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چکیده:
امروزه مدلهای آشیان بومشناختی کاربردهای فراوانی در بومشناسی ،حفاظت و جغرافیای زیستی پیدا کردهاند .این مدلها با استفاده از نقاط حضور
گونهها و متغیرهای محیطی احتمال حضور آنها را در محدوده جغرافیایی معین برآورد میکنند .در مطالعه حاضر با استفاده از مدل مکسنت،
 802نقطه حضور و نه متغیر محیطی آشیان بومشناختی کمرکولی کوچک در ایران تهیه و مهمترین متغیرهای موثر بر توزیع گونه در سطح
کشور شناسایی شد .نتایج حاصل از این مدلسازی نشان داد که رشته کوه زاگرس ،رشته کوه البرز ،کپه داغ و همچنین برخی کوههای ایران
مرکزی دارای بیشترین مطلوبیت زیستگاهی برای حضور گونه هستند .شاخص نرمال شده پوشش گیاهی ( ،)47/7ارتفاع ( )82/9و متوسط بارش
سالیانه ( )87/3جز مهمترین متغیرهای موثر بر توزیع گونه شناسایی شدند .همچنین ،در مطالعه حاضر مدل توزیع گونه در آخرین عصر یخچالی
تهیه شد .مقایسه مدل توزیع گونه در شرایط حاضر و گذشته نشان داد توزیع گونه کم و بیش با توزیع آن در گذشته متفاوت بوده اما بخش
عمده زاگرس در گذشته نیز برای حضور گونه مطلوبیت بالایی داشته است .از آنجایی که نتایج مطالعه حاضر نشان داد شاخص نرمال شده پوشش
گیاهی مهمترین پیشبینی کننده توزیع کمرکولی کوچک در ایران است بنابراین برای مدیریت و حفاظت این گونه باید پوشش گیاهی زیستگاه
آن مورد حفاظت قرار گیرد.

کلید واژگان:



 ،Sitta neumayerآشیان بومشناختی ،زیستگاه ،مکسنت ،متغیرهای محیطی.

نویسنده مسئول؛ تلفن07697773619:

ایمیلashabani@ut.ac.ir :

صفحه 349

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،27شماره  ،4زمستان 8931
میشود ،در حالی که در مناطق غیرهمبوم این تفاوتها یا
وجود ندارد و یا بسیار اندک است (.)Vaurie, 1950

.1مقدمه

در سال  8323مطالعه کاملی برای ارزیابی وجود جابجایی

مدلهای توزیع گونهها در زمینههای مختلفی در علم

صفات در دو گونه صورت گرفت و نتایج حاصل نشان داد

بومشناسی کاربرد دارند .با استفاده از این مدلها میتوان

دو گونه کمرکولی بزرگ و کوچک معیارهای لازم برای

به تعیین عوامل موثر بر توزیع گونهها ( Yilmaz et al.,

اثبات وجود جابجایی صفات را ندارند (.)Grant, 1975

 )2017شناسایی مناطق بالقوه مساعد برای حضور گونه-

با قبول نتایج این مطالعه و عدم وقوع پدیده جابجایی

ها ( ،)Segura et al., 2003یافتن زیستگاههای جدید

صفات پرسشهای مهم و پاسخ داده نشدهای در ارتباط

برای گونههای کمیاب و در خطر انقراض ( Williams

با این دو گونه باقی ماند .برای مثال منشا تفاوت های

 )et al., 2009و ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم بر نحوه

ریختی دو گونه چیست؟  )8323( ،Grantدر مقاله خود

توزیع گونهها پرداخت .همچنین با استفاده از این مدلها

نوسانات اقلیمی دوران پلیستوسن را به عنوان یک عامل

میتوان نحوه تغییرات آشیان بومشناختی گونهها

مهم در شکلگیری تفاوتهای ریختی دو گونه میداند.

