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ابراهیمی ،ا ،.احمدزاده ،ف .و نعیمی ،ب .1231 .پیشبینی پتانسیل توزیع گونهای کفتار راهراه ( )Hyaena hyaenaدر پاسخ به تغییرات
اقلیمی در ایران .فصلنامه علوم محیطی.592-535 :)4(92 .
سابقه و هدف :گوشتخواران به دلیل قرار گرفتن در رأس هرم غذایی همواره در معرض تهدید می باشند .امروزه حدود  %62از گوشتخواران
در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ( ،)IUCNدر رده خطر انقراض یا آسیب پذیر قرار گرفتهاند .در مقیاس جهانی در راسته
گوشتخواران ،خانواده کفتـارها از خانوادههایی با تعداد گونه اندک ( 4گونه) محسوب میشوند .کفتار راهراه ( )Hyaena hyaenaتنها عضو
این خانواده در ایران است و در رتبه نزدیک به تهدید ( (NTفهرست سـرخ  IUCNقرار دارد .هدف از این پژوهش تهیه مدل توزیع گونهای
کفتار راهراه بهعنوان یک گونه با پراکنش جغرافیایی گسترده در ایران است.
مواد و روشها :با استفاده از الیههای نوزده متغیر اقلیمی همبستگی بین متغیرها برای گونه کفتار راهراه تجزیهوتحلیل شد و متغیرهایی که
همبستگی بیش از  1/52داشتند ،حذف شدند .در نهایت هشت مدل توزیع گونهای در بسته آماری GLM, GAM, BRT, SVM, RF, ( sdm
 )MARS, CART, FDAدر نرمافزار  Rمورد استفاده قرار گرفت .با توجه به اینکه مدلهای توزیع گونهای همواره در معرض عدم قطعیت قرار
دارند و این موضوعی است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد ،یک راهحل برای برآورد تغییرات بین مدلی و کاهش عدمقطعیت در پیشبینی،
استفاده از پیشبینیهای ترکیبی به جای استفاده از یک روش مدلسازی واحد است .از اینرو پس از تعیین پتانسیلهای زیستگاهی کفتار
راهراه توسط هشت مدل مذکور ،بهترین مناطق برای پراکنش این گونه در ایران با بهرهگیری از مدل ترکیبی ( )Ensembleمشخص شد.
نتایج و بحث :یافـتـههـای ایـن بررسی نشان داد متغیرهای دمای متوسط ساالنه ،بارش فصلی ،بارش گرمترین فصل از اهـمـیـت باالیی برخوردارند
و در مجموع مدلهای  FDA،GAM ،BRT ،CART ،GLMدارای قابلیت اعتماد در سطح خوب ،مدل  MARSدارای قابلیت اعتماد در سطح عالی
و مدلهای  SVMو  RFدارای قابلیت اعتماد بسیار عالی هستند .نتایج نشان داد مدلهای  RF،CART ،MARS ،BRT ،GAM ،GLMعموماً مناطق
مرکزی ایران و مدلهای  SVMو  FDAمناطق حاشیهای دریای خزر را بهعنوان بهترین مناطق برای توزیع گونهای کفتار راهراه پیشبینی کردهاند،
تفاوت در نتایج پیشبینی مدلها تاییدکننده عدم قطعیت بین مدلها است از اینرو ضرورت استفاده از روش ترکیبی آشکار میشود .نتایج مدل
ترکیبی نشان داد مناسبترین مناطق برای پراکنش کفتار راهراه مناطق نیمهخشک و استپی مرکزی ایران است.
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نتیجهگیری :به تازگی از  SDMsبرای تخمین گستره حضور گونهها و همچنین کشف اثرات تغییر اقلیم بر توزیع آنها استفاده میشود و در
میان این مدلها استفاده از رویکرد مدلسازی ترکیبی راهحل مناسبی برای کاهش عدمقطعیت پیشبینی در مدلسازی توزیع گونهای
محسوب میشود ،بنابراین نتایج این پژوهش عالوه بر پیشبینی توزیع مکانی کفتار راهراه به نوبه خود میتواند به اقدامات مدیریتی حفاظت
این گونه نیز کمک کند.
واژههای کلیدی :کفتار راهراه ( ،)Hyaena hyaenaمدلهای توزیع گونهای ،بسته آماری  ،sdmتغییرات اقلیمی ،مدل ترکیبی.

