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بررسي مهمترين متغيير اقليمي موثر بر حضور
گونه بزمجه بياباني ( )Varanus griseusو و
تعيين متغييرهاي اقليمي محدود كننده آن

زيست سپهر
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چكيده
.1گروه محيط زيست ،دانشكده منابع
طبيعي ،دانشگاه تهران

بزمجه بياباني بزرگترين سوسمار ايران است كه در گستره وسيعي از كشور حضور دارد
در مطالعه حاضر مدل مطلوبيت زيستگاه گونه با استفاده ازالگوريتم حداكثر بينظمي
مورد بررسي قرار گرفت به منظور ارزيابي عملكرد مدل ،از سطح زير نمودار ()AUC
بدست آمده از منحني  ROCاستفاده شد .نتايج حاصل نشان مي دهد مناطق وسيعي
در شمال شرق كشور و جنوب و جنوب غرب ايران از نظر اقليمي براي گونه بزمجه
بياباني مطلوب است .همچنين با استفاده از نقاط حضور گونه مورد مطالعه و با استفاده
از مدل  Bioclim Most Limiting Factorمهمترين متغيير اقليمي محدود كننده
پراكنش گونه در فضاي نرم افزار  DIV-AGIS 7.5.0نيز مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج هر دو مدل اهميت متغيير تغييرات فصلي بارش بر پراكنش گونه نشان داد.
كلمات كليدي :بزمجه بياباني ،حداكثر بي نظمي ،تغييرات فصلي بارش

مقدمه
خانواده وارانيده یكي از هشت خانواده سوسماران
ایران است كه داراي دو گونه در ایران مي باشد.
 Varanus griseusو .Varanus bengalensis
كه گونه در شمال آفریقا ،بيابانهاي آسياي مركزي
و جنوب و جنوب غربي آسيا و شمال هند غربي
Anderson,
;1999
زیست ميكند (

Biosphere

Madjnoonian et al., 2005; Rastegar-Pouyani
 )et al., 2006این گونه یكي از گستره ترین

پراكنش ها را در بين سوسماران داشته كه از
مراكش تا غرب چين را شامل ميشود و دو زیر
گونه با نام هاي  V. g. griseusو V. g. caspius
دارد كه زیر گونه  V. g. griseusدر غرب زاگرس
و زیر گونه  V. g. caspiusدر شرق زاگرس
پراكنش دارد (.)Rastegar-Pouyani et al., 2006
از آنجایي كه تهيه نقشه پراكنش دقيق گونهها
ابزاري كاربردي در مدیریت و حفاظت از گونههاي
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گياهي و جانوري است ( Guisan and
Zimmermann, 2000; Phillips et al.,
 )2006و دانش ما در ارتباط با پراكنش

سوسماران در ایران ناقص است در مطالعه حاضر
مدل بالقوه پراكنش سوسمار بزمجه بياباني با
استفاده از الگوریتم حداكثر آنتروپي مورد بررسي
قرار گرفت همچنين در مطالعه حاضر مهمترین
متغيير موثر بر پراكنش گونه و مهمترین متغيير
محدود كننده حضور گونه تعيين شد.
مواد و روشها
روش کار

متغيرهاي مرتبط با نحوه توزیع پارامترهاي اقليمي
از بانک داده  WorldClimتهيه شد .این بانک
داده شامل  43متغير آب و هوایي (جدول  )4براي
كل كره زمين است كه بر اساس درونيابي داده-
هاي هواشناسي سالهاي  4331تا  2111حاصل
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) كيلومتر4 ثانيه درجه جغرافيایي تقریبا معادل
تمامي الیههاي محيطي با اندازه سلول متناسب با
 نقاط4  شكل.پيكسل سایز مورد نظر تهيه شدند
.حضور گونه را در ایران نشان ميدهد

 همچنين براي بررسي ميزان وسعت.شده است
زیستگاههاي مطلوب تحت تغيير اقليم آینده از
 (قابل دانلود از2101 دادههاي اقليم سال
 با.) استفاده شدwww.ccafs-climate,org
91( توجه به اندازه سلول متغيرهاي آب و هوایي

 متغييرهاي اقليمي مورد استفاده براي تهيه مدل مطلوبيت زیستگاه گونه بزمجه بياباني.4 جدول
Annual mean temperature
Mean diurnal range (mean of monthly×(max temp − min temp))
Isothermality ((var2/var7) ∗ 100)
Temperature seasonality (standard deviation ∗ 100)
Maximum temperature of warmest month
Minimum temperature of coldest month
Temperature annual range (var5 − var6)
Mean temperature of wettest quarter
Mean temperature of driest quarter
Mean temperature of warmest quarter
Mean temperature of coldest quarter
Annual precipitation
Precipitation of wettest month
Precipitation of driest month
Precipitation seasonality(standard deviation/mean)
Precipitation of wettest quarter
Precipitation of driest quarter
Precipitation of warmest quarter
Precipitation of coldest quarter
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نحوه تجزیه وتحليل دادهها
در این مطالعه از نرمافزار MAXENT v.3.3.3a

