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  چكیده
استفاده  یسبز در راستا یاتوسعه فض های¬استیس دیاست و با یسبز، بحران کم آب یاز مشکالت توسعه فضا یکیامروز 

را به حداقل ممکن برساند. بر اساس  یاریبه آب زیگردد تا ن نییمنطقه باشد تع میسبز کم نهاده که متناسب با اقل یاز فضا

 میبا توجه به اقل توانند¬یوجود دارند که م یاریکم نهاده بس های¬گونه رانیدر کشور ا یبوم یاهیپوشش گ یتنوع باال

اساس  نی( را نام برد.  براFicus carica) ریگونه انج توان¬یجمله م نیاز ا .کاشت شوندنهاده خاص به  ازیمنطقه بدون ن

در استان خراسان بزرگ  ریاحتمال حضور گونه کم نهاد انج یمدلساز یبرا Mod Ecoدر مطالعه حاضر از نرم افزار 

گونه مورد مطالعه استفاده شد.  کیاکولوژ انیآش سازی¬هیشب یبرا یمیاقل های¬از نقشه یمدلساز نیا یاستفاده شد. برا

منطقه  نیا یاز شهرها یدر بعض تواند¬یاستان خراسان م یمحل یمیمتناسب با اقل ریحاصل نشان داد که گونه انج جینتا

ان درصد استان خراس 30نشان داد که  نیحاضر همچن جیو صرف منابع نداشته باشد. نتا یاریببه آ یازیکاشت شود و ن

و آشخانه در استان  روان،یبجنورد، فاروج، ش ن،یاسفرا های¬گونه مناسب است که شامل شهرستان نیکاشت ا یبرا

 .باشد¬یم یخراسان رضو استانچناران، درگز، قوچان، تربت جام، مشهد، سرخس وکالت در  شابور،یو ن یخراسان شمال

 Mod Eco ،یمدلساز ستگاه،یز ،یاهیپوشش گ کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
امروزه افزایش جمعیت و رشد صنعت در شهرها منجر به آلودگی زیست محیطی شده و نیز اثرات مخربی را بر شهرنشینان 

ین راه حل، توسعه فضای سبز شهری است. فضای سبز تر¬وارد نموده است. به منظور تعدیل اثرات مخرب این پدیده ساده

زیع مناسب آن در سطح شهر از اهمیت زیادی برخوردار است. کشور ایران بطور کلی از هایی است که توشهری، از جمله کاربری

 تر است پراکندگی مناسب از فضای سبز برخوردار نبوده بطوری که سرانه آن در عمده شهرهای ایران از استاندارد جهانی پایین

است های توسعه فضای سبز در راستای استفاده . امروز یکی از مشکالت توسعه فضای سبز، بحران کم آبی است و باید سی[1]

 از فضای سبز کم نهاده که متناسب با اقلیم منطقه باشد پیش برود تا نیز به آبیاری را به حداقل ممکن برساند.

یمای سرزمین س در ها¬ی گیاهی بومی کم نهاده و توزیع آنها¬بر این اساس آگاهی در مورد حضور یا عدم حضور گونه

ی توزیع این گونه ها در یک ¬ی نقشه¬ای مدیریتی بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال با تهیهه¬تصمیمبرای اتخاذ 

 [.19 ,15 ,3]ی مدیریت کرد که کمترین منابع را مصرف کنند ا¬ی فضای سبز را به گونه¬توسعه توان¬ی شهری می¬منطقه

اجرای بسیاری  -مثال در مقیاس یک استان -در مقیاس وسیع ها¬اما مشکل زمان و بودجه قابل دسترس برای مطالعه زیستگاه

تاکنون به  1970زیستگاه که از سال  سازی¬مدل های¬. لذا روشسازد¬را دشوار و در مواردی غیرممکن می ها¬از بررسی

کل معرفی ی مناسب برای غلبه بر این مشابزار اند،¬ی گیاهی و جانوری مورد استفاده قرار گرفتهها¬سرعت در مدیریت گونه
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به یک برآورد نسبتاً صحیح در مقیاس وسیع از مطلوبیت  توان¬ی زیستگاه میساز¬ی مدلها¬با روش [.10 ,2] اند¬شده

