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داران های مطلوب سمخشک در حفظ زیستگاهارزیابی پتانسیل مناطق خشک و نیمه

  :زی تحت تاثیر تغییر اقلیم آیندهکوه

  ( Capra aegagrus)و بز وحشی  (.Ovis sp) مطالعه موردی قوچ وحشی
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 1398 خردادتاریخ پذیرش:            1397 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

 اقلیم تغییر که ستادرحالی این است. داشته ایران دارانسم هایبر جمعیت زیادی منفی تاثیرات اخیر دهه چندین طول در انسانی تهدیدات 

 تغییر تاثیر این مطالعه، در افزایش دهد. را هاآن پذیریآسیب طور مضاعف میزانها بهنهواسطه تغییر شرایط زیستگاهی کنونی این گوبه تواندنیز می

جایی پراکنش چنین میزان جابهوهم (Capra aegagrus) وحشی بز و (.Ovis sp) وحشی قوچ پذیرآسیب دارسم دو مطلوب هایزیستگاه اقلیم بر

 سازیمدل رویکرد از های آینده با استفادهبینیپیش جغرافیایی درمناطق مرکزی ایران بررسی گردید. و عرض در امتداد گرادیان ارتفاع هاکنونی آن

 ها درپراکنش گونه  جاییانجام گرفت. جابه RCP 8.5 براساس سناریو جو عمومی تهیه شده توسط پنج مدل گردش اقلیمی هایداده و تجمعی

نتایج  آینده کمی گردید. و مراکز ثقل پراکنش کنونی میان جغرافیایی اختالف فاصله و ارتفاع ف میانگیناختال با محاسبه نیز اقلیم تغییر واکنش به

که خواهد شد وحشی و بز وحشی قوچ مطلوب یهاستگاهیز %75 و % 68 از  شیبترتیب سبب کاهش به آینده اقلیم دست آمده نشان داد که تغییربه

 .شودیرا شامل م مطالعه اصفهان( منطقه شرق) مرکز و و فارس( یزد جنوبی، )خراسان جنوب بخش ارتفاع کم مناطق در ی واقعهاستگاهیز تربیش

 گسترش هابینیطبق  پیش که شد خواهد مطلوب آینده در گونه دو برای  نامطلوب کنونی هایاز زیستگاه اندکی بخش نیچنهم اقلیم تغییر درنتیجه

ترتیب به بز وحشی به و وحشی قوچ پراکنش کنونی داد که نشان چنینهم هانتایج ارزیابی باشد.می (سمنان استان) منطقه شمال به محدود هاآن

 شد. خواهد جاجابه عرض جغرافیایی امتداد در کیلومتر 124 و 167 و ارتفاع گرادیان امتداد در متر 150 و میزان

  ای، ناهمگنی ارتفاعی، عرض جغرافیایی، مناطق حفاظت شدهسازی پراکنش گونهلیم، مدلپذیر، تغییر اقداران آسیبسم کلمات کلیدی:

 s.malakouti@na.iut.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ترین تهدیدات عنوان یکی از جدیدر حال حاضر، تغییر اقلیم به       

