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 *سازي پراکنش مکاني گياه نادر سوسن چلچراغ مدل
Modelling of the spatial distribution of the rare plant Lilium ledebourii   
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  چکيده
براسـاس خـصوصيات     پـراکنش مکـاني سوسـن چلچـراغ          سـازي    مدل هدف اين مطالعه  

. باشـد   هاي بالقوه براي حفاظت از يک گونه گياهي نادر مـي            بيني زيستگاه  اكولوژيك جهت پيش  
اي نادر و در خطر انقراض، متضمن درک عوامل اکولوژيک مـوثر بـر        ه  درك پراکنش مکاني گونه   

يکي . ريزي دارد  اي و توسعه برنامه     اي در ارزيابي حفاظت منطقه      باشد که نقش برجسته     ها مي   آن
از ابزارهاي بالقوه جهت تکميل و رفع کمبود اطالعـات دربـاره پـراکنش و تناسـب رويـشگاهي                   

نـدميک و نـادر     ا اي  سوسن چلچراغ گونه  . باشد  ها مي   ين گونه  پراکنش ا  سازي   مدل هاي نادر   گونه
رويـد و در طبقـه سـوم          است که در ارتفاعات ناحيه داماش در استان گيالن، در شمال ايران مي            

و از سـال    ) آثار طبيعي ملـي   (المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي          بندي اتحاديه بين    طبقه
توسـعه مـدل پـراکنش      . ست ايـران قـرار دارد      تحت حمايت سازمان حفاظت محـيط زيـ        ۱۹۷۶

هـاي مکـاني و منطقـي و ابـزار آمـاري              نيازمند يکپارچگي سامانه اطالعات جغرافيـايي، تحليـل       
ارتفاع، جهت جغرافيايي، شيب، خاک و پوشش گياهي : نخست متغييرهاي اصلي مانند   . باشد  مي

   براساس مطالعات ميدانيبيلداماش، درفک و خانقاه ارد: هاي سوسن چلچراغ شامل در رويشگاه
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هاي توپوگرافيک در سـامانه اطالعـات جغرافيـايي          داده. و مطالعات پيشين انتخاب و بررسي شد      
زيـه  نتايج به دست آمده تج    . تجزيه و تحليل شده و خصوصيات شکل زمين رويشگاه حاصل شد          

نتـايج  . و عوامل موثر بر پراکنش مکاني سوسن چلچراغ معرفي شـد          ) منطقي و آماري  (و تحليل   
دهـي مـدل     وزن. بنـدي شـد     وزني طبقـه   -و مدل کمي     مدل مفهومي : به صورت دو مدل شامل    

مقايسه کارايي دو مـدل     .  وزني با استفاده از تجزيه و تحليل سلسله مراتبي انجام پذيرفت           -کمي
  .باشد تر مي تر و موثر  وزني دقيق-د که مدل کميده نشان مي

  
  مقدمه

هاي نادر و در خطر انقراض، متضمن درک عوامل بوم  درك پراکنش مکاني گونه
  اي در ارزيابي حفاظت و توسعه  باشد که نقش برجسته ها مي شناختي موثر بر آن

 (,Bustamante 1997, Heikkinen 1998, Wu & Smeins 2000 اي دارد ريزي منطقه برنامه

Rubino & Hess 2003   Seoane et al. 2003,،(Heikkinen et al. 2007,چند که   هر  
 باشد آوري مي هاي نادر اغلب کمياب بوده و به سختي قابل جمع هاي پراکنش گونه داده

(Ferrier et al. 2002, Rubino & Hess 2003).  
، Lilium ledebourii (Baker) Boiss  بـا نـام علمـي   سوسن چلچراغ يـا سوسـن سـفيد   

اي از    ثر طبيعي ملي با پراکنش محدود و ريسک باالي انقراض نمونـه            ا Liliaceaeمتعلق به تيره    
شناختي  درک خصوصيات گياه  . باشد  نياز مديريت کالن و محلي جهت حفاظت تنوع زيستي مي         

ژيـک رويـشگاه هـدف      و عوامل اكولوژيك موثر بر کيفيت حيات اين گونه در قالب ارزيابي اکولو            
 ايجاد ارتباط بين ارزيابي رويشگاه و حفاظت        ،به طور کلي  . شود  نخست اين مطالعه محسوب مي    

  باشـد   هـا ضـروري مـي       هاي گياهي نادر بـا هـدف کـاهش نـابودي رويـشگاه ايـن گونـه                  از گونه 
)Dale et al. 1998 Cuperus et al. 1999,(،    رده  اگرچه مزاياي بالقوه ايـن ارتبـاط بـسيار گـست

ــي ــد م ــه   . باش ــراي گون ــب آن ب ــشگاه و تناس ــراکنش روي ــي پ ــا    بررس ــادر ب ــاهي ن ــاي گي   ه
  اي در  اي در مطالعـات کتابخانـه   محدوديت اطالعـات روبـرو اسـت کـه اغلـب بـه طـرز فزاينـده            

  باشـــد هـــاي گيـــاهي نـــادر کمرنـــگ مـــي شناســـي و بـــويژه در اكولـــوژي گونـــه زيـــست
)Smith et al. 1997، Smeins & Wu 1998, ،Wiser et al. 1998,(.  

