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مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گوسفند وحشی در استان لرستان



محمدرضا اشرفزاده*:



علیاصغر نقیپور :گروه مهندسی طبیعت ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران



مریم حیدریان :گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران



روحاهلل میرزایی :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران

گروه شیالت و محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

تاریخ دریافت :فروردین 1399

تاریخ پذیرش :تیر 1399

چکیده
تخریب و تکهتکه شدگی زیستگاه بهعنوان مهمترین عامل تهدیدکننده جمعیتهای در خطر حیاتوحش شناخته میشود و ممکن است
تغییر اقلیم منجر به افزایش شدت این پدیده شود .هدف از پژوهش حاضر ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی در استان لرستان و بررسی
پیامدهای تغییر اقلیم بر زیستگاههای شناسایی شده است .بهمنظور پیشبینی پراکنش این گونه در شرایط حال حاضر و آینده از رویکرد مدلسازی
اجماعی با استفاده از شش مدل پراکنش گونهای استفاده شد .براساس مدلهای مورد استفاده ،در حدود  7/4درصد ( 2093/98کیلومتر مربع) از
ناحیه مورد مطالعه بهعنوان زیستگاه مطلوب پیشبینی شد .متغیرهای پوشش اراضی ،تغییرات فصلی دما ،فاصله تا چشمه ،ردپای انسان و فاصله تا
گریزگاه باالترین مشارکت ( 80درصد) را در اجرای مدل داشتند .یافتهها نشان میدهد که  62/14درصد ( )RCP4/5تا  76/97درصد
( )RCP8/5از زیستگاههای مطلوب گوسفند وحشی تا سال  2050بهواسطه تغییر اقلیم تحت چهار سناریوی افزایش گازهای گلخانهای و مدل
گردش عمومی  BCC-CSM1-1از دست خواهد رفت .در مقابل ،در همین دوره زمانی در حدود  5/89درصد ( )RCP8/5تا  17/01درصد
( )RCP4/5به زیستگاههای مطلوب اضافه خواهد شد .یافتههای این پژوهش اطالعات سودمندی را برای طرحریزی حفاظتی بهمنظور حفاظت و
بازسازی جمعیتهای گوسفند وحشی فراهم میسازد.
کلمات کلیدی :گونههای تهدید شده ،تخریب زیستگاه ،تغییر اقلیم ،مدلسازی پراکنش گونهای ،حفاظت
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولmrashrafzadeh@sku.ac.ir :
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مقدمه
در حال حاضر ،تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر زیستگاهها و
جمعیتها به یک نگرانی اصلی در هنگام تدوین برنامهها و اولویتهای
حفاظتی تبدیل شده است ( Jetzو همکاران .)2007 ،کاهش گستره
جغرافیایی ،جابهجایی در پراکنش جغرافیایی و الگوهای پراکنش
( Doswaldو همکاران2009 ،؛  Suو همکارانAshrafzadeh ،2015 ،
و همکاران2019a ،؛  Mohammadiو همکاران ،)2019 ،تغییرات در
روابط بومشناختی ( ،)2007 ،IPCCتغییر در الگوهای رفتاری حرکتی
( van Beestو  ،)2013 ،Milnerسازشهای حیاتی تاریخی و فنولوژیکی،
تغییر در اندازه جمعیت و انقراض از پاسخهای احتمالی گونهها در
برابر تغییر اقلیم هستند ( Yousefiو همکاران2017 ،؛ Ashrafzadeh
و همکاران .)2019a ،پستانداران بزرگجثه ،بهواسطه عواملی نظیر
تجزیه و تخریب زیستگاه و تغییر اقلیم ناشی از فعالیتهای انسانی،
بیش از سایر گونهها در معرض خطر انقراض قرار گرفتهاند .ویژگیهای
پستانداران بزرگجثه مانند اندازههای به نسبت بزرگ گستره خانگی
و قدرت تولیدمثل اندک آنها و همچنین برداشت از جمعیتهای این
پستانداران توسط انسان برای اهداف تغذیه یا استفاده از پوست و سایر
اجزای بدن ،آسیبپذیری آنها را در برابر فعالیتهای انسانی بهشدت
افزایش داده است ،که این وضعیت میتواند افزایش روند انقراض محلی
هر کدام از جمعیتهای این گونهها را در پی داشته باشد ( Bashariو
2013 ،Hemami؛  Salasو همکاران .)2018 ،در این میان ،احتمال
انقراض محلی در جمعیتهای کوچک و مجزا و یا دارای پراکنش
محدود بسیار باال است ( Manneو همکاران1999 ،؛  Hiltyو همکاران،
 ،2012اشرفزاده و نظریان .)1396 ،کشور ایران بهعنوان زون مرکزی
پراکنش گوسفند وحشی (جنس  ،)Ovisبخش قابل توجهی از فراوانی
این گونه و تنوع ژنتیکی آن را در خود جای داده است ( Valdezو
همکاران .)1978 ،گوسفند وحشی معموالً در کوهستانهای خشک و
نیمهخشک و تپهماهورها و از اقلیمهای سرد در کوهستانهای البرز و
زاگرس تا سواحل صخرهای به نسبت گرم و مرطوب خلیجفارس حضور
دارد (ضیایی .)1387 ،زیستگاه مطلوب برای گوسفند وحشی ناحیهای
است که دربرگیرنده غذا ،امنیت و پوشش دمایی مناسب برای تغذیه،
