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چكیده
تغییر اقلیم بهواسطه تاثیر بر پراکنش بسیاري از گونههاي جانوري به یک نگراني عمده براي مدیریت و حفاظت از تنوع زیستي تبدیل شده
است .در سالهاي اخیر شواهد متعددي از اثرات تغییراقلیم بر جنبههاي مختلف زیستي گونههاي گیاهي و جانوري ارائه شده است .اما دانش
اندکي در ارتباط با تاثیر تغییر اقلیم آینده بر گونههاي جانوري در ایران وجود دارد .در این مطالعه مدل مطلوبیت زیستگاه سوسمار دم تیغي
بین النهرین به عنوان یک گونه ساکن مناطق بیاباني ایران در شرایط کنوني و تحت سناریوهاي تغییر اقلیم آینده (سال )0202با استفاده از 93
پارامتر اقلیمي به طور جداگانه با استفاده از روش حداکثر آنتروپي ( )Maxentو با استفاده از مدل  Bioclimتهیه گردید .به منظور ارزیابي
عملکرد مدل ،از سطح زیر نمودار ( )AUCبدست آمده از منحني  ROCاستفاده شد .سپس وسعت زیستگاه مطلوب گونه در
فضاي  ArcGIS 9.3براي اقلیم حاضر و اقلیم آینده به طور جداگانه محاسبه گردید .مقایسه وسعت مناطق مطلوب در شرایط کنوني (0/00
درصد کل ایران) و تحت سناریوي تغیر اقلیم آینده ( 9/91درصد کل ایران) حاصل از مدل حداکثر آنتروپي نشان داد که وسعت مناطق
مطلوب براي زیست گونه مورد مطالعه افزایش خواهد یافت .نتایج حاصل از مدل  Bioclimنشان داد سطح مناطق مطلوب براي زیستگونه
نسبت به سطح کشور براي زیستگونه تحت شرایط تغییر اقلیمي کاهش خواهد یافت .به عبارت دیگر وسعت زیستگاههاي مطلوب گونه از
 9/11به  9/91درصد از سطح کشور کاهش خواهد یافت .نتایج حاصل از مدل حداکثر بينظمي نشان ميدهد زیستگاههاي مطلوب گونه تحت
تاثیر تغییر اقلیم افزایش خواهد یافت و مدل بایوکالیم نشان ميدهد مناطق مطلوب کاهش خواهد یافت بنابراین این نتایج متفاوت بر این
واقعیت تاکید دارد که در مطالعات بررسي اثرات تغییر اقلیم بر گونههاي جانوري جهت اطمینان از نتایج و استفاده از آن در مدیریت و حفاظت
حیات وحش از چندین روش استفاده شده و به نتایج یک مدل اکتفا نگردد.
كلمات كلیدی :تغییر اقلیم ،مدل حداکثر بينظمي ،بایوکالیم ،سوسمار دمتیغي بینالنهرین ،مطلوبیت زیستگاه

مقدمه
در طول قرن گذشته ،میانگین دماي جهاني حدود  2/6درجه

گونهها را نشان ميدهد [ .]04تغییر اقلیم یک نگراني عمده

سانتيگراد افزایش یافته است [ ]92و این افزایش دما بر

براي مدیریت و حفاظت تنوع زیستي است چرا که جنبههاي

گونههاي گیاهي و جانوري تحت تاثیر زیان باري بر جاي

مختلف زیستي گونهها را تحت تاثیر قرار ميدهد .با وجود

گذاشته است [ .]06 ،09 ،09 ،91 ،0براي مثال نتایج مطالعه

نگرانيهاي موجود در ارتباط با اثرات تغییر اقلیم بر روي

در خصوص ریسک انقراض گونهها تحت تاثیر تغییرات

تنوع زیستي در حال حاضر در ایران اثرات اقلیم بر گونههاي

اقلیمي شواهد قانع کنندهاي از افزایش ریسک انقراض در

گیاهي و جانوري ناشناخته و تاکنون مطالعهاي براي بررسي
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اثرات احتمالي آن انجام نشده است و دانش اندکي در ارتباط