 ی فیزیولوژیکی و رفتاری گونه دست یافتها¬ی اطالعات از جزئیات ویژگیآور¬یاهی بدون نیاز به جمعگ های¬زیستگاه گونه

های ¬ه به منظور معرفی گونهبالقو های¬زیستگاه معرفی و شناسائی راستای در دتوان¬همچنین مدلسازی زیستگاه می [.11]

اساس  [.9 ,8] گردد¬ی مختلفی استفاده میها¬ی حضور گونه ها از روشساز¬جدید کاربرد داشته باشد. امروزه برای مدل

ی ، دقت   و صحت  مرتبط یرپذ¬یتعموم عامل سه به را ها¬ی توزیع جغرافیایی گونهساز¬انتخاب مدل مناسب برای مدل

سه نوع  توان¬ید. لذا بر این اساس میبخش بهبود را الذکر¬فقط دو عامل از عوامل فوق توان¬دانسته است که همزمان می

پذیری و صحت( و تحلیلی  )بر اساس دقت و -مدل تجربی  )بر اساس صحت و دقت(، مکانیکی  )بر اساس عمومیت

 و غیر زنده است زنده¬و محیط گونه¬روابط بین توزیع کردن¬کمی ها¬س کار این مدلیری( را تشخیص داد. اساپذ¬عمومیت

[14.]  

( در شرق ایران  Ficus caricaبر این اساس در مطالعه حاضر به مدلسازی احتمال حضور گونه گیاهی کم نهاده  انجیر )

بهره ببرد مشخص گردد تا بتواند در راستای  از این گونه با توجه به اقلیم خود توانند¬پرداخته میشود تا شهرهای که می

 توسعه پایدار مدیران را یاری کند.

 

 مواد و روش ها  -2

 یمنطقه مورد بررس

داد و کیلومتر مربع که حدود یک پنجم مساحت ایران را تشکیل می 313335استان خراسان بزرگ که مساحتی معادل 

رضوی و شمالی، خراسانبه خراسان 1382رای اسالمی در سال ترین استان کشور بود، بر طبق مصوبه مجلس شووسیع

منطقه،  10شده در این سه استان به ترتیب در خراسان شمالی تعداد مناطق چهارگانه حفاظت شد.جنوبی تقسیمخراسان

 باشد.هکتار می 3007628ها جمعا معادل منطقه می باشد که مساحت آن 7جنوبی منطقه و در خراسان 18رضوی خراسان

خشک تا های نیمهروند و شامل جنگلاین سه استان از نظر تقسیمات رویشی گیاهان جزء ناحیه ایران تورانی به شمار می

، یریمرتفع و مناطق کو یمانند وجود رشته کوهها یاستان و عوامل یگستردگهای خشک و بیابانی است. مرطوب و جنگلنیمه

انجام گرفته از  یهایبررس شتریدر ب. است هشدآب و هوا در مناطق آن  یوجب گوناگونممختلف  یو وزش بادها ایاز در یدور

شمال خراسان  .شود یم میشمال، مرکز و جنوب تقس ییبه سه منطقه آب و هوا نیسرزم نیخراسان، ا شیجمله مطالعات آما

بخش استان از  نیو متراکمتر نیترزیمنطقه حاصلخ نیا. است یمعتدل و سرد کوهستان ییآب و هوا طیشرا یدارا یبطور کل

بوده و  میمال ییصحرا مهین یآب و هوادارای  یاست. منطقه مرکز ییبنا ریامکانات ز و یاقتصاد یتهای، فعالتینظر جمع

مرز  یرینمک و مناطق کو ریتا کو نالودیب یجنوب یهادامنه عیوس یاست که در دشتها یکشاورز عمدتا آن یاقتصاد تیفعال

 یزان بارندگیشوند و میخشک محسوب م مهیمناطق خشک ون یی جزءها از نظر آب وهوادشت نیا. شودیانجام م افغانستان

  است. ییصحرا مهیخشک و ن یآب و هوا یدارانیز جنوب خراسان . در سال است متریلیم 250تا 200 نیدر آنها ب