، IPCCها شناخته شده است )ها و بوم سازگانمتوجه بقا و پویایی گونه

لیم تاثیر آن بر پراکنش ترین پیامدهای تغییر اق(. ازجمله مهم2013

شود بسیاری بینی میها است که در نتیجه آن پیشجغرافیایی گونه

های باالتر ها پراکنش کنونی خود را به سمت ارتفاعات و عرضاز گونه

تغییرات رخ داده در پراکنش  (.2011 ،و همکارانChen ) جا نمایندجابه

ها مشاهده ری از گونهها در زمان حاضر نیز برای بسیاجغرافیایی گونه

( در مطالعه خود 2011و همکاران ) Chenشده است. در این ارتباط، 

 1970 هایگونه مورد بررسی در بازه سال 329نشان دادند که از بین 

های مجاور در واکنش به سمت زیستگاه % 84 ، پراکنش حدود2000تا 

رفته، مقدار به تغییر اقلیم تغییر یافته است. طبق برآوردهای انجام گ

 11اندازه ترتیب بهطور متوسط بهازای هر دهه بهها بهجاییاین جابه

های باالتر بوده تر و عرضکیلومتر به سمت نواحی مرتفع 17متر و 

اقلیم بر پستانداران  تغییر منفی تاثیرات (.2011 ،و همکارانChen ) است

ها توانایی آن که اچر است، حائز اهمیت داران بسیارسم جثه ازجملهبزرگ

زمان با تغییر دمای محیط پیرامونی پایینی برای تغییر دمای بدن هم

واسطه اندازه جثه بهپستانداران بزرگ (.2016 ،و همکارانFuller ) دارند

جثه خود به شکلی غیرقابل اجتناب در معرض شرایط اقلیمی محیط 

های اقلیمی پناهگاه حال امکان استفاده ازو در عین داشته قرار پیرامونی

خرد )مناطق واقع در زیرزمین و پوشش گیاهی( که به سهولت در 

، و همکارانCardillo ) تر است را ندارندجثه کوچک پستانداران دسترس

جثه (. با این وجود، پستانداران بزرگ2009 ،و همکاران Liow ؛2005

ین توانایی را ها اقدرت باالیی برای انتشار برخوردار بوده که به آن از

طول زمان دنبال نموده و  دهد تا شرایط اقلیمی مطلوب خود را درمی

تر غیرقابل دسترس که برای پستانداران کوچک مطلوبی هایزیستگاه به

و  Scholls ؛2011، و همکاران Angertباشد دسترسی پیدا کنند )می

نمودن جا (. البته الزم به ذکر است که نیاز به جابه2012 ،همکاران

در واکنش به تغییر اقلیم در بین پستانداران بزرگ  محدوده پراکنش

جثه بسته به محدوده تحمل شرایط اقلیمی متفاوت است. در این 

توان در دو مورد، پستانداران ساکن مناطق بیابانی و کوهستانی را می

واسطه ساکن مناطق خشک به پستانداران درنظرگرفت. طیف انتهای این

تری از توانایی بیش با شرایط زیستگاهی این مناطق احتماالً سازگاری

باشند. با این برای تحمل شرایط نامساعد اقلیمی درآینده برخوردار می

ها در نزدیکی محدوده باالی تحمل خود که این گونهدلیل اینوجود، به

 ،و همکارانSomero کنند )نسبت به پارامترهای اقلیمی زندگی می

ورتی که تغییرات رخ داده در شرایط اقلیمی از محدوده (، درص2010

ها به خطر بیافتد که بقا آننحویتحمل فیزیولوژیک تجاوز نموده به

 همکاران، و Moses) بود خواهد محتمل پراکنش محدوده در تغییر

 =SDMsای )های پراکنش گونهبینی مدلپیش حاصل از نتایج (.2012

species distribution modelsطور که تغییر اقلیم به ( نشان داده است

کند های ساکن نواحی مرتفع و کوهستانی را تهدید میای گونهویژه

(Brambilla ،2016و همکاران) .ها این گونه باالی پذیریآسیب دلیل

ها نسبت به شرایط های ویژه و محدوده تحمل باریک آننیز سازگاری

(. با توجه Jetz ،2010و  La Sorteاقلیمی حاکم بر این مناطق است )

های محدود، این امکان وجود دارد که با تغییر شرایط به این سازگاری

تر خارج از محدوده تحمل اقلیمی پستانداران ساکن این مناطق سریع

تحت تاثیرات منفی  ترها بیشآن گرفته و پراکنش خود قرار فیزیولوژیک

پذیری که سبب افزایش آسیبتغییر اقلیم قرار بگیرد. دلیل دیگری 

ای تغییر اقلیم است پراکنش لکه کوهستانی به ساکن مناطق پستانداران

تواند بر فراوانی واسطه آن تغییر اقلیم میباشد که بهها میو محدود آن

(. 2015 ،و همکارانTamburello) داشته باشد منفی تاثیر هاآن جمعیت

در آینده تنها در ارتفاعات باالتر  های مطلوبها، زیستگاهبرای این گونه

دلیل تاثیر توپوگرافی مناطق کوهستانی دردسترس خواهد بود که به

های کنونی داشته و تری در مقایسه با زیستگاهممکن است وسعت کم

اولیه را نداشته باشند. مطالعات  هایتوانایی حمایت از جمعیت نتیجه در

ساکن مناطق  دارانسم پراکنش بر لیماق زمینه تاثیر تغییر گرفته در انجام

ها در آینده مرتفع در دنیا تاثیر منفی تغییر اقلیم بر پراکنش کنونی آن

 آنتی مطلوب هایزیستگاه اند ازجمله کاهش وسعتبینی نمودهرا پیش

 (Procapra picticaudata) تبتی غزال (،Pantholops hodgsonii) تبتی لوپ

(Luo 2015، و همکاران،) وحشی مارکوپولو  قوچ(Ovis ammon polii )

(Salsa 2018 ،همکاران و) هیمالیایی گوزن و (Moschus chrysogaster) 

(Lamsal 2018، و همکاران.) داران، تاثیر تغییر اقلیم برخی سم درمورد

های اخیر نیز مشاهده شده است. ها در طول دههبر پراکنش کنونی آن

( در مطالعه خود نشان دادند 2017ان )و همکار Buntgenبرای مثال، 

داران ساکن آلپ در طول که تغییرات رخ داده در محدوده پراکنش سم

گذشته با تغییرات مکانی رخ داده در شرایط اقلیمی هماهنگی  سال 22

و همکاران Epps  دیگر، ایمطالعه در (.2017و همکاران،  Buntgen) دارد

های اخیر سبب در طول دهه ( نشان دادند که تغییر اقلیم2004)

  Bighorn sheepکاهش بخشی از محدوده پراکنش جغرافیایی اولیه 

ایران، تاکنون مطالعات متعددی  در است کالیفرنیا شده مناطق بیابانی در

مختلف جانوری  هایگروه پراکنش اقلیم بر بینی تاثیر تغییرهدف پیش با

؛ 1396و همکاران،آقاخانی وگیاهی انجام گرفته است )حیدریان

Kafash  ،؛  2015و همکارانYousefiکه در میان 2015همکاران،  و )

دار مبذول گردیده است )رضوانی و تری به پستانداران سمتوجه کم

( Capra aegagrus) وحشی بز و (.Ovis sp) وحشی قوچ (.1396 همکاران،



 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدسال                                                                   پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

