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Balfourier  )1994( در طی این تحقیق گونه .باشدمی L.mul florum    که علفی مطبوع و از نظر

براي اولین بار در این استان گزارش شد، که با توجه به ) 1374صحت نیاکی،(غذایی با ارزش است 

برخی  .شواهد موجود به نظر می رسد این گونه به تازگی از استان گیالن به استان مازندران وارد شده است

در هر رویشگاه دارد  Loliumگیاهی جنس  هاي کمی پوششاز عوامل اقلیمی تاثیر مشخصی بر ویژگی

هاي پوشش گیاهی در آنها باالتر است، میانگین رطوبت نسبی، هایی که ویژگیبطوري که در اکثر رویشگاه

ها باالتر ها نیز نسبت به سایر رویشگاهمجموع بارندگی ساالنه و شاخص خشکی دومارتن در این رویشگاه

خاك، میزان کربن آلی خاك و درصد مواد  PHع مشاهده شده در میزان رسد تنوبه نظر می. است و بالعکس

برخی از  .ها نداشته باشنددر این رویشگاه Loliumتشکیل دهنده خاك اثر چندانی بر پوشش گیاهی جنس 

: به طور مشترك در اکثر نواحی دیده شده که مهمترین آنها عبارتند از Loliumهاي همراه با جنس گونه

Erigeron acer ،Aegilops crassa ،Rubus persicus ،Gastridium phleoides ،Trifolium 

repens ،Equisetum arvense  ،Vulpia myuros ،Artemisia annua ،Hypericum 

Perforatum ،Rumex acetosa.  
  

  اکولوژي حفاظت و پدیده جهانی تغییر اقلیم، مدیریت چالش ها و سازش هاي آینده
  2  حسین سمیعی،  1حسن امامی

  گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه شهید بهشتی تهران .1
  گروه زیست شناسی جانوري، دانشگاه شهید بهشتی تهران .2

  
شود به طوري که سران  محیطی دنیا مطرح می  جهان به عنوان بزرگترین چالش زیست تغییر اقلیمامروزه پدیده 

گذاري براي پیشگیري و تقلیل اثرات احتمالی این اندیشی و سیاست   عالی رتبه تمامی کشورها را به چاره

در واقع زمین وارد عصر تغییرات پرشتاب . المللی، بارها دور هم جمع کرده است  پدیده طی رویدادهاي بین

شواهد بسیاري مبنی بر تاثیر مستقیم بشر بر وقوع . محیطی شده است به شکلی که در گذشته سابقه نداشته است
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در اثر افزایش غلظت گازهاي  گرمایش جهانیتوان به وقوع   که از آن جمله می.شود این پدیده ارائه می

دي  غلظت گاز کربن 1850اي در جو از زمان آغاز انقالب صنعتی اشاره کرد، بطوري که از سال  گلخانه

گذشته هاي   اي داشته و شتاب افزایش آن نسبت به قرن  اي در جو روند فزآینده اکسید و سایر گازهاي گلخانه

در حدود  زمین کرهبه عالوه باال رفتن میانگین دماي . بویژه طی پنجاه سال اخیر بسیار بیشتر است

° 0.18 ± 0.74C اي حاصل از این  گذشته در اثر تشدید پدیده گلخانه سال 100 طول در گراد  سانتی درجه

شود این پدیده عالوه بر اینکه زندگی نوع بشر را از هر  بینی می  پیش. گازها، شاهدي دیگر بر این مدعا است

شناختی، هواشناختی و   هاي دنیا از نظر اکولوژیک، زمین جهت تحت تاثیر قرار دهد بر روي تمامی اکوسیستم

شناختی از چهار جز اصلی   که از نظر ساختار و عملکرد زمین زمین به عنوان یک سیستم پویا. غیره تاثیر بگذارد

اي نشان   ساز واکنشهاي پیچیده یعنی هیدروسفر، لیتوسفر و اتمسفر شکل یافته است در مقابل این پدیده انسان

ها، تغییر در الگو بادهاي غالب و به تبع آن اختالل در  زایی، فجایع آب و هوایی، خشکسالی  بیابان. دهد  می

هاي آبی،   ها به محیط  ها، ورود مضاعف آالینده  وي جریانهاي دریایی و اقیانوسی، به زیر آب رفتن خشکیالگ

بیوسفر یا . اختالط منابع آب شیرین و شور و غیره همگی از اثرات احتمالی پدیده تغییر اقلیم بر ژئوسفر است

د به شدت تابع تغییرات هر یک از داررا  اتیحقابلیت ایجاد و حفظ  بخش زنده زمین است و کره که  زیست

دهند  در مجموع این چهار بخش در کنار هم سیتمی زنده عظیمی به نام اکوسفر را شکل می. این سه جز است

