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  دهیکچ

 يزاداز بوم ياژهیو يهانمونه خاص، طوربه Raddeiتبار  يهاو گونه ،یکل طور) بهMontivipera( پرایویجنس مونت یکوهستان يهایافع

 نییمذکور، تع يهاحفاظت از گونه يرو شیپ يهاو قفقاز هستند. با توجه به چالش یآناتول ران،ی) در فالت اNeo-endemism( دیجد

هر گونه بر اساس  یشناختبوم انیمنظور آش نیاست. به ا يضرور ،مناسب یفاظتح يکردهایبه منظور اتخاذ رو ،آنها لوبمط يهاستگاهیز

 یمدل اجماع کیو در قالب  يمدلساز ینظمیب نهیشیو ب یجنگل تصادف ،ییارتقا افتهی میمدل تعم ،یخط افتهی میمدل تعم تمیچهار الگور

 جیقرار گرفت. نتا یبررس مورد هاگونه یشناختبوم انیآش ییجدا ،یاصل ياهبه مؤلفه هیتجز کردیرو کیبا استفاده از  ن،یشد. همچن یبررس

 ینیبشیعملکرد پ 9/0باالتر از ) True Skills Statistics, TSS(و  )Area Under the Curve, AUC( با هانشان داد که مدل پراکنش گونه

 يرهایمتغ انیدر گراد زیتما نیشتریو ب دهرا نشان دا یناختشبوم انیاز اشغال آش یمتفاوت يالگوها Raddeiتبار  يهادارند. گونه ییباال

با وجود فاصله  ،یکوهرنگ یو افع یفیلط یشد. دو گونه افع دهید هايدرجه حرارت، بارش ساالنه و تنوع ناهموار یفصل راتییتغ

محدود  یتکامل يریپذافبه پراکنش و انعطرا نشان دادند. با توجه  یشناختبوم انیآش یپوشمشابهت و هم زانیم نیشتریب اد،یز ییایجغراف

مدت  یطوالن يکننده بقا دیجهت کاهش عوامل تهد یتیریاقدامات مد يزیرطرح ،البرز و زاگرس یدر مناطق کوهستان یکوهستان يهایافع

  است. يضرور يامر هاگونه نیا
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  مقدمه