( ،)Pearman et al., 2008میزان همپوشانی آشیان بوم

بر اساس این فرضیه (که در این مقاله از آن به عنوان

شناختی گونهها (،)Wellenreuther et al., 2012

فرضیه گرنت یاد خواهد شد) ،در ابتدا اجداد دو گونه در

تبارهای مختلف یک گونه ( ;D’Amen et al., 2013

محدوده زاگرس زیست می کردند که با توسعه یخچالها

 )Kafash et al., 2018و تکامل آشیان بومشناختی

و سرد شدن مناطق کوهستانی غرب ایران ( Grant,

( ;Peterson et al., 1999; Warren et al., 2008

 )1975; Ahmadi and Feiznia, 2006شرایط

 )McCormack et al., 2010را مورد بررسی قرار داد.

زیستگاهی مطلوب برای زیست آنها از بین رفت .سپس

کمرکولی کوچک ( )Sitta neumayerیکی از گونههای

گونه کمرکولی بزرگ به سمت شرق و کمرکولی کوچک

گنجشکسان وابسته به مناطق صخرهای است که در

به سمت غرب یعنی مناطق مدیترانهای جابجا شده و هر

مناطق کوهستانی ایران رشته کوه زاگرس ،البرز ،کپهداغ

یک تحت تاثیر فشارهای انتخابی محیط متفاوت قرار

و کوههای خشک ایران مرکزی حضور دارد ( Scott et

گرفته و ویژگیهای ریختی متفاوتی در آنها تکامل یافت،

 .)al., 1975; Mansoori, 2008این گونه به همراه

سپس این تفاوتهای ریختی امکان همزیستگاهی دو

کمرکولی بزرگ ( )Sitta tephronotaبه عنوان مثال

گونه فراهم آورد ( .)Grant, 1975یعنی بعد از پس روی

اولیه جابجاییصفات معرفی میشوند ( Brown and

یخچالها در رشته کوه زاگرس دو گونه به خاطر داشتن

 .)Wilson, 1956دو گونه یاد شده در مناطقی از غرب

ویژگیهای ریختی متفاوت توانستند بدون همپوشانی

ایران به صورت همبوم حضور دارند و در این مناطق

آشیان بومشناختی در یک زیستگاه مستقر شوند .بعد از

تفاوتهای ریختی قابل توجهی بین دو گونه مشاهده

این مطالعه بسیاری از جنبههای زیستی دو گونه
ناشناخته مانده و فقط طی پنج سال گذشته چند مطالعه
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در زمینه ویژگیهای ریختی ( ;Yousefi et al., 2015

زمان جمع آوری نقاط از بانکهای اطلاعاتی برخط ،به

 ،)Yousefi et al., 2016رژیم غذایی ( Mohammadi

منظور اجتناب از وارد کردن نقاط حضور قدیمی بازه

 )et al., 2016a; Mohammadi et al., 2016bو

زمانی جستجو به سالهای  7000تا  7081محدود شد.

همچنین خرد زیستگاه ( Yousefi, 2014; Yousefi

از آنجایی که دقت لایههای مورد استفاده یک کیلومتر

 )et al., 2017آنها صورت گرفته است .هدف مطالعه

بود به منظور اجتناب از خود همبستگی نقاط ابتدا نقاطی

حاضر بررسی توزیع کمرکولی کوچک در مقیاس کلان و

که فاصله آنها کمتر از یک کیلومتر بود در فضای نرم افزار

عوامل موثر بر توزیع آن و همچنین آزمون فرضیه گرنت

 )R Core Team, 2017( R 3.4.3با استفاده از جعبه

درباره نقش نوسانات اقلیمی پلیستوسن در توسعه

ابزار  Rasterحذف شد ( .)Hijmans, 2015در نهایت

تفاوتهای ریختی دو گونه است .بر اساس این فرضیه در

تعداد  802نقطه حضور باقی مانده برای انجام مدلسازی

 78000سال قبل رشته کوه زاگرس فاقد مطلوبیت

مورد استفاده قرار گرفت .متغیرهای اقلیمی برای ساخت

زیستگاهی برای حضور گونه کمرکولی کوچک بوده است.

