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روحاله میرزایی ،1محمودرضا همامی ،2عباس اسماعیلیساری ،3حمیدرضا رضایی
 1استادیار محیطزیست ،گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
 2دانشیار محیطزیست ،گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 3استاد محیطزیست ،گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
 4استادیار محیطزیست ،گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

(تاریخ دریافت1390/10/5 :؛ تاریخ تصویب)1392/11/21 :

چکیده
وجود اطالعات مربوط به پراکنش جغرافیایی و انتخاب زیستگاه ،هسته مرکزی حفاظت و مدیریت گونههای تهدیدشده است .دلیجه کوچک،
نوعی شاهین مهاجر و طبق فهرست سرخ  IUCNآسیبپذیر است که در استان گلستان پراکنش دارد .مدلسازی ماوای بومشناختی با
استفاده از روش  MaxEntجهت پیشبینی صحیح پراکنش جغرافیایی این گونه در استان گلستان انجام شد .دادههای حضور در استان
جمعآوری و بهصورت مختصات جغرافیایی وارد خوارزمیک آنتروپی شد .سپس ارتباط آن با نقشههای رقومی شده  28متغیر محیطزیستی
مورد بررسی قرار گرفت .مدل بهدستآمده دارای کارایی پیشبینی خوبی بود و بهطور معنیداری بسیار قویتر از مدل تصادفی در پیشبینی
نقاط حضور در حالت آزمون عمل کرد ) .(AUC=0.9, p < 0.001فراکافت جکنایف نشان داد که مدل در پیشبینی نقاط حضور
بهعنوان زیستگاه مطلوب موفق بوده است و فاصله تا مناطق مسکونی ،میزان بارش در گرمترین فصل ،ارتفاع ،میزان بارش در
مرطوبترین فصل و شیب ،مؤثرترین عوامل بر حضور دلیجه کوچک در استان گلستان میباشند.

کلیدواژهها :مدل ماوای بومشناختی ،دلیجه کوچک ،حداکثر آنتروپی ،استان گلستان
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سرآغاز
پیشبینی پراکنش گونهها در سالهای اخیر ،به بخش مهمی از
برنامهریزی حفاظت تبدیل شده است و به این منظور فنون
مدلسازی گستردهای ،توسعه یافتهاند ) Guisan & Thuiller,
 .(2005به طور معمول ،این مدلها از ارتباط میان متغیرهای
محیطزیستی و نقاط حضور گونهها برای شناسایی شرایط
محیطزیستی که گونه در آن میتواند زندگی کند ،استفاده
میکنند .با استفاده از این مدلها ،امکان ارزیابی مطلوبیت
زیستگاه گونه بر اساس پراکنش مکانی متغیرهای محیطزیست
مطلوب در سرتاسر گستره پراکندگی آن فراهم میشود .این
رویکرد ،اطالعات ارزشمندی در زمینه جغرافیای زیستی فراهم
میکند که برای زمینههای متنوعی شامل زیستشناسی حفاظت،
بومشناسی ،بومشناسی تکاملی و برنامهریزی حفاظت قابل
استفاده است .مدل ماوای بومشناختی( )1که با نامهای مدل
پراکنش گونهای( ،)2مدل پراکنش زیستگاهی( )3و مدل پوششی
اقلیمی( )4نیز شناخته میشود ،از جمله مدلهای همبسته( )5یا
ماشینی( )6هست که مشاهدههای میدانی را با متغیرهای
محیطزیستی ،مرتبط میسازد .روشهای مدلسازی که تنها
متکی بر متغیرهای مکانی (مانند درونیابی مکانهای حضور
گونه بدون توجه به هرگونه همبستگی محیطزیستی) هستند،
مدلهای ماوای بومشناختی محسوب نمیشوند )& Guisan
& Zimmermann, 2000; Peterson, 2006; Kearney
.(Porter, 2009; Sillero, 2011

