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مقاله پژوهشی

اهمیت متغیرهای اقلیمی ،توپوگرافی و خاک در پراکنش سرخدار و
اولویتبندی رویشگاههای مطلوب برای حفاظت و احیا در جنگلهای خزری
4

سید جلیل علوی ،*1کورش احمدی ،2سید محسن حسینی ،3مسعود طبری ،3زهرا نوری

 8استادیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 9دانشجوی دکتری جنگلداری ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 9استاد ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 4دانشآموختۀ دکتری جنگلداری ،گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت8991/9/91 :؛ تاریخ پذیرش)8991/6/4 :

چکیده
گونۀ سرخدار از گونههای بومی و ارزشمند جنگلهای هیرکانی است و براساس مطالعات اخیر ،حضور این گونه در حاال کااهش اسات؛ از
اینرو حفظ و احیای این گونۀ باارزش ضرورت دارد .یکی از راهکارهای حفاظت و احیای گونههای باارزش ،شناسایی رویشگاههای بالقوة آن
و اولویت بندی مناطق دارای پتانسیل حضور گونه با استفاده از مدلهاای پاراکنش گوناهای اسات .ایان پاهوهش باا هادل اولویاتبنادی
رویشگاههای مطلوب برای حفاظت و احیای سرخدار در جنگلهای خزری انجام گرفات .در ایان پاهوهش از الگاوریتم درخات رگرسایون
تقویتشده بهمنظور مدل سازی پراکنش گونۀ سرخدار در ارتباط با متغیرهای اقلیمی ،خاکی و توپوگرافی و شناسایی مهمترین متغیرهاای
تأثیرگذار بر پراکنش سرخدار استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل ساختهشده با متغیرهای زیستاقلیمی از نظر معیارهای ارزیابی مدل با
میانگین  TSSو  1/19 AUCو  1/90نسبت به مدلهای ساختهشده با متغیرهای خاا و توپاوگرافی ،عملکارد بهتاری بارای پایشبینای
پراکنش مکانی گونۀ سرخدار داشت .همچنین از بین متغیرهای زیستاقلیمی ،میانگین دماا در خشا تارین فصال ساال و بارنادگی در
گرمترین فصل سال ،بیشترین تأثیر را در پراکنش گونۀ سرخدار داشتهاند .متغیرهای کربن آلی خا  ،درصد شن ،ظرفیت تبادل کااتیونی،
ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب نیز از دیگر عوامل مهم تأثیرگذار در پراکنش گونۀ سرخدار بود .در پایان با ترکیب نقشاههاای پتانسایل
حضور گونۀ بهدستآمده از مدلهای ساختهشده با متغیرهای اقلیمی ،توپوگرافی و خاکی نقشۀ اولویتبندی حفاظت و احیای سرخدار تهیه
شد که در برنامهریزی برای بازسازی و احیای این گونه در جنگلهای هیرکانی بسیار باارزش است.
واژههای کلیدی :جنگلهای هیرکانی ،حفاظت ،سرخدار ،مدل پراکنش گونه.

مقدمه و هدف
مدل های پراکنش گونه ای )SDM( 8ابزاری آمااری
هستند که حضور گونهها را به شرایط محیطی زنادگی
 نویسندة مسئول

