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چکیده
طبق برآوردهای  IUCNحدود  30درصد انقراضهای موجودات تا سال  1980بهدلیل نابودی زیستگاه بوده است .تغییرات اقلیمی یکی
از مهمترین عوامل نابودی زیستگاه در سالهای اخیر بودهاند .جنگلها از حساسترین اکوسیستمها به تغییرات اقلیمی هستند ،در نتیجه گونههای
جنگلی مانند سنجابها در معرض آسیبهایی زیادی از طرف تغییرات اقلیمی قرار دارند .پیشبینی نحوه اثرگذاری تغییرات اقلیمی بر زیستگاه
گونهها میتواند به برنامهریزی حفاظت از گونهها کمک شایانی کند .مدلسازی زیستگاه یکی از پرکاربردترین روشها برای بررسی اثرات تغییرات
اقلیمی بر گونهها و زیستگاههای آنها در آینده دور و نزدیک است و مدل حداکثر آنتروپی یکی از کارآمدترین مدلها در این زمینه بهحساب میآید.
بههمین منظور در این مطالعه از مدل حداکثر آنتروپی بههمراه  13عامل محیطی برای شناسایی زیستگاههای مطلوب سنجاب ایرانی در جنگلهای
استان لرستان در زمان حال و چگونگی تاثیرگذاری تغییرات اقلیمی بر این زیستگاهها تا سال  2050بر اساس مدل اقلیمی  CCSM4استفاده شد.
شاخص سطح زیر نمودار برابر با  0/92نشاندهنده کارایی خوب این مدل در این مطالعه بود .نتایج نشان داد که در زمان حال حدود  57درصد
جنگلهای استان لرستان دارای مطلوبیت زیستگاهی برای گونه سنجاب ایرانی هستند که از این میزان  17/78درصد مطلوبیت زیاد25/59 ،
درصد مطلوبیت متوسط و  13/63درصد مطلوبیت کم را دارا هستند .همچنین نتایج نشان داد که براساس مدل اقلیمی  CCSM4مناطق جنگلی
دارای مطلوبیت زیستگاهی برای سنجاب ایرانی ،از  57درصد کل مساحت جنگلهای استان لرستان در زمان حال به  22/58درصد در سال
 2050کاهش خواهد یافت که از این میزان  5/36درصد مطلوبیت زیاد 8/2 ،درصد مطلوبیت متوسط و  8/99درصد مطلوبیت کم را دارا
خواهند بود.
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مقدمه
برطبق برآوردهای  IUCNحدود  %30انقراضهای موجودات تا
سال  1980بهدلیل نابودی زیستگاه بوده است ،لذا میتوان نابودی
زیستگاه را بهعنوان مهمترین تهدید حیاتوحش بهحساب آورد (Segan
و همکاران .)2016 ،تخریب و تجزیه زیستگاه سبب کاهش مساحت
و در نتیجه محدود شدن جمعیتهای محلی به زیستگاههای کوچک
میشود .نتیجه این امر افزایش درونآمیزی ،کاهش تنوعژنتیکی و
افزایش ریسک انقراض است (مصطفوی .)1389 ،یکی از مهمترین عوامل
نابودی زیستگاه در سالهای اخیر تغییرات اقلیمی است ( Seganو
همکاران .)2016 ،تغییر اقلیم عبارت است از تغییرات رفتار اقلیمی
یک منطقه در مقایسه با رفتاری که در طول دوره زمانی بلندمدت از
اطالعات ثبت و مشاهده شده مورد انتظار است (علیزاده.)1388 ،
امروزه وقوع تغییر اقلیم مورد توافق بسیاری از محققان است و آثار
بهجامانده در محیط مانند افزایش نیم درجهای دمای جهان نسبت به
سال  )2007 ،IPCC( 1970و گسترش کمربند حارهای کره زمین
( )2007 ،IPCCنیز چنین دگرگونیهای اقلیمی را تایید میکند.
جنگلها از حساسترین اکوسیستمها به تغییرات اقلیمی هستند
( Waltherو همکاران )2002 ،در نتیجه گونههای جنگلی در معرض
آسیبهای زیادی بهدلیل تغییرات اقلیمی قرار دارند .سنجابها
گونههایی بهشدت وابسته و متکی به اکوسیستمهای جنگلی هستند
( Koprowskiو همکاران .)2016 ،سنجاب ایرانی ()Sciurus anomalus
یکی از پستانداران شاخص جنگلهای بلوط زاگرس است که پراکنش
آن در ایران مناطق جنگلی زاگرس از سردشت واقع در آذربایجانغربی
تا مناطق چهارمحال محال و بختیاری ،لرستان ،فارس و کهگیلویه و
بویراحمد را شامل میشود (ضیائی .)1390 ،این گونه بهشدت به
جنگلهای بلوط زاگرس بهعنوان زیستگاه وابسته است و از طرف دیگر
دانههای بلوطی که توسط سنجاب ایرانی جمعآوری و در زیر خاک
پنهان میشوند ،یکی از عوامل مهم تجدید حیات این جنگلها بهشمار
میآیند (ضیائی .)1390 ،مطالعات محدود انجام شده در ایران در مورد
سنجاب ایرانی مربوط به سالهای اخیر میباشد و بر آشکارسازی
تغییرات زیستگاه این گونه در دهههای اخیر (صادقی،)1392 ،
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه (مرادی و همکاران1395 ،؛ خلیلی و
همکاران )1395 ،و انتخاب محلهای النه گزینی ( Khaliliو همکاران،
 ) 2016متمرکز بوده است .عواملی مانند ارتفاع ،فاصله از جاده و
پوشش گیاهی (مرادی و همکاران ،)1395 ،شیب ،قطر درختان بلوط،
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تراکم پوشش گیاهی ،فاصله از جاده و ارتفاع درخت (خلیلی و
همکاران )1395 ،ازجمله مهمترین عوامل مؤثر بر پراکندگی این گونه
