رخررداد شرردس تناسررج عررالی   A2سررناریو 

 5درصرد و شردس تناسرج شری      4شدس مناسج،  ،درصد

درصد شاه  یافتره اسرت و برر وسرعت احتمرال رخرداد       

درصد افیوده شده اسرت شره    10 حدوداًمتناسج ناشدس 

ندگی سا نه باشد رناشی از شاه  باتواند این تغییرات می

شردس مناسرج و    شرود منراطقی شره در   شه موجرج مری  

تناسج شی هستند دچار شمبود رطوبت گردند و به حالرت  

 A2تحت سناریو  2080برای سال مناسج تبدیل شوند. نا

 ،درصرد  10 حردوداً احتمال رخداد شردس تناسرج عرالی    

 7 درصد و شدس تناسرج شری حردود    3/0شدس مناسج 

این در حالی اسرت شره شردس    درصد شاه  یافته است. 

درصد نسبت به زمران حرال افریای      18 حدوداًنامناسج 

توانرد ناشری از افریای     داشته اسرت. ایرن تغییررات مری    

میانگین دمای سا نه و شاه  بارندگی سرا نه باشرد شره    

شرایط اقلیمی مناسج برای گونه به سمت شود موجج می

رب و جنرروب غربرری شهرسررتان   منرراطق مرتفررع در غرر  

 شره احتمرال رخرداد    طروری بره  ،فریدونشهر حرشرت شنرد  

به مقردار   2080رای سال ب)شدس تناسج عالی(  1-75/0

های عنس العمل تولیرد  منحنیماند. خیلی ناچیی باقی می

تغییرات ایرن  م ید شده توسط مدل افیایشی تعمیی یافته 

 .هستندگونه 
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 های مختلفزماناز رویشگاه برای درصد مساحت هر طبقه  .4جدول

2080مساحت)%( برای سال  2030مساحت)%( برای سال   بندی رویشگاهطبقه تناسج رویشگاه مساحت)%( برای حال حاضر   

2/79  9/71  (0-25/0) 1طبقۀ  نا مناسج 6/61 

3/4  5/6  5/11  (25/0-5/0) 2طبقۀ  تناسج شی 

2/14  5/10  5/14  (5/0-75/0) 3طبقۀ  مناسج 

3/2  12.1 4/12  (75/0-1) 4طبقۀ  تناسج عالی 

 

آشریان   تواننرد مری  ایگونه رراشن  بینیری  هایمدل

 به دلیل ولی دهند نشان را گونه بالقوۀ رویشگاه یا اشولوژیک

 در ایگونره رراشن   در م ثر هایعامل سایر از استفاده عدم

 و .(..و رقابرت، همییسرتی  ) بیولوژینی عوامل همچون مدل

 غیرره(  و سروزی آت دام،  مدیریتی )چرای و انسانی ملعوا

بره همرین   میسر نیسرت.   گونه بالفعل رویشگاه تعیین امنان

تررین  مهری اولرین و   ،صرحرایی مشراهدات   با توجه بهدلیل 

هنگرام   برداری غیرقانونی و زودبهرهعامل فشار بر این گونه 

شه بوته شنی نادرست و بی رویه باعرث شرده   طوریاست، به

العبرور منتقرل   صرعج ویشگاه این گونه به مناطق مرتفع و ر

سرال رری     40مردم محلری در شمترر از   گفتۀ طبق  .شود

راه هرای عبرور روسرتاییان و    حاشریۀ  رویشگاه این گونه ترا  

 عشایر ادامه داشته است.

و همنراران   Berryطبق مطالعات انجام شرده توسرط   

یت را زار شوهستانی بیشرترین حساسر  بوتهجوامع  (2002)

دومین عامل شه باعث در خطرر قررار   . به تغییر اقلیی دارند

شره  اسرت  ، تغییررات اقلیمری   اسرت گرفتن این گونه شده 

شاه  بارندگی سا نه باعث شاه  رطوبرت در دسرترس   

گردد و افریای  میرانگین دمرای سرا نه شره      این گیاه می

تواند باعث مهاجرت این گونه بره منراطق مرتفرع و برا     می

 .استاین موضو  م ید حاضر مطالعۀ شه  متر شوددمای ش

شری   هرای روش عنروان بره  رویشرگاه  سازیمدل هایروش

 شراربرد  گیاهران ۀ برالقو  رویشرگاه  تعیین در اقتصادی و هیینه

 شناسرایی  بره  تروان مری  هرا روش ایرن  به شمک .دارند فراوان

 و حفراظتی  اقتصرادی،  اهمیرت  برا  هایگونه مناسج رویشگاه

 شایانی شمک زیستیتنو  حفظ به شه ررداخت نادر هایگونه

گونرۀ  رراشن   بینیری های مدلحاصل از نقشۀ  .می نماید

، ۀ گیراهی در رراشن  گونم ثر گیاهی عدوه بر تعیین عوامل 

دهرد و  رراشن  جغرافیایی آن گونه را نیی نمرای  مری  ۀ دامن

را جهرت تحقیقرات    تواند فرضریات اشولروژینی جدیردی   می

های محیطی رویشرگاه هرر   وی گی. آگاهی از هی شندآینده فرا

هرای سرازگار برا    گونره در ریشنهاد م ثری گیاهی نق  گونۀ 

تروان از  بنرابراین مری   ،شرایط محیط در منراطق مشرابه دارد  

اصردح و  حفاظرت ایرن گونره و    نتای  این تحقیق در جهرت  

احیای روش  گیاهی مناطق با شرایط مشرابه اسرتفاده شررد    

های مهی این تحقیق اسرت. همچنرین از   ستاورددشه ینی از 

روش  گیراهی در  ۀ نقشتهیۀ توان برای نتای  این تحقیق می

های اصدحی مرترع نظیرر   برنامههای مناسج در گونهمعرفی 

 .شردشاری استفاده بوتهشاری و بذر
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