مدل آشیان بومشناختی گونه در شرایط اقلیمی حاضر و

 78000سال قبل زمان تقریبی برای آخرین عصر

گذشته (آخرین عصر یخچالی  78000سال قبل) از بانک

یخچالی بشمار میرود که یخچالها در مناطق کوهستانی

دادههای اقلیمی چلسا دانلود شد ( Karger et al.,

در نیمکره شمالی پیشروی کردند ( Gibbard & van

 .)2017دادههای این بانک اقلیمی مانند دادههای بانک

 .)Kolfschoten, 2005لازم به ذکر است که این

اقلیمی  Worldclimدارای 83متغیر زیست اقلیمی است

گسترش یخچالها در مناطق کوهستانی ایران نیز وجود

اما در مناطق کوهستانی دقت بالاتری داشته و دربرگیرنده

داشته اما در ایران یخچالها به صورت ارتفاعی پیشروی

دادههای اقلیمی جدیدتری (سالهای  8323تا )7089

کردند (.)Ahmadi & Feiznia, 2006

است ( .)Karger et al., 2017متغیرهای شیب و ارتفاع

 .2مواد و روش ها

( )Jarvis et al., 2008به دلیل اهمیت آنها در انتخاب
زیستگاه گونه کمرکولی کوچک مورد استفاده قرار گرفت

 .2-1نقاط حضور گونه کمرکولی کوچک و

( .)Grant, 1975; Yousefi et al., 2017شاخص

متغیرهای محیطی

نرمال شده پوشش گیاهی ( )Broxton et al., 2014به

در مطالعه حاضر نقاط حضور گونه کمرکولی کوچک در

عنوان معیاری از تولید گیاهی و در دسترس بودن غذا

ایران از طریق پایشهای میدانی بین سالهای  8939تا

(حشرات و دانه) در فرایند مدلسازی استفاده شد

 67( 8936نقطه) و از بانک اطلاعات تنوع زیستی

(.)Tucker et al., 2005; Laube et al., 2015

Global Biodiversity Information Facility
) 779( (GBIF; http://www.gbif.orgنقطه) و e-

همبستگی بین متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون که یکی از شناخته شدهترین و پرکاربردترین

) 8( Bird (https://ebird.orgنقطه) جمع آوری شد .در

آزمونها برای سنجش همبستگی بین متغیرهای

مجموع  716نقطه حضور از گونه جمع آوری شد .در

زیستگاهی برای وارد شدن به فرایند مدلسازی است،
صفحه 343

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،27شماره  ،4زمستان 8931
( )Guisan et al., 2017سنجیده شد .سپس متغیرهای

