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 Introduction: In the present study, it has been tried to investigate the climate change effect 

between current and 2050 on three critically endangered lizards in Iran. 
Materials & Methods: For this purpose, three species have been selected Phrynocephalus 

horvathi, Eremias pleskei, Darevskia kopetdaghica that distributed in northwestern and 

northeastern part of Iran. 

Result: Ecological niche modeling indicated that current distribution range of all three species 

is relatively smaller than predicted models, but during 30 years ahead (till 2050) these suitable 

areas will be decreased about 50% for E. pleskei and 30% for Ph. horvathi or more than 50% for 

D. kopetdaghica. Minimum temperature of coldest month and coldest quarter are the most 

important factors for this variation. Increasing the global warming for next 30 years (till 2050) 

will change the temperature in different seasons and this event may have direct effect on the 

lizards that categorized as cold blood animals. 

Conclusion: Conservation management and evaluation the protected areas can prevent the 

extinction of animals in face of climate change effects. However, increasing the public awareness 

about the importance of biodiversity conservation is essential. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 

 
 

  تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر وضعیت پراکنش سوسماران در خطر انقراض در ایران

 

 
 

 *حسینیان سعید

 
 
 
 

 ، ایران، دامغانندانشگاه دامغا ،زیست شناسی هدانشکد گروه علوم جانوری،

 هچکید  کلمات کلیدی
 خزندگان

 تغییرات اقلیمی
 فالت ایران

 تخریب زیستگاه
 از تنوع زیستی حفاظت

 
 

ز سوسماران در معرض انقراض سال آینده بر پراکنش سه گونه ا 30در این مطالعه سعی شده است تا اثر تغییرات اقلیمی طی  مقدمه: 

 مورد بررسی قرار گیرد.

ب انتخا Phrynocephalus horvathi, Eremias pleskei, Darevskia kopetdaghicaبرای این منظور سه گونه  ها:مواد و روش

 شرق ایران پراکنش دارند.شدند که در نواحی شمال غرب و شمال

ر از تکمی بیش هاضور گونهحبینی شده مساعد ها نشان داد، که در زمان حاضر محدوده پیششناسی آنسازی آشیان بوممدل نتایج:

 E. pleskeiبرای  درصد 50 ارمقداز نواحی مساعد به نمیزا ( این2050سال آینده )تا سال  30طی  ها است، ولیآن کنونی پراکنش مناطق

دمای محیط در  ترین میزانیابد. کمکاهش می D.kopetdaghicaدرصد برای  50و یا حتی بیش از  Ph.horvathiدرصد برای  30و 

ل آینده توازن سا 30ی شوند. افزایش گرمای جهانی طسردترین ماه و فصل سال از جمله عوامل مهم در این تغییرات محسوب می

ند، داشته ونسرد هستانوران ختواند اثر مستقیمی روی سوسماران که جزء جزند و همین امر میدمایی در فصل های سال را بر هم می

 باشد.

ران با قراض جانووان از انتتر نواحی مورد نیاز جهت حفاظت، میبا مدیریت مناطق حفاظت شده و بررسی دقیق :گیری و بحثنتیجه

ضروری  یستی امریزز تنوع اچنین افزایش آگاهی مردم درباره اهمیت حفاظت پراکنش محدود در اثر تغییر اقلیم جلوگیری کرد. هم

 است.
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 قدمهم
های اخیر اثرات بسیار تغییرات اقلیمی طی سال و جهانی گرمای       