مقدمه
توزیع گونهای 9ویژگی پویایی است که به طیف

بوده است ( .)Pounds et al., 1999امروزه اکثر موجودات

گستردهای از فرایندهای بومشناسی در مقیاسهای

زنده به دلیل تغییرات اقلیمی به طبقات 6ارتفاعی خاصی

مختلف زمانی و مکانی بستگی دارد ( Maurer and Taper,

محدود شدهاند ( .)McNab, 2003این محدودیتهای

 .)2002در مقیاس جغرافیایی ،اغلب گونهها قادر به

ارتفاعی پیامدهای بومشناختی ( Martin, 2001; Gage et

مهاجرت به مناطق بالقوه زیستگاهی نبوده و برای بازگشت

 ،)al., 2004تکاملی ) ،(Jetz et al., 2004فیزیولوژیکی

به محدوده توزیع قبل از دوره یخبندان دچار محدودیت

) (McNab, 2003و حفاظتی ( ;Gage et al., 2004

هستند ( .)Svenning and Skov, 2007همچنین کاهش

 )Pounds et al., 2006; Harris and Pimm, 2007مهمی

محدوده زیستگاهی توسط فعالیتهای انسانی ( Channell

را بهویژه در گونههای ساکن مناطق مرتفع و کوهستانی

 )and Lomolino, 2000مثالی بارز از عوامل محدودکننده

به وجود آورده است ( Pounds et al., 1999; Williams

پراکنش گونهها در انتخاب زیستگاه است .بهطور کلی

 .)et al., 2003; Pounds et al., 2006گرم شدن هوا

ممکن است گونه در مکانهایی که بهعنوان مناطق

بسیاری از گونههای کوهستانی را مجبور به کاهش

مطلوب پیشبینی شده است به دلیل عوامل مختلفی چون

محدوده خود و حرکت به ارتفاعات باالتر میکند و در

تعامالت زیستی ، 5محدودیتهای پراکندگی ، 3انقراض،4

برخی موارد محدوده آنها را کامالً از بین میبرد ( Shoo

یا فرایندهای تاریخی 2وجود نداشته باشد ( Pulliam,

 .)et al. 2005همچنین از دست دادن زیستگاه و تغییرات

1988, 2000; Ricklefs and Schluter, 1993; Hanski,

کاربری اراضی یکی از مهمترین عوامل بحران تنوع زیستی

 .)1998در حال حاضر از دست دادن زیستگاه 4در مناطق

در دنیا به شمار میرود ( ;Pimm and Lawton, 1998

دشتی و همچنین گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی با

;Sanderson ; Falcucci et al., 2007 Sala et al., 2000

تحتتأثیر قرار دادن گونهها بهخصوص در مناطق

 .)Scharlemann et al., 2004 ;et al., 2002بسیاری از

کوهستانی بهعنوان دو عامل مهم کاهش تنوع زیستی

پژوهشها از دهه  9151نرخ باالیی از تغییرات را توأم با

محسوب میشوند ( Williams et al. 2003; Pimm et al.

افزایش نرخ رشد جمعیت ،افزایش بهرهبرداری از زمین و

 .)2006شواهد فراوانی وجود دارد که تغییرات اقلیمی در

کاهش زیستگاههای طبیعی نشان دادهاند ( Matson et al.,

حال وقوع ،بر تنوع زیستی جهان تأثیر زیادی میگذارد

Sodhi ;Lambin et al., 2003 ;Houghton 1994 ;1997

( .)IPCC, 2013; Hampe and Petit, 2005بهطوری که

)Lepers et al., 2005 ;Brown et al., 2005 ;et al., 2004

طی  31سال گذشته نقش عظیمی در بروز تغییرات در

به مرور زمان این عوامل منجر به کاهش وسعت پراکنش،

توزیع و فراوانی گونهها داشته ( Parmesan and Yohe,

افزایش اثر حاشیه در زیستگاههای طبیعی و پایین آمدن

 )Root et al., 2003 ;2003و در انقراض گونهها نیز دخیل

امنیت پستانداران بزرگجثه شده است ( Malekian and
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 .)Bagheri, 2016عالوه بر این امروزه فقدان اطالعات در

توجه به ایـن کـه کفتـار نقـش کلیـدی در جلوگیری از

مورد توزیع و فراوانی گونهها ،چالش مهمی در شناسایی

انتشار بیماریها ،کنتـرل آلودگیها ،ایجاد تعادل

زیستگاهها گونههای مختلف به وجود آورده است

بومشـناختی و پـاکسـازی محـیط زیست دارد ( Karami

(.)Clemens et al., 2010; Clemens et al., 2014

 )et al., 2012لذا انقـراض آن آثار مخربی بر محیط زیست

بنابراین مدلسازی در سطح گونه یکی از راهحلهای این

خواهد داشت ( .)Karami et al., 2012کفتار در اکثر

مشکل به شمار میرود .در مدلسازی پیشبینی توزیع

مناطق کشور و در زیستگاههای مختلف از جمله بیابان،

گونهها از دادههای حضور و عدمحضور استفاده میشود و

استپ و کوهستان پیدا میشود ،اما در شمال و شمال

به این ترتیب مدلسازی پیشبینی توزیع گونهها بخش

غربی ایران فراوانی اندکی دارد (.)Karami et al., 2012

مهمی از بررسیهای بومشناختی را در بر میگیرد

تاکنون پژوهش پیوستهای در مورد وضعیت زیستگاه

( Phillips et al., 2006; Royle et al., 2012; Yackulic

کفتار راهراه در سطح ایران صورت نگرفته است بنابراین

et al., 2013; Bosso et al., 2016; Smeraldo et al.,

حفاظت از این گونه مستلزم پژوهشهای بومشناسی و

 .)2017در این پژوهش برای مدلسازی توزیع گونهای

شناسایی دقیق زیستگاههای آن است .در ایـن پژوهش بـا

کفتار راهراه از بسته آماری  sdmبهرهگیری شده است.

اسـتفاده از مدلهای مختلف بسته آماری  sdmشامل مدل

بسته آماری  sdmقادر است اطالعات مربوط به گونهها و

خطی تعمیمیافته ،91مدل افزایشی تعمیمیافته،99

الیههای محیطی را با ساختارهای رایج مختلف آنالیز کند.