يکي از ابزارهاي بالقوه جهت کامـل نمـودن و رفـع کمبـود اطالعـات دربـاره پـراکنش                    
باشـد   هـا مـي     سـازي پـراکنش ايـن گونـه        هاي نادر و تناسب رويشگاهي براي ايـشان مـدل           گونه

)Bustamante 1997، Guisan & Zimmermann 2000, ،Seoane et al. 2003, 
Luoto et al. 2004،Guisan & Thuiller 2005, (. ـ  منظـور درک صـحيح از پـراکنش گونـه     ه ب
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  ١٣٩                                                               ه نادر سوسن چلچراغسازي پراکنش مکاني گيا مدل
 

 

سازي، برمبناي  هاي اکولوژيک قابل سنجش و نقشه       بندي مولفه   شناخت و طبقه   ،سوسن چلچراغ 
   .ي رويشگاه مورد مطالعه قرار گرفتارزيابي بوم شناخت
) شـمال ايـران   ( و نادر بوده که در ارتفاعات استان گـيالن           اي بومي    گونه  چلچراغ سوسن

 وباشد جـز   محدودي ميبسياراين گونه کمياب که داراي پراکنش  .(Rechinger 1984) رويد مي
گونه در جمهوري آذربايجـان بـه عنـوان         اين  از   .شود  يکي از آثار طبيعي ملي ايران محسوب مي       

اسـت   در کتـاب قرمـز جمهـوري آذربايجـان درج گرديـده               نـام آن   شـده کـه   ياد   هاي نادر   گونه
)Aliyev 1995(. المللـي حفاظـت از     گونه سوسن چلچراغ در طبقات فهرست قرمز اتحاديه بـين

  ).Jalili et al. 1999( پذير قرار دارد  آسيب(VU)  در تاکسون IUCNطبيعت و منابع طبيعي 
هاي شناخته شده سوسن چلچـراغ، رويـشگاه دامـاش داراي بيـشترين               از ميان رويشگاه  

را ) دامـاش (هاي پژوهش حاضر بيشتر اين رويشگاه         باشد و بررسي    مي هگوناين  تمرکز و فراواني    
و اردبيل نيز براساس بازديـد      ) گيالن(بررسي دو رويشگاه ديگر در منطقه درفک        . شود  شامل مي 

.  پراکنش مکاني گونه سوسن چلچراغ انجـام گرفـت        سازي   مدل ميداني و مطالعات پيشين جهت    
شناسي روي اين گونه ايجاد يک  مطالعات کم تعداد گياهپراکنش محدود گونه سوسن چلچراغ و     

  . مدل آماري و کاليبره شده جهت بررسـي پـراکنش ايـن گونـه را بـسيار سـخت نمـوده اسـت                       
گيري متغيرهاي اکولوژيـک    الگوي پراکنش استوار بر اندازه- يک مدل،به منظور حل اين چالش    

و تجزيـه و       شناسي، منطق علمي   عات گياه هاي آماري، مطال    در رويشگاه اين گونه گياهي، آزمون     
 (Geographical Information System=GIS) غرافياييج هاي مکاني در سامانه اطالعات تحليل

ــاربرد ســامانه. شــکل گرفــت ــايي در ک ــات جغرافي ــدلاطالع ــوان  ســازي  م ــه عن    اکولوژيــک ب
  باشـد   پذيرفتـه شـده مـي     هاي مکاني و زماني امـري         مورد نياز در مقياس    هاي  ابزار فرآوري داده  

)Barnes & Mallik 1997، Garcia & Armbruster 1997, ،Radeloff et al. 1999, 
Wu & Smeins 2000(.   بـارت اسـت از يـک نظـام منـسجم از       سـامانه اطالعـات جغرافيـايي ع

 هاي وارد شده به رايانـه، ذخيـره، تجزيـه و            دهد داده   ها که امکان مي     افزار، نرم افزار و داده     سخت
هاي   اي، جدولي و مدلي از پهنه      تحليل، انتقال، ارزيابي و بازيابي شده و به صورت اطالعات نقشه          

  .) ,Burrough 1996،Chrisman 1997( جغرافيايي ارايه شوند
  

  روش بررسي
   منطقه مورد مطالعه-

 سـيبري محـسوب     -منطقه مطالعاتي از نظر ساختار ژئوبتانيکي زيرمجموعه منطقه اروپا        
رويشگاه سوسن چلچراغ در روستاي دامـاش از توابـع بخـش عمـارلو     . (Zohary 1963) شود مي

به علت اهميت اين رويشگاه تمرکـز اصـلي         . قرار دارد ) استان گيالن (متعلق به شهرستان رودبار     
 منطقـه   ،براسـاس مطالعـه ميـداني و مـساحي        . اين پژوهش روي اين منطقه قرار گرفتـه اسـت         
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 درجه،  ۴۹ ثانيه عرض جغرافيايي و      ۵۱ دقيقه و    ۴۵ درجه،   ۳۶يايي  رويشگاه در مختصات جغراف   
مختـصات در   ( متري از سطح دريـا قـرار دارد          ۱۷۵۰ ثانيه طول شرقي و ارتفاع       ۱۲ دقيقه و    ۴۸

رويشگاه در سمت شـمالي تـا شـمال غربـي روسـتاي دامـاش قـرار داشـته و            ). ورودي رويشگاه 
از ديگر نواحي پراکنش اين گيـاه       . باشد  مي) تار هک ۴/۱به وسعت   ( حصارکشي   پيرامون آن کامال  

و از منطقه   ) ۲۰۰۵ پاداشت( در اردبيل    هتوان به منطق درفک در استان گيالن، منطقه خانقا          مي
ارتفـاع ايـن    ). ۱۹۹۹ و همكـاران     جليلـي ،  ۱۹۹۱ قهرمـان  (کالردشت در مازندران اشـاره نمـود      

  .باشد متر مي ۲۱۰۰تا  ۱۴۰۰ بينز سطح دريا مناطق ا
  

   سازي مدل -
  :موارد زير وجود دارد سه رويکرد اساسي براي ترسيم الگوهاي زندگي گياهي مبتني بر

 ساختار زندگي گياهي -۱
 هاي محيطي الگو -۲
 .(McGraw 1993) پرورش گياهان و جانوران ويژه و شاخص -۳

 شناسايي عوامـل محيطـي مـوثر بـر پـراکنش گونـه سوسـن                ،رويکرد ما در اين مطالعه    
هاي مناسـب     بيني حضور گونه يا يافتن زيستگاه      سازي جهت پيش   راغ، تعيين ارتباط و مدل    چلچ

