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تعیین رویشگاه بالقوۀ گونۀ ملج ()Ulmus glabra Huds.
با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی در جنگل خیرود نوشهر
عاطفه محمدی ،1سید جلیل علوی *2و سید محسن حسینی
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 8دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 *2استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 9استاد گروه جنگلداری ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
(تاریخ دریافت8990/2/2 :؛ تاریخ پذیرش)8990/9/21 :

چکیده
مدلهای پراکنش گونهای الگوریتمهای تحلیلی-آماری هستند که به شناسایی روابط بین پراکنش گونههاای گیااهی و عوامال محی ای و
تعیین رویشگاه بالقوة گونههای گیاهی میپردازد .گونۀ ملج یکی از گونههای بومی جنگلهای شمال ایران است که بهعلت دخالت بیرویه و
شیوع بیماری مرگ نارون در معرض خ ر انقراض قرار دارد و نیازمند توجه و حفاظت است .هدف اصلی م العۀ حاضر ،بهکاارگیاری مادل
حداکثر آنتروپی بهمنظور شناسایی رویشگاه بالقوة گونۀ ملج در جنگل خیرود نوشهر با استفاده از خصوصیات اولیاه و ثانویاۀ توپاوگرافی و
همچنین نقشههای خاکشناسی ،حاصلخیزی خاک و زمینشناسی است .با استفاده از روش نمونهبرداری انتخابی و اطالعاات آمااربرداری،
 109پایۀ ملج ثبت شد .معیار س ح زیر منحنی  ROCنشان داد که این مدل برای تعیین رویشگاه بالقوة گونۀ ملاج دارای عملکارد خاوبی
است .بر اساس ارزیابی اهمیت نسبی متغیرها در مدل حداکثر آنتروپی ،ارتفاع از س ح دریا و عمق دره مهمترین متغیرهای مؤثر در تعیین
رویشگاه گونۀ ملج هستند .م العۀ حاضر نشان داد که حدود  92/50درصد من قۀ تحقیق ،دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیااد بارای حضاور
گونۀ ملج است .نتایج این تحقیق نشان داد که بهعلت وجود شرایط بهینه در میان بند برای حضور گونهها و همچناین پتانسایل زیااد ایان
من قه برای حضور گونۀ ملج ،این من قه بهترین رویشگاه برای حضور این گونه در جنگل خیرود نوشهر است .مادل ایجادشاده مایتواناد
بهعنوان ابزاری برای استفادة مدیران و کارشناسان جنگل برای کمک به حفاظت و احیای گونۀ باارزش ملج در این جنگل استفاده شود.
واژههای کلیدی :س ح زیر منحنی ،متغیرهای اولیه و ثانویه توپوگرافی ،مدلهای پراکنش گونهای ،م لوبیت رویشگاه.

مقدمه
بررسی روابط باین پاراکنش گوناههاای گیااهی و
عوامل محی ی ،از موضوعات اساسی در علم اکولاویی
گیاهی است .بیش از یک قرن است که بومشناسان در
حال بررسی و شناخت عوامل محی ای کنتارلکننادة
پااااااراکنش گونااااااههااااااای گیاااااااهیانااااااد
( .)Comstock & Ehleringer, 1992روشهااای
 نویسندة مسئول