 Mod eco نرم افزار  معرفی

 Arc Gis 9.3و  Idrisi Selvaای تهیه مدلهای زیستگاه و همچنین از نرم افزارهای بر  Mod Ecoدر این بررسی از نرم افزار

استفاده شد. این نرم افزار قادر است مدلهای مختلفی را اجرا   Mod Ecoها به نرم افزارهای اطالعاتی و ورود آنبرای ساخت الیه

 ها اجرا شد. اضر تمامی این مدلاسامی این مدلها آورده شده است. که در مطالعه ح 1کند که در جدول 
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 Mod Ecoانواع مدلهای زیستگاه در نرم افزار  -1جدول 

 مدل ها انواع مدل

 صرفا حضور
Bio CLIM 
DOMAIN 
One- class SVM 

 حضور/ غیاب کاذب

SVM 
Maximum likelihood 
ANN 
GLM 
Maxent 
Rougset 

 حضور/ عدم حضور

SVM 
Maximum likelihood 
ANN 
GLM 
Maxent 
Rougset 

حضور/ زمینه نقشه به عنوان 

 غیاب کاذب

SVM 
Maxent 
GLM 

 ادغام بر اساس صحت مدلها ادغام مدلهای مختلف

 

 

 Mod Ecoاجرای نرم افزار 

( 1های اطالعاتی شامل توان به دو دسته الیهرا می  Mod Ecoهای اطالعاتی مورد نیاز برای اجرای مدل در نرم افزارالیه

 بندی کرد. ( متغیرهای زیست محیطی طبقه2ضور / عدم حضور و نقاط ح

 حضور عدم/ حضور نقاط( 1

  .گونه استفاده شد نیدر مناطق حضور ا یدانیم یدهایاز بازدنقاط حضور و عدم حضور گونه انجیر 

  یطیمح یستز یهامتغیر( 2

)قابل دانلود از  شداستفاده  WorldClimزمان حال از بانک داده  یمیاقل یرهایمطالعه از متغ نیدر ا

www.worldclim.org/current حاصل شده است. الزم  2000تا  1950 یهاسال یهواشناس یهاداده یابی( که بر اساس درون

 صورت گرفته است. Idrisi Selva رافزاتوسط نرم یاطالعات یهاهیال یسازبه ذکر است آماده

 نتایج  -3
های اجرا آورده شده است. تمامی مدل Mod Ecoافزار های احتمال حضور گونه در نرمدلمیزان صحت انواع م 2در جدول 

دارای  Maxentبودند که این نشان دهنده تصادفی نبودن نتایج است و بر اساس نتایج، مدل  5/0شده دارای صحت باالی 

 باالترین میزان صحت بود.

که دارای باالترین میزان صحت است آورده شده است.  Maxent مدل  احتمال حضور انجیر با استفاده از نقشه 1در تصویر 

های اسفراین، بر اساس نقشه حاضر مناطق شمالی استان خراسان بزرگ دارای مطلوبیت باالتری برای این گونه بود و شهرستان

بجنورد، فاروج، شیروان، آشخانه، نیشابور، چناران، درگز، قوچان، تربت جام، مشهد، سرخس، کالت برای زیست این گونه 

 مناسب هستند.
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   Mod Ecoهای زیستگاه در نرم افزار صحت انواع مدل  -2جدول 

 میزان صحت )درصد( نام مدل  انواع مدل 

 صرفا حضور

Bio CLIM  01/59 
DOMAIN 55/81 
One- class SVM 81/68 

 حضور/ غیاب کاذب

Rougset 02/70 
Maxent  21/95 
GLM 20/91 
ANN  60/80 
Maximum likelihood 70/76 
SVM  66/77 

 حضور عدم/ حضور

SVM 28/73 
Rougset 37/66 
Maxent 59/81 
GLM 94/63  

ANN 99/59  

Maximum likelihood 28/77  

 به نقشه نهیمز/ حضور

 کاذب ابیغ عنوان

 SVM 44/79  

Maxent 00/80  

GLM 10/82  

 

 

 

 یریگ جهیبحث و نت -4
شد.  یطراح Phillipsتوسط  2006روش در سال  نیصحت بود. ا زانیم نیباالتر یدارا Maxentمدل  ج،یاساس نتا بر

