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چکیده
تهدیدات انسانی در طول چندین دهه اخیر تاثیرات منفی زیادی بر جمعیتهای سمداران ایران داشته است .این درحالیاست که تغییر اقلیم
نیز میتواند بهواسطه تغییر شرایط زیستگاهی کنونی این گونهها بهطور مضاعف میزان آسیبپذیری آنها را افزایش دهد .در این مطالعه ،تاثیر تغییر
اقلیم بر زیستگاههای مطلوب دو سمدار آسیبپذیر قوچ وحشی ( )Ovis sp.و بز وحشی ( )Capra aegagrusوهمچنین میزان جابهجایی پراکنش
کنونی آنها در امتداد گرادیان ارتفاع و عرض جغرافیایی درمناطق مرکزی ایران بررسی گردید .پیشبینیهای آینده با استفاده از رویکرد مدلسازی
تجمعی و دادههای اقلیمی تهیه شده توسط پنج مدل گردش عمومی جو براساس سناریو  RCP 8.5انجام گرفت .جابهجایی پراکنش گونهها در
واکنش به تغییر اقلیم نیز با محاسبه اختالف میانگین ارتفاع و اختالف فاصله جغرافیایی میان مراکز ثقل پراکنش کنونی و آینده کمی گردید .نتایج
بهدست آمده نشان داد که تغییر اقلیم آینده بهترتیب سبب کاهش بیش از  %68و  %75زیستگاههای مطلوب قوچ وحشی و بز وحشی خواهد شدکه
بیشتر زیستگاههای واقع در مناطق کم ارتفاع بخش جنوب (خراسان جنوبی ،یزد و فارس) و مرکز (شرق اصفهان) منطقه مطالعه را شامل میشود.
درنتیجه تغییر اقلیم همچنین بخش اندکی از زیستگاههای نامطلوب کنونی برای دو گونه در آینده مطلوب خواهد شد که طبق پیشبینیها گسترش
آنها محدود به شمال منطقه (استان سمنان) میباشد .نتایج ارزیابیها همچنین نشان داد که پراکنش کنونی قوچ وحشی و بز وحشی بهترتیب به
میزان و  150متر در امتداد گرادیان ارتفاع و  167و  124کیلومتر در امتداد عرض جغرافیایی جابهجا خواهد شد.
کلمات کلیدی :سمداران آسیبپذیر ،تغییر اقلیم ،مدلسازی پراکنش گونهای ،ناهمگنی ارتفاعی ،عرض جغرافیایی ،مناطق حفاظت شده
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولs.malakouti@na.iut.ac.ir :
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ارزیابی پتانسیل مناطق خشک و نیمهخشک در حفظ زیستگاههای مطلوب سمداران کوهزی....

مقدمه
در حال حاضر ،تغییر اقلیم بهعنوان یکی از جدیترین تهدیدات
متوجه بقا و پویایی گونهها و بوم سازگانها شناخته شده است (،IPCC
 .)2013ازجمله مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم تاثیر آن بر پراکنش
جغرافیایی گونهها است که در نتیجه آن پیشبینی میشود بسیاری
از گونهها پراکنش کنونی خود را به سمت ارتفاعات و عرضهای باالتر
جابهجا نمایند ( Chenو همکاران .)2011 ،تغییرات رخ داده در پراکنش
جغرافیایی گونهها در زمان حاضر نیز برای بسیاری از گونهها مشاهده
شده است .در این ارتباط Chen ،و همکاران ( )2011در مطالعه خود
نشان دادند که از بین  329گونه مورد بررسی در بازه سالهای 1970
تا  ،2000پراکنش حدود  %84به سمت زیستگاههای مجاور در واکنش
به تغییر اقلیم تغییر یافته است .طبق برآوردهای انجام گرفته ،مقدار
این جابهجاییها بهازای هر دهه بهطور متوسط بهترتیب بهاندازه 11
متر و  17کیلومتر به سمت نواحی مرتفعتر و عرضهای باالتر بوده
است ( Chenو همکاران .)2011 ،تاثیرات منفی تغییر اقلیم بر پستانداران
بزرگجثه ازجمله سمداران بسیار حائز اهمیت است ،چرا که آنها توانایی
پایینی برای تغییر دمای بدن همزمان با تغییر دمای محیط پیرامونی
دارند ( Fullerو همکاران .)2016 ،پستانداران بزرگجثه بهواسطه اندازه
جثه خود به شکلی غیرقابل اجتناب در معرض شرایط اقلیمی محیط
پیرامونی قرار داشته و در عینحال امکان استفاده از پناهگاههای اقلیمی
خرد (مناطق واقع در زیرزمین و پوشش گیاهی) که به سهولت در
دسترس پستانداران کوچک جثهتر است را ندارند ( Cardilloو همکاران،
2005؛  Liowو همکاران .)2009 ،با این وجود ،پستانداران بزرگجثه
از قدرت باالیی برای انتشار برخوردار بوده که به آنها این توانایی را
میدهد تا شرایط اقلیمی مطلوب خود را در طول زمان دنبال نموده و
به زیستگاههای مطلوبی که برای پستانداران کوچکتر غیرقابل دسترس
میباشد دسترسی پیدا کنند ( Angertو همکاران2011 ،؛  Schollsو
همکاران .)2012 ،البته الزم به ذکر است که نیاز به جابهجا نمودن
محدوده پراکنش در واکنش به تغییر اقلیم در بین پستانداران بزرگ
جثه بسته به محدوده تحمل شرایط اقلیمی متفاوت است .در این
