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مطالعه غنا و تنوع گياهي کشور بهعنوان بستر الزم براي مطالعات مختلف بومشناختي داراي اهميت
است .ترکيب گياهي و ساختار آن دو عنصر اساسي در توصيف توسعه جوامع گياهي هستند ،همچنين
درک پراکندگی و ترکيب گونههاي گياهي و نيز قابليت پيشبيني آنها در مکان و زمان ،امر بسيار
مهمي براي بررسي سرنوشت تنوع زيستي تحتتأثير تغييرات جهاني است ( Haines-Young,
 .)2009غناي گونهاي معيار اندازهگيري تنوع زيستي است که همان تعداد گونهها در واحد جغرافيايي
است ،اطالعات کاملي در مورد غنای گونهاي در مقياس وسيع وجود ندارد .غنای گونهاي يک شاخص
ساده و قابل تفسير براي تنوع زيستي است و يکي از مهمترين و گستردهترين اندازهگيريهاي تنوع
زيستي است که در محيط زيست پايهاي و کاربردي است ( Deak et al., 2021; Dubuis et al.,
; .(Peet , 1974; 2011از اينرو ،مدلهاي تجربي غنا ،براي غلبه بر اين محدوديت با تعيين نقاط
داراي غناي گونهاي مناسب بهکار ميروند .اين اطالعات به تثبيت راهبردهاي حفاظتي يا پيشبيني
الگوهاي آينده تنوع زيستي تحت تغيير اقليم ،ميتوانند کمک کنند .اين مدلها همچنين به بهبود فهم
ما از تنوع زيستي و فرآيندهاي تشکيل جوامع کمک ميکنند .مدلهاي پيشبيني پراکندگی و غناي
گونههاي گياهي نقش برجستهاي در نظارت ،ارزيابي ،احياء ،حفاظت و توسعه اكوسيستمهاي مرتعي
ايفا ميكنند ( .)Austin , 2007دو رويکرد متفاوت براي مدلسازي غنای گونهاي قابل استفاده است:
رويکرد اول مدلسازي مستقيم تعداد گونههاي شمارش شده تحت عنوان مدل ماکرواکولوژيکي
( )Model Macro ecologicalاست که در اين رويکرد پيشبيني تعداد گونهها در منطقه متاثر از
عوامل مختلفي مانند منابع در دسترس ،اندازه واحد ،سطوح آشفتگي و ناهمگني محيط انجام ميشود
در واقع در اين روش غنای گونهاي (تعداد گونهها) در واحد جغرافيايي تعيين میشود و در ارتباط با
مقادير متغيرهاي محيطي آن واحد جغرافيايي است .اين روش موجب افزايش درک و پيشبيني غناي
گونهاي براي گروههاي تاکسونوميک در مقياسهاي متفاوتي ميشود (.)Ferrier and Guisan, 2006
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رويکرد دوم ،مجموعهاي از پيشبينيهاي غناي تکگونهاي در قالب مدلهاي پراکندگی گونهاي
تجميعيافته ( )Stacked-Species Distribution Modelsاست .غناي گونهاي ميتواند با روش
مدلهاي پراکندگی گونهاي ( )SDMمدلسازي شود (کارگر )1394 ،و نتايج پيشبيني شده حاصل از
مجموعه اين مدلها ،برآورد دقيقي از تعداد گونهها بهدست ميدهد ( .)Calabrese et al., 2014در
واقع اين مدل بهصورت مستقل براي هر گونه توليد ميشود ،سپس مجموعه آنها براي پيشبيني
پراکندگی جامعه بهکار ميروند .بنابراين ،ترکيب جامعه و غنای گونهاي را در يک مدل واحد براي
پيشبيني در زمان حال و آينده خواهيم داشت ( .)Dubuis et al., 2011; Dubuis et al., 2013از
اينرو مدلهاي پراکندگی گونهاي تجميعيافته ( )Stacked Species Distribution Modelsو مدل
ماکرواکولوژي ( )Macro ecological Modelداراي نقاط قوت خاص خود بوده و مکمل هم هستند
و ترکيب هر دو ميتواند براي به دست آوردن اطالعات بيشتري از غنا گونهاي استفاده شود ( et al.,
 .)D'Amen 2015در داخل کشور مطالعاتي کمي در زمينه اين دو روش مدلسازي صورت گرفته
است که ميتوان به مطالعات ( )Jafarian et al., 2019 a; Jafarian et al., 2019 bدر ارتباط با
مدلسازي غناي کارکردي و پراکندگی گونههاي گياهي در مراتع شمال کشور اشاره نمود .برخي
محققان به پيشبيني توزيع مکاني غناي گونهاي با مدلهاي پراکندگی گونهاي تجميع يافته و مدل
ماکرواکولوژي در مراتع والدره استان مازندران پرداختند .اين محققان دريافتند که روش مستقيم مدل
ماکرواکولوژي ،پيشبينيهاي تقريبًا بدون اريبي در اطراف مقادير ميانگين واقعي داشته است ،اما
همبستگي پاييني که بين پيشبينيها و مشاهدات ،توسط روش پراکندگی گونهاي تجميعيافته به-
دست آمده است ،بيانگر آن بود که اين روش نميتواند اطالعاتي درباره هويت گونه و به تبع آن
ترکيب جامعه ارائه دهد (کارگر و همکاران .)1397 ،در خارج از کشور نيز به برخي مطالعات در ارتباط
با مدلسازي غناي گونههاي گياهي از جمله ( Deak et al., 2021; Liang et al., 2020; Dubuis
 )et al., 2013ميتوان اشاره نمود .در تحقيقي مدلهاي پراکندگی گونهاي تجميع يافته و ارتباط آن
با مدلهاي ماکرواکولوژيکي بررسي شد ()Calabrese et al., 2014؛ يافتهها حاکي از آن بود که
روش پراکندگی گونهاي تجميعيافته مشابه روش ماکرواکولوژيکي است که هر دو روش تمايل به
بيشپراکندگی و کمپراکندگی غنای گونهاي در سايتهاي فقير و غني از گونهها داشتند .با توجه به
مطالب مذکور اين موضوع نيازمند انجام تحقيقات جامعتر و بيشتري است .لذا يکي از اهداف اين
مطالعه بررسي توانايي روشهاي مدلسازي مذکور در پيشبيني ويژگيهاي اجتماعات گونهها مانند
غناي گونهاي است .با توجه به مطالب فوق در اين تحقيق سعي شد تا به اين سوال پاسخ داده شود که
در بين روشهاي پراکندگی گونهاي -تجميع يافته ( )S-SDMو مدل ماکرواکولوژيکي (،)MEM
کداميک بهترين عملکرد را در پيشبيني غنای گونهاي دارند؟
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رويشگاههاي مورد مطالعه :منطقه مطالعه شده قسمتي از حوزه آبخيز زارمرود در منطقه هزار جريب
بهشهر است .محدوده ارتفاعي آن بين  1800تا  2800متر از سطح از دريا است .اين منطقه مرتفعترين
بخش منطقه هزار جريب بهشهر به شمار ميرود و در  80کيلومتري شهرستان بهشهر و بين طولهاي
جغرافيايي 54° 00´ ،تا ´ 54° 09شرقي و ´ 36° 26تا ´ 36° 31عرض شمالي واقع شده است (شکل
 .)1تيپهاي گياهي در منطقه مطالعه شده شامل تيپهاي ،Teucrium polium-Thymus daensis
 Stachys byzantine- Verbascum thapsusو تيپ  Phlomis persicaهستند .بارندگي ساليانه
بر طبق آمار  15ساله  127تا  216ميليمتر و دماي ساليانه بين  16/9تا 17/8درجه سانتيگراد متغير
است.