سازي در اين مطالعه مبتني بر مطالعه و بررسي  الزم به ذکر است که مدل. باشد جهت انتقال مي
بدين ترتيب براساس سوابق مطالعـات مـشابه پـنج فـاکتور بـراي              . باشد  هاي رويشگاهي مي    الگو
ارتفـاع از سـطح دريـا، جهـت         : راکنش گونه سوسن چلچراغ انتخاب شد که شـامل        سازي پ  مدل

خصوصيات سه گانه شکل زمين     . باشد  جغرافيايي، شيب، بافت خاک و پوشش گياهي همراه مي        
 GISيعني ارتفاع از سطح دريا، شيب و جهت جغرافيايي از طريـق تجزيـه و تحليـل در محـيط         

عات پيشين در مورد دو رويشگاه درفـک و خانقـاه اردبيـل    بازديد ميداني و مطال. شود  حاصل مي 
در ايـن ميـان تهيـه نقـشه پـراکنش      . شود نيز به اين مشاهدات جهت تجزيه و تحليل اضافه مي       

دار آمـاري بـا بعـضي        گونه سوسن چلچـراغ در رويـشگاه دامـاش جهـت تعيـين ارتبـاط معنـي                
در يک سيـستم    . کار قرار گرفت  جهت جغرافيايي و شيب در دستور       : پارامترهاي محيطي شامل  

گذاري شده و وجـود يـا عـدم وجـود گونـه سوسـن            کل رويشگاه پالت  ) آماربرداري(بندي   شبکه
آمـاربرداري انجـام شـده      ) ناپيوسته(با توجه به خصوصيت کيفي      . چلچراغ در آن بررسي گرديد    

ن گونـه آزمـون     اي اي   يعني وجود يا عدم وجود گونه مورد نظر در هر پالت و توجه پراکنش کپه              
ــر     ــاس نظـ ــشابه براسـ ــوارد مـ ــراي مـ ــده بـ ــيه شـ ــاري توصـ ــرين وود آمـ ــولينوگـ      نيکـ

(Greenwood & Nikulin 1996)شناسـي   خاک. باشد  جهت تعيين اين ارتباط با  مربع کاي مي
  هـاي خـاک    سه رويشگاه مورد نظر براساس نتايج آزمايشگاهي مطالعـه خـاک شناسـي پروفيـل              

هـاي گيـاهي      گونـه . کيد بر تعيين بافت خاک مورد بررسي قـرار گرفـت          با تا )  سانتي متري  ۳۰(
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هـا مـدل پـراكنش        سرانجام با تجزيـه و تحليـل يافتـه        . همراه چيره در رويشگاه شناسايي شدند     
در   ري در قالب مدل كمـي گدو مدل يكي در قالب مدل كيفي و دي. سوسن چلچراغ طراحي شد 

مل موثر بر رشد گونه سوسن چلچراغ براسـاس نظـر           عوا   اين مطالعه ايجاد شد كه در مدل كمي       
 در اين روش ابتدا     .)۵ و   ۴هاي    جدول (دهي شدند  كارشناسي و روش تحليل سلسله مراتبي وزن      

ايـن اجـزا شـامل تعيـين         .تر تقسيم شود    كوچك يبايد مسئله به صورت سلسله مراتبي به اجزا       
    روش مقايـسه زوجـي وزن هـر گزينـه           سپس با اسـتفاده از     .باشند  ها مي   هدف، معيارها و گزينه   

به طـور سـاده روش کـار در         . )۲۰۰۰ قدسي پور  (شود  آيد و گزينه برتر انتخاب مي       دست مي ه  ب
هاي آن، دو به دو شـرح مـشابهي           ها و ستون    كه رديف مبناي تشکيل يک ماتريس اوليه       ابتدا بر 

بعـد از تكميـل    .رد نظـر  هـاي مـو     ست جهت مقايسه دو به دو بين آيـتم           ا دارند، در واقع جدولي   
در هـر  . كنـيم  به نام ماتريس نرمال و به شكل ماتريس اوليه ايجـاد مـي   ماتريس اوليه، ماتريسي 

هاي ماتريس اوليه، اعداد را بر جمع ستوني تقسيم و حاصل را در سلول متناظر آن     يك از ستون  
حـال،   .با يك خواهد شدها برابر  در ماتريس نرمال، جمع ستون   . كنيم  در ماتريس نرمال وارد مي    

وريـم، در واقـع ميـزان       آاگر در ماتريس نرمال، ميانگين افقي هر يك از فاكتورهـا را بـه دسـت                 
هـا نتيجـه در سـتون     با صرف نظر از نمايش مـاتريس     . ايم  ها را تعيين كرده     اهميت هر يك از آن    

لـت زيـاد    از مـشكالت ايـن روش دخا       . به قرار وزن فاکتورها گـزارش شـده اسـت          ۵آخر جدول   
 بـراي مقايـسه   ،در پايـان . (Kangas 1992) باشـد  كارشناسي در تعيين اهميت نسبي عوامل مي

اي بـين امتيازهـاي       مقايـسه )  وزني -و مدل کمي     مدل مفهومي (هاي دو مدل پيشنهادي       قابليت
  .کسب شده براي دو رويشگاه درفک و داماش انجام گرفت

  
  گيري بحث و نتيجه

 GPS اطالعات جغرافيايي و نتايج مساحي انجام شـده توسـط يـک              با استفاده از سامانه   
 ۱ارتفاع ايجـاد شـد کـه در شـكل        در رويشگاه داماش، مدل رقوميGarmin map 76csxمدل 

حداکثر ارتفـاع   .  هکتار تعيين شد   ۴/۱بدين ترتيب وسعت اين رويشگاه      . نمايش داده شده است   
هـاي    براسـاس تحليـل   . باشـد    متـر مـي    ۱۷۱۸ متر و حـداقل ارتفـاع        ۱۷۵۹در رويشگاه داماش    

بـدين  .  سه جهت جغرافيايي اصلي در رويشگاه داماش مشخص شد  ،GISتوپوگرافيک در محيط    
از محدوده رويشگاه را شـامل      % ۲۹و شمال شرقي    % ۳۵، شمال غربي    %۳۶ترتيب جهت شمالي    

 ۵۰ تـا    ۲۰و  % ۴۵ درصد با ميزان     ۲۰همچنين شيب اين رويشگاه در دو طبقه صفر تا          . شود  مي
در کنار مساحي منطقـه پـراکنش مکـاني سوسـن چلچـراغ در        . تعيين شد % ۵۵درصد با ميزان    

  .سازي شد رويشگاه داماش نيز بررسي و نقشه
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  .ارتفاع در رويشگاه سوسن چلچراغ   مدل رقومي-۱شكل 

Fig. 1. Digital elevation model of Lilium ledebourii site. 
  

