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 چکیده

عه باشد. در مطالهای دستیابی به اهداف حفاظت از تنوع زیستی میارزیابی زیستگاه مناسب برای پراکنش جانوران یکی از راه

نظمی دست آمده از تحلیل حداکثربیهحاضر، مطلوبیت زیستگاه سوسمار سه خط مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق نتایج ب

(Maximum Entropy)نقاطی چنین بینی شده است. همعنوان مناطق مساعد برای حضور گونه پیشغرب و غرب ایران به، نواحی شمال

شرقی، مرکزی و اصفهان ارائه شده بود در مطالعه حاضر خارج از محدوده مساعد حضور های البرز، آذربایجاناز حضور گونه در استان

ترین عامل در عنوان مهمبینی مطلوبیت زیستگاه، بهدر پیش %40اند. میزان بارندگی در سردترین فصل سال با نقش بیش از قرار گرفته

توان با شرقی برای حضور این گونه را میبینی نواحی فالت مرکزی و استان آذربایجانشود. عدم پیشای سه خط شناخته میحضور السرت

ترین زیستگاه را ها که مناسبچنین از بین رفتن زیستگاه و باغات در درههای اخیر دانست، همکاهش میزان بارندگی زمستانه در سال

روند. با بررسی عوامل تأثیرگذار بر پراکنش گونه و یافتن نواحی شمار میمل کاهش اندازه جمعیت آن بهبرای آن شامل می شد، از عوا

 توان از خطر انقراض آن در محیط جلوگیری نمود. جدید مساعد حضور گونه می
 

 ، بارندگی زمستانه، تخریب زیستگاه، دخالت انسانیLacerta media ،Lacertidae کلمات کلیدی:

 sancholi.naser94@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
ی شناسی حفاظت، ارزیابهای جدید در زیستیکی از روش       

ترین و مساعدترین زیستگاه برای حضور بینی مناسبو پیش

(. روش حداکثر 2006و همکاران،  Phillipsموجودات زنده است )

عنوان روشی شناخته شده در ( بهMaximum Entropyنظمی )بی

ی هارود. در سالکار میشناسان برای این منظور بهبین زیست

گرمای  ها، تغییرات اقلیمی،اخیر، تغییرات ایجاد شده در زیستگاه

یزان ها، توسعه صنایع و افزایش مزیستگاه دخالت انسان در جهانی،

ی هامیزان زیادی اندازه جمعیت گونهها توانسته بهچرای دام

 رها را دچار کاهش بسیامختلف را تحت تأثیر قرار بدهد و آن

سازی پراکنش (. مدل2015و همکاران،  Sasakiزیادی نماید )

شناسان کمک زیستبه (species distribution modeling) ایگونه

ای هگونه حضور عوامل اقلیمی مؤثر بر حفاظت آمده است تا بتوانند

ش های جدید مناسب تالمختلف را بیابند و برای یافتن زیستگاه

های اخیر بسیاری طی سال (.Soberon ،2012و  Peterson) نمایند

ا های جانوران در ایران دچار تهدید جدی شده و یاز زیستگاه

(. جانوران ساکن در 2014و همکاران،  Smidتخریب شده است )

ایی هها پاسخاند و به آنهای زیادی شدهها دچار تنشزیستگاه

تی چون تغییر در دامنه پراکنش، کاهش اندازه جمعیت و یا حهم

(. 2010و همکاران،  Bickfordاحتمال انقراض را خواهند داد )

 هایاکوسیستم غذایی هرم در کلیدی از عناصر یکی عنوانبه خزندگان

راکم تکه اند طوریمختلف نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته

ست. کاهش یافته ا های مساعد برای حضور بسیارها در زیستگاهآن

از سوسماران خانواده السرتیده است که  السرتای سه خط یکی

ارد دغربی ایران ای در نواحی غربی و شمالدامنه پراکنش گسترده

( 1شود )شکل های پرآب مشاهده میو عمدتاً در باغات و دره

(Anderson ،1999). 

های حضور این گونه بسیار کاهش های اخیر گزارشاما طی سال

است احتمال حضور السرتای  در این مطالعه سعی شده یافته است.

بینی نظمی پیشسه خط در ایران با استفاده از روش حداکثر بی

 و متغیرهای اقلیمی مؤثر بر توزیع آن تعیین شود. 

 

 هاشمواد و رو
منابع مقاالت  خط از السرتای سه ابتدا نقاط حضور و پراکنش       

های اقلیمی مربوط به بارش و دما الیه 19دست آمد و سپس هب

 Hijmansسایت جهانی آب و هوا )ای از وبیهثان 30با رزولوشن 

های دانلود گردید. الیه (www.worldclim.org ؛2005و همکاران، 

افزار اقلیمی جهانی برای محدوده کشور ایران با استفاده از نرم

ArcGIS  برش داده و آماده تجزیه و تحلیل شدند.  3/10نسخه

 ENMToolsافزار های اقلیمی آماده شده با استفاده از نرمالیه

( مورد آزمون همبستگی 2010و همکاران،  Warren) 3/1نسخه 

ها محاسبه گردید. پیرسون بین آن همبستگی گرفتند و ضریب قرار

برای انجام  7/0 تر ازهای اقلیمی با ضریب همبستگی کمالیه

 MaxEntافزار سازی انتخاب شدند. سپس با استفاده از نرممدل

نظمی بی حداکثر تحلیل (2006 و همکاران، Phillips) 3.3.3e نسخه

(Maximum Entropyجهت پیش ) بینی مطلوبیت زیستگاه گونه

دست آمده دارای مقداری عددی همورد مطالعه انجام شد. مدل ب

 5/0باشد که این عدد بین صحّت مدل می میزان دقت ومربوط به

دهنده صحّت تر باشد نشاننزدیک 1هرچه به عدد  و است متغیر 1 و

 بینی حضور گونه است. اینو دقت باالی مدل در تعیین و پیش

( Area Under the Curve) منحنی زیر عددی مقدار عنوانبه معیار

لیمی مورد چنین میزان مشارکت متغیرهای اقهم شود.می شناخته

گردد استفاده در تحلیل، برای تعیین حضور گونه نیز شناسایی می

توان عوامل اقلیمی مؤثر بر پراکنش گونه را که بر اساس آن می

  مشخص نمود.