استفاده شد .در هر دامنه موجود در منطقه ،ترانسکتي به طوول  100متور در راسوتاي گراديوان ارتفواع
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 :براي نمونهبرداري از پوشش گياهي روش نمونهبرداري طبقهبندي تصادفي-سيستماتيک
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مستقر گرديد .در کل  26ترانسکت ،که در روي هر ترانسکت  10پالت يک مترمربعي با فواصل  10متر
از هم مستقر گرديد .در مجموع در کل منطقه  260پالت يک متر مربعي مستقر گرديد .در هور پوالت
ليست گونهها و تعداد آنها ثبت گرديد .موقعيت جغرافيايي نقواط نمونوهبرداري نيوز بوهوسويله سيسوتم
موقعيتياب جهاني ( )GPSثبت شد .در طول هر ترانسکت سه نمونه خاک از عمق  0-30سوانتيمتري
برداشت شد .نمونهبرداري در فصل رويش منطقه (خرداد و تير) انجام شد (.)Kargar, 2018
 :نمونههاي خاك در هواي آزاد خشوک گرديود و پوس از کوبيودهشودن در
هاون ،بهمنظور جداسازي قطعوات گياهوان و سونگريزه از الوک  2ميليمتوري عبوور داده شود توا بوراي
آزمايشهای مختلف آماده گردد .در نهايت تعداد  78نمونوه خواك بورای تعيوين خصوصويات فيزيکوي و
شيميايي به آزمايشگاه منتقل شود .بوا اسوتفاده از نقشوه مودل رقوومي ارتفواع ( )DEMنقشوه عوامول
توپوگرافي تهيه گرديد و هر کدام در چند کالس طبقهبندي شدند .دادههاي اقليمي در طي يوک دوره
آماري  15ساله از ايستگاههاي تيرتاش ،سفيدچاه ،برما ،بهشهر ،عباس آباد و بندرگز جمعآوري گرديود.
فاکتورهاي محيطي بررسي شده در تحقيق حاضر شامل ارتفاع ،شيب و جهت ،درصد رطوبت ،شن ،رس
و سيلت ،EC ،pH ،کربن آلي ،نيتروژن ،فسفر ،پتاسيم و ميانگين درجه حرارت ساالنه ،ميانگين رطوبت
نسبي ساالنه و ميانگين بارندگي ساالنه بودند .براي تهيه نقشه متغيرهواي اقليموي ابتودا بوا اسوتفاده از
روش کريجينگ دادههاي اقليمي درونيابي شد و در نهايت نقشه اين متغيرهوا در نورمافوزار Arc GIS
نسخه  10/3توليد گرديد .با استفاده از دادههاي پوشش ،شاخص غناي گونهاي در نرمافوزار  Rمحاسوبه
شد.
 : S-SDM MEMدر روش  MEMمدلسازي از