شناخته شدهاند .مطالعاتی نیز روی این گونه در خارج از ایران صورت
گرفته است .بهعنوان مثال  Amrو همکاران ( )2006به بررسی وضعیت
پراکندگی سنجاب ایرانی در کشور اردن پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که این گونه در تمامی زیستگاههایی که درخت کاج وجود
دارد توزیع شده است Albayrak .و  )2006( Atillaنیز زیستگاه
سنجاب ایرانی را در بخشهایی از ترکیه مورد بررسی قرار دادند و به
این نتیجه رسیدند که درختانی که توسط این گونه عمدتاً مورد
استفاده قرار میگیرند عبارتند از درختان بلوط ،صنوبر و کاج .با توجه
به خشکیدگی بخشهایی از جنگلهای زاگرس بهدلیل تغییرات اقلیمی
و احتمال افزایش زوال این جنگلها در آینده (بیرانوند و همکاران،
 )1394تنوع زیستی این جنگلها مورد تهدید قرار گرفته است .تاثیر
کاهش و چندپاره شدن جنگلها بر گونههای مختلف متفاوت است
ولی با توجه به اینکه گونههایی مانند سنجابهای درختی برای تغذیه
و تولیدمثل بهشدت به درختان جنگلی وابستهاند ،بدون تردید در اثر
زوال جنگلها کاهش جمعیتی شدیدی را تجربه خواهند کرد (خلیلی
و ملکیان .)1393 ،بنابراین الزم است برنامه های حفاظتی قبل از
کاهش شدید جمعیت برای آنها تدوین گردد .در این راستا مدلسازی
زیستگاه نقش مهمی را میتواند بازی میکند ( Harrisonو همکاران،
 .)2006مدل سازی زیستگاه یک تکنیک مشخص و تکرارپذیر برای
تشریح ،کمی کردن و نقشهسازی ارزشهای تنوع زیستی است (اشرف
زاده و دانهکار .)1390 ،مدیریت گونههای در معرض خطر ،بازسازی
بومسازگانها ،معرفی مجدد گونهها ،تحلیلهای زیستمندی جمعیت،
تضادهای انسان و حیاتوحش و تعیین اثرات تغییرات اقلیمی بر
گونهها و زیستگاههای آنها اغلب به مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
وابسته است (باقری .)1389 ،مدل حداکثر آنتروپی یک مدل آماری
است که توسط  Philipsو همکاران ( )2004بهمنظور کاربرد در مدلسازی
پراکنش گونه ای تهیه شده است .این مدل جزء روشهای یادگیری
ماشینی و مبتنی بر نظریه حداکثر بینظمی و یکی از قویترین و
کارآمدترین روشهای معرفی شده در زمینه مدلسازی پراکنش گونهها
تاکنون است ( Philipsو همکاران .)2006 ،از مزایای این روش میتوان
به قابلیت استفاده از هر نوع داده پیوسته و گسسته با ماهیتهای
مختلف ،جزئیات پیشبینی بهدلیل ماهیت پیوسته مدلهای حاصله و
سرعت و سادگی استفاده از آن اشاره کرد ( Thornو همکاران.)2009 ،
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تاکنون با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی مطالعاتی در رابطه با اثرات
تغییر اقلیم بر گونهها انجام گرفته است .بهعنوان مثال اسدیان و علی
آبادیان ( )1392به با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی به ارزیابی پراکنش
گونه باالبان در سطح دنیا و پیشبینی پراکنش آن در سال 2050
پرداختند .نتایج حاصل نشان داده بود که پراکنش این گونه در آینده
بسیار محدود خواهد شد و امکان حذف این گونه از بعضی کشورها
بهطور کامل وجود دارد .همچنین کفاش و همکاران ( )1392مطلوبیت
زیستگاه سوسمار دمتیغی را در بینالنهرین در شرایط کنونی ()2013
و تحت سناریوهای تغییر اقلیم آینده ( )2080با استفاده از مدل
حداکثر آنتروپی بررسی کردند .نتایج حاکی از این بود که در شرایط
کنونی  %82/2کل ایران برای این گونه مطلوب است که این میزان تحت
سناریوهای تغییر اقلیم آینده به  %15/3کاهش خواهد یافت .با توجه
به عدم وجود چنین مطالعاتی در رابطه با سنجاب ایرانی ،در این مطالعه
از مدل حداکثر آنتروپی بههمراه  13عامل محیطی تاثیرگذار بر مطلوبیت
زیستگاه سنجاب ایرانی برای مدلسازی مطلوبیت زیستگاه این گونه
در جنگلهای بلوط استان لرستان استفاده شد .همچنین بهمنظور
بررسی تغییرات رخداده در زیستگاه این گونه در اثر تغییرات اقلیمی
تا سال  ،2050از سناریوهای منتشر شده توسط هیئت بینالدول تغییر
اقلیم ( )IPCC=International panel on climate changeاستفاده گردید.
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مطالعه توکلی و همکاران ( )1391بر جنگلهای استان لرستان حاکی
از خشکیدگی حدود  20درصد این جنگلها تا سال  1391بود .از
طرف دیگر مطالعه عطارد و همکاران ( )1394نشاندهنده نقش باالی
عوامل اقلیمی در خشکیدگی جنگلهای استان لرستان بود .عطارد و
صادقی ( ) 1392در مطالعه خود روی پارامترهای اقلیمی زاگرس به
افزایش دما ،تبخیر و تعرق روزانه ،سرعت نسبی باد و کاهش بارندگی،
رطوبت نسبی و در نهایت شاخص خشکی دومارتن در یک دهه اخیر
پیبردند.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی و پراکندگی جنگلهای استان