میانگین دمای روزانه ،ایزوترمالیتی ،تغییرات فصلی دما،

دارای همبستگی بالای  0/2حذف شدند ( Asuero et

بیشینه دمای گرمترین ماه سال ،متوسط دمای فصل

 .)al., 2006برای سنجش همبستگی لایههای محیطی

مرطوب ،متوسط بارش سالیانه ،بارش در خشکترین ماه

از نرم افزار )Warren et al., 2010( ENMtools

سال و تغییرات فصلی بارش .برای داده های مربوط به

استفاده شد .در نهایت نه متغیر شامل شش متغیر

 78000سال قبل از مدل گردش عمومی CCSM4

اقلیمی(متوسط دمای روزانه ،ایزوترمالیتی ،تغییرات

استفاده شد ( .)Kiehl and Gent, 2004این مدل در

فصلی دما ،متوسط بارش سالیانه ،تغییرات فصلی بارش،

مطالعات مختلف به عنوان یکی از اصلیترین مدلها برای

بارش در گرمترین فصل سال) ،دو متغیر توپوگرافی و

بازسازی توزیع گذشته گونهها مورد استفاده قرار میگیرد

شاخص نرمال شده پوشش گیاهی برای مدلسازی

( .)Ramírez-Barahona and Eguiarte, 2014این

مطلوبیت زیستگاه گونه مورد مطالعه استفاده شد .برای

مدل خود از ترکیب چند مدل مربوط به جو زمین،

آماده سازی متغیرهای محیطی نیز از نرم افزار ArcGIS

اقیانوس ،سطح زمین و یخ دریا تهیه شده است ( Kiehl

 9.3استفاده شد .متغیرهای اقلیمی زیر برای مدل سازی

.)and Gent, 2004

مطلوبیت زیستگاه گونه در گذشته استفاده شدند:

شکل  -1توزیع نقاط حضور گونه در سطح منطقه مورد مطالعه.

 .2-2فرایند مدلسازی
برای ساخت مدل مطلوبیت زیستگاه گونه کمرکولی
بزرگ در ایران از مدل  Maxent 3.4.1استفاده شد
( .)Phillips et al., 2017برای این منظور از حد آستانه

همگرایی برابر با  0/00008استفاده شد و  80000نقطه
تصادفی به عنوان نقاط زمینه انتخاب شد ( Phillips et

 .)al., 2006با وجود روشهای مختلف برای ساخت مدل-
های مطلوبیت زیستگاه گونهها مدل مکسنت را میتوان
شناخته شدهترین و پرکاربردترین مدلها دانست ( Elith
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;et al., 2006; Phillips and Dudik, 2008
Mandle et al., 2010; Warren and Seifert,
 .)2011; Merow et al., 2013در مطالعه حاضر

همچنین از آزمون جک نایف برای تعیین مهمترین
متغیرهای موثر بر توزیع گونه استفاده شد ( Phillips et

 .)al., 2006به منظور مقایسه توزیع کنونی و گذشته
گونه میزان همپوشانی توزیع حاضر و گذشته آن با

کارایی مدلهای مطلوبیت زیستگاه است ( Fourcade
 .)et al., 2013; Guisan et al., 2017ارزش AUC

از صفر تا یک متغیر است ،مدل با  AUCنزدیک به صفر
فاقد اعتبار و مدل با  AUCنزدیک یک ،مدل با کارایی
بالا محسوب میشود (.)Araújo et al., 2005

 .3نتایج

استفاده از معیار Warren et al., ( Schoener’s D

نتیجه سنجش کارایی مدل کلی (مدل دربرگیرنده تمام

 )2008و با استفاده از نرم افزار Warren ( ENMtools

متغیرهای محیطی) نشان داد که مدل ساخته شده در

 )et al., 2010سنجیده شد .برای تعیین مساحت مناطق

مطالعه حاضر دارایی کارایی قابل قبولی بوده است (AUC

مطلوب ابتدا مدل مطلوبیت پیوسته گونه در فضای نرم

دادههای تعلیمی  0/321و  AUCدادههای آزمون

افزار  )R Core Team, 2017( R 3.4.3با استفاده از

 .)0/393همچنین نتایج حاصل از مدل سازی توزیع گونه

جعبه ابزار  )Hijmans, 2015( Rasterبه مدل

با استفاده از نقاط حضور گونه و متغیرهای محیطی نشان

مطلوب/نامطلوب طبقه بندی شد سپس ،مساحت آن

داد که مناطق کوهستانی کشور شامل رشته کوه زاگرس،

محاسبه شد .برای طبقهبندی نقشه پیوسته از حد آستانه

البرز ،کپهداغ و همچنین برخی کوههای ایران مرکزی

حضور  80درصد استفاده شد (.)Young et al., 2011

دارای بیشترین مطلوبیت زیستگاهی برای حضور گونه

 .2-3سنجش کارایی مدلها

هستند (شکل  .)8مساحت مناطق مطلوب گونه کمرکولی

در مطالعه حاضر کارایی مدلها با استفاده از معیار AUC

کوچک در ایران برابر با  421347کیلومتر مربع است.