مورد ،پستانداران ساکن مناطق بیابانی و کوهستانی را میتوان در دو
انتهای این طیف درنظرگرفت .پستانداران ساکن مناطق خشک بهواسطه
سازگاری با شرایط زیستگاهی این مناطق احتماالً از توانایی بیشتری
برای تحمل شرایط نامساعد اقلیمی درآینده برخوردار میباشند .با این
وجود ،بهدلیل اینکه این گونهها در نزدیکی محدوده باالی تحمل خود
نسبت به پارامترهای اقلیمی زندگی میکنند ( Someroو همکاران،
 ،)2010درصورتی که تغییرات رخ داده در شرایط اقلیمی از محدوده
تحمل فیزیولوژیک تجاوز نموده بهنحویکه بقا آنها به خطر بیافتد
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تغییر در محدوده پراکنش محتمل خواهد بود ( Mosesو همکاران،
 .)2012نتایج حاصل از پیشبینی مدلهای پراکنش گونهای ( =SDMs
 )species distribution modelsنشان داده است که تغییر اقلیم بهطور
ویژهای گونههای ساکن نواحی مرتفع و کوهستانی را تهدید میکند
( Brambillaو همکاران .)2016،دلیل آسیبپذیری باالی این گونهها
نیز سازگاریهای ویژه و محدوده تحمل باریک آنها نسبت به شرایط
اقلیمی حاکم بر این مناطق است ( La Sorteو  .)2010 ،Jetzبا توجه
به این سازگاریهای محدود ،این امکان وجود دارد که با تغییر شرایط
اقلیمی پستانداران ساکن این مناطق سریعتر خارج از محدوده تحمل
فیزیولوژیک خود قرار گرفته و پراکنش آنها بیشتر تحت تاثیرات منفی
تغییر اقلیم قرار بگیرد .دلیل دیگری که سبب افزایش آسیبپذیری
پستانداران ساکن مناطق کوهستانی به تغییر اقلیم است پراکنش لکهای
و محدود آنها میباشد که بهواسطه آن تغییر اقلیم میتواند بر فراوانی
جمعیت آنها تاثیر منفی داشته باشد (Tamburelloو همکاران.)2015 ،
برای این گونهها ،زیستگاههای مطلوب در آینده تنها در ارتفاعات باالتر
دردسترس خواهد بود که بهدلیل تاثیر توپوگرافی مناطق کوهستانی
ممکن است وسعت کمتری در مقایسه با زیستگاههای کنونی داشته و
در نتیجه توانایی حمایت از جمعیتهای اولیه را نداشته باشند .مطالعات
انجام گرفته در زمینه تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش سمداران ساکن مناطق
مرتفع در دنیا تاثیر منفی تغییر اقلیم بر پراکنش کنونی آنها در آینده
را پیشبینی نمودهاند ازجمله کاهش وسعت زیستگاههای مطلوب آنتی
لوپ تبتی ( ،)Pantholops hodgsoniiغزال تبتی ()Procapra picticaudata
( Luoو همکاران ،)2015 ،قوچ وحشی مارکوپولو ()Ovis ammon polii
( Salsaو همکاران )2018 ،و گوزن هیمالیایی ()Moschus chrysogaster
( Lamsalو همکاران .)2018 ،درمورد برخی سمداران ،تاثیر تغییر اقلیم
بر پراکنش کنونی آنها در طول دهههای اخیر نیز مشاهده شده است.
برای مثال Buntgen ،و همکاران ( )2017در مطالعه خود نشان دادند
که تغییرات رخ داده در محدوده پراکنش سمداران ساکن آلپ در طول
 22سال گذشته با تغییرات مکانی رخ داده در شرایط اقلیمی هماهنگی
دارد ( Buntgenو همکاران .)2017 ،در مطالعهای دیگر Epps ،و همکاران
( )2004نشان دادند که تغییر اقلیم در طول دهههای اخیر سبب
کاهش بخشی از محدوده پراکنش جغرافیایی اولیه Bighorn sheep
در مناطق بیابانی کالیفرنیا شده است در ایران ،تاکنون مطالعات متعددی
با هدف پیشبینی تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش گروههای مختلف جانوری
وگیاهی انجام گرفته است (حیدریانآقاخانی و همکاران1396،؛
 Kafashو همکاران 2015 ،؛ Yousefiو همکاران )2015 ،که در میان
توجه کمتری به پستانداران سمدار مبذول گردیده است (رضوانی و
همکاران .)1396 ،قوچ وحشی ( )Ovis sp.و بز وحشی ()Capra aegagrus
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ازجمله گونههای سمدار آسیبپذیر درکشور بوده که علیرغم محدوده
پراکنش گسترده ،بخش زیادی از زیستگاههای مطلوب آنها در داخل
محدوده پراکنش کنونی بهدلیل کاربریهای اراضی و سایر توسعههای
انسانی نابود شده است (رنجبر و همکاران1395 ،؛  Bashariو ،Hemami
 .) 2013این درحالیاست که باتوجه به موقعیت ایران و قرارگیری
بخش بیشتر وسعت آن در اقلیم خشک و نیمهخشک ،تغییر اقلیم نیز
به واسطه تشدید شرایط اقلیمی و تغییر شرایط زیستگاهی میتواند
تهدید جدی دیگری برای این گونهها در کشور باشد .هدف اصلی این
مطالعه ،ارزیابی کمی تاثیر تغییر اقلیم آینده بر پراکنش قوچ وحشی
و بز وحشی در مناطق خشک و نیمهخشک ایران مرکزی میباشد.