گونه ها (آشایان اکولوییا ) مارتبط مایساازند .ایان
مدل ها در دامنۀ گسترده ای از علوم طبیعای همچاون
پیش بینی پراکنش آینادة گوناه هاا در شارایط تغییار
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اقلیم ،برنامهریزی حفاظت ،تخماین خطار گوناههاای
مهاجم و شناسایی زیساتگاه مناساب آیناده اساتفاده
مایشاوند ( .)Guisan et al., 2013علایرغام دامناۀ
وسیعی از کمبودهای شاناخته شاده ،اساتفاده از آنهاا
بهطور گستردهای پذیرفته شاده اسات تاا تصاویری از
تغییرات اقلیمی را نشان دهد ،به خصوص اگر اطالعات
دقیقتر دربارة بومشناسی و فیزیولویی گونهها موجاود
نباشد .افزونبر کاربرد زیاد این مدل هاا در ساال هاای
اخیر ،مسائلی مانناد روشهاای مادلساازی ،انتخااب
مدل مناسب و ارزیاابی مادل ،خودهمبساتگی مکاانی
بین مشاهدات و مهامتار از هماه انتخااب متغیرهاای
پیشگو در مادل ساازی ماورد توجاه قارار گرفتاه اناد.
همان طور که مدل های پراکنش گونهای به طور آماری،
متغیرهای محیطی را به حضور و نبود (یا فقط حضور)
ی گونه برای پیشبینای پاراکنش گوناه هاا مارتبط
میسازد ،انتخااب مناسابتارین مجموعاۀ متغیرهاای
محیطی بهعنوان پیشبینیکننده ضروری است.
در بسیاری از تحقیقات در جهان ،پاسخ اکولوییکی
و پراکنش گونههای گیاهی تنهاا باا توجاه باه عوامال
اقلیمی بررسای شاده اسات .در ایان مطالعاات فار
میشاود کاه مهامتارین عامال پاراکنش گوناههاا در
مقیاس های بزرگ ،متغیرهای اقلیمی و زیست اقلیمای
است ( .)Lehmann et al., 2002در حقیقت ،با توسعۀ
سااامانۀ اطالعااات جغرافیااایی ( ،)GISدسترساای بااه
دادههاای اقلیمای از سانجش ایساتگاههاای هواشناسای
تسهیل شده است که دلیال اصالی اساتفاده از دادههاای
اقلیمی در مطالعات پراکنش گونهای است .باا ایانحاال،
عوامل خا نیز برای گونههاای گیااهی اهمیات دارناد،
اگرچه اغلب آنها را نادیده میگیرند ،زیرا اطالعات دقیقای
از این متغیرها در دسترس نیسات و در نتیجاه ،مطالعاۀ
همزمان پاسخ واکنش گونههای گیاهی به عوامال خااکی
بهندرت انجاام مایگیارد Carter et al. (2015) .نشاان
دادند که استفاده از نقشه های زیستاقلیمی بهتنهاایی
برای بهبود پیش بینی مدل های پراکنش گونه ای کافی
نیساات و باارای کااارایی بیشااتر ،متغیرهااای محیط ای
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بهخصوص خا  ،می تواند دقات مادل هاای پاراکنش
گونااههااای گیاااهی را افاازایش دهااد .متغیرهااای
منعکسکننادة توپاوگرافی منطقاۀ تحقیاق ،اغلاب در
مدل های پراکنش گیاهی گنجانده میشود .استفاده از
این متغیرها به منظور بهبود مدل های پراکنش گونهای
ثابت شده است ( ،)Sormunen et al., 2011اما تفسیر
تأثیر واقعی این متغیرها بر پراکنش گونههاای گیااهی
میتواند مشکل باشد .هرچند متغیرهای توپوگرافی بار
پراکنش گونه های گیااهی باه صاورت مساتقیم تاأثیر
نمیگذارند ،اما نور ،رطوبت ،دما و شرایط مواد مغاذی
را تغییاار ماایدهنااد (.)Moeslund et al., 2013
توپوگرافی در مقیاس کوچ بار میکروکلیماا ،ناور در
دسترس برای گیاهان ،رطوبت و مواد مغاذی خاا و
در مقیاس بزرگ بر درجۀ حارارت و باارش تأثیرگاذار
اساات ( .)Dobrowski, 2011تااا بااه امااروز ،تنهااا در
تحقیقات انادکی افازونبار متغیرهاای زیساتاقلیمای از
متغیرهای خااکی و توپاوگرافی همزماان اساتفاده شاده
است؛ زیرا افزونبار اهمیات دقات زیااد در مادلساازی،
مسئلۀ سادگی و تفسیر مادلهاا بسایار اهمیات دارد .باا
وجود اهمیت متغیرهای توپوگرافی و خااکی و شاواهدی
مبنی بار اینکاه مادلساازی آنهاا سابب بهباود دقات
میشود ( ،)Mod et al., 2016ترکیب عوامال خاا و
توپااوگرافی در مطالعااات پااراکنش گونااههااای گیاااهی
میتواند در ما را از تأثیر اقلایم باهعناوان تنهاا عامال
مشخصکنندة پراکنش گوناههاای گیااهی تغییار دهاد
( .)Bertrand et al., 2012در زمینۀ مدلسازی پراکنش
گونااههااای گیاااهی بااا اسااتفاده از متغیرهااای خاااکی،
توپوگرافی و اقلیمی تحقیقات زیادی صورت گرفته اسات
( ;Sormunen et al., 2011; Moeslund et al., 2013
.)Hidalgo et al., 2008; Alavi et al., 2019
شاااواهد نشاااان مااایدهاااد حضاااور سااارخدار
( )Taxus baccata L.باهطاور گساترده در جهاان در
حال کاهش است و احتمال انقرا ایان گوناه بسایار
زیاد اسات ( .)Thomas & Garcia-Marti, 2015ایان
گونه در طبیعت توانایی احیای اندکی دارد ،زیرا تحات
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تأثیر عوامل بازدارندهای مانند یخبندانهای زمساتانی،
چرای گیاهخواران و بذرخواران قرار دارد .دالیل زیادی
سبب از بین رفتن گوناۀ سارخدار از گذشاته تااکنون
بوده است که ازجمله میتوان به جنگلزدایای ،رقابات
نوری ،قطع عمدی بهمنظاور اساتفاده از چاوب و چارا
توسط گیاهخواران اشاره کرد .با در نظار گارفتن هماۀ
این موارد و در معر خطر بودن این درخت ،اهمیات
زیاد شناخت مناطق دارای پتانسیل این گونه مشخص
میشود .به این منظور این پهوهش در راستای اهادال
زیر صورت گرفت :الف) مدلسازی پراکنش سرخدار با
اسااتفاده از سااه مجموعااه دادة اقلیماای ،توپااوگرافی و
خاکی؛ ب) شناسایی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بار
پااراکنش گونااۀ ساارخدار در هاار مجموعااه از دادههااا؛
ج) ادغام نقشه های مطلوبیت رویشگاه گوناۀ سارخدار
برای هر کدام از مدلهاا و تهیاۀ نقشاۀ اولویاتبنادی
حفاظت و احیای این گونه در شمال ایران باا در نظار
گرفتن همۀ عوامل تأثیرگذار.

در پراکنش سرخدار و...

مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

برای اجرای پهوهش حاضر ،منااطق حضاور گوناۀ
ساارخدار در جنگاالهااای هیرکااانی شاامال ایااران
(استان های مازندران ،گیالن و گلستان) شناسایی شد.
در مرحلااۀ بعااد ،گونااۀ ساارخدار در ایاان مناااطق
آماربرداری شاد و مختصاات جغرافیاایی آنهاا نیاز باا
سامانۀ موقعیتیاب جهانی ثبت شد .افزونبار ایان ،از
داده های آماربرداریشده و نقشۀ تیپ بندی جنگال در
کتابچۀ طرحهای جنگلداری تهیاهشاده در ساالهاای
مختلف توسط ادارات منابع طبیعی نیاز بارای تعیاین
مناطق حضور سرخدار استفاده شد .در مجموع 8505
نقطۀ حضور سرخدار در جنگلهای هیرکانی ثبت شاد
و مدل سازی انجام گرفت .شکل  8پراکنش سرخدار را
در جنگلهای شمال ایران نشان میدهد.