استفاده شده که یک معیار قابل قبول برای سنجش

شکل  -2مدل توزیع پیوسته کمرکولی کوچک در ایران (در شرایط کنونی).
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شاخص نرمال شده پوشش گیاهی ( ،)47/7ارتفاع

نشان داده شده است ،بر اساس نتایج این آزمون نیز

( )82/9و متوسط بارش سالیانه ( )87/3بیشترین میزان

شاخص نرمال شده پوشش گیاهی مهمترین متغیر پیش-

مشارکت را در ساخت مدل توزیع گونه داشتند .با افزایش

بینی کننده توزیع گونه در ایران است .نتیجه ارزیابی

شاخص نرمال شده پوشش گیاهی احتمال حضور گونه

کارایی مدل اقلیمی گونه نشان داد که مدل کارایی قابل

افزایش مییابد بنابراین حضور گونه با عامل پوشش

قبولی دارد به شکلی که  AUCدادههای تعلیمی 0/373

گیاهی همبستگی مثبت دارد .روند مشابهی هم برای

و  AUCداده های آزمون  0/163بود .مقایسه مدل توزیع

متغیر ارتفاع مشاهده شد یعنی با افزایش شاخص پوشش

گونه در شرایط اقلیمی کنونی و شرایط اقلیمی گذشته

گیاهی احتمال حضور گونه افزایش مییابد .بر اساس

نیز نشان داد غرب ایران (در مناطق استانهای کردستان،

منحنیهای پاسخ شکل 7روند افزایش مطلوبیت زیستگاه

کرمانشاه و ایلام) دارای مطلوبیت بیشتری نسبت به

به سرعت با افزایش میزان بارندگی تا  400تا 600

شرایط کنونی بوده است .همچنین شمال غرب ایران و

میلیمتر در سال افزایش مییابد ،بعد از این مقدار ،میزان

استانهای اردبیل ،زنجان و مناطقی از همدان دارای

مطلوبیت به تدریج کاهش مییابد .سایر متغیرها به

مطلوبیت کمتری نسبت به شرایط کنونی بوده است

ترتیب اهمیت به شرح زیر بودند :تغییرات فصلی بارش

(شکل .)4میزان همپوشانی مدل توزیع گونه در شرایط

( ،)2/1ایزوترمالیتی ( ،)6/7شیب ( ،)3/7تغییرات فصلی

کنونی و گذشته  0/33بود که نشان میدهد در حدود

دما ( ،)3بارش در گرمترین فصل سال ( )9/1و متوسط

نیمی از زیستگاه کنونی و گذشته گونه با یکدیگر متفاوت

دمای روزانه ( .)0/1نتایج آزمون جکنایف در شکل9

است.

شکل  -2نحوه پاسخ گونه به مهمترین متغیرهای موثر بر توزیع آن در ایران.

شکل  -3نتایج روش جکنایف برای پیش بینی مهمترین متغیر های موثر بر توزیع کمرکولی کوچک در ایران.
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شکل  -4توزیع کنونی (الف) و توزیع گذشته (آخرین عصر یخچالی  )21222کمرکولی کوچک (ب) بر اساس متغیرهای اقلیمی.

 .4بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر با استفاده از مدل مکسنت مطلوبیت
زیستگاه کمرکولی کوچک در ایران تهیه شد .رشته کوه
زاگرس ،البرز و کپهداغ و همچنین برخی کوههای ایران
مرکزی دارای مطلوبیت بالا برای زیست گونه است .این
گونه به دلیل وابستگی به زیستگاههای صخرهای امکان
زیست در مناطق غیر کوهستانی را ندارد ( Vaurie,

 )1950; Scott et al., 1975; Grant, 1975و مناطق
وسیعی در ایران مرکزی فاقد مطلوبیت زیستگاهی برای
حضور گونه است.
شاخص نرمال شده پوشش گیاهی ،ارتفاع و میزان بارش
سالیانه مهمترین متغیرهای موثر بر توزیع گونه در ایران
هستند .شاخص نرمال شده پوشش گیاهی معیاری برای
در دسترس بودن غذا برای پرندگان است ( Laube et

