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Abstract

 چکیده

Khorasan Razavi province, including important

استان خراسان رضوی از جمله زیستگاههای مهم گونه زردهبر

habitats for marbled polecat (Vormela peregusna)
in Iran. in this study, we used maximum entropy

مطالعه برای مدلسازی زیستگاه گونه زردهبر از روش حداکثر

 در این.) در ایران بهشمار میآیدVormela peregusna(

method (Maxent) for habitat modeling in the
province. This method is an effective approach for

 این روش یک رویکرد مؤثر برای.) استفاده شدMaxent( آنتروپی

habitat modelling with presence points. In this

، نقطه حضور گونه در سطح استان25 در این مطالعه با استفاده از

study, 25 points were used and 89 percent
accuracy was achieved. Based on the results, the

 بر. انجام گرفت٪89 پیشبینی احتمال حضور گونه با میزان صحت

northern and northwestern regions of the province
are more suitable for the species. According to the

شمالغربی استان دارای مطلوبیت باالتری نسبت به مناطق دیگر

study, 6% of the whole province is suitable for the
species. The results also showed that the suitable

.پیشبینی حضور گونهها بر اساس دادههای صرفا حضورگونه است

اساس نتایج بهدست آمده احتمال حضور زردهبر در مناطق شمالی و
 بر اساس یافتههای این مطالعه.بخصوص مناطق جنوبشرقی بودند
 نتایج. از سطح کل استان برای زیست این گونه مناسب است٪6

habitats areas overlap with roads and in addition to

همچنین نشان دادند که مناطق مطلوب این گونه با جادههای منطقه

roads with human settlements such as towns and
villages also showed a positive relation and in

دارای همپوشانی باالیی هستند و عالوه بر جادهها با سکونتگاههای

according to the responses curves, with increasing
of distance of the areas, decreasing habitat

منحنیهای عکسالعمل با دور شدن از این مناطق احتمال حضور

suitability. And also, forest areas and rivers have a
positive effect on habitat suitability. According
most environmental degradation is about habitats,
so we must try to survey and management these
areas appropriately.
Keywords: Khorasan Razavi, Habitat, Maxent,

انسانی نظیر شهرها و روستاها نیز ارتباط مثبتی دارند و مطابق با
این گونه نیز کاهش مییابد و مناطق جنگلی و رودخانهها دارای
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مقدمه
زرده بر (  )Vormela peregusnaیکی از گونههای
خانواده راسوها با جثه كوچك بوده كه در لیست قرمز
 IUCNدارای وضعیت آسیبپذیر 1است .زیستگاه این
گونه مناطق استپی و بیابانی بوده و اغلب در اراضی باز
مشاهده میشود .پراكندگی آن در ایران ،از سیستان تا
شمال خراسان ،گرگان ،سمنان ،ورامین ،اراك،
چهارمحال ،آذربایجان ،كردستان ادامه دارد ( Ziaei,
 .)2008علیرغم گسترش باالی این گونه در ایران
اما تاكنون هیچ مطالعهای در مورد زیستگاه و پراكنش
این گونه در كشور انجام نشده است .جمعیتهای این
خانواده به دلیل شکار غیرمجاز ،تخریب زیستگاه،
وسعت سکونتگاههای انسان و برخورد این گونهها با
انسان رو به كاهش است .علیرغم تهدیدات بسیاری
كه در مورد این گونهها وجود دارد اما در حال حاضر
اطالعات بسیار محدودی در مورد وضعیت موجود این
گونهها در ایران در دسترس است .به نظر میرسد
یکی از مهمترین اطالعات پایهای كه در ابتدای امر
مدیریت و حفاظت این گونهها نیاز است و سنگ بنای
مطالعات دیگر در مورد این گونهها است ،بررسی دامنه
توزیع و زیستگاه این گونهها است .تغییرات كاربری
اراضی در سالهای اخیر منجر به تخریب ،از دست
رفتن و تکهتکه شدن زیستگاههای طبیعی و در نتیجه
كاهش تنوع زیستی جهانی گردیده است ( Ceballos
 .)& Ehrlich, 2002شناخت زیستگاه گونهها از
مهمترین ضرورتهای مدیریت صحیح گونههای
حیاتوحش محسوب میشود .در حال حاضر،
عمدهترین بخش تخریبهای محیطزیستی متوجه
زیستگاههاست .بنابراین ،تالش در جهت شناخت و
مدیریت صحیح آنها از اهمیت به سزایی برخوردار
است .زیستگاه مطلوب تأثیر مهمی بر بقا و تولیدمثل
گونهها دارد و در نتیجه در امر مدیریت و حفاظت
1. Vulnerable

