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چکیده
آگاهی از پویایی و پراکنش مکانی گونههای گیاهی یک استراتژی مهم برای حفاظت از تنوع زیستی
است .مدلسازی پراکنش گونههای گیاهی یکی از روشهای مهم در این زمینه است که از شاخصهای
مناسب برای تشخیص روابط متغیرهای مختلف زیستمحیطی و ارزیابی مطلوبیت زیستگاه برای یک گونه
خاص استفاده میکند .در این بررسی برای شناسایی مناطق مناسب برای حضور گونه بلوط ایرانی که یکی
از مهمترین گونههای درختی در جنگلهای زاگرس در ایران است ،از مدل پراکنش گونهای حداکثر
آنتروپی استفاده شد .از  16متغیر محیطی شامل متغیرهای توپوگرافی ،اقلیمی و خاکی بهعنوان متغیرهای
مستقل و نقاط حضور گونه بلوط ایرانی بهعنوان متغیر پاسخ استفاده شد .برای ارزیابی مدل از معیار سطح
زیر منحنی ( )AUCاستفاده شد .برای تعیـین و ارزیابی اهمیـت متغیرهای محیطی از روش جکنایف
( )Jackknifeاستفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد که مدل حداکثر آنتروپی ( )MaxEntدارای کارایی
باالیی با مقدار سطح زیر منحنی ( 0/98 )AUCبود و متغیرهای متوسط دمای سالیانه ،ارتفاع ،و بارندگی
در چارک مرطوب سال اهمیت بیشتری دارند .همچنین متغیرهای جهت و  NDVIکمترین اهمیت را در
ساخت مدل داشتند .همچنین در این پژوهش نقشه مطلوبیت رویشگاه گونه بلوط ایرانی در منطقه مورد
بررسی تهیه شد که می تواند یک منبع مطمئن برای مدیران در امر برنامهریزی برای حفاظت و احیای
جنگلهای تخریب شده در منطقه مورد بررسی باشد.
واژههای کلیدی :پراکنش جغرافیایی ،جک نایف ،دینارکوه ،آشیان اکولوژیک.
* نویسنده مسئول

*
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مقدمه

قرار دارد ( .)Ma and Sun, 2018الگوریتمهای مدل-

رشد جمعیت انسانی ،تغییر کاربری اراضی ،تخریب و

سازی بیشماری مانند  ،GARP ،CLIMEXحداکثر

تکهتکهشدن زیستگاه ،بهرهبرداری بیش از حد از

آنتروپی ( )MaxEntو  BIOMAPPERبرای بررسی

اراضی طبیعی و هجوم گونههای گیاهی بیگانه از

پاسخهای زیستمحیطی ،نیازهای بومشناسی و مناطق
توزیع ،پیشبینی کیفیت زیستگاه و شبیهسازی توزیع

عوامل مهم انقراض گونهها در سراسر جهان است .در

مکانی گونههای گیاهی و الگوی مکانی تنوع گیاه

نتیجه ،یک پنجم گونههای گیاهی بهدلیل این عوامل در

تحت تأثیر عوامل محیطی وجود دارد ( Hirzel,

معرض خطر انقراض و ازبینرفتن رویشگاه قرار

 .)2002در واقع ،این الگوریتمها متغیرهای قابل پیش-

دارند .بدیهی است که ازبینرفتن هر گونه میتواند

بینی و همچنین ارتباط آنها با متغیر پاسخ را تعیین

اثرهای منفی قابلتوجهی بر عملکرد اکوسیستم

میکنند و همچنین مطلوبیت زیستگاه را برای یک

بگذارد .احیا رویشگاه یکی از اقدامات اساسی برای

گونه خاص در مناطق پراکنش آنها پیشبینی میکنند.

حفاظت از گونههای گیاهی است و یکی از الزامات

بهبود الگوریتمهای مدلسازی به استفاده گسترده از

این اقدامات آگاهی از پراکنش گونهها در هر منطقه

مدلهای مطلوبیت زیستگاه در بررسی مسائل زیست-

است .بنابراین ،درک روابط گونهها با عوامل محیطی و

محیطی ،جغرافیای زیستی ،حفاظت و مدیریت گونه

پیشبینی تغییرات آن به یکی از چالشهای اساسی

کمک میکند ( .)Bradly et al., 2012تاکنون در

بومشناسان تبدیل شده است (.)Kong et al., 2021

پژوهشهای بسیاری از مدلهای پراکنش گونهای با

از اینرو آگاهی از مطلوبیت رویشگاه گونههای در

اهداف مختلف مانند حفاظت از گونهها ( Ferraz et

معرض خطر و نیازهای رویشگاهی آنها بخش مهمی

 )al., 2012و شناسایی مناطق مطلوب برای احیا و
بازسازی گونههای مختلف ( Barnes and Delborne,

از اقدامات حفاظت از گونهها است .با استفاده از

 )2019در نقاط مختلف دنیا استفاده شده است.