رگرسیون درختی پیشرفته ،95مدل ماشین بُردار

در بهکارگیری این بسته آماری ،مراحل کار بهطور کلی به

پشتیبان ،93مدل جنگل تصادفی ،94مدل رگرسیون

سه مرحله پیشپردازش ،پردازش و پس از پردازش

سازشی چندمتغیره ،92مدل درختی رگرسیونی و

تقسیمبندی میشود .پیش پردازش شامل تمام مراحل

طبقهبندی ، 96مدل آنالیز تفکیکی انعطافپذیر،95

طراحی شده توسط  sdmبرای پردازش اطالعات است و

زیستگاههای مطلوب این گونه را در ایران شناسایی شد.

پس از پردازش شامل نتایج مدلها پس از پردازش با

مواد و روشها

تنظیمات مشخصشده توسط کاربر است ،این تنظیمات
انعطافپذیر بوده و شامل مجموعهای از توابع است که

برای پیش بینی توزیع گونه ای با استفاده از

میتواند توسط کاربر وارد مدل شود .بهطور کلی امروزه

مدلهای پراکنش گونه ای ،وجود رابطه میان حضور یک

مدلهای توزیع گونهای بهعنوان یکی از پنج روش

گونه با شرایط محیط زیست یک فرض اساسی محسوب

تحقیقاتی در علوم زیستی رتبهبندی میشوند ( Renner

می شود .بنابراین ،برای ساخت یک مدل حداقل به دو

.)and Warton, 2013

گروه از دادههای ورودی نیاز داریم که این دادهها شامل

کفتار راهراه ایرانی تنها پستاندار ایران است که

دادههای زیستی و دادههای محیطی هستند ( Franklin,

غذای اصلی آن الشه جانوران دیگر است ( Karami et al.,

 .)2010داده های حضور این گونه از مشاهدات شخصی

8

نویسنده و همچنین از مشاهدات کارشناسان باتجربه

فهرست سرخ اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت 1قرار

محیط زیست در یک دهه اخیر (از سال  9382تا )9312

گرفته است ( )http://www.iucnredlist.orgو همچنین

به دست آمده است .با توجه به اینکه شکل ظاهری و

بهعنوان یک پستاندار بزرگجثه در رأس هرم غذایی قرار

جثه این گونه دارای شاخصهای برجسته ای برای

دارد و جزء اساسی اکوسیـستمهـا محسوب میشود .با

شناسایی می باشد لذا استفاده از مشاهدات کارشناسان

 .)2012این گونه از سال  5118در رتبه نزدیک به تهدید
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صحت بسیار باالیی را می تواند در بر داشته باشد.

بلند پوشیده شده است و بخش وسیعی از مرکز کشور را

داده های محیطی مورد استفاده نیز از پایگاه داده اقلیمی

دشتهای خشک به وجود میآورند .جز بیابانهای داخلی

 www.worldclim.orgبه دست آمد که این دادهها

و زمینهای پست در امتداد دریای خزر ،خلیج فارس و

شامل  91متغیر آب و هوایی از مناطق خشکی کره زمین

دریای عمان ،حدود نیمی از ایران متشکل از کوههای بلند

است که بر اساس درونیابی دادههای هواشناسی

است .رشتهکوههای اصلی در ایران شامل البرز ،زاگرس ،کپه

سال های  9121تا  5111به دست آمده است (جدول.)9

داغ ،خراسان و مکران هستند .ایران ارتفاعات متعدد و
زونهای مختلف آلپی دارد ،عالوه بر این ایران در کمربند

منطقه مورد بررسی

خشک آسیایی (بیابانهای گرم) واقع شده است ( Breckle,

ایران در منطقه معتدل شمالی از عرض جغرافیایی

 )2002و فقط جنگلهای هیرکانی واقع در حاشیه جنوبی

 52تا  41درجه و طول جغرافیایی  44تا  63درجه و با

دریای خزر دارای آبوهوای مرطوب با پوشش گیاهی غنی

مساحت متوسط  9648912کیلومتر مربع در جنوب غرب

از دشت و جنگل و کوهستان هستند (.)Akhani, 1998

آسیا واقع شده است (شکل .)9

ارتفاع از سطح دریا از  -56متر در سواحل دریای خزر تا
 2861متر در قله دماوند تغییر میکند (.)Jafari, 1997

حدود  %21از کل اراضی به وسیله سلسله کوههای

جدول  -1متغیرهای اقلیمی مورد استفاده برای تهیه مدل توزیع کفتار راهراه
Table 1. Climatic variables used in modelling the species distribution of H. hyaena

کد داده اقلیمی

پارامتر

کد داده اقلیمی

پارامتر

Bioclim code

Parameter

Bioclim code

Parameter

BIO11

دمای متوسط سردترین فصل

BIO1

دمای متوسط ساالنه

BIO12

BIO13

BIO14

BIO15

BIO16

BIO17

BIO18

BIO19

Mean temperature of coldest quarter

بارندگی ساالنه

BIO2

Annual precipitation

بارش مرطوبترین ماه سال

BIO3

Precipitation of wettest month

بارش خشکترین ماه سال

BIO4

Precipitation of driest month

بارش فصلی

BIO5

Precipitation seasonality

بارش در مرطوبترین فصل

BIO6

Precipitation of wettest quarter

بارش در خشکترین فصل

BIO7

Precipitation of driest quarter

بارش در گرمترین فصل

BIO8

Precipitation of warmest quarter

بارش در سردترین فصل

BIO9

Precipitation of coldest quarter

BIO10
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Annual mean temperature