مختلف از تغییرات اقلیمي هستند .با وجود رشد روز افزون

با تاثیر تغییر اقلیم آینده بر روي گونههاي جانوري در ایران

استفاده از مدلهاي بررسي مطلوبیت زیستگاه و پراکنش

وجود دارد .براي درک بهتر از تغییرات اقلیم آینده ،ضروري

گونهها و بررسي اثرات تغییر اقلیم یک موضوع مهم در

است که ما از توزیع کنوني و آینده گونهها آگاهي داشته

ارتباط با این مدلها وجود تفاوتهاي حاصل از استفاده از

باشیم [ .]9مدلسازي توزیع گونهها در حال حاضر تنها

مدلهاي مختلف است که ميتواند در تصمیمگیريها براي

وسیلهاي است که ميتوان به کمک آن ارزیابي مقدار

مدیریت و حفاظت گونهها نقش مهمي را ایفا کند .مقاالت

تغییرات توزیع گونههاي متعدد را در پاسخ به تغییرات آب

پژوهش و مروري متعددي در این باره به چاپ رسیده که

و هوایي انجام داد [ ]07 ،97براي این منظور روشها و

محققین به بررسي و مقایسه خروجي حاصل از نرمافزارهاي

مدلهاي بسیاري توسعه یافته است [ .]0یکي از انواع این

مختلف براي اهداف یکسان پرداختهاند .بنابر اهمیت

مدلها ،مدلهاي زیست اقلیمي ( )Bioclimاست که در

تفاوتهاي حاصل از مدلهاي مختلف در مقاله حاضر در

ارزیابي پتانسیل توزیع گونهها [ ]96 ،9و شناسایي گونههایي

ابتدا با استفاده از دو مدل حداکثر بينظمي و بایوکالیم

که ممکن است بیشتر در معرض خطر تغییر اقلیم قرار داشته

اثرات تغییر اقلیم بر روي زیستگاه گونه سوسمار دمتیغي

باشند ،مورد استفاده قرار ميگیرند [ .]6همچنین از این

بینالنهرین بررسي و سپس نتایج دو مدل با هم مقایسه

دسته مدلها در مواردي چون بررسي مناطق بالقوه مساعد

خواهد شد .گونه سوسمار دم تیغي بینالنهرین یکي از گونه-

براي حضور گونهها ،یافتن زیستگاههاي جدید براي انواع

هاي خانواده  Uromastysidaeدر ایران است [ ]9که

کمیاب و در خطر انقراض ،تعیین موانع جغرافیایي محدود

گونهاي علفخوار و ساکن مناطق گرم و خشک در جنوب

کننده پراکنش و اثرات کاربري اراضي بر نحوه پراکنش

غرب کشور است ،در حال حاضر گونه به دلیل برداشت

گونهها استفاده نمود [ 90 ،90 ،1و  .]01خروجي این مدلها

براي مصارف خوراکي و تبدیل زیستگاه به زمینهاي

همچنین جهت تخمین احتمال انقراض گونهها در پاسخ به

کشاورزي در بسیاري از مناطق زیست خود حذف شده و

گرمایش جهاني مورد استفاده قرار ميگیرند [ .]04یکي دیگر

در آینده نزدیک بخش بزرگي از مناطق مطلوب زیست خود

از این مدلها که مدلي قوي در بررسي نحوه توزیع گونهها

را به دلیل فعالیتهاي انساني (کشاورزي) از دست خواهد

مدل حداکثر بينظمي

داد [ .]94از آنجایي که تغییر اقلیم یک عامل تهدید براي

( )MAXENTاست ،الگوریتم حداکثر آنتروپي به ارزیابي

بسیاري از گونههاي جانوري محسوب ميشود در مطالعه

احتمال توزیع مقادیر حداکثر آنتروپي متأثر از محدودیت-

حاضر نحوه اثرپذیري گونه نسبت به تغییرات اقلیمي بررسي

هاي ناشي از متغیرهاي محیطي تأثیرگذار بر نحوه توزیعهاي

خواهد شد .با توجه به این که اغلب مطالعات خزندگان در

مکاني گونه ميپردازد [ .]90 ،7سپس ميتوان خروجيهاي

ایران با رویکرد سیستماتیک و ردهبندي ،مورفولوژي و

این مدل را براي حال حاضر تعیین نموده و با مقایسه آن با

تاریخ طبیعي [ 93 ،94 ،99و  ]02است و جنبههاي بوم

خروجي مدل حاصل از سال  0202به بررسي میزان

شناختي مانند رفتار ،تغذیه و اثرات تغییر اقلیم بر روي

تاثیرپذیري گونهها از تغییرات اقلیمي نمود .این دو مدل از

خزندگان به ندرت مورد بررسي قرار گرفته [ ]99مطالعه

جمله مدلهاي بسیار پرکاربرد در بررسي مطلوبیت زیستگاه

حاضر را ميتوان اولین گام در جهت درک اثرات تغییر اقلیم

گونهها و همچنین بررسي میزان تاثیرپذیري گونههاي

بر روي گونههاي خزندگان در ایران دانست.

معرفي شده است [.]90
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مواد و روش كار
روش كار :متغیرهـاي مـرتبط بـا نحـوه توزیـع پارامترهـاي

درصد نقاط حضور به عنوان و  92درصد براي آزمون مـدل

اقلیمي از بانک داده  ]3[ WorldClimتهیه شد .این بانـک

استفاده شد .به منظور ارزیابي عملکـرد مـدل از سـطح زیـر

داده شامل  93متغیر آب و هوایي (جدول  )9براي کـل کـره

نمودار ( )AUCبدست آمده از منحني  ROCاستفاده شـد.