نقشههای مطلوبیت رویشگاه و شناسایی مناطقی که هر

) Jensen et al. (2020بهمنظور شناسایی مناطق مناسب

گونه پتانسیل حضور دارد ،بهویژه برای گونههایی که

جنگلکاری در چین از مدلهای پراکنش گونهای

تحت تأثیر فعالیتهای انسانی و تخریب قرار دارند،

استفاده کردند و مناطق دارای پتانسیل باال را برای

امکان بازسازی و احیا فراهم میشود.

کاشت گونه سرخدار شناسایی کردندYang et al. .

) (2013با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی به بررسی

مدلسازی پراکنش گونه ( Species Distribution

مناطق مناسب برای بازسازی گونه گیاهی Justicia

 )Modelیکی از روشهای مهم در این زمینه است که

 adhatoda L.در چین پرداختند .اگرچه در ایران و

از شاخصهای مناسب برای تشخیص روابط

بهویژه در جنگلهای شمال و ارسباران پژوهشهای

متغیرهای مختلف زیستمحیطی و ارزیابی مطلوبیت

زیادی در زمینه مدلسازی پراکنش گونههای درختی

زیستگاه برای یک گونه خاص استفاده میکند.

انجام شده است اما هدف بیشتر این پژوهشها بررسی

بنابراین ،دانش در مورد مطلوبیت زیستگاه برای توسعه

اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گونههای درختی بوده است

اقدامات حفاظت بلندمدت ،مورد توجه بومشناسان

( Alavi et al. (2019) .)Ahmadi et al., 2020با
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استفاده از مدلهای پراکنش گونهای به بررسی اثر

تعیین عوامل اصلی محیطی در شکلگیری

تغییر اقلیم بر پراکنش گونه در معرض خطر سرخدار

پراکنش گونههای گیاهی اقدامات اساسی برای

Taleshi et al.

حفاظت و توسعه گونههای گیاهی با ارزش است

) (2019اثر تغییر اقلیم را بر تنوع درختان جنگلی

( .)Ahmadi et al., 2020bبهدلیل نگرانیهای جدی

شمال ایران بررسی کردند Ahmadi et al. (2020a) .به

در مورد تغییر شرایط محیطی در جهان ،مانند غرب

بررسی اثرهای تغییر اقلیم بر پراکنش گونه سرخدار با

ایران و تأثیر آن بر پوشش گیاهی و در نتیجه زندگی

استفاده از مدلهای منطقهای و جهانی در جنگلهای

مردم بومی و دیگر موجودات زنده در منطقه ،تمایل

هیرکانی پرداختند .متاسفانه پژوهشهایی با هدف

زیادی به ایجاد پیشبینیها برای درک وضعیت

حفاظت و شناسایی مناطق دارای پتانسیل باال برای

پراکنش جوامع گیاهی وجود دارد (.)Qin et al., 2020

احیا گونههای درختی تخریبشده در ایران و بهویژه

این بررسی با هدف پیشبینی توزیع جغرافیایی بالقوه

مناطقی غربی کشور معدود است.

فعلی گونه بلوط در غرب ایران انجام شده است .داده-

در جنگلهای هیرکانی پرداختند.

مدل حداکثر آنتروپی ( )MaxEntبرای ارزیابی

های حضور و متغیرهای زیست اقلیمی مورد استفاده

نیاز اکولوژیکی ،پاسخهای زیستمحیطی و مطلوبیت

قرار گرفت و یک مدل پیشبینی با استفاده از مدل

رویشگاه گونههای مختلف استفاده میشود .این مدل

حداکثرآنتروپی در نرمافزار  MaxEntایجاد شد و در

در مقیاسهای کوچک و بهخصوص زمانی که تعداد

نهایت نقشه پتانسیل حضور گونه بلوط ایرانی در

نمونه زیاد نباشد نسبت به دیگر مدلها دارای عملکرد

منطقه بهمنظور حفاظت و احیای این گونه با ارزش

بهتری است ( .)Phillips and Dudík, 2008از مزایای

شناسایی شد .همچنین در این بررسی تالش شد که به

این روش نسبت به دیگر روشها این است که این

سواالت زیر پاسخ داده شود:
مهمترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر توزیع گونه

روش هم برای دادههای پیوسته و هم گسسته قابل

بلوط ایرانی کدامند؟

استفاده است و همچنین به سادگی ،سرعت عمل باال و

آیا مدل  MaxEntکارایی باالیی در پراکنش گونه

توانایی باالی آن در پیشبینی اطالعات ناقص این

بلوط ایرانی دارد؟

روش نیز اشاره کرد ( .)Hoffman et al., 2008مطابق
با این روش هر سلول یک ارزش دارد که تابعی از

نتایج این بررسی به درک بهتر فرایندها و

متغیرهای زیستمحیطی است و سلولهایی که ارزش

مکانیسم های سازگاری و انتشار زیست شناسی در

باالیی دارند نشاندهنده مطلوبیت باالی آن برای گونه

شرایط پیچیده محیطی کمک می کند و مبانی نظری و

مورد بررسی است .مدلسازی مطلوبیت رویشگاه به-

پایهای برای مدیریت بهتر پوشش گیاهی در منطقه را

منظور شناسایی مناطق مطلوب برای استقرار گونه در

فراهم میکند.

