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چکیده
ها در بینی پراکنش گونهسازي براي پیشهاي گیاهی و جانوري، استفاده از مدلدلیل عدم کفایت اطالعات در مورد پراکنش گونهبه
است. در پژوهش حاضر با سازي ابداع شدههاي مدلاي از تکنیکهاي اخیر افزایش یافته است. به این منظور طیف گستردهسال

Ferula ovina(هاي رخداد گونه کما عوامل محیطی و دادهاستفاده از  Boiss. ( این و با بکارگیري مدل ژنتیک الگوریتم نقشه پراکنش
هاي محیطی شده انتخاب گردید و کلیه الیهبنديسایت) با استفاده از روش تصادفی طبقه137هاي رخداد گونه (. دادهشدگونه تهیه 
هاي اقلیمی با اندازه هاي محیطی خاك و الیهالیه،هاي فیزیوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع مستخرج از نقشه رقومی ارتفاع)اعم از الیه

Desktopافزار وسیله نرمتهیه شد. کلیه اطالعات حاصل بهArc GISافزار یابی در محیط نرممتر از روشهاي میان70×70پیکسل 

Garpسطح زیر منحنیشاخصمدل با استفاده ازمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نقشه پراکنش گونه کما تولید گردید. ارزیابی
ROC)766/0و فاکتور میزان سیلت و حاصل از تحلیل حساسیت، دباشد. همچنین براساس نتایجمی) بیانگر عملکرد خوب مدل

توان در تفسیر روابط گونه و محیط، تعیین . از مدل مذکور میشدارتفاع، مهمترین پارامترهاي تأثیرگذار بر پراکنش گونه کما تعیین 
احیاي گونه کما و بررسی سناریوهاي تغییر اقلیم وبرايهاي مناسب باالي حفاظتی و همچنین تعیین مکانقابلیتهاي با مکان

.کردمدیریت استفاده 

Ferula ovina(سازي، کما، مدلGARPهاي کلیدي:واژه Boiss.(پراکنش گونه، فریدون شهر ،.

مقدمه
Species Distribution(اي گونهپراکنشسازيمدل

Modeling،(دامنه و قلمروتعیینبرايترین روشمتداول
است که گیاهی و جانوريهاي گونهبالقوهجغرافیاییپراکنش

نشان دادن ومناسبمحیطیشرایطکردنمشخصمنظوربه

شود ها به شرایط محیطی استفاده میالعمل گونهعکس
)Pearson, چهگیاهی درگونهاین موضوع که یک).2007

چهدرو) واقعیاکولوژیکآشیان(داردحضورمناطقی
) بالقوهاکولوژیکآشیان(باشدداشتهحضورتواندمیمناطقی

وهاي حفاظتیفعالیتریزيطرحدراساسیسئوالدو
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,Soberón & Peterson(باشد منابع طبیعی میمدیریتی

روابطپیچیدگیکنندهبیانها گونهپراکنشنحوه).2005
هاي البته نقشه.ستهاگونهتکاملیتاریخچهواکولوژیک

هستند،دسترسدربندرتگیاهیهاي گونهواقعی پراکنش
میدانیزیادکاروهزینهمستلزمها نقشهاینتهیهزیرا
بینیپیشبرايسازيمدلهاي تکنیکنتیجهدرباشد،می

جلبخودبهرازیاديتوجهها،گونهجغرافیاییپراکنش
Tsoarاست (کرده et al., ,Li & Hilbert؛ 2007 در . )2008

بینارتباطبیانبرايهاي آماريمدلازگیاهیاکولوژي
معموالًکهشودمیاستفادهمحیطیعواملوها گونهحضور

هاي باشد. مدلمیگونهیکاکولوژیکآشیانکنندهبیان
مبنايبر(هاي پروفیلمدلگروهدوبهتواندمیآماري 

بر(گروهیهاي متمایزکنندهمدلوحضور گونه)هاي داده
تقسیم گردد. اکثریت ) هاگونهغیابوحضورهاي دادهمبناي
Generalized linear modelsهمانندهاي رگرسیونمدل