شکل  -8پراکنش سرخدار در جنگلهای هیرکانی شمال ایران

متغیرهای زیستاقلیمی ،توپوگرافی و خاک

بهمنظور بررسی مدلسازی پراکنش گونۀ سارخدار
نقشۀ متغیرهای اقلیمای ( 89متغیار زیسات اقلیمای)

تهیااه شااد .متغیرهااای زیسااتاقلیماای از مهاامتاارین
متغیرهای محیطی اناد کااه از مقااادیر دماا و باارش
ماهیانااه اسااتخراج ماایشااوند و معناایداری زیسااتی
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بیشتری ،نسبت به متغیرهاای اقلیمای دارناد .مطاابق
جدول  ،8نوزده متغیار زیسات اقلیمای بارای شارایط
اقلیمااای فعلااای از پایگااااه دادههاااای Worldclim
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( )Fick and Hijmans, 2017بهدسات آماد و پاس از
بررسی هم خطی چندگانه با اساتفاده از شاش متغیار
مدلسازی انجام گرفت (شکل .)9

جدول  -8متغیرهای زیستاقلیمی استفادهشده در تحقیق حاضر
نام اختصاری

متغیر زیستاقلیمی

نام اختصاری

متغیر زیستاقلیمی

BIO1

میانگین دمای ساالنه

BIO11

میانگین دما در سردترین فصل سال

BIO2

میانگین دامنۀ دمای روزانه

BIO12

مجموع بارندگی ساالنه

BIO3

ایزوترمالیتی یا همدمایی

BIO13

بارندگی در مرطوبترین ماه سال

BIO4

تغییرات فصلی دما

BIO14

بارندگی در خش ترین ماه سال

BIO5

حداکثر دما در گرمترین ماه

BIO15

تغییرات بارندگی فصلی

BIO6

حداقل دما در سردترین ماه

BIO16

بارندگی در مرطوبترین فصل سال

BIO7

تغییرات دمای ساالنه

BIO17

بارندگی در خش ترین فصل سال

BIO8

میانگین دما در مرطوبترین فصل سال

BIO18

بارندگی در گرمترین فصل سال

BIO9

میانگین دما در خش ترین فصل سال

BIO19

بارندگی در سردترین فصل سال

BIO10

میانگین دما در گرمترین فصل سال

شکل  -9متغیرهای زیستاقلیمی استفادهشده در مدلسازی در منطقۀ تحقیق

از مدل رقومی ارتفاع باا تفکیا مکاانی  91متار
برای تولید نقشه های درصد شیب و جهت جغرافیاایی
در نرمافزار  QGIS 3.6استفاده شد .جهت جغرافیاایی

باااا اساااتفاده از رابطاااۀ زیااار باااه شااااخص تاااابش
خورشیدی )TRASP(8تبدیل شد کاه در آن  θمقادار
1. Radiation Index
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آزیموت جهت برحسب درجاه اسات .مقادار شااخص
تابش خورشیدی بین صفر و  8است و جهت شامال و
شمال شرقی دارای مقدار صفر (خنا تارین دامناه) و
جهت جنوب و جنوب غربی دارای مقدار ( 8گرمتارین

اهمیت متغیرهای اقلیمی ،توپوگرافی و خا

در پراکنش سرخدار و...

دامنه) است .بهمنظور آماادهساازی متغیرهاای ثانویاه
توپوگرافی (شرق گرایی ،شمال گرایی ،شاخص انحناای
توپوگرافی ،شاخص وضعیت توپوگرافی) نیز از نرم افزار
 SAGAاستفاده شد(شکل .)9

شکل  -9متغیرهای توپوگرافی در منطقۀ تحقیق
( :TRIشاخص زبری توپوگرافی :TPI ،شاخص موقعیت توپوگرافی :pcurv ،انحنای سطحی :TRASP ،شاخص تابش خورشیدی)

متغیرهای خاکی استفادهشاده در ایان پاهوهش از
دادههااای جهااانی  SoilGridsبااا دقاات  951متاار
استخراج شد (شکل .)4
مدلسازی پراکنش گونهای سرخدار

بهمنظور مدلساازی پاراکنش سارخدار نسابت باه
مجموعه داده های اقلیمی ،توپوگرافی و خااکی از مادل
( BRTدرخت رگرسایون تقویاتشاده) اساتفاده شاد.
 BRTترکیبی از روش های آمااری و یاادگیری ماشاین
است .این مدل با استفاده از ترکیب مدلهای متعدد باه
بهبود عملکرد ت مدل کم میکند BRT .از ترکیاب
دو الگوریتم استفاده میکند :مدل رگرسیونی  CARTو

ساخت و ترکیاب مجموعاه ای از مادل هاا ()Boosting
( Boosting .)Elith et al., 2008الگااوریتم کارامااد و
سادهای برای افزایش دقت مدل است و بار ایان اسااس
کار میکند که ساخت ،ترکیب و میانگینگیاری تعاداد
زیادی مدل بهتر و دقیقتار از ایجااد یا مادل اسات.
 Boostingبر بزرگترین ضعف ت درخت تصامیم کاه
برازش بهنسبت ضعیف اسات غلباه مایکناد .در BRT
تنها اولاین درخات از کال دادههاای آموزشای سااخته
میشود و درخت های بعدی روی دادههای باقیماناده از
درخت قبل از خود رشد داده میشوند .درخاتهاا روی
همۀ دادهها ساخته نمیشوند و فقاط از زیرمجموعاهای
از دادهها استفاده میکنند.
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شکل  .4متغیرهای خاکی در منطقۀ تحقیق ( :CECظرفیت تبادل کاتیونی)