مادلساازی رویشاگاه گوناههاای گیااهی از جملاه
روشهای شناخت عوامل محی ای ماؤثر بار پاراکنش
گونههاسات کاه باا اساتفاده از دادههاای متغیرهاای
محی ی مکان مناسب پاراکنش یاک گوناه را تعیاین
کرده و با تمرکز کاربر روی مناطق با پتانسیل زیاد در
من قۀ اجرایی از صرف هزینههای زیاد در مناطقی که
پتانسیل اندکی دارناد ،جلاوگیری مایکناد و امکاان
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موفقیت طرح را افزایش مایدهاد (.)Aspinall, 2002
بهعبارت دیگر با اساتفاده از ایان روشهاای آمااری و
پردازش دادههای محی ی و دادههای حضور و غیاا،،
میتوان احتمال وقوع گونهها را پیشبینی کرد که باه
مدیران منابع طبیعی کمک میکند با اختصاص زماان
و هزینۀ کمتار ،باه شناساایی رویشاگاههاای م لاو،
گونههای گیاهی در مناطق بااهمیت حفاظت بپردازناد
( .)Guisan & Zimmermann, 2000اماروزه باارای
مقابلاااه باااا مشااکالت محاایط زیسااتی ،تکاااملی و
حفااظتی ،استفاده از مادلهاای پاراکنش گوناههاای
گیاهی باهطاور گسترده رواج یافته است .کاربرد قاعدة
حداکثر آنتروپی برای پاراکنش گوناه ،توساط قاوانین
ترمودینامیک فرایندهای بومشناختی حمایت میشود.
در خصااوص سیسااتمهااای بسااته ،قااانون دوم
ترمودینامیک بیان میکند که فرایند پراکنش گونه در
مسیر حداکثر آنتروپی پیش میرود .بنابراین پراکنش
جغرافیایی گونه در  kf,nتاثثیر عوامال محدودکننادة
دیگر نسبت به محدودیتهای اعمالشده در مادل ،باه
حداکثر آنتروپی تمایل دارد .در این روش میتاوان از
متغیرهای گسسته ،پیوسته و همچنین روابط متقابال
بااین آنهااا اسااتفاده کاارد .ماادل حااداکثر آنتروپاای8
( )Maxentرویکردی است کاه بار اسااس متغیرهاای
محی ی ،احتمال حضور گونه را در یک فضا امکانپذیر
میکند و بهعناوان کارامادترین رویکارد مادلساازی
پراکنش گونهای ،به دانستن نق اههاای عادم حضاور
گونه نیازی ندارد و فقط بار اسااس ،نقاا حضاور ،باه
پیشبینی مدل میپردازد ( .)Elith et al., 2011مادل
حداکثر آنتروپی برای یک گونه با استفاده از چند الیاه
متغیرهای محی ی و نقا حضور ،بهدسات مایآیاد و
برای هر سلول در رویشگاه ،م لوبیت را بهصورت تابعی
از متغیرهای زیستمحی ی بیان میکند .در این مادل
ابتدا بار اساااس موقعیاات داده هااای آموزشاای باه
ارزیاابی الیاههااای محی ای پرداختااه شااده و سااپ
احتمال حضاور هار گوناه در کال من قاۀ م العااتی
1 Maximum entropy