جفتیابی و اجتناب از صیادان است ( Bashariو .)2013 ،Hemami
میانگین بارش سالیانه در نواحی حضور این گونه در ایران از حدود
 100میلیمتر در بیابانهای مرکزی تا بیش از  400میلیمتر در بخش
شمالی و شمالغربی کشور است (درویشصفت .)1385 ،گونههای گیاهی
مانند درمنه ( )Artemisia spp.و گون ( )Astragalus spp.در بیشتر
گسترههای پراکنش این گونه قابل مشاهده هستند ( Bashariو
 .)2013 ،Hemamiامروزه ،بهدلیل تخریب گسترده در زیستگاهها و
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سایر عوامل بهندرت میتوان گوسفند وحشی را در خارج از مناطق
حفاظت شده کشور مشاهده نمود ( Bashariو  .)2013 ،Hemamiشکار
غیرقانونی ،تخریب زیستگاه و رقابت با دام اهلی از مهمترین دالیل
موثر بر کاهش جمعیت گوسفند وحشی بهشمار میروند (،Valdez
 .)2008این گونه در فهرست  IUCNدر سال  2018در طبقه
آسیبپذیر ( )Vuقرار گرفته است .از سوی دیگر ،گوسفند وحشی
بهعنوان نیای گوسفند اهلی ( )Ovis ariesشناخته شده و امکان
زادآوری با گوسفند اهلی را دارد ( Hosseiniو همکاران .)2009 ،این
موارد از یکسو اهمیت حفاظتی گونه را نشان میدهد و از سوی دیگر
خطر ایجاد هیبرید با گوسفند اهلی را توصیف میکند ( Bashariو
 .)2013 ،Hemamiیکی از عوامل تهدیدکننده پستانداران بزرگجثه
در مناطق کوهستانی و نیمهکوهستانی پدیده تغییر اقلیم است
( Granadosو  .)2016 ،Brodieگرمایش جهانی با جابهجایی
زیستگاههای محلی حیات وحش ساکن این مناطق ،آنها را تحت
تاثیر قرار میدهد ( Sextonو همکاران .)2009 ،تغییر اقلیم ،دسترسی
پذیری سمداران مناطق کوهستانی را به زیستگاههای مطلوب تحت
تاثیر قرار میدهد ( Luoو همکاران2015 ،؛  Lamsalو همکاران،
 .)2018فنولوژی گیاهان بهواسطه گرمایش تغییر مییابد و دورههای
زمانی دسترسی به عل وفه با کیفیت کوتاه شده و نرخ زاد و ولد و
زیستایی سمداران مناطق کوهستانی و نیمه کوهستانی کاهش مییابد
( Pettorelliو همکاران .)2007 ،تغییر اقلیم بهدلیل کاهش گستره
زیستگاههای مطلوب و آسیبپذیری سمداران و سایر پستانداران مناطق
کوهستانی و نیمهکوهستانی به افزایش دما میتواند فراوانی گونهها را
کاهش دهد ( Haynesو همکاران2014 ،؛  Salasو همکاران.)2018 ،
بنابراین ،بهمنظور اتخاذ رویکردهای حفاظتی و مدیریتی بهتر و شناسایی
زیستگاههای بحرانی ،ضروری است که درک بهتری از چگونگی پراکنش
جغرافیایی گونهها تحت تاثیر تغییر اقلیم بهدست آید ( Holeو همکاران،
 .)2009مدلسازی زیستاقلیمی یکی از کاربردیترین روشها در
راستای پیشبینی پراکنش و انقراض جمعیتهای در تهدید است
( Ashrafzadehو همکاران .)2019a ،همانطورکه اشاره شد اثرات
چندگانه و زنجیرهای تغییر اقلیم میتواند فشار بیشتری بر زیستایی
جمعیتهای حیاتوحش ساکن مناطق کوهستانی و نیمهکوهستانی
مانند گوسفند وحشی داشته باشد ( Salasو همکاران .)2018 ،در گذشته،
گوسفند وحشی در گستره بزرگی از استان لرستان پراکنش داشته است.
امروزه ،پراکنش این گونه در استان لرستان بهطور عمده به پناهگاه
حیات وحش سفیدکوه ازنا و گسترههای بسیار کوچکی در شرق استان
محدود شده است .هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی زیستگاههای
مطلوب باقیمانده گوسفند وحشی در استان لرستان و مدلسازی
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پیامدهای تغییر اقلیم بر این زیستگاهها براساس سناریوهای اقلیمی
تا سال  2050است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :محدوده مورد مطالعه در برگیرنده استان
لرستان که با وسعتی در حدود  28294کیلومتر مربع در حدود 1/8
درصد از مساحت کشور را بهخود اختصاص داده است .پستترین نقطه
استان با ارتفاع  239متر در دشتها و مرتفعترین نقطه آن قله
اشترانکوه با ارتفاع  4150متر در میان رشته کوه زاگرس قرار دارد.
بارش میانگین ساالنه در استان  550تا  600میلیمتر ،بیشینه دمای
ثبت شده  47/4درجه سانتیگراد و کمینه دمای مطلق ثبت شده
 -35درجه سانتیگراد است (امیری یاراحمدی و همکاران.)1393 ،
دادههای حضور :بازدیدهای میدانی و ثبت نقاط حضور در
گسترههای احتمالی پراکنش جغرافیایی گوسفند وحشی در طی
چندین مرحله از تابستان  1396تا تابستان  1397انجام شد .براساس
مشاهده مستقیم ،تعداد  61نقطه حضور از تمامی گستره حضور
گوسفند وحشی در استان گردآوری شد .برای کاهش خودهمبستگی
مکانی نقاط حضور خوشهای که میتواند اریبی در یافتهها ایجاد کند،