مواد و روشها
منطقه مطالعه :استان لرستان با مساحتی حدود  28000کیلومتر
مربع دارای حدود دو میلیون و  100هزار هکتار عرصه جنگلی و
مرتعی است که از این میزان حدود یک میلیون و  230هزار هکتار
جنگل است که  %44از مساحت استان را دربر میگیرد (شکل  .)1این
استان سرزمینی کوهستانی است که حدود  %85مساحت آن را رشته
کوههایی نسبتاً موازی و پراکنده فراگرفتهاند 3 .ناحیه بارز آب و هوایی
در این استان قابل مشاهده است که عبارتند از ناحیه سرد کوهستانی،
ناحیه معتدل مرکزی و ناحیه گرم جنوب .لرستان بهلحاظ اقلیم و
هواشناسی یک استان چهار فصل است که تنوع آب و هوایی از شمال
به جنوب و از شرق به غرب این استان کامالً محسوس است .حداکثر
و حداقل دمای ثبت شده در این استان بهترتیب عبارتند از  47/4و
 -36و میانگین بارش ساالنه این استان  550میلیمتر است .با توجه
به شرایط خاص توپوگرافی ،اقلیمی و پوشش گیاهی  ،حدود  25درصد
از تنوعزیستی کشور در این استان وجود دارد.