در باارازش  ،BRTپارامترهااای تأثیرگااذار ،ناار
یااادگیری ،8پیچیاادگی درخاات ،9میاازان ،bagging
حداقل تعداد مشاهدات در گاره هاای پایاانی و تعاداد
درخت ها هستند .نر یاادگیری بارای کوچا شادن
سهم هر درخت اضاافهشاده باه مادل باه کاار گرفتاه
میشود .نر یادگیری بین  1و  8تغییر مایکناد کاه
به طور معماول باین  1/8تاا  1/118تغییار مایکناد.
کااهش نار یااادگیری تعاداد درختااان ماورد نیاااز را
افزایش میدهد و سبب بهبود در خطاای پایش بینای
میشود .به طور کلی نر یادگیری کمتر مطلوب است،
مشروط بر اینکه تعداد مشااهدات و زماان الزم بارای
محاسبه موجود باشد Bagging .در هر تکرار تعادادی
از داده ها را بدون جایگزینی از مجموعه کامل آموزشی
بهطور تصادفی انتخاب میکند .حد مطلوب ،Bagging
 1/5تااا  1/05اساات ( .)Elith et al., 2008یکاای از
معیارهای توقف درخاتهاا مقادار مشااهدات در گاره
برگ است .در نهایات ،باا ترکیاب پارامترهاای بااال و
اسااتفاده از روش اعتبارساانجی متقاباال ،تعااداد کاال
درختااان در ماادل نهااایی تعیااین م ایشااود .بهتاارین
عملکرد  BRTزمانی است که تعداد درختان بیشتر از

 8111باشد ( .)Elith et al., 2008مزایاای اساتفاده از
درختان رگرسیون تقویتشده عباارت اسات از :الاف)
کنترل انواع مختلف متغیرهای پیش بینایکنناده؛ ب)
اصالح داده های ازدسترفته9؛ ج) بی نیازی باه تبادیل
داده ها یا حاذل نقااط دورافتااده4؛ د) بارازش رواباط
پیچیدة غیرخطی و کنترل خودکاار اثار متقابال باین
متغیرها (.)Elith et al., 2008
ارزیابی مدل4998

برای ارزیابی قابلیت پیشبینی مادل از ساه تکارار
دسته بندی تصادفی و سه داده شبهغیاب مختلف برای
هری از سه مدل پراکنش گونهای بارازش داده شاده
اسااتفاده شااد .در هاار تقساایم تصااادفی از  01درصااد
داده ها برای مدلسازی و  91درصد بااقیماناده بارای
ارزیابی آن استفاده شد .برای ارزیاابی کاارایی مادل از
مقدار ساطح زیرمنحنای )AUC( 5در تحلیال ویهگای
1 Learning rate
2 Tree complexity
3 Missing Data
4 Outliers
5 Area under curve
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عملیاتی پذیرنده )ROC( 8استفاده شاد .مقادار AUC

نشان می دهد که چگونه ی مدل به خوبی بین محال
حضور گونه ها و غیاب آنها تمایز قائل می شاودAUC .
با مقدار  1/5نشان میدهد که ی کارایی تمایز مادل
بااهصااورت تصااادفی اساات ،درحااالی کااه مقاادار 8
بیان کنندة توانایی تمایز کامال مادل اسات .مادل باا
مقدار  AUCبین  1/ 5تاا  1/0دارای دقات کام ،باین
 1/0تااا  1/1دارای دقاات متوسااط 1/1 ،تااا  1/9دارای
خاااوب و  1/9تاااا  8دارای دقااات کامااال اسااات
( AUC .)Phillips et al., 2009بهطور گسترده بارای
ارزیابی مدل های پراکنش گونهای استفاده می شود ،اما
قابلیت اطمینان  AUCبه عنوان تنها شااخص ارزیاابی
مدل در سال های اخیر با چاالش مواجاه شاده اسات؛
بنابراین ،افزونبار ایان شااخص ،آماار واقعای مهاارت
مرتبط با آستانه ( )TSSمحاسبه شد که همانناد آماار
کاپا گسترده است ،اما کمتر به پراکنش گونههای مدل
وابسته شده است ( .)Allouche et al., 2006این آماره
بااهصااورت TSS= sensitivity + specificity – 1
تعریف میشود که حساسیت نسبت به مقادیر مشاهده
شده است ( .)Allouche et al., 2006مایتاوان ارزش
 TSSکمتاااار از  1/9را ضااااعیف 1/9 ،تااااا  1/6را
متوسااط و باازرگتاار از  1/6را خ اوب در نظاار گرفاات
( .)Allouche et al., 2006باهمنظاور محاسابۀ ،TSS
نقشۀ مطلوبیت رویشگاه باید بهصورت حضور و غیااب
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تبدیل شود و نکتۀ مهم مشاخص کاردن حاد آساتانۀ
مقادار  TSSاسات کاه در ایان پاهوهش  1/5در نظاار
گرفته شد .همۀ مراحل مادل ساازی ،ارزیاابی و تهیاۀ
نقشااۀ مطلوبیاات رویشااگاه ساارخدار بااا اسااتفاده از
نرمافزار آماری  (R Core Team 2018) Rو بستههای
 (Hijmans et al. 2015) rasterو biomod2
( )Thuiller et al. 2009انجام گرفت.