از بین موقعیتهای حضور چندگانه (در فاصله کمتر از دو کیلومتری)
تنها یک موقعیت حضور در تحلیلها استفاده شد ( Salasو همکاران،
 .)2018بنابراین ،تنها یک نقطه حضور بهازای هر سلول در تحلیلها
استفاده شد ( Salasو همکاران .)2017a ،در مجموع 42 ،نقطه حضور
در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت.
متغیرهای محیطی :برای تشریح شرایط زیستگاهی گوسفند
وحشی ،مجموعه متغیرهای محیطی دربرگیرنده عوامل اقلیمی،
پوشش/کاربری سرزمین ،توپوگرافی و متغیرهای انسانی استفاده شدند
(ملکینجفآبادی1386 ،؛ گلجانی و همکاران1389 ،؛ شمس اسفند
آباد و همکاران1389 ،؛ رمیاز و همکاران1396 ،؛ نقیبزاده و همکاران،
1397؛  Bashariو 2013 ،Hemami؛  Giusepeو 2016 ،Luigi؛
 Malekpoorو همکاران2018 ،؛  Salasو همکاران2017b ،؛  Salasو
همکاران .)2018 ،تعداد  19متغیر اقلیمی با قدرت تفکیکپذیری 30
ثانیه و بهصورت ریزمقیاس شده از پایگاه دادههای اقلیمی World
 Climدریافت شدند .دادههای پوشش/کاربری سرزمین از الیه تهیه
شده توسط سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری استخراج شد.
دادههای اولیه دربرگیرنده تعداد  34طبقه بود ،که براساس بومشناسی
و زیستشناسی گونه ،یک الیه جدید دارای شش طبقه (مرتع خوب،
مرتع متوسط ،مرتع فقیر ،کشتزار ،جنگل ،سایر موارد) استخراج شد.
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از نقشه مدل رقومی ارتفاع ،نقشههای درجه شیب و جهت شیب تولید
شدند و بهعنوان متغیرهای توپوگرافی مورد استفاده قرار گرفتند.
متغیر جهت با استفاده از تبدیل کسینوسی به یک متغیر کمی پیوسته
تبدیل شد .از نقشه شیب ،نقشه گریزگاه ( )Escape terrainدر
برگیرنده شیبهای بیش از  30درصد ( Salasو همکاران2017b ،؛
 Salasو همکاران )2018 ،بهدست آمد .نقشههای فاصله از جاده،
فاصله از روستا و فاصله از رودخانه با ابزار فاصله اقلیدسی در محیط
 ArcGIS 10.3تهیه شد .بهمنظور کمّیسازی اثرات انسان بر
بومسازگانها ،از نقشه ردپای انسان استفاده شد ( Sandersonو
همکاران .)2002 ،این مدل با استفاده از اطالعات مربوط به تراکم
جمعیت ،دسترسیپذیری انسان ،تغییر کاربری سرزمین و وجود
زیرساختهایی مانند جادهها ،بهدست آمده است .نقشه ناهمواریها
( ،)Topographic roughnessبهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای
موثر بر ناهمگونی توپوگرافی ،استفاده شد .تمامی الیههای محیطی از
نظر محدوده ،اندازه پیکسل (در حدود یک کیلومترمربع) ،تعداد
پیکسل و سیستم تصویر در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی
یکسانسازی شدند .پیش از اجرای مدلسازی ،برای بررسی همخطی
بین متغیرهای محیطی و انسانی مختلف از شاخص تورم واریانس
( )VIF>3استفاده شد ( Zuurو همکاران .)2010 ،بهمنظور بررسی
همبستگی (براساس آستانه  )0/7بین متغیرها ،از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .در نهایت 16 ،متغیر در مدلسازی استفاده
شدند (جدول .)1
مدلسازی :برای پیشبینی پراکنش زیستگاههای مطلوب
گوسفند وحشی از بسته نرمافزاری  Thuiller( Biomod2و همکاران،
 )2016در محیط ( Rنسخه ،R Development Core Team( )3.1.2
 )2014استفاده شد .مدلهای آنتروپی بیشینه ( ،)MaxEntشبکه
عصبی مصنوعی ( ،)ANNروش افزایشی تعمیمیافته ( ،)GBMمدل
خطی تعمیمیافته ( ،)GLMتحلیل ممیزی انعطافپذیر ( ،)FDAتجزیه
و تحلیل طبقهبندی درختی ( ،)CTAجنگل تصادفی ( )RFو رگرسیون
چندمتغیره تطبیقی ( )MARSبرای برآورد زیستگاههای مطلوب استفاده
شدند .بهدلیل اینکه تمامی مدلهای مورد استفاده به دادههای
زمینهای (نقاط عدم حضور کاذب) نیاز دارند ،بهصورت تصادفی تعداد
نقطه زمینه ای برابر با نقاط حضور گونه در گستره مورد مطالعه و در
خارج از سلولهای حضور ایجاد شد .برای ارزیابی مدلها 75 ،درصد
نقاط حضور بهعنوان دادههای تعلیمی و  25درصد باقیمانده برای
آزمون مدلها استفاده شدند ( Warrenو همکاران.)2020 ،
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جدول  :1متغیرهای محیطی مورد استفاده در مدلسازی زیستگاههای مطلوب گوسفند وحشی در استان لرستان و اهمیت نسبی آنها
متغیرهای محیطی
پوشش سرزمین
تغییرات فصلی دما
فاصله تا چشمه
ردپای انسان
فاصله تا گریزگاه
میانگین دمای سالیانه
دامنه میانگین روزانه
بارش فصلی
فاصله تا روستا
دامنه دمای سالیانه
فاصله تا جاده
بارش در خشکترین ماه سال
جهت جغرافیایی
شیب
فاصله تا رودخانه
ناهمواری