لرستان و استانهای همجوار

مدلسازی مطلوبیت زیستگاه :در این مطالعه بهمنظور مدلسازی
مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی از نرمافزار مکسنت ( )MaxEntکه
از مدل حداکثر آنتروپی برای مدلسازی بهره میبرد استفاده گردید.
این نرمافزار برای انجام مدلسازی نیاز به دو نوع ورودی دارد .یکی
نقاط حضور گونه که بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته میشود و
دیگری عوامل محیطی تاثیرگذار بر مطلوبیت زیستگاه گونه مورد نظر
که بهعنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته میشوند .بههمین منظور
در این مطالعه از  26نقطه حضور سنجاب ایرانی در جنگلهای استان
لرستان (تهیه شده از اداره کل محیط زیست استان لرستان) بهره گرفته
شد %75 .نقاط بهمنظور مدلسازی و  %25نقاط بهمنظور ارزیابی صحت
مورد استفاده قرار گرفتند ( Brownو  .)2015 ،Yoderهمچنین پس
از بررسی همبستگی بین عوامل محیطی با احتمال تاثیر بر مطلوبیت
زیستگاه سنجاب ایرانی (خلیلی و همکاران1393 ،؛ مرادی و همکاران،
1395؛ خلیلی و همکاران ،)1395 ،عوامل با همبستگی باالی 0/75
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( Brownو  )2015 ،Yoderحذف و در نهایت  13عامل (جدول )1
بهمنظور مدلسازی مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی انتخاب شد.
جدول  :1عوامل محیطی مورد استفاده برای مدلسازی
عوامل اقلیمی

عوامل غیراقلیمی

میانگین دمای سالیانه ()Bio1
میانگین دمای روزانه ()Bio2
دمای فصلی ()Bio4
دامنه دمای سالیانه ()Bio7
میانگین بارش سالیانه ()Bio12
میزان بارش خشکترین دوره ()Bio14
بارش فصلی ()Bio15

فاصله از جاده
فاصله از شهر
فاصله از اراضی کشاورزی
درصد شیب
جهت جغرافیایی
شاخص پوشش گیاهی نرمال شده*