بررسای مایشاود ( .)Khalasiahwazi et al., 2015از
جمله م العات انجامگرفته با استفاده از روش حاداکثر
آنتروپای مایتاوان باه م العاۀ )Kumar et al (2009
دربارة حاداکثر م لوبیت رویشاگاه گوناۀ درختای در
معرض خ ر  Canacomyrica monticolaدر من قاۀ
نیوکالاادونیا در فرانسااه اشاااره کاارد .در م العااهای
) Clark et al. (2014به ارزیابی رویشگاههای فعلای و
پیشبینی م لوبیت رویشگاه درخات آیاالن تاوس در
امتداد آپاالش پرداختند .نتایج مدلساازی  41درصاد
افااازایش م لوبیااات ،و توساااعۀ معنااایداری را در
قساامتهااای شاامالی من قااۀ تحقیااق نشااان داد .بااا
استفاده از روش حداکثر آنتروپی ) Yi et al. (2016به
پااایشبینااای پاااراکنش باااالقوة گیااااه دارویااای
 Homonoia riparia. Lourپرداختند .نتایج نشان داد
که هفت متغیر ،یعنی میانگین سااالنۀ دماا ،ارتفااع از
س ح دریا ،بارش فصلی ،بارش سردترین رگبار ،فاصله
تا نزدیکترین رودخانه ،درجۀ حرارت فصالی و باارش
در ماه های خشک ،عوامال مهمای اناد کاه مایتوانناد
م لوبیت رویشگاه ایان گوناه را تعیاین کنناد .بارای
تعیاااین رویشاااگاه باااالقوه گوناااۀ گیااااهی ارماااک
( )Ephedra strobilaceaدر مراتع پشتکوه استان یزد
) Zare & Abbasi (2016از مادل حاداکثر آنتروپای
اسااتفاده کردنااد .نتااایج ایاان م العااه نشااان داد کااه
مهمترین شاخص تثثیرگذار در ترجیح رویشاگاه گوناۀ
ارمک عامل گچ عمق دوم (از  95تا  41درصد) اسات.
افزونبر این ،بیشترین احتمال حضور و پاراکنش ایان
گیاه در اراضی با شایب کام (کمتار از  81درصاد) در
ارتبا است .از جمله تحقیقات دربارة گوناۀ ملاج نیاز
میتوان به بررسی پراکنش مکانی گونۀ ملج در زمیناۀ
عواماال فیزیااوگرافی توسااط ) Alavi et al. (2007و
همچنین تهیۀ نقشۀ م لوبیت رویشگاه گوناۀ ملاج در
جنگل خیرود با استفاده از دو مادل خ ای و جمعای
تعمیمیافته توسط ) Mohammadi et al. (2017اشاره
کرد .نتایج نشان داد که من قۀ میانبند مناسابتارین
رویشااگاه گونااۀ ملااج اساات و متغیرهااای توپااوگرافی
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مهمتارین متغیرهاای ماؤثر بار پاراکنش گوناۀ ملاج
هستند.
گونااۀ ملااج ( )Ulmus glabra Hudson.یکاای از
گونه های باارزش جنگل های شمال است کاه افزونبار
ارزش اقتصااادی ،از گونااههااای مهاام بااومسااازگان
جنگل های شمال ایاران محسو ،میشود کاه توساط
انجمن گیااهشناساان فرانساه در فهرساات درختااان
نوبال نامگذاری شاده اسات کاه در اثار دخالاتهاای
بیرویۀ انسان و شیوع بیماری مرگ ناارون در معارض
انقراض قرار گرفته اسات .ایان بیمااری سابب مارگ
سریع پایههای ملج شده و امروزه اغلب پایههاای ملاج
به این بیماری مبتال شدهاند .با این وصا ،،بار اسااس
شاخص  IUCNگونۀ ملج در دنیا در ردی ،گوناههاای
در معاارض خ اار قاارار دارد (.)Alavi et al., 2007
استفاده از حداقل منابع مالی موجود برای حفاظات از
گونااههااا ،زیسااتگاههااا و پوشااش گیااهی یااک هاادف
مدیریتی مهام محساو ،مایشاود ،از ایانرو تعیاین
رویشگاه م لو ،گونههایی که نیازمند حفاظت هستند
دارای اهمیات بسایار زیاادی اسات و ایان کاار باارای
شناسایی اولویت مناطق حفاظتی امری اجتنا،ناپاذیر
است ( .)Myers et al., 2000از طرفی تهیۀ اطالعاات
کمّی و کیفی دقیق از جنگال هاای خازری و بررسای
تغییرات مربو به آنهاا باهعلات اهمیات اقتصاادی و
زیست محی ی این جنگال هاا هماواره ضاروری اسات
( .)Ahadi et al., 2017یکی از کاربردهای مدلساازی
پااراکنش گونااهای ،تهیااۀ اطالعااات و ماادلسااازی
ویژگیهای کمّی و کیفی جنگل باهمنظاور حفاظات و
احیااای اکوسیسااتمهااای جنگلاای و هاادایت ایاان
اکوسیسااتمهااا بااهساامت اهااداف م لااو ،اساات
( .)Vafaei et al., 2016روش حداکثر آنتروپی یکی از
بهترین و پرکاربردترین روش های مدلسازی پاراکنش
گونهای است ،با وجود این ،مرور منابع موجاود ،نشاان
م ایدهااد کااه هاایچ م العااهای در خصااوص تعیااین
م لوبیت رویشگاههای گونههای درختای جنگالهاای
باارزش هیرکانی با استفاده از روش مدلسازی حداکثر
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آنتروپی صورت نگرفته است .بناابراین م العاۀ حاضار
قصد دارد به پیش بینی حضور گونۀ ملج با اساتفاده از
روش ماادلسااازی  Maxentو تهی اۀ نقش اۀ م لوبیاات
رویشگاه این گونۀ بسیار باارزش بپاردازد .تعیاین ایان
موضوع کاه کادام یاک از متغیرهاای ماورد بررسای،
بیشترین سهم را در پراکنش گونۀ ملاج داشاتهاناد ،از
اهداف دیگر م العۀ حاضر است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش
من قۀ تحقیق ،جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه
تهران در خیرود در  0کیلاومتری شارن نوشاهر واقاع
است .مساحت کل من قه حادود  1111هکتاار اسات
که بین ‘ 98○ 20تاا ‘ 98○ 41عارض شامالی و ‘92
○ 58تا ‘ 58○ 49طول شرقی واقع شده است .م العاۀ
حاضر در چهار بخش پاتم ،نامخاناه ،گارازبن و چلیار
صورت گرفته است (شکل  .)8مقدار بارنادگی سااالنه
در من قۀ خیرود  8951میلیمتر است که حاداقل آن
مربو به تیرماه و حداکثر آن مربو به مهرماه اسات.
ماه مرداد با میانگین دماای  29/2درجاۀ ساانتیگاراد
گرمترین ماه سال و ماه بهمن باا میاانگین دماای 2/8
درجۀ سانتیگراد سردترین ماه سال هستند .میاانگین
دمای ساالنه  88/8درجۀ سانتیگراد ثبت شاده اسات
(.)Etemad et al, 2013
روش پژوهش
نقشههای رقاومی مرباو باه متغیرهاای محی ای و
اطالعات مکاانی پاراکنش گوناههاای گیااهی دو ورودی
مورد نیاز برای مدلسازی پراکنش گونهایاند .برای ثبات
اطالعااات مکااانی پایااههااای باااقیمانااده ملااج از روش
نمونهبرداری انتخابی استفاده شد .در این روش هار پایاۀ
ملج خود به عناوان نموناه (نق اه) در نظار گرفتاه شاد.
کاهش چشمگیر تاراکم گوناۀ ملاج و حاذف بسایاری از
پایههای این گونه از عرصۀ جنگل و پراکنده بودن پایههاا
در اثر ق ع بیرویه (قاچان چو )،و شیوع بیماری مارگ
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نارون ،علت استفاده از این روش است .با ایان روش 109
پایه ملاج ثبات شاد .باهمنظاور تهیاۀ نقشاۀ م لوبیات
رویشگاه گونۀ ملج از روش مدلساازی حاداکثر آنتروپای
استفاده شد .تحلیل دادههای پیچیدة اکولوییکی نیازمناد