تا کنون روشها و خوارزمیکهای مختلفی برای مدل پراکنش
گونهای معرفی شدهاند که یکی از بهترین و پرکاربردترین این
روشها در حال حاضر ،روش حداکثر آنتروپی یا )7(MaxEnt
است ( .)Phillips et al., 2006روش  ،MaxEntبه دادههای
عدم حضور برای گونه موردنظر نیاز ندارد ،در عوض از الیههای
محیطزیستی پسزمینه ( )8برای تمام منطقه مورد مطالعه استفاده
میکند .روش میتواند از هر دو متغیر پیوسته یا طبقهای استفاده
کند و خروجی آن یک نقشه پیشبینی پراکنش پیوسته است.
کارایی  MaxEntبهعنوان یکی از روشهای مدلسازی پراکنش
در مقایسه با سایر روشها خوب ارزیابی شده است ( Elith et

.)al., 2006; Phillips et al., 2006; Pearson et al., 2007
نقطه ضعف رویکرد  MaxEntاین است که از یک مدل نمایی
استفاده میکند که میتواند با برونیابی ،مطلوبیت باالیی را برای
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شرایط محیطزیستی که خارج از محدوده موجود در منطقه مورد
مطالعه است ،برآورد کند .در این پژوهش ،مدلسازی پراکنش
دلیجه کوچک با استفاده از روش  MaxEntدر استان گلستان
انجام گرفت .دلیجه کوچک پرنده شکاری کوچک از خانواده
 Falconidaeاست که به طور معمول بهصورت کلنی در مناطق
مسطح مجاور زمینهای کشاورزی زیست میکند .کلنیهای
زادآوری بیشتر در ساختمانهای درون شهرها و روستاهای احاط
شده با زمینهای کشاورزی ایجاد میشوند .به علت کاهش
جمعیت آن در دنیا در فهرست سرخ بهعنوان گونه آسیبپذیر و
در ایران جزء پرندگان حمایت شده محسوب میشود .دلیجه
کوچک در ایران بهصورت مهاجر بهاره و تابستانه در شمال ،غرب
و مرکز ایران تا فارس دیده میشود (منصوری .)1388 ،در دهه
 1350شمسی ،این گونه در شیب جنوبی البرز و جنوبشرق
دریای خزر ،شمال خراسان و غرب زاگرس و لرستان تا مرکز
استان فارس ،جوجهآوری داشته است ( & Khaleghizadeh
Javidkar, 2007؛ خالقیزاده و جاویدکار .)1389 ،اطالعات
پراکنش این گونه ،از بنیادیترین اطالعات برای برنامهریزی
حفاظت آن گونه هست .متأسفانه در ایران نقشههای پراکنش
مناسب و با دقت کافی در سطح کالن کشوری و منطقهای برای
این گونه و سایر گونهها وجود ندارد .بنابراین ،وجود مدل ماوای
بومشناختی میتواند این خالی بزرگ را تا حد قابلتوجهی
پوشش دهد .به همین منظور در این پژوهش سعی شده است،
پراکنش این گونه مهم با استفاده از دادههای نقاط مشاهده آن در
سطح استان گلستان با استفاده از مفهوم مدل ماوای بومشناختی
با استفاده از خوارزمیک حداکثر آنتروپی ،مشخص شود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان گلستان با مساحتی بالغ بر  20328کیلومترمربع در
جنوبشرقی دریای خزر واقع شده و در حدود  1/33درصد از
مساحت کل کشور را شامل میشود .این استان ،بین  36درجه و
 25دقیقه تا  38درجه و  8دقیقه عرض شمالی و  53درجه و
 50دقیقه تا  56درجه و  18دقیقه طول شرقی واقع شده است
(شکل  .)1استان گلستان از شمال به جمهوری ترکمنستان ،از
شرق به استان خراسان شمالی ،از جنوب و جنوبشرقی به استان
سمنان و از غرب به استان مازندران ،خلیج گرگان و دریای خزر
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محدود میشود .این استان به سه بخش جلگهای ،کوهپایهای و
کوهستانی تقسیمشده و دارای تنوع آب و هوایی خشک و
نیمهخشک ،معتدل و کوهستانی است .میانگین بارندگی ساالنه
استان  450میلیمتر است که این میزان در نواحی شمالی آن،
به کمتر از  200میلیمتر هم میرسد .میانگین تبخیر ساالنه در
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نواحی جنوبی و ارتفاعات  800میلیمتر و در نواحی شمالی تا
 2000میلیمتر نیز میرسد (جهانی و دلبری1388 ،؛ مساعدی
و همکاران1388 ،؛ سلمان ماهینی و همکاران.)1389 ،