*Normalized Difference Vegetation Index

در این مطالعه از دادههای بهروزرسانی و محلیسازی شده اقلیمی
بهمنظور مدلسازی استفاده شد .در اکثر مدلسازیها دادههای اقلیمی
 Hijmans( Bioclimو همکاران )2005 ،از سایت www.worldclim.org
دانلود و مورد استفاده قرار میگیرد ،اما با توجه به اینکه این دادهها
اطالعات اقلیمی ایستگاههای استفاده شده تا سال  2005را دربر دارند
و با توجه به اینکه پراکنش و فراوانی ایستگاههای استفاده شده برای
کشور ایران چندان مناسب نیست ،بهروزرسانی و محلیسازی این دادهها
براساس ایستگاههای سینوپتیک منطقه مورد مطالعه ضروری بهنظر
میرسد .در این مطالعه بهمنظور بهروزرسانی و محلیسازی دادههای
اقلیمی  Bioclimاز بسته  Hijmans( dismoو همکاران )2016 ،در محیط
نرمافزار  Rو از دادههای  20ایستگاه سینوپتیک مربوط به استان لرستان
و استانهای اطراف (جدول  )2استفاده شد.
ریز مقیاسسازی :بهمنظور ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده از مدل
 )Community Climate System Model( CCSM4تحت سناریوی
بدبینانه ( )RCP8.5استفاده شد .مدل  CCSM4مدل تدوینشده مرکز
تحقیقات هواشناسی آمریکا است .مدل مذکور از سناریوهای جدید
منتشره  )Representative Concentration Pathways( RCPاست که
هیئت بین الدول تغییر اقلیم در تدوین گزارش پنجم ارزیابی خود از
آن با عنوان نمایندههای خطوط سیر غلظتهای گوناگون گازهای
گلخانهای نام بردهاند (گودرزی و همکاران .)1395 ،براساس سناریوی
بدبینانه واداشت تابشی کره زمین به  8/5وات بر مترمربع در سال
 2100خواهد رسید .در اینحالت غلظت دی اکسیدکربن به PPM1000
( )Part Per Millionخواهد رسید و همچنان روند افزایشی خواهد داشت
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(گودرزی و همکاران .)1395 ،خروجی مدلهای گردش عمومی جو
برای برآورد مدلهای منطقهای بزرگ مقیاس بهکار میروند .در واقع
مدلهای گردش عمومی هیچگاه نمیتوانند مستقیماً برای پیشبینیهای
منطقهای یا نقطهای استفاده شوند و نیازمند ریزمقیاسگردانی هستند
تا با اعمال رفتارهای محلی در آنها پیشبینیهایشان در مقیاسهای
محلی بهبود یابند .بهطورکلی میتوان گفت ریزمقیاسگردانی روشی
برای دستیابی به اطالعات آب و هوایی یا تغییر آب و هوا با وضوح باال
از مدلهای آب و هوایی سیارهای با قدرت تفکیک پایین است و
میتوان براساس آن تغییر آب و هوا را در مقیاس نقطهای و ایستگاه
هواشناسی را ارزیابی کرد (شمسیپور .)1392 ،روشهای ریزمقیاس
نمایی به دو دسته کلی روشهای آماری و روشهای دینامیکی تقسیم
میشوند .در این پژوهش برای ریزمقیاس نمایی مکانی دادهها از نرمافزار
 LARS WGکه یکی از روشهای آماری بهشمار میرود استفاده شد
( Semenovو همکاران .)1998 ،این روش برای تولید دمای حداقل و
حداکثر ،بارش و تابش بهصورت روزانه تحت شرایط اقلیم حاضر و
آینده بهکار میرود و بهدلیل تکرار محاسبات ،نیاز کمتر به دادههای
ورودی و سادگی و کارایی باال بهمراتب از دیگر روشها پرکاربردتر
است ( Dibikeو  .)2005 ،coulibalyبا استفاده از این نرمافزار ابتدا
پارامترهای بارش ،دمای حداکثر و دمای حداقل تمامی ایستگاههای
نام برده شده در جدول  2برای سال  2050پیشبینی شد و سپس با
استفاده از این دادهها و بسته  dismoدر محیط نرمافزار  Rهر هفت
عامل اقلیمی نام برده شده در جدول  1برای سال  2050نیز پیشبینی
شدند .در نهایت نقاط حضور سنجاب ایرانی در جنگلهای استان
لرستان بههمراه  13عامل محیطی ذکر شده ،بهمنظور تعیین مطلوبیت
زیستگاه این گونه وارد نرمافزار مکسنت شدند .بهمنظور دستیابی به
نتایج دقیقتر تعداد تکرار برای مدلسازی  20مرتبه انتخاب شد .در
نهایت نقشه مطلوبیت حاصله ،به  4طبقه فاقد مطلوبیت (ارزشهای
زیر  ،)0مطلوبیت کم (ارزشهای بین  0تا  ،)0/25مطلوبیت متوسط
(ارزشهای بین  0/25تا  )0/5و مطلوبیت زیاد (ارزشهای بین  0/5تا
 )1طبقهبندی شد .همچنین بهمنظور بررسی اثرات تغییرات اقلیمی
رخ داده تا سال  2050بر زیستگاه سنجاب ایرانی ،عوامل اقلیمی تهیه
شده مرتبط با سال  2050در بخش  Projectionنرمافزار وارد شدند.
از نتایج آزمون جکنایف در خروجی نرمافزار برای شناسایی کردن
عوامل محیطی اصلی تاثیرگذار بر مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی
استفاده شد.