)GLMهاي متمایزکننده جزء مدل) و رگرسیون لجستیک
،GARP ،ENFA،BIOCLIMهاي مدلگروهی و 

DOMAINباشندهاي پروفیل میجزء مدل)Pearson,

Jogman؛ 2007 et al., روشهاي مختلف از). 2005
ارزش باجغرافیاییاطالعاتمنظور تهیهبهتوانمیسازيمدل

وسیعی از در طیفها،از پراکنش جغرافیایی گونه
شناسیبومها،گونهحفاظتهاي علوم زیستی همانندتخصص

Tsoarاستفاده کرد (تکاملیشناسیزیستو et al.‚ 2007( .
درالگوریتمژنتیکازاستفادهباکهمطالعاتیازجمله

بهتوانمیشدهاستفادهها گونهجغرافیاییپراکنشبررسی
ایندر.کرداشاره)Flores-Sánchez‚2007(مطالعه

عواملبررسیمنظوربهGARPالگوریتمژنتیکازپژوهش
Schismusممهاجگونهدوپراکنشبرمؤثر انسانیوطبیعی

arabicusوtournefortiiBrassicaهاي بیابانرد
ازیکهربرايلمدبهترین. شداستفادهمکزیکسونوران

درگردید.انتخابکاپاضریبمقادیربهتوجهباها گونه
اطالعاتسیستموالگوریتمژنتیکترکیبمذکورمطالعه

تهاجمبرايبالقوهمناطقتوانست)GIS(جغرافیایی
دهد.نمایشمطلوبینحوبهرامطالعهموردهاي گونه

Stockmanژنتیکمدلازاستفادهبا)2006(همکارانو
نقطه42ومحیطیزیستفاکتورهفتکمکباالگوریتم

تهیهراگانمهرهبیازنوعیپراکنشنقشهاي گونهرخداد
برايتنهاییبهالگوریتمژنتیککهداشتنداظهارن آنا.کردند
نتایجونداشتهراالزمعملکردگونهپراکنشبینیپیش

اي گونهپراکنشيهامدلسایرکاربردوسیلههبحاصل
وTsoarیابد.میبهبودGLMوBIOCLIMهمانند

Mahalanobisمدلششاز)2007(همکاران distance

)MD(،HABITAT،BIOCLIM،DOMAIN،ENFAو
GARPهاي حلزونشاملگونه42پراکنشنقشهتهیهبراي
.کردنداستفادهخوارحشرههاي خفاشوپرندگانخشکی،

هاي مدلودقتباالتریندارايMDوGARPهاي مدل
ENFAوBIOCLIMدادند.نشانرادقتمیزانکمترین

Mandelberg)2004سازي توزیع پستانداران ) براي مدل
، و GARP ،ENFAهاي پروفیل دریایی (دلفین و وال) از مدل

ها با استفاده استفاده کرد و مدلGLMمدل متمایزکننده گروهی 
هاي هاي مستقل و شاخص سطح زیر منحنی پالتاز داده
ROC ارزیابی گردید. هر سه مدل از عملکرد مشابهی

داري بین سطح ند و از لحاظ آماري تفاوت معنیبرخوردار بود
نیز از مدلمشاهده نشد. در ایرانROCهاي زیر منحنی پالت

GARPگرگ به انسان در تعیین پراکنش مکانی حمالتدر
شده که عملکرد بسیار خوبی را نمایش استفادهاستان همدان

اخیرهاي سال). در1391است (بهداروند و همکاران، داده
ریزيبرنامهدرمهماجزايازیکیها گونهپراکنشبینیپیش

سازيمدلهاي تکنیکازايگستردهطیفواستبودهحفاظت
پراکنشسازيبنابراین مدل. استیافتهگسترشمنظوربدیننیز

جملهآنکه ازباشدمیاهمیتحائزمختلفیابعادها ازگونه
هاي برنامهور گونه،حضهاي جدیدمکانیافتنبهتوانمی

هاي کاربريتعیینجدید،هاي مکانبهها گونهانتقالمدیریتی
ها و کمک به اراضی و تعیین حدود قلمرو پراکنش گونه

,Blackburn(اشاره کردهاي در معرض خطرگونه در .)2006
Ferulaحاضر پراکنش جغرافیایی گونه گیاهی کما مطالعه

ovina با استفاده از مدلGARP مراتع در بخشی از
شهر استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و توانایی فریدون
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کیلومتر1000مدل مذکور در یک مقیاس جغرافیایی محدود (
است.مربع) بررسی شده