 پايـه گيـاه سوسـن چلچـراغ در رويـشگاه            ۲۵۴ تعـداد    ،ي و ثبت نقاط   براساس سرشمار 
هـاي آمـاري و بررسـي ارتبـاط بـين             جهت انجام آزمون  . سوسن چلچراغ شمارش و ثبت گرديد     

جهات جغرافيايي و پـراکنش و همـين طـور شـيب و پـراکنش رويـشگاه در سـامانه اطالعـات                      
و وجود يـا  )  متر مربع۲۵/۶ و مساحت  متر۵/۲هايي به ضلع    سلول(بندي شده    جغرافيايي شبکه 

. باشـد   قابل رويـت مـي     ۲عدم وجود گونه سوسن چلچراغ در آن بررسي شد که نتيجه در شكل              
 پالت وجود گونـه سوسـن چلچـراغ گـزارش           ۲۳۶ پالت در تعداد     ۱۹۸۹بدين قرار از تعداد کل      

هـا    در بعضي پالت  قابل ذکر است که     . شود  ها را شامل مي     از پالت % ۸۷/۱۱شده است که حدود     
 پايـه سوسـن در سرشـماري نـسبت بـه            ۱۸ پايه سوسن وجود دارد کـه کـاهش تعـداد            ۳ يا   ۲

بدين ترتيب امکان تحليـل آمـاري پـراکنش سوسـن           . کند  ها را توجيه مي     برداري در پالت   نمونه
چلچراغ برحسب تغييرات جهت جغرافيايي، شيب به وجـود آمده و نتيجه آزمون به قرار جـدول    

  .باشد  مي۱
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  .برداري براي بررسي پراکنش سوسن چلچراغ هاي نمونه  شبکه پالت-۲شكل 

Fig. 2. Sampling plots networks for survey of Lilium ledebourii distribution.  
  

بـرداري از    آزمون مربع کاي بين پـراکنش جغرافيـايي سـه جهـت جغرافيـايي و نمونـه                
ها فرض صفر در مورد تشابه پراکنش سوسن چلچراغ در            تپراکنش گونه سوسن چلچراغ در پال     

سه جهت جغرافيايي را رد کرده کـه نـشانگر وجـود ارتبـاط بـين پـراکنش سوسـن چلچـراغ و                       
آزمون مربع کاي يک به يک بين جهات جغرافيـايي نـشانگر   . باشد تغييرات جهت جغرافيايي مي   

باشد که در جدول      شمال غربي  مي   > شمال شرقي   > شمالي  : اولويت جهات جغرافيايي به قرار    
 دار معنـي % ۹۹هاي انجام شـده در سـطح    آزمون  توضيح آن که تمامي     . باشد   قابل مشاهده مي   ۱

  . بوده است
  

  پراکنش سوسن چلچراغ در شرايط مختلف جهات جغرافيايي-۱جدول 

  درصد وجود نسبت 
  ها به کل پالت

  هاي  تعداد پالت
  داراي سوسن

جهات   تعداد پالت
  رافياييجغ

۳۷/۳%  
۸۰/۶%  
۷۰/۱%  

۶۷  
۱۳۵  
۳۴  

۵۹۸  
۶۹۷  
۶۹۴  

 Bشمال شرقي  
 Aشمالي  

 Cشمال غربي  
  مجموع  ۱۹۸۹  ۲۳۶  ۸۷/۱۱%

A، B و C: داري آزمون مربع کاي بين جهات جغرافيايي مختلف ترتيب معني  
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آزمون مربع کاي براي بررسي رابطه بين شيب و پراکنش سوسن چلچراغ انجام شد کـه         
 سوسن چلچراغ در دو طبقه شيب موجود در رويـشگاه را تاييـد کـرده و نـشانگر             تشابه پراکنش 

در دو طبقـه    ( آماري بين پراکنش سوسن چلچراغ و تغييرات شـيب           دار  معنيعدم وجود ارتباط    
  . ارايه شده است۲نتايج در جدول  .باشد مي) ه شدهيارا

  
   پراکنش سوسن چلچراغ در مقايسه با طبقات شيب-۲جدول 

  جود نسبت درصد و
  ها به کل پالت

  هاي  تعداد پالت
  داراي سوسن

طبقات   تعداد پالت
  شيب

۶۸/۵%  
۱۹/۶%  

۱۱۳ 
۱۲۳  

۹۲۰  
۱۰۶۹  

۲۰%-۰%  
۵۰%-
۲۰%  

  مجموع  ۱۹۸۹  ۲۳۶  ۸۷/۱۱%
  

بـرخالف  (در مورد رويشگاه درفک به علت پراکندگي پراکنش سوسـن در ايـن منطقـه                
رويـشگاه در ارتفـاع     . اي ثبـت شـد      ها به صورت نقطه       داده  ،)اي در رويشگاه داماش     پراکنش کپه 

 ۲ دقيقـه و  ۵۳ درجـه،  ۳۶در مختصات جغرافيـايي  .  متري از سطح درياي آزاد قرار دارد   ۲۱۰۰
شيب اين رويـشگاه  .  ثانيه طول شرقي قرار دارد۲۷ دقيقه و ۴۴ درجه، ۴۹ثانيه عرض شمالي و     

