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چکیده
جنگلهای حرا جز اکوسیستمهایی هستند که توزیع و ترجیحات اکولوژیکی آنها اغلب مورد بررسی قرار نگرفته
است و مدلسازی توزیع گونهای برای این جنگلها میتواند سبب بهبود و ارتقاء سطح مدیریت و حفاظت آنها
شود .این مطالعه در سال  1372و با هدف معرفی پتانسیل رویشگاه مطلوب گونه  Avicennia marinaو مهمترین
عوامل موثر بر پراکنش آن انجام گردید .در این مطالعه ابتدا الیههای  7متغیر زیستشیمیایی از پایگاه داده
 Bio-Oracleاستخراج گردید و همبستگی بین متغیرهای زیستشیمیایی برای گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
و سپس متغیرهای دارای همبستگی باال از فرآیند مدلسازی حذف شد .درنهایت مدلسازی توزیع گونهای جنگلهای
حرا با روش بیشینه آنتروپی در نرمافزار  MaxEntانجام شد .نتایج نشان داد عموماً مناسبترین مناطق برای پراکنش
جنگلهای حرا در ایران ،حاشیهی شرقی خلیج فارس و اغلب مناطق حاشیهای دریای عمان هستند .در این
مدلسازی متغیرهای حداقل کلروفیل ،میانگین کلروفیل ،مجموع حداکثر کلروفیل و  pHبه ترتیب بهعنوان مهمترین
پارامترهای زیستشیمیایی شناخته شدهاند .یافتههای پژوهش حاضر میتواند برای مدیریت بهتر مناطق ذکر شده با
تاکید بر حفاظت تنوع زیستی گونه حرا استفاده گردد.

کلمات کلیدی :جنگلهای مانگرو ، Avicennia marina ،دادههای دریایی ،مدلسازی ،توزیع گونهای.

 .1مقدمه

 )Peterson, 2006که میتواند کاربرد زیادی در جهت ارزیابی
اثرات تصمیمات مدیریتی و یا مخاطرات محیطزیستی بر توزیع

در طول دو دهه گذشته ،عالقه به پیش بینی توزیع گونهای به
طور قابل مالحظهای افزایش یافته است .مدلسازی توزیع گونهای
( )SDMیک ابزار مهم در بومشناسی ،تکامل ،بیوگرافی و
زیستشناسی حفاظت شده است ( ;Graham et al., 2004

مکانی گونهها داشته باشد ( .)Shahparian et al., 2017برنامه
های کاربردی رایج شامل پیشبینی گسترش گونههای مهاجم
( ،)Thuiller et al., 2005پیشبینی تاثیرات تغییرات اقلیمی
( ،)Thomas et al., 2004بررسی الگوهای فضایی تنوع گونهای
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پیشبینی پتانسیل توزیع گونه حرا ) (Avicennia marinaدر

قیومی و ابراهیمی  /پیشبینی پتانسیل توزیع گونه حرا (  (Avicennia marinaدر محدوده جنگلهای مانگرو جنوب ایران...

وابسته نیز اثر گذاشته و همینطور خدمات اکوسیستمی ارائه شده
توسط این جنگلها را تغییر دهد ( .)Crase et al., 2015در واقع
تغییرات اقلیم دریا شرایط زیستی و غیر زیستی را تغییر خواهد
داد و موانع زیست محیطی را از بین می برد و در نتیجه توزیع
فعلی گونهها تغییر خواهد نمود ( .)McCarty et al., 2009از
اینرو طی دهه های گذشته مدل های توزیع گونه ها به پر
استفاده ترین ابزار برای پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر گروه های
مختلف تاکسونومیک از جمله گیاهان ( Carrillo-Angeles et al.,
 )2016و به منظور مدیریت و حفاظت اکوسیستمها تبدیل شدهاند

غالب بوده و در کلیه مناطق رویشگاهی مانگرو ایران دیده
میشود .در حالیکه گونه چندل فقط در خورهای سیریک و
جاسک (تاالب بین المللی دلتای رود گز و حرا) حضور داشته که
معموالُ ناخالص نبوده و همراه با حرا دیده میشود ( Danehkar,
 .)1994; Safyari, 2017; Erfani et al., 2009پراکنش طبیعی حرا
در ایران از شرقی ترین بخش دریای عمان درکشور ،در خلیج
گواتر در طول شرقی  21درجه و عرض شمالی  21درجه شروع
میشود و با حرکت به غرب خلیج فارس و زیاد شدن عرض
جغرافیای  29درجه و طول شرقی  11درجه در استان بوشهر پایان