11 
 

حدوده رغم مپذیر درکشور بوده که علیدار آسیبهای سمازجمله گونه

ها در داخل های مطلوب آنپراکنش گسترده، بخش زیادی از زیستگاه

های های اراضی و سایر توسعهدلیل کاربریمحدوده پراکنش کنونی به

، Hemamiو  Bashari؛ 1395)رنجبر و همکاران،  شده است نابود انسانی

است که باتوجه به موقعیت ایران و قرارگیری (. این درحالی 2013

تغییر اقلیم نیز  خشک،تر وسعت آن در اقلیم خشک و نیمهیشبخش ب

تواند واسطه تشدید شرایط اقلیمی و تغییر شرایط زیستگاهی میبه

ها در کشور باشد. هدف اصلی این تهدید جدی دیگری برای این گونه

مطالعه، ارزیابی کمی تاثیر تغییر اقلیم آینده بر پراکنش قوچ وحشی 

باشد. خشک ایران مرکزی میخشک و نیمه و بز وحشی در مناطق

 گونه بین دو این مطلوب دردسترس هایزیستگاه مقایسه وسعت عالوه بر

 محدوده پراکنش دو جاییجابه شرایط اقلیمی آینده، زمان حال و تحت

به تغییر  واکنش در جغرافیایی هایعرض و ارتفاعی گرادیان امتداد در گونه

چنین هم ارزیابی این گردید. نیز بررسی ایرانمرکزی  بخش در آینده اقلیم

 و مناطقی که کارایی گرفته شده نیز انجاممناطق حفاظت برای شبکه

 .گردیدند شناسایی نیز شد خواهد حفظ و یافته کاهش آینده در هاآن

 

 هامواد و روش

سازی پراکنش حال و آینده در این پژوهش، مدل منطقه مطالعه:       

کیلومترمربع در محدوده  546636 وسعتبه ایگستره در فهد هایگونه

 ،یاریلرستان، چهارمحال و بخت ،یاصفهان، سمنان، مرکز یهااستان

. ی در بخش مرکزی ایران انجام گرفتو خراسان جنوب زدیفارس، 

 ،(2017-1951ساله ) 66دوره کیدست آمده در هب یبراساس آمارها

 بیترتدر منطقه به انهیسال یدما متوسط مقدار نیترشیو ب نیترکم

درجه  25و 10 ریبا مقاد زدیو  یاریهای چهارمحال و بختبه استان

ترتیب به زین انهیبارش سال ترین متوسطترین و بیشکم وگراد یسانت

 55/1340و  7/48با مقادیر یاریچهارمحال و بختو  زدیهای استانبه 

ش زیادی از وسعت منطقه از نظر اقلیمی، بخ .لیتر تعلق داردیلیم

خشک دارای اقلیم فراخشک، خشک و نیمه درصد(90مطالعه )حدود 

شرق(، سمنان، یزد و های اصفهان )شرق و شمالباشد که استانمی

خراسان جنوبی را دربرگرفته است. مابقی وسعت منطقه مطالعه توسط 

جنوبی و  غربی حاشیه که به احاطه شده است ایمرطوب و مدیترانه اقلیم

های اصفهان )جنوب و غرب(، چهارمحال و بختیاری، منطقه در استان

 نظرتوپوگرافی، نواحی از است. محدود شرق(جنوب و )شرق لرستان استان

 که در شرق، ترین وسعت منطقه را دربرگرفتهدشتی و کم ارتفاع بیش

منطقه شامل  ارتفاعات اند.یافته گسترش منطقه شرقجنوب و شرقشمال

های بهم پیوسته زاگرس رتفاعات ایزوله در مرکز و شرق و رشته کوها

و کرکس در مناطق غرب و جنوب است که بهترین نواحی زیستگاهی 

 شمارهای دوگونه قوچ وحشی و بز وحشی در منطقه بهبرای جمعیت

 آیند.می

آوری جمع منظوربه میدانی هایپایشحضوری: هایداده آوریجمع       

دار هدف در داخل و بخشی نیز درخارج های حضور دو گونه سمداده

( انجام 97-95شده در بازه زمانی دوساله )از شبکه مناطق حفاظت

یدانی از طریق مشاهده های مها طی پایشگرفت. نقاط حضور گونه

های به جامانده )سرگین و ها در زیستگاه و نمایهمستقیم افراد و گله

بانان که پیش از این به ردپا( و بخشی نیز از طریق مشاهدات محیط

نقطه  697و  593دست آمدند. در مجموع تعداد ثبت رسیده بودند به

 که به آوری شدترتیب برای بز وحشی و قوچ وحشی جمعحضور به

سازی از نظر ها پیش از ورود به مرحله مدلمنظور افزایش کیفیت آن

شدند. میزان خود  بررسی مکانی بستگیکاذب و خود هم تکرارهای وجود

ها ای بودن ساختار دادهدهنده درجه کپهبستگی نقاط حضور نشانهم

ای پراکنش گونه هایمدل بینیپیش صحت تواند سبب کاهشو می بوده

 (. برای این منظور، میزان خود2006همکاران،  وSegurado دد )گر

محاسبه و برای کاهش  Moran’s از شاخص ها با استفادهداده بستگیهم

کیلومتربه عنوان  5آن بخشی از نقاط حضور با درنظر گرفتن آستانه 

 (. 2016، و همکارانKhosravi حداقل فاصله میان نقاط حذف شدند )

متغیر اقلیمی،  27در این پژوهش، ابتدا  توصیفی: متغیرهای       

 SAVI (soilگیاهی و شاخص پوشش گیاهی زیستگاهی )تیپ پوشش

adjusted vegetation index،) و شاخص  جهت ارتفاع، )شیب، توپوگرافی

( و Vector of ruggedness measureناهمواری سیمای سرزمین )

دقت مکانی یک کیلومتر  انسانی )اراضی کشاورزی و نواحی شهری( با

درنظرگرفته شدند. برای متغیرهای گسسته اراضی کشاورزی، نواحی 

از نقشه کاربری/پوشش  مربوطه طبقات ابتدا گیاهی، پوشش تیپ و شهری

( استخراج 1393ها و مرتع کشور، )سازمان جنگل مطالعه منطقه اراضی

  

 

 

