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مقدمه
توسعه روشهای مدلسازی انقالبي در افزایش دانش
بوم شنا سي مخ صو صاً ماکرو اکولوژی به وجود آورده

Biosphere

است و سبب افزایش آگاهيهای جهاني در ارتباط با
عوامل محيطي شكك ل دهنده اراکنش گونهها شككده
اسككت ،که خود از موضككوعاا اصككلي مورد بررسككي
بومشكناسكاد در تمامي تاریع علب بومشكناسكي بوده
اسككت .مدلهای مطلوبيت زیسككاهاه مدلهای آماری
ه ساند که به برر سي روابط گونهها با محيطزی ست
آدها مياردازند .این مدلها قدرا سككامانه اعالعاا
جغراف يایي را به همراه ابزار های چ ند ماغيره درهب
ميآميزند تا ارتباط بين گونه و زیسكككاهاه آد را به
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صكككورا فرمول درآورده و تأثير اارامارهای مؤثر بر
مطلوب يت زیسكككا هاه را کمي کن ند .این مدل ها
ميتوان ند احا مال حضكككور گو نه در یق نق طه از
زیسكككاهاه را با توجه به شكككرایط محيطي آد برآورد
کنند (شكككم  .)1390 ،این در حالي اسكككت که در
ایراد اسككاداده از این روشها کمار توسككعه یافاه و
آگاهي های اندکي در ارتباط با اهميت و فواید این
روشها وجود دارد .با اساداده از روشهای مدلسازی
ميتواد به بررسكككي آشكككياد بومشكككناخاي گونهها
( ،)Vetaas, 2002یافان مناعق بالقوه مسككاعد برای
حضور گونهها و تعيين مهبترین فاکاورهای محيطي
مؤثر بر اراکنش و حضكككور آد ها ( Phillips et al.,

 ،)2006یافان زیسكككاهاه های جدید برای گونه های

2

نقش و اهميت مدلسازی توزیع گونه ای (...)SDM
کم ياب و در خطر انقراض در م ناعق دور دسكككت

(.)Heikkinen et al., 2006; Pearson et al., 2006

) ،)Engler et al., 2004برنكامكهریزی و حدكاتكت

امككا این مككدلهككا ابلككب برای ايش بيني توزیع

( Cayuela et al., 2009; Velásquez-Tibatá et

جغراف يایي یق گو نه به جای م طال عه ویژگي های

 ،)al., 2012ارزیككا بي ا ثراا ت غييراا در اق ليب و

توزیع گو نه در فضكككای محيطزیسكككاي اسكككا داده

کاربری اراضكككي بر نحوه اراکنش گونه ها ( Guisan

ميشوند SDM .در حال حاضر بهعور گساردهای در

;and Thuiller, 2005; Liu et al., 2005

سرا سر اکو سي سابهای خ ش ي ،آب شيرین و در

 )Velásquez-Tibatá et al., 2012ارداخت.