تر قیعمبه درك  ازین یستیاز دست رفتن تنوع ز نرخ باالي

ي و تکامل آن ریگو نحوه شکل هاگونه پراکنش یفعل يالگوها

 هنگامدر  فهم این مهم به ویژه سازد.را بیش از پیش نمایان می

 یو تکامل یشناختها و مطالعات بومحفاظت از گونه يزیربرنامه

به حداکثر  ). در بسیاري از مطالعات32و  22( مهم است اریبس

اهداف ختی در حفاظت به عنوان یکی از تبارشنارساندن تنوع 

هاي حفاظتی مورد مباحثه قرار گرفته است ریزيطرح یاصل

). به این ترتیب الزم است منابع محدود حفاظتی بر 13و  10(

 .هایی که داراي تاریخچه تکاملی ویژه هستند متمرکز گرددگونه

هایی به معنی نابودي بخش قابل توجهی از انقراض چنین گونه

زایی گیري حیات و روندهاي گونههم ما از الگوهاي شکلف

   ).33است (

یک روش علمی براي پی بردن به اینکه چگونه گوناگونی 

استفاده از زایی بوده است، شناختی عامل محرك گونهبوم

بر . )33و  32( شناختی استسازي آشیان بومهاي مدلروش

ها را ژیکی گونهتحمل فیزیولوهاي آستانه مبناي این رویکرد،

اي از شرایط محیطی سازگار هاي بهینهد به دامنهنسازوادار می

با نام آشیان  چندبعدي؛ مفهومی که از آن به ابر حجمی شوند

چنین فضایی از آشیان  . متعاقباً)20( گرددشناختی تعبیر میبوم

صورت تصرف (یا همان پراکنش یا توزیع) ه شناختی گونه ببوم

اي خاص جغرافیایی که دربردارنده شرایط هدر محدوده

 ،ترتیب به اینیابد. است، تبلور می شناختی بهینه براي گونهبوم

کند را اشغال می شناختیبوماي از شرایط هاي ویژهدامنه هر گونه

آن  )Fundamental niche( شاختی بنیادینکه توسط آشیان بوم

، تحت رافیاییگونه تعیین شده و از طریق تصرف فضاهاي جغ

صورت ه ب خواري،تأثیر روابط متقابلی مانند رقابت و طعمه

 14( در خواهد آمد )Realize nicheواقعی (شناختی آشیان بوم

عالوه بر شناختی سازي آشیان بومبا استفاده از مدل .)35و 

فعلی  پراکنششناختی و بررسی ارزیابی پویایی آشیان بوم

ها هایی که در خالل آنها گونهمتغیرها، شناسایی مهمترین گونه

از سوي دیگر،  .)18و  14( اند نیز امکان پذیر استتکامل یافته

سازي با نتایج حاصل از مدل تبارشناختی هايتحلیلترکیب 

روندهاي  از تريدرك کاملتواند به شناختی میآشیان بوم

 )،25( زایی و عوامل مؤثر بر آن در طی زمان منجر گرددگونه

گردد. شناختی تعبیر میکه از آن به تکامل آشیان بوم وضوعیم

، بررسی اثرات تغییر اقلیم )9(بینی تهاجم زیستی ارزیابی و پیش

زایی و تنوع حیات و نیز الگوهاي منتهی به گونه )43و  21و  2(

سازي آشیان از مهمترین کارکردهاي مدل )4و  3و  1(

  شناختی است.بوم

هاي ژنتیکی با مطالعات تایج تحلیلجنبه دیگر تلفیق ن

اي و نیز شناختی، شناخت مؤثرتر تمایز گونهسازي آشیان بوممدل

) است. Cryptic speciesهاي پنهان (امکان شناسایی گونه

شناختی هستند که به لحاظ ریختی هاي پنهان سطوح آرایهگونه

شباهت زیادي داشته اما از لحاظ ژنتیک و الگوي انتخاب 

). عدم شناسایی درست 23و  15گاه از هم متمایز هستند (زیست

هاي پنهان (که به نحوي شامل واحدهاي مهم تکاملی نیز گونه

هستند) منجر به برآورد کمتر از حد میزان تنوع زیستی یک منطقه 

عنوان واحدهاي هاي پنهان به). شناسایی درست گونه31شود (می

هاي تهدید شده در این رایهدلیل وجود آویژه بهمهم تکاملی به

ریزي اقدامات حفاظتی امري ضروري است ها، در طرحگروه

ها به ). مقایسه الگوي انتخاب زیستگاه و سازگاري گونه10(

سازي آشیان شناختی (با استفاده از مدلهاي بومگرادیان

آمده از  تسدهبشناختی) و تلفیق نتایج آن با تمایزات ژنتیکی (بوم

اي و ي ژنتیکی) امکان تسهیل مقایسات تمایز گونههاتحلیل

هاي ) درست گونهSpecies delimitationشناسایی و تحدید (

  ).31و  1آورد (نزدیک و پنهان را فراهم می

تبار شامل دو  Montiviperaجنس  کوهستانیهاي افعی

هاي مطالعاتی نمونه) Xanthina) و گزانتینا (Raddeiاي (راده

اقلیم) بر  ویژهبههاي محیطی (بررسی تأثیر مؤلفهجالبی جهت 

 ،روندشمار میزایی بهمحتواي ژنتیکی در خالل فرآیندهاي گونه

شناختی مبهم سو داراي وضعیت آرایه ها از یکچرا که این گونه

 هجغرافیایی خاص و منحصر ب پراکنشبوده و از سوي دیگر 

اي این جنس هپراکنش جهانی گونهمحدوده فردي دارند. کل 
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ساحلی فالت آناتولی نواحی شامل مناطق کوهستانی و نیز  فقط

در ترکیه، سیستم کوهستانی شمال و غرب فالت ایران، و 

صورت ههاي جنوبی قفقاز کوچک در ارمنستان ببخش

در این جنس، تبار . )36( اي و منزوي استهاي لکهجمعیت

  ايهل افعی رادشامل چهار گونه خواهري شاماي راده

 )M. raddei) افعی زنجانی ،(M. albicornuta(،  افعی لطیفی

)M. latifii( و ) افعی کوهرنگیM. kuhrangica(  کهاست 

البرز و  در مناطق کوهستانی و ایزوله آنهااي هاي لکهجمعیت

با اند. انتشار یافتهشرق ترکیه زاگرس، جنوب قفقاز و شمال

 36(و ژنتیک  شناسیختریهاي مرتبط با انجام پژوهش وجود

شناسان کماکان اختالف نظرهاي زیادي میان زیست )28و  37و 

وجود  هادر تعیین جایگاه تبارشناختی این گونه شناسانآرایهو 

) و از سوي دیگر اطالعات از محدوده پراکنش آنها 37داشته (

ها محدود و ناکافی بوده و نیز الگوي انتخاب زیستگاه این گونه

   رد بررسی قرار گرفته است.کمتر مو

- هاي افعی کوهستانی جنس مونتیبا توجه به اهمیت گونه

اي در ویپرا به عنوان یکی از مهمترین مظاهر اندمیزم گونه

شناختی پیچیده و هاي شرق مدیترانه، تمایزات آرایهاکوسیستم

هاي نیز به دلیل وضعیت حفاظتی تهدید شده، شناسایی زیستگاه

ها امري ضروري است. یکی از ضور این گونهمطلوب براي ح

هاي مفروضات اساسی در مدلسازي و بررسی پراکنش افعی

پوشی آشیان بومشناختی کوهستانی وجود مشابهت و هم

آنهاست. به این ترتیب پژوهش حاضر جهت بررسی چنین 

هاي سازي زیستگاه) شناسایی و نقشه1اي و با هدف (فرضیه

مهمترین عوامل مؤثر بر الگوي پراکنش، ) شناسایی 2مطلوب و (

شناختی چهار گونه افعی ) مقایسه و ارزیابی تمایز آشیان بوم3(

شرق اي در ایران، جنوب قفقاز و شمالکوهستانی تبار راده

  ترکیه به انجام رسیده است.

