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 بر روي پراکنش گونه هاي گیاهی یاقلیمشرایط اثر تغییر 
 
  

  3، بابک بحرینی نژاد2مصطفی ترکش، *1زهرا جابراالنصار
استادیار دانشکده منابع  2، اصفهانصنعتی  کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان و دانشجوي دکتري دانشگاه 1

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان 3، طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

  
  

  چکیده 
امروزه در عرصه اکولوژي گیاهی، تهیه نقشه پیش بینی پراکنش گونه ها یا تیپ هاي گیاهی همراه بـا توسـعه روشـهاي    
آماري و سیستم اطالعات جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته است و به شناسایی رویشگاه بالقوه گونه هاي مختلف کمـک  

وثر بر پیدایش و استقرار گونه هاي گیاهی، دستیابی بـه مـدل   شناسایی عوامل محیطی و روابط بین گونه اي م. می کند
براي این کار با استفاده از اطالعات اولیه حضور و غیاب گونه ها و . هاي پیش بینی توزیع گونه اي را امکان پذیر می سازد

پاسخ گونـه  شناخت چگونگی . متغیرهاي محیطی، احتمال رخداد گونه اي معین در مکان هاي مختلف تعیین می گردد
هاي گیاهی به متغیرهاي محیطی به منظور آزمون تئوري هاي اکولوژیک، اصالح روشهاي آنالیز جوامع گیـاهی، تعیـین   
گونه هاي شاخص در ارزیابی هاي محیطی، تخمین پراکنش قلمرو جغرافیایی و اکولوژیکی گونه ها و تخمین اثرات عوامل 

. تغییر اقلیم تاثیر مهمی بر تنوع زیستی در همه مقیاسها دارد. مفید است محیطی و تغییرات اقلیم بر روي پوشش گیاهی
پاسخ گونه ها به تغییر اقلیم از طریق تغییر نیچ، سازگاري با تغییر شرایط در مکان، باقی ماندن در بخشهاي تفکیک شده 

با تعیین نـیچ اکولوژیـک فعلـی    مدلهاي پیش بینی پراکنش گونه اي . با شرایط محیطی تغییرنیافته  و انقراض می باشد
گونه هاي گیاهی و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی آینده به پیش بینی رویشگاه بالقوه گونه در آینده می پردازند و از این 

 .طریق قادر به برنامه ریزي در راستاي حفاظت و مدیریت اکوسیستم هاي طبیعی می باشند
  

  توزیع گونه اي ،پیش بینی ،تغییر اقلیم: هاي کلیدي واژه
  

  همقدم -1
درجه سانتیگراد افزایش یافته /. 74میالدي به میزان  2005تا  1906دماي هواي سطح زمین و سطح دریا بین سال هاي 

، IPCC(درجه سانتیگراد خواهد رسید 4تا  8/1این افزایش به  2099تا  2009بر اساس پیش بینی ها در سالهاي . است
گرمایش جهانی ). 1شکل (دما در سطح قاره اي و جهانی از روند رو به افزایش تقریبا یکسانی پیروي می کند تغییرات. )2007

تغییرات عمده اي در ساختار و عملکرد اکوسیستم هاي خشکی و پراکنش و توزیع زیستگاههاي موجودات زنده خواهد داشت و 
ن به سرعت به خاطر ترکیب آثار رشد جمعیت انسان، فقر وسیع ، جها. )IPCC ،2007(خطر انقراض گونه ها را افزایش می دهد

این تغییرات بر روي تنوع بیولوژیک تاثیرات . جهانی شدن اقتصاد، تغییر کاربري اراضی و تغییر اقلیم در حال دگرگونی است
اکسید کربن در اتمسفر و يمتناظر با تغییر در دماي هوا، دماي خاك، رطوبت خاك، مقدار مواد غذایی و تمرکز د. شدید دارد