های در معرض مخربی در تنوع زیستی داشته است و بسیاری از گونه

هایی که برای (. بنابراین روش1کرده است ) حذف طبیعت از را ضانقرا

بینی اثر تغییرات اقلیمی بر تنوع زیستی وجود دارد، بسیار با پیش

سازی ها نقش مهمی در آگاهبینی(. این پیش2شوند )می اهمیت

های موجود هر گونه دانشمندان دارند تا بتوانند براساس توانمندی

از سطح  ،ح مختلفورند. تغییرات اقلیمی در سطتصمیم مناسبی بگی

تواند تنوع زیستی را مورد هدف قرار می اکوسیستم گرفته تا سطح فرد

 تواند با تحریکترین حالت، تغییرات اقلیمی می(. در بنیادی3) دهد

ده، ونها به مهاجرت و یا ایجاد نوعی انتخاب هدایت شکردن جمعیت

(. بنابراین، 4گونه را کاهش دهد ) تنوع ژنتیکی درون یک جمعیت یا

تواند مرتبط با عوامل های آینده به نوعی میها در سالپراکنش گونه

رقابت  شاملزیستی باشد که از این بین عوامل زیستی و غیر زیستی

 پوشش زیستی شامل بارندگی، دمای محیط وغیر عوامل و شکارگری و

ترین تاثیر کنش محدود بیشبا دامنه پرا هایگونه (.5) باشدمی گیاهی

حد  از بیش که این تغییراتصورتیو در پذیرنداقلیمی می را از تغییرات

 سازی(. مدل6تواند منجر به انقراض آن گردد )تحمل گونه باشد، می

بینی برای پیش هایی است کهترین روشپراکنش گونه یکی از مهم

 برای روش این ن ازتواشود و میها استفاده میدامنه پراکنش گونه

از ابزارهای  چنین این روش، یکیهم (.7) جست بهره مختلف هایزمان

 عوامل شناسی در تعیینمهم در مطالعات جغرافیای زیستی و بوم

(. 8های گوناگون است )های مختلف در زمانبر پراکنش گونه موثر

 تفادهاس مورد مطالعه با گونه پراکنش برای نواحی و بهترین ترینمناسب

شود بینی میپیش (Maximum Entropy) نظمیبی حداکثر الگوریتم از

 که مبتنی بر اطالعات حاصل از مختصات حضور گونه روی زمین

های مختلف اقلیمی الیه میانگین اطالعات صورتبه مدل (. این9) است

 از جمله بارش و دما را در واحدهای مشخصی از سطح زمین مقایسه

 ،گونه مورد مطالعه شباهت داشته باشد حضور با نقاط چهآن و کندمی

 (.11، 10نماید )عنوان منطقه مساعد حضور گونه معرفی میبه

دارای ساختار بدنی منحصر  انجانور ی ازگروه خاص عنوانبه خزندگان

دمایی بدن آن وابسته به محیط است  شرایط کهطوری هستند فردیبه

طور (، بنابراین به12یک هستند )و از طرف دیگر دارای تخم آمنیوت

هایی از محیط هستند. در این میان گونه رطوبت و دما به وابسته ایویژه

هستند و قدرت جابجایی زیادی ندارند،  منطقه یک بومزاد که خزندگان

اند. سه پذیرتر از بقیه شناخته شدهآسیبطبق معیارهای حفاظتی، 

ایران،  شرقشمال و غربشمال منطقه در سوسماران از گونه

Phrynocephalus horvathi, Darevskia kopetdaghica  وEremias 

pleskei های خانوادهترتیب متعلق بهکه بهAgamidae  وLaceridae 

 Eremias pleskeiو  Darevskia kopetdaghicaهای . گونهباشندمی
المللی طبق معیارهای سازمان بین Phrynocephalus horvathiو 

 اند و( در لیست سرخ قرار گرفتهIUCNاظت از تنوع زیستی )حف

 "در معرض خطر"یا  Endangered (EN) ترتیببه حفاظتی درجه دارای

در معرض  شدیداً"یا  Critically Endangered (CR)و دو گونه دیگر 

هستند  محدودی پراکنش دامنه دارای گونه . این دوهستند "خطر

ها در ایران است و بخش کوچکی نکه بخش عمده پراکنش آطوری

باشد ترکیه، نخجوان و جنوب ارمنستان میترکمنستان، در کشور 

در  ان مذکورسوسمار از در مطالعه حاضر، پراکنش سه گونه(. 13)

 گیرد و عالوه برمورد ارزیابی قرار می شرق ایرانغرب و شمالشمال

مهم اقلیمی ها در منطقه، عوامل مساعد حضور آن نواحی بینیپیش

( 2050مؤثر براین دامنه پراکنش در زمان حال حاضر و آینده )سال 

 گیرند. شوند و مورد بحث و بررسی قرار میشناسایی می

 