عالوه بر مقایسه وسعت زیستگاههای مطلوب دردسترس این دو گونه بین
زمان حال و تحت شرایط اقلیمی آینده ،جابهجایی محدوده پراکنش دو
گونه در امتداد گرادیان ارتفاعی و عرضهای جغرافیایی در واکنش به تغییر
اقلیم آینده در بخش مرکزی ایران نیز بررسی گردید .این ارزیابی همچنین
برای شبکه مناطق حفاظتشده نیز انجام گرفته و مناطقی که کارایی
آنها در آینده کاهش یافته و حفظ خواهد شد نیز شناسایی گردیدند.

مواد و روشها
منطقه مطالعه :در این پژوهش ،مدلسازی پراکنش حال و آینده
گونههای هدف در گسترهای بهوسعت  546636کیلومترمربع در محدوده
استانهای اصفهان ،سمنان ،مرکزی ،لرستان ،چهارمحال و بختیاری،
فارس ،یزد و خراسان جنوبی در بخش مرکزی ایران انجام گرفت.
براساس آمارهای بهدست آمده در یکدوره  66ساله (،)1951-2017
کمترین و بیشترین مقدار متوسط دمای سالیانه در منطقه بهترتیب
به استانهای چهارمحال و بختیاری و یزد با مقادیر 10و  25درجه
سانتیگراد و کمترین و بیشترین متوسط بارش سالیانه نیز بهترتیب
به استانهای یزد و چهارمحال و بختیاری با مقادیر 48/7و 1340/55
میلیلیتر تعلق دارد .از نظر اقلیمی ،بخش زیادی از وسعت منطقه
مطالعه (حدود 90درصد) دارای اقلیم فراخشک ،خشک و نیمهخشک
میباشد که استانهای اصفهان (شرق و شمالشرق) ،سمنان ،یزد و
خراسان جنوبی را دربرگرفته است .مابقی وسعت منطقه مطالعه توسط
اقلیم مرطوب و مدیترانهای احاطه شده است که به حاشیه غربی و جنوبی
منطقه در استانهای اصفهان (جنوب و غرب) ،چهارمحال و بختیاری،
استان لرستان (شرق و جنوبشرق) محدود است .از نظرتوپوگرافی ،نواحی
دشتی و کم ارتفاع بیشترین وسعت منطقه را دربرگرفته که در شرق،
شمالشرق و جنوبشرق منطقه گسترش یافتهاند .ارتفاعات منطقه شامل
ارتفاعات ایزوله در مرکز و شرق و رشته کوههای بهم پیوسته زاگرس
و کرکس در مناطق غرب و جنوب است که بهترین نواحی زیستگاهی
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برای جمعیتهای دوگونه قوچ وحشی و بز وحشی در منطقه بهشمار
میآیند.

شکل : 1موقعیت منطقه مطالعه در بخش مرکزی ایران به همراه استانها و
مناطق تحت حفاظت واقع در محدوده

جمعآوری دادههای حضوری:پایشهای میدانی بهمنظور جمعآوری
دادههای حضور دو گونه سمدار هدف در داخل و بخشی نیز درخارج
از شبکه مناطق حفاظتشده در بازه زمانی دوساله ( )95-97انجام
گرفت .نقاط حضور گونهها طی پایشهای میدانی از طریق مشاهده
مستقیم افراد و گلهها در زیستگاه و نمایههای به جامانده (سرگین و
ردپا) و بخشی نیز از طریق مشاهدات محیطبانان که پیش از این به
ثبت رسیده بودند بهدست آمدند .در مجموع تعداد  593و  697نقطه
حضور بهترتیب برای بز وحشی و قوچ وحشی جمعآوری شد که به
منظور افزایش کیفیت آنها پیش از ورود به مرحله مدلسازی از نظر
وجود تکرارهای کاذب و خود همبستگی مکانی بررسی شدند .میزان خود
همبستگی نقاط حضور نشاندهنده درجه کپهای بودن ساختار دادهها
بوده و میتواند سبب کاهش صحت پیشبینی مدلهای پراکنش گونهای
گردد ( Seguradoو همکاران .)2006 ،برای این منظور ،میزان خود
همبستگی دادهها با استفاده از شاخص  Moran’sمحاسبه و برای کاهش
آن بخشی از نقاط حضور با درنظر گرفتن آستانه  5کیلومتربه عنوان
حداقل فاصله میان نقاط حذف شدند ( Khosraviو همکاران.)2016 ،
متغیرهای توصیفی :در این پژوهش ،ابتدا  27متغیر اقلیمی،
زیستگاهی (تیپ پوششگیاهی و شاخص پوشش گیاهی soil ( SAVI
 ،)adjusted vegetation indexتوپوگرافی (شیب ،ارتفاع ،جهت و شاخص
ناهمواری سیمای سرزمین ( )Vector of ruggedness measureو
انسانی (اراضی کشاورزی و نواحی شهری) با دقت مکانی یک کیلومتر
درنظرگرفته شدند .برای متغیرهای گسسته اراضی کشاورزی ،نواحی
شهری و تیپ پوشش گیاهی ،ابتدا طبقات مربوطه از نقشه کاربری/پوشش
اراضی منطقه مطالعه (سازمان جنگلها و مرتع کشور )1393 ،استخراج
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و با محاسبه تراکم هر یک از طبقات مذکور درکل منطقه ،الیههای
رستری مربوطه با دقت یک کیلومتر تهیه شدند .از میان تمامی
طبقات تیپهای گیاهی ،طبقات مهم براساس توزیع نقاط حضور هر
گونه در هر تیپ و نظر کارشناس انتخاب و الیه رستری مربوطه تهیه
گردید .برای تهیه شاخص  ،SAVIاز  23تصویر برداشت شده توسط
سنجنده مودیس با دقت مکانی  250متر در سال  2017استفاده شد.