شکل ( :)1موقعیت منطقه مطالعاتی و نقاط حضور دلیجه کوچک

بررسی میدانی
بهمنظور بررسی حضور دلیجه کوچک در سطح استان ،ابتدا
استان به صورت شبکه سلولهای مربع با ضلع  25کیلومتری
تقسیمبندی شد ( .)Scott, 2007سپس تکتک سلولها
براساس برنامه از قبل تنظیم شده ،پایش شدند .شیوه پایش هر
سلول براساس نوع منطقه متفاوت بود .در سلولهایی که در
مناطق جنگلی قرار میگرفتند ،از شیوه ترانسکتهای نقطهای
استفاده و در مناطق باز از شیوه ترانسکت خطی استفاده شد .پس
از مشاهده گونه ،موقعیت مکانی آن به کمک جیپیاس ثبت
شد.
مدلسازی پراکنش گونه
الف -متغیرهای محیطزیستی
متغیرهای محیطزیستی مورد استفاده برای مدل ،شامل 19
متغیر اقلیمی 3 ،متغیر توپوگرافیکی و  6متغیر دیگر است (جدول

 .)1متغیرهای اقلیمی از پایگاه اقلیم جهانی ( Hijmans et al.,

 )2005با تفکیکپذیری  1کیلومترمربع استخراج شد 3 .متغیر
توپوگرافیکی از مدل رقومی ارتفاع با تفکیکپذیری  90متر و
سایر متغیرها از نقشه کاربری اراضی موجود با مقیاس
 1:150000استخراج شد .تفکیکپذیری تمام الیهها به 1
کیلومترمربع برای تحلیل تبدیل شد .این متغیرها انتخاب شدند
چون اثر مستقیم و غیرمستقیم بر پراکنش گونه دارند
( )Donazar et al., 1993; Parr et al., 1995و اطالعات

نقشهای آنها برای استفاده در مدل وجود داشت.
ب -مدل
پراکنش جغرافیاایی باالقوه دلیجاه کوچاک باا اساتفاده از روش
حداکثر آنتروپی مدل شد ( .)Phillips et al., 2006برای مادل
 MaxEntالزم نیست تا دادههای کااملی از تماام نقااط حضاور
وجود داشته باشد ،بلکه نمونه معرفی از نقااط حضاور گوناه کاه
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بیشتر یا تمام زیستگاههای مهم را پوشش دهد ،کافی است .مدل
نهاایی با استفاده از نقاط حضور ثبت شده ( 30نقطاه) باهدسات

آمد

جدول ( :)1متغیرهای محیطزیستی مورد استفاده در مدلسازی
نام اختصاری

متغیر
ردیف
دمای متوسط ساالنه
Bio_1
1
دامنه میانگین دمای روزانه
Bio_2
2
همدمایی (ایزوترمالی)
Bio_3
3
فصلیبودن دما
Bio_4
4
حداکثر دمای گرمترین ماه
Bio_5
5
حداقل دمای سردترین ماه
Bio_6
6
محدوده ساالنه دما
Bio_7
7
میانگین دمای مرطوبترین فصل
Bio_8
8
میانگین دمای خشکترین فصل
Bio_9
9
میانگین دمای گرمترین فصل
Bio_10
10
میانگین دمای سردترین فصل
Bio_11
11
بارش ساالنه
Bio_12
12
بارش مرطوبترین ماه
Bio_13
13
بارش خشکترین ماه
Bio_14
14
* منظور از منابع آبی ،تاالبها ،دریاچهها ،سدها و دریای خزر است.

