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 نویسنده مسئول: الهام ابراهیمی

 El.Ebrahimi@sbu.ac.ir پست الکترونیک:

 چکیده 

شته دچار کاهش امروزه تنوع سه با گذ ستی جهان در معرض  نابودی قرار گرفته و در مقای زی

گیری شده است. دستکاری انسان در طبیعت، تخریب زیستگاه و تغییرات آب و هوایی چشم

های ترین منابع تهدید کننده فعلی تنوع زیستتتی هستتتند و ستتبب از دستتت دادن گونهمهم

های لذا مدل شتتوند.ی بر خدمات اکوستتیستتتمی میگیاهی و جانوری و همچنین اثرات منف

 مدل حاضر مطالعهدر شوند. های حفاظتی موثر محسوب میای بخشی از راهبردتوزیع گونه

اندمیک و در خطر  گونه یک عنوانبه (Neurergus kaiseri)ستتمندر لرستتتانی  توزیع گونه

ستفاده انقراض در ایران با شد. های اقلیمینقاط حضور گونه و متغییر از ا برای ارزیابی  تهیه 

های این بررسی استفاده شد. یافته   ROCعملکرد مدل از روش آماری سطح زیر منحنتتتی 

نی سطح زیر منح)بسیار خوبی  در این مطالعه عتتتمتتتلتتتکتتترد مدل تهیه شدهنشان داد که 

نتایج  تتتا همچنین بر اس داشته است.ای سمندر لرستانی گونهبینی توزیع در پیش (994/0

حداکثر درجه حرارت متغیرهای  ای سمندر لرستانیگونهتوزیع  حاصل از تحلیل حساسیت در

سالگرم سال )(، بارش مرطوبBio5) ترین ماه  صل ( و بارش گرمBio13ترین ماه  ترین ف

 .ثیر گذار بودندأترین پارامترهای تاز مهم( Bio18سال )

 

حفاظت، تنوع زیستی، سوسمارها، مدلسازی، محیط زیست کلمات کلیدی:

  مقدمه

زیستی در سراسر جهان در حال کاهش است. با تنوع

های از بین رفته مشخص که تعداد دقیق گونهوجود این

زنند که نرخ انقراض بیشتر از نیست، برخی تخمین می

شناخته شده در صد هزار سال گذشته هر انقراض 

(. این کاهش جمعیت و انقراض Blaustein, 2010) است

 Houlahanشود )زیستی نامیده میها، بحران تنوعگونه

et al., 2000; Bielby et al., 2008 دانشمندان بر این .)

اند که زمین در حال ورود به انقراض گروهی ششم عقیده

-صورت زیست چه بهمحیطاست. فشار شدید انسان بر 

مستقیم اثرات غیر قابل صورت غیرمستقیم و چه به
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حفاظتی برای سمندر  اولویتشناسایی زیستگاه های با 

 (Neurergus kaiseri) لرستانی در ایران
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 ,David and Vanceجا گذاشته است )جبرانی را به

2008.) 

دهند که سرعت از بین رفتن مطالعات نشان می 

داران است های مهرهاز سایر تاکسوندوزیستان بیش

(Pounds et al., 1999 Stuart et al., 2004; یک .)

ها در دهد یک سوم این گونهارزیابی جهانی نشان می

معرض تهدید انقراض قرار دارند. احتماالً به مرور زمان 

زیستان این تهدید تسریع خواهد شد، چرا که بیشتر دو

نمایند و محدوده در نواحی گرمسیری زیست می

ها را مستعد جغرافیایی کوچکی دارند که ممکن است آن

العات انجام شده، افزایش فشار انقراض کند. طبق مط

ناشی از تخریب زیستگاه و تغییر آب و هوا بیشترین اثر 

 David andرا بر کاهش جمعیت دوزیستان دارد )

Vance, 2008 از این رو امروزه مطالعات اثرات تغییر .)

ها مورد توجه پژوهشگران قرار اقلیم بر پراکنش گونه

 گرفته است. 

سال اخیر رشد قابل  20در طی  ایسازی توزیع گونهمدل

(. Guisan and Thuiller, 2005ای داشته است )مالحظه

 2017تا  2001های طبق یک مطالعه مروری، بین سال

ای سازی توزیع گونهگوناگونی برای مدل'های روش

توسعه یافته است که در این مطالعات معموالً به ارزیابی 

( یا GARPبه عنوان مثال فقط استفاده از  یک روش )

مقایسه چند روش )به عنوان مثال مقایسه روش 

MAXENT  وGARP) هایی برای پرداخته شده یا ایده

های بینیها ارائه داده شده است. اغلب پیشبهبود مدل

ای استفاده گونههای توزیعزیستی که برای مدلمحیط

م اطالعات جغرافیایی های سیستی دادهشوند، بر پایهمی

 ,Pearson and Dawsonهای مختلف هستند )در مقیاس

-های اقلیمی مورد استفاده از مجموعه داده(. متغیر2003

-به)  WorldClimهای سیستم اطالعات جغرافیایی )

ای به ویژه های توزیع گونهی مدلهای اولیهعنوان متغیر

 Elithگیرند )یها مورد استفاده قرار مها و قارهدر خشکی

et al., 2006; Pearson et al., 2007 در این مطالعه نیز .)