Maxent یبرا ییابزارها ینیماش یریادگی های¬تمیگورال [.12]است  ینیماش یریادگی جیرا اریبس های¬تمیاز الگور یکی 

را فراهم  یتر-حیصح های¬محققان امکان ساخت مدل یهستند که برا دهیچیپ و یرخطیغ های¬ساختار داده ییشناسا

. ردگی¬یقرار م رندهیادگی نیهمان ماش ای تمیالگور اراختی در ها¬از داده ای¬مجموعه ها¬تمیدسته از الگور نی. در اآورد¬یم

 1984. در سال باشد¬یآنها م انیم تهروابط نهف زنی و ها¬حاکم برداده نیدر واقع به دست آوردن قوان تمیالگور نیا کار

 کینامیقانون ترمود نیشد. طبق دوم فیتوص دادیرو کیدر وقوع  ریدرگ های¬نهیاز تعداد گز اریمع کیرا به صورت  یآنتروپ

گونه  ییایجغراف عیتوز ز،یدر مدل مذکور ن نی. بنابرارود¬یم شیپ آنتروپی ¬حداکثر ریدر مس ندیبسته، فرآ های¬ستمیدر س

صرفا حضور است هم  های¬است که هم جزء روش نیمدل ا نیاز نقاط قوت ا یکی[. 12]را دارد  یبه حداکثر آنتروپ لیتما

  [.17 ,6 ,7] حضور/ عدم حضور است های¬جزو روش
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 خراسان بزرگ در رینقشه احتمال حضور گونه انج -1شكل

 

 
در  شتریب زیکشورها ن گریها در دو مقاوم به تنش یانواع بوم ژهیبو یاهیگ یهاگونه یبر رو یمطالعات مربوط به مدلساز

بر  یاهیگ یهاگونه یغنا ییفضا یالگو ینیبشیپ یقی. به عنوان مثال درتحقباشدیم یشهر یاز فضا ریو غ یشگاهیمحدوده رو

که دو روش  دیرس جهینت نیمطالعه به ا نیصورت گرفت. ا یاو انبوه گونه یکیکولوژماکروا یسازمدل یهاروش سهیمقا هیپا

از دو  یبیداشت و محققان ترک یها، نقاط قوت و ضعف منحصر به فرداز آن کیحال، هر  نیبودند؛ با ا کسانی یعملکرد

 یبررو  Smith et al. (2012)  توسط زین یگریشابه دم تمطالعا [.5] کردند هیتوص هاینیب شیپ نیترقیرا جهت دق کیتکن

در آمازون انجام شده است و بطور  یدرخت یهاگونه یبر رو  نیهمچن  Prates-Clark et al. (2008) و ایاز درخت اقاق یاگونه

 اریبس یمیاقل راتییغبا توجه به ت ینتیز یاهیگ یهاامکان استقرار و رشد گونه ینیبشیو پ یمدلساز قاتیتاکنون تحق یکل

مهاجم  یاهیگ یهاگونه یستگاهیمناسب ز یهاکه در آن با استفاده از مدل Crall et al., (2013) محدود بوده است. مطالعات

 یبرا یستگاهیمناسب ز یهامدل سهیدر مقا  Vroh et al. (2016) قاتیتحق نیپرداخته بود و همچن یشهر ینواح یدر برخ

پژوهش  نیمشابه کار انجام شده در ا یتا حدود یشهر یمطالعه در فضا ثیاز ح کیو اندام ابیکم یاههگون عیتوز ینیبشیپ

  .بودند

از  یدر بعض تواند¬یاستان خراسان م یمحل یمیمتناسب با اقل ریکه گونه انج دیحاصل مشخص گرد جیاساس نتا بر

 نیکاشت ا یدرصد برا 30ه باشد. از استان خراسان و صرف منابع نداشت یاریبه آب یازیمنطقه کاشت شود و ن نیا یشهرها
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 شابور،یو ن یو آشخانه در استان خراسان شمال روان،یفاروج، ش د،بجنور ن،یاسفرا  های¬گونه مناسب است که شامل شهرستان

 .باشد¬یم یچناران، درگز، قوچان، تربت جام، مشهد، سرخس وکالت در استان خراسان رضو
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