  

 هامواد و روش

  پردازش اطالعات حضورآوري و پیشجمع

هاي افعی پراکنشوعه داده مجم نیترحاضر، از کامل قیدر تحق

و  هیشرق ترک ران،یا یکوهستان مناطقدر سراسر  کوهستانی

 1395تا  1390هاي آوري شده در طی سالجمعارمنستان 

نقاط حضور از منابع مختلفی شامل  .شده استاستفاده 

اطالعات محققان دیگر و نیز بررسی  م،یمستق یدانیم قاتیتحق

ت جهانی اطالعات تنوع شامل تسهیال منابع علمی موجود

تعداد  در مجموع .گردید يآورجمع HerpNetزیستی و سایت 

نقطه حضور براي افعی  35براي افعی لطیفی،  حضور نقطه 16

نقطه حضور  12نقطه حضور براي افعی زنجانی و  35اي، راده

دلیل قابلیت انتشار بسیار به براي افعی کوهرنگی بدست آمد.

راکنش جغرافیایی خاص، محدوده محدود و نیز الگوي پ

ها بسیار محدود بوده و نقاط حضور گزارش اغلب گونه پراکنش

شده از آنها بسیار اندك است. تمام نقاط حضور بر اساس نقشه 

مورد  پراکنش اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت محدوده

خارج از محدوده محتمل پرت  قرار گرفت و نقاط یابیارز

جهت کاهش اثرات منفی  ند.حذف شدها حضور گونه

خودهمبستگی مکانی پیشنهاد شده است با استفاده از روش 

صورت ه فیلتر مکانی از تراکم نقاط حضور در مناطقی که ب

در پژوهش حاضر و با  ).24اند کاسته شود (اي پراکنش یافتهکپه

نقاط تکراري در  Rافزار ) در نرمsp )8استفاده از پکیج آماري 

) حذف گردید. 2کیلومتري پیرامون نقاط حضور ( یک بافر پنج

اي لحاظ شد که از یک سو از گونهاین محدوده پنج کیلومتري به

اي و تکراري بودن نقاط کاسته شده و از سوي دیگر میزان کپه

-سازي آشیان بومهاي مدلتعداد نقطه کافی براي انجام تحلیل

  دست آید.شناختی به

  

  متغیرهاي مستقل محیطی

سازي در چهار دسته شامل غیرهاي محیطی مورد استفاده در مدلمت

متغیرهاي اقلیمی، توپوگرافیک، پوشش سرزمین، و انسانی قرار 

) و با WorldClim )19گیرند. متغیرهاي اقلیمی از بانک داده می

 1ثانیه جغرافیایی، تقریبا معادل  30کوچکترین اندازه سلول (

متغیر اقلیمی است  19ک داده شامل کیلومتر) استخراج شد. این بان

که شامل مقادیر ساالنه، فصلی و ماهانه دو متغیر درجه حرارت و 
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بارش است که به طور کلی داراي همبستگی باالیی هستند. در این 

پژوهش، به منظور کاهش تعداد متغیرها از چهار متغیر اقلیمی 

، )Annual mean temperatureساالنه ( میانگین درجه حرارت

)، Temperature seasonalityانحراف معیار ساالنه درجه حرارت (

) و انحراف معیار ساالنه Annual precipitationکل بارش ساالنه (

)Precipitation seasonality بارش استفاده شد. بر اساس الیه (

 CGIARتهیه شده از بانک داده  SRTMرقومی ارتفاع 

)http://srtm.csi.cgiar.orgان انحراف معیار ارتفاع از سطح )، میز

) 2) در یک شعاع پنج کیلومتري (Topographic ruggednessدریا (

 Focal Statistics و بر اساس تحلیل همسایگی ArcGISدر محیط 

ها است محاسبه شد. نقشه مورد نظر بیانگر میزان تنوع ناهمواري

رافیک هاي با ارزش باالتر داراي نوسانات توپوگبه نحویکه سلول

تر هاي با ارزش سلول پایین(انحراف معیار) باالتر بوده و سلول

ها و مناطق هموار با نوسان توپوگرافیک کمتر نشان دهنده دشت

   است.