نتایج
مدلسازی پراکنش سرخدار با متغیرهای اقلیمی

ارزیابی عملکارد مادل  BRTدر تحقیاق حاضار در
پیشبینی پراکنش مکانی گونۀ سارخدار باا اساتفاده از
معیارهای  ROCو  TSSنشان داد که صحت پیشبینای
پراکنش گونۀ سرخدار برای هر سه مجموعاه دادههاای
اقلیماای ،توپااوگرافی و خاااکی قاباال قبااول بااوده اساات
(جدول  .)9مقایسۀ مقادیر هر ی از معیارهای ارزیاابی
مدل ،بهمنظور تعیین تأثیرگذارترین عامل بار پاراکنش
فعلی سرخدار در شمال ایران نشان داد که مادل BRT
ساختهشده با متغیرهای زیستاقلیمی از نظر معیارهاای
ارزیابی مدل باا میاانگین  TSSو  ROCمعاادل  1/19و
 1/90نسبت به مادلهاای سااختهشاده باا متغیرهاای
خاکی و توپوگرافی ،عملکارد بهتاری بارای پایشبینای
پراکنش مکانی گونۀ سرخدار داشت (جدول .)9

جدول  -9مقادیر  AUCو  TSSحاصل از مدلسازی پراکنش سرخدار با سه مجموعه دادة خاکی ،توپوگرافی و

اقلیمی8

تکرار
متغیر
اقلیم
خا
توپوگرافی

معیار

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

میانگین

TSS

1/19

1/16

1/19

1/14

1/14

1/19

1/19

1/18

1/01

1/19

SD
1/19

AUC

1/96

1/90

1/96

1/96

1/96

1/96

1/96

1/90

1/95

1/90

1/18

TSS

1/05

1/04

1/05

1/19

1/18

1/00

1/09

1/18

1/11

1/01

1/19

AUC

1/99

1/94

1/99

1/96

1/95

1/99

1/95

1/95

1/95

1/94

1/18

TSS

1/06

1/05

1/01

1/08

1/69

1/06

1/01

1/00

1/61

1/04

1/14

AUC

1/94

1/94

1/99

1/99

1/99

1/94

1/95

1/95

1/98

1/99

1/18

1 Receiver operating characteristic curve
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شااکل  5اهمیاات نساابی متغیرهااای اقلیماای در
مدلسازی پراکنش گونۀ سارخدار در شامال ایاران را
نشان میدهد .براساس این نتایج ،متغیرهای میانگین
دما در خش ترین فصل سال و بارندگی در گرمتارین
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فصل سال بیشترین تأثیر را در پراکنش گونۀ سارخدار
داشتهاند .همچنین پاراکنش ایان گوناه کمتار تحات
تأثیر متغیرهای همدمایی )bio3( 8و میاانگین دماا در
مرطوبترین فصل سال ( )bio8بوده است.

شکل  -5اهمیت نسبی متغیرهای اقلیمی در مدلسازی پراکنش گونۀ سرخدار در شمال ایران

شااکل  6اهمیاات نساابی متغیرهااای خاااکی در
مدلسازی پراکنش گونۀ سارخدار در شامال ایاران را
نشان میدهد .براساس این نتایج ،متغیرهای کربن آلی

خا  ،درصد شن و ظرفیت تبادل کااتیونی بیشاترین
تأثیر و درصد رس ،سیلت و  pHکمتارین تاأثیر را در
پراکنش گونۀ سرخدار داشتند.

شکل  .6اهمیت نسبی متغیرهای خاکی در مدلسازی پراکنش گونۀ سرخدار در شمال ایران

شکل  0اهمیات نسابی متغیرهاای توپاوگرافی در
مدلسازی پراکنش گونۀ سارخدار در شامال ایاران را
نشان میدهد .براساس این نتایج متغیرهاای ارتفااع از
سطح دریا و درصد شیب بیشترین تأثیر را در پراکنش

گونۀ سرخدار داشته اناد و پاراکنش ایان گوناه کمتار
تحت تأثیر متغیرهای ثانویه توپوگرافی بوده است8 .
1 Isothermality

اهمیت متغیرهای اقلیمی ،توپوگرافی و خا
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شکل  .0اهمیت نسبی متغیرهای توپوگرافی در مدلسازی پراکنش گونۀ سرخدار در شمال ایران

پس از مدلسازی پراکنش گوناۀ سارخدار باا ساه
مجموعه دادة اقلیمی ،توپوگرافی و خاکی و شناساایی
مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر پاراکنش ایان گوناه،
نقشۀ مطلوبیت رویشگاه تهیه و در سه طبقۀ مطلوبیت
کم ،متوسط و زیاد دساتهبنادی شاد .شاکل  1نقشاۀ

مطلوبیت رویشگاه سرخدار براساس متغیرهای اقلیمی
(الف) ،توپوگرافی (ب) و خاکی (ج) در شمال ایاران را
نشان میدهد .جدول  9درصد کالساههاای مطلوبیات
گونۀ سرخدار را برای جنگل های شامال ایاران نشاان
میدهد.

جدول  .9درصد کالسههای مطلوبیت کم ،متوسط و زیاد در مدلهای خاکی ،اقلیمی و توپوگرافی
مدل
مطلوبیت رویشگاه

اقلیم

خا

توپوگرافی

کم

15/96

18/09

00/11

متوسط

6/95

6/80

1/91

زیاد

1/49

89/14

84/11

براساس مدل سازی با متغیرهاای اقلیمای سارخدار
بیشترین مطلوبیت رویشگاه را در استانهای مازندران و
گلستان داراست .با توجه به نقشاۀ مطلوبیات رویشاگاه
ساارخدار در ماادلهااای خاااکی و توپااوگرافی پتانساایل
حضور این گونه در هر سه استان شامال کشاور وجاود
دارد .پااس از تهیااۀ نقشااۀ پتانساایل حضااور ساارخدار
براساس سه مجموعه دادة اقلیمی ،توپوگرافی و خااکی،
نقشۀ اولویتبندی حفاظت این گونه با ترکیب هار ساه
مدل انجاام گرفات .باه ایان منظاور نقااطی کاه دارای