دو باند قرمز و مادون قرمز از هر تصویر استخراج و براساس فرمول
ارائه شده توسط  23 ،)1988( Hueteشاخص  SAVIمحاسبه گردید
( .)1988 ،Hueteبهمنظور تهیه یک شاخص با بیشترین میزان اطالعات
از بیومس منطقه ،از آنالیز مولفه اصلی استفاده و اولین مولفه با بیشترین
میزان واریانس بهعنوان شاخص نهایی پوشش گیاهی درنظرگرفته شد.
شیب ،جهت و شاخص ناهمواری سرزمین با استفاده از اطالعات مربوط
به گرادیان ارتفاع در منطقه مطالعه تهیه شدند .شیب نشاندهنده اختالف
ارتفاع میان دو نقطه میباشد اما ،اطالعاتی در مورد میزان ناهمواری
سطح در اختیار نمیگذارد .از اینرو بهمنظور انعکاس بهتر خصوصیات
توپوگرافی منطقه مطالعه ،میزان ناهمواری توپوگرافی منطقه با استفاده
از شاخص ناهمواری سیمای سررزمین کمی گردید .پس از آمادهسازی
و تهیه متغیرها ،میزان همبستگی میان آنها با استفاده از پکیج Caret
در محیط نرمافزار  Rارزیابی گردید .برای این منظور ،شاخص spearman
برای جفت متغیرها محاسبه و متغیرهای همبسته براساس آستانه 0/8
شناسایی شدند .درگام بعد ،تمامی متغیرهای همبسته و غیرهمبسته
وارد الگوریتم مدلسازی  MaxEntشده و مهمترین آنها از نظر مشارکت
در پیشبینی حضور گونهها براساس آزمون جک نایف شناسایی شدند.
در این مرحله ،در صورت وجود همبستگی میان متغیرهای مهم ،با در
نظرگرفتن بومشناسی گونه ،شرایط منطقه مطالعه و نظر متخصص یک
متغیر بهعنوان متغیر نهایی بهمنظور پیشبینی پراکنش گونه در مرحله
بعد انتخاب گردید .در نهایت 11 ،متغیر ارتفاع ،شاخص ناهمواری سیمای
سرزمین ،تیپ پوشش گیاهی ،شاخص  ،SAVIتراکم اراضی کشاورزی،
تراکم نواحی شهری ساخت ،میانگین دامنه تغییرات ماهیانه دما (،)bio2
میانگین تغییرات سالیانه دما ( ،)bio7متوسط دمای سه ماه مرطوب
سال ( ،)bio8بارش فصلی ( )bio15و بارش سه ماه مرطوب سال ()bio16
بهعنوان متغیرهای مهم برای هر دو گونه انتخاب شدند.
مدلسازی پراکنش کنونی و آینده :پیشبینی پراکنش دو گونه
هدف در این مطالعه براساس رویکرد مدلسازی تجمعی ( Ensemble
 )modellingو با استفاده از پنج الگوریتم مدلسازی Generalized ( GLM
،)Generalized boosted regression model( GBM ،)linear model
)Multiadaptive regression splines( MARS ،)Random forest( RF
و  MaxEntو با استفاده از بسته مدلسازی Thuiller( BIOMOD2و
همکاران )2009 ،در محیط نرمافزار  Rانجام گرفت .از آنجاییکه رویکرد
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تجمعی نیازمند دادههای عدم حضور میباشد و با توجه به وسعت منطقه
مطالعه ،تعداد  5000نقطه تصادفی از کل منطقه انتخاب و بهعنوان
نقاط عدم حضور غیرواقعی به مدل وارد شدند .از کل دادههای حضور،
 75درصد برای یافتن رابطه میان متغیرها و پراکنش هرگونه و مابقی
برای ارزیابی عملکرد در انجام پیشبینی استفاده شدند .ارزیابی عملکرد
هر یک از مدلها نیز با استفاده از دو شاخص مستقل از آستانه AUC
) (Area under the curve, AUCو  (True skill statistics) TSSانجام
گرفت .در مورد آینده ،بهمنظور کاهش عدم قطعیت موجود در پیشبینیها،
از دادههای اقلیمی  5مدل گردش عمومی ،CCSM4 ،GFDL-CM3
 GISS-E2-R ،MIROC5و Had GEM-AOاستفاده شد .پیشبینی
پراکنش گونههای هدف تحت تاثیر تغییر اقلیم در سال  2070و براساس
سناریوی  )Representative concentration pathway( RCP 8.5که
نشاندهنده بیشترین میزان افزایش دما ( 2/4-6/7درجه سانتیگراد)
( ) 2013 ،IPCCو حداکثر تاثیر تغییر اقلیم است انجام شد .برای هر
گونه ،پنج مدل پراکنش برای زمان حال و پنج مدل پراکنش برای
سال  2070تهیه گردید که میانگین آنها محاسبه و بهعنوان مدل
پراکنش نهایی در زمان حاضر و آینده درنظرگرفته شدند .درگام بعد،
براساس حداقل مطلوبیت در نقاط حضور بهعنوان آستانه ،نقشههای
پراکنش کنونی و آینده به نقشههای گسسته حضور /عدم حضور تبدیل
و سه طبقه زیستگاهی شامل :زیستگاههای کاهش یافته ،زیستگاههای
با مطلوبیت ثابت و زیستگاههای جدید تحت تاثیر اقلیم آینده شناسایی
شدند .عالوه بر پیشبینی تاثیر تغییراقلیم بر مطلوبیت زیستگاههای
کنونی گونههای هدف ،جابهجایی احتمالی محدوده پراکنش کنونی
آنها در امتداد گرادیان ارتفاعی و عرض جغرافیایی در واکنش به تغییر
اقلیم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .برای جابهجایی ارتفاعی ،میانگین
ارتفاع محدوده پراکنش کنونی و آینده هر گونه بهدست آمده و
اختالف میان آنها محاسبه گردید .برای مورد دوم ،ابتدا مرکز ثقل
محدوده پراکنش کنونی و آینده هر گونه تعیین گردید و سپس فاصله
جغرافیایی میان دو مرکز ثقل بهعنوان معیاری از میزان جابهجایی
محدوده پراکنش کنونی در امتداد عرض جغرافیایی درنظر گرفته شد.