سازي از شاخص براي وارد کردن متغیر پوشش گیاهی در مدل

 )Enhanced Vegetation Index, EVIپوشش گیاهی بهبود یافته (

تهیه شده  MOD13A3ص از تصویر استفاده شد. این شاخ

دست آمد. شاخص به Terraماهواره  MODISتوسط سنسور 

EVI در مقایسه با شاخص نرمال شده تمایز پوشش گیاهی 

)Normalized Difference Vegation Index, NDVI(  نسبت به

توده باالتري تغییرات پوشش گیاهی در مناطقی که داراي زي

تري نشان نحو مطلوبیرات را بهتر بوده و تغیهستند حساس

 12براي  MOD13A3دهد. در پژوهش حاضر، ابتدا تصویر می

 به صورت جداگانه از پایگاه اطالعاتی 2015ماه سال 

Earthexplorer  دانلود شد. منطقه مورد مطالعه تعداد هشت

 96شیت از این تصویر را شامل شده و به این ترتیب تعداد 

از سایت مذکور دانلود  2015سال  شیت از این تصویر براي

از  EVIها پس از استخراج باند شد. براي هر یک از شیت

، الیه استخراج شده با استفاده از ENVI 5.1تصویر در نرم افزار 

) به اندازه Bilinearبر اساس روش دو سویه ( Resampleتابع 

درجه جغرافیایی (بر اساس اندازه سلول متغیرهاي  30سلول 

) درآمده، تمام هشت شیت به یک نقشه موازئیک شده و اقلیمی

ذخیره شد. این عملیات براي هر  GeoTiffدر نهایت به فرمت 

ماه سال به صورت جداگانه انجام گرفت. در نهایت، نقشه  12

EVI  منطقه نیز مانند متغیرهاي اقلیمی به دو صورت میانگین

EVI ) ساالنهAnnual mean EVIار ساالنه ) و نیز انحراف معی

EVI )EVI seasonalityسازي مورد استفاده قرار ) در مدل

گرفت. همچنین، به منظور لحاظ کردن اثر حضور انسان در 

هاي کوهستانی از الیه ردپاي انسانی نقشه مطلوبیت افعی

)Human footprint( ) استفاده 39تهیه شده توسط ونتر و همکاران (

تگی بین متغیرها، بر اساس سازي، همبسشد. پیش از انجام مدل

) VIF )Variance inflation factorشاخص تورم واریانس یا 

محاسبه شد. به منظور محاسبه همخطی بین متغیرها ابتدا تعداد 

نقطه زمینه یا شبه عدم حضور در کل منطقه مطالعاتی  10000

به صورت تصادفی تعریف شده و مقادیر متغیرها در آنها 

براي هر متغیر محاسبه شد.  VIFقادیر استخراج شد. سپس م

در مدلسازي مورد استفاده قرار  6کمتر از  VIFمتغیرهاي داراي 

و با استفاده از  Rافزار متغیرها در نرم VIF). محاسبه 2گرفتند (

  ) انجام گرفت.usdm )27پکیج 

  

  شناختیسازي آشیان بوممدل

تی در شناخسازي آشیان بومهاي مدلدر پژوهش حاضر تحلیل

  سازي در فضاي جغرافیایی صورت مدلدو محور و به

)Geographic-space modeling, G-spaceسازي در ) و مدل

) Environmental-space modeling, E-spaceفضاي محیطی (

هاي سازي در فضاي جغرافیایی بر اساس مدلانجام گرفت. مدل

استفاده از  ) باSpecies distribution modelsاي (پراکنش گونه

نقاط حضور و متغیرهاي محیطی تهیه شده انجام گرفت. 

سازي پراکنش بر اساس چهار الگوریتم شامل مدل تعمیم مدل

، مدل تعمیم )Generalized Linear Model,GLM( یافته خطی

)، GBM )Generalized Boosting Model, GBM یافته ارتقایی

و مدل ) Maximum Entropy, MaxEnt( مدل بیشینه بی نظمی

انجام گرفته و در ) Random Forest, RFجنگل تصادفی (
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یک از  ترکیب شد. هر اجماعینهایت نتایج آنها در یک مدل 

هاي آماري خاصی که فرضهاي مدلسازي به لحاظ پیشروش

). 14دارند ممکن است تا حدودي نتایج متفاوتی ارائه نمایند (

دن احتمال توزیع جزء به عنوان مثال، به دلیل فرض ثابت بو

ها قابلیت باالیی در پیش هاي رگرسیونی این مدلخطا در مدل

بینی مناطق خارج از محدوده نقاط حضور گونه داشته و 

). از 26باالیی دارند ( )Extrapolate( یابیاصطالحا قابلیت برون

هاي ماشین یادگیري به دلیل الگوریتم پیچیده مدل ،سوي دیگر

هترین نحو قادرند الگوهاي حضور و عدم به ب ،سازيمدل

هاي ارائه شده به مدل از هم تفکیک حضور را بر اساس داده

ترتیب قابلیت تشخیص قابل توجهی داشته و در  به ایننموده و 

الگوهاي موجود قابلیت باالیی دارند.  )Interpolate( یابیمیان

در سازي استفاده از هر دو نوع رویکرد ساده و پیچیده مدل

پژوهش حاضر این امکان را فراهم نموده است که با استفاده از 

هاي مختص هر روش را در تلفیق نتایج آنها میزان عدم قطعیت

سازي پراکنش با ). مدل26و  6یک مدل تلفیقی لحاظ نمود (

و با استفاده از  Rافزار هاي مورد نظر در نرمتکیه بر الگوریتم

سازي با مدلبه این منظور ت. ) انجام گرفbiomod2 )38پکیج 

درصد  75تکرار براي هر مدل انجام شده و در هر تکرار  ربا 10

عنوان داده درصد به 25عنوان داده تعلیمی و نقاط حضور به

ها نیز بر اساس آزمون در نظر گرفته شد. بررسی عملکرد مدل

) Area Under the Curve, AUC( دو شاخص سطح زیر نمودار

) به انجام TSSTrue Statistical Skill ,( بلیت تصحیحو آماره قا

نهایی نیز بر اساس میانگین وزنی چهار مدل و اجماعی رسید. مدل 

همچنین،  ها محاسبه شد.مدل TSSو  AUCبر اساس هر دو مقدار 

براي تهیه نقشه باینري مطلوبیت از آستانه حداقل مطلوبیت نقاط 

ن منظور مقادیر مطلوبیت در حضور هر گونه استفاده شد. براي ای

نقاط حضور گونه استخراج شده و کمترین میزان مطلوبیت 

). 2بندي مطلوبیت استفاده شد (زیستگاه به عنوان حد آستانه طبقه

سازي پراکنش، الگوي پراکنش گونه در خالل عالوه بر مدل

متغیرهاي محیطی بر اساس محاسبه تراکم نقاط در گرادیان و در 

ترسیم شد. همچنین، با توجه به  Rافزار ر تراکم در نرمقالب نمودا

نقطه از دو  12تعداد بسیار کم نقاط حضور افعی کوهرنگی، 

سازي پراکنش این گونه فراهم نشد و تایپ لوکالیتی، امکان مدل

تنها جدایی آشیان تک متغیره در قالب نمودارهاي تراکم و چند 

  ي اصلیهامتغیره بر اساس روش تجزیه به مؤلفه

 )Environmental Principal Components Analysis, PCA-env( 

  بررسی شد. 