روشهاومواد
ــاه ــاگی ــکلکم ــق)1(ش ــهمتعل ــانوادهب ــاخ نچتری

)Apiaceaeتوجـه قابـل منـابع ازیکـی گیاهاینباشد.) می
ییالقـی مراتـع ازوسیعیسطوحدردامتغذیهوعلوفهتولید
دروبـوده یونجهحددرآنايعلوفهارزشکهاستکشور
نیـز خـاك حفاظتنظرازوداردفراوانیتأثیرها دامتغذیه
).1391ربیعی،(داردباالییارزش

Ferula ovinaگیاه -1شکل 

ناصفهااستانشهرفریدونمراتعدرپژوهشموردمنطقه
هايطولمحدودهدروهکتار99000مساحتبه

عرضو50˚18′42″و49˚38′32″جغرافیایی
تاسشدهواقع33˚6′48″و32˚42′18″جغرافیایی

حداقلومتر4000دریاسطحازارتفاعحداکثر).2(شکل
حدودساالنهبارندگیمتوسطد.باشمیمتر1500آن

است.مترمیلی470
Ferulaگونهرخدادهايسایتتعیینبراي ovinaاز

گردید.استفادهشدهبنديطبقهتصادفیبردارينمونهروش
درکهیی هاپیتمطالعهموردمنطقهازبازدیدبامنظوربدین

شدهمشخصداشتحضورغالبصورتبهمذکورگونهآن
Arcافزارنرممحیطدرو GISتهیهکماتیپوکتورينقشه

همگنفیزیوگرافیهايالیهشاملاينقشههمچنینشد.

طبقه9وشیبطبقه6ارتفاعی،طبقه3تلفیقحاصل(
ویادشدهنقشهدوتلفیقبابعديگامدرگردید.دیتول)جهت

گونهحضورسایت137همگنمناطقمساحتبراساس
Ferula ovinaرخداديهاتیساصحتکهشدمشخص

فیزیوگرافیهاي الیه.دیگردکنترلصحراییبازدیدباگونه
مدلازاستفادهباجهتوشیبارتفاع،هاي نقشهشامل

شده(ذکراقلیمیهاي الیهوخاكهاي الیهارتفاع،رقومی
(کریجینگ،یابیمیانروشهايازاستفادهبا)1جدولدر

پروفیل72اطالعاتکمکبهوفاصله)معکوسدهیوزن
آمارو)1368، همکارانو(بصیريمنطقهدرموجودخاك

هاي نقشهکلیهگردید.تهیهمعرفهواشناسیهايایستگاه
واردوشدهتبدیلمتر70×70پیکسلاندازهبهمحیطی

Desktopافزارنرم Garpشد.
متغیر31(مدلوروديمتغیرهايتعدادکاهشمنظوربه

شداستفاده)PCA(اصلیهاي لفهؤمآنالیزازمحیطی)
سیلت،درصدآلی،مادهدرصدمتغیر5تنهاو)1(جدول
واردپیشگومتغیرهايعنوانبهارتفاع،وشیبشن،درصد

ي هالفهؤمزیآنالازحاصلاولمتعامدمحورسه.دشدنمدل
سهمبیترتبهکهکردندهیتوجراراتییتغکل%76یاصل

%6/7سوممحورو%5/17دوممحور،%7/50اولمحور
کهاینستبیانگرویژهبردارریمقادو)1(جدولباشدیم

اول،محورمعرفي رهایمتغعنوانبهلتیسوشندرصد
ی آلمادهدرصدودوممحورمعرفي رهایمتغبیشوارتفاع

باشند.میسوممحورمعرفعنوانبه
% نقاط براي ساخت 50از GARPافزار در محیط نرم

مانده براي ارزیابی مدل استفاده % باقی50مدل و از 
اي رد شده اي، دامنهگردید و هر چهار قاعده اتمی، دامنه

سازي استفاده گردید. فرایند مدلو لجستیک رگرسیون
هاي دو حالتی بار انجام شد و بعد نقشه250به تعداد 

تمال رخداد گونه کما ) تولید شده با هم تلفیق و اح1- 0(
فلوچارت ، 3در شکل د.پیکسل محاسبه گردیر براي ه