رویشگاه بسیار حائز اهمیت است .با استفاده از این

مواد و روشها

روش میتوان تنوع زیستی را حفاظت کرد و همچنین

منطقه مورد یررسی

میتوان مناطق مطلوب برای جنگلکاری و دیگر

مساحت منطقه حفاظتشده دینارکوه تقریبا 40779

اقدامات احیا و حفاظت تعیین نمود.

هکتار است .این منطقه کوهستانی جنگلی ،در استان
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ایالم شهرستان آبدانان واقع شده است (شکل .)1

حداکثر آنتروپی ( )MaxEntاستفاده شد .از  16متغیر

مختصات جغراقیایی منطقه  47درجه و  30دقیقه طول

محیطی شامل شیب ،جهت ،ارتفاع ،تششع خورشیدی،

شرقی  3۲درجه و  50دقیقه تا  33درجه و  8دقیقه

نقشه پوشش زمین ،فاصله از روستا ،تیپ خاک ،زمین

عرض شمالی است .این منطقه در محدوده ارتفاعی از

شناسی ،شاخص پوشش گیاهی ( NDVIمستخرج از

 540تا  1955متر از سطح دریا قرار دارد و متوسط

تصاویر ماهوارهای  ،)MODISمحدوده متوسط روزانه

بارندگی ساالنه این منطقه حدود  ۲9۲/۲میلیمتر بوده

(میانگین ماهانه (حداکثر دما  -حداقل دما) (،)bio2

و بیشتر بهصورت بارش باران است .دوره خشکی

ایزوترمال ( ،)bio7( ،)bio3متوسط درجه حرارت

منطقه از اواسط اردیبهشت تا آبان است متوسط دمای

سالیانه ( )bio1و فاصله از رودخانه ،بارش خشکترین

سالیانه  ۲5/6درجه سانتیگراد است .میانگین رطوبت

سه ماهه ( ،)bio17بارش سه ماهه مرطوب (،)bio16

نسبی  38/8درصد است .منطقه دارای اقلیم بیابان گرم

استفاده شد .از مدل رقومی ارتفاع برای ساخت

است (ادراه کل حفاظت از محیط زیست استان ایالم،

متغیرهای شیب و جهت با استفاده از جعبه

 .)1393این منطقه آخرین نقطه پراکنش بلوط در

ابزار  Spatial analyst toolدر نرمافزار ArcGIS 10.4

جنوب غرب کشور محسوب میشود و مهمترین توده

استفاده شد .در میان  19متغیر اقلیمی ،آزمون

جنگلی این منطقه جنگلهای بلوط ایرانی است.

همبستگی پیرسون انجام شد .این آزمون در

در این پژوهش از الگوریتم حداکثر آنتروپی

نرمافزار  GISو با استفاده از دستور Principal

برای تهیه نقشه مطلویت رویشگاه بلوط ایرانی

 Component Analysisانجام شد .بهعلت همبستگی

( )Quercus branttis L.استفاده شد .تعداد نقاط

باالی  0/7موجود در بین برخی متغیرها 13 ،متغیر

حضور در الگوریتم حداکثر آنتروپی به عوامل متعددی

حذف شد و  6متغیر اقلیمی شامل ،محدوده متوسط

مانند مقدار یکنواختی منطقه مورد بررسی از نظر

روزانه (میانگین ماهانه (حداکثر دما  -حداقل دما)

شیب ،ارتفاع و همچنین مقدار تخصصیبودن گونه

( ،)bio2ایزوترمال ( ،)bio7( ،)bio3متوسط درجه

مورد بررسی و آشیان بومشناختی گونه بستگی دارد.

حرارت سالیانه ( ،)bio1بارش خشکترین سه ماهه

بررسی ) Hirzel et al. (2002نشان داد که  ۲0الی 30

( ،)bio17بارش سه ماهه مرطوب ( )bio16انتخاب

نقطه حضور نتایج مشابه و قابلاعتمادی را با 100

شدند .همه الیهها باید مرز و اندازه سلول یکسانی

نقطه حضور ارائه میدهند .نمونهگیری بهصورت

داشته باشند .الیههای زیستمحیطی به فرمت  asciiبا

تصادفی در طی قدم زدن در طول مسیر با مشاهده

اندازه سلول  1کیلومتر تهیه شدند .مدلسازی بر اساس

مستقیم گونه انجام شد .پس از بررسی اولیه و پیمایش

رابطه  1انجام شد و این فرمول براساس تعداد

صحرایی مناطقی که گونه بلوط ایرانی حضور داشتند،

متغیرهای زیستمحیطی (16متغیر) است و همچنین

شناسایی شد و با استفاده از دستگاه موقعیتیاب

مدل  10بار اجرا شد .در روش مدلسازی حداکثر

جهانی  GPSمختصات جغرافیایی آنها ثبت شد.