حیاتوحش مورد توجه بیشتری قرار میگیرد
(.)Bartoszewicz et al., 2008
در سالهای اخیر تعیین وضعیت پراكنش گونهها،
توزیع گونهها و وضعیت زیستگاههای آنها از اهمیت
به سزایی برخوردار بوده است و در برنامههای حفاظتی
و مدیریت حیاتوحش به آن توجه خاص شده است
اما مشکل زمان و بودجه قابل دسترس برای مطالعه
گونههای حیات وحش در مقیاس وسیع دشوار و در
بسیاری از موارد غیر ممکن است (.)Farashi, 2014
لذا از روشهای مدلسازی زیستگاه استفاده میشود .به
عنوان مثال با تهیه نقشه توزیع حیات وحش در یك
منطقه حفاظت شده میتوان توسعه انسانی را به
گونهای مدیریت كرد كه كمترین آسیب را به
جمعیتها و به زیستگاهها برساند یا میتوان عواملی را
كه سبب تغییر توزیع طبیعی جمعیتها شدهاند
شناسایی كرد و سپس تأثیر این تغییر بر بقای آنها را
بررسی كرد .پیشبینی توزیع و دامنه پراكنش گونه
یکی از اركان مدیریت و حفاظت گونههای حیات
وحش محسوب میگرددكه مدلهای احتمال حضور با
كمی كردن روابط بین توزیع گونه و محیط زنده و غیر
زنده این پیشبینی را در اختیار مدیران حیات وحش
قرار میدهند ( .)Rushton et al., 2004تاكنون
روشهای مدلسازی متنوعی ابداع و مورد استفاده قرار
گرفتهاند .این روشها معموالً در قالب مدلهای
انتخاب /پیشبینی احتمال حضور ( Hirzel et al.,
 ،)2004مدلهای توزیع گونه در زیستگاه ( Guisan
 ،)et al., 1999توابع انتخاب منبع ( Manly et al.,
 ،)2002مدلهای آشیان بومشناختی ( Peterson,
 )2006یا آنالیز شیب ( )Austin et al., 1984ارایه
شدهاند .مدلهای زیستگاه معموالً بر اساس هدف
مطالعه و قابلیت در یکی از این طبقهبندیها قرار
میگیرند به عنوان مثال روش الگوریتم ژنتیکی
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( 1)GARPعمدتاً برای مدلهای توزیع گونه و روش
حداكثر بینظمی ( )MaxEntهم برای پیشبینی
احتمال حضور و هم برای مدلسازی توزیع گونهها
مورد استفاده قرار میگیرند MaxEnt .یکی از
الگوریتمهای بسیار رایج یادگیری ماشینی است
( )Phillips et al., 2006در مباحث مدلسازی بهطور
كلی اطالعات در دسترس ،بیشتر دادههای مربوط به
حضور گونهها بوده و دادههای عدم حضور بندرت در
دسترس هستند .حتی اگر این دادهها در دسترس نیز
باشند ،مقادیر آنها با شك وتردید همراه است
( .)Anderson et al., 2004به همین دلیل
روشهای مدلسازی كه فقط به داده های حضور گونه
نیاز دارند ،از اهمیت زیادی برخوردارند ( Graham et
 .)al., 2004از جمله این روشها میتوان به روش
 MaxEntاشاره كرد (.)Peterson & Show, 2003
استان خراسان رضوی از جمله زیستگاههای مهم
گونه زرده بر محسوب میشود .بر این اساس در مطالعه
حاضر سعی شد كه با استفاده از روش  MaxEntمدل
احتمال حضور این گونه در استان خراسان رضوی به
تصویر كشیده شود تا بتوان در مدیریت و حفاظت این
گونه مورد استفاده مدیران حیات وحش قرار گیرد.
موادوروشها 
منطقه مورد مطالعه