که  %75از این دادهها برای ساختن مدل و  %25دیگر برای
ارزیابی مدل مورد استفاده قرار گرفتند .آزمون جکنایف( )9برای
ارزیابی اهمیت تکتک متغیرها در تهیه مدل استفاده شد و
تحلیل منحنی ویژگی عامل دریافتکننده ( )10()ROCو مساحت
زیر منحنی ( )11()AUCبرای ارزیابی کیفیت کلی مدل مورد
استفاده قرار گرفت AUC .با امتیاز  1به معنی پیشبینی کامل
بدون حذف هیچکدام از نقاط حضور است ( AUCبا امتیاز 0/5
برای یک پیشبینی تصادفی مورد انتظار است) .این منحنی
دستیابی به  AUCرا در سه حالت مختلف نشان میدهد .حالت
اول ،بیانگر زمانی است که مدل با حذف متغیر محیط مورد نظر
انجام میشود .حالت دوم ،مربوط به زمانی است که مدل تنها
براساس وجود یک متغیر انجام میشود و براساس آن میزان
 AUCبرآورد میگردد و حال سوم ،در شرایطی است که تمام
متغیرها در مدل استفاده میشوند .نقشه نهایی پیشبینی با
استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی ( ،)ArcGIS 9.3مشخص
شد (.)Reed et al., 2008
یافتهها

ردیف
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

متغیر
فصلیبودن بارش
بارش مرطوبترین فصل
بارش خشکترین فصل
بارش گرمترین فصل
بارش سردترین فصل
ارتفاع
شیب
جهت
فاصله تا زمینهای کشاورزی
فاصله تا جنگل
فاصله تا مناطق مسکونی
فاصله تا منابع آب*
فاصله تا رودخانه
کاربری اراضی

نام اختصاری
Bio_15
Bio_16
Bio_17
Bio_18
Bio_19
Dem
Slope
Aspect
Dis_to_Farm
Dis_to_Forest
Dis_to_Vilages
Dis_to_Waterbodies
Dis_to_River
Landuse

شکل ( )2منحنی  ROCمدل را نشان میدهد MaxEnt .دو
منحنی  ROCبر اساس دادههای یادگیری( )12و آزمون( )13تولید
میکند .همانطور که از شکل مشخص است ،میزان AUC
برای دادههای یادگیری حدود  0/96و برای دادههای آزمون
حدود  0/90است که نشانگر پیشبینی خوب مدل در مقابل
 AUCبا مقدار  0/5که به معنی تصادفی بودن پیشبینی است
( AUC .)binomial tests, P<0.001بین  0/7تا 0/8
بیانگر یک مدل خوب ،بین  0/8تا  0/9مدل عالی و AUC
بیش از  ،0/9بیانگر پیشبینی بسیار عالی مدل است
(.)Giovanelli et al., 2010
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شکل ( :)2منحنی  ROCو مقدار  AUCمدل پراکنش
دلیجه کوچک در استان گلستان
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برای درک بهتر پراکنش دلیجه کوچک در استان گلستان
براساس نقاط عطف منحنی  ،ROCنقشه سه طبقهای شامل
زیستگاه با مطلوبیت زیاد ،متوسط و کم تهیه شد که در شکل
( ،)4آورده شده است .این نقشه بیانگر مناطق مطلوب برای این
گونه است .در این شکل ،مرز مناطق تحت مدیریت سازمان
حفاظت محیطزیست (به جز مناطق شکار ممنوع) آورده شده
است .همانطور که در شکل مشخص است ،بخش بسیار
عمدهای از زیستگاههای مطلوب این گونه خارج از مناطق تحت
مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست قرار گرفته است.
سهم هر یک از متغیرهای محیط در توسعه مدل توسط آزمون
جکنایف در شکل ( ،)۵نشان داده شده است .فاصله تا مناطق

براساس کارایی خوب مدل در پیشبینی پراکنش دلیجه کوچک
بر اساس  30نقطه حضور (شکل  ،)1در شکل ( ،)3پراکنش
مشخصشده توسط روش  MaxEntآورده شده است .این شکل،
نقشهای پیوسته در محدوده  0تا  255میباشد که اعداد بزرگتر
بیانگر احتمال بیشتر برای حضور گونه است .به عبارت دیگر ،در
این شکل مناطق تیرهتر نشانگر مکانهای مناسبتر برای این
گونه است .همانطور که از شکل پیداست ،بهترین مکان
پیشبینیشده ،مناطق محدوده بندر ترکمن و گمیشان میباشد.