آنتروپی برای تهیه نقشه رویشگاه ،از  75درصد نقاط

 1395نقطه حضور ثبت شد .بعد از جمعآوری

حضور در اجرای مدل آموزش و  ۲5درصد برای

اطالعات با توجه به هدف پژوهش برای مدلسازی

آزمون مدل استفاده شد .این روش برای همه متغیرهای

رویشگاه گونه مورد بررسی از روش مدلسازی

موجود در مدل ،منحنی پاسخ ایجاد میکند و برای
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ارزیابی کیفیت کلی مدل تحلیل سطح زیر منحنی

عملکرد قابلقبول مدل است .همچنین از تحلیل

( )AUCانجام شد .اگر مقدار  AUCمدل برابر یک

منحنی ویژگی عامل دریافتکننده ( )ROCبرای

باشد نشاندهنده پیشبینی کامل مدل است ،اگر مقدار

ارزیابی مدل استفاده شد .بهمنظور تعیـین اهمیـت

آن باالتر از  0/9باشد نشاندهنده عملکرد بسیار خوب

متغیرهای محیطـی از روش جـکنـایف ()Jackknife

مدل است و اگر باالتر از  0/8باشد ،نشاندهنده

استفاده شد.

عملکرد خوب مدل و اگر باالتر از  0/7باشد بیانگر

شکل  -1نقشه منطقه مورد بررسی (منطقه حفاظتشده دینارکوه)
)Figure 1. Study area map (Dinarkouh protected area

جدول  -1متغیرهای مورد استفاده در ساخت مدل
Table 1. Variables used for modeling
منبع

واحد

تشریح

اختصار

نوع

Source

Unit
درجه سانتیگراد

Description
میانگین دمای ساالنه

Abbreviations

Type

°C
درجه سانتیگراد

Annual mean temperature
میانگین دامنه دمای روزانه

°C
بدون واحد

Mean diurnal range
ایزوترمال

Unitless
بدون واحد

Isothermality
دمای فصلی

Unitless
درجه سانتیگراد

Temperature seasonality
حداکثر دما گرمترین ماه سال

°C

Max temperature for warmest month

www.worldclim2.org
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Bio1
Bio2
Bio3
Bio4
Bio5

اقلیمی
Bioclimatic
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.1 ادامۀ جدول
Comtined table 1.
نوع

اختصار

تشریح

واحد

منبع

Type

Abbreviations

Description
حداقل دما سردترین ماه سال

Unit

Source

Bio6

Bio7

Temperature annual
range
میانگین دمای مرطوبترین سه

Bio8

ماه

Bio9

Bio10

°C
درجه سانتیگراد
°C
درجه سانتیگراد

Mean temperature of
wettest quarter
میانگین دمای خشکترین سه

°C

ماهه

درجه سانتیگراد

Mean temperature of
driest quarter
میانگین دمای گرمترین سه

°C

ماهه

درجه سانتیگراد

Mean temperature of
warmest quarter
میانگین دمای سردترین سه

°C

Bio11

ماهه

درجه سانتیگراد

Bio12

Mean temperature of
coldest quarter
بارش سالیانه

میلیمتر

اقلیمی
Bioclimatic

درجه سانتیگراد

Min temperature for
coldest month
دامنه دمای سالیانه

Bio13

Bio14

Bio15

Bio16

Bio17

Bio18

Bio19

°C

Annual precipitation
بارش گرمترین ماه

mm
میلیمتر

Precipitation of
wettest month
بارش خشکترین ماه

mm
میلیمتر

Precipitation of driest
month
بارش فصلی

mm
بدون واحد

Precipitation
seasonality
بارش مرطوبترین سه ماهه

Unitless
میلیمتر

Precipitation of
wettest quarter
بارش خشکترین سه ماهه

mm
میلیمتر

Precipitation of driest
quarter
بارش گرمترین سه ماهه

mm
میلیمتر

Precipitation of
warmest quarter
بارش سردترین سه ماهه

mm
میلیمتر

Precipitation of
coldest quarter

mm
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.1 ادامۀ جدول
Comtined table 1.
نوع

اختصار

تشریح

واحد

منبع

Type

Abbreviations

Description
حداقل دما سردترین ماه سال

Unit

Source

Bio6

°C

Min temperature for
coldest month
دامنه دمای سالیانه

Bio7

Temperature annual
range
میانگین دمای مرطوبترین سه

°C

Bio8

ماه

°C

Mean temperature of
wettest quarter
میانگین دمای خشکترین سه
Bio9

ماهه

°C

Mean temperature of
driest quarter
میانگین دمای گرمترین سه
Bio10

ماهه

°C

Mean temperature of
warmest quarter
میانگین دمای سردترین سه
Bio11

ماهه

Bio12

Mean temperature of
coldest quarter
بارش سالیانه

اقلیمی
Bioclimatic

Bio13

Bio14

Bio15

Bio16

Bio17

Bio18

Bio19

°C

Mm

Annual precipitation
بارش گرمترین ماه

Mm

Precipitation of
wettest month
بارش خشکترین ماه

Mm

Precipitation of driest
month
بارش فصلی

Unitless

Precipitation
seasonality
بارش مرطوبترین سه ماهه

Mm

Precipitation of
wettest quarter
بارش خشکترین سه ماهه

Mm

Precipitation of driest
quarter
بارش گرمترین سه ماهه

Mm

Precipitation of
warmest quarter
بارش سردترین سه ماهه

Mm

Precipitation of
coldest quarter
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ادامۀ جدول .1
Comtined table 1.
منبع