و سیستم اطالعات جغرافیایی GARPمدل ز مفهومی ا
GISکما ارائه بینی قابلیت پراکنش گونهبراي پیش
. استشده



گیاهی ...گونهبالقوهرویشگاهسازيمدل980

اصفهاناستاندرمطالعهموردمنطقهموقعیت-2شکل
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Confusionمنظور ارزیابی مدل از جدول خطا (به

matrix سایت حضور و عدم حضور273) و 2) (جدول
بود، استفاده گردید و آوري شدهصورت مستقل جمعکه به

هاي ) و سطح زیر منحنی پالتK(مقادیر شاخص کاپا
ROCافزار با استفاده از نرمMEP مشخص شد. ضریب

هاي مشاهده کاپا در حقیقت بیانگر میزان توافق ارزش
اگر مقادیر کاپا. باشدهاي مورد انتظار میشده با ارزش

توافق ضعیف، اما اگر دهندهباشد نشان4/0کمتر از 
توافق دهندهباشد نشان75/0تا 4/0مقادیر کاپا بین 

دهنده باشد نشان75/0قادیر کاپا بیش از خوب و اگر م
Landis(توافق عالی مدل با واقعیت است & Koch,

) برابر با احتمال قدرت AUC(). سطح زیر منحنی1977
تشخیص میان نقاط حضور و عدم حضور توسط یک مدل 

تغییر 1تا 5/0سطح زیر منحنی بین است. البته مقادیر
کننده بیانباشد،5/0بر با کند. اگر سطح زیر منحنی برامی

باشد، 1تصادفی بودن مدل است و اگر این مقدار برابر با
تواند نقاط حضور و عدم حضور را مدل به بهترین نحو می

8/0تا 7/0از یکدیگر تفکیک کند. سطح زیر منحنی بین 
عالی و سطح مدل9/0تا 8/0خوب، بیانگر یک مدل

ه قدرت تشخیص دهندنشان9/0زیر منحنی بیش از 
,Giovanelliباشد (بسیار عالی مدل می 2010.(

سنجی و تعیین متغیرهاي مؤثر بر پراکنش گونه کماحساسیت
براي تعیین میزان اثر هریک از متغیرهاي مستقل 
زیست محیطی بر پراکنش گونه کما، پس از اجراي مدل 

5به تعداد متغیرهاي ورودي (مجدداًمتغیر محیطی، 5با 
هاي مجزا و مستقل اجرا گردید، با این متغیر) مدل

یکی از متغیرهاي تفاوت که این بار در هر مرحله،
مانده اجرا شد.محیطی حذف و مدل با متغیرهاي باقی

سنجی هر متغیر و تعیین مزیت این کار در حساسیت
هر بار پس ازدر مدل نهایی است.میزان اثر آن متغیر

استخراج و ROCهاي اجرا میزان سطح زیر منحنی پالت
براساس میزان تفاوت حاصل شده با مدل کامل، اثر هر

یک از متغیرهاي مستقل محیطی محاسبه گردید 
).1389سلمان ماهینی و کامیاب، (

نتایج
با رابینی قابلیت پراکنش گونه کمانقشه پیش4شکل 

مقادیر احتمال این دهد.نشان میGARPاستفاده از مدل 
کند که اعداد نزدیک به یک نقشه از صفر تا یک تغییر می

باشد. براساس بیانگر احتمال رخداد باالي گونه کما می
هکتار منطقه مورد 99000از مجموع نقشه تولید شده

% از سطح منطقه داراي احتمال رخداد 44/18مطالعه، 
4گ سبز تیره در شکل باشد که به رن% می75بیش از 

رنگ بیانگر و مناطق سبز کماستنشان داده شده
هاي با حداقل احتمال رخداد پراکنش گونه کما مکان

بیانگر مساحت طبقات 3جدول باشد.%) می25(کمتر از 
باشد.مختلف رخداد گونه کما در منطقه می

داده 273نتایج حاصل از ارزیابی مدل براساس 
بینی شده خطا نشان داد که مدل پیشمستقل و ماتریس

داراي تطابق خوب با 464/0با مقدار ضریب کاپاي 
Landis(واقعیت است & Koch, ). سطح زیر 1977
دهنده قدرت نشان766/0برابر با ROCمنحنی پالت 