میانگین دمای روزانه
Mean diurnal range

میانگین دمای مطلق هوا
Isothermality

دمای فصلی
Temperature seasonality

حداکثر درجه حرارت گرمترین ماه سال
Max temperature of warmest month

حداقل دما در سردترین ماه سال
Min temperature of coldest month

محدوده دمای ساالنه
Temperature annual range

متوسط دمای فصل مرطوب
Mean temperature of wettest quarter

متوسط دمای فصل خشک
Mean temperature of driest quarter

متوسط دمای گرمترین فصل
Mean temperature of warmest quarter

الهام ابراهیمی و همکاران

شکل  -1نقشه نقاط حضور کفتار در منطقه مورد بررسی (کشور ایران)
Fig. 1. Map showing the location of the distribution points of H. hyaena in Iran

شکل  -3روند مدلسازی توزیع گونهای کفتار راهراه در ایران
Fig. 2. Flow chart showing the species distribution model of H. hyaena in Iran

در این پژوهش از بسته آماری  sdmدر نرمافزار R

توزیع بالقوه گونه در فضا و زمان است .این بسته شامل مدل

 )Naimi and Araújo, 2016( version 3.3.2برای

خطی تعمیمیافته ( GLMs; McCullagh and Nelder,

پیشبینی نواحی دارای پتانسیل توزیع گونهای کفتار راهراه

 ،)1989مدل افزایشی تعمیمیافته ( GAM; Hastie and

در ایران استفاده شد .بسته آماری  sdmشامل مجموعهای از

 ،)Tibshirani, 1990رگرسیون درختی پیشرفته ( ;BRT

مدلها و چندین گزینه برای ارزیابی نتایج مدل و طرحریزی

 ،)Friedman, 2001مدل ماشین بردار پشتیبان ( ;SVM

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،4زمستان 9316

591

...پیشبینی پتانسیل توزیع گونهای کفتار راهراه

. )5 واسطه مدلهای ذکرشده مشخص شد (شکل

RF; Breiman, (  مدل جنگل تصادفی،)Vapnik, 1995

در این پژوهش اطالعات حضور گونهها بهصورت

MARS; (  مدل رگرسیون سازشی چندمتغیره،)2001

یک لیست از مختصات مکانی گونه و متغیرهای

 مدل درختی رگرسیونی و طبقهبندی،)Friedman, 1991

 بهAscii محیطی به صورت داده های فضایی با فرمت

 مدل آنالیز تفکیکی، )CART; Breiman et al., 1984(

 در این پژوهش به منظور ارزیابی.نرم افزار معرفی شدند

 در این.) استFDA; Hastie et al., 1994( انعطافپذیر

( بهدستآمدهAUC ( عملکرد مدل از سطح زیر نمودار

پژوهش زیستگاههای مطلوب این گونه در ایران شناسایی

،Deviance ،COR  و شاخص هایROC از منحنی

) و در نهایت با استفاده از روش ترکیبی5شدند (جدول

. استفاده شدTSS،AUC

) بهترین لکههای زیستگاهی کفتار راهراه بهEnsemble(

 جزئیات و تنطیمات اجرای مدل-3جدول
Table 2. Details and settings of model implementation

مدل
Model

مدل خطی
تعمیمیافته

نام اختصاری
Specifics
& settings

GLM

Generalized
linear models

مدل افزایشی تعمیم
یافته

GAM

Generalized
additive models

رگرسیون درختی
پیشرفته

Multivariate
adaptive
regression spline

مدل جنگل
تصادفی
Random forests

Specifics and settings

 ترکیبی از متغیرهای،با استفاده از توابع پارامتری ارتباط بین متغیر پاسخ و خطی برقرار میشود
 خطی با تابع لگاریتمی که در بسته آماریGLM  در اینجا ما از.تشریحی درجه دو و سه هستند
. میگویندGLM  اختصاراً به این مدل. استفاده کردیمR ver. 2.13.1.
Uses parametric functions to link the response variable to a linear, quadratic, and/or
cubic combination of explanatory variables. We used a GLM linear with logit link
function, implemented in R stats package ver. 2.13.1. For simplicity we refer to this
as 'GLM'.

. که برای توابع غیر خطی مناسب هستند،با استفاده از توابع غیر پارامتریک و دادههای مشخص
Uses nonparametric and data-defined, smoother to fit, nonlinear functions.

با ترکیب دو الگوریتم درختهای رگرسیون با روابط غیر خطی پیچیده و روش افزایشی (یک روش
 این تابع مدل دادههای.افزودنی برای ترکیب چندین مدل تک برای بهبود عملکرد) متناسب است
.باینری را با استفاده از یک تابع لگاریتمی برای انتخاب تعداد درختها استفاده میکند
BRT

Boosted
regression trees

مدل رگرسیون
سازشی چندمتغیره

خصوصیات و تنظیمات مدل

MARS

RF

Fits complex nonlinear relationships by combining two algorithms of regression
trees (relate a response to their predictors by recursive binary splits) and boosting
(an additive method to combine many single models to improve the performance).
The function models binary data using a logit link function that uses a crossvalidation to choose how many trees to add, stopping before it is too overfit.

