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چکیده
پیشبینی یا مدلسازی پراکنش گونهها طی چند سال اخیر به یک ابزار مهم جهت حفاظتت از ننتوز زیستتی و متدیریت
اکوسیستمها نبدیل شده است و برای این منظور طیف گستردهای از نکنیکهای مدلستازی نوستهه یافتتهانتد .متدلهتا
مهموال با استفاده از ارنباط بین متغیرهای محیطی و سوابق وقوز گونهها به شناسایی شرایط محیطی که در آن جمهیت-
ها مینوانند حضور داشته باشند میپردازند .این رویکرد اثبات کرده که ارزش بسیاری بترای نولیتد اطالعتات جغرافیتای
زیستی داشته و در طیف وسیهی از زمینههای زیست شناسی حفاظت ،محیط زیست و زیستت شناستی نکتام ی کتاربرد
مینواند داشته باشد .اکوسیستمهای آبی ایران در سالهای اخیر همانند سایر دنیا نحت ناثیر انواز فهالیتهتای انستانی از
قبیل سدسازی ،نوسهه صنایع ،شهرسازی ،کشاورزی و غیره قرار گرفته ،بطوریکه باعت نرریت و آلتوده شتدن بیشتتر
زیستگاههای آبی و در نتیجه نهدیدات جدی ننوز زیستی ماهیان را موج شدهاند .در این مطالهته ،نوزیتع گونته متاهی
قنات ( )Capoeta fuscaدر مقیاس ایران مدلسازی و مهمترین فاکتورهای ناثیرگذار در پراکنش آن بررسی شده است.

مقدمه
در چند قرن اخیر با نوجه به رشد جمهیت انسان و نیز افزایش نوانایی بشر در بهرهبرداری و نغییر محیط پیرامون خود ،اکوسیستم-
های مرت ف از منظر کمی و کیفی با نهدیدات متهددی رو به رو شدهاند و به ع ت عدم نوجه به مشکالت زیست محیطتی از جانت
انسان ،بسیاری از گونه ها در مهرض خطر قرار گرفته و بر اساس گزارشهای  IUCNبرخی از گونهها در لیستت ستر  IUCNقترار
گرفتهاند و بسیاری از گونهها به ع ت نبود اطالعات کافی وضهیت مشرصی از نظر حفاظتی ندارند.
از سویی رابطه بین گونهها و عوامل محیطی همواره یک موضوز اساسی در بومشناسی محسوب می شود ،بنابراین جهت متدیریت و
حفاظت شایسته از گونهها ما نیازمند به کارگیری روشهای نوین در حفاظت از گونهها و ایجاد اطالعات کاربردی و قابتل اطمینتان
برای مدیران و محققین در عرصه حفاظت و مدیریت محیط زیست کشور هستیم .امروزه با نوجه به پیشرفت ع وم به خصوص ع وم
کامپیونر استفاده از روشهای مدلسازی در کنار سایر روش ها امکانات فراوانی را برای مدیران و محققین برای دست یابی به اهتدا
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مدیریتی و حفاظتی ایجاد کرده است و مینوان گفت پیشبینی پراکنش گونهها به یک جزء مهم از برنامههای حفاظتی نبدیل شده
است و طیف گستردهای از نکنیکهای مدلسازی بدین منظور گسترش یافته استت) (Thuiller et al., 2005و یکتی از مهتمنترین
روشهای مدلسازی در عرصه محیط زیست ،مدلسازی پراکنش گونهها ( )SDM: Species Distribution Modelingاست.
