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چکیده
کهور آمریکایی ( )Prosopis julifloraیکی از مسئلهدارترین گونه های مهاجم در سطح دنیا بوده و تهاجم زیستی این گونه آثار زیانبار
متعددی بر اکوسیستمهای طبیعی مناطق نیمه حاره ای تا خشک کره زمین وارد آورده است .این گونه در ابتدا در بسیاری از مناطق کره زمین با
هدف مهندسی اکوسیستم ازجمله حفاظت آب و خاک و مبارزه با بیابان زایی در مناطق گرم و خشک ،و تولید چوب معرفی گردید .اما قابلیت
تکثیر و انتشار باال و نیز دامنه تحمل محیطی زیاد کهور آمریکایی منجر گسترش بیش از حد گونه ،کاهش تنوع زیستی بومی و تغییر ساختار جوامع
گیاهی در مناطق هدف بوده است .از آنجا که ریشهکنسازی گونههای مهاجم امری پرهزینه و زمانبر است ،شناسایی مناطقی که در آینده پتانسیل
باالیی برای حضور این گونه خصوصا در اثر تغییر اقلیم دارند ابزاری پیشگیرانه جهت طرحریزی و مدیریت اکوسیستمهای هدف است .بدین منظور
در پژوهش حاضر با استفاده از مدلسازی پراکنش بیشینه بینظمی ( )MaxEntو براساس مدلها و سناریوهای متفاوت اقلیمی اثر تغییر اقلیم بر
پراکنش گونه در مقیاس جهانی و کشوری مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که تا سال  2050میالدی در تمام سناریوهای تغییر اقلیم بر
گستره پراکنش گونه در عرضهای جغرافیایی باالتر افزوده خواهد شد .در سطح جهانی آمریکای شمالی ،حوزه مدیترانه و خاورمیانه ،و در سطح
کشوری عالوه بر استانهای جنوبی ،زیستگاههای داخلی فالت ایران شامل استانهای خراسان جنوبی ،کرمان ،فارس ،سمنان و خراسان رضوی
شاهد بیشترین احتمال گسترش پراکنش گونه خواهند بود .بدینترتیب نتایج پژوهش حاضر میتواند بهعنوان ابزاری کارامد جهت طرحریزی
اقدامات پیشگیرانه و کاهش آثار منفی کهور آمریکایی در مناطق پرخطر مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :مدلسازی پراکنش ،تهاجم زیستی ،تغییر اقلیم ،کهور آمریکایی ،تخریب اکوسیستم
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حشمتی و همکاران
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مقدمه
یکی از بارزترین نمودهای اثر فعالیتهای انسانی بر اکوسیستمهای
طبیعی معرفی گونههای غیربومی به این زیستگاهها است (Richardson
و  .)2011 ،Rejmánekتأثیرات تهاجم زیستی ممکن است در مقیاسهای
مختلف مکانی و سطوح چندگانه بومشناختی و زیستی (در سطح
اکوسیستم ،زیستگاه و گونه) بروز نماید ( Seipelو همکاران.)2012 ،
مهمترین اثر منفی تهاجم زیستی ،ایجاد تغییرات در ساختار و عملکرد
طبیعی اکوسیستمهاست ( Vilàو همکاران )2011 ،و این امر از طریق
کاهش تنوع بومشناختی زیستگاههای هدف و یکنواختسازی ساختار
زیستی اجتماعات جانوری و گیاهی آنها ( Richardsonو ،Rejmánek
 ،)2011افزایش تولید و تغییر در چرخههای مواد غذایی (،Ehrenfeld
 )2010و در نتیجه اثر بر خدمات طبیعی اکوسیستمها و جوامع
انسانی ( Ayanuو همکاران )2015 ،انجام میگیرد .مطالعات نشان
میدهد پس از استقرار یک گونه مهاجم غیربومی ،اقدام برای ریشهکن
سازی مشکالت فراوانی در پی داشته و بسیار زمانبر و پرهزینه خواهد
بود ( .)2005 ،Genovesiاز اینرو پیشبینی و پیشگیری از معرفی
گونههای مهاجم غیربومی به یک ناحیه خاص مهمترین روش مقرون
بهصرفه برای مدیریت تهاجم زیستی است ( Thuillerو همکاران2005 ،؛
 Kumarو همکاران .)2015 ،از سوی دیگر مشابهت در شرایط اقلیمی
بین دو ناحیه بومی و هدف بهعنوان مهمترین شرط الزم برای یک
فرایند تهاجم و استقرار موفق شناسایی شده است ( Scottو ،Panetta
 .)1993از اینرو با بهرهگیری یک رویکرد مبتنی بر اقلیم میتوان به
شناسایی گونههایی نائل آمد که بهعنوان یک گونه غیربومی مهاجم
قادرند در مناطقی که دارای شرایط اقلیمی مشابه با زیستگاه بومی خود
هستند مستقر گشته و موجب بروز تهدیدات جدی در محدودههای
جدید گردند ( Thuillerو همکاران .)2005 ،توسعه مجموعه دادههای
اقلیمی با دقت باال و در مقیاس وسیع و نیز روشهای پیشرفته آماری
مرتبط با مدلسازی آشیان بومشناختی گونهها ( ENM= Ecological
 )niche modellingمنجر به بهبود قابلیت پیشبینی با تکیه بر چنین
رویکردی شده است ( Guisanو همکاران .)2017 ،بهطورکلی هدف اصلی
روشهای مدلسازی آشیان بومشناختی کمیسازی الگوی پراکنش
گونهها در گرادیانهای محیطی است ( ،)2010 ،Franklinامری که
موجب شده کاربردهای مختلفی در استفاده از مدلسازی آشیان
بومشناختی مورد توجه قرار گیرد .ارزیابی اثر گونههای مهاجم در
زیستگاههای معرفی شده و شناسایی عرصههای در معرض تهدید
( Thuillerو همکاران2005 ،؛  Ficetolaو همکاران2007 ،؛ Fernandes
و همکاران )2014 ،و بررسی جابجایی آشیان ( )Niche shiftگونههای
مهاجم در زیستگاههای مستقر شده ( Rödderو 2009 ،Lötters؛ Early
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و 2014 ،Sax؛  Tingleyو همکاران )2014 ،از مهمترین کاربردهای
شایان توجه مدلسازی آشیان بومشناختی است .همچنین در مطالعات