استان خراسان رضوی درعرض جغرافیایی  33درجه و
 52دقیقه تا  37درجه و  42دقیقه شمالی و طول
جغرافیایی  56درجه و  19دقیقه تا  61درجه و  16دقیقه
شرقی قرار گرفته است .میزان بارندگی در این منطقه
تقریباً معادل  150میلیمتر است .بر اساس مطالعات
انجام گرفته ،این سرزمین به سه منطقه آب و هوایی در
شمال ،مركز و جنوب تقسیم میشود .خراسان رضوی از
شمال و شمال شرقی به طول  531/6كیلومتر دارای مرز
1. Genetic Algorithm for Rule-set Production
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مشترك با كشور تركمنستان و از شرق به طول حدود
 302كیلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان دارد و از
لحاظ مرزهای داخلی از شمالغربی با استان خراسان
شمالی ،از جنوب با استان خراسان جنوبی و از غرب و
نیمه شمالغربی به استانهای یزد و سمنان محدود
میباشد .ارتفاعات خراسان رضوی را میتوان به
ارتفاعات شمالی و جنوبی تفکیك كرد .ارتفاعات شمال
خراسان رضوی عموما شرقی -غربی هستند ،حال آنكه
ارتفاعات جنوب ،امتداد شمالی -جنوبی دارند .در سطح
استان خراسان رضوی بیش از  400گونه جانوری زیست
میكنند كه از میان آنها پرندگان و پستاندارن همچون
جغدها ،سارها ،هوبره ،زاغ بور ،كبك دری ،تیهو ،قرقاول
سفید ،هما ،كركس سیاه و پستاندارانی چون شغال،
گرگ ،گراز وحشی ،پلنگ ،خرگوش ،روباه ،قوچ و میش
اوریال ،كل و بز ،آهو ،جبیر ،یوزپلنگ ،گربه وحشی،
كاراكال و گربه پاالس ،شاخص و قابل ذكر هستند
(شکل Statistical Yearbook of Khorasan ( )2
.)Razavi Province, 2012
روش حداکثر آنتروپی

2

اساس روش  MaxEntآماری است و هدف آن
برقراری ارتباط بین مدل آماری و مدل اكولوژیکی
است .كاربرد قاعده حداكثر آنتروپی برای توزیع گونه
توسط قوانین ترمودینامیك فرآیندهای بومشناختی
حمایت میشود .طبق دومین قانون ترمودینامیك در
سیستمهای بسته ،فرآیند در مسیر حداكثر آنتروپی
پیش میرود .بنابراین در مدل مذكور نیز ،توزیع
جغرافیایی گونه تمایل به حداكثر آنتروپی را دارد
( .)Phillips et al., 2006یکی از نقاط قوت این
مدل این است كه هم جزو روشهای صرفاً حضور
است هم جزو روشهای حضور /عدم حضور است
(Elith et al., 2006؛ .)Phillips et al., 2006
2. MaxEnt
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی
در مدل مکسنت نقاط حضور گونه از  X1تا Xm

برای بهدست آوردن توزیع نامعلوم  лاستفاده میشود.
این مدل برای یك گونه توسط تعدادی الیه زیستگاهی
همراه با تعدادی نقاط حضور گونه بهدست میآید و
مطلوبیت هر سلول در زیستگاه را به صورت تابعی از
متغیرهای زیستگاهی بیان میكند .توزیع منتخب ،آن
قسمتی است كه به واقعیت نزدیكتر میباشد (ماكزیمم
آنتروپی) و برای هر متغیر باید چنین وضعیتی وجود
داشته باشد .با این روش میتوان همزمان مدلسازی
زیستگاه را برای چند گونه انجام داد .این مدل در نرمافزار
 Maxentاجرا میشود كه بهصورت رایگان از اینترنت
قابل دانلود است.)Philips et al., 2006( 1
تهیه دادههای مورد نیاز
 )1الیه حضور گونه در استان خراسان رضوی

این الیه از طریق پیمایش صحرایی در منطقه مورد
مطالعه در فصول مختلف در فاصله سالهای 94-87
تهیه شد .در ابتدا بر اساس مشاهدات مستقیم گونه،
نمایههای حضور گونه (سرگین ،ردپا و النه) و
همچنین مشاهدات محیطبانان و مردم محلی ،نقاط
حضور گونه توسط  2GPSثبت و سپس در نرمافزار
1. www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent
2. Global Positioning System

) ARC GIS (v. 9.3الیه وكتوری آن تهیه شد.
مجموعه نقاط حضور مشتمل بر  25نقطه بود
 )2متغرهای مستقل زیستگاهی

