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چكیده
امروز یکی از مشکالت توسعه فضای سبز ،بحران کم آبی است و باید سیاست¬های توسعه فضای سبز در راستای استفاده
از فضای سبز کم نهاده که متناسب با اقلیم منطقه باشد تعیین گردد تا نیز به آبیاری را به حداقل ممکن برساند .بر اساس
تنوع باالی پوشش گیاهی بومی در کشور ایران گونه¬های کم نهاده بسیاری وجود دارند که می¬توانند با توجه به اقلیم
منطقه بدون نیاز به نهاده خاص کاشت شوند .از این جمله می¬توان گونه انجیر ( )Ficus caricaرا نام برد .براین اساس
در مطالعه حاضر از نرم افزار  Mod Ecoبرای مدلسازی احتمال حضور گونه کم نهاد انجیر در استان خراسان بزرگ
استفاده شد .برای این مدلسازی از نقشه¬های اقلیمی برای شبیه¬سازی آشیان اکولوژیک گونه مورد مطالعه استفاده شد.
نتایج حاصل نشان داد که گونه انجیر متناسب با اقلیمی محلی استان خراسان می¬تواند در بعضی از شهرهای این منطقه
کاشت شود و نیازی به آبیاری و صرف منابع نداشته باشد .نتایج حاضر همچنین نشان داد که  30درصد استان خراسان
برای کاشت این گونه مناسب است که شامل شهرستان¬های اسفراین ،بجنورد ،فاروج ،شیروان ،و آشخانه در استان
خراسان شمالی و نیشابور ،چناران ،درگز ،قوچان ،تربت جام ،مشهد ،سرخس وکالت در استان خراسان رضوی می¬باشد.
واژههای کلیدی :پوشش گیاهی ،زیستگاه ،مدلسازیMod Eco ،

 -1مقدمه
امروزه افزایش جمعیت و رشد صنعت در شهرها منجر به آلودگی زیست محیطی شده و نیز اثرات مخربی را بر شهرنشینان
وارد نموده است .به منظور تعدیل اثرات مخرب این پدیده ساده¬ترین راه حل ،توسعه فضای سبز شهری است .فضای سبز
شهری ،از جمله کاربریهایی است که تو زیع مناسب آن در سطح شهر از اهمیت زیادی برخوردار است .کشور ایران بطور کلی از
پراکندگی مناسب از فضای سبز برخوردار نبوده بطوری که سرانه آن در عمده شهرهای ایران از استاندارد جهانی پایین تر است
[ . ]1امروز یکی از مشکالت توسعه فضای سبز ،بحران کم آبی است و باید سیاست های توسعه فضای سبز در راستای استفاده
از فضای سبز کم نهاده که متناسب با اقلیم منطقه باشد پیش برود تا نیز به آبیاری را به حداقل ممکن برساند.
بر این اساس آگاهی در مورد حضور یا عدم حضور گونه¬های گیاهی بومی کم نهاده و توزیع آن¬ها در سیمای سرزمین
برای اتخاذ تصمیم¬های مدیریتی بسیار حائز اهمیت است .به عنوان مثال با تهیه¬ی نقشه¬ی توزیع این گونه ها در یک
منطقه¬ی شهری می¬توان توسعه¬ی فضای سبز را به گونه¬ای مدیریت کرد که کمترین منابع را مصرف کنند [.]3, 15, 19
اما مشکل زمان و بودجه قابل دسترس برای مطالعه زیستگاه¬ها در مقیاس وسیع -مثال در مقیاس یک استان -اجرای بسیاری
از بررسی¬ها را دشوار و در مواردی غیرممکن می¬سازد .لذا روش¬های مدل¬سازی زیستگاه که از سال  1970تاکنون به
سرعت در مدیریت گونه¬های گیاهی و جانوری مورد استفاده قرار گرفته¬اند ،ابزاری مناسب برای غلبه بر این مشکل معرفی
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شده¬اند [ .]2, 10با روش¬های مدل¬سازی زیستگاه می¬توان به یک برآورد نسبتاً صحیح در مقیاس وسیع از مطلوبیت
زیستگاه گونه¬های گیاهی بدون نیاز به جمع¬آوری اطالعات از جزئیات ویژگی¬های فیزیولوژیکی و رفتاری گونه دست یافت
[ .]11همچنین مدلسازی زیستگاه می¬تواند در راستای شناسائی و معرفی زیستگاه¬های بالقوه به منظور معرفی گونه¬های
جدید کاربرد داشته باشد .امروزه برای مدل¬سازی حضور گونه ها از روش¬های مختلفی استفاده می¬گردد [ .]8, 9اساس
انتخاب مدل مناسب برای مدل¬سازی توزیع جغرافیایی گونه¬ها را به سه عامل عمومیت¬پذیری  ،دقت و صحت مرتبط
دانسته است که همزمان می¬توان فقط دو عامل از عوامل فوق¬الذکر را بهبود بخشید .لذا بر این اساس می¬توان سه نوع
مدل تجربی (بر اساس صحت و دقت) ،مکانیکی (بر اساس عمومیت-پذیری و صحت) و تحلیلی (بر اساس دقت و
عمومیت¬پذیری) را تشخیص داد .اساس کار این مدل¬ها کمی¬کردن روابط بین توزیع¬گونه و محیط¬زنده و غیر زنده است
[.]14
بر این اساس در مطالعه حاضر به مدلسازی احتمال حضور گونه گیاهی کم نهاده انجیر ( )Ficus caricaدر شرق ایران
پرداخته میشود تا شهرهای که می¬توانند از این گونه با توجه به اقلیم خود بهره ببرد مشخص گردد تا بتواند در راستای
توسعه پایدار مدیران را یاری کند.