بسیاری با استفاده از مدلسازی آشیان بومشناختی تغییرات گستره
حضور گونهها در اثر تغییرات اقلیم ( Waltariو Guralnick؛ 2009؛
 Yousefiو همکاران2015 ،؛  Ahmadiو همکاران )2019 ،و نیز تغییر
ترکیب گونهای جوامع اکولوژیک ناشی از این امر ( Araújoو همکاران،
2011؛  Albouyو همکاران )2012 ،مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی و مدلسازی آشیان بومشناختی گونههای مهاجم در مقیاسهای
وسیع بیوجغرافیایی با لحاظ نمودن شرایط اقلیمی بومی و معرفی
شده برای کمیسازی صحیح جابجایی آشیان بومشناختی امری ضروری
است ( Tingleyو همکاران .)2014 ،چرا که استقرار و معرفی یک گونه
جدید و مهاجم در یک منطقه در مراحل ابتدایی تنها براساس
انتظاراتی که از دامنههای تحمل گونه (براساس محدوده پراکنش
بومی) وجود دارد ،انجام میگیرد .درحالیکه پس از استقرار با مرور
زمان گونه بهدلیل قابلیت جابجایی آشیان محدودههای دور از انتظار
را نیز به تصرف خود در میآورد ( Broennimannو .)2008 ،Guisan
بدینترتیب این امکان فراهم میآید تا با تجزیه و تحلیل و مدلسازی
آشیان بومشناختی یک گونه مهاجم در زیستگاه بومی و معرفی شده،
عالوه بر بررسی نظریات مرتبط با جابجایی آشیان بومشناختی به
شناسایی مناطقی از اکوسیستم معرفی شده نائل آمد که احتمال نفوذ
و گسترش محدوده پراکنش توسط گونه مهاجم در آنها باالتر است
( Guisanو همکاران2014 ،؛  Kumarو همکاران .)2015 ،با توجه به
مشکالت پیشرو و نیز پرهزینه و زمانبر بودن ریشهکنسازی یک گونه
مهاجم ( Ayanuو همکاران ،)2015 ،مدلسازی الگوی پراکنش و
پیشبینی روند آتی هجوم بهترین و مقرون بهصرفهترین روش بوده و
اهمیت این امر بیش از پیش در مدیریت زیستگاهها و اکوسیستم
ضروری بهنظر میرسد ( Thuillerو همکاران2005 ،؛  Kumarو همکاران،
 .)2015در پژوهش حاضر اثر تغییر اقلیم بر تغییرات محدوده پراکنش
گونه مهاجم کهور آمریکایی ( )Prosopis julifloraبهعنوان مسئله
سازترین گونه مهاجم معرفی شده به اکوسیستمهای طبیعی ایران
مورد بررسی قرار گرفته است .کهور آمریکایی یا کهور پاکستانی از
خانواده  Mimosaceaeو راسته  ،Fabalesبومی مناطق شمالی آمریکای
جنوبی ،آمریکای مرکزی و کشورهایی همچون بولیوی ،آرژانتین،
کلمبیا ،ونزوئال و مکزیک است ( Pasiecznikو همکاران .)2001 ،کهور
آمریکایی به نقاط مختلف جهان برای اهداف مهندسی اکوسیستم
( )Ecosystem engineeringمانند حفاظت آب و خاک ،احیای خاکهای
سدیمی ،مبارزه با بیابانزایی و تهیه سوخت چوب معرفی شده است
( Pasiecznikو همکاران2001 ،؛  El-Keblawyو .)2007 ،Al-Rawai
با اینحال ،سهولت زادآوری طبیعی و مقاومت زیاد همراه با
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نیازهای بومشناختی اندک موجب شد این گونه بعدها مناطق وسیعتری
را به تصرف خود درآورد .اثرات زیانبار این گونه در اکوسیستمهای
معرفی شده بهدلیل قابلیت تولید میزان قابل توجهی بذر با ماندگاری
طوالنی و نیز توسعه تاج پوشش بزرگ با خاصیت آللوپاتی ()Allelopathy
است که باعث نابودی سایر گونههای گیاهی بومی و همبوم زیر تاج
پوشش این گونه میگردد ( Ayanuو همکاران .)2015 ،در چند سال
گذشته بهعلت هجوم این گیاه به نخیالت و زمینهای کشاورزی استان
هرمزگان آن را یک آفت در منطقه بهشمار میآورند (نجفی.)1385 ،
گسترش بیش از حد گونه ،آثار آللوپاتی ،رقابت شدید با گونههای
بومی برای بهدست آوردن رطوبت خاک ،تأثیر منفی بر فلور منطقه در
تغییر ساختار تیپهای جوامع گیاهی و ایجاد عوارض در حیواناتی که
بهصورت دائم از نیام این گیاه تغذیه میکنند (کریمیان1375 ،؛ نجفی،
 )1379تنها بخشی از آثار منفی شناخته شده این گونه بر بومسازگانهای
معرفی شده در ایران است .تاکنون هیچگونه پژوهشی در سطح ملی
در ارتباط با روند هجوم گونههای مهاجم غیربومی در اکوسیستمهای
طبیعی کشور صورت نگرفته است .با توجه به خطرات ناشی از تهاجم
زیستی کهور آمریکایی برای اکوسیستمهای طبیعی ایران و ضرورت
شناسایی مناطق مستعد تهاجم زیستی کهور ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش آن در ایران و شناسایی مناطقی که
در حال حاضر و آینده در معرض خطر قرار دارند به انجام رسیده است.
بدینمنظور از روش مدلسازی پراکنش گونهای ( Species Distribution
 (SDM=Modelingبیشینه بینظمی ()MaxEnt=Maximum entropy
و متغیرهای اقلیمی تهیه شده برای زمان حاضر و سال  2050استفاده
شد .مدلسازی ابتدا در مقیاس جهانی و براساس اطالعات حاصل از
پایگاههای داده جهانی انجام شده و سپس تغییرات در گسترههای
مناسب برای تهاجم زیستی گونه در کشور ایران مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج پژوهش حاضر میتواند در پیشبینی تغییرات محدوده
پراکنش و نیز شناسایی مناطقی از فالت ایران که در آینده با خطر
تهاجم گونه قرار دارند مؤثر واقع گردد .بدینترتیب نتایج این پژوهش
را میتوان در مدیریت مستقیم سرزمین و طرحریزی و اولویتبندی
اقدامات پایشی و پیشگیرانه مورد توجه قرار داد.