. با این تفاوت که از تابع خطی قطعی استفاده میکندGAM مانند مدل
This is similar to GAM model, but MARS uses from linear function.

 از دادههای متناسب با تعداد زیادی درخت رگرسیون در هرbootstrap انتخاب بسیاری از نمونههای
 هر درخت برای پیشبینی از مشاهدات نمونههای خارج از بوت استرپ استفاده.یک از نمونهها است
 طبقهبندی انجامشده با در نظر گرفتن هر درخت بهعنوان یک "رای" و کالس.میکند
.پیشبینیشده توسط رای اکثریت در میان تمام درختان تعیین میشود
Selects many bootstrap samples from the data and generates and fits a large number
of regression trees to each of these subsamples. Each tree is used to predict the outof-bag observations (i.e. those that were not selected as bootstrap samples). The
classification given by considering each tree as a ‘vote’, and the predicted class of
an observation is determined by the majority vote among all trees.
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منابع مدل
Reference for more
explanation

McCullagh Nelder
(1989),
Austin (2002)

Hastie and Tibshirani
(1990),
Austin (2002)

Friedman (2001),
Elith et al. (2008)

Friedman (1991),
Leathwick et al. (2005)

Breiman (2001),
Cutler et al. (2007)

الهام ابراهیمی و همکاران

ادامه جدول -3جزئیات و تنطیمات اجرای مدل

Table 2. Details and settings of model implementation

منابع مدل
Reference for more
explanation

Breiman et al. 1984

خصوصیات و تنظیمات مدل
Specifics and settings

این روش ابتدا توسط  Breimanو همکاران معرفی شد .این مدل به هر دو روش طبقهبندی شده و
رگرسیون اشاره میکند .درختانی که برای رگرسیون استفاده میشوند و درختانی که برای
طبقهبندی استفاده میشوند دارای برخی شباهتها هستند اما همچنین برخی از تفاوتها مانند
روش مورد استفاده برای تعیین شکل کلی وجود دارد.

نام اختصاری
Specifics
& settings

CART

Vapnik 1995

SVM

Support vector machine is one machine learning models Which is used to
Classification of groups. In other words, after determining the input data of the
model (independent variables) Target data (dependent variable), The machine
learning models After analyzing it Between independent and dependent variables
(calibration) Divides the data into distinct groups.

Hastie et al., 1994

موفقیت  FDAبر این واقعیت است که احتمال خطاهای روشهای قبلی توسط رگرسیون برطرف
شده است.
The FDA's success is based on this fact that the probability of errors in previous
methods was resolved by regression.

نتایج و بحث

Model

مدل درختی
رگرسیونی و
طبقهبندی
Classiﬁ cation
and regression
trees

This method was introduced by Breiman et al. This model refers to both regression
and classification methods. Trees which use for regression and trees which use for
classification have some similarities with together but also there are some
differences between them, like a method for setting total form.

مدل ماشینبردار پشتیبان یکی از مدلهایی ماشینی یادگیری نظارتشده است که برای طبقهبندی
تفکیک گروهها به کار میرود .بهعبارتدیگر ،پس از مشخص شدن دادههای ورودی مدل (متغیرهای
مستقل) و دادههای هدف (متغیر وابسته) ،مدل ماشینبردار پشتیبان پس از تجزیهوتحلیل بین
متغیرهای مستقل و وابسته (کالیبراسیون) دادهها را به گروههای متمایزی تقسیم میکند.

مدل

مدل ماشینبردار
پشتیبان
Support vector
machine

FDA

مدل آنالیز تفکیکی
انعطافپذیر
flexible
denotative
Analysis

نشان دهد ،به معنای پیشبینی کامل و بدون حذف هیچکدام
از نقاط حضور است .اما اگر این مقدار برابر با  1/2باشدROC ،

انتخاب متغیرهای اقلیمی :در این پژوهش بهمنظور
انتخاب متغیرهای مستقل و وابسته تاثیرگذار بر حضور

نشاندهنده یک پیشبینی تصادفی است .همچنینAUC

کفتار راهراه از آزمون پیرسون با ضریب دقت 1/52

بین  1/5تا  1/8بیانگر مدل خوب ،بین  1/8تا  1/1مدل عالی

استفاده شد ،نتایج حاصل از این آزمون به انتخاب

و بیش از  1/1بیانگر پیشبینی بسیار عالی مدل است

متغیرهای ( Bio1دمای متوسط ساالنه)( Bio3 ،میانگین

( .)Giovanelli et al., 2010منحنی  ROCمربوط به

دمای روزانه در طی سال)( Bio7 ،محدوده دمایی ساالنه)،

مدلسازی پیشبینی پتانسیل توزیع گونهای کفتار راهراه با

( Bio12بارندگی ساالنه)( Bio15 ،بارش فصلی)Bio16 ،

استفاده از مدل  GLMبا  ،AUC = 1/555مدل  GAMبا

(بارش در مرطوبترین ماه سال)( Bio18 ،بارش در

 ،AUC= 1/588مدل  BRTبا  ،AUC= 1/524مدل SVM

گرمترین فصل سال)( Bio19 ،بارش در سردترین فصل

با  ،AUC= 1/135مدل  CARTبا  ،AUC= 1/51مدلFDA

سال) منجر شد که از بین  91متغیر اقلیمی ،متغیرهای

با  ،AUC= 1/556مدل  RFبا  AUC=1/114و مدل

مذکور با فرمت  Asciiبرای ورود به نرمافزار R vesion

 MARSبا  AUC= 1/816است ،بنابراین مدلهای ، FDA

 3.3.2آماده شدند.