 درصـد   ۶۵ درصد و به طور ميـانگين حـدود          ۱۰۰ز  بسيار زياد بوده به طوري که در آغاز بيش ا         
مقايـسه فاكتورهـاي    . باشـد   جهت غالب در ايـن منطقـه  شـمال و شـمال غربـي مـي                . باشد  مي

 ۳۵۰ارتفاع رويـشگاه درفـك حـدود        : باشد  دهنده اين نكات مي    اكولوژيك در دو رويشگاه نشان    
تر و بـه همـين دليـل تـاريخ      باشد، در نتيجه آب و هوا سردتر و مرطوب    متر بيشتر از داماش مي    

به طور اخـص دو گونـه       (جهات جغرافيايي، بافت خاك و پوشش گياهي        . باشد  گلدهي ديرتر مي  
براساس بازديد ميداني و مطالعات فلورستيك در دو رويشگاه دامـاش و درفـک              ) راش و سرخس  

ايـن  : ه اسـت ارايه شد ) ۲۰۰۵ (پاداشتتوصيف از رويشگاه خانقاه اردبيل توسط       . باشد  مشابه مي 
شرايط محيطي و پوشش گياهي     . منطقه در مسير آستارا به اردبيل بعد از تونل قرار گرفته است           

متـر از    ۱۴۷۰تـا    ۱۳۹۰باشد و حدود      آن به طور چشمگيري مشابه منطقه داماش و درفک مي         
 دقيقـه طـول   ۳۰ درجه و ۴۸ دقيقه عرض شمالي و ۲۳ درجه و   ۳۸سطح دريا ارتفاع دارد و در       

دهي ديرتـر از دامـاش اتفـاق     در اين ناحيه نيز مانند درفک گل     . ي و جهت شمالي قرار دارد     شرق
اي   مـشابه  بـوم شـناختي و اقلـيم شـناختي نـسبتا           رويـشگاه از شـرايط       ۳بدين ترتيب   . افتد  مي

  .برخوردار هستند
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باشـد و سـاختمان       مـي    ها همه نشانگر بافت لـومي       ها از بافت خاک رويشگاه      گيري نمونه
ميانگين اسيديته خاک در اين     . هاي متوسط متغير است     اي ريز تا مکعبي با اندازه     ه  ک از دانه  خا

 ،تـوان گفـت کـه بـه طـورکلي           از نظر پوشش گياهي مـي     ). ۳جدول  ( باشد   مي ۲/۶سه رويشگاه   
هـاي بـاز      رويشگاه اين گياه در مناطق جنگلي از نوع هيرکـاني بـوده و در زيـر اشـکوب جنگـل                   

هاي گيـاهي همـراه سوسـن     يکي از مهمترين گونه. رويد مي  (Fagus orientalis Lipsky)راش
  .باشد مي  Pteridium aquilinum (L.) Kuhnچلچراغ، سرخس عقابي 

  
  هاي طبيعي سوسن چلچراغ   مشخصات خاک رويشگاه-۳جدول 

مشخصات 
  نمونه

 شوري
ms/cm)(  

  اسيديته
  مواد آلي

%  
 نيتروژن

  %کل 
فسفر 
(ppm)  

درصد 
  شن

د درص
  سيلت

درصد 
  رس

بافت 
  خاک

  داماش
  درفک
  اردبيل

۱۰/۱  
۳۲/۰  
۹۶/۰  

۴/۶  
۵۳/۶  
۶/۵  

۸۰/۲  
۹۴/۹  
۶۸/۶  

۲۱۳/۰  
۳۸/۰  
۴۴۵/۰  

۶/۳۱  
۵۲/۲۳  
۲۳  

۳۸  
۵۶/۴۴  

۴۰  

۳۶  
۳۴  
۴۸  

۲۶  
۴۴/۲۱  
۱۲  

  لوم
  لوم
  لوم

  
از ميـان ايـن عوامـل    . باشد هاي گياهي موثر مي   عوامل متعددي در پراکنش مکاني گونه     

ــي ــا،  مـ ــه دمـ ــوان بـ ــود  تـ ــاره نمـ ــوگرافي، خـــاک و عوامـــل زيـــستي اشـ ــدگي، توپـ   بارنـ
(Sinclair & Gardner) 1998 .    ارتباط بين اين پارامترها نيز نقش بـسياري در تغييـرات الگـوي

هر واحد شـکل زمـين بـا طبقـه ارتفـاع از      : توان گفت که به طور کلي مي .پراکنش گياهان دارد  
 ،ا در برگيرنده تيپ خاک منحصر به خود استسطح دريا، طبقه شيب و جهت جغرافيايي نه تنه    

بلکه اين انتظار وجود دارد که در برگيرنده جامعه يا تيپ رسـتني منحـصر بـه خـود نيـز باشـد          
  ).۱۹۹۵ مخدوم(

هاي بوم شناختي مـرتبط بـا پـراکنش سوسـن چلچـراغ               در اين مطالعه سعي شد مولفه       
سـازي   مدل. يرندمورد استفاده قرار گ   سازي    نتايج جهت مدل   شده و شناسايي و تجزيه و تحليل      

  :گرفتدر اين مطالعه به دو صورت زير انجام 
 ) کيفي(  سازي مفهومي مدل -۱
  وزني- سازي کمي مدل -۲

دار باشـد    يهاي طراحي شده در منطقه رويـشي هيركـاني معنـ            رسد كه مدل    به نظر مي    
 عامـل   پنجسازي،    جهت مدل  ها   در اين بخش براساس يافته     .) درجه ۳۸ تا   ۳۶عرض جغرافيايي   (

  :گرديدبندي  به قرار زير تشريح و جمعو انتخاب 
ارتباط ايـن   . تاثير اين فاکتور در پراکنش سوسن چلچراغ بسيار مهم ارزيابي شده است           : ارتفاع