 -2مواد و روش ها
منطقه مورد بررسی
استان خراسان بزرگ که مساحتی معادل  313335کیلومتر مربع که حدود یک پنجم مساحت ایران را تشکیل میداد و
وسیعترین استان کشور بود ،بر طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی در سال  1382به خراسانشمالی ،خراسانرضوی و
خراسانجنوبی تقسیمشد .تعداد مناطق چهارگانه حفاظتشده در این سه استان به ترتیب در خراسان شمالی  10منطقه،
خراسانرضوی  18منطقه و در خراسانجنوبی  7منطقه می باشد که مساحت آنها جمعا معادل  3007628هکتار میباشد.
این سه استان از نظر تقسیمات رویشی گیاهان جزء ناحیه ایران تورانی به شمار میروند و شامل جنگلهای نیمهخشک تا
نیمهمرطوب و جنگلهای خشک و بیابانی است .گستردگی استان و عواملی مانند وجود رشته کوههای مرتفع و مناطق کویری،
دوری از دریا و وزش بادهای مختلف موجب گوناگونی آب و هوا در مناطق آن شده است .در بیشتر بررسیهای انجام گرفته از
جمله مطالعات آمایش خراسان ،این سرزمین به سه منطقه آب و هوایی شمال ،مرکز و جنوب تقسیم می شود .شمال خراسان
بطور کلی دارای شرایط آب و هوایی معتدل و سرد کوهستانی است .این منطقه حاصلخیزترین و متراکمترین بخش استان از
نظر جمعیت ،فعالیتهای اقتصادی و امکانات زیر بنایی است .منطقه مرکزی دارای آب و هوای نیمه صحرایی مالیم بوده و
فعالیت اقتصادی آن عمدتا کشاورزی است که در دشتهای وسیع دامنههای جنوبی بینالود تا کویر نمک و مناطق کویری مرز
افغانستان انجام میشود .این دشتها از نظر آب وهوایی جزء مناطق خشک ونیمه خشک محسوب میشوند و میزان بارندگی
در آنها بین  200تا 250میلیمتر در سال است .جنوب خراسان نیز دارای آب و هوای خشک و نیمه صحرایی است.
معرفی نرم افزار Mod eco
در این بررسی از نرم افزار  Mod Ecoبرای تهیه مدلهای زیستگاه و همچنین از نرم افزارهای  Idrisi Selvaو
برای ساخت الیههای اطالعاتی و ورود آنها به نرم افزار  Mod Ecoاستفاده شد .این نرم افزار قادر است مدلهای مختلفی را اجرا
کند که در جدول  1اسامی این مدلها آورده شده است .که در مطالعه حاضر تمامی این مدلها اجرا شد.
Arc Gis 9.3
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جدول  -1انواع مدلهای زیستگاه در نرم افزار Mod Eco
مدل ها

انواع مدل

Bio CLIM
DOMAIN
One- class SVM
SVM
Maximum likelihood
ANN
GLM
Maxent
Rougset
SVM
Maximum likelihood
ANN
GLM
Maxent
Rougset
SVM
Maxent
GLM
ادغام بر اساس صحت مدلها

صرفا حضور

حضور /غیاب کاذب

حضور /عدم حضور

حضور /زمینه نقشه به عنوان
غیاب کاذب
ادغام مدلهای مختلف

اجرای نرم افزار Mod Eco
الیههای اطالعاتی مورد نیاز برای اجرای مدل در نرم افزار  Mod Ecoرا میتوان به دو دسته الیههای اطالعاتی شامل )1
نقاط حضور  /عدم حضور و  )2متغیرهای زیست محیطی طبقهبندی کرد.
 )1نقاط حضور /عدم حضور
نقاط حضور و عدم حضور گونه انجیر از بازدیدهای میدانی در مناطق حضور این گونه استفاده شد.
 )2متغیرهای زیست محیطی
در این مطالعه از متغیرهای اقلیمی زمان حال از بانک داده  WorldClimاستفاده شد (قابل دانلود از
 ) www.worldclim.org/currentکه بر اساس درونیابی دادههای هواشناسی سالهای  1950تا  2000حاصل شده است .الزم
به ذکر است آمادهسازی الیههای اطالعاتی توسط نرمافزار  Idrisi Selvaصورت گرفته است.