استفاده از روشهای تحلیلی انع افپذیر و قاوی اسات و
تحلیل و تفسیر نتایج این روشها باید باهراحتای ممکان
باشد (.)Alavi et al, 2017

شکل  -8نقشۀ من قۀ تحقیق و موقعیت مکانی جنگل خیرود نوشهر در استان مازندران

مدل  Maxentبه ارزیاابی احتماال توزیاع مقاادیر
حااداکثر آنتروپاای متااثثر از محاادودیتهااای ناشاای از
متغیرهای محی ی تثثیرگذار بر نحوة پاراکنش مکاانی
گونه میپردازد .مدل حداکثر آنتروپی برای یک گونه با
استفاده از چند الیه متغیرهای محی ی و نقا حضور،
بهدست میآید و برای هر سلول در رویشگاه ،م لوبیت
را بهصورت تابعی از متغیرهای زیساتمحی ای بیاان
میکناد .در ایان مادل ابتادا باار اساااس موقعیاات
داده هاای آموزشای باه ارزیااابی الیاه هاای محی ای
پرداخته شده و ساپ احتمال حضاور هار گونااه در
کاااال من قااااۀ م العااااتی بررسااای مااایشاااود

( .)Khalasiahwazi et al., 2015در م العاۀ حاضار
برای مدلسازی پراکنش گونۀ ملج از دادههای حضاور
و همچنااین متغیرهااای اولیااه و ثانویااۀ توپااوگرافی و
متغیرهای اقلیمی استفاده شاد .باا توجاه باه موجاود
بودن نقشه های حاصلخیزی خاک ،مشخصات خااک و
زمینشناسی من قۀ تحقیاق ،ایان متغیرهاا نیاز وارد
مدل شدند .خصوصیات اولیۀ توپوگرافی شامل شایب،
جهت شیب ،ارتفاع از س ح دریا ،انحنای س ح زمین،
شامل انحنای مسا ح ،8انحناای پروفیلای 2و انحناای
1. Plan Curvature
2. Profile Curvature
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مماسی 8هستند .مشخصات ثانویۀ توپوگرافی از دو یاا
بیش از دو ویژگای اولیاۀ  DEMمحاسابه مایشاوند.
خصوصیات ثانویه شامل شاخص رطوبت توپاوگرافی،2
شاخص قدرت جریان آ 9،و شاخص تابش خورشاید4
هستند .نقشۀ مشخصات اولیه و ثانویاه باا اساتفاده از
نقشاااۀ  82/5 × 82/5 DEMمتااار در نااارمافااازار
 SAGA 2.3.1تهیه شد.
به منظور ارزیابی عملکرد مدل  ،Maxentداده هاای
در دسترس بهصورت تصاادفی باه دو قسامت تقسایم
شااده و  05درصااد دادههااا (حضااور) باارای فراینااد
مدل سازی و  25درصد باقیمانده بارای اعتبارسانجی
استفاده شد .شایان ذکر است که ایان روش  811باار
تکرار شد .برای ارزیابی دقت و صاحت مادل از معیاار
س ح زیر منحنی )AUC( 5استفاده شد .معیاار سا ح
زیر منحنی ناشی از منحنی مشخصۀ عملکرد پذیرنده8
( )ROCاست .این منحنی بر اساس حساسیت 0نسبت
به ویژگی 1رسم میشود .ارزش  AUCپیشنهادی برای
طبقه بندی دقت مادل باا اساتفاده از مسااحت AUC
شااامل ( )1/9 – 8دقاات عااالی )1/1 – 1/9( ،دقاات
خیلی خو )1/0 – 1/1( ،،دقات خاو)1/8 – 1/0( ،،
دقااات متوساااط و ( )1/5 – 1/8دقااات کااام اسااات
( .)Virkkala et al, 2010در نهایات نقشاۀ م لوبیات
رویشگاه گونۀ ملج بهعناوان خروجای کاار ارا اه شاد.
به منظور تهیۀ نقشۀ م لوبیات گوناۀ ملاج از شااخص
پتانسیل حضاور اساتفاده مایشاود .در منااطقی کاه
احتمال حضور گونۀ ملج بیشتر از  1/0باشد ،پتانسایل
خیلی زیاد ،بین  1/5تا  1/0پتانسیل زیاد ،بین  1/9تاا
 1/5پتانسیل متوسط ،بین  1/8تا  1/9پتانسیل کام و