عرصككههای دریایي اسككاداده ميشككود ( Elith and

.)Leathwick, 2009
مدلسازی توزیع گونهای SDM1

مدل سازی اراکنش گونهها یق روش مدل سازی در

مدلسكككازی توزیع گو نهای  SDMبهعنواد ابزاری

علوم محيطزیسككت اسككت ،که تالش ميکند روابط

ج هت بررسكككي ارت باط بين توزیع جغراف يایي گو نه

بين اراکنش گو نه ها و ویژگي های محيطي آد ها را

(حضككور یا فراواني در م ادهای شككناخاه شككده) با

بياد کند .این روش با اسككاداده از اعالعاا حضككور

اعال عاا در مورد ویژگي های محيطزیسكككاي گو نه

گونه یا عدم حضكككور گونه در مخاصكككاا جغرافيایي

تعریف ميشكككود ( .)Pearson et al., 2007در واقع

اراکنش آد ها و اندازهگيری ویژگي های محيطي به

مدل های توزیع گو نهای  SDMابزار های کمي یا

ش ل ماغيرهای محيطي هر گونه ،در قالب مدلهای

تجربي هسكككاند که با اسكككاداده از دادههای م اني

آماری یا روشهای یادگيری ماشيني روابط حضور یا

موقعيت گونه ها و ماغير های محيطزیسكككاي که بر

عدم ح ضور گونه با ماغيرهای محيطي را ک شف و بر

توزیع گو نه ها اثر مي گذار ند ،روابط گو نه-محيط را

اسككاف روابط کشككف شككده به ايشبيني حضككور یا

مدلسكككازی ميکنند .در بسكككياری از منابع مدل

عدمحضكككور یق گونه در بسكككار جغرافيای محيطي

مطلوب يت زیسكككا هاه ،مدل نيو گو نه ،مدل نيو

مياردازد (.)Franklin, 2010

اکولوژیق یا حاي مدل نظریه نيو واژههایي هسككاند

مدلسككازی اراکنش گونهای برای مدلسككازی روابط

که برای توصككيف  SDMاسككاداده شككدهاند .چرا که

بين اراکنش گونه و شكككرایط محيطي ابادا اراکنش

ی ي از اسككاسككيترین مباني تئوری در مدلسككازی

بخ شي از جمعيت گونه مورد نظر را در ابعاد ف ضایي

اراکنش گونه بر اسكككاف مدهوم نيو اکولوژیق بوده

مشكككخی ميک ند و در م حدوده اراکنش جمع يت

اسكككت .این مدلها بر اسكككاف روش مدلسكككازی و

نمونه مورد نظر را با توجه به نوع گونه و فاکاور های

اهداف ،به توصكككيف مطلوبيت زیسكككاهاه گونه ،نيو

مؤثر بر اراکنش گو نه در قا لب ماغير های محيطي

بالقوه ،نيو بالد عل ،نيو چ ند ماغيره گو نه و یا

(مانند دما ،ارتداع ،شيب ،جن

خاک ،نوع او شش،

هنهامي که تنها به ماغيرهای اقليمي توجه مي شود

سكككرعت جریاد ،عمق آب و  )...اهنهبندی ميکند

بككه ن يو م ط لو بيككت ا ق ل ي مي گونككه مي اردازنككد

( ش ل  .)1به عبارتي با ش سان شرایط محيطي به

1 - Species Distribution Modeling
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ابراهيمي.
ماغيرهای مخالف و اسككاخراب بينظمي ماغيرها در

منطقي بين اراکنش گونه و ماغيرهای مخالف بيابد.

محدوده اکوسكككيسكككامي و اهنهبندی مجزای آدها

در ادا مه این مدل ها با اسكككا داده از روابط تجربي

تالش ميک ند .با ترک يب این فاکاور های محيطي

بهدسككت آمده از مدلسككازی ،برای اراکنش گونه در

مجزا با داده های م اني اراکنش گو نه به ک مق

م اد و زمادهایي خارب از محدوده کنوني اسككاداده

مكدلهكای آمكاری ( )GLM, GAMیكا روشهكای

ميشوند ( ;Franklin, 2010; Pearson et al., 2004

.)Pearson et al., 2007

یادگيری ماشكككيني ( )ANN, RFروابط منظب و

شکل  :1نمایش کالسهای اصلی و مراحل پیش پردازش ،پردازش و پس از پردازش برای مدلسازی توزیع گونه در Naimi et ( .SDM

)al., 2014

اسكككاداده از مدلسكككازی توزیع گونهای  SDMبرای

برنامهریزی حداتت بهعور گ ساردهای مورد ا ساداده

نقشكككهبرداری توزیع گونه های جانوری و گياهي به

قرار ميگيرد .با توجه به تغييراا گسارده در شرایط

عور فزآیندهای در زمينه آگاهي نسكككبت به تغييراا

عبيعي که گونهها در آد زیسككت ميکنند و واکنش

محيطزی ست و ايامدهای محيطزی ساي فعاليتهای

مخالف هر گونه نسككبت به تغييراا محيطي مدلها

بشككری بر تنوعزیسككاي مورد اسككاداده قرار ميگيرد.

 SDMميتوان ند با ايشبيني واکنش گو نه ها به

فراتر از ايشبيني توزیع گونه ،این مدل ها تبدیل به

تغييراا در مقياف جغرافيایي توزیع خود ،اعالعاا

یق ابزار مهب تصكككميبگيری برای انواع برنامه های

مد يد و قا بل توجهي برای مدیراد و بر نا مهریزاد

کاربردی جغراف يایزیسكككاي ،مان ند م طال عه اثراا

عرصه حداتت فراهب کنند .در عراحي ذخيرهگاههای

تغييراا اقليمي ،شككناسككایي مناعق حداتاي بالقوه،

حيااوحش و مناعق حداتت شده برای ر سيدد به

تعيين م اد های بالقوه برای اراکنش گو نه های

ا هداف ح دا تت و مدیر یت جمع يت ح يااوحش

ح ساف و گونههای مهاجب و نق شهبرداری گ سارش

ايشبيني تأثيراا فعاليتهای مخالف بر زیسكككاهاه

بيماریهای خطرناک بهعور گ ساردهای بهکار گرفاه

برای مدیریت منابع اهميت باالیي دارد .شككناسككایي

ميشككود ( .)Miller, 2010عالوه بر این  SDMبرای

مناعق مناسب برای احيای جمعيت گونهها و معرفي
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نقش و اهميت مدلسازی توزیع گونه ای (...)SDM
گونه به زیساهاههای جدید و حاي بازسازی و احيای