تحوالت ناشی از تغییر اقلیم که در زمین رخ . که در برابر عوامل محیطی پاسخ داده و داراي همئوستازي است

هاي بزرگ و دسته جمعی، تغییر در   انقراض. دهد  تحت تاثیر قرار میدهد اکوسفر عظیم زمین را نیز   می

هاي بیگانه و مهاجم،   ها، ظهور گونه  ها و اکوسیستم  اي، کاهش تنوع زیستی از سطح ژنی تا گونه  ترکیب گونه

 تغییر الگوهاي مهاجرتی جانوران، تغییر مکانیسم ها و مسیرهاي پراکندگی نسل هاي جدید از جمعیتهاي مادري

ها،  ها و اکوسیستم  ، تغییر محدوده پراکنش و جغرافیاي زیستی گونه)Dispersal(در فرآیند تولید مثل

هر یک از این پیامدهاي زیستی در اثر همسویی و . ها و غیره همگی از نتایج تغییر اقلیم زمین است  آلودگی

زیست شناختی است که به تنهایی یا شناختی و اقلیمی است و  ادغام تاثیرات یک یا چند مورد از تحوالت زمین

ها در رابطه با اثرات مخرب این   بینی با وجود بسیاري از پیش. شود  همراه با هم بر اکوسفر زمین وارد می
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پدیده برخی مطالعات نیز حاکی از بروز احتمالی فرآیندهاي سازگار کننده در برابر تاثیرات مخرب این پدیده 

ها، وقوع مداوم فرآیندهاي تکاملی در خالل وقوع چند  ها و جمعیت گونههاي ژنتیکی در سطح   سازش. است

گیري   باره این پدیده به اشکال گرمایش و سرمایش جهانی در طول دوران چند میلیارد ساله از زمان شکل

یا  فرضیه مادر طبیعتدر این رابطه فرضیه اي تحت عنوان . حیات بر روي کره زمین از جمله این موارد است

ارائه شده است که زمین را به ارگانیسمی غول پیکر تشبیه نموده  1960در  James Lovelockاز طرف  یاگا

هاي   ها وارد شده واکنش  ها و استرس  که داراي همئوستازي بوده و طبق قوانین ترمودینامیک نسبت به محرك

ننده اکوسفر را در خالل نسل ها این فرضیه اثربخشی احتمالی فرآیندهاي سازگار ک. دهد  تعدیل کننده نشان می

هاي   در سلول DNAتوان به وجود مقادیر متنابهی از مولکول   افزون بر این می. دهد مورد توجه قرار می

ترجمه رونویسی ویوکاریوتی اشاره کرد که در عصر حاضر فعالیت بیولوژیک در ژنوم ایفا نکرده ودرفرآیند 

DNA و ممکن است در شرایط اقلیمی آینده و در کنار فرآیندهاي تکاملی مانند انتخاب طبیعی،  شوند  بیان نمی

ها داراي  همراه و غیره در شمار زیادي از گونه تکاملاي و   گونه  اي وبین  هاي تکاملی درون گونه سازش

هاي مختلف  یستمها در اکوس پذیري احتمالی را در بسیاري از گونه در نتیجه می توان سازش. عملکرد باشند

هاي موجود، این پدیده نیازمند مطالعه و شناخت  علیرغم وجود این احتماالت و با توجه به نشانه .انتظار داشت

در این راه باید به ارتباط تنگاتنگی . کننده است  اثرات احتمالی و ارائه راهکارهاي مدیریتی پیشگیرانه و کنترل

پیامدهاي این پدیده میان رویکردهاي مختلف مطالعاتی همانند بوشناسی،  حفاظت اکولوژیک مدیریتکه در 

محیطی   شناسی و فرهنگ زیست  شناسی و همچنین اقتصاد، جامعه ژنتیک، اقلیم شناسی، اقیانوس نگاري، زمین

خورد، که این  هایی نیز به چشم می  وجود دارد، توجه نمود، هرچند دراین راه احتمال وجود محدودیت

محیطی تغییرات   در این مطالعه ضمن مرور پیامدهاي زیست. ها نیز باید به درستی شناخته شوند تمحدودی

هاي   هاي حفاظتی و چالش  هاي احتمالی اکوسفر با این پدیده به شرح ضرورت اقلیم جهانی و سازگاري

ریزي   ت در پیهاي حائزاهمی  مدیریتی پیشرو و ضرورت جدي گرفتن این رویداد جهانی پرداخته شده و جنبه

  .هاي حفاظت زیستی در راه تعدیل و کنترل اثرات احتمالی این پدیده مطرح خواهد شد  طرح
  .ي، تکاملریسازش پذحفاظت اکولوژیک، تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، مدیریت ، فرضیه گایا، : وازگان کلیدي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