مطلوبیت کم در هر سه مادل مختلاف بودناد کمتارین
ارزش را داشتند و در اولویت آخر قرار گرفتند و نقااطی
کااه در هاار سااه نقشااۀ مطلوبیاات اقلیماای ،خاااکی و
توپوگرافی دارای پتانسایل زیااد بودناد در اولویات اول
حفاظت و احیا قرار گرفتند .بدین ترتیب نقشۀ ترکیبای
باارزش نقاط بین  8تا  6طبقهبندی شد کاه طبقاۀ اول
کمترین اولویت حفاظت و احیاا و نقااط دارای ارزش 6
بیشترین اولویت حفاظت را دارند (شکل .)9
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شکل  .1نقشۀ مطلوبیت رویشگاه سرخدار براساس متغیرهای اقلیمی (الف) ،توپوگرافی (ب) و خاکی (ج) در شمال ایران
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شکل  .9نقشۀ اولویتبندی حفاظت و احیای گونۀ سرخدار براساس ترکیب مدلهای اقلیمی ،خاکی و توپوگرافی (مناطق دارای
مقدار  8کمترین اهمیت و مقدار  6بیشترین اهمیت را دارند)

بحث
در پااهوهش حاضاار اهمیاات متغیرهااای اقلیماای،
توپوگرافی و خاکی در پراکنش گونه در معار خطار
سرخدار در جنگل های شمال ایران با استفاده از مادل
درخاات رگرساایون تقویااتشااده بررساای شااد .نتااایج
معیارهااای ارزیااابی ماادل نشااان داد کااه متغیرهااای
اقلیمی ،نقش مهمتری در پراکنش ایان گوناه در ساه
استان مازندران ،گلساتان و گایالن دارناد و کمتارین
اهمیت را در بین مجموعۀ دادههاا ،متغیرهاای خااکی
دارا هستند .براساس این نتاایج ،متغیرهاای میاانگین
دما در خش ترین فصل سال و بارندگی در گرمتارین
فصل سال بیشترین تأثیر را در پراکنش گونۀ سارخدار
داشااتهانااد .همچنااین در بااین مجموعااه متغیرهااای
توپوگرافی ارتفاع از ساطح دریاا و درصاد شایب ،و از
متغیرهای خااکی ،کاربن آلای خاا  ،درصاد شان و
ظرفیت تبادل کاتیونی بیشترین تاأثیر را در پاراکنش