 ها و: موقعیت منطقه مطالعه در بخش مرکزی ایران به همراه استان1شکل

 مناطق تحت حفاظت واقع در محدوده
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های یهو با محاسبه تراکم هر یک از طبقات مذکور درکل منطقه، ال

رستری مربوطه با دقت یک کیلومتر تهیه شدند. از میان تمامی 

 های گیاهی، طبقات مهم براساس توزیع نقاط حضور هرطبقات تیپ

گونه در هر تیپ و نظر کارشناس انتخاب و الیه رستری مربوطه تهیه 

تصویر برداشت شده توسط  23، از SAVIگردید. برای تهیه شاخص 

استفاده شد.  2017متر در سال  250ت مکانی سنجنده مودیس با دق

دو باند قرمز و مادون قرمز از هر تصویر استخراج و براساس فرمول 

محاسبه گردید   SAVI  شاخص Huete (1988،) 23 ارائه شده توسط 

(Huete ،1988.) ترین میزان اطالعات با بیش شاخص یک تهیه منظوربه

ترین بیش با مولفه و اولین صلی استفادهمنطقه، از آنالیز مولفه ا بیومس از

عنوان شاخص نهایی پوشش گیاهی درنظرگرفته شد.  میزان واریانس به

و شاخص ناهمواری سرزمین با استفاده از اطالعات مربوط  شیب، جهت

دهنده اختالف شیب نشان شدند. تهیه مطالعه منطقه در ارتفاع گرادیان به

ا، اطالعاتی در مورد میزان ناهمواری باشد امارتفاع میان دو نقطه می

منظور انعکاس بهتر خصوصیات رو بهگذارد. از اینسطح در اختیار نمی

مطالعه، میزان ناهمواری توپوگرافی منطقه با استفاده  منطقه توپوگرافی

سازی از شاخص ناهمواری سیمای سررزمین کمی گردید. پس از آماده

 Caretها با استفاده از پکیج یان آنبستگی مزان همو تهیه متغیرها، می

 spearmanبرای این منظور، شاخص  گردید. ارزیابی R افزارنرم محیط در

 8/0بسته براساس آستانه برای جفت متغیرها محاسبه و متغیرهای هم

بسته بسته و غیرهمشناسایی شدند. درگام بعد، تمامی متغیرهای هم

ها از نظر مشارکت ترین آنو مهم شده MaxEnt سازیمدل الگوریتم وارد

ها براساس آزمون جک نایف شناسایی شدند. بینی حضور گونهدر پیش

 بستگی میان متغیرهای مهم، با دردر این مرحله، در صورت وجود هم

گونه، شرایط منطقه مطالعه و نظر متخصص یک  شناسینظرگرفتن بوم

در مرحله  پراکنش گونه بینیمنظور پیشعنوان متغیر نهایی بهمتغیر به

شاخص ناهمواری سیمای  ارتفاع، متغیر 11 نهایت، در گردید. انتخاب بعد

، تراکم اراضی کشاورزی، SAVIسرزمین، تیپ پوشش گیاهی، شاخص 

(، bio2میانگین دامنه تغییرات ماهیانه دما ) ساخت، شهری نواحی تراکم

ماه مرطوب  (، متوسط دمای سهbio7میانگین تغییرات سالیانه دما )

  (bio16سه ماه مرطوب سال ) بارش و (bio15) فصلی بارش (،bio8) سال

 عنوان متغیرهای مهم برای هر دو گونه انتخاب شدند.به

بینی پراکنش دو گونه پیش آینده: و کنونی پراکنش سازیمدل       

 Ensembleسازی تجمعی )هدف در این مطالعه براساس رویکرد مدل

modelling) سازیمدل الگوریتم پنج از استفاده با و GLM (Generalized 

linear model) ،GBM (Generalized boosted regression model ،)

RF (Random forest،) MARS (Multiadaptive regression splines )

و BIOMOD2 (Thuillerسازی با استفاده از بسته مدلو MaxEnt و 

که رویکرد جاییاز آن گرفت. انجام R افزارمنر محیط در (2009، همکاران

باشد و با توجه به وسعت منطقه حضور می عدم هایداده نیازمند تجمعی

عنوان نقطه تصادفی از کل منطقه انتخاب و به 5000مطالعه، تعداد 

های حضور، نقاط عدم حضور غیرواقعی به مدل وارد شدند. از کل داده

یان متغیرها و پراکنش هرگونه و مابقی درصد برای یافتن رابطه م 75

بینی استفاده شدند. ارزیابی عملکرد عملکرد در انجام پیش ارزیابی برای

 AUCها نیز با استفاده از دو شاخص مستقل از آستانه هر یک از مدل

(Area under the curve, AUC) و TSS (True skill statistics)  انجام

، هابینیپیش در موجود قطعیت عدم کاهش ورمنظبه آینده، مورد در گرفت.

 ،GFDL-CM3، CCSM4 عمومی گردش مدل 5 اقلیمی هایداده از

MIROC5 ،GISS-E2-R وHad GEM-AO .بینیپیش استفاده شد 

و براساس  2070تغییر اقلیم در سال  تاثیر تحت هدف هایگونه پراکنش

 که 8.5RCP  (Representative concentration pathway) سناریوی

گراد( درجه سانتی 6/2-7/4ترین میزان افزایش دما )بیش دهندهنشان

(IPCC ،2013 و حداکثر تاثیر تغییر اقلیم است انجام شد. برای هر )

گونه، پنج مدل پراکنش برای زمان حال و پنج مدل پراکنش برای 

عنوان مدل ها محاسبه و بهتهیه گردید که میانگین آن 2070سال 

نش نهایی در زمان حاضر و آینده درنظرگرفته شدند. درگام بعد، پراک

های عنوان آستانه، نقشهبراساس حداقل مطلوبیت در نقاط حضور به

های گسسته حضور /عدم حضور تبدیل کنونی و آینده به نقشه پراکنش

های زیستگاه ،های کاهش یافتهزیستگاه: و سه طبقه زیستگاهی شامل

جدید تحت تاثیر اقلیم آینده شناسایی  هایزیستگاه با مطلوبیت ثابت و

های بینی تاثیر تغییراقلیم بر مطلوبیت زیستگاهعالوه بر پیش شدند.