 هامواد  و روش
های اطالعاتی جهانی های مورد مطالعه از بانکگونه حضور نقاط       

 آوری گردیدچنین مقاالت منتشر شده در این خصوص جمعو هم

. از طرفی تعداد (1)شکل  (GBIFو  herpnetچون هایی هم)سایت

الیه اقلیمی مربوط به دما و بارش در دو بازه زمانی حال حاضر و  19

 www.worldclim.orgترتیب از درگاه اینترنتی ( به2050 )سال آینده

اساس های آینده بردریافت شدند. الیه www.ccafs-climate.orgو 

ها باشند. همه الیهمی 5/8و  0/6، 5/4، 6/2های نوع فرضیه با نام 4

افزار اند و توسط نرمثانیه و باالترین دقت دریافت شده 30با درجه 

ArcGIS2/10 (ESRI)ند. ابرای محدوده کشور ایران برش داده شده

ها، ابتدا باید سازی دامنه پراکنش گونهها و مدلتحلیل قبل از شروع

های اقلیمی در زمان حال حاضر محاسبه شود بستگی الیهمیزان هم

دهند نشان می %75بستگی باالی هایی که با یکدیگر همالیه سپس و

های اقلیمی حال حاضر را در تحلیل حذف شوند. برای این کار الیه از

ها بستگی آنوارد نموده و میزان هم ENMTools (14) 3/1افزار نرم 

متغیر  الیه اقلیمی 5آمده  دستهب نتیجه نمائیم. براساسمی محاسبه را

ترین دمای سردترین ماه سال(، )پایین 6)دمای فصلی(، متغیر  4

)میانگین  9ترین فصل سال(، متغیر )میانگین دمای مرطوب 8 متغیر

)میانگین دمای سردترین  11فصل سال( و متغیر ترین دمای خشک

 ها انتخاب شدند. برای ادامه تحلیل فصل سال(

http://www.worldclim.org/
http://www.ccafs-climate.org/
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 مورد گونه سه به مربوط شده آوریجمع نقاط و ایران نقشه: 1شکل 

 مطالعه

( 2050 )سال حاضر و آینده حال زمانی دو دوره ها درگونه پراکنش      

. برای (9)سازی شدندمدل   Maxent. ای3.3.3افزار با استفاده از نرم

عنوان ها بهعنوان داده آزمون و بقیه دادهها بهداده %25این منظور 

 صورتافزار بهداده یادگیری اختصاص داده شد. تمام تنظیمات نرم

ترین تعداد ؛ بیش1 چندگانه= )تنظیمات شد گرفته نظر در فرض پیش

ار انجام شد. تکر 25( و این تحلیل برای 10000= نقاط زمینه

دست آمده با استفاده از رویکرد آماری ههای بسنجی مدلاعتبار

ROC (receiver-operating-characteristic)  گرفت و سطح زیر  انجام

شود، تعیین شد. شناخته می AUCاین منحنی که تحت عنوان 

نزدیک شود  1عدد متغیر است و هرچه به 1و  5/0بین  AUCمقدار 

دست آمده برای زمان ههای ب. مدل(15)رود تر میدقت مدل باال

 طور جداگانه مورد مقایسه قرار حال حاضر و آینده برای هر گونه به

 

مقایسه شدند  ENMToolsها با استفاده از نرم افزار این مدل گرفتند.

بینی شده در حال حاضر شناختی پیشپوشانی پردازه بومهم میزان تا

پوشانی دست آید. میزان همهصورت جداگانه ببههرگونه  و آینده برای

شود و دامنه تغییر محاسبه می Iو  Dشناختی با دو معیار پردازه بوم

 (.16، 14دارند ) 1تا  0بین 

 