تشخیص خوب مدل است و حکایت از این دارد که 
بینی پراکنش گونه کما داراي عملکرد مدل در پیش

و سنجی نتایج حاصل از حساسیتاست. خوبی بوده
نشان داد که تعیین متغیرهاي مؤثر بر پراکنش گونه کما

ترتیب مهمترین عوامل محیطی مؤثرسیلت و ارتفاع به
طوري به.)5(شکل باشند میFerulaنه بر پراکنش گو

سازي خارج گردد که وقتی عامل سیلت از فرایند مدل
به 71/0از ROCمقدار مساحت زیر منحنی پالت 

که اگر فاکتور مواد آلی یابد، در حالیکاهش می57/0
تنها ROCحذف شود مقدار مساحت زیر منحنی پالت 

یانگر تأثیر رسد که بمی69/0کاهش یافته و به 02/0
باشد.بیشتر سیلت در پراکنش گونه کما می
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هاي اصلیلفهؤمقادیر ویژه حاصل از آنالیز م-1جدول 
123عالمت اختصارينام متغیر

Ec083/0031/006/0هدایت الکتریکی
-Oc253/0-248/0427/0کربن آلی
-pH311/0196/0-323/0اسیدیته

Sand358/0073/0-001/0شن
-Sp231/0-031/0242/0رطوبت اشباع

Clay315/0-123/0042/0رس
-Om061/0-179/0544/0مواد آلی

-Caco3249/0-027/0-059/0کربنات کلسیم
-Silt373/047/0-333/0سیلت

-P.d.m017/0-002/0-099/0ترین ماهبارندگی در خشک
-P.wet.m196/0-015/0-083/0ماهترین بارندگی در مرطوب
P.wat.q081/01/0-144/0ترین فصلبارندگی در مرطوب

-T.r098/0095/0009/0دامنه درجه حرارت ساالنه
-T.s031/0015/0003/0درجه حرارت فصلی

P.d.q267/0-13/0256/0ترین فصلبارندگی در خشک
P.c.m119/0-05/0-074/0ماهبارندگی در سردترین

T.D.Q031/0005/0-008/0ترین فصلخشکحرارتدرجهنیانگیم
T.war.Q007/0-041/0016/0فصلنیترگرمحرارتدرجهنیانگیم

Max.t.war11/0-028/0-006/0فصلترینگرمحرارتدرجهحداکثر
T.wet.q107/0098/0-087/0ترین فصلمرطوبحرارتدرجهنیانگیم

-Isotherm267/0-087/0-007/0دمامناطق هم
-P.s064/0066/0095/0بارندگی فصلی

-D.m.t139/0-06/0062/0میانگین دماي روزانه
-T.C.Q022/0013/0-004/0سردترین فصلحرارتدرجهنیانگیم

-A.m.p037/0085/0101/0ساالنهندگیمیانگین بار
A.m.t025/0-011/0-01/0ساالنهمیانگین دماي 

Min.c.q098/0-2/0-121/0فصلنیسردترحرارتدرجهحداقل
P.war.m029/0082/0017/0ماهترین بارندگی در گرم
-Aspect088/0-16/0-102/0جهت
-Slope244/0674/00018/0شیب

Dem123/0505/0289/0مدل رقومی ارتفاع
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حاصل از ارزیابی مدليماتریس خطا-2جدول
37b:101a:

98d:36c:

پراکنش گونه کماقابلیتبینی براي پیشGISو سیستم اطالعات جغرافیایی GARPنمودار مفهومی از مدل -3شکل 

کمابینی پراکنش گونهنقشه پیش-4شکل 
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بینی کمامساحت طبقات در نقشه پیش-3جدول 
مساحت به درصدمساحت (هکتار)گونهاحتمال حضور 

25-0%
50-25%
75-50%
100-75%

ضعیف
متوسط
خوب
عالی

49000
11750
20640
18411

49
77/11
20/0
44/18

ROCهاي با استفاده از سطح زیر منحنی پالتGARPسنجی مدل حساسیت-5شکل 

بحث
کماگونهحضورنهایینقشهوسیلتنقشهمقایسهبا

رابطهسیلتمیزانباکماگونهحضورکهگردیدمشخص
کماگونهحضورسیلتمیزانافزایشباوداشتهمعکوس
وایروانینتایجبامطالعهاینازحاصلنتایجیابد.میکاهش