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397
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جدول  :2ایستگاههای سینوپتیک استفاده شده در این مطالعه
نام ایستگاه
ازنا
الشتر
الیگودرز
بروجرد
پل دختر
خرم آباد
دورود
کوهدشت
نورآباد
کنگاور
سرارود
نهاوند
مالیر
خمین
اراک
دزفول
مسجد سلیمان
ایالم
دهلران
داران

دوره آماری (سال)
15
18
29
26
17
64
15
18
15
28
26
19
23
14
60
54
30
29
28
23

طول جغرافیایی
49/40
48/24
49/70
48/75
47/71
48/28
49
47/64
48
47/98
47/29
48/41
48/85
50/06
49/78
48/38
49/24
46/39
47/28
50/36

نتایج
شکل  2نقشه طبقات مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در جنگلهای
استان لرستان را نمایش میدهد .براساس این شکل و جدول  ،3حدود
 %57جنگلهای استان لرستان دارای مطلوبیت زیستگاهی برای گونه
سنجاب ایرانی هستند که از این بین حدود  %13/63دارای مطلوبیت
کم %25/59 ،دارای مطلوبیت متوسط و  %17/79دارای مطلوبیت زیاد
هستند .تکرار  20باره مدل و  AUCمتوسط  0/92نشاندهنده کارایی
خوب این مدل در این مطالعه است (شکل .)3
نتایج حاصل از آزمون جکنایف در شکل  4به نمایش گذاشته
شده است .براساس این شکل عوامل محیطی فاصله از جاده ،فاصله از
اراضی کشاورزی ،NDVI ،میانگین بارش سالیانه و میانگین دمای
سالیانه بهترتیب مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مطلوبیت زیستگاه
سنجاب ایرانی در استان لرستان هستند .شکل  5نقشه مطلوبیت
زیستگاه سنجاب ایرانی در سال  2050و براساس سناریوی بدبینانه
( )RCP8.5را نشان میدهد .طبق این شکل و جدول  ،3با توجه به
تغییرات اقلیمی رخ داده تا سال  2050فقط حدود  22/58درصد از

عرض جغرافیایی
33/44
33/82
33/40
33/91
33/15
33/43
33/52
33/52
34/05
34/5
34/33
34/14
34/24
33/62
34/07
32/4
31/98
33/58
32/68
32/96

ارتفاع (متر)
1871/1
1567/1
2022/1
1629
713/5
1147/8
1522/3
1197/8
1859
1468
1361/7
1677/8
1776/5
1834/6
1702/8
143
320/5
1337
232
2290

جنگلهای استان لرستان دارای مطلوبیت زیستگاهی برای گونه
سنجاب ایرانی خواهند بود که از این بین حدود  9درصد دارای
مطلوبیت کم 8/2 ،درصد دارای مطلوبیت متوسط و حدود 5/37
درصد دارای مطلوبیت زیاد خواهند بود .میزان و نحوه تغییرات صورت
گرفته در مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی ،تاشی از تغییرات اقلیمی
پیش بینی شده تا سال  2050براساس مدل  CCSM4و سناریوی
بدبینانه  ،RCP8.5در جدول  3به نمایش گذاشته شده است.