کمتااااار از  1/8نباااااود پتانسااااایل وجاااااود دارد
(.)Rovzar et al, 2012
1. Tangential Curvature
2. Topographic Wetness Index
3. Stream Power Index
4. TRASP
)5. Area Under Curve (AUC
(6. Receiver Operating Characteristic )ROC
7. Sensitivity
8. Specificity
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روش تحلیل
در م العۀ حاضر ،همۀ تجزیهوتحلیالهاای آمااری
در نااارمافااازار آمااااری  R 3.5.0انجاااام گرفااات
(.)R Core Team, 2016
نتایج
بررساای هاامخ اای بااین متغیرهااای محی اای بااا
استفاده از تحلیال خوشاه ای و همبساتگی اساپیرمن
به عنوان معیار شباهت نشان داد کاه باین متغیرهاای
شبکۀ کانال ،ارتفاع از س ح دریاا ،دماا و باارش ،باین
متغیرهای عامل طول و تنادی شایب ( )LSو درصاد
شیب ،بین متغیرهای فاصله عمودی و موقعیت نسابی
دامنااه و بااین متغیرهااای انحنااای مس ا ح و انحنااای
مماسی همبستگی قوی وجود دارد .از ایانرو تصامیم
گرفته شد که متغیرهاای شابکۀ کاناال ،دماا ،باارش،
طول و تندی شیب ،موقعیت نسابی دامناه و انحناای
مماسی حذف و مدل سازی باا متغیرهاای بااقیماناده
صورت گیرد .نتایج ارزیاابی عملکارد مادل بار اسااس
س ح زیر منحنی  ROCنشان داد کاه مادل Maxent
بااا مقاادار  AUC= 1/009دارای دقاات خااو ،باارای
پیش بینی پراکنش مکانی گونۀ ملج در جنگل خیارود
است (شکل .)2
در م العۀ حاضر به منظور تعیین سهم هار متغیار
در پااراکنش گونااۀ ملااج و همچنااین مشااخص کااردن
مؤثرترین متغیرهاا در حضاور ایان گوناه باه ارزیاابی
اهمیت نسبی متغیرها توسط مادل آنتروپای حاداکثر
پرداخته شد .ارزیابی اهمیت نسبی متغیرها نشاان داد
کااه دو متغیاار ارتفاااع از س ا ح دریااا و عمااق دره ،T
مهمترین متغیرهای مؤثر بر پراکنش گونۀ ملج هستند
و متغیرهااای شاااخص همگرایاای ،شاااخص موقعیاات
توپوگرافی ،انحنای نیمرخای و انحناای مسا ح ساهم
بسیار ناچیزی در پراکنش گونۀ ملج در من قۀ تحقیق
دارند (جدول .)8
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شکل  -2منحنی ROC

جدول  -8اهمیت نسبی متغیرها در مدل

Maxent

متغیر

درصد سهم

متغیر

درصد سهم

ارتفاع از س ح دریا

84

شاخص رطوبت توپوگرافی

2/2

عمق دره

89/1

شاخص همگرایی

1/1

تابش خورشیدی

4/5

شاخص موقعیت توپوگرافی

1/0

فاصلۀ عمودی

9/1

انحنای نیمرخی

1/9

درصد شیب

2/0

انحنای مس ح

1/2

نتایج م العۀ حاضار نشاان داد کاه گوناۀ ملاج در
من قۀ تحقیق نسبت به ارتفاع از س ح دریاا ،رفتااری
تکنمایی دارد و بیشترین احتمال حضور این گوناه در
دامنۀ ارتفاعی  011تاا  911متاری اسات (شاکل .)9
عمااق دره در من قااۀ تحقیااق از  1تااا  225تغییاار
میکند .مقادیر بیشتر ،نشااندهنادة دره هاای عمیاق
است .نتایج نشان داد که با افزایش عمق دره ،احتماال
حضور گونۀ ملاج کااهش ماییاباد .باهعباارت دیگار
احتمال حضور گونۀ ملج با عماق دره راب اۀ معکاوس
دارد و با افزایش عمق دره احتماال حضاور پایاههاای
ملج کم میشود (شکل .)9
با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی نقشۀ م لوبیت