واحد

تشریح

اختصار

نوع

Source

Unit
درصد

Description
شیب

Abbreviations

Type

Percentage
درجه

Slope
جهت

Degree
متر

Aspect
ارتفاع

Meter

Elevation

SLP
ASP

توپوگرافی
Topography

DEM

سطح تابش
تابش خورشیدی

SRAD

Solar Radiation

DoE, 2018,
FRWMO, 2010

کالس

تیپ خاک

Class

Types of soil

متر

فاصله از جاده

Meter

Distance of roads

خورشیدی
Solar
Radiation

SOIL

خاک
Soil

فاصله از
DISR

رودخانه
Distance of
rivers

شاخص
NDVI

پوشش گیاهی
NDVI

متر

فاصله از رودخانهها

Meter

Distance of rivers

کالس

زمین شناسی

Class

Geology

DISV

فاصله از روستا
Distance of
Village

GEO

زمین شناسی
Geology

براساس جدول  ۲هر کدام یک از متغیرها با

نتایج
سطح زیر منحنی بهدستآمده در این بررسی 0/98

درصد خاصی در ساخت مدل مشارکت داشتهاند.

است که بر این اساس الگوریتم حداکثر آنتروپی به-

متغیر ارتفاع  ،فاصله از روستا و bio1مشارکت بیشتری

طور معنیداری ( )P=0.01قدرت پیشبینی عالی را

در توسعه مدل دارند و متغیرهای  ،NDVIشیب و

برای حضور بلوط ایرانی در مناطق نمونهبرداری ارائه

جهت کمترین درصد مشارکت را در ساخت مدل

کرده است و نشان میدهد که مدل بهخوبی میتواند

دارند.

مناطق مطلوب و نامطلوب را از همدیگر تفکیک کند.

نتایج آزمون جکنایف نشان داد متغیرهای

عالوه براین ،همپوشانی دادههای تعلیمی و آزمون

متوسط درجه حرارت سالیانه ،ارتفاع bio16 ،اهمیت

تأیید کننده نتایج مدل است (شکل .)۲

بیشتری دارند و متغیرهای جهت و  NDVIکمترین
اهمیت را در ساخت مدل دارند (شکل .)3

1۲0
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شکل  -۲منحنی  ROCمحاسبه شده توسط مدلMaxEnt
Figure 2. ROC curve calculated by MaxEnt model

جدول  -۲درصد مشارکت هر متغیر در توسعه مدل
Table 2. Percent of contribution of variables in the model
درصد مشارکت
نام متغیر
درصد مشارکت
نام متغیر
Variable name

Percent of Conribution

Variable name

Percent of Conribution

ارتفاع

6.33

زمین شناسی

1.4

Elevation

فاصله از روستا

Geology
Bio3
20.3

ایزوترمال

Distance from village
Bio1

میانگین دمای ساالنه

Bio2
14.2

میانگین دامنه دمای روزانه

Bio17

بارش خشکترین سه ماهه
پوشش زمین

فاصله از روخانه

8.7

1.3
1.2

Distance from River

سطح تابش خورشیدی

6.2

Solar Radation

4.1

جهت

Land cover

تیپ خاک

1.4

Soil type
Bio16

0.9

0.4

Aspect

بارش مرطوبترین سه ماهه

3.1

دامنه دمای سالیانه

2.7

شیب

0.4

Slope

Bio7

شاخص پوشش گیاهی
NDVI

1۲1

0
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شکل  -3بررسی اهمیت متغیرها براساس روش جکنایف
Figure 3. Relative variable importance based on jackknife