پیشبینی نوزیع و پراکنش گونهها با استفاده از مدلسازی پراکنش گونهها طی چند سال اخیر به عنوان یک ابزار مهم برای مدیریت
و برنامهریزی حفاظت نبدیل شده است و برای این منظور نا کنون طیتف گستتردهای از نکنیتکهتای مدلستازی نوستهه یافتتهانتد
( .)Franklin, 2010این مدلها مهموالً با استفاده از ارنباط بین متغیرهای محیطتی و ستوابق وقتوز گونتههتا بته شناستایی شترایط
محیطی که در آن جمهیتها مینوانند حضور داشته باشند میپردازند .یهنی نوزیع مکانی از محیطهایی که برای گونتههتا مناست
بوده را مدلسازی میکنند و سپس پراکنش گونهها برای سراسر منطقه متورد مطالهته بترآورد متیشتود (.)Pearson et al., 2007

بسیاری از کشورها در اروپا ،امریکا و استرالیا و برخی از کشورهای آسیایی در این زمینه مطالهتات گستترده و بستیار قابتل نتوجهی
انجام دادهاند و در ایران به غیر از مطالهه  Mostafaviو همکاران در سال  2014میالدی مطالههای در این خصوص نتا کنتون انجتام
نگردیده ( )Mostafavi et al., 2014و مینوان گفت پرداختن به مسئ ه مدلسازی و کاربرد آن در اکوسیستمهای آبی بتا نوجته بته
ننوز زیستی قابل نوجه در کشور ایران ضرورت باالیی دارد.
از سویی در مطالهات انجام شده نا کنون به صورت دقیق آنالیز و نح یل نشده است که چته فاکتورهتایی در پتراکنش اصت ی گونته
دخیل هستند .همچنین نا کنون در ایران برای مهرفی گونهها به محیطهای جدید ،پتانسیل یابی مناطق بته درستتی انجتام نشتده
است و مینوان گفت نمامی مهرفیها بدون مطالهه دقیق و کافی صورت گرفته است .بنابراین در این مطالهه ،پراکنش گونته متاهی
قنات در ایران نوسط متغیرهای محیطی مرت ف مدلسازی و در راستای مسائل ذکر شده مورد بررسی قرار میگیرد.
مواد و روشها
دادههای حضور و شبه عدم حضور برای گونههای مورد استفاده و نیز متغیرهای محیطی (شامل  7متغیر میانگین بیشتترین عترض
( ،)Ave_max_widthمیانگین عرض مرطتوب ( ،)Ave_wett_widthمیتانگین شتی ( ،)Ave_slopeمیتانگین ارنفتاز (،)Ave_elev
دامنه دمایی (اختال بیشترین و کمترین میزان دما) ( ،)Trangeمیانگین دما ( )AVG_TMEAو میانگین بتارش ( ،))Ave_Precاز
پایگاه دادههای شرصی نویسندگان مورد استفاده قرار گرفته است .برای مدلسازی نوزیع گونهها در نرم افزار R Development ( R
 )Core Team, 2011از پکیج بایومد ( )Biomodاستفاده گردید ( .)Thuiller et al., 2009نکنیکهای مدلستازی بکتار رفتته در ایتن
مطالهه عبارنند از ANN ،SRE ،MARS ،RF،CTA ،GBM ،GAM ،GLM :و  .FDAسپس از روش  Ensembleمدلها همگرا شده
اند .برای ارزیابی عم کرد مدلها نیز از شاخص  TSSدر چهار کالس کمی استفاده شد .حدود عددی شاخص عددی  TSSاز صفر نتا
یک است و هرچه این مقدار بیشتر باشد ،مدل عم کرد بهتری خواهد داشت.
نتایج
گونه سیاه ماهی قنات در آبهای شیرین رودخانهها ،چشمهها و قناتها زندگی میکند ( .)Abdoli, 2016نرمریزی در فروردین نا
شهریور میباشد و از گیاهان ،بذور و ج بکهای رشتهای نغذیه میکند ( .)Coad, 2017پراکنش فه ی این گونه کته در متدلستازی
مورد استفاده قرار گرفته ،مطابق شکل  1است.