شکل ( :)4نقشه نهایی پراکنش دلیجه کوچک و مناطق
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست

شکل ( :)3پراکنش پیشبینیشده دلیجه کوچک
در استان گلستان
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شکل ( :)5آزمون جکنایف برای بررسی اهمیت هر کدام
از متغیرهای محیطزیستی در توسعه مدل

مسکونی ،متغیری است که با حذف آن بیشترین کاهش در
 AUCاتفاق میافتد .همچنین ،در حالت مدل تنها براساس وجود
یک متغیر ،مهمترین متغیر فاصله تا مناطق مسکونی است که
میتواند  AUCحدود  0/82را ایجاد کند .به طورکلی فراکافت
جکنایف نشان میدهد ،مهمترین متغیرهایی که بیشترین سهم
را در مدل داشتهاند ،عبارت از فاصله تا مناطق مسکونی ،میزان
بارش در گرمترین فصل ،ارتفاع ،میزان بارش در مرطوبترین
فصل و شیب میباشند.
بحث و نتیجهگیری
مدل ماوای بومشناختی و پیشبینی پراکنش با استفاده از
 MaxEntو سایر روشها بهطور گسترده به منظور بررسی
عوامل محیطزیستی مؤثر بر پراکنش گونهها ،مورد استفاده قرار
میگیرد .این روشها بهویژه در مواردی که تنها دادههای حضور
گونهها وجود دارند و سایر روشها مانند رگرسیون لجستیک
چندمتغیره قابلاستفاده نیستند ،بسیار مفید میباشند.
پیشبینیهای تولیدی توسط این روشها بسیار موثق میباشند و
از پشتوانه تحلیلی قوی برخوردار هستند (.)Reed et al., 2008
براساس بررسی که در ارتباط با عوامل مؤثر بر پراکنش دلیجه در
این پژوهش انجام شد ،مشخص گردید که متغیرهای فاصله تا
مناطق مسکونی ،میزان بارش در گرمترین فصل سال ،ارتفاع،

میزان بارش در مرطوبترین فصل سال و شیب ،مهمترین
عوامل مؤثر بر پراکنش این گونه در سطح استان میباشند که
این موضوع تا حد زیادی با سایر بررسیهای صورت گرفته در
این زمینه همخوانی دارد Donazar et al., 1993; Parr et
) .( al., 1995; Bustmante, 1997همچنین کلنی این گونه با
حضور مناطق مسکونی ،میزان بارش متوسط ساالنه و وجود
دشتهای پوشیده از گیاهان گندمی افزایش و با افزایش نسبت
مناطق جنگلی کاهش مییابد .به طورکلی ،او دریافت که حضور
دلیجه کوچک در جنوبشرقی اسپانیا با مناطق مسکونی ،مزارع
کشاورزی دیم و بارش ساالنه دارای ارتباط مثبت و با ارتفاع،
مناطق جنگلی و مزارع کشاورزی فاریاب دارای ارتباط منفی
است .این نتایج همچنین با نتایج )(Parr et al., 1995
همخوانی دارد که بیان داشتند :مناطق مسطح و مزارع کشاورزی
دیم مهمترین متغیرهای پیشبینیکننده حضور کلنیهای دلیجه
کوچک در مرکز ترکیه میباشند.
به نظر میرسد ،دلیل انتخاب مناطق مسکونی در استان گلستان
توسط دلیجه کوچک ،وجود زمینهای کشاورزی اطراف مناطق
مسکونی و شرایط خوب النهسازی است چون بافت مناطق
مسکونی بهویژه در روستاها به شکلی است که برای این گونه
مناسب است .بهعبارت دیگر ،بافت خانهها و فواصل آنها از
یکدیگر و وجود مراتع وسیع و زمینهای کشاورزی دیم شرایطی
را فراهم میکند که برای دلیجه مناسب است .این موضوع در
بررسیهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است .برای مثال
) ،(Tella et al., 1996انتخاب مناطق مسکونی توسط این گونه
را احتماالً به دلیل کاهش شکارگری از النه و ) Bustmante,
 (1997وجود ترکیبی از علفزارهای وسیع و زمینهای
کشاورزی در حومه مناطق مسکونی دانستهاندFranco et al.,) .
 (2005نیز طی مطالعه خود دریافتند که دلیجههای کوچک
ساختمانهای متروکه و مخروبهای را انتخاب میکنند که دارای
حفره زیاد ،دید خوب ،فاصله از مناطق مسکونی و با علفزارهای
وسیع احاطه شده باشند که نتایج مطالعه ایشان نیز مؤید همین
مطلب هست .ارتباط مستقیم پراکنش دلیجه با میزان بارش
احتماالً به دلیل اثر آن بر تولید و بازدهی بیشتر پوششگیاهی
است که به نوبه خود بر حضور حشرات و بیمهرگان اثر دارد که
این مورد نیز با مطالعات ( )Bustmante, 1997همخوانی دارد.
این مورد همچنین با مطالعه (خالقیزاده و جاویدکار)1389 ،