برای تهیه این الیهها از نقشههای  1:25000استان
خراسان رضوی استفاده شد (شکل  .)2بعد از تهیه
متغیرهای زیستگاهی آمادهسازی دادهها شامل مراحل
زیر بود:
 .1بولیكردن الیهها
 .2آنالیز  DistanceدرIdrisiSelva
 .3تعریف مرز منطقه مورد مطالعه
 .4تبدیل فرمت الیهها به  GridدرDiva-GIS
جدول  .1متغیرهای زیستمحیطی مورد استفاده برای
مدلسازی زیستگاه
متغیر
شیب
ارتفاع
بارندگی
فاصله از رودخانهها
فاصله از مناطق جنگلی
فاصله از مناطق بیابانی
فاصله از مناطق بایر
فاصله از مناطق مرتعی

متغیرهای انسانی
فاصله از زمین های كشاورزی
فاصله از جادهها
فاصله از سکونتگاه های روستایی
فاصله از سکونتگاه های شهری
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شکل  .2متغیرهای زیستگاهی مورد استفاده در پیشبینی احتمال حضور گونه

نتایج
در مطالعه حاضر بر اساس شکل  3میزان AUC1
برای دادههای تعلیمی  0/899بهدست آمده كه نشانگر
پیشبینی خوب مدل در مقابل  AUCبا مقدار 0/5
است (كه به معنی تصادفی بودن پیشبینی است).
مطابق با منحنیهای عکسالعمل (شکل  )4با دور
شدن از مناطق روستایی ،احتمال حضور این گونه
كاهش مییابد .گونه زرده بر بیشترین عکسالعمل را
نسبت به مناطق كشاورزی نشان میدهد و با دور
1. Area Under Curve

شدن از مناطقی با كاربری كشاورزی مطلوبیت گونه
بهطور چشمگیری افزایش مییابد .همچنین
عکسالعمل گونه نسبت به میزان بارندگی نیز رابطه
معکوسی دارد ،یعنی با افزایش بارندگی (بیش از 125
میلیمتر) ،احتمال حضور گونه كاهش مییابد .با
افزایش ارتفاع ،احتمال حضور گونه زرده بر كاهش و
با دور شدن از مناطق بایر ،پیشبینی احتمال حضور تا
حدودی افزایش مییابد و بعداز آن دیگر تأثیری در
مطوبیت زیستگاه ندارد .مناطق جنگلی و رودخانهها
دارای تأثیر مثبت در پیشبینی احتمال حضور گونه
هستند و بالعکس مراتع نیز تأثیر محسوسی در
پیشبینی احتمال حضور ندارند.
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شکل  .3منحنیهای  1ROCو AUC

شکل  .4منحنی عکسالعمل گونه نسبت به تغییر متغیرهای زیستگاهی
1. Receiver Operating Characteristic

سرباز و همکاران :پیشبینی احتمال حضور گونه زرده بر ( )Vormela peregusnaدر ...

با توجه به شکل فوق همچنین میتوان گفت كه
پیشبینی احتمال حضور گونه زرده بر نسبت به دوری
از جاده و سکونتگاههای شهری رابطه معکوسی دارد.
از طرفی شیب تا حدود  17درصد بر پیشبینی احتمال
حضور گونه میافزاید و بیش از  17درصد ،سبب
كاهش مطلوبیت میشود.
در شکل  5اهمیت هر متغیر پیشبینیكننده محیط
زیستی با توجه به آنالیز جك نایف آورده شده است .بر
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اساس آزمون جك نایف جادهها در درجه اول و
سکونتگاههای روستایی و مناطق جنگلی در درجه دوم
اهمیت برای پیشبینی احتمال حضور زرده بر را دارند.
در شکل  6نقشه احتمال حضور زرده بر در استان
خراسان رضوی آورده شدهاست كه همپوشانی بسیار
باالیی با نقاط حضور این گونه در منطقه دارد و
پراكندگی مناطق مطلوب با جادهها دارای همپوشانی
باالیی است.

