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چکیده
افعی قفقازی ( )Gloydius halys caucasicusتنها گونه از زیرخانواده  Crotalinaeدر ایران است که در مناطق ساحلی ایران،
بین کوههای البرز و دریای خزر یافت میشود .تاکنون مطالعاتی در زمینه دوشکلی جنسی ،عدم تقارن فلسها در ناحیه سر ،بررسی صفات
مورفولوژیک ،مریستیک و مورفومتریک و همچنین بررسی صفات مریستیک نامتقارن انجام شده است .اما در ایران تاکنون مطالعهای در
زمینه مطلوبیت زیستگاه افعی قفقازی انجام نشده است که در این پژوهش مورد توجه قرار خواهد گرفت .در این مطالعه با استفاده از نقاط
حضور گونه بهدست آمده از کتابها ،مقاالت و نمونههای موجود در موزهها و کلکسیونهای شخصی و  19الیه زیست اقلیمی با مدل
 Maxentالگوی پراکنش جغرافیایی بالقوه افعی قفقازی در ایران پیشبینی شد .سپس نقشه مطلوبترین مناطق پراکنش با استفاده از
 Maxentتهیه گردید و اهمیت نسبی متغیرها براساس آزمون جکنایف حاصل از  Maxentارزیابی شد .در نهایت شاخص صحتسنجی
مدلسازی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد پراکنش کلی افعی قفقازی مناطق ساحلی ایران را شامل میشود که مطلوبترین
مناطق پراکنش بالقوه افعی قفقازی در ایران با نقاط حضور ثبت شده برای این گونه در ایران مطابقت دارد .پیشبینی پراکنش افعی قفقازی
و وضعیت زیستگاههای تحت اشغال آنها در مشخص کردن مباحث حفاظتی دارای اهمیت است.
کلمات کلیدی :افعی قفقازی ،Gloydius halys caucasicus ،ایران ،Maxent ،پراکنش
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