عنوان به انگلیسی
Land cover
)Bio4- Temperature Seasonality (standard deviation *100
Distance to spring
Footprint
Distance to escape terrain
Bio1- Annual Mean Temperature
))Bio2- Mean Diurnal Range (Mean of monthly (max temp - min temp
)Bio15- Precipitation Seasonality (Coefficient of Variation
Distance to village
)Bio7- Temperature Annual Range (BIO5-BIO6
Distance to road
Bio14- Precipitation of Driest Month
Aspect
Slope
Distance to river
Topographic roughness

( AUC: The

مدلها با استفاده از شاخص سطح زیرمنحنی
 )Area Under the Curveو آماره  )True Skill Statistic( TSSارزیابی
شدند ( Alloucheو همکاران .)2006 ،تعیین اهمیت نسبی هر یک از
متغیرهای مورد استفاده با استفاده از آنالیز حساسیت مدلها به متغیرها
انجام گرفت .پس از تشکیل مدل نهایی در هر روش مدلسازی ،یکی
از متغیرها از مدل خارج شده و مدلسازی با متغیرهای باقیمانده تکرار
شد .میزان همبستگی دو نقشه خروجی ،میزان اهمیت نسبی متغیر
مورد نظر در مدل را تعیین مینماید ( Thuillerو همکاران.)2016 ،
در نهایت ،مدل اجماعی با استفاده از متوسط وزن مدلهای انفرادی
برای تمامی ارزشهای ارزیابی شده اجرا شد ( Thuillerو همکاران،
 .)2016مدلهای گردش عمومی ( )GCMsبا استفاده از سناریوهای
مختلف افزایش گازهای گلخانهای ( )RCPsبرآوردهای کمّی قابل اتکایی
از شرایط اقلیمی آینده فراهم میسازند .پیشبینیهای مربوط به
مدلسازی پراکنش اقلیمی به مدل گردش عمومی و سناریوهای استفاده
شده وابسته است ( Milanovichو همکاران .)2010 ،مدل اجماعی به
منظور پیشبینی پراکنش آینده گوسفند وحشی تا سال  2050بر
اساس هر  4سناریوی افزایش گازهای گلخانهای (،RCP4/5 ،RCP2/6
 RCP6و  )RCP8/5و مدل گردش عمومی  BCC-CSM1-1تهیه شد.
مدل گردش عمومی  BCC-CSM1-1یکی از بهترین مدلهای شناسایی
شده برای برآورد پراکنش گونههای مختلف در ایران بهشمار میرود
( Ebrahimiو همکاران2017 ،؛  Ashrafzadehو همکاران.)2019a,b ،
بهمنظور ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گونه هدف،
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اهمیت نسبی
20/632
19/998
17/389
13/988
5/955
5/669
5/341
4/987
1/631
1/541
1/158
1/042
0/400
0/133
0/067
0/066

ابتدا از یک سطح بحرانی (براساس معیار  )ROCبرای طبقهبندی نقشه
مطلوبیت زیستگاه به دو طبقه مطلوب و نامطلوب استفاده شد .سپس،
وسعت زیستگاههای جدید و زیستگاههای نامناسب شده بهدلیل تغییر
اقلیم تا سال  2050در سناریوهای مختلف برآورد شدند.

نتایج
براساس شاخص  ،AUCهمه مدلها با درجه خوب تا عالی ()<0/81
ارزیابی شدند .همچنین ،مدلها براساس معیار  TSSدر رتبههای خوب
تا عالی ( )<0/69قرار گرفتند (جدول  .)2مدلهای GLM ،RF ،MaxEnt
و  CTAبهترتیب با مقادیر معادل  0/91 ،0/94 ،0/97و  0/90باالترین
ارزشهای  AUCرا بهخود اختصاص دادند .براساس یافتههای حاصل
از مدلسازی اجماعی ،در حدود  7/39درصد ( 2093/98کیلومتر
مربع) از گستره استان لرستان میتواند بهعنوان زیستگاه مطلوب
گوسفند وحشی درنظر گرفته شود (شکل  .)1کمینه و بیشینه ارتفاع
حضور گونه در منطقه از  1822تا  2607متر از سطح دریا بهدست
آمد و میانگین این ارتفاع در حدود  2163متر برآورد شد .درحالیکه
زیستگاههای مطلوب بهصورت پراکنده در مناطق مختلف استان مشاهده
میشوند ،بهنظر میرسد شرق و شمالشرق محدوده مورد مطالعه
مطلوبیت بیشتری برای گوسفند وحشی دارد .بر همین اساس،
لکههای زیستگاهی بزرگ و به نسبت یکپارچه در گستره زیستگاهی
شهرستانهای ازنا ،الیگودرز و دورود و همچنین بروجرد مشاهده
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میشوند .از کل مساحت زیستگاههای مطلوب گوسفند وحشی در
حدود  437کیلومتر مربع (حدود  21درصد( با مناطق حفاظت شده
و شکار ممنوع همپوشی دارد.
جدول  :2برآورد سطح زیر منحنی ( )AUCو  TSSدر الگوریتمهای
مختلف اجرا شده
پارامترهای مدل