( .)Hannah et al., 2007; Guisan et al., 2013بنابراین با توجه
به آسیبپذیر بودن اکوسیستم جنگلی مانگرو در برابر تغییرات
اقلیمی دریاها ،تغییرات منجربه کاهش سالمتی و بهره وری و یا
تغییر در ترکیب گونهای و تغییر هویت بنیادی جنگلها میشود
( .)Nitto et al., 2014با توجه به کاربرد وسیع مدلهای توزیع
گونهای ) (SDMدر اکوسیستمهای زمینی ،فقط تعداد اندکی از
مطالعات بر پایه  SDMبرای گونههای وابسته به اکوسیستمهای
آبی استفاده میشوند ( ،)Robinson et al., 2011اما با توجه به

مییابد (( )Danehkar, 2006 ; Safyari, 2007شکل.)1
امروزه مقدار قابل توجهی از پژوهشها بر روی فرآیندهای
تکاملی تنوع و پتانسیلهای توزیع جغرافیایی گونهها متمرکز
شدهاند تا اولویتهای حفاظت را مشخص کنند ( VaneWright
 .)et al., 1991; Faith, 1992; Redding and Mooers, 2006در
همین راستا مدلهای توزیع گونهای ( )SDMsبه عنوان یکی از
پنج روش تحقیقاتی در علوم زیستشناسی رتبهبندی شدهاند
( )Renner and Warton, 2013که برای پیشبینی توزیع گونهها

این موضوع که مدلسازی توزیع گونهای قادر است دانش در
زمینه توزیع و ترجیحات اکولوژیکی را بهبود بخشد و سبب
ارتقاء سطح مدیریت و حفاظت اکوسیستمهای آبی با در نظر
گرفتن تغییرات اقلیمی گردد ،در این مطالعه به مدلسازی توزیع
گونهای جنگلهای مانگرو در ایران پرداخته شده است.
جنگلهای مانگرو ( )Mangrove Forestدر زمره غنیترین و
حاصلخیزترین اکوسیستمهای آبی (دریایی -ساحلی) جهان به
شمار میآیند و از نظر اکولوژیکی از اهمیت باالیی برخوردار
میباشند ( ;Alongi et al., 2009; Spalding et al., 1977

مورد استفاده قرار میگیرند ( Phillips et al., 2006; Royle et al.,
;2012; Yackulic et al., 2013; Renner and Warton, 2013

.)Bosso et al., 2016; Smeraldo et al., 2017
به همین منظور و با توجه به اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی
جنگلهای مانگرو که به برخی از آنها اشاره گردید ،ضرورت
انجام تحقیقات مدون و بلند مدت به منظور حفظ این جنگلها و
آشکارسازی اهمیت آنها در حوزههای مختلف دارای اهمیت
است که یکی از مهمترین آنها پیشبینی توزیع گونهای میباشد،
از این رو در این مطالعه به مدلسازی توزیع گونهای حرا
( Avicennia marinaبهعنوان گونه غالب جنگلهای مانگرو) در
ایران با استفاده از دادههای زیستشیمیایی پایگاه دادههای محیطی
 Bio-Oracleپرداخته شد.

Spalding et al., 2014; Safyari, 2018, Safyari and Mansouri,

 .)2008پراکنش جهانی این جنگلها در نواحی مختلفی از جنوب
و شرق آسیا ،استرالیا ،آمریکا ،غرب آفریقا و خاورمیانه بوده که
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( ،)Graham et al., 2004بازسازی آشیان اکولوژیکی اجدادی
( )Martínez-Meyer et al., 2004در چند دهه اخیر به کمک
مدلهای  )Species Distribution Model( SDMانجام میشوند.
یکی از اساسیترین علل تغییر و از بین رفتن مانگرو ها عالوه بر
فعالیتهای انسانی ،تغییرات اقلیم دریایی است (.)Singh, 2003
تغییر در توزیع مکانی جنگلهای مانگرو در پاسخ به تغییرات
اقلیم دریایی ،به شدت میتواند بر حضور و فراوانی جانوران