زمین است که بر اساس درونیابي دادههاي هواشناسي سال-

سطح زیر نمودار این منحنـي بـه عنـوان معیـاري از قـدرت

هـاي  9312تـا  0222حاصــل شـده اســت .همچنـین بــراي

تشخیص نقاط حضور از نقاط عدم حضور توسط مدل عمل

بررسي میزان وسعت زیستگاههاي مطلوب تحت تغییر اقلـیم

نموده و مستقل از تعریف آستانههـاي مطلوبیـت اسـت [.]7

آینــده از دادههــاي اقلــیم ســال ( 0202قابــل دانلــود از

مدلي که فاقد قـدرت تشـخیص و پـیشبینـي باشـد ،مقـدار

 )www.ccafs-climate.orgاستفاده شـد .بـا توجـه بـه

 AUCبرابر با  2/1داشته و مدلي کامل با قدرت پـیشبینـي

انــدازه ســلول متغیرهــاي آب و هــوایي ( 92ثانیــه درجــه

بسیار زیاد داراي  AUCبرابر با یک خواهـد بـود [ .]90بـه

جغرافیایي تقریبا معادل  9کیلومتر) تمامي الیههاي محیطي با

منظور ارزیابي عملکرد مدل ،از سطح زیـر نمـودار ()AUC

اندازه سلول متناسب با پیکسل سایز مورد نظر تهیه شدند.

بدست آمده از منحني  ROCاستفاده شـد .بـه منظـور تهیـه

نحوه تجزيهه و تحلیهد دادههها :در ایـن مطالعـه از نـرم-

مدل بایوکالیم نیز از دادههاي مشـابه اسـتفاده شـده در نـرم

افـزار  MAXENT v.3.3.3aبـراي پـیش بینـي نـواحي

افزار مکسنت استفاده شد و مدل مطلوبیت زیستگاه گونه بـا

داراي پتانسیل توزیع گونه در فالت ایـران اسـتفاده شـد .در

استفاده از این روش نیز براي حال حاضر و سال  0202براي

این مطالعه مدلسازي با  9222تکرار و انتخاب  92222نقطه

بررسي نحوه اثر پذیري گونه از تغییر اقلیم آینده تهیه گردید.

تصادفي به عنوان نقاط زمینه انجـام گرفـت .همچنـین از 72
جدول 9ـ متغییرهاي اقلیمي مورد استفاده براي تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه گونه Saara loricata
میانگین دماي سالیانه

میانگین دما در سردترین فصل سال

میانگین تغییرات دماي شبانه (حداکثر و حداقل دما)

بارش سالیانه

ایزوترمالیتي

مقدار بارش در مرطوبترین ماه سال

تغییرات فصلي دما

مقدار بارش در خشک ترین ماه سال

حداکثر دما در گرم ترین ماه سال

تغییرات فصلي بارش

حداقل دما در سرد ترین ماه سال

میانگین بارش در مرطوبترین فصل سال

تغییرات دماي سالیانه

میانگین بارش در خشکترین فصل سال

میانگین دما در خشکترین فصل سال

میانگین بارش در گرمترین فصل سال

میانگین دما در خشکترین فصل سال

میانگین بارش در سردترین فصل سال

میانگین دما در گرمترین فصل سال

55

پیش بیني اثر تغییرات اقلیمي...