نتایج
عمکلرد مدلها و متغیرهای توصیفی مهم :مقادیر محاسبه
شده دو شاخص  AUCو  TSSبرای تمامی مدلها بهترتیب باالتر از
 0/8و  0/6بهدست آمد که بیانگر عملکرد عالی و خوب آنها در پیشبینی
پراکنش هر دو گونه میباشد .در میان الگوریتمهای مدلسازی ،باالترین
عملکرد را مدلهای  )AUC=0/99( RFو )TSS =0/94( MaxEnt
برای قوچ وحشی و مدلهای)TSS =0/95( GBM ،)AUC=0/99( RF
و  )TSS =0/95( MaxEntبرای بز وحشی نشان دادند .باتوجه

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

به استفاده از رویکرد تجمعی ،برای هر متغیر توصیفی پنج وزن (بهازای
هر مدل پراکنش گونهای) که نشاندهنده اهمیت متغیر در پیشبینی
پراکنش قوچ وحشی و بزوحشی بوده بهدست آمد که میانگین آنها
محاسبه و بهعنوان اهمیت نهایی هر متغیر در تعیین پراکنش هریک
از آنها درنظرگرفته شد .براین اساس و برای هر دو گونه ،پنج متغیر
شاخص ناهمواری سیمای سرزمین ،ارتفاع ،بارش سه ماه مرطوب سال،
میانگین دامنه تغییرات ماهیانه دما و بارش فصلی باالترین میزان مشارکت
را در تعیین پراکنش قوچ وحشی و بزوحشی در منطقه مطالعه نشان دادند.
پراکنش کنونی و آینده گونههای هدف :همانطورکه خروجی
مدلهای  ensembleنشان میدهد (شکل  ،)2الگوی تقریباً مشابهی
از پراکنش زیستگاههای مطلوب کنونی برای بز وحشی و قوچ وحشی
در بخش ایران مرکزی پیشبینی شده است .مطلوبترین نواحی زیستگاهی
در سرتاسر منطقه در نواحی تپه ماهوری ،ارتفاعات ایزوله در شرق،
جنوب و مرکز و ارتفاعات پیوسته در شمالغرب ،غرب و جنوبغرب
مشاهده میشوند .تنها تفاوت مهم در پراکنش بز وحشی و قوچ وحشی
در منتهیالیه نیمه غربی (از شمال تا جنوب) منطقه به چشم میخورد
که بهدلیل وجود ارتفاعات زاگرس مطلوبیت باالیی برای بز وحشی
دارد .مقایسه گسترههای زیستگاهی مطلوب گونههای هدف بین زمان
حال و آینده نشان داد که تحت تاثیر تغییر اقلیم ،قوچ وحشی و بز
وحشی بهترتیب حدود  %68و  %75از زیستگاههای مطلوب کنونی خود
را تا سال  2070از دست خواهند داد که بیشترین کاهشها برای
زیستگاههای جنوب و مرکز منطقه پیشبینی شده است .این تغییرات
در داخل شبکه حفاظت شده نیز سبب کاهش کارایی کنونی مناطق
حفاظت شده بهمیزان  %19و  %6بهترتیب برای قوچ وحشی (از %29/2
کنونی به  %10/4در سال  )2070و بز وحشی (از  %30/6کنونی به

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

 %24/1در سال  )2070خواهد بود .در داخل شبکه مناطق تحت حفاظت
نیز از بین مناطقی که به احتمال زیاد کارایی خود را در آینده از دست
خواهند داد میتوان به منطقه حفاظت شده بافق (شماره  ،)37پناهگاه
حیاتوحش دره انجیر (شماره  ،)35منطقه حفاظتشده کالمند بهادران
(شماره ،)23پناهگاه حیاتوحش نایبندان (شماره  ،)38منطقه شکار
ممنوع کوه بزرگی (شماره  ،)32منطقه شکارممنوع دشتک (شماره
 )14و منطقه شکارممنوع زرچمشه (شماره ()16کاهش 70-100
درصدی زیستگاههای مطلوب) اشاره نمود .طبق پیشبینیها ،تنها حدود
 % 31و  %24درصد از زیستگاههای کنونی قوچ وحشی و بز وحشی
مطلوبیت خود را تحت تاثیر تغییر اقلیم حفظ خواهند نمود که بیشتر
زیستگاههای واقع در مناطق مرتفع و مناطق شمالی را شامل میشوند.