RF

GLM

CTA

ANN

GBM

MaxEnt

AUC

0/94

0/91

0/90

0/89

0/81

0/97

TSS

0/89

0/82

0/79

0/77

0/69

0/89

یافتهها نشان داد که بهترتیب متغیرهای پوشش سرزمین (20/63
درصد) ،تغییرات فصلی دما ( 20درصد) ،فاصله تا چشمه (17/39
درصد) ،ردپای انسان ( 13/99درصد) و فاصله تا گریزگاه ( 5/96درصد)
بیشترین مشارکت ( 80درصد) را در مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
داشتند (جدول  .)1بنابراین ،پنج متغیری که بیشترین مشارکت را در
مدلسازی پراکنش نشان دادند دربرگیرنده مجموعهای از عوامل اقلیمی،
پوشش سرزمین ،توپوگرافی و متغیرهای انسانی هستند .براساس
یافتهها ،تغییر اقلیم میتواند پیامدهای قابل توجهی بر زیستگاههای
مطلوب و جمعیت گوسفند وحشی در استان لرستان وارد سازد (شکل
 .)2براساس سناریوهای مختلف ،بهنظر میرسد بین  62/14درصد
( )RCP4/5تا  76/97درصد ( )RCP8/5از زیستگاههای امروزی گوسفند
وحشی بهواسطه تغییر اقلیم نامناسب خواهد شد (جدول  .)3درحالیکه
در همین دوره زمانی در حدود  5/89درصد ( )RCP8/5تا 17/01
( )RCP4/5درصد به زیستگاههای مطلوب این گونه اضافه خواهد شد.
بهطور خالصه ،نرخ خالص از دست رفتن زیستگاه مطلوب گوسفند

وحشی تا سال  2050بین  45/13درصد ( )RCP4/5تا  71/08درصد
( )RCP8/5برآورد شد .براساس یافتهها ،بهنظر میرسد سناریوهای
 RCP8/5و  RCP6نسبت به دو سناریوی دیگر اثرات شدیدتری بر
پراکنش زیستگاههای مطلوب گوسفند وحشی در استان لرستان
خواهند داشت .شکل  3همپوشی مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع
را با زیستگاههای گوسفند وحشی در استان لرستان براساس سناریوی
 RCP8/5نشان میدهد.

شکل  :1زیستگاههای مطلوب حال حاضر گوسفند وحشی در استان لرستان با
استفاده از رویکرد اجماعی حاصل از شش مدل.
اعداد  1تا  :10بهترتیب پناهگاههای حیات وحش سفیدکوه ازنا ( )1و سمندر لرستانی ( ،)2مناطق
حفاظت شده اشترانکوه ( )3و سفیدکوه خرمآباد ( )4و مناطق شکار ممنوع تاالبهای پلدختر (،)5
قالیکوه ( ،)6گرین ( ،)7چهارشاخ ( ،)8هشتاد پهلو ( )9و گنجینه سرکن و باباحبیب ()10

جدول  :3تغییرات سطح زیستگاه ( )Km2گوسفند وحشی تا سال  2050و تحت سناریوهای اقلیمی مختلف در مقایسه با شرایط امروزی
سناریو
RCPسناریو 2/6
RCPسناریو 4/5
 RCPسناریو 6
 8/5 RCPسناریو

حضور پایدار عدم حضور پایدار
767/67
792/90
482/95
482/23

25936/55
25854/37
26074/22
26087/20

زیستگاه از دست رفته

زیستگاه جدید

مساحت

درصد

مساحت

درصد

1326/31
1301/08
1611/03
1611/75

63/34
62/14
76/94
76/97

273/91
356/09
136/24
123/26

13/08
17/01
6/51
5/89

بحث
در این پژوهش ،پیامدهای تغییر اقلیم بر زیستگاههای مطلوب
گوسفند وحشی در استان لرستان با استفاده از چهار سناریو و مدل
گردش عمومی  BCC-CSM1-1تا سال  2050مورد بررسی قرار
گرفت .یافتهها نشان میدهد که احتماالً تغییر اقلیم پیامدهای قابل

تغییرات در زیستگاه
-50/26
-45/13
-70/43
-71/08

توجهی بر زیستگاههای مطلوب حال حاضر گوسفند وحشی در این
استان وارد خواهد نمود .بهنظر میرسد بین  62درصد ( )RCP4/5تا
 77درصد ( )RCP8/5از زیستگاههای حال حاضر گوسفند وحشی
بهواسطه تغییر اقلیم تا سال  2050نامناسب خواهد شد .تمامی
سناریوها ،الگوهای مکانی به نسبت مشابهی از کاهش زیستگاهها را تا
سال  2050نشان دادند.
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شکل  :2تغییرات در گستره جغرافیایی زیستگاههای مطلوب گوسفند وحشی در آینده (سال )2050
الف تا ت بهترتیب سناریوهای  RCP6 ،RCP4/5 ،RCP2/6و  RCP8/5را نشان میدهند.
( Ovis

شکل  :3همپوشی مناطق حفاظتشده و شکار ممنوع با زیستگاههای
گوسفند وحشی در استان لرستان براساس سناریوی .RCP8/5
اعداد  1تا  10همانند شکل  1نشاندهنده موقعیت مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع هستند.