279

] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-11-26

ابتدا براي کل گونهها انجام ميگيرد ،ولي در روش  S-SDMابتدا براي تک تک گونهها انجوام و سوپس
تجميع ميشود .بهمنظور مقايسه بين روشهاي  MEMو  S-SDMاز تکنيک مدلسوازي  BRTبوراي
هر روش استفاده گرديد .در روش  MEMمتغيور پاسوخ غنواي گونوهاي در مودلهاي آمواري از توزيوع
پوآسون تبعيت ميکند .غناي گونهاي از شمارش گونهها بر اساس حضوور گونوههوا تعيوين شود .بودين
منظور گونههايي که در بيش از  20پالت حضور داشتند وارد آنواليز شودند .بوراي  S-SDMمودلهواي
جداگانه با استفاده از بسته  Biomodeدر نرمافزار  Rبوا پويش فورض توزيوع دوجملوهاي و متغيرهواي
ورودي يکسان اما براي گونههاي جداگانه توليد گرديد و سپس با هوم ادغوام شودند ( Dubuis et al.,
 .)2011همه تجزيه و تحليلها در نرم افزار  Rنسخه  3 .1 .1با کمک بستههاي presence ،bimode2
 gmb ،Rcmdr ،caret ،absenceو نرمافزار  Arc GISنسخه  10 .3اجرا گرديد.
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S-SDM MEM
نتايج نشان داد که براي روش  MEMمتغيرهاي دما ،پتاسيم ،رطوبت ساالنه ،فسفر و براي روش S-

 SDMمتغيرهاي هدايت التريکي ،ارتفاع و بارندگي توسط مدل  BRTبه عنوان متغيرهاي تاثيرگذار
بر غنا شناخته شدند (جدول .)1
MEM
روشها

متغيرهاي
تاثيرگذار

 Fآماره

MEM

کربن آلي

0/172ns

0/19

دما

* 0/902

0/052

پتاسيم

* 0/321

0/05

رطوبت ساالنه

* 0/462

0/033

فسفر

* 0/893

0/022

هدايت
الکتريکي

* 1/311

0/042

نيتروژن

1/47 ns

0/278

S_SDM

تلفيق MEM
و
S_SDM

 Pمقدار

ارتفاع

* 1/09

0/020

بارندگي

* 0/735

0/0172

فسفر

* 0/860

0/005

کربن آلي

* 1/071

0/025

بارندگي

* 0/059

0/059

رطوبت ساالنه

* 1/709

0/028

پتاسيم

* 1/652

/015

-

0/72

0/74

R2

0/62

-

-

RMSE

2/11

-

-
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نقشههاي پيشبيني روشهاي ماکرواکولوژيکي ( )MEMو مدل پراکندگی گونهاي تجميعيافته (S-