مواد و روشها
نقاط حضور کهور آمریکایی :بهمنظور دستیابی به تعداد کافی
نقاط حضور برای انجام فرآیند مدلسازی ،از سه روش مرور منابع
کتابخانهای ،انجام بررسیهای مستقیم میدانی و مراجعه به بانکهای
اطالعات جهانی موجود استفاده شد .مطالعات صحرایی بهمنظور جمعآوری
و ثبت نقاط پراکنش کهور در استانهای جنوبی کشور شامل سیستان
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و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر و خوزستان در خالل سالهای 1394
تا  1397به انجام رسید .نقاط حضور گونهها در طی عملیات صحرایی
توسط یک دستگاه  GPSثبت شده و نقاط جهت پردازشهای بعدی
به محیط نرمافزار  ArcGISمنتقل شد .بهمنظور جمعآوری اطالعات
از مناطق پراکنش جهانی کهور آمریکایی از سه بانک اطالعات جهانی
شامل تسهیالت جهانی اطالعات تنوع زیستی ( Global Biodiversity
 ،)GBIF=Information Facilityمرکز بینالمللی کشاورزی و علوم زیستی
( )Center of Agriculture and Bioscience Internationalو اطلس
زیستمندان استرالیا ( )Atlas of Living Australiaاستفاده شد .این
پایگاههای اطالعاتی متشکل از اطالعات دقیق حضور گونهها ثبت شده
در موزهها و سایر منابع علمی مورد تأیید است که اغلب توسط پایگاههای
مورد نظر پایش و کنترل میشوند .در برخی موارد تنها نام موقعیت
مکانی نقطه حضور گونه موجود است ،از اینرو در پژوهش حاضر جهت
اطمینان از صحت مکانی اطالعات حضور تنها از نقاطی استفاده شد
که مختصات جغرافیایی دقیق آنها در پایگاه ثبت شده باشد .بر این
اساس تعداد  1128نقطه حضور از محدوده جهانی پراکنش کهور آمریکایی
جمعآوری شد .موقعیت نقاط حضور در زیستگاههای بومی و کل
نواحی معرفی شده در شکل  1نشان داده شده است .نقاط بهدست
آمده از نظر مکانی در برخی مناطق بهصورت کپهای بوده که منجر به
بروز درجاتی از خودهمبستگی مکانی ( )Spatial autocorrelationبین
نقاط حضور میگردد .خودهمبستگی مکانی در نهایت منجر به تخمین
نادرست متغیرهای تأثیرگذار و وزندهی بیشتر به نفع مناطقی که
تراکم باالتری از نقاط حضور دارند ،میگردد ( Dormannو همکاران،
 .)2007در پژوهش حاضر از دو روش فیلتر مکانی (Kramer-Schadt
و همکاران )2013 ،و وزندهی نقاط زمینه ( Elithو همکاران)2010 ،
برای کاهش اثرات نامطلوب خود همبستگی مکانی استفاده شد .بدین
منظور ابتدا براساس روش فیلتر مکانی ،نقاط حضور تکراری در یک
بافر  8کیلومتری حول نقاط حذف شد .این فاصله به گونهای اعمال
شد که از یک طرف از شدت کپهای بودن نقاط کاسته شده و اثر شبه
تکرار کاهش یابد ،و از سوی دیگر اندازه نمونه کافی و مناسب جهت
انجام مدلسازی فراهم گردد .بدینترتیب از کل  1128نقطه حضور
کهور آمریکایی تعداد  501نقطه حضور برای انجام مدلسازی باقی
ماند .سپس در روش وزندهی زمینه ابتدا نقشه رستری تراکم نقاط
حضور با استفاده از تابع  Kernel Densityدر نرمافزار  ArcGISتهیه
شد .سپس تعداد  10000نقطه شبه عدم حضور یا همان نقاط زمینه
براساس احتمال توزیع ( )Probability distributionنقشه رستری تراکم
تعیین شد .در مرحله بعد جهت مدلسازی براساس رویکرد «نمونه با
مقادیر متغیرها» ( )SWD=Sample with dataمقادیر متغیرهای اقلیمی
در نقاط حضور و نقاط زمینه استخراج شده و ماتریسهای بهدست
419
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آمده جهت برازش مدل مکسنت به نرمافزار ارائه شد .در این روش
نرم افزار مکسنت پس از برازش مدل براساس اطالعات محیطی در