بر اساس روش  E-spaceسازي در قالب رویکرد مدل

ارائه شده توسط برونیمن و  PCA-envپوشی آشیان ارزیابی هم

 PCA-envبر اساس روش  ) به انجام رسید.9همکاران (

ق تحلیل تجزیه به یهاي چند متغیره فضاي محیطی از طرمحور

شناختی در هاي اصلی محاسبه شده و تمایزات آشیان بوممؤلفه

گردد. هاي چندمتغیره محیطی محاسبه میخالل چنین گرادیان

 متغیرهايدر این روش در اولین گام تراکم نقاط حضور و 

هاي مؤلفه گرادیانمحیطی بر اساس یک تابع تراکم کرنل در 

PCA  پوشی آشیان مشاهده م مقدار همو. در گام دشدمحاسبه

 PCAهاي فضاي در گرادیان هایک از زوج گونهشده براي هر 

 Dمحاسبه شد. مقادیر  )40(شانر  Dبر اساس شاخص همپوشی 

ترتیب نشان گردد که بهاي از صفر تا یک را شامل میشانر دامنه

پوشی کامل آشیان است. در دهنده عدم مشابهت کامل و هم

 )Randomization( سازينوع آزمون تصادفی دو ،نهایت

و «مشابهت  )16(شناختی» شامل «همسانی آشیان بوم جداگانه

منظور بررسی تمایز آشیان به )41(» زمینه شناختیآشیان بوم

در آزمون همسانی  شناختی به صورت آماري انجام گرفت.بوم

پوشی آشیان دو شناختی پس از محاسبه میزان همآشیان بوم

پوشی آشیان مشاهده شده)، نقاط حضور آنها ترکیب نه (هموگ

بار نقاط حضور به تعداد نقاط  100طور تصادفی شده و به

حضور هر گونه از مجموعه نقاط استخراج شده، آشیان براي هر 

پوشی آشیان سازي شده، میزان همي تصادفی شبیهدو دسته

مشاهده شده  نپوشی آشیاسازي شده محاسبه و با مقدار همشبیه

- مشابهت آشیان بومدر آزمون  گردد.در مرحله اول مقایسه می

زمینه عالوه بر تلفیق نقاط حضور، نقاط زمینه  شناختی

صورت بار و به 100زیستگاهی در محدوده آشیان دو گونه 
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هاي تصادفی بر اساس پوشی آشیانتصادفی انتخاب شده، هم

