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 یریتدمت و  یستتی ابزار مهم جهت حفاظتت از ننتوز ز   یکبه  یرچند سال اخ طی هاپراکنش گونه یمدلساز یا بینییشپ

 هتا . متدل انتد یافتته نوستهه   یمدلستاز  هاییکاز نکن ایگسترده یفمنظور ط ینا یشده است و برا یلنبد هایستماکوس

-یتدر آن جمه که یطیمح یطشرا شناسایی به هاو سوابق وقوز گونه یطیمح یرهایمتغ بین ارنباط از استفاده با مهموال

 یتای عتات جغراف اطال یتد نول یبترا  یاریاثبات کرده که ارزش بس یکردرو ینپردازند. ایحضور داشته باشند م نوانندیم ها

د کتاربر  ینکتام   یشناست  یستت و ز یستز یطحفاظت، مح یشناس یستز هایینهاز زم یهیوس یفداشته و در ط یستیز

از  ینانستا  هتای یتهالانواز ف یرنحت ناث یادن یرهمانند سا یراخ یدر سالها یرانا یآب هایاکوسیستم. باشد داشته نواندیم

 یشتتر ب و آلتوده شتدن   یت  باعت  نرر  یکهقرار گرفته، بطور  یرهو غ یکشاورز ی،شهرساز یع،نوسهه صنا ی،سدساز یلقب

 یگونته متاه   یتع مطالهته، نوز  این در. اندرا موج  شده یانماه یستیننوز ز یجد یداتنهد یجهو در نت یآب هاییستگاهز

 ه است.  شد یدر پراکنش آن بررس یرگذارناث یفاکتورها ینو مهمتر سازیمدل یرانا یاس(  در مقCapoeta fuscaقنات )
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 مقدمه

-امون خود، اکوسیستمبرداری و نغییر محیط پیردر چند قرن اخیر با نوجه به رشد جمهیت انسان و نیز افزایش نوانایی بشر در بهره

یطتی از جانت    اند و به ع ت عدم نوجه به مشکالت زیست محاز منظر کمی و کیفی با نهدیدات متهددی رو به رو شدههای مرت ف 

قترار   IUCNها در لیستت ستر    برخی از گونه IUCNهای انسان، بسیاری از گونه ها در مهرض خطر قرار گرفته و بر اساس گزارش

 العات کافی وضهیت مشرصی از نظر حفاظتی ندارند.ها به ع ت نبود اطاند و بسیاری از گونهگرفته

شناسی محسوب می شود، بنابراین جهت متدیریت و  ها و عوامل محیطی همواره یک موضوز اساسی در بوماز سویی رابطه بین گونه

دی و قابتل اطمینتان   ها و ایجاد اطالعات کاربرهای نوین در حفاظت از گونهها ما نیازمند به کارگیری روشحفاظت شایسته از گونه

برای مدیران و محققین در عرصه حفاظت و مدیریت محیط زیست کشور هستیم. امروزه با نوجه به پیشرفت ع وم به خصوص ع وم 

ها امکانات فراوانی را برای مدیران و محققین برای دست یابی به اهتدا   های مدلسازی در کنار سایر روشکامپیونر استفاده از روش

 شیل
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های حفاظتی نبدیل شده ها به یک جزء مهم از برنامهبینی پراکنش گونهنوان گفت پیشحفاظتی ایجاد کرده است و میمدیریتی و 

نترین  و یکتی از مهتم   (Thuiller et al., 2005) سازی بدین منظور گسترش یافته استت های مدلای از نکنیکاست و طیف گسترده

 ( است.SDM: Species Distribution Modelingها )های مدلسازی در عرصه محیط زیست، مدلسازی پراکنش گونهروش

دیریت ار مهم برای مطی چند سال اخیر به عنوان یک ابز هاها با استفاده از مدلسازی پراکنش گونهبینی نوزیع و پراکنش گونهپیش

 انتد افتته ی هتای مدلستازی نوستهه   ای از نکنیتک ریزی حفاظت نبدیل شده است و برای این منظور نا کنون طیتف گستترده  و برنامه

(Franklin, 2010)ایط استایی شتر  هتا بته شن  ها مهموالً با استفاده از ارنباط بین متغیرهای محیطتی و ستوابق وقتوز گونته    . این مدل

 هتا مناست   گونته  هایی که برایپردازند. یهنی نوزیع مکانی از محیطنوانند حضور داشته باشند میها میمحیطی که در آن جمهیت

 .(Pearson et al.,  2007) شتود ها برای سراسر منطقه متورد مطالهته بترآورد متی    کنند و سپس پراکنش گونهسازی میبوده را مدل

وجهی نت بستیار قابتل    امریکا و استرالیا و برخی از کشورهای آسیایی در این زمینه مطالهتات گستترده و  بسیاری از کشورها در اروپا، 

وص نتا کنتون انجتام    ای در این خصمیالدی مطالهه 2014و همکاران در سال  Mostafaviاند و در ایران به غیر از مطالهه انجام داده

ا نوجته بته   بت های آبی سازی و کاربرد آن در اکوسیستمنوان گفت پرداختن به مسئ ه مدلو می (Mostafavi et al., 2014) نگردیده

  ننوز زیستی قابل نوجه در کشور ایران ضرورت باالیی دارد. 