سرخدار داشتند .در نهایت با ترکیب نقشاۀ مطلوبیات
بهدستآماده از هار ساه مادل ،نقشاۀ اولویاتبنادی
حفاظتی و احیاای گوناۀ سارخدار براسااس پاراکنش
فعلی ایان گوناه باه دسات آماد .باا توجاه باه نقشاۀ
اولویت بندی حفاظت و احیای گونۀ سرخدار ،بیشترین
اولویت مربوط به استانهای مازندران و گلستان است.
میانگین دما در خش ترین فصل سال و بارنادگی
در گرمترین فصل سال از مهامتارین متغیرهاای ایان
پهوهش بوده اند .در زمینۀ پراکنش سرخدار نسبت باه
متغیرهای زیست اقلیمی مرتبط با دما باید گفت رشاد
و نمو گیاهان تابع دمای مشخصی است .بیتردید برای
رشد و نمو هر گیاه یا هار درخات یا دماای بهیناه
وجود دارد .نکتۀ شاایان توجاه در خصاوص دماا ایان
است که مقادار متوساط دماای یا منطقاه ،گویاای
وضعیت دماایی آن منطقاه نیسات ،بلکاه تغییارات و
نوسانات حرارتی عامل ماثثر در زمیناۀ رشاد گیاهاان
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است ( .)Marvie Mohadjer, 2005نوسانات دمایی به
نوع اقلیم منطقه بستگی دارد .در مناطق با اقلیم باری
و زمینی نوسانات حرارتی بهمراتب بیشتر از مناطق باا
اقلیم دریاایی اسات ( .)Marvie Mohadjer, 2005باا
توجه به اینکه سرخدار منطبق بر آبوهوای بحری اسات،
چنااین دسااتاوردی دور از انتظااار نیساات و بااهنااوعی
تأییدکنندة حضور بیشتر سارخدار در منااطقی باا اقلایم
بحاری اسات ) .(Alavi et al., 2019سارخدار گوناهای
است مقاوم به گرما و سرما ،بهطوریکه در فصل زمساتان
حتی میتواند دماهای کمتر از  -95درجۀ ساانتیگاراد را
نیز تحمل کند ( .)Beckett & Beckett, 1979دماهای
بسیار زیاد به درختان و نونهالها صدمه میزند و آنها را
برای حملۀ حشرات و قارچها آماده میساازد .در نتیجاۀ
نوسانات دمایی ،صدمات ناشی از کاهش دما یعنی سرما
بهمراتب بیشتر از زیانهای دمای زیاد است .دمای زیااد
بیشتر به گونههای سایهپسند و نونهالها صدمه میزناد،
در صورتی که سرما میتواند درختان جنگلی را در همۀ
مراحل سنی از بین ببرد یاا باه آناان زیاان وارد کناد.
نتایج تحقیاق ) Benham et al. (2016نشاان داد کاه
گونۀ سرخدار در اقلیم های بحری و دماهاای متوساط
دارای بهتاارین رشااد اساات .نکتااۀ شااایان توجااه در
خصوص پراکنش این گونه در اروپاا درباارة دماا ایان
است که در شمال اروپا (بریتانیا ،ایرلند و اسکاندیناوی
جنوبی) ،دماهای کم و در قسمت های جنوبی ،خشکی
و دماهای زیاد عوامل محدودکنندة پاراکنش سارخدار
هستند.
مدل سازی پراکنش سارخدار نسابت باه متغیرهاای
زیستاقلیمی مرتبط باا بارنادگی مطالعاه نشاان داد کاه
بارندگی در گرمترین فصل سال عامل مهمی در پاراکنش
گونۀ سرخدار استThomas & Garcia-Marti (2015) .
بیان میکنند کاه گوناۀ سارخدار در شارایط باارش و
رطوبت زیاد دارای بهترین عملکرد است .در انگلستان،
 11درصد جنگلهاای سارخدار در منااطقی مشااهده
میشود که حداکثر بارش بیشتر از  8111میلیمتر در
سال است ،هرچند در انتهای جنوبی پراکنش سرخدار
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در اروپا که بارندگی به  569میلیمتار در ساال (کاوه
استراتونیکو ،یونان) 564 ،میلایمتار در ساال (پاار
طبیعاای چاارا در اساانانیا) و  581میلاایمتاار در سااال
(منطقه پادرو آنادره ،اسانانیا) اسات گوناۀ سارخدار
بااهصااورت جمعیاتهااای کوچا  ،تنهااا در مناااطقی
پااراکنش دارد کااه از تبخیاار تعاارق زیاااد توسااط
توپوگرافی یا اشاکوب فوقاانی متاراکم در اماان باشاد
( .)Katsavou & Ganatsas, 2012نتااایج تحقیااق
) Esmailzadeh et al. (2007نشان داد که دامنههاای
غربی ذخیرهگاه سرخدار افراتخته بهعلات قرار گارفتن
در شیب های تندتر و نیز بهرهمندی بیشا تار از اناریی
خورشایدی (ماننااد دامنااههااای جنااوبی) و در نتیجااه
تبخیر و تعرق بیشاتر ،دارای شارایط ساخت رویشای
است ،بنابراین درختان سرخدار باا تاراکم کمتاری در
آنجا حضور مییابند .با توجه باه اینکاه رویشاگاههاای
شرق هیرکانی بارش کمتر و خشکی بیشتری دارناد و
احتمال حضور گونۀ سارخدار در ایان منااطق بیشاتر
است ،نتایج تحقیاق حاضار تأییدکننادة بردباار باودن
سرخدار به خشکی است.
بارز بودن تأثیر و نقش خصوصایات توپاوگرافی در
این پهوهش و پهوهشهای )Claessens et al. (2006
و ) Hidalgo et al. (2008بیااانگر اهمیاات ایاان
خصوصیات در مادل ساازی پاراکنش مکاانی پوشاش
گیاهی و مشخصههای کمّی جنگل اسات کاه در ایان
میااان برخاای از خصوصاایات بااا توجااه بااه شاارایط
توپوگرافی منطقه ،تأثیر بیشتر و برخی تاأثیر کمتاری
دارند .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که متغیر ارتفاع از
سطح دریا بیشترین تأثیر را بار حضاور سارخدار دارد.
پراکنش گونههاا در طاول گرادیاان ارتفااعی ،توساط
عواماال متعااددی از جملااه عواماال اقلیماای و اثرهااای
متقابل تحت تأثیر قرار میگیرد .بهعاالوه ارتفااع یا
گرادیان پیچیاده را نشاان مایدهاد کاه در طاول آن
متغیرهای محیطی زیاادی همزماان تغییار مایکناد.
فاکتور ارتفاع از سطح دریا با تأثیر بار دماا و رطوبات،
همواره در تحقیقات زیادی در مناطق رویشی مختلاف
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از عامل های مهام و تأثیرگاذار بار پاراکنش گوناه هاا
معرفی شده است .سرخدار در جنگلهای شمال کشور
در ارتفاعات میاان بناد دارای بیشاترین حضاور اسات
) (Alavi et al., 2019که نشاندهندة شرایط بهینه در
این ارتفاعاات اسات .سارخدار گوناهای اسات کاه باه
رطوبت زیاد هوا و محیط خن نیازمناد اسات کاه در
ارتفاعات پایین به دلیل گرم تر باودن و رطوبات کمتار
شرایط مناساب بارای حضاور سارخدار وجاود نادارد
) .(Alavi et al., 2019حضور کم سرخدار در ارتفاعاات
باال ممکن است تا حدی باهدلیال تغییارات اکولوییا
نظیر کاهش دما ،تغییر نوع و مقدار بارندگی ،ازدیاد بااد
و برل و بوران ،کوتاه شدن دورة رویش گیاهی و کاهش
رویش درختان باشد .عامل مهام دیگاری کاه پاراکنش
سرخدار را در شمال ایران توجیه میکند ،شایب دامناه
اسات .پاهوهش ) Esmailzadeh et al. (2007نشاان
م ایدهااد کااه رویشااگاههااای ساارخدار مازناادران روی
شیبهای تند قرار دارند .تحقیقات )Dahr et al. (2007
و ) Iszkuleo et al. (2012در نقاط مختلف جهان نیاز
نشان داد که بیشتر رویشگاه های خاارج از ایاران هام
روی شیب های متوسط تا زیاد استقرار یافته اناد .ذکار
این نکته ضروری است که سرخدار بارخالل آنچاه در
بااین عااوام شااایع شااده ،رویشااگاههااای کاامعمااق و
ساانگالخی و صااخرهای را تاارجیح نماایدهااد ،بلکااه
خواهان بستری با خا عمیق و شیب اند یا مالیام
است ) .(Alavi et al., 2019بهنظر میرسد باه دالیال
مختلف مانند رقابت برای رطوبت خا باا گوناههاای
دیگر جنگلی ،سرخدار به منااطق صاعب العباور بارای
جلوگیری از سرچر و لگدمال شدن و شایبهاای تناد
بهعلت استقرار نیافتن گونههای دیگر و نیاز کم خااکی
استقرار یافته است .از طارل دیگار ،قادرت ساازش و
سازگاری در محیط های صخره ای و سنگی یکی دیگار
از توانمندیهای این گونه است که موجب استقرار این
گونه در این مناطق شده است.
بسیاری از محققان استفادة مستقیم از متغیرهاای
خاکی را در مطالعاات اکولاویی گیااهی و مادل هاای

اهمیت متغیرهای اقلیمی ،توپوگرافی و خا

در پراکنش سرخدار و...