جایی احتمالی محدوده پراکنش کنونی های هدف، جابهکنونی گونه

در واکنش به تغییر  ها در امتداد گرادیان ارتفاعی و عرض جغرافیاییآن

جایی ارتفاعی، میانگین بی قرار گرفت. برای جابهاقلیم نیز مورد ارزیا

دست آمده و ارتفاع محدوده پراکنش کنونی و آینده هر گونه به

ها محاسبه گردید. برای مورد دوم، ابتدا مرکز ثقل اختالف میان آن

محدوده پراکنش کنونی و آینده هر گونه تعیین گردید و سپس فاصله 

جایی نوان معیاری از میزان جابهعجغرافیایی میان دو مرکز ثقل به

  محدوده پراکنش کنونی در امتداد عرض جغرافیایی درنظر گرفته شد.  
      

 نتایج
مقادیر محاسبه  ها و متغیرهای توصیفی مهم:عمکلرد مدل       

ترتیب باالتر از ها بهبرای تمامی مدل TSSو  AUCشده دو شاخص 

بینی ها در پیشلکرد عالی و خوب آنعم بیانگر که آمد دستبه 6/0 و 8/0

سازی، باالترین های مدلباشد. در میان الگوریتممی گونه دو هر پراکنش

MaxEnt (94/0= TSS )( و =99/0AUC) RFهای عملکرد را مدل

RF (99/0AUC= ،)GBM (95/0= TSS )هایوحشی و مدل برای قوچ

توجه ( برای بز وحشی نشان دادند. با95/0= TSS)  MaxEntو
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ازای استفاده از رویکرد تجمعی، برای هر متغیر توصیفی پنج وزن )به به

بینی دهنده اهمیت متغیر در پیشای( که نشانهر مدل پراکنش گونه

ها که میانگین آن دست آمده بهبود پراکنش قوچ وحشی و بزوحشی

در تعیین پراکنش هریک نهایی هر متغیر  عنوان اهمیتبهمحاسبه و 

متغیر  پنج و برای هر دو گونه، . براین اساسها درنظرگرفته شداز آن

، بارش سه ماه مرطوب سالارتفاع، ناهمواری سیمای سرزمین،  شاخص

باالترین میزان مشارکت  فصلی بارش و دما ماهیانه تغییرات دامنه میانگین

 دادند. نشان مطالعه منطقه در وحشی و بزوحشی قوچ پراکنش تعیین را در

طورکه خروجی همان :ی هدفهاگونهکنونی و آینده  پراکنش       

مشابهی  الگوی تقریباً (،2دهد )شکل نشان می ensemble هایمدل

وحشی  قوچهای مطلوب کنونی برای بز وحشی و پراکنش زیستگاه از

 زیستگاهی نواحی ترینمطلوب است. شده بینیپیش مرکزی ایران بخش در

ی تپه ماهوری، ارتفاعات ایزوله در شرق، در سرتاسر منطقه در نواح

 غربغرب، غرب و جنوبجنوب و مرکز و ارتفاعات پیوسته در شمال

وحشی  قوچد. تنها تفاوت مهم در پراکنش بز وحشی و نشومشاهده می

خورد الیه نیمه غربی )از شمال تا جنوب( منطقه به چشم میدر منتهی

برای بز وحشی  ت باالییمطلوبیزاگرس ارتفاعات دلیل وجود که به

زمان  های هدف بینگونههای زیستگاهی مطلوب مقایسه گستره دارد.