 )SDMو تلفيق اين دو روش در شکل  2آمده است .نتايج بيانگر اين مطلب است که در نقشه پيش-
بيني  S-SDMمقادير بيش از مقادير واقعي تخمين زده شدهاند .در اين شکلها مشخص شد روش
مناسب ترکيبي از روشهاي  S-SDMو  MEMاست.

MEM

S-SDM

Observed

MEM & S-SDM

BRT
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S-SDM MEM
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نتايج بهدست آمده از همبستگي اسپيرمن بين روشهاي مختلف پيشبيني غناي گونههاي گياهي و
غناي مشاهده شده در منطقه نشان داد که غناي گونهاي مشاهده شده با غناي پيشبيني شده توسط
هر دو روش و غناي پيشبيني شده توسط روش  MEMبا غناي پيشبيني شده توسط تلفيق دو روش
 MEMو  S-SDMهمبستگي معنيداري داشتند جدول ( .)2در شکل  3ارتباط بين غناي گونههاي
گياهي مشاهده شده با غناي گونهاي پيشبيني شده توسط هر دو روش آورده شده است.
غنا گونهاي با تلفيق
روش  MEMو S-
SDM

1

غنا گونهاي به روش
S-SDM

غنا گونهاي به
روش MEM

غناگونهاي
مشاهده شده

1
-0/041

1
-0/014
*0/169

1
**0/177
**0/-184
0/001

غنا گونهاي مشاهده شده
غنا گونهاي به روش MEM
غنا گونهاي به روش S-SDM
غنا گونهاي با تلفيق روش
 MEMو S-SDM