نقاط حضور و زمینه ،مدل را به کل گستره رستری متغیرها تعمیم
داده و عمل نقشهسازی را انجام میدهد.

شکل  :1موقعیت نقاط حضور کهور آمریکایی مورد استفاده جهت مدلسازی پراکنش گونه در حال حاضر و آینده

متغیرهای مستقل محیطی :اگرچه تنوع گونهای در یک اکوسیستم
از برهمکنش فاکتورهای زیستی مانند روابط بینگونهای و عوامل
غیرزیستی مانند الگوی کاربری اراضی و شرایط اقلیمی شکل میگیرد،
اما اقلیم تنها مهمترین عامل محدودکننده توزیع گونهها در مقیاس
کالن قارهای و جهانی است ( Thuillerو همکاران .)2005 ،بدین منظور
از پارامترهای اقلیمی تهیه شده در بانک داده Hijmans( WorldClim
و همکاران )2005 ،جهت مدلسازی توزیع کهور آمریکایی استفاده شد.
این بانک داده شامل  19پارامتر اقلیمی است که شامل مقادیر ساالنه،
فصلی و ماهانه دو پارامتر درجه حرارت و بارش است که بهطورکلی
دارای همبستگی باالیی هستند .در این پژوهش بهمنظور کاهش تعداد
متغیرها و نیز بهدلیل کاهش تأثیر منفی همبستگی بین متغیرها ،ضریب
همبستگی دو به دو متغیرها محاسبه شده و متغیرهایی که دارای
همبستگی بیشتر از  )2010 ،Franklin( 0/7بودند از ادامه تحلیلها
حذف شدند.
مدلسازی پراکنش کهور آمریکایی :در پژوهش حاضر از روش
مدلسازی بیشینه بینظمی ( )MaxEntبرای مدلسازی پراکنش کهور
آمریکایی استفاده شد .الگوریتم حداکثر آنتروپی در مدلسازی
وابستگیهای غیرخطی پیچیده میان نواحی حضور گونهها و متغیرهای
محیطی ،در یک فضای چند بعدی ،دارای انعطافپذیری باالیی است.
در روش مکسنت به ارزیابی احتمال توزیع مقادیر حداکثر بینظمی
متأثر از محدودیتهای ناشی از متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر نحوه
420