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شکل :1پراکنش گونه سیاه ماهی قنات ()Capoeta fusca

شکل :2گزارش پراکنش گونه سیاه ماهی قنات ( )Capoeta fuscaدر منابع پیشین؛  :)2000( Abdoliرودخانه تجن ،حوضههای لوت
و سیستان و بجستان :)2016( Abdoli ،بومی رودخانه تجن Keyvani ،و همکاران ( :)2016حوضه هریرود (کشفرودیا تجن) ،کویر،
بجستان ،لوت و سیستان
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مطابق شکل  ،3بر اساس شاخص ارزیابی  ،TSSمدلسازی پراکنش گونهها بصورت ک ی با عم کرد عالی بوده و از بین مدلهتا ،جتز
مدل  SREبقیه عم کرد عالی داشته اند .همچنین ،مهمنرین متغیرها در پراکنش این گونه با نوجته بته نتتایج بته نرنیت میتانگین
بارش ،میانگین دما و میانگین ارنفاز ارزیابی شد (جدول .)1
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مدل ها
شکل  :3عملکرد مدلهای مورد استفاده برای گونه Capoeta fusca

شکل  :4پتانسیل بالقوه پراکنش گونه  Capoeta fuscaدر ایران بر اساس نتایج مدلسازی
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جدول :1اهمیت متغیرهای مورد استفاده در هر مدل برای گونه Capoeta fusca
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بحث
این گونه نسبت به میانگین بارش ،میانگین دما و میانگین ارنفاز حساسیت باالنری نسبت به سایر متغیرهای محیطی دارند .مقایسه
نتایج مدلسازی برای پراکنش گونه سیاه ماهی قنات (شکل  )4نیز با گزارشات قب ی از پراکنش این گونه نشان میدهد که پیش-
بینی مدل بر اساس بانک داده مورد استفاده ،گزارشات قب ی از پراکنش این گونه در حوضههای نجن ،کویر لوت ،بجستان و
سیستان را به درستی پیش بینی کرده است .هر چند در گزارش  )2016( Abdoliبر خال گزارش ایشان در سال  2000ننها
حوضه نجن برای پراکنش این گونه عنوان شده است اما  Keyvaniو همکاران ( )2016پراکنش این گونه را در چهار حوضه نجن،
کویر لوت ،بجستان ،سیستان نائید کرده است و عالوه بر این چهار حوضه پراکنش گونه را در حوضه کویر نمک را گزارش کرده
است که با پیش بینی مدل نشابه دارد .عالوه بر این نشابه نتایج با گزارشات موجود ،مدل در برخی از نقاط حوضه کرمان ،حوضه
اصفهان و حوضه دریاچه نمک که نا کنون گزارشی از پراکنش این گونه از آنجا ثبت نشده ،ایستگاههای مرت فی را با پتانسیل
پراکنش گونه به صورت بالقوه پیشبینی کرده است که بالفهل بودن این پتانسیل برای پراکنش گونه مینواند با پایش و نمونه
برداری مورد آزمون قرار گیرد .بر مبنای نتایج مدلسازیها پراکنش پیشبینی شده فرا نر از محدوده پراکنش گزارش شده در
منابع گذشته است که این امر می نواند به دو دلیل قابل نوجیه باشد .اول این واقهیت که گزارشهای موجود در مورد محدوده
پراکنشگونهها برایند روشهای مرت ف نمونه برداری و پایش زیستگاهها و رودخانههای مرت ف است که با نوجه به محدودیتهای
مرت ف فنی ،مالی و زمانی ،بسیاری از گونهها در زیستگاهها خود شناسایی و گزارش نمیشوند .دوم ،این نفاوت مینواند ناشی از
عدم پراکنش گونه در نمامی محدوده پراکنش باقوه خود باشد که از مهم نرین فواید استفاده از رویکردهای مدلسازی را میتوان
این امر دانست که نوانایی پیشبینی پراکنش بالقوه گونه را فراهم میکند و ننها به حضور گونه برای شناسایی مناطق مناس برای
پراکنش محدود نمیشود .هرچند که همواره عدم قطهیت در نتایج مدلسازی وجود دارد .بهالوه ،این امر در برنامهریزی و حفاطت
از ننوز زیستی می نواند بسیار کاربردی باشد .با نوجه به حساس بودن برخی از گونهها و وضهیت حفاظتی آنها ،با استفاده از پیش-
بینیهای مدلسازی و انجام پایش درست مینوان به شناسایی جمهیتهای جدید گونه که در منابع گذشته عنوان نشدهاند
پرداخت .همچنین با استفاده از نتایج این گونه مطالهات مینوان برای نهیین محدوه مناطق حفاطتی اقدام نمود و بر اساس نقشه-
سازی پراکنش بالقوه گونه برای حفاطت از نمامی محدوده پراکنش بالقوه گونه اقدام کرد و این روش به شدت در اولویت بندی
مناطق حفاظت شده و حتی اولویت بندی در میان گونهها برای برنامههای حفاطتی کاربرد دارد.
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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.
Keywords: Species, Distribution, Modelling, Capoeta fusca, Iran
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