و بالعکس محاسبه  2و نقاط زمینه گونه  1نقاط حضور گونه 

پوشی آشیان محاسبه شده در مرحله اول شده و با مقدار هم

پوشی آشیان گیرد. در صورتی که مقدار هممورد مقایسه قرار می

سازي شده بیشتر شناختی شبیهمشاهده شده از مقادیر آشیان بوم

شناختی دو دار آشیان بومباشد این امر نشان از شباهت معنی

با حالت تصادفی بوده و حاکی از بروز پدیده  هگونه در مقایس

منظور شناختی بین دو گونه است. بهنگهداشت آشیان بوم

مشخص نمودن محدوده زمینه زیستگاهی هر گونه، محدوده 

) حول نقاط حضور هر گونه 9کیلومتر ( 20بافري به شعاع 

تعریف شده و ارزش تمامی متغیرها در این محدوده استخراج 

هاي اصلی استفاده شدند. هاي تجزیه به مؤلفهحلیلتشده و در 

با استفاده از پکیج  PCA-envهاي تحلیلدر پژوهش حاضر، 

Ecospat )11( افزار در نرمR .انجام شد   
  

  نتایج

 گرادیان درها شناختی تک متغیر گونهجدایی آشیان بوم 1شکل 

 هايدهد. بر این اساس، افعیمتغیرهاي محیطی را نشان می

اي الگوهاي متنوعی از اشغال آشیان کوهستانی گروه راده

دهند. بیشترین شباهت در انتخاب دامنه شناختی را نشان میبوم

پراکنش در گرادیان متغیرهاي میانگین درجه حرارت ساالنه، 

انحراف معیار ساالنه شاخص پوشش گیاهی (تغییرات فصلی 

EVIر متغیرها ی) و شاخص ردپاي انسانی دیده شد. براي سا

ویژه متغیرهاي بارش ساالنه، تغییرات فصلی درجه حرارت و به

بارش و تنوع توپوگرافیک الگوي انتخاب زیستگاه متفاوتی 

سازي پراکنش نشان داد که زیستگاه مالحظه شد. نتایج مدل

صورت کامال محدودي در منطقه مطالعاتی ها بهمطلوب گونه

ي که مساحت مناطق رطو)، به2شکل گسترش یافته است (

هاي لطیفی در مجموعه کوهستانی البرز در مطلوب براي افعی

کیلومتر مربع محاسبه شد. بیشترین مساحت  1706مجموع 

 9425اي به میزان مناطق مطلوب نیز براي گونه افعی راده

هاي مطلوبیت کیلومترمربع بدست آمد. همان طور که در نقشه

اند خوبی توانستهها به) همه مدل2مشخص شده است (شکل 

را شناسایی کنند. بررسی  هامناطق مطلوب براي پراکنش گونه

ها بر اساس میانگین دو شاخص قابلیت بینی مدلعملکرد پیش

) TSSبندي (شاخص ) و درستی طبقهAUCتشخیص (شاخص 

باالتر از  TSSو  AUCها با میانگین نشان داد که همگی مدل

  یار باالیی دارند.سبینی بعملکرد پیش 9/0

هاي کوهستانی تبار شناختی افعیمقایسه زوجی آشیان بوم

نشان داد که دو گونه افعی PCA-env بر اساس روش ايدهار

پوشی آشیان لطیفی و افعی کوهرنگی داراي بیشترین میزان هم

 –هاي لطیفی . براي زوج گونه)1و جدول  3(شکل هستند 

 Dپوشی هم ايدهار –وهرنگی کزنجانی و  –، کوهرنگی ايدهار

تنها زوج  1صفر محاسبه شد. الزم به ذکر است در جدول  شانر

پوشی آشیان بودند ذکر هایی که داراي سطوحی از همگونه

اند. نتایج آزمون آماري یکسانی آشیان نشان داد که براي شده

-ها به لحاظ آماري داراي آشیان بومهیچ یک از زوج گونه

نیستند. نتایج تحلیل مشابهت آشیان زمینه نشان  یشناختی یکسان

زنجانی  –کوهرنگی، لطیفی  –هاي لطیفی داد که در زوج گونه

)  P-value < 05/0داري (اي به صورت معنیراده –و زنجانی 

سازي شده از زیستگاه پوشی شبیهپوشی مشاهده شده با همهم

 – اي لطیفیهزمینه دو گونه متفاوت است. براي زوج گونه

پوشی پوشی مشاهده شده از همزنجانی، هم –کوهرنگی، لطیفی 

دهنده وجود نگهداشت تر است که نشانسازي شده بزرگشبیه

  شناختی بین آنهاست.آشیان بوم

 

  گیريبحث و نتیجه

شناختی در وهله اول سازي آشیان بومدر پژوهش حاضر از مدل

رهاي متغیترین جهت بررسی وضعیت پراکنش، شناسایی مهم

شناختی پوشی آشیان بوممستقل محیطی مؤثر بر آن و بررسی هم

کوهستانی در فالت ایران، اي افعی کوهستانی تبار رادههاي گونه

دست آمده بر اساس نتایج به آناتولی و قفقاز استفاده شد.

بینی ها را پیشهاي پراکنش به خوبی مناطق حضور گونهمدل

سازي داراي قابلیت تشخیص و هاي مدلو تمامی روش کرده

بندي بسیار باالیی بودند. باال بودن این عملکرد درستی طبقه

  شناختی کامال تخصصی با پهناي ها ناشی از آشیان بوممدل
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ایی آشیان عنوان معیاري از جددر گرادیان متغیرهاي محیطی به ايدهارهاي کوهستانی تبار . نمودار تراکم نقاط حضور افعی1شکل 

 متغیره.شناختی تکبوم

  

ها ها است که موجب شده است مدلآشیان بسیار باریک گونه

خوبی بتوانند مناطق حضور را از زیستگاه زمینه در دسترس به

) و گیسان و 14طور که فرانکلین (تشخیص دهند. همان

هایی که آشیان اند، براي گونه) خاطر نشان کرده18همکاران (

بینی و رود قابلیت پیشتی تخصصی دارند انتظار میشناخبوم

بینی باالتر رود. با این وجود هاي پیشبندي مدلدرستی طبقه

هاي فرآیند تعداد کم نقاط حضور یکی از مهمترین محدودیت

). در پژوهش حاضر 18و  14ها است (سازي پراکنش گونهمدل

کوهستانی این هاي افعی کار بودن گونهنیز به دلیل ویژگی مخفی

امر اجتناب ناپذیر است و الزم است مناطق موجود و بالقوه 

براي حضور گونه در آینده مورد بررسی بیشتري قرار گیرد. 

  ها، لزوم نکته حائز اهمیت دیگر در مدلسازي پراکنش گونه
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 ) بر اساس مدل اجماعی.(ج ايدهارنقشه مطلوبیت زیستگاه افعی زنجانی (الف)، افعی لطیفی (ب) و افعی  .2شکل 

  

 
. مناطق هاشور تراکم نقاط حضور، PCA-envاي بر اساس رویکرد هاي کوهستانی تبار رادهشناختی افعیمقایسه زوجی آشیان بوم .3شکل 

  دهد.ها را نشان می% محدوده زمینه زیستگاهی گونه100% و 50ترتیب خطوط منقطع و پررنگ به

  