 )al., 2015بنابراین معیاری از دسترسی گونه به حشرات
و مواد غذایی گیاهی محسوب می شود ( ;Grant, 1975

 .)Mohammadi et al., 2016aاین گونه نسبت به
کمرکولی بزرگ در مناطق با پوشش درختی بیشتری
زیست میکند و اغلب در حال تغذیه بر سطوح عمودی
تنه درختان و در بین شاخ و برگ آنها مشاهده میشود
( .)Yousefi et al., 2017این در حالی است که

مهمترین عامل تبیین توزیع گونه کمرکولی بزرگ در
ایران عامل ارتفاع تشخیص داده شده و متغیر شاخص
نرمال شده پوشش گیاهی به عنوان سومین عامل تاثیر
گذار بر توزیع گونه شناخته شده است (یوسفی و همکاران،

دادههای منتشر نشده) .با افزایش میزان پوشش گیاهی
مطلوبیت زیستگاه برای گونه افزایش مییابد اما این روند
افزایش در مناطق با پوشش گیاهی خیلی زیاد صادق
نیست ،چرا که این گونه در مناطق با پوشش گیاهی
خیلی متراکم مانند جنگلهای هیرکانی حضور نداد
(.)Scott et al., 1975
همچنین ،مطلوبیت زیستگاه گونه با افزایش ارتفاع زیاد
میشود به شکلی تا ارتفاع  9000متر مطلوبیت افزایش
یافته و بعد از آن با افزایش ارتفاع میزان مطلوبیت ثابت
باقی میماند .از آنجایی که کمرکولی کوچک ساکن
مناطق کوهستانی است ( )Scott et al., 1975دور از
انتظار نخواهد بود که با افزایش ارتفاع احتمال حضور
گونه نیز افزایش یابد .با افزایش میزان بارش نیز مطلوبیت
زیستگاه گونه افزایش مییابد اما حداکثر مطلوبیت در
مناطقی است که میزان بارش بین  700تا  400میلیمتر
در سال باشد .مطلوبیت زیستگاه برای گونه به تدریج با
افزایش میزان بارش به بیش از  400میلیمتر کاهش

صفحه 343

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،27شماره  ،4زمستان 8931
مییابد .مناطقی که بارش زیاد دریافت میکنند دارای

باشد ( .)Grant, 1975در مطالعه حاضر نشان داده شد

پوشش گیاهی متراکم بوده و برای گونه مطلوب نیست و

که در آخرین عصر یخبندان برخی بخشهای رشته کوه

گونه کمرکولی جنگلی جایگزین کمرکولی کوچک می-

زاگرس داری مطلوبیت حتی بیشتر از شرایط کنونی برای

شود (.)Scott et al., 1975; Moradi et al., 2019

زیست این گونه بوده است .بنابراین میتوان اذعان نمود

یعنی مناطقی که بارش بیشتری دریافت میکنند یا

فرضیه گرنت حداقل برای آخرین عصر یخچالی با ابهام

دارای پوشش گیاهی خیلی انبوه هستند که برای زیست

روبرو خواهد بود .اما به دلیل اینکه پیشروی و پسروی

گونه مطلوب نیست و یا مناطق بسیار مرتفع کوهستانی

یخچالها چند بار رخ داده ( Gibbard and van

هستند که شرایط زیستگاهی مناسبی برای زیست گونه

 )Kolfschoten, 2005ممکن است طی پیش روی

ندارند (.)Grant, 1975

یخچالها در دورهای قدیمیتر (قبل از  78000سال

با استفاده از مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ،میتوان توزیع