در داخل شبکه مناطق حفاظت شده ،مناطق واقع در استان سمنان
(شماره  ،)41-46پناهگاه حیات وحش عباس آباد (شماره  ،)34منطقه
حفاظتشده قمصر (شماره  ،)28پناهگاه حیاتوحش موته (شماره،)4
منطقه حفاظتشده کرکس (شماره  ،)27پارک ملی کویر (شماره ،)30
منطقه حفاظتشده هفتاد قله (شماره  )1و منطقه شکارممنوع
پلنگالون (شماره  )7ازجمله مهمترین مناطقی بوده که همچنان بخش
قابلتوجهی از زیستگاههای مطلوب قوچ وحشی را تا سال  2070حفظ
خواهند نمود .برای بز وحشی نیز مناطق واقع در استان سمنان (شماره
 ،)56-41پارک ملی کویر (شماره  ،)30منطقه حفاظت شده سبزکوه
(شماره  ،)12منطقه حفاظتشده داالنکوه (شماره  ،)9منطقه حفاظت
شده قمصر(شماره  ،)28منطقه حفاظتشده کرکس (شماره  ،)27منطقه
حفاظتشده اشترانکوه (شماره  )5و پناهگاه حیاتوحش عباسآباد
(شماره  )34در زمره مناطقی هستندکه همچنان پتانسیل حفاظت از
جمعیتهای بز وحشی در آینده را خواهند داشت.

شکل  :2مقایسه پراکنش زیستگاههای مطلوب بز وحشی (شکل چپ) و قوچ وحشی (شکل راست) در نتیجه تغییر اقلیم آینده و تحت سناریوی  RCP 8.5در بخش
مرکزی ایران .زیستگاه هایی که در حال حاضر حال مطلوب بوده اما ،در آینده نامطلوب خواهند شد با رنگ زرد ،زیستگاههایی که در حال حاضر نامطلوباند اما ،تحت تاثیر تغییر اقلیم مطلوب خواهند شد با
رنگ صورتی و زیستگاههایی که مطلوبیت آنها تحت تاثیر تغییر اقلیم همچنان حفظ خواهد شد با رنگ سبز مشخص شدهاند.
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برای هر دو گونه ،طبقه زیستگاههای مطلوب جدید کمترین وسعت را
در مقایسه با دو طبقه دیگر داشته (افزایش بهترتیب  0/8و  1/3درصدی
این طبقه زیستگاهی برای قوچ وحشی و بز وحشی) که گسترش آنها
تنها به شمال منطقه در محدوده استان سمنان محدود شده است .از
کل وسعت این طبقه زیستگاهی ،گسترش حدود  %7/5و  %21درصد
بهترتیب برای قوچ وحشی و بز وحشی در داخل شبکه حفاظتشده و
در استان سمنان (شماره  )41-46میباشد .ارزیابیهای انجام گرفته
همچنین نشان داد که در نتیجه تغییر اقلیم آینده محدوده کنونی پراکنش
بز وحشی و قوچ وحشی بهترتیب به اندازه  150و  27متر در امتداد
گرادیان ارتفاعی و  167و  124کیلومتر در امتداد عرض جغرافیایی
در محدوده ایران مرکزی جابهجا خواهد شد.

بحث
در حال حاضر ،عوامل انسانی متعددی ازجمله شکار بیرویه ،نابودی
زیستگاه و چرای دام جمعیتهای سمداران ایران و زیستگاههای آنان
را تهدید مینمایند (رنجبر و همکاران .)1395 ،همانطورکه نتایج این
مطالعه نشان داد تغییر اقلیم نیز بهواسطه تاثیر منفی برگسترههای
زیستگاهی مطلوب بز وحشی و قوچ وحشی میتواند عامل تهدیدکننده
مهم دیگری در افزایش آسیبپذیری این گونهها در آینده باشد .براساس
نتایج حاصل از مدلهای  ،Ensembleمتغیرهای شاخص ناهمواری
سیمای سرزمین ،ارتفاع ،بارش سه ماه مرطوب سال ،میانگین اختالف
حداکثر و حداقل دمای ماهیانه (میانگین محدوده ماهیانه دما) و بارش
فصلی باالترین مشارکت را در تعیین پراکنش قوچ وحشی و بز وحشی
در ایران مرکزی نشان دادند .متغیرهای اقلیمی وابسته به بارش (بارش
فصلی و بارش سه ماه مرطوب سال) مهمترین متغیرهای اقلیمی تاثیرگذار
در پراکنش این دو گونه شناسایی شدند .اهمیت متغیر بارش در تعیین
مطلوبیت زیستگاه این دو سمدار را میتوان براساس تاثیر آن بر رشد
بر پوشش گیاهی ( Hsuو همکاران )2012 ،بهعنوان یک متغیر زیستگاهی
مهم در تعیین پراکنش پستانداران علفخوار ( Salsaو همکاران2018 ،؛
 St-Louisو  )2014 ،Coteتفسیر نمود .براین اساس ،بخشی از تغییرات
پیشبینی شده در محدوده پراکنش دو گونه را میتوان به تغییرات رخ
داده در پراکنش پوشش گیاهی مطلوب آنها درنتیجه تغییر اقلیم
نسبت داد .برای هر دو گونه ،متغیرهای توپوگرافی باالترین مشارکت
را در میان متغیرهای غیراقلیمی در تعیین پراکنش دو گونه نشان
دادند که این نتیجه باتوجه به وابستگی آنها به زیستگاههای مرتفع
و کوهستانی قابل توجیه میباشد .اهمیت شاخص ناهمواری سیمای
سرزمین را میتوان با توجه به نقش این متغیر در تعیین مناطق