سـازي و    و نياز به سرما در پياز گونه سوسـن چلچـراغ بـراي بهـاره              ) نسبت عکس (فاکتور با دما    
. باشد  در فصل بهار علت اهميت قايل شده براي اين فاکتور مي          ) ۲۰۰۵ پاداشت(گلدهي مناسب   
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 متـر و ارتفـاع رويـشگاه        ۱۷۵۰هاي ميداني ارتفاع رويـشگاه دامـاش را           بازديددر بررسي حاضر،    
ارتفاع رويشگاه ديگر سوسـن چلچـراغ در اردبيـل حـدود            .  متر تعيين نموده است    ۲۱۰۰درفک  
 دهد که احتمـاال  ات رويشي نشان ميبررسي خصوصير اين از سوي ديگر، د. باشد   متر مي  ۱۴۰۰

 متر از نظر دما از حالت بهينـه رويـشي گونـه سوسـن چلچـراغ خـارج                   ۲۰۰۰ارتفاعات بيش از    
 يعني مـرز فوقـاني مراتـع     ۲۳۰۰ و   ۲۲۰۰البته رويش گياه در ارتفاعات باالتر يعني تا         . شوند  مي

تواند حالت اوج مانند       حالت بهينه خارج شده و نمي      تواند ادامه يابد ولي شرايط از       ييالقي نيز مي  
يکي از داليـل فراوانـي      . آنچه که در رويشگاه سوسن در داماش شاهد آن هستيم را داشته باشد            

تر بودن رويشگاه درفک نسبت به داماش را احتماال ناشـي از ايـن               کمتر در واحد سطح و ضعيف     
 .توان دانست امر مي

. باشـد   ت در ارتباط تنگاتنگ با نياز و رفتار گياه نسبت به نور مي             فاکتور جه  :جهت جغرافيايي 
هاي آماري    آزمون بوده و هاي سوسن چلچراغ مويد اين نکته         جهات اصلي ثبت شده در رويشگاه     

 نيازهـاي نـوري گيـاه سوسـن چلچـراغ           ،بـه طـور کلـي     . نيز ايـن نکتـه را تاييـد نمـوده اسـت           
  بـستگي بـه پوشـش گيـاهي همـراه          سـپس فيايي و   بستگي به جهت جغرا   ، ابتدا   )پسندي سايه(
 .دارد) گستري ديگر گياهان سايه(

هاي شيب موجـود در رويـشگاه و پـراکنش             آماري بين کالس   دار  معنيبا وجود رد رابطه     : شيب
سوسن چلچراغ براساس آزمون مربع کاي، فـاکتور شـيب در ارتبـاط مـستقيم بـا عمـق خـاک                     

ميـانگين شـيب رويـشگاه      . هاي گيـاهي دارد     فيت رشد گونه  باشد که خود تاثير فراوان در کي        مي
يکـي ديگـر از داليـل برتـري         . باشـد    درصـد مـي    ۶۵ درصد و رويشگاه درفک      ۴۰ اداماش تقريب 

گونـه کـه در       همـان . توان به اين امر نـسبت داد        رويشگاه داماش نسبت به رويشگاه درفک را مي       
يش شيب منجر به کاهش کيفيت رويـشگاه   در مورد فاکتور شيب هم افزا  ،مورد ارتفاع گفته شد   

.  درصد هم مشاهده شده اسـت      ۱۰۰هاي بيش از       البته با اين وجود رشد گياه در شيب        ،شود  مي
رسد ايـن فـاکتور کمتـرين ارزش را در بـين       به نظر مي،براساس ويژگي ذکر شده از اين پارامتر    

 . پنج فاکتور مد نظر داشته باشد
همچنـين نتيجـه کـشت در       . بـوده اسـت      ها لـومي    رويشگاه   مي بافت خاک در تما    : بافت خاک 

نشان داده     شرايط آزمايشگاهي هم بافت مناسب براي کشت گونه سوسن چلچراغ را بافت لومي            
و در   ي طبيعـي سوسـن بـه بافـت لـومي         ها  قضاوت ظاهري از نوع بافت خاک در رويشگاه       . است

تـر   سـازي سـهل    قابليت نقشه . ي اشاره دارد  رس  ها گرايش به بافت ريزتر مانند لومي       برخي قسمت 
 .هاي موجود علت رجحان آن بر ساير پارامترهاي خاک است اين پارامتر خاک براساس داده

جنبـه اول تـشابه     . باشـد    پوشش گياهي از دو جنبه داراي اهميـت مـي          :پوشش گياهي همراه  
تفاده ايـن گونـه از   پـسندي گونـه سوسـن چلچـراغ و اسـ       ها و دوم سايه     نيازهاي اکولوژيک گونه  
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هـاي گيـاهي از        مهمتــرين گونـه    ،بر ايـن اساس  . باشد  هاي ديگر گيـاهي مي     گستري گونه  سايه
استفاده از سايه گياه سـرخس نـوعي        . باشد  و سرخس مي   هاي شناسايي شده راش     مجموع گونه 

در ها به تدريج بـا گـرم شـدن هـوا         سرخس. رابطه همزيستي بين اين دو گونه ايجاد کرده است        
ها،   در نيمه دوم ارديبهشت با رشد سريع سوسن       و  کنند    اوايل ارديبهشت شروع به سبز شدن مي      

ها   کنند که به آن     هاي سوسن چلچراغ ايجاد مي      قد کشيده و سايه قابل توجهي را در اطراف بوته         
بنـدي فاکتورهـا بنـابر نظـر          اولويـت  ،براين اسـاس  ). ۲۰۰۵ پاداشت(گويند    آشيان سرخسي مي  

 جهـت جغرافيـايي     >ارتفاع  : شناسي گونه بدين قرار است     اسي و بررسي خصوصيات گياه    کارشن