توزیع مکانی گونه پرداخته میشود ( Phillipsو همکاران .)2006 ،روش
مکسنت برخالف بسیاری از مدلهای وابسته به نقاط حضور و عدم
حضور ،تنها نیازمند نقاط حضور بوده و از نقاط زمینه برای برازش
مدل خود استفاده میکند ( Phillipsو همکاران .)2006 ،بدینترتیب
مدل مکسنت این فرض را که نقاط زمینه فاقد امکان حضور برای گونه
هستند درنظر نمیگیرد ،فرضی که برای نقاط عدم حضور در سایر
روشهای مدلسازی لحاظ میگردد ( Evangelistaو همکاران.)2008 ،
این امر بهویژه کارایی مدل مکسنت برای پیشبینی پراکنش گونههای
مهاجم را افزایش میدهد ،چرا که این گونهها تمایل به توسعه آشیان
اکولوژیک و افزایش گستره پراکنش به مناطق جدید خصوصاً در
زیستگاههای معرفی شده دارند ( Elithو همکاران .)2010 ،در پژوهش
حاضر مدلسازی مکسنت با استفاده از دسکتاپ MAXENT v. 3.3.3
( Phillipsو همکاران )2006 ،انجام گرفت .با توجه به تعداد زیاد نقاط
حضور و نیز حجم باالی نقشههای رستری در مقیاس جهانی مدلسازی
تنها با یکبار تکرار انجام شد .تعداد نقاط زمینه  ،10000ضریب تصحیح
( ،1 )Regularization multiplierو پارامتر هموارسازی ( Convergence
 0/00001 )thresholdبهعنوان پیشفرضهای نرمافزار مکسنت درنظر
گرفته شد .برای بررسی عملکرد مدل پراکنش تهیه شده آماره مساحت
سطح زیرمنحنی ( )AUCحاصل از منحنی Reciever operating ( ROC
 )characteristicمحاسبه شد .مقادیر عددی  AUCبهطور معمول بین
 0/5تا  1میباشد .مقادیر نزدیک به  0/5نشاندهنده این است که
برازش مدل با دادهها بهتر از مدل تصادفی نیست و عدد 1
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نشاندهنده برازش کامل است ( Phillipsو همکاران .)2006 ،همچنین
درصد تأثیر هریک از متغیرها در مدل براساس الگوریتم مدلسازی
مکسنت و نیز روش جکنایف محاسبه شد .در پژوهش حاضر از حد آستانه
 10درصد مطلوبیت در نقاط حضور بهعنوان آستانه مطلوبیت جهت
طبقهبندی نقشه مطلوبیت به دو طبقه مطلوب و نامطلوب استفاده شد.
پس از پیشبینی محدودههای پراکنش جهانی کهور آمریکایی برای دوره
حاضر ،الگوی پراکنش گونه در سال  2050مورد بررسی و مدلسازی
قرار گرفته و مدل برازش یافته در زمان حاضر به متغیرهای اقلیمی
آینده تعمیم داده شد ،عملی که در اصطالح  Projectionنامیده میشود.
متغیرهای اقلیمی آینده براساس مدل اقلیمی Model for ( MIROC5
 )Interdisciplinary Research on Climateتهیه شده در انستیتو
پژوهشهای اقلیم و اقیانوسشناسی ژاپن و براساس دو سناریو تغییر
اقلیم متوسط ( )RCP 4/5و شدید ( )RCP 8/5استفاده شد .در مرحله
بعد با رویهمگذاری نقشههای طبقهبندی شده مطلوبیت برای اقلیم
حاضر و اقلیم آینده سلولهایی که در حال حاضر دارای مطلوبیت بوده
اما در آینده در کالسه نامطلوب قرار میگیرند بهعنوان فقدان مطلوبیت
( ،)Habitat lossو سلولهایی که در حال حاضر نامطلوب بوده اما در اقلیم
آینده برای گونه دارای مطلوبیت خواهند شد بهعنوان افزایش مطلوبیت
( )Habitat gainیا بسط پراکنش ( )Range expansionشناسایی شدند.

نتایج
نتایج بررسی همبستگی بین متغیرها نشان داد که  7متغیر
دارای همبستگی کمتر از  0/7هستند .این متغیرها عبارتند از میانگین
درجه حرارت سالیانه ( ،)Bio1تغییرات فصلی درجه حرارت (،)Bio4