وحشی و بز  تحت تاثیر تغییر اقلیم، قوچ نشان داد کهحال و آینده 

های مطلوب کنونی خود از زیستگاه %75و %  68 حدود ترتیبوحشی به

برای  هاترین کاهشکه بیش از دست خواهند داد 2070را تا سال 

 این تغییراتبینی شده است. جنوب و مرکز منطقه پیشهای زیستگاه

سبب کاهش کارایی کنونی مناطق شده نیز  در داخل شبکه حفاظت

 % 2/29)از  وحشی قوچترتیب برای به%  6و %  19میزان شده به حفاظت

به کنونی  %6/30( و بز وحشی )از 2070در سال  %4/10به  کنونی

تحت حفاظت  شبکه مناطق داخل در .خواهد بود( 2070 در سال %24/1

نیز از بین مناطقی که به احتمال زیاد کارایی خود را در آینده از دست 

پناهگاه (، 37بافق )شماره  توان به منطقه حفاظت شدهخواهند داد می

کالمند بهادران شده منطقه حفاظت (،35 )شماره ریدره انج وحشحیات

 منطقه شکار(، 38)شماره  بندانیناوحش یاتپناهگاه ح(، 23)شماره

دشتک )شماره منطقه شکارممنوع (، 32)شماره  یکوه بزرگممنوع 

 70-100 ()کاهش16 )شماره زرچمشه شکارممنوع منطقه و (14

تنها حدود  ها،بینیپیش طبق .اشاره نمود مطلوب( یهاستگاهیز یدرصد

وحشی  ی و بزقوچ وحشهای کنونی درصد از زیستگاه %24و  % 31

 تربیشمطلوبیت خود را تحت تاثیر تغییر اقلیم حفظ خواهند نمود که 

. شوندهای واقع در مناطق مرتفع و مناطق شمالی را شامل میزیستگاه

مناطق واقع در استان سمنان  ،در داخل شبکه مناطق حفاظت شده

(، منطقه 34پناهگاه حیات وحش عباس آباد )شماره (، 41-46)شماره 

، (4موته )شمارهوحش پناهگاه حیات(، 28)شماره  قمصرشده اظتحف

(، 30)شماره  ریکو پارک ملی(، 27)شماره  کرکسشده منطقه حفاظت

منطقه شکارممنوع  و (1هفتاد قله )شماره شده منطقه حفاظت

چنان بخش بوده که هم یمناطق نیتر( ازجمله مهم7پلنگالون )شماره 

حفظ  2070تا سال  قوچ وحشی راهای مطلوب توجهی از زیستگاهقابل

واقع در استان سمنان )شماره برای بز وحشی نیز مناطق . نمودد نخواه

 سبزکوهمنطقه حفاظت شده  ،(30)شماره  ریکوپارک ملی  ،(56-41

منطقه حفاظت ، (9)شماره  داالنکوهشده منطقه حفاظت، (12)شماره 

(، منطقه 27)شماره  کسکر شدهحفاظت منطقه ،(28 )شمارهقمصر شده

 آبادعباس وحشپناهگاه حیات و( 5)شماره  اشترانکوهشده حفاظت

حفاظت از  لیچنان پتانسهمدر زمره مناطقی هستندکه  (34)شماره 

 . را خواهند داشت ندهیآ در بز وحشی یهاتیجمع

  
در بخش   8.5RCP )شکل راست( در نتیجه تغییر اقلیم آینده و تحت سناریویهای مطلوب بز وحشی )شکل چپ( و قوچ وحشی مقایسه پراکنش زیستگاه :2شکل 

اند اما، تحت تاثیر تغییر اقلیم مطلوب خواهند شد با هایی که در حال حاضر نامطلوبهایی که در حال حاضر حال مطلوب بوده اما، در آینده نامطلوب خواهند شد با رنگ زرد، زیستگاهزیستگاه مرکزی ایران.

 اند.چنان حفظ خواهد شد با رنگ سبز مشخص شدهها تحت تاثیر تغییر اقلیم همهایی که مطلوبیت آنصورتی و زیستگاه رنگ
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وسعت را  نیترکم دیمطلوب جد یهاستگاهیطبقه زبرای هر دو گونه، 

ی درصد 3/1و  8/0ترتیب افزایش به) داشته گرید با دو طبقه سهیمقا در

 ها( که گسترش آنی قوچ وحشی و بز وحشیبرا این طبقه زیستگاهی

از . شده است منطقه در محدوده استان سمنان محدودشمال  به تنها

درصد  % 21و  % 5/7حدود گسترش  ،کل وسعت این طبقه زیستگاهی

و  شدهدر داخل شبکه حفاظتوحشی و بز وحشی  قوچترتیب برای به

های انجام گرفته . ارزیابیباشدمی (41-46در استان سمنان )شماره 

محدوده کنونی پراکنش  آینده اقلیم تغییر نتیجه در که داد نشان چنینهم

امتداد  در متر 27و  150ترتیب به اندازه وحشی به قوچبز وحشی و 

 جغرافیایی عرضدر امتداد کیلومتر  124و  167و  یارتفاع گرادیان

 جا خواهد شد.جابهدر محدوده ایران مرکزی 

 

      حثب

رویه، نابودی شکار بی ازجمله متعددی انسانی عوامل حاضر، حال در       

های آنان داران ایران و زیستگاههای سمزیستگاه و چرای دام جمعیت

طورکه نتایج این (. همان1395نمایند )رنجبر و همکاران، را تهدید می

ای هواسطه تاثیر منفی برگسترهمطالعه نشان داد تغییر اقلیم نیز به

تواند عامل تهدیدکننده مطلوب بز وحشی و قوچ وحشی می زیستگاهی

ها در آینده باشد. براساس پذیری این گونهآسیب در افزایش دیگری مهم

، متغیرهای شاخص ناهمواری Ensemble هاینتایج حاصل از مدل

اختالف  نیانگیمسیمای سرزمین، ارتفاع، بارش سه ماه مرطوب سال، 

)میانگین محدوده ماهیانه دما( و بارش  انهیماه یل دماحداکثر و حداق

فصلی باالترین مشارکت را در تعیین پراکنش قوچ وحشی و بز وحشی 

در ایران مرکزی نشان دادند. متغیرهای اقلیمی وابسته به بارش )بارش 

متغیرهای اقلیمی تاثیرگذار  ترینمهم سال( مرطوب ماه سه بارش و فصلی

در تعیین بارش متغیر  تیاهمگونه شناسایی شدند. در پراکنش این دو 

 توان براساس تاثیر آن بر رشددار را میگاه این دو سممطلوبیت زیست

متغیر زیستگاهی  یک عنوانبه (2012 همکاران، و Hsu) یاهیگ پوشش بر

 ؛2018و همکاران،  Salsaخوار )پراکنش پستانداران علف تعیین در مهم

St-Louis  وCote ،2014) نمود. براین اساس، بخشی از تغییرات  تفسیر

توان به تغییرات رخ را می بینی شده در محدوده پراکنش دو گونهپیش

ها درنتیجه تغییر اقلیم داده در پراکنش پوشش گیاهی مطلوب آن

باالترین مشارکت  یتوپوگراف یرهایمتغگونه،  دو هر یبرانسبت داد. 