در این بررسی منحنی پاسخ گونه بلوط ایرانی

در نهایت پس از ساخت مدل حداکثر آنتروپی و

نسبت به متغیرهای محیطی نیز بررسی شد (شکل  4و

شناسایی متغیرهای تأثیرگذار ،ارزیابی مدل ،و تهیه

 .)5بر اساس این نتایج با افزایش مقدار  bio1و فاصله

منحنی پاسخ متغیرهای محیطی نسبت به احتمال

از رودخانه احتمال حضور گونه بلوط در منطقه مورد

حضور گونه بلوط ،نقشه پتانسیل حضور این گونه در

بررسی کاهش مییابد .پاسخ گونه بلوط نسبت به

منطقه مورد بررسی تهیه شد (شکل  .)6سپس مقدار

متغیر  ،bio17 ،bio2ارتفاع از سطح دریا ،درصد شیب،

آستانه که نقشه بهدستآمده را با این مقدار به دو

فاصله از روستا و  bio7کامال متفاوت است و با

قسمت مطلوب و نامطلوب تقسیم میکند ،محاسبه

افزایش این مقادیر پراکنش این گونه نیز افزایش می-

شد .با استفاده از این مقدار که در این بررسی  0/5بود

یابد .شاخص  NDVIنیز در این بررسی اهمیت کمی

نقشه مطلوبیت رویشگاه به دو طبقه حضور و عدم

بر پراکنش گونه بلوط داشت و منحنی پاسخ بیتفاوتی

حضور تقسیم شد (شکل.)7

را نسبت به احتمال حضور این گونه نشان داد.

1۲۲
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شکل  -4منحنی پاسخ گونه بلوط ایرانی نسبت به متغیرهای محیطی در منطقه مورد بررسی
Figure 4. Response curve of Iranian oak to environmental variables in the study area

1۲3
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شکل  -5منحنی پاسخ گونه بلوط ایرانی نسبت به متغیرهای محیطی در منطقه مورد بررسی
Figure 5. Response curve of Iranian oak to environmental variables in the study area

1۲4
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شکل  -6نقشه نهایی مطلوبیت رویشگاه بلوط ایرانی
Figure 6. Final suitability map of Quercus branti

شکل  -7نقشه مطلوبیت زیستگاه و حد آستانه
Figure 7. Suitability map and thresholds

بحث

این پژوهش ،متغیرهای ارتفاع از سطح دریا ،فاصله از

در این بررسی پراکنش گونه بلوط ایرانی با استفاده از

روستا و میانگین دمای ساالنه ( )bio1مشارکت

از روش حداکثر آنتروپی در منطقه حفاظتشده

بیشتری در توسعه مدل داشتند .از سوی دیگر بر

دینارکوه مورد بررسی قرار شد .نتایج نشان داد که مدل

اساس آزمون جکنایف متغیر مقدار بارندگی در

حداکثر آنتروپی کارایی باالیی در پیشبینی رویشگاه-

مرطوبترین فصل سال نیز دارای اهمیت بود.
در این بررسی نیز مقدار  AUCمدل حداکثر

های مطلوب گونه مورد بررسی دارد .بر اساس نتایج
1۲5
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شاخصهای غنا و تنوع کمتری است.

آنتروپی حدود  0/98بود که نشاندهنده عملکرد باال
در پیشبینی پراکنش گونه بلوط است .در سطح جهان

ارتفاع از سطح دریا از عوامل مهم تعیینکننده

نیز پژوهش های قابلتوجهی برای پیشبینی پراکنش

گستره و نوع پوشش گیاهی است .بسیاری از عامل-

گونههای مختلف با استفاده از  MaxEntانجام شده

های محیطی مانند دما ،مقدار بارش ،ترکیب شیمایی و

است .بهعنوان مثال ،از مدل  MaxEntبرای پیشبینی

ویژگیهای فیزیکی خاک و طول دوره رشد ،همگام با

توزیع بالقوه Fand et ( Phenacoccus solenopsis

ارتفاع تغییر مییابند ( .)Körner, 2007از اینرو ارتفاع

Justicia

میتواند بهعنوان نمایندهای از ویژگیهای زیستی و

 adhatoda L.استفاده کردند .همچنین در ایران Alavi

غیرزیستی برای درک تأثیر تغییرات اقلیمی بر رشد و

) et al. (2019به بررسی پراکنش گونه سرخدار با

فیزیولوژی گیاهان مورد بررسی قرار گیرد ( Davis et

استفاده از مدل حداکثر آنتروپی پرداختند و نتایج آنها

 .)al., 1991بهطور کلی پیشبینی میشود که در مناطق

نشان داد که این مدل دارای عملکرد باالیی در پیش-

کوهستانی گونههای درختی در واکنش به تغییر اقلیم

بینی پراکنش گونه سرخدار دارد.

به سمت ارتفاعات باالتر گسترش پیدا کنند ( Beckage

 )al., 2014; Kumar et al., 2014و

نتایج پژوهشها نشان داده است که عامل

 Soleymani et al. (2008) .)et al., 2008در بررسی

مجاورت با مکان زیست انسان (شهر یا روستا)

تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر ساختار جستگروههای

میتواند از طریق تغییر کاربری اراضی و فعالیتهایی

بلوط در جنگل باباکوسه علیا (استان کرمانشاه)