که)1391(وهابیوکیالنهگویلیو)1380(همکاران
Ferulaگونهبرمؤثر عواملمهمترین ovinaحوضهدر
وکرده معرفیخاكبافترااصفهاناستانوهرگانرودخانه

کردند،مشاهدهسنگینبافتبامناطقیدرعمدتاًراگونهاین
خصوصیات)1391(ترکشوصفاییهمچنیندارد.مطابقت

پراکنشبراثرگذارعواملمؤثرترینراتوپوگرافیوخاك
.اندکردهمعرفیکماگیاه

درعناصرورطوبتمیزاندرتأثیر دلیلبهخاكبافت
موادچرخهخاك،درآبنگهداريظرفیتگیاه،دسترس

کهآبیهرزمیزانوگیاهدوانیریشهعمقتهویه،غذایی،
دریابدمیجریانخاكسطحرويبربارندگیازپس

,El-Sheikh(پراکنش پوشش گیاهی نقش دارد ؛ 1981
Abd EL-Ghani, هاي سبک، آب و موادبافت). 1998

غذایی موجود در خاك را به سرعت نفوذ داده و از محدوده
کنند.میخارجکوتاهايریشهسیستمباگیاهاندسترسی

دررشدبرايکماگونهترجیحدالیلازاستممکن
تواناییکهباشدگیاهاینايریشهسیستمسنگین،هايخاك
موادجذببرايراسبکوشنیهايخاكاعماقدرنفوذ

موجودآبوغذاییموادبهتواندمیونداشتهآبوغذایی
باشد.داشتهدسترسیترراحتسنگینهايخاكدر

رويبرراتأثیر بیشترینارتفاعسیلت،فاکتورازبعد
نقشهمقایسهباکهاي گونهبه، استداشتهکماگونهپراکنش

مشخصارتفاعرقومیمدلباکماگونهپراکنشنهایی

0.5
0.52
0.54
0.56
0.58
0.6
0.62
0.64
0.66
0.68
0.7
0.72
0.74

سیلتارتفاعشنشیبمواد ارگانیکسري کامل

R
O

C
اي 

ت ه
 پال

حنی
ر من

ح زی
سط

متغیرهاي مستقل حذف شده
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ارتفاعیمحدودهدرکماگونهحضورکه گردید
وهابیوکیالنهگویلیباشد.میبیشتر2400- 2800

مرتفعاراضیرويبرراکمارویشگاهنیز)1391(
.اندکردهمعرفیدریاسطحازمتر2700- 2900

ايمطالعهدر)Shahmoradi)2007وAzhirهمچنین
تا 2000کما را به طور عمده در ارتفاع رویشگاه گونه 

اند.کردهتعییندریاسطحازمتر3200
رابطهبررسیطیدر)1380(همکارانوایروانی

Ferulaمرتعیگیاهیهايگونه ovinaدرمحیطیعواملبا
وشیبعاملکهند داشتاظهاروهرگانرودخانهحوضه
.Fگونهبرايدریاسطحازارتفاع ovinaايویژهاهمیتاز

مستقیمتأثیر باي بلندوپستیکلیطورهباست.برخوردار
انرژيمقداربارش،وحرارتدرجهمانندمحیطیعواملبر

.گذاردمیتأثیرگیاهیجوامعبررطوبتودریافتیخورشید

عاملمتوسطتاکمجغرافیاییهايوسعتدرالبته 
هاي گونهپراکنشعاملمهمترینعنوانبهمعموالًتوپوگرافی

,Dormann(گیردمیقرارمورد توجه گیاهی . از )2007
دالیل دیگر حضور گونه کما در ارتفاعات، دسترسی کمتر 

موردکمترکهباشدمیهارویشگاهها و روستاییان به ایندام
گیرد.میقراراراضی)(تبدیلکشاورزانتعرضوچرا

منطقهخصوصیاتبهتوجهباگیاهیگونههرکلیطوربه
از بعضیبابردباريدامنهواکولوژیکنیازهايرویش،
شناساییدارد.رابطهبلنديوپستیوخاكعوامل