شرایط زیستی برای گوسفند وحشی در مناطق کم ارتفاعتر
استان لرستان نامطلوبتر خواهد شد .در مقابل ،در بخشهایی از منطقه
مورد مطالعه که مناطق مرتفعتر وجود دارند پیشبینی میشود که
زیستگاههای مطلوب بدون تغییر باقی بمانند Salas .و همکاران ()2018
برآورد کردند که تغییر اقلیم پیامدهای منفی معنیداری بر
زیستگاههای گوسفند وحشی آرگالی در شرق تاجیکستان خواهد
64

داشت .براساس مدلسازیها ،گوسفند وحشی مارکوپولو
 )ammon poliiاحتماالً بیش از دو سوم زیستگاههای مطلوب امروزی
را تا سال  2070از دست خواهد داد ( Salasو همکارانLuo .)2018 ،
و همکاران ( )2015برآورد کردند که بیش از نیمی از زیستگاههای
مطلوب امروزی سمداران تبت تا سال  2080بهواسطه تغییر اقلیم از
دست خواهد رفت .بههر حال ،ممکن است که سمداران ساکن مناطق
مختلف ،نیازمندیهای زیستگاهی متفاوتی داشته و بنابراین حساسیت
یکسانی به تغییر اقلیم نداشته باشند ( Chenو همکاران.)2011 ،
 Whiteو همکاران ( ،)2018براساس تمامی سناریوهای تغییر اقلیم تا
سال  ،2085اثرات منفی (کاهش اندازه جمعیت و گستره جغرافیایی)
بر جمعیتهای کل و بز وحشی در آالسکا برآورد نمودند .بر این اساس،
درحالیکه درجه تغییر زیستگاههای مطلوب در بین سناریوها متفاوت
بود اما روندهای مشابهی از تغییر در تمامی سناریوها برآورد شد.
یافتههای این پژوهش نیز تغییرات بزرگتری را بر اساس سناریوی
 RCP8/5نسبت به سناریوهای دیگر نشان داد .سناریوهای با انتشار
بیشتر گازهای گلخانهای ( )RCP8/5نرخهای سریعتری از کاهش و
انقراض جمعیتها را در مقایسه با سایر سناریوها پیشبینی نمودند
( Whiteو همکاران .)2018 ،کمتر از  7/5درصد ( 2094کیلومتر
مربع) از مساحت استان لرستان بهعنوان زیستگاه مطلوب گوسفند
وحشی پیشبینی شد .یکپارچهترین لکههای زیستگاهی در شرق و
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شمالشرق استان (ازنا ،الیگودرز ،دورود و همچنین بروجرد) شناسایی
شدند .درحالیکه در گذشتهای نه چندان دور ،گوسفند وحشی
پراکنش گستردهای در استان لرستان داشته است ،جمعیتهای این
گونه در بخش عمدهای از گستره تاریخیاش در استان از بین رفته
است و بهنظر میرسد پناهگاه حیاتوحش سفیدکوه ازنا در شرق استان
تنها منطقه حفاظت شده است که دارای جمعیتی از گوسفند وحشی
است .شکار بیرویه دلیل اصلی از بین رفتن جمعیتهای گوسفند
وحشی در بسیاری از مناطق استان بهشمار میرود .بررسیهای
میدانی بهویژه در شرق استان (شهرستانهای ازنا ،الیگودرز و دورود)
ازجمله در مناطق همسایگی در استانهای مرکزی و اصفهان نشان
میدهد که احتمال حضور گوسفند وحشی با تراکمهای بسیار پایین
در خارج از مناطق حفاظت شده وجود دارد که نیازمند بررسیهای
بیشتری است .بهنظر میرسد جمعیت بسیار کوچکی از گوسفند
وحشی در مرز بین استانهای لرستان و اصفهان در رفت و آمد است.
براساس بررسیهای صحرایی ،این جمعیت بسیار کوچک احتماالً در
بین منطقه شکار ممنوع ستبله در محدوده فرسش در استان اصفهان
و مناطق هممرز با استان لرستان در حرکت است .همچنین،
نمایههایی از حضور تعداد اندکی گوسفند وحشی در زیستگاههای
تپهماهوری شرق استان لرستان در خارج از پناهگاه حیات وحش
سفیدکوه از جمله در اطراف الیگودرز وجود دارد .براساس بررسیهای
میدانی و مکاتبه با کارشناسان محیط زیست در استانهای لرستان و
مرکزی و نظرات جوامع محلی ،امکان حضور بسیار پراکندهای از گوسفند
وحشی در مرز بین استانهای یاد شده وجود دارد .بر این اساس،
وجود یک ارتباط بین جمعیتهای گوسفند وحشی ساکن در پناهگاه
حیات وحش سفیدکوه ازنا با جمعیتهای ساکن در مناطق همجوار
در استان مرکزی قابل انتظار است .مشاهده این گونه در زیستگاههای
نامطلوب (زمینهای کشاورزی و اطراف روستاها) در محدوده مرزی
استانهای لرستان و مرکزی و همچنین گزارش تلفات جادهای
گوسفند وحشی در خارج از مناطق حفاظت شده استان مرکزی به
ویژه در بخش جنوبی آن به سمت استان لرستان ،تالش جمعیتهای
مختلف را برای برقراری ارتباط بین یکدیگر مورد توجه قرار میدهد.
براساس تحلیلها ،متغیرهای پوشش سرزمین ( 21درصد)،
تغییرات فصلی دما ( 20درصد) ،فاصله تا چشمه ( 17درصد) ،ردپای
انسان ( 14درصد) و فاصله تا گریزگاه (شش درصد) بیشترین سهم
نسبی ( 80درصد) را در اجرای مدلسازی داشتند .پوشش سرزمین
بهعنوان مهمترین متغیر پیشبینی کننده زیستگاه گوسفند وحشی
شناسایی شد .پوشش سرزمین با منابع غذایی ،پوشش حرارتی و امنیتی
و مزاحمتهای انسانی در ارتباط است و بهعنوان یکی از مهمترین
متغیرهای محیطی شناخته میشود (Kanellopoulos
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و همکاران2006 ،؛  Favilliو همکاران2013 ،؛ اشرفزاده و نظریان،
 .)1396متغیر کیفیت منابع غذایی میتواند یک عامل کلیدی تعیین
کننده الگوهای انتخاب زیستگاه برای علفخواران بزرگجثه باشد
( St- Louisو  Salas .)2014 ،Côtéو همکاران ( )2018نشان دادند
که دسترسیپذیری به منابع غذایی و پراکنش جغرافیایی گوسفند
وحشی آرگالی ارتباط بسیار باالیی با یکدیگر دارند .با توجه به
وابستگی علفخواران بزرگجثه مناطق کوهستانی به منابع گیاهی،
یکی از مهمترین اثرات تغییر اقلیم بر جمعیتهای این گونهها تغییر
در موجودی منابع غذایی گیاهی است ( Salasو همکاران.)2018 ،
 Bashariو  )2013( Hemamiامنیت زیستگاه ،دسترسیپذیری به