از قبیل ساخت و ساز و کشاورزی بر پوشش گیاهی

مشاهده کردند که تغییرات ارتفاع از سطح دریا بر

تأثیر بگذارد و بهدلیل اینکه گونه بلوط ایرانی بهعنوان

ویژگیهای ساختاری جست تأثیرگذار است و با

یک گونه دارای اهمیت از نظر اقتصادی-اجتماعی

افزایش ارتفاع از سطح دریا تعداد جستها کاهش

است ،بنابراین تحت تأثیر مستقیم فعالیتهای انسانی

مییابد Aghakhani et al. (2016) .پیشبینی کردند که

قرار میگیرد Bagheri et al. (2020) .در بررسی توزیع

با افزایش دما در اثر تغییر اقلیم ،رویشگاههای بلوط

مکانی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی مبتنی بر تلفیق

ایرانی به سمت مناطق مرتفعتر با دمای کمتر جابجا

تکنیکهای زمین آماری و سنجش از دور ،مشاهده

خواهد شد Taleshi et al. (2019) .نشان دادند که در

کردند که پدیده خشکیدگی در ارتفاعات و اطراف

شرایط تغییر اقلیم ،رویشگاههای بلوط بلندمازو در

آبراههها کمتر دیده شده و با تغییر کاربری اراضی

ارتفاع باالتری از سطح دریا خواهند بود .همچنین در

ناشی از فعالیتهای انسانی مقدار خشکیدگی افزایش

دیگر پژوهشهایی که در زمینه مدلسازی پراکنش

یافته است که دلیل آن میتواند افت سطح آبهای زیر

درختان در ایران انجام شده است به اهمیت متغیر

زمینی باشد .فاصله با روستا همچنین میتواند در

ارتفاع از سطح دریا از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار

مقدار تأثیر آشفتگیهای با منشاء انسانی مانند آتش-

بودند ( .)Alavi et al. 2019; Ahmadi et al. 2020aبا

سوزی و چرای دام نقش داشته باشد و این آشفتگیها

این حال گزارشات متناقضی در خصوص نقش ارتفاع

سبب ایجاد تغییرات در پوشش گیاهی و خاک

وجود دارد .نتایج پژوهش Nourinejad and Rostami

میشود )Sefidi et al., 2020) .نشان دادند که تیپ

) (2014نشان داد عامل ارتفاع از سطح دریا اثر معنی-

جنگلی تخریبشده دارای گونههای مهاجم بیشتر و

داری روی زوال درختان بلوط در جنگلهای زاگرس
1۲6
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ندارد .نتایج بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر

به جز ماه مارس (اسفند) وجود داشت که این

زادآوری طبیعی گونه بلوط بلندمازو در جنگلهای

همبستگی در تمام ماههای سال معنیدار نبوده است.

گرگان نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا

آنها نتیجه شدند که وجود رابطه مثبت بین رویش

فراوانی نهالها و نونهالها بهطور منظم تغییر نمیکند

شعاعی با هر دو عامل متوسط بارندگی و درجه

بهنحوی که در ارتفاعات پایین ،فراوانی زادآوری

حرارت در ماه مارس (اسفند) نشاندهنده این است که

افزایش و سپس در ارتفاع باالتر کاهش و سپس دوباره

هر دو این عوامل در آغاز فصل رویش میتوانند به

افزایش مییابد ( .)Amiri et al., 2009همچنین

افزایش رویش کمک کنند .با اینحال نتایج بررسی

) Heydari et al. (2010در بررسی زادآوری طبیعی

) Poursartip (2012نشان داد که در طی فصل رویش،

بلوط ایرانی مشاهده کردند که زادآوری دانهزاد بلوط با

درجه حرارت در مقایسه با بارندگی اثر معنیدارتری

ارتفاع از سطح دریا همبستگی دارد در حالی که

بر رشد  Quercus branttiداشته که احتماال دلیل آن

زادآوری شاخهزاد با ارتفاع از سطح دریا ،همبستگی

نورپسندی این گونه است .بهنظر میرسد بلوط،

منفی داشت.

هنگامی که سطح آب زیر زمینی باال باشد نسبت به

گزارشهای متفاوتی نیز از نقش دما و بارندگی

عامل دما تأثیرپذیری بیشتری از بارندگی داشته باشد

نیز بر رویش بلوط موجود است .نتایج بررسی تأثیر

( .)Cerdo, 2001در تحقیق Naseri karimvand et al.

خشکسالی بر پویایی زمانی-مکانی جنگلهای بلوط

) (2015همبستگی مثبت و معنیداری بین رویش

لرستان نشان داد که پهنه پوشش جنگلی دارای آستانه

شعاعی درختان بلوط با متوسط درجه حرارت ماهانه

سبزینگی تعیین شده ،حساسیت قابلتوجهی به

در ماههای فوریه (بهمن) و جوالی (تیر) وجود داشت.

خشکسالی دارد ،بهنحوی که به ازای هر  0/1واحد

براساس نتایج تحقیق حاضر ،متغیرهای شیب و

تغییر در شاخص  SPIمقدار مساحت پهنه پوشش

جهت کمترین درصد مشارکت را در ساخت مدل

جنگلی  14880هکتار در همان جهت تغییر خواهد

داشتند .گزارشها در خصوص نقش شیب در رشد یا

کرد .بارندگی پیش از فصل رویش با باالبردن ذخایر

پراکنش بلوط متفاوت است .در تحقیق Aghakhani et

آب زیر زمینی میتواند به رویش درختان کمک کند.