 GLM ،CART، BRT،GAMدارای قابلیت اعتماد در سطح

برای ارزیابی نتایج مدلسازی متغیر آماری از تحلیل

خوب ،مدل  MARSدارای قابلیت اعتماد در سطح عالی و

منحنی ویژگی عامل دریافتکننده منحنی استفاده شد.

مدلهای  SVMو  RFدارای قابلیت اعتماد بسیار عالی

چنانچه مساحت زیر منحنی ) (AUCمیزان عددی  9را

هستند.

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،4زمستان 9316

559

پیشبینی پتانسیل توزیع گونهای کفتار راهراه...

عملکرد مدل بر اساس شاخصهای مختلف

سختگیرانهتری در صحتسنجی مدلها هستند .همچنین

طبق جدول  3با توجه به شاخصهای مختلف

در مجموع با توجه به کل شاخصهای صحتسنجی به

صحتسنجی ،شاخصهای  AUCو  TSSوضعیت بهتری

نظر میرسد مدلهای  GLMو  GAMو  RFدارای اعتبار

را برای مدلهای مورد استفاده نشان دادند و به نظر

بهمراتب بیشتری نسبت به سایر مدلهای مورد استفاده

میرسد شاخصهای  CORو  Devianceشاخص

در تجزیهوتحلیلها هستند.

جدول  -2ارزیابی عملکرد مدل بر اساس شاخصهای مختلف
Table 3. Performance evaluation of models based on various indicators

Deviance

TSS

COR

AUC

Metod

0.22

0.78

0.27

0.9

GLM

0.21

0.8

0.27

0.92

GAM

0.25

0.68

0.26

0.87

BRT

0.31

0.45

0.14

0.68

SVM

0.22

0.73

0.24

0.09

RF

0.24

0.71

0.23

0.87

MARS

0.31

0.49

0.13

0.64

CART

0.23

0.8

0.22

0.9

FDA

پیشبینی پتانسیل توزیع گونهای کفتار راهراه با

کفتار راه راه معرفی کرده است .در میان نتایج این

مدلهای بسته آماری sdm

مدلهاRF،CART ،MARS ،BRT ،GAM ،GLM ،

پیشبینی مدلهای مختلف بسته آماری sdm

عموم ًا مناطق مرکزی ایران و مدلهای  SVMو FDA

برای کفتار راه راه نتایج متفاوتی ارائه داده است (شکل

لکه هایی بسی ار محدود در شمال استان تهران و جنوب

 .) 3نتایج حاصل از این پژوهش با مدل  GLMبخشهایی

استان مازندران و همچنین بخشهایی از غرب و جنوب

از شمال ،مرکز و جنوب غربی ایران ،مدل  GAMمناطق

غربی کشور را نشان دادهاند.

نیمه خشک مرکزی و بخشی از غرب ایران ،مدل BRT

بخشهایی از غرب ،شمال شرق و بخش بزرگی از مناطق

نقشه ترکیبی پراکـنش توزیع گونـهای کفتار

خشک و نیمه خشک مرکزی ایران ،مدل SVM

راهراه ایرانی در ایران

منتهی الیه غربی و شرقی حاشیه دریای خزر در شمال

نقشه ترکیبی کفتار راه راه ایرانی در ایران پیش-

ایران ،مدل  RFلکهای به صورت پراکنده در مناطق

بینی می کند بخش های شمالی ،جنوب غربی و بخش

خشک مرکزی ایران ،مدل  MARSبخش هایی از جنوب

عمده ای از مناطق مرکزی ایران دارای پتانسیل توزیع

غربی و لکه هایی از مناطق خشک مرکزی ایران ،مدل

گونه ای متوسط برای کفتار راهراه ایرانی هستند و در

 CARTلکه کوچکی در منطقه نیمهخشک مرکز ایران و

میان همین مناطق ،بخش هایی به صورت لکهای

مدل  FDAلکههای پراکنده ای در حاشیه دریای خزر را

پتانسیل توزیع گونه ای بسیار باالیی برای کفتار راهراه

به عنوان بهترین مناطق برای پراکنش توزیع گونهای

ایرانی دارند (شکل .)4
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شکل -2نقشه توزیع گونهای کفتار راهراه ایرانی با استفاده از مدلهای مختلف بسته  sdmدر ایران.
Fig.3. H. hyaena species distribution map in Iran using different models of sdm package

شکل -4نقشه توزیع گونهای کفتار راهراه ایرانی با استفاده از مدل ترکیبی در ایران
Fig. 4. H. hyaena species distribution map using Ensemble model in Iran