hgkami2000@yahoo.com
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مقدمه
تنوع زیستی بنیان حیات وحش را تشکیل میدهد و شامل
بومسازگان ،پروسههای اکولوژیکی و تمامی گونهها است (،Primack
 .)2002با وجود اینکه تنوع زیستی دارای اهمیت زیادی برای
انسان است اما با مشکالت متعددی روبهرو است که از مهمترین
آنها قطعهقطعه شدن زیستگاههاست و در معرض خطر کاهش
قرار گرفته است ( .)1996 ،Dobsonبنابراین شناسایی مناطق
شایسته برای حفاظت بهمنظور نجات آخرین زیستگاههای مناسب
و جمعیتهای باقیمانده یکی از ضروریترین اقدامات در حفاظت
از تنوع زیستی بهشمار میآید ( Margulesو .)2000 ،Pressey
اما باید مدنظر داشت که مشکل زمان و بودجه قابل دسترس برای
یافتن زیستگاههای مناسب برای مطالعه گونههای مختلف اکوسیستم
در مقیاسهای بزرگ بهخاطر کمبود اطالعات از وضعیت زیستگاهها
و گونهها دشوار است ( Guisanو Guisan ;2000 ،Zimmermann
و  .)2005 ،Thuillerبا توجه به اینکه یکی از راههای کاهش تخریب
زیستگاهها حفاظت از محدوده توزیع است بنابراین محققان برای
اینکار فنون مدلسازی زیستگاهها را براساس رابطه بین گونه و
زیستگاه ابداع کردند (  Gibsonو همکاران .)2003 ،که این فرآیند
مدلسازی زیستگاهها از سال  1970تاکنون بهعنوان ابزاری مناسب
برای مدیریت حیاتوحش معرفی شده است ( Andersonو همکاران،
 Mack ;2003و همکاران .)1997 ،امروزه از مدلسازی پراکنش
گونهها بهمنظور شناسایی زیستگاههای مطلوب ،پیشبینی حضور
جمعیتهای ناشناخته و کمیاب در مناطق دور از دسترس و
همچنین تحت سناریوهای تغییر اقلیم بهعنوان ابزاری دقیق ،سریع
و کمهزینه استفاده میشود ) Kafashو همکاران2014 ،؛ Williams
و همکاران2009 ،؛  Kumarو  .)2009 ،Stohlgrenاین مدلها به
 2گروه کلی تقسیم میشوند .گروهی که برای مدلسازی به دادههای
حضور و عدم حضور وابسته است و گروهی که تنها به دادههای حضور
وابسته است (وارستهمرادی و سلمانماهینی .)1390 ،بنابراین
مناطقی که توسط مدل ارزیابی میشوند ،مناطق دارای پتانسیل
برای حضور گونه است ،یا در حال حاضر توسط گونه مربوطه اشغال
شده و یا در آینده اشغال خواهند شد ( Andersonو همکاران،
2003؛  Lorenaو همکاران  .)2008ماکزیمم آنتروپی )(Maxent
یکی از روشهای مدلسازی توزیع گونهها است که از دادههای
فقط حضور استفاده میکند و بهدلیل توان پیشبینی باال با وجود
تعداد کم نقاط حضور ،همچنین بهدلیل صرفهجویی در زمان و کاهش
هزینه مطالعه ،به گستردگی مورد استفاده محققان قرار گرفته
است (; Witingو همکاران2010 ،؛  Baaschو همکاران2010 ،؛
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 Hoffmanو همکاران2008 ،؛  Warrenو همکاران2011 ،؛ ،Adjaye
2011؛  Bassiو همکاران .)2015 ،افعی قفقازی با نام علمی
 Gloydius halysتنها گونه از زیرخانواده کروتالینه در ایران است
(شکل  G. halys .)1ارتباط نزدیکی با  G. intermediusدارد که
یکی دیگر از گونههای  Gloydiusاست .هر دو گونه براساس حضور
یا عدم حضور حفرههای اپیکالی در فلسهای پشتی به تعدادی
زیرگونه تقسیم شدهاند ( Gloydو 1990 ،1982 ،Conant؛ ،Nilson
 .)1983مطالعات اخیر نشان دادهاند که این ویژگی در طبقهبندی
این گونه مفید نیست ( Orlovو  )1999 ،Barabanovزیرا حضور
یا عدم حضور حفرههای اپیکالی میتواند بهدلیل مراحل مختلف
پوستاندازی خنثی شود ).)1995 ،Isogawa

الف)

ب)
شکل  :1افعی قفقازی .الف) فرم خاکستری ،استان گلستان،
جهاننما ،منطقه قلقلی .ب) فرم قهوهای7 ،کیلومتری جنوب
نکاء .عکسها از :کمی

پراکنش  G.h. caucasicusدر جنوبشرقی آذربایجان (کوههای
تالش) ،جنوب ترکمنستان (کوههای کپه داغ) ،شمال ایران و شمال
افغانستان (1916 ،Nikolsky؛ 1934 ،Chernov؛  Terentjevو
1949 ،Chernov؛ 1985 ،Ataev؛ Darevsky ،Borkin ،Ananjeva
و  )1998 ،Orlovو در ایران شامل استانهای سمنان،
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تهران ،قزوین ،گیالن ،مازندران ،گلستان ،خراسان رضوی و
خراسان شمالی میباشد ( Safaei-Mahrooو همکاران.)2015 ،
ساکن انواع زیستگاههاست ولی اغلب در جنگلها و کوههای استپی
یافت میشود ( Russelو  .)2015 ،Campbellمطالعات جمعیتی
از  G.h. caucasicusنشان داد که ممکن است بیش از یک
تاکسون (گونه یا زیرگونه) در ایران باشد ( Rajabizadehو ،Kami
2007؛  Khaniو همکاران .)2017 ،با توجه به اینکه تاکنون هیچ
مطالعهای بر روی مطلوبیت زیستگاه و پراکنش افعی قفقازی صورت
نگرفته است ،این مطالعه بهدنبال ارزیابی مطلوبیت زیستگاه و
مدلسازی پراکنش فعلی و آینده افعی قفقازی جهت بررسی اثر
زمین گرمایی در وضعیت حفاظتی افعی قفقازی است.
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میشود ( Elithو همکاران .)2011 ،شاخص سطح زیرمنحنی
( ،)AUCیک شاخص کمی برای نمایش کارایی و قدرت پیشبینی
مدل است ( Philipsو همکاران .)2004 ،دامنه شاخص  AUCبین
صفر و یک است که یک نشاندهنده قابلیت باالی پیشبینی مدل
و صفر نشان دهنده تصادفی بودن مدل و ضعف آن است (Philips
و همکاران.)2006 ،