همچنین بر روي تنوع زیستی، منابع طبیعی و در نتیجه زندگی بشر تاثیر . کندهاي طبیعی نیز تغییر میعملکرد اکوسیستم
تواند هاي نهایی وقایع اقلیمی میتغییرات اندك دما و رژیم بارندگی و یا تغییر در تکرار و مقدار حد. )Shaver ،2000(گذاردمی
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. )Archer and Predick ،2008(هاي گیاهی و همچنین تولید آنها را کاهش دهدطور اساسی ترکیب، توزیع و پراکنش گونهبه 
حفاظت و مدیریت موثر اکوسیستم هاي طبیعی نیاز به شناسایی و تعیین کنترل هاي اقلیمی موثر بر توزیع گیاهان در زمان 

  . )2002و همکاران،  Hannah(پراکنش رویشگاهها در آینده و با اقلیم گرمتر داردحال و استفاده از آنها براي پیش بینی 
  

  
  )IPCC ،2007(تغییر دما در سطح قاره اي و جهانی - 1شکل 

  
  سناریوهاي تغییر اقلیم -2

 سناریو اقلیمی به یک اقلیم محتمل در آینده بر می گردد که به کاربرد آشکار پژوهش در مورد پیامدهاي حاصل از
سناریوي تغییر اقلیم به عنوان یک گام موقتی و میانی در خالل ساختن یک . تغییرات اقلیمی دراثر دخالت انسان می پردازد

مدارك و شواهد حاکی از آن است که .  سناریوي اقلیمی است و به ارایه تفاوت بین اقلیم محتمل آینده و اقلیم فعلی می پردازد
. فعلی و شیوه هاي توسعه پایدار، انتشار گازهاي گلخانه اي در دهه هاي آتی ادامه می یابد با سیاستهاي  کاهش تغییر اقلیم

(SRES)  Special Report on Emmission Scenarios  در واقع گزارش ویژه اي است که توسط هیئت بین الدول تغییر
سناریوهاي انتشار گازهاي . نتشر شدم 2000در سال )  IPCC-Intergovenmental Pannel on Climate Change(  اقلیم

از آنجا که . گلخانه اي که در گزارش مذکور آمده است، براي ارائه تصویري از تغییر اقلیم آینده کره زمین استفاده می شود
اده شدت به فعالیت هاي بشري در سال هاي آینده بستگی دارد، لذا مدل هاي اقلیمی با استفاده از د هتغییرات اقلیمی آینده ب

فرضیات متفاوتی از میزان  هر کدام سناریوي مختلف وجود دارند که 40به طور کلی . هاي سناریوهاي انتشار اجرا می شوند
. و رشد اقتصادي آینده کشورها را در نظر گرفته اند نحوه توسعه فنی وگلخانه اي، پوشش سطح زمین در آینده  يانتشار گازها

  . مد نظر قرار می دهندسوخت هاي فسیلی را  این سناریوها بیشتر افزایش مصرف
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 خانواده سناریوها - 1- 2
 A1 سناریوي  - 1- 1- 2

رشد اقتصادي سریع و گسترش سریع فناوري هاي جدید و کارآمد  .در این سناریو جهان یکپارچه در نظر گرفته می شود
میلیارد نفر رسیده و پس از آن به تدریج کاهش می  9به  2050جمعیت جهان در سال . از دیگر ویژگی هاي این سناریو است

 .درآمد و روش زندگی در بین مناطق با هم همگرا می شوند و تعامالت اجتماعی و فرهنگی در دنیا گسترش می یابد. یابد
  A2سناریوي  - 2- 2- 2
تقل عمل کرده و به کشورها به طور مس .دنیا همگرا در نظر گرفته نمی شود ،  A1برخالف سناریوي  A2سناریوي در  

  .جمعیت دنیا به طور پیوسته افزایش می یابد . و توسعه اقتصادي منطقه محور است خود متکی هستند
 B2سناریوي  - 3- 2- 2

 در. بوده با این تفاوت که دوستدار محیط زیست در نظر گرفته می شود واگرا  A2دنیا همانند سناریوي   B2در سناریوي
 .کمتر است A2رعت رشد آن نسبت بهس طور پیوسته افزایش می یابد، اما جمعیت بهسناریو  این

   .کمتر و پراکنده تر خواهد بودB1و A1اما نسبت به   تغییرات تکنولوژیکی سریع بوده و توسعه اقتصادي در حد متوسط
  