وسعت آنها بیش از  11میلیون هکتار تخمین زده شده است
( .)ITTO, 2012; Spalding et al., 2010جنگلهای مانگرو در
 123کشور دنیا یافت میشوند و تاکنون  93گونه از آنها شناسایی
شده است ( .)ITTO, 2012در ایران تنها دو گونه حرا
) (Avicennia marinaو چندل ) (Rhizophora mucronataکه در
آخرین حد پراکنش این جنگلها ،در آسیای جنوب غربی وجود
دارد ،دیده میشوند .در جنگلهای مانگرو ایران ،گونه حرا ،گونه

اقیانوسشناسی /سال دهم /شماره  /00زمستان 23/7/1378ـ11

پیرسون با ضریب دقت  0/91استفاده شد ،نتایج حاصل از این
آزمون به انتخاب متغیرهای حداقل کلروفیل ،میانگین کلروفیل،
مجموع حداکثر کلروفیل و  pHبرای گونهی حرا منجر شد که از
بین  7متغیر زیستشیمیایی  ،متغیرهای مذکور با فرمت Ascii
برای ورود به نرمافزار  Maxent 3.3.3آماده شدند (جدول ،1
بخش ب) .برای ارزیابی نتایج مدلسازی متغیر آماری از تحلیل
منحنی ویژگی عامل دریافت کننده منحنی )شکل  (2استفاده شد.
چنانچه مساحت زیر منحنی ) (AUCمیزان عددی  1را نشان

 .2مواد و روشها
در این مطالعه دادههای بیولوژیک (اطالعات حضور) مربوط
به گونه حرا از طریق نمونهبرداری (پایگاه داده شخصی) در
محدوده جنگلهای مانگرو ایران گردآوری گردید و دادههای
محیطی مورد استفاده از بانک داده  Bio-Oracleکه یک مجموعه
داده جهانی شامل دادههای زیستشیمیایی ،موادمغذی و فیزیکی
است ،تهیه شد (در این مطالعه از دادههای محیطی زیستشیمیایی

استفاده شده است ،جدول ،1بخش الف) .این بانک دادهای کاربر-
پسند برای مدلسازی توزیع گونهای اکوسیستمهای آبی با دانلود
در  http://www.bio-oracle.org/در دسترس قرار میگیرد .در
مرحله بعدی ،همبستگی بین متغیرهای زیستشیمیایی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس متغیرهای دارای همبستگی
باال از فرایند مدلسازی حذف شدند .درنهایت مدلسازی توزیع
گونهای جنگلهای حرا با روش بیشینه آنتروپی در نرم افزار
 MaxEntانجام شد .در این مطالعه بهمنظور انتخاب متغیرهای
مستقل و وابسته تأثیرگذار بر حضور جنگلهای حرا از آزمون

دهد ،به معنای پیشبینی کامل و بدون حذف هیچکدام از نقاط
حضور است .اما اگر این مقدار برابر با  0.1باشدROC ،
نشاندهندهی یک پیشبینی تصادفی میباشد .همچنین AUCبین
 0.9تا  0.8بیانگر مدل خوب ،بین  0.8تا  0.7مدل عالی و بیش
از  0.7بیانگر پیشبینی بسیار عالی مدل است ( Giovannelli et
 .)al., 2001منحنی  ROCمربوط به مدلسازی توزیع گونهای حرا
با بهرهگیری از مدل بیشینه آنتروپی میزان  AUC= 0.998را نشان
داد که مبین قابلیت اعتماد در سطح خوب میباشد.
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شکل  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه (محدوده جنگلهای مانگرو در ایران)

قیومی و ابراهیمی  /پیشبینی پتانسیل توزیع گونه حرا (  (Avicennia marinaدر محدوده جنگلهای مانگرو جنوب ایران...
جدول  :1الف) متغیرهای زیست شیمیایی اقیانوس شناسی ؛ ب) متغیرهای زیست شیمیایی منتخب پس از ازمون پیرسون ()0/57؛
ج) درصد اهمیت متغیرهای زیست شیمیایی در مدل حداکثر آنتروپی.
الف) متغیرهای زیست شیمیایی اقیانوس شناسی
Primary
Production