منابع آب و غذا و پوشش حرارتی را بهعنوان متغیرهای زیستگاهی
اصلی تعیین کننده مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی توصیف کردند.
تغییرات فصلی دما ( ،)Bio4میانگین درجه حرارت سالیانه
( ،)Bio1گستره میانگین روزانه ( )Bio2و بارش فصلی ( )Bio15به
عنوان مهمترین متغیرهای اقلیمی مشارکتکننده در مدلسازی
شناسایی شدند .براساس  Salasو همکاران ( )2018تغییرات فصلی
دما ،میانگین درجه حرارت سالیانه و بارش در گرمترین فصل سال
( )Bio18بهعنوان مهمترین متغیرهای اقلیمی موثر در پیشبینی
مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی در شرایط اقلیمی آینده تعیین
شدند .در پژوهش حاضر ،متغیر بارش در گرمترین فصل سال بهواسطه
داشتن همبستگی باال با سایر متغیرهای مورد استفاده از تحلیلها
کنار گذاشته شده است .پژوهشها بر اهمیت دما در مدلسازی
مطلوبیت زیستگاه سمداران تأکید کردهاند ( Aryalو همکاران2013 ،؛
 Khanو همکاران2016 ،؛  Salasو همکاران .)2018 ،فاصله تا چشمه،
از مهمترین متغیرهای پیشبینی کننده زیستگاه مطلوب گوسفند
وحشی است (ملکینجفآبادی و همکاران .)1389 ،در پارکهای ملی
خجیر و سرخه حصار حدود  90درصد فراوانی حضور گوسفند وحشی
در فاصله حدود  2000متری از منابع آب و بیش از  65درصد این
مقدار در فاصله  1000متری از منابع آب گزارش شده است .ماهینی
( )1371این فاصله را برای میشهای برهدار در حدود 1000متر
برآورد نموده است Bashari .و  )2013( Hemamiاشاره میکنند که
دسترسیپذیری زیستگاههای گوسفند وحشی و افزایش مداخله انسان
یک عامل حیاتی دیگر در تعیین مطلوبیت زیستگاه است .عالوه بر
شکار غیرمجاز ،تخریب زیستگاه ،چرای دام ،بهرهبرداری از معادن و
کارگاههای متعدد ،یکی از عوامل تهدید مهم در پناهگاه حیات وحش
سفیدکوه جاده ارتباطی اصفهان ازنا-خرمآباد است .این جاده پناهگاه
حیاتوحش سفیدکوه ازنا را به دو قسمت تجزیه نموده است (سفیدکوه
کوچک و سفیدکوه بزرگ) .در سالهای اخیر ،تصادفهای جادهای
متعددی از گوسفند وحشی و سایر گونههای حیاتوحش در این منطقه
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گزارش شده است .بنابراین ،اتخاد یک رویکرد مناسب (مانند احداث
روگذر یا زیرگذر مناسب عبور گونههای مختلف حیاتوحش) در
راستای حل این مشکل ضرورتی اجتناب ناپذیر است .یکی دیگر از
مشکالت موجود در زیستگاههای گوسفند وحشی یا پیرامون آن به
ویژه در شرق استان لرستان ،گستردگی وجود معادن استخراج سنگ
است .براساس آمار موجود 20 ،درصد معادن کشور در استان لرستان
واقع شده است و این استان دارای رتبه هفت کشور در صادرات سنگ
است .ذخایر بزرگی از سنگهای ساختمانی و تزئینی به همراه سایر
معادن در این استان شناسایی شده است (سازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی .)1393 ،فاصله تا گریزگاه بهعنوان یکی دیگر از
متغیرهای مشارکتکننده مهم در مدلسازی زیستگاه مطلوب گوسفند
وحشی شناسایی شد .گوسفند وحشی برخی مواقع برای علفخواری
به شیبهای پایینتر در دامنههای کوه حرکت میکند (ضیائی.)1387 ،
بر این اساس ،بهنظر میرسد بیشترین خطر صیادی برای گوسفند
وحشی در دشتها است Bashari .و  )2013( Hemamiپیشنهاد میکنند
که فاصله تا کوه نسبت به شیب ،اثر برف و تغییرات تدریجی ارتفاع
تأثیر بارزتری بر خطر طعمهخواری دارد .ملکینجفآبادی و همکاران
( )1389بهطور میانگین طبقه شیب  20تا  30درصد را بهعنوان
مناسبترین طبقه شیب برای گوسفند وحشی در پناهگاه حیاتوحش
موته ارزیابی میکنند Cardenas .و همکاران ( )2002شیب بیشتر از
 40درصد را بهعنوان زیستگاه مناسب برای گوسفند وحشی بیگهورن
معرفی نمودهاند .کرمانیالقریشی و همکاران ( )1389بیشترین حضور
گوسفند وحشی را در پارکهای ملی خجیر و سرخهحصار در شیب
 10تا  30درصد و طبقه ارتفاعی  1300تا  1800متر برآورد کردند.
فالحباقری و همکاران ( )1388بیشترین درصد حضور گوسفند وحشی
در پارک ملی کاله قاضی را مناطق با شیب بیش از  30درصد و در
ارتفاع بین  1900تا  2300متر بیان میکنند .گوسفند وحشی بهمنظور
تأمین امنیت خود در برابر طعمهخوارانی مانند گرگ فاصله خود تا
گریزگاه (بیشینه  500متر) را حفظ میکند (فالحباقری و همکاران،
 .)1388در پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار ،در حدود  80درصد
حضور افراد در فاصله  1000متری از گریزگاه برآورد شده است .بیشترین
حضور برای پارک ملی خجیر در فاصله  500متری ارزیابی شده است
(کرمانیالقریشی و همکاران .)1389 ،بهطورکلی ،پناهگاه حیات وحش
سفیدکوه ازنا و مناطق بسیار محدود در شرق استان لرستان بهعنوان
اندک زیستگاههای باقیمانده گوسفند وحشی در این استان همانند
جزیرهای در میان انواع فعالیتهای انسانی شامل توسعه شهری و
روستایی ،زمینهای کشاورزی و باغها ،فعالیتهای معدنکاوی و ..قرار
گرفتهاند .از سوی دیگر ،فعالیتهای دامداری نیز پیامدهای مخربی بر
حضور گوسفند وحشی در این منطقه دارد .فعالیتهای تفرجی همانند
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کوهنوردی نیز درصورتیکه با هماهنگی و نظارت کامل نباشد میتواند
پیامدهای منفی بر حضور این گونه داشته باشد .همانطورکه ذکر شد
وجود جادههای اصلی و فرعی متعدد در داخل زیستگاههای اصلی
گوسفند وحشی (بهطور ویژه در پناهگاه حیاتوحش سفیدکوه ازنا) بر
پیچیدگی حفاظت کارآمد از این منطقه افزوده است.