رویشگاه های گونۀ ملج در جنگال خیارود تهیاه شاد.
همانطور که در شکل  4و جدول  2مشاهده میشود،
 92/50درصد از من قۀ تحقیق دارای پتانسیل زیااد و
خیلی زیااد بارای حضاور گوناۀ ملاج اسات .چنانچاه
دستهبندی جنگلهای شمال ایران از نظار ارتفااعی را
به سه من قۀ پایینبند (زیر  011متر ارتفاع از سا ح
دریا) ،میانبناد (باین  011تاا  8511متار) و باالبناد
(باالتر از  8511متر) در نظر بگیریم ،مشاهده میشود
که رویشگاه های م لو ،گونۀ ملج با پتانسایل زیااد و
خیلی زیاد عمدتاً در دامناۀ ارتفااعی  011-911متار
قرار دارند که من قۀ ابتدایی میانبند است.
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شکل  -9پاسخ گونۀ ملج نسبت به متغیرهای محی ی

شکل  -4نقشۀ رویشگاه بالقوه گونۀ ملج در جنگل خیرود بههمراه نقا حضور گونۀ ملج

جدول  -2مساحت مناطق با م لوبیتهای مختل ،برای حضور گونۀ ملج

مساحت (هکتار)

پتانسیل خیلی زیاد

پتانسیل زیاد

پتانسیل متوسط

پتانسیل کم

عدم پتانسیل

891/018

081/019

8929/414

985/185

019/858
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بحث
در م العااۀ حاضاار ،م لوبیاات رویشااگاه گونااۀ در
معرض خ ر ملج با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی و
متغیرهااای اسااتخراجشااده از نقشااۀ رقااومی ارتفاااع و
همچنین نقشههای خاکشناسی ،حاصلخیزی خااک و
زمین شناسی پیش بینی شاد .باهکاارگیری معیارهاای
ارزیااابی ماادل نشاااندهناادة کااارایی مناسااب ماادل
 Maxentدر مدلسازی پراکنش گونۀ ملج است .دقات
مدلسازی در روشهای مبتنی بار حضاور نسابت باه
روشهای مبتنی بار دادههاای حضاور و عادم حضاور
بیشتر است ،چراکه بهعنوان مثاال زماانی کاه بناا باه
دالیلی رویشگاه مناسب است ،ولی گونه حضاور نادارد
یا زمانی که رویشگاه برای حضور گونه نامساعد اسات،
استفاده از داده های عدم حضور سبب ایجاد اریبای در
نتایج میشود؛ بنابراین استفاده از روشهای مبتنی بار
حضور نتایج م لو،تر و هزینۀ کمتری خواهد داشات
( .)Hirzel et al., 2006عوامل توپاوگرافی اولیاه مانناد
ارتفاع از س ح دریاا ،شایب ،انحناای مماسای ،انحناای
مس ا ح ،انحنااای پروفیلاای و جهاات جغرافیااایی و نیااز
عوامل ثانویه از قبیل پتانسیل تابش خورشید و رطوبات
باهطاور معماول تااثثیر مهمای در پاراکنش تیاپهااای
مختل ،،فراوانی و حضور گوناههاا و مقادار مشخصاات
کمّی آنها دارند .بررسی جهت و شدت ارتبا باین ایان
عوامل میتواند در توسعه و مدیریت پوششهای گیاهی
بسایار ماؤثر باشاد ( .)Javadi et al., 2011در ارزیاابی
اهمیت نسبی متغیرها ارتفاع از س ح دریا و عماق دره،
مهمترین متغیرهای مؤثر بر پراکنش گونۀ ملج هساتند.
در م العاات ) Yi et al. (2016و )Solgi et al. (2016
ارتفاع از س ح دریا بهعنوان مهمترین عامل تثثیرگاذار
بر حضور و فراوانی گونهها معرفای شاده اسات .طباق
شکل مربو به نمودار ،احتمال حضور گوناۀ ملاج بار
اساس ارتفاع از س ح دریا مشاهده شد که باا افازایش
ارتفاع از سا ح دریاا احتماال حضاور گوناه افازایش
می یابد که این افزایش تا حدود  011-911متر اسات
و پ از آن احتمال حضور گونۀ ملج کاهش مییاباد،

تعیین رویشگاه بالقوة گونۀ ملج با استفاده از...