ميکنيب و ميتوانيب آد را بهعنواد یق آشككك ياد

زیسككاهاه بالقوه گونهها از دیهر کاربردهای مدلهای

اکولوژی ي اشككغال شككده تعریف کنيب ( Pearson et

 SDMمي باشكككد .همننين مدل های  SDMبرای

.)al., 2007

آزمود فرضكككيه های جغرافيای زیسكككاي به کار برده
مي شود ( Elith and Leathwick, 2009; Franklin,

.)1955; Guisan and Thuiller, 2005

آشككياد اکولوژی ي اشككغال شككده نشككاد دهنده همه
محدودیتهای تحميل شده بر اراکنش واقعي شامل
م حدود یت های م اني با تو جه به توا نایي م حدود
اراکنش و تعامالا ماعدد با سكككایر موجوداا زنده

فضای جغرافیایی در مقابل فضای محیطی
برای درک مدل سازی اراکنش گونهها مهب ا ست که
در مورد وقوع گونهها در ف ضای محيطزی ساي آدها
بياندیشككيب ،که یق فضككای مدهومي تعریف شككده
توسط ماغيرهای محيطي که در ارتباط با ااسعهای
گونهها ميباشككند .مدهوم فضككای زیسككتمحيطي در
تئوری آ شياد اکولوژی ي مدهوم ميیابد .واژه آ شياد
تاریع عوالني و مخالدي در بومشككك ناسكككي دارد.
هاچين سود آشياد اکولوژی ي بنيادی یق گونه را به
عنواد مجموعهای از شككرایط محيطي که در آد یق
گونه ميتواند زنده بماند و زندگي کند تعریف کرده
است (.)Hutchinson and Buniting, 1987

مي باشكككد هر چند برخي از مناعق اراکنش واقعي
مم ن است ناشناخاه باشند (برای مثال یق منطقه
ا شغال شده ا ست اما گونههای درود آد شنا سایي
نشكككدهاند) یا در برخي از مناعق که ااانسكككيل الزم
برای اراکنش گو نه وجود دارد مم ن اسككككت که
گونكههكا بكه دليكل تعكامالا ماقكابكل زنكده و یكا
محدودیتهای موجود در اراکندگي اسككاقرار نيابند.
بر همين مبنا ميتواد گدت فضكككای جغرافيایي به
موقعيت م اني که معموالً با ا ساداده از مخا صاا x

و  yنشككاد داده ميشككود اشككاره ميکند و فضككای
محيطي به آشياد اکولوژی ي چند بعدی هاچينسود
ا شاره ميکند .ف ضای محيطزی ساي آ شياد ا صلي
گونهها را که نشاد دهنده عيف گساردهای از شرایط

تجسكككب کردد اراکنش گونه ها در هر دو فضكككای

بيرزندهای اسكككت که در آد گونه ها اایدارند را به

محيطزی ساي و جغرافيایي کمق ميکند تا برخي از

تصویر ميکشد و فضای جغرافيایي مناعقي با شرایط

مداهيب ا سا سي که برای مدل سازی اراکنش گونهها

بيرزنده که در آشياد اساسي اکولوژی ي بالقوه برای

ضككروری هسككاند را درک کنيب .برای درک این دو

اراکنش گونككههككا اسككككت را مشكككخی ميکنككد

مدهوم تو جه به این ن اه که عالوه بر م حل های

(.)Franklin, 2010; Pearson et al., 2007

گزارش شكككده در مورد اراکنش واقعي گو نه ها ،به
احا مال ز یاد گو نه ها در م ناعق دیهر هب ميتوان ند
حضككور داشككاه باشككند ،هرچند حضككور آدها هنوز

دادههای مورد استفاده در یک SDM

گزارش نشككده باشككد .اگر اراکنش واقعي در فضككای

در سكككاخت مدل های اراکنش گونهای وجود رابطه

محيطي مشككخی شككده باشككد ما بخشككي از فضككای

مياد وقوع گونه با شرایط محيطي یق فرض اساسي

محيطي که توسط گونهها اشغال شدهاند را شناسایي

محسكككوب ميشكككود ( .)Franklin, 2010وجود این
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فرض موجب مي شود برای ساخت یق مدل حداقل

ماغيرهای محيطي ماعددی در مدلسككازی اراکنش

به دو گروه از دادههای ورودی نياز داشاه باشيب.