های اقلیمی مناطق خشکی جهان با استفاده از الیه

(www.worldclim.orgو با بهره ) گیری از مدل حداکثر

ای سمندر لرستانی سازی توزیع گونهآنتروپی به مدل

 پرداخته شد.

 

 هامواد و روش

 مطالعه منطقه مورد

تا  25در منطقه معتدل شمال از عرض جغرافیایی  ایران 

با مساحت  درجه و 63تا  44درجه و طول جغرافیایی  40

کیلومترمربع در جنوب غرب آسیا  6/1*  106متوسط 

های داخلی و جز بیابان(. به1واقع شده است )شکل 

های پست در امتداد دریای خزر، خلیج فارس و زمین

های بلند حدود نیمی از ایران متشکل از کوه دریای عمان،

های اصلی در ایران شامل البرز، زاگرس، کوهاست. رشته

کپه داغ، خراسان و مکران هستند. ایران دارای ارتفاعات 

های مختلف آلپی بوده، عالوه بر این ایران متعدد و زون

های گرم( واقع شده در کمربند خشک آسیایی )بیابان

های هیرکانی واقع در جنگل و فقط (Breckle, 2002)است 

هوای مرطوب با وی جنوبی دریای خزر دارای آبحاشیه

ستند پوشش گیاهی غنی از دشت و جنگل و کوهستان ه

(Akhani, 1998.) 

 

 نقاط حضور و متغییرهای اقلیمی

 تـوانهای اطالعاتی مورد نیاز در این مطالعه را میالیه

 اقلیمی هـایگـونـه و الیـهنقاط حضـور  به دو دسته

 :طبقه بندی کرد
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 نقاط حضور

زیست سازمان حفاظت محیطبر اساس گزارشات موثق 

 مبنی بر مشاهده حضور سمندر لرستانی  و ثبت این نقاط

های زیست فهرستی از محلتوسط کارشناسان محیط

حضور  نقطه 32مشاهده این گونه به همراه مختصات 

ر یه نقاط حضور سمند لرستانی دآوری و به عنوان الجمع

 این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.

آزمون آماری پیرسون بر اساس اقلیمی متغیرهای مستقل 

برای تعیین میزان همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

،  75/0تر از بیش میزان همبستگیبا گرفتند و 

. پس از آزمون پیرسون نداقلیمی تعیین شد متغـیـرهـای

(، حداکثر درجه BIO1های دمای متوسط ساالنه )متغیر

(، دمای متوسط فصل BIO5ترین ماه سال)حرارت گرم

(، BIO9(، دمای متوسط فصل خشک)BIO8مرطوب)

(، میانگین دمای BIO10ترین فصل)دمای متوسط گرم

ترین ماه (، بارش در مرطوبBIO11سردترین فصل)

( BIO18ل)ترین فصل ساو بارش در گرم (BIO13سال)

 انتخاب شدند.عنوان متغییرهای مستقل به

 

 
 ی( و نقاط حضور سمندر لرستانرانی)کشور ا یمنطقه مورد مطالعات تیموقع: 1شکل

 

های مدل سازی زیستگاه با در چند سال اخیر روش

های مختلفی از استقبال زیادی مواجه شده است، روش

(، تحلیل فاکتوری GARPجمله روش الگوریتم ژنتیکی )

(، رگرسیون منطقی، شبکه ENFAآشیان بوم شناختی )

(، حداکثر آنتروپی ANNعصبی مصنوعی )

(MAXENTاز جمله مهم ،)ها هستند ترین این روش

(Phillips et al., 2006در این پژوهش از روش .) حداکثر 

است،  استوار ماشینی یادگیریبرنامه  یپایه بر آنتروپی که
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 این استفاده شد.MaxEnt version 3.3.3 در نرم افزار 

 متغیرهای هایالیه و حضور هایداده به فقط مدل

 نیاز مطالعه مورد منطقه بندی( گروه یا )پیوسته محیطی

افزار  نرم در روش (. اینPhillips et al., 2006دارد )

Maxent  توسط بار اولین که شودمی اجرا Philips ارائه 

 مدل سازی برای روش (. اینYork et al., 2011گردید )

 به زیستگاه مطلوبیت نقشه تهیه و هاگونه توزیع پتانسیل

دیگر  سازیمدل هایروش با مقایسه در و رود می کار

 آنتروپی حداکثر الگوریتم حضور، فقط هایداده برای

 دارد مکانی برداری نمونه انحراف کاهش برای تنظیماتی

 تأثیر متغیرها همبستگی خود از کمتر که شده مشخص و

 Yorkباشد ) کوچک نمونه اندازه کل اگر حتی پذیرد می

et al., 2011.) 