بهعبارت دیگر این گونه در ارتفاعاات میاانبناد دارای
بیشترین حضور است Alavi et al. (2007) .در بررسی
تعداد پایههای ملج در راب ه با طبقات ارتفاعی ،ارتفااع
 011-8811متر را مناسب ترین دامنۀ ارتفااعی بارای
گونۀ ملج دانستند که تثییدکنندة نتایج تحقیق حاضار
است .پراکنش گونه ها در طول گرادیان ارتفاعی ،تحت
تثثیر عوامل متعددی قرار میگیارد .باهعباارت دیگار،
ارتفاع یک گرادیان کمپلک را نشان میدهاد کاه در
طول آن متغیرهای محی ای زیاادی همزماان تغییار
مایکنناد .مجماوع عوامال اکولوییاک مانناد شارایط
اقلیمی ،خاکی ،وضعیت ی ومورفولاویی و فیزیاوگرافی
در استقرار گیاهان تثثیر بسزایی دارد .با توجه به اینکه
در ارتفاعات بااال ،عوامال اکولوییاک حالات نامسااعد
دارند ،سبب محدودیت انتشار گیاهاان از جملاه ملاج
مایشاود ( .)Alavi et al., 2007باهعباارتی کااهش
عماادهای در احتمااال حضااور گونااه در ارتفاااع باایش از
 8811متاار در من قااۀ تحقیااق ماایتوانااد ناشاای از
محدودیتهای اکوفیزیولوییکی نظیر کاهش دورة رشاد،
درجۀ حرارت کم و توان اندک اکوسیستم در ارتفاع بااال
باشد ( .)Körner, 1995برای شارح الگوهاای پاراکنش
گونه در امتداد گرادیان ارتفااع ،فرضایههاای متعاددی
م رح شده است .بهعنوان مثال ،شرایط م لو ،رطوبت
در ارتفاع میانی ( )Rahbek, 1997و حاصالخیزی زیااد
در من قۀ میانبند کاه باه دسترسای باه مناابع بهیناۀ
ترکیبی منجر میشاود ( .)Rosenzweig, 1995ارتفااع
میانی با ترکیبی بهینه از منابع زیساتمحی ای بارای
همزیستی بسیاری از گونهها ترجیح داده مایشاود ،از
اینرو در جنگلهای هیرکانی احتمال حضور بیشتر در
این محدودة ارتفاعی مشاهده میشود .تعاداد کمای از
گونهها قادر به تحمل محیط و محادودههاای مختلا،
گرادیان ارتفاعی هستند .بنابراین گونههای با محادودة
ارتفاعی محدود در طول دامنه همیشه باا همادیگر در
اثر همپوشانی جایگزین میشوند ( .)Brown, 2001در
من قۀ تحقیق در پایین بند بهدلیل شیب تند و وجاود
بیرونزدگیهای سانگی و در نتیجاه کامعماق باودن
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خاک ،دارای شرایط مناسب بارای حضاور گوناۀ ملاج
نیست .همچنین عوامل دیگر ،مانند حاصلخیزی خاک
و توپااوگرافی ممکاان اساات پااراکنش گونااه در طااول
گرادیان ارتفاع را تحات تاثثیر قارار دهاد .در منااطق
کوهستانی ،الگوی پراکنش گونه و اناواع جنگال هاای
مختل ،اغلب به ارتفاعات و توپوگرافی مربو میشود.
تنوع خرداقلیم در توپوگرافی و ارتفاع های مختلا ،،از
عوامل مهم پراکنش گونه در اکوسیساتمهاای جنگال
است.
عمق دره در من قۀ تحقیق از صافر تاا  225متار
تغییر میکند .مقادار زیااد ایان متغیار ،نشااندهنادة
درههااای عمیااق اساات .پااژوهشهااای متعااددی در
خصوص راب ۀ بین توپوگرافی ،درجۀ حارارت انادک و
آسیب به جنگل صورت گرفته است .با توجه به اینکاه
مناطق واقعشده در موقعیات هاای پاایین توپاوگرافی
بهعنوان زهکش هوای سرد عمل میکنند و در معرض
انباشت هوای سرد هستند ،بیشترین حساسایت را باه
آساایب یخبناادان دارنااد .بااا نشساات هااوای ساارد،
گودال های یخبندان تشکیل مایشاود کاه مایتواناد
سبب آسیب به گونههای مختل ،از جملاه گوناۀ ملاج
شود ( .)Matusick et al., 2014از اینرو ،گوناۀ ملاج از
حضور در درههای عمیق اجتنا ،میکند .از طرف دیگار،
ملج گونهای است که به نور زیاد نیااز دارد .باا توجاه باه
اینکه نور کمتری به اعمان درهها میرسد ،گوناۀ ملاج در
رقابت با گونههای دیگر مغلو ،میشود و احتمال حضاور
آن کاهش ماییاباد ( .)Alavi et al., 2007باارز باودن
تثثیر و نقش خصوصایات توپاوگرافی مانناد ارتفااع از
س ا ح دریااا و متغیرهااای توپااوگرافی دیگاار در ایاان
پااژوهش و پااژوهشهااای )،Clark et al. (2014
) Zare & Abbasi (2016) ،Yi et al. (2016و
) Mohammadi et al. (2017بیااانگر 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 من قه ،تثثیر بیشتر و برخی تاثثیر کمتاری
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دارند .در صورتی که مدلسازی در س ح وسیع ماورد
نظاار باشااد ،دادههااای اقلیماای و در مقیاااس محلاای
متغیرهای خااکی و توپاوگرافی باهعناوان متغیرهاای
پیشگوی مدل اهمیت دارند.
نتایج تحقیق حاضر در خصوص شناسایی رویشگاه
م لو ،این گونه در مقیاس محلی با استفاده از مادل
 Maxentنشان داد که به طور کلی مناطق با پتانسایل
خیلی زیاد و زیاد در حدود  92/50درصد کل من قاۀ
تحقیق را به خود اختصاص داده است و میتاوان ایان
من قه را م لو،ترین رویشگاه برای گونۀ ملج معرفای
کرد .نتایج این تحقیق نشان داد کاه باهعلات شارایط
م لو ،رطوبتی ،حرارتی ،نوری و توپاوگرافی موجاود
در میانبند و همچنین حاصلخیزی زیااد ایان من قاه
که به دسترسی به منابع بهینۀ ترکیبی منجر میشود،
این من قه بهترین رویشگاه برای گونۀ ملج است.
گونه های گیاهی متعددی وجود دارند کاه شارایط
فعلی رویشگاه آنها با نیازها و خواستههای آنها تناساب
چندانی ندارد .این امر یعنی رویش گیاهاان در چناین
محیط های نامناسب به جایگزینی آنهاا در گذشاته در
آن محاالهااا مربااو اساات؛ بااهعبااارت دیگاار ،شاااید
محیطهای نامناساب فعلای متناساب باا نیازهاای آن
گیاهان میبودند .به هر حاال ،ایان قبیال گیاهاان در
آستانۀ ناپایداری شرایط زیستی قارار دارناد و اگار باا
دخل و تصرف انسان یا با بهرهبرداری بیرویاه از باین
بروند ،دیگر احتمال روییدن آنها در محل فعلی وجاود
نخواهد داشت .باه هماین دلیال بایاد مناابع بااارزش
موجااود از ایاان گونااههااای در معاارض خ اار انقااراض
شناسایی شوند و تحت مادیریت ،حفاظات و حمایات
قرار گیرند .همچنین ،بهدلیال اینکاه گوناۀ ملاج یاک
گونااۀ در معاارض تهدیااد اساات ضااروری اساات کااه
رویشگاه های جایگزین بهمنظور جلوگیری از انقراض و
حفظ وضعیت موجود گونه معرفی شود .این کار از آن
نظر الزامی است که وقوع آتاشساوزی ،حملاۀ آفاات،
گسترش بیشتر بیماری و  ...ممکن است باه از دسات
رفتن ناگهانی پایههای باقیمانده از این گوناۀ بااارزش