** معنيداري در سطح يک درصد * ،معنيداري در سطح پنج درصد
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در اين تحقيق پيشبيني پراکنش غناي گونههاي مرتعي به کمک متغيرهاي محيطي با استفاده از
مدلهاي پراکندگی گونهاي انجام گرفت .نتايج نشان داد که غناي گونهاي با عوامل ارتفاع ،متوسط
بارندگي ساالنه و فصلي ،متوسط رطوبت ساالنه و فصلي ،درصد نيتروژن و رس خاک و شاخصهاي غنا
با فاکتورهاي شيب ،درصد شن ،آهک و پتاسيم خاک همبستگي بيشتري داشتند که با برخي تحقيقات
همخواني دارد (کريم زاده و همکاران .)1391 ،برخي محققان نشان دادند که تنوع الگوي واضحي در
برابر تغييرات ارتفاع داشته است ( )Xu et al., 2010مطابقت دارد .نتايج بيانگر اين مطلب بود که
شاخصهاي غنا ،يکنواختي و تنوع با اسيديته و شوري خاک مرتع همبستگي دارند که نتايج
( )Medinski et al., 2010; Mills et al., 2009مطابقت دارد .دراين تحقيق بين بارندگي ساليانه و
غناي گونهاي ارتباط مثبتي وجود داشت .ميتوان اين چنين بيان نمود که تغيير اقليم منجر به رشد
جوامع گياهي و بومي شدن گونهها و در نهايت باعث افزايش تنوع زيستي ميشود که با يافتههاي
برخي محققان همخواني دارد ( McKee et al., 2004؛ جعفريان و همکاران .)1391 ،برخي مطالعات
به وجود رابطه مثبت بين غناي گونهاي با برخي ويژگيهاي خاک اشاره شده است که براي بررسي اين
ارتباط ،مقياس مورد مطالعه داراي اهميت است و بررسي اثر يک ويژگي از خاک بستگي به ساير
خصوصيات خاک دارد و براي نتيجهگيري بهتر بررسي اثر همزمان مشخصههاي خاک داراي اهميت
است ( .)Haines-Young, 2009در اين مطالعه اسيديته ،نيتروژن و مواد آلي خاک تاثير بسزايي در
غناي گونهاي داشتند که برخي مطالعات نيز به تاثيرگذاري اين عوامل اشاره کردند (فتاحي و همکاران،
 .)1388اين ميتواند بدين علت باشد که مواد آلي از ازت غني هستند و به دليل داشتن صفت جذب
سطحي در نگهداري عناصر تبادلي و در اختيار گذاشتن عناصر نقش مهمي ايفا ميکنند .نيتروژن در
خاک به خصوص در اليه سطحي بيشتر به صورت ترکيبات آلي وجود دارد .بنابراين فرآيند تجمع
نيتروژن در خاک با تجمع مواد آلي رابطه نزديک دارد .پوشش گياهي از لحاظ نوع و تراکم پوشش نيز
در مقدار نيتروژن خاک نقش مهمي دارد .خاکهايي که در زير پوشش گياهان داراي ريشه فراوان
هستند ،معموالا داراي مقدار بيشتري مواد آلي و نيتروژن هستند .محققان ديگر نيز به تًاثيرگذاري
نيتروژن و اسيديته بر پراکنش گونههاي گياهي منطقه اشاره کردند (جعفريان و همکاران .)1391 ،يکي
از اهداف اين مطالعه بررسي توانايي مدل هاي تجربي در پيشبيني غناي گونهاي ميباشد .بر اين اساس
غناي گونهاي ميتواند توسط روشهاي مدلسازي پراکنش گونهاي مدل شود و نتايج پيشبيني تخمين
واقع گرايانهاي از تعداد گونهها نسبت به وقتي که تک گونهها مدل ميشوند بدست ميدهد .نتايج اين
مطالعه نشان داده است همبستگي معنيداري بين نتيجه روش  MEMبا غناي گونهاي مشاهده شده
وجود دارد که با نتايج تعدادي از مطالعات مطابقت دارد (کارگر و همکاران .)1397 ،نتايج تحقيق حاضر
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نشان داده که روش  S-SDMغنا را بيشتر از حد واقعي تخمين زده بود .اين بدان علت است که اين
روش گونهها بهصورت جداگانه مدلسازي ميشوند سپس مجموعه آنها براي پيشبيني پراکنش
جامعه بهکارميروند .روش  MEMهيچ اطالعاتي راجع به ترکيب جامعه و شناسايي گونهها نميدهد اما
براي کسب اطالعات کلي غناي گونهاي مناسب است .در اين روش ممکن است تعداد گونه تحت تاثير
عوامل مختلفي مانند منابع در دسترس ،اندازه واحد ،ناهمگني محيط و سطوح آشفتگي باشد .به اين
ترتيب تلفيق دو روش ماکرواکولوژي و مدل پراکندگی گونهاي تجميعيافته منجر کشف اطالعات
بيشتري از غناي گونههاي گياهي ميشود .نتايج بهدست آمده از انواع ارزيابيها بين غناي گونههاي
گياهي پيشبيني شده با روشهاي مختلف نشان داد که غناي گونهاي پيشبيني شده به روش
ماکرواکولوژي با غنا گونهاي مشاهده شده مطابقت بيشتري دارد که با يافتههاي ( Vockenhuber et
)al., 2011همخواني دارد .با توجه به مطالب باال ميتوان بيان نمود که تلفيق دو روش ماکرواکولوژي و
مدل پراکندگی گونهاي تجميعيافته منجر به کسب اطالعات بيشتري از غناي گونههاي گياهي اهميت
بهسزايي در مديريت و بهرهبرداري اصولي ميشود .نتايج مطالعه نشان داد که  MEMغناي گونهاي را
بهطور متوسط در يک گراديان ارتفاعي نشان ميدهد که اين روش براي آزمايش فرضيات جغرافياي
زيستي و مطالعات عمومي غناي گونهاي مناسب است .در نهايت روش  SDMدر زماني که پيشبيني
تک گونه را انجام ميدهيم روشهاي بسيار مناسبي هستند و به نظر تلفيق کردن اين دو رويکرد باعث
ايجاد روش مناسب با قابليت بااليي خواهد شد .به دليل مشکالت در دو عامل زمان و هزينه در بسياري
از موارد مطالعه پراکندگی هر گونه گياهي بصورت مستقل دشوار است .لذا روشهاي مدلسازي
رويشگاه که در زمانهاي اخير به مقدار زياد در مديريت پوشش گياهي مراتع مورد استفاده قرار
گرفتهاند ابزار مناسبي براي غلبه بر اين مشکل ميباشند.
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