Photosynthetically
Available RadiationMean

pH

Chlorophyll Awinmaximum

Chlorophyll ASummaximum

Chlorophyll
A-Range

Chlorophyll
A-Minimum

Chlorophyll
A-Maximum

Chlorophyll
A-Mean

pH

Chlorophyll A-Summaximum

ج) درصد اهمیت متغیرهای زیست شیمیایی در مدل حداکثر آنتروپی
pH

Chlorophyll A-Summaximum

Chlorophyll A-Range

Chlorophyll A-Minimum

7.9

17

27.5

47.6

شکل  :2منحنی  ROCمربوط به مدل بیشینه آنتروپی برای پیشبینی پتانسیل توزیع گونهای جنگلهای حرا در ایران

شمار میروند اما استان بوشهر به لحاظ زیستشیمیایی دارای
حداقل پتانسیل پراکنش برای این گونه است (شکل  .)3نقشه
پتانسیل توزیع گونهای جنگلهای حرا که در  0رده طبقهبندی
شده نشان میدهد در شرایط زیستشیمیایی کنونی منطقه
حفاظت شده حرا ،منطقه حفاظت شده گابریک و جاسک ،خلیج
گواتر ،جزیره قشم ،خور آذینی ،خور خالصی ،خور آبکوهی،

 .3نتایج و بحث
نتایج حاصل از مدلسازی توزیع گونهای حرا نشان داد
متغیرهای حداقل کلروفیل ،میانگین کلروفیل ،مجموع حداکثر
کلروفیل و  pHبه ترتیب بیشترین تأثیر را بر پیشبینی حضور
حرا در جنگلهای مانگرو ایران دارند (جدول ،1بخش ج).

خور احمدی ،خور سمایلی و خور زنگی در مرز آبی جنوب
کشور بهطور کلی پتانسیل بیشتری برای پراکنش جنگلهای حرا
دارند (شکل .)3

همچنین نتایج نشان میدهد در شرایط زیستشمیایی حاضر
بخشهایی از استان هرمزگان ،محدودهای از چابهار ،شرقیترین
بخش استان سیستان و بلوچستان و همچنین لکههای زیستگاهی
کوچکی در استان خوزستان بهترین مناطق برای پراکنش حرا به
18
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ب) متغیرهای زیست شیمیایی منتخب پس از ازمون پیرسون ()2/57
Chlorophyll A-Range

Chlorophyll A-Minimum

اقیانوسشناسی /سال دهم /شماره  /00زمستان 23/7/1378ـ11

در سالهای اخیر مدلهای توزیع گونهای در رشتههای
مختلف زیستشناسی اهمیت گستردهای یافتهاند .نکته قابل توجه
آنجاست که این مدلها برای تاکسونهای وابسته به اکوسیتمهای
آبی بهندرت مورد استفاده قرار میگیرد و اغلب برای تاکسونهای
اکوسیستمهای خشکی استفاده میشوند .این مطالعه با هدف

دانش متخصصان که چه ویژگیهایی از لحاظ اکولوژیکی برای
گونههای مورد نظر معنیدار هستند و یا با روشهای مختلف
تعیین همبستگی بین متغیرها شناخته شوند ( ;Austin, 2002
 .)Guisan and Zimmermann, 2000که در این مطالعه با روش
تعیین همبستگی و ضریب پیرسون  0.91متغیرهای حداقل