 

 بررسی اعتبار مدل

ویژگی  بینی از منـحـنـیهای پیشبرای ارزیابی مدل

استفاده شد. سطح زیر  )ROC(1 عامل دریافت کننده

قدرت تشخیص میان  احـتـمـالبرابر با  AUC 2 منحنی

 نقاط حضور و عدم حضور توسط یک مدل است

(Phillips etal., 2004 .) مقادیر مختلف سطح زیر

است. چنانچه سطح زیر منحنی  1تا  5/0 منحنـی بـیـن

باشد، بیان کننده تصادفی بودن مدل بوده  5/0بـرابـر بـا 

-نحو می باشد، مدل به بهترین 1برابر با  و اگر این مقدار

تواند نقاط حضور و عدم حضور را از یکدیگر تفکیک 

                                                      
1- Receiver Operating Characteristic  

بیانگر یک  8/0 تا 7/0بین  نماید. سطح زیر منحـنـی

مدل عالی و سطح زیر  9/0تـا  8/0مدل خوب، بین 

قدرت تشخیص  دهـنـدهنشـان 9/0از  منحنی بیش 

 ,Philips, 2004; Pearson) باشدبسیار عالی مدل می

2007.) 

 

  نتایج

ای آمده است، مدل توزیع گونه 2همانطور که در شکل 

سمندر لرستانی در ایران مناطق غربی کشور واقع در 

عنوان بهترین مناطق برای امتداد رشته کوه زاگرس را به

توزیع این گونه نشان داده است. نتایج نشان داده شده در 

طور کلی با پراکنش این گونه در حال بینی بهاین پیش

 1تطابق نسبی دارد. همچنین مطابق جدول  حاضر

 ترین ماه سالحداکثر درجه حرارت گرم متغیرهای

(Bio5بارش مرطوب ،)( ترین ماه سالBio13 بارش ،)

ترین متغیرها ( به ترتیب مهمBio18ترین فصل سال )گرم

 شوند.در توزیع این گونه محسوب می

منحنی عامل  تحلیلاعتبار سنجی مدل با استفاده از 

 را به ترتیب 992/0و  994/0، (ROC) دریافت کننده

های اعتبارسنجی نشان داد، های آموزشی و دادهبرای داده

دارد و  عالیقدرت تشخیـص  سطح زیر منحنیدر نتیجه 

 که مدل بدست آمـده در توان نتیجه گرفتبنابراین می

 در سـطـح ای سمندر لرستانیتوزیع گونهبینی پیش

 .از کارایی باالیی برخوردار است ر ایرانکشو

2-Area Under Curve  
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 یبا استفاده از مدل حداکثر آنتروپ رانیدر ا یسمندر لرستان ایگونه عتوزی بینینقشه پیش: 2شکل  

 

 یسمندر لرستان ایگونه عیتوز سازیدر مدل یمیاقل هایریمتغ ینسب تیاهم: 1جدول  

Variable Percent contribution Permutation importance 

bio13 46.7 26.2 

bio5 20.6 38.7 

bio8 16.6 24.8 

bio18 16.1 10.3 

bio9 0 0 

 

 بحث و نتیجه گیری

اهمیت نسبی در این مطالعه نتایج حاصل از تحلیل 

پراکنش سمندر لرستانی در داد که در  نشـان هامتغیر

ترین ماه حداکثر درجه حرارت گرم متـغـیـرهـای ایران

(، Bio13ترین ماه سال )(، بارش مرطوبBio5) سال

باالیی  از اهـمـیـت (Bio18ترین فصل سال )بارش گرم

 رسـد دربـه نـظـر مـی (. لذا1)جدول برخورداراست 

گزارش شده،  حضور سمندر لرستانیکه  ایرانمناطقی از 

د. در چنین نباش دخیل اقلیمی عواملاین تلفیقی از 

ترین ماه سال، حداکثر درجه بارش در مرطوبمناطقی 

ترین ماه سال، دمای متوسط فصل مرطوب و حرارت گرم

برای پراکنش و  امل مهمـیوعن فصل یتربارش در گرم

طور به شوند.لرستانی محسوب می ای سمندرتوزیع گونه

توان گفت تغییرات دما میزان نمو دوزیستان را کلی می

دهد و عموماً میزان نمو با افزایش دما تا حد تغییر می
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رود که ممکن است خاص گونه یا جمعیت آستانه باال می

تواند به تناسب مراحل زندگی باشد. تحمل حرارت می

های تر با دماسریع ینموتغییر کند اما گرایش به سوی 

عالوه تغییرات ها شایع است. بهباالتر در سراسر عمر گونه

یابی و پراکندگی تأثیر های غذادما ممکن است روی رفتار

زا مانند افزایش دما و کاهش بگذارد. تحت شرایط تنش

رطوبت، دوزیستان ممکن است منزوی شده و فعالیت 

است پراکندگی،  خود را کاهش دهند. دوزیستان ممکن

مهاجرت یا دیگر حرکتشان را تحت افزایش دما و کاهش 

بنابراین . (Blaustein etal., 2010رطوبت تغییر دهند )

های مهم در تعیین پراکنش عنوان یکی از شاخصاقلیم به

تواند شود و نتایج این مطالعه میدوزیستان محسوب می

ب در در شناسایی پتانسیل زیستگاهی این گونه کمیا

سزایی ریزی حفاظتی برای آن تأثیر بهایران و برنامه

 .داشته باشد
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