 )IPCC ،2007(خصوصیات سناریوهاي تغییر اقلیم - 1جدول 

   
تاکید بیشتر بر جنبه هاي 

 اقتصادي
تاکید بیشتر بر جنبه هاي زیست 

 محیطی

  دنیاي همگرا  
 )جهانی سازي(

 A1 
)A1T ،A1FI  وA1B ) 

 رشد اقتصادي سریع
 6.4تا  1.4(افزایش دما

 )درجه
   

 B1  
 توسعه پایدار زیست محیطی

 )درجه 2.9تا  1.1(افزایش دما

منطقه (دنیاي واگرا   
 )محوري

A2  
توسعه اقتصادي منطقه  

 محور
 )درجه 5.4تا  2(دماافزایش 

 B2  
توسعه پایدار زیست محیطی 

 محلی
 )درجه 3.8تا  1.4(افزایش دما

  
  مدل پراکنش گونه اي  -3

مدل ها بر اساس سه . مدل ها تصویري از واقعیت هستند و براي کمک به درك سیستم هاي پیچیده استفاده می شوند
ویژگی دقت، واقعیت و عمومیت به سه گروه مدلهاي ریاضی، مدل هاي مکانیکی و مدلهاي تجربی یا آماري  طبقه بندي می 

هدف اصلی این مدل ها توصیف و ساده سازي روابط و .  قت هستندمدلهاي آماري در برگیرنده دو ویژگی واقعیت و د. شوند
طبقه بندي می  مدلهاي آماريمدل هاي پیش بینی پراکنش بالقوه موجودات زنده جزء گروه . پیش بینی می باشد

خاك، ( مدل هاي آماري بر مبناي همبستگی بین متغیرهاي پیش بینی کننده . )Guisan and Zimmermann  ،2000(شوند
این مدل ها . می باشند که هدف آنها پیش بینی است) حضور و غیاب یا وفور گونه(و متغیر پاسخ ) اقلیم، و فیزیوگرافی

  .  امل محیطی تعیین نماینداستاتیک هستند و می توانند احتمال رخداد گونه را در مکان هاي مختلف با استفاده از عو
پیدایش هرگونه گیاهی تحت تاثیر عوامل محیطی و روابط بین گونه اي است که یک یاچند عامل محیطی تاثیر زیادي 

 . با شناسایی این عوامل دستیابی به مدل هاي پیش بینی توزیع گونه اي امکان پذیر خواهد بود. در استقرار یک گونه دارند
مورد استفاده،  ، تهیه نقشه متغیرهاي محیطی شامل ثبت نقاط حضور و غیاب گونه یان اکولوژیکمراحل مدلسازي آش 

  .)2شکل (می باشد مدلسازي پراکنش گونه گیاهی، تعیین دامنه بردباري گونه گیاهی و ارزشیابی مدل
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  )Martinez- Meyer ،2005(مراحل مدلسازي آشیان اکولوژیک در شرایط فعلی و آینده -2شکل 

  
 بررسی مطالعات تاثیر تغییر اقلیم بر پوشش گیاهی با استفاده از مدلهاي پراکنش گونه اي -4

مدلهاي پراکنش گونه اي براي تعیین نیچ اکولوژیک فعلی گونه ها و ارتباط آنها با شرایط اقلیمی آینده به کار می روند 
)Wiensa ،2009 و همکاران(. Lenihan و همکاران)در بررسی پاسخ پوشش گیاهی و  تولید اکوسیستم به تغییر اقلیم ) 2008

در کالیفرنیا نشان دادند که در همه سناریوها، پوشش جنگلهاي آلپی و تحت آلپی به دلیل افزایش درجه حرارت کاهش یافت و 
در . میشه سبز مخلوط افزایش نشان دادتولید کنندگی درختان همیشه سبز به دلیل جایگزینی جنگلهاي کاج با جنگلهاي ه

باعث جایگزینی  اسخ داد وبه فصول رشد گرمتر و طوالنی تر پ در ارتفاعات باالتر مدل)GFDL-A2(سناریوي گرمتر و خشک تر 
 در سناریو گرم و خشک تر جایگزینی بوته زارها به وسیله گراسلندها به. وشش گیاهی شدجنگلهاي آلپی و تحت آلپی با سایر پ