 -3نتایج
در جدول  2میزان صحت انواع مدلهای احتمال حضور گونه در نرمافزار  Mod Ecoآورده شده است .تمامی مدلهای اجرا
شده دارای صحت باالی  0/5بودند که این نشان دهنده تصادفی نبودن نتایج است و بر اساس نتایج ،مدل  Maxentدارای
باالترین میزان صحت بود.
در تصویر  1نقشه احتمال حضور انجیر با استفاده از مدل  Maxentکه دارای باالترین میزان صحت است آورده شده است.
بر اساس نقشه حاضر مناطق شمالی استان خراسان بزرگ دارای مطلوبیت باالتری برای این گونه بود و شهرستانهای اسفراین،
بجنورد ،فاروج ،شیروان ،آشخانه ،نیشابور ،چناران ،درگز ،قوچان ،تربت جام ،مشهد ،سرخس ،کالت برای زیست این گونه
مناسب هستند.
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جدول  -2صحت انواع مدلهای زیستگاه در نرم افزار Mod Eco
انواع مدل

نام مدل
Bio CLIM
DOMAIN
One- class SVM

59/01
81/55
68/81

حضور /غیاب کاذب

Rougset
Maxent
GLM
ANN
Maximum likelihood
SVM

70/02
95/21
91/20
80/60
76/70
77/66

حضور /عدم حضور

SVM
Rougset
Maxent
GLM
ANN
Maximum likelihood

73/28
66/37
81/59
63/94
59/99
77/28

SVM

79/44

Maxent
GLM

80/00
82/10

صرفا حضور

حضور /زمینه نقشه به
عنوان غیاب کاذب

میزان صحت (درصد)

 -4بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج ،مدل  Maxentدارای باالترین میزان صحت بود .این روش در سال  2006توسط  Phillipsطراحی شد.
 Maxentیکی از الگوریتم¬های بسیار رایج یادگیری ماشینی است [ .]12الگوریتم¬های یادگیری ماشینی ابزارهایی برای
شناسایی ساختار داده¬های غیرخطی و پیچیده هستند که برای محققان امکان ساخت مدل¬های صحیح-تری را فراهم
می¬آورد .در این دسته از الگوریتم¬ها مجموعه¬ای از داده¬ها در اختیار الگوریتم یا همان ماشین یادگیرنده قرار می¬گیرد.
کار این الگوریتم در واقع به دست آوردن قوانین حاکم برداده¬ها و نیز روابط نهفته میان آنها می¬باشد .در سال 1984
آنتروپی را به صورت یک معیار از تعداد گزینه¬های درگیر در وقوع یک رویداد توصیف شد .طبق دومین قانون ترمودینامیک
در سیستم¬های بسته ،فرآیند در مسیر حداکثر¬ آنتروپی پیش می¬رود .بنابراین در مدل مذکور نیز ،توزیع جغرافیایی گونه
تمایل به حداکثر آنتروپی را دارد [ .]12یکی از نقاط قوت این مدل این است که هم جزء روش¬های صرفا حضور است هم
جزو روش¬های حضور /عدم حضور است [.]7, 6, 17
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شكل -1نقشه احتمال حضور گونه انجیر در خراسان بزرگ

مطالعات مربوط به مدلسازی بر روی گونههای گیاهی بویژه انواع بومی و مقاوم به تنشها در دیگر کشورها نیز بیشتر در
محدوده رویشگاهی و غیر از فضای شهری میباشد .به عنوان مثال درتحقیقی پیشبینی الگوی فضایی غنای گونههای گیاهی بر
پایه مقایسه روشهای مدلسازی ماکرواکولوژیکی و انبوه گونهای صورت گرفت .این مطالعه به این نتیجه رسید که دو روش
عملکردی یکسان بودند؛ با این حال ،هر یک از آنها ،نقاط قوت و ضعف منحصر به فردی داشت و محققان ترکیبی از دو
تکنیک را جهت دقیقترین پیش بینیها توصیه کردند [ .]5مطالعات مشابه دیگری نیز توسط ) Smith et al. (2012برروی
گونهای از درخت اقاقیا و ) Prates-Clark et al. (2008همچنین بر روی گونههای درختی در آمازون انجام شده است و بطور
کلی تاکنون تحقیقات مدلسازی و پیشبینی امکان استقرار و رشد گونههای گیاهی زینتی با توجه به تغییرات اقلیمی بسیار
محدود بوده است .مطالعات ) Crall et al., (2013که در آن با استفاده از مدلهای مناسب زیستگاهی گونههای گیاهی مهاجم
در برخی نواحی شهری پرداخته بود و همچنین تحقیقات ) Vroh et al. (2016در مقایسه مدلهای مناسب زیستگاهی برای
پیشبینی توزیع گونههای کمیاب و اندامیک از حیث مطالعه در فضای شهری تا حدودی مشابه کار انجام شده در این پژوهش
بودند .
بر اساس نتایج حاصل مشخص گردید که گونه انجیر متناسب با اقلیمی محلی استان خراسان می¬تواند در بعضی از
شهرهای این منطقه کاشت شود و نیازی به آبیاری و صرف منابع نداشته باشد .از استان خراسان  30درصد برای کاشت این
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