  . شيب> خاک > پوشش گياهي همراه >
  

   مدل مفهومي-
گيرانـه و    شود که طبقه اول با شرايط سـخت         طبقه طراحي مي   مدل طراحي شده در دو    

. باشد وعه طبقه دوم مي الزم به ذکر است که طبقه اول زير مجم        . باشد  گيرانه مي  طبقه دوم سهل  
  :باشد اين مدل حرفي به قرار زير مي

  

  )مدل كيفي( مدل پراكنش سوسن چلچراغ -۴جدول 
  طبقه دوم  طبقه اول  عوامل اکولوژيک

  ارتفاع
  جهت دامنه
  شيب

  بافت خاک
پوشش گياهي 

  همراه

   متر۲۰۰۰ الي ۱۷۰۰
  شمالي و شمال شرقي

   درصد۶۵حداکثر تا 
  لومي

  راش و انواع سرخس
  ) استوجود هر دو الزامي (

  ۲۳۰۰ الي ۱۴۰۰
  شمالي، شمال شرقي و شمال غربي

   درصد۱۰۰حداکثر 
  الي شني، لومي رسي، لومي لومي، لومي

  راش يا انواع سرخس 
  )کند تنها وجود يکي کفايت مي(

  

   وزني- مدل کمي-
 و  بنـدي   وزني طيف  -سازي کمي  هاي مورد استفاده در مدل      هاي داده   جهت تبديل ارزش  

مرجـع ايـن    . باشـد   الزم مـي    ها از غالب کيفـي بـه کمـي          ها يا به عبارتي تبديل آن       دهي آن  نمره
را  بنـدي دو کالسـه آن      باشد ولي با تغييراتـي کـه طبقـه          اي حرفي مي    بندي مدل دو طبقه    طيف

سـازي صـورت     داري بيـشتر مـدل     ياين گسترش طيفي به جهت معنـ      . کند  دستخوش تغيير مي  
  هـا از صـفر       شود که قضاوت ارزشـي آن        براي هر فاکتور تعيين مي     ۱ الي   ۰ها از    ارزش. پذيرد  مي

  . شـود   هاي مختلفـي اسـتفاده مـي        ها از روش    دهي فاکتور  جهت وزن . يابد   افزايش مي  ۱به سمت   
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براسـاس نظـر کارشناسـانه مـورد     (Satty 1977)  از روش  تحليل سلسله مراتبي ،در اين مطالعه
   .استفاده قرار گرفت

  
  ) وزني-مدل كمي( مدل پراكنش سوسن چلچراغ -۵جدول 

 فاكتورها  ١  ۸/۰ ٦/٠ ٤/٠ ٢/٠ ٠ وزن 

۴۳% 
 و ۱۴۰۰کمتر از 

 ۲۳۰۰بيشتر از 
   و۱۵۰۰ تا۱۴۰۰

 - ۲۳۰۰  تا۲۲۰۰ 
و ۱۷۰۰تا۱۵۰۰
 -  ۲۲۰۰ تا۲۰۰۰

 تا ۱۷۰۰
۲۰۰۰ 

 ارتفاع

 شمال غربي - غربي ساير جهات ۲۰%
شمال 
 شرقي

 جهت  شمالي

  راشوجود - - - - جود راشعدم و  ۱۲%

 - - - - عدم وجود سرخس  ۱۲%
وجود 

 سرخس 

پوشش 
گياهي 
  همراه

 لومي - رسي لومي - الي شني و لومي لومي ها ساير بافت ۸%
بافت 
 خاك

 %۱۰۰ الي ۶۵  %۱۰۰بيشتر از  ۵%
 الي ۴۰
۶۵% 

 %۴۰ الي ۳۰
 الي ۱۵
۳۰% 

  شيب %۱۵ الي ۰

  
ويکرد پژوهشي نويني محسوب شـده و مطالعـات         سازي پراکنش مکاني موجودات ر     مدل

سازي حرفي در راسـتاي ارزيـابي تـوان اکولوژيـک و       مدل. باشد  موجود در اين بخش محدود مي     
  ) ۱۹۹۵ (مخـدوم هاي متفاوت در ايران بيشتر به کارهـاي           آمايش سرزمين جهت تعيين کاربري    

  .ن مطالعه داردگردد که تشابه ساختاري با مدل حرفي استفاده شده در اي بر مي
اين پژوهش براساس کاربرد و آزمون آماري دو مولفه شيب و جهت نـسبت بـه مطالعـه                  

  فاکتورهــاي مــورد . باشــد  در ژاپــن داراي برتــري مــي(Azari et al. 2003) همکــاران وآذري 
  قابـل  .  بـوده اسـت    خاک، پوشـش گيـاهي موجـود و جهـت جغرافيـايي           استفاده در اين مطالعه     
   محــدوده مطالعــاتي ايــن تحقيــق تفــاوت ارتفــاعي انــدک بــوده و امکــان  ذکــر اســت کــه در

  گـريفيس  و    وگـايتزاکيس  حـسن مطالعـه     . هاي شکل زمين وجود نداشته اسـت        استفاده از اليه  
(Vogiatzakis & Griffiths 2006)بيني پوشـش گيـاهي    يک مدل تجربي براي پيش: " با عنوان

ارتفـاع، درجـه شـيب و شـکل          (کـار رفتـه در آن     هـاي اطالعـاتي بـه         که اليـه  " در جزيره کرت  
 و تعيـين دقـت      GIS نسبت به مطالعه حاضر عملياتي کردن مدل با ارتباط آن بـا              ،)ژئومورفيک

باشد که البته به علت پراکنش محدود سوسن چلچراغ امکان تعيين دقت مـدل از ايـن            مدل مي 
 و  وو هـاي انجـام شـده توسـط        بررسـي بـه   تـوان     از ديگر مطالعات مشابه مي    . طريق وجود ندارد  