شکل  .5آزمون جك نایف برای بررسی اهمیت هر كدام از متغیرهای زیستمحیطی

شکل  .6نقشه احتمال حضور زرده بر در استان خراسان رضوی (چپ) ،نقشه كالسهبندی شده احتمال حضور گونه زرده بر در استان
خراسان رضوی (راست)
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بحثونتیجهگیری
در مطالعه حاضر میزان صحت  %89برآورد شد كه
نشاندهنده قوت مناسب مدل برای این پیشبینی
است .نتایج حاضر نشان داد كه وسعت مناطق مطلوب
برای زیست گونه مورد مطالعه در استان خراسان
رضوی اندك است و  %6از سطح كل استان برای
زیست این گونه مطلوب و  %94نامطلوب است.
 )2008( Ziaeiدامنه پراكنش این گونه را در مناطق
شمالی ،شمال شرقی و غربی كشور عنوان كرد .نتایج
همچنین نشان دادند كه مناطق مطلوب این گونه با
جادههای منطقه دارای همپوشانی باالیی هستند كه
این نتایج میتوانند به دو موضوع اشاره داشته باشند؛
 )1خطای در نمونه برداری كه دارای یك اریب به
سمت جادههای منطقه است و  )2تکهتکه شدن
زیستگاهها در استان توسط جادههای مختلف كه
گونههای حیات وحش ناگزیر به عبور از این جادهها
برای بهدست آوردن نیازهای زیستی خود هستند و این
جادهها بهمثابه كریدورهایی میمانند كه احتمال
مشاهده گونهها در آنها بیشتر از نقاط دیگر زیستگاه
است .در نتیجه نقاط حضور ثبت شده در این مناطق
به نسبت قسمتهای دیگر زیستگاه بیشتر میگردد .از
دست رفتن زیستگاهها امری است كه امروز گونههای
حیات وحش بسیاری را به ورطه نابودی كشانده است.
این گونه در كشورهای دیگر نیز دارای شرایط مشابهی
از نظر از دست رفتن زیستگاه است .در مطالعهای كه
 )2015( Vasi Ivanov & Nikolai Spassovبر
روی این گونه در بلغارستان انجام شد نتایج نشان داد
كه جادهسازی یکی از عوامل از دست رفتن زیستگاه
و كشتار این گونه است .در این مطالعه ارتباط حضور
گونه با پارامترهای زیستگاهی نشان داد كه زرده بر
تمایل زیادی به مناطق كمباران دارد و با افزایش
بارندگی از مطلوبیت زیستگاه آن كاسته میشود.
 )2008( Ziaeiنیز مناطق استپی و بیابانی را بهعنوان
زیستگاههای مهم این گونه معرفی كرد و با توجه به

اقلیم كم باران استان خراسان رضوی و حضور مناطق
بایر و بیابانی بسیار در این استان به نظر میرسد كه
این استان میبایست از زیستگاههای مهم این گونه
باشد اما نتایج مطالعه حاضر فقط  %6از استان را
مطلوب برای زیست این گونه پیشبینی كردند .گونه
مورد مطالعه عالوه بر جادهها با سکونتگاههای انسانی
نظیر شهرها و روستاها نیز ارتباط مثبتی دارد و مطابق
با منحنیهای عکسالعمل با دور شدن از این مناطق
احتمال حضور این گونه نیز كاهش مییابد و مناطق
جنگلی و رودخانهها دارای تأثیر مثبت در افزایش
مطلوبیت زیستگاه گونه هستند.
نباید از خاطر دور داشت كه علیرغم سهولت
اجرای روشهای مدلسازی احتمل حضور گونهها و
محاسبه مطلوبیت زیستگاه بر اساس اطالعات حضور
گونه (بدون نیاز به اطالعاتی از نقاط عدم حضور گونه)
و صرفهجویی قابلتوجه در زمان و بودجه مورد نیاز
برای جمعآوری اطالعات ،استفاده از این روشها
نیازمند وارد نمودن حجم باالیی از اطالعات نسبتاً
دقیق از متغیرهای زیستگاهی به شکل الیههای
رستری است .لذا ،بهكارگیری این روش برای بسیاری
از گونههای حیات وحش ایران دشوار است ،چرا كه
هنوز بانك اطالعات الزم برای گونههای حیات وحش
در مناطق مختلف ایران همراه با الیههای اطالعاتی
صحیح از متغیرهای زیستگاهی آنها فراهم نشده است.
به عبارت دیگر ،اگرچه در سالهای اخیر الیههای
اطالعاتی مناسبی از برخی متغیرهای مستقل
زیستگاهی فراهم شده است ،لیکن خأل اطالعاتی
همچنان برای متغیرهایی نظیر تیپ پوشش گیاهی
استفاده از این تکنیك را برای گسترههای وسیع از
كشور مشکل ساخته است .عالوه بر آن ،هنوز نقشه
نقاط حضور گونههای حیات وحش نیز برای بسیاری از
گونهها در سطح كشور فراهم نیست و ناهماهنگی در
روش مطالعات و دقت و صحت این نقشهها بر
مشکالت فوق میافزاید (.)Farashi et al., 2010
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