گریزگاه تفسیر نمود ( Sappingtonو همکاران .)2007 ،برای بز وحشی
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و قوچ وحشی ،مناطق گریزگاه بخش مهمی از زیستگاهها آنها را
تشکیل میدهد چرا که بهواسطه داشتن امنیت کافی ،امکان فرار از
دست دشمنان و استراحت جمعیتهای آنان را فراهم مینمایند (ماهینی،
 .)1373اهمیت این متغیر برای سمداران کوهزی در مطالعات مشابه
دیگر نیز گزارش شده است ( Sarhangzadehو همکاران2012 ،؛ Gross
و همکاران .) 2002 ،در مورد متغیر ارتفاع نیز اهمیت این متغیر در
تعیین پراکنش سایر گونههای سمداران کوهزی در سایر مناطق دنیا
نشان داده شده است ( Aryalو همکاران .)2014 ،طبق نتایج این پژوهش،
بیشترین و کمترین تغییرات رخ داده در محدوده پراکنش قوچ وحشی
و بز وحشی برای طبقه زیستگاههای مطلوب کاهش یافته و زیستگاههای
جدید پیشبینی شد که در کل نشاندهنده کاهش پراکنش کنونی
آنها تحت تاثیر تغییر اقلیم میباشد .این نتیجه با نتایج مطالعه Luo
و همکاران ( )2015که تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش سمداران در منطقه
فالت تبت را پیشبینی نمودند همخوانی دارد .نتایج برخی مطالعات
نیز متفاوت با نتایج این مطالعه است بهنحویکه تحت تاثیر تغییر اقلیم،
وسعت زیستگاههای جدید پیشبینی شده در مقایسه با وسعت زیستگاههای
کاهش یافته بیشتر بوده است .برای مثال ،در مطالعه  Salsaو همکاران
( )2018که تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش قوچ وحشی مارکوپولو ( Ovis
 )ammon poliiرا پیشبینی نمودند مشخص شد که وسعت زیستگاههای
مطلوب جدید برای این سمدار کوهزی تا سال  2070بهمیزان %117
افزایش خواهد یافت درحالیکه ،حدود  % 63درصد از زیستگاههای
مطلوب کنونی خود را در آینده از دست خواهد داد .در ایران ،تنها مطالعه
مرتبط انجام گرفته بر روی سمداران ،مطالعه رضوانی و همکاران
( ) 1396است که تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش قوچ وحشی ( Ovis
 )orientalisدر پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان و منطقه
حفاظت شده اراک را بررسی نموده است .طبق پیشبینی آنها ،تغییر
اقلیم بهترتیب سبب افزایش و کاهش وسعت زیستگاههای مطلوب در
منطقه حفاظت شده هفتاد قله و پناهگاه حیاتوحش موته خواهد بود.
در این مطالعه نیز هرچند کاهش کارایی منطقه موته در سال 2070
پیشبینی شد (کاهش حدود  50درصد زیستگاههای مطلوب کنونی)
اما ،هیچگونه افزایشی در زیستگاههای مطلوب در منطقه هفتاد قله
پیشبینی نگردید که این تفاوت میتواند به نوع رویکرد مدلسازی،
متغیرها و مدلهای گردش عمومی مورد استفاده مربوط باشد .جابهجا
شدن محدوده پراکنش گونهها به سمت نواحی مرتفعتر و عرضهای
باالتر رویکردی است که گونهها را قادر میسازد تا نسبت به تغییر
اقلیم سازگاری پیدا کنند ( Chenو همکاران .)2011 ،در این مطالعه
نیز هرچند پیشبینیهای آینده نشاندهنده تغییرات ارتفاعی محدوده
پراکنش کنونی قوچ وحشی و بز وحشی است اما ،این تغییر بهدلیل
گسترش محدوده پراکنش آنها به سمت ارتفاعات جدیدتر

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

درخارج از محدوده پراکنش کنونی نبوده بلکه ،نتیجه کاهش رخ داده
در وسعت زیستگاههای مطلوب واقع در مناطق جنوبی میباشد .این
نتیجه ،با نتایج مطالعه  Luoو همکاران ( )2015همخوانی دارد در
حالیکه با نتایج مطالعه  Buntgenو همکاران ( )2017و مطالعه White
و همکاران ( )2017درتناقض است .علت این نتیجه را میتوان با توجه
به خصوصیات توپوگرافی منطقه مطالعه و نیازهای زیستگاهی گونهها
توضیح داد .بهدلیل گرادیان ارتفاعی محدود ایران مرکزی (حداکثر تا
ارتفاع  4500متر) ،این احتمال وجود دارد که زیستگاههای کنونی قوچ
وحشی و بز وحشی در آخرین محدودههای ارتفاعی در دسترس این
گونهها واقع شده باشند .در مورد قوچ وحشی ،هرچند در مقایسه با بز
وحشی در ارتفاعات پایینتری ساکن است اما ،بهدلیل محدودیت
فیزیولوژیک امکان استفاده از نواحی بسیار مرتفع را نخواهد داشت.