 نتایج

تکرار انجام شدند و  25ها )حال حاضر و آینده( برای تمام مدل       

باالیی ثبت ها مقدار بسیار مدل همه دست آمده برایهب AUCمیزان 

سازی مدل در اقلیمی هایالیه میزان مشارکت چنین(. هم1شد )جدول

دست آمد. هب 2بینی نواحی مساعد حضور گونه مطابق جدول و پیش

بینی شده برای دست آمده میزان نواحی مساعد پیشهطبق نقشه ب

(. 2یابد )شکلتوجهی کاهش می قابل مقداربه 2050 سال تا گونه سه هر

بینی شده مساعد نواحی پیش تمام در هاگونه این حاضر حال در هرچند

حضور ندارند، ولی این تغییرات نشان از کاهش شرایط مساعد برای 

دست آمده، متغیر اقلیمی شماره هب جهر سه گونه دارد. براساس نتای

 Eremias pleskeiهای سال( برای گونه ماه سردترین در دما )حداقل 6

)میانگین  11متغیر اقلیمی شماره  و Phrynocephalus horvathiو 

 Darevskia kopetdaghicaدمای سردترین فصل سال( برای گونه 

جهت تأیید اثر تغییر  ها دارند.ترین تأثیر را روی حضور آنبیش

ها مورد مطالعه، شناختی گونهپوشانی پردازه بوماقلیم بر میزان هم

دست آمده میزان هبق نتایج بپوشانی انجام شد. طآنالیز میزان هم

درصد  50مقدار به Eremias pleskeiگونه شناختی برای پردازه بوم

کند. این مقدار برای گونه نسبت به حال حاضر تغییر می

Phrynocephalus horvathi درصد تخمین  30تر است و حدود کم

 نیز بیش Darevskia kopetdaghicaحال گونه زده شده است، با این

زمان حال حاضر شناختی مساعد خود در درصد از پردازه بوم 50از 

  دهد.را از دست می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العهمط مورد گونه سه برای آینده و حاضر زمان در مختلف هایمدل برای آمده دستهب AUC : مقادیر1جدول 

 (2050آینده ) حال حاضر نام گونه

Eremias pleskei 025/0 ± 970/0 984/0 

Darevskia kopetdaghica 001/0 ± 994/0 999/0 

Phrynocephalus horvathi 011/0 ± 959/0 965/0 
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 حال زمان در  هاگونه حضور مساعد نواحی تخمین برای استفاده مورد( %) اقلیمی هایالیه مشارکت : میزان2جدول 

 Eremias pleskei Darevskia kopetdaghica Phrynocephalus horvathi های اقلیمیالیه

 6/0 1/33 2/22 4 متغیر

 6/49 0 2/36 6متغیر 

 8/0 2/4 9/0 8متغیر 

 2/14 4/7 0/16 9متغیر 

 5/5 4/55 0 11متغیر 

 5/28 0 7/23 ارتفاع

 8/0 0 9/0 شیب

 

 
یر برای حاضر و سمت راست تصو سازی زمانشناختی سه گونه مورد مطالعه در این مطالعه. ردیف سمت چپ مدلسازی پراکنش بوم: مدل2شکل 

 باشد. می 2050سال 

 

 بحث 
های جانوری و گیاهی طبق مطالعات اخیر روند انقراض گونه       

بینی شده است تا پایان که پیشطوری ،سرعت بسیاری گرفته است

ها عوامل اصلی آن که ها منقرض شونددرصد گونه 50حدود  21قرن 

و جانوری و تغییرات اقلیمی جهانی های گیاهی نیز تخریب زیستگاه

ترین مباحث پیش رو برای (. گرمایش جهانی یکی از مهم17است )

(. در بین 18مدیریت مناطق و حفاظت از تنوع زیستی است )

ویژگی خونسرد بودن وابستگی جانوران، رده خزندگان با توجه به

دهند و در صورت تغییرات بیش نشان می معتدل تری به دمایبیش

، پوشش گیاهی زیستگاه و حذف گیاهان وابسته گرددکه آسیب بهاز 

مطالعات بسیاری  شود.باعث انقراض این گروه از جانوران تواند می

عنوان مثال طبق مطالعه این منظور انجام شده است، به برای جهان در

Caten که روی مارهای دریایی در برزیل انجام شده  ،و همکاران

ها بررسی را روی این گونه 2100رات اقلیمی تا سال است اثر تغیی

ها دارای تحرک کمی هستند، بنابراین . این گونه(19) اندکرده

ها اند. پناهگاهدنبال نواحی پناهگاه بودهمحققان در این مطالعه به

هایی با قدرت پراکنش کم هستند زیرا نواحی مساعدی برای گونه

جا هصورت مصنوعی جابیا به های طوالنی بروندکه مسافتبدون آن

(. در 20توانند نیازهای زیستگاهی خود را تأمین کنند )شوند، می
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منطقه  60(، 21مطالعه دیگری که در کشور آلمان انجام شده است )