 ش اصت ی گونته  شده است که چته فاکتورهتایی در پتراکن   از سویی در مطالهات انجام شده نا کنون به صورت دقیق آنالیز و نح یل ن

ی انجتام نشتده   مناطق بته درستت   یابی پتانسیل جدید، هایمحیط به هاگونه مهرفی برای ایران در کنون نا همچنین. دخیل هستند

اکنش گونته متاهی   پربنابراین در این مطالهه،  ها بدون مطالهه دقیق و کافی صورت گرفته است. نوان گفت نمامی مهرفیاست و می

 گیرد.  سازی و در راستای مسائل ذکر شده مورد بررسی قرار میقنات در ایران نوسط متغیرهای محیطی مرت ف مدل

 هامواد و روش

متغیر میانگین بیشتترین عترض    7های مورد استفاده و نیز متغیرهای محیطی )شامل گونهی حضور و شبه عدم حضور برای هاداده

(Ave_max_width ( میانگین عرض مرطتوب ،)Ave_wett_width  (  میتانگین شتی ،)Ave_slope  ( میتانگین ارنفتاز ،)Ave_elev ،)

((، از Ave_Prec( و میانگین بتارش ) AVG_TMEA(، میانگین دما )Trangeدامنه دمایی )اختال  بیشترین و کمترین میزان دما( )

 R (R Development افزار نرم در هاگونه نوزیع سازیمدلبرای اده قرار گرفته است. های شرصی نویسندگان مورد استفپایگاه داده

2011Core Team,  )دومایب جیپک از (Biomod )دیگرد استفاده (2009Thuiller et al., ) .بکتار رفتته در ایتن     یمدلستاز  هایکینکن

ها همگرا شده مدل Ensemble. سپس از روش FDA و GLM ،GAM ،GBM ،CTA،RF ،MARS ،SRE ،ANNمطالهه عبارنند از: 

 نتا  صفر از TSS یعدد شاخص یعدد حدود. شد استفاده یکم کالس چهار در TSS شاخص ازنیز  هامدل عم کرد یابیارز یبرااند. 

 .داشت خواهد یبهتر عم کرد مدل باشد، شتریب مقدار نیا هرچه و است کی

 نتایج  

 نا فروردین در یریزنرم(. Abdoli, 2016کند )زندگی می هاقنات و هاچشمه ها،رودخانه شیرینهای آب در  سیاه ماهی قناتگونه 

ستازی  در متدل  (. پراکنش فه ی این گونه کته Coad, 2017کند )ای نغذیه میرشته یهاج بک و بذور گیاهان، ازو  باشدمی شهریور

 است. 1مورد استفاده قرار گرفته، مطابق شکل 
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 (Capoeta fusca) سیاه ماهی قنات: پراکنش گونه 1شکل

 

 
لوت  هایرودخانه تجن، حوضه Abdoli (2000:)در منابع پیشین؛  (Capoeta fusca) سیاه ماهی قناتگزارش پراکنش گونه  :2شکل

 کویر، ،(رودیا تجنکشف) هریرود (: حوضه2016و همکاران ) Keyvani(: بومی رودخانه تجن، 2016) Abdoliو سیستان و بجستان، 

 سیستان و لوت بجستان،
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جتز  هتا،  ن مدلبوده و از بیبا عم کرد عالی بصورت ک ی ها پراکنش گونه سازیمدل، TSSبر اساس شاخص ارزیابی ، 3مطابق شکل 

نرنیت  میتانگین    بته ها در پراکنش این گونه با نوجته بته نتتایج    نرین متغیرمهمهمچنین،  اند.عم کرد عالی داشته بقیه  SREمدل 

 (.1بارش، میانگین دما و میانگین ارنفاز ارزیابی شد )جدول 

 
 Capoeta fuscaهای مورد استفاده برای گونه : عملکرد مدل3شکل 

 

 
 سازیدر ایران بر اساس نتایج مدل Capoeta fuscaگونه : پتانسیل بالقوه پراکنش 4 شکل

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

SRE CTA RF MARS FDA GLM GAM GBM ANN

T
S

S

مدل ها



 همکاران و م کی                                                                                        ..ی.ماه یاهبر پراکنش س یطیمح یرهایمتغ یبررس 

 1396 تابستان /2شیل/ دوره پنجم/ شماره / 97

 

 Capoeta fuscaهای مورد استفاده در هر مدل برای گونه اهمیت متغیر :1جدول

  مدل 

 SRE CTA RF MARS FDA GLM GAM GBM ANN Ensemble یرمتغ

Ave_max_width 0/05 0/00 0/02 0/00 0/04 0/12 0/05 0/00 0/08 0/04 

Ave_wett_width 0/43 0/00 0/04 0/23 0/09 0/27 0/28 0/02 0/20 0/17 

Ave_slope 0/20 0/00 0/01 0/24 0/02 0/02 0/03 0/00 0/00 0/06 

Ave_elev 0/46 0/00 0/04 0/60 0/52 0/59 0/63 0/12 0/53 0/39 

Trange 0/19 0/00 0/08 0/62 0/41 0/43 0/60 0/03 0/28 0/29 

AVG_TMEA 0/39 0/57 0/07 0/60 0/56 0/79 0/65 0/41 0/50 0/50 

Ave_Prec 0/43 0/95 0/31 0/62 0/63 0/80 0/66 0/68 0/68 0/64 

 