شکل  :3نقشه مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در زمان حال
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قدیریان و همکاران

شکل  :3کارایی مدل حداکثر آنتروپی در این مطالعه براساس شاخص AUC

شکل  :4میزان اثرگذاری عوامل محیطی مختلف

شکل  :5نقشه مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در سال 2050
جدول  :3میزان و چگونگی تغییر مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی تا سال  2050بر اثر تغییر اقلیم
حال حاضر
سال 2050

فاقد مطلوبیت

مطلوبیت کم

مطلوبیت متوسط

مطلوبیت زیاد

مجموع

فاقد مطلوبیت
مطلوبیت کم
مطلوبیت متوسط
مطلوبیت زیاد
مجموع

%34/68
%1/83
%3/06
%3/40
%42/98

%11/0889
%0/9456
%1/1334
%0/4652
%13/63

%20/1445
%2/6221
%2/0199
%0/8052
%25/59

%11/5119
%3/5931
%1/9911
%0/6936
%17/78

%77/42
%8/99
%8/20
%5/36
%100

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر اقلیم میتواند تاثیر جدی
و شدیدی بر زیستگاههای مطلوب سنجاب ایرانی در استان لرستان
گذارد Harrison .و همکاران ( )2006نیز در مطالعه خود به این نتیجه
رسیدند که تغییرات اقلیمی قابلیت تاثیرگذاری منفی بر حدود 98
درصد زیستگاه سنجاب ایرانی در اروپا تا پایان قرن بیست و یکم را
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داراست .این مطالعه نشان داد که زیستگاه مطلوب سنجاب ایرانی از
 57درصد در زمان حال به  22/58درصد از کل جنگلهای استان
لرستان تقلیل مییابد .باید به این نکته توجه کرد که از این 22/58
درصد ،فقط  14/25درصد مناطقی از جنگل است که در زمان حال
نیز دارای مطلوبیت بوده است و مابقی مناطقی است که در زمان حال
فاقد مطلوبیت زیستگاهی برای سنجاب ایرانی بوده است .بر این اساس
میتوان گفت که سنجاب ایرانی حدود  %75زیستگاههای
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مطلوب خود در زمان حال را تا سال  2050بر اثر تغییرات اقلیمی از
دست میدهد .در این مطالعه نیز مانند مطالعات خلیلی و ملکیان
( Mounir ،)1393و همکاران ( ،)2014مرادی و همکاران ( )1395و
خلیلی و همکاران ( )1395فاصله از جاده نقش مهمی در تعیین
مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی داشت .منحنی پاسخ فاصله از جاده
نشان می دهد که در ابتدا با فاصله گرفتن از جاده میزان مطلوبیت
زیستگاهی برای سنجاب ایرانی افزایش مییابد ولی با افزایش بیشتر
فاصله از جاده این رابطه برعکس میشود و از میزان مطلوبیت زیستگاهی
کاسته میشود .در تفسیر نقش جاده در تعیین مطلوبیت زیستگاهی
گونهها ،باید به نقش جاده بهعنوان مسیرهای دسترسی بهمنظور
برداشت نقاط حضور گونه توجه داشت .مرادی و همکاران ( )1395به
این نتیجه رسیدند که هرچه فاصله از جاده کمتر شود مطلوبیت زیستگاهی
برای سنجاب ایرانی افزایش مییابد و بهطور مخالف خلیلی و ملکیان
( )1393به این نتیجه رسیدند که با افزایش فاصله از جاده میزان
مطلوبیت زیستگاهی برای سنجاب ایرانی افزایش مییابد .باید به این
نکته توجه داشت که زمانیکه حیوانات به انتخاب زیستگاه میپردازند،
سعی در برقراری تعادل مابین عوامل متعددی دارند ،لذا انتخاب زیستگاه
نتیجه تعادل بین هزینهها و مزیتهای عوامل زیستگاهی است (مومنی،
 .)1388بنابراین تمامی عوامل بهطور توامان باید درنظر گرفته شوند.
در این مطالعه فاصله از اراضی کشاورزی و  NDVIنیز تاثیر باالیی بر
تعیین مطلوبیت زیستگاهی سنجاب ایرانی داشتند .منحنیهای پاسخ
نشاندهنده رابطه مستقیم بین  NDVIو فاصله از اراضی کشاورزی با
میزان مطلوبیت زیستگاهی سنجاب ایرانی در استان لرستان بودند.
مشخصاً وجود اراضی کشاورزی باعث باالرفتن شاخص  NDVIخواهد
شد و علت استفاده از این دو عامل بهطور توامان ایجاد تفاوت بین مناطق
جنگلی متراکم با اراضی کشاورزی بود .خلیلی و همکاران ( )1395و
مرادی و همکاران ( )1395نیز به به این نتیجه رسیدند که مناطق با
پوشش گیاهی متراکم دارای مطلوبیت زیستگاهی باالتری برای سنجاب
ایرانی است .اگرچه عوامل میانگین دمای سالیانه ( )Bio1و میانگین
بارش سالیانه ( )Bio12در مراتب بعدی ولی نزدیک به پوشش گیاهی
از لحاظ تاثیرگذاری بر مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی هستند،
میتوان گفت شاخص پوشش گیاهی به شدت تحت تاثیر این دو عامل
اقلیمی است .نقش تغییر اقلیم و تاثیرگذاری آن بر گونهها امروزه کامالً
پذیرفته شده است ( Seganو همکاران .)2016 ،در این بین گونههای
جنگلی بهعلت حساسیت اکوسیستمهای جنگلی به تغییرات اقلیمی،
خطرات بیشتری را از این نظر پیشروی خود