پراکنش گیاهی پیشانهاد دادهاناد ،اماا در عمال ،چناین
متغیرهایی باهنادرت در مادلهاا ادغاام شادهاناد ،زیارا
دسترسی متغیرهاای شایمیایی خاا  ،نموناهبارداری از
خا و تجزیهوتحلیل آن بسیار پرهزینه است .در عاو ،
در اروپا ،خصوصیات خا های تودهای اغلب باا فهرسات
گونه ها و مقادیر شاخصهای مرتبط با النبارگ محاسابه
میشود که ارزیاابی عاددی پاساخ گوناه هاا باه شارایط
محیطی را نشان میدهد Hageer et al. (2017) .نشان
دادنااد کااه توانااایی پ ایشبین ای ماادلهااای پااراکنش
واساانجیشااده بااا دادههااای اقلاایم و خااا  ،بهتاار از
واسنجی تنها با متغیرهاای اقلیمای اسات .مادلهاای
واسنجیشده تنها با متغیرهای خا نیز کمترین دقت
را دارا بودند .همچنین نتایج این پهوهش نشان داد که
اسااتفاده نکااردن از دادههااای خاااکی در ماادلسااازی
پراکنش گونه های چاوبی در اساترالیا دقات و صاحت
پیشبینیها را تحت تأثیر قرار میدهد.
از دیدگاه تئاوری اکولاویی کاه توساط مطالعاات
تجربی بسیاری اثبات شده است ،تأکید شده است کاه
عوامل مختلف محیطی به ویهه دما ،آب ،ماواد مغاذی،
نور ،تعامالت زیستمحیطی و اختالالت سبب پراکنش
گونهها میشاوند .در مطالعاات پاراکنش گوناهای کاه
به تازگی منتشر شاده اسات ،بسایاری از ایان عوامال
حذل شده یا با عوامال دیگار و توجیاهناپاذیر از نظار
اکولویی جایگزین شادهاناد ( .)Mod et al. 2016در
واقع ،بیش از نیمای از مطالعاات پاراکنش گوناههاای
گیاهی تنهاا براسااس مجموعاۀ عوامال دماا و باارش
بررسی شدند ،بنابراین باهطاور باالقوه چنادین جنباۀ
دیگر عوامل تأثیرگذار بر پاراکنش گوناههاای گیااهی
مانند خا و توپوگرافی را نادیاده گرفتاهاناد .اگرچاه
آبوهوا عامل اصلی کنتارلکننادة پاراکنش گوناه هاا
شااناخته شااده اساات ،امااا تنهااا عاماال تعیااینکنناادة
پراکنش گونه های گیاهی به شمار نمیروند و گیاهاان
برای بقا و تولید مثل به خا و عوامل محیطی دیگار
نیاز دارناد .باا توجاه باه اینکاه سارخدار در گذشاتۀ
نهچندان دور در گسترة وسیعی از جنگل هاای شامال
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سپاسگزاری
از صندوق حمایت از پهوهشگران و فناوران کشاور
) که این تحقیق به عنوان بخشی از طرح شمارةINSF(
 با عنوان «اٌوت اکولاویی کمّای گوناۀ در95196899
) و اثاارTaxus baccata L.( معار خطاار ساارخدار
تغییر اقلیم بر پاراکنش آن در جنگال هاای هیرکاانی
،(شامال ایاران)» باا حمایات آن انجاام گرفتاه اساات
.قدردانی میشود

،ایران بهصورت متمرکز یا پراکنده وجود داشاته اسات
ولی هماکنون فقاط در منااطق محادودی باهویاهه در
 ضاروری اسات کاه،ارتفاعات باالدست دیده میشاود
رویشگاه های جایگزین به منظور جلوگیری از انقرا و
 نتاایج ایان.حفظ وضعیت موجود گونه معرفای شاود
پهوهش مناطق دارای پتانسیل احیا را مشخص کرده و
 مناااطق نیازمنااد،بااا شناسااایی رویشااگاههااای بااالقوه
.حفاظت را معرفی میکند
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Abstract
Taxus baccata is an indigenous and valuable species in the Hyrcanian Forests. According to recent
studies, the presence of this species in the distribution areas is declining; therefore, preserving and
restoring this valuable species is of great importance. One of the most strategies for conservation and
rehabilitation of valuable species is identification of its potential distribution and prioritization of areas
with potential presence of this species using species distribution models. This study aims to prioritize
the suitable habitats for preservation and restoration of yew in the Hyrcanian forest. In this study, the
Boosted Regression Tree (BRT) algorithm was used to model the distribution of yew species in
relation to climatic, edaphic, and topographic variables and to identify the most important variables
affecting the distribution of yew. The results showed that the model constructed with climate variables
in terms of such model evaluation criteria as true skills statistics (TSS=0.83) and area under the
receiver operating characteristic curve (AUC =0.97) has better performance as compared to the
edaphic and topographic models. Also, among the climate variables, mean temperature of driest
quarter and precipitation of warmest quarter has the most effect on the distribution of yew species.
Soil organic carbon, sand percent, cation exchange capacity, altitude, and slope percent were also the
other important factors affecting the distribution of yew species. Finally, by combining the suitability
maps of climatic, topographic, and edaphic models, a map of the conservation and restoration
prioritization of yew species was prepared, which is very valuable in planning for restoration of this
species in the Hyrcanian Forests.
Keywords: Yew, Hyrcanian forest, Species distribution model, Conservation.
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