ها گونهپراکنشبامحیطیعواملاینارتباطچگونگی
آبازحفاظتومراتعمدیریتدررامرتعمدیرانتواندمی

زارع (رساندیاريمراتعاحیايواصالحوخاكو
احتمالاینکهبهتوجهبا).1391همکاران،وچاهوکی

موردمنطقهاز%38حدودسطحیدرکماگونهحضور
بنابراین است،شدهبینی پیش%100تا%75بینمطالعه،

آشیاندارايگونهاینکهگرفتنتیجهچنینتوانمی
دراستفادهتواناییواستمنطقهدروسیعینسبتاًاکولوژیکی

.داردرامراتعاصالحهاي پروژه
استهمبستگیپروفیلهايمدلازجملهGARPمدل

پژوهشایندرمناسبعملکردواستفادهسهولتدلیلبهکه

معلولیوعلتروابطفاقدهمبستگیهاي مدل.شدانتخاب
گونهرخداداحتمالبینی پیشتوانفقطوهستندمتغیرهابین

اکولوژیکیاطالعاتباکاربرانودارندرامطالعهمورد
براثرگذارمحیطیفاکتورهايبارابطهدردنتوانمیمکمل
اثرهمانند اکولوژیکیهاي فرضیاودننمایقضاوتگونه
راگیاهیهاي گونهپراکنشبرکاربريتغییریااقلیمتغییر

.کنندمطالعه
GARPپایدارمدیریتي برامذکورمواردبهتوجهبا

ی بررسوی اهیگپوشششناختمهممواردازی یکمراتع،
درآننتایجازبتوانتااستی طیمحعواملباآنرابطه

تخریبمناطقي برامناسبی اهیگهاي گونهی معرفنهیزم
عواملتوانمیمشابهقاتیتحقانجامبا.کرداستفادهشده
دروکردی شناسایرای اهیگهاي گونهاستقراربرمؤثر

کرد، استفادهآنهاازمراتعي ایاحواصالحهاي برنامه
گیاهیهاي گونهرویشگاهسازي مدلازاستفادهباهمچنین

مختلفمناطقدرراگیاهیهاي گونهحضورتوانمی
دری طیمحعواملشناختبادیگرطرفاز.بینی کردپیش

یکاستقرارشکستیاتیموفقاحتمالتوان، میمنطقههر
همکاران،وچاهوکیزارع (کردبینی پیشرای اهیگگونه

1391(.

مورد استفادهمنابع
. تعیین عوامل 1380الدین، ج. و بصیري، م.، ایروانی، م.، خواجه-

محیطی مهم و مؤثر بر رویشگاه سه گونه مرتعی در حوضه 
رودخانه وهرگان. مجموعه مقاالت دومین سمینار ملی مرتع و 
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طرح تکثیر و مطالعه .1368م.،ا. و وهابی،جاللیان،م.،بصیري،-
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.هصفح549اصفهان، 
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) Canis luPus pallipesسازي پراکنش مکانی حمالت گرگ (مدل
). GARPبه انسان در استان همدان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (

.4- 14):1(1اکولوژي کاربردي، 
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Abstract
Due to the insufficient information about the distribution of plant and animal species, the use

of modeling to predict the distribution of species has increased in recent years. For this purpose,
a wide range of modeling techniques has been developed. In this study, the potential distribution
map of Ferula ovina Boiss.was prepared using the environmental factors and occurrences data
and genetic algorithms model (GARP). Species occurrences (137 sites) were collected using
stratified random sampling method and all environmental layers including physiographic layers
(slope, aspect and elevation derived from digital elevation model), climate and soil layers were
produced using interpolation methods in ARCGIS (with a pixel size of 70 × 70 m). All data
were analyzed by Desktop Garp and the distribution map of Ferula ovina was prepared. The
model evaluation was performed by AUC of ROC plot, indicating a good performance of this
model (AUC=0.766). According to the results of sensitive analysis, silt and elevation were the
most important factors affecting the distribution of Ferula ovina. This model could be used in
the interpretation of relationships between species and environment and assessing areas with
high protection potential as well as determining suitable areas for the revival of Ferula ovina
and climate change and management scenarios.

Keywords: GARP, modeling, Ferula ovina Boiss., species distribution, Fereydoun shahr.