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

دارند Amr .و همکاران ( )2006کاهش جمعیت سنجاب ناشی از
خشکسالی را گزارش کردهاند .در کنار این در دهههای اخیر موارد
متعددی از خشکیدگی جنگلها ناشی از خشکسالی گزارش شده است
( Allenو همکاران .)2010 ،همه این موارد نشان میدهد که انجام
اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از سنجاب ایرانی در برابر تاثیرات
منفی تغییرات اقلیمی در آینده ،ضروری است .در این راستا چنین
مطالعاتی میتواند نقش کمک کنندهای داشته باشد و مطالعه پیشرو
نیز با توجه به  AUCبرابر با  0/92قابل اتکاست .مرادی و همکاران
( )1395نیز کارایی مدل حداکثر آنتروپی در مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
سنجاب ایرانی را تایید کردهاند .همچنین اسدیان و علیآبادیان ()1392
و کفاش و همکاران ( )1392نیز در مطالعات خود کارایی مدل حداکثر
آنتروپی در مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر گونهها را تایید کردهاند .به-
عنوان مثال با توجه به نتایج این مطالعه میتوان مناطق جنگلی که
در آینده برای سنجاب ایرانی مطلوب خواهند بود را شناسایی و مورد
حفاظت قرار داد .همینطور در مناطقی که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی،
مطلوبیت زیستگاهی خود را از دست خواهند داد میتوان به انجام
اقدامات سازگارکننده پرداخت .اقدامات سازشی بهمعنای تالش برای
کاهش آسیبپذیری اکوسیستمها و جوامع از طریق سازگار کردن
سیستمهای اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیک با تغییرات رخ داده در
اقلیم است ( Smitو همکاران .)2000 ،در نهایت پیشنهاد میشود تا
در مطالعات بعدی عالوه بر شناسایی و مشخص کردن تغییرات زیستگاهی
ناشی از تغییرات اقلیمی ،مناطق زیستگاهی که برای گونه مدنظر قابل
دسترسی است نیز مشخص شود .در واقع باید موانع پراکندگی
( )Dispersalگونه نیز درنظر گرفته شود تا عالوه بر مشخص کردن
زیستگاههای مطلوب در آینده با توجه به تغییرات اقلیمی ،آن بخش
از این زیستگاهها که قابل دستیابی برای گونه است نیز مشخص شود.

تشکر و قدردانی
از همکاری اداره کل محیط زیست استان لرستان برای همکاری
در جمعآوری نقاط حضور سنجاب ایرانی صمیمانه قدردانی میگردد.

منابع
.1
.2

اسدیان ،م .و علیآبادیان ،م .1392 ،.ارزیابی پراکنش گونه باالبان
با استفاده از مدل مکسنت .اولین کنفرانس بینالمللی اکولوژی سیمای
سرزمین ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان.
اشرفزاده ،م .و دانهکار ،ا .1390 ،.ارزیابی و مدلسازی مطلوبیت
زیستگاه راهکاری برای مدیریت پایدار حیاتوحش .اولین کنفرانس
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