حفاظت شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند تا بتوان مدیریت 

اصل از این بهتری در اثر تغییرات اقلیمی در آن اجرا کرد. نتایج ح

تر نواحی حفاظت شده در آلمان تحت دهد که بیشتحقیق نشان می

ها، کدام از مکانگرفت و هیچ خواهند قرار اقلیمی تغییرات شدید تأثیر

دهند. مطالعات مخاطرات پایین نسبت به تغییرات اقلیم نشان نمی

های شناختی روی خزندگان ایران بسیار اندک است و طی سالبوم

ها انجام شده است، صورت جامع روی آنندین مطالعه بهاخیر چ

کردند از جمله ای را دنبال میها اهداف جداگانهگرچه هر کدام از آن

شناسی گونه، بررسی نواحی ها براساس مفهوم بومتعیین حدود گونه

حضور گونه، تعیین عوامل مؤثر بر حضور گونه، مقایسه نواحی  مساعد

ای و تعداد تافت گونهموجود در یک همهای مساعد حضور گونه

ها به بررسی تغییرات اقلیمی بر پراکنش خزندگان اندکی از آن

جهت بررسی اثر صورت گرفته مطالعات  ،اند. در این میانپرداخته

 ناچیزاقلیمی روی خزندگان در معرض تهدید انقراض تقریباً  تغییرات

اضر انتخاب شدند و بوده است. سه گونه از سوسماران در مطالعه ح

های ها بررسی گردید. گونهاثر تغییرات اقلیمی بر پراکنش آن

Phrynocephalus horvathi  وEremias pleskei غرب ایران در شمال

های پراکنده و خاک رسی دشتی با بوتههای مسطح و زیستگاه

شرق ایران در شمال Darevskia kopetdaghicaحضور دارند و گونه 

حضور ای و صخره کوهستانی در زیستگاهی ترکمنستان کشور و در مرز

 های انجام شده، دمایدست آمده از تحلیلهنتایج ب. با توجه بهدارد

ای کنندهمحیط در سردترین فصل و ماه سال عامل مهم و تعیین

ها را بر هم باشد. اثر گرمای جهانی چرخه فصلها میبرای حضور آن

ترین عامل بسیار متغیر کرده است، این مهم زده و نوسانات دمایی را

ها جانورانی شود، زیرا آنکننده برای خزندگان محسوب میتهدید

طور مستقیم وابسته ها بهسرد هستند و فعالیت و دمای بدن آنخون

درصدی مناطق مساعد  50محیط است. از دست دادن بیش از به

  دی محسوبعنوان عامل تهدید جسال آینده به 30حضور طی 

شناسان حفاظت و موضوع باید مورد توجه زیست این و شودمی

های فعالین مرتبط با حفاظت از تنوع زیستی قرار گیرد. حفظ گونه

سال  50بایست طی زاد یکی از مواردی است که میمند بومارزش

تواند به هایی که میآینده مورد توجه جدی قرار گیرد و تمام روش

پیش گرفته شود. شاید در ارزشمند کمک کند،  حفظ این مخلوقات

در این زمینه مدیریت مناطق حفاظت شده باشد تا  اقدامترین مهم

های حال حاضر را بتوان پوشش گیاهی و ساختار موجود در زیستگاه

(. 22تر دستخوش تغییرات اقلیمی قرار گیرند )و کم هبهبود بخشید

تحت تاثیر عوامل دیگری از ، مورد مطالعههای این سه گونه زیستگاه

های بیش از ظرفیت زیستگاه، برداریها، بهرهرویه دامبی چرای جمله

چنین نبود دانش های کشاورزی و همتخریب زیستگاه جهت فعالیت

باشد که نیازمند کافی مردم محلی برای حفاظت از خزندگان می

عنوان اقدام فوری از جانب فعالین حفاظت از تنوع زیستی است. به

توان پیشنهاد داد که بازبینی گیری کلی از این مطالعه، مینتیجه

حمایت سازمان حفاظت محیط زیست مجدد محدوده مناطق تحت 

ملی و پناهگاه حیات  شده، شکارممنوع، پارکجمله مناطق حفاظتاز

های آموزشی جهت افزایش آگاهی مردم وحش و برگزاری کارگاه

خرافات موجود درباره از بین بردن تی و درباره حفاظت از تنوع زیس

های در ، کمک مؤثری در حفاظت از گونهدر بین مردم خزندگان

 معرض خطر انقراض در کشور خواهد داشت.
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