درنتیجه تاثیر این دو عامل ،گسترش زیستگاههای جدید در محدوده
نواحی مرتفعتر و جابهجایی قوچ وحشی و بزوحشی به سمت این
مناطق در واکنش به تغییر اقلیم با محدودیت روبه رو خواهد بود .این
مساله بهخوبی در نتایج مدلهای آینده نیز نشان داده شد بهنحویکه
زیستگاههای جدید در محدوده ارتفاعی مشابه محدود ارتفاعی
زیستگاههای مطلوب کنونی گسترش خواهند داشت .هرچند که برای
هر دو گونه نتایج مدلهای آینده حاکی از حفظ مطلوبیت
زیستگاههای واقع در نواحی شمالی و شمالغربی منطقه مطالعه است
اما ،بهدلیل کاهش وسعت محدوده پراکنش در نواحی جنوبی در
محدوده استانهای فارس ،یزد ،خراسان و جنوب اصفهان ،تغییرات
رخ داده در محدوده پراکنش این دو گونه در امتداد عرض جغرافیایی
را میتوان بهعنوان جابهجایی پراکنش آنها به سمت مناطق شمال و
عرض باالتر تلقی نمود .چنانچه ،ارزیابی تغییرات مکانی پراکنش
کنونی آنها نیز بیانگر جابهجایی قابل توجه بهمیزان  167و 121
کیلومتر به سمت نواحی شمالی میباشد Salsa .و همکاران ()2018
نیز در مطالعه خود بر روی قوچ وحشی مارکوپولو به نتیجهای مشابه
دست یافتند ،با این تفاوت که در مطالعه آنها بهدلیل گسترش
زیستگاههای مطلوب جدید در نواحی مرتفعتر در شمال تاجیکستان
جابهجایی ارتفاعی قابل توجه درپراکنش گونه نیز پیشبینی گردید.
برای قوچ وحشی و بز وحشی ،ارزیابی الگوی مکانی پراکنش طبقه
زیستگاههای با مطلوبیت ثابت و زیستگاههایی که در آینده نامطلوب
میشوند بیانگر تاثیر بارز فاکتور ارتفاع و همچنین عرض جغرافیایی
در میزان کاهش یا حفظ زیستگاههای مطلوب این دو گونه میباشد.
زیستگاههایی که در آینده نامطلوب خواهند شد زیستگاههایی هستند
که گرادیان ارتفاعی پایینی داشته و تحت تاثیر تغییر اقلیم پتانسیل
حفاظت از جمعیتهای دو گونه را نخواهند داشت .تاثیرمثبت فاکتور
ارتفاع در ماندگاری زیستگاههای مطلوب قوچ وحشی
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و بز وحشی بهخوبی در بخشهای جنوبی منطقه نشان داده شد .در
این ارتباط میتوان به زیستگاههای مطلوب در استان یزد فارس اشاره
نمود که علیرغم قرارگیری در اقلیم فراخشک ،بهدلیل داشتن نواحی
مرتفعتر در مقایسه با استان خراسان جنوبی همچنان بخشی از
زیستگاهای مطلوب خود را در آینده حفظ خواهند نمود .با این وجود،
برای هر دوگونه زیستگاههایی نیز شناسایی شدند که علیرغم ناهمگنی
ارتف اعی پایین و قرارگیری در مناطق کم ارتفاع ،تقریبا تمامی وسعت
کنونی آن ها در آینده حفظ خواهد شد .دلیل آن نیز قرارگیری این
زیستگاهها در بخش شمالی منطقه درعرض باالتر (زیستگاههای واقع
در استان سمنان) است که در مقایسه با سایر مناطق کمتر تحت تاثیر
تغییر اقلیم آینده خواهند بود .در این نواحی ،مناطق حفاظتشده واقع
در استان سمنان ازجمله منطقه حفاظتشده توران (شماره  )40و پارک
ملی کویر ( شماره  )30در زمره مهمترین مناطق در داخل شبکه تحت
حفاظت هستند که با حفظ وسعت قابلتوجهی از زیستگاههای مطلوب
کنونی (بیشتر از حدود  400کیلومتر مربع) دو گونه تا سال 2070
نقش کلیدی در حفاظت از جمعیتهای دو گونه درمناطق کویری شرق
و شمالشرق ایفا خواهند نمود .براساس نتایج این مطالعه ،ارزیابی کلی
از میزان آسیبپذیری جمعیتهای قوچ وحشی و بز وحشی و همچنین
مناطق حفاظتشده ایران مرکزی در برابر تغییر اقلیم آینده انجام گرفت.
این نتایج ،اطالعات مفیدی در اختیار نهاده که براساس آن میتوان
اقدامات مدیریتی سازشی با هدف کاهش تاثیرات منفی تغییر اقلیم بر
این گونهها اتخاذ نمود .برای مثال ،ارتقاء سطح حفاظتی برخی از مناطق
شکارممنوع و پناهگاههای حیات وحش که در آینده نیز نقش مهمی
در حفاظت از جمعیتهای دو گونه خواهند داشت ،چرا که افزایش امنیت
این مناطق میتواند تاحد زیادی در حفظ زیستگاههای مطلوب کنونی برای
آینده حائز اهمیت باشد .افزایش وسعت مناطق حفاظتشده بهنحوی
که تا حد ممکن گرادیان ارتفاعی باالتری را دربرگیرند نیز میتواند
ازجمله رویکردهای حفاظتی موثر برای جمعیتهای دو گونه باشد.

تقدیر وتشکر
نویسندگان این مقاله از مسئولین ادارات محیطزیست مراکز
استانها و شهرستانها و همچنین محیطبانان محترم بهمنظور همکاری
و هماهنگیهای الزم جهت بازدیدهای میدانی از مناطق حفاظت شده
صمیمانه تشکر مینمایند.
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