بررسی یک پایگاه دادهای دریایی همتای پایگاه دادهای
 WorldClimکه به طور گستردهای برای مدلسازی توزیع
گونهای تاکسونهای اکوسیستمهای خشکی استفاده میشود،
انجام شد Bio-Oracle .مجموعهای از  23متغیر محیطی برای
مدلسازی توزیع گونههای وابسته به اکوسیستمهای آبی در
مقیاس جهانی است که در این مطالعه تنها از مجموعه متغیرهای
زیستشیمیایی این پایگاه دادهای استفاده شد.
واضح است که تنظیمات اکولوژیکی بین گونهها متفاوت است
و برای استفاده از  Bio-Oracleدر مدلهای توزیع گونهای تنها

pH

کلروفیل ،میانگین کلروفیل ،مجموع حداکثر کلروفیل و
انتخاب شدند .از طرف دیگر انتخاب یک الگوریتم مناسب برای
دادههای حضور با توجه به روشهای متعدد رگرسیون که تاکنون
است ،بسیار مهم تلقی میشود ( Guisan and
ارائه شده
 .)Thuiller, 2005لذا در مطالعه حاضر از الگوریتم بیشینه آنتروپی
که نوعی رویه مبتنی بر ماشین یادگیری است و به ارزیابی احتمال
توزیع مقادیر بیشینه آنتروپی متأثر از محدودیتهای ناشی از
متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر نحوه توزیعهای مکانی گونه،
میپردازد ،استفاده شده است .این روش یکنواختترین توزیع

برخی از متغیرها در پیشبینی توزیع گونهای مفید هستند .لذا
انتخاب متغیر صحیح در پیشبینی توزیع یک گونه خاص بهعنوان
یکی از مهمترین مراحل مدلسازی محسوب میشود
( .)Guisan and Zimmermann, 2000متغیرها میتوانند بر اساس

نقطه نمونه را در مقایسه با مکانهای پسزمینه با توجه به
محدودیتهای بهدست آمده از دادهها تخمین میزند
( )Graham et al., 2004; Dudik et al., 2004و حداکثر احتمال
پراکنش را پوشش میدهد (.)Phillips et al., 2006
17
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Safyari, Sh., 2017. Mangrove Forests in Iran. Nature of

 نتیجهگیری.4

Iran, (2) 2: 49-57. (in Persian).

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد مدل بیشینه آنتروپی با
 قابلیت اعتماد مناسبی دارد و متغیرهای حداقلAUC= 0.998
 بهpH مجموع حداکثر کلروفیل و، میانگین کلروفیل،کلروفیل
ترتیب مهمترین پارامترهای زیستشیمیایی حرا محسوب
 همچنین نتایج نشان داد در شرایط زیستشیمیایی.میشوند

Safyari, Sh. and Mansouri, M., 2008. Development of
Mangrove Forests, Publications of the Forestry,

Downloaded from joc.inio.ac.ir at 14:32 IRDT on Monday April 19th 2021

Rangeland and Watershed Organization of Iran Natural
Resources Office of Hormozgan Province, 498 p. (in
Persian).

 منطقه حفاظت شده گابریک و،کنونی منطقه حفاظت شده حرا
، خور خالصی، خور آذینی، جزیره قشم، خلیج گواتر،جاسک
 خور سمایلی و خور زنگی در مرز، خور احمدی،خور آبکوهی
آبی جنوب کشور بهطور کلی پتانسیل بیشتری برای پراکنش
 بدین ترتیب بهنظر میرسد حاشیهی شرقی.جنگلهای حرا دارند
خلیج فارس و اغلب مناطق حاشیهای دریای عمان پتانسیل باالیی
 بهطور کلی میتوان به این.)3 برای پراکنش حرا دارند (شکل
نکته اشاره کرد که استفاده از پایگاههای دادهای مخصوص
اکوسیستمهای آبی گامی نوین در مدلسازی توزیع گونهای

Erfani, M., Nouri, Gh., Danehkar, A., Mohajer Maravi, M.
and Mahmoudi, B., 2009. Study of mangrove forests
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Iran. Taxonomy and Biosystematics Journal, (1) 1: 3346. (in Persian).
Alongi D. M., Perillo G. M. E., Wolanski E., Cahoon D.
R. and Brinson M. M., 2009. Paradigm shifts in
mangrove biology. Coastal Wetlands: An integrated
ecosystem approach. Elsevier, Londres, Inglaterra, 615-

، باشندSDM محسوب میشوند که اگر چنانچه همگام با توسعه
میتواند سبب ارتقاء سطح حفاظت تنوع زیستی در
.اکوسیستمهای آبی شوند

640.
Austin, M.P. (2002) Spatial prediction of species
distribution: an interface between ecological theory and
statistical modelling. Ecological Modelling. 157, 101–
118.
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