نتیجهگیری

متغیرهای واردشده به مدلهای مورد استفاده در این

بر اساس نتایج حاصل ،متغیرهای مهم و تأثیرگذار

پژوهش ،گویای آن است که عالوه بر متغیر دمای متوسط

در پراکنش کفتار راهراه ایرانی میتواند دربرگیرنده اطالعات

ساالنه ،متغیرهای بارش فصلی و بارش گرمترین فصل در

مفیدی درباره زیستگاه گونه باشد و متغیرهای با اهمیّت

مقایسه با سایر متغیرها اهمیّت بیشتری در پراکنش این

کمتر هرگاه که به تنهایی استفاده شوند ،اهمیّت کمتری در

گونه دارند .بنابراین بر اساس مدل حاصل میتوان گفت که

مدلهای پیشبینی زیستگاههای مورد بررسی دارند و با

افزایش در این متغیرها شرایط را برای استقرار توزیع این

استفاده از این متغیرها در مدلسازی ،پیشبینی دقیقی

گونه فراهم میکند .بررسیها نشان داده است پراکنش

حاصل نمیشود .این موضوع نشاندهنده آن است که

کفتار راهراه بر حسب فصل و با توجه به اوضاع اقلیمی

متغیرهای با اهمیّت کمتر به تنهایی برای برآورد پراکنش

متفاوت است ( .(Karami et al., 2008که نتایج حاضر نیز

گونههای مورد بررسی مفید نیستند .تحلیل اهمیت

با یافتههای پژوهش یادشده همخوانی دارد.
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در این مطالعه برای اعتبارسنجی مدلها از سطح زیر

در ایران توزیع گستردهای دارد و تفاوت در نتایج

منحنی  ROCو شاخصهای ،COR ،AUC ،TSS

پیشبینی مدلها برای پتانسیل گستره توزیع این گونه

 Devianceاستفاده شد .بررسی توان مدلهای مختلف

تأییدکننده عدمقطعیت بین مدلها است ،بنابراین همین

بسته آماری  sdmبرای توزیع گونهای کفتار راهراه در ایران

موضوع منجر به ضرورت استفاده از روش ترکیبی شده

گویای آن است که سطح زیر منحنی  ROCمدلهای

است .در این پژوهش از مدلسازی ترکیبی بهعنوان یک

 GLM،CART ،BRT ،GAM ،FDAدارای قابلیت اعتماد

فرایند سنتز نتایج مدلهای فردی در قالب یک مدل

در سطح خوب ،مدل  MARSدارای قابلیت اعتماد در سطح

یکپارچه برای افزایش قدرت دقت پیشبینی استفاده شده

عالی و مدلهای  SVMو  RFدارای قابلیت اعتماد بسیار

است ( .)Rokach, 2010; Lee et al., 2012نتایج این مدل

عالی هستند .همچنین در مجموع با توجه به کل

نشان میدهد پهنههایی در بخشهای خشک و

شاخصهای صحتسنجی به نظر میرسد مدلهای GLM

نیمهخشک مرکزی ایران ،جنوب ،جنوب غربی و لکهای

و  GAMو  RFاعتبار به مراتب بیشتری نسبت به سایر

در جنوب استان مازندران و شمال استان تهران پتانسیل

مدلهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیلها دارند .بنابراین

توزیع گونهای بسیار باالیی برای کفتار راهراه دارند.

با توجه به درجه صحت مدلها ،مناطقی که توسط

بنابراین با تاکید بر نتایج مدل ترکیبی بهعنوان مدلی با

مدلهای  SVMو  GAM،GLM ،RFپیشبینی شدهاند،

کمترین عدمقطعیت ،برنامهریزی و مدیریت در پهنههای

دارای قابلیت اعتماد بسیار عالی هستند و احتماالً شرایط

مشخص شده منجر به حفاظت این گونه خواهد شد و از

اقلیمی برای زیست کفتار راهراه را تا حد زیادی تأمین

آنجا که کفتار راهراه یکی از گوشتخواران بزرگجثه ایران

میکنند و درصورت عدم تغییر الگوهای جهانی در آینده و

محسوب میشود ،حفاظت از زیستگاههای این گونه بهطور

عدم دستکاریهای بیش از حد انسان در طبیعت این

غیرمستقیم سبب حفاظت از سایر جانداران کوچکجثه

زیستگاهها قادر به حفظ گونه در طوالنیمدت خواهند شد.

نیز میشود ،از اینرو اولویت بندی سیستماتیک مناطق

در حال حاضر ،مدلسازی توزیع گونهای برای

حفاظتشده مطابق با پهنههای زیستگاهی پیشبینیشده
برای این گوشتخوار بزرگجثه ضروری است.

تعیین توزیع گونههای جانوری و گیاهی و همچنین آگاهی
نسبت به تغییرات محیطزیست و پیامدهای فعالیتهای

نکته قابلبحث در نتایج مدلهای  FDAو SVM

بشر بر محیطزیست و تنوع زیستی مورد استفاده قرار

برای کفتار راهراه ،تعیین لکههایی در جنوب استان

میگیرد ( ،)Miller, 2010اما این مدلها همواره در

مازندران بهعنوان لکهای با پتانسیل پراکنش باال برای این

معرض عدم قطعیت هستند و این موضوعی است که

گونه است (شکل  .)3با توجه به این نکته که در حال

نمیتوان از آن چشمپوشی کرد .معموالً شناسایی عدم

حاضر در جنوب استان مازندران حضور کفتار راهراه ثبت

قطعیت در سه سطح اصلی رخ میدهد :دادهها ،مدلها و

نشده است ،میتوان این لکه را بهعنوان زیستگاه بالقوه

پیشبینی ( .)Beale and Lennon, 2012بنابراین برای

کفتار راهراه ایرانی معرفی کرد و در بررسیهای

کاهش عدمقطعیت در پیشبینیها ،استفاده از یک مدل

بومشناختی گستردهتر بعدی به بررسی عوامل

برتر ضروری بهنظر میرسد و استفاده از رویکرد ترکیبی

محدودکننده حضور گونه در این منطقه پرداخت.