ترکیب جنگلهاي کاج و )PCM-A2(و مرطوب تردر سناریوي خنک تر . دلیل کاهش رطوبت موثر و افزایش آتش اتفاق افتاد
پوشش گراسلندها حتی در شرایط اقلیمی خنک تر و . درصد افزایش نشان داد23مخلوط همیشه سبز نسبت به تاریخچه حدود 

در این سناریو به دلیل دست اندازي گراسلندها کاهش و در سناریو گرم و مناطق بیابانی . با خشکی کمتر هم افزایش نشان داد
افزایش تولید خالص اولیه تحت سناریو خنک تر و مرطوب تر به افزایشی . )راست و چپ 3شکل (خشک افزایش نشان داد

اوایل قرن آینده می تا میلیون تن  129تا  76میلیون تن و تحت شرایط گرم و خشک تر به کاهش کربنی معادل 321معادل 
  .انجامد
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و سناریوي خنک و ) راست(پوشش گیاهی شبیه سازي شده براي تاریخچه منطقه و تحت سناریو گرم و خشک - 3شکل 

  )چپ(مرطوب
  

Estive  کاربري  مانند یبیان کردند تغییرات در توزیع و پراکنش رویشگاه به عنوان تابع توسط عوامل) 2012(و همکاران
در این پژوهش متغیر هاي . اراضی و اتصال مکانی چشم انداز، همپوشانی رویشگاه بالقوه فعلی و آینده تحت تاثیر قرار می گیرد

، تعداد روزهاي یخبندان در سال و بارندگی شامل بارندگی فصل زمستان Tetraclinis articulateمهم در پراکنش گونه 
مناطق مناسب رویشگاهی توسعه و  B2تحت سناریو . دادند ناریو هاي تغییر اقلیم کاهش نشانمیانگین سالیانه بود که تحت س

و در این سناریو رویشگاه مناسب فعلی و آینده با هم همپوشانی مطلوب دارند که مهاجرت و انتقال  برابر می شود 6حدود 
گاه بالقوه گونه کاهش یافته و به منطقه کوچکی رویش A2در حالی که تحت شرایط سناریو . مناسب گونه را تسهیل می نماید

محدود می شود و رویشگاه بالقوه فعلی و اینده از همپوشانی کمتري برخوردار بوده و به دلیل توانمندي اندك پراکنش گونه از 
 .ق بیشتر ممانعت به عمل می آیدمهاجرت طبیعی گونه به مناط

مورد بررسی  Dracaena cinnabariساختار عمودي جمعیت گونه  در پژوهشی شبیه سازي پراکنش فعلی ، فراوانی و
عوامل موثر در پراکنش گونه گیاهی شامل . ترسیم شد) 2080سال (قرار گرفت و نقشه پراکنش فعلی و پیش بینی آینده 

افزایش خشکی به دلیل  وسعت رویشگاه پتانسیلکه  بودنتایج حاکی از آن . شاخص رطوبت، میانگین دماي سالیانه و شیب بود
ممانعت از جاده سازي، چراي شدید و ساخت مناطق مسکونی براي حفاظت از رویشگاههاي . یابدمی درصد کاهش  45حدود 

  .)2007و همکاران،  Attorre(پناه گونه در اولویت برنامه هاي مدیریتی مطرح شد
Tannaka  فعلی و آینده سه گونه صنوبر ژاپنی و یک  تهیه نقشه پراکنشسازي به با استفاده از شبیه) 2012(و همکاران

در اثر تغییر اقلیم ) کوههاي مرتفع(نتایج نشان داد که وسعت رویشگاههاي شمالی صنوبر هاي ژاپنی .گونه چینی پرداختند
 الزم به ذکر است که اهمیت. کاهش می یابد و رویشگاههاي مناسب کنونی به رویشگاههاي نامناسب در آینده تبدیل می شوند

تاریخچه حیات رویشگاه و انتقال سایر گونه ها در اثر کاربري اراضی باعث می شود که گونه هاي مورد مطالعه با وجود شرایط 
  ..مناسب در منطقه نتوانند حضور داشته باشند