مواد و روشها
در این مطالعه از نرمافزارهای  Maxentبهمنظور تهیه مدل
مطلوبیت زیستگاه افعی قفقازی و از  GISبرای تعیین همبستگی
و همچنین ساخت الیههای اطالعاتی برای ورود به نرمافزار مکسنت
استفاده شد .همچنین برای مدلسازی پراکنش گونهها در مقیاسهای
وسیع استفاده از متغیرهای زیست اقلیمی میتواند بسیار سودمند باشد.
آمادهسازی دادههای حضور افعی قفقازی و متغیرهای
زیستگاهی :نقاط حضور افعی قفقازی (شکل  )2با استفاده از
کتابها ،مقاالت و نمونههای موجود در موزهها و کلکسیونهای
شخصی جمعآوری و سپس نقاط بهدست آمده در محیط  GISوارد
گردید و بهصورت نقشه درآمدند .در این مطالعه از  19متغیر آب
و هوایی حاصل از بانک اطالعاتی  Hijman( Worldclimو همکاران،
 )2005استفاده شد .متغیرهای اقلیمی دانلود شده وارد محیط GIS
گردید و برای ورود به نرمافزار مکسنت به فرمت  ASCIIتبدیل شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها :برای مدلسازی و تجزیه و تحلیل
دادهها از نرمافزار مکسنت استفاده شد .این نرمافزار با استفاده از
رویکرد آنتروپی بیشینه دادههای حضور را با دادههای متغیرهای
محیطی مقایسه میکند ( Philipsو همکاران .)2006 ،هر کدام از
متغیرهای پیشبینی شده با استفاده از آزمون جکنایف مورد ارزیابی
قرار گرفته و درجه اهمیت آن متغیر مشخص میشود .در نهایت،
بااستفاده از تجزیهوتحلیل ضریب همبستگی پیرسون برای پیدا
کردن متغیرهایی که بسیار همبسته هستند استفاده شد .برای
ارزیابی عملکرد این مدل از منحنی  ROCو  AUCاستفاده میشود.
 ROCیکی از روشهای متداول آماری است که بهطور گسترده
در مدلسازی توزیع گونهها برای ارزیابی مدلهای پیشبینی استفاده

شکل :2نقشه نقاط حضور افعی قفقازی

حساسیتسنجی مدل :خروجی دیگر نرمافزار مکسنت،
آزمون جکنایف میباشد .اهمیت نسبی متغیرهای زیستمحیطی
برای پیشبینی پراکنش گونهها در مدل مکسنت براساس آزمون
جکنایف و ضریب همبستگی پیرسون تعیین میشود .آزمون
جکنایف نشان میدهد که اگر یک متغیر حذف و یا به تنهایی
مورد استفاده قرار گیرد تا چه اندازه بر روی کارایی مدل اثر میگذارد.
ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی خطی بین دو متغیر
تصادفی را میسنجد.
منحنی پاسخ :میانگین پاسخ گونه را نسبت به متغیرهای
محیطی بعد از ده بار تکرار نشان میدهد .با استفاده از مدل
مکسنت برای هریک از متغیرهای محیطی منحنی پاسخ وجود
دارد .در نمودار ،محور  xارزش هر متغیر و محور  yاحتمال حضور
و یا مطلوبیت را نشان میدهد.
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نتایج
در این مطالعه مقدار شاخص  AUCحدود  0/997است که
این نشاندهنده توانایی باالی مدل در پیشبینی پراکنش افعی
قفقازی میباشد (شکل .)3

دارای بیشترین اطالعات منحصربهفرد است که در سایر متغیرها
وجود ندارد .میزان مشارکت متغیرها در مدل مکسنت نشان
میدهد که متغیر زیستمحیطی همگرما ( )Bio3باالترین درصد
مشارکت نسبی ( )%24/7را بهخود اختصاص داده است و متغیرهای
میانگین دمای ساالنه ( )Bio 1و میانگین دمای سردترین فصل
( )Bio 11دارای مشارکت باالیی هستند.