 

   تایجن

 6های اقلیمی، یهپس از محاسبه ضریب همبستگی بین ال       

ها انجام گردید )جدول الیه انتخاب شد و تحلیل با استفاده از آن

غرب و غرب ایران برای دست آمده، نواحی شماله(. طبق نتایج ب1

بینی گردیده است و حضور گونه السرتای سه خط مساعد پیش

غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، های آذربایجاناستان

(. نقاط حضور گونه 2شود )شکل رستان را شامل میکرمانشاه و ل

شرقی، البرز، مرکزی و های آذربایجاناز سایر نواحی مثل استان

 

 
ن همدان، السرتای سه خط در زیستگاه طبیعی آن در استا :1شکل 

 مالیر )عکس از نگارنده(

http://www.worldclim.org/
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دست آمده هحتی اصفهان نیز گزارش شده است، ولی طبق مدل ب

میزان مشارکت عوامل اقلیمی  نیستند. گونه حضور مساعد نواحی آن

رندگی در سردترین فصل عبارتند از: میزان با تأثیر ترتیببه مختلف

 ،درصد 1/17هم دمایی  ،درصد 29 فصلی بارندگی ،درصد 3/40 سال

ترین فصل بارندگی گرم ،درصد 7/5ترین ماه سال بارندگی خشک

براساس این نتایج، درصد.  8/3درصد و بازه دمایی ساالنه  4سال 

ترین دلیل برای حضور گونه عنوان مهممیزان بارندگی زمستانه به

( AUCدقت و صحّت ) با هم آمده دستهب مدل شود.گرفته می نظردر

توان آورد و به نتایج آن میدست میهطبقه بسیار عالی را ب ،909/0

 برای ارزیابی مناطق و نواحی حضور اتکا نمود.
 

 
تر گرم هایمطلوبیت زیستگاه السرتای سه خط در ایران. رنگ :1 شکل

 باشد.مطلوبیت باالتر نواحی برای حضور گونه میدهنده میزان نشان

 نقاط قرمز رنگ مناطق ثبت شده حضور السرتای سه خط است.

 

های اقلیمی انتخاب شده برای انجام تحلیل حداکثر الیه :1جدول 

 بوده است 7/0تر از ها کمنظمی که ضریب همبستگی آنبی

 

   بحث

شناختی روی خزندگان ایران بوم تاکنون مطالعات گسترده       

ها صورت پراکنده روی برخی گونهصورت نگرفته است و عمدتاً به

 Hosseinian Yousefkhani؛ 1396بوده است )کفاش و یوسفی، 

(. 2014همکاران،  و Hosseinian Yousefkhani ؛2013 همکاران، و

السرتای سه خط نیز جزء سوسمارانی است که تاکنون مطالعه 

شناختی درباره پراکنش حال حاضر آن و عوامل اقلیمی دخیل بوم

بر این پراکنش ارائه نشده است. در این مطالعه سعی شده است 

این عوامل اقلیمی شناسایی گردد و درباره میزان و نحوه آن بر 

 السرتای سه خط بحث گردد.  پراکنش و توزیع

که اشاره شد، میزان بارندگی در فصل زمستان طورهمان       

ترین عامل پراکنش و حضور السرتای سه خط در غرب و مهم

های اخیر، تغییرات آب و هوایی غرب ایران است. طی سالشمال

تر نواحی ایران باعث شده است که میزان بارش زمستانه در بیش

های شرقی رشته کوه زاگرس را کوهپایهکاهش یابد که عمدتاً 

همراه کاهش پوشش گیاهی ها بهشود. کاهش بارندگیشامل می

های طبیعی این گونه در منطقه باعث شده است که زیستگاه

های آن کاهش یابد چنین جمعیتمعرض آسیب قرار گیرد و هم

(. وجود نقاط گزارش حضور السرتای سه 1396)کفاش و یوسفی، 

های مرکزی و اصفهان که در حال حاضر جزء نواحی انخط در است

باشد، بیانگر تحت تأثیر قرار گرفتن آن نامساعد برای حضور می

که طبیعتاً این گونه جاییدر مقابل تغییرات اقلیمی است. از آن

شود، لذا وابستگی بسیار های خوش آب و هوا یافت میدر دره

ا و علفزارهایی که در سارهباالی آن با مناطق کوهستانی، چشمه

. (Anderson ،1999) اند اشاره داشتها کشیده شدهطول دره

تغییرات اقلیمی که در اثر افزایش گرمای جهانی رخ داده است، 

های زاگرس کاهش یابد باعث شده تا عمده مناطق علفزار در دره

های یافت. جمعیت جمعیت این گونه کاهش خواهد تبع آن نیز و به

ها گونه مثل السرتای سه خط از طریق اتصال این درهمختلف یک 

پوشش گیاهی مانع  که تخریببا یکدیگر ارتباط دارند و در صورتی

ها نیز ژنتیکی آن ها و تنوعاین اتصال گردد، طبیعتاً اندازه جمعیت

یابد. با این تغییرات و شرایط سخت محیطی، انتظار کاهش می

کاری جامعه علمی کشور رود تا سازمان محیط زیست با هممی

  قدمی در حفاظت از تنوع زیستی کشور بردارد.
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