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

میانگین درجه حرارت مرطوبترین فصل سال ( ،)Bio8میانگین درجه
حرارت گرمترین فصل سال ( ،)Bio10کل بارش ساالنه ( ،)Bio12بارش
در خشکترین ماه سال ( ،)Bio14تغییرات فصلی بارش ( .)Bio15شکل
 2پراکنش جهانی کهور آمریکایی بهدست آمده از مدل مکسنت را
نشان میدهد .بر این اساس بخشهای وسیعی از عرضهای میانه
نزدیک به خط استوا در آمریکای جنوبی ،آفریقا ،جنوب و جنوبشرق
آسیا و نیز منطقه خاورمیانه خصوصا جنوب ایران و بخشهای شمالی
شبه جزیره عربستان در امتداد سواحل خلیج فارس دارای مطلوبیت
اقلیمی باالیی برای پراکنش این گونه هستند .بررسی عملکرد مدل
نشان داد که مدل بهدست آمده با مقدار  AUCمعادل  0/854عملکرد
باالیی در پیشبینی مناطق مطلوب برای گونه دارد .همچنین متغیرهای
میانگین درجه حرارت ساالنه ( ،)Bio1کل بارش ساالنه (،)Bio12
تغییرات فصلی بارش ( )Bio4و بارش در خشکترین ماه سال
( )Bio14مهم ترین متغیرهای مؤثر بر پراکنش کهور آمریکایی در
مقیاس جهانی هستند .پس از تهیه مدل توزیع جهانی برای دوره
زمانی حال حاضر ،مدل مورد نظر به شرایط اقلیمی آینده (سال )2050
پراجکت شد .شکل  3مدل پراکنش جهانی کهور آمریکایی برای سال
 2050پیشبینی شده بر اساس مدل اقلیمی  MIROC5و دو سناریو
تغییر اقلیم را نشان میدهد .بر این اساس نتایج نشان داد که برای هر
دو سناریو تغییر اقلیم وسعت مناطق مطلوب برای پراکنش کهور
آمریکایی تا سال  2050میالدی افزایش مییابد ،بهعبارت دیگر مقادیر
 Range gainاز  Range lossبیشتر خواهد بود .در مجموع و در مقیاس
جهانی مقدار  Range gainتا سال  2050بهمیزان 28/11 - 23/30
درصد محاسبه شد ،درحالیکه مقدار  Range lossدر همین بازه زمانی
 17/95 - 12/99درصد بهدست آمد.

شکل  :2مدل پراکنش جهانی کهور آمریکایی بر اساس شرایط اقلیمی حال حاضر تهیه شده براساس مدل مکسنت
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شکل  :3تغییرات جهانی در محدودههای مطلوب برای پراکنش کهور آمریکایی براساس مدل تغیر اقلیم  MIROC5بر اساس سناریو
تغییر اقلیم ( RCP 4/5الف) و ( RCP 8/5ب)

شکل  :4الگوی تغییرات مطلوبیت در مناطق دارای پتانسیل برای پراکنش کهور آمریکایی براساس مدل تغییر اقلیم  MIROC5و
سناریوهای تغییر اقلیم متوسط ( RCP 4/5الف) و شدید ( RCP 8/5ب) بهدست آمده براساس مدل  .MaxEntطبقه مطلوبیت ثابت به
معنای مناطقی است که در هر دو مقطع زمانی حال و سال  2050مطلوب هستند .طبقه توسعه مطلوبیت نشاندهنده مناطقی است که
در حال حاضر مطلوب نبوده اما تا سال  2050از لحاظ اقلیمی برای پراکنش گونه مطلوب خواهد شد.

422
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 ) gainو برخالف مقیاس جهانی هیچ استانی شاهد فقدان مطلوبیت
( )Range lossنخواهد بود .براساس مدل اقلیمی  MIROC5و سناریو
اقلیمی  RCP 8/5ده استان دارای پتانسیل گسترش پراکنش بهترتیب
عبارتند از خراسان جنوبی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،خراسان رضوی،
فارس ،کرمان ،یزد ،اصفهان ،خراسان شمالی ،خوزستان .همچنین نتایج
نشان داد که استانهای تهران ،البرز ،مرکزی ،همدان ،کردستان ،چهار
محال و بختیاری و قم چه در زمان حاضر و چه براساس سناریوهای مختلف
تغییر اقلیم آینده برای پراکنش کهور آمریکایی دارای مطلوبیت نیستند.

بحث

شکل  :5نمودار توزیع مطلوبیت پراکنش کهور آمریکایی بین
استانهای مختلف کشور در دوره زمانی حاضر و در سال 2050
میالدی مدلسازی شده براساس سناریوهای متوسط ()RCP4/5
و شدید ( )RCP 8/5تغییر اقلیم

در مقیاس کشوری همانطورکه انتظار میرفت بخشهای وسیعی
از استانهای جنوبی کشور در حاشیه خلیج فارس در حال حاضر از
نظر اقلیمی برای پراکنش گونه مناسب هستند .بر این اساس نتایج
نشان داد که در حال حاضر استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان،
هرمزگان ،خوزستان ،فارس ،ایالم ،گلستان ،مازندران و گیالن به
ترتیب دارای بیشترین مساحت مناطق مطلوب برای پراکنش کهور
آمریکایی هستند (شکلهای  4و  .)5بررسی روند تغییرات مطلوبیت
تا سال  2050نشان داد که در تمامی سناریوهای تغییر اقلیم مساحت
مطلوبیت در تمامی استانها افزایش یافته ( Range