گونهها به کار گرفاه مي شود .رایجترین آدها مربوط
به اقليب (مانند دما و بارش) ،تواوگرافي (مانند ارتداع

الف) دادههای بیولوژیک

و شككيب) ،نوع خاک و اوشككش زمين ميباشككد .این
ماغير ها با وجود این ه ااانسكككيل سكككاخت تقابالا

دادههای م اني گونه با توجه به سي ساب مخا صاا

زیساي و زنده را در مدلسازی فراهب ميکنند اما در

جغرافيایي حضكككور یا عدمحضكككور گونه مشكككخی

واقع ت ما یل به توصكككيف محيط بيرز نده را دار ند

ميشككوند .دادههای اراکنش گونه مم ن اسككت که

( .)Pearson et al., 2007ماغيرها ابلب برای توصيف

فقط دادههای حضككور (محلهایي که گونه مشككاهده

شكككرایط محيطي که تصكككور ميشكككود با تأثير بر

شده ا ست) و یا دادههای ح ضور/عدم ح ضور با شد.

فيزیولوژی و رفاار گونه نقش مسككاقيمي بر اراکنش

روشهای مخالف مدلسازی برای ساخت مدل با هر

گونهها دارند ،مورد اردازش واقع ميشككوند .هر چند

کدام از این دادهها توسككعه داده شككدهاند .در برخي

بر ا ساف برخي نظراا کار شنا سي تو صيه مي شود

موارد نشككاد داده شككده اسككت که باوجود رکوردهای

که ماغيرهای ايشبينيگری که تأثير بير مسككاقيب

عدم حضككور ،عمل رد مدل بهبود بخشككيده ميشككود

بر اراکنش گو نه ها دار ند از آن جایي که ارت با عاا

( .)Brotons et al., 2004اما همواره رکوردهای عدم

بيرمسكككاقيب مم ن اسكككت هنهامي که مدل برای

ح ضور در د سارف ني ست و یا در بردا شت دادههای

ايشبيني اراکنش گونه ها در منطقه جدید یا تحت

عدم حضككور گونه اشككاباهاا فراواني ر ميدهد که

سككك ناریو های اقليمي مخالف مورد اسكككا داده قرار

حدود اعميناد به این داده ها را به شكككدا کاهش

ميگيرد ،مدل سازی را با م ش ل مواجه کنند ،ارهيز

ميدهد و ميتواند موجب خطا در مدلسككازی شككود

شككود ( .)Guisan and Thuiller, 2005اما مطالعاا

( .)Hirzel et al., 2002با توجه به محدودیت های

ماعدد نشككاد دهندهی این ن اه اسككت که اسككاداده

موجود در تهيه و اساداده از دادههای عدم حضور در

درسككت از ماغيرهای بير مسككاقيب برای توصككيف

بسكككياری از مطالعاا اسكككاداده از داده های شكككبه

اراکنش گونه ها ميتواند بسكككيار مديد واقع شكككود

عدمح ضور تو سعه داده شده ا ست .دادههای شبه

( .)Mostafavi et al., 2014ماغيرهككای محيطي

عدمحضور برای مناعقي که عدم حضور گونه به عور

مم ن اسكككت که یا ماشككك ل از دادههای ايوسكككاه

قطع مورد تأیيد نباشكككد در نظر گرفاه ميشكككود.

(داده هایي که ميتوان ند هر م قداری را درود یق

اسككاداده از دادههای شككبه عدمحضككور برای انجام

محدوده م شخی دا شاه با شند مثل دما یا بارش) یا

مدل سازی اراکنش گونهها ناایج خوبي دا شاه ا ست

دادههای گسككسككاه (دادههایي که در گروههای مجزا

(.)Mostafavi et al., 2014

دساهبندی مي شوند مثل نوع اوشش سطح زمين یا
نوع خاک) باشككند .دادههای گسككسككاه نميتوانند با

ب) دادههای محیطی

ت عدادی از الهوریاب های رایج مدلسككككازی مورد
اسكككاداده واقع شكككوند .در این موارد ،مم ن اسكككت
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