...تعیین رویشگاه بالقوة گونۀ ملج با استفاده از

رویشگاه های باالقوه و حتای تخریابشاده کاه واجاد
.شرایط حضور گونه هستند پرداخته شود
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 به همین دلیل بایاد عاالوه بار حفاظات و.منجر شود
حمایت پایههای موجود به تجدید حیات گونۀ ملاج در
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Abstract
Investigating the relationship between distribution of plant species and environmental factors is one of
the main issues in plant ecology. Habitat suitability or species distribution models, are defined as
statistical analysis algorithms which relates species data to the environmental predictor variables. This
study aims at predicting the habitat suitability of Wych elm species in Kheyroud forest using Maxent
model. Wych elm is one of the most invaluable native species in Hyrcanian forest. However, due to
the outbreak of Dutch elm disease in recent decades and illegal cutting of this species, its dominance
has been significantly decreased. Therefore, the primary and secondary topographic attributes derived
from digital elevation model with 12.5 m resolution along with soil characteristics, soil fertility, and
geology maps, were extracted at each Wych elm location. Using selective sampling and inventory
data, 873 Wych elm individuals were recorded. The results showed that Maxent model has a high
potential to predict the suitable habitats for Wych elm based on AUC criterion. Altitude and valley
depth were the most important variables in determining the habitat suitability for Wych elm species.
Moreover, 32.57% of the study area has an acceptable potential for the presence of this species. Due to
the optimal moisture, thermal, and topographic conditions in mid-lands, this area is the best habitat for
this species in Kheyrod forest. The generated model can be used as a tool for the forest experts and
managers to help conservation and rehabilitation of Wych elm in this forest.
Keywords: Habitat suitability, Species distribution modeling, Area under curve, Primary and
secondary topographic attributes.
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