دو گونه نشان پراکنش در تعیین  را در میان متغیرهای غیراقلیمی

مرتفع  یهاستگاهیبه ز های آنباتوجه به وابستگاین نتیجه ه دادند ک

 یمایس یشاخص ناهموار تی. اهمباشدیم هیقابل توج یو کوهستان

مناطق  نییدر تع ریمتغ نیا نقشبا توجه به  توانیرا م نیسرزم

. برای بز وحشی (2007، و همکاران Sappington) نمود ریتفس زگاهیگر

ها را ها آنگاهبخش مهمی از زیست و قوچ وحشی، مناطق گریزگاه

واسطه داشتن امنیت کافی، امکان فرار از دهد چرا که بهتشکیل می

نمایند )ماهینی، می را فراهم آنان هایجمعیت استراحت و دشمنان دست

شابه زی در مطالعات مداران کوه(. اهمیت این متغیر برای سم1373

 Gross ؛2012، و همکاران Sarhangzadehشده است ) گزارش نیز دیگر

(. در مورد متغیر ارتفاع نیز اهمیت این متغیر در 2002 ،و همکاران

زی در سایر مناطق دنیا داران کوههای سمتعیین پراکنش سایر گونه

این پژوهش،  نتایج طبق (.2014و همکاران، Aryal ) است شده داده نشان

پراکنش قوچ وحشی  محدوده ترین تغییرات رخ داده درترین و کمبیش

های های مطلوب کاهش یافته و زیستگاهزیستگاه طبقه برای وحشی بز و

دهنده کاهش پراکنش کنونی بینی شد که در کل نشانجدید پیش

 Luoباشد. این نتیجه با نتایج مطالعه ها تحت تاثیر تغییر اقلیم میآن

داران در منطقه که تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش سم (2015) و همکاران

خوانی دارد. نتایج برخی مطالعات بینی نمودند همفالت تبت را پیش

تاثیر تغییر اقلیم،  که تحتنحویمتفاوت با نتایج این مطالعه است به نیز

 هایزیستگاه وسعت با مقایسه در شده بینیپیش جدید هایزیستگاه وسعت

و همکاران  Salsaتر بوده است. برای مثال، در مطالعه فته بیشیا کاهش

 Ovis( که تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش قوچ وحشی مارکوپولو )2018)

ammon polii) های شد که وسعت زیستگاه مشخص نمودند بینیپیش را

 % 117میزان به 2070زی تا سال کوه دارمطلوب جدید برای این سم

های درصد از زیستگاه % 63که، حدود افت درحالیافزایش خواهد ی

در ایران، تنها مطالعه  خواهد داد. دست آینده از کنونی خود را در مطلوب

داران، مطالعه رضوانی و همکاران مرتبط انجام گرفته بر روی سم

 Ovis( است که تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش قوچ وحشی )1396)

orientalisوحش موته در استان اصفهان و منطقه  ( در پناهگاه حیات

ها، تغییر بینی آنحفاظت شده اراک را بررسی نموده است. طبق پیش

های مطلوب در ترتیب سبب افزایش و کاهش وسعت زیستگاهاقلیم به

وحش موته خواهد بود. منطقه حفاظت شده هفتاد قله و پناهگاه حیات

 2070موته در سال  در این مطالعه نیز هرچند کاهش کارایی منطقه

های مطلوب کنونی( درصد زیستگاه 50بینی شد )کاهش حدود پیش

های مطلوب در منطقه هفتاد قله گونه افزایشی در زیستگاهاما، هیچ

سازی، تواند به نوع رویکرد مدلبینی نگردید که این تفاوت میپیش

جا جابه های گردش عمومی مورد استفاده مربوط باشد.متغیرها و مدل

های تر و عرضها به سمت نواحی مرتفعشدن محدوده پراکنش گونه

سازد تا نسبت به تغییر ها را قادر میباالتر رویکردی است که گونه

(. در این مطالعه 2011و همکاران، Chen اقلیم سازگاری پیدا کنند )

دهنده تغییرات ارتفاعی محدوده های آینده نشانبینیپیش هرچند نیز

دلیل ش کنونی قوچ وحشی و بز وحشی است اما، این تغییر بهپراکن

ها به سمت ارتفاعات جدیدتر گسترش محدوده پراکنش آن
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نبوده بلکه، نتیجه کاهش رخ داده  درخارج از محدوده پراکنش کنونی

باشد. این های مطلوب واقع در مناطق جنوبی میدر وسعت زیستگاه

خوانی دارد در ( هم2015اران )و همک Luoنتیجه، با نتایج مطالعه 

 White( و مطالعه 2017) همکاران و Buntgenکه با نتایج مطالعه حالی

توان با توجه ( درتناقض است. علت این نتیجه را می2017و همکاران )