شکل  :3منحنی ROC

با استفاده از ضرایب همبستگی کمتر از  0/9 ،0/85و همه
متغیرهای محیطی مدلسازی تکرار شد که براساس نتایج مدلسازی،
عملکرد مدل با تمام متغیرها نتیجه مطلوبی بههمراه داشت.
بنابراین ،در این مطالعه از تمام متغیرها برای مدلسازی استفاده
شد .نتیجه آزمون جکنایف (شکل  )4نشان میدهد که متغیر
زیستمحیطی با باالترین  Training gainموقع استفاده برای
تفکیک ،متغیر همگرما ( )Bio 3است که برهمین اساس مشخص
میشود که از بیشترین اطالعات مفید برخوردار است .همچنین،
متغیر زیستمحیطی که بیشترین کاهش را در هنگام حذف آن
بهدست میآورد متغیر همگرما ( )Bio 3است که مشخص میشود

شکل  :4اهمیت متغیرها برای افعی قفقازی براساس آزمون جکنایف

شکل  5منحنی پاسخ متغیرهای همگرما ( ،)Bio 3میانگین
دمای ساالنه ( )Bio 1و میانگین دمای سردترین فصل ()Bio 11
را نشان میدهد که براساس نتایج بهدست آمده بیشترین تاثیر
را در انتخاب زیستگاه مطلوب گونه داشتهاند .نقشه مطلوبیت
زیستگاه افعی قفقازی با توجه به متغیرهای درنظر گرفته شده و
نقاط حضور گونه با مدل مکسنت تولید شد (شکل  .)6همانگونه
که در نقشه مشخص است ،قسمتهای شمال ایران از مطلوبیت
بیشتری برخوردارند.

شکل  :5منحنی پاسخ به متغیرهای bio11 ،bio 3 ،bio1
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شکل  :6نقشه مطلوبیت زیستگاه افعی قفقازی

شکل  :7نقشه تطابق مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت
محیطزیست با زیستگاههای دارای مطلوبیت افعی قفقازی