هاي متفاوت است که در با الگوریتم فهاي مختلکارگیري مدلبه

). تلفیق نتایج 38و  6منابع زیادي به اهمیت آن اشاره شده است (

هاي تر (مدل تعمیم یافته خطی) با مدلمدلهاي رگرسیونی ساده

تر ماشین یادگیري (مدل تعمیم یافته ارتقایی، جنگل پیچیده

کاهش  نظمی) در یک مدل اجماعی منجر بهتصادفی و بیشینه بی

  ).26گردد (ها میعدم قطعیت مدلسازي ناشی از هریک از مدل

هاي مقایسه تأثیر متغیرهاي مستقل بر الگوي پراکنش گونه

ویپرا نشان داد که متغیرهاي اقلیمی مهمترین عامل مؤثر بر مونتی

ها هستند. امري که در مطالعات دیگر نیز به آن پراکنش این گونه

أثیرپذیري زیاد از اقلیم و نوسانات آن تاشاره شده و در حقیقت 

ها منجر به هاي ذاتی انتشار این گونهدر گذشته و نیز محدودیت

  هاي کوهستانی شده گیري الگوهاي فعلی پراکنش افعیشکل
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دار قادیر ستارهمهاي کوهستانی. شناختی افعیهاي یکسانی و مشابهت زمینه آشیان بومپوشی و سطوح معنادار آزمونمقادیر هم .1جدول 

 درصد است. 95دهنده تفاوت معنادار در سطح نشان

  شانر) Dپوشی آشیان (هم آزمون همسانی 2به  1آزمون مشابهت  1به  2آزمون مشابهت 

  کوهرنگی –لطیفی   25/0 095/0 052/0 015/0*

  زنجانی -لطیفی  09/0 095/0 04/0* 65/0

 ايراده –زنجانی  10/0 095/0 03/0* 55/0

  

ها در پراکنش ). عالوه بر اقلیم، تنوع ناهمواري42و  37است (

هاي اي اهمیت باالیی دارد. در حقیقت گونههاي تبار رادهگونه

این تبار، شامل افعی لطیفی در پارك ملی الر و البرز مرکزي، 

افعی کوهرنگی در مناطق کوهستانی زاگرس میانی و جنوبی 

افعی زنجانی در مناطق کوهستانی  )،کوه و دنا(کوهرنگ، اشتران

البرز غربی و زاگرس شمالی (البرز، تکاب، الوند، سهند و 

 غربی ایراناي در سیستم کوهستانی شمالسبالن) و افعی راده

هاي در نواحی مرزي با کشورهاي ترکیه و ارمنستان (کوهستان

اند که همگی داراي میانگین قطور وقفقاز جنوبی) پراکنش یافته

فاعی باالتر و تغییرات ارتفاعی شدیدتر نسبت به سایر رتا

هاي کوهستانی تبار گزانتینا در مرکز و شرق ترکیه هستند. افعی

هاي نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس نتایج تحلیل

هاي ترین گونهاي جوانهاي تبار راده) گونه37و  7ژنتیکی (

ی ژنتیکی و ایویپرا بوده و مؤخرترین الگوهاي جدمونتی

وقوع پیوسته است. با توجه به اثبات زایی در این تبار بهگونه

هاي شواهدي از بروز نوسانات اقلیمی شدید و یخبندان

) و نیز الگوي 30کواترنري در مناطق کوهستانی ایران (

اي در مناطق کوهستانی، هاي تبار رادهاي پراکنش افعیجزیره

تم کوهستانی ایران شرق یسهاي سرسد ناهموارينظر میبه

ترکیه و قفقاز جنوبی تأثیر بسیار زیادي بر الگوي پراکنش فعلی 

سازي آنها گذاشته باشد و از همین رو این متغیر در مدل

عنوان متغیر تأثیرگذاري شناسایی شده است. پراکنش آنها به

هاي عنوان پناهگاهاي کوهستانی ایران بهطور کلی اثر سیستمبه

گیري الگوهاي ژنتیکی تنوع زیستی در سایر در شکل نییخبندا

  ). 30و  12مطالعات نیز به اثبات رسیده است (

شناختی دو گونه افعی بر اساس نتایج این مطالعه، آشیان بوم

لطیفی (در البرز مرکزي) و افعی کوهرنگی (زاگرس میانی) 