 و هيكـنن  و (Chuanyan et al. 2006) و همكـاران  چوآنايـان ،  (Wu & Smeins 2000)اسمينز
يکي از امتيازات اين مطالعه نسبت به بعضي از .  اشاره نمود(Heikkinen et al. 2007)همكاران 

ي جهـت بـاال بـردن       هـاي آمـار      استفاده از آزمون   ،)۲۰۰۰ (اسمينز و   ووكارهاي  مطالعات مانند   
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سنجي دقيـق بـا مطالعـات ميـداني بـه علـت              باشد و نقص آن عدم قابليت دقت        اعتبار مدل مي  
هـاي     ارتقاي مدل  ،حسن ديگر اين مطالعه   . باشد  پراکنش بسيار محدود گونه سوسن چلچراغ مي      

که باشد    ها براساس تحليل سلسله مراتبي مي       دهي آن  و وزن    حرفي در قالب کيفي به قالب کمي      
 وزنـي  -براسـاس مـدل کمـي   . دهـد  باز دقت سنجش و ارزيابي تناسب زيستگاهي را افزايش مي     

و رويـشگاه درفـک   ) بيـشترين امتيـاز   (۱امتياز رويشگاه داماش در مقياس حوزه آبخيـز امتيـاز           
هاي در مقياس حوزه آبخيـز        دهي براساس داده   توجه شود كه اين نمره    .  را کسب نمودند   ۸۲۸/۰
 متـري، بقيـه چهـار پـارامتر ديگـر           ۳۵۰جز پارامتر ارتفاع با تفـاوت       ه  اين مقياس ب  در  . باشد  مي

هـاي     رويـشگاه  كنـيم، اگر مقياس را به سـطح رويـشگاه وارد          . يکسان و با شرايط مشابه هستند     
 ،شدند كـه بـراي قـضاوت بهتـر          داماش و درفك داراي چند زير مجموعه با امتيازات مختلف مي          

در مدل کيفي نيز رويـشگاه دامـاش در طبقـه اول و             . آبخيز بررسي شد  ها در مقياس حوزه       داده
براين اساس رويشگاه درفـک نـسبت بـه دامـاش داراي            . رويشگاه درفک در طبقه دوم قرار دارد      

تـاريخ گلـدهي    حتـي    تعداد گل کمتر در هر پايـه و          نيزتر، پايه گياهي کمتر و       پراکنش پراکنده 
ضوع را بايد سردتر بودن آب و هواي اين منطقه نـسبت بـه   باشد که علت اصلي اين مو ديرتر مي 

 متـر  ۳۵۰(که علـت غـايي آن ارتفـاع بـاالتر رويـشگاه درفـک               ) ۲۰۰۵ پاداشت(داماش دانست   
ي ها بودن در مدل دوم بيان بهتري از تفاوت  شود که قابليت کمي مشاهده مي. باشد مي) عمودي

  . دارددو رويشگاه و در نتيجه نيازهاي اکولوژيک گونه
اي به پيچيدگي خود طبيعت       سازي و مدل سازي طبيعت سامانه      آنچه مسلم است شبيه   

نياز دارد و اين مطالعه و مطالعات مشابه تنها تالشي در جهت بازنمايي عملکردهاي طبيعـي در                 
سازي پراکنش مکاني سوسن چلچراغ بـر اسـاس          تالش براي مدل  .  و قابل بيان است     قالبي کمي 

مثبت در حفاظت از اين گونه گياهي نـادر باشـد کـه               تواند گامي     ولوژيك گونه مي  هاي اك   ويژگي
، پديـده   )نـوعي سوسـک   (هـاي مهـاجم، آفـت         براساس مشکالت مختلف چون رقابـت بـا گونـه         

سازي اين   با اتکا به نتايج مدل    . باشد  اي شدن و عوامل ديگر در حال انقراض مي          اکولوژيک جزيره 
هاي داراي پراکنش فعلي يـا قابـل          توان زيستگاه    مي ،GISاي    اه داده پژوهش و ترکيب آن با پايگ     

کشت سوسن به صورت بالقوه را شناسايي و ترتيبات حفاظـت و انتقـال گونـه سوسـن بـه ايـن                
اي گونـه سوسـن    نـوع پـراکنش کپـه   . ساز شـد  مناطق با هدف ازدياد در محيط طبيعي را سبب       

برداري تصادفي و اسـتفاده      ان استفاده از نمونه   چلچراغ و همچنين محدود بودن پراکنش آن امک       
  هــاي آمــاري پارامتريــک را غيــرممکن ســاخته اســت کــه علــت گــرايش ايــن مطالعــه  از روش
مقايسه خروجي اين دو مدل به برتـري        . باشد  هاي آماري غير پارامتريک از اين بابت مي         به روش 

پيـشنهاد  . اشـاره دارد    قالبي کمـي  هاي دو زيستگاه در       اي در بيان دقيق تفاوت       رتبه -مدل کمي 
شناسي گونه سوسن چلچراغ گسترش يافته تا دقـت          شود که مطالعات روي خصوصيات گياه       مي
هـاي    آزمون ديگر مولفـه   .  و افزايش دقت داشته باشد     ءسازي پراکنش اين گونه قابليت ارتقا      مدل
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هاي مشابه     و قابليت تحليل   تواند ارزش   تر مساحي و امثالهم مي     بوم شناختي و کاربرد ابزار دقيق     
  . بخشدءها را ارتقا روي اين گونه يا ديگر گونه

  
 منابع

 . منابع به متن انگليسي مراجعه شود جهت مالحظه   

 ،۳/۷۱ سـعيدي، پـالك   ... گيالن، لنگرود، خيابان آيت ا     فرد،  مرتضي سعيدي  : نگارندگان نشاني
بع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت       دکتر سيد محسن حسيني، مازندران، نور، دانشکده منا       

 گيـاه  و گـل  تحقيقـات  نقي پاداشت دهکايي، گـيالن، الهيجـان، ايـستگاه    مدرس و دکتر محمد
   .زينتي
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