راهحل مناسبی برای کاهش عدمقطعیت پیشبینی در

نهایتاً بر اساس نتایج حاصل از این روشها میتوان

مدلسازی توزیع گونه محسوب میشود (.)Araujo, 2007

بیان داشت که مدلهای توزیع گونهای با قابلیتهای

نتایج حاصل از تحلیلها پیشبینی کرده است کفتار راهراه

ویژهای که دارند روشهای مناسبی برای پیشبینی توزیع
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 ولیکن پیشنهاد،محیطی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد

 قابلیتهای ویژه این.گونههای جانوری محسوب میشوند

 در پژوهشی به،میشود برای دستیابی به نتایج جامعتر

روشها این امکان را فراهم میآورد تا با شناخت

 پارامترهای محیطی و توپوگرافیکی و یا،صورت مجزا

متغیرهایی که تأثیر بیشتری در وقوع گونههای مختلف

 محیطی و توپوگرافیکی بهصورت یکجا،پارامترهای اقلیمی

 بتوان در بررسیهای بعدی تنها با تمرکز بر،دارند

وارد مدل شوند تا بتوان نتایج آن را با نتایج پژوهش حاضر

 هزینه و زمان مورد استفاده برای،متغیرهای مهم

مقایسه کرد و با اطمینان بیشتر برنامهریزی حفاظتی این

تحقیقات را کاهش و در مقابل دقّت پیشبینی مدلها را

.گونه ارزشمند را در ایران ارائه داد

 همچنین بهرهگیری از منحنیهای پاسخ در.افزایش داد
 اطالعات گستردهای درمورد دامنه عوامل،این روش

1

پینوشتها

محیطی مربوط به گونه را مشخص میکند که این

Species Distribution
2
Biotic interactions
3
Dispersal limitation
4
Extinctions
5
Historical processes
6
Habitat loss
7
Gradient
8
Near Threatened
9
International Union for Conservation of Nature
10
Generalized Linear Models
11
Generalized Additive Models
12
Boosted Regression Tree
13
Support Vector Machine
14
Random forests
15
Multivariate Adaptive Regression Splines
16
Classification and Regression Trees
17
Flexible Discriminant Analysis

 انتخاب،اطالعات میتواند در برنامهریزیهای مدیریتی
متغیرهای مناسب برای انجام بررسیهای مرتبط و
پیشنهاد برای مدیریت و برنامهریزی حفاظتی مناطق با
، نهایتاً برآیند این فعالیتها.پتانسیل باال مفید باشد
 حفاظت از تنوع زیستی و،موفقیت طرحهای پایش
.مدیریت اصولی را با خود به همراه خواهد داشت
عالوه بر این با توجه به اینکه هدف این پژوهش
بهطور خاص بررسی تأثیر عوامل اقلیمی بر پراکنش کفتار
 و بدیهی است که اقلیم بسیاری از متغییرهای،راهراه است
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Introduction: Carnivores have always been exposed to threat-inducing processes because of their placement
at the top of the food pyramid. Nowadays, approximately 65% of carnivores are listed as Critically Endangered
(CR) or Vulnerable (V) on the IUCN Red List of threatened species. On a global scale, in the order Carnivora
the Hyaenidae family is the smallest with only four species. Hyaena hyaena is the only member of the
Hyaenidae family found in Iran, and is listed as Near Threatened (NT) in the IUCN Red List. The current study
was aimed at modelling the species distribution of the striped hyaena (Hyaena hyaena), which is wide in Iran.

Materials and methods: Using nineteen layers of so-called Bioclimatic variables, the correlations between
those variables were analyzed and then highly correlated variables were excluded from the modelling process.
Finally, eight species distribution models from the sdm package (GLM, GAM, BRT, SVM, RF, MARS, CART,
and FDA) in R software were used. Given that the output of species distribution models is, unavoidably, often
uncertain, one possible solution is to estimate the difference between projections and, to reduce the uncertainty,
the use of an ensemble prediction system instead of using a single modelling method. Therefore, after
determining the potential habitats of the Hyaena hyaena using those eight mentioned models and by using the
ensemble prediction system, the best regions for the distribution of this species in Iran were estimated.

Results and discussion: The results of this study showed that annual mean temperature, seasonal precipitation
and precipitation during the warmest season have the greatest inﬂuence on the distribution of Hyaena hyaena.
In general, the FDA, GAM, BRT, CART and GLM models are fairly reliable, the MARS model is very reliable,
and SVM and RF models are completely reliable. The results showed that the GLM, GAM, BRT, MARS,
CART, RF models demonstrated that the suitable areas for Hyaena hyaena are generally the central regions of
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Iran, while the SVM and FDA models predicted the southern margin of the Caspian sea as containing the best
regions for the distribution of this species.

Conclusion: The difference in the predictions of each model makes confirms the uncertainty between the
models which confirms the necessity of using the ensemble method. The results of the ensemble model showed
that the most suitable regions for the Hyaena hyaena species distribution are the semi-arid and central steppe
regions of Iran.

Keywords: Striped hyaena (Hyaena hyaena), Species distribution models, Sdm packges, Climate change,
Ensemble model.
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