مدلسازی پراکنش دلیجه کوچک ( )Falco naumanniدر استان گلستان

همخوانی دارد .شایانذکر است که مواد غذایی دلیجه کوچک
بیشتر شامل حشرات و جوندگان است و بیشتر در نواحی باز شکار
میکند .طی مطالعهای که (خالقیزاده و جاویدکار )1389 ،در
ارتباط با رژیم غذایی دلیجه کوچک در استان گلستان داشتند،
مشخص شد که ملخها در  ،%71سوسکها در  %31و مورچهها
در  %4ریمههای دلیجه حضور داشتند .همچنین ،بقایای
حلزونها ( ،)5%پستانداران ( ،)4%پرندگان ( ،)3%دوزیستان و
خزندگان ( ،)3%خفاشها ( )1%و گوشخیزکها ( )1%یافت شد.
ایشان همچنین بیان داشتند که احتماالً دلیل جمعیت بیشتر این
گونه در مناطق بندر ترکمن ،خواجهنفس و گمیشان به دلیل
وجود مزارع گسترده کشاورزی به خصوص گندم است که
میتواند در میزان بیشتر تغذیه از حشرات ،نقش داشته باشد .در
این مطالعه ،همچنین مشخص شد که متغیر شیب نیز فاکتور
مؤثری بر پراکنش دلیجه کوچک در سطح استان گلستان
میباشد که به نظر میرسد دلیل احتمالی آن این است که بخش
مهمی از مناطق النهسازی دلیجه کوچک در درههای تنگ و
سنگی و در شکاف صخرهها وجود دارد ،بهویژه اگر مکانهای
مناسب دیگر مانند مناطق مسکونی وجود نداشته باشد .چنین
مناطقی به دلیل عدم امکان دسترسی شکارچیان به النه و داشتن
دید وسیع برای
شکار انتخاب میشوند.
در پایان باید اذعان داشت که نتایج این پژوهش ،در مشخص
کردن مباحث حفاظتی در ارتباط با دلیجه کوچک که گونهای
خاص و وابسته به زیستگاههای خاص است ،اهمیت دارد .از آنجا

155

که دلیجه کوچک گونهای است که وابستگی خاصی به مناطق
مسکونی دارد ،بنابراین حفاظت آن ملزم به توجه خاص میباشد.
براساس پراکنش مشخصشده ،معلوم شد بخش عمدهای از
زیستگاههای مطلوب این گونه در سطح استان گلستان خارج از
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست قرار گرفته
است .بنابراین ،قوانین حفاظتی که در چارچوب مناطق حفاظت
شده تعریف میشود ،برای آن کارایی ندارد و ضرورت لحاظ
کردن مردم محلی را در حفاظت این گونه گوشزد میکند .در این
راستا ،به نظر میرسد که بهترین روش در این زمینه،
فرهنگسازی و آشنا کردن جوامع محلی با این گونه و لزوم
حفاظت آن است.
یادداشتها
)1. Ecological Niche Model (ENM
)2. Species Distribution Model (SDM
3. Habitat Distribution Model
4. Climatic Envelope Model
5. Correlative Model
6. Mechanistic Model
)7. Maximum Entropy (MaxEnt
8. Background
9. Jackknife test
10. Receiver Operating Characteristic curve
11. Area Under the ROC Curve
12. Training data
13. Test data
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