( )Phillips et al., 2006براي پيش بيني نواحي
داراي پتانسيل توزیع گونه بزمجه بياباني در ایران
استفاده شد .الگوریتم حداكثر آنتروپي نوعي رویه
مبتني بر ماشين یادگيري است كه به ارزیابي
احتمال توزیع مقادیر حداكثر آنتروپي متأثر از
محدودیتهاي ناشي از متغيرهاي محيطي
تأثيرگذار بر نحوه توزیعهاي مكاني گونه ،مي-
پردازد .مدلسازي بر اساس این رویكرد و با بهره-
گيري از نرم افزار  MAXENTداراي مزایاي قابل
اعتنایي است .این روش فقط نيازمند نقاط حضور
گونهها است همچنين ميتوان تعيين كرد
كداميک از متغيرهاي اقليمي مهمترین عامل
تشریح كننده نحوه توزیع گونه است ( Phillips
 .)et al., 2006; Elith et al., 2011در این
مطالعه مدلسازي با  4111تكرار و انتخاب 41111
نقطه تصادفي به عنوان نقاط زمينه انجام گرفت.
به منظور ارزیابي عملكرد مدل از سطح زیر نمودار
( )AUCبدست آمده از منحني  ROCاستفاده
شد .سطح زیر نمودار این منحني به عنوان
معياري از قدرت تشخيص نقاط حضور از نقاط
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عدم حضور توسط مدل عمل نموده و مستقل از
تعریف آستانههاي مطلوبيت ميباشد ( Elith et
 .)al., 2011مدلي كه فاقد قدرت تشخيص و
پيشبيني باشد ،مقدار  AUCبرابر با  1/3داشته و
مدلي كامل با قدرت پيشبيني بسيار زیاد داراي
 AUCبرابر با یک خواهد بود ( Phillips et al.,
.)2006; Elith et al., 2011

همچنين با استفاده از نقاط حضور گونه مورد
مطالعه و با استفاده از مدل Bioclim Most
 Limiting Factorمهمترین متغيير اقليمي
محدود كننده پراكنش گونه در فضاي نرم افزار
 DIV-AGIS 7.5.0مورد بررسي قرار گرفت.

نتایج
بررسي مدل مطلوبيت زیستگاه بزمجه بياباني با
استفاده از نرم افزار مكسنت نشان داد مناطق
وسيعي در شمال شرق كشور و جنوب و جنوب
غرب ایران از نظر اقليمي براي گونه بزمجه بياباني
مطلوب است .همچنين نتایج نشان داد مهمترین
متغيير اقليمي پيش بيني كننده حضور گونه
تغييرات فصلي بارش است (شكل .)2
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شكل -3نقشه مطلوبيت زیستگاه بزمجه بيابانی در ایران

شكل  -1منحنی  ROCو مقدار  AUCبرای ارزیابی عملكرد مدل
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بررسی عملكرد مدل
نتایج بررسي عملكرد مدل بر اساس مقدار AUC

( )AUC = 0/658نشان داد مدل حاضر داراي
عملكرد عالي است (شكل .)9

.Factorنشان داد كه هر یک از متغيير هاي
اقليمي مورد استفاده در بخشي از گستره حضور
گونه به عنوان متغيير محدود كننده عمل ميكند
اما تغييرات فصلي بارش در بخش بزرگي از
پراكنش گونه به عنوان متغيير محدود كننده عمل
ميكند (شكل .)1

عوامل محدود کننده پراکنش گونه

بررسي عوامل محدود كننده پراكنش گونه با
استفاده از مدل Bioclim Most Limiting

شكل Bioclim Most Limiting Factor-1

بحث
گونه بزمجه بياباني بزرگترین سوسمار ایران است
كه در مناطق وسيعي از كشور یافت مي شود این
گونه به عنوان شكار چي بسياري از گونه ها داراي
آشيان بوم شناختي مشابه برخي پستانداران هم
چثه خود مي باشد (( ;Anderson, 1999
Madjnoonian et al., 2005; Rastegar-Pouyani
 ))et al., 2006بررسي مدل مطلوبيت زیستگاه آن
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نشان مي دهد كه مهمترین عامل تعيين كننده
پراكنش آن تغييرات فصلي بارش است .بررسي
مهمترین عوامل اقليمي محدود كننده پراكنش
گونه با استفاده از مدل نيز نشان داد كه متغيير
تغييرات فصلي بارش نيز از مهمترین عوامل
اقليمي محدود كننده پراكنش گونه در بخش
بزرگي از گستره حضور گونه است و این نشان مي
دهد كه هر دو مدل در تعيين مهمترین عامل
اقليمي براي گونه عملكرد یكساني داشتهاند.
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تعيين این كه چرا متغيير اقليمي تغييرات فصلي
بارش براي گونه سوسمار بزرگ چثه اي چون
بزمجه بياباني داراي اهميت است و چه جنبه اي
بو شناسي گونه را تحت تاثير قرار ميدهد مي تواند
درك خوبي از واكنش خزندگان به متغيير هاي
 همچنين پيشنهاد ميشود در.اقليمي داشته باشد
مطالعات آینده با استفاده از روشهاي تعيين آشيان
اقليمي گونه هاي تفاوتهاي آشيان اقليمي دو گونه
.مورد بررسي قرار گيرد و بایكدیگر مقایسه شود
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