در پژوهش حاضر از مفهوم مدلسازی آشیان بومشناختی و مدل
 MaxEntبرای مدلسازی پراکنش جهانی کهور آمریکایی بهعنوان یک
گونه مهاجم در زمان حال و سپس تعمیم آن به زمان آینده (سال
 2050میالدی) استفاده شد .نقشههای بهدست آمده برای ارزیابی میزان
و الگوی تغییرات در گستره پراکنش گونه و شناسایی مناطقی که در
آینده در معرض تهاجم زیستی گونه هستند مورد استفاده قرار گرفت.
بهطورکلی تغییر اقلیم اغلب به نفع گونههای مهاجم عمل میکند چرا
که موجب نامساعدتر شدن شرایط جاری میگردد ( Hellmannو
همکاران .)2008 ،از آنجاکه گونههای مهاجم اغلب فرصتطلب بوده
و انعطافپذیری تکاملی و فنوتیپیکی باالتری دارند ،در شرایط جدید
قابلیت رقابت باالتری در بهرهگیری از منابع داشته و موجب محدودتر
شدن پراکنش گونههای بومی میگردند ( Davidsonو همکاران.)2011 ،
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ریسک گسترش محدوده پراکنش
( )Range gainکهور آمریکایی در بسیاری از نقاط کره زمین چه در
زیستگاههای بومی گونه و چه در مناطق معرفی شده باالست .همچنین
نقشههای مطلوبیت در سال  2050میالدی نشان میدهد بسیاری از
مناطق کره زمین که کهور آمریکایی هنوز در این مناطق مستقر نشده
است ،پتانسیل باالیی برای حضور و استقرار گونه دارند .بهعنوان مثال
مناطقی مانند شاخ آفریقا ،مرکز و غرب آفریقا ،حوزه دریای مدیترانه
شامل شمال آفریقا و جنوب اروپا و بخشهایی از خاورمیانه خصوصاً
مناطق مرکزی ایران محدودههایی هستند که در آیندهای نزدیک در
معرض توسعه قلمرو و انتشار کهور آمریکایی هستند .این مناطق
خصوصاً بخشهای مرکزی ایران بهدلیل مجاورت با جمعیت مستقر
شده (بهعنوان مثال در جنوب ایران) بهویژه دارای آسیبپذیری
باالتری بوده و خطر انتشار کهور آمریکایی در آنها بسیار باالتر است.
به طورکلی نتایج مطالعاتی که در ارتباط با اثر تغییر اقلیم بر پراکنش
گونهها صورت گرفته است نشان میدهد که تغییر اقلیم به نفع گونههای
مهاجم پراکنش یافته در عرضهای میانه عمل کرده و موجب افزایش
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گستره حضور آنها به سمت عرضهای جغرافیایی باالتر میگردد
(2006 ،Parmesan؛  Harschو همکاران .)2017 ،نتیجهای که بهوضوح
در نتایج پژوهش حاضر نیز به اثبات رسیده است .بهطوریکه چه در
مقیاس جهانی و چه در زیستگاههای داخلی فالت ایران عرضهای
جغرافیایی باالتر پتانسیل باالیی برای گسترش نفوذ کهور آمریکایی
دارند .اگرچه در حال حاضر چهار استان جنوبی سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوشهر و خوزستان بیشترین پتانسیل را برای پراکنش کهور
در حال حاضر و آینده دارا میباشند ،اما نتایج پژوهش حاضر نشان
میدهد که استانهایی که در عرضهای جغرافیایی باالتر قرار گرفته
نیز تا سال  2050پتانسیل باالیی برای پراکنش و توسعه نفوذ کهور
آمریکایی دارند .در این میان استانهای کرمان ،خراسان جنوبی،
فارس ،خراسان رضوی و سمنان بیشترین ریسک گسترش پراکنش
گونه را دارا میباشند .مطالعات اخیر بر ضرورت طرحریزی برنامههای
ارزیابی ریسک گونههای مهاجم و اولویتبندی استراتژیهای مدیریت
و پایش این گونهها تأکید دارند ( Richardsonو .)2011 ،Rejmánek
همانند سایر گونههای مهاجم کهور آمریکایی در مراحل اولیه استقرار
آسیبپذیری باالیی داشته و بدینترتیب در این مراحل تالش برای
ریشهکنسازی این گونه کارامدتر و کمهزینهتر است ( Ayanuو همکاران،
 .)2015بهعنوان مثال  Rejmanekو همکاران ( )2005خاطر نشان
کرده است که از بین  3هدف مدیریت گونههای مهاجم  2هدف اصلی
عبارتند از جلوگیری از استقرار ،و شناسایی اولیه مناطقی که حساسیت
باالتری داشته و در معرض تهاجم گونه هستند .بدینترتیب مدلهای
پیشبینی مطلوبیت زیستگاه ابزاری کارامد ،سریع و کمهزینه برای
شناسایی مناطق پرخطر در زمان حال و آینده است ( Thuillerو
همکاران2005 ،؛  Guisanو همکاران ،)2017 ،چرا که این مدلها
امکان طرحریزی و اولویتبندی مکانی استراتژیهای مدیریتی به نحوه