 بحث

قایسه مطی دارند. ای محیاین گونه نسبت به میانگین بارش، میانگین دما و میانگین ارنفاز حساسیت باالنری نسبت به سایر متغیره

-که پیشدهد شان میبا گزارشات قب ی از پراکنش این گونه ن( نیز 4)شکل  سیاه ماهی قناتنتایج مدلسازی برای پراکنش گونه 

جستان و لوت، ب های نجن، کویربینی مدل بر اساس بانک داده مورد استفاده، گزارشات قب ی از پراکنش این گونه در حوضه

ننها  2000( بر خال  گزارش ایشان در سال 2016) Abdoliسیستان را به درستی پیش بینی کرده است. هر چند در گزارش 

هار حوضه نجن، پراکنش این گونه را در چ (2016و همکاران ) Keyvaniشده است اما  حوضه نجن برای پراکنش این گونه عنوان

زارش کرده گمک را کویر لوت، بجستان، سیستان نائید کرده است و عالوه بر این چهار حوضه پراکنش گونه را در حوضه کویر ن

وضه ه کرمان، حقاط حوضموجود، مدل در برخی از ن بینی مدل نشابه دارد. عالوه بر این نشابه نتایج با گزارشاتاست که با پیش

ل با پتانسی  فی راهای مرتاصفهان و حوضه دریاچه نمک که نا کنون گزارشی از پراکنش این گونه از آنجا ثبت نشده، ایستگاه

 ایش و نمونهبا پند نوابینی کرده است که بالفهل بودن این پتانسیل برای پراکنش گونه میپراکنش گونه به صورت بالقوه پیش

ش شده در راکنش گزاربینی شده فرا نر از محدوده پها پراکنش پیشسازیبر مبنای نتایج مدل برداری مورد آزمون قرار گیرد.

 ورد محدودهود در مهای موجنواند به دو دلیل قابل نوجیه باشد. اول این واقهیت که گزارشمنابع گذشته است که این امر می

 هایحدودیتا نوجه به مبهای مرت ف است که ها و رودخانههای مرت ف نمونه برداری و پایش زیستگاهبرایند روش هاگونهپراکنش

شی از نواند ناین نفاوت مشوند. دوم، ایها خود شناسایی و گزارش نمیها در زیستگاهمرت ف فنی، مالی و زمانی، بسیاری از گونه

ان ازی را میتوسای مدلهنرین فواید استفاده از رویکرداکنش باقوه خود باشد که از مهم عدم پراکنش گونه در نمامی محدوده پر

برای  ناطق مناس شناسایی م کند و ننها به حضور گونه برایمیبینی پراکنش بالقوه گونه را فراهم این امر دانست که نوانایی پیش

اطت ریزی و حفر برنامهسازی وجود دارد. بهالوه، این امر دایج مدلشود. هرچند که همواره عدم قطهیت در نتپراکنش محدود نمی

-ز پیشاا استفاده آنها، ب ها و وضهیت حفاظتینواند بسیار کاربردی باشد. با نوجه به حساس بودن برخی از گونهاز ننوز زیستی می

ند انوان نشدهکه در منابع گذشته ع های جدید گونهنوان به شناسایی جمهیتسازی و انجام پایش درست میهای مدلبینی

-قشهبر اساس ن وم نمود نوان برای نهیین محدوه مناطق حفاطتی اقداپرداخت. همچنین با استفاده از نتایج این گونه مطالهات می

 ت بندیولویدت در ابه ش سازی پراکنش بالقوه گونه برای حفاطت از نمامی محدوده پراکنش بالقوه گونه اقدام کرد و این روش

 های حفاطتی کاربرد دارد.ها برای برنامهمناطق حفاظت شده و حتی اولویت بندی در میان گونه
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Abstract 

Species distribution models (SDMs) have become an important tool for conservation of biodiversity and 

ecosystem management in recent years. in this regard, a wide variety of modeling techniques have been 

developed. These models regularly apply relations between environmental variables and known species’ 

occurrence records to identify environmental conditions within which populations can be maintained. 

This approach has proven valuable for creating biogeographical information that can be used across a 

broad range of fields e.g. conservation biology, ecology and evolutionary biology. Iranian aquatic 

ecosystems like other regions of the world have been affected by a verity of human impacts e.g. dam 

construction, industry development, urbanization, agriculture and others over recent years.  Consequently, 

many aquatic habitats polluted or destroyed and the fish biodiversity was seriously threatened 

accordingly. In this study, the distribution of Capoeta fusca was modeled at Iranian scale, and the most 

important variables influencing its distribution have been investigated. 
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