گذشته) زاگرس مطلوبیت خود را از دست داده باشد و

هر گونه را با استفاده از نقاط حضور فعلی آن در آخرین

گونه از گستره زاگرس برای مدتی حذف شده باشد و بعد

عصر یخبندان یا در آخرین عصر بین یخچالی برآورد نمود

از پسروی یخچالها دوباره گستره حضور خود را به

( ;Nogués-Bravo, 2009; Svening et al., 2011

زاگرس رسانده باشد .زمانی که توزیع گونهها در طی زمان

 .)Varela et al., 2011; Franklin et al., 2015این

(گذشته و آینده) پیش بینی میشود فرض اساسی روش-

قابلیت امکان آزمون بسیاری از فرضیات جغرافیای

های پیشبینی توزیع گونهها این است که آشیان

زیستی را فراهم نموده است و میتوان اثرات نوسانات

بومشناختی گونهها ثابت مانده باشد ( Pearman et al.,

اقلیمی را بر روی توزیع تنوع زیستی حاضر زمین ارزیابی

 )2008که این موضع اگر چه میتواند برای دورههای

کرد .در حالی که در گذشته به دلیل عدم آگاهی محققین

زمانی کوتاه مدت صادق باشد اما طی دورههای زمانی

از توزیع گذشته گونهها فرضیات آنها در حد یک گمانه

خیلی طولانی صادق نیست ( .)Peterson, 2011برای

زنی باقی مانده و امکان آزمون آنها فراهم نبوده است .طی

اظهار نظر با اطمینان بیشتر در این زمینه نیاز است

آخرین عصر یخبندان مناطقی وسیعی از کوهستان های

اطلاعات بیشتری در ارتباط ریخت شناسی ،ژنتیک و

ایران از یخ پوشیده شد و یخها به سمت مناطق کم ارتفاع

توزیع این گونه در گذشته در دسترس باشد.

گسترش یافتند ( .)Ahmadi and Feiznia, 2006این

توپوگرافی و پوشش گیاهی به عنوان متغیرهای مهم

پیشروی یخچالها و کاهش دما توزیع برخی گونهها را در

استفاده از خرد زیستگاه کمرکولی کوچک در ایران

ایران تحت تاثیر قرار داد ( Ahmadzadeh et al.,

معرفی شدهاند ( .)Yousefi et al., 2017در مطالعه

.)2013

حاضر نشان داده شد متغیر پوشش گیاهی ،توپوگرافی و

همانطور که در بخش مقدمه ذکر شد بر اساس فرضیه

بارش سالیانه مهمترین متغیرهای موثر بر حضور گونه در

گرنت مناطق کوهستانی زاگرس در زمان پیش روی

مقیاس کلان هستند .اما در برخی از گونهها مانند

یخچالها میبایست فاقد مطلوبیت برای زیست گونه بوده

Safari-kang et ( Phrynocephalus scutellatus
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گستره منطقه مورد مطالعه و روش مدلسازی مورد

Saara loricata ،)al., 2014; Kafash et al., 2018

استفاده معتبر خواهد بود و تغییر در هر یک از موارد ذکر

Neurergus kaiseri ) وKafash et al., 2016(

 مدل توزیع.شده میتواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد

Tondravvan Zangene et al., 2016; Goudarzi (

گونه در آخرین عصر یخچالی همچنین تحت تاثیر مدل

) نشان داده شده عوامل تعیین کنندهet al., 2019

 نیز است و انتخاب مدلCCSM4 استفاده شده یعنی

توزیع در مقیاس کلان میتوانند با عوامل تعیین کننده

دیگر میتواند نتایج متفاوتی نشان دهد بنابراین تفسیر

.)Song et al., 2013( در مقیاس خرد متفاوت باشند

.نتایج باید با در نظر گرفتن موارد فوق انجام شود

در مطالعه حاضر شاخص نرمال شده پوشش گیاهی به
عنوان مهمترین عامل موثر بر حضور گونه تشخیص داده

تقدیر و تشکر
نگارندگان بر خود لازم میدانند از همکاری آقای علی
خانی و خانم انوشه کفاش برای تهیه مقاله حاضر تشکر
.و قدردانی نمایند
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