ها به خصوصیات توپوگرافی منطقه مطالعه و نیازهای زیستگاهی گونه

د ایران مرکزی )حداکثر تا دلیل گرادیان ارتفاعی محدوتوضیح داد. به

های کنونی قوچ زیستگاه که وجود دارد متر(، این احتمال 4500ارتفاع 

های ارتفاعی در دسترس این وحشی و بز وحشی در آخرین محدوده

 ها واقع شده باشند. در مورد قوچ وحشی، هرچند در مقایسه با بزگونه

ل محدودیت دلیتری ساکن است اما، بهوحشی در ارتفاعات پایین

بسیار مرتفع را نخواهد داشت.  فیزیولوژیک امکان استفاده از نواحی

های جدید در محدوده نتیجه تاثیر این دو عامل، گسترش زیستگاهدر

جایی قوچ وحشی و بزوحشی به سمت این تر و جابهنواحی مرتفع

مناطق در واکنش به تغییر اقلیم با محدودیت روبه رو خواهد بود. این 

که نحویهای آینده نیز نشان داده شد بهخوبی در نتایج مدله بهمسال

های جدید در محدوده ارتفاعی مشابه محدود ارتفاعی زیستگاه

های مطلوب کنونی گسترش خواهند داشت. هرچند که برای زیستگاه

های آینده حاکی از حفظ مطلوبیت هر دو گونه نتایج مدل

غربی منطقه مطالعه است و شمالهای واقع در نواحی شمالی زیستگاه

دلیل کاهش وسعت محدوده پراکنش در نواحی جنوبی در اما، به

های فارس، یزد، خراسان و جنوب اصفهان، تغییرات محدوده استان

رخ داده در محدوده پراکنش این دو گونه در امتداد عرض جغرافیایی 

طق شمال و ها به سمت مناجایی پراکنش آنعنوان جابهتوان بهرا می

چه، ارزیابی تغییرات مکانی پراکنش عرض باالتر تلقی نمود. چنان

 121و  167میزان جایی قابل توجه بهها نیز بیانگر جابهکنونی آن

( 2018و همکاران ) Salsa باشد.کیلومتر به سمت نواحی شمالی می

ای مشابه نیز در مطالعه خود بر روی قوچ وحشی مارکوپولو به نتیجه

دلیل گسترش ها بهیافتند، با این تفاوت که در مطالعه آن دست

تر در شمال تاجیکستان های مطلوب جدید در نواحی مرتفعزیستگاه

 بینی گردید.جایی ارتفاعی قابل توجه درپراکنش گونه نیز پیشجابه

برای قوچ وحشی و بز وحشی، ارزیابی الگوی مکانی پراکنش طبقه 

هایی که در آینده نامطلوب ثابت و زیستگاههای با مطلوبیت زیستگاه

 ییایعرض جغرافچنین شوند بیانگر تاثیر بارز فاکتور ارتفاع و هممی

باشد. های مطلوب این دو گونه میدر میزان کاهش یا حفظ زیستگاه

هایی هستند هایی که در آینده نامطلوب خواهند شد زیستگاهزیستگاه

ه و تحت تاثیر تغییر اقلیم پتانسیل که گرادیان ارتفاعی پایینی داشت

های دو گونه را نخواهند داشت. تاثیرمثبت فاکتور حفاظت از جمعیت

مطلوب قوچ وحشی  هایزیستگاه ماندگاری در ارتفاع

های جنوبی منطقه نشان داده شد. در خوبی در بخشو بز وحشی به

اشاره  های مطلوب در استان یزد فارستوان به زیستگاهاین ارتباط می

دلیل داشتن نواحی رغم قرارگیری در اقلیم فراخشک، بهنمود که علی

چنان بخشی از تر در مقایسه با استان خراسان جنوبی هممرتفع

زیستگاهای مطلوب خود را در آینده حفظ خواهند نمود. با این وجود، 

رغم ناهمگنی هایی نیز شناسایی شدند که علیدوگونه زیستگاه هر برای

اعی پایین و قرارگیری در مناطق کم ارتفاع، تقریبا تمامی وسعت ارتف

ها در آینده حفظ خواهد شد. دلیل آن نیز قرارگیری این کنونی آن

های واقع ها در بخش شمالی منطقه درعرض باالتر )زیستگاهزیستگاه

 تر تحت تاثیردر استان سمنان( است که در مقایسه با سایر مناطق کم

شده واقع ینده خواهند بود. در این نواحی، مناطق حفاظتتغییر اقلیم آ

و پارک  (40 )شماره شده تورانحفاظت نطقهماستان سمنان ازجمله  در

ترین مناطق در داخل شبکه تحت در زمره مهم (30شماره  ) ریکو یمل

 مطلوب یهاستگاهیاز ز یتوجهوسعت قابلحفاظت هستند که با حفظ 

 2070تا سال  دو گونهمربع(  لومتریک 400از حدود  ترشی)ب کنونی

های دو گونه درمناطق کویری شرق در حفاظت از جمعیت کلیدی نقش

براساس نتایج این مطالعه، ارزیابی کلی  نمود. شرق ایفا خواهندو شمال

چنین های قوچ وحشی و بز وحشی و همپذیری جمعیتمیزان آسیب از

انجام گرفت.  آینده اقلیم تغییر رشده ایران مرکزی در برابمناطق حفاظت

توان این نتایج، اطالعات مفیدی در اختیار نهاده که براساس آن می

هدف کاهش تاثیرات منفی تغییر اقلیم بر  اقدامات مدیریتی سازشی با

حفاظتی برخی از مناطق  ارتقاء سطح برای مثال، ها اتخاذ نمود.گونه این

 که در آینده نیز نقش مهمیهای حیات وحش شکارممنوع و پناهگاه

چرا که افزایش امنیت  داشت، گونه خواهند های دوجمعیت از حفاظت در

 برای کنونی مطلوب هایزیستگاه حفظ در زیادی تاحد تواندمی مناطق این

 نحویشده بهحائز اهمیت باشد. افزایش وسعت مناطق حفاظت آینده

 توانددربرگیرند نیز میممکن گرادیان ارتفاعی باالتری را  تا حد که

  باشد. گونه دو هایجمعیت برای موثر حفاظتی رویکردهای ازجمله
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