تشکر و قدردانی
این پژوهش با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد و
اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان طی قرارداد پژوهشی
شماره  95/26-2/3812مورخ  95/11/29با عنوان بررسی وضعیت
زیستگاه و پراکنش گونههای بومی و در خطر انقراض استان لرستان
به انجام رسیده است .نویسندگان بر خود الزم میدانند از همکاری
ارزشمند اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان در برگزاری
بازدیدها و نمونهبرداریهای میدانی سپاسگزاری نمایند.
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Abstract
Habitat loss is the main threat to the endangered populations of wildlife and anthropogenic
climate change is expected to exacerbate this. Here, we identify suitable habitats of wild sheep in
Lorestan Province and how these habitats are affected by the climate change scenarios, in order
to address conservation and management efforts. The ensemble modeling based on six species
distribution models (SDMs) was used to predict current and future distributions, in response to
the changing climate. Our models predicted that 7.4% of the 28,294 km2 study area is currently
suitable habitat for the species. Land cover, temperature seasonality (bio4), distance to spring,
human footprint and distance to escape terrain made the highest contribution (80%) to the
distribution model performance. Findings show that about 62.14 (RCP4.5) to 76.97% (RCP8.5)
of present suitable habitat would be lost by 2050 due to climate change under four future
representative concentration pathways within BCC-CSM1-1 general circulation model. In
contrast, habitat gains observed for models were 5.89 (RCP8.5) to 17.01% (RCP4.5). Our
findings could provide useful information for conservation planning to protect and restore wild
sheep populations.
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