 نحوي که آزمون آماري مشابهت آشیانپوشی زیادي دارد؛ به هم

رغم کند. این امر علییز به صورت معناداري آن را تأیید مین

هاي کم تحرك ویژه براي گونهفاصله جغرافیایی بسیار زیاد (به

ویپرا) قابل توجه است. مشابهت زیاد در موقعیت نقاط مونتی

ها بر روي محورهاي حضور و زمینه زیستگاهی این گونه

دم تغییر) آشیان (عاقلیمی حاکی از حفاظت شده باقی ماندن 

شناختی اجدادي است. آنها یا همان پدیده نگهداشت آشیان بوم

این موضوع از آن جنبه داراي اهمیت است که احتماالً این 

مشترك خود در روند انتشار به  ها پس از جدایی از جدگونه

هاي جدید کماکان دامنه تحمل بهینه خود را حفظ زیستگاه

شناختی آنها بر این مهم صحه ومب اند. نگهداشت آشیانکرده

وقوع زایی ناهمجا (آلوپاتریک) در آنها بهگذارد که روند گونهمی

هاي بروز نگهداشت پیوسته است. در حقیقت، یکی از نشانه

هاي خواهري انشقاق آلوپاتریک در شناختی گونهآشیان بوم

   ).42و  41هاي اولیه آنها است (جمعیت

هاي افعی ضر، در حالی که گونهحابر اساس نتایج پژوهش 

شناختی بسیار کوهستانی دامنه پراکنش محدود و آشیان بوم

شناختی برخی از آنها تخصصی دارند نگهداشت آشیان بوم

العمل آنها به تغییر شرایط محیطی ممکن است در نحوه عکس

هاي خواهري ویژه در گونهاثرات منفی داشته باشد. این امر به

گی نمود بیشتري دارد. نتایج بررسی تکامل رنکوه –لطیفی 

دهد که عموماً شناختی افعی کوهستانی نیز نشان میآشیان بوم

تري در تر و آهستههاي تکاملی پاییناي نرخهاي تبار رادهگونه
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هاي ). همانطور که از نقشه3اند (مقایسه با سایر تبارها داشته

اطق مطلوب منمطلوبیت بدست آمده نیز مشخص است گستره 

ها بسیار محدود است. به عنوان مثال، در حال حاضر این گونه

پارك ملی الر تنها زیستگاه معرف گونه افعی لطیفی است و 

حضور این گونه در سایر محدودهاي پراکنش تاریخی آن در 

نحو نگران کوهستان البرز بسیار محدود شده است. این امر به

هود است به طوري که مشتري براي افعی کوهرنگی کننده

هاي پراکنده از این گونه تنها در سه کوهستان مجزاي جمعیت

کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاري، اشترانکوه در لرستان 

و دناي شرقی در کهگیلویه و بویراحمد مشاهده شده است. 

عنوان مثال بنابراین، در صورت بروز تغییرات شدید محیطی، به

یش جهانی، به دلیل نگهداشت آشیان ماتغییر اقلیم و گر

ها و متعاقباً برازش کمتر آنها در تغییر شناختی در این گونهبوم

ها به ) این گونه34و  25آوري محیطی (هاي تابمحدوده

احتمال فراوان محکوم به انقراض خواهند بود. با توجه به روند 

کاهشی جمعیت، دامنه پراکنش محدود، تنوع ژنتیکی کم و 

اي هاي کوهستانی تبار رادهپذیري تکاملی محدود افعیطافنعا

)، اتخاذ اقدامات مدیریتی و حفاظتی براي حفظ این 37و  3(

ها از ورطه انقراض امري ضروري است. قابل اشاره است گونه

به  IUCNویپرا در فهرست سرخ هاي مونتیکه اغلب گونه

این در حالی . اندبندي شدههاي تهدید شده طبقهعنوان گونه

هاي سازمان حفاظت محیط زیست کشور است که در برنامه

هاي پستاندار بزرگ جثه حفاظت اغلب با تمرکز بر گونه

هاي هاي خاص و اندمیک سایر ردهصورت گرفته و گونه

). الزم 5اند (جانوري، مانند خزندگان، کمتر مورد توجه بوده

اي افعی لطیفی و هاست این اقدامات با تمرکز بیشتر بر گونه

افعی کوهرنگی صورت پذیرد. معرفی مناطق امن حفاظتی در 

ها، افزایش تمرکز حفاظتی به این محدوده پراکنش این گونه

آوري آنها جهت استحصال زهر و نیز ها، ممانعت از جمعگونه

محدود کردن حضور دام در این مناطق راهکارهایی هستند که 

ها مؤثر واقع جمعیتی این گونه هشتواند در بهبود روند کامی

  شود.

  

  سپاسگزاري

بانان مناطق حفاظت شده در وسیله از زحمات محیط بدین

محدوده البرز مرکزي و زاگرس میانی براي همکاري در 

گردد. نویسندگان آوري اطالعات میدانی سپاسگزاري میجمع

دانند از همراهی دکتر روزبه بهروز، همچنین بر خود الزم می

تر جلیل ایمانی هرسینی، دکتر رسول خسروي، دکتر کامران دک

زاده الماسیه، دکتر علیرضا محمدي و مهندس مسعود نظري

 برداري میدانی سپاسگزاري نمایند. دهکردي در نمونه
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Abstract 

Mountain vipers of the genus Montivipera, generally, and the species of the Raddei clade, specifically, are interesting 
examples of species neo-endemism in Iran, Anatolia, and the Caucasus. Given the critical conservation status of these 
species, it is necessary to identify their suitable habitats for prioritizing conservation measures. We modeled ecological 
niche of each species based on four species distribution models, including generalized linear models, generalized 
boosting models, random forest, and maximum entropy and combined them in an ensemble model. Also, using a new 
principal component analysis (PCA-env), the ecological niche divergence of the species was investigated. Results 
indicated that all models with AUC and TSS > 0.9 had excellent predictive performance. The species of the Raddei 
clade showed different patterns of ecological niche occupation and the greatest differentiation was seen in the gradient 
of temperature seasonality, annual precipitation, and topographical ruggedness. M. latifii and M. kuhrangica, despite the 
great geographical distance, revealed the highest degree of niche overlap and niche similarity. Due to the restricted 
distribution and limited evolutionary adaptability of mountain vipers in the mountainous regions of Alborz and Zagros, 
it is imperative to plan conservation measures to reduce the factors that threaten the long-term survival of these species. 
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