مطلوبی فراهم میآورند ( Kumarو همکاران .)2015 ،تنها  7استان
فاقد مطلوبیت الزم برای استقرار این گونه هستند که عمدتا با اقلیم
سرد و خشک مرتبط هستند .در حقیقت کهور آمریکایی به سرمازدگی
طوالنی مدت حساس است ( Pasiecznikو همکاران )2001 ،و شاید
این امر تنها عامل محیطی محدودکننده انتشار کهور آمریکایی در
عرض های جغرافیایی باالتر و مناطق داخلی فالت ایران باشد .اما از
آنجا تغییرات اقلیمی بهصورت افزایش روند گرمایش جهانی است
هیچ تضمینی وجود ندارد که این مناطق نیز در آینده تحت تأثیر
تهاجم گونه قرار نگیرند .نکته حائز اهمیت و نگران کننده این است
که زیستگاههای جنوبی دریای خزر شامل سه استان گیالن ،مازندران
و گلستان از نظر اقلیم دارای پتانسیل حضور کهور آمریکایی هستند.
از آنجاکه زیستگاههای بومی گونه در آمریکای جنوبی و مرکزی اغلب
شامل اقلیمهای نیمهحارهای مرطوب و پرباران است ،فراهمش اقلیم
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مناسب برای این گونه در شمال کشور موجب شده است سطح قابل
توجهی از این استانها برای حضور کهور آمریکایی دارای پتانسیل
باشند .با توجه به حساسیت باالی زیستگاههای خزری به لحاظ
دربرداشتن سطوح قابل توجهی از اندمیزم گونههای گیاهی و جانوری
لزوم انجام مطالعات این چنینی بیش از پیش نمایان میگردد .کهور
آمریکایی خصوصاً در استان خوزستان بهعنوان یکی از مهمترین گونههای
مورد استفاده برای طرحهای تثبیت خاک و مبارزه با بیابانزایی مورد
توجه بوده است .طرح مطالعات جامع کنترل ریزگردهای استان خوزستان
در وسعتی بالغ بر  350هزار در حال انجام است .بهعنوان یک راهکار
عملیاتی کاشت کهور و اختصاص زمینهای وسیع جهت پروژههای
نهالکاری کهور آمریکایی در کانونهای فوق بحرانی گرد و غبار در
شرق اهواز یکی از اولویتهای طرح مذکور بوده است .تجربه معرفی
ناموفق کهور آمریکایی در آفریقا خصوصاً هندوستان ،اتیوپی و سودان
و متعاقبا انتشار ناموزون و تهاجم این گونه به سایر مناطق ،نابودی
پوشش گیاهی بومی و آثار زیانباری که این گونه به بار آورده است
هشداری برای کشت و حضور این گونه در زیستگاههای طبیعی کشور
است .نکته حائز اهمیت آن است که دام اهلی اغلب از نیامهای کهور
تغذیه کرده و بذرهای خورده شده پس از عبور از سیستم گوارشی دام
میتواند در مناطق مختلفی پراکنده شود ( Pasiecznikو همکاران،
 .)2001بدینترتیب حضور کهور آمریکایی تنها به کانونهای ریزگرد
و مناطق فاقد پوشش محدود نخواهد شد بلکه بهدلیل قابلیت انتشار
توسط دام و یا سایر حیوانات به سایر مناطق نیز سرایت خواهد نمود.
و لذا چنین راهکار کوتاه مدتی در آیندهای نه چندان دور آثار زیانبار
بهمراتب خطرناکتری در پی خواهد داشت .مضافاً اینکه نتایج ژوهش
حاضر نشان میدهد که گرمایش جهانی و تغییر اقلیم به نفع گونه
عمل کرده و بخشهای وسیعتری از فالت داخلی ایران را در اختیار
توسعه نفوذ گونه قرار میدهد .در این راستا الزم است با تشکیل مراکز
استانی و انجام مطالعات جامع و پایشهای دورهای روند نفوذ گونه و
استقرار در مناطق جدید در سطح استانی و محلی مورد رصد و پایش
قرار گرفته و در صورت لزوم اقدامات کنترلی اتخاذ گردد .بدینترتیب
نتایج پژوهش حاضر از طریق شناسایی مناطق تحت خطر میتواند به
عنوان ابزاری برای الویتبندی مدیریت تهاجم زیستی کهور آمریکایی
در ایران مورد توجه قرار گیرد .در پژوهش حاضر ریسک تهاجم و
گسترش نفوذ کهور آمریکایی در مقیاس کالن و با بهرهگیری از
فاکتورهای اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت .با این وجود عوامل دیگری
خصوصاً در مقیاسهای خردتر بر پراکنش این گونه مؤثر هستند.
بهعنوان مثال در سطح خرد و انتخاب سایت متغیرهای خاک ،توپوگرافی
و خرد اقلیم می توانند بر پراکنش گونه مؤثر باشند .با این وجود الزم
است این متغیرها در سطح خرد مورد بررسی قرار گیرند در
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