  
  بحث و نتیجه گیري -5

تغییر اقلیم جهانی و طیف وسیع تاثیرات آن بر انسان و سیستم هاي طبیعی به عنوان مبحث مهم تحقیقاتی در سالهاي 
تغییر اقلیم بر روي سیستم هاي طبیعی از طریق تغییر توزیع جغرافیایی گونه هاي گیاهی تاثیر می . اخیر مطرح شده است

به سمت شیبهاي باالتر در مناطق آلپی و به سمت شرایط قطبی سوق می گرمایش جهانی محدوده رویشگاه درختی را . گذارد
از سوي دیگر تغییر اقلیم به همراه تخریب رویشگاه فشار شدیدي بر روي ماندگاري و ). 2001و همکاران،  Hansen(دهد
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 ) local abundance(ارت دیگر تخریب رویشگاه با کاهش فراوانی جمعیتبه عب. جمعیت گونه هاي گیاهی ایجاد می کند
همچنین با کاهش اتصاالت رویشگاه نرخ . سیب پذیري جمعیت را نسبت به تغییرات محیطی افزایش می دهدحساسیت و آ

بدیهی است . مهاجرت گونه اي افزایش یافته و توانایی گونه براي زنده مانی تحت شرایط تغییر اقلیم آینده کاهش می یابد
به عنوان مثال توانایی . به شدت تغییرات محیطی بلکه به ویژگیهاي گونه هم بستگی دارد پویایی گونه ها در آینده نه تنها

همچنین گونه هایی که در  .پراکنش گونه در فواصل طوالنی نرخ مهاجرت گونه را تحت تاثیر تغییر اقلیم تعیین می نماید
جرت کمتر نسبت به تغییرات جهانی حساسیت جمعیتهاي کوچک به کندي تکثیر می شوند، به دلیل انقراض بیشتر و نرخ مها

تغییر اقلیم با تاثیر بر اندازه و میزان اشغالگري رویشگاه توسط گونه هاي گیاهی، وسعت  .بیشتري از خود نشان می دهند
نماید رویشگاههاي مناسب گونه ها را در آینده تغییر داده و به نظر می رسد که رویشگاههاي مناسب را به مکانهایی منتقل می 

ژیک یکی از روشهاي پیش  مدل آشیان اکولو .)Sarmento Cabral ،2012(که کمتر تحت تاثیر تخریب رویشگاه قرار می گیرند
ولین عناصر ضروري خصوصیات ا .در شرایط کنونی و آینده تحت تاثیر تغییر اقلیم می باشدبینی پویایی جغرافیایی گونه ها 

از جمله فرضیات مدل هاي پراکنش گونه اي می توان به اشغال کامل . بیولوژیک، اکولوژیک و جغرافیایی گونه ها می باشند
رویشگاه توسط گونه، پاسخ مستقل گونه به فاکتورهاي محیطی، قابلیت پراکنش توسط گونه، تغییر ناپذیربودن نیچ، سرعت 

عالوه بر چارچوب قابل . رایط محیطی کنونی و آینده نسبت به ظرفیت گیاهان براي سازگاري اشاره نمودبیشتر تغییرات ش
دقت مکانی داده هاي جغرافیایی در کیفیت . تصور یادشده کیفیت داده هاي ورودي بیولوژیک و جغرافیایی اهمیت بسیاري دارد

 گونه مهاجم و شناسایی مناطق در خطر پیش بینی مناطق مستعدمدلسازي آشیان اکولوژیک با . اردمدل خروجی تاثیر قطعی د
در این نوع مدل با آگاهی از آستانه ي تحمل . می پردازد به شناسایی رویشگاه هاي مطلوب و پیش بینی الگوهاي تنوع زیستی

و تحت تغییر شرایط اقلیمی فعلی گونه ها و عملکرد رویشگاه می توان به درك بهتر از ارتباط گونه و رویشگاه در زمان و مکان 
شبیه سازي اقلیم  با چگونگی فرآیند یاد شده میتوان به سناریو هاي تغییر اقلیم اشاره نمود کهدر ارتباط  .در آینده دست یافت

 و یا از طریق داده هاي خروجی)حداقل، حداکثر و میانگین(از طریق افزایش یک یا دو درجه در متغیر دماي روزانه را در آینده 
  .امکان پذیر می کنند) GCM )General Circulation Modelsاز مدل هاي 
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