بحث
در این پژوهش مدل مطلوبیت زیستگاه افعی قفقازی در ایران
با استفاده از  Maxentتهیه شد Maxent .یکی از روشهای مدل
سازی توزیع گونهها است که از دادههای فقط حضور استفاده میکند
و بهنظر میرسد نتایج حاصل از این مدلسازی امر حفاظت را
برای مدیران حیاتوحش آسانتر نماید .نتایج مدلسازی نشان
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میدهد که متغیرهای اقلیمی مهمترین متغیرها در پیشبینی
مطلوبیت زیستگاه است .آزمون جکنایف نیز نشان داد که مهمترین
متغیرهای پیشبینی کننده مدل ،متغیر همگرما ( ،)bio 3میانگین
دمای ساالنه ( )bio 1و میانگین دمای سردترین فصل ()bio 11
هستند .متغیرهای اقلیمی استفاده شده در مدل نشان میدهد
که زیستگاه مطلوب افعی قفقازی در ارتباط با دما است .بیشترین
نقاط شناسایی و ثبت شده بهعنوان نقاط حضور افعی قفقازی ،در
مناطق ساحلی ایران قرار داشتند .از آنجاییکه متغیر همگرما
( )bio 3بیشترین تاثیر را در انتخاب زیستگاه مطلوب گونه داشت،
نتایج پاسخ گونه با متغیر همگرما (( )bio 3شکل  )5نشان داد که
با افزایش درجه حرارت از مطلوبیت زیستگاه کاسته میشود .به
عبارت دیگر ،زیستگاه مطلوب گونه تا درجه حرارت  35درصد
دارای مطلوبیت باالیی است و از این درجه حرارت به بعد از مطلوبیت
زیستگاه کاسته میشود .بنابراین ،شگفتآور نیست که مناطق
ساحلی برای افعی قفقازی بیشترین تناسب را داشتند .نتایج پاسخ
گونه با متغیر میانگین دمای ساالنه ( )bio 1نشان داد که تنها در
محدوده کوتاهی از دما (بین  10-20درجه سانتیگراد) دارای
مطلوبیت باالیی است .براساس این نمودار افعی قفقازی زیستگاههای
با دمای متوسط ساالنه  10-20درجه سانتیگراد را ترجیح میدهند
و در کوههای بلند با دمای متوسط ساالنه کمتر از  10درجه و
همچنین در نواحی کوهستانی مجاور دشتهای مرکزی ایران با
دمای باالتر از  20درجه وجود ندارند .در نهایت ،منحنی پاسخ
گونه به متغیر میانگین دمای سردترین فصل ( )bio 11نشان میدهد
که مطلوبیت تا حدود  9/5درجه با یک شیب مالیم افزایش و از
9/10-5درجه بهصورت خطی کاهش مییابد .بنابراین ،افعی قفقازی
تنها در مناطقی با محدوده دمایی  0-9/5درجه دارای مطلوبیت
باالیی است و این مناطق جزء مناطق ساحلی میباشد.
 Bombiو همکاران ( )2009در مدلسازی گونه
 Archaeolacerta bedriagaeنتیجهگیری کردند که متغیرهای
حداکثر دما در گرمترین ماه سال ( ،)bio 5همگرما ( )bio 3و بارش
فصلی ( )bio15مهمترین متغیرها در پیشبینی مطلوبیت زیستگاه
است .عالوهبراین ،فداکار و همکاران ( )1395در مدلسازی گونه
آگامای سروزغی تورانی مشاهده کردند مهمترین متغیرها برای
پیشبینی پراکنش آگامای سروزغی تورانی با مدل ،Maxent
متغیرهای کمترین دمای سردترین ماه ( ،)bio6میانگین دمای
سردترین فصل ( )bio 11و بارندگی خشکترین فصل ()bio 17
هستند.
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همچنین تندورانزنگنه و همکاران ( )1395در ارزیابی
مطلوبیت زیستگاه سمندر لرستانی براساس پیشبینی مدل
مشاهده کردند مهمترین متغیرهای کالن برای سمندر لرستانی
میزان بارش ساالنه ( ،)bio 12میزان بارش فصلی ( )bio15و
میانگین درجه حرارت ساالنه ( )bio 1است .این موضوع با نتایج
این پژوهش که نشان میدهد متغیر همگرما ،میانگین دمای ساالنه
و میانگین دمای سردترین فصل مهمترین متغیرها برای تعیین
مطلوبیت زیستگاههای افعی قفقازی هستند ،همخوانی دارد .باتوجه
به یافتههای پژوهش حاضر نتایج حاکی از آن بود که فراوانی افعی
قفقازی در موقعیتهای ساحلی نسبت به کوهستانی بیشتر بود
که میتوان چنین بیان نمود که علت این امر ناشی از سازگاری
گونه موردنظر به آب و هوای معتدل میباشد که این نتایج با
یافتههای حاصل از پژوهش  Russelو  )2015( Campbellهمسو بود.
از سوی دیگر با نتایج اسدی و همکاران ( )1395در ارزیابی
مطلوبیت زیستگاه افعی کوهزی که این گونه در دامنههای پرشیب
کوهستانهای سرد یافت میشوند ،همخوانی ندارد .پیشبینی
پراکنش افعیقفقازی و وضعیت زیستگاههای تحت اشغال آنها در
مشخص کردن مباحث حفاظتی دارای اهمیت است.
براساس نقشه تطابق مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت
محیطزیست با زیستگاههای دارای مطلوبیت افعی قفقازی (شکل ،)7
مشخص شد بخش عمدهای از زیستگاههای مطلوب این گونه خارج
از مناطق تحت حفاظت قرار گرفته است .بنابراین ،بهمنظور
برنامهریزی و معرفی مناطق حفاظتشده جدید نیاز به مطالعات
جامعی برای این مناطق است.
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