) al. (2016نیز از بین متغیرهای مورد بررسی ،جهت و

بارندگی قبل از شروع فصل رشد همچنین سبب

شیب (بعد از هم دمایی) کمترین تأثیر را در مدلهای

افزایش فعالیت میکروبی خاک ،دسترسی به ذخیره

پراکنش جغرافیایی بلوط ایرانی داشت .در بررسی

کربن و عناصر مورد نیاز برای رشد درختان شده و

) Heydari et al. (2010جهت دامنه از عوامل مؤثر در

رشد شعاعی را افزایش خواهد داد (.)Du et al., 2007

زادآوری طبیعی بلوط ایرانی شناخته شد .تأثیر جهات

در پژوهش ) Aghakhani et al. (2017در خصوص

جغرافیایی و شیب بر زادآوری طبیعی گونه بلوط

اثر تغییر اقلیم بر گونه بلوط ایران ،متغیر بارندگی

بلندمازو گزارش شده است (.)Amiri et al., 2008

سالیانه بیشترین سهم نسبی را در مدلهای استفاده

) Navroodi et al. (2015نشان دادند که تغییرات

شده داشتNaseri karimvand et al. (2015) .

ارتفاعی نسبت به شیب ،تأثیرات بیشتری بر ویژگی-

مشاهده کردند که همبستگی منفی بین رویش شعاعی

های کمی تودههای بلوط داردMirzaei et al. (2018) .

بلوط ایرانی و متوسط بارندگی در بیشتر ماههای سال

در بررسی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی در
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 یکی از عوامل کلیدی که بر موفقیت پروژههای.نیستند

جنگلهای داالب ایران مشاهده کردند که با افزایش

 کیفیت مکانهای،بازسازی رویشگاه تأثیر میگذارد

 مقدار خشکیدگی نیز،شیب و ارتفاع از سطح دریا

 اگر، بهعنوان مثال.انتخابشده برای مدیریت است

افزایش مییابد و کمترین و بیشترین مقدار خشکیدگی

کاشت گونههای درختی در مکانهایی که برای حضور

.بهترتیب مربوط به جهتهای شرقی و جنوبی است

 انجام شود در،و رویش این گونهها مناسب نباشد

 متغیرهایNiknam et al. (2008) همچنین در بررسی

 برای جلوگیری.نهایت نتایج مطلوبی بهدست نمیآید

تعداد جست در هکتار و سطح تاج جست گروههای

 بسیار مهم است که از نقشههای،از چنین شکستهایی

بلوط در جنگل باباکوسه علیا (استان کرمانشاه) در

 در این.مطلوبیت رویشگاه با دقت باال استفاده شود

.طبقات مختلف شیب اختالف معنیداری داشتند

 با استفاده مجموعه دادههای محیطی تأثیرگذار،بررسی

ازبینرفتن و تخریب فزاینده رویشگاههای

 نقشه مطلوبیت رویشگاه،بر پراکنش گونه بلوط ایرانی

جنگلی در سراسر جهان بسیاری از گونههای درختی

این گونه در منطقه مورد بررسی تهیه شد که این امر

 از بین، که منجر به کاهش جمعیت،را تهدید میکند

میتواند به احیا و بازسازی این گونه باارزش در غرب

.رفتن تنوع ژنتیکی و حتی انقراض گونهها میشود

کشور کمک کند و راهنمایی جامع برای فعالیتهای

بازسازی رویشگاه ابزار مهمی برای مدیریت

.درختکاری در منطقه باشد

- پروژه، با این حال،اکوسیستمهای تخریب شده است
های بازسازی رویشگاههای جنگلی همیشه موفق
using species distribution modeling.
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Abstract
Understanding the dynamics and spatial distribution of plant species is an important strategy to
conserve biodiversity. Modeling the distribution of plant species is one of the important methods in
this field, which uses appropriate indicators to identify the relationships of different environmental
variables and evaluate the habitat suitability for a species. In this study, in order to identify suitable
areas for the presence of Iranian oak, which is one of the most important tree species in the Zagros
forests in Iran, the model of maximum entropy (MaxEnt) was used. 16 environmental variables
including topographic, climatic, and soil variables were used as independent variables and occurrences
of Iranian oak were used as response variables. In order to evaluate the model, the area under the curve
(AUC) was used. Jackknife method was used to determine and evaluate the importance of
environmental variables. The results of this study showed that the MaxEnt model had a high efficiency
with AUC: 0.98 and the mean annual temperature, elevation, and precipitation in the wettest quarter
are more important. In addition, aspect and NDVI were the least important in model construction. In
this study, the suitability map of Iranian oak in the study area was prepared, which can be a reliable
source for managers in planning to protect and rehabilitate deforested forests in the study area.
Keywords: Geographical distribution, Jackknife, Dinarkouh, Ecological niche.
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