نتايج
مدل حداكثر بینظمی :مدل مطلوبیت زیستگاه گونه با

محاسبه گردید و نتایج حاصل نشان داد که زیستگاههاي

استفاده از نقاط شناخته شده از حضور گونه و  93پارامتر

مطلوب براي زیست گونه ،تحت سناریو تغییر اقلیم در سال

اقلیمي براي حال حاضر و براي سال  0202تهیه شد (شکل

 0202در جنوب غرب ایران براي گونه کاهش خواهد یافت

 9و  .)0نتایج حاصل از مدل مکسنت نشان ميدهد که در

(جدول  .)9در حال حاضر وسعت مناطق مطلوب 9/11

شرایط اقلیمي حاضر و در سال  0202بیشینه دماي هوا در

درصد کشور و در سال  0202به  9/91درصد از سطح

گرمترین ماه سال مهمترین متغییر آب و هوایي براي پیش-

کشور کاهش خواهدیافت .اگر چه وسعت مناطق مطلوب

بیني حضور گونه است .مساحت زیستگاههاي مطلوب در

کاهش خواهدیافت ،اما مناطق با مطلوبیت خیلي زیاد تحت

فضاي  ArcGis 9.3براي دو مدل مطلوبیت محاسبه گردید

سناریوي تغییر اقلیمي ،افزایش نشان ميدهد (شکل  9و .)4

و نتایج حاصل نشان داده در شرایط کنوني  0801درصد از

به منظور ارزیابي عملکرد مدل از سطح زیر نمودار ()AUC

سطح کشور براي زیست گونه مطلوب ميباشد در حالي که

بدست آمده از منحني  ROCاستفاده شد .مقدار AUC

تحت سناریوي تغییر اقلیم در سال  0202این مقدار به 9891

مدل حداکثر بينظمي  2/369و مقدار  AUCمدل بایوکالیم

درصد از کل کشور ميرسد (جدول )0که نشاندهنده

 2/029شد که نشان دهنده عملکرد بهتر مدل حداکثر بي-

افزایش سطح زیستگاههاي مطلوب براي گونه خواهد بود.

نظمي است.

مدل بایوکالیم :مساحت زیستگاههاي مطلوب در فضاي
 ArcGis 9.3براي دو مدل حاصل از مدل بایوکالیم نیز

شکل 9ـ مدل مطلوبیت زیستگاه گونه براي سال 0202

شکل 0ـ مدل مطلوبیت زیستگاه گونه بر اساس دادههاي اقلیم حاضر
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شکل 9ـ مدل مطلوبیت زیستگاه گونه بر اساس دادههاي اقلیم حاضر

شکل 4ـ مدل مطلوبیت زیستگاه در سال 0202

جدول 0ـ وسعت زیستگاههاي مطلوب گونه  Saara loricataدر زمان حال و سال  0202نسبت به مساحت کل کشور
درصد زیستگاه های مطلوب در حال حاضر نسبت به مساحت ایران

%58.2

درصد زیستگاه های مطلوب در سال  0202نسبت به مساحت ایران

%58.2

جدول 9ـ وسعت زیستگاههاي مطلوب گونه  Saara loricataدر زمان حال و سال  0202نسبت به مساحت کل کشور
درصد زیستگاههای مطلوب در حال حاضر نسبت به مساحت ایران

%5511

درصد زیستگاههای مطلوب در سال  0202نسبت به مساحت ایران

%55.1

بحث
در مطالعه حاضر اثرات تغییر اقلیم بر روي گونه سوسمار

اقلیم دور انتظار نخواهد بود چرا که بیشتر سناریوهاي تغییر

دمتیغي بینالنهرین با استفاده از دو مدل حداکثر بينظمي و

اقلیم آینده ،با پیشبیني افزایش دماي کره زمین همراه است

بایوکالیم مورد بررسي قرار گرفت .نتیجه مدل حداکثر بي-

و این خود سبب افزایش زیستگاههاي مطلوب براي گونه-

نظمي نشان داد که تحت سناریوي تغییر اقلیم در سال 0202

هاي با آشیان بوم شناختي اقلیمي گرم خواهدشد که این

زیستگاههاي مطلوب براي سوسمار دمتیغي بینالنهرین

موضوع براي تمامي خزندگان همزیستگاه و تمامي خزندگان

افزایش خواهدیافت .دلیل آن این است که این گونه در

مناطق بیاباني ایران [ ]9نیز صادق خواهد بود .از نگاه دیگر

غرب و جنوب غرب ایران زیست ميکند [ ]00 ،9و از

این مسئله بهطور نگران کنندهاي نشان دهنده از دست رفتن

جمله گونههاي سازگاري یافته به آب و هواي گرم است

بخش عمدهاي از زیستگاههاي مطلوب سایر گونههاي

بنابراین افزایش سطح زیستگاههاي مطلوب در فرایند تغییر

خزنده ساکن در مناطق با اقلیم سرد خواهد بود [.]99
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اما نکته مهم در این بین تفاوت خروجيهاي حاصل از دو

نتایج مطالعه حاضر که یک گونه ساکن مناطق دشتي و گرم

مدل است به شکلي که در یکي وسعت مناطق مطلوب در

و خشک است ،مقایسه شود.

آینده افزایش خواهد یافت [ ]99اما در مدل بایوکالیم نتایج

تشكر و قدردانی

نشان ميدهد که وسعت مناطق مطلوب کاهش خواهد یافت.

نگارندگان از آقاي امید مظفري براي در اختیار قرار دادن

این نکته از این نظر حائز اهمیت است که امروزه بسیاري از

نقاط حضور گونه مورد مطالعه و آقایان مسعود یوسفي و

برنامهریزيها براي حفاظت و مدیریت گونهها براساس این

محسن احمدي جهت همکاري براي تهیه نسخه نهایي مقاله

قبیل مدلها بنا شده است و خروجيهاي متفاوت ميتواند

حاضر کمال تشکر و قدرداني را دارند.

سبب شکلگیري ابهاماتي در برنامهریزيهاي حفاظت از
گونهها گردد .بنابراین توصیه ميشود در مطالعات بررسي
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